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الدوحة/ فلسطني:
اســتقبل رئيس املكتب الســيايس 
هنيــة  إســاعيل  حــاس  لحركــة 
أمــس،  الحركــة  قيــادة  مــن  ووفــد 
الجهــاد  لحركــة  العــام  األمــني 
ووفــًدا  النخالــة،  زيــاد  اإلســامي 
العاصمــة  يف  الحركــة  قيــادة  مــن 
وبحثــت  الدوحــة.  القطريــة 
بيــان  بحســب  الحركتــني،  قيــادة 
التطــورات  "حــاس"،  عــن  صــادر 
وحــدة  اســتعادة  مبلــف  املتعلقــة 
وإنهــاء  الفلســطيني،  الشــعب 
إجــراء  قاعــدة  عــى  االنقســام 
الثاثــة:  مبســتوياتها  االنتخابــات 
والرئاســة،  الترشيعــي،  املجلــس 
والنتائــج  الوطنــي،  واملجلــس 
التطــورات.  هــذه  عــى  املرتتبــة 

متتــني  ســبل  بحثتــا  كــا 
الجبهــة الوطنيــة ملواجهــة 

غزة- رام الله/ فلسطني:
أمــس،  الفلســطينية،  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
جديــدة  إصابــة  و815  وفــاة،   15 تســجيل 
حالــة   1441 إىل  إضافــة  "كورونــا"،  بفــروس 
تعاٍف، يف الـ24 ساعة املاضية، يف قطاع غزة 

والضفة الغربية.

وفيــات   6 بغــزة،  الصحــة  وزارة  ســجلت  فقــد 
و413 إصابة جديدة بـ"كورونا"

و711 حالة تعاٍف، بعد فحص 1892 عينة.
وقالت الوزارة يف تقريرها اليومي: إن إجايل 

اإلصابــات بلــغ 76087، منهــم 7603 
متعافًيــا،  و38031  نشــطة،  حــاالت 

غزة/ محمد األيويب:
شــارك آالف الاجئني الفلســطينيني يف مخيم 
جباليا شايل قطاع غزة، يف مسرة احتجاجية 
الاجئــني  غــوث وتشــغيل  قــرارات وكالــة  عــى 
بربنامــج  املتعّلقــة  خدماتهــا  تقليــص  "أونــروا" 

التــي  املســرة  يف  املشــاركون  ورفــع  الغــذاء. 
دعت إليها اللجان الشعبية لاجئني، وفصائل 
"ال  بعضهــا:  عــى  كتــب  الفتــات  فلســطينية، 

الوكالــة،  خدمــات  لتقليــص  ال  وألــف 
الاجئــني  عــودة  بحــق  متمســكون 

الحركة األسرية: 
إغالق حسابات 

األرسى دليل عىل 
الروح االنهزامية 

لدى إدارات البنوك
غزة/ فلسطني:

عــّدت الحركــة الوطنية األســرة يف 
ســجون االحتــال اإلرسائيــي أمس 
حســابات  بإغــاق  البنــوك  قــرار 
الــروح  عــى  "دليــل  أنــه  األرسى 

االنهزاميــة التــي تحكمهــم، 
املطلقــة  وتبعيتهــم 

تنديد عـريب وغربـي واسع 
بتصديق )إرسائيل( عىل بناء 

)800( وحدة استيطانية بالضفة
عواصم/ فلسطني:

االحتــال  ســلطات  بقــرار  أمــس،  وغربيــة،  عربيــة  ومنظــات  دول  نــددت 
الغربيــة  بالضفــة  اســتيطانية  800 وحــدة  بنــاء  عــى  التصديــق  اإلرسائيــي 
بنيامــني نتنياهــو،  أمــس، أعلــن رئيــس وزراء االحتــال  املحتلــة. وأول مــن 

املســتوطنات  يف  اســتيطانية  وحــدة   800 بنــاء  عــى  املوافقــة 
مــن  أســبوع  نحــو  قبــل  يــأيت  قــرار  يف  املحتلــة،  الغربيــة  بالضفــة 

وفاة وخمس إصابات لعمال 
فلسطينيني  بحادث تصادم مع 

مركبة عسكرية إرسائيلية يف األغوار
األغوار/ فلسطني:

تــويف مواطــن وأصيــب خمســة آخــرون، مســاء أمــس، يف حــادث تصــادم بــني 
مركبة لعال فلسطينيني وأخرى عسكرية إرسائيلية يف منطقة املالح باألغوار 
الشــالية بالضفــة الغربيــة املحتلــة. وأفــادت مصــادر يف الهــال األحمــر بــأن 
ثاثة عال نقلوا إىل أحد املستشفيات داخل األرايض املحتلة عام 1948، 
م جثانــه، وثاثــة عــال ُنقلــوا إىل  وتــويف أحدهــم، وتوجهــت طواقمهــا لتســلُّ

مستشفى طوباس الرتيك الحكومي.

بحر يدعو "الشورى السعودي" 
إىل التدخل واإلفراج عن 

المعتقلني الفلسطينيني
غزة/ فلسطني:

بحــر،  أحمــد  د.  الفلســطيني  الترشيعــي  لرئيــس املجلــس  األول  النائــب  دعــا 
املعنيــة  الســلطات  لــدى  العاجــل  التدخــل  إىل  الســعودي  الشــورى  مجلــس 
وبخاصــة  اململكــة،  يف  السياســيني  الفلســطينيني  املعتقلــني  عــن  لإلفــراج 
الدكتور محمد الخرضي الذي تجاوز الثانني من عمره، ويعاين ظروًفا إنسانية 

ا عى حياته. وقال بحر يف رسالة  وصحية حرجة تشكل خطًرا حقيقيًّ
وجههــا إىل رئيــس مجلــس الشــورى الســعودي د. عبــد اللــه بن محمد 

للمرة األوىل فـي تاريخه.. 
"بتسيلم" يطلق عىل )إرسائيل( 

وصف "دولة الفصل العنرصي"
القدس املحتلة/ األناضول:

األرايض  يف  اإلنســان  لحقــوق  اإلرسائيــي  املركــز  أطلــق  األوىل  للمــرة 
عنــري  فصــل  "دولــة  وصــف  )إرسائيــل(  عــى  "بتســيلم"،  املحتلــة 
ــل "بتســيلم" يف "ورقــة موقــف"، صــدرت أمــس، قــراره  )أبارتهايد(".وعلَّ

بــأن "النظــام اإلرسائيي يســعى إىل تحقيــق وإدامة تفوق يهودي 
)األبيــض  البحــر  إىل  )األردن(  النهــر  مــن  املمتــدة  املســاحة  يف 

)19( وفاة 
و)9589( إصابة 

بـ"كورونا" يف 
)إرسائيل(
النارصة/ فلسطني:

االحتــال  ســلطات  أعلنــت 
 19 تســجيل  أمــس،  اإلرسائيــي، 
جديــدة  إصابــة  و9589  وفــاة، 

وقالــت  كورونــا.  بفــروس 
اإلرسائيليــة  الصحــة  وزارة 

يف أثناء لقاء بالدوحة

هنية والنخالة يبحثان تطورات القضية الفلسطينية

غزة-الدوحة/ نور الدين صالح:
الدوليــة  العاقــات  مكتــب  رئيــس  د  شــدَّ
حــاس  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  يف 
الدكتــور مــوىس أبو مرزوق، أمس، عى أن 
االنتخابات الفلسطينية القادمة "لن تجرى 
تحــت ســقف اتفاقيــة أوســلو"، كاشــًفا عــن 

بقطــاع  الخاصــة  القطريــة  املنحــة  متديــد 
غــزة عاًمــا جديــًدا، وتوقــع يف ســياق آخــر 
الخليجيــة  للمصالحــة  إيجابيــة  انعكاســات 
عى القضية الفلسطينية، مؤكًدا بالتوازي 
مــع ذلــك عــدَم وجــود أي وســاطات إلعــادة 

العاقة مع النظام السوري.

التــي  مــرزوق"  "أبــو  تريحــات  وجــاءت 
تطــرق فيهــا إىل أكــر مــن ملــف، يف لقــاء 
حــواري خــاص عقدتــه صحيفة "فلســطني" 
آخــر  لبحــث  "زوم"،  تقنيــة  عــرب  أمــس 

عــى  السياســية  املســتجدات 
مبشــاركة  الفلســطينية  الســاحة 

محافظات/ محمد األيويب:
أمــس  قــوات االحتــال اإلرسائيــي  جرفــت 
مســاحات مــن أرايض املواطنــني، وأزالــت 
مواطًنــا   11 واعتقلــت  زراعيــة،  منشـــأة 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  محافظــات  يف 
العــرشات  مســتوطنون  اقتلــع  حــني  يف 

مــن األشــجار املثمــرة يف شــال الخليــل، 
واعتدوا عى املواطنني.

شــال  االســتيطان  ملــف  مســؤول  وقــال 
جرافــات  إن  دغلــس:  غســان  الضفــة، 
تجريــف  عمليــات  يف  رشعــت  االحتــال 
قريــة  شــال  ميــادي"  "أبــو  منطقــة  يف 

عينابوس، القريبة من مستوطنة "يتسهار" 
جنوب نابلس.

عمليــات  يف  تصاعــًدا  هنــاك  أن  وأضــاف 
االســتياء عــى األرايض وتجريفهــا بهــدف 

عــى  املســتوطنات،  توســيع 
حساب أرايض املواطنني.

نفذ حملة دهم وتفتيش واعتقل )11( مواطًنا

االحتالل ُيجّرف أرايض ويزيل 
منشأة بالضفة ومستوطنون 

يقتلعــون عشـرات األشجــــار

)1441( حالة تعاٍف
)15( وفاة و)815( إصابة جديدة 

بفريوس "كورونا" يف غزة والضفة

مسرية شمايل غزة احتجاًجا 
عىل قرار تقليص خدمات "أونروا"
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يف لقاء حواري خاص مع صحيفة "  فلسطني  "

أبو مرزوق: االنتخابات لن ُتجرى 
تحت سقـف أوسلــو وتمديــد 
المنحــة القطريــة عاًما جديًدا

 :" مصدر لـ"
عباس ُيحيل )15( قاضًيا 

إىل التقاعد المبكر
رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:

رئيــس  أن  لــع،  مطَّ قضــايئ  مصــدر  مــن  "فلســطني"  صحيفــة  علمــت 
الســلطة محمــود عبــاس أحــال إىل التقاعــد قرابــة 15 قاضًيــا ناشــطني 
ضــد مجلــس القضــاء األعــى االنتقــايل وإجــراءات الســلطة التنفيذيــة 
ضد السلطة القضائية. وأكد املصدر – الذي طلب عدم الكشف عن 
هويته- أن القضاة املحالني إىل التقاعد ال تتجاوز أعار الواحد منهم 

50 عاًمــا. واتخــذ عبــاس قــرار إحالتهــم إىل التقاعــد ألســباب 
سياسية وليست قانونية، وفق املصدر ذاته. وأضاف أن قرار 

 هنية يف أثناء استقباله وفد حركة الجهاد برئاسة النخالة يف العاصمة القطرية الدوحة أمس 

 د. موىس أبو مرزوق يف أثناء اللقاء الذي عقدته صحيفة فلسطني عرب الفيديو يف غزة أمس    ) تصوير / رمضان األغا ( 

االحتالل يواصل البناء والتوّسع يف إحدى مستوطنات جنوب مدينة الخليل المحتلة أمس          ) أ ف ب (

2



أخبار األربعاء 29 جمادى األولى 1442هـ 13 يناير/ كانون الثاني 2
Wednesday 13 January 2021

FELESTEENONLINE

القدس املحتلة/ األناضول:
اإلرسائيــي  املركــز  أطلــق  األوىل  للمــرة 
املحتلــة  األرايض  يف  اإلنســان  لحقــوق 
"بتســيلم"، عــى )إرسائيــل( وصــف "دولــة 

فصل عنرصي )أبارتهايد(".
موقــف"،  "ورقــة  يف  "بتســيلم"  ــل  وعلَّ
صدرت أمس، قراره بأن "النظام اإلرسائيي 
يســعى إىل تحقيــق وإدامــة تفــوق يهــودي 
يف املســاحة املمتــدة مــن النهــر )األردن( 
إىل البحر )األبيض املتوسط("، يف إشارة 

إىل )أرض فلسطني التاريخية(.
اإلرسائيليــة  الحقوقيــة  املنظمــة  وقالــت 
الشــهرية "كل املنطقة التي تســيطر عليها 
ويف  األخــر  الخــط  -داخــل  )إرسائيــل( 
وقطــاع  القــدس  ورشقــي  الغربيــة  الضفــة 
غــزة- يقــوم نظــام واحــد يعمــل وفــق مبــدأ 
نظــام واحــد: تحقيــق وإدامة تفــوق جامعة 
أخــرى  جامعــة  عــى  )اليهــود(  البــر  مــن 

)الفلسطينيني(".
مبــا  الغربيــة  الضفــة  )إرسائيــل(  واحتلــت 
عــام  غــزة  وقطــاع  القــدس،  رشقــي  فيهــا 
ترفــض  الوقــت،  ذلــك  ومنــذ   ،1967
مبــدأ "حــل الدولتــني"، ومتنــع إقامــة دولــة 

فلسطينية مستقلة.
يف  مســتوطنات  )إرسائيــل(  وأقامــت 
الضفــة مبــا فيهــا القــدس، يقيــم فيهــا أكــر 

من 600 ألف شخص.
فصــل  نظــام  "إنــه  بتســيلم:  مركــز  وقــال 
عنرصي -أبارتهايد، يف الحالة اإلرسائيلية 
ليلــة وُضحاهــا  بــني  النظــام  مل ينشــأ هــذا 
وإمنــا متؤســس واتضحــت معاملــه مبــرور 

الزمن".
مبــرور  الخطــوات  هــذه  "تراُكــم  وأضــاف: 
الســنني وانعكاســها عــى نطــاق واســع يف 
القوانــني واملامرســة والدعــم الجامهــريي 
والقضايئ الذي حظيت به -كلها تؤســس 
قــد  النظــام  هــذا  أن  املــؤمل  لالســتنتاج 
تعريفــه  يقتــي  الــذي  الســقف  تجــاوز 

كنظام أبارتهايد".
وأشــارت ورقــة املوقــف إىل أن "الوســيلة 
)إرسائيــل(  تســخرها  التــي  األساســية 
هــي  اليهــودي  التفــوق  مبــدأ  لتحقيــق 
ــا  ودميوغرافيًّ ــا  جغرافيًّ الحيــز  هندســة 
ا: يديــر اليهــود حياتهــم يف حيــز  وسياســيًّ
بالحقــوق  فيــه  يتمتعــون  متواصــل  واحــد 

الكاملة وتقرير املصري".

تطويــر  منــع  عــى  أساًســا  تعمــل  هــي  بــل 
وهــدم  القامئــة  الفلســطينية  البلــدات 

املنازل التي ُبنيت فيها".
يهــود  "جميــع  أن  إىل  بتســيلم  أشــار  كــام 
-وكذلــك  وأحفادهــم  وأوالدهــم  العــامل 
الحصــول  لهــم  يحــق  وزوجاتهــم  أزواجهــم 
ال  حــني  يف  اإلرسائيليــة،  الجنســية  عــى 
ميكن ألي فلســطيني الهجرة إىل املناطق 
إذا  حتــى  )إرسائيــل(  عليهــا  تســيطر  التــي 
كان هــو نفســه أو جــده أو جدتــه قــد ُولــدوا 

يف هذه األرايض أو أقاموا فيها".
ســكان  مــن  للفلســطينيني  يحــق  وقــال: 
انتخابــات  يف  املشــاركة  الـــ48  أرايض 
الكنيســت )الربملــان اإلرسائيــي( تصويًتــا 
يقودهــا  مســاٍع  هنــاك  "ولكــن  وترشــيًحا 
عــن  الرعيــة  لنــزع  سياســيون  مســؤولون 

منتخبي الجمهور الفلسطينيني".
")إرسائيــل(  أن  إىل  "بتســيلم"  وأشــارت 
هي من ميلك كامل صالحيات البت يف 
الجهــة  الحيــاة هــذه، وهــي  جميــع نواحــي 
الوحيــدة التــي تقــرر وتديــر يف كل مــكان 
ونظــام  الســكان  ِســِجل  والبحــر  النهــر  بــني 
التنقــل  عــى  األشــخاص  وقــدرة  األرايض 

ذلــك،  عكــس  "وعــى  بتســيلم:  وقــال 
مقســم  حيــز  يف  الفلســطينيون  يعيــش 
إىل معــازل مختلفــة و)إرسائيــل( تقــرر أي 
الحقــوق متنــح للفلســطينيني يف كل مــن 
هذه املعازل وأيها تســلب، ويف جميعها 
هي حقوق منقوصة مقارنة بالحقوق التي 

يتمتع بها اليهود".
ولفــت يف هــذا الســياق إىل أنــه "منــذ عام 
نحــو  عــى  يدهــا  الدولــة  وضعــت   1948
90 % مــن األرايض الواقعــة داخــل الخــط 
األخــر والتــي ُبنيــت فيها مئــات البلدات 

للسكان اليهود".
وتابع: "ومنذ عام 1967 تطبق )إرسائيل( 
السياســة نفســها يف الضفة الغربية حيث 
ُبنيت عى أرايض الفلســطينيني أكر من 
280 مســتوطنة يســكنها اليــوم 600000 

من اليهود اإلرسائيليني".
وأضــاف: "يف كل املنطقــة املمتــدة مــن 
النهــر إىل البحــر، مل ُتقــم الدولــة ولــو بلــدة 
واحــدة للســكان الفلســطينيني ســوى عدة 
لرتكيــز  )إرسائيــل(  أقامتهــا  وبلــدات  قــرى 
الســكان البــدو بعــد تجريدهــم مــن معظــم 
يحوزونهــا  كانــوا  التــي  امللكيــة  حقــوق 

وكذلــك  املغــادرة  أو  والدخــول  والحركــة 
ِسِجل الناخبني".

املناطــق  ســكان  "الفلســطينيون  وقــال: 
املحتلة ال يزالون تحت نظام عسكري يف 
الحصــار وســيطرة  الغربيــة وتحــت  الضفــة 
الخــارج يف قطــاع  مــن  الفعالــة  )إرسائيــل( 

غزة".
وأضاف: "إال أن مواصلة وصف )إرسائيل( 
بأنهــا دولــة دميقراطيــة تحتل مؤقًتا ماليني 
األشــخاص يف الطــرف اآلخــر هــو وصــف ال 

ميت للواقع بِصلة".
إلعــاد،  حجــاي  قــال  الصــدد  هــذا  ويف 
يف  "بتســيلم"،  ملنظمــة  العــام  املديــر 
)إرسائيــل(  يف  توجــد  "ال  املوقــف  ورقــة 
دميقراطيــة إضافــًة إىل احتــالل وإمنا نظام 
البحــر، وهــذا يحتــم  النهــر إىل  مــن  واحــد 
وأن  كاملــًة  الصــورة  إىل  ننظــر  أن  علينــا 

نسميها بدقة: أبارتهايد".
وأضــاف إلعــاد: "هــذه النظــرة اليِقظــة إىل 
الواقــع ال ينبغــي أن تــؤدي بنــا إىل اليــأس 
بــل عــى العكــس هــذا نــداء للتغيــري، ألن 
مــن أقامــوا هــذا النظام بــر وميكن للبر 

تغيريه إًذا".

لندن/ فلسطني:
متكــن الناشــط الفلســطيني اإلعالمــي زاهــر بــرياوي 
مــن إجبــار رشكــة "وورلــد تشــيك" اململوكــة لركــة 
"ريفينيتيف-Refinitiv" والتي كانت ســابًقا تابعة 
لوكالــة طومســون رويــرتز عــى إزالة اســمه مــن قوائم 
أي  ودون  حــق  وجــه  غــري  مــن  لهــا  التابعــة  اإلرهــاب 

مستندات قانونية.
مكتــب  يف  القانــوين  الفريــق  جهــود  وتكللــت 
املحامي فاروق بجوا، والحًقا يف "رشكة بريلنغتونز" 
بالنجــاح يف رد  اســتمرت عامــني،  والتــي  لنــدن  يف 
االعتبــار لبــرياوي وهــو رئيــس اللجنــة الدوليــة لكــر 
الحصار عن غزة، وتعويضه عن األرضار التي ترتبت 

عى وضع اسمه يف القامئة ظلاًم.
التواصــل  منتــدى  رئيــس  وهــو  بــرياوي،  وشــدد 
بيــان  يف  فــورم(  )يوروبــال  الفلســطيني  األورويب 
صحفي أمس، عى أن دفاع الفريق القانوين اعتمد 
أنــه مل يصــدر بحقــه أي حكــم  أساًســا عــى حقيقــة 
قضــايئ مــن أي جهــة رســمية معتربة يف أي دولة من 
دول العــامل، ومل يثُبــت بحقــه التــورط طيلــة حياتــه 
يف أي عمــل مخالــف للقانــون وميكن تصنيفه ضمن 

اإلرهاب.
"مؤسســة  أن  القانــوين  الفريــق  عــن  بــرياوي  ونقــل 
وورلد تشيك اعتمدت يف تصنيفها عى معلومات 
مغلوطــة مــن مواقــع إخباريــة غــري دقيقــة، وغالًبــا مــا 
تكون مدفوعة بدوافع سياســية وأجندات ال تســتند 
إىل أدلــة موضوعيــة، وكذلــك اعتمــدت عــى مواقــع 

وتصنيفات رسمية لدولة االحتالل اإلرسائيي".
مــا ورد عــن هــذه  لــدي يف أن كل  وقــال: "ال شــك 
عــن  الدفــاع  الفاعــل يف  يعــود إىل دوري  املصــادر 
تحــت  يعيــش  الــذي  الفلســطيني  شــعبي  حقــوق 
فضــح  يف  الســيايس  نشــاطي  وبســبب  االحتــالل، 

عنرصية دولة االحتالل".

إليهــا  ــال  توصَّ التــي  القانونيــة  التســوية  وتضمنــت 
خارج املحكمة -إضافة إلزالة اسم برياوي من قامئة 
املحامــني-  وأتعــاب  التعويضــات  ودفــع  اإلرهــاب 
ــا  قطعيًّ تؤكــد  الركــة  مــن  رســمية  برســالة  تزويــده 
يف  ملفــه  يف  واردة  كانــت  التــي  املعلومــات  أن 
قاعــدة البيانــات ســابًقا مل يقصــد منهــا، وال ينبغــي 
أن ُيفهــم منهــا بــأي حــال بأن لــه عالقة باإلرهاب، وأنه 
مل تتــم إدانتــه ُمطلًقــا بارتــكاب أي أعــامل إرهابية يف 

اململكة املتحدة وال يف أي مكان آخر.
وشــكر بــرياوي الفريــق القانــوين الــذي تــوىل القضية 
محــاوالت  كل  أن  مؤكــًدا  اإلنجــاز،  هــذا  وحقــق 
ولــن  عضــده،  يف  تفــت  لــن  واالتهامــات  التشــويه 
تثنيــه عــن االســتمرار يف عملــه ونشــاطه الســيايس 
يف أوروبــا دفاًعــا عــن قضيته الوطنية وحقوق شــعبه 
الذي يعيش تحت االحتالل اإلرسائيي العنرصي.

وقــال بــرياوي: "لــن أتوقــف عن جهــود فضح عنرصية 
وجرائــم دولــة االحتــالل ضمــن مــا تســمح بــه القوانــني 
الدوليــة. كــام يؤكــد انتــزاع هــذا النــرص أنــه ال يضيــع 

حق وراءه مطالب".
ووفق برياوي: "فإن هذه الخطوة تسببت يف إغالق 
يف  ناتويســت  بنــك  يف  لــه  الشــخيص  الحســاب 
بريطانيا منذ عام 2018 دون إبداء األسباب، وأدى 
إىل اإلرضار بســمعته والتأثــري الســلبي عــى أعــامل 
املؤسســات التي يقودها يف بريطانيا، وخاصة يف 
مجــال العمــل التضامنــي واإلعالمي والعمل الخريي 

واإلغايث لفلسطني".
مــن جهتــه، قــال املحامــي امُلــوكل بالقضيــة )مكتب 
ذلــك  يف  اعتمــدت  الركــة  "إن  بريلنغتونــز(: 
التصنيــف أساًســا عــى قوائــم اإلرهــاب التــي تعدهــا 
دولــة االحتــالل، وكذلــك عــى مواقــع إخباريــة غــري 
دقيقــة ورمبــا مدفوعــة بدوافــع وأجندات سياســية ال 

مصداقية لها، ومل تستند إىل أدلة موضوعية".

القدس املحتلة/ فلسطني:
جــدد نشــطاء مقدســيون أمــس الدعــوات 
الرافضــة  االعتصامــات  يف  للمشــاركة 
التجريــف  وجرائــم  االســتيطانية  للخطــط 
ســلطات  بهــا  تقــوم  التــي  املتواصلــة 
االحتــالل اإلرسائيــي يف "وادي الربابــة" 

ببلدة سلوان يف القدس املحتلة.
يف  محــي  مجلــس  رئيــس  وحــث 
عــن  الدفــاع  لجنــة  وعضــو  الربابــة،  وادي 
ســنينة،  أبــو  الكريــم  عبــد  ســلوان،  بلــدة 
املقدســيني عى املشــاركة يف التصدي 
اســتيالئه  ومحــاوالت  االحتــالل،  لجرائــم 

عى أرايض املواطنني يف البلدة.

أن  إىل  لــه  بيــان  يف  ســنينة  أبــو  وأشــار 
لالحتــالل  التابعــة  الطبيعــة"  "ســلطات 
تحاول االستيالء عى أرايض املواطنني، 
بالتزامن مع جلسة ملحكمة تخص قضية 
األرايض، محــذًرا مــن مغبــة العــزوف عــن 

املشاركة باالعتصامات والفعاليات.
عــى  مؤملــة  ســتكون  النتيجــة  أن  وأكــد 
عمليــة  وقــف  عــدم  حــال  الجميــع، 
املســتوطنون  ســيجد  حيــث  االســتيالء، 
املســاكن  عــى  للســيطرة  لهــم  حجــة 

والبيوت واألرايض.
عــى  يعمــل  االحتــالل  أن  إىل  ولفــت 
لليهــود  مخصــص  اســتيطاين  حــي  بنــاء 

الربابــة  وادي  حــي  هــي  كاملــة  إعالميــة 
الــذي يحــاول االحتــالل فــرض واقع جديد 
فيــه، حيــث اســتوىل عــى أراضيــه وفرض 
ســيطرته عليهــا بزعــم أنهــا أرايض حدائــق 

عامة وسياحية.
اعتصمــوا  قــد  ســلوان  حــي  أهــايل  وكان 
أراضيهــم  يف  املــايض  الخميــس 
املوجودة يف حي وادي الربابة للتصدي 

ملحاوالت االحتالل تجريفها.
"ســلطة  اقتحــام  رفضهــم  األهــايل  وأكــد 
الحــي،  يف  أراضيهــم  الطبيعــة"  حاميــة 
وتجمهــروا نســاء ورجــااًل وأطفــااًل ملنعهــم 

بكل الوسائل املتاحة.

الفرنســيني يف أعــى حــي وادي الربابــة، 
يف  لذلــك  الالزمــة  التحتيــة  البنيــة  وأعــد 
الخطــوة  هــذه  أن  إىل  منبهــا  املنطقــة، 
كــام  مســتوطنة  إىل  لتحويلهــا  مقدمــة 
األرايض  يف  مســتوطنة   11 مــع  حــدث 
أقــام  حيــث   ،1967 عــام  احتلــت  التــي 
وجيلــو،  زئيــف،  "جفعــات  مســتوطنات 
ومعاليــه أدوميــم، وجبــل أبــو غنيــم"، يف 
األرايض التــي اســتولت عليهــا مــا تســمى 
أنهــا  بذريعــة  الطبيعــة"  حاميــة  "ســلطة 

مناطق خراء.
يف  األهــم  القضيــة  أن  ســنينة  أبــو  وذكــر 
حملــة  إىل  تحتــاج  التــي  األيــام،  هــذه 

ووجــه أهــايل ســلوان رســالتهم لالحتــالل 
األوراق  ميلكــون  أرضهــم،  هــذه  بــأن 
لهــا، ولــن  التــي تثبــت ملكيتهــم  الثبوتيــة 
مهــام  فيهــا  مخططاتــه  بتنفيــذ  يســمحوا 

كان الثمن.
يقــارب  ملــا  اليــوم  املقدســيون  ويخضــع 
33 ألف قرار هدم، ونصف ســكان مدينة 
القــدس أُجــربوا عى هجرهــا إىل خارجها 
بســبب منعهــم مــن اســتصدار رخــص بناء 
منازلهــم وأراضيهــم وهدمهــا ومصادرتهــا، 
الوحــدات  آالف  مئــات  بنــاء  مقابــل 
للمســتوطنني  االســتيطانية  الســكنية 

وتسهيل حياتهم.

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
قضــايئ  مصــدر  مــن  "فلســطني"  صحيفــة  علمــت 
لــع، أن رئيــس الســلطة محمــود عبــاس أحــال إىل  مطَّ
مجلــس  ضــد  ناشــطني  قاضًيــا   15 قرابــة  التقاعــد 
الســلطة  وإجــراءات  االنتقــايل  األعــى  القضــاء 

التنفيذية ضد السلطة القضائية.
عــن  الكشــف  عــدم  طلــب  الــذي   – املصــدر  وأكــد 
هويتــه- أن القضــاة املحالــني إىل التقاعــد ال تتجــاوز 

أعامر الواحد منهم 50 عاًما.
التقاعــد ألســباب  إحالتهــم إىل  قــرار  واتخــذ عبــاس 

سياسية وليست قانونية، وفق املصدر ذاته.
وأضاف أن قرار إحالة القضاة إىل التقاعد يعود إىل 
نشاطاتهم ضد مجلس القضاء االنتقايل ومطالبتهم 
دســتوري،  غــري  لكونــه  حلــه؛  بــرورة  املتواصلــة 

وتشكيل مجلس قضاء أعى دائم.

رام الله/ فلسطني:
محمــود  الســلطة  رئيــس  قــرار  الحــق  مؤسســة  رفضــت 
عبــاس تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة وإصــدار القــرار 
بقانــون بشــأن تشــكيل املحاكــم، والقــرار بقانــون بشــأن 

املحاكم اإلدارية بهذا التوقيت.
هــذه  إصــدار  أمــس  نــر  بيــان  يف  املؤسســة  وعــّدت 
املرتبطــة  اإليجابيــة  األجــواء  ظــل  يف  التعديــالت 
بإنهــاء االنقســام وإجــراء االنتخابــات العامــة التريعيــة 
والرئاســية، وعــدم االنتظــار إلجــراء االنتخابــات، ووجــود 
الســيايس  االنقســام  حالــة  مــن  يعــزز  منتخــب،  برملــان 
الحاصــل، مبــا فيــه االنقســام يف الســلطة القضائيــة بــني 

الضفة والقطاع.

بقانــون  قــراًرا  أصــدر  أن  ســبق  عبــاس  أن  إىل  يشــار 
التعديــل  يجيــز  القضائيــة  الســلطة  لقانــون  معــدل 
إىل  قــاٍض  أي  إحالــة  األعــى  القضــاء  ملجلــس 
التقاعد؛ إذا كان لديه خدمة مقبولة للتقاعد مدتها 
15 ســنة، وإذا كانــت أقــل مــن ذلــك يف حــدود 10 
ســنوات أو أكــر؛ يحــال إىل االســتيداع إلكــامل مــدة 

التقاعد.
قراَرْيــن  عبــاس  أصــدر   ،2019 متــوز  يوليــو/  ويف 
-وفًقــا  حــلَّ  القضائيــة،  الســلطة  بشــأن  بقانــون 
ل مجلًســا  ألحدهــام- مجلــس القضــاء األعــى، وشــكَّ
ض – انتقالًيــا بحجــة "إصــالح القضــاء". يف حــني خفَّ

مبوجب اآلخر- سن تقاعد القضاة إىل 60 عاًما.
الســاحة  يف  كبــرًيا  جــداًل  أثــارا  القــراران  وهــذان 
ه تغواًل  ــد لإلصــالح، وبــني مــن عــدَّ الحقوقيــة بــني مؤيِّ

من السلطة التنفيذية عى القضاء.

وأكــدت أن هــذه التعديــالت متنــح الشــعور للجميــع أن 
الحديث عن املصالحة وإجراء االنتخابات ما زال بعيد 

املنال.
وأشــارت إىل أن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة بقــرار 
الشــأن  التدخــل يف  لنهــج  اســتمرار  إال  هــو  "مــا  بقانــون 
القضــايئ، وهــدر ملبــدأ الفصــل بــني الســلطات، ومبــدأ 

سيادة القانون كأساس للحكم الرشيد".
وشــددت املؤسســة عى رضورة إجراء أي تعديل عى 
منتخــب  برملــان  خــالل  مــن  القضائيــة  الســلطة  قانــون 

دميقراطيا.
أنهــا ســتصدر ورقــة  بيانهــا إىل  وأشــارت املؤسســة يف 

موقف شاملة بشأن القرارات بقانون املذكورة.

بحر يدعو "الشورى السعودي" 
إىل التدخل واإلفراج عن 

المعتقلني الفلسطينيني
غزة/ فلسطني:

دعــا النائــب األول لرئيــس املجلــس التريعــي الفلســطيني د. أحمــد بحــر، 
الســلطات املعنيــة  لــدى  العاجــل  التدخــل  الســعودي إىل  الشــورى  مجلــس 
وبخاصــة  اململكــة،  يف  السياســيني  الفلســطينيني  املعتقلــني  عــن  لإلفــراج 
مــن عمــره، ويعــاين ظروًفــا  الثامنــني  الــذي تجــاوز  الخــري  الدكتــور محمــد 

ا عى حياته. إنسانية وصحية حرجة تشكل خطًرا حقيقيًّ
وقــال بحــر يف رســالة وجههــا إىل رئيــس مجلــس الشــورى الســعودي د. عبــد 
اللــه بــن محمــد آل الشــيخ: إن املجلــس التريعــي يتطلع إىل بناء مســتويات 
بــني املجلســني، لدعــم  متقدمــة مــن التنســيق املشــرتك، وتوطيــد العالقــة 
ظــل  يف  والدوليــة  اإلقليميــة  املحافــل  يف  الفلســطينية  القضيــة  وإســناد 
التحديــات واألحــداث الراهنــة. ومثــن إنجــاز املصالحــة الخليجيــة ونجــاح قمــة 
هــا خطــوة مهمــة عى طريق  مجلــس التعــاون الخليجــي يف دورتهــا الـــ41، بعدِّ
مّل شــمل األمة ورأب الصدع بني أقطارها، وتعزيز عنارص وحدتها ومتاســكها 
األمــة  وشــعوب  الشــقيقة خاصــة،  الخليجيــة  الشــعوب  تطلعــات  يحقــق  مبــا 
العربيــة واإلســالمية عامــة. وهنــأ بحــر آل الشــيخ عــى تجديــد الثقــة لــه وتوليــه 

رئاسة مجلس الشورى السعودي، متمنًيا له املزيد من التوفيق والسداد.
وأكــد متانــة العالقــات األخويــة والتاريخيــة التــي تجمــع الشــعبني الســعودي 
والفلســطيني، مســتذكًرا الدور التاريخي الذي اضطلعت به اململكة، وعى 
العزيــز يف دعــم  بــن عبــد  رأســها خــادم الحرمــني الريفــني امللــك ســلامن 

الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضيته العادلة.

مسرية شمايل غزة احتجاًجا عىل 
قرار تقليص خدمات "أونروا"

غزة/ فلسطني:
الفلســطينيني يف مخيــم جباليــا شــاميل قطــاع غــزة،  شــارك آالف الالجئــني 
يف مســرية احتجاجيــة عــى قــرارات وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني "أونــروا" 

تقليص خدماتها املتعّلقة بربنامج الغذاء.
ورفــع املشــاركون يف املســرية التــي دعــت إليهــا اللجــان الشــعبية لالجئــني، 
وفصائل فلسطينية، الفتات كتب عى بعضها: "ال وألف ال لتقليص خدمات 
الوكالة، متمسكون بحق عودة الالجئني وموحدون يف وجه تقلصات الوكالة، 

من حقي الحليب والطحني ومن حقي العودة لفلسطني".
بــرورة  وطالبــت اللجــان الشــعبية لالجئــني شــامل غــزة، مــن إدارة "أونــروا" 
الرتاجــع فــوًرا عــن قراراتهــا وتقليــص خدماتهــا وعدم التســليم باملــربرات التي 

يختلقها "املرتبصون" بالقضية الفلسطينية الوطنية.
تقليــص  قــرارات  أن  ديــاب،  نبيــل  تــاله  بيــان  يف  الشــعبية  اللجــان  وعــّدت 
لتقويــض  التمويــل  بقطــع  الفلســطينيني  ابتزازيــة ضــد  الخدمــات، محــاوالت 

األونروا وإنهاء دورها، يف إطار تصفية قضية الالجئني.
وأكد دياب أنه يتحتم عى املفوض العام لألونروا فيليب الرايزين، واألمني 
العام لألمم املتحدة تحمل مسؤولياتهم بهذا الخصوص، ال سيام أن الوكالة 

أنشئت مبوجب قرار أممي.
أو  الغــوث  وكالــة  دور  مــن  باالنتقــاص  يقبلــوا  لــن  الالجئــني  أن  عــى  وشــّدد 
الشــعب  نكبــة  عــى  الوحيــد  التاريخــي  الشــاهد  هــا  بعدِّ بهيئتهــا،  املســاس 
الفلســطيني.بدورها أكــدت القــوى الوطنيــة واإلســالمية أن قضيــة الالجئــني 

قضية وطنية وليست إنسانية، "ولن نقبل بغري العودة بدياًل".
وشــددت القــوى يف بيــان لهــا، قــرأه عبــد القــادر أبــو مهــادي، عــى رضورة أن 
ترتاجــع إدارة الوكالــة عــن قراراتهــا املتعلقــة بتقليــص خدماتهــا واالبتعــاد عــن 

التصنيف والتمييز بني الالجئني يف مناطق عملياتها الخمس.
وحــذر أبــو مهــادي إدارة الوكالــة مــن إرصارهــا عــى تقليــص خدماتهــا، مبــا يف 
ذلــك رواتــب املوظفــني وكل العاملــني يف مرافقهــا. ودعــت القــوى الوطنيــة 
الجامهــري الفلســطينية وقواهــا ولجانهــا الشــعبية إىل االســتمرار بالفعاليــات 
االحتجاجيــة وإبــراز خطــورة مــا يرتتب عى محاوالت مترير تلك التقليصات، 

ا بشأن قضية الالجئني. ا ووطنيًّ مبا يعزز التفاًفا شعبيًّ

تواصل الدعوات للتصدي لجرائم االحتالل يف "وادي الربابة" بالقدس

دفعت له تعويضات مالية
"وورلد تشيك" تزيل "زاهر برياوي" من قائمة اإلرهاب

للمرة األوىل يف تاريخه.. "بتسيلم" يطلق عىل )إرسائيل( وصف "دولة الفصل العنرصي"

مصدر لـ"فلسطني": عباس ُيحيل 
)15( قاضًيا إىل التقاعد المبكر

"الحق" ترفض قرار عباس تعديَل 
قانون السلطة القضائية

الحركــة األســرية: إغــالق حســابات 
األرسى دليل عىل الروح االنهزامية 

لدى إدارات البنوك
غزة/ فلسطني:

عــّدت الحركــة الوطنيــة األســرية يف ســجون االحتــالل اإلرسائيــي أمــس 
قــرار البنــوك بإغــالق حســابات األرسى أنــه "دليــل عــى الــروح االنهزاميــة 

التي تحكمهم، وتبعيتهم املطلقة لالحتالل".
وقالت الحركة يف بيان صحفي: إن "البنوك تناست أنها مل تكن لتكون 
هــا مؤسســات  بعدِّ الجامهــريي حولهــا وتبنيهــا ودعمهــا  االلتفــاف  لــوال 

وطنية وجب دعمها والوقوف إىل جانبها".
وأعربت عن أسفها ملا قامت به إدارات البنوك "بطعن النضال الوطني 
التبعيــة  واختيارهــا  الحائــط،  بعــرض  النضاليــة  القيــم  ورضب  بالظهــر، 

لالحتالل عى حساب أبناء شعبنا".
الوطنيــة  االلتفــاف حــول قضايانــا  الحركــة جامهــري شــعبنا إىل  ودعــت 
والتصدي لهذه الظاهرة ملا فيها من تبعات خِطرة"، مؤكدة أنها سترع 
املفســدين  مــن  الطغمــة  لهــذه  للتصــدي  الخطــوات  مــن  العديــد  يف 
العمــالء. ووجهــت الحركــة لرئيــس الســلطة محمــود عبــاس نــداًء عاجــاًل 
بــرورة التدخــل وأخــذ قــرار حاســم يف هــذه املســألة، ألن فيهــا اعتــداء 
واضًحــا عــى دمــاء الشــهداء وتضحيــات األرسى، "وتجــاوًزا للعهــد الذي 

قطعتموه عى أنفسكم بعدم املساس بهذه الرائح من شعبنا".
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إعـالن طـرح عـطاء توريد أجهزة حاسوب محمولة 
 PSCF-W-01- 2021 لطالب المرحلة الثانوية والمراكز المستضيفة
تنفــذ مؤسســة إنقــاذ الطفــل - فلســطني مــروع التعليــم املســاند للطــاب األيتــام ضمــن مكــون 
الشــمولية  الرعايــة  لتقديــم  يهــدف  والــذي  السادســة،  "الســنة  األيتــام  رعايــة  لربنامــج  "وجــد" 
للتنميــة  قطــر  صنــدوق  مــن  رئيــي  بتمويــل  تأسيســه  تــم  والــذي  األيتــام،  للطــاب  واملســتدامة 
ومساهمة بنك فلسطني وصندوق الحاج هاشم الشوا للوقف الخريي وإرشاف مؤسسة التعاون.

لــذا تعلــن املؤسســة عــن طــرح عطــاء توريــد أجهــزة حاســوب محمولــة لطلبــة 
املرحلة الثانوية واملراكز املســتضيفة، وذلك حســب الروط واملواصفات 

وجدول الكميات الخاصة باملروع وحسب التفاصيل التالية: 

فعــى الــركات التــي ترغــب باملشــاركة يف العطــاء التوجــه للحصــول عــى نســخة منــه مــن مقــر 
جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطني الكائن يف غزة- شارع الصناعة- دوار الدحدوح، عامرة 
دلــول، الطابــق الرابــع خــال ســاعات الــدوام الرســمية مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثالثــة 
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 قطاع غزة 
واملؤهلني )درجة التصنيف- حســب نوع املروع( علام بأن آخر موعد لتســليم وثائق 
العطــاء هــو الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر مــن يــوم الثاثــاء املوافــق )01/19 /2021( يف 

مقر جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطني. ولن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد.
- يجب عى املتقدم للعطاء أن 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 معرتف بــه من قبل 
ســلطة النقــد عــى أن تكــون األســعار والكفالــة ســارية املفعــول لفــرتة 90 يوًما 

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. 

إنقــاذ  مقــر جمعيــة مؤسســة  عــى  االتصــال  االستفســار ميكــن  مــن  - ملزيــد 
الطفل-غزة- فلسطني هاتف رقم 082626285  

إعالن طرح مناقصة رقم : )1/2021(
 Danish Muslim تعلــن جمعيــة فــارس العــرب للتنميــة واألعــامل الخرييــة بتمويل مــن
Aid )DMA(  و بإرشاف  مؤسسة التعاون ضمن مروع  )تزويد حزمة مابس شتوية 
)توريــد وتوزيــع   (عــن طــرح مناقصــة    21/20 غــزة  لألطفــال ذوي االحتيــاج يف قطــاع 
مابس شــتوية لألطفال( وميكن للركات ذات الخربة واالختصاص واملســجلة رســميا 
الحصــول عــى وثائــق العطــاء ابتــداء مــن يــوم الثاثــاء  املوافــق 2021/1/12 م مقابــل 
رسم مايل ال يرد مقداره )100 دوالر أمرييك(، وذلك من مقر  الجمعية )غزة– الجاء  

– مفرتق الغفري – عامرة حامدة –الدور االول ( وذلك وفق الروط التالية:
القيمــة  لرضيبــة  شــاملة  األمريــيك  بالــدوالر  األســعار  تعئبــة  األســعار:   .1

املضافة و يجب تقديم فواتري رضيبية.
2. كفالــة دخــول العطــاء: يجــب أن تكــون كافة العطاءات مصحوبة بتأمني أويل 

بنسبة 5 % من إجاميل قيمة العطاء بالدوالر أمرييك، وذلك عى شكل كفالة 
بنكيــة أو شــيك مصــدق مــن أي بنــك معتمــد لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية و 
عى أن يكون عرض األســعار والكفالة ســارية املفعول لفرتة 60 يوًما عمل من 

تاريخ اإلقفال، ولن تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
3. احضار عينة من كل صنف مدرج يف وثائق العطاء عند تسليم كراس العطاء.

4. تجزئــة العطــاء : يحــق إلدارة الجمعيــة تجزئــة العطــاء ألي عــدد مــن العطــاءات، أو 

إلغاء العطاء دون إبداء األسباب. كام يحق للجمعية إعادة طرح املناقصة بشكلها 
الحايل أو بإضافة أي تعديل كام تراه مناسًبا وبدون اعرتاض من املتقدمني. 

ملزمــة  غــري  للتنميــة  الخرييــة  واالعــامل  للتنميــة  العــرب  فــارس  جمعيــة   .5

بالرتسية عى أقل األسعار و بدون إبداء األسباب.
6. االجتــامع التمهيــدي: ســيتم عقــد اجتامع متهيــدي يوم الخميس املوافق 

2021/1/14 وذلك الساعة 11:00 صباحا يف مقر الجمعية

7. تسليم العطاءات: آخر موعد لتسليم العطاءات هو يوم االثنني املوافق 

2021/1/18 م وذلك الساعة 00 :12 ظهرا يف مقر جمعية فارس العرب 

للتنميــة واألعــامل الخرييــة – غــزة- الجاء-مفــرتق الغفري–عــامرة حــامدة–
الدور االول و لن ينظر يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.

8. فتــح املظاريــف: ســيكون الســاعة 12:00 ظهــًرا يف نفــس اليــوم املحــدد 

لتسليم العطاءات يف نفس املكان و بجلسة علنية ملن يرغب يف الحضور 
من الركات التي تقدمت بعرض سعر فقط. 

9. رســوم اإلعــان: عــى مــن يرســو عليــه العطــاء ملــدة يومــني متتاليــني و 

تدفــع لحظــة توقيــع العقــد. يف حــال التجزئــة، يتــم دفع قيمة اإلعــان من قبل 
الفائزين بحيث يكون متناسًبا مع قيمة الرتسية عى كل مورد فائز. 

10. عــى الفائز/يــن بالعطــاء مراعــاة اتخــاذ اإلجــراءات االحرتازيــة والوقائيــة الازمــة حســب 

توجيهــات جهــات االختصــاص خــال عمليــة توريد وتســليم وتوزيع املابس. كام يجب عى 
ومعقــامت(  )كاممــات  الشــخصية  والحاميــة  الوقايــة  مســتلزمات  توفــري  الفائــزة  الركــة/ات 
لطاقم العمل وأيضا للمستفيدين الذين مل يراعوا إجراءات السامة والوقاية خال التوزيع .

ملزيد من االستفسار ميكن التواصل واالستفسار عى األرقام التالية:
هاتف رقم   2897100- 08 خلوي 435635- 0599

تعلــن جامعــة األقصــى بغــزة عــن رغبتهــا فــي طــرح العطــاء رقــم 
) 2020-2021/13(

والخــاص بتقديــم خدمــات استشــارية لالشــراف على 
مشــروع إنشــاء وتشــطيب مبنى المختبــرات العلمية 

في حرم الجامعة- غزة الحرازين.
فعى الراغبني يف االشرتاك يف العطاء التقدم للشؤون اإلدارية واملالية – دائرة اللوازم 
واملشرتيات- الفرع الرئيي الحرازين– مبنى الشئون االدارية الجديد، وذلك للحصول 
عى كراس العطاء مقابل رسوم غري مسرتدة )50 دوالرا( خمسون دوالرا امريكيا ال غري، 

يف موعد أقصاه يوم األحد املوافق 2021/1/17م الساعة الواحدة ظهرًا.
علــاًم بــأن آخــر موعــد لتســليم كراس العطــاء إلدارة الجامعة هــو يوم الخميس 

املوافق 2021/1/21 الساعة الحادية عرة صباحا بالظرف املختوم.
مالحظة:-  

1. تكلفة اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

2. كفالــة دخــول العطــاء مبلــغ مقطــوع بقيمــة 1500 دوالر أمريــيك نقــدًا أو 

شيك بنيك مصدق صادر من البنك. 
3. ســيتم عقــد جلســة متهيديــة يــوم االثنــني بتاريــخ 2021/1/18م الســاعة 

العارشة صباحًا يف قاعة السيمينار بحرم الجامعة بغزة الحرازين.
4. أن يكــون املتقــدم مصنفــا ك/مكتــب او رشكــة استشــارية مــن قبــل هيئــة املكاتــب 

الهندسية بنقابة املهندسني وأن يكون مرخصا له العمل بالتخصصات الخمسة التالية 
وعــى  مشــاريع(  ادارة  وصحــي-  ميكانيــيك  كهربــاء-  انشــايئ-  )معــامري-  األقــل  عــى 
املشرتك تقديم شهادة التصنيف االصلية وسارية املفعول عند رشاء كراس العطاء.

5. أن يكون للمكتب خربة سابقة وموثقة يف هذا املجال.

6. جميع املعامات سوف تتم يف املبنى الرئيي بغزة/ الحرازين/ جامعة 

األقىص/ الشئون االدارية واملالية.
إدارة جامعة األقىصوالله ويل التوفيق ,,

طرح عطاء 
رقم 2021/13 - 2020

 )SYFS2021/ 01( إعالن طرح عطاء رقم
توريد طرود صحية 

تعلــن جمعيــة إنقــاذ املســتقبل الشــبايب عــن طــرح عطــاء توريــد طــرود صحيــة 
رقــم:)SYFS2021/01( ضمــن مــروع تحســني التعلــم لألطفــال والطائــع 
املترضريــن مــن األزمــة اإلنســانية بغــزة مــن خــال الولــوج إىل التعلــم النشــط 

واالنضباط اإليجايب والتعليم العاجي بالراكة مع منظمة اليونيسيف.
عــى الراغبــني باالشــرتاك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملالية عى 

العنوان التايل: جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب
العنــوان: غــزة – الرمــال – شــارع الحلبــي – خلــف مــول االندلســية – عــامرة 

املعتز – الطابق االريض ، الهاتف: 2820092
وذلــك للحصــول عــى كــراس العطــاء ورشوطــه مقابــل دفــع مبلــغ 200 شــيقل 
خال ســاعات الدوام الرســمي من األحد حتى الخميس من الســاعة 09:00 
صباحًا اىل الساعة 04:00 عرصًا علاًم بأن آخر موعد لتسليم كراس العطاء 
للشؤون اإلدارية واملالية هو يوم الخميس املوافق 2021/01/21 الساعة 

12:00 ظهرًا بالظرف املغلق املختوم.

رشوط ملقدم العطاء:
1. الحصول عى كراس العطاء ابتداًء من يوم األربعاء املوافق 2021/01/13.

الــركات  لــدى  وجــدت  إن  وتســاؤالت  استفســارات  عــى  للــرد  التمهيــدي  االجتــامع   .2

املشاركة يف العطاء فقط يوم األربعاء املوافق 2021/01/20 الساعة 12:00 ظهرًا.
3. فتح املظاريف يوم األحد املوافق 2021/01/24 الساعة 2:00 ظهرًا.

مــن  قيمتهــا )5%(  بنكيــة  بكفالــة  العطــاء مصحوبــة  كراســة  تكــون  أن  يجــب   .4

إجاميل قيمة األسعار املقدمة )عى شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك مصدق( 
بحيث تكون الكفالة سارية املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.

5. عى من يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة %10 سارية 

ملدة 3 شهور من اجاميل قيمة العطاء.
6. تكلفة اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

7. لجنة فتح العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب.

8. عــى الراغبــني باملشــاركة يف العطــاء إرفــاق الوثائق املوضحة أدناه حيث 

سيتم استثناء أي رشكة غري ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
• ارفاق صورة عن فاتورة الركة وســند القبض الرســميني مع كراس العطاء 

يف الظرف املغلق. 
• ارفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري ورخصة العمل سارية املفعول.

• ارفاق نسخة محدثة من شهادة خلو الطرف من دائرة الرضيبة.
• ارفاق نسخة من شهادة الوزارة املختصة التي توضح نشاط ومجال عمل الركة.

اإلداريــة  بالشــؤون  االتصــال  الرجــاء  واالستفســارات  املعلومــات  مــن  ملزيــد 
واملالية عى هاتف جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب التايل: 2820092

أعلن أنا املواطن / رجاء حسن عبد السام عكاشة عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 803337450فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / فادي زكريا عبد الوهاب حاوة عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 400922050فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن  يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / محمد أحمد شعبان الشندغيل عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 901335638فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  فريــد أحمــد صبيــح  أنــا املواطــن / محمــود  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 801768482فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

العقاد لـ"فلسطني": استقرار 
نسيب وتراجع يف أعداد 

اإلصابات بـ"كورونا" يف غزة
غزة/ صفاء عاشور:

العقــاد،  يوســف  الطبيــب  األورويب  غــزة  مستشــفى  مديــر  أكــد 
وتراجًعــا يف  النســبي  االســتقرار  مــن  يشــهد حالــة  غــزة  قطــاع  أن 
املنحنــى الوبــايئ، يف حــني يتعلــق بأعــداد املواطنــني املصابــني 

بفريوس كورونا.
األورويب  املستشــفى  إن  "فلســطني":  لصحيفــة  العقــاد  وقــال 
املتخصص الستقبال الحاالت الحرجة والصعبة شهد أيًضا حالة 

من االستقرار والرتاجع يف املنحنى عموًما.
وأضاف العقاد يف الوقت ذاته أن هذا "ليس معناه بداية لرتاجٍع 
املاضيــة  قبــل  الليلــة  ففــي  اإلصابــات،  أعــداد  يف  ودائــٍم  فعــيلٍّ 
ُأدِخلــت 8 حــاالت للعنايــة املركــزة، وهــذا يعطــي مــؤرًشا عــى أن 

مرحلة الذروة مل تنتِه فيام يتعلق بحاالت اإلصابات".
وأكــد أن املستشــفى األورويب مــا زال يجهــز نفســه ليكــون قــادًرا 
خــال  للمستشــفى  تــأيت  أن  ميكــن  حــاالت  أي  اســتيعاب  عــى 
الفــرتة القادمــة وخاصــة خــال مــا تبقى من ينايــر، حيث ُيتوقع أن 

يشهد ذروة يف أعداد املصابني بالفريوس.
تــزال  الـــ48 ال  الــدول املجــاورة لقطــاع غــزة وأرايض  ونبــه إىل أن 
تواجــه ارتفاًعــا يف املنحنــي، وعليــه فــإن القطــاع ليــس ببعيــد عــن 
حصــول األمــر ذاتــه فيــام يتعلــق بزيــادة أعــداد الحــاالت التــي قــد 

ُتسجل يف األسابيع القادمة.
ورجح أن يتسبب املنخفض الجوي املتوقع مساء اليوم األربعاء 
مرجًعــا  كورونــا،  بفــريوس  املصابــة  الحــاالت  أعــداد  ارتفــاع  يف 
داخــل  االجتامعــي خاصــة  التباعــد  إجــراءات  إلغــاء  إىل  الســبب 
البيوت، وزيادة التقارب وإغاق األبواب والشــبابيك ومنع تهوية 

املنزل بسبب انخفاض درجات الحرارة.
املستشــفى  داخــل  املوجــودة  بالحــاالت  يتعلــق  فيــام  أمــا 
املصابــة  والخطــرية  الحرجــة  الحــاالت  الســتقبال  املتخصــص 
بفــريوس كورونــا، أوضــح العقــاد أن مجمــل الحاالت املوجودة يف 
مستشــفى غــزة األورويب بحاجــة إىل الدعــم بأجهــزة األكســجني 
املختلفة سواء أجهزة األكسجني الصناعي أو األكسجني القناع.

ونبه إىل أن محطة توليد األكسجني املتربع بها من دولة اإلمارات 
عــى  الضغــط  مــن  التخفيــف  يف  ســاهمت  املتحــدة  العربيــة 
املستشــفيات، كــام متكــن مستشــفى غــزة األورويب مــن إرجــاع 

املحطات التي تم استعارتها من املستشفيات األخرى.
ولفت العقاد إىل أن مستشــفى غزة األورويب ســيكون مؤّمن إىل 
حــد كبــري بالنســبة الحتياجاتــه مــن ضــخ األكســجني الــازم بشــده 
ملــرىض كورونــا، مســتدرًكا: "إال أن املستشــفى مــا زال يعاين من 
قلة عدد األرّسة وأنه بحاجة إىل 200 رسير طبي ليواصل تقديم 

الخدمة الصحية للمرىض املصابني بالفريوس".

تحديات العقيدة القتالية 
اإلسرائيلية في لبنان وغزة

رئيــس  أفيــف كوخــايف منصــَب  تــويل  أيــام قليلــة ميــر عامــان عــى  بعــد 
أركان جيش االحتال، وهي مناســبة لتحديد النقاط الرئيســة يف برنامجه 
ومفهومــه التشــغييل، ألنــه منــذ واليتــه يف ينايــر 2018، ومــع خوضه عدد 
مــن الحمــات العدوانيــة ضــد قطــاع غــزة، لكنــه خــرج منهــا بطعــم مريــر يف 
فمــه. يحتمــل أن يكــون كوخــايف أول رئيــس أركان للجيــش حــدد أهــداف 
التحتيــة إلطــاق  البنيــة  بتدمــري  وتتمثــل  اندالعهــا،  قبــل  املقبلــة  الحــرب 
الصواريخ، زاعاًم رضورة أال تنتهي أي حرب قادمة مبا انتهت بها الحروب 
األخرية، سواء حرب لبنان الثانية 2006 أم حرب غزة 2014، إذ واصلت 
قــوى املقاومــة هــز الجبهــة الداخليــة اإلرسائيليــة حتى اللحظــة األخرية من 
الحــرب. يعتقــد اإلرسائيليــون أن حــزب اللــه وحــامس فهــام "علــم النفــس" 
اإلرسائيــيل، لــذا حرصتــا عــى إطاق النار عى "إرسائيل" حتى اللحظات 
األخــري،  الصــاروخ  مســتودعاتهام  يف  بقــي  مــا  املواجهــة،  مــن  األخــرية 
ويعتقد كوخايف أن إنكار قدرتيهام لن يســاهم يف تحقيق انتصار واضح 
محــاوالت  إحبــاط  مــن  كثــف  ولذلــك  املســتقبلية،  املعركــة  ســاحة  يف 
التسلل الحدودية، ومنع األرضار التي تلحق باملرافق االسرتاتيجية، رغم 
أن هــذا ال يكفــي. االختبــار العمــيل لفرضيــة كوخــايف يف الحــرب املقبلــة 
الشــاملية والجنوبيــة  الجبهتــني  تتمثــل يف كيفيــة كشــفه للمقاتلــني يف 
يف املناطــق الحرضيــة أو الريفيــة أو املفتوحــة، عــرب ربــط جميــع وحــدات 
يف  املدفعيــة  ملســئول  التحــدث  مــن  الطيــار  يتمكــن  بحيــث  الجيــش، 
امليــدان، وتوجيــه بعضهــام للهــدف املعــادي. يف الوقــت ذاتــه، يبــدي 
كوخــايف اقتناعــا بــأن أفضــل طريقــة لهزميــة قــوى املقاومــة، تبــدأ وتنتهــي 
طريقــة  توجــد  ال  وغــزة،  لبنــان  إىل  األرض  دخــول  ودون  بريــة،  بعمليــة 
لوقفهــا، لتقليــل األرضار التــي ســتعانيها الجبهــة الداخلية، مع أن جرناالته 
يعلمون أن االجتياح يحتاج ملعلومات استخباراتية دقيقة، وكيفية جلب 
اســتخبارات العــدو املختبــئ، فالطائــرة دون طيــار تقــدم صــورة للمقاتــل 
عــى األرض، واملعلومــات القادمــة مــن الســفن البحريــة قبالــة غــزة تقــدم 
مساهمتها الخاصة، ويبقى السؤال اآلن عن كيفية ربط كل يشء، ووضع 

الصورة يف راحة كل مقاتل يف القطاع.
منصــات  االحتــال  جيــش  طــور  األخــرية،  الســنوات  يف  أنــه  العلــم  مــع 
تكنولوجيــة تعــرض نفــس الصــورة لجميــع األســلحة، وهــو نــوع مــن التطبيق 
الــذيك الــذي يجلــس عــى جهــاز لوحــي، وكل مــن يحملــه أمامــه يــرى مــا 
يحدث يف منطقة العدو، فإذا اكتشفت طائرة معادية يف مكان مخفي، 
االســتخباراتية  املعلومــات  تكــون  بحيــث  الفــور،  عــى  تحديــده  ميكــن 

الجديدة مرئية للجميع.
يف  الحــدود  خلــف  ــا  قويًّ ا  عــدوًّ هنــاك  أن  يعلــم  كوخــايف  أن  الخاصــة 
الســاحتني الشــاملية والجنوبيــة، فمقاتلــو حــزب اللــه وحــامس يف 2021 
تدريًبــا،  وأكــر  أقــوى  فهــم  و2014،   2006 عــام  مقاتــيل  نفــس  ليســوا 
وتكنولوجيــا،  معــدات  لديهــم  الصعبــة،  املعــارك  يف  خــربة  ويحــوزون 

ومعرفة مبا ينتظرهم من معارك ومواجهات عسكرية ضارية.

الدوحة/ فلسطني:
اســتقبل رئيــس املكتب الســيايس 
هنيــة  إســامعيل  حــامس  لحركــة 
أمــس،  الحركــة  قيــادة  مــن  ووفــد 
الجهــاد  لحركــة  العــام  األمــني 
اإلســامي زيــاد النخالــة، ووفًدا من 
قيادة الحركة يف العاصمة القطرية 

الدوحة.
وبحثــت قيــادة الحركتــني، بحســب 
"حــامس"،  عــن  صــادر  بيــان 
التطورات املتعلقة مبلف استعادة 
الفلســطيني،  الشــعب  وحــدة 
وإنهــاء االنقســام عــى قاعــدة إجراء 
الثاثــة:  مبســتوياتها  االنتخابــات 
والرئاســة،  التريعــي،  املجلــس 
والنتائــج  الوطنــي،  واملجلــس 

املرتتبة عى هذه التطورات.
الجبهــة  متتــني  ســبل  بحثتــا  كــام 
التحديــات  ملواجهــة  الوطنيــة 
تصفيــة  محــاوالت  مــن  الخِطــرة 
وضــم  الفلســطينية  القضيــة 
ُحمــى  جانــب  إىل  األرايض، 
التــي أصابــت بعــض دول  التطبيــع 

املنطقة.
رضورة  عــى  الوفــدان  وشــدد 
اســتعادة  خطــوات  يف  االســتمرار 
إىل  للوصــول  شــعبنا  وحــدة 
اسرتاتيجية وطنية كفاحية موحدة 
الشــاملة  املقاومــة  قاعــدة  عــى 
الكفيــل  الوطنــي  الخيــار  هــا  بعدِّ
بتحقيــق أهــداف شــعبنا ومصالحــه 

العليا.
كام ناقشوا نقاًشا معمًقا التطورات 
اإلقليمــي  املســتويني  عــى 
والدويل، وانعكاساتها عى الواقع 
األوضــاع  ومســتقبل  الفلســطيني، 
ومتطلبــات  وامليدانيــة  السياســية 
التعامــل  وســبل  املقبلــة  املرحلــة 

معها.
املخاطــر  املجتمعــون  واســتعرض 
القــدس  مبدينــة  املحدقــة 
ميــر  التــي  والظــروف  املحتلــة، 

ســجون  يف  األبطــال  أرسانــا  بهــا 
العمــل  التــزام  وجــددوا  االحتــال، 
توفــري  ورضورة  تحريرهــم  عــى 
عــرّبوا  كــام  لهــم،  الكرميــة  الحيــاة 
عــن اعتزازهــم بتمســك شــعبنا يف 
الداخــل  يف  كافــة  وجــوده  أماكــن 
وعــدم  العــودة  بحــق  والخــارج 

التفريط فيه.
عــن  الحركتــني  قيــادة  وعــرّبت 
الشــقيقة،  قطــر  دور  تقديرهــام 
شــعبنا  لحقــوق  املســتمر  ودعمهــا 

وإنهــاء الحصــار عــن غــزة، وتخفيــف 
معاناة األهل هناك.

األخويــة  العاقــة  الجانبــان  وأكــد 
يف  الحركتــني  بــني  واملميــزة 
واســتمرار  املجــاالت،  مختلــف 
عــى  واملواقــف  الجهــود  تنســيق 
املســتوى الثنايئ وعى املســتوى 
ومســتمرة  دامئــة  بصفــة  الوطنــي 
ملواجهة كل التحديات، والتعامل 
الوطنيــة  القضايــا  مختلــف  مــع 

والسياسية وامليدانية.

غزة/ أدهم الريف:
العــايل،  والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  أعلنــت 
اســتكاملها االســتعدادات الســتئناف تدريــس 
الســادس  حتــى  األول  مــن  الصفــوف  طلبــة 
األســايس، اليــوم األربعــاء، وذلــك تنفيًذا لقرار 

خلية األزمة الحكومية.
ويف جولــة ملراســل صحيفــة "فلســطني" عــى 
عــدد مــن مــدارس املرحلــة األساســية، الحــظ 
املــدارس،  يف  واملعلــامت  املعلمــني  وجــود 
وســط إجــراءات تعقيــم ينفذهــا عــامل ملرافــق 
وأروقة املدارس، اســتعداًدا الســتقبال الطلبة 

اليوم.
وأكــد املديــر العــام للعاقــات الدوليــة والعامة 
اســتئناف  أن  املينــاوي،  معتصــم  الــوزارة  يف 
الكامــل  االلتــزام  وفــق  ســيجري  الدراســة 
وخطــة  الصحــي،  الربوتوكــول  يف  واملشــدد 
العــودة اآلمنــة الهادفة لتوفري البيئة املدرســية 
تحمــي  أن  شــأنها  مــن  التــي  اآلمنــة  الصحيــة 

طلبتنا من مخاطر فريوس كورونا.
وبــني املينــاوي لـ"فلســطني" أن االســتعدادات 
الدراســة  الســتئناف  الــوزارة  نفذتهــا  التــي 
لألبنيــة  كامــًا  وتطهــرًيا  تنظيًفــا  شــملت 

والســاحات  الصفيــة  والغــرف  املدرســية 
واملمرات، إضافة إىل تجهيز املواد التعليمية 
األكادمييــة املــراد تدريســها يف الفــرتة الزمنية 

املتبقية من الفصل الدرايس.
وأوضــح أن الطلبــة قســموا يف كل مدرســة إىل 
مجموعتــني؛ إذ يكــون دوام كل مجموعــة مــن 

ا. الطلبة يومني فقط أسبوعيًّ
وأهاب امليناوي بالطلبة والعاملني يف القطاع 
التعليمــي وأوليــاء األمــور واملجتمــع والــوزارات 
واملؤسســات، لــرضورة املســاهمة يف إنجــاح 

العملية التعليمية.

يف أثناء لقاء بالدوحة

هنية والنخالة يبحثان تطورات القضية الفلسطينية

"التعليم" تستأنف الدراسة اليوم لطلبة المرحلة األساسية

جانب من اللقاء يف العاصمة القطرية أمس
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في لقاء حواري خاص مع صحيفة "فلسطين"

أبو مرزوق: االنتخابات لن تجرى تحت سقف أوسلو ومتديـــــــــــــــد املنحة القطرية عاًما جديًدا

تعلــن بلديــة وادي غــزة عــن رغبتهــا يف بيــع قطــع ميكانيكيــة )قطــع غيــار( عن طريق 
املــزاد بالظــرف املختــوم، وعليــه مــن يرغــب بالدخول يف هذا املــزاد التوجه ملقر 
بلديــة وادي غــزة ملعاينــة القطــع عــىل أرض الواقــع وتقديم طلب للمزاد ، عىل أن 
تكــون مــدة تقديــم الطلبــات واملعاينــة مــن يــوم األربعــاء املوافــق 2021/01/13 

ولغاية يوم الخميس املوافق 2021/01/21 وفقا للرشوط التالية:
1(  استالم طلبات املزايدة من الدائرة الهندسية ببلدية وادي غزة يف أثناء 
ســاعات الــدوام الرســمي اعتبــاًرا مــن يــوم األربعــاء املوافــق 2021/01/13 

ولغاية يوم الخميس املوافق 2021/01/21.
 2( أن يقــوم املــزاود بإيــداع ووضــع ظــرف املــزاودة يف صنــدوق العطــاءات 

الخميــس  يــوم  مــن  ظهــًرا  عــرشة  الثانيــة  الســاعة  قبــل  لذلــك  املخصــص 
2021/01/21 لــدى الدائــرة الهندســية ببلديــة وادي غــزة ولــن يســمح ألي 

شخص بتقديم الظرف الخاص به بعد هذا املوعد.
الســاعة   2021/01/21 الخميــس  يــوم  املــزاودة  فتــح مظاريــف  ســيتم   )3

الثانية عرشة ظهًرا بصالة االجتامعات ببلدية وادي غزة.
4( يلتزم املزاود بتقديم كفالة تأمني ابتدايئ وهي عبارة عن شيك بنيك لدخول املزاد 

بنسبة %2 من قيمة املزاد سارية املفعول ملدة 30 يوًما من تاريخ تقديم املزاد.
5( يلتزم كل من يرسو عليه املزاد بدفع كامل املبلغ خالل 3 أيام من تاريخ 
اشعاره برسو املزاد عليه ويف حالة عدم الدفع خالل املدة املذكورة يحق 

للبلدية مصادرة التأمني مع مطالبة الرايس عليه املزاد بالتعويض. 
6( البلدية غري ملزمة بأعىل األسعار دون الحاجة لبيان األسباب.

7( رسوم رشاء كراسة العطاء 50 شيكاًل غري مسرتدة.

8( أجور اإلعالن عىل من يرسو عليه املزاد.

9( ملزيد من املعلومات يرجى االتصال عىل رقم 2891583-08.

   رئيس بلدية وادي غزة
أ. جرب أبو حجري

بيع قطع ميكانيكية )قطع غيار( عن 
طريق املزاد بالظرف املختوم

إعالن مزاودات
النيابة العامة

طــرح  عــن  واملاليــة  اإلداريــة  للشــؤون  العامــة  اإلدارة  العامــة/  النيابــة  تـعـلـــن 
مختلفــة  أصنــاف  مــزاودة  يف  للمشــاركة  وذلــك  املختــوم  بالظــرف  مــزاودة 
محجــوزة عــىل ذمــم قضايــا لــدى النيابــة العامــة تبعــًا للــرشوط واملواصفــات 

املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء.
البيانرقم املزاودةم
بيع مركبات محجوزةمزاودة رقم 12021/1
بيع مواتري كهرباء وأجهزة ضغطمزاودة رقم 22021/2
بيع ماكينة تصوير بالتات طباعةعرض سعر رقم 32021/3

فعىل الرشكات ذات االختصاص واملسّجلة رسميًا واألفراد الراغبني باملشاركة 
يف هــذه املــزاودة مراجعــة النيابــة العامــة - غــزة/ الدائــرة املاليــة مقابــل الجامعة 
كّراســة  عــىل  الحصــول  أجــل  مــن  الّرســمي  الــّدوام  أوقــات  خــالل  اإلســالمية 

املواصفات ووثائق العطاء مقابل مبلغ )150( شيكل غري مسرتّدة.
1. أجرة االعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

2. يجــب إرفــاق شــيك بنــيك معتمــد أو كفالــة بنكيــة معتمــدة صادريــن مــن 

موعــد  آخــر  مــن  يومــًا  ســتني  ملــدة  املفعــول  ســاري  دخــول"  كتأمــني  بنــك 
لتقديم العطاء.

3. تقدم األسعار بالدوالر والنيابة العامة غري ملزمة بقبول أعىل األسعار.

4. تتــم معاينــة االصنــاف يف ســاحة النيابــة غــزة – شــارع الثالثينــي – مقابــل 

الجامعة االسالمية.
5. للمراجعة واالستفسار جوال رقم : 0599736744

تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاله حســب 
البيانات و املواعيد التالية:-

املوافــق  الخميــس  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2021/01/21 وحتى الساعـة 12:00ظهرأ من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف يوم االثنني املوافق 2021/01/25 الساعة 11 صباحًا
- ميكن الحصول عىل مســتندات العطاء من دائرة املشــرتيات مبقر الرشكة الرئييس 
املـوافـــق   األربعــاء  يــوم  مــن  اعتبــارًا   " الثالثينــي   " النــارص  عبــد  جــامل  شــارع  بغــزة 

2021/01/13  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 50 شيكـل فقط ) غري مسرتدة ( .

- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة %3 مــن اجــاميل قيمــة العطــاء, 
مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا . 

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

- أجرة اإلعالن )ملدة يومني( عىل من يرسو عليه العطاء .
- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعالن .

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
للتواصل مع دائرة املشرتيات:

Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكرتوين •
• موبايل رقم : 0599300112 , 0599498293

 رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 01/ 2021

الخاصة:- تعاقد سنوي الستئجار 
مانوفات للعمل حسب الطلب

تعلــن بلديــة وادي غــزة عــن رغبتهــا يف بيــع كوشــوك عــن طريــق املــزاد بالظرف 
املختــوم، وعليــه مــن يرغــب بالدخول يف هذا املزاد التوجه ملقر بلدية وادي 
غزة ملعاينة الكوشوك عىل أرض الواقع وتقديم طلب للمزاد، عىل أن تكون 
 2021/01/13 يــوم االربعــاء املوافــق  مــدة تقديــم الطلبــات واملعاينــة مــن 

ولغاية يوم الخميس املوافق 2021/01/21 وفقا للرشوط التالية :-
1( اســتالم طلبــات املزايــدة مــن الدائــرة الهندســية ببلديــة وادي غــزة أثنــاء 

ســاعات الــدوام الرســمي بــدًءا مــن يــوم االربعــاء املوافــق 2021/01/13 
ولغاية يوم الخميس املوافق 2021/01/21.

 2( أن يقــوم املــزاود بإيــداع ووضــع ظــرف املــزاودة يف صنــدوق العطــاءات 

الخميــس  يــوم  مــن  ظهــًرا  عــرشة  الثانيــة  الســاعة  قبــل  لذلــك  املخصــص 
2021/01/21 لــدي الدائــرة الهندســية ببلديــة وادي غــزة ولــن يســمح ألي 

شخص بتقديم الظرف الخاص به بعد هذا املوعد.
الســاعة   2021/01/21 الخميــس  يــوم  املــزاودة  فتــح مظاريــف  3( ســيتم 

الثانية عرشة ظهًرا بصالة االجتامعات ببلدية وادي غزة.
4( يلتزم املزاود بتقديم كفالة تأمني ابتدايئ وهي عبارة عن شيك بنيك لدخول املزاد 

بنسبة %2 من قيمة املزاد سارية املفعول ملدة 30 يوًما من تاريخ تقديم املزاد.
5( يلتزم كل من يرسو عليه املزاد بدفع كامل املبلغ خالل 3 ايام من تاريخ 

اشــعاره برســو املــزاد عليــه، ويف حالــة عــدم الدفــع خــالل املــدة املذكــورة 
يحق للبلدية مصادرة التأمني مع مطالبة الرايس عليه املزاد بالتعويض . 

6( البلدية غري ملزمة بأعىل االسعار دون الحاجة لبيان االسباب.

7( رسوم رشاء كراسة العطاء 50 شيقل غري مسرتدة.

8( أجور اإلعالن عىل من يرسو عليه املزاد.

9( ملزيد من املعلومات يرجى االتصال عىل رقم 2891583-08.

   رئيس بلدية وادي غزة
أ.جرب أبو حجري

بيع كوشوك عن طريق املزاد 
بالظرف املختوم

وجــاءت ترصيحــات أبــو مــرزوق 
التــي تطــرق فيهــا إىل أكــر مــن 
خــاص  حــواري  لقــاء  ملــف، يف 
"فلســطني"  صحيفــة  عقدتــه 
أمــس عــرب تقنيــة "زوم"، لبحــث 
السياســية  املســتجدات  آخــر 
الفلســطينية  الســاحة  عــىل 
وكتــاب  شــخصيات  مبشــاركة 

ومحللني سياسيني.
رئيــس  إن  مــرزوق:  أبــو  وقــال 
عبــاس  محمــود  الســلطة 
قانــون  عــىل  تعديــالت  أجــرى 
ِفق عليه  االنتخابــات وفًقــا ملــا اتُّ
ُيعــرتف  أالَّ  عــىل  تنــص  ســابًقا 
كــرشط  أوســلو  باتفاقيــات 
االنتخابــات  إلجــراء  أســايس 
بعــض  إىل  إضافــة  القادمــة، 
أعطتهــا  التــي  التعديــالت 
حــامس لرئيــس اللجنــة املركزية 
يف  نــارص  حنــا  لالنتخابــات 

لقاءات سابقة.
أجريــت  التعديــالت  أن  وبــنيَّ 
مــن  ناضجــة  األمــور  وأصبحــت 
أجــل إصدار املراســيم الرئاســية 
التــي  باالنتخابــات،  الخاصــة 
تواريــخ  فيهــا  يكــون  أن  يجــب 
االنتخابــات:  لعقــد  محــددة 
والترشيعيــة،  الرئاســية، 

واملجلس الوطني.
يتعلــق  "فيــام  وأضــاف: 
د  ســُيحدَّ الوطنــي،  باملجلــس 
وليــس  انعقــاد املجلــس  موعــد 
االنتخابــات، نظــًرا لوجــود توافــق 

التعديــالت  وبعــض  فيــه  وطنــي 
مــدة  أن  الطفيفــة"، مشــرًيا إىل 
التواريــخ ســتكون يف غضــون 6 
أشــهر، ثــم بعدهــا يكــون هنــاك 
ووطنــي  ترشيعــي  مجلســان 
ورئاســة وحكومــة وحــدة وطنيــة 

واحدة.

وتابــع أبو مــرزوق: "نريد تجديد 
الرشعيات الفلســطينية ونجعل 
للشــعب الفلسطيني مكانة يف 
اختيار قياداته بحيث تكون كل 
مكوناتــه عــىل الطاولــة، ألنه دون 
االنتخابــات لــن يتحقق أي يشء 

من املسائل".
أن  مُيكــن  "ال  أنــه  عــىل  وشــدد 
تتبــدل الحالــة الفلســطينية دون 
نؤيدهــا  فنحــن  االنتخابــات، 
بــرشوط  إجرائهــا  عــىل  ووافقنــا 
بالتمثيــل  املتعلقــة  مــازن  أبــو 
إىل  الفًتــا  الكامــل"،  النســبي 
حــول  اتفقتــا  وفتــح  حــامس  أن 
لقــاء  يف  االنتخابــات  تفاصيــل 

إسطنبول املنعقد مؤخًرا.

فــإن  مــرزوق،  أبــو  وبحســب 
وافقــت  لفتــح  املركزيــة  اللجنــة 
كــام  إســطنبول،  اتفــاق  عــىل 
الســيايس  املكتــب  وافــق 
باســتثناء  ذلــك  عــىل  لحــامس 
التزامــن  وهــي  واحــدة  مالحظــة 
خيــار  ألنهــا  االنتخابــات،  يف 

وطني وليس لحامس فقط.
موضــوع  "انكفــأ  واســتطرد: 
وقتهــا،  جديــد  مــن  االنتخابــات 
إىل حــني تدخلــت بعض الدول 
وخاصــة قطــر التــي زارهــا عبــاس 
والتقــى بأمريها الشــيخ متيم بن 
تكــون  أن  إرصاره  وأكــد  حمــد، 
االنتخابــات ليســت متزامنة، بل 

متتالية، فهو جاد هذه املرَّة".
وأوضــح أن حــامس وافقــت مــرَّة 
بعــض  تكفلــت  بعدمــا  أخــرى 
ثــالث  عــىل  بإجرائهــا  الــدول 
مراحــل، مؤكــًدا أن عبــاس جــاد 
هــذه  االنتخابــات  إجــراء  يف 
األساســية  املشــكلة  ألن  املــرَّة 
الرشعيــات  تجديــد  يف  تكمــن 
مبــدى  الشــك  حالــة  ظــل  يف 
رشعيته، وأنه ال ميثل الكل بعد 
انتهــاء فــرتة الرئاســة، واملجلــس 
والحكومــة  ُملغــى  الترشيعــي 

لحزب واحد.
تكــون  أن  "نريــد  وتابــع: 
ونزيهــة،  حــرة  االنتخابــات 
يف  ممثليــه  ُيفــرز  والشــعب 
الترشيعي والرئاسة"، معرًبا عن 
أملــه أن تكون خطوة االنتخابات 

للشــعب  خــري  "فاتحــة 
عنهــا  يتمخــض  الفلســطيني 
االحتــالل  إلنهــاء  موقــف  وحــدة 
وكــر  الغربيــة  الضفــة  يف 
الحصــار عــن غــزة، ووضــع أوىل 

خطوات لتحرير فلسطني".
كام نفى أبو مرزوق تعرض حركة 
خارجيــة  ضغــوط  ألي  حــامس 
للقبــول  إقليميــة  أطــراف  مــن 
باالنتخابــات، مؤكــًدا أن الحركــة 
ينبــع  وقرارهــا  االنتخابــات  مــع 
بــأي  مــن مؤسســاتها، وال تقبــل 
ضغوط أو إمالءات من الخارج، 
مشــدًدا عىل أن "الضغوط خط 

أحمر بالنسبة لنا". 
املراســيم  إصــدار  أن  إىل  ونبــه 
يف  وطنــي  لقــاء  ســيتبعه 
القاهــرة،  املرصيــة  العاصمــة 
ســيبحث العديــد مــن امللفــات 
االنتخابــات  بعمليــة  الخاصــة 

نفسها".
النســبية  االنتخابــات  وحــول 
ال  أنهــا  أكــد  عليهــا،  املتفــق 
آخــر  طــرف  ألي  الفــوز  تتيــح 
يف  كان  كــام  ســاحقة،  بأغلبيــة 
االنتخابات الســابقة عام 2006 
حــامس  فيهــا  فــازت  والتــي 
املجلــس  مقاعــد  بأغلبيــة 

الترشيعي.
بــني  عــام  توجــه  إىل  وأشــار 
حركتــي حــامس وفتــح أن يكــون 
جمعــي  بشــكل  الحكــم  إدارة 
الوطنــي،  الــكل  فيــه  يشــارك 

وليس فصياًل واحًدا بعينه.
ويف ســياق إمكانية ترشــح زعيم 
التيــار اإلصالحــي يف حركــة فتح 
باالنتخابــات،  دحــالن  محمــد 
ليــس  حــامس  أن  عــىل  شــدد 
قيــادي  أي  مــن  موقــف  لديهــا 
للدخــول باالنتخابــات، مبيًنــا أن 
يف  هــي  اآلن  دحــالن  مشــكلة 
داخل حركة فتح وليس حامس.

ضمانات سياسية
إلنجــاح  ضامنــات  وجــود  وحــول 
مــرزوق:  أبــو  قــال  االنتخابــات، 
هــي  املوجــودة  الضامنــات  إن 
منهــا  أكــر  وأدبيــة،  "سياســية 
الضــامن  أن  مؤكــًدا  عمليــة"، 
يتعلــق باملصلحــة الفلســطينية 

ومصلحة السلطة يف إجرائها.
ونبــه عضــو املكتــب الســيايس 
معظــم  "قــدرة  أن  إىل  لحــامس 
الــدول الضامنــة عىل التأثري يف 
املوضوع الفلســطيني محدودة 
العربيــة  الــدول  ــت  تخلَّ أن  منــذ 
عــن تأييــد القضيــة الفلســطينية 

العربيــة،  الســالم  مبــادرة  يف 
لــإدارة  أصبــح  األكــر  والتأثــري 

األمريكية".
األهــم  املعــوق  أن  ورأى 
لالنتخابــات، أن تقــدم ســلطات 
إجرائهــا،  منــع  عــىل  االحتــالل 
القــدس  مدينــة  تحــرم  أن  أو 
ترشــح  أو  التصويــت  مــن 
ســكانها، أو أن تلجــأ ملنــع فريــق 
فلســطيني معني من أن يشارك 
سياســة  عــرب  االنتخابــات  يف 
االعتقاالت، أو تضغط ســلطات 
لعــدم  الســلطة  عــىل  االحتــالل 
مــن  حــامس  وحرمــان  انعقادهــا 

املشاركة فيها. 
حــامس  ترشــيح  مســألة  وحــول 
الســلطة  لرئاســة  قياداتهــا  أحــد 
أو دعــم مُرشــح آخــر، أوضــح أبــو 
مــرزوق أن هــذا األمــر مل ُيطــرح 
حتــى اآلن عــىل قيــادة الحركــة، 
إىل  منبًهــا  الدراســة،  قيــد  وهــو 
إصــدار  بعــد  بحثــه  ســيتم  أنــه 
املراسيم الخاصة باالنتخابات.

وبشــأن إدارة عمليــة االنتخابــات 
يف قطاع غزة، أكد أنها ســتكون 
العليــا  اللجنــة  إرشاف  تحــت 
الفلســطينية،  لالنتخابــات 
لــوزارة  ســتتجه  واألخــرية 
الداخليــة يف قطــاع غزة والضفة 
أجهــزة  وســتتعامل  الغربيــة، 

أمنها.

ســتعمل  غــزة  رشطــة  إن  وقــال: 
ومجريــات  األمــن  ضــامن  عــىل 
العملية االنتخابية بسالم، "ولن 
مــكان  مــن  رشطــة  اســترياد  يتــم 

آخر".
يكــون  أن  مــرزوق  أبــو  واســتبعد 

هنــاك عمليــات تزويــر يف نتائج 
االنتخابات، قائاًل: "ثقتنا بلجنة 
كبــرية،  واملرشفــني  االنتخابــات 
إىل  إضافــة  نزيهــة،  وســتكون 
مــن املرشــحني  الذاتيــة  الرقابــة 
التــي تشــارك يف  أو املكونــات 

االنتخابات".
المصالحة الفلسطينية

الفلســطينية  املصالحــة  وحــول 
املتعرة أكد أن حامس دفعت 
إمتامهــا،  ألجــل  كبــرية  أمثاًنــا 
لكونهــا مصلحــة وطنيــة تهــم كل 
الفلســطيني،  الشــارع  مكونــات 
ُتقــدم املصلحــة  أن  مُيكــن  "وال 

الخاصة عن العامة".
تســعى  "حــامس  وقــال: 
لعقــد  ســارعت  إذ  للمصالحــة، 
فــور  العامــني  األمنــاء  اجتــامع 
تنســيقها  وقــف  الســلطة  إعــالن 
األمنــي مــع االحتــالل، لكــن بعــد 
ملربعهــا  األمــور  عــادت  أشــهر 

السابق".
تســعى  حركتــه  أن  وبــنيَّ 
كانــت  مهــام  للمصالحــة 
يشء  أســمى  ألنهــا  الظــروف، 

غزة-الدوحة/ نور الدين صالح:
د رئيس مكتب العالقات الدولية في حركة المقاومة  شــدَّ
اإلســالمية حماس الدكتور موسى أبو مرزوق، أمس، على 
أن االنتخابات الفلسطينية القادمة "لن تجرى تحت سقف اتفاقية 
أوســلو"، كاشــًفا عــن تمديد المنحــة القطرية الخاصــة بقطاع غزة 
عاًمــا جديــًدا، وتوقع في ســياق آخر انعكاســات إيجابية للمصالحة 

الخليجية على القضية الفلســطينية، مؤكًدا بالتوازي 
مع ذلك عدَم وجود أي وساطات إلعادة العالقة مع 

النظام السوري.

)تصوير/ رمضان األغا( جانب من اللقاء 

ال فوز ألي طرف 
بنظام االنتخابات 

النسبية ومل 
نتعرض لضغوط 

إلجرائها.

رشطة غزة 
ستسيِّ العملية 
االنتخابية بسالم 

تحت إرشاف 
لجنة االنتخابات.



إعالن طرح عطاء رقم )2021-01(
توريد أغطية و ألبسة لألسر الفقيرة في قطاع غزة 

SP/01 /21   مشروع رقم
يعلــن اتحــاد األطبــاء العــرب – مكتــب فلســطني عــن طــرح عطــاء لتوريــد أغطيــة 
وألبســة لألرس الفقرية يف قطاع غزة الخاص مبرشوع كســوة الشــتاء ، وذلك وفقًا 
للمواصفات الفنية املذكورة يف وثائق العطاء، فعىل الرشكات ذات االختصاص 

واملسجلة رسميًا الراغبة يف التقدم لهذا العطاء مراعاة الرشوط التالية:
1. يجــب عــىل مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم فاتــورة  رضيبيــة أصليــة  مــع 

خصم منبع و خلو طرف .
2. يجــب أن يكــون العــرض ســاري املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 60 يومــًا مــن 

تاريخ تسليم العطاء.
3. عــىل املتقــدم للعطــاء أن يكــون حاصــال عــىل الرتاخيــص الالزمــة ملزاولــة 

أعامله من الجهات املختصة  وإرفاق نسخة منها ضمن وثائق العطاء.
4. يجب تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 5 % من قيمة العطاء باسم اتحاد 

األطباء العرب – مكتب فلسطني .
5. كل جهــة ترغــب يف التقــدم للعطــاء تســتطيع الحصــول عــىل نســخة مــن 

وثائق العطاء من مكتب اتحاد األطباء العرب مقابل مبلغ غري مسرتد وقدره 
)NIS 200( فقط  مئتان شيكل ال غري.

6. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات بالظــرف املغلــق املختــوم هــو يــوم الثالثــاء 

املوافــق 2021/01/19 م الســاعة 12:00 ظهــرًا، حيــث ُتســلم وثائــق العطــاء 
مقــر  خلــف  أنصــار-  دوار  غــرب   - غــزة  مدينــة  يف  الكائــن  االتحــاد  مكتــب  يف 
اليونيســكو مبارشة وســيتم فتح املظاريف يف نفس املكان ويف نفس املوعد 

بحضور من يرغب من املتقدمني للعطاء. 
7. رسوم اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

8. يحــق التحــاد األطبــاء العــرب إلغــاء العطــاء دون إبــداء األســباب وهــو غــري 

ملزم أيضًا بقبول أقل األسعار.
9. يحق التحاد األطباء العرب تجزئة العطاء.

لالستفســار يرجــى االتصــال عــىل هاتــف رقــم:2889095 - 08 أو جوال رقم 
: 0597969615  يوميــا مــا عــدا يومــي الجمعــة والســبت خــالل الفــرتة مــن 

الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساًء.

 إعالن عن استدراج عروض أسعار بالظرف المختوم
تعلن جمعية أطفالنا للصم عن استدراج عروض أسعار بالظرف املختوم 

للتعاقــد مــع خبــراء يف املجــاالت التاليــة ضمــن مــرشوع " بنــاء وتطويــر 
والتقييــم"  واملتابعــة  املنــارصة  مجــال  يف  للصــم  أطفالنــا  جمعيــة  قــدرات 

 " GIZ“ واملمول من املؤسسة األملانية للتعاون الدويل
Case Management Consultant 1. استشاري يف إدارة الحالة

2. مدرب يف مجال السيكودراما ورواية القصة

Psychodrama and Storytelling Trainer

Remote Psychosocial Trainer 3. مدرب يف مجال الدعم النفيس عن بعد

4. مدرب يف مجال استخدام منصات التعليم والدعم النفيس اإللكرتونية 

Using Online E-learning and Remote Psychosocial Platforms Trainer

Video Animation Trainer 5. مدرب يف مجال صناعة الفيديو واألنيميشن

Video Producer 6. صانع/ منتج فيديوهات

Video Animato 7. محرر فيديوهات

فعىل  املؤهلني والراغبني من الخرباء األفراد يف املشاركة التوجه للحصول 
عىل نسخة من رشوط املرجعية عىل العنوان التايل:

جمعيــة أطفالنــا للصــم، 72 شــارع فلســطني، مدينــة غــزة ، و ذلــك اعتبــارًا مــن 
يوم اإلثنني  املوافق ل 11 يناير 2021  و لغاية يوم الثالثاء  املوافق ل 17 
ينايــر 2021 ،  مــن الســاعة 9:00 صباحــًا حتــى الســاعة 2:00 ظهــرا و ذلــك 

وفق الرشوط التالية:
• تقديــم عــرض فنــي شــامال الســرية الذاتيــة حســب الــرشوط املذكــورة يف 

رشوط املرجعية إما باللغة اإلنجليزية أو العربية
• السعر بالشيكل

• يسلم العرضان املايل والفني يف ظرفني مغلقني ومنفصلني وذلك 
يف مقــر جمعيــة أطفالنــا للصــم الكائــن يف شــارع فلســطني بجــوار جامــع 

فلسطني- مدينة غزة
• أخر موعد لتقديم عروض األسعار يوم  الخميس 21 يناير 2021 الساعة 2 ظهرا
• جمعية أطفالنا للصم غري ملزمة بالرتسية عىل أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

• يحق للجمعية إلغاء العروض دون إبداء األسباب.
• سعر اإلعالن عىل من يرسو عليه العرض

• ملزيد من املعلومات يرجى االتصال عىل  هواتف الجمعية   2865468-2828495

جمعية أطفالنا للصم – غزة

ضمن مرشوع مســاعدات الكســوة الشــتوية ، تعلن جمعية الزكاة االســالمية 
– لجنة زكاة غزة عن طرح املناقصة التالية:

تعلــن جمعيــة الــزكاة االســالمية عــن طــرح عطــاء خــاص بتوفــري  كســوة شــتاء 
بنظام كوبون التســوق وذلك ضمن مرشوع الكســوة الشــتوية فعىل الراغبني 

بالتقدم مراعاة الرشوط التالية:
1. ميكن فقط ملحالت ورشكات املالبس املشاركة بالعطاء برشط أن يتوفر 

لديهــا ســجل تجــاري وأن تكــون مؤهلــة، ولديهــا خــربة جيــدة بهــذا النــوع مــن 
األعــامل، وأن تتوفــر لديهــا القــدرة عــىل توفــري الكميــات الالزمــة، ويجــب ان 

تكون ضمن النطاق الجغرايف الخاص مبدينة غزة فقط.
2. سيتم فتح املظاريف متام الساعة 12:00من ظهر يوم االثنني 2021/01/18

3. يجــب أن يكــون قــادر عــىل اصــدار فواتــري رضيبيــة وشــهادة اســتقطاع مــن 

رضيبة الدخل عند استحقاق الدفعات املالية.
4. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة دائرة املشرتيات خالل ساعات الدوام 

. الرسمي من الساعة 08:00 صباحًا حتى الساعة 01:30   مساءً 

إعالن عطاء رقم
GZ-2021 -02)اعالن عطاء توريد كسوة شتاء )جاكيت- بلوزة- حذاء

اعالن عطاء توريد أشجار زيتون
تعلن جمعية طريق الحياة- تركيا عن طرح عطاء توريد شتالت أشجار زيتون. فعىل 
الراغبني يف االشرتاك بالعطاء املذكور أعاله من الرشكات أو املؤسسات املختصة 
بهذا الشأن مراجعة الجمعية يف مقرها الكائن دير البلح _ شارع البيئة_ عامرة سعد 
بــن أيب وقــاص - الطابــق األول شــقة رقــم 103، للحصــول عــىل العطــاء، وذلــك خــالل 

ساعات الدوام الرسمي )من الساعة التاسعة صباحًا – وحتى الثانية بعد الظهر(.
تنويه: 

1. رشاء العطاء ابتداء من يوم األربعاء املوافق 2021/01/13م.

يــوم األربعــاء  بالظــرف املختــوم  النهــايئ لتســليم وفتــح العطــاء  2. املوعــد 

املوافق 2021/1/20م الساعة الثانية عرش ظهرًا.
3. أن يكون املتقدم للعطاء مؤهال وميلك شهادة ترخيص سارية املفعول 

وان يكون مصنفا، وأن يكون مسجال يف دوائر الرضيبة.
4. الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار ولها الحق يف تجزئة العطاء. 

5. أن يلتزم املورد باملواصفات املطلوبة واألسعار سارية املفعول ملدة ال 

تقل عن 90 يوما من آخر موعد لتسليم العطاء. 
6. يطلــب مــن املشــارك يف هــذه املناقصــة أن يقــدم ضامنــة بنكيــة بقيمــة 

)%5( مــن اجــاميل قيمــة املبلــغ الــذي تقــدم بــه الرشكــة بحيــث تكون ســارية 

املفعول ملدة 3 شهور من البنك الوطني اإلسالمي.
7. دخول العطاء برسوم نقدية )100( مئة شيقل غري مسرتدة.

8. ارفاق شهادة عدم خصم من املنبع عىل من يرسو عليه العطاء.

9. أجور اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

10. يجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الشيقل. 

11. لالستفسار نرجو االتصال عىل جوال رقم 0599951046

جمعية طريق الحياة

أعلــن أنــا املواطــن / بشــار رجــب عبــد الفتــاح العفيفــي عــن 
803680404  فالرجــاء ممــن  فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عبــد اللــه محمــد جميــل القانــوع عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   407993468 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / منــى محمــود صبحــي أبــو عبــدو عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم 931657417   فالرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا املواطــن / محمــد عبدالحكيــم عبدالعزيــز جــودة  أعلــن 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم 800519209فالرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / فــادي عبــد الهــادي عبــد الكريــم خــروات 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم 400742185فالرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / محمــود مفيــد محمــد ابــو وردة عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 800540833 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / انعــام صابــر محمــد ابــو ســامل عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 800100901 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / عــي غالــب ســعيد ابــو الفحــم عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 803729342فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

في لقاء حواري خاص مع صحيفة "فلسطين"

أبو مرزوق: االنتخابات لن تجرى تحت سقف أوسلو ومتديـــــــــــــــد املنحة القطرية عاًما جديًدا
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للشــعب الفلســطيني، مشــدًدا 
عــىل "رضورة تحقيــق الوحــدة، 
أوســلو  ملربــع  الذهــاب  وليــس 

املرفوض".
المساعدات القطرية

أبــو  أعلــن  آخــر،  جانــب  مــن 
املســاعدات  منحــة  أن  مــرزوق 
القطريــة ســُتمدد عاًمــا جديــًدا 
دوالر،  مليــون   30 بحــدود 
مشــرًيا إىل أن الســفري القطــري 
قطــاع  ســيزور  العــامدي  محمــد 

غزة نهاية الشهر الجاري.
القطــري  الدعــم  أهميــة  وأكــد 
الحصــار  ظــل  يف  غــزة  لقطــاع 
املفــروض عليــه منــذ أكــر مــن 

13 سنة.

مــن  املبذولــة  الجهــود  ومّثــن 
دعــم  يف  الشــقيقة  قطــر  دولــة 
وتقديــم املســاعدات للشــعب 
غــزة،  قطــاع  يف  الفلســطيني 
امللقــاة  األعبــاء  مــن  للتخفيــف 
األثــر  لهــا  والتــي  عاتقــه،  عــىل 

الكبري يف حياة املواطنني.
أبــو  نفــى  ويف ســياق مختلــف، 
مرزوق وجود أي وســاطة لعودة 
والنظــام  حــامس  بــني  العالقــة 
تتدخــل  "مل  قائــاًل:  الســوري، 
مــع  عالقتنــا  إلعــادة  دولــة  أي 

سوريا".
وأضاف: "ال يوجد أي اتصاالت 
رســمية مــع الحكومــة الســورية، 
وال يشء ملموس يف العالقات 

الحمساوية السورية".
املاليــة  "حــامس"  أزمــة  وحــول 
ليــس  حــامس  أن  عــىل  شــدد 
جــزءا منفصــال عــن مــن حولهــا، 
"تعيــش  كلهــا  املنطقــة  إن  إذ 

أزمة". 
دواًل  أن  إىل  مــرزوق  أبــو  ونبــه 
تعيــش  إقليميــة  مســتقرة 
والكهربــاء  الرواتــب  يف  أزمــة 
واالقتصاد، وهي تعود ألسباب 
غــري  غريهــا،  أو  إداريــة  عــدة، 
يعــود  حــامس  تعيشــه  مــا  أن 
الــذي  املقاومــة  ملــرشوع 
جــاء  مــن  "وهــو  بــه،  تتمســك 

بالحصار".
وبشــأن تدخــل حــامس يف حال 
انــدالع أي حــرب يف املنطقــة، 
قــال عضــو املكتــب الســيايس 
تقــرر  مل  حركتــه  إن  لحــامس، 
يف يــوم مــا ربــط مقاومتهــا بأيــة 
أحــداث يف املنطقــة والعكــس 

أيًضا.
وتابــع "قطــاع غــزة تعــرض لثالث 
لهــا،  أحــد  يتحــرك  ومل  حــروب 
كــام أن حــامس مل تتحــرك يف 
أي حــروب جــرت يف املنطقة"، 
لدينــا  "ليــس  أنــه  عــىل  مشــدًدا 
قــرار بربــط أنفســنا مــع أي جهــة 
مــا، وبوصلتنــا يف املنطقــة هي 

القدس وفلسطني".
التطبيع واملصالحة الخليجية

التطبيــع  وفيــام يتعلــق مبســألة 
أن  عــّد  االحتــالل،  مــع  العــريب 
عــام  أوســلو  اتفاقيــة  توقيــع 
"األســوأ"  كانــت   ،1993

دول  أمــام  املجــال  وفتحــت 
مــع  عالقاتهــا  لتطبيــع  كثــرية 
)إرسائيــل(، منبًهــا إىل أن عــدد 
عالقــات  نســجت  التــي  الــدول 
مــع االحتــالل بعــد أوســلو ارتفع 

من 60 إىل 180 دولة.

مــع  العــريب  التطبيــع  وعــّد 
عــىل  ا  جــدًّ "خطــًرا  االحتــالل 
والفلســطينيني  حــامس  حركــة 
إىل  الفًتــا  بأكملهــا"،  والقضيــة 
الــدول  بعــض  عالقــة  تراجــع 
بعــد  حــامس  مــع  العربيــة 
منــه  "ُيــراد  والــذي  التطبيــع، 
مهــامًّ  جــزًءا  )إرسائيــل(  جعــل 
مُيكــن  ال  وهــذا  املنطقــة"،  يف 
وحالــة  ــا،  طبيعيًّ يكــون  أن 
العــداء يجب أن تكون مســتمرة 

ومستعرة معه".
التــي  العوامــل  أهــم  أن  وأوضــح 
مقاومــة  خاللهــا  مــن  مُيكــن 
التطبيــع، هــي اتســاع العالقــات 
العربيــة  الــدول  يف  الشــعبية 
للضغــط عــىل حكوماتهــا لعــدم 

االنجرار ملربع التطبيع. 
املصالحــة  ملــف  ويف 
مــرزوق،  أبــو  عــرّب  الخليجيــة، 
يف  ــا  إيجابيًّ ُتؤثــر  أن  أملــه  عــن 
معتــرًبا  الفلســطينية،  القضيــة 
ترتيــب البيــت العــريب ووحــدة 

موقفــه هــو "إضفــاء قوّة لشــعبنا 
وقضيتنا الفلسطينية".

وأوضح أن ضعف الحالة العربية 
تنعكــس بالضعــف عىل القضية 
نســتطيع  "وال  الفلســطينية، 
والتفــرغ  اآلفــاق  يف  ننطلــق  أن 
للمحتــل واإلقليــم العــريب ميء 

بالترشذم". 
وأكــد أن الــراع العريب البيني، 
بحــركات  يســمى  مــا  ومحاربــة 
يلقــي  الســيايس،  اإلســالم 
حــامس  حركــة  عــىل  بظاللــه 
بشــكل خــاص، متابًعــا: "ســاحة 
الســعودية، يعتقــل فيــه إخواننــا 
بــال ذنــب ارتكبــوه، عــىل الرغــم 
مــن  هــي  الســاحة  هــذه  أن  مــن 
مــع  عالقــة  الســاحات  أقــدم 

حامس".
وأضاف أبو مرزوق أن املصالحة 
ومصلحــة  "خــري  الخليجيــة 
ولحركــة  ولقضيتــه  لشــعبنا 
حــامس، و"الجميــع انتر بهذه 
املصالحــة"، معرًبــا عن أمله يف 
الســعودية  الســلطات  تفــرج  أن 
الفلســطينيني  املعتقلــني  عــن 
لديهــا، مــع طــي صفحــة الخالف 

الخليجي.
باالنتخابــات  يتعلــق  وفيــام 
األمريكيــة، ذكــر عضــو املكتــب 
أن  لحــامس،  الســيايس 
بايــدن  جــو  الجديــد  الرئيــس 
مــن  وأقــدم  لـ)إرسائيــل(  مؤيــد 
ترامــب يف ذلــك مبراحــل، لكــن 
بهــا  يتكلــم  التــي  املنطلقــات 
وخــالف  اندفــاع  فيهــا  ترامــب 
األمريكيــة  السياســات  لــكل 

السابقة.
الوضــع  يكــون  أن  وتوقــع 
يف  ارتياًحــا  أكــر  الفلســطيني 
بســبب  "بايــدن"،  رئاســة  فــرتة 
تختلــف  قــد  التــي  السياســات 
عــن فــرتة ترامــب التــي شــهدت 
يف  حــامس  عــىل  التضييــق 
املحيــط االقليمــي والتأثري عىل 
واملعنــوي  الســيايس  الدعــم 

لها.

)تصوير/ رمضان األغا( جانب من اللقاء 

انعكاسات إيجابية 
للمصالحة الخليجية 

عىل قضيتنا وال 
اتصاالت مع النظام 

السوري.

الشهيد "صالح الدين".. دخل سجون االحتالل
صحيًحا وخرج مصاًبا بالرسطان!

القدس املحتلة- غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
"اإلهــامل الطبــي" سياســة إرسائيليــة يعانيهــا 
فغالبيــة  االحتــالل،  ســجون  يف  األرسى 
رين تستمر معاناتهم مع األمراض التي  املحرَّ
فتكــت بأجســادهم يف أثنــاء االعتقــال وكثــرٌي 
آخرهــم  وكان  بســببها،  الحًقــا  استشــهدوا 

ر محمد صالح الدين. الشهيد املحرَّ
واستشهد صالح الدين من بلدة حزما شامل 
رشقي القدس املحتلة، مساء أول من أمس، 
بعد رصاع مع مرض الرسطان الذي ُأصيب به 

يف سجون االحتالل.
إهمال متعمد

 20( شــقيقه  أن  الديــن  صــالح  رشــدي  يبــني 
عاًمــا( اعُتقــل مرتــني، األوىل: حينــام كان يف 
يف  والثانيــة:  شــهرين،  ملــدة  التاســع  الصــف 

عام 2018.
وأشــار إىل أن شــقيقه أصيــب يف قدمــه يف 
الفلســطينيني  الشــبان  بــني  مواجهــات  أثنــاء 
"حزمــا"  بلدتــه  يف  االحتــالل  جيــش  وجنــود 

قبيل اعتقاله بشهرْين.
وحكــم االحتــالل عــىل الشــهيد صــالح الديــن 
باالعتقــال ملــدة عاَمــنْي، يقــول رشــدي: "بعــد 
عــرشة شــهور مــن اعتقالــه أخــذ وزنــه ينخفــض 
الــوزن(  مــن  كيلوجراًمــا  عرشيــن  )فقــد  فجــأة 

وتتشكل بعض الكتل عىل يديه".
وأضــاف: "ظــل االحتــالل قرابــة خمســة أشــهر 
يرفــض عرضــه للكشــف الصحــي، متهــاًم إيــاه 
يعــاين  ومحمــد  والتمثيــل،  املــرض  بادعــاء 

معاناة شديدة".
وأوضــح أنــه وبعــد تفاُقــم حالتــه الصحيــة ُنِقــل 
إىل املشفى حيث تبني أنه مصاب بـ"رسطان 
كبــري،  بشــكل  جســده  يف  املنتــرش  العظــم" 
وبعد إعالن إصابته باملرض ظلَّ ذووه دون أي 
معلومــة عنــه فلــم يســمح االحتــالل للمحامــي 
بزيارتــه  األحمــر  والصليــب  لــوزارة األرسى  وال 

باملشفى.
مشــفى  يف  زيارتــه  مــن  املحامــي  ــن  ومتكَّ
"الرملــة" حيــث كان يف وضــع صحــي صعــب، 
وطالبــت العائلــة عــرب املحامــي باإلفــراج عنــه 
حتــى اســتجاب االحتــالل ملطالبهــم يف شــهر 

أغسطس 2019.
يقول رشدي: أفرجوا عنه بعد أن تأكدوا أنه ال 
يوجد له عالج حسب التقارير الطبية املرفقة 

معه فاملرض قد تفشَّ يف جسده".
وأضــاف: "االحتــالل هــو املســؤول عام حصل 
مع شقيقي بسبب إهامل عالجه حتى تفشَّ 
املرض يف جسده، كام أن محمد كان يخربنا 
مشــفى  يف  يعيشــه  كان  الــذي  العــذاب  عــن 

الرملة التي يصفها األرسى بـ"املقربة".
مــن  أن  ون  يعــدُّ األرسى  "كان  رشــدي:  وتابــع 
العــالج  إىل  ال  للمــوت  ذاهــب  للرملــة  ُينقــل 

حيث يذوقون فيه أصناف العذاب".
وبعــد أن خــرج محمــد مــن الســجن ظــلَّ محمــد 
يصــارع املــرض الــذي أقعــده عــن الحركــة يف 

الشهر األخري قبيل استشهاده.
ع أهــل حزمــا الشــهيد صــالح الديــن يف  وشــيَّ
جنازة عسكرية مهيبة انطلقت من مستشفى 
حيــاة  بذلــك  لتنتهــي  العســكري  اللــه  رام 
ر حرمــه االحتــالل الحــقَّ يف الحيــاة وبنــاء  محــرَّ
منجرتــه  بإنشــاء  يحلــم  كان  حيــث  مســتقبله 

الخاصة.
الناطقة باسم مركز أرسى فلسطني للدراسات 
نت أن سياسة اإلهامل الطبي  أمينة الطويل بيَّ
يف ســجون االحتــالل ال تتوقــف تبعاتهــا عــىل 
األرسى داخلها بل ترافقهم حتى بعد التحرر.

"فلســطني":  لصحيفــة  الطويــل  وقالــت 
أو  طبيــة  متابعــة  لــألرسى  ــر  يوفِّ ال  "االحتــالل 
تفاقــم  يف  يتســبب  مــا  الالزمــة  العالجــات 
املــرض لديهــم، وقد تصــل بهم ملرحلة اليأس 
تفــي  الطبيــة  العالجــات  تعــود  فــال  ــا،  عالجيًّ

بالغرض بعد خروجهم من السجن".
رين ملرحلة  وتابعــت: "يصــل الكثري من املحرَّ
املــرض ويكونــون يف ظــرف  مــن  صعبــة جــًدا 
التعــايف بعدهــا"،  صحــي مــزٍر جــًدا ال ميكــن 
ريــن يخرجــون  مشــريًة إىل أن %90 مــن املحرَّ

مرىض بأمراض ترتاوح من خفيفة لصعبة.  
قتل األرسى ببطء

الوطنيــة  للقــوى  األرسى  لجنــة  نعــت  بدورهــا 
واالســالمية واللجنــة الوطنيــة ألهــايل األرسى 
ر الشــهيد محمــد صــالح  يف قطــاع غــزة املحــرَّ

الدين.
وقالت اللجنة يف بيان أمس: "الشهيد صالح 
الذيــن  ريــن  املحرَّ قامئــة  إىل  ُيضــاف  الديــن 
استشهدوا بعد اإلفراج عنهم يف إثر إصابتهم 
سياســات  عــن  الناتجــة  الخِطــرة  باألمــراض 
قْتــل  يف  املمنهجــة  اإلرسائيــي  االحتــالل 
األرسى ببــطء، وعــىل رأســها جرميــة اإلهــامل 

الطبي املتعمد".
العامليــة  الصحــة  منظمــة  اللجنــة  وطالبــت 
واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر واملجتمــع 
الدويل واإلنساين بالوقوف أمام مسؤولياتهم 
وواجباتهــم يف توفــري الحامية والرعاية الطبية 
لجــان دوليــة لالطــالع عــىل  لــألرسى، وتســيري 
فايــروس  تفــي  مــع  خاصــة  األرسى،  أوضــاع 

كورونا الذي يتهدد حياتهم.
االحتــالَل  األحــرار  حركــة  لــت  حمَّ بدورهــا، 
ر  امُلحــرَّ استشــهاد  عــن  الكاملــة  املســؤولية 

صالح الدين نتيجة اإلهامل الطبي.
"جرائــم  أمــس:  بيــان  يف  الحركــة  وقالــت 
لــن  وشــعبنا  بالتقــادم،  تســقط  ال  االحتــالل 
الديــن  صــالح  محمــد  ر  املحــرَّ وارتقــاء  يغفــر، 
مرضــه  رغــم  الطبــي  لإلهــامل  تعــرَّض  الــذي 
الخِطــر جرميــٌة وملــف جاهــز يجــب أن ُيقــدم 
ومحاســبة  ملالحقــة  الجنائيــة  للمحاكــم 

ومحاكمة قادة اإلجرام الصهيوين عليها".
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

–وهــو املعهــود عنــه بعــدم توقــع ترصفاتــه- يقلب الطاولة ويفســد 
عــى الدميقراطيــن فرحتهــم، لذا فهم يلوحــون بالعزل واملحاكمة 
يــوم  يحــدث  أن  مــن  كبــر  تخــوف  هنــاك  زال  ومــا  الربملانيــة، 
التنصيب ما ال يرغب به الدميقراطيون من فوىض تشبه الفوىض 
التي حدثت يوم السادس من يناير املايض، حينام اقتحم أنصار 
ترامب مبنى الكونغرس، وبالتايل تتعطل عملية التنصيب وتتسع 
الهــوة أكــر مــام عليــه اآلن بــن أنصــار الحزبــن األكربيــن ومــا يعنيــه 
ذلك من تأثر كبر يف مسار الحياة الدميقراطية األمريكية، األمر 
الــذي دفــع نانــي بلــويس للقــول: "إن وضــع هــذا الرئيــس املختل 
بلــغ أقــى درجــات الخطــورة، وعلينــا أن نفعــل كل مــا يف وســعنا 
لحاميــة الشــعب األمريــي مــن هجومــه غــر املتــوازن عــى بالدنــا 

ودميقراطيتنا".
العمليــة  انطــالق  يــوم  يكــون  أن  املفــرض  مــن  ينايــر   20 يــوم 
اليــوم،  حتــى   2009 منــذ  املعطلــة  فلســطن،  يف  الدميقراطيــة 
اإلقليميــة  والوســاطات  املصالحــة  لقــاءات  كل  تفلــح  مل  والتــي 
الفلســطينين  كل  فلســطن  يف  عجلتهــا،  إدارة  يف  والدوليــة 
تجربــة  لســبق  الرئاســية  املراســيم  إصــدار  مســألة  مــن  متوجســون 
مــازن"  "أبــو  امتنــع  عندمــا  وذلــك  الفلســطينيون،  خاضهــا  فاشــلة 
بعــد  الرئــايس بتحديــد موعــد االنتخابــات،  عــن إصــدار املرســوم 
أن قدمــت كل الفصائــل الفلســطينية وعــى رأســها حركــة حــامس 
ترصيحــا مكتوبــا -حســب رشط "أبــو مــازن"- باملوافقــة عــى إجــراء 
االنتخابات، ولكن "أبو مازن" نكص عى عقبيه وتخى عن وعوده، 
ومل يصــدر املرســوم الرئــايس وكأنــه نطــق بلســان حــال رابــن" أن ال 
دارت عجلــة  حتــى  معلقــًا،  األمــر  وبقــى  لديــه"،  مواعيــد مقدســة 
الحديــث عــن االنتخابــات مــن جديــد "بالترصيــح املكتــوب أيًضــا" 
الذي قدمه السيد/ إسامعيل هنية أليب مازن، يعلن فيه موافقته 
التزامــن،  عــن  عوضــًا  والرابــط  بالتــوايل  االنتخابــات  إجــراء  عــى 
ينتظــر  ولذلــك  أردنيــة.  مرصيــة  قطريــة  تركيــة  روســية  وبضامنــات 

أقــرح مــن خــالل هــذا املقــال أن نضــع إطــاًرا أوســع للنقــاش حــول 
يــي بعــض  القريبــة. فيــام  مــا يحــدث وســيحدث يف االنتخابــات 
وقبــل  املرحلــة  هــذه  إليهــا يف  االنتبــاه  املهــم  مــن  التــي  املحــاور 

تقديم قوائم املرشحن النهائية يومي 3-4/2/2021.
االنتخابــات  نتائــج  مــن  القادمــة  اإلرسائيليــة  االنتخابــات  ســتتأثر 
نتنياهــو،  بتغيــر  معنيــة  الجديــدة  األمريكيــة  فــاإلدارة  األمريكيــة، 
عــام  منــذ  األمريكيــة  لألحــزاب  الداخليــة  بالسياســة  تدخــل  الــذي 
رجــل  برعايــة  -ترامــب  نتنياهــو  بــن  املتبــادل  الدعــم   .1997
األعــامل األمريــي الصهيــوين اليمينــي شــلدون اديلســون ســيؤثر 
توقعاتهــم  وعــى  الجديــدة،  األمريكيــة  اإلدارة  تحــركات  عــى 
لرجــال  مبــارًشا  تدخــاًل  االنتخابــات االرسائيليــة. ســرى  نتائــج  مــن 
)الجمهــوري  األمريكيــن  الحزبــن  إىل  منتمــن  أمريكيــن  أعــامل 
والدميقراطــي( يف االنتخابــات اإلرسائيليــة، كــام حــدث منــذ عــام 
1997. وســتعمل منظمــة اللــويب اإلرسائيــي "ايباك" عى حامية 
مصالــح الحكومــة اإلرسائيليــة املنتخبــة، ولكــن الــرخ بــن الحــزب 

الدميقراطي األمريي ونتنياهو من الصعب تصليحه. 

يســتغل طاقــم ترامــب األســابيع األخــرة لنقــل الســلطة إىل طاقــم 
جو بايدن لرتيب بعض القضايا االقتصادية التي تخدم مجموعة 
اإلماراتيــة  التطبيــع  اتفاقيــات  والسياســية.  االقتصاديــة  ترامــب 
ومــرص  الســعودية  بــن  االخــر  واالتفــاق  والســودانية،  واملغربيــة 
ملؤيــدي  اقتصادية-سياســية  مصالــح  يخــدم  ذلــك  كل  وقطــر، 
الســعودية- الهرولــة  االخــرة.  الســنوات  خــالل  ترامــب  الرئيــس 

املرصيــة لالتفــاق مــع قطــر هــو نتيجــة لتخــوف مــن التغيــر القــادم 
األوســط.  الــرق  يف  الجديــدة  األمريكيــة  اإلدارة  سياســة  يف 
اإلعالمــي يف  الخطــاب  عــى  الســعودي-القطري  االتفــاق  ســيؤثر 
املعــارك  وعــى  العربيــة،  االجتامعيــة  والشــبكات  الفضائيــات 
امليدانيــة يف اليمــن وســوريا وليبيــا، وعــى مســتقبل العالقــة بــن 
فتــح وحــامس. يســتفيد نتنياهــو مــن دور طواقم ترامب يف منطقة 
الــرق األوســط، ولكــن خطــوات اإلدارة األمريكيــة تخــدم باألســاس 
الواليــات  يف  ترامــب  مؤيــدي  ملجموعــة  االقتصاديــة  املصالــح 

املتحدة. 
"إسقاط" نتنياهو والبديل أتعس

قد يترصف "جدعون ساعر" كام ترصف "كحلون" بعد خروجه من 
الليكــود. االنســحاب مــن الليكــود وتشــكيل حــزب ســيايس منافــس 
نتنياهــو.  برئاســة  حكومــة  إىل   2015 انتخابــات  بعــد  وانضاممــه 
ولكــن االســتطالعات تؤكــد اننــا أقــرب إىل تشــكيل حكومة "ســاعر- 
ميينــا - كحــول لبــان - يائــر لبيــد - ليربمــان"، حكومــة بــدون نتنياهو 
واألحــزاب املتدينــة وممثــي الجامهــر العربية. حكومة ســتواصل 

عدم االعراف بحقوقنا القومية والسياسية واالقتصادية. 
أتت ظاهرة كحلون إىل السياســية اإلرسائيلية يف أعقاب الحراك 
االجتامعي، وتنطلق ظاهرة "ساعر" يف أعقاب الحراك السيايس 
الشــعب  عــى  أصعــب  ســيكون  نتنياهــو.  فســاد  ضــد  اليهــودي 
املؤسســات  داخــل  لبيــد"  "ســاعر  حكومــة  مواجهــة  الفلســطيني 

الدولية التي تبحث عن بديل لنتنياهو وسياسته االستعالئية.
الصوت العربي والحوار السياسي االجتماعي االقتصادي

كل  يف  يتوقــف  ومل   ، العــرب  أصــوات  عــى  التهافــت  يتواصــل 
ذلــك.  غــر  توقــع  مــن  هنــاك  أن  وأســتغرب  االنتخابيــة،  املعــارك 
فقــد شــارك يف االنتخابــات املاضيــة حــوايل %65 مــن الناخبــن/

ات العــرب، وتــدل الدراســات أن هنــاك نســبة جيــدة مــن النــاس مل 
تصــوت ألســباب مختلفــة. قــد تســاهم أصــوات العــرب يف عبــور 
"شــاس"  باألســاس  نتنياهــو  وســينافس  الحســم،  نســبة  مرتــس 
و"كحول لبان" عى أصوات "عربهم"، التي تأرجحت يف املعارك 
األغلبيــة  ولكــن  الصهيونيــة،  األحــزاب  بــن  األخــرة  االنتخابيــة 
الساحقة من مجتمعنا لن تنجر وراء الرشيحات الشخصية لعرب 
داخل أحزاب صهيونية. هناك عملية تراكمية متواصلة يف أمناط 
التصويــت عنــد العــرب لألحزاب الوطنية، والتي بدأت عام 1976 

وتتجذر بكل معركة انتخابية. 
لــو كنــا منلــك مرجعيــة وطنيــة ملزمــة لــكان النقــاش داخــل مركبــات 

القامئــة املشــركة مختلفــا مــن ناحيــة مضامــن ومواقــع النقــاش. 
نعــم يجــب ان نتناقــش ولكــن داخــل مؤسســاتنا، ويجــب ان نحتكم 
مخجــل  الحــايل  فالنقــاش  املشــركة،  وعــدت  كــام  النــاس  إلرادة 
الكنيســت واالعــالم  ناحيــة مضامينــه ومواقــع حصولــه )لجــان  مــن 
الفكــري وحتــى  النقــاش  نتجنــب  ان  الطبيعــي  غــر  مــن  العــربي(. 
الشــخيص، ولكنــه يجــب أن يحصــل داخــل مجتمعنــا ومؤسســاتنا 
الحزبيــة والوطنيــة، وعــى الجمهــور الفلســطيني أن يكــون رشيــًكا 
فعــااًل يف هــذا النقــاش، والغريــب أن غالبيــة أحــزاب املشــركة مل 
تجمع كوادرها منذ االنتخابات األخرة لتناقش معها القضايا التي 

يتم مناقشتها يف وسائل اإلعالم، العربية باألساس. 
تصور جماعي وتقسيم مسؤوليات بين األحزاب

للخــروج مــن حالــة النجوميــة الفرديــة وتســويق اإلنجــازات الوهمية، 
أن  يجــب  "اليمينيــن"،  أو  "اليســارين"  لليهــود  التذيــل  وعــدم 
نحــدد تصــوًرا جامعًيــا يشــمل مســؤوليتنا يف إنهــاء مأســاة شــعبنا 
الفلســطيني ويثبــت وجودنــا يف أي حــل ســيايس إقليمــي. يجــب 
االتفــاق عــى تصــور وخطة عمل، وتقســيم مهام، ومحاســبة ورصد 
املــوارد لتنفيــذ املهــام، فمتابعــة العنــف واإلجــرام تتطلــب املــوارد 
املالية واإلنسانية، ولكن هذه املوارد مل تخصص وأصبحت ردود 

الفعل غر مجدية ومحبطة. 
عــى  التأثــر  يف  مركــزي  العــب  أننــا  التاريخيــة  تجربتنــا  برهنــت 
االنتفاضــة  أعقــاب  يف  حــدث  مــا  وهــذا  اليهــودي،  العــام  الــرأي 
األوىل )انتخابــات 1992(. نحــن وجــه املنطقــة العربيــة والشــعب 
الفلســطيني يف الوطــن، وبالتعامــل مــع املجتمــع اليهــودي طرحنــا 
قضايــا مركزيــة، مثــل االعــراف مبنظمــة التحريــر الفلســطينية وحق 
تقريــر املصــر للشــعب الفلســطيني، وأحــدث رعيــل توفيــق زيــاد 
والحًقــا محمــد ميعــاري تغيــًرا عى الــرأي العام اليهودي. ال يكفي 
تنظيــم مجتمعنــا، بــل نتحمل مســؤولية اخراق اإلجــامع الصهيوين 
يف القضيــة الفلســطينية األوســع، فالتعامــل العنــرصي معنــا هــو 

نتيجة انتامئنا للشعب الفلسطيني واملنطقة العربية. 
اختيار الذهاب موحدين إىل الكنيست هو اختيار صحيح، ولكنه 
يتطلــب انتخابــات داخليــة تتنافــس فيهــا األحــزاب وتطــرح برامجهــا 
الوطنية، وتعمل عى تعميق تأثرها بن الناس. تحويل الجمهور 
إىل ناخــب متفــرج عــى معــارك النجوميــة يف اإلعــالم اإلرسائيــي 
عــن  النــاس  ابتعــاد  إىل  يــؤدي  اليهوديــة  الدميقراطيــة  وهامــش 
إىل  نحتــاج  الحقيقــي.  الوحــدوي  الوطنــي  العمــل  وعــن  األحــزاب 
بنــاء حيــز دميقراطــي حقيقــي، يشــارك النــاس ويلــزم ممثلينــا يف 

املؤسسات القطرية. 
-القوميــة  "اليســارية  الفكريــة  التيــارات  بــن  النقــاش  تســفيه 
الفكــري  النقــاش  عــن  النــاس  يبعــد  أنواعهــا(،  )عــى  -اإلســالمية" 
واملشــاركة الفعالــة يف النقــاش الرعــي حــول مســتقبلنا ومواقفنا 
انتخابــات  مقاطعــة  تيــار  والسياســية.  واالقتصاديــة  االجتامعيــة 
الكنيســت اإلرسائيلية، عى ســبيل املثال، هو تيار فكري رشيك 

يف العمــل الوطنــي يجــب اإلصغــاء إليــه ومناقشــته، وعــدم تخوينــه 
ــا نحتــاج  ــا وأخالقيًّ أو تحييــده. مجــرد النقــاش ســيخلق تحدًيــا فكريًّ

إليه يف هذه املرحلة. 
بين النجومية الفردية والعمل الجماعي

يف حديــث مــع الصديقــة نائلــة زيــاد، رفيقــة درب القائــد الراحــل 
توفيــق زيــاد، حــول فــرة القيــادة التاريخيــة التــي عاشــتها، أشــارت 
إىل أهميــة التحليــل الفكــري واحرام إرادة الناس من قبل القيادة. 
وعــى املســتوى التنظيمــي، فــإن أجــرة توفيــق زيــاد وباقــي أعضــاء 
الكنيســت مــن الجبهــة كانــت تتحــول إىل الحــزب الــذي كان يقــرر 
أجــرة كل عضــو كنيســت، ويــوزع مدخــول أعضــاء الكنيســت عــى 
باقــي الكــوادر الحزبيــة لدعــم العمــل الحــزيب وتطويــره. عــى الرغــم 
مــن التغيــرات القانونيــة التــي حصلــت بهــذا املجــال، مطلوب من 
كل عضــو كنيســت أن يرصــد املــوارد التــي يحصــل عليهــا لصالــح 
املشــركة.  القامئــة  أو  املتابعــة  لجنــة  داخــل  الجامعــي  العمــل 
لتشــغيل  ميزانيــة   2015 عــام  منــذ  املشــركة  القامئــة  ترصــد  مل 
خبــر اقتصــادي يعمــل عــى تحليــل ميزانيــة الدولــة، وال منســق/ة 
للعالقات الدولية وال منسق/ة ملتابعة موضوع العنف، واستخدم 
جــزء منهــم )ومل أقــل كلهــم يك ال أظلم البعض( ميزانية العالقة مع 

الجمهور لتسويق منشوراتهم عى شبكة الفيسبوك. 
خصصــت الكنيســت، خــالل فــرة توفيق زيــاد وتوفيق طويب، لكل 
عضــو كنيســت مســاعدين برملانيــن فقــط ومكتــب برملــاين خارج 
للتســويق  اســتخدام  هنــاك  االخــرة،  الســنوات  يف  الكنيســت. 
الشــخيص للمــوارد التــي تعطــى ألعضــاء الكنيســت، وعــى الرغــم 
املســاعدين  وكميــة  واالنتخابــات  األحــزاب  متويــل  ارتفــاع  مــن 
الشــخصين لدى أعضاء الكنيســت، مل نشــهد اســتخداًما جامعًيا 

لهذه املوارد. 
يحتاج تطوير عمل الهيئة الوطنية الجامعة ملجتمعنا الفلسطيني، 
مثــل لجنــة املتابعــة العليــا للجامهــر العربيــة، إىل املــوارد املاليــة 
والبرية. يســتطيع كل عضو كنيســت تخصيص مســاعد برملاين 
واحــد عــى األقــل لصالــح العمل الجامعــي من خالل لجنة املتابعة 
باملهــام  يقــوم  مهنــي  عمــل  طاقــم  تشــكيل  مــن  لتتمكــن  العليــا، 
املتوقعــة مــن لجنــة املتابعــة العليــا، باإلضافــة إىل تخصيــص مبلــغ 
شــهري متفــق عليــه مــن كل حــزب ســيايس لصالــح العمــل الوطنــي 

الجامعي. 
القائــم  الوضــع  مــن  الخــروج  والحزبيــة  الوطنيــة  املؤسســات  عــى 
باتفــاق عــى تصــور مشــرك وخطــة عمــل، وفهــم لقــوة النــاس التــي 
أصبحت تعرب عنها من خالل التصويت أو املقاطعة، فلن يكتفي 
الجمهــور العــريب برتيــب املقاعــد ويتوقع من األحزاب خطة عمل 
النــاس تســتطيع  حزبيــة ووطنيــة حقيقيــة. برهنــت االنتخابــات أن 
أن تفــرض إرادتهــا كــام حــدث يف انتخابــات نيســان 2019، حيــث 
انخفضــت نســبة التصويــت إىل أقــل مــن %50 وفــرض الجمهــور 

إعادة بناء القامئة املشركة. 

ترابــط املواقيــت واألحــداث أحيانــا بقدر من الله ســبحانه وتعاىل 
لتتحدد فيها مآالت أمور تجري يف هذا العامل الذي نعيش أحداثه 
االتصــاالت  تكنولوجيــا  ثــورة  ظــل  يف  بلحظــة،  لحظــة  وتفاصيلــه 
التــي جعلــت مــن العــامل كلــه رقعــة مــن املعــدن ال يتجــاوز أطولهــا 
فيهــا  ُتصنــع  واملواقيــت  فالتواريــخ  الواحــدة،  اليــد  كــف  مســاحة 
أحــداث التاريــخ، ولهــا دالالت وخفايــا قــد ال يدركهــا املــرء إال بعــد 
أن تفصــح عــن نفســها وقــد تغــرت فيهــا مصائر أمم وشــعوب، ومن 
هــذه التواريــخ مــا بقــي محفــورًا يف ذاكرة الشــعوب ِلِعَظم أو أهمية 
الحــدث الــذي تــم فيــه، ورمبــا أدرك رئيــس وزراء االحتــالل الســابق 
إســحاق رابــن هــذه الحقيقــة عندمــا رصح ترصيحه الشــهر بأن )ال 
مواعيــد مقدســة لديــه( ولعلــه رصح بذلــك خوفــا مــن أن يجــرى يف 
موعــد مــا حــدث يؤثــر يف مصــر شــعبه دون أن يــدرك خطورتــه إال 

بعد فوات األوان.
عــى كل األحــوال يف فلســطن تنتظــر الفصائــل الفلســطينية ومــن 
الرئاســية بتحديــد موعــد  خلفهــا الشــعب الفلســطيني املراســيم 
الوطنــي،  واملجلــس  والرئاســة  التريعــي  للمجلــس  االنتخابــات 
وحسب ما أعلنت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية، يوم السبت 
املايض، بأن الرئيس محمود عباس، سيصدر مراسيم االنتخابات 
يف موعــد أقصــاه 20 ينايــر/ كانــون الثــاين الجاري، متوافقة بذلك 
مــع تاريــخ تنصيــب جــو بايدن رئيســا للواليات املتحــدة األمريكية. 
لست أدري ما الذي دفع أبو مازن لتحديد يوم 20 يناير عى وجه 
الخصــوص إلصــدار املراســيم الرئاســية؟ ومــا داللــة هــذا التوقيت؟ 
ولكــن تحديــد هــذا التاريــخ بالــذات يــؤدي للربــط بن تاريــخ إصدار 

مراسيم أبو مازن وتاريخ تنصيب جو بايدن ولذلك وجوه عدة.
ًللواليــات  رئيســا  بايــدن  لجــو  التنصيــب  يــوم  هــو  ينايــر   20 يــوم 
املتحدة، وســيكون اليوم األخر لرامب يف ســدة الرئاســة، وحتى 
مــن  وعــدد  وأنصارهــم  الدميقراطيــون  ســيبقى  األخــرة  اللحظــة 
الجمهوريــن متوجســن مــن ترامــب مخافــة أن يقــدم عــى تــرصف 

الفلســطينيون ذلك اليوم بشــوق وتوجس، خوفًا من أن ميارس أبو 
مــازن لعبتــه املفضلــة بالتــذرع بــأي ســبب كان لالمتنــاع عن إصدار 
املرســوم الرئــايس بتحديــد موعــد االنتخابــات، وتعــود األمــور إىل 
سابق عهدها من الجمود الذي دمر الحالة السياسية الفلسطينية 

وقدم منوذجا سيئًا ال يليق البتة بعظمة الشعب الفلسطيني.
مــن  ترامــب  عــرص  ســيصبح  أمريــكا  يف  بســالم  ينايــر   20 مــر  إذا 
التاريخ ولن يذكره العامل إال بالسوء، وسيكون درسًا لألمريكين –

ولو كان قاسًيا- برضورة حسن االختيار وعدم االنخداع بالشعارات 
الشــعبوية، التــي أثبتــت التجربــة عــى مــدار التاريــخ أنهــا ال تعــود 
عى الشعوب إال برضب االستقرار املجتمعي والفساد السيايس 

والردي الدستوري والقانوين.
كذلــك إذا مــر 20 ينايــر بســالم يف فلســطن فــإن مرحلــة االنقســام 
ستصبح من التاريخ، ونأمل أن تعود للشعب الفلسطيني وحدته، 
الفلســطينية  وللقضيــة  قوتــه،  الفلســطيني  الســيايس  وللنظــام 
مركزيتهــا، وســتكون مرحلــة االنقســام درســا جيــدا -عــى قســوته- 
وسيتعلم الشعب الفلسطيني أن يختار األصلح لقيادته، واألصلح 
لصــون قضيتــه، واألصلــح للمحافظــة عــى إرث أبطالــه الذين ضحوا 
يف سبيل كرامته وحريته، ولن يقبل الشعب الفلسطيني بالعودة 
مــرة أخــرى للوقــوع يف بــر التفــرد والتســلط والفســاد، وســيحرص 
أن يكــون هــو صاحــب الكلمــة الفصــل يف مصــر الوطــن دون أن 
ينازعه يف ذلك أحد، مهام ادعى الحرص عى القضية والشعب، 
فالشــعب هــو الــذي مينــح الســلطات وهــو الــذي ينزعهــا ولــن يقبل 

بأن يساوم عى هذا الحق مرة أخرى.
الشــعب األمريــي والشــعب الفلســطيني ينتظــران يــوم 20 ينايــر 
بــن الخــوف والرجــاء، فلــكل منهــام قلقــه وأمله، وســيكون ليوم 20 
يناير ما بعده لكل منهام، فإما االستقرار واالنطالق نحو املستقبل 
بسالم، وإما مزيد من االنقسام والتشظي، ونأمل أن تكون األوىل، 

ولننتظر سويًا.

تحدياتنا يف االنتخابات اإلرسائيلية 2021

)20( يناير يوم ألمريكا وفلسطني

جعفر فرح

ستتأثر االنتخابات اإلسرائيلية القادمة 
من نتائج االنتخابات األمريكية، فاإلدارة 

األمريكية الجديدة معنية بتغيير نتنياهو، 
الذي تدخل بالسياسة الداخلية لألحزاب 

األمريكية منذ عام 1997. الدعم المتبادل 
بين نتنياهو -ترامب برعاية رجل األعمال 

األمريكي الصهيوني اليميني شلدون 
اديلسون سيؤثر في تحركات اإلدارة 

األمريكية الجديدة، وفي توقعاتهم من نتائج 
االنتخابات اإلسرائيلية. 

المستشار/ أسامة سعد 

في فلسطين كل الفلسطينيين متوجسون 
من مسألة إصدار المراسيم الرئاسية 

لسبق تجربة فاشلة خاضها الفلسطينيون، 
وذلك عندما امتنع »أبو مازن« عن إصدار 

المرسوم الرئاسي بتحديد موعد االنتخابات، 
بعد أن قدمت كل الفصائل الفلسطينية 
وعلى رأسها حركة حماس تصريحا مكتوبا 

-حسب شرط »أبو مازن«- بالموافقة على 
إجراء االنتخابات، ولكن »أبو مازن« نكص 

على عقبيه وتخلى عن وعوده، ولم يصدر 
المرسوم الرئاسي.
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Invitation to Bid

Name of Procuring Entity: The Coastal Municipalities Water Utility
Bidding Process Number: CMWU-GIZ NCB/G-2021/ 003
The Coastal Municipalities Water Utility has received a grant from the German Government 

through Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). With the support of 

the German Government funded project “Strengthening the Resilience of Gaza Population, the 

Coastal Municipalities Water Utility (CMWU), through a Grant Agreement with GIZ is implementing 

a COVID-19 Related Emergency Maintenance and Repairs Project. The 12-month project aims 

at supporting CMWU in maintaining a minimum level of safe WASH services that are essential in 

curbing the spread of COVID-19 in the densely populated Gaza Strip. 

Inter alia, this project will focus on enhancing the emergency preparedness and response 

capacities of the CMWU as they are a critical input to curb the outbreak of COVID-19. Projects 

activities include:

• Devise COVID-19 emergence maintenance and repairs response plans. 

• Conducting COVID-19 emergency hygiene training for CMWU staff members/operators.

• Undertaking emergency maintenance and repairs for a selected number of WASH facilities. 

• Equipping CMWU with critical spare parts and materials for undertaking urgently needed 

maintenance and repair works of essential WASH facilities. 

• Procurement of chemical substances and disinfectants needed for WASH facilities, such as 

sodium hypochlorite solution, chemicals for decentralised desalination plants, etc. 

• Conducting public awareness campaigns to the citizens about COVID-19 and WASH related issues 

using various media platforms, including COVID-19 related hygiene publications/messages.

This project is a contribution from the German Government through GIZ; and it is 

complementary to the overall efforts to meet the urgent COVID-19 related maintenance and 

repairs needs of CMWU in the Gaza Strip. 

1. The Coastal Municipalities Water Utility intends to apply part of the proceeds under the COVID-19 

Related Emergency Maintenance and Repairs Project financed by German Government through 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) toward payment under the Contract 

of Supply Pipes & Water and Wastewater Network Fittings, CMWU-GIZ NCB/G-2021/ 003.

2. The Coastal Municipalities Water Utility now invites sealed bids from eligible bidders for 

Supply Pipes & Water and Wastewater Network Fittings.

3. Public bidding will be conducted through a request for competitive bids “National” 

in accordance with the provisions of the Public Procurement Law No.8 of 2014 and its 

Implementing Regulations and is open to all eligible bidders. The required qualifications for 

the successful Bidder are financial and similar experience capability.

4. Interested eligible bidders may obtain further information from the Coastal Municipalities Water 

Utility and inspect the bidding documents during office hours 08:00 to 14:30 hours from Sunday 

to Thursday at the address given below. A complete set of bidding documents may be purchased 

by interested bidders from the address given below and upon payment of a nonrefundable fee 

One Hundred EURO (€100) or equivalent amount of freely convertible currency.  The method of 

payment will be Bank Deposit to the CMWU IBAN, PS82ALDN060206844440430010002, the 

Coastal Municipalities Water Utility, Al Quds Bank, Ramallah Branch. The Bidding Documents 

will be sent through the supplier’s representative for local delivery.

5. Bids must be delivered to the address below on or before 13:00 local time, 27th January 2021. Electronic 

bidding will not be permitted. Bids must be valid for a period of 90 days after the final date for Bid Submission.

6. All bids must be accompanied by Bid Security with an amount of 7,000 EURO and shall be 

valid for a period 28 days after the bid validity period. 

7. Late bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the bidders’ designated 

representatives and anyone who choose to attend at the address below on 13:00 local time, 27th January 2021.

8. The address referred to above is:

Coastal Municipalities Water Utility (CMWU)

Procurement Department,

Second Floor, Palestine University St., Al Zahraa City, 

Gaza, State of Palestine

Tel.: +970 8 2632060   Fax: +970 8 2632020

غزة/ فلسطني:
تنظيــم  بــرورة  مســؤولون  أوىص 
املساعدات واألموال الداخلة إىل 
قطــاع غــزة لزيــادة تأثريهــا، ورضورة 
تفعيــل برامــج الضــامن االجتامعــي 
لتحســني  العــامل؛  حقــوق  لضــامن 
الوضع املعييش يف غزة، ومتكني 
النــاس مــن مواجهــة تداعيــات أزمــة 

كورونا.
نقــاش  جلســة  يف  ذلــك  جــاء 
للدراســات  ثينــك"  "بــال  نفذتهــا 
زوم  برنامــج  عــر  اإلســراتيجية 
أمــس، بعنــوان "األوضــاع اإلنســانية 
يف قطــاع غــزة وتقييــم التدخــات: 

الواقع واإلنجازات واملعيقات". 
وحــر الجلســة: مديــر برنامــج غــزة 
للصحة النفسية د. يارس أبو جامع، 
ووكيل وزارة التنمية االجتامعية د. 
وزارة  عــام  ومفــوض  حمــد،  غــازي 
التنمية االجتامعية لؤي املدهون، 
وعضــو األمانــة العامــة يف االتحــاد 
فلســطني  عــامل  لنقابــات  العــام 
العــام  واملديــر  زعيــر،  ســامة  د. 

ماهــر  العمــل  وزارة  يف  للتشــغيل 
أبــو ريــا، وممثلو منظامت املجتمع 

املدين، وحقوقيني، وباحثني.
وقال أبو جامع: إن هناك عدًدا من 
العوامــل أدت إىل تفاقــم الضغــوط 
املرتبطــة يف جائحة كورونا، وهي: 
العامــل الطبــي، إذ تســببت كورونــا 
العــامل،  دول  يف  الكثــري  بوفــاة 
غــزة  وقطــاع  فلســطني  يف  وحتــى 
كانــت نســبة الوفيــات %1، فضــًا 
كورونــا  فــريوس  مــن  الخــوف  عــن 
ا،  األمــر الــذي ســبَّب ضغًطــا نفســيًّ
وتدهور األوضاع االقتصادية والتي 
كورونــا،  ظاهــرة  مــع  حــدًة  زادت 
التعليميــة،  العمليــة  ــف  وتوقُّ
وأخــرًيا  االجتامعــي،  والتباعــد 

الوضع الصحي يف قطاع غزة.
أمــا عــن الحلــول، فأشــار أبــو جامــع 
العــودة  إىل  املحاولــة  رضورة  إىل 
إىل روتــني الحيــاة اليوميــة، وأهمية 
باســتخدام  االجتامعــي  التقــارب 
الحفــاظ  مــع  اإلنرنــت  أو  الهاتــف 
عىل التباعد الجســدي، والتواصل 

مع املرىض عْر الهاتف أو وســائل 
التواصل االجتامعي. 

توجيه العمل اإلغاثي
و أوضــح حمــد أن دور وزارة التنميــة 
االجتامعيــة بغــزة هــو العمــل عــىل 
عمــل  إىل  اإلغــايث  العمــل  توجيــه 

منتج ومستدام. 
مــون الخدمــة  أنهــم يقدِّ وأشــار إىل 
مثــل:  ــة،  هشَّ فئــة   23 إىل 
وذوي  واألرامــل،  املطلقــات، 

اإلعاقة، وغريهم.
وقال: "فوجئنا من فريوس كورونا، 
دنــا جــزًءا كبــرًيا مــن إمكانياتنــا  فجنَّ
الوبــاء،  ملواجهــة  ومقدراتنــا 
احتياجــات  نغطــي  أن  فاســتطعنا 
26 ألــف شــخص دخلــوا إىل مراكــز 
مايــني   8 بلغــت  بتكلفــة  الحجــر 

شيقل". 
ــي  نغطِّ أن  "اســتطعنا  وأضــاف: 
مــن  أرسة  ألــف   31 احتياجــات 
بتكلفــة  البيــوت  يف  املحجوريــن 
للمســاعدات  شــيقل  مايــني   5
تقديــم  إىل  إضافــًة  الغذائيــة، 

األطفــال  إىل  النفســية  الخدمــة 
ســواء  املحجوريــن  والنســاء 
بيــوت  يف  أو  الحجــر  مراكــز  يف 

املحجورين". 
ث املدهون عن الرامج التي  و تحدَّ
مهــا وزارة التنميــة االجتامعيــة،  تقدِّ
وقــال: "عــدد املســاعدات الطارئــة 
متها الوزارة زادت عىل 40  التي قدَّ
مســاعدات  منــا  وقدَّ دوالر،  مليــون 
 12 لـــ  شــيقل   700 بقيمــة  نقديــة 
مــن  أكــر  منــا  وقدَّ مســتفيد،  ألــف 
 3 مــن  رشائيــة  قســيمة  ألــف   15
منــا أيًضــا 1200  إىل 5 أشــهر، وقدَّ
باإلضافــة  أرسة،   1200 لـــ  شــيقل 
زراعــي  مــروع   200 تقديــم  إىل 
ونبايت لـ 200 أرسة. وأخرًيا نساعد 
يف دفــع أجــور الفقــراء ودفــع فاتورة 

الكهرباء واملاء وترميم البيوت".
الذيــن  العــامل  أن  زعيــر  أكــد  و 
يعملــون بنظــام املياومــة هم األكر 
أن  إىل  مشــرًيا  األزمــة،  مــن  تــرًرا 
تتعــدى  غــزة  يف  البطالــة  نســبة 
مــن   70% مــن  أكــر  وأن   ،54%

الحــد  دون  يتقاضــون  العــامل 
األدىن لألجور.

تعزيز صمود العمال
أمــا أبــو ريا فقــال: إن وزارته عملت 
يف  العــامل  صمــود  تعزيــز  عــىل 
القطاعــات املتــررة مبســاعدات 
مالية بقيمة مئة دوالر إىل 82 ألف 
مترر مبوازنة بلغت 8.5 مايني 
ذت الوزارة  دوالر.  وأضاف: كام نفَّ
مــن  برامــج تشــغيل مؤقتــة  خمســة 
املانحــة،  واملؤسســات  الحكومــة 
مســتفيد   6,600 عــدد  وتشــغيل 
والزراعــة  الصحــة  قطاعــات  يف 
والربيــة  والســياحة  والصناعــة 
 9 مبوازنــة  والبلديــات،  والتعليــم 
"دعمنــا  وأضــاف:  دوالر.  مايــني 
ومتناهيــة  صغــرية  منشــأة   50
الخدمــايت  القطاعــني  يف  الصغــر 
 300 قيمــة  بإجــاميل  والتجــاري 
وجــود  إىل  مشــرًيا  دوالر"،  ألــف 
ُربــع مليــون باحــث عــن عمــل، ومل 
فرصــة   1450 إال  توفــري  نســتِطع 

عمل مؤقتة لهم.

مسؤولون يوصون برضورة تنظيم املساعدات الداخلة لغزة لزيادة تأثريها

غزة / فلسطني:
أعلنت الهيئة العامة لتشــجيع االســتثامر 
اســتئناف  بغــزة  الوطنــي  االقتصــاد  بــوزارة 
املشــاريع  متويــل  طلبــات  اســتقبال 

الصغرية بنظام القرض الحسن.
فإنهــا  الهيئــة،  أصدرتــه  بيــان  وحســب 
ســتبدأ اســتقبال الطلبــات إلكرونًيــا عــر 
موقعهــا مــن 17 ينايــر حتــى نهايــة الشــهر 

الحايل.  
وأكد املدير العام للهيئة عام غباين أنها 
التمويــل  طلبــات  اســتقبال  بــاب  ســتفتح 
غبايــن  أوضــح  العــام.و  يف  مــرات  عــدة 
الزراعيــة  املشــاريع  ل  ســتموِّ الهيئــة  أن 
ل  والصناعيــة والخدماتيــة، كام أنها ســتموِّ
ودون  الحســن  القــرض  بنظــام  املشــاريع 
أي رســوم إدارية.وأفــاد بــأن الحــد األقىص 

لقيمــة متويــل املــروع 10 آالف دوالر، 
املشــاريع  لتمويــل  األقــىص  الحــد  و 
البيــاض  الدجــاج  ومشــاريع  الصناعيــة 
والدفيئــات الزراعيــة إىل 15 ألــف دوالر، 
و20 ألف دوالر للمشاريع الريادية، مبينا 
ومتتــد  شــهًرا   36 هــي  الســداد  مــدة  أن 
يف بعــض املشــاريع إىل 50 شــهًرا.وذكر 
املاليــة،  الضامنــات  ــعت  وسَّ الهيئــة  أن 
أعــداد املســتفيدين  زيــادة  للعمــل عــىل 
مــن برنامــج التمويل، والســامح بكفاء من 
وكالــة الغــوث والقطــاع الخــاص وموظفــي 
أن  إىل  ُيشــار  الفلســطينية.  الســلطة 
املشــاريع  لتمويــل  الحكومــي  الرنامــج 
الصغرية، انطلق يف عام 2008 واستفاد 
منــه أكــر مــن 1300 مســتفيد، وأكــر من 

1000 مروع صغري.

االقتصـــاد تستــأنف استقبـال 
طلبات متويل املشاريع الصغرية

لجنة تلحيم املركبات ترشف عىل 
تلحيم عدد من الحافالت العمومية

غزة/ فلسطني:
أوصــت ورشــة عقدتهــا اللجنــة الحكوميــة 
والســامة  األمــن  إلجــراءات  املركزيــة 
مديريــة  مقــر  يف  الخِطــرة،   للمنشــآت 
الدفاع املدين بغزة، برورة تطبيق الُنُظم 
والقوانــني الخاصــة بإجراءات الســامة يف 

مركبات نقل الوقود والغاز بقطاع غزة.
العــام  املديــر  مســاعد  الورشــة  وتــرأس 
لقــوى األمــن الداخــي اللــواء محمــود أبــو 
وطفــة، ورئيــس اللجنــة املركزيــة إلجراءات 
األمــن والســامة، ومبشــاركة املديــر العام 
شــاهني،  زهــري  اللــواء  املــدين  للدفــاع 
ووكيــل مســاعد وزارة النقــل واملواصــات 
لــإدارة  العــام  واملديــر  عكاشــة،  حســن 

العامة للبرول إياد الشوربجي.
كــام شــارك يف الورشــة مديــر إدارة األمــن 
د.محمــد  املــدين  الدفــاع  يف  الســامة 
العامــة  لــإدارة  العــام  واملديــر  املغــري، 
للتنميــة الصناعيــة بــوزارة االقتصــاد د.رائد 
الجــزار، وأعضــاء جمعية أصحاب محطات 

الوقود والغاز.
وأكــد أبــو وطفة أن لجنة الســامة املركزية 
الُنُظــم  بعــض  تحديــث  عــىل  تعكــف 
الســامة  بإجــراءات  املتعلقــة  والقوانــني 
وخاصــة  والغــاز،  الوقــود  محطــات  يف 
مــع  يتناســب  مبــا  الوقــود،  نقــل  مركبــات 
أنــه  عــىل  مشــدًدا  غــزة،  قطــاع  يف  الواقــع 
املحطــات  أوضــاع  تصويــب  مــن  بــد  ال 

ومعالجتها.
تقــر  دراســة  ســيعتمدون  أنهــم  وأوضــح 
يف  توفرهــا  يجــب  التــي  الفنيــة  الــروط 
أو  والغــاز  الوقــود  خزانــات  أو  الصهاريــج 

مركبات النقل، وتتضمن اعتامد الركات 
لفحــص  وإمكانيــات  جهوزيــة  لديهــا  التــي 
هــذه املركبــات، الفًتــا إىل أنه ســيعتمدون 
برنامًجا محوســًبا يشمل بيانات املحطات 
والســامة  األمــن  إجــراءات  تنظيــم  بهــدف 

فيها.
اإلجــراءات  هــذه  أن  إىل  وطفــة  أبــو  ونّبــه 
مثيلــة  حــوادث  وقــوع  منــع  إىل  تهــدف 
مــع  خاصــة  النصــريات،  حريــق  بحادثــة 
اســتمرار التجــاوزات املتعلقة مبواصفات 
األمــن  وإجــراءات  والغــاز  الوقــود  تخزيــن 
والســامة يف املحطــات والكميــة املخزنــة 
مؤكــًدا  الوقــود،  توزيــع  يف  والعدالــة 
هــذه  معالجــة  عــىل  تعمــل  اللجنــة  أن 

التجاوزات وفق القانون.
مــع  الحكومــة  عاقــة  أن  عــىل  وشــدد 
تكامليــٌة  الخــاص  والقطــاع  املحطــات 
والقانــون  النظــام  عــىل  ــة  ومبنيَّ مشــركة، 

والعدالة.
ث مديــر عــام الدفــاع املــدين عــن  و تحــدَّ
ومركبــات  للمحطــات  الفنيــة  املواصفــات 
الدفــاع  إن  وقــال:  والغــاز،  الوقــود  نقــل 
املــدين يعمــل مــع الــوزارات ذات العاقــة 

نحو تصويب أوضاع املحطات.
وأكد شاهني أن الدفاع املدين يقدم كل 
بحــدود  املحطــات  ألصحــاب  التســهيات 
بعــض  إىل  متطرًِّقــا  والقانــون،  املمكــن 
الحوادث التي حدثت ســابًقا يف مركبات 
تتســبب  أن  وكادت  والوقــود  الغــاز  نقــل 

بكارثة.
وأوضــح املغــري أن عمليــة تصويــب أوضاع 
ســتمرُّ  والحــرف  واملحطــات  املنشــآت 

مبراحــل زمنيــة وفــق الوضــع املــادي لــكل 
محطة ومنشأة.

مؤخــًرا مجموعــة  ت  أعــدَّ اللجنــة  أن  وذكــر 
من األنظمة، شــملت مروع إعادة توزيع 
موزعــي الغاز وآليــات تصويب أوضاعهم، 
ذون مخرجاته قريًبا يف  مضيًفا أنهم سينفِّ
جميع محافظات القطاع، كذلك سيقرُّون 
الئحــة الســامة والوقايــة الخاصــة بخزانات 

الوقود والغاز.
الغــاز  محطــات  عــن  املغــري  وتحــدث 
املقامــة بــني األحياء الســكنية، مشــرًيا إىل 
الســتخدامات  األمــر  بدايــة  أقيمــت  أنهــا 
زراعيــة، لكنهــا مل تتغــري رغم تغــريُّ النظام، 
ــة،  مؤكــًدا أن أوضاعهــا ُدِرســت دراســة فنيَّ

وُينتظر اعتامد مخرجاتها.
وطالــب املغــري أصحــاب املحطــات إبــاغ 
االختصــاص  وجهــات  املــدين  الدفــاع 
والغــاز  الوقــود  بكميــة  الجــاري  الشــهر  يف 
لجنــة  أن  عــىل  مشــدًدا  لديهــم،  املخــزَّن 
ا لكل  األمــن والســامة ســتضع جــدواًل زمنيًّ
ينايــر  شــهر  منتصــف  مــن  ابتــداء  محطــة، 

الجاري ملنحها فرة لتصويب أوضاعها.
وأشار إىل تصنيف محطات الوقود والغاز 
إىل فئــات حســب موقعهــا الســكني، وأن 
املحطــات املقامــة يف األماكــن الســكنية 
ستنشــئ خزانــات خرســانية تحــت األرض 
مبواصفــات األمن والســامة، مضيًفا أنهم 
ا أقىص لتخزيــن الوقود والغاز  دوا حــدًّ حــدَّ
كل  مواصفــات  حســب  املحطــات  يف 

محطة.
و تحــدث الوكيــل املســاعد بــوزارة النقــل 
مركبــات  ترخيــص  عــن  واملواصــات 

الوقــود والغــاز، وإجــراءات فحــص مركبــات 
نقــل الوقــود، مشــرًيا إىل أنهــم ســيمنحون 
لحــني  املركبــات  لهــذه  مؤقتــة  تراخيــص 
زمنــي  جــدول  وفــق  أوضاعهــا  تصويــب 

محدد.
وأكــد أن اللجنــة املشــركة درســت مــدى 
وجود رشكات لفحص مركبات نقل الوقود 
والغــاز، ومــا إمكانياتهــا، ومــا هــي إجراءات 
الفحــص، وهــل ميكــن تطبيقهــا يف قطــاع 
بعــض  اعتمــدوا  أنهــم  إىل  مشــريا  غــزة؟ 
معايري الفحص واستثنوا كثرًيا منها لعدم 

إمكانية تطبيقها عىل حالة قطاع غزة.
وتطــرق املديــر العــام لــإدارة العامــة لهيئة 
الحكومــي  التعــاون  أهميــة  إىل  البــرول، 
مــع القطــاع الخــاص، الفتــا أن العاقــة بــني 
هــي  والغــاز  الوقــود  ومحطــات  الحكومــة 
رضورة  عــىل  مشــدًدا  تكامليــة،  عاقــة 

معالجة املخاطر حتى ال تتفاقم.
مســاعدة  رضورة  إىل  الشــوربحي  ودعــا 
الحكومــة يف تعزيــز دور جمعيــة أصحــاب 
الجســم  لكونهــا  والغــاز  الوقــود  محطــات 
تحقيــق  ورضورة  للمحطــات،  الجامــع 
العدالــة بــني املحطات، كــام دعا أصحاب 
املحطات للتعاون مع الجهات الحكومية، 
وتغليــب املصلحــة العامــة، والعمــل عــىل 

تطبيق األنظمة والقوانني.
محطــات  أصحــاب  طالــب  جانبهــم،  مــن 
الوقــود والغاز الحكومة بتقديم تســهيات 
مؤقتة إلتاحة ترخيص مركبات نقل الوقود 
أوضــاع محطاتهــم  لحــني تصويــب  والغــاز 
ل  ا، مؤكدين أنهم لن يقبلوا بأن تشكِّ رسميًّ

محطاتهم خطًرا عىل حياة املواطنني.

التوصيــة بتطبيـــق القوانيــن الخاصـــة 
بإجـــراءات السالمـــة يف مركبـــات نقــل الوقــود 

املركبــات تتضمــن تقديــم طلــب للجنــة، 
وتلحــم  الطلــب  تــدرس  بدورهــا  التــي 
والشــايص  األعمــدة  وتأخــذ  الحافــات 
أجــزاء  باقــي  املواطــن  م  وتســلِّ منهــا 
املركبة، ثم تعمل عىل تكهينها وشطبها 
مــن دوائــر الرخيــص التابعة لــوزارة النقل 
أن  اللجنــة  وتابعــت  واملواصــات. 
تلحيــم الحافــات يســاهم يف دفــع عجلة 
عــىل  ويحافــظ  الفلســطيني،  االقتصــاد 
سامة املواطنني واملمتلكات العامة. 

النقــل  وزارة  أن  بالذكــر  الجديــر 
واألخــر  الحــني  بــني  تعمــل  واملواصــات 
عــىل تلحيــم املركبــات والحافــات ملــن 

يرغب من الركات واملواطنني.

غزة/ فلسطني:  
بــوزارة  املركبــات  تلحيــم  لجنــة  أرشفــت 
ســبع  تلحيــم  عــىل  واملواصــات  النقــل 
بحضــور  "باصــات"  عموميــة  حافــات 
رئيــس اللجنــة إيــاد حــرز الله، وإســامعيل 
حسونة، ووسام العكة مندوب الجامرك 
أصحــاب  ورشــة  يف  أمــس،  وذلــك 
الباصــات. وأوضحــت اللجنــة، يف بيــان، 
الحافــات  هــذه  تلحيــم  مــن  الهــدف  أن 
قطــاع  يف  الباصــات  أســطول  تحديــث 
غزة؛ ملواكبة التطور يف عامل املركبات، 
الخدمــات  أفضــل  تقديــم  ســبيل  ويف 

ملستخدمي الحافات.
وأفــادت اللجنــة أن آليــة تكهــني وتلحيــم 

غزة/ فلسطني:
بحــث مجلــس إدارة اتحــاد املقاولــني مبحافظــات 
وزارة  وكيــل  مــع  املســتجدات  مــن  العديــد  غــزة 
مــن  الحــد  عــىل  للعمــل  ناجــي رسحــان؛  األشــغال 
مســتويات  إىل  املقــاوالت  قطــاع  أعــامل  تدهــور 

خطرية تعصف بقدرته عىل البقاء.
وفــده  بــأن  أمــس،  لــه  ترصيــح  يف  االتحــاد،  وأفــاد 
اســتعرض عــدة قضايــا، منهــا تثبيــت ســعر رصف 
املــواد  فحــص  وأســعار  واإلندكــس،  الــدوالر 
باملختــرات، ورضورة معالجــة تــدين األســعار يف 
املناقصات وآليات الرسية عىل السعر األنسب.

وترأس وفد اتحاد املقاولني أمني الرس جهاد الفرا 
برفقــة أعضــاء املجلــس هاشــم ســكيك، وســعدي 
واملديــر  إســامعيل،  الحكيــم  وعبــد  ســامة، 

جانب من اجتامع تحاد املقاولني يف محافظات غزة

التنفيذي محمد الحسيني.
اتحــاد  مطالــب  ببحــث  الــوزارة  وكيــل  ــد  وتعهَّ
القضايــا  جميــع  يف  بجديــة  والنظــر  املقاولــني، 

املطروحة من االتحاد، وفق الترصيح.
وأكــد رسحــان أن وزارتــه تدعــم مطالــب املقاولــني 
عمليــة  تعميــم  رضورة  عــىل  مشــدًدا  العادلــة، 
الرسية عىل السعر األنسب يف القريب العاجل 

مبا ال يتجاوز الشهر الحايل.
أســعار  يف  النظــر  إلعــادة  اســتعداده  وأبــدى 
فحــص املــواد يف املختــرات، مشــرًيا إىل أحقيــة 
جائحــة  أرضار  عــن  التعويضــات  يف  املقاولــني 
موقــف  دعــم  رسحــان  أن  االتحــاد  وذكــر  كورونــا. 
مجلس إدارته فيام يخص ترتيبات إجراء انتخابات 

االتحاد املقبلة.

اتحاد املقاولني يناقش مع األشغال
 الحــد من تدهـــور أعمـالـــه بغــــزة
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يف القضية رقم 2020/571
املســتدعية/ مريــم مصطفــى ســلامن اليــازوري مــن رفــح وتحمــل هويــة رقــم 
404163909 وكالؤهــا املحامــون/ مــراد نعيــم وايف ومحمــد ســليم الســقا 

ومحمــد مهنــا وهبــة حجــازي ومهنــد طافــش. مرشوع تحســن وصــول الفئات 
الهشة للعدالة- نقابة املحامن- رفح- اوريدو 0567033703

املستدعى ضده/ بالل محمد خليل اليازوري- من رفح وحاليا مسافر خارج البالد.
نوع الدعوى/ حقوق- مطالبة مصاغ ذهبي.

بالعملــة  يعادلــه  مــا  أو   21 عيــار  ذهــب  جــرام   144.72 الدعــوى/  قيمــة 
املتداولة 4701 دينار اردين.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف القضية الحقوقية رقم 2020/571

اىل املستدعى ضده/ بالل محمد خليل اليازوري وحاليا مسافر خارج البالد 
مبا أن املســتدعية بواســطة وكالئها املحامن/ مراد نعيم وايف ومحمد ســليم 
الســقا ومحمــد مهنــا وهبــة حجــازي ومهنــد طافــش قــد اقامــت عليــك دعــوى 
تطالبــك فيهــا )بــرد املصــاغ الذهبــي( لــذا يقتــي عليــك الحضــور لقلــم هــذه 
املحكمة لتسجيل حضورك والرد عىل الدعوى حسب األصول وليكن معلوما 
لديــك أنــه تعــن النظــر يف هــذه الدعــوى يــوم االربعــاء 2021/1/27م واذا 

تخلفت عن الحضور سوف يتم السري بحقك باعتبارك حارضًا.
صدر بتاريخ 2021/1/6م.

قايض الصلح
رئيس قلم محكمة صلح رفح
أكرم محمد أبو طعيمة

دولة فلسطن
املجلس االعىل للقضاء

محكمة صلح رفح
يف الطلب رقم 2020/16

دولة فلسطني 
وزارة

الحكــــم املحلــــي
إعالن بشأن مختار لعائلة الهيس

تعلــن دائــرة شــؤون املخاتــري يف وزارة الحكــم املحــي مبحافظــات غــزة بــأن 
السيد/ منري حسن عبد الله الهيس قد تقدم لشغل منصب مختار عائلة 
الهــيس وعــىل مــن يرغــب يف االعــراض التوجــه اىل الدائــرة يف مقــر الوزارة 

لتقديم طلب االعراض وذلك خالل أسبوعن من تاريخه.

املوضوع/ ملن يهمه األمر
قــررت املحكمــة العليــا الرشيعة بجلســتها املنعقدة بتاريخ 2021/1/10م 
ســفر املســتدعية صفــاء ناجــي محمــد أبــو معــوض املشــهورة النربيــص مــع 
ابنهــا أرشف بــن محمــد بــن ارشف النربيــص خــارج قطــاع غــزة اىل دولــة تركيــا 
الســفر  هــذا  عــىل  اعــراض  أي  لديــه  فمــن  الطبــي  التقريــر  للعــالج حســب 
يتوجــب عليــه ابــداء هــذا االعــراض يف غضــون عــرشة ايــام مــن تاريــخ هــذا 
االعالن وإن مل يعرض احد ســوف تقوم املحكمة بعمل حجة عدم مامنعة 
ابنهــا املذكــور بعــد موافقــة  مــن ســفر للمســتدعية صفــاء املذكــورة برفقــة 

املحكمة العليا الرشعية حسب األصول وحرر يف 2021/1/12م.
قايض غزة الرشعي
محمد موىس كريزم

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرشعي
محكمة غزة الرشعية االبتدائية

يف الطعن رقم 2020/661
مذكرة حضور

يف الطعن رقم 2020/661  ، يف الطلب رقم 2020/685 ، يف الطلب رقم 2020/743
املستدعيان )الطاعنان(:1. صربي عبد الهادي سامل العكلوك- من سكان 

دير البلح- الحدبة القبلية هوية رقم 923238034
2. اســامة مصطفــى عبــد املجيــد العكلــوك- باألصالــة عــن نفســه وباإلضافــة 

لباقــي ورثــة وتركــة والــده املرحــوم: مصطفــى عبــد املجيــد العكلــوك- ديــر 
البلح شارع عبد الكريم العكلوك- حارة العكلوك.

وكيلهام املحاميان/ سلامن ابو دحروج وغفرة املصدر.
الكريــم  املســتدعى ضدهــام )املطعــون ضدهــام( :1. منهــل توفيــق عبــد 
العكلــوك- ديــر البلــح شــارع عبــد الكريــم العكلــوك- بيــت املرحــوم كامــل 

العكلوك )مجهول محل اإلقامة حاليًا(.
الــدور  الطبــاع  بــرج  الرمــال  غــزة  الحســيني-  مصطفــى  مصطفــى  فاديــة   .2

السادس مجهولة محل اإلقامة حاليًا.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

أن  مبــا  اعــاله  املذكوريــن  ضدهــام(  )املطعــون  ضدهــام  املســتدعى  اىل 
املســتدعين )الطاعنــن( قــد تقدمــا بالطعــن رقــم 2020/661 والطلبــات 
بصفتهــا  العليــا  املحكمــة  لــدى   2020/743  685+ رقــم  عنــه  املتفرعــة 
لــدى املحكمــة لذلــك  محكمــة نقــض واملــودع نســخة عنــه ومــن ملحقاتهــا 
كــام  الطعــن  الئحــة  عــىل  للــرد  املحكمــة  لهــذه  الحضــور  عليكــام  يقتــي 
يقتــي عليكــام ان تودعــا لــدى قلــم هــذه املحكمــة ردكــام التحريــري خــالل 
خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ تبلغكــام بهــذه املذكــرة وأن ترســال نســخة اىل 
املســتدعين حســب عناوينهــام وليكــن معلومــا لديكــام أنكــام اذا تخلفتــام 

عن ذلك يجوز للمستدعين أن يسريا يف دعواهام حسب األصول.
حرر يف 2021/1/11م.

رئيس قلم محكمة العليا بغزة

دولة فلسطن
املجلس االعىل للقضاء

لدى املحكمة العليا بغزة املوقرة
بصفتها محكمة نقض

املســتدعية/ عايــدة رمضــان محمــد كريــرة باألصالــة عــن نفســها وباإلضافــة 
لباقــي ورثــة والدهــا املرحــوم/ رمضــان محمد كريرة – غــزة بجوار كلية الرباط 

هوية رقم 801135567 وكيلها املحامي/ محمد عادل وادي.
املغــازي-  رشق  ســعيد-  ســليامن  أحمــد  محمــد  ضدهــم/1.  املســتدعى 

منطقة السعايدة- قرب مسجد بحريي.
2. يوســف أحمــد ســليامن ســعيد- رشق املغــازي- منطقــة الســعايدة- قــرب 

مسجد بحريي. )مجهوال محل اإلقامة(.
نوع الدعوى: رفع يد.   ،  قيمة الدعوى/ غري محددة القيمة.

مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل
يف القضية الحقوقية رقم 2020/225
يف الطلب الحقوقي رقم 2020/303

أقامــت  قــد  املســتدعية  أن  مبــا  أعــاله  املذكوريــن  ضدهــام  املســتدعى  إىل 
عليكــام قضيــة حقوقيــة تحمــل الرقــم 2020/225 وموضوعهــا )رفــع يد( لذلك 
مــن  يومــًا  عــرش  خــالل خمســة  هــذه املحكمــة  الحضــور إىل  يقتــي عليكــام 
تاريــخ تبليغكــام هــذه املذكــرة كــام يقتــي ان تودعا قلم هذه املحكمة ردكام 
التحريــري خــالل خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ تبليغكــام هذه املذكــرة علام انه 

قد تم تحديد جلسة يوم االحد املوافق 2021/2/7م للنظر يف الدعوى.
 وليكــن معلومــا لديكــام انكــام إذا تخلفتــام عــن ذلــك يجــوز للمســتدعية أن 

تسري يف دعواها حسب األصول.
تحريرا يف 2021/1/12م.

رئيس قلم محكمة صلح دير البلح

دولة فلسطن
محكمة صلح دير البلح

يف القضية الحقوقية رقم 2020/225
يف الطلب الحقوقي رقم 2020/303

إعالن إعادة طرح عطاء
تعلــن  العامليــة،  الرحمــة  جمعيــة  وإرشاف  الكويــت،  دولــة  مــن  محســنن  بتمويــل 
رقــم  عطــاء  طــرح  إعــادة  عــن  االجتامعيــة،  للرعايــة  الكويتيــة  الفلســطينية  الجمعيــة 
الــرشوط  آبــار ميــاه" حســب  )PKS -T11/2020( لتنفيــذ مــرشوع "حفــر وإنشــاء 
واملواصفــات املوضحــة يف وثائــق العطــاء. فعــىل الــرشكات التي ترغب باملشــاركة 
يف العطاء التوجه للحصول عىل نسخة منه من مقر الجمعية ابتداء من يوم األربعاء 
املوافــق 2021/01/13 وحتــى يــوم االثنــن املوافــق 2021/01/18، وفيــام يــي 

الرشوط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب يف التقدم للعطاء املذكور:
1. يســمح فقــط للــرشكات التــي يتوفــر لديهــا ســجل تجــاري، ولديهــا خــربة جيــدة بهــذا 

النوع من األعامل، وأن تتوفر لديها القدرة الفنية، ومسجلة لدى جهات االختصاص.
2. يجب أن تكون األسعار بالدوالر وشاملة رضيبة القيمة املضافة. ويجب 

عىل املتقدم أن يكون قادرًا عىل إصدار فواتري رضيبية وشــهادة خصم من 
املنبع مع الدفعات املالية املقدمة من طرفه.

3. يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 90 يومــا مــن 

تاريخ تقديم العطاء.
4. العطــاء يجــب أن يكــون مصحوبــا بكفالــة دخــول عطــاء بقيمــة )1,000$(، 

إما بكفالة بنكية، أو بشيك بنيك مصدق باسم الجمعية، عىل أن تكون مدة 
رسيان الكفالة 90 يوما من تاريخ تقديم العطاء.

5. آخر موعد لتسليم العطاء هو الساعة )02:00( من يوم االثنن املوافق 

.2021/01/18

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

7. مثن نسخة العطاء )100( شيكل غري مسردة.

8. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة الجمعيــة الفلســطينية الكويتيــة 

للرعايــة االجتامعيــة - الشــؤون املســاندة، خــالل أوقــات الــدوام الرســمي، أو 
االتصال عىل هاتف رقم )2623674(أو جوال رقم )0595788444(. 

الجمعية الفلسطينية الكويتية للرعاية االجتامعية

واشنطن/ وكاالت:
ازدادت املخــاوف مــن وقــوع أعــامل عنف 
جديدة يف أثناء حفل تنصيب جو بايدن 
رئيًســا للواليــات املتحــدة يف 20 كانــون 
إعــالن  مــع  واشــنطن،  يف  ينايــر  الثــاين/ 
وزير األمن الداخي بالوكالة تشاد وولف 

استقالته يف خطوة مفاجئة.
خمســة  بعــد  منصبــه  وولــف  ويغــادر 
أنصــار  مــن  حشــد  قيــام  عــىل  أيــام 
ترامــب  دونالــد  واليتــه  املنتهيــة  الرئيــس 
ملقاطعــة  الكابيتــول  مبنــى  باقتحــام 
يف  بايــدن  فــوز  عــىل  املصادقــة  جلســة 

االنتخابات.
الــذي  الهجــوم  بالوكالــة  الوزيــر  ووصــف 
بأنــه  أشــخاص  خمســة  مبقتــل  تســبب 
"مأساوي" و"مثري لالشمئزاز"، يف وقت 
وقــوات  املحليــون  املســؤولون  يكثــف 
عنــف  أعــامل  وقــوع  الجهــود ملنــع  األمــن 

جديدة.
وتــرشف وزارة األمــن الداخــي عــىل عــدد 
مــن قــوات إنفــاذ القانــون ومن بينــه الجهاز 
البيــت  أمــن  ضــامن  املكلــف  الــري 

األبيض والرئيس.
ألســباب  يســتقيل  أنــه  وولــف  وأوضــح 
الفدراليــة  الوكالــة  مديــر  وعــن  إجرائيــة، 
ليحــل  غاينــور  بيــت  الطارئــة  لألوضــاع 
محلــه. غــري أن هــذه الخطوة مل تضع حدا 

تعزيزات أمنية
وأعلــن البنتاغــون أول مــن أمــس أنــه ســمح 
بنــرش 15 ألــف عنــر من الحرس الوطني 

خالل مراسم تنصيب بايدن.
وأعلــن البنتاغــون أنه ســمح بنرش 15 ألف 
عنــر مــن الحــرس الوطنــي خــالل مراســم 

تنصيب بايدن.
وقــال رئيــس مكتــب الحــرس الوطنــي يف 
وزارة الدفــاع الجــرال دانيــال هوكانســون 
ينتــرشون  عنــر   6200 إىل  إضافــة  أنــه 
إرســال  ســيتم  واشــنطن،  يف  حاليــا 
تعزيــزات مــن حــواىل عــرشة آالف عنــر 

بحلول نهاية األسبوع.
يؤازرهــم  أن  املمكــن  مــن  أنــه  وأضــاف 
حــواىل خمســة آالف عنــر مــن الجيــش 
الجــاري،   20 التنصيــب يف  يــوم  بحلــول 
الذيــن  العنــارص  عــدد  إجــاميل  ليصبــح 
ألــف   15 املراســم  هــذه  ســيؤّمنون 
عسكري. وأوضح أن هذه القوات ستجهز 
مبعدات وأســلحة مكافحة الشــغب، غري 
أنه مل يســمح لها حتى اآلن بحمل أســلحة 

يف شوارع العاصمة الفدرالية.
وقبل إعالن استقالته، أمر وولف بتريع 
مــن  محــذرا  الــري،  الجهــاز  تحضــريات 
واملشــهد  املــايض  األســبوع  "أحــداث 

األمني املتبدل".
بوتــرية  للمراســم  التحضــريات  وتتقــدم 

األمــن الداخــي متديــد فرة الطــوارئ ملا 
بعــد أداء اليمــن وإلغــاء جميــع تراخيــص 

التجمعات خالل هذه الفرة.
وســيؤدي بايــدن اليمــن الدســتورية عنــد 
"ناشــونال  جــدة  أمــام  الكابيتــول  مبنــى 
األمريكيــة  باألعــالم  التــي ســتمتلئ  مــول" 
بدال من الحشود التي تتجمع فيها عادة.
وبعــد ذلــك يتوجــه بايــدن مــع ثالثــة مــن 
أســالفه هــم بــاراك أوبامــا وبيــل كلينتــون 
آرلينغتــون  مقــربة  إىل  بــوش  وجــورج 
الوطنيــة ليضــع إكليــال مــن الزهــر عىل قرب 

الجندي املجهول.
املقبــل  الدميوقراطــي  الرئيــس  ويواجــه 
مهمــة صعبــة تقــي بتضميــد جــراح بلــد 
ويشــهد  واقتصاديــة  صحيــة  أزمــة  يعــاين 

انقساما حادا وتوترا عرقيا.
الســلطة  النتقــال  التحضــريات  وتجــري 
لعــزل  الدميوقراطيــون  يســعى  وقــت  يف 
ترامــب ولــو قبــل أيــام مــن انتهــاء واليتــه، 
التمــرد"  "حركــة  خلــف  بالوقــوف  التهامــه 

و"محاولة االنقالب" األسبوع املايض.
لــن  أنــه  واليتــه  املنتهيــة  الرئيــس  وأبلــغ 
أن  معتــربا  بايــدن  ورد  املراســم،  يحــر 

غيابه سيكون "أمرا جيدا".
الرئيــس  الحفــل  عــن  ســيغيب  كــام 
كارتــر  جيمــي  األســبق  الدميوقراطــي 

بسبب تقدمه يف السن )96 عاما(.

للتساؤالت بشأن أمن العاصمة الفدرالية 
خالل االسبوع املقبل.

وحــذر مكتــب التحقيقــات الفدرايل )إف 
أنصــارا  بــأن  داخليــة  وثيقــة  يف  آي(  يب 
بتظاهــرات  للقيــام  يخططــون  لرامــب 
خــالل  الخمســن  الواليــات  يف  مســلحة 
إىل  األســبوع  نهايــة  مــن  املمتــدة  الفــرة 
الدســتورية،  اليمــن  بايــدن  أداء  موعــد 

وفق ما كشفت وسائل إعالم.
وأعلــن البيــت األبيــض يف بيان أن ترامب 
دي  واشــنطن  يف  طــوارئ  حــال  "أعلــن 
ملســاندة  فدراليــة  مبســاعدة  وأمــر  يس 
للظــروف  لالســتجابة  واشــنطن  جهــود 
تنصيــب  مراســم  عــن  الناتجــة  الطارئــة 
الرئيــس التاســع واألربعــن مــن 11 كانــون 
الثاين/ينايــر إىل 24 كانــون الثاين/ينايــر 
2021". وجــاء يف البيــان أن األمــر أعطــى 

وزارة األمــن الداخــي الصالحيــة للتحــرك 
"من أجل إنقاذ أرواح وحامية املمتلكات 
أو  وخفــض  العامــة  والســالمة  والصحــة 
قطــاع  يف  كارثــة  وقــوع  مخاطــر  تفــادي 

كولومبيا".
املســؤولون  واصــل  األثنــاء  هــذه  يف 
الفدراليــون واملحليــون تبــادل االتهامــات 
بشــأن مســؤولية األحــداث التــي شــهدتها 
واشــنطن األربعاء املايض، حن فشــلت 

الرشطة يف صد آالف املتظاهرين.

رسيعــة، وال ســيام مــع إقامــة ســياج أمنــي 
حــث  الكابيتــول  مبنــى  محيــط  حــول 
ســيؤدي بايــدن اليمــن الدســتورية خلفــا 

لرامب.
حالة الطوارئ

وإزاء مخاطــر وقــوع أعــامل عنــف وكذلــك 
الــذي  كورونــا  فــريوس  انتشــار  مخاطــر 
يف  شــخص  ألــف   375 مــن  بأكــر  أودى 
الواليــات املتحــدة، دعــت رئيســة بلديــة 
بايــدن  أنصــار  بــاوزر  موريــال  واشــنطن 
يــوم  العاصمــة  إىل  القــدوم  تفــادي  إىل 

تنصيب الرئيس الجديد.
عــادة  األمريكيــن  آالف  مئــات  ويتقاطــر 
لحضــور  ســنوات  أربــع  كل  واشــنطن  إىل 

تنصب رئيس جديد.
وقالت باوزر "نطلب من األمريكين عدم 
تنصيــب  لحفــل  واشــنطن  إىل  القــدوم 
الرئيــس التاســع واألربعــن يف 20 كانــون 
الثاين/ يناير وعوضا عن ذلك، املشاركة 

عرب اإلنرنت".
وأوضحــت خــالل مؤمتــر صحايف أول من 
يعلــن  أن  ترامــب  مــن  طلبــت  أّنهــا  أمــس 
بصورة مسبقة حالة الطوارئ يف واشنطن 
تتمّكــن  لــيك  التنصيــب  حفــل  ملناســبة 
أمــوال  مــن اســتخدام  العاصمــة  ســلطات 

فدرالية لتأمن االحتياجات األمنية.
وزارة  مــن  أيضــًا  طلبــت  أّنهــا  وأضافــت 

وزراء الحكومة الكويتية 
يقدمون استقاالتهم

الكويت/ وكاالت:
قدم وزراء الحكومة الكويتية أمس استقاالتهم إىل رئيس الوزراء بعد أقل 
من شهر عىل تشكيل الحكومة، بحسب ما أفادت وكالة األنباء الكويتية.
وقالــت الوكالــة: إن "رئيــس مجلــس الــوزراء اســتقبل نائــب رئيــس مجلــس 
الوزراء ووزير الدفاع حيث رفع لســموه اســتقالة أعضاء الحكومة واضعن 

إياها تحت ترف سموه".
وبحســب الوكالــة فــإن هــذا يــأيت "يف ضــوء مــا آلــت إليه تطــورات األوضاع 
الراهنــة يف العالقــة بــن مجلــس األمــة والحكومــة ومــا تقتضيــه املصلحــة 
الوطنيــة". وعــادة مــا يرفــع الــوزراء اســتقاالتهم اىل رئيــس الــوزراء يف إجراء 

أويل يسبق تقديم استقالة الحكومة ألمري البالد .
ويــأيت تقديــم االســتقالة عقــب أزمــة بــن الحكومة ومجلــس األمة الكويتي 
وإعــالن 38 نائبــا يف مجلــس األمــة الكويتــي تأييدهــم الســتجواب قدمــه 
خالــد  صبــاح  الشــيخ  الــوزراء  رئيــس  ضــد  املــايض  األســبوع  نــواب  ثالثــة 
الحمــد الصبــاح. ويتهــم النــواب رئيــس الحكومة "مبخالفة أحكام الدســتور 
املجلــس  واتجاهــات  عنــارص  مراعــاة  وعــدم  الحكومــة،  تشــكيل  عنــد 
وهيمنــة الســلطة التنفيذيــة وانحيازهــا يف انتخابــات رئيــس مجلــس األمــة، 
عــالوة عــىل عــدم تقديــم الحكومــة برنامــج عملهــا فــورا بعــد تشــكيلها طبقا 
موقعهــا  عــززت  الكويتيــة  املعارضــة  وكانــت  الدســتور".  مــن   98 للــامدة 
5 مــن كانــون األول/ديســمرب  يف االنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يف 
املــايض بفــوز 24 نائبــا محســوبا عليهــا مبقاعــد يف مجلــس األمة. وخالفا 
للدول األخرى يف املنطقة، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى 
بســلطات  ســنوات،  أربــع  مدتهــا  لواليــة  أعضــاؤه  ينتخــب  الــذي  برملانهــا 
ترشيعيــة واســعة ويشــهد مناقشــات حــادة يف كثــري مــن األحيــان. وأعــرب 
الكويتيــون يف الســنوات األخــرية عــن رغبتهــم يف اإلصــالح والتغيــري يف 
بالدهــم التــي يشــكل الوافــدون فيهــا %70 مــن الســكان. وكانــت الكويــت 
أول دولــة خليجيــة عربيــة تتبنــى نظامــا برملانيــا يف 1962. ومنحــت املرأة 

حق التصويت والرشح لالنتخابات يف 2005.
وتهــّز البــالد منــذ ســنوات عــدة أزمــات سياســية متكــررة تشــمل الحكومــة 

وشخصيات من األرسة الحاكمة والربملان الذي تم حله مرات عدة.
مرص تعيد فتح 

مجالها الجوي لقطر
القاهرة/ وكاالت:

ا أمس حظر الطريان الذي فرضته عىل الرحالت الجوية  رفعت مر رســميًّ
القطريــة منــذ 2017، وأعــادت فتــح مجالهــا الجــوي أمــام الدوحــة، حســب 

رئيس سلطة الطريان املدين املرية أرشف نوير.
املــدين  الطــريان  ســلطة  "وافقــت  الفرنســية:  الصحافــة  لوكالــة  نويــر  وقــال 
املرية عىل الطلبات املقدمة من الســلطات القطرية للســامح للطائرات 

القطرية بعبور األجواء املرية فجر الثالثاء".
القطريــة  والخطــوط  للطــريان  مــر  لرشكتــي  يحــق  القــرار  "بهــذا  وأضــاف: 

استئناف الحركة الجوية وتبادل جداول تشغيل الرحالت".
وأشــار إيل بــدء تعديــل النــرشات املالحيــة للطائــرات القطريــة اعتبــاًرا مــن 
صبــاح أمــس. وأعلنــت الســعودية واإلمــارات والبحريــن ومــر يف حزيــران/
يونيو 2017 قطع العالقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم 

مجموعات متطرفة، األمر الذي نفته الدوحة.
القطريــة، ومنعــت  الطائــرات  أمــام  الجــوي  الــدول األربــع مجالهــا  وأغلقــت 

التعامالت التجارية مع اإلمارة وأوقفت دخول القطرين اىل أراضيها.
التعــاون  ملجلــس  قمــة  يف  وقطــر  األربــع  الــدول  بــن  مصالحــة  وحصلــت 
الخليجــي عقــدت األســبوع املــايض يف مدينــة العــال الســعودية، وأعلنــت 

الدول األربع رفع القيود.
والســعودية،  قطــر  بــن  الجويــة  الرحــالت  اســتؤنفت  املــايض،  واالثنــن 
بحســب مــا أعلنــت الخطــوط الجويــة يف البلدين بعــد يومن من إعادة فتح 

حدودهام الربية.
وأقلعــت طائــرة تجاريــة تابعــة للخطــوط الجويــة القطرية اإلثنــن من الدوحة 
إىل الرياض يف أول رحلة بن قطر والسعودية منذ ثالث سنوات ونصف.

مــن  للعديــد  ومــأوى  لالرهــاب"  "راعيــة  بأنهــا  قطــر  باســتمرار  مــر  وتتهــم 
املريــن الهاربــن بعــد اطاحــة الجيــش الرئيــس الراحــل محمــد مريس يف 

2013 وشن حملة قمع استهدفت االسالمين.

كــام تعتــرب الســلطات املريــة قنــاة الجزيــرة القطريــة ناطقــا رســميا باســم 
جامعة االخوان املسلمن التي صنفتها "ارهابية" بنهاية 2013.

أردوغان يعرض فتح صفحة 
جديدة مع األوروبيني

إسطنبول/ وكاالت:
أبــدى الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان أمــس رغبتــه يف تحســن 
عالقــات بــالده مــع االتحــاد األورويب، معرًبــا عــن أملــه أن يســلك التكتــل 

املكّون من 27 دولة النهج نفسه.
ويف لقــاء مــع ســفراء االتحــاد األورويب يف القــر الرئــايس بأنقــرة، قــال 
أردوغان: "نحن مستعدون إلعادة عالقاتنا إىل مسارها"، وتابع: "نتوقع 

من أصدقائنا األوروبين أن يظهروا اإلرادة ذاتها".
صفحــة  فتــح  دعــم  منكــم  "ننتظــر  قائــال  األوروبيــن  الســفراء  وخاطــب 

جديدة يف العالقات الركية األوروبية".
وأضــاف "كــام أن االنضــامم إىل االتحــاد األورويب كان خيــارا إســراتيجيا 
بالنسبة لبالدنا منذ 60 عاما؛ فإن املوافقة عىل هذا االنضامم ستكون 

خيارا وجوديا بالنسبة ملستقبل االتحاد".
ويــأيت هــذا التحــول يف أعقــاب عــام مــن التوتــرات املتعلقــة بالسياســة 
ليبيــا  وكذلــك  املتوســط،  البحــر  رشق  يف  الحازمــة  الركيــة  الخارجيــة 

والرشق األوسط.
وخــالل األعــوام األخــرية، توتــرت عالقــات تركيا بشــكل خاص مــع اليونان 
وفرنسا، لكن أردوغان أوضح أنه منفتح عىل عالقات أفضل مع باريس، 
بعــد أشــهر مــن الخالفــات مــع الرئيس الفرنــيس إميانويل ماكــرون. وقال 

الرئيس الريك "نريد إنقاذ عالقاتنا مع فرنسا من التوترات".
 25 يف  ستســتأنفان  أنهــام  واليونــان  تركيــا  أعلنــت  أمــس،  مــن  وأول 
تســوية  بهــدف  االســتطالعية  املباحثــات  الجــاري  الثــاين  يناير/كانــون 
النــزاع بينهــام حــول التنقيــب عــن النفــط والغــاز يف رشق البحــر األبيــض 

املتوسط.
"املحادثــات  تســمى  مــا  تعليــق  منــذ  األول  هــو  االجتــامع  وســيكون 
60 جولــة غــري مثمــرة  2016، بعــد  بــن الجارتــن عــام  االستكشــافية" 

استمرت 14 عاًما.
وقال أردوغان "نعتقد أن املحادثات االستكشافية ستكون بداية حقبة 

جديدة".

لبنان يتسلم نرشة 
اإلنرتبول بضبط 

مالك وقبطان 
سفينة "األمونيوم" 

بريوت/ األناضول:
تســلم القضــاء اللبنــاين من اإلنربول نســخة مــن النرشة الحمراء 
بشــأن صاحــب وقبطــان ســفينة "األمونيــوم" التــي انفجــرت يف 

مرفأ بريوت بتاريخ 4 أغسطس/ آب 2020.
وقالــت الوكالــة الوطنيــة، أمــس: إن "اإلنربــول )منظمــة الرشطــة 
وقبطــان  لصاحــب  الحمــراء  النــرشة  أصــدر  الدوليــة(  الجنائيــة 

سفينة روسوس التي نقلت شحنة نيرات األمونيوم 
إىل مرفــأ بــريوت، ولتاجــر النيــرات )برتغــايل الجنســية( الــذي 
كشف عىل النيرات يف العنرب رقم 12 عام 2014". وأضافت 
أن طلب التسليم جاء بناء عىل طلب املحامي العام التمييزي 

القايض غسان الخوري، الذي حصل عىل نسخة من النرشة.
وتسبب انفجار املرفأ الذي وقع يف 4 أغسطس/ آب من العام 
املــايض، مبقتــل نحــو 200 شــخص وأكــر مــن 6000 جريــح، 
فضاًل عن أرضار مادية هائلة يف األبنية الســكنية واملؤسســات 

التجارية.
وبحســب تقديــرات رســمية أوليــة، فــإن انفجــار املرفــأ وقــع يف 
عنــرب 12، الــذي تقــول الســلطات إنــه كان يحــوي نحــو 2750 
طنــا مــن مــادة "نــرات األمونيوم" شــديدة االنفجــار، التي كانت 

ُمصادرة من سفينة وُمخزنة منذ عام 2014.
يشــار أن النــرشة الحمــراء التــي يصدرهــا اإلنربــول الــدويل هــي 
مبثابــة طلــب إىل األجهــزة األمنيــة إلنفــاذ القانــون يف كل أنحــاء 
العــامل وذلــك لتحديــد مــكان املتهــم واعتقالــه مؤقتــا يف انتظار 
تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوين مامثل من قبل السلطة املحلية 

يف أي دولة من الدول األعضاء يف املنظمة.

مخاوف من أعمال عنف جديدة يف أثناء مراسم تنصيب بايدن
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ا ق عالميًّ ة تتفوَّ يَّ "فاكهة الشتاء" الحمراء.. سفيرة غزِّ

كيف تتعامل مع مشكلة جفاف الفم؟

غزة/ يحيى اليعقوبي:
ممراٌت هندسية خضراء مستقيمة بال اعوجاج، كمن رسم 
خطوًطــا علــى ورقة بيضــاء؛ تلمــع أغطيتها الشــفافة من 
بعيــد عنــد معانقتها الضوء، ومــا إن تقترب أكثر ترى حبات 

الفراولــة بلونهــا األحمــر تختفــى تحــت األوراق هرًبــا مــن 
الشمس، في داخل المشهد يجثو المزارع حازم المسلمي 
بيــن خطــوط ترابية يزيل أوراق التوت الزائدة لفتح الطريق 

للشــمس لمالمســة األشــتال فتمنحها الدفء وتكســبها 
مقويــات وفيتامينــات، وتتفتــح لتخرج النــواة صغيرة تكبر 

شيًئا فشيًئا يتدرج لونها من األخضر إلى تحمر.

يقطــف املزارعــون كل حبــة بعناية وهــدوء، وترتاص 
للتصديــر،  معــدة  صناديــق  يف  بعضهــا  بجانــب 
الــوالدة، يزيلــون عنهــا  بهــا كطفــل حديــث  يعتنــون 
الغطاء البالســتييك الشــفاف قبل إطاللة الشــمس، 
وريهــا  بزراعتهــا  يعتنــون  غروبهــا،  قبــل  ويغطونهــا 
ومحاربة اآلفات واألمراض، يراقبونها طوال الوقت، 
مثــل  واحــًدا،  يوًمــا  متابعتهــا  عــن  عيونهــم  تغفــو  ال 

مريض منوم بغرفة العناية املكثفة.
أثنــاء  يف  غــزة  قطــاع  شــال  الهيــا  بيــت  بلــدة  يف 
مســرك باملركبة بني املمرات الزراعية، الغلبة هنا 
للخطــوط الخــراء املمتلئــة بالفراولــة، التي تجذب 
ويف  بتصديرهــا،  لهــم  ويســمح  املزارعــني  اهتــام 
باطــن املنطقــة ينمــو "أحــد أجود أنــواع الفراولة عىل 
العــامل" هــذه الحقيقــة يعرفهــا املزارعــون  مســتوى 

جيًدا.
يفــرتش  الفاصــل  للســياج  املحاذيــة  املنطقــة  يف 
الســكون املكان، يف حني تطرب الطيور مســامعك 
وهي تنشــُد لحًنا وســمفونية عذبة بأصواٍت تشــدك 
مثل مغناطيس يجذب املعادن إليه، تشــابه الحياة 
هنــا جــال األريــاف، قبل أن تفســد أصوات طائرات 
االســتطالع  طائــرات  وصــوت  الحربيــة  االحتــالل 
مبحركهــا الــذي يصــدر طنيًنــا مزعًجــا كذبابــة تحــوم 

حول رأسك من كل الجهات.
ال تخفــي لســعات الشــمس عــىل وجــه املــزارع عبــد 
ببــدء  ابتهاًجــا  الســعادة  مالمــح  املســلمي  الــرزاق 
التــي  الفراولــة  قطــف  موســم  حلــول  مــع  التصديــر 
دومنــات  خمســة  مســاحتها  البالغــة  بأرضــه  يزرعهــا 

تتحمــل، فقــد تســتمر لعــرة أيــام دون أن تفســد، 
الفراولــة املزروعــة يف دول أخــرى، كذلــك  بعكــس 

العلم والخربة لها دور".
يعــدد عــىل أصابعــه بلهجــة عاميــة مكمــال اإلجابــة: 
األرض  وبتعقــم  وبتســمد  وبتحــرث  بتشــتغل  "أنــت 
بعــد   )...(  100% نظيفــة  الشــتلة  فبتطلــع  صــح، 
التعقيــم يجــب عــدم الزراعــة ملــدة 15 يومــًا، لكنــي 
مثــل  الشــتلة  عــىل  للمحافظــة  شــهر  بعــد  زرعتهــا 

الطفل الصغر". 
المنخفض وتأثيره

تحيــط  عاليــة  ترابيــة  تلــة  أســفل  الواقعــة  أرضــه  يف 
بهــا مــن جهتــني الشــالية والغربيــة، مــا يجعــل عبــد 
الــرزاق يضــع يــده عــىل قلبه مــع كل منخفض جوي، 
فطمــر  الرتبــة  النجــراف  أدى  األخــر  فاملنخفــض 
معهــا عــدة أمتــار مــن الفراولــة، كلــات خرجــت منــه 
ممزوجة بخوف يختبئ خلف قفصه الصدري: "يف 
املنخفض أعيش أصعب وقت، ألن أريض تقع يف 
منطقــة صعبــة، فأتابــع األرصــاد الجويــة عــن كثــب، 

ألعرف كمية املطر وحجمها".
"لــو  بالخــوف:  مليئــة  ضحكــة  مطلًقــا  ذراعيــه  يفــرد 

نزلت املياه مع الرتبة يعني دمارا".
أثــرت جائحــة كورونــا يف املزارعــني، وطــال كذلــك 
األســعار،  ناحيــة  مــن  دمرتنــا  "كورونــا  الــرزاق،  عبــد 
الغربيــة  للضفــة  الفراولــة  كيلــو  إرســالية  صــارت 

بخمسة شواقل".
مــاذا ميثــل لــك موســم الفراولــة؟ أخرجه الســؤال من 
حالة اإلحباط يف تعليقه الســابق عىل أثر "كورونا" 

)5000 مرت مربع(.
يف حــني يقــف عبــد الــرزاق املســلمي يتأمــل حبــات 
الفراولــة وهــي تكــرب أمــام عينيــه، أدخلنــا يف أجــواء 
زراعتهــا وطــرق العنايــة بهــا وأمــور كثــرة عــن "فاكهــة 
الشتاء" يف حديثه مع صحيفة "فلسطني": "نحرث 
زراعــة  ونبــدأ يف  ونعقمهــا،  الزبــل  نضــع  ثــم  األرض 

أشتال الفراولة يف سبتمرب/ أيلول من كل عام".
طفل صغير وعيون مفتوحة

"الفراولــة بدهــا عنايــة زي الطفــل الصغــر، مــن أول 
الزراعــة حتــى القطــف، وتضــل عيونــك مفتحــة عــىل 
أي آفة أو الخوميج )العفن( أو الضباب" كل ما قاله 
يزيــد حــذره، يتجــه بنظــره نحــو األغطيــة البالســتيكية 
قبــل  الغطــاء  "نزيــح  قائــال:  جانًبــا،  أزاحهــا  التــي 
طلــوع الشــمس، ألنــه لــو تأخــرت وأرشقــت الشــمس 
واألشتال تحت الغطاء فإن النايلون يعرق، وعندما 
تحــاول إزاحتــه تتســاقط قطــرات املياه عــىل األوراق 
فيفســد الحــب، ومــع قــرب املســاء نغطيــه، فعــىل 
فاكهــة  وهــي  بالــربد  تعيــش  الفراولــة  أن  مــن  الرغــم 

شتوية، فإن الصقيع يعدم الشتلة".
منــذ عــام 2004 يــزرع عبــد الــرزاق الفراولــة، ويومها 
كان "حقــا ذهبــا أخــر كاســم عــىل مســمى" قالهــا 
كنــا  "يومهــا  األيــام:  لتلــك  بذاكرتــه  طــارت  بضحكــة 
نصدر ألوروبا وكان سعر الصندوق الواحد يبلغ 70 

شيقال".
عــن رس هــذا التفــوق للفراولــة الغزيــة كانــت إجابتــه 
ممزوجــة بفخــر ملــع يف عينيــه: "رمبــا تحتــل املرتبــة 
ألنهــا  أوال  الجــودة،  حيــث  مــن  العــامل  عــىل  األوىل 

عليه بعد أن أطلق زفرات راحة بأنفاٍس هادئة: "ملا 
تــرى  مــا  فأغلــب  برتتــاح،  نفســيتك  املوســم  يجــي 
أمامــك مــن زراعــة وأدوية دين، بتقدر تحيك الفرحة 

ارتدت إلنا؟".
حتــى  اليــوم،  بكــرة  يجــي  "نفــي  بلهفــة:  يضحــك 

أقطف الفراولة وأصدره".
يوًمــا، ميســك   21 بعــد  فراولــة  حبــة  الزهــرة  تصبــح 
تحمــل  راح  أعطتنيــش  مــا  "هــاي  األشــتال:  إحــدى 
فراولة، والشتلة بتعطيك عدة مرات، بدًءا من شهر 
إذا  حزيــران  يونيــو/  حتــى  الثــاين  تريــن  نوفمــرب/ 

اعتنيت بها".
بعــد آخــر الخطــوط، يســند شــقيقه حــازم املســلمي 
الزرقــاء عــىل وجهــه لتحجــب  ظهــره واضًعــا  قبعتــه 
مــن  تقــرتب  الســاعة  بــدأت  الشــمس حينــا  لهيــب 
الحاديــة عــرة صباًحــا، يســتمع للمذيــاع يطالع آخر 
األخبــار يرتقــب أي تفاصيــل أخــرى عــن املنخفــض 

الجوي القادم، ويف الوقت نفسه يأخذ اسرتاحة.
تعلــو  التــي  امليــاه  مــع  مختلطــة  اإلرهــاق  عالمــات 
جبينــه قبــل أن يزيحهــا بيــده، عائــًدا لتفاصيــل عملــه 
صباًحــا،  السادســة  الســاعة  هنــا  إىل  "جئنــا  اليــوم: 
وأزلنــا األوراق الزائــدة لفتــح تهويــة ألشــعة الشــمس، 

وهذا يوفر احتياجك لألدوية ويقوي األشتال".
طفــالن،  ولديــه  عائلــة  يعيــل  الــذي  حــازم  ينتظــر 
مصــدر  توفــر  فهــي  الصــرب،  بفــارغ  الفراولــة  موســم 
دخلــه الوحيــد، وال يفكــر بزراعــة أي أنــواع أخــرى مــن 
ألنهــا  والخيــار،  والطاطــم  كالباذنجــان  املزروعــات 
"مــش جايبــة هــم زراعتهــا" كا يقــر، مضيًفــا: "ورثنا 

زراعــة الفراولــة أًبــا عــن جــد، نســتمر يف الطريــق ألنــه 
ممر أرزاقنا".

بقربه يواصل العامل محمد زعرب تنظيف األشجار، 
قبــل أن يقفــز ضفــدع مــن بــني األشــتال، انتــزع منــه 
ابتســامة أخرجتــه مــن أجــواء العمــل معلًقــا: "بتالقي 
الضفــادع وممكــن األفاعــي.. عــادي تعودنــا"، ويزيــد 
الشــمس  لســعات  لتظهــر  إليــك  نظــره  رفــع  أن  بعــد 
عــىل مالمحــه الداكنــة: "لجأت للعمل حتى نشــوف 
حياتنــا، ومــا نحتــاج لحــد، والفراولــة املنفــذ الوحيــد 

لذلك". 
وتبلغ مســاحات األرايض املزروعة بالتوت األريض 
)الفراولــة( يف قطــاع غــزة 2500 دونــم، يبلــغ إنتــاج 
الدونــم الواحــد 3-2 أطنــان ســنوًيا، مبعــدل ســنوي 
يبلــغ 6-5 آالف طــن، ترتكــز زراعتها فقط يف منطقة 
بيــت الهيــا، ويتــم تســويقها ألســواق الضفــة الغربية 
االحتــالل  دولــة  ألســواق  تصــدر  وكذلــك  حاليــا، 
وأوروبــا، حســب إفــادة املهنــدس الزراعــي مبديريــة 

زراعة شال غزة محمد حمودة.
حمــودة  لحديــث  تبًعــا  الغزيــة،  الفراولــة  متتــاز 
وترتكــز  العاليــة،  بالجــودة  "فلســطني"  لصحيفــة 
زراعتــه داخــل القطــاع فقط يف بلدة بيت الهيا نظًرا 
لطبيعــة الرتبــة الرمليــة الخفيفــة الصفــراء فيهــا والتي 
النبتــة، وكذلــك قلــة ملوحــة امليــاه  تناســب زراعــة 
لكونهــا ال تتحمــل درجــة ملوحــة عاليــة، مشــرا إىل 
أن أزمــة جائحــة كورونــا أثــرت يف تصديــر املحصــول 
فيتــم تســويقه حالًيــا ألســواق الضفــة، ومل يبــدأ بعــد 

تصديره ألوروبا.

غزة/ فلسطني:
ال شــك يف أن أفضل طريقة لعالج جفاف الفم – الذي ُيعرف باســم نشــفان 
الريــق – هــي كشــف وعــالج العوامــل املســببة لــه. وميكنــك القيــام ببعــض 
األشياء لتخفيف جفاف الفم مؤقًتا، ولكن للحصول عىل أفضل عالج طويل 

املدى لجفاف الفم يجب كشف أسبابه ومعالجته.
ومن النصائح لتخفيف جفاف الفم، وفق موقع "صحتك" اإللكرتوين، مضغ 
لبــان خــاٍل مــن الســكر، أو مــص حلــوى صلبــة خاليــة مــن الســكر لتحفيــز تدفــق 
اللعــاب. وبالنســبة لبعــض األشــخاص، قــد يســبب )اإلكســيليتول(، املوجود 
كثًرا يف اللبان أو الحلوى الخالية من السكر، بعض اإلسهال أو املغص إذا 

تم تناوله بكميات كبرة.
ــل مــن كميــة الكافيــني التــي تتناولهــا، وذلــك ألن الكافيــني قــد يجعــل فمك  قلِّ
أكرث جفاًفا. ويوجد الكافيني يف املروبات املعروفة مثل القهوة والشــاي 
والكــوال ومروبــات الطاقــة. توقــف عــن تدخــني التبــغ بجميــع أنواعــه. تنــاول 

كميات كافية من املياه بانتظام.
جــرب بدائــل اللعــاب املتاحــة دون وصفــة طبيــة. ابحــث عــن املنتجــات التــي 
أو  للفــم،  مرطــب  بخــاخ  أو  كــويت(  )مــاوث  مثــل  )زيليتــول(،  عــىل  تحتــوي 
ابحــث عــن املنتجــات التــي تحتــوي عــىل )كربوكــى( ميثيــل )الســليلوز( أو 

)هيدروكي إيثيل السليلوز(.
عــىل  يحتــوي  الــذي  خاصــة  الفــم،  لجفــاف  املخصــص  الفــم  غســول  جــرب 
إيــه  الفــم  أو غســول جفــاف  بيوتــني،  الفــم  مثــل غســول جفــاف  )زيليتــول(، 
يس يت توتــال كــر، الــذي يوفــر حايــة مــن تســوس األســنان أيًضــا. تجنــب 
ومضــادات  الحساســية(،  )مضــادات  )الهيســتامني(  مضــادات  اســتخدام 
االحتقــان املتاحــة دون وصفــة طبيــة ألنهــا ميكن أن تتســبب يف زيادة جفاف 

الفم لديك.
تنفس من أنفك، وليس من فمك. أضف الرطوبة إىل الهواء لياًل باســتخدام 

جهاز ضبط الرطوبة يف الغرفة.

تصوير/ رمضان األغا
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غزة/وائل الحلبي:
أعلــن اتحــاد كــرة القــدم عرب حســابه عىل موقــع التواصل االجتامعي 
"فيــس بــوك"، قــراره النهــايئ بخصوص أحداث مباراة فريقي شــباب 
الخليل وهالل القدس يف الجولة التاسعة لبطولة دوري املحرتفني 

ألندية الضفة الغربية.
وجــاء قــرار االتحــاد بنــاء عــىل االعــرتاض الــذي تقــدم به مجلــس إدارة 
نادي شباب الخليل عىل قرار الحكم بإلغاء ركلة جزاء للفريق سجل 
منهــا هدفــًا، يف املبــاراة التي انتهت بالتعادل اإليجايب بهدف لكل 

فريق. 
وشــهدت املباراة احتســاب الحكم نارص بلبول يف الدقيقة 47 من 
مبــاراة الفريقــني ركلــة جــزاء لشــباب الخليــل، ويف اللحظــة التــي كان 
يســتعد فيهــا خلــدون الحلــامن لتنفيــذ الركلــة أطلــق الحكــم صافرتــه 

هــالل  فريــق  لصالــح  مبــارشة  غــر  حــرة  رضبــة  إىل  بتحويلهــا  وقــام 
القدس بداعي دخول العبان من شباب الخليل ملنطقة الجزاء أثناء 

التنفيذ.
وأقــرت لجنــة االســتئناف بــأن خطــأ الحكــم كان فنيــا وليــس تقديريــا، 
وأن قــرار إلغــاء ركلــة الجــزاء مل يكــن قانونيــا، حيث كان من املفرتض 
أن يقوم الحكم بإعادتها وتحذير الالعبني من دخول منطقة الجزاء.

وكان شــباب الخليــل طالــب باعتبــاره فائــزا باملبــاراة، أو أن يتم إعادة 
املبــاراة مــن حيــث اخطــأ الحكــم يف إلغــاء ركلــة الجــزاء، إال أن لجنــة 

االستئناف أوصت بإعادة املباراة كاملة. 
وأكــد مصــدر موثــوق لـ:"فلســطني" أن جربيــل الرجــوب رئيــس اتحــاد 
كــرة القــدم صــادق أمــس عــىل قــرار اللجنــة وأبلــغ لجنــة املســابقات 

بتحديد موعد إلقامة املباراة بني الفريقني.

غزة / وائل الحلبي:
اختتم املنتخب األوملبي معسكره التدريبي الذي استمر ملدة أسبوع، 
تحــت قيــادة الكابــن إيهــاب أبــو جــزر يف أول مهمــة رســمية لــه بعد توليه 

منصبه خلفًا للكابن أمين صندوقة.
وشــهد املعســكر الــذي أقيــم عــىل ملعــب الفارعــة يف طوبــاس مشــاركة 
)42( العبــًا مــن مختلــف درجــات الــدوري بالضفــة الغربيــة "املحرتفــني 

والدرجة األوىل والدرجة الثانية والدرجة الثالثة".
وقــال أبــو جــزر إن دعــوة العــدد الكبــر مــن الالعبني للمعســكر كان هدفه 
منح الفرصة أمام جميع الالعبني يف ظل معاناة هذا الجيل من الالعبني 
وتعرضهم للظلم يف متثيل املنتخبات الوطنية يف الكثر من األحيان.

ومــن املقــرر أن يخــوض املنتخــب األوملبــي معســكر التدريبــي الثــاين 
يف الضفــة الغربيــة خــالل الفــرتة القادمة، تحضرًا لتصفيات كأس آســيا 
تحــت 23 ســنة التــي ســتقام يف شــهر أكتوبــر القــادم ومــن املتوقــع أن 
تســتضيف فلســطني مباريــات مجموعتهــا التــي مل يتــم تحديدهــا حتــى 

اآلن.
ويف نفــس الســياق يســتعد اتحــاد كــرة القــدم يف غــزة إلقامــة معســكرًا 
مهمتــه  ســيواصل  الــذي  املصــدر  هــاين  الكابــن  قيــادة  تحــت  تدريبيــًا 

كمدرب مساعد للمنتخب األوملبي.
وســيقام تجمــع الالعبــني يف غــزة بعد انتهــاء مرحلة الذهاب من الدوري 

املمتازة والدرجة األوىل.

اتحاد كرة القدم يقرر إعادة
مباراة شباب الخليل وهالل القدس 

المنتخب األولمبي يختتم 
معسكره األول ويستعد للثاني

الصداقة يوافق على 
رحيل أبو حشيش لجبل المكبر

غزة / مؤمن الكحلوت:
وافــق مجلــس إدارة نــادي الصداقــة عــىل رحيــل العبــه 
محمــد أبــو حشــيش، لنــادي جبــل املكــرب بعــد تلقيــه 

عرضًا رسميًا مطلع األسبوع الحايل.
القــدم  كــرة  ملــف  اإلدارة ومديــر  وقــال عضــو مجلــس 
محمد نطط لـ"فلســطني"، إن ناديه تلقي كتابًا رســميًا 
مــن نــادي جبــل املكــرب عــرب اتحــاد كــرة القــدم يطلــب 
فيه مهاجمه محمد أبو حشيش، مشرًا إىل أن اإلدارة 

وافقت عىل العرض بعد التشاور مع الجهاز الفني.
جميــع  بــني  العقــود  توقيــع  ســيتم  أنــه  نطــط،  وأوضــح 

العقــد  أن  مؤكــدًا  القادمــة،  األيــام  خــالل  األطــراف 
سيكون موثقًا يف اتحاد كرة القدم، عىل أن يتم قيده 
خــالل فــرتة االنتقــاالت الشــتوية الحاليــة، عــىل ســبيل 

االعارة حتي نهاية املوسم الحايل.
وأكــد نطــط أن ناديــه لــن يقــف عائقــًا أمــام طمــوح أي 
العــب، مــع االحتفــاظ بحــق النــادي، متمنيــا التوفيــق 

لالعب أبو حشيش يف رحلته الجديدة.
وســينتظر أبــو حشــيش اســتصدار ترصيــح لــه مــن قبــل 
للضفــة  الوصــول  مــن  يتمكــن  يك  االحتــالل،  قــوات 

الغربية.

تحضيًرا لتصفيات 
كأس آسيا في 

أكتوبر القادم

أحمد ماهر
ُيمهل إدارة الغزالن 

لتصحيح وضع الفريق
غزة / وائل الحلبي:

أيــام  عــدة  ناديــه  إدارة  الظاهريــة  نجــم  ماهــر  أحمــد  أمهــل 
لتحديــد موقفــه مــع الفريــق وتصحيــح مســاره يف ظل تردي 
نتائجــه يف مرحلــة الذهــاب مــن دوري املحرتفــني بالضفــة 

الغربية.
وقــال ماهــر عــرب حســابه عــىل "الفيــس بــوك" إنــه العب ُحر 
وميلــك حــق اختيــار أي نــاٍد يلعــب لــه يف مرحلــة اإليــاب 
مــن الــدوري، وأن االنتــامء والحــب لفريقــه مينعــه مــن هــذه 
الخطــوة لحــني تحديــد اإلدارة موقفهــا منــه ســواء بتجديــد 

عقده مع الفريق أو الرحيل عنه.
وأضاف ماهر أن البقاء مع الغزالن سيكون مرشوطًا بتعزيز 
مكانــة أبنــاء النــادي يف الفريــق، وتعزيــز صفوفــه بعــدد مــن 
الالعبــني الــذي ميلكــون القــدرة عــىل صناعــة الفــارق معــه 

يف مرحلة اإلياب.
ولزمالئــه  لــه  بالنســبة  حــق  مطلبــه  أن  عــىل  ماهــر  وشــدد 
ال  وأن  املحرتفــني  دوري  يف  الفريــق  بقــاء  عــىل  للحفــاظ 
ظــل  يف  الفــرق  بقيــة  أمــام  ســهاًل  صيــدًا  الظاهريــة  يكــون 

املنافسة القوية عىل البقاء.

خدمات النصيرات 
يوقف العبه

أبو يوسف
غزة / مؤمن الكحلوت:

قرر مجلس إدارة نادي خدمات النصرات ايقاف العبه محمد أبو يوسف حتي 
اشعار آخر.

وقال كامل األشقر عضو مجلس إدارة النادي لـ"فلسطني"، أن النادي سيتوجه 
التحاد كرة القدم للحفاظ عىل حقوقه، بعد حصول الالعب كامل مســتحقاته 

املالية عن الفرتة املاضية.
وأشار األشقر اىل أن النادي سيتخذ قرارًا، بإيقاف الالعب أحمد مهدي أيضا، 

بعد تجاوزاته العديدة خالل الفرتة السابقة
وأكــد األشــقر، أن النــادي لــن يتهــاون مــع أي العــب، خاصــة أن جميــع الالعبــني 

حاصلني عىل حقوقهم املالية، ومل يتم التقصر مع أحد منهم.

غزة/ فلسطني:
األوملبيــة  للجنــة  التنفيــذي  املكتــب  ســلم 
الفلســطينية ُكتب التكليفات اإلدارية لعدد 
الرياضيــة  االتحــادات  إدارات  مجالــس  مــن 
مقــر  يف   2021-2024 االنتخابيــة  للــدورة 
بحضــور  غــزة،  مبدينــة  األوملبيــة  اللجنــة 
االوملبيــة  للجنــة  التنفيــذي  املكتــب  عضــو 
األمــني  العمــي  ومحمــد  قشــطة،  عصــام 
العــام املســاعد للجنــة األوملبيــة ومســئويل 

االتحادات الرياضية املعنية.
وجــاءت عمليــة التســليم يف ختــام املرحلــة 
الرياضيــة  االتحــادات  انتخابــات  مــن  الثالثــة 

الطائــرة،  الريشــة  ألعــاب:  شــملت  والتــي 
التنس االريض، الرشاع والتجديف، الجودو، 
البليــاردو والســنوكر،  بــول،  التيــك  الجمبــاز، 
الجوجيســتو،  البدنيــة،  القــوة  املصارعــة، 

الطب الرياض, اإلسكواتش.
إدارات  ملجالــس  التهــاين  قشــطة  وقــدم 
االتحــادات, متمنيــًا لهم التوفيق يف املرحلة 
املقبلة, ُمشيدًا بإجراء انتخابات االتحادات 
الجديــدة  االنتخابيــة  للــدورة  الرياضيــة 
بسالســة وهــدوء ، مطالبــا باســتمرار العمــل 
األلعــاب  بهــذه  االرتقــاء  أجــل  مــن  الــدؤوب 

وإعادتها اىل سابق عهدها.

اللجنة األولمبية تنتهي 
من تعيين إدارات 
االتحادات الرياضية
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تنديد عريب  ... 

إعالن بيع باملزاد العلني يف القضية رقم 6749 /2018
نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائرة تنفيذ محكمــة بداية غزة يف 
القضيــة التنفيذيــة رقــم 6749 /2018 واملتكونــة فيام بني طالب التنفيذ / 

يحيى بشري يحيى املظلوم واملنفذ 
البالــغ  العــامرة  يف  الشــقة  حبيــب  ســامل  إســامعيل  الديــن  عــز  ضــده/ 

مساحتها55 مرتًا الواقعة يف منطقة الشجاعية مقابل سلطة الطاقة. 
فعــى مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور إىل دائــرة تنفيــذ محكمــة 
بداية غزة يف أوقات الدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعد دفع قيمة التأمني 
بواقــع %10 مــن قيمــة التخمــني وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال عــى نفقــة 
املشــرتي علــاًم بــأن املــزاد ســينعقد الســاعة الثانيــة عــرة مــن يــوم األحــد 

بتاريخ 2021/2/7م . 
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ . رامي صلوحة  

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

محكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ

املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/26(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
رمــزي احمــد يوســف رشاب مــن ســكان خانيونــس هوية رقــم 900953472 
بصفته وكيال عن: حسني غالب حسني خيال باألصالة عن نفيس وبوكالتي 
عــن/ ســهام عــزت عــي بيبــي وزيك وروضــة وروال أبنــاء/ زيــاد خيــال ومرفــت 

ورضغام وعالم أبناء/ مازن زيك خيال ونادية زيك حسني خيال 
مبوجــب وكالــة رقــم: 6482 / 2019 الصــادرة عــن غــزة + 6479/ 2019 الصادرة 

عن غزة + 6481/ 2019 الصادرة عن غزة + 6480 / 2019 الصادرة عن غزة 
 715 القطعــة  بيــع /مبادلــة يف   / انتقــال  إجــراء معاملــة  الوكالــة:  موضــوع 

القسيمة 13 املدينة غزة التفاح 
 فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يوما من تاريخ هــذا اإلعالن وبخالف 
ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
 التاريخ: 2021/1/12م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض

مكتب رئيس سلطة األرايض

اعالن خصوم صادر عن محكمة الشجاعية الرشعية
اىل املدعــى عليــه/ معتــز عبــد الجــواد هاشــم الصفــدي مــن غــزة وســكانها 
ســابقا وحاليــا خــارج قطــاع غــزة ومجهــول محــل اإلقامــة االن يقتيض حضورك 
لهذه املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2021/2/9م الســاعة التاســعة صباحا 
وذلــك للنظــر يف القضيــة أســاس 2020/1265م وموضوعهــا زيــادة نفقــة 
ولــد واملرفوعــة عليــك مــن قبــل املدعيــة نــدى داود ســليامن الرشــيدي وان 
مل تحــر يف الوقــت املعــني أو ترســل وكيــال  عنــك او تبد للمحكمة معذرة 
حســب  تبليغــك  صــار  لــذا  الرعــي  املقتــى  بحقــك  ســيجري  مروعــة 

األصول وحرر بتاريخ 2021/1/5م.
قايض محكمة الشجاعية الرعي
عاطف مصطفى الترت

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعى للقضاء الرعي
محكمة الشجاعية الرعية

إعالن بيع باملزاد العلني يف القضية رقم 2017/10927 
نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائرة تنفيذ محكمــة بداية غزة يف 
القضيــة التنفيذيــة رقــم 2017/10927 لبيــع ماكينــة عــدد 2 ماكينة تركيب 

كنار للفرشات من نوع سنجر ياباين وماكينة تريب وجه للفرشات.
فعــى مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور اىل دائــرة تنفيــذ محكمــة 
بداية غزة يف أوقات الدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعد دفع قيمة التأمني 
بواقــع %10 مــن قيمــة التخمــني وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال عــى نفقــة 
املشرتي، علاًم بأن املزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحًا من يوم األربعاء 

بتاريخ 2021/1/27.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ .رامي صلوحة

حرر يف 2021/1/11م.

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ
مذكرة حضور ملحاولة اإلصالح

اىل املدعــى عليــه محمــد فــاروق عبــد العزيــز محمــد مــن جمهورية مــر العربية 
ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا حاليــا يقتــيض حضــورك اىل هــذه املحكمــة يــوم 
ملحاولــة  وذلــك  صباحــا  التاســعة  الســاعة  2021/2/15م  املوافــق  االثنــني 
االصــالح بينــك وبــني زوجتــك املدعيــة فلــك احســان خليــل النونــو يف القضيــة 
حيــث  والنــزاع  الشــقاق  مــن  للــرر  تفريــق  وموضوعهــا  2020/242م  أســاس 
ثبــت لدينــا دعواهــا حســب الوجــه الرعــي بنكولــك عــن حلــف اليمــني ارضارك 
بزوجتك قوال وفعال وعليه إن مل تحر يف الوقت املعني فان املحكمة سوف 
تقــوم بالحكــم بتطليــق زوجتــك فلــك املذكــورة منــك طلقــة واحــدة بائنــة بينونــة 

صغرى وستجري بحقك املقتى الرعي وحرر يف 2021/1/10م.
قايض محكمة الشجاعية الرعي
محمد طاهر شحادة

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعى للقضاء الرعي
محكمة الشجاعية الرعية

املوضوع/ مذكرة تبليغ حكم غيايب
صادر عن محكمة الشيخ رضوان الرشعية

اىل املدعــى عليــه/ صــدام بشــري محمــد نتيــل مــن املجــدل وســكان الضفــة 
الغربيــة ومجهــول محــل اإلقامــة االن لقــد حكــم عليك مــن قبل هذه املحكمة 
ابــراج  وســكان  املجــدل  مــن  نتيــل  بشــري  صــدام  بشــري  املدعــي/  البنــك 
غيابيــا  ابــن  نفقــة  موضوعهــا   2019/961 أســاس  القضيــة  يف  املخابــرات 
بحقــك قابــال لالعــرتاض ولالســتئناف لذلــك جــرى تبليغــك حســب االصــول 

وحرر يف 2021/1/11م.
قايض محكمة الشيخ رضوان الرعي
محمد كامل أبو راس

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعى للقضاء الرعي
محكمة الشيخ رضوان الرعية االبتدائية

فقــد  عــن  عزيــز  محمــود  فايــز  محمــود   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 801247925 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا/ ســاميه محمــد حســان شــلوف عــن فقــد هويتــي  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   903082949 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ فوزيــة محمــد ســالمة أبــو دحيــل عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   900752122 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / محمــود جمعــه ســامل ابــو رزق عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 400872404فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / رحمــة ســعيد يوســف حســني عيــد عــن 
ممــن  801999541فالرجــاء  الرقــم  وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / احمــد عــامد زريعــي الفــريي عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 404287740  فالرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

يف بيــان: إن إجــاميل اإلصابــات بالفــريوس ارتفــع إىل 504.269، منهــا 
3704 حــاالت وفــاة. وأضافــت أن 1027 مــن مجمــل اإلصابــات يف حالــة 

صعبة، و247 موصولني بأجهزة تنفس. 

إىل ذلك اســتولت قوات االحتالل 
عــى منشــأة زراعيــة يف بلدة تقوع 

رشق بيت لحم.
تيســري  تقــوع،  بلديــة  مديــر  وأفــاد 
هيئــة  مكتــب  ومديــر  مفــرح،  أبــو 
لحــم  بيــت  يف  الجــدار  مقاومــة 
حســن بريجية، بــأن قوات االحتالل 
اســتولت عــى منشــأة زراعيــة لبيــع 
ميلكهــا  الزراعيــة  واألشــتال  الــورد 
أن  بعــد  حمــدان،  ســليم  املواطــن 
تــم تفكيكهــا، رغــم وجــود ترخيــص 

فيها.
يذكــر أن بلــدة تقــوع تتعــرض منــذ 
ــا،  يوميًّ االحتــالل  النتهــاكات  مــدة 
ومداهمــة  باالقتحامــات  تتمثــل 
وإغــالق  واالعتقــاالت،  املنــازل، 
اقتلــع  األثنــاء  يف  مداخلهــا. 
مســتوطنون العرات من األشجار 
املثمــرة يف بلــدة بيــت أمــر شــامل 
الخليل، واعتدوا عى املواطنني.

االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  فقــد 
حملــة  أثنــاء  يف  شــبان  خمســة 
يف  نفذتهــا  واســعة  مداهــامت 
ومخيــم  وبرقــني  قباطيــة  بلــديت 

جنني.
وذكــر مديــر نادي األســري يف جنني 
منتــر ســمور، أن قــوات االحتــالل 
جنــوب  قباطيــة  بلــدة  اقتحمــت 
شــبان،  ثالثــة  واعتقلــت  جنــني 
هــم: الشــقيقان أمــري ومحمــد عامر 
زكارنــة، ومحمــد محمــود أبــو الــرب، 
ويف مخيــم جنــني اعتقلــت محمــد 
اعتقلــت  كــام  حالجيــة،  أحمــد 
حســن  الرحمــن  عبــد  الشــاب 
وذلــك  برقــني،  بلــدة  مــن  صبــح 
والعبــث  منازلهــم  مداهمــة  عقــب 

مبحتوياتها.
 4 االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  كــام 

جيش االحتالل عابود شــامل غرب 
رام اللــه، واعتقلــت الشــاب خليــل 
فواضلــة بعــد مداهمة منزل عائلته 

والعبث يف محتوياته.
كــام اعتقلــت تلك القوات األســري 
بلــدة  مــن  بعــريات  عمــرو  املحــرر 
كفر مالك، بعد مداهمة منزله يف 

بلدة بريزيت شامل رام الله.
االحتــالل  قــوات  داهمــت  كــام 
الخليــل  شــامل  أمــر  بيــت  بلــدة 
وســلمت  منــازل  عــدة  وفتشــت 
ملقابلــة  بالًغــا  املواطنــني  أحــد 

املخابرات اإلرسائيلية.

وذكــر الناشــط اإلعالمــي يف بيــت 
مجموعــة  أن  عــوض،  محمــد  أمــر 
مســلحة مــن مســتوطني مســتوطنة 
"كرمــي تســور" املقامــة عــى أرض 
أمــر،  بيــت  بلــدة  يف  املواطنــني 
جنــود  حاميــة  تحــت  هاجمــت 
املواطنــني  أرايض  االحتــالل، 
واقتلعــوا  رجــب،  أبــو  منطقــة  يف 
مــن  املثمــرة  األشــجار  عــرات 
ميلكهــا  والعنــب،  اللوزيــات 
اســنينة،  أبــو  محمــد  املواطــن 
واعتــدوا عــى أبــو اســنينة وعائلته، 
وُمنعــوا تحــت تهديــد الســالح مــن 

دخول األرض.
اعتقاالت ومداهمات

قــوات  شــنت  آخــر  جانــب  مــن 
حملــة  أمــس  فجــر  االحتــالل 
اعتقــاالت ومداهــامت واســعة يف 
مناطــق متفرقــة مــن مــدن وبلــدات 

الضفة الغربية.

مواطنــني مــن طولكــرم، ومــن بلــدة 
طمون جنوب طوباس.

وذكــر نــادي األســري يف طولكــرم أن 
محمــد  اعتقلــت  االحتــالل  قــوات 
وصفــي الجــالد )54 عاًمــا(، وعبــد 
الفتــاح عــازم القدومــي )52 عاًما(، 
وهــام مــن طولكــرم، وحذيفــة صالح 
مــن مخيــم  أبــو رسيــس )٢٢ عاًمــا( 
بعــد  املدينــة،  رشق  شــمس  نــور 

مداهمة منازلهم وتفتيشها.
يف  األســري  نــادي  مديــر  أفــاد  كــام 
بــأن  عــودة،  بنــي  كــامل  طوبــاس 
األســري  اعتقلــت  االحتــالل  قــوات 
عــودة  بنــي  أحمــد  عثــامن  املحــرر 
بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، 
اعتقــل  االحتــالل  أن  إىل  مشــرًيا 

شقيقه قبل يومني.
مــن  قــوة  داهمــت  اللــه  رام  ويف 

بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
منــزل  اقتحمــت  االحتــالل  قــوات 
صبارنــة  ســبع  الفتــاح  عبــد  خليــل 
وفتشت املنزل ومحيطه بالكامل، 
وســلمت  أثاثــه،  بعــض  وحطمــت 
عبــد  خليــل  أيهــم  املحــرر  األســري 
بالًغــا  عاًمــا(   25( صبارنــة  الفتــاح 
يف  االحتــالل  مخابــرات  ملراجعــة 

مركز تحقيق عصيون.
كــام فتشــت منــزل عامــر أبــو جــود، 
الصليبــي، وعــدة مناطــق  وعيــى 
وأراٍض زراعيــة مبزاعــم البحــث عــن 

أسلحة.

و453 وفــاة. وأشــارت إىل أن عــدد الحــاالت التــي تحتــاج إىل رعايــة طبيــة 
يف املستشفى بلغ 211، بينهم 112 حالة خِطرة وحرجة.

كــام ســجلت وزيــرة الصحــة يف رام اللــه، 9 وفيــات، و402 إصابة جديدة 
بفريوس "كورونا"، و٧٣٠ حالة تعاٍف.

وقالــت الــوزارة يف التقريــر اليومــي للحالــة الوبائيــة للفــريوس: إن حــاالت 
الوفاة الجديدة سجلت يف محافظات: قلقيلية )2(، نابلس )1(، جنني 

)2(، طولكرم )2(، الخليل )1(، بيت لحم )1(.

النحــو  عــى  املحافظــات  يف  ســجلت  الجديــدة  اإلصابــات  أن  وذكــرت 
التــايل: ضواحــي القــدس )30(، قلقيليــة )23(، ســلفيت )22(، نابلــس 
)52(، جنــني )42(، طولكــرم )32(، رام اللــه والبــرية )88(، الخليل )50(، 

طوباس )9(، بيت لحم )32(، أريحا واألغوار )4(.
وأضافــت أن حــاالت التعــايف الجديــدة توزعــت يف املحافظــات حســب 
التــايل: ضواحــي القــدس )119(، قلقيلية )14(، ســلفيت )11(، نابلس 
)138(، جنــني )70(، طولكــرم )53(، رام اللــه والبــرية )165(،  الخليــل 

)82(، طوباس )35(، بيت لحم )27(، أريحا واألغوار )16(.

وأشــارت الوزارة إىل أن نســبة التعايف من فريوس "كورونا" يف فلســطني 
بلغت %90.0 يف حني بلغت نســبة اإلصابات النشــطة %9.0، ونســبة 

الوفيات %1.1 من مجمل اإلصابات.
 24 بينهــم  املكثفــة،  العنايــة  غــرف  يف  مصاًبــا   92 وجــود  إىل  ولفتــت 

موصولني عى أجهزة التنفس االصطناعي.

الحركة األسرية تحذر من خطر شديد يحيط باألرسى
نادي األسري: تدهور الوضع 
الصحي لألسري باسل عجاج 
المصاب بفريوس "كورونا"

رام الله/ فلسطني:
قال نادي األسري: إن الوضع الصحي لأسري باسل مخلوف عجاج )45 عاًما(، من 
بلــدة صيــدا يف طولكــرم، وهــو أحــد األرسى املصابــني بفريوس "كورونــا"، تدهور 

حيث ُنقل إىل املستشفى.
وقــال نــادي األســري يف بيــان لــه مســاء أمــس: إن األســري عجــاج محكــوم بالســجن 
املؤبــد و40 عاًمــا، وهــو معتقــل منــذ عــام 2002، ويقبــع منــذ إصابتــه بالفــريوس 
إدارة ســجون  الــذي خصصتــه  القســم  وهــو  "رميــون"،  ســجن  قســم 8-- يف  يف 

االحتالل لعزل األرسى املصابني بفريوس "كورونا".
وحّمــل نــادي األســري واألرسى كافــة االحتــالل املســؤولية الكاملة عن حياة األســري 
عجــاج، ورفاقــه األرسى، ال ســيام املــرىض منهــم، يف ظــل اســتمرار انتشــار الوبــاء 

بني صفوفهم، الذي تصاعد منذ شهر ترين الثاين/ نوفمرب املايض.
وأكــد أن املخاطــر عــى حيــاة األرسى تتصاعــد تصاعــًدا كبــرًيا، وبخاصــة يف ظــل 
حمالت التحريض املستمرة عليهم ومن أعى املستويات من حكومة االحتالل، 

وكان آخرها قرار حرمانهم اللقاح.
ُيشــار إىل أن 191 إصابــة بفــريوس "كورونــا" ُســجلت بــني صفــوف األرسى، منــذ 
بداية انتشار الوباء، وكان آخرها أول من أمس يف قسم 4-- يف سجن "رميون"، 
الذي يقبع فيه 90 أســرًيا، بينهم 43 أســرًيا من املرىض، أربعة أرسى عى األقل 
تزيــد أعامرهــم عــى 60 عاًمــا. وبــنّي النــادي أن إدارة ســجن "رميــون" ماطلــت يف 
أخــذ العينــات مــن األرسى يف قســم 4-- أمــس، وبعــد عــدة مطالبــات مــن األرسى، 
رشعت يف أخذ العينات، علاًم بأن أكرث من عرة أرسى يعانون أعراًضا واضحة 
داخل القســم. وجدد نادي األســري مطالباته املســتمرة منذ انتشــار الوباء، أبرزها 
الضغــط عــى االحتــالل مــن أجــل اإلفــراج عــن األرسى املــرىض وكبــار الّســن عــى 
وجــه الخصــوص، وإلــزام االحتــالل إعطــاء اللقــاح لــأرسى، وبــإرشاف لجنــة دوليــة 
محايــدة. مــن جانبهــا قالــت الحركــة األســرية يف ســجون االحتــالل: إن اكتشــاف 
حاالت جديدة مصابة بفريوس كورونا يف سجن "رميون" -قسم 4– "ينذر بخطر 

شديد يحيط باألرسى كنا قد حذرنا منه مراًرا وتكراًرا". 
وحملت الحركة األســرية يف بيان صحفي حكومة االحتالل ووزير أمنها الداخي 
"أمــري اوحنــا" املســؤولية الكاملــة عــن تعــرض حيــاة األرسى للخطــر؛ نتيجــة إرصاره 

عى استثناء األرسى األمنيني من اللقاح املضاد لفريوس كورونا. 
وأكــدت أن قــرار عــدم تطعيــم األرسى مخالــف لأعــراف واملواثيــق الدولية، داعية 
املؤسســات الدولية ذات االختصاص إىل رضورة الوقوف عند مســؤولياتها تجاه 

املخالفات والجرائم التي يقرتفها االحتالل بحق األرسى.

تنصيــب الرئيــس األمرييك املنتخب 
جو بايدن.

املتحــدة  األمــم  نــددت  فقــد 
سياســات  )إرسائيــل(  مبواصلــة 
األرايض  يف  االســتيطاين  التوســع 

الفلسطينية املحتلة.
جــاء ذلــك يف مؤمتــر صحــايف عقــده 
ســتيفان دوجاريك، املتحدث باســم 
غوترييــش،  أنطونيــو  العــام،  األمــني 

مبقر املنظمة الدولية يف نيويورك.
وقــال دوجاريــك: "نحن نعــرض عرًضا 
واضًحــا للغايــة وعــى أســاس منتظــم 
ملجلس األمن الدويل، طبيعة الحالة 

يف األرض الفلسطينية املحتلة".
بانتظــام  وننــدد  "نبلــغ  وأضــاف: 
بنــاء  ذلــك  يف  مبــا  باإلجــراءات، 

املستوطنات غري القانونية".
باســم  الرســمي  الناطــق  دعــا  كــام 
يف  الخارجيــة  الشــؤون  مفوضيــة 
ســتانو،  بيــرت  األورويب  االتحــاد 
بنــاء  وقــف  إىل  )إرسائيــل( 

املستوطنات يف الضفة الغربية.
"ندعــو  بيــان:  يف  ســتانو  وقــال 
األفعــال  هــذه  وقــف  إىل  )إرسائيــل( 
والرتكيــز عــى اســتئناف الحــوار بــداًل 

من بناء مستوطنات غري رشعية".
وأكــد: "ال يتغــري موقفنــا الثابــت مــن 
بناء املســتوطنات، فهي غري رشعية، 
بناء عى القانون الدويل، وهي متثل 
عوائــق وحواجــز لعمليــة الســالم وحــل 

فلســطينية  دولــة  إلنشــاء  الدولتــني 
بــني  الثقــة  لبنــاء  وعائًقــا  مســتقلة 

الطرفني".
كــام أدانــت فرنســا إعــالن )إرسائيــل( 
بيــان  يف  ودعــت  التصديــق،  هــذا 
عــدم  إىل  اإلرسائيليــة  "الســلطات 

تنفيذ هذه القرارات".
–الفلســطيني  الطرفــني  دعــت  كــام 
واإلرسائيــي- إىل اإلحجــام عــن اتخاذ 
أي تدبــري أحــادي الجانــب مــن شــأنه 
أن يقــّوض حــّل الدولتــني القائــم عــى 
املّتفــق  واملعايــري  الــدويل  القانــون 

عليها".
العربيــة  اململكــة  أعربــت  كــام 
السعودية عن إدانتها الشديدة لقرار 

بناء الوحدات االستيطانية.
الســعودية  الخارجيــة  وزارة  وجــددت 
يف بيــان أمــس، رفضهــا القاطــع لهــذه 
جديــًدا  انتهــاًكا  بوصفهــا  الخطــوة 
ملقــررات الرعيــة الدوليــة، وتهديًدا 
حــل  لجهــود  وتقويًضــا  للســالم 

الدولتني.
مــر  جمهوريــة  أدانــت  جانبهــا  مــن 
انتهــاًكا  ه  "بعــدِّ التصديــق  العربيــة 

جديًدا ملقررات الرعية الدولية".
الخارجيــة  باســم  املتحــدث  وأعــرب 
لــه،  املريــة أحمــد حافــظ يف بيــان 
املتالحقــة  الخطــوات  مــن  قلقــه  عــن 
لســلطات االحتــالل، لتقويــض فــرص 

حل الدولتني.

ملجلــس  العــام  األمــني  أكــد  كــام 
الحجــرف،  نایــف  الخليجــي  التعــاون 
للخطــط  التــام  املجلــس  رفــض 
اإلرسائيلية يف الضفة الغربية وفرض 

السيادة عليها.
بيــان،  يف  الحجــرف  وطالــب 
الضغــط  بــرورة  الــدويل  املجتمــع 
للرجــوع  االحتــالل  ســلطات  عــى 
املخالفــة  االســتيطانية  قراراتهــا  عــن 
الدوليــة،  والقــرارات  للقوانــني 
وحاميــة الشــعب الفلســطيني ووقف 
االعتــداءات التــي ترتكبهــا )إرسائيــل( 

يف األرايض الفلسطينية املحتلة.
العامــة  األمانــة  أدانــت  جانبهــا  ومــن 
قــرار  اإلســالمي  التعــاون  ملنظمــة 
غــري  املســتوطنات  يف  التصديــق 
األرض  عــى  املقامــة  الرعيــة 

الفلسطينية املحتلة.
وعــّدت ذلــك انتهــاًكا صارًخــا للقانون 
الــدويل وقــرارات األمم املتحدة ذات 
األمــن  مجلــس  قــرار  خاصــة  الصلــة، 

الدويل رقم 2334.
مــن ناحيتهــا أعربــت تركيــا عــن قلقهــا 
مــن جــراء اعتــزام )إرسائيل( التصديق 
عــى مخطط بناء وحدات اســتيطانية 

غري قانونية يف الضفة الغربية.
الرتكيــة  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
رغبــة  إزاء  بالقلــق  "نشــعر  بيــان:  يف 
التصديــق  يف  اإلرسائيــي  الجانــب 
وحــدة   850 إنشــاء  مخطــط  عــى 

استيطانية يف الضفة الغربية".
الجانــب  إرساع  أن  البيــان  وأكــد 
اإلرسائيي يف عملية التصديق قبيل 
الجديــدة  األمريكيــة  اإلدارة  م  تســلُّ
منصبهــا، يعــد دليــاًل آخــر عــى عــدم 

رشعية هذه الوحدات االستيطانية.

"حماس" 
تنعى 

الداعية 
مراعبة من 

قلقيلية
قلقيلية/ فلسطني:

املقاومــة  حركــة  نعــت 
"حــامس"  اإلســالمية 
الحــاج  الداعيــة"  أمــس 
عمر عبد الحميد مراعبة، 
يف  املنيــة  وافتــه  الــذي 
قرية رأس عطية مبحافظة 
حيــاة  بعــد  قلقيليــة، 
بالعطــاء  وحافلــة  مديــدة 

والدعوة إىل الله. 
وقالــت الحركــة يف بيــان: 
الداعيــة  نــودع  إذ  "إننــا 
مواقــف  نســتذكر  مراعبــة 
مرفة قدمها يف مواجهة 
واالســتيطان  االحتــالل 
وأبــواب الخــري، فقــد قــدم 
أجــل  مــن  للــه  هبــة  أرضــه 
إقامــة مدرســة يف قريتــه، 
رافًضــا اإلغــراءات املاليــة 
التــي قدمــت لــه مــن أجــل 
بيعهــا للمســتوطنني. كام 
إلعــامر  ســعيه  نســتذكر 
بيــوت اللــه، فقــد كان أول 
ملســجد  وخطيــب  إمــام 

بلدته". 
"حــامس"  وقدمــت 
التعزيــة إىل عائلة الفقيد 
وأهــايل محافظــة قلقيليــة 
الداعيــة  رحيــل  عــى 

مراعبة.

منتدى اإلعالميني يأسف 
إلغالق فضائية النجاح: خسارة 

لإلعالم الفلسطيين
غزة/ فلسطني:

أعرب منتدى اإلعالميني الفلسطينيني عن أسفه إلغالق فضائية النجاح 
ا القــرار  وإنهــاء خدمــات صحفيــني فيهــا وآخريــن مــن راديــو أجيــال، عــادًّ

خسارة كبرية للمشهد اإلعالمي الفلسطيني.
الخطــر،  ناقــوس  يــدق  املؤسســتني  قــرار  إن  اإلعالميــني:  منتــدى  وقــال 
ويســتدعي رضورة التحــرك والتكاتــف لحاميــة الصحفيــني واملؤسســات 
اإلعالمية، وعدم الوقوف مكتويف األيدي أمام توايل إغالق املؤسسات 

اإلعالمية.
وطالب املنتدى الســلطة الفلســطينية والقوى الوطنية برورة االلتفات 
ليتمكــن  ودعمــه  وإســناده  مكوناتــه،  بــكل  الفلســطيني  اإلعــالم  حــول 
الصحفــي  خــذالن  وعــدم  املهنــي،  وواجبــه  الوطنــي  دوره  مواصلــة  مــن 
م التضحيات يف  الفلســطيني الــذي كتــب ومــا زال بدمــه لفلســطني، وقــدَّ

محطات عديدة.
كام دعا نقابة الصحفيني إىل أداء واجبها انطالًقا من مســؤوليتها األدبية 
خدمــات  إنهــاء  أن  ســيام  ال  الصحفيــني،  لحاميــة  واملهنيــة  واألخالقيــة 

الصحفيني تكرر يف عدد من املؤسسات اإلعالمية.
وقــال: "مــا يجــري اليــوم مــن إغــالٍق لفضائيــة النجــاح تكرار لذات املشــهد 
مع فضائية القدس والكتاب، وما جرى مع الصحفيني براديو أجيال عاناه 

بعض الصحفيني يف مؤسسات أخرى".
وشــدد منتــدى اإلعالميــني عــى أن املشــهد اإلعالمــي الراهــن يســتدعي 
وحدة الجســم الصحفي الفلســطيني أكرث من أي وقت مى، وال ســبيل 
عــرب  فيهــا  جديــدة  دمــاء  وضــخ  الصحفيــني  نقابــة  بإصــالح  ســوى  لذلــك 

انتخابات حرة.
وقــررت إدارة جامعــة النجــاح الوطنيــة أول مــن أمــس إغالق فضائية النجاح 
التابعة لها وكذلك مكتب مركز اإلعالم يف فروع القدس والخليل وقطاع 

غزة.
وأبلغت اإلدارة 17 موظًفا يف مركز اإلعالم والفضائية بإنهاء عملهم بدًءا 

من 14 فرباير القادم، بعد استعصاء استيعابهم يف دوائر الجامعة.
التــي  والفادحــة  الباهظــة  "الخســائر  إىل  الخطــوة  هــذه  اإلدارة  وأرجعــت 
تعرضــت لهــا هــذه القطاعــات"، كــام جــاء يف رســالة موجهــة للعاملــني 
فضائيــة  يضــم  النجــاح  جامعــة  يف  اإلعــالم  مركــز  أن  يذكــر  املفصولــني. 
عــام  وتأســس  اإلخبــاري،  النجــاح  النجــاح وموقــع  وإذاعــة صــوت  النجــاح 

2015 بقرار من إدارة الجامعة.
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

فيــه  تلتقــي  توافقــي  إطــار  للفصائــل  العامــون  األمنــاء  مجلــس 
والداخليــة  الفلســطينية،  القضايــا  مناقشــة  أجــل  مــن  الفصائــل 
جهــود  ودعــم  التحريــر،  منظمــة  كإصــاح  بالــذات،  والبينيــة 
الســيايس  النظــام  ثغــرات  ومعالجــة  والرشاكــة،  املصالحــة 
الفلســطيني، وتعزيــز العمــل الدميقراطــي، وتبــادل الــرؤى بشــأن 
املقاربات السياســية يف مواجهة التعنت اإلرسائييل، واالنحياز 

األمرييك.
هذا اإلطار يتحرك بأمر عباس وحده، ويتوقف عن الحركة بإرادة 
الرئيــس، فهــو الــذي ميلــك دعوتــه إىل االنعقــاد، وليــس مثــة آليــة 
انعقــاد إذا مــا أهمــل عبــاس دعوتــه، هــذا وقــد مــرت ســنة أو يزيــد 
ومل يدُعه عباس لانعقاد، ومل يتمكن غريه من عقده. والسؤال 
الــذي يطــرح نفســه عــى الفصائــل وقادتهــا يقــول: إذا كان إطــار 
ا يفيد القضية الفلســطينية، ويجمع  األمناء العامني إطاًرا توافقيًّ
الفرقــاء عــى أفضــل الخيــارات، فلــاذا ال تضع لــه الفصائل نظاًما 
مهــاًّ  إطــاًرا  يكــن  مل  وإن  لعملــه؟!  منظمــة  الئحــة  أو  ا،  أساســيًّ
ومفيًدا، فلاذا تحرص الفصائل -إذا استثنيا فتح وعباس- عى 

وجوده؟!
نحــن نعلــم أن أدىن مؤسســة تجاريــة أو صحيــة، أو حزبيــة، يكــون 
لهــا نظــام أو الئحــة تنظــم عملهــا، واألمنــاء العامــون يعملــون فيــا 
الــذي  الوطــن  قضيــة  يف  يعملــون  هــم  التجــارة،  مــن  أخطــر  هــو 
توالــت عليــه املؤسســات والقيــادات منــذ النكبــة وحتــى تاريخه، 
ومــن مثــة كان يجــدر بأعضائــه العمــل عــى تأســيس الئحة منظمة 

الجتاعاته!
الفكــرة، هــو الترصيحــات األخــرية عــن  آثــار يف نفــي هــذه  مــا 
قريًبــا  ســيصدر  الرئيــس  أن  فتــح  وقيــادة  الســلطة  يف  مســؤولني 
مرســوًما باالنتخابــات بعــد أن أصــدر مرســوًما بالتعديــات عــى 
االنتخابــات  مرســوم  بعــد  وأنــه  لانتخابــات،  املنظمــة  اللوائــح 
ســيدعو األمنــاء العامــني إىل االجتــاع، وهنــا رجعــت يب الذاكرة 
األمنــاء  بدعــوة  عبــاس  العامــني طالبــوا منفرديــن  األمنــاء  أن  إىل 
لعقــد جلســة لهــم منــذ عــام، ولكــن عبــاس رضب )طنــاش(، ومل 
يعقــب عــى مطالبهــم، ومــرت شــهور وشــهور، ومل ُيجــب عبــاس 
مطالبهــم، ثــم حــني حــا لــه أمــر دعــوة األمنــاء للقــاء أخربهــم عــن 
مرســوم  بعــد  اجتــاع  إىل  ســيدعوهم  وأنــه  اإلعــام،  يف  ذلــك 
االنتخابــات! وهــذا أمــر يــدل عــى التفــرد، وعــى غيــاب الائحــة 
أن  يعنــي  فهــذا  تأخــر،  االنتخابــات  مرســوم  أن  وهــب  املنظمــة، 
مجلــس األمنــاء لــن ينعقــد، ومــن هنــا أقــول إنــه ال قيمــة كبــرية ألي 
طــارئ ســيايس ال تحكمــه الئحــة منظمــة له! إنه حــني يصل األمناء 
إىل ما ينظم إطارهم يبقى املوجود إطاًرا فضفاًضا ال فائدة ذات 

قيمة ُترجى منه!

األمناء العامون بعد 
المرسوم.. لماذا؟!

باريس/ وكاالت:
يعتقــد الكثــريون حــول العــامل أن الســبب وراء ظهــور وانتشــار فــريوس 
كورونــا املســتجد، الخفافيــش يف منطقــة ووهــان الصينية، ولكن هذه 
املرة، حيث قيض فرني بفريوس يظن األطباء أنه بسبب الخفافيش 

أيضًا، بحسب ما ذكرت مجلة »ساينس« الطبية. 
ونقلــت املجلــة عــن الســلطات الصحيــة الفرنســية أن متقاعــدًا فرنســيًا 
مــن  بــه  أنــه أصيــب  الكلــب، رجحــوا  مــن داء  نــادر  نــوع  تــويف بســبب 

الخفافيش التي كانت تعيش فوق سطح منزله. 
الكلــب  لــداء  الوطنــي  املركــز املرجعــي  أن  الســلطات  تقريــر  وأوضــح 
أكــد أن الرجــل يف الســتينات مــن عمــره تــم نقله إىل مستشــفى جامعة 

ليموج بفرنسا يف أغسطس 2019. 
واعتقــد األطبــاء أن الرجــل تعــرض للعــض أو الخــدش مــن قبــل خفــاش 

يعشش عى منزله. 
وأظهــر التحليــل أنــه أصيــب بفــريوس ليســا، وهــو فــريوس الخفافيــش 
األورويب من النوع EBLV-1( 1(، لدى الخفافيش وتم تشخيصه بأثر 

رجعي بعد حوايل عام من وفاته. 
ووفقــًا للباحــث لــوران دايش يف معهــد باســتور، فــإن هــذه الحالــة هــي 
األوىل لـــ EBLV-1 املكتشــفة يف الــرب الرئيــي لفرنســا، وقــال: »35 
عامــًا مــرت عــى آخــر وفــاة مــن هــذا النــوع يف العامل، ويف فرنســا، هي 

بالفعل األوىل من نوعها«. 
وتــويف الرجــل بشــكل مأســاوي يف املستشــفى مــع ذكــر األطبــاء يف 
ذلــك الوقــت أن الســبب الرســمي لوفاتــه هــو التهــاب يف الدمــاغ، لكن 

خرباء طبيني قالوا إن السبب غري معروف.

عواصم/ وكاالت:
تســتعد رشكات الهواتــف العماقــة خــال العــام الجــاري طــرح عــدة مناذج 
مــن الهواتــف املتطــورة وبأســعار منافســة للحفــاظ عى مواقعها يف ســوق 
األجهــزة الذكيــة. كشــفت تقاريــر صحفيــة عامليــة أن رشكــة "سامســونغ" 
الكورية الجنوبية تجهز أوىل مفاجآتها لعام 2021 لكل عشاق هواتفها.

21". كشــفت ترسيبــات حديثــة، تصميــم ومواصفــات  "غاالكــي إس 
اإلعــان  قبــل  وذلــك   ،"21 إس  "غاالكــي  املنتظــر  سامســونغ  هاتــف 
الرســمي عنــه. وانتــرشت صــور للهاتف الجديــد، عرب موقع "تويرت"، والتي 
استعرضت تصميم الهاتف من الجهة األمامية والخلفية، كا يظهر الهاتف 
يف الصور الحية قيد التشــغيل، وفقا ملوقع "إكس دي إيه ديفيلوبرس". 
مــن  الجديــدة  اإلصــدارات  تقــدم  سامســونغ  أن  الترسيبــات  وأوضحــت 
سلسلة "غاالكي إس 21"، برقاقة معالج "Exynos 2100"، أو برقاقة 
"سناب دراغون 888"، يف سوق الواليات املتحدة وكوريا."آيفون 13". 
كشفت تقارير صحفية عاملية ما وصفته بالترسيبات التي تجهزها رشكة 

"آبل" األمريكية لهاتفها الجديد املرتقب "آيفون 13".
وأورد محلــل الهواتــف الذكيــة الشــهري، مينــغ تــي كــو، يف مذكــرة رسيــة 
متداولــة أن هواتــف "آيفــون 13" ســيتم دعمهــا بتقنيات كامريات مختلفة 

كليا، بحيث ستكون ذات زاوية تصوير واسعة جدا.
بؤريــة  زاويــة  عــى  الجديــدان  "آيفــون"  هاتفــا  يحتــوي  أن  املتوقــع  ومــن 
لكامرياتها أوســع، بحيث ســتكون العدســات مكونة من 6 عنارص تقريبا، 
مع تقنيات ضبط تلقايئ للصورة. ويرجع ذلك، بحسب املحلل التقني، 
الــذي  إىل أن "آبــل" اعتمــدت عــى موردهــا الرئيــي املميــز "ليغــان"، 
يقدم محركات "يف يس إم" ذات زاوية تصوير فائقة االتساع املحسنة.

"شــاومي"مي 10 آي". أعلنــت رشكــة "شــاومي" الصينيــة، عــن مفاجــأة 
لجميع مستخدميها، وذلك بإعانها عن هاتف بإمكانيات متميزة وسعر 
 6.67 مقاســها  دي  يس  إل  شاشــة  عــى  الهاتــف  ويحتــوي  يصــدق.  ال 
بوصــة، ومعالــج "ســناب دراغــون 750 جــي"، مــع مــودم إكــس52 )الجيــل 
الخامــس( مدمــج، مــع ذاكــرة وصــول عشــوايئ تصــل إىل 8 غيغابايــت، 
وذاكــرة تخزيــن 128 غيغابايــت، بينــا تبلــغ دقة كامريا صور "الســيلفي" 

16 ميغابيكسل.

كــا يتميــز هاتــف "مــي 10 آي" ببطاريــة ســعتها 4820 ملــيل أمبــري يف 
الساعة، والتي تقول "شاومي" أنه يجب شحنها من فارغة إىل كاملة يف 
58 دقيقــة عنــد 33 وات، باإلضافــة إىل مقبــس ســاعة رأس، ومستشــعر 

بصمــة جانبــي، ومكــرب األشــعة تحــت الحمــراء. يشــار إىل أن العديــد مــن 
عالقة التكنولوجيا بدأوا يف اتخاذ مجموعة من الخطوات للحفاظ عى 
البيئة، ومن أبرزها رشكة "آبل" األمريكية التي توقفت يف العام املايض 
عن توفري مقابس الشحن مع هواتف "آيفون" الذكية، وذلك سعيا منها 

لتقليل الوزن وحجم العبوة املطلوبة لكل جهاز.

طرح مناذج هواتف متطورة 
وعالية التقنية يف عام 2021

ا  الخفافيش تقتل فرنسيًّ
بفريوس جديد

لندن/ وكاالت:
أعلنــت دار »كريســتيز« الربيطانيــة للمــزادات العلنيــة، أن لوحــة 
مستوحاة من املناظرة الطبيعية يف املغرب العريب رسمها رئيس 
الــوزراء الربيطــاين ونســتون ترششــل إبــان الحــرب، وقدمهــا هديــة 
إىل عائلــة الجــرال مونتجمــري، مرشــحة للبيــع بنصف مليون جنيه 

إسرتليني، يف املزاد املقرر مارس/آذار القادم. 
ويعــود تاريــخ الصــورة التــي تحمــل عنــوان مشــهد يف مراكــش إىل 
عــام 1935. وبقيــت اللوحــة التــي تصــور تــال وجــداول املــاء يف 

حوزة عائلة مونتجمري منُذ منحها للجرال.
وقال نيك أورتشارد، رئيس الفن الربيطاين يف دار كريستري: »إن 
هديــة ترششــل ترمــز إىل االحــرتام العميــق والصداقــة التــي يكنهــا 

فنان بارع وشخصية سياسية مشهورة للجرال«.

لوحة لترششل بنصف 
مليون إسرتليني

واشنطن/ الجزيرة نت:
يف خطوة مهمة، اقرتب علاء الفلك من حسم 
جــدل قديــم، واالتفــاق عــى تحديــد عمــر الكــون 
وذلــك مــن خــال دراســة أقــدم ضــوء يف الكــون، 

والذي تم تحديده مبا يقارب 14 مليار سنة.
جــاء ذلــك يف ورقتــني علميتني لفريق دويل من 
 Cornell( العلاء يف جامعة كورنيل األمريكية
أوف  "جورنــال  دوريــة  ونرشتهــا   )University

كوزمولوجــي أنــد أســرتو بارتيــكل فيزيكــس" يف 
عددهــا الصــادر يــوم 30 ديســمرب/كانون األول 

املايض.
ألقــى علــاء الفلــك يف مركــز كورنيــل للفيزيــاء 
الفلكية وعلوم الكواكب التابع لجامعة كورنيل، 
نظــرة جديــدة عــى أقــدم ضوء يف الكــون الناجم 
عــن االنفجــار العظيم، وذلك بواســطة تلســكوب 
أتاكامــا لعلــم الكونيــات التابــع ملؤسســة العلــوم 

الوطنية.
عليهــا  الحصــول  تــم  التــي  املاحظــات  وبهــذه 
بواســطة تلســكوب أتاكامــا يكــون علــاء الفلــك 
قد وصلوا إىل تكوين رؤية جديدة لعمر الكون، 
حيــث اســتخدم الباحثــون مزيجــا مــن البيانــات 
مــدى  لفهــم  تشــييل  يف  تلســكوبات  عــدة  مــن 
رسعــة توســع الكــون، مــن خــال تتبــع عمــر آخــر 

ضوء باٍق. 
ووفقــا للبيــان الصــادر مــن جامعــة كورنيــل يف 4 
املاحظــات  فــإن  الجــاري،  الثــاين  يناير/كانــون 
الجديــدة تشــري إىل أن عمــر الكــون يبلغ 13.77 

مليار سنة.
اعتمــد علــاء الكونيــات يف دراســتهم الســابقة 
يف تحديد عمر الكون عى )قانون هابل(، وهو 
املنهــج الــذي يعتمد عى قياســات درجة رسعة 
ابتعــاد املجــرات املتاخمــة ملجــرة درب التبانــة 

بقيمة معينة لثابت هابل.

-ومنهــا  األخــرى  القياســات  اعتمــدت  بينــا 
القياســات  وكــذا  أتاكامــا-  تلســكوب  قياســات 
االصطناعــي  القمــر  بواســطة  إجراؤهــا  تــم  التــي 
)بانــك( التابــع لوكالــة الفضــاء األوروبيــة، عــى 

منهج قياس أقدم ضوء يف الكون.
ووفقا ملوقع وكالة الفضاء األمريكية )ناسا( فإن 
بانــك  مرصــد  بواســطة  املســتخرجة  البيانــات 
عــام 2018، تعتــرب أبــرز القياســات لعمــر الكــون 
املوجــودة إىل مــا قبــل قياســات أقــدم ضــوء يف 

الكون التي متت عرب تلسكوب أتاكاما.
التقديــرات  إن  كورنيــل  جامعــة  بيــان  ويقــول 
باســتخدام  عليهــا  الحصــول  تــم  التــي  الجديــدة 
البيانــات التــي تــم جمعهــا يف تلســكوب أتاكامــا 
تتطابــق مــع تلــك التي يوفرها النموذج القيايس 
للكون، باإلضافة إىل قياسات الضوء نفسه التي 
قــام بهــا القمــر الصناعــي بانــك، والتــي قامــت 
بقيــاس بقايــا االنفجــار العظيــم مــن عــام 2009 

إىل عام 2013.

-عــامل  تشــوي  ســتيف  أفــاد  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
املؤلــف  كورنيــل،  بجامعــة  الفلكيــة  الفيزيــاء 
البيــان "لقــد  الرئيــي إلحــدى الدراســتني- يف 
توصلنــا إىل معــدل متــدد يتطابــق مــع قياســات 
فريق بانك لألقار الصناعية، ما مينحنا مزيدا 

من الثقة يف قياساتنا ألقدم ضوء يف الكون".
يف  فإنــه  كورنيــل  جامعــة  بيــان  ذكــر  وحســبا 
قــدر فريــق بحثــي يقيــس حــركات   ،2019 عــام 
املجــرات أن الكــون أصغــر مبئــات املايــني مــن 
الســنني ما توقع فريق القمر الصناعي بانك، 
إىل  حاجــة  هنــاك  أن  التناقــض  هــذا  وكشــف 

منوذج جديد لتقدير عمر الكون.
الفيزيــاء  -املتخصــص يف  أيــوال  ســيمون  أن  إال 
الفلكيــة، الباحــث الرئيــي بالدراســة- قــال يف 
إىل  اآلن  توصلنــا  "لقــد  كورنيــل  جامعــة  بيــان 
دليــل جديــد يؤكــد مــا ســبق وأكــده فريــق القمــر 
الصناعــي بانــك، وهــو أن عمــر الكــون يبلــغ مــا 

يقرب من 14 مليار عام".

علامء الفلك يحسمون الجدل.. عمر الكون يقارب )14( مليار عام


