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شركة عنبتاوي توباكو لتجارة السجائر 

»من ال يشكر الناس ال يشكر الله«
 إننا إذ نش���كر الله على كرمه وفضله ولطفه أواًل، ونحمده على نجاة زميلنا وسالمته، 

لنتوجه بالش���كر وآيات الثناء والتقدير للعيون الساهرة والطاقات الكامنة والمهنية 

في جميع األجهزة األمنية الذين تداعوا لحظة وقوع الحادث فوقفوا إلى جانبنا ومعنا، 

وعمل���وا بكل طاقاتهم وجهده���م كخاليا النحل بكل حرفية واقت���دار، حتى تكللت 

جهودهم بالنجاح وبأقل من 24 س���اعة ليتم تطويق الحدث وحل تفاصيله والتعرف 

عل���ى الجناة والقبض عليهم، وما زالت حتى هذه اللحظة متابعاتهم حثيثة لتحقيق 

العدالة واحالل األمن وارجاع الحقوق. 

إن رس���التنا بكل ما تحويه من مش���اعر صادقة ما هي إال رس���الة شكر وعرفان لكافة 

أجهزتنا األمنية وكوادرها، وفي مقدمتهم جهاز االس���تخبارات العس���كرية، وجهاز 

الش���رطة والمباحث، وكذلك جهاز األمن الوقائي والمخاب���رات، ونخص بالذكر جميع 

األفراد والرتب والمسؤولين من منتسبي هذه االجهزة. 

 كما نتوجه بالش���كر إلى جميع أبناء شعبنا وقيادته على مساندتهم لنا، ونشكر كل 

من تواصل معنا وس���أل عنا واطمأن علينا من األصدقاء والمس���ؤولين، وندعو الله أن 

يحفظ لنا ولوطننا وأبنائه نعمة األمن واألمان وأن يجنبه عبث العابثين والمفسدين. 

قال تعالی: »رب اجعل هذا بلدًا آمنًا وارزق أهله من الثمرات«.

إخوانكم / أبناء شركة عنبتاوي وعائالتهم

تعزية
رام اهلل – زاه��ر هم��وز وعائلته ي�صاط��رون اأ�صدقاءه��م اآل الطريفي 

الكرام الأحزان لوفاة فقيدهم املغفور له باإذن اهلل املرحوم
جميل يو�صف الطريفي

اأبو يو�صف
ويتقدمون من زوجة الفقيد اأم يو�ص��ف واأبنائه يو�ص��ف ونا�صر و�صالم 
ول��وؤي وزي��اد وكرميات��ه واأ�ص��قاء الفقي��د الدكت��ور جم��ال واملهند���س 
م�ص��طفى ووجي��ه و�ص��قيقاته وعائالتهم وعم��وم اآل الطريف��ي باأحر 
التعازي واملوا�ص��اة �ص��ائلني امل��وىل عز وج��ل اأن يتغمد الفقيد بوا�ص��ع 

رحمته ويلهم اأهله جميل ال�صرب وح�صن العزاء.

)التتمة ص 13(

الرئـيـس يـزور مـصـر الــيــوم
ش���رم الش���يخ - وفا: أعلن دياب اللوح السفير الفلسطيني في 
مصر، أن الرئيس محمود عباس، يصل مدينة شرم الشيخ، اليوم، 
ف���ي زيارة رس���مية لجمهورية مصر العربية تس���تغرق يومين، 
تلبية لدعوة شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في 

افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.
وأوضح الس���فير اللوح، أن الرئيس س���يعقد جلسة خاصة مع 

نظيره المصري، على هامش أعمال المنتدى، لبحث آخر

)التتمة ص 13(

إصابات خالل مواجهات واقتحامات شنتها قوات االحتالل في محافظات عدة
محافظ���ات - "األي���ام": أصيب، أم���س، أربعة ش���بان بالرصاص 
والعشرات باالختناق جراء قمع مسيرة في بلدة كفر قدوم خرجت 
إس���نادًا لألس���ير المريض ناصر أبو حميد، وخالل مواجهات في 
مخيم العروب، وذلك في سياق حملة دهم واقتحام شنتها قوات 
االحتالل في محافظات عدة، منعت خاللها بناء منزل في قرية بيت 
إجزا، واقتحمت بلدة الرام واستهدفت فيها مركبة مارة بالرصاص 

الحي، وأعادت إغالق الطريق الرئيس���ة الواصلة بين مدينتي جنين 
ونابلس في إطار تأمينها الحماية العتداءات المستوطنين، بالتزامن 

مع إغالقها شوارع ترابية في محيط بلدة سبسطية.
ففي مخيم العروب ش���مال الخليل، أصيب ش���اب بالرصاص الحي 

والعشرات بحاالت اختناق خالل مواجهات على مدخل المخيم.
وأفادت مصادر محلية بأن الشبان رشقوا قوات االحتالل المتمركزة 

عل���ى مدخل المخيم بالحجارة والزجاجات الفارغة، وتصدوا لمحاوالت 
جنود االحتالل اقتحام المخيم.

وأش���ارت إل���ى أن جنود االحت���الل أطلقوا الرص���اص الحي وقنابل 
الصوت والغاز صوب المواطنين، ما تس���بب بإصابة شاب بالرصاص 
نق���ل على إثرها لتلقي العالج في المستش���فى، ع���الوة على إصابة 

العشرات بحاالت اختناق جراء استنشاق الغاز.

وف���ي بل���دة كفر قدوم، ش���رق قلقيلي���ة، أصيب ثالث���ة بجروح 
والعش���رات باالختناق خالل قمع مس���يرة خرجت إس���نادًا لألسير 

المريض ناصر أبو حميد.
وأفاد الناطق اإلعالمي في إقليم قلقيلية مراد ش���تيوي "األيام" 
بأن المسيرة انطلقت، عصر أمس، تنديدا بسياسة اإلهمال الطبي

)التتمة ص 13(

األسير أبو حميد ما زال في غيبوبة وحالته حرجة وخطرة
رام الله، غزة – "األيام": قال الناطق اإلعالمي لهيئة ش���ؤون األسرى 
والمحرري���ن حس���ن عبد ربه، إن األس���ير ناصر أبو حمي���د ما زال في 

غيبوبة، وحالته حرجة وخطرة للغاية.
وأضاف عبد ربه في تصريح، أمس، إنه وفقا لعائلة األسير المريض 
ناص���ر أبو حميد، فإن الطبيب المش���رف على حالة ابنها أكد إصابته 
بالته���اب حاد بالرئتين نتيجة تل���وث جرثومي أدى النهيار عملها، 

وضرب جهاز المناعة لديه، ما أدى لدخوله في غيبوبة.
وأشار إلى أن الوضع الصحي لألسير أبو حميد تدهور بشكل واضح 

من���ذ آب 2021، حيث بدأ يعاني من آالم ف���ي صدره إلى أن تبين أنه 
مصاب بورم على الرئة، وتم اس���تئصال 10 سم من محيط الورم في 
تشرين الثاني، ليعاد نقله إلى سجن "عسقالن" قبل تماثله للشفاء، 
ما أوصله لهذه المرحلة الخطيرة، إضافة إلى المماطلة في جلس���ات 

العالج الكيميائي المقررة.
وكانت عائلة أبو حميد تمكنت، يوم الجمعة، من زيارة ابنها ناصر 

المحتجز في غرفة العناية المكثفة في مستشفى "برزالي"

)التتمة ص 13(

تشييع جثمان الطريفي من
مقر الرئاسة بحضور الرئيس

رام الله - وفا: بمش���اركة الرئيس محمود عباس، شّيع جثمان وزير 
الشؤون المدنية األس���بق جميل الطريفي )أبو يوسف(، ظهر أمس، 

من مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وشارك في مراسم التشييع الرسمية رئيس الوزراء محمد اشتية، 
وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة 

فتح، والحكومة، وأفراد عائلة الفقيد.
واصطف حرس الش���رف أثناء وصول الجثم���ان إلى مقر 
الرئاسة، وحمل نعش���ه على أكتاف الجنود، مرورا أمام ثلة 
من حرس الش���رف، وعزف النش���يد الوطني الفلس���طيني 

وموسيقى جنائزية.

بشارة: محكمة فيدرالية أميركية
ترد دعوى ضد السلطة والمنظمة 

رام الله - وفا: قال وزير المالية شكري بشارة، "إن محكمة فيدرالية 
في نيويورك أصدرت حكما في قضية مقامة ضد الس���لطة الوطنية 
الفلس���طينية، ومنظم���ة التحري���ر، بالمطالبة بتعويض���ات بمئات 
الماليي���ن في ظ���ل القوانين التي تم تعديله���ا خصيصا، إلخضاع 

السلطة والمنظمة لصالحية المحاكم األميركية".
وأوضح بشارة أن القاضي بالمحكمة األميركية جيسي فورمان في 
مانهاتن أصدر قرارا برد هذه الدع���وى القضائية، واعتبار القوانين 
المعدلة غير دس���تورية، مؤكدا أن وزارة المالية س���تواصل متابعة 

هذه الملفات.
كما أعرب عن سعادته بصدور هذا القرار، قائال، "إن العدالة تسمو

)التتمة ص 13( )التتمة ص 13(

 تعرض نجل زكريا الزبيدي للضرب

دويكات: سنحاسب المخالفين 
في أحداث جنين تطبيقًا للعدالة

كتب محمد بالص:

قال اللواء طالل دويكات المفوض السياسي العام المتحدث باسم 
األجهزة األمنية، إن المؤسسة األمنية ستتابع في إطار لجنة تحقيق 
تم تش���كيلها، أي سلوك يرتكبه أحد أو بعض أفراد قوى األمن خارج 

إطار القانون.
وقال دويكات في تصريح صحافي تعقيبا على األحداث التي ش���هدتها 
محافظة جنين، الليلة قبل الماضية، "سنحاسب المخالفين تطبيقا للعدالة، 

وإنفاذا للقانون، وحفاظا على سالمة مواطنينا وسلمنا األهلي".

"كورونا": 5 وفيات، و156 إصابة جديدة  
رام الل���ه – "األي���ام": أودى الوب���اء، أمس، بحياة خمس���ة مواطنين 
متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وُرصدت 156 إصابة 
جديدة، لتس���تقر اإلصابات النشطة عند 0.8%، عقب تسجيل 235 
حالة تع���اٍف، في الوقت الذي أكدت فيه مديرية صحة أريحا ارتفاع 
 عن 

ً
اإلصابات بمتحور "أوميكرون" المسجلة على معبر الكرامة، معبرة

خشيتها من تسّيد المتحور اإلصابات المسجلة بالفيروس قريبًا.
فقد قالت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي، إنها سجلت 5 وفيات، 
خالل الس���اعات األربع والعشرين الماضية، بواقع 3 حاالت في قطاع 
غ���زة، وحالة في محافظة جنين، وحالة ف���ي محافظة الخليل، لترتفع 
حصيلة وفيات الوباء في فلس���طين إلى 4981 وفاة، وتس���تقر نسبة 

الوفيات من مجمل اإلصابات عند %1.
وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت 156 إصابة جديدة بفيروس

)التتمة ص 13(

مخاوف فلسطينية من "تآكل" خيار حل الدولتين 
المعـترف بـه دولـيـًا بسبـب ممـارسـات إسـرائـيـل

رام الله - شينخوا: حذر مسؤولون ومراقبون فلسطينيون، امس، من 
"تآكل" خيار حل الدولتين على حدود العام 1967 المعترف به دوليا 
بسبب ممارسات إس���رائيل المتواصلة في الضفة الغربية والقدس 

الشرقية.
ويؤكد المس���ؤولون في تصريحات منفصلة لوكالة أنباء "شينخوا" 
تمس���ك السلطة الفلس���طينية بخيار الدولتين كأساس ألي عملية 
سالم مس���تقبلية رغم أن هذا الحل بات أصبح شبه مستحيل بفعل 
اإلجراءات اإلس���رائيلية على األرض من توسع استيطاني وعمليات 

ضم زاحف. 
وصادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس 
اإلس���رائيلية، األربعاء الماضي، على خمسة مخططات جديدة خارج 
الخ���ط األخضر في القدس تش���مل بناء 3557 وحدة اس���تيطانية 

تقـريـر إخـبـاري

جديدة بحسب بيان صدر عنها في حينه في أول خطط استيطانية 
بالعام الجديد.

ويقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد 
مجدالني، إن المش���روع االس���تيطاني في الضفة الغربية والقدس 
يحمل أبعادا سياس���ية تتعلق في عمليات الضم الزاحف للمناطق 

الفلسطينية وإلغاء حل الدولتين.
ويضيف، إن البناء االستيطاني المكثف في المناطق الفلسطينية 
يجعل من تطبيق خيار حل الدولتين ش���به مس���تحيل ويمنع قيام 
دولة فلس���طينية مس���تقلة إلى جانب دولة إس���رائيل، مؤكدا عدم 

شرعية االستيطان بنظر كافة القوانين الدولية. 
واستبعد إمكانية استبدال خيار حل الدولتين الذي يستند إلى

)التتمة ص 13(

إسرائيـل: تسجيل نحـو 29 ألـف 
إصـابـة بـ"كورونـا" خـالل يومـين

الصح���ة  وزارة  أعلن���ت  وكاالت:   - الق���دس 
اإلسرائيلية، مساء امس، تسجيل أكثر من 10 
آالف إصاب���ة جديدة ب�"كورونا" حتى الس���اعة 
الخامسة مساًء، بعد تس���جيل 18,780 إصابة 
ي���وم الجمعة، في أعلى معدل يومي لإلصابات 

يتم تسجيلها منذ تفشي الوباء.
ووفق���ا للبيان���ات الص���ادرة ع���ن "الصح���ة 
اإلس���رائيلية"، تم تسجيل نحو 29 ألف إصابة 
في عطل���ة نهاية األس���بوع )يوم���ي الجمعة 
والس���بت(، وارتفع عدد المصابين بحالة حرجة 

من 103 إلى 172 مصابا في غضون أسبوع.
وبحس���ب المعطي���ات التي نش���رتها وزارة 
الصحة فإن إجمال���ي عدد اإلصابات بلغ، امس، 
106,107 إصابات نش���طة بينه���ا 176 خطيرة. 
وأشارت إلى أن إجمالي عدد اإلصابات منذ بدء 

الجائحة بل���غ 1,483,175 إصابة بينها 8,259 
وفاة.

وتشير تقديرات وزارة الصحة إلى إصابة 50 
ألف ش���خص ب�"أوميكرون" يوميا في إسرائيل 

في غضون أسبوع و100 ألف بعد أسبوعين. 
ومن المنتظر أن يلغى، يوم غد االثنين، العمل 
بالش���ارة الخضراء ف���ي المجمع���ات التجارية 
ومراكز التسوق والمحال التجارية المطلة على 
الشارع. هذا ما اعلنه اتحاد شبكات التسويق، 
مس���اء أول من امس، مشيرا إلى انه توصل إلى 

اتفاق بهذا الخصوص مع الحكومة.
وتلق���ى الجرع���ة الثالثة من اللق���اح المضاد 
ل�"كورونا" 4,320,651 شخصا، والجرعة الثانية 
5,962,302 ش���خص، فيما تلقى الجرعة األولى 

6,620,174 شخصا.

مقتل إسرائيلي في أحداث 
العــنــف فــي كـازاخسـتــان 

الق���دس - رويترز: ذك���رت وزارة الخارجية اإلس���رائيلية، امس، أن 
تل ف���ي االحتجاجات العنيف���ة التي اجتاحت 

ُ
مواطنا إس���رائيليا ق

كازاخستان.
وقالت الوزارة في بيان، إن اإلسرائيلي يبلغ من العمر 22 عاما وقتل 
بالرصاص في ألماتي، يوم الجمعة. وكان يقيم في كازاخستان منذ 

بضعة أعوام.
تل العشرات وشهدت مبان حكومية في أنحاء كازاخستان

ُ
وق

)التتمة ص 13(

األردن: 25 وفاة و1392 
إصابة جديدة بـ"كورونا"

عم���ان - وكاالت: أعلنت وزارة 
الصح���ة األردني���ة، ام���س، عن 
تس���جيل 25 وفاة و1392 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع 
العدد اإلجمالي إلى 12856 وفاة 

و1077432 إصابة.
وقال���ت الوزارة ف���ي بيان لها، 
إن نس���بة الفحوصات اإليجابية 

بلغت %5.70.
وأش���ار البي���ان إل���ى أن عدد 
الح���االت النش���طة حاليا وصل 
إل���ى 26011 حالة، بينما بلغ عدد 
التي أدخل���ت، امس،  الح���االت 
إل���ى المستش���فيات 74 حالة، 
وع���دد الح���االت الت���ي غادرت 

المستشفيات 51 حالة، فيما
)التتمة ص 13(

تـونـس: المـرزوقـي يدعــو إلــى 
عصيان مدني إلسقاط الرئيس سعّيد

تون���س - وكاالت: دع���ا الرئي���س التونس���ي الس���ابق، المنصف 
المرزوقي، امس، مواطني بالده إلى عصيان مدني إلس���قاط الرئيس، 

قيس سعّيد، قبل 25 تموز القادم.
وذك���ر المرزوق���ي في بيان "ل���م يعد يخفى حتى عل���ى مناصريه 
)س���عّيد( أن انقالب 25 تموز كان دواء أمّر من الداء، وعوض أن يأتي 
للب���الد بالحلول التي كانت بأمس الحاجة إليها دفع بمش���اكلها إلى 

مستوى غير مسبوق من الخطورة".
وأض���اف، "انجرفت البالد في أقل من نصف س���نة إلى انقس���ام 
الش���عب وانهيار االقتص���اد وتهديد القضاء وع���ودة االنتهاكات 
الجسيمة لحقوق اإلنس���ان وتردي صورة تونس في العالم وخاصة 

إلى تفاقم أزمة نفسية ومعنوية لم يشهد الشعب لها مثيال".
وأردف المرزوقي، "يخطئ من يتصور أن مثل هذا الوضع لن يزداد 

سوءا نظرا لعجز المنقلب )سعّيد( عن إدارة شؤون الدولة".
واعتبر أن���ه "إذا تم االس���تفتاء )دعا إليه س���عّيد( على دس���تور 
اس���تبدادي جاه���ز ومعلوم النتيجة س���لفا كما ه���و الحال في كل 

الدكتاتوريات، وإذا انطلق األخ القائد بعده مباشرة في تغيير
)التتمة ص 13(

لبنانيون ينتظرون الحصول على التطعيم ضد "كورونا" في مستشفى بطرابلس، أمس.                        )شينخوا(

)عدسة: وفا( رام الله - مواطنون يشاركون في وقفة دعم وإسناد في مخيم الجلزون لألسير أبو حميد، أمس.      

قوات االحتالل تقتحم عابود 
ومستوطنون يغلقون مدخل دير نظام

رام الله - وفا: اندلعت، مس���اء امس، مواجهات بين المواطنين وقوات 
االحتالل اإلسرائيلي عقب اقتحامها قرية عابود شمال غربي رام الله.

وأفاد ش���هود عيان بأن قوات االحتالل أطلقت الرصاص وقنابل 
ل الذين تصدوا لالقتحام 

ّ
الصوت والغ���از تجاه المواطنين الع���ز

برشق الحجارة.
)التتمة ص 13(

"كورونا" عالميًا: تواصل تسجيل مئات آالف 
اإلصابـات وتظاهـرات ضـد التدابير واللـوائـح  

عواصم - وكاالت: تواصل جائحة 
العديد من  انتش���ارها في  كورونا 
دول العال���م، التي باتت تس���جل 
أرقاما قياس���ية في عدد اإلصابات 

اليومي. 
فقد س���جلت فرنس���ا 303 آالف 
و669 إصاب���ة جدي���دة بفي���روس 
كورون���ا خ���الل الس���اعات ال���� 24 

الماضية. 
كما سجلت البالد 143 وفاة خالل 
المدة نفس���ها، بحس���ب ما ذكرته 

وكالة بلومبرج لألنباء، امس.
واس���تمر الضغط شديدا، امس، 
على المستش���فيات الفرنسية مع 
العامة أكثر  إحصاء إدارة الصح���ة 
م���ن 3800 مص���اب بكوفي���د في 

العناية المركزة.
اإلصابات  بذلك حصيل���ة  ترتفع 
اإلجمالية في الب���الد إلى 11 مليونا 
و623 ألف���ا و327 إصابة، والوفيات 
إل���ى 126 ألف���ا و202 وف���اة، وفق���ا 
لبيان���ات جامع���ة جون���ز هوبكنز 

األميركية.
المملكة  أحص���ت  من جهته���ا، 
المتحدة، امس، 313 وفاة إضافية 
ب�"كوفيد-19"، ما يرفع إلى 150 ألفا 

و57 الع���دد اإلجمالي للوفيات في 
هذا البلد منذ بدء تفشي الوباء.

وبحس���ب أرقام الحكومة، سجلت 
146 ألف���ا و390 إصاب���ة جديدة في 
24 س���اعة، ف���ي تراجع ع���ن العدد 

القياسي الذي سجل، الثالثاء.
ورغ���م أن ع���دد المصابي���ن في 
المستش���فيات هو راهن���ا أقل من 
ذلك الذي س���جل خ���الل الموجات 

و454 ش���خصا،  ألفا   18( الس���ابقة 
امس(، ال يزال الضغط على النظام 

الصحي بالغ الشدة.
وسجل النظام الصحي في إنكلترا 
في الثاني من كانون الثاني غياب 
اكثر م���ن 39 ألفا من أفراد الطواقم 
الطبية بسبب خضوعهم للحجر بعد 
إصابته���م بكوفي���د أو مخالطتهم 
مصابين، في زيادة نس���بتها %59 

خالل أسبوع.
ويش���مل هذا العدد غياب 4700 
شخص في لندن التي شكلت بؤرة 

التفشي الجديد للوباء.
الجمعة،  الحكوم����ة،  وأعلن����ت 
أنها ستنشر مئات العسكريين 
وخدمات  للمستش����فيات  دعما 

اإلسعاف في محاولة لسد هذا

)التتمة ص 13(
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تـظـاهـرة فـي "لـوبـيـة" الـمهـجـرة
تنديدًا باالعتداء على مقبرة القرية

طبريا - وكاالت: شارك العشرات من أهالي قرية 
لوبية المهجرة بمدين���ة طبريا داخل أراضي العام 
1948، بتظاهرة احتجاجية ضد اعتداء الس���لطات 
اإلسرائيلية على مقبرة القرية، باقتحامها وتحطيم 
س���ياج حديدي أقامه األهالي عل���ى طول 400 متر 

بهدف حماية المقبرة.
ورفع المش���اركون في الوقفة االحتجاجية، صورا 
جوي���ة تاريخية للوبي���ة قبل التهجي���ر، وخارطة 
رس���مها أبناء لوبية لبيوت القرية المهجرة شملت 
أسماء العائالت التي ملكت وسكنت هذه البيوت.

وقال عضو لجنة متولي وقف مقبرة لوبية أس���د 
خير الل���ه: "نصبنا ه���ذا الس���ياج الحديدي وفق 
القان���ون الذي يتيح لنا صيان���ة األوقاف الدينية 
بم���ا فيها المقاب���ر، إال أن هذا لم يرق للس���لطات 

اإلسرائيلية التي تس���تهدف حتى من هم تحت 
التراب من أهالي قرية لوبية، فأتوا وأزالوا الس���ياج 
بوحش���ية، وانتهك���وا حرمة المقب���رة التي بقيت 

الشاهد األخير على النكبة".
وأضاف: أقمن���ا الس���ياج بدافع حماي���ة القبور 
والمقدسات من األبقار والحيوانات". وتابع: تفاجأنا 
بإزالة الس���ياج وجرف قبرين في الجهة الشمالية 
من قبل سلطة أراضي إسرائيل، وبعد ذلك وضعت 
سياجا جديدا يقتطع دونمين من أراضي المقبرة.

وشدد خير الله على أن "مساحة المقبرة تمتد إلى 
خارج السياج الذي بنته سلطة أراضي إسرائيل،"، 
موضح���ا أن اللجنة تعتزم "التوج���ه للقضاء كوننا 
جسما رس���ميا معتمدا من قبل المحكمة الشرعية 

إلعادة السياج على كامل مساحة المقبرة".

سياج مقبرة القرية المهجرة بعد اقتالعه. 

األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعة محاكم االحتالل
رام الل���ه - "األي���ام": واص���ل األس���رى اإلداريون 
في س���جون االحتالل، أمس، وللي���وم الثامن على 
التوال���ي، مقاطعة محاكم االحتالل، وذلك في إطار 

مواجهتهم سياسة االعتقال اإلداري.
وقال نادي األس���ير إن األسرى اإلداريين اتخذوا 
في األول م���ن كانون الثاني الجاري، موقفًا جماعيًا 
الش���املة والنهائية  المقاطع���ة  بإع���الن  يتمثل 
وغير المس���بوقة لكل إج���راءات القضاء المتعلقة 
باالعتق���ال اإلداري )مراجعة قضائية، اس���تئناف، 

عليا(.
وأكد األس���رى اإلداريون في بي���ان مطلع العام: 
"ل���ن نكون جزءًا م���ن هذه المس���رحية التمثيلية، 
المس���تفيد الوحيد منها هو االحت���الل وأجهزته 
األمنية الس���يما جهاز المخابرات "الشاباك" الُمقّرر 

الفعلي إلبقاء المعتقلين رهن هذا االعتقال".
وأش���ار النادي إلى أن الحركة األسيرة في سجون 
االحتالل أعلن���ت دعمها وتأييده���ا الكامل لقرار 
األس���رى اإلداريين بالمقاطعة الش���املة للمحاكم 
هيئاته���ا  أّن  موضح���ة  لالحت���الل،  العس���كرية 

التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.
ودع���ت جميع األس���رى اإلداريين ف���ي مختلف 
سجون االحتالل إلى االلتزام الكامل بهذه الخطوة، 
ي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق 

ّ
والتحل

األهداف المرجوة بإلغاء سياسة االعتقال اإلداري.
ووفق���ًا لنادي األس���ير، تع���ّد مقاطع���ة محاكم 
مة والمرتكز لمالحقة االحتالل في  االحتالل المقدِّ
له هذه السياس���ة من 

ّ
المحافل الدولية، لما تش���ك

جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقفة في نابلس إســنادًا لألسير ناصر أبو حميد
نابل����س - وف����ا: طالب����ت فعالي����ات نابلس، 
أم����س، المؤسس����ات الحقوقية واإلنس����انية 
وعلى رأس����ها اللجنة الدولية للصليب األحمر، 
بالتدخل إلنقاذ حياة األس����ير المريض ناصر 
أب����و حميد، وذلك خالل وقفة إس����ناد وس����ط 

المدينة.
وقال رئيس نادي األس����ير في نابلس رائد 
عامر: "رس����التنا اليوم هي مساندة األسير أبو 
حميد الذي يصارع المرض في المستش����فى، 

والمحكوم سبعة مؤبدات وخمسين عامًا".
وأشار إلى التاريخ النضالي لعائلة أبو حميد 
م����ن مخيم األمع����ري والتي استش����هد أحد 
أبنائه����ا، واعتقل آخرون، وه����دم منزلها أربع 

مرات.
وكانت عائلة أبو حميد تمكنت أول من أمس 
من زيارة ابنها ناصر المحتجز في غرفة العناية 
اإلسرائيلي،  "برزالي"  المكثفة في مستشفى 

بحراسة مش���ددة من ش���رطة االحتالل، التي 
منعت والدته من االقتراب منه.

وتده���ور الوضع الصحي لألس���ير أبو حميد 
بشكل واضح منذ آب 2021، وبدأ يعاني من آالم 
في صدره إلى أن تبين أن���ه مصاب بورم على 
الرئة، وتم اس���تئصال 10 سم من محيط الورم 
في تش���رين األول الماضي، ليع���اد نقله إلى 
سجن "عسقالن" قبل تماثله للشفاء، ما أوصله 
لهذه المرحلة الخطي���رة، إضافة إلى المماطلة 

في جلسات العالج الكيميائي المقررة.
واألس����ير أب����و حمي����د )49 عامًا( م����ن مخيم 
األمع����ري برام الله، معتقل من����ذ العام 2002، 
وهو من بين خمس����ة أشقاء يواجهون الحكم 
مدى الحي����اة في س����جون االحت����الل، ولهم 
ش����قيق س����ادس ش����هيد، وكان قد تعرض 
منزلهم للهدم ع����دة مرات، وحرمت والدتهم 

من زيارتهم لعدة سنوات.

قـوات االحتـالل تـعتقـل طفـاًل 
وتحتجز شبانًا بالقدس المحتلة

الق����دس – »األيام«: اعتقلت قوات االحتالل، أمس، طفاًل في 
مدينة القدس المحتلة واحتجزت عددًا من الشبان.

وقالت مصادر محلية: إن قوات االحتالل انتشرت بكثافة في 
منطق����ة باب العامود، وأوقفت عددًا من الش����بان على درجات 

باب العامود ودققت في هوياتهم.
وأش����ارت إلى أنها احتجزت طفاًل في المنطقة نفسها، قبل 

أن تعتقله وتقتاده إلى أحد مراكزها.   
ولفتت إلى أنه����ا نصبت حاجزًا على طري����ق قريب من باب 
المغاربة، وش����رعت في تفتيش المركب����ات وفحص هويات 

ركابها. 
وكانت مواجه����ات عنيفة اندلعت، فجر أم����س، بين قوات 

االحتالل والشبان المقدسيين في بلدة سلوان.
وقالت مصادر محلي����ة: إن قوات االحت����الل أطلقت القنابل 
الصوتية والغازية بش����كل عش����وائي بعد اقتحامها حي أبو 

تايه في سلوان، دون أن يبلغ عن اعتقاالت.

إصابة مواطن بانقالب مركبة في طوباس
رام الله - »األيام«: أصيب، أمس، مواطن بجروح، جراء انقالب 

مركبة على طريق الفارعة جنوب طوباس.
وقال بيان ل�«الدفاع المدن����ي«، إن طاقم اإلنقاذ في طوباس 
أخل����ى إصابة من حادث انق����الب مركبة على طري����ق الفارعة 
جنوب المحافظة، مش����يرًا إلى أنه تم تسليم المصاب لطاقم 
اإلس����عاف، وإزالة الزجاج والزي����وت وتأمين المركبة وإعادتها 

لمسارها وفتح الطريق أمام حركة السير.

"الخارجية": دولة االحتالل تواصل 
محاوالت تهميش القضية الفلسطينية 
رام الل���ه - »األيام«: أدان���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربين، 
التصعي���د الحاص���ل ف���ي انته���اكات وجرائ���م االحتالل 
ومس���توطنيه ض���د المواطني���ن وأرضه���م وممتلكاته���م 
ومنازلهم ومقدس���اتهم في عم���وم الضفة والقدس وقطاع 

غزة.
وقالت »الخارجية« في بيان لها، أمس: إن هذه االنتهاكات 
تترافق مع اس����تمرار االحت����الل بعمليات أس����رلة وتهويد 
الق����دس وتغيير معالمه����ا وواقعها التاريخ����ي والقانوني 
المس����يحية  مقدس����اتها  واس����تهداف  والديموغراف����ي، 
واإلس����المية وفي مقدمتها المس����جد األقص����ى، بما يثبت 
م����ن جديد أن حرب االحتالل على الوجود الفلس����طيني في 
القدس المحتلة وفي المناطق المصنفة »ج« يتصدر أعمال 
الحكومة اإلس����رائيلية وجيشها بشكل يومي، في سباق مع 
الزمن لرسم خارطة مصالح إسرائيل االستعمارية وتنفيذها 

على األرض.
وأضاف���ت: »تواص���ل الحكوم���ة اإلس���رائيلية العمل على 
تهميش القضية الفلس���طينية وتحاول شطبها عن أجندة 

االهتمامات الدولية«.
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إعالن إعادة طرح عطاء أعمال تشطيب وتأهيل مكاتب الشركة في مستودعات 

فرع جنين )للمرة الثانية(

عطاء رقم 48 /2021

تعلن ش���ركة توزيع كهرباء الشمال عن إعادة طرح عطاء أعمال تش���طيب وتأهيل مكاتب الشركة في 

مستودعات فرع جنين )للمرة الثانية(

عطاء رقم 2021/48

فعلى جميع المختصين الراغبين في الحصول على نسخة من العطاء مراجعة دائرة التوريدات 	 
في شركة توزيع كهرباء الشمال – اإلدارة العامة – مجمع بلدية نابلس التجاري - الطابق التاسع 

خالل ساعات الدوام الرسمي .
تعاد نس���خة العطاء إلى دائرة التوريدات في الش���ركة مرفقة بتأمين )شيك مصدق أو كفالة 	 

بنكية ( بقيمة )5,000( ش���يكل ، وذلك حتى الس���اعة الثالثة مساءا من يوم اإلثنين الموافق 
2022/1/17 ولن يقبل أي عطاء يرد بعد هذا الموعد أو ال يحتوي على التامين المطلوب .

رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .	 
ثمن نسخة العطاء ) 200 ( شيكل غير مستردة .	 
يج���ب ان يك���ون المقاول م���ن المقاولين المصنفين م���ن لجنة التصني���ف الوطنية و اتحاد 	 

المقاولين
يتم تسليم نسخ العطاء للراغبين بالمشاركة اعتبارا من صباح يوم األحد 2022/1/9 	 

                                                                                                       االدارة العامة

إعالن إعادة طرح عطاء رصد شبكات الضغط المنخفض والمشتركين لمناطق عمل 

شركة توزيع كهرباء الشمال في جنين )ميثلون - سيريس - الجديدة - صير(  

)للمرة الثانية(

عطاء رقم 50 /2021

تعلن ش���ركة توزيع كهرباء الشمال عن إعادة طرح عطاء رصد شبكات الضغط المنخفض والمشتركين 
لمناطق عمل شركة توزيع كهرباء الشمال في جنين )ميثلون - سيريس - الجديدة - صير(

 )للمرة الثانية(

عطاء رقم 2021/50

فعلى جميع المختصين الراغبين في الحصول على نسخة من العطاء مراجعة دائرة التوريدات 	 
في شركة توزيع كهرباء الشمال – اإلدارة العامة – مجمع بلدية نابلس التجاري - الطابق التاسع 

خالل ساعات الدوام الرسمي .
تعاد نس���خة العطاء إلى دائرة التوريدات في الش���ركة مرفقة بتأمين )شيك مصدق أو كفالة 	 

بنكية( بقيمة )2,900( ش���يكل ، وذلك حتى الس���اعة الثالثة مس���اء من يوم االثنين الموافق 
2022/1/17 ولن يقبل أي عطاء يرد بعد هذا الموعد أو ال يحتوي على التامين المطلوب .

رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .	 
ثمن نسخة العطاء ) 200 ( شيكل غير مستردة .	 
يتم تسليم نسخ العطاء للراغبين بالمشاركة اعتبارا من صباح يوم األحد 2022/1/9 	 

اإلدارة العامة

 دولة فلسطين/ وزارة الحكم المحلي

بلدية بيت أوال 

إعالن طرح عطاء للمرة الثالثة
اسم المناقصة: تعبيد طريق بير القوس- المنطقة الصناعية.

MOLG/ VC/ 7/ 2021 :رقم المناقصة 

ت���ود بلدية بيت أوال اس���تخدام جزء من مخصصاتها ضمن برنامج رس���وم النقل . 1
على الط���رق الممول من قبل وزارة الحكم المحلي لتس���ديد المبالغ المس���تحقة 
MOLG/( بموج���ب عقد تعبيد طريق القوس- المنطق���ة الصناعية، مناقصة رقم

 .)VC/7/2021
 تدع���و بلدية بيت أوال المناقصين ذوي األهلية إل���ى تقديم عطاءاتهم بالظرف . 2

المختوم لتعبيد طريق القوس -المنطقة الصناعية.
س���تتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافس���ية محلية وفقا ألحكام . 3

قانون الش���راء العام رقم 8 لس���نة 2014 والئحته التنفيذية« وهي مفتوحة لكل 
المناقصي���ن المصنفين لدى لجنة التصني���ف الوطنية في مجال الطرق بحيث ال 

يقل عن درجة تصنيف ثالثة. 
يجب على المقاول أن يكون مسجال رسميا في دوائر الضريبة.. 4
يمك���ن للمناقصين المهتمين تفح���ص وثائق المناقصة عب���ر البوابة الموحدة . 5

للمش���تريات العامة، كما يمكنهم الحصول على معلومات إضافية من بلدية بيت 
أوال على العنوان المبين أدناه وذلك من الس���اعة )8:00( إلى الس���اعة )2:00( من 

أيام السبت إلى الخميس.
يمكن للمناقصين المهتمين شراء وثائق المناقصة من مقر بلدية بيت أوال مقابل . 6

رسوم غير مستردة مقدارها )400( شيكل.
يجب تس���ليم العطاءات في العنوان المبين أدناه قبل الس���اعة الحادية عش���رة . 7

صباحا من يوم االثنين المواف���ق )07/02/2022(، علما بأن العطاءات االلكترونية 
غير مقبولة، ويجب أن تكون صالحية العطاءات سارية لمدة )90( يوما بعد التاريخ 

النهائي لتسليم العطاءات. 
االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم االثنين الموافق )2022 /01 /24(، الساعة . 8

العاشرة صباحا في مقر بلدية بيت أوال.
يج���ب أن يرفق مع كل عط���اء كفالة دخول عطاء بقيمة )22000( ش���يكل، وذلك . 9

بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن )120( يوما.
سيتم اس���تبعاد العطاء الذي يصل بعد التاريخ والوقت المحددين، وسيتم فتح . 10

العطاءات بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين 
أدناه الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم اإلثنين الموافق )2022 /02 /07(

العنوان المذكور أعاله هو:. 11
بلدية بيت أوال/ الشارع الرئيسي

هاتف: 022581004
فاكس: 022581551

EMAIL: Beitulamncplty@yahoo.com
رئيس البلدية
محّمد عبد الّرحيم العملة

تعلن وزارة األشغال العامة واالسكان عن حاجتها لشغل عدد من الخبراء للعمل في 
وزارة االشغال العامة واالسكان على بند العقود، للعمل في المحافظات الشمالية 

حسب المؤهالت والشروط التالية: -
أواًل: خبي��ر عالق��ات دولية ع��دد )1( العمل: مقر الوزارة )على بند العقود تجدد حس��ب 

الحاجة(
على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية:

1  - أن يكون حاصال على أحد المؤهالت العلمية التالية: ويفضل دراسات عليا.
بكالوريوس كحد أدنى

 التخصص: عالقات دولية/ علوم سياسية/ الدراسات الدولية.
2  - أن ال يقل عدد سنوات الخبرة في مجال التخصص عن 10 سنة لمن يحمل شهادة 
البكالوريوس وثماني س���نوات خبرة لمن يحمل شهادة الماجستير وست سنوات خبرة 

لمن يحمل شهادة الدكتوراه.
المهام المرجعية 

إقامة وتطوي���ر االتصاالت واالنش���طة والتنس���يق وتبادل البرام���ج والعالقات . 1
والش���راكات والتعاون مع المؤسس���ات والهيئات والمنظمات الدولية وتعزيز ما 

هو قائم منها.
متابعة تقارير وتوصيات االجتماعات والمؤتمرات واالتفاقيات العربية والدولية . 2

ذات العالقة لعمل الوزارة.
اعداد االتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم ومتابعة التقارير والتوصيات بذلك.. 3
اعداد خطابات الوزير باللغة االنجليزية.. 4
تقديم المشورة للوزير في مسائل السياسات والعالقات الدولية.. 5
إطالق الحمالت المتعلقة بأشظة عمل الوزارة، وصياغة استراتيجيات المعلومات، . 6

وتنس���يق الجهود، ورصد التقدم المحرز واالبالغ عنه، واتخاذ إجراءات المتابعة 
المناسبة، وتحليل النتائج.

 .العمل كنقطة محورية في القضايا الدولية، ورصد التطورات واالبالغ عنها والرد . 7
على االستفسارات.

فتح قنوات اتصال مع المجتمع الدولي ومؤسساته.. 8
اعداد االتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم ومتابعة التقارير والتوصيات بذلك.. 9

االشراف على اعداد أوراق العمل والدراسات فيما يخص قضايا العالقات الدولية . 10
في نطاق عمل الوزارة.

الكفايات الوظيفية: االدارية 

•  إجادة اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.	
• 	IELTS بعالمة اعلى من 500 او شهادة TOEFL ارفاق شهادة امتحان(

بدرجة فوق 6 نقاط(.
• خبرات مشابهة في العمل او التعامل مع مؤسسات دولية او ماشابه.	
•  القدرة على التدريب ونقل المعارف والخبرات.	
•  القدرة على االبتكار واالبداع.	
• مهارة االتصال والتواصل.	
• مهارة اعداد التقارير.	
•  القدرة على العمل ضمن فريق.	
• القدرة على تحمل ضغط العمل.	
•  القدرة ادارة الوقت.	
•  مهارة ادارة االزمات.	
•  مهارة تقديم عروض تقديمية.	
•  مهارة االهتمام بالتفاصيل.	

الكفايات الوظيفية: الفنية.

•  معرفة باالنظمة والقوانين السارية في المجال في دولة فلسطين.	
•  القدرة على إنتاج مواد اتصال متنوعة بأسلوب واضح ومختصر.	
•  القدرة على إقامة عالقات دولية فعالة وتطويرها والمحافظة عليها.	
•  الدبلوماسية والمثابرة والصبر عند مواجهة المشاكل التحديات 	

الصعبة او المواقف العصيبة.
ثانيًا خبير اقتصادي عدد )1( / مقر الوزارة )على بند العقود تجدد حسب الحاجة(

على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية: ويفضل دراسات عليا.
1( أن يكون حاصال على أحد المؤهالت العلمية التالية:

 *بكالوريوس كحد أدنى
التخصص: اقتصاد  

2( أن ال يقل عدد سنوات الخبرة في مجال التخصص عن 10 سنة سنوات خبرة لمن 

يحمل شهادة البكالوريوس وثماني سنوات خبرة لمن يحمل شهادة الماجستير 
وست سنوات خبرة لمن يحمل شهادة الدكتوراه.

المهام المرجعية 

تقديم المش���ورة االقتصاديةللوزير بشأن الموضوعات المتعلقة بقطاعات عمل . 1
الوزارة )اإلسكان / الطرق / األبنية(.

تطوير اإلج���راءات والخطط االقتصادية المس���تخدمة في التنب���ؤ باالتجاهات . 2
وصياغة السياساتالمتعلقة بقطاعات عمل الوزارة )اإلسكان / الطرق / األبنية(.

تجميع البيان���ات وتحليلها واإلب���الغ عنها ألعداد الدراس���ات وتطبيق النماذج . 3
الرياضية والتقنيات اإلحصائية.

دراسة البيانات االقتصادية واإلحصائية في مجال المشاريع الفنية للوزارة.. 4
اعداد دراسات الجدوى االقتصادية لمشاريع الوزارة.. 5
وض���ع الدالئل والمعايي���ر االقتصادية وإعداد وجهات النظر المس���تخدمة في . 6

التنبؤ باالتجاهات ورسم السياسة االقتصادية.
صياغة التوصيات والخطط والسياسات التي يمكن استخدامها لحل المشكالت . 7

أو القضاي���ا االقتصادية المتعلق���ة بقطاعات عمل الوزارة )اإلس���كان / الطرق / 
األبنية(.

تقديم المدخ���الت والتحليالت الفنية في تحديد وتصمي���م وتطوير ومعالجة . 8
وتقييم مشاريع القروض.

 كتاب���ة التقارير الفني���ة وغير الفنية وموجزات السياس���ات ح���ول االتجاهات . 9
والتوقعات االقتصادية.

تقديم االرشاد والتوجيه ونقل الخبرات والمعارف لألخرين.. 10

الكفايات الوظيفية: االدارية 

• إجادة اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.	
• 	IELTS بعالمة اعلى من 500 او شهادة TOEFL ارفاق شهادة امتحان(

بدرجة فوق 6 نقاط(.
• خبرة في مجال العمل مع القطاع الخاص بالشراكة.	
• خبرة بالتشريعات الناظمة لعالقة الشراكة مع القطاع الخاص.	
• المساهمة في إعداد برامج إسكان مناسبة لذوي الدخل المحدود في 	

فلسطين.
•  القدرة على التدريب ونقل المعارف والخبرات.	
•  القدرة على االبتكار واالبداع.	
• مهارة االتصال والتواصل.	
• مهارة اعداد التقارير.	
•  القدرة على العمل ضمن فريق.	
• القدرة على تحمل ضغط العمل.	
•  القدرة ادارة الوقت.	
•  مهارة ادارة االزمات.	
•  مهارة تقديم عروض تقديمية.	
• مهارة االهتمام بالتفاصيل.	

الكفايات الوظيفية: الفنية.

•  معرفة باالنظمة والقوانين السارية في المجال في دولة فلسطين.	
•  القدرة على اجراء تحليل متقدم.	
• القدرة على استخالص البيانات االقتصادية المعقدة	

تقدم الطلبات المس��توفاة للش��روط في مقر وزارة االشغال العامة واالسكان رام الله- 
المصيون- دورار محمود درويش- مجمع الوزارات مرفقًا بالمستندات التالية:

صورة عن المؤهل العلمي + صورة عن كشف الثانوية العامة. 1
صورة عن اثبات الشخصية الهوية او جواز السفر. 2
صورة عن شهادة الميالد. 3
4 .CV السيرة الذاتية
صورة عن الخبرات. 5
صورة عن الدورات. 6
صورة شخصية. 7

يبدأ اس��تقبال الطلبات اعتب��ارا من يوم االحد بتاري��خ 2022/1/9 ولغاية يوم الخميس 
المواف��ق 2022/1/13 علم��ًا بان��ه س��يتم اس��تثناء أي طل��ب غي��ر مس��توفي للش��روط 

ومستكمل للبيانات.
 ا.د.م محمد زيارة

 وزير األشغال العامة واإلسكان

دولة فلسطين

وزارة االشغال العامة واالسكان 

اعالن عن وظائف شاغرة على بند العقود

دولة فلسطين

 وزارة الحكم المحلي 

هيئة كهرباء جيوس والكفريات

اعالن من هيئة كهرباء جيوس والكفريات 

توريد وتركيب محوالت كهرباء ولوازم أخرى بمنطقة الهيئة 
للشركات الراغبة بدخول العطاء :

 ۱ - اس���تالم نس���خة من العطاء من مقر هيئة الكهرباء في جيوس بالقرب من محطة 
محروقات جيوس ورسوم نسخة العطاء ) 400 ( ش. .

 ۲ - يج���ب تس���ليم العطاء بموعد اقصاة أس���بوع من تاريخ اع���الن العطاء بمقر هيئة 
الكهرباء.

 ۳ - ارفاق DATA SHEET وشهادة منشأ لكل المواد ومطابقة للمواصفات والمقاييس 
العالمية والفلسطينية.

4 - يحق للهينة تجزئة العطاء وهي غير ملزمة بأقل األس���عار وتكون االحالة بناًء على 
التقييم المالي والفني.

 5 - التوريد والتركيب خالل أسبوع من الترسية .
 6 - رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

مع االحترام

 رئيس هيئة كهرباء جيوس والكفريات 

د . احمد فريد خالد

بدء التسجيل والنشر واالعتراض 
للمرحلة الثانية من االنتخابات المحلية

رام الل���ه - "األي���ام": أعلن���ت لجن���ة االنتخابات 
المركزي���ة، أمس، بدء مرحلة التس���جيل والنش���ر 
واالعت���راض للمرحل���ة الثاني���ة م���ن االنتخابات 
المحلية، في جميع محافظات الضفة، التي تستمر 

5 أيام، وتنتهي مساء 2022/1/12.
وقال���ت اللجنة، في بيان صحاف���ي، إنها فتحت 
358 مركزًا للتسجيل والنشر واالعتراض في 102 
هيئة محلية بالضفة الس���تقبال المواطنين من 8 
صباحًا وحتى 3 عصرًا، وأنها لم تفتح مراكز بقطاع 
غ���زة في ظل ع���دم القدرة على إج���راء االنتخابات 

المحلية هناك.
وأشارت إلى إمكانية التسجيل من خالل موقعها 
اإللكترون���ي، وفي مكات���ب المناط���ق االنتخابية 
للح���االت الخاصة، داعية المواطنين الذين حصلوا 
على لم ش���مل جديد للتس���جيل إذا ل���م يكونوا 
مس���جلين من قب���ل، أو تحدي���ث بياناتهم وفقًا 

لمعلومات هوياتهم الجديدة.
وذكرت أن عدد المسجلين حاليًا بسجل الناخبين 
ف���ي الهيئات المحلية المش���مولة ف���ي المرحلة 
الثاني���ة، يبلغ أكثر من 785 ألف مواطن ومواطنة، 
لون ما نسبته 89% من المؤهلين للتسجيل 

ّ
يش���ك

)17 عامًا أو أكثر(، وفقًا لتقديرات الجهاز المركزي 
لإلحصاء.

وأوضح���ت اللجن���ة أنه خ���الل ه���ذه الفترة 
سينشر س���جل الناخبين االبتدائي في مراكز 
التسجيل والنش���ر واالعتراض، إلتاحة المجال 
أم���ام المواطنين لالط���الع علي���ه، والتأكد من 
صح���ة بياناته���م وتصحيحه���ا إذا ورد فيها 
خط���أ، وذلك على النموذج المخصص لذلك في 
المراكز، أو االعتراض على تس���جيل الغير ممن 
ال يحق لهم االنتخ���اب من خالل نماذج خاصة 
يجري تعبئتها في المراكز أيضًا، وتبت اللجنة 
فيها وفق اإلجراءات والمدد القانونية المعلنة 

مسبقًا.
ودعت المواطنين إلى التأكد من تسجيلهم في 
الهيئات المحلية التي يقيمون وسينتخبون فيها، 
من خ���الل موقعها اإللكتروني، أو عبر االتصال من 

الهاتف المحمول على الرقم 600#*.
وأكدت أن المواطنين المس���جلين في الهيئات 
المحلية المشمولة بالمرحلة األولى التي جرى فيها 
اقتراع أو فازت قوائمها بالتزكية، لن يتمكنوا من 

تغيير بياناتهم أو مراكز اقتراعهم.

رام الله: اختتام دورة حول مشاركة الشباب في االنتخابات

الزواوي تؤدي اليمين أمام الرئيس 
سفيرة لفلسطين في إيران

عمان - وفا: أدت سالم الزواوي، اليمين القانونية، أمام الرئيس محمود 
عباس، سفيرة لدولة فلسطين لدى الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.

وجرت مراس���م أداء اليمين القانونية، مساء امس السبت، في مقر 
إقامة الرئيس في العاصمة األردنية � عمان.

رامي شعث يصل إلى باريس  

ترقب لتنفيذ التسهيالت الموعودة على أداء معبر رفح
كتب محمد الجمل:

يش���هد العم���ل عل���ى معب���ر 
البري بش���قيه المس���افرين  رفح 
والتج���اري، حركة ش���به منظمة، 
م���ن  آالف  بضع���ة  ويجت���ازه 
المس���افرين أس���بوعيًا، وتمر من 
خالله مئ���ات األطنان من مختلف 

السلع والبضائع.
ل���ع على معبر 

ّ
وأك���د مصدر مط

رف���ح، أن المعب���ر لم يش���هد أي 
إج���راءات أو تس���هيالت جديدة 
خالل األسابيع الماضية، وأن ثمة 
الكثير من الوعود لم يطبق منها 
ش���يء، وأن العمل يس���ير بنفس 

الوتيرة واآللية السابقة.
وبّين المصدر ذاته أن استقرار 
الوضع على المعب���ر خالل الفترة 
الماضي���ة يع���ود لطبيعة الوقت 
الحال���ي، ففص���ل الش���تاء ف���ي 
الغالب يشهد انخفاضًا في عدد 
المغادري���ن والقادمي���ن، بخالف 
فص���ل الصي���ف، الذي يش���هد 
يأتون  الذين  المغتربي���ن  تدفق 
لقض���اء اإلج���ازة الصيفي���ة عند 

ذويهم في قطاع غزة.
المغادري���ن  متوس���ط  ويبل���غ 
من قطاع غزة نحو 2500 مس���افر 
أس���بوعيًا، بينما يعود إلى القطاع 
نح���و 2000 مس���افر، خ���الل عمل 

المعبر لخمسة أيام أسبوعيًا.
وأك���د أكث���ر م���ن مص���در أن 
التس���هيالت األكث���ر إلحاحًا في 
الفترة الحالية تتمثل في معالجة 
مل���ف الممنوعي���ن من الس���فر، 
تحرك  تس���هيل  لضرورة  إضافة 
المس���افرين داخل ش���به جزيرة 
سيناء المضطربة، وتقليل فترات 
انتظارهم على الحواجز المصرية.

وأكد مس���افرون أن الوضع على 
المعب���ر وداخ���ل س���يناء أفضل 
من الس���ابق، لكن ال يزال اجتياز 
س���يناء يس���تغرق وقت���ًا طوياًل، 
وهذا يضيف أعباء ومش���قة على 
في فصل  المس���افرين، خاص���ة 
الش���تاء، وس���ط مطالبات بإعادة 
فت���ح »كوبري الس���الم«، وتنفيذ 

إجراءات أخرى.
المسافرين  كش���وف  وتنقسم 
»كشوف  قس���مين،  إلى  اليومية 
داخلية«، وهي لمسافرين تنطبق 
الس���فر ضمن  ش���روط  عليه���م 
الحاالت اإلنس���انية والطارئة، من 
مرضى، وحملة إقامات في الخارج، 
وطالب، وغيرهم، إضافة لكشوف 

التنس���يق الخ���اص، الت���ي يتم 
نش���رها بصورة يومية، وهي غالبًا 
خدمة مدفوعة، يتم ش���راؤها عبر 
السفر  لتس���هيل  خاصة،  شركة 
وتس���ريعه دون انتظ���ار، وتمثل 
األخي���رة بي���ن 30 و40% من عدد 

المسافرين اليومي.
التجارية  البواب���ة  وفيما يخص 
لمعبر رفح، فما زال العمل يس���ير 
فيه���ا بنف���س اآللية الس���ابقة، 
بحيث يت���م فتحها ثالث���ة أيام 
اس���تيراد  وتش���هد  أس���بوعيًا، 
مئات األطنان م���ن مختلف أنواع 
ومعظمه���ا  والس���لع،  البضائ���ع 
غذائية، إضافة لمواد بناء، ووقود 

بمختلف أنواعه.
المعبر  عل���ى  مص���ادر  وأكدت 
أن االس���تيراد عبر ه���ذه البوابة 
مفتوح لكافة أنواع الس���لع، بعد 
الحصول على الموافقات الالزمة، 
لكن حتى اآلن ل���م يحدث تطور 
حقيقي عل���ى المعب���ر التجاري، 
كأن يس���مح من خالل���ه بتصدير 
بعض المنتوجات، أو زيادة دخول 

البضائع كمًا ونوعًا.
وكانت مصر وعدت بسلسلة من 
التسهيالت الجديدة ستنفذ على 
معب���ر رفح خالل الفت���رة المقبلة، 
س���واء على صعيد المسافرين أو 

منفذ البضائع.

إيقاد شعلة االنطالقة 
في بلدة الدوحة 

بيت لح���م - »األيام«: أوقدت 
الوطن���ي  التحري���ر  حرك���ة 
مس���اء  »فتح«،  الفلس���طيني 
أول من أمس، ش���علة انطالقة 
الثورة الفلس���طينية والحركة 
في بل���دة الدوحة غ���رب بيت 

لحم.
ونظمت مسيرة جابت شوارع 
الدوح���ة وص���وال ال���ى الدوار 

الرئيس للبلدة.
وقال األس���ير المح���رر رأفت 
حواب���رة ف���ي كلم���ة »فت���ح« 
بالدوحة، إن الحركة س���تبقى 
صاحب���ة المش���روع الوطن���ي 
أهدافه  ش���عبنا  تحقيق  نحو 
بالتحرر  المنش���ودة،  الوطنية 
الدولة  وإقام���ة  واالس���تقالل 
وعاصمته���ا  الفلس���طينية 

القدس.
وأش���ار الى ان »فتح« قدمت 
النضالية  مس���يرتها  خ���الل 
قافلة من الش���هداء والجرحى 
واألس���رى، وأنها ستواصل ما 
بدأه الشهيد ياسر عرفات، وال 
بد ان يأتي اليوم الذي نحقق 
فيه أمنيته بأن يرفع شبل علم 
فلسطين فوق مآذن وكنائس 

القدس.

بلدية عبسان تواصل ترميم معلم أثري 
غزة - »األيام«: واصلت بلدية عبس���ان الكبيرة جنوب ش���رقي 

قط���اع غ���زة، بالتعاون مع مرك���ز »ايوان« للت���راث الثقافي في 

الجامعة اإلسالمية، مشروع الترميم الطارئ ألرضية »فسيفساء 

عبسان«، وهي أبرز المعالم األثرية جنوب القطاع.

ويهدف المش���روع إلى تعزيز حماي���ة الموقع األثري، ووقف 

الض���رر الواقع عليه نتيج���ة الهجر واإلغ���الق، وصيانة أرضية 

»فسيفساء عبس���ان«، إضافة إلى الترويج للموقع والتعريف به 

ف���ي المجتمع المحلي، من خالل إع���ادة افتتاحه أمام الزوار من 

قطاع غزة.

وقال المش���رف الفني على أعم���ال الترميم في الموقع، أيمن 

حس���ونة، إن مراحل المشروع، تش���مل تنظيف محيط أرضية 

الفسيفساء، وإزالة األتربة واألوساخ، ثم إعادة بناء السور الطيني 

المحي���ط باألرضية، ومن ثم صيانة وترميم قطع الفسيفس���اء 

حسب المناهج واألصول العلمية المعمول بها عالميا.

وأكد حس���ونة أن فريق العمل في المشروع يضم مختصين 

وأصحاب خبرة، ش���اركوا في أعمال ترميم أثري وصيانة سابقة 

للفسيفساء.

وأش���ار إلى أن هذا الموقع له قيم���ة أثرية نظرًا الحتوائه على 

أرضية فسيفس���اء بيزنطي���ة، تنتمي إلى حقبة الفسيفس���اء 

البيزنطية المحلية في جنوب فلسطين.

وذك���ر أن الموق���ع كان بيت���ًا ألحد القديس���ين ف���ي العهد 

البيزنطي، وعند وفاته تم دفنه في البيت، وإقامة الفسيفس���اء 

حول���ه، وتحول إلى ضريح، وفي العص���ر العثماني ُدفن بجواره 

أح���د الصالحين، وأصبح مكانًا مقدس���ًا لدى المس���لمين أيضًا، 

حيث تمت تسميته )مقام الشيخ إبراهيم(، وهو ال يزال يحمل 

نفس االس���م، كما يضم الموقع من جهته الش���مالية مساحة 

صغيرة مكشوفة تحتوي على قبور إسالمية وأخرى بيزنطية.

الحكومة تعقد جلستها المقبلة في أريحا
رام الله - »األيام«: قال الناطق باس���م الحكومة إبراهيم ملحم، إن جلس���ة 
الحكومة ستعقد، يوم اإلثنين المقبل، في محافظة أريحا واألغوار الشمالية.
وأضاف في تصريحات صحافية، أمس، إن الجلس���ة س���تعقد في 
محافظة أريحا في إطار الجلس���ات الت���ي دأبت الحكومة على عقدها 
في جميع المحافظات، مش���يرًا إلى أن الحكومة ستنظر في الطلبات 

وتتلمس هموم الناس وحاجاتهم، خصوصًا المزارعين.
ون���وه ملحم ب���أن العديد من المش���اريع س���تقدم ألهال���ي أريحا 
لتمكينه���م والحفاظ على س���لة الخض���ار التي تتع���رض للنهب 

واالستيطان ومحاوالت السيطرة على مخزون المياه في األغوار.

باريس - أ ف ب: وصل الناش���ط السياس���ي المصري الفلس���طيني رامي 
ش���عث إلى باريس، امس، عقب إفراج الس���لطات المصرية عنه بعد عامين 
جبر« على التنازل عن جنسيته المصرية، 

ُ
ونصف العام من الحبس، غير أّنه »أ

بحسب بيان أصدرته أسرته وتلقته وكالة فرانس برس.
وأوضحت العائلة أنه تم إطالق س���راح ش���عث »مساء السادس من كانون 
الثاني، بعد أكثر من 900 يوم في االعتقال التعّس���في« وأنه »التقى ممثلي 
الس���لطة الفلسطينية في مطار القاهرة ومن هناك سافر الى عمان«، إلى أن 

وصل إلى مطار رواسي شارل ديغول بعد ظهر امس.
واكد الرئيس الفرنس���ي ايمانويل ماكرون عبر تويتر انه يش���ارك زوجة 
 الذين أدوا 

ّ
ش���عث »ارتياحها، وحّيا »قرار الس���لطات المصرية«، »شاكرا كل

دورا إيجابيا في هذه النهاية السعيدة«.
ورامي )48 عاما( هو نجل نبيل ش���عث، القيادي الكبير والوزير السابق في 

السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد ولد في مصر ألم مصرية.
وقال���ت العائلة ف���ي بيانها، »مع فرحتنا الس���تجابة الس���لطات المصرية 
لندائن���ا من أجل الحرية نعّبر أيضا عن اس���تيائنا م���ن إجبارهم لرامي على 
التن���ازل ع���ن جنس���يته المصرية 

شرطا لإلفراج عنه«.
وأضاف البي���ان، »يجب أال يختار 
اإلنس���ان بين حريته وجنس���يته. 
ولد ونشأ رامي مصريا وكانت مصر 
وس���تبقى وطنه ولن يغير التنازل 

القسري عن جنسيته ذلك أبدا«.

رام الل���ه - "األي���ام": اختتم ملتقى الش���باب 
بالتعاون  للحرية والديمقراطية،  الفلس���طيني 
م���ع مؤسس���ة "فريدري���ش ناومان م���ن أجل 
الحرية"، في رام الله، أمس، دورة حول المشاركة 
في االنتخابات المحلية، اس���تهدف الش���باب 
المرش���حين لالنتخاب���ات، وخريج���ي كلي���ات 
اإلعالم والعلوم السياسية، ونشطاء من الحركة 
الطالبية والتنظيمات السياسية والمستقلين.

وقال رئيس الملتقى، إياد اش���تية، إن فكرة 
المش���روع نبعت من أهمية إشراك الشباب في 
التخطيط واتخاذ القرار، كأداة فاعلة من أدوات 
تفعي���ل الديمقراطية ف���ي المجتمع إلحداث 
التغيير، مبينًا أن الشباب هم العنصر األساس 
ف���ي عملية التحرر والبن���اء، وتحقيق الذات هو 

جوهر الديمقراطية في المجتمع.
وش���دد على أهمية تعزي���ز روح المبادرة في 
أوساط الشباب، وأهمية تعزيز سيادة القانون 
والمشاركة الشبابية الفاعلة، وتعزيز المفاهيم 
الليبرالي���ة المتمثل���ة بالديمقراطي���ة وحقوق 
اإلنسان والمس���اواة، وتعزيز مفاهيم الحريات 
العام���ة وص���واًل لمجتمع مدني س���وي يهتم 
بش���بابه، ويؤمن بدورهم الري���ادي على قاعدة 
تكاف���ؤ الفرص وضم���ن اإلطار العام لس���يادة 

القانون.
وأشار إلى أن الهدف االستراتيجي للمشروع 
هو زي���ادة انخ���راط ومش���اركة الش���باب في 
الحياة السياس���ية والعامة، ومساعدة األحزاب 
والفصائل في حمالته���ا االنتخابية، من خالل 
توفي���ر الك���وادر المهني���ة في ه���ذا المجال، 
والترويج لالنتخابات المقبلة، وتشجيع الناخبين 
الجدد على المش���اركة الفعالة في االنتخابات، 
إضاف���ة إلى تدريب الش���باب في مج���ال إدارة 
الحمالت والفعاليات، وإتاحة الفرصة للش���باب 

الناشطين لخوض االنتخابات.
وأكد المشاركون في الدورة إن توفير التدريب 
المهني ومه���ارات العمل ف���ي إدارة العملية 
سيس���هم  االنتخابية،  والحمالت  االنتخابي���ة 
ف���ي الحد من انتش���ار التص���ور الخاطئ حول 
تعريف الديمقراطية ومكوناتها وممارساتها، 
وزيادة مش���اركة المواطنين، الس���يما الشباب، 
ف���ي العملية االنتخابية، إضافة إلى اكتس���اب 
مهارات حديث���ة في إدارة الحمالت االنتخابية، 
وزيادة المعرف���ة بالمواطنة النش���طة والحكم 
الرش���يد والحق في المش���اركة، والتركيز على 
المشاركة الس���ليمة والنوعية للمرأة في الحياة 

العامة والسياسية.

االحتالل يقرر تمديد االعتقال 
اإلداري لألسير يوسف الزبيدي

جنين – "األيام": قررت س���لطات االحتالل تمديد االعتقال اإلداري لألسير 
يوسف جمال الزبيدي من مخيم جنين.

وأف���اد والده األس���ير المحرر جمال الزبيدي، ان محامي���ة ابنه أحالم حداد، 
أبلغتهم ان نيابة المحكمة العليا االس���رائيلية س���تطلب من المحكمة في 
الجلسة القادمة بتاريخ 12/1/ 2022، تمديد االعتقال اإلداري ليوسف لمدة 4 
ش���هور إضافية للمرة الرابعة على التوالي بعد انتهاء فترة التمديد الثالث 
والتي تنتهي الش���هر القادم، ليكون اإلفراج عن���ه بتاريخ 22/6/ 2022 بعد 
انقضاء 22 ش���هرا عل���ى اعتقاله اإلداري تحت ذريعة الملف الس���ري الذي 
اعتبره أكذوبة ومس���رحية مفبركة من االحتالل إلثارة أمد اعتقال ابنه القابع 

خلف القضبان دونما تهمة أو الئحة اتهام.
الجدير ذكره، أن نجله الثاني نعيم معتقل منذ عام ونصف العام ويقضي 
حكما بالس���جن لمدة عامين، بينما افرج االحتالل قبل شهر عن ابنه الثالث 

محمد بعد قضاء فترة رهن االعتقال اإلداري.



أيـــــام فــــلــــســـطـــيـــنـــيــــة األحــد 42022/1/9

أبو جيش: ســنالحق سماسرة تصاريح العمل في إسرائيل
رام الله - "األيام": أكد وزير العمل نصري أبو جيش، أنه تجري 
مالحقة سماس���رة تصاريح العمل لدى الجانب اإلس���رائيلي 

وتجريمهم على ما يقومون به تجاه الفتية الفلسطينيين.
وأضاف أبو جيش في تصريح صحافي، تعقيبا على حادث 
الس���ير الذي أودى بحياة 8 فتي���ة كانوا يعملون لدى الجانب 
اإلس���رائيلي، إن "الفتية كانوا يعملون بطريقة غير ش���رعية 

خاصة انهم في سن األحداث".
وأشار إلى أن س���ن األحداث كما عرفته األمم المتحدة بأنه 
تحت سن ال�18 عاما، كما أن من بينهم 4 تحت السن القانوني 

للعمل بحسب قانون العمل الفلسطيني.
ونوه أبو جيش إلى ان العمل الطبيعي بحاجة لظروف معينة 
وفحص صحي مستمر وهذا ال يتوفر في حالتهم، كما انهم ال 

يحصلون إال على نصف الراتب وضعف ساعات العمل.
وش���دد على "أننا نقوم في فلسطين بمراقبة عمل األحداث 
ومعاقبة المنشآت التي يعملون بها، لكن هؤالء العمال كانوا 
يعملون في مناطق إسرائيلية او في مستوطنات مقامة على 
أراضينا وهي أساس���ا غير شرعية، ولكن لألسف يتم أخذهم 

من قبل بعض السماسرة".

غـزة: تـراجـع اإلقـبـال عـلـى شـراء
األسماك يفاقم معاناة الصيادين

كتب محمد الجمل:

وباعة  صي���ادون  اش���تكى 
من اس���تمرار تراج���ع اإلقبال 
على ش���راء األسماك البحرية 
أنواعها،  بمختل���ف  الطازجة 
األس���عار،  انخف���اض  رغ���م 
م���ا ألح���ق مزيدًا م���ن الضرر 

بالصيادين الفقراء.
ورغم تحّسن الصيد البحري 
الماض���ي،  األس���بوع  خ���الل 
إخراج  من  الصيادين  وتمكن 
كميات جيدة من األس���ماك، 
خاصة أسماك الغزالن، إال أن 
معظمهم أبدوا حالة استياء، 
الحالي  الموس���م  واصفي���ن 

باألسوأ.
الس���احلي  الطرق  وعل���ى 
"شارع الرشيد" الممتد على 
طول ش���اطئ البحر وس���ط 
قطاع غزة، كان الصياد عبد 
الله ش���حدة يقف أمام عدد 
البالستيكية  الحاويات  من 
تح���وي  الت���ي  الصغي���رة 
الطازجة،  الغزالن  أس���ماك 
ويبي���ع الكيلوغ���رام الواحد 
مقابل 19 ش���يكاًل، إذ يقول 
إنه فض���ل الوقوف في هذا 
المكان لعل أس���ماكه التي 
عرضه���ا بطريق���ة الفت���ة، 
والركاب  الس���ائقين  تلفت 
العابري���ن عل���ى الطري���ق، 

غزة: تحّسن بأعمال ورش صيانة 
المركبات ومحال بيع قطع الغيار

غزة - خليل الشيخ: ش���هدت أعمال ورش صيانة المركبات 
الواقع���ة على طري���ق صالح الدين الرئيس ف���ي مدينة غزة، 
ومحافظة ش���مال القطاع، نش���اطًا ملحوظًا خالل األس���ابيع 
األخيرة، رغم حالة الركود االقتصادي في القطاع، وما رافقها 

من شلل أصاب العديد من قطاعات األعمال.
وتنتش���ر عش���رات ورش الصيانة والمح���ال التجارية على 
جانبي الطريق الممتدة على طريق ش���ارع صالح الدين، حيث 
قال عدد من أصحاب هذه الورش ل�«األيام« إنهم تضرروا من 

الركود االقتصادي المستمر منذ عدة سنوات.
وأوضح المواطن عادل محمود القاضي )52 عامًا( أن ورشته 
الصناعية المتخصصة بترميم و«س���مكرة« السيارات كانت 
مغلقة منذ أكثر من ش���هرين إال أن بعض التحسن الذي طرأ 

على العمل جعله يعيد تشغيلها.
وأش���ار إلى أنه عاد الفتتاح ورش���ته بعدما الحظ تحس���نًا 
طفيفًا في مستوى إقبال أصحاب السيارات على إجراء صيانة 

لمركباتهم خالل فصل الشتاء الحالي.
من جهت���ه، أكد مروان نصار )50 عام���ًا( الذي يمتلك محاًل 
لبيع قطع غيار السيارات، أن تحسنًا طفيفًا طرأ على مستوى 

اإلقبال على شراء قطع الغيار بنوعيها الجديد والمستهلك.
وأوضح نصار أن عمله تضرر كثيرًا بسبب الحصار اإلسرائيلي 
المفروض على قطاع غزة منذ زمن بعيد، معربًا عن أمله في أن 
يحقق التحسن الجزئي الذي طرأ على مبيعاته دخاًل يكفل له 

االستمرار في مزاولة نشاطه التجاري.
وأرجع أصح���اب الورش الصناعية الت���ي تعمل خالل هذه 
الفترة حالة التحسن إلى حمالت الفحص الشتوي للمركبات، 
وم���ا يترتب عليها م���ن أعمال صيانة، إضافة إلى األس���باب 

التدقيق  بحمالت  المتعلقة 
المركب���ات  صيان���ة  عل���ى 
الثقيلة،  المركبات  الس���يما 
الملحوظ  التزايد  أعقاب  في 
الط���رق في  بعدد ح���وادث 

قطاع غزة.

ويتمكن من بيعها.
وبّين أن موسم صيد أسماك 
الغزالن انطلق فعليًا قبل أكثر 
الثمينة  واألسماك  من شهر، 
وصل���ت هذا الع���ام بكميات 
العامين  م���ن  بكثي���ر  أق���ل 
نجح  ذلك  ورغ���م  الماضيين، 
الصيادون ف���ي صيد كميات 
وفيرة منه���ا، لكنهم فوجئوا 
بأس���واق ضعيف���ة، وحرك���ة 
ش���راء متدنية، ومنافسة من 
األسماك التي تصل من مصر.

وأكد أن معظ���م الصيادين 
باتوا يفضلون بيع األس���ماك 
بمس���اعدة  أو  بأنفس���هم، 
زوجاتهم، على بيعها للتجار، 
ف���ي محاولة للحص���ول على 
أس���عار أفضل، لذلك ينتشر 
الطرقات،  على  منهم  العديد 

خاصة بمحاذاة الشاطئ.
م���ن جهت���ه، ق���ال الصياد 
أحمد عودة، إنه وبعد تصدير 
اليومي،  الصي���د  م���ن  ج���زء 
ألس���واق  األس���ماك  تتدفق 
قط���اع غزة، وهن���اك تعرض 
عل���ى المش���ترين، ويعان���ي 
الباعة من أجل تس���ويقها، ما 
يتسبب بمزيد من االنخفاض 
على األس���عار، وبالتالي بضرر 

أكبر على الصيادين.
ع���ودة أن ضع���ف  وأك���د 
األس���ماك  عل���ى  اإلقب���ال 
البحرية وانخفاض األس���عار 
أصاب الصيادين بخيبة أمل، 
فجلهم  معاناته���م،  وعمق 
انتظ���روا هذا الموس���م على 
أمل أن يس���هم في تحسين 
أوضاعهم، لكن ما حدث كان 

عكس ذلك.
وأوض���ح أن���ه وغي���ره م���ن 
الصيادي���ن يصطادون أجود 
األس���ماك، ولك���ن يبيعونها 
بأس���عار زهي���دة، ورغم ذلك 
يواصلون العمل، والبحث عن 
رزقهم في البحر، وكلهم أمل 

بأن يكون القادم أفضل.
باع���ة في األس���واق  وع���زا 
أس���عار  انخف���اض  أس���باب 
أبرزها  لعدة عوامل،  األسماك 
الش���رائية،  الحركة  ضع���ف 
وانخف���اض أس���عار الدواجن 
وتوجه  والمجم���دة،  الطازجة 
ب���دل  لش���رائها  الن���اس 
األس���ماك، واأله���م من ذلك 
وجود منافس���ة مع األسماك 
المس���توردة من مصر، والتي 
أس���عار  بانخفاض  تس���ببت 

األسماك المحلية.
محم���ود  البائ���ع  ويق���ول 
س���لطان إنه من المفترض أن 
يباع الكيلو الواحد من أسماك 
الغزالن بين 24 و26 ش���يكاًل 
في مثل هذا الوقت من العام، 
انخفض���ت،  األس���عار  لك���ن 
واإلقبال أضعف من المواسم 

الماضية.
تدفق  يتواصل  أن  وتوق���ع 
إضاف���ة  الغ���زالن،  أس���ماك 
العصافي���ر عل���ى  ألس���ماك 
الفت���رات  خ���الل  األس���واق 
بع���د  الس���يما  المقبل���ة، 
المنخفضات الجوية، المتوقع 
منه���ا خالل  المزيد  وص���ول 
األسابيع المقبلة، لكنه أكد أن 
األسعار س���تظل على حالها، 

وربما تنخفض أكثر.

فلسطين دولة 

المالية   وزارة 

العامة اللوازم  مديرية 

المركزية العطاءات  لجنة   

 الدعوة لمناقصة شراء اللوازم
 الجهة المشترية : مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة التربية والتعليم . 

.)MOE - GSD / MOF / 2022 / 21 ( : رقم المناقصة
 اسم المناقصة : توريد االعالف والقش لمدرسة العروب الزراعية للعام 2022/2021 

للمحافظات الشمالية.
تـود وزارة التربية والتعلـيـم ومـن خـالل مديريـة اللـوازم العامـة اسـتخدام جـزء   .1
مـن مخصصـاتها ضمن الموازنـة العامـة الممـول مـن قبـل وزارة الماليـة لتسديد 
المبالغ المســـتحقة بموجـب عقـد ) MOE - GSD / MOF / 2022 / 21 ( توريـد 
االعـالف والقـش لمدرسـة العـروب الزراعيـة للعام 2022/2021 / شمال الخليل . 
تدعـــو مديرية اللوازم العامة ولصـالـــح وزارة التربية والتعليم المناقصـين ذوي   .2
األهليـــة إلى تقديم عطـــاءات بالظرف المختوم لتوريد األعـــالف والقش، يحق 

للمناقص التقدم لواحد أو أكثر من هذه البنود. 
ستتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية محلية وفقا لمقتضيات   .3
قانون الشـــراء العام رقم 8 لعام 2014 والئحتـــه التنفيذية، وهي مفتوحة لكل 

المناقصين ذوي األهلية. 
يمكن للمناقصـين المؤهلين والمهتمين الحصـول على جميع وثائق المناقصـة   .4
من خالل الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم العامة ) www.gs.pmof.ps ( أو من 
خالل البوابة الموحدة للشــــراء العام ) www.shiraa.gov.ps ( بعد دفع رسـوم 
غير مســـتردة مقدارها ) 300 ( شيقل لحسـاب وزارة المالية في بنك فلسـطين 
على حســــاب رقم ) 219000/49 ( ، ويتم ارفاق وصـل الدفع ) فيشــــة اإليداع ( 
مـــع العطاء المقدم ، كما يمكن للمناقصـين الحصـول على أي معلومات إضافية 
لجميع وثائق المناقصة على العنوان المبين أدناه وذلك من الساعة 9:00 صباحًا 

إلى الساعة 2:00 مساء من أيام األحد إلى الخميس .
يجب تسليم العطاءات في العنوان المبين أسفل الدعوة في موعد أقصاه الساعة   .5
9:30 صباحًا من يوم الثالثاء الموافق 2022/01/18، والعطاءات اإللكترونية غير 
مقبولـــة، ويجب أن تكون صـالحية العطاءات ســـارية لمدة 150 يوما من التاريخ 

النهائي لتسليم العطاءات أي حتى تاريخ 2022/6/16 .
يجـــب أن يرفق مع العطاء كفالـــة دخول المناقصـة بقيمة %3 بالشــــيكل من   .6
العرض المقدم على أن تكون سارية المفعول لمدة 30 يوما بعد صالحية العطاء 

أي حتى تاريخ 2022/7/16 . 
العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين سيتم استبعادها، وسيتم   .7
فتح العطاءات فور انتهاء الموعد المحدد للتســـليم بحضور ممثلي المناقصين 

الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه. 
رسوم االعالن على من ترسو عليه المناقصة .   .8

العنوان المذكور أعاله هو:  .9
 دائرة العطاءات  ـ مديرية اللوازم العامة

وزارة المالية 
مجمع الوزارات مبنى القدس، الطابق السادس، رام الله ) الضفة الغربية (، الماصيون

 هاتف : 2987112/3 02- فاكس : 02-2987056 
رئيس لجنة العطاءات المركزية

فلسطين دولة 

المحلي الحكم  وزارة 

 اعالن صادر عن بلدية حبلة 

اس���تنادًا لنص المادة الثالثة من قانون االستمالك رقم )2( لسنة 1953 

المعمول به في محافظات الضفة الغربية، تعلن بلدية حبلة  عن رغبتها 

في اس���تمالك جزء من قطعة االرض قطعة األرض رقم )47( من الحوض 

رقم )7632( من أراضي حبلة وتبلغ مس���احة الجزء المستملك )1 دونم ( 

من مجموع مساحة االرض  وذلك من أجل عمل توسعة ضرورية لمدرسة 

بنات حبلة وذلك للمنفعة العامة علمًا بأننا س���نتقدم إلى مجلس الوزراء 

بطلب إستصدار قرار استمالك  الجزء الموصوف من قطعة األرض أعاله 

اس���تمالكًا   للمنفع���ة العامة، وعليه فعلى من يدع���ي حق التصرف أو 

الملكي���ة أو المنفعة أو أيًا من الحقوق في قطعة األرض الموصوفة اعاله، 

أن يتق���دم باعتراضه الخطي مدعمًا باإلثبات���ات الخطية إلى بلدية حبلة  

خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الصحف المحلية، 

وأن وضع اليد ضروري حيث أن المشروع المبين أعاله هو مشروع للمنفعة 

العامة حسب مدلول القانون 
رئيس بلدية حبلة  

نبيل الجدع  

اعالن قطع التيار الكهربائي
بناءا على قرار ش���ركة كهرباء إسرائيل والمس���توى السياسي لديها، فقد قررت قطع 
التيار الكهربائي عن المناطق اآلتية في األيام المبينة في الجدول من الس���اعة 11:00 

ظهرا الى الساعة 15:00 عصرا

وقت القطع
تك���رار  تاري���خ 

القطع
المناطق المتأثرة الرقم

15:00 – 11:00 2022 / 1 / 10

منطق���ة رام الل���ه: ترمس���عيا 
/ أبو فالح / المغي���ر / المزرعة 

الشرقية / عين يبرود

منطقة بيت لحم: قرية الجبعة 
كاملة / خربة زكريا

 .1

15:00 – 11:00 2022 / 1 / 11

منطق���ة رام الل���ه:  كفر مالك 
/ دير جري���ر / الطيبة / رمون / 
أجزاء من بدو / بيت س���وريك / 
القبيبة / قطنة / خربة إم اللحم 

/ بيت عنان / بيت إكسا

.2

15:00 – 11:00 2022 / 1 / 12

منطق���ة رام الل���ه:  س���نجل / 
جلجلي���ا / عبوي���ن / ع���ارورة / 
ضاحي���ة روابي كامال / عجول / 
دير السودان / مزارع النوباني 
/ بيتي���ن القرية / دير دبوان / 

برقة

منطقة بيت لحم: قرية الجبعة 
كاملة / خربة زكريا

.3

15:00 – 11:00 2022 / 1 / 13

منطقة رام الله:  سلواد / يبرود 
/ مخيم قلنديا / أجزاء من بدو / 
بيت سوريك / القبيبة / قطنة 
/ خرب���ة إم اللحم / بيت عنان / 

بيت إكسا

.4

ترفض الشركة هذا االجراء الذي أساسه الضغط على المستوى السياسي الفلسطيني 
في ظل حصار مالي ش���ديد يمارسه الجانب اإلسرائيلي على الجانب الفلسطيني. كما 
وتناش���د الشركة كل من عليه ديون لصالح الش���ركة القيام بواجبه لتسديدها وأيضا 
التوقف عن الربط العش���وائي والغير ش���رعي والذي يزيد من األحمال على الش���بكة 
الكهربائي���ة ويزيد االعب���اء المالية التي أصبحت ال تطاق وال يمك���ن تحملها من قبل 

الشركة. 
اإلدارة...

إعالن صادر عن مراقب الشركات 

يعل���ن مكتب مراقب عام الش���ركات بوزارة االقتصاد الفلس���طيني بأن  ش���ركة ديكورال 

لأللمنيوم، المس���اهمة الخصوصية المحدودة والمسجلة لدينا تحت الرقم )562589804( 

تقدم���ت لنا بطلب من أج���ل رفع قيمة رأس المال من 10,000 دينار – عش���رة االف دينار 

اردني ليصبح 200,000 دين���ار- مائتي الف دينار اردني وعلى من لديه اعتراض مراجعة 

مكتب مراقب الشركات أو مكتب الشركة الرئيسي .
مراقب عام الشركات 

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2020/1126 حقوق 
تاريخ التحرير: 2022/1/3

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر

صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى رقم  2020/1126 حقوق
إلى المدعى عليه: 2. منذر محمد زكي سالم الجعبري من الخليل.

يقتض���ي حضورك إلى محكمة صلح رام الله يوم االحد 2022/1/30 الس���اعة 9:00 للنظر في دعوى حقوق 
رقم 2020/1126 والتي أقامها عليك المدعي ش���ركة فلسطين للتأمين/ رام الله بواسطة وكيلها المحامي 

اسحق محمد احمد ابو عوض، رام الله، اإلرسال، عمارة البزنس سنتر ط 4، شارع هوجو تشافيز،
ربيع عماد صالح حماد/ رام الله، عنوان المكتب: رام الله شارع االرسال - عمارة البكري ط 4.

 بدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ مالي، بقيمة 15490 ش���يقل اسرائيلي، وجاء في أسباب الئحة الدعوى 
ما يلي:

دعوى حقوق رقم 2020/1126 لدى محكمة صلح رام الله الموقرة 
المدعية : ش���ركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة المحدودة - رام الله – البيرة، وكيلها العام المحامي 
إس���حق أبو عوض بموجب الوكالة العامة التي تحمل الرقم 2019/4112 الصادرة عن الكاتب العدل في رام 

الله بتاريخ 2019/2/28 – البيرة - عمارة البزنس سنتر – ط ) 4 ( .
المدعى عليهم: -1 شركة ترست للتأمين � رام الله 2. منذر محمد زكي سالم الجعبري � الخليل، وسط البلد، 

نمرة، مقابل مسجد القاسم.
موضوع الدعوى : المطالبة بقيمة اضرار مادية ناتجة عن حادث طرق بتاريخ 2018/8/24 . 

قيمة الدعوى : المطالبة بمبلغ وقدره ) 15490( خمسة عشر الفا واربعمائة وتسعون شيكل . 

الئحة وأسباب الدعوى
1. المدعي���ة هي ش���ركة تأمين تزاول وتمارس كاف���ة أنواع التأمين في الضفة الغربية ومرخصة حس���ب 
األصول والقانون وهي الشركة المؤمنة للمركبة رقم ) 9200395 ( من نوع ) اوبل كورسا ( مركبة خصوصية 
مزدوجة االستعمال بموجب بوليصة التأمين رقم 2018/194 والمرفقة بالئحة الدعوى والتي تعتبر جزء ال 

يتجزأ منها وتقرأ معها كوحدة واحدة .
2. المدعى عليه الثاني هو المتس���بب بالحادث موضوع الدعوى والمؤم���ن لدى المدعى عليها االولى وفق 

تقرير الشرطة المرفق بالئحة الدعوى والذي يعتبر جزءا منها ويقرأ معها كوحدة واحدة . 
3. بتاريخ 2018/8/24 قام المدعى عليه الثاني س���ائق المركبة ) أ ( اثناء س���فره قام باالستدارة دون حذر 
فصدم بالمركبة ) ب ( المؤمنة لدى الجهة المدعية ونتج عن الحادث اضرار مادية بالمركبات ومن ضمنها 
المركبة المؤمنة لدى الجهة المدعية وذلك حس���ب تقرير الشرطة المرفق بالئحة الدعوى والذي يعتر جزء 

ال يتجزأ منها . 
4. قامت الش���ركة المدعية وتنفيذا اللتزاماتها العقدية تجاه مؤمنها بموجب بوليصة التأمين بتعويض 
مالك المركبة المؤمنة لديها عن االضرار التي لحقت مركبته من خالل قيامها بإصالح كافة االضرار المادية 
الحاصلة فيها جراء الحادث موضوع الدعوى والبالغ قيمتها 15490 ش���يكل وذلك بموجب وصل مخالصة 

وحوالة حق والمرفقة بالئحة الدعوى والتي تعتبر جزء ال يتجزأ منها . 
5. وبناًء على ما تقدم فإن المبالغ المطالب بها هي كما يلي :

1 -  14000 ش���يكل قيمة االضرار المادية المباش���رة وه���ي عبارة عن قيمة القطع وب���دل إصالح المركبة 
المدفوعة من قبل الشركة المدعية لصاحب المركبة المؤمنة لديها.

2 - 740 شيكل أجرة الخبير.
3 - رسوم اعفاء مبلغ ) 750 ( شيكل .

المجموع ) 15490 ( شيكل .
 6. ) مال���ك المركبة المؤمنة لدى المدعية ذمتها نظير قيامها بتعويضه عن االضرار التي لحقت بمركبته 
من خالل اصالح كافة االضرار التي تسببت لمركبته نتيجة الحادث موضوع الدعوى وأحال لها حق المطالبة 
بقيمة االضرار من خالل توقيعه على وصل مخالصة وحوالة حق مرفق صورة عنها بالئحة الدعوى وتشكل 
جزء ال يتجزأ من الئحة الدعوى، وباالستناد الى نص المادة 14 من قانون التأمين الفلسطيني وكذلك حوالة 
الحق فإن المدعى عليهما ملزمين بدفع المبالغ المطالب بها بالتكافل والتضامن والبالغة 15490 ش���يكل 

بصفتهما المتسببين بالحادث والضرر موضوع الدعوى .
 7. المدعى عليهما مس���ؤولين عن دفع المبالغ المشار اليها أعاله لكون المدعى عليه الثاني هو المتسبب 
بالح���ادث والمدعي عليها األولى هي الش���ركة المؤمنة للمدعى عليه الثاني المتس���بب بالحادث موضوع 

الدعوى .
 8. طالب���ت المدعية المدعى عليهما مرارا وتكرارا بضرورة دفع المبلغ المدعى به اال انهم تمنعوا عن الدفع 

دون وجه حق و/او مسوغ قانوني سليم.
 9. لمحكمتك���م الموق���رة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى نظ���را لماهيتها وقيمتها ومكان وقوع 

الحادث ومكان إقامة المدعى عليه .
 الطلب: تلتمس المدعية من محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليهم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها 
وغب االثبات الحكم للمدعية بالمبالغ المس���تحقة بذمة المدعى عليهما والبالغ مقدارها ) 15490 ( خمسة 
عش���ر الفا واربعمائة وتسعون ش���يكل مع تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة 

وربط المبلغ بجدول غالء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ وقوع الحادث وحتى السداد التام .
تحريرا في 28 / 6 / 2020 

مع االحترام 
وكيل المدعية
المحامي اسحاق ابو عوض

ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.
ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى الصحف 

المحلية عماًل بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
وإذا لم تحضر أو ترسل وكياًل عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون.

رئيس قلم محكمة صلح رام الله

 دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة استئناف القدس
الرقم: 2021/1049 استئناف حقوق
تاريخ التحرير: 2021/12/29

مذكرة دعوى مستأنف ضده بالنشر

صادرة عن محكمة استئناف القدس في الدعوى رقم 2021/1049 استئناف حقوق
إلى المس���تأنف ضده: عايش���ة محمد احمد دار س���عيد � رام الله � سنجل، ياسين موسى أحمد 
فقهاء � رام الله � س���نجل، امعالي علي حس���ين علوان � رام الله � سنجل، ورثة ليلى محمد احمد 

سويد � رام الله � سنجل.
يقتضي حضورك إلى محكمة اس���تئناف القدس يوم االثنين 2022/1/31 الساعة 9:00 للنظر 
في دعوى اس���تئناف حقوق رق���م 2021/1049 والتي أقامها عليك المس���تأنف وزارة االوقاف 
والش���ؤون الدينية � رام الله، وموضوع االس���تئناف الطعن بالقرار الصادر عن محكمة تس���وية 

سنجل  في الدعوى رقم 2019/202  والقاضي ب�:
عدم قبول االعتراض لتقديمه من غير ذي صفة

ويج���وز لك تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك بالنش���ر بإحدى 
الصح���ف المحلية عماًل بالمادة 212 من قان���ون أصول المحاكمات المدني���ة والتجارية رقم 2 

لسنة 2001.
وإذا لم تحضر أو ترسل وكياًل عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون

رئيس قلم محكمة استئناف القدس

الئـحة وأسباب االستئناف
اواًل : االس���تئناف مقبول ش���كاًل لتقديمه ضمن المدة القانونية عماًل بأحكام المادة ) 13 ( ) 4 

( من قانون التسوية . 
ثانيًا : القرار المستأنف مخالف لألصول والقانون لما يل�ي:

 1 ( خط���أ المحكم���ة مصدرة القرار مع االحترام في تفس���ير المادة ) 10 ( ) أ ( من نظام االوقاف 
والشؤون االس���المية رقم ) 142 ( لسنة 1966 ) يمارس مديرو االوقاف في المراكز الصالحيات 
التالية : أ ( ضبط عقارات االوقاف واالشراف عليها وتأجريها وتحصيل ريعها ..... ( والمعطوفة 
على المادة ) 3 ( من القانون المعدل لقانون االوقاف والمقدس���ات االس���المية رقم ) 5 ( لس���نة 
1969 " تعدل المادة ) 3 ( من القانون االصلي بإضافة ما يلي آلخر ما جاء فيها ) كما يحق للدائرة 
رغم اي تش���ريع آخر ان تنيب عنها في االجراءات القضائية وفي المرافعات لدى محاكم الصلح 

ومأموري التسوية احد موظفيها (. 
وه���ذه النصوص تعطي صالحية كامل���ة لمدير االوقاف في المحافظة ف���ي تقديم االعتراض 
على تس���جيل االراضي محل االعتراض لدى مأمور التسوية و / محكمة التسوية وما قام به مدير 
ع���ام اوق���اف رام الله متفق والقانون حيث جاء في القرار المس���تأنف ان القوانين التي صدرت 
بع���د عام 1967 ال تس���ري في الضفة الغربية وهذا خطأ واضح وبي���ن حيث ان قوانين االوقاف 
بقيت سارية في الضفة الغربية لعام 1988 ) تاريخ االنفصال بين الضفتين ( وهذا ما تأخذ به 
محاكمنا النظامية وكان اخذها قرار محكمة النقض الموقرة رقم 2017/1695 وقبلها 2009/395 

و 2011/542 و 2007/113.
2( ان مدي���ر االوقاف هو المتولي الع���ام للوقف في منطقته وبالتالي فان اي ارض في منطقته 
تقع في مس���ؤوليته وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية ) التي تنشأ الوقف ( وستقوم 
المس���تأنفة بإحضار کتاب من المحكمة العليا الشرعية / مجلس القضاء االعلى الشرعي يوضح 

ويؤكد هذه المسألة وتحتفظ المستأنفة بحقها في ابرازه امام محكمتكم الموقرة . 
3 ( ان مدي���ر االوقاف لم يقدم اي دعوى ولم يوكل اي محام���ي لمتابعة القضايا امام المحاكم 
حيث ان تقديم االعتراض من صالحياته اما متابعة االعتراض امام المحاكم فهو من اختصاص 
عمل مجلس االوقاف ورئيس���ه ) وزير االوقاف ( وهذا ما حصل في هذا الملف حيث تقدم مدير 
االوقاف باالعتراض وعندما تم احالته الى محكمة تسوية سنجل حضر محامي االوقاف بوكالته 

من وزير االوقاف وهذا هو االجراء الصحيح وليس خلط الصالحيات.
لكل ما تقدم فإن المس���تأنفة تلتمس من المحكمة الموقرة قبول اس���تئنافها شكال وموضوعا 
وفسخ القرار المس���تأنف واعادة الملف الى محكمة تسوية س���نجل للسير في الدعوى حسب 

االصول وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وكيل المستأنف
المحامي احمد عوض الله

دولة فلسطين

سلطة االراضي

االدارة العامة لتسجيل االراضي

دائرة تسجيل أراضي أريحا
الرقم: 501/ج/2022
التاريخ: 2022/1/5

إعالن
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي أريحا السيد/ة احمد خضر محمود 

سليمان بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 265/2022/47 عدل أريحا.
وذلك لفتح معاملة بيع على قطعة االرض رقم 437 من الحوض رقم 33008 من اراضي مدينة 

أريحا.
فمن له اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التس���جيل خالل فترة خمسة أيام من تاريخ 

نشر اإلعالن وبخالف ذلك سيتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

الحصص المباعةاسم الوكيلاسم الموكل

محمود الياس جوني جليل الياس خض���ر  احمد 
سليمان

كاماًل

المشتريان: 1. امجد يعقوب محمد عطية 
2. بالل سعيد رمضان مطير.

مدير دائرة أراضي أريحا
محمود عدوان

دولة فلسطين

السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ بالنشر
صادر عن محكمة بداية الخليل تاريخ التحرير 2022/1/3 هيئة القاضي: عيسى جبور

في الدعوى رقم 2015/303 حقوق 
طالب التبليغ، نوال محمد محمود عمرو، المحامي: امجد عبد القادر ابراهيم عمرو

المطلوب تبليغه: 7. درغام ويحيى وزكريا ورسالن أبناء بالل محمد عمرو � أ الخليل � الحاووز الثاني.
االوراق المبلغة: الئحة دعوى وموعد جلسة

الجلسة يوم االحد الموافق 2022/2/20 الساعة 9:00
وعماًل بأحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 يتوجب عليك الحضور 
إلى المحكمة اعاله في الموعد المحدد أو إرس���ال مح���اٍم عنك وكذلك يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل مدة 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبلغك هذا اإلعالن بواسطة النشر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك استالم نسخة 

عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم هذه المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
رئيس القلم

حقوق رقم 303 / 2015   لدی محکمة بداية الخليل الموقرة 
المدعية : نوال محمد محمود عمرو من الخليل - الجلدة بصفتها من ورثة المرحوم محمد محمود علي عمرو ومن ورثة 
المرحومة س���عاد محمود محمد عيس���ى عمرو وذلك بموجب حجة حصر اإلرث الصادرة عن محكمة الخليل الشرعية 
بتاريخ 2000/5/14 والمس���جلة تحت رق���م ) 228/22/319 ( ، وكيلها المحامي - امجد عمرو من الخليل عين س���ارة 

برج العز ط 2 .
المدع���ي عليه���م : 1. محمود محمد محمود عمرو من الخليل - باب الزاوية، وكيله المحامي: حازم ابو عمر من الخليل.  
2. زياد محمد محمود عمرو من الخليل -دوار الصحة، وكيله المحامي: حازم ابو عمر من الخليل  3. ناصر محمد محمود 
عمرو من الخليل - باب الزاوية 4. معن محمد محمود عمرو من الخليل - الحاووز الثاني 5 . نضال محمد محمود عمرو 
م���ن الخلي���ل -دوار الصحة  6. رائد محمد محمود عمرو من الخليل -دوار المنارة -7 درغام بالل محمد عمرو من الخليل 
الح���اووز الثاني 8. يحيی بالل محمد عمرو من الخليل - الحاووز الثاني  9. زکريا بالل محمد عمرو من الخليل -الحاووز 
الثاني  ۱۰. رس���الن ب���الل محمد ۔ عمرو من الخليل - الحاووز الثاني ۱۱. رزان ب���الل محمد عمرو من الخليل - الحاووز 

الثاني ۱۲. نداء عمر مرشد عمرو من الخليل - الحاووز الثاني .
موض���وع الدع���وى : 1 - منع معارضة واثبات ملكية ف���ي حق البقاء واالنتفاع والتصرف بحص���ص ارثية . 2- إبطال 
تس���جيل في س���جالت المالية والطابو . -۳ اجراء محاس���بة . 4- المطالبة بمبلغ ) 200,000 ( مئتان الف دينار اردني 

بدل ثمن حصص ارثيه.
 قيمة الدعوى : غير مقدرة القيمة لغايات الرسوم . 

الئحة واسباب الدعوى المعدلة
 امتثااًل لقرار المحكمة الموقرة بجلس���ة ) 2020/11/26 ( فان المدعية تتقدم بالئحة الدعوى المعدلة وفق االصول 

والقانون مبدية من خاللها األمور التالية : 
1 ( أع���رض لس���عادتكم إن المدعي���ة والمدعى عليهم هم من ورث���ة المرحوم محمد محمود عل���ي عمرو ومن ورثة 
المرحومة س���عاد محمود محمد عيس���ى عمرو وذلك بموجب حجة حصر اإلرث الصادرة عن محكمة الخليل الشرعية 

بتاريخ 2000/5/14 والمسجلة تحت رقم ) 228/22/319 ( .
 ۲ ( كان مورثين المدعية والمدعي عليهم المرحوم محمد محمود عمرو والمرحومة سعاد محمود محمد عيسى عمرو 
ح���ال حياتهم وقبل مماتهم يملكون وينتفعون ويتصرفون في قطع اراض���ي وعقارات منها ما تم بيعه ومنها ما 

دخل ضمن حدود تسوية االراضي والمياه وتبقى منها العقارات التالية :
1. القطع���ة االول���ى تحمل الرقم ) 39 ( وهي ضمن الحوض رقم ) 34431 ( طبيعي والواقعة بموقع خربة من أراضي 
الخليل وما عليها من بناء وتبلغ مس���احتها ) 1950 م 2 ( الف وتس���عمائة وخمس���ون مترًا مربع���ًا أو بالغ ما بلغت 
مساحتها الحقيقية على ارض الواقع والمعلومة الحدود من الشمال شارع عام ومن الجنوب ملك عائلة اقنيبي ومن 
الشرق ملك ورثة عبدالله عمرو ومن الغرب ملك عائلة النتشه وما عليها من بناء قائم كذلك إن هذا العقار فيه بناء 
عبارة عن خمس محالت وشقق سكنية يستخدمها المدعي عليهم للتجارة والتأجير مند وفاة مورثهم ويستفيدون 
م���ن ريعها ويضعون يدهم عليها وعلى الدخل والناتج منها ويرفضون اعطاء المدعية أي ش���يء من حقوقها مند 

استغاللهم لها وعليه تطلب اجراء محاسبة لكل هذه المبالغ.
2. كذلك ترك مورث المدعيين والمدعي عليهم عقار عبارة عن محل تجاري يقع في شارع الشاللة القديم في الخليل 
حيث يستخدمه المدعي عليه الخامس )نضال( ويتقاضى مبالغ نقدية نتيجة ذلك منذ ما ال يقل عن ) 20 ( عشرون 

عامًا من محافظة الخليل وان المدعى عليه الخامس المذكور يستخدمه للتجارة حتى اآلن.
3. كانت مورثة المدعية المرحومة سعاد محمود محمد عيسى عمرو تملك حصص ارثية في قطع األراضي التالية :
1 - القطع���ة األول���ى تحمل الرقم ) 252 ( ضمن الحوض رقم ) 34409 ( طبيعي والواقعة بموقع أبو نعير من أراضي 
الخليل وما عليها من بناء والبالغ مس���احتها ) 3125 م 2 ( ثالثة االف ومئة وخمس���ة وعش���رون مترًا مربعًا أو بالغ ما 

بلغت مساحتها الحقيقية على ارض الواقع .
2 - القطعة الثانية وتحمل الرقم ) 149 ( ضمن الحوض رقم ) 34409 ( طبيعي والواقعة بموقع أبو نعير من أراضي 
الخليل وما عليها من بناء والبالغ مس���احتها ) 10312 م 2 ( عش���رة االف وثالثمائة واثنا عش���ر مترًا مربعًا أو بالغ ما 

بلغت مساحتها الحقيقية على ارض الواقع.
3 - القطع���ة الثالثة وتحمل الرقم ) 151 ( وهي ضمن الحوض رقم ) 34409 ( طبيعي والواقعة بموقع أبو نعير من 
أراضي الخليل وما عليها من بناء والبالغ مس���احتها ) 6719 م 2 ( س���تة االف وسبعمائة وتسعة عشر مترًا مربعًا أو 

بالغ ما بلغت مساحتها الحقيقية على ارض الواقع . 
والقطع الثالث المذكورة متجاورة ومعلومة الحدود من الشمال ملك عائلة القصراوي ومن الجنوب ملك عائلة الطويل 
ومن الش���رق ملك عائلة ابو اس���نينه ومن الغرب ملك عائله طه حيث تم تسجيل هذه القطع الواردة في البند ) 3 ( 

باسم المدعي عليه األول بطريق غير مشروعه وغير صحيحة وتطلب المدعية إبطالها وذلك وفق األصول . 
4 - كذلك تطالب المدعية بمبلغ ) 200,000 ( مئتان الف دينار اردني بدل ثمن حصصها االرثية في عقارات سجلت 
باسم المدعى عليهم بعد دخولها التسوية ولم تأخذ حصصها االرثية من هذه العقارات حيث كان مورثها المرحوم 
محم���د محمود عمرو حال حياته وقبل مماته يملك وينتفع ويتصرف بها وهي عبارة عن نصف قطعة األرض رقم ) 
1/43 ( ضمن الحوض رقم ) 5 ( والواقعة بموقع خلة مناع من أراضي دورا مع أخيه عبدالله والبالغ مساحتها ) 18257 
م 2 ( ثمانية عشر الف و مئتان وسبعة وخمسون مترًا مربعًا أو بالغ ما بلغت مساحتها الحقيقية على ارض الواقع وما 
عليها من بناء والمعلومة الحدود من الشمال ورثة المرحوم عبد الله عمرو ومن الجنوب ملك عائلة دودين ومن الشرق 
ملك عائلة النتش���ة ومن الغرب ورثة المرحوم عبد الرحمن عمرو وان هذه القطعة دخلت ضمن حدود التسوية حيث 
قسمت الى قطع وسجلت باسم المعترض عليهم وأصبحت تحمل أرقام جديدة وفق ما هو مذكور في البند ) خامسًا 

( من الئحة الدعوى االصلية ووفق مشروحات التسوية الواردة الى ملف الدعوى من السابق.
5 - انتقلت حقوق االنتفاع والتصرف والقرار في العقارات المذكورة بعد وفاة مورثي المدعية للورثة ومن ضمنهم 
المدعية والمدعي عليهم حيث اخذ المدعى عليهم يتصرفون بالعقارات موضوع الدعوى لوحدهم ومنعوا المدعية 
م���ن حقها من التص���رف بما يخصها من حصص ارثية وفق حج���ج الوراثة المذكورة ب���ل ان المدعى عليهم قاموا 

بتسجيل جزء من هذه العقارات بأسمائهم دون وجه حق او مسوغ قانوني سليم .
6 - المدعى عليه���م يعارضون المدعية في ملكيتها وانتفاعها وتصرفها في حصصها االرثية بالعقارات موضوع 

الدعوى دون وجه حق او سبب قانوني مقنع .
7 - طالب���ت المدعية المدعى عليهم أكث���ر من مره بضرورة الكف عن معارضتها وانتفاعها وتصرفها في حصصها 
في العقارات موضوع الدعوى وكذلك إعادة تس���جيل العقارات المسجلة بأسمائهم باسم مورثيهم وإجراء محاسبة 
بينهم عن جميع ما ترك مورثهم من أموال نقدية بعد وفاته وتسليمها أرباحها وكذلك عن ريع المحالت ودفع ثمن 

حصصها في العقارات التي سجلت بأسمائهم اال أنهم رفضوا ذلك دون سبب مقنع . 
8 - إن م���ا قام ب���ه المدعى عليهم من عدم اعطائه���ا حصصها االرثية ومعارضتها من االنتف���اع بحقوقها االرثية 
وعدم دفع ثمن حصصها االرثية في العقارات التي س���جلت بأس���مائهم وعدم إجراء المحاس���بة وعدم بيان األرباح 
الصافية لحصة المدعية وعدم عمل الميزانية حس���ب األصول والقانون وعدم تس���ليمها حصصها يلحق بها ضررا 

فادحا وجسيمًا . 
9 - الصالحية : - لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى وفق االصول والقانون . 

10 - البينات : حجج حصر ارث وبينات أخرى تبرز حال الحصول عليها .
الطل���ب : تلتمس المدعية من محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليهم نس���خه عن الئحة هذه الدعوى ومرفقاتها 
وغب الثب���وت الحكم للمدعية في ملكيتها وانتفاعها وتصرفها في حصصه���ا اإلرثية بالعقارات موضوع الدعوى 
وابطال التسجيالت الحاصلة بأسماء المدعى عليهم والزامهم بدفع مبلغ ) 200,000 ( مئتان الف دينار اردني بدل 
ثمن حصص ارثيه عن العقارات التي سجلت بأسمائهم نتيجة التسوية والحكم بإجراء محاسبة بما يخص المدعية 
من حقوق وحصص عن المحالت والش���قق المؤجرة وعن كافة ام���وال والدها التي تركها والتي ينتفع منه المدعى 
عليهم وتس���طير الكتب الالزمة دائرة االمالك والضريبة والبلديات المختصة ودائرة تس���جيل االراضي المختصة 
لتس���جيل حصص المدعية باسمها وش���طب أي قيود اخرى وتعين خبير أو اكثر إلجراء المحاسبة والميزانيات بعد 
االطالع على كافة العقود والمس���تندات والحس���ابات واية أوراق أو مس���تندات أخرى يطلبونها والخاصة بالعقارات 
بموضوع الدعوى وبعد االنتهاء من المحاس���بة إلزام المدعى عليه���م بدفع نصيب وحصص المدعية من اإليجارات 
والش���هرة والمحالت المؤجرة واألرباح الصافية بواقع حصص المدعية المذك���ورة في الئحة الدعوى من تاريخ وفاة 
مورثيها ولغاية صدور قرار المحكمة الموقرة وتسليمها للمدعية وتضمينهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة 

وذلك حسب األصول.
 هذا مع االحترام 

تحريرًا 2021/1/2
 وكيل المدعية
 المحامي أمجد عمرو

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل االراضي

دائرة االراضي في سلطة االراضي نابلس
رقم الملف: 563/ج/2022
التاريخ: 2022/1/6

إعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة االراضي نابلس الس����يد/ة صفاء توفيق أحمد مخالفة 
وذل����ك بصفة وكيال خاصا بموج����ب الوكالة  الخاصة رق����م 2107/2021/20957 تاريخ 

2021/12/28
الصادرة من كاتب عدل   نابلس

وذلك بمعاملة بيع على أراضي عقربا حوض رقم 294 قطعة رقم 11
فم���ن له اعتراض على ذلك علي���ه التقدم باعتراضه إلى دائرة االراضي خالل فترة خمس���ة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حس���ب األصول 

ووفقًا للقانون.
الوكيل اسم الموكل )المالك(  

صفاء توفيق أحمد مخالفة سامر فتحي مصطفى أحمد  
دائرة االراضي نابلس
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البريد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني

نجم القطب كان.. سرابًا! 
لألسمر الكهل أن يش���اركنا حيرتنا من شعر أسود يكلل 

هامته.. ُمَوّنس قلياًل عند فوديه. س���ليمان يشرب النعناع 

والميرمي���ة، وال يبخل علينا بفناجين القهوة.. وال يش���كونا 

دخان سكائرنا.

األس���مر الخمس���يني يمتقع وجهه - مذ عاد - باألس���مر 

الداك���ن. يضحك ف���ي وجهه بياض أس���نانه، فتبدو عيناه 

أعمق غورًا.. وحزنًا.

إذا ناداه موظفوه الجدد »أبا رمزي«.. لن يزعل.

إذا ناداه زّواره الرس���ميون »أبو جام���وس«.. قد ال يعيرهم 

التفاتة.

.. فإذا ناداه الرفاق القدامى: »س���ليمان وفا« بانت أسنانه 

البيض، وطل���ب »واحد قهوة على الريحة.. وله كأس ش���اي 

بال شاي!

نتداول أيامنا و«أي���ام زمان«.. ربيع اإلعالم الثوري، وصيف 

اإلعالم الحكومي. الذي ال يحضر جلستنا نستحضر حضوره؛ 

والذي غرب قبلنا نستحضر صورته.. وصيته!

الصيف الفائت، في »استراحة أريحا«، التقيت »أبو الوفا«. 

���ت إصبع إبهام���ه اليمنى راحة يدي.. كم���ا في بيروت 
ّ

عض

وتونس. س���ألته: لم تزرنا في قب���رص؟ ضحك، وقال: »كان 

بينن���ا البحر«.. وفي بي���روت كانت نكتة »اإلع���الم الموحد«: 

»فلسطين الثورة ووكالة وفا.. شارعان متوازيان ال يلتقيان«!

»كيف تماهى سليمان مع مهمته، فصار »سليمان وفا«؟

.. ويتماه���ى محمد عواد م���ع قلم يمس���كه بأربع أصابع، 

فيصير »أبو الوفا«؟

.. ويتماهى فتحي مع بندقيته: »فتحي البحرية«.

.. ويتماهى »أبو فراس - الغربي« مع »القطاع الغربي«.

أيهم���ا يرفع الضغط في الدم: مل���ح الطعام، أم ملح الخبر 

الفلسطيني، مغموسًا بزيت المنفى، ونار الثورة؟

كان الفراعن���ة الملوكي���ون ينقع���ون أجس���اد الفراعنة 

الملوكيي���ن بأم���الح النطرون.. وم���ا انفك ش���باب »اإلعالم 

الموحد« عن نقع ملح دمهم بملح الخبر الفلس���طيني، ببارود 

الث���ورة.. فيأخذهم انفجار مكتوم غي���ر موقوت.. خارجًا عن 

سربنا، أو ما تبقى من »كتيبة اإلعالم الموحد«!

.. وهكذا، رأيت وجه »سليمان وفا« في غزة، كما رأيت بريق 

صفحة البحر الميت ساعة الغروب: ظله في صورته؛ صورته 

ف���ي ظله. وجه يزداد امتقاعًا م���ن مزج ملح ضغط الدم بملح 

الخبر الفلسطيني.

مات »س���ليمان وفا« ميتة رف���اق س���بقوه، نقعوا دمهم 

بحبرهم.. بملح الخبر الفلسطيني: انفجار غير مسموع. موت 

مرئي جدًا.

كان »اإلع���الم الموحد« ذراعًا؛ وكانت »ق���وات ال� 71« ذراعًا 

آخر. ف���ي زمن الري���ح الرخّي���ة كان يحلو اللعب والش���غب 

الديمقراطي؛ فإذا هّبت الريح عاصفة أمسكت ذراعا »اإلعالم 

الموحد« و«القوة 71« بسارية الشرعية.

ماذا كان »سليمان وفا«؟

اصب���ع اإلبهام في قبضة وكالة »وف���ا«، أو اصبع من أصابع 

»اإلع���الم الموحد« الخمس: »الوكالة. المجلة. اإلذاعة. اإلعالم 

الخارج���ي. قس���م التصوير المرك���زي«. هذا هو ما يش���به 

»بنتاغون���ًا عرفاتيًا«. »بنتا« تعني خمس���ة ف���ي اليونانية؛ 

و«بنتاغون« تعني شكاًل خماسيًا: قبضة يد.

نهاه الطبيب عن الملح.. فارعوى؛ وعن القهوة.. ونهاه قلبه 

عن تعاطي ملح الخبر الفلسطيني، فتظاهر أن القلم والورقة 

»ديكور« مكتب »المدير العام«. ولم يرعو »س���ليمان وفا« عن 

مطابقة الحل���م بالخيبة، وخلط الح���روب اإلعالمية بالحروب 

الداخلية الصغيرة.

ماتت »فلسطين الثورة«، أو أعطت عمرها، وملحها ل� »وفا«: 

ش���ارعان ال يلتقيان؟ كانت هذه النكتة ف���ي بيروت، وفي 

زم���ن تونس التقى ملح المجلة بمل���ح الوكالة؛ وملح اإلذاعة 

بملح المجلة.. وفي زمن غزة ذاب الملح بالملح، واختلط سكر 

الع���ودة ببهار المنفى.. فوصل ضغط »س���ليمان وفا« حافة 

االنفجار.

وال أدري، م���ا إذا كان المواطن والق���ارئ يدرك الرابطة بين 

»رجال الرئيس« ومن كانوا »ش���باب اإلع���الم الموحد«؟. في 

زمن السلم يحملون السلم بالعرض.. وفي زمن الحرب تراهم 

وحدة متراّصة!

الملح يستس���قي ملحًا، وعند درجة اإلشباع صارت بحيرة 

لوط »البحر الميت«.

.. وملح الدم يستس���قي مل���ح الخبر لدى رج���ال »اإلعالم 

الموح���د«.. وعن���د درج���ة اإلش���باع الذاتي الملح���ي انفجر 

»سليمان وفا«. ترك القهوة للقهوة؛ والسكائر للدخان. ترك 

القلم للخبر؛ والحبر للورق.

أعرف اآلن، أنك من »عصيرة الشمالية«.

عرفنا، معًا، أن الجهات األصلية فرعية.

.. أن الجهات الفرعية أصلية.

.. وأن نجم القطب كان سرابًا.

 حسن البطل

       1999-12-13                                                    

برلين بطاقم سياسي جديد

بعد سبعة وسبعين يومًا من تاريخ صدور نتائج االنتخابات 
لش���غل مقاعد البوندس���تاج، برلمان ألماني���ا، تمكنت أحزاب 
االش���تراكيين الديمقراطيين والخضر والديمقراطيين األحرار 
من إعالن توصلها التفاق على تش���كيل ائتالف حاكم. نش���ر 
االتفاق في مائة وس���بعة وس���بعين صفحة وكان منطقيًا أن 
يجرى اإلعالن عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد الحصول على 
ثقة البرلمان والتق���اء أعضائها وفي مقدمتهم رئيس الحزب 
االش���تراكي الديمقراطي، بصفته رئيس الحكومة ومستشار 

ألمانيا الجديد، برئيس الدولة.
بدت ل���ي هذه المقدمة عندم���ا كتبتها قبل أي���ام روتينية 
للغاية. مقدمة تصلح لخبر في صفحة األخبار الخارجية يحكي 
عن انتخابات تش���ريعية في دولة من بي���ن حوالى مائة دولة 
أو أكثر أس���بغ عليها جميعًا سمة الديمقراطية الرئيس بايدن 
عندما قرر دعوتها للمش���اركة ف���ي قمة فريدة من نوعها، قمة 
الدول الديمقراطية. اس���تحقت ألماني���ا الجديدة صفة الدولة 
الكبرى يوم توحدت في أعقاب س���قوط الشيوعية، وهي اآلن 
تستحق أن تصطف في صف القوى العظمى لو شاءت نخبتها 
السياسية أن تسلك هذا الطريق نحو المستقبل. كانت بالفعل 
واحدة من هذه الدول العظمى حتى نش���وب الحرب العالمية 
األول���ى. دخلت حرب���ًا عالمية وانهزمت وذاق ش���عبها الهوان 
وعادت ف���ي أقل من عش���رين عامًا قوة عظم���ى فدخلت حربًا 
عالمي���ة ثانية. انهزمت مرة ثانية وأقس���مت نخبتها الحاكمة 
ومعها الواليات المتحدة قسمًا مغلظًا من بندين أولهما التزام 
حكومات ألماني���ا بالديمقراطية الليبرالي���ة كما هي مفهومة 
ومطبقة في دول الغرب، والثاني انتهاجها سياس���ة الس���لم 
ونبذ الحرب، كالهما في إطار االحتماء بحلف ش���مال األطلسي 

والمساهمة في أنشطته وأهدافه السلمية فقط.
•••

خالصة الكالم، صحيح أن ألمانيا دولة من مائة دولة ديمقراطية 
بالمعنى األميركي، الغالبي���ة العظمى منها ينطبق عليها صفة 
ال���دول العوام إن ص���ح التعبير، ولكن الصحي���ح أيضا أن ألمانيا 
ربما ه���ي اآلن الدولة الكبرى األكثر أهلية لتنتقل في س���نوات 
قليلة إلى مرتبة الق���وى العظمى، فاإلمكان���ات الضرورية لهذه 
القوة متوافرة. يكفي أن نردد مع نش���رات اإلحصاء الصادرة عن 
المؤسس���ات الدولية االعتراف بأن ألمانيا قطب رابع من أقطاب 

االقتصاد العالمي بعد الواليات المتحدة والصين واليابان.   
لس���بب آخر تصورت أن للتجربة األلمانية س���حرًا أوروبيا من 
نوع خ���اص وأنها بذلك تس���تحق االهتم���ام والكتابة عنها. 
لفت نظري تحليل يضع الس���يدة أنجيال ميركل على مستوى 
أهمي���ة اثنين لعب���ا أدوارًا كبرى في تاري���خ ألمانيا وأوروبا في 
آٍن واحد. األول تعود س���يرته إلى عقد السبعينيات من القرن 
التاسع عش���ر أي قبل مائة وخمسين عاما تقريبًا، هو أوتو فون 
بس���مارك المستشار الذي صنع ألمانيا كما نعرفها عندما وحد 
اقطاعياته���ا ووالياتها وإماراتها في دول���ة واحدة، وهو الذي 
امتحن قوتها وحدد لها مكانًا متميزًا على خريطة توازن جديد 
للق���وى الكبرى األوروبية واإلمبريالي���ة عندما حقق نصرًا هائاًل 
على فرنس���ا. كان الثاني هلموت كول وهو أيضا المستش���ار 

ال���ذي أعاد أللماني���ا وحدتها بعد أن قس���متها هزيمتها في 
الحرب العالمية الثانية إلى دولتين واحدة ش���يوعية والثانية 
رأس���مالية. المثير في حس���ابات التاريخ أن تخ���رج من ألمانيا 
الخاضعة للنف���وذ الس���وفياتي أنجيال ميركل، الش���ابة التي 
قادتها الظروف أن تتعلم في برلين فنون القيادة السياس���ية 
في ظروف صعبة على يد كول نفس���ه. يلفت النظر أن كال من 
الثالثة، بس���مارك وكول وميركل قضى في المستشارية ستة 
عش���ر عامًا. الحظت أيضا أن الثالثة تركوا ألمانيا أقوى وأعظم 

نفوذًا مما كانت عليه قبل توليهم منصب المستشارية.
لس���بب ثالث كان اهتمامي بتغيير آلة وأشخاص وأطراف 
الحك���م في ألماني���ا يزداد مع الوقت. إذ ح���دث بين ما حدث، 
وهو كثي���ر، أن تغييرًا، أو تطورًا أقرب إل���ى التحول، وقع في 
البيئة الجيوسياس���ية المحيط���ة بصناع القرار السياس���ي 
في برلين. نع���رف كيف أن دونالد ترامب الرئيس الس���ابق 
للواليات المتحدة أثار ش���كوكًا حول صدقية أميركا ونواياها 
الحقيقي���ة تج���اه أعضاء الحلف األطلس���ي. هذه الش���كوك 
تفاقمت فتس���ربت إلى داخل أجهزة االتح���اد األوروبي الذي 
هو في مكانة قرة عي���ن أنجيال ميركل وهذا الجيل من حكام 
ألمانيا. ساد رأي، وما يزال سائدًا، في عموم عواصم أوروبا بأن 
الرئي���س ترامب، وبايدن من بعده، غير واثقين تمامًا من قوة 
أميركا وقدرتها على تنفيذ مهامها في الدفاع عن أمن القارة 
األوروبية ومواقع الغرب في الخارج. كالهما لم يرتاحا إلى حال 
أميركا. أحدهما وصل إلى البيت األبيض محمواًل على ش���عار 
صنع أميركا عظمى من جديد والثاني على ش���عار إعادة بناء 

أميركا بناء أفضل.
  أتصور أن كثيرًا من صناع الرأي والقرار في الغرب، وربما في 
الشرق أيضا وبخاصة في روسيا وبدرجة أقل في الصين، صاروا 
يصنفون السياس���ة صنفين، صنف ما قبل الخروج من كابول، 
وصنف ما بع���د الخروج من كابول. المهم أن الخروج من كابول 
أفرز في األوروبيين نوعًا من التعالي على أميركا واألميركيين.

يجب ممارس���ة بعض التحفظ هن���ا، فالتعالي لم يبدأ بالخروج 
م���ن كابول وإنم���ا تفاقم به. لعل���ه بدأ بوصول ترام���ب إلى قمة 
الس���لطة في أميركا. أذكر على س���بيل المثال وببعض المبالغة 
ظاهرة التعالي ف���ي التعامل مع الدبلوماس���ية األميركية، وفي 
حاالت صريحة وواضحة في التعامل م���ع رموز الدولة األميركية 
وخصوصا أثناء انعقاد القمم الدولية.. تفاقم التعالي على أميركا 
مع مرور الوقت حتى صار بعد الخروج من كابول عالمة من عالمات 

تدهور مكانة الغرب وليس فقط تدهور العالقات داخله.
لس���بب آخر عدت لالهتم���ام بأداء الدبلوماس���ية األلمانية. ال 
حديث عن الدبلوماس���ية األلمانية يكتمل إال بنصيب وافر من 
مناقشة دور ألمانيا في مسألة الوحدة األوروبية. قيل وعن حق أن 
أوروبا الموحدة في نهاية األمر فكرة فرنسية وجهد ألماني. وفي 
هذا الصدد يمكن تفهم أحد دوافع قلق الوحدويين األوروبيين 
على مستقبل أوروبا في غيبة أنجيال ميركل عن مسارح القيادة 
في االتحاد األوروبي. يش���فع للوحدويين أن خليفة ميركل في 
المستشارية األلمانية معتنق للوحدة ومدرب تدريبًا جيدًا على 
قيادة الدبلوماس���ية المالية واالقتصادية أللمانيا وبخاصة في 

المس���ائل األوروبية ومنطقة اليورو تحديدا. في الوقت نفس���ه 
أتخوف من قصور محتم���ل في أداء دور القيادة األلمانية حين 
تغيب أنجيال عن مسرح العالقات األوروبية الروسية. هنا يكمن 
الخط���ر الحقيقي ال���ذي يهدد وحدة أوروبا وس���المها الداخلي 
ورخاؤها االقتص���ادي. هنا أرى بوضوح س���قوط حاجز المرونة 
والصبر والكاريزما وكذلك الش���كوك البن���اءة في قدرات أميركا 

الحقيقية ونوايا نخبتها السياسية.
 بدأنا نشهد تصعيدًا متعمدًا من الطرفين الروسي واألوروبي 
في مواجهة معقدة، يأخذ التصعيد شكل المشاكسة، روسيا 
تش���اكس بافتعال أو إثارة أزمات ح���دود، وأوروبا راحت تدعو 
لقمة تشارك فيها جميع دول جوار روسيا بحجة أنها دول جوار 
ألوروبا أيضا ومنه���ا أذربيجان وأرمينيا وبيالروس���يا وجورجيا 
ومولدوف���ا وأوكراني���ا. عادت أوروب���ا تنفذ إج���راءات بعضها 

بتكليفات أميركية.
في الوقت نفس���ه راحت الدبلوماسية األميركية من جهتها 
تتحرك وفق أولويات جديدة قد ال تتناسب بالضرورة وأولويات 
أوروبا. يتص���در أولويات إدارة الرئيس ج���و بايدن الحاجة إلى 
اس���تعادة مكانة أميركا، وإن لزم األمر اس���تعادة حالة الحرب 
الباردة مع الصين أضيف إليها مؤخرا روس���يا دون استش���ارة 

الحلفاء، وفي غيبة أنجيال ميركل.
•••

ال أس���تبق األحداث ولكني أردد مخاوف بع���ض األوروبيين 
حين أقترح أن المستش���ار أوالف شولتس خليفة المستشارة 
ميركل يقود حكومة غير منسجمة في تركيبتها الداخلية وأن 
الوثيقة ذات المائة وس���بع وسبعين صفحة ليست التعويض 
الكافي ع���ن عدم االنس���جام وال هي الضمان المناس���ب لدرء 
تداعياته. كان من أهم عالمات عدم االنسجام الهرولة للتدخل 
في ش���أن مستقبل جزيرة تايوان، أي استعجال قرار االنضمام 
إل���ى تيار الحرب الباردة الذي تق���وده أميركا ضد الصين، ومن 
عالماته أيضًا االتجاه لوق���ف العمل باتفاقية مد خطوط الغاز 
الروسي، وكان المد مقررًا ليسبق قدوم الشتاء. من جهة أخرى 
أتصور أن الخضر وقد تولوا المس���ؤولية عن إدارة الدبلوماسية 
األلمانية ف���ي عهدها الجديد لن يتوانوا عن إثارة مش���كالت 
حول التزام الدول بسياس���ات تحترم حقوق اإلنسان، وال شك 
أن هذا الموقف من تايوان كان بمثابة أول تعبير علني عن بدء 
تنفيذ نوايا الخضر، يليه مباش���رة التغريدة الصادرة من وزارة 
الخارجية في برلين عن شأن داخلي مصري. هنا تجدر المقارنة 
بين األداء الدبلوماس���ي لحكومة ميركل في مثل هذه القضايا 
الحساسة على امتداد ستة عش���ر عامًا وأداء حكومة شولتس 

المتعددة األيديولوجيات واأللوان منذ تولت السلطة.
لس���ت من عش���اق كلمة »ثوابت« عند الحدي���ث عن تجارب 
األمم ف���ي صعودها وانحدارها. أفضل كلم���ة أولويات. أعتقد 
مثاًل أن استقرار أوروبا والحاجة المتجددة إلى تشجيع الهجرة 
المحس���وبة والحرص على التحالف مع أميركا القوية والتأكيد 
على ضرورة »تكتيف« الدور القيادي لفرنس���ا في أوروبا، كلها 
وغيرها أولويات يجب أن تأتي قبل المصلحة الضيقة لتيارات 

وأحزاب ألمانية.

هل هناك حرب مع غزة..؟

للحرب وأسبابها حسابات معقدة، تتداخل فيها المصادفة 
مع التخطيط المسبق مع الحسابات االقتصادية واالجتماعية 
والنفسية ومزاج القادة، وألن منطقة مثل غزة شديدة التعقيد 
وألنها امتهنت الحروب ولم تعد تعرف بطالتها يظل السؤال 
القل���ق دومًا مع كل تصريح وكل تهديد مطروحًا على لس���ان 
الغزيي���ن الذين وجدوا أنفس���هم عالقين في وضع على أهبة 
التفجر دومًا، وباتت الحياة بالنس���بة لهم وقتًا مستقطعًا بين 

حربين.
تتكرر مناخات الحرب التي لم تتغير منذ عقد ونصف العقد 
منذ أن طردت حركة حماس الس���لطة من قطاع غزة ، لتفرض 
إسرائيل حصارًا مشددًا أنتج ما يكفي من أسباب الحرب على 
امتداد تلك الفترة لتش���هد خاللها أربع ح���روب مدمرة منها 
ثالث تمت بمبادرات إس���رائيلية والرابع���ة منها فقط كانت 
بمب���ادرة من حركة حماس لتخفيف الضغط عن حي الش���يخ 

جراح.
اآلن أعطت الفصائل المس���لحة في القط���اع إنذارًا ينتهي 
هذا األس���بوع أي ي���وم الخميس تم نقله عبر مص���ر بأنه »إذا 
لم تتخذ إس���رائيل خطوات عملية ج���ادة على األرض تخفف 
من الحص���ار وتزيل كل العقبات التي تضعه���ا إلعاقة إعمار 
م���ا خلفته جوالت التصعيد العس���كري الماضي���ة فإن كافة 
الخيارات ستكون مفتوحة في الثالث عشر من هذا الشهر«. ما 
يعن���ي صراحة الدخول في مواجهة جديدة بمبادرة الفصائل 

المسلحة.
يس���تند هذا اإلنذار إلى تجربة األش���هر األخيرة، حرب أيار 
الماضي، والتي نفذت حينه���ا الفصائل تهديدها وأحدثت 
قدرا من التضامن وكان لس���رعة نهايتها ما يشجع الفصائل 
على اس���تمرار التهدي���د، والقضية األخ���رى التهديد بعمل 
مس���لح إذا ما استشهد األس���ير الفلس���طيني المضرب عن 
الطعام هشام أبو هواش ليتدخل الوسيط المصري والسلطة 
أيضًا لنزع فتيل حرب كانت تبدو جدية لدى الجهاد اإلسالمي 
الذي وض���ع قواته في حالة جاهزية تامة فيما لو استش���هد 

أبو هواش.
استجابت إسرائيل للوس���اطة لوقف حرب أيار وبدا حينها 
أنها تجرع���ت طلب وقف الحرب بع���د أن ماطلت أليام باحثة 

عن رأس كبير يحفظ لها ش���كل النهاية، وكان شكل النهاية 
يعط���ي للفصائل ش���عورًا بالنش���وة ليلع���ب دورًا في تكرار 
التهديدات، وجاءت اس���تجابة إس���رائيل للصفقة مع األسير 
أبو ه���واش لتؤكد اس���تغالل اللحظة وصح���ة الفصائل في 
قراءتها بأن إسرائيل ال تريد الحرب بل إن يدها ليست طليقة 

إلشعالها كما المرات السابقة.
كلمة الس���ر هنا ليست الوضع الداخلي اإلسرائيلي، فرئيس 
الوزراء الجديد لم يخض حربًا، سابقًا، وربما يتوق لها ليضيف 
لتاريخه القصير لدى اإلس���رائيليين كرج���ل مقاتل ومحافظ 

على قدرة الردع اإلسرائيلي.
فق���د بدأ بعض الكتاب في إس���رائيل يش���يرون إلى تآكل 
هيبة إس���رائيل بعد صفقة هش���ام أبو ه���واش على المدى 
االس���تراتيجي، لكن كلمة الس���ر تكمن ف���ي البيت األبيض 
عل���ى طاولة الرئي���س بايدن الذي امتد لهي���ب حرب أيار إلى 
عتبة مكتبه ومؤسس���ات حزبه وأدرك خط���ورة المعركة بين 
غزة وإس���رائيل وتأثيراته���ا على مصالح الوالي���ات المتحدة 

ومستقبل الحزب الديمقراطي.
كان األكث���ر وضوحًا ف���ي التعبير عن المناخ���ات الجديدة 
حينه���ا الكاتب األميركي المخض���رم توماس فريدمان والذي 
ق���ال إن الحرب كادت تفج���ر الحزب الديمقراط���ي، ناقاًل عن 
رئي���س مجموعة »ريوت غروب« البحثية جيدي غرينش���تاين 
قول���ه: »الن���اس يحتاج���ون إلى فهم ك���ون ه���ذه القضية 
تغيرت في األس���بوعين الماضيين لقد تحولت مكانة الصراع 
الفلسطيني اإلسرائيلي داخل المجتمع والسياسة األميركية 
م���ن خالف بين الحزبين إلى إس���فين« وإن الخالف أصبح اآلن 
يدق إس���فينًا ليس بين الديمقراطيي���ن والجمهوريين ولكن 

بين الديمقراطيين أنفسهم.
جاء هذا مع بروز مواقف حادة لمجموعة التقدميين داخل الحزب 
الديمقراطي الذي كاد ينش���ق بسبب الصراع كما كتب فريدمان، 

وكان ذلك يمثل خطًا أحمر بالنسبة للبيت األبيض وساكنه.
حينها اضطر الرئيس األميركي أن يكس���ر قراره بمقاطعة 
الرئيس المصري ويهاتفه مدركًا أن مصر الوحيدة التي يمكن 
أن تتدخل لوقف الح���رب، وأيضًا توقف عن تجاهله للرئيس 
الفلس���طيني وهاتفه ثم أرس���ل هادي عم���رو للوقوف على 

الوضع ولضمان عدم تكرار ما حدث.
وهنا برزت بوضوح السياسة األميركية تجاه الصراع »افعلوا 
كل ش���يء إال التصعيد الذي س���يخل بالمعادل���ة األميركية 
الداخلي���ة، الهدوء وال ش���يء غي���ر الهدوء »وه���ذا يتكفل به 

طرفان، واشنطن مع إسرائيل والقاهرة مع الفصائل. 
إذ يبدو أن واش���نطن انتقلت من مرحلة الترحاب بالحكومة 
الجدي���دة ورعايتها إمعانًا في تصفية الحس���اب مع بنيامين 
نتنياه���و إلى مرحلة الضغط بمس���اراته المتعددة إما ضغطا 
بالتواصل أو ضغطًا بالتجاهل وشبه المقاطعة لرئيس وزرائها.
هذا م���ا تقرأه الفصائل وهي تتصرف عل���ى حافة الهاوية 
عندما تهدد بالس���الح كبدي���ل عن اس���تخدامه متكئة على 
معرفتها بكلمة الس���ر األميركية التي لم تتوقف عن مطالبة 
مص���ر بالتدخل الذي تكثف في اآلون���ة األخيرة، تلك معادلة 
أنتجتها ظروف ومس���تجدات تعني بقراءة السياسة أن ليس 
هناك حرب قريبة، تقدم إس���رائيل بعص التنازالت بناء على 

الرغبة األميركية لتجنب التصعيد. 
وكما درجت العادة تقوم إس���رائيل بسحبها الحقًا في لعبة 
الخداع المستمرة منذ خمسة عشر عامًا دون رفع الحصار الذي 
لم تتصور حماس أنه سيس���تمر كل ه���ذا الوقت وربما كانت 
اتبعت سياس���ة مغايرة، لكن اإلس���رائيلي دأب على إيهامها 
بأن رفع الحصار ممكن وهو ما أطال مدتها في إطار اس���تمرار 
إس���رائيل للحفاظ على االنقسام حيث تلعب إسرائيل ما بين 
اس���تمرار الوضع المختنق وعدم الس���ماح بانهياره وهو ما قد 

ينهي االنقسام.
ال يعني ذلك الجزم تمامًا بابتعاد الحرب، ألن اللعب على حافة 
الهاوي���ة أحيانًا على درجة من الخط���ورة تزيد معه احتمالية 
االنزالق بسبب خطأ صغير قد يقلب كل التقديرات ألن للحرب 
حس���ابات معقدة كما ذكر في البداية، وألن كثرة التهديدات 
ستضع نفتالي بينيت في موقف حرج أمام خصومه كما يبدو 
اآلن وفي لحظة ما قد يصبح بحاجة لتصعيد مس���تغاًل أن تبدأ 
به الفصائل، ليس هناك حرب ألس���باب أميركية، السياس���ة 
مث���ل الكيمياء قد يدخل عنصر مفاجئ ويقلب المعادلة، لكن 
المسار ال بد أن يعكس أزمة مستقبلية ألحد أطراف المعادلة 

»إما الفصائل أو نفتالي بينيت« قد يحتاج لتقدير آخر..!

مواصلة االنقالب السوداني 
واستمرار االحتجاجات

بقلم: حمادة فراعنة
االحتجاجية،  المظاه���رات  اس���تمرار  م���ع 
وتقديم حمدوك الس���تقالته، يكون عسكر 
الس���ودان قد فش���لوا ف���ي انتزاع ش���رعية 
انقالبهم يوم 2021/10/25، وتعطيل الوثيقة 

الدستورية.
ف���ي 2021/11/22، توصل قائد الجيش عبد 
الفتاح البرهان مع رئي���س الحكومة عبدالله 
حمدوك، إل���ى اتفاق، بهدف تج���اوز األزمة 
السياس���ية التي س���ببها انقالب العس���كر، 
وتعهد الطرفان بالعمل الس���تكمال مس���ار 
التصحيح السياس���ي الديمقراطي، ووضعوا 
14 بندًا، تعتم���د على الوثيقة الدس���تورية 
للع���ام 2019، باعتباره���ا المرجعي���ة للفترة 
الكفاءات  االنتقالية، وتش���كيل حكومة من 
المس���تقلة، بديل���ة لحكوم���ة الش���راكة مع 
األح���زاب األربع���ة: األمة، االتح���ادي، البعث 
والش���يوعي، وتنفي���ذ اتفاق جوب���ا الذي تم 
التوصل إليه مع الفصائل المسلحة، وإطالق 
س���راح المعتقلين، وعودة حمدوك لرئاس���ة 

الحكومة.
المهنية  والنقاب���ات  السياس���ية  األحزاب 
رفضت هذا االتف���اق، وواصلت احتجاجاتها 
الجماهيري���ة بالمظاه���رات واالعتصام���ات، 
وس���قوط القتل���ى والجرحى، ولهذا فش���ل 
حمدوك بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، 

ما أدى إلى استقالته.
في 5 تموز 2019، بعد الوس���اطة اإلفريقية 
اإلثيوبي���ة، ت���م التوص���ل إلى اتف���اق بين 
الجي���ش برئاس���ة البرهان من ط���رف وقوى 
إعالن الحرية والتغيي���ر من طرف آخر، وهي 
عن���وان التحال���ف الوطن���ي العري���ض بين 
المهنية  والنقاب���ات  السياس���ية  األح���زاب 
وش���خصيات مس���تقلة، ووقع االتفاق أحمد 
ربيع ع���ن تحالف ق���وى الحري���ة والتغيير، 
ومحمد حمدان دقلو عن المجلس العس���كري 
االنتقال���ي، وتم تكليف عبدالله حمدوك في 
تش���كيل الحكومة االئتالفية من المدنيين، 
وأن يكون للعس���كر وزارتا الدفاع والداخلية، 
وتش���كيل مجلس س���يادة مش���ترك، 5 من 
العس���كر، و5 م���ن المدنيي���ن، وواح���د يتم 
االتف���اق عليه م���ن الطرفي���ن، وتمت إضافة 
المس���لحة  ثالثة أعض���اء يمثلون الفصائل 
بع���د أن تم التوصل إل���ى اتفاق جوبا معهم 
يوم 2020/10/3، وأجري بعض اإلضافات على 
الوثيقة الدستورية، وتمت تسميتها رسميًا 
ب�«الوثيق���ة الدس���تورية للفت���رة االنتقالية 
لسنة 2020«، وصدرت يوم 2020/11/2، وأطلق 
على المجلس الس���يادي المكون من األطراف 
الثالثة: األحزاب السياسية، وممثلي الجيش، 
والفصائل المس���لحة »مجلس شركاء الفترة 

االنتقالية«، المكون من 14 عضوًا.
ف���ي 2021/10/25، ب���ادر الجي���ش بانقالب 
عل���ى االتفاق، عل���ق بموجبه م���واد الوثيقة 
الش���راكة  مجل���س  وألغ���ى  الدس���تورية، 
االنتقال���ي، وأق���ال الحكوم���ة، ووضع رئيس 
الوزراء حم���دوك في اإلقامة الجبرية، واعتقل 

قادة األحزاب السياسية.
ولك���ن األح���زاب والنقاب���ات ومؤسس���ات 
ل���م تستس���لم لالنقالب  المدني  المجتم���ع 
ورفضته، ونظمت مس���يرات احتجاج متتالية 
حتى يعود العس���كر إلى ثكناتهم ويسلموا 
الس���لطة إلى المدنيين، حتى اضطر البرهان 
إلى التراج���ع والتوصل إلى اتف���اق جديد مع 
حم���دوك ي���وم 2021/11/22، ولك���ن األحزاب 
والنقابات رفضت هذا االتفاق الجديد واعتبرت 
أن حمدوك خان المب���ادئ المتفق عليها، وأن 
العسكر سعوا إلى ش���رعنة انقالبهم، وهكذا 
واصلت االحتجاجات والمظاهرات حتى س���لم 
حمدوك بهزيمته يوم األحد 2022/1/2، وأعلن 
اس���تقالته في خطاب متلفز للسودانين قال 
فيه: »حاولت بقدر استطاعتي أن أجنب بالدنا 
خطر االنزالق نحو الكارث���ة، وحاولت الحكومة 
التعامل مع تحديات العزلة الدولية والفس���اد 
والديون، بذلن���ا جهدًا إلخراج البالد من الُعزلة 
الدولية، وقعنا اتفاقًا مع المكون العس���كري 
لحقن الدماء، قدمنا مبادرات عدة لم تجد آذانًا 
المتس���ارعة لالنقسام  الوتيرة  صاغية، ولكن 
بين الش���ريكين )المدني والعس���كري( أثرت 
على فاعلي���ة وأداء الدولة، ولذلك قررت أن أرد 
إليكم أمانتكم وأعلن اس���تقالتي من منصب 

رئيس الوزراء«.
ومن���ذ االنقالب ت���م تنظي���م 12 مظاهرة 
بمواعيد متالحقة س���قط خاللها 56 شهيدًا 

إلى اليوم.
االنقالب مستمر والمظاهرات متواصلة في 

مواجهته.

بقلم: أكرم عطا الله 

بقلم: جميل مطر
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األمم المتحدة تعلن إطالق مشاورات بين 
األطراف السودانيين لتجاوز األزمة السياسية

الخرط���وم - أ ف ب: أعلن���ت األم���م المتحدة، امس، أنها س���تطلق 
"مش���اورات أولية" بين المدنيين والعسكريين في السودان بهدف 
حل األزمة التي تشهدها البالد منذ أن نفذ قائد الجيش عبد الفتاح 

البرهان انقالبا عسكريا في تشرين األول من العام الماضي.
وقال���ت االمم المتحدة ف���ي بيان، إن ممثلها في الس���ودان فولكر 
بيرثيس "سيطلق رسميا المش���اورات األولية لعملية سياسية بين 
األطراف الس���ودانية تتول���ى األمم المتحدة تيس���يرها بهدف )..( 

التوصل التفاق للخروج من األزمة السياسية الحالية".
وأورد البيان أنه "ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة، من المدنيين 
والعس���كريين بما في ذلك الحركات المسلحة واألحزاب السياسية 

والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة".
وفي بي���ان الحق، دعت االمم المتحدة إل���ى مؤتمر صحافي يعقد، 

االثنين، بحضور بيرثيس العالن االنطالق الرسمي للمشاورات.
ل البرهان في 25 تش���رين األول الماضي، اس���تكمال انتقال 

ّ
وعط

الس���لطة إلى المدنيين عبر اعتقال رئيس ال���وزراء عبد الله حمدوك 
وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة.

ومنذ ذلك الحين، يكثف الناشطون السودانيون المطالبون بحكم 
مدني ديمقراطي احتجاجاتهم في م���وازاة تصاعد العنف من قبل 
ق���وات األمن بح���ق المتظاهرين ما أس���فر حتى اآلن ع���ن مقتل 60 
متظاهرا على األقل وس���قوط مئات الجرح���ى، كما تعرضت 13 امرأة 

على األقل لحوادث اغتصاب.
ورغم تعه���د البرهان إج���راء انتخابات عامة ف���ي منتصف 2023 
استمرت االحتجاجات على االنقالب وعلى االتفاق الذي وافق بموجبه 

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على العودة إلى منصبه في 21 تشرين 
الثاني وهو ما اعتبره المتظاهرون "خيانة".

واألس���بوع الماضي، أعلن حمدوك استقالته مؤكدا أنه حاول إيجاد 
توافقات لكنه فش���ل وحذر من أن الب���الد تواجه "منعطفا خطيرا قد 
يه���دد بقاءها" وأنه كان يس���عى الى تجنب "انزالق الس���ودان نحو 

الهاوية".
وف���ي بي���ان ام���س، أوض���ح بيرثي���س أن "العنف المتك���رر ضد 
المتظاهرين الس���لميين عقب االنقالب لم يسهم سوى في تعميق 
انعدام الثقة بين كافة األحزاب السياسية في السودان"، مشيرا إلى 
أنه حتى اآلن "لم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها في اس���تعادة 

مسار التحول )الديمقراطي(".
ورحبت جامعة الدول العربية في بيان امس، بإعالن األمم المتحدة 
"من أجل تس���هيل عملية سياس���ية ته���دف إلى تيس���ير الحوار 

السوداني ومعالجة الصعوبات التي تواجه الفترة االنتقالية".
ودعت الس���عودية واالمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة 
وبريطانيا في بيان مشترك "جميع االفرقاء السياسيين السودانيين 

الى انتهاز هذه الفرصة لمعاودة انتقال البالد" الى الديمقراطية.
ويعق���د مجلس األمن الدولي، األربعاء، اجتماعا مغلقا غير رس���مي 
للبحث ف���ي آخر التط���ورات في الس���ودان، على م���ا أعلنت مصادر 

دبلوماسية، الجمعة.
وقالت المصادر، إن ستا من أصل 15 دولة عضوا في المجلس طلبت 
عقد هذه الجلسة، هي الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا 

والنرويج وايرلندا وألبانيا.

الرياض تحذر من استخدام
موانئ يمنية ألغراض عسكرية

الرياض - أ ف ب: اتهم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، أمس، 
المتمردي���ن الحوثيين وإي���ران الداعمة لهم باس���تعمال ميناءي الحديدة 
والصليف )غرب( ألغراض عسكرية، وذلك بعد احتجازهم سفينة في البحر 

األحمر هذا األسبوع.
وص���ادر المتمردون المقرب���ون من إيران، س���فينة "الرواب���ي" التي ترفع 
علم اإلم���ارات مؤكدين أنها تحمل "معدات عس���كرية"، فيما ندد التحالف 

ب�"قرصنة" سفينة تنقل معدات طبية.
وقال المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي في مؤتمر صحافي، 
إن "ميناء الحديدة هو الميناء الرئيس���ي الس���تقبال الصواريخ البالس���تية 
اإليرانية"، عارضا صورا لما وصفها باألنشطة العسكرية للحوثيين في البحر 

األحمر.
وأضاف المالكي، إنه تم تخطيط للعملية ضد السفينة في ميناء الحديدة، 
مؤكدا في الس���ياق نفسه أن ميناء الصليف استخدم في "تصنيع" معدات 

عسكرية.
وه���دد التحال���ف، الثالث���اء، باس���تهداف الميناءين في ح���ال لم يفرج 
المتمردون عن "الروابي". وجدد المتحدث باس���م التحالف التهديد، أمس، 

قائال، "نتمنى أال نستخدم القوة".
 الحوثيون عبر قناتهم "المس���يرة"، ام���س، صورا قالوا، 

ّ
م���ن جانبهم، بث

إنها التقطت من السفينة المصادرة تظهر خصوصا مدرعات وناقالت جند 
وأسلحة.

والصلي���ف والحديدة الواقعان في محافظة الحديدة، أساس���يان إليصال 
المس���اعدات اإلنس���انية الت���ي يعتمد عليه���ا 80% م���ن اليمنيين الذين 
يواجهون واحدة من أس���وأ األزمات اإلنس���انية في العالم منذ بداية الحرب 

العام 2014. 

وزير خارجية طالبان 
يقوم بأول زيارة إليران

كابول - أ ف ب: قام وزير خارجية طالبان بزيارة ايران، أمس، 
لبح����ث ملف الالجئين األفغان واالزمة االقتصادية المتنامية، 
في أول زي����ارة من نوعها للبلد المجاور منذ اس����تيالء الحركة 

المتشددة على السلطة في أفغانستان.
لم تعترف ايران، على غ����رار دول أخرى، بالحكومة الجديدة 
التي ش����كلتها طالبان بعد توليها الس����لطة إثر االنس����حاب 

األميركي السريع في منتصف آب.
وق���ال المتحدث باس���م وزارة خارجية طالب���ان عبد القهار 
بلخي عل���ى تويتر، إن "الزيارة تهدف الج���راء محادثات في 
قضايا سياسية واقتصادية وعبور الالجئين بين أفغانستان 

وايران".
وأوضح أن وفد طالبان برئاسة وزير الخارجية أمير خان متقي 

شارك في لقاء أول مع مسؤولين إيرانيين.
يبدو ان ايران التي تس����تقبل ماليين األفغان وتتخوف من 
تدف����ق جديد لالجئين تعتمد مقاربة براغماتية في عالقاتها 

مع النظام الجديد لكن دون االعتراف به.
وقال الناطق باس����م الخارجية االيرانية سعيد خطيب زاده 
في مؤتمر صحافي هذا األس����بوع، "اليوم، لس����نا على وش����ك 

االعتراف )بحكومة طالبان(".
وأض����اف، "نأم����ل ف����ي أن تتح����رك الهيئ����ة الحاكمة في 
أفغانستان باتجاه يمكن عبره الحصول على االعتراف الدولي"، 
مكررا موقف طهران الداعي الى أن تتش����كل في أفغانستان 

"حكومة جامعة تعكس التنوع العرقي والديموغرافي". 

إصابـة متظاهـرين اثنـين فـي إطـالق نـار
إثر تمزيقهما صورًا لسليماني في العراق

الك���وت )العراق( - أ ف ب: أقدم مس���لحون، 
أمس، على إطالق النار على متظاهرين حاولوا 
من���ع إقامة احتف���ال بذكرى اغتي���ال القائد 
العس���كري اإليراني قاسم س���ليماني ومزقوا 
ص���وره في مرك���ز مدينة الك���وت في جنوب 
الع���راق، كما أفاد مص���در أمني فرانس برس، 
مضيف���ًا، إن اثني���ن م���ن المتظاهرين أصيبا 

بجروح.
وأحيت إيران وحلفاؤها في المنطقة الذكرى 
الس���نوية الثانية الغتيال قائد فيلق القدس 
في الح���رس الثوري اإليراني الجنرال قاس���م 
س���ليماني ونائب رئيس الحش���د الش���عبي 
العراق���ي أبو مه���دي المهن���دس في ضربة 

أميركية قرب مطار بغداد.
وأق����ام مناصرون للحش����د الش����عبي العراقي، 
تحالف فصائل مسلحة موالية إليران باتت جزءًا 
من الدولة، احتفاالت متعددة على مدى األسبوع 
الماضي إحي����اء للذك����رى. وكان أبرزها تظاهرة 
في العاصمة بغداد، األس����بوع الماضي، ش����ارك 
فيها اآلالف، وطالب فيها قياديون في الحش����د 

بانسحاب القوات األجنبية كاملة من البالد.
وأصي���ب، أمس، في الك���وت، مركز محافظة 
واس���ط، اثنان م���ن المتظاهرين بج���روح إثر 
إط���الق النار عليهم، وفق المصدر الذي فضل 

عدم الكشف عن هويته.
وأوضح أن "فصائل مس���لحة اعتزمت إقامة 

احتفال بذكرى س���ليماني والمهندس، لكن 
نح���و 150 إلى 200 محتج تجمعوا في س���احة 
االحتف���االت في وس���ط المدين���ة، واقتحموا 
مكان إقامة االحتفالية التي كانت على وشك 
االنط���الق، لمنع عقدها وقام���وا بتمزيق صور 

سليماني والمهندس".
وردًا عل���ى ذل���ك، أضاف المص���در، إن "أحد 
المنتمين إلى فصائل مسلحة عمد على إطالق 

النار عليهم، وأصيب اثنان".
وفيم���ا لم تحصل االحتفالي���ة، قامت قوات 
األم���ن بتعزيز وجودها ف���ي المكان وقطعت 
طرقات رئيس���ة، حيث ال ي���زال الوضع متوترًا 
نسبيًا في المدينة، وفق صحافي في فرانس 
ب���رس، فيما ق���ام متظاهرون بقط���ع طرقات 

باإلطارات المشتعلة.
ونش���ر النائب المستقل س���جاد سالم من 
التي  للحرك���ة االحتجاجية  واس���ط والممثل 
انطلقت في تشرين األول2019 على فيسبوك 
مقطع فيدي���و يقول، إنه يظه���ر أحد أعضاء 
عصائب أه���ل الحق، إحدى فصائل الحش���د 
الش���عبي األكثر نفوذًا "وهو يطلق النار قبل 
قلي���ل باتجاه المتظاهرين الس���لميين وأمام 

أنظار القوات األمنية".
وطالب ب���أن "تفرض الدولة هيبتها أو تعلن 
عجزها أمام عصابة منبوذة رفضها الش���عب 

سياسيًا واجتماعيًا".

نيجيريا: مسلحون يقتلون
140 شخصًا في هجمات

كان���و )نيجيريا( - أ ف ب: قتل 140 
شخصا على األقل خالل عدة هجمات 
نفذت هذا األسبوع في والية زامفارا 
بش���مال غرب���ي نيجيري���ا، المنطقة 
الريفية التي ترهب فيها مجموعات 

مسلحة إجرامية السكان منذ أشهر.
ف���ي وس���ط  وتش���هد مناط���ق 
وش���مال غربي نيجيريا منذ سنوات 
ماش���ية  رع���اة  بي���ن  اش���تباكات 
ومزارعين على خلفية السيطرة على 
أراض، وأصبحت بعض المجموعات 
عصاب���ات إجرامي���ة يطل���ق عليها 
"قط���اع طرق" تنش���ر الخ���وف في 

المجتمعات المحلية.
وق���ال أحد ه���ؤالء األهالي ويدعى 
باالراب الحاجي وه���و زعيم مجموعة 
في إحدى القرى المتضررة في والية 
زامفارا، "لقد دفنا 143 ش���خصا قتلوا 
على أيدي قطاع طرق في الهجمات".

وهاج���م مئات المس���لحين على 
متن دراجات نارية عش���ر قرى في 
أن���كا وبوكوي���وم يومي،  منطقتي 
األربع���اء والخمي���س، وأطلقوا النار 
على األهالي ونهبوا وأحرقوا منازل، 

وفق السكان.
ول���م يص���در ع���ن المس���ؤولين 
وأجه���زة األمن بع���د أي تعليقات 

بشأن الهجمات.

الصدر: ال مكان للطائفية والفساد والميليشيات في الحكومة العراقية
بغداد - د ب أ: أكد الزعيم الش���يعي العراقي مقتدى الصدر، 
أمس، أن���ه ال مكان للطائفي���ة أو العرقية أو الميليش���يات أو 

الفساد في حكومة األغلبية الوطنية المقبلة في البالد.
وقال الصدر، في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع 
"تويت���ر" للتواص���ل االجتماعي أمس: "ال م���كان للطائفية وال 
مكان للعرقية وال مكان للفساد وال مكان للميليشيات والجميع 
س���يدافع عن حقوق األقليات والش���يعة والس���نة والكرد في 

حكومة أغلبية وطنية".
وأض���اف، إن "جميع الطوائ���ف العراقية س���تكون مناصرة 
لإلصالح ودعم الجيش والش���رطة والقوات األمنية، وس���يعلو 
القانون بقضاء عراقي نزيه وقرارنا عراقي شيعي سني كردي 
تركماني مسيحي شبكي أيزيدي صابئي، ويدافع الجميع عن 

حقوق اآلخرين وال للتبعية".
وتأتي تصريح���ات الصدر، صاح���ب األغلبية ف���ي البرلمان 
العراق���ي الجديد ب����73 مقعدا، قبل يوم من عقد أول جلس���ة 
للبرلم���ان العراقي، امس، بعد االنتخابات البرلمانية التي جرت 

في البالد يوم 10 تشرين األول الماضي.
وبحس���ب بيان للبرلمان العراقي، س���يترأس النائب محمود 
المشهداني جلسة البرلمان في الجلسة االفتتاحية غدا، كونه 

أكبر األعضاء سنا.
وتشهد أروقة ومقار األحزاب والكتل السياسية الممثلة في 
البرلم���ان العراقي اجتماعات ومفاوض���ات ماراثونية لتقريب 
وجهات النظر بشأن مس���تقبل العملية السياسية للسنوات 

األربع المقبلة.

جنود حفظ السالم البيالروسيون يصلون إلى مطار في كازاخستان، أمس.                )ا.ب.ا( 

توقيـف الرئيـس السابق لجهـاز األمــن 
فـي كـــازاخسـتــان بتهـمــة "الخـيــانــة"

ألماتي )كازاخس���تان( - أ ف ب: اعتقل الرئيس الس���ابق لجهاز األمن في 
كازاخستان كريم ماس���يموف بتهمة الخيانة بعد إقالته في أعقاب أعمال 

شغب في البالد التي ال تزال تشهد توترا امس.
من جهة أخرى، أعلن الكرملين، امس، أن الرئيس الروس���ي فالديمير بوتين 
ونظيره الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف أجريا محادثة هاتفية لمناقشة 
الوضع في كازاخس���تان، بينما رفضت موسكو االنتقادات األميركية النتشارها 

العسكري في البلد الذي كان يشكل جزءا من االتحاد السوفياتي السابق.
وأعلنت "لجنة األمن الوطنية" )كاي إن بي( أن مديرها السابق كريم ماسيموف 
)56 عام���ا( أوقف، الخميس، بعد بدء تحقي���ق بتهمة "الخيانة العظمى". وهو 

أول مسؤول كبير يعتقل منذ بدء االضطرابات قبل حوالي أسبوع.
وأقيل كريم كاجيمكانولي ماس���يموف، حليف الرئيس الكازاخس���تاني 
السابق نور سلطان نزارباييف والمقرب منه، من منصبه كرئيس للجنة خالل 
األس���بوع الجاري بعد أعمال ش���غب دامية بدأت بعد تظاهرات رفضا لزيادة 

أسعار الغاز.
وشغل ماس���يموف منصب رئيس الحكومة مرتين خالل عهد نزارباييف، 

وكان على رأس جهاز األمن الوطني منذ العام 2016.
في موسكو، أعلنت الرئاس���ة الروسية أن بوتين وتوكاييف أجريا محادثة 

هاتفية طويلة" واتفقا على البقاء على "تواصل دائم".
ووصل���ت وحدة م���ن القوات الروس���ية ودول أخرى متحالفة مع موس���كو، 
الخميس، إلى كازاخس���تان لدعم الس���لطات، وانتش���رت لحماي���ة المباني 

االستراتيجية ومساندة الشرطة.
ة" لوزي���ر الخارجية األميركي 

ّ
ونّددت موس���كو، امس، بالتصريحات "الفظ

أنتوني بلينكن الذي أكد أن إخراج القوات الروسية من كازاخستان سيكون 
"بالغ الصعوبة".

وتهز كازاخستان أكبر دولة في آسيا الوسطى حركة احتجاج بدأت، األحد، 
في األرياف بعد زيادة أس���عار الغاز، ثم امت���دت إلى عدد من المدن وبينها 
ألماتي، العاصم���ة االقتصادية للبالد حيث تط���ورت التظاهرات إلى أعمال 

شغب أدت إلى سقوط عشرات القتلى.
واس���تمر التوتر، امس، في ألماتي حيث ُس���معت عيارات نارية أطلقتها 
الش���رطة في الهواء لمنع األش���خاص من االقتراب من الساحة الرئيسة في 

المدينة، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.
وقال ليونيد كيس���يليف )68 عاما(، إن سيارته تعرضت إلطالق نار قرابة 
الس���اعة الثامنة والنصف صباح���ا عندما كان يقودها ق���رب مركز البلدية، 

مشيرا بإصبعه إلى ثقب قال، إن رصاصة أحدثته في صندوق السيارة.
وأضاف، "كان الجّو هادئا، أمس، لذا قدت السيارة هنا".

وفي مؤشر إضافي الى استمرار التوتر، نقلت وسائل إعالم محلية أن مطار 
ألماتي سيبقى مغلقا "لمدة غير محددة" بعدما كان اعلن، امس، أنه سيعاود 

نشاطه، االثنين.
ودعا الرئيس الكازاخستاني السابق نور س���لطان نزارباييف الشعب إلى 
دع���م الحكومة لمواجه���ة األزمة التي تمّر بها الب���الد، وفق ما أعلن متحدث 

باسمه، امس.
وكت���ب المتحدث أيدوس أوكيباي في تغريدة على "تويتر" أن نزارباييف 
"يدعو جميع المواطنين إلى االلتفاف حول رئيس كازاخس���تان للس���ماح له 

بتجاوز هذه األزمة وضمان وحدة البالد".
ر الرئيس الس���ابق من "أخبار زائفة"، في إشارة إلى شائعات انتشرت 

ّ
وحذ

فيد بأنه فّر من البالد.
ُ
على وسائل اإلعالم الكازاخستانية ت

وه���ي المرة األولى التي يتحدث فيها الرئيس الس���ابق منذ بداية أعمال 
الشغب في البالد.

وغض���ب المتظاهرين موّج���ه ليس فقط ردا على ارتفاع أس���عار الغاز، بل 
م بالس���لطة من الكواليس رغم تنحيه 

ّ
أيضا ضد نزارباييف الذي بقي يتحك

والمّتهم بالفس���اد. وحكم نزارباييف البالد من العام 1989 حتى العام 2019 
وله نفوذ كبير.

وقالت الس���لطات، الجمعة، إن الوضع تحت السيطرة بشكل كبير. ورفض 
رئيس البالد توكاييف التفاوض مع المحتجين وسمح لقوات األمن ب�"إطالق 

النار بهدف القتل" لوضع حد ألعمال الشغب.
ثير االضطرابات في بلد يسكنه 19 مليون شخص، قلق القوى الغربية.

ُ
وت

وأعلنت ألمانيا، امس، أنها س���توقف تصدير األسلحة لكازاخستان. وقال 
متحدث باسم وزارة االقتصاد األلمانية لوكالة فرانس برس، إن قيمة المواد 

المصّدرة منخفضة )2,2 مليون يورو في العام 2021(، لكن الحظر "ضروري".
ودعت رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير اليين والرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون، الجمعة، إلى وقف العنف الذي يجتاح كازاخستان.
وأش���اد الرئيس الصيني ش���ي جينبين���غ، الجمعة، "باإلج���راءات القوية" 
للحكومة الكازاخس���تانية ض���د المتظاهرين، معتبرا أنه���ا تنم عن الحس 
"العالي بالمس���ؤولية" ال���ذي يتمّتع به الرئيس توكايي���ف، وفق ما ذكرت 

وسائل إعالم رسمية.
د المعارض الكازاخستاني مختار أبليازوف الالجئ في فرنسا، أن هناك 

ّ
وأك

"ثورة" قائمة، منددا ب�"احتالل" القوات الروسية لكازاخستان.
وأعلنت وزارة الداخلية الكازاخس���تانية، الجمعة، مقتل 26 "مجرما مسلحا" 

صيب 740 آخرون بجروح.
ُ
و18 عنصرا أمنيا، وأ

واعُتقل أكثر من أربعة آالف شخص بينهم أجانب، بحسب الوزارة.
ة ممكنا.

ّ
د من األرقام بطريق مستقل

ّ
ولم يكن التأك

تلوا بإطالق 
ُ
وأعلن���ت وزارة الخارجية اإلس���رائيلية، امس، أن أحد الذي���ن ق

الن���ار، الجمعة، كان مواطنا اس���رائيليا يبلغ من العم���ر 22 عاما ويقطن في 
كازاخستان.

تركيا تحذر من "أعمال استفزازية" قبيل محادثات روسية أميركية
أنقرة - أ ف ب: حذرت تركيا، امس، من "أعمال استفزازية" قبيل محادثات 
بين روسيا والواليات المتحدة هذا األسبوع بهدف تهدئة التوتر الناتج من 

التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود األوكرانية.
وكان حلف ش���مال األطلس���ي، وتركيا م���ن أعضائه، قد ح���ذر من مخاطر 
حقيقية إذا غزت روسيا أوكرانيا بعدما حشدت موسكو عشرات آالف الجنود 

على الحدود األوكرانية.
ويلتقي دبلوماسيون أميركيون وروس، اإلثنين، في جنيف بعدما طرحت 
موس���كو الئحة مطالب على واش���نطن والحلف. ثم تلتقي روس���يا، األربعاء، 
أعضاء حلف األطلس���ي )الناتو( البالغ عددهم 30، في أول اجتماع من نوعه 

منذ تموز 2019.
وق���ال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، "نأم���ل في معالجة التوترات بين 

أوكرانيا وروسيا، بين روسيا و)الناتو( عبر سبل سلمية".
واضاف في تصريح���ات في أنقرة، "دعونا ال نزي���د التوتر، لنتجنب أعماال 
اس���تفزازية أو تلك التي يمكن اعتبارها اس���تفزازية". وتابع، "لهذا السبب 

نقول لمحاورينا بشكل متكرر إن من األهمية بمكان التصرف بحذر".
وانتقد الوزير التركي أيضا ما قال، إنه حظر على األس���لحة "علني أو سري" 

ضد تركيا من جانب حلفائها في الحلف، دون أن يسمي أي دولة.
وص���رح أمام الصحافيي���ن بأن "إضعاف القوات المس���لحة التركية يعني 

)الناتو(". إضعافا ل�
حظرت كندا صادرات األس���لحة إلى تركيا في نيس���ان الماضي في أعقاب 

تحقيق توصل إلى أن تكنولوجيا طائرات مس���يرة كندية ُصّدرت إلى تركيا، 
قد استخدمتها أذربيجان في اشتباكات ضد أرمينيا.

وقب���ل ذلك ف���ي 2020 فرض���ت الواليات المتح���دة عقوبات عل���ى وكالة 
المش���تريات العس���كرية التركية، على خلفية ش���راء أنق���رة منظومة دفاع 

صاروخية روسية.
وقال أكار، إن أنقرة على اس���تعداد لمساعدة الس���لطات في كازاخستان، 
في أعقاب احتجاجات في الدولة الس���وفياتية السابقة تحولت أعمال عنف 

واسعة النطاق، على خلفية رفع أسعار الغاز.
وس���عت تركيا لتعزيز العالقات مع دول بآسيا الوسطى ناطقة بأحد فروع 

اللغة التركية، مثل كازاخستان، منذ انهيار االتحاد السوفياتي في 1991.
وأك���د أكار "نح���ن على اس���تعداد لتقديم أي نوع من المس���اعدة والدعم 

إلخوتنا وأخواتنا الكازاخستانيين، في حال تلقينا طلبا بذلك".
أضاف، إن "كازاخس���تان حليف مهم لنا. يجب إرس���اء السالم والنظام في 

أسرع وقت".
وكان رئيس كازاخس���تان قاس���م جومرت توكاييف قد طلب المس���اعدة 
م���ن منظمة معاهدة األم���ن الجماعي، التحالف العس���كري الذي يضم دوال 

سوفياتية سابقة وتقوده روسيا.
ول���م يتضح بع���د عديد القوة المس���اعدة التي تضم وحدات من روس���يا 
وبيالروس وأرمينيا وطاجيكس���تان وقرغيزس���تان. غير أن وسائل إعالم في 
موسكو توقعت أن يكون عديد الكتيبة الروسية أقل من خمسة آالف عنصر.

56 قتياًل في ضربة جوية إثيوبية بشمال غربي تيغراي 
أدي���س أبابا - رويترز: قال موظفا إغاثة لرويترز، أمس، نقال عن الس���لطات 
المحلية وش���هود، إن ضربة جوية في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا أسفرت 

عن مقتل 56 شخصا وإصابة 30 على األقل في مخيم للنازحين المحليين.
ولم يُرد بعد المتحدث العس���كري الكولونيل جيتنت أداني وال المتحدث 
باس���م الحكومة ليجيس���ي تولو على طلبات بالتعليق. وكانت الحكومة قد 
نفت من قبل استهداف مدنيين في الصراع الدائر منذ 14 شهرا مع القوات 

المتمردة في تيغراي.
وقال موظفا اإلغاثة، إن السلطات المحلية أكدت عدد القتلى.

وأرس���ل االثن���ان لرويت���رز صورا ق���اال، إنهم���ا التقطاه���ا للمصابين في 
المستشفى، ومنهم العديد من األطفال.

وذك���را أن الضربة أصابت مخيم الالجئين في بلدة ديدبيت بش���مال غربي 

إقلي���م تيغراي القريب من الحدود مع إريتريا في س���اعة متأخرة من مس���اء 
الجمعة.

وقال أحد عاملي اإلغاثة اللذين زارا مستشفى شاير شول العام الذي ُنقل 
إليه المصابون، إن المخيم يؤوي كثيرا من النساء العجائز واألطفال.

وأضاف، "قالوا لي إن القصف حدث في منتصف الليل وسط ظالم دامس. 
لم يتمكنوا من الهرب".

وتفج���رت الحرب بين القوات االتحادية اإلثيوبي���ة والقوات المتمردة في 
تيغراي في تشرين الثاني 2020.

وقبل الضربة األخيرة، لقي 146 ش���خصا على األقل مصرعهم وأصيب 213 
في ضربات جوي���ة في تيجراي منذ 18 تش���رين األول وفقا لوثيقة أعدتها 

وكاالت إغاثة وقدمتها لرويترز األسبوع الماضي.
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المشهد األميركي: الحزبان في العام الجديد
بقلم: هنري أولسن

من المرجح أن يضع عـــام 2022 الحزبين في 
اختبـــارات صعبة. وإليكـــم التحديات الثالثة 
التي ســـيواجهها كل حزب في العام الجديد. 
»الديمقراطيين«، تقع المسؤولية  وبالنســـبة لـ
على عاتـــق الرئيس جو بايدن في اجتياز هذه 

التحديات الثالثة. 
- كبح التضخم. االرتفاع المتواصل لألســـعار 
يضـــر باالقتصـــاد والمزاج القومـــي. ويتدخل 
في مؤشـــرات األســـعار التي تضـــر بقرارات 
االســـتثمار، وبميزانيات األســـر إذا لم تواكب 
األجور ارتفاع األســـعار. ويدمـــر الروح القومية 
أيضًا، ما يؤدي لتصاعد السلبية وفقدان األمل. 
والرؤســـاء الذين يتولون القيـــادة في فترات 
التضخم المرتفع، مثـــل هاري ترومان وجيمي 
كارتر، يخســـرون، ال محالة، سواء في انتخابات 
التجديـــد النصفي كما في حالـــة ترومان عام 
1946 أو في إعادة االنتخاب كما في حالة كارتر 
عام 1980. وفي مصلحة بايدن والبالد أن يخضع 
الرئيس التضخم للســـيطرة ويخفضه بحلول 

منتصف العام. 
- وضع اســـتراتيجية دفاعية قومية عالمية 
جديدة في مواجهة االستفزازات. فهذا المحور 
األوراسي )الصين وروسيا وإيران( اكتسب قوة 
على مـــدار العام وتتزايد احتمـــاالت أن يوجه 
ضربـــة. وال يهدد بقاء الواليات المتحدة أي من 
أهدافهم التي تبدو آنية مثل فرض السيطرة 
على أوكرانيا، لكن الشيء نفسه يمكن قوله عن 
قرار رئيس الوزراء البريطاني الســـابق نيفيل 
تشـــامبرلين الخاص بالســـماح أللمانيا النازية 
بضم منطقة سودتنالند في تشيكوسلوفاكيا 
عام 1938، وهو أدى حتمًا إلى الحرب العالمية 
الثانية بعد ذلك بعام. ولن يجدي نفعًا إال وضع 
اســـتراتيجية عالمية جديدة شـــبيهة بخطط 
االحتـــواء في الحـــرب الباردة، تســـتطيع كبح 
الصراع وتمنع من االبتعـــاد المتواصل لحلفاء 

الواليات المتحدة عنها. 
- التحـــول من حالة الجائحة إلى حالة المرض 
المتوطن. الناس ســـيخضعون فحسب لقيود 
الحكومة لفترة طويلـــة. واألميركيون يمنحون 
 زعماءهم عاميـــن إلدارة التحديات، وبعد 

ً
عادة

ذلك يخيب أملهم إذا لم يشهدوا تقدمًا أو لم 
يشعروا باألمل يتســـرب إلى نفوسهم. ونحن 
نقترب ســـريعًا من الذكرى الســـنوية الثانية 
للجائحـــة. وإذا ظللنا فـــي دورة ال تنتهي فيما 
يبدو من البؤس واليأس بحلول منتصف العام 
الثالث، سيدفع الديمقراطيون ثمنًا باهظًا في 

انتخابات التجديد النصفي للكونجرس. 
ومن المؤكـــد أن »الجمهوريين« ينظرون إلى 
هذه التحديـــات ويعتقدون أن مســـتقبلهم 
مشـــرق. لكـــن هـــذا ال يعنـــي خلوهـــم مـــن 
التحديـــات. يجب أن يتذكـــروا دروس فترة ما 
بيـــن 2010 و2012 ويتأكـــدوا أال يكرروا األخطاء 

نفسها. وعلى سبيل المثال: 
- يجـــب التحلي بالمعقوليـــة. في عام 2010، 

فاز »جمهوريون« متطرفون، وطائشـــون عادة، 
من حزب الشـــاي، مثـــل كريســـتين أودونل، 
باالنتخابات التمهيدية في الحزب للترشـــيح 
لمقاعد مجلس الشـــيوخ، لكن في االنتخابات 
العام لحقـــت بهم هزائم نكراء. وتكرار حدوث 
هذا محتمل، مثل أن يفوز متحمســـون لشعار 
»لنجعـــل أميركا عظيمة من جديد«- مثل كاري 
لمنصب  الجمهـــوري  الحـــزب  ليك، مرشـــحة 
حاكم والية أريزونـــا- باالنتخابات التمهيدية 
في بعض الواليـــات المحورية المتأرجحة بين 
الحزبيـــن. لكـــن يتعين على الزعمـــاء التدخل 
مبكرًا في هذه الســـباقات ومحاولة التأكد من 
أن الحزب يمثله محافظون أقرب شبها بحاكم 
والية فلوريدا، رون ديســـانتيس، وال يشبهون 
شارون انجيل، مرشحة الحزب »الجمهوري« في 
مجلس الشيوخ التي خسرت السباق عام 2010. 
- التأكـــد مـــن أن الواليـــات التـــي يقودها 
»الجمهوريون« تحظى بحكم جيد. وهذا يعني 
تحقيق توازن بيـــن النمو االقتصادي واإلنفاق 
العـــام وبين حمايـــة الصحة العامة وســـالمة 
وحقوق الفرد. وكلما اســـتطاع حـــكام واليات 
»جمهوريون«، مثل ديســـانتيس وجريج آبوت 
في تكســـاس وكيم رينولدز من آيوا، تحقيق 
هذا، كلما اتضح تمايز الحزب»الجمهوري« عن 
»الديمقراطيين«، إذا لم يســـتطع بايدن إدارة 

دفة السفينة على النحو الصحيح. 
- يجـــب تذكـــر أن الحـــزب »الجمهـــوري« 
اســـتمتع بموجة نجاح عالية فـــي انتخابات 
التجديد النصفي عام 2010، لكن بعد عامين 
فحســـب فشـــل في الفوز بالبيـــت األبيض. 
ويجب تذكر أن ســـبب حدوث هذا يرجع في 
جانب كبير منه إلـــى الرضا عن النفس. فقد 
اعتبر زعماء الحزب النصـــر مؤكدًا، واعتقدوا 
أنهم ليســـوا بحاجـــة إلى الدفع بمرشـــح له 
رؤية بديلـــة قوية. بل رشـــحوا ميت رومني، 
أضعف المرشـــحين في الساحة، فيما يشبه 
كثيـــرًا اختيار الحـــزب »الجمهوري« توماس 
ديـــوي عام 1948 وبوب دول عـــام 1996. في 
كل هذه الســـباقات، لم يقـــدم زعيم الحزب 
أفكارًا جديدة، واعتمد في األساس على عدم 
الرضا عن شاغل منصب الرئيس. ويجب على 
زعماء الحزب أن يتعلموا من هذه اإلخفاقات، 
ويدعموا حوارًا داخليًا في الحزب لوضع قائمة 
أولويات جديدة تستجيب لمشكالت جديدة 
في عصرنا. لقد حـــاول الجمهوريون من قبل 
إلحاق الهزيمـــة بشـــيء دون االعتماد على 
شـــيء، ويجب عليهم أن يعتمدوا هذه المرة 

على إطفاء نار رؤية ما بنار رؤية أخرى. 
وطريقـــة تعامل الحزبين مع هـــذه القضايا 
في العـــام الجديد ســـتحدد مكانتهم ومدى 
تحســـنها أو تدهورها ليس فـــي نهاية 2022 
فحســـب، بل فـــي الســـنوات التاليـــة أيضًا. 
دعونا نتمســـك بأمل مقدرتهما على التصدي 

للتحديات.

عن »واشنطن بوست«

 في الذكرى األولى للهجوم على »الكابيتول«

قوة المستهلك أمام ارتفاع األسعار العالمية

 مؤامرات الـ"سي. آي. إيه".. وتقويض إنهاء االستعمار في إفريقيا
بقلم: إيف أوتنبيرغ*  

بالنسبة ألولئك الذين يعتقدون أنه تم إنهاء االستعمار 
فـــي إفريقيا منذ عقود، حان الوقت لالســـتيقاظ من عالم 

األحالم.
صحيح أن القوى األوروبية االستعمارية لم تعد تفرض 
حكًما مباشـــًرا علـــى الـــدول األفريقية، التي تعد اســـًما 

»مستقلة«.
خرجت من 

ُ
لكـــن تلك الـــدول األوروبية، التي ُهزمـــت وأ

مســـتعمراتها األفريقية في النصـــف الثاني من القرن 
العشـــرين، لم تكن لديها النية لخســـارة استثماراتها أو 

وصولها إلى الثروة المعدنية الهائلة ألفريقيا.
لذلـــك، بمســـاعدة مجموعات مثـــل وكالـــة المخابرات 
المركزية األميركية، أعاد األوروبيون واألميركيون استعمار 
القارة سرًا، بالرشاوى، والقتل، والقروض، والخصخصة )أي 

النهب( وتنصيب أنظمة صديقة للغرب.
وكان أحدث هذه التكرارات االستعمارية وأكثرها ضرًرا 
هو قوات »أفريكوم« التابعة للجيش األميركي، على الرغم 
من أن هناك أوليغارشية فرنسية »تسيطر على 16 ميناًء 

في غرب إفريقيا من خالل الرشوة واستغالل النفوذ«.
كمـــا ذكـــرت مارغريت كيمبرلـــي في »تقريـــر األجندة 

السوداء«، الذي ُنشر 1 كانون األول.
تقول كيبمرلي: »تتحكم الشركات الكندية في تعدين الذهب 
في بوركينا فاسو، ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية… وما 

يزال الجنود البريطانيون متمركزين في كينيا«.
وبذلك لم يتوقف الغرب عن خنق الدول األفريقية. وفي 
هذا الجهد، كان االغتيال الخسيس لباتريس لومومبا في 

العام 1961 عاماًل أساسيًا.
وغني عن القـــول إن وكالة المخابـــرات المركزية كانت 

متورطة في ذلك حتى ُمقل عيونها.
كأول زعيـــم منتخب بحرية للكونغو بعد هزيمة بلجيكا، 
ل 

ُ
ارتكـــب لومومبا الخطأ الصادق المتمثل في الثقة بالمث

الديمقراطية الغربية. ثم، عندما اكتشف أنها زائفة، مال 
-قلياًل جًدا- نحو السوفيات. وقد ختم ذلك على مصيره.

ا، 
ً
وتكتب ســـوزان ويليامز في كتابها المنشـــور حديث

»الخبـــث األبيـــض: وكالة المخابـــرات المركزيـــة وإعادة 
 White Malice: the CIA »االستعمار الســـري ألفريقيا
and the Covert Recolonization of Africa: »أعطى 

الرئيس أيزنهاور اإلذن باغتيال لومومبا«.
وكانـــت العواقـــب مروعة. بعد مقتـــل لومومبا وتقطيع 
أوصالـــه، وألكثر من ثالثة عقود، »حكـــم موبوتو الكونغو 
بقبضة من حديد -وهو دكتاتور اختارته حكومة الواليات 

المتحدة ونّصبته وكالة المخابرات المركزية«.
واآلن، تتصدر الكونغو عناوين األخبار مرة أخرى -وليس 
بســـبب مخزوناتها الغنية من اليورانيـــوم التي أرادتها 
واشـــنطن بشـــدة في األربعينيـــات والخمســـينيات من 
القرن الماضي، ولكن بســـبب الكوبالت والمعادن األخرى 

الضرورية لالنتقال إلى الطاقة الخضراء.
وتعدين الكوبالت عمل قبيح. فمن بين نحو 255.000 من 
عمـــال مناجم الكوبالت الكونغوليين، يتكون ما يقرب من 

40.000 من األطفال.
وهم يعملـــون في ظروف عمـــل شـــبيهة بالعبودية، 
ويكســـبون أقل من دوالرين في اليوم. وعملهم المكثف 
خطير للغايـــة، وهناك اتهامات بأن »أفريكوم« تشـــرف 

بشكل غير مباشر على هذه المناجم.
والســـياق مهـــم جـــدًا هنـــا. إن جمهويـــة الكونغـــو 
الديمقراطيـــة هـــي بلد فقيـــر للغاية، ومتوســـط العمر 

المتوقع فيها 60 سنة.
لكـــن الواليـــات المتحدة تتـــوق إلى مـــوارد جمهورية 
الكونغـــو وتحتاجها كمـــا فعلت منـــذ أربعينيات القرن 

الماضي. ولذلك، فإن كل شيء مباح إلى حد كبير.
مرة أخرى في الكونغو، تجد واشنطن نفسها وهي تزمجر 

ببالهة في وجه منافس شيوعي -الصين هذه المرة.
ولكن، على عكس الصراع مع االتحاد الســـوفياتي الذي 
كان قد عزل اقتصاده بأمان عن الرأســـمالية الغربية، فإن 
الصين هي الشـــريك التجاري األكبـــر للواليات المتحدة، 

واقتصادات البلدين متشابكة بشكل ال ينفصم.
وقد تبدو إهانة وتهديد شـــخص يتعامـــل المرء معه 
بشـــكل منتظم أمـــًرا فظيًعـــا مناقضًا للعقل بالنســـبة 
للمراقـــب العادي، لكنـــه بطريقة ما أفضل مـــا يمكن أن 

يفعله السياسيون األميركيون في اآلونة األخيرة.
وهكذا، تشـــتعل واشـــنطن غضبًا من أن يتفوق عليها 
عـــدو مفترض -في حيـــن أن الصين، التـــي كانت مؤخًرا 
صديقًا ألميركا إلى أن أعلن الرؤساء الحمقى في الواليات 
المتحـــدة خالف ذلك، اســـتثمرت منذ فتـــرة طويلة في 
إفريقيا، وفي بعـــض األحيان قدمت البنية التحتية التي 

نشئها بسخاء إلى الحكومات المحلية.
ُ
ت

وعلى عكـــس الهمجية المالية الغربيـــة، أعفت الصين 
الـــدول األفريقية مـــن القـــروض عندما لـــم تتمكن من 

سدادها!
ولطالما عرفت الحكومة األميركية منذ وقت طويل طبيعة 
هذه االستثمارات الصينية، لكنها في اآلونة األخيرة بذلت 

قصارى جهدها لتشويهها والكذب بشأنها.
كـــذب وزير خارجية ترامب، مايك بومبيو، بشـــأن ميناء 
في ســـريالنكا، والذي أعاد هؤالء الصينيـــون المراوغون 
المزعومـــون اســـتمالكه، كما قـــال كاذبًا، كجـــزء من »فخ 

ديونهم« ألفريقيا.
)لم يحدث هذا االسترداد أبًدا(. بل إن الممثل الكوميدي، 
تريفور نوح، جلد هذه القصـــة الزائفة، مطالًبا بمعرفة ما 
الذي سيتم فعله إزاء قيام هؤالء اآلسيويين بإيقاع الدول 

الفقيرة من أجل سرقة بنيتها التحتية.
وكانـــت الدعاية األخيرة في هذا الســـياق بعض الهراء 
الـــذي قيل عن مطار في أوغندا، والذي ُيفترض أن الصين 

سرقته. )لم يحدث ذلك(.
لألســـف، ما يزال وصف موقف الـ«سي آي إيه« الخبيث 
تجـــاه لومومبا، الذي أدلـــى به الصحفـــي كاميرون دودو 
وســـرَده كتاب ويليامز، ســـارًيا حتى اليوم: »بالده لديها 
مـــوارد. ونحن نريدهـــا. وقد ال يعطيها لنـــا. لذلك دعونا 

نذهب ونأخذها«.
وإضافة إلى ذلك، تنظر كبار الشـــخصيات في واشنطن 
إلى القارة األفريقية بأكملها على أنها مســـرح لمنافســـة 
»اللعبة الكبرى« مع الصين، وهو أمر كارثي. وسوف يعاني 

الناس من جميع الجنسيات نتيجة له.
وهكـــذا، فإن تاريخـــًا مثل الذي يقدمـــه كتاب »الخبث 

األبيض« لم يكن ليصل في وقت أكثر مالءمة.
إنـــه يوضح كيـــف أن الرئيس الغانـــي، كوامي نكروما 
-الـــذي أطاحت به مؤامرة لوكالـــة المخابرات المركزية في 

العام 1966- كان يحلم بواليات إفريقية متحدة.
وفي حين أن واشـــنطن ضمنت عـــدم تحقق هذا الُحلم 
ا، ما يزال بإمكان الدول األفريقية التنســـيق والعمل 

ً
مطلق

من أجـــل تحقيق األهداف المشـــتركة. وتوضـــح رواية 
ويليامز تكلفة عدم قيامها بذلك.

يعرض هذا الكتاب ثالثة أشرار رئيسيين -مدير وكالة 
المخابـــرات المركزية، آالن داالس؛ والدبلوماســـي وراعي 

الفنـــون ويليام بوردن )وهو مدير ســـابق لمتحف مدينة 
نيويورك للفن الحديث، الذي عـــزز التعبيرية التجريدية 
التي مولتها وروجتها وكالـــة المخابرات المركزية بقوة(؛ 
والقاتـــل الفظيـــع، رئيس محطـــة ليوبولدفيـــل لوكالة 

المخابرات المركزية، الري ديفلين.
ولكن، خلف هذه الوحوش الثالثة يلوح طيف إمبراطورية 
رون رأســـماليون ال 

ّ
عســـكرية قاتلة شاســـعة يقودها منظ

يقّدرون حياة اإلنسان، إذا قلنا ذلك بعبارة ملطفة، ال سيما إذا 
كانت تلك الحياة تخص السود أو الملونين أو الشيوعيين.

بهذا المعنى، لم يتغير شـــيء يذكر منذ خمســـينيات 
وســـتينيات القرن الماضي حتى الوقـــت الحاضر. وهو ما 
يجب أن يكون ســـببا للقلق. وربما يكون كذلك بالنســـبة 
للصينييـــن، وكذلـــك لإلثيوبيين الذين يجـــدون بلدهم 
المزدهـــر في مرمى النيران اإلمبراطوريـــة، تماًما كما كان 
فـــي اآلونة األخيرة حال دولة أفريقيـــة أخرى كانت غنية 
في السابق، ليبيا. ولكن، بخالف هؤالء، ينام معظم العالم 

خالل هذا األداء المتكرر للمأساة األفريقية.
وال ينبغـــي أن يفعل. لقـــد ارتكبت وكالـــة المخابرات 
المركزية جرائم فظيعة في الخمســـينيات والستينيات، 

وليس في القارة األفريقية فحســـب. وتستشهد ويليامز 
بالوفـــاة المبكـــرة المريبة لشـــخصيات أفريقية من ذوي 
الميول اليســـارية، وكذلك وفاة الكاتب األميركي العظيم 

من أصل أفريقي، ريتشارد رايت، في باريس.
وكانـــت واحـــدة مـــن أكثر جرائـــم القتل خســـة التي 
ارتكبتهـــا وكالة المخابـــرات المركزية مقتـــل أول زعيم 
منتخـــب للكونغو. وكتبـــت ويليامـــز: »كان لومومبا، كما 
يعتقد مالكوم إكس، أعظم رجل أســـود ســـار على أرض 
القارة األفريقيـــة على اإلطالق«. ولم يكـــن مالكوم إكس 

وحيدا في هذا الحكم.
وهذا هو الســـبب، كمـــا تالحظ ويليامز، فـــي أنه بينما 
اجتمع عمالء وكالة المخابرات المركزية للتفاخر بمآثرهم 
القـــذرة، كان رجل وكالة المخابرات المركزية في الكونغو، 
ديفليـــن، الذي لعـــب دوًرا محورًيا للغايـــة في مخططات 

اإليقاع بلومومبا وقتله، أبقى فمه دائًما مغلقًا بعناية.

عن »كاونتربنش«

*صحفية وروائية. آخر كتبها »عقل الطائر«.

الرئيس األميركي جون كنيدي يستقبل مابوتو سيسي سيكو، رئيس الجيش الكونغولي الذي أطاح بباتريس لومومبا واغتاله.  )أرشيفية(

بقلم: جيفري كمب*

في 6 كانون الثاني شهدت الواليات المتحدة 
الذكـــرى الســـنوية األولى للهجـــوم على مقر 
الكونغرس )الكابيتول( من قبل أنصار الرئيس 
الســـابق دونالد ترامب، وما عرفه ذلك اليوم من 
 للديمقراطية 

ً
ال إساءة بالغة

ّ
فوضى وعنف شك

األميركية. كان ذلك أســـوأ هجـــوم على مبنى 
الكابيتول منـــذ حـــرب 1812-1814 عندما دّمر 

جنود بريطانيون المبنى في 24 آب 1814. 
خالل األيام األولى التي أعقبت هجوم 6 كانون 
الثانـــي 2021 بدا أن هناك رفضًا واســـتهجانًا 
لمـــا جرى من كال الحزبين، وشـــمل ذلك كلمات 
تنديد قويـــة صدرت عن قـــادة »جمهوريين« 
فـــي الكونغـــرس، مثـــل كيفـــن ماكارثي في 
مجلس النواب، وكذلك ميتش ماكونيل الزعيم 
الجمهـــوري في مجلس الشـــيوخ، إذ حّمل كال 
 التحريض على التمرد 

َ
الرجلين ترامب مسؤولية

واالمتناع عن فعل ما في وسعه لوقف العنف. 
وكان من المؤّمل أن تساعد صدمة ذاك الهجوم 
غير المسبوق في التخفيف من حالة التعصب 
الحزبي الحـــادة والمريرة التي تستشـــري في 
البلد، والتي كانت قد بلغـــت أوّجها مع هزيمة 
دونالـــد ترامـــب فـــي صناديق االقتـــراع في 

انتخابات تشرين الثاني 2020 الرئاسية.

مقاطـــع الفيديو المنشـــورة ألعمـــال العنف 
التـــي وقعـــت ذاك اليـــوم، أظهـــرت بشـــكل 
مفصـــل جدًا حجم األضـــرار التي لحقت بمبنى 
الكابيتـــول التاريخـــي، بما في ذلـــك مكاتب 
أعضـــاء الكونغرس ودعـــوات المهاجمين إلى 
»شـــنق مايك بانس«، نائب الرئيـــس ترامب، 
الذي كان يترأس اإلعالن عن النتيجة الرسمية 
لالنتخابات وتسمية بايدن رئيسًا جديدًا للبالد 
في جلسة مشـــتركة لمجلسي الكونغرس في 

ذاك اليوم. 
غير أنه خـــالل األيـــام التي أعقبـــت التمرد 
والتنصيـــب الرســـمي لبايدن فـــي 20 كانون 
الثانـــي 2021 أصبـــح واضحـــًا أن ترامب وعددًا 
متزايدًا من أوفى أنصاره يلحون على أن التمرد 

كان سلميًا وأنه ال يوجد ما يدعو لالعتذار. 
وبـــداًل مـــن ذلك، صّبـــوا جـــام غضبهم على 
أولئك األعضاء في حزبهـــم الذين تجرؤوا على 
التنديد بترامب وما فتئوا يؤكدون اآلن على أن 
االنتخابات ُسرقت. وشـــملت قائمة أهدافهم 
قياديين جمهوريين. وفي ظـــرف أيام قليلة، 
نـــدم كيفن مكارثي على موقفه الســـابق وقام 
بزيارة ترامـــب في منتجع »مـــار آ الجو« بوالية 
فلوريدا لإلشـــارة إلى أنه ما زال يدعم الرئيس 
السابق. غير أن هذا ال ينطبق على ليز تشيني، 
القيادية الجمهورية الثالثة من حيث األهمية 

فـــي مجلس النواب وابنة وزير الدفاع الســـابق 
ونائب الرئيس ديك تشيني. 

فعلـــى مدى أشـــهر، تصاعـــد الغضب تجاه 
تشـــيني قبل تنحيتها من مركزها في نهاية 
المطاف وإعفائها من مهامها كثالث أســـمى 
قيادية جمهورية في مجلـــس النواب. وما زاد 
 بالنســـبة للقاعـــدة الجمهورية أنها 

ً
الطين بلة

وافقـــت وزمياًل آخر لهـــا، هـــو آدم كينزينجر، 
على عضوية لجنة مـــن كال الحزبين تتألف من 
الديمقراطيين بشـــكل رئيـــس إلجراء تحقيق 

شامل في األحداث التي أفضت إلى التمرد.
بعد عام على ذلك، يبدو البلد منقسمًا بشكل 
ال رجعة فيه بشـــأن التحقيق وحالـــة البالد، إذ 
يشير عدد من استطالعات الرأي الموثوقة إلى 
أن أغلبية من الجمهوريين باتت تقر اآلن بادعاء 

ترامب بأن االنتخابات »ُسرقت وكانت مزورة«. 
وفـــي هذا اإلطار، أظهر اســـتطالع رأي أجرته 
قناة »ســـي إن إن« أن 36% مـــن األميركيين ال 

يصدقون أن بايدن فاز في االنتخابات. 
وبيـــن الجمهورييـــن يرتفع هـــذا العدد إلى 
78%. وكان اســـتطالع رأي لمؤسســـة »بي بي 
إس« اإلعالميـــة وكليـــة »ماريســـت« قد خلص 
في تشـــرين األول الماضي إلـــى أن 34% فقط 
مـــن الجمهورييـــن يعتقـــدون أن االنتخابات 
كانـــت نزيهة وأن 75% يعتقـــدون أن الحاالت 

الحقيقيـــة للتزويـــر هـــي التـــي أدت إلى فوز 
بايـــدن. هذا في حيـــن يعتقـــد 2% فقط من 

الديمقراطيين هذا األمر. 
االعتقاد القوي بأن االنتخابات ُسرقت أدى إلى 
إدخال عشرات القوانين االنتخابية الجديدة من 
قبل الجمهوريين في الواليات المتأرجحة، وهي 
قوانين تقّوي مســـؤولي األحـــزاب وتمنحهم 
الســـلطة، بداًل من منحها لموظفـــي انتخابات 
بين، لإلشـــراف على عملية الفرز واإلحصاء  مدرَّ

واإلعالن عن نتائج االنتخابات المقبلة. 
 هو اســـتطالع رأي حديث 

ً
ولعـــل األكثر إخافة

»معهد المشروع األميركي« في واشنطن يشير  لـ
إلى أن 39% مـــن الجمهوريين متفقون على أنه 
إذا رفض المسؤولون االنتخابيون حماية أميركا، 
فإن الشعب ينبغي أن يقوم بذلك بنفسه، حتى 
إذا تطلب ذلك عمـــاًل عنيفًا. وبالتالي، فال غرو أن 
الكثيـــر من األميركيين يرون اآلن أن مســـتقبل 
دًا، وهو شعور  الديمقراطية األميركية بات مهدَّ
غير مســـبوق حتى خالل رئاســـتي جورج دبليو 

بوش وباراك أوباما المضطربتين! 

عن »الشرق  األوسط«

*مدير البرامج االستراتيجية بمركز »ناشيونال 
إنترست« - واشنطن

بقلم: أليسون شراجر

عـــادة ما أحـــرص علـــى االحتفـــاظ بالمفاتيح 
الخاصة بي معـــي دائمًا. لكن بعد سلســـلة من 
األسبوع  الصغيرة، نســـيت مفاتيحي  المشاكل 
الماضـــي ولم أتمكن مـــن دخول شـــقتي. كان 
الوقت بعد منتصف الليـــل، لذلك اضطررت إلى 
االتصال بمصلح األقفال الـــذي يعمل على مدار 
الســـاعة، وأخبرني أنه سيأتي في غضون نصف 
ساعة تقريبًا. أمضيت تلك الدقائق في حالة من 
الذعر بشأن التكلفة. كنت في أّمس الحاجة لهذه 
الخدمة كي أتمكن من دخول بيتي. ونظرًا للوقت 
المتأخر، يمكن لمصلح األقفال أن يطلب أي مبلغ 
من المال. على أي حال، فإن قوى العرض والطلب 
هي التي تحدد األســـعار. كان لدي طلب قوي، أو 
ما نســـميه نحن االقتصاديين »طلب غير مرن«، 
أال وهـــو الرغبة في دخـــول منزلي، وهناك عرض 
محـــدود من مصلحي األقفال الذين يعملون على 

مدار الساعة. لذا فقد كان لديه كل القوة.
وبينمـــا كنت أنتظر، أدركت أنني أتمتع ببعض 
الســـيطرة. فإذا طلب ســـعرًا فلكيـــًا يمكنني أن 
أرفض وأمضـــي الليلة في فنـــدق والعثور على 
مصلـــح أقفال أقل ســـعرًا خالل ســـاعات العمل 
العاديـــة عندما تكـــون لدي قوة ســـوقية أكبر. 
وقمت بحساب تكلفة الفندق، وقيمة الراحة التي 
سأشـــعر بها عند دخول منزلي فـــي تلك الليلة، 
وتكلفة إصالح القفل خالل النهار. إذا طلب صانع 

األقفال سعرًا أعلى من هذا الرقم فسأرفض.
لحسن الحظ، طلب صانع األقفال سعرًا مرتفعًا، 
ولكـــن ليـــس مبالغًا فيـــه، وهو أقل مـــن تكلفة 
الفنـــدق. واتضـــح أن طلبـــي لم يكـــن غير مرن 
للغاية وأنـــه كان يدرك ذلك، أو ربما لم يكن يريد 
استغالل الموقف واالســـتفادة منه. توضح هذه 
التجربـــة كيف تطورت قوة التســـعير، كما تقدم 
بعض األفكار حول كيـــف يمكن أن تنتهي نوبة 
التضخم األخيرة هذه بشكل مختلف عن ذي قبل.

لقد مررنا جميعًا بظروف مشابهة. ومرت أوقات 
كنـــا فيها بأّمس الحاجة إلى شـــيء ما بينما كان 
المعروض منه محـــدودًا. وهذا يحدث كثيرًا في 
اآلونـــة األخيرة. فوالية نيويـــورك، حيث أعيش، 
وواليات أخـــرى، لديها قوانين لمكافحة التالعب 
تهدف إلى منع العمالء من التعرض لالستغالل، 

وهي قوانين يفترض أن تحمي المستهلكين.
في كثير من األحيان، تكون األســـعار المرتفعة 
هـــي ما يمنع النقص أويؤدي إلى ظهور األســـواق 
السرية )السوداء( إلتاحة أسعار أخرى. خالل األيام 
األولى من الجائحة، عملت بعض الشركات الصغيرة 
بجهد إضافي لشراء مستلزمات الحماية الشخصية 
وتم فرض غرامات عليها لفرض أســـعار أعلى. في 
المرة القادمة قد ال تهتم بذلك، وهذا يعني تقليل 

توفير مستلزمات الوقاية الشخصية للجميع.
لقـــد مـــرت حالـــة الطـــوارئ هـــذه، وأصبحت 
مســـتلزمات الوقاية الشـــخصية متوفـــرة بكثرة 
اآلن. لكن المستهلكين يواجهون تحديًا جديدًا: 

اقتصـــاد يعاني من حاالت نقـــص أخرى وارتفاع 
األسعار الذي لم يعتد عليه معظمنا. عادة، تتمثل 
إحدى تكاليـــف التضخم في حالـــة عدم اليقين 
التي يســـببها، مما يعني قيـــام البائعين بزيادة 
األسعار وال أحد يعرف ما إذا كان هذا سعرًا جديدًا 
ســـاريًا أم مجرد فرصة لرفعه. وعلى غرار ما حدث 
في الســـبعينيات، نســـمع العديد من االتهامات 
بأن التجار يرفعون األســـعار لمجرد االستفادة من 

المستهلكين في وقت مثير لالرتباك.
لكـــن العالم تغيـــر اآلن، وأصبح مـــن الصعب 
اإلفالت من التالعب باألســـعار. لقد أصبحت لدي 
قـــوة أكبر مما كنت أتمتع بـــه قبل 20 عامًا ألنني 
أســـتطيع مراجعة أســـعار الفنادق على هاتفي. 
لقد أصبحنـــا جميعًا، نحن المســـتهلكين، أكثر 
تمكينـــًا. إذا ذهبَت إلى متجـــر »تارجت« ورأيت 
سعرًا مرتفعًا ألحدث لعبة لهذا الموسم، يمكنك 
التحقق من الســـعر على موقع أمازون ومعرفة ما 
إذا كان البائعـــون اآلخرون لديهـــم هذه اللعبة 
وبأي ســـعر يبيعونها. يمكنك أيضًا اســـتخدام 
التطبيقات لمقارنة أسعار البنزين في منطقتك، 

ما يساعد في تعويض بعض الزيادات.
هذه األســـاليب التكنولوجية هي أحد أسباب 
وجـــود ضغوط انكماشـــية في العقـــود القليلة 
الماضية. ربما كان التضخم الذي نشـــهده حاليًا 
ســـيصبح أعلى من ذلـــك مـــن دون قدرتنا على 
مقارنة األســـعار فـــي المتاجـــر المختلفة. وهذا 
يعنـــي أيضًا أن التضخم اليـــوم من غير المرجح 

أن يعكس التالعب، وقد ال يصل إلى المستويات 
المرتفعة التي شهدناها في الماضي.

اآلن، ال يمكننا التسوق فحسب، بل لدينا أيضًا 
إمكانية أكبر الختيار بدائل. على ســـبيل المثال، 
قامت سيدة من نيويورك بحجز سيارة من شركة 
هيرتز، لكن الشـــركة لم تلتزم باالتفاق. وكانت 
الســـيدة في موقف صعب، حيـــث كان يتعين 
عليها الذهاب إلى غرب نيويورك لالحتفال بعيد 
الشكر، وكانت تكلفة السيارة الوحيدة المعروضة 
1800 دوالر. كان أمامها خيارات. حتى لو لم تكن 
هناك ســـيارات في نيويورك، فربمـــا بإمكانها 
اســـتئجار ســـيارة أوبـــر أو تاكســـي لنقلها إلى 
وجهتها في شـــمال الوالية مقابل حوالي 1000 
دوالر، ثم استئجار ســـيارة هناك بسعر أرخص. 
ال يزال الخيار مكلفـــًا، لكن ربما يكون أرخص من 

عرض شركة هيرتز.
الكيفيـــة التي يجد بها المســـتهلكون بدائل 
عندما يرتفع ســـعر ســـلعة واحدة هو جزء مهم 
من قيـــاس وديناميكيات التضخـــم. وقد تكون 
المشـــكلة أقل اليوم ألن التكنولوجيا تجعل من 

السهل العثور على بدائل قريبة.
ويعد النقص في المعروض وارتفاع األســـعار 
تجربة جديدة بالنســـبة للعديد من األميركيين. 
وال تزال هناك مواقف نواجه فيها طلبًا غير مرن، 

لكن هذا بات يحدث في عدد أقل من السلع.

عن »واشنطن بوست«



صــــورة وســــهـم

الـكــلــمـــة الـضــائــعـــة
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قاعدة اللعبة: 

الس���ودوكو لعب���ة يابانية س���هلة، من دون 

عمليات حسابية. 

تتألف شبكتها من 81 خانة صغيرة، أو من 9 

مربعات كبيرة يحتوي كل منها على 9 خانات 

صغيرة. على الالعب إكمال الش���بكة بواسطة 

أرقام من 1 إلى 9، شرط استعمال كل رقم مرة 

واح���دة فقط، في كل خط أفقي وفي كل خط 

عمودي، وفي كل مربع من المربعات التسعة.

6:37 الشروق:   الــفــجـر:   5:13 
 2:33 الـعـصـر:    11:46 الـظـهـر:  
6:18 الـعشـاء:    4:59 المغرب:  

حــالــة 

الطقس

يكون الجّو غائمًا جزئيًا إلى صاٍف، والحرارة أعلى من معدلها السنوي بحدود 5 درجات، وفي ساعات الظهيرة تنشط 

سرعة الرياح وتكون مثيرة للغبار ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردًا إلى شديد البرودة لياًل خاصة 

فوق المرتفعات الجبلية، ويحتمل في س���اعات الليل س���قوط زخات متفرقة من األمطار على بعض المناطق، والرياح 

جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ارقـــام 

طوارئ

)100( مــــراكــــز الــــشــــرطــــــــة   

)101( مراكز اإلسعاف والطوارئ  

)102( جـهـــاز الــدفـــاع المــدنـي   

الحمل 3/22 الى 4/20
تفردك باتخاذ الق���رارات المهنية لن 

يعجب زمالءك في العمل.

الثور  4/21 الى 5/21
تدخ���ل في دوامة من التفكير بعد أن 

تواجه شخصًا مقربًا إليك.

الجوزاء 5/22 الى 6/21
عالقتك بشريكك تتحسن بعد جلسة 

طويلة من المصارحة.

السرطان 6/22 الى 7/23
كن واقعيًا فيما يتعلق باستثماراتك 

ومشاريعك أيها السرطان.

االسد 7/24 الى 8/23 
تج���د األجوبة ع���ن تس���اؤالتك لدى 

الحبيب فال تغرق في بحر األوهام.

العذراء 8/24 الى 9/23 
تبادر إل���ى اتهام أح���د األصدقاء من 

دون أن تتأكد من صحة معطياتك.

الميزان 9/24 الى 10/23

العقرب 10/24الى11/22

حافظ عل���ى ه���دوء أعصاب���ك فالحظ 
سيبتسم لك مجددًا قريبًا.

اليوم  بأنك س���تحقق  النجوم  تبشرك 
ما لم تتمكن من تحقيقه في السابق.

القوس 11/23الى 12/22
اهتمامك الزائد بالنشاطات االجتماعية 

قد يصرف انتباهك عن العمل.

الجدي 12/23 الى 1/20
انهم���اكك ف���ي العم���ل يصرفك عن 

االهتمام بشؤون العائلة ومتطلباتها.

الدلو 1/21/الى 2/19
الي���وم مناس���ب للعم���ل عل���ى بعض 

األعمال المؤجلة وإنهائها.

الحوت 2/20 الى 3/21
الراحة ضرورية للغاية لك كي تستعيد 

نشاطك وصحتك.
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الـكـلـمـات الـمـتقـاطـعـة

أفقيًا:
1 – أعلى قمة في جبال األلب 2 – سجين - قاتل 3 – نعب الغراب – مدينة مصرية شهيرة 
بس���دودها 4 – حب – جزيرة إيطالية في المتوس���ط 5 – قناة تصل البحر المتوسط باألحمر 

- تسوية 6 – تحديد 7 – أذاع خبر الوفاة - إقفال 8 – عتاب - نشف 9 – طريقة - غرس.

عموديًا:
1 – جزيرة أميركية وسط مدينة نيويورك 2 – ضد ضاق - بريق 3 – عاصمة قبرص 4 – ضد 
بح���ر – هدي���ر - للنفي 5 – يمارس مهنة ما 6 – ش���عور - هم 7 – أعطى - نقص 8 – فائز - 

مكافأة 9 – مؤلف عربي نقل إلى العربية كتاب »كليلة ودمنة«

حل العدد السابق
أفقي���ًا: 1- نجيب محفوظ 2– هرب - إس���طبل 3- ابتكر - ن���ام 4- إياب 5- قلع - كاد 

6- لب - نابولي 7- عنوان 8- يال - أنامل 9- ندم – يبرق.
عمودي���ًا: 1- نه���اد قلعي 2– جرب - لبنان 3- يبتاع - - ولد 4- كي - نا 5- ماراكانا 6- 

حس – باب - ني 7- فطن - دوالب 8- وبال - مر 9- ظلم - فيالق.
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األردن يفتتح بانوراما قلعة الكرك السياحي
عم���ان - د ب أ: افتتح���ت الس���لطات األردنية 
مش���روع "بانوراما قلعة الكرك الصوت والضوء" 
الس���ياحي بهدف الترويج الس���ياحي للمدينة 

محليًا وخارجيًا.
ونقلت وكالة األنب���اء األردنية )بترا(، أمس، عن 
عضو مجلس األعيان، جمال الصرايرة، قوله خالل 
رعايته حفل االفتت���اح الذي أقيم أول من أمس: 
"هذا المش���روع يعد من المش���اريع الس���ياحية 
الحيوي���ة والمهم���ة لترويج المدينة س���ياحيًا 

وثقافيًا وتنشيط الحركة السياحية بالمنطقة".
وأش���ار إلى أن "المبادرات الش���بابية الجماعية 
تأتي تجسيدًا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني 
بدعم تل���ك المبادرات بالعم���ل المنتج والفاعل 
ال���ذي يوفر فرص عمل ويس���هم ف���ي الحد من 

ظاهرة البطالة والفقر".
من جهت���ه، أكد عضو مؤسس���ة إعمار الكرك، 
حس���ين الطراون���ة، أن "مش���روع البانورام���ا من 
المنج���زات المبك���رة لمؤسس���ة إعم���ار الكرك 
والتي تس���اهم في ترويج المدين���ة التاريخية 
بكل مكوناتها الس���ياحية واألثري���ة والثقافية 

والتراثية باعتبار مدين���ة الكرك متحفًا مفتوحًا 
وشامال".

وأضاف إن اختيار هذا الموقع االس���تراتيجي 
"على التل���ة المقابل���ة لقلعة الك���رك المؤابية، 
جاء ليعب���ر عن رؤية مدينة الك���رك بجمالياتها 
ومكوناته���ا المعبرة عن تاريخها المش���رف عبر 

العصور".
وأوض���ح المش���رف عل���ى المش���روع، مع���اذ 
العساسفة، أن مش���روع البانوراما السياحي تم 
بجهود مجموعة من الشباب من المدينة، مشيرًا 
إلى أن من أهداف المش���روع وضع مدينة الكرك 

على خارطة المدن السياحية في األردن.
وأضاف إن المش���روع يوفر للسائح المشاهدة 
المباش���رة لقلعة الكرك ومدينتها القديمة من 
خالل برنامج الصوت والضوء الذي "يحكي قصة 
الك���رك عبر العص���ور"، الفتًا إل���ى توفر مواقف 
للسيارات ومطاعم ومحال تجارية ومناطق مظللة 
ومس���احات خضراء وبرج للس���يطرة، كما روعي 
في تصميم المش���روع وصول ذوي االحتياجات 

الخاصة إلى عناصر المشروع بسهولة ويسر.

إرجــاء مزاد علــى مفتاح زنزانة مانديال فــي جنوب إفريقيا
جوهانس���برغ - أ ف ب: أرجئ م���زاد علني على 
مفت���اح لزنزانة في جنوب إفريقيا ُس���جن فيها 
خصوصا نلس���ون مانديال، رمز الكفاح ضد نظام 
الفصل العنصري الذي أصبح بعدها أول رئيس 
أس���ود في البالد، إلى موعد غي���ر محدد، وفق ما 

أعلنت دار المزادات الجمعة.
وكان مقررًا طرح مفتاح الزنزانة في سجن روبن 
ايالند حيث أمضى مانديال 18 عامًا من س���نوات 
س���جنه ال�27 لدى نظام الفص���ل العنصري، في 

مزاد تنظمه دار "غيرنيز" في 28 كانون الثاني.
وأعلن����ت الدار عب����ر موقعه����ا اإللكتروني عن 
تأجيل الم����زاد الذي كانت س����ُتطرح فيه أيضًا 
قط����ع مرتبط����ة بمانديال، إلى أجل غير مس����مى 
"بانتظ����ار إج����راء تحقيق����ات" من وكال����ة اإلرث 

الجنوب إفريقي.
وطلبت الوكالة من دار "غيرنيز" المنظمة للحدث 
"وقف المزاد" بس���بب اعتقادها بوجود "أش���ياء 
خرجت من جنوب إفريقيا م���ن دون التراخيص 

الالزمة"، على ما أعل���ن رئيس دار المزادات أرالن 
إتينغر لوكالة فرانس برس عبر الهاتف.

ورحب وزير الفنون والثقافة في جنوب إفريقيا 
ناثي مثويثوا بقرار تعليق المزاد.

وق���ال الوزير ف���ي بيان إن "المفت���اح يرمز إلى 
التاريخ األلي���م لجنوب إفريقيا لكنه يمثل أيضًا 

نصرا للروح البشرية على الشر".
وأض���اف: "هذا المفتاح دليل حي على مس���ار 
أبناء جنوب إفريقيا الطويل نحو الحرية، وينتمي 
إلى ش���عب جنوب إفريقيا. وبنتيجة ذلك يجب 

إعادته قانونا إلى البالد".
وإضاف���ة إلى المفتاح، يش���مل المزاد مجموعة 
قطع كانت عائدة لمانديال، بينها قميص اشُتهر 
بارتدائها ونظارات شمس���ية وأقالم استخدمها 

في التواقيع الرسمية.
وم���ن المقرر أن يعود ريع الم���زاد لتمويل بناء 
حديقة تكريما لذكرى مانديال في مسقط رأسه 

حيث ووري الثرى.

التحكم بالسيارات الذاتية القيادة بالكاميرات
خيار "تيسال" الجدلي وسط ريبة متخصصين

الس فيغ���اس )الوالي���ات المتحدة( - أ ف ب: تراهن ش���ركة 
م بالسيارات ذاتية القيادة 

ّ
"تيس���ال" على الكاميرات في التحك

المس���تقبلية، ما يثي���ر ريبة بعض المتخصصي���ن في أنظمة 
التحكم التي تعتمد على الرادارات وتكنولوجيا االستشعار عن 

بعد.
وأجرت ش���ركة "لومين���ار" المصّنعة ألجه���زة بتقنية "ليدار" 
)استش���عار بالليزر( في معرض الس فيغ���اس لإللكترونيات، 
تجربة حّية إلثبات تفّوق تقنيتها، مطلقة في موقف للسيارات 
سيارتين بس���رعة نحو 50 كيلومترًا في الساعة قبل أن تعرض 

دمية على شكل طفل أمامهما.
فت السيارة المجّهزة بتقنية "ليدار" في الوقت المناسب، 

ّ
وتوق

في حين صدمت السيارة األخرى من شركة "تيسال" الدمية.
ولم يّتحقق خبير من خارج الشركة من شروط تجربة "لومينار".
ويقول المس���ؤول ع���ن تطوير المنتجات ف���ي "لومينار" آرون 
جيفرس���ون لوكالة فرانس برس: "لم نرغ���ب في عرض التجربة 

عبر - باور بوينت - أو في فيديو جميل".
ويضي���ف إّن "الكاميرات يمكن أن تكون فاعلة بش���كل كبير 
عند القيادة في ظروف مثالية خالل يوم مش���مس"، معتبرًا أّن 
"المش���كلة تكمن ف���ي المواقف غير االعتيادي���ة" التي تواجه 
لة في المنعطفات غي���ر الواضحة، والضباب، 

ّ
الس���يارة والمتمث

واألكياس البالس���تيكية، والضوء عند غروب الش���مس، وإلى ما 
هنالك.

واختارت معظم الشركات المصنعة لألنظمة الذاتية القيادة 
أن تجمع بي���ن الكاميرات التي تعمل بال���رادارات و/أو بالليدار، 
وهي أدوات تسمح بقياس المسافة عبر موجات الراديو أو الليزر.

���ت "تيس���ال" العام الماضي ع���ن ال���رادارات واعتمدت 
ّ
وتخل

الكاميرات فقط في نظامها الخاص للتحكم بالقيادة.

ويعتبر إيلون ماس���ك أّن مع التقّدم التكنولوجي يس���تطيع 
"دم���اغ اصطناعي" يعمل بالكاميرات أن يضاهي قدرات الدماغ 

ل محيطه عبر عينيه.
ّ
البشري الذي يحل

ويقول األس���تاذ في جامع���ة كورنيل كيلي���ان وينبرغر الذي 
عمل على استش���عار األجسام في أنظمة قيادة ذاتية إّن "هذه 

االستراتيجية منطقية جّدًا".
م 

ّ
 أنظمة تحك

ّ
ورس���ميًا، ال تقّدم "تيسال" في الوقت الحالي إال

بالقي���ادة، لكّنها تأم���ل في الوصول إلى نظام قيادة مس���تقل 
بشكل كامل.

اخت���ارت "تيس���ال" منذ س���نوات ع���ّدة، تثبي���ت الكاميرات 
نت بالتالي 

ّ
ها، وتمك

ّ
والرادارات بشكل تلقائي على سياراتها كل

من الحصول على ق���در كبير من المعلومات حول الطريقة التي 
يقود فيها السائقون سياراتهم أثناء الظروف الواقعية.

ويق���ول وينبرغر إّن "تيس���ال راهنت على أّن م���ن خالل جمع 
معطيات كثيرة، يمكن أن تنش���ئ الكامي���رات خوارزمية فّعالة 
مثل الخوارزمية التي تس���تخدم استشعارات مكلفة أكثر لكن 

مع معطيات أقل".
وعلى س���بيل المثال، إّن سيارات األجرة اآللية التابعة لشركة 
"وايمو"، وهي ش���ركة س���يارات ذاتية القي���ادة تابعة لغوغل، 
 في ظروف معّينة.

ّ
مليئة بأجهزة االستشعار ولكنها ال تعمل إال

ويشير سام أبو الصمد من شركة "غايدهاوس إنسايتس" إلى 
أّن أنظم���ة القيادة الذاتية لها أربع وظائف رئيس���ة هي إدراك 
المحيط، والتنبؤ بما سيحدث، والتخطيط لما ستفعله السيارة، 

والتنفيذ.
ويقول: "تبّين أن التنبؤ أكثر تعقيدًا مما اعتقده المهندسون، 

بخاصة مع المشاة وراكبي الدراجات".
واستقّر التقّدم الذي اعتقد المهندسون أّن بإمكانهم إحرازه 

ف���ي البرامج التي تعمل فقط على الكامي���رات من خالل الذكاء 
االصطناعي والتعلم اآللي على مستوى ما.

ويعتبر أبو الصمد أّن المش���كلة تكمن في أّن "إيلون ماس���ك 
أظهر نظام القيادة الخاص بش���ركته بشكل يبّين أن المعدات 
المثبتة في س���ياراته س���تكون كافية"، مضيفًا أّن "تيس���ال ال 
تس���تطيع التراجع ألّن مئات اآلالف من األشخاص دفعوا أموااًل" 

للحصول عليها.
ويرى رئيس شركة "فاليو" الفرنسية لتصنيع المعدات التي 
عرض���ت جيلها الثالث م���ن الليدار في مع���رض الس فيغاس 
لإللكترونيات أّن "الكاميرات وحدها ال تكفي مهما كانت كمية 

البيانات المخزنة فيها".
ويقول جاك أش���نبروا لوكالة فرانس برس إّن "فهم ما يحدث 
حول الس���يارة وما ُيرى وال ُيرى وتحليل كل ذلك لياًل نهارًا، أمر 

أساسي للغاية".
ويضي���ف: "قناعتن���ا المطلقة ه���ي أّن الحاجة إل���ى الليدار 
ضرورية" لتحقيق مستويات متقدمة أكثر من التحكم الذاتي.

من جهت���ه، يعتبر مارك���و بيرتونيا، وهو أس���تاذ في جامعة 
أونيم���وري اإليطالية ورئي���س فريق يدير مركب���ة بدون طيار 
ش���اركت في س���باق س���يارات ذاتية القيادة في الس فيغاس 

الجمعة "كل أجهزة االستشعار لها مزاياها وعيوبها".
ويق���ول إّن الكاميرات "في المعرفة الس���ائدة حاليًا" ترتكب 

وحدها أخطاًء كثيرة.
ويضي���ف إّنه ف���ي الوقت الحالي "كلم���ا كان لديك عدد أكبر 
نت أكثر من دمج أنواع 

ّ
من األنظمة التي تعمل بالت���وازي، تمك

مختلفة من أجهزة االستش���عار، وبالتالي سيزيد أكثر احتمال 
وجودك ضمن أّول معتمدي ش���روط الس���المة التي ستفرضها 

الهيئات الناظمة".

دراســة صينية ترجح: "أوميكرون" انتقل من الفئران إلى البشر
وكاالت: كشفت دراس���ة صينية أن المتحور "أوميكرون" ربما 
تكون نش���أته األصلية من الفئران، وذلك بحسب فريق علمي 
بارز يعمل على اكتش���اف التطورات الخاصة بفيروس كورونا 

المستجد، والسالالت التي تنتج عنه.
وقالت الدراس���ة، التي نش���رتها مجل���ة عل���م الوراثة وعلم 
الجينوم، إن الباحثين حاولوا استكشاف األسباب التي تجعل 
"المتحور" أوميكرون مختلفًا بش���كل كبير عن باقي الس���الالت 

األخرى لفيروس »كورونا« المستجد.
ونقلت عن فريق العلماء التاب���ع ألكاديمية العلوم الصينية 
في بكين، قوله إن المتحور "أوميكرون" يش���به تمامًا السالالت 

المرتبطة بالتحور الفيروسي في خاليا الفئران.
ويرى العلم���اء أن المتحور "أوميكرون" انتقل من الفئران إلى 
البشر في مرحلة ما، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى التأثير 
بش���كل كامل على مسار الحياة للبش���ر، خاصة في ظل القيود 

الت���ي عادت مرة أخ���رى في العديد من الدول، عقب االنتش���ار 
السريع والواسع للفيروس.

وتم اكتش���اف المتحور "أوميك���رون" للمرة األولى في جنوب 
إفريقيا خالل االحتفال بعيد الش���كر، في تش���رين الثاني من 
العام الماضي، وأطلق العلماء وقتها تحذيرًا من قدرة المتحور 
"أوميكرون" على التفش���ي س���ريعًا، إال أن مصدره األساسي لم 

يتم الوصول إليه حتى اآلن.
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يكتبها: محمود السقا

"أيام المالعب" تختار التشكيلة الذهبية لذهاب دوري المحترفين

الفاخوري الحارس األجود - العويوي قائد الدفاع - عدي خروب ضابط الوسط - شهاب القنبر هداف متوهج
كتب محمد عراقي:

بعد أن طوت مرحلة ذهاب دوري المحترفين صفحاتها 

نواصل البحــــث والتنقيب الفني عن أهم األمور والخبايا 

التي تثري القــــارئ والمتابــــع لدورينا، فبعــــد اختيارنا 

تشكيلة كل أســــبوع نختار التشكيلة الذهبية للذهاب، 

علمًا ان هناك تقريرًا آخر سنســــتعرض فيه التشكيلة 

الفضية ونحاول جاهديــــن إعطاء كل مجتهد حقه بعد 

تقييــــم فني ومراجعة دقيقة لما قدمته الفرق والعبوها 

طوال 11 اســــبوعًا، آملين ان يوجد ذلك حالة تنافســــية 

شريفة ومطلوبة ضمن صفوف العبينا وفي نفس الوقت 

يثري الصحافة الرياضية، وهو المطلوب وعلى بركة الله 

نقدم تشكيلتنا الذهبية حسب طريقة 1/3/2/4 .

حارس المرمى - رمزي فاخوري - ثقافي طولكرم:
قدم مرحلــــة ذهاب مميزة مع الثقافي وكان مســــتواه 

الفنــــي مميزا وتركيــــزه عاليًا، ويبدو انه نضــــج بما فيه 

الكفايــــة لينافس مع افضل الحــــراس المحليين ويجب 

إعطاؤه حقه، فهو عنصر هام ونقطة قوة واضحة اعتمد 

عليهــــا العنابــــي دفاعيًا وظهر بشــــكل جيد في معظم 

فترات الذهاب، وكان لمستوى رمزي بتصدياته وحضوره 

ومستواه المرتفع دور كبير في السجل الدفاعي حيث حاز 

فريقه كرابع أقوى دفاع، وهذا يحسب لمنظومة الفريق 

وللفاخوري ويجب ان يلفت نظر مسؤولي المنتخب.

خط الدفاع - قلبا الدفاع :
يزن العويوي - شباب الخليل: 

برز في الذهاب فكان القائد الحقيقي للدفاع بمستواه 

المرتفع، وكان في قمة تركيــــزه وحضوره البدني القوي 

وتدخالتــــه الحاضرة ســــواء في الهــــواء او على األرض، 

وكان الســــد المنيــــع أمام هجمات المنافســــين وكوفئ 

باستدعائه لصفوف الفدائي في كأس العرب.

يزن ابــــدع مع العميــــد بتصدره الدوري دون خســــارة 

وبأرقــــام المعة اهمها انه لم يخســــر وهو صاحب أقوى 

دفاع، حيث استقبلت شباكه "خمسة أهداف" وهو رقم 

المع.

ـ المهدي عيسى - جبل المكبر:

قدم اداء جيدًا ومتطورًا طوال الذهاب مع المكبر، فكان 

عنصرا مهما فــــي الدفاع الذي قاده المهدي والمخضرم 

ابو خميس، المهدي طور وحســــن من مســــتواه بشكل 

ملحوظ فبدا اكثر ثباتا وصالبة، وســــاعده بنيته القوية 

وطوله الفــــارع واالهم اجتهــــاده وتركيــــزه ورغبته في 

التحسن والتطور لألفضل.

أخطاء المهدي أصبحت قليلة جدًا قياسًا بالماضي واصبح 

اكثــــر ثقة في بنــــاء الهجمات من الخلف بشــــكل متقن بل 

والزيادة احيانًا السناد العبي الوسط، اضافة لقوته األساسية 

بإجادة ألعاب الهواء والتغطية والرقابة الجيدة.

قبل المواجهة المرتقبة أمام "النشامى".. األربعاء

إدارة اتحاد الشجاعية تلتقي رابطة المشجعين 
ها على دعم ومؤازرة الفريق 

ّ
وتحض

غـــزة - "األيـــام": عقد مجلس إدارة نـــادي اتحاد 
الشجاعية، اجتماعًا مع رابطة المشجعين في مقر 
النادي، قبل أيام علـــى موعد اللقاء المرتقب الذي 
يجمع أبناء المنطار متصدر الدوري بفريق شـــباب 
خان يونـــس الوصيف، يوم األربعـــاء على ملعب 
اليرمـــوك في ختـــام الجولة السادســـة من دوري 

أوريدو.
وأعرب حسن الجعبري رئيس النادي عن اعتزازه 
برابطة المشجعين وكافة مشجعي النادي الذين 
ال يدخرون جهدا في تشـــجيع الفريق ومساندته 
في المباريات والتدريبات ما يســـاهم في تحقيق 

النتائج اإليجابية.
ودعا الجعبـــري رابطة المشـــجعين إلى ضرورة 
االلتزام بالتشـــجيع المثالي واحترام كافة األندية 
واالبتعاد عن الهتافات المســـيئة والتي ال تليق 

بديننـــا وال أخالقنا، فنحن شـــعب واحد، وأكثر ما 
يميزنا الترابـــط واحترام بعضنـــا البعض، وعدم 

االنجرار وراء من يسيئون للمنظومة الرياضية.
وأكد ضرورة االستمرار في دعم الفريق األول في 
كافة المباريـــات القادمة واعتبار كل مباراة بمثابة 
نهائي حتى تحقيـــق طموحاتنـــا جميعا بالفوز 

بالبطوالت.
وشكرت رابطة مشـــجعي النادي مجلس اإلدارة 
على حرصه علـــى التواصل معها، مؤكدة التزامها 

بالوقوف مع النادي والتشجيع المثالي.
ويقدم الشـــجاعية مستويات طيبة للغاية، منذ 
مرحلة اإلياب من الموســـم الماضـــي، وأنهاه في 
المركز الثاني بعد 10 انتصارات متتالية، ويعتلي 
الصـــدارة عن جدارة هذا الموســـم، بعـــد مرور 5 

جوالت، وحقق الفوز في 4 جوالت مقابل تعادل. 

ـ ظهير ايمن - عميد مخارزة – الظاهرية:

  العب ظهر بمســــتوى مميز واثبت انــــه اصبح عنصر 

خبــــرة مهما وقيمة ثابتة في تشــــكيلة غــــزالن الجنوب 

الذين تألقوا في األسابيع الثمانية االولى وحققوا نتائج 

جيــــدة قبل ان يتغير الحال لألســــوأ وينهــــون الذهاب 

بثالث هزائم متتالية.

مخارزة اكتسب الخبرات الكبيرة في السنوات االخيرة 

فاصبح عنصــــر خبرة حيويــــًا في تشــــكيلة الظاهرية 

دفاعيــــًا وهجوميــــًا ألن اداءه كظهير ايمــــن يمزج بين 

الواجبيــــن ولديه مزايا عديدة منها االســــناد الهجومي 

الجيد وإرســــال العرضيات المتقنة والتســــديد القوي 

المتقن من ُبعد، حيث ســــجل الموسم الماضي اهدافا 

جميلة وفي األســــبوع األخير أمام المكبر ســــجل هدفًا 

رائعًا بتسديدة بعيدة.

دفاعيا يتميز بإجادة ألعاب الهواء والتغطية الدفاعية 

الجيــــدة وأصبح ال بديل له تقريبًا في تشــــكيلة الغزالن 

كظهير ايمن عصري.

ـ ظهير ايسر - بهاء علقم - جبل المكبر:

 ركيزة دفاعيــــة وهجومية هامة للمكبر رغم انه ظهير 

ايسر ألنه مفتاح لعب وله الحرية في اإلسناد الهجومي 

ويقــــود باقتدار كبيــــر وكفاءة ودائمًا ما تجده مســــاندا 

للهجمات، وصانع اهداف عديــــدة بعرضياته المتقنة، 

خاصة وان معه شــــهاب القنبر هــــداف مميز في ألعاب 

الهواء وترك بصمة بتسجيله ثالثة أهداف، ما يدل على 

نزعته الهجومية.

بإمكان بهاء اللعب كوســــط أيسر ولكن مركزه المحبب 

هو الظهير، حيث يســــتطيع التحــــرك من الخلف لألمام 

بحرية اكثر ومساندة وسط وهجوم فريقه.

 خط الوسط - ثنائي االرتكاز: 
ـ عدي خروب - شباب الخليل:

 أحــــد افضل الالعبيــــن وأهم عنصر مؤثر في شــــباب 

الخليــــل ألنه دينمو ال يهدأ وعنصر مميز في تشــــكيلة 

العميد، ســــاهم بشــــكل كبير في النتائج التي حققها 

فريقه وتصدر الدوري بجدارة .

عدي تألــــق طوال الذهــــاب من خــــالل مجهوده 

الوفير وســــط الملعب كصانع ألعاب يتحكم برتم 

أداء فريقه وينــــوع في بناء الهجمــــات بتمريراته 

المتقنة ورؤيته الممتــــازة للملعب، اضافة لذكائه 

في الحصول على أخطاء مــــن مكان قريب من جزاء 

المنافس، ونتذكر كيف رجح كفة فريقه في الوقت 

القاتــــل أمام الســــموع بالحصول علــــى ركلة جزاء 

بمجهــــود فردي في الوقت بدل الضائع وحقق على 

اثرها العميد فوزًا ثمينًا. عدي قدم مســــتوى مميزًا 

دفاعيًا وهجوميًا.

ـ هاني عبد الله - هالل القدس: 

العب مميز عندما يكون في يومه فينعكس على فريقه، 

فنيًا وهجوميًا، يمثل قيمة كبيرة في التشــــكيلة، صانع 

العاب ماهر بفضــــل امكانياته الفردية والفنية العالية، 

فيما يتعلق بالمراوغات وتمريــــر الكرات المتقنة فضال 

عن رؤيته الممتــــازة للملعب فمعظم الهجمات الهاللية 

الخطرة تنطلق من اقدام هاني.

عندما يغيــــب عن الهالل فان المتابع يلحظ ذلك جليًا، 

ويكون تأثيــــره كبيرًا ألنه العب مبــــدع في طريقة لعب 

الهالل التي تعتمد على االستحواذ والسيطرة على خط 

الوســــط وتمرير الكرات القصيــــرة ومحاولة االختراق من 

األطراف والعمق بطريقة جماعية وتمريرات متقنة.

ـ جناح ايمن - تامر صيام:

 احد اهم العبي الشباب وأحد أوراقه الهجومية الرابحة، 

والمتابع يالحظ ألن دور تامر كبير تهديفيا فسجل ستة 

أهداف بعضها مؤثر خاصة في بداية الدوري من ركالت 

حرة ثابتة رجحت كفة فريقه.

تامر تألق بفضل إمكانياته المهارية العالية وسرعته 

وحيويته وقدرته على المراوغة وإرســــال عرضيات صنع 

بهــــا العديد مــــن األهــــداف ولعب في اكثــــر من مركز 

هجومــــي مثل الجناحين األيمن واأليســــر وأحيانًا مركز 

المهاجــــم المتقدم في ظل بعض غيابــــات العميد في 

بعض المباريات.

ـ جناح ايسر - رامي مسالمة – السموع:

 احد ابرز الالعبين من خالل تألقه الالفت مع الســــموع 

وتعتبر عودته لصفوف الليث صفقة نوعية على نتائج 

الفريــــق الذي حقــــق قفزة نوعية مهمــــة ونتائج مميزة 

فاحتل المركز الرابع.

مســـالمة كان نجم السموع االول وســـجل سبعة أهداف 

رائعة إضافة لقيادته هجوم الســـموع بمســـتوى فني فيه 

مزيج من المهارة والســـرعة والقوة والتســـجيل بوضعيات 

مختلفة، إضافة لصناعته أهدافًا، وهذا يلخص تألقه الكبير.

- وسط مهاجم - هالل موسى - شباب الخليل: 

العب مميز كان له دور كبير مع شــــباب الخليل من خالل 

تأثيــــره الهجومــــي، وكان أحــــد أميز المهاجميــــن بتألقه 

فسجل ستة أهداف مؤثرة بلمسات رائعة تنم عن موهبته 

الكبيرة، وتنوعت أهدافــــه بالقدمين والرأس، ما يدل على 

الموهبة الكبيرة، ولم يكتف بالتسجيل بل صنع أهدافًا، ما 

يميزه أيضا قدرته على التأقلم في جميع األدوار الهجومية 

الموكولة له، فلعب في جميع المراكز باقتدار على األجنحة 

وكمهاجــــم متقدم وخلف المهاجم وكان كلمة الســــر في 

خط هجوم العميد كالعب لديه الخبرة والموهبة.

ـ المهاجم المتقدم 

- شهاب القنبر - جبل المكبر:

 افضل مهاجم بال منازع في آخر موســــم، وواصل تألقه 

بــــأداء توجه بصدارة الهدافين برصيد 11 هدفًا ســــاهم 

بقوة في احتالل المكبر مقعــــد الوصافة وهو في صورة 

المنافسة على اللقب.

شهاب شــــكل حالة من اإلزعاج ألي خط دفاع منافس 

بإمكانياتــــه الرفيعة ســــواء البدنيــــة او الفنية ويمتلك 

جميــــع مقومات المهاجــــم العصري المميــــز من حيث 

الســــرعة وإجادة ألعاب الهواء بامتياز واالســــتالم تحت 

ضغــــط الخصم والمراوغــــة واجتيــــاز المدافعين، وكان 

الورقة الرابحة التي ضمنت النجاح للمكبر.

أهداف شهاب القنبر مع المكبر كانت جميلة ومتنوعة، 

منهــــا ما كان بالرأس وهي مصدر قــــوة الالعب ومنها ما 

كان بالقدمين وبأوضاع مختلفة داخل صندوق الجزاء.

أربعة مرشحين 
لخطف لقب 

المونديال اإلفريقي
علـــى موعد  الكرة  عشـــاق 
مهم، اليوم، وحتى السادس 
مـــن شـــهر شـــباط المقبل 
بانطالق منافسات بطولة أمم 
الـ33،  نسختها  في  افريقيا 
الكاميـــرون  وتســـتضيفها 
بمشـــاركة 24 منتخبـــًا، تـــم 
مجموعات،   6 إلى  تقسيمها 
لـــألدوار اإلقصائية  ويتأهل 
والثاني،  األول  المركز  صاحبا 

وأفضل أربع ثوالث.
اإلفريقي،  المونديال  قطار 
ينطلق في ظـــل العديد من 
التحديـــات الكبرى، يصطف 
فـــي مقدمتهـــا الفيـــروس 
ومتحوراته،  "كورونا"  اللعين 
خصوصًا "أوميكـــرون"، الذي 
يتفشى على نحو سريع في 
القـــارة الســـمراء، فضاًل عن 
وبالطبع  والجذب،  الشد  حالة 
من طرف واحـــد، والمقصود، 
هنـــا، رئيـــس اتحـــاد الكرة 
الذي  "ايتـــو"،  الكاميرونـــي 
فجـــر قنابل مدوية عشـــية 
انطـــالق المنافســـات، مـــن 
النارية،  خـــالل تصريحاتـــه 
التـــي اســـتهدف بها زعيم 
"انفانتينيـــو"  "الفيفـــا" 
الشـــخصيات  أن  أكد  عندما 
التي سوف تشغل  الكروية، 
المقاعد األمامية في المنصة 
الرئيسة هم أســـاطير الكرة 
مقدمتهم  وفـــي  اإلفريقية، 
مواطنه "روجيـــه ميال"، وغير 
سيجلســـون  فإنهم  ذلـــك، 
وال  الخلفيـــة،  المقاعـــد  في 
أدري مـــا الســـبب الذي دفع 
التحدي  بقفاز  ليلقي  "ايتو" 
"انفانتينيو"؟ وهل  في وجه 
ســـتكون تصريحاتـــه قابلة 
االفتتاح،  لقـــاء  في  للتنفيذ 
المقـــرر اليوم والـــذي يجمع 
الملقب  الكاميـــرون  منتخب 
المروضة"  غيـــر  "األســـود  بـ 
وبوركينـــا فاســـو، إلى جانب 
لقـــاء آخـــر يجمـــع منتخبي 

إثيوبيا والرأس األخضر؟
لغة التوقعات المســـتندة 
إلـــى األرقـــام واإلحصائيات 
والحقائق، تشير إلى أن أربعة 
للمنافسة  مرشحة  منتخبات 
وهي:  اإلفريقي  التـــاج  على 
محرز،  رياض  بقيادة  الجزائر 
المبدعين  بوجود  والسنغال 
العمالق  والحـــارس  "مانيه" 
"مينـــدي"، والمغرب بحضور 
أشـــرف حكيمـــي والحارس 
بونـــو،  ياســـين  المبـــدع 
األرض  صاحبة  والكاميـــرون 

والجمهور.
منتخبـــات مصـــر وتونس 
ونيجيريـــا لن تكـــون مجرد 
ضيوف شـــرف، بل ستكون 
لها كلمة مؤثرة، وربما حاسمة 

في بعثرة كافة األوراق.

newsaqa@hotmail.com

كتب أشرف مطر:

أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم عن تصنيف الفرق المشاركة في بطولة 
كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

وقرر االتحاد اآلســـيوي منح ممثلي فلســـطين وهما: شباب الخليل وهالل 
القدس الحق في المشـــاركة مباشـــرة في دوري المجموعات، ومن المقرر أن 

تسحب قرعة دوري المجموعات يوم 17 شباط القادم.
وكان من المفترض أن يشارك شباب الخليل في دوري المجموعات مباشرة 
بصفتـــه بطاًل لدوري المحترفين بنســـخته األخيرة على أن يشـــارك هالل 

القدس في الملحق، وينتقل في حال تأهله لدوري المجموعات. 
وأكد االتحاد اآلســـيوي أن شـــباب الخليل وهالل القدس سيشاركان في 
مجموعات كأس االتحاد اآلســـيوي 2022 بعد عـــدم منح الترخيص لألندية 

األردنية واليمنية، حيث اســـتفاد هالل القـــدس وأندية الكويت من القرار 
وتأهلوا مباشرة لدور المجموعات مباشرة دون الحاجة للملحق، واألندية الـ12 
التي ستشـــارك في البطولة عن غرب آسيا وسيتم تقسيمها لـ3 مجموعات 

على النحو اآلتي:
- شـــباب الخليل، هالل القدس )فلســـطين(، العربي )الكويت(، تشرين، جبلة 
)ســـورية(، األنصار، النجمة )لبنان(، الرفاع، الرفاع الشـــرقي )البحرين(، السيب، 

ظفار )ُعمان(.
ويعود نادي شباب الخليل للمشاركة في البطولة اآلسيوية بعد 5 سنوات 
من الغياب على آخر بطولة شارك فيها، بينما يعود هالل القدس للمشاركة 
بعد عامين من الغياب. ومثل فلســـطين في النســـخة األخيـــرة من بطولة 
كاس االتحاد اآلســـيوي فريقا مركز بالطة بطل الدوري قبل موسمين، ومركز 

األمعري، في البطولة المجمعة التي أقيمت في العاصمة األردنية عّمان. 

جبل المكبر.. تغييرات مرتقبة على التشكيلة 
هدفها التدعيم واإلبقاء على جذوة المنافسة

كتب محمـد عوض:

يســـتعد جبـــل المكبر، وصيـــف مرحلة 
الذهـــاب فـــي دوري المحترفيـــن برعاية 
»أوريـــدو« ابـــراِم تعاقـــداٍت جديدة خالل 
ســـوق االنتقاالت الشتوية الجاري، بهدِف 
المتقدمة على مسابقة  المنافسة  مواصلة 
األضـــواء، وتقديـــم مســـتويات الئقة في 
االستحقاقات األخرى، ويحظى الفريق هذا 

الموسم بدعم جماهيري، ومؤسساتي.
ومن المتوقـــع أن يفتح »النســـور« أبواب 
الرحيل أمـــام ثالثة إلى أربعـــة العبين في 
»الميركاتـــو« الشـــتوي، لكنه يريـــد القيام 
بهذه الخطوة بعد تأمين التعاقد مع عناصر 
جديدة، حّتـــى يتجنب الوقوع في المحظور، 
ويبدو أن الجهـــاز الفني بقيادة خضر عبيد، 

يضع أســـماء معينة في رأسه، ممن لديهم 
القدرة على تقديم اإلضافة المرجوة.

جبـــل المكبر، يريـــد الحفاظ علـــى القوام 
الرئيس للتركيبة، دون المســـاس به، حّتى 
ال يتضرر االســـتقرار، وتعود نتائجه للوراء، 
فالهدف أصبح واضحًا ومعلنًا وهو المنافسة 
على اللقـــب، حّتى ولو كان شـــباب الخليل 
متصدرًا بفارِق ثالث نقـــاط، فما زالت الكرة 

في الملعب، والمسابقة طويلة، وشاقة.
الجهـــاز الفنـــي، وضع تقييمًا شـــاماًل 
لمرحلـــة الذهـــاب، علمـــًا أن خضر عبيد 
تسلم مهامه في الجولة السادسة، خلفًا 
لنائل أســـعد، لكنه اســـتفاد من فترات 
التوقـــف، التـــي عمل مـــن خاللها على 
تطبيق أســـلوبه، ونجح فـــي تجاربه، إلى 
أن جمـــَع الفريق 28 نقطة، من تســـعة 

انتصارات، وتعادل واحد، وخســـارة أمام 
السموع في الجولة الرابعة.

الجمهور كلمة الســـر فـــي نجاحات أي 
فريق، لذلك مطلوب من عشـــاق »نســـور 
الجبل« لعب دور اســـتثنائي هذا الموسم، 

من خالل الحشد في المالعب، والتدريبات، 
قة التي ترفع المعنويات، 

ّ
والمبادرات الخال

وتشـــارك في الهموم والحلول مع مجلس 
اإلدارة، الذي يستحق اإلشادة نظير الجهد 

الذي بذله طيلة الفترة الماضية.

تامر صيام

عدي خروب

عميد مخارزة

بهاء علقمرامي مسالمة

يزن العويوي

رمزي فاخوريشهاب القنبر

المهدي عيسى

هاني عبد الله

هالل موسى

فرحة شبابية نأمل أن تتكرر في منافسات كأس االتحاد اآلسيوي.

التصنيف األخير التحاد الكرة اآلسيوي

شباب الخليل وهالل القدس يتأهالن مباشرة 
لدوري المجموعات وسحب القرعة يوم 17 المقبل

فريق جبل المكبر.



دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي 

دائرة األراضي في سلطة األراضي 
طولكرم

رقم الملف: 584/ج/2022
التاريخ: 2022/1/6

إعالن صادر عن دائرة األراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي 
طولكرم الس���يد يزن صالح أحمد حمايدة 
وكيال ع���ن وداد عبد الرحي���م عبد الرحمن 
س���عيدي، وزياد ورائد ومراد محمد وعدي 
وحن���ان وأمام���ة ودالل أبناء وبن���ات عبد 
الرحي���م عبد الرحم���ن الصعيدي بموجب 
العامة رقم س���جل 2567/صفحة 2021/1 

بتاريخ 2021/12/28 
الص���ادرة عن كات���ب عدل س���فارة دولة 

فلسطين � عمان
وذلك بمعاملة بيع على اراضي  

بيت ليد حوض رقم 32 قطعة رقم 25
بيت ليد حوض رقم 32 قطعة رقم 68

فم���ن له اعتراض على ذل���ك عليه التقدم 
باعت���راض إلى دائ���رة األراضي خالل فترة 
خمس���ة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، 
وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة 

حسب األصول ووفقًا للقانون.

الوكيلاسم الموكل )المالك(

وداد عب���د الرحيم عبد 
الرحمن سعيدي، وزياد 
ومحمد  وم���راد  ورائ���د 
وأمامة  وحن���ان  وعدي 
ودالل أبن���اء وبنات عبد 
الرحي���م عب���د الرحمن 

الصعيدي

يزن صالح أحمد 
حمايدة

دائرة األراضي طولكرم

دولة فلسطين

السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ بالنشر

صادر عن محكمة بداية جنين
تاريخ التحرير: 2021/12/30  
هيئة القاضي: عال شريف
في الدعوى رقم 2021/798 حقوق 
طالب التبليغ: حسني جميل عبد الرحمن 
عت���ر، المحام���ي: أي���ك ري���اض في���اض 

صبيحات
المطل���وب تبليغ���ه: عون���ي جمي���ل عبد 
جني���ن،   �  929943108 عت���ر  الرحم���ن 

اليامون
بمبلغ  مالي���ة  المبلغ���ة: مطالب���ة  األوراق 

54.206
الجلسة يوم الثالثاء الموافق 2021/1/25 

الساعة 9:00
وعماًل بأحكام المادة 20 من قانون أصول 
 2 المدني���ة والتجارية رقم  المحاكم���ات 
لس���نة 2001 يتوج���ب علي���ك الحضور 
إل���ى المحكمة أعاله ف���ي الموعد المحدد 
أو إرس���ال مح���ام عنك وكذل���ك يتوجب 
عليك تقدي���م الئحة جوابي���ة خالل مدة 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذا 
االعالن بواسطة النشر في احدى الصحف 
المحلي���ة، ويمكنك اس���تالم نس���خة عن 
قلم  م���ن  ومرفقاته���ا  الدع���وى  الئح���ة 
المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك 

حضوريًا.
رئيس القلم

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي 
جنين

رقم الملف: 556/ج/2022
التاريخ: 2022/1/6

إعالن صادر عن دائرة األراضي جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي 
جنين الس���يد محمود توفي���ق محمود أبو 
عبيد وذل���ك بصفة وكي���ال دوريا بموجب 
الدوري���ة رق���م 460/2021/14773 تاريخ 
2021/11/14 والدورية 460/2021/15085 
وبموج���ب   2021/11/21 جني���ن  ع���دل 
جنين  عدل   460/2021/14870 الدوري���ة 

2021/11/16
الصادرة من كاتب عدل جنين  

وذل���ك بمعامل���ة بيع على أراض���ي برقين 
حوض رقم 25 قطعة رقم 132

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه 
إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام 
من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

ابن���اء  ربحي���ة  يوس���ف، 
فريحات،  مصطفى  زهدي 
فرحان،  اس���عد،  س���عيد، 
أبن���اء  رس���مية  يس���رى، 
زهيد مصطف���ى فريحات 
+ صبحي، عل���ي، محمود، 
فاطمة  صبحي���ة،  تم���ام، 
أبن���اء محم���د مصطف���ى 
فريحات + بس���ام سالمة 
محمد،   + خمايس���ة  داود 
جهان ابناء احمد س���المة 
خمايسة + نعيم، نعمان، 
رش���اد، مجاه���د، نعم���ة، 
ختام، انع���ام، ليلى، نوال 
أبناء صالح زهدي فريحات 
+ راسم، فخري، انور، فرج، 
أبناء  عونية  عوني،  عدلي، 
زي���دان مصطفى فريحات 
+ محمد، محم���ود، عونية 
مصطف���ى  أحم���د  أبن���اء 
فريح���ات + ن���وال، فريال 
مصطفى  محم���ود  ابن���اء 
فريحات + شريفة يوسف 

موسى نواهده

محمود توفيق 
محمود أبو 

عبيد

رافع + رس���مي + ناصر + 
عرسان + راسم + سنيورة 
 + س���ميرة   + فخري���ة   +
زه���دان  )أبن���اء  عط���اف 

مصطفى فريحات(
دائرة األراضي جنين

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي 
جنين

رقم الملف: 376/ج/2022
التاريخ: 2022/1/5

إعالن صادر عن دائرة األراضي جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي 
جنين الس���يد/ة حم���ادة ماج���د احمد أبو 
الحسن وكيال عن شمس���ة ابراهيم محمد 
خمايسة + محمد، أسماء، نريمان، لنا، مريم، 
ش���يماء، منى أبناء عبد القادر محمود فراج 
رقم460/2021/15001  الدوريات  بموجب 
و460/2021/15003  و460/2021/15002 

عدل جنين بتاريخ 2021/11/18
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على اراضي  
اليامون حوض رقم 21 قطعة رقم 70
اليامون حوض رقم 20 قطعة رقم 83

اليامون حوض رقم 23 قطعة رقم 137
فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم 
باعت���راض إلى دائ���رة األراضي خالل فترة 
خمس���ة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب 

األصول ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(       اسم الوكيل

دائرة األراضي جنين

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي 
جنين

رقم المف: 625/ج/2022
التاريخ: 2022/1/6

إعالن صادر عن دائرة األراضي جنين
يعل���ن للعم���وم أن���ه تق���دم إل���ى دائرة 
األراضي جنين الس���يد/ة انا جهاد محمود 
س���ليمان الحلو بصفت���ي وكيال عن عاصم 
جميل رأفت عبد اله���ادي، زين، هبة أبناء 
جميل رأفت عب���د الهادي بموجب الدورية 
210/2021/19646 ع���دل نابل���س بتاريخ 
العامة سجل  المعطوفة على   2021/12/7
776 صفحة 2008/27 بتاريخ 2008/7/23 

سفارة فلسطين � عمان
الصادرة من كاتب عدل نابلس

وذل���ك بمعامل���ة بيع عل���ى اراضي جنين 
حوض رقم 20062 قطعة رقم 3

فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم 
باعت���راض إلى دائ���رة األراضي خالل فترة 
خمس���ة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب 

األصول ووفقًا للقانون.

الم���وكل  اس���م 
)المالك(

اسم الوكيل

رأفت  جميل  عاصم 
عبد اله���ادي، زين، 
هب���ة أبن���اء جميل 

رأفت عبد الهادي

محمود  جهاد 
سليمان الحلو

 

دائرة األراضي جنين

دولة فلسطين

السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ بالنشر

صادر عن محكمة صلح جنين
تاريخ التحرير: 2022/1/5 
هيئة القاضي: أحمد السيد
في الدعوى رقم 2019/1665  حقوق

طالب التبليغ: مثنى حسين طاهر زايد
المطلوب تبليغه: عامر كمال جمال األحمد 
906858758 � جنين � اإلسكان »ضاحية 

صباح الخير«
األوراق المبلغة: صورة قرار

لذلك وتأسيسا على ما تقدم
1 - تقرر المحكم���ة الحكم بالزام المدعى 
علي���ه عام���ر كم���ال جمال االحم���د بدفع 
مبلغ وقدره 7200 ش���يقل للمدعي مثنى 

حسين طاهر زايد.
2 - تقرر المحكمة وعم���اًل باحكام المادة 
186 من قانون اصول المحاكمات رقم  2 

لسنة 2001 تضمين المدعى عليه.
رئيس القلم

دولة فلسطين

السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر

صادر عن دائرة تنفيذ جنين
تاريخ التحرير: 2022/1/4
رقم القضية: 2021/4123 سجل تنفيذ
إلى المدين/ المحك���وم عليه: محمد فؤاد 
صبحي حفن���اوي 945871143 � جنين � 

قباطية
أخبرك ب���أن الدائن/ المحك���وم له: محمد 

محمود سعيد كميل � جنين
قد أبرز لهذه الدائرة: شيكات

ومس���تحقة  بصمتك  توقيع���ك/  تحمل 
األداء بمبلغ 8000 شيقل اسرائيلي

المرفق عنها صورة لالطالع 
لذلك فإن���ه يتوجب حض���ورك راجعتك 
بال���ذات أو إرس���ال وكي���ل عن���ك لدائرة 
التنفيذ خالل اس���بوعين م���ن تاريخ هذا 
اإلعالم وفق���ًا ألحكام المادة 10 من قانون 
التنفي���ذ الفلس���طيني حس���ب األصول، 
وإذا لم تبادر بذلك فس���وف تقوم دائرة 
التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون 

لذا اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي 
جنين

رقم الملف: 550/ج/2022
التاريخ: 2022/1/6

إعالن صادر عن دائرة األراضي جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي 
جني���ن الس���يد/ة نزه���ة س���فيان محمد 
ستيتي وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب 
تاري���خ   225/2022/461 رق���م  الدوري���ة 

 2022/1/5
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذل���ك بمعامل���ة بيع عل���ى اراضي جنين 
حوض رقم 20084 قطعة رقم 1

فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم 
باعت���راض إلى دائ���رة األراضي خالل فترة 
خمس���ة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب 

األصول ووفقًا للقانون.

الم���وكل  اس���م 
)المالك(

اسم الوكيل

ف���ارس  فاي���ز 
سليمان السعدي

س���فيان  نزه���ة 
محمد ستيتي

دائرة األراضي جنين

دولة فلسطين 

ديوان قاضي القضاة 

المحاكم الشرعية 

محكمة طولكرم الشرعية 
الرقم : 984 + 983 / 2021 
التاريخ : 11/ 5 / 1443 هـ 
الموافق : 2021 / 12 / 15 م 

إعالن تبليغ حكم غيابي صادر عن 
محكمة طولكرم الشرعية في 

الدعوى أساس 984 + 983 / 2021 
إل���ى المدعى عليه : إيه���اب مطيع رجب 
حماد من غزة وسكان تركيا ومجهول محل 
االقامة فيه���ا وليس له محل إقامة داخل 

مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
 أعلم���ك أن���ه وبتاري���خ 15 / 12 / 2021 
م ، وبموج���ب اعالمات االح���كام الصادر 
عن ه���ذه المحكمة في الدعوى أس���اس 
2021/984 وموضوعه���ا ) نفق���ة صغار 
(، المقامة عليك من قبل المدعية: س���مر 
»محمد ط���ارق« احمد حماد م���ن طولكرم 
وس���كانها وكيلها المحامي مؤمن عتيلي 
فق���د حكم���ت عليك بدفع مبل���غ وقدره ) 
350 ش���يقل ش���هربا( نفقة كفاية لكل 
واحد من ابنيك الصغيرين ) يامن ويزن ( 
المذكورين الموجودين تحت يد وحضانة 
والدتهم���ا المدعي���ة ) س���مر ( المذكورة 
، وامرت����ك ب�دف���ع ذل�ك ك�ل����ه للمدعي�ة 
والب�ال���غ ق�دره ) 700 ش���يقل ش���هريًا ( 
اعتب����ارًا م����ن تاري�خ الطل����ب الواقع في 
2021/10/5 لتنفقه���ا عل���ى الصغيرين 
بالمعروف، وأذنتها باالس���تدانة والرجوع 
علي���ك بم���ا يتراكم م���ن ه���ذه النفقة، 
وضمنتك الرسوم والمصاريف القانونية، 
حكمًا غيابيًا قاباًل لالعتراض واالستئناف، 
أفهم علنًا حس���ب األصول تحريرًا في 11 
/ 5 / 1443 ه���� وف���ق 15 / 12 / 2021 م 
 2021/12/15 انه بتاري���خ  اعلم���ك  وكما 
وبموج���ب اعالم الحكم الص���ادر عن هذه 
المحكمة في الدعوى أس���اس 2021/983 
وموضوعه���ا ) نفقة زوجه( المقامة عليك 
من قبل المدعية سمر المذكورة أعاله على 
المدعى عليه إيه���اب المذكور اعاله فقد 
حكمت علي���ك بدفع مبلغ وق���دره ) 500 
ش���يقل شهريا ( نفقة ش���رعية لزوجتك 
بصحيح العقد الش���رعي المدعية ) سمر 
( المذك���ورة لس���ائر لوازمه���ا الش���رعية 
حسب حالك واستطاعتك، وامرتك بدفع 
ذلك للمدعي���ة اعتبارا م���ن تاريخ الطلب 
الواق���ع ف���ي 5 / 10 / 2021 م ، وأذنتها 
باالس���تدانة والص���رف والرج����وع علي�ه 
بم����ا ي�تراك���م منه�ا وضمنته الرس���وم 
والمصاريف القانوني�ة حكما غيابي�ا ق�ابال 
لالعتراض واالستئناف أفهم علنا حسب 
األص���ول. تحريرًا ف���ي : 11 / 5 / 1443 ھ 

وفق 15 / 12 / 2021 م . 
رئيس محكمة طولكرم الشرعية

دولة فلسطين

السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ بالنشر

صادر عن دائرة تنفيذ رام الله 
تاريخ التحرير: 2021/8/22
هيئة القاضي: حسين ياسين

في الدعوى رقم 2019/8917 تنفيذ 
طالب التبليغ: المحكمة

المطلوب تبليغه: جمال محمد عارف شالو 
943305870� نابلس � المعاجين

األوراق المبلغة: لقد تم تجديد االجراءات 
في المل���ف المرقوم أعاله وعليك مراجعة 
دائرة التنفيذ خالل اس���بوعين من تاريخ 

اشعارك. 
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل االراضي

دائرة االراضي في سلطة االراضي 
نابلس

رقم الملف: 513/ج/2022
التاريخ: 2022/1/6

إعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة االراضي 
نابلس الس���يد/ة رغد س���امر ولي���د غزال 
وكيلة ع���ن فادية محمد خلي���ل ابراهيم، 
وس���امر ومعتز وس���ندس وهديل واسراء 
واسيل أبناء رباح ضرغام نجار، وعبد الحليم 
ومصطف���ى وزياد وربيحة وس���ميحة أبناء 
ضرغام س���لعوس نجار بموج���ب الدورية 
2107/2021/21012 بتاريخ 2021/12/29 
عدل نابلس والمعطوف���ة على العامة رقم 
س���جل 2413/ صفح���ة 2021/27 بتاريخ 

2021/4/20 سفارة فلسطين � عمان
الصادرة من كاتب عدل   

وذلك بمعاملة بيع على أراضي 
بيتا حوض رقم 20 قطعة رقم 130
بيتا حوض رقم 20 قطعة رقم 131

فم���ن له اعتراض على ذل���ك عليه التقدم 
باعتراضه إلى دائ���رة االراضي خالل فترة 
خمس���ة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، 
وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة 

حسب األصول ووفقًا للقانون.

الم���وكل  اس���م 
)المالك(

الوكيل

المرفق  حس���ب 
أعاله

رغد س���امر وليد 
غزال

دائرة االراضي نابلس

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي 
جنين

رقم الملف: 536/ج/2022
التاريخ: 2022/1/6

إعالن صادر عن دائرة األراضي جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي 
جنين الس���يد/ة انا رنيم اياد سليمان ابو 
الرب بصفتي وكيال عن س���هام يوس���ف 
احم���د ابو الرب بموجب الدورية رقم 2544 

صفحة 2021/42 بتاريخ 2021/11/24
الصادرة من كاتب عدل عمان � فلسطين

وذل���ك بمعامل���ة بيع على اراض���ي جلبون 
حوض رقم 5 قطعة رقم 30

فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم 
باعت���راض إلى دائ���رة األراضي خالل فترة 
خمس���ة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب 

األصول ووفقًا للقانون.

الموكل  اس���م 
)المالك(

اسم الوكيل

يوسف  سهام 
احمد ابو الرب

سليمان  اياد  رنيم 
ابو الرب

دائرة األراضي جنين

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي 
جنين

رقم الملف: 514/ج/2022
التاريخ: 2022/1/6

إعالن صادر عن دائرة األراضي جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي 
جنين الس���يد اياد خالد محمد ابو س���رور 
وذلك بصفة وكي���ال دوريا بموجب الوكالة 
الدوري���ة رق���م 460/2021/16210 تاريخ 
2021/12/12 والمعطوف���ة عل���ى الخاصة 
439/2018/5281 عدل جنين 2018/5/20

الصادرة من كاتب عدل  جنين
وذل���ك بمعامل���ة بيع عل���ى اراضي جنين 

حوض رقم 20084 قطعة رقم 1
فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم 
باعت���راض إلى دائ���رة األراضي خالل فترة 
خمس���ة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب 

األصول ووفقًا للقانون.

الموكل  اس���م 
)المالك(

اسم الوكيل

صالح  كفاي���ة 
سليم اعبادي

اياد خالد محمد ابو 
سرور

دائرة األراضي جنين

دولة فلسطين

السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ بالنشر

صادر عن محكمة صلح جنين
تاريخ التحرير: 2022/1/4
هيئة القاضي: ياسر ضبابات
في الدعوى رقم 2021/955 حقوق   

طالب التبليغ: نعمان محمد شافع صالح
المطلوب تبليغه: ربيع ناصر نمر صوالحة 

� جنين � مراح سعد
االوراق المبلغة: الئحة الدعوى

الجلسة يوم الخميس الموافق 2022/2/3 
الساعة 9:00

وعماًل بأحكام المادة 20 من قانون أصول 
 2 المدني���ة والتجارية رقم  المحاكم���ات 
لس���نة 2001 يتوج���ب علي���ك الحضور 
إل���ى المحكمة اعاله ف���ي الموعد المحدد 
أو إرس���ال مح���اٍم عنك وكذل���ك يتوجب 
عليك تقدي���م الئحة جوابي���ة خالل مدة 
خمس���ة عش���ر يوما م���ن تاري���خ تبلغك 
هذا اإلعالن بواس���طة النش���ر في إحدى 
الصحف المحلية ويمكنك استالم نسخة 
عن الئحة الدع���وى ومرفقاته���ا من قلم 
المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك 

حضوريًا.
رئيس القلم

دولة فلسطين

السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ بالنشر

صادر عن محكمة صلح جنين
تاريخ التحرير: 2021/12/27
هيئة القاضي: أماني حمدان

في الدعوى رقم 2020/957 حقوق 
طالب التبليغ: نسيم محمد صادق محمود، 

المحامي: احمد نضال فوزي أبو دقة
المطل���وب تبليغه: فاطمة محمد س���عيد 
محم���د ج���رار 919681981 � جنين، كفر 

قود
الجلسة: يوم الثالثاء الموافق 2022/1/18  

الساعة 9:00
وعماًل بأحكام المادة 20 من قانون أصول 
 2 المدني���ة والتجارية رقم  المحاكم���ات 
لس���نة 2001 يتوج���ب علي���ك الحضور 
إل���ى المحكمة أعاله ف���ي الموعد المحدد 
أو إرس���ال مح���ام عنك وكذل���ك يتوجب 
عليك تقدي���م الئحة جوابي���ة خالل مدة 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذا 
االعالن بواسطة النشر في احدى الصحف 
المحلي���ة، ويمكنك اس���تالم نس���خة عن 
قلم  م���ن  ومرفقاته���ا  الدع���وى  الئح���ة 
المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك 

حضوريًا.
رئيس القلم

دولة فلسطين

السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر

صادر عن دائرة تنفيذ جنين
تاريخ التحرير: 2022/1/5
رقم القضية:  2020/4094 سجل تنفيذ
إلى المدي���ن/ المحكوم عليه: محمد زهير 
محمود ملحم 914453386 � جنين � كفر 

راعي
أخبرك ب���أن الدائن/ المحكوم له: ش���ركة 
باطون الش���مال الحديثة 562144584 � 

جنين 
قد أبرز لهذه الدائرة: شيكات

ومس���تحقة  بصمتك  توقيع���ك/  تحمل 
األداء بمبلغ 3000 شيقل اسرائيلي

المرفق عنها صورة لالطالع 
لذلك فإن���ه يتوجب حض���ورك راجعتك 
بال���ذات أو إرس���ال وكي���ل عن���ك لدائرة 
التنفيذ خالل اس���بوعين م���ن تاريخ هذا 
اإلعالم وفق���ًا ألحكام المادة 10 من قانون 
التنفي���ذ الفلس���طيني حس���ب األصول، 
وإذا لم تبادر بذلك فس���وف تقوم دائرة 
التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون 

لذا اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي 
عرابة

رقم الملف: 427/ج/2022
التاريخ: 2022/1/5

إعالن صادر عن دائرة األراضي عرابة
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي 
عرابة السيد/ة قاسم منصور قاسم حمامرة 
وكيال عن احمد يوس���ف قاس���م حموري 
1208/م و خ م/2020  الخاص���ة  بموج���ب 
س���فارة دولة فلس���طين � الرياض بتاريخ 
2020/12/9، اص���رح ببي���ع 3 دونمات من 

حصص موكلي بالقطعة اعاله
الص���ادرة من كات���ب عدل س���فارة دولة 

فلسطين الرياض    
وذلك بمعاملة بيع على اراضي جبع حوض 

رقم 21 قطعة رقم 73
فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم 
باعت���راض إلى دائ���رة األراضي خالل فترة 
خمس���ة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب 

األصول ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(         اسم الوكيل

دائرة األراضي عرابة

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل االراضي

دائرة االراضي في سلطة االراضي 
شمال رام الله

رقم الملف: 639/ج/2022
التاريخ: 2022/1/6

إعالن صادر عن سلطة األراضي 
شمال رام الله

يعلن للعم���وم أنه تقدم إلى دائرة أراضي 
شمال رام الله الس���يد/ة مريم وهنا بنات 
ش���حادة درويش الرفاعي بواسطة الوكيل 
الخ���اص محمد ش���حادة دروي���ش فقيه 
بموج���ب وكالة خاصة رق���م 2021/8237 
بتاريخ 2021/10/20 تصديق وزارة العدل 

الفلسطينية
الصادرة من كاتب عدل وزارة العدل

وذلك بمعاملة بي���ع على أراضي كفر عين 
حوض رقم 3 حي رقم 1 قطعة رقم 24

فم���ن له اعتراض على ذل���ك عليه التقدم 
باعت���راض إلى دائ���رة األراضي خالل فترة 
خمس���ة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة 

حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(       اسم الوكيل

دائرة األراضي شمال رام الله

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي 
نابلس

رقم الملف: 629 /ج/2022
التاريخ:  2022/1/6

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي 
نابل���س الس���يد محمد مصطف���ى محمد 
حس���ن وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب 
الخاصة رق���م 2059/2021/11522 تاريخ 
2021/8/10 المعطوف���ة عل���ى العامة رقم 
2055/2021/10775 ع���دل نابلس بتاريخ 

2021/8/1
الصادرة من كاتب عدل نابلس

وذل���ك بمعاملة بيع عل���ى أراضي الناقورة 
حوض رقم 10 قطعة رقم 9

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه 
إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام 
من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

بيراوي  مروح  يس���رى 
وناهدة وسليمان ابناء 

حسين محمد حسين

مصطفى  محمد 
محمد حسن

دائرة األراضي نابلس

فقد بطاقة هوية
أعلن أنا خضر س���امي نعي���م أبو زنط عن 
فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل 
الرق���م 401621594، الرج���اء ممن يجدها 
أن يس���لمها القرب مركز شرطة، وله جزيل 

الشكر.

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي 
رام الله

رقم الملف: 1/ج/2022
التاريخ: 2022/1/4

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي 
رام الله الس���يد ش���وقي وعيسی ورياض 
ويوس���ف ومن���ی ون���وال ابناء عب���د الله 
ابراهيم حميده بواس���طة الوكيل الدوري 
محم���د كام���ل محم���د المغرب���ي بموجب 
 2021  /  7761 رق���م  الدوري���ة  الوكال���ة 
وزارة  بتصدي���ق   2021/12/23 بتاري���خ 
 2021/6824 رقم  الدورية  والوكالة  العدل 
وزارة  تصدي���ق   2021/11/21 بتاري���خ 
 2021/6619 رقم  الدورية  والوكالة  العدل 
بتاريخ 2021/11/10 تصديق وزارة العدل 
والوكالة الدورية رقم 2021/23571 بتاريخ 

2021/11/10 عدل رام الله
الص���ادرة من كاتب ع���دل  تصديق وزارة 

العدل
وذل���ك بمعاملة بيع عل���ى اراضي المزرعة 

الشرقية حوض رقم 12 قطعة رقم 14
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه 
إلى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام 
من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

ورياض  وعيسی  شوقي 
ويوس���ف ومن���ی ونوال 
ابن���اء عبد الل���ه ابراهيم 

حميده

كام���ل  محم���د 
محمد المغربي

دائرة األراضي رام الله

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
الرقم: 2021/182 استئناف حقوق
تاريخ التحرير: 2021/12/28

مذكرة دعوى مستأنف ضده بالنشر

صادرة عن محكمة بداية رام 
الله في الدعوى رقم 2021/182 

استئناف حقوق
إل���ى المس���تأنف ض���ده: محمد جاس���ر 
درويش رش���يد تكروري � نابل���س، حارة 

الياسمين، قرب منزل صبح.
يقتضي حض���ورك إلى محكمة بداية رام 
الل���ه يوم الثالث���اء 2022/2/15 الس���اعة 
9:00 للنظر في دعوى اس���تئناف حقوق 
رق���م 2021/182  والت���ي أقامه���ا عليك 
المس���تأنف شركة فلس���طين للتأمين � 
الخلي���ل، وموض���وع االس���تئناف الطعن 
بالقرار الصادر ع���ن محكمة صلح رام الله 

في الدعوى رقم 2018/949  والقاضي ب�
رد الدعوى

ويجوز ل���ك تقديم الئح���ة جوابية خالل 
خمس���ة عش���ر يومًا من تاري���خ تبليغك 
بالنش���ر بإحدى الصح���ف المحلية عماًل 
بالمادة 212 من قانون أصول المحاكمات 

المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
وإذا لم تحضر أو ترسل وكياًل عنك سوف 

يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون
رئيس قلم محكمة بداية رام الله

دولة فلسطين

السلطة القضائية

اخطار تنفيذي بالنشر

صادر عن دائرة تنفيذ بيت لحم
تاريخ التحرير: 2021/11/8
رقم القضية:  2021/2091 سجل تنفيذ
إلى المدي���ن/ المحكوم علي���ه: 1. نضال 
صالح س���ليمان ابو الري���ش 2. ايمن خالد 
سعدو السويس���ي، وعنوانهما: بيت لحم 

� الدهيشة.
أخب���رك ب���أن الدائن/ المحك���وم له: رامي 
رفيق ابراهيم شابط 900544859 � بيت 

لحم
قد أبرز لهذه الدائرة كمبياالت

ومس���تحقة  بصمتك  توقيع���ك/  تحمل 
األداء بمبلغ 10000 شيقل اسرائيلي

 المرفق عنها صورة لالطالع
لذلك فإن���ه يتوجب حضورك ومراجعتك 
بال���ذات أو إرس���ال وكي���ل عن���ك لدائرة 
التنفيذ خالل اس���بوعين م���ن تاريخ هذا 
اإلع���الم وفقًا ألحكام المادة 10 من قانون 
التنفي���ذ الفلس���طيني حس���ب األصول، 
وإذا لم تبادر بذلك فس���وف تقوم دائرة 
التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون 

لذا اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين

السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر

صادر عن دائرة تنفيذ نابلس
تاريخ التحرير: 2022/1/3
رقم القضية:  2021/8823 سجل تنفيذ
إلى المدي���ن/ المحكوم عليه: امجد محمد 

عطا عمر وراد 949297642 � نابلس
أخب���رك بأن الدائن/ المحكوم له: موس���ى 

علي ذيب السيد 954565438 � نابلس
قد أبرز لهذه الدائرة كمبياالت

ومس���تحقة  بصمتك  توقيع���ك/  تحمل 
األداء بمبلغ 2737 شيقل اسرائيلي

 المرفق عنها صورة لالطالع 
لذلك فإن���ه يتوجب حضورك ومراجعتك 
بال���ذات أو إرس���ال وكي���ل عن���ك لدائرة 
التنفيذ خالل اس���بوعين م���ن تاريخ هذا 
اإلع���الم وفقًا ألحكام المادة 10 من قانون 
التنفي���ذ الفلس���طيني حس���ب األصول، 
وإذا لم تبادر بذلك فس���وف تقوم دائرة 
التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون 

لذا اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين

السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر

صادر عن دائرة تنفيذ نابلس
تاريخ التحرير: 2021/12/16
رقم القضية:  2021/132 سجل تنفيذ
إلى المدي���ن/ المحكوم علي���ه: هبة اياد 

يحيى قاسم 850465048 � نابلس
ل���ه:  المحك���وم  الدائ���ن/  ب���أن  أخب���رك 
التخصصي  نابلس  مستش���فى  ش���ركة 

562600551 � نابلس 
قد أبرز لهذه الدائرة كمبياالت

ومس���تحقة  بصمتك  توقيع���ك/  تحمل 
األداء بمبلغ 1020 شيقل اسرائيلي

 المرفق عنها صورة لالطالع 
لذلك فإن���ه يتوجب حضورك ومراجعتك 
بال���ذات أو إرس���ال وكي���ل عن���ك لدائرة 
التنفيذ خالل اس���بوعين م���ن تاريخ هذا 
اإلع���الم وفقًا ألحكام المادة 10 من قانون 
التنفي���ذ الفلس���طيني حس���ب األصول، 
وإذا لم تبادر بذلك فس���وف تقوم دائرة 
التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون 

لذا اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

إخطار

بدون اجحاف بالحقوق
 المخ�ط�ر : امجد حسن محمد بعدين من 
بديا وكيله المحامي حس���ن عقل / بديا . 

جوال: 0598748619
 المخط���ر إليه : عالء الدي���ن محمد طالل 
صالح فولد من بديا الم�وض�وع : المطالبة 

بتسديد قيم�ة شيك.
 1 - حي���ث انك مدي���ن لموكل���ي بمبلغ 
وقدره ) 7000 ( ش���يقل ، وذلك بموجب 
شيك صادره من حسابك الخاص والموقع 
علي���ه بتوقيعك والمس���حوبة على البنك 
االس���المي الفلس���طيني وهذا الش���يك 
كالتالي : رقم الش���يك 30000023 قيمة 
الش���يك البن���ك المس���حوب عليه 7000 
ش���يقل البنك اإلس���المي الفلس���طيني،  

تاريخ االستحقاق: 2021/9/20.
 2 - لدى عرض الشيك المذكور على البنك 
المسحوب عليه من اجل صرفها واستالم 
قيمتها تبين أن الرصيد ال يكفي لصرف 
الشيك أو انه ال يوجد رصيد أو أن الحساب 
تم اغالقه او ان الش���يك موقوف بناًء على 

طلبك للبنك المذكور.
 3 - لق���د طالبك موكلي م���رارا وتكرارا من 
اجل تس���ديد قيمة الش���يكات المذكوره 
والبالغ���ة 7000 ش���يقل جدي���د إال انك 
تمنعت عن الدفع دون وج�ه ح�ق أو مسوغ 

ق�ان�ون�ي .
 4 - وحي���ث أن ه���ذا الفعل م���ن جانبك 
يش���كل جرما يعاقب علي���ه القانون لذا 
فأنني أخطرك بأن تب���ادر إلى دفع قيمة 
الش���يك المذك���ور خالل عش���رة أيام من 

تاريخ تبلغك هذا اإلخطار.
 5 - وبعك���س ذلك س���وف اضطر التخاذ 
كاف���ة اإلج���راءات القانوني���ة والجزائية 
ض���دك وتحصي���ل حقوقي كامل���ة مما 
سيعرضك إلى العقوبة الجزائية باإلضافة 
إلى تحميلك كافة الرس���وم والمصاريف 

والتي انتم بال شك في غنى عنها.
 هذا مع االحترام 

تحريرا في 2022/1/5
 وكيل المخطر
المحامي: حسن عقل

فقد بطاقة هوية
جلقموس � جنين: أعلن أنا نورا معتصم حافظ 
الحاج عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل الرقم 404382137، الرجاء ممن يجدها 
أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة، وله جزيل 

الشكر.

دولة فلسطين

السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ بالنشر

صادر عن محكمة صلح جنين
تاريخ التحرير: 2021/12/27
 هيئة القاضي: فارس شهوان
في الدعوى رقم 2020/1381 حقوق  
طال���ب التبلي���غ: ع���ارف محم���د حمدان 
براهمة، المحامي: قاس���م رؤوف عبد الله 

قواسمة
المطلوب تبليغه: زين محمد حس���ين أبو 

فرحة � جنين
الجلس���ة يوم األحد الموافق 2022/1/30 

الساعة 9:00
وعماًل بأحكام المادة 20 من قانون أصول 
 2 المدني���ة والتجارية رقم  المحاكم���ات 
لس���نة 2001 يتوج���ب علي���ك الحضور 
إل���ى المحكمة اعاله ف���ي الموعد المحدد 
أو إرس���ال مح���اٍم عنك وكذل���ك يتوجب 
عليك تقدي���م الئحة جوابي���ة خالل مدة 
خمس���ة عش���ر يوما م���ن تاري���خ تبلغك 
هذا اإلعالن بواس���طة النش���ر في إحدى 
الصحف المحلية ويمكنك استالم نسخة 
عن الئحة الدع���وى ومرفقاته���ا من قلم 
المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك 

حضوريًا.
رئيس القلم

دولة فلسطين

السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر

صادر عن دائرة تنفيذ قلقيلية
تاريخ التحرير: 2021/11/24
رقم القضية:  2021/2651 سجل تنفيذ
إل���ى المدين/ المحك���وم عليه: ابتس���ام 
احمد عبد الرحم���ن العبرة  907751945� 

قلقيلية � كفر سابا
أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له: عمر حسن 
عبد الرحيم سمان 859577991 � قلقيلية

قد أبرز لهذه الدائرة شيك 
ومس���تحقة  بصمتك  توقيع���ك/  تحمل 

األداء بمبلغ 1670 شيقل اسرائيلي
 المرفق عنها صورة لالطالع

لذلك فإنه يتوج���ب حضورك ومراجعتك 
بال���ذات أو إرس���ال وكي���ل عن���ك لدائرة 
التنفيذ خالل اس���بوعين م���ن تاريخ هذا 
اإلعالم وفق���ًا ألحكام المادة 10 من قانون 
التنفي���ذ الفلس���طيني حس���ب األصول، 
وإذا لم تبادر بذلك فس���وف تقوم دائرة 
التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون 

لذا اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل االراضي

دائرة االراضي في سلطة االراضي 
نابلس

رقم الملف: 595/ج/2022
التاريخ: 2022/1/6

إعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس 
يعل���ن للعم���وم أن���ه تق���دم إل���ى دائرة 
الس���يد/ة س���امي حسن  االراضي نابلس 
عبد الله ش���ولي وذلك بصفة وكيال دوريا 
بموجب الدورية رقم سجل 2013/ صفحة 
2018/12/31 س���فارة  2018/11 بتاري���خ 

فلسطين � عمان
الصادرة عن كاتب عدل  

وذلك بمعاملة بيع على اراضي 
عصيرة الش���مالية حوض رق���م 7 قطعة 

رقم 38
عصيرة الش���مالية ح���وض رقم 19 قطعة 

رقم 1
عصيرة الش���مالية ح���وض رقم 31 قطعة 

رقم 45
فم���ن له اعتراض على ذل���ك عليه التقدم 
باعتراضه إلى دائ���رة االراضي خالل فترة 
خمس���ة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، 
وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة 

حسب األصول ووفقًا للقانون.

الم���وكل  اس���م 
)المالك(

اسم الوكيل

محم���د  فاطم���ة 
احمد سليمان

عبد  سامي حسن 
الله شولي

دائرة االراضي نابلس
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افتت��اح الموندي��ال اإلفريق��ي الي��وم .. "األس��ود غير المروضة" تخش��ى مفاج��آت "الخيول"
ياون���دي - د ب أ: بعد مرور نصف 
ق���رن ع���ن اس���تضافتها الوحيدة 
لنهائي���ات كأس األم���م األفريقية 
لك���رة القدم، تع���ود الكاميرون إلى 
تنظي���م المحف���ل األفريقي الكبير 

هذا العام.
وتخ���وض الكامي���رون مباراته���ا 
االفتتاحي���ة بالنس���خة ال�33 ألمم 
أفريقيا، ضد بوركينا فاس���و، اليوم 

األحد، ضمن المجموعة األولى بدور 
المجموعات للمسابقة، التي تشهد 
أيضا مواجهة أخ���رى بين منتخبي 
إثيوبي���ا وال���رأس األخض���ر )كاب 

فيردي( في نفس اليوم.
وبعدم���ا س���بق أن التقي���ا ف���ي 
لنس���خة  أيضا  االفتتاحية  المباراة 
البطولة عام 1998، تعود الكاميرون 
لمواجهة بوركينا فاس���و من جديد، 

الملقب  المنتخ���ب  يأم���ل  حي���ث 
ب���� "األس���ود غي���ر المروض���ة" في 
مواصلة تفوقه على منافسه، الذي 
تغلب عليه 1 - صف���ر قبل 24 عاما 

بالعاصمة البوركينية واجادوجو.
 كما سيكون هذا هو اللقاء الثالث 
بي���ن المنتخبين في أم���م أفريقيا، 
البعض  بعضهم���ا  واجها  بعدم���ا 
ف���ي مرحل���ة المجموعات بنس���خة 
المسابقة عام 2017 بالجابون، حيث 

انتهى اللقاء بالتعادل 1-1.
الكاميروني،  المنتخب  ويس���عى 
أعوام 1984 و1988  بالبطولة  الفائز 
الس���تغالل  و2017،  و2002  و2000 
ل���ه  والجمه���ور  األرض  م���ؤازرة 
لتحقيق انطالقة جيدة في مشواره 
بالمس���ابقة، حي���ث يرغ���ب في أن 
يك���ون أول مس���تضيف للبطول���ة 

يتوج باللقب منذ 16 عاما.
ومنذ حص���ول المنتخب المصري 
عل���ى البطول���ة الت���ي احتضنتها 
مالعبه في عام 2006، لم يتمكن أي 
منتخب منظم للمس���ابقة من الفوز 
بها، ليصب���ح منتخ���ب الكاميرون، 
صاح���ب المركز الثان���ي في قائمة 
أفريقيا،  بأمم  المنتخبات فوزا  أكثر 
بف���ارق لقبين خل���ف منتخب مصر 
)المتص���در(، مطالبا بوضع حد لتلك 

اللعنة هذا العام.
ويضم منتخ���ب الكاميرون، الذي 

يش���ارك للمرة ال�20 ف���ي البطولة، 
مجموع���ة من النج���وم في مختلف 
المهاجم  الخطوط، وفي مقدمتهم 
الخطي���ر فانس���ون أبوب���كار، العب 
ن���ادي النصر الس���عودي، صاحب 
ه���دف التتوي���ج باللق���ب في عام 
2017 بالجابون في مرمى المنتخب 

المصري.
كما يض���م المنتخب الكاميروني 
أيض���ا إيري���ك مكس���يم تش���وبو 
ميونيخ  باي���رن  مهاجم  موتين���ج، 
باسوجوج،  وكريس���تيان  األلماني، 
العب ش���نغهاي شينهوا الصيني، 
الذي يش���ارك للم���رة الثالثة على 
التوال���ي بأم���م أفريقي���ا، وأندريه 
أنجوس���يا، الع���ب وس���ط نابول���ي 
اإليطالي، ومن خلفهم أنديه أونانا، 
ح���ارس مرمى أياكس أمس���تردام 

الهولندي.
ول���ن يك���ون منتخ���ب بوركين���ا 
فاس���و لقمة س���ائغة أم���ام نظيره 
الكاميروني، حي���ث يطمع منتخب 
"الخي���ول"، العائ���د للبطولة بعدما 
الماضية،  النس���خة  غاب عنها في 
في مشاركة أخرى مميزة، بعدما بلغ 
المب���اراة النهائية في نس���خة عام 
2013 بجن���وب أفريقيا، والدور قبل 

النهائي عامي 1998 و2017.
فاس���و  بوركينا  منتخب  ويمتلك 
مجموعة متجانس���ة م���ن الالعبين 

األكف���اء، وفي مقدمته���م برتراند 
تراوري، نجم أستون فيال اإلنكليزي، 
الذي تعافى م���ن إصابة في الفخذ 
تع���رض لها ف���ي تش���رين األول 
الماضي، غير أن الفريق يعاني من 
غياب الس���ينا فرانك تراوري، الذي 
تع���رض إلصاب���ة س���تبعده لبقية 
الموس���م الحالي، وبريان دابو، العب 
ريزا س���بور التركي المصاب، الذي 
لعب دورا رئيس���يا مع الفريق خالل 
تصفي���ات كأس العال���م في قطر 

.2022
وكان منتخب بوركينا فاسو قريبا 
م���ن تحقي���ق المفاج���أة والتأهل 
للتصفي���ات  النهائي���ة  للمرحل���ة 
على  للمونديال  المؤهلة  األفريقية 
حس���اب المنتخ���ب الجزائري، لكن 
تعادل���ه المثير 2 - 2 م���ع "محاربو 
الصح���راء" في الجول���ة األخيرة من 
دور المجموعات في تشرين الثاني 
الماض���ي، حال دون ذل���ك، وهو ما 
المنتخب  مهم���ة  يعكس صعوبة 
الكاميرون���ي في لق���اء اليوم، الذي 
ويديره  "أوليمبي���ه"  بملعب  يجرى 

الحكم الجزائري مصطفى غربال.
وف���ي المقاب���ل، تب���دو حظوظ 
األخضر  وال���رأس  إثيوبيا  منتخبا 
متكافئة إلى حد كبير في لقائهما 
األول بالمجموعة، حيث يبحث كل 
منهما عن حص���د النقاط الثالث 

لتعزي���ز آمال���ه في بل���وغ األدوار 
اإلقصائية.

ويع���ود المنتخ���ب اإلثيوبي بعد 
غياب 9 أعوام للمشاركة في البطولة، 
التي ت���وج بها في عام 1962، حيث 
يس���تعد لتسجيل ظهوره ال�11 في 

المسابقة، في حين يتواجد منتخب 
الرأس األخضر للم���رة الثالثة بأمم 
أفريقيا، بعدما سبق أن شارك عامي 

2013 و2015.
ويعتم���د المنتخب اإلثيوبي على 
مجموعة م���ن الالعبي���ن المحليين 

ف���ي البطولة، حيث يض���م العبين 
اثنين فق���ط من خ���ارج البالد هما 
ش���يملس بيكيل���ي، الع���ب فريق 
الجون���ة المصري، ومجيب قاس���م، 
ف���ي صفوف ش���بيبة  المحت���رف 

القبائل الجزائري، 
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" مفكـرة "
كأس األمم اإلفريقية

الكاميرون - بوركينا فاسو   00ر6: 
إثيوبيا - الرأس األخضر   00ر9: 

الدوري اإلسباني  
رايو فاليكانو - ريال بيتيس   00ر3: 

إشبيلية - خيتافي   15ر5: 
أوساسونا - قاديش   30ر7: 

ديبورتيفو أالفيس - أتلتيك بيلباو   30ر7: 
فياريال - أتلتيكو مدريد   00ر10: 

الدوري اإليطالي  
إمبولي - ساسولو   30ر1: 
فينيزيا - ميالن   30ر1: 
تورينو - فيورنتينا   30ر3: 
كالياري - بولونيا   30ر3: 
نابولي - سامبدوريا   30ر5: 
روما - يوفنتوس   30ر7: 
جنوى - سبيزيا   30ر7: 
انتر ميالن - التسيو  45ر9: 

هيالس فيرونا - ساليرنيتانا   45ر9: 
الدوري األلماني  

هيرتا برلين - كولن   30ر4: 
بوخوم - فولفسبورج   30ر6: 

الدوري الفرنسي  
ستاد بريست 29 - نيس   00ر2: 
كليرمون فوت - ستاد ريمس   00ر4: 

ميتز - ستراسبورج   00ر4: 
نانت - موناكو   05ر6: 

ليون - باريس سان جيرمان  45ر9: 
الدوري الممتاز - غزة  

غزة الرياضي - خدمات الشاطئ    00ر2: 
شباب جباليا - الصداقة    00ر2: 

دوري »األولى« - غزة 
التفاح - أهلي النصيرات    00ر2: 

أهلي بيت حانون - شباب الزوايدة 00ر2: 
كأس االتحاد اإلنكليزي

ليفربول - شروسبري تاون   00ر4: 
نوتينغهام فورست - آرسنال 10ر7: 

محمد صالح .                )ا ف ب(

جوائز »فيفا«: لقب أفضل العب حائر بين صالح وميسي وليفاندوفسكي
باريـــس-)أ ف ب( : حصـــر االتحـــاد الدولي لكرة 
القدم )"فيفا"(المنافســـة علـــى جائزة أفضل العب 
في العالم التي يمنحها سنويا بين الثالثي الدولي 
المصري محمد صالح واالرجنتيني ليونيل ميســـي 
والبولندي روبرت ليفاندوفســـكي حسب ما أعلنته 

الهيئة الدولية الجمعة.
وتوج نجم بايرن ميونيخ األلماني ليفاندوفسكي 
بالجائـــزة العـــام قبـــل الماضـــي امـــام البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو وميســـي، لكنه احتل المركز 
الثاني في جائزة الكرة الذهبية 2021 التي تمنحها 
مجلة "فرانس فوتبول" خلف "البرغوث" األرجنتيني 
الذي تـــوج بالجائزة للمرة الســـابعة في مســـيرته 

االحترافية )رقم قياسي(.
ونال ميســـي جائزة الفيفا ست مرات اعوام 2009 
و2010 و2011 و2012 و2015 و2019، وحل وصيفا ست 
مرات أيضا أعوام 2007 و2008 و2013 و2014 و2016 

و2017، وثالثا العام قبل الماضي.
وحل مهاجم ليفربـــول االنكليزي صالح ثالثا في 
جائزة افضل العب التي يمنحها االتحاد الدولي عام 
2018 خلف الكرواتي لوكا مودريتش ورونالدو، علما 
بأنه حل ســـابعا في جائزة الكـــرة الذهبية لفرانس 
فوتبول العام الماضي بعدما كان سادسا عام 2018 

وخامسا عام 2019.

وســـيقام حفل توزيـــع الجوائز عـــن بعد من مقر 
االتحـــاد الدولي في زيوريخ فـــي 17 كانون الثاني 

الحالي.
ولدى الســـيدات، انحصرت المنافسة بين العبتي 
برشـــلونة اإلســـباني أليكســـيا بوتياس وجينيفر 
هيرموسو ومهاجمة تشلسي االنكليزي االسترالية 

سامامثا ماي كير.
ا من بين المرشـــحين لجائزة 

ً
وكان الثالثـــي أيض

الكـــرة الذهبية لفرانس فوتبـــول والتي توجت بها 
بوتياس.

وســـتخلف الفائزة اإلنكليزية لوســـي برونز التي 
حصلت على جائزة 2020.

ويتم اختيار الفائزين بجوائز أفضل العب والعبة 
ومـــدرب ومدربة وحـــارس مرمى من خـــالل عملية 
تصويت يشـــارك فيها قـــادة المنتخبات الوطنية 

ومدربيها، إضافة الى الصحافيين والمشجعين.
وأغلق باب التصويت في العاشر من كانون األول 

الماضي.
ويتنافس األلمانـــي مانويل نوير )بايرن ميونيخ( 
واإليطالي جانلويجي دوناروما )باريس سان جرمان 
)تشلســـي(  إدوار مندي  والســـنغالي  الفرنســـي( 
على جائزة أفضل حارس مرمـــى، واإليطالي روبرتو 
مانشـــيني )منتخب بالده( واأللماني توماس توخل 

)تشلســـي( واإلســـباني بيب غوارديوال )مانشستر 
سيتي اإلنكليزي( على جائزة أفضل مدرب.

ولدى السيدات، انحصرت المنافسة بين اإلسباني 
لويـــس كورتيس الـــذي قاد فريقه برشـــلونة إلى 
الثالثية )الدوري والـــكأس المحليان ودوري أبطال 
أوروبـــا( الموســـم الماضي، واإلنكليزيـــة إيما هايز 

التي قادت تشلســـي إلى وصافـــة دوري األبطال، 
الســـابقة  الدولية  والهولندية ســـارينا فيغمـــان 
ومدربة منتخب بالدها حتى الصيف الماضي حيث 
تـــم تعيينها في أيلول الماضـــي على رأس االدارة 
الفنيـــة للمنتخب االنكليـــزي خلفـــا للدولي فيل 

نيفيل.

ب( ف  )أ  هاالند .                 

رغبة هاالند تهدم أحالم البورتا
برلين - وكاالت: وجـــه النرويجي إيرلينج هاالند، 
مهاجم بوروســـيا دورتموند، ضربـــة كبيرة ألحالم 
خوان البورتا، رئيس برشلونة، في الموسم المقبل.

ونشـــرت إذاعة كتالونيا في الســـاعات األخيرة 
أن البورتـــا أخبر بعض المقربيـــن، أنه في طريقه 

للتعاقد مع هاالند خالل الصيف المقبل.
وردت صحيفة "سبورت بيلد" األلمانية، بأن 
هاالند ال يريد ســـوى اللعب لريال مدريد في 
الموســـم الجديد، ويحلم بصنع حقبة مماثلة 
لما حققه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 

مع الميرنجي.
ا في مؤتمر صحافي 

ً
وكان البورتا قد صـــرح أيض

مؤخًرا، بـــأن تعاقد برشـــلونة مع هاالنـــد ممكن، 
واإلدارة تعمل على ضبط قائمة الرواتب لتسهيل 

الصفقة.
ويرتبط هاالنـــد بعقد مع دورتموند حتى صيف 
2024، لكن شـــرطا جزائيا يســـمح له بالرحيل في 

الصيف المقبل.
والتقى البورتا بمينو رايـــوال، وكيل هاالند، أكثر 

من مرة في الفترة األخيرة.

بيكيه .                    )أ ف ب(

بيكيه يكشــف عن تفاصيل راتبه في برشلونة

مدريد -)د ب أ( : نشر جيرارد 
برشلونة  فريق  مدافع  بيكيه، 
اإلسباني لكرة القدم، تفاصيل 
الــــذي يتقاضاه من  الراتــــب 
النــــادي الكتالوني، وذلك ردا 
بارز  إســــباني  علــــى صحافي 
أنــــه وزمــــالءه بالفريق  ادعى 
من  عالية  رواتــــب  يتقاضون 

النادي المتعثر ماليا.
ونشــــر بيكيه عبر حســــابه 
االجتماعي  التواصــــل  بموقع 
"تويتر" صورة تفيد بتقاضيه 
مليونين و328 ألفا و39ر884 
يــــورو )مليونيــــن و646 ألفــــا 
و26ر59 دوالر( فــــي 30 كانون 
األول، وهو مــــا يمثل النصف 

الثاني من راتبه.
الصورة  علــــى  تعليقه  وفي 
بيكيــــه  طالــــب  المنشــــورة، 

"بقليل من االحترام".
لويــــس  الصحافــــي  وكان 
كانــــوت ذكر عبر قنــــاة "تي.
أن  التليفزيونيــــة   "3 فــــي 

بوسكيتس  وسيرخيو  بيكيه 
وصامويــــل  ألبــــا  وجــــوردي 
أومتيتي يتقاضون المزيد من 

األموال، دون ذكر مصدر.
ورفض برشلونة التصريحات 
"خاطئــــة  بأنهــــا  ووصفهــــا 
وليســــت واقعيــــة"، مضيفــــا 
أن بعــــض الالعبيــــن الــــوارد 
أســــماؤهم مرتبطــــون بعقود 
بلوغ  يمكنهــــم  وال  متغيــــرة 

األرقام التي ذكرها كانوت.

ويعاني برشــــلونة من ديون 
مليــــار يورو،  علــــى 3ر1  تزيد 
وقــــد خســــر جهــــود النجــــم 
ميســــي،  ليونيل  األرجنتيني 
الذي انتقل إلى باريس ســــان 
جيرمان الفرنســــي في صفقة 
إمكانية  لعــــدم  حــــر،  انتقال 
التجديد معــــه، حيث يخضع 
الدوري  رابطة  لقيود  برشلونة 
بسقف  المتعلقة  اإلســــباني 

األجور.

مندي .                      )أ ف ب(

محكمة بريطانية تفرج بكفالة عن 
الفرنسي مندي المتهم باالغتصاب

تشســـتر )المملكـــة المتحـــدة(-)أ ف ب( : أفرجت 
محكمة في شـــمال غرب إنكلترا الجمعة، بكفالة عن 
مدافع مانشستر سيتي اإلنكليزي الدولي الفرنسي 
بنجامان منـــدي، المتهم بســـبع جرائـــم اغتصاب 
واعتداء جنســـي، ووضعته تحت المراقبة القضائية 

في انتظار محاكمته.
وأصـــدر القاضي باتريك تومســـون ســـراح مندي 
البالغ 27 عامًا بكفالة، في جلسة استماع في محكمة 
تشستر كراون، وفقًا لشروط "صارمة" تتضمن حجز 

جواز سفره.
يذكر أن مندي الذي تتهمه خمس نســـاء بســـبع 
تهم اغتصاب وواحدة باالعتداء الجنســـي، محتجز 

منذ اعتقاله واتهامه في 26 آب الماضي.
وقال تومسون إن المحاكمة لن تعقد قبل حزيران 
المقبل على األقل، لكن من المقرر أن يمثل مندي مرة 

أخرى لجلسة استماع في 24 كانون الثاني الحالي.
واتهمت الشرطة البريطانية مندي بارتكاب ثالث 
جرائم اغتصـــاب في تشـــرين األول 2020، وجريمة 

اغتصاب رابعة في آب 2021، في منزله في برستبري 
بتشيشـــير، قبل إضافة تهمتين إضافيتين في 17 
تشـــرين الثاني الماضي أيضا وأخرى في 22 كانون 
األول الماضي. كمـــا أنه متهم باالعتداء الجنســـي 
ا فـــي منزله، في بداية كانون الثاني 

ً
على امرأة، أيض

الماضي.
ودفع مانشستر سيتي 52 مليون جنيه استرليني 
)60 مليـــون يورو( للتعاقد مع مندي عام 2017 بعدما 
لفت االنظار مع مرســـيليا وتألق مع موناكو لموســـم 
واحـــد، مما جعلـــه في ذلك الوقت أغلـــى مدافع في 

التاريخ.
وذلك مبلغ غير مبرر كون مشـــواره مع مانشســـتر 
ســـيتي والذي ســـينتهي بعد عام ونصف تقريبًا، 
تخللتـــه إصابات، مثل تمزق في الرباط الصليبي في 
عـــام 2017، ما أجبره على قضاء المزيد من الوقت في 
عالج ركبتيه ومشاكل عضلية، على الرغم من أنه كان 
ضمن تشـــكيلة فرنسا المتوجة باللقب العالمي عام 

2018 في روسيا )10 مباريات دولية(.

ميسي يواصل التعافي من "كورونا"  
باريس- رويترز: قال باريس سان جيرمان المنافس في دري الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم 
أمس السبت إن نجمه األرجنتيني ليونيل ميسي سيغيب عن مباراته المقبلة في الدوري المحلي 

أمام أولمبيك ليون في ملعب األخير اليوم األحد بينما يستمر تعافيه من فيروس كورونا.
وعاد العب منتخب األرجنتين إلى العاصمة الفرنســـية قادما من بالده بعد ثبوت 

إصابته بالفيروس سريع العدوى واالنتشار لكن لم يسمح له بالعودة للعب.
وقال ســـان جيرمان فـــي بيان »ســـيواصل ليونيل ميســـي الخضـــوع إلجراءات 

البروتوكول الشخصي الخاص باإلصابة بكوفيد-19 خالل األيام المقبلة«.
وخالل العطلة الشـــتوية للدوري الفرنســـي أصيب عدة العبين بكورونا إلى جانب 
ميسي. وأضاف النادي الفرنسي أن العبيه أنخيل دي ماريا ويوليان دراكسلر ودانيلو 
بيريرا وجيانلويجي دوناروما والفين كورزاوا يخضعون للعزل الصحي حتى اآلن بعد 

ثبوت إصابتهم بالعدوى.

االتحاد اإليطالي يفرض
غرامات على روما ويوفنتوس

ع القاضي الرياضي في االتحاد اإليطالي لكرة القدم، أمس 
ّ
روما- وكاالت: وق

الســـبت، غرامات على أندية يوفنتوس وروما والتســـيو، بسبب الخروج على 
النص في مباريات الجولة 20 من المسابقة.

وقال االتحاد اإليطالي، في بيان رسمي، إن القاضي الرياضي غرم روما 25 ألف 
ا بسبب الهتافات العدائية، باإلضافة إلى 10 آالف يورو 

ً
يورو، تنقسم إلى 15 ألف

أخرى عقب رمي األلعاب النارية وأشياء أخرى على مدرجات مشجعي ميالن.
وكان جمهور روما وصف السويدي زالتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميالن، بـ«الغجري« خالل 

المباراة، وحاول البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الذئاب، التدخل لوقف تلك الهتافات.
ووقـــع القاضي الرياضي غرامة قدرهـــا 10 آالف يورو على يوفنتوس، بعد 
توجيه بعض مشجعيه هتافات معادية لنابولي خالل مباراة الفريقين التي 

انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب »أليانز ستاديوم«.
رضت غرامة قدرها 2000 يورو على التســـيو بعد إلقاء قنبلة دخان داخل 

ُ
وف

منطقة اللعب، خالل التعادل 3-3 مع إمبولي على الملعب األولمبي.

كأس إنكلترا: سيتي يعبر بسهولة 
إلى الدور الرابع رغم "كورونا"

ســـويندون )المملكـــة المتحـــدة(-)أ ف ب( : لـــم يتأثر فريق 
مانشســـتر ســـيتي اإلنكليزي بغيـــاب مدربه اإلســـباني بيب 
غوارديوال وســـبعة من العبيه جراء فيـــروس كورونا، ليحقق فوزًا 
ســـهاًل 4-1 على ســـويندون من الدرجة الثانية، ويعبر إلى الدور 

الرابع من كٍأ إنكلترا لكرة القدم الجمعة.
وتولى اإلسباني رودولفو بوريل اإلشراف على سيتي في غياب 
غوارديوال ومســـاعده خوانما ليلو من بيـــن 14 موظفًا في الفريق 

طالهم تفشي كوفيد-19.
وسجل رباعية ســـيتي البرتغالي برناردو سيلفا )14(، البرازيلي 
غابرييل جيزوس )28(، األلمانـــي إيلكاي غوندوغان )59(، وكول 
بالمر )82(، فيما أحرز هاري ماكيردي هدف ســـويندون الوحيد 

.)78(
وأهدر جيـــزوس ركلة جزاء في الدقيقة 61، بعدما ســـدد كرة 

أرضية تألق الحارس لويس وارد في صدها.

الجزائري غربال يدير المباراة 
االفتتاحية في أمم إفريقيا

الجزائـــر- )د ب أ(: اختارت لجنة التحكيـــم باالتحاد األفريقي لكرة 
القدم )كاف( الحكم الجزائري مصطفـــى غربال، إلدارة المباراة التي 
تجمع منتخب الكاميرون بنظيره منتخب بوركينافاسو المقررة اليوم 
األحد، في افتتـــاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 المؤجلة إلى مطلع 

.2022
ويســـاعد غربال، مواطناه عبد الحق ، كحكم مســـاعد أول، ومقران 
غوراري، كمســـاعد حكم ثان، بحسب ما كشف عنه االتحاد الجزائري 

للعبة في موقعه الرسمي مساء الجمعة.
وذكر نفـــس المصدر أن كاف اختار المصـــري محمود البنا، حكما 
رابعا. في حين سيكون جون ميدار كوسا، من الكونغو، مراقبا للمباراة.
وتـــم تكليف المغربي عاديل زوراك، بادارة تقنية تحكيم الفيديو 

المساعد بمساعدة مواطنه، زكرياء برينسي.

»كـاف« يـعلـن زيـادة الجـوائـز
المالية لكأس األمم اإلفريقية

أعلـــن االتحاد اإلفريقي لكرة القـــدم »كاف«، زيادة الجوائز المالية 
لبطولة كأس األمم اإلفريقية، المزمـــع إقامتها في الكاميرون خالل 

الفترة ما بين 9 كانون الثاني الجاري و6 شباط المقبل.
وقال الـ«كاف« في بيان بعد اجتماع لجنته التنفيذية الجمعة، إنه 
تمـــت زيادة الجوائز المالية للبطولة القارية بقيمة مليون و850 ألف 
دوالر، وتم تقسيمها بحيث يحصل بطل كأس األمم اإلفريقية على 

5 ماليين دوالر، بزيادة نصف مليون دوالر عن النسخة الماضية.
وأضاف: »يحصل الوصيـــف على 2 مليون و750 ألف دوالر، بزيادة 
ربـــع مليون دوالر، بينما ينال صاحبـــا المركزين الثالث والرابع مبلغ 2 

مليون و200 ألف دوالر لكل منهما، بزيادة 200 ألف دوالر«.
وأكد الــــ«كاف« في بيانه، أن هـــذه الزيادة تتماشـــى مع التزامه 

بمكافأة األداء المتميز وتعزيز مكانة كأس األمم اإلفريقية.

فينالدوم يرحب
بالعودة للبريميرليج

يمانـــع  ال  وكاالت:  باريـــس- 
جورجينيو فينالدوم، العب وســـط 
باريس ســـان جيرمان، في العودة 
مجددا للـــدوري اإلنكليزي الممتاز، 

بحسب تقرير صحافي.
 فقـــد ذكرت شـــبكة »ســـكاي 
أن  الســـبت،  أمـــس  ســـبورتس«، 
الدولـــي الهولندي لـــن يقف ضد 
إمكانية إعارته لناٍد إنكليزي، خالل 
الجارية،  الشتوية  االنتقاالت  فترة 
حيـــث يريد المشـــاركة أساســـيا 

بشكل منتظم.
لكن الشـــبكة لم تذكر الخيارات 
المحتملة لوجهتـــه القادمة، علما 
بأن تقاريـــر أخرى ربطته باالنتقال 

إلى آرسنال أو نيوكاسل يونايتد.
 ولفتت إلى أن فينالدوم شـــارك 
في 23 مباراة بقميص بي إس جي، 
هذا الموســـم، بواقع 1191 دقيقة، 
ســـجل خاللها 3 أهـــداف، جاءت 
في مرمـــى اليبزيج بدوري األبطال، 

والنس في الدوري الفرنسي.
 يذكر أن الالعب الهولندي انضم 
إلى ســـان جيرمان، مطلع الموسم 
الجاري في صفقة انتقال حر قادما 

من ليفربول، حتى صيف 2024.
 لكنـــه يشـــارك علـــى فتـــرات 
المدرب  قيـــادة  تحت  متقطعـــة، 

األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

بطولة إسبانيا: ثنائيتان لبنزيمة وفينيسيوس
مدريد - أ ف ب: وسع متصدر الدوري اإلسباني ريال مدريد فارق 
النقاط التي تفصله عن أقرب مطارديه إشبيلية، الى 8 نقاط، اثر 
فوز ريال مدريد على فالنسيا أمس، في الجولة العشرين، بأربعة 
أهـــداف مقابل هدف وحيد، ورفع الريـــال رصيده الى 49 نقطة، 

مقابل 28 نقطة لفالنسيا.
وخطف كريم بنزيمة وفينيسيوس نجومية اللقاء، وسجل كل 
منهمـــا ثنائية، ورفع بنزيمة رصيده مـــن األهداف الى 301 من 

ريال مدريد.
وكان غرناطـــة فرض علـــى ضيفه برشـــلونة المنقوص تعاداًل 
قاتاًل 1-1، حارًمـــا إياه من تحقيق فوزه الثالـــث تواليا في جميع 

المسابقات.
وكان الفريـــق الكاتالوني في طريقه لحصد النقاط الثالث قبل 
أن يتمكن النادي االندلســـي من توجيه ضربة قاسية لعشاق الـ 
"بالوغرانا" بهـــدف التعادل عن طريق أنتونيـــو بويرتاس )89( 
بعدما كان الهولندي لـــوك دي يونغ منح التقدم لرجال المدرب 

تشافي هرنانديس )57(.
ولعب النادي الكاتالوني منقوصًا منذ الدقيقة 79 اثر طرد العبه 

غافي عقب نيله بطاقتين صفراويين.
وتراجع برشلونة للمركز السادس برصيد 32 نقطة، فيما يحتل 

غرناطة المركز 12 بـ 24 نقطة.
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فقد بطاقة هوية 
اعل���ن انا عدي كمال عز الدين نتش���ه عن 
فقدان بطاق���ة هويتي الش���خصية التي 
تحم���ل الرق���م 403918998. الرجاء ممن 
يجدها تس���ليمها الى اقرب مركز شرطة 

وله الشكر.

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
 رقم المعاملة: 591/ج/2022
التاريخ: 2022/01/09

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي 
محافظة جنين

يعلن إلطالع العم���وم بأنه تقدم إلى هذه 
الدائ���رة )محمد محمود فخ���ري العبهري( 
بصفت���ه الوكي���ل عن مع���روف + وجيه+ 
س���عاد + منته���ى + اس���ماء + ن���ورا + 
محمد ) ابناء حس���ن محمد عباهرة بموجب 
الوكالة الدوري���ه  رقم )449/2020/1184(

جني���ن   ع���دل  كات���ب  ع���ن  الص���ادرة 
عل���ى  المعطوف���ه  بتاري���خ2020/01/23 
ع���دل   412/2012/5140 رق���م  العام���ه  
جنين بتاري���خ 2012/07/01 و العامه رقم 
408/2011/7342 ع���دل جني���ن بتاري���خ 
2011/08/11   وذل���ك لتقديم معاملة بيع 
رقم )591/ج/2022(على الحوض رقم )21( 

قطعه رقم )62 (  من أراضي اليامون 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه 
إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمسة 
أيام من تاريخ النشر وإال سيتم السير في 
إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

عدد الحصص المباعة: حسب الوكاالت
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة:565/ج/2022
التاريخ: 2022/01/09

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي 
محافظة جنين

يعلن إلطالع العم���وم بأنه تقدم إلى هذه 
الدائ���رة )امان���ي طاهر محمد س���مودي( 
بصفت���ي وكيل/ة ع���ن منير ف���ارس  عبد 
الوه���اب محمود بموج���ب الوكالة الدوريه   
رقم )458/2021/9586( الصادرة عن كاتب 
ع���دل جنين بتاري���خ 2021/08/08  وذلك 
لتقديم معاملة بيع رقم 565/ج/2022 على 
ح���وض رقم 26 من قطعه 50    من أراضي 

اليامون     .
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه 
إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز خمسة 
أيام من تاريخ النشر وإال سيتم السير في 
إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

عدد الحصص المباعة: حسب الوكاالت
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين 

محكمة تسوية األراضي 

والمياه رام الله 

تبليغ بالنشر

علم وخبر و تبليغ بالنشر

في القضية رقم 2020-63

صادر عن محكمة تسوية أراضي 
عابود  
طالب التبليغ المعترض :

 • عقاب علي
 • رفيدة فريق محمد ربيع

 المطلوب تبليغ المعترض عليه :
ورثة بطرس خليل داود عازر

ورثة توفيق ابراهيم خليل عازر 
 الموضوع :- اعتراض على تسجيل قطعة 
األرض رقم )155( حوض )16( حي رقم)1( 

من أراضي عابود 
أق���ام المعت���رض ه���ذا االعت���راض ضد 
المعترض عليهم أصلهم من عابود  وهم 

خارج البالد حاليا .
أود أن اعلمك���م . بان المعت���رض المذكور 
أع���اله قد تق���دم باعتراض ل���دى محكمة 
تس���وية أراضي عابود يحم���ل الرقم 63-

 2020
الموض���وع :- اعت���راض حص���ه ارثية في 

قطعة االرض المذكوره 
وقد تقرر بموجب ذلك تعيين جلسة للنظر 
فيه���ا المواف���ق 2022/3/13  لذا يقتضي 
عليك تقديم الئحة جوابية خالل 15 يوما 
م���ن تاري���خ تبليغك الئح���ة الدعوى وفق 
الم���ادة 62 من قانون أص���ول المحاكمات 

المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 . 
واذا لم تحضر أو ترس���ل وكيال عنك سوف 

يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون
رئيس قلم محكمة تسوية اراضي رام 
الله والبيرة 
عهد زيد

فقد بطاقة هوية 
اعل���ن انا مراد نضال عيس���ى احريزات عن 
فقدان بطاقة الهوية الش���خصية الخاصة 

بي والتي تحمل الرقم  ٨٥٠٢٨٠٣٣٠. 
الرج���اء مم���ن يعثر عليها تس���ليمها الى 

اقرب مركز للشرطة وله الشكر.

فقد بطاقة هوية
اعلن انا ماجد محمداحمد رشيد عن فقدان 
بطاق���ة الهوي���ة الش���خصية الخاصة بي 
والتي تحمل الرق���م ٨٥٣٧٢٤٨٥٩.  الرجاء 
ممن يعثر عليها تسليمها الى اقرب مركز 

للشرطة وله الشكر.

فقد هوية 
اعل���ن انا يحي���ى محمد احمد رش���يد عن 
فقدان بطاقة الهوية الش���خصية الخاصة 
بي والتي تحمل الرقم  ٠٤٥٣٤٧٣٢٩ الرجاء 
ممن يعثر عليها تسليمها الى اقرب مركز 

للشرطة وله الشكر.

دولة فلسطين 

السلطة القضائية 

محكمة بداية رام الله

 )11381686(
الرقم : 75/2021 حقوق
تاريخ التحرير : 2022/01/05

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر

صادرة عن محكمة بداية رام الله في 
الدعوى رقم الرقم : 75/2021حقوق

الى المدعى عليه :
الخال���ق  عب���د  احم���د  زاه���ر  لي���ث   -  2

401388657 من سلفيت 
يقتض���ي حض���ورك  الى محكم���ة بداية 
 ،  14/02/2022 االثني���ن  ي���وم  الل���ه  رام 
الس���اعة 9:0 للنظر في دعوى حقوق  رقم 
75/2021  والتي اقامها عليك المدعي وفا 
محمد س���لمي أبو عصبه / رام الله بواسطة 
وكيله���ا المحامي فايز اياد فايز ابو غانم » 

الدبواني« ، رام الله ، رام الله ...، رام الله 
محم���د ابراهي���م محمد ظ���رف ، رام الله ، 
االرسال ، ش���ارع االرس���ال – عمارة بزنس 
س���نتر ط8 بدعوى وموضوعه���ا المطالبة 
بمبل���غ مال���ي ، بقيم���ة 485324 ش���يقل 
اسرائيلي – 2000 دينار اردني – وجاء في 

اسباب الئحة الدعوى ما يلي :.... 
 • المدعي يبلغ من العمر 43 س���نه وكان 
س���ليما معافي قبل تاريخ وق���وع الحادث 
ويعمل س���ائق ومراقب عمال لدى ش���ركة 
اس���الم  الهن���دي للنقلي���ات والحفريات 
والتعه���دات العامة لقاء اجره  ش���هرية 

بقيمة 6500 شيقل  .
 • ان المدع���ى عليها االولى هي ش���ركة 
تامي���ن تعمل ف���ي فلس���طين ومرخصة 

حسب االصول والقانون .
 • بتاري���خ 2019/6/30 كان المدعى عليه 
الثان���ي يق���ود مركبه تحمل لوح���ة ارقام 
)7971992( واثناء س���ير ف���ي مدينة رام 

الله ...( 
 ويمكن���ك الحض���ور الى قل���م المحكمة 

واالطالع على اوراق الدعوى . 
ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر 
باحدى الصحف المحلية عمال بالمادة )62( 
من قان���ون اص���ول المحاكم���ات المدنية 

والتجارية رقم )2( لسنة 2001. 
واذا لم تحضرأو ترس���ل وكيال عنك سوف 

يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.
 رئيس قلم محكمة بداية رام الله

دوله فلسطين 

السلطة القضائية 

علم وخبر وتبليغ  بالنشر

هيئة القاضي : ياسر ضبابات  

صادر عن محكمه صلح جنين

في الدعوى  رقم  2021/586 حقوق
طالب التبليغ : موسى عياد فايز جابر

المطلوب تبليغه 
محمد نواف فارس قبه���ا جنين – برطعه 
-2 احمد ف���وزات ابراهيم ابو علي جنين – 

سيله الظهر 
المواف���ق  االربع���اء   ي���وم   : الجلس���ه   

2022/02/02  الساعه 9:00
عل���م وخب���ر وتبلي���غ – بالنش���رفي احدى 

الصحف المحليه  
وعم���ال باحكام  المادة 20 من قانون اصول 
المحاكمات المدنيه و التجاريه   رقم )02 ( 
لسنه )2001 (   يتوجب عليك الحضور الى 
المحكمه اعاله في الموع���د  المحدد اعالة 
او رسال محام عنك وكذلك يتوجب عليك 
تقدي���م الئحه جوابيه خالل مده خمس���ه 
عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذا االعالن 
بواسطه النشر في احدا الصحف المحليه 
ويمكنك استالم نسخه عن الئحه الدعوى 
و مرفقتها من قلم المحكمه  وبعكس ذلك 

تجري محاكمتك حضوريا 
توقيع رئيس القلم  

فقد بطاقة هوية
نابلس : اعلن انا خليل ابراهيم محمد زملط  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية و التي 
الرجاء ممن   404389066 الرق���م  تحم���ل 
يجدها تس���ليمها الى اقرب مركز للشرطة 

و له جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية 
اعلن انا بهاء عماد فايز راش���د عن فقدان 
بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحمل 
الرق���م  ٤٠٦٨٩٦٧١٢ الرج���اء ممن يجدها 
تسليمها الى اقرب مركز شرطة وله الشكر.

فقد بطاقة هوية
اعلن انا اعتدال عبد الكريم حس���ين خواجا   
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية و التي 
تحم���ل الرق���م  850369117  الرجاء ممن 
يجدها تس���ليمها الى اقرب مركز للشرطة 

و له جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
اعلن انا عمر نض���ال كاظم عرفات عن فقد 
بطاق���ة هويتي الش���خصية و التي تحمل 
الرق���م  403175920 الرج���اء ممن يجدها 
تس���ليمها ال���ى اقرب مركز للش���رطة و له 

جزيل الشكر.

فقدان بطاقة هوية   
أعلن أن���ا حمدي علي محم���ود القرجه عن 
فقدان بطاقة الهوية الش���خصية الخاصة 
بي والت���ي رقمه���ا: 948958087 . يرجى 
ممن يعث���ر عليها أن يس���لمها إلى أقرب 

مركز للشرطة وله الشكر.

فقد بطاقة هوية
اعلن انا نسيم يزيد محمود عوده   عن فقد 
بطاق���ة هويتي الش���خصية و التي تحمل 
الرق���م 409131869 الرج���اء ممن يجدها 
تس���ليمها ال���ى اقرب مركز للش���رطة و له 

جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
اعلن انا عدنان »محمد فهيم« احمد خليل   
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية و التي 
الرجاء ممن   948855994 الرق���م  تحم���ل 
يجدها تس���ليمها الى اقرب مركز للشرطة 

و له جزيل الشكر.

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي 
رام الله

رقم الملف: 531/ج/2022
التاريخ: 2022/1/6

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعلن للعم���وم أنه تقدم إلى دائرة األراضي 
رام الل���ه الس���يد/ة خيري���ة صال���ح محمود 
عبيد ومحمد وص���الح الدين وخولة وكوكب 
وفاطمة وكوثر ورقية ورويدة وس���هى أبناء 
حس���ين زكي عبد الل���ه بواس���طة الوكيل 
ال���دوري مدحت جاد الل���ه محمد دار عاصي 
بموجب الدوري���ة رقم 2021/15794 بتاريخ 
2021/8/15 ع���دل رام الله والمعطوفة على 
العام���ة 5512 بتاريخ 2021/8/10 تصديق 

وزارة العدل الفلسطينية
الصادرة من كاتب عدل رام الله

وذل���ك بمعاملة بيع على أراض���ي بيت لقيا 
حوض رقم 3 قطعة رقم 63

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه 
إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة أيام 
من تاريخ نش���ر هذا اإلع���الن وبخالف ذلك 
يتم الس���ير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الموكل )المالك(        اسم الوكيل

دائرة األراضي رام الله

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

محافظة جنين
التاريخ 2021/11/27

إعالن صادر عن اللجنة االقليمية 
لمحافظة جنين

بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي 
لتغيير مسار شارع بعرض 8م في 
القطعة رقم 3 من حوض 8 أراضي 

سيلة الظهر

رقم المشروع ـ ت/2021/28
لمحافظة جنين  االقليمي���ة  اللجن���ة  تعلن 
عن ايداع مش���روع تعديل تنظيمي لتغيير 
مس���ار ش���ارع بعرض 8م ف���ي القطعة رقم 
3 م���ن ح���وض 8 اراض���ي س���يلة الظه���ر، 
لالعتراضات وذلك اس���تنادا للمواد 20، 21 
من قان���ون تنظيم المدن والق���رى واالبنية 
رقم 79 لس���نة 1966 ويجوز ألي ش���خص 
والي سلطة او مؤسسة رسمية او اهلية ممن 
لهم مصلحة ف���ي ذلك تقديم اقتراحاتهم 
او اعتراضاته���م عل���ى المش���روع معنونة 
الى رئي���س لجنة التنظي���م المحلية خالل 
مدة ش���هر واح���د من تاريخ اع���الن االيداع 
بجريدتي���ن محليتين وتدع���م االعتراضات 
امك���ن  المقدم���ة حيثم���ا  االقتراح���ات  او 
بمخططات ايضاحي���ة ووثائق ثبوتية بعد 
مضي ثالثين يوما من تاريخ نش���ر االعالن 
بالجريديتن المحليتين وذلك استادا للمادة 
24 من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية 

رقم 79 لسنة 1966.
رئيس اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء 
لمحافظة جنين

دولة فلسطين

السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر

صادر عن دائرة تنفيذ الخليل
تاريخ التحرير: 2021/10/10
رقم القضية: 2021/2437 سجل تنفيذ
إلى المدين/ المحكوم علي���ه: رانية فوزي 

احمد عقل 944868629� الخليل
أخبرك بأن الدائ���ن/ المحكوم له: صندوق 
الفلس���طيني  االقتصادي  المجلس  المرأة 

بكدار للتنمية واالعمار � رام الله
قد أبرز لهذه الدائرة  --

تحمل توقيعك/ بصمتك ومستحقة األداء 
بمبلغ 1950 دوالر امريكي.

 المرفق عنها صورة لالطالع
لذلك فإنه يتوجب حض���ورك ومراجعتك 
بال���ذات أو إرس���ال وكي���ل عن���ك لدائرة 
التنفيذ خالل اس���بوعين م���ن تاريخ هذا 
اإلعالم وفقًا ألح���كام المادة 10 من قانون 
التنفي���ذ الفلس���طيني حس���ب األصول، 
وإذا ل���م تبادر بذلك فس���وف تقوم دائرة 
القانون  التنفيذ حسب  بإجراءات  التنفيذ 

لذا اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين

السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر

صادر عن دائرة تنفيذ الخليل
تاريخ التحرير: 2021/12/5
رقم القضية:  2021/3470 سجل تنفيذ
إلى المدين/ المحكوم عليه: بس���مة محمد 
سرور أبو عرقوب 979505344� دورا، وسط 

البلد
أخبرك بأن الدائ���ن/ المحكوم له: صندوق 
الفلس���طيني  االقتصادي  المجلس  المرأة 

بكدار للتنمية واالعمار � رام الله
قد أبرز لهذه الدائرة  شيك

تحمل توقيعك/ بصمتك ومستحقة األداء 
بمبلغ 1685 شيقل اسرائيلي

 المرفق عنها صورة لالطالع
لذلك فإنه يتوجب حض���ورك ومراجعتك 
بال���ذات أو إرس���ال وكي���ل عن���ك لدائرة 
التنفيذ خالل اس���بوعين م���ن تاريخ هذا 
اإلعالم وفقًا ألح���كام المادة 10 من قانون 
التنفي���ذ الفلس���طيني حس���ب األصول، 
وإذا ل���م تبادر بذلك فس���وف تقوم دائرة 
القانون  التنفيذ حسب  بإجراءات  التنفيذ 

لذا اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي 
شمال رام الله

رقم الملف: 633/ج/2022
التاريخ: 2022/1/6

إعالن صادر عن دائرة األراضي شمال 
رام الله

يعلن للعم���وم أنه تقدم إلى دائرة األراضي 
شمال رام الله الس���يد/ة جزيلة عبد الكريم 
مصطف���ى الرابي بواس���طة الوكي���ل العام 
محمود محمد احمد غيث بموجب العامة رقم 
2021/4864 الص���ادرة بتاريخ 2021/7/18 

وزارة العدل
الص���ادرة من كات���ب عدل  تصدي���ق وزارة 

العدل
وذلك بمعامل���ة بيع على أراض���ي بني زيد 
الغربي/ دير غس���انة حوض رقم 19 قطعة 

رقم 78
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه 
إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة أيام 
من تاريخ نش���ر هذا اإلع���الن وبخالف ذلك 
يتم الس���ير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الموكل )المالك(          اسم الوكيل

دائرة األراضي شمال رام الله

دولة فلسطين

 ديوان قاضي القضاة 

محكمة طوباس الشرعية
الرقم:  328 و “ و 331/ 2021 
التاريخ: 1443/6/3 هـ
وفق: 2022/1/6

 إعالن تبليغ حضور محاكمة 
صادر ع���ن محكمة طوباس الش���رعية في 

الدعوى أساس 328 و 329 و 331/ 2021 
 إلى المدعى عليه: يوسف جمال سعيد أبو 
الزين من رمانة وحاليا في المانيا ومجهول 
محل االقامه فيها وليس له مكان إقامة في 

فلسطين.
يقتضى حضورك إل����ى محكم�ة ط�وب�اس 
الش�رعي�ة ي�وم الخم�ي�س الواق�ع ف�ي 10/ 
2 / 2022 م الساعة التاسعة صباحًا وذلك 
للنظر في الدع���وى 328/ 2021 م المقامة 
عليك من قبل زوجتك الداخل بها بصحيح 
العقد الش���رعي غادة مرعي احمد أبو الزين 
من طوب���اس وس���كانها وموضوعها نفقة 
صغ���ار والدع���وى أس���اس 329/ 2021 م 
وموض�وعها نفق�ة زوج�ة وال�دعوى أس�اس 
331/ 2021 م وموض�وعه���ا تفري�ق للن�زاع 
والشقاق. فإذا لم تحضر في الوقت المعين 
أو ترسل وكياًل عنك أو تعتذر ترى الدعوى 

بحقك غيابيًا. 
ابلغك ذلك حسب األصول، تحريرًا في 3 / 

6 / 1443 ه� وفق 6 / 1 / 2022م.
قاضي طوباس الشرعي
 بشار محمد داود

دولة فلسطين 

ديوان قاضي القضاة 

المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

المحكمة الشرعية في الخليل
التاريخ: 1443/5/26هـ
الموافق: 2021/12/30م

مذكرة تبليغ حكم غيابي صادرة عن 
محكمة الخليل الشرعية في الدعوى 

أساس 2021/296 
الى المدعى علي���ه: علي امين علي مناصرة 
– من بني نعيم س���ابقًا وس���كان البرازيل 
حاليًا ومجهول مح���ل اإلقامة فيها – وآخر 
مح���ل إقامة له ف���ي منزل وال���ده في بني 
نعيم – وج�ه - طريق عربية بجانب مسجد 

المهاجرين.
 أبلغك أن���ه قد صدر الحكم ف���ي الدعوى 
أس���اس 2021/296 المقامة عليك من قبل 
المدعية عيشة عدنان إسماعيل مناصرة – 
من بني نعيم وس���كانها تحمل هوية رقم 
854673829، وكيلته���ا المحامية ميرفت 
التكروري . والتي موضوعها طلب التفريق 
للن���زاع والش���قاق والض���رر، فق���د حكمت 
بتصديق قرار الحكمين المتضمن التفريق 
بين المدعية عيش���ة المذك���ورة والمدعى 
علي���ه عل���ي المذك���ور بطلقة أول���ى بائنة 
بينونة صغرى للنزاع والشقاق المستحكم 
بينهما بعد الدخول وفق نسبة االساءة من 
ال���زوج المدعى عليه عل���ي المذكور 80% 
ونسبة االساءة من الزوجة عيشة المذكورة 
%20 وان للمدعية عيش���ة المذكورة الحق 
بمطالبة المدع���ى عليه علي المذكور بمبلغ 
ألف وخمس���مائة وتسعة وثالثون  وقدره 
دين���ارا اردنيا وثمانون قرش���ا ) 1539.8 ( 
من حقوقها المس���جلة لها في وثيقة عقد 
زواجها وان عليها العدة الش���رعية اعتبارا 
من تاريخه ادناه ووانها ال تحل له اال بعقد 
ومه���ر جديدين ما لم تكن مس���بوقة منه 
بطلقتين على ان يتم احتس���اب الرس���وم 
التحكيم  واتعاب  القانوني���ة  والمصاريف 
بي���ن الطرفي���ن المتداعيي���ن المذكورين 
حسب نسبة االس���اءة التي قررها الحكمان 
والمشار اليها أعاله وضمنت المدعى عليه 
مبلغ خمس���ة عش���ر دينارا اردني���ا اتعاب 
محاماة لوكيل���ة المدعية حكما غيابيا قابال 
لالعتراض واالس���تئناف وتابعا له موقوف 
النف���اذ عل���ى تصديقه من قب���ل محكمة 
الموقرة والتأشير بما  االستئناف الشرعية 
يل���زم على وثيقة عقد ال���زواج الصادرة عن 
محكمة الخليل الش���رعية بتاريخ 14 / 7 / 
2015 م رقم ) 0055007 ( بعد اكتس���اب 
الحكم الدرج���ة القطعية فهم علنًا تحريرًا 
في 26 جمادى االولى لسنة 1443 ه� وفق 

30 / 12 / 2021 م .
قاضي الخليل الشرعي
خلدون خالد احمد العويوي

دولة فلسطين

السلطة القضائية

ورقة اخبار لتبليغ حكم بالنشر

صادر عن دائرة تنفيذ يطا
تاريخ التحرير: 2021/12/29

  هيئة القاضي: حسام مسودة

في الدعوى رقم 2021/2289 تنفيذ
المحك���وم عليه: س���يف الح���ق منصور 
احمد عواودة هوي���ة رقم 411140874 
� يط���ا، الس���موع، رافات، بجان���ب بقالة 

مناضل أبو عواد.
الرقم: 2021/78

التاريخ: 2021/7/18
الصادرة من محكمة صلح يطا 

المحك���وم ب���ه:.. تقرر المحكم���ة الحكم 
بإل���زام المدع���ى عليه بدف���ع مبلغ 897 
ش���يكل للجه���ة المدعي���ة وتضمي���ن 
المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 
30 دين���ار اتعاب محام���اة ورد المطالبة 

بالفائدة القانونية.
المبلغ: 52.0 دينار اردني

الدائن/ المحكوم له: ش���ركة االتصاالت 
)بالتل( ممثلة في ممثلها  الفلسطينية 

القانوني � نابلس.
تقرر وعماًل بأحكام المادة 10 من قانون 
التنفيذ إش���عارك بطرح اإلعالم المذكور 
أعاله وف���ي حال انقضاء الم���دة المقررة 
قانون���ًا في ظ���رف 14 ي���وم اعتبارا من 
تاريخ تبليغك هذا اإلخبار دون مراجعة 
الدائرة أو تنفيذ مضمون القرار المحكوم 
به أعاله سيتم مباشرة إجراءات التنفيذ 

بحقك وفقًا لألصول.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي 
رام الله

رقم الملف: 636/ج/2022
التاريخ: 2022/1/6

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعلن الطالع العم���وم بأنه تقدم إلى دائرة 
األراضي رام الله الس���يد/ة  مهدية موسى 
عطية الشجاعية بواس���طة الوكيل الدوري 
مصطف���ى رائ���د مصطف���ى عب���د الحميد 
بموجب الدورية رقم 2021/27117 بتاريخ 
2021/12/27 ع���دل رام الل���ه والمعطوفة 
عل���ى العام���ة رق���م 2020/8537 بتاري���خ 

2020/7/20 عدل رام الله
الصادرة من كاتب عدل رام الله
وذلك بمعاملة بيع على اراضي 

دير جرير حوض رقم 3 قطعة رقم 14
دير جرير حوض رقم 5 قطعة رقم 173
دير جرير حوض رقم 9 قطعة رقم 43
دير جرير حوض رقم 2 قطعة رقم 67

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه 
إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة أيام 
من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.

اسم الموكل 
)المالك(

اسم الوكيل

موس����ى  مهدية 
عطية الشجاعية

مصطفى  رائد  مصطفى 
عبدالحميد

دائرة األراضي رام الله

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي 
رام الله

رقم الملف: 623/ج/2022
التاريخ: 2022/1/6

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
يعلن الطالع العم���وم بأنه تقدم إلى دائرة 
األراض���ي رام الله الس���يد/ة  احمد محمود 
عودة بواس���طة الوكيل ال���دوري مصطفى 
رائد مصطفى عبد الحميد بموجب الدورية 
رق���م 2022/255 بتاري���خ 2022/1/5 عدل 

رام الله
الصادرة من كاتب عدل رام الله

وذلك بمعاملة بيع عل���ى اراضي دير جرير 
حوض رقم 2 قطعة رقم 73

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه 
إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة أيام 
من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.

الموكل  اسم 
)المالك(

اسم الوكيل

محمود  احم����د 
احمد عودة

رائد مصطفى  مصطفى 
عبدالحميد

دائرة األراضي رام الله

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي 
شمال رام الله

رقم الملف: 590/ج/2022
التاريخ: 2022/1/6

إعالن صادر عن دائرة األراضي شمال 
رام الله

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي 
شمال رام الله السيد/ة معاذ ابراهيم محمد 
خل���ف وذلك بصفة وكي���ال دوريا  بموجب 
بتاري���خ   2021/77/2535 رق���م  الدوري���ة 
2021/11/10 والمعطوف���ة عل���ى الوكاالت 
بتاري���خ   2021/61/2481 ارق���ام  العام���ة 
2021/8/24 والوكال���ة رقم 2021/3/2504 
رق���م   والوكال���ة   2021/9/27 بتاري���خ 
 2021/8/31 بتاري���خ   2021/31/1486

وجميعها تصديق وزارة العدل
الص���ادرة من كاتب ع���دل   تصديق وزارة 

العدل
وذل���ك بمعاملة بيع عل���ى أراضي رنتيس 

حوض رقم 22 قطعة رقم 119
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه 
إلى دائرة األراضي خالل فترة خمس���ة أيام 
من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.

الم���وكل  اس���م 
)المالك(

اسم الوكيل

ومحمد  ورأفت  طارق 
ابناء  ونيفين ومرفت 
وبن���ات فريد محمود 

احمد

ابراهيم  معاذ 
محمد خلف

دائرة األراضي شمال رام الله

دولة فلسطين

محكمة تسوية األراضي

 والمياه رام الله

تبليغ بالنشر

علم وخبر وتبليغ بالنشر

في القضية رقم 2020/82
صادر عن محكمة تسوية أراضي بيتللو

طال���ب التبليغ المعترض علي���ه : 1. احمد 
محمود احمد طه 2. محمد محمود احمد طه.
 المطل���وب تبليغ المعت���رض : زياد محمد 

احمد ابراهيم 
 الموضوع : _ تبليغ محكمة جلس���ة بالنشر 

في إحدى الصحف المحلية . 
أق���ام المعت���رض ه���ذا االعت���راض ض���د 
المعت���رض عليه���م أصل���ه م���ن بيتلل���و 
وعنوانه القدس / جب���ل الزيتون . أعلمكم 
أن المعترض عليه ي���ود تبليغكم بحضور 
اعتراضكم  االعتراض البداء  موعد جلس���ة 
الذي تقدمتم به ويحمل الرقم 82 - 2020 
قولكم  بحقكم حس���ب  المطالبة  موضوعه 
لقطع���ة األرض رق���م ) 14 ( حوض ) 19 ( 
من أراضي بيتللو ، وقد تقرر تعيين جلسة 

للنظر بها يوم الموافق 2022/1/25. 
لذا يقتضي بكم حضور جلس���ة المحكمة 
وف���ي ح���ال ع���دم حضورك���م س���يتم رد 

االعتراض. 
رئيس قلم محكمة تسوية أراضي رام 
الله والبيرة 
عهد زيد

دولة فلسطين

ديوان قاضي القضاة

محكمة الرام الشرعية 
التاريخ 3/ جمادى اآلخرة/ 1443 هـ
وفق 2022/1/6

إعالن حصر إرث صادر عن محكمة 
الرام الشرعية

لقد تقدم المس���تدعي: محمد عبد السميع 
جودت خليفة من الجيب وس���كانها يحمل 
هوية رقم 853896595، وكيال عن حس���ن 
يوس���ف ادعي���س بموج���ب وكال���ة عامة 
صادرة عن المفوضية الفلسطينية العامة 
� كن���دا بتاري���خ 2021/11/4 رقم 229884 
باس���تدعاء يطلب فيه تسجيل حجة حصر 
ارث المرحومة محاسن حسن يوسف ابداح 
من اهالي بيت حنينا توفيت ودفنت فيها 
بتاري���خ 2020/11/29م وانحص���ر ارثه���ا 
الشرعي في والدها حسن يوسف ادعيس 
فق���ط ال غي���ر وأن���ه ال وارث وال مس���تحق 
للتركة س���وى من ذكر وان الوارث المذكور 
بالغ. فمن له ح���ق االعتراض على مضمون 
هذا االس���تدعاء عليه مراجعة محكمة الرام 
الشرعية خالل عشرة أيام من تاريخ النشر.

 تحري���رًا في 3 جمادى اآلخ���رة لعام 1443 
هجري وفق 2022/1/6م.

قاضي الرام الشرعي
علي محمود البواية

دولة فلسطين

السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر 

صادر عن دائرة تنفيذ نابلس
تاريخ التحرير: 2021/12/14
رقم القضية:  2019/7961 سجل تنفيذ
إلى المدي���ن/ المحكوم علي���ه: عمر محمد 
س���يف الدين العقاد بصفته مالك مطبعة 

آدم 412659179 � رام الله � البيرة
أخب���رك ب���أن الدائن/ المحكوم له: ش���ركة 
عبد الرحم���ن حجاوي وأوالده 562489054 

� نابلس
قد أبرز لهذه الدائرة شيكات

تحمل توقيعك/ بصمتك ومستحقة األداء 
بمبلغ 3545 شيقل اسرائيلي

 المرفق عنها صورة لالطالع 
لذلك فإنه يتوجب حض���ورك ومراجعتك 
بال���ذات أو إرس���ال وكي���ل عن���ك لدائرة 
التنفيذ خالل اس���بوعين م���ن تاريخ هذا 
اإلعالم وفقًا ألحكام الم���ادة 10 من قانون 
التنفيذ الفلس���طيني حسب األصول، وإذا 
لم تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ 
لذا  القان���ون  التنفيذ حس���ب  بإج���راءات 

اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين

محكمة تسوية األراضي

 والمياه رام الله

تبليغ بالنشر

علم وخبر وتبليغ بالنشر

في القضية رقم 2021-9

صادر عن محكمة تسوية أراضي 
دير ابزيع

طالب التبليغ المعت���رض: فاروق مصطفى 
عبد الله ابراهيم

المطلوب تبليغ المعترض عليه:  سارة غازي 
احم���د، أمجد غازي احمد، مراد غازي عبد الله 
احمد، مهند غازي عبد الله احمد، مؤيد غازي 

احمد، حنان غازي احمد.
الموض���وع: اعتراض على تس���جيل قطعة 
األرض رق���م 27 حوض 7 م���ن اراضي دير 

ابزيع.
أق���ام المعت���رض ه���ذا االعت���راض ض���د 

المعترض عليهم وهم خارج البالد.
أود أن أعلمكم، بأن المعترض المذكور أعاله 
قد تق���دم باعتراض لدى محكمة تس���وية 

أراضي دير ابزيع يحمل الرقم 2021-9
الموضوع: اعتراض حصة ارثية  

وقد تقرر بموجب ذلك تعيين جلسة للنظر 
فيه���ا المواف���ق 2022/2/22 ، لذا يقتضي 
عليك تقديم الئح���ة جوابية خالل 15 يوما 
من تاري���خ تبليغ���ك الئحة الدع���وى وفق 
المادة 62 م���ن قانون اص���ول المحاكمات 

المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
واذا لم تحضر او ترس���ل وكيال عنك سوف 

يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون.
رئيس قلم محكمة تسوية أراضي رام 
الله والبيرة
عهد زيد

دولة فلسطين

السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر

صادر عن دائرة تنفيذ يطا
تاريخ التحرير: 2022/1/5
رقم القضية:  2021/2521 سجل تنفيذ
إل���ى المدين/ المحكوم علي���ه: مالك عزات 
احمد اب���و عيد 918281650� يطا، وس���ط 

البلد
أخب���رك ب���أن الدائن/ المحكوم له: ش���ركة 
والم���واد  األلب���ان  لمنتج���ات  الجبرين���ي 

الغذائية 562461038 � الخليل
قد أبرز لهذه الدائرة شيكات

تحمل توقيعك/ بصمتك ومستحقة األداء 
بمبلغ 5000 شيقل اسرائيلي

المرفق عنها صورة لالطالع
لذلك فإنه يتوجب حض���ورك ومراجعتك 
بال���ذات أو إرس���ال وكي���ل عن���ك لدائرة 
التنفيذ خالل اس���بوعين م���ن تاريخ هذا 
اإلعالم وفقًا ألحكام الم���ادة 10 من قانون 
التنفيذ الفلس���طيني حسب األصول، وإذا 
لم تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ 
لذا  القان���ون  التنفيذ حس���ب  بإج���راءات 

اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

فقد بطاقة هوية
أعلن أن���ا بكر احمد اس���ماعيل دبابس���ة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحم���ل الرق���م 851946699، الرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز ش���رطة، 

وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
أعلن أنا صبحة محمد س���ليمان أبو تحفة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحم���ل الرق���م 408943694، الرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز ش���رطة، 

وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
أعل���ن انا أحم���د مصباح محم���د هوارين 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحم���ل الرق���م 944691260، الرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز ش���رطة، 

وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
أعل���ن أنا ديان���ا وليد مصطف���ى جوالني 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحم���ل الرق���م 411652456، الرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز ش���رطة، 

وله جزيل الشكر.

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل االراضي

دائرة االراضي في سلطة االراضي 
نابلس

رقم الملف: 44972/ج/2022
التاريخ: 2022/1/30

إعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة االراضي 
نابلس السيد/ة صفاء توفيق أحمد مخالفة 
وذلك بصف���ة وكيال خاصا بموجب الوكالة 
بتاريخ   2103/2021/20187 رقم  الخاصة 
2021/12/15 ع���دل نابل���س والمعطوفة 
عل���ى الخاصة رق���م 2063/2021/12362 

بتاريخ 2021/8/22 عدل نابلس
الصادرة من كاتب عدل   

وذل���ك بمعاملة بي���ع على أراض���ي عقربا 
حوض رقم 50 قطعة رقم 50

فمن له اعتراض على ذل���ك عليه التقدم 
باعتراضه إلى دائ���رة االراضي خالل فترة 
خمس���ة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن، 
وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة 

حسب األصول ووفقًا للقانون.

الم���وكل  اس���م 
)المالك(

صف���اء  الوكي���ل   
أحم���د  توفي���ق 

مخالفة

رضية عب���د الرحمن 
بني  الحمي���د  عب���د 

جامع
دائرة االراضي نابلس

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي 
عرابة

رقم الملف: 566/ج/2022
التاريخ: 2022/1/6

إعالن صادر عن دائرة األراضي عرابة
يعلن للعموم أن����ه تقدم إلى دائرة األراضي 
عرابة الس����يد/ة كرم فهيم ذياب مش����اقي 
وكي����ال ع����ن نهاد محم����د س����عيد خليل + 
كارم، ذي����اب ابن����اء فهيم ذياب مش����اقي 
عدل   2030/2021/5990 الخاص����ة  بموجب 
نابلس بتاري����خ 2021/5/17 وبموجب وكالة 
 2021/11/25 بتاري����خ   002016 الصلي����ب 
برق����م التوثي����ق 461/2021/17033  أصرح 
ببيع كامل حصص موكليني بالقطعة أعاله، 

تقسم الحصص بين المشترين بالتساوي.
الصادرة من كاتب عدل   نابلس

وذلك بمعاملة بي����ع على اراضي جبع حوض 
رقم 29 قطعة رقم 12

فمن ل����ه أي اعتراض على ذلك عليه التقدم 
باعت����راض إل����ى دائرة األراض����ي خالل فترة 
خمس����ة أيام من تاريخ نش����ر ه����ذا اإلعالن 
وبخالف ذلك يتم الس����ير بالمعاملة حسب 

األصول ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(      اسم الوكيل

دائرة األراضي عرابة

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة االراضي في سلطة

 االراضي رام الله
رقم الملف: 545/ج/2022
التاريخ: 2022/1/6

إعالن صادر عن سلطة األراضي 
رام الله

يعلن للعموم أن���ه تقدم إلى دائرة أراضي 
رام الله الس���يد/ة حس���ين نمر حسين ابو 
الف���ول بواس���طة الوكيل ال���دوري محمد 
خليل حس���ين قرافش���ة بموجب الدورية 
2007/1753 بتاري���خ 2007/2/17 عدل رام 

الله
الصادرة من كاتب عدل رام الله

وذلك بمعاملة بيع على أراضي عين عريك 
حوض رقم 2 قطعة رقم 112

فمن ل���ه اعتراض على ذل���ك عليه التقدم 
باعت���راض إلى دائرة األراض���ي خالل فترة 
خمس���ة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة 

حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(            اسم الوكيل
دائرة األراضي رام الله

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي 
طوباس

رقم الملف: 602/ج/2022
التاريخ: 2022/1/6

إعالن صادر عن دائرة األراضي 
طوباس

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي 
طوباس الس���يد/ة صقر جابر حمدان جابر 
بصفتي وكيال خاصا عن عزية وهدية ابنتا 
محمد حس���ن الحاج عمر بالوكالة الخاصة 
218/2022/38ع���دل طوب���اس 2022/1/6 
والمعطوفة على الدورية 153/2016/1091 

عدل طوباس 2016/5/12
الصادرة عن كاتب عدل طوباس 

وذل���ك بمعاملة بيع عل���ى اراضي طوباس 
حوض رقم 12 قطعة رقم 184

فمن ل���ه أي اعت���راض على ذل���ك التقدم 
باعت���راض إلى دائرة األراض���ي خالل فترة 
خمس���ة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب 

األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

حس���ن  محمد  هدية 
الحاج عمر

جابر  صقر   
حمدان جابر

دائرة األراضي طوباس

دولة فلسطين

السلطة القضائية

ورقة إخبار لتنفيذ حكم بالنشر 

صادر عن دائرة تنفيذ نابلس
تاريخ التحرير 2021/12/8
هيئة القاضي: هيثم غنام
في الدعوى رقم 2021/7386 تنفيذ
المحك���وم عليه:  رأفت عم���ر عبد العزيز 
خليل � نابلس، الساوية، بجانب المدرسة 

األساسية - الساوية
الرقم: 2020/1617
التاريخ: 2021/5/6

الصادر من محكمة صلح نابلس
بإلزام  المحكم���ة  ب���ه: حكمت  المحكوم 
المدع���ى عليه بدفع مبل���غ وقدره 3860 
ش���يكل للمدعي مع تضمينه الرس���وم 
والمصاريف ومبلغ 80 دينار بدل اتعاب 

محاماة.
الدائ���ن/ المحك���وم له: عل���ي مصطفى 

عيسى بني جابر 905030029 � نابلس
تقرر وعماًل بأحكام المادة 10 من قانون 
التنفيذ إش���عارك بطرح اإلعالم المذكور 
أعاله وف���ي حال انقضاء الم���دة المقررة 
قانون���ًا في ظ���رف 14 ي���وم اعتبارا من 
تاريخ تبليغك هذا اإلخبار دون مراجعة 
الدائرة أو تنفيذ مضمون القرار المحكوم 
به أعاله سيتم مباشرة إجراءات التنفيذ 

بحقك وفقًا لألصول.
مأمور التنفيذ

إخطار مكتبي بدون اإلجحاف 
بالحقوق

المخط���ر: مع���اذ محمد رج���ب مطير حامل 
هوي���ة رق���م 992535393، م���ن رام الله، 
بواس���طة وكيله المحامي رشاد فشافشة � 

رام الله، عمارة اإلسراء � ط6.
المخطر اليه: زكي س���فيان رفيق مقدادي 
من رام الله، ام الشرايط، شارع دير ياسين 

حامل هوية رقم 941647067.
بدون  بقيمة ش���يك  المطالبة  الموض���وع: 

رصيد قيمته 4000 أربعة آالف شيقل.

أسباب اإلخطار
1. حي���ث أن���ك قد قم���ت بتحرير ش���يك 
وبدون رصيد مسحوب على بنك االستثمار 
الفلس���طيني ويحمل الرق���م 30000050 
بقيمة 4000 اربعة آالف شيقل ومستحق 

االداء بتاريخ 2021/11/10.
2. ل���دى ع���رض الش���يك المذك���ور أعاله 
للصرف أعيد دون صرف وذلك لعدم وجود 
رصي���د كاف و/أو غير معد للدفع و/أو قمت 

بتوقيف صرفه بسوء نية.
3. ل���ذا: فإننا نخطرك بض���رورة دفع المبلغ 
المس���تحق عليك المذك���ور والبالغ قيمته 
4000 أربعة آالف شيقل فقط ال غير خالل 
م���دة أقصاها عش���رة أيام من���ذ تبليغكم 
ه���ذا االخط���ار وذل���ك لن���ا ف���ي المكتب 
المبين عنوانه اعاله و/أو لموكلنا ش���خصيًا 
وبعكس ذلك س���نضطر آس���فين إلى رفع 
الدعاوى الحقوقية والجزائية أمام المحاكم 
أموالكم وحس���اباتكم  ضدك والحجز على 
المطالب  المبلغ  بدفع  إللزامكم  وحبس���كم 
ب���ه وتضمينك���م أيض���ًا كاف���ة الرس���وم 
والمصاري���ف وأتع���اب محام���اة والفائدة 
القانونية منذ تاريخ اس���تحقاق الشيكات 
وحتى الس���داد التام، أنتم ف���ي غنى عن 

كل ذلك.
هذا مع االحترام،

تحريرًا بتاريخ     /2022/1
وكيل المخطر 

المحامي رشاد فشافشة

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي 

دائرة األراضي في سلطة األراضي 
طولكرم

رقم الملف: 448/ج/2022
التاريخ: 2022/1/5
إع���الن صادر عن دائ���رة األراضي طولكرم 
الس���يد/ة عمر ع���ادل مصطفى الحس���ن 
وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الدورية 

رقم 2021/8828 تاريخ 2021/11/14
الصادرة من كاتب عدل طولكرم  

وذل���ك بمعاملة بيع عل���ى اراضي طولكرم 
حوض رقم 8182 قطعة رقم 20

فمن له اعتراض على ذل���ك عليه التقدم 
باعتراض إلى دائ���رة األراضي خالل فترة 
خمس���ة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن، 
وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة 

حسب األصول ووفقًا للقانون.

الم���وكل  اس���م 
)المالك(

الوكيل

اي���ان ناصر صالح 
مرشد

ع���ادل  عم���ر 
مصطفى الحسن

دائرة األراضي طولكرم

دولة فلسطين

السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر

صادر عن دائرة تنفيذ حلحول
تاريخ التحرير: 2021/12/28
رقم القضية:  2021/3698 سجل تنفيذ
إلى المدين/ المحك���وم عليه: محمد نظمي 
عل���ي حساس���نة 908308786 � حلحول � 

الشيوخ
أخب���رك بأن الدائ���ن/ المحك���وم له: صالح 
العس���لي  الرحم���ن  عب���د  ف���الح  محم���د 

961050234 � الخليل
قد أبرز لهذه الدائرة شيك 

تحمل توقيعك/ بصمتك ومستحقة األداء 
بمبلغ 25000 ش���يقل اس���رائيلي � 7500 

دوالر أمريكي.
 المرفق عنها صورة لالطالع

لذل���ك فإنه يتوجب حض���ورك ومراجعتك 
بال���ذات أو إرس���ال وكي���ل عن���ك لدائ���رة 
التنفي���ذ خالل اس���بوعين م���ن تاريخ هذا 
اإلعالم وفقًا ألحكام الم���ادة 10 من قانون 
التنفيذ الفلس���طيني حسب األصول، وإذا 
لم تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة التنفيذ 
بإج���راءات التنفي���ذ حس���ب القان���ون لذا 

اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

فقد بطاقة هوية
اكتابا � طولكرم: أعلن أنا شكري سهيل عبد 
الرحم����ن محاجنة عن فق����د بطاقة هويتي 
الشخصية التي تحمل الرقم 958069346، 
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز 

شرطة، وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
طولكرم: أعلن أنا أريج يوسف أحمد هوجي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحم���ل الرق���م 401619333، الرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة، وله 

جزيل الشكر.

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي 
عرابة

رقم الملف: 554/ج/2022
التاريخ: 2022/1/6

إعالن صادر عن دائرة األراضي عرابة
يعل���ن للعم���وم أن���ه تق���دم إل���ى دائرة 
األراض���ي عرابة الس���يد/ة ذي���اب فهيم 
ذياب مش���اقي وكيال عن فاتن���ة، أماني، 
حياة أبن���اء فهيم ذياب مش���اقي، أماني 
حسين حسني مش���اقي بموجب الدورية 
بتاريخ  نابلس  ع���دل   5991/2021/2030
2021/5/17، الحص���ص المباعة: حس���ب 

الدورية
الصادرة من كاتب عدل   نابلس

وذلك بمعاملة بيع على اراضي جبع حوض 
رقم 29 قطعة رقم 12

فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم 
باعتراض إلى دائ���رة األراضي خالل فترة 
خمس���ة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب 

األصول ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(       اسم الوكيل

دائرة األراضي عرابة

دولة فلسطين

 هيئة تسوية االراضي

 والمياه 

محكمة تسوية قلقيلية

مذكرة دعوى معترض عليهم 
بالنشر

صادر عن محكمة تسوية قلقيلية 
في االعتراض رقم 2019/197

 ال���ى المعت���رض عليهم : ورث���ة فتحي 
يوسف محمد يامين 

يقتض���ي حضوركم الى محكمة تس���وية 
الس���اعة   2022/3/13 بتاري���خ  قلقيلي���ة 
الحادية عشرة صباحًا للنظر في االعتراض 
م���ن  عليك���م  المق���ام   2019/197 رق���م 
المعترضة يس���رى يوس���ف محمد يامين 
والمعت���رض ب���در النعام يوس���ف محمد 
عامر ) يامين ( بواسطة وكيلهم المحامي 
خالد س���لمان و / او من ين���وب عنه والذي 
موضوعه اعتراض على قطع األراضي رقم 
) 49 + 48 ( ح���وض رق���م ) 17 ( الخالالت 
م���ن اراض���ي جي���ت ، وعليك���م الحضور 
للمحكمة بتاري���خ 13/03/2022 ويتوجب 
عليكم تقديم الئحة جوابيه خالل خمسة 
عش���ر يوم من تاريخ تبليغكم حسب نص 
المادة ) 20 ( من قانون اصول المحاكمات 
الحقوقية والمدنية النافذ وإذا لم تحضروا 
/ او تنيبوا وكيل عنكم س���وف يتم السير 
ف���ي االعت���راض بحقكم حس���ب األصول 

والقانون .
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

رئيس قلم محكمة تسوية قلقيلية
رشا زيتاوي

فقد بطاقة هوية
طم���ون : اعلن انا يزي���د محمد خضر بني 
عوده  عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية 
و التي تحمل الرق���م 402703110 الرجاء 
ممن يجدها تس���ليمها ال���ى اقرب مركز 

للشرطة و له جزيل الشكر.

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس 
رقم الملف:  2/ق/2022
التاريخ: 2022/1/6

إعالن صادر عن دائرة تسجيل 
أراضي نابلس

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل 
أراضي نابلس السيد/ة سحر ناجي محمد 
جعارة وذلك بصف���ة وكيال دوريا بموجب  
الوكال���ة الدورية رق���م 776/2020/1926 

بتاريخ 2020/1/19 عدل نابلس
معامل���ة البيع عل���ى القطع���ة 11/1 من 

الحوض 8 من اراضي نابلس.
فمن له اعتراض عل���ى ذلك عليه التقدم 
باعتراضه إلى دائرة التسجيل خالل فترة 
خمس���ة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن، 
وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة 

حسب األصول ووفقًا للقانون.

الم���وكل  اس���م 
)المالك(

الوكيل

عبد  باس���م  محمد 
قاس���م  اللطي���ف 

جعارة  

ناج���ي  س���حر 
محمد جعارة

دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي 
نابلس

رقم الملف: 522/ج/2022
التاريخ: 2022/1/6

إعالن صادر عن دائرة األراضي 
نابلس

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي 
نابل���س الس���يد/ة هاني راج���ح ابراهيم 
مبسلط وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب 
الوكال���ة الخاص���ة رق���م 4999/21 تاريخ 

2021/9/16
الص���ادرة من كات���ب عدل س���فارة دولة 

فلسطين � أبو ظبي  
وذلك بمعاملة بيع عل���ى أراضي بيت ايبا 

حوض رقم 11 قطعة رقم 96
فمن له اعتراض عل���ى ذلك عليه التقدم 
باعتراض الى دائرة األراضي خالل خمسة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول 

ووفقا للقانون.

الم���وكل  اس���م 
)المالك(

اسم الوكيل

يزن فهد حس���ن 
آل إسماعيل

راج���ح  هان���ي 
ابراهيم مبسلط

دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل االراضي

دائرة االراضي في سلطة االراضي 
نابلس

رقم الملف: 524/ج/2022
التاريخ: 2022/1/6

إعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس 
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة االراضي 
نابلس السيد/ة حسن صالح حسن حسن 
وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة  
الخاصة رق���م 2022/1 بتاريخ 2022/1/2 

عدل طولكرم
الصادرة عن كاتب عدل  

وذلك بمعاملة بيع على اراضي برقا حوض 
رقم 2 قطعة رقم 10

فمن له اعتراض عل���ى ذلك عليه التقدم 
باعتراضه إلى دائ���رة االراضي خالل فترة 
خمس���ة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن، 
وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة 

حسب األصول ووفقًا للقانون.

الم���وكل  اس���م 
)المالك(

الوكيل

الكريم  عب���د  محمد 
عبد الله نصار 

صالح  حسن 
حسن حسن

دائرة االراضي نابلس
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أعرف عنه إال من خالل صفحات بعض األصدقاء المشتركين.
في مقابلة ميس���ون مع مراد، أصغيت إل���ى معلومات أعرفها 
وأخرى لم أس���مع بها. كنت أعرف أنه ابن ش���هيد وأن أمه ربته 
وأخته بعد استش���هاد والده رفيق الش���هيد ع���ز الدين، وأنه 
صاحب العديد من األغاني الشعبية مثل "سبل عيونه" ولكنني 
ل���م أكن أعرف عن عالقته بغس���ان كنفان���ي وأنه هو من قص 
علي���ه حكاية رواية "رجال في الش���مس" )١٩٦٣(، إذ التقيا معا 
في الكويت فقص الش���اعر على الروائ���ي حكايات كثيرة عن 
ما يقارب األربعين ش���خصا قطعوا الحدود العراقية الكويتية 
تهريبا، وهذه فكرة محورية في "رجال في الشمس". وهنا بيت 

القصيد في مقالي.
قاربت في مقاالت س���ابقة رواية كنفاني وكتبت عن صاحب 
الفكرة فيها وهو أبو خالد البطراوي، وقد بحثت أيضا عما يدعم 
رأيي فقرأت رأيا مشابها كتبه الباحث زياد أحمد سالمة اعتمد 
فيه على رأي وليد نج���ل محمد البطراوي. قال مراد في مقابلته 
مع ميسون رأيا مختلفا، إذ أسند قصة رواية كنفاني إلى الشاعر 

أبو خالد. والسؤال هو من هو األب الحقيقي للقصة؟
يبقى سؤاالن آخران هما:

- هل التق���ى خالد أبو خالد والناقد محم���د البطراوي معا في 
الكويت مع غسان؟ 

- هل تشابهت تجربتهما في الدخول إلى الكويت تسلال؟
إن كان���ت اإلجابة نعم فقد يكون كنفاني مزج في روايته بين 
عدة روايات سمعها، وما يدعم ذلك ما قاله البطراوي لي وهو أن 
أبطال الرواية وصلوا إل���ى الكويت ولم يختنقوا في الصهريج، 
وأن غس���ان قتلهم لخدم���ة فكرته وهي إن أي حل للمش���كلة 

الفلسطينية بعيدا عن فلسطين مصيره الفشل.
ربما بقيت مالحظة يس���أل عنها القارئ تخص شعر أبو خالد 

وعدم تلقيه في األرض المحتلة  نقديا.
حقا لماذا لم تتلق أش���عاره تلقي أش���عار محمود درويش أو 

حتى مريد البرغوثي أو عز الدين المناصرة؟
أيعود الس���بب إلى موقعه السياسي؟ أم إلى طبيعة أشعاره؟ 
أم إلى كونه مثل ش���عراء كثر عاش���وا في زمن محمود درويش 

فكانوا ضحية نجوميته؟ أم إلى أن زمننا لم يعد زمن الشعر؟
عندم���ا ق���رأت مقاطع من "معلق���ة على ج���دار مخيم جنين" 
وجدتني أقرأ صدى ال صوتا، وقد تكون ذائقتي الش���عرية هي 
المسؤولة. لقد تذكرت قصيدة درويش "أحمد الزعتر"، وتذكرت 
قصي���دة النواب في جنين، ولم أتأث���ر بقصيدة أبو خالد تأثري 

بقصيدتيهما. 
أحيانا، يقع شاعر ما ضحية شاعر آخر، وال أبرئ ذائقتي. 

إصابات خالل

 المتعمد بحق األس���رى المرضى وإس���نادا لألس���ير المريض ناصر أبو 
حميد.

وأشار إلى أن جنود االحتالل أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز بكثافة صوب 
المش���اركين في المسيرة ما أدى إصابة ثالثة ش���بان بجروح والعشرات 

بحاالت اختناق متفاوتة.
من جهتها، قالت جمعية الهالل األحمر، إن طواقمها قدمت اإلسعافات 
في كفر قدوم لثالثة شبان أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 

و2٣ حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع إلى جانب إصابة سقوط.
وف���ي قرية بيت إجزا، ش���مال غربي الق���دس المحتل���ة، منعت قوات 

االحتالل بناء منزل.
وقال���ت مصادر محلية، إن »قوات االحتالل اقتحمت القرية ومنعت بناء 
منزل واحتجزت ٣ خالطات باطون ومضخة إسمنت، في بيت إجزا؛ بدعوى 

البناء في منطقة »ج«.
وف���ي بلدة الرام، ش���مال القدس المحتلة، اس���تهدف جنود االحتالل 

مركبة بالرصاص الحي.
وقالت مصادر محلية، إن قوة كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت البلدة 
وأغلقت مدخلها الش���مالي، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق 

المواطنين.
وأكدت أن جنود االحتالل اس���تهدفوا مركبة أثن���اء مرورها بالرصاص 

الحي بعد أن رفض سائقها التوقف، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
في اإلطار، أعادت قوات االحت���الل إغالق الطريق الواصلة بين مدينتي 

جنين ونابلس، بعد أن كانت قد فتحتها لنحو ساعتين.
وقال رئيس بلدية سبس���طية محمد عازم، إن ق���وات االحتالل أعادت 
إغالق البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدتي الناقورة وسبس���طية 
بالقرب من مس���توطنة »شافي ش���مرون«، ومنعت المواطنين من العبور 

من خاللها.
وأض���اف، إن حركة المركبات تحولت نحو بلدة سبس���طية، باتجاه بلدة 

عصيرة الشمالية، ما شكل أزمة مرورية.
وأشار إلى أن آليات االحتالل أغلقت، أيضًا طرقا ترابية تربط بين أراضي 

البلدة وعدد من القرى.

الرئـيـس يـزور

 المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية 
الس���الم، وإنهاء االحتالل اإلس���رائيلي، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي 
تبذلها الش���قيقة جمهورية مصر العربية، لتحقيق المصالحة الوطنية، 
وإنهاء االنقس���ام، وإعادة إعمار ما دمره العدوان اإلسرائيلي الغاشم في 

قطاع غزة.

تشييع جثمان

وألقى الرئيس والمش���اركون نظرة الوداع األخيرة على جثمانه، وُوضع 
على نعشه إكليل من الزهور، وذلك قبل أن يتوجه الموكب الجنائزي إلى 

مقبرة مدينة البيرة، لمواراته الثرى وسط حضور كبير.

بشارة: محكمة

 والحق يسمو«، موضحا أن فريق المحامين الذي يتابع هذه القضايا قد 
نجح في إظهار عدم دستورية هذه القوانين األميركية المعدلة.

وأش���ار إلى أن »فريق المحامين الذي يعمل مع الس���لطة الوطنية منذ 
الع���ام 20١4، م���ن خالل وزارة المالية الفلس���طينية، ق���د نجح برد جميع 
القضايا المرفوعة عليها، تحت مبدأ ع���دم صالحية المحاكم األميركية، 
ولكن س���عي اللوبي الذي يقي���م القضايا المقامة ضد الس���لطة، تمكن 
بتعديل القوانين عبر الكونغرس، ومنها: تيلور فورس، واتكا، المعدالن«.

دويكات: سنحاسب

وكانت أجه���زة األمن في محافظة جنين، أطلقت، أمس، س���راح محمد 
نجل األس���ير زكريا الزبيدي  القيادي البارز في كتائب »شهداء األقصى« 
الجناح العسكري لحركة فتح وهو من أبناء مخيم جنين، بعد ليلة صعبة 
عاش���تها مدينة جنين ومخيمها تخللها إطالق ن���ار كثيف باتجاه مقار 
األجهزة األمني���ة على خلفية اعتقال الزبي���دي وتعرضه للضرب المبرح 

لحظة اعتقاله من قبل رجال األمن.
وتع���رض مبنى »المقاطع���ة« حيث تقع معظم مق���ار األجهزة األمنية 
إلطالق نار متواصل من قبل عش���رات المس���لحين، وذلك احتجاجا على 
االعتداء الذي تعرض له نجل األسير الزبيدي بالضرب، حيث نشر فيديو 

له وهو يتعرض للضرب من قبل رجال األمن.
وقال جبريل الزبيدي، ش���قيق األسير الزبيدي، »فوجئنا، أمس الجمعة، 
بتعرض محمد ابن أخي زكريا للضرب على يد عناصر من الش���رطة، ونقل 

مشهد ضربه ومحاولة بعض الناس التدخل للدفاع عنه«.
وأضاف في تصريح صحافي له، »كان محمد عند التاس���عة مس���اء في 
مدين���ة جنين ذاهبا ليش���تري بعض حاجيات البي���ت، عندما عرفنا خبر 

اعتقاله وتعرضه للضرب مع اثنين من زمالئه«.
وبعد انتش���ار فيديو ضرب الفتى محمد الزبيدي، أطلق مسلحون النار 
على مقار األجهزة األمنية، لعدة ساعات متواصلة، حتى تم إطالق سراح 

الفتية الثالثة المعتقلين ومن ضمنهم الزبيدي.
وفي تصريح���ه، رفض اللواء دوي���كات »ردود األفع���ال الخطيرة التي 
ارتكبها بع���ض مطلقي النار على قوى األمن التي أبدت حرصا ش���ديدا 
ومس���ؤوال على عدم إيقاع ضحايا من أبناء شعبنا«، معتبرا أن »مثل هذه 

األفعال والتصرفات ال تخدم إال ما يخطط له أعداء شعبنا«.
وش���دد دوي���كات عل���ى أن« محافظة جنين ب���كل مكوناته���ا األمنية 
والتنظيمي���ة والش���عبية تقف صف���ا واحدا في مواجهة م���ا يخطط له 

االحتالل اإلسرائيلي للمساس بشعبنا ومشروعنا الوطني«.
وثمن دور محاف���ظ جنين اللواء أكرم الرجوب وال���ذي أعطى تعليمات 
فورية باإلفراج عن نجل المناضل زكريا الزبيدي إكراما لوالده األس���ير في 

سجون االحتالل ولتاريخه النضالي.

»كورونا«: 5 وفيات

 كورونا، توزعت بواقع: 8 في محافظة طوباس، و5 في ضواحي القدس، 
و8 ف���ي محافظة الخلي���ل، و١٩ في محافظة بيت لح���م، و٣ في محافظة 
سلفيت، و٣٣ في محافظة رام الله والبيرة، و١0 في محافظة طولكرم، و20 
ف���ي محافظة نابلس، و5 في محافظة جنين، و١ في محافظة قلقيلية، و2 
في محافظة أريحا واألغ���وار، و42 في قطاع غزة، عقب إجراء ٣2٩5 فحصًا 

في الضفة وقطاع غزة.
ولفتت إلى أن اإلصابات النش���طة اس���تقرت عند نس���بة 0.8%، بينها 
57 مريضًا في غرف العناي���ة المكثفة، و١07 مرضى يتلقون العالج في 
المش���افي ومراكز العالج بمحافظات الضفة، 2٣ مريضًا منهم موصولون 

بأجهزة التنفس االصطناعي.
وفيما يتعل���ق بحاالت التعاف���ي، نوهت الوزارة بتس���جيل 2٣5 حالة 
تع���اٍف جديدة، توزعت بواقع ٣ في محافظ���ة طوباس، و١٩ في محافظة 
الخلي���ل، و24 في محافظة بيت لحم، و5٣ في محافظة رام الله والبيرة، و٩ 
في محافظة طولكرم، و8 في محافظة نابلس، و٩ في محافظة جنين، و١١0 

في قطاع غزة، لتنخفض نسبة التعافي عند ١.٩8%.

في اإلطار، توق���ع مدير »صحة أريحا« طارق ح���واش، أن متحور كورونا 
الجديد »أوميكرون« سيكون السائد في مختلف المحافظات خالل الفترة 

المقبلة بداًل من متحور »دلتا«.
وق���ال حواش ف���ي تصريح صحاف���ي، »الحظنا خالل فح���ص العينات 
للقادمي���ن عبر معبر الكرامة ازدياد الح���االت اإليجابية المصابة بمتحور 
»أوميكرون«، الفت���ًا إلى أنها بلغت خالل اليومي���ن الماضيين 24 إصابة 

جديدة، وهذا ما يؤكد أن المتحور الجديد سيكون السائد قريبًا جدًا«.
وأض���اف، »الحظن���ا أيض���ًا أن أول حالتين وصلتا فلس���طين كانتا من 
اإلمارات وأن من كل من خالطهما أصيب بشكل سريع، وهذا يدق ناقوس 

الخطر تجاه هذا المتحور«.

األسير أبو حميد

 اإلسرائيلي، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل وإدارة السجون، حيث 
دققوا في بطاقات العائلة الش���خصية، وجرى تحديد مدة الزيارة لعشر 

دقائق فقط.
ف���ي اإلطار، أعدت حركة فتح في قطاع غ���زة خطة لتكثيف الفعاليات 

التضامنية مع األسير أبو حميد.
وقال مدير العالقات العامة في مفوضية الشهداء واألسرى في »فتح« 
أس���امة مرتجى، إن الحركة تبلور خطة الستنهاض الجماهير في القطاع 
وتكثيف الحراك الحركي والوطني والفصائلي لدعم قضية األس���ير أبو 

حميد الذي يعاني أوضاعًا صحية غاية في الخطورة.
وأضاف مرتجى ل�«األيام«، ستبدأ الحركة أولى هذه الفعاليات بتنظيم 
حمل���ة إلكترونية لمس���اندة أبو حمي���د وس���تتبعها بتخصيص وقفة 
تضامنية ضمن الفعاليات االحتجاجية الدورية أمام مقر اللجنة الدولية 
للصلي���ب األحمر بمدينة غ���زة،، بالتوازي مع إطالق حمل���ة ميدانية في 
الجامعات لتوزيع صور أبو حميد واألس���رى المرضى على طلبة الجامعات 

واستعراض مأساتهم.
وأوضح أن الفعاليات ستش���مل، أيضًا، تنظيم مسيرة محمولة تجوب 
شوارع القطاع ستبث الكلمات المساندة لألسير أبو حميد كما يتم اإلعداد 
إلطالق حملة في أوساط الجاليات الفلس���طينية في الخارج، السيما في 
أوروبا لتنظيم وقف���ات احتجاجية أمام برلمانات دولها للمطالبة باإلفراج 

عن أبو حميد واألسرى المرضى وفضح جرائم االحتالل بحقهم.
وف���ي نابل���س، طالب���ت الفعاليات الوطني���ة، المؤسس���ات الحقوقية 
واإلنس���انية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب األحمر، بالتدخل إلنقاذ 

حياة األسير أبو حميد، خالل وقفة دعم وإسناد وسط المدينة.
وق���ال رئيس نادي األس���ير في المدين���ة رائد عامر، »رس���التنا، اليوم، 
هي مس���اندة األس���ير أبو حميد الذي يصارع المرض في المستش���فى، 

والمحكوم لمدة 7 مؤبدات و50 عاما«.
واألسير أبو حميد )4٩ عامًا( من مخيم األمعري بمدينة رام الله، معتقل 
منذ الع���ام 2002 ومحكوم بالس���جن 7 مؤبدات و50 عام���ًا، وهو من بين 
خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقالت، ولهم شقيق 
سادس شهيد وكان قد تعرض منزلهم للهدم عدة مرات على يد قوات 

االحتالل، وحرمت والدتهم من زيارتهم لعدة سنوات.
وف���ي جنين، طالبت الفعاليات الوطنية، مس���اء امس، المجتمع الدولي 
والمنظم���ات الحقوقية واإلنس���انية وأح���رار العالم بالتدخ���ل العاجل 
والضغط على س���لطات االحتالل لإلفراج عن األسير أبو حميد، كما طالبوا 
بالضغط على سلطات االحتالل لتسليم جثامين الشهداء التي تحتجزها 

في الثالجات ومقابر األرقام.
جاء ذلك خالل وقفة دعم وإس���ناد لألس���ير أبو حميد وكافة األس���رى 
في سجون االحتالل، وللمطالبة باس���ترداد جثامين الشهداء، في خيمة 

االعتصام المقامة وسط مدينة جنين.
وشارك في الوقفة مفتي قوى األمن محمد صالح وممثلون عن فصائل 

العمل الوطني واإلسالمي وذوو الشهداء وأسرى محررون.
وطالب المشاركون كافة المؤسس���ات الدولية بالعمل على إنقاذ حياة 
األس���ير أبو حميد، واإلفراج الفوري عنه وعن كافة األسرى المرضى الذين 

يعانون من سياسة اإلهمال الطبي في سجون االحتالل.
وأكدوا تواصل الحراك الش���عبي إسنادا لألس���رى، وللمطالبة بتسليم 

جثامين الشهداء التي يحتجزها االحتالل.

مخاوف فلسطينية

 قرارات الش���رعية الدولية بحل الدول���ة الواحدة كونه يواجه صعوبات 
كبيرة من بينها »س���لب« الفلس���طينيين حقهم ف���ي تقرير مصيرهم 

وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ويتابع مجدالني، إن إس���رائيل حاليا تعمل على »ضم األراضي بمعزل 
عن الس���كان وتحول التجمعات الفلس���طينية إلى تجمعات معزولة في 
إطار حكم ذاتي محدود، وبالتالي تمارس الفصل العنصري على السكان 
الواقعين تحت االحتالل بش���كل يتنافى مع القانون الدولي والش���رعية 

الدولية واتفاقيات جنيف األربع«.
ويعد ملف االستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وأحد 
األسباب الرئيسة لتوقف آخر مفاوضات للسالم بين الجانبين في نهاية 

آذار العام 20١4 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أميركية. 
وفي هذا الصدد، يقول نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير 
الوطني الفلس���طيني »فتح« صبري صي���دم، إن مفهوم المجتمع الدولي 
للتعامل مع الصراع الفلس���طيني اإلس���رائيلي يقوم على حل الدولتين 

وهو ما يجري الحديث عنه بشكل دائم. 
ويضي���ف صي���دم، إن تصاع���د اإلجراءات اإلس���رائيلية عب���ر الخطط 
االس���تيطانية ومص���ادرة األراضي وه���دم المنازل يجعل م���ن الوحدة 
الجغرافي���ة لدولة فلس���طينية إمكانية صعبة وهذا ما يش���جع البعض 

للحديث عن خيار الدولة الواحدة. 
ويتابع، إن إس���رائيل طيلة األعوام الماضية من الصراع ترفض القبول 
بالفلس���طينيين لديها كما تتعامل مع اإلسرائيليين من حيث الحقوق 
وااللتزامات وبالتالي لن تقبل بالتعامل مع ش���عب بأكمله في إطار دولة 

واحدة يتساوى فيها الجميع وتحكم األغلبية األقلية.
ويرى صيدم أن الصراع الفلس���طيني اإلسرائيلي أمام حالة استعصاء 
سياسي ال يفهم منها إال الحل على أرضية تهجير الفلسطينيين وهذا 
ما تسعى إليه الحكومة اإلسرائيلية وبالتالي الحديث عن خيار الدولتين 
أو دولة واحدة ال قيمة له أمام أجندة اليمين التي ال تريد أي فلس���طيني 

على أرضه. 
وح���ول الخطوات الفلس���طينية المتوقع التعامل معه���ا في ظل هذا 
الواقع وانس���داد األفق السياسي يشير صيدم إلى أن المجلس المركزي 
الفلس���طيني س���يجتمع نهاية الش���هر الجاري أو بداية شباط من أجل 
تدارس كافة الخيارات من بينها تصعيد المواجهة الش���عبية المباشرة 

على األرض وصوال إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي.
ولوح مسؤولون فلسطينيون أخيرا بإمكانية توجه القيادة الفلسطينية 
إللغ���اء االتفاقي���ات الموقعة مع إس���رائيل ف���ي ظل تنكره���ا للحقوق 

الفلسطينية خالل اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني. 
وس���بق أن أعلن الرئيس محمود عباس في كلمة أمام الجمعية العامة 
لألمم المتحدة في أيلول الماضي طرح مبادرة النس���حاب إس���رائيل من 
األراضي الفلس���طينية المحتلة منذ الع���ام ١٩٦7 بما فيها القدس خالل 
عام واحد، مهددا بسحب االعتراف الفلسطيني بها في حال عدم قيامها 

بذلك ومنع تحقيق حل الدولتين. 
ويطالب الفلس���طينيون بتحقيق دولة مس���تقلة إلى جانب إسرائيل 

على كامل األراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام ١٩٦7 بما 
يش���مل الضفة الغربية كاملة وقطاع غ���زة وأن تكون عاصمتها القدس 

الشرقية. 
وفي الس���ياق ذاته، يقول المحلل السياس���ي من رام الله أحمد رفيق 
عوض، إن ممارس���ات إس���رائيل في األراضي الفلس���طينية من عمليات 
تهوي���د وتغيير ديمغرافي على مدار األع���وام الماضية تجاوز خيار حل 

الدولتين.
ويضيف ع���وض، إن حل الدولتين يبقى خيارا موجودا على األرض في 
حال تمت السيطرة على »شهوة« إسرائيل االستيطانية والضغط عليها 
بش���كل جدي وقوي لوقف إجراءاتها وممارساتها التي لن تقضي فعليا 

على هذا الحل. 
واعتبر أن خيار الدولة الواحدة لش���عبين فلسطيني وإسرائيلي »وهم 
حقيقي« ألن الدولة الواحدة تس���تدعي تغيي���ر وظيفة الدولة ومفهوم 
المواطن���ة وإس���رائيل ال تقبل ذلك وال يمك���ن القبول بالمس���اواة بين 

اإلسرائيليين والفلسطينيين.
من جهته، اعتبر جاد اس���حق مدير معهد »أريج« للدراسات التطبيقية 
في القدس أن إس���رائيل تس���ابق الزمن بشكل غير طبيعي عبر مصادرة 
األراض���ي وهدم المنازل وتجريف األراضي ومصادرتها لصالح التوس���ع 

االستيطاني. 
ويقول اس���حق، إن المخططات االس���تيطانية في مناطق مختلفة من 
الضفة الغربية وش���رق القدس تش���هد تصاعدا كبيرا، مش���يرا إلى أن 
عدد المس���توطنين ب���ات يصل إلى مليون مس���توطن يقطنون في ١٦4 

مستوطنة و١24 بؤرة استيطانية.  

األردن: 25 وفاة

 بل���غ الع���دد اإلجمال���ي للح���االت المؤكدة الت���ي تتلق���ى العالج في 
المستشفيات 7١٦ حالة.

وأظهر البيان أن نس���بة إشغال أس���ّرة العزل في إقليم الشمال بلغت 
١2%، بينما بلغت نس���بة إشغال أسّرة العناية الحثيثة ٣4%، فيما بلغت 

نسبة إشغال أجهزة التنفس االصطناعي في اإلقليم ذاته ١7%.
وأضاف البيان، إن نس���بة إشغال أس���ّرة العزل في إقليم الوسط بلغت 
١8%، في حين وصلت نسبة إشغال أس���ّرة العناية الحثيثة في اإلقليم 
ذاته إلى ٣٣%، ونس���بة إش���غال أجهزة التنفس االصطناعي إلى ١٣%، 
وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسّرة العزل ١0%، ونسبة إشغال 
أس���ّرة العناية الحثيثة ١0%، فيما بلغت نس���بة إشغال أجهزة التنفس 

االصطناعي في اإلقليم ذاته ٩%.

مقتل إسرائيلي

 أعمال تخريب ونهب وحرق على مدى األسبوع الماضي في أسوأ موجة 
عنف بالبالد منذ اس���تقاللها في مطلع التسعينيات بعد انهيار االتحاد 

السوفيتي.
وأصدرت إس���رائيل في الس���ادس من كانون الثاني تحذيرا من السفر 

إلى كازاخستان.

تـونـس: المـرزوقـي

 القان���ون االنتخابي لالنتقال من النظ���ام الجمهوري الديمقراطي إلى 
نظ���ام جماهيري اس���تبدادي فوضوي، فإن الدولة س���تنهار والش���عب 

سيغرق في المعارك السياسية«.
وتابع المرزوقي، »أدعو إلى مش���اركة أكبر عدد ممكن من التونس���يين 
والتونس���يات في التظاهرات المقررة بالعاصم���ة تونس وفي كل أنحاء 
تونس يوم ١4 كانون الثاني الجاري ضد قرارات قيس س���عّيد، لمناسبة 

ذكرى انتصار الشعب على الدكتاتورية )ذكرى ثورة 20١١(«.
وق���ال، »لتكن ه���ذه االحتجاجات الش���عبية انطالق عصي���ان مدني 
يس���تعمل كل وسائل المقاومة المدنية الس���لمية إلجبار المنقلب على 
االستقالة وفرض الشرعية والنظام الديمقراطي وعلوية الدستور وعودة 
السيادة الحقيقية للش���عب عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة رئاسية 

وتشريعية تعيد لتونس االستقرار واالستثمار واالزدهار«.
وتعان���ي تونس أزمة سياس���ية منذ 25 تموز الماض���ي، حين فرضت 
إج���راءات اس���تثنائية منه���ا: تجميد اختصاص���ات البرلم���ان، وإصدار 
تش���ريعات بمراس���يم رئاس���ية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى 

جديدة.
وترف���ض غالبية القوى السياس���ية والمدنية بتون���س وبينها حركة 
»النهض���ة« هذه اإلج���راءات وتعتبره���ا »انقالبا على الدس���تور«، بينما 
تؤيدها قوى أخرى ترى فيها »تصحيحا لمسار ثورة 20١١«، التي أطاحت 

بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي )١٩87 �� 20١١(. 

»كورونا« عالميًا: تواصل

 النق���ص الكبي���ر. وتم توزيع نحو ١800 عس���كري ف���ي مختلف أنحاء 
المملكة المتحدة.

ورف���ض رئيس الوزراء بوريس جونس���ون حتى اآلن، ف���رض مزيد من 
القيود للحد من انتش���ار الفيروس، مراهنا عل���ى كثافة إجراء الفحوص 

واتساع حملة التلقيح.
وس���جلت إيطاليا ١٩7 ألفا و552 إصابة جدي���دة بفيروس كورونا خالل 
الساعات ال� 24 الماضية، مقابل ١08 آالف و٣04 إصابات في اليوم السابق.
كما سجلت البالد ١84 وفاة إضافية مقابل 22٣ وفاة في اليوم السابق، 

بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج لألنباء، امس.
وترتفع بذلك حصيلة اإلصابات اإلجمالية في البالد إلى 7 ماليين و8٣ 

ألفا و7٦2 إصابة، والوفيات إلى ١٣8 ألفا و٦٩7 وفاة.
وفي الس���ويد، أعلن الب���الط الملكي، امس، إصابة ول���ي العهد األميرة 

فيكتوريا بفيروس كورونا.
وقال البالط الملكي في بيان، إن األميرة فيكتوريا، البالغة من العمر 44 
عاما، تلقت التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا، مش���يرا إلى أنها تعاني 

من أعراض نزلة برد ولكن حالتها الصحية جيدة. 
وأش���ار البيان إلى أن األميرة فيكتوريا تتبع إرش���ادات الصحة العامة 

ودخلت هي وأسرتها في العزل بالمنزل.
وس���جلت جنوب أفريقيا 775٩ إصابة جدي���دة بفيروس كورونا، امس، 
لترتف���ع بذلك حصيلة اإلصابات اإلجمالي���ة في البالد إلى ٣ ماليين و52 

ألف إصابة.
وتراجع مع���دل االختب���ارات اإليجابية إلى ١٩% مقارن���ة ب� 2ر20% في 
اليوم الس���ابق، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج لألنباء عن المعهد الوطني 

لألمراض المعدية.
وتم تس���جيل ١١٩ وفاة إضافية، لترتفع حصيلة الوفيات اإلجمالية إلى 

٩2 ألفا و٣7١ شخصا.
وهن���اك زيادة بمقدار ١2٦ حالة في عدد من نقلوا إلى المستش���فيات 

خالل الساعات ال� 24 الماضية.
من جهة ثانية، س���جلت، امس، تعبئة أكبر في فرنس���ا ضد الشهادة 
الصحية والتلقيح المضاد ل�«كوفيد-١٩«، مع تس���جيل مشاركة ١05 آالف 
ومئتي ش���خص في التظاهرات، أي أربعة أضعاف من ش���اركوا في آخر 

تظاهرات نظمت في ١8 كانون األول، بحسب السلطات.
ويأتي ذلك بعد تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون استهدف فيها 
غير الملقحين وأثارت عاصفة سياسية تزامنا مع إقرار الجمعية الوطنية 

لمشروع قانون يجعل من الشهادة الصحية شهادة تلقيح.
وأش���ارت وزارة الداخلية إلى ثالث تظاهرات في باريس، امس، 
جمعت ١8 ألف ش���خص، إضافة إل���ى 87 ألفا ومئتين آخرين في 
س���ائر أنحاء فرنس���ا. وأصيب عش���رة ش���رطيين وتم اعتقال ٣4 

شخصا.
وكان ي���وم التعبئة الس���ابق ف���ي ١8 كانون األول جم���ع 25 ألفا و500 

شخص بينهم 5500 في باريس.
ول���م تنظم تحركات يومي 2٦ كان���ون األول والثاني من كانون الثاني 

بسبب عطلة األعياد.
وكانت ذروة تعبئة المعارضين للقيود الصحية سجلت في السابع من 

آب عبر مشاركة 2٣7 ألف متظاهر في كل أنحاء فرنسا.
في بوردو )جنوب غرب(، تظاهر ما بين 500 وألف شخص وفق الشرطة 
وتس���عة آالف بحس���ب المنظمين، وذلك رغم المطر. وكتب على الفتات 
رفعت خالل التحرك »ثقة مفق���ودة«، مع إطالق هتافات ردا على موقف 

الرئيس الفرنسي.
وقال���ت متظاهرة ل���م تتلق اللقاح ض���د »كوفيد-١٩«، »لكنها ليس���ت 
مناهضة له«، إنها تتظاهر للمرة األولى ألن تصريحات الرئيس »أفاضت 

الكأس«.
وفي العاصمة النمساوية فيينا، تظاهر 40 ألف شخص، امس، احتجاجا 

على تدابير مكافحة  »كورونا«. 
وذكرت الش���رطة النمساوية أن التظاهرة اتس���مت بالسلمية إلى حد 

كبير.
وأضافت الش���رطة، إنه على الرغم من سلمية التظاهرة، فإنها اضطرت 
إلى إيقاف هذه المس���يرة االحتجاجية لفترة وجيزة، وذلك بعد أن حاول 

بعض المتظاهرين اختراق حاجز الشرطة.
وأوضحت الشرطة أنه تم اعتقال بعض المتظاهرين. 

وأش���ارت الشرطة إلى أنه تم نش���ر أكثر من ألف عنصر شرطي لتأمين 
التظاهرة.

وم���ن المقرر أن يصبح التطعيم إلزاميا في النمس���ا اعتبارا من ش���هر 
شباط المقبل.

وفي ألماني���ا، تظاهر اآلالف من معارضي التطعيم والمش���ككين في 
»كورونا«، امس، في هامبورغ احتجاجا على سياسة مكافحته.

وبحس���ب الش���رطة تظاهر حوالي ١٦ ألف ش���خص في فترة ما بعد 
الظهر في وس���ط المدينة تحت ش���عار »فاض الكيل. ارفعوا أيديكم 

عن أطفالنا«.
وأفادت الشرطة أيضا بأنه لم تقع حوادث كبيرة في البداية.

وعل���ى الرغم من أن المنظم طلب من المش���اركين عبر مكبرات الصوت 
مراقب���ة متطلبات ارتداء الكمامات وحفظ مس���افة التباع���د، إال أنه كان 
هناك العديد من األشخاص في التظاهرة دون أقنعة أو التزام بمسافات 

التباعد.
وكانت الش���رطة قد أعلنت ضوابط صارمة، وذكرت على موقع تويتر أن 
أحد المش���اركين في التظاهرة ارتدى نجمة داوود وكتب على مالبس���ه 

»غير مطعم«.
وفتح تحقيق أولي ضد هذا المتظاهر المتهم بشبهة التحريض.

وبس���بب التظاهرة كانت هناك عوائق مرورية في وس���ط المدينة بعد 
إغالق الطرق.  

قوات االحتالل

وفي س���ياق متص���ل، اقتحمت قوات االحتالل قرية دير نظام ش���مال 
غربي رام الل���ه، في الوقت الذي أغلق فيه مس���توطنون المدخل الوحيد 

المفتوح للقرية.
وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين تجمعوا أمام المدخل 
الوحيد المفتوح للقرية، بحماية من قوات االحتالل التي اقتحمت القرية 

في وقت سابق من مساء امس.
وتش����هد قرية دير نظام اقتحامات متكررة من قبل قوات االحتالل 

وهجمات من قبل مستوطني »حلميش« المقامة على أراضيها.
وتغلق قوات االحتالل المدخلين الش���مالي والجنوبي للقرية بالبوابات 
الحديدية، فيما تنصب حاجزا عس���كريا دائما على مدخلها الثالث، حيث 

ل بهم.
ّ
تعيق حركة المواطنين وتنك
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الجزائر: البرلمان يحقق في نقص الس��لع االستهالكية
الجزائر - د ب أ: قرر مجلس األمة الجزائري، أمس، 
إنشـــاء لجنة برلمانية للتحقيق في نقص الســـلع 

االستهالكية.
وجاء هـــذا القرار عقب اجتمـــاع لمكتب مجلس 
األمة لرؤســـاء المجموعـــات البرلمانيـــة والمراقب 
البرلماني، برئاســـة رئيس المجلس، السيد صالح 

قوجيل، طبقا لما ذكرته وكالة األنباء الجزائرية.
ونقلت الوكالة الجزائرية عن بيان عقب االجتماع، 
أنه "تناغما مع سياســـة رئيـــس الجمهورية، عبد 
المجيد تبون، ووجاهـــة غاياتها فضال عن جهده 
الجهيد وإرادته في محاربة آفة االحتكار والمضاربة 
غير المشروعة التي أضحت تأخذ أبعادا استفزازية 
جديـــدة تهدد االســـتقرار والتماســـك والمناعة 
المجتمعيـــة لالمة... يقـــرر ما يلي: إنشـــاء لجنة 
تحقيق برلمانية تعهد إليها مســـؤولية التحقيق 
والتقصي في مشاكل الندرة واالحتكار الذي طال 
بعض الســـلع والبضائع من المواد األساسية ذات 

االستهالك الواسع في الجهات األربع للجمهورية، 
وفي مختلف الجوانب ذات الصلة".

كمـــا أضـــاف البيـــان، إن هذه اللجنة ســـتعمل 
على "الوقوف على دوافع هذه األزمة ومســـبباتها 
الرئيســـة ومـــن يغذيها ويحـــوم حولها" بهدف 
"الســـعي لصد أي منـــاورات من قبـــل المضاربين 
المتكررة وأنانيتهـــم  الكيديـــة  وســـلوكاتهم 
الفردية وطمعهم الشـــخصي على حساب المنتج 

والمستهلك على حد سواء".
وشـــدد البيان في الختـــام على أن "يـــد الدولة 
وســـلطان القانـــون ســـيكونان لذلـــك بالمرصاد 
من خـــالل المســـاءلة والمحاســـبة لتكريس رؤية 
واضحة للمساواة المجتمعية والحفاظ على الطابع 
االجتماعـــي للدولـــة"، معلنـــا أن لجنـــة التحقيق 
ستباشر "عملها بتسطير برنامج عمل في القريب 
المنظور وفق االجراءات القانونية"، حسب الوكالة 

الجزائرية.

ألمانيا: قطاع الضيافة يحذر 
من تداعيات تشديد قواعد "كورونا"

برليـــن - د ب أ: حذر اتحاد الفنادق والمطاعم في 
ألمانيـــا من تداعيات خطط تشـــديد قواعد دخول 
األفـــراد إلى مرافق القطاع في إطار مكافحة جائحة 

كورونا.
وقالـــت المديـــرة التنفيذيـــة لالتحـــاد، إنجريد 
لبوابة "واتســـون"  هارتجـــس، فـــي تصريحـــات 
اإلخبارية: "التطبيق واســـع النطاق لقاعدة )2 جي 

بالس( ستكون كارثية على كثير من المنشآت".
وذكـــرت هارتجس أن القطـــاع يعاني حتى اآلن 
من خســـائر اإليرادات التي تكبدهـــا في العامين 
الماضييـــن مقارنة بعـــام 2019، وقالـــت: "نصف 

الشركات تشعر بالقلق على وجودها".
الواليات،  الحكومة االتحادية وحكومات  ووافقت 
أول مـــن أمس، ضمن أمـــور أخرى، علـــى الئحة "2 
جي بـــالس" للمطاعم والمقاهـــي والحانات، والتي 

بموجبها ســـُيجرى في المســـتقبل السماح فقط 
ألولئك الذيـــن تلقوا جرعات معـــززة من لقاح ضد 
كورونا بالدخول إلى هـــذه األماكن أو أولئك الذين 
أتموا التطعيم بجرعتين، ولكن عقب تقديم اختبار 

سلبي بتاريخ يوم الدخول.
وأشـــار هارتجس إلى أن أقل من نصف السكان 
في ألمانيا تلقوا حتـــى اآلن جرعة معززة، مضيفة: 
إنه ال بـــد أيضا من توقع طوابير انتظار طويلة أمام 
مراكز االختبار، والتي لها أوقات عمل محدودة فقط.
وقالت: "هذا يؤثر بشـــدة على جميع المنشـــآت 
التي تعيش مـــن الزيارات العفويـــة والعديد من 
الضيوف الشباب الذين غالبا لم يحصلوا بعد على 

جرعة معززة".
وأكـــدت هارتجـــس ضـــرورة "تزويد الشـــركات 

بالمساعدة الكافية لتأمين سبل عيشها".

سوق العمل األميركية تنهي 2021 بين
شح الوظائف الجديدة وبطالة منخفضة

واشـــنطن - أ ف ب: انتهـــى العـــام 2021 في 
الواليات المتحدة بســـوق عمـــل متأرجحة بين 
أعـــداد وظائف جديـــدة ُمخّيبة لآلمال ونســـبة 
بطالـــة في انخفاض واضـــح، األمر الذي يعكس 
التحديات التي ســـتواجهها هـــذا العام إدارة 
الرئيـــس جـــو بايدن الذي اشـــاد بهـــذا "اليوم 

التاريخي".
وقال الرئيس االميركي في البيت األبيض "إن 
عيـــد أميركا إلى 

ُ
الخطة االقتصاديـــة قائمة وت

العمل".
 199 ألف فرصة عمل في 

ّ
ولم تستحدث البالد إال

 بكثير من الـ440 
ّ

الشهر األخير من 2021، أي أقل
لون.

ّ
عها المحل

ّ
ألف وظيفة جديدة التي توق

 ولم تتغّير نسبة المساهمين في سوق العمل 
أي 61.9% فقط.

واألرقام التي ُنشرت، أول من أمس، مرآة لبيانات 
ُجمعـــت قبل تفشـــي المتحـــورة أوميكرون في 
البالد، وتســـببها بإغالق المسارح ودور السينما 
والمطاعم والمـــدارس، باإلضافة إلى فرض حجر 

صحي إلزامي على مئات آالف األشخاص يومًيا.
وأشـــار بايدن إلى نســـبة البطالة التي واصلت 
انخفاضها نهاية العام 2021 لتصل إلى %3.9، 
 من مســـتواها قبل الجائحـــة )%3.5(، 

ً
مقتربـــة

مقابل 6.7% في كانون األول 2020.
ولفـــت إلـــى أن 6.4 مالييـــن وظيفـــة جديدة 
اســـُتحدثت منـــذ كانـــون األول 2020، وهو رقم 

قياسي.
ويعتبر بايدن أن اســـتعادة التوظيف الكامل 
والســـيطرة على ارتفاع التضخم أمران أساسيان 
خـــالل هذا العام االنتخابي، فـــي وقت تتعّرض 
سياســـته االقتصادية النتقادات من المعارضة 

وحتى داخل حزبه الديموقراطي.
ســـم العام 2021 باختـــالل عميق بين وفرة 

ّ
وات

الوظائـــف والطلـــب، خصوًصا بالنســـبة لألجور 
المنخفضـــة بحيث غّيـــرت الجائحـــة تطلّعات 

العّمال األميركيين.
ومـــن المتوقع أن يتواصل هـــذا التوجه مطلع 

.
ّ

2022 على األقل

"س��بيتاني" تطلق أولى حمالت التس��وق لعام 2022
رام الله - أعلنت شركة "اكرم سبيتاني وأوالده" 
إطالق حملة مهرجان التســــوق الخاصة ببداية 
العــــام الجديــــد 2022، ضمن مخطــــط الحمالت 
الخــــاص بالعــــام الحالي، والذي سيشــــهد هذا 
العام حمالت تســــويقية بأفكار جديدة وقوية 
وذلك ضمن االســــتراتيجية التســــويقية للعام 

الجديد.
التســــوق  الشــــركة  زبائن  بإمكان  وســــيكون 
والحصول على جوائز فورية عند شرائهم بقيمة 
2500 شــــيكل فأكثر، باإلضافــــة الى خصومات 
تصــــل الى 30% على مجموعــــة مميزة ومتنوعة 
من األجهــــزة الكهربائية والمنزلية من ثالجات، 
وغســــاالت، ونشــــافات، وأفران، وأدوات مطبخ، 

وأجهزة منزلية صغيرة. 
وتشــــمل الحملة جميــــع الشــــركات العالمية 

مثــــل: "إل جي"، و"بيكــــو"، و"مايديــــا" وغيرها 
من الشــــركات التي تتميــــز منتجاتها بالجودة 

العالية.
وتتميز عروض مهرجان التســــوق باألســــعار 

المميزة والمناسبة لجميع الفئات.
وتقوم شــــركة ســــبيتاني بإطالق هذه الحملة 
مــــع بداية كل عــــام، إلعطاء فرصــــة للمواطنين 
للحصول على أحدث األجهزة بأســــعار مناسبة 

وُمخفضة.
وتدعو الشــــركة كافة زبائنهــــا لزيارة فروعها 
واالســــتفادة من عروض مهرجان التسوق التي 
ستســــتمر لغايــــة 31 كانون الثانــــي قبل نفاد 
المخــــزون. والعــــرض متوفــــر في جميــــع فروع 
"ســــبيتاني"، وفروع "سبيتاني تنزيالت"، وفروع 

المسوق المعتمد في جميع المحافظات.

بظاللها  ت��ل��ق��ي  ك��ازاخ��س��ت��ان  اض���ط���راب���ات 
ع��ل��ى أس���ع���ار ال��ن��ف��ط وس����وق ال��ي��وران��ي��وم

لندن - أ ف ب: تســـاهم االضطرابات في كازاخســـتان 
العضو فـــي منظمة الدول المنتجة للنفـــط )أوبك(، في 
ارتفاع أســـعار الذهب األسود إذ يخشـــى المستثمرون 
احتمال انقطاع اإلمدادات، لكن ســـوق اليورانيوم تبدو 
بمنأى عـــن األحداث حتى اآلن رغـــم أن البالد هي ثاني 

منتج لهذه المادة في العالم.
يؤكد المحلل بيارن شـــيلدروب لدى الشـــركة المالية 
ل 

ّ
"ســـيب" لوكالة فرانس برس أن "أعمال الشـــغب تمث

بوضوح خطًرا على إمداد السوق العالمية" بالنفط.
خالل األسبوع، ارتفعت أسعار الخام نحو 5%، والجمعة 
 

ً
تجاوز خام برنت عتبة 83 دوالًرا للبرميل الواحد، مســـّجال
بذلك "أعلى مســـتوى له منذ ارتفاع األسعار الذي بدأ مع 
ظهور متحّورة أوميكرون أواخر تشـــرين الثاني"، بحسب 

المحلل كارستن فريتش لدى مصرف "كوميرزبنك".
واندلعت االحتجاجات األحد في المقاطعات إثر ارتفاع 
أســـعار الغاز، ثّم امتدت إلى مدن أخـــرى وخصوًصا إلى 
ألمـــا آتي، العاصمـــة االقتصادية للبـــالد، حيث تحولت 

التظاهرات إلى أعمال شغب أدت إلى سقوط قتلى.
ورفض رئيـــس البالد قاســـم جومـــرت توكاييف أي 

إمكانية للتفاوض مع المحتجين.
كازاخســـتان هي أكبـــر دولة منتجة للنفط في آســـيا 
 المرتبة الـ12 الحتياطات الخام المؤكدة 

ّ
الوسطى، وتحتل

عالمًيا، بحسب إدارة معلومات الطاقة األميركية، وكانت 
تنتج حوالى 1.8 مليون برميل في اليوم عام 2020،

ا ثاني دولة منتجة للنفط بين شركاء "أوبك" 
ً

وهي أيض
في إطار تحالف أوبك بالس )اوبك+(، بعد روسيا. 

وبحســـب البنك الدولي، فإن الذهب األسود كان يمثل 
21% من إجمالي الناتج الداخلي الكازاخستاني عام 2020.
يشـــير ستيفن برينوك من شـــركة "بي في ام انرجي" 
إلـــى أن إنتاج "تنغيز-شـــيفرويل"، أكبر شـــركة نفطية 
في كازاخســـتان، خضع "للتعديل بشكل موقت بسبب 

االحتجاجات في حقل تنغيز".
إال أن الكثير من المحللين يرون أن ال شيء يشير إلى أن 

ر بشكل كبير. 
ّ
إنتاج النفط الكازاخستاني تأث

ويؤكد برينـــوك أن "اإلنتـــاج في الحقول الرئيســـية 
الثالثة في البالد كان مستمًرا".

ويرى المحلل نيل ويلســـون لدى "ماركتس دوت كوم" 
أن "االضطرابـــات في كازاخســـتان ترفع األســـعار على 

المدى القصير".
وتراجعت أســـعار النفط في نهاية جلســـة التداول، 
الجمعة، بشكل طفيف، إذ سّجل سعر برميل برنت تدنًيا 
بنســـبة 0.28% وبلغ 81.76 دوالًرا عند الســـاعة 16:23، 
وكذلك برميل خام غرب تكساس الوسيط بنسبة %0.54 

وبلغ 79.03 دوالًرا.

تمتلك كازاخســـتان، تاســـع أكبـــر دولة فـــي العالم، 
بالمنغنيز والحديد والكروم والفحم.

كمـــا تملك ثاني أكبر موارد مكتشـــفة لليورانيوم في 
العالم، بحســـب تقرير "ســـيكلوب" السنوي حول المواد 

األولية. 
وتـــزّود كازاخســـتان المحطـــات النووية الفرنســـية 
باليورانيوم وتؤمـــن 40% من اإلنتاج العالمي، بحســـب 
بيانات الشركة االستشـــارية "سي ار يوم كونسالتينغ" 

االستشارية.
يـــرى المحلـــل توكتار توربـــاي لدى هذه الشـــركة أن 
ا" لكن ليس أزمة 

ً
األزمة الحالية "قد تســـبب ازعاًجا طفيف

حقيقية، إذ إن الصين كّدســـت ما يكفي من اليورانيوم 
لتلبيـــة حاجاتها في حال حصول اضطرابات على المدى 

القصير.
ويوضح توربـــاي أن "مناجم اليورانيوم تقع في مناطق 
نائيـــة في إقليم تركســـتان الـــذي ال يـــزال بمنأى عن 

التظاهرات والمواجهات الدائرة في البالد".
ويشير المحلل نفسه إلى أن "أكثر من نصف صادرات 
اليورانيوم الكازاخستاني مخصصة للصين"، موضحا أنه 
"قد يكون هناك عقبات لوجستية في تسليم المنتجات 
علـــى الحدود، ألن الطرق الرئيســـية تمّر في منطقة الما 

آتي"، حيث تدور المواجهات الرئيسية.

أمي�رك�ا ت�ع�زل 50 م�ط�ارًا م�ع إط�الق
تكنولوجيا الجيل الخامس لالتصاالت

واشــــنطن - رويتــــرز: نشــــرت إدارة الطيــــران 
االتحاديــــة األميركية، أول من أمس، قائمة تضم 
50 مطارا بالواليات المتحدة ســــيكون بها مناطق 
عازلة عندما تتحول شركات االتصاالت الالسلكية 
إلى العمــــل بتكنولوجيا الجيــــل الخامس في 19 

كانون الثاني.
ووافقت شــــركتا "إيه.تي.آند.تــــي" و"فيرايزون" 
لالتصاالت، االثنين الماضــــي، على إقامة مناطق 
عازلة حول 50 مطارا لتقليل المخاطر الناتجة عن 
تداخل اإلشــــارات المحتمل مع أجهزة حساســــة 
بالطائرات، مثل أجهزة قياس االرتفاع، كما وافقتا 
على إرجاء التنفيذ ألسبوعين لتجنب حدوث أزمة 

ترتبط بسالمة الطيران.
تشمل القائمة مطارات مدينة نيويورك ولوس 
انجليس وشــــيكاغو والس فيغاس ومنيابوليس 

وديترويت وداالس وفيالدلفيا وسياتل وميامي.
وامتنعت الشركتان عن التعقيب.

واستحوذت كال الشــــركتين على النطاق "سي" 
الخاص بتكنولوجيا الجيل الخامس كامال تقريبا 
في مزاد مقابل 80 مليار دوالر في العام الماضي.

وكانــــت إدارة الطيــــران االتحاديــــة قد جددت، 
الخميس الماضــــي، تحذيراتها مــــن أن خدمات 
الجيل الخامس قد تظل رغم هذا تسبب تشويشا 

خالل رحالت الطيران.
وقالت، "حتى مع المناطق العازلة المؤقتة حول 
50 مطارا، فإن نشــــر تكنولوجيــــا الجيل الخامس 
ســــيزيد مخاطر االضطراب فــــي أوقات انخفاض 
الرؤيــــة"، مضيفة، إن ذلك يشــــمل "إلغاء رحالت 
أو تحويل مســــاراتها أو إرجاءها أوقات انخفاض 

الرؤية".

مسقط تتعاقد مع "شل"
ل�ت�ط�وي�ر ال�هي�دروج�ي�ن 

مســـقط - د ب أ: كشف مسؤول عماني عن اتفاق مع شركة »شل« 
على دعم تطوير الهيدروجين في ســـلطنة ُعمان، ّما يوفر مشروعات 

مستقبلية أخرى.
ونقلـــت وكالـــة األنبـــاء الُعمانية عبر حســـابها بموقـــع التواصل 
االجتماعـــي »تويتر«، أمـــس، عن الدكتور صالح بـــن علي العنبوري، 
مدير عـــام المديرية العامة لالستكشـــاف واإلنتاج بـــوزارة الطاقة 
والمعادن،  قوله إن وزارة الطاقة والمعادن »تبذل جهوًدا مســـتمرة 
لتشجيع القطاع الخاص المحلي واألجنبي لالستثمار الُمشترك في 
مشـــروعات الطاقة المختلفة، سواء في مجال االستكشاف أو اإلنتاج 
أو التطوير وإقامة مشروعات معتمدة على الغاز والخدمات المساندة 

للصناعة البترولية«.
وأضاف أنه من المتوقع أن تســـهم هذه االستثمارات في الحفاظ 
على مســـتويات اإلنتاج وزيادة احتياطي النفـــط والغاز، إضافة إلى 
زيـــادة إنتاج الغاز بواقع 15  مليون متر مكعب يومًيا، مع بدء اإلنتاج 

من حقل مبروك الشمالي في  مربع 10.
وأوضح أنه تّم االتفاق مع »شـــل«، بالتوازي مع تطوير مربع 10، على 

دراسة تطوير مشروعات صناعة 
الغاز في الشق السفلي، يمكن 
من  خالله إنتـــاج وبيع منتجات 
منخفضة الكربون ودعم تطوير 
الهيدروجين في  سلطنة ُعمان، 
ّما يوفر مشـــروعات مستقبلية 

أخرى.

مخاوف رفع الفائدة تهبط 
ب�"وول ستريت" بأول 

أسبوع من 2022

أنهـــت  رويتـــرز:   - نيويـــورك 
بورصة »وول ســـتريت« األســـبوع 
األول مـــن العام الجديد بخســـائر 
يومية وأســـبوعية، فـــي ظل قلق 
المستثمرين بشأن زيادة تلوح في 
األميركية  الفائدة  ألســـعار  األفق 
والتطورات حول انتشـــار المتحور 

أوميكرون.
وأغلـــق مؤشـــرا »ســـتاندرد اند 
بـــورز 500« و«ناســـداك« تعانالت 
نهاية األســـبوع  علـــى انخفاض، 
حيث أجج أحدث تقرير للتوظيف 
فـــي الواليـــات المتحـــدة مخاوف 
المستثمرين بشأن اقتراب مجلس 
االحتياطـــي االتحـــادي مـــن رفع 

أسعار الفائدة للتصدي للتضخم.
وقـــاد قطاعـــا الســـلع الكمالية 
والتكنولوجيـــا االنخفـــاض علـــى 
مؤشر »ناســـداك« ، أول من أمس، 
بينما وســـع مؤشر »ســـتاندرد آند 
بـــورز 500« للمؤسســـات الماليـــة 

والمصرفية المكاسب األخيرة.
ودعـــم ارتفـــاع عوائد ســـندات 
الخزانة األميركية أســـهم البنوك. 
وكانـــت عوائـــد الســـندات ألجل 
10 ســـنوات قـــد ســـجلت أعلـــى 
الثاني  مســـتوياتها منذ كانـــون 

.2020
أوليـــة، أنهى  وبحســـب بيانات 
المؤشر »ســـتاندرد اند بورز 500« 
جلســـة التداول منخفضـــا 19.00 
 4676.51 عنـــد   %0.42 أو  نقطـــة 
نقطة، فيما تراجع مؤشر ناسداك 
المجمـــع 146.29 نقطـــة أو %0.98 

إلى 14934.57 نقطة. 
جونـــز  داو  المؤشـــر  وهبـــط 
الصناعي 8.27 نقطة أو 0.02% إلى 

36228.20 نقطة.

إيطاليا تدرس تخصيص 3 مليارات يورو لدعم الش��ركات
 رومـــا - د ب أ: تدرس الحكومـــة اإليطالية ما 
إذا كانت ستخصص مبلغا إضافيا بقيمة ثالثة 
مليارات يورو)3.4 مليار دوالر(، في صورة دعم 
للشـــركات واألســـر، التي تكافح لدفع فواتير 

الطاقة الخاصة بها.
 وقالـــت وكالـــة "بلومبرغ" لألنبـــاء، أمس، أن 
المعونات ستستهدف الفئات، األكثر ضعفا، 
من المواطنين والشركات، مثل العمال، الذين 
فقدوا مؤخرا وظائفهم أو الشـــركات في قطاع 
الســـياحة، التي تضررت بشـــدة من الجائحة، 
طبقا لمـــا ذكرته صحيفـــة "إل ميســـاجيرو" 

اليومية.
 كانت حكومة رئيس الـــوزراء، ماريو دراجي 

قد حصلـــت الشـــهر الماضي علـــى دعم من 
المشـــرعين، لخطة ميزانيـــة، بقيمة 32 مليار 
يـــورو، تشـــمل حوالي أربعـــة مليـــارات يورو 

للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة.
وزاد التضخـــم في إيطاليا ليصل إلى أســـرع 
وتيـــرة له منذ أكثر من عقـــد، في كانون األول 
الماضي، حيث أن ارتفاع تكاليف الطاقة مازال 

يؤدي إلى زيادة األسعار.
كانت تكاليف المعيشة الشهر الماضي قد 
زادت بواقع 4.2% عن العـــام الماضي، مقارنة 
بارتفـــاع بواقـــع 3.9%، في الشـــهر الســـابق 
عليه، طبقا لمـــا ذكره معهد اإلحصاء اإليطالي 

"استات" األربعاء الماضي.
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لقطات من رام الله ... تشييع جثمان الوزير األسبق جميل الطريفي من مقر الرئاسة بمشاركة الرئيس عباس، أمس.                 )عدسة: وفا(

لقطات من شمال رام الله ... وقفة دعم وإسناد في مخيم الجلزون لألسير المريض ناصر أبو حميد، أمس.                  )عدسة: وفا(

لقطات من طبريا ... العشرات من أهالي قرية لوبية المهجرة يشاركون بتظاهرة احتجاجية ضد اعتداء السلطات اإلسرائيلية على مقبرة القرية، أمس.

لقطات من شمال غزة ... عشاق السباحة يمارسون هوايتهم في »مربعانية« الشتاء عند شاطئ بيت الهيا، أمس.                    )أ.ف.ب(
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باكستان: مصرع 21 شخصًا علقوا في سياراتهم خالل عاصفة ثلجية 
إسالم أباد - أ ف ب: قضى 21 شخصًا على األقل في باكستان 
بعدما علقوا في زحمة ســـير خانقة تسبب بها اندفاع عشرات 
آالف الزوار نحو مدينة شـــهدت تساقطًا كثيفًا للثلوج بحسب 

ما أعلنت السلطات، أمس.
نشـــرت خدمـــات الطوارئ الباكســـتانية الئحة بأســـماء 21 
شخصًا لقوا مصرعهم من بينهم شـــرطي وزوجته وأوالدهما 
الســـتة. وأوضح المتحدث باســـم إقليم البنجاب حسان خوار 

أنهم توفوا من شدة الصقيع في سيارتهم.
وليـــس واضحًا بعـــد إن كان الضحايا اآلخـــرون ومن بينهم 
خمسة أفراد من أسرة واحدة أيضًا قد توفوا في ظروف مماثلة، 

أو بسبب تسّمم بأكسيد الكربون الذي تنشقوه في سياراتهم.
وأكد وزير الداخلية شيخ رشيد أحمد أن الجيش يعمل على 
فتح الطرق وإنقاذ آالف األشـــخاص الذين ما زالوا عالقين قرب 

موري على بعد 70 كم شمال شرقي العاصمة إسالم آباد.
وتـــم تداول مقاطع فيديو على مواقـــع التواصل االجتماعي 
تظهـــر ســـيارات متوقفة الواحـــدة ملتصقة باألخـــرى وعلى 

سطوحها كثافة ثلوج ال تقل سماكتها عن متر واحد.
وأكد الســـائح بابار خان الذي علق لســـاعات في سيارته في 
اتصـــال هاتفي مع فرانس برس أّن "تســـاقط الثلوج الكثيف 

أدى إلى قطع طرق وتسّبب بزحمة سير خانقة".

وأضاف، "أغلقت الطرق أيضًا بســـبب سقوط أشجار في أماكن 
عديدة".

منذ أيام يتم نشـــر العديد من الصـــور على مواقع التواصل 
االجتماعي في باكستان تظهر سياحًا يلهون بالثلج في محيط 
موري، المدينة التي بناها البريطانيون في القرن التاسع عشر.

وعّبر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن صدمته وغضبه. 
وأضاف، "أمرت بإجراء تحقيق وســـأتخذ إجراءات صارمة لضمان 
منع حدوث مآس مماثلة". وحذرت الســـلطات فـــي عطلة نهاية 
األســـبوع الفائت من زحمة الزوار في مـــوري ولكن ذلك لم يمنع 

عددًا من سكان إسالم آباد من التقاطر إلى هناك مرة أخرى.

توقيف سارق لمئات المخطوطات يحل لغزًا شغل األوساط األدبية األميركية
نيويورك - أ ف ب: أوقفت الشرطة الفدرالية األميركية )اف 
بي اي( موظفا في دار النشـــر "ســـايمن أند شوستر" لالشتباه 
بســـرقته مئات مخطوطات الكتاب قبل نشـــرها، ما يحل لغزا 
يشغل األوســـاط األدبية األميركية منذ سنوات، لكن الدوافع 

ال تزال غامضة.
إثر تقديمه الخميس أمام القضاء في نيويورك غداة توقيفه 
فـــي مطار جون فيتزجيرالد كينيدي الدولي، أدين إيطالي في 
ســـن 29 عاما بتهمة االحتيال اإللكتروني واســـتخدام هوية 
مزورة مع أسباب مشددة للعقوبة، وهي جرائم تصل عقوبتها 

إلى السجن 22 عاما.
وقال ناطق باسم المدعي العام الفدرالي في مانهاتن لوكالة 
فرانـــس برس إن القضاء فرض علـــى الرجل كفالة قدرها 300 
ألف دوالر بمثابة "ضمانة علـــى أصوله"، ووضعه "رهن الحجز 

المنزلي" مع "منع تجول".
وُيشـــتبه في تســـلم هذا الموظـــف لدى دار "ســـايمن أند 
شوســـتر" في لندن بصفة "منســـق حقوق"، بين 2016 و2021 
"مئات المخطوطات غير المنشورة"، بعضها لكتاب مشهورين 
أو ممثليـــن عنهم، مـــع إعطائهم عناويـــن إلكترونية مزيفة 
لمســـؤولين فـــي دور نشـــر أو وكالء أدبيين، بحســـب القرار 

االتهامي الذي نشره القضاء األميركي.
وقد كان المشـــتبه به متمرسا في أسلوبه االحتيالي، إذ كان 
يغّيـــر حرفا واحدا بطريقة يصعب التنبه لها في عنوان البريد 
اإللكترونـــي وينتحل هوية أشـــخاص معروفين لدى الجهات 

المستهدفة لتسهيل اإليقاع بهم.
ومنذ ســـنوات، يضج عالم النشـــر بمحاوالت انتحال صفة، 
بعضها فاشـــل واآلخر ناجح، بشكل غامض لكون السرقات لم 

ســـتتبع بطلب فدية مالية أو بتســـريب أعمال لنشرها 
ُ
تكن ت

بصورة غير قانونية.
وفـــي آب 2021، روت "نيويـــورك ماغازيـــن" كيف تم الطلب 
من ناشـــري سلسلة القصص البوليسية السويدية "ميلينيم" 
المشـــهورة عالميا، ســـنة 2017 من شخص انتحل صفة زميل 
لهـــم في إيطاليا، بأن يرســـلوا لـــه رابطا آمنا يوفـــر نفاذا إلى 

مخطوطة قيد الترجمة قبل إصدارها.
وفي 2019، كشف الوكيل األدبي للروائية الكندية مارغاريت 
أتوود أن عمليات احتيالية من هذا النوع اســـتهدفت التتمة 
المنتظرة من "ذي هاندمايدز تايل" بعنوان "ذي تستامنتس".

هم برنارديني بتسجيل "160 نطاقا إلكترونيا احتياليا" على 
ُّ
وات

اإلنترنت، حتى أن كاتبا فائزا بجائزة بوليتزر أرســـل له "مخطوطته 
المعدة للنشر" معتقدا أنه ناشر أعماله، وفق القرار االتهامي.

17 قتياًل في حادث 
سير بجنوب سيناء

القاهـــرة - أ ف ب: لقي 17 مصريا 
األقل مصرعهـــم وأصيب 18  على 
آخرون بجروح في تصادم وقع فجر 
امس، بمحافظة جنوب ســـيناء بين 
أخرى  وحافلـــة  ركاب  نقـــل  حافلة 
صغيرة بســـبب الضباب، بحسب ما 

قال مسؤولون أمنيون.
وقـــع الحادث بالقـــرب من مدينة 
الطـــور )400 كـــم جنـــوب شـــرقي 
القاهرة( بين حافلـــة لنقل الركاب 
كانـــت متوجهة مـــن القاهرة إلى 
البحر  )على  الشـــيخ  منتجع شـــرم 
األحمر( والحافلة الصغيرة، بســـبب 
الضباب الكثيف وقيادة السائقين 

بسرعات كبيرة.
إلى  الضحايا  وتم نقل جثاميـــن 
مستشـــفى الطور العام، بينما تم 
مستشـــفيات  إلى  المصابين  نقل 

الطور وأبو رديس وشرم الشيخ.

ثمانيني هندي 
يحصل على لقاح 

"كورونا" 12 مرة
وكاالت: أكد مسن هندي )85 
عامـــًا( أنـــه حصل علـــى اللقاح 
المضاد لـ«كوروتا« 12 مرة، وأشار 
وأنه يريد الحصول على المزيد.

براهمديو  وقالت مصـــادر، إن 
شديدة،  بإثارة  يشـــعر  ماندال 

وأنه سعيد للغاية بما فعله.
بأن  »شـــعرت  مانـــدال:  وقال 
إلى تحســـن  تؤدي  اللقاحـــات 
صحتي بشـــكل عام، وتراجعت 
اآلالم التـــي كنـــت أعانيها في 
لتناول  أن شهيتي  الظهر، كما 

الطعام أصبحت أفضل«.
وحول كيفية حصول ذلك، أشار 
إلـــى أنـــه كان يذهب إلـــى مراكز 
طبيـــة مختلفة، فالتســـجيل في 
معظم المناطق الريفية في الهند 

يتم يدويًا، وليس إلكترونيًا.

أبوة رواية غسان كنفاني »رجال 
في الشمس«: في وداع خالد أبو خالد  
عادل األسطة 

في اليوم األخير من العام 2021 توفي، في دمشـــق، الشـــاعر 
خالد أبو خالد.

لم أكتب في وداعه والســـبب الرئيس يعـــود إلى أنني قرأت 
بعـــض نصوصه قراءة عابـــرة لم تترك تأثيرا كبيـــرا فاعال فّي، 
وعندما طبع اتحاد الكتاب الفلسطينيين، قبل أعوام، أعماله لم 
أســـع إليها، شـــأن أكثر األعمال التي طبعها االتحاد، ولم تصل 

إلى مكتبات نابلس ألحصل عليها.
هكذا ظل تلقي الشـــخصي لكتاباته عابـــرا مثل حضوره في 
األدبيات الفلســـطينية في فلســـطين، إذ لم تـــوزع أعماله ولم 
تنتشـــر ولـــم تتلق نقديـــا إال قليال، وهذا ما توصلـــت إليه من 
خالل متابعاتي - وقد أكون مخطئا -، وظل حضوره في الســـاحة 
الثقافية يتعلق بشـــخصه وحياته، اتكاء على مقابالت أجريت 
معه أو من خالل قص وثيقي الصلة به عنه، وهو ما أوجزه الشاعر 
مراد السوداني في المقابلة التي أجرتها معه ميسون المناصرة 

صباح يوم االثنين 3/ 1 / 2022 في إذاعة "أجيال" من رام الله. 
طبعـــا، يجب أال أنســـى جهد وزارة الثقافة الفلســـطينية في 
تقديمه، فقد نشـــرت بعض نتاجه في سلســـلة كتاب الشهر، 
ففي شـــباط 2006 نشرت له مختارات شعرية عنوانها "تغريبة 
خالد أبو خالد" قدم لها الشـــاعر أحمد دحبـــور بمقالة عنوانها 
"خالد أبو خالد... الشاعر الذي يعيد إنتاج أبيه"، والحق يقال، إن 
أحمد كان من أهم النوافذ لتعريف القراء في فلســـطين بأدب 

المنفى الفلسطيني. 
مع ما ســـبق فإن أشـــعار خالد أبو خالد لم تتـــرك أثرا ملحوظا 
مؤثرا في حركتنا الشعرية، وربما يعود السبب إلى أن مجموعاته 
الشـــعرية التي صدرت في العالم العربـــي في 70 القرن 20 لم 
تعـــد طباعتها، في حينه، في األرض المحتلة. وقد يكون هناك 

عوامل أخرى تخص موقع أبو خالد السياسي.
عدا ما ســـبق فإن من تابع مسلســـل التغريبة الفلســـطينية 
أصغى إلى صوت أبو خالد يقرأ أشـــعار الشعراء الفلسطينيين 
قبل 1948 التي تناسب الحدث الظاهر في هذه الحلقة أو تلك، 

أو ذلك المقطع الذي كانت الحلقة تفتتح به أو تنتهي به.
قبل ثالثة أعوام، تواصلنا، أنا والشاعر، معا عبر وسيلة التواصل 
االجتماعي )الفيسبوك(. أتابع منشوراته ويتابع منشوراتي ثم 
ســـرعان ما انقطع التواصل. عاد الشاعر من عمان التي زارها إلى 
دمشـــق واســـتقر فيها وظل قريبا من النظام السوري ولم أعد 
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ســـائق يطل عبـــر زجاج 
التي  الصغيـــرة  ســـيارته 
أحد  أمام  الثلـــوج  تغطيها 
ســـريناغار،  في  األســـواق 
العاصمة الصيفية لكشمير 
حيـــث  أمـــس،  الهنديـــة، 
تســـاقطت الثلـــوج بغزارة 
وأربكت حركة المواصالت. 

)إ.ب.أ( 
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