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تفاُقم الحالة الصحية 
لألسري المصاب بالرسطان 

حسني مسالمة
رام الله/ فلسطني:

رت هيئة شؤون األرسى واملحررين من خطورة تفاُقم الوضع الصحي لألسري  حذَّ
املصاب بالرسطان حســني مســاملة )37 عاًما( من مدينة بيت لحم، واملوجود 
يف مستشــفى "ســوروكا" اإلرسائييل. وأفادت الهيئة يف بيان أمس، بأن األســري 

مســاملة واملعتقــل منــذ عــام 2002، واملحكــوم بالســجن 20 عاًمــا، 
البطــن. وأشــارت إىل أن إدارة  كان يعــاين قبــل عــدة أشــهر آالًمــا يف 

مرة: قرار "أونروا" إغالق 
مؤسساتها الصحية 

بلبنان خطأ ومعيب
بريوت/ فلسطني:

أكــد رئيــس الدائــرة اإلعالميــة يف حركــة حــاس بالخــارج رأفــت مــرة أن قــرار وكالــة 
غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني "أونروا" بإغالق جميع العيادات واملراكز 
الصحية يف املخيات الفلسطينية يف لبنان، كان مفاِجًئا ومستهجًنا. وعّد مرة 

ــا  يف ترصيــح لـ"املركــز الفلســطيني لإلعــالم" قــرار "أونــروا" خلــاًل أخالقيًّ
ا؛ وقد ُدعيت أونروا للرتاجع عن هذا األمر؛ ألن األوىل  ا ووظيفيًّ 2ومهنيًّ 15

 جيش االحتالل وعدد من املستوطنني  يعتدون عىل املواطنني يف قرية مسافر يطا قضاء الخليل أمس     )فلسطني(

غزة/ يحيى اليعقويب:
يف  تغيــري  نقطــة  لت  شــكَّ التــي  الصارمــة  قراراتــه 
أعــادت  أمنيــة  عقيــدة  وبنــت  الفلســطيني  التاريــخ 
ة  الهيبة لرجل الرشطة، سبقتها شخصية امتازت برِقَّ
القلــب، كان قريًبــا مــن النــاس يوجــد بــني مفاصــل 
الهمــوم ويحلهــا بنفســه مهــا كــرت وكــر حجمهــا، 
نســبة  أعــىل  عــىل  فحصــل  ثقتهــم  النــاس  منحــه 
تصويــت عــىل اإلطــالق يف االنتخابــات الترشيعيــة 
عــام 2006 التــي فــازت فيهــا حركــة حــاس بأغلــب 
ألــف صــوت   76 عــىل  مقاعــد املجلــس، بحصولــه 

رقــم  وهــو  غــزة،  مدينــة  مســتوى  عــىل 
قيايس مل يصل إليه أي نائب غريه.

رجل ال يزال يتحدى االحتالل شهيًدا
سمات امتلكها الشهيد سعيد صيام 

ومنحته )76( ألف صوت انتخايب

محافظات/ فلسطني:
جيــش  قــوات  بقمــع  مواطنــني  ســتة  أصيــب 
االحتــالل مســرية شــعبية مناهضــة لالســتيطان 
يف قلقيليــة ومبواجهــات يف جنــني، يف حــني 
أمــس، منــازل املواطنــني  هاجــم مســتوطنون، 

محافظــة  جنــوب  يطــا  مســافر  يف  ومســاكنهم 
الخليل جنوب الضفة الغربية املحتلة.

بالرصــاص املعــدين  وأصيــب ثالثــة مواطنــني 
املغلــف باملطــاط منهــم مســعف، والعــرشات 
االحتــالل  قــوات  قمــع  إثــر  يف  باالختنــاق، 

اإلرسائييل مسرية كفر قدوم رشق قلقيلية.
وأفــاد شــهود عيــان بــأن جنــود االحتــالل أطلقــوا 
الرصــاص املعــدين املغلــف باملطــاط، والغــاز 

باتجــاه  بكثافــة،  للدمــوع  املســيل 
تنديــًدا  خرجــوا  الذيــن  املواطنــني 

مستوطنون يهاجمون منازل جنوب الخليل
جيش االحتالل يصيب )6( مواطنني يف قلقيلية وجنني

تسجيل إصابات جديدة 
بفريوس كورونا بني 

أرسى ريمون

الصحة اإلرسائيلية تشخص )4( إصابات 
بالطفرة الجنوب إفريقية لكورونا

تقرير: ضوء أخرض لمرشوع جديد يفتح 
)E1( طريق االستيطان يف منطقة

ترمسعيا وقراها المجاورة تواجه 
التمدد االستيطاين بال حماية

رام الله/ فلسطني:
"كورونــا"  بفــريوس  اإلصابــات  أعــداد  ارتفــاع  األســري  نــادي  أعلــن 

"رميــون"  ســجن  يف  األرسى  صفــوف  بــني  املســتجد 
أمــس،  بيــان  يف  النــادي  وأفــاد  اإلرسائيــيل.  العســكري 

النارصة/ فلسطني:
أمــس، تشــخيص  الصحــة اإلرسائيليــة،  أعلنــت وزارة 
إفريقيــة  الجنــوب  بالطفــرة  إضافيــة  إصابــات  أربــع 
اإلجــايل  اإلصابــات  عــدد  لريتفــع  كورونــا،  لفــريوس 
منهــا إىل 12 إصابــة. وعــاد املصابــون مــن اإلمــارات 

رام الله/ فلسطني:
عــن األرض ومقاومــة  للدفــاع  الوطنــي  أفــاد املكتــب 
االســتيطان بــأن حكومــة االحتــالل اإلرسائيــيل أعطــت 
الضــوء األخــر ملــرشوع فصــل عنــرصي جديــد يفتــح 

قلقيلية/ مصطفى صري:
غــري  إجــراءات  أشــهر  منــذ  االحتــالل  جيــش  ينفــذ 
الثائريــن  والقــرى  البلــدات  أصحــاب  لــردع  مســبوقة 
للدفــاع عــن أراضيهــم مبواجهــة التمــدد االســتيطاين 

وبينــت نتيجــة الفحــص التــي أجريــت لهــم يف مطــار 
بــن غوريــون أنهــم مصابــون بالفــريوس، وتبــنيَّ الحًقــا 
أنهــم مصابــون بالطفــرة الجنــوب إفريقيــة. كا أعلنت 

إصابــة  آالف   8 مــن  أكــر  تســجيل  الــوزارة 
مــا  األول،  أمــس  كورونــا،  بفــريوس  جديــدة 

 )E1( الطريــق أمــام االســتيطان يف املنطقــة املصنفة
يف الضفة الغربية املحتلة. وأوضح تقرير االستيطان 

االحتــالل  حكومــة  أن  أمــس،  األســبوعي، 
تخصيــص  عــىل  املــايض  األســبوع  وافقــت 

يف بلــدة ترمســيعا التــي تشــاطرها العديــد مــن القرى 
الهــمَّ ذاتــه. وتركــزت أعــال االنتقــام يف قريــة املغــري 

التــي  الصغــرية  اللــه  رام  قــرى  إحــدى  وهــي 
الغــرب  مــن  ويجاورهــا  ترمســعيا،  تتوســط 

غزة-رام الله/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية وفــاة )13( مصاًبــا 
بفــريوس كورونــا وتســجيل )427( إصابــة يف الضفــة 

الغربية وقطاع غزة يف الـ24 ساعة املاضية.

وذكــرت الصحــة يف التقريــر الوبــايئ اليومــي، أمــس، 
أن 9 حــاالت وفــاة ُســجلت يف الضفــة الغربيــة بواقــع 

وفــاة واحــدة يف كل مــن: طولكــرم والخليــل 
وجنــني، ووفاتــني يف قلقيليــة ونابلــس ورام 

الصحة تتعاقد مع )4( شركات لتوفير اللقاح

 )13( وفاة و)427( إصابة 

بفريوس كورونا يف الضفة وغزة

رشطي يقف عىل أحد الحواجز ملتابعة فرض حظر التجوال يف غزة أمس     )فلسطني(

محلالن: رفع العقوبات 
عن غزة يجب أن يسبق 

أي انتخابات
غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

اتفــق محلــالن سياســيان عــىل رضورة رفــع العقوبــات التــي فرضتهــا 
رئاسة السلطة الفلسطينية عىل قطاع غزة دون قيد أو رشط.

وكانــت الســلطة بــدأت يف آذار 2017  فــرض عقوبــات عــىل القطاع، 
شملت تقليص رواتب موظفيها إىل النصف وفرض التقاعد القرسي 
والجرحــى  الشــهداء  أرس  رواتــب  مــن  املئــات  وقطــع  اآلالف،  عــىل 
واألرسى وغريها، ما زاد من سوء الحالة املعيشية لسكان القطاع يف 

ظــل الحصــار اإلرسائيــيل. املحلل الســيايس د.كال عالونة 
رأى أن العقوبــات اإلداريــة واملاليــة املفروضــة عــىل شــعبنا 

ا للسماح بإجرائها  تنتظر رًدا إسرائيليًّ
ر  عبد القادر: ال تصوُّ

لدى السلطة حول إجراء 
االنتخابات بالقدس

القدس املحتلة-غزة/ جال غيث:
قــال عضــو املجلــس الثــوري لحركــة "فتــح" حاتــم عبــد القــادر: إنــه "ال 
ر لــدى الســلطة يف رام اللــه أو لجنــة االنتخابــات املركزيــة، حــول  تصــوُّ

إجراء االنتخابات الفلسطينية يف مدينة القدس املحتلة".
وأوضح عبد القادر يف ترصيحات لـ"فلســطني" أن "الســلطة أرســلت 
رســالة إىل حكومــة االحتــالل اإلرسائيليــة، نهايــة العــام املــايض، مــن 

القــدس  إجــراء االنتخابــات يف مدينــة  أجــل املوافقــة عــىل 
15املحتلــة -حســب اتفــاق أســلو- لكنهــا مل تتلــَق حتى اللحظة 
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غزة-رام الله/ عبد الله الرتكاين:
أعلــن رئيــس لجنــة االنتخابــات املركزيــة حنــا 
العامــة  لالنتخابــات  الزمنــي  الجــدول  نــارص 
والرئــايس،  الترشيعــي،  يها:  بِشــقَّ  ،2021
والتــي تبــدأ أوىل مراحلهــا بعمليــة التســجيل 
يف املراكــز، وتنطلــق صبــاح يــوم 10 فرايــر/ 

شباط ولغاية مساء يوم 14 فراير/ شباط.

عقــده  صحفــي  مؤمتــر  يف  نــارص  ــب  ورحَّ
املرســوم  بإصــدار  اللــه،  رام  مبدينــة  أمــس، 
الرئايس إلجراء االنتخابات العامة الترشيعية 
والرئاســية، مؤكــًدا أنــه جــاء نتــاج عمــل دؤوب 
جميــع  تذليــل  أجــل  مــن  عامــني،  اســتمر 
 الصعاب املتعلقة باالنتخابات، إذ تمَّ التوافق

 عــىل أن تكــون متتاليــة، مبعنــى ترشيعي، ثم 

رئايس، ثم مجلس وطني. 
لالنتخابــات  التســجيل  أن عمليــة  وأشــار إىل 
الشهر املقبل ستكون لالنتخابات الترشيعية 

وأيًضا الرئاسية.
وأوضــح أن آخــر موعــد للتســجيل لالنتخابــات 

والــذي  شــباط،   14 يف  ســيكون 
يف  للمشــاركة  ا  أساســيًّ رشًطــا  ُيعــد 

القدرة: المرحلة الحالية 
حساسة وتستدعي من الجميع 

الزتام إجراءات الوقاية
غزة/ فلسطني:

القــدرة: إن املرحلــة  بغــزة أرشف  باســم وزارة الصحــة  الناطــق  قــال 
التــي  الجويــة  الــرد واملنخفضــات  نتيجــة  للغايــة  الحاليــة حساســة 
الجميــع  التــزام  رضورة  عــىل  مشــدًدا  الفريوســات،  فيهــا  تنشــط 

اإلجــراءات الوقائيــة مــن فــريوس كورونــا.  وأفــاد القدرة بأنه 
منــذ بدايــة ينايــر الجــاري يشــهد قطــاع غــزة انخفاًضــا يف 

أكثر من )90( مصاًبا بـ"كورونا" 
حاالتهم بين شديدة الخطورة والحرجة

العبادلة لـ"فلسطني": 
الفحوصات العشوائية بغزة 
تهدف لتقييم الحالة الوبائية

غزة/ أدهم الرشيف:
بــدأت وزارة الصحــة يف غــزة أخــرًيا إجــراء فحوصــات عشــوائية يف 
الوبائيــة،  الحالــة  لتقييــم  الســاحيل،  القطــاع  مــن  متفرقــة  مناطــق 
حســبا أفــاد مديــر دائــرة مكافحــة العدوى يف الــوزارة الدكتور رامي 

أن  لـ"فلســطني"  ترصيــح  يف  العبادلــة  وأوضــح  العبادلــة. 
الــوزارة أجــرت فحوصــات عشــوائية، وبدأتها يف بلدة بيت 
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انطالق عملية التسجيل لالنتخابات
صباح 10 فرباير ولغاية أربعة أيام

ا في سجل الناخبين لون تلقائيًّ المقدسيون مسجَّ

خالد يدعو المواطنين للتسجيل صوًنا 
لحقوقهم في الممارسة الديمقراطية

عبد الجواد: االنتخابات ضرورية 
لكنها تحتاج إلى حسن النوايا
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إعالن صادر عن جمعية الهداية الخيرية
العــادي  االجتــاع  عــن عقــد  الخرييــة   الهدايــة  ادارة جمعيــة  يعلــن مجلــس 
للجمعية العمومية للعام )2020( وذلك يوم االحد املوفق 2021/01/24 
الســاعة  )12( ظهــرا يف مقــر الجمعيــة  الكائــن بديــر البلــح وذلــك ملناقشــة 
جديــد  ادارة  مجلــس  وانتخــاب   )2019( لعــام  واالداري   املــايل  التقريــر 

للجمعية بعد استكال االيت :
1 - اســتمرار فتــح بــاب االنتســاب تســديد االشــراكات للجمعيــة العموميــة 

لعام )2021( وذلك حتي تاريخ 2021/01/18
2 - فتــح بــاب الرشــح لعضويــة مجلــس االدارة وذلــك ملــدة يومــن مــن تاريــخ 

2021/01/19 اىل تاريخ 2021/01/20

والجمعيــة  االدارة  مجلــس  لعضويــة  واالعــراض  االنســحاب  بــاب  فتــح   -  3
تاريــخ  اىل   2021/01/21 تاريــخ  مــن  يومــن  ملــدة  وذلــك  العموميــة 

2021/01/23

مع فائق االحرام والتقدير
مجلس إدارة الجمعية 

تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاه حســب 
البيانات واملواعيد التالية:-

 24 املوافــق  األحــد  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
/2021/01 وحتى الساعـة ) 1:00 ( ظهرًا من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف يوم الثاثاء املوافق 2021/01/26 الساعة 12 ظهرًا 
الرشكــة  مبقــر  املشــريات  دائــرة  مــن  العطــاء  مســتندات  عــى  الحصــول  ميكــن   -
الرئييس بغزة شارع جال عبد النارص " الثاثيني " اعتبارًا من يوم األحد املـوافـق  
2021/01/17  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 100 شيكـل فقط ) غري مسردة ( .

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

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب.
- أجرة اإلعان )ملدة يومن( عى من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان .
- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 

للتواصل مع دائرة املشريات:
Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكروين •

• موبايل رقم : 0599300112 , 0599849269
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
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لمشاريع الشركة- المرحلة األولى

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

قلقيلية/ مصطفى صربي:
ينفــذ جيــش االحتــال منــذ أشــهر 
لــردع  مســبوقة  غــري  إجــراءات 
أصحــاب البلدات والقرى الثائرين 
مبواجهــة  أراضيهــم  عــن  للدفــاع 
بلــدة  يف  االســتيطاين  التمــدد 
ترمســيعا التــي تشــاطرها العديــد 

من القرى الهمَّ ذاته.
وتركــزت أعــال االنتقــام يف قريــة 
املغــري وهــي إحــدى قــرى رام اللــه 
الصغــرية التــي تتوســط ترمســعيا، 
أبــو  خربــة  الغــرب  مــن  ويجاورهــا 
فــاح، وقريــة دومــا )شــااًل( وقريــة 
األردن  وغــور  )جنوًبــا(  مالــك  كفــر 

)رشًقا(. 
ومتتــد "املغــري" عى مســاحة 30 
ألف دونم، غالبيتها أراٍض مزروعة 
مــع  ونالهــا  والزيتــون،  باللوزيــات 
"كفــر مالــك" فجــر الخميس حملة 
اعتقاالت واســعة، طالت أكرث من 

20 مواطًنا يف القريتن.

جيــش  قــوات  وضعــت  كــا 
منــزل  عــى كل  ملصًقــا  االحتــال 
فيــه:  جــاء  أفــراده  أحــد  اعتقــل 
معتقــل  البيــت  هــذا  "صاحــب 
ألنــه يقــوم بإلقــاء الحجــارة ومحاولة 

إيذاء مدنين وجنود".
وتعــرض بلــدة ترمســعيا لهجــات 

الزراعيــة بالقتل ملنعهم من حراثة 
األرض ونرث البذور بها.

التــي  "الفزعــة  عليــا:  أبــو  وأضــاف 
أجــربت  املواطنــون  بهــا  هــبَّ 
جيــش االحتال ومســتوطنيه عى 
االحتــال  خطــوة  فجــاء  الراجــع، 
الجاعيــة  باالعتقــاالت  الرهيبيــة 
املواطنــن  عــودة  ملنــع  املكثفــة 

واملزارعن للدفاع عن أرضهم".
ويشــدد عــى أن هــذه االعتقــاالت 

شــملت  متعــددة  اســتيطانية 
أراٍض،  ومصــادرة  مركبــات،  حــرق 
لعطــب  معكوفــة  مســامري  وإلقــاء 
املواطنــن،  مركبــات  إطــارات 
بســب تصــدي األهــايل ملحــاوالت 
دعــوات  وظهــور  املصــادرة، 
لحايــة  شــعبية  لجــان  لتشــكيل 
مــن  واملواطنــن  املمتلــكات 
وجيــش  املســتوطنن  اعتــداءات 

االحتال مًعا.
عبدالجليــل  املواطــن  وتعــرض 
صفــا )61 عاًمــا( مــن "كفــر مالــك" 
للــرضب املــربح مــن املســتوطنن 

والجنود مًعا.
األرض  عــى  الرجــل  ويأســف 
ســنوات،  مثــاين  منهــا  حــرم  التــي 
لتمنحهــا ســلطات االحتــال أخــرًيا 
للمستوطنن عى طبق من فضة.

ويقــول: "عندمــا جئت للدفاع عن 
املــربح  للــرضب  تعرضــت  أريض 
وكدت أن أفقد حيايت عى أيدي 
املســتوطنن والجنود، ولوال فزعة 

األهايل ملا كنت أتحدث اآلن".
متــت  التــي  االعتقــاالت  أن  ويــرى 
فجر الخميس "شــكلت رســالة من 
االحتال لكل من يدافع عن أرضه 

بأن مصريه االعتقال واإليذاء".
ووفــق مؤسســات حقوقيــة، ســجل 

املواطنــن  متســك  مــن  ســتزيد 
ال  "فالفلســطيني  بأرضهــم، 
يشــيب، وكبار السن قبل الشباب 
تضيــع  ال  حتــى  امليــدان  يف 

األرض".
االستيطان في المغير

وقريــة املغــري إحــدى قــرى رام الله 
ترمســعيا  تتوســط  التــي  الصغــرية 
وقريــة  )غرًبــا(  فــاح  أبــو  وخربــة 
مالــك  كفــر  وقريــة  )شــااًل(  دومــا 
)رشًقــا(.  األردن  وغــور  )جنوًبــا( 
متتدُّ عى مساحة 30 ألف دونم، 
غالبيتهــا أراٍض مزروعــة باللوزيات 

والزيتون. 

أن  إىل  اإلرسائيــي،  املدفعيــة 
أصبــح معســكًرا يخــدم الجنــود يف 
ة، ولكنــه قليــل  الحمــات العســكريَّ

االستخدام يف يومنا هذا.
مســتوطنو  أقــام   1998 وعــام 
بــؤرًة  راحيــل"  "شــفوت  مســتوطنة 
مــن  قريبــة  جديــدة  اســتيطانية 
كــرد  عــاد"،  "عــدي  باســم  املغــري 
فعــي منهــم حينهــا عــى اتفاقيــة 

واي ريفر.
اليــوم  حتــى  البــؤرة  تلــك  وتقــع 
ع فيهــا امللكيــات  عــى أراٍض تتــوزَّ
وترمســعيا  املغــري  قــرى  بــن  مــا 
بنحــو  وقريــوت، وتقــدر مســاحتها 

ألف دونم.
االســتيطاين  التوســع  ومــع 
بــدأت  املغــري،  قريــة  حــول 
وبدايــة  التســعينيات  خــال 
اعتــداءات  مــن  سلســلة  األلفيــة 
القريــة  عــى  املســتوطنن 
تقطيــع  ذلــك،  شــمل  ومزارعيهــا. 
األشــجار وحرقهــا، ورسقــة معــدات 
عــى  النــار  وإطــاق  املزارعــن، 

الخيول، وغريها.
جيــش  منــع  ذلــك،  مــع  وبالتــوازي 
الوصــول  مــن  ألهــايل  االحتــال 
املغــري  شــايل  أراضيهــم  إىل 
عــى  للحصــول  "تنســيق"  دون 
أخــرى  أحيــان  ويف  "ترصيــح"، 
يف  حوربــوا  وكــا  ــا.  كليًّ منعهــم 
الزراعــة، منــع أهــايل القريــة الذيــن 
املــوايش،  رعــي  عــى  يعتمــدون 

عام 2020 أعى نسبة اعتداءات 
املواطنــن  عــى  للمســتوطنن 
عاًمــا،   20 منــذ  الفلســطينين 
"وهــذا يدلــل عــى وجــود مخطــط 
ينفــذه املســتوطنن تحــت حاية 
جنــود االحتال يتضمن االســتياء 

عى أكرب مساحة من األرايض".
عليــا  أبــو  املواطــن جهــاد  ويصــف 
)45 عاًمــا( مــن بلــدة املغــري حملة 

اجتيــاح  عمليــة  بأنهــا  االعتقــاالت 
مــن  العــرشات  شــارك  إذ  واســعة، 
يرافقهــم  االحتــال  جيــش  جنــود 
ويحملــون  عســكرية،  تعزيــزات 
عمليــات  لتنفيــذ  خرائــط  بأيدهــم 
ولعــدم  واحــدة،  دفعــة  االعتقــال 
مســتهدف  مواطــن  ألي  الســاح 

بالفرار من االعتقال.
وذهــب إىل القــول: "هــذه فاتــورة 
وحراثتهــا  األرض  عــن  الدفــاع 
جــن  فاالحتــال  فيهــا،  والبقــاء 
جنونــه عندمــا اســتنفر األهايل يف 
الدفاع عن أراضيهم، فقد هاجمنا 
التــال  فتيــة  بشــباب  يســمى  مــا 
الزراعيــة  الجــرارات  بــدأت  عندمــا 

يف حراثة األرض املستهدفة".
وأشــار إىل أن املســتوطنن أخذوا 
عــى املزارعــن،  الحجــارة  يلقــون 
الجــرارات  أصحــاب  ويهــددون 

طمــع  محــط  القريــة  وأضحــت 
القــرن  ســبعينيات  منــذ  االحتــال 
املايض، حينا بدأ بشــقّ الّشــارع 
االستيطاين وسط الضفة الغربّية، 

شارع "ألون" رشقي القرية.
وعــام 1976 بــدأ جنــود يف كتيبــة 
االحتــال  جيــش  يف  الـ"ناحــل" 
شــيلو"  "مفــو  معســكر  بإقامــة 
القريــة،  رشقــي  أرايض  عــى 
مبــان  املــكان  يف  بنيــت  والحًقــا 
املعــدات  لصيانــة  تســتخدم 
ومســتودعات  الثقيلــة  العســكرية 
يف  املــكان  وكان  لألســلحة، 
لســاح  معســكًرا  الثانينيــات 

إىل  مبواشــيهم  التوجــه  مــن 
رشقــي  مــن  املمتــدة  املنطقــة 

املغري حتى فصايل يف األغوار.
ضخ استيطاني بشري

يوضــح  الســياق  هــذا  ويف 
أن  الرميــاوي،  عــاء  الصحفــي 
يقطنــون  مســتوطن  ألــف   280

واملناطــق  ترمســعيا  منطقــة  يف 
املحيطــة بهــا حتــى شــال الضفــة 
أن  إىل  الفًتــا  املحتلــة،  الغربيــة 
جامعــات  هنــاك  أقــام  االحتــال 
ومراكــز مدنية اســتيطانية، "لذلك 
وأصحــاب  األهــايل  يهــب  عندمــا 
األرايض للدفــاع عــن أرضهم يكون 
االنتقــام مبــارًشا من قبــل االحتال 

واملستوطنن مًعا".
ويؤكد الرمياوي أن االحتال يريد 
ضــخ املزيــد مــن املســتوطنن يف 
هــذا "األصبع االســتيطاين" ليصل 
املناطــق  يف  املســتوطنن  عــدد 
مليــون  نحــو  إىل  الفلســطينية 
بذلــك  رصح  كــا  مســتوطن، 
مســؤول مجلس املستوطنات يف 

الضفة الغربية دافيد الحياين.
ونبه إىل أن "الحياين" عدَّ التطبيع 
وتصديــر  اإلرسائيــي  العــريب 
دول  إىل  املســتوطنات  منتجــات 
مجموعــه  مــا  ســيدخل  الخليــج 
لصالــح  دوالر  مليــارات  ثاثــة 
الفلســطيني  "أمــا  املســتوطنات، 
أرضــه  عــن  الدفــاع  رضيبــة  يدفــع 

بالرضب واالعتقال والترشيد".

رام الله/ فلسطن:
أفاد املكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة 
اإلرسائيــي  االحتــال  حكومــة  بــأن  االســتيطان 
أعطــت الضــوء األخــرض ملــرشوع فصــل عنــرصي 
جديد يفتح الطريق أمام االستيطان يف املنطقة 

املصنفة )E1( يف الضفة الغربية املحتلة.
وأوضــح تقريــر االســتيطان األســبوعي، أمــس، أن 
حكومــة االحتــال وافقــت األســبوع املــايض عى 
تخصيص 14 مليون شيقل الستكال مخططات 
تســمح ببــدء العمــل يف الطريــق املســمى باســم 
يف  البنــاء  مخطــط  إطــار  يف  الســيادة"،  "طريــق 
املرشوع االستيطاين املعروف باسم "E1" رشق 

القدس.
مدخــل  ســُيغلق  املخطــط  مبوجــب  أنــه  وبــنَّ 
إىل  الزعيــم  حاجــز  وســُينقل  الشــايل  العيزريــة 
مســتوطنة ميشــور أدوميــم بــكل مــا يرتــب عــى 
الفضــاء  عــن  أدوميــم  معاليــه  فصــل  مــن  ذلــك 
الفلســطيني بواســطة الجــدار، وبالتــايل لــن تكــون 
ــا  حاليًّ املوجــودة  التفتيــش  لنقطــة  حاجــة  هنــاك 

عند حاجز الزعيم.
يتحــرك  ســوف  الحاجــز  فــإن  "دهكــذا  وأضــاف: 
رشًقا بحيث ال يضطر مستوطنو "معاليه أدوميم" 
إىل املــرور عــرب الحاجــز يف طريقهم إىل القدس، 
ويف الوقــت نفســه لــن يتمكــن الفلســطينيون مــن 
الوصــول إىل العيزريــة مــن مدخلها الشــايل عند 

دوار املستوطنة املذكورة.
ووفــق التقريــر، فــإن املــرشوع يشــمل شــق شــارع 
ديــس  وأبــو  العيزريــة  باتجــاه  الزعيــم  مــن  ونفــق 
دون ســلوك الطريــق الحــايل الــذي يخصــص فقط 
غلــق  بعــد  أدوميــم"،  "معاليــه  لســكان مســتوطنة 

املدخل املؤدي إىل العيزرية بالجدار.
ــه  التوجُّ ضــوء  يف  يــأيت  ذلــك  أن  عــى  وشــدد 
تســتخدم  حيــث  للكنيســت،  رابعــة  النتخابــات 
حملــة نتنياهــو فــرة االنتخابــات يف الرويج لخطة 
مــن شــأنها أن تقــي عــى إمكانية حــل الدولتن، 
ــط يعنــي ببســاطة تقطيــع أوصــال  فالطريــق املخطَّ
للبنــاء يف منطقــة  الطريــق  وفتــح  الغربيــة  الضفــة 
دولــة  إقامــة  إمكانيــة  أمــام  البــاب  وإغــاق   "E1"

ق  فلســطينية. وبــنَّ أن هــذا املــرشوع، الــذي صدَّ
عليه وزير جيش االحتال الســابق نفتايل بينيت 
العــام املــايض، وأطلــق عليــه اســم  مــن  يف آذار 
"طريــق الســيادة" خطــوة حاســمة لفصــل جنــوب 
مــن جهــة، وإلطــاق  عــن وســطها  الغربيــة  الضفــة 
 "E1" العنــان لاســتيطان يف املنطقــة املســاة
مــن جهــة أخــرى. ولفــت إىل أنــه مــع اكتال مســار 
املأهولــة  املناطــق  مبحــاذاة  الجديــد  الطريــق 
ســيجد  القــدس،  رشق  العيزريــة  بلــدة  شــايل 
ولــن  لســلوكه،  أنفســهم مضطريــن  الفلســطينيون 
يكــون بإمكانهــم اســتخدام الطريــق )رقــم 1( الــذي 

يربط جنوب الضفة بوسطها وبالشال.
املنطقــة  لعــزل  ــد  مُيهَّ الطريــق  هــذا  أن  وذكــر 
بــن  ــا  عمرانيًّ تواصــًا  ويخلــق   "E1" املســاة 
مســتوطنة معــايل أدوميــم رشًقــا ومدينــة القــدس 
عــرب  املســتوطنتن  بــن  التنقــل  ليكــون  غرًبــا، 
املســتوطنة  يصــل  أحدهــا  حيويــن:  شــارعن 
عــى  بالقــدس  يربطهــا  واآلخــر  واألغــوار،  بأريحــا 

مسافة بضعة كيلومرات غرًبا.

بريوت/ فلسطن:
حركــة  يف  اإلعاميــة  الدائــرة  رئيــس  أكــد 
حــاس بالخــارج رأفــت مــرة أن قــرار وكالــة 
الفلســطينين  الاجئــن  وتشــغيل  غــوث 
"أونــروا" بإغــاق جميع العيــادات واملراكز 
الفلســطينية يف  الصحيــة يف املخيــات 

لبنان، كان مفاِجًئا ومستهجًنا.
وعّد مرة يف ترصيح لـ"املركز الفلسطيني 
ا  ا ومهنيًّ لإلعام" قرار "أونروا" خلًا أخاقيًّ
ــا؛ وقــد ُدعيــت أونــروا للراجــع عن  ووظيفيًّ
هــذا األمــر؛ ألن األوىل هــو االهتــام بحياة 

الاجئن وأوضاعهم.
مــن  الصــادر  البيــان  أن  إىل  وأشــار 
الاجئــن  بحــق  وجرميــة  فضيحــة  أونــروا 
الفلســطينين يف لبنان، خاصة يف ســياق 
األزمــة الصحيــة والطبيــة واالجتاعيــة التي 

ترضب املخيات الفلسطينية.
وقــال مــرة: "كان األجــدر واألوىل أن تفتــح 
مبــا  أســوة  الطبيــة  املراكــز  كل  األونــروا 

وإغــاق  اللبنانيــة،  الحكومــة  بــه  قامــت 
بحيــاة  االســتخفاف  عــى  دليــل  مراكزهــا 
الاجئــن الفلســطينين وتهــاون يف ســبل 

املعالجة يف ظل أزمة كورونا".
أثبتــت  الخطــوة  بهــذه  أنهــا  عــى  وشــدد 
أنهــا غــري قــادرة عى إدارة شــؤون املجتمع 
الفلســطيني مــن الناحيــة الطبيــة والصحيــة 

واالجتاعية.
وطالب مرة "أونروا" بالقيام بدورها الكامل 
يف معالجــة أزمــة كورونــا داخــل املجتمــع 
الفلســطيني يف لبنان عرْب الرعاية الكاملة 
صحيــة  مســاعدات  وتقديــم  للمــرىض 
وحجــر  نقاهــة  مراكــز  وفتــح  واجتاعيــة 

وعناية لكل من يصاب بـ"كورونا".
كــا طالب باســتحداث خطــة طارئة إلغاثة 
الاجئــن الفلســطينين يف كل املنطقــة 
واألوضــاع  "كورونــا"  جائحــة  إطــار  يف 
املعيشية الصعبة التي يعانيها الاجئون.

وشدد عى أنه يف كل مرة تثبت "أونروا" 

أنهــا فاشــلة وعاجــزة عــن إدارتهــا ملخيات 
الاجئــن يف لبنــان، الفًتــا إىل أنــه عندمــا 
ووصلــت  العــامل  يف  كورونــا  أزمــة  بــدأت 
إىل لبنــان اكتفــت الوكالــة بإصــدار بيانــات 
والحــذر،  الحيطــة  الاجئــن  مــن  تطلــب 

واقترصت عى تقديم النصائح لهم.
أونــروا  أن  حــاس  بحركــة  القيــادي  وذكــر 
عــن  مبــارشًة  مســؤولة  تكــون  أن  يجــب 
األقاليــم  يف  الفلســطينين  الاجئــن 
لبنــان،  ضمنهــا  مــن  والتــي  الخمســة 
بــأي خطــوة ذات  أنهــا مل تقــم  مشــرًيا إىل 
يصــاب  الــذي  الفلســطيني  لاجــئ  قيمــة 

بـ"كورونا".
اهتاًمــا،  تبــِد  "أونــروا" مل  أن  إىل  ولفــت 
م مســاعدات طبيــة أو فحوصــات  ومل تقــدِّ
الاجئــن،  ملنــازل  زيــارات  أو  أدويــة  أو 
وإمنا اكتفت مبواقف إعامية عى الرغم 
مــن أنهــا مشــارِكة يف لجنــة طــوارئ لبنانيــة 

فلسطينية.

قناة عربية: "القسام" 
حاولت اخرتاق منظومة عمل 

السفن الحربية اإلرسائيلية
النارصة/ صفا:

كشــفت القنــاة الـــ12 العربيــة أمــس عن محاولة كتائب عز الدين القســام 
الجنــاح العســكري لحركــة حــاس اخــراق منظومــة عمــل الســفن الحربيــة 

اإلرسائيلية.  
وذكــرت القنــاة أن حركــة حــاس يقظة ملا يدور حولها وســتحاول مهاجمة 
ا. وأضافت:  القوات اإلرسائيلية يف املواجهة املقبلة ليس فقط عسكريًّ
ا عى غرار ما حصل يف  "ستحاِول رضب املنظومات العسكرية إلكرونيًّ

الحرب األخرية".
وذكــرت القنــاة الـــ12 "حــاول رجــال حــاس اخــراق منظومــة عمــل الســفن 

الحربية املتواجدة قبالة ساحل قطاع غزة".
وأردفــت "منــذ ذلــك الحــن تحــاول حــاس تطويــر قدراتهــا إال أن ســاح 

ر هو اآلخر". البحرية تطوَّ

مرة: قرار "أونروا" إغالق مؤسساتها 
الصحية بلبنــــان خطأ ومعيــــب

تقرير: ضوء أخرض لمرشوع جديد يفتح 
)E1( طريـــق االستيطـــان يف منطقــــة

ترمسعيا وقراها المجاورة تواجه التمدد االستيطاين بال حماية

أعمال بناء في مستوطنة "شيلو" المقامة على أراضي قرى ترمسعيا           ) أرشيف (
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ملفات إرسائيلية
 عىل أجندة بايدن

بعــد ســنوات ترامــب املضطربــة بــدأت السياســة األمريكيــة يف 
العــودة إىل نهــج أوبامــا، ويبقــى الشــاغل الرئيــس أمــام )إرسائيل( 
يتمثــل يف قبــول بايــدن مطالــب إيــران، وتدهــور العالقــات مــع 
مــا  الفلســطينيني،  لــدى  اآلمــال  وزرع  واإلمــارات،  الســعودية 
بــدء  اإلرسائيليــة  واألمنيــة  العســكرية  املؤسســة  مــن  يتطلــب 

محادثات تنسيقية مع نظريتها األمريكية.
بــات واضًحــا أن الحكومــة اإلرسائيليــة ســتواجه صعوبــة كبــرية يف 
التكيف مع إدارة جو بايدن الجديدة، أولها ألن سياسة الخارجية 
ــا عــن إدارة ترامــب؛ وثانيهــا ألنــه ُينظــر إىل الحكومــة  تختلــف كليًّ
اإلرسائيلية يف الواليات املتحدة أنها من معســكر ترامب، وألن 
نتنياهــو لديــه تاريــخ مــن املواجهــات املتضاربــة مــع إدارة أوبامــا 

الدميقراطية، التي كان بايدن إبانها نائًبا له.
ــي بعــض مســؤويل إدارة أوبامــا للمناصــب األكــر نفــوًذا  لقــد رقِّ
بإدارة بايدن، وأصبح معروًفا لدى )إرسائيل( أنه سيتعني عليهم 
إجــراء تغيــريات بسياســاتهم الداخليــة والخارجيــة، مــا دفــع وزيــر 
الحــرب بينــي غانتــس إىل إصــدار تعليامتــه للمقيمــني يف مكتبــه 
والجيش بتحديد القضايا األمنية واإلســراتيجية املثرية للجدل 

مع اإلدارة الجديدة يف املقام األول.
للطلبــات  توصيــات  لصياغــة  اإلرسائيليــة  الحــرب  وزارة  تســعى 
مــع  األمنــي  والتعــاون  التنســيق  واملقرحــات واملطالــب ضمــن 
تجــاه  بالســلوك اإلرسائيــي  واشــنطن، وهــي توصيــات متعلقــة 
اإلدارة الجديدة، وهذه األيام تناقش القضايا الحاسمة مبجلس 
الوزراء السيايس واألمني برئاسة نتنياهو، وتعد مؤسسة الدفاع 
املخابــرات  ومجتمــع  الخارجيــة  ووزارة  القومــي  األمــن  ومجلــس 
املواد األساسية وتقدم توصياتها، وتحدثها بالحقائق النهائية.

كــام اســتمرت اللجنــة املشــركة للقيادتــني األوروبيــة واألمريكية 
يف  األوســط،  الــرق  تشــمل  التــي  اإلرسائيــي،  للجيــش 
البنتاغــون  التــي يجلــس فيهــا مســؤولون كبــار مــن  االجتامعــات 
ووزارة الخارجية مع نظرائهم اإلرسائيليني، وحان الوقت لتفاهم 
متبــادل عميــق بينهــام، واالتفــاق عــى الخطــوط العريضة للعمل 
التــي ال تعتمــد بالــرورة عــى هويــة مــن يجلســون يف البيــت 

األبيض، أو مقر إقامة رئيس الوزراء اإلرسائيي.
الخالفــات  مــن  جديــًدا  ملًفــا  الفلســطينية  القضيــة  تشــكل 
اإلرسائيليــة األمريكيــة، فليــس متوقًعــا أن يلغــي بايــدن قــرار نقــل 
السفارة إىل القدس، واالعراف بالسيادة عى الجوالن، وهناك 
قلــق مــن أنــه مــع إنشــاء دولتــني عــى أســاس الخطــوط العريضــة 
لخطة بيل كلينتون، سيمنح الفلسطينيون أماًل متجدًدا للضغط 

عى )إرسائيل( مبساعدة واشنطن.
مــع  اإلرسائيليــة  الحكومــة  يف  مواجهــات  حــدوث  املتوقــع  مــن 
الخالفيــة،  القضايــا  مــن  مزيــد  بشــأن  القادمــة  األمريكيــة  اإلدارة 
ومنها الوضع يف الضفة الغربية، واحتامل تنفيذ عملية عسكرية 
كبــرية يف قطــاع غــزة، مــع أن الجــدل يف القضايــا املذكــورة لــن 
ينشأ عى الفور، إذ ستنتظر اإلدارة الجديدة يف واشنطن بضعة 
أشــهر قبــل الــروع بجديــة يف محاولــة حــل الــراع مــع إيــران، أو 

الخوض يف القضية الفلسطينية.

Tender (02/ 2021- T)

Create Linkages to Market (Marketing, Promotion, Branding)
The Agricultural Development Association announces a tender for Consultancy Services 

for Creating Linkages to Market (Marketing, Promotion, Branding) through a project named 

“Developing and upgrading of two agricultural farms for enhancing the resilience of the 

Gaza strip population”, funded by German Federal Ministry for Economic Cooperation and 

Development (BMZ) through GIZ.

Conditions for bidding:

1. The bidder must have previous experience in similar works to the subject of the bid.

2. The bidder must submit a bid entry guarantee for the Agricultural Development Association, 

at a value of 5% of the bid value, with a valid bank guarantee for a period of no less than (90) 

days, or a bank check certified by one of the banks accredited by the Palestinian Monetary 

Authority. No unaccompanied offers will be considered.

4. Prices must be in Euros, including VAT, and a certificate of source deduction must be presented.

5. The prices submitted for the bid must be valid for a period of (90) days from the date of submission.

6. Bid is free.

7. The Awardee should deliver 10% of the total bid value as a bid bond guarantee valid for 

period of 120 days in the name of the Agricultural Development Association (PARC) as a bank 

bond or an authenticated bank check.

8. Receiving the TOR will be from the headquarter of PARC from Sunday 17/ 01/ 2021 until 

Wednesday 27/ 01/ 2021, from 09:00 am at 03:00 pm during official work days.

9. A preliminary meeting for the bid will be held on Monday 252021/01/ at 11:00 am at the 

PARC headquarters.

10. The deadline for submitting the completed and sealed tender envelopes by the applicants is no later 

than Thursday, 28/ 01/ 2021, at 12:00 pm at the Agricultural Development Association (Zaytoun - Gaza).

11. The Bid Committee is not bound by the lowest prices and without stating the reasons.

12. The committee has the right to postpone the bid, extend it, return it, cancel it or divide it 

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

13. Fees for advertising in newspapers and electronic sites are paid by the awarded bidder.

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

- Salah Al Din Street, opposite Abu Jubba Petroleum Station in the west, Tel: 2805040, Fax: 2805039

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
بلدية عبسان الكبيرة

عطاء ترحيل نفايات البلدية لعام 2021
رقم العطاء: 2020/3

تعلن بلدية عبسان الكبرية عن طرح عطاء ترحيل النفايات من مكب نفايات 
البلديــة اىل مكــب املجلــس )صوفــا( مبنطقــة الفخــاري وفقا للــروط العامة 
والخاصة باملروع املرفقة بالعطاء، فعى الراغبني يف التقدم لهذا العطاء 

مراعاة الروط التالية:-
1. يجب عى الركة أن تكون مسجلة رسميًا يف دوائر الريبة.

2. األسعار شاملة لجميع الرائب وشهادة خصم مصدر.

3. كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء تســتطيع الحصــول عــى نســخة 

البلديــة- مــن   2021/01/17 يــوم االحــد املوافــق  مــن  اعتبــارا  العطــاء  مــن 
200 شــيكل وذلــك خــالل  الدائــرة املاليــة مقابــل مبلــغ غــري مســرد وقــدره 

أوقات الدوام الرسمي. 
4. البلديــة غــري ملزمــة بقبــول أقــل االســعار ولهــا الحــق بإلغاء العطــاء أو إعادة 

طرحه مرة أخرى دون إبداء األسباب.
5. رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

6. آخــر موعــد لقبــول وفتــح العطــاءات يــوم االثنــني املوافــق 2021/01/25 

الساعة 12 ظهرا. 
7. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة بلديــة عبســان الكبــرية – الطابــق 

ســاعات  خــالل  وذلــك  ظهــرًا،  عــر  الثانيــة  الســاعة  املاليــة،  الثاين-الدائــرة 
-جــوال   082073066 فاكــس   –  082073505 هاتــف  الرســمي.  الــدوام 

.0599363788

رئيس بلدية عبسان الكبرية

بتمويــل كريــم مشــرك مــن املــرف العــريب للتنميــة االقتصاديــة يف أفريقيــا بــإدارة البنــك اإلســالمي للتنميــة واللجنــة 
العليــا إلعــامر غــزة بــاألردن بــإدارة الهيئــة العربية الدولية لإلعامر يف فلســطني، وبالتنســيق مع بــــلدية غــزة وبلدية الزهراء 
وبلدية املغراقة، تدعوكم الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطني للمشاركة يف عطاء )تأهيل شارع الحرية الرابط 
بــني شــارع الرشــيد ومفــرق الشــهداء يف مدينــة غــزة( وذلــك حســب جــدول الكميــات واملواصفــات والــروط العامــة 

والخاصة املرفقة فعى الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية:-
1. يجب عى املقاول املتقدم للعطاء أن يكون مسجل لدى جهات االختصاص ومصنف لدى لجنة التصنيف الوطنية 

يف مجــال الطــرق والبنيــة التحتيــة درجــة اوىل )ب( عــى االقــل وامليــاه واملجــاري درجــة ثانيــة عــى األقــل وكهروميكانيك 
درجة ثانية عى االقل وأن يكون مسجل رسميًا يف دوائر الريبة.

2. املروع حاصل عى إعفاء رضيبي من وزارة املالية الفلســطينية، وعى املقاول تقديم فواتري إعفاء رضيبية غري شــاملة 

رضيبة القيمة املضافة وشهادة عدم خصم منبع وتقديم خلو طرف من رضيبة قيمة املضافة ورضيبة الدخل ساري املفعول.
3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

4. يجــب إرفــاق تأمــني ابتــدايئ باســم الهيئــة العربيــة الدوليــة لإلعــامر يف فلســطني لدخــول العطــاء بقيمــة )30,000 

USD( بالحــروف )ثالثــون الــف دوالر امريــي فقــط ال غــري( عــى شــكل كفالــة بنكيــة مــن بنــك معتمــد لــدى ســلطة النقــد 

الفلسطينية ويعمل يف قطاع غزة، وساريًا ملدة 120 يوما من آخر موعد الستالم العطاءات، وال تقبل األموال النقدية 
أو الشيكات الشخصية او البنكية.

5. كل رشكة ترغب يف التقدم لهذا العطاء تستطيع الحصول عى نسخة من العطاء عي العنوان التايل )غزة - الرمال 

- جنــوب وزارة الخارجيــة الفلســطينية - عــامرة الــدويل )1( مكتــب الهيئــة العربيــة الدوليــة لإلعــامر يف فلســطني ( مقابل 
مبلــغ غــري مســرد وقــدره 350 دوالر أمريــي  للعطــاء الواحــد بــدءًا يــوم األحــد املوافــق )2021/01/17 ( الســاعة 12 
ظهرًا وحتى يوم األربعاء املوافق ) 2021/01/20 (، وذلك خالل أوقات الدوام الرســمي )من الســاعة الثامنة صباًحا 

وحتى الساعة الثالثة مساء"( .  
6. ســتعقد زيــارة املوقــع واالجتــامع التمهيــدي للــرد عــى استفســارات املشــاركني يف العطــاء يــوم الخميــس املوافــق 

2021/01/21 م الساعة 11:00 صباحا انطالقا من مقر الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطني.

7. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات الســاعة الواحــدة مــن ظهــر يــوم الثالثــاء املوافق )2021/01/26م (  مــع العلم أنه لن 

يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل العروض بالفاكس أو اإلمييل وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم .
8. يتم إيداع العطاءات يف املكان املخصص لها عي العنوان التايل )غزة- الرمال - جنوب وزارة الخارجية الفلسطينية-  

عامرة الدويل 1 -   مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطني(.
9. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

10. الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطني غري ملزمة بالرسية عى اقل االسعار دون ابداء األسباب.

11. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة )مكتــب الهيئــة العربيــة الدولية لإلعامر يف فلســطني( وذلك خالل ســاعات 

الدوام الرسمي أو االتصال عى هاتف 2884598 أو جوال رقم 0598120400.
الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطني 

إعالن طرح عطاء - تأهيل شارع الحرية الرابط
بين شارع الرشيد ومفرق الشهداء في مدينة غزة

BASEA0083/PSE1089

موقع بريطاين: )إرسائيل( تخرس معركة إخفاء طابعها العنرصي

جرافات االحتالل تقيض عىل أحالم
"ختام" يف ساعات معدودة 

أشادت باهتمام الدوحة بالقضية الفلسطينية
قيادة "الجهاد اإلسالمي" تختتم زيارتها إىل قطر

قلقيلية/ مصطفى صربي:
االحتــالل  جرافــات  تهــدم  ال 
تقتلــع  أو  األبنيــة،  اإلرسائيــي 
تقــى  بــل  فقــط،  األشــجار 
املســتقبلية  األحــالم  عــى 

للفلسطينيني.
وهــذا مــا حــدث مع الفلســطينية 
ختــام مــوىس )54 عاًما( من دير 
ســلفيت،  محافظــة  يف  بلــوط 
جرافــات  اقتلعــت  بعدمــا 
زرعتهــا  شــجرة   750 االحتــالل 
خمــس  خــالل  عاًمــا،   15 قبــل 

ساعات فقط.
يف  موظفــة  -وهــي  ختــام  تقــف 
وزارة الربيــة والتعليــم- بجانــب 
املقتلعــة،  األشــجار  تلــك 
يك  أنتظرهــا  "كنــت  ــق:  وتعلِّ
ملســتقبل  منهــا  اســتفيد 
أوالدي.. االحتــالل هدم األحالم 

واملستقبل".
وقالــت: "قبــل 15 عاًمــا، زرعــُت 
 750 وعائلتــي  زوجــي  برفقــة 
وأصبحــت الحًقــا  زيتــون،  شــتلة 

ُتنِتج زيتوًنا وزيًتا".
الحســابات  هــذه  وأضافــت: 
والكميــات الوفــرية أصبحــت مــن 
املــايض املــؤمل، فــكان املتوقــع 
مــن  املــادي  املــردود  يكــون  أن 
إنتاج هذه األشجار يصل ما بني 
200 إىل 300 ألف شيقل، لكن 

االحتــالل يصــادر أرضنــا وحياتنــا 
وأحالمنــا ومســتقبلنا ومســتقبل 

أوالدنا.
أن  إىل  ســة  امُلدرِّ وأشــارت 
طابــو  أوراق  متتلــك  عائلتهــا 
طابــو  مــن  قيــد  وإخــراج  تركيــة، 
"بيــت إيــل"، مؤكــدة أن امللكيــة 

تعود منذ زمن بعيد.
أصيــب  االحتــالل  أن  ورأت 
بالجنون عندما شاهد 35 دومًنا 
مزروعة باألشجار من أصل 550 
ديــر  يف  أخــرى  لعائــالت  دومًنــا 

بلوط.
مــع  "نحــن يف معركــة  وتابعــت: 
اقتــالع  مــن  وبالرغــم  االحتــالل، 
عاًمــا،   15 عمرهــا  شــجرة   750

مكانهــا  جديــدة  أشــتااًل  زرعنــا 
برفقة نشطاء ضد االستيطان.

وأكــدت ختــام أن الفلســطينيني 
لــن يرفعــوا الراية البيضــاء "فهذه 
األرض أرضنــا ولــن نركهــا، فهــي 
حياتنــا ومســتقبلنا ورغــم وجعنــا 
فســنتجاوز هــذه املراحل ونظهر 

قوتنا وعدم استسالمنا".
واشتهرت ختام باملرأة املثابرة، 
الصبــاح  يف  موظفــة  فهــي 

ومزارعة بعد وظيفتها.
شــؤون  يف  املختــص  وقــال 
إن  زيــد:  محمــد  االســتيطان 
ــر  ويدمِّ يقُتــل  ــا  يوميًّ االحتــالل 

مســتقبل  ويحــرق  ويقلــع 
العائالت الفلسطينية.

االســتيطان  أن  إىل  زيــد  وأشــار 
املســتودع  بتدمــري  يتســبب 
يف  للفلســطينيني  االقتصــادي 
ويحرمهــم  "ج"  منطقــة  أرايض 
منها، فلم يعد الهدم للمنشــآت 
مــن  منــع  فهنــاك  القائــم،  هــو 
لزراعــة  األرض  اســتخدام 
إجــراءات  عــن  عــدا  األشــجار، 
أصحابهــا  وصــول  دون  تحــول 

ألراضيهم.
االحتــالل  ســلطات  أن  وذكــر 
اســتيطانية  بــؤرة   120 أنشــأت 
جديدة خالل السنوات األخرية، 
يف حــني تحــرم الفلســطيني مــن 

االستفادة من أرضه.
الفلســطينية  مبعانــاة  واســتدلَّ 
بلــوط؛  ديــر  مــن  مــوىس  ختــام 
األرايض  عــى  الســيطرة  بهــدف 
لصالح مروع مستوطنة "أرئيل 

الكربى".

الدوحة/ فلسطني:
أعلنــت حركــة الجهــاد اإلســالمي، أمــس، أن وفــًدا 
زيارتــه  أنهــى  النخالــة  زيــاد  العــام  أمينهــا  برئاســة 

الرسمية إىل دولة قطر الشقيقة.
إن  أمــس:  صحفــي،  بيــان  يف  الحركــة  وقالــت 
األشــقاء  مــع  اجتامعــات  عقــد  تخللهــا  الزيــارة 
يف  السياســية  التطــورات  لتــدارس  القطريــني، 
وحاميــة  حْفــظ  أكــدت  إذ  الفلســطيني،  امللــف 
حقوق الشــعب الفلســطيني وثوابته الوطنية، كام 
املصالحــة  تحقيــق  مســاعي  املحادثــات  تناولــت 

الفلسطينية.
شــعبنا  ثوابــت  اإلســالمي"  "الجهــاد  وفــد  وأكــد 
وحاميــة  والعــودة،  التحريــر  يف  الفلســطيني 
مقاومتــه املروعــة يف وجــه االحتــالل، كــام شــكر 

اهتامم دولة قطر بقضيتنا العادلة، وفق البيان.
اإلســالمي"  "الجهــاد  وفــد  أجــرى  الزيــارة،  ويف 
سلســلة اجتامعــات "عميقــة ومســؤولة" مــع حركــة 
حامس بقيادة رئيس املكتب السيايس إسامعيل 

هنية، تناولت ملف املصالحة وتحقيق الوحدة.
األطــراف  جميــع  مواقــف  الحركتــان  واســتعرضت 
مبخرجــات  ــك  التمسُّ ورضورة  الخصــوص  بهــذا 
ُعقــد يف ســبتمرب  الــذي  العامــني  اجتــامع األمنــاء 

مواجهــة  يف  الداخليــة  الجبهــة  ومتتــني   ،2020

مقاومــة  مــن  النيــل  تحــاول  التــي  االســتهدافات 
شعبنا وحقوقه.

وتناولت اجتامعات الحركتني بحث سبل مواجهة 
سياســات االحتالل العدوانية، وقضايا االســتيطان 
بــكل  لهــا  التصــدي  ورضورة  والحصــار  والتهويــد 

اإلمكانيات. 
كــام اســتعرضت الحركتــان تصاُعــد ظاهرة التطبيع 

والتحالف الرسمي العريب مع العدو اإلرسائيي.
األســرية  الحركــة  أوضــاع  املباحثــات  وشــملت 
داخل ســجون االحتالل وما يتعرض له األرسى من 
اعتــداءات، كان آخرهــا إهــامل ســلطات االحتــالل 
يف الحد من تفيش جائحة "كورونا" داخل أقسام 
حاميــة  آليــات  االجتامعــات  وتناولــت  الســجون، 
األرسى وأهميــة اإلرساع يف الجهــود الراميــة لتعزيز 

صمودهم وصواًل إلطالق رساحهم ونيل حريتهم.
املقاومــة  مــروع  حاميــة  عــى  الطرفــان  واتفــق 
وتعزيــز قدراتــه يف مواجهــة االحتالل، وفق ما أفاد 

بيان الجهاد.
فلســطينية  بشــخصيات  الجهــاد  وفــد  التقــى  كــام 
بحــث معهــا مجمل التطورات عى صعيد القضية 

الفلسطينية.

النارصة/ فلسطني:
قــال الكاتــب الربيطــاين جوناثان كــوك: إن )إرسائيل( 
بــدأت تخــر معركتهــا يف إخفــاء طابعهــا العنــري، 
وأصبــح مــن الصعــب تشــويه ســمعة منتقديهــا بأنهــم 
دون  )إرسائيــل(  رشعيــة  وإن  للســامية"،  "معــادون 
مســاواة الفلســطينيني باإلرسائيليــني أصبحــت عــى 

املحك.
وأوضــح الكاتــب يف مقــال مبوقــع "ميدل إيســت آي" 
السياســيني  مــن  قليــاًل  عــدًدا  أن  أمــس،  الربيطــاين، 
الذيــن  األمريكيــني،  والدبلوماســيني  اإلرسائيليــني 
ارتبطــوا مبــا ميكــن تســميته "عمليــة صناعــة الســالم"، 
حــذروا ألكــر مــن عقــد مــن الزمــان مــن أنــه بــدون "حــل 
الدولتــني" فــإن )إرسائيــل( ســتكون يف خطــر أن تصبح 

"دولة فصل عنري".
وأشــار إىل أن هــؤالء السياســيني كان همهــم الرئيــس 
-عــى مــا يبــدو- إيجــاد نــوع مــن الدولــة الفلســطينية، 
مهــام كانــت مقيــدة وضعيفــة؛ ألن ذلــك تعتمــد عليه 
يهوديــة  "دولــة  أنهــا  أســاس  عــى  )إرسائيــل(  رشعيــة 
للتدقيــق  تخضــع  اآلن  باتــت  والتــي  ودميقراطيــة"، 

أكر.
عــن  الصــادر  الجديــد  التقريــر  إن  الكاتــب:  وقــال 
"منظمة بتسيلم" الحقوقية اإلرسائيلية -"األكر بروًزا 
واحراًما يف )إرسائيل(- دحض يف وقت متأخر جًدا 

األســبوع املايض كل االدعاءات اإلرسائيلية والغربية 
حول "دميقراطية )إرسائيل(".

وذكر أن تقرير "بتســيلم" يرفض "السفســطة والحجج 
بأنهــا ال  الخــارج  أنصــار )إرسائيــل( يف  التــي يســوقها 
توجــد  ألنــه ال  دولــة فصــل عنــري؛  تكــون  أن  ميكــن 
الفتــات "للبيــض فقــط" عــى مقاعــد املتنزهات عى 

غرار جنوب أفريقيا".
ووصــف الكاتــب تقريــر "بتســيلم" بالجــريء، واألكــر 
يوجــد  العنــري ال  الفصــل  بــأن  االعــراف  هــو  جــرأة 
فقــط يف األرايض املحتلــة -كــام لوحــظ مــن قبــل- إذ 
يصف التقرير كل املنطقة من البحر إىل النهر بنظام 
)إرسائيــل(  مزاعــم  ُتدَحــض  وبذلــك  عنــري،  فصــل 

بأنهــا دولــة دميقراطيــة حتى داخــل حدودها املعرف 
ا. بها دوليًّ

وقــال: إن مــا فعلتــه "بتســيلم" هــو تكــرار الحجــج التــي 
طرحهــا األكادمييــون واملجتمــع املــدين الفلســطيني 
املقاطعــة  حركــة  ذلــك  يف  مبــا  طويلــة،  فــرة  منــذ 
العقوبــات  وفــرض  االســتثامرات  وســحب  الدوليــة 
اســتيطاين  مجتمــع  )إرسائيــل(  بــأن  إس"  دي  "يب 

استعامري.
كسر المحرمات

"بتسيلم" -كام يقول كوك- منظمة يهودية إرسائيلية 
حقــوق  مجــال  يف  عميقــة  بخــربة  تتمتــع  مخرمــة 
اإلنســان والقانــون الــدويل، وقــد أعلنــت اآلن رصاحــة 

أن ")إرسائيــل( دولــة عنريــة، وأن املدافعــني عنهــا 
سيواجهون اآلن مهمة أصعب بكثري تتمثل يف إظهار 
نشــطاء  جانــب  إىل  للســامية،  معاديــة  بتســيلم  أن 
التضامن الفلسطينيني الذين يستشهدون بعملها".

ويهــدف تقريــر "بتســيلم" أيًضا إىل الوصول للشــباب 
مــن  اســتعداًدا  أكــر  هــم  الذيــن  األمريكيــني  اليهــود 
الفلســطينيني،  معاملــة  ســوء  عــن  للتعبــري  آبائهــم 
)إرسائيــل(  بــأن  الصهيونيــة  "الفكــرة  عــن  والتخــي 

موطنهم أوقات الشدة".
وُيضــاف إىل تقريــر "بتســيلم" مقــاالن رائدان نرهام 
الصيــف املــايض الصحفــي اليهــودي األمــرييك بيــر 
بينــارت. وفيهــام ُكــرت إحــدى املحرمــات يف التيــار 
بإعــالن  املتحــدة  الواليــات  يف  الســائد  اليهــودي 
مــوت "حــل الدولتــني" والدعــوة إىل دولــة دميقراطيــة 
واحــدة لإلرسائيليــني والفلســطينيني. وقــال الكاتــب 
الربيطاين جوناثان كوك: ال ميكن أن تحدث العدالة 
للفلســطينيني أو االعراف بإنســانيتهم املشــركة يف 

إطار "حل الدولتني"، فلامذا ال نقول ذلك رصاحة؟
املطروحــة  الدولتــني  ســيناريوهات  أفضــل  أن  ورأى 
ومنقســمة  صغــرية  فلســطينية  دولــة  الطاولــة:  عــى 
ســيطرة  ال  فلســطينية  وشــبه  الســالح،  ومنزوعــة 
تردداتهــا  أو  الجــوي  مجالهــا  أو  حدودهــا  عــى  لهــا 

الكهرومغناطيسية.
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أواًل: رشوط الرتشيح:
1. يجب أن يكون من سكان مدينة غزة.           2. أن ال يزيد عمر املرتشح عىل )30( عاًما.

3. بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة معرتف بها مبعدل ال يقل عن "جيد جدا".
4. خربة عملية ال تقل عن "سنة واحدة" يف مجال مراقبة وتشغيل وصيانة شبكات البنية التحتية.

5. أن يكون حاصال عىل عضوية نقابة املهندسني.
6. يفضل أن يكون لديه رخصة قيادة.

ثانيًا: املهام واملسئوليات:
• مراقبة كافة األجهزة واملعدات الخاصة بالوحدات واالدارات الفنية املختلفة )آبار املياه – املولدات الكهربائية – 

خزانات املياه – محابس املياه – مضخات الرصف الصحي – حاويات النفايات الصلبة(.
• التحكم يف تشغيل كافة األجهزة واملعدات الخاصة بالوحدات واالدارات الفنية املختلفة عن بعد وعرب شبكة االتصال املختلفة 

)آبار املياه – املولدات الكهربائية – خزانات املياه – محابس املياه – مضخات الرصف الصحي – حاويات النفايات الصلبة(.
• متابعة انتشار وتحرك آليات نقل النفايات الصلبة ومتابعة جمع وترحيل النفايات.

• مراقبة حركة املركبات وتتبع مسارها، ومراقبة استهالك الوقود.
• مســاندة االدارات واألقســام يف تحســني وتطويــر اجــراءات العمــل لديهــم مــن أجــل رفــع كفــاءة عمليــات التشــغيل 

والصيانة، تقليل النفقات، رفع مستوى الخدمات، وتقليص زمن االستجابة.
• املســاهمة يف ادارة املخاطــر والكــوارث الطبيعيــة يف املدينــة مــن خــالل توفــر البيانــات الحيــة والصــور الحديثــة 

بأنواعها واالحصاءات الدقيقة للجان الطوارئ.
• املشاركة يف وضع مقرتحات خاصة بأنظمة التنبؤ مبا يساهم يف تقليل حجم املشاكل املتوقعة.

• إعداد التقارير واإلحصاءات واالستنباطات املبنية عىل بيانات حقيقية للجهات املعنية يف البلدية.
 ثالثًا : املهارات املطلوبة :-

مهارات فنية :-
• خربة عملية ممتازة يف مجال نظم املعلومات الجغرافية ومعرفة جيدة يف برنامج جيوميديا.

• التعامل مع برنامج الحاسوب ذات العالقة مثل: برنامج الجيوميديا، برامج نظم املعلومات الجغرافية ،األوتوكاد(.
• يفضل أن يكون لديه معرفة أو شهادات علمية يف برامج تحليل شبكات البنية التحتية.

• إجادة اللغتني العربية واإلنجليزية )قراءة-كتابة -محادثة(.
•  القدرة عىل إعداد وتقديم الدراسات واملبادرات لرفع مستوى جودة خدمات البلدية.

مهارات شخصية :-
1.  أن ميتــاز باملظهــر العــام الالئــق والقــدرة عــىل االتصــال والتواصــل الفعــال مــع املوظفــني واملواطنــني واملؤسســات 

العامة والخاصة بكل لباقة ودبلوماسية، وبناء شبكة عالقات جيدة مع األطراف ذات العالقة.
2. مهارات عالية يف فن التواصل والعمل بروح الفريق.

3. القدرة عىل تحمل ضغط العمل والعمل خارج أوقات الدوام الرسمي للمؤسسة والعمل ضمن الورديات املسائية 
والليلية للمؤسسة.

4. القدرة عىل التعامل مع برامج ميكروسوفت Microsoft Office واإلنرتنت والربيد اإللكرتوين .
فعــىل الراغبــني يف التقديــم للوظيفــة املذكــورة أعــاله إرســال الســرة الذاتيــة )عىل موقع بلدية غــزة اإللكرتوين( مرفقًا 
معهــا الوثائــق الثبوتيــة مــن شــهادات أكادمييــة ومهنيــة وشــهادات خــربة وأي وثائــق أخــرى ذات عالقــة لتعزيــز الطلــب 

املقدم وذلك يف موعد أقصاه يوم الثالثاء املوافق2021/1/19م . 
بلديــــة غــــــزة

تعلن بلدية غزة عن حاجتها لشــغل وظيفة "مهندس مراقبة وتشغيل شبكات البنية التحتية" 
للعمل مبركز املراقبة والتحكم عىل نظام عقد عمل مؤقت وذلك وفقًا للمواصفات التالية:

إعالن خارجي صادر عن بلدية غزة

محلالن: رفع العقوبات عن غزة يجب أن يسبق أي انتخابات

ا للسماح بإجرائها  تنتظر رًدا إسرائيليًّ
ر لدى السلطة حول إجراء االنتخابات بالقدس عبد القادر: ال تصوُّ

اتحاد نقايب يدعو
 عباس إللغاء "التقاعد 

املبكر" للقضاة
رام الله/ فلسطني:

ونقابــة  النظاميــني  نقابــة املحامــني  اإلســالمي يف  االتحــاد  دعــا 
املحامــني الرشعيــني رئيــس الســلطة محمود عبــاس إلصدار قرار 
رئــايس فــْوري بإلغــاء قــرار اإلحالــة للتقاعــد املبكــر، بحق القايض 
أحمــد األشــقر وباقــي زمالئــه القضــاة الذيــن شــملهم قــرار اإلحالــة 

للتقاعد.
وقــال االتحــاد يف بيــان صحفــي، أمــس، إنــه ينظــر ببالــغ القلــق ملا 
جرى بحق األشقر من قرار إحالته إىل املعاش املبكر الذي أقرّه 
املجلــس االنتقــايل بعــد أن شــكلته الســلطة التنفيذيــة؛ والــذي 
القضائيــة؛  الســلطة  اســتقالليِة  ســافًرا يف  ــاًل  وتدخُّ خرًقــا  ميثــل 

والتي تعدُّ سلطًة موازيًة للسلطة التنفيذية والترشيعية.
وأكــد أن القــرار مخاَلفــة واضحــة للقانــون األســايس الفلســطيني 
عــام 2003م وتعديالتــه يف عــام 2005م يف املــواد مــن املــادة 

)97( إىل املادة )100(.
مجلــس  عــرْب  القضــاة  شــؤون  مبعالجــة  عبــاَس  االتحــاد  وطالــب 
ــل  تدخُّ أو  الســيايس،  ــل  التدخُّ عــن  وبعيــًدا  األعــىل،  القضــاء 
لنصــوص  تطبيًقــا  وإجراءاتهــا،  أعاملهــا  يف  التنفيذيــة  الســلطة 

القانون األسايس الفلسطيني.
واعتــرب أن ذلــك ال يــأيت إال بإنهــاء املرحلــة االنتقاليــة، وتفعيــل 
صالحياتــه  األعــىل  القضــاء  مجلــس  ليــامرس  القانــون؛  نصــوص 

بحرية وبدون إمالءات وتدخالت من السلطة التنفيذية.
-خاصــة يف  القضائيــة  الســلطة  قضــاة  االتحــاد جميــع  دعــا  كــام 
الضفــة الغربيــة- للتضامــن مــع القــايض األشــقر بتعليــق العمــل 
أمام جميع املحاكم، استنكاًرا لقرار املجلس االنتقايل، مشدًدا 
مجلــس  إىل  الرجــوع  دون  قــرارات  إصــدار  لــه  يحــق  ال  أنــه  عــىل 

القضاء.
كــام أكــد رضورة أن يكــون شــغل الوظائــف القضائيــة بقــرار مــن 
مجلــس  مــن  تنســيب  عــىل  بنــاًء  الفلســطينية؛  الســلطة  رئيــس 

القضاء األعىل وفًقا للامدة )18( من قانون السلطة القضائية.
التنفيذيــة؛  الســلطة  لــه عزلهــم عــرْب  واســتدرك: "ولكــن ال يحــق 
لكونــه مــن صالحيــات الســلطة القضائيــة ممثلــًة مبجلــس القضــاء 

األعىل".
ــه إىل "انحيــازه الكامــل للقانــون الــذي يحفــظ للقضــاة هيبتهم  ونبَّ
واســتقاللهم يف إصــدار قراراتهــم وأحكامهــم بعيــًدا عــن أي ميول 
حزبيــة أو سياســية، وأن تكــون الرقابــة عليهــم مــن الله عزَّ وجّل ثم 

ضامئرهم، وتحت إرشاف مجلس القضاء األعىل".
وأشــار االتحــاد إىل أنــه ســيواِصل جهــوده ومســئولياته تجــاه كل 
القضايــا املطلبيــة واملجتمعيــة التــي ُتــارَس عليهــا الضغوطــات 
تحقيــق  حتــى  والحريــة  العدالــة  مــن  نصيبهــا  إعطائهــا  وعــدم 

اإلنصاف العادل، وتطبيًقا وتحقيًقا ملبدأ سيادة القانون.
كــام طالــب القيــادة السياســية بتحقيــق الوحــدة الوطنيــة، والتــي 
ستساهم كثًرا يف توحيد مرفق القضاء بني الضفة وغزة وعدم 

ل أيِّ سلطة كانت عىل سيادتها ونزاهتها. تغوُّ

متهيًدا إلجراء االنتخابات.. هل ُتنهي السلطة 
االعتقال السيايس يف الضفة؟

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
اتفــق محلــالن سياســيان عــىل رضورة رفع 
الســلطة  رئاســة  فرضتهــا  التــي  العقوبــات 
الفلســطينية عــىل قطــاع غــزة دون قيــد أو 

رشط.
 2017 آذار  يف  بــدأت  الســلطة  وكانــت 
يف فــرض عقوبــات عــىل القطــاع، شــملت 
النصــف  إىل  موظفيهــا  رواتــب  تقليــص 
اآلالف،  عــىل  القــري  التقاعــد  وفــرض 
وقطــع املئــات مــن رواتــب أرس الشــهداء 
مــن  زاد  مــا  وغرهــا،  واألرسى  والجرحــى 
ســوء الحالة املعيشــية لســكان القطاع يف 

ظل الحصار اإلرسائييل.
رفع غير مشروط

املحلــل الســيايس د. كــامل عالونــة رأى 
أن العقوبــات اإلداريــة واملاليــة املفروضة 
عــىل شــعبنا بغزة يجــب أن تنتهي عاجاًل، 

ال االنتظار إىل بعد إجراء االنتخابات.
وقــال عالونــة لصحيفــة "فلســطني": "لكــن 
غــزة  يف  السياســيني  بــني  مفقــودة  الثقــة 
ال  الواقــع  أرض  عــىل  واألمــور  والضفــة، 

تشر إىل قرب انتهاء تلك العقوبات".
وأشــار إىل أن الحــوارات الوطنيــة املرتقبة 
بعــد إصــدار الرئيــس ملرســوم االنتخابــات 
ينبغــي أن تشــمل إنهــاء تلــك العقوبــات، 
ا أن تلك العقوبات ظاملة وغر عادلة  عادًّ
املناكفــة  بــاب  يف  وتدخــل  مــربرة  وغــر 

السياسية والحزبية.
وأضاف: "األصل أنه ليس هناك فرق بني 
التمييــز  فــال يجــوز  مواطنــي غــزة والضفــة 
العقوبــات  تلــك  وإنهــاء  بينهــم  العنــرصي 
الوطنيــة  الوحــدة  تعزيــز  يف  سُيســهم 
بعــد  إىل  إرجاؤهــا  أمــا  االنقســام،  وإنهــاء 
ــا،  أمــر غــر مقبــول وطنيًّ االنتخابــات فهــو 

ا". وغر جائز دستوريًّ
وأكــد عالونــة أن رفــع العقوبــات يجــب أن 
يشــمل الجميــع عــىل اختــالف فصائلهــم، 
والجهــاد  لحــامس  املنتمــون  فيهــم  مبــا 
تبــادر  أن  "ينبغــي  قائــال:  االســالمي، 
الرئاسة وحكومة اشتية إىل رفع العقوبات 
فــوًرا جملــة واحــدة وغــر انتقائيــة؛ لتهيئــة 

األجواء لالنتخابات".
وتابــع: "املــال هــو مــال الشــعب جميًعــا، 
الخالفــات  يف  ــه  زجِّ إنهــاء  ويجــب 
2007م،  منــذ  بــدأت  التــي  السياســية 
الحقــوق  وإرجــاع  األمــور  تعديــل  فينبغــي 
عــن  املظلومــني  وتعويــض  ألصحابهــا 

السنوات العجاف".
مجامالت

صــالح  الســيايس  املحلــل  عــدَّ  بــدوره، 
تفرضهــا  التــي  العقوبــات  أن  حميــدة 

املعارضــني  وبعــض  غــزة  عــىل  الســلطة 
السياســيني بالضفــة كان ينبغــي أن ُترفــع 
قبــل إصــدار مرســوم االنتخابــات وإال فــإن 
إطــار  يف  يبقــى  انتخابــات  عــن  الحديــث 

املجامالت.
"فلســطني":  لصحيفــة  حميــدة  وقــال 
مــن  نــوع  أي  لبقــاء  تفســر  أي  يوجــد  "ال 
العقوبــات يف ظــل الحديــث عن مصالحة 
وانتخابــات وإال فــإن مصــر أي انتخابــات 
فتــح  وهــو  الســابقة،  مثــل  قادمــة ســيكون 
رصاع جديــد عــىل الســاحة الفلســطينية، 
حقيقيــة  تعــاٍف  حالــة  هنــاك  يكــون  ولــن 

فيها".
نظــام  وجــود  بــأن  اعتقــاده  عــن  وأعــرب 
لالنتخابــات  يحتكــم  طبيعــي  ســيايس 
ألبنــاء  تصنيــف  أي  وجــود  عــدم  يقتــي 
شــعبنا وفــق الفصائليــة، وأن يكــون هنــاك 

عدالة تشمل الجميع.
اتفــاق  عــىل  عــوا  وقَّ مــن  أن  حميــدة  ورأى 
ذلــك  يرفقــوا  أن  ينبغــي  كان  املصالحــة 
رفــع  ومنهــا  التفاصيــل،  عــىل  باالتفــاق 
وليــس  انتخابــات،  أي  قبيــل  العقوبــات 
يحــول  مــا  ــا،  حاليًّ يحــدث  كــام  العكــس 
نظــام ســيايس  قاعــدة صلبــة إلقامــة  دون 
فلســطيني يثق به املواطن العادي ويلجأ 

إليه يف كل قضاياه.
تبــرشِّ  ال  األرض  عــىل  الحقائــق  أن  وبــنيَّ 
ســيايس  لوضــع  ســيقود  يجــري  مــا  بــأن 
قائــاًل:  الفلســطيني،  الوضــع  يف  إيجــايب 
"املفرتض أن القادة الفلسطينيني الذين 
يتفقون عىل املصالحة يجب أن يتمتعوا 
باملســئولية السياســية تجــاه أبناء شــعبهم 
الذيــن ســيدفعون مثــن أو يقطفــون مثــار 

أي اتفاق سيايس قادم".

القدس املحتلة-غزة/ جامل غيث:
قــال عضــو املجلــس الثــوري لحركــة "فتــح" حاتــم عبــد 
لــدى الســلطة يف رام اللــه أو  ر  إنــه "ال تصــوُّ القــادر: 
لجنــة االنتخابــات املركزيــة، حــول إجــراء االنتخابــات 

الفلسطينية يف مدينة القدس املحتلة".
لـ"فلســطني"  ترصيحــات  يف  القــادر  عبــد  وأوضــح 
االحتــالل  حكومــة  إىل  رســالة  أرســلت  "الســلطة  أن 
اإلرسائيليــة، نهايــة العام املــايض، من أجل املوافقة 
عــىل إجــراء االنتخابــات يف مدينــة القــدس املحتلــة 
-حســب اتفــاق أســلو- لكنهــا مل تتلــَق حتــى اللحظــة 

رًدا عىل طلبها".
أول  مســاء  عبــاس،  محمــود  الســلطة  رئيــس  وأصــدر 
د فيــه مواعيــد إجــراء  ا حــدَّ مــن أمــس، مرســوًما رئاســيًّ

االنتخابات الفلسطينية العامة.
الترشيعيــة  االنتخابــات  إجــراء  موعــد  عبــاس  وحــدد 
يف 22 مايــو/ أيــار، والرئاســية يف 31 يوليــو/ تــوز، 
واملجلــس الوطنــي يف 31 أغســطس/ آب مــن العــام 

الجاري.
وشــدد عبــد القــادر عــىل رضورة بلــورة موقــف حــول 
كيفية إجراء االنتخابات يف مدينة القدس، ومشاركة 
املقدسيني فيها، سواء باالقرتاع أو بالرتشح لعضوية 
املجلــس الترشيعــي، مؤكــًدا أنــه "لــن نســمح بإجــراء 

االنتخابات دون مدينة القدس".

أن  "فتــح"  لحركــة  الثــوري  املجلــس  عضــو  وتوقــع 
تســتعني الســلطة بضغــوط دوليــة أمريكيــة أو أوروبيــة 
من أجل الضغط عىل االحتالل للسامح للمقدسيني 
غــرار  عــىل  املقبلــة،  االنتخابــات  يف  باملشــاركة 

االنتخابات التي جرت عامي 2006، و1994.
األمريــي  الرئيــس  اعــرتاف  إىل  القــادر  عبــد  وأشــار 
االحتــالل،  لكيــان  عاصمــة  بالقــدس  ترامــب  دونالــد 
ــب  التصلُّ مــن  ســيزيد  إليهــا،  بــالده  ســفارة  ونقــل 
اإلرسائييل من إجراء االنتخابات باملدينة املقدسة.

وأضاف أن إجراء االنتخابات الفلسطينية يف القدس 

"ولــو يف مركــز أو مركزيــن" يؤكــد أن القــدس جــزء ال 
يتجــزأ مــن األرايض الفلســطينية، وهــذا مــا يتناقــض 

مع ما يحاول االحتالل تكريسه عىل األرض.
وشــدد عــىل رضورة فــرض وتكريــس االنتخابــات يف 
مدينــة القــدس ســواء داخــل الجــدار وهــو مــا يعــرف 
يســّمى  والــذي  وخارجهــا  االحتــالل،  بلديــة  بحــدود 
ل دائرة انتخابية واحدة. محافظة القدس والتي تشكِّ

مشــاركة  عــىل  املعركــة  تكــون  أن  "يجــب  وتابــع: 
املقدســيني داخــل وخــارج الجــدار كنــوع مــن تأكيــد 
عروبــة مدينــة القــدس"، مشــدًدا "ال ميكــن أن نقبــل 

بإجراء انتخابات تستثني مدينة القدس".
فريق بايدن

وأكــد عضــو املجلــس الثــوري لـ"فتــح" أن االنتخابــات 
من شأنها فْتح الباب واسًعا أمام اللحمة الفلسطينية 
املؤامــرات  مواجهــة  واالتحــاد يف  االنقســام،  وإنهــاء 
داعًيــا  الفلســطينية،  القضيــة  ضــد  تحــاك  التــي 
الرئيــس محمــود عبــاس إىل املــي ُقدًمــا نحــو إجــراء 

االنتخابات وعدم الرتاجع عنها تحت أي ذريعة.
وحــثَّ عبــد القــادر الســلطة لالســتفادة مــن فــوز جــو 
للضغــط  األمريكيــة،  الرئاســية  باالنتخابــات  بايــدن، 
عىل االحتالل إلجراء االنتخابات يف القدس "خاصة 
أن فريق بايدن، هو من طلب من السلطة اإلرساع يف 

إجراء االنتخابات لتجديد الرشعيات الفلسطينية".
الضغــط  يف  املســؤولية  يتحمــل  بايــدن  "إن  وقــال: 
وإجبــار االحتــالل عــىل إجــراء االنتخابــات يف مدينــة 

القدس".
ودعا لتوظيف الضغوط الدولية إلجبار االحتالل عىل 
إجــراء االنتخابــات بالقدس، وتكني املقدســيني من 

اإلدالء بأصواتهم.  
االنتخابــات  ولجنــة  الفصائــل  القــادر  عبــد  حــث  كــام 
االنتخابــات  إلجــراء  جديــدة  طــرق  عــن  البحــث  عــىل 
بالتصويــت  والســامح  التكنولوجيــا  كاســتخدام 

اإللكرتوين للمقدسيني.

أصعــب  مــن  الســيايس"  "االعتقــال  وُيعــدُّ 
الســيايس؛  املشــهد  يف  القامئــة  امللفــات 
لكونــه ُيشــكل أحــد امُلعيقــات التــي تقــف أمــام 
أي تحركات سياسية إيجابية، لذلك فإن وقف 
والسياســية  األمنيــة  وامُلالحقــات  االعتقــاالت 
طريــق  عــىل  مهمــة  خطــوة  ُيعــدُّ  الســلطة  مــن 

تهيئة األجواء إلجراء انتخابات قادمة.
االعتقــاالت  وقــف  عــىل  الســلطة  ُتقــِدم  فهــل 
السياسية كـ "بادرة حسن نية" منها قبل إجراء 

االنتخابات؟
ونائــب  املســتقلة  الشــخصيات  تجمــع  رئيــس 
رئيس لجنة الحريات يف الضفة خليل عساف 
مــا  األمنيــة  واملالحقــات  االعتقــاالت  أن  أكــد 
األجــواء  رغــم  تتوقــف،  ومل  مســتمرة  زالــت 
مواعيــد  تحديــد  بســبب  الســائدة  اإليجابيــة 

إجراء االنتخابات.
إن  "فلســطني":  لصحيفــة  عســاف  وقــال 
النشــطاء  ومالحقــة  السياســية  االعتقــاالت 
نــرش  مثــل  األســباب،  أقــل  عــىل  تتوقــف،  مل 
االجتامعــي،  التواصــل  مواقــع  عــرب  تغريــدات 
ُمستبعًدا أن يتوقف هذا امللف حتى يف ظل 

االنتخابات.
وأضــاف: "هنــاك حالــة توافق بني السياســيني 
للشــعب، يف حــني  ُمعلــن عنهــا  غــر  وأخــرى 

وتجديــد  انتخابــات  إىل  بحاجــة  املواطــن  أن 
وفــق  لــه  الكاملــة  الحريــة  وتحقيــق  الرشعيــات 
القانــون الفلســطيني، وصــواًل إىل الخــروج مــن 

كل الضغوطات التي يتعرض لها".
وشــدد عــىل رضورة "تحقيــق الثقــة عــىل أرض 
الفلســطيني  الشــعب  أطيــاف  بــني  الواقــع 
الســاحة  يف  تحــركات  أي  قبــل  وفصائلــه 
الفلســطينية، ومــن أكــرب أولويــات ذلــك وقــف 

االعتقاالت واملالحقات السياسية".
املالحقــة  اســتمرت  "إذا  عســاف:  وتابــع 
الطــرف  وشــخصيات  نشــطاء  عــىل  والتضييــق 
بــل  انتخابيــة،  تكــون هنــاك عمليــة  لــن  اآلخــر، 
الشــعب  وتدفــع  كارثيــة،  النتائــج  ســتكون 

للخروج عن صمته".
السياســية  االعتقــاالت  فــإن  قولــه،  وبحســب 
املوجــودة  الشــخوص  بتغيــر  إال  تنتهــي  لــن 
يف الســلطة اآلن، داعًيــا املواطنــني النتخــاب 
وتخــدم  وتخدمــه  لــه  تثِّ التــي  الشــخصيات 

الوطن.
وأوضح أنه "كان ُيفرتض اتخاذ خطوات ُمسبقة 
لإلعــالن عــن تجريــم املالحقــة السياســية، مــع 
وجــود مرجعيــة ملســاءلة ومالحقــة أي اعتــداء 
عــىل كرامــة املواطنــني"، مؤكــًدا أهميــة وجــود 
ميثــاق رشف وتفعيــل لجنــة الحريات، يشــارك 

الحقيقيــة  النيــة  إلثبــات  الوطنــي،  الــكل  فيــه 
لتحقيق الرشاكة وإجراء االنتخابات. 

وأعرب عن أمله أن ُتزال كل العوائق أمام إجراء 
الســلطة قبضتهــا  وقــف  وأبرزهــا:  االنتخابــات، 
ــص من حالة التشــاؤم الســائدة  األمنيــة، والتخلُّ
يف الشــارع الفلســطيني، منّبًهــا إىل أهميــة أن 

تكون مرجعية الفلسطينيني للقوانني.
ُيعيق االنتخابات

محامــون  املحامــي يف مجموعــة  رأى  بــدوره، 
مــن أجــل العدالــة، مهنــد كراجــة، أن اســتمرار 
االعتقــاالت السياســية ُيعيق أجواء االنتخابات 
أن  إىل  مشــًرا  ــا،  حاليًّ الســائدة  اإليجابيــة 
بوتــرة  "لكــن  مســتمرة  السياســية  االعتقــاالت 

أخف من السابق". 
وبــنّي كراجــة لصحيفــة "فلســطني" أن اســتمرار 
ــر عــىل أي تحــركات  االعتقــاالت السياســية ُيؤثِّ
مــن  عــدد  وجــود  إىل  الفًتــا  االنقســام،  إلنهــاء 
املعتقلــني السياســيني يف ســجون الســلطة، 
إجــراء  مواعيــد  عــن  اإلعــالن  بعــد  حتــى 

االنتخابات.
االعتقــاالت  ملــف  ينتهــي  أن  واســتبعد 
ا، حتى  السياســية وامُلالحقــات األمنيــة نهائيًّ
رفــع  بــرورة  إجــراء االنتخابــات، مطالًبــا  مــع 
القبضــة األمنيــة عــن النشــطاء، كبادرة حســن 

نية وصواًل إىل إنهائه.
الدفــاع  يف  الناشــطة  إليــه  ذهبــت  مــا  هــذا 
جبــارة،  ســهى  السياســيني  املعتقلــني  عــن 
مســتبعدًة أن ترفــع الســلطة قبضتهــا األمنيــة 
النشــطاء،  ضــد  السياســية  واعتقاالتهــا 
رغــم األجــواء اإليجابيــة التــي تســود الشــارع 

الفلسطيني يف الوقت الراهن.
"فلســطني":  لصحيفــة  جبــارة  وقالــت 
اعتقاالتهــا  عــن  تتوقــف  لــن  "الســلطة  إن 
التنســيق  عــودة  ظــل  يف  خاصــة  السياســية 
تســتمر  أن  متوقعــًة  االحتــالل"،  مــع  األمنــي 
االنتخابــات  إجــراء  وقــت  يف  االعتقــاالت 

أيًضا.
السياســية  االعتقــاالت  اســتمرار  ت  وعــدَّ
"وصفــة" لتعكر أجواء االنتخابات الســائدة، 
معربــة عــن أملهــا أن تتوقف تلك االعتقاالت 

لتهيئة األجواء وإجراء انتخابات نزيهة.
وتواصل أجهزة أمن الســلطة مالحقة نشــطاء 
لالعتقــاالت  الرافــض  الشــعبي  الحــراك 
السياســية يف مختلــف مــدن الضفــة الغربيــة 
عــرشات  اقتحــام  إىل  إضافــة  املحتلــة، 
مؤسسات املجتمع املدين ومنازل قيادات 
للرتاجــع  والضغــط عليهــم  وكــوادر فصائليــة 

عن تحركاتهم.

غزة/ نور الدين صالح:
الســاحة  تشــهد  الــذي  الوقــت  فــي 
الفلسطينية حالة من األجواء اإليجابية في 
أعقاب اإلعالن عن مواعيد إجراء االنتخابات 

مصيــر  حــول  تســاؤالت  تطــرح  العامــة، 
االعتقاالت السياســية التــي تنفذها أجهزة 
أمن الســلطة بحــق المواطنيــن في الضفة 

الغربية المحتلة.
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انتخابات فلسطينية 2021 
وانتخابات إرسائيلية

بعــد شــهرين مــن ظهــور نتائــج االنتخابــات للكنيســت اإلرسائيــي، 
ســتبدأ االنتخابات الفلســطينية الترشيعية، وشتان بني انتخابات 
حــرة دميقراطيــة متثــل أطــاع شــعب ومصالحــه، وبــني انتخابــات 
ــات الخارجيــة، وشــتان بــني  فرضتهــا الضائقــة االقتصاديــة والتدخُّ
اســتحقاق انتخابــات حــرة ال ميكــن تجــاوز موعدها ونتائجها، وبني 
اســتحقاق انتخابــات فرضتهــا جملــة مــن املعطيــات والضغوطــات 
برملــان  انتخــاب  نتائــج  بــني  وشــتان  نتائجهــا،  عــى  ســتؤثر  التــي 
ــن مــن قــراره، ميتلــك القــوة والســيطرة والنفــوذ، وبــني نتائــج  متمكِّ
انتخابــات برملــان لــه تجربتــه املريــرة يف الشــطب والتغييــب، وال 
ميتلــك مقومــات البقــاء عــى قيد الحيــاة إال بقرار الرئيس ورضاه، 
والتغذيــة الخارجيــة االصطناعيــة، والتنفــس عــْر أنبوبــة أكســجني 

املساعدات الدولية.
املقارنــة بــني االنتخابــات اإلرسائيليــة والفلســطينية لســنة 2021 
جملــة  انتقــاد  مــن  ًبــا  تهرُّ وال  ومســخرة،  تســلية  وال  ترًفــا،  ليســت 
الرئــايس،  املرســوم  قبــل  صــدرت  التــي  القانونيــة  التعديــات 
املقارنــة تفــرض عــى الفلســطينيني أن يفتحــوا كتــاب مســتقبلهم 
املرســوم  صــدور  طريقــة  مــن  تفاصيلــه  يقــرأوا  وأن  الســيايس، 
الرئايس، وزمنه، وآليته، وتعقيدات تطبيقه، ونتائجه عى األرض، 

ولهذا سأورد بعض املفارقات بني انتخاباتهم وانتخاباتنا.
أواًل: االنتخابــات الرملانيــة اإلرسائيليــة تجــري للمــرة الرابعــة يف 
غضون سنتني، ويف ذلك تعبري عن إرادة مجتمع ال يخىش عى 
مســتقبله، واثــق مــن اســتقراره، لــه أطاعــه التوســعية التــي يعــرِّ 

عنها من خال ممثليه يف الرملان.
يف حــني االنتخابــات الترشيعيــة الفلســطينية ُتجــرى للمــرة الثالثة 
لانتكاســة  وعرضــة  وجلــة،  مرتبكــة  وهــي  عاًمــا،   25 غضــون  يف 

واالنهيار من جراء قرار متسلط داخي أو خارجي.
 ثانًيا: االنتخابات اإلرسائيلية إرادة شــعب اســتقل بقراره، شــعب 
يتنافــس يف االنتخابــات عــى مــن هــو األنفــع لدولتهــم، ومــن هــو 
األكرث نفًعا، وهذه االنتخابات رقم 24 للكنســيت شــأن إرسائيي 

محض، ال متتلك قوة عى وجه األرض يف التأثري عليها.
فقــط،  الثالثــة  للمــرة  جــاءت  الفلســطينية  االنتخابــات  حــني  يف 
ويف إثــر ضغــوط وتدخــات خارجيــة، ونتائجهــا مرهونة لجملة من 

االعتبارات، وتقاطع املصالح ألكرث من دولة.
ثالًثــا: نتائــج االنتخابــات اإلرسائيليــة ســتقرر مصــري املنطقــة ألربــع 
ســنوات قادمة، أما نتائج االنتخابات الفلســطينية فســتقرر مصري 

بعض الشخصيات واألساء والتنظيات مدى العمر.
 رابًعــا: االنتخابــات الرملانيــة اإلرسائيليــة ُتجــرى داخــل دولــة لهــا 

ســيادة، وســتطبق عــى نســبة %60 مــن أرايض الضفــة 
الغربيــة، بينــا االنتخابــات الفلســطينية تجــرى عى أرض 

إعـــــالن عـــن تلزيم موقف سيارات
 قرص العدل وجامعة اإلرساء للعام/2021م

تعلـــن بلديـــة غـــزة وبلديــة الزهــراء عــن رغبتهــا يف تلزيــم موقــف ســيارات قــر 
العدل وجامعة اإلرساء للعام 2021م وذلك عن طريق املزاد بالظرف املختوم 
فعــى مــن يرغــب الدخــول باملــزاد التوجـــه إلـــى قســـم إيجــارات وأمـــاك البلديـــة 
يف بلدية غزة خال ساعات الدوام الرسمـي من تاريخ 2021/01/14م  حتى 
2021/1/20م قبــل موعــد فتــح املظاريــف لــرشاء الئحــة التلزيــم مقابــل دفــع 

)200( شيقل كرسوم غري مسرتدة، مع مراعاة الرشوط التالية:

العــام  نهايــة  وحتــى  العقــد  عــى  التوقيــع  تاريــخ  مــن  تبــدأ  التلزيــم  مــدة   .1

2021م وتجدد مبوافقة البلديتني فقط.

2. تقديم الئحة املزاودة وتعبئة النموذج املرفق والتوقيع عليها ووضعها 

داخل الظرف املختوم.
3. وضع مبلغ التلزيم بالكامل )نقدًا أو بشيك بنيك( داخل الظرف املختوم.

4. وضع مبلغ 2000 شيقل كتأمني مسرتد أو شيك شخيص بنفس املبلغ  

داخل الظرف املختوم.
5. أن يقـوم املزاود بوضـع الظـرف املختوم للمزاودة الخاصة به قبل الساعة 

الثانيــة عــرشة ظهــرًا مــن يــوم األربعــاء املوافــق 2021/1/20م، وذلــك يف 
صنــدوق العطــاءات املخصــص لذلــك مبكتب الســيد/ منســق اإلدارة العامة 
للشئون املالية يف بلدية غزة ولن يسمح ألي شخص تقديم الظرف الخاص 

به بعد هذا املوعد ولن يلتفت إليه.
6. سيتم فتـــح مظاريف املزاودة الساعة الثانية عرشة ظهرًا من يـــوم األربعاء 

املوافق 2021/1/20م بنفس املكان. 
7. يف حالــة عــدم بلــوغ املــزاودة الســعر املناســب يحــق للبلديتــني إلغــاء 

املزاودة وترســيتها بالطريقة التي تراها مناســبة ألي شــخص من املتنافســني 
يف املزاودة امللغاة أو التفاوض مع املتنافسني لتحقيق مصلحة البلديتني 

أو من غريهم وفقًا للمصلحة العامة للبلديتني دون إعادتها مرة أخرى.
8. تتم تعامات البلديتني مع امللتزم املوجود أسمه يف عقد التلزيم فقط 

وال يتم التعامل مع غريه مها كانت األسباب.
9. يجــوز ألي ملتــزم عليــه مســتحقات أو عوائــد ماليــة للبلديتــني رشاء الئحــة 

التلزيم رشيطة تسديدها أو تسويتها ماليًا يف حال تم الرتسية علية.
10. يلتزم من ترسو عليه املزاودة إحضار شهادة عدم مانعة )له وللعاملني 

معه( من الجهات املختصة.
11. البلديتــني غــري ملزمتــني بقبــول أعــى األســعار ولهــا حــق االختيــار وفقًا 

ملا تراها مناسبًا ويحقق املصلحة العامة لها.
12. يلتزم من يرسو عليه املزاودة دفع قيمة اإلعانات بالصحف املحلية.

بلديـة غـزة
بلدية الزهراء

توريد أثاث ضمن مشــروع "تطوير نظام المتابعة 
والتقييم والمسائلة والتعلم في النوى"

أثــاث،  توريــد  بعنــوان  طــرح عطــاء  عــن  والفنــون  للثقافــة  نــوى  تعلــن جمعيــة 
ضمــن مــرشوع "تطويــر نظــام املتابعة والتقييم واملســائلة والتعلم يف النوى" 
بالرشاكــة مــع مؤسســة "GIZ"، وذلــك حســب املواصفــات الفنيــة وجــداول 
الكميــات املرفقــة يف كراســة العطــاء، فعــى الــرشكات املؤهلــة والراغبــة يف 

التقدم لهذا العطاء مراعاة الرشوط التالية:
1. يجب عى املتقدم للعطاء أن يكون رشكة مسجلة يف دوائر الرضيبة.

للــرشكات املختصــة يف مجــال )توريــد األثــاث(  العطــاء مفتــوح  2. إن هــذا 

إجــراءات  كافــة  مســتوفية  تكــون  وأن  والــرشكات  واملؤسســات  للجمعيــات 
ومتطلبات الرتخيص والعمل وأن تكون كافة الرتاخيص سارية املفعول، وأن 

يكون املتقدم مسجل رسميًا يف دوائر الرضيبة )مشتغل مرخص(.
3. يجــب عــى الرشكــة عنــد تســليم العطــاء إرفــاق شــيك بنــيك أو كفالــة بنكيــة 

باســم جمعية نوى للثقافة والفنون مصدق بقيمة %5 من إجايل قيمة العطاء 
مــن  نهائيــا  ويســتبعد  النقــدي،  التأمــني  يقبــل  وال  ومعتمــد  مرخــص  بنــك  مــن 
املناقصة أي شيك غري مستويف للقيمة املذكورة، ويلتزم املورد بعد الرتسية 

عليه بإحضار كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10 % من إجايل قيمة العطاء.
العطــاء الحصــول عــى نســخة مــن وثائــق  4. ملــن يرغــب يف املشــاركة يف 

العطــاء مجانــًا مــن مقــر جمعية نــوى للثقافة والفنون-دير البلح-شــارع الرتزي، 
وذلــك اعتبــارًا مــن يــوم األحــد املوافــق 17 ينايــر 2021، خال أوقــات الدوام 

الرسمية من الساعة 00 :8 صباحًا حتى الساعة 2:00 مساًء.
5. الجلســة التمهيديــة لإلجابــة عــى االستفســارات يــوم األحــد املوافــق 24 

يناير 2021، الساعة 10:00 صباحًا يف مقر الجمعية.
6. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات هــو يــوم الثاثــاء املوافــق 26 ينايــر 2021 

الســاعة 12:00 ظهــرًا يف مقــر الجمعيــة، مــع العلــم أنه لن يقبل أي عطاء بعد 
هذا املوعد، وفتح مظاريف العطاء يف نفس اليوم الساعة 12:30ظهرًا.

7. يجب أن تكون األسعار بالشيقل شاملة لرضيبة القيمة املضافة، وتشمل 

جميــع أنــواع العمــوالت والرضائــب والرســوم، وعــى املتقــدم إحضــار فاتــورة 
رسمية باسم الرشكة وعى أن يكون الحساب البنيك باسم الرشكة.

8. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يوما من موعد تسليم العطاء.

9. الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

10. للجمعية الحق يف زيادة أو إنقاص أو إلغاء بعض الكميات املوجودة يف العطاء.

11. رشوط اإلعان جزء ال يتجزأ من كراسة الرشوط الفنية للعطاء.

12. رسوم إعان الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.

الرئيــي  املقــر  مراجعــة  املذكــور  العطــاء  لهــذا  التقــدم  الراغبــني  عــى 
الــرتزي(،  البلح-شــارع  ديــر  )العنــوان:  والفنــون  للثقافــة  نــوى  لجمعيــة 

.)naremaan@nawaculutre.org( )08-2531993:تليفون(

إعالن طرح عطاء
رقم )2021/01(

دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات المركزية
)MPWH- 02 /2021( إعالن طرح مناقصة رقم
مشروع إعادة تأهيل شارع موراج )شارع رقم 2(

تعلــن دائــرة العطــاءات املركزيــة عــن طــرح عطاء ملرشوع إعادة تأهيل شــارع 
موراج )شارع رقم 2(- محافظة خانيونس، وذلك وفق الرشوط التالية:

لجنــة  لــدى  واملصنفــني  املختصــني  املحليــني  للمقاولــني  مفتوحــة  املناقصــة   -
التصنيف الوطنية تخصص طرق واملسجلني لدى اتحاد املقاولني الفلسطينيني. 

- ميكــن رشاء وثائــق املناقصــة مــن دائــرة العطــاءات املركزيــة مبقــر الــوزارة يف غــزة – 
شارع النر – مدينة العودة )ابراج املقويس( وذلك اعتبارًا من يوم األحد املوافق 
2021/01/26، وذلــك  الثاثــاء املوافــق  يــوم  نهايــة دوام  2021/01/17 وحتــى 

مقابل مبلغ مايل قيمته )100 $( مائة دوالر امرييك غري مسرتدة عى أن يصطحب 
املقاول معه شهادة تصنيف صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية سارية املفعول.

- آخــر موعــد لتســليم الوثائــق وفتــح املظاريــف يف مقــر دائــرة العطــاءات املركزيــة 
الساعة الحادية عرش ظهرًا )11:00( من يوم األحد املوافق 2021/01/31.

- ترفــق بالعــرض كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة )1,500( دوالر أمريــيك وتكــون الكفالــة 
ســارية املفعــول ملــدة 90 يومــا مــن التاريــخ املحــدد لتســليم العطــاءات وصــادرة من 

أحد فروع بنك الريد يف قطاع غزة أو البنك الوطني االسامي او بنك االنتاج.
- ســوف يعقــد اجتــاع متهيــدي للمتناقصــني يــوم األحــد املوافــق 2021/01/24 
النــر-  غــزة-   - العامــة واإلســكان  الســاعة 10:00 صباحــًا يف مقــر وزارة األشــغال 

مدينة العودة السكنية )أبراج املقويس(، تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.
- يجــب أن يكــون املقــاول مســجًا رســميًا يف دوائــر الرضيبــة وعليــه أن يقوم 

بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.
- الــوزارة غــري ملزمــة بقبــول اقــل االســعار وللــوزارة الحــق يف إلغــاء املناقصــة 

دون ذكر األسباب.
- رسوم اإلعانات يف الصحف عى من ترسو عليه املناقصة.
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دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات المركزية
)MPWH- 03 /2021( إعالن طرح مناقصة رقم

مشروع إزالة الخزان العلوي – بيت حانون
تعلــن دائــرة العطــاءات املركزيــة عــن طرح عطاء ملرشوع إزالــة الخزان العلوي 

– مدينة بيت حانون، وذلك وفق الرشوط التالية:
- املناقصة مفتوحة للمقاولني املحليني املختصني واملصنفني لدى لجنة التصنيف الوطنية 

تخصص أبنية درجة ثالثة عى األقل واملسجلني لدى اتحاد املقاولني الفلسطينيني. 
- ميكــن رشاء وثائــق املناقصــة مــن دائــرة العطــاءات املركزيــة مبقــر الــوزارة يف غــزة – 
شارع النر – مدينة العودة )ابراج املقويس( وذلك اعتبارًا من يوم األحد املوافق 
2021/01/26، وذلــك  الثاثــاء املوافــق  يــوم  2021/01/17 وحتــى نهايــة دوام 

مقابل مبلغ مايل قيمته )$100( مائة دوالر امرييك غري مسرتدة عى أن يصطحب 
املقاول معه شهادة تصنيف صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية سارية املفعول.

- آخــر موعــد لتســليم الوثائــق وفتــح املظاريف يف مقــر دائرة العطاءات املركزية 
الساعة الثانية عرش ظهرًا )12:00( من يوم األحد املوافق 2021/01/31.

- ترفق بالعرض كفالة دخول عطاء بقيمة )3,000( شيكل ارسائيي وتكون الكفالة 
سارية املفعول ملدة 90 يوما من التاريخ املحدد لتسليم العطاءات وصادرة من 

أحد فروع بنك الريد يف قطاع غزة أو البنك الوطني االسامي او بنك االنتاج.
- سوف يعقد اجتاع متهيدي للمتناقصني يوم األحد املوافق 2021/01/24 
الساعة 11:00 صباحًا يف مقر وزارة األشغال العامة واإلسكان - غزة- النر- 

مدينة العودة السكنية )أبراج املقويس(، تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.
- يجــب أن يكــون املقــاول مســجًا رســميًا يف دوائــر الرضيبــة وعليــه أن يقــوم 

بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.
- الــوزارة غــري ملزمــة بقبــول اقــل االســعار وللــوزارة الحــق يف إلغــاء املناقصــة 

دون ذكر األسباب.
- رسوم اإلعانات يف الصحف عى من ترسو عليه املناقصة.

دائرة العطاءات املركزية / وزارة االشغال العامة واالسكان
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ا في سجل الناخبين لون تلقائيًّ المقدسيون مسجَّ
انطالق عملية التسجيل لالنتخابات صباح 10 فرباير ولغاية أربعة أيام

غزة-رام الله/ عبد الله الرتكاين:
االنتخابــات  لجنــة  رئيــس  أعلــن 
املركزيــة حنــا نــارص عــن الجــدول 
العامــة  لانتخابــات  الزمنــي 
الترشيعــي،  يها:  بِشــقَّ  ،2021

أوىل  تبــدأ  والتــي  والرئــايس، 
يف  التســجيل  بعمليــة  مراحلهــا 
املراكــز، وتنطلــق صبــاح يــوم 10 
فرايــر/ شــباط ولغايــة مســاء يوم 

14 فراير/ شباط.

ــب نــارص يف مؤمتــر صحفي  ورحَّ
اللــه،  رام  مبدينــة  أمــس،  عقــده 
بإصدار املرسوم الرئايس إلجراء 
الترشيعيــة  العامــة  االنتخابــات 
أنــه جــاء نتــاج  والرئاســية، مؤكــًدا 
عمــل دؤوب اســتمر عامــني، مــن 
الصعــاب  جميــع  تذليــل  أجــل 
حيــث  باالنتخابــات،  املتعلقــة 
تكــون  أن  عــى  التوافــق  جــرى 
ثــم  ترشيعــي،  مبعنــى  متتاليــة، 

رئايس، ثم مجلس وطني. 
التســجيل  عمليــة  أن  إىل  وأشــار 
املقبــل  الشــهر  لانتخابــات 
الترشيعيــة  لانتخابــات  ســتكون 

وأيًضا الرئاسية.
موعــد  آخــر  أن  وأوضــح 
ســيكون  لانتخابــات  للتســجيل 
ُيعــد  والــذي  شــباط،   14 يف 
يف  للمشــاركة  ا  أساســيًّ رشًطــا 
كمرشــح  ســواء  االنتخابــات 
االنتخابــات  يف  كناخــب  أو 

الترشيعية والرئاسية.
التســجيل  عمليــة  أن  وبــنيَّ 
متاحــة  وهــي  ــا،  إلكرتونيًّ ســتكون 
لجنــة  موقــع  عــى  اآلن  منــذ 
االنتخابــات املركزيــة، موضًحا أن 
املقدســيني ممــن يحملون هوية 
القــدس  يف  ويقيمــون  مقدســية 
ــا يف ســجل  هــم مســجلون تلقائيًّ

الناخبني.
النظــام  أن  نــارص  وأضــاف 
االنتخــايب وفًقــا لقــرار بقانــون رقم 
)1( لعــام 2007 وتعدياتــه هــو 

الكامــل،  النســبي  التمثيــل  نظــام 
ســيكون  الوطــن  أن  مبعنــى 
ــح  والرتشُّ واحــدة  انتخابيــة  دائــرة 
ســواء  فقــط،  بالقوائــم  ســيكون 
كانــت حزبيــة أو مســتقلة، حيــث 

مجموعــة  ألي  القانــون  يتيــح 
قامئــة  تشــكيل  املواطنــني  مــن 

مستقلة لخوض االنتخابات.
ســتقوم  اللجنــة  أن  إىل  وأشــار 
باتبــاع بروتوكــوالت وزارة الصحــة 
بخصوص )كوفيد 19( يف جميع 
االنتخابيــة،  العمليــة  مراحــل 
املواطنــني،  ســامة  لضــان 
داعًيــا  االنتخابيــة،  والطواقــم 
جميــع املواطنــني إىل املشــاركة 
الختيــار  االنتخابيــة  العمليــة  يف 

من ميثلهم.
االنتخابات الرئاسية

باالنتخابــات  يتعلــق  وفيــا 
الرئاسية سُيفتح باب الرتشح من 
صبــاح يــوم 6 حزيــران وملــدة 12 

يوًما، بحسب نارص.
وأشــار إىل أن الدعايــة االنتخابيــة 
متــوز   9 يــوم  صبــاح  ســتبدأ 
وســيكون  يوًمــا،   21 وســتمتد 
األمــن  لقــوى  املســبق  االقــرتاع 
ُحــدد  حــني  يف  متــوز،   29 يــوم 
يــوم االقــرتاع العام يوم 31 متوز، 
 1 يــوم  األوليــة  النتائــج  وإعــان 

آب.
واملواطنــني  الفصائــل  كل  ودعــا 
يف  اإليجابيــة  املشــاركة  إىل 
العملية االنتخابية التي ستجريها 

اللجنة بكل شفافية ونزاهة.
محمــود  الســلطة  رئيــس  وأصــدر 
عباس، مساء أول أمس، مرسوًما 
االنتخابــات  إجــراء  بشــأن  ا  رئاســيًّ

العامة عى ثاث مراحل.
ســتجرى  املرســوم  ومبوجــب 
بتاريــخ  الترشيعيــة  االنتخابــات 
والرئاســية   ،22/5/2021

أن  عــى   ،31/7/2021 بتاريــخ 
تعتــر نتائــج انتخابــات املجلــس 
األوىل  املرحلــة  الترشيعــي 
الوطنــي  املجلــس  لتشــكيل 

الفلسطيني.
أن  إىل  املرســوم  وأشــار 
ســيكتمل  الوطنــي  املجلــس 
النظــام  وفــق   31/8/2021 يف 
التحريــر  ملنظمــة  األســاس 
والتفاهــات  الفلســطينية 
الوطنيــة، بحيــث تجرى انتخابات 

املجلس الوطني حيثا أمكن.

صون الحقوق
ودعــا تيســري خالــد، عضــو اللجنة 
التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة 
املكتــب  عضــو  الفلســطينية، 
الدميقراطيــة  للجبهــة  الســيايس 
الفلســطينيني  املواطنــني 
الناخبــني،  ســجل  يف  للتســجيل 
املارســة  يف  لحقوقهــم  صوًنــا 

الدميقراطية.
أمــس:  تريــح  يف  خالــد  وقــال 
أســايس  رشط  "التســجيل 
التصويــت  يف  حقهــم  لضــان 
ــح يف االنتخابــات العامــة  والرتشُّ
الترشيعيــة والرئاســية وانتخابــات 
الفلســطيني،  الوطنــي  املجلــس 
الســلطات  انتخابــات  عــن  فضــًا 
اســتحقاقها  حــان  التــي  املحليــة 

هذا العام".
ودعــا لجنــة االنتخابــات املركزيــة 
إىل عــدم حــر فــرص التســجيل 
يف  االنتخابــات  ســجل  يف 
بســبب  اإللكــرتوين  الجانــب 
كهــذا  قــراًرا  ألن  كورونــا،  جائحــة 
بحــق  يجحــف  أن  شــأنه  مــن 
تتوفــر  ال  ملواطــن  دميقراطــي 
املطلوبــة  والفــرص  الــرشوط  لــه 

لعملية التسجيل اإللكرتوين.
يف  العمــل  إىل  الحاجــة  وأكــد 
التســجيل  بــني  للجمــع  مســارين 
املبــارش  والتســجيل  اإللكــرتوين 
بزيــادة  التســجيل  مراكــز  يف 
املتطلبــات  ومراعــاة  عددهــا 
والصحــة  للســامة  الرضوريــة 
والتنســيق  بالتعــاون  العامــة 
والســلطات  الصحــة  وزارة  مــع 
العــدد  أمــام  خاصــة  املحليــة، 

الكبري من الناخبني الجدد.
يف  املواطنــني  مشــاركة  وبشــأن 
دعــا  املحتلــة،  القــدس  مدينــة 
خالــد إىل تجــاوز مــا أســمته لجنــة 
االنتخابات املركزية بالروتوكول 
التــي  االتفاقيــات  وفــق  املعــنيّ 
وّقــع عليهــا الجانــب الفلســطيني 

مع االحتال اإلرسائيي.
املجلــس  يف  النائــب  ورّحــب 
الجــواد  عبــد  نــارص  الترشيعــي 
عبــاس  محمــود  الرئيــس  بقــرار 
تحديــد موعــد إلجــراء االنتخابات 

الترشيعية والرئاسية والوطني.
تريــح  يف  الجــواد  عبــد  وأكــد 
الفلســطيني  الشــعب  أن  أمــس 
ينتظــر هــذا القــرار منــذ ســنوات، 
لكنهــا  رضوريــة  االنتخابــات  ألن 
هــذا  تدعــم  خطــوات  تحتــاج 

التوجه. 
يكــون  أن  رضورة  عــى  وشــدد 
الــذي يســبق االنتخابــات  الحــوار 
حســن  يظهــر  وحقيقــي  جــاد 

النوايا.
وطالــب النائــب عبد الجواد برفع 
العصــا عــن الحريــات العامــة يف 
للتنظيــات  والســاح  الضفــة 
والفصائل بحرية العمل والتحرُّك 
ووقــف االعتقــال واالســتدعاءات 

عى خلفية االنتاء السيايس.
قامئة فتحاوية موحدة

لحركــة  اإلصاحــي  التيــار  وقــال 
فتح إنه سيشارك يف االنتخابات 
يف  املقبلــة،  الفلســطينية 
وإذا  واحــدة،  فتحاويــٍة  قامئــٍة 
تعــرَّض لإلقصــاء والتهميــش فإنــه 
ضمــن  االنتخابــات  ســيخوض 

قامئة وطنية مستقلة.
وعدَّ التيار يف بيان له ُنرش أمس، 
االنتخابــات  مراســيم  إصــدار 
خطــوة تأخــرت كثــرًيا، لكنهــا ُتعــد 
الســبيل األمثل لتجاوز االنقســام 
النظــام  بنــاء  وإعــادة  وتبعاتــه، 
عــى  الفلســطيني  الســيايس 
واســتعادة  دميقراطيــة،  أســٍس 
إطــاٍر  عــر  الوحــدوي  املســار 
منتخــٍب يراعــي متطلبــات عيــش 
النضــال  ومقتضيــات  املواطــن 

من أجل تحرير الوطن.
تداعيــات  مــن  التيــار  وحــذر 
قبــل  صــدرت  التــي  املراســيم 
االنتخابــات،  مواعيــد  تحديــد 
املتعلقــة  تلــك  وخصوًصــا 
أنهــا  ورأى  القضــايئ،  بالجهــاز 
اســتقالية  عــى  صــارخ  اعتــداء 
لضــان  وجهوزيتــه  القضــاء 

العدالة للجميع.
يتطلــب  أمــر  "هــذا  وقــال: 
"األمنــاء  طــرف  مــن  جــادة  وقفــة 
الذيــن  للفصائــل  العاّمــني" 
ســيجتمعون قريًبــا يف القاهــرة، 

هــذه  أن  مــن  التأكــد  أجــل  مــن 
ــر  تؤثِّ لــن  املتفــردة  القــرارات 
عــى ســري العمليــة االنتخابيــة أو 
محاولــة البعــض ســلب الناخبني 
قــراراٍت  بوابــة  عــر  إرادتهــم 
الــذي  الحــر  تســاوي  قضائيــة ال 

سُتكتب به.
مواصلــة  إىل  التيــار  ودعــا 
مــن  املتأخــرة  املراســيم  مســار 
تتعلــق  قــراراٍت  اتخــاذ  بوابــة 
غــزة  قطــاع  عــن  العقوبــات  برفــع 
الرواتــب  وإعــادة  املحــارص، 
املقطوعــة ظلــًا وبهتاًنــا، وفتــح 
لتلقــي  املــرىض  أمــام  املجــال 
والعــودة  املناســب،  العــاج 
واإلجــراءات  القــرارات  كل  عــن 
يف  اتُّخــذت  التــي  الباطلــة 
وجــه  دون   2017 منتصــف 
حــق، فمراســيم االنتخابــات كان 
يجــب أن يســبقها مراســيم تعيد 
يتيقــن  أصحابــه، يك  إىل  الحــق 
قــد  جديــًدا  عهــًدا  أن  املواطــن 

بدأ.
استحقاق دستوري

اللجنــة  رئيــس  أكــد  بــدوره، 
الحصــار  ملواجهــة  الشــعبية 
أن  الخــرضي  جــال  النائــب 
الرئــايس  املرســوم  إصــدار 
الفلســطينية  االنتخابــات  إلجــراء 
الترشيعيــة والرئاســية واملجلس 
دســتوري  اســتحقاق  الوطنــي، 
طريــق  عــى  مهمــة  وخطــوة 
يف  والرشاكــة  الوحــدة  تحقيــق 

مواجهة التحديات.
تريــح  يف  الخــرضي  وقــال 
أمــس: إن " ذلــك مــن شــأنه ضــخ 
الــروح  وإعــادة  جديــدة  دمــاء 

مبــا  الفلســطينية،  للمؤسســات 
يحقــق طمــوح شــعبنا يف الحرية 
املصــري،  وتقريــر  واالســتقال 
الفلســطينية  دولتنــا  وإقامــة 
املستقلة وعاصمتها القدس".

الشــعب  أن  إىل  وأشــار 
الفلســطيني يتــوق للحظــة التــي 
يذهــب فيهــا لصناديــق االقــرتاع 
أهميــة  مؤكــًدا  ممثليــه،  ليختــار 
مشــاركة الجميــع يف االنتخابــات 
ومجلًســا  وبرملاًنــا  رئاســة  لتفــرز 
أعبــاء  ــل  تحمُّ عــى  قــادًرا  وطنًيــا 

املرحلة.
"الشــعب  الخــرضي:  وقــال 
ينتظــر إصــدار  الفلســطيني كان 
يريــد  ألنــه  االنتخابــات،  مراســيم 
والُفرقــة،  االنقســام  ُينهــي  أن 
وفعليــة  جديــدة  مرحلــة  ويبــدأ 
صفحــة  طــي  يف  وحقيقيــة 
االنقســام وتعزيــز الدميقراطيــة، 
يف  الجديــدة  الدمــاء  وضــخ 

املؤسسات الفلسطينية".
رضورة  إىل  الخــرضي  ودعــا 
الوطنــي  الــكل  ل  يشــكِّ أن 
الفلسطيني شبكة أمان وحاضنة 
إلنجــاح االنتخابــات، ولــيك تكون 
ــا كا كانت يف  عرًســا دميقراطيًّ
العــامل  لهــا  وشــهد   2006 عــام 

بالنجاح والنزاهة.
الفلســطينية  الحالــة  أن  وذكــر 
صعبــة،  مرحلــة  إىل  وصلــت 
والضفــة  القــدس  يف  ســواء 
الغربيــة وقطــاع غــزة، مــن تهويــد 
وحصــار،  وجــدار  واســتيطان 
يواَجــه  أن  يجــب  كلــه  وهــذا 
وعمــل  وطنيــة  ورؤيــة  بوحــدة 

مشرتك.

خالد 
يدعو املواطنني للتسجيل 

صوًنا لحقوقهم يف 
املامرسة الدميقراطية

عبد الجواد: 
االنتخابات رضورية 

لكنها تحتاج إىل 
حسن النوايا

التيار اإلصالحي: 
سنخوض االنتخابات بقامئة 

مستقلة لو تعذرت قامئة 
فتحاوية موحدة

الخرضي:
 مرسوم االنتخابات استحقاق 

دستوري ومطلوب شبكة 
أمان إلنجاحها
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اإلسالميون والحكم .. 
واملزاعم الباطلة 

الدميقراطيــة  ملامرســة  ا  جــدًّ متعطــش  الفلســطيني  شــعبنا 
والذهــاب إىل صناديــق االقــراع، فــكل من هم دون ســن الثالثني 
مل يشــاركوا يف انتخابــات قــط؛ ال ترشيعيــة وال رئاســية، أمــا باقي 
الشــعب فلــم يحــَظ إال بفرصتــني للمشــاركة يف االنتخابــات منــذ 
قيــام الســلطة الفلســطينية يفصــل بينهــام 10 ســنوات، وها نحن 
أمــام الفرصــة الثالثــة بعــد 15 عاًمــا عــى آخــر انتخابــات رئاســية 
وترشيعيــة، وهــذا يفــر تعطــش الشــعب الزائــد ملامرســة حــق 
الفلســطيني، واملجتمــع  الشــعب  قــادة  منــه  مــن حقوقــه حرمــه 

الدويل الذي يخىش مامرسة شعبنا خياره الدميقراطي.
الدعايــة االنتخابيــة بــدأت مبكــًرا وقبــل صــدور املرســوم الرئايس 
مهمــة  قضيــة  ســأتناول  املقــال  هــذا  ويف  االنتخابــات،  بإجــراء 
أو  اإلســالميني  نجــاح  فــرص  لتقليــل  انتخابــات  مــع كل  ُتَتــداول 

إفشالهم، إن أمكن.
أجريــت  "إذا  يوســف:  أحمــد  الدكتــور  املفكــر  الكاتــب  يقــول 
االنتخابــات أرجــو أال يرتفــع ســقف تطلعــات اإلســالميني إىل غري 
الوجــود يف املجلــس الترشيعــي، وأن يركــوا الحكومــة ملــن هــم 

أقدر عى تسيريها".
أنا أعد هذه دعوة إلقصاء أكرب فصيل عى الساحة الفلسطينية، 
وأعدهــا اتهاًمــا باطــاًل لإلســالميني، وتربئة مجانيــة لكل من يتآمر 

عليهم ويحاول منع وصولهم ملا يستحقون".
ال يجــوز لكائــن مــن كان أن يحــدد ســقف التطلعــات السياســية 
وغري السياسية ألي فصيل سيايس وال للمستقلني أو أي فئة من 
فئــات الشــعب مــا دامــت رشعية وقانونيــة، الوجود يف املجلس 
الترشيعــي ال يعنــي بالــرورة الســيطرة عليــه، بــل معنــاه األقــرب 
هو الوجود الشــكيل غري املؤثر، كأن املطلوب من اإلســالميني 
الحضور كأقلية يف املجلس الترشيعي ملنح املجلس التمثيل 

الكامل لفئات الشعب، وأن يكونوا شهود زور ال أكرث. 
أما قوله: "وأن يركوا الحكومة ملن هو أقدر منهم عى تسيريها" 
فهــذه كبــرية ال نرضاهــا مــن شــخصية واعيــة أو مفكــر كالدكتــور 
أحمــد يوســف، نحــن جربنــا تســع حكومــات قبــل تشــكيل حكومة 
إســامعيل هنيــة العــارشة، مــاذا فعلــت تلــك الحكومــات؟، آخــر 
ثالث حكومات كانت برئاسة السيد أحمد قريع، وأكرب إنجازاته 
كان اســترياد اإلســمنت املرصي ملصلحة رشكة إرسائيلية لبناء 
مــن  املاليــني  مئــات  واختفــاء  العــازل،  والجــدار  املســتوطنات 
الــدوالرات، ومل يكــن قريــع هــو املتــورط الوحيــد يف "فضيحــة 
اإلسمنت"، بل هناك رشكاء من داخل الحكومة وخارجها، فهل 
يريد د. أحمد يوســف من يســري الحكومة بهذا الشــكل؟!, وهذا 
مجــرد مثــل وغيــض مــن فيض، ومن يرِد االســتزادة فعليه مراجعة 
ملفــات هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية؛ ففيهــا الكثــري مــن 

القضايا التي تخص وزراء يف الحكومات املتعاقبة.
إن وجــود أغلبيــة إســالمية يف املجلــس الترشيعــي مينــع اتخــاذ 
أي قرارات فيها تنازل عن ثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني، 
ليــس  هــذا  عليهــم  التآمــر  بســبب  املجلــس  تعطــل  حــال  ويف 

فيهــا  تعطــل  التــي  الســنوات  إن  وللعلــم  لهــم،  فشــاًل 
دون  فيهــا  عمــل  التــي  الســنوات  مــن  أفضــل  املجلــس 

إعالن  مناقصة 3/ 2021
 HIS  لتوريد أجهزة حاسوب لنظام

ضمــن مــرشوع "تعزيــز وصــول النســاء واألطفــال الفقــراء للخدمــات الجراحيــة 
مــن  العــودة املمــول  غــزة" مستشــفى  يف املناطــق املهمشــة شــامل قطــاع 

PAZمن خاللValencia

فعــى الــرشكات الراغبــة بدخــول العطــاء مراجعــة اتحــاد لجــان العمــل الصحــي 
األعــى  املجلــس  مقابــل  الســويدي  عيــادة  خلــف  النــرص–   – غــزة  يف  الكائــن 
للقضاء الرشعي للحصول عى العطاء واألصناف املطلوبة ابتداًء من يوم االحد 
املوافق 2021/1/17 وحتى نهاية عمل يوم األربعاء املوافق 2021/1/20. 
مــع العلــم بــأن آخــر موعــد لتســليم عــروض األســعار هــو نهايــة عمــل يــوم االثنــني 

املوافق 2021/1/25. يسلم كراس العطاء مقابل) 100 $( غري مسردة
مالحظــة : تــم إدراج أوراق املناقصــة عــى املوقــع االلكــروين لالتحــاد عــى 

www.uhwc.ps   العنوان التايل
لالستفســار عــن املناقصــة الرجــاء االتصــال بـــ :الســيدة/ نهــال مهنــا – قســم 

املشريات عى هاتف رقم 2848328
الســابعة والنصــف صباحــًا وحتــى  الســاعة  مــن  العمــل يف االتحــاد  مواعيــد 
الســاعة الثالثــة والنصــف مــن بعــد الظهــر عــدا يــوم الســبت. مــع التأكيد عى 

عدم إمكانية بيع أي عطاء بعد التاريخ املحدد.
رئيس قسم املشريات
نهال مهنا

)كــراج  تلزيــم موقــف ســيارات وباصــات األجــرة  غـــزة عــن رغبتهــا يف  بلديـــة  تعلـــن 
العقــد  عــى  التوقيــع  تاريــخ  مـــن  للفــرة  )أنصــار(  الزهــراء  مدينــة  وموقــف  األزهــر( 
وذلك عن طريق املزاد بالظرف املختوم فعى من يرغب الدخول باملزاد التوجـــه 
الــدوام الرسمـــي مــن تاريــخ  إلـــى قســـم إيجــارات وأمـــالك البلديـــة خــالل ســاعات 
2021/01/12م حتــى 2021/1/17م قبــل موعــد فتــح املظاريــف لــرشاء الئحــة 

التلزيم مقابل دفع )200( شيقل كرسوم غري مسردة، مع مراعاة الرشوط التالية:
1. مــدة التلزيــم مــن تاريــخ بداية العقد وحتى تاريخ 2021/12/31م وقابلة 

للتجديد مبوافقة البلدية فقط.
2. تقديم الئحة املزاودة وتعبئة النموذج املرفق والتوقيع عليهام ووضعهام 

داخل الظرف املختوم.
3. وضع مبلغ التلزيم بالكامل )نقدًا أو بشيك بنيك( داخل الظرف املختوم.

4. وضع مبلغ 5000 شــيقل كتأمني مســرد أو شــيك شــخيص بنفس املبلغ 

داخل الظرف املختوم.
5. أن يقـوم املزاود بوضـع الظـرف املختوم للمزاودة الخاصة به قبل الساعة الحادية 

عــرشة ظهــرًا مــن يــوم األحــد املوافق 2021/1/17م، وذلــك يف صندوق العطاءات 
املخصص لذلك مبكتب الســيد/ منســق اإلدارة العامة للشــئون املالية ولن يســمح 

ألي شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا املوعد ولن يلتفت إليه.
6. ســيتم فتـــح مظاريــف املــزاودة الســاعة الثانيــة عــرشة ظهــرًا مــن يـــوم األحــد 

املوافق 2021/1/17م بنفس املكان. 
7. تتم تعامالت البلدية مع امللتزم املوجود اسمه يف عقد التلزيم فقط وال 

يتم التعامل مع غريه مهام كانت األسباب.
8. يف حالــة عــدم بلــوغ املــزاودة الســعر املناســب يحــق للبلدية إلغــاء املزاودة 

وترسيتها بالطريقة التي تراها مناسبة ألي شخص من املتنافسني يف املزاودة 
امللغاة أو من غريهم وفقًا للمصلحة العامة للبلدية دون إعادتها مرة أخرى.

9. يجــوز ألي ملتــزم عليــه مســتحقات أو عوائــد ماليــة للبلديــة رشاء الئحــة 

التلزيم رشيطة تسديدها أو تسويتها ماليًا يف حال تم الرسية عليه.
10. يلتزم من ترسو عليه املزاودة إحضار شهادة عدم مامنعة )له وللعاملني 

معه( من الجهات املختصة.
11. البلديــة غــري ملزمــة بقبــول أعــى األســعار ولها حق االختيــار وفقًا ملا تراه 

مناسبًا ويحقق املصلحة العامة لها.
12. يلتزم من يرسو عليه املزاودة دفع قيمة اإلعالنات بالصحف املحلية .

بلديــــــة غـــــزة

إعالن عـن تلزيم موقف  سيارات 
وباصات األجرة )كراج األزهر( وموقف 

مدينة الزهراء )أنصار( للعام/2021م

إعالن عن المناقصة رقم 2021/03 بالظرف المختوم
تعلن جمعية الهالل األحمر لقطاع غزة عن المناقصة 

الخاصة بشراء وحدة أسنان ولوازمها 
وميكــن الحصــول عــى وثائــق املناقصــة من مقر جمعيــة الهالل األحمر لقطاع 
غزة يف مدينة غزة – مقابل جامعة األزهر )تلفون: 2864750-08 فاكس: 

2860019 - 08( – الدائرة املالية الطابق الثاين.

املوافــق  الثالثــاء  يــوم  وحتــى   2021/01/17 املوافــق  االحــد  يــوم  وذلــك 
2021/01/26 وذلك مقابل 200 شيكل )فقط مائتان شيكل ال غري(.

محافظــات  يف  واملرخصــة  العاملــة  للــرشكات  مفتوحــة  املناقصــة  هــذه  إن 
فلســطني علاًم بأن آخر موعد لتســليم الوثائق وفتح املظاريف بشــكل علني 
 2021/01/26 الثالثــاء املوافــق  يــوم  مــن  الثانيــة عــرش ظهــرًا  الســاعة  هــو 
يف مقــر جمعيــة الهــالل األحمــر لقطــاع غــزة لــدى قســم املشــريات– الطابــق 
الثــاين مــع العلــم انــه ســيتم عمــل اجتــامع متهيــدي يــوم الخميــس املوافــق 

2021/01/21 الساعة الثانية عرشة ظهرا .

يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــني أويل بنســبة 3 % مــن قيمــة 
املبلغ االجاميل للعطاء عى شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك مصدق عى 
أن يكون عرض الســعر والكفالة ســاريا املفعول لفرة 90يومًا من موعد فتح 

املناقصة.
إدارة الجمعية 

مالحظة : أجرة اإلعالن بالصحف عى من يرسو عليه العطاء

إعالن عن المناقصة رقم 2021/02 بالظرف المختوم
ترغب جمعية الهالل األحمر لقطاع غزة في 

شراء جهازين اوتوكالف.
الرجــاء مــن الــرشكات املعنيــة تقديــم عــروض أســعار شــاملة قيمــة الريبــة 
رقــم  املناقصــة  رشوط  كراســة  يف  وارد  هــو  مــا  حســب  وذلــك  املضافــة 
مقــر  مــن  عليهــا  الحصــول  ميكــن  والتــي  الشــأن.   بهــذا  الخاصــة   2021/02

الجمعيــة الرئيــي – مركــز الدكتــور حيــدر عبــد الشــايف - بغــزة مقابــل جامعــة 
األزهــر ابتــداء مــن يــوم االحــد املوافــق 2021/01/17 خــالل ســاعات الدوام 
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"اللقاء الوطني" .. الطريق األقرص إلزالة العقبات أمام االنتخابات

القدرة: املرحلة الحالية حساسة وتستدعي 
من الجميع التزام إجراءات الوقاية

أكثر من )90( مصاًبا بـ»كورونا« حاالتهم بين شديدة الخطورة والحرجة
العبادلة لـ»فلسطني«: الفحوصات العشوائية 

بغزة تهدف لتقييم الحالة الوبائية
غزة/ أدهم الرشيف:

أخــرًيا  غــزة  يف  الصحــة  وزارة  بــدأت 
إجــراء فحوصــات عشــوائية يف مناطــق 
متفرقــة مــن القطــاع الســاحيل، لتقييم 
مديــر  أفــاد  حســبام  الوبائيــة،  الحالــة 
الــوزارة  يف  العــدوى  مكافحــة  دائــرة 

الدكتور رامي العبادلة.
ترصيــح  يف  العبادلــة  وأوضــح 
أجــرت  الــوزارة  أن  لـ"فلســطني" 
فحوصات عشوائية، وبدأتها يف بلدة 
ويف  القطــاع،  شــاميل  حانــون،  بيــت 

مدن وبلدات أخرى بالقطاع.
ومرَّ عى قطاع غزة قرابة 5 أشــهر بعد 
املســبب  "كورونــا"  فــريوس  تفــي 
أول  فســجلت  "كوفيــد19-"،  ملــرض 
آب  يف  املجتمــع  داخــل  إصابــات 

)أغسطس( املايض.
الفحوصــات  نتائــج  أن  العبادلــة  وبــني 
يف بيــت حانــون ال تنطبــق عــى بقيــة 
الفحوصــات،  فيهــا  الجاريــة  املناطــق 
خصوصيتهــا  لهــا  منطقــة  كل  ألن 
ومعدل ووقت لالنتشار، وهذا يرتبط 

بطبيعة السكان والرابط االجتامعي.
العشــوائية  الفحوصــات  أهميــة  وأكــد 
الحالــة  تقييــم  إطــار  يف  للمجتمــع 

الوبائية.
املصابــني  أعــداد  تراجــع  إىل  وأشــار 
مستشــفيات  إىل  تصــل  كانــت  التــي 
الكامــل  اإلغــالق  نتيجــة  ــا،  يوميًّ غــزة 
واإلغــالق  والســبت،  الجمعــة  يومــي 
املسايئ باقي أيام األسبوع، لكنه عدَّ 
وجود عرشات اإلصابات ما بني خطرة 

وحرجة مؤرًشا عالًيا.
املواطنــني  مــن  فئــة  أن  إىل  ولفــت 
وتقديــر  كبــري  والتــزام  وعــي  لديهــا 
صحيــح للموقف، متمنًيا عى الجميع 
حتــى  الوقائيــة  باإلجــراءات  االلتــزام 
عــدد  بأقــل  املرحلــة  عبــور  نســتطيع 

وفيات ممكن.
املصابــة  الحــاالت  أن  العبادلــة  وذكــر 
املصنفــة  "كوفيــد19-"  مبــرض 
يزيــد  حرجــة  أو  الخطــورة  شــديدة 
عددهــا عــى 90، وغالبيتهم العظمى 
يخضــون للرعايــة الصحيــة عــى أرسة 
املخصــص  األورويب  غــزة  مستشــفى 
املصابــني  أن  حــني  يف  للوبائيــات، 

يصــل  متوســطة  إصاباتهــم  املصنفــة 
وجميهــم  تقريًبــا،   55 إىل  عددهــم 

بحاجة إىل األكسجني.
األكســجني  كميــات  أن  وأوضــح 
الالزمــة للحــاالت املتوســطة ال تقــارن 
بالكميــات الالزمــة للحــاالت الشــديدة 

الخطورة والحرجة.
وعــن الحالــة الوبائيــة يف املستشــفى 
براجــع  العبادلــة  أفــاد  األورويب 
أخــرًيا،  املستشــفى  عــى  الضغــط 
بســبب تراجــع أعــداد الحاالت الحرجة 

والخطرة.
ويوجــد  مســتقرة،  "األمــور  وأضــاف: 
لكــن  األكســجني،  مــن  كافيــة  كميــة 
بأجهــزة  األرسة مجهــزة  ليســت جميــع 
بــاألرسة  ويســتعان  مركــزة،  عنايــة 

العادية للمرىض املبيتني".
وأشــار العبادلــة إىل توافــر 5 محطــات 
توليد أكســجني يف األورويب، ومحطة 
أســطوانات، ومحطة أكســجني ســائل، 
عــى  قــادرة  غــري  الكميــات  هــذه  لكــن 
املــرىض،  لــه  يحتــاج  مــا  كل  توفــري 
ملــرىض  أقســام  عــدة  فتحــت  لذلــك 
"كوفيد19-" يف مستشفيات أخرى.

غزة/ فلسطني:
الصحــة  وزارة  باســم  الناطــق  قــال 
املرحلــة  إن  القــدرة:  أرشف  بغــزة 
نتيجــة  للغايــة  حساســة  الحاليــة 
الــربد واملنخفضــات الجويــة التــي 
تنشــط فيها الفريوســات، مشــدًدا 
الجميــع  التــزام  رضورة  عــى 
فــريوس  مــن  الوقائيــة  اإلجــراءات 

كورونا. 
إلذاعــة  ترصيــح  يف  القــدرة  وأفــاد 
بدايــة  منــذ  بأنــه  أمــس،  األقــى 
غــزة  قطــاع  يشــهد  الجــاري  ينايــر 

اإلصابــات  أعــداد  يف  انخفاًضــا 
بفــريوس كورونــا، وخاصــة التي تحتــاج إىل الرعاية 

الريرية الفائقة.
نحــو  إىل  انخفضــت  الحرجــة  الحــاالت  أن  وذكــر 
ا ذلــك مــؤرًشا جيــًدا عــى نجــاح  93 إصابــة، عــادًّ

الجمعــة  يومــي  إغــالق  ومنهــا  الوقائيــة  اإلجــراءات 
والسبت والتزام املواطنني.

وأشار إىل أن معدل التعايف من اإلصابة بفريوس 
 1% والوفيــات   85% إىل  وصــل  بغــزة  كورونــا 

والنشطة 13%.
لــر   6000 وأكــد نجــاح وزارة الصحــة بإنتــاج نحــو 
يف  كورونــا  ملصــايب  وتوفريهــا  األكســجني  مــن 

عــن  عــدا  الوبائيــة،  املشــايف 
وصول أجهزة ومعدات إلنتاج 
األكسجني من جهات مانحة.

دخلنــا  القــدرة:  وأضــاف 
ــا مرحلــة تســطيح منحنى  حاليًّ
اإلصابــة لكــن ال يوجــد ســيطرة 
تامة، وهذه املرحلة حساسة 
فصــل  دخــول  بســبب  للغايــة 
الشــتاء واملنخفضات الجوية 
فيهــا  تنشــط  التــي  القادمــة 

الفريوسات.
املســاجد  فتــح  أن  إىل  ــه  ونبَّ
مــن  يســتدعي  واملــدارس 
الجميــع التزاًمــا أكــرث بإجــراءات الوقايــة، وال ســيام 
أن انخفــاض عــدد اإلصابــات "ال يعنــي أننــا خرجنــا 
مــن مرحلــة الخطــر، فالحالــة الوبائيــة متذبذبــة وقــد 

تشهد تحوالت بهذا الفريوس".
تراخــى  إذا  اإلصابــات  الرتفــاع  نعــود  "قــد  وتابــع: 

املواطنون ومل يلتزموا اإلجراءات".
وأكــد الناطــق باســم وزارة الصحــة أن الــوزارة تتابــع 
والســالالت  ــا  عامليًّ الفــريوس  ســلوك  كثــب  مــن 
كامــل  اســتعداد  "لدينــا  مســتطرًدا:  الجديــدة، 
للتعامل مع أي تطور أو ذروة يف انتشار الفريوس 

داخل غزة".

وأعلــن رئيــس لجنــة االنتخابــات املركزيــة 
الفصائــل  أن  أمــس،  نــارص،  حنــا 
يف  مــرص  يف  ســتلتقي  الفلســطينية 
غضون أســبوع؛ وذلك لحل بعض األمور 

الفنية الخاصة باالنتخابات.
صــدور  عقــب  نــارص  أقــوال  وجــاءت 
لالنتخابــات  بالدعــوة  الرئــايس  املرســوم 
الترشيعية والرئاسية واملجلس الوطني.

عبــاس،  محمــود  الرئيــس  وأصــدر 
مواعيــد  فيــه  حــدد  مرســوًما  الجمعــة، 
والرئاســية  الترشيعيــة  االنتخابــات  إجــراء 
مراحــل،   3 عــى  الوطنــي  واملجلــس 

لتكون األوىل منذ 15 عاًما.
أجواء ثقة

وقــال الكاتــب واملحلــل الســيايس طــالل 
عوكل: إن إصدار الرئيس عباس مراسيم 
األمــام،  وإىل  االنتخابــات، خطــوة جيــدة 
لكــن ال تعنــي أن الطريــق ســهل وأن إجــراء 
االنقســام  إلنهــاء  ضامنــة  االنتخابــات 

وتحقيق املصالحة.
لصحيفــة  حديثــه  يف  عــوكل  ورأى 
كل  تجــاوز  باإلمــكان  أنــه  "فلســطني" 
العقبــات القامئــة بعقــد لقــاء وطني يضم 
للتباحــث  الفلســطينية  الفصائــل  جميــع 

يف عمليــة إنجــاح االنتخابــات، متوقًعا أن 
أو  موقــف  الفلســطينية  للفصائــل  يكــون 

رؤية معينة بشأن إجراء االنتخابات.
بــني  الثقــة  مــن  أجــواء  ــر  توفُّ أن  وأضــاف: 
ننا من تجاوز جميع  جميع األطراف سيمكِّ
العقبــات التــي ميكــن أن تعــرض طريــق 
االنقســام  ملــف  يف  ســواء  االنتخابــات 
الســيايس أو أزمــة رواتــب املوظفــني أو 
اإلجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس 

عباس بحق القطاع. 
إيجابيــة  مــؤرشات  "وجــود  إىل  ولفــت 
املوظفــني  قضايــا  بعــض  ملعالجــة 
إجــراء  قبــل  غــزة  قطــاع  يف  العمومــني 
ملــف  ل  ســيؤجَّ حــني  يف  االنتخابــات، 
العالقــة  لهــم  ومــن  حــامس  موظفــي 
االنتخابــات"،  بعــد  مــا  إىل  باالنقســام 

بحسب قوله.
لكــن تبقــى العقبــة الرئيســة -وفــق عــوكل- 
االحتــالل اإلرسائيــيل الــذي ُيعدُّ التحدي 
ظــل  يف  االنتخابــات  إنجــاز  أمــام  األكــرب 
بالقــدس  املتحــدة  الواليــات  اعــراف 
الســفارة  ونقــل  االحتــالل  لكيــان  عاصمــة 
مبــدى  مرهــون  فذلــك  إليهــا،  األمريكيــة 
الســامح وموافقــة االحتــالل عــى إجرائهــا 

يف العاصمة املحتلة.
املجتمــع  مامرســة  رضورة  عــى  وشــدد 
الــدويل مســؤولياته إلنجــاح االنتخابــات؛ 
ــد إجراءهــا، كأن يضغــط عــى  لكونــه يؤيِّ
ســلطات االحتــالل إلجــراء االنتخابات يف 

القدس.
شراكة وطنية

وقــال الكاتــب واملحلــل الســيايس نهــاد 
أبــو غــوش: إنه "مــن املمكن تجاُوز جميع 
العقبــات التــي تعرض طريق االنتخابات 

رت النوايا الجدية إلجرائها". إذا توفَّ
لصحيفــة  حديثــه  يف  غــوش  أبــو  ورأى 
تحديــد  الــروري  مــن  أنــه  "فلســطني" 
األجهــزة  ودور  املحاكــم  صالحيــات 
األمنيــة والقضــاء واإلرشاف عــى العملية 

االنتخابية.
وطنــي  حــوار  عقــد  املطلــوب  إن  وقــال: 
القــوى  كل  مبشــاركة  ــق  ومعمَّ رصيــح 
يف  للبحــث  اســتثناء،  ودون  الوطنيــة 
ــر  جميــع العقبــات التــي مــن شــأنها أن تؤثِّ
عــى العمليــة االنتخابيــة وتوفري رشوطها 
األجهــزة  وحياديــة  النزاهــة  وضــامن 

الرسمية تجاهها واحرام نتائجها.
وأضــاف: أن التــذرع بــأي ســبب ميكــن أن 

ُيفِشل إجراء االنتخابات.
أبــو غــوش أن "االنتخابــات وســيلة  وأكــد 
وأداة إلعادة بناء الرشاكة وليست هدًفا، 
الوطنيــة،  الرشاكــة  لبنــاء  صيغــة  فهــي 
فــال  نــزال تحــت االحتــالل  أننــا ال  خاصــة 
لــه  يتعــرض  مــا  ظــل  يف  للســلطة  قيمــة 
اضطهــاد  مــن  الفلســطيني  الشــعب 

مستمر".
عقبة رئيسة

ورأى الكاتــب واملحلــل الســيايس هــاين 
إجــراء  أمــام  الرئيســة  العقبــة  أن  حبيــب 
رْفضــه  ومحاولــة  االحتــالُل  االنتخابــات 

إجراء االنتخابات يف مدينة القدس.
لصحيفــة  حديثــه  يف  حبيــب  ولفــت 
الســلطة  وفــاء  عــدم  أن  إىل  "فلســطني" 
العقابيــة  اإلجــراءات  ورفــع  بالتزاماتهــا 
التــي اتخذتهــا بحــق املوظفــني واألرسى 
ــر  يؤثِّ أن  شــأنه  مــن  والجرحــى  والشــهداء 

عى سري ونجاح العملية االنتخابية.
إزالــة  عــى  قــادرة  الســلطة  أن  وأكــد 

العقبات الناجمة عن االنقسام.
واردة  االنقســام  عقبــة  ســتظل  وقــال: 
العمليــة  أثنــاء  ويف  قبــل  لحظــة  كل  يف 
حــوارات  عقــد  فاملطلــوب  االنتخابيــة؛ 

الــكل  فيهــا  يشــارك  فلســطينية 
الفلســطيني دون تفــرُّد مــن أحــد وصياغــة 
قرارات فلسطينية يشارك فيها الجميع.

وأضاف: "الحوار الوطني قادر عى إزالة 
العمليــة  طريــق  تعــرض  التــي  العقبــات 
ــل التفاقــات  االنتخابيــة، لكــن دون التوصُّ
قامئــة،  العقبــات  ســتظل  حقيقيــة 
فاالنتخابــات ال تعنــي يشء إذا مل تتوّفــر 

األرضية السليمة إلنجاحها".
وتابــع حبيــب: "إذا توفــرت نوايــا حســنة 
العقبــات،  كل  تجــاوز  ميكــن  وجيــدة 
لكــن إن كان البعــض يتخــذ مــن العمليــة 
عمليــة  نحــو  لالنــزالق  تكتيــًكا  االنتخابيــة 
تفاوضيــة ليــس أكــرث فاالنتخابــات ســتبوء 
تهيئــة  رضورة  عــى  مشــدًدا  بالفشــل"، 
العمليــة  إلنجــاح  واملناخــات  األجــواء 
االنتخابيــة يف ظــل تأييــد دويل ومحــيل 

لتحقيقها.
فلســطينية  انتخابــات  آخــر  وأُجريــت 
 2006 عــام  الترشيعــي  للمجلــس 
املقاومــة  حركــة  فــوز  عــن  وأســفرت 
اإلسالمية حامس باألغلبية، وسبق ذلك 
بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها محمود 

عباس.

غزة/ جمال غيث:
واالنقســام  اإلســرائيلي  االحتــالل 
المؤسســات  ترتيــب  وأزمــة  السياســي 

الوطنيــة والموظفيــن وغيرهــا مــن أبــرز 
العقبــات التــي من شــأنها أن تطفوا على 
الســطح فــي أي لحظــة وتعتــرض طريــق 

االنتخابات. لكن يمكن تجاوز تلك العقبات 
-وفــق مراقبيــن سياســيين- بلقاء وطني 

يشارك فيه الجميع. 
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

والعمــل  املصالحــة  مبطــر  اللــه  ويغيثهــم  والتآلــف،  الوحــدة  رحمــة  عليهــم 
الســيايس املشــرك وغيــث الربنامــج الوطنــي املشــتبك مــع مــن يســحبون 
املــاء مــن تحتنــا اىل حيــث يريــدون تاركــن إيانــا يف غايــة العطــش، صــاة 
استســقاء نســأل اللــه فيهــا املنخفــض الــذي ُيفــي اىل الخــاص مــن حالــة 
الجفــاف والتصّحــر وتشــّقق األرض القاحلــة وانقســاماتها وترشذماتهــا، لقــد 
طــال األمــد علينــا وتأخــرت منخفضاتنــا السياســية التــي تــأيت باملطــر، وصــاة 
االستســقاء هــذه تحتــاج منــا إىل أن نقلــب مابســنا، ُنظِهــر فاقتنــا وافتقارنــا 
وتواضعنا ونخفي عنجهيتنا الحزبية وكربياء األنا املحاصصية قليًا، فقط أن 
نســأل الله املطر، املطر الســيايس الصّيب النافع الذي يزجي ســحب الخري 

والعمل الخالص للوطن.
عندمــا يطــول غيــاب املطــر ال بــد لنــا مــن صــاة استســقاء مــن أعــاق قلوبنــا، 
ــه إىل مــن يعلــم الــّر وأخفــى ال ينفــع معــه الخبــث الســيايس وإضار  فالتوجُّ
الغــش والغــدر؛ ألنــه ســبحانه ربــط صــاح األمر كّلــه بإرادة الخــري والصاح "إن 
يريــدا إصاًحــا يوفــق اللــه بينهــا" فبدايــة الغيــث وإنــزال املطــر تبــدأ بــإرادة 
رة من كل األجندات سوى أجندة الوطن، عليها  سياسية صالحة صادقة محرَّ
أن تتحّرر من أجندات اآلخرين وأجنداتنا الحزبية الضّيقة وأال تستهدف سوى 
مصالح الوطن وما من شأنه أن يتناقض مع املحتل ومشاريعه ومشاريع كّل 

لفضــح زيــف الدميقراطيــة اإلرسائيليــة أمــام العــامل، وممكــن التصويــت خارج 
األمنيــة  الســيطرة  ولكــن  القــدس،  محافظــة  تتبــع  التــي  األحيــاء  أي  الجــدار 

محدودة.
نســمة   150000 يقــارب  الجــدار: عددهــم  خــارج  املقدســيون   .2
بإجــراء  يســمح  مــا  وهــو  موجــوًدا،  يكــون  يــكاد  الصهيــوين  األمنــي  والوجــود 
مــن  العديــد  إىل  إضافــة  عقــب،  كفــر  مثــل  املناطــق  هــذه  يف  االنتخابــات 
ا، ولكنها من وجهة  التجمعات السكانية التي تتبع محافظة القدس فلسطينيًّ
النظر الصهيونية هي خاضعة للسلطة الفلسطينية ويبلغ تعدادها ما يقارب 

ا مثل أبو ديس والعيزرية وبري نباال... إلخ. 28 تجمًعا سكانيًّ
ثانًيا: الجهاد اإلسامي واملراسيم االنتخابية.

حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطن مــن الحــركات التي تلقــى احراًما كبرًيا 
يف أوســاط الشــعب الفلســطيني، ونجحت أخرًيا يف بناء شــعبية جاهريية 
ينظــر لهــا بعــن االعتبــار أنهــا تيــار ثالــث قــوي ومؤثــر، وألنني ممــن يرغبون يف 
رؤيــة الجهــاد اإلســامي يف مركــز صناعــة القــرار وتحمــل املســؤولية مــع باقــي 
التــي  إحــدى املعضــات  عنــد  توقفــت  الحقيقــي  الوطنيــة بحجمهــا  الحركــة 
تؤثــر يف حجــم متثيــل الحركــة يف املجلــس الوطنــي، وهــو مــا دفعني للبحث 
قيــادي  مــن مصــدر  هــذه املعضلــة إىل حــن وصلــت لإلجابــة  العميــق يف 
رفيع، إذ أفادين أنه يوجد تفاهم بن حاس والجهاد اإلسامي أنه يف حال 
وافقــت فتــح عــى تبنــي الفقــرة التالية: "يعد املجلس الوطني واملؤسســات 
املنبثقــة منــه مرجعيــة الشــعب الفلســطيني وكل مؤسســاته ومنهــا الســلطة 
الفلســطينية"، فــإن الحركــة ســتدرس املشــاركة يف االنتخابــات الترشيعيــة، 
وهــو مــا حصــل إذ أرســلت حركــة فتــح برســالة رســمية لحركــة حــاس تتضمــن 
الفقــرة التاليــة، واأليــام القادمــة ستشــهد حــواًرا بــن الحركتــن لحســم موقــف 

املعروف أن املنخفض الجوي يأيت ضمن ظروف جوية خاصة: انخفاض يف 
درجــة الحــرارة، وتيــارات هوائيــة باردة تســحب إىل املنطقة الّســحب امللبّدة 
باألمطــار، وصواعــق مــن الرعــد والــربق، النتيجــة أن ينــزل مــن املعــرات مــاء 
ثجاًجا وأن ترى الودق يخرج من خال الّسحب، وقد ترى الثلج والربد الذي 
يغــرّي كســوة األرض فتصبــح بيضــاء تتجــّى بأبهــى صورهــا الجميلــة، ويتحّمــل 
الــربد والعواصــف ومخاطــر املنخفضــات الجوّيــة، وهــم مســتبرشون  النــاس 
بالنتائج العظيمة لها من زيادة منسوب املياه يف جوف األرض ليتيح للناس 
ميــاه تجــري يف بيوتهــم عــى مــدار العــام ومــا انبــت األرض مــن خرياتهــا مبــا 
يجلــب لهــم وفــرة الــرزق والثمــر .... الــخ مصاعــب نتحملهــا ملــا يــأيت بعدهــا 

من منافع.
دفئهــا  فرســل  الســاء  تنقبــض  املنخفضــات،  هــذه  غيــاب  يطــول  وعندمــا 
وحميمهــا بــدل مائهــا ومطرهــا، يتداعــى النــاس فيصلــون صــاة االستســقاء 
واالفتقــار  البــؤس  يقلبــون مابســهم عامــة  الغيــث واملطــر،  اللــه  ويســألون 
وإظهار الفاقة واالضطرار للموىل ســبحانه يك يســعف عباده فريســل عليهم 
الســاء مــدراًرا، ويجعــل لهــم جنــات وأنهــاًرا فيغــاث النــاس ويعــرون بعــد 

األيام الشداد التي طال فيها غياب املطر. 
مــا أحــوج الفلســطينين هــذه األيــام لصــاة االستســقاء الســيايس يك تنــزل 

بعــد مناقشــات ولقــاءات بــن الشــيخ صالــح العــاروري نائــب رئيــس املكتــب 
السيايس لحركة حاس واللواء جربيل رجوب أمن رس اللجنة املركزية لحركة 
فتــح، أصــدر الرئيــس محمــود عبــاس قــراًرا بقانــون لتعديــل قانــون االنتخابــات 
تعديــًا يزيــل كل العقبــات ملشــاركة حــاس والجهــاد اإلســامي إضافــة إىل 
ا يحــدد فيــه أيام االقراع، فحــدد يوم 22/5/2021م  إصــداره مرســوًما رئاســيًّ
لانتخابات الترشيعية، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021م، عى أن تعد نتائج 
انتخابــات املجلــس الترشيعــي املرحلة األوىل يف تشــكيل املجلس الوطني 
الفلســطيني، عــى أن يســتكمل املجلــس الوطنــي يف 31/8/2021م وفــق 
النظام األســايس ملنظمة التحرير الفلســطينية والتفاهات الوطنية، بحيث 

تجرى انتخابات املجلس الوطني حيثا أمكن.
األســئلة املهمــة مــع التطــورات األخرية تتمحور حــول االنتخابات يف القدس، 
االنتخابــات، والقامئــة  مــن  الجهــاد اإلســامي حركــة فاعلــة وموقفهــا  وحركــة 

ا. ا ودوليًّ املشركة والرئيس التوافقي، والنتائج والتعاطي معها محليًّ
ما السيناريوهات املحتملة لكل ما سبق؟

أواًل: االنتخابات والقدس.
ال انتخابــات دون القــدس، وال أعتقــد أن الســلطة مضطــرة للحصــول عــى إذن 
إلجراء االنتخابات يف القدس، فرمبا تسعى عرب وسطاء، ولكن إعان الرئيس 
املراســيم يحمــل يف طياتــه رســالة تحــدٍّ متوافًقــا عليهــا مــع حركــة حــاس، 
وعليــه إن الســيناريو األكــر ترجيًحــا مللــف القــدس هــو مــا يــي: التعاطــي مع 

القدس وفًقا لجغرافيا املكان:
بالكامــل  تخضــع  مناطــق  وهــي  الجــدار:  داخــل  املقدســيون   .1
للسيطرة األمنية واملدنية لاحتال، وأفضل خيار للتعاطي مع هذا التحدي 
هو إجراء االنتخابات يف وسط األحياء املقدسية وتحت عدسات الكامريات 

صدرت املراسيم الرئاسية التي انتظرها الشعب الفلسطيني منذ أحد عرش 
الفلســطيني  القانــون  الرئاســية املقــررة يف  املــدة  انتهــت  إذ  عاًمــا مضــت، 
املجلــس  واليــة  مــدة  وانتهــت  2009م،  عــام  منــذ  عبــاس  محمــود  للرئيــس 
الترشيعــي منــذ عــام 2010م، ولكــن إحجــام أيب مــازن عــن إصــدار املراســيم 
الرئاســية بتحديــد موعــد االنتخابــات، كــا يفــرض عليــه الدســتور والقانــون، 
أدى إىل الجمــود الــذي عطــل الحيــاة السياســية الفلســطينية كل هذه املدة، 

وعى كل األحوال وكا يقال دامًئا أن تأيت املراســيم الرئاســية متأخرة –وإن 
أحد عرش عاًما– خري من أال تأيت.

لو تأملنا يف املسرية السياسية الفلسطينية منذ قدوم السلطة الفلسطينية 
يف عــام 1994م، لوجدنــا أنهــا مســرية فاشــلة بامتيــاز، وكان الســبب الرئيــس 
عقــول  عــى  ســيطرت  التــي  والهيمنــة  التفــرد  محاولــة  هــو  دامًئــا  فشــلها  يف 
القيــادات الحزبيــة املختلفــة، فمــرشوع الهيمنة وفــرض الرأي يؤدي دامًئا إىل 
تعطيل الحياة الدميقراطية وما يصاحب ذلك من تراجع يف كل املســارات 

السياسية أو االقتصادية أو االجتاعية أو الثقافية، وهذا ما حدث لدينا.
فأول انتخابات فلسطينية أجريت بعد قدوم السلطة كانت يف عام 1996م، 
ومل تشــارك فيهــا حركــة حــاس، ومل تجــَر االنتخابــات الثانيــة إال اضطراًرا بعد 
وفــاة الرئيــس الراحــل يــارس عرفــات )رحمــه اللــه( يف عــام 2005م، لينتخــب 
الرئيــس محمــود عبــاس خلًفــا لــه دون أن تنافــس حــاس مبرشــح رئايس، ويف 
املجلــس  ليتجــاوز  الترشيعــي،  للمجلــس  انتخابــات  أجريــت  2006م  عــام 
الترشيعــي األول يف ذلــك الوقــت مــدة واليتــه نحــو ســت ســنوات، ال شــك 
ســيق من املســوغات ما ســيق من أجل إســباغ نوع من الرشعية املزيفة عى 
مــدة الواليــة غــري الدســتورية التــي اســتمر بهــا املجلــس األول دون انتخابــات، 
ومن أجل سد ثغرة استمرار الوالية للترشيعي دون انتخابات عدل املجلس 
األول قبــل انتهــاء واليتــه مبــدة وجيــزة القانــون األســايس، باســتحداث مــادة 
تنــص عــى أن تنتهــي واليــة املجلس الترشيعي عند أداء املجلس املنتخب 
الجديد القســم الدســتورية، وكانت هذه املادة مبنزلة غطاء الســتمرار عمل 
واليــة املجلــس الترشيعــي املنتخــب يف عــام 2006م، مع أنه غطاء ال يســر 
الراقــع  عــى  اتســع  خــرق  تغطيــة  عبًثــا  ويحــاول  الدميقراطيــة،  الحيــاة  عــورة 
كثــرًيا، واســتمر الرئيــس أبــو مــازن ومــن خلفــه املجلــس الترشيعــي منــذ ذلــك 
الوقت كلٌّ يف موقعه حتى اآلن، ليتجاوز األول مدة رئاسته أحد عرش عاًما، 

ويتجــاوز الثــاين مــدة واليتــه عرش ســنوات، هذا إذا قــدر لانتخابات أن تجرى 
حسب املواقيت املحددة يف املرسوم الرئايس.

املدة املقبلة ال شــك أنها مدة تحتاج لإلجابة عن كثري من التســاؤالت التي 
أنتجهــا الواقــع املريــر الذي عاشــه شــعبنا خال املدة املاضيــة، فاالنتخابات 
القادمة يجب أن تؤسس لحياة سياسية جديدة بعيدة متاًما عن الحالة التي 

أورثتها انتخابات 2006م.
ا كان الفائز فيها؟،  من أبرز هذه التساؤالت: هل ستحرم نتائج االنتخابات أيًّ
وهــل ستســتكمل العمليــة الدميقراطيــة وفًقــا للمواعيــد املحــددة أم أن كل 
ذلــك يتوقــف عــى نتائــج االنتخابــات الترشيعية؟، وهل ســيتاح للفائز الحكم 
وفًقــا ملقتضيــات النصــوص الدســتورية أم أن الدولــة العميقــة لهــا قول آخر؟، 
ا كان الفائز أم سيشرط رشوًطا تعجيزية  هل سيعرف العامل باالنتخابات أيًّ
عــى قــوى املقاومــة -إن فــازت- تعيــد األمــور إىل ما كانــت عليه؟، وهل قوى 
ا وعى  املقاومــة ســتعيد الكــرة ذاتهــا )وتلــك مصيبــة( أم أنهــا ســتناور سياســيًّ
أي مدى؟، هل سيحرم العدو العملية الدميقراطية أم سيعمد إىل إفشالها 
رد  ومــا  أخــرى؟،  وإجــراءات  النــواب  باعتقــال  الســابقة  املــرة  يف  فعــل  كــا 
الشعب الفلسطيني والفصائل عى ذلك لو حدث؟، وهل سيستغل بعٌض 
تلك اإلجراءات االحتالية ليستفيد منها أم أن الشعب الفلسطيني سيكون 
لــه كلمــة أخــرى؟، أســئلة كثــرية ال أظــن أن أحــًدا حتــى اللحظــة ميتلــك اإلجابــة 
عنها، ولكن إذا قدر للشعب الفلسطيني أن ميي يف هذا الطريق؛ فهناك 
دروس وعرب يجب أن نتعلمها من املدة السابقة، دروس مهمة أولها أن حالة 
التفــرد والهيمنــة واالســتئثار بالقــرار ال ميكــن أن تــؤدي إال إىل مزيــد من الفرقة 
واملزيــد مــن العنــف، وتتيــح للعــدو أن يســتغل هــذه الحالة لتنفيــذ مخططاته 
كا حدث خال املدة الســابقة، ومل يكن الشــعب الفلســطيني وقيادته يف 

وارد التصدي إلجراءات االحتال وهو يف أشد حاالته ضعًفا.

نتعلم أيًضا من املدة السابقة أن احرام نتائج صناديق االنتخابات هي قيمة 
وطنيــة عظمــى، وإهدارهــا يــؤدي إىل صــدع وطنــي ليــس مــن الســهولة مبــكان 

ردمه، وستبقى آثاره ممتدة سنوات طوااًل.
التجاذبــات  عــن  الدولــة  مؤسســات  تحييــد  رضورة  ســبق  مــا  أيًضــا  نتعلــم 
السياســية، فهــي ليســت ملــًكا لتنظيــم أو فصيــل ليتــرف بهــا كــا يشــاء، بــل 
هي ملك للشعب الفلسطيني، ويجب أن تسخر لخدمته فقط دون استئثار 

من أي فصيل.
لــون  طريــق  مــن  الدولــة  مؤسســات  عــى  الســيطرة  محاولــة  أن  أيًضــا  نتعلــم 
ســيايس معــن هــي محاولــة فاشــلة، وإن تبــدى لحــزب أو تنظيــم غــري ذلــك، 
مهــا كانــت نتيجــة فــوزه يف االنتخابــات، فمهــا بلغــت قــوة التنظيــم، ومهــا 
كانت شعبيته؛ فإنها ستبقى ما بن مد وانحسار، وهذه هي طبيعة العملية 

الدميقراطية، ولنا يف العامل دروس وعرب.
 ولذلــك املطلــوب الركيــز عــى العمــل الســيايس من األحــزاب والتنظيات، 
ووفًقــا  الطبيعيــة،  اإلداريــة  للعمليــة  وفًقــا  لتســري  الدولــة  مؤسســات  وتــرك 
للقانون، ودون تدخل يفســد هذه املؤسســات ويخرجها عن نطاق وظيفتها 

ويؤدي ايل ضعفها وفسادها.
نتعلــم أيًضــا أن تــويل املنصــب العام أمانة ثقيلة ومدة مؤقت، مها طالت، 
وال يزعمــن أحــد أنــه هــو فقــط األصلــح واألكفــأ لتــويل هــذه األمانــة، فقد يكون 
هنــاك كثــري ممــن هــو أصلــح وأكفــأ منــه، ولكــن مل تتوافــر لهــم الفرصــة التــي 
توافــرت لــه، ولذلــك عليــه أن يســتعن بــأويل النهــي والقــوة والعلــم بعيــًدا عن 
املعايري الحزبية الضيقة أو الوالء الشخيص الذي يرتكز عى النفاق واملدح 

الكاذب.
الشعب الفلسطيني شعب عظيم يستحق قيادة عظيمة، يستطيع اختيارها 

بكفاءة، لو أتيحت له الفرصة.

مــن يــدور يف فلكــه، إنــه النقيــض التــام املشــتبك اشــتباًكا شــامًا مع أهداف 
هــذا االحتــال اإلحــايل بــكل تفاصيلــه الخبيثــة. فهــذا االحتــال خربنــاه يف 
الحــرب والســلم وقــد ثبــت أنــه أشــّد عــداوة لنــا يف ســلمه مــن حربــه، وكان مــا 
ُسمي سلًا ما هو اال ُسّلم للوصول إىل ما مل يصل إليه يف حربه وعدوانه. 
بخــريات املصالحــة والوحــدة  يــأيت  ا  يريــدون منخفًضــا سياســيًّ الذيــن  وإىل 
عوائــق  دون  وبــرد وصواعــق،  وبــرق  رعــد  دون  املشــرك  الســيايس  والعمــل 
مــع  مرجعياتهــم  تختلــف  ومــن  واملبطلــن  للمعّوقــن  ومواجهــة  وتحّديــات 
مرجعيــة الوطــن، حــال هــؤالء كحــال مــن يريــد املطــر مــن املنخفــض دون أّي 
رضر، يريد مطًرا يف الصيف وساًما دون برد ومشًيا يف الطرقات دون بلل. 
أو كمن ينتظر منخفًضا دافًئا وصّيًبا نافًعا ومثًرا ناضًجا دون أن يكّلف خاطره 

بأعباء برد الشتاء!
منخفضنــا الســيايّس القــادم إذا أردنــا خــريه فلنســتعد جميًعــا ملــا يحمــل مــن 
أعباء ومشّقات وبعض املناكفات والتجاذبات ولنعّد ذلك ُفرًصا وتحّديات؛ 

ألنه ما من مطر ومثر إال بعد الربد والبلل. 
االستســقاء  صــاة  لنصــّي  منــه  متســع  هنــاك  يعــد  ومل  الوقــت  حــان  لقــد 
مبتهلن إىل املوىل بأن يخّلصنا من ويات االنقسام ونكبة صنعناها بأيدينا 

غري تلك التي صنعها األعداء فينا.  

الجهاد اإلسامي من املشاركة يف االنتخابات الترشيعية.
أمتنى أن يكون ذلك صحيًحا ونرى تياًرا عريًضا ميثل املقاومة الفلســطينية 

تحت قبة الربملان، ويف املجلس الوطني.

ثالًثا: القامئة املشركة والرئيس التوافقي.
مثــة احتــال ببقــاء القامئــة املشــركة بــن فتــح وحــاس وأحزاب أخــرى خياًرا 
مطروًحــا عــى أن تهيــأ املناخــات لذلــك، وأهــم اســتحقاقات هــذا الســيناريو 
وإطــاق  االعتقــاالت،  ووقــف  العقوبــات،  ورفــع  االنقســام،  آثــار  إنهــاء  هــو 
الحريــات، وبنــاء جــدار الثقــة بــن الحركتــن، يف تقديــري لــو حصــل ذلــك فإن 
هذا السيناريو يتعزز يوًما بعد يوم حتى يراه املواطن حقيقة، ويتجاوز حالة 

االستقطاب والتشكيك بنتائج االنتخابات وإجراءات تنفيذها.
وهــو مــا ينطبــق عــى الرئيــس التوافقــي، حتــى لــو كان هــذا الرئيــس محمــود 
عبــاس، وعليــه يف األشــهر الثاثــة القادمة ســرى العديد مــن الخطوات التي 
تؤكد أو تنفي هذا التوجه لكونه غري ملزم، ولكنه مطروح بقوة عى الطاولة.

ا. ا ودوليًّ رابًعا: نتائج االنتخابات والتعاطي معها محليًّ
الذاكــرة محفــورة بــاآلالم الناتجــة عــن رشوط الرباعية التي تســبب رفض حركة 
حاس لها بحصار مشدد ما زال قامًئا حتى يومنا، وهنا يطرح الجميع سؤااًل 
الرباعيــة قامئــة؟، وكيــف ســيتعامل  مــا زالــت رشوط  عــن املســتقبل، فهــل 

العامل مع نتائج االنتخابات؟
التــرف يف  العــامل تغــري، وأن حركــة حــاس إن أحســنت  أن  يف تقديــري 
إدارة العملية االنتخابية فستسهل عى العامل استدراك الخطيئة السياسية 
الشــعب  خيــار  وعــى  الدميقراطيــة  التجربــة  عــى  باالنقــاب  ارتكبهــا  التــي 
قامئــة  فــازت  إن  حتــى  بالنتائــج،  لاعــراف  العــامل  وســتدفع  الفلســطيني، 
حــاس، لــو نزلــت منفــردة، ولكــن إن ذهبت حاس باتجاه القامئة املشــركة 

المنخفض السيايس وصالة االستسقاء

مراسيم االنتخابات والسيناريوهات المحتملة

ماذا بعد المراسيم الرئاسية؟

وليد الهوديل

المستشار/ أسامة سعد

ما أحوج الفلسطينيين هذه األيام لصالة االستسقاء 
السياسي كي تنزل عليهم رحمة الوحدة والتآلف، 
ويغيثهم الله بمطر المصالحة والعمل السياسي 

المشترك وغيث البرنامج الوطني المشتبك مع من 
يسحبون الماء من تحتنا إلى حيث يريدون تاركين 

إيانا في غاية العطش، صالة استسقاء نسأل الله 
فيها المنخفض الذي ُيفضي إلى الخالص من حالة 

الجفاف والتصّحر وتشّقق األرض القاحلة وانقساماتها 
وتشرذماتها.

إذا قدر للشعب الفلسطيني أن يمضي في هذا 
الطريق؛ فهناك دروس وعبر يجب أن نتعلمها 

من المدة السابقة، دروس مهمة أولها أن 
حالة التفرد والهيمنة واالستئثار بالقرار ال يمكن 

أن تؤدي إال إلى مزيد من الفرقة والمزيد من 
العنف، وتتيح للعدو أن يستغل هذه الحالة 

لتنفيذ مخططاته كما حدث خالل المدة 
السابقة.

د. حسام الدجين

الذاكرة محفورة باآلالم الناتجة عن شروط 
الرباعية التي تسبب رفض حركة حماس لها 
بحصار مشدد ما زال قائًما حتى يومنا، وهنا 

يطرح الجميع سؤااًل عن المستقبل، فهل ما 
زالت شروط الرباعية قائمة؟، وكيف سيتعامل 

العالم مع نتائج االنتخابات؟

وحــددت شــخصيات مســتقلة غــري انتهازيــة تتبنــى مرشوع املقاومــة ومقبولة 
ا؛ فهذا من شــأنه إحداث اخراق كبري يف حائط  ا وســهل ترويجها دوليًّ محليًّ
املجتمع الدويل، وبذلك تبدأ أوىل خطوات كر الحصار والعمل عى رفع 
حــاس مــن قوائــم اإلرهــاب، ألن العــامل ســيكون أمــام تحــدٍّ للتعامــل مع حركة 

ممثلة يف املجلسن الترشيعي والوطني.
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غزة/ رامي رمانة:
أعلــن املديــر العــام للمشــاريع يف وزارة الحكم 
عزمهــم  الغريــز،  زهــدي  املهنــدس  املحــي 
تنفيــذ مرشوعــن كبرييــن العــام الجــاري إلنتاج 
ميجــاواط،   )12.5( بــــ  ر  ُتقــدَّ شمســية  طاقــة 
ر بنحــو )29( مليــون دوالر؛  بتكلفــة ماليــة ُتقــدَّ
ومعالجــة  البحــر  ميــاه  تحليــة  مشــاريع  لتزويــد 

الرصف الصحي بالكهرباء.
سيشــهد  الحــايل  العــام  أن  الغريــز  وأضــاف 
محطــة  مليــاه  الناقــل  الرئيــس  الخــط  إنشــاء 
تحليــة ديــر البلــح بقيمــة )80( مليــون دوالر إىل 
شــال وجنــوب قطــاع غــزة قطره مــران، وتنفيذ 
بالخــزان  املعالجــة  امليــاه  لحقــن  مرشوعــات 
األغــراض  يف  اســتخدامها  وإعــادة  الجــويف 

الزراعية. 
دوالر  مليــون   )33( قيمتــه  مرشوًعــا  أن  وذكــر 
امليــاه  خطــوط  شــبكة  الســتبدال  مخصــص 
ذ وســط وجنــوب قطاع  القدميــة بجديــدة ســُينفَّ
مــرشوع  تنفيــذ  يف  البــدء  إىل  مشــرًيا  غــزة، 
الــرصف الصحــي بالحــي األورويب جنــوب رشق 

خان يونس بقيمة نصف مليون دوالر.
صحيفــة  مــع  حديــث  يف  الغريــز  وقــال 
إلنتــاج  كبرييــن  مرشوعــن  إن  "فلســطن": 
الطاقة الشمسية مزمع تنفيذها العام الجاري 
مســاحة  عــى  غــزة  قطــاع  وجنــوب  شــال  يف 
لتزويــد املشــاريع اإلســراتيجية  110 دومًنــا؛ 
ومعالجــة  البحــر  ميــاه  تحليــة  يف  املتعلقــة 

الرصف الصحي بحاجتها من الكهرباء.
الطاقة الشمسية

تنفيــذ  يف  البــدء  املقــرر  مــن  أنــه  اىل  ولفــت 
مــرشوع إنتــاج طاقــة شمســية عــى مســاحة 60 
دومًنا شال قطاع غزة، ينتج 7 ميجاواط، وهو 
يخــدم محطــة تحليــة ميــاه البحــر يف الشــال، 
االئتــان  بنــك  مــن  التمويــل  أن  إىل  مشــرًيا 
إلعــادة التنميــة األملــاين)KfW(، بقيمــة )24( 

مليون دوالر 
وأضــاف الغريــز "أن املــرشوع الثــاين يف ذلــك 
الســياق، هــو إنشــاء محطــة طاقــة شمســية عى 
ميجــاواط،   5.5 لتوليــد  دومًنــا   50 مســاحة 
خانيونــس،  رشق  املعالجــة  محطــة  لخدمــة 
بتمويــل مشــرك مــن االتحــاد األورويب والبنــك 
مليــون   15 بقيمــة  بجــدة   للتنميــة  اإلســامي 

دوالر".
ذ  كــا اســتعرض الغريــز مشــاريع مهمــة ســُتنفَّ
امليــاه  اســرجاع  أهمهــا:  الجــاري،  العــام 
املعالجــة لباطــن األرض بطــرق علميــة، وإعــادة 
املزروعــات  ري  يف  مجــدًدا  اســتخدامها 

واالستصاح الزراعي.
وقــال الغريــز: "ســُنعلن قريًبــا مرشوًعا يســتثمر 
رشق  املعالجــة  محطــة  مــن  الناتجــة  امليــاه 

رة يومًيــا بـــ 50 ألــف مــر مكعــب،  جباليــا املقــدَّ
األرض،  باطــن  يف  علميــة  بطــرق  ســُتحقن  إذ 
ومــن ثــم إعــادة اســتخراجها عرب آبــار تقام ألجل 
ذلك، من أجل استخدامها يف ري املزروعات 
واالســتصاح الزراعــي، مشــرًيا إىل أن املرحلــة 
ألــف  األوىل للمــرشوع ســتزود أكــر مــن )15( 

دونم زراعي باملياه.
لحقــن  ماثــًا  مرشوًعــا  "أن  الغريــز:  وأضــاف 
امليــاه املعالجــة مــن محطــة رشق خــان يونــس 
آبــار  عــرب  اســرجاعها  وإعــادة  األرض  يف 
بــه  البــدء  مرجًحــا  الزراعــة"،  يف  واســتخدامها 

خال العام الجاري أو مطلع العام املقبل.
ويف إطــار االســتفادة مــن امليــاه املعالجــة بــن 
ميــاه  الســتثار  ســُينّفذ  مرشوًعــا  أن  الغريــز 
"قيــد  الربيــج  املركزيــة رشق  املعالجــة  محطــة 

عــى  ســريكز  املــرشوع  هــذا  وأن  التجربــة"، 
مــن املحطــة إىل وادي  الناتجــة  توجيــه امليــاه 
غــزة، وسُيفســح املجــال ألشــعة الشــمس لقْتــل 
الــوادي  وتحويــل  ميكروبــات،  مــن  تبقــى  مــا 
ملحميــة طبيعيــة، ومنــح املــزارع خدمــة مجانبة 
لاســتفادة مــن ميــاه الــوادي يف ري مزروعاتــه 
القريبة من الوادي، أو حتى البعيدة عرب وضع 

خطوط ناقلة للمياه.
الخط الناقل

الناقــل  الخــط  إىل  حديثــه  يف  الغريــز  وتطــرق 
الرئيــس للميــاه الناتجــة عــن محطــة تحليــة ميــاه 

البحر بدير البلح وسط القطاع.
وقال: "يف إطار الخطة اإلســراتيجية لتحســن 
قبــل مثــاين  ُأقــرَّت  التــي  غــزة  امليــاه يف قطــاع 
مليــاه  معالجــة  محطــة  دّشــنا  تقريًبــا،  ســنوات 

البحــر يف ديــر البلــح، مقــرر لهــا أن تنتــج 160 
ألــف مــر مكعــب، وأنــه وإليصــال هــذه امليــاه 
للمواطنن، ســنعمل عى إنشــاء خط ناقل من 
الحديــد قطــره 2 مــر بقيمــة إجاليــة تفــوق 80 
مليــون دوالر، يخــرج مــن املحطــة ويتفــرع إىل 
مســارين شــال وجنوب القطاع، بحيث يغذي 
املــدن  يف  أنشــئت  ميــاه  خزانــات  املســاران 

والقرى واملخيات لهذا الغرض".  
وذكــر الغريــز يف هــذا الصــدد، أنــه ُطلــب مــن 
وخــان  الوســطى  املحافظــات  يف  البلديــات 
لتنفيــذ مــرشوع قيمتــه  يونــس ورفــح التحضــري 
خطــوط  شــبكة  لتبديــل  دوالر  مليــون   )33(
امليــاه القدميــة بجديــدة؛ لضــان وصــول ميــاه 
مشــرًيا  الفاقــد،  مــن  وللحــد  للمواطنــن  عذبــة 
إىل أنــه يف منتصــف فربايــر املقبــل ســينرشون 

املناقصــة للبــدء بتنفيــذ املــرشوع. وأوضــح أن 
الكميــة الناتجــة مــن امليــاه املحــاة مــن محطــة 
ديــر البلــح -إذا تــم املــرشوع يف غضــون ثــاث 
ســنوات- ســتضاف إىل كميــة ماثلــة مــن آبــار 
ل املجمــوع  عذبــة واقعــة شــال القطــاع ليشــكِّ
العذبــة،  امليــاه  مــن  ــا  يوميًّ كــوب  ألــف   )320(

وهي تغطي احتياج )3( ماين فرد.
ه إىل أنه يف التوازي سُتغلق اآلبار الجوفية   ونبَّ

املالحة كافة.
مــن جانــب آخــر، أعلــن الغريز بدء تنفيذ إنشــاء 
شــبكة رصف صحــي لخدمــة الســكان يف الحــي 
جنــوب  يونــس  خــان  رشقــي  جنــوب  األورويب 
وتقديــم  دوالر،  مليــون  نصــف  بقيمــة  القطــاع، 
مشاريع طرق بغزة ملمولن بقيمة )60( مليون 

دوالر.

المدير العام للمشاريع في وزارة الحكم المحلي م. زهدي الغريز:

مرشوعا طاقة شمسية إلنتاج )12.5( ميجاواط لخدمة التحلية والرصف
)80( مليون دوالر إلنشاء خط ناقل

 رئيس لمياه محطة تحلية دير البلح 
بدء إمداد الحي األوروبي بشبكات 

تصريف بنصف مليون دوالر
تخصيص )33( مليون دوالر إلنشاء شبكة 

مياه جديدة وسط وجنوب القطاع

جانب من لقاء مراسل "فلسطن" مع  الغريز              )تصوير/ محمود أبو حصرية(

،، سيبلغ حجم إنتاج قطاع غزة من املياه 
العذبة بعد ثالث سنوات )320( ألف كوب 

ا وهو يغطي 3 ماليني نسمة،، يوميًّ

،، حقن املياه املعالجة يف باطن األرض 
ومن ثم إعادة استخراجها واستخدامها 

بري املزروعات واالستصالح الزراعي،،

غزة/ صفا:
إقــرار  دون  الثالــث  عامهــم  الفلســطينيون  يدخــل 
الوضــع  فهــم  مــن  ميّكنهــم  موازنــة،  لقانــون  الحكومــة 
التنمويــة  الخطــط  معرفــة  أو  الجديــد،  للعــام  املــايل 

التي ستسري عليها حكومتهم.
ويــرى مختصــون أن عــدم اعتــاد قانــون موازنــة للعــام 
الثالــث، واالعتــاد عــى "موازنــة طــوارئ" تزيــد مــن 
فــرص انفــراد حاشــية رئيــس الســلطة محمــود عبــاس 
يزيــد  مــا  أو رقيــب، وهــو  باملصاريــف دون حســيب 

فرص الفساد وإهدار املال العام.
أن  املفــرض  مــن  الفلســطيني،  القانــون  ووفــق 
ُتســتعرض املامــح املاليــة للعــام الجديــد يف شــهر 
عليهــا  ويوافــق  يســبقه،  الــذي  العــام  مــن  نوفمــرب 
املجلــس الترشيعــي، ومــن ثــم الرئيس، لتصبــح قانوًنا 

مع نهاية شهر ديسمرب.
وميكــن تأخــري إقــرار املوازنــة واملصادقــة عليهــا حتــى 
ر  نهايــة شــهر مــارس مــن العام الجديــد، -يف حال تعذَّ
بعــد هــذا  نافــذة  لتصبــح  الوقــت-  قبــل هــذا  إقرارهــا 

التوقيت.
ال موازنة هذا العام

ووفــق مصــدر خــاص مــن وزارة املاليــة بــرام اللــه، فــإن 
ط لطرح موازنة للعام املايل 2021،  الحكومة ال ُتخطِّ

وستبقى تعمل عى "موازنة طوارئ".
لوكالــة  اســمه،  ذكــر  رفــض  الــذي  املصــدر  وقــال 
"صفــا": إن الحكومــة تــرى أن اســتمرار جائحــة كورونــا 
عــن  اإلعــان  مــن  ميكنهــا  لــن  املتكــررة  واإلغاقــات 

موازنة.
وأوضح أن العمل يف امليزانية الســنوية ســيكون وفق 
مــا هــو ُمتــاح مــن إيــرادات ماليــة، ووفــق االحتياجــات 

املرحلية التي يتطلبها الوضع القائم.
بدوره، قال املختص يف شؤون إعداد املوازنة مؤيد 

عفانــة إنــه تبًعــا للقانــون األســايس الفلســطيني يجب 
أن ُتقــر املوازنــة بقانــون ســنوي، إلعــداده وإقــراره مــن 

السلطة الترشيعية ومن ثم تصديق الرئيس عليه.
عامــي  "لألســف يف  "صفــا":  لوكالــة  عفانــة  وأضــاف 
2019 و2020 مل ُتقــر املوازنــة، واعتمــدت الحكومة 
أزمــة  منهــا:  عــدة،  ألســباب  الطــوارئ  موازنــة  عــى 

مقاصة، وجائحة كورونا، وإعان حالة الطوارئ".
وأوضــح أنــه مــع إعــان حالــة الطوارئ يف البــاد، "فإنه 

ا". يتم إقرار موازنة طوارئ تلقائيًّ
ــع أال تكــون هنــاك موازنــة طــوارئ لعــام 2021،  وتوقَّ
"وبالتايل ستكون منبثقة من الحالة املعينة واإلنفاق 

تبًعا ملا يتوفر من مال لدى وزارة املالية".
ر عفانة من استمرار العمل وفق موازنة الطوارئ،  وحذَّ
"وهــو مــا يؤثــر عــى التخطيــط بعيــد املــدى، لذلــك 
نأمــل إقــرار موازنــة حتــى يف ظل حالــة الطوارئ العامة 

بسبب جائحة كورونا".
الــدوالر  ولفــت إىل أن الســلطة محظوظــة بانخفــاض 
بالعملــة  وإيراداتهــا  األمريكيــة  بالعملــة  ديونهــا  ألن 
املحليــة، "وهــذا الــيء مــن املفــرض أن يظهــر يف 

شهري ديسمرب ويناير".
غياب التخطيط

العــام للسياســة والتخطيــط  قــال املديــر  مــن جهتــه، 
بــوزارة االقتصــاد أســامة نوفــل: "ألكــر مــن عامــن مل 
ُيقــر قانــون موازنــة عامــة، وجــرى العمــل عــى موازنــة 

طوارئ التي تخلو من كل قوانن املوازنة".
وأكــد نوفــل يف حديــث لوكالــة "صفــا" أن عــدم إقــرار 
اخــراق  الفســاد وحــاالت  مــن حــاالت  يزيــد  املوازنــة 

القانون، وهو ما يعني غياب التخطيط.
وأضــاف: "عــدم إقــرار موازنــة التصديــق عليهــا يعنــي 
عــدم معرفــة كيفيــة اإلنفــاق يف املجــاالت املختلفــة 
املوازنــة  قانــون  إعــداد  إىل  "وبالعــودة  للحكومــة". 

العام الذي صدر عام 1997، فإن التأخري يف عملية 
اإلعــداد ووضــع الخطــوط العريضــة التــي مفــرض أن 
تبدأ من الربع الثالث للعام املايض، مل نســمع عنها 

حتى اآلن"، وفق نوفل.
وختــم حديثــه: "قضيــة املال العــام من أخطر القضايا 
التــي نجــد أن فيهــا شــبهات كبــرية، والســلطة معنيــة 
أن ُتبقــي هــذا امللــف يف طــي الكتــان وهــو مــا يثــري 
عامات استفهام أمام الجهات الرقابية واملانحن".

للدراســات  ثينــك"  "بــال  مركــز  مديــر  شــعبان  عمــر 
مســببات  ال  أنــه  أكــد  واالقتصاديــة،  اإلســراتيجية 
لتأجيــل إقــرار املوازنــة، "وبالتــايل كان مــن املفــرض 

أن يتم إقرارها يف آخر العام املايض".
وقــال شــعبان لوكالــة "صفــا": "لألســف منذ عامن مل 
ا للمواطنن وأداة  ا دستوريًّ ُتقر موازنة، والتي ُتعدُّ حقًّ
تخطيــط للتنميــة، وعليــه فــإن بقــاء العمــل دون موازنــة 

تصبح األمور دون تدقيق للمصاريف".
طــوارئ  مبوازنــة  ُعمــل  إذا  "حتــى  أنــه  عــى  وشــدد 
فيجــب أن تكــون معلنــة بالكامــل؛ ألن اإلعــان عنهــا 
بهذا الشــكل مينع الرقابة ويزيد من األخطاء التي قد 

تكون مقصودة أو غري مقصودة".
وكســابقه، ال يتوقع شــعبان إقرار موازنة يف الشــهرين 
املقبلن، "وسُتمدد موازنة الطوارئ، ألنه ال مؤرشات 

حتى اللحظة عى ذلك".
امليزانيــات  عجــز  متوســط  أن  إىل  اإلشــارة  وتجــدر 
الفلسطينية للسنوات املاضية، يبلغ )400 – 500( 
ل باالقــراض املحــي عــرب  ا، ُتــوَّ مليــون دوالر ســنويًّ

القطاع املرصيف الفلسطيني.
الســنوية  فلســطن  موازنــة  متوســط  يبلــغ  حــن  يف 
4.7 مليــار دوالر تقريًبــا، منهــا قرابــة 4 مليــارات دوالر 
إيــرادات ماليــة، مــع اإلشــارة إىل انخفــاض اإليــرادات 

يف ظل جائحة كورونا.

رام الله/ فلسطن:
اللــه،  بــرام  الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  ذكــرت 
جديــدة  صناعيــة  منشــأة   78 أن  أمــس، 
للمبــارشة  تشــغيل،  رخــص  عــى  حصلــت 
يف عمليــات اإلنتــاج يف مختلــف القطاعــات 

االقتصادية.
وبنَّ التقرير السنوي للوزارة تسجيلها )90( 
مصنًعــا جديــًدا برأســال قــدره )83 مليــون 
دوالر(، ألغــراض الحصــول عى رخصة إقامة 
محافظــات:  يف  تركــزت  صناعيــة،  منشــأة 

الخليل ونابلس وجنن يف العام املايض.
صناعــة  قطاعــي  إن  التقريــر:  وقالتــد 
املعــادن  ومنتجــات  الغذائيــة  املنتجــات 
الزجــاج  )منتجــات  األخــرى  الافلزيــة 
والخــزف  والبــاط  والطــوب  والبورســان 
واإلســفلت  األحجــار  وتجهيــز  واالســمنت 
والغرانيت( استحوذا عى النسبة األكرب من 
عــدد املصانــع التــي حصلــت عــى ترخيــص 
49 مصنًعــا،  بواقــع  إقامــة منشــأة صناعيــة، 
قطاعــات  عــى  املتبقيــة  النســبة  وتوزعــت 
الصناعات الكياويات والورقيات والعصائر 

وغريها.
فيــا  الصناعــي  القطــاع  "ســاهم  وأضــاف 
نســبته %13 مــن الناتــج اإلجــايل املحــي 
للعــام املــايض، ويعمــل فيــه نحــو 20,710 
ل 122 ألــف عامــل،  مؤسســة صناعيــة تشــغِّ
 5 مــن  أكــر  الطبيعــي  الوضــع  يف  وتنتــج 
قطاعــات  يف  أمريــي  دوالر  مليــارات 
املرشوبــات،  الغذائيــة،  )املنتجــات 
املنتجــات  الجلديــة،  الصناعــات  املابــس، 
املنتجــات  الدويــة،  الكياويــات،  الورقيــة، 

مــن  االنشــائية واملعدنيــة واألثــاث( وغريهــا 
األنشطة االقتصادية.

الصناعــة يف  نشــاط  أن  التقريــر إىل  ولفــت 
ل تراجًعــا بنســبة  ظــل الجائحــة الصحيــة ســجَّ
شــهد  حيــث  املــايض،  العــام  يف   12%
النصــف األول منــه انخفــاض كميــات اإلنتــاج 
النصــف  يف  أنــه  إال   ،6% بنســبة  الصناعــي 
ــا،  الثــاين بــدأ هــذا النشــاط يتعــاىف تدريجيًّ
قبــل  عليــه  كان  مــا  أقــل  مبســتوى  لكــن 
الجائحــة، نتيجــة أزمــة املقاصــة وفــق الجـهـــاز 

الـمـركـزي لإلحصاء الـفلسطيني.
وذكــرت الــوزارة أنهــا عملــت يف ظل الجائحة 
الراهنــة عــى تأســيس وتشــغيل حــوايل 53 
مصنًعــا إلنتــاج )الكامــات، اللبــاس الواقــي، 
القطــاع  الحتياجــات  تلبيــة  املعقــات( 
الصحــي مــن هــذه املســتلزمات، إضافــة إىل 
اســتمرار عمل قطاعــات الصناعات الغذائية 
واألدوية، كا أُعيد تأهيل عدد من مشاغل 
الخياطــة إلنتــاج املســتلزمات الصحيــة وفــق 
رخًصــا  وُمنحــت  الفلســطينية،  املواصفــة 

عاجلة للتشغيل.
وأشــارت الــوزارة إىل أنهــا تســلمت معــدات 
حايــة ووقايــة مــن فــريوس "كورونــا"، بقيمــة 
مليــون يــورو، بتمويــل مــن الوكالــة الفرنســية 
الوقائيــة  املعــدات  غالبيــة  حيــث  للتنميــة، 
املســتخدمة يف عمليــات الوقايــة والســامة 
الصحيــة هــي صناعــة فلســطينية ذات جــودة 

وكفاءة عالية ومطابقة للمواصفات.
صت تسعة ماين  ويف العام املنرصم ُخصِّ
مــن االتحــاد األورويب لدعــم املناطــق  يــورو 
مشــاريع  مــن  عــدد  وتنفيــذ  الصناعيــة، 

بتمويــل  للمــرأة،  االقتصــادي  التمكــن 
مليــون   38 بقيمــة  الكنديــة  الحكومــة  مــن 
الصغــرية  املشــاريع  لدعــم  كنــدي،  دوالر 

واملتوسطة واملتناهية الصغر.
لتصميــم  اإلبداعــي  مركــز  الــوزارة  وافتتحــت 
الحكومــة  مــن  بتمويــل  "خيطــان"  األزيــاء 
املتحــدة  األمــم  منظمــة  ــذه  تنفِّ اليابانيــة، 
إىل  إضافــة  )اليونيــدو(  الصناعيــة  للتنميــة 
ودول  واليابــان  أملانيــا  مــن  املقــدم  الدعــم 

مانحة اخرى.
تحديــث  مــرشوع  الــوزارة  واختتمــت 
مايــن   5 مبيزانيــة  الفلســطينية  الصناعــة 
الفرنســية  الوكالــة  مــن  مقــدم  بدعــم  يــورو 
يف  صناعيــة  منشــأة   65 مبوجبــه  ثــت  ُحدِّ
ونقــل  اإلنتاجيــة،  وتحســن  الجــودة  مجــال 
الصــادرات،  ودعــم  والتكنولوجيــا  املعرفــة 
إضافــة لتنفيــذ املســح الصناعــي للمنشــآت 
مــن  املقــدم  الدعــم  وتحويــل  الصناعيــة، 
لصالــح  دوالر  مليــون  بقيمــة  الــدويل  البنــك 
املنشــآت الصغــرية واملتوســطة والــرشكات 

الناشئة التي ترضرت من الجائحة.
عــى  ومصنًعــا  ورشكــة   )22( وحصلــت 
واإلرشاف  الجــودة  مجــال  يف  شــهادات 
مجمــوع  ليبلــغ  واملنتجــات،  والحــال 
لغايــات  املتابعــة  واملصانــع  الــرشكات 
الحــال  وعامــة  واإلرشاف  الجــودة  عامــة 
)340( منشــأة، و)10( شــهادات يف مجــال 
مطابقــة الصــادرات، يف حــن يبلــغ مجمــوع 
املواصفات املعتمدة يف فلســطن حوايل 
ــا  ــا إلزاميًّ )4400( مواصفــة، و93 تعليــًا فنيًّ

جديًدا.

مختصون: بقاء حكومة اشتية دون موازنة 
للعام الثالث يزيد الفساد وإهدار املال العام

االقتصاد: تشغيل 78 منشأة 
صناعية جديدة بالضفة يف 2020
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في القضية رقم 2227 / 2018 - في الطلب رقم 71 / 2021
رقــم  هويــة   – الجــاء  غــزة   – الرمــاوي  إبراهيــم  زيــاد  محمــد  املســتدعي: 
الزعيــم ووئــام  الزعيــم ومهنــد  804661767 – وكاؤه املحامــون/ اســام 

حميد واحمد املسحال وغدير االعرج 
املســتدعى ضدهــا: نرمــن عــادل اديــب الرمــاوي )االنصــاري قبــل الــزواج( 

"موجودة خارج الباد"
نوع الدعوى: حقوق )مصاغ ذهبي(

قيمة الدعوى: )2714.4( الفان وسبعامئة وأربعة عرش دينار اردين
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

يف القضية رقم 2227 / 2018 - يف الطلب رقم 71 / 2021
اىل املســتدعى ضدهــا مبــا ان املســتدعى املذكــور قــد تقــدم لــدى محكمة 
صلح غزة بالقضية املرقومة أعاه وموضوعها )حقوق( استنادا اىل ما يدعيه 
يف الئحــة دعــواه ونظــرا ألنــك خــارج البــاد وحســب اختصــاص محكمــة صلــح 
غــزة يف نظــر هــذا الطلــب وعمــا باملــادة 20 مــن قانــون أصــول املحاكــامت 
املدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناءا عىل قرار السيد قايض محكمة 
صلــح يف الطلــب رقــم 71 / 2020 بالســامح لنــا بتبليغــك عــن طريــق النــرش 
املســتبدل لذلــك يقتــي عليكــم ان تحــروا لهــذه املحكمــة يــوم االثنــن 
بتاريــخ 2021/2/15 الســاعة التاســعة صباحــا كــام يقتــي عليكــم إيــداع 
جوابكــم التحريــري خــال خمســة عــرش يــوم مــن تاريــخ النــرش وليكــن معلومــًا 
لديكــم انــك اذا تخلفــت عــن ذلــك ســينظر يف القضيــة والطلــب باعتبــارك 

حارضة ، حرر يف: 2021/1/14
رئيس قلم محكمة صلح غزة 
األستاذ: اكرم هشام أبو السبح 

دولة فلسطن 
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة صلح غزة املوقرة 

دولة فلسطن 
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
اعالن بيع بالمزاد العلني

في القضية رقم 5739 / 2019 
نعلــن للعمــوم انــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيذ محكمــة بداية غزة يف 
القضية التنفيذية 5739 / 2019 واملتكونة فيام بن طالب التنفيذ/ خالد 
إســامعيل مصطفــى حســونة واملنفــذ ضــده/ محمــود عبد ســعيد عليان لبيع 
الحواصــل عــدد 2 والواقعــة يف ش النــر مقابــل محــات النســمة للفواكــه 
ويحدهــا مــن الناحيــة الغربيــة ش النــر العــام ويحــده مــن الشــامل منــزل أبــو 
محمــد الغنــدور والجنــوب منــزل عائلــة الدايــة والــرشق منــزل عائلــة أبــو فايــز 
الدايــة فعــىل مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور اىل دائــرة تنفيــذ 
محكمة بداية غزة يف أوقات الدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعد دفع قيمة 
التأمن بواقع 10 % من قيمة التخمن مع العلم بان الحواصل مثمنة مببلغ 
امريــي  دوالر   43500( ومبلــغ  األول(  للحاصــل  امريــي  دوالر   45000(
للحاصــل الثــاين( وتــم تثمــن املعدات واألجهــزة واالثاث يف الحاصل الثاين 
نفقــة  عــىل  واالنتقــال  والداللــة  الرســوم  وان  امريــي(  دوالر   4500( مببلــغ 
املشــري علام بان املزاد ســينعقد الســاعة التاســعة صباحًا من يوم األربعاء 

بتاريخ 2021/2/17م، حرر يف: 2021/1/14م
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ . رامي صلوحة 

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

بلدية بيت الهيا

إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا
بشأن بناء منزل المواطنة: ناديه محمد علي أبو غوري

تعلن اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا لعموم املواطنن 
الكرام بأنه قد تقدم إليها املواطنة: ناديه محمد عيل أبو غوري والتي تحمل 
الهويــة رقــم )901455824( بطلــب للحصــول عــىل إذن بنــاء ملنــح خدمــات 
ملنزلهــا املكــون مــن دور أريض ودور أول يف أرض القســيمة رقــم )20( مــن 
أرض القطعــة رقــم )974( عــىل مــا مســاحته )341( مــرا مربعــا الواقعــة يف 
بيــت الهيــا الســاطن والتــي يحدهــا مــن الــرشق/ شــارع بعــرض مريــن ومــن 
الغــرب شــارع بعــرض مريــن ومــن الشــامل أرض الســيدة أمنــه عبــد الخالــق 
الســلطان ومــن الجنــوب اســامعيل زايــد وفقــا ملســتندات امللكيــة والخرائــط 

املقدمة للبلدية من قبله.
لــذا فمــن لــه الحــق يف االعــراض عــىل ذلــك أو مســتندات ملكيــة املواطنــة 
التقــدم  للبلديــة  منــه  املقدمــة  واملخططــات  الخرائــط  أو  أعــاه  املذكــورة 
باعراضــه خــال 15 يومــا مــن تاريــخ نــرش هــذا االعــان وإال لــن يلتفــت ألي 
اعراض يقدم بعد ذلك وستقوم البلدية بدراسة وعرض موضوع املواطنة 

املذكورة أعاه مرة اخرى حسب األصول املعمول بها يف البلدية.
م .  عاء محمد سهيل العطار / رئيس بلدية بيت الهيا
رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا

دولة فلسطن 
السلطة القضائية 

لدى محكمة صلح خان يونس
في الطلب الحقوقي رقم 2021/42 

في القضية الحقوقية رقم 2019/1189
املدعــي / خليــل ســلامن ســليامن ابــو دقــة مــن ســكان خانيونــس هويــة رقــم 

)926753849(،  وكيله املحامي / رمزي أبو ديب
املدعــى عليــه / عــيل محمــد ســلامن ابــو دقــة من ســكان خانيونــس الفخاري 

)مجهول محل االقامة (
نوع الدعوى: اثبات قسمة، قيمة الدعوى: غري محددة القيمة
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

الصادر يف القضية الحقوقية رقم 2019/1189
إىل املســتدعي ضــده املذكــور بعاليــه، مبا أن املســتدعي قــد أقام الدعوى 
وموضوعهــا  خانیونــس  صلــح  محكمــة  لــدى   2019/1189 رقــم  الحقوقيــة 
اثبات قسمة لذلك يقتي حضوركم لجلسة القضية املعن لها يوم االحد 
املوافــق 2021/2/7 أو إيــداع ردكــم التحريــري خــال خمســة عرش يوما من 
تاريخ تبلغكام بالقضية. ولیکن معلوما لديكم أنك إذا تخلفتم عن الحضور 
باعتبارکــم  بحقكــم  الســري  املســتدعون  فبإمــكان  التحريــري  ردك  إيــداع  أو 

حارضين يف القضية حسب األصول.
رئیس قلم محكمة صلح خان يونس
أ. فتحی حسین محسن

الرئيس التونيس يأمر 
بتحرُّك رسيع بشأن أموال 

بن عيل يف الخارج
تونس/ األناضول:

أمــر الرئيــس التونــي قيــس ســعيد أمــس، بتحــرُّك رسيــع بشــأن 
"األمــوال املنهوبــة" بالخــارج، والتــي تخص ســلفه زيــن العابدين 
بن عيل وأقاربه، وذلك قبل انقضاء املدة القانونية لتجميدها.

جاء ذلك عقب لقاء ســعيد رئيَس الحكومة هشــام املشــييش، 
أمس، بقر الرئاسة يف قرطاج، وفق وكالة األنباء التونسية.

بأقــى رسعــة  التحــرك  اللقــاء "رضورة  أثنــاء  وأكــد ســعيد يف 
حتــى ال تنقــي اآلجــال القانونيــة لألمــوال املنهوبــة واملودعــة 

بالخارج وتضيع معها حقوق الشعب التوني".
رت منظمة "أنا يقظ" التونســية )مســتقلة(،  وأول مــن أمــس، حــذَّ
مــن أنــه بحلــول الثاثاء املقبل ســينتهي انقضــاء املدة القانونية 
رة وفــق صحيفــة  لتجميــد أمــوال بــن عــيل، يف ســويرسا، وامُلقــدَّ
"لوتــان" الســويرسية بنحــو 200 مليــون فرنــك ســويرسي )نحــو 

225 مليون دوالر(.

بــن عــيل  أيــام مــن ضيــاع أمــوال  رت الصحيفــة أيًضــا قبــل  وحــذَّ
و36 مــن عائلتــه والتــي أصــدر املجلــس االتحــادي الســويرسي 
 ،2011 الثــاين  كانــون  ينايــر/   19 يف  بتجميدهــا  أمــًرا  بحقهــا 
ــن األشــخاص غــري املدرجن  عقــب اإلطاحــة بــاألول، مــا قــد ميكِّ
مــن اســرداد الجــزء األكــر بعــد انتهــاء فــرة قانونيــة مدتهــا 10 

سنوات.
وفيام يتعلق بالتعديل الوزاري الّذي سيعلنه املشييش، شدد 
سعيد عىل "رضورة عدم الخضوع ألي شكل من أشكال االبتزاز 

واملقايضة".
فــق عــىل أن تكــون الحكومــة متكونــة مــن أعضــاء ال  وذّكــر بأنــه "اتُّ

يرتقي شك إىل نزاهتهم".
ومطلع سبتمر/ أيلول املايض، حازت حكومة مستقلة برئاسة 
مشــكلة  املطلقــة،  باألغلبيــة  الرملــان  ثقــة  املشــييش  هشــام 
ــاب دولــة، قبــل أن تلحقهــا 3 إقــاالت لــوزراء  مــن 25 وزيــًرا و3 ُكتَّ
بشــبهة  مرتبــط  أحدهــا  ألســباب  والثقافــة،  والبيئــة  الداخليــة 
فساد، وسط توقعات بتسمية آخرين لشغل تلك املناصب. 

عدن/ األناضول:
أعلــن الجيــش اليمنــي، مقتــل 7 جنود، أمــس، وإصابة 
مبحافظــة  الحوثيــن  مــع  مواجهــات  يف  آخريــن،   12

الحديدة غريب الباد.
جــاء ذلــك يف بيــان صــادر عــن مركز اإلعام العســكري 
للقوات املشــركة يف الحديدة )تضم ألوية العاملقة 

واملقاومة الوطنية واملقاومة التهامية(.
وأوضــح البيــان أن "مليشــيات الحــويث شــنت هجومــا 
اســتمر لســاعات من داخل مدينة الدريهمي، جنويب 
مناطــق  صــوب  التقــدم  خالــه  حاولــت  الحديــدة، 

اسراتيجية تابعة للقوات املشركة".
القــوات املشــركة  أفــراد  مــن   7 البيــان مبقتــل  وأفــاد 
يف  آخريــن   12 وإصابــة  للحكومــة(  )املواليــة 

املواجهات.
ومل يتسن الحصول عىل تعقيب فوري من الحوثين.

الرياض/ األناضول:
دعا األمن العام لاتحاد العاملي لعلامء 
املســلمن عــيل القــره داغــي، أمس، إىل 
القضــاء عــىل العنريــة والتمييــز العرقي 

يف العامل.
نرشهــا  رســالة  يف  داغــي،  القــره  واعتــر 
والتمييــز  "العنريــة  أن  فيســبوك،  عــر 
البرشيــة،  عــىل  عظيــم  خطــر  العرقــي 
وسبب الراعات واالضطرابات، وإذالل 

اإلنسان عىل مّر التاريخ".
الرشائــع  حرمتهــا  "وقــد  وأضــاف: 
وأوىل  الدوليــة،  والقوانــن  الســاموية، 
املســاواة  ولتحقيــق  لحظرهــا  اإلســام 

اإلنسانية العناية القصوى".
البــرش  جميــع  أدعــو  "لذلــك  وأردف: 

ومؤخًرا، دعت األمم املتحدة بشكل متكرر الحكومة 
يف  العســكري  التصعيــد  وقــف  إىل  والحوثيــن 
الطرفــن،  بــن  بالهدنــة املوقعــة  وااللتــزام  الحديــدة، 
نهايــة  ســتوكهومل  اتفــاق  مثــار  إحــدى  كانــت  التــي 

.2018

دامئــة  هدنــة  عــىل  نــص  ســتوكهومل  اتفــاق  أن  ورغــم 
يف محافظــة الحديــدة، إال أن املعــارك مــا تلبــث أن 
تندلع، وخال األيام األخرية املاضية شهدت خطوط 
إىل  أدى  مــا  الطرفــن،  قــوات  بــن  تصعيــًدا  التــامس 

سقوط قتىل وجرحى بينهم مدنيون.
ويشــهد اليمــن، منــذ أكــر مــن 6 ســنوات، حربــا بــن 
العــريب  التحالــف  مــن  مدعومــة  الحكوميــة،  القــوات 
بقيــادة الســعودية مــن جهــة، والحوثيــن املدعومــن 
عــىل  واملســيطرين  أخــرى،  جهــة  مــن  إيــران  مــن 

محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014. 

الجهــود  كل  وبــذل  واالتفــاق  لاتحــاد 
للقضــاء عــىل العنريــة والتمييز العرقي 

تحت أي غطاء".
الشــديد  األســف  "مــع  واســتطرد: 
مــرة  بقــوة  تظهــر  بــدأت  العنريــة  هــذه 
اإلســام  انتشــار  محاربــة  بحجــة  أخــرى 

)اإلساموفوبيا(".
واســتدرك: "وأيضــا بحجــة أن املســلمن 
أنهــم انفصاليــون ال يقبلــون  أو  إرهابيــون 
البــاد  تطهــري  يجــب  إذن  الحريــات، 

منهم".
وأفــاد قائــا: "لكننــا حذرنــا الغــرب وغــريه 
املدمــرة  آثارهــا  ومــن  العنريــة،  مــن 
عــىل  وإمنــا  املســلمن  عــىل  ليســت 

البرشية جمعاء".  

واشنطن/ وكاالت:
تــزداد الشــكوك حــول الطابــع العفــوي لاعتــداء 
الثــاين/ كانــون   6 يف  الكونغــرس  مقــّر  عــىل 

املبنــى  داخــل  تواطــؤ  حصــول  وإمكانيــة  ينايــر 
يف ظــل بــروز أفعــال مشــبوهة عــىل غــرار طوابري 
تعطــي  ســّيدة  مشــهد  أو  املنّظمــة  املعتديــن 
توجيهــات عــر مكــّر الصوت إضافة إىل زيارات 

مشبوهة إىل املكان سّجلت عشية الحدث. 
وأشــار خــراء إىل أّن أعــامل العنــف التــي قام بها 
منــارصو الرئيــس دونالــد ترامــب كانــت عمومــا 
غــري منظمــة وفوضويــة وتتصــف بعفويتهــا. لكــّن 
تــم  التــي  الفيديــو والصــور واالتصــاالت  مقاطــع 
تحليلها توحي مبستوى مقلق من االستعداد.

ويظهر يف أحد املقاطع املصورة رجال يرتدون 
ا يصعــدون أدراج الكابيتــول يف خط  ــا عســكريًّ زيًّ
باتجــاه  املتظاهريــن  حشــد  عابريــن  مســتقيم، 

أبواب املبنى.
األشــخاص  مــن  العديــد  صــّور  الداخــل،  ويف 
حاملــن أرشطــة باســتيكية ميكــن اســتخدامها 
كأصفاد، ما ُفرّس بأّنه توّجه مسبق ألخذ رهائن.

"مؤشرات تنسيق"
والحظ الكثري من املسؤولن الذين كانوا داخل 
املبنــى أّن املتظاهريــن الذيــن قامــوا بتخريــب 

مكتــب رئيســة مجلــس النــواب نانــي بيلــويس 
كانوا يعرفون املبنى من الداخل رغم تعقيدات 

تصميمه.
كليبــورن  جيمــس  الدميوقراطــي  النائــب  وقــال 
يف مداخلــة عــر شــبكة "يس يب اس"، "كانــوا 
يعرفون أين يتجهون"، مضيفًا "نعم، شخص ما 

داخل املبنى كان متواطئًا".
وأوقــف نحــو 15 شــخصًا ورّجحــت وزارة العــدل 
إمكانيــة توجيــه تهــم إىل أكــر من 200 شــخص. 
مايــكل  واشــنطن  يف  العــام  املدعــي  ولفــت 
رشويــن املــرشف عــىل التحقيــق إىل "مــؤرشات 
تنســيق" بن املعتدين، خصوصا بن من كانوا 

داخل املبنى وآخرين خارجه.
"زيارات استطالعية"

وأوضــح رشويــن أّن "األولويــة" تكمــن يف معرفــة 
ما إذا كان مثة "هيكل قيادة" وفرق منظمة.

نقــل  مل  إن  أســابيع،  األمــر  "سيســتغرق  وقــال 
أشــهرًا، للوقــوف عــىل الدوافــع الحقيقية لبعض 
املجموعــات"، مضيفــًا يف الوقــت نفســه أّن "ال 
دليل حتى اآلن عىل وجود فرق مكّلفة القتل أو 

الخطف، أو حتى االغتيال".
شــرييل  ميــي  الدميوقراطيــة  النائبــة  وكانــت 
أشــارت إىل أّن أنصارا لرامب قاموا ب"زيارات 

اســتطاعية مشــبوهة" يف الكابيتــول يف اليــوم 
السابق للهجوم.

وكتبــت يف خطــاب وجهته إىل رشطة الكابيتول 
أّن الزوار "ال ميكنهم دخول املبنى إال من خال 

عضو )يف الكونغرس( أو أحد املوظفن".
االستيالء على المبنى

ويجذب مقطع فيديو اهتاممًا خاصًا، يظهر فيه 
متظاهــرون يجتمعــون يف إحــدى الغرف ليقرروا 
خطوتهــم الاحقــة بعــد النجــاح يف الوصــول إىل 

الداخل.
وعــر نافــذة كــرِس زجاجهــا، تبــث ســّيدة ترتــدي 
الصــوت  مكــّر  عــر  تعليــامت  ورديــة  قبعــة 

ألشخاص صاروا يف الداخل.
الغرفــة  إىل  ذهبــت  لقــد  شــباب،  "يــا  وقالــت 
عــىل  األخــرى،  الغرفــة  "يف  مضيفــة  األخــرى"، 
هنــاك، حيــث  البــاب  ذاك  مــن  اآلخــر  الجانــب 
أنتــم بالضبــط، مثــة نافــذة. إذا كان شــخص مــا - 
إذا كانــت مكســورة فعندهــا باإلمــكان الوصــول 

إىل غرفة باألسفل".
وأضافت "يوجد أيضًا بابان يف الغرفة األخرى. 
عنــد  اليمــن  عــىل  واآلخــر  الخلــف  يف  واحــد 
الدخــول"، الفتــة إىل "وجــوب التنســيق إذا كنتم 

تريدون االستياء عىل املبنى".

األبحــاث  مركــز  مــن  فيلدمــان،  ماتيــو  أّن  إال 
الريطاين حول اليمن املتطرف، يشــري إىل أّن 
هــذا ال يكفــي للحديــث عــن عمليــة مخطــط لهــا 

أو تواطؤ.
وقــال: إّن املتظاهريــن "ال يبــدون منظمــن لكــن 
من الواضح أنه كان بن الحشود بعض العنارص 
مــن  عنــارص  وجــود  إىل  الفتــًا  املنظمــن"، 
جامعــات ميينيــة متطرفــة معروفــة بعنفهــا عــىل 
و"بــراود  كيــرز"  و"أوث  برســنرز"  "ثــري  غــرار 

بويز".
ووفقًا له، فإّن وجودهم واكتشــاف قنابل يدوية 
الصنــع يف مــكان قريــب، إضافــة إىل تهديــدات 
يف  مســؤولن  عــىل  القبــض  إىل  ودعــوات 

الكونغرس، كّلها مؤرشات "إرهاب".
الشــغب  مثــريي  مــن  هنــاك حشــد  "كان  وقــال 
إرهابيــون  مثــة  كان  ذلــك  وســط  ويف   )...(
محليــون" كانــوا "يخططــون بشــكل واضــح ليشء 

ما".
وكانــت نانــي بيلــويس أعلنــت اول مــن امــس 
أّنه "إذا اتضح يف الواقع أّن أفرادًا من الكونغرس 
هــذه  يف  ســاعدوا  إذا   )...( متواطئــن  كانــوا 
الجرميــة أو حرّضــوا عليهــا، فقــد تتخــذ إجــراءات 

تتجاوز الكونغرس عىل صعيد التهم".

الشكوك تزداد حول الطابع العفوي القتحام الكونغرس األمرييك

مقتل 7 جنود مينيني يف مواجهات
 مع الحوثيني بالحديدة

القره داغي يدعو إىل القضاء
 عىل العنرصية والتمييز العرقي

بايدن ينهي تشكيل فريقه 
الدبلومايس بهدف "تصحيح 

مسار" السياسة الخارجية
واشنطن/ وكاالت:

أنهــى الرئيــس األمــرييك املنتخــب جــو بايــدن أمــس تشــكيل فريقــه 
الدبلومــايس، الــذي يضــّم أفــراًدا مــن إدارة بــاراك أوبامــا الســابقة، 
ويجّســد الرغبــة يف إحــداث قطيعــة مــع إدارة دونالــد ترامــب، كــام 

يهدف إىل "تصحيح مسار" السياسة الخارجية األمريكية.
كان بايدن أعلن أواخر ترشين الثاين/نوفمر اختيار أنتوين بلينكن 

الذي عمل يف إدارة أوباما، وزيًرا للخارجية.
مستشــارة  وهــي  لــه،  نائبــة  عاًمــا(   71( شــريمان  وينــدي  واختــريت 
دبلوماســية ســابقة يف عهــد بيــل كلينتــون قبــل أن تتــوىل منصــب 
وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية خال والية أوباما الثانية.

االتفــاق  عــىل  األمريكيــن  املفاوضــن  أبــرز  أحــد  شــريمان  وكانــت 
النــووي االيــراين كــام عملــت عــىل امللــف الكــوري الشــاميل خــال 
الجديــد  الوزيــر  مســاعد  اســم  أيًضــا  أمــس  وأعلــن  كلينتــون.  إدارة 
لشــؤون اإلدارة واملوارد، وهو مبثابة مســؤول تنفيذي يف الخارجية 
األمريكية. واختري لهذا املنصب براين ماكيون القريب من بايدن، 
وكان مستشــاًرا لــه منــذ أن كان ســناتوًرا، قبــل أن يتــوىل مناصــب 

مختلفة يف الحكومة خال واليتي أوباما.
الفريــق مهمــة  أمــام هــذا  رأســه، ســيكون  بلينكــن عــىل  أنتــوين  مــع 
"تصحيــح مســار" السياســة الخارجيــة األمريكيــة، كــام أكــد يف بيــان 
الفريــق االنتقــايل لجــو بايــدن ونائبتــه كامــاال هاريــس، "لكــن أيضــًا 

مهمة إعادة ابتكارها".
ويهــدف بايــدن مــن خياراتــه يف فريقــه الدبلومــايس التشــديد عىل 
القطيعة مع السياسة الخارجية القومية واألحادية التي اتبعها سلفه 
دونالــد ترامــب، بهــدف العــودة مــن جديــد إىل خــط تعــددي حــازم. 
وأوضــح بايــدن وفــق بيــان أن الوجــوه الجديــدة للخارجيــة األمريكيــة 
"تجّســد اقتناعــا عميقــا بــأن أمــريكا تكــون األقــوى حــن تتعــاون مــع 
حلفائها". ويريد الرئيس الجديد أيضًا "استعادة القيادة املعنوية 
والعامليــة" للواليــات املتحــدة، بدعــم مــن حلفائهــا. ولخــص األمــر 

قائًا إن "أمريكا ستعود".
اختــار بايــدن أمــس أيًضــا ثاثــة وكاء يف وزارة الخارجيــة جميعهــم 

نساء، وعملن يف إدارة أوباما.
وســيخضع تعيــن كل عضــو مــن أعضــاء هــذا الفريــق لتصويــت يف 

مجلس الشيوخ.

باريس/ وكاالت:
الفرنــي إميانويــل ماكــرون،  الرئيــس  وجــه 
رســالة وديــة إىل نظــريه الريك رجب طيب 
أردوغــان، ردا باملثــل عــىل مــا قــام بــه األخري 

سابقا.
ويــأيت ذلــك بعــد أزمة دبلوماســية كبرية من 
فرنسا وتركيا خال العام املايض، شهدت 
تراشــقا يف التريحات مبســتويات عدة ال 

سيام بن أردوغان وماكرون.
االســتقرار  بعــودة  آمالــه  عــن  ماكــرون  وعــر 
يف  تركيــة  مبســاهمة  األوروبيــة  القــارة  يف 

.2021

الفرنســية،  "لوبنيــون"  صحيفــة  وأوردت 
أن ماكــرون وجــه رســالته ألردوغــان يف 10 
عــىل  ردا  الجــاري،  ينايــر  الثــاين/  كانــون 
رســالة لألخــري وجههــا يف 19 كانــون األول/ 
الرئيــس  إصابــة  إثــر  املــايض،  ديســمر 
الفرني بفريوس كورونا متمنيا له الشفاء.

"عزيــزي  بعبــارة  رســالته  ماكــرون  واســتهل 
طيــب" باللغــة الركيــة، ناقا أطيب متنياته 

للشعب الريك وللرئيس أردوغان.
وذكــر أنــه يوافق أردوغــان الرأي حول رضورة 
املكافحة املشركة لفريوس كورونا، معربا 
عن رسوره ملناقشة مستقبل العاقات بن 

االتحاد األورويب وتركيا.
الجانبــن  بــن  العاقــات  أن  إىل  ولفــت 
بــدأت تشــهد تحســنا اعتبــارا مــن منتصــف 
نحــو  بعــد  املــايض،  األول  ديســمر/كانون 

15 شهرا من التوتر.

املنتظــر  مــن  فإنــه  الصحيفــة،  وبحســب 
الفيديــو يف  عــر  لقــاء  الزعيــامن  يعقــد  أن 

املستقبل القريب.
الــريك  الخارجيــة  وزيــر  أعلــن  أن  وســبق 
مولــود تشــاووش أوغلــو، أنــه اتفق مع نظريه 
إيــف لودريــان عــىل خارطــة  الفرنــي جــان 

طريق لتطبيع العاقات بن البلدين.

ماكرون يوجه رسالة ودية ألردوغان يستهلها باللغة الرتكية



• نكــز: نكــز مبعنــى رضب، نكــز الولــد: 
أي رضب الولد.

• مغــص يف البطــن: املغــص مبعنــى 
فيهــا، مغــص  والتــواء  األمعــاء  أمل يف 

بطنه.
وبــدد،  فــرق  مبعنــى  بعــزق  بعــزق:   •
بعــزق األمــوال: أي فرقهــا وبددهــا يف 

غري موضعها. 
ر البــاب: مبعنــى أغلــق البــاب،  • َســكِّ
واستعملت هذه الكلمة عند العرب، 

هي فصيحة.

كلمات عامية 
أصلها فصيح

Sunday 17 January 2021 األحد 4 جمادى اآلخرة 1442هـ 17 يناير/ كانون الثاني

يقلقــون  كــا  البحــر  أقلقــوا  أنهــم  إليهــم  ــل  وُخيِّ
الــدار، فصــاح بهــم: ويحكــم يــا أســاك الــراب!، 
ورأيــت طفــًا منهــم قــد جــاء فوكــز البحــر برجلــه، 

فضحك البحر وقال: انظروا يا بني آدم!
أعــى اللــه أن يعبــأ باملغــرور منكــم إذا كفــر بــه؟، 
أعــي أن أعبــأ بهــذا الطفــل كيا يقــول: إنه ركلني 

برجله؟
فــراغ  لتثبــت  اللــه  قــوة  مألتــك  قــد  البحــر،  أيهــا 

األرض ألهل األرض.
عليــك  وليــس  حــدود،  وال  مالــك  فيــك  ليــس 

سلطان لهذا اإلنسان املغرور.
كأنــك  العظيمــة،  وبالســفن  بالنــاس  وتجيــش 

تحمل من هؤالء وهؤالء قًشا ترمي به.
واالخــراع اإلنســاين مهــا عظــم ال يغني اإلنســان 

فيك عن إميانه.
وأنــت متــأل ثاثــة أربــاع األرض بالعظمــة والهــول، 
ا عى عظمة اإلنســان وهوله يف الربع الباقي؛  ردًّ

ما أعظم اإلنسان وأصغره!
ينزل يف الناس ماؤك فيتساوون حتى ال يختلف 

ظاهر عن ظاهر.
ويركبــون ظهــرك يف الســفن فيحــن بعضهــم إىل 

بعض حتى ال يختلف باطن عن باطن.
تشــعرهم جميًعــا أنهــم خرجــوا مــن الكــرة األرضيــة 

ومن أحكامها الباطلة.
يريهــم  فقــًرا  والصداقــة  الحــب  إىل  وتفقرهــم 
يف  عرفوهــا  إذ  أصدقــاء،  كأنهــا  نفســها  النجــوم 

األرض.

يــا ســحر الخــوف، أنــت أنــت يف اللجــة كــا أنــت 
أنت يف جهنم.

وإذا ركبك امللحد أيها البحر، فرجفَت من تحته، 
وهــدرَت عليــه وُثــرَْت بــه، وأريَتــُه رأي العــن كأنــه 
بــن ســاءين ســتنطبق إحداهــا عــى األخــرى, 
فتقفــان عليــه, تركتــه يتطأطــأ ويتواضــع، كأنــك 

تهزه وتهز أفكاره مًعا، وتدحرجه وتدحرجها.
وأَطــرَْت كل مــا يف عقلــه, فيلجــأ إىل اللــه بعقــل 

طفل.
وكشــفت لــه عــن الحقيقــة: أن نســيان اللــه ليــس 
عمــل العقــل، ولكنــه عمــل الغفلــة واألمــن وطــول 

السامة.
أيها البحر

يف  بالســفينة  الحيــاة  يف  اإلنســان  أشــبه  مــا  أال 
أمواج هذا البحر!

إن ارتفعــت الســفينة، أو انخفضــت، أو مــادت، 
فليس ذلك منها وحدها، بل ما حولها.

ولــن تســتطيع هــذه الســفينة أن متلــك مــن قانون 
الثبــات،  هــو  قانونهــا  ولكــن  شــيًئا،  حولهــا  مــا 
والتــوازن، واالهتــداء إىل قصدهــا، ونجاتهــا يف 

قانونها.
فــا َيْعتــَنَّ اإلنســان عــى الدنيــا وأحكامها، ولكن 

ليجتهد أن يحكم نفسه.

من سورة مريم:
ا" )مريم :  ِك َتْحَتِك َسِريًّ "َفَناَداَها ِمن َتْحِتَها َأالَّ َتْحَزِني َقْد َجَعَل َربُّ
24(، لمن يرجع الضمير في )فناداها( وما المقصود بـ)من تحتها( 

و)تحتك( وهل وجود السرّي تحتها سبب ليمنع عنها الحزن؟
فيها أمران، قسم قال: املنادي هو 
جربيــل، كان هنــاك أكمــة تحتهــا، 
أســفل منهــا )أكمــة يعنــي مجموعة 
أســفل  مــن هنــاك  فناداهــا  شــجر( 
مــا هــي عليــه، وقســم قــال: عيــى 
ناداهــا  الــذي  هــو  الســام(  )عليــه 
تحتهــا،  فهــو  ولدتــه  أنهــا  باعتبــار 
قسم قال: املنادي جربيل، وقسم 
قــال: هــو عيــى )عليــه الســام(: 

ا(. يًّ )َقْد َجَعَل َربُِّك َتْحَتِك َسِ
الــذي  هــو  *وأيًضــا ســيدنا عيــى 
ْخَلــِة  النَّ ِبِجــْذِع  ِإَلْيــِك  )َوُهــزِّي  قــال: 

ا( )25(.  ُتَساِقْط َعَلْيِك رَُطًبا َجِنيًّ
اللغــة  حيــث  مــن  أيًضــا  الــري 
يكــون  أن  إمــا  أمريــن:  يحتمــل 
ألنــه  املــاء  فيــه  يــري  ألنــه  النهــر 
َعْيًنــا(  َوَقــرِّي  ِب  َواْشَ )َفــُكِي  قــال 
يكــون  أن  الــري  ويحتمــل   ،)26(
الشــأن  الرفيــع  الســيد  الرجــل  هــو 
يكــون  أن  إمــا  املقصــود  والقــدر،  
النهــر أو يكــون الشــخص، والقائــل 
واآليــة  وعيــى،  جربيــل  يحتمــل 
ســيدنا  أنــه  إىل  وأميــل  تحتمــل، 

عيى.
معنــى  أليــس  لكــن  تحتمــل،  اآليــة 
تحتــك هكــذا، يعنــي أســفل منهــا، 
فمرة يقول: )َقْد َجَعَل َربُِّك َتْحَتِك 

ــا )24(، ومــرة يقــول )َفَناَداَهــا  يًّ َسِ
ِمن َتْحِتَها( )24(؟

والبعيــد،  القريــب  تحتمــل  تحــت 
الولــد أقــرب مــن املاء، هي ليســت 
والنهــر  أقــرب  الولــد  املــاء،  عــى 
واللغــة  معــن،  حــد  إىل  بعيــد 

تحتمل. 
هل وجود الري تحتها يجعلها ال 
ــا كان هــذا الــري النهــر  تحــزن؟، أيًّ
أو ســيدنا عيــى رجــًا ســيًدا يف 

قومه؟
فــرق بــن واحــد سي رفيــع الشــأن 

وواحد همل.
الــذي  هــو  عيــى  الوليــد  كان  إذا 
دلهــا  الــذي  هــو  فيقولــون  ناداهــا 
أثبــت  تــأكل مــن الرطــب، وقــد  أن 
العلــم أن الرطــب هــو الــذي ســهل 
عمليــة الوضــع، فــإذا كان هو الذي 
عاقــة  فــا  تحتهــا،  مــن  ناداهــا 
الرطــب بالوضــع؟، وهــل هــو الــذي 

قال لها هزي إليك بجذع النخلة؟
هــو  تكّلــم،  قــد  كان  إن  ال،  ملــاذا 
َتَرِيــنَّ  ــا  )َفِإمَّ لهــا:  وقــال  كّلــم قومــه 
ِمــَن اْلَبــَرِ أََحــًدا َفُقــوِل ِإينِّ َنَذرُْت 
اْلَيــْوَم  ــَم  ُأَكلِّ َفَلــْن  َصْوًمــا  ِللرَّْحَمــِن 
ا( )مريــم: 26(، وأشــارت إليــه  إِنِســيًّ
آَتــايِنَ  ــِه  اللَّ َعْبــُد  ِإينِّ  )َقــاَل  فقــال: 

َوَجَعَلِنــي  ــا،  َنِبيًّ َوَجَعَلِنــي  اْلِكَتــاَب 
َوَأْوَصــايِن  ُكنــُت  َمــا  َأْيــَن  ُمَبــاَرًكا 
ــا(  َحيًّ ُدْمــُت  َمــا  َكاِة  َوالــزَّ ِة  ــاَ ِبالصَّ
الــذي يقــول هــذا أال يقــول   ،)31(
يقــول  ذاك  يقــول  الــذي  هــذا؟!، 
الــكام  هــذا  يتكلــم  الــذي  هــذا، 
أال يقــول غــريه؟!، ويقــال إن التمــر 

تحتاج له النفساء.
*وقولــه )تعــاىل(: )َقاَلــْت ِإينِّ أَُعوُذ 
ــا(  َتِقيًّ ُكنــَت  إِن  ِمنــَك  ِبالرَّْحَمــن 

)18(؟
ذهبــت  عندمــا  هــذه  قبــل،  هــذه   

تغتسل، هذه غري. 
إذن )مــن تحتهــا( يعنــي مــن تحــت 
األكمة، وأنت متيل إىل أنه سيدنا 

عيى؟
قسم ذهب إىل أنه سيدنا جربيل، 
ســيدنا  أنــه  إىل  ذهــب  وقســم 
َتْحَتــِك  ــِك  َربُّ َجَعــَل  )َقــْد  عيــى، 
ا( قسم يقول الري هو النهر  يًّ َسِ
ِب َوَقرِّي َعْيًنا(  بدليــل )َفــُكِي َواْشَ
واشب  التمــر  مــن  فــكي   ،)26(
مــن النهــر، وقســم يقــول الري هو 

الشخص السّيد، ساة القوم.
 لكن قد يكون معنى النهر أقوى؟

ِب َوَقرِّي  نعــم، بدليــل )َفــُكِي َواْشَ
َعْيًنا(.

إىل روح البحر..
ضاقت عيَّ وقد قصدُتَك شاكًيا

فْأُمْر جموَع املوِج باإلنصاِت
ُة أحِضي قل للمويجِة يا ُبنيَّ

شاَي الحديِث ونظفي الناياِت
ُة قد أىت قل للمويجِة يا ُبنيَّ

صحبي جميًعا حن حلَّ اآليت
وابُسْط لنا هذي الرماَل صحائف

إنَّ الرماَل كتومُة الصفحاِت
واكتْب مباِئَك يا صديُق قصائدي
وامسْح مباِئَك يف الدجى أبيايت

 سياَن ماؤك كاتًبا أو ماسًحا
أُياُم ماٌء حن تْعَبُث ذايت؟
وتنئُّ يف صَخٍب وأكتُم آهتي

َزَبٌد أنيُنَك واملدى آهايت
واملاُء ِحمُلَك ما أخفَّ ثقيَلُه

ِحمي الثقيُل؛ فقد حملُت حيايت!

قصيدة إلى روح البحر
بقلم الشاعر: محمد العكشية

فروق في الصيغة وفروق في المعنى
  الساء والسموات:

أخــرى  تــارة  ومجموعــة  تــارة  مفــردة  تــأىت  ألفــاظ  هنــاك 
وذلــك لحكمــة مثــل: )الســموات والســاء( فحيــث ُأريــد 
العــدد أىت بصيغــة الجمــع الــدال عــى الســعة والعظمــة 
والكــرة "ســبح للــه مــا يف الســموات" أي جميــع ســكانها 
واحــدة  كل  أي  الســموات:  لــه  تســبح  كرتهــم،  عــى 
عــى اختــاف عددهــا، وحيــث ُأريــد الجهــة أىت بصيغــة 
املفرد: "ويف الساء رزقكم وما توعدون"، "أأمنتم من 

يف الساء أن يخسف بكم األرض".
الريح والرياح:

وتــأيت كلمــة الريــح مجموعــة يف ســياق الرحمــة، ومفردة 
يف سياق العذاب، وقيل كل يشء من الرياح يف القرآن 
رحمــة، وكل يشء فيــه مــن الريــح فهــو عــذاب, ولهذا ورد 
يف الحديــث: "اللهــم اجعلهــا رياًحــا وال تجعلهــا ريًحا"، 
وذلك ألن رياح الرحمة متعددة الصفات واملنافع, فإذا 
هاجــت منهــا ريــح ُأثــري لهــا من مقابلها ما يكر ســورتها 

فينشأ من بينها ريح لطيفة تنفع اإلنسان والحيوان.
النور- الظلات: 

وإفــراد  الظلــات  وجمــع  النــور  إفــراد  أيًضــا  ذلــك  ومــن 

الحــق  طريــق  ألن  الباطــل،  ُســبل  وجمــع  الحــق  ســبيل 
واحد، أما طرق الباطل فمتشــعبة ومتعددة, فالظلات 
ُطــرق الحــق, ووحــد  ُطــرق الباطــل والنــور مبنزلــة  مبنزلــة 
ول املؤمنــن وجمــع أوليــاء الكافريــن, ومــن ذلــك أيًضــا 
وردت النــار مفــردة، أمــا الجنة فــوردت مجموعة ومفردة؛ 
ألن الجنــان مختلفــة األنــواع فحســن جمعهــا والنــار مــادة 
واحــدة, وألن الجنــة رحمــة والنــار عــذاب فناســب الجمــع 

األوىل وإفراد الثانية متاًما عى نسق الرياح والريح.
السمع - البرص: 

ومن ذلك إفراد الســمع وجمع البرص، ألن الســمع غلب 
عليه وحدة املصدر ومتعلقه األصوات فقط، أما البرص 

فمتعلق باأللوان واألكوان، وهي حقائق مختلفة.
الصديق –الشافعون:

لقــد أفــرد الصديــق وجمــع الشــافعن: "فــا لنا من 
شافعن وال صديق حميم"، وذلك لكرة الشفعاء 
يف العــادة وقلــة الصديــق، فغالًبــا مــا نــرى الرجــَل 
إذا امُتحــن بظــامل أو مشــقة نهضــت جاعــة وافــرة 
لشــفاعته، وإن مل يســبق لــه بأكرهــم معرفــة، أمــا 

الصديق فقليل.

الخشية والخوف
املعنــى،  يف  متفقتــان  والخــوف  الخشــية  كلمتــي  أن  يظــن  كثــري 

والصحيح أن هناك فرًقا بن الكلمتن:
الخوف:

 مأخــوذ مــن ناقــة خوفــاء، أي بهــا داء وهــو نقــص أو عيــب فيهــا، 
ُف أمًرا يسرًيا. والخوُف يكون من ضعف الخائف، وإن كان امُلَخوِّ

الخشية: 
مأخــوذ مــن )شــجرة خشــية( مبعنــى يابســة أو جافــة ال حيــاة فيهــا، 

ا.  وتكون الخشية من ِعظم املختىش، وإن كان الخايش قويًّ
فالخشــية أعــى وأشــد مــن الخــوف، ولذلــك تــرد يف حــق الله مثل: 
"يخشــون ربهــم ويخافــون ســوء الحســاب"، و"إمنــا يخــىش اللــَه مــن 
عبــاده العلــاُء"، أمــا قولــه: "يخافــون ربهــم مــن فوقهــم" فهــي يف 
وصــف املائكــة وشــدة خلقهــم، فعــرب عنهــم بالخــوف لبيــان أنهــم 
إن كانــوا غاًظــا شــداًدا فهــم بــن يديــه )تعــاىل( ضعفــاء، ثــم أردف 
بالفوقيــة الدالــة عــى عظمتــه فجمــع بــن ضعــف الخائــف وعظمــة 

املخوف.

وقصته: 
يقال: إن أصله أن رجًا اشتهى مأدوًما )طعاًما مخلوًطا باإلدام( 
واألدم طعــام بــه دهــن، ومل يكــن عنــده ســوى املــاء، فأوقــد نــاًرا 
ووضع القدر عليها، وجعل فيها املاء وأغاه، وأكب عى املاء 
يتعلــل مبــا يرتفــع مــن بخــاره، فقيــل لــه مــا تصنــع، فقــال: أشــوي 

املاء، فضب به املثل.

إشراقات التراث

معنــى المثــل: يقــال حيــن تســوء 
حالــة أحد وينفــد ماله فصار بحيث 
للطبيــخ،  شــهوة  المــاء،  يشــوي 
ويقصــد بـ)مــاء القــراح(: أي المــاء 
الذي ال يخالطه وال يشوبه شيء.

بات فالن 
يشوي القراح

• ال تقل: "أقســم بأن يفعل"، بل قل: "أقســم 
عــى أن يفعــل"؛ فالبــاء تدخــل عــى املقســم 

به ال جواب القسم.
•  ال تقل: "رضخ لألمر" بل قل "أذعن لألمر"، 

رضخ مبعنى كر اليشء اليابس أو
أعطى قليًا.

• ال تقــل: "أدمــن عــى الــيشء"، بــل قــل: 
"أدمــن الــيشء"، فعــل أدمــن متعــد بغــري 

حرف جر.
• ال تقــل: "زالل البيــض"، بــل قــل اآلح، فلفــظ 

زالل ال تطلق عى البيض.
• ال تقل: "رش امللح عى الطعام"، بل قل: 
خــاص  الــرش  ألن  الطعــام"،  عــى  امللــح  "ذر 

باملاء والسوائل.
•  ال تقــل: "الرفــات الباليــة"، بــل قل: "الرفات 

البال"، الرفات مذكر.

صحح قولك

أيها البحر
من كتاب وحي القلم 

مصطفى صادق الرافعي

لمسات بيانية
د. فاضل السامرائي
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ماذا يقول الشباب عن االنتخابات المقرر إجراؤها؟

أحالم مستغانمي من بنات األفكار

غزة/ هدى الدلو:
لنحــو  ســانحة  الفرصــة  تكــون  قــد  مــرة  أول 
الغربيــة  الضفــة  فــي  جديــد  ناخــب  مليــون 
وقطــاع غــزة لــإدالء بأصواتهم أو الترشــح في 

انتخابات المجلس التشــريعي ورئاســة السلطة 
الفلســطينية، مــع إصــدار مرســومين بإجرائهما 

خالل األشهر المقبلة.

ويأمــل مواطنــون مــن فئة الشــباب في حديث 
مــع صحيفة »فلســطين« أن تجــرى االنتخابات، 

وتفضي إلى تحسن في أوضاعهم الحياتية.

الشــاب يــارس الطويــل )28 عاًمــا، مــن مدينــة غــزة( يأمــل 
إجــراء انتخابــات نزيهة، هدفها "تحقيق مصلحة الشــعب 
خطــوة أوىل ثــم أهــداف فئــة الشــباب بتوفــر حيــاة كرميــة 
لهــم، فهــي التــي عانــت وال تــزال مــن الســنوات املاضيــة 

بسبب االنقسام".
وطمــوح  آمــال  تلبــي  أن  االنتخابــات  مــن  الطويــل  ويرجــو 
الشعب وتعوضه عن معاناته، وتوحد الصف الفلسطيني 
بجميــع أطيافــه، وأن تثبــت الربامــج االنتخابيــة عىل قضايا 
ومبادئ الفلسطينيني التي من األولويات، والتوافق عىل 

الربنامج املقاوم.
ومع ذلك يفصح عن مشاعر بداخله مختلطة بني الخوف 
االنتخابــات،  تجربــة  ســيخوض  مــرة  أول  لكونــه  واألمــل، 
مضيًفــا: "أخــاف أن أضــع آمــايل يف هــذه االنتخابــات ثــم 

وتقــول العرعــر: "نرجــو أن تكــون انتخابــات نزيهــة تحقــق 
بأهــايل  الشــعب كافــة، بحيــث تهتــم  طموحــات أطيــاف 
القضايــا  كل  تكــون  وأن  واألرسى،  والجرحــى  الشــهداء 

حارضة يف الربامج". 
وتــرى أن األفــق يتســع أمــام الفــرج ألبناء شــعبنا، وأن يكون 

ذلك بوابة لتحسني أوضاعهم االقتصادية واملعيشية.
نفــي  إرشــاد  خريجــة  عاًمــا،   26( مســعود  إســام  أمــا 
وتحلــم بوظيفــة بشــهادتها الجامعيــة( فاملشــاعر عندهــا 
متداخلــة بــني أن تخــوض تجربــة االنتخــاب أول مــرة وتعــرب 
عــن حقهــا الرشعــي يف التصويــت، واليــأس مــن الوضــع 

القائم يف حال مل تحدث االنتخابات أي تغير.
ومــع ذلــك تقــول: "أمتنــى عــىل املســؤولني واملرشــحني 
االهتــام بقضايــا الشــعب، خاصــة الشــباب، وأن يتمكنوا 

من تلبية أبسط الحقوق يف الحياة الكرمية". 
شــهادة  عــىل  الحاصــل  اللــه  خلــف  معــاذ  والشــاب 
خــاص  مــرشوع  إىل  ولجــأ  التمريــض،  يف  البكالوريــوس 
حــر  فلســطيني  كأي  مشــاعره  عمــل،  فــرص  توافــر  لعــدم 
يقــول:  االنتخــاب،  يف  يشــارك  مــرة  وأول  وطنــه  ويحــب 
لحــل  عنــي  وينــوب  ســيمثلني  مبــن  فخــر  مشــاعر  "لــدي 
مشــاكل الشــباب، خاصــة نحــن جيــل التســعينيات الذيــن 

فقدنا كل األمل".
ويتابــع حديثــه: "بــكل قــوة سأشــارك لرفــع الثقل املوجود 
عىل صدرونا، نحن الشباب، ولتغير الواقع ومتثيلنا يف 

الربملان الجديد، بإذن الله".
ويضمر خلف الله يف قلبه آمااًل تجاه هذه االنتخابات أن 
تحقــق طمــوح الشــباب الفلســطينيني يف مختلــف أنحــاء 
العــامل، إلظهــار الصــورة املرشقــة لهــذا الشــعب املعطاء، 

والباذل روحه وحياته من أجل تحرير وطنه. 
وتعــرب الشــابة العرشينيــة بــدور شعشــاعة عــن مشــاعرها 
بالفرحة والبهجة، لكونها ستتمكن هذه املرة من مارسة 

حقها يف االنتخابات.
وســتجعل لذاتها دوًرا فيها بإقناع الناس مبارســة حقهم 
الرشعي، وســتختار من ســيحقق طموحها شــابة وخريجة، 

ويعوضها عن سنوات ضاعت من حياتها دون فائدة.
أمــا أحمــد النجــار )30 عاًمــا، من خان يونس( الذي يعمل 
فيهــا  ميكنــه  التــي  األوىل  املــرة  فتلــك  ــا  صحفيًّ مصــوًرا 
مارســة االنتخابــات، لكنــه ســيمتنع عــن التصويــت، كــا 

يقول

تخيب"، مبيًنا أن ذلك سيمثل "كابوًسا للشباب".
يأمــل الطويــل أن تتحســن الظــروف وتتوافــر حيــاة كرميــة، 
ويتوحد الشعب الفلسطيني عىل كلمة واحدة، وتصبح 

الخافات وراء ظهر الجميع.
أمــا الشــابة العرشينيــة إرساء العرعــر التــي تحمل شــهادة 
البكالوريــوس يف الصحافــة واإلعــام فــرى أن االنتخابــات 
متثــل للشــباب "حلــًا" انتظــروه منــذ ســنني، خاصــة أنهــم 

سيخوضون التجربة أول مرة يف الحياة.
وتتمنــى عــىل الدعايــات االنتخابيــة أن تحمــل برامــج تلبــي 
احتياجــات الشــباب يف غــزة والضفــة، وتحقــق طموحهــم 
وأهدافهم بعد السنوات الصعبة التي مروا بها مع الوضع 
الــكاريث، وأن تكــون قابلــة للتحقيــق ال حــرًبا عــىل الــورق، 

خاصة التي تتعلق بالشباب واملرأة.

1.349.931
عدد المسجلين لالقتراع حتى 1 يناير 2006م.

نحو مليون ناخب جديد
- أذكــر تلــك املقولــة الســاخرة: مثة نوعان 
يف  يشــكون  الذيــن  أولئــك  األغبيــاء:  مــن 
كل يشء، وأولئــك الذيــن ال يشــكون يف 

يشء.
- نحــن ال نشــفى مــن ذاكرتنــا، ولهــذا نحــن 
نكتــب، ولهــذا نحــن نرســم، ولهــذا ميــوت 

بعضنا أيًضا.
تقــوى والشــكوى  اللــه  يــدي  بــني  البــكاء   -
لغــره مذلــة، هــل فكــرت يوًمــا أنــك غاليــة 

عىل الله؟
- رجال اإلنرنت أقوال با أفعال، وفتيات 
ملخــص  عقــل،  بــا  عواطــف  اإلنرنــت 

بسيط لواقع نعيشه.
- مثة حزن يصبح معه البكاء مبتذاًل، حّتى 
البــكاء؟!،  فلــَم  نبكيــه،  ملــن  إهانــة  لكأنــه 
دامًئــا  يأخــذون  يذهبــون  الذيــن  مــادام 
مساحة منا، دون أن يدركوا، هناك حيث 
هم، أننا، موًتا بعد آخر، نصبح أوىل منهم 

بالرثاء.
- مــا قــد يبــدو لــك خســارة قــد يكــون هــو 
بالتحديد اليشء الذي سيصبح فيا بعد 
مسؤواًل عن إمتام أعظم إنجازات حياتك.

جــر  عــىل  هكــذا  ولــدوا  أنــاس  هنــاك   -
رصيفــني  بــني  العــامل  إىل  جــاؤوا  معلــق، 

- فكم من األشياء قد تحدث لنا بسبب ما 
نقــرأ, ذلــك أن مثــة قــراءات تفعــل بنــا فعــل 

الكتابة، وتوصلنا إىل حيث ال نتوقع.
- ليســت الروايات ســوى رسائل وبطاقات 
نكتبهــا خــارج املناســبات املعلنــة لنعلــن 

نرشتنا النفسية ملن يهمهم أمرنا.
- الحاملــون يســافرون وقوًفــا دامًئــا, ألنهــم 
يأتون دامًئا متأخرين عن اآلخرين بخيبة.

متلــك  أن  هــي  الســعادة  أن  اكتشــفت   -
مرشوًعــا، أمــا العافيــة فهي أن تضحك من 

القلب.
يقصــد  أن  دون  منــك,  ينــال  مــن  مثــة   -
حــد  عليــك  باســتحواذه  إمنــا  إيــذاءك, 

اإليذاء. 
ولكــن  الســعادة،  يف  ليســت  الصعوبــة   -
يف تفــادي التعاســة التــي يســببها الســعي 

إليها.
الخــارج,  لينظــر إىل  يفتــح شــباكه  املــرء   -
ويفتــح عينيــه لينظــر إىل الباطن, وما النظر 
سوى تسلقك الجدار الفاصل بينك وبني 

الحرية.
- ليــس هنــاك خطــر يف أن تكــون الباخــرة 
يف املــاء, املهــم أال تــرك املــاء يخرقهــا 

فتغرق.

مجــرى  وســط  ولــدوا  وقارتــني،  وطريقــني 
الريــاح املضــادة, وكــربوا وهــم يحاولــون أن 

يصالحوا بني األضداد داخلهم. 
- مل أكن أعرف أن للذاكرة عطًرا أيًضا، هو 

عطر الوطن.
تغــر  أن  األماكــن  عــىل  يجــب  أحيانــا   -
عليــه  أصبحنــا  مــا  تطابــق  يك  أســاءها 

بعدها وال تستفزنا بالذاكرة املضادة.
العدســة  نضبــط  أن  تريدوننــا  كيــف   -

وعيوننا مليئة بالدموع؟!
الصــواب،  عــىل  ســيدلك  الزمــن  وحــده   -

عندما يفقد اآلخرون صوابهم.
- إن كل مــا ميكننــا تخيلــه قابــل للتحقيــق، 
عــىل  نثابــر  وأن  ــا،  حقًّ نريــده  أن  يكفــي 

حلمنا.
- يحــدث للحيــاة أن تهــدي إليــك الــيشء 
الــذي تحبــه أكــر يف املــكان الــذي تكرهــه 
أكــر، فلطاملــا أذهلتنــي الحيــاة مبنطقهــا 

غر املتوقع.
- وحدهم األغبياء ال يغرون رأيهم.

الوقــت  يكــون  متــى  نعــرف  بالصمــت   -
صحيًحا أو خطأ.

- الغمــوض مصمــم أزيــاء انتقــايئ، ال يضع 
توقيعه إال عىل تفاصيل الكبار.

- ال أحــد بإمكانــه أن يهــدي إليــك النســيان 
قبــل وقتــه أو يبيعــك إيــاه قبــل أن يتفتــح 
بأملــك  تقتنيــه  أن  عليــك  أغصانــه,  عــىل 
العملــة  هــي  هــذه  ودموعــك,  وأرقــك 
الوحيــدة التــي تتعامل بها األحاســيس يف 

مواجهة الفقدان.
- منطــق املســنني والبســطاء يجــردك مــن 
منطقك، من األفضل أال تجادلهم يف عمر 
مــن القناعــات، ألنهــم يف جميــع الحــاالت 

أصبحوا أكرب من أن يغروا رأيهم.
- مثــة يشء يف طفولتــك حــدث دون أن 
ذلــك، كل يشء ســيدور حولــه إىل  تعــي 

آخر لحظة من حياتك.
بإمكانــك أن  عــاد  مــا  الــذي  - امليــت هــو 
يف  بإمكانــه  زال  مــا  لكــن  شــيًئا,  تعطيــه 

الغياب أن يعطيك ما شاء من األمل.
اخرعــوا  الحيــاة  يف  املتفوقــني  كل   -
املعــارك  يف  الفــوز  تدريــن؟  طريقتهــم، 
أجمــل،  يجعلنــا  الكبــر  الشــأن  ذات 
الحظــِت  أمــا  دامًئــا،  جميلــون  الناجحــون 

هذا؟
يشــق  حــني  الصائــم  فرحــة  خــربت  هــل   -
فــاز  مــن  فرحــة  هــي  كذلــك  الفطــر؟، 

بالنسيان بعد حرمان وصرب.

مجموع أعداد المسجلين لالقتراع ممن 
بلغوا 17 عاًما وأكثر في كل المراكز 

2.202.738

حتى تاريخ 19 آذار 2019م.

المصدر/ الموقع اإللكتروني للجنة االنتخابات المركزية - فلسطين.

58.253 أقل من 18 عاًما.

299.650 من 18-22 عاًما.

512.203 من 23-30 عاًما.

515.524 من 31-40 عاًما.

360.308 من 41-50 عاًما.

248.025 من 51-60 عاًما.

208.775 أكبر من 60 عاًما.
مجموع أعداد المقترعين في 

االنتخابات التشريعية عام 2006م

1042424
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 - عدم اكتراث 

2 - طيب الطعم – 
مناقشة ال فائدة منها 

معكوسة 
3 - للنداء – حرف + فقر 

4 - حد الزاني المحصن 
معكوسة – در 

5 - ناقة مبعثرة + من 
األسماء الخمسة + في 

الوجه
6 - من األنبياء + من 

األقارب 
7 - زهرة معكوسة + 

جمع تل 
8 - نصف يبني  + بيت الثور

9 -الغزوة التي قامت 
بسبب امرأة غزوة ــــــــــ

العمودي:
1 - المعركة التي كانت 

سببا في تعجيل جمع القرآن 
الكريم

2 - غباء – قرض
3 - شاي باالنجليزي – عبودية 

– مرض صدري 
4 - اسم إشارة – أوسع البحار 
الداخلية في العالم معكوسة 

5 - حيوان مائي له رئتان + 
سقي 

6 - االسم األخر لسورة غافر 
+ طري 

7 - صغير النعامة + للتحسر 
+ عكس الحق 

8 - قلب معكوسة + سبب 
+ حرف 

9 -مختلفان – متشابهان 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

الشاعر الذي يلقب بشاعر النيل 
يتكون من مقطعين ) 11 حرًفا (

 أحمد شوقي – المنفلوطي – أبو العالء 
– المعري – الفرزدق – األخطل – المتنبي – 

الخنساء – جرير – عنترة – جميل – الحمداني – 
حسان – أنس – ن – د 

حل الكلمة الضائعة

حافظ إبراهيم

 

الثلوج تكسو مدينة إسطنبول يف تركيا              ) األناضول (

للمرة األوىل منذ 50 عاًما.. 
قرش يفتك برجل يف نهر 

كانربا/ وكاالت:
يف حــادث هــو األول مــن نوعــه منــذ نحــو نصــف قــرن، هاجمــت ســمكة قــرش رجــا كان يســبح يف 

نهر سوان مبدينة بريث األسرتالية.
وقضمــت الســمكة فخــذ الرجــل، يف أول هجــوم مــن هــذا النــوع يف النهــر منــذ نحــو 50 عامــا، 

بحسب صحيفة "دييل ميل".
ورجــح مســؤولون أن الرجــل تعــرض لهجــوم مــن ســمكة مــن فصيلــة القــرش الثــور طولهــا بــن مرتين 

وثاثة أمتار وهو يسبح صباحا قبالة ساحل محمية باكوول ريتش يف بريث.
وقالــت متحدثــة باســم خدمــة اإلســعاف املحليــة إن الرجــل ُنقل إىل مستشــفى بريث املليك يف 

حالة خطرية.
وذكرت وسائل إعام محلية أن الرجل يف الخمسينيات من عمره، وحالته باتت مستقرة.

وتشــتهر مدينــة بــريث الواقعــة يف غــريب أســرتاليا وســواحلها بانتشــار أســاك القــرش األبيــض 
الكبري، وشهدت عدة هجات من هذه األساك.

ويف األســابيع املاضيــة أغلقــت الســلطات بعــض الشــواطئ بســبب زيــادة ظهــور القــروش يف 
املنطقة.

وتنــدر هجــات القــرش يف نهــر ســوان الــذي يصــب يف املحيــط عنــد مدينــة فرمينتــل الســاحلية 
جنويب بريث. وكان آخر هجوم من هذا النوع يف املنطقة يف 1969.

مادة تضاف إىل الشاي 
تقتل الخاليا الرسطانية

لندن/ وكاالت:
قال علاء من جامعة كاالبريا اإليطالية وجامعة سالفورد الربيطانية: إن نبات )الربغموت( يقتل 

الخايا الرسطانية.
ووجد الخرباء أن ماديت )الربوترييدين( و)امليليتيدين( املوجودة يف الربغموت تثبط إنزميات 

الكوليسرتول وتساهم يف موت ووقف انقسام الخايا الجذعية الرسطانية.
والحــظ الباحثــون، أنــه عــى عكــس عقاقــري )الســتاتن( املســتخدمة يف الطــب الحديــث، فــإن 

الربغموت ليس له آثار جانبية خطرية.
ســامة ملحاربــة  غــري  لصنــع عقاقــري جديــدة  الربغمــوت  اســتخدام  أنــه ميكــن  العلــاء  ويعتقــد 

الرسطان، بحسب ما نرش يف مجلة "بيوإنريجيتكس".
يف وقت سابق، أظهرت دراسة أجراها فريق من العلاء يف سويرسا فاعلية استخدام البكترييا 

املغناطيسية الستهداف األورام مبارشة يف األدوية القاتلة للرسطان.

عالمات خِطرة الرتفاع 
ضغط الدم لدى الشباب

برلن/ وكاالت:
نصحــت الجمعيــة األملانيــة للطــب الباطنــي الشــباب بتوخــي الحــذر مــن عامــات خطــرة الرتفــاع 
ضغط الدم. ومن بن هذه العامات، اضطرابات النوم والصداع والدوخة. إذا كان ضغط الدم 
مرتفًعــا بشــدة، فقــد يعــاين املــرىض مــن أمل مفاجــئ يف الجــزء العلــوي مــن الجســم أو خفقــان 
شــديد أو ضيــق يف التنفــس. ووفقــا للطــب الباطنــي األملــاين، عــدم معالجــة ارتفــاع ضغــط الدم 
لفرتة طويلة ميكن أن يسبب تلف األعضاء مع الوقت. وقدمت الجمعية عدة تدابري احرتازية 
ملراقبــة ضغــط الــدم: قيــاس ضغــط الــدم بشــكل منتظــم. ومــن املهــم عــدم اســتبعاد األعــراض 

املحتملة وفحص ضغط الدم بشكل منتظم أو قياسه من قبل املتخصصن.
الكشــف املبكــر لألعــراض. وأكــد رئيــس الجمعيــة الربوفيســور سيباســتيان شــيلونج، أن ارتفــاع 
ضغط الدم الرشياين، هو أكرث األمراض الداخلية شــيوًعا، خاصة بن الشــباب الرياضين. لذا 

ينصح الكشف عن األعراض املحتملة يف وقت مبكر.
وغالًبا ما يظهر املرض آثاره عند التقدم بالعمر، خاصة بعد سن الخمسن، عى سبيل املثال 

عى شكل قصور القلب أو السكتات الدماغية أو أمراض الكى.
تغيــري منــط الحيــاة أوال ثــم تنــاول الــدواء. عــادة يحــاول األشــخاص التحكم يف ارتفــاع ضغط الدم 

عن طريق تغيري منط حياتهم. ولكن إذا مل ينجح ذلك، فيمكن أيًضا تناول األدوية.
الحد الصحي للضغط هو 140 إىل 90 مم زئبق. يعترب ضغط الدم مفرطا إذا كانت قيمته تبلغ 
أو تزيد عن 140/90 مم زئبق باستمرار. ولكن هناك خطر اإلصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية 

عند أقل من هذه العتبة.

بيع مفتاح زنزانة نابليون 
بمنفاه يف مزاد بـ92 ألف يورو

لندن/ وكاالت:
بيع مفتاح الغرفة التي تويف فيها نابليون بونابرت يف جزيرة سانت هيلينا حيث نفاه الربيطانيون 

مقابل 81900 جنيه إسرتليني )92 ألف يورو(، وفق ما أعلنت دار مزادات "سوذبيز".
وشــارك 11 شــخًصا يف املــزاد عــى هــذه القطعــة املعدنيــة التــي يبلــغ طولهــا 13 ســنتيمرًتا 
والتــي بيعــت بســعر يفــوق بـــ16 مــرة تقديرهــا األويل الذي كان يرتاوح بــن 3000 و5000 جنيه 

إسرتليني )5500 يورو(. 
وُعــرث عــى املفتــاح "يف مظــروف كان يف صنــدوق منــزل اســكتلندي"، عــى مــا أوضــح يف بيــان 
ديفيد ماكدونالد املتخصص يف األثاث الربيطاين يف "سوذبيز" قبل عملية البيع، وفًقا لوكالة 

"فرانس برس".
وأضــاف أن "األرسة التــي كانــت متلكــه، علمــت أن املفتــاح كان موجــوًدا يف مــكان مــا، لكنــه كان 
مخفًيــا". وجلــب جنــدي يدعــى تشــارلز ريتشــارد فوكــس كان يف جزيــرة ســانت هيلينــا بعد وفاة 
اإلمرباطــور الفرنــي عــام 1821، املفتــاح إىل اســكتلندا ليقدمــه لوالدتــه التي كانت "من أشــد 

املعجبن" بالحاكم السابق، لدرجة أنها أرسلت له حلويات وكتبا أثناء أرسه.
وعرث أحفادها يف النهاية عى املفتاح وقرروا بيعه يف مزاد.

قــال ماكدونالــد "غالبــا مــا نــرى متعلقات مرتبطة بنابليون، كلوحات أو قطع أثاث من أحد منازله 
الرائعــة، لكــن مثــة يشء قــوي جــدا فيــا يخــص هــذا املفتــاح خصوصــا إنه يأيت مــن املكان الذي 

سجن فيه ومن الغرفة التي تويف فيها".
وكان فوكــس قــد ســحب املفتــاح بنفســه مــن قفلــه خال زيارة للمكان بعــد وفاة نابليون، وفق ما 

أوضح يف مذكرة مؤرخة يف 6 أيلول/سبتمرب 1922 بيعت مع املفتاح.
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المجلس األعلى للرياضة
يقدم المنحة المالية ألندية الدرجة الثانية اليوم

إنشاء صندوق الزواج للرياضيين برأس مال مليون شيقل 
وتنظيم مبادرة تطوعية في ذكرى استشهاد "سعيد صيام" 

غزة/فلسطني:
يســتكمل املجلــس األعــى للرياضــة، اليــوم، مراحــل الدعــم املــايل 
حيــث  األنديــة،  عــى  املاليــة  املنحــة  توزيــع  خــال  مــن  لألنديــة، 
ســُيقدم املنحــة املاليــة ألنديــة الدرجــة الثانيــة بقيمــة تصــل )50( 
ألف دوالر، وذلك عند الساعة العارشة والنصف صباحا يف مجمع 

فلسطني الريايض، بحضور رؤساء ومندويب األندية.
وأوضــح عبــد الســام هنيــة مســاعد األمــني العــام للمجلــس، حرصــه 
عى توفري اإلمكانات والتخفيف من أعباء األندية يف ظل األوضاع 

االقتصادية الصعبة.
ألنديــة  دوالر  آالف   )108( تقديــم  األوىل  املرحلــة  وشــملت 
رســوم  وتســديد  دوالر،  ألــف   )48( واألوىل  املمتــازة  الدرجتــني 
ومخصصات عن األندية لصالح اتحاد كرة القدم بقيمة سبعة آالف 

دوالر.
مبادراته التطوعية يف ذكرى استشهاد سعيد صيام

مــن جهــة أخرىـــ افتتــح املجلــس برنامــج املبــادرات التطوعيــة بحملــة 
الريــايض، مبشــاركة جميــع موظفــي  تنظيــف يف مجمــع فلســطني 
املجلس، وتجمع املوظفون يف بداية العمل يف ملعب فلسطني 
وألقــى عبــد الســام هنيــة مســاعد أمــني عام املجلــس، كلمة رحب 
مديــر  املــري  محمــد  الدكتــور  والحضــور  املوظفــني  بكافــة  فيهــا 
عــام التخطيــط ورســم السياســات باألمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء، 

ومصعب صيام نجل الشهيد سعيد صيام.
وقــال هنيــة إن املبــادرات التطوعيــة التــي ينظمهــا املجلــس متثــل 
لخدمــات  واملبــادرة  العمــل  عــى املســاهمة يف  تشــجيعية  بــادرة 
اجتامعية مامثلة، وأوضح أن هذه الفعاليات تتزامن مع إحياء يوم 
الشــهيد الفلســطيني وأنــه يف ذكــرى استشــهاد ســعيد صيــام وزيــر 
الداخليــة األســبق، وقــادة الثــورة الفلســطينية صــاح خلــف وفخــري 

العمري وهايل عبد الحميد.
وأشــاد الدكتور محمد عمر املري مبا يقدمه املجلس من برامج 

نوعية وخدمات كبرية للقطاع الريايض، ومتنى التوفيق للمشاركني 
يف برامج العمل التطوعي وتقديم املزيد من املبادرات املميزة.

أمــا مصعــب نجــل الشــهيد ســعيد صيــام فشــكر مبــادرة املجلــس 
وإحيــاء ذكــرى الشــهداء وذكــرى والــده الشــهيد، وأبــدى ثقته بجهود 

املجلس األعى وبرامجه النوعية.
الشــهيد  باســم  بعــد ذلــك توجــه املشــاركون لزراعــة شــجرة زيتــون 
ســعيد صيــام، تاهــا توزيــع املوظفــني يف العمــل التطوعــي حــول 
مجمــع فلســطني لتنظيــف املــكان وتعزيز الصــورة الحضارية للعمل 

التطوعي واملشاركة الفاعلة من املوظفني.
صندوق لزواج الرياضيين

كام وأعلن هنية، انطاق صندوق الزواج للرياضيني، مببلغ مبديئ 
مليون شيكل، من خال اتفاقية تفاهم ورشاكة مع رشكة "امللتزم" 
للتأمني واالستثامر، وقال إن الصندوق سيبدأ يف استقبال طلبات 

االستفادة من القرض الحسن للزواج مطلع شهر فرباير املقبل، 

وأوضــح أن االتفاقيــة ســتخدم القطــاع الريايض من العبني ومدربني 
مســاندة  يف  للمســاهمة  الرياضيــة،  املنظومــة  يف  وعاملــني 
الرياضيني املقبلني عى الزواج وتوفري جزء بسيط من االحتياجات 

بطريقة ميرسة وبدون فوائد مادية.
وأضاف هنية:" ســيتم تقديم مســاهمة بقيمة )1500( دوالر عبارة 
عــن احتياجــات عينيــة، يتــم تســديدها بقســط شــهري بقيمــة )70( 
دوالر، وبــدون أيــة فوائــد ماديــة"، ومتنــى أن تكــون هــذه االتفاقيــة 
مقدمــة للمزيــد مــن الربامــج التــي تخــدم األنديــة والرياضيــني ويف 

مجاالت أخرى تشمل مشاريع استثامرية، وبرامج التأمني.
للتخفيــف  خدمــة  يقــدم  الــزواج  دعــم  صنــدوق  قائــا:"  وأضــاف   
التــي يعيشــها  مــن األعبــاء املاديــة والظــروف االقتصاديــة الصعبــة 
املجتمــع الفلســطيني، ومنهــم قطــاع الرياضيــني، ســنقدم القــرض 
للرياضيــني املســجلني يف املجلــس األعــى وعــرب إجــراءات ســيتم 

اإلعان عنها الحقا".

غزة / وائل الحلبي:
ملواجهتــه  تحضــريًا  تدريباتــه  اليــوم  الوطنــي  املنتخــب  يختتــم 
الدوليــة الوديــة أمــام منتخــب الكويــت، والتي مــن املقرر إقامتها 

غدًا عى ستاد جابر األحمد آل صباح يف العاصمة الكويتية.
املــايض،  الخميــس  مســاء  الكويــت  إىل  وصــل  الفــدايئ  وكان 
لخــوض املبــاراة الوديــة التــي تعــد التجمــع األول للمنتخــب منــذ 
2020، حيــث مل يتمكــن مــن إقامــة أي معســكر تدريبــي  ينايــر 
بســبب تأجيــل مباريــات التصفيــات اآلســيوية املزدوجــة يف ظــل 

جائحة كورونا.
وخــاض الوطنــي تدريباتــه عــى مــدار اليومــني املاضيــني تحــت 
قيــادة الجزائــري نــور الديــن ولــد عــي، املديــر الفنــي للمنتخــب، 
الــذي يســعى للوقــوف عــى مســتوى جميــع الاعبــني مــن خــال 

التجربة الودية أمام الكويت.
يف  مبارياتــه  الوطنــي  املنتخــب  يســتأنف  أن  املقــرر  ومــن 
بلقــاء  القــادم،  مــارس  شــهر  مــن   25 يــوم  املزدوجــة  التصفيــات 
فيصــل  الشــهيد  ســتاد  عــى  ســيقام  الــذي  ســنغافورة  منتخــب 
الحســيني يف الجولــة الســابعة مــن التصفيــات، ويأمــل يف إحيــاء 
املؤهلــة  النهائيــة  للمرحلــة  للصعــود  املنافســة  مبواصلــة  آمالــه 
لــكأس العــامل، حيــث يقبــع الوطنــي يف املركــز الخامــس واألخــري 

برصيد 4 نقاط.
مــن  24 العبــًا جميعهــم  الكويــت  الوطنــي ملبــاراة  وتضــم قامئــة 
دوري املحرتفــني والدرجــة األوىل بالضفــة الغربيــة, ميثــل اللقــاء 
الظهــور  فرصــة  الجــدد  الاعبــني  ملنــح  الفنــي  للجهــاز  أهميــة 

والوقوف عى مستويات جميع الاعبني.

الفدائي يختتم تدريباته
قبل مواجهة منتخب الكويت غدًا

البهداري:
نادم على 

العودة للدوري 
بالضفة الغربية

غزة / وائل الحلبي:
املنتخــب  قائــد  البهــداري  اللطيــف  عبــد  أكــد 
الوطنــي الســابق والعب مركــز باطة انتهاء تريح 
بالتعــرض  مهــدد  وأنــه  الغربيــة،  بالضفــة  إقامتــه 
لاعتقال من قوات االحتال اإلرسائيي، وبالتايل 

ترحيله إىل غزة.
وأضــاف البهــداري أن كونــه أحــد ســكان غــزة واجــه 
صعوبــات كبــرية خــال ســفره ســواء مــع املنتخــب 
حــال  يف  أنــه  مبينــًا  فــردي،  بشــكل  أو  الوطنــي 
الغربيــة  الضفــة  إقامتــه يف  عــدم متديــد تريــح 
ســيتعرض لاعتقــال وإعادتــه إىل غــزة وحرمانه من 

مواصلة مشواره مع فريقه باطة.
وقــال البهــداري خــال لقــاء صحفــي مــع اإلعاميــة 
املوســم  إن  "إحنــا"،  تلفزيــون  عــرب  قيــش،  ليــى 
الحايل قد يكون األخري له كاعب، حيث يسعى 
اللعــب،  اعتزالــه  بعــد  التدريــب  مجــال  لدخــول 
وأنــه يعتــزم الحصــول عــى دورات تدريبيــة وقضــاء 
التــي  العربيــة  األنديــة  بعــض  فــرتات معايشــة يف 

سبق له اللعب فيها خال السنوات املاضية.
وأشار البهداري إىل أن تجربته مع نادي الوحدات 
كانت األفضل يف مسريته، وأنه نادم عى العودة 
لــو   ": قائــًا  الغربيــة  بالضفــة  املحرتفــني  لــدوري 
عــاد يب الزمــان لبقيــت محرتفــًا ومــا عــدت للدوري 

الفلسطيني أبدًا".

األمــور  بعــض  تغيــري  يتــم  أن  البهــداري  ومتنــى 
أن  عــى  بالضفــة،  املحرتفــني  بــدوري  املتعلقــة 
يف  باالحــرتاف  األجانــب  لاعبــني  الســامح  يتــم 
صفــوف األنديــة الفلســطينية، باإلضافــة لتقليــص 
عــدد األنديــة إىل 8 بــداًل مــن 12 ناديــًا وأن تقــام 
البطولة بنظام األدوار الثاثة، ليك تســتفيد الفرق 
مــن تجميــع أفضــل الاعبــني يف عــدد أنديــة أقــل 
البطولــة  عــى  باإليجــاب  ســينعكس  الــذي  األمــر 

واملنافسة ستزداد قوة.
اللعــب  قــرار اعتــزال  اتخــذ  أنــه  البهــداري  وأوضــح 
مــع املنتخــب الوطنــي بعــد االنتهــاء مــن املشــاركة 
إصابــة  أن  إال   ،2019 آســيا  كأس  بطولــة  يف 
املــري  يف  املحــرتف  صالــح  محمــد  زميلــه 
البورســعيدي، دفعتــه لاســتمرار بنــاء عــى طلــب 

اتحاد كرة القدم لحني عودة صالح من اإلصابة.

وتابــع البهــداري :"لعبــت للمنتخــب الوطنــي عى 
مدار 17 عامًا وقدمت كل ما لدي من إمكانيات، 
اإلنجــازات  مــن  العديــد  تحقيــق  يف  وســاهمت 
أبرزها الصعود لكأس آسيا مرتني والتتويج بلقب 

كأس التحدي 2014".
املنتخــب  عــن  حديثــه  البهــداري  ويواصــل 
الوطنــي:" لــو كان األمــر بيدي ســأتعاقد مع مدرب 
أجنبــي لقيــادة املنتخــب، لــيك ال يعرف أي العب 
أو أي نــاٍد ويقــوم ببنــاء منتخــب قوي وإظهار صورة 

وفلسفة مستقلة للمنتخب".
واستذكر البهداري زيارته للجزائر برفقة املنتخب 
الوطني قائًا:" عندما ذهبنا إىل الجزائر مل ينظروا 
يف جــوزات ســفر الاعبــني وقالــوا لنــا أنتــم هنــا يف 
بلدكــم لســتم غربــاء، وشــعرنا مبــدى حــب وعشــق 

الشعب الجزائري لفلسطني وألي زائر منها".

اعتقالي وترحيلي إلى غزة وارد هذه الفترة
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مدريد/ وكاالت:
يتنافــس برشــلونة وأتلتيــك بيلبــاو عــى ملعــب ال كارتوخــا للفــوز بــكأس 
الســوبر اإلســباين، يف نهــايئ ســتكون فيــه الحالــة البدنيــة لنجــم البارســا 
ليونيــل ميــي حاســمة بينــا يرغــب مــدرب الفريــق الباســي الجديــد، 
مارســيلينو جارســيا تــورال، يف تحقيــق املفاجــأة الثانيــة بعدمــا أقــى 

ريال مدريد يف نصف النهايئ والتتويج باللقب.
وتدور الشكوك حاليا حول مشاركة "الربغوث" يف املباراة النهائية من 
كأس الســوبر، ألنــه غــاب عــن مبــاراة برشــلونة أمــام ريــال سوســييداد يف 
نصــف النهــايئ بســبب آالم عضليــة شــعر بهــا خــال آخــر مبــاراة بالــدوري 

خاضها تحت إمرة مدربه الهولندي رونالد كومان.
ورافــق ميــي صبــاح أمــس بعثــة برشــلونة إىل إشــبيلية حيــث ســيقام 
النهــايئ، وبــات كل يشء يتوقــف حاليــا عــى تحســن حالتــه مــن عدمــه، 

خاصة أنه مل يشارك يف املران الجاعي للفريق الجمعة قبل السفر.
وبشــكل واضــح، يف ظــل وجــود ميــي أو بدونــه، أصبــح برشــلونة حاليــا 

فريقــا مختلفــا متامــا، إذ أنــه يف حالــة مشــاركته، يتيــح انطاقــه خيــارات 
لاعبني آخرين، يشعرون براحة كبرية إىل جانبه، خاصة بيدري ومؤخرا 
دي يونــج؛ وبدونــه، يكــون عمــل الفريق أكرث تناغا ويعتمد عى ظروف 

أخرى.
وســتكون املواجهــة هــي الرابعــة التــي يخوضهــا برشــلونة أمــام أتلتيــك 
الفريــق  بشــكل مجمــل لصالــح  مــا يصــب  اإلســباين،  الســوبر  يف كأس 
الكتالــوين الــذي فــاز يف مرتــني يف مقابــل واحــدة للباســكيني، كــا أنهــا 

املباراة الثالثة عرش للفريقني وجها لوجه يف نهايئ بشكل عام.
ويف بطولة كأس امللك، تواجه الطرفان تسع مرات، تفوق البارسا عى 

الفريق الباسي يف أغلبها بواقع )6-3(.
ومن بني العنارص الحاسمة أيضا يربز مارسيلينو جارسيا تورال، مدرب 
أتلتيــك الجديــد، الــذي قــاد يف مايــو 2019 فالنســيا يف نهــايئ كأس 
بشــهور، مل  إقالتــه  وبعــد   ،)2-1( بنتيجــة  برشــلونة  عــى  للفــوز  امللــك 

يستطع قيادة "الخفافيش" يف كأس السوبر 2019.

عــى  ملارســيلينو  الوحيــد  االنتصــار  كان  هــذا  أن  للدهشــة  واملثــري 
لــه أمــام الفريــق الكتالــوين يف مختلــف  برشــلونة مــن بــني 22 مواجهــة 
املسابقات، شملت 6 تعادالت و15 هزمية، آخرها قبل أيام قليلة يف 
ســان ماميــس، يف أول مبــاراة لــه مــع أتلتيــك، عندمــا تغلــب الكتالونيون 

عى الباسكيني بنتيجة )2-3(.
وينبغــي أن يفكــر كومــان فيــا ســيفعل يف حالــة غيــاب ميــي، وميكنــه 

الدفع بالتشكيلة األساسية التي طرحها أمام ريال سوسييداد.
ودون مشــاركة ميي، ســتتاح الفرصة لربايثوايت، وســيلعب جريزمان 
كرأس حربة، وإذا عاد األرجنتيني، فإن من سيعزز قلب الهجوم سيكون 

الفرني وسيلعب "الربغوث" مبزيد من الحرية.
بطــوالت  مــرة يف مباريــات حاســمة يف   12 برشــلونة وأتلتيــك  والتقــى 

الكأس، مع تفوق برشلونة بواقع )8-4(.
ويف كأس الســوبر تواجــه الفريقــان 3 مــرات بالنهــايئ، فــاز برشــلونة يف 

مباراتني وخرس واحدة.

لندن/ وكاالت:
مــع  اتفــاق  إىل  آرســنال،  وســط  العــب  أوزيــل،  مســعود  األملــاين  توصــل 

الجانرز بشأن الرحيل خال املريكاتو الشتوي الجاري.
ووفًقــا لصحيفــة "ذا صــن"، فــإن أوزيــل توصــل إىل اتفــاق مع آرســنال بشــأن 
فسخ العقد يف يناير الجاري، قبل انتقاله إىل صفوف فرنبخشة الرتيك.

وأشــارت إىل أن هــذا األمــر ســيجعل أوزيــل ينتقــل إىل الــدوري الــرتيك يف 
صفقــة مجانيــة، نظــري التخــي عــن راتبه حتى نهاية املوســم، والذي يبلغ 7 

مايني جنيه إسرتليني.
ويعــد مســعود أوزيــل مــن أصحــاب أكــرب الرواتــب يف الــدوري اإلنجليــزي 
املمتــاز، حيــث أنــه يحصــل عــى 350 ألف جنيه إســرتليني أســبوعًيا، وهو 

أعى راتب يدفعه أرسنال يف تاريخه.
ودخل أوزيل يف عاقة متوترة مع اإلســباين ميكيل أرتيتا، مدرب الجانرز، 
منــذ املوســم املــايض، مــا جعــل الاعــب األملاين ال يشــارك مع آرســنال 
منــذ مــارس 2020 حيــث غــاب الاعــب عــن كافــة مباريــات الفريــق التــي 

خاضها بعد استئناف املباريات عقب جائحة كورونا.

مدريد/ وكاالت:
كشــف تقريــر صحفــي إســباين، أن ريــال مدريــد حــدد ســعر ظهــريه األميــن 
ألفــارو أودريــوزوال، واملرشــح للرحيــل يف ســوق االنتقــاالت الشــتوية خــال 

يناير الجاري.
الــذي يضعــه  وابتعــد أودريــوزوال عــن حســابات مدربــه زيــن الديــن زيــدان، 
يف املركــز الرابــع يف ترتيــب ظهــراء الجانــب األميــن، بعــد داين كارفاخــال، 

ولوكاس فاسكيز، وناتشو فرنانديز.
لــن  مدريــد  ريــال  فــإن  اإلســبانية،  ديبورتيفــو"  "مونــدو  صحيفــة  وبحســب 
يقبــل بالحصــول عــى أقــل مــن 20 مليــون يــورو، مقابــل املوافقــة عــى بيــع 

أودريوزوال.
ويرحــب ألفــارو أودريــوزوال صاحــب الـــ25 عامــا، بخطــورة الرحيــل عــن ريــال 

مدريد، أمًا يف الحصول عى دقائق أكرث للمشاركة.
وكانــت أنبــاء قــد تــرددت عــن رغبــة فيورنتينــا اإليطــايل، يف ضــم أودريــوزوال، 

عى سبيل اإلعارة حتى نهاية املوسم.
املــايض  مــن املوســم  الثــاين  النصــف  خــاض  أودريــوزوال  أن  بالذكــر  جديــر 
معاًرا إىل صفوف بايرن ميونخ، وساهم يف تتويج الفريق البافاري بالثاثية 

التاريخية "دوري أبطال أوروبا، الدوري األملاين، كأس أملانيا".

لندن/ )أ ف ب(:
عرّب الســري أليكس فريغســون املدرب األســطوري ملانشسرت يونايتد اإلنجليزي 

عن سعادته العتزاله، قبل وصول الغريم ليفربول إىل قمة الـ"برميريليغ".
وقــاد فريغســون "الشــياطني الحمــر" إىل 13 لقبــًا يف الــدوري خــال فــرتة توليــه 
تدريبــه قبــل اعتزالــه يف 2013، ومنــذ ذاك الوقــت، عجــز يونايتــد عــن احــراز 

لقب الدوري وتجمد عداده عند 20 لقبًا آخرها مع املدرب األسكتلندي.
خافا لذلك، انتعش ليفربول مع قدوم املدرب األملاين يورجن كلوب، فأحرز 
لقــب دوري أبطــال أوروبــا 2019 بعــد عــام عــى وصافتــه، ثــم وضــع حــدًا لصيام 
دام ثاثة عقود بتتويجه بلقب الدوري اإلنجليزي يف موسم 2019-2020.

قبــل  ليفربــول  عــن  نقــاط   3 بفــارق  راهنــا  الصــدارة  عــى  يونايتــد  تربــع  وبرغــم 
يــرى  الــدوري عــى ملعــب "انفيلــد"، إال أن فريغســون  اليــوم يف  مواجهتهــا 

صعوبة يف إيقاف مسرية رجال كلوب.
وقــال: "هــا أنجــح فريقــني يف بريطانيــا، إذا اضفتــم كل القابهــا، يونايتــد ضــد 

ليفربول هي مباراة املوسم، أنجح فريقني يف الباد".
وتابــع فريغســون: "اشــكر اللــه عــى اعتــزايل، ألن ليفربــول كان ظاهــرة يف آخــر 

موسمني".

أوزيل
يرحل عن أرسنال بعد 

التنازل عن راتبه

لتخلي ريال مدريد 
عن أودريوزوال

سعيد باعتزاله قبل 
صحوة ليفربول

 20

مليون 
يورو

فيرغسون

مدريد/ وكاالت:
كشــف اســتفتاء أجرته صحيفة "ماركا" الرياضية اإلســبانية واســعة 
االنتشــار، أن أغلــب جاهــري ريــال مدريــد يــرون أن الواليــة الثانيــة 

للمدير الفني للفريق زين الدين زيدان توشك عى االنتهاء.
ووجهت الصحيفة عرب موقعها اإللكرتوين عدة أسئلة إىل قرائها، 
مــن بينهــا مــا إذا كانــوا يــرون أن أداء زيــدان يرتاجــع، فأجــاب 72 

باملئة بالقول: "نعم. وهناك ظواهر تدل عى أن دوره ينتهي".
ويف املقابــل، اختــار 28 باملئــة مــن القــراء القــول: "ال إنــه املــدرب 

املثايل لريال مدريد".
الرياضيــة  اإلعــام  وســائل  بــني  شــعبية  األكــرث  الصحيفــة  وأجــرت 
يف إســبانيا اســتفتاءها، يف أعقــاب خــروج ريــال مدريــد مــن كأس 
الخميــس  بلبــاو،  أتلتيــك  يــد  عــى   1-2 خســارته  بعــد   ، الســوبر 

املايض.
املــدرب  حصــد  املبــاراة"،  يف  األســوأ  "مــن  ســؤال:  عــى  وردا 
الفرنــي أكــرث مــن نصــف األصــوات بنســبة 53 باملئــة، مقابــل 23 
باملئــة لصانــع األلعــاب إيــدن هــازارد، و18 باملئة للوكاس فاســكيز 

الذي تسبب بركلة جزاء عى فريقه.
أن  املشــاركني  مــن  باملئــة   25 رأى  االســتفتاء،  أســئلة  أحــد  ويف 
مســتوى الاعبــني بشــكل عــام كان وراء الخــروج مــن البطولــة، بينا 
ألقى 28 باملئة اللوم عى تغيريات زيدان، فيا اعترب 30 باملئة 

أن األداء خال املباراة كان سبب اإلقصاء.
يشــار إىل أن زيــدان يعتــرب املــدرب األكــرث نجاحــا مــع ريــال مدريــد 
خال السنوات املاضية، إذ قاد الفريق للفوز بلقب دوري أبطال 

أوروبا 3 مرات متتالية، وحقق معه الدوري اإلسباين مرتني.

غير راضية عن الوالية الثانية لزيدان
جماهير ريال مدريد

مدريد/ وكاالت:
االتحــاد  رئيــس  روبياليــس  لويــس  أبــدى 
لفريــق  اعتــذاره  القــدم  لكــرة  اإلســباين 
ريــال مدريــد عــى عــدم عــرض اللقطــة 
املشــرتكة مــع راموس يف مبــاراة الفريق 
نهــايئ  نصــف  يف  بيلبــاو  أتليتــك  أمــام 
تســتحق  كانــت  التــي  الســوبر،  كأس 

املراجعة من تقنية الفيديو.
وكانــت العديــد مــن التقاريــر الصحفيــة 
ركلــة  اســتحق  مدريــد  ريــال  أن  زعمــت 
جــزاء يف الدقائــق األخــرية مــن املبــاراة، 
نونيــز  أونــاي  يــد  الكــرة  ملســت  بعدمــا 

العب بيلباو.
الفيديــو  تقنيــة  أن  التقاريــر  وأشــارت 
التــي  اللعبــة  مراجعــة  عــن  تغاضــت 
تتضمــن ملســة يــد، وركــزت عــى واقعــة 
أخــرى شــهدت ســقوط ســريجيو رامــوس 
مدافع املرينجي، عقب رصاع ثنايئ مع 

العب آخر من بيلباو.
ووفًقــا لصحيفــة "مــاركا" اإلســبانية، فــإن 

روبياليــس اعتــذر عــن حدوث هــذا األمر 
قنــاة  مــن  خطــأ  بســبب  للجــدل،  املثــري 
إظهــار  يف  فشــلت  التــي  "موفيســتار" 
اللعبــة الصحيحــة التي تخضع للمراجعة 

من قبل حكام تقنية الفيديو.
الكــرة  عــرض  "بعــد  روبياليــس:  وقــال 
عــى  يجــب  كان  لرامــوس،  املشــرتكة 
التــي  اليــد  ملســة  لعبــة  عــرض  القنــاة 
بســبب  أعتــذر  وأنــا  باملراجعــة،  تحظــى 

حدوث ذلك".
وأضــاف روبياليــس: "إخفاء اللعبة محل 
مــن  فشــل  إنــه  ســخيف.  أمــر  املراجعــة 

اإلخراج التلفزيوين".
عقــب  أن  اإلســبانية  الصحيفــة  وذكــرت 
انتهاء املباراة، أظهرت قناة "موفيستار" 
كل اللقطات املتاحة من اللعبة املثرية 
ألكــرث  مراجعتهــا  متــت  والتــي  للجــدل، 
مــن دقيقــة يف تقنيــة الفيديــو، لكــن مل 
يعــرض هــذا األمــر خــال البــث املبــارش 

للقاء.

شكوك حول مشاركة ميسي 

برشلونة 

أتليتك 
بيلباو
×

صراع على لقب كأس 
السوبر اإلسباني

"VAR"رئيس االتحاد اإلسباني  الـ
يعتذر لريال مدريد بسبب
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تفاُقم الحالة  ... 

سامت امتلكها الشهيد  ... 

تتمة مقال مساحة حرة  ... 

تتمة  مقال ماذا بعد ... 

راصد: أسبوع شتوي ومخاوف جدية من فيضانات بغزة
نابلس/ صفا:

ر فلسطني مبنخفضني جويني  توقع راصد جوي تأثُّ
هــذا األســبوع بــدًءا مــن اليــوم األحــد ويســتمر عــى 
فــرات متباعــدة حتــى الخميــس. وتنبــأ مديــر موقــع 
"طقس فلسطني الحدث" عاصم عصيدة أن تهطل 
أمطــار غزيــرة عــى أقىص شــامل فلســطني املحتلة 
منطقــة الجليــل، ويف ســاعات املســاء والليــل مــن 
املتوقــع امتــداد األمطــار للمناطــق الوســطى وقطــاع 
غــزة، وتكــون مصحوبــة بالعواصــف الرعديــة أحياًنــا، 

يف حني ستنخفض الحرارة وستنشط الرياح.

غــًدا  األمطــار  هطــول  تواصــل  إىل  عصيــدة  ولفــت 
عــى  الظهــر  بعــد  ســاعات  يف  وتركــز  اإلثنــني 
ز  ــع تركُّ املناطــق الوســطى مبــا فيهــا قطــاع غــزة. وتوقَّ
األمطــار الثالثــاء مــع دخــول املنخفــض الثــاين عــى 
انخفــاض  مــع  )الجليــل(  فلســطني  شــامل  أقــىص 
جديــد عــى الحــرارة. ويف ســاعات املســاء والليــل 
متتــد األمطــار إىل بقيــة املناطــق، وتكــون مصحوبــة 

بالعواصف الرعدية والرياح النشطة.
أمــا الحــرارة فســتنخفض انخفاًضــا كبــًرا، وســتكون 
وقــال  الســنوي.  معدلهــا  مــن  وأقــل  بــاردة  األجــواء 

عصيــدة: إن يــوم األربعــاء سيشــهد تواصــل هطــول 
األمطــار عــى مختلــف املناطــق إىل أن تضعــف يف 

ساعات الليل مع بقاء األجواء باردة.
مــع  الخميــس  ســينحرص  املنخفــض  أن  إىل  ــه  ونبَّ
بــاردة  األجــواء  وســتبقى  محليــة،  ألمطــار  فرصــة 
يومــي  وخاصــة  الصقيــع،  ل  لتشــكُّ ومعرضــة  جــًدا 
خطــورة  مــن  عصيــدة  ر  وحــذَّ والجمعــة.  الخميــس 
ل السيول والفيضانات، وخاصة يومي اإلثنني  تشكُّ
واألربعــاء يف قطــاع غــزة، بالنظــر إىل وجــود فرصــة 

لركيز كبر يف األمطار.

بال سيادة، وعى نسبة %40 فقط من أرض الضفة الغربية.
خامًســا: االنتخابــات الربملانيــة اإلرسائيليــة جــاءت بقــرار مــن الكنيســت 
الــذي حــلَّ نفســه أكــر مــن مــرة، وتوافــق عــى موعــد االنتخابــات، وقــرر 
إعــادة اختيــار ممثليــه، أمــا االنتخابــات الفلســطينية فجاءت بقرار شــخص 
ولالنتخابــات  الرشعيــات،  بتجديــد  دوليــة  مطالبــة  جــراء  ومــن  الرئيــس، 
مــا زالــت مخبــأة يف رأس مطلقهــا، وهــي بحاجــة إىل حــوارات  أهــداف 

ونقاشات ولقاءات مطولة يف القاهرة.
ســيادة،  لهــا  دولــة،  متثــل  اإلرسائيليــة  الربملانيــة  االنتخابــات  سادًســا: 
ومحكومة بقوانني ترشيعية ال ميكن التالعب بها، أو تعديلها، يف حني 
ــل ســلطة بــال ســلطة، ومحكومــة  االنتخابــات الترشيعيــة الفلســطينية متثِّ

بقرارات استثنائية قد يصدرها الرئيس، أو يلغي بعضها.
ل يف آلية إجراء االنتخابات اإلرسائيلية،  سابًعا: ال أحد يجرؤ عى التدخُّ
يحكمهــا  التــي  االنتخابيــة  العمليــة  وضبــط  األصــوات،  فــرز  وطريقــه 
ــر يف نتائجهــا، أمــا االنتخابــات  الزمــن والقانــون، وال قــوة عــى األرض تؤثِّ
الفلســطينية فهــي ُعرضــة لتدخــالت خارجيــة وداخليــة، ونتائجها محكومة 
بكميــة األمــوال التــي ســتتدفق عــى هــذا التنظيــم أو ذاك، وحجــم الوعود 

والعطايا املقدمة لهذا التنظيم أو ذاك.
الكتــل  مــن  مجموعــة  ســتفرز  اإلرسائيليــة  الربملانيــة  االنتخابــات  ثامًنــا: 
الربملانيــة، وســتقرر تركيبــة الحكومــة القادمة، وال تســتطيع قوة عى وجه 
األرض أن تحــل الكنيســت، أو أن تفــرض حكومــة ال تحظــى باألغلبيــة، يف 

حني أن نتائج االنتخابات الترشيعية الفلسطينية قد ُتلغى بقرار رئيس.
يتســابقون  إرسائيليــني  قــادة  ســتفرز  اإلرسائيليــة  االنتخابــات  تاســًعا: 
عــى ضــم الضفــة الغربيــة، ويشــرطون للفــوز عــدم االعــراف بالحقــوق 
باالعــراف  مرشوطــة  الفلســطينية  االنتخابــات  حــني  يف  الفلســطينية، 

بإرسائيل، واملوافقة عى ما وافقت عليه منظمة التحرير يف أوسلو.

وجــود اإلســالميني، وذلــك لســبب بســيط، وهــو عــدم اتخــاذ أي قــرار ضد 
اتخــذ يف  قــرار  وأي  الفلســطيني،  الشــعب  باســم  الفلســطينية  القضيــة 
غياب املجلس ال يأخذ به أحد، حتى املجتمع الدويل الذي يحتاج إىل 
انتخابات لتمثيل الشعب كافة، ولكن بأقلية إسالمية لتمرير ما يتناسب 
مع اتفاقية أوسلو، والحال يف فلسطني كالحال يف باقي الدول العربية: 
اإلسالميون مستهدفون وتعرقل أي تجربة يخوضونها باستامتة منقطعة 
نحكــم  حتــى  لإلســالميني  مكتملــة  تجربــة  أي  يوجــد  ال  ولذلــك  النظــر، 
عليهم بالفشل، املجتمع الدويل متآمر، وبعض تجارب اإلسالميني يف 

الحكم كانت ناجحة عى قرص عمرها، كام حدث يف مرص. 
بعــٌض يعتقــد أن تخــي اإلســالميني عن الحكــم والتفرغ للمقاومة أفضل، 
وأنــا أعتقــد أن تخليهــم عــن الحكــم ســيؤدي إىل التضييــق عليهــم وعــدم 
اإلطــار  خــارج  وعملهــم  "معارضــة"  أنهــم  بذريعــة  بالعمــل،  لهــم  الســامح 
بــد أن تكــون لهــم ســيطرة مبــارشة أو غــر  القانــوين للســلطة، ولذلــك ال 
مبــارشة حيثــام أمكــن لضــامن التقــدم مــن أجــل تحقيــق املــرشوع الوطنــي 

الفلسطيني، كام تنص عليه وثيقة الوفاق الوطني ال اتفاقية أوسلو. 
ختاًمــا نقــول إن تســير الحكومــة ال يعنــي فقــط الحفــاظ عــى املــال العام 
من الرسقة والفساد أو توفر املأكل واملرشب والرواتب للفلسطينيني، 
ا لنظــام ســيايس يســعى إىل  بــل يعنــي أن تعمــل الحكومــة مكوًنــا أساســيًّ
وأخالقــه  وكرامتــه  الفلســطيني  حيــاة  عــى  واملحافظــة  األرض  تحريــر 

ومعتقداته.

السجون مل تكرث ملطالبه، ومل تعِطه أي اعتبار إلجراء فحوصات طبية، 
األمر الذي أدى لتفاُقم حالته الصحية وتدهورها.

إىل  نقلتــه  األرسى،  مــن  وضغوطــات  مناشــدات  وبعــد  أنــه  إىل  ولفتــت 
مستشــفى "ســوروكا" إلجــراء الفحوصــات الطبيــة، ليتبــني قبــل نحــو ثالثــة 

أسابيع إصابته برسطان الدم، وأُخضع لجلسة عالج كياموي.
مت هيئة شؤون األرسى واملحررين، بطلب عرب دائرتها القانونية لـ  وتقدَّ
"لجنــة اإلفــراج املبكــر" التابعــة إلدارة الســجون، بــرورة اإلفــراج عنه، نظًرا 
لصعوبــة حالتــه الصحيــة. وذكــرت أن ســلطات االحتــالل ستســمح لعائلتــه 

بزيارته داخل املستشفى يف األيام املقبلة.
الكاملــة عــن صحــة األســر  إدارة ســجون االحتــالل املســؤولية  لــت  وحمَّ
مســاملة، وطالبــت املؤسســات الحقوقيــة واإلنســانية بالتدخــل العاجــل 
لإلفراج عن األسر مساملة. يذكر أن عدد األرسى املرىض داخل سجون 

االحتالل بلغ 700 مريض، منهم 12 مصاًبا بالرسطان.
وارتقــى 4 أرسى شــهداء يف عــام 2020؛ نتيجــة سياســة اإلهــامل الطبــي 
بحقهم، وهم: نور الدين الربغويث، وسعدي الغرابي، وداوود الخطيب، 

وكامل أبو وعر.

تسجيل إصابات  ... 

جيش االحتالل يصيب  ... 

بدايــة  منــذ  ليصــل مجمــوع اإلصابــات  ثــالث إصابــات جديــدة  بتســجيل 
انتشار الوباء بني صفوف األرسى إىل قرابة )250(.

وذكر أن أعالها يف سجن "جلبوع" يف شهر نوفمرب 2020.
وأوضــح النــادي أن أوضاًعــا مأســاوية وقاســية يواجهــا املصابــون يف قســم 
)8( يف سجن "رميون"، وهو القسم الذي خصصته إدارة السجون لعزل 
تقديــم أدىن  بعزلهــم، دون  تكتفــي  أنهــا  ا إىل  األرسى املصابــني، مشــرً
رعايــة صحيــة الزمــة لهــم، إضافــة إىل أن القســم مل يعد يســتوعب املزيد 
من األرسى املصابني، ما سبب حالة من االكتظاظ الشديد، خاصة بعد 
نقــل املصابــني مــن ســجني "النقــب" و"رميــون" إليــه، عــى مــدار األيــام 

املاضية.
وأكــد نــادي األســر أن اســتمرار تســجيل املزيــد مــن اإلصابــات نتــج عــن 
بشــكٍل أســاس مــن جــّراء املامطلــة التــي انتهجتهــا إدارة الســجن يف أخــذ 

عينات من األرسى، وكذلك فيام يتعلق بإعالن نتائجها.
وأشار إىل أن هذا ُيفرس أساسًا تحويل الوباء إىل أداة تنكيل وقمع بحق 
األرسى ملــا ُتســببه مــن حالــة التوتــر والقلــق لديهــم، إضافــة إىل جملــة مــن 
الحقائق التي تتعلق بذلك، ومنها العزل املضاعف الذي ُفرض عليهم.

ونبــه النــادي إىل احتــكار إدارة ســجون االحتــالل لروايــة الوبــاء، عــرب جملــة 
إجــراءات التــي ضاعفــت الســيطرة والتحكــم عــى األرسى، ومنهــا نتائــج 
العينات، واألوضاع الصحية لهم، ما فاقم الصعوبات التي تواجه األرسى 

واملؤسسات الحقوقية املعنية.
وجــدد نــادي األســر مطالبتــه لجهــات االختصــاص وعــى رأســها اللجنــة 
االحتــالل  بإلــزام  العامليــة،  الصحــة  ومنظمــة  األحمــر،  للصليــب  الدوليــة 
ُتــرشف عــى  بــرشط وجــود لجنــة طبيــة محايــدة  لــأرسى،  اللقــاح  توفــر 
ظــل  يف  وذويهــم،  األرسى  بــني  اتصــال  وســيلة  توفــر  وكذلــك  إعطائــه، 

تصاعد استمرار انتشار عدوى الفروس، وعزلهم، وتوقف الزيارات.

باالســتيطان يف القريــة، وللمطالبــة بفتــح شــارع القريــة املغلــق منــذ 17 
عاًما.

وأكد الشهود إصابة ثالثة مواطنني بالرصاص منهم مسعف، والعرشات 
باالختنــاق مــن جــراء استنشــاقهم الغــاز املســيل للدمــوع، يف مواجهــات 

ا. اندلعت يف القرية، وعولجوا ميدانيًّ
يف اإلطــار نفســه، أصيــب عــدد مــن املواطنــني يف مواجهــات واســعة مــع 
قــوات االحتــالل اإلرسائيــي عــى مدخــل بلــدة جبــع جنــوب مدينــة جنــني 

شامل الضفة الغربية املحتلة.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن جنــود االحتــالل نصبــوا حاجــًزا عــى مدخــل 
البلــدة يف منطقــة الفــوارة عــى شــارع جنــني –نابلــس، إذ تجمــع الشــبان 

ودارت مواجهات امتدت لداخل البلدة.
باتجــاه  للدمــوع  املســيلة  القنابــل  مــن  وابــاًل  أطلقــوا  الجنــود  أن  وبينــت 
أن  قبــل  مركبــات  وأوقفــوا  الســر  حركــة  شوشــوا  حــني  يف  املواطنــني 

تنسحب قوات االحتالل من املنطقة.
من ناحية ثانية، أفاد شهود بأن مجموعة من مستوطني "كرمئيل وماعون 
وافيجــال" املقامــة عــى أرايض املواطنني جنوب الخليل هاجموا منازل 

املواطنني ومساكنهم.
مــن عائلتــي  رعــاة املاشــية واملزارعــني  اعتــدوا عــى  أنهــم  وأشــاروا إىل 
الجباريــن والنجــار، يف خربتــي شــعب البطــم وتوينني، وشــتموهم بألفاظ 

نابية، إذ تصدى لهم األهايل، وأجربوهم عى املغادرة.
ملامرســات  حــًدا  يضــع  دويل  بتدخــل  يطــا  مســافر  أهــي  ويطالــب 
املستوطنني، الذين يحاولون إرغام املواطنني عى الرحيل من مساكنهم 

وأراضيهم، بهدف االستيالء عليها لصالح توسيع املستوطنات.
وتفيــد تقديــرات إرسائيليــة وفلســطينية بوجــود نحــو 650 ألف مســتوطن 
يف مستوطنات الضفة الغربية املحتلة مبا فيها رشقي القدس، يسكنون 

يف 164 مستوطنة و124 بؤرة.
إىل ذلــك، أطلقــت قــوات االحتــالل اإلرسائيــي، أمــش، نــران رشاشــاتها 

صوب أرايض املزارعني رشق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
العســكرية  األبــراج  يف  املتمركــزة  االحتــالل  قــوات  بــأن  مزارعــون  وأفــاد 
نــران  أطلقــت  خانيونــس  رشق  الحــدودي  الرشيــط  خلــف  والدبابــات 
أسلحتها الرشاشة صوب أرايض املواطنني الزراعية يف منطقة الفخاري 

رشق املدينة.
وتتعمد قوات االحتالل بشــكل يومي اســتهداف املزارعني يف األرايض 

الزراعية الحدودية شامل ورشق القطاع.
وقبــل أيــام تفاجــأ مزارعــون ممــن ميتلكــون أرايض زراعيــة قــرب الســياج 
الفاصــل رشقــي قطــاع غــزة، باقتحــام قــوات االحتــالل املتمركــزة هنــاك، 
ألراضيهــم حيــث وضــع جيــش االحتــالل لوحــات تحذيريــة تطالبهــم بعــدم 

االقراب والزراعة عى ُبعد 100 مر من السياج.
وُكتــب عــى هــذه اللوحــة "محاصيلــك الزراعيــة أصبحــت ببعــد أقــل مــن 
100 مــر مــن الجــدار األمنــي. إذا مل تنقــل جميــع املحاصيــل يف مهلــة 

زمنية محددة سنعمل عى إزالتها!".
ومل يكتــِف جيــش االحتــالل بوضــع اللوحــات فقــط، إذ عمــدت اآلليــات 

العسكرية إىل تجريف مساحات زراعية يف أرايض مُحاذية للسياج.
يف حني أطلقت زوارق االحتالل الحربية، مســاء أمس، نران رشاشــاتها 

تجاه قوارب الصيد يف بحر شامل غزة، دون أن يبلغ عن وقع إصابات.

 )13( وفاة  ... 

الصحة اإلرسائيلية  ... 

الله، يف حني ُسجلت 4 وفيات يف قطاع غزة.
وأشــارت إىل أن اإلصابات الجديدة ُســجلت عى النحو التايل: ضواحي 
القدس )13(، طوباس )7(، سلفيت )13(، طولكرم )16(، قلقيلية )7(، 
أريحــا واألغــوار )2(، الخليــل )18(، رام اللــه والبــرة )28(، نابلــس )20(، 

جنني )11(، بيت لحم )8("، قطاع غزة )284(.
الســاعات املاضيــة، مشــرة  2869 فحًصــا مخربًيــا يف  بإجــراء  وأفــادت 
إىل أن نســبة التعــايف مــن فــروس كورونــا يف الضفــة وقطــاع غــزة بلغــت 
ونســبة   ،7.3% النشــطة  اإلصابــات  نســبة  بلغــت  حــني  يف   ،91.6%

الوفيات %1.1 من مجمل اإلصابات.
وأضافــت أن حــاالت التعــايف الجديــدة توزعت حســب التــايل: "طوباس 
)55(، ســلفيت )8(، طولكــرم )49(، أريحــا واألغــوار )8(، الخليــل )70(، 
رام الله والبرة )63(، نابلس )63(، جنني )49(، بيت لحم )77("، قطاع 

غزة )405(.
 21 بينهــم  املكثفــة،  العنايــة  غــرف  يف  مريًضــا   87 وجــود  إىل  ولفتــت 

مريًضا عى أجهزة التنفس االصطناعي.
مــن جانبــه قــال مستشــار وزيــرة الصحــة بــرام اللــه فتحــي أبــو وردة، إن وزارة 
الصحــة تتعاقــد مــع أربــع رشكات لتوفــر لقــاح كورونــا مبــا يســمح بتغطيــة 
%70 مــن املواطنــني الفلســطينيني يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، يف 

حني ستزود منظمة الصحة العاملية الوزارة بنحو 20%.
ويف املقابــل أوضــح أبــو وردة يف ترصيحــات صحفيــة، مســاء أمس، أنه ال 

يوجد -حتى اللحظة- تاريخ محدد لدخول اللقاح لغزة والضفة.
وبشــأن لقــاح "فايــزر" الــذي يحتــاج لتخزيــن يف درجــة حــرارة 70 تحــت 
الصفــر، أشــار إىل أن الثالجــات الخاصــة لحفــظ اللقــاح باتــت متوفــرة يف 

الضفة وقطاع غزة.
وعــّد أبــو وردة حالــة الوعــي لــدى املواطــن "أفضــل مــن الســابق، باإلضافــة 
لإلجــراءات املتبعــة مــن قبــل وزارة الصحــة وبالتعــاون مــع الجهات األخرى 

ساهمت براجع املنحنى الوبايئ إىل نسبة 15%".
ونبه إىل أن وزارة الصحة باتت تجري فحوصات عشــوائية ملعرفة معدل 
املواطنــني  موصًيــا  عليــه،  أعــراض  ظهــور  دون  تعــاىف  ملــن  اإلصابــات 
بالتواصــل مــع الصحــة عنــد ظهــور أي أعــراض وعــدم التعاطــي باعتبارهــا 

انفلونزا موسمية.

يرفع عدد اإلصابات النشطة إىل أكر من 82 ألًفا.
ومن مجمل اإلصابات هناك 1082 وصفت حالتهم بالخطرة.

وفجــر أمــس، تــويف مصــاب بفــروس كورونــا يف قســم العــالج املكّثــف 
التنفــس  ماكينــة  توّقفــت  بعدمــا  أبيــب(  )تــل  يف  "إيخيلــوف"  مبشــفى 
االصطناعــي املوصــول إليهــا عــن العمــل دون أن ينتبــه طاقــم القســم إىل 
ذلــك. رغــم أن املاكينــة عندمــا تتوّقــف عــن العمــل تصدر أصواًتــا مرتفعة 

إال أن سبب عدم انتباه الطاقم ال يزال غر معروف.
وسبق أن أعلنت الصّحة اإلرسائيلية أّن "الطفرات الجديدة املتحورة من 
فــروس كورونــا تنتــرش أرسع، ولكــن مــن الواضــح أنهــا ال تتســبب مبــرض 
أكــر حــدة"، يف حــني واصــل عــدد اإلصابــات بالطفر الربيطانيــة إىل قرابة 
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وأرجع املدير العام لوزارة الصحة، حيزي ليفي، يف وقت سابق، االرتفاع 
الكبر يف معدالت اإلصابة إىل انتشار الطفرة الربيطانية.

وساللة "يب 117" من فروس كورونا املستجد التي ظهرت يف بريطانيا 
يف نهايــة الســنة املاضيــة، تبــني أنهــا تنقــل العــدوى أكــر مــن الفــروس 

الذي كان منترشا سابقا، بنسبة تراوح بني 40%.
وأثــار انتشــار الســاللة )يب 117( يف بريطانيــا وأخــرى أكــر نقــال للعــدوى 
ظهرت يف جنوب إفريقيا معروفة باســم )يب 1351(، مخاوف من ظهور 

ساللة مامثلة يف الواليات املتحدة.
يف الســياق ذاتــه، رّجــح نائــب املديــر العــام لــوزارة الصحــة اإلرسائيليــة، 
بروفيســور إيتــامر غروتــو، أمــس، أن مُيــّدد اإلغالق املشــدد الــذي تفرضه 
أقــل  عــى  أســبوع  ملــّدة  الفــروس  انتشــار  مــن  للحــد  االحتــالل  حكومــة 

تقدير.
وأوضــح غروتــو يف حديــث لإلذاعــة العامــة اإلرسائيلية )"ريشــيت بيت"( 
أّنــه عــى الرغــم مــن اإلغــالق فــإن املســؤولني يف وزارة الصحــة مل يرصدوا 
تحسنا يف الحالة الوبائية، مشددا عى أنه يتم النظر يف إمكانية متديد 

اإلغالق.
اإلصابــات  عــدد  مراقبــة  ســتتم  الفــرة،  هــذه  خــالل  أنــه  غروتــو  وأوضــح 
اليوميــة املســجلة مــع الركيــز عــى عــدد املــرىض الذيــن تكــون حالتهــم 
خطــرة، وذلــك قبــل البــت النهــايئ مبســألة متديــد اإلغالق أو البــدء بالرفع 
الجهــات املعنيــة يف حكومــة االحتــالل  للقيــود، موضحــا أن  التدريجــي 

تعقد مشاورات خالل األسبوع الحايل.

صاحــب املالمــح الهادئــة تغطيهــا لحيــة وشــعر أبيــض، مثل "بيــاض قلبه" 
هكــذا أقــر كثــرون ممــن عرفــوه وتعاملــوا معــه، وبعــٌض ممــن مل يجــدوا 
عالقة بني صفات اتسمت غالبيتها بالرقة وتوليه منصب وزير الداخلية، 
ــا، حينــام وجــد صعوبــة يف التعامــل مــع قــادة  إال بعــد اتخــاذه قــراًرا مصريًّ
األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، ليجد نفسه أمام قرار اتخاذ 
تشكيل القوة التنفيذية يف وقت كانت غزة مرسًحا لفلتان أمني تفرض 

فيه سطوة العائالت نفسها وتتحكم يف القطاع.
محبة لم تأتِ من فراغ

بــيء  يتميــز  إنســان  ملــكات شــخصية، كل  هــي  "حقيقــة موضــوع املحبــة 
النــاس  مــن  النــاس، كان قريًبــا  مــن  القــرب  لــدى أيب ملكــة  مختلــف، كانــت 
عنــد  والوقــوف  وحلهــا،  حاجاتهــم  يف  وميــي  مشــاكلهم  مــع  يتامهــى 
ًهــا  احتياجاتهــم، فضــاًل عــن الكاريزمــا وســامته الشــخصية، فــكان خطيًبــا مفوَّ
ًســا يف مــدارس األونــروا".. هكــذا وصــف مصعــب  ــا وُمدرِّ وُمصِلًحــا اجتامعيًّ

صيام )39 عاًما( والده الشهيد الوزير.
ابنــه مصعــب يجــد عالقــة  مــع رجــل "أمنــي" رمبــا متباعدتــان،  "رقــة قلــب" 
بينهام، يقول لصحيفة "فلسطني": "كثرون أيًضا تساءلوا وال يزالون يبحثون 
ُمــدرِّس وخطيــب مســجد، رقيــق القلــب، أن يكــون  الــرس، كيــف لرجــل  عــن 
وزيــًرا للداخليــة ويحكــم بهــذه الرصامــة، وأقــول: "إنــه حكــم القطــاع بالتقــوى"، 
ومعناها: "أن يكون حازًما يف املوقف الذي يتطلب ذلك، وأن يكون حلياًم 

يف املواقف التي كانت بحاجة ملعالجة مجتمعية بعيًدا عن القوة".
اســتخدم صيــام "التقــوى" يف إنصــاف النــاس وإعطائهــم حقوقهــم، ال يــدع 
شــاردة وال واردة يف أي شــكوى تخــص النــاس إال ويتابعهــا بنفســه، كــام يقــر 

نجله، يعطي تعليامت مبارشة بحل املشاكل، وإنصافهم برسعة.
بالتايل بنى الوزير صيام بأفعاله الصغرة جبااًل من الحب يف قلوب الناس، 
وجدهــا عنــد املنافســة الدميقراطيــة يف صناديــق االقــراع، فلــم يحتج الرجل 
هــو  كــام  "انتخبــوين"  فيهــا  مكتــوب  ملصقــات  ورفــع  تســويقية  حملــة  إىل 
الســائد، فأفعالــه وقربــه مــن النــاس نابــت يف تســويق نفســها، رمبــا مــا امتلكه 

صيام آنذاك يفتقده كثرون غره اليوم.
بــدًءا مــن منابــر  خــاض االنتخابــات بســرة ومحطــات أكســبته رصيــًدا كبــًرا، 
املســاجد خطيًبا، ومدرًســا للرياضيات والربية اإلســالمية يف مدارس وكالة 
الغــوث يف الفــرة مــن 2003-1980م، كــام شــغل منصــب عضــو مجلــس 
أمناء الجامعة اإلسالمية بغزة، اعُتقل أربع مرات بني عامي 1989 و1992، 
وتعــرض لإلبعــاد إىل مــرج الزهــور، كــام مل ينُج من تجربة االعتقال يف ســجون 

السلطة الفلسطينية وذلك عام 1995.
رجل من الصف األول يف حركة حامس وعضو يف قيادتها السياسية، إضافة 
ــل حركتــه يف  إىل شــغله موقــع مســؤول دائــرة العالقــات الخارجيــة فيهــا، ومثَّ
لجنة املتابعة العليا للقوى الوطنية واإلسالمية يف غزة، ُعرف عنه مشاركته 
يف لجــان اإلصــالح ومشــاورة وجهــاء العشــائر يف عــدد مــن القضايــا األمنيــة 

حتى بعد توليه وزارة الداخلية.
يهتم بتفاصيل األمور

تعــجُّ ذاكــرة نجلــه مصعــب مبواقــف مل يأفــل وهجهــا رغــم مــرور 12 عاًمــا عى 
استشــهاده: "كان أيب يهتــم كثــًرا باألمــور الصغــرة يف نظــر غــره، فمثاًل قبل 
كان  الديــن  بشــارع صــالح  أثنــاء ســره  الداخليــة، ويف  وزيــر  توليــه منصــب 
يقــول لنــا ويف مالمحــه العتــب وبنــربة صوتــه الغضــب: "اللــه أكــرب، أنــا مايش 
مبنتصــف الليــل وال يوجــد موقــع رشطــي تســتأنس النــاس بــه، ويــرك لديهــم 
شعوًرا باألمن"، وحينام أصبح وزيًرا للداخلية أنشأ مقرات رشطية عى طول 
الشــارع، أراد إنهــاء ســيطرة العائــالت وبــأن يكــون القانــون هــو الفاصل والحكم 
بــني النــاس، فلجــأ إىل القــوة التنفيذيــة وهــي حالــة اضطراريــة لعــدم تعــاُون 

األجهزة األمنية آنذاك معه".
بــدأ اســم ســعيد صيــام يظهــر يف قوائــم االغتيــال اإلرسائيليــة بعــد اغتيــال د. 
قوائــم  ر  وتصــدَّ  ،2004 عــام  ياســني  أحمــد  والشــيخ  الرنتيــي  العزيــز  عبــد 
االغتيال بعد توليه منصب وزير الداخلية وتشكيل القوة التنفيذية، ونرشت 
الصحافة العربية اســمه ضمن 16 اســاًم مرشــحة لالغتيال قبيل الحرب عى 

غزة )2008-2009(. 
يزيل مصعب اللثام عن بعض الخفايا يف آخر أيام والده: "كنت أرافقه يف 
آخــر محطتــه، رفــض أيب الخــروج مــن البيــت بدايــة العــدوان، وقــال: استشــهد 
أوالدي )الرشطــة( فعــار عــيًّ أن أختبــئ يف الجحــور"، لكــن مــع إرصار مرافقيه 
والجهــات األمنيــة انتقــل لبيــت جدي، ثــم انتقل لبيت عمي، وأدار الكثر من 
األمــور التــي كانــت مؤملــة، وكان ينتظــر استشــهاده وهــو يوصينــي باالعتنــاء 
بالبيــت، وكأنــه شــعر بدنــو أجلــه، رمبــا ال أبالــغ إن قلــت إنــه مل ينــم الليــل وهــو 
يتابع األخبار ويتفقد عنارصه ويدير الجبهة الداخلية". "إياكم والتنازل، فلن 
ــا يف الحفــاظ عليهــا،  يســجل التاريــخ علينــا أننــا بعنــا حقــوق شــعبنا أو تهاونَّ
فســامحوين  اللــه  أمــر  فهــذا  استشــهدت  فــإذا  وســننترص،  الحــرب  ســتنتهي 
وأكملوا الطريق" مل يرك سعيد صيام تلك الكلامت املأثورة عنه فحسب، 
بــل بنــى عقيــدة أمنيــة بنيــت عــى حاميــة حقــوق املواطنــني، وأعــادت الهيبــة 
تتحــدى  املنظومــة  هــذه  تــزال  وال  املقاومــة،  الرشطــة، وحمــت ظهــر  لرجــل 

االحتالل حتى بعد استشهاد مؤسسها.
ــق مصعــب ويف صوتــه الفخــر "أراد االحتــالل كــرس شــوكة حالــة األمــن  يعلِّ
الســائد، لكنــه أخطــأ فــأيب كان يقــول: "هنــاك أجيــال ســتحرر ولكنــي ســأريس 
دعائم األمن لها"، حصل عى 76 ألف صوت ألنه كان يالمس هموم الناس 
ويقاتــل بالحــب، ومؤمتًنــا عــى أموالهــم وأعراضهــم فأعطت النــاس أصواتها 

ملن يريد تحقيق مصالحها.

وزيرا الخارجية السعودي 
واألردني يدعوان لحلٍّ شامٍل 

للقضية الفلسطينية
الرياض/ فلسطني:

أكــد وزيــرا الخارجيــة الســعودي األمــر فيصــل بــن فرحــان، واألردين 
أميــن الصفــدي يف مؤمتــر مشــرك أمــس، الحــلَّ الشــامل للقضيــة 

الفلسطينية وإقامة الدولة املستقلة عى حدود 1967.
رضورة  إىل  بالريــاض،  عقــد  الــذي  املؤمتــر  يف  فرحــان  بــن  ودعــا 
التوصــل لحــلٍّ شــامل للقضيــة الفلســطينية، ومواصلــة التنســيق مــع 

األردن لشؤون املنطقة والعالقات الثنائية.
القضايــا  يف  األردنيــة  مــع  تتوافــق  الســعودية  الــرؤى  أن  وأوضــح 
اإلقليميــة والدوليــة ذات االهتــامم املشــرك وعــى رأســها القضيــة 

الفلسطينية.
تاريخيــة  الســعودية  مــع  "العالقــة  إن  الصفــدي:  قــال  جهتــه،  مــن 
واســراتيجية"، مثّمًنــا "دعــم الســعودية املســتمر لــأردن ملواجهــة 

التحديات االقتصادية".
وأضاف الصفدي: "نريد سالًما عاداًل وشاماًل للقضية الفلسطينية، 
السعودية واألردن متمسكان بدولة فلسطينية وفق حدود 1967".

"طيور رهن القيد".. حملة 
فلسطينية لدعم األطفال األسرى

رام الله/ فلسطني:
أطلــق ناشــطون فلســطينيون، أمــس، حملــة إعالميــة تحــت عنــوان "طيــور 
االحتــالل  ســجون  يف  األرسى  األطفــال  بقضيــة  للتعريــف  القيــد"،  رهــن 

اإلرسائيي، وذلك ملدة أسبوعني.
وأوضحت املنسقة والناشطة أسيل أبو فردة، أن الحملة تهدف لتسليط 

الضوء عى الجانب القانوين واإلنساين لأطفال األرسى.
وذكــرت أنهــا تهــدف أيًضــا إىل كشــف انتهــاكات االحتــالل بحــق أطفــال 
فلسطني، وُتسلط الضوء يف 14 يوًما عى أوضاع األرسى األطفال داخل 
الســجون. وأضافــت أن الحملــة انطلقــت عــى وســائل اإلعــالم املحليــة 
وشبكات التواصل االجتامعي مبواد إعالمية ووسم "#طفولتي_حقي".

ا مــن بــني  وتعتقــل ســلطات االحتــالل يف ســجونها 170 طفــاًل فلســطينيًّ
نحو 4400 أسر وأسرة، وفق معطيات هيئة شؤون األرسى واملحررين.

ويف ظــل انتشــار كثــر مــن املؤسســات املختصــة بقضايــا األرسى، تقــول 
الناشــطة الفلســطينية إن الحملــة تتــم بالتنســيق مــع املؤسســات القامئــة 
ومنها هيئة شــؤون األرسى. وأوضحت أبو فردة أن الحملة توظف بشــكل 
أكــرب وســائل التواصــل االجتامعــي لتحقيــق مزيــد من التفاعــل عرب املواد 

اإلعالمية ومقاطع الفيديو والنصوص املسموعة.
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واتساب يعلن تأجيل طرح 
تحديثه يف فرباير بعد ضجة 

"انتهاك الخصوصية"
واشنطن/ وكاالت:

أعلــن تطبيــق املراســلة الفــوري "واتســاب"، عــن تأجيــل طــرح تحديثه 
املثــر للجــدل والــذي كان مقــررا يف الثامــن مــن شــهر فربايــر/ شــباط 
املقبــل، والــذي تســبب يف موجــة غضــب عامليــة واســعة، وانــراف 

املاليني من مستخدميه عنه.
وأكــدت رشكــة "واتســاب" يف بيــان لهــا أن املســتخدمني لــن يضطــروا 
 8 يف  املحدثــة  اســتخدامه  رشوط  وقبــول  مراجعــة  إىل  اآلن  بعــد 
فرباير، ولن يتم تعليق حســاباتهم أو حذفها بحلول التاريخ، بحســب 

وكالة "رويرتز".
كــا شــددت "واتســآب" يف البيــان عــى أن التحديــث املخطــط لــه 
ال يؤثــر عــى املحادثــات الشــخصية، والتــي ستســتمر يف التشــفر 
بيانــات  مشــاركة  عــى  قدرتهــا  توســيع  أو  طــرف(،  إىل  طــرف  )مــن 

املستخدمني مع رشكة "فيسبوك" للتواصل االجتاعي.
عــى  "يتضمــن خيــارات جديــدة ســيتعني  التحديــث  أن  وأوضحــت 
األشخاص مراسلة رشكة عى "واتسآب"، ويوفر مزيًدا من الشفافية 

حول كيفية جمع البيانات واستخدامها".
جديــدا  موعــدا  حــددت  أنهــا  بيانهــا  يف  "واتســاب"  أعلنــت  كــا 
مســتهدفا هــو 15 مايــو/ آيــار إلطــالق أدوات العمــل، وســتتواصل مع 

املستخدمني تدريجيا ملراجعة تغيرات سياسة استخدامه.
وميثل قرار "واتساب" الخاص بتأجيل طرح تحديثه "املثر للجدل" 
انتكاســة لخطتــه، التــي كان يطمــح مــن خاللهــا إىل توليــد اإليــرادات 
بتســهيل التبــادالت التجاريــة، بعدمــا كان التطبيــق بطيئــا يف تحقيــق 
الدخــل لرشكــة "فيســبوك" التــي اشــرتته يف عــام 2014 مقابــل 19 

مليار دوالر.
يف  أعلــن  "واتســآب"  تطبيــق  وكان 

مــن  عــدد  عــن  املاضيــة  األيــام 
رشوط اســتخدامه الجديــدة، 

ملخصــا  تضمنــت  والتــي 
لكيفية مشــاركة املعلومات 
وكيــف  "فيســبوك"،  مــع 
أي  اســتخدام  ميكــن 

معلومات مشرتكة.
الخصوصيــة  سياســة  وتنــص 

مــن  "كجــزء  أنــه  عــى  الجديــدة 
مــن هــذه  يتلقــى "واتســآب" معلومــات  عائلــة رشكات "فيســبوك"، 

املجموعة، ويشارك املعلومات معها".

مفاجأة من الصني.. 
كورونا يصل إىل اآليس كريم

بكني/ وكاالت:
كريــم"  "اآليــس  حلــوى  تلــوُّث  الصــني  يف  الصحيــة  الســلطات  أعلنــت 
بفروس كورونا املستجد، بعد تحليل 3 عينات منه يف مدينة تيانجني 
رشقي البالد. وذكرت صحيفة "تشاينا دييل" الصينية الرسمية أن اآليس 
ا، لكن اســتخدمت يف  ًثــا بالفــروس، مصنــوع محليًّ كريــم الــذي ُوجــد ملوَّ

تحضره مكونات من كل من أوكرانيا ونيوزيلندا.
وكشــفت الرشكــة املصنعــة أنهــا أنتجــت 4836 صندوًقا من اآليس كريم 
مؤخــًرا، بيعــت منهــا 1812 إىل مقاطعــات مختلفــة، يف حــني أطلقــت 

السلطات املحلية يف تيانجني حملة إلغالق مخازن تربيد املنتج.
وأشارت الصحيفة إىل أنه حتى اآلن، سحبت السلطات 2089 صندوًقا 
من اآليس كريم، يحتوي كل واحد عى 6 عبوات بوزن 450 جراًما لكل 

عبوة، فيا يجري تتبع باقي الشحنة.
بعــد  تصــل  مل  الســوق  دخلــت  التــي  الصناديــق  معظــم  أن  وأكــدت 
تيانجــني  ســكان  مــن  الصحيــة  الســلطات  وطلبــت  املســتهلكني.  إىل 
الذيــن اشــرتوا اآليــس كريــم مبتابعــة حالتهــم الصحيــة، واإلبــالغ عــن أي 
أعــراض قــد تطــرأ عليهــم. كــا أُخضــع موظفــو الرشكــة املنتجــة البالــغ 
عددهــم 1662 للحجــر الصحــي، وأجــروا اختبــاًرا بعــد توجيهــات مــن 
مركــز تيانجــني للســيطرة عــى األمــراض. وقــال ســتيفن غريفــني عــامل 
الفروسات بجامعة ليدز، لشبكة "سكاي نيوز" الربيطانية: إن "درجة 
الحــرارة املنخفضــة التــي تــم تخزيــن اآليــس كريــم بهــا، واحتوائــه عــى 

دهون، ميكن أن يفرسا سبب بقاء فروس كورونا حيا به".

حمم بركانية تلتهم 
الصخور يف هاواي

واشنطن/ وكاالت:
تــؤدي الرباكــني إىل حــدوث انفجــارات هائلــة وتصاعــد أبخــرة بركانيــة 

متتد الرتفاعات كبرة فوق سطح األرض.
ويعــد بــركان كيالويــا بجزيــرة هــاواي، واحــدا مــن خمســة براكــني يف 
جزيرة هاواي الكبرة، وهو أحد أكرث الرباكني نشاًطا يف العامل، وفقا 

لوكالة الفضاء األوروبية.
ويظهــر مقطــع فيديــو نرشتــه شــبكة "ســكاي نيــوز" الربيطانيــة مشــاهد 
قريبة للربكان الثائر، حيث تلتهم الحمم الربكانية ما يقف يف طريقها 

من الصخور.
وشــهد الــربكان النشــط سلســلة مــن االنفجــارات املتفجــرة يف 2018 
األول  كانــون  ديســمرب/  حتــى  الحــني  ذلــك  منــذ  "صامتــا"  ظــل  لكنــه 

املايض، عندما بدأت تظهر عليه عالمات النشاط.
أرضيــة  تشــوهات  تســجيل  يتــم  املــايض،  أيلــول  ســبتمرب/  ومنــذ 
ومعــدالت زالزل تجــاوزت تلــك التــي تــم مالحظتهــا منــذ نهايــة ثورانــه 

عام 2018.

اكتشاف آالف 
العمالت 
الفضية 

والذهبية يف 
مزرعة مجرية

بودابست/ وكاالت:
قريــة  يف  اآلثــار  علــاء  عــرث 
آالف  يضــم  كنــز  عــى  مجريــة 
الفضيــة  املعدنيــة  العمــالت 
والذهبيــة التــي تعــود إىل تاريخ 

العصور الوسطى.
 "Live Science" وذكــر موقــع
اســتطاعوا  اآلثــار  علــاء  أن 
رصــد مخبــأ يف إحــدى املــزارع 
مــن  بالقــرب  الواقعــة  املجريــة 
بودابســت،  العاصمــة املجريــة 
عــى  تحتــوي  كانــت  والتــي 
أحــد  تركــه  مثــني  نقــدي  كنــز 

األشخاص.
الثــاين  االكتشــاف  هــذا  ويعــد 
ذاتهــا،  املنطقــة  يف  نوعــه  مــن 
جــرة  عــى   2019 عــام  ُعــرث  إذ 
النقديــة  بالعمــالت  مليئــة 
يف  مطمــورة  كانــت  التاريخيــة 

أرض زراعية.
اســتدعاء  املــزارع  واضطــر 
لفتــح  املجريــة  الســلطات 
فشــل  بعدمــا  الجــرة  ونقــل 
أصحــاب  نجــاح  وبعــد  بفتحهــا، 
أنهــا  تبــني  بذلــك  االختصــاص 
مئــات  عــى  تحتــوي  كانــت 
الذهبيــة  النقديــة  العمــالت 

والفضية.

المراسيم بداية فعل 
يف طريق طويل

صــدرت  االنتخابــات،  مراســيم  عبــاس  الرئيــس  أصــدر  وأخــًرا 
القوانــني  ٢٠٠٦م،  انتخابــات  مــن  عاًمــا   ١٤ بعــد  املراســيم 
الفلسطينية توجب إجراء االنتخابات كل أربع سنوات، الشعب 
فقــد حقــه الدســتوري يف انتخابــات دورية ثالث دورات ونصف، 

هي: )٢٠١٠، و٢٠١٤، و٢٠١٨، و ٢٠٢٠م(.
هــذا ومل تســتقر انتخابــات ٢٠٠٦م عــى طريــق دميقراطــي إذ مل 
تستســلم لنتائجــه فتــح ورئيــس الســلطة، وكان االنقســام املولــود 

الطبيعي له، دفًعا لتغول طرف متنفذ عى طرف منتخب.
االنتخابــات  مراســيم  جــاءت  هــذه  الطويلــة  املشــاق  رحلــة  بعــد 
دون ضانــات قويــة اللتــزام األطــراف املتنفــذة بهــا ومبواعيدهــا 
بحســب الرؤيــة الشــعبية التــي تتمنــى املــي فيهــا إىل نهايتهــا 
بدقــة وشــفافية ومصداقيــة، كلنــا يعلــم أن لفتــح رؤيــة، وللرئيــس 
مــا يجــدر أن  ولــكل فصيــل رؤيــة، ولكــن  رؤيــة، ولحــاس رؤيــة، 

يحكمنا هو رؤية الشعب، ونصوص القانون الفلسطيني.
قبــل أن يصــدر الرئيــس مراســيم االنتخابــات أحكــم قبضتــه عــى 
وقــد  الدســتورية،  املحكمــة  رئيــس  بتعيــني  القضائيــة،  الســلطة 
القضــاء  طالــت  التــي  اإلجــراءات  هــذه  حــاس  حركــة  انتقــدت 
القــرارات  حــاس  انتقــدت  وعندمــا  للرئيــس،  فرديــة  برؤيــة 
القضائيــة وضعنــا يدنــا عى قلوبنا متخوفني من تراجع إجراءات 
االنتخابات، ولكن ها هي املراسيم بددت تخوفنا بعد صدورها، 
فهــل مثــة مــا ميكــن أن يبعــث يف نفوســنا تخوفــات ماثلــة، أو 

تخوفات أصعب؟
مــن املبكــر اإلجابــة عــن هــذا الســؤال، ذلــك حتــى تشــيع الفرحــة 
باملراســيم يف األنحــاء واملــدن والقــرى، ويف نفــوس الشــعب، 
مــن  بــأس  ال  ولكــن  الفصائليــة،  الحزبيــة  عــن  البعيــدة  وطبقاتــه 
صــدرت  االنتخابــات  مراســيم  إن  يقــول  الــذي  الخفيــف  التنبيــه 
بعــد تنــازالت مــن حــاس والفصائــل يف قضية التــوازي، هذا من 
ناحية، وصدرت أيًضا قبل أن يحدث اخرتاق حقيقي ومفيد يف 
ملفــي املصالحــة والرشاكــة، مــن ناحية أخرى، األمر الذي يبعث 

عى التساؤل القائل:
 هــل تشــكل االنتخابــات رافعــة للمصالحــة واملشــاركة، أم تكــون 
فعــاًل يؤجــج الخالفــات، ويرفــع من حــدة الخصومة، مبا قد تؤدي 
إليــه مــن نتائــج، أو مبــا قــد يشــوبها مــن تالعــب وتزييف، ال ســيا 
غايــة  يف  أمــور  هــذه  كورونــا؟،  بســبب  ــا  إلكرتونيًّ أجريــت  إذا 
األهمية رمبا أمتكن من مقاربتها يف مقاالت آتية، إن شاء الله.


