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10 وفيات و497 إصابة 
بفريوس كورونا يف 

الضفة وغزة
رام الله-غزة/ فلسطني:

إصابــة  و497  وفيــات   10 أمــس،  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
بفريوس كورونا، و1090 حالة تعاٍف يف الـ24 ساعة األخرية، يف الضفة 

الغربيــة املحتلــة وقطــاع غــزة. ففــي غــزة، أفــادت وزارة الصحة يف 
تقريرهــا اليومــي للحالــة الوبائيــة يف القطــاع، بتســجيل 3 وفيــات 

93 وفاة و8511 

إصابة بفريوس 
كورونا لدى االحتالل

النارصة/ فلسطني:
93 وفــاة  ســجلت وزارة الصحــة بحكومــة االحتــال اإلرسائيــي 
املاضيــة،  ســاعة  الـــ24  يف  كورونــا  بفــريوس  إصابــة  و8511 

عقــب إجــراء 92709 فحوصــات، حيــث بلغــت نســبة 
الــوزارة إىل أن  الفحوصــات اإليجابيــة %9.2. ولفتــت 

رام الله/ فلسطني:
أعلنــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، ونــادي 
ماهــر  األســري  استشــهاد  أمــس،  مســاء  األســري، 
سعســع )45 عاًمــا( مــن قلقيليــة بالضفــة الغربيــة 
املحتلــة، يف ســجن "رميونيــم"، مشــريين إىل أن 

حيثيات االستشهاد مجهولة.
مشــرك،  بيــان  يف  والنــادي  الهيئــة  وأوضحــت 

رام الله/ فلسطني:
أصيــب )41( أســرًيا بفــريوس كورونــا يف ســجني 
عــدد  لريتفــع  أمــس،  و"النقــب"،  "رميــون" 
اإلصابــات يف صفــوف األرسى منــذ تفــي الوبــاء 

بينهم إىل أكرث من )290( إصابة.
لت  ُســجِّ أنــه  الفلســطيني  األســري  نــادي  وأوضــح 
إصابــة )31( أســرًيا يف أقســام )1، 2، 3، 4، 6( 
 )10( قســم  و)10( أرسى يف  "رميــون"،  بســجن 

رام الله/ فلسطني:
أفــاد نــادي األســري الفلســطيني مســاء أمــس، بــأن 
287 أســرًيا يف ســجن "نفحــة" اإلرسائيــي تلقــوا 

لقاح فريوس كورونا.
وأكد النادي يف بيان له، أن املطلب األساس يف 
هذا اإلطار وجود لجنة طبية محايدة ُترشف عىل 
تطعيــم األرسى اللقاحــات واإلجــراءات املتعلقــة 

أنــه ال تفاصيــل واضحــة عــن أســباب استشــهاده، 
وسنتابع قضيته وسنقف عىل أسبابها.

لقــاح  تلقــى  قــد  كان  سعســع  األســري  أن  وذكــرا 
يعــاين  وأنــه كان  أمــس،  مــن  أول  فــريوس كورونــا 

أمراًضا ومشكات صحية.
وحّمــا االحتــال اإلرسائيــي املســؤولية 
الكاملــة عــن استشــهاد األســري "سعســع" 

ســجون  إدارة  أن  إىل  مشــرًيا  "النقــب"،  بســجن 
األرسى  مــن  جــزًءا  نقلــت  اإلرسائيــي  االحتــال 
يف  جديــد  عــزل  قســم  إىل  حديًثــا  املصابــني 
ســجن "ســهرونيم" القريــب مــن ســجن "النقــب" 
غالبيــة  نقلــت  قــد  كانــت  أن  بعــد  الصحــراوي، 

املصابني إىل قسم )8( يف سجن "رميون".
وقــال النــادي يف بيــان لــه: إنــه يتابــع بقلق 
انتشــار  بشــأن  الخِطــرة  التطــورات  بالــغ 

بذلك، خاصة يف ظل استمرار تصاعد اإلصابات 
يف صفوفهم، وتحديًدا يف سجن "رميون" الذي 
يقبع فيه أرسى كبار يف السن ومرىض، واستمرار 
إدارة ســجون االحتــال بعزلهــم يف ظــروف قاســية 

ومأساوية ال سيام املصابني.
بــدأت  اللقــاح  وأوضــح أن عمليــة تطعيــم 
"عســقان"،  منهــا  ســجن  مــن  أكــرث  يف 

إدارة بايدن تتخبط يف 
مسمى سفريها لدى 

االحتالل عىل "تويرت"
واشنطن/ األناضول:

لــدى االحتــال  شــهد الحســاب الرســمي للســفري األمريــي 
اإلرسائيي عىل "توير"، مساء أمس، تغرًيا مفاجًئا، بحيث 

)إرسائيــل(  يف  األمريــي  "الســفري  وصفــه  أصبــح 
والضفــة الغربيــة وغــزة"، قبــل أن يعــاد إىل املســمى 

حماس تدعو بايدن لتصحيح 
المسار التاريخي للسياسات 

األمريكية الظالمة بحق شعبنا
غزة/ فلسطني:

بايــدن  الرئيــس األمريــي جــو  دعــت حركــة املقاومــة اإلســامية حــامس أمــس، 
إىل "تصحيــح املســار التاريخــي للسياســات األمريكيــة الخاطئــة والظاملــة بحــق 

الشــعب الفلســطيني، وإرســاء مبادئ األمن واالستقرار يف املنطقة". 
وقال املتحدث باسم حركة حامس فوزي برهوم: "ال أسف عىل رحيل 

النارصة-رام الله-عاّمن/ فلسطني:
"ســلطة  تســمى  مــا  أعلنــت 
االحتــال  حكومــة  يف  األرايض" 
مــن  أول  مســاء  اإلرسائيليــة، 
أمس، نرش عطاءات لبناء 2600 
يف  جديــدة  اســتيطانية  وحــدة 
الغربيــة  بالضفــة  مســتوطنات   7
هــذا  وقوبــل  القــدس.  ورشقــي 
الجديــد  االســتيطاين  املخطــط 
بتنديد من الســلطة الفلســطينية 

واململكة األردنية الهاشمية.
نــت"  "واي  موقــع  وبحســب 
العــري فــإن 182 وحــدة ســكنية 
مبــاٍن  بنــاء  نطــاق  يف  ســتكون 
البقيــة  أن  حــني  يف  جديــدة، 
مبــاٍن  توســيع  إطــار  يف  ســتكون 
الوحــدات  عــدد  لزيــادة  ســابقة 
بــني  ومــن  االســتيطانية. 
املســتوطنات التــي ســُيبنى فيهــا 
"بســغات زئيــف"، و"هــار حومــا" 
بالقدس املحتلة، حيث ســُتفتح 

يف  العلنيــة  املــزادات 
مــن  الثــاين  النصــف 

تركيا: تصعيد )إسرائيل( بمثل هذه اإلجراءات يعكس "عقلية انتهازية خِطرة"

طرح عطاءات لبناء 2600 وحدة
استيطانية جديدة بالضفة والقدس

سلفيت/ خاص "فلسطني":
تلملــم جراحهــا وتجمــع حطــب مــا تبقــى مــن شــجر 
زيتونها الذي خلعه جيش االحتال اإلرسائيي من 
جذوره، وتركها تتحرس عىل أرضها، هذا ما حصل 
مــع الحاّجــة خرييــة العبــد مــن بلــدة ديــر بلــوط غرب 

سلفيت بالضفة الغربية املحتلة، وهو األمر الذي 
تكرر مع عرشات املزارعني من البلدة ذاتها.

املزارع خليل حمد الله من بلدة دير بلوط، يشكو 
إال  أراضيــه،  دخــول  لــه  االحتــال  حرمــان 
الفصــل  جــدار  خلــف  محــددة  أوقــات  يف 

النارصة/ فلسطني:
هدمــت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، أمــس، قريــة العراقيــب الواقعــة 
يف منطقة النقب جنوب فلسطني املحتلة للمرة الـ 182 عىل التوايل.

وقــال عضــو اللجنــة املحلية للدفاع عــن العراقيب عزيز الطوري: 
إن سلطات االحتال هدمت قرية العراقيب للمرة الـ 182.

حماس تنتقد ترصيحات 
وزير الخارجية األمرييك 
الجديد بشأن القدس

غزة/ فلسطني:
انتقــدت حركــة املقاومــة اإلســامية حــامس ترصيحــات أنتــوين بلينكــني وزيــر 
القــدس  بايــدن، بشــأن اعرافــه مبدينــة  الرئيــس األمريــي جــو  إدارة  خارجيــة 
وعــّد  املقدســة.  املدينــة  يف  بــاده  ســفارة  وإبقــاء  االحتــال  لكيــان  عاصمــة 

"مخالفــة  الترصيحــات  هــذه  قاســم  حــازم  حــامس  باســم  املتحــدث 
بيــان  يف  قاســم  وأضــاف  الدوليــة".  والقــرارات  للقانــون  بوضــوح 

تجدد اقتحام األقىص 
واعتقال مواطننَي بمداهمات 

يف الضفة والقدس
القدس املحتلة-طولكرم/ فلسطني:

جدد املستوطنون املتطرفون أمس، اقتحام باحات املسجد األقىص بحراسة 
أمنيــة مشــددة، عــىل الرغــم مــن تفــي وبــاء كورونــا، يف حــني اعتقلــت قــوات 
وتفتيــش  مداهــامت  أثنــاء  يف  املواطنــني  مــن  عــدًدا  اإلرسائيــي  االحتــال 

وماحقة مبناطق متفرقة يف الضفة الغربية والقدس املحتلتني.
اقتحمــوا املســجد  وأشــارت مصــادر مقدســية إىل أن املســتوطنني 

التصنيف )ج(.. استيالء االحتالل عىل غالبية 
أرايض الفلسطينيني ومنحها للمستوطنني

االحتالل يهدم قرية العراقيب 
الفلسطينية للمرة الـ 182

واشنطن/ وكاالت:
اليمــني  ا  رســميًّ بايــدن  جــو  أدى 
ليصبــح  أمــس،  مســاء  الدســتورية 
املتحــدة  للواليــات  الـــ46  الرئيــس 
األمريكيــة، خلًفــا للرئيــس املنتهية 

واليته دونالد ترامب.
اليمــني  هاريــس  كامــاال  أدت  كــام 
بايــدن،  جانــب  إىل  الدســتورية 
لــه، خلًفــا ملايــك بنــس، يف  نائبــًة 
مبنــى  يف  جــرت  تنصيــب  مراســم 

الكونغرس.
مايــك  التنصيــب  حفــل  وحــر 
بنــس، ورؤســاء أمريكيــون ســابقون 
بــاراك  األســبق  الرئيــس  منهــم 
األســبق  والرئيــس  وزوجتــه،  أوبامــا 

وزوجتــه  كلينتــون  بيــل 
وزيــرة الخارجيــة الســابقة 

بايدن يؤدي اليمني الدستورية رئيًسا للواليات المتحدة

استشهاد األسري "سعسع" يف 
سجن "ريمونيم" يف حيثيات مجهولة

إصابة 41 أسريًا بفريوس كورونا 
يف سجَنْ "ريمون" و"النقب"

287 أسريًا يف سجن "نفحة" 

يتلقون لقاح كورونا

رام الله- غزة/ محمد أبو شحمة:
الضفــة  مبــدن  املحامــني  عــرشات  شــارك 
أروقــة  داخــل  وقفــة  يف  املحتلــة  الغربيــة 
الســلطة  رئيــس  لقــرارات  رفًضــا  املحاكــم، 
عــىل  بالتعديــات  الخاصــة  عبــاس  محمــود 

السلطة القضائية، واحتجاًجا عليها.
رئيــس  تطالــب  بشــعارات  وهتــف املحامــون 
بالرحيــل  رشار  أبــو  عيــى  القضــاء  مجلــس 
واالستقالة، لكونه أصبح أداة يف يد السلطة 

التنفيذية.
التعديــات  رفضهــم  املحامــون  وأعلــن 
الســلطة  قانــون  عــىل  عبــاس  أقرهــا  التــي 

ســافًرا  تدخــًا  وعّدوهــا  القضائيــة، 
ــا  يف عمل القضاء الفلســطيني ومسًّ

المحـامـون بالضفـة يحتجـون رفًضـا 
لتـدخل عبـاس فـي السـلطـة القـضائيـة

وقفة احتجاجية داخل أروقة المحاكم

مؤسسات حقوقية تطالب 
بإعادة تشكيل المحكمة 

الدستورية وفق التوافق الوطن
غزة/ فلسطني:

طالــب تجمــع املؤسســات الحقوقيــة "حريــة" بإعــادة تشــكيل املحكمــة الدســتورية 
مبــا يوافــق صحيــح القانــون والدســتور الفلســطيني، مؤّكــًدا أّن تشــكيل املحكمــة عــام 
2016 جاء خاًفا للقانون والدســتور الفلســطيني املؤقت، مســتنًدا إىل "اعتبارات 
إلجــراء  الدعــوة  مرســوم  تعديــل  إىل  أمــس،  بيــان  يف  "حريــة"،  ودعــا  سياســية". 

االنتخابــات الــذي أصــدره الرئيــس محمــود عبــاس وفًقــا لألصــول والقانــون، 
وحذف أي إشارة إىل املحكمة الدستورية.

قوات االحتال اإلرسائيي تواصل أعامل البناء يف إحدى املستوطنات قضاء مدينة القدس املحتلة أمس     )أ ف ب(

جانب من مراسم تنصيب بايدن رئيًسا للواليات املتحدة أمس     )أ ف ب(
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)ADVERTISEMENT )Invitation to Bid

Call for Bids

REHABILITATION OF PUBLIC DESALINATION PLANTS IN THE GAZA STRIP

>PI-GZ-01822 <
Action Against Hunger is a global humanitarian organisation that takes decisive action against 

the causes and effects of hunger. We save the lives of malnourished children. We ensure 

families can access clean water, food, training and healthcare. We enable entire communities 

to be free from hunger. Action Against Hunger are a nongovernmental, non-political, non-

religious, non-profit organisation.

Action Against Hunger – Palestinian Territory (Gaza Strip) intends to award a supply & works 

Contract for the REHABILITATION OF PUBLIC DESALINATION PLANTS IN THE GAZA STRIP

*Gaza bidders: Eligible contractors must be either registered with the Gaza Chamber of 

Commerce & Industry or with the Contractors Union. A Contractor for (minimum 3rd degree) 

specialized in Supply, installation and maintenance of Desalination Plants.

Bidding documents can be obtained by interested parties via email from:

Mrs. Aya Abu Zaanouna             Logistics Officer             Contact: 0594799970

E-mail: <aabuzaanouna@pt.acfspain.org>  

or directly at the below address:Action Against Hunger – Mission Occupied Palestinian Territory

Rasheed Street, Abo Ghalioun Building 2, 6th Floor. Gaza

Open Hours: 8 am-4 pm (Gaza time) from Sunday until Thursday.

Bidding documents can be collected from above source from January 24th, 2021 11:00 AM 

until February 01th   2021 09:00 AM. The contractor must come to the office with the stamp 

and the contractor union classification certificate.

Eligible Contractors must include a 5,000 EUR bank guarantee for each lot valid for 90 days 

starting from the date of submission; personal cheques will not be accepted.

Site visit and pre-bid meeting are mandatory for all contractors participating in the biding 

process to attend at the specified time in the tender document.

The deadline for submission of bids by the contractors is 11th of February 2021 at 11:00 (Gaza time)

Action Against Hunger does not bind itself to award the bid to the lowest bid or any bid and 

reserves the right to accept the whole or part of the bid.

The awarding of this contract will be upon the confirmation of the funding from the donor.

The winning company should pay the advertisement fees in the newspaper and on the website. 

 Mission: Occupied Palestinian

Territory

إعالن طرح عطاء
 QRC/2021/ 01:رقم العطاء

يعلن الهالل األحمر القطري يف غزة عن طرح عطاء 
)PKU توريد مستهلكات لجراحة القلب  وحليب وطحني ألطفال( 

فعىل الرشكات املســجلة والراغبة يف املشــاركة التوجه للحصول عىل نســخة من وثائق املناقصة عىل العنوان التايل )مكتب الهالل 
األحمــر القطــري غــزة شــارع الوحــدة – عــارة غــازي الشــوا- الطابــق -2 غــزة( وذلــك اعتبــارًا مــن يــوم الخميــس املوافــق 2021/01/21  

ولغاية يوم الثالثاء املوافق 2021/01/26 من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1:30 ظهرًا . وذلك وفق الرشوط التالية:
1.  الــرشكات املشــاركة: يجــب عــىل الــرشكات املشــاركة أن تكــون مســجلة لــدى جهــات االختصــاص ومســجلة رســميا 

لدى دوائر الرضيبة.
2. مثن نسخة العطاء 100 دوالر أمرييك غري مسرتدة.

3. األسعار: بالدوالر األمرييك وغري شاملة لرضيبة القيمة املضافة ويجب تقديم فواتري رضيبية معفاة.

4. مدة رسيان العرض املقدم: 150 يوًما من املوعد النهايئ لتسليم العطاء.

املوافــق  األربعــاء  يــوم  وذلــك  املشــاركني  استفســارات  عــىل  لإلجابــة  متهيــدي  اجتــاع  عقــد  ســيتم  التمهيــدي:  االجتــاع   .5

1202/01/27  الساعة  11:00 صباحا يف مكتب الهالل األحمر القطري غزة شارع الوحدة – عارة غازي الشوا- الطابق -2 غزة. 

6. كفالة دخول العطاء: يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة %2 من قيمة العرض املقدم وتكون بشكل كفالة بنكية 

أو شيك بنيك مصدق من بنك معرتف به من سلطة النقد الفلسطينية باسم الهالل األحمر القطري وتكون مدة رسيان 
الكفالة 150 يومًا من تاريخ تسليم العطاء. 

7. تجزئة العطاء: يحق للهالل األحمر القطري تجزئة العطاء إىل أي عدد من العطاءات. 

8. تســليم العطــاءات: آخــر موعــد لتســليم العطــاءات هــو يــوم األربعــاء املوافــق 2021/02/03 الســاعة 12:00 ظهــرا 

يف نفــس العنــوان املذكــور أعــاله )مكتــب الهــالل األحمــر القطــري غــزة -شــارع الوحــدة عــارة غــازي الشــوا مقابل عيادة 
الرمال الطابق الثاين(، ولن ينظر يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.

9. فتح املظاريف: سيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمني للعطاء يف يوم تسليم العطاءات وذلك يف نفس املكان.

10. رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

11. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة الهالل األحمر القطري خالل ساعات الدوام الرسمي أو االتصال عىل هاتف 2884822

12.سوف يتم استبعاد أي عطاء ال يلتزم ُمقدمه بالرشوط واملواصفات املعلنة أعالة.

إعالن عطاء بالظرف املختوم 
مؤسسة أطباء حول العامل تركيا – مكتب غزه تعلن عن طرح عطاء رقم  2021/1

 توريد مستلزمات طبية
مــن  مــن قبــل مجموعــة   ،2000 العــامل- تركيــا تأسســت عــام  مؤسســة أطبــاء حــول 
األطباء، بهدف نقل املساعدات والخدمات الطبية للمجتمعات املحلية الذين هم 
ضحايــا الجــوع والفقــر والجفــاف واملــرض والحــروب والرصاعات التي يتسســب فيها 
االنسان والكوارث الطبيعية، بغض النظر عن لغتهم أو دينهم أو عرقهم أو جنسهم.

أنشــأت مؤسســة أطبــاء حــول العــامل – تركيــا مكتبــًا لهــا يف غــزة عــام 2015 
برقــم تســجيل 8491، حيــث يهــدف املكتــب إىل تســهيل تنفيــذ املشــاريع 
الصحيــة وتعزيــز التنســيق بينهــا وبــني الرشيــك املحــي وبــذل أقــى قــدر 
التنســيق  إىل  باإلضافــة  فلســطني  يف  املواطنــني  ملســاعدة  الجهــود  مــن 
لزيــارة الوفــود الطبيــة الرتكيــة يف عــدة مجــاالت مــن أجــل إجــراء عمليــات يف 
مستشفيات فلسطني وتقديم االستشارات الطبية للطواقم الطبية املحلية. 
تعلــن مؤسســة أطبــاء حــول العــامل تركيــا - مكتــب غــزة عــن طــرح عطــاء لتوريد 
مســتلزمات طبيــة ملــرشوع الخدمــات الطبية املنزلية وذلك حســب الرشوط 

واملواصفات الواردة يف كراسة العطاء.
فعــىل الــرشكات الراغبــة يف التقــدم للعطــاء التوجــه لــرشاء كراســة العطــاء مــن مقر 
املؤسســة الكائــن يف غــزة، شــارع الشــهداء بالقــرب مــن رشكــة االتصــاالت بــدءًا من 

يوم األربعاء 2021/1/20 مع األخذ بعني االعتبار املالحظات التالية: 
1. جميع األسعار املقدمة يجب أن تكون بالدوالر وشاملة الرضيبة 

2. املؤسسة غري ملزمة بقبول أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

3. رسوم رشاء كراسة العطاء 300 شيكل غري مسرتدة.

4. لن يتم النظر يف كراسة العطاء التي ال تستويف الرشوط املذكورة.

5. مواعيــد رشاء كراســة العطــاء مــن الســاعة التاســعة صباحــا وحتــى الســاعة الثانيــة 

بعــد الظهــر وذلــك بــدءا مــن يــوم األربعــاء املوافــق 2021/1/20 وحتــى يــوم األحــد 
املوافق 2021/1/24 مع تأكيد عدم إمكانية بيع اي عطاء بعد التاريخ املحدد. 

6. رسوم اإلعالن يف الصحيفة عىل من يرسو عليه العطاء.

7. آخر موعد لتسليم العطاء هو يوم األربعاء 2021/1/27 )12:00 بعد الظهر( يف 

مقــر املؤسســة مــع العلــم أن فتــح املظاريــف يف نفس املوعــد ولن يقبل أي عطاء بعد 
هذا الوقت، وسيتم فتح املظاريف بحضور ممثي الرشكات ملن يرغب.

8. لالستفسار عن األمور املتعلقة بالعطاء التواصل مع مسؤول املرشوع / 

محمد حجي موبايل رقم - 0594220272

من دون رشقي القدس.. نصف 
مليون مستوطن بالضفة الغربية

القدس املحتلة/ األناضول:
قــارب عــدد املســتوطنني اإلرسائيليــني يف الضفــة الغربيــة، نحــو نصــف مليــون 
220 ألــف مســتوطن يف رشقــي القــدس  مســتوطن، دون أن يشــمل ذلــك نحــو 
عــدد  إن  للمســتوطنني:  التابعــة  الســابعة،  اإلرسائيليــة  القنــاة  وقالــت  املحتلــة. 

اإلرسائيليني بالضفة الغربية، بلغ 476 ألف مستوطن.
وأضافــت أمــس: إن منــو املســتوطنني بلــغ 2.6 % يف عــام 2020، مقارنــة مــع 

%3.4 يف عام 2019.
بــؤرة  و134  مســتوطنة   132 يوجــد  اإلرسائيليــة:  اآلن"  "الســالم  حركــة  وتقــول 

استيطانية عشوائية )غري رسمية(، بالضفة الغربية.
أمــا يف رشقــي القــدس )وهــي جــزء مــن الضفــة الغربيــة(، فتقــول الحركــة أنــه يوجد 
قــد  األخــرية،  الســنوات  كانــت  كبــرية.  مســتوطنة   13 مســتوطن يف  ألــف   220

شــهدت تصعيــدا ملحوظــا يف النشــاط االســتيطاين عــىل األرايض الفلســطينية 
املحتلة، بدعم من اإلدارة األمريكية السابقة، برئاسة دونالد ترامب.

االحتالل يقرر اإلفراج 
عن طفل مريض برشط 

الحبس املنزيل
رام الله/ فلسطني:

األرسى  شــؤون  هيئــة  ذكــرت 
محكمــة  أّن  أمــس،  واملحّرريــن، 
اإلفــراج  قــررت  بالقــدس،  االحتــالل 
عبــد  الطفــل املقــديس املريــض  عــن 
الرحمــن البشــيتي رشيطــة إبعــاده عــن 
وحبســه  بالقــدس  القدميــة  البلــدة 

ا يف شعفاط. منزليًّ
أن  بيانهــا،  يف  الهيئــة  وأضافــت 
املحكمــة أمهلــت النيابــة حتــى مســاء 

أمس الستئناف القرار.
ويعــاين الفتــى عبــد الرحمــن البشــيتي 
مــرض الســكري، ومنــذ اعتقالــه أصيب 
ويعــاين  الــدم  يف  بالســكر  بارتفــاع 
يف  قاســية  وتحقيقــات  ــا  طبيًّ إهــااًل 

الزنازين.

تركيا: تصعيد )إسرائيل( بمثل هذه اإلجراءات يعكس "عقلية انتهازية خطرة"
طرح عطاءات لبناء 2600 وحدة استيطانية جديدة بالضفة والقدس

حامس تدعو بايدن لتصحيح 
املسار التاريخي للسياسات 

األمريكية الظاملة بحق شعبنا
غزة/ فلسطني:

دعــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس أمــس، الرئيــس األمريــيك جــو بايــدن 
إىل "تصحيــح املســار التاريخــي للسياســات األمريكيــة الخاطئــة والظاملــة بحــق 

الشعب الفلسطيني، وإرساء مبادئ األمن واالستقرار يف املنطقة".
وقال املتحدث باســم حركة حاس فوزي برهوم: "ال أســف عىل رحيل دونالد 
ر والراعــي األكــر للظلــم والعنــف  ترامــب عــن اإلدارة األمريكيــة، لكونــه امُلصــدِّ
العــدوان  العــامل، والرشيــك املبــارش لالحتــالل اإلرسائيــي يف  والتطــرف يف 
عــىل شــعبنا وتصفيــة قضيتــه". وأضــاف برهــوم يف ترصيــح صحفــي مكتــوب أن 
املطلــوب مــن الرئيــس بايــدن تصحيــح املســار التاريخــي للسياســات األمريكيــة 
الخاطئة والظاملة بحق شعبنا، وإنهاء كل القرارات املتعلقة مبحاوالت تصفية 
القــدس والالجئــني، ورضورة  مــا يخــص  الفلســطينية، ويف مقدمتهــا  القضيــة 
احــرتام إرادة الشــعب الفلســطيني وخياراتــه الدميقراطيــة. وأدى بايــدن مســاء 
ا الرئيس الســادس واألربعني للواليات  أمــس اليمــني الدســتورية، ليصبــح رســميًّ
ا خلًفا للرئيس السابق دونالد ترامب. املتحدة األمريكية، ويتوىل مهامه رسميًّ

الخليل/ فلسطني:
مّددت قوات االحتالل اإلرسائيي، أمس، إغالق املسجد 
اإلبراهيمي يف وجه املصلِّني املســلمني أســبوًعا إضافًيا، 

بعد إغالق 13 يوًما.
أبــو ســنينة أن  وأوضــح مديــر املســجد اإلبراهيمــي حفظــة 
قوات االحتالل كانت قد أغلقت املســجد أمام املصلِّني 
املســلمني منــذ 13 يوًمــا، باســتثناء موظفــي الحــرم، وقــد 

مددته اليوم أسبوًعا آخر.
وبــنيَّ أن ســلطات االحتــالل تتــذرع بذرائــع واهيــة إلغالقــه 

وقتا تريد، وحسب ما يخدم مصالحها.
ويف السابع من يناير/ كانون الثاين الجاري أغلقت قوات 
االحتالل اإلرسائيي، املسجد اإلبراهيمي مبدينة الخليل 
انتشــار  بذريعــة مكافحــة  أيــام   10 والــزوار  أمــام املصلــني 

فريوس "كورونا".
املســجد  بإغــالق  االحتــالل  قــرار  أن  ســنينة  أبــو  وأوضــح 
اإلبراهيمــي مينــع دخــول املصلــني والــزوار إىل أي جــزء مــن 

املسجد، بذريعة مكافحة انتشار "كورونا".
وأكــد عــدم صحــة هــذه االدعــاءات، وأن االحتــالل يحــاول 
حرمــان املســلمني مــن الوصــول إىل املســجد، مؤكــًدا أن 
املصلــني والــزوار ملتزمــون بــكل الــرشوط الصحيــة والوقاية 

حسب الروتوكوالت الوقائية املعمول بها.
ولفــت إىل أن جنــود االحتــالل املنترشيــن عــىل الحواجــز 
يســمحون  ال  مــدة-  -منــذ  باملســجد  املحيطــة  العســكرية 
ــا للمســجد. ومارســت قــوات  بدخــول أكــر مــن 20 مصليًّ
االحتالل سياستها التعسفية بتحديد أعداد املصلني يف 

املسجد اإلبراهيمي، خاصة وقت الجمعة.

النارصة/ فلسطني:
قريــة  أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــالل  ســلطات  هدمــت 
العراقيــب الواقعــة يف منطقــة النقــب جنــوب فلســطني 

املحتلة للمرة الـ 182 عىل التوايل.
وقــال عضــو اللجنــة املحلية للدفــاع عن العراقيب عزيز 
الطوري: إن ســلطات االحتالل هدمت قرية العراقيب 

للمرة الـ 182.
ُنفــذت  وأضــاف الطــوري يف ترصيــح أن عمليــة الهــدم 

عىل الرغم من الجو املاطر والطقس البارد.
ولفــت إىل أن هــذه هــي املــرة الســابعة التــي ُتهدم فيها 

القرية يف ظل تفيش جائحة فريوس كورونا.
بنــاء  ســيعيدون  األهــايل  أن  التأكيــد  الطــوري  وجــدد 

قريتهم.

والبالســتيك  الخشــب  مــن  مبنيــة  العراقيــب  ومنــازل 
والصفيح، وتقطنها 22 عائلة.

األوىل يف  للمــرة  القريــة  االحتــالل  ســلطات  وهدمــت 
يوليــو/ متــوز 2010، ومنــذ ذلــك الحــني تعــود لهدمهــا 

يف كل مرة يعيد السكان بناءها.
ويف تقريــر ســابق قالــت منظمــة "ذاكــرات" التــي تــؤرخ 
للنكبــة الفلســطينية عــام 1948 إن العراقيــب أقيمــت 
أراٍض  عــىل  العثــاين  الحكــم  فــرتة  يف  األوىل  للمــرة 

اشرتاها السكان.
وذكــرت املنظمــة أن ســلطات االحتالل تعمل عىل طرد 
ســكان القريــة بهــدف الســيطرة عــىل أراضيهــم، مشــرية 
إىل أن االحتــالل ال يعــرتف بعــرشات القــرى األخــرى يف 

منطقة النقب، ويرفض تقديم أي خدمات لها.

غزة/ فلسطني:
ترصيحــات  حــاس  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  انتقــدت 
األمريــيك  الرئيــس  إدارة  خارجيــة  وزيــر  بلينكــني  أنتــوين 
جــو بايــدن، بشــأن اعرتافــه مبدينــة القــدس عاصمــة لكيــان 

االحتالل وإبقاء سفارة بالده يف املدينة املقدسة.
وعّد املتحدث باسم حاس حازم قاسم هذه الترصيحات 

"مخالفة بوضوح للقانون والقرارات الدولية".
هــذه  أن  أمــس،  مكتــوب،  بيــان  يف  قاســم  وأضــاف 
الترصيحــات متثــل إنــكاًرا لحقــوق شــعبنا الراســخة بأرضــه 
ومقدســاته، واســتهتاًرا واضًحا بكل املنظومة العربية عىل 

املستوى الرسمي والشعبي.
وتابــع أنهــا "تؤكــد مــرة أخــرى فشــل املراهنــة عــىل اإلدارات 

األمريكيــة املتالحقــة، بالوقــوف إىل جانــب حقــوق شــعبنا 
الفلسطيني". وشدد قاسم عىل أنه "يجب املراهنة فقط 
عىل قدرة شعبنا عىل انتزاع حقوقه عر اسرتاتيجية نضال 

موحدة وترتيب البيت الفلسطيني".
وقــال وزيــر الخارجيــة األمريــيك الجديــد: إن الرئيــس بايــدن 
الــرصاع  القابلــة لالســتمرار يف  يــرى أن التســوية الوحيــدة 
لكنــه  الدولتــني"،  "حــّل  هــي  الفلســطيني-اإلرسائيي 

سيواصل االعرتاف بالقدس عاصمة لالحتالل.
القــرار  عــن  تعــود  لــن  الجديــدة  اإلدارة  أن  بلينكــن  وأعلــن 
باالعــرتاف  ترامــب  دونالــد  اّتخــذه  الــذي  للجــدل  املثــري 
بالقــدس عاصمــة لـ)إرسائيــل(، وأنهــا ســُتبقي كذلــك عــىل 

السفارة األمريكية يف القدس.

االحتالل ميدد إغالق املسجد اإلبراهيمي أسبوًعا ثالًثا

االحتالل يهدم قرية العراقيب
الفلسطينية للمرة الـ 182

حامس تنتقد ترصيحات وزير الخارجية
األمرييك الجديد بشأن القدس

النارصة-رام الله-عّان/ فلسطني:
أعلنت ما تسمى "سلطة األرايض" يف حكومة 
االحتالل اإلرسائيلية، مساء أول من أمس، نرش 
عطاءات لبناء 2600 وحدة اســتيطانية جديدة 
ورشقــي  الغربيــة  بالضفــة  مســتوطنات   7 يف 
االســتيطاين  املخطــط  هــذا  وقوبــل  القــدس. 
الفلســطينية  الســلطة  مــن  بتنديــد  الجديــد 

واململكة األردنية الهاشمية.
 182 فــإن  نــت" العــري  وبحســب موقــع "واي 
مبــاٍن  بنــاء  نطــاق  يف  ســتكون  ســكنية  وحــدة 
جديــدة، يف حــني أن البقيــة ســتكون يف إطــار 
الوحــدات  عــدد  لزيــادة  ســابقة  مبــاٍن  توســيع 
التــي  املســتوطنات  بــني  ومــن  االســتيطانية. 
و"هــار حومــا"  زئيــف"،  "بســغات  فيهــا  ســُيبنى 
املــزادات  ســُتفتح  حيــث  املحتلــة،  بالقــدس 

العلنية يف النصف الثاين من الشهر املقبل.
رغبــة إرسائيليــة  هنــاك  أن  إىل  املوقــع  ويشــري 
لالســتفادة مــن األيــام األخــرية لدونالــد ترامــب 
يف البيت األبيض للتقدم برسعة بخطط البناء، 
ج لبنــاء مئــات الوحــدات االســتيطانية  لذلــك ُروِّ
مناطــق  وهــي  شــلومو"،  و"رمــات  "جيلــو"  يف 
كان بايــدن قــد عــارض البنــاء فيهــا وأفشــل خطــة 
ماثلة حني كان مسؤواًل يف إدارة باراك أوباما 

عام 2010.
رشكات  طرحــت  املاضيــة  القليلــة  األيــام  ويف 
اســتيطانية يف شــال الضفــة الغربيــة عطــاءات 

لبناء حي استيطاين شايل مستوطنة "ايتار" 
جنويب رشق مدينة نابلس.

اســتيطاين  حــي  ســيقام  للمــرشوع  ووفقــًا 
مركبــة،  منــازل  وليــس  مكتملــة  بأساســات 
ويشــمل بنــاء العــرشات مــن املنــازل مبســاحات 
متشابهة تصل إىل 150 مرتًا مربعًا مع حديقة 
كبــرية، يتــم التســويق حاليــًا لبيعهــا قبيــل البــدء 

بتشييدها.
وســبق اإلعــالَن عــن املــرشوع بيــوم واحــد فقــط 
اســتيطانية  وحــدة   792 بنــاء  عــىل  التصديــُق 
بينهــا  مــن  الضفــة،  شــال  يف  غالبيتهــا  ترتكــز 

مستوطنة "ايتار" املذكورة.
فــرتة  انتهــاء  قبــل  تلــك  البنــاء  عطــاءات  وتــأيت 
محاولــة  يف  األمريكيــة،  اإلدارة  وتغيــري  ترامــب 
مــن حكومــة االحتــالل لفــرض مزيــد مــن الوقائــع 

عىل األرض.
كــا ســعت دولــة االحتــالل بتأييــد أمريــيك إىل 
جعــل مخطــط "الضــم" أمــرا واقعــا باملســتويات 
الوحــدات  بنــاء  عــىل  املوافقــات  مــن  العاليــة 
االســتيطانية، بهــدف "ضــم" نحــو ثلــث مســاحة 

الضفة الغربية.
يف  تضاعــف  اإلرسائيــي  االســتيطان  أن  يذكــر 
الرئيــس  واليــة  يف  املاضيــة،  ســنوات  األربــع 
األمريــيك دونالــد ترامــب، التــي شــجعت عــىل 

خطة "الضم".
تصديــق  الفلســطينية  الســلطة  رئاســة  وأدانــت 

حكومة االحتالل عىل املخططات االستيطانية 
الجديدة يف الضفة والقدس.

ردينــة  أبــو  نبيــل  الرئاســة  باســم  الناطــق  وقــال 
تســابق  االحتــالل  "حكومــة  إن  بيــان:  يف 
إمــكان  أي  مــن  تبقــى  مــا  عــىل  للقضــاء  الزمــن 
العقبــات  مــن  املزيــد  ووضــع  الدولتــني،  لحــل 
الجديــدة،  األمريكيــة  اإلدارة  أمــام  والعراقيــل 
وأي جهــد ســتقوم بــه الســتئناف عمليــة الســالم 

املتعرة".
ودعــا أبــو ردينــة اإلدارة األمريكيــة الجديــدة إىل 
اإلرسائيليــة  السياســة  مــن  واضــح  موقــف  أخــذ 
أو  األمــن  تحقيــق  أرادت  إذا  االســتيطانية 

االستقرار يف املنطقة.
وتابــع أبــو ردينــة: "االســتيطان كلــه غــري رشعــي، 

ومخالف للقانون الدويل".
واســتنكرت وزارة الخارجيــة وشــؤون املغرتبــني 
لبنــاء  الجديــد  اإلرسائيــي  املخطــط  األردنيــة 

2572 وحدة استيطانية جديدة.

الســفري  الــوزارة  باســم  الرســمي  الناطــق  وقــال 
النشــاطات  إن  الفايــز:  عــي  اللــه  ضيــف 
االســتيطانية ليســت رشعيــة وال قانونيــة ومدانــة 
ومرفوضة، وُتعد خرًقا فاضًحا وجسيًا للقانون 
الــدويل ويف مقدمتهــا قــرار مجلــس األمــن رقــم 
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مبجملهــا  االســتيطان  سياســة  أن  وأكــد 
وبتفاصيلهــا انتهــاك للقانــون الــدويل وتقويــض 

حــل  وفــرص  تحقيقــه  وجهــود  الســالم  ألســس 
الدولتني عىل أساس قرارات الرشعية الدولية.

التحــرك  إىل  الــدويل  املجتمــع  الفايــز  ودعــا 
)إرسائيــل(  عــىل  للضغــط  مســؤولياته  وتحمــل 

لوقف سياساتها ونشاطاتها االستيطانية.
اإلرسائيليــة  القــرارات  وفرنســا  تركيــا  وأدانــت 
الوحــدات  مئــات  ببنــاء  تقــي  التــي  األخــرية 
االســتيطانية الجديــدة يف مســتوطنات الضفــة 

الغربية ورشقي القدس.
قنصليتهــا  عــن  صــدر  بيــان  يف  فرنســا  ودعــت 
ســلطات  أمــس،  مســاء  القــدس،  يف  العامــة 
القــرارات،  هــذه  تنفيــذ  عــدم  إىل  االحتــالل 
مــن شــأنه  الجانــب  أحــادي  تدبــري  أي  اتخــاذ  أو 
القانــون  القائــم عــىل  الدولتــني"  تقويــض "حــل 

الدويل واملعايري املتفق عليها.
مــن جهتهــا، أدانــت وزارة الخارجيــة الرتكيــة يف 
بيــان لهــا، بشــدة، الخطــوة االســتيطانية، وقالــت 
اإلجــراءات  هــذه  مبثــل  )إرسائيــل(  تصعيــد  إن 
وما شــابهها ملنع إقامة دولة فلســطينية موحدة 
جغرافيــا وتغيــري وضــع القــدس يعكــس "عقليــة 

انتهازية خطرية".
واعترت الوزارة الرتكية هذه اإلجراءات محاولًة 
إلغالق سبل إحالل السالم يف املنطقة، داعية 
التحــرك لحايــة حقــوق  الــدويل إىل  املجتمــع 
الشــعب واألرايض الفلســطينية والوقــوف أمــام 

عقلية االحتالل.
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إعـالن طـرح عـطاء
PSCF/W-02 -2021 :عطاء توريد حقيبة معرفية ألطفال برنامج وجد،  رقم

) قصص تعليمية، وأدوات فنية (
تنفــذ مؤسســة إنقــاذ الطفــل - فلســطني مــروع التعليــم املســاند للطــاب األيتــام ضمــن مكــون "وجــد" لربنامــج رعايــة األيتــام 
"الســنة السادســة، والــذي يهــدف لتقديــم الرعايــة الشــمولية واملســتدامة للطــاب األيتــام، والــذي تم تأسيســه بتمويل رئييس 

من صندوق قطر للتنمية ومساهمة بنك فلسطني وصندوق الحاج هاشم الشوا للوقف الخريي وإرشاف مؤسسة التعاون.
لــذا تعلــن املؤسســة عــن طــرح عطــاء توريــد حقيبــة معرفيــة ألطفــال برنامــج وجــد، وذلك حســب الــروط واملواصفات 

وجدول الكميات الخاصة باملروع وحسب التفاصيل التالية: 

فعــى الــركات التــي ترغــب باملشــاركة يف العطــاء التوجــه للحصــول عــى نســخة منــه مــن مقــر جمعية مؤسســة إنقــاذ الطفل – 
فلسطني الكائن يف غزة- شارع الصناعة- دوار الدحدوح، عامرة دلول، الطابق الرابع خال ساعات الدوام الرسمية من الساعة 

الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عرصًا، وفيام ييل الروط التي يجب ان تتوفر لدى كل من يرغب يف التقدم للعطاء املذكور:
- إن هــذه املناقصــة مفتوحــة للمقاولني/الركات/املؤسســات املصنفــة يف قطــاع غــزة واملؤهلــني )درجة التصنيف- 
حســب نــوع املــروع( علــام بــأن أخــر موعــد لتســليم وثائــق العطــاء هــو الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر مــن يــوم الخميــس 
املوافق )01/28 /2021( يف مقر جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطني. ولن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد.
- يجب عى املتقدم للعطاء ان يكون مسجًا رسميًا لدى جهات االختصاص ومسجًا يف دوائر الرضيبة )سجل رضيبي(.

- يجب أن تكون األسعار بالدوالر شاملة رضيبة القيمة املضافة.
- يجب عى املتقدم أن يكون قادرًا عى إصدار فواتري معفاة وشهادة خصم منبع مع الدفعات املالية املقدمة من طرفة.

- يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يومًا من تاريخ تقديم العطاء.
- العطــاء يجــب أن مصحوبــًا بكفالــة أوليــة مقدارهــا )%5( مــن قيمــة العطــاء، وذلــك عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك 
مصــدق مــن بنــك معــرف بــه مــن قبــل ســلطة النقــد عــى أن تكــون األســعار والكفالة ســارية املفعول لفــرة 90 يوما من 

تاريخ فتح العطاء، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
- مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطني غري ملزمة بقبول أقل األسعار، ولها الحق يف إلغاء العطاء أو إعادة طرحه دون بيان األسباب.

-رسوم اإلعان ملدة يومني عى من يرسو عليه العطاء. 

عطاء توريد سبورات ذكية تفاعلية لغرف املصادر التعليمية
PSCF/W-03 -2021 :عطاء رقم

تنفــذ مؤسســة إنقــاذ الطفــل - فلســطني مــروع التعليــم املســاند للطــاب األيتام ضمن مكون "وجــد" لربنامج رعاية 
األيتــام "الســنة السادســة، والــذي تــم تأسيســه بتمويــل رئيــيس مــن صنــدوق قطــر للتنميــة ومســاهمة بنــك فلســطني 

وصندوق الحاج هاشم الشوا للوقف الخريي وإرشاف مؤسسة التعاون.
لــذا تعلــن املؤسســة عــن عطــاء توريــد ســبورات ذكيــة تفاعليــة لغــرف املصــادر التعليميــة، وذلــك حســب الــروط 

واملواصفات وجدول الكميات الخاصة باملروع وحسب التفاصيل التالية: 

فعــى الــركات التــي ترغــب باملشــاركة يف العطــاء التوجــه للحصــول عــى نســخة منــه مــن مقــر جمعيــة مؤسســة إنقــاذ الطفــل – 
فلســطني الكائــن يف غــزة- شــارع الصناعــة- دوار الدحــدوح، عــامرة دلــول، الطابــق الرابع خال ســاعات الدوام الرســمية من الســاعة 

الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عرصًا، وفيام ييل الروط التي يجب ان تتوفر لدى كل من يرغب يف التقدم للعطاء املذكور:
- إن هذه املناقصة مفتوحة للمقاولني/الركات/املؤسسات املصنفة يف قطاع غزة واملؤهلني )درجة التصنيف- 
حســب نــوع املــروع( علــام بــأن آخــر موعــد لتســليم وثائــق العطــاء هــو الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر مــن يــوم الخميــس 
املوافق )01/28 /2021( يف مقر جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطني. ولن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد.
- يجب عى املتقدم للعطاء ان يكون مسجًا رسميًا لدى جهات االختصاص ومسجًا يف دوائر الرضيبة )سجل رضيبي(.

- يجب أن تكون األسعار بالدوالر شاملة رضيبة القيمة املضافة.
- يجب عى املتقدم أن يكون قادرًا عى إصدار فواتري معفاة وشهادة خصم منبع مع الدفعات املالية املقدمة من طرفة.

- العطــاء يجــب أن مصحوبــًا بكفالــة أوليــة مقدارهــا )%5( مــن قيمــة العطــاء، وذلــك عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك 
مصــدق مــن بنــك معــرف بــه مــن قبل ســلطة النقد عى أن تكون األســعار والكفالة ســارية املفعــول لفرة 90 يوما من 

تاريخ فتح العطاء، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
- مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطني غري ملزمة بقبول أقل األسعار، ولها الحق يف إلغاء العطاء أو إعادة طرحه دون بيان األسباب.

- رسوم اإلعان ملدة يومني عى من يرسو عليه العطاء. 
- ملزيد من االستفسار ميكن االتصال عى مقر جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل-غزة- فلسطني هاتف رقم 082626285  

جمعية إغاثة أطفال غزة
عطاء رقم )2021-1(

إعالن طرح عطاء لتوريد وتركيب أجهزة إنارة آمنة ) لدات ( 
لعام 2021م – 1442هـ.

تعلــن جمعيــة إغاثــة أطفــال غــزة عــن طــرح عطــاء بالظــرف املختــوم لتوريــد 
وتركيب أجهزة إنارة آمنة ) لدات ( للعام 2021 م، 1442هــ.

مــن وثائــق  العطــاء واســتام نســخة  مــن يرغــب باملشــاركة يف هــذا  فعــى 
العطاء التوجه إىل مقر الجمعية الكائن يف خان يونس- شارع جال- شامل 
بــرج الفــرا – غــرب مدرســة فرحانــة ابتداء من يوم االربعــاء 2021/01/20م 
مــن الســاعة 09:00م صباحــًا وحتــى 12:00 ظهــرًا إىل موعــد أقصــاه يــوم 

االحد املوافق 2021/01/31م وذلك حسب الروط التالية: 
1. يجب عى املقاول املتقدم للعطاء أن يكون مسجًا رسميًا يف دائرة الرضيبة.

2. يجب أن تكون األسعار بالشيكل وشاملة لقيمة الرضيبة املضافة.

3. يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول مــدة ال تقــل عــن 60 يومــًا مــن 

تاريخ العطاء.
4. تأمــني ابتــدايئ لدخــول العطــاء بقيمــة %05 مــن مثــن العطــاء وهــو عبــارة 

عــن شــيك بنــي مصــدق أو كفالــة بنكيــة ويكــون ســاري املفعــول ملــدة 60 
يومًا من تاريخ فتح العطاءات.

5. يحــق للجمعيــة تأجيــل العطــاء أو متديــده أو إعادتــه أو إلغــاؤه دون إبــداء 

األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.
6. العطاء قابل للزيادة والنقصان.

7.رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

مكان مقر الجمعية: خان يونس- شامل برج الفرا - غرب مدرسة فرحانة.
للتواصل عى الرقم التايل:0597916025

اإلسرائيليون ينفذون خطة الضم 
على الرغم من إعالن تجميدها

ا تجميــد خطــة الضــم ألجــزاء واســعة من الضفة  أعلــن االحتــال شــكليًّ
الغربيــة وغــور األردن، لكــن الزحــف االســتيطاين هنــاك بعــد ربــع قــرن 
مــن توقيــع اتفــاق أوســلو يدمــر مــا تبقــى مــن االتفــاق، ومل يعــد مــا 
تشــهده الضفــة بــني الفلســطينيني واملســتوطنني رصاًعــا عــى دونــم 
أرض ومجموعة مواٍش، بل عودة لعدم االعراف بحق الفلسطينيني 
بتقريــر املصــري، حتــى يف الجيــوب التــي يقــل حجمهــا اإلجــاميل عن 

نصف الضفة الغربية.
يحــدث الزحــف االســتيطاين اإلرسائيــيل يف امليــدان دون الحاجــة 
وكأن  اإلرسائيليــة،  القوانــني  وتطبيــق  الضــم  خطــة  تنفيــذ  إلعــان 
مــا  الرســمية،  الرســمية وغــري  بأذرعهــا املختلفــة،  )إرسائيــل( تلغــي 
تبقى من اتفاقية أوسلو التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية 

قبل 27 عاًما.
رمبــا مــن أجــل التعــرف إىل التغيــري الحاصــل بالضفــة الغربيــة، يجــب 
تجهيــز خرائــط مــن نوعني: تاريخي يــدرس العمليات طويلة املدى؛ 
وجيو-ســيايس تحــددت فيــه أحــرف "أ، ب، ج" التــي متيــز مختلــف 
-ونســبتها -٪18 خاضعــة  "أ"  فمناطــق  بالضفــة،  الســيطرة  مناطــق 
لــإدارة الكاملــة للفلســطينيني، واملنطقــة "ب" بنســبة ٪21 نقلــت 
للســلطة  والبنــاء  التخطيــط  وصاحيــات  املدنيــة  الســلطات  إليهــا 
الســيطرة  تحــت  "ج"  منطقــة  تشــكل   61٪ وبقيــت  الفلســطينية، 

اإلرسائيلية الكاملة.
عــى  للســيطرة  جهودهــا  )إرسائيــل(  ركــزت  الســنوات  مــدى  عــى 
منطقة "ج"، بزعم منع ترسب مناطق إضافية تحت ســيطرة الســلطة 
الفلســطينية، وُفرضــت قيــود عــى البنــاء بهــذه القــرى، بإصــدار 19 
ألــف أمــر هــدم ألكــر مــن 30 ألــف مبنــى، وهــدم آالف املبــاين، ويف 
الوقت نفســه أنشــأ املســتوطنون حقائق جديدة عى األرض بإقامة 
عــرات البــؤر االســتيطانية دون ترصيــح، وحظيــت بدعــم االحتــال 

السخي لتوفري البنية التحتية، وحامية الجيش لها.
تكثــف  فلســطيني مســتقل،  كيــان  قدًمــا إلقامــة  املــي  مــن  وبــداًل 
الوجــود  كان  حــني  يف  "ج"،  املنطقــة  يف  اإلرسائيــيل  الوجــود 
البدايــة  لنقطــة  جديــد  مــن  وعدنــا  ومقلًصــا،  محــدوًدا  الفلســطيني 
بفرض الســيطرة اإلرسائيلية يف املناطق التي نقلت ســابًقا للســلطة 
يحــدده  األمــور  فيــه  تســري  الــذي  االتجــاه  أن  ويبــدو  الفلســطينية، 
املستوطنون بوضوح، ألنهم يعتقدون أن جذر الرصاع عى األرض، 

وال ميكنهم التعايش مع مفهوم الدولة الفلسطينية.
)إرسائيــل(  أن  يظهــر  الغربيــة  الضفــة  يف  يحــدث  مــا  فحــص  إن 
واملستوطنني حذفوا التفرقة بني مناطق أ، وب، وج، ومل يعد ذلك 
مســألة باغيــة، بــل عمليــة ملموســة، واليــوم بعــد ربــع قــرن مــن توقيع 
اتفــاق أوســلو )إرسائيــل( تبطــل مــا تبقــى منــه، ليــس بالنظــام القديــم 
إلبطــال  ســعًيا  كامــل،  منــوذج  بتغيــري  ولكــن  الدومنــات،  مبصــادرة 
األساس املنطقي واالعراف بحق الفلسطينيني يف تقرير املصري.

ــا، مــن الناحيــة اإلعاميــة، مــن  ويف حــني جمــدت خطــة الضــم حاليًّ
الناحيــة التنفيذيــة عــى األرض يواصــل زحفــه، بــل يعــززه بقــوة دفــع 
تجــاه  العنيــف  والقمــع  العنــرصي  الفصــل  مــن  يشــمله  مبــا  كبــرية، 

الفلسطينيني.

د الشكوك بشأن جدية العملية االنتخابية زيك لـ"فلسطني": املرسوم الرئايس بدَّ

وقفة احتجاجية داخل أروقة المحاكم
املحامون بالضفة يحتجون رفًضا لتدخل عباس يف السلطة القضائية

محامون من أجل العدالة: السلطة متدد توقيف محاٍم انتقدها عائلة "عبد الجواد" تنجو
من املوت بقذيفة إرسائيلية

غزة/ جامل غيث:
كان محمــد عبــد الجــواد منهمــًكا يف مراجعــة محارضاتــه الجامعيــة، عندما 
هــّز انفجــار كبــري منزلــه يف مخيــم املغازي، وســط قطاع غــزة، رافقه انقطاع 
التيــار الكهربــايئ، وتطايــر الزجــاج والغبار، وتكســري األبواب، وســقوط كتل 

أسمنتية.
مدفعــي  لقصــف  تعــرض  منزلــه  أن  األمــر  بــادئ  يف  "محمــد"  ُيــدرك  مل 
إرسائييل، قبل أن يشعر بأمل يف ساقه اليرسى التي مل يستطع تحريكها، 
يعــاود جيــش  أن  املنــزل خشــية  ليغــادروا  والديــه وإخوتــه،  عــى  ليــرصخ 

االحتال قصفه.
يقــول محمــد لـ"فلســطني": خرجــت مــن املنــزل بصعوبــة، إذ مل أعــد قــادر 
عــى املــي عــى قدمــي، وقــد غطــى الغبــار جســدي، قبــل أن ُأنَقــل إىل 
مستشــفى شــهداء األقــى لتتبــني إصابتــي بكــرس يف ســاقي، إىل جانــب 
رضــوض يف مختلــف أنحــاء جســدي. وأشــار إىل أن األطبــاء قــرروا إبقــايئ 
يف املستشفى ملراقبة وضعي الصحي، خشية خطر قد يتعرض له، بعد 

انهيار أجزاء من سقف املنزل عى رأسه وساقه اليرسى.
رائحة بارود

و يؤكــد رأفــت عبــد الجــواد، أن قــوات االحتــال اســتهدفت منزلــه بقذيفــة 
واحــدة، مــا أدى إىل إلحــاق أرضار كبــرية فيــه، وتدمــري غرفــة الضيافــة التــي 

كان يوجد بها ابنه "محمد" يف أثناء دراسته. 
الجــواد لصحيفــة "فلســطني": "القصــف أوقــع أرضاًرا كبــرية  ويقــول عبــد 
"إن  محقــق"، مضيًفــا:  مــوت  مــن  بأعجوبــة  نجــوا  وأوالدي  منــزيل،  داخــل 
قصــف منــزيل لهــو أكــرب دليــل عــى كــذب وافــراء جيــش االحتــال بأنــه ال 

يقصف املدنيني وال يتعرض لهم".
وتابــع: "كنــا نياًمــا بأمــن وســام أســوة بســكان املنطقــة أنــا وأوالدي الثاثــة 
باســتثناء "محمــد"، الــذي أرص عــى إكــامل مذاكرتــه لاســتعداد لتقديــم 

االمتحانات الجامعية التي كانت مقررة أمس األربعاء.
ويكمــل: اســتيقظت أنــا وزوجتــي وأوالدي عــى صــوت "محمــد"، فغادرنــا 
املنــزل بصعوبــة بســبب انقطاع الكهرباء، وتناثــرت الحجارة وزجاج النوافذ 

واألبواب يف املكان.
ويشري إىل أن "املنطقة مل تشهد أي مناوشات أو إطاق نار، فصوت ابني 

محمد هو من أيقظنا، فرغم شدة االنفجار مل نسمعه نحن يف املنزل".

نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:
أكــد عضــو فريــق "محامون من أجل العدالة" ظافر 
صعايدة أن النيابة العامة يف نابلس قررت متديد 
توقيف املحامي عوين الريف 48 ساعة أخرى.

وأوضــح صعايــدة يف حديثــه لصحيفة "فلســطني" 
التحقيــق  باســتكامل  التمديــد  بــررت  النيابــة  أن 
مــع املحامــي الريــف بتهمــة "الــذم الواقــع عــى 

السلطة وإثارة النعرات الطائفية".

وأدان صعايــدة، وهــو املتحــدث باســم مجموعــة 
املحامــي  اعتقــال  العدالــة"  أجــل  مــن  "محامــون 

الريف وتوقيفه واستجوابه بهذه التهمة.
ن ال يعــربِّ عــن  وعــدَّ مــا يجــري مــن تحقيــق غــري مــدوَّ
مقــام النيابــة العامــة بصفتهــا ممثــًا للحــق العــام، 

ا لاعتقاالت التعسفية. ر غطاًء قانونيًّ ويوفِّ
الضفــة  نابلــس شــامل  العامــة يف  النيابــة  وكانــت 
الغربية قد استجوبت الريف حول نره تعليًقا 

االجتامعــي  التواصــل  موقــع  عــى  صفحــة  عــى 
الفلســطينية  الســلطة  فيهــا  اتهــم  "فيســبوك"، 
بالتخــاذل عــى خلفيــة اســتدعائه عــدة مــرات مــن 

جهازي األمن الوقايئ واملخابرات العامة.
وأفــاد الريــف لفريق "محامون من أجل العدالة" 
حــول  معــه  ــق  يحقِّ العامــة  املخابــرات  جهــاز  بــأن 
آرائــه  بشــأن  وكذلــك  االحتــال،  لــدى  اعتقالــه 

السياسة.

رام الله- غزة/ محمد أبو شحمة:
الغريبــة  الضفــة  مبــدن  املحامــني  عــرات  شــارك 
رفًضــا  املحاكــم،  أروقــة  داخــل  وقفــة  يف  املحتلــة 
الخاصــة  عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  لقــرارات 
واحتجاًجــا  القضائيــة،  الســلطة  عــى  بالتعديــات 

عليها.
وهتــف املحامــون بشــعارات تطالــب رئيــس مجلــس 
القضاء عيىس أبو رشار بالرحيل واالســتقالة، لكونه 

أصبح أداة يف يد السلطة التنفيذية.
أقرهــا  التــي  التعديــات  رفضهــم  املحامــون  وأعلــن 
وعّدوهــا  القضائيــة،  الســلطة  قانــون  عــى  عبــاس 
ــا  تدخــًا ســافًرا يف عمــل القضــاء الفلســطيني ومسًّ

باستقاليته.

وأصــدر عبــاس قبــل أيــام قــراًرا بقانون عــدل به قانون 
السلطة القضائية، أجاز فيه تعديًا ملجلس القضاء 
األعى يتيح له إحالة أي قاٍض إىل التقاعد؛ إذا كان 
لديــه خدمــة مقبولــة للتقاعــد مدتهــا 15 ســنة، وإذا 
كانت أقل من ذلك يف حدود 10 سنوات أو أكر؛ 

يحال عى االستيداع إلكامل مدة التقاعد.
نظاميــة  محاكــم  تشــكيل  التعديــات  يف  وجــاء 
جديدة، وإنشاء قضاء إداري مستقل عى درجتني، 
وترقيــة عــدٍد مــن قضاة البداية إىل قضاة اســتئناف، 
بنــاًء عــى  وإحالــة ســتة قضــاة إىل التقاعــد املبكــر 

تنسيب من مجلس القضاء األعى االنتقايل.
القــرارات  متريــر  املحامــني  نقابــة  عــّدت  بدورهــا 
بقانــون بحــق الســلطة القضائيــة مقدمــة لتمريــر رزمة 

قرارات بقانون، ســتجهز عى ما تبقى من اســتقال 
للقضاء.

األعــى  القضــاء  مجلــس  مقاطعــة  النقابــة  وقــررت 
2020م،  لســنة   40 رقــم  بقانــون  بالقــرار  املشــكل 

ة إياه مجلًسا غري رشعي. عادًّ
للعمــل  شــامل  تحذيــري  لتعليــق  النقابــة  ودعــت 
طيلــة يومــي أمــس واليــوم مــن هــذا األســبوع، أمــام 
جميــع املحاكــم والنيابــات العامــة، وكذلــك جميــع 

املؤسسات العامة.
مقــرات  داخــل  االعتصــام  عــى  املحامــني  وحثــت 
املذكوريــن  اليومــني  يف  الرســمي  بالــزي  املحاكــم 
مــن الســاعة التاســعة صباًحــا حتى الخامســة مســاء، 

احتجاًجا عى تلك التعديات.

"فلســطني":  لصحيفــة  زيك  وأضــاف 
"نعيش وضًعا غري مقبول وأي نتائج أفضل 
الوحــدة  فــإن  وعليــه  الحــايل،  الوضــع  مــن 
يوجــد  ال  ودونهــا  إجبــاري،  وممــر  رضوريــة 

مستقبل للقضية الفلسطينية".
وأعرب عن أمله أن تقرِّب حوارات الفصائل 
وتكــون  املســافات  القاهــرة  يف  املرتقبــة 
مــن  أكــرب  العليــا  الفلســطينية  املصلحــة 

مصالح الفصائل وقياداتها.
االنتخابــات  كانــت  إن  حــول  ســؤاله  ولــدى 
ســُتجرى تحــت مظلــة "أوســلو" أو منظمــة 
التحرير، قال زيك: إن االنتخابات ســتجرى 
تحت سقف اإلجامع الفلسطيني ملصلحة 
الشــعب، وليــس ملصلحــة االحتــال الــذي 
أخــذ مــن اتفــاق أوســلو كل يشء ومل يبــِق 

لنا شيًئا".

تحــت  تكــون  لــن  االنتخابــات  أن  وأضــاف 
ســقوف تبقــي الوضــع عــى مــا هــو عليــه"، 
مضيفا أنها ليس من أجل التبعية لاحتال 

"وإال ستكون مصيبة".
الــذي  هــو  الفلســطيني  الشــعب  أن  وأكــد 
والرؤيــة  االنتخابــات  مســتقبل  ر  ســيقرِّ
تضــع  أن  يأمــل  والتــي  واإلســراتيجية 
إسراتيجية جديدة مستفادة من التجارب 

املاضية.
انتخابــات  نخــوض  أن  العــزم  "لنــا  وأضــاف: 

دميقراطية يتقرر فيه املستقبل".
السياســية  والبدائــل  الخيــارات  وحــول 
لتجــاوز عقبــات االحتــال خاصــة بالقــدس 
ستشــمل  االنتخابــات  أن  أكــد  املحتلــة، 
الوســائل  مبختلــف  املقدســة  املدينــة 
والطرق رغم متاهي السياسة األمريكية مع 

االحتال.
ويعتقــد كذلــك أن االحتــال لــن يســتطيع 
فـ"الشــعب  االنتخابيــة  العمليــة  إفشــال 
الفلســطيني لديــه عنــاد كبــري إذا مــا شــعر 

بالخطر والضغط اإلرسائييل عليه".
ــب عليــه فصــل  ولفــت إىل أن االنقســام ترتَّ
ضائعــة،  وحقــوق  وســيايس  جغــرايف 
دفــع مثنــه الشــعب الفلســطيني أكــر مــن 
عــى  اختــاف  وهنــاك  نفســها،  الفصائــل 
عــن  فضــا  املوظفــني،  مثــل  عــدة  قضايــا 
وجود أزمة قوانني وأزمات سياسية وثقافية 
وحــل  بحــث  إىل  تحتــاج  ميــدان،  وأزمــة 

واتفاق عليها.
وشدد زيك عى أن لقاء "األمناء العامني" 
مســرية  يف  ألغامــا  يبقــى  ال  أن  يجــب 
االلتــزام  بصــدد  "نحــن  قائــا:  الوحــدة، 

انتهــى  وإذا  إســراتيجية،  وبنــاء  بنصــوص 
االتفــاق عــى  الجغــرايف وجــرى  االنفصــال 
الوطنــي  للمجلــس  وذهبنــا  إســراتيجية 
متزيــق  أجــل  مــن  وليــس  موحــدون  ونحــن 
للشــعب  معنــوي  كبيــت  التحريــر  منظمــة 
حــامس  تجتمــع  قــد  حينهــا  الفلســطيني، 

وفتح قامئة واحدة".
وبشأن استعدادات حركة فتح لانتخابات، 
عــى اجتامعــات  الحركــة مقبلــة  أن  أوضــح 

لرتيب أوضاعها الداخلية.
إن  "فلســطني"  عــى ســؤال  بالــرد  واكتفــى 
املصالحــة  ستشــمل  االجتامعــات  كانــت 
الداخليــة الفتحاويــة، بــأن "هــذا أمــر يخــص 

القيادة التي تقرر فيه".
ويف السياق تطرق زيك إىل انعكاس تويل 
جــو بايــدن ســدة الحكم بالواليــات املتحدة 

عــى القضيــة الفلســطينية، مشــرًيا إىل أن 
سياســة بايــدن قــد تكــون منشــغلة برتيــب 
الترصيحــات  ومعظــم  األمريــي،  البيــت 
وملــف  الصــني  أن  تظهــر  إدارتــه  ملســؤويل 
يف  ســتكون  اإليــراين،  النــووي  االتفــاق 
اســتمرار  عــن  فضــًا  اهتامماتهــم،  مقدمــة 

اعرافهم بالقدس عاصمة لاحتال.
وتابــع: "ال يجــب أن تنطبــق سياســاتنا عــى 
موقــف الرؤســاء املتعاقبــني عــى أمريــكا، 
الحالــة  عــى  يتوقــف  بايــدن  موقــف  وأن 
الفلســطينية إن كانت متصارعة وبجغرافيا 
ممزقة، أم مثالية باســراتيجية واحدة عى 

األرض".
ا فقــط وأنــه  ورأى أن التغيــري ســيكون شــكليًّ
انفراًجــا  هنــاك  أن  يعتقــد  مــن  "مخطــئ 

مبوقف أمريكا من القضية الفلسطينية".

غزة/ يحيى اليعقوبي:
أكــد عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح عبــاس 
د لموعد  زكي أن صدور المرسوم الرئاسي المحدِّ

والمجلــس  والرئاســية  التشــريعية  االنتخابــات 
د الشــكوك بمــدى جديــة العمليــة  الوطنــي، بــدَّ
االنتخابيــة. وقــال زكــي: إن "مــا يأتــي اآلن مــن 

مباركــة عالميــة وضمانــات مــن أربــع دول )قطر، 
مصــر، تركيــا، روســيا( كلهــا مؤشــرات أننا ســنبدأ 

مرحلة جديدة في حياة الشعب الفلسطيني".
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دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة جباليا النزلة

برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة MDPIII التمويل اإلضايف
مشاريع كثيفة العاملة لتحسني الخدمات األساسية يف بلديات قطاع غزة

اســم املــروع الفرعــي: توريــد مــواد لــزوم صيانــة شــبكات الــرف الصحــي 
واملياه يف جباليا

 1( حصلت منظمة التحرير الفلســطينية لصالح الســلطة الوطنية الفلســطينية 
عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 10 ماليــني دوالر أمريــي مــن البنك الــدويل لصالح 
صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة- يف إطــار برنامــج تطويــر البلديــات 
املرحلــة الثالثــة )MDPIII( وذلــك لتنفيــذ مشــاريع التشــغيل والصيانــة كثيفــة 
العاملة والخاصة مبرافق وخدمات البلديات يف قطاع غزة، حيث يهدف هذا 
املــروع ايل دعــم بلديــات قطــاع غــزة مــن خــالل تنفيذ مشــاريع كثيفة العاملة 

لتحسني الخدمات البلدية االساسية والتي تخدم أكرب عدد من السكان.
2( وقــد حصلــت بلديــة جباليــا النزلــة عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر 
وإقــراض الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــروع توريــد مــواد 
لــزوم صيانــة شــبكات الــرف الصحــي وامليــاه يف جباليــا، وتنــوي اســتعامل 
جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقــد رقــم 

)MDPIIIAF1321113- 09A( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

3( املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الالزمــة مــن بلديــة 
جباليا النزلة، دائرة املشــاريع، الســيد/ م. إياد الهالول، هاتف: 082479336 
فاكــس: 082477020، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثانية 

عر ظهرًا من تاريخ 2021/01/21 وحتى تاريخ 2021/02/01.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   )4

2021/02/01 الساعة الثانية عرة ظهرًا.

5( املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.
6( العنوان املشار إليه أعاله هو:بلدية جباليا النزلة، دائرة املشاريع، الطابق الثالث.
بلديـة جباليا النزلة

    بتمويل من:

دولة فلسطني
اإلدارة العامة للوازم العامة
لجنة العطاءات املركزية

     تعلــن وزارة املاليــة / لجنــة العطــــاءات املركــــزية عــن طــرح عطــاءات حكوميــة مختلفــة تبعــًا للــروط واملواصفــات 
املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء.

فعــى الراغبــني املشــاركة يف هــذا العطــاء مراجعــة وزارة املاليــة / اإلدارة العامــة للــوازم العامــة ـ املبنــى الجديــد غــرب 
محطة فارس للبرتول خالل أوقات الدوام الرســمي من أجل الحصول عى كراســة املواصفات ووثائق العطاء. مقابل 

دفع مبلغ مايل غري مسرتد يورد اىل خزينة وزارة املالية .
آخــر موعــد لقبــول العــروض  بالظــرف املختــوم يف صنــدوق العطــاءات يف غـــزة يــوم االثنــني املوافــق 2021/02/01 

الساعة العارشة صباحًا وتفتح املظاريف بحضور ممثيل املتناقصني يف نفس الزمان واملكان. 
رقم العطاءاسم العطاءم

2021/22توريد مواد غازات طبية لصالح وزارة الصحة1
املجلــس 2 لصالــح  وات  كيلــو   15 بقــدرة  شمســية  طاقــة  نظــام  وتركيــب  توريــد 

التريعي الفلسطيني
2021/23

2021/24توريد وتركيب كامريات مراقبة لصالح النيابة العامة3
2021/25توريد دواء خاص لعالج أمراض الدم لصالح وزارة الصحة4
2021/03تأجري محالت كتبة العرائض يف قر العدل املجلس األعى للقضاء5

لجنة العطاءات املركزية
مالحظة:ـ

1. أجرة اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.
2. يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بني من البنك الوطني أو بنك اإلنتاج أو بنك الربيد صالحة ملدة ثالثة شهور.

3. اإلدارة العامة للوازم غري مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق مع العطاء.
4. اإلدارة العامة للوازم غري مسئولة عن عمليات الرف.

.www.mof.gov.ps 5. لالطالع عى كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة املالية
6. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم:0598967679

"وورلد تشيك" ترفع اسم
 عصام يوسف من قوائم "اإلرهاب" 

امليزان: انتهاك االحتالل القانوَن
 الدويلَّ يعكس عجز املجتمع الدويل

470 ألف الجئ فلسطيني يعيشون في لبنان

تنديد بدعوات إىل استثناء غري 
اللبنانيني من لقاحات كورونا

بريوت/ فلسطني:
"مــدى"  لبنــان  يف  الفلســطينيني  لإلعالميــني  الدميقراطــي  امللتقــى  اســتغرب 
دعــوات "ناشــطني لبنانيــني" إىل حــر لقاحــات كورونــا باللبنانيــني دون غريهــم، 
ا أن مثــل هــذه الدعــوات "تــأيت مــن جهلــة ال يفقهــون شــيًئا باالســرتاتيجيات  عــادًّ

الصحية املعتمدة الحتواء الجائحة".
وقال امللتقى يف بيان صحفي، أمس: "إن مصلحة لبنان، دولة وحكومة وشعًبا، 
هــي بالقضــاء عــى فــريوس كورونــا واحتــواء الجائحــة فــوق كل األرايض اللبنانيــة، 
ومن ثم فإن تطعيم جميع الفئات التي تحتاج إىل لقاح هو جزء من االسرتاتيجية 

التي أقرتها منظمة الصحة العاملية للسيطرة عى الوباء".
وأضاف أنه "ال ميكن تفسري مواقف البعض بحر اللقاح باللبنانيني، ورمبا بفئة 
من اللبنانيني، إال امتدادا ملنطق الغطرسة واالستعالء، وانتهازية مفرطة تهدف 
إىل تحقيــق مكاســب سياســية وطائفيــة، دون أدىن اعتبــار للــرر الــذي ميكــن أن 
تســببه مثــل هــذه السياســات". ودعــا "مــدى" جميــع القــوى السياســية والشــعبية 
اللبنانية الرافضة لسياسة التمييز ونبذ اآلخر إىل "إدانة آفة العنرية ومحاربتها 

وتجريم أصحابها، بعد أن أصبحت ثقافة تتسع يوما بعد يوم".
وهــذا األســبوع، أكــدت منظمــة ثابــت لحــق العــودة، رضورة العمــل الجــاد لتأمــني 
اللقــاح بالتنســيق مــع وزارة الصحــة اللبنانيــة ومنظمــة الصحــة العامليــة، وتوفــريه 

مجانا لجميع الالجئني الفلسطينيني يف لبنان.
ويعيــش يف لبنــان نحــو 470 ألــف الجــئ فلســطيني، بحســب معطيــات ســابقة 

لوكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني "األونروا".

وقايئ السلطة يستدعي زوجة 
األسري رائد حوتري للتحقيق 

قلقيلية-غزة/ محمد أبو شحمة:
الضفــة  غــرب  قلقيليــة  مدينــة  يف  الوقــايئ  األمــن  جهــاز  ــه  وجَّ
الغربيــة ثالثــة اســتدعاءات لزوجــة األســري رائــد حوتــري يف هذا 

األسبوع، بحسب مصدر مقرب رفض الكشف عن اسمه.
املقــداد حوتــري  أم  أن  "فلســطني"،  لصحيفــة  املصــدر  وذكــر 
مــن  وأول  أمــس  يومــي  مرتــني  اســُتدعيت  رائــد  األســري  زوجــة 

أمس، وقد حقق الجهاز معها عى خلفية سياسية.
وأوضح أن جهاز الوقايئ طلب من زوجة األسري حوتري العودة 

إىل التحقيق مرة أخرى اليوم.
وبــني أن زوجــة األســري قــررت عــدم الذهــاب إىل مقــر الوقــايئ 
للمقابلــة مــن جديــد، ألن محققــي الجهــاز األمنــي هددوهــا مــن 

قبل.
مــدى  املحكومــني  األرسى  مــن  حوتــري  األســري  أن  إىل  يشــار 

الحياة يف سجون االحتالل )43 عامًا(، من مدينة قلقيلية.
 ،2003 آذار   21 بتاريــخ  حوتــري  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
وُحكــم بالّســجن املؤبــد اثنــني وعريــن مــرّة بتهمــة التخطيــط 

لعملية "الدلفناريوم" يف )تل أبيب( عام 2001.
واألســري حوتــري أب لطفلــني هــام: مقــداد، )14 عامــًا(، وحــور 

)12 عامًا(.

جيش االحتالل 
يخطط ملناورة كبرية 

الصيف القادم
النارصة/ فلسطني:

جيــش  أن  أمــس،  عربيــة  إعــالم  وســائل  ذكــرت 
االحتــالل يخطــط إلجــراء منــاورة كبــرية يف الصيــف 
إنــه بحلــول  القــادم. وقالــت صحيفــة "معاريــف": 
الصيف يخطط جيش االحتالل إلجراء ما وصفتها 

بـ"مناورة حرب" كبرية تستمر لشهر متواصل.
وأضافــت أن املنــاورة تحــايك حرًبا شــاملة من غزة 
ومــن الســاحة الشــاملية )لبنــان(، "بهــدف إيصــال 
البعيــدة  الدائــرة  يف  وأذرعهــا  إليـــران  ردع  رســالة 

والقريبة"، حسب تعبريها.
قــادة  كبــار  مبشــاركة  ذ  ســتنفَّ املنــاورة  أن  وبينــت 
والجويــة  الربيــة  والقــوات  االحتــالل،  جيــش 

واالحتياط.
للمنــاورة  التخطيــط  ببــدء  القــرار  "جــاء  وأضافــت: 
مــن منطلــق التقديــرات بــأن لقــاح كورونــا ســيؤدي 
مفعولــه، ومــن املمكــن آنــذاك إجــراء منــاورة بهــذا 

الحجم الضخم للقوات".

لندن/ فلسطني:
يف  األمنــاء  مجلــس  عضــو  يوســف  عصــام  قــال 
"الصندوق الفلسطيني لإلغاثة والتنمية )إنرتبال(: 
إن رشكة "وورلد تشيك" رفعت اسمه من قوامئها 
التــي كانــت تضعــه ضمــن قوائــم اإلرهــاب مــن غــري 
إضافــة  قانونيــة،  مســتندات  أي  ودون  حــق  وجــه 

لتعويضه عن األرضار التي ترتبت عى ذلك.
تلقــى  أنــه  أمــس،  أول  تريــح  يف  يوســف  وأكــد 
الخــرب بثقــة تامــة لقانونيــة عملــه يف مجــال العمــل 
اإلنســاين، مشــريًا إىل أن وضــع اســمه كان ادعــاء 

باطال وال مستند قانوين له.
وأوضح أن "ثقته تنبع من قناعاته وإميانه بالعدالة، 
التــي  الباطلــة  االدعــاءات  مواجهــة  عــى  والقــدرة 

تروجها جهات سياسية ذات أغراض شيطانية".
وأفــاد يوســف بــأن الفريــق القانــوين املدافــع عنــه، 
املتمثــل بركــة املحامــاة "كارترك"، أكد أن رشكة 
"وورلــد تشــيك" اعتمــدت يف تصنيفهــا معلومات 
مغلوطــة مــن مواقــع إخباريــة غــري دقيقــة، وغالًبــا ما 
تكون مدفوعة بدوافع سياسية وأجندات ال تستند 
إىل أدلة موضوعية، وكذلك اعتمدت عى مواقع 

وتصنيفات رسمية لدولة االحتالل اإلرسائييل.
وأكــد يوســف أن املصــادر التــي عمــدت إىل الــزج 
واملغايــرة  القانونيــة،  غــري  ادعاءاتهــا  يف  باســمه 
بــه  يقــوم  الــذي  الــدور  بســبب  كانــت  للحقيقــة، 
ضمــن عمــل "إنرتبــال" اإلنســاين وغــري الســيايس، 
يف إغاثــة الفقــراء واملحتاجــني مــن أبنــاء الشــعب 
الفلســطيني، الفتــًا إىل أن مــا تحقــق يعــد انتصــارًا 

للفقراء واأليتام ومستحقي الدعم اإلنساين.
وشــّدد عــى قانونيــة عمــل "الصندوق الفلســطيني 

يف  تأسيســه  منــذ  )انرتبــال("  والتنميــة  لإلغاثــة 
النظــر  القــرن املــايض، حيــث مل يتــم  تســعينيات 
اململكــة  يف  ال  إرهابيــة،  منظمــة  تصنيفــه  أو  إليــه 
األورويب،  االتحــاد  وال  املقــر"،  "البلــد  املتحــدة 
وال حتــى لــدى األمــم املتحــدة، يف حــني الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة التــي قامــت منفــردة بتصنيفــه 
تتمكــن  مل  جائــر،  بشــكل  اإلرهــاب  قوائــم  ضمــن 
حتــى اللحظــة مــن إيجــاد، أو إبــراز، أي إثباتــات أو 

مستندات تدعم هذا التصنيف.
اإلنســان  بحقــوق  مؤمنــًا  زلــت  ومــا  "كنــت  وقــال: 
املحتــاج، وخاصــة مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني 
الصهيــوين  االحتــالل  بســبب  يعــاين  الــذي 
مؤكــدًا  اليوميــة،  وانتهاكاتــه  ومامرســاته 
عظمــت  مهــام  بهــا،  ومتســكه  مقاصــده،  نبــل 

التضحيات".
الخــريي  العمــل  مؤمــن مبهنيــة  أننــي  "كــام  وتابــع: 
واإلنساين الداعم للفلسطينيني، وكل املحتاجني 
العمــل  هــذا  تجنيــب  ورضورة  العــامل،  حــول 

الضغوطات السياسية، مبختلف أشكالها".
مــن  عامــا   40 وطــوال  اللــه،  "بفضــل  وأضــاف: 
عــى  والخــريي  اإلنســاين  العمــل  يف  انخراطــي 
يل  تهمــة  دولــة  أي  توجــه  مل  العاملــي،  املســتوى 
شــخصيًا، ومن حاول ادعاء ذلك فشــل يف تثبيت 

دعواه الباطلة".
وأعــرب يوســف عــن احرتامــه وتقديــره لـــ "مفوضيــة 
العمــل الخــريي الربيطانيــة"، عــى نزاهتهــا ومهنيــة 
بــأي  تورطــه  عــدم  مــرة  غــري  أكــدت  التــي  عملهــا، 
أعامل إرهابية، وما من شأنه أن ييسء لروح العمل 

الخريي واإلنساين ومهنيته، ومقاصده.

غزة/ فلسطني:
أكد مركز امليزان لحقوق اإلنســان أن ميض قوات 
االحتــالل اإلرسائيــيل يف انتهــاك قواعــد القانــون 
لحقــوق  الــدويل  والقانــون  اإلنســاين،  الــدويل 
املجتمــع  لعجــز  ــا  طبيعيًّ انعكاًســا  يعــد  اإلنســان 
الــدويل عــن القيــام بواجباتــه القانونيــة واألخالقيــة 
تجاه املدنيني يف األرايض الفلســطينية املحتلة 

ويف قطاع غزة عى وجه الخصوص. 
حــول  الســنوية  تقاريــره  مؤخــرا،  املركــز،  وأصــدر 
للقانــون  اإلرسائيــيل  االحتــالل  قــوات  انتهــاكات 
الــدويل  القانــون  وملبــادئ  اإلنســاين  الــدويل 
العــام  خــالل  غــزة  قطــاع  يف  اإلنســان  لحقــوق 

املايض 2020.
وتتناول التقارير باألرقام االنتهاكات املوجهة ضد 
الفلســطينيني وممتلكاتهــم يف قطــاع  املواطنــني 
غــزة، وأحــد هــذه التقاريــر يتنــاول بشــكل مخصص 
االنتهــاكات املوجهــة ضــد األطفــال تحــت عنــوان 
واالنتهــاكات  االســتهداف(،  دائــرة  يف  )األطفــال 
بعنــوان  الفلســطينيني  الصياديــن  ضــد  املوجهــة 
يف  واالنتهــاكات  االقــرتاب(،  خطــر  غــزة...  )بحــر 
املناطــق مقيــدة الوصــول بــرًا بعنــوان )ممنــوع مــن 
مجمــل  يتنــاول  تقريــر  إىل  باإلضافــة  الوصــول(، 
انتهاكات قوات االحتالل والهجامت الحربية عى 
قطــاع غــزة، وإجــراءات قوات االحتــالل عى منافذ 

القطاع بعنوان )من امليدان(.
وتربز التقارير مواصلة قوات االحتالل استهدافها 

غــزة  قطــاع  يف  وممتلكاتهــم  املدنيــني  للســكان 
ونتائــج  أنــواع  أبــرز  وكانــت   ،2020 عــام  خــالل 
حــادث   )892( املركــز:  وثقهــا  التــي  االنتهــاكات 
املواطنــني  أرايض  تجــاه  نــار  وإطــالق  قصــف 
وممتلكاتهــم ورعــاة األغنــام واملزارعــني يف الــرب، 
و)309( حــوادث تجــاه البحــر، كــام توغلت قواتها 
يف أرايض القطاع )55( مرة خالل الفرتة نفسها.

وأســفر مجمــل االنتهــاكات حســب توثيــق املركــز 
عــن قتــل )6( مواطنــني مــن بينهــم طفــالن، وإصابة 
وســيدة،  طفــاًل،   )16( بينهــم  مــن  مواطنــًا   )58(
واعتقلت )47( مواطنًا بينهم )6( أطفال وسيدة، 
كــام  واملعابــر.  والبحريــة  الربيــة  املناطــق  يف 
وثــق املركــز وفــاة )5( مــرىض، مــن بينهــم طفــالن 
يف  االحتــالل  قــوات  مامطلــة  جــراء  مــن  وســيدة، 
إعطائهــم التصاريــح الالزمــة للســفر وتلقــي العــالج 

يف الخارج.
وقال امليزان: إن عجز املجتمع الدويل عن اتخاذ 
خطــوات فاعلــة شــجع تلــك القــوات عــى مواصلة 

انتهاكاتها.
للمجتمــع  املتكــررة  مطالبتــه  املركــز  وجــدد 
الــدويل بــرورة التحــرك العاجل والفاعل لوقف 
والعمــل  اإلرسائيــيل  االحتــالل  قــوات  انتهــاكات 
عــى تطبيــق العدالــة يف األرايض الفلســطينية 
مــن  الحــرب  مجرمــي  ومالحقــة  املحتلــة 
اإلرسائيليــني ومــن أمــروا بارتــكاب هــذه الجرائــم 

وتقدميهم للعدالة.

سلفيت/ خاص "فلسطني":
حطــب  وتجمــع  جراحهــا  تلملــم 
الــذي  زيتونهــا  شــجر  مــن  تبقــى  مــا 
خلعــه جيــش االحتــالل اإلرسائيــيل 
عــى  تتحــر  وتركهــا  جــذوره،  مــن 
أرضهــا، هــذا مــا حصــل مــع الحاّجــة 
بلــوط  ديــر  بلــدة  مــن  العبــد  خرييــة 
الغربيــة  بالضفــة  ســلفيت  غــرب 
تكــرر  الــذي  األمــر  وهــو  املحتلــة، 
مــع عــرات املزارعــني مــن البلــدة 

ذاتها.
املــزارع خليــل حمــد اللــه مــن بلــدة 
ديــر بلــوط، يشــكو حرمــان االحتــالل 
أوقــات  يف  إال  أراضيــه،  دخــول  لــه 
الفصــل  جــدار  خلــف  محــددة 
املصنفــة  املناطــق  يف  العنــري  
وعقــب  أوســلو،  اتفــاق  وفــق  )ج( 
حصولــه عــى تريــح دخــول، وهــو 
مــا يفاقــم معاناتــه ويتســبب بعــدم 

العناية الكافية بأرضه.
تريــح  يف  اللــه  حمــد  وأوضــح 
يف  أنــه  "فلســطني"،  لصحيفــة 
املــرات حصــل واملزارعــون  إحــدى 
طــول  بعــد  الالزمــة  التصاريــح  عــى 
أراضيهــم،  لدخــول  وعنــاء  جهــد 

عليهــم  االحتــالل  قــوات  فأغلقــت 
بأنهــا  ذلــك  وبــررت  صباحــا  البوابــة 
إال  مســاء،  الرابعــة  فتحهــا  ســتعيد 
املزارعــني  وأبقــت  تفتحهــا  مل  أنهــا 
جميعهم، إىل أن خيم الليل عليهم 
إىل  العــودة  عــى  مقدرتهــم  دون 

بيوتهم.
االحتــالل  جنــود  أن  إىل  وأشــار 
عــى  البوابــة  ويغلقــون  يفتحــون 
أي  التــزام  دون  أمزجتهــم  حســب 

موعد.
حمــد  املــزارع  يشــكو  حــني  يف 
وضــع  بروقــني،  بلــدة  مــن  خاطــر 
ا يف  جيــش االحتــالل برًجــا عســكريًّ
الفخاخــري"،  "خربــة  مبنطقــة  أرضــه 
ثبــت كامــريات  الجيــش  أن  مضيفــا 
أرضــه  وأصبحــت  الــربج،  فــوق 
عرضــة  دومنــا   30 مســاحتها  البالــغ 
بزعــم  لحظــة؛  أي  يف  لالســتيالء 
أنهــا تحــت ســيطرة أمنيــة إرسائيليــة 

لكونها تقع يف منطقة )ج(.
توقيــع  مــن  عامــا   25 قرابــة  فبعــد 
"أوسلو"، صارت ثالثة أرباع أرايض 
الضفــة الغربيــة مرتعا للمســتوطنني 

وعرضة للمصادرة.

مينــع  حــارس  كفــل  بلــدة  ويف 
االحتــالل املــزارع عبــد الكريــم عبــد 
يف  الواقعــة  أرضــه  دخــول  مــن  اللــه 
قريبــة  أنهــا  بذريعــة  )ج(؛  املنطقــة 

من مستوطنة "أريئيل".
اشــتية  أحمــد  املــزارع  يشــكو  كــام 
لــه  االحتــالل  منــع  ســلفيت،  مــن 
مــن االســتفادة مــن أراضيــه الواقعــة 

خلف الجدار العنري، مشريا إىل 
أنهــا كانــت قبــل بنــاء الجــدار مصدر 

دخل له وألرسته.
يعــاين  ســلفيت،  مــن  الغــرب  وإىل 
منــع زرع  اســتيا،  ديــر  بلــدة  مزارعــو 
بذريعــة  قانــا"؛  "واد  يف  األشــجار 
أنها منطقة تابعة لالحتالل ومحمية 
طبيعيــة ومنطقــة تتبــع ألرايض )ج(، 

حيــث تبلــغ مســاحة الــواد املذكــور 
أكرث من 11 ألف دونم زراعي.

وبحســب الخــرباء، فــإن أرايض )ج( 
وليســت  فلســطينية  أراٍض  هــي 
دولــة  تحــاول  مثلــام  عليهــا  متنازعــا 
االحتــالل إظهــاره، وإنــه "العتبــارات 
مؤقتــة  مرحليــة  وفــرتة  سياســية 
الســلطة  وافقــت  ســنوات"  بخمــس 

عــى   1994 عــام  الفلســطينية 
إىل  الفلســطينية  األرايض  تقســيم 

)أ، ب، ج(.
تفاقم المعاناة

فــراس  االســتيطان  لشــؤون  املتابــع 
قــوات  ارتكبتــه  مــا  أن  بــنّي  الديــك، 
االحتالل من قلع وتحطيم وتجريف 
آلالف غــراس وأشــجار الزيتــون قبــل 

أيــام يف بلــدة ديــر بلــوط، يتكــرر يف 
ســلفيت  يف  أخــرى  وبلــدات  قــرى 

وبقية مناطق الضفة الغربية.
أن  لـ"فلســطني"،  الديــك  وذكــر 
 60 مــن  أكــرث  تشــكل  )ج(  مناطــق 
الضفــة،  مســاحة  مــن  املئــة  يف 
مــن  بأكــرث  مســاحتها  تقــدر  حيــث 
5500 كيلومــرت مربــع، وتشــكل يف 
محافظــة ســلفيت أكــرث مــن 75 يف 
املئــة مــن مســاحتها، وهــو مــا يفاقم 
لصالــح   ســكانيا  تجمعــا   18 معانــاة 

25 مستوطنة تجثم فوق أراضيها.
الســيايس  املحلــل  قــال  جهتــه  مــن 
د. عبــد الســتار قاســم: إنــه بحســب 
قســمت  فقــد  "أوســلو"  اتفــاق 
ثــالث  إىل  الغربيــة  الضفــة  مناطــق 
يصــول  التــي  )ج(  منهــا  مناطــق، 
االحتــالل فيهــا ويجــول، ويبنــي فيهــا 
مستوطناته دون حسيب أو رقيب.

أن  لـ"فلســطني"  قاســم  وأوضــح 
منــح  ترفــض  االحتــالل  ســلطات 
الالزمــة  الرتاخيــص  املواطنــني 
للبناء والتشــييد يف تلك املناطق، 
متذرعــة بأنهــا تقــع ضمــن املناطــق 
التــي تصنــف )ج(، الخاضعــة مــن ثم 

التــي  األمنيــة اإلرسائيليــة  للســيطرة 
لها قوانني خاصة بها.

االســتيطان  ملــف  مســؤول  وأفــاد 
يف شــامل الضفــة واملتابــع لشــؤون 
بــأن  دغلــس،  غســان  االســتيطان 
أرايض  غالبيــة  تشــكل  )ج(  مناطــق 
فيهــا  االحتــالل  ويتحكــم  ســلفيت، 
ويشــدد مــن معانــاة أهلهــا إلفراغهــا 

وتهجريهم.
مــا  أن  لـ"فســطني"  دغلــس  وأكــد 
يقوم به االحتالل يف تلك املناطق 
منبهــا  الــدويل،  القانــون  يخالــف 
املســاحات  تلــك  غالبيــة  أن  إىل 
مــن األرايض ال يســمح فيهــا بالبنــاء 
بــر  حفــر  ولــو  حتــى  للفلســطينيني 
نصــب  أو  املزروعــات،  لــري  ميــاه 
خيمــة عاديــة ميكــن للريــاح العاتيــة 

انتزاعها.
وشــدد عــى أنــه كان مــن املفــرتض 
وإقامــة  للفلســطينيني  تســليمها 
بعــد  عليهــا  الفلســطينية  الدولــة 
توقيــع  عــى  فقــط  ســنوات  خمــس 
االحتــالل  لكــن  "أوســلو"،  اتفــاق 
االتفاقــات  كل  يــرب  كعادتــه 

بعرض الحائط.

التصنيف )ج(.. استيالء االحتالل عىل غالبية أرايض الفلسطينيني ومنحها للمستوطنني

جدار الفصل العنري  يعزل املناطق الفلسطينية عن مستوطنة "بسغات زئيف"            )أ ف ب(
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

1. تعلــن وزارة الصحــة – دائــرة املشــريات عــن إعــادة طــرح عطــاء تبعــًا للــروط 

واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء، فعىل الراغبني يف املشاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلني  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشــريات باملجمــع اإلداري خــال أوقــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول 

عىل كراسة العطاء واملواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غري مسردة.
املوافــق  األربعــاء  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  آخــر   .2

2021/01/27 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.

وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشؤون املالية

دائرة املشريات – غزة

ساعة فتح املظاريفرقم العطاءاسم العطاءم

1

أســطوانات  وتعبئــة  صيانــة 
غــزة  صيانــة  لدائــرة  الحريــق 

ووحدة اإلسعاف والطوارئ
11:00 صباحًا2021/8

3. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي االســامي أو بنــك االنتــاج 

أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة 
الكفالة من مستحقات الركة وتكون صالحة ملدة ثاثة شهور.

4. الوزارة غري مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعان عدد )2( عىل من يرسو عليه العطاء.

6. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبــة )رضيبة الدخــل /الرضيبة املضافة/

سند خصم من املنبع( من الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لاستفسار يرجى التواصل عىل هاتف رقم2829774– فاكس2827634 

لــوزارة الصحــة )www.moh.gov.ps( لاطــاع  أو زيــارة املوقــع االلكــروين 
عىل كراسة العطاء.

وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشؤون املالية

دائرة املشريات – غزة

ساعة فتح املظاريفرقم العطاءاسم العطاءم

1
لــوزارة  غذائيــة  مــواد  توريــد 

11:00 صباحًا2021/7الصحة

تبعــًا  عطــاء  طــرح  إعــادة  عــن  املشــريات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  تعلــن   .1

للروط واملواصفات املوضحة يف كراســة ووثائق العطاء، فعىل الراغبني 
وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلني  االختصــاص  أصحــاب  مــن  املشــاركة  يف 
الصحــة – دائــرة املشــريات باملجمــع اإلداري خــال أوقــات الدوام الرســمي 
مــن أجــل الحصــول عــىل كراســة العطــاء واملواصفــات مقابــل مبلــغ )100( 

شيكل غري مسردة.
املوافــق  األربعــاء  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  آخــر   .2

2021/01/27 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.

3. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي االســامي أو بنــك االنتــاج 

أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة 
الكفالة من مستحقات الركة وتكون صالحة ملدة ثاثة شهور.

4. الوزارة غري مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعان عدد )2( عىل من يرسو عليه العطاء.

6. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبــة )رضيبة الدخــل /الرضيبة املضافة/

سند خصم من املنبع( من الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لاستفسار يرجى التواصل عىل هاتف رقم2829774– فاكس2827634 

أو زيــارة املوقــع االلكــروين لــوزارة الصحــة )www.moh.gov.ps( لاطــاع 
عىل كراسة العطاء.

إعالن لتسجيل أرايض "مال غري منقول" تسجيال مجددا 
صادرا عن دائرة التسوية بشأن معاملة التسجيل املجدد

يعلــن للعمــوم أن الســيد/ محمــد خليــل حمــدان عبــد البــاري )رشيــر( قــد تقــدم 
لتســجيل املــال غــري املنقــول املبينــة أوصافــه وحــدوده ومســاحته بالجــدول أدنــاه 
تســجيا مجــددا وعــىل كل مــن يدعــي بحــق التــرف أو املنفعــة أو امللكيــة أو 
التســوية بســلطة  الخطــي اىل دائــرة  يتقــدم باعراضــه  ان  التعــدي عــىل حقوقــه 

االرايض خال مدة خمسة عر يوما من تاريخ نر هذا االعان.
1.اسم وعنوان طالب التسجيل: محمد خليل حمدان عبد الباري

2. اسم املدينة أو القرية: خانيونس

3.اسم موقع األرض: خانيونس البلد شارع جامل عبد النارص 

4. رقــم القســيمة: 90 "ماليــة" )حســب ادعــاء املواطــن(  رقــم القطعــة: 109 

"مالية " )حسب ادعاء املواطن(
نوع األرض: ملك املساحة: 309م2  الحصة: كاما  

5. الحدود مبوجب املخطط / الرقي: شارع هيكيل جامل عبد النارص بعرض 20 مرا

الغريب: هاشم سامل محمد حمد البيوك
الشاميل: كامل عطا محمد رشير ومحمد محمد موىس رشير

الجنويب: هاشم سامل محمد حمد البيوك 
6. كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل: آلــت إليــه بالتنــازل مــن امنــة راشــد احمــد 

العناين وحمدان واحمد خليل حمدان رشير والتي آلت إليهم حصة باملرياث من 
خليــل حمــدان رشيــر والتــي آلــت اليــه بالتنازل مــن وصفية وفخريــة حمدان موىس 
رشير واملسجلة بأسامئهم لدى اإلدارة العامة لرضيبة األماك وحصة بالتسجيل 

لدى اإلدارة العامة لرضيبة األماك بوزارة املالية. 
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطني
سلطة األرايض

اإلدارة العامة للمساحة
دائرة التسوية

يف القضية رقم 2020/550
املستدعيات/1. ياسمني دياب حميدان الدباري )أبو سنيمه بعد الزواج( 

من رفح هوية 801441841
2. ريم دياب حميدان الدباري )الصويف بعد الزواج(.

3. ابتسام دياب حميدان الدباري )الصويف بعد الزواج(.

4. سامح دياب حميدان الدباري )ابو سنيمه بعد الزواج(.

5. أحام دياب حميدان الدباري وكيلهم املحامي/ محمود نعيم الهمص.

البــاد  خــارج  املقيــم  الدبــاري  حميــدان  ديــاب  جــال  ضــده/  املســتدعى 
ومجهول محل اإلقامة.

نوع الدعوى/ تقسيم أموال مشركة غري منقولة.
قيمة الدعوى/ تزيد عن مائة الف دينار أردين.

مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل يف القضية 
الحقوقية رقم 2020/550

اىل املســتدعى ضــده املذكــور بعاليــه مبــا أن املســتدعني قــد أقامــوا عليــك دعــوى 
ومــن  منهــا  نســخة  لــك  املرفقــة  دعواهــم  الئحــة  يدعونــه يف  مــا  اىل  اســتنادا  حقــوق 
مرفقاتهــا لــدى قلــم  املحكمــة لذلــك يقتــي عليك الحضور اىل هذه املحكمة خال 
خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك بهــذه املذكــرة كــام يقتــي أن تــودع قلــم هــذه 
املحكمــة ردك التحريــري خــال خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك بهــذه املذكــرة 
علــام أنــه قــد تحــدد لهــا جلســة يــوم 2021/2/7م لنظــر الدعوى وليكــن معلوما لديك 

انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعيات السري يف دعواهن حسب األصول.
تحريرا يف 2021/1/18م.

رئيس قلم محكمة صلح رفح
األستاذ/ أكرم أبو طعيمة

دولة فلسطني
املجلس االعىل للقضاء

محكمة صلح رفح
يف الطلب رقم 2020/30

هل سيزور رئيس حزب العدالة 
والتنمية المغربي )إسرائيل(؟

يتمثــل  األول  الــرط  )إرسائيــل(،  لزيــارة  املغــريب رشطــني  امللــك  وضــع 
والــرط  والفلســطينيني،  )إرسائيــل(  بــني  الســام  مفاوضــات  باســتئناف 
الثــاين يتمثــل مبوافقــة )إرسائيــل( عــىل لقــاء امللــك املغــريب مــع الرئيــس 

الفلسطيني محمود عباس.
املغــرب  ملــك  زيــارة  أمثــن  ومــا  )إرسائيــل(!  عــىل  الرطــني  أهــون  ومــا 
إلرسائيــل إذا متــت برفقــة رئيــس الــوزراء ســعد الديــن العثــامين، فإرسائيل 
ســتطري فرحــًا بزيــارة ســعد الديــن العثــامين أكــر بكثــري مــن زيــارة امللــك 
املغــريب نفســه، وذلــك يرجــع إىل الرســالة اإلســراتيجية التــي يريــد جهــاز 
املوســاد اإلرسائيــيل أن يوصلهــا إىل جامهــري األمــة العربيــة أن مــن حلمتم 
أنهــم أوفيــاء للمبــادئ وصادقــون هــم أول يلهــث خلــف مصالحهــم، ويقيــم 

العاقات مع اإلرسائيليني. 
الحــزب  مبســاندة  املغــريب  والتنميــة  العدالــة  حــزب  شــباب  تفاجــأ  لقــد 
اإلســامي ملوقــف ســعد الديــن العثــامين مــن التطبيــع، فقــد عــدَّ عبد الله 
بن كريان الحزب جزءا من بنية الحكم يف الدولة، وال ميكنه رفض التوقيع، 
ويتخــذ  النظــام،  بنيــة  يف  أســايس  وعضــو  الحكومــة،  يــرأس  الحــزب  وأن 

القرارات يف القضايا املصريية.
إًذا فالحــزب رشيــك يف التوقيــع، ويتحمــل املســؤولية الكاملــة، والقضيــة 
هنــا ليســت شــخصية مبقــدار مــا هــي حزبيــة، وبالتــايل فليــس صحيحــًا مــا 
يقال عن توقيع العثامين بأوامر امللك، أو تحت ضغط الحاجة الستقرار 
الحكومــة، فــكل هــذه التربيــرات مل تقنــع شــباب املغــرب، ومل تقنــع رجــال 
العدالــة  لحــزب  الدعــوي  الــذراع  واإلصــاح،  التوحيــد  حركــة  يف  الدعــوة 

والتنمية، التي استنكرت كل محاوالت التطبيع واالخراق الصهيوين.
فهــل كانــت رضبــة معلــم وجههــا امللــك محمــد الســادس إىل أنــف الحــزب 
يك  التطبيــع،  صــك  عــىل  بالتوقيــع  العثــامين  كلــف  حــني  اإلســامي، 
تصــل الرســالة إىل كل الشــعوب العربيــة، بــأن هــؤالء اإلســاميني يبيعــون 
النظــم  بقيــة  عــن  الدنيويــة  بأطامعهــم  يختلفــون  وال  الدينيــة،  الشــعارات 

العربية؟
لقــد وضــع العثــامين الحــركات اإلســامية أمــام االختبــار، فإمــا أن تبّيــض 
وارمتاءهــا  للســلطة،  عشــقها  فضحــت  قــد  تكــون  أن  وإمــا  صفحتهــا، 
نفســها  تقديــم  إىل  ســعت  التــي  وهــي  واملنافــع،  املصالــح  أحضــان  يف 
للجامهــري العربيــة كوجــه مغايــر لألنظمــة العربيــة، وهــذا مــا أغــاظ أجهــزة 
حــول  الجامهــريي  االلتفــاف  ذلــك  أغاظهــا  التــي  اإلرسائيــيل،  املوســاد 

الحركات اإلسامية.
فهل كانت مشاركة حزب العدالة والتنمية يف التوقيع عىل اتفاق التطبيع 
حيلــة ذكيــة، ورطــت الحــزب، الســيام أن املغــرب عــىل أبــواب انتخابــات 
برملانية وبلدية عام 2021، والشعب املغريب الذي عرف بوالئه وانتامئه 
وإخاصــه ألرض فلســطني لــن ينتخــب كل مــن تلوثــت يــده بالتوقيــع عــىل 
اتفاقية العار، وقد صدر بيان مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطني، 
الذي يرفض كل أشكال التطبيع الصهيوين، كيفام كان مستواها، وكيفام 

كانت طبيعتها؟
ســيضعف  الــذي  والتنميــة،  العدالــة  لحــزب  املهــني  املشــهد  هــذا  ضمــن 
وخســارة  وبــااًل  ســريتد  والــذي  املغــريب،  الشــعب  أوســاط  لــدى  مكانتــه 
عــىل مجمــل الحــركات اإلســامية يف املــرق واملغــرب، والســيام حركــة 
اإلخوان املسلمني، فاملصلحة تقي بأن يتدارك حزب العدالة والتنمية 
تقــرب  يتــورط يف أي خطــوة  مــن خطيئــة، وأال  العثــامين  يــدا  اقرفــت  مــا 
إلرسائيــل. لقــد تــورط حــزب العدالــة والتنميــة، ووقــع يف الــرك، فا حركة 
التوحيــد واإلصــاح إىل جانبــه، وال الجامهــري املغربيــة تثــق بقيادتــه، وهــو 
مطــرود مــن تعاطــف جامهــري األمــة العربيــة، وهذا يؤكــد أن الحزب لن يفوز 
باألغلبية الربملانية، ورمبا هذا ما سعت إليه أجهزة املخابرات اإلرسائيلية 
رسًا، حني قدم الخبثاء استشارتهم للملك؛ بأن يزج حزب العدالة والتنمية 
يف معركة املواجهة مع  الشــعب، لتتجرع الحركة اإلســامية كأس الفشــل 
بيــد العثــامين التــي وقعــت عــىل اتفــاق التطبيــع، ال بيــد رجــال املوســاد 

اإلرسائييل التي تعبث يف الساحات الخلفية لألمة العربية.

بهاتف واحد.. عائلة بشارات تكافح للتعلُّم عن بعد مع وجود أزمة كورونا
أريحا/ عيل الركامين:

األوضــاع  صعوبــة  مــن  الرغــم  عــىل 
املعيشية والبيئية يف منطقة غور األردن 
تكافح الطالبة الفلســطينية وعد بشــارات 
بالهاتــف  اإلنرنــت  شــبكة  إىل  للدخــول 
املحمــول؛ ملتابعــة الحصــة الدراســية مــع 

زمياتها يف برنامج التعليم عن بعد.
"عــىل  عامــا:  الـــ13  صاحبــة  وقالــت 
واملــآيس  الصعبــة  الظــروف  مــن  الرغــم 
املاديــة  اإلمكانــات  وقلــة  نعيشــها،  التــي 
الشــبكة  توصيــل  وعــدم  تواجهنــا،  التــي 
التكنولوجيــا  وقلــة  لبيتنــا،  الكهربائيــة 
نحــن  نكافــح  بعــد،  عــن  ــم  للتعلُّ الازمــة 
اإللكــروين،  التعلــم  ملواكبــة  والطلبــة 

أثنــاء  يف  املــدارس  إغــاق  بســبب 
كورونا".

"فلســطني":  لصحيفــة  الفتــاة  وأضافــت 
الحصــة  الدخــول إىل  نواجــه صعوبــة يف 
وقــد  اإلنرنــت،  اتصــال  ضعــف  بســبب 
إمــا  فكنــت  إليهــا،  بصعوبــة  دخلــت 

متأخرة، وإما كانت الحصة قد انتهت.
أخــرى  صعوبــة  أواجــه  "كــام  وتابعــت: 
تتمثل يف عدم توافر اإلنرنت واألجهزة، 
حصــص  لديهــم  وإخــواين  أخــوايت  ألن 
أيضــا، فيحــرض أحدنــا الحصــة الدراســية، 

يف حني ينتظر اآلخرون".
حصتــي  أحــرض  مل  "إذا  وعــد:  وأضافــت 
ولــن  غائبــة،  تســجييل  ســيتم  الدراســية 

أمتكــن مــن متابعــة املــواد الدراســية، ألن 
الكثــري مــن املعلومات املهمة ســأفقدها 
وستدرس يف غيايب، وقد أخرس الفصل 

الدرايس كاما".
الحصــة  أثنــاء  يف  أنــه  إىل  وأشــارت 
تدخــل املديــرة لتتفقــد أســامء الطالبــات 
وقــد  الغائبــات،  وتســجل  الحــارضات، 
عــن  فيهــا  غبــت  التــي  األيــام  كــرت 

الدروس.
ويقول برهان بشــارات والد الطالبة وعد: 
ال  ولكــن  شمســية،  طاقــة  لدينــا  "تتوافــر 
الــذي  الكبــري  الســحب  بســبب  تكفــي، 
تحتــاج إليــه العائلــة مــن إضــاءات وشــحن 

الهواتف, وأحيانا تنقطع الكهرباء".

وال  طــاب،   5 لــدي  يوجــد  وأضــاف: 
أســتطيع توفــري أجهــزة الهاتــف املحمــول 
للجميــع ملتابعة دروســهم عــرب اإلنرنت؛ 
لــدّي،  املاديــة  اإلمكانــات  قلــة  بســبب 
بهــذا  الظــروف املعيشــية ال تســمح  وألن 

اليشء.
كــام تقــول شــيامء البالغــة مــن العمــر )16 
إنــه  الكــربى لوعــد:  عامــا(, وهــي األخــت 
"حتــى لــو توافرت لنــا الهواتف املحمولة، 
فلدينــا مشــكلة يف الكهربــاء بقلة توافرها 
الــكايف، والطاقــة املتوافــرة ال متكننــا مــن 

شحن الهاتف كاما طوال الوقت".
وأضافــت: "نحــن نتعلــم عــن بعــد حاليــا، 
قلــة  مــن حيــث  كثــرية  وتوجــد صعوبــات 

عــدد األجهــزة، لدرجــة أننــي أحــرض حصــة 
حصــة  لتحــرض  أختــي  تــأيت  ثــم  دراســية، 
الكهربــاء،  انقطــاع  عــن  فضــًا  دراســية، 
وأحيانــا ال نســتطيع حضــور حصــة واحــدة 

حتى".
يذكــر أن املجتمعــات البدويــة يف الضفة 
الغربيــة تعــاين قلــة الكهربــاء، ونقصــا يف 
الطاقــة، وزيــادة مســتوى الفقــر قبــل بــدء 

جائحة كورونا.
يف  فلســطيني  ألــف   30 نحــو  ويعيــش 
أماكــن الرعــي املتناثــرة بالضفــة الغربيــة، 
أغنامهــم  ويرعــون  قطعانهــم  ويحرســون 
غــري  الصخريــة  والوديــان  التــال  عــىل 

املأهولة.

غزة/ حاوره نور الدين صالح:
أكــد املديــر العــام لجهــاز الدفــاع املــدين 
ُيعــاين  جهــازه  أن  شــاهني  زهــري  اللــواء 
واملعــدات  البريــة  الكــوادر  يف  نقًصــا 
واملستهلكات، يف حني أفاد بوجود قرار 
جديــدة  وقــود  محطــات  أي  إنشــاء  مينــع 
للمواصفــات،  غــري مطابقــة  أربعــة  وإزالــة 
%37 مــن الحرائــق ناتجــة  مشــرًيا إىل أن 

عن اإلهامل.
مــع  خــاص  حــوار  -يف  شــاهني  وأوضــح 
صحيفــة "فلســطني"- أن الدفــاع املــدين 
بقطاع غزة مل يتلقَّ أي معونات لوجستية 
أو مركبــات أو مســاعدات ماليــة منــذ عــام 
1994، وأن ســيارات اإلطفــاء املوجــودة 

"مهرئة" وتعود صناعتها لعام 1996.
ولفــت إىل أن املنظمــة الدوليــة للحاميــة 
التحديــث  رضورة  عــىل  نّصــت  املدنيــة 
املــدين؛  الدفــاع  لســيارات  الــدوري 
االســتجابة،  لرسعــة  ُمخصصــة  لكونهــا 
ــة، نافًيا  وتلبيــة حاجــات املواطنــني امُللحِّ
بــرام اللــه  وجــود أي تواصــل مــع الســلطة 

واملنظامت الدولية.
يف  املركــزي  اإلحصــاء  دائــرة  وبحســب 
الجهاز، فإن كل إطفايئ يف غزة مســؤول 
عــن 5 آالف مواطــن، "وهــذا عــبء كبــري 
جــًدا ومخالــف لقوانني الحامية الدولية"، 
م طلًبــا  الفًتــا إىل أن "الدفــاع املــدين" قــدَّ
توفــري  بــرضورة  الحكومــي  العمــل  للجنــة 
ذلــك  "وســيتم  حديثــة،  ســيارة   12-14

خال الفرة القريبة القادمة".
ــذ  نفَّ وذكــر شــاهني أن "الدفــاع املــدين" 
منــذ عــام 2000 وحتــى يومنــا هــذا 121 
إنقــاذ وإطفــاء وغــري  بــني  ألــف مهمــة، مــا 
ذلــك، رغــم شــح املــوارد البريــة ونقــص 
اإلمكانيــات واملعــدات الازمة لهم، األمر 

ا عىل جــودة الخدمة  الــذي انعكــس ســلبيًّ
امُلقدمة للمواطنني.

وبــنّي أن الحــروب العدوانيــة الثاثــة التــي 
مّر بها قطاع غزة، أودت بحياة 25 شهيًدا 
مــن طواقــم الدفــاع املــدين وإصابــة 452 
آخريــن، وتدمــري 31 مركبــة خاصــة، ما أّثر 

يف جودة الخدمة املقدمة. 
البــري  الــكادر  مالنــا  "رأس  وأضــاف: 
ــذ املهــام املوكلــة إليــه  الــذي مــا زال ينفِّ
مــن  بحياتهــم  ويخاطــر  وجــه  أكمــل  عــىل 
الــذي  فهــو  املوطنــني،  ســامة  أجــل 
ــل أعبــاء املرحلــة وال يــزال باقًيــا عىل  تحمَّ

العهد".
 852 يضــم  الجهــاز  بــأن  شــاهني  وأفــاد 
عــىل  التخصصــات  مختلــف  مــن  موظًفــا 
بنــد  عــىل   56 منهــم  غــزة  قطــاع  مســتوى 
مــن  أكــر  إىل  بحاجــة  أنــه  علــاًم  العقــود، 

2000 عنــر، و24 ســيارة مــا بــني إطفــاء 

ــا  خدماتيًّ مركــًزا   17 يف  تعمــل  وإنقــاذ، 
القطــاع  موزًعــا عــىل مســتوى محافظــات 

لخدمة املواطنني.
المنخفضات الجوية والحرائق

وعن طبيعة عمل الجهاز يف املنخفضات 
الجويــة، أوضــح شــاهني أن الفــرق العاملة 
مــدار  عــىل  عملهــا  تواصــل  امليــدان  يف 
املنخفضــات  ظــل  يف  خاصــة  الســاعة، 

الجوية.
العمليــات املركزيــة  أن غرفــة  وأشــار إىل 
وتتخــذ  باســتمرار  الطقــس  حالــة  تتابــع 
مــن  التأكــد  بعــد  اإلجــراءات  مــن  جملــة 
ــد  تفقُّ منهــا  جــوي،  منخفــض  قــدوم 

املركبات والسياسات واملضخات.
وذكــر أن الفــرق امليدانيــة تتلقــى عرات 
يف  املواطنــني  مــن  االســتغاثة  طلبــات 

فــرة  يف  خاصــة  املحافظــات،  مختلــف 
وتتعامــل  واملنخفضــات،  الطــوارئ 
"العمليــات املركزيــة" مع هذه اإلشــارات 

بجدية. 
طواقــم  ذتهــا  نفَّ التــي  املهــامت  وحــول 
الجــوي  املنخفــض  يف  املــدين  الدفــاع 
الحــايل، أفــاد بــأن الجهــاز تعامــل مــع 39 
مواطنــني  وإخــال  حريــق  بــني  مــا  مهمــة 
وشــفط ميــاه وجــوالت تفقدية، خال 48 

ساعة.
مســتوى  عــىل  بالحرائــق  يتعلــق  وفيــام 
قطــاع غــزة، كشــف املديــر العــام للدفــاع 
املــدين أن %17 مــن الحرائــق نتجت عن 
األســاك  رداءة  نتيجــة  كهربــايئ،  مــاسٍّ 
التجميــع  مركــز  يف  أعطــال  أو  املوصلــة 
الكهربــايئ، الفًتــا إىل أن اإلهــامل ســبب 
رئيس، فقد بلغت نسبة الحرائق الناجمة 

عن ذلك 37 %.
ذهــا  نفَّ التــي  اإلطفــاء  مهــامت  وبلغــت 
"الدفاع املدين" يف عام 2020 املايض 
عــام  مــن  أعــىل  )1522( مهمــة، مبعــدل 

ل 1267 مهمة، أي أن  2019، الذي سجَّ

الزيادة كانت 2500 حريق.
إن  شــاهني:  قــال  صلــة،  ذي  ســياق  يف 
"حريق النصريات الذي حدث مطلع عام 
2020، شــّكل حدًثا مهاًم ملتابعة املهن 

يتابــع  الجهــاز  أن  إىل  مشــرًيا  الخِطــرة"، 
53 مهنــة وحرفــة موزعــة مــا بــني طبيعيــة، 

وخِطرة، وخِطرة للغاية، مبا فيها محطات 
قابلــة  كيميائيــة  املــواد  وتخزيــن  الوقــود 

لاشتعال.
اتخــذ  املــدين"  "الدفــاع  أن  وأوضــح 
مجموعــة مــن الخطوات الازمة لتصويب 
أوضاع محطات الوقود يف قطاع غزة، مبا 
يحفــظ أمــن وســامة املواطنــني، مشــريًا 
يف  وقــود  محطــة  رخصــة   56 وجــود  إىل 

عموم املحافظات.
العمــل  متابعــة  لجنــة  بــأن  شــاهني  وأفــاد 
الحكومــي أصــدرت قــراًرا مبنــع إنشــاء أي 
ب  تصــوِّ حتــى  جديــدة،  وقــود  محطــات 
املحطــات املوجــودة أوضاعهــا, الفًتا إىل 
وجــود قــرار بإزالــة أربــع محطــات وقود غري 

قابلة لتسوية أوضاعها.
مــن جانــب آخــر، ذكــر شــاهني أن الخطــة 
التشــغيلية للجهــاز لعــام 2021، تتضمــن 
ُتعــد  التــي  املركزيــة  العمليــات  تطويــر 
عصــب "الدفــاع املــدين" واملســؤولة عن 
التنبــؤ واالســتعداد ألي طــارئ، فُأنشــئت 
تربــط كل املهــن  غرفــة عمليــات مركزيــة 
مــن  واحــدة،  بغرفــة  القطــاع  يف  الخِطــرة 
ــي أي انذار  أجــل رصــد عملهــا دامًئا، وتلقِّ

قبل حدوث أي كارثة".

المدير العام للدفاع المدني لـ"فلسطين":
مل نتلَق أي مساعدات منذ 27 عاًما.. و37 % من الحرائق ناتجة عن اإلهامل

اللواء زهري شاهني                )تصوير/ رمضان األغا(

قرار مبنع إنشاء أي محطة وقود جديدة
وإزالة 4 غري مطابقة للمواصفات

بدأنا يف إنشاء غرفة عمليات خاصة باملهن
الخِطرة لرصد عملها وتلقي إنذارات الكوارث
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 القوائم المالية لشركة ضامن 
للتأمين واالستثمار لعام 2020

هيئة األرسى: االحتالل 
أصـدر 1114 أمر اعتقال 

إداري فـــي 2020
غزة/ فلسطني:

االحتــال  ســلطات  بــأن  واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  أفــادت 
اإلرسائييل أصدرت نحو 1114 أمر "اعتقال إداري" يف العام 2020، 
منها 467 أمًرا جديًدا. "واالعتقال اإلداري" قراُر حبٍس دون توجيه أي 

تهمة أو محاكمة، ملدة تصل 6 شهور، قابلة للتمديد.
وأوضحت الهيئة يف بيان أمس، أن ســلطات االحتال تواِصل احتجاز 

ا يف ظروف صعبة. زهاء 380 معتقًا إداريًّ
ل ما نســبته %41.9 من  نــت أن االعتقــاالت اإلداريــة الجديدة تشــكِّ وبيَّ
األوامر الصادرة يف أثناء العام، يف حني بلغت أوامر تجديد االعتقال 
ل مــا نســبته %58.1 مــن مجمــوع األوامر  اإلداري نحــو 647 أمــًرا وتشــكِّ

الصادرة يف العام املنرصم.
وذكــرت أن ســلطات االحتــال لجــأت إىل االعتقــال اإلداري؛ املــوروث 
األرايَض  احتالهــا  اســتكامل  منــذ  الربيطــاين،  االنتــداب  عهــد  مــن 
الفلســطينية عــام 1967، ومارســت ذلــك يف إطــار سياســة ثابتــة يف 

ا. تعاملها مع الفلسطينيني، وليس تدبرًيا شاًذا وإجراء استثنائيًّ
ســهًا،  خيــاًرا  اإلداري"  "االعتقــال  انتهــج  االحتــال  أن  إىل  وأشــارت 
وبديــًا مريًحــا لإلجــراءات الجنائيــة العاديــة؛ لتربيــر اســتمرار احتجــاز 
املواطنني دون تهمة أو محاكمة استناًدا ملا ُيسمى بـ )امللف الرسي( 
اإلداري  االعتقــال  مــن  حتــى جعلــت  االعتقــال،  أســاس  ل  يشــكِّ الــذي 

وسيلة لانتقام الفردي والعقاب الجامعي. 
وكشفت عن إصدار االحتال أكرث من 54 ألف أمر اعتقال إداري منذ 

عام 1967، ما بني أوامر جديدة وتجديد االعتقال اإلداري.
العمريــة  الفئــات  كل  طالــت  اإلداري  االعتقــال  أوامــر  أن  وبّينــت 
ــا ألكــرث مــن  واالجتامعيــة، وأن كثــرًيا مــن الفلســطينيني، اعتقلــوا إداريًّ
مــرة، وأن العديــد منهــم ُجــدد لهــم االعتقــال اإلداري مــرات عديــدة دون 
رادع، وقــد أمــى بعــض املعتقلــني عــر ســنوات فأكــرث يف الســجون 

رهن ما ُيسمى "االعتقال اإلداري".
وأضافــت: "صــدور أوامــر االعتقــال اإلداري مل تقتــرص عــى املعتقلني 
الجــدد، بــل صــدرت كذلــك بحــق معتقلــني مل ُتثبــت إدانتهــم يف غرف 
التحقيــق، وأيًضــا بحــق معتقلــني أنهــوا مــدة محكومياتهــم، فلــم ُيفــرج 
صــدر  ممــن  الكثــريون  وهنــاك  اإلداري.  االعتقــال  إىل  لــوا  وحوِّ عنهــم 
بحقهــم أوامــر اعتقــال إداري بعــد خروجهــم مــن الســجن بوقــت قصــري 
االعتقــال  االحتــال  ســلطات  اســتخدمت  أخــرى  أحيــان  ويف  للغايــة، 
أحكاًمــا مختلفــة،  يقضــون  وتهديــد معتقلــني  للضغــط  ســيًفا  اإلداري 

بإبقائهم يف السجن رهن االعتقال اإلداري".
الفلســطينيني يف  عــدد األرسى  يبلــغ  وبحســب مؤسســات حقوقيــة، 
ســجون االحتــال، نحــو 4400 معتقــل، منهــم 39 ســيدة، يف حــني بلغ 
عدد املعتقلني األطفال نحو 155 طفًا، واملعتقلون اإلداريون )دون 

تهمة( قرابة 380، وعدد األرسى املرىض 700 أسرية وأسري.

غزة/ فلسطني:
طالــب تجمــع املؤسســات الحقوقيــة "حريــة" 
بإعادة تشكيل املحكمة الدستورية مبا يوافق 
صحيح القانون والدستور الفلسطيني، مؤّكًدا 
2016 جــاء خاًفــا  أّن تشــكيل املحكمــة عــام 
املؤقــت،  الفلســطيني  والدســتور  للقانــون 

مستنًدا إىل "اعتبارات سياسية".
تعديــل  إىل  أمــس،  بيــان  يف  "حريــة"،  ودعــا 
الــذي  االنتخابــات  إلجــراء  الدعــوة  مرســوم 
أصــدره الرئيــس محمــود عبــاس وفًقــا لألصــول 
املحكمــة  إىل  إشــارة  أي  وحــذف  والقانــون، 

الدستورية.
مــن  بريبــة  "نشــعر  الحقوقــي:  التجمــع  وقــال 
قــرار  اســتدعاء  عــى  الســلطة  رئاســة  إرصار 
مرســوم  ديباجــة  يف  الدســتورية  املحكمــة 
الدســتورية  املحكمــة  أّن  خاصــة  االنتخابــات، 
تتصل باختصاصات متس العملية السياســية 

والنظام السيايس الفلسطيني".
وأوضــح أن مرســوم الدعــوة لانتخابات اســتند 
املشــكلة  الدســتورية  املحكمــة  قــرار  عــى 
املجلــس  بحــل  والقــايض  للقانــون،  خاًفــا 
التريعــي الفلســطيني منــذ ديســمرب 2018 
اســتناًدا لتفســري دســتوري حّمــل نــص املــادة 
)47( مكرر من القانون األســايس الفلســطيني 
سياســية  لرغبــات  تلبيــًة  يحتمــل؛  ال  مــا 
التريعــي  املجلــس  رشعيــة  طمــس  وبهــدف 

الفلسطيني املنتخب عام 2006.
أجــراه  الــذي  التعديــل  أن  "رغــم  وأضــاف: 
املرع الدســتوري الفلســطيني عــى القانون 
 )47( املــادة  بإضافــة  الفلســطيني  األســايس 
مكــرر كان هدفــه إضفــاء الرعيــة الدســتورية 
التريعــي  املجلــس  واليــة  امتــداد  عــى 
الفلســطيني املنتخــب لحــني انتخــاب مجلــس 

جديد وفًقا للدستور".
وبــنيَّ أنــه وبالرجــوع إىل قــرار تشــكيل املحكمة 
"نجــد   ،2016 عــام  الصــادر  الدســتورية 
واليتــه  انتهــت  رئيــس  مــن  بقــرار  ُشــكلت  أنهــا 
لهــا وأعضــاء خاًفــا  الدســتورية، وعــنيَّ رئيًســا 

لقانون السلطة القضائية".

وذكــر أنــه ومبراجعــة معظــم قــرارات املحكمــة 
ا أنها ُترعن تفرُّد رئاسة  الدستورية يظهر جليًّ
ســيطرته  وفــرض  الثــاث  بالســلطات  الســلطة 
بــل وتتجــاوز صاحيتهــا يف كثــري مــن  عليهــا، 

األحيان.
واستشــهد "حريــة" عــى ذلــك بقــرار املحكمــة 
لســنة   )10( رقــم  التفســريي  الدســتورية 
املجلــس  عــدَّ  فيــه  قــّررت  الــذي  قضائيــة   )3(
القــرار  أن  رغــم  منحــًا،  املنتخــب  التريعــي 
تفســري  إال  ضوئــه  يف  لهــا  وليــس  تفســريي، 

النص الدستوري ال إصدار قرارات جديدة.
للقانــون  وبالرجــوع  أنــه  إىل  التجّمــع  وأشــار 
األســايس الذي يفرتض باملحكمة الدســتورية 
ُيبــْح  مل  أنــه  نجــد  عليــه  حارســة  تكــون  أن 
حــاالت  يف  حتــى  التريعــي  املجلــس  حــلَّ 

الطوارئ.
وبحســب البيان: "ما يثري االســتغراب يف قرار 
الدســتورية الذي اســتدعاه املرســوم الرئايس 
يف ديباجتــه، أن القــرار التفســريي قــى بعــدِّ 
املجلــس التريعــي ُمنحــًا منــذ تاريــخ صدور 
فــت رئيًســا انتهــت واليتــه بإصــدار  قرارهــا، وكلَّ
مرســوم االنتخابات التريعية فقط، يف حني 
مل تتطــرق لانتخابــات الرئاســية، وكان األجــدر 
يف املحكمــة أن ُتلــزِم الرئيــس بدعوة املجلس 
لتفــادي  العاديــة  دورتــه  لعقــد  التريعــي 
تعطليــه إن اكتفــت بدورهــا الســلبي املتمثــل 

بتفسري النصوص الدستورية فقط".
موقًفــا  اتخــذت  وإنهــا  "أَمــا  التجّمــع:  وأضــاف 
ــا وقــررت إجــراء االنتخابــات فــكان عليهــا  إيجابيًّ
رئاســية  العامــة  االنتخابــات  إجــراء  تقــرر  أن 

وتريعية عى النحو الذي أقرَّه القانون".
مسٌّ بالعدالة القضائية

اإلنســان  مركــز  أكــد  نفســه،  اإلطــار  يف 
بقوانــني  القــرارات  أن  والحقــوق  للدميقراطيــة 
التــي أصدرهــا رئيــس الســلطة متــسُّ بالعدالــة 
القضائيــة التــي يجــب أن تتمتــع باالســتقالية، 
مبيًنــا أن عــدم رشعيتهــا مبنــيٌّ عــى تشــكيلها 

بطريقة غري قانونية.
كــام عــدَّ إعان إجــراء االنتخابات العامة عقب 

عبــاس  أصدرهــا  التــي  القانونيــة  التعديــات 
النظاميــة  املحاكــم  تشــكيل  بـــ:  يتعلــق  فيــام 
رقــم )39(، وتعديــل قانــون الســطلة القضائيــة 
رقــم )40(، والقانــون رقــم )41( بشــأن املحاكم 
الدســتورية لســنة -2020 تحايًا عى القضاء 
العمليــة  نجــاح  أمــام  عقبــات  وضــع  ومحاولــة 
األســايس  القانــون  وتخالــف  الدميقراطيــة، 
وقانــون   ،2003 لســنة  ل  املعــدَّ الفلســطيني 

السلطة القضائية".
ودعــا املركــز رئيــس الســلطة إىل الرتاجــع عــن 
قراراتــه وإلغائهــا، وتوفــري منــاخ مناســب لنجاح 
أي  إجــراء  محاولــة  دون  االنتخابيــة،  العمليــة 

تعديات عى القوانني الفلسطينية.
تشكيل املحكمة ضمن التوافق

النقــايب  اإلســامي  التجمــع  أكــد  كــام 
الفلســطيني "تآلــف" رضورة أن يكــون تشــكيل 
الوطنــي  التوافــق  ضمــن  االنتخابــات  محكمــة 

لتمتلك رشعية البت يف قضايا االنتخابات.
إن  أمــس:  بيــان  يف  النقــايب  التجمــع  وقــال 
محكمة االنتخابات هي جزء أسايس من نزاهة 
االنتخابــات، وال ميكــن القبــول بتشــكيلها بقــرار 
ا  مــن مجلــس القضــاء األعــى الــذي ُعــنيِّ أحاديًّ

الجانب.
وأبــدى التجمــع دعمــه لحــراك املحامــني ضــد 
يكــون  بــأن  مطالًبــا  القضــاء،  تعيــني  إجــراءات 
تفصيــل  وأن  للقانــون،  وفًقــا  القضــاة  تعيــني 
أو  شــخصية  أجنــدة  وفــق  القضائيــة  الســلطة 

حزبية ميس بهيبة القضاء ونزاهته.
مســار  يف  الحاصــل  التقــدَم  "تآلــف"  ــن  ومثَّ
املبــديئ  والتوافــق  الفلســطينية  املصالحــة 
ثقــة  تعزيــز  يتطلــب  االنتخابــات  إجــراء  عــى 
املكونات السياسية لشعبنا والتقريب بينها.

ودعــا الحــرتام التوافــق فيــام يخــص اإلجــراءات 
لحــني  الدســتورية  باالختصاصــات  املتعلقــة 
تشــكيل املجلــس التريعــي الجديــد، والذي 
البــت  يف  االختصــاص  صاحــب  ســيكون 
القضــاء،  يف  الحاصلــة  القــرارات  بدســتورية 
ألي  الرافــض  املحامــني  نقابــة  موقــف  نــا  مثمِّ
إجراءات غري قانونية متس من نزاهة القضاء.

الشباب والمرأة واألولويات التائهة
طالــب د.مصطفــى الربغــويث، رئيس حزب "املبــادرة"، بتخفيض 
ســن الرتشــح إىل 21 عاما، وقبل ذلك تم إصدار مرســوم رئايس 
يرفــع الكوتــة النســائية يف املجلــس التريعــي إىل %26، وأول 
االنتخابــات  يف  الرئاســة  ملنصــب  الرتشــح  نيتــه  يعلــن  شــخص 
"القادمة" قال إن املرأة ســتتوىل يف عهده رئاســة الحكومة، وإن 

%40 من املواقع القيادية ستكون من نصيب املرأة.
أنا استغربت من تعديل الكوتة النسائية يف املرسوم الرئايس، 
ألن الكوتــة ليســت أولويــة يف هــذه الظــروف، ولدينــا قضايــا أكــرث 
أهميــة منهــا، أمــا مــن حيــث املضمــون فأنــا كــام قلت ســابقا ضد 
الكوتــة النســائية ألنهــا انتقــاص مــن قــدر املــرأة بالدرجــة األوىل 
ويتــم التعامــل مــع النســاء كأنهــن عاجــزات، وهذا القــرار يتعارض 
مع املساواة ملن يدعون املطالبة بها، ثم من املعلوم أن الرجال 
أقــدر مــن النســاء عــى القيــادة يف املجــال الســيايس يف غالــب 

األحوال مع وجود استثناءات بكل تأكيد.
الحــزب  يف فرنســا تجــوز االنتخابــات دون إرشاك املــرأة، ولكــن 
الذي ال نساء ضمن مرشحيه يحرم من دعم مايل معني، ولذلك 
فــإن األحــزاب الفرنســية ترشــح النســاء، ولكــن تضعهــن يف دوائــر 
ومناطــق انتخابيــة ال أمــل لهــن يف النجــاح فيهــا، حتــى ال تخــرس 
تلــك األحــزاب املخصصــات املاليــة، ولذلــك أنــا أطالــب بعــدم 
التمييــز بــني املــرأة والرجــل يف حــق الرتشــح واالنتخاب للمجلس 
التريعــي، كــام هــو األمر يف نظــام االنتخابات الكويتي، فأحيانا 
يكــون للمــرأة عــدة مقاعــد، وأحيانــا يخلــو الربملــان الكويتــي مــن 
النســاء، كــام حصــل يف االنتخابــات األخــرية، أمــا منصب الرئاســة 
فا يحق للمرأة رشًعا أن تتوىل أمور املسلمني، ولذلك ال يجوز 

إقرار قانون يخالف الريعة اإلسامية.
أمــا بخصــوص مطالبــة الدكتــور مصطفــى الربغــويث بخفــض ســن 
الرتشــح فهــي مســتهجنة إىل أبعــد الحــدود وخاصــة أن الدكتــور 
مصطفــى الربغــويث معــروف مبنطقــه العقــاين، الشــاب يف ســن 
الحيــاة  يف  خــربة  لديــه  ليســت  الجامعيــة،  املرحلــة  ينــِه  مل   21

االجتامعية، فضا عن الخربة السياسية.
طريقــة  مــن  هــو  الســابقني  املثلــني  يف  واســتغرايب  اندهــايش 
التفكــري بالدرجــة األوىل ومــن ترتيــب األولويــات، وثانيا نحن أمام 
معضــات وتعقيــدات تحتــاج اىل كفــاءات وعقــول جبــارة لحلهــا، 
-مــع  حاليــا  الشــعب  نــواب  مــن  كثرييــن  إن  رصاحــة  أقولهــا  وأنــا 

احرتامي الشــديد واعتذاري لهم- ليســوا عى قدر هذه 
15املسؤولية، 

مؤسسات حقوقية تطالب بإعادة تشكيل 
المحكمة الدستورية وفق التوافق الوطين
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

االستبداد العريب التي تنكل بالالجئني وتدمر مخيامتهم.
الفلســطينية،  املصالحــة  عــن  تنظرييــة  كالميــة  مراكمــة  لدينــا  بــأن  هنــا  لنعــرف 
وعــن شــعارات تــالىش فعلهــا مــن برامــج املنتَخبــني والناخبــني عــى األرض. مــن 
ميلــك برنامــج انتخــايب يقدمــه صبــاح مســاء للمحتــل بسياســة جوفــاء، لــن يكــون 
مبقدوره متثيل قضية عادلة بالتخيل عن ثوابت أساسية متصلة بعودة الالجئني 
والتمسك بالثوابت واملقدسات وبكامل األرض. لن يكون مبقدور املرشح تحت 
حــراب املحتــل تقديــم النقيــض الكفاحــي النضــايل، وال االرتهــان ألجنــدة إقليميــة 
ودوليــة ســيفيد الناخــب الفلســطيني للحفــاظ عى حقوقه. املكتســب األســايس 
مــن صعــود طبقــة املنتخبــني مراكمــة الفشــل الــكاريث، أضــف اىل ذلــك أن بعــض 
مــن حياتــه، عــى ســبيل  أن تختفــي  الشــارع  ابــن  يتمنــى  "الوطنيــة"  املؤسســات 

املثال املؤسسة األمنية التي تذكره مبامرسات املحتل.
الدفــق العــارم للبيانــات كل مــرة، عــن رضورة إمتــام املصالحــة وإجــراء االنتخابــات، 
تحول ملخدر حقيقي للسياســة الرســمية الفلســطينية، وتكرار الغرق يف مســتنفع 
أوســلو اآلســن خلــق حالــة ال جــدل وال حــراك فيهــا، وعــى اســاس قواعــد اللعبــة 
النقــد  انطــالق  يف  طبيعيــة  رغبــة  انتخابــات  آخــر  منــذ  نشــهد  مل  الدميقراطيــة. 
ومراجعــة عامــة لــكل السياســة الفلســطينية. البديهــي باألمــر أن االنتخابــات عمليــة 
دميقراطية وطبيعية ملجتمع أنجز حراكه يف تحقيق مؤسساته الوطنية واملدنية، 
وقيام أحزابه كأسوار يدافع فيها عن منجزاته الدميقراطية ومؤسساته املجتمعية 
الفلســطينية )املتجــذرة يف أوســلو( وخللهــا املنعكــس  الحالــة  والسياســية. يف 
بالقبضــة األمنيــة عــى املجتمــع الفلســطيني؛ شــكلت الخطــر األكــر عــى نهــوض 
إبعــاد األخطــار ال يتحقــق دون وقفــة تأمــل وحــوار عميــق، حــول  الفلســطينيني.. 

أسباب املأزق الفلسطيني وتجلياته ومظهره ووسائل تجاوزه التاريخية.
وحــركات  وفصائــل  منظمــة  الفلســطيني،  الوطنــي  التحــرر  لحركــة  التحــول  نقطــة 

عــى األوضــاع يف كل مــن مــر وســورية، ورضورة االنتبــاه، من جهة أخرى، إىل أن 
مّثــة العًبــا مركزًيــا جديــًدا يف الــرق األوســط هــو الشــارع العــريب، وأن وجــود هــذا 
الالعب مع استمرار شبكة التهديدات الواسعة األخرى يستلزمان زيادة امليزانية 

املخصصة للمؤسسة األمنية اإلرسائيلية. 
وهــو "اســتنتاج اســراتيجي" اّتســق مــع مــا أعــرب عنــه وزيــر الدفــاع آنــذاك، إيهــود 
بــاراك، ومــا رّصح بــه رئيــس الحكومــة، بنيامــني نتنياهــو، يف أول تعقيباتــه عــى 
الجيــش  "إن  أثنــاء مراســم تنصيــب غانتــس،  قولــه، يف  أبرزهــا  العربيــة،  الثــورات 
اإلرسائيــيل هــو ركيــزة إرسائيــل األكــر أهميــًة لضــامن قدرتهــا عــى الحفــاظ عــى 
وجودهــا، وإقنــاع جريانهــا بــأن يقيمــوا عالقــات ســالٍم معهــا، وهــو الكفيــل الوحيــد 

لضامن مستقبلها".
هــو  األمــن  كان  األخــرية"،  التهديــدات  دائــرة  "اتســاع  قبــل  األمــر، حتــى  واقــع  يف 
الســلطة  أعــامل  جــدول  رأس  يف  تقــف  التــي  والوحيــدة  بــل  املركزيــة،  القضيــة 
اإلرسائيليــة. ويف كل مــرٍة يتــّم فيهــا بحــث تخصيــص املــوارد، تحصــل املؤسســة 

األمنية والعسكرية عى امليزانية التي تطلبها. 
أمــا الخشــية عــى اتفــاق الســالم فتعــود، حتى بــرأي عديد التحليــالت اإلرسائيلية، 
إىل حقيقــة أنــه، عــى مــدار األعــوام التــي مــرّت منــذ توقيعــه يف 1979، ظــّل يف 

منــذ تقــارب مــر مــع )إرسائيــل( برعايــة أمريكيــة وســذاجة مريــة يف عهــد 
الســادات يــردد حــكام مــر بــأن االعــراف بـ)إرسائيــل( يضمــن الســالم ملــر 

واالزدهار، ويفتح الباب للتعاون مع )إرسائيل( ملصلحة املنطقة.
ويف تلــك األثنــاء تحــدث شــمعون برييــز حتــى يعــزز هذه الوعــود والدجل عى 
الشــعب املــري عــن رشق أوســط جديــد بطــاله بيجــن والســادات، ولذلــك 
متســك  الــذي  بيجــن  للعظيــم  كلهــا  تعطــى  أن  يتعــني  وكان  نوبــل،  اقتســام 

باملروع الصهيوين واستدرج أنور السادات إىل حتف مر واألمة العربية.
أين السالم؟! وكيف فهمه السادات؟! وأين ازدهار مر؟! أفال يعلم يف قره 
أنــه مكــن للمــروع الصهيــوين؟! وأال يعلــم أن املخابــرات األمريكيــة واملوســاد 

تخلصا منه بيد التيار اإلسالمي املعارض للخطوة الساذجة؟!

ثــم مــد الســادات خدماتــه فاســتدرج الفلســطينيني إىل أوســلو، وهــي املحطــة 
الثانيــة بعــد كامــب ديفيــد لتمــدد املروع الصهيوين، والغريب أن الســادات 
كره عرفات ألنه مل ميكن السادات وقتها من ترسيع املروع، وانتهى عرفات 

آسًفا أنه كان ضحية الغفلة وضعف الخيارات عى عكس السادات.
ولذلــك أنصــح الفلســطينيني بــأن يلغــوا أوســلو دون أن ميســوا وطنيــة عرفــات، 

تلك الوطنية التي جارست )إرسائيل( عى التخلص منه بسببها.
وكامب ديفيد وأوســلو كانتا رضوريتني للملك حســني ليك يرم وادي عربة، 
وصار السادات وعرفات وحسني أمام محكمة التاريخ بعد هذه املآيس التي 

تسببت يف موجة جديدة من املطبعني.
للرسطــان  صغارهــا  تركــت  التــي  األمــة  قلــب  مــر  شــملت  األوىل  واملوجــة 
كانــت  عربــة،  بــوادي  وحســني  بأوســلو،  عرفــات  فلســطني  ثــم  الصهيــوين، 
شــخصيات أطراًفــا يف الــراع مــع )إرسائيــل( ومشــتبكني معهــا، وهــي محتلــة 

أراضيهم، ومل يفلت من هذه املصيدة إال حافظ األسد.
املوجــة الثانيــة ضمــت اإلمــارات والبحريــن والســودان واملغــرب، وهــذه الــدول 
مل تحتــك بـ)إرسائيــل(، ومل تحتــل )إرسائيــل( أراضيها، وإمنا ترعت باالعراف 
القدميــة  املوجــة  يف  وكلهــا  تقاضوهــا،  أمثــان  مقابــل  للتطبيــع  وتحمســت 

والجديدة كان املقابل للحاكم وليس للوطن.
وكان أحدثها املغرب الذي حصل عى اعراف أمرييك غري رشعي بالصحراء 
ملــًكا للمغــرب، وهــو مــا احتــج عليــه األمــني العــام لألمــم املتحــدة متاًمــا مثلــام 
أقطــع ترامــب الجــوالن والقــدس انتهــاًكا لقــرارات مجلــس األمــن، فــكأن ترامــب 
منــح املطبعــني أمــوااًل مرسوقــة حصلهــا بالبلطجــة العلنيــة، وحصــل منهــم عى 

دعمهم لنظمهم واإلرضار بأوطانهم ومصداقيتهم.
وقــد رصح وزيــر خارجيــة املغــرب عقــب االعــراف بـ)إرسائيــل( أن بــالده تريــد 
أن تجلــب باالعــراف الســالم يف فلســطني واملنطقــة، ولــن تفــرط يف حقــوق 
الفلســطينيني، وهــذه خدعــة كــرى وتدليــس عى الشــعوب العربيــة؛ فال يزال 
تدليــس الحــكام واســتبقارهم الشــعوب مســتمرين، بعــد أن ســقطت أكذوبــة 
كانــت  حــني  يف  أبيــب(  )تــل  دخــل  الــذي  املظفــر  والجيــش  والقاهــر  الظافــر 

القاهرة عى مرمى حجر من عمليات جيش االحتالل اإلرسائييل يف سيناء.
ويومهــا أعلــن هيــكل بفخــر أن )إرسائيل( مل تجرؤ عى دخول القاهرة لســببني: 
األول أن األســد يربــض بالقاهــرة )يقصــد عبــد النــارص(، وأنــه ينقــض عليهــم، 
والثاين أن كثافة الســكان ســتبتلع الغزاة، وكله دجل وتخاريف هيكلية شــبعنا 

منها.
االعــراف  عــر  للجميــع  والخــري  بالســالم  الجــدد  املطبعــون  يتغنــى  واليــوم 
بـ)إرسائيل(، فكيف فهم هؤالء معنى الســالم؟! تفهم )إرسائيل( معنى الســالم 
أنه الحالة التي بها تحقق كامل أهداف املروع الصهيوين، وتضمن االزدهار 
لليهــود والهيمنــة عــى كل فلســطني، ووضــع أهلها يف املقابــر؛ فيتمتع اليهود 

بالسالم ويتمتع الضحايا بسالم األموات واملقابر.
وأعجــب لهــؤالء املطبعــني الذيــن يتحدثــون عــن الســالم ومصلحــة فلســطني 
وهــم يعرفــون بصفقــة القــرن التي تســلم كل فلســطني وفيها القدس واألقىص 
لليهود؛ فأي سالم يؤدي إليه هذا االعراف سوى سالم )إرسائيل( ومصالحها 

واستقرارها يف كل فلسطني؟!
قلت ذلك يف مقال سابق إنه من قبيل الخداع واالنحطاط أن يزعم املطبعون 
أنه ميكن الجمع بني اعرافهم بـ)إرسائيل( وفلسطني مًعا عندما تكون اللحظة 
هــي الخيــار بــني فلســطني للعــرب أم لليهــود؟ بعــد أن اســتبعد اليهــود إمكانيــة 

تقسيم فلسطني وأن تتسع لكليهام.
لقــد وافــق اليهــود خطــوة تكتيكيــة عــى التقســيم ألنــه مقدمــة رضوريــة لخــداع 
العــامل ســرًيا نحــو املــروع الصهيــوين يف طبعتــه األصليــة، فلــام هــزم العــرب 
واستيأسوا راحوا يعرفون بقرار التقسيم، وكانت )إرسائيل( قد تجاوزت هذه 

املحطة بأميال؛ فظل العرب يلهثون وراء أالعيب )إرسائيل(.
واملطبعون يرتكبون عدة جرائم سياسية ودينية:

 األوىل: أنهم نارصوا القاتل واملغتصب ضد القتيل.
والثانيــة: أنهــم يعلمــون أنهــم يعرفون بـ)إرسائيل( يف كل فلســطني، ويعرفون 

بأنهم يجب أن يتخلصوا من عروبتهم.
والثالثــة: أنهــم يســلمون األقــىص والقــدس لـ)إرسائيــل( ويتخلــون عــن القــدس 

واألقىص، وهو أمر ال يرضاه الله ورسوله.
والرابعة: أنهم ارتكبوا جرمية انتهاك القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة.

والخامسة: أنهم خالفوا قرارات مجلس التعاون والجامعة العربية.
ويــر  الحاكــم  يخــدم  االعــراف  ألن  وانتهازيــة،  أخالقيــة  السادســة  الجرميــة 

الوطن.
األمــة ضــد  أعــداء  منــارصة  األســايس  اعرافهــم هدفــه  أن  الســابعة:  الجرميــة 
لدفــع  )إرسائيــل(،  جــروت  مــن  ينالــوا  أن  مــن  يأًســا  األمــة،  عضــو  فلســطني 

الفلسطينيني إىل اليأس والتسليم، وهم يغتنمون املنطقة كاملة.
ملصلحــة  وإضعافهــم  الفلســطينيني  شــؤون  يف  التدخــل  الثامنــة:  الجرميــة 
)إرسائيــل(، ألن هــذه الــدول تســتطيع أن تعــرف بـ)إرسائيــل( دون أن تتعمــد 

اإلرضار بفلسطني.
)إرسائيــل(،  مقاومــة  ضــد  للمطبعــني  العــدايئ  املوقــف  التاســعة:  الجرميــة 

وإنفاق أموال العرب لدعم عدو األمة وخذالن الضحية.
الجرمية العارشة: أن موقف هذه الدول يعطي )إرسائيل( واملستوطنني ضوًءا 

أخر لالنقضاض عى الفلسطينيني.
بــني  الجرميــة الحاديــة عــرة: إحــداث حــرب أهليــة عربيــة إذ ينقســم العــرب 
املطبعــني والقابضــني عــى عروبتهــم ضد الرسطان الصهيــوين، ألن املطبعني 
القدامى والجدد ستة: مر واألردن واإلمارات والبحرين والسودان واملغرب.

أمــا منظمــة التحريــر فهــي مل تطبــع، وإمنــا دخلــت يف تجربــة مريــرة عــى قاعدة 
ا يف الرويــج للتطبيــع، علــاًم أن اتســاع  أوســلو، وقــد لعبــت مــر دوًرا أساســيًّ
االخراق اإلرسائييل للعرب أكر كارثة ملر، لعل حكامها يدركون الفرق بني 

العمل من أجل مصالح النظام وتناقضها مع مصالح الوطن.
ولــو كان املطبعــون يقصــدون مــا يقولــون أنهــم باالعــراف يخدمــون فلســطني 
الواليــات  الســالم واالســتقرار واالزدهــار لعمــوم املنطقــة، ويرضــون  ويجلبــون 
املتحــدة، ويشــجعون )إرسائيــل( عــى التعــاون والتخفيــف عــن الفلســطينيني؛ 
للســالم،  العربيــة  املبــادرة  )إرسائيــل( رشوط  عــى  قولهــم الشــرطوا  لــو صــح 

ولكنهم يعينون )إرسائيل( عى الحياة ويهدون املوت للفلسطينيني.

متحــُور ظاهــر "املصالحــة" الفلســطينية بــني حركتــي فتــح وحــامس، عــى عنــوان 
إجــراء االنتخابــات الفلســطينية، التــي تــم اعتامدهــا ضمــن مرســوم الرئيــس عبــاس 
األخــري، وفــق التفاهــامت التــي متــت بــني الطرفــني. وقــد تقــرر إجراؤهــا بــني أيــار/ 

مايو املقبل وشهر آب/ أغسطس من العام الحايل 2021.
بعــض  مــن  بهــا  الرحيــب  أجــواء  بإشــاعة  االنتخابــات  إجــراء  عــى  الركيــز  أن  غــري 
الســاحة  عــى  مقفــاًل  بقــي  وحقيقــي  جــدي  لحــوار  البــاب  يفتــح  ال  الفصائــل، 

الفلسطينية. 
االنتخابــات ومــا أفرزتــه ســابقًا مــن حالــة انقســام داٍم، ومــا ســتفرزه يف ظــل أوضــاع 
معقدة وصعبة، دون أرضية للنقاش الجدي وامُللزم لعموم السياسة الفلسطينية 
بفصائلهــا وأحزابهــا وحركاتهــا السياســية وبرامجهــا وتالوينهــا املختلفــة، لــن تكــون 
كافيــة للخــروج مــن املــأزق الرئيــي، يف ظــل عجــز السياســة الفلســطينية وســيادة 
القبضــة األمنيــة للســلطة عــى الحريــات العامــة وتحــت وطــأة العــدوان اإلرسائيــيل 

املستمر.
بعــد عقــد ونصــف مــن إجــراء آخــر انتخابــات تريعيــة يف 2005، تبدلــت أحــوال 
كثرية يف املشهدين العريب والفلسطيني، الثابت فيه االرتباط العضوي للسلطة 
الفلسطينية بالتنسيق األمني مع االحتالل، ومامرسة سياسة جوفاء أمام العدوان 
واالســتيطان والقتــل واالعتقــال والحصــار، وفــرض الحقائــق عــى األرض.. يف هذه 
األجــواء يجــري اجــرار اإلنجــازات املنقرضــة شــيئا فشــيئًا، فال املجلــس التريعي 
يعكــس رغبــة وتطلعــات الشــارع الفلســطيني، وال املجلــس الوطنــي وال الرئاســة 
كانــا ميثــالن الفلســطيني يف أماكــن تواجــده املختلفــة. فــال ميكــن اعتبــار مرســوم 
االنتخابات اليوم، عى أنه إنجاز ُيقدم للفلسطيني الشاهد عى ابتالع أرضه يف 
جــوف االســتيطان واتســاع عمليــة التهويــد والعــدوان عــى األرض والبــر والحجر، 
ورد عى التطبيع الذي يسدد طعنات تآمرية للقضية الفلسطينية، وضد سياسة 

العودة إىل أبرز املواقف اإلرسائيلية التي تزامنت مع أوىل عالمات ثورات الربيع 
بــأن اســتغراق دولــة االحتــالل  العــريب، قبــل عقــد تعيــد تذكرينــا، قبــل أي يشء، 
ووســائل إعالمهــا يف البحــث الدائــب عــن الفوائــد واألرضار التــي ســترتب عــى 
هذا املفرق التاريخّي بالنسبة إليها فقط، وذلك يف خالٍف تام مع معظم وسائل 
اإلعــالم يف العــامل كلــه التــي انشــغلت بأمــور أخــرى، مثــل تــوق العــامل العــريب إىل 
الحرية وبناء الدميقراطية، إمنا يعّر عن اســتحواذ ما ســامه بعضهم عقلية الغيتو 
عليها، والتي زّينت لها سبيل التفكري االنعزايل إزاء حدٍث جلٍل أثار دهشة العامل 
أجمــع وحبــس أنفاســه. ولّخــص أحدهــم هــذا االســتحواذ يف حينــه بقولــه "ال تعبــأ 
إرسائيــل كثــرًيا يف مــا إذا كانــت مــر ســتنُعم بنظــام حكــم دميقراطــي أو ســتبقى 

خاضعًة لنظام ديكتاتوري. ما يهمها فقط هو الحفاظ عى اتفاق السالم!".
وعى مســتوى قادتها العســكريني، كان وزير دفاعها الحايل بيني غانتس قد بدأ 
واليته رئيًسا لهيئة األركان العامة للجيش يف أواسط فراير/ شباط 2011، ولدى 
اشــراكه يف أول اجتــامع عقدتــه لجنــة الخارجيــة واألمــن يف الكنيســت بحضــوره، 
يوم 31 مايو/ أيار 2011، استعرض "التهديدات املاثلة أمام إرسائيل" يف ذلك 
الوقــت، واصًفــا إياهــا بأنهــا أصبحت واســعًة للغاية، وأّكــد، من جهة أوىل، وجوب 
أن يبقــى مســتوى جهوزيــة "إرسائيــل" األمنيــة عالًيــا، بســبب الغمــوض امُلســيطر 

سياســية، كانــت االنخــراط بشــكل أو بآخــر يف حبــل أوســلو األمنــي واملــايل، وهــو 
تحــول غــري مســبوق لهــا، مل يســتدِع منهــا إعــادة نظــر شــاملة يف تدقيــق املــايض، 
معــه  تنعطــف  تاريخــي  مفصــل  كل  أمــام  ببيانــات  ُتذيــل  شــكلية  مراجعــة  يف  ال 
الســلطة الفلســطينية والقضيــة، بــل يف جــرأة عاليــة للنقاش قبــل أي انتخابات وأي 
حديث عن املصالحة. فالهياكل املستنســخة من أوســلو، من الرئاســة واملجلس 
الحاليــة، وســتبقى يف زمننــا املنظــور  بأزمتنــا  ارتبطــت  الســلطة،  التريعــي إىل 

تتويجًا لسلسلة من األزمات واملآزق املتجددة.
الجــذر األول للخلــل كان يف أوســلو، فجــر كــوارث رددهــا املســؤول يف الســلطة 
وبفاعليتــه،  بــه  واالســتهتار  الشــارع  مــع  القطــع  كان  وعليــه  والفصيــل،  والحــزب 
وشــخصنة الحيــاة السياســية وإشــاعة الظلــم والفســاد وانعــدام الحريــات والقانون. 
فال يبنى مروع سيايس بأجندة وطنية؛ بالقطع مع الالجئني ومع فلسطني 48، 
والقطــع مــع شــارع عــريب يتــوق للحريــة والدميقراطيــة، مــن خــالل مامرســة ســادت 
وفرخــت عقليــة مريضــة باملفاوضــات، وفشــلت يف حاميــة الالجئــني مــن خــالل 

سياسة التملق للطغاة واملستبدين يف املنطقة العربية.
وعليــه ميكــن عــّد الدعــوة لالنتخابــات رســالة يف صنــدوق بريــد األمريــيك والغــريب 
فتــح وحــامس  فــإن مفهــوم حركتــي  والتوقيــت  الداللــة  ومــن حيــث  واإلرسائيــيل. 
والســلطة لالنتخابــات مرتبــط بواقــع مريــض ومــردٍّ وإن صيغــت ديباجــة "التفاهــم" 
عن املصالحة بإجراء االنتخابات يف شعارات وطنية جذابة، فهي تبقى يف جانب 
كبــري منهــا "تكتيكيــة" ومظهــرا داال عــى عمق األزمة التي تتعدى مرســوم مامرســة 
الفلســطيني حقــه باختيــار ممثليــه وفــق مبــدأ حريــة خيــاره، لكنهــا لــن تكــون يومــًا 
تعبريا عن بدائل للخلل وتوفري البيئة الصحيحة لكفاح الشعب الفلسطيني بقدر 

ما كانت غطاء للفشل والعجز.
العــدوان  جــراء  الفلســطيني،  الشــعب  لواقــع  الكثــرية  األحــوال  تبــدل  مــع  أخــريًا، 

أطــراف عربيــة، مبــا  عــى  تشــّن حروًبــا وعمليــات عســكرية  أن  إمــكان "إرسائيــل" 
يف ذلــك شــّن حربــني عــى لبنــان )يف 1982 و2006( وعمليــة "الســور الواقــي" 
يف الضفــة الغربيــة يف 2002، مــن دون أن تخــى رّدة فعــل عســكرية مريــة، 
كذلــك كان يف إمــكان الجيــش اإلرسائيــيل أن يجــازف قليــاًل يف كل مــا يتعلــق 
مبجــال بنــاء قوتــه العســكرية، مــا دام ليــس مّثــة خطــر كبــري عليــه من مــر، غري أن 
الوضع الجديد رمبا ســيضطر "إرسائيل" إىل زيادة ميزانيتها األمنية وتغيري ســلم 

أولويات جيشها. 
واعــرى مواقــف املســؤولني اإلرسائيليــني وجــّل الُنخــب اإلرسائيليــة حيــال الربيــع 
العــريب قــدٌر كبــرٌي مــن االســتعالء العنــري، فضــاًل عــن مظاهــر فوبيــا إزاء فــرص 
الرئيســة  الحّجــة  وكانــت  العــريب.  العــامل  مــدين ودميقراطــي يف  مجتمــع  نشــوء 
التــي تــذّرع بهــا املتوجســون رًشا مــن الثــورة املرية انعكســت بادئ ذي بدء يف 
استنتاج إطالقي، يفيد بأنه من ناحية منطقهم، يف حال سقوط السلطة الحالية 
يف القاهــرة، فمــن ســتحّل مكانهــا لــن تكــون ســلطة ليراليــة وإمنــا ســلطة إســالمية 
ورمبا إســالموية. ولذلك ســتكون هناك عواقب ســلبية داخل الدولة. ومن شــبه 
املؤكد أن يثري النظام اإلســالمي صداماٍت مع الغرب، وال ريب يف أنه ســيفاقم 

الراع مع "إرسائيل". وتحتاج نزعات االستعالء إىل وقفة أخرى.

ما السالم الذي يجلبه المطبعون العرب مع )إرسائيل(؟!

مأزق االنتخابات الفلسطينية.. بني سهولة المرسوم وصعوبة تنفيذه

الربيع العريب وعقلية الغيتو اإلرسائيلية

السفري الدكتور
 عبد هللا األشعل

أنطوان شلحت
عرب 48

تفهم )إسرائيل( معنى السالم أنه الحالة 
التي بها تحقق كامل أهداف المشروع 

الصهيوني، وتضمن االزدهار لليهود 
والهيمنة على كل فلسطين، ووضع أهلها 

في المقابر؛ فيتمتع اليهود بالسالم ويتمتع 
الضحايا بسالم األموات والمقابر.

واعترى مواقف المسؤولين اإلسرائيليين 
وجّل الُنخب اإلسرائيلية حيال الربيع العربي 

قدٌر كبيٌر من االستعالء العنصري، فضاًل عن 
مظاهر فوبيا إزاء فرص نشوء مجتمع مدني 

وديمقراطي في العالم العربي. 

نزار السهيل
عريب 21

يمكن عّد الدعوة لالنتخابات رسالة في صندوق 
بريد األمريكي والغربي واإلسرائيلي. ومن حيث 

الداللة والتوقيت فإن مفهوم حركتي فتح 
وحماس والسلطة لالنتخابات مرتبط بواقع 

مريض ومتردٍّ وإن صيغت ديباجة »التفاهم« عن 
المصالحة بإجراء االنتخابات في شعارات وطنية 

جذابة.

املســتمر، هــل تريــد الســلطة وفصائلهــا إنجــاز مصالحة حقيقية بالعــودة لجذورها 
مطــاف  لنهايــة  شــكلية  بانتخابــات  تقــر  أم  والعــريب؟  الفلســطيني  الشــارع  يف 
اســتعصايئ، لطلــب ود أمريــيك إرسائيــيل، والرهــان عــى إدارة أمريكيــة جديــدة 
وحكومــة ارسائيليــة جديــدة، لــن متنــح الباحثــني عــن خالص ســوى الوهم املجرب 

عى حساب القضية الفلسطينية؟
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دولة فلسطني 
وزارة

الحكــــم املحلــــي

إعـــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بإيداع مجدد للمخطط التفصييل للشارع رقم )1430(

منطقة تنظيم - غزة 
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظات غزة بجلســتها رقم 
2020/14 املنعقــدة بتاريــخ 2020/9/30م عــن إيــداع مجــدد للمخطــط 
التفصييل ملســار الشــارع رقم )1430( بعرض )16( مرًتا وارتداد )3( أمتار 
واملحصور بني الشــارع رقم )6000( شــااًل والشــارع رقم )6870( والشــارع 
رقــم )10( جنوبــًا واملــار بالقســائم رقــم )1-4-5-21-22( مــن القطعــة رقــم 
)683( والقســائم رقــم )2-12-17-21-23-28( مــن القطعــة رقــم )684( 

والقسائم رقم )22-24( من القطعة رقم )627(.
لالعرتاض خالل مدة خمسة عرش يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخرى املشمولة بهذا املرشوع االطالع عىل خارطة املرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  اىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية غزة.
))ولن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني 
وزارة

الحكــــم املحلــــي

إعـــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بإيداع مخطط شبكة شوارع املنطقة )A( من توسعة  النفوذ

منطقة تنظيم - غزة 
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة بجلستها رقم 2020/17 
املنعقــدة بتاريــخ 2020/11/11م عــن إيــداع مخطــط شــبكة شــوارع املنطقة )A( من 
توســعة النفــوذ املحصــورة بــني الشــارع رقــم )1250( رشقــًا املســمى شــارع االقــى 
)6870( شــااًل  رقــم  الرشــيد والشــارع  )1000( غربــًا املســمى شــارع  رقــم  والشــارع 
واملسمى شارع رقم )10( والشارع رقم )8650( جنوبًا املسمى بشارع الحرية واملار 
بكامل القسائم من القطعة رقم )678( وكامل القسائم من القطعة رقم )677( وكامل 
القسائم من القطعة رقم )676( وكامل القسائم من  القطعة رقم )681( والقسائم رقم 

)16-17-18-19-20( من القطعة رقم )2305(.
لالعرتاض خالل مدة ستني يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليه فانه يجوز لجميع أصحاب الحقوق يف األرايض واألبنية واألمالك األخرى املشمولة 
بهذا املرشوع االطالع عىل خارطة املرشوع مجانًا خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم 

االعرتاضات عليه اىل مكتب اللجنة املحلية للبناء والتنظيم ببلدية غزة.
))ولن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني 
وزارة

الحكــــم املحلــــي
إعــــــــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 
باملصادقة عىل املخطط التفصييل لشبكة شوارع 
املنطقة رقم )L3( واملعروفة باسم/ حي السالطني

منطقة تنظيم – بيت الهيا
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936م

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قــررت 
بجلســتها رقــم 2020/18 املنعقــدة بتاريــخ 2020/11/25 التصديــق النهــايئ عــىل 
املخطــط التفصيــيل لشــبكة شــوارع املنطقــة )L3( املعروفــة باســم/ حــي الســالطني 
-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1( رقــم  بالقســائم  واملــار 
-48-47-46-45-43-38-37-36-33-32-31-29-27-26-24-21-20-19

49-50( من القطعة رقم )971( والقسائم رقم )46-47( من القطعة رقم )967(.
املركزيــة  اللجنــة  الصادرعــن  اإلعــالن  لالعــرتاض مبوجــب  إيداعــه  الســابق 

والذي نرش يف جريدة فلسطني بتاريخ 2019/8/3. 
كــا قــررت اللجنــة املركزيــة وضــع هــذا املــرشوع موضــع التنفيــذ بعــد مــرور 
خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن يف الجريــدة الرســمية ويف 

صحيفتني يوميتني محليتني أيها أقرب .
 وذلك وفقا لنص املادة )18( من قانون تنظيم املدن  .

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

دولة فلسطني 
وزارة

الحكــــم املحلــــي

إعــــــــــــــــــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بإيداع مجدد للمخطط التفصييل للشارع رقم )2(

منطقة تنظيم  : بيت الهيا
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة بجلستها رقم 2020/18 
املنعقدة بتاريخ 2020/11/25 عن إيداع املخطط التفصييل  ملســار الشــارع رقم 
)2( بعرض )20( مرت وارتداد )3( مرت املحصور بني الشارع رقم )27C( والشارع رقم 
)16( واملــار بالقســائم رقــم )1-18-19-35-36( مــن القطعــة رقم )1744( والقســائم 
رقــم )5-6-20-21-22-30-31-41-42-46( مــن القطعــة رقــم )1745( والقســائم 
رقــم )1-2-3-22-27-28-29( مــن القطعــة رقــم )1746( والقســائم رقــم )16-4-3( 

من القطعة رقم )1747( والقسائم رقم )151-184( من القطعة رقم )1776(.
لالعرتاض خالل مدة ستني يومًا من تاريخ هذا االعالن.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخرى املشمولة بهذا املرشوع االطالع عىل خارطة املرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية بيت الهيا .
)وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ (

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

غزة/ رامي رمانة:
هطلــت  التــي  األمطــار  ســاهمت 
أســبوع  غضــون  يف  غــزة  قطــاع  عــىل 
ري  يف  املزارعــني  مســاعدة  يف 
مزروعاتهــم، خاصــة التــي تعاين نقصًا 
الرتبــة  األمطــار  ومّكنــت  امليــاه.  يف 
الزائــدة  امللوحــة  مــن  التخلــص  مــن 
وامليكروبــات الضــارة، فضــاًل عــن أنهــا 
مــن  بكميــات  الجــويف  الخــزان  رفــدت 

املياه العذبة.
الراهــن  الوقــت  يف  األمطــار  وهطــول 
حســب مزارعني ومختصني زراعيني، 
عــىل  واألوراق  املزروعــات،  مينــح 
للنمــو  كبــرة  الخصــوص، فرصــة  وجــه 
النيرتوجــني  غــاز  مــن  واالســتفادة 
الديناميكيــة  العمليــة  مــن  املتولــد 
األمطــار  أن  خاصــة  األمطــار،  لســقوط 

توقفت مدة )26( يومًا.
وبــني مهنــدس امليــاه والــري ومســؤول 
ملــف األمطــار يف وزارة الزراعــة ماهــر 
يــوم  كان  ماطــر  يــوم  آخــر  أن  الجمــل 
تجــددت  ثــم  املــايض،  ديســمرب   17
ينايــر ملــدة ســبعة   )13( األمطــار يف 

أيام.
وأضــاف الجمــل لصحيفــة "فلســطني" 
أن كميــة األمطــار ســجلت خــالل هــذه 
وبلغــت  تقريبــًا،  ملــم   )65.1( األيــام 
 )%  17.7( لألمطــار  املئويــة  النســبة 
العــام لألمطــار الســنوية  مــن املعــدل 
أنــه  أي  غــزة  قطــاع  عــىل  التــي تســقط 
ســقط عــىل قطــاع غــزة خــالل الخمســة 
مــرت  مليــون   )19.9( يقــارب  مــا  أيــام 

مكعب.
وحسب الجمل بدأ هطول املطر عىل 
املــايض،  نوفمــرب  أول  يف  غــزة  قطــاع 
بدايــة  منــذ  الهطــول  أيــام  عــدد  وبلــغ 
املوســم )15( يومًا بنســبة )61.9% ( 

مــن املعــدل العــام لــكل املحافظــات، 
وأن متوســط الهطــول لجميــع املناطق 
ملــم   )234.3( املوســم  بدايــة  مــن 
وكميــة ميــاه األمطار التي هطلت منذ 
بدايــة املوســم تقــارب )67.3( مليون 

مرت مكعب.
وأشــار الجمــل إىل وجــود )17( محطــة 
لقيــاس  الزراعــة  وزارة  عليهــا  تــرشف 
األمطار موجودة يف مختلف املناطق 

بالقطاع.  
من جانبه عرب املزارع فتحي أبو خاطر 
مــن ســكان خــان يونــس جنــوب قطــاع 
غزة عن سعادته بهطول كميات كبرة 

ثالثــة  لنحــو  توقــف  بعــد  األمطــار  مــن 
جــدًا  مهمــة  امليــاه  أن  مبينــًا  أســابيع، 
املحاصيــل  لجميــع  الوقــت  هــذا  يف 

الزراعية خاصة الورقية والحقلية.
ويأمــل أن يحصــد أبــو خاطــر محصــول 
مســاحة  عــىل  النمــو  قيــد  البنــدورة 
ُتعبــئ  وأن  عاليــة،  بجــودة  دومنــني 
األمطار املتساقطة بركتي املياه التي 
أنشــأها بتمويلــه الخــاص وبدعــم مــن 
املــدين  املجتمــع  مؤسســات  إحــدى 

املعنية بقطاع الزراعة.
عــىل  الزراعــة  وزارة  خاطــر  أبــو  وحــث 
ترصيــف  يف  املزارعــني  مســاعدة 

املحــيل،  الســوق  يف  منتجاتهــم 
مــن  متكنهــم  مبشــاريع  ورفدهــم 
لهــا  تعرضــوا  التــي  الخســائر  تعويــض 

عن الفرتات السابقة.
م.  الزراعــي  الخبــر  قــال  جهتــه  مــن 
نــزار الوحيــدي إن األمطــار هــذه األيــام 
الجفــاف  فــرتة  عوضــت  ألنهــا  متميــزة 
تشــكل  مــن   التخــوف  لكــن  الســابقة، 
تلــف  إىل  يــؤدي  إنــه  حيــث  الــربد 
وهنــا  الورقيــة،  ســيا  ال  املزروعــات 

أخص بالذكر السبانخ والبطاطا.
وبــني الوحيــدي يف حديثــه لصحيفــة 
"فلســطني" أن النبــات ال يســتفيد مــن 

األمطــار يف الــري فقــط، وإمنــا يحصــل 
يصــدر  الــذي  النيرتوجــني  عــىل  منهــا 
األمطــار  أن  كــا  الــربق،  عمليــة  عــن 
تعمــل عــىل إحيــاء الرتبــة بغســلها مــن 
والبكتريــا  الرواســب  وإزالــة  األمــالح 

الضارة.
للمزارعــني  الوحيــدي نصيحتــه  ووجــه 
مــن  وحايتهــا  مبزروعاتهــم  باالعتنــاء 
عــادة  تنتــرش  التــي  الفطريــة  األمــراض 

يف هذه األوقات.
وأشــار إىل أن الخــزان الجــويف بحاجــة 
ماســة إىل إعــادة تعبئــة باملياه العذبة 
يف ظــل الســحب الجائــر منــه وطغيــان 
ملوحــة ميــاه البحــر عليــه، مشــرًا إىل 
وفربايــر  وينايــر  ديســمرب  أشــهر  أن 
مهمــة جــدًا لرفد الخزان الجويف مبياه 

األمطار.
ويف ســياق ذي صلــة اعتــرب الوحيــدي 
أن املشــاريع القامئــة لالســتفادة مــن 
للمزارعــني  واملوجهــة  األمطــار  ميــاه 
تلــك  تكثيــف  مــن  بــد  ال  وأنــه  خجولــة 
املشــاريع ألنهــا متكــن املزارعــني مــن 
محاصيلهــم،  يف  الزراعــي  التنويــع 
وتخفيــف  غــذايئ  أمــن  وتحقيــق 

األسعار.
مســاعدة  عــىل  الحكومــة  وحــث 
والتمســك  للصمــود  املزارعــني 
أســعار  خفــض  عــرب  بأراضيهــم 
مــن  الزراعيــة  العمليــة  مدخــوالت 
حبوب وأسمدة ومقويات وغر ذلك.

ه وزارتا الحكم   كا أكد رضورة أن تتنبَّ
واملحيل واإلشــغال إىل أهمية تعبيد 
املزارعــني  لتمكــني  الزراعيــة،  الطــرق 
بســهولة،  أراضيهــم  إىل  الوصــول  مــن 
ببنيــة تحتيــة حتــى ال  ورفــد مناطقهــم 
يشــكل ذلك عامل طرد لهم والعزوف 

عن عملية الزراعة.

النخالة: مالية رام الله 
تزيد نسب القيم الجمركية 
عىل املركبات املستوردة

غزة/ فلسطني:
أعربــت جمعيــة مســتوردي املركبات، عن اســتغرابها وصدمتها 
من زيادة نسب القيم الجمركية املفروضة عىل املركبات التي 

يتم استرادها من الخارج إىل الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأبــدى رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة إســاعيل النخالة يف بيان 
صحفــي، اســتغرابه اإلجــراء يف هــذا التوقيــت الــذي تبكدوا فيه 
خســائرة باهظة جراء  أزمة جائحة كورونا واإلغالقات املســتمرة 
إضافــة إىل وقــف التنســيق مــع االحتــالل لفــرتة تزيــد عــن الثالث 
شــهور تعــرض خاللهــا تجــار الســيارات لدفــع ماليــني الشــواكل 
مقابــل أرضيــات للموانــئ اإلرسائيليــة إضافــة إىل توقــف الحركــة 
التجاريــة خاللهــا مــا أضــاف خســائر أخــرى إىل جانــب جائحــة 

كورونا.
تســهيالت  تقديــم  الحكومــة  مــن  ننتظــر  كنــا  النخالــة،  وأضــاف 
مــن وزارة املاليــة منهــا عــىل ســبيل املثــال  رضيبيــة وجمركيــة 
نســبة  وتخفيــض  الدخــل  الرضيبيــة لرضيبــة  الرشائــح  تخفيــض 
الربــح عــىل فاتــورة القيمــة املضافــة أو حتــى إعفــاء كامــل لعــام 
2020 لكننا فوجئنا بأن القرار جاء عىل عكس ما ننتظر وقاموا 
بزيــادة نســبة الجــارك عــىل الســيارات املســتوردة متجاهلــني 
تــردي الوضــع االقتصــادي يف فلســطني وقــال اننــا نحقق خســائر 

بدال من األرباح.
مــن  رزمــة  بتقديــم  الحكومــة  النخالــة،  طالــب  أخــرى،  مــن جهــة 
التســهيالت للقطــاع الخــاص ليبقــى قوًيــا معافــًا ليبقــى الرافعــة 

األساسية لالقتصاد الوطني الفلسطيني.
ودعــا وزارة املاليــة يف رام اللــه ممثلــة بدائــرة الجــارك برسعــة 
العــدول عــن الزيــادة يف رفــع القيــم الجمركيــة الحاليــة والتــي تــم 
رفعها مؤخرا من قبلهم وان يتخذوا قرارات تتاىش مع الوضع 
عــن  الرضائــب  بتخفيــض  نعيشــه  الــذي  الصعــب  االقتصــادي 
كاهــل التاجــر ال ان تثقــل كاهلــه والتــي بدورهــا تنعكــس عــىل 

املواطن.
الرشائــح  بتخفيــض  غــزة  املاليــة يف  أيًضــا  النخالــة  كــا طالــب 
عــىل رضيبــة الدخــل وتخفيــض نســبة الربــح عــىل فاتــورة القيمــة 

املضافة.

ضمن "المنحة الكويتية"
زيارة: اعتامد دفعات 

جديدة بقيمة 800 ألف 
دوالر لقطاعات عدة بغزة

رام الله/ فلسطني:
أعلــن وزيــر األشــغال العامــة واإلســكان بحكومــة رام اللــه محمــد 
زيارة أمس اعتاد رصف دفعات جديدة ضمن املنحة الكويتية 
بقيمــة 800 ألــف دوالر، لقطاعــات امليــاه والتعليــم والصحــة يف 

قطاع غزة.
وأوضــح زيــارة يف بيــان أمــس اعتــاد دفعــات بقيمــة 663 ألــف 
دوالر لصالــح الحزمــة الثانيــة مــن مــرشوع الخــط الناقــل الجنــويب 
خــارج  مــن  إضافيــة  مياهــا  ستســتقبل  التــي  الشــبكات  وتطويــر 

القطاع.
دوالر  ألــف   140 بقيمــة  دفعــات  اعتمــدت  الــوزارة  أن  وأضــاف 
أمريــي ملــرشوع إعــادة إنشــاء وتشــطيب مستشــفى الوالدة يف 

مجمع الشفاء الطبي.
كل  رصف  وإنجــاز  ملتابعــة  العمــل  "ســنواصل  زيــارة:  وقــال 
الفريــق  خــالل  مــن  املقاولــني  لصالــح  املســتحقة  الدفعــات 
الوطني"، مشًرا إىل أن قيمة املنحة الكويتية تبلغ 200 مليون 
يف  الحيــاة  مناحــي  جميــع  تغطــي  ملشــاريع  مخصصــة  دوالر، 

القطاع.

رام الله/ فلسطني:
ألســعار  العــام  القيــايس  الرقــم  ســجل 
 0.10% مقــداره  انخفاضــا  الجملــة 
الــذي  2020، مقارنــة بالعــام  يف عــام 
سبقه، حيث بلغ الرقم القيايس العام 
مقارنــة   ،125.48 الجملــة  ألســعار 
)ســنة   2019 عــام  يف   125.61 بـــ 

األساس 2007=100(.
يف  لإلحصــاء  املركــزي  الجهــاز  وأفــاد 
الرئيــس  الســبب  أن  أمــس،  لــه  تقريــر 
لهــذا االنخفــاض هــو انخفــاض أســعار 
الســلع ضمن مجموعة صيد األســاك 
الســلع  وأســعار   ،2.22% مبقــدار 
واســتغالل  التعديــن  نشــاط  ضمــن 
وأســعار   ،1.56% مبقــدار  املحاجــر 
الصناعــات  مجموعــة  ضمــن  الســلع 
عــىل   ،0.24% مبقــدار  التحويليــة 

الرغــم مــن ارتفــاع أســعار الســلع ضمــن 
مجموعة الزراعة بنسبة 0.23%.

للســلع  الجملــة  أســعار  وســجلت 
انخفاضــًا   2020 عــام  املســتوردة 
ارتفعــت  حــني  يف   ،1.00% مقــداره 
أســعار الجملــة للســلع املحليــة بنســبة 

%0.68 مقارنة بالعام السابق.
العــام  القيــايس  الرقــم  ســجل  كــا 
ألســعار الجملــة انخفاضًا حــادًا مقداره 
 2020 الرابــع  الربــع  يف   1.63%
حيــث   ،2020 الثالــث  بالربــع  مقارنــة 
ألســعار  العــام  القيــايس  الرقــم  بلــغ 
الرابــع  الربــع  خــالل   125.53 الجملــة 
2020 مقارنــة بـــ 127.61 خــالل الربــع 
الثالــث 2020 )ســنة األســاس 2007 

.)100 =
يف حني سجل الرقم القيايس ألسعار 

انخفاضــًا  املحليــة  للســلع  الجملــة 
بلــغ  حيــث   ،3.88% مقــداره  حــادًا 
الرقــم القيايس ألســعار الجملة للســلع 
املحليــة 129.26 خــالل الربــع الرابــع، 
مقارنة بـ 134.48 خالل الربع الثالث.  
وســجل الرقم القيايس ألســعار الجملة 
خــالل  اســتقرارًا  املســتوردة  للســلع 
بالربــع  مقارنــة   2020 الرابــع  الربــع 
الرقــم  اســتقر  حيــث   ،2020 الثالــث 

القيايس عند 120.75 
ضمــن  الســلع  أســعار  ســجلت  كــا 
نشــاط الزراعــة انخفاضــًا حــادًا مقــداره 
النخفــاض  نتيجــة  وذلــك   ،3.97%
زراعــة  نشــاط  ضمــن  الســلع  أســعار 
متأثــرًة   ،5.43% مبقــدار  املحاصيــل 
الطازجــة  الفواكــه  أســعار  بانخفــاض 
مبقدار %7.10، وأســعار الخرضاوات 

الطازجــة واملجففــة مبقــدار 5.18%، 
املجففــة  والبقــول  الحبــوب  وأســعار 
أســعار  وســجلت   ،3.57% مبقــدار 
الحيــوان  تربيــة  نشــاط  ضمــن  الســلع 
متأثــرًة   ،0.71% مقــداره  انخفاضــًا 
الحيــة  الحيوانــات  أســعار  بانخفــاض 
مــن  الرغــم  عــىل   ،1.74% مبقــدار 
الحيوانيــة  املنتجــات  أســعار  ارتفــاع 

بنسبة 1.44%.
يف حني ســجلت أســعار الســلع ضمن 
املحاجــر  واســتغالل  التعديــن  نشــاط 
انخفاضــًا مقــداره %1.68 خــالل الربع 
الثالــث  بالربــع  مقارنــة   2020 الرابــع 

.2020

منتجــات  أســعار  ســجلت  كــا 
الصناعات التحويلية انخفاضًا مقداره 
أســعار  النخفــاض  نتيجــة   ،0.46%

الســلع ضمــن بعــض األنشــطة كنشــاط 
مبقــدار  والجبــس  والجــر  االســمنت 
الجلــود  منتجــات  ونشــاط   ،3.63%
منتجــات  ونشــاط   ،1.51% مبقــدار 
مبقــدار  األخــرى  الالفلزيــة  املعــادن 
الخشــب  صنــع  ونشــاط   ،1.13%
ونشــاط   ،0.58% مبقــدار  ومنتجاتــه 
املــواد واملنتجــات الكياويــة مبقــدار 
%0.28، عىل الرغم من ارتفاع أسعار 
الســلع ضمــن بعــض األنشــطة كنشــاط 
 ،1.34% بنســبة  األلبــان  منتجــات 
الحبــوب  طحــن  منتجــات  ونشــاط 

واألعالف بنسبة 1.03%.
يف حني ســجلت أســعار الســلع ضمن 
نشــاط صيــد األســاك ارتفاعــًا نســبته 
%2.02 يف الربع الرابع 2020 مقارنة 

بالربع الثالث 2020.

اإلحصاء: انخفاض الرقم القيايس ألسعار الجملة العام املايض

ف األمطار 26 يوًما بعد توقُّ

أمطار املنخفض تغسل ملوحة الرتبة وُتغّذي الخزان الجويف

جانب من تأثر املنخفض الجوي عىل قطاع غزة أمس           )تصوير/يارس فتحي(
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دولة فلسطني
سلطة األرايض  

مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/43(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
مــوىس ســلامن صالــح أبــو ملــوح مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 800812869 

بصفته وكيًل عن: رزق مصطفى فريح أبو مدين 
مبوجب وكالة رقم: 252 / 2020 الصادرة عن مسقط 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع/ مبادلة يف

القطعة 2311 القسيمة 4 املدينة أبو مدين 
العامــة  اإلدارة  إىل  باعرتاضــه  التقــدم  عليــه  الشــأن  بهــذا  اعــرتاض  أي  لــه  فمــن   
لأرايض والعقارات خلل مدة أقصاها خمسة عرش يوًما من تاريخ هذا اإلعلن 
البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف حــال تبــني  وبخــلف ذلــك ســوف يتــم 
إشكاليات يف الوكالة أو وفاة املوكل أو أحد املوكلني يتحمل الوكيل املسؤولية 

الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 2021/1/20م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني 
وزارة

الحكــــم املحلــــي
إعـــــــــــــــــــلن صادر عن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بإيداع مرشوع تقسيم أرض لغايات السكن باسم / 
جامل العزب ورشكاؤه

منطقة تنظيم : دير البلح 
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــــة املركزيــــة لأبنيــــة وتنظــــيم املــدن مبحافظـــات غــــــزة بجلســــتها 
رقــم 2020/20 املنعقـــــدة بتاريــخ 2020/12/09 إيــــداع مــرشوع تقســيم 
أرض القســيمة رقــم )58( مــن القطعــة رقــم )127( ضمــن نفــوذ )بلديــة ديــر 

البلح( ملساحة )27.420( دومًنا.
وذلــك بنــاء عــىل طلــب مــن اللجنــة املحليــة للبنــاء والتنظيــم يف بلديــة ديــر 

البلح بكتابها املؤرخ يف 2020/11/11.
وعليــه ووفقــًا لنــص املــادة )20( مــن قانــون تنظيــم املــدن رقــم )28( لســنة 1936 فإنه 
يجــوز ألي شــخص مــن ذوي الحقــوق يف األرايض أو األمــلك األخــرى الواقعــة ضمــن 
أرض املــرشوع ســواء بصفتهــم مــن أصحــاب هــذه األمــلك أو بأيــة صفة أخــرى االطلع 
عــىل خرائــط املــرشوع املودعــة مبكتــب اللجنــة املحليــة للبنــاء والتنظيــم مبقرهــا يف 
بلدية دير البلح خلل ساعات الدوام الرسمي وملدة ستة أسابيع من تاريخ نرش هذا 
اإلعــلن يف الجريــدة الرســمية أو يف صحيفتــني يوميتــني أيهــام أقــرب ومــن ثــم تقديم 

االعرتاضات عليه خلل هذه املدة إىل مكتب اللجنة املحلية بصورة رسمية. 
))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ ((. 

                                              اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن
                                                  مبحافظة غزة

يف الطلب الحقوقي رقم 2021/13
رقــم  هويــة  خانيونــس  مــن  األســطل-  أحمــد  القــادر  عبــد  محمــد  املدعــي/ 

906514831 وكيله املحامي/ اسامعيل العويطي.
املدعــى عليــه/ احمــد عبــد اللــه محمــد عبــد القــادر األســطل- مــن خانيونس 

ومقيم حاليا بدولة االمارات.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف القضية الحقوقية رقم 2017/356
اىل املدعــى عليــه املذكــور بعاليــة مبــا ان املدعــي قــد تقــدم بالقضيــة الحقوقيــة 
خــلل  املحكمــة  هــذه  اىل  الحضــور  عليــك  يقتــي  لذلــك   )2017/356(
خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة كــام يقتــي أن تــودع قلــم 
هــذه املحكمــة ردك التحريــري خــلل خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك هذه 
املذكرة علام انه قد تحدد لها جلسة املوافق 2021/2/8م للنظر يف القضية.

وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي ان يسري يف 
الدعوى حسب األصول.
حرر يف 2021/1/20م.

رئيس قلم محكمة بداية خانيونس

دولة فلسطني
السلطة القضائية

محكمة بداية خانيونس
يف القضية الحقوقية رقم 2017/356

املدعي/ مرشد محمد أحمد بدو- سكان خانيونس.
وكيله املحامي/ مراد وايف

املدعى عليه/ خالد فتحي عاشور باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة 
وتركة والده املرحوم فتحي عاشور زايد عاشور خانيونس.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف القضية الحقوقية رقم 2017/10

القضيــة  أقــام عليــك  قــد  أن املدعــي  بعاليــه مبــا  اىل املدعــى عليــه املذكــور 
الحقوقية املرقومة أعله والحكم الصادر فيه بتاريخ 2017/10/25م والقايض 
بالزام املدعى عليه خالد فتحي عاشور عاشور بصفته يف الئحة الدعوى بدفع 
مبلــغ 30840 دوالر أمريــي أي ثلثــون الــف ومثامنائــة وأربعــون دوالر أمريــي 
للمدعــي/ مرشــد محمــد احمــد بــدو اضافــة اىل الرســوم واملصاريــف وثلمثائــة 
شــيكل أتعــاب محامــاة، وليكــن معلومــا لديــك انــك اذا تخلفــت عــن ذلــك يجــوز 

للمدعي أن يسري يف القضية بحقك حسب األصول.
تحريرا 2021/1/17م.

قايض البداية
أ . محمود بركة

دولة فلسطني
محكمة بداية خانيونس

يف القضية الحقوقية رقم 2017/10

أعلــن أنــا املواطــن / ارشف مهــدي مــوىس ابــو لحيــة عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  802668038 فالرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / محمــد عبــد اللــه عبــد العزيــز زقــوت عــن 
800178071 فالرجــاء ممــن  فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ســعاد رفاعــي ســليم العايــدي عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  959095803فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / رانيا جميل عبد الفتاح املغاري عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  983316678فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ ســعيد محمــد ســعيد املســحال عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   405290602 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / امنــه نــواف عــي ابــو عــوض  عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  802749184 فالرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا/ احمد خليل نصار الرتابني عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 412293565 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

لندن/ وكاالت:
تتواصــل النســخة الربيطانيــة املتحــّورة مــن فــريوس 
كورونا االنتشار يف العامل، إذ رُصدت يف 60 دولة 
ومنطقــة عــىل األقــّل حتــى اآلن، منهــا الصــني، يف 
وقــت دخــل الرئيــس األمــرييك املنتخــب جو بايدن 
البيــت األبيــض عــىل رأس البلد الذي يســّجل أعىل 

حصيلة وفيات جراء الوباء.
التــي  الفــريوس  مــن  املتحــّورة  النســخة  تكــن  ومل 
رُصدت يف بريطانيا وهي أكرث عدوى من الفريوس 
األصــي ســارس-كوف2- وتقلــق الكثــري مــن الدول، 
كانــون   12 يف  دولــة  خمســني  يف  ســوى  منتــرشة 
60 دولــة  الثاين/ينايــر. وباتــت اليــوم منتــرشة يف 

ومنطقة، وفق ما أفادت منظمة الصحة العاملية.
وأعلنت السلطات الصحية الصينية أمس اكتشاف 
يف  املتحــّورة  الربيطانيــة  بالنســخة  أوىل  إصابــات 
إن  إذ  خــاص  بشــكل  قويــًا  اإلنــذار  وُيعتــرب  بكــني. 
الفــريوس ظهــر يف نهايــة العــام 2019 يف ووهــان 

يف وسط الصني.

بريطاني في بكين
وأغلقــت  إلزاميــة  عــزل  تدابــري  فرضــت  أن  وبعــد 
األشــهر  يف  الصــني  متكنــت  بأرسهــا،  مقاطعــات 
التــي تلــت مــن الســيطرة عــىل الوباء عــىل أراضيها، 
أنحــاء  يتفــى يف ســائر  الفــريوس  وقــت كان  يف 

العامل.
وأعلنت بكني أمس إغلق خمسة مجمعات سكنية 
يف داشينغ، إحدى ضواحي جنوب العاصمة، بعد 
رصــد بضــع حــاالت إصابــة بوبــاء كوفيــد 19- فيــام 

تكافح الصني عدة بؤر إصابات صغرية.
أي  االشــخاص  االف  عــرشات  اإلغــلق  ويشــمل 
قســم صغــري مــن عــدد ســكان العاصمــة البالــغ 21 
مليــون نســمة وحيــث ال يــزال الوضــع الوبــايئ تحت 

السيطرة إىل حد كبري.
وتــم تســجيل مئــات اإلصابــات يف األســابيع األخرية 
يف شــامل وشــامل رشق البلد، حيث ُعزل مليني 

األشخاص أو ُفرض عليهم تقليص تحركاتهم.
وقالــت املنظمــة يف نرشتهــا األســبوعية حول وضع 

التــي ظهــرت  الثانيــة  املتحــّورة  النســخة  إّن  الوبــاء: 
للمــرة األوىل يف جنــوب إفريقيــا ويعتقــد أّنهــا أكــرث 
عدوى من النســخة الربيطانية إال أنها تنترش ببطء، 
لغايــة  ومنطقــة  دولــة   23 يف  جهتهــا  مــن  رُصــدت 
اليــوم، بزيــادة ثــلث عن العدد الذي ســجل يف 12 

كانون الثاين/يناير.
وأشــارت املنظمة إىل أنها تراقب انتشــار نســختني 
التــي  "يب1"  وهــام  الربازيــل  يف  ظهرتــا  أخريــني 
رصــدت يف واليــة أمازونــاس وعــرث عليهــا أيضــا يف 
اليابــان لــدى أربعــة أشــخاص قادمــني مــن الربازيــل، 

ونسخة متحورة أخرى.
و226  ألفــا  و58  مليونــني  بوفــاة  الوبــاء  تســبب 
كانــون  نهايــة  يف  ظهــوره  منــذ  العــامل  يف  شــخصا 
األول/ديســمرب 2019، حســب تعداد نرشته وكالة 

الصحافة الفرنسية أمس.
وأُحصيــت رســميًا قرابــة 96,1 مليــون إصابــة بينــام 
يثــري ظهــور النســخ املتحــّورة الجديــدة الخشــية مــن 
األسوأ. والواليات املتحدة هي الدولة التي تسّجل 

 24 مــن  أكــرث  مــع  العــامل  يف  إصابــات  عــدد  أكــرب 
مليونــًا، وفــق تعــداد جامعــة جونز هوبكنــز، وكذلك 

أكرب عدد وفيات ناجمة عن املرض.
الواليات المتحدة تعود إلى منظمة الصحة

وأحيــا الرئيــس األمــرييك املنتخــب جــو بايــدن فــور 
وصولــه إىل واشــنطن عشــية تنصيبــه، ذكــرى 400 
ألــف أمــرييك أودى بحياتهــم فــريوس كورونــا، وهــي 

العتبة التي تجاوزتها البلد.
أن  أجــل  "مــن  إّنــه  بايــدن يف كلمــة مقتضبــة  وقــال 
أن  أحيانــًا  الصعــب  مــن  نتذّكــر.  أن  ُنشــفى، يجــب 

نتذّكر، لكن هذه هي الطريقة التي ُنشفى بها".
ومــن التدابــري األوىل التــي ســيتخذها، عقــب توليــه 
منصبــه، أمــر بايــدن بإعــادة الواليــات املتحــدة إىل 
ترامــب  ســحب  أن  بعــد  العامليــة  الصحــة  منظمــة 

بلده منها عام 2020.
مكافحــة  مــن  يجعــل  أن  يريــد  الــذي  بايــدن  وكان 
أنــه ســيصدر اعتبــارًا مــن  الفــريوس أولويتــه، أعلــن 
يف  ــا  إلزاميًّ الكاممــة  وضــع  لجعــل  مرســومًا  أمــس 

الفدراليــة،  للدولــة  التابعــة  واملســاحات  األماكــن 
وكذلــك أثنــاء التنقــل بــني والية وأخــرى، األمر الذي 

يرفضه دونالد ترامب.
أعــداد  والربتغــال  بريطانيــا  ســّجلت  أوروبــا،  يف 
وفيــات يوميــة قياســية بلغــت 1610 و218 عــىل 
التــوايل. وباتــت الربتغــال البلــد الــذي يســجل أكــرب 
عــدد مــن اإلصابــات نســبة إىل عــدد ســكانه البالــغ 

عرشة مليني نسمة.
جــراء  ألــف شــخص  قرابــة  تــويف  أملانيــا حيــث  يف 
الوبــاء، أعلنــت املستشــارة أنغيــل مــريكل تشــديد 
فــرض  خصوصــًا  مــع  كوفيــد19-  ملكافحــة  القيــود 
العامــة  النقــل  وســائل  يف  الطبيــة  الكاممــة  وضــع 
شــباط/   14 حتــى  االجــراءات  ومتديــد  واملتاجــر، 

فرباير.
أمــس  مــن  اعتبــاًرا  ســتغلق  أنهــا  بريطانيــا  وأعلنــت 
أمــريكا  دول  كافــة  مــن  الوافديــن  أمــام  حدودهــا 
املتحــورة  النســخة  بســبب  والربتغــال  الجنوبيــة 

الجديدة الربازيلية من فريوس كورونا.

النسخة املتحورة من كورونا تنترش يف العامل وأمريكا تعود إىل منظمة الصحة

مرص تعلن استئناف العالقات 
الدبلوماسية مع قطر

القاهرة/ األناضول:
ا، أمــس، االتفــاق مــع قطــر عــىل اســتئناف  أعلنــت مــر رســميًّ
 3 مــن  أكــرث  دامــت  قطيعــة  بعــد  الدبلوماســية،  العلقــات 

سنوات.
ووفــق بيــان مقتضــب لــوزارة الخارجيــة املريــة، "جــاء ذلــك 
املتبادلــة  االلتزامــات  إطــار  التنفيذيــة يف  بالخطــوات  اتصــاال 

الواردة ببيان العل )القمة الخليجية الـ41(".
وأفــاد البيــان بـ"تبــادل مــر وقطــر مذكرتــني رســميتني، حيــث 
العلقــات  اســتئناف  عــىل  مبوجبهــام  الدولتــان  اتفقــت 

الدبلوماسية بينهام".
ويف وقــت الحــق، كشــفت وســائل إعــلم محليــة، أن "الســفارة 
عقــب  فــوري  بشــكل  أعاملهــا  بــارشت  الدوحــة  يف  املريــة 

استئناف العلقات الدبلوماسية مع قطر صباح األربعاء".
وصفتهــا  مصــادر  عــن  الســابع"،  "اليــوم  صحيفــة  ونقلــت 
باملطلعــة، أن "التمثيــل املــري ســيكون عــىل مســتوى قائــم 

بأعامل".
وأشارت املصادر إىل أن "الوزير املفوض أحمد سمري، يبارش 
عمله باعتباره القائم بأعامل السفارة يف الدوحة، والتي كانت 
تبــارش عملهــا ملــدة 3 ســنوات ونصــف تحــت مظلــة الســفارة 

اليونانية )عقب قطع العلقات(".
ومل يصــدر بيــان مــن خارجية بالبلدين حول تفاصيل اســتئناف 

العلقات الدبلوماسية.
وتــأيت تلــك الخطــوات عقــب يومــني مــن إقــلع أوىل الرحــلت 
الجوية من القاهرة إىل الدوحة، بعد تعليق للرحلت املبارشة 

بني البلدين منذ اندالع األزمة الخليجية.
وعقــب انعقــاد قمــة مجلــس التعــاون الخليجــي مبدينــة العــل 
الســعودية، أعلنــت القاهــرة والريــاض وأبــو ظبــي واملنامــة فتح 

كافة الحدود البحرية والجوية والربية مع قطر.
ثــان  يناير/كانــون   5 يف  املنعقــدة  العــل  قمــة  ومتخضــت 
فرضتــه  مقاطعــة  أنهــى  مصالحــة  اتفــاق  توقيــع  عــن  الجــاري، 
منــذ  الدوحــة  عــىل  ومــر  والبحريــن  واإلمــارات  الســعودية 

يونيو/ حزيران 2017.

ظريف: القضايا الصاروخية 
واإلقليمية لن تكون جزًءا من 

االتفاق النووي
طهران/ وكاالت:

القضايــا  أن  ظريــف  جــواد  محمــد  اإليــراين  الخارجيــة  وزيــر  أكــد 
الصاروخيــة واإلقليميــة مل تكــن ولــن تكــون جزًءا مــن االتفاق النووي، 
األمريكيــة  اإلدارة  مــع  مباحثــات  أي  طهــران  إجــراء  نفــي  مجــددا 

الجديدة.
وقــال ظريــف يف تريــح صحفــي، أمــس: "لقــد قبلنــا يف االتفــاق 
النووي استمرار حظر التسلح عىل إيران ملدة خمس سنوات وعىل 

الصواريخ لعرش سنوات".
وأضاف: "اآلن ليس الوقت املناسب للمطالبة بالتفاوض عىل دور 
إيران اإلقليمي، وأمريكا وفرنسا وبقية الدول الغربية هي من تشعل 

النريان يف املنطقة وحولتها إىل مخزن للبارود".
جميــع  عــىل  أن  هــو  اآلن  "املهــم  أن  عــىل  اإليــراين  الوزيــر  وشــدد 

األطراف العودة إىل االتفاق النووي".
وقال ظريف: إن "من واجب بايدن إلغاء العقوبات وعندها ستعود 
الواليــات  ملعــب  يف  "الكــرة  وإن  النــووي"،  االتفــاق  إىل  طهــران 
املتحــدة وعــىل اإلدارة األمريكيــة الجديــدة تنفيــذ التزاماتهــا وليــس 
لعــودة  عجلــة  عــىل  "ليســت  إيــران  أن  إىل  مشــريا  أحــد"،  ابتــزاز 

واشنطن إىل االتفاق النووي لكنها متمسكة بتعهداتها".
وأضــاف: "عــىل إدارة بايــدن أن تتعــظ مــن درس الســنوات املاضيــة 
لرتامــب، وعــىل بايــدن أن يختــار إما انتهاج سياســة ترامب الفاشــلة 

أو اتباع مسار آخر".
وأكــد ظريــف أن مســاعده عبــاس عراقجــي مل يجــِر أي مباحثــات مــع 
اإلدارة األمريكيــة الجديــدة، مضيفــا أن "عــودة واشــنطن إىل االتفــاق 

النووي ليست بحاجة إىل مفاوضات جديدة".
وذكــر ظريــف أن األوروبيــني كانــوا عاجزيــن عــن فعــل أبســط يشء 
"اينســتكس" املاليــة مل  آليــة  النــووي، وإن  االتفــاق  للحفــاظ عــىل 

تنجح.
إيــران  أمــوال  م  بالعجــز عــن تســلُّ اتهــم ظريــف األمــم املتحــدة  كــام 

لسداد ديون اشرتاكها بسبب العقوبات األمريكية.

الجزائر/ األناضول:
أعلنــت الرئاســة الجزائريــة أمــس، مســودة 
ضمــن  جديــد،  انتخابــات  لقانــون  أوليــة 
مســاعيها إلنهــاء "الفســاد الســيايس" يف 
االنتخابــات يف عهــد نظــام الرئيس الســابق 

عبد العزيز بوتفليقة.
وتضمنــت املســودة 313 مادة، اعتمدت 
"القامئــة  نظــام  البــلد  يف  مــرة  ألول 
الربملانيــة  االنتخابــات  يف  املفتوحــة" 

واملحلية.
ُينتخــب  أن  بنودهــا  أهــم  ضمــن  وجــاء 
أعضاء املجلس الشعبي البلدي )مجلس 
الــواليئ  املجلــس  وأعضــاء  البلديــات( 
املجلــس  وأعضــاء  املحافظــة(،  )مجلــس 
الشــعبي الوطني )الغرفة األوىل للربملان( 
لعهــدة مدتهــا 5 ســنوات بطريقــة االقــرتاع 

النسبي عىل "القامئة املفتوحة".

ت  يصــوِّ أن  تعنــي  املفتوحــة"  و"القامئــة 
التــي  املفضلــة  قامئتــه  عــىل  الناخــب 
ولديــه  واملســتقلون،  األحــزاب  تقدمهــا 

الحرية يف ترتيب املرشحني داخلها.
وحتى اآلن، كان انتخاب أعضاء املجالس 
قوائــم  عــرب  ُيجــرى  والربملــان  املحليــة 
حزبيــة أو مســتقلة "مغلقــة"، وفــق القانــون 

االنتخايب األخري لعام 2016.
املغلقــة"  "القامئــة  نظــام  وبحســب 
ــا يف االنتخابــات النيابيــة أو  املعتمــد حاليًّ
م األحزاب قوائم ملرشــحيها  املحلية، تقدِّ
عضــو  آخــر  إىل  القامئــة  رأس  مــن  مرتبــة 

فيها.
وعنــد فــرز األصــوات تــوزع املقاعــد عــىل 
مرشــحي القوائــم الفائــزة لكــن مــع احــرتام 
حــال  يف  أنــه  مبعنــى  مرشــحيها،  ترتيــب 
املقاعــد  هــذه  متنــح  مقاعــد   3 بـــ  فــازت 

لأول والثاين والثالث يف القامئة. 
أمــا يف نظــام "القامئــة املفتوحــة" فرتتيب 
يبقــى  الحــزب  يضعــه  الــذي  املرشــحني 
غــري مهــم؛ كــون الناخــب ميكنــه أن يعــني 
شــخصا مــن أســفل الرتتيــب كخيــار له بدال 

من متصدر القامئة.
ووفــق مراقبــني، فإن اعتــامد نظام "القامئة 
مــا  إلنهــاء  محاولــة  يف  يــأيت  املفتوحــة" 
طــال  الــذي  الســيايس"  "الفســاد  ُيســمى 

االنتخابات السابقة.
حزبيــة  لقيــادات  ســابقة  شــهادات  ووفــق 
ذات  فســاد  قضايــا  يف  ُحوكمــت  ونيابيــة 
علقــة باالنتخابــات، فــإن املراتــب األوىل 
كانــت  وخاصــة،  كبــرية  أحــزاب  قوائــم  يف 
مُتنــح مقابــل رشــاوى لقادة األحــزاب؛ كون 
ذلــك يضمــن للمرتشــح دخــول الربملــان أو 

رئاسة البلديات.

إسلم آباد/ األناضول:
تجربــة  إجــراء  الباكســتاين  الجيــش  أعلــن 
 – أرض  صــاروخ  عــىل  ناجحــة  صاروخيــة 
"شــاهني3-"،  طــراز  مــن  باليســتي  أرض 

يصل مداه إىل ألفني و750 كيلومرًتا.
وأفــادت وحــدة العلقــات العامــة بالجيــش 
التجربــة  أن  أمــس،  بيــان،  الباكســتاين يف 
أجريــت يف بحــر العــرب بهــدف التأكــد من 

التصميم والهيكل الفني لنظام السلح.
علــوي  عــارف  الرئيــس  أن  إىل  وأشــارت 

ورئيــس الــوزراء عمــران خان قدمــا تهانيهام 
للمسؤولني بنجاح التجربة.

الجــاري،  الثــاين  كانــون   / ينايــر   7 ويف 
عــىل  ناجحــة  تجــارب  باكســتان،  أجــرت 
مــن  اإلطــلق  متعــددة  صواريــخ  منظومــة 
بإمكانيــات  مطــورة  "الفاتــح1-"،  طــراز 
محلية، ويصل مداها إىل 140 كيلومرتا، 

وتستطيع حمل رؤوس حربية تقليدية.
الباكســتاين  الجيــش  أجــرى  ذلــك،  وقبــل 
تجــارب عــىل صواريــخ "شــاهني1-" يصــل 

و"شــاهني2-"  كيلومــرت،   650 لـــ  مداهــا 
كيلومــرت،  و500  أللــف  مداهــا  يصــل 
و300  ألفــا  مداهــا  يبلــغ  التــي  و"غــوري" 

كيلومرت.
إىل  والهنــد  باكســتان  بــني  توتــر  وأدى 
إلغــاء  عقــب  تســلح،  ســباق  يف  التنافــس 
مــن   370 املــادة  الهنديــة  الحكومــة 
الدســتور، التــي تكفــل الحكــم الــذايت يف 
"جامــو وكشــمري" ذي األغلبيــة املســلمة، 

يف 5 أغسطس/آب 2019.

الجزائر.. مقرتح قانون انتخايب يعتمد "القامئة املفتوحة" ألول مرة

باكستـان تجـري تجـربة صـاروخية ناجحـة
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"أبو هريرات األقصى".. بقوافل 
الصالة "أنار أبصار" المكفوفين

أْنَسنة التعليم عن 
بعد في جائحة كورونا

القدس المحتلة-غزة/ صفاء عاشور:
لن تجد أفضل من صديق قديم للحديث عن ذكرياته 
مــع إنســان شــاركه فــي الحلــم والهــدف، وهــذا ما 
كان بيــن خيــر الشــيمي وغســان يونــس المعــروف 
بـ"أبــي هريرات األقصى"، اللذين على اختالف مكان 
ســكناهما وحدتهمــا مدينــة القــدس والربــاط فــي 

المسجد األقصى.
ذكريــات تعــود إلــى مــا قبــل 30 عاًما عندمــا تعرف 
الشــيمي إلــى يونــس، الــذي أثــارت وفاتــه أول مــن 
أمــس حزًنــا عميًقا فــي نفوس الفلســطينيين عامة 
"أبــي  صفــة  اكتســب  وقــد  خاصــة،  والمقدســيين 
هريــرات األقصــى" لحرصــه الدائــم علــى إطعامهــن 

وتوفير الغذاء لهن، وإن كان غير موجود.

يف حديــث مــع صحيفــة "فلســطني" يقــول الشــيمي: "أبــو أميــن 
)يونــس( شــخصية فريــدة مــن نوعهــا، تســتطيع تــرك بصمتهــا يف 
أي مكان بكل سهولة ومن الصعب بعد ذلك نسيانها، فكيف لو 
حدثتكــم عــن ذكريــات امتــدت عىل مدار 30 عاًما، مررنا خاللها 
بالكثري من األحداث التي كان األقىص هو الجامع األول واألخري 

لها؟!".
"أبو أمين كان من رواد األقىص واملحبني له، حتى إنه من شــدة 
تعلقــه بالوجــود فيــه كان يســتأجر شــقة مــدة أســبوع أو 10 أيــام 
فيــه،  للصــالة  األقــىص  مــن  قريًبــا  ليكــون  القــدس،  يقضيهــا يف 

وملساعدة كل من يحتاج له" يتابع كالمه.
إليــه مبــدة قصــرية وجدتــه  ويضيــف الشــيمي: "بعدمــا تعرفــت 
يعمل عىل تنظيم رحالت لفاقدي البرص الراغبني بالذهاب إىل 
األقىص والصالة فيه، وكان هذا األمر قبل نشاط رحالت الرباط 

والصالة يف األقىص بزمن".
الفاقــدي  الفلســطينيني  عــىل  الرحــالت  هــذه  تأثــري  أن  ويؤكــد 

أبا أمين؛ فهرره ستشــعر بغيابه، والفتيات الصغريات سيشــعرن 
باختفــاء مــن كان يهــدي لــن الحــي الجميلــة التي تزيــن أصابعهن 

ورؤوسهن.
وكان غســان يونــس قــد اشــتهر بابتســامته التــي ال تفــارق وجــه، 
وحقيبــة ظهــر تحــوي كل أســباب الســعادة التــي ميكــن أن تدخــل 
عــىل قلــب اإلنســان والحيــوان، كــا أن حجــارة القــدس واألقــىص 
ورجــال  وأطفــال  ســيدات  ومواقفــه،  خطواتــه  وتحفــظ  تعرفــه 
األقــىص لهــم معــه مــن الذكريــات التــي لــن ميحيهــا أي احتــالل أو 

استيطان.
فاملرابــط "أبــو أميــن" لــه يف األقــىص والقــدس ذكريــات قدميــة، 
ووالء ووفــاء لهــذه املدينــة التــي كان همهــا هــو أول اهتاماتــه، 
والصــالة فيهــا أكــر أحالمــه، لذلــك مل يتــواَن عــن تحقيــق هــذا 

الحلم له ولغريه.
وتــويف املرابــط يونــس، مــن بلدة عــارة يف األرايض الفلســطينية 

املحتلة سنة 1948م، متأثًرا بإصابته بفريوس كورونا.

البــرص كبــري، فهــم ظنــوا أنهم حرموا برصهــم والنظر إىل األقىص، 
األمــل يف  يحيــي  ينظمهــا  التــي  بالرحــالت  أميــن  أبــو  كان  ولكــن 

نفوسهم من جديد.
ويوضح أن حقيبة الكتف التي كانت مالزمة له يف كل رحلة من 
رحالته إىل املســجد األقىص ستشــهد له مبقدار الســعادة التي 
كان يدخلهــا عــىل الصغــار والكبــار عنــد قدومــه، فهــو منذ أن تطأ 
قدمــاه ســاحة املســجد حتــى يهــدي إىل كل صغــري أمامــه هديــة 

صغرية تجعله يربط هذه الفرحة بوجوده يف األقىص.
ويلفت الشــيمي إىل أن اســتمرار مجيء أيب أمين إىل املســجد 
أزعجــا  عنــد قدومــه  التــي كان يصنعهــا  الفــرح  وأجــواء  األقــىص 

جنود االحتالل، فأبعدوه عن املسجد الكثري من املرات.
ملدينــة  القــدوم  عــن  يعــزف  تجعلــه  مل  اإلبعــادات  هــذه  أن  إال 
القدس واملشاركة يف فعاليات احتجاجية عىل أبواب املدينة، 

وهو ما كان يزيد من انزعاج جنود االحتالل.
ويشــدد الشــيمي عىل أن كل مكان يف مدينة القدس ســيفتقد 

مــا ال شــك فيــه أن التطــور التكنولوجــي الرهيــب واملتســارع أضحــى أبرز الســات التي متيز 
عرصنــا الحــايل، فعمليــة التــزاوج بــني ثورة املعلومات وثورة االتصاالت باتت ســهلة وميرسة، 
بــل انعكســت هــذه العمليــة عــىل مناحــي الحيــاة املختلفــة، فــال يــكاد يخلــو مجــال ســيايس 
واملســتحدثات  الرقميــة،  التقنيــات  ألحــدث  واســعة  جملــة  مــن  اجتاعــي  أو  اقتصــادي  أو 
التكنولوجيــة، التــي فرضــت علينــا بالــرورة حتميــة توظيفهــا واســتخدامها والتعامــل معهــا، 

ورمبا الشعور بالنقص والتوتر يف حال االنقطاع املفاجئ عنها.
وحــاالت الطــوارئ واألزمــات اآلنيــة التــي تطفــو عــىل الســطح مــن مــدة إىل أخــرى هــي أحــد 
العوامل التي ساهمت يف انتشار وتوسع مجاالت توظيف تلك املستحدثات التكنولوجية، 
ومثــال ذلــك: "الحــروب، والكــوارث الطبيعيــة"، وأخــرًيا وليــس آخــًرا أزمــات املجــال الصحــي 
كانتشــار األوبئــة واألمــراض، وجائحــة كورونــا )COVID-19( آخــر األمثلــة الحيــة عــىل ذلــك، 
إذ أُجــَر العــامل أجمــع عــىل اتبــاع أســلوب حيــاة جديد وغري معتاد، قائــم عىل معايري التباعد 

االجتاعي بالدرجة األوىل.
ومــا يهمنــا يف هــذا الحديــث هــو تأثــري تلــك الجائحــة عىل املســتوى الرتبــوي والتعليمي، إذ 
أجــرت الجائحــة املؤسســات التعليميــة عــىل إغــالق أبوابهــا أمــام مــا يزيــد عــىل 400 مليــون 
متعلــم، ووفًقــا للبيانــات الصــادرة عــن يونســكو إن إغالق املدارس بســبب تلك الجائحة ترك 
واحــًدا مــن كل خمســة متعلمــني خــارج أســوار املدرســة عــىل مســتوى العــامل، وهــذا التأثــري 

طال أيًضا مؤسساتنا ومدارسنا يف األقاليم العربية واإلسالمية.
ــا مقرتًحــا  وبنــاًء عليــه ظهــر مفهــوم التعلــم عــن بعــد )اإللكــرتوين( خيــاًرا بديــاًل وتطبيًقــا عمليًّ
ملواجهــة تأثــريات هــذه الجائحــة عــىل مســتوى التعليــم، وهــو النــوع مــن التعليم الــذي يرتبط 
عمليتــي  يف  والســحابية  الرقميــة  والتقنيــات  والحواســيب  اإلنرتنــت  وتوظيــف  باســتخدام 
التعليــم والتعلــم دوت التقيــد بالزمــان أو املــكان، وقــد اجتهــد معلمونــا يف توظيــف التعليــم 
اإللكــرتوين عــىل قــدر اســتطاعتهم، فنتــج عــن ذلــك حالــة مــن االضطــراب والفوىض والشــعور 
بعــدم القــدرة عــىل التعامــل مــع هــذا النــوع مــن التعليــم، خصوًصا يف مراحل ريــاض األطفال 
والتعليــم األســايس، نتيجــة طبيعــة ملآخــذ هــذا النــوع مــن التعليــم مقابــل التعليــم الوجاهي، 
التي تتمثل يف: انخفاض دافعية التالميذ، وصعوبة تقييم إنجازاتهم، وعدم اقتناع كثري من 
أوليــاء األمــور بجــدوى التعليــم اإللكــرتوين، ووجــود عــدد كبري من املعلمــني والتالميذ الذين 
يفتقــدون مهــارات التعامــل مــع هــذا النــوع مــن التعليــم، وختاًمــا فقدان العامل اإلنســاين يف 

عملية التعليم والتعلم.
الرتبويــة  واملبــادرات  املفاهيــم  مــن  مجموعــة  ظهــرت  الواقعيــة  املآخــذ  تلــك  ضــوء  ويف 
للتخفيــف مــن وطأتهــا وحدتهــا، ومــن ضمنها مفهوم "أنســنة التعليــم عن بعد"، وهو مصطلح 
قديــم حديــث، يعــر عــن "اآلليــات واإلجــراءات التــي تســتهدف تفعيــل القيــم اإلنســانية بــني 
عنــارص العمليــة التعليميــة، مبعنــى جعــل العمليــة التعليميــة تــدور حــول الحاجات اإلنســانية 

للمعلم واملتعلم بدرجة أساسية.
ونحن نقصد مبفهوم "أنسنة التعليم عن بعد" تلك الحالة التي نستدعيها ملواجهة سلبيات 
العالقــات  مــن مضمــون  التعليميــة  العمليــة  إفــراغ  الــذي أدى إىل  التعليــم،  مــن  النــوع  هــذا 
اإلنسانية، نتيجة طبيعية العتاده عىل الحواسيب، وشبكات اإلنرتنت، والتقنيات املرافقة 

لها بشكل أسايس.
فهيمنــة التكنولوجيــا عــىل العالقــة بــني املعلــم واملتعلــم، وحضورهــا يف الواقــع االفــرتايض 
أكــر مــن حضورهــا يف الحيــاة الواقعيــة مســوغ منطقــي للمطالبــة بأنســنة التعليــم عــن بعــد، 
تلــك األنســنة التــي تدعونــا العتــاد أن يكــون الهــدف األســمى للتعليــم عــن بعــد كل أشــكاله 
وأمناطــه هــو خدمــة اإلنســانية فعــاًل ال قــواًل، دون أن نضــع املتعلــم تحــت االختبــار والظــروف 
الضاغطــة التــي تؤثــر يف تقييمــه دامًئــا؛ إذ ال بــد أن يكــون االهتــام مــع االعتــاد عىل التعليم 
اإللكــرتوين مــع تفــي أزمــة جائحــة كورونــا نحــو تعزيــز ثقافــة الحــوار، وتقبــل اآلخــر، واحــرتام 
واآلثــار  األبعــاد  ودراســة  وتعزيزهــا،  التطويــر  مببــادئ  واألخــذ  والحضــاري،  الثقــايف  التنــوع 

الجانبية اإلنسانية ألي قرار تعليمي يعتمد.
إن أنســنة التعليــم عــن بعــد تســتهدف إشــعار املعلمــني واملتعلمــني عــىل حــد ســواء بأهمية 
وجودهــم يف هــذا العــامل، واإلميــان والوعــي الكامــل بدورهــم املركــزي واملحــوري يف عمليــة 
الناقــد، وتحويــل عمليــة التعلــم إىل  التعليــم، بتعزيــز مهــارات التفكــري اإلبداعــي والتفكــري 
معــاٍن محسوســة تكــر وتنمــو بصــورة ديناميكية مشــبعة بألــوان القيم الرتبويــة والجالية التي 

نفتقدها يف التطبيق العمي ملصطلح التعليم عن بعد.
ختاًمــا نــود اإلشــارة إىل أن متكــني األنســنة يف التعليــم عــن بعــد بأشــكاله املختلفــة -وعــىل 
رأســها التعليــم اإللكــرتوين- يســهم يف تحقيــق مبــادئ العدل واملســاواة بني عنــارص العملية 
التعليميــة ككل، ويف محاســبتهم عــىل واجباتهــم، بــل تســتهدف بنــاء بيئــة التعلم الخالية من 
العنــف والقســوة والتنمــر اإللكــرتوين، وتشــجع عــىل فهــم حقيقــة العمــل الجاعــي، وتوجــه 
ــا نحــو التعلــم املبنــي عــىل قاعــدة الحريــة يف تقريــر مــا يريــد أن يتعلمــه،  املتعلمــني ذاتيًّ
واختيــار آليــة التقويــم التــي تناســبه، وكل ذلك يدعــم توجهاتنا مربني وأولياء أمور نحو إعداد 

عــىل  يبنــى  مســتقبل  أفضــل،  مســتقبل  نحــو  طلبتنــا 
والتفكــري  الفهــم  عــىل  قــادرة  مســتقلة،  شــخصيات 
والنقــد البنــاء والتحليــل املنطقــي، شــخصيات تنظــر 
يجــب  تحديــات  أنهــا  عــىل  الحاليــة  املشــكالت  إىل 

تجاوزها ال عقبات يجب التعايش معها.

د. حاتم خالد الغلبان
أستاذ مناهج وطرق التدريس، 
ومعلم المرحلة األساسية

الفوائد الصحية للكستناء
غزة/ فلسطين:

مــع حلول الشــتاء يزداد اإلقبــال على تناول 
الكستناء، وهي أحد أنواع المكسرات الغنية 

بالعناصر الغذائية المهمة لصحتك.
الكســتناء مصــدر غنــي باألليــاف الغذائيــة، 
ومــن المعــروف أن األليــاف تســاعد علــى 
خفــض مســتويات الكولســترول فــي الدم، 
إضافة إلى أنها مصدر للدهون غير المشبعة 
المفيــدة لتعزيــز صحــة القلــب والشــرايين، 
وهي غنية باألحماض الدهنية األحادية غير 
المشــبعة، التــي يمكنهــا خفض مســتويات 
الكولســترول الضــار LDL ورفــع مســتويات 
الجســم،  فــي   HDL الجيــد  الكولســترول 
ومصــدر غني بالبوتاســيوم، ما يســاعد في 
المحافظة على توازن السوائل في الجسم 
والســيطرة علــى مســتويات ضغــط الــدم، 
وتنظيم معدل ضربات القلب، وفًقا إلفادة 

موقع »ويب طب« اإللكتروني.

تحييــد  يف  ا  جــدًّ املهــم   C لفيتامــني  غنــي  مصــدر  الكســتناء 
ا، وبذلــك تقــوي  ــا جــدًّ الجــذور الحــرة لكونــه مضــاد أكســدة قويًّ
للثــة  الفيتامــني  هــذا  أهميــة  أيًضــا  املعــروف  ومــن  املناعــة، 

واألسنان واألوعية الدموية.
تتميــز الكســتناء باحتوائهــا عــىل العديد مــن العنارص الغذائية 
مــن  والعديــد  والكالســيوم،  البوتاســيوم،  مثــل  ا  جــدًّ املفيــدة 
غنيــة  وهــي  الفوليــك،  وحمــض   Bو  C منهــا  الفيتامينــات 
واملفيــدة،  املشــبعة  غــري  والدهنيــات  املختلفــة  باملعــادن 
مــا يجعــل لهــا دوًرا كبــرًيا يف وقايــة الجســم مــن العديــد مــن 

األمراض، خاصة أمراض الشتاء كاألنفلونزا والزكام وغريها.
باألليــاف  وغناهــا  الحراريــة  ســعراتها  بقلــة  الكســتناء  متتــاز 
والروتني، ما يساهم يف كبح تناول النقارش، إضافة إىل أنها 

تزيد اإلحساس بالشبع وبذلك تساعد عىل خسارة الوزن.
الكســتناء مصــدر للعديــد مــن املعــادن والفيتامينــات املهمــة 
ا، وأشهرها حمض الفوليك، املعروف أنه مهم يف تكوين  جدًّ
مــن  األوىل  املرحلــة  يف  ا  جــدًّ ومهــم  الحمــراء،  الــدم  كريــات 
الحمــل إذ إن تناولــه بالقــدر الــكايف يســاعد عــىل وقاية الجنني 

التشوهات.
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وصية اليوم:حديث شريف: 
ُه  ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َثاَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد َحاَلَوَة اإِليَماِن: َأْن َيُكوَن اللَّ َعِن النَّ
ِه، َوَأْن  ــُه ِإلَّ ِللَّ ا ِســَواُهَما، َوَأْن ُيِحــبَّ الَمْرَء َل ُيِحبُّ َوَرُســوُلُه َأَحــبَّ ِإَلْيِه ِممَّ
اِر« )رواه البخاري(. َيْكَرَه َأْن َيُعوَد ِفي الُكْفِر َكَما َيْكَرُه َأْن ُيْقَذَف ِفي النَّ

اتــِق اللــه وأحســن إلى النــاس؛ فابن القيــم )رحمه 
اللــه ( يقــول: »ســلب النعــم يعــود ألمريــن: تــرك 

تقوى الله، واإلساءة إلى الناس«.

كتابــه  يف  املبــارك  بــن  اللــه  عبــد  روى 
الجهاد قال:

ا دنا العدوُّ من النبي )صىل الله عليه  ملَّ
عنــه مصعــب  دافــَع  أُحــٍد،  يــوم  وســلم( 
بــن عمــر حتــى ُقتــل، وأبــو ُدجانــة حتــى 
كــُرْت فيــه الجــراح، فقــال النبــيُّ )صــىل 
اللــه عليــه وســلم(: "َمــْن رجــٌل يبيــُع لنــا 

نفسه؟!".
حتــى  فقاتــَل  ــكن،  السَّ بــن  زيــاد  فوثــَب 
لــه النبــيُّ )صــىل  أثخنتــه الجــراح، فقــال 
ــده  اللــه عليــه وســلم(: "ادُن مني"، فوسَّ

فخذه حتى ماَت عليها. 
انتهــْت غــزوة أُحــد، ولكــّن صــوَت النبــيِّ 
)صىل الله عليه وســلم( ما زال يصدح: 

"َمْن رجٌل يبيُع لنا نفسه؟!".
وســلم(  عليــه  اللــه  )صــىل  النبــيُّ  رحــَل 
عــن هــذه الدنيــا بجســده، ولكنه بــاٍق أبد 
هــر بدينــه ورشيعتــه وأمتــه، ومــا زال  الدَّ
ــوق مســتقرًّا، وعــرض البيــِع ســارًيا؛  السُّ

فمن يبيُع له نفسه؟!
ر  كلــا رأيــَت فقــًرا ذا حاجــٍة وعياٍل تذكَّ
قول نبيِّك: "من يبيُع لنا نفسه؟"، وُقْل: 
"أنــا يــا رســول اللــه"، وأخــرْج مــن مالــَك 

ق. وتصدَّ
كلــا ُجمــع مــاٌل لعمليــة جراحيــة طارئــة 
ــر قــول نبيــك: "مــن يبيــُع لنــا  لفقــر تذكَّ
نفســه؟"، وقــل لــه: "أنــا يــا رســول اللــه"، 

وساِهْم بقدر ما تستطيع.
كلَّا مرض عندَك أم أو أب وأنَت غارٌق 
قــول  ــْر  تذكَّ وتجارتــك،  وظيفتــك  يف 
نبيــك: "مــن يبيــُع لنــا نفســه؟"، وُقــْل له: 
وقتــك،  ْغ  فــرِّ ثــم  اللــه"،  رســول  يــا  "أنــا، 

وخذ املريض منها إىل الطبيب.
ُيحــلَّ  لــن  عائــي  خــاٌف  نشــَب  كلــا 
بالصلــح  وبــادر  أحدهــم  تنــازل  إذا  إال 
والتنازل، تذكْر قول نبيك: "من يبيُع لنا 
نفســه؟"، وقــل لــه: "أنــا يــا رســول اللــه"، 

وُكْن األطيب قلًبا، واألرسع مبادرة.
ُكلَّا ُفتح لَك باٌب لشهوة حرام ميسورة 
ْر قول نبيك: "من يبيُع لنا  مستورة، تذكَّ
نفســه؟"، وُقــْل لــه: "أنــا يــا رســول اللــه"، 
ثــم تعفــْف متحسًســا أنَّ مــن تــرَك شــيًئا 

ضه الله خًرا منه. لله عوَّ
يف  ليــس  ورســوله  للــه  فــس  النَّ بيــُع 
أجمــَل  هــذا  كان  وإن  فقــط،  املعــارك 
ــه، وإمنــا يف كل يــوم هنــاك  البيــع وأجلَّ
اللــِه  ســبيل  يف  للنفــس  بيــٍع  ســوق 

ورسوله، فِبْع نفسَك!

َمْن رجٌل يبيُع 
لنا نفسه؟!

أدهم شرقاوي 
جريدة الوطن القطرية

نماذج مشرقة
قــدم اإلســام النمــوذج الراقــي امُلتكامــل يف مفهــوم االنتخابــات مبارســته 
عنــه(  اللــه  )ريض  الصديــق  بكــر  أيب  خافــة  ثبتــت  إذ  الواقــع  أرض  عــىل 
باالختيار، وكذلك االنتخاب من أهل الحل والعقد، وبعدها أجمع الصحابة 

)رضوان الله عليهم( عىل مبايعته.
ففــي الســقيفة قــال عمــر بــن الخطــاب أليب بكــر )ريض اللــه عنها(: "اْبُســْط 
َيَدَك َيا أََبا َبْكٍر"، َفَبَسَط َيَدُه َفَباَيعُه، َوَباَيَعُه امُلَهاِجُروَن ُثمَّ َباَيَعْتُه اأَلْنَصاُر.

ويف اليــوم التــايل كانــت البيعــة العامــة إذ جلــس أبــو بكــر عــىل املنــر فقــام 
عمــر فتكلــم قبــل أيب بكــر فحمــد اللــه وأثنــى عليــه مبا هو أهلــه: "... إن الله 
قــد جمــع أمركــم عــىل خركــم: صاحــب رســول الله )صىل الله عليه وســلم( 
وثــاين اثنــن إذ هــا يف الغــار فقومــوا فبايعــوه"، فبايــع النــاس أبــا بكــر بيعــة 

العامة بعد بيعة السقيفة.
وهذه البيعة كانت ترتكز عىل عنرص الكفاءة يف تولية الشخص املناسب 
الــذي  البيعــة، وهــذا  بإجــراء االنتخابــات املتمثلــة يف  باملــكان املناســب 
أن كل  مبيًنــا  الطويــل،  شــكري  د.  اإلســامية  الدعــوة  كليــة  يؤكــده عميــد 
لهــذه  بالكفــاءة  بــد أن يتصــف  يتــوىل االهتــام بشــؤون املســلمن ال  مــن 
املسؤولية، ويقصد بها أن يتحىل بالصفات التي تؤهله لهذا املنصب من 
الخــرات العلميــة والعمليــة، وبذلــك يوضــع اإلنســان املناســب يف املــكان 

املناسب.
االنتخابــات،  عمليــة  يف  اإلســامية  الرشيعــة  اتخذتــه  الــذي  النهــج  وهــذا 
"االنتخابــات كل  "فلســطن":  مــع صحيفــة  الطويــل يف حديثــه  د.  يقــول 
أشكالها وأنواعها رئاسية، أو ترشيعية، أو غرها، إنها يف ميزان الرشيعة 
اإلســامية وجــه مــن وجــوه اختيــار الكفاءة واألمانة لــكل من يقوم عىل تولية 

شؤون الناس".
ويقــول شــيخ اإلســام ابــن تيميــة )رحمــه اللــه تعــاىل( يف ذلــك: "يجــب أن 
يعــرف أن واليــة أمــر النــاس مــن أعظــم واجبــات الديــن، بــل ال قيــام للدين وال 
للدنيــا إال بهــا، فــإن بنــي آدم ال تتــم مصلحتهــم إال باالجتــاع لحاجــة بعضهم 
إىل بعــض، وال بــد لهــم عنــد االجتــاع مــن رأس، حتى قــال النبي )صىل الله 

ُروا أََحَدُهْم". َاَثٌة يِف َسَفٍر َفْلُيَؤمِّ عليه وسلم(: "إَِذا َخَرَج ثثَ
القوة واألمانة

واملتأمــل يف القــرآن الكريــم يجــد الصفــات الرئيســة التــي يجــب أن تتوافــر 

يف كل ُمرتشــح يف االنتخابــات أن يتصــف بالقــوة واألمانــة، لقولــه )تعــاىل( 
يف قصة موىس )عليه الصاة والسام(: "َقاَلْت إِْحَداُهَا َيا أََبِت اْسَتْأِجرُْه 
َ َمــِن اْســَتْأَجرَْت اْلَقــِويُّ اأْلَِمــُن"، يوضــح د. الطويل مستشــهًدا بهذه  ۖ إِنَّ َخــرْ
اآليــة الكرميــة أنــه يجــب عــىل من يتصدر لشــؤون النــاس، ويتوىل عليهم أن 

يتصف باألمانة والقوة.
وعــن ســؤال مــا املقصــود باألمانــة والقــوة؟ ُيجيــُب قائــًا: "أن يكــون لديــه 
مخافــة اللــه )تعــاىل(، بحيــث يكــون أميًنــا عفيًفــا متعفًفــا ال يقصــد مــن هــذا 
أو عائلــة معينــة، وأن  أو منافــع تخــص حزًبــا معيًنــا  الرتشــح منافــع خاصــة 

يتعفف عن أموال الناس واملال العام، بحيث يحفظ حقوق اآلخرين".
وأمــا القــوة فيوضــح أن الشــخص املرتشــح يجــب أن يتحــىل بعنــرص الكفــاءة 
التــي تؤهلــه لتوليــة هــذا املنصب بحيث يكون لديه الخرة والعلم والقدرة 

لتولية شؤون الناس.
أنــه صاحــب الكفــاءة والقــدرة عــىل  ويتابــع: "إن مل يجــد املرتشــح نفســه 
القيــام بشــؤون النــاس ال يجــوز أن ُيرشــح نفســه، وال يجــوز أن يتصــدر لهــذه 

الوالية".

ِه اْسَتْعِمْلِني"، َقاَل:  : "ُقْلُت: "َيا َرُسوَل اللَّ وُيستدل عىل ذلك بقول أيَِب َذرٍّ
َهــا أََماَنــٌة َفِهــَي َيــْوَم اْلِقَياَمــِة ِخــْزٌي َوَنَداَمــٌة ِإالَّ َمــْن  ــَك َضِعيــٌف َوإِنَّ )َيــا أََبــا َذرٍّ إِنَّ

ى الَِّذي َعَلْيِه ِفيَها(". َها َوَأدَّ أََخَذَها ِبَحقِّ
لهــذا  الواجبــة  الــرشوط  وكل  واألمانــة  والقــوة  الكفــاءة  وجــدت  حــال  ويف 
املنصــب إلنســان؛ عليــه أن يرشــح نفســه لذلــك، خشــية أن يأثــم يف حــال 
تــرك هــذا األمــر ملــن ال تتوافــر فيهــم هــذه الصفــات بحيــث يــؤدي ذلــك إىل 

ضياع حقوق الناس وُظلمهم.
قولــه  يف  والســام(  الصــاة  )عليــه  يوســف  بفعــل  ذلــك  عــىل  وُيستشــهد 
)تعاىل(: "َقاَل اْجَعْلِني َعىَل َخَزآِئِن اأَلرِْض ِإينِّ َحِفيٌظ َعِليٌم" )يوسف:55(، 
وهذا األمر يصدق عىل اإلنسان الذي تتوافر فيه الرشوط لرتشيح نفسه.

البرنامج النتخابي
يكــون  أن  عــىل رضورة  الطويــل  يشــدد  االنتخــايب  بالرنامــج  يتعلــق  وفيــا 
تــوىل هــذا  ــا ويعمــل عــىل تنفيــذه إن  الرنامــج االنتخــايب للمرتشــح واقعيًّ
األمــر؛ ألنــه يف حــال عــدم تطبيقــه بتقصر منه وبإرادته ســوف يأثم وينطبق 
َاَثــٌة: إَِذا  َم(: "آَيــُة اْلُمَناِفــِق ثثَ ــِه )َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ عليــه قــول َرُســول اللَّ
َث َكــَذَب، َوإَِذا َوَعــَد أَْخَلــَف، َوإَِذا اْئُتِمــَن َخــاَن"، لكــن يف حــال كان األمر  َحــدَّ
خــارج إرادتــه والعقبــات أمامــه كبــرة، مثــل: الحصــار، ومحــاالت اإلفشــال 

املتوالية؛ إن شاء الله تعاىل ال يأثم لعدم التقصر بذلك.
شهداء لله )تعالى(

وتقع عىل املواطنن مسؤولية كبرة يف عملية االنتخابات، يقول الطويل: 
"املواطنــون الذيــن ينتخبــون املرشــحن ينبغــي أن يكونــوا أمنــاء وشــهداء 
مــن  عنهــم  علــم  مبــا  لهــم  االختيــار  يكــون  بحيــث  وتعــاىل(،  )ســبحانه  للــه 
القــوة العلميــة والخــرة واألمانــة واألخــاق الطيبــة والتثبيــت مــن صاحيتهم 

ودينهم، والقدرة عىل القيام بشؤون الناس".
وعّمن مل يقدم عىل االنتخابات يقول: "االنتخابات فرع من فروع الشهادة 
لله )تبارك وتعاىل(، وعىل الناس أن يؤدوها، وال يجوز أن يستنكف عنها؛ 
ــا خشــية أن يقــع يف اإلثــم يف حــال  فمطلــوب مــن املســلم أن يكــون إيجابيًّ

صمت وترك املجال لفوز من ال يتصف بالكفاءة".
وهــذه رســالة لــكل إنســان كرمــه اللــه )تعــاىل(، وجعــل لــه الحــق يف التأثــر 
يف اتخــاذ القــرار، وهــذا الحــق مــن الحقــوق العظيمة التــي ينبغي أن يحافظ 

عليها املسلم بحق االنتخاب، وحق الرتشح ملن اتصف بالكفاءة.

كفاءة االختيار طريق اإلسالم في االنتخابات 
اتصفــت الشــريعة اإلســالمية العظيمــة بالشــمولية، مــا جعلها 
قــادرة علــى مواكبــة كل األحــداث، وأن يكــون لهــا بصمــة جديرة 
بالقتــداء بهــا، فوضعــت األســس والمبــادئ التــي تســير عليها، 
وترســم بهــا الطريــق لآلخريــن. وقد حظيــت النتخابــات اهتماًما 
كبيــًرا فــي السياســة الشــرعية، وقدمــت أروع النمــاذج التــي ل 

يــزال التاريخ اإلســالمي يشــهد بهــا، وبذلك ســبقت الغرب وكل 
مــن يتغنــى بالديمقراطيــة المعاصــرة، في معرفتهــا وتطبيقها، 
وألهميــة النتخابــات فــي الوقــت المعاصــر والحاجــة لهــا؛ تعيد 
صحيفــة "فلســطين" لألذهــان الممارســة الشــرعية لهــا ومــدى 

أهميتها وما يترتب على تركها.

غزة/ ريما عبد القادر:

د.شكري الطويل

وجهــك  مامــح  أتعبــت  التــي  الحــرة  هــذه  ملــاذا 
وأرقــت عينيــك؛ فلــم تعــد تعــرف للنــوم طريًقــا إال 

غفوات مل تسعفك براحة أو ُتِزل تعبك؟!
ال تزال ال تعلم ما القرار الصائب؟!

هل ال تزال الخيارات متعددة أمامك، وال تعلم أيها 
خر لك؟

ال   ... وســفرك  وزواجــك،  عملــك،  مواضيــع  هــل 
تــزال تشــغل ذهنــك وال تعــرف أموافقتــك عىل هذا 

العمل خر لك؟
هل ال يزال موضوع زواجك يؤرقك بحرة االختيار؟

هل ال يزال موضوع سفرك يشغلك كثًرا؟
هل ال تزال ال تجد القرار املناسب ملا سبق وغره؟

اطمنئ، نعم اطمنئ!
لعــدم  وعقــي  قلبــي  تجهــد  والحــرة  أطمــنئ  كيــف 

معرفة االختيار الذي فيه الخر؟!
أخر ربك بكل ما يشغلك، وهو أعلم بحالك.

اقتِد بسنة نبيك )صىل الله عليه وسلم( يف عبادة 
االستخارة.

ماذا تقصد بها؟ وكيف أقوم بها؟
عــن جابــر )ريض اللــه عنــه( قــال: كان النبــي )صــىل 
األمــور  يف  االســتخارة  يعلمنــا  وســلم(  عليــه  اللــه 
َكــْع  كلهــا، كالســورة مــن القــرآن: "إَِذا َهــمَّ ِباأَلْمــِر َفْلَرْ
ُهــمَّ ِإينِّ َأْســَتِخرَُك ِبِعْلِمــَك،  َرْكَعَتــْنِ ُثــمَّ َيُقــوُل: "اللَّ

َوَأْســَتْقِدرَُك ِبُقْدرَِتــَك، َوَأْســَأُلَك ِمــْن َفْضِلــَك الَعِظيــِم، 
ُم  َعــاَّ َوَأْنــَت  أَْعَلــُم،  َواَل  َوَتْعَلــُم  َأْقــِدُر،  َواَل  َتْقــِدُر  ــَك  َفِإنَّ
ُهــمَّ إِْن ُكْنــَت َتْعَلــُم أَنَّ َهــَذا اأَلْمــَر َخــْرٌ يِل  الُغُيــوِب، اللَّ
يِف ِديِنــي َوَمَعــاِش َوَعاِقَبــِة أَْمــِري - َأْو َقــاَل: يِف َعاِجــِل 
أَْمِري َوآِجِلِه - َفاْقُدرُْه يِل، َوإِْن ُكْنَت َتْعَلُم أَنَّ َهَذا اأَلْمَر 
رَشٌّ يِل يِف ِديِنــي َوَمَعــاِش َوَعاِقَبــِة أَْمــِري - َأْو َقــاَل: يِف 
َعْنــُه،  ْفِنــي  َواْصِ ــي  َعنِّ ْفــُه  َفاْصِ  - َوآِجِلــِه  أَْمــِري  َعاِجــِل 
ي  َوُيَســمِّ ِبــِه،  ِنــي  ُثــمَّ رَضِّ َواْقــُدْر يِل الَخــْرَ َحْيــُث َكاَن، 

َحاَجَتُه".
وتيقــن أن اللــه )تعــاىل( سرشــدك لاختيــار الصحيــح 
أحــد  الختيــار  براحــة  تشــعر  قــد  لــك،  خــر  فيــه  الــذي 
فقــد  ينتهــي  األمــر  أن  أو  عليهــا،  فُتقبــل  الخيــارات 
يكــون  أن  أو  عنــك،  اللــه  لــك ويرصفــه  فيــه رش  يكــون 
هــذا التوقيــت لهــذا الــزواج أو هــذه الوظيفــة أو هــذا 
الســفر... وغــر ذلــك ليــس خــًرا لــك فيــه، فرتبــه اللــه 
العليــم  فيــه  يرتــب  أفضــل  توقيــت  يف  لــك  )تعــاىل( 

الخبر لك كل األمور.
واالســتخارة ال تعنــي أن تــرى رؤيــة باملنــام، وإن رأيــت 
فذلك يعزز األمر الذي استخرت فيه ويساعدك عىل 

اتخاذ القرار.
قلبــك  دقــات  وأخــذت  ترتــاح  بــدأت  اآلن  أنــك  أشــعر 
بعدمــا  رحلــت  قــد  األمــور  يف  حرتــك  وأن  تطمــنئ، 

عرفت االستخارة وأصبحت قادًرا عىل االختيار.

هــل  الــروح؟  وغيــاب  باإلحبــاط  يوًمــا  شــعرت  هــل 
تــزال  وال  النفســية  والهزميــة  باليــأس  يوًمــا  أصبــت 
آثــار هــذه املشــاعر مرتاكمــة يف روحــك؟ هــل كلا 
تلمســت حــال األمة اإلســامية والعربيــة زادت هذه 

املشاعر؟
ال داعــي للخــوف أو الُذعــر؛ فاألمــل ال يــزال موجــوًدا 
يف أن تســتعيد األمــة اإلســامية والعربيــة عافيتهــا 
تلتمســه  أن  ميكــن  مــا  وهــذا  كبوتهــا،  مــن  وتنهــض 
يف رحلــة الكاتــب مجــدي الهــايل يف تأليفــه كتاب 

"عودة الروح ويقظة اإلميان".
يف هــذا الكتــاب تجــد الكاتــب يتنقل بن صفحاته، 
يف محاولــة منــه لتكويــن جيــل جديــد ينهــض باألمــة 
وذلــك  لهــا،  املجــد  ويعيــد  والعربيــة  اإلســامية 
تســمو  املســلمة  النفــس  يف  ثابتــة  قواعــد  بإرســاء 

بالروح والنفس عىل املدى الطويل.
أيها القارئ أنت عظيم؛ فا تعجب من ذلك، فإياك 
أن تســتصغر نفســك مهــا حــدث، وتيقــن أن الــروح 
شء عظيــم مــن أمــر اللــه )تعــاىل(، وبذلــك تقــرتن 
الحالــة  بــه  وتقــرتن  والحركــة،  باإلحســاس  الحيــاة  بــه 
املعنويــة للفــرد ثــم األمــة، وعندمــا تغيــب الــروح عن 

الفرد فإن الهزمية النفسية ستاحقه وتصيبه.

وما أخطر تلك الهزمية عىل الفرد، وما أشد رضرها 
عــىل حــارضه ومســتقبله، إذا اســتحكمت حلقاتهــا 
النفســية  بالهزميــة  يتســبب  مــا  وهــو  عنقــه،  حــول 
واإلحباط اللذين يقتان الطموح ويجعان الشــعور 
باليــأس يتــرب إىل كيــان اإلنســان فــا يجــد للحيــاة 

طعًا وال للمستقبل قيمة!
ومهــا كانــت الظــروف فــا داعــي لليأس؛ فــإن األمة 
العربيــة واإلســامية تســتطيع أن تتجاوزهــا؛ فتذكــر 
ُه اَل َيْيَأُس  ِه إِنَّ ْوِح اللَّ قولــه )تعــاىل(: "َواَل َتْيَأُســوا ِمــن رَّ

ِه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن". ْوِح اللَّ ِمن رَّ
مــن جديــد  لــك  تبعــث األمــل  التــي  الكلــات  ويف 
"أنــا  وتقــول:  نفســك  تســتصغر  أن  إيــاك  ثــم  إيــاك 
عزمــك  صــح  إن  تصلــح،  أنــت  فيقيًنــا  أصلــح"؛  ال 
وإرادتــك، أتــدري ملــاذا؟ ألن األمر كله بيد الله هلالج لج، 

فعليك أن تأخذ باألسباب لنهضة هذه األمة.
مــن  إىل  يحتــاج  األمــر  أن  القــارئ-  -عزيــزي  وتذكــر 
يوقف نفسه لقضية إيقاظ األمة، ويصمم عىل ذلك 
تصميًا عظيًا ال تراجع فيه مستصحًبا هذا املعنى 
من االقتداء بسنة نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص، عندما قال لعمه 
أيب طالــب: "يــا عــم، واللــه لــو وضعــوا الشــمس يف 
مييني، والقمر يف يساري، عىل أن أترك هذا األمر، 

حتى يظهره الله، أو أهلك فيه؛ ما تركته".

ريما عبد القادرإنســــــــان

االستخارة طريق قلبك ليطمئن
ال تستصغر نفسك.. 

أيقظ إيمانك لنهضة األمة

إعداد/ صفاء عاشور:
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 -عاصمة تايالند – 

نصف أدنى 
2 -حرف + أكبر مدينة 

في قارة أوروبا – 
لالستفهام 

3 -سوزان مبعثرة 
4 -مغارة + من 

األشهر القمرية + 
حرف 

5 -ُعد – علم مؤنث 
6 -مختلفان – إخترع 

7 -أعان – سعر 
8 -ثاثا دين + من 
أسماء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

9 -عكس ذم – ما 
يقابل شهر يوليو من 

الشهور السريانية 

العمودي:
1 -مخترع اآللة الحاسبة + أبو البشر 

2 -كوكب ليس له أقمار + 
الصحابي الذي ذكر اسمه في القران 

الكريم 
3 -أخرف متشابهة + طريق واسع 

بعيد – من أدوات القتال قديما 
4 -تعبب + تقوى 

5 -واحد باالنجليزية + أحد الوالدين 
– ذنب 

6 -من العمليات الحسابية + 
انتهاء األجل 

7 -الجزء التاسع والعشرون من 
القرآن الكريم معكوسة + اسف 

8 -للتفسير – فعل ناسخ 
معكوسة 

9 -كراسة + إحسان – في 
القميص معكوسة

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

صحابي يلقب بشبيه المالئكة 
يتكون من 3 مقاطع )11 حرًفا ( 

أنس بن مالك – مصعب بن عمير – سعد بن معاذ -
أبو عبيدة – القعقاع – العباس – أبو طلحة – أبو بكر – 

حذيفة – النضر – عكرمة – عثمان – بالل – زيد 

حل الكلمة الضائعة

عمران بن حصين

 

يف ظل المنخفض... مشهد غروب الشمس عىل شاطئ بحر مدينة غزة أمس      )تصوير/ يارس فتحي( عملة بريطانية يف مزاد بمليون دوالر
لندن/ وكاالت:

رت واحــدة مــن العمــات الذهبيــة األثريــة األوىل يف بريطانيــا، والتــي يعــود تاريخهــا إىل  ُقــدِّ
عام 1257، وتحمل صورة هرني الثالث ملك بريطانيا)1216 و 1272(، مع تحديد اســمه 
عــى حوافهــا، بأكــر مــن 700 ألــف جنيــه اســرليني)حوايل مليــون دوالر( يف مــزاد باململكــة 

املتحدة.
وتصور العملة الذهبية، املصنوعة من الذهب املســتورد من شــال إفريقيا، هرني الثالث 

وهو ميسك صولجانًا.
وأشــار الخرباء إىل أن العملة الذهبية كانت تســاوي 20 بنســًا يف ذلك الوقت أي ما يعادل 

60 جنيهًا اسرلينيًا حاليًا. 

وقــال خــرباء العمــات إن العملــة الذهبيــة ُصهــرت بعــد وفــاة هــرني، حيــث كانــت قيمــة وزن 
الذهــب أكــر مــن قيمــة العملــة، وأضافــوا أن العملــة ال يوجــد منهــا ســوى 7 قطــع، ميتلكهــا 

املتحف الربيطاين يف لندن،  ومتحف فيتزويليام بكامربيدج.
وميلك العملة النادرة جامع عمات أمرييك من تكساس، منُذ أكر من25 عامًا.

وقال كريســتيانو بريينباخ جامع العمات واملتخصص يف الراث:  متثل البنســات الذهبية 
لهــرني الثالــث عملــة نــادرة يف عمــات العصــور القدميــة، عندمــا بدأ الذهــب يف العودة إىل 

التداول يف التجارة األوروبية، بعد ندرة ما يقرب من 500 عام.

رون عالًجا  علماء صينيون ُيطوِّ
جينيًّا يمكنه تأخري الشيخوخة

بكني/ وكاالت:
طــور علــاء يف العاصمــة الصينيــة بكــني، عاجــًا جينيــًا جديــدًا ميكنــه إبطــال بعــض تأثــريات 
الشــيخوخة يف الفرئان وإطالة عمرها، وهي النتائج التي قد تســهم يومًا ما يف عاج ماثل 

للبرش.
ســاينس  »جورنــال  دوريــة  نرشتــه  بحــث  يف  بالتفصيــل  وردت  التــي  الطريقــة،  وتتضمــن 
ترانسليشــن ميديســن«، تعطيل جني يســمى "كات"7 والذي اكتشــف العلاء أنه مســاهم 

رئييس يف شيخوخة الخايا. 
وقالــت املرشفــة املشــاركة عــى املــرشوع الربوفيســور تشــو جينــغ )40 عامــًا( واملتخصصــة 
يف طــب الشــيخوخة والطــب التجديــدي مــن معهــد علــم الحيــوان يف األكادمييــة الصينيــة 
للعلوم: إن العاج املحدد الذي اســتخدموه والنتائج كانت األوىل من نوعها عى مســتوى 

العامل.
وأضافت: »ُتظهر هذه الفرئان بعد فرة من ســتة إىل مثانية شــهور تحســنًا عامًا يف املظهر 

وقوة التشبث واألهم من ذلك امتداد عمرها بنحو 25 يف املئة«.
واستخدم فريق علاء األحياء التابع لألكادميية الصينية طريقة لفحص آالف الجينات بحثًا 
عــن تلــك التــي تعــد محــركات قويــة عــى نحــو خــاص للشــيخوخة الخلويــة، وهــو املصطلــح 

املستخدم لوصف شيخوخة الخايا.
وقالت الربوفيســور تشــو إنهم حددوا 100 جني من بني حوايل عرشة آالف، وكان "كات7" 
هو األكر فعالية يف املساهمة يف الشيخوخة بالخايا. وهذا الجني هو واحد من عرشات 
اآلالف مــن الجينــات املوجــودة يف خايــا الثدييــات. وقام الباحثون بتثبيطه يف كبد الفرئان 

باستخدام طريقة تسمى الناقل الفريويس البطيء.
وعــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الطريقة ال تزال بعيدة عن االســتعداد للتجارب البرشية وفقًا ملا 
ذكرته تشو. وأضافت: »يف النهاية نأمل أن نتمكن من إيجاد طريقة لتأخري الشيخوخة ولو 

بنسبة ضئيلة جدًا... يف املستقبل«.

عرض بالون "الطفل ترامب" يف متحف لندن
لندن/ وكاالت:

كشــف متحــف لنــدن، عــن بالــون ضخــم يســخر مــن الرئيــس األمريــيك دونالــد ترامــب اســتخدمه 
متظاهرون يف العاصمة الربيطانية سنة 2019.

وكان متظاهــرون اســتخدموا بالونــا ضخــا احتجاجــا عــى زيــارة الرئيــس األمريــيك دونالــد ترامــب 
لبادهم، يف ساحة الربملان بلندن.

هذا البالون، الذي يظهر طفا أشــقر بوجه غاضب ال يغطي جســمه ســوى حفاضة بيضاء ويحمل 
بيده هاتفا محموال، اســتحال رمزا لاحتجاجات املناهضة لرامب خال زيارة دولة لربيطانيا يف 

حزيران/يونيو 2019.
وكان البالــون البالــغ علــّوه 6 أمتــار ظهــر للمــرة األوىل ســنة 2018 خــال تظاهــرة احتجاجيــة ضــد 

التكريم املمنوح للملياردير األمرييك.
وأوضحــت مديــرة متحــف لنــدن شــارون أمنــت يف بيــان أن املتحــف اســتحوذ عــى هــذه القطعــة 

لتمثيل "موجة املشاعر التي أغرقت املدينة يف ذلك اليوم والتقاط لحظة مقاومة خاصة".
ويأمل أصحاب فكرة "الطفل ترامب" يف أن يذّكر عرض البالون "باللحظة التي عارضت فيها لندن 
ترامب وتشّجع من يشاهدونه عى التفكري يف طريقة مواصلة الكفاح ضد سياسات الكراهية".

وســينضم البالــون إىل مجموعــات املتحــف املخصصــة للتظاهــرات يف العاصمــة الربيطانيــة، التــي 
تضم قطعا متصلة بالتحركات من أجل حق النساء يف التصويت وأيضا الفتات اسُتخدمت أخريا 

لاحتجاج عى تقليص النفقات العامة.
وأشــار املتحــف إىل أنــه عــى اتصــال بأصحــاب بالون عى شــكل رئيس بلديــة لندن العّايل صادق 
خــان الــذي انتقــد مــّد "الســّجاد األحمــر" لدونالــد ترامــب يف بريطانيــا. وقــد ُصنع هــذا البالون عى 

يد معارضني لرئيس البلدية ردا عى "الطفل ترامب".

"ناسا" تدرّب الذكاء االصطناعي 
عىل اكتشاف سطح المريخ

واشنطن/ وكاالت:
أعلنــت وكالــة الفضــاء األمريكيــة »ناســا«، أنه تم تفعيل خوارزميات التعلم اآليل؛ الكتشــاف 

حفر جديدة عى املريخ منذ أواخر العام املايض، بحسب ما نرش موقع »وايرد«.
وأوضح املوقع نقًا عن »ناسا« أن الباحثني استخدموا خوارزميات التعلم اآليل؛ الكتشاف 

حفر عى سطح الكوكب األحمر منذ أواخر العام املايض. 
وأضــاف: إن هــذه الخوارزميــات آتــت مثارهــا؛ إذ متكــن الــذكاء االصطناعــي وألول مــرة مــن 
اكتشــاف العــرشات منهــا تختبــئ يف بيانــات الصــور القادمــة مــن املركبــة املداريــة الســتطاع 

املريخ.
وأورد »وايرد«، أن الوكالة استلمت ما يقرب من 7000 صورة لسطح املريخ؛ من جّراء هذه 
التقنيــة، واحتــوت بعضهــا عــى حفــر تــم اكتشــافها ســابقًا لتعليــم الخوارزمية كيفية اكتشــاف 

الرضبات الجديدة التي يتعرّض لها الكوكب.
وقــال املوقــع: إن هــذه الطريقــة الجديــدة واعــدة لدراســة الكواكــب يف جميــع أنحــاء نظامنــا 

الشميس.
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غزة/ وائل الحلبي:
كشفت وسائل إعالم كويتية وعربية النقاب عن توصل نادي النرص الكويتي 
الخليــل،  وشــباب  الوطنــي  املنتخــب  نجــم  صيــام  تامــر  مــع  مبــديئ  التفــاق 

لالنتقال لصفوف الفريق الكويتي عىل سبيل اإلعارة حتى نهاية املوسم.
وقال املوقع اإللكرتوين لقناة الكأس القطرية إن إدارة نادي النرص استغلت 
وديــًا،  الكويــت  الوطنــي ملواجهــة منتخــب  برفقــة املنتخــب  وجــود صيــام، 

وعقدت معه جلسة عقب املباراة يف ظل رغبتها بالتعاقد معه.
وعــىل الرغــم مــن التأكيــدات الكويتيــة إال أن صيــام عــاد إىل الضفــة الغربيــة 

برفقة املنتخب الوطني.
ونفــى مصــدر مقــرب مــن الالعــب أن يكــون قــد توصــل التفــاق مــع أي نــادي 
خاصة وأنه ملتزم بعقده مع نادي شــباب الخليل, مشــددًا أن الالعب رحب 

بإدارة النرص وأنه مل يقبل العرض.

وأوضح املصدر أن صيام، حرص عىل أن يتضمن عقده مع شــباب الخليل، 
لالحــرتاف  عرضــًا  تلقيــه  حــال  يف  النــادي  مــع  العقــد  فســخ  لــه  يتيــح  بنــدًا 
الخارجــي، مشــرًا إىل أنــه رفــض تفعيــل البنــد يف ظــل متســكه باللعــب يف 

دوري املحرتفني.
وأشــار املصــدر إىل أن صيــام قــد يعــود لخــوض تجربــة احرتافيــة جديــدة لكن 

بعد انتهاء املوسم الحايل.

غزة / مؤمن الكحلوت:
أشــاد الكابــن نــور الديــن ولــد عــي، املديــر الفنــي 
للمنتخب الوطني األول, باملواهب التي متتلكها 
أندية غزة, مشرًا إىل أن املنتخب الوطني بحاجة 

لجميع املواهب من غزة وغرها.
)غــزة  إذاعــة  عــر  خــالل حديثــه  عــي،  ولــد  وقــال 
FM(, إنــه يعــرف قــدرات العبــي غــزة بشــكل جيــد 
مــن خــالل اإلرشاف عــىل تدريــب عــدد منهــم يف 
مفتــوح  املنتخــب  بــاب  أن  مؤكــدًا  ســابق,  وقــت 

للجميع.
وأضاف ولد عي، أن الفوز األخر عىل املنتخب 
الكويتــي, عــزز ورفــع معنويــات الجميــع، وأن هــذه 

النتيجة سُيبنى عليها خالل الفرتة القادمة.
دعــم  الريــايض  اإلعــالم  مــن  عــي،  ولــد  ومتنــي 
املنتخــب الوطنــي بــداًل مــن نقــده, ُمبديــًا احرتامــه 
الكبــر لجميــع الصحفيــني، مؤكــدًا عــىل أن النقــد 
يعملــون  التــي  القاعــدة  يكــون  أن  يجــب  البنــاء 

عليها.
أنــه  ســابق,  وقــت  قــد رصح يف  عــي،  ولــد  وكان 
يرتقــب القــدوم إىل غــزة يف أقــرب فرصــة مبجــرد 
واختيــار  الــدوري  ملتابعــة  كورونــا  جائحــة  انتهــاء 

أفضل العنارص لصفوف الفدايئ.

ولد علي: باب المنتخب 
الوطني مفتوح لمن يستحق

غزة / مؤمن الكحلوت:
مباريــات  خــوض  غــزة  أنديــة  فــرق  تواصــل 
تجريبيــة, بعــد تلقيهــا إشــعارًا مــن اتحــاد كــرة 
القــدم باالســتعداد لعــودة بطولــة الــدوري مــن 

جديد.
حيــث  تجريبيــة,  مباريــات   5 اليــوم  وُتقــام 

يســتضيف شــباب رفح نظره اتحاد خانيونس 
عــىل ملعــب رفــح البلدي عند الســاعة الثانية 
عــرصًا, ويف ذات الوقــت يلعــب األهــي مــع 
ملعــب  عــىل  اإلســالمي  املجمــع  ُمنافســه 

الرموك مبدينة غزة.
أهــي  عــىل  ضيفــًا  الشــجاعية  اتحــاد  ويحــل 

حانــون  بيــت  ملعــب  عــىل  حانــون  بيــت 
الوفــاق  نظــره  منــاء  فريــق  وُيواجــه  البلــدي, 
تريكــة رشق مدينــة  أبــو  عــىل ملعــب محمــد 
غزة, فيام يلتقي الصداقة مع شباب الزوايدة 
عــىل ملعــب الشــهيد محمــد الــدرة باملنطقــة 

الوسطي, عند الساعة 12 ظهرًا.

5 مباريات تجريبية اليوم 
استعدادًا الستئناف الدوري

غزة / مؤمن الكحلوت:
طالــب مجلــس إدارة نــادي الجــالء، الجهــات املســؤولة بتوفــر مقــر 

دائم للنادي, وإنهاء معاناته التي استمرت ألكرث من 12 عامًا.
هنيــة  الســالم  لعبــد  والتقديــر  الشــكر  النــادي  إدارة  مجلــس  ووجــه 
األمني العام امُلساعد للمجلس األعىل للرياضة عىل جهده الكبر 
يف هــذا امللــف, ومحاوالتــه الحثيثــة مــع املؤسســات ذات العالقة, 
للقيــام بدورهــا لتوفــر قطعــة أرض ُيقــام عليهــا مقــر النــادي، عوضــًا 

عن املقر السابق الذي أقيم عليه مسجد ومرشوع آخر.
املحــي  الحكــم  وزارة  مــع  التواصــل  تــم  أنــه  اإلدارة  مجلــس  وأكــد 

وبلديــة غــزة, لكنــه مل يتــم فعــل يشء عــىل أرض الواقــع, ُمشــرًا إيل 
أن النادي ُيعاين ومترضر بشكل كبر جراء ذلك.

ومتنــي املجلــس مــن هنيــة اســتمرار محاوالتــه إلنجــاز هــذا امللــف, 
والوقــوف  النــادي  ُمســاندة  غــزة  بلديــة  البلــدي يف  ومــن املجلــس 

بجانبه لتعويضه عن املبني الذي كان يتواجد فيه يف السابق.
املوســم  املمتــازة  الدرجــة  لــدوري  تأهــل  الجــالء  نــادي  أن  ُيذكــر 
املــايض وحقــق نتائــج الفتــة خالل الســنوات املاضية, وُيعاين ماليًا 
بشــكل كبــر, وال ميلــك مقــرًا لعقــد اجتامعاته أو اســتقبال ضيوفه، 

أو االجتامع مع العبي فريقه.

ُيطالب المسؤولين 
بتوفير مقر للنادي

تامر صيام يؤكد التزامه عقده مع شباب الخليل

الشارع الغزي يترقب صدور قرار 
حكومي باستئناف النشاط الرياضي الجالء

غزة/ وائل الحلبي:
يرتقب الشارع الريايض بنا يضمه من جامهر والعبني، إصدار 
قرار حاسم حول استئناف النشاط الريايض يف غزة، خاصة مع 

حزمة التخفيفات التي أعلنت عنها لجنة املتابعة الحكومية.
املــايض  األســبوع  قــرارًا  اللجنــة  تصــدر  أن  املقــرر  مــن  وكان 
بالســامح باســتئناف النشــاط الريــايض املتوقــف منــذ أكــرث مــن 
شــهر بســبب ارتفاع عدد املصابني بفروس كورونا، إال أن وزارة 
الصحة طلبت خالل اجتامع لجنة الطوارئ العليا تأجيل دراســة 

القرار لالجتامع الذي من املقرر أن يتم عقده اليوم.
الحكوميــة  املتابعــة  للجنــة  بطلــب  القــدم  كــرة  اتحــاد  وتقــدم 
خــالل  غــزة،  يف  الريــايض  النشــاط  الســتئناف  موعــد  بتحديــد 
اللقاء الذي جمع مسؤويل االتحاد بالدكتور محمد عوض رئيس 

لجنة املتابعة الحكومية.
وعــىل الرغــم مــن عــدم تحديــد موعد الســتئناف بطولتي الدوري 
لخــوض  عــادت  األنديــة  كافــة  أن  إال  األوىل،  والدرجــة  املمتــاز 

تدريباتها تحسبًا ألي قرار خالل الساعات القادمة.

مصادر إعالمية تؤكد انتقاله للنصر الكويتي
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يتقدم 
بالتماس على 
عقوبة ميسي

برشلونة

بوكتينيو يكشف أوجه الشبه بينه وبين ميسي

مدريد/ وكاالت:
لجنــة  فرضتهــا  التــي  العقوبــة  عــى  التــاس  لتقديــم  برشــلونة  نــادي  يســتعد 
املســابقات باالتحــاد اإلســباين لكــرة القــدم عــى ليونيــل ميــي نجــم الفريــق 

الكتالوين.
وأعلــن االتحــاد اإلســباين عقوبــة اإليقــاف عــى ميــي ملــدة مباراتــن، بعــد 
حصولــه عــى البطاقــة الحمــراء املبــارشة األوىل يف مســرته مــع برشــلونة التــي 
متتــد لنحــو 20 عامــا، خــال مبــاراة الفريــق أمــام أتليتــك بلبــاو يف نهــايئ كأس 

السوبر اإلسباين، الذي خرسها برشلونة بهدفن مقابل ثاثة بعد التمديد.
حــدث،  مــا  عــى  يوافــق  ال  النــادي  "إن  برشــلونة  مــدرب  كومــان  رونالــد  وقــال 
وأعتقــد أننــا ســنتظلم، واألمــر مــروك للنــادي وآمــل أن يتــم تخفيضهــا، وإذا مل 

يحدث ذلك، فعلينا لعب مباراتن دون ميي".
وأضــاف: "ميــي تــدرب برغبــة كبــرة، ومل أر شــيئا غريبــا منــه، وكان الجميــع 
حزينــا بســبب نتيجــة نهــايئ كأس الســوبر، لكننــا واصلنــا التقــدم، ويف طريقنــا 

لتحسن األمور".
وأشــار كومــان إىل أن ميــي بخــر وتعــاىف مــن اإلصابــة التــي أثــارت القلــق يف 

األيام املاضية.

رابطة الدوري اإلنجليزي 
تعتمد التبديالت اإلضافية

لندن/ وكاالت
عــى  األعضــاء  موافقــة  املمتــاز،  اإلنجليــزي  الــدوري  رابطــة  أعلنــت 
تفعيــل تجربــة التغيــرات اإلضافيــة يف املباريــات، والتــي اقرحهــا 

مجلس االتحاد الدويل لكرة القدم.
وقالــت رابطــة الــدوري اإلنجليــزي يف بيــان رســمي "صحــة الاعبــن 
أولويــة يف الــدوري اإلنجليــزي املمتــاز، لــذا ستســمح الربوتوكــوالت 
باستخدام تغيرين يف حاالت ارتجاج املخ كحد أقىص لكل فريق، 

مع منح الفريق املنافس، العدد املاثل من التبديات".
وأضافــت "ميكــن إجــراء التبديــات إضافيــة يف حالــة ارتجــاج املــخ، 

بغض النظر عن عدد التغيرات التي قام بها الفريق بالفعل".
وأمتت "هذه التجربة ستطبق بعد مشاورات أجراها مجلس االتحاد 
الــدويل لكــرة القــدم مــع أصحــاب املصلحــة، باإلضافــة إىل الحصــول 
عــى توصيــات مــن خــرباء يف االرتجــاج، للســاح بتغيــرات إضافيــة 

لاعبن الذين يعانون من ارتجاج فعيل أو مشتبه يف إصابتهم".
ويوفر املقرح إجراء تبديات دامئة لاعبن املشــتبه يف إصابتهم 

بارتجاج حتى إذا أجرت الفرق كل التبديات بالفعل.
ويف الوقــت الحــايل يجــب عــى الحــكام إيقــاف املبــاراة يف حــاالت 
الاعــب  بفحــص  الســاح  أجــل  مــن  ارتجــاج  وجــود  يف  االشــتباه 
املصــاب الــذي ميكنــه العــودة إىل امللعــب فقــط مبوافقــة طبيــب 

الفريق.

ينهي تعاقده مع
األنغولي جيرالدو بالتراضي

األهلي 

القاهرة/ وكاالت:
أعلــن النــادي األهــيل املــري إنهــاء عقــد العبــه األنغــويل جرالــدو دا كوســتا 
بالــرايض، بعــد فــرة مــن وضــع الاعــب يف قامئــة االنتظــار، إثــر خروجــه مؤخرا 

من حسابات الجهاز الفني.
ونقــل موقــع األهــيل الرســمي، عــن أمــر توفيــق، مديــر التعاقــدات بالنــادي، أن 
فســخ التعاقــد تــم بالــرايض وكذلــك متت تســوية األمور املاليــة كافة الخاصة 

بالطرفن.. ووقع جرالدو عيل ما جاء يف مذكرة التسوية.
وأوضــح املوقــع، أن ”الجهــاز الفنــي والاعبــن ودعــوا الاعــب األنغــويل، ووجــه 
إليــه ســيد عبدالحفيــظ مديــر الكــرة، الشــكر عــن الفــرة التي قضاهــا يف النادي 

وساهم مع زمائه يف تحقيق العديد من البطوالت املحلية والقارية“.
وانضــم جرالــدو لألهــيل يف ينايــر 2019 قادمــا مــن أول أغســطس األنغــويل، 

لكنه مل يقدم املستوى املأمول منه.
وشــارك جرالدو مع األهيل يف 45 مباراة يف كل املســابقات، ســجل خالها 
5 أهداف وصنع 7، وفاز بلقبن للدوري املري، ولقب لكأس مر ودوري 

أبطال أفريقيا.
وميتلــك األهــيل حالًيــا بعــد رحيــل جرالــدو مــن األجانــب كل مــن التونــي 
عيل معلول والنيجري جونيور أجايي واملايل أليو ديانغ واملغريب بدر بانون 

والزامبي والر بواليا.

مدريد/)أ ف ب(:
أكد املدرب األرجنتيني لباريس سان جرمان الفرني ماوريسيو بوكيتينو أنه 
ومواطنــه نجــم برشــلونة اإلســباين ليونيــل ميــي يتشــاركان "الكثر مــن األمور"، 
لكــن مــن دون الكشــف عــا إذا كان النــادي الباريــي يســعى لضم أفضل العب 

يف العامل ست مرات الصيف املقبل.
وقال بوكيتينو "الجميع يحلم بأن يتواجد أفضل الاعبن معه"، لكنه بدا حذرا 
يف حديثه لراديو "كادينا ســر" اإلســباين عا يشــاع عن احتال انتقال ميي 
اىل نــادي العاصمــة الفرنســية بعــد وصولــه اىل نهايــة عقده مع برشــلونة الصيف 

املقبل.
وأفــاد "أحــرم كثــرا الاعبــن املوجوديــن يف فريقــي لكــن عــيل أيضــا أن أحــرم 
األمــور  مــن  الكثــر  "نتشــارك  وميــي  أنــه  اىل  األخــرى"، مشــرا  الفــرق  العبــي 

الهامة، مثل حبنا لنيولز أولد بويز"، أحد أندية روزاريو يف األرجنتن.
ُدنــا بقــوة. هــذا الشــغف  وتابــع "تخرجنــا مــن هنــاك، وأعتقــد أن هــذا األمــر يَوحِّ
لألحمر واألسود )يف إشارة اىل لوين نيولز أولد بويز("، مضيفا يف الوقت ذاته 

أنه ال يعلم ما سيحصل بالنسبة ملوضوع ميي واالنتقال اىل سان جرمان.
ومن جهته، قال بوكيتينو "منذ وصويل، مل يكن أمامي الوقت الكايف للحديث 
عن أي يشء مع ليو )ميي( ورئيس النادي )رئيس سان جرمان القطري نارص 
الخليفــي( عــن فــرة االنتقــاالت الحاليــة أو املســتقبلية". وشــدد "نحــن مركــزون 
عــى الطــرق التــي ســتجعلنا نصــل اىل أفضــل مســتوياتنا لــي نكــون منافســن 

وقادرين عى الفوز باملباريات".

يأمل في ضم مارسيلو 
و إيسكو الصيف القادم

روما يودع كأس إيطاليا بكارثة إدارية

يوفنتوس 

روما/ وكاالت:
أبدى نادي يوفنتوس اإليطايل رغبة قوية يف التعاقد مع ثنايئ ريال 

مدريد مارسيلو وإيسكو، يف سوق االنتقاالت الصيفية القادم.
واســتغل أندريــا أنييــيل رئيــس نــادي يوفنتــوس اللقــاء الــذي جمعــه 
يف فلورنتينــو بريــز رئيــس نــادي ريــال مدريــد، لطــرح ملف مارســيلو 
وإيســكو الــذي يأمــل بطــل الــدوري اإليطــايل يف التعاقد معها منذ 

الصيف املايض.
وظهــرت صــورة تجمــع بــن بريــز وأنييــيل، عــى هامــش زيــارة رئيــس 

ريال مدريد ملقر يوفنتوس يف تورينو.
لقــاء  يقتــر  مل  اإلســبانية،  ديبورتيفــو  مونــدو  صحيفــة  وبحســب 
الرئيسن عى املصالح املشركة واملناقشات بشأن دوري السوبر 

األورويب فقط، وإمنا تم التطرق لاعبن يف الطرفن.

إيســكو  الثنــايئ  اســتمرار  فــرص  تضــاؤل  عــن  الحديــث  ظــل  ويف 
ومارســيلو يف ريال مدريد، بعد خروجها من حســابات زين الدين 

زيدان، تطرق بريز وأنيييل لبحث موقفها.
وأشــار التقريــر إىل أن الرئيســن تحدثــا عــن إمكانيــة انتقــال الاعبــن 

إىل تورينو يف الصيف املقبل.
باإلضافة إىل ذلك، تم الحديث عن زين الدين زيدان، الذي ارتبط 

اسمه بيوفنتوس أيًضا عقب رحيل ماكس أليجري منذ موسمن.
يوفنتــوس  لتدريــب  املطروحــة  األســاء  أحــد  زيــدان  يــزال  ومــا 
مستقبا، ال سيا أنه كان نجا سابقا للفريق، ويعرف الكثر عنه.

ويأمــل يوفنتــوس يف أن تتــم الصفقة املرتقبة الصيف القادم خاصة 
وأن مارسيلو وإيسكو ال يشاركان بشكل دائم مع ريال مدريد، األمر 

الذي قد يزيد من أسهم انتقالها لفريق السيدة العجوز.

مدريد/ وكاالت:
انتقــال  فشــل صفقــة  إمكانيــة  عــن  إســباين  تقريــر صحفــي  كشــف 
املدافع إيرك غارســيا إىل برشــلونة يف املركاتو الشــتوي الجاري 
أو حتــى يف الصيــف القــادم، يف ظــل دخــول منافســن أخريــن يف 

مفاوضات مع العب مانشسر سيتي.
املركاتــو  يف  برشــلونة،  إىل  بالعــودة  بقــوة  غارســيا  اســم  وارتبــط 
الشــتوي الجــاري، بنــاًء عــى رغبة رونالد كومــان، املدير الفني، يف 
تدعيــم خــط الدفــاع، وتــردد أنــه تــم التوصــل التفــاق مــع مانشســر 

سيتي.
وبحســب صحيفــة "مونــدو ديبورتيفــو" اإلســبانية، فإن باريس ســان 
جرمــان مهتــم بقــوة بضــم الاعــب، الــذي يتبقــى 6 أشــهر فقــط يف 

عقده مع مانشسر سيتي.
مــع  التعاقــد  لقــرار  برشــلونة  تأجيــل  أن  إىل  الصحيفــة،  وأشــارت 
الاعب حتى الصيف املقبل، سيجعل أي فرضية واردة الحدوث.

 5 يبلــغ  الحــايل لغارســيا والــذي  الســعر  وأوضحــت الصحيفــة، أن 
مايــن يــورو ومثلهــم متغــرات، يف متنــاول ســان جرمــان ومعظــم 

الفرق اإلنجليزية.
الاعــب  مــع  برشــلونة  أمتــه  الــذي  االتفــاق  تأجيــل  فــإن  وبالتــايل، 
بالتوقيــع 5 مواســم ونصــف للصيــف، قــد يتســبب يف مــا ال يحمــد 

عقباه.
وأضافــت الصحيفــة، أن غارســيا متمســك باالنتقــال إىل برشــلونة، 
لكــن يف ينايــر الجــاري، حيــث يرغــب يف اللعــب، بعدمــا خــرج مــن 

حسابات مدربه بيب جوارديوال.
للصيــف  الصفقــة  تأجيــل  أن  يــرى  فإنــه  كومــان،  لرونالــد  وبالنســبة 
سيتســبب يف أزمــة كبــرة، خصوصــا يف ظــل اإلصابات التي يعاين 
منهــا مدافعيــه، كــا أن الاعــب قــد يتلقــى عروًضــا أخــرى من أندية 

تشارك يف دوري األبطال أيًضا.

سان جيرمان
يهدد انتقال غارسيا 

إلى برشلونة

روما/)أ ف ب(:
ودع نــادي رومــا كأس إيطاليــا بالخســارة مــن فريــق سبيتســيا بأربعــة أهــداف مقابــل اثنــن 
بعــد اللجــوء لألشــواط اإلضافيــة، لكــن مل تكــن هــذه املعضلــة الوحيــدة لنــادي العاصمــة 
اإليطالية الذي أجرى ســتة تبديات خال املباراة التي ال يســمح بإجراء أكرث من خمســة 

تبديات فيها.
وفيــا كانــت النتيجــة 2-2 يف الوقــت االضــايف، اجــرى املدرب الربتغايل باولو فونســيكا 

تبديلن بعد استفادته من اربعة يف وقت سابق من املباراة.
وليــس مــن مهــام الحكــم او الحكــم الرابــع تنبيــه الفريــق الــذي يتخطــى عــدد التبديــات 

القانونية.
واجــرى املــدرب تبديليــه بعــد دقائــق مــن طرد العبن يف فريقــه يف غضون نصف دقيقة، 

جانلوكا مانشيني )91( واالسباين باو لوبيس )92(.
مل ينتبه إداريو الفريق إىل إجراء تغير إضايف غر قانوين، وهو ما كان سيكلفهم خسارة 

املباراة بأي حال بقرار من االتحاد حتى وإن كانوا فازوا عى أرض امللعب.
ووفقــا لقواعــد البطولــة ليــس مــن مســؤولية الحكــم املبــاراة أو حتــى الحكــم الرابــع تنبيــه 

الفريق بإجراء تغيرات أكرث من املسموح بها.
يشــار إىل أن روما خرس مباراته االفتتاحية يف الدوري اإليطايل أمام هياس فرونا بعد 
خطــأ إداري بــرك الاعــب أمــادوا ديــوارا يف قامئــة فريــق الشــباب تحــت 23 ســنة، عــى 
الرغم تجاوزه هذا الســن قبل أشــهر عدة، ليقرر االتحاد اإليطايل منح نتيجة املباراة إىل 

فرونا عى الرغم من انتهاء املباراة عى أرض امللعب بالتعادل السلبي.
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تتمة مقال مساحة حرة   ... 

287 أسرًيا   ... 

إصابة 41 أسرًيا   ... 

استشهاد األسري   ... 

93 وفاة   ... 

إدارة بايدن   ... 

بايدن يؤدي اليمني   ... 

تجدد اقتحام األقىص   ... 

10 وفيات   ... 

تبليغات رشعية
خانيونــس  مــن  العبادلــة  ســعيد  الشــفوق  عبــد  عليه/ســعيد  املدعــي  إىل 
وســكان رفــح ســابقا واملقيــم حاليــا يف دولــة ليبيا ومجهول محــل اإلقامة فيها 
اآلن يقتيض حضورك إىل محكمة رفح الرشعية يوم الثالثاء 2021/02/23 
م الســاعة الثامنــة صباحــًا وذلــك للنظــر يف الدعــوى أســاس 1020/2019 
"تفريــق للــرر مــن الغيــاب " واملقامــة عليــك من قبل زوجتــك ومدخولتك 
بصحيح العقد الرشعي املدعية: شــهناز محمود منصور النمس من عشــرية 
أبو رزق وسكان رفح. وإن مل تحر يف الوقت املعني أو ترسل وكيال عنك 
يجر بحقك املقتىض الرشعي غيابيًا لذلك صار تبليغك حسب األصول.

وحرر يف 2021/1/19.
قايض محكمة رفح الرشعية
                                                                            ماهر اللحام

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية االبتدائية

اخطار تنفيذ حكم عفش بيت ومهر مؤجل
دائرة التنفيذ محكمة الشيخ رضوان الرشعية االبتدائية

القضية التنفيذية 2021/1
اىل املنفــذ ضــده/ ســهاد غــازي أحمــد العــايص مــن ســكان الشــاطئ ســابقا 
واملوجــود حاليــا بالرنويــج واملجهــول محــل اإلقامــة فيهــا االن طبقــا للحكــم 
الصــادر ضــدك مــن محكمــة الشــيخ رضــوان الرشعيــة االبتدائية لصالــح طالبة 

التنفيذ/ رندة أحمد صالح الرباعي من سكان غزة.
بــأن عليــك مراجعــة دائــرة التنفيــذ مبحكمــة  2021/1/20 نبلغــك  بتاريــخ 
وقــدره  بيــت  عفــش  حكــم  دفــع  بخصــوص  وذلــك  الرشعيــة  رضــوان  الشــيخ 
يف  الواقــع  الحكــم  تاريــخ  مــن  اعتبــارا  اردين  دينــار  االف  خمســة   )5000(

2020/6/21 وكذلك حكم مهر مؤجل وقدره )5000( خمسة االف دينار 

اردين اعتبارا من تاريخ الحكم الواقع يف 2020/6/21م باإلضافة للرسوم 
واملرصوفــات القانونيــة وعرشيــن دينــار اردنيــة اجــرة اتعــاب محامــاة وان مل 
تحــر خــالل اســبوعني مــن تبليغــك ســتجري ضــدك االجــراءات القانونيــة 

حسب األصول وحرر يف 2021/1/20م.
مأمور التنفيذ
أ . شعبان شفيق الجوجو

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرشعي
دائرة التنفيذ   

محكمة الشيخ رضوان الرشعية االبتدائية

اخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية 
خانيونس يف القضية التنفيذية رقم 2020/4848

اىل املنفذ ضده/ فاضل منصور عبد الحميد األسطل هوية 906625751 
العنوان/ خانيونس- السطر الغريب- مقابل حاووز خرة- خارج البالد حاليًا.

ابلغــك انــه طبقــا لاللتــزام املرتتــب عليــك مبوجب شــيكات بنكية مســتحقة 
االداء وذلك مببلغ 31000 دوالر أمرييك لصالح طالب التنفيذ/ لؤي سامل 
بحــري أبــو معمــر هويــة 700100431 والــذي يلزمــك فيــه بتنفيــذ التزامــك 

بدفع مبلغ املديونية باإلضافة اىل الرسوم واملصاريف.
لذلك عليك الحضور اىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعني من تاريخ هذا 
االعالن لتنفيذ التزامك بدفع مبلغ املديونية حسب األصول واذا مل تحر 
يف املــدة املحــددة فإنــك تعــد ممتنعــا عــن التنفيــذ ومــن ثــم تبــارش دائــرة 

التنفيذ اجراءات التنفيذ بحقك حسب األصول.
مأمور تنفيذ محكمة بداية خانيونس 
مهدي نبيل القدرة

دولة فلسطني
املجلس االعىل للقضاء 
محكمة بداية خانيونس 

دائرة التنفيذ

فقــد  عــن  ابــو دالل  نعيــم محمــد  منــى   / أنــا املواطــن  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  931662431 فالرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / عطا نضال عطا عكاشــة عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   403000987 الرقــم   وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

عرض سعر رقم
 PQ No.-(NECC-SCI-Shefa Fund-001- 2021(

الخاص باستدراج أسعار لتوريد مستلزمات صحية ونظافة لألمهات 
الحوامل  وما بعد الوالدة واألطفال الرضع

) MIYCAHN ( مرشوع: تحسني صحة وتغذية األم والرضع وصغار األطفال واملراهقني
)NECC( تنفيذ: مجلس كنائس الرشق األوسط

بالرشاكة مع: إنقاذ الطفل وبتمويل من: مؤسسة صندوق الشفاء
تعلن إدارة جمعية اتحاد الكنائس عن طرح عطاء لتوريد مستلزمات صحية 

ونظافة لألمهات الحوامل وما بعد الوالدة واألطفال الرضع.
فعــىل الراغبــني باالشــرتاك يف هــذا العطــاء، للحصــول عــىل وثائــق العطــاء، 
التوجــه إىل مكتــب الجمعيــة الكائــن يف غــزة الرمــال شــارع ســعيد العــاص 
 2021/1/21 املوافــق  الخميــس  يــوم  مــن  اعتبــارًا  وذلــك  العطــاء،  لــرشاء 
ولغايــة يــوم الثالثــاء املوافــق 2021/1/26، مــع العلم بأن قيمة رســوم رشاء 
العطاء مائتي شيكل فقط )200 شيكل( غري مسرتدة، وعىل من يرسو عليه 

العطاء تسديد قيمة إعالن الجريدة.
بالرشوط التالية:

• تعد دعوة العطاء جزء ال يتجزأ من وثائق العطاء.
• أن تكون املنشأة مرخصة والصنف املنتج مرخصًا.

• األسعار بالشيكل غري شاملة قيمة الريبة املضافة.
• يجــب عــىل املتقــدم تعبئــة عــروض األســعار عىل نفس النموذج املســتلم من 
إدارة الجمعيــة مــع كتابــة االســم التجــاري للصنــف عىل أن يكــون نفس مواصفات 

الصنف املطلوب يف الكشف وكذلك تسجيل اسم الرشكة املصنعة.
• ويجــب أن ترفــق شــهادة تســجيل الرشكــة وشــهادة عضويــة الغرفــة التجاريــة، و 
كذلك يجب عىل املورد أن يوضح يف عطائه الكميات املتوفرة لديه من األصناف 

املطلوبة واملدة التي يحتاجها للتوريد يف حال عدم توفر بعض األصناف.
• يحــق للجمعيــة زيــادة أو تخفيــض الكميــات املطلوبة مبا ال يزيد عن 25% 

من اجاميل قيمة العقد الخاص باملورد.
• يحق للجمعية تنفيذ العطاء بشكل جزيئ أو كيل، مع العلم بأن الجمعية 

غري ملزمة بالرتسية عىل أقل األسعار دون إبداء األسباب.
• يتم تحديد الفرتة الزمنية لتوريد املطلوبة إلدارة الجمعية يف مدينة غزة يف مدة 
أقصاها 45يوم من استالم أمر التوريد عىل أن يرفق معها شهادات الضامنة وتاريخ 
انتهــاء الصالحيــة حيــث ال تقــل مــدة تاريــخ انتهاء الصالحية عــن عامني، وإذا تطلب 

التوريد فرتة زمنية أكرب من ذلك فيجب عىل املورد تحديدها .
• عىل املورد ختم وتوقيع كل ورقة من أوراق العطاء.

• يجــب عــىل املــورد إصــدار فاتــورة رضيبيــة وشــهادة خصــم منبــع وتســدد 
الفواتــري خــالل 30 يومــا مــن تاريــخ توريــد آخــر صنــف إلدارة الجمعيــة بعــد 

مطابقتها لرشوط ومواصفات العطاء.
• آخر موعد لرشاء العطاء هو يوم الثالثاء املوافق 2021/1/26، الساعة 1ظهرًا.

يف القضية رقم 2020/623
إيــاد  املحامــي/  وكيلهــا  رفــح  الكحلــوت  ادريــس  مطــر  أمــاين  املســتدعي/ 

الفقعاوي
 املســتدعى ضدهــا/ إميــان مطــر ادريــس الكحلــوت - ســامل بعــد الزواج رفح 

- تل السلطان - شارع النص جوار مخبز كندا
مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل

يف القضية الحقوقية رقم 2020/623
أقامــت  قــد  أن املســتدعية  بعاليــه مبــا  إىل املســتدعى ضدهــا املذكــورة 
عليــك دعــوی حقــوق اســتنادًا إىل مــا تدعيــه يف الئحــة دعواهــا املرفــق لــِك 
نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم املحكمة لذلك يقتيض عليك الحضور 
إىل هذه املحكمة خالل خمسة عرش يومًا من تاريخ تبليغِك هذه املذكرة 
كــام يقتــيض أن تودعــي قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريــري خــالل خمســة 
عــرش يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة علــاًم أنــه قــد تحــدد لهــا جلســة 
الثالثــاء 2021/2/9 لنظــر الدعــوى وليكــون معلومًا لديك أنك إذا تخلفت 

عن ذلك يجوز للمستدعية أن تسري يف دعواها حسب األصول.
رئيس قلم محكمة صلح رفح
أ . أكرم محمد أبو طعيمه

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة صلح رفح
يف الطلب رقم 2021/41

فبــدال مــن التفكــري مبــلء املجلــس الترشيعي بالشــباب الصغــار والصبايا 
النظــر يف طريقــة اختيارنــا  إعــادة  والنســاء والرجــال غــري األكفــاء، علينــا 

ملرشحي املجلس الترشيعي.
املجلس الترشيعي بحاجة بالدرجة األوىل إىل السيايس ثم االقتصادي 
والرشعي وبعض أصحاب التخصصات األخرى، ال يجوز أن يكونوا كلهم 
سياســيني، وال كلهــم مــن أهــل العلــم الرشعــي أو مــن االقتصاديــني. ال بــد 
مــن التنــوع وإعطــاء كل تخصــص حجمــه املالئــم، كــام أننــي أطالــب كل 
االحــزاب بــأن تتخــىل عن املعايري الســابقة التــي أثبتت عقمها وأدت إىل 
مــا نحــن فيــه، فمثــال رجــل الخــري الغني ال يلزمني يف هــذا املوقع اذا كان 
ال يفقــه يف السياســة أو أي مجــال آخــر يحتــاج إليــه املجلــس، واملناضــل 
عــىل رؤوســنا جميعــا، لكــن إن مل تتوافــر فيــه الــرشوط الالزمــة هــو أيضــا 
ال يلــزم، وهــذا ال ينتقــص مــن قــدره، ولكــن مقعــد املجلــس الترشيعــي 
تكليــف وليــس ترشيفــا باملعنــى الحقيقــي للكلمــة، وليــس مجــرد شــعار 
نقوله يف كل مناسبة، والتكاليف ال تسند لغري القادرين عليها، وال يجوز 
لقــادة الفصائــل أن يختــاروا بنــاء عــىل العالقــات الشــخصية أو االعتبــارات 
العشــائرية، مــع التأكيــد أن ابــن العشــرية أو أهــل الخــري أو املناضلني لهم 
الحــق ورمبــا األولويــة أحيانــا إن كانــت لديهــم املؤهــالت املطلوبــة، وأهم 
رشط يف أي مرشح للمجلس الترشيعي هو التزامه الحفاَظ عىل ثوابت 

وحقوق الشعب الفلسطيني.

و"جلبــوع"، و"هداريــم"، الفًتــا إىل أن جملــة مــن التخوفــات ال تــزال قامئــة 
بــني صفــوف األرسى حيــال قضيــة اللقــاح، خاصــة مــع التجربــة التاريخيــة 
الطويلة املرتبطة بسياسات إدارة سجون االحتالل بحقهم، ومنها سياسة 

اإلهامل الطبي )القتل البطيء(، واستخدام أجسادهم حقل تجارب.

أوضاًعــا  يشــهد  الــذي  "رميــون"  يف  خاصــة  األرسى،  أقســام  يف  الوبــاء 
كارثيــة، مــع اســتمرار انتشــار الوبــاء منــذ 11 يناير/ كانــون الثاين الجاري، 
حيث انتقلت عدوى الفريوس إىل خمســة أقســام من أصل ســبعة يقبع 

فيها أكرث من )650( أسرًيا.
ولفــت إىل أن مامطلــة إدارة الســجون يف أخــذ العينــات وإعــالن نتائجهــا 
العــدوى إىل أقســام  انتقــال  يف ســجن "رميــون"، ســاهمت أساًســا يف 
جديــدة، علــاًم أن أرسى كبــاًرا يف الســن ومــرىض يقبعون فيه، وغالبيتهم 

من ذوي املحكوميات العالية.
ونبــه إىل عــدم توفــر أي معلومــات دقيقــة بشــأن األوضاع الصحية لألرسى 
احتــكار  االحتــالل  ســجون  إدارة  مواصلــة  إىل  ذلــك  مرجًعــا  املصابــني، 
الرواية بشــأن الوباء، دون وجود طرف ثالث محايد، ما ضاعف املخاطر 

عىل حياة األرسى.
وطالب النادي منظمة الصحة العاملية واللجنة الدولية للصليب األحمر 
ا وعاجاًل من أجل إطالق رساح األرسى املرىض خاصة كبار  بالعمل جديًّ
السن، والعمل عىل إرسال لجنة طبية دولية تطلع عىل األوضاع الصحية 
لألرسى كافة، يف ظل التطورات الكارثية من جراء استمرار تفيش الوباء 

وتصاعد أعداد اإلصابات.

وعن حياة ومصري األرسى كافة يف سجونه.
وحكــم   ،2006 عــام  اعتقــل  قــد  وكان  أبنــاء،   6 ولــه  متــزوج  و"سعســع" 

بالسجن 25 عاًما.
كــام حّملــت حركــة املقاومــة الشــعبية يف فلســطني االحتالل املســؤولية 
املبارشة عن استشــهاد األســري "سعســع"، داعية لردٍّ جامهريي ورســمي 

حاشد عىل هذه الجرمية التي تضاف إىل سجل جرامئه.
وطالبــت الحركــة يف بيــان لهــا وصلــت إىل صحيفــة "فلســطني" نســخة 
عنــه، بتشــكيل لجنــة دوليــة لتقــي الحقائــق لكشــف مالبســات الجرمية، 

وتقديم قادة االحتالل وإدارة السجون للمحكمة الجنائية الدولية.

إجــاميل عــدد اإلصابــات منــذ تفيش الفــريوس يف مارس/ آذار املايض، 
بلــغ 570085، منهــا إجــاميل وفيــات 4142، وإصابــات نشــطة 82930 

حالة.
وبينــت أن 1848 مصاًبــا يرقــدون يف املستشــفيات، 1113 منهــم يف 

حالة خِطرة، و308 مصابني موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.

السابق "السفري األمرييك يف )إرسائيل(".
وذكــرت صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" العربيــة أن هــذا التغــري جــاء بعــد 
نحو ساعتني من تنصيب جو بايدن رئيًسا للواليات املتحدة األمريكية.

ومل ُتعــرف مالبســات هــذا التخبــط يف تغيــري وصــف الســفري األمريــيك 
لدى االحتالل ومقره القدس املحتلة أو املغزى من وراء الخطوة.

وأنهى ديفيد فريدمان مهام عمله سفرًيا لواشنطن لدى االحتالل أمس، 
دون أن تسمي اإلدارة األمريكية سفرًيا جديًدا بدياًل عنه.

وُعرف فريدمان بقربه من رئيس وزراء االحتالل بنيامني نتنياهو، وانحيازه 
الصــارخ للسياســات اإلرسائيليــة، ال ســيام فيــام يتعلــق باالســتيطان يف 

رشقي القدس والضفة الغربية املحتلتني.

هيالري كلينتون، ومسؤولون يف الكونغرس.
ويبقــى الفًتــا أن مجريــات هــذا اليــوم غابــت عنهــا بروتوكــوالت متعــارف 
يف  تغيــرًيا  شــهدت  كــام  وزوجتــه،  ترامــب  غيــاب  مــع  خصوًصــا  عليهــا 

إجراءات تسليم الحقيبة النووية.
25 ألــف جنــدي مــن الحــرس الوطنــي يف  نــت مراســم الحفــل بنــرش  وأُمِّ
العاصمــة واشــنطن، لتأمــني املنطقــة بعــد حادثــة اقتحــام أنصــار ترامــب 

مبنى الكونغرس يف وقت سابق من الشهر الجاري.
الســيايس  "التطــرف  بهزميــة  بايــدن  تعهــد  التنصيــب،  خطــاب  ويف 
ودعــاة تفــوق الِبيــض واإلرهــاب الداخــيل" يف الواليــات املتحــدة، داعًيــا 

األمريكيني إىل التغلب عىل االنقسام يف البالد.
وقال: "ال سالم دون الوحدة، تعلمنا أن الدميقراطية مثينة وهشة أحياًنا، 
لكنهــا ســادت يف نهايــة املطــاف، ســأدافع عــن الدســتور، ســأدافع عــن 
دميقراطيتنــا، ســأدافع عــن أمريــكا، وســأبذل كل مــا أفعلــه يف خدمتكــم، 
ال أفكــر يف الســلطة، بــل يف اإلمكانــات، ال يف املصلحــة الشــخصية، بــل 
يف املصلحــة العامــة". ولفــت إىل أن إدارتــه ســتصحح أخطــاء املــايض، 
متعهــًدا بتغيــري سياســة ســلفه ترامــب "االنعزاليــة"، مردًفــا: "ســنعود إىل 
تحالفاتنــا وإىل ريــادة العــامل. هــذه رســالتي ملــن هم خــارج حدودنا، لقد 
مــن أجلهــا، ســنصلح تحالفاتنــا  أقــوى  قــد خرجنــا  أمريــكا، وهــا  اخُتــربت 
ونتعامــل مــع العــامل مــرة أخــرى". واســتهل بايــدن عهدتــه أمــس بتوقيــع 3 

مراسيم رئاسية يف الكونغرس مبارشة بعد أدائه اليمني الدستورية.
وقبــل توجهــه إىل البيــت األبيــض بعــد أدائــه قســم الــوالء، وّقــع مراســيم 
فرعيــة  ومناصــب  الوزاريــة  والتعيينــات  التنصيــب  يــوم  بإعــالن  تتعلــق 
بالــوزارات. وتــرك ترامــب خطاًبــا لبايــدن يف املكتــب البيضــاوي، وهــو 
م بعد أن قيل إنه سيعرض عن  تقليد يحمل قيمة كبرية يف مراسم التسلُّ

هذه الخطوة، كام ترك بنس رسالة لخليفته هاريس.

األقىص من جهة باب املغاربة، بحراسة مشددة من رشطة االحتالل.
ونــرشت رشطــة االحتــالل عنارصهــا وقواتهــا الخاصــة بكثافــة يف باحــات 
منــع  ظــل  يف  املســتوطنني،  اقتحامــات  لتأمــني  املبــارك،  املســجد 

املصلني الفلسطينيني من الوصول إليه بذريعة جائحة كورونا.
وذكرت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس أن املستوطنني نظموا جوالت 
مــن  الجهــة الرشقيــة  باحاتــه، وأدوا طقوًســا تلموديــة يف  اســتفزازية يف 

املسجد.
وبــدت ســاحات املســجد األقــىص منــذ الصبــاح الباكــر شــبه خاليــة مــن 
املصلــني؛ بســبب اإلغــالق الــذي تفرضــه ســلطات االحتــالل عــىل مدينــة 

القدس بذريعة الحد من تفيش الوباء.
وتفرض رشطة االحتالل قيوًدا مشددة عىل دخول املقدسيني األقىص، 

ومتنع َمن هم خارج البلدة القدمية من الوصول إليه.
اقتحامــات  والســبت،  الجمعــة  عــدا  ــا،  يوميًّ األقــىص  املســجد  ويشــهد 
وانتهــاكات مــن املســتوطنني ورشطــة االحتــالل، عــىل فرتتــني صباحيــة 

ومسائية.
مــن جهــة ثانيــة، اعتقلــت مخابــرات االحتــالل شــابًّا يف أثنــاء وجــوده أمــام 

مستشفى املقاصد بالقدس املحتلة.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن عنارص من مخابرات االحتالل أوقفوا الشــاب 
داهــود أبــو الهــوى "األودي" )19 عاًمــا( مــن بلــدة الطــور يف أثنــاء وجــوده 
أمــام مستشــفى املقاصــد، واقتــادوه إىل مركــز "املســكوبية" للتحقيــق 

والتوقيف.
كــام اعتقلــت قــوات االحتــالل الشــاب محمــد عبيــد )32 عامــا( مــن بلــدة 

العيسوية، بعد يوم من اعتقال والده وشقيقه وشقيقته.
وأفــادت عائلتــه بــأن قــوات االحتــالل اعتقلــت ابنهــا محمــد واقتادتــه إىل 

أحد مراكز التوقيف والتحقيق، بعد مداهمة منزلهم يف البلدة.
واعتقلت قوات االحتالل األمني العام للمؤمتر الوطني الشعبي للقدس 
اللــواء بــالل النتشــة ومســاعده معــاذ األشــهب، يف أثنــاء مرورهــام عــىل 

حاجز قلنديا العسكري شامل القدس.
وأوضحت مصادر محلية أن قوات االحتالل اعتقلت النتشــة واألشــهب 
يف أثنــاء مرورهــام عــىل الحاجــز العســكري، واقتادتهــام إىل مركــز تحقيق 

"املسكوبية".
ويف الضفــة، اعتقلــت قــوات االحتــالل يحيى عــودة )24 عاما( من مخيم 
طولكــرم، ومحمــد مزيــد )20 عامــا(، وتيســري الــزق )52 عامــا( مــن بلــدة 

عنبتا رشق محافظة طولكرم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

ــا،  مخربيًّ فحًصــا   2074 إجــراء  عقــب  كورونــا،  بفــريوس  إصابــة  و285 
وتعايف 603 حاالت جديدة.

وذكرت أن إجاميل تراكمي املصابني منذ تفيش الوباء يف مارس/ آذار 
وفــاة،  5849 حالــة نشــطة، و496  48626 إصابــة، منهــا  بلــغ  املــايض 

و42281 حالة متعافية.
وأشــارت إىل أن 138 حالة تخضع للرعاية الطبية يف املستشــفى، منها 

74 حالة بني خِطرة وحرجة.

مــي  اللــه،  رام  اشــتية يف  بحكومــة  الصحــة  وزيــرة  أعلنــت  الضفــة،  ويف 
الكيلــة، 7 وفيــات و212 إصابــة بفــريوس كورونــا، و487 حالــة تعــاٍف يف 

الـ24 ساعة األخرية.
وأوضحــت الكيلــة يف التقريــر اليومــي للحالــة الوبائيــة يف فلســطني، أن 
لت يف رام اللــه والبــرية )1(، نابلــس )1(، جنــني )3(، بيــت  الوفيــات ُســجِّ

لحم )2(.
طوبــاس   ،)58( نابلــس  يف  ُســجلت  الجديــدة  اإلصابــات  أن  وأضافــت 
 ،)12( ســلفيت   ،)15( القــدس  ضواحــي   ،)6( واألغــوار  أريحــا   ،)23(

بيــت لحــم )14(، طولكــرم )9(،  اللــه والبــرية )36(،  قلقيليــة )12(، رام 
الخليل )17(، جنني )10(.

بلغــت  فلســطني  يف  كورونــا  فــريوس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  وبينــت 
%92.7، ونسبة اإلصابات النشطة %6.2، والوفيات %1.1 من مجمل 

اإلصابات.  
 22 بينهــم  املكثفــة،  العنايــة  غــرف  يف  مصاًبــا   80 وجــود  إىل  ولفتــت 

موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.
وبشــأن الجالية الفلســطينية، أعلنت وزارة الخارجية واملغرتبني بحكومة 
اشــتية، وفــاة املواطــن محمــد أبــو ســليم )48 عامــا( يف ماليزيــا؛ متأثــًرا 

بإصابته بفريوس كورونا.

التغيري واإلصالح: قدمنا 
نصف مليون دوالر مساعدات 

إنسانية يف 2020
غزة/ فلسطني:

مــت كتلــة التغيــري واإلصــالح الربملانيــة يف املجلــس الترشيعــي  قدَّ
)540.000( دوالر مســاعدات إنســانية وإغاثية لتعزيز صمود أبناء 

شعبنا يف عام 2020.
بــأن  أمــس،  الســنوي،  تقريرهــا  يف  الربملانيــة  الكتلــة  وأفــادت 
املســاعدات شــملت دعــم عــدد مــن املشــاريع اإلغاثيــة، كمــرشوع 
وترميــم  الطبيــة،  التحويــالت  أصحــاب  ومســاعدة  الغارمــني،  فــك 

منازل املواطنني.
املهمــة  القضايــا  ومناقشــة  لدراســة  دوريــا  اجتامعــا   21 وعقــدت 
يف كل مجــاالت الحيــاة السياســية والقانونيــة واالقتصاديــة واألمنيــة 
العائــالت  مــع  لقــاءات  سلســلة  عــن  عــدا  واالجتامعيــة،  والصحيــة 
والدواويــن والنخــب، بهــدف تعزيــز أوارص التواصــل مــع الجمهــور 

واالستامع لقضايا تهمُّ املواطنني.
املحافظــات  جميــع  يف  املنتــرشة  النــواب  مكاتــب  إن  وقالــت 
املحليــة  الهيئــات  مــن  وفــدا  و242  مواطنــا،   14269 اســتقبلت 

والرسمية بهدف معالجة شكاوى واحتياجات املواطنني. 
رســالة،   3331 بلــغ  الخارجيــة  املخاطبــات  عــدد  أن  إىل  وأشــارت 
و11 نــرشة إخباريــة دوليــة و16مشــاركة برملانيــة شــملت مراســالت 
للربملانــات العربيــة واإلســالمية لحشــد الجهــود الربملانيــة ملواجهــة 
للمنظــامت  رســالة   2400 إرســال  إىل  إضافــة  التطبيــع،  اتفاقــات 

والكتل الربملانية.
كتلــة  "صحيفــة  مــن  عــددا   12 واإلصــالح  التغيــري  كتلــة  وأصــدرت 
ترصيحــًا  و111  إلكرتونيــا  الدوريــة  الشــهرية  واإلصــالح"  التغيــري 
صحفيا، و69 موقفا رسميا، و238 خربا من مكاتب النواب و105 
إصــدارات مرئيــة تتضمــن: املشــهد الربملــاين األســبوعي، ونــدوات 
النــواب يف  أنشــطة  برملانيــة، وجلســات، ووقفــات برملانيــة، وأبــرز 

مكاتبهم باملحافظات.

غزة/ فلسطني:
عقــدت الهيئــة العامــة للشــباب والثقافــة بغــزة، 
أمــس، جلســة حواريــة تحــت عنــوان "توجهــات 
السياســة األمريكيــة تجــاه القضية الفلســطينية 

يف عهد الرئيس جو بايدن".
وشــارك يف الجلســة اإللكرتونية، أمس، كّتاب 
محــاور  ثالثــة  وتناولــت  سياســيون،  ومحللــون 

رئيسة.
وتطــرق املحــور األول للمصالحــة الفلســطينية 
واالنتخابــات، وتحــدث فيــه املحلــل الســيايس 

العالقــات  الثــاين  واملحــور  محيســن،  تيســري 
األمريكيــة )اإلرسائيليــة(، وتحــدث فيــه املحلل 
الســيايس محســن أبــو رمضــان، واألكادميي د. 
مخيمــر أبــو ســعدة، وُخصــص املحــور الثالــث 
فيــه  وتحــدث  والتطبيــع،  الســلمية  للعمليــة 
عبــد  صــالح  والدكتــور  نعيــم،  باســم  الدكتــور 

العاطي.
اســتمرار  رضورة  عــىل  املشــاركون  وأجمــع 
خطــوات ترتيــب البيــت الداخــيل الفلســطيني 
وتتويج ذلك بإجراء االنتخابات العامة استناًدا 

إىل املرسوم الرئايس.
واإلفــراط  الرهــان  عــدم  رضورة  عــىل  وشــددوا 
األمريكيــة  اإلدارة  سياســة  بشــأن  بالتفــاؤل 
الفتــني  الفلســطينية،  القضيــة  تجــاه  الجديــدة 
إىل وجــود محــددات لــدى اإلدارات األمريكيــة 
"أمــن  ضــامن  مقدمتهــا  يف  املتعاقبــة، 
)إرسائيل(، وتعزيز تفوقها عىل دول اإلقليم".

وتوقــع املشــاركون اســتمرار الضغــط األمرييك 
يف  واإلســالمية  العربيــة  الــدول  بعــض  إلدراج 

قامئة املطبعني مع )إرسائيل(.

هات  "الثقافة" تعقد جلسًة حواريًة عن توجُّ
"بايدن" تجاه القضية الفلسطينية
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تســاءلت يف مقــال األمــس: هــل انتخابات ُتجرى بقامئة 
مشرتكة نصفها من فتح وَمن حولها، ونصفها من حامس 
وَمــن حولهــا مقــرتح جّديٌّ تتداوله األوســاط القيادية يف 
الفصائــل، أم هــو مــن بنــات أفــكار املراقبــن، وال يزيــد 

عىل كونه رغبة وأمنية لهم؟!
قبل اإلجابة عن السؤال أقول إن الرتشح لقامئة مشرتكة 
ال  ألنــه  انتخابــات،  توجــد  ال  أنــه  األول:   أمريــن:  يعنــي 
ــحن، إذ ال يعقــل أن ُتجــرى منافســة  منافســة بــن امُلرشَّ
القامئــة  أن  والثــاين:  ومســتقلن!   قامئــة مشــرتكة  بــن 
املشــرتكة تعنــي أن رئيــس الســلطة القــادم هــو محمــود 
عبــاس نفســه، وهــو الفائــز بالتزكيــة، وال أظــن أن عبــاس 

يوافق عىل قامئة مشرتكة دون هذا الرشط!
وإن  املشــرتكة  القامئــة  مقــرتح  أن  تقــدم  مــام  نســتنتج 
ــا ممكًنــا ولــه إغراءاتــه وفوائــده، ولكنه ليــس أمًرا  بــدا نظريًّ
ســهًل فيــام يتعلــق بتداعياتــه واشــرتاطاته، إذا صحــت 
تدعــو  عربيــة  مطالــب  عــن  تتحــدث  التــي  املعلومــات 
عبــاس إىل توحيــد فتــح يف قامئــة مشــرتكة يكــون فيهــا 

وجود متفق عليه ألنصار محمد دحلن.
غــر  نظــري  مقــرتح  أمــام  إننــا  أقــول  تقــدم  مــا  ضــوء  يف 
جــدي، أو قــل غــر راحــج، ال ســيام إذا اشــرتطت حــامس 
املعطــل  الثلــث  األقــل  عــىل  أو  النصــف،  معهــا  ومــن 
بحســب معادلــة حــزب اللــه يف لبنــان. وهــام مقرتحــان 
ال يقبــل بهــام عبــاس، وإذا قبــل بهــام فــإن دواًل نعرفهــا ال 
تقبــل بحــامس عــىل النصــف أو عــىل الثلــث الضامــن أو 

املعطل.
إن زيــارة قيــاديت املخابــرات املرصيــة واألردنيــة رام اللــه 
هــي زيــارة  ذات أهميــة عاليــة يف هــذا التوقيــت، ورمبــا 
كان الوفــد يحمــل رســائل مــن الطــرف اإلرسائيــي بشــأن 
مشاركة حامس وبشأن القدس، وتقول املصادر العربية 
عبــاس  مطالبــة  إىل  يهــدف  املخابــرات  وفــد  زيــارة  إن 
بقامئــة مشــرتكة لفتــح تواجــه بهــا ثقــل حــامس، ذلــك أن 
تعدد قوائم فتح يعني فوًزا كبًرا لحامس، وهذا ال تقبل 
بــه دول عديــدة مــن بينهــا )إرسائيــل(، لــذا يجــب توحيــد 
إن هــذا  قــال  مــن  فتــح يف قامئــة واحــدة. ولكــن هنــاك 
ــا، لــذا فــإن  املطلــب ميكــن مناقشــته مــع عبــاس تليفونيًّ
الزيارة تستهدف أموًرا أبعد من ذلك بكثر، غًدا يأتيك 

باألنباء من مل ترضب له موعًدا.

"المشتَركة" ال جدية فيها

كيا قد تنتج سيارة آبل الذكية 
يف الواليات المتحدة

سول/ وكاالت:
تراجــع  إنهــا  الســيارات:  لصناعــة  الجنوبيــة  الكوريــة  كيــا  رشكــة  قالــت 
التعــاون يف مجــال الســيارات الكهربائيــة الذاتيــة القيــادة مع العديد من 
الــرشكات األجنبيــة، دون ذكــر التقريــر الــذي يربطهــا مبــرشوع مــع رشكــة 

التكنولوجيا العملقة آبل.
وجاء تعليق كيا، الذي صدر يف ملف تنظيمي، بعد أن ذكرت صحيفة 
))eDaily املحليــة عــرب اإلنرتنــت أن رشكــة هيونــداي، الرشكة األم لكيا، 
قــررت أن تكــون كيــا مســؤولة عــن التعــاون املقــرتح مــع رشكــة آبــل بشــأن 

السيارات الكهربائية.
وقالــت رشكــة هيونــداي يف وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر: إنهــا تجــري 
محادثــات مبكــرة مــع آبــل، وذلــك بعــد أن ذكرت وســائل اإلعلم املحلية 
أن الرشكتن تناقشــان مســألة الســيارة كهربائية والبطارية، مام أدى إىل 

ارتفاع أسهم هيونداي بنحو 25 يف املئة.
وأفــادت وكالــة رويــرتز يف شــهر ديســمرب أن رشكــة آبــل متــي قدًمــا يف 
تكنولوجيــا الســيارات الذاتيــة القيــادة وكانــت تهــدف إىل إنتــاج ســيارة 
الركاب التي ميكن أن تتضمن تقنية بطاريات خاصة بها يف وقت مبكر 

من عام 2024.
إســرتاتيجية  مــن  جــزء  إنــه  قالــت:  فيــام  التجاريــة  كيــا علمتهــا  وغــرت 
إلنشــاء  الســيارات  تصنيــع  تتخطــى  الرشكــة  إىل جعــل  تهــدف  جديــدة 
حلــول التنقــل املســتدامة، دون تقديــم تفاصيــل محــددة عن املشــاريع 

الجديدة.
وقال رئيس كيا "ســونغ هو ســونغ" )Song Ho-sung(: إن تغير اســم 
الرشكة وشــعارها ليس مجرد تحســن تجميي، بل إنه ميثل لنا توســيع 
آفاقنا وإنشــاء أعامل تجارية جديدة وناشــئة تلبي وتتجاوز االحتياجات 

املتنوعة لعملئنا يف جميع أنحاء العامل.
وذكرت التقارير األولية معلومات حول مصنع جورجيا، وذلك بالرغم من 
إمكانيــة إنشــاء مصنــع جديــد داخــل الواليــات املتحدة، ويبــدو أن اختيار 

استخدام منشأة جورجيا يساعد كيا وآبل عىل التعاون يف املرشوع.
عــام  يف  ســيارة   100000 نحــو  إنشــاء  اإلنتــاج  يشــمل  أن  اقــرتاح  وتــم 

2024، لكن مع قدرة املنشأة عىل إنتاج 400000 مركبة سنوًيا.

وميكــن أن تظهــر الســيارة التــي ابتكرتهــا رشكــة آبــل قبــل ذلــك بقليل، مع 
وجود خطط إلطلق النسخة التجريبية من السيارة يف عام 2022.

ويقال: إن هناك مخاوف من أن سيارة آبل الذكية قد تحول أي رشيك 
تصنيــع تختــاره إىل مجــرد مجمــع بــداًل مــن علمــة تجارية راســخة يف حد 

ذاتها.
ويشــر التقريــر إىل أن قــوة علمــة هيونــداي التجاريــة، وأنهــا قد تضعف 
ســياراتها  مــن  بــداًل  التجاريــة  آبــل  علمــة  تحمــل  ســيارات  صنعــت  إذا 
الخاصة، ومن خلل تسليم املهام إىل كيا، لن يؤدي ذلك إىل إضعاف 

علمة هيونداي التجارية.

أمسرتدام/ وكاالت:
عــن  فيليبــس  رشكــة  كشــفت 
الجديــدة  األســنان  فرشــاة 
مــع  )سونيكربرســتيج(9900 

تقنية )سينسيل كيو(.
العربيــة  البوابــة  موقــع  وبحســب 
فيليبــس  فــإن  التقنيــة،  لألخبــار 
يف  عامليــا  الرائــدة  الرشكــة  وهــي 
مجــال التكنولوجيــا الصحيــة تأمــل 
أن يكــون طرحهــا موازيــا للمنافســة 
بينهــا وبــن "أورال يب" وغرهــا من 

منافسيها.
تؤكــد  الجديــدة  الفرشــاة  وعــن 
الــذكاء  تســتخدم  أنهــا  الرشكــة 
الفــم  صحــة  ملراقبــة  االصطناعــي 
وحامية األســنان بشــكل أفضل من 

التسوس.

وتتميز الفرشــاة بأنها تعمل بتقنية 
الـ"سينســيل كيــو" التــي تستشــعر 
واللثــة،  األســنان  تنظيــف  أثنــاء 
بهــا،  وتعتنــي  معهــام  وتتكيــف 
فريــدة  تنظيــف  تجربــة  يوفــر  مــام 
ومخصصــة، وتشــعر التقنيــة مبدى 
وتضبــط  األســنان  عــىل  الضغــط 

شدة االهتزازات لتناسبها.
مستشــعرات  فيليبــس  وتســتخدم 
الــذي  الضغــط  الكتشــاف 
التنظيــف  وحــركات  متارســه 
التــي  والتغطيــة  تســتخدمها  التــي 
املستشــعرات  وتراقــب  تحققهــا، 
الفرشــاة  اســتخدام  مــدة  أيًضــا 

وعدد مرات تنظيفها.
معظمنــا  أن  إىل  الرشكــة  ولفتــت 
أثنــاء  الضغــط  مــن  الكثــر  ميــارس 

التنظيــف، وهــذه الوحــدة الجديــدة 
مصممة للتخفيف من هذا االتجاه.
الفرشــاة  رأس  أن  الرشكــة  وتؤكــد 
يحتــوي عــىل مجموعــة جديدة من 
الشعرات الزاوية التي تزيل طبقة 
البــلك 20 مــرة أكــر مــن النــامذج 
الحاليــة مــع توفر مرونــة للتعويض 
جانــب  إىل  زائــد،  ضغــط  أي  عــن 

إزالة البقع والعناية باللثة.
وبحســب الرشكــة، ميكــن لألطراف 
 100 إىل  يصــل  مــا  إزالــة  املثلثــة 
% مــن البقــع يف أقــل مــن يومــن، 
تنظيًفــا  األطــول  الشــعرات  وتوفــر 
 15 عميًقــا للثــة أكــر صحــة حتــى 

مرة.
وتقــول الرشكة إن تطبيق "فيليبس 
يف  إرشــادات  يقــدم  سينســو" 
الوقت الفعي حول أفضل طريقة 
لتنظيــف أســنان األشــخاص، وكلام 
أصبحــت  لهــا،  اســتخدامك  زاد 

توصياتك أكر تخصيًصا.
ويضــع  فرشــك،  التطبيــق  ويتتبــع 
نصائــح  لــك  ويقــدم  التذكــرات، 
األســنان  تنظيــف  كيفيــة  حــول 
الوقــت،  ومبــرور  صحيــح،  بشــكل 
ســيكون الربنامج قادًرا عىل تقديم 
تقاريــر مرحليــة أســبوعية وشــهرية 

وحتى سنوية.
األســنان  فرشــاة  وتســتخدم 
الجديــدة رأًســا واحــًدا فقط متعدد 
حاجــة  هنــاك  وليــس  اإلمكانــات، 

لتبديل الرأس أثناء تغير األوضاع، 
بينــام ال تــزال تعــد بتنظيــف أفضــل 

مقارنة بالفرش الكهربائية.
جديــر بالذكــر أن رشكــة "كولجيــت" 
عــن  األخــرى  هــي  أعلنــت  كانــت 
ابتــكار فرشــاة أســنان باســم "ذا هــم" 
مــزودة مبستشــعرات ميكنهــا رصــد 
أســنانه  ينظــف  الشــخص  كان  إذا 
جيدا أم ال، وإذا كان هناك أي خطر 

محيط بأسنان املستخدم أم ال.
فرشــاتها  إن  كولجيــت  وقالــت 
تبعــث تقريــرا مفصــل حــول حالــة 
هاتفــه  إىل  الشــخص  أســنان 
استشــارة  ميكنــه  بحيــث  الــذيك، 
طبيبــه يف حالــة وجــود خطــر بأحــد 

األسنان.
مــن  املســتخدم  انتهــاء  وعنــد 
تتوهــج  أن  ميكــن  أســنانه  غســل 
"األبيــض"  ألــوان  بثلثــة  الفرشــاة 
العميــق،  التنظيــف  يعنــي 
و"األزرق" يعنــي تنظيــف متوســط 
عــادي، و"الــوردي" يعنــي الرسعــة 

املنخفضة يف تنظيف األسنان.

علماء يكتشفون 
أداة حربية مدهشة 

استخدمت قبل 
5 آالف عام

مدريد/ وكاالت:
عــر فريــق بحثــي متخصــص باآلثــار 
عىل أداة حربية قدمية فريدة جدا 
مــن  األوىل  اعتــربت  ومدهشــة، 
نوعها استخدمها إنسان عاش قبل 
5 آالف عــام. واكتشــف الباحثــون 
إشــبيلية  مدينــة  مــن  بالقــرب 
مدفونــة  برشيــة  بقايــا  اإلســبانية 
بطريقــة فريــدة، لكن اليشء األكر 
هــو  عليــه  العثــور  تــم  الــذي  غرابــة 
ســلح قديــم مصمــم بطريقة غريبة 

جدا وباحرتافية عالية وفريدة.
 "zmescience" وبحســب مجلــة
العلمية، وجد فريق البحث خنجر 
جميل جدا مصنوع من الكريستال 
الصخــري، بطول 8.5 بوصة، يعود 
تاريخــه بحســب التقديــرات ألكــر 

من 3 آالف عام قبل امليلد.
واعتــرب العلــامء، بحســب املجلــة، 
أن هذا السلح هو من "املجموعة 
الفنيــة  الناحيــة  مــن  تطــوًرا  األكــر 
واألكــر إثــارة لإلعجاب من الناحية 
مــادة  نقــاوة  بســبب  الجامليــة 
الكريســتال الصخــري واألكــر حدة 
عىل اإلطلق التي تم العثور عليها 

إلنسان ما قبل التاريخ".

فيليبس تطرح فرشاة أسنان بـ"الذكاء االصطناعي"


