
القدس املحتلة-غزة/ محمد املنرياوي:
تصــدى مقاومــون لتوغــل قــوة إرسائيليــة توغــًا محــدوًدا رشق خان يونس 
جنــويب قطــاع غــزة، أمــس، أعقبــه قصــف مدفعيــة االحتــال نقــاط رصــد 
تحــت  إرسائيليــون  مّســاحون  أقــدم  حــن  يف  الفلســطينية،  للمقاومــة 
حراســة أمنية مشــددة عىل إجراء أعامل مســح وأخذ قياســات يف باحات 

املسجد األقىص وصحن قبة الصخرة.
وتوغلت 6 آليات عســكرية بإســناد جنود االحتال املتمركزين 
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بيان صادر عن
 مختار عائلة سكيك في الوطن والخارج

يعلــن مختــار عائلــة ســكيك يف الوطــن والخــارج الحــاج: بــدر كــامل ســكيك 
خــال  اســتقاالتهم  املنتخــب  املجلــس  أعضــاء  معظــم  تقديــم  بعــد  أنــه 
العــام 2020م، قــد توافقــت مــع كبــار عائلــة ســكيك عــىل تكليــف الدكتور: 
صبحــي إســامعيل ســكيك عميــًدا للعائلــة، وتكليــف مجلــس عائلــة جديــد 
برئاســة املهنــدس: هاشــم عرفــه ســكيك الحاصــل عــىل أعــىل األصــوات يف 
االنتخابات الســابقة، وذلك ملدة عام واحد قابل للتجديد حســب الحاجة 
وبعضوية اإلخوة املرشحن يف االنتخابات السابقة وهم التالية أسامؤهم:

نائًبا املهندس جميل إسامعيل سكيك  
أمن الرس السيد أحمد عبد الكريم سكيك   

أمن الصندوق السيد محمد طه سكيك   
عضًوا السيد نبيل رشيف سكيك  
عضًوا السيد شكري سليم سكيك  
عضًوا الدكتور حسام حسن سكيك  
عضًوا السيد ضياء عزات سكيك  
عضًوا السيد شعبان محمد زياد سكيك  
عضًوا السيد أرشف خليل سكيك  
عضًوا األستاذ نادر محمد أمن سكيك  
عضًوا السيد هاشم عيل هاشم سكيك  
السيد محمود عرفات روبن سكيك                     عضًوا

وعليــه فإننــا نعلــن للجميــع أن اإلخــوة املذكوريــن أعــاه هــم الجهــة الرســمية 
الوحيدة واملخولة للتحدث باسم العائلة. اعتباًرا من 2021/01/01م

والله ويل التوفيق
مختار عائلة سكيك يف الوطن والخارج
الحاج: بدر كامل سكيك
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خان يونس/ نور الدين صالح:
تفاجأ مزارعون ممن ميتلكون أرايض زراعية قرب السياج الفاصل رشقي 
خــان يونــس جنــويب قطاع غــزة، باقتحام قوات االحتال املتمركزة هناك، 
والزراعــة  االقــراب  بعــدم  تطالبهــم  تحذيريــة  لوحــات  ووضــع  ألراضيهــم 

اللوحــة  هــذه  عــىل  وُكتــب  الســياج.  مــن  مــر   100 ُبعــد  عــىل 
مــن  مــر   100 مــن  أقــل  ببعــد  أصبحــت  الزراعيــة  "محاصيلــك 

مقاومون يتصدون لتوغل إرسائييل رشق خان يونس أعقبه قصف مدفعي
طواقم االحتالل تأخذ قياسات لألقصى والقبة.. واعتقال )28( مواطًنا في الضفة

)30( وفاة و)978( إصابة 
بكورونا يف الضفة وغزة

رام الله-غزة/ فلسطن:
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، 30 وفاة و978 إصابة بفريوس 
كورونــا، و1670 حالــة تعــاٍف يف الـــ24 ســاعة األخرية، يف الضفة الغربية 

املحتلة وقطاع غزة.
ففــي غــزة أفــادت وزارة الصحــة يف تقريرهــا اليومــي للحالــة الوبائيــة يف 

كورونــا،  بفــريوس  إصابــة  و437  وفيــات   9 بتســجيل  القطــاع، 
ا، وتعايف 708 حاالت جديدة. وإجراء 2247 فحًصا مخربيًّ

)26( وفاة و)9025( إصابة 
بفريوس كورونا لدى االحتالل

النارصة/ فلسطن:
26 وفــاة و9025  ســجلت وزارة الصحــة بحكومــة االحتــال اإلرسائيــيل 
لتســجل  املاضيــة،  ســاعة  الـــ24  يف  كورونــا  بفــريوس  جديــدة  إصابــة 
اإلصابــات،  أعــداد  يف  التــوايل  عــىل  الثــاين  لليــوم  ا  قياســيًّ رقــاًم  بذلــك 

حيــث تخطــت حاجــز الـــ9 آالف إصابــة. وذكــرت وزارة االحتــال 
أن إجــاميل اإلصابــات منــذ تفــي الفــريوس يف مــارس/ آذار 

غزة/ فلسطن:
بشــؤون  مختصــة  حقوقيــة  منظــامت  حــذرت 
األرسى أمــس مــن التدهــور الخِطــر الــذي لحــق 
بصحــة األســري باســل مخلــوف، حيــث ال يــزال 
إصابتــه  إثــر  يف  املركــزة  العنايــة  غرفــة  يف 

رام الله- غزة/ محمد أبو شحمة- عبد الله الركامين:
أثارت قرارات بقوانن أصدرها رئيس السلطة 
محمــود عبــاس وتعنى بتنظيم وإعادة تشــكيل 
الســلطة القضائيــة، غضًبــا واســًعا يف أوســاط 

غزة/ يحيى اليعقويب:
ذراعيهــا  بــن  اإلنجليزيــة  اللغــة  كتــاب  تحتضــن 
كطفــل ارتــد إىل حضــن أمــه، ممســكًة بيدهــا األخــرى 

تحذيرات من ازدياد الخطورة على حياة األسرى
االحتالل ينقل األسري "عجاج" 

إىل العناية المكثفة
غزة-رام الله/ فلسطن:

نقلت ســلطات االحتال اإلرسائييل، أمس، األســري باســل عجاج )45 
عاًمــا( مــن طولكــرم واملصــاب بفــريوس "كورونــا"، إىل العنايــة املكثفــة 

يف مستشفى "سوروكا" اإلرسائييل.
وقــال نــادي األســري يف بيــان صحفــي: إن مــا وصــل إليــه األســري 
عجــاج املعتقــل منــذ عــام 2002، واملحكــوم بالســجن املؤبــد 

بحر: مدينة القدس 
تتعرَّض لحمالت وهجمات 

إرسائيلية لتغيري هويتها
غزة/ محمد أبو شحمة:

أكــد أحمــد بحــر رئيــس املجلــس الترشيعــي باإلنابــة أن مدينــة القــدس 
املحتلة تتعرض لحمات وهجامت إرسائيلية بشــعة لتغيري 
واملســيحية  واإلســامية  العربيــة  معاملهــا  وطمــس  هويتهــا 

مطالبات أهلية وحقوقية 
للضغط عىل االحتالل 

لتوفري لقاح كورونا
غزة/ فلسطن:

طالبــت منظــامت أهليــة وحقوقيــة املجتمــع الــدويل واألمــم املتحــدة 
بــرورة التدخــل الفــوري والعاجــل للضغــط عــىل ســلطات االحتــال 

الخاصــة  اللقاحــات  وتوفــري  بالتزاماتهــا  لإليفــاء  اإلرسائيــيل، 
بفريوس كورونا للفلسطينين دون متييز.

تحذيرات فلسطينية من 
خطورة أخذ قياسات 

إرسائيلية لباحات األقىص
القدس املحتلة-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

حذرت شخصيات فلسطينية من خطورة قيام "مساحن إرسائيلين" 
بأعــامل هندســية يف باحــات املســجد األقــىص املبــارك وقبة 
الصخرة املرشفة. واقتحم طاقم مساحن إرسائيلين، أمس، 

بفريوس كورونا.
وأفــادت بــأن تدهــور حالــة األســري مخلوف نتج 
عــن تأخــر تقديــم العــاج الــازم لــه، مؤكــدة أن 
املصــري  يواجهــوا  أن  ميكــن  األرسى  عــرشات 

نفسه نتيجة اإلهامل الطبي.

ًة  عــادَّ الفلســطينية،  الحقوقيــة  املؤسســات 
هــذه القــرارات  ســعًيا إلحــكام الســيطرة عــىل 
ل بإحــكام  القضــاء ورضب اســتقاليته، والتغــوُّ
السيطرة عىل الشأن القضايئ، وانتهاًكا ملبدأ 

التعليــم  أعبــاء  نفســها  عــن  تنفــض  "الطباشــورة" 
اإللكــروين، تنفــرد الطالبــات أمــام ناظريهــا 
تجلــس  بحيــث  بينهــن  تباعــد  مســافة  مــع 

وقــال املتحــدث باســم مكتــب إعــام األرسى 
يف  األرسى  أوضــاع  إن  رشخ:  أبــو  معــاذ 
فــريوس  انتشــار  ظــل  يف  كارثيــة  الســجون 

أبــو  وأضــاف  صفوفهــم.  بــن  كورونــا 
مقــر  أمــام  صحــايف  مؤمتــر  يف  رشخ 

الفصل بن السلطات ومبدأ سيادة القانون.
وأصــدر عبــاس االثنن املــايض، ثاثة قرارات 

بقوانن ُتعنى بتنظيم وإعادة تشكيل 
السلطة القضائية، وهي القرار بقانون 

تحذير من تدهور خِطر عىل صحة األسري "مخلوف"

ق عىل بناء )530( االحتالل ُيصدِّ
وحدة استيطانية رشيق القدس

النارصة/ فلسطن:
قــت ســلطات االحتــال اإلرسائيليــة، أمــس، عــىل بنــاء 530 وحــدة اســتيطانية  صدَّ

جديدة، رشقي مدينة القدس املحتلة.
400 وحــدة  بنــاء  قــت عــىل  الســلطات صدَّ البــث اإلرسائيليــة: إن  وقالــت هيئــة 
اســتيطانية يف مســتوطنة "غيلــو"، جنــويب القــدس، و130 وحــدة يف مســتوطنة 

"رامات شلومو"، شاميل املدينة.
وأضافــت أن الخطــوة "تــأيت قبــل تنصيــب الرئيــس األمريــي املنتخــب 
جو بايدن، الذي لعب يف املايض دوًرا يف تجميد البناء االســتيطاين 

هيئة شعبية تدعو الشعوب
العربية لرفض التطبيع 

لندن/ فلسطن:
دعــا رئيــس الهيئــة الشــعبية العامليــة لدعــم غــزة عصــام يوســف الشــعوب العربيــة 
دولــة  مــع  التطبيــع  سياســَة  الوســائل  مبختلــف  رفضهــا  عــن  للتعبــري  واإلســامية 
االحتال اإلرسائييل، ودعم جهود املنظامت والهيئات والشخصيات التي تدعو 

لتجريم التطبيع بكل أشكاله.
وأشــاد يوســف يف ترصيــح أمــس مببــادرة عــرشات النــواب الجزائريــن إىل تقديــم 

مــرشوع قانــون لتجريــم التطبيــع مــع االحتــال اإلرسائيــيل، الــذي أودعــه 
2النائب يوســف عجيســة قبل أيام قليلة لدى رئاســة الربملان الجزائري.  2

الزراعة: تجريف األراضي خرق للتفاهمات
تهديدات االحتالل للمزارعني 

تضع حياتهم عىل المحك 
ويطالبون بالحماية
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أصدر ثالثة قرارات بقوانين ُتعنى بتنظيم وإعادة تشكيل السلطة القضائية
ل عباس  غضب حقويق من استمرار تغوُّ

بإحكام سيطرته عىل القضاء

بعودة طلبة االبتدايئ للمدارس 
يلتئم شمل مشهد غيَّبته "كورونا"

"الصحة": قدمنا الميناوي لـ "فلسطين": استقبلنا )130( ألف طالب وطالبة
الرعاية العالجية 

لـ)536( مصاًبا 
بـ"كورونا" في 

العناية المركزة
غزة/ فلسطن:

أمــس،  الصحــة،  وزارة  أفــادت 
 )536( مــع  تعاملــت  بأنهــا 
"كورونــا"،  بفــريوس  إصابــة 
املركــزة  العنايــة  أقســام  داخــل 
يف املستشفيات، منذ وصول 
الجائحــة إىل قطــاع غــزة يف 25 
نهايــة  حتــى  أغســطس  آب/ 
كانون األول/ ديسمرب 2020.

وقــال مديــر دائــرة الطــب الحرج 
بــاإلدارة العامة للمستشــفيات، 
د. إيــاد أبــو كــرش، يف ترصيــح 
"قدمــت  الدائــرة  إن  صحفــي: 

العاجيــة  الرعايــة 
للمصابــن  5املتكاملــة 

جرافات جيش  االحتال اإلرسائييل تجرف أرايض املواطنن رشق خان يونس أمس  )تصوير/ يارس فتحي(
ا يف أثناء مشاركته  جنود يعتقلون فتى فلسطينيًّ

يف تظاهرة قضاء نابلس أمس   )أ ف ب(

طلبة املرحلة االبتدائية يتوجهون إىل املدارس يف غزة أمس       )تصوير/محمود أبو حصرية(
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االحتالل ُيصدِّق عىل بناء )530(
وحدة استيطانية رشقي القدس

النارصة/ فلسطني:
قــت ســلطات االحتــال اإلرسائيليــة، أمــس، عىل بناء 530 وحدة  صدَّ

استيطانية جديدة، رشقي مدينة القدس املحتلة.
قت عىل بناء 400  وقالت هيئة البث اإلرسائيلية: إن السلطات صدَّ
و130  القــدس،  جنــويب  "غيلــو"،  مســتوطنة  يف  اســتيطانية  وحــدة 

وحدة يف مستوطنة "رامات شلومو"، شاميل املدينة.
وأضافت أن الخطوة "تأيت قبل تنصيب الرئيس األمرييك املنتخب 
جو بايدن، الذي لعب يف املايض دوًرا يف تجميد البناء االستيطاين 
عــام  أوبامــا  بــاراك  الرئيــس  إدارة  كان مســؤواًل يف  بالقــدس، عندمــا 
2010، وتســبب بأزمــة كبــرة مــع الحكومــة اإلرسائيليــة حينهــا بقيــادة 

بنيامني نتنياهو".
يف  االحتــال  بلديــة  يف  والبنــاء  التخطيــط  "لجنــة  أن  إىل  وأشــارت 
عــىل  ــا  نهائيًّ للمصادقــة  الخميــس،  اليــوم  أيًضــا،  ســتجتمع  القــدس، 
الخطــة، التــي ُدِفعــت بضغــوط سياســية". وأعلــن نتنياهــو قبــل يومني 

أنه أوعز ببناء 800 وحدة استيطانية بالضفة الغربية.
شــهدت  قــد  ترامــب،  دونالــد  األمريــيك  الرئيــس  واليــة  فــرة  وكانــت 

ا ملحوًظا باألرايض الفلسطينية املحتلة. تصعيًدا استيطانيًّ

هيئة شعبية تدعو
 الشعوب العربية إىل 

التعبري عن رفضها التطبيع
لندن/ فلسطني:

دعــا رئيــس الهيئــة الشــعبية العامليــة لدعــم غزة عصام يوســف الشــعوب 
سياســَة  الوســائل  مبختلــف  رفضهــا  عــن  للتعبــر  واإلســامية  العربيــة 
التطبيع مع دولة االحتال اإلرسائييل، ودعم جهود املنظامت والهيئات 

والشخصيات التي تدعو لتجريم التطبيع بكل أشكاله.
وأشــاد يوســف يف ترصيح أمس مببادرة عرشات النواب الجزائريني يف 
تقديــم مــرشوع قانــون لتجريــم التطبيــع مــع االحتــال اإلرسائيــيل، الــذي 
الربملــان  رئاســة  لــدى  قليلــة  أيــام  قبــل  يوســف عجيســة  النائــب  أودعــه 

الجزائري.
ُيجــرم  ُمامثــل  ترشيــع  لســن  موريتانيــني  برملانيــني  بدعــوة  أشــاد  كــام 
التطبيــع، مشــرًا إىل مواقــف أخــرى مرّشفــة لربملانيــني كرئيــس مجلــس 
بــاده حكومــة  ثبــات موقــف  أكــد  الــذي  الغانــم،  مــرزوق  الكويتــي  األمــة 

وشعًبا، بشأن رفض التطبيع.
وعــرّب يوســف عــن ثقتــه بوعــي الشــعوب العربيــة واإلســامية التــي تدرك 

مخاطر التطبيع مع دولة االحتال الغاصبة للحقوق الفلسطينية.
وأكــد أن الشــعوب مســتمرة يف رفــع صوتهــا الرافــض لتوقيــع حكومــات 
عربيــة اتفاقــات التطبيــع مــع دولــة االحتــال، ولهرولــة بعــض الحكومــات 
الســاعية للتطبيــع، مشــددًا عــىل أن حقيقــة الــرر الــذي يلحقــه التطبيع 
بالشــعب الفلســطيني ليســت غائبة عن وعي الشــعوب وإدراكها، مهام 
اختلفــت التربيــرات. وأشــار يوســف إىل أن املخاطــر الكارثيــة ليســت 
خافيــة عــىل أحــد، فهــي مبنزلــة الضــوء األخــر إلقــدام اإلدارة األمريكيــة 
عىل تبني مشاريع حلول جائرة للقضية الفلسطينية سيكون من نتائجها 

تصفية هذه القضية وضياع حقوق أصحابها.
وقال: "الضحية األوىل للتطبيع ستكون األرض الفلسطينية التي ُتصادر 
وُتــرق يف وضــح النهــار، لبنــاء املســتوطنات، إضافــة للمقدســات التــي 
تدّنس ويتم إلحاقها بدولة الكيان الغاصب، إىل جانب الاجئني الذين 

سُيحرمون حقهم يف العودة إىل ديارهم ومنازلهم التي هجروا منها".
وأضاف: "ويشمل الضوء األخر الذي مينحه التطبيع لسلطات االحتال 
مواصلة عدوانها عىل الشــعب الفلســطيني، وإطاق يدها أمام مزيد من 
االنتهــاكات واإلجــرام، وتشــجيع دولــة االحتــال عــىل تهجــر الفلســطينيني 

مبوجب قانون يهودية الدولة الذي يشكل أساسًا لعملية التهجر".

"حامس": العدوان 
اإلرسائييل عىل سوريا 
لن يتوقف إال مبواجهته

غزة/ فلسطني:
 أكــدت حركــة املقاومــة اإلســامية "حــامس" أن "العــدوان اإلرسائيــيل 

عىل سوريا لن يتوقف، إال باملواجهة الحقيقية لاحتال".
ونــدد الناطــق باســم الحركــة، حــازم قاســم، بالعــدوان اإلرسائيــيل فجــر 

أمس عىل األرايض السورية، واصًفا ذلك بأنه "جرمية متجددة".
الصهيــوين  الكيــان  الــذي ميارســه  اإلرهــاب املتواصــل  "هــذا  وقــال: 
عــىل  التوســعي  وســلوكه  تحكمــه  التــي  العدوانيــة  العقليــة  يعكــس 
حســاب املنطقة وشــعوبها، الذي لن يتوقف إال باملواجهة الحقيقية 

للمرشوع الصهيوين، وتشرك بها كل القوى الحية يف األمة".
وكانــت وســائل إعــام ســورية قالــت: إن قــوات االحتــال اإلرسائيــيل 
ــا اســتهدف مناطــق حدوديــة رشقــي  نفــذت فجــر األربعــاء، قصًفــا جويًّ
ه(  البــاد. ونقلــت وكالــة األنبــاء "ســانا" عــن مصــدر عســكري )مل تســمِّ
ــا عــىل مدينــة ديــر الــزور  قولــه: "شــن العــدو اإلرسائيــيل عدواًنــا جويًّ
نتائــج  تدقيــق  وجــاٍر  الرشقــي،  الجنــويب  بالريــف  البوكــامل  ومنطقــة 

العدوان"، دون مزيد من التفاصيل.

العثور عىل جثة ضابط 
يف جيش االحتالل 
مقتواًل يف الخليل

الخليل/ فلسطني:
ضابــط  جثــة  عــىل  أمــس،  اإلرسائيــيل،  االحتــال  جيــش  عــر 
عســكري مقتــواًل بطلــق نــاري يف حــرش قــرب الخليــل جنــوب 

الضفة الغربية املحتلة.
ُعــِر عــىل جثــة الضابــط يف  وقالــت وســائل إعاميــة عربيــة: 
قــوات "االحتيــاط" لجيــش االحتــال آيف هرليــف مقتواًل بطلق 

ناري يف حرش قرب الخليل.
وفتــح جيــش االحتــال تحقيًقــا يف ظــروف مقتلــه، يف حــني مل 

ترجح حتى اللحظة خلفية مقتله.
يشار إىل أن الضابط القتيل كان عائًدا من اجتامع يف وحدته 

ا. ا رسميًّ االحتياطية مرتدًيا زيًّ
دمــاري"  "يوحــاي  الخليــل  مســتوطنات  تجمــع  رئيــس  ودعــا 
الجيــش إىل التحقيــق يف ظــروف مقتلــه، والركيــز عــىل إمكان 
كونها عملية فلسطينية مدبرة، بالنظر إىل أن حرش "الهاف" 
ميــر منــه الكثــر مــن الفلســطينيني يف طريقهــم للعمــل داخــل 

أراضيهم املحتلة.

تحذيرات فلسطينية من خطورة أخذ قياسات إرسائيلية لباحات األقىص

تظاهرة إرسائيلية قبالة منزل 
نتنياهو للمطالبة برحيله

النارصة/ فلسطني:
حكومــة  رئيــس  منــزل  ُقبالــة  أمــس،  اإلرسائيليــني،  مــن  املئــات  تظاهــر 

االحتال بنيامني نتنياهو، احتجاًجا عىل تأجيل محاكمته.
وقالــت هيئــة البــث اإلرسائيليــة: إن املئــات مــن اإلرسائيليــني تظاهــروا 
قبالة منزل نتنياهو يف مدينة القدس املحتلة، فجر األربعاء، احتجاًجا 

عىل تأجيل محاكمته بتهم الفساد.
وأضافــت أن املتظاهريــن حملــوا الفتــات كتــب عــىل بعضهــا: "اذهــب 

إىل املحكمة يا جبان".
وُتســتأنف يف الثامــن مــن فربايــر/ شــباط املقبــل، جلســات املحكمــة 
املركزيــة للنظــر يف الئحــة االتهــام، املقدمــة ضــد رئيــس الــوزراء بنيامني 

نتنياهو بتهم الفساد.
ا بناء عىل قرار القضاة. وسُتعقد الجلسة بحضور نتنياهو شخصيًّ

اإلغــاق  بســبب  لــت  أُجِّ لكــن  أمــس،  الجلســة،  عقــد  املقــرر  مــن  وكان 
املشدد ضمن إجراءات مواجهة انتشار فروس كورونا.

ونهايــة ينايــر/ كانــون الثــاين 2020، قــدم املستشــار القانــوين لحكومــة 
شــملت  نتنياهــو  ضــد  اتهــام  الئحــة  ماندلبليــت،  أفيحــاي  االحتــال 

اتهامات الرشوة واالحتيال وإساءة األمانة.
ويف نهاية مايو/ أيار 2020، ُعقدت الجلسة األوىل ملحاكمة نتنياهو، 

تلتها جلسة ثانية يف يوليو/ متوز املايض.

مطالبات أهلية وحقوقية 
للضغط عىل االحتالل لتوفري 

لقاح كورونا للفلسطينيني
غزة/ فلسطني:

طالبت منظامت أهلية وحقوقية املجتمع الدويل واألمم املتحدة برورة 
االحتــال اإلرسائيــيل،  عــىل ســلطات  للضغــط  والعاجــل  الفــوري  التدخــل 
لإليفاء بالتزاماتها وتوفر اللقاحات الخاصة بفروس كورونا للفلسطينيني 

دون متييز.
األهليــة  املنظــامت  شــبكة  مقــر  يف  ُعقــد  الــذي  االجتــامع  يف  ذلــك  جــاء 
الفلســطينية مبدينــة غــزة، أمــس، وحــره ممثلــو منظــامت القطــاع الصحــي 
وممثلــو منظــامت حقــوق اإلنســان الفلســطينية والهيئــة املســتقلة لحقــوق 
الخــاص  بالتطعيــم  الخاصــة  التطــورات  ومناقشــة  الســتعراض  اإلنســان، 
بفــروس كورونــا. وناقــش املشــاركون يف االجتــامع التطــورات وواقع القطاع 
الصحــي يف فلســطني والجهــود املبذولــة من أجل مواجهــة الوباء، واآلليات 

املتعلقة بتوفر اللقاحات.
لــكل الفلســطينيني يف الضفــة  وأجمــع املشــاركون عــىل أن توفــر اللقــاح 
والقــدس وقطــاع غــزة، يقــع عــىل مســؤولية ســلطات االحتــال -بوصفهــا قوة 
احتاليــة- حســب القانــون الــدويل. ودعــوا إىل مشــاركة فلســطينية واســعة 
يف الحمــات الداعيــة إىل وقــف التمييــز ورفــع كل القيــود والــرشوط التــي 

يضعها االحتال أمام الفلسطينيني للحصول عىل اللقاح.

القدس املحتلة-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
قيــام  خطــورة  مــن  فلســطينية  شــخصيات  حــذرت 
"مســاحني إرسائيليني" بأعامل هندســية يف باحات 

املسجد األقىص املبارك وقبة الصخرة املرشفة.
واقتحــم طاقــم مســاحني إرسائيليــني، أمــس، باحــات 
املســجد األقــىص بحراســة عســكرية مشــددة ورشع 

يف إجراء عمليات مسح لكل أجزاء املسجد.
وقال مدير املسجد األقىص الشيخ عمر الكسواين: 
اعرضــت  اإلســامية  األوقــاف  دائــرة  طواقــم  إن 
أعــامل اقتحــام "املســاحني اإلرسائيليــني" للمســجد 

وأجهزتهم الضوئية.
ســلطات  أن  ترصيــح،  يف  الكســواين،  وأوضــح 
عــي أن أعــامل املســح، تجــري ألغــراض  االحتــال َتدَّ
ســياحية، مؤكــًدا رفــض األوقــاف اإلســامية تدخــل 

سلطات االحتال يف املسجد.
عــن  الكاملــة  املســؤولية  االحتــال  ســلطات  ــل  وحمَّ

هذا االنتهاك بحق املسجد األقىص.

واإلســامية  العربيــة  الحكومــات  الكســواين  وناشــد 
إىل العمــل مــن أجــل وقــف االنتهاكات التي يقوم بها 

االحتال ضد املسجد.
إرباك المقدسيين

ونبــه الخبــر يف شــؤون القــدس جــامل عمــرو إىل أن 
االحتال يحاول إرباك املقدسيني يف عدة ملفات 
وجبهــات وذلــك بالتزامــن مــع األيــام األخــرة للرئيــس 

األمرييك دونالد ترامب.
مــن  "فلســطني"  عمــرو يف حديثــه لصحيفــة  وحــذر 
خطــورة أعــامل "املســاحني اإلرسائيــيل" وتداعيــات 
ذلــك عــىل املســجد ومكانتــه، وذلــك بعــد اتفاقيات 

التطبيع العربية.
مســاحة  بأعــامل  االحتــال  قيــام  أن  إىل  وأشــار 
بـــاألقىص دون إذن األوقــاف األردنيــة، انتهــاك لحرمــة 
املســجد وعمل إجرامي "جبان"، وال ســيام أنه يأيت 
بعــد أيــام مــن دعــوات "حاخامات يهود" إىل تفكيك 

قبة الصخرة املرشفة.

الســكوت  ميكــن  عابــًرا  حدًثــا  ليــس  "هــذا  وأضــاف: 
عنــه.. االحتــال دامًئــا ما يقوم بأعامل هي مقدمات 

ليشء أخطر".
وربــط عمــرو تلــك األعامل مــع الحفريات اإلرسائيلية 
املســتمرة أســفل حائــط الــرباق، وكذلــك الحفريــات 
يف وادي حلــوة ووادي الربابــة ووادي الجــوز وإغــاق 

بلدية العيزرية.
وأضــاف: "القــدس تنــزف يف جميــع أجزائهــا.. فمتى 
والجامعــة  الفلســطينية  القيــادة  ضمــر  يســتفيق 

العربية والدول العربية؟!".
وأكد عمرو إىل أن االحتال يتعمد القيام مبخططات 
ومشــاريع تهويديــة تحــت مزاعــم "القــدس عاصمــة 

لـ)إرسائيل(.
مخططات متسارعة

نــارص الهدمــي،  وعــد املختــص يف شــؤون القــدس 
ا". الخطوة اإلرسائيلية "خطرة جدًّ

"هنــاك  أن  "فلســطني"  لصحيفــة  الهدمــي  ورأى 

تراجًعــا كبــًرا يف ســلطة وأحــكام األردن يف القــدس 
واألقــىص يف ظــل التغــرات األخــرة وخاصــة إعــان 

الرئيس ترامب املزعوم".
وأشــار إىل أن هــذا يــأيت يف إطــار أطــامع االحتــال 
يف األقــىص وإرصاره عــىل تغيــر واقعه واقتطاع جزء 
منــه كمرحلــة أوليــة ألداء اليهــود طقوســهم التلمودية 

"ليكون مسجًدا مشرًكا".
وأكــد أن الخطــوات اإلرسائيليــة املتســارعة تــأيت يف 
عــىل  املبنيــة  التطبيعيــة  "أبراهــام"  اتفاقيــة  أعقــاب 

رؤية "صفقة القرن".
وحــذر مــن خطــورة الحفريــات اإلرسائيليــة يف أســفل 
الــرباق ومحاولــة التعــدي عــىل مقــربة الشــهداء وباب 
دخــول  مــن  املســلمني  املصلــني  ومنــع  األســباط 

األقىص وزيادة عدد املقتحمني اليهود.
وقــال الهدمــي: "كل ذلــك يــأيت ضمــن رؤيــة واحــدة 
هدفها الســيطرة عىل املكان وتقليل ســلطات دائرة 

األوقاف األردنية".

خان يونس/ نور الدين صالح:
تفاجــأ مزارعــون ممن ميتلكــون أرايض زراعية 
يونــس  خــان  رشقــي  الفاصــل  الســياج  قــرب 
جنــويب قطــاع غــزة، باقتحــام قــوات االحتــال 
املتمركــزة هنــاك، ألراضيهــم ووضــع لوحــات 
والزراعــة  االقــراب  بعــدم  تطالبهــم  تحذيريــة 

عىل ُبعد 100 مر من السياج.
"محاصيلــك  اللوحــة  هــذه  عــىل  وُكتــب 
مــر   100 مــن  أقــل  ببعــد  الزراعيــة أصبحــت 
جميــع  تنقــل  مل  إذا  األمنــي.  الجــدار  مــن 
املحاصيــل يف مهلــة زمنيــة محــددة ســنعمل 

عىل إزالتها!".
ومل تكتــِف قــوات االحتــال بوضــع اللوحــات 
العســكرية  اآلليــات  جرَّفــت  بــل  فقــط، 
أرايض  يف  زراعيــة  مســاحات  اإلرسائيليــة 
وذلــك  الفاصــل،  األمنــي  للســياج  محاذيــة 
ضمن محاوالتها الدامئة للتنغيص عىل حياة 

املزارع الفلسطيني.
ويشتيك املزارع يارس عاشور، أحد أصحاب 
األرايض الزراعيــة يف رشقــي خــان يونس، من 
ا إىل أن  انتهاكات االحتال املســتمرة، مشــرً
ة مرات  جرافــات االحتــال داهمــت أرضــه عــدَّ
املزروعــة  املســاحات  بعــض  منهــا  وجرَّفــت 

بالخراوات.
لصحيفــة  حديثــه  يف  عاشــور  ويوضــح 
األوىل  املــرة  ليســت  أنهــا  "فلســطني"، 
باقتــاع  االحتــال  قــوات  فيهــا  تهــدد  التــي 
محاصيلهــم الزراعيــة عــىل ُبعــد 300 مــر مــن 

السياج الفاصل.
مــن املنطقــة  مــن االقــراب  ويخــى عاشــور 
مــن  خوًفــا  االحتــال،  قــوات  حددتهــا  التــي 

هــذه  أن  مؤكــًدا  النــار،  إلطــاق  تعرضــه 
حياتهــم  عــىل  ســلًبا  تنعكــس  االنتهــاكات 
بعملــه  وُتلحــق  واالقتصاديــة،  املعيشــية 
تلــك  أن  ســيَّام  ال  ماليــة،  خســائر  الزراعــي 

األرايض مصدر رزقهم الوحيد.
تبلــغ  أرًضــا  ميتلــك  الــذي  عاشــور  ويطالــب 
مســاحتها 20 دومًنا مزروعة بالقمح والشــعر 
والخــراوات، بــرورة توفر الحامية الدولية 
عــىل  والضغــط  غــزة،  قطــاع  يف  للمزارعــني 
اســتهداف  عــن  للتوقــف  االحتــال  ســلطات 

املزارعني بالنران الحية الثقيلة.
رفيقــه  كــوارع،  هشــام  املــزارع  ويشــارك 
أرضــه  تعرضــت  إذ  ذاتهــا  املشــكلة  عاشــور، 
مــراًرا ملداهمــة قوات جيــش االحتال، والتي 

جرفت مساحات زراعية واسعة منها.
تبلــغ  أرض  صاحــب  وهــو  كــوارع  وأشــار 
مختلــف  مــن  مزروعــة  دومًنــا،   25 مســاحتها 
أصناف الخراوات، إىل أن جرافات االحتال 

ألحقت أرضاًرا وخسائر مادية كبرة بأرضه.
الفــرة  بــني  تتعــرض  أرضــه  أن  إىل  ولفــت 
أي  وجــود  دون  للتجريــف  واألخــرى 
أو  الرســمية  الجهــات  مــن  تعويضــات 
املؤسســات الدوليــة، مؤكــًدا أن ما يحدث 
بالغــة يف  بــأرضار  مــع املزارعــني يتســبب 

مصدر رزقهم الوحيد.
الــازم  الدعــم  توفــر  بــرورة  وطالــب 
للمزارعــني، وكذلــك الحاميــة الكاملــة مــن 
االحتــال  ســلطات  عــىل  الضغــط  خــال 

وفاحــة  بزراعــة  لهــم  املجــال  إلفســاح 
تهديــدات  أو  أي معوقــات  أراضيهــم دون 

أمنية.
يف حــني يؤكــد املــزارع خالــد أبــو خاطــر مــا 
ذهــب إليــه زمــاؤه، وســط صمــت مطبــق 
اللجنــة  ومنهــا  الدوليــة  املؤسســات  مــن 
أن  إىل  لفــت  األحمــر،  للصليــب  الدوليــة 
التجريــف املســتمرة إضافــة إىل  عمليــات 
املبيــدات الحرشية تتســبب بأرضار كبرة 

للربة.
يومــي  شــبه  يتعرضــون  املزارعــني  أن  وذكــر 
إلطاق نار من جيش االحتال املتمركز خلف 
الســياج الفاصــل، مــا يضطرهــم لــرك األرض 

والتواري عن األنظار حفاًظا عىل أرواحهم.

خرق للتفاهمات
إىل ذلــك، أكــد الناطــق باســم وزارة الزراعــة 
رفضــه  البســيوين،  أدهــم  غــزة  قطــاع  يف 
املزارعــني  بحــق  االحتــال  ملامرســات 
واألرايض الزراعيــة املوجودة قرب الســياج 

الفاصل رشقي قطاع غزة.
لـ"فلســطني":  حديــث  يف  البســيوين  وقــال 
"يهدف االحتال من خال هذه املامرسات 
ألراضيهــم  الوصــول  عــن  املزارعــني  لثنــي 
األرايض  أن  مبيًنــا  وفاحتهــا"،  وزراعتهــم 
الزراعيــة يف منطقــة الســياج األمنــي الفاصــل 

متثل 25 %.
مــع  تواصلــت  الــوزارة  أن  إىل  وأشــار 
املؤسســات الحقوقيــة ورفــع قضايــا ودعــاوى 
للجهــات الدوليــة وخاصــة الصليــب األحمــر، 
لتمكــني  االحتــال  عــىل  الضغــط  أجــل  مــن 

املزارعني من الوصول إىل أراضيهم بأمان. 
بتجريــف االحتــال اإلرسائيــيل أرايض  ونــدد 
الزراعيــة،  محاصيلهــم  وتخريــب  املزارعــني 
يونــس  خــان  بلــدة خزاعــة رشق محافظــة  يف 

جنوب القطاع.
"غطرســة  املتكــرر  التجريــف  الــوزارة  وعــّدت 
الوســطاء  مــع  للتفاهــامت  وخرًقــا  إرسائيليــة 
املســؤولية  االحتــال  محملــة  الشــأن"،  بهــذا 
عن حياة املزارعني والخسائر من جراء ذلك.

وطالبــت الــوزارة املؤسســات الدوليــة وعــىل 
األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  رأســها 
اعتداءاتــه  لوقــف  االحتــال  لــدى  بالتدخــل 
داعيــة  الزراعيــة،  وأرضيهــم  املزارعــني  بحــق 
جرائــم  فضــح  إىل  الحقوقيــة  املنظــامت 

االحتال بحق املزارعني الفلسطينيني.

الزراعة: تجريف األراضي الزراعية قرب السياج خرق للتفاهمات
تهديدات االحتالل للمزارعني تضع حياتهم عىل املحك ويطالبون بالحامية

)تصوير/ يارس فتحي( آليات االحتال تجرف أرايض املزارعني رشق خان يونس أمس  
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د. عدنان أبو عامر

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

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

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

)200( شيقل كرسوم غر مسرتدة، مع مراعاة الروط التالية:
العــام  نهايــة  وحتــى  العقــد  عــىل  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 
2021/1/20م، وذلــك يف  الثانيــة عــرة ظهــرًا مــن يــوم األربعــاء املوافــق 
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 عرة 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 غرهم وفقًا للمصلحة العامة للبلديتني دون إعادتها مرة أخرى.
8. تتم تعامالت البلديتني مع امللتزم املوجود أسمه يف عقد التلزيم فقط 

وال يتم التعامل مع غره 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 غــر ملزمتــني بقبــول أعــىل األســعار ولهــا حــق االختيــار وفقًا 

ملا تراها مناسبًا ويحقق املصلحة العامة لها.
12. يلتزم من يرسو عليه املزاودة دفع قيمة اإلعالنات بالصحف املحلية.
بلديـة غـزة
بلدية الزهراء

معطيات الهجرة اليهودية 
تقلق اإلسرائيليين

مع بدء العام الجديد، نرت وزارة االستيعاب اإلرسائيلية معطياتها 
عــن الهجــرة اليهوديــة للعــام املنــرصم )2020م(، وجــاءت هــذه املــرة 
مفاجئــة وصادمــة لألوســاط اإلرسائيليــة، ألنهــا أظهــرت أن ثلثهــم مــن 
اليهــود فقــط، مــا يعنــي تقلــص األغلبيــة اليهوديــة يف دولــة االحتــالل، 

يف ضوء العدد الهائل من غر اليهود الذين يستقدمون إليها.
صحيــح أن الخالفــات اإلرسائيليــة الداخليــة مل تتوقــف يف العديد من 
االشــرتاكيني،  ضــد  والرأســاليون  اليســار،  مقابــل  اليمــني  القضايــا: 
واملحافظــون أمــام الليرباليــني، لكــنَّ موضوًعــا واحــًدا وحدهــم دامًئــا، 
وهــو رضورة الحفــاظ عــىل األغلبيــة اليهوديــة يف )إرسائيــل(، وهــو أمر 

بات موضع تشكيك وتساؤل.
شــكل انقضــاء الســنة األخــرة )2020م( مناســبة ألن ينــر املكتــب 
حدثــت  التــي  البيانــات  مــن  سلســلة  اإلرسائيــي  لإلحصــاء  املركــزي 
يف األشــهر الـــ)12( املاضيــة عــىل اإلرسائيليــني، ومنهــا ميــزان الهجــرة 
الــدويل الــذي يحســب الفــرق بــني عــدد األشــخاص الذيــن يدخلــون 
عــن صــورة  البيانــات  هــذه  تحليــل  ويكشــف  ويغادرونهــا،  )إرسائيــل( 

مهتزة، إذ بلغ رصيد الهجرة اإليجايب إىل )إرسائيل( 24,344 ألًفا. 
يشــر هــذا الرقــم إىل أن عــدد مــن انضمــوا إليهــا أكــرب ممــن غادروهــا، 
لكن إجراء مزيد من الفحوصات يكشف أن ثلثهم فقط )8,224( من 
اليهــود، أمــا الثلثــان اآلخــران فهنــاك 2506 مــن الفلســطينيني، الذين 
انضمــوا جــزًءا مــن إجــراءات مل شــمل األرسة، و13,614 يعرفون بأنهم 
آخــرون، ومنهــم املســيحيون مــن غــر العــرب، ومــن صنفــوا يف ســجل 

السكان أنهم دون دين.
اليهــود  غــر  مــن  لـ)إرسائيــل(  املهاجريــن  املجموعــة  هــذه  تشــمل 
انخفضــت  فيهــا  اليهــود  نســبة  أن  وحقيقــة  العــودة،  قانــون  مبوجــب 
ا،  ألقل من %74 يف 2020م، يعني أننا نتحرك يف اتجاه واضح جدًّ
واملالحظــة املهمــة أن النــاذج عــىل ذلــك كثــرة، ومنهــا مــن هاجــروا 
من روســيا، مع أنهم ليســوا يهوًدا، لكن أجدادهم كذلك، وهناك من 
جــاءوا مــن املــدن الفلســطينية بعــد زواجهــم مبواطنــات عربيــات مــن 

داخل )إرسائيل(.
هــذه  يف  أخــرى  نقطــة  شــكل  بــل  ا،  اســتثنائيًّ 2020م  عــام  يكــن  مل 
السلســلة التــي تفيــد تراجــع الطابــع اليهــودي لـ)إرسائيــل(، ألنــه منــذ 
عام 2017م انخفضت نســبة اليهود من املهاجرين إىل %52، ويف 
2019م وصلت النسبة إىل %40، ويف 2010م انخفضت نسبتهم 
كان  يهوديــة  دولــة  الجاريــة يف  الرتاجعــات  هــذه  أن  مــع   ،33% إىل 
يجــب أن تــؤدي إىل عقــد مؤمتــر خاص للكنيســت، ومائدة مســتديرة 

مع الرئيس، لكن ذلك مل يحصل.
االتجاه السلبي واضح، ألننا أمام -15 20 ألًفا من املهاجرين من غر 
اليهــود يف كل عــام، وهــذه كتلــة كبــرة تــأيت إىل "إرسائيــل" تدريًجــا، 
لســؤال  اإلرسائيليــني  ويدفــع  التوقــف،  يســتحق  خطــر  أمــر  وهــذا 

أنفسهم: هل هناك فائدة من االستمرار بتشجيع هذه الهجرات؟

خالد يدعو إىل تحرير سجل القدس
االنتخايب من القيود اإلرسائيلية

"بريتس" يعلن عدم خوضه انتخابات الكنيست

رام الله/ فلسطني:
أكد عضو املكتب السيايس للجبهة الدميقراطية تيسر 
لالنتخابــات  الرئــايس  املرســوم  يتضمــن  أن  أهميــة  خالــد 
التريعية واملرســوم الرئايس لالنتخابات الرئاســية دعوة 
تحديــث  يف  املبــارشة  إىل  املركزيــة  االنتخابــات  لجنــة 
مدينــة  يف  االنتخابيتــني  للمحطتــني  الناخبــني  ســجل 

القدس وضواحيها.
وأشار خالد يف بيان أمس إىل رضورة تحرير سجل مدينة 
التــي  اإلرسائيليــة،  القيــود  جميــع  مــن  االنتخــايب  القــدس 
كانــت ســببا يف انخفــاض نســبة املشــاركة يف االنتخابــات 
الرئاســية والتريعيــة، التــي أجريــت يف عــام 1996 ويف 
عــىل  2006، حيــث حــرصت املشــاركة  و   2005 عامــي 
بضعة آالف نتيجة ترتيبات ينبغي عدم تكرار االلتزام بها، 
ونتيجــة عمليــات خــداع فرضتهــا ســلطات االحتــالل عــىل 

قيادة السلطة يف حينه.
تحويــل  إىل  الوطنيــة  واملصلحــة  الحاجــة  تأكيــد  وجــدد 

"إىل  خــاص،  بشــكل  القــدس  مدينــة  يف  االنتخابــات 
معركــة وطنيــة سياســية ودبلوماســية وجاهريــة تضمــن 
يف  نطــاق  أوســع  عــىل  املشــاركة  يف  املقدســيني  حــق 
االنتخابــات العامــة التريعيــة والرئاســية، وليــس يف عــدد 
محــدود مــن مراكــز الربيــد. ودعــا خالــد القــوى السياســية 
واملجتمعية الفلسطينية عىل اختالف اتجاهاتها لتحويل 
مشــاركة املقدســيني يف االنتخابات التريعية والرئاسية 
إىل رافعــة للوحــدة الوطنيــة، "نتصــدى مــن خاللهــا  لجميع 
املحاوالت التي ميكن أن تســتهدف حق املقدســيني يف 

املدينة واملحافظة يف املارسة الدميقراطية".
شــعب  جانــب  إىل  بالوقــوف  العــامل  دول  طالــب  كــا 
إىل  ودفعهــا  االحتــالل  حكومــة  عــىل  والضغــط  فلســطني 
احــرتام حقــوق املواطنــني الفلســطينيني مبن فيهم ســكان 
مؤسســاتهم  انتخــاب  يف  وضواحيهــا  القــدس  مدينــة 
تدخــل  ودون  قيــود  دون  رشعياتهــا  وتجديــد  الدســتورية 

خارجي.

النارصة/ فلسطني:
أعلــن زعيــم حــزب "العمــل" اإلرسائيــي عمــر برتــس 
أنــه لــن يخــوض االنتخابــات العامــة املقبلــة، املقــررة 

يف مارس/ آذار القادم.
اســتطالعات  توقعــات  ظــل  يف  برتــس  قــرار  ويــأيت 
الــرأي العــام، التــي تقــول إن حزبه لن يكون قادًرا عىل 

تخطي نسبة الحسم الالزمة لدخول الربملان.
أمــس عــن برتــس،  البــث اإلرسائيليــة  ونقلــت هيئــة 
ا منصب وزير االقتصاد قوله: "لن  الذي يشــغل حاليًّ

أخوض انتخابات الكنيست القادمة".
يعتــزم  كان  إذا  عــاَّ  عاًمــا(   68( برتــس  يوضــح  ومل 

اعتزال الحياة السياسية كاماًل.
وأضــاف: "ســأواصل العمــل عىل الوحــدة يف الوقت 

الــذي تتهــدد فيــه الخالفــات أســس البنــاء االجتاعي 
داخل )إرسائيل(".

وانتخــب برتــس عضــًوا يف الكنيســت للمــرة األوىل 
"العمــل" يف  حــزب  رئاســة  وتــوىل   ،1988 عــام  يف 

يوليو/ متوز 2019.
وُتجــرى االنتخابــات اإلرسائيليــة العامــة، يف الثالــث 

والعرين من مارس/ آذار املقبل.
وانضــم حــزب "العمــل" إىل حكومــة بنيامــني نتنياهــو 

الحالية، يف شهر مايو/ أيار 2020.
)إرسائيــل(،  يف  األحــزاب  أهــم  أحــد  "العمــل"  وكان 
يف الحقــب التــي تلــت تأســيس الدولــة عقــب النكبة 
الفلســطينية، وقــاد العديــد مــن الحكومــات، قبــل أن 

ُيضعف يف ظل تصاعد قوة أحزاب اليمني.

غزة/ محمد أبو شحمة:
أكد أحمد بحر رئيس املجلس التريعي 
باإلنابة أن مدينة القدس املحتلة تتعرض 
بشــعة  إرسائيليــة  وهجــات  لحمــالت 
لتغيــر هويتهــا وطمــس معاملهــا العربيــة 
واإلســالمية واملســيحية وروحهــا الثقافية 
والحضارية، ومحاولة ســلب وإلغاء الحق 

والوجود الفلسطينيَّني فيها.
وقال بحر يف جلســة خاصة لعرض تقرير 
 ،2020 لعــام  واألقــى  القــدس  لجنــة 
يعــول  التريعــي  "املجلــس  إن  أمــس: 
لنــرصة  الباســلة  ومقاومتــه  شــعبنا  عــىل 
القدس واألقى، وعىل صمود وجســارة 
أهلنــا الذيــن يشــكلون خــط الدفــاع األول 
عــن القــدس واملقدســات نيابــة عــن األمة 

العربية واإلسالمية".
وأضاف: "اتفاقيات التطبيع التي أبرمتها 
االحتــالل  مــع  العربيــة  األنظمــة  بعــض 
القــدس  قلــب  يف  غــادرة  طعنــة  تشــكل 

وفلسطني".
وأوضــح أن تلــك االتفاقيــات تشــكل بوابــة 
الفلســطينية  للقضيــة  الكــربى  االخــرتاق 
العادلــة وطمس وإنهاء الحقوق والثوابت 

الوطنية.
وأشار إىل أن الواجب الوطني والتاريخي 
املطبعــني  مقاطعــة  يقتــي  واإلنســاين 
سياســيًا ودبلوماســيًا واقتصاديًا، وتجريم 

كل أشكال التطبيع مع االحتالل.
التريعــي  املجلــس  أن  إىل  ولفــت 
ســيكرس جهده لعقد املؤمترات الدولية 
لتحشــيد جهود رؤســاء ونواب الربملانات 
العربيــة واإلســالمية والدولية واالتحادات 
التطبيــع  وتجريــم  لتحريــم  الربملانيــة، 
عــن  للرتاجــع  املطّبعــني  عــىل  والضغــط 

اتفاقاتهم مع االحتالل.
حرب على الهوية

النائــب  القــدس  لجنــة  مقــرر  أكــد  بــدوره 
تعيــش  أن املدينــة  أبــو حلبيــة  أحمــد  د. 
محاولــة لتصفيــة هويتهــا باعتبارهــا مركــزًا 

لحرب الهوية.
تقريــر  عــرض  أثنــاء  يف  حلبيــة  أبــو  وقــال 
يف  املقدســة  املدينــة  ألوضــاع  اللجنــة 
عام 2020: "دونالد ترامب أضاف غطاء 
أمريكيا غر مسبوق ضد مدينة القدس، 
الفرصــة  هــذه  الغتنــام  يتطلــع  وبــات 

اإلســالمي  العــريب  الوجــود  لتصفيــة 
واملســيحي وجعلــه وجــودًا تابعــًا، وفــرض 
حضوٍر يهودي مهيمن عىل املقدســات، 
عــىل مســتوى  شــامل  وحضــوٍر صهيــوين 

السيادة واإلدارة".
ألــف   20 مــن  أكــر  حلبيــة  أبــو  ورصــد 
املســجد  اقتحمــوا  يهــودي  مســتوطن 
قــوات  بحراســة  املبــارك  األقــى 
الكنيســت  يف  أعضــاء  بينهــم  االحتــالل، 

الصهيــوين.
ولفــت إىل أن غالبيــة االقتحامــات كانــت 
حــني  يف  اليهوديــة،  األعيــاد  فــرتة  يف 
فرضــت ســلطات االحتــالل قيودهــا عــىل 
الجمعــة  صــالة  ألداء  املصلــني  دخــول 
حيــث  كورونــا،  فــروس  بظهــور  متذرعــة 
أغلقــت أبــواب األقى ومنعــت الدخول 

إليه.
أدوا  فقــط  مصــٍل   500 نحــو  أن  وأوضــح 
صالة الجمعة، يف نهاية شهر أيار/ مايو، 
افتتاحــه  االحتــالل  ســلطات  أعــادت  ثــم 
بقيــود بعــد إغالقــه بالتوافــق مــع الحكومــة 

األردنية ملدة 69 يوًما.
ركبــت  االحتــالل  ســلطات  أن  وبــني 

ســاعات ومجســات يف عدة أماكن فوق 
أسوار املسجد األقى.

شــهداء  ســتة  ارتقــاء  التقريــر  ووثــق 
مقدســيني برصــاص قــوات االحتــالل يف 
العــام املــايض، يف حــني اعتقل أكر من 
بعضهــم  القــدس  مــن  فلســطينيًا   1979
مســؤولون يف دائــرة األوقــاف اإلســالمية 
بينهــم  األقــى؛  املســجد  وحــراس 
100 مــن النســاء، و372 مــن القارصيــن 

واألطفال.
أبعــدت  االحتــالل  قــوات  أن  إىل  ولفــت 
القــدس  مدينــة  عــن  مواطنــًا   363 نحــو 
والبلدة القدمية واملسجد األقى ملدد 
منهــم  أشــهر،   6 إىل  أســبوع  بــني  تــرتاوح 
رئيــس الهيئــة اإلســالمية العليــا وخطيــب 
املســجد األقى الشــيخ الدكتــور عكرمة 
صــربي ونائــب مديــر عــام دائــرة األوقــاف 
اإلسالمية الشيخ الدكتور ناجح بكرات.

مــن  أكــر  االحتــالل  قــوات  وهدمــت 
ومحــال  وزراعيــة  ســكنية  منشــأة   193
تجاريــا وورشــة صناعيــة، بينهــا أكــر مــن 
95 منشــأة أجــرب أصحابهــا عــىل هدمهــا 
بأيديهــم، وتوزعــت يف بلــدات: ســلوان، 

وشــعفاط،  باهــر،  وصــور  املكــرب،  وجبــل 
طوبــا،  وأم  صفافــا،  وبيــت  والعيســاوية، 

والطور، وواد الجوز، والشيخ جراح.
قــرارات  االحتــالل  ســلطات  وســلمت 
وعــودة،  )الرجبــي،  عائــالت  بإخــالء 
نــاب(  وأبــو  وشــوييك، ودويــك، وغيــث، 
الهــوى  بطــن  حــي  يف  عقاراتهــا  مــن 
جــراح  الشــيخ  حــي  ويف  ســلوان،  ببلــدة 
بإخــالء  قــرارًا  االحتــالل  قــوات  أصــدرت 
والجاعــوين،  )القاســم،  عائــالت  ســبع 
والكــرد، والســكايف، وحــاد، والدجــاين، 
الجمعيــات  لصالــح  والــداوودي( 
االســتيطانية، مــا يهــدد بفقــدان أكــر مــن 

115 عائلة عقاراتها.
مدرســتي  االحتــالل  قــوات  ومنعــت 
"الوعــد الصــادق" و"الفرســان" يف مدينة 
الــدرايس  الفصــل  افتتــاح  مــن  القــدس 
عــىل  حصولهــا  عــدم  بذريعــة  الثــاين، 
تراخيــص، وإغــالق مدرســة عبــد اللــه بــن 
الحســني الثانويــة للبنــات يف حــي الشــيخ 

جراح بالقدس.
هــدم  عــىل  االحتــالل  بلديــة  وأقدمــت 
إىل  املــؤدي  الــدرج  مــن  الســفي  الجــزء 

املقــربة اليوســفية وطريــق بــاب األســباط 
املوصــل إىل البلــدة القدمية من القدس 
واألقــى، ونفــذت أعــال تجريــف للبــدء 
التوراتيــة  الحديقــة  مســار  عمــل  يف 

والقطار الهوايئ، وفق التقرير.
إخــالء  االحتــالل  ســلطات  وقــررت 
املستأجرين الفلسطينيني من العقارات 
للكنيســة  اململوكــة  الكبــرة  والفنــادق 
األرثوذكســية اليونانية عند بوابة الخليل، 
مــن صالحيــة عقــود اإليجــار  الرغــم  عــىل 
باملالــك  ترتبــط  ال  التــي  بهــم،  الخاصــة 

األصي.
وأشــار إىل أن ســلطات االحتــالل رشعــت 
بنــاء  عــىل  والتصديــق  مناقصــات  بطــرح 
جديــدة  اســتيطانية  الوحــدات  أالف 
هاماتــوس"،  "جفعــات  مغتصبــة  يف: 
ومغتصبــة "رمــات شــلومو" املقامــة عــىل 
أرايض  وعــىل  شــعفاط،  بلــدة  أرايض 
حومــاه"  "هــار  ومغتصبــة  قلنديــا،  مطــار 

املقامة عىل أرايض جبل أبو غنيم.
وذكــر أن ســلطات االحتــالل أقــرت تنفيــذ 
مروع سكة حديد ببناء نفق سكة تحت 
األرض يصل بني الجزء الغريب من مدينة 
القدس ومنطقة باب املغاربة وصواًل إىل 
خطــة  وتنفيــذ  األقــى،  املســجد  تخــوم 
لتهويــد منطقــة وادي الجــوز، بهــدم أكــر 
لفلســطينيني  صناعيــة  منشــأة   200 مــن 
غرفــة   900 حــوايل  لبنــاء  املنطقــة،  يف 

فندقية استيطانية مكانها.
مدينــة  أهــايل  موقــف  حلبيــة  أبــو  ومثــن 
القــدس املحتلة، املرابطــني واملرابطات 
مطالبــا  املبــارك،  األقــى  املســجد  يف 
الصمــود،  هــذا  يف  باالســتمرار  إياهــم 
وباملزيد من مواجهة مخططات االحتالل 
وإفشــالها باالنتفاضــات والهبــات وغرهــا 

من وسائل املقـاومة.
وطالــب الســلطة بــكل مؤسســاتها بتعزيــز 
والحفــاظ  املقدســية،  الشــعبية  اإلرادة 
الوعــي  يف  للمواجهــة  عنوانــًا  عليهــا 
أمــام  العقبــات  كل  وتذليــل  والتطبيــق، 
اســتعادتها واحتضانهــا سياســيًا ومعنويــًا 
وماديــًا رغــم تفــي وبــاء كورونــا واعتــاد 
مشــاريع  لدعــم  الالزمــة  املوازنــات 
املقدســيني للصمــود ومواجهــة االحتالل 

ومخططاته.

في أثناء عرض تقرير لجنة القدس واألقصى لعام 2020
بحر: مدينة القدس تتعرَّض لحمالت وهجامت إرسائيلية لتغيري هويتها

جانب من جلسة التريعي أمس          )تصوير/ محمود أبو حصرة(
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إعالن مزاودات
النيابة العامة

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

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

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

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

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

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

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

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

الجامعة االسالمية.
5. للمراجعة واالستفسار جوال رقم : 0599736744

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

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

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

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

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

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

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

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

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

 رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 01/ 2021

الخاصة:- تعاقد سنوي الستئجار 
مانوفات للعمل حسب الطلب

إعالن طرح عطاء 2021/01
حفر برئ وتركيب محطة تحلية مياه

تعلن جمعية الربكة الجزائرية للعمل الخريي واالنساين – مكتب غزة عن طرح عطاء 
حفر برئ وتركيب محطة تحلية مياه، وذلك تبعًا للروط واملواصفات املوضحة يف 
كراســة ووثائق العطاء، فعى الركات ذات االختصاص واملســجلة رســميًا وترغب 
باملشــاركة بالعطــاء مراجعــة مقــر الجمعيــة الكائــن غــزة- الســامر – عــارة املدينــة – 
الطابــق الثالــث ، وذلــك خــالل أوقــات الــدوام الرســمي مــن الســاعة التاســعة صباحــًا 
وحتــى الثانيــة والنصــف عــرًا، ابتــداًء مــن يــوم الخميــس املوافــق 2021/01/14م 
2021/01/17م،  يــوم االحــد املوافــق  مــن  الثانيــة والنصــف  الســاعة  وحتــى متــام 

للحصول عى كراسة املواصفات ووثائق العطاء وذلك وفقًا للروط التالية:
• مثن نسخة العطاء 200 شيكل غري مسرتدة.

• أن تكــون الركــة املتقدمــة مســجلة رســميًا لــدى دوائــر الرضيبــة ومؤهــال 
ومصنفا للعمل بهذه املشاريع وميتلك شهادة ترخيص.

• األسعار بعملة الشيكل وشاملة رضيبة القيمة املضافة وجميع الرسوم.
• يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة دخــول عطــاء بقيمــة )$2000(  ألفــني دوالر مــن 

أحد البنوك العاملة يف قطاع غزة وسارية املفعول ملدة 3 شهور.
• عــى مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة %10 مــن 

أحد البنوك العاملة يف قطاع غزة وسارية املفعول ملدة 3 شهور.
• ارفاق شهادة عدم خصم من املنبع عى من يرسو عليه العطاء وشهادة خلو رضيبة.

• يحق للجمعية تجزئة العطاء عى أكرث من رشكة.
• أجرة اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

• االجتاع التمهيدي يوم االثنني املوافق 2021/01/18 الساعة 11 صباحًا.
املوافــق2021/01/19م  الثالثــاء  يــوم  العطــاءات  لتســليم  موعــد  آخــر   •
الســاعة الحاديــة عــرة صباحــًا وتفتــح املظاريــف الســاعة الثانيــة عــرة ظهرًا 

من نفس اليوم بحضور ممثيل الركات يف نفس املكان.
•للمراجعة واالستفسار االتصال عى رقم 0594160009.

جمعية الربكة الجزائرية للعمل الخريي واإلنساين

)كــراج  تلزيــم موقــف ســيارات وباصــات األجــرة  غـــزة عــن رغبتهــا يف  بلديـــة  تعلـــن 
العقــد  عــى  التوقيــع  تاريــخ  مـــن  للفــرتة  )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 لــراء الئحــة 

التلزيم مقابل دفع )200( شيقل كرسوم غري مسرتدة، مع مراعاة الروط 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 عليها ووضعها 

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

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

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

عــرة 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 عــرة 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 مها 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 الرتسية عليه.
10. يلتزم من ترسو عليه املزاودة إحضار شهادة عدم مانعة )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

أصدر ثالثة قرارات بقوانين ُتعنى بتنظيم وإعادة تشكيل السلطة القضائية

ل عباس بإحكام سيطرته عىل القضاء غضب حقوقي من استمرار تغوُّ

أطفال مرىض الرسطان يسترصخون ويناشــدون 
السلطــة منحهــم تحويــالت عالجيــة

رام الله/ فلسطني:
عليهــا  غلــب  عفويــة  بكلــات 
مــرىض  أطفــال  صــبَّ  البــكاء، 
غضبهــم  جــام  وأمهاتهــم  الرسطــان 
ورئاســة  الســلطة  عــى  الشــديد 
الــوزراء يف رام اللــه بســبب رفــض 
يف  عالجيــة  تحويــالت  منحهــم 
بــأرايض  املستشــفيات  داخــل 

الـ48.
الــوزراء  رئاســة  هــؤالء  وناشــد 
وقــف  قــرار  يف  النظــر  والســلطة 
التحويــالت، محذريــن مــن أن خطر 
لحظــة  أي  يف  يتهددهــم  املــوت 
بينهــم  الرسطــان  تفــي  بســبب 
العالجيــة  العمليــات  إجــراء  وتأخــر 

الالزمة لهم.
نظمــوه  اعتصــام  لــدى  ذلــك  جــاء 
أمس، أمام مبنى رئاسة الوزراء يف 

رام الله.
التــي يعتصــم  الثانيــة  وهــذه املــرة 
منــذ  املبنــى  أمــام  األهــايل،  فيهــا 

بداية العام.

وجههــا  عــى  بــدت  وبحرقــة 
صوتهــا،  حــدة  عــى  وانعكســت 
طفلهــا  قضيــة  مواطنــة  أشــهرت 
الــذي ال تتجــاوز ســنه أصابــع اليــد 
الواحــدة، أمــام عدســات الصحافــة 
التي حرضت إىل مكان االعتصام.

املــوت  نجلهــا يصــارع  أن  وأكــدت 
أن  مــن  محــذرة  أشــهر،   4 منــذ 
حالتــه  عــى  تطــرأ  قــد  انتكاســة 
نقــص  حــدث  حالــة  يف  الصحيــة 

باألكسجني عنده.
القامئــني  املســؤولني  وناشــدت 
"أن  بالخــارج  العــالج  ملــف  عــى 
يتقــوا اللــه فينــا ويف أطفالنــا. ابنــي 
الثالثــة  وينتظــر  لعمليتــني  خضــع 

األخرية".
وأشــارت إىل أن الطبيــب املعالــج 
الـــ48  أرايض  داخــل  لطفلهــا 
منحهــم التحويلــة العالجية لطفلها 
دائــرة  رئيــس  الهــدري  هيثــم  لكــن 
التحويالت الطبية يرفض التصدق 

عليها، كا تقول.

يعــاين  الــذي  يامــن  الطفــل  وقــال 
إنهــم حــرضوا  انتكاســة يف قدمــه، 
انتبــاه  للفــت  االعتصــام  إىل 
املســؤولني إىل معاناتهــم، مضيًفا 
بصوت طغى عى ضجيج املكان: 
"احنــا مخنوقــني. وقفــوا كل عــالج 

مرىض الرسطان".
رحمــة  فــش  فينــا.  "حســوا  وتابــع: 
يرجعــوا  بطالــب  قلوبهــم.  يف 
التحويــالت حتــى نرجــع نتعالــج زي 

العامل".
دائــرة  رئيــس  بإقالــة  طالــب  كــا 
منصبــه  مــن  الطبيــة  التحويــالت 

فورا.
الطفــل  والــد  أوضــح  جانبــه،  مــن 
ابنــه  أن  ســنوات(،   10( املريــض 
ينتظــر عمليتــه األخــرية منــذ تاريــخ 
املــي  مــن  يتمكــن  يك   27/7

ا. طبيعيًّ
ويف االعتصام رفع أهايل املرىض 
"نطالــب  عليهــا:  كتــب  يافطــات 
بوقــف حالة التخبط التي متارســها 
والتــي  الطبيــة  التحويــالت  دائــرة 

يرأسها هيثم الهدري".
وأكد معتصمون آخرون أنه لو توفر 
مستشــفيات  يف  ألطفالهــم  عــالج 
تــم تحويلهــم  الضفــة الغربيــة، ملــا 

إىل مستشفيات الداخل.
وأشــاروا إىل أن عــدًدا مــن املرىض 
وصلــوا إىل مراحــل العــالج األخــرية 
وإذا توقفــوا عــن تلقيــه، ســيعودون 

إىل نقطة الصفر.
وأكــدوا أنهــم لــن يتحركــوا مــن أمــام 
املبنى رئاســة الوزراء حتى تحقيق 

مطالبهم، واستعادة حقوقهم.
الــوزراء  رئاســة  أن  إىل  ونبهــوا 
املطالــب  مــن  لجــزء  اســتجابت 
ورفضــت بعضهــا، والحــاالت التــي 
حصلــت عــى اســتثناء، تحويلتهــا 
مــن   100% تغطــي  وال  منقوصــة 

االلتزامات.
محمــد  الــوزراء  رئيــس  ودعــوا 
اشــتية، إىل أن يخرج لهم ويســتمع 
ملطالبهــم، ويعطيهــم كلمــة ووعًدا 
يتمكــن  يك  التحويــالت  إلعــادة 

املرىض من استكال العالج.

غزة/ محمد أبو شحمة- عبد الله الرتكاين:
أصدرهــا  بقوانــني  قــرارات  أثــارت 
عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس 
تشــكيل  وإعــادة  بتنظيــم  وتعنــى 
الســلطة القضائيــة، غضًبــا واســًعا 
يف أوساط املؤسسات الحقوقية 
ًة هذه القرارات   الفلسطينية، عادَّ
عــى  الســيطرة  إلحــكام  ســعًيا 
اســتقالليته،  ورضب  القضــاء 
عــى  الســيطرة  بإحــكام  ل  والتغــوُّ
الشــأن القضــايئ، وانتهــاًكا ملبــدأ 
ومبــدأ  الســلطات  بــني  الفصــل 

سيادة القانون.
وأصــدر عبــاس االثنــني املــايض، 
ُتعنــى  بقوانــني  قــرارات  ثالثــة 
الســلطة  وإعــادة تشــكيل  بتنظيــم 
القضائية، وهي القرار بقانون رقم 
)40( لســنة 2020 بشــأن تعديــل 

قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( 
لســنة 2002، والقــرار بقانــون رقم 
)39( لســنة 2020 بشــأن تشكيل 

املحاكم النظامية، والقرار بقانون 
بشــأن   2020 لســنة   )41( رقــم 

املحاكم اإلدارية.
ترقيــة  إىل  عبــاس  ذهــب  كــا 
عــدٍد مــن قضــاة البداية إىل قضاة 
اســتئناف، وإحالة ســتة قضاة إىل 
التقاعد املبكر بناًء عى تنسيب 
األعــى  القضــاء  مجلــس  مــن 

االنتقايل.
األخــرية  عبــاس  قــرارات  وُتعــدُّ 
القضــاء  إصــالح  لجهــود  نســًفا 
جديــًدا  اًل  وتغــوُّ الفلســطيني، 
للســلطة التنفيذيــة عــى الســلطة 
لألجــواء  ورْضًبــا  القضائيــة، 
الشــارع  تســود  التــي  اإليجابيــة 
الفلســطيني وســط الحديــث عــن 

إجراء انتخابات عامة.
القضــاة  نــادي  جمعيــة  رس  أمــني 
الفلســطينيني فاتح حارشــة أكد 
أن الســلطة التنفيذيــة ال يحــق لهــا 
وفــق  القوانــني  وإصــدار  التريــع 

القانون األسايس الفلسطيني.
إن  لـ"فلســطني":  حارشــة  وقــال 
عــى  ُأقــرَّت  التــي  "التعديــالت 

الســلطة القضائية تعدٍّ عى مبدأ 
وتعزيــز  الســلطات،  بــني  الفصــل 
للحكــم الشــمويل، وفيــه مارســة 
التريعيــة  الســلطة  الختصــاص 
يف غــري حاالت الــرضورة"، إضافًة 
إىل أن التعديــل جــاء بعــد انتهــاء 
ل  والية املجلس االنتقايل املشكَّ

غري الدستوري.
وأضاف: "التعديالت التي أقرَّتها 
الســلطة التنفيذيــة بحــق الســلطة 
حلــم  مــن  ل  تحــوُّ فيهــا  القضائيــة، 
قانــون  ودولــة  مجتمــع دميقراطــي 
إىل نظــام الحكــم الواحــد، يتحكــم 
وجميــع  والتريــع  بالقضــاء 

السلطات".
وبنيَّ أن التعديالت التي شــملت 
جعلتهــا  القضائيــة،  الســلطة 
مؤسســًة حكوميــة تابعــة للســلطة 
تعيــني  طريقــة  عــرْب  التنفيذيــة 
وإنهــاء  القضائيــة  الســلطة  رئيــس 

خدماته.
أن  إىل  حارشــة  ولفــت 
أُجريــت رسيًعــا دون  التعديــالت 
أو  املــدين،  املجتمــع  مشــاركة 
نادي القضاة، أو نقابة املحامني، 

وهو ما ُيعدُّ مسألًة خِطرًة.
غيــاب  اســتمرار  أن  عــى  وشــدد 
رضٌب  التريعــي  املجلــس 
للمجتمع الفلسطيني؛ ألن الدول 
ألي  الربملــان  تلغــي  ال  املحرتمــة 
ع الــذي  ســبٍب كان، لكونــه املــرِّ
باقــي  ويراقــب  القوانــني،  يصــدر 
للــوزراء  الثقــة  الســلطات، ومينــح 

ويسحبها منهم.
وجــود  أن  إىل  حارشــة  وأشــار 
املجلــس التريعــي من املبادئ 
عليهــا  ُتبنــى  التــي  الدســتورية 
حرمــان  يعنــي  وغيابــه  الدولــة، 
ميثلوهــم  نــواب  مــن  املواطنــني 

أمام السلطات األخرى.
اإلجهاز على القضاء

األشــقر  أحمــد  القــايض  عــدَّ  و 
قانــون  عــى  األخــرية  التعديــالت 
أجهــزت  أنهــا  القضائيــة،  الســلطة 
اســتقالل  مــن  تبقــى  مــا  عــى 

ل مخالفــة  القضــاء، كــا أنهــا تشــكِّ
النظــام  وتنســف  خِطــرة  دســتورية 

الدستوري برمته".
حديثــه  يف  األشــقر  وشــدد 
يجــوز  ال  أنــه  عــى  لـ"فلســطني" 
تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة 
بقــرار بقانــون؛ ألنــه قانون أســايس 
تــوازي  دســتورية  ســلطة  ينظــم 

السلطات األخرى.
لــت  ُفصِّ "التعديــالت  إن  وقــال: 
رشار  أبــو  عيــى  مقــاس  عــى 
األعــى  القضــاء  مجلــس  )رئيــس 
مــن  اســتثني  فقــد  االنتقــايل(، 
لتعيينــه  الســبعيني  ســن  رشط 
رئيًســا للمجلــس الدائــم وقــد بلــغ 
مــن العمــر مــا يزيــد عــى مثانــني 

عاًما". 
ولفــت إىل أن التعديــالت تحتوي 
رقــاب  تجعــل  مطلقــة  صالحيــات 
العقوبــات  ســيف  تحــت  القضــاة 
باإلحالــة للتقاعــد والعــزل والندب 
مخالفــة  ُيعــدُّ  مــا  واالســتيداع، 

للدستور.
بدورهــا، أشــارت نقابــة املحامــني 
إىل قــرارات عبــاس التــي شــملت 
تعديالت عى السلطة القضائية، 
يف  املطلقــة  بالرسيــة  فــت  ُغلِّ
عــن  عــدا  إعدادهــا،  مراحــل  كل 
انعــكاس تضــارب املصالــح  حالــة 
التــي جــاءت بهــا بعــض النصــوص 
التــي تنتهــك مبــدأ املســاواة أمام 

القانون والقضاء.
وأكــدت النقابــة يف بيــان لهــا، أول 
مــن أمــس الثالثــاء أن التعديــالت 
عــى  مؤسســة  صياغــة  تتضمــن 
رئاســة  عــى  املتناحريــن  مقــاس 
مجلس القضاء األعى واملحكمة 

العليا واملحكمة اإلدارية العليا.
ُتَعــدُّ  التعديــالت  أن  وأوضحــت 
الدســتورية  للقواعــد  انتهــاًكا 
الناظمة لعمل الســلطات الثالث، 
الســلطة  قبضــة  إحــكام  وفيهــا 
التنفيذيــة عــى الشــأن القضــايئ 
بــني  الفصــل  مبــدأ  إطــار  خــارج 
السلطات ومبدأ سيادة القانون.

انتهاك سيادة القانون
املؤسســات  ــع  تجمُّ اســتنكر  كــا 
الحقوقيــة "حريــة" إصــدار عبــاس 
سلســلة مــن القــرارات بقانــون غري 

اســتمراًرا  هــا  وعدَّ الدســتورية، 
الســلطة  عــى  التغــوُّل  لسياســة 
القضائيــة والســيطرة عــى إرادتهــا 

وغري دستورية.
وقــال التجمــع: إن هــذه القــرارات 
القانــون  ســيادة  مبــدأ  تنتهــك 
بــني الســلطات ويكــرِّس  والفصــل 
تبعيــة وهيمنــة الســلطة التنفيذية 
عــى القضــاء، وُيعــدُّ اعتــداء عى 

استقالليته".
توقيــت  التجمــع،  وانتقــد 
إذ  بقوانــني،  القــرارات  إصــدار 
الفلســطينية  الســاحة  ــأ  تتهيَّ
لتجديــد  عامــة  انتخابــات  إلجــراء 
الرعيــات، وإحياء دور املجلس 
الفــراغ  ومــلء  التريعــي، 
حــل  بســبب  القائــم  التريعــي 
املنتخــب،  التريعــي  املجلــس 
املؤسســات  تجمــع  فــإن  وعليــه 
الحقوقيــة يطالب بإلغاء القرارات 
اســتقالل  متــس  التــي  بقانــون، 
املجلــس  أن  ويؤكــد  القضــاء 
هــو  الفلســطيني  التريعــي 
بإجــراء  االختصــاص  صاحــب 
القوانــني  عــى  التعديــالت 

وإقراراها.
الســلطة  اســتقالل  عــى  وشــدد 
ــل  تدخُّ جــواز  وعــدم  القضائيــة، 
الســلطة التنفيذية بعمل الســلطة 
القضائية بأي شكل من األشكال، 
وفًقا للقانون األســايس والقوانني 

ذات العالقة.
إجــراء  يف  بــاإلرساع  طالــب  كــا 
املجلــس  واســتعادة  االنتخابــات 
ومهامــه  لــدوره  التريعــي 
التريعية، واحرتام مبدأ الفصل 
املجــال  وإتاحــة  الســلطات،  بــني 
الســتعادة  التريعيــة  للســلطة 
عــن  ــا  نهائيًّ والتوقــف  دورهــا، 
الســلطة  التدخــل يف صالحيــات 

التريعية وتعطيل دورها.
وشدد كذلك عى رضورة احرتام 
كل  ومراجعــة  األســايس  القانــون 
القوانــني التي صــدرت بقانون من 
"واإلرساع  التريعــي،  املجلــس 
يف إجــراء االنتخابــات التريعيــة 
للســلطة  الفرصــة  وإتاحــة 
مبســئولياتها  بالقيــام  التريعيــة 
ومراقبــة  التريــع  يف  ودورهــا 

تنفيذ القوانني".
إلغاء فوري

وطالــب االئتــالف األهــيل إلصالح 
والهيئــة  وحايتــه،  القضــاء 
املستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان 
مشــرتك،  بيــان  يف  املظــامل"، 
باإللغاء الفوري للقرارات بقوانني 
الثالثــة ووقــف جميــع آثارهــا، وأن 
قانــون  عــى  تعديــل  أي  يكــون 
إصــدار  أو  القضائيــة،  الســلطة 
أي قوانــني جديــدة ُتعنــى بتنظيــم 
صالحيــة  مــن  القضــاء  شــؤون 
املنتخــب  التريعــي  املجلــس 
يف  املقــررة  لإلجــراءات  ووفًقــا 

القانون األسايس.
تشــكيل  رضورة  إىل  البيــان  ودعــا 
وفًقــا  دائــم  أعــى  قضــاء  مجلــس 
لنصــوص قانــون الســلطة القضائيــة 
ســاري   2002 لســنة   )1( رقــم 
املفعــول، عــى أال يكــون يف هــذا 
أعضــاء  مــن  عضــو  أي  املجلــس 
مجلــس القضــاء األعــى االنتقــايل، 
الســلطة  قانــون  نــص  باســتثناء 
عــى   2002 لســنة  القضائيــة 
عضويتهم فيه بصفاتهم الوظيفية.

والقــوى  الفصائــل  وطالــب 
السياسة ونقابة املحامني باتخاذ 
يرفــض  ورصيــح  واضــح  موقــف 
وتوفــري  بقوانــني،  القــرارات  هــذه 
جميع األجواء اإليجابية إلجراءات 

االنتخابات العامة.
وأعربت املؤسستان الحقوقيتان 
عن خيبة أملها من موقف رئيس 
مجلــس القضــاء األعــى االنتقايل 
مــن القــرار بقانون املعــدل لقانون 
والقــرارات  القضائيــة  الســلطة 

بقوانني األخرى.
تــا عــن خشــيتها مــن أن  كــا عربَّ
القــرارات  هــذه  إصــدار  ل  يشــكِّ
بقوانــني يف وقــت الحديــث عــن 
العامــة  االنتخابــات  إجــراء  ُقــرب 
ألول مــرة منــذ خمســة عــر عاًما، 
الوطنــي  للحــوار  حقيقيــة  عرقلــًة 
لألجــواء  وتعكــري  الفلســطيني 
الســياق  هــذا  يف  اإليجابيــة 
قــد يتعطــل معــه هــذا  عــى نحــو 
والوطنــي  الشــعبي  االســتحقاق 

والدستوري.
ضرورة غير متوفرة

الفلســطيني  املركــز  وأكــد 

إصــالح  أن  اإلنســان  لحقــوق 
الســلطة القضائيــة يكــون بضــان 
استقاللها عن السلطة التنفيذية 

يف املقام األول.  
وشدد املركز يف بيان له، عى أن 
ل عباس يف شــؤون السلطة  تدخُّ
يف  إصالحهــا  بدعــوى  القضائيــة 
معقــدة،  سياســية  ظــروف  ظــل 
إلنهــاء  الجميــع  فيهــا  يتطلــع 
االنتخابــات  وإجــراء  االنقســام 
الرئاســية والتريعية املســتحقة 
يف  يســاهم   ،2010 عــام  منــذ 
وزعزعــة  اســتقالليتها  تقويــض 

الثقة فيها وليس اصالحها.   
الــذي  القانــون،  هــذا  ويــأيت 
لــة ألغلــب  تضمــن 33 مــادة معدَّ
القانــون  يف  الــواردة  األحــكام 
ــب الجميــع  األصــيل، يف ظــل ترقُّ
الفلســطيني،  الرئيــس  إلصــدار 
مرسوًما يحدد موعد االنتخابات 
بعــد  والرئاســية،  التريعيــة 
توافق طريف االنقسام لعقدها.  
حــول  تســاؤالت  املركــز  وطــرح 
التــرسع  مــن  الحقيقــي  الهــدف 
القوانــني  هــذه  مثــل  إصــدار  يف 

مــن  بــداًل  الوقــت،  هــذا  يف 
واإلصــالح  التريــع  مهمــة  تــرك 
القضــايئ للهيئــات املنتخبــة مــن 
وخاصــة  الفلســطيني،  الشــعب 
أن قانون السلطة القضائية لسنة 
2002 ُيعــدُّ -وفــق أغلــب خــرباء 

القانــون- مــن أفضل القوانني يف 
املنطقة.  

وبــنّي أن ذلــك يتعــارض مــع فكــرة 
وهــي  القصــوى"،  "الــرضورة 
الــرط الــالزم يف املــادة 43 مــن 
القانون األسايس إلعطاء الرئيس 

حق إصدار قرارات بقانون.
عــدم  أن  عــى  املركــز  وشــدد 
املجتمــع  مؤسســات  إرشاك 
املدين، مبا فيها نقابة املحامني 
ومؤسســات  الفلســطينيني 
مناقشــة  يف  اإلنســان،  حقــوق 
الحســاس  القانــون  هــذا  مثــل 
واملهــم قبــل إقــراره، غــري مقبــول، 
اضمحــالل  ظــل  يف  وخاصــة 
القامئــة  للمؤسســات  الرعيــة 
 10 مــن  التخلــف ألكــرث  ظــل  يف 
االنتخابــات  إجــراء  عــن  ســنوات 

املستحقة.

حرية: القرارات متسُّ استقالل 
القضاء وتنتهك مبدأ سيادة القانون

مطالبات باإللغاء الفوري لقرارات 
عباس الثالثة  ووقف جميع آثارها

املركز الفلسطيني: مبدأ "الرضورة 
القصوى" غري متوفر يف صالح الرئيس
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اعالن عطاء توريد كسوة شتاء )جاكيت- بلوزة- حذاء(
اعالن عطاء توريد أشجار زيتون

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

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

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

يــوم األربعــاء  بالظــرف املختــوم  النهــايئ لتســليم وفتــح العطــاء  2. املوعــد 

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

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

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

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

)%5( مــن اجــاميل قيمــة املبلــغ الــذي تقــدم بــه الرشكــة بحيــث تكون ســارية 
املفعول ملدة 3 شهور من البنك الوطني اإلسالمي.

7. دخول العطاء برسوم نقدية )100( مئة شيقل غري مسرتدة.

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

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

10. يجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الشيقل. 

11. لالستفسار نرجو االتصال عىل جوال رقم 0599951046

جمعية طريق الحياة

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

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

واالنضباط اإليجايب والتعليم العالجي بالرشاكة مع منظمة اليونيسيف.
عــىل الراغبــني باالشــرتاك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملالية عىل 

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

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

12:00 ظهرًا بالظرف املغلق املختوم.

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

الــرشكات  لــدى  وجــدت  إن  وتســاؤالت  استفســارات  عــىل  للــرد  التمهيــدي  االجتــامع   .2

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

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

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

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

ملدة 3 شهور من اجاميل قيمة العطاء.
6. تكلفة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

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

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

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

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

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

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

املوضوع/ مذكرة حلف ميني رشعية
صادر عن محكمة جباليا الرشعية

ومجهــول  وســكانها  مــرص  مــن  راوي  محمــد  فــاروق  عمــرو  عليــه/  املدعــى  اىل 
محــل اإلقامــة فيهــا اآلن يقتــي حضــورك لهــذه املحكمــة يــوم الثالثــاء املوافــق 
2021/1/12 الساعة التاسعة صباحا وذلك لتحليفك اليمني الرشعية املطلوبة 

يف القضيــة أســاس 2021/1111م بنــاء عــىل طلــب زوجتــك املدعيــة نارميــان 
جميل محمد عزام املشهورة راوي من حاممة وسكان م. جباليا واآليت نصها:

"أقســم باللــه العظيــم املنتقــم الجبــار انــه ال صحــة ملــا ادعتــه زوجتــي ومدخولتــي 
بصحيح العقد الرشعي نارميان جميل محمد عزام من انني أوقعت عليها طلقة 
اياهــا  لهــا مخاطبــا  بقــويل  2017/8/17م  بتاريــخ  الدخــول  بعــد  واحــدة رجعيــة 
برصيــح العبــارة انــت طالــق يــا نارميــان بالثالثــة وذلــك الســاعة السادســة والنصف 
مســاء يف بيــت الزوجيــة الواقــع يف جمهوريــة مــرص العربيــة منطقــة الــرشوق اثنــاء 
اقامتهــا معــي وقــد كنــت بحالــة معتــرة رشعــا وبكامــل قــواي العقليــة والرشعيــة 
والقانونيــة غــري مكــره وال مدهــوش واعيــا ملــا خاطبتهــا بــه مــدركا القــوايل وافعــايل 
بطوعــي واختيــاري قاصــدا ايقــاع الطــالق بها وانني مل ارجعهــا اىل عصمتي وعقد 
نكاحي ال قوال وال فعال بعد هذه الطلقة اثناء عدتها الرشعية مني وانني مل التق 
بهــا مطلقــا بعــد تاريــخ الطــالق املذكــور حتــى انتهــاء عدتهــا الرشعية منــي وبذلك 
تكــون قــد بانــت منــي بينونــة صغــرى وقــد طالبتنــي بتســجيل هــذه الطلقــة لــدى 

املحكمة الرشعية فامتنعت عن ذلك بدون حق وال وجه رشعي حلفا رشعيا".
وإن مل تحرض يف الوقت املعني لحلف اليمني الرشعية تعتر ناكال أي مقرا 
بباقي دعوى املدعية ويجر بحقك املقتىض الرشعي لذلك جرى تبليغك 

حسب األصول. وحرر يف 2021/1/12م.
قايض جباليا الرشعي
محمود صالح فروخ

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرشعي
محكمة جباليا الرشعية

إعالن طرح مناقصة رشاء مركبة
تعلــن بلديــة املغــازي عــن رغبتهــا رشاء مركبة تنقالت )اربع ركاب( من خالل 
الظرف املختوم وفقا لكراسة الرشوط التي ميكن الحصول عليها من الدائرة 

القانونية – أثناء ساعات الدوام الرسمية وفقا للرشوط التالية:
1/ أن تكون املركبة من نوع )كايا لوتزي أو فوريت( أو ما يعادلها.

2/ أن تكون األسعار بالدوالر األمرييك.

3/ أال تقــل ســنة إنتــاج املركبــة مــن عــام 2009 وتكــون ذات لــون أبيــض أو 

أسود.
4/ عــدم وجــدود أي تزييــف أو قــص يف جســم املركبــة وأن يكــون الرتخيــص 

ساري املفعول.
5/ البلدية غري ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

6/ رسوم التنازل والتحويل عىل من ترسو عليه املناقصة.

7/ أال يكون قد امتلك املركبة أكرث من مالك يف الرخصة.

8/ تقــدم الئحــة ورشوط الناقصــة والنمــوذج الخــاص بالعــرض موقــع عليهــام 

من املتقدم من خالل الظرف املختوم يف صندوق البلدية املخصص.
9/ آخــر موعــد إليــداع الظــروف املختومــة يف صندوق البلدية متام الســاعة 

)11( صباًحــا مــن يــوم االثنــني املوافــق 2021/1/18 لــدى الدائرة القانونية 
– مبقر بلدية املغازي الرئيسة – شارع صالح الدين.

10/ رسوم اإلعالن يف الصحف عىل من ترسو عليه املناقصة.

الســاعة  متــام   2021/1/18 املوافــق  االثنــني  يــوم  املظاريــف  فتــح   /11

11:30 ظهرا لدى الدائرة القانونية 

املغازي 2021/1/12.
 حاتم صالح الغمري 
 رئيس بلدية املغازي

دولة فلسطني 
وزارة الحكم املحيل 

بلدية املغازي 

ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

كورونا بين أروقة 
مجمع ناصر الطبي

ال يتوقــف الســعال يف قســم فــريوس كورونــا يف مجمــع نــارص الطبــي بخان 
آخــر  مريــض  يبــدأ  وآنــني ملريــض،  نوبــة ســعال  تنتهــي  أن  فقبــل  يونــس، 
بالســعال والحرشجــة واالختنــاق، وال مطمــح ضمــن هــذه الحالــة بأكــرث مــن 
جرعــة أوكســجني، تتلقفهــا رئتــا املريــض بلهفــة وحنــني، فاألكســجني هــو 
العــالج األوىل لوجــع يربــض خلــف أبــواب الغــرف، واألكســجني هــو الراحــة 
مــن تعــب يتمــدد بثقلــه عــىل الســتائر، واألكســجني محــط أنظــار الالهثــني 
إىل النفــس، فقــط النفــس، جرعــة هــواء، وال يشء عىل وجه األرض يعادل 
قطرة هواء، وال قيمة لكل األشياء التي تطل عىل غرف املرىض من خلف 
الشــبابيك، فــام هــو خــارج أســوار املستشــفى قــد صــار بعيــًدا عــن اهتامم 
املــرىض، وال يثــري فضولهــم، وال ميــت بصلــة إىل عامل الرشاشــف البيضاء 

التي تلهث خلف جرعة هواء.
منــذ لحظــة اســتقبال املريــض يف العيــادة الخارجيــة للمستشــفى، ُيوَصــل 
نــارص  مستشــفى  يف  كورونــا  مــرىض  فــكل  األكســجني،  بجهــاز  املريــض 
بحاجــة إىل األكســجني، فاألنفــاس مقطوعــة، والصــدور مغلقــة، واألرواح 
لــكل  توفريهــا  يف  املستشــفى  إدارة  نجحــت  أكســجني،  بجرعــة  معلقــة 
يحتــوي  الــذي  فالقســم  املــوارد،  وضعــف  اإلمكانــات  قلــة  رغــم  مريــض، 
عــىل 28 رسيــًرا فقــط، هــو محطــة عبــور، يدخــل إليه املــرىض ملدة يوم أو 
يومــني، وبعــد تقديــر الحالــة، وتقديم اإلســعافات األوليــة، يصري يف اليوم 
التايل ترحيل املرىض إىل املستشــفى األورويب، أو مستشــفى الصداقة 
الــرتيك، املهــم أن يحافــظ قســم كورونــا يف املستشــفى عــىل قدرتــه يف 

استيعاب حاالت الطوارئ، وتقديم الخدمات الرضورية.
يف مستشــفى نــارص الطبــي تبــدأ خدمــة النظافة من الســاعة الرابعة فجًرا، 
الرسيــر،  عــىل  يحــط  بــأن  بالغبــش  تســمح  ال  الســاعة،  مــدار  عــىل  نظافــة 
ويف املستشــفى يبــدأ توزيــع طعــام اإلفطــار قبــل السادســة صباًحــا، وجبة 
مغلفــة للمريــض، وأخــرى مُلرافــق املريــض، وهــذا تطــور تشــكر عليــه إدارة 
املستشــفى، فــام دام املرافــق ملريــض كورونــا محجــور ومحجــوز داخــل 

املستشفى، فالتعامل مع املرافق يتم عىل افرتاض أنه مريض مقيم.
ملســاعدة  املبــذول  الطبــي  الجهــد  وهــو  ســبق،  مــا  كل  مــن  األهــم  بقــي 
إىل  أقــرب  رجــال  ارتبــاك،  أو  ضيــق  وال  ضجــر،  أو  تأفــف  فــال  املــرىض، 
املالئكــة، يقومــون بواجبهــم الدينــي اإلنســاين بــكل تفــاٍن، فمنــذ ســاعات 
الصبــاح األوىل، يبــدأ املمرضــون عمليــة فحــص الــدم، ونســبة األكســجني 
وهــم  القلــب،  ورضبــات  والســكري  الضغــط  يقيســون  املــرىض،  دم  يف 
الجولــة  أثنــاء  يف  األطبــاء  عليــه  يطلــع  يك  كشــف،  يف  ذلــك  ُيوّثقــون 

الصباحية، ويقرروا ما ييل.
 ومنذ الصباح الباكر، يبدأ تعليق املحلول للمرىض يف قسم كورونا، كلٌّ 
وفــق كتابــه املعتمــد مــن األطبــاء، مــع مضــادات حيوية مكثفــة، إنها معركة 
الصهاينــة،  مــع  املواجهــة  معركــة  عــن  تقــل رشاســة  ال  األطبــاء،  يخوضهــا 
وقــد تكــون أشــد، فالوضــع ال يحتمــل أدىن نســبة مــن الخطــأ، عمــل دؤوب 
ومتواصــل ومنظــم، ال يعكــس حــال ســكان غــزة خلــف أســوار املستشــفى، 
فمشــهد االنتظــام والربــط والضبــط وااللتــزام يعكــس واقًعــا مغايــًرا لواقــع 
الحيــاة يف األســواق واملرافــق العامــة. حــني ســألت أحــد املمرضــني عــن 
ا، مبلغ من املال ال يفي  دخله الشهري أفاد: نتقاىض 1200 شيقاًل شهريًّ
بأدىن متطلبات الحياة، وال يسد الرمق، ولكن املمرض والطبيب املعالج 
يدركــون أنهــم يقومــون بالواجــب اإلنســاين والدينــي، وال يلتفتــون للراتــب 
رغــم أهميتــه، ورغــم قيمتــه املعيشــية، وهــذه رســالة إىل املســؤولني، بــأن 
مبــارشة  يحتّكــون  وهــم  االســتثنائية،  الظــروف  هــذه  يف  العاملــني  هــؤالء 
األطبــاء  هــؤالء  املــرىض،  صــدر  داخــل  ويقاتلونــه  كورونــا،  فايــروس  مــع 
واملمرضــون بحاجــة إىل التفاتــة إنســانية ومعيشــية، فــام يقومــون بــه مــن 
عمــل ال يقــف عــن حــدود الوظيفــة، وإمنــا تجــاوز ذلــك إىل حــدود الــوالء 

والوفاء واالنغامس الكامل يف كل ما ينفع الناس.

تحذيرات من ازدياد الخطورة على حياة األسرى مع تفشي "كورونا"
االحتالل ينقل األسري "عجاج" إىل العناية املكثفة يف "سوروكا"

الخرضي يدعو "غوترييش" إىل 
زيارة غزة لالطالع عىل آثار الحصار 

غزة/ فلسطني: 
دعــا رئيــس اللجنــة الشــعبية ملواجهــة الحصــار النائــب جــامل الخــرضي األمــنَي 
العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش إىل زيارة قطاع غزة، لالطالع عن ُقرب 

عىل آثار الحصار اإلرسائييل الكارثية عىل مختلف نواحي الحياة.
وشــدد الخــرضي يف رســالة وجههــا إىل غوترييــش، أمــس، عــىل أن زيــارة غــزة 
وآثــاره  للحصــار  الحقيقيــة  األوضــاع  األمميــني يف صــورة  املســؤولني  ســتضع 
ونتائجــه بعــد 14 عاًمــا مــن فرضــه، ونحــو عــام مــن تفــي وبــاء كورونــا يف ظــل 

واقع صحي وإنساين متهالك.
وقــال: "التقاريــر الدوليــة واألمميــة إىل جانــب املحلية تشــري إىل واقع إنســاين 
وصحي غاية يف الخطوة، بل إنها كانت تؤكد استحالة الحياة يف القطاع عام 
2020، إىل جانب الخسائر االقتصادية الكبرية، وهو ما يجعل الدعوة للزيارة 

ل الحقيقي من "غوترييش" إلنقاذ ما ميكن إنقاذه". مستحقة، من أجل التدخُّ
لحجــم  وإشــارات  مالمــح  ُتعطــي  أهميتهــا-  عــىل   – التقاريــر  "هــذه  وأضــاف: 
األرضار والخســائر يف مختلــف نواحــي الحيــاة التــي طالها الحصار، لكن الوضع 

أخطر وأصعب بكثري".
وشــدد الخــرضي عــىل رضورة أن تتحمــل األمــم املتحــدة واملجتمــع الــدويل 
مســؤولياتهم تجــاه قطــاع غــزة، والعمــل عــىل مســارين: األول إلــزام االحتــالل 
رْفــع الحصــار كامــال عــن غــزة؛ ألن الحصــار يناقــض مبادئ ومواثيــق أقرتها األمم 
املتحــدة، ومبــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين، ويرتــق إىل العقوبــة الجامعيــة، 
والثــاين العمــل بالتــوازي مــع جهــود رفــع الحصــار، يف دعــم وإســناد القطاعــات 
اإلنســانية ووكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني )أونــروا(، إضافــة لالنتقــال من دائرة 

التوثيق والتحذير إىل دائرة الفعل الحقيقي عىل األرض".
وجــدد الخــرضي التأكيــد أن هــذا الصمــت الــدويل وعــدم التحــرك والعمــل مــن 
املجتمــع الــدويل بــكل الســبل القانونيــة والوســائل التي أقرَّتهــا األمم املتحدة، 
ع )إرسائيل( عىل مضاعفة الحصار والتعاطي معه كأنه أمر واقع وهو ما  ُيشــجِّ
يحــاول االحتــالل دوًمــا ترســيخه، رغــم ما يشــكله من تهديــد حقيقي عىل حياة 

أكرث مليوين مواطن يف غزة وعقوبة جامعية.

اللجنة الربملانية تبحث مع مؤسسات تركية 
دعم القطاع الصحي ملواجهة "كورونا"

أجرت نحو )253( ألف فحص مخبري
"الصحة": قدمنا الرعاية العالجية لـ)536( 

مصاًبا بـ"كورونا" يف العناية املركزة
غزة/ فلسطني:

أفــادت وزارة الصحــة، أمــس، بأنهــا تعاملــت مــع 
)536( إصابــة بفــريوس "كورونــا"، داخــل أقســام 
العنايــة املركــزة يف املستشــفيات، منــذ وصــول 
25 آب/ أغســطس  الجائحــة إىل قطــاع غــزة يف 

حتى نهاية كانون األول/ ديسمر 2020.
العامــة  بــاإلدارة  الحــرج  وقــال مديــر دائــرة الطــب 
أبــو كــرش، يف ترصيــح  إيــاد  للمستشــفيات، د. 
العالجيــة  الرعايــة  "قدمــت  الدائــرة  إن  صحفــي: 
املتكاملــة للمصابــني وفــق أحــدث الروتوكــوالت 
مــن  وباالســتفادة  ــا،  دوليًّ بهــا  املعمــول  الحديثــة 

التجارب العربية املجاورة".
اإلجــراءات  وســالمة  نجاعــة  كــرش  أبــو  وأكــد 
يف  الصحــة  وزارة  نفذتهــا  التــي  والسياســات 
التعامل مع الحاالت، مشرًيا إىل أن نسبة حاالت 

بلغــت  اإلصابــات  إجــاميل  مــن  الــكيل  الوفيــات 
)%1(، منذ بدء الجائحة.

حــاالت  إجــاميل  مــن  الوفيــات  نســبة  أن  وبــني 
الدخــول إىل العنايــة املركــزة بلغــت )%24(، يف 
مقابــل )%76( كانــوا مــن املتعافــني مــن الحاالت 

الخطرة.
ونبــه إىل أن النســبة األعــىل مــن الوفيــات كانــت 
ملصابني يعانون أمراًضا مزمنة كالضغط والسكر 
مًعــا التــي شــكلت )%24( مــن الوفيــات، مشــرًيا 
إىل أن الفــريوس يشــكل خطــًرا أكــر عــىل تلــك 
مــن  املزمنــني  عــىل  وبعدهــا  تحديــًدا،  الفئــة 
أمراض القلب إىل جانب املرىض الذين يعانون 

بدانة زائدة.
ويف الســياق ذكر املدير العام للخدمات الطبية 
املســاندة يف وزارة الصحــة د. أميــن الحلبــي، أن 

وزارتــه أنجــزت تأهيــل املختــر املركــزي لضــامن 
درجــات  أعــىل  يف  "كورونــا"  فحوصــات  إجــراء 

الوقاية والسالمة.
وزارة  أنــه  الحلبــي يف ترصيــح صحفــي،  وأوضــح 
الصحــة نجحــت يف توفــري أجهــزة مخريــة ومــواد 
فحــص ومســتهلكات خاصــة بـ"كورونــا" مبــا يزيــد 
عــىل )6( ماليــني دوالر، ومتكنــت مــن رفــع قــدرة 
املختــر املركــزي مــن إجــراء )200( فحــص يومي 
يف بداية الجائحة ملا يزيد عىل )3500( فحص 

ا. يوميًّ
وذكــر أن الــوزارة أجــرت نحــو )253( ألــف فحــص 
عــام  نهايــة  حتــى  "كورونــا"  لفــريوس  مخــري 
2020، مشرًيا إىل تأهيل وتدريب طاقم للعمل 

يف إجراء فحوصات "كورونا" لريتفع عدد الطاقم 
ا. العامل من )3( أخصائيني إىل )21( أخصائيًّ

غزة/ فلسطني:
التغيــري  كتلــة  عــن  الرملانيــة  اللجنــة  بحثــت 
واإلصــالح لدعــم القطــاع الصحــي يف قطــاع غــزة، 
أمــس، مــع مؤسســات تركيــة، توفــري االحتياجــات 
العاجلة لوزارة الصحة ملواجهة جائحة "كورونا".
وشــارك يف اللقــاء الــذي عقــد يف مقــر املجلــس 
اإلنســانية  اإلغاثــة  هيئــة  مديــر  بغــزة،  الترشيعــي 
قســم  ومديــر  جــرادة،  أرشف   )IHH( الرتكيــة 
املشاريع بالهيئة عالء أبو هاشم، ومدير جمعية 

"يلدرام ايل" الرتكية يف غزة م. هاين األغا.
اللجنــة  أن  الزهــار،  محمــود  د.  النائــب  وأكــد 
الرملانية شكلت بهدف دعم قطاع الصحة، بعد 
تفــي جائحــة "كورونــا"، مشــدًدا عــىل أن حيــاة 
اإلنســان لدينــا مقدســة وســنعمل عــىل التواصــل 

الخارجــي مــع جهات ومؤسســات دولية وبرملانية 
للتخفيف من آالم شعبنا يف ظل الحصار.

راس  أبــو  مــروان  د.  النائــب  اســتعرض  حــني  يف 
بســبب  غــزة  قطــاع  يف  الصحــي  الوضــع  خطــورة 
غــزة  قطــاع  عــىل  املفــروض  الحصــار  اســتمرار 
نقــص  مــن  الصحــة  وزارة  عــىل  انعكــس  والــذي 
الالزمــة  الطبيــة  واملــواد  واملعــدات  باإلمكانــات 

ملواجهة جائحة "كورونا".
ودعت اللجنة الرملانية املؤسسات الرتكية إىل 
العمل من أجل إدخال لقاح "كورونا"، مؤكدة أن 
مواجهة فريوس كورونا قضية إنسانية تستوجب 
التحرك العاجل إلنقاذ أرواح شعبنا الفلسطيني.
اإلغاثــة  هيئــة  وقــوف  جــرادة  أكــد  جانبــه  مــن 
للشــعب  اإلنســانية  للحاجــات  ودعمهــا  الرتكيــة 

الفلســطيني وعملهــا مــن أجــل إغاثــة ومســاعدة 
يف  ستســتمر  وأنهــا  غــزة،  يف  الصحــي  القطــاع 

دورها اإلنساين اإلغايث.
الرتكيــة  ايل"  "يلــدرام  أن  األغــا  أكــد  حــني  يف 
تعمــل عــىل خدمــة الحــاالت اإلنســانية يف قطــاع 
مــع  تعاونهــا  ســتواصل  وأنهــا  ومســاعدتها،  غــزة 
وزارة الصحــة مــن أجــل دعــم القطــاع الصحــي يف 

غزة.
بــدوره أوضــح ممثــل وزارة الصحــة د. أرشف أبــو 
أثــر  غــزة  قطــاع  املفــروض  الحصــار  أن  مهــادي 
ســلًبا عــىل القطاع الصحــي، داعًيا لتعزيز صمود 
اإلنســانية  الظــروف  هــذه  مواجهــة  يف  شــعبنا 
وتقديــم  شــعبنا  يواجههــا  التــي  االســتثنائية 

االحتياجات العاجلة لوزارة الصحة.

غزة-رام الله/ فلسطني:
اإلرسائيــيل،  االحتــالل  ســلطات  نقلــت 
مــن  عاًمــا(   45( باســل عجــاج  األســري  أمــس، 
إىل  "كورونــا"،  بفــريوس  واملصــاب  طولكــرم 
"ســوروكا"  مستشــفى  يف  املكثفــة  العنايــة 

اإلرسائييل.
وقــال نــادي األســري يف بيــان صحفــي: إن مــا 
وصــل إليــه األســري عجــاج املعتقــل منــذ عــام 
و40  املؤبــد  بالســجن  واملحكــوم   ،2002

عاًما، ينذر مبخاطر عالية عىل حياة األرسى، 
بينهــم،  الوبــاء  انتشــار  اســتمرار  مــع  خاصــة 
باتخــاذ  االحتــالل  ســجون  إدارة  ومامطلــة 
اإلجراءات الالزمة حيال منع انتشار العدوى.

وأضاف أن إدارة السجون مل تبلغ األرسى يف 
قســم )4( يف ســجن "رميــون" حتــى اللحظــة، 
عــن نتائــج العينــات التــي تــم أخذهــا أول مــن 
احتامليــة  يف  يســاهم  الــذي  األمــر  أمــس، 
مــن  جــزء  وهــو  أكــر،  بشــكل  الوبــاء  انتشــار 

التنكيل بحقهم.
وســجلت 191 إصابــة بفــريوس "كورونــا" يف 
الوبــاء،  انتشــار  بدايــة  منــذ  صفــوف األرسى، 
آخرها يف قســم )4( بســجن "رميون"، والذي 
يقبع فيه 90 أســرًيا، منهم 43 أســرًيا مريًضا، 
وأربعــة أرسى عــىل األقــل تزيــد أعامرهم عىل 

)60 عاًما(.
و حمــل مركــز "فلســطني لدراســات األرسى"، 

سلطات االحتالل وإدارة السجون املسؤولية 
الكاملة عن حياة وسالمة األسري "عجاج".

وحــذر املركــز يف بيــان، أمــس، مــن الخطــورة 
الزائدة عىل حياة األرسى مع انتشــار فريوس 
اللقــاح  إيصــال  برسعــة  مطالًبــا  "كورونــا"، 

املضاد للفريوس للسجون. 
وأوضــح أن هنــاك ارتفاًعــا مســتمرًّا يف أعــداد 
األرسى املصابني بالفريوس يف ظل مامطلة 
األمــر  املضــاد،  اللقــاح  توفــري  يف  االحتــالل 
الــذى يزيــد مــن حالــة االحتقــان والتوتــر داخل 
تصعيــد  إىل  األرسى  يدفــع  وقــد  الســجون 

واسع للمطالبة بحقوقهم.
األشــقر  ريــاض  الباحــث  املركــز  مديــر  وقــال 

إن تدهــور صحــة األســري "عجــاج" يعــد مؤرًشا 
األرسى  مــن  العــرشات  يوجــد  إذ  خطــًرا، 
املصابــني بأمــراض خطــرة، ما يعــرِّض حياتهم 
للمــوت يف حــال إصابتهــم بالفــريوس لضعف 

املناعة لديهم.
الصحــي  الواقــع   اســتمرار  أن  األشــقر  وأكــد 
بكارثــة  ينــذر  االحتــالل  ســجون  يف  الســيئ 
الفــريوس  ينتقــل  إذ  األرسى،  عــىل  حقيقيــة 
مــن ســجن إىل آخــر، يف ظل إهــامل االحتالل 

لحياة وصحة األرسى.
تعطــي  ال  الســجون  إدارة  أن  إىل  وأشــار 
مــؤرشات حقيقيــة عــىل أعــداد املصابــني أو 
أوضاعهــم الصحيــة، وتقــوم فقــط بنقلهــم إىل 

أقســام عــزل بعيــدة دون توفــر أي معلومــات 
تقــدم  ال  نفســه  الوقــت  ويف  حالتهــم،  عــن 
لهــم أي رعايــة طبيــة، أو حتــى طعــام مناســب 
الداخليــة  مناعتهــم  تعزيــز  يف  يســاهم 

ملواجهة الفريوس.
الصحــة  منظمــة  فلســطني"  "مركــز  وطالــب 
العامليــة بالتدخــل العاجــل لحاميــة األرسى 
اللقــاح  لتوفــري  االحتــالل  عــىل  والضغــط 
أكــر  بشــكل  الفــريوس  انتشــار  قبــل  لهــم 
حقيقيــة  كارثــة  ســيحدث  مــام  األرسى  بــني 
لكــون الســجون تعــد أرضيــة خصبــة النتشــار 
االكتظــاظ  نتيجــة  واألوبئــة،  األمــراض 

والظروف املعيشية السيئة.
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مساحة حرة
د. عصام شاور

يف الطلب رقم 262 / 2020
املدعي/ إياد ســعيد أحمد العبيس- من غزة الرمال شــارع النرص. وكيله/ 

خميس عصفور املحامي
املدعــى عليهــم/ 1.صبحــي أحمــد رجــب أبــو عــرب- مــن غــزة آخــر شــارع 
النــرص صالــة الســعد لألفــراح -2حســن كامــل حســن عنــان مــن غــزة الرمــال 

مقابل برج الظافر خلف الرسايا من الناحية الجنوبية منزل عنان
نوع الدعوى: تنفيذ عيني

قيمة الدعوى: )66.400 دينار أردين( ستة وستون ألًفا وأربعامئة دينار أردين
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

إىل املدعــى عليــه الثــاين املذكــور أعــاه مبــا أن املدعــي املذكــور أعــاه قــد أقام 
عليــك القضيــة رقــم 403 / 2019 بدايــة شــامل غــزة، وذلــك اســتنادًا ملــا يدعيــه 
يف الئحة الدعوى. لذلك يقتيض عليكم أن تحرضوا لهذه املحكمة يوم االثنن 
إيــداع  عليكــم  يقتــيض  كــام  صباحــًا،  التاســعة  الســاعة  2021/2/15م  بتاريــخ 
جوابكم التحريري خال خمسة عرش يوًما من تاريخ النرش وليكن معلومًا لديكم 

أنكم إذا تخلفتم عن ذلك سينظر يف القضية والطلب باعتباركم حارضين.
حرر يف 2021/1/13م

رئيس قلم محكمة بداية غزة
األستاذ/ محمد مطر

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة بداية شامل غزة املوقرة
يف القضية رقم 403 / 2019

قامئة رشوط البيع
القضيــة  ملــف  عــىل  االطــاع  وبعــد  التنفيــذ  قــايض  الســيد  قــرار  عــىل  بنــاًء 
التنفيذية 2589 / 2020 واملتكونة فيام بن طالبة التنفيذ/ ناهزة صائب 
درويش الوحيدي وآخر، واملنفذ ضدهم/ هايل صائب درويش الوحيدي 
وآخــرون والقضيــة املقامــة لتنفيــذ حكــم محكمــة صلــح غــزة رقــم 1004 / 
2016 حيــث حكمــت املحكمــة بإزالــة الشــيوع يف العقــار موضــوع الدعوى 

لتقريــر  وفًقــا  العلنــي  باملــزاد  بالبيــع   727 99 قطعــة  القســيمة  الواقــع يف 
تثمــن أرض ومبنــى ســكني الــوارد ضمــن املــرز م/2 وإلــزام املدعــي عليهم 
الرســوم واملصاريــف و400 شــيقل أتعــاب محامــاة. بتاريــخ 2020/3/4م 
بتاريــخ  األصــول.  حســب  الحكــم  تنفيــذ  بإخطــار  ضــده  املنفــذ  إخطــار  تــم 
2020/11/19م تــم إيقــاع الحجــز التنفيــذي عــىل األرض التــي تقــع عــىل 

شــارع خالــد الردايــدة مقابــل كــراج وزارة الصحــة والشــؤون املدنيــة ويحدهــا 
مــن الجنــوب عــامرة الهيثــم وغــرب أرض الحشــام ومــن الــرشق منــزل عابديــن 
واألرض مســاحتها "500 م2 " بهــا ســور مــن جميــع الجهــات ومبنــي عليهــا 
تــم  2020/12/23م  بتاريــخ  طابقــن.  مــن  مكونــة  م2(   60( مســاحة  بنــاء 
وضع يد مأمور التنفيذ عىل األرض املحجوزة. تم تثمن سعر املرت املربع 
مــن األرض = 700 دينــار * 500م2 = 350000 دينــار. تقديــر مســاحات 
املبنــى= 252.83 * 3 = 758.49 م2 . تكاليــف إنشــاء الطابــق األريض = 
)252.83 م2( * 300 = 75849 دوالر أمريــي. تكاليــف إنشــاء الطابقــن 

املتكرريــن = 252.83 / 2 / 250 = 126415 دوالر أمريــي . تكاليــف 
إنشاء كل املبنى = 75849 + 126415 = 202264 دوالر أمريي. حيث 
أنــه قــد انقــى منهــا 32 ســنة ويخصــم الهالــك بالتقــادم فــإن قيمــة املبنــى 
 67016  = أمريــي  دوالر   94390  =  )60  /  28(  /  202264  = حاليــًا 
دينــار أردين. قيمــة األرض واملبنــى املقــام عليهــا = 350000 + 67016 
= 417016 دينــار أردين. ســيتم نظــر أي اعرتاضــات يف الجلســة املحــددة 

لذلك يوم األحد املوافق 2021/2/14م فعىل من لديه أي اعرتاض عىل 
البيــع أن يتقــدم لــه لــدى دائــرة التنفيــذ يف مواعيــد الــدوام الرســمي حتــى 

موعد أقصاه يوم الخميس املوافق 2021/2/11م .
حرر يف  2021/1/13م

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة / أ. رامي صلوحة

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء

دولة فلسطنمحكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
محكمة بداية دير البلح

يف القضية الحقوقية 2020/59
يف الطلب رقم 2021/18

املستدعي/ باسم يوسف محمود املرصي- دير البلح هوية رقم 923228340 
وكاؤه املحامون/ عيل وعمرو وفاتن الناعوق ومحمد الديراوي.

املستدعى ضدها/ باسمة يوسف محمود املرصي )الطوايش بعد الزواج( خارج الباد.
نوع الدعوى/ اثبات صحة عقد قسمة رضائية ونفاذه.

قيمة الدعوى/ 20000 دينار- عرشون ألف دينار.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف القضية الحقوقية رقم 2020/59
يف الطلب رقم 2021/18

اىل املستدعى ضدها املذكورة اعاه مبال ان املستدعي قد أقام عليك 
دعــوى )اثبــات صحــة عقــد قســمة رضائيــة ونفــاذه( لذلــك يقتــيض عليــك 
الحضور اىل هذه املحكمة خال خمسة عرش يومًا من تاريخ تبليغك هذه 
املذكــرة كــام يقتــيض ان تــودع قلــم املحكمــة ردك التحريــري خــال خمســة 
عرش يومًا من تاريخ تبلغك هذه املذكرة علام أنه قد تحدد لها جلسة يوم 

االحد 2021/2/14م الساعة التاسعة صباحا للنظر يف الدعوى.
وليكــن معلومــا لديــك أنــك اذا تخلفــت عــن الحضــور يجــوز للمســتدعي أن 

يسري يف دعواه حسب األصول.
تحريرا يف 2021/1/13م.

رئيس قلم محكمة بداية دير البلح

أعلــن أنــا املواطــن / باســل جــر عطــا حســن جــودة عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 402988349 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ســمر محمــود يوســف ابــو الــكاس جــودة 
عــن فقــد هويتــي وتحمل  الرقم 900834631 فالرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / احمــد يوســف رمضــان بكــري جــودة عــن 
ممــن  فالرجــاء   800278707 الرقــم  وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / نجاة جامل شعبان الحلو جودة عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 803298587 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / محمد هشام حسن رسور جودة عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 802666891فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / ايه منهل سعد ابو كرش  جودة عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 401223136فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ايهــاب جــر عطــا حســن جــودة عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 803455845 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / عمــر منــري ســامل شــلح جــودة عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 400551792 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / قــي مجــدي ممــدوح ســامل جــودة عــن 
ممــن  فالرجــاء  الرقــم 404012783  وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / محمــود جر عطا حســن جودة عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 802712901فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

اللقاحات واستمرار 
نظرية المؤامرة

الخرافــات والخزعبــات حــول فــريوس كورونــا منــذ ظهــوره 
حتــى اليــوم يف ازديــاد مســتمر، والســبب الرئيــس -وليس 
الظهــور  "حــب  هــو  اعتقــادي  حســب  فيهــا  الوحيــد- 
وكسب املتابعن و"اإلعجابات" يف عرص النت ومواقع 
التواصــل االجتامعــي مــع وجــود جامهــري غــري واعيــة وال 

تكلف نفسها بالبحث عن مصادر موثوقة للمعلومة.
كل يوم نشــاهد مجموعة من الفيديوهات التي يتحدث 
فــريوس  مــن  للوقايــة  اللقاحــات  مخاطــر  عــن  أصحابهــا 
كورونا، وكل منهم يدعي أنه متخصص ومؤهل للحديث 
الفرنــيس  ومنهــم  األمريــي  منهــم  املجــال،  هــذا  يف 
والشــعر  امللونــة  العيــون  ذوي  مــن  وغريهــم  والبلجيــي 
قالــه  ملــا  تكــرار  يقولونــه  مــا  أن  ناحــظ  ولكننــا  األصفــر، 
غريهم، فهناك حملة من األكاذيب تتكرر عىل ألسنتهم 
ا، أي أنهم مجرد ناقلن لألكاذيب وليســوا املصدر  حرفيًّ
األول للكذبــة، ولكــن همهــم الظهــور وكســب اإلعجابــات 
اللقــاح يحتــاج  إن  تقــول  إحــدى "األخصائيــات"  أكــر.  ال 
إىل عــدة ســنوات قبــل اعتــامده وهــذه معلومــة صحيحــة 
وأكدتهــا منظمــة الصحــة العامليــة وال تتعــارض مع تقصري 
للتجــارب  اللقاحــات  تخضــع  دامــت  مــا  الزمنيــة  املــدة 
والفحــص واملراقبــة املســتمرة، ولكــن املدعيــة أضافــت 
اللقاحــات  هــذه  بــأن  األكاذيــب وهــي زعمهــا  مــن  جملــة 
تســبب الرسطــان والعقــم ولكــن شــيًئا مــن هــذا ال دليــل 
عليــه، وخاصــة أن اللقاحــات جديــدة ومل متــِض أســابيع 
عىل تجربتها ضمن نطاق ضيق، ولهذا ال بد أن نسأل عن 
"الدليــل" عــىل كل ادعــاء نســمعه فــا نصدقــه بــكل باهة 

وسذاجة.
شــهادات  ُســحبت  إذ  أملانيــا،  يف  حــدث  مــا  أدهشــني 
يف  بعضهــم  وشــارك  النــاس  تضليــل  يف  شــاركوا  أطبــاء 
بالتــزام  القاضيــة  الحكومــة  قــرارات  ضــد  املظاهــرات 
إجــراءات الوقايــة والســامة حتــى ال يســتغلوا شــهاداتهم 
األطبــاء  أحــد  األملــاين.  الجمهــور  تضليــل  يف  العلميــة 
املنكريــن للمــرض تويف بســبب كورونا فأعلنت الجهات 
املختصــة تفاصيــل تلــك الحالــة رغــم مخالفتهــا للقانــون 
األملــاين، وذلــك للحــد مــن انتشــار الشــائعات وملحاربــة 
مروجيهــا، ونحــن بدورنــا ال بــد لنــا مــن محاربــة الشــائعات 

بكل طريقة ممكنة ومرشوعة.
فلســطن  داخــل  وتوزيعهــا  اللقاحــات  وصــول  حــن  إىل 
وظهور بوادر انفراج يف الجائحة، ال بد من التزام التباعد 
املتكــرر  والغســل  واملعقــامت  الكاممــات  واســتخدام 
الجهــات  قــرارات  التــزام  وكذلــك  لــزم،  حيــث  لأليــدي 
املختصــة فيــام يتعلــق بالحركــة والتنقــل والــيء األهــم 
مواقــع  املنتــرشة يف  والخزعبــات  الخرافــات  نقــل  عــدم 

التواصل االجتامعي أو حتى يف الشارع الفلسطيني.

غزة/ فلسطن:
أنطونيــو  املتحــدة  لألمــم  العــام  األمــن  أعــرب 
ســلطات  ملواصلــة  قلقــه"  "بالــغ  عــن  غوترييــش 
إحــدى  ممثــل  اعتقــال  االرسائيليــة  االحتــال 
مســاعدات  تقديــم  يف  الناشــطة  املؤسســات 
تهــم،  أي  دون  ســنوات،   5 منــذ  للفلســطينين 

مطالبا برسعة اإلفراج عنه.
جــاء ذلــك يف رســالة بعثهــا غوترييــش إىل املمثل 
املتحــدة  األمــم  الفلســطينية يف  للســلطة  الدائــم 
ا عىل مشــاركته رســالة للمواطن  رياض منصور، ردًّ
الفلســطيني خليــل الحلبــي والــد املعتقــل محمــد 

الحلبي بشأن قضية ابنه.
"قلقــا  املتحــدة  لألمــم  العــام  األمــن  وأبــدى 
دعواتــه  وكــرر  الحلبــي،  اعتقــال  الســتمرار  جديــا" 

ملؤسسات أممية للمطالبة بإطاق رساحه.
يف  إرسائيليــة  محكمــة  تعقــد  أن  املتوقــع  ومــن 
بــر الســبع للمــرة الـــ154، ملتابعــة قضيــة الحلبــي 

املعتقل منذ عام 2016.

ذلــك  يف  مبــا  مــرات،  عــدة  علنيــة  مخــاوف  وأثــار 
التقريران ملجلس حقوق اإلنسان.

أن  إىل  املتحــدة  لألمــم  العــام  األمــن  أشــار  كــام 
مجموعــة مــن املكلفن باإلجــراءات الخاصة لألمم 
املتحدة، وعىل وجه الخصوص مقرر حالة حقوق 
اإلنســان يف األرض الفلســطينية املحتلة منذ عام 
1967، واملقــرر الخــاص املعنــي بحــاالت اإلعدام 

اإلعــدام  أو  موجــزة  بإجــراءات  أو  القضــاء  خــارج 
بالتعذيــب  املعنــي  الخــاص  واملقــرر  التعســفي، 
محمــد  عــن  باإلفــراج  "إرسائيــل"  طالبــوا  وغــريه، 

الحلبي أو منحه محاكمة عادلة عىل الفور.  
مخاوف جدية

وأكــد غوترييــش مخاوفــه الجديــة وال ســيام بعــض 
التــي كشــفها مجلــس حقــوق  اإلجــراءات الخاصــة 
اإلنســان بشــأن معاملــة الحلبــي واالنتهــاكات التــي 

مورست بحقه.
بشــأن  مخاوفــه  عــن  العــام  األمــن  أعــرب  كــام 
وقيــود  االحتجــاز،  أثنــاء  الاإنســانية يف  املعاملــة 

محاكمة دون تهمة
ومل تقدم سلطات االحتال أي إثبات ضد الحلبي 
العمــل  "بطــل  جائــزة  عــىل  حصــل  قــد  كان  الــذي 
اإلنســاين" مــن األمم املتحــدة، وذلك لعمله مدير 
برنامــج "وورلــد فيجــن" )الرؤيــة العامليــة( يف قطــاع 

غزة.
وانتقــد األمــن العــام اســتخدام ســلطات االحتــال 
"يوجــد  وقــال:  رسيــة،  معلومــات  اإلرسائيــيل 
إنســانية  غــري  معاملــة  عــن  معلومــات  لــورود  قلــق 
وتقييــدات رسيــة  الحلبــي( يف ســجنه  )للمعتقــل 
ألدلــة  متكــرر  واســتخدام  القانــوين  الفريــق  عــىل 

رسية ضده".
وذكــر أن العديــد مــن املؤسســات الدوليــة ومنهــا 
مؤسســات األمــم املتحــدة أصــدرت عــدة بيانــات 

طالبت بإطاق رساحه فورا.
لألمــم  الســامي  املفــوض  مكتــب  أن  إىل  وأشــار 
املتحدة لحقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية 
املحتلــة حــرض جميع جلســات املحاكمة العلنية، 

املســاعدة  فريــق  عــىل  املفروضــة  الرسيــة 
القانونيــة، واالفتقــار الواضــح إىل أي دليــل ضــده، 
واحتــامل  الرسيــة،  لألدلــة  املنهجــي  واالســتخدام 
التمييزيــة  واملعاملــة  باإلكــراه،  االعرتافــات  انتــزاع 
يف املحكمــة، والتأخــري غــري املــرر يف محاكمتــه 

يف أثناء احتجازه.
وأكــد أن األمــم املتحــدة ســتواصل متابعــة قضيــة 
مبنحــه  اإلرسائيليــة  الســلطات  مطالبــا  الحلبــي، 
مــع  تأخــري،  ودون  الفــور  عــىل  عادلــة  محاكمــة 

االحرتام الكامل لحق الحلبي يف إثبات براءته.
والحكومــة  العامليــة  "الرؤيــة"  مؤسســة  وكانــت 
األســرتالية قــد أجرتــا تحقيقــا معمقــا، وأثبــت عدم 
مــن  رشعيــة  غــري  تحويــات  أو  أخطــاء  أي  وجــود 

الحلبي يف أثناء عمله.
وحــرض الحلبــي 153 جلســة محاكمــة، كلهــا خلف 
أبواب موصدة، ومنع خالها املحامي من مراجعة 
أدلــة االدعــاء اإلرسائيليــة أو تــم تقييــد وصولــه لهذه 

األدلة، بذريعة القيود الرسية.

غزة/ محمد أبو شحمة:
توافق اليوم الخميس الذكرى 
الســنوية الـــ30 الغتيــال الرجل 
الثــاين يف حركــة "فتــح" وأحــد 
ومســؤول  مؤسســيها،  أبــرز 
األمــن املوحــد، صــاح خلــف 
ــْن  القياديَّ رفقــة  إيــاد"،  "أبــو 
"أبــو  الحميــد  عبــد  هايــل 
الهــول"، وفخــري العمــري "أبــو 

محمد" أبرز مساعديه.
التونســية  العاصمــة  يف 
وقعــت  قرطــاج،  مبنطقــة 
 14 يــوم  االغتيــال  جرميــة 
النــار  بإطــاق  ينايــر1991، 
عــىل "أبــو إيــاد" و"أبــو محمد" 
منــزل  داخــل  الهــول"،  و"أبــو 
األخــري. يعــد أبــو إيــاد الصوت 
الفلســطيني القوي ضد إجراء 
أي عملية تسوية مع االحتال 
اإلرسائييل، أو التنســيق معه، 
نظــام  أي  صــد  إىل  إضافــة 
عــريب يحــاول التطبيــع وإقامــة 
)إرسائيــل(،  مــع  عاقــات  أي 
القــرار  للتدخــل يف  والرافــض 

الفلسطيني.
يف   1933 عــام  خلــف  ولــد 
املرحلــة  وأنهــى  يافــا،  مدينــة 
واإلعداديــة  االبتدائيــة 
نكبــة  بعــد  انتقــل  ثــم  فيهــا، 
غــزة  قطــاع  إىل   1948 عــام 

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
يف الرابــع عــرش مــن ينايــر 2004م رحلــت االستشــهادية 
وســط  استشــهادية  عمليــة  نفــذت  أن  بعــد  الريــايش  ريــم 
تحتمــل  مل  بعدمــا  اإلرسائيــيل،  االحتــال  لجنــود  تجمــع 
مشــاهد القتل والتدمري بحق الشــعب الفلســطيني األعزل 
الريــايش عمليتهــا يف  ونفــذت  األقــى.  انتفاضــة  خــال 
حاجــز بيــت حانــون )إيريــز( شــاميل قطــاع غــزة، وســجلت 
التــي  األوىل  االستشــهادية  لتكــون  نوعيــة  ســابقة  بذلــك 
تخــرج مــن القطــاع. جــاءت العمليــة بعــد إلحــاح منهــا عــىل 
كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام لســنوات للســامح لهــا 
بتنفيــذ عمــل استشــهادي، فجاءتهــا الفرصــة مواتية بعد أن 
أحكمــت قــوات االحتــال حصارهــا عىل غزة.. حينها تعذر 
عــىل شــباب كتائــب القســام الخــروج مــن القطــاع، لتنفيــذ 
عملياتهــم، فتواصلــت الكتائــب مــع الريــايش بعــد موافقــة 
زوجهــا، ووضعــت الخطــة، لتتقلــد حزامهــا الناســف صبــاح 
ذلــك اليــوم وحولــت جســدها إىل أشــاء تثخــن فيــه بجنــود 

االحتال، فقتلت منهم أربعة وجرحت عرشة آخرين.
زعمــت  التــي  )إرسائيــل(  أوهــام  العمليــة  تلــك  أســقطت 
العمليــات  مــن  التخلــص  مــن  متكنــت  أنهــا  آنــذاك 
عــام  املحتــل  الفلســطيني  العمــق  يف  االستشــهادية 
1948م، لتؤكد الريايش يف وصيتها أنها "نفذت العملية 
املقاومــة،  ورفــح  القســام،  وجنــن  الشــموخ،  لنابلــس  ثــأًرا 
وألطفالنا ونســائنا وشــيوخنا، الذين يقتلهم العدو كل يوم 

عىل حواجزه وبرصاصه وطائراته".
قالت كفاح الرميل مسؤولة دائرة العاقات الوطنية بدائرة 
العمــل النســايئ يف حركــة حــامس: "مــا قامت به الشــهيدة 
الريايش كان عملية نوعية أثارت استغراب ودهشة العدو 
قبــل الصديــق، أن تــرتك امــرأة يف مقتبــل عمرهــا أرستهــا 
وصغارهــا )زوجهــا وطفَلْيهــا( وتضحــي بنفســها يف ســبيل 

الله والوطن".
ورأت الرمــيل أن الحالــة التــي وصلــت لهــا الريــايش تنــم عن 

وعائلتــه، وبــدأ مبكــرا العمــل ضــد 
االحتال، حيث التحق وهو فتى 
بأشبال النجادة التي تعد تنظيام 
عــىل  يعمــل  كان  فلســطينيا 
الريطــاين  االســتعامر  مقاومــة 
واألطامع اليهودية يف فلسطن.

تأسيس فتح
يف عــام 1951 ســافر خلــف إىل 
والتحــق  دراســته،  إلكــامل  مــرص 
العربيــة يف جامعــة  اللغــة  بكليــة 
دبلــوم  عــىل  وحصــل  األزهــر، 
جامعــة  مــن  نفــس  وعلــم  تربيــة 
وجــوده  وخــال  شــمس،  عــن 
الفلســطيني  الرئيــس  إىل  تعــرف 
الراحــل يــارس عرفات، وتم بينهام 
تعــاون مــن خــال رابطــة الطــاب 
خــال  مــن  ثــم  الفلســطينين، 
رابطــة الخريجــن الفلســطينين، 
وعكفا برفقة آخرين عىل التفكري 

يف تأسيس حركة "فتح".
عمل أبو إياد مدرسا يف الكويت 
التخطيــط  وواصــل   ،1959 عــام 
والتواصل مع قيادات فلســطينية 

بهدف تأسيس الحركة.
وشــارك خلف يف معركة الكرامة 
العمليــات  وقيــادة   ،1968 عــام 
اللبنانيــة،  الحــرب  ســنوات  طيلــة 
أثنــاء  يف  بــريوت  يف  وبقــي 
الحصــار، وغادرهــا صيــف 1982 
إىل تونــس مــع املقاتلــن وبعــض 
عــىل  وهنــاك أرشف  القياديــن، 

عمليات بارزة ضد االحتال.
تقلــد  "فتــح"  حركــة  وداخــل 
مــن املراكــز املهمــة، إذ  العديــد 
كان عضــوا يف لجنتهــا املركزيــة، 
تــرأس جهــاز األمــن املوحــد  كــام 
للثــورة الفلســطينية أو مــا يعــرف 

لذلــك  التحريــر،  منظمــة  بأمــن 
محــاوالت  مــن  للعديــد  تعــرض 

االغتيال التي نجا منها.
الثــورة  منظــري  أبــرز  بأنــه  عــرف 
الفلســطينية، حيث أصدر كتاب 
"فلســطيني با هوية" عام ١٩٧٨ 
عىل شــكل سلســلة من اللقاءات 
إريــك  الفرنــيس  الصحفــي  مــع 

رولو.
اللجنــة  عضــو  زيك  عبــاس 
اغتيــال  أن  أكــد  لفتــح،  املركزيــة 
إيــاد ورفقائــه يف تونــس كان  أبــو 
الوطنيــة  للحركــة  قاصمــة  رضبــة 
"فتــح"  وحركــة  الفلســطينية، 

خاصة.
وقــال زيك لصحيفــة "فلســطن"، 
الــذي حدثــت  الوقــت  ذلــك  يف 
خــرست  االغتيــال  جرميــة  فيــه 
قادتهــا،  مــن  الخــرية  خــرية  فتــح 
كــام أن العمليــة جــاءت يف وقــف 

مضطرب وملتهب باملنطقة.
وأشــار إىل أن فتــح بعــد 30 عامــا 
تراجعــت  إيــاد  أبــو  اغتيــال  عــىل 
إجــراء  قبلــت  حــن  مســريتها 
يقبــل  ال  احتــال  مــع  تســوية 
يــاد  أبــو  أن  إىل  الفتــا  بالســام، 
القضيــة  عدالــة  مــن  اســتفاد 
الفلســطينية ومكانتهــا السياســية 
قضيــة مركزيــة أوىل عنــد العــرب، 
أن  الشــجاعة  لديــه  فكانــت 
ليــس  مــن  كل  ضــد  قــرارا  يأخــذ 
عــىل  يجــادل  وال  فلســطن،  مــع 

حساب املبادئ.
لــه  كان  إيــاد  أبــو  أن  إىل  ــه  ونبَّ
الفضل يف العديد من العمليات 
والداخــل،  الخــارج  يف  الكــرى 

أبرزها عملية ميونخ يف أملانيا.

عظمــة اإلحســاس بالظلــم واالضطهاد والقســوة من املحتل 
اإلرسائييل، الذي مل يرتك أي طريقة إال وحاول أن ينال بها 

من األطفال والرجال والنساء.
الريــايش كانــت ردة فعــل طبيعيــة  وأضافــت: "إن عمليــة 
ضــد عــدو متغطــرس ظلــم النســاء واألطفــال، الذيــن كانــوا 
يلقون معاملة مهينة عىل الحواجز ويف سجون االحتال، 

ما جعل الروح رخيصة يف سبيل التحرر منه".
وبينــت الرمــيل أن مــا قامــت بــه الريــايش هــو امتــداد لــدور 
املــرأة الفلســطينية منــذ بــدء االحتــال الريطــاين إذ كانت 
تســاعد املجاهديــن ومتدهــم باملــال والســاح، ومل ينتــِه 

هذا الدور بتنفيذها الكثري من العمليات االستشهادية.
"حــامس"  رايــة  تحــت  املنضويــة  املــرأة  أن  إىل  وأشــارت 
بــأدوار مهمــة يف نضــال الشــعب الفلســطيني مــن  قامــت 
تربيــة األجيــال ودفعهــم إىل ســاحات القتــال، ويف املجــال 
الدعــوي وزرع القيــم بــأن الوطــن أغــىل مــن النفــس واألرسة 
واألبناء. كام وقفت بصمود أمام غطرسة املحتل، فكانت 

وما زالت امرأة متميزة بعطائها. 
لعــن أدواًرا تربويــة  الرمــيل إىل أن "هنــاك نســاء  ولفتــت 
برعــت  حــن  يف  فرحــات،  نضــال  كأم  عظيمــة  وسياســية 
النساء يف كل مجاالت العمل، وتجىل ذلك يف )مسريات 
ومل  الحضــور".  مــن  األكــر  الثقــل  شــكلن  حيــث  العــودة( 
يتوقــف دور النســاء عنــد هــذا الحــد، فقدمــت املرابطــات 
يف املســجد األقى منوذًجا فريًدا يف النضال، يف حن 
آوت كثري من النساء املجاهدين، والتحق عدد كبري منهن 

باألجهزة العسكرية للفصائل.
كــام خــاض ويخــوض عــدد كبــري منهــن تجربــة األرس املريرة 
لــدى قــوات االحتــال. وأكــدت الرمــيل أن النســاء مبختلف 
ظــروف  مــع  التكيــف  مــن  فريــًدا  منوذًجــا  قدمــن  أطيافهــن 
الحصــار اإلرسائيــيل الصعبــة؛ فلــم تكــن الشــهيدة الريــايش 
ســوى منــوذج مــن النســاء الفلســطينيات العظيامت الايت 

رضبن مثًا رائًعا يف الصمود.

أبرز الرافضني للتسوية.. 
)30( عاًما عىل اغتيال "أبو إياد" ورفقائه

)17( عاًما عىل عملية ريم الريايش.. حينما 
توهم االحتالل انتهاء العمليات االستشهادية

األمم المتحدة تطالب االحتالل بإطالق رساح الناشط الدويل "الحليب"
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

9 ينايــر 2005م، أي قبــل أيــام قليلــة، كّنــا فيها منشــغلني مبتابعة 
وترّقب طريقة خروج ترامب من البيت األبيض، وتنصيب الرئيس 

الرابع للواليات املتحدة خالل مدة والية أيب مازن فقط.
إن كان تويــر يعتقــد أنــه امتلــك الذريعــة الكافيــة إلنهــاء ترامــب، 
فــا ُحكمــه أمــام التهــم املكتملــة األدّلــة بحق رئيس فــرض عقوبات 
قاســية عــى شــعبه، وقطــع رواتــب أرسى وشــهداء وأحيــاء، وأطلق 
لســان أحــد عامليــه يك يقــول: "أنــا مقتنــع بفكــرة قطــع الهــواء عــن 

قطاع غزة"؟!
ما قول "جاك دوريس" مبتكر موقع "توير" يف رئيس منع شعبه 
من مارسة حقه الدستوري يف انتخاب من ميثله عى مدار 16 
عاًما، وتجاهل استطالعات الرأي العام التي تعرب عن عدم الرضا 

عن أدائه، والدعوات املتصاعدة التي تطالبه باالستقالة؟!
ورضب  والتمثيليــة  الوطنيــة  املؤسســات  عّطــل  فيمــن  قولــه  مــا 
بقراراتهــا عــرض الحائــط، وخالــف اإلجــاع الوطنــي، وقــّدم العالقــة 
مع االحتالل عى الوحدة الداخلية، واستأنف توجيهاته مبالحقة 
الفدائيــني واعتقالهــم، وانفــرد بالقرار حتــى أصدر منذ واليته قرابة 
200 قــرار بقانــون ال ينطبــق عليهــا رشوط القانــون األســايس؟!، 

ماذا تساوي تهم ترامب أمام هذه التهم؟!

لرئيــس الســلطة ســتقضم مــن فــرص قامئــة فتــح إذا كانت بدون 
تــرى حــاس أن ذلــك ســيحرجها أمــام  حــاس، يف حــني قــد 
حلفائها السياسيني من الفصائل الوطنية. وإذا ما أضفنا رغبة 
أبــو مــازن بــأن يضمــن أن يكــون مرشــح حــاس للرئاســة فــإن مثة 

صفقة كبرية تعرض الفريقني.
وقــد يكــون الحديــث عــن تعديالت يف النظــام االنتخايب الذي 
أصــدره رئيــس الســلطة عــى شــكل قــرار بقانــون رقــم )1( لســنة 
2007 والتــي تشــمل: نســبة الحســم لتصبــح %1.5 بــدال مــن 

النتخابــات  املرشــح  تعهــد  رشط  شــطب  إىل  باإلضافــة   2%

الترشيعــي والرئاســة بــأن "يلتــزم مبنظمــة التحريــر الفلســطينية 
لكونها املمثل الرشعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، متثل 
ا وصــواًل إىل إصــدار  بدايــة انطــالق العمليــة االنتخابيــة سياســيًّ
املراسيم بحسب املتوقع يف الثلث األخري من يناير 2021.

لــكل  حقيقيــة  محــددات  عــن  قولــه  ميكــن  مــا  الكثــري  هنــاك 
فصيــل يرغــب يف املشــاركة يف االنتخابــات الترشيعيــة ولعــل 
بعض الفصائل ال تزال تســتحرض من املايض اتفاقية أوســلو، 
وبعضها يرى أن القامئة املشركة تضعها أمام خيارات صعبة 
للتحالــف، إذ إن بعــض الفصائــل بالــكاد ميكنهــا تجــاوز نســبة 
الحسم %1.5 منفردة، فهي مل تحصل سوى عى مقعد واحد 
أو ثالثــة يف انتخابــات 2006، وقــد كانــت بالنظــام املختلــف 
الفصائــل ال  بعــض  بــأن  ناهيــك  )%50 دوائــر و%50 قوائــم(، 

ترغــب يف انكشــاف إدارة توازناتهــا بــني حــاس وفتــح يف 14 
عاًما من االنقسام، بالذات إذا مل تتم العملية االنتخابية حتى 
النهاية. ناهيك بأن انتخابات املجلس الوطني دونها تفاصيل 

حــني إقامــة )إرسائيــل( عــام 1948، ديفيــد بــن غوريــون، قــّرر 
منًطــا يكــون رئيــس الحكومــة مبوجبــه محتفًظــا بحقيبــة "وزارة 
الدفاع". واستمر هذا النمط 19 عاًما متواصلة، غري أن تعيني 
موشــيه دايــان يف منصــب وزيــر الدفــاع، عشــية حــرب حزيــران 
)1967(، شــّكل نقطــة انعطــاف يف هــذا النمــط مــن ناحيتــني: 

الدفــاع. وتعيــني  الحكومــة ووزيــر  رئيــس  بــني وظيفــة  الفصــل 
شخص ذي ماٍض عسكري كبري يف وظيفة وزير مديّن. ومنذ 

هذا التعيني أصبحت "سابقة دايان" النمط السائد.
ومــن الزاويــة اإلحصائيــة، انعكــس األمــر يف أن قــادة ســابقني 
كبــاًرا يف "الجيــش اإلرسائيــي" أشــغلوا وظيفــة "وزيــر الدفاع" 
يف أغلب الوقت املنقيض منذ 1967، مبوازاة ظاهرة دخول 

العسكر الحلبة السياسية بعد اعتزال نشاطهم العسكري.
ومنذ ذلك الوقت، تشّكل هذه السريورة موضع جدل، وتثري 
تســاؤالٍت كثــرية، يف مقدمتهــا التســاؤل بشــأن إمــكان الفصــل 
بــني املســتويني، املــدين والعســكري، وأيــن ميــّر ذلــك الخيط 
الرفيع؟ وكيف ينبغي التعامل مع شخٍص انتقل من املستوى 
العســكري إىل املســتوى املــدين؟ وكذلــك التســاؤل إىل أي 
مدًى يبقى العسكري حتى بعد انتقاله من املستوى املدين 

عسكرًيا يف توجهاته.
يف هــذا الصــدد، مّثــة مــن يؤمــن مبقاربــة أن "العســكري يبقــى 
ال  املقاربــة،  بهــذه  األخــذ  حــال  ويف  حياتــه"،  طــوال  كذلــك 
شــك يف أن لهــا مغــزى بعيــد األثــر يف مــا يتعلــق بـ"إرسائيــل"، 

أحــداث اقتحــام مبنــى الكونغــرس األمرييك حازت اهتام وســائل 
اإلعــالم العامليــة، لكنهــا مل تصمــد طويــاًل، أمــا الخــرب األبــرز الــذي 
إيقــاف  تويــر  موقــع  إعــالن  فــكان  األخبــار  صــدارة  واحتــل  تالهــا 
مليــون   88 نحــو  يتابعــه  الــذي  ترامــب  دونالــد  الرئيــس  حســاب 

شخص، إىل األبد.
االنتخابــات  يف  متأخــًرا  بصوتــه  أدىل  كمــن  بذلــك  تويــر  ويبــدو 
األمريكيــة التاســعة والخمســني، لكنــه كان الصــوت الحــازم واألكــر 
ضجيًجــا وصــدى، وقــد امتلك الشــجاعة التخاذ قــرار جريء كهذا، 
العــامل  عــن  لعزلــه  الحاجــة  ومــدى  ترامــب،  بتهديــد  شــعر  حــني 

الخارجي، وإسكاته وتقييده وفصل األسالك عنه.
ــا يف إقفــال حســاب ترامــب؟، وهــل فقــدت  هــل كان تويــر محقًّ
يــدور حــول هــذه  الــرشكات التقنيــة الكبــرية حيادهــا يف ذلــك؟، 
أن  وجــد  النهايــة  يف  تويــر  لكــن  الجــدل،  مــن  الكثــري  األســئلة 
بالتحريــض  وسياســاته  معايــريه  مــع  تتنــاىف  الرئيــس  مارســات 
وتهديــد ِســلم الواليــات املتحــدة، إىل درجــة وجد معها أن ترامب 
فعــاًل يســتحق الشــطب، لكــن مــاذا لــو ســحب تويــر معايــريه عى 

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس؟
يوافــق هــذا الطــرح مــرور 16 عاًمــا عى انتخاب الرئيس عباس يف 

ليســت املــرة األوىل التــي تصــل فيهــا املصالحــة الفلســطينية 
إىل عتبــة االنتخابــات وانتظــار إصــدار املراســيم الرئاســية التــي 
األوىل  املــرة  لكنهــا  القانونيــة،  د مواعيدهــا ومرجعياتهــا  تحــدِّ
التــي تبــدو فيهــا األقــرب إىل املــيض ُقدًما. هــذه املرة يبدو أن 
الضغــوط الخارجيــة عــى طــريَفْ املصالحة أكــرب من الداخلية، 
فمــن جهــة حــاس يأتيهــا ضغــط الــدول الضامنــة بــأن ميــيض 
رئيــس الســلطة يف العمليــة االنتخابيــة إىل مــا بعــد الترشيعــي 
األمريــيك  الرئيــس  ضغــوط  فتــح  حركــة  جهــة  ومــن  والرئاســة، 
بــرضورة تجديــد  بايــدن” واالتحــاد األورويب  املنتخــب "جــون 

رشعية الرئيس عباس كرشط للتعامل معه.
ا بسلسلة من املعلومات  ا وعاطفيًّ ورغم تفاؤل البعض سياسيًّ
املكــرورة عــن مفاعيــل داخليــة وخارجيــة أخــرى تدفــع باتجــاه 
ينتظــر  صعًبــا  مشــواًرا  مثــة  أن  إال  االنتخابــات،  إجــراء  نجــاح 
الفصائــل الفلســطينية بعــد صدور مراســيم الرئيــس االنتخابية، 
فـ"الحــوار الوطنــي" الــذي ذكــره رئيــس حركــة حــاس إســاعيل 
هنيــة يف رســالته إىل رئيــس الســلطة محمــود عبــاس يف 31 
ديســمرب 2020، يحمــل ملفــات كبــرية تقــف دون الوصــول إىل 
يــوم االقــراع، الــذي مل يحــدث منــذ انتخابــات الترشيعــي 25 

يناير 2006.
ولعــل تشــكيل قامئــة انتخابيــة مشــركة تضم حــاس وفتح هي 
العنــوان األبــرز الذي سيســيطر عــى تلك الحوارات، فمن جهة 
ــا للوصــول إىل  حركــة فتــح تبــدو القامئــة املشــركة نفًقــا إجباريًّ
يــوم االقــراع، وبدونهــا قــد ال متــيض يف العمليــة االنتخابيــة. 
فالحركــة لديهــا مخــاوف حقيقية من أن قوائم فتحاوية منافســة 

الحــايل  الوقــت  يف  اإلرسائيليــة  السياســية  الحلبــة  تشــهد 
تضخــًا غــري مســبوق يف كــّم األحــزاب الجديــدة التــي تنــوي 
مــارس  آذار/   23 يــوم  القريبــة  العامــة  االنتخابــات  خــوض 

املقبل، وستكون الرابعة خالل أقل من عامني.
ولعل أبرزها حزب "اإلرسائيليون" الذي أقامه رئيس بلدية تل 
أبيب، رون خولدايئ، ورسعان ما انضم إليه وزير العدل، آيف 
نيســانكورن، الــذي انفصــل عــن حزب "أزرق أبيض"، واســتقال 
العامــة  األركان  هيئــة  لرئيــس  الســابق  والنائــب  منصبــه،  مــن 

للجيش اإلرسائيي، اللواء دان هرئيل، وغريها.
عــرض خولــدايئ، االثنــني املايض، الخطــوط العريضة لربنامج 
يتباهــى  أن  عــى  حــرص  ذلــك،  وخــالل  هــذا.  الجديــد  حزبــه 
الجــو  ســالح  يف  وقائــًدا  مقاتــاًل  طّيــاًرا  العســكري  مباضيــه 
التــي  مــن  حــروب  أربــع  يف  اشــرك  أنــه  مؤكــًدا  اإلرسائيــي، 
لــيك  ُمجــرّد ذلــك يؤهلــه،  خاضتهــا "إرسائيــل"، وأنــه إذا كان 

ُيحسب عى معسكر اليمني، فلن يبهظه األمر بل يفرحه.
دخــول  يقــّرر  شــخص  أول  خولــدايئ  ليــس  الحــال،  وبطبيعــة 
عــرب  نفســه  وتســويق  االحتــالل،  دولــة  يف  السياســة  معــرك 
االتــكاء عــى ماضيــه العســكري، مــن ضمــن أمــور أخــرى، وهــو 
بالتأكيد لن يكون األخري. كا أنه يأيت عى ركام قامئٍة طويلٍة 
من السياســيني، ســواء يف جوالت االنتخابات العامة األخرية، 

أو التي سبقتها.
عى مســتوى الوقائع ميكن اإلشــارة إىل أن أول رئيس حكومة 

التوافــق  أجــواء  إشــاعة  مســاعي  مــع  الحديــث  هــذا  يتعــارض  ال 
وترّقب إصدار مراسيم رئاسية إلجراء االنتخابات، تتويًجا لتقارب 
غــري نابــع مــن دافــع أو رغبــة حقيقيــة باإلصــالح والتحديــث، إمنــا 
عــى  املوافقــة  يف  معاليــه  لرغبــة  وســابقة  مطلوبــة  رصاحــة  هــي 
االســتحقاق من عدمها؛ يك ال نبدو مثل الشــعوب التي تســتبدل 

بالطغاة الغزاة.
مــن أجــل ذلــك يجــب أن ندفــع باتجــاه ضــان عــدم إعــادة إنتــاج 
االنقســام من جديد، وهذا أصعب تحدٍّ ســيخوضه شــعبنا، وهي 
فرصة يك منلك شجاعة اآلخرين أو ُنظهر شجاعتنا، دون الحاجة 
إىل تحريــض، يف القــدرة عــى إزاحــة وعــزل كل مــن كان ســبًبا يف 

معاناتنا وسّلط اآلخرين علينا.
"جــاك  فريقــه، وال ميلــك  غــري  ترامــب  عــن  يدافــع  مــن  يوجــد  ال 
دوريس" لإلجابة عن األســئلة أعاله غري القول "إن هدفنا يف كل 
ما نفعله هو دفع الناس ليكونوا أكر جرأة"، ورغم أن صورة البلد 
الــذي يحــارض علينــا بأخالقياتــه، اهتــزّت، إال أن ترامــب أقــّر أخــرًيا 
بالهزميــة. وعنــد هــذا الحــّد مــن املقــال ســيصل قارئ ويســأل: "يا 
أحمــد الكومــي أنــت تشــّبهنا بأمريــكا؟"، معــك حــق، ألمريــكا حــق 

النقض ولنا األنقاض.

أكــر تعقيــًدا لعــدم وجــود نظــام متفــق عليــه أو حتــى مرجعيــة 
وقانون وغري ذلك من التفاصيل التي ناقشها اتفاق املصالحة 

ذ حتى اآلن. يف القاهرة مايو 2011 والذي مل ُينفَّ
الخــالف  مــن  مأمــن  يف  وفتــح  حــاس  حركتــي  أن  أرى  وال 
لالنتخابــات  الذهــاب  مــن  حــول مســتوى املصلحــة  الداخــي 
حتى النهاية بهذا املسار الذي يلزم فتح بالتنازل عن كربيائها 
لصالــح حــاس، وهــي تــدرك أن مثــة "فيتــو عــريب" كبــري عــى 
دخول األخرية إىل املنظمة تحت أي ظرف، وهو ذاته املســار 
وغــزة،  الضفــة  بــني  الحمســاوية  املصلحــة  فيــه  تتبايــن  الــذي 
رغــم أن هــذا التبايــن ليــس حــاًدا أو صاخًبــا إال أن التوقيــت قــد 
يؤثــر بشــكل أو بآخــر. فانتخابــات حركــة حــاس الداخليــة -يف 
االنتخابــات  توقيتــات  مــع  تتزامــن   2021- مــن  األول  النصــف 
ا أو  املنتظــرة، رغــم أنــه ال توجــد مــؤرشات تربــط بينهــا ســلبيًّ
ــا فعــى كل األحــوال قيــادة حــاس ســواء يف الضفــة أو  إيجابيًّ
غــزة أو الخــارج تحتفــظ برمــوز مؤثــرة ال يتوقــع لهــا أن تغيــب عن 

مكتبها السيايس القادم.
ال ميكــن التنبــؤ بنتائــج ذلــك الحــوار الوطنــي فطبيعــة ملفاتــه ال 
ا، ســواء لفتح أو لحاس  ــا وال حتــى خارجيًّ متثــل إجاًعــا داخليًّ
الفلســطينية األخــرى. ولكــن املهــم هــو أن  الفصائــل  أو حتــى 
يف  وحــط  إســطنبول  يف  انطلــق  الــذي  التفاهــات"  "مســار 
القاهرة ال يزال يشق طريقه عرب رام الله وغزة بانتظار أن يصل 
إىل محطته األهم يوم إعالن نتائج القوائم الفائزة يف انتخابات 
املجلــس الترشيعــي، ثــم الفائــز يف انتخابــات الرئاســة وصــواًل 

إىل تشكيل املجلس الوطني الجديد.

وأن االنتقــال املســتمر والواســع النطــاق لكبــار ضبــاط الجيــش 
إىل مواقــع القيــادة السياســية إمنــا يــدل عــى عمليــة عســكرة 
كان  إذا  مبــا  آخــر  تســاؤل  ويتعلــق  "إرسائيــل".  السياســة يف 
مــن  ليســت  مجــاالٍت  إىل  يتســّللون  الذيــن  هــم  العســكر 
اختصاصهم، سعًيا إىل زيادة نفوذ الجيش واملقاربة األمنية، 
ومبا إذا كانت هذه القضية/ املشكلة ليست نابعًة من القوة 
النسبية للجيش يف دولة االحتالل، وإمنا بالذات من الضعف 
النســبي للمؤسســات املدنيــة فيهــا. وهــو ضعــٌف يــرك فراًغــا 
يف الســاحة يشــّجع املســتوى العســكري عــى التحــرّك بغيــة 

ملئه.
الثانيــة  بــرأي كثرييــن أن اإلمكانيــة  مــن ناحيــة ظاهريــة، يبــدو 
تفــّر واقــع العســكر والساســة يف "إرسائيــل" بصــورة أفضــل. 
وهــو ســؤاٌل يبقــى مفتوًحــا يف النقطــة الزمنيــة الراهنــة برســم 
تحّوالت كثرية، منها مثاًل التحوالت املرتبطة بجوهر املخاطر 
األمنيــة عــى املســتوى اإلقليمي، ومباهيــة التحدّيات املاثلة 
ألقــت جائحــة  التــي  - االجتاعيــة  أمــام األوضــاع االقتصاديــة 

كورونا بظاللها عليها، وإْن ليس بصورة حرصّية.
مهــا يكــن، إذا كانــت األمــور هــي عى هــذا النحو فعاًل، فهذا 
يعني أن نظام العالقات بني املستويني، املدين والعسكري، 
يف "إرسائيل"، غري ناجم عن عدم فرض قيود عى املستوى 
العسكري فقط، إمنا أيًضا عن هشاشة املؤسسات والهيئات 

املدنية.

أبو مازن عىل جناحي )تويرت(

ملفات ساخنة تنتظر االنتخابات الفلسطينية يف أثناء الحوار الوطين

العسكر ساسة يف )إرسائيل(

أحمد الكومي 

أنطوان شلحت
عرب 48

ا في إقفال حساب ترامب؟  هل كان تويتر محقًّ
وهل فقدت الشركات التقنية الكبيرة حيادها 
في ذلك؟ يدور عن هذه األسئلة الكثير من 

الجدل، لكن تويتر في النهاية وجد أن ممارسات 
الرئيس تتنافى مع معاييره وسياساته بالتحريض 
وتهديد ِسلم الواليات المتحدة، إلى درجة وجد 

معها أن ترامب فعًل يستحق الشطب، لكن 
ماذا لو سحب تويتر معاييره على رئيس السلطة 

الفلسطينية محمود عباس؟

على مستوى الوقائع يمكن اإلشارة إلى أن 
أول رئيس حكومة حين ُأقيمت )إسرائيل( 
عام 1948، ديفيد بن غوريون، قّرر نمًطا 
يكون رئيس الحكومة بموجبه محتفًظا 

بحقيبة »وزارة الدفاع«. واستمر هذا النمط 
19 عاًما متواصلت، غير أن تعيين موشيه 
دايان في منصب وزير الدفاع، عشية حرب 
حزيران )1967(، شّكل نقطة انعطاف في 

هذا النمط .

د. ناجي شكري الظاظا 
 كاتب ومحلل سيايس

ا بسلسلة  ا وعاطفيًّ رغم تفاؤل البعض سياسيًّ
من المعلومات المكرورة عن مفاعيل 

داخلية وخارجية أخرى تدفع باتجاه نجاح إجراء 
االنتخابات، فإن ثمة مشواًرا صعًبا ينتظر 

الفصائل الفلسطينية بعد صدور مراسيم 
الرئيس االنتخابية، فـ"الحوار الوطني" الذي 

ذكره رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في 
رسالته إلى رئيس السلطة محمود عباس 

في 31 ديسمبر 2020، يحمل ملفات كبيرة 
تقف دون الوصول إلى يوم االقتراع، الذي 
لم يحدث منذ انتخابات التشريعي 25 يناير 

.2006
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أعلــن أنــا/ بكــر ســمري شــاهني خــر عن فقد هويتــي وتحمل 
الرقم 804311918 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

هويتــي  فقــد  عــن  بــدوان  محمــد  شــحدة  محمــد  أنــا/  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   803667807 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ أحمد صالح عبد ربه أبو الجديان عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   803673243 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ يوســف يحيــى مســعود أبــو لــويل عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   405174541 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

املوضوع/ إعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة   لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/25(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
ناديــة نافــذ محمــد مزهــر مــن ســكان ديــر البلــح هويــة رقــم 900861097 

بصفته وكياًل عن: جهاد نافذ محمد التميمي
مبوجب وكالة رقم: 2019/4498 الصادرة عن دير البلح

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال/ بيع/ مبادلة يف
القطعة 575 القسيمة 8 املدينة بيت حانون

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

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

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض

إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا
بشأن بناء منزل املواطن: مازن يوسف عطية أبو عمر

تعلــن اللجنــة املحليــة للتنظيــم والبنــاء يف بلديــة بيــت الهيــا لعمــوم املواطنــني 
الكــرام بأنــه قــد تقــدم إليهــا املواطــن: مــازن يوســف عطيــة أبو عمر والــذي يحمل 
الهويــة رقــم )901486837( بطلــب للحصــول عــىل منــح خدمــات ملنزلــه غــري 
أرض  ثــاين يف  اول ودور  بــدروم دور اريض ودور  مــن  والــذي ســيتكون  القائــم 
القســيمة رقــم )9( مــن أرض القطعــة رقــم )1778( عــىل ما مســاحته )633( مرتا 
مربعــا الواقعــة يف بيــت الهيــا شــارع الرضيــع مســلم والتــي يحدهــا مــن الــرق 
أرض ورثة املرحوم احسان ابو حميدة ومن الغرب شارع عام ومن الشامل ارض 
الســيد عامــر ابــو عمــر ومــن الجنــوب ارض الســيد عامــر ابــو عمــر ومنــزل الســيدة 
نجاح ابو حميدة وفقا ملستندات امللكية والخرائط املقدمة للبلدية من قبله.

لــذا فمــن لــه الحــق يف االعــرتاض عــىل ذلــك أو مســتندات ملكيــة املواطــن 
التقــدم  للبلديــة  منــه  املقدمــة  واملخططــات  الخرائــط  أو  أعــاله  املذكــور 
باعرتاضــه خــالل 15 يومــا مــن تاريــخ نــر هــذا االعــالن وإال لــن يلتفــت ألي 
اعــرتاض يقــدم بعــد ذلــك وســتقوم البلديــة بدراســة وعرض موضــوع املواطن 

املذكور أعاله مرة اخرى حسب األصول املعمول بها يف البلدية.
م . عالء محمد سهيل العطار
رئيس بلدية بيت الهيا
رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء 
يف بلدية بيت الهيا

دولة فلسطني
وزارة الحكم املحيل

بلدية بيت الهيا

دولة فلسطني
وزارة الحكم املحيل

بلدية بيت الهيا

إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا بشأن بناء منزل 
املواطن: مربوك ابراهيم محمد سامل وأخيه محمد

تعلــن اللجنــة املحليــة للتنظيــم والبنــاء يف بلديــة بيــت الهيــا لعمــوم املواطنــني 
الكــرام بأنــه قــد تقــدم إليهــا املواطــن: مــروك ابراهيــم محمــد ســامل واخــوه محمد 
والــذي يحمــل الهويــة رقــم )801376567( )800606899( بطلــب للحصــول 
عــىل اذن بنــاء ملنــح خدمــات ملنزلهــم املكــون مــن بــدروم ودور أريض )مخــازن+ 
ســكن( ودور أول ودور ثــاين يف أرض القســيمة رقــم )31( مــن أرض القطعــة رقــم 
)1752( عىل ما مساحته )520( مرتا مربعا الواقعة يف بيت الهيا الدور الغريب 

أول شارع البحر والتي يحدها من الرق منزل ابناء املرحوم ابراهيم محمد سامل 
وســعاد محمــد قاســم )ســامل( بعــد الــزواج ومــن الغــرب منزل يعــود لعائلة طه ومن 
الشــامل ارض ابنــاء املرحــوم ســامل محمــود ســامل ومــن الجنــوب شــارع بيــت الهيا 

)البحر( وفقا ملستندات امللكية والخرائط املقدمة للبلدية من قبله.
لــذا فمــن لــه الحــق يف االعــرتاض عــىل ذلــك أو مســتندات ملكيــة املواطــن 
التقــدم  للبلديــة  منــه  املقدمــة  واملخططــات  الخرائــط  أو  أعــاله  املذكــور 
باعرتاضــه خــالل 15 يومــا مــن تاريــخ نــر هــذا االعــالن وإال لــن يلتفــت ألي 
اعرتاض يقدم بعد ذلك وســتقوم البلدية بدراســة وعرض موضوع املواطن 

املذكور أعاله مرة اخرى حسب األصول املعمول بها يف البلدية.
م . عالء محمد سهيل العطار
رئيس بلدية بيت الهيا

رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء 
يف بلدية بيت الهيا

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

يعلن للعموم أن السيد/ محمد فوزي رمضان عنر قد تقدم لتسجيل املال 
غــري املنقــول املبينــة أوصافــه وحــدوده ومســاحته بالجــدول أدنــاه تســجيال 
مجددا وعىل كل من يدعي بحق الترصف أو املنفعة أو امللكية أو التعدي 
عىل حقوقه أن يتقدم باعرتاضه الخطي إىل دائرة التسوية بسلطة األرايض 

خالل مدة خمسة عر يوما من تاريخ نر هذا اإلعالن.
1.اسم وعنوان طالب التسجيل: محمد فوزي رمضان عنر

2. اسم املدينة أو القرية: وادي غزة 

3.اسم موقع األرض: وادي غزة / الربوة – أبو مدين السبع

القطعــة:  رقــم  املاليــة(   ســجالت  )حســب  "ماليــة"   6 القســيمة:  رقــم   .4

5"مالية " )حسب سجالت املالية (

الحصة: كامال                نوع األرض: مريي املساحة: 433م2  
5. الحدود مبوجب املخطط

الرقي: عطية حرب عليان أبو حجري 
الغريب: شارع ترايب بعرض 4 مرت ومن ثم صالح عليان أبو حجري 

الشاميل: يوسف عطية حرب أبو حجري 
الجنويب: شارع ترايب ومن ثم احمد مصطفى سالمة أبو حجري 

6. كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل: التــي آلــت لــه بالــراء مــن شــعبان عطيــة 

حــرب أبــو حجــري والتــي آلــت لــه بالــراء مــن ســمري عطيــة حــرب أبــو حجــري والتــي 
آلت اليه بالتنازل من عطية حرب عليان أبو حجري والتي آلت اليه باملرياث من 
والــده حــرب عليــان أبــو حجــري والتــي آلــت اليــه باملــرياث مــن والــده عليان قاســم 
أبو حجري واملسجلة باسمه لدى اإلدارة العامة لريبة األمالك بوزارة املالية. 
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطني
سلطة األرايض

اإلدارة العامة للمساحة
دائرة التسوية

غزة/ نور الدين صالح:
االجتامعيــة  التنميــة  وزارة  وصفــت 
بأنــه  املــايض  العــام  غــزة  قطــاع  يف 
عــىل  القــدرة  حيــث  مــن  األصعــب 
تغطية احتياجات الفئات املهمشة، 
بالتحديــات  مليًئــا  كان  أنــه  مؤكــدة 
واملهــام الثقيلة نتيجة الظروف التي 

فرضتها جائحة كورونا.
حمــد  د.غــازي  الــوزارة  وكيــل  وأفــاد 
بأن الوزارة قّدمت مساعدات بقيمة 

470 مليون شيقل يف 2020.

صحفــي،  مؤمتــر  يف  حمــد  وقــال 
اإلعــالم  مكتــب  مقــر  يف  أمــس، 
فيــه  اســتعرض  بغــزة  الحكومــي 
إن   :2020 يف  الــوزارة  إنجــازات 
شــّكل  القطــاع  يف  كورونــا  "تفــي 
عبئــًا إضافيــًا عــىل الــوزارة يف تقديم 
الخدمــات للمواطنــني"، مشــرًيا إىل 
جديــدة  خطًطــا  وضعــت  الــوزارة  أن 
مواجهــة  كيفيــة  يف  الحــايل  للعــام 

"كورونا".
الخدمــات  قيمــة  أن  حمــد  وذكــر 
يف  كورونــا  تفــي  منــذ  امُلقدمــة 
آذار  مــارس/  مطلــع  غــزة  قطــاع 
مليــون   14.7 بلغــت  املــايض 
الحجــر  مراكــز  داخــل  ســواء  شــيقل، 

الصحي أو األرس املحجورة منزلًيا.
وأشــار إىل أن الــوزارة بذلــت جهــوًدا 

كبــرية يف العــام املــايض، وبلغ عدد 
الصحــي  الحجــر  مراكــز  دخلــوا  مــن 
البالــغ عددهــا 57 مركــًزا منــذ مــارس 
وحتى اليوم 26078 مواطنا، قدمنا 

لهم 8.9 ماليني شيكل.
وأوضــح حمــد أنــه بعــد انتشــار الوبــاء 
بغــزة قدمــت املســاعدات لأهــايل 
"وكانــت  بيوتهــم،  يف  املحجوريــن 
ارتفــاع  نتيجــة  جــًدا،  ثقيلــة  مهمــة 
أعــداًدا  تضمــن  التــي  البيــوت  عــدد 
كبــرية مــن املصابــني، حيــث أوصلنــا 
مببلــغ  بيتــا   29869 لـــ  مســاعدات 

4.2 ماليني شيقل".

وبــني أن قيمــة املســاعدات العينيــة 
أكــر  بلغــت  الــوزارة  قدمتهــا  التــي 
مــن 77 مليــون شــيقل، مــا بــني طرود 
رشائيــة  وقســائم  وصحيــة  غذائيــة 
العاملــي(،  )الغــذاء  برنامــج  ضمــن 
أخــرى  الفًتــا إىل تقديــم مســاعدات 
مقدمــة مــن برنامــج الغــذاء العاملــي 
بتكلفــة  أرسة  ألــف   79 مــن  ألكــر 

إجاملية 19 مليون شيقل.
وأوضــح حمــد أن التكلفــة اإلجامليــة 
امُلقدمــة  النقديــة  للمســاعدات 
بلغت أكر من 331 مليون شــيقل، 
االجتامعيــة  الشــؤون  شــيكات  منهــا 
التــي ُقّدمــت لـ 79.269 أرسة وأكر 
مــن 471 ألــف فــرد، مبــا يزيــد عــىل 

300 مليون شيقل.

النقديــة  املســاعدات  بــني  ومــن 
ألــف   23 قرابــة  بــأن  حمــد  أفــاد 
"عيلــة  مبــادرة  مــن  اســتفادت  أرسة 
ماليــني   6 عــىل  يزيــد  مبــا  واحــدة" 
شــيقل، الفتــًا إىل أن الــوزارة قدمــت 
مساعدات طارئة ألصحاب األمراض 
املزمنة -ملن يحتاجون للدواء- ومن 
 350 بقيمــة  إليجــارات  يحتاجــون 

ألف شيقل لـ1238 أرسة محتاجة.

وذكــر أن الــوزارة قدمــت مســاعدات 
ماليــة لـــ32 أرسة مــن الغارمــني مببلغ 
أنهــا  إىل  منبهــًا  شــيقل،  ألــف   237

لشــهداء  ماليــة  مســاعدات  تقــدم 
يتعرضــون  الذيــن  الوطنــي  الواجــب 
 157 إىل  عددهــم  وصــل  لحــوادث 

شهيًدا مبعدل 1.6 مليون شيقل.
مشاريع إنمائية

وأشــار إىل وجــود أربــع منشــآت يتــم 
التنميــة  وزارة  مــن  عليهــا  العمــل 

مببلــغ يتجــاوز 3 ماليني دوالر، مبينا 
التــي  واملســاعدات  املشــاريع  أن 
الدوليــة  املؤسســات  بهــا  ســاهمت 
التنميــة  مــع  الريكــة  واألجنبيــة 
أكــر  قيمتهــا  بلغــت  االجتامعيــة 
مــن 40 مليــون شــيقل، بــني قســائم 
رشائية ومشاريع إغاثية ومساعدات 
ووســائل  متكــني،  ومشــاريع  نقديــة 

وأدوات مساندة للمعاقني.
الــوزارة  قّدمــت  حمــد  وبحســب 

مساعدات لأشخاص ذوي اإلعاقة، 
1970 طــردًا غذائيــًا وصحيــًا،  وهــي 
مســاعدة،  أداة  خدمــة  و1911 
شــخص  ألــف   36 تلقــى  حــني  يف 

مساعدات نقدية )شيك شؤون(.
فــرق  تبذلهــا  التــي  الجهــود  ــن  ومثَّ
ملســاعدة  عملهــا  خــالل  الطــوارئ 
تفــي  ظــل  يف  خاصــة  املواطنــني 
كورونــا، مشــريًا إىل أن عمــل وزارتــه 
مكونــات  بقيــة  عــن  ينفصــل  مل 
إىل  إضافــة  ومؤسســاته،  املجتمــع 
الدوليــة  املؤسســات  مــع  التعــاون 

واألجنبية.
واملســاعدات  بالجهــود  وأشــاد 
الدوليــة  املؤسســات  قدمتهــا  التــي 
أصنافهــا،  مختلــف  مــن  واألجنبيــة، 
الــوزارة  لكونهــا ســاهمت وســاعدت 
امُللقــاة  األعبــاء  مــن  التخفيــف  يف 

عىل عاتق املواطنني.
وتنســيق  تواصــل  وجــود  إىل  وأشــار 
والضفــة،  غــزة  يف  الوزارتــني  بــني 
يف ســبيل التعــاون مــن أجــل تقديــم 

الخدمات للمواطنني.
وعــن موعــد رصف املنحــة القطريــة 
أكــد أنــه ال توجــد معلومــات محــددة 
الدفعــة الجديــدة  عــن موعــد رصف 
أنهــا  إىل  مشــريًا  اللحظــة،  حتــى 

مستمرة.

"كان عاًما صعًبا وممتلًئا بالتحديات والمهام الثقيلة"

منا مساعدات بقيمة )470( مليون شيقل يف 2020 التنمية االجتامعية: قدَّ

جانب من كلمة حمد خالل مؤمتر صحفي بغزة أمس               )تصوير/ محمود أبو حصرية(

غزة/ صفا:
تحــت  الظــالم"  تلعــن  أن  مــن  "أن تشــعل شــمعة خــري 
مــن  مجموعــة  قــررت  الشــهرية  الحكمــة  هــذه  مظلــة 
ســكان مدينــة غــزة، التي أوجعهــا الحصار ونقص املياه 
والكهربــاء، تنفيــذ مــروع تكويــن أول جمعيــة تعاونيــة 
تــرف عــىل إنتــاج وتوزيــع الطاقــة البديلــة للتجمعــات 

السكانية املنتظمة.
غــزة،  قطــاع  األخــرية  املــدة  ســاد  واســع  جــدل  وكان 
البديلــة  للطاقــة  التجاريــة  املولــدات  أصحــاب  بــني 
واملواطنني، نتيجة إرصارهم عىل تحميل املســتهلك 
ــا  تجاريًّ املولــدة  الطاقــة  لثمــن  ا  نســبيًّ مرتفعــة  أســعاًرا 
)4 شــواقل للكيلــووات(، مــا اســتدعى تدخــل الجهــات 

الحكوميــة ليصبــح الثمــن بعــد مــدة انقطاعــات وإحجــام 
عن تقديم الخدمات للمواطنني )3.3 شيقل(.

هذه األسعار مل ترِض كثريين من الذين بدؤوا التفكري 
يف حلــول أخــرى، ومنهــم املهنــدس كايــد جربــوع أحــد 
القامئني عىل مروع الطاقة البديلة لجمعية إسكانية 
تعاونيــة رائــدة، ُتعنــى بتوليد وتوزيع الطاقة بشــكل غري 

تجاري أو اســتثامري عىل ســكان "تجمع الشــهيد يارس 
عرفات"، إىل الغرب الشاميل من مدينة غزة.

بعــد  املــروع  بهــذا  التفكــري  "بدأنــا  جربــوع:  يقــول 
حالــة الشــد والجــذب يف قضيــة ارتفــاع تســعرية كهرباء 

املولدات التجارية".
جيــوب  واســتنزفت  أثقلــت  األســعار  تلــك  أن  ويبــني 
املواطنــني، متابًعــا: "ومــن ذلــك الوقــت انطلقنــا نحــو 
إيجــاد حــل يغنينــا وينــأى بنــا بعيــًدا، مبــا يخــدم ســكان 

تجمعنا السكني، الذي يحظى بإدارة منظمة".
ويضيــف: "ذهبنــا باتجــاه أن متتلــك هــذه التجمعــات 
مجالــس  وتديرهــا  بهــا،  خاصــة  بديلــة  طاقــة  وحــدات 
إدارات هذه التجمعات، وال تقترص عىل توفري الطاقة 
الــدرج  للخدمــات األساســية )املصعــد وامليــاه وإنــارة 
ســكان  لجميــع  الســكنية  للشــقق  وإمنــا  واملدخــل(، 
التجمع، وبأسعار مخفضة قد تصل إىل نصف الثمن".

ويشــري إىل أن اإلنتــاج والتوزيــع لهــذه الطاقــة ســيكون 
الــذي  إدارتهــم،  مجلــس  وميثلهــم  التجمــع،  لســكان 
توصل لتسعرية مريحة ومرضية )سعر الكيلووات 2.5 

شــيكل(، عــىل أن يكــون فائــض الربــح مــن هــذا الســعر 
ملصلحة تطوير التجمع السكني.

الطاقــة  توليــد  وحــدات  وإصــالح  تطويــر  إىل  ويلفــت 
البديلة )مولدات( التي متتلكها هذه األبراج، ورفدها 
بوحــدة توليــد طاقــة شمســية لخفــض تســعرية اإلنتــاج، 
قائــاًل: "وبذلــك ممكــن يف املســتقبل أن نصــل لتكلفة 
أقــل، وُنخّفــض مــن ســعر البيــع ليصــل إىل )2 شــيكل 

للكيلووات(".
الطاقــة  بــني  تــزاوج  التــي  املحطــة  هــذه  أن  ويذكــر 
الشمسية وطاقة املولدات التي تعمل بالسوالر قادرة 
عىل إيصال الطاقة وتغطية 200 شقة سكنية، إضافة 

لتغطية الخدمات األساسية.
ــا يخــدم  ويبــنّي جربــوع أن هــذا املــروع منوذًجــا أوليًّ
مدينــة  مــن  الغــرب  إىل  عرفــات  يــارس  الشــهيد  أبــراج 
التعاونيــة  عرفــات  يــارس  الشــهيد  "جمعيــة  عــر  غــزة، 
هــذا  ســكان  لخدمــة  مرخصــة  جمعيــة  اإلســكانية" 

التجمع.
مــروع  أول  يســجل  املــروع  هــذا  "إن  ويضيــف: 

إنتــاج وتوزيــع  عــىل  يــرف  غــزة  تعــاوين مرخــص يف 
التجمعــات  ســكان  خدمــة  لغــرض  البديلــة  الطاقــة 

السكنية ألهداف ليست تجارية أو االستثامر".
وعــن الجديــد يف املوضــوع، عــىل أســاس أن جميــع 
طاقــة  أو  بديلــة  طاقــة  مولــدات  لهــا  الســكنية  األبــراج 
هــذه  تكــون  أن  العــادة  جــرت  أنــه  يفيــد  شمســية، 
املولــدات لتوفــري الطاقــة للخدمــات األساســية، ويف 
حال توزيعها عىل شــقق الرج الســكني تكون بأســعار 

تفوق السعر التجاري.
الطاقــة  توفــري  نســتطيع  مروعنــا  يف  "لكــن  ويتابــع: 
هنــاك  وســيكون  ومريحــة،  مقبولــة  بأســعار  البديلــة 
الســكان  العائــد، وســيوجه لخدمــة  الربــح  مــن  هامــش 

وتطوير البنايات والخدمات والبنى التحتية".
وفيام يتعلق مبيزانية املروع يقدر جربوع املجموع 
)100 ألف دوالر( شاملة مثن املولدات التي جمعت 

مــن جميــع األبــراج الســكنية، وتطويرهــا ورفدها بوحدة 
طاقة شمسية بديلة.

مــن  ومعنــوي  استشــاري  دعــم  هنــاك  "كان  ويقــول: 

واســتعدت  الفكــرة  تبنــت  التــي  بغــزة،  الطاقــة  ســلطة 
لحاميتها وتطويرها".

بعــد  ســتنتر  الفكــرة  هــذه  أن  "أعتقــد  ويضيــف: 
التجمعــات  أماكــن  جميــع  يف  اللــه  بــإذن  نجاحهــا 
أو  إدارات  التــي متتلــك مجالــس  الســكنية املنظمــة، 
كيانــات اجتامعيــة تعــر عنهــا وتقودهــا أمــام الجهــات 

املختصة".
ويتوقــع جربــوع أن فكــرة املزاوجــة بــني طاقة املولدات 
والطاقــة الشمســية مــع ارتفــاع مثــن األخــرية ســاهمت 
يف تقليــل مثــن اإلنتــاج للوصــول إىل الســعر املطــروح 
)2.5( مــع فائــض الربــح لـــ%50، وهــذا يعنــي أن مثــن 

توليد )كيلووات واحد( أقل من 1.5 شيقل.
وختــم: "هــذه املشــاريع التــي فيهــا خدمــة للمواطنــني 
واالعتــامد  الضغــط  مــن  تقلــل  نفســه  الوقــت  ويف 
الحــادة  األزمــة  مــن  وتخفــف  العامــة  الشــبكة  عــىل 
للطاقــة، بعيــًدا عــن أي عوائــد أو أربــاح، بحاجــة للدعــم 
 ،)NGO( والتشجيع، خاصة من منظامت ومؤسسات

وتسليط الضوء عليها".

بأسعار مقبولة

أول جمعية تعـاونية فـي غـزة لتـوليد الطـاقة البـديـلة وتـوزيعها

سلطة املياه وقطر الخريية 
توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ 

مشاريع مائية يف غزة
رام الله/ فلسطني:

قطــر  هيئــة  ورئيــس  غنيــم،  مــازن  امليــاه  ســلطة  رئيــس  وقــع 
لتنفيــذ  تفاهــم  مذكــرة  أمــس،  جالمنــة،  حذيفــة  الخرييــة 
مشــاريع تطويرية يف قطاع غزة تســاهم يف تحســني مســتوى 
خدمــات امليــاه والــرصف الصحــي يف محافظــات شــامل غــزة 

وخان يونس ورفح.
وتنــدرج هــذه املشــاريع ضمــن خطــة ســلطة امليــاه لتحســني 
مســتوى الخدمة املقدمة للمواطن، لحل مشــكلة شــح املياه 
الصحــي يف  الــرصف  للــرب، ومســتوى خدمــات  الصالحــة 

هذه املحافظات.
بتنفيــذ  الخرييــة  قطــر  هيئــة  قيــام   إىل  االتفاقيــة  وتهــدف 
الصحــي  الــرصف  ميــاه  مشــاريع صيانــة وتأهيــل محطــة ضــخ 
بقيمة مالية بلغت أكر من 238 ألف دوالر، ويشــمل صيانة 
وتأهيــل محطــة ضــخ  الرصف الصحي، وتأهيل محطة مروع 
بيت الهيا، وتأهيل محطة الزيتون للرصف الصحي يف بيت 
يف  رئيســية  املحطــات  هــذه  تعتــر  حيــث  وغريهــا،  حانــون 
املــدن والقيــام بعمليــة تأهيلهــا وصيانتهــا يحــد مــن مشــاكل 
تدفــق امليــاه العادمــة وتأثريهــا عىل البنيــة املحيطة وبالتايل 

تحسني الوضع البيئي والسالمة العامة.
كــام تتضمــن تنفيــذ مــروع حفــر بــر ميــاه منابــر النــور بقيمــة 
ماليــة بلغــت 120 ألــف دوالر، ومــروع حفــر بــر ميــاه درب 
الخــري بقيمــة ماليــة بلغــت 120 ألــف دوالر، وتنفذ هذه اآلبار 
يف مناطق تعاين من شح املياه وتعتمد عىل صهاريج املياه 
ذات التكلفــة املرتفعــة، وســتنعكس الفائــدة عــىل املواطــن 
حال االنتهاء، من تنفيذها من خالل وصول املياه إىل منازل 

املواطنني مبارشة وبجودة مضمونة.
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إعالن بيع باملزاد العلني يف القضية رقم 2018/11026 
نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة غــزة 
بــن طالبــة  2018/11026 واملتكونــة فيــا  التنفيذيــة  يف ملــف القضيــة 
التنفيــذ/ فــروز محمــد حســن الخــري واملنفــذ ضدهــم/ هشــام محمــد 
حســن صالــح الخــري واخــرون لبيــع أرض القســيمة رقــم 263 مــن القطعــة 
الشــفاء  شــارع  عــى  تقــع  واألرض  1102م2  مســاحتها  والبالــغ   725 رقــم 
مقابل محطة ابو حليمة ويحدها من الشال شارع متفرع من شارع الشفاء 
الخلفــي الغــريب دار عكيلــة ومــن الجنــوب مبنــى لعائلــة رشــدي الزعيــم ومــن 
الــرق شــارع عــز الديــن القســام املســفلت 20 مــر واألرض مقــام عليهــا 
ثالثة مباين مبنى قديم وتبلغ مســاحته 200 مر2 ومبنى مقام عى الركن 

الشايل الرقي ومبنى مقام عى الركن الشايل الغريب.
فعى من يرغب بالدخول باملزاد عليه الحضور اىل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
يف أوقات الدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعد دفع قيمة التأمن بواقع %10 من 
قيمة التخمن وأن الرسوم والداللة واالنتقال عى نفقة املشري، علًا بأن املزاد 

سينعقد الساعة التاسعة صباحا من يوم األحد بتاريخ 2021/2/14.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ .رامي صلوحة

تحريرا يف 2021/1/12م.

دولة فلسطن
املجلس األعى للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ

دولة فلسطني 
وزارة

الحكــــم املحلــــي

إعــــــــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 
باملصادقة عىل املخطط التفصييل للشارع رقم )32( 

منطقة تنظيم – الفخاري- عبسان الكبرة
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936م

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا 
 2020/11/11 بتاريــخ  املنعقــدة   2020/17 رقــم  بجلســتها  قــررت  قــد 
 )32( رقــم  الشــارع  ملســار  التفصيــي  املخطــط  عــى  النهــايئ  التصديــق 
الفاصــل بــن نفــوذ بلديــة الفخــاري وعبســان الكبــرة بعــرض )14( مــر بــدون 
ارتداد واملحصور بن الشــارع رقم )5( والشــارع رقم )15( واملار بالقســيمة 

رقم )أرايض سبع( من القطعة رقم )أرايض سبع(.
املركزيــة  اللجنــة  الصادرعــن  اإلعــالن  مبوجــب  لالعــراض  إيداعــه  الســابق 

والذي نر يف جريدة فلسطن بتاريخ 2020/6/21. 
كــا قــررت اللجنــة املركزيــة وضــع هــذا املــروع موضــع التنفيــذ بعــد مــرور 
خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ نــر هــذا اإلعــالن يف الجريــدة الرســمية ويف 

صحيفتن يوميتن محليتن أيها أقرب .
 وذلك وفقا لنص املادة )18( من قانون تنظيم املدن  .

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

دولة فلسطني 
وزارة

الحكــــم املحلــــي

إعــــــــــــــــــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بإيداع مخطط تفصييل للشارع رقم )7434(

منطقة تنظيم  : عبسان الكبرة
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

    تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها 
املخطــط  إيــداع  عــن   2020/10/28 بتاريــخ  املنعقــدة   2020/16 رقــم 
ارتــداد  بــدون  مــر   )12( بعــرض   )7434( رقــم  الشــارع  ملســار  التفصيــي 
واملحصــور بــن الشــارع رقــم )30( والشــارع رقــم )32( واملــار بالقســائم رقــم 

)ارايض سبع( من القطعة رقم )أرايض سبع(.
لالعراض خالل مدة ستن يومًا من تاريخ هذا االعالن.

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

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية عبسان الكبرة .
)وسوف لن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ (

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

دولة فلسطني 
وزارة

الحكــــم املحلــــي

إعــــــــــــــــــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بإيداع مخطط تفصييل للشارع رقم )29(

منطقة تنظيم  : عبسان الكبرة
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

    تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها 
املخطــط  إيــداع  عــن   2020/11/11 بتاريــخ  املنعقــدة   2020/17 رقــم 
مــر   )3( وارتــداد  مــر   )16( بعــرض   )29( رقــم  الشــارع  التفصيــي ملســار 
واملحصور بن الشارع رقم )24( والشارع رقم )11A( واملار بالقسائم رقم 
)13-14-15-16-31-33-34( مــن القطعــة رقــم )246( والقســائم )22-

23-24( من القطعة رقم )247(.

لالعراض خالل مدة ستن يومًا من تاريخ هذا االعالن.
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخرى املشمولة بهذا املروع االطالع عى خارطة املروع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعراضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية عبسان الكبرة .
)وسوف لن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ (

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

رقم القضية التنفيذية:  2020/220و2020/222
املوضوع/ إخطار تنفيذ حكم )نرش مستبدل(

دائرة التنفيذ مبحكمة رفح الرشعية
 - البلــد   - رفــح  يونــس مصطفــى أحمــد، وعنوانــه:  إىل املنفــذ ضــده/ مصطفــى 
بالقــرب مــن الدفــاع املــدين ســابًقا واملوجود خارج قطــاع غزة طبًقا للحكم الصادر 
ضــدك مــن محكمــة رفــح الرعيــة لصالــح طالبــة التنفيــذ: آالء عبــد الفتــاح يوســف 

طافش نبلغك بأن عليك  تنفذ أمر طالبة التنفيذ املذكورة الصادر ضدك:
تاريــخ   مــن  بــدًءا  ا  شــهريًّ ــا  أردنيًّ دينــاًرا   )50( قدرهــا  زوجهــا  نفقــة  قيمــة   .1

2020/01/08 يف القضية التنفيذية أساس تنفيذي 2020/220.

تاريــخ  مــن  بــدًءا  ا  شــهريًّ ــا  أردنيًّ دينــاًرا   )85( قدرهــا  أوالد  نفقــة  قيمــة   .2

2020/01/08 يف القضية التنفيذية أساس تنفيذي 2020/222.

3. قيمة رسوم ومرصوفات قانونية )250( شيكاًل ملرة واحد فقط.

وذلــك خــالل أربعــة عــر يوًمــا مــن نــر هذا اإلخطار وبعكســه تجــري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

وحرر يف 2020/12/06.

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرعي
محكمة رفح الرعية االبتدائية

محكمة الشيخ رضوان الرشعية االبتدائية
اخطار تنفيذ حكم نفقة ولد

دائرة التنفيذ محكمة الشيخ رضوان الرعية االبتدائية
اىل املنفــذ ضــده/ خميــس محمــود عــي القــديس مــن ســكان التفــاح ســابقا 
واملوجود حاليا بدولة ايطاليا واملجهول محل اإلقامة فيها االن طبقا للحكم 
الصــادر ضــدك مــن محكمــة الشــيخ رضــوان الرعيــة االبتدائيــة لصالــح طالبــة 

التنفيذ/ رحاب عي سليان كحيل من سكان الشاطئ.
بتاريــخ 2019/3/10 نبلغــك بــان عليــك مراجعــة دائــرة التنفيذ مبحكمة الشــيخ 
رحــاب  لهــا  للمحكــوم  ولــد  نفقــة  دفــع حكــم  وذلــك بخصــوص  الرعيــة  رضــوان 
املذكــورة وقدرهــا 25 خمســة وعــرون دينــارا اردنيــا شــهريا اعتبــارا مــن تاريــخ 
القانونيــة  للرســوم واملرصوفــات  باالضافــة  2018/7/18م  الواقــع يف  الطلــب 
وعــرة دنانــر اردنيــة اتعــاب محامــاة وان مل تحــر خالل اســبوعن من تبليغك 
ستجري ضدك االجراءات القانونية حسب األصول وحرر يف 2021/1/13م.
مأمور التنفيذ
شعبان شفيق الجوجو

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس االعى للقضاء الرع
دائرة التنفيذ

دولة فلسطني 
وزارة

الحكــــم املحلــــي

اعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
باملصادقة عىل املخطط التفصييل للمنطقة 

رقم )1( حي النزهة
منطقة تنظيم الربيج

قانون تنظيم املدن رقم 28 لسنة 1936م
تعلن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم واملدن مبحافظات غزة انها قد قررت 
التصديــق   2020/12/23 بتاريــخ  املنعقــدة   2020/21 رقــم  بجلســتها 
النهــايئ عــى املخطــط التفصيــي للمنطقــة رقــم )1( حــي النزهــة الســابق 
ايداعــه لالعــراض مبوجــب االعــالن الصــادر عــن اللجنة املركزية واملنشــور 
يف جريــدة فلســطن بتاريــخ 2020/11/18م مــع وضعــه موضــع التنفيــذ 
الجريــدة  االعــالن يف  هــذا  نــر  تاريــخ  مــن  يومــًا  عــر  مــرور خمســة  بعــد 
الرســمية او يف صحيفتــن يوميتــن محليتــن ايهــا اقرب وذلك وفقا لنص 

املادة 18 من قانون تنظيم املدن.
اللجنة املركزية لالبنية وتنظيم واملدن
مبحافظات غزة

 مذكرة تبليغ حضور صادرة عن محكمة غزة الرشعية
اىل املدعى عليه/ صقر جال داود القرم من غزة وسكانها سابقا ومجهول 
محــل اإلقامــة االن خــارج قطــاع غــزة يقتــي حضــورك اىل هــذه املحكمــة 
يــوم االحــد املوافــق 2021/2/21 الســاعة الثامنــة صباحــا وذلــك للنظــر يف 
القضية اساس 2020/961م بخصوص دعوى مهر مؤجل واملقامة عليك 
مــن قبــل زوجتــك املدعيــة/ وردة نايــف احمــد املشــهراوي مــن غــزة وســكان 
الرمــال وان مل تحــر يف الوقــت املعــن يجــر بحقــك املقتــى الرعــي 

لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/1/13م.
قايض غزة الرعي

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس االعى للقضاء الرعي
محكمة غزة الرعية

واشنطن/ وكاالت:
ســّجلت الواليــات املّتحــدة أســوأ يــوم مــن 
الوباء مع وفاة ثالثة أمريكين كل دقيقة، 
حاســمة  خطــوات  الصــن  اتخــذت  فيــا 
لفــروس  طفيــف  انتشــار  لوقــف  أمــس 

"كورونا".
ارتفــع عــدد اإلصابــات يف العــامل إىل أكرث 
من 91 مليونا فيا أرغم االنتشار الرسيع 
للوبــاء حكومــات يف مختلــف أنحاء العامل 
إىل إعادة فرض قيود مثل اجراءات إغالق 
يشــمل  مبــا  االقتصاديــة  تداعياتهــا  رغــم 
أوروبا التي تحارب موجة ثانية من الوباء.

دولــة  أكــرث  املتحــدة،  الواليــات  ســجلت 
تــررا بالوبــاء يف العامل، حصيلة قياســية 
بلغــت 4470 وفــاة يف 24 ســاعة أول مــن 
الحــاالت  يف  ارتفاعــا  تواجــه  فيــا  أمــس 
خــالل فصــل الشــتاء مــا أدى إىل ضغــوط 
املستشــفيات  طاقــات  عــى  كــربى 

والعيادات رغم بدء عمليات التلقيح.
وقالــت كاري ماغوايــر وهي مســؤولة طب 
العنايــة التلطيفيــة يف مستشــفى ســانت 
مــاري يف آبــل فــايل، بلــدة ريفيــة صغــرة 
الفــرة  بالتأكيــد  "إنهــا  كاليفورنيــا،  يف 

الخرطوم/ وكاالت:
إثيوبيــة  عســكرية  طائــرة  أن  أمــس  الســودان  أعلــن 
اخرقت أجواءه يف ما وصفه بأنه "تصعيد خطر" 
شــهدت  املعنيــة  الحدوديــة  املنطقــة  أن  علــا 

اشتباكات دامية خالل األسابيع املاضية.
وزاد التوتــر بــن الخرطــوم وأديــس أبابــا حــول منطقة 
الفشــقة التــي تبلــغ مســاحتها نحــو 250 كيلومــًرا 
بهــا فيــا يســتغل  الســودان أحقيتــه  مربًعــا ويؤكــد 

مزارعون إثيوبيون أراضيها الخصبة .
"يف  بيــان  يف  الســودانية  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
تصعيد خطر وغر مربر، اخرقت طائرة عســكرية 
الــذي  األمــر  اإلثيوبيــة،  الســودانية  الحــدود  إثيوبيــة 
ويتســبب يف  لــه عواقــب خطــرة  تكــون  أن  ميكــن 

املزيد من التوتر يف املنطقة الحدودية".
وطالبــت الخارجيــة الســودانية إثيوبيــا باالمتنــاع عن 

األكرث قتامة يف كل مسريت املهنية".
وأضافت: "لقد اضطررت لرؤية أشــخاص 
أعرفهــم واهتــم ألمرهــم، يراقبــون أحباؤهم 

يرحلون. كان األمر صعبا جدا".
يف  يتكدســون  الكورونــا  مــرىض  كان 
اعــدت  فائقــة  عنايــة  أرسة  ويف  املمــرات 
عى عجل وحتى يف قسم طب األطفال.

الوفيــات  مــن  هائلــة  أعــداد  اىل  وأشــارت 
الواليــات  أن  حيــث  بـ"كوفيــد19-"، 
عــدد  خمــس  حــواىل  تســجل  املتحــدة 
والبالــغ  العــامل  يف  االجــايل  الوفيــات 

مليوين وفاة.
إغالق جديد في الصين

املتحــدة  الواليــات  يف  الوفيــات  حصيلــة 
للوبــاء  االجاليــة  الحصيلــة  مــن  اقربــت 
يف الصــن التــي ظهــر فيهــا فروس كورونا 

للمرة األوىل يف أواخر العام 2019.
ومتكنت الصن بشكل كبر من السيطرة 
عــى تفــي فــروس كورونــا منــذ ظهــوره 
اإلغــالق  اجــراءات  عــرب  ووهــان  يف 

والفحوصات املكثفة وتتبع املخالطن.
لكن ُسجلت يف األسابيع األخرة إصابات 
قليلة ما دفع بالســلطات إىل فرض تدابر 

"تكــرار مثــل هــذه األعال العدائية"، محذرة من أن 
لهــا "انعكاســات خطــرة عــى مســتقبل العالقــات 

بن البلدين".
الســودان  اتهــم  األول/ديســمرب،  كانــون  بدايــة  يف 
كمــن  بنصــب  اإلثيوبيــة  وامليليشــيات"  "القــوات 
للقوات السودانية عى طول الحدود، ما أسفر عن 

مقتل أربعة جنود وإصابة أكرث من 20 عسكريا.
الجيــش  إّن  املــايض  األســبوع  إثيوبيــا  وقالــت 
الرشاشــات  باســتخدام  هجــات  "نّظــم  الســوداين 
الثقيلة" وإن "العديد من املدنين قتلوا وجرحوا".

ويف 31 كانــون األول/ديســمرب، أعلــن الســودان أن 
جيشه استعاد السيطرة عى األرايض التي يحتلها 

مزارعون إثيوبيون.
وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية اإلثيوبية دينا 
مفتــي أول مــن أمــس إن القوات الســودانية ما زالت 

التنقــل  حجــر محليــة، وقيــود فوريــة عــى 
شــملت  واســعة  فحــوص  حملــة  وإجــراء 
عــرات ماليــن األشــخاص للكشــف عــن 

إصابات.
شــخص  مليــون   200 مــن  أكــرث  ويخضــع 
يف  اإلغــالق  تدابــر  مــن  لنــوع  حاليــا 

املناطق الشالية.
إقليــم  حكومــة  أعلنــت  وأمــس، 
البالــغ  الــرق(  )شــال  هيلونغجيانــغ 
37,5 مليــون نســمة، "حالــة  عــدد ســكانه 
عــدم  املواطنــن  مــن  وطلبــت  طــوارئ" 
القصــوى،  للــرورة  إال  اإلقليــم  مغــادرة 

وإلغاء املؤمترات والتجمعات.
إصابــة   28 رصــد  بعــد  التدابــر  وجــاءت 
مــن  إصابــة   12 بينهــا  أمــس،  بكوفيــد19- 
دون عوارض. وسجلت ثالث إصابات يف 
هاربــن عاصمــة اإلقليــم التــي تســتضيف 
مهرجانــا شــهرا ملنحوتــات الثلــج يجتــذب 

أعدادا كبرة من السياح.
مقارنــة  منخفضــة  األعــداد  تــزال  ال  وفيــا 
تســعى  األخــرى،  البلــدان  مــن  بالعديــد 
قبــل  جديــدة  إصابــات  ملنــع  الصــن 
احتفاالت الســنة القمرية الجديدة الشــهر 

الخطــوة  ووصــف  الحدوديــة،  املنطقــة  يف  تتقــدم 
بأنهــا انتهــاك "غــر مقبول" للقانــون الدويل ويؤدي 

"إىل نتائج عكسية".
الســودانية  الخارجيــة  وزارة  أصــدرت  املقابــل،  يف 
بيانــا قالــت فيــه إن خمــس نســاء وطفــال قتلــوا يف 
هجوم نفذه مسلحون إثيوبيون يف منطقة الفشقة 

بوالية القضارف.
وقالــت الخارجيــة الســودانية إن الهجــوم وقــع "ظهــر 
الســودان"،  بــرق  القريشــة  محلــة  يف  االثنــن" 
عصابــات  )نفذتــه(  غــادر  "عــدوان  بأنــه  ووصفتــه 

الشفتة اإلثيوبية".
حصــاد  يف  يعملــن  "كــن  النســاء  أن  البيــان  وأكــد 

محصوالتهن الزراعية".
عســكرين  ضباًطــا  إثيوبيــا  اتهمــت  أن  وســبق 
منطقــة  يف  القتــال  اســتغالل  مبحاولــة  ســودانين 

خاللهــا  يتنقــل  أن  يتوقــع  التــي  املقبــل، 
مالين األشخاص يف أنحاء البالد.

حالــة  توســيع  اليابــان  تعتــزم  جهتهــا،  مــن 
املفروضــة يف طوكيــو  الصحيــة  الطــوارئ 
وضواحيهــا لتشــمل ســبع مناطــق مــن اجل 

وقف انتشار االصابات.
اليابــان  يف  الحصيلــة  تبقــى  وفيــا 
وفــاة   4100 حــواىل  مــع  نســبيا  متدنيــة 
إن  أطبــاء  يقــول  الوبــاء،  انتشــار  بــدء  منــذ 
كبــر  ضغــط  مــن  تعــاين  املستشــفيات 
بسبب ارتفاع عدد االصابات يف املناطق 

األكرث تررا.
حملة التلقيح

أنحــاء  مختلــف  يف  الحكومــات  وتســابق 
اللقاحــات وتســلمها  لــراء  الزمــن  العــامل 
فــروس  انتشــار  أزمــة  وقــف  ســبيل  يف 
العامليــة  الصحــة  منظمــة  أن  رغــم  كورونــا 
حــذرت مــن أن اللقاحــات لــن تكــون كافيــة 

لتأمن مناعة جاعية هذه السنة.
وأظهــر أحــد اللقاحات املطورة يف الصن 
كورونافاك نسبة فاعلية بلغت 50 باملئة 
كــا  الربازيــل،  يف  جــرت  اختبــارات  اثــر 
أعلنت الركة املكلفة بإنتاجها يف هذه 

تيغــراي الواقعــة يف أقــى شــال إثيوبيــا للضغــط 
يف الفشقة.

ودفــع رصاع تيغــراي عــرات اآلالف مــن الالجئــن 
ويشــرك  الســودان.  إىل  العبــور  إىل  اإلثيوبيــن 

البلدان يف حدود يبلغ طولها 1600 كيلومر.
يف عــام 1902، تــم إبــرام اتفــاق لرســيم الحــدود 
يف  االســتعارية  القــوة  العظمــى،  بريطانيــا  بــن 
الســودان يف ذلــك الوقــت، وإثيوبيا، لكن الرســيم 

بقي يفتقر إىل خطوط واضحة.
العــام  نهايــة  حدوديــة  محادثــات  الجانبــان  وأجــرى 

املايض.
يأيت الخالف الحدودي يف وقت حســاس بالنســبة 
إىل العالقــات بــن البلديــن خصوصــا وســط مســاع 
تشــمل مــرص أيضــا للتوصــل إىل اتفــاق بشــأن ســد 

النهضة اإلثيويب الضخم عى النيل األزرق.

الدولة بأمريكا الجنوبية أول من أمس.
بكثــر  أقــل  النســبة  هــذه  أن  حــن  ويف 
مــن تلــك التــي تســجلها لقاحــات موديرنــا 
اندونيســيا،  أطلقــت  وفايزر/بيونتيــك، 
إحدى الدول األكرث اكتظاظا بالسكان يف 

العامل، حملة التلقيح أمس.
كــا بــارش األردن أمــس حملــة تلقيــح ضــد 
مرحلتهــا  يف  تســتهدف  كورونــا  فــروس 
األوىل الكــوادر الصحيــة ومــن يعانــون مــن 
أعارهــم  تجــاوزت  ومــن  مزمنــة  أمــراض 

الستن.
وبــدأت صبــاح أمــس عمليــات التلقيــح يف 
عدد من املستشفيات واملراكز الصحية، 
بعــد وصــول أوىل كميــات لقــاح ســينوفارم 
فايــزر/ ولقــاح  اإلمــارايت(  )الصينــي 

بايونتك" إىل األردن مطلع هذا األسبوع، 
الصحافــة  وكالــة  مصــورو  افــاد  مــا  عــى 

الفرنسية.
بــطء  حــول  االنتقــادات  تتزايــد  وفيــا 
الشــالية  أمريــكا  يف  التلقيــح  عمليــات 
بــدء  مــع  ايجابيــة  األنبــاء  كانــت  وأوروبــا، 
عــى  املوافقــة  عمليــة  األورويب  االتحــاد 

لقاح أكسفورد-اسرازينيكا.

طهران/ وكاالت:
أعلــن التلفزيــون اإليــراين انطــالق منــاورات القوة البحريــة التابعة للجيش 
اإليــراين يف بحــر ُعــان، يف حــن قــال الرئيــس اإليراين حســن روحاين إن 

"بالده انترصت عى سياسة الضغوط القصوى األمريكية".
بحريــة  منــاورات  األربعــاء  بــدأ  "الجيــش  إن  اإليــراين  التلفزيــون  وقــال 
اليــوم األول مــن املنــاورات  بالصواريــخ قصــرة املــدى"، مشــرا إىل أن 
شــهد اســتعراض ســفينة "مكــران" )Makraan( الحربيــة، وهــي ســفينة 
دعــم وإســناد، وذلــك بحضــور قــادة الجيــش ورئيــس هيئــة األركان التابعــة 

للقوات املسلحة.
وتشمل مناورات وحدات العمليات يف السواحل والبحر إطالق صواريخ 
مــن طــراز كــروز بحريــة ســطح ســطح، وإطــالق طوربيــدات مــن الغواصــات 

البحرية محلية الصنع، وكذلك عمليات للطائرات املسّرة.
وأعلــن الجيــش اإليــراين أن الســفينة مكــران قــادرة عــى حمــل 82 ألــف 
طــن مــن التجهيــزات العســكرية، وحمــِل املروحيــات العســكرية. يذكــر أن 
الجيش اإليراين أعلن يف وقت سابق أنه سيستعرض أيضا مدمرة "زره" 

)Zereh( خالل هذه املناورات.

وقــال املتحــدث باســم املنــاورات البحريــة األدمــرال حمــزة عي كاوياين 
إن "هــذه املنــاورات تجــري دون إعــالن مســبق، حيــث انترت الوحدات 
الوحــدات  إخطــار  منــذ  للغايــة  قصــر  وقــت  يف  املنــاورات  منطقــة  يف 

املشاركة".
بــدوره، أكــد الرئيــس اإليــراين أن الواليــات املتحدة تشــهد فشــال سياســيا 
عــى سياســة  انتصــارا  إيــران  فيــه  الــذي تشــهد  الوقــت  واجتاعيــا، يف 

الضغوط القصوى األمريكية، حسب تعبره.
خــالل  ســتتغر  الظــروف  أن  اإليرانيــة  الحكومــة  اجتــاع  خــالل  وأضــاف 
مواصلــة  عــى  قــادرة  تكــون  لــن  بايــدن  جــو  إدارة  وأن  املقبلــة،  األشــهر 

سياسات اإلدارة السابقة.
ومتلــك إيــران واحــدا مــن أكــرب الربامــج الصاروخيــة يف الــرق األوســط، 
وتعترب مثل تلك األســلحة رادعا مها وقوة للرد عى الواليات املتحدة 

وخصوم آخرين يف حالة نشوب حرب.
ويعتــرب الغــرب الصواريــخ اإليرانيــة تهديــدا عســكريا تقليديــا لالســتقرار 
إذا طّورتهــا  النوويــة  األســلحة  لحمــل  وأيضــا وســيلة محتملــة  اإلقليمــي، 

طهران.
وتصاعــد التوتــر بــن الواليــات املتحــدة وإيــران منــذ عــام 2018 عندمــا 
انسحب الرئيس األمرييك دونالد ترامب من االتفاق النووي املوقع يف 

عام 2015.
وأعــادت الواليــات املتحــدة فــرض عقوبــات مشــددة للضغــط عــى إيــران 
للتفــاوض مــن أجــل فــرض قيــود أشــد عــى برنامجهــا النووي وعــى تطوير 

الصواريخ الباليستية ودعم قوى تعمل بالوكالة يف املنطقة.

روحاني: انتصرنا على الضغوط األمريكية
الجيش اإليراين يبدأ مناورات 

صاروخية يف بحر ُعامن

حسن روحاين

وفاة )3( أمريكيين كل دقيقة
حصيلة قياسية للوفيات بـ"كورونا" يف الواليات املتحدة وقيود جديدة يف الصني

السودان يتحدث عن "تصعيد خطر" بعد اخرتاق طائرة عسكرية إثيوبية أجواءه
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ليصلك جديدنا، اشترك في مجموعة فلسطين - منوعات على واتس آب من خالل الكود Felesteensocietyf.Community

يعتقــد كثــر مــن اآلبــاء أن حجــب أي معلومــة جنســية عــن الطفــل هــي األســلم 
الخطــر  يكمــن  تلــك  معرفتــه  يف  وكأن  انحــراف..  أي  مــن  وحفظــه  لحاميتــه 

الحقيقي.
عندمــا تصبــح واثًقــا بــأن طفلــك بأمــان، مســافات طويلــة تبعــده عــن التحــرش 
بــأن  الوقــت، وال داعــي للقلــق عليــه.. فاعلــم  بأيــٍد أمينــة طــوال  واألذى، فهــو 

املخاطر تحدق به، ويجب عليك أن تقلق! 
فاإلخــوة وحتــى األب والعــم وأقــرب األقــارب قــد يصبحــون متحرشــن، واملعلــم 
إذن  إلــخ،  أيًضــا...  واملدرســة  الشــارع  يف  اللعــب  ورفــاق  كذلــك،  واملديــر 
األخطــار تقابلــه يف كل مــكان، فهــل مــن وســيلة لحاميتــه؟ هــل أعِزلــه عــن كل 
املجتمــع؟ هــل أُبعــده عــن كل النــاس؟ هــل أبقــى رفيًقــا لــه مثــل ظلــه؟ كيف يل 

أن أوفر له الحامية؟
يف حــوش الــدار، وعــى بــاب البيــت، ويف الروضــة، ويف بيــت الجــد والجــدة 
واألعــامم والخــاالت... مــا إن يتأهــب الطفــل لالحتــكاك باملجتمــع بعيــًدا عــن 
حضــن أمــه بعــد الســنة الثانيــة مــن عمــره، حتــى يوجــد ويتنامــى احتــامل تعرضه 
للتحرش يف كل مكان ووقت، ويصبح حينها الزًما عى الوالدين توعية الطفل 
ا لحاميتــه، فالتوعيــة هــي األســلوب األمثــل إلبعــاد هــذا األذى عنــه، فــام  جنســيًّ

نوع هذه التوعية وكيف تكون؟ 
تكــر أســئلة الطفــل مــع ازديــاد إدراكــه ملا يرى من حولــه، فأول خطوة يف طريق 
الرتبيــة الجنســية والتوعيــة مــن التحــرش، هــي إجابــة الطفــل برصاحــة وبســاطة 
ومتــس  حساســة  عددناهــا  مهــام  أســئلته  جميــع  عــى  صحيحــة  ومبعلومــات 
املحرمــات والقضايــا املحرجــة، خاصــة تلــك التــي تتعلــق بجســده وأعضائــه، 
ويرافق ذلك تعريفه بأسامء أعضاء جسده تعريًفا صحيًحا وتوضيح وظيفتها، 
وحتــى لــو ســأل عــن أعضــاء الجنــس اآلخر، أيًضا يجب إجابتــه برصاحة وتوضيح 

طبيعة االختالف النابع من أداء وظيفة مختلفة. 
انتبهــوا.. تزويــد الطفــل مبعلومــات صادقــة رصيحــة يقود إىل بناء أســس متينة 
مــن الثقــة والتفاهــم بينــه وبــن والديــه، ويجعلــه يــدرك باكــًرا أنــه ال حواجــز أو 
أرسار تفصل بينه وبن والديه، األمر الذي مينع وقوعه مستقباًل تحت تهديد 
املتحرشــن وتخويفهــم وابتزازهــم، وذلــك مينــح الطفــل القــدرة عــى إخبــار من 

يثق بهم عن أي يشء يحدث معه مهام كان مؤذًيا ومؤمًلا ومخيًفا.
مــن الــروري تعليــم الطفــل أن جســده يخصــه وحــده، وليــس مــن حــق أحــد أن 
لــه أو ينظــر إليــه أو يصــوره أو يعريــه )وبخاصــة املناطق الحساســة  يلمســه أو يقبِّ
منــه التــي نحــرص دامًئــا عــى تغطيتهــا باملالبــس(، ومــن املهــم تعليمــه أن أي 
يشء مــن هــذا القبيــل يســمى تحرًشــا، وأنــه ســيئ ومرفــوض حتــى وإن جــاء ِمــن 
شــخص قريــب أو صديــق، أو كان يعيــش مــع الطفــل يف البيــت ذاتــه، وعــى 
الوالدين تعليمه أن األشخاص املوثوق بهم مثل الوالدين هم فقط من ُيسمح 
لهــم مبرافقتــه وهــو صغــر إىل الحــامم، وهــم املســموح لهــم مبســاعدته يف 
تنظيــف جســده وتغيــر مالبســه حتــى يكــر ويســتطيع االعتــامد عى نفســه يف 

القيام بذلك. 
مــن املهــم تعليــم الطفــل التمييــز بــن ملســة بريئــة لكتفــه أو رأســه مــن زميلــه 
يف الروضــة يف أثنــاء اللعــب وبــن ملســة مريبــة مــن صاحــب الــدكان ملنطقــة 
حساســة من جســده! ويكون من الجيد اســتغالل حكايات اآلخرين والحوادث 
لتعليــم الطفــل بشــأن هــذه القضيــة، ومــن الــروري مناقشــة الطفــل يف فيلــم 
كرتــون مثــاًل ظهــر فيــه مشــهد تحــرش، ليتعلــم الطفــل التمييــز بــن مــا هــو بــريء 

وبن ما هو خِطر. 
وال بد من مناقشــته يف الشــكل الذي ســتكون عليه ردة فعله وســلوكه يف حال 
تعــرض هــو لتحــرش، مــاذا ســيفعل تحديــًدا؟ وحــري بالوالديــن تعليــم الطفــل 

الطريقة الصحيحة للدفاع عن نفسه. 
ســألُت بنفــي 60 طفــاًل عــن هــذا املوضــوع، وكانــت إجابــات غالبيــة األطفــال 

بأنهم سيربون املتحرش ويسقطونه أرًضا! 
وطبًعا سيكون الطفل هو الخارس إن ترصف بهذا الشكل، بسبب فارق الحجم 
والقــوة، لــذا يجــب أن يتعلــم أن يطلــب املســاعدة بأن يــرصخ ليلفت انتباه أي 
أناس موجودين يف املنطقة بأنه يتعرض للخطر، وعليه أن يلوذ بالفرار بسالم 

أمام أول فرصة تتاح له، ثم إخبار من يثق بهم مبا تعرض له.
ملحوظــة مهمــة: علينــا أن ال نكتفــي بذكــر مثــل هــذه املعلومــات املهمــة مــرة 
ومناقشــته  األمــر  هــذا  يف  الطفــل  توعيــة  يف   االســتمرار  يجــب  بــل  واحــدة، 

واستطالع رأيه بشأن هذا املوضوع حتى يكر ويشتد عوده.

غزة/ هدى الدلو:
مــكان  إىل  الحــي  يف  رفاقــه  مــع  الذهــاب  اعتــاد 
الهوائيــة،  الباركــور  رياضــة  فيــه  ليامرســوا  مفتــوح 
ليعــود  بصمــت،  مراقبتهــم  عــى  دوره  ويقتــرص 
مــن  كان  لكونــه  اإلصابــة،  قبــل  مــا  إىل  بذاكرتــه 
املولعــن مبامرســة رياضــة كــرة القــدم واملارثــون 
عــى  القافزيــن  ضمــن  كان  لــو  فتمنــى  وغرهــا، 
أعضــاء  وضمــن  الضخمــة  األســمنتية  األحجــار 
الفريق، ولكنه قطع طريق األمنيات وقال يف قرارة 
نفســه: "األمــر ليــس مســتحياًل وال صعًبــا، كل مــا 

يحتاج إليه هو قوة قلب".
الشاب محمد عليوة )18 عاًما( من حي الشجاعية 
الواقع رشق مدينة غزة، تجاوز حالة اإلحباط التي 
كان مير بها بعد برت قدمه، وبقلب قوي يقفز من 
مكعــب أســمنتي آلخــر يتجــاوز بينهــام مســافة مــرت 
واحــد عــى األقــل، ليــامرس رياضــة الباركــور بــكل 

ثقة مستعيًنا يف بداية طريقه بعكازه الحديدي.
منــذ صغــره كان العًبــا أساســًيا يف فــرق الحــارات 

لكرة القدم، فكان شــغوًفا يف مامرســتها، ويعشق 
أشــكاله  بــكل  املســتدير  الــيء  ذلــك  اقتنــاء 
وأنواعه، حتى بات مشارًكا يف مسابقات النوادي 

والتحق بها، وأصبح عضًوا فيها.
"رســمت  "فلســطن":  لصحيفــة  عليــوة  يقــول 
أحالمي بأن أكون العًبا يف املنتخب الفلسطيني، 
مــن  التــي خرجــت  الغــادرة  الرصاصــة  تلــك  ولكــن 
فوهــة بندقيــة جنــدي يف جيــش االحتالل يف أثناء 
ا، وبشــكل ســلمي  ي فلســطينيًّ املطالبة بحقي بعدِّ
يف أثنــاء مشــاركتي يف مســرات العــودة الكــرى 
كل  عــيَّ  أفســدت  عامــن،  قبــل  الحصــار  وكــر 

مخططايت".
يف منطقة مخيم ملكة بالتحديد، ويف التاسع من 
نوفمــر/ ترشيــن الثــاين، كان شــاهًدا عــى فقــده 
قدمــه عــى الفــور، "مل أصــب بصدمــة إزاء ذلــك، 
وحمــدت اللــه عــى كل يشء، إنــه قــدر اللــه ال مفر 
للرياضــة؟ كيــف  مــاذا ســأفعل بحبــي  منــه، ولكــن 

سأمارسها وأكمل طريقي فيها؟".

تجــاوز  مــن  بــإراديت  "متكنــت  عليــوة:  يضيــف 
بعــد اإلصابــة،  التــي واجهتنــي  والعقبــات  محنتــي 
يرتكــوين  فلــم  بجانبــي،  وأصدقــايئ  أهــي  بوجــود 
لحيــايت  العــودة  مــن  بعدهــا  ومتكنــت  لحظــة، 

الطبيعية كام قبل اإلصابة". 
إصابتــه التــي تســببت لــه بحالــة البــرت مل متنعــه من 
مامرسة كرة القدم التي احرتفها يف السابق، ومل 
يتوقــف عنــد ذلــك، بــل حلــم بخــوض غــامر تجربــة 
جديــدة بنــوع جديــد مــن الرياضــة، فأقحــم نفســه 
الــذي  الباركــور  مبامرســة  أصدقائــه  مبســاعدة 
يعتمــد عــى حــركات قفــز بهلوانيــة، حتــى أتقنهــا 
بســاق واحــدة، وحولــه متفرجــون يتابعــون حركاتــه 
بدهشــة وإعجــاب، "تحفــزُت عــى لعبهــا، خاصــة 
واملفتوحــة حيــث  العامــة  املناطــق  تتــم يف  أنهــا 

الهواء الطلق".
ويوضح عليوة أنه لجأ إىل مامرسة الباركور تحدًيا 
إىل  ينظــر  كان  بعدمــا  بهــا،  ميــر  التــي  للظــروف 
ــا منــه أنــه لــن يتمكن من  أصدقائــه بــأمل وحــرة، ظنًّ

مامرســتها لكونه بســاق واحدة، فنهض من جديد 
بعــد مــرور عــام عــى اإلصابــة، وبــات مداوًمــا عــى 

لعبها.
ويتابــع: "بعــد ظــروف صعبــة مــررت بهــا، متكنــت 
عــى  وتغلبــت  واحــدة،  قــدم  عــى  الوقــوف  مــن 
الوضــع النفــي، ألقتحــم هــذا العــامل بالكثــر مــن 
التدريبــات عــن طريــق نــاٍد ومبســاعدة أصدقــايئ، 
حتــى أصبحــت أؤدي هــذه التامريــن مبفــردي ومن 
دون الحاجــة للطــرف الصناعــي، وأمــام النــاس دون 

خجل".
ويؤكــد عليــوة أن االحتــالل اإلرسائيــي مهام حاول 
بارتكابــه الجرائــم بحــق الفلســطينين لــن يســتطيع 

قتل األمل والروح بداخلهم.
يعمــل  بــل  ذلــك،  عــى  يقتــرص  لــن  بأنــه  ويختــم 
دامًئــا عــى تطويــر ذاتــه ومهاراتــه، وتعلــم املزيــد 
مــن الرياضــات والحــركات، والتحــق بفريــق خــاص 
الشــعبية،  للدبكــة  اإلعاقــة  ذوي  مــن  ألشــخاص 

ويحلم أن ميثل فلسطن يف مسابقات دولية.

غزة/ فلسطن:
إذا كان لديــك رغبــة حقيقيــة للتخلــص مــن أي عــادة مدمــرة فإنــك 

قد ُشفيت بالفعل بنسبة 51%.
هــذه إحــدى النصائــح التــي يردهــا موقــع "موضــوع" اإللكــرتوين 

ضمن مجموعة من أقوال التنمية البرشية. 
والــرور  الســعادة  لآلخريــن  تتمنــى  أن  هــو  والتســامح،  الحــب 

والسالم، حتى لو مل تكن تحبهم أو تتعاون معهم. 
إن ما تحكم به عى اآلخرين يحكمون به عليك. 

إنك ال تســتطيع أن تشــرتي الســعادة بكل أموال العامل، إن مملكة 
السعادة موجودة يف فكرك ومشاعرك. 

لــي تشــعر بالســعادة الحقيقيــة، ابتســم يف وجــه املحيطن حتى 

ولو مل تعرفهم، لن ينسوك أبًدا. 
إذا كان مصعد النجاح معطاًل استخدم السلم درجة درجة. 

تستطيع إنجاز أي يشء تريده إذا كنت تحتاج إليه كاملاء والهواء. 
العقل مثل العضلة كلام مرنته زادت قوته. 

كــن دامًئــا متفائــاًل بالرتكيــز عــى الجانــب املــيء مــن أي موقــف 
أو شخص.

ا.  ا أو إيجابيًّ إن سلوكك الخارجي يعكس ما بداخلك سلبيًّ
إذا مل تكــن تحــب منافســيك، تعلــم كيــف تحبهــم وتثنــي عليهــم 
وتستفيد منهم، انتقد أعداءك برقي ورصاحة ولكن بأمانة. يحقق 
أناس ذوو قدرات متوسطة نجاحات باهرة ألنهم ال يعرفون اليأس 

والتوقف عن املحاولة.

من أجل النجاح الفعي اســأل نفســك التايل: ملاذا؟ مل ال؟ مل ال 
أكون أنا؟ مل ليس اآلن؟ 

النجــاح مثــل الســلم الخشــبي، ال تجــد أبــًدا فــرًدا يصعــد درجــات 
السلم ويده يف جيوبه. 

ال ُيؤَت الجهد مثاره إال بعد رفض املجتهد أن ييئس. 
إذا مل تســتطع عمــل أشــياء عظيمــة افعــل أشــياء صغــرة بطريقــة 

عظيمة. 
أنــك  الثابتــة  الحقائــق  مــن 
تســتطيع أن تنجــح برعــة أكر 
يف  اآلخريــن  تســاعد  عندمــا 

النجاح.

مما قيل في التنمية البشرية

بقوة قلب.. 
"عليوة" يمارس رياضة الباركور بقدم واحدة

التربية الجنسية.. 
هل تحمي األطفال من التحرش؟

د. زهرة خدرج
كاتبة وروائية
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وصية اليوم:حديث شريف: 
ُذ َبْعَضُهْم، َيْمَســُحُه  ِبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَعوِّ َعــْن َعاِئَشــَة  َقاَلــْت: َكاَن النَّ
ــاِفي، اَل  اِس، َواْشــِف َأْنَت الشَّ ِبَيِميِنــِه: »َأْذِهــِب الَبــاَس َربَّ النَّ

ِشَفاَء ِإالَّ ِشَفاُؤَك، ِشَفاًء اَل ُيَغاِدُر َسَقًما« )رواه البخاري(.

»كن على يقين أن الله إذا شــاء أمًرا كان، ولو رفضته قلوب 
كل أهل األرض، ولو عدمت أسبابه، ولو وقف كل شيء في 

طريقه، إذا شاء الله أمًرا فال مرد له« أدهم الشرقاوي.

الحمــد للــه والصــاة والســام عــى رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص، أما بعــد؛ فبعد 
مرور نحو عام عى مداهمة وباء كورونا معظم بلدان العامل، الذي 
تســبب يف إصابــة عــرات املايــن من البــر وحصد أرواح قرابة 
املليونن، اســتنفرت رشكات األدوية العاملية واللقاحات العلامء 
والخــرباء واملختصــن، إلجــراء التجــارب املخربيــة بقصــد التوصــل 
إىل لقاح، ملواجهة هذا الوباء وتخليص البرية من رشه ورضره.

مــن رشكات األدويــة  العديــد  أعلنــت  )2020م(  عــام  نهايــة   ومــع 
وتحضــر اللقاحــات توصلهــا إلنتــاج لقــاح مضــاد لهــذا الوبــاء، تصل 
درجــة فاعليتــه ونجاحــه إىل )95 %( ممــن يأخــذون هــذا اللقاح، ما 
يعنــي أنــه ميكــن القضــاء عى هذا الوباء يف وقت قريب بإذن الله 
هلالج لج، ومــع أن الفرحــة عمــت أوســاًطا كثــرة بــن النــاس يف العــامل 
بســبب التوصــل لهــذا اللقــاح ظلــت فئــات كثــرة أخــرى مــن النــاس 
متوجســة من فاعلية هذا اللقاح، ومتخوفة من آثاره الســلبية عى 
من يأخذه، خاصة أنه مل يخترب مبا يكفي لاطمئنان عى فاعليته 

وتحقيق نتائج إيجابية منه.
اللقــاح، وهــل  النــاس اختلفــوا يف قبولهــم أخــذ هــذا   ولذلــك إن 
للحكومــة أن ُتجــرب النــاس عــى أخــذه منًعــا النتشــار الوبــاء وحاميــة 

للمجتمع من خطره؟
 فمنهم من قبل أخذه وشجع عليه بل نادى بوجوب تطعيم الناس 
بــه، ومنهــم مــن تشــكك يف نتائجــه وتخوف من أرضاره ونادى بعدم 
أخــذه وحــذر منــه، عاّديــن أخــذ هــذا اللقــاح مــن الخطــورة مبــكان، 
وأخذه قد يكون أكرث خطًرا من الوباء نفسه، ونحن املسلمن أمام 
هــذه االختافــات مــن أخــذ اللقاح ينبغي أن يكون موقفنا متامشــًيا 

مع املوقف الرعي ووفًقا ألحكامه املتمثلة فيام ييل:
 أواًل: أن الريعــة اإلســامية جعلــت الحفــاظ عــى النفــس رضورة 
من الرضوريات الخمس التي ينبغي أن تتوجه ترصفاتنا لحاميتها، 
بــل عــدت الحفــاظ عــى النفس أول الرضوريــات بعد الحفاظ عى 

الدين.
 ثانًيــا: يتفــرع عــن ذلــك أن رشيعتنــا أمــرت بالتــداوي عنــد اإلصابــة 
اإلصابــة  مــن  والوقايــة  الحيطــة  بأســباب  باألخــذ  وأمــرت  باملــرض، 
َلــْم َيَضــْع َداًء  ــَه  َفــِإنَّ اللَّ ــِه،  باألمــراض، فقــال ملسو هيلع هللا ىلص: "َتــَداَوْوا ِعَبــاَد اللَّ
اَر يف اإلســاِم"،  َلــُه َدَواًء"، وقــال أيًضــا: "ال رضَر وال رِضَ ِإالَّ َوَضــعَ 
مــن  للتحــرز  وقائيــة  وســائل  هــي  إليهــا  توصــل  التــي  واللقاحــات 

املرض، وهي مبنزلة الدواء للمريض، فتأخذ حكم التداوي.
ــا متــى توافــر وثبتــت فاعليته   ثالًثــا: يكــون أخــذ اللقــاح واجًبــا رشعيًّ
وأمــن رضره، إذا ترجــح أن أخــذه مينــع تفيش املرض، ويحفظ عى 

الناس أنفسهم وأرواحهم. 
رابًعــا: أنــه عندمــا تكــون جرعات اللقاح محــدودة تكون األولوية يف 
أخذهــا للمصابــن مــن يرتجــح منهــم لــدى األطبــاء أنهــم لــو أخــذوه 
عرضــة  األكــرث  الفئــات  يليهــم  )تعــاىل(،  اللــه  بــإذن  شــفوا وصحــوا 
للخطــر يف إثــر إصابتهــم بالوبــاء مــن أصحــاب األمــراض املزمنــة أو 

كبار السن.
 خامًســا: أنــه مــا مل تثبــت فاعليــة اللقــاح وأمــن نتائجــه، وكان مــن 
املرجــح أنــه يتســبب يف أرضار وأخطــار كبــرة؛ ال يجــوز أخــذه أو 

إجبار أحد عى أخذه. 
اللقــاح ورضره وال  تثــار حــول  التــي  الشــكوك والشــبه  سادًســا: أن 
الجهــات  دامــت  مــا  رشًعــا،  بهــا  اعتبــار  ال  ثابتــة  أدلــة  إىل  تســتند 
املختصــة تؤكــد صاحيتــه وفًقــا ملــا قامــت بــه مــن تجــارب علميــة 

وصحية. 
وعــى ذلــك إنــه متــى اســتطعنا تحصيــل هذه اللقاحــات، وتأكد لنا 
فاعليتهــا وأمــن رضرهــا، فــإن حكــم أخذهــا يكــون كحكــم أخذ عموم 

األدوية واللقاحات األخرى وفًقا للتفصيل الذي سبق بيانه.
 والله أعى وأعلم.

أخذ لقاح كورونا 
"نظرة شرعية"

د. زياد إبراهيم مقداد 
رئيس لجنة اإلفتاء في الجامعة اإلسالمية

تعجيل الزكاة
يبــن  إليهــا،  والحاجــة  الــزكاة،  تعجيــل  مســألة  وعــن 
الجامعــة  يف  والقانــون  الريعــة  كليــة  عميــد 
اإلســامية د. تيســر إبراهيــم أن األصــل يف إخــراج 
الزكاة هو إخراجها يف موعدها الذي تجب فيه دون 

تقديم أو تأخر.
ويضيــف يف حديثــه مــع صحيفــة "فلســطن": "لكــن 
جامعيــة  أو  فرديــة  حاجــة  هنالــك  كانــت  حــال  يف 
إلخراجهــا عــن موعدهــا، يجــوز ذلــك، وتقــدر الحاجة 

عى حسب التقديرات لها".
َرُســول اللــه )َصــىَّ  واســتدل بجــواز تعجيلهــا بفعــل 
ــاِس ْبِن  َم( إذ كان يتعجــل َصَدَقــَة اْلَعبَّ ــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ اللَّ

. عبد املطلب )رَِضَ الله َعْنه( َسَنَتْنِ
التــي  غــزة  قطــاع  يف  الحاجــة  بتوافــر  يتعلــق  وفيــام 
أن  إىل  يلفــت  الــزكاة  تعجيــل  يف  الجــواز  تعطــي 
وفقــر  حصــار  مــن  غــزة  قطــاع  يف  الصعبــة  األوضــاع 
وبطالــة تعطــي ُمــؤرشات واضحــة عــى وجــود الحاجة 

لتعجيل دفع الزكاة، خاصة بوجود جائحة كورونا. 
وعــن التقديــرات التــي تعطــي مــؤرًشا عــى الحاجــة، 
يذكــر أن التقديــرات الفرديــة للــزكاة يقدرهــا امُلــزيك 
يوجــد  كان  حــال  أنــه يف  ذلــك  عــى  ممثــًا  نفســه، 
مريــض فقــر، وبحاجــة إلجــراء عمليــة جراحيــة، يجوز 
العمليــة،  تكاليــف  ودفــع  الــزكاة،  إخــراج  تعجيــل 

والعمل عى إنقاذ حياته. 
وأمــا التقديــرات الجامعيــة فيوضــح أنهــا تتمثــل يف 
جــراء  ــا  حاليًّ يحــدث  كــام  جائحــة،  أو  كارثــة  وجــود 

جائحة كورونا.
ويف معــرض تعليقــه عــى مــن يتعمــد إخــراج الــزكاة 
يف رمضــان لفضيلــة هــذا الشــهر وبركاتــه، مــا يجعلــه 
ال يعجلهــا قبــل ذلــك رغــم الحاجــة لهــا، ويظــن بذلــك 
أن األجــر ينحــرص يف إخراجهــا يف هــذا الشــهر فقط؛ 
املنفعــة  بزيــادة  يزيــد  األجــر  أن  إبراهيــم  د.  يؤكــد 

الحاصلة جراء الفعل.
أسباب التهلكة

التــي تزيــد مــن معانــاة قطــاع  التهلكــة  ومــن أســباب 
أســتاذ  الدايــة  ســلامن  الدكتــور  األســتاذ  يذكــر  غــزة 
بــذل  تعجيــل  عــن  األغنيــاء  قعــود  وأصولــه  الفقــه 
زكــوات أموالهــم ألهــل الفقــر واملســكنة مــن قرابتهــم 
وجرانهــم، والكــوادر املتطوعــة يف مياديــن اإلغاثــة، 

خاصة ميدان الصحة.
"فلســطن"،  صحيفــة  مــع  حديثــه  يف  ويلفــت 
رضبهــا  التــي  التعــاون  يف  األمثلــة  أروع  يذكــر  وهــو 
َم(  ِبّي )َصىَّ اللُه َعَلْيِه َوَســلَّ األشــعرين، إىل قول النَّ
َن إَِذا َأرَْمُلــوا يِف الَغــْزِو، َأْو َقــلَّ  عنهــم: "إِنَّ اأَلْشــَعِريِّ
ِعْنَدُهــْم  َكاَن  َمــا  َجَمُعــوا  ِباْلَمِديَنــِة،  ِعَياِلِهــْم  َطَعــاُم 
يِف َثــْوٍب َواِحــٍد، ُثــمَّ اْقَتَســُموُه َبْيَنُهــْم يِف إَِنــاٍء َواِحــٍد 

ِة، َفُهْم ِمنِّي َوَأَنا ِمْنُهْم". ِويَّ ِبالسَّ
أنــه حينــام يضــن األغنيــاء  ويشــر إىل 
مــن  بـ"األشــاوس"  وصفهــم  عمــن 

وكــوادر  واملمرضــن،  األطبــاء، 

اإلســعاف والخدمــات واملتطوعــن الذيــن ال راتــب 
ملــن  إنقــاًذا  املــوت؛  غمــرات  يخوضــون  وهــم  لهــم، 

ابتلــوا بهــذا املــرض؛ فإنــه مــن أســباب 
التهلكة.

طريقة إخراجها
إخراجهــا  طريقــة  وعـــــــــــــــــــــــــــــــن 
أو  بعــام  موعدهــا  قبــــــــــــــــل 

د.  يبيـــــــــــــــــــــــن  عاميــــــــــــــن،  
حــال  يف  أنــه  إبراهيــم 

الواجــب  املوعــد  كان 
وعّجــل  رمضــــــــــــــــــــان،  هــو  إخراجــــــــــــــــه 
قــدر  يخــرج  فإنــه  عاًمــا،  إخراجهــا 

ويتبــن  زكاة،  فيــه  الواجــب  لــه املبلــغ 

أو  الســابقة،  الســنوات  يف  إخراجهــا  حســب  ذلــك 
يــأيت  وحينــام  زكويــة،  أمــوال  مــن  لديــه  مــا  حســاب 
التــي  األمــوال  يحســب  لإلخــراج  األصــيل  املوعــد 
وجــب فيهــا الــزكاة؛ فــإن كان مــا أخرجــه يف الســابق 
أقــل مــن املســتحق فإنــه ُيكمــل يف اإلخــراج مــا تبقــى 

من املبلغ املستحق.
ويف حــال كانــت هنالــك زيــادة يف مــال الــزكاة الذي 
أخرجه قبل موعده يقول: "أما يف حال أنه دفع أكرث 
من املبلغ املستحق للزكاة املتقدمة عن موعدها، 
فإنــه يف هــذه الحالــة إمــا أن يحتســب املبلــغ الزائــد 
مــن الــزكاة للعــام الــذي بعــده، أو أنه يحتســبه صدقة 
لوجــه اللــه )تعــاىل(، فيكــون لــه األجــر والثــواب عــى 

ذلك".
أجازتهــا  طيبــة  فرصــة  الرعــي  الحكــم  هــذا  ويف 
الريعــة ألصحــاب األمــوال بتعجيــل زكاة أموالهــم، 
بزيــادة  يزيــد  أجــًرا  لهــم  لتكــون 
خاصــة  الحاصلــة،  املنفعــة 
قطــاع  يف  األوضــاع  أن 
تطــرق  املحــارص  غــزة 
للتكاتــف  الحاجــة  بــاب 
قــــــــــــــــــــــــــدر  والتعــاون 

املستطاع.
بذلــك  ومتثــل 
الــــــــــــــــذي  البلســــــــــــــــــــم 
يخفــف معانــاة الكثــر مــن أهايل 
أوضــاع  يف  يعيشــون  الذيــن  القطــاع، 

تحارصها الفقر والبطالة وجائحة كورونا.

األجر يزيد مع المنفعة الحاصلة

أوضاع غزة المحاصرة تطرق باب الحاجة بجواز تعجيل الزكاة
رغم الظروف التي تحيط قطاع غزة من معاناة الحصار وارتفاع مؤشرات 
الفقر والبطالة، وزيادتها بوجود جائحة كورونا، يتمسك كثير من أصحاب 
األمــوال التــي تجب زكاتهــا بموعد إخراجهــا، ويظنــون أن تعجيلها قبل 
عام أو عامين سيخرجها من كونها زكاة، وأنه ال يجوز تعجيلها، ويخشى 

أصحــاب األمــوال فــي حال إخراجها في غير رمضــان أن يقل أجرهم. هذا 
األمــر دفــع "صحيفــة فلســطين" أن تســلط الضــوء على هــذه القضية 
المهمة لتوضيح العديد من المســائل التي تدور في أذهان الناس عن 

تعجيل دفع الزكاة، والحاجة لذلك من الناحية الشرعية.

غزة/ ريما عبد القادر:

د.سلمان الداية د.تيسير إبراهيم

أنت، نعم أنت؛ ال تستغرب.
فأنــت خليفــة اللــه )تعــاىل( يف أرضــه، فقــد كرمــك 
الرحمــن الرحيــم، فجعــل لــك الكــون وما فيه مســخًرا 

ألجلك، نعم ألجلك.
خليفتــه،  جعلــك  بــأن  مكانــة  بأعــى  كرمــك  فقــد 
األمــر الــذي يجُعلــك ُتــدرك حجــم هــذه الكرامة، بل 
أكــرث بكثــر مــام قــد يدركــُه عقلــك الــذي ميــزك الله 

)تعاىل( به من الكثر من املخلوقات األخرى.
هــذا  لتحقيــق  خالقــك،  بتكريــم  ُمكــرم  فأنــت 
االســتخاف العظيــم، واالنتفــاع بــكل الخــرات التــي 

جعلك مستخلًفا فيها يف هذا الكون الكبر.
يجــاور  داخــيل  بصــوت  اللحظــة ستشــعر  هــذه  يف 
شــهيقك  ارتفــاع  مــع  ويتناغــم  قلبــك،  نبضــات 
األمانــة،  هــذه  بحجــم  ُيذكــرك  زفراتــك،  وانخفــاض 

واملسؤولية التي كرمك الله )تعاىل( بها.
هــذا يتطلــب منــك أن تــرضب يف األرِض وتســعى 
فيهــا إلعامرهــا، يف هــذه اللحظــة ســتدرك أن البعد 

املادي لن يكون هو أوىل األولويات يف حياتك.
أن كل  )تعــاىل(، ســتدرك  للــه  أنــك عبــد  ســتدرك 
املالــك  وأن  فيــه،  أنــت مســتخلف  إمنــا  مــا متلــك 

الحقيقي له هو امللك.
وهــو  الداخــيل،  صوتــك  واضــح  بصــوت  ستســمع 
يطلــب منــك أن تنهــض وتزيــل عنك غطاء الكســل، 

يشء  كل  وتســتثمر  األرض،  هــذه  إلعــامر  وتعمــل 
فيها بالخر.

عــى  يــردد  وهــو  كثــًرا،  الصــوت  ذلــك  ستســمع 
مســامع قلبــك، أن تحســن هــذه الخافــة بــأن ُتــدرك 
الحــال والحــرام، وتتقــي مشــتبهات األمــور؛ فأنــت 

خليفة الله )تعاىل(.
أن  لهــا  بــد  فــا  أمُدهــا،  طــال  مهــام  الخافــة  فهــذه 
عليــك  يشــهد  الــذي  الوقــت  وســيأيت  تنتهــي، 
أعضــاؤك مبــا فعلــت، ستشــهد لــك بالخــر إن كان 
ا، فلــن تظلمــك أبــًدا، فــا  خــًرا، وبالــر إن كان رشًّ

تظلم نفسك باتباع الهوى والضالة.
 أحســن اســتعامل كل مــا وهبــك اللــه )تعــاىل( مــن 
اللــه  خليفــة  يــا  يشء،  وكل  وبــرص،  وســمع،  عقــل 
)تعــاىل(، كــن خليفــة صالًحــا يف حــروف كلامتــك 
وحركات أفعالك، اجعل من عاداتك عبادة، اجعل 

نية الخر حارضة بكل يشء. 
ال تقل "هنالك غري"؛ فا تتخلَّ عن هذا التكريم، 
"ال  تقــل:  ال  الطريــق،  لغــرك  ُتنــر  مــن  أنــت  كــن 
أستطيع"؛ فالله لن يكلفك فوق طاقتك، ال تتلفظ 
باللــه  اســتعن  مــن جديــد،  انهــض  العجــز،  بحــروف 
)تعــاىل(، ال تقــل "انتهــى الوقــت"، ال يــزال أمامــك 
الكثــر لفعلــه، تيقــن أن الرحمــن الرحيــم ســيعينك، 

سيُشد من عضدك، ال تخف؛ فأنت خليفته.

أول مــا تقــع عينــاك عى قولــه )تعاىل(: "َوَلَقْد 
ِكــٍر" اعلــم أن  دَّ ْكــِر َفَهــْل ِمــن مُّ َنــا اْلُقــرْآَن ِللذِّ ْ َيسَّ
والفهــم  والحفــظ  التــاوة  يف  حــل  قــد  اليــس 
والتطبيــق، فقــط فــرغ ذهنــك، وأقبــل بقلبــك، 
وألِق مشاغلك خلف ظهرك، واقرأ مستشعًرا 

عظمة وجال الكام واملتكلم.
أمعــن فيــه النظــر، أعــد اآليــة، وال متل، ســيفتح 
الله لك، وســيفيض عليك، وســيعطيك فوق 
ما تريد، بهذه الكلامت استهل املؤلف عادل 
محمد خليل رحلته يف تأليف كتاب "أوُل مرة 
أتدبر القرآن"، ليكون مبنزلة دليل لفهم وتدبر 

القرآن من سورة الفاتحة إىل سورة الناس.
وجاءت مغامراته الشائقة يف )367( صفحة، 
ليكــون خاصــة للعديــد مــن كتــب التفاســر، 
والعمــل عــى إعــادة صياغتها يف منهج واضح 
عــن  يســتغني  وال  املبتــدئ،  فيــه  يتعــرث  ال 

فوائده املتمرس املختص.
الــذي  املفتــاح،  مبنزلــة  الكتــاب  هــذا  وجعــل 
كتــب  إىل  منــه  ويلــج  البــاب،  للقــارئ  يفتــح 
التفاســر دون رهبــة، ليكــون مبنزلة بداية لبدء 
معانيــه،  تدبــر  القــرآن يف  مــع  عاقــة جديــدة 
وإجالــة  وتعقلــه،  تدبــره  عــى  الفكــر  وجمــع 
الخاطــر يف أرساره ســيجعل القلــب يزيــد مــن 

نبضاته يف حب الله )تعاىل( وطاعته.
وحينــام يتنقــل القــارئ بــن صفحــات الكتــاب 
ســورة  كل  يف  يبحــر  مؤلفــه  أن  ســيجد 
مبقدمــات مهمة توضح مقصدها، وفضائلها، 
لطائفهــا،  وبعــض  وموضوعاتهــا،  ومناســبتها، 

وأسباب نزول بعض السور.
جــل  وإدراك  فهــم  يف  القــارئ  يوطــئ  ذلــك 
مقاصدهــا ويســهل الربــط بــن آياتهــا ويقــرب 
كتبــت  أنهــا  خاصــة  حفظهــا،  وييــس  فهمهــا، 

بأسلوب ميس قريب لجميع الفئات.
أرسار  مــن  ا  رسًّ الكتــاب  صفحــات  وحملــت 
القــرآن، وهــو العمــل بــه، فتأثــره يف النفــوس 
إمنا يحصل باملعاين التي تستقر يف القلب، 
نــوًرا، ثــم ينتقــل هــذا النــور إىل باقــي  فتمــأه 
الجــوارح، وهــذا األمــر كان واضًحــا حينــام فتــح 
اللــه )تعــاىل( قلــوب وعقــول الصحابــة بالقــرآن 

فقد فتحوا به الدنيا.
ويف همسة محبة همسها مؤلف الكتاب عى 
يعــرف  أن  أراد  "فمــن  القــارئ:  قلــب  مســامع 
رس القــرآن عليــه أن يســتعن باللــه )تعــاىل(، 
وليجتهد يف الفهم والعمل؛ فتدبر القرآن هو 
رس الســعادة والعــاج لــكل مؤمــن ومؤمنــة يف 

الدنيا واآلخرة".

ريما عبد القادرإنســــــــان

انهض يا خليفة الله cأوُل مرة أتدبر القرآن
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 -أول دولة زرعت 

الطماطم  
2 - من أخوات كان – 

معظم او اغلب  - ثلثا شام
3 - طريق + سورة قرآنية 
4 - خاصتي + مادة قاتلة 

– احرف متشابهة 
5 - مختلفان + اكبر مدن 

نيجيريا 
6 - حرف + ضعيفة 

معكوسة 
7 -ضمير متصل للمتكلمين 

معكوسة – جمع راهب  
8 -ام القرى معكوسة – 

مدينة اردنية 
9 -قارة يحدها محيطان 

وبحران 

العمودي:
1 - أطول الحيوانات عمرا 

2 - من ليبيا – اغطية 
معكوسة 

3 - أطول نهر في الواليات 
المتحدة األمريكية بدون ال 

– في الوجه معكوسة 
4 - حرف جزم + صغير 

الحصان 
5 - دون – مدينة هولندية 
يوجد فيها محكمة  العدل 

الدولية 
6 - يرمي + قوارب مبعثرة

7 - من الحروف األبجدية 
معكوسة – والدي 

8 - مشروب ساخن + حب 
+ ثالث ارباع نداء 

-9صحراء مصرية معكوسة 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

أكبر سورة مكية من حيث عدد اآليات
 تتكون من 7 أحرف 

الفرقان – المرسالت – الفاتحة – النساء – 
المائدة – الفيل – العاديات – الكوثر – الشورى 

– الزخرف – سبأ- يونس – النور – عبس – 
هود – نوح – يس – ق – طه- ص

حل الكلمة الضائعة

الشعراء

 

تريك يحول مزنله إىل متحف آلثار عثمانية يف والية قسطمونو شمايل البالد           ) األناضول (

من يودع من؟
رجعت لبيتنا وحيدًا كالغريب

كل من حويل يعرفونني
بصمــت  نظراتهــم  يختلســون  أعرفهــم  ال  لكنــي 

رهيب
من أنا؟ وأين أنا؟

قد أضعت نفيس يف ذكرياتك يا حبيب
أجيبوين يا أنتم أهذا بيتنا؟

لقــد شــابت جدرانــه وتحطمــت نوافــذه واســود 
بابه

متردوا لوجودي فليس يل هنا ترحيب
رصخت بهم وبكيت لهم فال أحد يجيب

ضحكت وضحكت كاملجانني آه

يسألونني عنك أطفال البيت
أتذكر من يبدأ اسمها بحرف السني؟

قالت عن حبكام كلامت
ال يصفها شاعر أديب

بكت وقالت أجبني بربك
كيف الصرب عىل اللهيب؟

تجرأ يا أنت إلجابتك
وال تكن بجوابك مخيب

خانتني عيناي وتساقطت دموعي 
الحبيــب دون أن  عنــد حبيبتــك وأجبتهــا رحــل 

يجيب
فعانقتني وعانقتها وسألت ريب الصرب لحبيبة عمره 

عىل جرح ال يطيب...

جرح ولهيب
كلمات الشاعر/ محمد عوض السوق

إصابة اثنني من الغوريال 
بكورونا يف أمريكا

واشنطن/ وكاالت:
بــأن أعراضــا مشــابهة ألعــراض إصابــة اإلنســان  أفــادت شــبكة "يس ان ان" األمريكيــة، 
بفــروس كورونــا ظهــرت عــىل اثنــني مــن حيــوان الغوريــال،  فيــام يعتقــد بأنهــا التقطــت 

العدوى من أحد مرشيف الحديقة الذي مل تظهر عليه األعراض.
وأضافت الشبكة أن "الغوريالت املصابة يف منتزه سان دييغو بوالية كاليفورنيا بدأت 
تســعل كثــرا، وإن الفحوصــات الطبيــة أظهــرت أنهــا مصابــة بكورونا بعــد احتكاكها بأحد 
أعضــاء فريــق الرعايــة يف املنتــزه"، مضيفــة أن "الرجــل ثبتــت إصابتــه بالفــروس لكــن 
مل تظهــر عليــه أعــراض، ألنــه كان مرتديــا قناعــا يف جميــع األوقــات خــالل عملــه قــرب 

الغوريالت".
وقالت املديرة التنفيذية للحديقة ليزا بيرتسون، إنه "برصف النظر عن بعض االحتقان 
والســعال، فــإن الغوريــالت تبــي بــالًء حســنًا وقــد تــم وضعهــا يف الحجــر الصحــي وهــي 

تأكل وترشب ونأمل أن تتامثل للشفاء التام".
وعــىل الرغــم مــن أن حيوانــات بريــة أخــرى أصيبــت بفــروس كورونــا مبــا يف ذلك حيوان 

املنك والنمور إال أنه ُيعتقد أن هذا هو أول انتقال للغوريال يف العامل.
يذكــر أنــه تــم إغــالق حديقــة حيوانــات ســان دييغــو أمــام الجمهــور منــذ أوائــل ديســمرب/ 

كانون األول من العام املايض.

"إل جي" تكشف عن أصغر 
تلفزيون بشاشة ممزية 

سول/ وكاالت:
كشفت رشكة "إل جي" )LG( الكورية الجنوبية عن أصغر جهاز تلفزيون مميز بشاشة "أو ليد" 
حجمــه 42 بوصــة، كــام أعلنــت عــن بــدء شــحن الجيــل الثــاين مــن الشاشــات املميــزة بحجــم 77 
بوصة. ذكر ذلك موقع "الب توب ماغ" الربيطاين، الذي أوضح أن "إل جي" أعلنت عن أجهزة 

التلفزيون الجديدة خالل فعاليات "يس إي إس" لعام 2021.
ولفــت املوقــع الربيطــاين إىل أن الرشكــة الكوريــة الجنوبيــة تســتعد لطرح جيــل جديد من أجهزة 
التلفزيون املميزة بشاشة "أو ليد"، مشرا إىل أنها تعد أصغر أجهزة "أو ليد" املقدمة من "إل 
جــي ديســبالي" حتــى اآلن. وأوضــح املوقــع أن "إل جــي" تقــدم شاشــة مميــزة بحجــم 83 بوصــة، 
مشــرا إىل أن أجهــزة التلفزيــون املميــزة بشاشــات "أو ليــد" ســتتوفر هــذا العــام بحجــم 42 و48 
و55 و65 و77 و83 و88 بوصــة. وذكــر املوقــع أن الجيــل الثــاين مــن الشاشــات املميــزة بحجــم 
77 بوصــة، تتميــز بكفــاءة وســطوع أعــىل بنســبة 20 يف املئــة، مشــرا إىل أنهــا قدمــت بالفعــل 

قدمت بالفعل بعض اللمحات عن تقنية الرشكة الجديدة خالل فعاليات معرض "يس إي إس 
2021" االفرتايض.

25 مليون مستخدم ينضمون 
إىل "تيليغرام" يف 72 ساعة 

موسكو/ وكاالت:
يف 72 ســاعة، بــدأ 25 مليــون مســتخدم جديــد مــن جميــع أنحــاء العــامل يف اســتخدام 

برنامج املحادثات "تيليغرام".
عالوة عىل ذلك، يف األسبوع األول من شهر يناير، تجاوز عدد املستخدمني النشطني 

500 مليون.

تحدث مؤسس التطبيق، بافل دوروف، عن هذا األمر.
وتعد هذه زيادة كبرة مقارنة بالعام املايض، عندما تم تسجيل 1.5 مليون مستخدم 

جديد يومًيا.
وكتــب دوروف يف قناتــه عــىل "تيليغــرام"، عــىل طــوال تاريخنــا املمتــد لســبع ســنوات 
لحاميــة خصوصيــة املســتخدم، شــهدنا ارتفاًعــا يف املســتخدمني. لكــن هــذه املــرة كل 

يشء مختلف.
دوروف واثــق مــن أن املســتخدمني مل يعــودوا يرغبــون يف تــداول الخصوصيــة مقابــل 
عــىل مزايــا  تزيــد  التــي  مــن املزايــا  عــدد  لديــه  برنامجــه  أن  وأكــد  الخدمــات املجانيــة. 

منافسيه.
وأشــار املؤســس إىل أنــه ليــس لديــه مســاهمني أو معلنــني يقدمــون تقاريرهــم إليهــم. 
بفضــل هــذا، ميكــن لتطبيــق "تيليغــرام"، وضــع قواعــده الخاصــة، وكذلك اتبــاع املبادئ 

التي ال متليها الرغبة يف كسب املزيد من املال.
وأكد دوروف عىل أنه منذ بداية برنامج املراسلة يف عام 2013، مل يكشف "تيلغرام" 

عن بايت واحد من بيانات املستخدمني الشخصية ألطراف ثالثة.
ونــوه مؤســس برنامــج املحادثــات إىل أنــه أصبــح اآلن "أكــرب مــالذ ملــن يبحثــون عــن منصة 

اتصال تركز عىل الخصوصية واألمان".
وشدد دوروف عىل أن الفريق يأخذ هذه املسؤولية عىل محمل الجد ووعد بأال يخذل 

املستخدمني.



Thursday 14 January 2021 الخميس 1 جمادى اآلخرة 1442هـ 14 يناير/ كانون الثاني

غزة / مؤمن الكحلوت:
ُتناقــش لجنــة متابعــة العمــل الحكومي خالل 
اجتامعهــا األســبوعي اليــوم, ملــف اســتئناف 

النشاط الريايض يف غـزة من جديد.
االجتــامع  خــالل  الصحـــة  وزارة  وســتعرض 
الفتـــرة  يف  عليـــه  عملـــت  التــي  التقييــم 
يومـــي  التجـــول  حظـــر  فـــرض  بعـــد  املاضيــة 
الجمعـــة والســـبت علـــى مـــدار أكرث من شــهر 
ونصف، حيث من املتوقع أن تكـــون النتائـــج 
اســتئناف  مصلحــة  يف  وتصــب  إيجابيــة 
الريــايض يف غــزة, خــاص يف ظــل  النشــاط 
اإلصابــات  عــدد  يف  الواضــح  االنخفــاض 

غزة /مؤمن الكحلوت:
أعــرب االتحــاد الدويل لكــرة القدم "الفيفا"، 
عــن أســفه الشــديد لقيــام طائــرات االحتــالل 
وملعــب  مقــر  باســتهداف  اإلرسائيــي 
نــادي التفــاح يف غــزة أواخــر شــهر ديســمرب 

املايض.
ويف رده عىل رسالة من االتحاد الفلسطيني 
الغــر  االســتهداف  هــذا  حــول  القــدم  لكــرة 

أخالقي.

بفروس كورونا.
خــالل  يتـــم  بــأن  حكوميــة  مصــادر  وتوقعــت 
االجتــامع حســـم ملـــف عـــودة املباريــات مــن 
اإلجــراءات  كافــة  تطبيــق  ظــل  يف  جديــد، 
الـــذي  الطبـــي  الربوتوكــول  وفــق  الوقائيــة 
األنشــطة  كافـــة  يف  لتطبيقـــه  اعتمـــاده  تـــم 

الرياضية التي سيتم استئنافها.
وكانت اللجنة الحكومية قد أعلنت تخفيف 
ارتفــاع  بســبب  ُأتخــذت  التــي  اإلجــراءات 
اإلصابــات بفــروس كورونــا, مــن حيــث إعادة 
األســبوع  مطلــع  واملســاجد  املــدارس  فتــح 
الحــايل, وتأخــر وقــت اإلغــالق إيل الســاعة 

وعــرّب "فيفــا" عــن أســفه وحزنــه ملــا علمــه من 
ومقــر  لحقــت مبلعــب  التــي  األرضار  حجــم 
نادي التفاح نتيجة هذا االستهداف، مشرًا 
عــن  اإلبــالغ  يتــم  الحــظ مل  أنــه ولحســن  إىل 

وقوع ضحيا برشية.
وقــال االتحــاد الــدويل لكرة القدم يف رســالة 
تــم توجيههــا لالتحــاد الفلســطيني، "كام هو 
ال  أن  يبقــى  "الفيفــا"  هــدف  دامئــًا،  الحــال 
تكون لعبة كرة القدم ضحية  يف النزاعات، 

الســتئناف  الطريــق  ُيهــد  مــام  مســاء,   8
النشــاط الريــايض مــن جديد, علاًم أن بطولة 
الــدوري توقفــت بعــد يــوم واحــد مــن انطــالق 
دوري  لبطولتــي  الثانيــة  الجولــة  منافســات 

الدرجتني املمتازة واألوىل.
التقــى  وأن  ســبق  القــدم  كــرة  اتحــاد  وكان 
الدكتــور محمــد عــوض، رئيــس لجنــة متابعــة 
املــايض  األســبوع  الحكومــي،  العمــل 
لحقــت  التــي  األرضار  صــورة  يف  ووضعــه 
بقطــاع الرياضــة عامــة وكــرة القــدم عــىل وجــه 
الخصوص جراء قرار وقف النشــاط الريايض 

قبل أكرث من شهر.

حتــى يتمكــن الجميــع مــن االســتمتاع بلعبتنا 
الجميلــة, كونــوا عــىل ثقــة أننــا ســنطرح هــذا 
إليجــاد  العالقــة  ذات  الجهــات  عــىل  األمــر 

الحلول املناسبة لهذه القضايا.
وملعبــه  التفــاح  نــادي  مرافــق  وكانــت  هــذا 
قــد تعرضــت ألرضار جســيمة جــراء عمليــات 
القصــف التــي قامــت بهــا طائــرات االحتــالل 
االرسائيــي الحربيــة فجــر يــوم 26 مــن شــهر 

ديسمرب املايض عىل غزة.

غزة / وائل الحلبي:
أكــد صــالح الجعــربي عضــو االتحاد الفلســطيني 
الُجــدد  الالعبــني  مشــاركة  أحقيــة  القــدم  لكــرة 
يف  القــدس  وهــالل  الخليــل  شــباب  لفريقــي 
املبــاراة التــي ســيتم إعادتهــا بينهــام، بعــد إلغــاء 

نتيجة املباراة األوىل بني الفريقني.
لهــام  يحــق  الفريقــني  إن  الجعــربي،  وقــال 
االستفادة من خدمات الالعبني الُجدد الذي تم 
التعاقــد معهــم يف مرحلــة االنتقــاالت الشــتوية، 
ملرحلــة  التاســعة  الجولــة  مــن  املبــاراة  أن  رغــم 

غزة/وائل الحلبي:
أربعــة  األوملبــي  للمنتخــب  الفنــي  الجهــاز  يضــع 
العبــني مــن غــزة ضمــن حســاباته لتوجيــه الدعــوة لهــم 
إطــار  يف  القادمــة,  والتجمعــات  املعســكرات  يف 
التحضرات التي ُيجريها اســتعدادًا لتصفيات كأس 
آسيا تحت 23 سنة التي تنطلق يف أكتوبر املقبل.

وســيكون الرباعــي بــدر مــوىس العــب اإلنتــاج الحريب 
املرصي وســامي قعدان العب بني ســويف املرصي 
ووســام ســالمة العــب الهــالل وخالــد النربيص العب 
اتحــاد خانيونــس، متواجديــن خالل الفــرات القادمة 

مع املنتخب بشكل مؤكد.

الذهاب بدوري املحرفني بالضفة الغربية.
تــم  املبــاراة  إعــادة  قــرار  أن  الجعــربي  وأوضــح 
اتخــاذه بنــاء عــىل قوانــني االتحــاد الــدويل لكــرة 
القدم "الفيفا"، خاصة وأن الخطأ الذي شــهدته 
وليــس  فنيــًا  كان  الحكــم  طــرف  مــن  املبــاراة 

تقديريًا.
وأشار الجعربي إىل أن املوعد املتوقع للمباراة 
ســيكون بعــد عــودة املنتخب الوطنــي من مباراة 
الكويــت الوديــة، حيــث مــن املرجــح عودتــه يــوم 

20 من شهر يناير الجاري.

املنتخــب  قامئــة  ضمــن  وقعــدان  مــوىس  وتواجــد 
األوملبــي للمشــاركة يف تصفيــات كأس آســيا تحــت 
23 سنة املاضية، لكن عدم متكنهام من السفر إىل 
البحريــن حرمهــام مــن املشــاركة، فيــام ظهــر الثنــايئ 
ســالمة والنربيــص بصــورة الفتــة لألنظــار مــع منتخــب 

الشباب يف تصفيات كأس آسيا للشباب.
ومــن املقــرر أن يفتتــح املنتخــب األوملبــي معســكره 
حتــى  يســتمر  والــذي  الفارعــة  يف  اليــوم  التدريبــي 
جميعهــم  العبــًا   41 مبشــاركة  القــادم،  الثالثــاء  يــوم 
بالضفــة  الجــزيئ  واالحــراف  املحرفــني  دوري  مــن 

الغربية.
غزة / مؤمن الكحلوت:

مــن  اســتقالته  أســباب  عــن  النقــاب،  صيــدم  محمــد  الكابــن  كشــف 
تدريب فريق خدمات النصرات أمس.

وقــال صيــدم لـ"فلســطني"، أن اســتقالته جــاءت بســبب تدخــل رئيــس 
النــادي يف مجــال عملــه، بشــكل مخالــف ملــا تــم االتفــاق عليــه، قبــل 

تويل مهمته قبل املوسم الحايل.
مــن  واملكــون  بالكامــل  الفنــي  الجهــاز  رفقــة  االســتقالة  أن  وأضــاف 
أدهــم  املرمــى  حــراس  ومــدرب  العمــور  إبراهيــم  املســاعد  املــدرب 

سالمة.
وأكــد صيــدم أن اســتقالته نهائيــة وال رجعــة عنهــا، إال بتنفيــذ الــرشط 
املتفق عليه، مشرًا إىل أنه ال يقبل العمل يف هذه األجواء، متمنيًا 

التوفيق لنادي خدمات النصرات

غزة / مؤمن الكحلوت:
اســتأنفت أنديــة غــزة خــوض املباريات 
مــن  إشــعارًا  تلقيهــا  بعــد  التجريبيــة, 
اتحاد كرة القدم باالستعداد الستئناف 
املمتــازة  الدرجتــني  دوري  بطولتــي 

واألوىل من جديد.
تجريبيــة,  مباريــات   3 أمــس  وأقيمــت 

مــع  حانــون  بيــت  اتحــاد  تعــادل  حيــث 
يف  ملثلــه,  بهــدف  الصداقــة  ضيفــه 
ملعــب  عــىل  جمعهــام  الــذي  اللقــاء 
األول, وافتتــح الصداقــة التســجيل عــرب 
ناجــي  وتعــادل  حشــيش  أبــو  صائــب 
العــب  أن  علــاًم  للحوانــني,  النحــال 
ركلــة  أهــدر  البــواب  ميــرة  الصداقــة 

جزاء يف الشوط الثاين من املباراة.
وبــذات النتيجــة انتهت مبــاراة خدمات 
عــىل  البلــح  ديــر  واتحــاد  النصــرات 
ملعــب الشــهيد محمــد الــدرة, وافتتــح 
تامر مكرم التسجيل للنصرات, وأدرك 
ديــر  التحــاد  النتيجــة  الرنتيــي  جهــاد 

البلح.

فريــق  عــىل  القادســية  وتغلــب 
االستقالل بثالثة أهداف مقابل هدف 
واحــد, يف اللقــاء الــذي جمعهــام عــىل 

ملعب رفح البلدي.
الدبــاس  محمــود  للقادســية  ســجل 
العرجــا  وإبراهيــم  البحــراوي  ومحمــد 
هــدف  ســجل  فيــام  جــزاء،  ركلــة  مــن 

االستقالل أحمد أبو هالل.
اتحــاد خانيونــس يلتقــي غــزة الريــايض 

يلتقيان اليوم
ضيفــه  مــع  خانيونــس  اتحــاد  ويلتقــي 
عــىل ملعــب خانيونــس  الريــايض  غــزة 
عــرصًا  الثانيــة  الســاعة  عنــد  البلــدي 

اليوم.

توقعات بإصدار قرار بعودة 
النشاط الرياضي بغزة اليوم

"فيفا" 
ُيعرب عن 

أسفه لتعرض 
نادي التفاح 

لقصف حربي 
إسرائيلي

الجعبري: يحق لشباب الخليل وهالل 
القدس االستفادة من الالعبين الُجدد

العبين من غزة مرشحون 
النضمام للمنتخب األولمبي

صيدم 
فوز وتعادالن في 3 مباريات تجريبية استعداًدا الستئناف الدوري
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يكشف لـ "فلسطين" عن أسباب 
استقالته من خدمات النصيرات
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القاهرة/ وكاالت:
النــادي األهــي عــزل العبيــه قبــل الســفر إىل  يــدرس مجلــس إدارة 

العاصمة القطرية الدوحة استعدادًا لبطولة كأس العامل لألندية.
ويفتتــح األهــي مبارياتــه يف مونديــال األنديــة يــوم 4 فربايــر املقبــل 
ولكــن إدارة القلعــة الحمــراء بــدأت مبكــرا يف ترتيبــات خوض البطولة 

العاملية خاصة وأن جائحة كورونا ألقت بظاللها عىل الفريق.
لقــاء  بعــد  للفريــق  مغلــق  معســكر  إقامــة  بجديــة  يــدرس  األهــي 
برياميــدز يــوم 26 ينايــر الجــاري يف الــدوري املــري وهــو مــا أكــده 

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة يف تريحات إعالمية.
ويســتهدف األهــي عــزل العبيــه قبــل رحلــة قطــر عــىل مــدار 4 أيــام 
خوفــًا مــن حــدوث أي إصابــات بفــريوس كورونــا بــن العبــي الفريــق 
خاصة أن األهي عاىن من هذه النقطة تحديدًا يف الفرتة املاضية 
الســولية  عمــرو  رأســهم  عــىل  نجــوم  عــدة  الفــريوس  رضب  بعدمــا 
ومحمــد مجــدي أفشــة ورامــي ربيعــة ومحمــود عبــد املنعــم كهربــا 

ومحمد هاين.

لندن/ وكاالت:
يدخــل ناديــا وولفرهامبتــون ونيوكاســل اإلنجليزيــان، يف رصاع حول 
فــرتة  خــالل  الفرنــي،  مونبيلييــه  مــن  ديلــور  آنــدي  الجزائــري  ضــم 

االنتقاالت الشتوية الجارية.
وبحســب صحيفــة "ذي صــن" اإلنجليزية، فإن وولفرهامبتون، مهتم 
بالتعاقــد مــع الجزائــري ديلــور، مهاجــم مونبيلييــه الفرنــي، مشــرية 

إىل أن الولفز متوقع أن يقدم عرًضا خالل األيام القليلة املقبلة.
وأضافت أن نيوكاســل، مهتم أيًضا بالتعاقد مع املهاجم الجزائري، 
موضحة أن النادي معجب كثريا بالالعب، الذي برز بشكل ملفت 

لالنتباه رفقة مونبيلييه.
وأوضحــت الصحيفــة، أن قيمــة ديلــور )29 عاًمــا(، ارتفعــت بشــكل 
 14 كبــري يف املواســم األخــرية، حيــث يتعــن عــىل الناديــان دفــع 
مليون جنيه إسرتليني، للحصول عىل خدمات مهاجم املحاربن.

وأشــارت إىل أن مصــادر جزائريــة، أكــدت أن مــدرب وولفرهامبتــون، 
نونــو ســانتو يــر عــىل اســتقدام ديلــور، لتعويــض غيــاب املهاجــم 
تعرضــه  بســبب  املوســم،  لنهايــة  ســيغيب  الــذي  راؤول خيمينيــز، 

لكرس يف الجمجمة.
ويقــدم ديلــور، موســا مميــزا رفقــة فريقــه الفرنــي، حيــث شــارك 
يف 16 مبــاراة بالــدوري ســجل خاللهــا 8 أهــداف، وقــدم 6 متريرات 

حاسمة.

مدريد/ وكاالت
شــدد خوان البورتا، رئيس نادي برشــلونة األســبق، واملرشــح الرئايس 
الحايل، عىل أنه غري نادم عىل رفضه التعاقد مع كريستيانو رونالدو، 

عندما كان العًبا يف صفوف سبورتينغ لشبونة يف بداية مسريته.
لضمــه  عليــه  ُعــرض  رونالــدو  أن  األســبق،  برشــلونة  رئيــس  وادعــى 
لصفوف البارسا يف صيف 2003، عندما كان الدون الربتغايل يبلغ 

من العمر 18 عاًما فقط.
وقــال البورتــا يف تريحــات نقلتهــا صحيفة "كوريري ديللو ســبورت" 
اإليطاليــة: "كنــا عــىل وشــك التعاقد مــع رونالدينيــو ورافائيل ماركيز، 
لكــن وكيــل ماركيــز اقــرتح عــّي التعاقــد مــع العــب ُيدعــى كريســتيانو 

رونالدو، كان يف لشبونة يف ذلك الوقت".
وأضــاف: "لكننــا اســتثمرنا بالفعــل يف رونالدينيــو، ويف ذلــك الوقــت 
كان كريســتيانو يلعب يف الجناح أكرث من الوســط، واعتقدنا أنه من 
خــالل االســتثار الــذي قمنــا بــه مــع رونالدينيــو، كان ذلك أكــرث فائدة 

لنا". 
وأوضح البورتا: "رفضنا ضم رونالدو وأنا لست نادًما عىل ذلك".

األهلي
يدرس عزل العبيه 

قبل مونديال األندية

ديلور
يقترب من 
اللعب في 

الدوري 
اإلنجليزي

البورتا
غير نادم 

على رفض 
كريستيانو 

رونالدو

مدريد/ وكاالت:
أكد تقرير صحفي إسباين، أن الفرني زين الدين زيدان، املدير 
الفنــي لريــال مدريــد، هــو الســبب الوحيــد يف بقاء الثنايئ إيســكو 

ومارسيلو مع الفريق حتى اآلن.
ويعــد الثنــايئ أحــد أفــراد الجيــل الذهبــي للريــال، والــذي حقــق 3 
بطوالت متتالية لدوري أبطال أوروبا، إال أنها فقدا بريقها الذي 

كانا عليه.
إيســكو  مســتوى  تراجــع  فقــد  "ســبورت"،  صحيفــة  وبحســب 
ومارســيلو بشــدة عقــب نهــايئ دوري األبطــال يف 2018، حيــث 
فقــدا مكانهــا يف التشــكيل األســايس للمرينغــي، وهــو مــا دفــع 
فلورنتينــو برييــز، رئيــس النــادي، للتفكــري يف بيعهــا خــالل صيــف 

2019، قبل عودة زيدان.
وأوضحــت الصحيفــة، أن ســبب متســك زيــدان باســتمرار الثنايئ، 

هو شعوره بأنه مدين لها مبا قدموه يف واليته األوىل ومساعدته 
عىل صناعة تاريخ مذهل.

وقال زيدان يف ديسمرب املايض: "لن أنس أبًدا كل ما قدماه يل، 
لكن عليهم أن يعمال بجد".

ويحــاول إيســكو ومارســيلو حالًيــا اســتعادة ثقــة زيــدان، مــن خــالل 
األداء القــوي يف التدريبــات، لكنهــم يلقــون صعوبــة يف املشــاركة 
ومينــدي  إليســكو،  بالنســبة  ومودريتــش  كــروس  تألــق  ظــل  يف 

بالنسبة ملارسيلو.
وأشــار التقريــر إىل أنــه تــم طــرح الثنــايئ يف ســوق االنتقــاالت مــن 
جديد، إال أن زيدان ال يزال يعتمد عليها، وسيقاوم قرار بيعها.

عــن  ومارســيلو  إيســكو  الثنــايئ  غيــاب  الحــايل  املوســم  وشــهد 
التشــكيلة األساســية للفريــق، فيــا واجــه األخــري انتقــادات خــالل 

املرات التي شارك فيها.

لندن/ وكاالت:
أمــس، أن ســريجيو  لهــا  الربيطانيــة يف تقريــر  ذكــرت صحيفــة ”صــن“ 
أغويــرو، الهــداف التاريخــي ملانشســرت ســيتي، مطلــوب يف برشــلونة 

خالل االنتقاالت الصيفية القادمة.
وســينتهي عقــد املهاجــم األرجنتينــي، البالــغ مــن العمــر 32 عامــا، يف 
بشــأن  األوروبيــة  األنديــة  التحــدث إىل  أنــه ميكنــه  يعنــي  مــا  الصيــف، 
انتقــال مجــاين بنهايــة املوســم، خاصــة أنــه مل يجــدد عقــده مــع ســيتي 

حتى األن.
أتلتيكــو  مهاجــم  إعــادة  عــىل  يحــرص  الــذي  برشــلونة،  ذلــك  نبــه  وقــد 
مدريد الســابق إىل إســبانيا، خاصة أنه ال يزال ينتظر عرضا من ســيتي 

الذي قىض يف صفوفه تسع سنوات.
ميــي  ليونيــل  صديــق  مــع  التعاقــد  يف  برشــلونة  رغبــة  عــن  وفضــال 
املقــرب، هنــاك اهتــام أيضــا مــن ماوريســيو بوكيتينــو ، املدير الفني 

الجديد لباريس سان جريمان.
الحجــر  بيــب غوارديــوال، مــدرب ســيتي، عــن أغويــرو: "هــو يف  وقــال 
الصحــي معــزول أعتقــد أن القواعــد تقــول إنــه ســيعود بعــد تســعة أو 

عرشة أيام".
وخمــس   ، املمتــاز  اإلنجليــزي  للــدوري  ألقــاب  بأربعــة  أغويــرو  وفــاز 
كؤوس للرابطة، وكأس االتحاد اإلنجليزي مرة واحدة خالل فرتة مليئة 

باأللقاب يف ملعب االتحاد.
"متفائــال  يــزال  ال  أغويــرو  أن  املــايض  األســبوع  غوارديــوال  وكشــف 

وإيجابيا" بشأن العودة إىل أفضل حاالته هذا املوسم.
ومــن املفارقــات أن ســيتي يريــد التعاقــد مع قائد برشــلونة ميي، يف 
إشارة إىل إمكانية تبادل الصديقن يف صفقة مدوية الصيف املقبل.

روما/ وكاالت:
كشــفت تقاريــر إيطاليــة أن نــادي الهــالل الســعودي يســعى بشــكل 
قــوي لضــم األرجنتينــي بابــو غوميــز مهاجــم أتاالنتــا، الــذي قــرر ناديــه 
بيعــه يف املريكاتــو الحــايل بســبب دخولــه يف أزمــة مع مــدرب ناديه 

وابتعاده عن التشكيلة األساسية الفرتة املاضية.
وكان النر قد سبق أن قدم عرضا إىل غوميز خالل فرتة االنتقاالت 
الصيفيــة املاضيــة لكــن الالعــب رفضــه وفضــل االســتمرار مــع ناديــه 

اإليطايل.
وأوضــح "بابــو" يف وقــت ســابق رحيلــه عــن صفــوف أتاالنتــا يف يناير 
الجاري يف أعقاب مشكلته مع جيانبيريو غاسربيني، املدير الفني 

للفريق.
ووفقــا ملــا ذكــره موقــع "كوريــريي ديللــو ســبورت"، اإليطــايل، فــإن 
لكــن  غوميــز،  مــع  للتوقيــع  يــورو  ماليــن   10 لدفــع  جاهــز  الهــالل 

الالعب مل يبد أي موافقة رسمية عىل العرض حتى اآلن.
بينــا أكــد موقــع "توتــو مريكاتو ويــب"، أن الالعب يرفض النظر يف 

العروض الخارجية مفضاًل االستمرار يف الدوري اإليطايل. 
ورفــض الالعــب عروضــا مــن األنديــة األمريكيــة والقطريــة ويفضــل 
إقليــم  يف  األجــواء  عــىل  أرستــه  العتيــاد  نظــرا  إيطاليــا  يف  البقــاء 
يف  منافــس  لنــاد  بيعــه  اآلن  حتــى  ناديــه  يرفــض  بينــا  لومبارديــا، 

الدوري املحي.
غوميــز انضــم إىل أتاالنتــا اإليطــايل يف 2014 قادما من ميتاليســت 

خاركيف األوكراين وميتد عقده مع النادي حتى يونيو 2022.
وشــارك غوميــز مــع أتاالنتــا اإليطــايل يف 16 مبــاراة هــذا املوســم 

وسجل 6 أهداف وصنع 5 متريرات حاسمة.
ومنذ انضامه إىل أتاالنتا خاض األرجنتيني 252 مباراة سجل 59 

وصنع 71.

شنغهاي/)أ ف ب(:
الســابق  اإلنجليــزي  ســيتي  مانشســرت  نجــم  ســون جيهــاي  الصينــي  اتهــم 
املدربــن األجانــب بالذهــاب إىل الصــن مــن أجــل املــال فقــط، معتــربا 
أنهــم ال يقدمــون الكثــري ملســاعدة البــالد عــىل تحقيــق أحالمهــا بالتأهــل 

اىل كأس العامل.
ويــأيت كالم جيهــاي بعــد أســبوع مــن تعيــن نــادي بكن غــوان يف الدوري 
االخــري  عــزا  مــا  بيليتــش  ســالفن  الكــروايت  املــدرب  املمتــاز  الصينــي 

لالعرتاف أن "املوارد املالية" لعبت دورا يف هذه الخطوة.
وأصبح املدير الفني الســابق لوســت بروميتش ألبيون اإلنجليزي أحدث 
مــدرب اجنبــي يف الــدوري الصينــي، لينضــم إىل اإليطــايل فابيــو كانافــارو 

يف غوانغجو إيفرغراندي واإلسباين رافايل بينيتيز يف داليان برو.
وقــال جيهــاي املدافــع الســابق لســيتي بــن العامــن 2008-2002 يف 
مقابلــة تلفزيونيــة هــذا األســبوع "يــأيت املدربــون األجانــب إىل الصــن 

لغرض بسيط للغاية: الراتب املايل".
وتساءل الالعب السابق البالغ حاليا 43 عاما "ما الذي يأتون من أجله؟ 

هل يريدون تحسن مستوى كرة القدم الصينية؟ ثم ماذا فعلوا؟".
عــىل الرغــم مــن تقييمــه الــالذع، اعــرتف جيهــاي "لــو كنــت مدربــا لفعلــت 

اليشء نفسه، الناس أغبياء ولديهم الكثري من املال، فلا ال؟".
األخــرية  الســنوات  الصينــي ســمعة طيبــة يف  الــدوري  أنديــة  واكتســبت 
أوســكار  الربازيــي  مثــل  العبــن  عــىل  خاصــة  الباهــظ،  اإلنفــاق  بســبب 

البالغة قيمته 60 مليون يورو.
األزمــة  بعــد  للرواتــب  ســقفا  الصينيــة  القــدم  كــرة  ســلطات  وفرضــت 
االقتصاديــة الناشــئة عــن تفــيش فــريوس كورونــا املســتجد، وقــال جيهاي 
"يف العديد من فرق الدوري، الالعبون األجانب يحتاجون فقط للهجوم 
وليــس الدفــاع، لكــن هــذه ليســت كــرة القدم، ليس هذا هــو االتجاه الذي 

يجب أن يسلكه تطوير اللعبة".
وأضاف الالعب الدويل الســابق، الذي يشــغل اآلن منصب نائب رئيس 
االتحاد الصيني يف منطقة شينجيانغ "من املحتمل أن يحقق لك الفوز 

هذه املرة، لكنه سيجعل كرة القدم الصينية أسوأ وأسوأ".

لندن/)أ ف ب(:
الــدوري  لرابطــة  التنفيــذي  الرئيــس  حــّذر 
مــن  الفــرق  ماســرتز  ريتشــارد  اإلنجليــزي 
عــدم االلتــزام بربوتوكــول فــريوس كورونــا 

املستجد
أنديــة  عــىل  يتعــّن  إنــه  ماســرتز  وقــال 
الــدوري اإلنجليــزي لكــرة القــدم أن تكــون 
مثــاال يحتــذى بــه يف االلتــزام بالربوتوكــول 

أو املخاطرة يف العقوبات.
املــايض  االســبوع  الرابطــة  وأرســلت 
فيهــا  تطلــب  لالنديــة  توجيهــات جديــدة 
مــن الالعبــن تخفيــف احتفاالتهــم، مثــل 
وتجنــب  االهــداف  تســجيل  بعــد  العنــاق 

املصافحة وتبديل القمصان.

اىل  برســالة  التوجيهــات  ماســرتز  اتبــع 
عــىل  لقدرتنــا  محظوظــون  "نحــن  االنديــة 
مســابقتنا  وتقديــم  باللعــب  االســتمرار 
للجاهــري يف منازلهــم يف مختلــف انحاء 

العامل".
تابــع "هــذا يجلب تدقيقا إضافيا ويتعن 
عىل الربميريليغ ان تكون رائدة يف وضع 

منوذج صحيح يجب اتباعه".
يونايتــد  مانشســرت  العبــو  يتلــق  ومل 
تســجيل  بعــد  احتفلــوا  اذ  الرســالة، 
عــىل  الفــوز  هــدف  بوغبــا  بــول  الفرنــي 
لينفــردوا  أمــس،  أول  )-1صفــر(  برينــي 
اقــرب  عــن  نقــاط   3 بفــارق  بالصــدارة 

منافسيهم.

غونــار  أويل  الرنوجــي  املــدرب  قــال 
بــكل  "ســنقوم  املبــاراة  بعــد  سولســكيار 
مــا يف وســعنا لاللتــزام باالرشــادات ألننــا 

جميعا نريد استمرار كرة القدم بأمان".
مــن  جديــدة  ســاللة  بريطانيــا  وتواجــه 
للعــدوى،  قابليــة  أكــرث  "كورونــا  فــريوس 
غــري  واملتاجــر  املــدارس  أغلقــت 
عــىل  املواطنــن  حــث  وتــم  الرضوريــة 

العمل عن ُبعد.
االصابــات  يف  الكبــري  االرتفــاع  وبرغــم 
والوفيات االسبوع املايض، أجلت رابطة 
النخبــة،  دوري  مباريــات  بعــض  الــدوري 
فيــا ارتفــع عــدد املباريــات املؤجلــة يف 

املستويات الدنيا.

زيدان يتمسك ببقاء إيسكو ومارسيلو مع ريال مدريد

برشلونة يسعى للتعاقد 
مجانًا مع أغويرو

رئيس رابطة الدوري اإلنجليزي يحذر من عدم التزام البروتوكول الطبي

بابو غوميز
الهالل السعودي يرصد 

10 ماليين يورو لضم

اتهامات للمدربين األجانب 
في الدوري الصيني 
بالسعي خلف المال
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)30( وفاة  ... 

تحذير من تدهور  ... 

)26( وفاة  ... 

بعودة طلبة االبتدايئ  ... 

مقاومون يتصدون لتوغل  ... 

قمع احتجاجات يف النارصة 
رفضًا لزيارة نتنياهو

النارصة/ فلسطني:
قمعــت رشطــة االحتــال اإلرسائيــي أمــس احتجاجــات وســط مدينــة النــارصة يف 
األرايض املحتلة عام 1948؛ خرجت رفًضا لزيارة رئيس حكومة االحتال بنيامني 
نتنياهــو. وجــاءت االحتجاجــات تلبيــة لدعــوة القــوى الوطنيــة يف مدينــة النــارصة، 
أكــر مدينــة فلســطينية يف شــال األرايض املحتلــة، لرفــض زيــارة نتنياهــو التــي 
تأيت يف إطار محاوالته حشد أصوات عربية لصالحه يف االنتخابات التي ستجرى 
ا  فلســطينيًّ  15 مــن  أكــر  االحتــال  رشطــة  واعتقلــت  املقبــل.  آذار  مــارس/  يف 
مــن بينهــم قيــادات سياســية وناشــطون، يف وقــت قمعــت املتظاهريــن بالــرب 
نــواب "الكنيســت"  ورش امليــاه العادمــة، مــا أدى إىل إصابــة العــرات، منهــم: 
اإلرسائيي امطانس شحادة، وعايدة توما سليان، وهبة يزبك، وسندس صالح، 
والنائب الســابق جال زحالقة. وشــملت االحتجاجات إرضاًبا مفتوًحا دعت إليه 
املجالــس املحليــة والبلديــات العربيــة يف أرايض الـــ48، يف مايــو/ أيــار املايض؛ 
تنديدا بقرارات حكومة االحتال التي منحت أقل من %2 من املساعدات التي 
اليهوديــة ملواجهــة الخســائر بســبب تفــي فــروس كورونــا.  منحتهــا للبلديــات 
وأكــدت القــوى الوطنيــة يف الدعــوة التــي وجهتهــا للمواطنــني باملدينــة، رضورة 
إبقــاء "النــارصة نظيفــة مــن األحــزاب الصهيونيــة"، وأن "الــوالء لألحــزاب الصهيونيــة 
نشــاز". وكانــت صحيفــة "إرسائيــل اليــوم" العريــة املقربــة مــن نتنياهــو، ادعت أن 
رئيس بلدية النارصة عي سّام، سيرتشح النتخابات الكنيست ضمن قامئة حزب 
"الليكــود" بقيــادة نتنياهــو، األمــر الــذي مل يؤكــده أو ينِفــه ســّام. وكانــت تقاريــر 
واســعة  إعاميــة  حملــة  لخــوض  يخطــط  "الليكــود"  حــزب  أن  كشــفت  إرسائيليــة 
النطــاق يف املجتمــع العــريب، لتجنيــد الدعــم يف دوائــر معينــة لصالــح نتنياهــو، 
حيث أظهرت اســتطاعات الرأي األخرة تراجًعا يف قوة الحزب بعد االنشــقاقات 
التــي شــهدها مؤخــًرا. ومــن املتوقــع أن يطلــق "الليكــود" حملــة واســعة النطــاق يف 
املجتمــع العــريب تحــرّض عىل القامئــة العربية.ويرى "الليكود" أنه ميكن الحصول 
عــىل مقعــد أو نصــف مقعــد مــن املجتمــع العــريب بتجنيــد املــوارد، حيــث تحــدث 
نتنياهــو عــن الحاجــة إىل تخفيــض أســعار الرحــات إىل الســعودية، كــا أعلــن أنــه 

سيقوم بجولة يف قرى عربية بغرض تجنيد مؤيدين.

معــه   لتعــود  واحــدة،  طاولــة  عــىل  طالبــة  كل 
"كورونــا"  جائحــة  غيبتــه  مشــهد  لحمــة  أمــس 
عــن املعلمــة والطالبــات والذي يشــكل أســاس 
العملية التعليمة خاصة يف املرحلة االبتدائية 
يف  الدراســة  انتظــام  عــودة  بعــد  األساســية، 

املراحل االبتدائية يومني أسبوعًيا.
قابلتنا مدرســة اللغة االنجليزية نجاء العي 
بوجه تعلوه ابتسامة مرقة سعيدة بهذا الجو 
فيهــا  اســتمعنا  دقائــق  خمــس  بعــد  التفاعــي 
لجــزء مــن الحصــة األوىل يف الصــف الخامــس 
قالــت  للبنــات،  األساســية  الفــارايب  مبدرســة 
بعفويــة: "هيــك بكــون أفضل، الطالبــة قدامنا، 
واحنــا  وتشــوفنا  بكلمــة،  كلمــة  معــك  بتابــع 

بنرح وهاي طريقة اسهل بكتر بالرح".
الطالبــة   تضــع  الفصــل  طــاوالت  إحــدى  عــىل 
مــرام قويــدر أدوات التعقيــم الازمــة لحايتهــا 
من انتقال العدوى، وبدت سعيدة يف ضحكة 
ســبقت صوتهــا: "هنــا اســتطيع الدراســة أمــام 
الدراســة،  أجــواء  وتشــجعك  بنظــام  املعلمــة 

وتعود يف للمنزل لتثبيت الواجبات".
ال "غنى عن المعلم والطباشورة"!

داخــل إحــدى فصــول مدرســة الفــارايب، تخــط 
عــىل  "َفــَراْش"  كلمــة  افتيحــة  آالء  املعلمــة 
اللــوح وبعــد أن ميــزت حــرف "الشــني" باللــون 
الــوردي، اســتدارت ملقيــًة ســؤالها عــىل طلبــة 
الصف األول: "أين وقع حرف الشــني!؟"، قبل 
أن تنتهــي املعلمــة مــن ســؤالها تطايــرت أيــدي 
إذنهــا  أخــذ  يف  يتســابقون  الهــواء  يف  الطلبــة 
لإلجابــة، قبــل أن ترســخ املعلومــة يف أذهانهم 
برســم الحــرف يف الهــواء ونطــق الكلمــة بشــكل 
اســا  عليهــم  واملنــاداة  مــرات،  عــدة  موحــد 
بالكلمــة،  الحــرف  موضــع  تحديــد  يف  اســا 
مشــهد عــادة لحمتــه بعــد انقطــاع حبالــه نتيجــة 

جائحة كورونا وإغاق املدارس.
الــدرايس  الصــف  بنفــس  املقاعــد  أحــد  عــىل 

يف  الفاصــل  الســياج  قــرب  ثكناتهــم  خلــف 
مدينــة  رشق  والفراحــني  الفخــاري  منطقتــي 
خــان يونــس، وبــدأت بأعال تجريف ومتشــيط 
املزارعــني يف  حيــاة  تهديــد  مــع  املــكان،  يف 

املنطقة، وإتاف مزروعاتهم.
وألقــت قــوات االحتــال مناشــر طالبــت فيهــا 
ســوف  وإال  محاصيلهــم  بحصــد  املزارعــني 
تجرفها، بذريعة أنها باتت قريبة 100 مرت من 
نــار  إطــاق  ذلــك  الفاصــل، وصاحــب  الســياج 

متقطع وقنابل دخانية بكثافة.
للقــوات  ذلــك، تصــدى مقاومــون  يف غضــون 
املتوغلة وأطلقوا النار تجاهها، وذكرت القناة 
12 العريــة أن أرضاًرا وقعــت يف نافــذة جرافــة 

عســكرية، بعــد تعرضهــا إلطــاق نــار مــن قنــاص 
فلسطيني.

والحًقــا قصفــت مدفعيــة االحتــال ثاث نقاط 
الجديــدة  عبســان  يف  للمقاومــة  تابعــة  رصــد 

والقرارة رشقي خان يونس.
الوطنيــة،  املقاومــة  كتائــب  أشــادت  بدورهــا 
الدميقراطيــة  للجبهــة  العســكري  الجنــاح 
لتحرير فلســطني، باســتهداف آليات االحتال 
لــه  لــن تســمح  املتوغلــة، مؤكــدة أن املقاومــة 
أبنــاء  بحــق  اليوميــة  اعتداءاتــه  باالســتمرار يف 
اليوميــة  التوغــل  عمليــات  وبخاصــة  شــعبنا، 

وتجريف أرايض املواطنني.
أن  عــىل  لهــا  بيــان  يف  الكتائــب  وشــددت 
والرتهيــب  القتــل  لسياســة  يرضــخ  لــن  شــعبنا 
اإلرسائيلية، وســيواصل مقاومته بكل أشــكالها 
ولجــم  ومســتوطنيه  االحتــال  ضــد  وأنواعهــا 

عدوانه املتواصل.
اقتحامات واعتقاالت

مّســاحني  طاقــم  اقتحــم  ثانيــة  جهــة  مــن 
إرسائيليــني بحراســة أمنيــة مشــددة، املســجد 
األقــى، ورشع يف إجــراء عمليات مســح لكل 

أجزاء املسجد وقبة الصخرة.
اإلرسائيــي  الطاقــم  بــأن  عيــان  شــهود  وأفــاد 
إلكــرتوين  ضــويئ  مســح  أجهــزة  اســتخدم 

وراء كامتهــا  ابتســامة جنــى ســكيك  تتخفــى 
فرحــة  وصــف  عــن  صوتهــا  تحجــب  مل  التــي 
العــودة للمدرســة تكســو مامحهــا كل خصــال 
الفــرح، بعفويــة: "مبســوطة كتــر اين رجعــت 

عىل املدرسة، اشوف معلمتي وصحبايت".
وتنهــدت،  راحــة  زفــرة  آالء  املعلمــة  أطلقــت 
قائــا: "ال غنــى عــن الســبورة واملعلــم، واليــوم 
نســتكمل مــا بدأنــاه يف التعليــم اإللكــرتوين"، 
ممزوجــة  كلــات  تصاحبهــا  ابتســامة  وتبعتهــا 
بالخــوف: "هنــاك متعــة بالتعليــم وخــوف عــىل 
عــودة  تكــون  أن  ونتمنــى  بيتــك  وأهــل  الطلبــة 
الفــارايب  مدرســة  مديــرة  تبــدي  فيــا  آمنــة". 
االبتدائيــة نعمــة الحواجــري رضاهــا عــن نســبة 
حضــور طابهــا يف اليــوم األول، والتــي فاقــت 
يف تقديرهــا %82 مــن اجــايل عــدد الطــاب 
البالــغ 571 طالبــا وطالبــة، موضحــة أن الهيئــة 
وقامــت  يومــني  قبــل  اجتمعــت  التدريســية 
بتأهيــل وتحضــر الصفوف وتنظيفهــا وتهيئتها 

الستقبال الطلبة.
منــى صبــاح وبســنت العقــاد وســارة البلبيــي 
ثــاث طالبــات مــن الصف الســادس، تشــابهت 
للمدرســة  العــودة  بفرحــة  املمزوجــة  إجابتهــن 
اإللكرتونيــة  الدراســة  أجــواء  مــن  والخــروج 
بالعــودة  "ســعيدة  منــى:  تقــول  املنــزل،  مــن 

واشتقت ملدرستي وصديقايت".
يف  أثناء جولتك ملدرسة املعتصم االبتدائية 
يلفــت  الفــارايب،  ملدرســة  املجــاورة  للبنــني 
جيــًدا،  واملنظفــة  الامعــة  أرضيتهــا  انتباهــك 
تتعــاىل  التعقيــم،  رائحــة  األرض  مــن  تنبعــث 

أصوات املعلمني وهي تزور مسامعك.
درجــة  مينــح  شــامية  بســام  املدرســة  مديــر 
لصحيفــة  قائــا  الحضــور،  ملســتوى  االمتيــاز 
"فلســطني: "الحظــت التــزام الطلبــة  بإجراءات 
املحافظــة  عــىل  حريصــون  ونحــن  الوقايــة، 
عــىل مســافة التباعــد بــني الطلبــة، والوضع يف 

متطورة.
عمــر  الشــيخ  األقــى  املســجد  مديــر  وقــال 
اإلســامية يف  األوقــاف  دائــرة  إن  الكســواين: 
املســاحني  اقتحــام  عــىل  اعرتضــت  القــدس 
مســح  أجهــزة  ومعهــم  املســجد  اإلرسائيليــني 

ضويئ بحراسة رشطة االحتال.
وأوضــح الكســواين يف ترصيحــات صحفيــة أن 
املســح  أعــال  أن  تّدعــي  االحتــال  ســلطات 
ُتجرى ألغراض ســياحية، مؤكًدا رفض تدخلها 

يف املسجد املبارك.
املســؤولية  كامــل  االحتــال  ســلطات  وحمــل 
األقــى،  املســجد  بحــق  االنتهــاك  هــذا  عــن 
مناشًدا الحكومات العربية واإلسامية العمل 
بهــا  يقــوم  التــي  االنتهــاكات  وقــف  أجــل  مــن 

االحتال ضد املسجد.
إىل ذلــك أصيــب الشــاب ســند الرواشــدة مــن 
جــراء انفجــار لغــم مــن مخلفــات االحتــال يف 
بلــدة الســموع جنــوب الخليل، مــا أدى إىل برت 
يــده، وأصابــت قــوات االحتــال الشــاب عبــد 
الرحمــن برقــان بالرصاص يف أثناء وجوده قرب 
الحرم اإلبراهيمي، ومن ثم اعتقلته إىل جانب 
حمــات  أثنــاء  يف  طفــل،  بينهــم  مواطًنــا   27

مداهمــة وتفتيــش وماحقــة مبناطــق متفرقــة 
يف الضفة الغربية والقدس املحتلتني.

ففي القدس، اندلعت مواجهات بني الشــبان 
عقــب  الطــور،  بلــدة  يف  االحتــال  وقــوات 
اقتحامهــا مســاء أمــس، واعتقلــت يف أثنائهــا 
محمــد أبــو الهــوى، وخليــل أبو الهــوى، وأرشف 
غيــث، وإبراهيــم أبو الهوى، وداود أبو حطب، 
وفــادي أبــو الهــوى، وآدم أبــو الهــوى، وتامــر أبــو 

الهوى.
االحتــال  قــوات  اعتقلــت  الضفــة،  ويف 
عــىل حاجــز  عاًمــا(   18( غيــث  الديــن  محيــي 
وكتيبــة  ســكيًنا،  حيازتــه  بزعــم  العســكري   60

العامــي )19 عاًمــا(، وعبــد اللــه زعاقيــق )20 
ومعتــز  عاًمــا(،   31( طميــزي  وغســان  عاًمــا(، 
النتشــة،  ومصعــب  عاًمــا(،   24( العســود 

املدرســة آمــن رمبــا يزيــد عــن درجــة األمان يف 
البيوت".

محمــد  العربيــة  اللغــة  مــدرس  يــرح  بينــا 
االبتــدايئ،  الخامــس  الصــف  يف  العــي 
لطابــه، يقــوم مبتابعــة حــل الطلبــة املتغيبــني 
عــن التعليــم اإللكرتوين للتعينات التي وزعتها 
املدرسة لتقييمهم، ويضيف: "قمنا بتعويض 
الطلبــة الذيــن مل يلتحقــوا بالتعليــم اإللكرتوين 
والوجاهــي قبــل الجائحــة، بتقديــم أوراق عمــل 
واختبــارات وجاهيــة حتــى يتســنى لنــا انصــاف 

جميع الطلبة".
إجراءات "صارمة"!

الدوليــة  العاقــات  عــام  مديــر  إفــادة  بحســب 
معتصــم  والتعليــم  الرتبيــة  بــوزارة  والعامــة 
املينــاوي، فقــد اســتقبلت الــوزارة أمــس نحــو 
األول  الصــف  مــن  وطالبــة  طالــب  ألــف   130

وفــق  االبتــدايئ،  الســادس  حتــى  األســايس 
يومــني  بــدوام  صارمــة"،  "وقائيــة  إجــراءات 

أسبوعًيا.
بــأن   " "فلســطني"  لصحيفــة  املينــاوي  يؤكــد 
الطلبــة  أبنائهــا  صحــة  يف  تتهــاون  ال  الــوزارة  
وبأنهــا ومــن خــال لجان املتابعــة، فإن التقارير 
التعليمــة  العمليــة  ســر  حــول  وصلتهــم  التــي 
يدعوهــا  وهذامــا  لهــا  املخطــط  وفــق  جــاءت 
املراحــل  يف  الطلبــة  الســتقبال  لاســتعداد 
األخــرى، وال يكــون ذلــك إال بتوصيــات اللجــان 

العليا للطوارئ.
فرايــر/   23 ســينتهي يف  الفصــل  أن  وأوضــح 
الطــاب  ســيخضع  وخالــه  القــادم،  شــباط 
وأن  الطالــب،  ســيقيم  عليــه  وبنــاء  الختبــارات 
الذيــن  للطلبــة  تعيينــات  وضعــت  الــوزارة 
واتبعــت  اإللكــرتوين،  بالتعليــم  يلتحقــوا  مل 
اجــراءات يف التباعــد بحيــث ال يزيد كل فصل 
عن عرين طالًبا، مع استقدام رشكات نظافة 

للتأكد من تعقيم وغسل مرافق املدرسة.

وســائد ســدر ويبلغان من العمر 17 عاًما، من 
الخليل.

كــا اعتقلــت قــوات االحتــال الطفــل محمــد 
وشحة من رام الله، ويزن أبو عي )24 عاًما(، 
دبــك  ومجاهــد  عاًمــا(،   32( دبــك  وســامة 
)30 عاًمــا( مــن طوبــاس، ورامــز الهرميــي )23 

عاًما( من بيت لحم، والشقيقني لؤي ومحمد 
الــرب،  أبــو  وأمــر  زكارنــة،  الصفــوري، وهاشــم 
وبهــاء كميــل، وحمزة أبو حســن، ونضال زكارنة 

من جنني.
تجريف واعتداءات

زراعيــة،  أرايض  االحتــال  آليــات  وجرفــت 
واقتلعــت أشــجاًرا رشق بلــدة بيــت أمــر شــال 

الخليل.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن جرافــات االحتال 
جرفــت نحــو 8 دومنــات، واقتلعــت أكــر مــن 
80 شــجرة زيتــون ولوزيــات يف منطقــة القــرن 

رشق البلدة، للمواطن عصام أبو عياش.
الخطــاط  مطبعــة  االحتــال  قــوات  واقتحمــت 
رشق  العيزريــة  بلــدة  يف  الريــش  أبــو  عامــر 
محتوياتهــا،  مــن  جــزًءا  وحطمــت  القــدس، 

واستولت عىل الجزء اآلخر.
وقــال أبــو الريــش: إن قــوات االحتــال داهمت 
مطبعتــه وحطمــت محتوياتهــا، وخلفــت دماًرا 
ماكينــات  عــىل  اســتيائها  قبــل  فيهــا،  كبــًرا 

الطباعة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها.
وبشــأن انتهاكات املســتوطنني، أصيب مسن 
املســتوطنني  اعتــداء  عقــب  بالــرأس  ونجلــه 
وجنــود االحتــال عليهــا بالرب املرح، يف 
خربــة الطويــل رشق قريــة عقربــا جنــوب رشق 

نابلس، أمس.
وأفــاد شــهود عيــان بأن عدًدا من املســتوطنني 
عــىل  بالــرب  اعتــدوا  االحتــال  وجنــود 
املواطنــني الذيــن بــدؤوا بحراثــة أراضيهــم يف 
الخربــة، مــا أدى إىل إصابــة أب وابنــه مــن قريــة 
املجدل بجروح يف الرأس، ُنقا يف إثرها إىل 

املستشفى لتلقي العاج.

وذكــرت أن إجــايل تراكمــي املصابــني منذ تفي الوباء يف مارس/ آذار 
وفــاة،  نشــطة، و462  7323 حالــة  منهــا  إصابــة،   46524 بلــغ  املــايض 

و38739 حالة متعافية.
وأشــارت إىل أن 197 حالــة تخضــع للرعايــة الطبيــة يف املستشــفى، منها 

105 حاالت بني خِطرة وحرجة.

ويف الضفة أعلنت وزيرة الصحة بحكومة اشتية يف رام الله، مي الكيلة، 
الـــ24  21 وفــاة و541 إصابــة بفــروس كورونــا، و962 حالــة تعــاٍف يف 

ساعة األخرة.
وأوضحــت الكيلــة يف التقريــر اليومــي للحالــة الوبائيــة يف فلســطني، أنــه 
الوفيــات ُســجلت يف الخليــل )4(، بيــت لحــم )4(، جنــني )1(، رام اللــه 

والبرة )3(، سلفيت )3(، طولكرم )1(، نابلس )3(، القدس )2(.
وأضافــت أن اإلصابــات الجديــدة ســجلت يف قلقيليــة )18(، ســلفيت 
)23(، نابلــس )56(، جنــني )48(، طولكــرم )43(، رام اللــه والبــرة )71(، 

الخليــل )39(، طوبــاس )5(، بيــت لحــم )26(، أريحا واألغوار )7(، مدينة 
 4717 أجــري  أنــه  إىل  الفتــة   ،)28( القــدس  ضواحــي   ،)177( القــدس 

فحًصا.
وبينت أن نسبة التعايف من فروس كورونا يف فلسطني بلغت 90.4%، 
ونسبة اإلصابات النشطة %8.5، والوفيات %1.1 من مجمل اإلصابات.

ولفتت إىل وجود 93 مصاًبا يف غرف العناية املكثفة، بينهم 25 مصاًبا 
موصولني بأجهزة التنفس االصطناعي.

وأفــادت وزارة الخارجيــة واملغرتبــني بحكومــة اشــتية، بتســجيل حالــة وفاة 
و34 إصابة بفروس كورونا يف صفوف الجالية الفلسطينية حول العامل.

املايض، بلغ 512869 إصابة، منها 78215 حالة نشطة، و3770 حالة 
وفاة.

وأشــارت إىل أن 1760 مصاًبــا يرقــدون يف املستشــفيات، بينهــم 1043 
مصاًبا يف حالة الخطر، إىل جانب 262 مصاًبا موصولني بأجهزة التنفس 

االصطناعي. 

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر غرب مدينة غزة، أن األرسى يف ســجون 
)٤( يف ســجن  قســم  وبخاصــة  تفــي كورونــا،  بفعــل  يعانــون  االحتــال 
"رميــون" الــذي ميكــث فيــه أكــر مــن ٩٠ أســًرا، يعــاين أكر مــن ٤٠ منهم 

أمراًضا مختلفة مثل السكري والضغط، وغالبيتهم من كبار السن.
وأكــد أن حيــاة األســر داخــل الســجن تختلــف عــن الحيــاة خارجهــا، حيــث 
الغــرف، وال يتعــرض للشــمس وال تهويــة  العاليــة داخــل  الرطوبــة  يعــاين 

مناسبة، ما يؤدي إىل إضعاف املناعة لدى األرسى.
وأوضــح أن عــدد األرسى املصابــني بكورونــا داخــل الســجون تجــاوز ١٩٠، 
وسط إهال طبي من إدارة سجون االحتال، داعًيا إىل رضورة حايتهم 
وتقديــم مــا يلــزم مــن ســبل الوقايــة مــن الوبــاء، يف ظــل اإلهــال املتعمــد 

ألحوالهم الصحية واملعيشية.
وشــدد عىل رضورة مارســة املؤسســات الدولية الضغط عىل االحتال 
لتطبيــق مــا ورد يف املواثيــق واملعاهــدات الدوليــة مــن تقديــم العــاج 
املناســب بــإرشاف مــن "الصليــب األحمــر" ووزارة الصحــة الفلســطينية، 
مطالًبــا بالتواصــل مــع األرسى املحجوريــن يف ظــروف غامضة واالطمئنان 

عىل حياتهم.

الوسطى/ فلسطني:
قضت محكمة بداية دير البلح وســط قطاع غزة، 
أمس، يف أربع قضايا قتل، أســندت إليهم تهمة 

القتل قصًدا ومن غر قصد.
وحكمــت محكمــة بدايــة ديــر البلــح بالحبــس 10 
ســنوات، عــىل مواطَنــني أســندت النيابــة العامــة 
قانــون  ملــواد  قصــًدا خاًفــا  القتــل  تهمــة  إليهــا 
الفلســطيني ســنة ١٩٣٦، وذلــك يف  العقوبــات 

قضية مقتل املواطن إبراهيم رشيف قديح.
نــات  للبيِّ اســتمعت  أن  بعــد  املحكمــة  وقــررت 
واملرافعــات تعديــل التهمة األوىل لتصبح القتل 
عــن غــر قصــد باالشــرتاك، خاًفــا لنــص املــادة 
٢١٢ و٢١٣ و٢٣ من قانون العقوبات سنة ١٩٣٦.

وأدانــت هيئــة املحكمــة املداَنــني بباقــي التهــم 
املغــدور  مقتــل  قضيــة  يف  إليهــا  املســندة 
بالحبــس  مبعاقبتهــا  حكمــت  حيــث  قديــح، 
مــدة 10 ســنوات مــع النفــاذ، تخصــم منهــا مــدة 
التوقيــف، وتغريــم كل واحــد منهــا بغرامة مالية 
مــع  أشــهر،   3 الحبــس  أو  شــيقل   ٥٠٠٠ قدرهــا 
مصــادرة األســلحة املضبوطــة، وذلــك عــن تهمــة 
القتل عن غر القصد باالشــرتاك، وحيازة ســاح 
نــاري مــن دون ترخيــص ومبناســبة غــر مروعــة، 
وإطــاق النــار يف منطقــة مأهولــة بالســكان خاًفا 
ملواد القانون الفلسطيني. وقد جاء الحكم بعد 
إلزام النيابة العامة تقديم بّيناتها واتخاذ اإلجراء 

القانوين الازم.

غزة/ فلسطني:
عــّدت كتلــة التغيــر واإلصــاح الرملانيــة موقــف 
الطيــار التونــي منعــم صاحــب الطابــع "تعبــًرا 
عــن النبــض الحقيقــي لألمــة"، حيــث رفض قيادة 
االحتــال  دولــة  إىل  اإلمــارات  مــن  جويــة  رحلــة 

اإلرسائيي.
مشــر  النائــب  الكتلــة  باســم  املتحــدث  وقــال 
إىل  وإكبــار  إجــال  بتحيــة  "نتوجــه  املــرصي: 
رفــض  الــذي  الطابــع  صاحــب  التونــي  الطيــار 
اإلقاع بالطائرة اإلماراتية نحو الكيان الصهيوين، 
ه جرميــة  وعــر عــن رفضــه القاطــع للتطبيــع بعــدِّ
دينية وقومية بحق فلســطني، واصطفاًفا بجانب 

االحتال".

والحبــس  بالــراءة  حكــًا  املحكمــة  قضــت  كــا 
والغرامــة عــىل مواطنــني أســندت النيابــة العامــة 
قانــون  ملــواد  خاًفــا  قصــًدا  القتــل  تهمــة  إليهــم 
الفلســطيني ســنة ١٩٣٦، وذلــك يف  العقوبــات 

قضية مقتل املواطن رامي محمد فياض.
وقررت املحكمة بعد ساع البينات واملرافعات 
تعديــل التهمــة األوىل املســندة للمتهمــني مــن 
األول حتــى الثالــث لتصبــح القتــل عــن غــر قصد 
باالشــرتاك خاًفــا لنــص املــادة ٢١٢ و٢١٣ و٢٣ 
مــن قانــون العقوبــات ســنة ١٩٣٦، وبــراءة املتهــم 
الرابــع مــن التهمة األوىل املســندة إليه يف الئحة 

االتهام. 
وأدانت هيئة املحكمة املتهمني من األول حتى 
الئحــة  يف  إليهــم  املســندة  التهــم  بباقــي  الرابــع 
االتهــام، حيــث حكمــت مبعاقبــة املتهمــني مــن 
األول حتــى الثالــث بعــد تعديــل التهمــة لتصبــح 
القتل عن غر قصد باالشرتاك، واالكتفاء مبدة 
توقيفهــم وتغريــم كل واحــد منهــم بغرامــة ماليــة 
بــداًل  أشــهر   ٣ الحبــس  أو  شــيقل   ١٠٠٠ قدرهــا 
منهــا، وحكمــت بــراءة املتهــم الرابــع عــن تهمــة 
القتل عن غر القصد ومعاقبته بالحبس ٦ أشهر 
وتغرميــه  ســنوات،   3 ملــدة  التنفيــذ  وقــف  مــع 
بغرامــة ماليــة قدرهــا 5٠٠٠ شــيقل أو الحبــس 3 
أشــهر بــداًل منهــا، وذلــك عن تهمة املشــاجرة يف 

مكان عام.
وجــاء الحكــم بعــد قــرار املحكمــة بتعديــل التهمة 

أمــس،  للكتلــة  بيــان  يف  املــرصي  وأضــاف 
يف  يعمــل  الــذي  التونــي  الطيــار  موقــف  أن 
الخطــوط اإلماراتيــة، تعبــر عــن النبــض الحقيقي 
الهرولــة  لحالــة  الرافضــة  شــعوبها  وإرادة  لألمــة 
األنظمــة  بعــض  متارســها  التــي  التطبيــع،  نحــو 
الدينــي  وإرثهــا  األمــة  تاريــخ  عــىل  انقــاب  يف 
بجانــب  واضــح  اصطفــاف  يف  بفلســطني، 
حقوقنــا  حســاب  عــىل  لــه  واالنحيــاز  االحتــال، 

التاريخية وثوابتنا الرعية.
وتابع أن هذا املوقف أمل الشــعب الفلســطيني 
فلســطني  لتبقــى  واإلســامية،  العربيــة  بأمتيــه 
رضورة  مؤكــًدا  شــعوبها،  وجــدان  يف  حــارضة 
العمــل عــىل نرصتهــا بــكل الســبل، والتعبــر عــن 

األوىل للمتهمــني لتصبــح القتــل عــن غــر قصــد 
باالشــرتاك بعــد إدانــة النيابــة العامــة لهــم بالقتــل 
قصًدا، وإلزام النيابة العامة تقديم كامل بّيناتها 

واتخاذ اإلجراء القانوين الازم.
ويف القضيــة الثالثــة حكمــت بانقضــاء الدعــوى 
الجزائية باملصالحة ودفع غرامة مالية يف قضية 

قتل املواطن عاصف جهاد أبو مدين.
الجزائيــة  الدعــوى  بانقضــاء  حكمــت  حيــث 
باملصالحــة يف قضيــة مقتــل املواطــن أبــو مديــن 
غــر  عــن  القتــل  تهمــة  عــن  ع"  "أ.  املتهــم  بحــق 
ترخيــص  دون  مــن  نــاري  ســاح  وحيــازة  قصــد، 
ويف مناســبة غر مروعة بعد دفع غرامة مالية 
قدرها ٢٠٠٠ شيقل، مع مصادرة األسلحة وأداة 

الجرمية.
ويف القضيــة الرابعــة، حكمــت بانقضــاء الدعــوى 
الجزائيــة باملصالحــة يف قضيــة مقتــل املواطنــة 
عــن  ر"،  "أ.  املتهــم  بحــق  رقعــة  أبــو  رزان خليــل 
تهمــة القتــل قصــًدا، وحيــازة مفرقعــات، والحــرق 
الجنــايئ واالعتــداء، بعــد دفع غرامة مالية قدرها 

1٠٠٠ دينار أردين.
وتعــد القضايــا األربــع من قضايــا الرأي العام التي 
يسعى القضاء إلنهائها وعدم إبقائها يف سجات 
بإلــزام  القضــاء  سياســة  ضمــن  وتــأيت  املحاكــم، 
أطراف الخصومة "النيابة العامة والدفاع" إجال 
بّيناتهــم، وعــدم إطالــة أمــد التقــايض؛ ســعًيا منــه 

لتحقيق مجتمع آمن بعيًدا عن الجرمية.

رفضهــم ولفظهــم هــذا االحتــال، وبخاصــة حالــة 
التطبيع معه، التي متثل "رذيلة دبلوماسية".

مــع  عاقاتهــا  دشــنت  التــي  األطــراف  ودعــا 
االحتــال وهرولــت نحــو التطبيــع معــه إىل إعــادة 
وتصويــب  التاريخيــة  الخطيئــة  هــذه  تصحيــح 
ال  أنهــم  وإدراك  فلســطني،  نــرصة  يف  مســارهم 
الحــرة  بشــعوبها  األمــة  وأن  ذواتهــم،  إال  ميثلــون 

بريئة من هذا الفعل املشني.
تعبــًرا  التونــي  الطيــار  موقــف  عــّدت  كــا 
للموقــف األصيــل لتونــس شــقيقة فلســطني التــي 
كانــت ومــا زالــت حــارضة للقضيــة الفلســطينية 
وداعمة ملسرة شعبنا ونضاله نحو االنعتاق من 

املحتل.

"بداية دير البلح" تحكم يف )4( قضايا قتل

"التغيري واإلصالح": موقف الطيار التونيس 
"النواب األمرييك" "صاحب الطابع" تعبري عن نبض األمة

يوافق عىل عزل ترامب
واشنطن/ وكاالت:

صــوت مجلــس النــواب األمريــي الــذي يســيطر عليــه الدميقراطيــون، مســاء 
أمس، لصالح املوافقة عىل عزل الرئيس املنتهية واليته دونالد ترامب.

وهــذه املــرة األوىل يف تاريــخ الواليــات املتحــدة التــي ُيصــّوت فيهــا عــىل 
إجراءات عزل رئيس للمرة الثانية يف أثناء فرتته الرئاسية.

كــا صــوت املجلــس باملوافقة عىل توجيــه اتهام لرتامب بـ"التحريض عىل 
مــن  الســادس  أنصــاره مبنــى "الكابيتــول" يف  مــن اقتحــام  التمــرد"، انطاًقــا 
ينايــر/ كانــون الثــاين الجــاري. ووافــق املجلــس عــىل إجــراءات عــزل ترامــب 
وأقــر الئحــة االتهــام ضــده. وقــد أيــد إجــراءات عــزل ترامــب 232 نائًبــا مقابــل 
197 يف تصويــت مجلــس النــواب. مــن جهــة أخــرى، صــّوت مجلــس النــواب 

عــىل املرحلــة اإلجرائيــة الثانيــة التــي تنظم إجــراءات التصويت عىل مروع 
قرار يتهم ترامب بالتحريض عىل التمرد، حيث مرر املجلس أول تصويت 
متهيدي بواقع 221 صوًتا مقابل معارضة 105 أصوات. وقدم 3 مرعني 
دميقراطيني مروع القرار الذي قد يتيح بدء إجراءات ملحاكمة ترامب يف 

الكونغرس، قبل 8 أيام فقط من انتهاء واليته.
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تجارب األمم تجارب أغيار
قــد ال يصلــح  مــا  لبيئــة  ومــا يصلــح  الخاصــة،  بيئــة تجربتهــا  لــكل 
لغريهــا، لــذا فــإن فكــرة اإلســقاط التلقــايئ لتجــارب اآلخريــن عــى 
بيئــة فلســطني ليــس عمــًا صحيًحــا، ويفتقــر للمنطــق، وللتاريــخ 
الذي يحدثنا عن صفات شخصية خاصة بكل أمة وبكل شعب. 
ولكــن الصــواب يكمــن يف أنــه مــن حق كل بيئة أن تأخذ بعًضا مام 
يناســبها مــن تجــارب البيئــات األخــرى عــى قاعــدة: الحكمة ضالة 

املؤمن، أينام وجدها فهو أحق بها.
الحركــة  تجربــة  إن  محــديث  قــول  أثارهــا  الفكريــة  املقدمــة  هــذه 
اإلسامية التونسية هي التجربة التي يجب عى غزة األخذ بها، 
وهو رمبا كان يشــري إىل تراجع حركة النهضة عن كريس القيادة 

يك تتفادى املؤامرات الداخلية والخارجية.
فلســطني  بــأن  املقــال  مقدمــة  يف  جــاء  مــا  هــو  عنــدي  والقــول 
ميكنهــا أن تأخــذ مــن التجربــة التونســية ما يناســب بيئة فلســطني 
التــي تختلــف عــن البيئــة التونســية، ال ســيام يف دائــرة االحتــال 
واملقاومــة، وميكــن للحركــة اإلســامية يف فلســطني أن تأخــذ من 
األخــرى،  األمــم  وتجــارب  الســودانية  والتجربــة  الرتكيــة،  التجربــة 

ولكن من الخطأ محاوالت االستنساخ لتجربة ما.
التجربــة  يف  التــي  الرتبيــة  عمــق  فيهــا  ليــس  التونســية  التجربــة 
املرصيــة، والتجربــة التونســية فيهــا تقــارب مــع الحزبيــة الغربيــة، 
واإلدارة السياســية الدميقراطيــة، وتعــاين الحالــة املرصيــة ضعًفا 

يف هذه األمور ذات العاقة بالحكم.
قــادة التجربــة املرصيــة دعــاة مــن الطــراز الفريــد، وهــم يف مجــال 
الحكــم تنقصهــم الخــرة والتجربــة بحكــم بيئتهــم اإلقصائيــة التــي 
يعانــون بســببها األمريــن عــى امتــداد مئــة عــام خلــت. لــذا ميكن 
أن تأخــذ مــرص مــا يفيدهــا يف هــذه الدائــرة مــن تجــارب اآلخريــن 

يف تركيا والسودان وإيران وتونس. 
 ويجــدر يف كل تجربــة أن يــدرك قادتهــا أن التجربــة ذات مكونات 
داخليــة، وأخــرى خارجيــة، وعليــه فــإن الضغــوط الخارجيــة عــى 
التجربــة التونســية تختلــف يف الحجم عــن الضغوط التي تتعرض 
الضفــة  إن  بــل  الفلســطينية،  التجربــة  أو  التجربــة املرصيــة،  لهــا 

تتعرص لضغوط عدائية تفوق ما تتعرض له غزة.
ونختــم وجهــة نظرنــا الفكريــة مبــا بدأنــا بــه وهــو:  إن الحكمــة ضالــة 
بهــا، واملؤمــن كّيــٌس فِطــٌن، ال  أينــام وجدهــا فهــو أحــق  املؤمــن 
كيس قطن. وتجارب األمم تجارب أغيار ال ثبات فيها وال خلود!

تركيا.. أكرث من )120(ألف 
سائح حلَّقوا بمناطيد 

كبادوكيا يف 2020
أنقرة/ األناضول:

مبناطيــد  حلقــوا  الذيــن  واألجانــب  املحليــني  الســياح  عــدد  بلــغ 
حرارية يف منطقة كبادوكيا الرتكية، 120 ألفا و917، خال العام 

2020، رغم تأثري جائحة كورونا العاملي.
وبحسب معلومات حصلت عليها األناضول من املديرية العامة 
للطريان املدين، فإن العام املايض شــهد تنظيم رحات مناطيد 
خال 128 يوما، بسبب تدابري الجائحة والظروف الجوية السيئة.

وتوقفــت جــوالت املناطيــد العــام املــايض يف 17 مــارس/ آذار، 
واســتؤنفت يف 23 أغســطس/ آب املــايض، بقــرار مــن املديريــة 

العامة للطريان املدين، وذلك يف نطاق تدابري مكافحة كورونا.
وقــال توفيــق أوملــاز، رئيــس اتحــاد مشــغيل املناطيــد يف املنطقــة 
لألناضــول، إن الجائحــة أثــرت عــى تنظيم جوالت املناطيد، معربا 
عن أمله يف أن تكون عمليات التطعيم بلقاح كورونا سبيا لعودة 

األنشطة السياحية.
وأشار إىل أن كبادوكيا هي إحدى املناطق األكرث تنظيام لرحات 
3 آالف  150 منطــادا يوميــا مــع تحليــق  بـــ  العــامل،  املناطيــد يف 

سائح.
وتشــتهر منطقــة "كبادوكيــا" التاريخيــة والســياحية مبدنهــا تحــت 
األرض، ومداخن الجنيات، أو ما يطلق عليه يف الصحارى العربية 
"موائد الشيطان"، والتي تشكلت نتيجة عوامل النحت والتعرية.

املحليــون  الســياح  يســتمتع  التاريخيــة،  األماكــن  إىل  وإضافــة 
واألجانب برؤية املناظر الخابة من السامء، عر رحات املناطيد 

التي تنترش يف كبادوكيا.

ماذا يحدث لجسمك 
عند كتم العطس؟

القاهرة/ وكاالت:
يقــوم بعــض األشــخاص ببعــض العــادات الســيئة التــي ميكــن إلحداهــا أن 
تســبب لــه أرضارا صحيــة خطــرة ومنهــا كتــم العطســة، التي يقــول باحثون 
إنهــا ميكــن أن تســبب الوفــاة. ويقــول تقريــر نرشتــه "بوابــة أخبــار اليــوم" 
املرصيــة، إن "كتــم العطــس مــن أخطــر العــادات التــي يقــوم بهــا اإلنســان 
ومــن املمكــن أن تــؤدي إىل الوفــاة"، مضيفــا: "حــذر باحثــون يف دراســة 
حديثــة مــن أن كتــم العطــس قــد يــؤدي إىل متــزق يف الحلــق أو يف طبلــة 
باألوعيــة  رضرا  يلحــق  النــادرة  الحــاالت  بعــض  "يف  وتابعــت:  األذن". 
الدمويــة الدماغيــة"، مشــريا إىل أن كتــم العطــس مــن خــال ســد األنــف 
أو إغــاق الفــم ميثــل حركــة خطــرية ال يجــب فعلهــا. ولفــت التقريــر إىل 

ذلــك  عــى  األمثلــة  إحــدى  أن 
الرابعــة  يف  رجــل  مــع  حدثــت 
نقلــه  تــم  العمــر  مــن  والثاثــني 
إىل قســم طــوارئ مستشــفى يف 
ليســرت يف إنجلرتا مع انتفاخ يف 
الجســم.  يف  حــادة  وآالم  الرقبــة 
إنــه  املريــض،  "قــال  وتابعــت: 
كان يشعر بآالم يف الرقبة بعدما 
حاول منع عطســة من خال ســد 
مشــرية  الفــم"،  وإغــاق  األنــف 
أن  أثبتــت  الفحوصــات  أن  إىل 
ضغط الهواء الذي نشأ عند كتم 
العطســة ســبب متزق يف أســفل 
يف  صعوبــة  عنــه  ونتــج  الحلــق، 

التكلم واملضغ".

األشعة فوق البنفسجية 
ُتسبِّب رسطاًنا نادرًا للعني

لندن/ وكاالت:
كشف علامء من جامعة مانشسرت، ومركز أبحاث الرسطان الريطاين، 
أن األشــعة فــوق البنفســجية تســبب نوعــًا نــادرًا مــن رسطــان العني، من 

خال تغريات جينية يف »ميانني ملتحمة العني«.
وأشار العلامء إىل أن العاجات املستخدمة لرسطان الجلد ميكن أن 

تعالج هذا النوع من الرسطان.
الرسطــان  أبحــاث  معهــد  مــن  ماريــه  ريتشــارد  الروفيســور  واســتخدم 
الرتكيــب  لفحــص  الكامــل«  الجينــوم  »تسلســل  املتحــدة،  باململكــة 
الجينــي لــألورام امليانيــة التــي تتطــور عــى امللتحمــة، وهــو الغشــاء 

املتخصص الذي يغطي الجزء األمامي من العني. 
ووجد العلامء أن تغريات جينية مامثلة يف عينات األنسجة املأخوذة 
مــن مــرىض رسطــان امللتحمــة، تشــابه التغــريات الجينيــة التــي تحــدث 

يف الورم املياين الجلدي.

بعد جنازته.. يعود لزوجته 
"المفجوعة" بوفاته

تيجوسيجالبا/ وكاالت:
يف حادثــة غريبــة شــهدتها هنــدوراس، عــاد رجــل لعائلتــه بعــد مــرور 

أربعة أيام عى جنازته، األمر الذي سبب لزوجته صدمة كبرية.
وتعود الحادثة إىل آخر شهر ديسمر املايض، حيث تلقت فيكتوريا 
ســارمينتو اتصــاال مــن مستشــفى "أوكســيدنت" يف هنــدوراس يفيــد 
بوفــاة زوجهــا البالــغ مــن العمــر 65 عامــا مــن تداعيــات إصابته بفريوس 

كورونا املستجد.
الخاصــة  املرشحــة  إىل  زوجهــا  بوفــاة  املفجوعــة  الزوجــة  وتوجهــت 

باملستشفى، للتعرّف عى جثة زوجها.
وبالفعــل فقــد أكــدت فيكتوريــا أن الجثــة تعــود لزوجهــا، واســتخرجت 

عقب ذلك ترصيحا بالدفن.
ثــم نقلــت فيكتوريــا الجثــة لتدفــن يف بلــدة ســان نيكــوالس يف كوبــان، 

غريب الباد، حيث وري الجثامن الرثى بالفعل.
زوجهــا  ظهــور  هــي  لفيكتوريــا،  بالنســبة  الصاعقــة  املفاجــأة  وكانــت 
بعــد أربعــة أيــام مــن الجنــازة، بعدمــا ُعــرث عليــه يف أحــد الحقــول ببلــدة 

ترينيداد املجاورة.
وحســبام ذكــرت صحيفــة "ديــيل ميــل" الريطانيــة، فقــد كان الزوج يف 
نزهــة عندمــا ســقط أرضــا، وظــّل أياما غري قــادر عى النهوض ومن دون 
طعــام. ويف حديــث لوســائل إعــام محلية، أوضحــت فيكتوريا أنه من 
املمكــن أن يكــون األمــر قــد اختلــط عليهــا يف املرشحــة أثنــاء التعــرّف 

عى الجثة التي كان يفرتض أن تكون لزوجها.
ودعت الزوجة املستشفى يك تعيد لها ما أنفقته عى دفن رجل غري 
زوجهــا، مشــرية إىل أنــه كان يجــب عــى الســلطات أن تدقــق أكــرث يف 

بيانات املرشحة واألشخاص املوجودين فيها.
من جانبه قال مسؤول يف املستشفى، إن الرجل الذي ُدفن عن طريق 
الخطــأ قــد أدخــل إىل املستشــفى يف حالــة حرجــة، وكان يعــاين مــن 

كوفيد19-، وقد تويف بعد ساعات من ذلك.
واعتــرت إدارة املستشــفى أنهــا غــري مســؤولة عــام حــدث، وأن الزوجــة 
هي التي أكدت هوية الشخص الذي ُعرض عليها يف املرشحة، الفتة 

إىل وجود شبه كبري بني زوجها واملتوىف.

"روبوت" يجمع 
النفايات البحرية

بكني/ وكاالت:
البحريــة جمًعــا  النفايــات  ــا يجمــع  ابتكــرت رشكــة صينيــة روبوًتــا مائيًّ
والبحــريات  املــواين  يف  الروبوتــات  مــن  مجموعــة  مــع  أو  مســتقاًّ 
والقنــوات املائيــة، وُترصــد النفايــات العامئــة عــن طريــق بــاب خلفــي 
للروبوت ثم تتجمع وترتاكم داخله، ومبجرد امتائه يعود إىل محطة 
إرســاله ويفــرغ النفايــات يف مــكان محــدد، ثــم يعــود للعمــل مجــدًدا، 
طاقتهــا  تبلــغ  التــي  والبطاريــات  الشمســية  الطاقــة  بواســطة  ويعمــل 
التشــغيلية 48 ســاعة متواصلة قبل إعادة الشــحن. وقال ســيدهانت 
جوبتــا، أحــد املشــاركني يف االبتــكار: »أثبــت الروبــوت فاعليتــه يف 

قنوات هونج كونج«.

"الحاجة أمُّ االخرتاع".. مراهق 
طموح يصنع سيارة بنفسه

كيب تاون/ وكاالت:
ُألهــم صبــي بتحويــل الخــردة املعدنيــة إىل ســيارة محققــا حلمــه بقيــادة 

مركبة خاصة به رغم صغر سنه.
ورفــض أوبانكنــغ تيتيــيل، البالــغ من العمــر 17 عاما، من جنوب أفريقيا، 
انتظــار التخــرج مــن املدرســة وادخــار األمــوال لــرشاء ســيارة وقــرر جمــع 
املذهــل  بإنجــازه  تيتيــيل  وشــارك  حلمــه.  لتحقيــق  املعدنيــة  الخــردة 
عى"فيســبوك" ، حيــث قــال: "مل أســتطع االنتظــار ورشاء ســيارة بعــد 
إنهــاء املدرســة، لذلــك قمــت بصنعهــا. وحلمي هو أن أنتج بفخر ســيارة 
جنــوب أفريقيــة ذات يــوم ". وصمــم الصبــي الســيارة عــى شــكل شــاحنة 
صغرية، من أجزاء دراجات وصفائح معدنية ومحرك، تم تلحيمها مًعا.

وكشــف الصبــي إنــه كان يصلــح الســيارات منــذ الطفولــة. وقــال: "كنــت 
أساعد والدي يف إصاح السيارات، عندما كنت صغرًيا، وهذا جعلني 
مهتاًم بتصنيع السيارات". وبدأ تيتييل يف جمع الخردة املعدنية منذ 

عام 2018، مبا يف ذلك عجات الدراجات وقطع الغيار األخرى.
وأشــار تيتيــيل، "اشــرتى يل والــدي ســكوتر مســتعمل إلنهــاء مرشوعــي 
وقــد نجــح األمــر". وتابــع، "مل يســاعدين أحــد ألننــي أردت أن أرى مــا إذا 
كان بإمــكاين فعــل ذلــك بنفــي، والــيء الوحيــد الــذي علمنــي إيــاه 
والــدي هــو اللحــام واإلصــاح وكيفية اســتخدام الجاخــة". من املاحظ 
تظهــر  حيــث  تيتيــيل.  يصنعهــا  التــي  األوىل  الســيارة  ليســت  هــذه  أن 
مقاطــع الفيديــو وهــو يركــب ســيارتني صنعهــام بنفســه. وفتــح الصبــي 
غطــاء ســيارته املعدنيــة يف أحــد املقاطــع إلظهــار املحــرك الــذي صنعه 
باســتخدام محــرك ســكوتر، كــام كشــف أن ســيارته تحتــوي عــى راديــو 

وأشار إىل استخدامه مواد القابلة إلعادة التدوير مثل علب القهوة.


