
محافظات/ محمد األيويب:
اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  هدمــت 
عــارة  وأخطــرت  ومنشــآت،  منــزاًل  أمــس، 
بالهــدم،  أخــرى  ومنشــآت  ومنــازل  ســكنية 
بالرصــاص  الشــبان  مــن  عــدًدا  وأصابــت 

املعــدين املغلــف باملطــاط، واالختنــاق يف 
يف  مواطًنــا   13 اعتقلــت  كــا  مواجهــات، 
املحتلــة،  الغربيــة  بالضفــة  محافظــات  عــدة 
يف حني اقتلع مســتوطنون عرشات شــتات 
الزيتــون، رشق الخليــل، واعتــدوا عــى رعــاة 

األغنــام يف بيــت لحــم. فقــد هدمــت قــوات 
االحتال منزاًل مبساحة 190 مرًتا مربًعا يف 
بلــدة الَوَلَجــة شــال غــرب مدينــة بيــت لحــم، 

جنــويب الضفــة، وأصابــت عــددا مــن 
الشبان بالرصاص املعدين املغلف 

16 4912 Tuesday 26 January 2021 الثالثاء 13 جمادى اآلخرة 1442هـ 26 يناير/ كانون الثاني

الناصرة 19:10غزة 20:12يافا 20:11رام اهلل 16:8القدس 17:9      شيقلدوالر أمريكي=الشروق 6:37فجر غد 5:06العشاء 6:32المغرب 5:14العصر 2:50الظهر 11:54 شيقلدينار أردني=3.29 4.85

يف أثناء تشييع جثمانه 
خرض عدنان: شهيد لقمة العيش 

فؤاد جودة ُقتل بصمت ومال عريب
نابلس/ فلسطني:

فــؤاد  الشــهيد  أمــس، جثــان  الفلســطينيني،  ع عــرشات املواطنــني  شــيَّ
جــودة انطاًقــا مــن مســقط رأســه يف قريــة عــراق التايــه مبحافظــة نابلــس. 

وارتقــى جــودة أول مــن أمــس، بفعــل قمع قــوات االحتال العال 
الذاهبــني فجــًرا إىل أماكــن عملهــم يف الداخــل املحتــل، حيــث 

نائب أردين لـ"فلسطني": 
االحتالل يسعى لتغيري معالم 

األقىص ويجب التصدي له
عان-غزة/ نور الدين صالح:

اســتمرار  مــن  األردين عدنــان مشــّوقة  الربملــان  النائــب يف  ر  حــذَّ
األقــى  املســجد  بحــق  العنرصيــة  جرامئــه  يف  االحتــال 

تدخــًا  تســتدعي  أنهــا  مؤكــًدا  اإلســامية،  واملقدســات 
واإلســامية.  العربيــة  واألمتــني  األردنيــة  األوقــاف  مــن 

الزبم: أكرث من 7 آالف حالة 
إنسانية تنتظر فتح معرب رفح

غزة/ صفا:
البــزم: إّن وزارتــه  إيــاد  قــال الناطــق باســم وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي بغــزة 
تنتظر موافقة السلطات املرصية عى فتح معرب رفح الربي من أجل عبور آالف 
العالقــني عــى جانَبــي املعــرب. وأضاف البزم يف ترصيح لوكالة "صفا" أمس، أّن 
التواصــل مــع الجانــب املــرصي مســتمر لكــن "ال جديــد حتــى اللحظــة". وذكر أّن 
هنــاك أكــر مــن 7 آالف حالــة إنســانية تريــد مغــادرة غــزة، يف حــني توجــد أعــداد 
للقطــاع.  العــودة  تريــد  املعــرب  مــن  املــرصي  الجانــب  العالقــني يف  مــن  كبــرة 

وأغلقــت الســلطات املرصيــة يف 27 نوفمــرب/ ترشيــن الثاين املايض 
معــرب رفــح، بعــد فتحــه ثاثــة أيــام اســتثنائًيا يف االتجاهــني؛ مــا ســمح 

النائب أبو دقة: 
اعتقاالت االحتالل 

يف الضفة لن تنال 
من عزيمة شعبنا

غزة/ فلسطني:
اســتنكر النائــب عــن كتلــة التغيــر 
بشــدة  دقــة  أبــو  يونــس  واإلصــاح 
حمات االعتقال املتصاعدة التي 
يشــنها االحتــال بحــق أبنــاء شــعبنا 

وآخرهــا  الفلســطيني، 
املتتاليــة  االعتقــاالت 

58 وفاة و4868 إصابة جديدة 

بـ"كورونا" لدى االحتالل
 النارصة/ فلسطني:

أعلنت ســلطات االحتال اإلرسائيي، أمس، تســجيل 58 وفاة، و4868 
إصابة جديدة بفروس كورونا، يف الساعات الـ24 األخرة. وقالت وزارة 

الصحــة اإلرسائيليــة يف بيــان: إن إجــايل اإلصابــات بالفــروس 
ارتفــع إىل 600302، منهــا 70836 حالــة نشــطة، و4419 حالــة 

غزة/ أدهم الرشيف:
محمــد  اللــه  رام  حكومــة  وزراء  رئيــس  ســارع 
اشــتية، عضــو اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح، إىل 
إعــان ترشــيح محمــود عبــاس )رئيــس حركــة فتــح 
والســلطة ومنظمــة التحريــر( عــن فتــح النتخابــات 

الرئاسة الفلسطينية القادمة، األمر الذي ترفضه 
أصــوات عــدة داخــل الحركــة وخارجهــا، وتطالــب 
برتشــيح بديــل عنــه. وقبــل أيــام أعلــن اشــتية أن 
عبــاس مرشــح حركــة فتــح يف انتخابــات الرئاســة، 
املتوقع عقدها يف يوليو/ متوز املقبل، "ولدى 

تراُجع فتح والمنظمة يف زمن عباس.. 
هل يستمر أم يوقفه الُمرشح البديل؟

غزة/ يحيى اليعقويب:
وإعــادة  حقيقــي  تغيــر  إحــداث  يف  أمــًا 
للســلطة  التابعــة  الرســمية  املنظــات  بنــاء 
الفلسطينية وإحياًء ملنظمة التحرير وفق برنامج 
التفــرد،  عــن  بعيــًدا  فصائــي  توافقــي  ســيايس 

العامــة  االنتخابــات  إمتــام  الفلســطينيون  ينتظــر 
املجلــس  وانتخابــات  والرئاســية  الترشيعيــة 
إىل  يحتــاج  ذلــك  إىل  الوصــول  ولكــن  الوطنــي، 
القاهــرة  يف  الفصائــل  لقــاءات  مــن  خروجهــم 
بتذليــل كل العقبــات لضــان نجــاح االنتخابــات. 

حوارات القاهرة.. لقاءات "ممنوعة 
من الفشل لتجنب العودة لـ "مربع الصفر"

غزة/ نور الدين صالح:
الســلطة  رئيــس  إصــدار  عــى  أيــام  مــرور  بعــد 
بإجــراء  الخاصــة  املراســيم  عبــاس  محمــود 
الســلطة  قيــادة  ترصيحــات  بــدأت  االنتخابــات، 
إمكانيــة  بشــأن  آخــر  منحــى  تأخــذ  فتــح  وحركــة 

يف  وخاصــة  الراهنــة  السياســية  األزمــات  حــل 
واإلجــراءات  باملوظفــني  املتعلقــة  غــزة  قطــاع 
اللجنــة  اجتــاع  ختــام  األخــرى.ويف  العقابيــة 
أول  عبــاس،  ترأســه  الــذي  فتــح  لحركــة  املركزيــة 
حــت اللجنــة أن عبــاس ســيتعامل  مــن أمــس، رصَّ

"إعالن عباس حل أزمات غزة".. 
دعاية انتخابية مكشوفة

يف أثناء وقفة احتجاجية أمام مقرها غرب غزة

الجئـــون يرفضــون تعديــل "أونروا" 
آليــَة رْصِف مساعداتهـــا الغذائيـــة

غزة/ فلسطني:
تعديــاٍت  غــزة  قطــاع  يف  الجئــون  رفــض 
وتشــغيل  غــوث  وكالــة  أدخلتهــا  جديــدٍة 
رْصِف  آليــة  عــى  "أونــروا"  الاجئــني 

مســاعداتها الغذائيــة. وعــّد هــؤالء -يف أثنــاء 
الشــعبية  "اللجنــة  نّظمتهــا  احتجاجيــة  وقفــٍة 
أمــس،  غــزة  غــرب  منطقــة  يف  لاجئــني" 
أمــام أحــد املراكــز الصحيــة التابعــة للوكالــة- 

للخدمــات".  "تقليًصــا  األخــرة  التعديــات 
توزيــع  اقتصــار  -مؤخــًرا-  "أونــروا"  وقــررت 

الذيــن  عــى  الغذائيــة  املســاعدات 
 1500 عــن  الشــهرية  أجورهــم  تقــل 

جنيف/ فلسطني:
وصــف املرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان 
الحيــاة يف قطــاع غــزة بـ"شــبه املســتحيلة" بســبب 
ا منذ  الحصــار اإلرسائيــي املتواصــل برًّا وبحًرا وجوًّ
نحــو 15 عاًمــا، مطالًبــا بإنهــاء هــذه املأســاة. جــاء 
ذلــك يف التقريــر الســنوي للمرصــد بعنــوان "خنــٌق 

وعزلــة"، تنــاول فيه آثار الحصار اإلرسائيي، مقارًنا 
الظــروف املعيشــية لســكان القطــاع قبــل الحصــار 
مع الوضع القائم بعد 15 عاًما منه. وأكد املرصد 
"فلســطني"  صحيفــة  وصلــت  الــذي  تقريــره  يف 

الجاريــة  الرتتيبــات  أن  أمــس،  عنــه  نســخة 
العامــة  الفلســطينية  االنتخابــات  إلجــراء 

"األورومتوسطي": الحياة يف غزة شبه 
مستحيلة بعد 15 عاًما من الحصار

رام الله-غزة/ فلسطني:
أمــس،  الفلســطينية،  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
تســجيل 5 وفيــات، و470 إصابــة جديدة بفروس 
يف  تعــاٍف،  حالــة   729 إىل  إضافــة  "كورونــا"، 

وقالــت  غــزة.  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  محافظــات 
الــوزارة بــرام اللــه يف التقريــر الوبــايئ اليومــي: إن 

لت يف محافظات  الوفيات الجديدة ُســجِّ
الضفة الغربية عى النحو التايل: طوباس 

5 وفيات و470 إصابة جديدة 
بـ"كورونا" يف الضفة وغزة

رام الله-بروت/ فلسطني:
الدوليــة  واملؤسســة  واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  أطلقــت 
للتضامــن مــع األرسى "تضامــن"، أمــس، حملــة إعاميــة تضامنيــة 
بهــدف  املــوت"،  ثاجــات  االحتــال..  "ســجون  عنــوان:  تحــت 

زنازيــن  يف  الفلســطينيني  األرسى  معانــاة  عــى  الضــوء  تســليط 
وتهــدف  الشــتاء.  فصــل  البــاردة يف  الظــروف  ظــل  االحتــال يف 

التــي  األرسى  بأحــوال  العــام  الــرأي  تعريــف  إىل  الحملــة 
يعيشــونها يف الشــتاء، حيــث يعــاين نحــو 4400 أســر 

"سجون االحتالل.. ثالجات الموت"

إطالق حملة دولية لتعريف الرأي العام 
الدويل بمأساة األرسى يف الشتاء

اقتلع شتالت زيتون وتواصلت اعتداءات مستوطنيه

االحتالل يصيب عرشات المواطنني 
ويهدم منشآت سكنية بالضفة

غزة/ مريم الشوبيك: 
هل تخيلت يوما أن تشــرتي باســتيكا ُيزرع؟ هذه 
ليســت مزحــة أو رضبــا مــن الخيــال، بــل هــي حقيقــة 
أوجدهــا أربعــة طلبــة جامعيــني يف غــزة، اســتطاعوا 
ويســتخدم  الرتبــة،  يف  يــذوب  باســتيك  صناعــة 

البيئــي  التلــوث  ملشــكلة  حــاًّ  وُيعــدُّ  لهــا،  ســادا 
مــواد  مــن  الباســتيك املصنــوع  بــه  الــذي تســبب 
األبيــض"  "الياقــوت  باســم  املنتــج  يصنــع  برتوليــة. 

كنــزا  يعــد  ألنــه   )White Sapphire(
يقــدم  فهــو  يــد مســتخدمها،  وجوهــرة يف 

االحتالل يمنع أعمال 
ترميم المسجد 

اإلبراهيمي
الخليل-عّان/ فلسطني:

االحتــال  ســلطات  منعــت 
إعــار  لجنــَة  أمــس،  اإلرسائيــي 
أعــال  اســتكاَل  الخليــل 
املســجد  يف  والصيانــة  الرتميــم 

بعــد  وذلــك  اإلبراهيمــي، 
يــوم مــن مداهمــة مصــى 

التفاصيل )5+4(

ر إمكاناته لمساندتنا" "المجموع النقايب سخَّ
نقابة المحامني تؤكد مواصلة فعالياتها 

حىت استعادة هيبة القضاء واستقالليته 
رام الله/ فلسطني:

التغــول  حجــم  مــن  خشــية  هنــاك  إن  الفلســطينيني:  املحامــني  نقابــة  قالــت 
والشــوائب التــي شــابت التعديــات التــي ُأِقــرت مبقتــى القــرارات بقانــون عــى 
قانــون الســلطة القضائيــة وهيكليــة النظــام القضايئ الفلســطيني. وأكــدت النقابة 
يف بيــان صحفــي، أمــس، أن التعديــات أفقــدت القضــاء الفلســطيني اســتقاله 
ه عنــوان العدالــة ومحققهــا. وأعلنت امليض  ومســت بهيبــة ومكانــة القــايض بعــدِّ

قدًمــا يف "الدفــاع والــذود عــن اســتقال القضاء والوقوف بوجه أي عمل 
الفعاليــات  اســتمرار  إىل  مشــرة  ووظيفتــه،  مكانتــه  قضاءنــا  ُيفِقــد  قــد 

االحتالل يعزل 
األسرية المقدسية 

نوال فتيحة داخل 
زنازين "الدامون"
القدس املحتلة/ فلسطني:

االحتــال  ســجون  إدارة  عزلــت 
األســرة  الدامــون  ســجن  يف 
داخــل  فتيحــة  نــوال  املقدســية 
ظــروف  يف  "الدامــون"  زنازيــن 

هيئــة  وقالــت  صعبــة. 
بيــان  يف  األرسى  شــؤون 

الشقيقان بسام 
وبالل دياب 

يخوضان اإلرضاب 
منذ أسبوع رفًضا 

العتقالهما

ل البالستيك إىل نبات  ُيحوِّ

"الياقــوت األبيض".. مرشوع طلبة غزيني 
)HUTL PRIZE(  ينافس يف مسابقة

15 3

2 3

22

615

15 15

15

6

6310

جنود االحتالل اإلسرائيلي يقتحمون باحات 
المسجد األقصى المبارك أمس    )فلسطين(

طفل يحمل الفتة تطالب بحقوقه في أثناء وقفة احتجاجية ضد سياسة »أونروا« بمدينة غزة أمس   )تصوير/ ياسر فتحي(
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جمعيـــة اإلغاثــــــة 48
)الجمعية اإلسالمية إلغاثة األيتام والمحتاجين(

عطاء رقم )2021/01( الخاص بتوريد معونات الشتاء
تعلــن جمعيـــــة اإلغاثــــــــة 48 عــن طــرح عطــاء لتوريــد معونــات الشتاء)فرشــات – 
حرامــات – كســوة شــتاء لألطفــال – نايلــون – غــاز طهــي- طــرد غــذايئ( ضمــن 
مــروع حملــة فاعــل خــر2021، فعــى الــركات ذات االختصــاص واملســجلة 
يف  املشــاركة  يف  وترغــب  املفعــول  ســارية  الثبوتيــة  األوراق  ولديهــا  رســميًا 
هــذا العطــاء مراجعــة مكتــب جمعيــة االغاثــة 48 فــرع قطــاع غــزة الكائــن يف غـــزة 
_ شــارع الوحــدة_ مفــرق ضبيــط _ بــرج الجوهــرة الطابــق الســابع بــدًء مــن يــوم 
اإلثنني املوافق 2021/01/25م وحتى يوم األربعاء املوافق 2021/01/27 
م وذلــك خــال أوقــات الــدوام الرســمي مــن الســاعة 8 صباحــُا حتــى 3 مســاًء من 
أجــل الحصــول عــى كراســة املواصفــات ووثائــق العطــاء مقابل دفــع مبلغ وقدره 

)100 شيكل( غر مسردة وذلك حسب الروط التالية:
1. يجب أن تكون األسعار بالشيكل وشاملة لرضيبة القيمة املضافة.

2. يجب عى من يرسو عليه العطاء تقديم فواتر رضيبية وارفاق شهادة خصم املصدر.

3. يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يوم من تاريخ تسليم العطاء.

4. يجــب تقديــم كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة 5000 شــيكل وذلــك إمــا كفالــة بنكيــة أو 

شيك بنيك من البنوك املعتمدة لدي سلطة النقد سارية املفعول ملدة ال تقل عن 
ثاث شهور من تاريخ تقديم العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.

ماحظات هامة:
1. رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

2. يحق لجمعية اإلغاثة 48 تجزئة العطاء.

3. يحق لجمعية اإلغاثة 48 إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.

4.  آخر موعد لقبول عروض األســعار بالظرف املختوم يف صندوق العطاءات بجمعية 

االغاثة 48 يف غـزة هو الساعة 12:00 من مساء يوم الخميس املوافق 2021/01/28 
وتفتح املظاريف بحضور ممثيل املناقصني يف نفس الزمان واملكان.

5. لاستفسار التواصل عى الرقم 0593800025.

د. عيل الكتناين / رئيس الجمعية 

دولــة فلسطيـــن
وزارة الحكم المحلي

بلدية خان يونس
إعـــالن مزاد

تعلــن بلدية خــان يونس عن تلزيم قلم الســيارات 
من الفترة 2021/2/20 حتى 2022/2/19 

وذلك بطريق المزاد العلني وبالشروط التالية :-
1 - ســيتم عقــد املــزاد يــوم االثنــني املوافــق 2021/2/1 الســاعة العــارشة 

صباحًا يف مقر البلدية. 
2 - دفع مبلغ 50.000 شيكل  رسوم تأمني ملن يدخل املزاد.

3 - تدفع  قيمة املزاد نقدًا حني التوقيع عى العقد دفعة واحدة ويف حالة 
عدم الدفع يسقط الحق يف املزاد ويتم مصادرة مبلغ التأمني.

4 - ال يســمح بتقســيط قيمة املزاد بعد الرســية ويتوجب دفع املبلغ دفعة 
واحدة ودون ذلك يسقط الحق يف املزاد ويتم مصادرة مبلغ التأمني .

5 - عى من يرسو عليه املزاد دفع 2.5 % رسوم الداللة.
6 - أن البلديــة غــر مســؤولة عــن أي أرضار ناتجــة عــن كــوارث طبيعيــة تعــود 

لسوء األحوال الجوية أو خافه.
7 - أعــى اثنــني يف املــزاد يبقــى مبلــغ التأمــني املــودع لــدي البلديــة موجــود 

يف الصندوق لحني االنتهاء وعمل العقد بالخصوص.
8 -  يف حالــة انســحاب مــن أرىس عليــه املــزاد يفقــد حقــه باملطالبــة بإرجــاع 

مبلغ  تأمني دخول املزاد .
9 - يلتزم كل من يرسو عليه املزاد باللوائح واألنظمة والقوانني املعمول بها 
بالبلدية وكافة التعليامت املنظمة لعمل القلم ومبا يخص تحصيل الرسوم. 

10 - مسئولية البلدية محدودة وضمن رشوط العقد .

11 - يلتزم امللتزم مبواعيد العمل حسب التعليامت الصادرة عن البلدية.

12 - البلدية ليست ملزمة بأعى وأكرب مبلغ.

رئيس بلدية خان يونسمع االحرام
 م / عاء الدين محمد البطة      

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة خان يونس

برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة MDPIII التمويل اإلضافي
مشاريع كثيفه العماله لتحسين الخدمات االساسية في بلديات قطاع غزة

توريد مواد لزوم مشــروع صيانــة بالط االنترلوك 
في الشوارع واالرصفة

حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 10 مليــون دوالر أمريــيك مــن البنك الــدويل لصالح 
صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة- يف إطــار برنامــج تطويــر البلديــات 
املرحلــة الثالثــة )MDPIII( وذلــك لتنفيــذ مشــاريع التشــغيل والصيانــة كثيفة 
العاملة والخاصة مبرافق وخدمات البلديات يف قطاع غزة، حيث يهدف هذا 
املــروع ايل دعــم بلديــات قطــاع غــزة من خال تنفيذ مشــاريع كثيفة العاملة 

لتحسني الخدمات البلدية االساسية والتي تخدم أكرب عدد من السكان .
1( وقــد حصلــت بلديــة خــان يونــس عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر 

لــزوم  مــواد  توريــد  لتنفيــذ  للمنحــة(  )املتلقيــة  املحليــة  الهيئــات  وإقــراض 
اســتعامل  وتنــوي  واالرصفــة،  الشــوارع  االنرلــوك يف  بــاط  مــروع صيانــة 
جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقــد رقــم 

)MDPIIIAF-1521120 -06a( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2( املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عى املعلومات الازمة من بلدية 

خان يونس، الدائرة املالية قســم املشــريات الســيد/ عدنان شــبر، هاتف: 
082066770 فاكــس: 082053155، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الســابعة 

والنصــف صباحــًا وحتــى الواحــدة والنصف ظهرًا مــن تاريخ 2021/01/26م 
وحتى تاريخ 2021/02/04م

بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   )3

2021/02/04م الساعة الثانية عر ظهرًا.

4( املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

5( العنــوان املشــار إليــه أعــاه هــو: بلديــة خــان يونس،الطابــق االول- الدائــرة 

بلديـة خان يونساملالية-قسم املشريات.  بتمويل من:

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

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

عى كراسة العطاء واملواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غر مسردة.
املوافــق  االثنــني  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  آخــر   .2

2021/02/01 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.

رقم اسم العطاء
العطاء

ساعة فتح 
املظاريف

صيانة وتعبئة وتركيب اسطوانات 
الهالترون تلقائية بخرطوم حراري 

مستشفى شهداء األقصى
/9

2021

 11:00

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

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

4. الوزارة غر مسئولة عن أي مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

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

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

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

رقــم2829774–  هاتــف  عــى  التواصــل  يرجــى  لاستفســار   .8

www.moh.( فاكس2827634 أو زيارة املوقع االلكروين لوزارة الصحة
gov.ps( لاطاع عى كراسة العطاء.

تهنئة بالسالمة
تتقدم أسرة صحيفة فلسطين بالسالمة التامة للزميل

الصحفي محمد صابر طوطح
بعد إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح
سائلين المولى عز وجل أن يمنَّ عليه بالشفاء العاجل

حمًدا لله على السالمة

في أثناء تشييع جثمانه 
خرض عدنان: شهيد لقمة 

العيش فؤاد جودة ُقتل
بصمت ومال عريب

نابلس/ فلسطني:
ع عــرات املواطنــني الفلســطينيني، أمــس، جثــامن الشــهيد  شــيَّ
فؤاد جودة انطاًقا من مسقط رأسه يف قرية عراق التايه مبحافظة 

نابلس.
وارتقــى جــودة أول مــن أمــس، بفعــل قمــع قــوات االحتــال للعــامل 
الداخــل املحتــل، حيــث  أماكــن عملهــم يف  فجــًرا إىل  الذاهبــني 

أطلقت قنابل الغاز السام ما أدى الستشهاده.
وقــال الشــيخ القيــادي خــرض عدنــان: "نتــأمل بفقــدان شــهيد جديــد 
عــى يــد االحتــال املجــرم، الــذي يقتــل العامــل الفلســطيني يف 
أثنــاء بحثــه عــن لقمــة عيــش كرميــة، فغمــس لقمــة عيشــه بالدم كام 

يريد هذا املحتل أن يغمس حياتنا بالذل واملهانة".
ه عدنان كلمته للنقابات املحلية والعاملية الغائبة عن مشهد  ووجَّ
وداع وتشييع الشهيد فؤاد جودة وهو والد أربعة من األبناء يركهم 
وهــو يحــث الخطــى للبحــث عن لقمــة عيش كرمية، من أجل توفر 
قوت عياله صباح مساء، فيقتله االحتال املجرم، مضيًفا "مخطئ 
مــن يظــن أن القتــل فقــط بالرصــاص، إمنــا االحتــال يقتــل بالقنبلــة 

الصوتية وقنبلة الغاز".
وأشــار إىل أن جــودة "ُقتــل بصمــت ومــال عــريب يؤخــذ مــن أمريــكا 
العامــل  بحــق  التقصــر  وأن  جزيــة،  الخليــج  وزعــامء  والغــرب 
واألرسى  واألقــى  القــدس  بحــق  تقصــر  هــو  الفلســطيني 

والشهداء".
لســنا  "ألننــا  الشــهداء؛  جثامــني  تريــح  بعــدم  عدنــان  وطالــب 
مختلفــني أن مــن قتلــه هــو املحتــل يف حــوارة و)تــل أبيــب( ذلــك 

املحتل املارق السارق، فلامذا التريح؟".
الفلســطيني  الشــهيد  جثــامن  تريــح  يتــم  بــأن  نقبــل  "لــن  وقــال: 
بسكني طبيب فلسطيني، تلك السكني التي لن ُتخِرج األمل الذي 
عاشــه الشــهيد فــؤاد يف لحظاتــه األخــرة، ولــن ُتخِرج الســم الزعاف 

الذي كان يف الغاز السام".
وشــدد عــى أن مــن الحقــه وطــارده وهــو مــن قتلــه "ومــن يشــك يف 
ذلك أو يبحث مجرد بحث فهو يبحث عن تربئة ساحة االحتال".

إدانة أردنية لتوقف الصيانة في األقصى
االحتــالل مينــع أعمــال ترميــم املسجــد اإلبراهيمــي

نائب أردين لـ"فلسطني": االحتالل يسعى 
لتغيري معامل األقىص ويجب التصدي له

الربغويث: ترصيحات مستشار بايدن 
بشأن التطبيع انحياز كامل لالحتالل

الخليل-عاّمن/ فلسطني:
اإلرسائيــيل  االحتــال  ســلطات  منعــت 
أمس، لجنَة إعامر الخليل اســتكامَل أعامل 
الرميم والصيانة يف املســجد اإلبراهيمي، 
مصــى  مداهمــة  مــن  يــوم  بعــد  وذلــك 
ومْنــع  األقــى،  باملســجد  الصخــرة"  "قبــة 

العاملني استكامَل أعامل ترميم فيه.
ورئيــس  اإلبراهيمــي  املســجد  مديــر  وبــنيَّ 
ســدنته الشــيخ حفظــي أبــو ســنينة أن قــوات 
اإلعــامر  لجنــة  موظفــي  منعــت  االحتــال 
بـ"اإلبراهيمــي"  الرميــم  أعــامل  اســتكامَل 
بذريعــة عــدم حيازتهــم عــى ترصيــح خــاص 
بذلــك مــن الجهــات املختصــة يف حكومــة 

االحتال.
ســطح  صيانــة  الرميــم:  أعــامل  وتشــمل 
املســجد، وطــاء جدرانــه، وتنظيــف الحجــر 
بالشــيد والنقوشــات اإلســامية التاريخيــة، 

وغر ذلك من األعامل الفنية.
وأكــد أبــو ســنينة أّن العمــل داخــل املســجد 
وزارة  صاحيــات  مــن  هــو  اإلبراهيمــي 

مــع  بالتنســيق  الدينيــة  والشــؤون  األوقــاف 
لجنــة اإلعــامر، "واملنــع اإلرسائييل يأيت يف 
إطــار محــاوالت االحتال ومســتوطنيه فرض 
ســيطرتهم وأحــكام هيمنتهــم عى املســجد 

الريف".
وكانــت قــوات االحتــال قــد منعــت يوَمــي 
األحــد والخميــس املاضيــني، موظفــي لجنة 
اإلعــامر دخــوَل املســجد واســتكامَل أعــامل 
املذكــورة  الذريعــة  بــذات  داخلــه  الرميــم 

آنًفا.
وســبق لقــوات االحتــال أن منعــت كذلــك، 
اســتكامَل أعــامل ترميــم الرخــام والدعامات 
الداخليــة يف مصــى قبــة الصخــرة يف حــرم 
العاملــني  وهــددت  األقــى،  املســجد 

باإلبعاد واالعتقال إذا استمر العمل.
كــام منــع االحتــال أمــس األول لجنــَة إعــامر 
صيانــة  أعــامل  تنفيــَذ  "األقــى"  املســجد 

وترميم يف املصى املرواين.
إدانة أردنية

الحكومــة  أدانــت  الســياق،  هــذا  ويف 

االحتــال  قــوات  اقتحــام  أمــس،  األردنيــة، 
مصى "قبة الصخرة" يف املسجد األقى 
الرميــم  أعــامل  اســتكامل  ومنــع  املبــارك، 

داخله.
وقالــت الخارجيــة األردنيــة يف بيــان لهــا: إن 
أوقــاف  "الترصفــات اإلرسائيليــة بحــق إدارة 
القدس وشــؤون املســجد األقى املبارك 

األردنية مرفوضة ومدانة".
الســلطة  إدارة األوقــاف هــي  أن  وأوضحــت 
القــديس  الحــرم  عــن  املســؤولة  الوحيــدة 

الريف ورعايته واإلرشاف عليه.
ســلطات  األردنيــة  الخارجيــة  ودعــت 
االحتــال إىل الكــف عــن الترصفــات العبثية 
القائــم  الوضــع  واحــرام  املســؤولة،  وغــر 
التاريخــي والقانــوين إلدارة أوقــاف القــدس 

وشؤون املسجد األقى.
األحــد  االحتــال،  ســلطات  ودهمــت 
ومنعــت  الصخــرة"  "قبــة  املــايض، مصــى 
الرخــام  ترميــم  أعــامل  اســتكامَل  العاملــني 
املصــى،  يف  الداخليــة  والدعامــات 

حــال  يف  واالعتقــال  باإلبعــاد  وهددتهــم 
االستمرار بالعمل.

بدوره قال رئيس مجلس األوقاف اإلسامية 
يف القــدس الشــيخ عبــد العظيــم ســلهب: 
إن ســحب الصاحيــات مــن دائــرة األوقــاف 
ولجنــة إعــامر "األقــى" يرمــي إىل "تفريــغ 

الوصاية والرعاية الهاشمية األردنية".
أمــس:  القــدس  إلذاعــة  حديــث  يف  وقــال 
"وقف أعامل الرميم يف املســجد األقى 
خطــٌر كبــٌر عليــه؛ ألنــه بحاجــة مســتمرة إىل 
وهــو  عليــه،  واملحافظــة  الرميــم,  أعــامل 
اإلســامية  األوقــاف  دائــرة  اختصــاص  مــن 

حرًصا".
تريــد  االحتــال  ســلطات  أن  وأضــاف 
االســتياء عــى كل مــا يتعلــق بـ"األقــى"، 
احني لتغير الطابع الجغرايف  وُتْدِخل املسَّ
التاريخــي  الوضــع  تغيــر  جانــب  إىل  فيــه 

القانوين للمسجد.
وطالب سلهب السلطات األردنية بتكثيف 
إجراءاتــه  عــن  االحتــال  للجــم  جهودهــا 

املســجد  تســتهدف  التــي  التعســفية 
األقى.

بشــأن  االحتــال  لــه  يخطــط  "مــا  وقــال: 
البيانــات  توقفــه  ال  األقــى  املســجد 
العربيــة  األمــة  فواجــب  واالحتجاجــات، 
واإلســامية أن تتنــادى إلنقــاذ القدس ولجم 

االحتال عن انتهاكاته املستمرة".
لــوزارة  التابعــة  القــدس،  أوقــاف  ودائــرة 
األوقــاف واملقدســات والشــؤون اإلســامية 
عــى  الرســمي  املــرف  هــي  األردن،  يف 
املســجد األقــى وأوقــاف رشقــي القــدس 

املحتلة، مبوجب القانون الدويل.
اإلرشاف  يف  بحقــه  األردن  يحتفــظ  كــام 
عــى الشــؤون الدينيــة يف القــدس مبوجب 

اتفاقية وادي عربة.
امللــك  ــع  وقَّ  ،2013 آذار  مــارس/  ويف 
الفلســطينية  الســلطة  ورئيــس  األردين 
األردن  ُتعطــي  اتفاقيــة  عبــاس،  محمــود 
القــدس  عــن  والدفــاع  "الوصايــة  حــق 

واملقدسات" يف فلسطني.

عامن-غزة/ نور الدين صالح:
األردين  الربملــان  يف  النائــب  ر  حــذَّ
االحتــال  اســتمرار  مــن  مشــّوقة  عدنــان 
املســجد  بحــق  العنرصيــة  جرامئــه  يف 
األقى واملقدســات اإلسامية، مؤكًدا 
األوقــاف  مــن  تدخــًا  تســتدعي  أنهــا 

األردنية واألمتني العربية واإلسامية.
مــع  خــاص  حديــث  يف  مشــّوقة  وأكــد 
محــاوالت  رفضــه  "فلســطني"،  صحيفــة 
االحتــال الراميــة لتغيــر معــامل القدس، 
باملســجد  املتعلقــة  الحقائــق  وتزويــر 
إجــراء  واّدعاءاتــه  بالحفريــات  األقــى، 

ترميامت وصيانة له.
معــامل  تغيــر  يحــاول  "االحتــال  وقــال: 
مــدار  عــى  عنــه  ُعــرف  كــام  األقــى، 
التاريــخ بتزييــف الحقائــق وتغيرهــا وفــق 
التاريــخ اليهــودي غــر املوجــود أصــًا"، 
معرًبــا عــن أملــه أن تعــود القــدس للحكــم 

اإلسامي قريبا.
يف  يجــري  مــا  "كل  مشــّوقة:  وأضــاف 
حاليــًا  األقــى  واملســجد  القــدس 
ُيــيء لنــا نحــن املســلمني والعــرب، ألن 
القــدس رمــز عقائــدي وهــي مــن أقــدس 

املقدسات يف الدين اإلسامي".
وشدد عى رضورة "فضح زيف ادعاءات 
التــي  مامرســاته  ومخاطــر  االحتــال 
ينفذها يوميا يف املسجد األقى أمام 
محاولــة  يف  الــدويل،  واملجتمــع  العــامل 

للضغط عى الكيان لوقفها فورًا".
وبنّي أن دولة االحتال تســعى الســتثامر 
مــن  وإعاميــًا،  سياســيًا  القضايــا  هــذه 
أجل الحصول عى دعم مايل وســيايس 
مــن الــدول الغربيــة، مــن أجــل بقائهــم يف 

فلسطني.
يف  االحتــال  جرائــم  أن  إىل  وأشــار 
األقــى "تســتدعي تدخــًا مــن األوقــاف 
األردنيــة"، الفتــًا إىل أن الحكومــة األردنيــة 
مكّبلــة باالتفاقيــات املوقعــة، مثــل وادي 
يف  تدخلهــا  ــب  ُيصعِّ مــا  هــو  عربــة، 

القدس.
وجــدد مشــوقة مطالبتــه بــرضورة التحــرك 
الســيايس والدبلومــايس واإلعامــي مــن 
العــدو اإلرسائيــيل  تحــركات  أجــل فضــح 
واملقدســات  األقــى  املســجد  تجــاه 

اإلسامية كافة.
يف ســياق متصــل انتقــد النائــب األردين 

تســارع الــدول العربيــة لتطبيــع عاقاتهــا 
اإلمــارات  دولتــي  خاصــة  االحتــال،  مــع 
والبحريــن، وغرهــام مــن الــدول، مشــرًا 
عــى  ســلبية  انعكاســات  يــرك  أنــه  إىل 
القضية الفلسطينية واملسجد األقى.

وبــنّي أن دولــة االحتــال تحاول اســتغال 
التطبيــع العــريب واســتثامره يف املحافل 
أخــرض  ضــوءا  مُيثــل  فهــو  الدوليــة، 
املقدســات  بحــق  بجرامئهــا  لاســتمرار 

اإلسامية يف فلسطني.
االحتــال  مــع  التطبيــع  أن  إىل  ونبــه 
وال  الرســمي،  الــدور  عــى  يقتــرص 
إنهــا  حيــث  العربيــة،  الشــعوب  يطــال 
الفلســطينية،  القضيــة  تدعــم  زالــت  مــا 
ضــد  اإلرسائيليــة  االنتهــاكات  وترفــض 

الفلسطينيني.
العربيــة  "الشــعوب  أن  التأكيــد  وجــدد 
التطبيــع  لتأييــد  تذهــب  ولــن  واعيــة، 
العربيــة  األمتــني  داعًيــا  كحكامهــا، 
يعيــدوا  ألن  واملخلصــني  واإلســامية 
القدس والقضية الفلسطينية ملسارهام 
الصحيــح، وفضــح سياســة االحتــال تجاه 

األقى.

رام الله/ فلسطني:
عــّد األمــني العــام لحركــة املبــادرة الوطنيــة 
الربغــويث  مصطفــى  د.  الفلســطينية 
األمريــيك  الرئيــس  مستشــار  ترصيحــات 
القومــي، جيــك  األمــن  لشــؤون  بايــدن  جــو 
التطبيــع  اتفاقــات  رعايــة  بشــأن  ســوليفان، 
لاحتــال  كامــا  "انحيــازا  عليهــا  والبنــاء 
الربغــويث يف ترصيــح  وقــال  اإلرسائيــيل". 
ســوليفان  ترصيحــات  إن  أمــس،  صحفــي 
الخارجيــة  وزيــر  قالــه  ملــا  مكملــة  جــاءت 
بلينكــن بشــأن االعــراف  أنتــوين  األمريــيك 
مزعومــة  عاصمــة  املحتلــة  بالقــدس 
لاحتال، وإبقاء السفارة األمريكية فيها.

قــرارات  ألغــت  بايــدن  إدارة  أن  وأضــاف 
دونالــد  الســابق  األمريــيك  الرئيــس 
ترامــب يف معظــم املســائل إال مــا يتعلــق 
بخطــوات  أشــادت  حيــث  بـ)إرسائيــل(، 
مــن  يتجــزأ  ال  جــزءا  متثــل  التــي  التطبيــع 
"صفقــة القــرن"، ومل تــر بكلمــة للنشــاط 
بــه  اســتقبل  الــذي  املســتعر  االســتيطاين 
نتنياهــو  بنيامــني  االحتــال  رئيــس حكومــة 
بايــدن يف يــوم حفــل تنصيبــه. ولفــت إىل 
تؤكــد  أُعلنــت  التــي  املواقــف  مجمــل  أن 

بايــدن أو  عــدم جــواز املراهنــة عــى إدارة 
مفاوضــات  عــى  املراهنــة  يف  االســتمرار 
جديــدة تعيدنــا إىل النفــق العقيــم نفســه، 

املستمر منذ توقيع اتفاق "أوسلو".
وأكــد الربغــويث الحاجــة إىل نهــج بديــل ملــا 
توحيــد  يف  اإلرساع  ذلــك  يف  مبــا  فشــل، 
الحملــة  وتصعيــد  الفلســطيني  الصــف 
ضــد نظــام األبرتهايــد اإلرسائيــيل، والعمــل 
الحــزب  يف  اليســار  قــوى  تفعيــل  عــى 
الدميقراطــي، والتخــيل عــن وهــم الوســاطة 
دون  املفاوضــات،  ووهــم  األمريكيــة 
تغيــر ميــزان القــوى مبقاومــة املخططــات 
الشــعبية  املقاومــة  وتصعيــد  اإلرسائيليــة 
وحركــة املقاطعــة. وكان ســوليفان قــال إن 
إدارة بايــدن ســتعمل مــع )إرسائيــل( بشــأن 
عــى  وســتبني  اإلقليمــي،  األمــن  قضايــا 
نجــاح اتفاقــات التطبيــع معهــا التــي أبرمتهــا 

اإلمارات والبحرين والسودان واملغرب.
وأضــاف يف بيــان لــه عــى هامــش مكاملــة 
بــن  مئــر  اإلرسائيــيل  نظــره  مــع  هاتفيــة 
شــبات، أنهــام ناقشــا فــرص تعزيــز الراكــة 
البنــاء  ذلــك  األشــهر املقبلــة، مبــا يف  يف 

عى نجاح اتفاقات التطبيع.
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د. عدنان أبو عامر

استعداد إرسائييل لـ"كتف بارد" 
من الساكن الجديد يف البيت األبيض

ع الساســة اإلرسائيليــون دونالــد ترامــب وهــم يتذكــرون لــه إنجــازات  ودَّ
كثــرة لصالحهــم، ألن أجــزاء كبــرة مــن الــرق األوســط نظــرت إليه عىل 
أنــه أضعــف إيــران، وقتل قاســم ســليامين، وأنجز سلســلة مــن اتفاقيات 
التطبيــع، ووضــع عالمــة عــىل "إرسائيــل" باعتبارهــا محطــة يجــب عــىل 

كل زعيم عريب عبورها إذا أراد الوصول إىل واشنطن.
الــدول  بــل يشــمل عــدًدا مــن  األمــر ال يقتــر عــىل "إرسائيــل" فقــط، 
العربيــة الحليفــة: كالســعودية، واإلمــارات، ومــر، التــي امتلكــت فيها 
عائلــة جــراد كوشــنر مــا يكفــي مــن األصدقــاء، وبــات غنًيــا عــن القــول 
أنهــا ســتتلقى معاملــة أكــر بــرودة مــن واشــنطن مــام اعتــادت عليــه يف 
الســنوات األخرة، بســبب مالحقتها للمعارضني السياسيني، والحرب 

يف اليمن. 
صحيــح أن العالقــات اإلرسائيليــة الجديــدة مــع الــدول العربيــة مل تكــد 
أن  تأمــل  أبيــب  تــل  لكــن  ترامــب،  صفحــة  طــي  مــع  بعــد  حًقــا  تنضــج 
تصمــد هــذه العالقــة أمــام االختبــارات القادمــة يف الطريــق، فهــي لهــا 
أولوياتهــا الخاصــة يف املوضــوع النــووي اإليــراين، وباتــت تلــك الــدول 
العربيــة أكــر توتًرا بســبب التهديــدات املبارشة من القدرة الصاروخية 
ــز تشــكيل تحالــف عــريب إرسائيــي يحــدد ســوية  اإليرانيــة، مــا قــد يحفِّ

الخطوط الحمراء لإلدارة األمريكية الجديدة.
هذا يعني أن "شــهر العســل" الذي اســتمر أربع ســنوات بني "إرسائيل 
نتنياهــو" و"أمريــكا ترامــب" انتهــى رســمًيا، فالرئيــس الجديــد وطاقمــه 
مصممــون عــىل العــودة لالتفــاق النووي اإليراين، ومنــع اتخاذ إجراءات 
أحاديــة الجانــب ضــد الفلســطينيني، مــا ســيجعل أحــد مداخــل جــر 
خالفاتهــام متوقفــة عــىل هويــة املبعــوث األمريــي للقضيــة اإليرانيــة، 

ومن سيكون السفر األمريي يف تل أبيب.
ال تشــك تــل أبيــب يف أن عالقــة دونالــد ترامــب بهــا انتهــت بتنصيــب 
بايدن، وعىل اإلرسائيليني أن يعتادوا عىل حقيقة وجود رئيس جديد 
يف واشــنطن ال يتفــق معهــم يف القضيتــني الفلســطينية واإليرانيــة، مــا 
يعني نشوب خالفات كثرة مع اإلدارة الجديدة، رغم أملهم أنه بعكس 

حقبة باراك أوباما، سيتم حل هذه الخالفات يف الغرف املغلقة.
مل يتضــح بعــد إىل أي مــدى ستســعى إدارة بايــدن ملحــو إرث ترامــب 
يف الــراع الفلســطيني اإلرسائيــي، رغــم إبقــاء الســفارة األمريكيــة يف 
القدس املحتلة، وتواصل االعرتاف بها كعاصمة لدولة االحتالل، لكن 
ال ينبغي لإلرسائيليني أن يخدعوا أنفسهم، فلن ميرر بايدن إخطارات 
ســتعيد  التريحــات  هــذه  ومثــل  بصمــت،  املســتوطنات  يف  البنــاء 

إدانات واشنطن التي اختفت خالل إدارة ترامب.
العربيــة  الــدول  مــع  التطبيــع  قضيــة  بايــدن  يدعــم  أن  املتوقــع  مــن 
واإلسالمية، دون أن يكون مستعًدا لدفع الدول العربية لحيازة السالح 
األمريي، ورفع العقوبات عنها، كام كان شائًعا جًدا يف عهد ترامب، 
مصطلــح  أن  إىل  التقديــرات  وتشــر  "إرسائيــل"،  مــع  التطبيــع  مقابــل 

"االتفاقيات اإلبراهيمية" سُيمحى برعة كبرة يف عهد بايدن.

بتمويل ومساهمة كرمية من فاعي خر تعلن لجنة زكاة الرمال الشاميل – قطاع 
غزة، عن طرح عطاء مروع توريد ثالث محطات تحلية مياه الرب تبعًا للروط 

واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء، وحسب التفاصيل التالية:
رسوم العطاءتاريخ طرح العطاءرقم العطاء

3WDP - 2021/02
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 $ 100
)دوالر أمريي(

موعد االجتامع التمهيدي  
وزيارة املواقع

الخميس:2021/01/28
يف متام الساعة 11:00 صباحا

املوعد النهايئ للتسليم
وفتح املظاريف

األحد: 2021/01/31
يف متام السـاعة 2:00 ظهرا

فعىل الراغبني يف املشاركة من الركات املختصة مراجعة مكتب تنسيق 
املــروع الكائــن يف مدينــة غــزة، عــامرة الخزنــدار – الطابــق الثــاين – مكتــب 
203، بجــوار مستشــفى الشــفاء مقابــل مســجد البورنــو، وذلــك مــن الســاعة 

)9:00 صباحا وحتى 2:00 ظهرا( وفقا للروط التالية:
1 - يجب أن تكون الركة مؤهلة ومصنفة حسب األصول ومسجلة رسميا لدى 
جهات االختصاص ويف دوائر الرضيبة، ومتلك شهادة ترخيص سارية املفعول. 

2 - أن تكون الركة قد نفذت مشاريع مامثلة مع ارفاق ما يثبت ذلك.
3 - يجــب عــىل الركــة تقديــم كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق مــن أحد 
البنــوك املعتمــدة، مقدارهــا %5 مــن قيمــة العطــاء تكــون ســارية املفعــول 

ملدة ال تقل عن 90 يوما.  
4 - يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمريي وشاملة قيمة الرضيبة املضافة 

وسارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يوما من آخر موعد لتسليم العطاء.  
5 - تلتزم الركة بإصدار فواتر رضيبية وشهادة خصم منبع وخلو طرف رضيبي. 
6 - رسوم اإلعالن يف الصحيفة عىل من يرسو عليه العطاء، ورسوم كراسة 

العطاء غر مسرتدة.
7 - يحق للجنة تأجيل العطاء، إعادة طرحه، أو إلغاؤه، دون إبداء األسباب.

8 - يحق للجنة تجزئة العطاء وهي غر ملزمة بقبول أقل األسعار.
9 -  ملزيد من املعلومات التواصل عىل جوال رقم )0592219271(. 

لجنة زكاة الرمال الشاميل – قطاع غزة

 إعالن طــرح عطــاء
توريد ثالث محطات
تحلية مياه الشرب

برنامج غزة للصحة النفسية جمعية أهلية غر ربحية تأسست عام 1990م، وتعمل يف مجال الصحة النفسية وحقوق 
اإلنســان، وتســعى للوصول مبجتمعنا الفلســطيني إىل مســتوى عاٍل من الصحة النفســية املجتمعية عن طريق تقديم 
خدمــات إكلينيكيــة، اجتامعيــة، تدريبيــة، بحثيــة وحشــد ومنــارصة لفئــات األطفــال والنســاء وضحايا العنــف وانتهاكات 
حقوق اإلنسان. تعلن الجمعية عن حاجتها لوظيفة طبيب نفيس  Psychiatrist ضمن مشاريع الخطة االسرتاتيجية 

عىل أن تتوفر يف املتقدمني/املتقدمات الروط التالية:
شروط الوظيفة:

1. املؤهــالت العلميــة: درجــة البكالوريــوس يف الطــب العــام مــن جامعــة معرتف بها باإلضافة إىل درجة املاجســتر أو 

دبلوم عايل يف الطب النفيس أو الدبلوم العايل يف الصحة النفسية املجتمعية من برنامج غزة للصحة النفسية.
2. الخربات: خربة عملية ال تقل عن ثالث سنوات يف مجال العمل.  

3. املهارات املطلوبة: 

- مهارة عالية يف اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة. 
- مهارة عالية يف إعداد وكتابة التقارير باللغة العربية واالنجليزية. 

- مهارة عالية يف استخدام الحاسوب والربامج التطبيقية وتصفح االنرتنت. 
- القدرة عىل العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.

4. المهام الوظيفية الرئيسية:
1. إجراء املقابلة اإلكلينيكية للحاالت وجمع املعلومات وإجراء الفحص الريري وطلب الفحوصات واالختبارات عند الحاجة. 

.DSM 2. تشخيص الحاالت النفسية طبقًا لـ

3. املشاركة مع فريق العمل بوضع خطة العالج ووصف العالج الالزم.

4. القيام بجلسات متابعة الحاالت سواء يف املركز أو العمل امليداين. 

5. إجراء اإلسعافات للحاالت الطارئة. 

6. املشاركة يف االجتامعات ووضع الخطط املتعلقة بالنشاطات املطلوبة والعمل عىل تنفيذها. 

7. املشاركة يف أنشطة البحث العلمي حسب الحاجة.

8. املشاركة يف إعداد وتنفيذ برامج التدريب والدعم النفيس والتثقيف والتوعية املجتمعية.

9. تقديم التقارير الدورية الالزمة حسب متطلبات العمل.

10. تنفيذ أية مهام أخرى ضمن الوظيفة حسب ما تتطلبه حاجة العمل. 

عــىل مــن يرغــب/ ترغــب يف التقــدم للوظيفــة ويتوفــر لديه/ـــا الــروط الالزمــة تعبئــة طلــب التوظيــف املتوفــر عــىل صفحــة 
jobgcmhp@ وإرســاله الكرتونيــًا مــن خــالل اإلمييل التايل https://www.facebook.com/gcmhptested الربنامــج

gmail.com مع اإلشارة اىل موضوع اإلعالن مصحوبًا بالسرة الذاتيةCV  وصورة عن الشهادات العلمية وصورة عن الهوية 

الشخصية ورسالة تغطية Cover Letter  باللغة االنجليزية موضحًا فيها رغبته/ـا يف التقدم للوظيفة عىل أن يكون املوعد 
النهايئ الستالم الطلبات يوم الخميس املوافق 2021/02/04 الساعة 12 ظهرًا ولن ينظر ألي طلب بعد هذا التاريخ.

وحدة الشئون اإلدارية واملوارد البرية 

إعـــــــــــالن وظيفة شاغرة
Psychiatrist  طبيب نفسي

إعـــــــــــالن وظيفة شاغرة
Research Assistant  مساعد/ة باحث

برنامج غزة للصحة النفسية جمعية أهلية غر ربحية تأسست عام 1990م، وتعمل يف مجال الصحة النفسية وحقوق 
اإلنســان، وتســعى للوصول مبجتمعنا الفلســطيني إىل مســتوى عاٍل من الصحة النفســية املجتمعية عن طريق تقديم 
خدمــات إكلينيكيــة، اجتامعيــة، تدريبيــة، بحثيــة وحشــد ومنــارصة لفئــات األطفــال والنســاء وضحايــا العنــف وانتهاكات 
حقوق اإلنســان. تعلن الجمعية عن حاجتها لوظيفة مســاعد/ة باحث  Research Assistant ضمن مشــاريع الخطة 

االسرتاتيجية عىل أن تتوفر يف املتقدمني/املتقدمات الروط التالية:
شروط الوظيفة: 

1. املؤهالت العلمية: 

أن يكــون املتقــدم حاصــاًل عــىل درجــة البكالوريــوس يف التخصصــات التاليــة: )الطــب البــري - علــم النفس - اإلرشــاد 
النفــيس( كحــد أدىن للتقــدم للوظيفــة ويفضــل الحاصلــني عــىل دبلــوم عــايل يف الصحــة النفســية أو ماجســتر يف 

التخصصات املذكورة. 
2. الخربات:  خربة ال تقل عن خمس سنوات يف مجال العمل.

3. املهارات املطلوبة: 

- مهارة عالية يف اللغة االنجليزية )كتابة، قراءة، محادثة(.
- مهارة عالية يف استخدام برامج الحاسوب التطبيقية واإلحصائية وتصفح االنرتنت. 

- مهارة عالية يف إعداد وكتابة التقارير البحثية.
- القدرة عىل العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل. 

- القدرة عىل التنقل والسفر يف حدود ما تتطلبه حاجة العمل.
4. املهام الوظيفية الرئيسية: 

1. إملساعدة يف اعداد الخطط السنوية واملرحلية للوحدة وتنفيذ الخطط والربامج واملهام املختلفة.

2. املساعدة يف إعداد مقرتحات األبحاث ووثائق املشاريع املختلفة.

3. املساعدة يف عمل تقييم لكافة املشاريع املنجزة وكذلك األنشطة والخدمات االكلينيكية واملجتمعية املختلفة.

4. السعي املتواصل لتطوير آليات العمل يف مجال البحث العلمي مبا يتناسب مع توجهات الربنامج.

5. املساهمة يف أعداد وتقديم التقارير البحثية والتقييمية املطلوبة الدورية وغر الدورية. 

6. املساهمة يف إجراء الدراسات واألبحاث والتقييامت الدورية.

7.  املســاهمة يف تعميــم نتائــج الدراســات واألبحــاث واســتطالعات الــرأي مــن خــالل مجــالت دوليــة محكمــة، وتعميــم 

األبحاث عىل املجتمع الدويل واملحي.
8. حفظ البيانات واملعلومات ومتابعة قاعدة البيانات واالرشفة بشكل دوري.

9. املساعدة باملهام التحضرية لأليام الدراسية واملؤمترات العلمية وورشات العمل العلمية والبحثية.

10. القيام بجميع االعامل االدارية املكتبية املتعلقة بوحدة االبحاث والدراسات.

11. تنفيذ أية مهام أخرى ضمن الوظيفة حسب ما تتطلبه حاجة العمل.

عــىل مــن يرغــب/ ترغــب يف التقــدم للوظيفــة ويتوفــر لديه/ـــا الــروط الالزمــة تعبئــة طلــب التوظيــف املتوفــر عــىل 
صفحــة الربنامــج https://www.facebook.com/gcmhptested وإرســاله الكرتونيــًا مــن خــالل اإلمييــل التــايل 
jobgcmhp@gmail.com مــع اإلشــارة اىل موضــوع اإلعــالن مصحوبــًا بالســرة الذاتيــةCV  وصــورة عــن الشــهادات 

العلميــة وصــورة عــن الهويــة الشــخصية ورســالة تغطيــة Cover Letter  باللغــة االنجليزيــة موضحــًا فيهــا رغبته/ـــا يف 
التقــدم للوظيفــة عــىل أن يكــون املوعــد النهــايئ الســتالم الطلبــات يوم  الخميس املوافق 2021/02/04 الســاعة 12 

ظهرًا ولن ينظر ألي طلب بعد هذا التاريخ.
وحدة الشئون اإلدارية واملوارد البرية 

"األورومتوسطي": الحياة يف غزة شبه مستحيلة بعد 15 عاًما من الحصار
جنيف/ فلسطني:

لحقــوق  األورومتوســطي  املرصــد  وصــف 
بـ"شــبه  غــزة  قطــاع  يف  الحيــاة  اإلنســان 
املســتحيلة" بســبب الحصــار اإلرسائيــي 
ا منــذ نحــو 15  املتواصــل بــرًّا وبحــًرا وجــوًّ

عاًما، مطالًبا بإنهاء هذه املأساة.
جــاء ذلــك يف التقريــر الســنوي للمرصــد 
آثــار  فيــه  تنــاول  وعزلــة"،  "خنــٌق  بعنــوان 
الظــروف  مقارًنــا  اإلرسائيــي،  الحصــار 
املعيشية لسكان القطاع قبل الحصار مع 

الوضع القائم بعد 15 عاًما منه.
وأكــد املرصــد يف تقريــره الــذي وصلــت 
أمــس،  عنــه  نســخة  "فلســطني"  صحيفــة 
االنتخابــات  الجاريــة إلجــراء  الرتتيبــات  أن 
ضامنــات  تتطلــب  العامــة  الفلســطينية 
دولية جادة إلنهاء الحصار دون اشرتاطات 

متعلقة بنتائج االنتخابات.
بلــغ  املــايض،  العقــد  يف  أنــه  وأوضــح 
نصيــب الفــرد الواحــد يف قطــاع غــزة مــن 
الخســائر االقتصاديــة بفعــل الحصــار نحــو 
اإلغــالق  بســبب  أمريــي؛  دوالر  آالف   9
طويــل األمد والعدوان العســكري املتكرر 

إىل  اســتناًدا  القطــاع،  لــه  تعــرَّض  الــذي 
املعطيــات التــي توصــل لهــا مؤمتــر األمــم 
"األونكتــاد"  والتنميــة  للتجــارة  املتحــدة 
نوفمــرب/   25 يف  الصــادر  تقريــره  يف 
تريــن الثــاين 2020، والــذي خلــص إىل 
عــىل  لالحتــالل  االقتصاديــة  التكلفــة  أن 
القطــاع يف العقــد املايض ُقدرت بـ16.7 

مليار دوالر.
وأشــار املرصــد إىل أن نســبة البطالــة يف 
األعــىل  النســب  مــن  تــزال  ال  غــزة  قطــاع 
إىل  تصــل  كانــت  أن  فبعــد  العــامل،  يف 
نحــو 23.6 % عــام 2005، وصلــت يف 
2020 إىل نحو 49 %، وانكمش نصيب 
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كام قفزت معدالت الفقر من 40 % عام 
2005 إىل 56 % عام 2020، فضاًل عن 

ارتفاع فجوة الفقر من 14 % إىل 20 %، 
القطــاع  ســكان  انتشــال  تكلفــة  وتضاعــف 
 209 مــن  وذلــك  مــرات،   4 الفقــر  مــن 
ماليني دوالر إىل 838 مليون دوالر، وفق 

التقرير.

املعــدل  بلــغ   2020 عــام  أنــه  يف  وذكــر 
الشهري لدخول الشاحنات إىل قطاع غزة 
حــوايل 7 آالف شــاحنة، وهــو عــدد ميثــل 
نحو 50 % مام يحتاجه القطاع، مع األخذ 
بعــني االعتبــار الزيــادة الســكانية عــن عــام 
2005 وعدد الشاحنات يف ذلك العام.

ووفــق التقريــر، فإنــه وقبــل فــرض الحصــار 
الشــهري  املعــدل  بلــغ  غــزة،  قطــاع  عــىل 
بيــت  حاجــز  مــن  الفلســطينيني  لخــروج 
حانون )إيريز( شامل القطاع، الذي يديره 
االحتــالل نحــو 30 ألــف حالــة خــروج. ويف 
عــام 2019 بلــغ املعــدل الشــهري لخــروج 
الفلســطينيني نحو 14960 حالة، أما يف 
الشــهري  املعــدل  بلــغ  فقــد   2020 عــام 
أي  حالــة،   4600 نحــو  الخــروج  لحــاالت 
برتاجــع بلــغ نحــو 85 % عــن معدل ما قبل 

فرض الحصار عام 2006.
الحــدودي  رفــح  مبعــرب  يتعلــق  فيــام  أمــا 
مــع مــر، ففــي عــام 2019 بلــغ املعــدل 
الفلســطينيني  ودخــول  لخــروج  الشــهري 
عــام  يف  أمــا  حالــة،   12172 نحــو  عــرْبه 
نحــو  الشــهري  املعــدل  بلــغ  فقــد   2020

4245 حالة فقط.

ــًرا  وأكــد التقريــر أن عمــل املعــرب تأثــر تأثُّ
ا بتفــي جائحــة كورونــا، إذ أُغلــق  أساســيًّ
أياًمــا ممتــدة، وبقي مئات اآلالف مبن يف 
أعــامل  وأصحــاب  وطــالب  مــرىض  ذلــك 

ينتظرون الخروج والدخول عرب املعرب.
ًرا  أمــا القطــاع الصحــي، فيبقــى األوضــح تأثُّ
اإلنســانية.  األوضــاع  تدهــور  عــىل  وداللــة 
األدويــة  يف  الحــاد  النقــص  فبجانــب 
واملســتلزمات الطبيــة، ال تــزال املشــايف 
ومراكــز الرعايــة األوليــة تعمــل مبســتويات 
وفاقــم  االســتيعابية،  طاقتهــا  مــن  متدنيــة 

األمر تفي جائحة كورونا.
بدروهــا، قالــت عضــو مجلــس األمنــاء يف 
عريقــات:  نــورا  األورومتوســطي  املرصــد 
والحصــار  الجــوي  اإلغــالق  تواُصــل  "مــع 
الــربي اإلرسائيــي عــىل قطــاع غــزة للعــام 
الخامــس عــر، يبدو أن املجتمع الدويل 
الصالحــة  غــر  الظــروف  مــن  منزعــج  غــر 
كامــاًل  جيــاًل  أن  حقيقــة  أو  فيــه،  للعيــش 
نشأ معزواًل عن العامل، باستثناء األسلحة 
التكنولوجيــة املتطــورة التــي تنهمــر عليــه 

من السامء".
وأضافــت عريقــات خــالل التقرير أن تلك 
الظــروف "غــر معقولــة وليــس لها أي مربر 
أو ســيايس"، مطالبــًة  قانــوين  أو  أخالقــي 
مســبقة،  رشوط  دون  الحصــار  بإنهــاء 
ل تاريًخا  وإدانتــه وعــدم تكــراره، لكونــه ميثِّ

من الفظائع.
وأمــام املعطيــات الكارثية للحصار، شــدد 
املرصد عىل أن الرتتيبات الجارية إلجراء 
تتطلــب  العامــة  الفلســطينية  االنتخابــات 
إلنهــاء  ــا  ودوليًّ ــا  وإقليميًّ ــا  محليًّ حــراكا 
تكــراره  بعــدم  ضامنــات  وتوفــر  الحصــار 

مستقباًل.
إلنجــاح  الصحيــح  املدخــل  أن  ويــرى 
قــرار  صــدور  هــو  القادمــة  االنتخابــات 
دويل ملــزم بإنهــاء الحصــار الــذي اتفقــت 
أنــه  عــىل  الدوليــة  القانونيــة  املرجعيــات 
يشــكل "جرميــة حــرب"، إىل جانــب توفر 
إرادة  واحــرتام  تكــراره،  بعــدم  ضامنــات 
تــداول  وضــامن  الفلســطيني،  الناخــب 
ســلمي دميقراطــي، مبــا يحقــق االســتقرار 

واالزدهار للفلسطينيني.

في أثناء وقفة احتجاجية أمام مقرها غرب غزة
الجئون يرفضون تعديل »أونروا« آليَة رْصِف مساعداتها الغذائية

غزة/ فلسطني:
غــزة  قطــاع  يف  الجئــون  رفــض 
وكالــة  أدخلتهــا  جديــدٍة  تعديــالٍت 
"أونــروا"  الالجئــني  وتشــغيل  غــوث 
مســاعداتها  رْصِف  آليــة  عــىل 

الغذائية.
وقفــٍة  أثنــاء  -يف  هــؤالء  وعــّد 
احتجاجية نّظمتها "اللجنة الشعبية 
غــزة  غــرب  منطقــة  يف  لالجئــني" 
الصحيــة  املراكــز  أحــد  أمــام  أمــس، 
التابعة للوكالة- التعديالت األخرة 

"تقليًصا للخدمات".
اقتصــار  -مؤخــًرا-  "أونــروا"  وقــررت 
توزيــع املســاعدات الغذائيــة عــىل 
عــن  الشــهرية  أجورهــم  تقــل  الذيــن 
1500 شــيقل إرسائيي )نحو 460 

ا(. دوالًرا أمريكيًّ
كام قررت توزيع مساعدات غذائية 
بالتســاوي عــىل جميــع األرس، بعــد 
األكــر  للعائــالت  تقــدم  كانــت  أن 
املــواد  مــن  أكــرب  كميــات  فقــًرا، 

الغذائية.
ورفــع الالجئــون يف الوقفــة، الفتــات 
بعضهــا  عــىل  ُكِتــب  احتجاجيــة 
و"أونــروا  أونــروا"،  لتقليصــات  "ال 

نكبــة  عــىل  الوحيــد  الشــاهد 
الفلسطينيني".

اللجنــة  مــن  قنديــل،  حاتــم  وقــال 
عــىل  كلمــة  خــالل  يف  الشــعبية، 
الالجئــني  إن  الوقفــة:  هامــش 
الفلســطينيني يرفضــون أي محاولــة 
االلتفــاف  أو  قضيتهــم  الســتهداف 

عليها.

كانــوا  "الالجئــون  قنديــل:  وتابــع 
ينتظــرون مــن أونــروا، يف ظــل ارتفاع 
نســبة الفقــر والبطالــة يف صفوفهم، 
التــي  اإلغاثيــة  برامجهــا  مضاعفــة 

تخدمهم يف مختلف القطاعات".
املاليــة  "أونــروا"  أزمــة  وتفاقمــت 
 5.3 لنحــو  خدماتهــا  م  تقــدِّ التــي 
يف  فلســطيني،  الجــئ  ماليــني 

غزة/ صفا:
قــال الناطــق باســم وزارة الداخليــة واألمــن الوطني بغــزة إياد البزم: إّن 
وزارتــه تنتظــر موافقــة الســلطات املريــة عــىل فتــح معــرب رفح الربي 

من أجل عبور آالف العالقني عىل جانَبي املعرب.
مــع  التواصــل  أّن  أمــس،  "صفــا"  لوكالــة  تريــح  يف  البــزم  وأضــاف 

الجانب املري مستمر لكن "ال جديد حتى اللحظة".
وذكــر أّن هنــاك أكــر مــن 7 آالف حالــة إنســانية تريــد مغــادرة غــزة، 
يف حــني هنــاك أعــداد كبــرة مــن العالقــني يف الجانــب املري من 

املعرب تريد العودة للقطاع.
وأغلقت السلطات املرية يف 27 نوفمرب/ ترين الثاين املايض 
معــرب رفــح، بعــد فتحــه ثالثــة أيــام اســتثنائًيا يف االتجاهــني؛ مــا ســمح 
مبغادرة 2696 مسافًرا من القطاع وعودة 829 شخًصا إىل القطاع، 

يف حني أرجعت السلطات املرية 223 مسافًرا.
ومنــذ منتصــف مــارس/ آذار املــايض، فتحــت الســلطات املريــة 
ــا عــىل فــرتات متباعــدة؛ لتســهيل وصــول العالقــني  معــرب رفــح جزئيًّ
وســفر الحــاالت اإلنســانية، وأبقــت عىل إغالقه ضمــن جهود مكافحة 

انتشار فروس كورونا.

حينــام   ،2018 أغســطس/آب 
للوكالــة،  دعمهــا  واشــنطن  أوقفــت 

والبالغ نحو 360 مليون دوالر.

)تصوير/ يارس فتحي( جانب من الوقفة  

البزم: أكرث من 7 آالف حالة 
إنسانية تنتظر فتح معرب رفح
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إعـــــــــالن طرح عطـــاء رقم )2021/01(
لشراء و توريد مستلزمات مختبر تحليل أغذية 

تعلن إدارة كلية فلسطني التقنية- دير البلح عن طرح عطاء بالظرف املختوم 
لــرشاء وتوريــد مســتلزمات مختــر تحليــل أغذيــة طبقًا للمواصفــات والرشوط 
املذكــورة يف وثائــق العطــاء، فعــى الراغبــني باالشــراك يف العطــاء التوجــه 
إىل قســم املحاســبة يف الكلية  للحصول عى كراســة املواصفات والرشوط 
مقابل )100( شيكل غري مسردة تدفع ابتداًء من صباح يوم الثالثاء املوافق 
2021/01/26. علــًا بــأن آخــر موعــد الســتالم الوثائــق والــرشوط الخاصــة 

بالعطــاء واســتالم املظاريــف وفتحهــا يــوم الثالثــاء املوافــق 2021/02/02 
الساعة الثانية عرشة ظهرًا.

مالحظــة: 
1 - تكلفة إعالنات الصحف عى من يرسو عليه العطاء. 

2 - يجب إحضار كفالة بنكية أو شــيك مصدق بنســبة 5 % من قيمة العطاء 
فتــح  تاريــخ  مــن  يومــا   )30( ملــدة  املفعــول  ســاري  العطــاء  لدخــول  كتأمــني 

املظاريف، ولن يقبل أي مظروف ال يحتوي عى كفالة دخول العطاء.  
مــن املعلومــات يرجــى االتصــال عــى هاتــف رقــم )2531171  3 - ملزيــد 

/2531172( القسم األكادميي بالكلية.

إدارة الكلية

إعــــــــــــالن طرح عطـــاء رقم )2021/02(
لشراء و توريد أجهزة حاسوب وطابعات 

بالظــرف  عطــاء  طــرح  عــن  البلــح  ديــر  التقنيــة-  فلســطني  كليــة  إدارة  تعلــن 
للمواصفــات  طبقــًا  وطابعــات  حاســوب  أجهــزة  وتوريــد  لــرشاء  املختــوم 
والرشوط املذكورة يف وثائق العطاء، فعى الراغبني  باالشراك يف العطاء 
التوجــه إىل قســم املحاســبة يف الكليــة  للحصــول عــى كراســة املواصفــات 
والــرشوط  مقابــل )100( شــيكل غــري مســردة تدفــع ابتــداًء مــن صبــاح يــوم 
الوثائــق  موعــد الســتالم  آخــر  بــأن  علــًا   .2021/01/26 املوافــق  الثالثــاء 
والــرشوط الخاصــة بالعطــاء واســتالم املظاريــف وفتحها يــوم الثالثاء املوافق 

2021/02/02 الساعة الثانية عرشة ظهرًا.

مالحظــة: 
1 - تكلفة إعالنات الصحف عى من يرسو عليه العطاء. 

2 - يجب إحضار كفالة بنكية أو شيك مصدق بنسبة 5 % من قيمة العطاء 
فتــح  تاريــخ  مــن  يومــا   )30( العطــاء ســاري املفعــول ملــدة  لدخــول  كتأمــني 

املظاريف، ولن يقبل أي مظروف ال يحتوي عى كفالة دخول العطاء.  
3 - ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى االتصــال عــى هاتــف رقــم )2531171 

/2531172( مركز الحاسوب بالكلية.

إدارة الكلية

)NSR-21G02(  إعالن عن المناقصة رقم
لشراء أدوات مساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة

CCP- تعلــن الجمعيــة الوطنيــة للتأهيــل بقطــاع غــزة وبالرشاكــة مــع مؤسســة
Japan ضمــن مــرشوع تنميــة وتأهيــل املجتمــع وإعــادة دمــج األشــخاص ذوي 

اإلعاقة يف املجتمع ومواجهة التحديات يف قطاع غزة، عن طرح عطاء توريد 
واملواصفــات  الــرشوط  حســب  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  مســاعدة  أدوات 
املنصــوص عليهــا يف مســتندات العطــاء رقــم )NSR-21G02(  وتدعو كافة 
الــرشكات واملورديــن املســجلني رســميًا وذوي االختصــاص والخــرة التقــدم 
للمشــاركة يف هــذه املناقصــة واســتالم مســتندات العطــاء مقابــل مبلــغ مــايل 
قــدره 200 شــيكل فقــط غــري مســردة اعتبــارا مــن الســاعة التاســعة من صباح 
يــوم الثالثــاء املوافــق 2021/01/26  وحتــى الســاعة الثانيــة ظهــرًا مــن يــوم 
األحــد املوافــق 2021/01/31 مــن مقــر الجمعيــة الوطنيــة للتأهيــل بقطــاع 
غــزة– بجــوار نــادي النــر العــريب، شــارع ســعيد العــاص املتفــرع مــن شــارع 

اللبابيدي، حي الرمال الشايل، هاتف رقم )08-2861266( 
- علًا بأن آخر موعد لتســليم الوثائق هو الســاعة الثانية عرشة من ظهر يوم 
الثالثــاء املوافــق 2021/02/02 وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس املوعــد 
واملكان وحضور من يرغب من املوردين وعى أن يكون عرض السعر ساري 

املفعول لفرة 90 يوما من تاريخ اإلقفال.
- رسوم إعالن الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.

PSCF-W-01- 2021 إعادة إعـالن طـرح عـطاء رقم
توريد أجهزة حاسوب محمولة لطالب المرحلة الثانوية والمراكز المستضيفة 
تنفــذ مؤسســة إنقــاذ الطفــل - فلســطني مــرشوع التعليــم املســاند للطــالب 
األيتــام ضمــن مكــون "وجــد" لرنامــج رعايــة األيتــام "الســنة السادســة، والــذي 
يهــدف لتقديــم الرعايــة الشــمولية واملســتدامة للطــالب األيتــام، والــذي تــم 
تأسيســه بتمويــل رئيــي مــن صنــدوق قطر للتنمية ومســاهمة بنك فلســطني 

وصندوق الحاج هاشم الشوا للوقف الخريي وإرشاف مؤسسة التعاون.
لذا تعلن املؤسسة عن إعادة طرح عطاء توريد أجهزة حاسوب محمولة لطلبة 
املرحلة الثانوية واملراكز املستضيفة، وذلك حسب الرشوط واملواصفات 

وجدول الكميات الخاصة باملرشوع وحسب التفاصيل التالية: 

فعــى الــرشكات التــي ترغــب باملشــاركة يف العطــاء التوجــه للحصــول عــى نســخة منــه مــن مقــر 
جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطني الكائن يف غزة - شارع الصناعة- دوار الدحدوح، عارة 
دلــول، الطابــق الرابــع خــالل ســاعات الــدوام الرســمية مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثالثــة 
عرًا، وفيا ييل الرشوط التي يجب ان تتوفر لدى كل من يرغب يف التقدم للعطاء املذكور:

- إن هــذه املناقصــة مفتوحــة للمقاولني/الرشكات/املؤسســات املصنفة يف قطاع غزة 
واملؤهلــني )درجــة التصنيف-حســب نــوع املــرشوع( علا بأن أخر موعد لتســليم وثائق 
العطــاء هــو الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر مــن يــوم الخميــس املوافــق )02/4 /2021( يف 

مقر جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطني. ولن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد.
جهــات  لــدى  رســميًا  مســجاًل  يكــون  ان  للعطــاء  املتقــدم  عــى  يجــب   -

االختصاص ومسجاًل يف دوائر الرضيبة )سجل رضيبي(.
- يجب أن تكون األسعار بالدوالر شاملة رضيبة القيمة املضافة.

- يجــب عــى املتقــدم أن يكــون قــادرًا عــى إصــدار فواتــري معفــاة وشــهادة 
خصم منبع مع الدفعات املالية املقدمة من طرفه.

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

من تاريخ فتح العطاء، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
- مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطني غري ملزمة بقبول أقل األسعار، ولها الحق 

يف إلغاء العطاء أو إعادة طرحه دون بيان األسباب.
- رسوم اإلعالن ملدة يوم واحد عى من يرسو عليه العطاء. 

ملزيد من االستفسار ميكن االتصال عى مقر جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل-
غزة-فلسطني هاتف رقم 082626285 

"إعـــالن عبــــاس حـــل أزمـــات غـــزة".. دعايـــة انتخابيـــة مكشوفــــة

وفــرض عبــاس يف إبريــل/ نيســان عام 2017 
إجراءات عقابية عى قطاع غزة بدعوى إجبار 
حركــة حــاس عــى تســليم القطــاع لحكومــة 
الوفاق الوطني، منها خصم %30 إىل 50% 
مــن رواتــب موظفــي الســلطة، وإحالــة اآلالف 
إىل التقاعــد املبكــر اإلجبــاري، واإلبقــاء عــى 

مشكلة موظفي تفريغات 2005.
الناطق باسم موظفي تفريغات 2005 رامي 
الســلطة  موظفــي  ملــف  أن  أكــد  كــرش  أبــو 
خاضــع  غــري   ،2005 تفريغــات  وخاصــة 
االنتخابــات  بإجــراء  ربطــه  يجــوز  وال  لالبتــزاز 

القادمة.
مــع  خــاص  حديــث  خــالل  كــرش  أبــو  وقــال 
حقوقيــة  القضايــا  "هــذه  إن  "فلســطني": 
االنتخابــات  يف  ربطهــا  يجــوز  وال  وقانونيــة 
لكونهــا مرشوعــة، وجــاءت وفق ظــروف ُمعينة 
لتحقيــق  الســلطة  قيــادة  أخذتهــا  وأســباب 

أهداف ُمعينة".
ومنهــا  والحجــج  األســباب  هــذه  أن  وأوضــح 
إىل  للذهــاب  حــاس  حركــة  عــى  الضغــط 
مربــع الوحــدة الوطنيــة أصبحــت خلــف ظهــور 
الشــعب الفلســطيني، فقــد ســلَّمت األخــرية 
موافقــة خطيــة لعبــاس حول إجراء االنتخابات 

ورغبتها يف تحقيق الوحدة.
الحقــوق  هــذه  "حــل  رضورة  عــى  وشــدد 
وإنهائهــا عــى طاولــة حكومــة اشــتية، وعــدم 
ترحيلهــا ألي حكومــات قادمــة كــا جــرى يف 
بــرضورة  اشــتية  حكومــة  مطالًبــا  الســابق"، 
تقديــم حلــول ملوظفــي الســلطة بغــزة وعــدم 

التمييز بينهم وبني الضفة.
وأضاف "ال نريد أن نكون سلبيني وسنتعامل 
مــع تريحــات الســلطة بإيجابيــة، إىل حــني 
أنهــم  إىل  الفًتــا  لهــا"،  جذريــة  حلــول  إيجــاد 
ســيجتمعون مــع وفــد لجنــة "املركزيــة" الــذي 

ثــم  الحلــول،  طبيعــة  لتحديــد  غــزة،  ســيزور 
اتخاذ الخطوات املناسبة.

منحــًى  التريحــات  هــذه  تأخــذ  "قــد  وتابــع 
حركــة  تخوفــات  بســبب  مــا،  حــد  إىل  ــا  ِجديًّ
فتــح مــن فقــد آالف األصــوات الفتحاويــة يف 
ا عى  االنتخابــات القادمــة، مــا ينعكــس ســلبيًّ

فرصة فوزها".
ابتزاز ودعاية

مصطفــى  الســيايس  واملحلــل  الكاتــب 
الصواف رأى أن ما تقوم به حركة فتح وعباس 
مــن خطــوات يف التعامــل مــع املوظفــني يف 

غزة، هي مسألة تخضع لالبتزاز.
وقال الصواف يف خالل حديث مع صحيفة 
"فلســطني": "مشــكلة األمــوال ونقصهــا التــي 
اّدعــت الســلطة أنهــا ســبب لفــرض عقوباتهــا 
عــى غــزة يدلــل عــى أن عبــاس يريــد ابتــزاز 
املوظــف،  وخاصــة  الفلســطيني  املواطــن 

م له رشوة انتخابية وهذا أمر مرفوض".  ويقدِّ
وأضــاف "أقــوات النــاس يجــب أن ال تخضــع 
لالبتــزاز وال تكــون ورقــة مســاومة للتصويــت 
لصالــح حركــة فتــح، حــال جــرت االنتخابــات"، 

معتًرا هذه اإلجراءات "انتهازية واضحة".
غــزة  قضايــا  معالجــة  رهــن  عبــاس  أن  وبــنّي 
باالنتخابات، متســائاًل: "هل ســيعالجها فعاًل 
يف حــال خــرت يف االنتخابــات أم ســتبقى 

كا هي عليه اآلن؟".
وأوضــح الصــواف أنــه "إذا أراد عبــاس معالجة 
اآلن،  مــن  بذلــك  البــدء  ُيفــرض  القضايــا، 
النتائــج  ربــط  بعــد االنتخابــات"، عــاًدا  وليــس 

باالنتخابات "كالم ال قيمة له".
وبحســب الصــواف، فــإن عباس يســعى دامًئا 
ضــد  تقــف  كانــت  جهــة  أي  عمــل  لتقويــض 
مرشوعــه الســيايس الهــادف لتصفية القضية 

الفلسطينية.

كسب أصوات
هــذا مــا ذهــب إليــه أســتاذ العلــوم السياســية 
يف جامعة النجاح بنابلس د. عثان عثان، 
لكســب  بحاجــة  فتــح  حركــة  أن  رأى  حيــث 
االنتخابــات  يف  شــعبيتها  وزيــادة  أصــوات 
تريحــات  بضــخ  معنيــة  لذلــك  القادمــة، 

إيجابية.
مــع  حديــث  خــالل  يف  عثــان  وأوضــح 
ــا يف  "فلســطني"، أن هــذه الوعــود تكــر حاليًّ
موســم االنتخابــات، لكــن دون أي معلومــات 
حــول وقــت تنفيذهــا ومــدى جديتهــا، الفًتــا 
إىل أن "فتــح" معنيــة بالحفــاظ عى الســلطة، 
وعدم قدوم أي طرف آخر ُيعرقل النهج الذي 

اعتادت عليه منذ عقود.
حــل  عــى  الســلطة  إقــدام  بجديــة  وشــكك 
ــا، ُمرجًعــا ذلــك لعــدة  أزمــات قطــاع غــزة جذريًّ
بعوامــل  مرتبطــة  الســلطة  أن  منهــا  أســباب، 

باملســاعدات  عالقــة  لهــا  وعربيــة  خارجيــة 
م لها. والدعم امُلقدَّ

والســبب اآلخــر وفــق عثــان، أن العامل أجمع 
مــا  الفلســطينية،  املقاومــة  بتدجــني  معنــيٌّ 
يف  فوزهــا  حــال  املســاعدات  وقــف  يعنــي 
م  امُلقــدَّ الدعــم  أن  إىل  مشــرًيا  االنتخابــات، 

للسلطة "أموال سياسية".
املعنيــني  حلقــة  مــن  جــزء  الســلطة  أن  وبــنّي 
بإقامــة عالقــات مــع الواليــات املتحــدة لتلبية 
طمــوح دولــة االحتــالل، بالضغــط عــى قطــاع 

غزة ومقاومته.
عــى  انتخابــات  إجــراء  إمكانيــة  يف  وشــّكك 
األهــم"  "وهــي  الوطنــي  املجلــس  مســتوى 
بسبب رفض "فتح" تسليم أي حزب ُمعارِض 
لهــا الســلطة طواعيــة عــر االنتخابــات، لذلــك 
األمــر  وُيقتــر  لتأجيلهــا،  الحجــج  ســتخلق 

عى االنتخابات الترشيعية والرئاسية.

غزة/ نور الدين صالح:
بعد مرور أيام على إصدار رئيس السلطة محمود عباس 
المراســيم الخاصــة بإجــراء االنتخابــات، بــدأت تصريحــات 
قيادة السلطة وحركة فتح تأخذ منحى آخر حول إمكانية 

حــل األزمات السياســية الراهنة وخاصــة في قطاع غزة 
المتعلقــة بالموظفيــن واإلجــراءات العقابيــة األخــرى. 
وفــي ختــام اجتمــاع اللجنــة المركزيــة لحركة فتــح الذي 
حت اللجنــة أن عباس  ترأســه عبــاس، أول من أمــس، صرَّ

ســيتعامل مع كل مشاكل قطاع غزة ومعالجة قضاياه 
بــكل إيجابية، كما قررت تشــكيل لجنة لإلعداد ومتابعة 
اإلجــراءات تحضيًرا لعقد االنتخابات العامة في األماكن 

كافة.

غزة/ يحيى اليعقويب:
حقيقــي  تغيــري  إحــداث  يف  أمــاًل 
الرســمية  املنظــات  بنــاء  وإعــادة 
الفلســطينية  للســلطة  التابعــة 
وفــق  التحريــر  ملنظمــة  وإحيــاًء 
برنامــج ســيايس توافقــي فصائــيل 
ينتظــر  التفــرد،  عــن  بعيــًدا 
االنتخابــات  إمتــام  الفلســطينيون 
والرئاســية  الترشيعيــة  العامــة 
الوطنــي،  املجلــس  وانتخابــات 
يحتــاج  ذلــك  إىل  الوصــول  ولكــن 
إىل خروجهم من لقاءات الفصائل 
يف القاهــرة بتذليــل كل العقبــات 

لضان نجاح االنتخابات.
قــد  التــي  الحــوارات  هــذه  نجــاح 
تقــدم  أبــرز  سيشــكل  أياًمــا  متتــد 
نحو إنهاء االنقسام، وعدم العودة 

لبحــث ملفــات  "الصفــر"،   ملربــع 
الــذي  فقــط،  باالنتخابــات  مرتبطــة 
ســيتخلله يف حــال نجاحــه الخروج 
ســري  التــزام  يكفــل  رشف  مبيثــاق 
القانــون  وفــق  االنتخابــات  عمليــة 

والتزام نتائجها.
اللجنــة  قــّررت  فتــح  حركــة  يف 
برئاســة  وفــد  تشــكيل  املركزيــة 
اللــواء جريــل الرجــوب للُمشــاركة 
يف جلســات الحــوار الوطنــي التــي 
شــهر  بدايــة  بالقاهــرة  ســُتعقد 

شباط )فراير(.
رة حكومة مصغَّ

القيــادي يف حركــة حــاس وصفي 
طــرح  رضورة  عــى  شــدد  قبهــا 
وطنــي  وفــاق  حكومــة  تشــكيل 
مصغــرة مهمتهــا إجــراء االنتخابــات 

تكفــل  التــي  املناخــات  وتوفــري 
لتحقيــق  والتعبــري  الــرأي  حريــة 
وهــذا  ونزيهــة،  حــرة  انتخابــات 
يتطلب وقف االعتقال السيايس، 
مشــرًيا إىل أن 13 أســرًيا ومحارًضا 
للمحاكمــة  ســيخضعون  ــا  جامعيًّ
جنــني،  بدايــة  محكمــة  يف  اليــوم 
الفلتــان  ســالح  ضبــط  عــن  فضــاًل 
األمنــي لعــدم توظيفــه يف تعويــق 

االنتخابات.
"فلســطني"  لصحيفــة  قبهــا  ويــرى 
أن االنتخابات يجب أن تكون مثرة 
كمــن  العكــس،  وليــس  للمصالحــة 
الحصــان"،  أمــام   العربــة  "يضــع 
مطالًبا بأن يتضمن الحوار إلغاء كل 
املراســيم الرئاســية التــي "اعتــدت 
ألنهــا  الفلســطيني  القضــاء  عــى 
عبــارة عــن نيــة مبيتــة الســتخدامها 
يف حــال جــاءت ريــاح االنتخابــات 

عكس سفن خصوم حاس".
املصالحــة  إمتــام  أن  إىل  ولفــت 
نزاهتهــا،  االنتخابــات يضمــن  قبــل 
وكذلــك يبعــث برســائل اطمئنــان 
أجــل  مــن  الفلســطيني  للشــارع 
فلســطينية  إرادة  هنــاك  تكــون  أن 

حقيقية تعر عن إرادة الشعب.
يقــر قبهــا أن هنــاك ملفــات شــائكة 
تنتظــر لقــاء الفصائــل يف القاهــرة 
تتطلــب تنــازالت جميــع األطــراف، 
خاصة وأن حاس قدمت تنازالت 
باملوافقــة عــى تــوايل االنتخابــات 
متزامنــة،  تريدهــا  كانــت  التــي 
مؤكــًدا رضورة تقديــم فتح تنازالت 

إجــراء  ضانــات  موضــوع  يف 
حريــة  وضــان  نزيهــة  انتخابــات 
الــرأي والتعبــري، ووقــف املالحقــة 
األمنيــة "ألن األجــواء الحاليــة التــي 
ليســت  الضفــة  أبنــاء  يعيشــها 
أجــواء انتخابــات يف ظــل اســتمرار 

املالحقة واالعتقال السيايس".
الســلطة  رئيــس  أعلــن  وأن  وســبق 
عبــاس  محمــود  الفلســطينية 
الترشيعيــة،  االنتخابــات  مواعيــد 
حيــث ســُتجرى يف 22 أيــار/ مايــو 

الرئاســية  ُتجــرى  أن  عــى  املقبــل 
العــام  مــن  يوليــو  متــوز/   31 يف 
االنتخابــات  تقــام  أن  عــى  ذاتــه، 
الخاصــة باملجلــس الوطنــي التابــع 
آب/   31 يف  التحريــر  ملنظمــة 

أغسطس.
أرضية صحيحة

لحركــة  الثــوري  املجلــس  عضــو 
يؤكــد  القــادر،  عبــد  حاتــم  فتــح 
موضــوع  طــرح  يجــب  كان  أنــه 
موضــوع  قبــل  املصالحــة  إمتــام 

أجــواء  يف  للدخــول  االنتخابــات 
مــن  صحيحــة  بأرضيــة  االنتخابــات 
اللُّحمــة  وإعــادة  الوطنيــة  الوحــدة 

للساحة الفلسطينية.
لصحيفــة  القــادر  عبــد  يقــول 
عــى  "يجــب  "فلســطني": 
موضــوع  تطــرح  أن  الفصائــل 
التعديــالت التــي أجراهــا أبــو مــازن 
األســايس  والقانــون  القضــاء  عــى 
ومــا ميكــن أن متثلــه مــن تأثــري يف 
قضيــة  فهــذه  االنتخابيــة،  العمليــة 

يجــب أن تكــون محــور اهتــام مــن 
إجــراء  آليــة  الفصائــل، إضافــة إىل 
التزامهــا،  وضانــات  االنتخابــات 

وعقد االنتخابات بالقدس".
بشــأن موضــوع الضانــات الدوليــة 
مــن  "تلقينــا  أضــاف:  والعربيــة، 
الجديــد  األمريــي  الرئيــس  طاقــم 
الــدول  بعــض  ومــن  بايــدن  جــو 
العربيــة واإلقليميــة أنهــا ســتارس 
لتطبيــق  االحتــالل  عــى  ضغوطــا 
الجــزء املتعلــق بإجــراء االنتخابــات 

يف القــدس وفــق اتفــاق )أوســلو(، 
الــذي نــص عــى حــق املقدســيني 
طريــق  عــن  االنتخابيــة  باملشــاركة 
مراكــز الريــد، وعليــه يجــب رفــض 
أي بدائل أخرى متنع املقدسيني 
للرشــح  حقهــم  مارســة  مــن 

واالنتخاب".
حــوارات  نجــاح  عوامــل  وبشــأن 
املجلــس  عضــو  شــدد  القاهــرة، 
توفــر  رضورة  عــى  لفتــح  الثــوري 
العقبــات  لتذليــل  سياســية  إرادة 
هــذه  عــن  تنشــأ  أن  ميكــن  التــي 
أمــام  "نحــن  مردفــا:  االنتخابــات، 
مســموح  غــري  تاريخــي  منعطــف 
الفشل فيه بأي شكل من األشكال 
الوقــت،  وتضييــع  التالعــب  أو 
مســؤوليته  ســيتحمل  فشــل  وأي 
ضياًعــا  يعنــي  وهــذا  الجميــع، 
وترســيًخا  الوطنــي  للمــرشوع 
حــوارات  أنهــا  مبعنــى  لالحتــالل 

ممنوع فيها الفشل".
االجتــاع  يخــرج  أن  وميكــن 
ســيايس،  برنامــج  عــى  باالتفــاق 
كــا تابــع، مســتنًدا إىل مخرجــات 
العامــني" للفصائــل  لقــاء "األمنــاء 
بالحــد  برنامــج  بطــرح  األخــري، 
عليــه  يتفــق  الثوابــت  مــن  األدىن 
الجميع ويستند إىل حق الشعب 
مصــريه،  تقريــر  يف  الفلســطيني 
حــدود  وفــق  الدولتــني  وحــل 
عاصمــة  القــدس  وأن   ،1967

وحــق  الفلســطينية،  للدولــة 
الشعب يف النضال واملقاومة.

ملفات شائكة تنتظر الفصائل الفلسطينية

حوارات القاهرة.. لقاءات "ممنوعة من الفشل لتجنب العودة لـ "مربع الصفر"

لقاء بني حركتي حاس وفتح ملناقشة ملف املصالحة              )أرشيف(
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

فشل لقاءات القاهرة أقلُّ 
رضًرا من انتخابات فاشلة

بعد استجابة حركة حامس لرشط السيد محمود عباس باملوافقة 
الخطية عىل إجراء االنتخابات بالتتايل، أصدر عباس عدة قرارات 
اســتبدال  ومنهــا  لالنتخابــات،  األســايس  القانــون  جوهــر  متــّس 
فلســطني،  دولــة  برئيــس  الفلســطينية  الســلطة  رئيــس  مســّمى 
والفارق يف التسمية ميس صلب القضية الفلسطينية، ويسقط 

من حساب االنتخابات ماليني الفلسطينيني يف الشتات.
ظهــر  يف  طعًنــا  يعــدُّ  رئــايس  بقــرار  األســايس  القانــون  تعديــل 
املوافقــة الخطيــة لحركــة حامس، ورســالة ســوء نوايــا لقادم األيام، 
وقــد رأى مختصــون قانونيــون وسياســيون أن الرئيــس الفلســطيني 
قــد تعــدى بتغيرياتــه القضائيــة عىل مبدأ ســيادة القانون، وتجاوز 
أيضــا النظــام األســايس يف ظــل إلغاء وجــود املجلس الترشيعي، 
وبهــذه التعديــالت يكــون الســيد عبــاس قــد ســيطر عــىل محكمــة 
كل  منهــا  ونــزع  القضائيــة،  الســلطة  عــىل  وســيطر  االنتخابــات، 

ضامنات استقاللها.
هــذه القضايــا القانونيــة ستناقشــها التنظيــامت الفلســطينية يف 
القاهــرة، مبــا يف ذلــك وجــود املحكمة الدســتورية نفســها، والتي 
تســتطيع بجــرة قلــم أن تلغــي نتائــج االنتخابــات، وتحــل املجلــس 
الترشيعــي املنتخــب؛ إن مل يوافــق هــوى عبــاس، ولكــن األخطــر 
مــن كل مــا ســبق، واألخطر من القضايــا القانونية، هنالك القضايا 
السياسية، فعىل أي أساس سُتجرى االنتخابات، ووفق أي برنامج 
ســيايس؟ ومــا هــي النتيجــة التــي يرجوهــا الشــعب الفلســطيني 
العــودة إىل املفاوضــات هــي األصــل يف  هــل  االنتخابــات؟  مــن 
إجــراء االنتخابــات، أم مقاومــة االحتــالل، ومقارعــة املســتوطنني 
عــىل مفــارق الطــرق؟ وأنــا أزعــم أن هــذه القضايــا وغريها يجب أن 
تكــون جوهــر حــوارات القاهــرة، فــإذا كان الهــدف مــن االنتخابــات 
التفــاويض،  وملرشوعــه  عبــاس  للســيد  الرشعيــة  تجديــد  هــو 
فمعنى ذلك أن عباس قد جرَّ كل الســاحة الفلســطينية إىل مربع 
التنازالت واالنتظار، وأدان مسبًقا كل أشكال املقاومة التي يكفر 

ا وعالنية. بها عباس، ويحاربها  مع املخابرات اإلرسائيلية رسًّ
إضافة ملا سبق، هنالك قضية مرشح الرئاسة، وكيف صار رشًطا 
عىل املرشح التزاُم برنامج منظمة التحرير ووثيقة االستقالل عام 
1988، والقانــون األســايس املعــدل للســلطة الفلســطينية لســنة 

2003، وكل ذلك يعنى أن برنامج الســيد محمود عباس هو أفق 

االنتخابــات، والتــي ســيناجيها عبــاس قائاًل: امطري حيث شــئت، 
فإن خراجك التفاقية أوسلو! وأزعم أن هذا لن ُيريض التنظيامت 

التي ستجتمع يف القاهرة.
عمليــة  لنجــاح  الضامــن  عــن  تتســاءل  أن  التنظيــامت  حــق  ومــن 

االنتخابــات، والقبــول بنتائجهــا يف ظــل التباين يف عمل 
ــق  األجهــزة األمنيــة هنــا وهنــاك، وكيف ســيغمض املنسِّ

دعـوة عطـاء - أعمال / بلدية رفح 
))MDPIIICII اسم البلد: فلسطين، اسم المشروع: برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة / الدورة الثانية

اسم العقد: تطوير شوارع داخلية في الحي االداري )مرحلة ثانية(  
MDPIIICII-1421117 -12 :رقم العقد

1( حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية - صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة - 
عــىل منحــة بقيمــة 130 مليــون يــورو مــن مجموعــة مــن الرشكاء واملمولني )البنك الــدويل، الوكالة الفرنســية للتنمية، الحكومة 
الدمناركيــة، التعــاون االملــاين )الوكالــة األملانيــة للدعــم الفنــي والبنــك االملــاين للتنميــة(، الوكالــة الســويرسية للتنميــة، اتحــاد 
البلديات الهولندي، االتحاد األورويب( باإلضافة اىل مســاهمة الســلطة الوطنية الفلســطينية يف إطار برنامج تطوير البلديات 
املرحلــة الثالثــة / الــدورة الثانيــة. وقــد حصلــت بلديــة رفــح عــىل منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة 
)املتلقية للمنحة( لتنفيذ مرشوع تطوير شوارع داخلية يف الحي االداري )مرحلة ثانية(، وتنوي استعامل جزء من أموال هذه 

املنحة الفرعية يف عمل دفعات تحت العقد رقم )MDPIIICII-1421117 -12( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2( تدعو بلدية رفح املقاولني املؤهلني للتقدم لعطاء مرشوع تطوير شوارع داخلية يف الحي االداري )مرحلة ثانية(، 

فرتة تنفيذ األعامل هي 120 يومًا.
وإقــراض  لــدى صنــدوق تطويــر  اآلليــات املعتمــدة  )NCB( وحســب  تنافســية محليــة  العطــاءات ســتكون عطــاءات   )3

البلديات، الرشاء حسب عطاءات تنافسية محلية مفتوحة للمقاولني املؤهلني املحليني وذلك حسب وثائق العطاء.
4( متطلبات التأهيل موجودة يف وثائق العطاء.

5( املقاولــون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــىل املعلومــات الالزمــة مــن بلدية رفح، دائرة املشــاريع، املهنــدس/ محمد رسحان، 

هاتف: هاتف :082145170 فاكس رقم: 082145921، وميكنهم االطالع عىل وثائق العطاء والحصول عليها حسب العنوان 
أدناه وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عرش ظهرًا من 2021/01/25م وحتى تاريخ 2021/02/23م.

6( نســخة كاملــة مــن العطــاءات باللغــة اإلنجليزيــة ميكــن الحصــول عليهــا للمقاولــني املهتمــني مــن خــالل تقديــم طلب 

خطــي عــىل العنــوان أدنــاه ومقابــل دفــع رســم غــري مســرتد مقــداره )100 يــورو( وطريقــة الدفــع لحســاب بلديــة رفــح يف 
)بنك فلسطني /فرع رفح /رقم حساب 127999(. نسخ العطاء ستكون متوفرة يف بلدية رفح عىل العنوان أدناه.

7( املرشوع شــامل رضيبة القيمة املضافة وعىل املقاولني تقديم اســعارهم شــاملة رضيبة القيمة املضافة وإحضار 

خصم مصدر ساري املفعول.
8( زيارة املوقع واالجتامع التمهيدي: جميع املقاولني مدعوون للمشــاركة يف الجولة امليدانية واالجتامع التمهيدي 

يوم األحد املوافق 14 فرباير 2021 يف متام الساعة العارشة صباحًا، حيث أن االجتامع التمهيدي سيعقد يف بلدية 
رفح، عىل العنوان أدناه وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية.

9( يجب أن تكون عروض أسعاركم سارية املفعول ملدة 90 يوم من تاريخ إقفال املناقصة، وجميع العطاءات يجب 

أن ترفق بكفالة دخول عطاء بقيمة )4,000 يورو( سارية املفعول ملدة 120 يوم من تاريخ إقفال املناقصة.
10( العطاءات يجب أن تقدم إىل العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 23 فرباير 2021 الساعة الثانية عرش ظهرًا، العطاءات 

االلكرتونية غري مقبولة، العطاءات املتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح العطاءات بحضور املقاولني 
أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك عىل العنوان أدناه، الساعة الثانية عرش ظهرًا، بتاريخ 23 فرباير 2021.

11( العنوان املشار إليه أعاله هو: قطاع غزة - محافظة رفح - بلدية رفح، املبنى الرئييس، الطابق الرابع، دائرة املشاريع، م. محمد رسحان.

رئيس بلديـة رفح       

Specific Procurement Notice

Request for Bids Small Works 
(One-Envelope Bidding Process)

Municipality of Rafah
Country: Palestine – Gaza Strip

Name of Project: Municipal Development Project Third Phase Second Cycle MDPIIICII

Contract Title: Development of  internal streets in Al-Idary neighborhood, " stage II "
RFB Reference No.: MDPIIICII-1421117- 12

1. The Palestine Liberation Organization, for the benefit of the Palestinian National Authority 

(PNA), has received an initial financing from the World Bank-International Development 

Association (IDA), PA, KFW, Denmark, SDC, VNG, GIZ and AFD towards the cost of the 3rd 

phase of the Municipal Development Program (MDP3).  

2. Municipality of Rafah now invites sealed Bids from eligible Bidders for Development of  

internal streets in Al-Idary neighborhood, " stage II ".

3. Bidding will be conducted through national competitive procurement using a Request for Bids 

(RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 

(“Procurement Regulations”), and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations. 

4. Interested eligible bidders may obtain further information from the Municipality of Rafah 

, Project Department, Eng.  Mohamed Sarhan, Tel: 08- 2145170, Fax: 08- 2145921, and 

inspect the Bidding Documents at during office hours 8:00 A.M. to 12:00 noon. from January 

25, 2021 to February 23, 2021 at the address given below.

5. The submission of a written application to the address below and upon payment of a 

nonrefundable fee of 100 Euro (€). The method of payment will be in a Cashier’s Check or Direct 

deposit to  Rafah Municipality, account number (127999) in Bank of Palestine,  Rafah Branch. 

6. Bids must be delivered to the address below on or before February 23, 2021 -  12:00 noon. 

Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will be publicly opened 

in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend 

at the address below on February 23, 2021  - 12:00 noon. 

7. Grant is VAT included, bidders to price with VAT.

8. A Site Visit and Pre-Bid Meeting: Contractors are invited to attend the site visit which will 

be held on Sunday; February 14, 2021 at 10:00 A.M., the pre-bid meeting shall be held at 

Municipality of Rafah at the address given below after finishing site visit.

9. All Bids must be accompanied by a bid security of 4,000 Euro (€) and shall be valid for 120 

days after bid closing date 

10. The address referred to above is: Municipality of Rafah – main building -fourth flour, 

Project Department, Eng.  Mohammed Sarhan .

Mayor of Rafah

توريد وتركيب معدات وآالت ومواد خام 
لمشاريع ريادية في القطاع الزراعي

بالظــرف  عــن طــرح عطــاء  الزراعيــة(  )اإلغاثــة  الزراعيــة  التنميــة  تعلــن جمعيــة 
املختوم لصالح مرشوع " نجاحها: متكني الشابات الرياديات الفلسطينيات 
يف القطــاع الزراعيــة" وذلــك تبعــًا للــرشوط واملواصفات املوضحة يف كراس 

العطاء، فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية:
موقع العمل: محافظة غزة ، محافظة خان يونس، محافظة رفح. 

رشوط التقدم للعطاء:
1. يجــب أن يكــون املتقــدم للعطــاء لديــه مشــتغل مرخــص مــن قبــل الجهــات 

املعنية ولديه سجل تجاري معتمد وساري املفعول حسب األصول املتبعة.
2. كراس العطاء مجاين.

3. يجب أن تكون األسعار املقدمة للعطاء سارية املفعول ملدة ال تقل عن 

)120( يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.
4. يجــب أن تكــون األســعار بالــدوالر وغــري شــاملة قيمــة الرضيبــة املضافة مع 

احضار فواتري صفرية وخصم املصدر. 
5. عــىل املــورد الــذي يرغــب يف الحصــول عــىل نســخة مــن العطــاء ابتداًء من 

يــوم الثالثــاء املوافــق  26/ 2021/01 وحتــى يــوم األحــد املوافــق  07/ 02 
/2021 مــن الســاعة 09:00 ص وحتــى الســاعة 00 :03 م وذلــك يف مقــر 

جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية(.
الخميــس  يــوم  وذلــك  املــرشوع  إدارة  مــع  متهيديــة  جلســة  عقــد  ســيتم   .6

املوافــق 2021/02/04 عــىل أن يكــون تجمــع املورديــن الراغبــني بالحضــور 
يف مقر اإلغاثة الزراعية الساعة 11:00 صباحا.

قبــل  مــن  واملختومــة  املكتملــة  العطــاء  مظاريــف  لتســليم  موعــد  آخــر   .7

املتقدمــني يف موعــد أقصــاه يــوم االثنــني املوافــق 2021/02/08، الســاعة 
)الزيتــون –غــزة(. وســيتم فتــح  الزراعيــة  الثانيــة عــرش ظهــرًا يف مقــر االغاثــة 

العطاءات يف نفس اليوم والساعة امام املتقدمني.
8. يجــب عــىل املــورد تقديــم كفالــة تأمــني )كفالــة دخــول عطــاء( مقدارهــا 5 

% مــن القيمــة االجامليــة للعطــاء إمــا بكفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق مــن 
ســلطة النقــد الفلســطينية وســاريًا ملــدة ال تقــل عــن 90 يومــا مــن آخــر موعــد 

الستالم العطاءات، هذا وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
9. لجنة العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

10. يحــق للجنــة تأجيــل العطــاء أو متديــده أو اعادتــه أو الغائــه أو تجزئته دون 

إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.
11. رسوم اإلعالن يف الجرائد عىل من يرسو عليه العطاء.

ملزيــد مــن االستفســار واملعلومــات االتصــال عــىل جمعيــة التنميــة الزراعيــة 
)اإلغاثة الزراعية( –غزة – الزيتون-شارع صالح الدين، مقابل محطة أبو جبة 

للبرتول غربًا هاتف: 2805040، فاكس: 2805039

طرح عطاء رقم
) 04 /2021 -ف(

في أثناء ندوة نظمها منتدى اإلعالميين
مختصون يطالبون بالتوافق عىل مدونة سلوك لضبط األداء اإلعالمي يف االنتخابات

تراُجع فتح واملنظمة يف زمن عباس.. هل يستمر أم يوقفه امُلرشح البديل؟

عبــاس مرشــح  أن  اشــتية  أعلــن  أيــام  وقبــل 
حركــة فتــح يف انتخابــات الرئاســة، املتوقــع 
عقدهــا يف يوليــو/ متــوز املقبــل، "ولــدى 

الحركة إجامع عىل ترشيحه".
 15 الصــادر يف  الرئــايس  املرســوم  ووفــق 
ســُتجرى  الحــايل،  الثــاين  كانــون  ينايــر/ 
الترشيعيــة  مراحــل:   3 عــىل  االنتخابــات 
 31 يف  والرئاســية  أيــار،  مايــو/   22 يف 
 31 الوطنــي يف  يوليــو/ متــوز، واملجلــس 

أغسطس/ آب.
يف املقابــل دعــا الكاتب إبراهيم دعيبس، 
أحــد كبــار املحرريــن يف صحيفــة القــدس 
رئيــس  عــن  بديــل  ترشــيح  إىل  املحليــة، 
الســلطة محمــود عبــاس النتخابــات الرئاســة 
الفلســطينية، مخاطًبــا عبــاس بــأن "يســّجل 

سابقة تاريخية" يف ذلك.
وهــو  أمــس،  مقــال،  يف  دعيبــس  وقــال 
عــىل  مقبلــون  "نحــن  القــدس:  ســكان  مــن 
ولبقيــة  وترشيعيــة،  رئاســية  انتخابــات 
مهمــة  الخطــوة  وهــذه  املؤسســات، 

ورضوريــة، لــي يختــار الشــعب مــن يريــد 
ويقــول كلمتــه، ويكــون هــو فعــاًل صاحــب 
األهــم  الرئاســية  االنتخابــات  ا  عــادًّ القــرار"، 

واألكرث إثارة للجدل بنتائجها املحتملة.
وهنــا علــق دعيبــس عىل ترصيحات اشــتية 
ــحه مجدًدا النتخابات  بشــأن نية عباس ترشُّ
أوضــاع  يعيــش  مواطنــا  "بصفتــي  الرئاســة: 
الكثــريون،  بــه  يحــس  مبــا  ويحــس  شــعبنا، 
أعتقــد أن الغالبيــة الســاحقة تؤيــد ترشــيح 

شخصية أخرى ملنصب الرئاسة".
مــن  تجــاوز  مــازن  أبــو  "الرئيــس  وأضــاف: 
مــن مواليــد ترشيــن  العمــر ٨٥ ســنة، وهــو 
الثــاين ١٩٣٥، وعمــل كثــريًا، وقــد آن األوان 
لــه ألن يفســح الطريــق أمــام شــخصية أخــرى 
الحيــاة  دميقراطيــة  وليؤكــد  شــباًبا،  أكــرث 
الفلسطينية، وأن فتح متتلئ بالشخصيات 

الفاعلة واملناضلة".
وكان القيــادي يف حركــة فتــح عبــد الله عبد 
"صفــا"  لوكالــة  ترصيحــات  يف  قــال  اللــه 
ســتتخذ  الحركــة  مؤسســات  إن  اإلخباريــة، 

للرئاســة  مرشــحها  بشــأن  النهــايئ  قرارهــا 
املجلــس  انتخابــات  بعــد  الفلســطينية 

الترشيعي.
تتفــق  فتــح  قيــادات  "معظــم  أن  وأضــاف 
عــىل ترشــح عبــاس للرئاســة لســبب أنــه يف 
معركــة، وهــو متابــع لتفاصيل هذه املعركة 
بكل حيثياتها، فال يجوز أن نغري القائد يف 
مــن  ليكملهــا  نرشــحه  بــل  املعركــة،  نصــف 

حيث وصل"، عىل حد تعبريه.
عــامد  الســيايس  املحلــل  رأى  جهتــه  مــن 
"املســتورثني"  ســاّمهم  مــن  أن  محســن 
يف حركــة فتــح "يتطلعــون إىل شــغل موقــع 
الرئيــس بعــد فراغــه، ويعرفــون أن املعركــة 
ســتحتدم، وأنهــم ســيخرسون جميًعــا إذا ما 
احتدمــت هــذه املعركــة، لذلــك لجؤوا إىل 
تأجيــل الــرصاع القــادم ال محالــة بينهــم عىل 

وراثة عباس، بتجديد البيعة له رئيًسا".
ليــس ظًنــا منهــم أن الرجــل ســيحل  "وهــذا 
مشــكلة أو يعالــج أزمــة، وإمنــا لتأجيــل أزمــة 
تــويل  الــرصاع داخــل فتــح عــىل  قادمــة يف 

الســلطة"، كــام أضــاف محســن يف ترصيــح 
لـ"فلسطني".

وعــن مــدى مالءمــة عبــاس للرتشــح مجــدًدا 
عن حركة فتح، قال محسن: إنه "غري مالئم 
يف  أمضاهــا  ســنة   16  )..( اإلطــالق  عــىل 
وهــذه  واحــدة،  بانتخابــات  الســلطة  رئاســة 
انتخابيــة،  واليــات  ألربــع  كافيــة  الســنوات 
الفلســطيني  األســايس  القانــون  حــني  يف 
يتحدث عن واليتني كحد أقىص للرئيس".

تيــار  يف  قيــادي  وهــو  محســن،  وأكمــل 
اإلصــالح الدميقراطــي لحركة فتح: شــهدت 
مــن  الكبــرية  الخيبــات  الـــ16  الســنوات 
فتــح  وحركــة  الفلســطيني،  الشــعب  عمــر 
عــىل وجــه التحديــد، وهــي أكــرث مــن تــرضر 
للحركــة  رئيًســا  مبوقعــه  عبــاس  وجــود  مــن 
والســلطة، فقــوض منظمــة التحريــر، وهــدم 
مؤسســات الســلطة عندمــا ســيَّس القضــاء 
د املجلس الترشيعي، واستوىل عىل  وحيَّ

السلطات الثالث".
وأضاف أن "األدهى من ذلك خسارة حركة 

عــام  عهــده  يف  البلديــات  انتخابــات  فتــح 
2005، والترشيعــي يف 2006، وخســارة 

قطــاع غــزة يف 2007؛ ومنــذ ذلــك الحــني 
والعقوبــات تنهــال عــىل قطــاع غــزة، خــزان 
الوطنية الفلسطينية الذي دفع كل األمثان 
نتيجــة سياســات الرئيــس عبــاس"، حســب 

قوله.
تــم  كل  مــا  إصــالح  األوان  "آن  وأردف: 
تدمــريه يف الســنوات املاضيــة، عــرب بوابــة 
االنتخابــات باختيــار رئيــس جديــد ومجلــس 
وطني وترشيعي وإعادة بناء املؤسســات، 
فأرحام النســاء الفلســطينيات مل تعجز عن 

إيجاد رئيس آخر".
وأكمــل: "لــو كان عبــاس عبقرًيــا واســتطاع 
الالجئــني  إعــادة  مضــت،  ســنة   16 خــالل 
املســتوطنات  وتفكيــك  القــدس  وتحريــر 
الدولــة  وإقامــة  الرتابيــة  الوحــدة  وبنــاء 
أن  يجــب  لــكان  الســيادة،  ذات  املســتقلة 
يرتاح وإيجاد بديل شاب لديه القدرة عىل 

العمل".

غزة/ فلسطني:
أكــد مختصــون وإعالميــون أهميــة دور اإلعــالم يف 
الســاحة  يف  املرتقبــة  االنتخابيــة  العمليــة  إنجــاح 
الفلســطينية، مشــددين عــىل رضورة صياغــة مدونــة 
سلوك مهنية وأخالقية لضبط األداء املهني وحفظ 

النسيج االجتامعي.
 وأشــار املشــاركون إىل أهمية عقد دورات تدريبية 
الحــدث  تغطيــة  عــىل  قدرتهــم  لتعزيــز  للصحفيــني 
املقبلــة،  اآلونــة  يف  انطالقــه  املقــرر  االنتخــايب 
املحــي  اإلعــالم  وإســناد  دعــم  بــرضورة  مطالبــني 

ليتمكن من أداء واجبه بإنجاح العملية االنتخابية.
جــاء ذلــك يف أثنــاء نــدوة إلكرتونيــة بعنــوان "اإلعــالم 
واالنتخابــات.. مســؤولية وضوابــط" نظمهــا منتــدى 
اإلعالميني الفلسطينيني، أول من أمس، عرب تطبيق 
اإلقليمــي  املديــر  فيهــا  وتحــدث  مييــت،  جوجــل 
للجنة االنتخابات املركزية جميل الخالدي، ورئيس 
شــبكة األقــىص اإلعالميــة وســام عفيفــة، واإلعالمــي 

سعود أبو رمضان، وأدارها اإلعالمي حازم الحلو.
االنتخابيــة  العمليــة  إنجــاح  أن  الخالــدي  وأوضــح 
تتــم  بــأن  أملــه  عــن  معرًبــا  جامعيــة،  مســؤولية 
االنتخابــات يف وقتهــا املحــدد ألهميتهــا يف إصــالح 

البيت الفلسطيني.
وقــال: "الــكل رشيــك يف إنجــاح العمليــة االنتخابية، 
مواعيــد  بتحديــد  الرئــايس  املرســوم  صــدور  ومنــذ 
ل 70 ألف ناخب، وسُيفتح املجال  االنتخابات ُسجِّ
القادمــة، وبعــد  الفــرتة  التســجيل يف  للراغبــني يف 
ذلك ستوقف عملية التسجيل، ولن ُتفَتح مرة أخرى 

قبيل االنتخابات الرئاسية".
وتابــع: "الجميــع يرغــب يف االنتقــال إىل األفضــل، 
والقانون ينص عىل حق الصحفيني يف الرقابة عىل 
أن  مبيًنــا  االنتخابيــة يف جميــع مراحلهــا"،  العمليــة 
لجنة االنتخابات تعتمد عىل الصحفيني أساًسا يف 

إنجاح العملية االنتخابية.
وأضــاف: "الصحفيــون لهــم دور وعليهــم التزامــات، 

وســُتجرى دورات لتعريفهــم مبــا لديهــم مــن حقــوق، 
وما عليهم من االلتزامات".

اإلعالم الحاضر األبرز
مــن جانبــه بــنيَّ رئيــس شــبكة األقــىص اإلعالميــة أن 
االنتخابيــة،  بالعمليــة  األبــرز  الحــارض  هــو  اإلعــالم 
"وأصبــح ميثــل نصــف املعركــة االنتخابيــة، وهنــاك 
حقهــم  مامرســة  لهــم  يســبق  مل  جــدد  إعالميــون 
االنتخايب أو تغطية االنتخابات، وهذا يتطلب عقد 
الــدورات التدريبية لرتشــيدهم بالضوابط اإلعالمية 

التي يحددها الدستور والقوانني اإلدارية". 
وأشــار عفيفــة إىل أهميــة اإلعــالم الرقمــي يف التأثري 
رضورة  عــىل  مشــدًدا  االنتخابيــة،  العمليــة  عــىل 
اإلســاءة  عــن  وبعدهــا  اإلعالميــة  اللغــة  انضبــاط 

للمرشحني أو انتقاء املقابالت والتالعب بها.
اإلعــالم  يتحــىل  أن  "يجــب  يقــول:  ومــى 
نســتبق  وأال  االنتخابــات،  تغطيــة  يف  باملوضوعيــة 
إعــالن النتائــج مــن قبــل املرجعيــة يف هــذا اإلطــار"، 

وأخالقــي  مهنــي  ســلوك  مدونــة  إىل صياغــة  داعًيــا 
املنشــود  دورهــم  إنجــاز  يف  الصحفيــني  ملســاعدة 

بإنجاح عملية االنتخابات.
املجتمــع  لرشائــح  االلتفــات  لفــت إىل رضورة  كــام 
الخاصــة،  االحتياجــات  ذوي  ســيام  ال  املختلفــة، 

بحيث يتم توعيتهم مبا يدور حولهم.
بــدوره شــدد اإلعالمــي أبــو رمضــان عــىل دور اإلعــالم 
االنتخابيــة،  للعمليــة  والنزاهــة  الشــفافية  لضــامن 
مشرًيا إىل تجربته يف تغطية االنتخابات الترشيعية 

الفلسطينية مرتني واالنتخابات الرئاسية السابقة.
واقــرتح تشــكيل لجنــة مــن األطــر اإلعالميــة مبشــاركة 
نقابة الصحفيني ولجنة االنتخابات املركزية لتنظيم 

عملية التغطية اإلعالمية لالنتخابات. 
مختلفــة  "ســتكون  املرتقبــة  االنتخابــات  أن  وأكــد 
اإلعــالم  تطــور  إىل  مشــريا  ســابقتها"،  عــن  متامــا 
الجديــد إضافــة إىل جائحــة كورونــا ومــدى تأثريهــا 

عىل إمكانية إجراء االنتخابات.

غزة/ أدهم الشريف:
ســارع رئيــس وزراء حكومــة رام اللــه محمــد 
اشــتية، عضو اللجنــة المركزيــة لحركة فتح، 

إلــى إعــالن ترشــيح محمــود عبــاس )رئيــس 
التحريــر(  حركــة فتــح والســلطة ومنظمــة 
عــن فتــح النتخابــات الرئاســة الفلســطينية 

القادمــة، األمــر الــذي ترفضه أصــوات عدة 
داخــل الحركــة وخارجهــا، وتطالــب بترشــيح 

بديل عنه.
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مساحة حرة
د. عصام شاور

حامس ومنصب الرئيس
وحــاس  فتــح  بــن  االتفــاق  تــم  أنــه  عربيــة  إعــام  وســائل  زعمــت 
وفصائــل منظمــة التحريــر عــى املشــاركة ضمن قامئــة واحدة يكون 
الفصائــل  وباقــي   40% وحــاس   50% فيهــا  فتــح  حركــة  نصيــب 
%10، ونحــن ال نثــق مبــا يقولــه اإلعــام االرسائيــي. ســابًقا كنــت 
أعتقــد أن القامئــة املشــركة ســتضم فقــط حــاس وفتــح ولكننــي 
الحًقــا علمــت أن املطــروح عــى طاولة النقاش هو تحالف فصائي 
مــا  قريــب  الطــرح  وهــذا  الفصائــل،  وباقــي  وحــاس  فتــح  يضــم 
فــق  نرشتــه وســائل اإلعــام العربيــة، ولكــن حتــى هــذه اللحظــة مل ُيتَّ
عــى القامئــة املشــركة كــا تزعــم وســائل إعــام العــدو، فضًا عن 
التوافــق عــى عمليــة توزيــع الحصــص والتــي ُتعطــي %60 لفصائــل 
املنظمــة و40 % لحركــة حــاس، ولذلــك يجــب أال نثــق مبــا ينــرشه 
العدو حتى لو دسَّ بعض الحقائق داخل مجموعة من األكاذيب.

بعــد اطاعــي عــى تعديــات 2021 عــى قانــون االنتخابــات لعــام 
5 مــن  بنــد   36 2007  الحظــت أمــًرا غريًبــا، حيــث تنــص املــادة 
قانــون 2007 والخاصــة مبــن يرشــح نفســه ملنصــب الرئاســة عــى 
املمثــل  لكونهــا  الفلســطينية  التحريــر  يلتــزم مبنظمــة  أن  يــي:  مــا 
الرشعي والوحيد للشــعب الفلســطيني وبوثيقة إعان االســتقال 
وبأحــكام القانــون األســايس، والــرشط نفســه ينطبــق عــى املرشــح 
لعضويــة املجلــس الترشيعــي يف املــادة 45 بنــد رقم 6، البند رقم 
6 مــن املــادة  45 تــم تعديلــه يف القــرار بقانــون لعــام 2021 مــادة 
ل األمــر بالنســبة لــرشوط الرشــح للرئاســة،  رقــم 12، ولكــن مل ُيعــدَّ
لكونهــا  التحريــر  مبنظمــة  االلتــزام  عليــه  للرئاســة  املرشــح  أن  أي 
املمثــل الرشعــي والوحيــد للشــعب الفلســطيني وكذلــك االلتــزام 
بوثيقــة إعــان االســتقال والتــي تعنــي االعــراف برشعيــة االحتــال 

االرسائيي عى املناطق املحتلة عام 1948.
وجــود هــذا البنــد يعنــي أن املوافقة عى قانــون االنتخابات موافقة 
عى ما ورد فيه من بنود ومن ضمنها وثيقة االستقال وقد رشحت 
مــاذا يعنــي االعــراف بهــا، إال إذا تــم التغــايض عنــه بهــدف تطمــن 
املجتمــع الــدويل وهــذا أمــر قــد نرفضــه ويقبــل بــه السياســيون، أمــا 
اإلشارة األخرى التي يحتملها عدم التعديل وموافقة حاس عى 
خــوض االنتخابــات عــى أساســه هــو عــدم وجــود نيــة لحركــة حاس 
خــوض االنتخابــات الرئاســية، ألنــه ال يعقــل أن توافــق حــاس عــى 
برنامجهــا  ومــع  مبدئهــا  مــع  ــا  كليًّ يتناقــض  الــذي  البنــد  هــذا  مثــل 
الســيايس، فضًا عن تعارضه مع ثوابت الشــعب الفلســطيني، أو 
هناك احتال أن حركة حاس مل تنتبه لوجود مثل هذا البند وهو 
أمــر مســتبعد جــًدا، ولذلــك نتمنــى أن يتــم تعديــل البنــد رقــم 5 مــن 
املادة 36 عى غرار التعديل الحاصل يف املادة 45 بند رقم 6. 

Invitation to Bid
Name of Procuring Entity: The Coastal Municipalities Water Utility

Bidding Process Name: Operation and Maintenance Emergency Repairs, Rehabilitation 

and Upgrading of Wastewater Facilities in the Gaza Strip.

Bidding Process Number: CMWU-GIZ NCB/W-008 /2021

The Coastal Municipalities Water Utility has received a grant from the German Government 

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

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

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

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

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

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

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

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

activities include:

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

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

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

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

maintenance and repair works of essential WASH facilities. 

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

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

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

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

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

to the overall efforts to meet the urgent COVID-19 related maintenance and repairs needs of 

CMWU in the Gaza Strip. 

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

COVID-19 Related Emergency Maintenance and Repairs Project financed by German 

Government through Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

toward payment under the Contract of Emergency Repairs, Rehabilitation and Upgrading of 

Wastewater Facilities in the Gaza Strip, CMWU-GIZ NCB/W-008 /2021.

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

maintenance Emergency Repairs, Rehabilitation and Upgrading of Wastewater Facilities in the Gaza Strip.

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

provisions of “Public Procurement Law No.8 of 2014 and its Implementing Regulations” and is open to all 

eligible bidders. The required qualifications for the successful Bidder are specified in the Bidding Documents.

4. Interested eligible bidders may inspect the Bidding Documents through the Public 

Procurement Portal and can also obtain further information from the Coastal Municipalities 

Water Utility at the address given below, from 08:00 to 14:30 hours from Sunday to Thursday.

5. A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders from the address 

given below and upon payment of a nonrefundable fee Fifty EURO (€50) or equivalent amount 

of freely convertible currency. The method of payment will be Bank Deposit to the CMWU IBAN, 

PS82ALDN060206844440430010002, the Coastal Municipalities Water Utility, Al Quds Bank, Ramallah 

Branch. The Bidding Documents will be sent through the bidder’s representative for local delivery.

6. Bids must be delivered to the address below on or before 13:00 local time, 09th February 

2021. Electronic bidding will not be permitted. Bids must be valid for a period of 90 days after 

the final date for Bid Submission.

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

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

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

and anyone who choose to attend at the address below on 13:00 local time, 09th February 2021.

The address referred to above is:

Coastal Municipalities Water Utility (CMWU)

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

Gaza, State of Palestine, Tel.: +970- 8 -2632060, Fax: +970- 8 -2632020

Gaza Community Mental Health Programme

Announcement for Evaluation Consultancy Service 

Evaluation of GCMHP’s Strategic Plan Programs 2019- 2021

Bidding: No. 301/ 2021
GCMHP was established as an NGO in 1990, and is the first mental health institution in Gaza that can 

provide professional mental health / psychosocial services. It was also the first to introduce the concept 

of community mental health in the region, and the first to link mental health to human rights. With its 

three community Centres located in Gaza city, Middle Governorate and Southern Governorate, staffed 

with interdisciplinary teams, the organization has been providing coverage for most of the Gaza strip.

GCMHP is seeking a qualified consultancy firm for the evaluation consultancy service of the GCMHP’s 

Strategic Plan Programs of 2019- 2021. The consultancy service is provided in the form of a consultancy 

work by a competent, qualified firm with the relevant experience in the field under the following conditions: 

1. Professional service is guided by “Terms of Reference” showing: 

• The scope of the work.     • Objectives       • Level of efforts and main deliverables.

• The reporting requirements including the types and frequencies of reports to be prepared.

2. Professional service should be procured based on competitive bidding process in 

accordance to GCMHP internal regulations.

3. Technical & Financial Proposals should be presented in separate sealed envelopes.

4. GCMHP is not committed to lowest price offers. 

5. The consultancy service should avoid any kind of conflict of interest among the parties.

6. All offered prices should be in USD including VAT.

Interested firms to obtain the ToR available from Administrative Affairs & Human Resource 

Unit- GCMHP headquarter, Gaza Tal Al Hawa beside Gaza Rosary Sisters’ school. 

Technical and Financial Offers should be submitted in a separate sealed envelope before 1:00 pm 

on Thursday, 11th of February 2021, in the subject line “Offer for Evaluation Consultancy Services- 

Evaluation of GCMHP’s Strategic Plan Programs 2019- 2021”, to Administrative & Human 

Resources Unit-GCMHP Headquarter, Gaza-Tal Al Hawa, beside Gaza Rosary sisters’ school. 

For further information, don’t hesitate to contact Head of Administrative Affairs & Human 

Resources Unit; Ms. Rana Ayyad, Tel: 2641512, Email: hr@gcmhp.net

Gaza Community Mental Health Programme

"سجون االحتالل.. ثالجات الموت"
إطالق حملة دولية لتعريف الرأي العام

الدويل مبأساة األرسى يف الشتاء

في أثناء وقفة بغزة
مناشدات إلنقاذ حياة "شيخ األرسى" بعد إصابته بـ"كورونا"

االحتالل يعزل األسرية املقدسية 
نوال فتيحة داخل زنازين "الدامون"

القدس املحتلة/ فلسطن:
عزلــت إدارة ســجون االحتــال يف ســجن الدامــون األســرة املقدســية نــوال 

فتيحة داخل زنازين "الدامون" يف ظروف صعبة.
لهــا، أمــس، إن ســجاين "الدامــون"  بيــان  وقالــت هيئــة شــؤون األرسى يف 
اقتحموا غرفة األسرة فتيحة، وسحبوها، وقيدوها باألصفاد، ونقلوها إىل 
الزنازيــن، وبعدهــا أغلقــوا القســم لســاعات طويلــة، واســتولوا عــى باطــات 
عــى  احتجاجــا  اإلفطــار،  وجبــة  أرجعــن  األســرات  أن  وأضافــت  الطبــخ. 

اإلجراءات العقابية بحقهن.
العــزل  زنازيــن  داخــل  حاليــا  تقبــع  فتيحــة  األســرة  أن  إىل  الهيئــة  وأشــارت 
مــن  أكــر  مــر عــى عزلهــا  التــي  فــدوى حــادة،  برفقــة األســرة  االنفــرادي، 
شــهرين، حيــث تقبــع كلتاهــا داخل زنزانة ضيقــة معتمة رائحتها كريهة، ال 
تصلــح للحيــاة اآلدميــة، وفيهــا كامرات مراقبة عى مدار الســاعة، تحرمها 

أي نوع من الخصوصية، إضافة إىل سوء الطعام املقدم لها كاًّ ونوًعا.
القــدس  يف  ســلوان  بلــدة  مــن  عامــا(،   19( فتيحــة  األســرة  أن  إىل  يشــار 
املحتلــة، اعتقلــت يف 21 شــباط/ فربايــر مــن العــام املــايض، ومــا زالــت 

موقوفة حتى اآلن.

النائب أبو دقة: اعتقاالت االحتالل 
يف الضفة لن تنال من عزمية شعبنا

غزة/ فلسطن:
أبــو دقــة بشــدة حمــات  التغيــر واإلصــاح يونــس  النائــب عــن كتلــة  اســتنكر 
االعتقــال املتصاعــدة التــي يشــنها االحتــال بحــق أبنــاء شــعبنا الفلســطيني، 
وآخرهــا االعتقــاالت املتتاليــة يف عــدد مــن مــدن وقــرى الضفــة الغربيــة، مؤكــدًا 

أن هذه الجرائم الرببرية ستزيد شعبنا متسًكا بحقوقه.
وقال أبو دقة يف ترصيح نرش أمس: "إن حملة االعتقاالت التي شنها االحتال 
وكل املارسات اإلجرامية لاحتال لن تنال من عزمية شعبنا املتجذر بأرضه 

وستزيده متسكا بحقوقه حتى اقتاع االحتال".
كورونــا  وبــاء  ظــل  األرسى يف  االحتــال  اعتقــال  "اســتمرار  دقــة:  أبــو  وأضــاف 
تصعيد صهيوين يأيت بالتزامن مع استمرار القمع ألرسانا يف سجون االحتال 

ورفض اإلفراج عن األرسى املرىض وتحويل الوباء ألداة قمع جديدة".
واإلنســان  األرض  ضــد  اإلجراميــة  املســتوطنن  اعتــداءات  واســتنكر 
الفلســطينين، مدينًا التغول االســتيطاين واقتاع األشــجار ومصادرة األرايض 
املحــرَر  االحتــال  اســتدعاء  اســتنكر  كــا  االســتيطانية.  للمشــاريع  تنفيــذًا 
رشــح  إن  واملاحقــة  بالســجن  وتهديــده  اللــه  رام  مــن  الربغــويث  عمــر  الشــيخ 
نفســه لانتخابــات الفلســطينية، مشــرًا إىل أن ذلــك يعــد محاولــة خبيثــة لقمــع 

األصوات الوطنية الرافضة لجرائم االحتال.

رام الله-بروت/ فلسطن:
واملؤسســة  واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  أطلقــت 
حملــة  أمــس،  "تضامــن"،  األرسى  مــع  للتضامــن  الدوليــة 
االحتــال..  "ســجون  عنــوان:  تحــت  تضامنيــة  إعاميــة 
معانــاة  عــى  الضــوء  تســليط  بهــدف  املــوت"،  ثاجــات 
األرسى الفلسطينين يف زنازين االحتال يف ظل الظروف 

الباردة يف فصل الشتاء.
وتهــدف الحملــة لتعريــف الــرأي العــام بأحــوال األرسى التي 
يعيشــونها يف الشــتاء، حيــث يعــاين حــوايل 4400 أســر 
فلســطيني من ظروف اعتقال غر إنســانية ومنافية لحقوق 
الــدويل، ومــن  القانــون  اإلنســان وتخالــف معايــر وقواعــد 
الثــاين  املقــرر أن تســتمر حتــى نهايــة شــهر ينايــر/ كانــون 

الحايل.
وأوضــح القامئــون عــى الحملــة أن معانــاة األرسى املــرىض 
تزداد قسوة كل عام، خاصة مع نقص األغطية والحرامات، 
إىل جانــب مــا يعيشــونه مــن تحقيــٍق وتعذيــٍب يف العــراء 
إليهــا  تصــل  ال  الرطوبــة  عاليــة  ضيقــة  غــرف  يف  وحجــٍز 
عاصفــة  أجــواء  الحديديــة يف  بالبوســطة  ونقــٍل  الشــمس، 

ماطرة وحرمان من النوم بسبب االرتجاف من الربد.
وأكــدوا أن مــا زاد الظــروف تعقيــًدا وأذًى "هــو متكن كورونا 
الفــروس  هــذا  ليجــد  األرسى  مــن  عــرشاٍت  أجســاد  مــن 
الــربد والصقيــع  لــه يف أجســادهم يف ظــل  مــاًذا  الخطــر 

ليصبع العدد اإلجايل لألرسى املصابن بفروس كورونا 
حوايل 300 أسر مصاب".

وقــال املستشــار اإلعامــي يف الهيئــة حســن عبــد ربــه: إن 
هــا عــدم ســاح  زيــادة معانــاة األرسى يف فصــل الشــتاء مردُّ
إدارة سجون االحتال بإدخال املابس واألغطية الشتوية، 

وكذلك انعدام وسائل التدفئة.
يف  واإلعــام  العامــة  العاقــات  مديــر  قــال  جهتــه  مــن 
الــرأي  الحملــة إلخبــار  "إننــا نطلــق  "تضامــن"، خالــد فهــد: 
يف  أرسانــا  بظــروف  واإلســامي  والعــريب  الــدويل  العــام 
هــذا الشــتاء وكــم يعانــون مــن انتهــاكات إرسائيليــة متكــررة، 
ولنلفــت انتبــاه النشــطاء واملتضامنــن وأحــرار العــامل إىل 
هــذه القضيــة اإلنســانية العادلة"، مؤكــًدا أن معاناة األرسى 

ال تتوقف وال تنتهي شتاًء وصيًفا.
العربيــة  باللغتــن  بطاقــات   10 مــن  الحملــة  وتتألــف 
واإلنجليزية ترشح معاناة األرسى يف فصل الشتاء، إضافة 

رين عانوا هذه الظروف القاسية. إىل بطاقات ملحرَّ
وستسعى الحملة إىل مراسلة سفارات أجنبية ومؤسسات 
دوليــة ومنظــات حقــوق إنســان لوضعهــم يف مســتجدات 
ظــروف األرسى يف ظــل وبــاء كورونــا وفصل الشــتاء، وتبيان 
اتفاقيَتــْي  الواقــع عــى األرسى ومخالفتــه  االنتهــاك  حجــم 
جنيــف الثالثــة والرابعــة واإلعــان العاملي لحقوق اإلنســان، 

واالتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات الصلة.

غزة/ جال غيث:
واملحرريــن،  األرسى  وزارة  ناشــدت 
حــي  وعائــات  الشــوبيك  وعائلــة 
الــدرج رشق مدينــة غــزة، املؤسســات 
للعمــل  الحقوقيــة واإلنســانية  الدوليــة 
عى إنقاذ حياة األســر املســن اللواء 
فــؤاد الشــوبيك، بعــد إصابتــه بفروس 

كورونا.
ل هؤالء، يف أثناء وقفة تضامنية  وحمَّ
أمــام  أمــس،  األرسى،  وزارة  متهــا  نظَّ
ديوان عائلة الشوبيك يف حي الدرج، 
املســؤولية  اإلرسائيــي  االحتــال 

الكاملة عن حياة األسر الشوبيك.
األرسى  شــؤون  هيئــة  وكانــت 
الخميــس  أعلنــت  قــد  واملحرريــن 
الشــوبيك  األســر  إصابــة  املــايض: 
بعــد  كورونــا  بفــروس  عاًمــا(   82(
عربــة  يقــود  كان  لســجان  مخالطتــه 
املشــايف  ألحــد  لنقلــه  "البوســطة"، 

اإلرسائيلية إلجراء عملية يف عينيه.
رعاية طبية

ــل مســؤول العاقــات العامــة يف  وحمَّ
االحتــال  نبيــل حجــاج،  األرسى  وزارة 

عــن  الكاملــة  املســؤولية  اإلرسائيــي 
ال  الشــوبيك،  األســر  ومصــر  حيــاة 
ــا صعب  ســيا أنــه يعــاين وضًعــا صحيًّ

للغاية.
وبــنَّ حجــاج، يف كلمــة وزارة األرسى، 
رسطــان  مــن  يشــتىك  األســر  أن 
يف  أمــراض  عــدة  ومــن  الربوســتات 
القلب واملعدة والعيون، وهو بحاجة 
لتقدمــه يف  نظــًرا  لعنايــة طبيــة  ماســة 

السن.

بــإدارة  ممثــًا  االحتــال  أن  وأكــد 
احتياجــات  أدىن  م  تقــدِّ ال  الســجون 
األرسى خاصة يف ظل تفىش فروس 
أن  مبيًنــا  الســجون،  داخــل  كورونــا 
أصيبــوا  أســًرا   290 عــى  يزيــد  مــا 

بالفروس منذ بداية انتشار الوباء.
لــكل  ــه  التوجُّ رضورة  عــى  وشــدد 
املعنيــة  واملنظــات  املؤسســات 
مــن أجــل الوقــوف إىل جانــب األرسى 
والعمــل عــى إطــاق رساحهم يف ظل 

تفىش كورونا داخل السجن.
الحقوقيــة  املؤسســات  كل  ودعــا 
وأحــرار العــامل للتحــرك العاجل لنرصة 
كورونــا،  ومصــايب  األرسى  ومســاندة 
اإلنســان  حقــوق  منظــات  مطالًبــا 
الفــوري  ــل  بالتدخُّ األحمــر  والصليــب 
األرسى  احتياجــات  لتوفــر  والعاجــل 
أجــل  مــن  والعمــل  كورونــا  ظــل  يف 
اإلفــراج الفــوري عــن األرسى املــرىض 

وكبار السن.
صمت دولي

بــدوره، دعــا د. وائــل الــزرد، يف كلمــة 
عوائــل أحيــاء حي الــدرج، للعمل عى 
كبــار  خاصــة  األرسى  رساح  إطــاق 
السن ومن تجاوز اعتقاله الـ25 عاًما.

الــزرد أن األرسى يعانــون خلــف  وأكــد 
قضبان السجون ومتارس عليهم شتى 

مــرأى  أمــام  والظلــم،  العــذاب  ألــوان 
امللتــزم  الــدويل  املجتمــع  ومســمع 
بالصمــت تجــاه مــا يتعــرض لــه أرسانــا 

خلف السجون.
يعــاين  الشــوبيك  األســر  أن  وبــنَّ 
إصابتــه  آخرهــا  كان  عــدة،  أمراًضــا 
اســتهتار  ظــل  يف  كورونــا،  بفــروس 
حايــة  وعــدم  االحتــال  ســلطات 

األرسى من اإلصابة بالفروس.
وطالب املؤسسات الدولية الحقوقية 
الجهــود  تكثيــف  بــرورة  واإلنســانية 
إلطــاق  االحتــال؛  عــى  والضغــط 
رساح األرسى املــرىض، وكبــار الســن، 
صفقــة  ينتظــرون  األرسى  أن  مؤكــًدا 
األحــرار  بوفــاء  أســوة  فــة  مرشِّ تبــادل 

تنهي معاناتهم خلف القضبان.
حراك فوري

الشــوبيك  محمــود  ناشــد  جهتــه،  مــن 
كل  الشــوبيك  عائلــة  عــن  ممثــًا 
الحقوقيــة  الدوليــة  املؤسســات 
ســلطات  عــى  للضغــط  واإلنســانية 
االحتــال مــن أجــل اإلفــراج عــن "شــيخ 

األرسى".
للوقــوف  الفلســطيني  الــكل  وحــثَّ 
الفلســطينين  األرسى  جانــب  إىل 
خاصــة كبــار الســن واملــرىض والعمــل 
كل  وتوفــر  رساحهــم،  إطــاق  عــى 

احتياجاتهم.
يعــاين  الشــوبيك  األســر  أن  وبــنَّ 
واملعــدة  القلــب  يف  عــدة  أمراًضــا 

والعيون، وأمراض السكري والضغط، 
وهــو بحاجــة ماســة لعنايــة طبيــة نظــًرا 
لتقدمه يف السن وملواصلة االحتال 
سياسة اإلهال الطبي بحق األرسى.

بــإدارة  ممثلــة  االحتــال  ــد  تعمُّ وأكــد 
باألمــراض  األرسى  بإصابــة  الســجون 
املؤسســات  كل  داعًيــا  الفتاكــة، 
الحقوقية واإلنسانية والطبية للتدخل 
العاجــل واالطــاع عى أوضاع األرسى 

وتقديم احتياجاتهم الطبية.
واإلســامية  العربيــة  الشــعوب  ودعــا 
الفــوري  واالنتفــاض  جــاد  لحــراك 
األرسى  حايــة  أجــل  مــن  والعاجــل 
خاصــة املــرىض والعمــل عــى إطــاق 

رساحهم من خلف القضبان.
ــب  يلقَّ مــا  أو  الشــوبيك  واألســر 
بـ"شــيخ األرسى" هــو أكــرب املعتقلــن 
ا، داخل ســجون االحتال وهو من  ســنًّ
قطــاع غــزة، ومعتقــل منذ عام 2006، 
ملــدة  حكــًا  حينــه  يف  بحقــه  وصــدر 
20 عاًمــا، جــرى تخفيضهــا الحًقــا إىل 

17 عاًما.
بقضيــة  الشــوبيك  االحتــال  هــم  ويتَّ
التــي   "A "كاريــن  األســلحة  ســفينة 
عــرض  يف   2002 عــام  يف  أوقفهــا 
لتعتقلــه  بتمويلهــا،  واتهمــه  البحــر، 
الســلطة الفلســطينية وتنقلــه مــن غــزة 
إىل ســجن أريحــا ألربــع ســنوات، قبــل 
أن يختطفــه االحتــال عــام 2006 مــن 

السجن.

جانب من الوقفة            )تصوير/ رمضان األغا(
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

مظاهر الفســاد لكوادر الســلطة، ورغبة كثري من كوادر ونشــطاء فتح 
التصويت بشكل انتقامي من قياداتهم الحالية.

ويشــكل فــوز الحركــة يف الضفــة هاجًســا يــازم هــذه القيــادات التــي 
ترى أنه من الرضوري إبقاء مرشحي حامس املحتملني يف جو من 
الخــوف واملاحقــة والتهديــد بصفــة رســمية أو بأفعــال املجهولــني 
باالعتــداء  أو  التهديــد،  رســائل  أو  املشــبوهة،  االتصــاالت  عــر 
والــرضب املــرح، أو بتعريــض مركباتهــم ومنازلهــم للحــرق أو إطــاق 
النــار، وذلــك لدفــع هــؤالء األشــخاص إىل البقاء خــارج اللعبة ورفض 

الدخول يف معرتك االنتخابات.
وميتد ذلك االستهداف إىل األشخاص املستقلني الذين ميكن أن 
تعــرض عليهــم حــامس النــزول يف قوامئهــا، ليكونــوا عنواًنــا يف هــذه 
القامئــة ملــا لهــم مــن ثقــل ووزن اجتامعــي ميكــن أن يحصــد أعــى 
األصوات، فيمكن أن يلقوا مثل ما يلقاه كوادر الحركة، واإلجراءات 
االبتــزاز  لعــي  االنصيــاع  رفضــوا  حــال  يف  تتصاعــد  رمبــا  بحقهــم 
والرتهيــب، هــذا كلــه يــأيت إىل جانــب حمــات أمنيــة يشــنها أيًضــا 
ا العتقال العرشات من كوادر وأنصار الحركة، بغرض  االحتال يوميًّ

إفقادها ثقلها وإضعاف حضورها يف ساحة الضفة.
بالشــكل  ترتيــب صفوفهــا  عــى  قــادرة  غــري  الحركــة  وبذلــك تصبــح 
املطلــوب، وتعجــز عــن تنفيــذ دعايتها بالطريقــة املثى، وتكون يف 
موقــف محــرج يف أثنــاء ســعيها لتجهيــز مرشــحيها مــن الشــخصيات 
العامة يف الضفة، وتعيش يف واقع مزٍر ومقلق يف جو من اإلحباط 
والخــوف، وتتحــرك بصعوبــة بالغــة وهــي تحاول تفــادي االفرتاس مع 

)ماحقة مزدوجة( متارسها أجهزة السلطة وقوات االحتال.

مجهولة إىل قدر االعرتاف باملسؤولية عنها بعد كل هذه املدة.
كــام ال يطمــن أبــو مــازن إىل الخطــوات أو شــكل املشــاركة التــي قــد 
تقررهــا حركــة حــامس، يف حــال رفضــت مثــًا املشــاركة ضمــن قامئــة 
واإلمســاك  نفســه  تحصــني  إىل  يذهــب  لذلــك  فتــح،  مــع  مشــرتكة 
أي  ومنــع  2006م،  ســيناريو  تكــرار  منــع  لــه  تتيــح  التــي  باملفاتيــح 
مفاجــآت، رغــم أن شــكل النظــام االنتخــايب وطبيعــة الرتّشــح يكفــان 

له ذلك.
قــد تكــون هــذه القــرارات كذلــك جــزًءا مــن الرتتيبــات يف خضــّم إدارة 
الصدام مع القيادي محمد دحان؛ بتمكني السيطرة عى املنظومة 
إىل  عودتــه  عــى  املنافــذ  كل  وســّد  إغــاق  تكفــل  التــي  القضائيــة 
املشهد السيايس الفلسطيني، مع التلميح بالرتّشح يف االنتخابات 
العامة بشخصه أو عر التّيار، بحيث سيكون دحان مطالًبا مبوجب 
مــن  إدانــة  عــدم  الرتشــح شــهادة  بطلــب  يرفــق  أن  االنتخابــات  قانــون 

املحكمة، وهذا غري ممكن يف وضعه.
يوجد تفسري آخر، ُيرجع هذه القرارات إىل نفوذ وتجنح بدأ رصدهام 
داخل القضاء، وعدم رضا عن قرارات الرئيس والعبث به، وقد يدلل 
عــى ذلــك حجــم اإلقــاالت بالُجملــة لقضــاة يف ذروة عطائهم، وبذلك 
يــدرك أبــو مــازن أن الهيمنــة عى القضاء تكرّس الخضوع الذي يريده 

من الجميع.
ويف هــذا الوضــع غــري القانــوين الــذي يضــع نتيجــة االنتخابــات عــى 
مكتــب الرئيــس، مــا املطلــوب فعله؟ إن أول الواجبات هو رصد هذه 
خلفياتهــا  إىل  التســلل  ومحاولــة  الخطــرية  والتجــاوزات  املخالفــات 
وأسبابها الحقيقية؛ من أجل تكييف الرد عى أساسها، مبا ال يضمن 

منح أيب مازن الذريعة التي يريدها للرتاجع.

املصــري،  وتقريــر  واالســتقال  الحريــة  يف  وحقهــم  الفلســطينيني 
واســتمرت  بلفــور  وعــد  منــذ  بــدأت  تاريخيــة،  ملظلمــة  تصحيًحــا  وال 
حتــى يومنــا هــذا، عنــد هــؤالء حــل الدولتــني هــو إنقــاذ لـ)إرسائيــل( مــن 
والحقــوق  األرض  مــن  املزيــد  ونهمــه البتــاع  جشــع ميينهــا املتطــرف 
واملقدسات، ودامًئا بحجج وذرائع توراتية زائفة، ال تصمد طويًا أمام 

حقائق التاريخ وعلوم اآلثار واألديان واألنرثوبولوجي.
قد يقول قائل: وما حاجتنا لسر أغوار النفوس والنيات ما دام "القوم" 
يؤيــدون "حــل الدولتــني"؟ املهــم أن تكــون هنــاك دولــة فلســطينية إىل 
جانــب )إرسائيــل(، يســتوي األمــر أكان ذلــك خدمــة للفلســطينيني أم 

حرًصا عى مستقبل )إرسائيل(، دولًة يهودية ودميقراطية.
يف الحقيقــة أن لألمــر صلــة ال تخطئهــا العــني باملــآالت النهائيــة للحــل 
النهايئ للقضية الفلسطينية، فصفقة القرن عى سبيل املثال )وهي 
الــراع  تاريــخ املبــادرات األمريكيــة لحــل  املــرشوع األكــرث رداءة يف 
الفلســطيني –اإلرسائيــي( نهضــت عــى فكــرة "انفصــال" اليهــود عــن 
الفلســطينيني، ومنحــت هــؤالء كياًنــا هجيًنــا، هــو مبنزلــة أرخبيــل مــن 
الجــزر املمزقــة واملعزولــة، كياًنــا ال يتوافــر فيــه أي عنــر مــن عنــارص 
عــى  الحفــاظ  ودامًئــا املنطلــق  الســفر،  العلــم وجــواز  الدولــة، ســوى 

النقاء العرقي/الديني للدولة العرية.

يف داخــل الغــرف املغلقــة ألجهــزة األمن الفلســطينية توزع كشــوف 
أســامءهم  كــوادر ونشــطاء حركــة حــامس، تشــمل  أبــرز  عــن  خاصــة 
رباعيــة وبياناتهــم الشــخصية وعناويــن منازلهــم وأماكــن أخــرى ميكــن 
أن يوجــدوا فيهــا، إضافــة إىل أســامء األصدقــاء املقربــني، وتصنيــف 
تحــت  إبقائهــم  بغــرض  وذلــك  األهميــة،  األشــخاص حســب  هــؤالء 
املتابعــة، وال أقصــد املتابعــة الروتينيــة؛ فهــي موجــودة أصــًا، بــل 
تكثيــف العمــل وإبقاءهــم تحــت النظــر لحظــة بلحظــة ورفــع تقاريــر 

دورية بأي نشاط يثري القلق.
فقيــادة املنظومــة األمنيــة يف الضفــة معنيــة باملحافظــة عــى حالــة 
الهــدوء واالســتقرار، وال تريــد أي نشــاط للحركــة يف هــذه املــدة مــع 
خــوض  يف  ورغبتهــا  صفوفهــا،  ترتيــب  إعــادة  عــى  الحركــة  حــرص 
االنتخابات، فاملطلوب إرباك صفوف الحركة ومنعها من اســتعادة 
عافيتهــا، وتعطيــل أي دور لهــا للتنظــري داخــل املجتمــع يف الضفــة، 
ألن التقديرات التي تصل إىل مركز القرار يف دوائر املقاطعة تشري 
بشكل الفت ومخيف إىل أن حركة حامس ميكن أن تفوز يف الضفة 

فوًزا غري معهود.
هــذه التقديــرات جــزء منهــا اســتطاعات ملراكــز بحثيــة وتقديــرات 
مــن  تتخــوف  تقاريــر إرسائيليــة ســابقة وحاليــة  لخــراء، إضافــة إىل 
الســيناريو املرعــب، وهــو متــدد نفــوذ الحركة من طريــق االنتخابات 
الســلطة  أداء  عــى  ناقمــة  الضفــة  جامهــري  لكــون  الضفــة،  يف 
وتصعيــد  املقاومــة  عمــل  اســتئناف  يف  وترغــب  الفلســطينية، 
االنتفاضة يف وجه جرائم االحتال، مع حالة السخط عى ترفات 
أجهــزة األمــن التــي متنــع اســتهداف الجنــود واملســتوطنني، وتنامــي 

أســبوعان مــن الجــدل وإبــداء املحاذيــر خاضتهــا الحالــة الفلســطينية 
يف إثر القرارات التي أصدرها الرئيس محمود عباس بشــأن القضاء، 
موقــف  أو  رســمي  رّد  دون  العامــة،  لانتخابــات  التحضــريات  ضمــن 

يحرتم الرأي العام ورأي النخبة، ولو عى سبيل الحيلة.
تفصيــل وقــراءة دقيقــة أُخضعــت لهــا هذه القــرارات انتهت إىل أن ما 
يجــري هــو "كارثــة" بــكل املقاييــس، لكــن مبعزل عن ذلــك يبدو مهامًّ 
الســؤال حــول: مــا الــذي يدعــو أبا مازن إىل إصــدار قرارات يدرك أنها 
لــن تحظــى بتوافــق، فضــًا عــن أنها قد تفجر االنتخابــات وتعيد األمور 

إىل نقطة الصفر؟ أو ما الذي يخشاه؟ 
مــن  للتهــرب  أعــذار  صناعــة  يســّهل  أو  يريــد  أنــه  ذلــك  يعنــي  هــل 
االســتحقاق بذريعــة رفــض اآلخريــن لهذه القــرارات، حتى مينحه هذا 
الرفــض صاحيــة تنظيــم هــذه االنتخابــات دون قطــاع غــزة مثًا؟ ميكن 
طــرح مجموعــة مــن األســباب، قــد تكــون اإلجابــة يف واحــدة منهــا أو 

جميعها.
الرئيــس  أو تعكــس تّرًفــا جديــًدا عــى  أواًل  القــرارات  ال تعــد هــذه 
عبــاس، بــل اســتكامل لسياســة التفــرد واإلقصاء، ولحســابات ومصالح 
ــا مــن الكفــاءة أو املهنيــة، بــل تعيــني عــى قاعــدة  ضيقــة ال تراعــي أيًّ

الوالء وفروض الصاة شطر املقاطعة.
يــدرك أبــو مــازن ثانًيــا أن حركــة فتــح يف وضــع داخــي ال يســمح لهــا 
باملنافســة يف االنتخابــات، وبذلــك هــو يعــرتف بطريقــة غــري مبــارشة 
أن  كــام  رئاســتها،  توليــه  منــذ  الحركــة  إليــه  آلــت  عــام  باملســؤولية 
التلميــح بإمكانيــة تراجعــه عــن بعــض القــرارات التعســفية التــي تخّص 
موظفي السلطة يف قطاع غزة أو أقاليم فتح وكوادرها يحمل اعرتاًفا 
باملســؤولية عن أزمات غزة، وإن كانت أســباب هذه األزمات ليســت 

يف شــهادته أمــام الكونغــرس ســّوغ طــوين بلينكــن دعمــه حــل الدولتني، 
العريــة"  "الدولــة  يهوديــة  بــني  الجمــع  يف  اإلرسائيليــة  باملصلحــة 
ودميقراطيتهــا، لســان حالــه يقــول: ال ميكــن لـ)إرسائيــل( أن تظــل دولــة 
ا، وهي تســيطر عى أكرث من ســبعة مايني  يهودية متفوقة دميوغرافيًّ
وهــي  دميقراطيــة،  دولــة  تظــل  أن  لـ)إرسائيــل(  ميكــن  وال  فلســطيني، 
ا– نظاًما للتمييز العنري ضد الفلسطينيني،  ا وقانونيًّ تعتمد – عمليًّ
وال ميكن ألصدقاء )إرسائيل( يف نهاية املطاف أن يتقبلوا فكرة الدفاع 
عن "العنرية" و"التفوق العرقي"، وهم الذين اكتووا بنريان العنرية 

والشعبوية والتطرف اليمني ونظريات "تفوق الرجل األبيض".
الجــدل  صلــب  يف  كانــت  فطاملــا  بلينكــن،  أطروحــات  يف  جديــد  ال 
)إرسائيــل(  يف  الصهيونيــة،  والفكريــة  السياســية  املــدارس  بــني 
"حــل  عــن  منهــم  املنافحــني  جميــع-  نقــل  مل  -إن  معظــم  وخارجهــا، 
الدولتــني" ينطلقــون مــن حاجــة )إرسائيــل( الوجوديــة لـ"االنفصــال عــن 
فهــام  الدولــة ودميقراطيتهــا،  يهوديــة  عــى  للحفــاظ  الفلســطينيني"، 
عــى  بقائهــا ودميومتهــا، ومتطلــب مســبق الســتمرار حصولهــا  رشط 
وبعــض  املتحــدة،  الواليــات  مــن  املــرشوط،  وغــري  املطلــق،  الدعــم 

األوساط الغربية.
لحاجــة  عميًقــا  إدراًكا  الدولتــني"  "حــل  قبــول  يعنــي  ال  هــؤالء  عنــد 

وهذا ليس جديًدا يف واقع الضفة؛ فكوادرها يتحرضون جيًدا لهذا 
املشهد، وقد أثبتوا قدرتهم عى الصر والثبات والصمود يف وجه 
ظلــم ذوي القــرىب ويف وجــه بطــش وجــروت االحتــال، فعى الرغم 
الضفــة  يف  الحركــة  قيــادات  واالعتقــال  واملداهمــة  املاحقــة  مــن 
اســتطاعوا إثبــات وجودهــم، وكان لهــم الــدور البــارز يف إحياء مســار 
املصالحة ودفعوا باتجاه االنتخابات وتجديد الرشعيات إىل جانب 
القيادات األخرى، حرًصا عى إنهاء االنقســام الســيايس، ورغبة يف 
إعــادة ترتيــب البيــت الفلســطيني الداخــي، وتعزيــز صمــود شــعبنا 
يف مواجهــة املخاطــر والتحديــات الراهنــة، وانطاًقــا مــن شــعورهم 
ظــروف  يف  يعيشــون  الذيــن  الضفــة  يف  أهلنــا  تجــاه  باملســؤولية 
مأســاوية تتطلــب دعمهــم وإســنادهم يف مواجهــة تغــول االحتــال، 
وتفرض خلق بيئة صحية وآمنة يجتمع فيها الرشكاء لبناء وطن بعيد 

عن املحاصصة والفئوية وأساليب ومامرسات القمع واإلقصاء.
لذلــك مــن الــرضوري أن تتوقــف أجهزة األمن يف الضفة عن التدخل 
محــدًدا  عمــًا  متــارس  وتبقــى  صــورة،  بــأي  االنتخابــات  ملــف  يف 
الحاكــم  الحــزب  بيــد  والقانــون، وأال تصبــح رهينــة  النظــام  إطــار  يف 
اللــه، وأال متــارس ســطوتها عــى مكــون أصيــل مــن شــعبنا  يف رام 
مشــهود لــه بالتضحيــة والفــداء، وأن تبقــي دورهــا محصوًرا يف تأمني 
انتامءاتهــم  عــن  النظــر  بغــض  املرشــحني،  االقــرتاح وحاميــة  مراكــز 
لتنــال ثقــة شــعبنا وتســتعيد جــزًءا مــن مكانتهــا بعــد أن  السياســية 
لطخت ســمعتها مبامرســات غري وطنية، وإال فإن العار ســيلحق بها 
وبقياداتها التي ستكون يوًما ما مسؤولة أمام شعبنا وتحاسب أمام 

منصات القضاء.

ميكــن اســتباق الــرد عــى هــذه املخالفات بإخضاعها للحــوار الوطني 
رأي  إىل  مســتند  موحــد  وطنــي  موقــف  وصــدور  بشــأنها،  والنقــاش 
قانوين رصني، عى أن يرسل يف مذكرة اعرتاض للدول والضامنات 
التــي تقــف خلــف هــذا املســار ويعنيهــا، عــى أن يرفــق معهــا البدائل 
ونزاهتهــا،  االنتخابــات  ســامة  تضمــن  التــي  القانونيــة  والتوصيــات 
إضافــة إىل تقديــم تعهــدات بالحــرص الوطنــي عى إجــراء االنتخابات 
ليســت عــى طريقــة "صيــد  لكــن  باملراســيم ومواعيدهــا،  وااللتــزام 

الثعالب".
يعيشــها  التــي  والتمّنــي  األمــل  بصيــص  حالــة  يف  يوجــد،  ال  وبرأيــي 
هــذه  بشــأن  ضجيــج  افتعــال  إىل  حاجــة  الفلســطيني،  املواطــن 
املخالفــات يهــدم بدايــة البنــاء، بــل إبطالهــا بحــرص ومســؤولية ترتكــز 
وحامــل  االبتدائيــة  راســب  يفهمهــا  بطريقــة  مخاطرهــا  رشح  عــى 
الدكتــوراة، يعنينــا أن يعــرف املواطــن أن صوتــه يف هــذه االنتخابــات 

ُعرضة للرسقة.
قــد يكــون تكليــف جهــة قانونيــة دوليــة محايــدة للفصــل يف ذلــك أو 
تقديــم الــرأي القانــوين بشــأنها فكــرة قابلــة للدراســة، بالطريقــة ذاتهــا 
عــى  للرقابــة  ا  رســميًّ األوروبيــان  والرملــان  االتحــاد  بهــا  دعــي  التــي 

االنتخابات.
الجهــد محاولــة مامرســة ضغــوط عــى  ومــن املهــم يف ســياق هــذا 
فتــح للعــودة عنهــا، قبــل إطــاع الــرأي العــام بشــأنها، إذ إن ماحظــات 
وتحذيــرات الحقوقيــني وخــراء القانــون تنــذر بــأن خــوض االنتخابــات 
اســتناًدا إىل هــذه القــرارات يعنــي كارثــة خطــرية، وهــذا -ال شــك- لــن 

تقبله الفصائل وحركة حامس.
لــن يرتاجــع أبــو مــازن بتقديــري عــن هــذه القــرارات، وحينهــا ســتتأكد 

الشــكوك حــول أســبابها بهــذه الصيــغ املســتفزة؛ ألنــه ليــس مــن منــط 
السياسيني الذين يعدون الرتاجع عن الخطأ نضًجا، أو اإلرصار عليه 
نقًصــا، لكنــه قــرأ -ال شــك- أو مــرّت عليــه مقولــة ابــن خلــدون: "فســاد 
القضــاء ُيفــي إىل نهايــة الدولــة"، وهــذا يعنــي أننــا أمــام انتخابــات 

ستهدم ما تبقى من النظام وليس إصاحه.

وحــل الدولتــني حــني ينطلــق مــن نظريــة "االنفصــال"، وليــس مــن قيــم 
تقريــر املصــري وحقــوق اإلنســان والعدالــة ومبــادئ القانــون الــدويل، ال 
يعتنــي كثــرًيا بســيادة الدولــة ومســاحتها وحدودهــا، املهــم أن يتحقــق 
انفصــال الكتــل الســكانية الفلســطينية الكــرى، عــن )إرسائيــل(، حــلٌّ 
ــا، ال اليــوم وال بعــد مئــة عــام، بقضيــة  هــذه هــي منطلقاتــه ليــس معنيًّ
الاجئني الفلسطينيني يف الشتات واملهاجر، بل إنه يشرتط إسقاط 
حق هؤالء يف العودة، قبل االعرتاف بأي كيان فلســطيني ناشــئ عى 
جــزء مــن األرايض املحتلــة عــام 67، ســواء ضــاق أم اتســع، مــن تحركــه 

"نظرية االنفصال" ال ميكن أن يقبل العودة.
"حــل  عــى  والرهانــات  اآلمــال  يف  انتعاًشــا  نــرى  ونحــن  ذلــك،  نقــول 
بــه كل فريــق  الدولتــني"، ولســت أجــد تعبــرًيا مضلــًا كهــذا، يقصــد 
شــيًئا مغايــًرا ملــا يذهــب إليه الفريــق اآلخر. وأرجو أن نتذكر جميًعا أن 
"زعيــم اليمــني الشــعبوي املتطــرف" يف )إرسائيــل( ســبق أن قبــل "حل 
الدولتني" يف خطابه الشهري يف جامعة )بار إيان( قبل أزيد من عقد 
مــن الزمــان، وتذكــروا مــا تحــدث بــه قبــل أســابيع، عــن كيــان بــا ســيادة 
ه الفلســطينيون إمراطوريــة أو  وال قــدس وال حــدود مــع األردن، وْلُيَســمِّ
جمهوريــة عظمــى، أليــس هــذا مــا ذهــب إليــه نتنياهــو ورهــط مــن قــادة 

اليمني اإلرسائيي واألمرييك؟ 

شبح المالحقة يقرتب لتخويف المرشحني

نتيجة االنتخابات عىل مكتب الرئيس

عن "حل الدولتني" الذي انتعش أخرًيا

أحمد أبو زهري

عريب الرنتاوي
الدستور األردنية

يشكل فوز الحركة في الضفة هاجًسا 
يالزم هذه القيادات التي ترى أنه 
من الضروري إبقاء مرشحي حماس 
المحتملين في جو من الخوف 
والمالحقة والتهديد بصفة رسمية 
أو بأفعال المجهولين عبر االتصاالت 
المشبوهة، أو رسائل التهديد، أو 
باالعتداء والضرب المبرح، أو بتعريض 
مركباتهم ومنازلهم للحرق أو إطالق 
النار، وذلك لدفع هؤالء األشخاص إلى 
البقاء خارج اللعبة ورفض الدخول في 
معترك االنتخابات.

ال جديد في أطروحات بلينكن، فطالما 
كانت في صلب الجدل بين المدارس 
السياسية والفكرية الصهيونية، في 
)إسرائيل( وخارجها، معظم -إن لم 
نقل جميع- المنافحين منهم عن 
»حل الدولتين« ينطلقون من حاجة 
)إسرائيل( الوجودية إلى »االنفصال عن 
الفلسطينيين«، 

أحمد الكومي

وفي هذا الوضع غير القانوني الذي يضع 
نتيجة االنتخابات على مكتب الرئيس، ما 
المطلوب فعله؟ إن أول الواجبات هو 
رصد هذه المخالفات والتجاوزات الخِطرة 
ومحاولة التسلل إلى خلفياتها وأسبابها 
الحقيقية؛ من أجل تكييف الرد على 
أساسها، بما ال يضمن منح أبي مازن 
الذريعة التي يريدها للتراجع.
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دولة فلسطني
املجلس االعىل للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ
قائمة شروط البيع

القضيــة  ملــف  عــىل  االطــاع  وبعــد  التنفيــذ  قــايض  الســيد  قــرار  عــىل  بنــاء 
محمــد  التنفيــذ/  طالــب  بــني  فيــا  واملتكونــة   2020/12744 التنفيذيــة 
بكــر هاشــم الزيبــق وآخــر واملنفــذ ضدهــا/ رشكــة اليازجــي للرصافــة والقضيــة 
املقامــة لتنفيــذ ســند عــريف بقيمــة )140000( دوالر أمريــي وشــيك بقيمة 

)22000( دوالر أمريي. 
الحكــم  تنفيــذ  بإخطــار  ضدهــا  املنفــذ  إخطــار  تــم   2020/12/22 بتاريــخ 

حسب األصول.
بتاريــخ 2020/6/17 تــم إيقــاع الحجــز التنفيــذي عــىل أرض القســيمة رقــم 
)221( قطعــة رقــم )619( مــن أرايض غــزة الشــجاعية حيــث تبلــغ مســاحتها 
ارايض  مــن  مكــون  تجــاري  مبنــى  عليهــا  مقــام  واألرض  مربــع  مــر   38.34
)حواصــل( ويعلــوه طابقــني ويحدهــا مــن الجهــة الغربيــة صــاح الديــن ومــن 
الجهــة الشــالية شــارع فرعــي ومــن الجهــة الرشقيــة شــارع الســكة ومــن الجهــة 

الجنوبية سوق الشجاعية.
بتاريخ 2021/1/3 تم وضع يد مأمور التنفيذ عىل املحات املحجوزة.

تم تثمني سعر املر لألرض بقيمة 3000 دينار للمر املربع الواحد.
الخميــس  يــوم  لذلــك  املحــددة  الجلســة  يف  اعراضــات  أي  نظــر  وســيتم 
املوافــق 2021/2/25 فعــىل مــن لديــه أي اعــراض عــىل البيــع أن يتقــدم له 
لدائــرة التنفيــذ يف مواعيــد الــدوام الرســمي حتــى موعــد أقصــاه يــوم اإلثنــني 

املوافق 2021/2/22، حرر يف 2021/1/24
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة

أ. رامي صلوحة 

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرشعي
محكمة الشجاعية الرشعية

مذكرة تبليغ حكم غيابي
التفــاح  غــزة وســكان  مــن  الكتنــاين  اىل املدعــى عليــه مســعود جــر ســعيد 
ســابقا بالقــرب مــن مشــحمة يافــا وحاليــا يف الضفــة الغربيــة ومجهــول محــل 
االقامة فيها االن لقد حكم عليك من قبل هذه املحكمة يف القضية اساس 
املذكوريــن  ومحمــد  صفــاء  للصغــار  اوالد  نفقــة  وموضوعهــا   2016/896
بالنقــد  املتــداول  ذلــك  يعــادل  مــا  او  اردنيــا شــهريا  وقدرهــا ثاثــون دينــارا 
لســائر حوائجهــا الرضوريــة الرشعيــة مبــا يف ذلــك الكســوة واملســكن اعتبــارا 
مــن تاريــخ الطلــب الواقــع بتاريــخ 2016/9/20م واملرفوعــة عليــك مــن قبــل 
املدعيــة فلســطني ناهــض احمــد الكتنــاين حكا وجاهيا بحــق املدعية قابا 
لاســتئناف غيابيــا بحــق املدعــى عليــه قابا لاعراض واالســتئناف لذا صار 

تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/1/24م.
قايض محكمة الشجاعية الرشعي
عاطف مصطفى التر

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرشعي
محكمة الشيخ رضوان الرشعية االبتدائية

اعالن وراثة صادر عن محكمة الشيخ رضوان
مضبطــة  املحكمــة  لهــذه  ديــب  الشــيخ  محمــود  مجــدي  نعيــم  أنــا/  قدمــت 
موقعــة مــن مختــار عائلــة النجــار واهــايل الــدرج شــحادة النجــار بغــزة مؤرخــة 
يف 2021/1/25 تتضمــن ان حيــدر مجــدي محمــود الشــيخ ديــب مــن غــزة 
وســكان النــرص تــويف لرحمة الله تعــاىل بتاريخ 2020/12/24 وانحرص ارثه 
الرشعي واالنتقايل يف زوجته/ سعاد محمد فتحي الشيخ ديب ويف أوالده 
من الذكور وهم مجدي ومحمد ومن االناث وهن/ مي وزينب وخلود فقط.

وانه ال وارث للمتوىف حيدر املذكور سوى من ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية 
وال اوالد توفوا حال حياته وتركوا ورثة سوى من ذكر وألجل تسجيل حجة وراثة تبني 
نصيب كل وارث رشعا وانتقاال اعطيت هذه املضبطة موقعة مني حسب األصول 
فمــن لــه حــق االعــراض عــىل هذه املضبطة مراجعة محكمة الشــيخ رضوان الرشعية 

خال خمسة عرش يومًا من تاريخ النرش، وحرر يف 2021/1/25م.
قايض محكمة الشيخ رضوان الرشعية / محمد كامل أبو راس

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

صاحب الفضيلة قايض غزة الرشعي املحرم
الموضوع/ مضبطة مختار لتسجيل حجة حصر ارث

نشــهد نحــن املوقعــني أدنــاه أن/ شــكرية بنــت نايف بن أحمد األغا املشــهورة 
الرشعــي  ارثهــا  وانحــرص  2018/12/27م  بتاريــخ  توفيــت  قــد  الكايــد، 
واالنتقــايل يف زوجهــا معــاذ بــن مــوىس بــن محمد الكايد ويف أختها الشــقيقة 
ســلوى فقــط، وال وارث للمتوفــاة املذكــورة ســوى مــن ذكــر وليــس لهــا وصيــة 
واجبة أو اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال حياتها وتركوا ورثة فبوصفي وارثًا 
اطلــب اعطــايئ حجــة وراثــة تبــني نصيــب كل وارث رشعــًا وانتقــاال وقــد أخــر 
املعرفــان املذكــوران مبضمــون هــذا القــرار باملضبطــة املوقعة من أهايل غزة 
وألجل تسجيل حجة وراثة تبني نصيب كل وارث رشعي وانتقاال أعطينا هذه 

املضبطة موقعة منا حسب األصول.
تفضلوا بقبول فائق االحرام

حرر 2021/1/24م

أعلن أنا/ مصطفى نعيم محمد لبد عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 400709234 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / ســامل فايز حامد قريقع عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   926719196 الرقــم  وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / فتحي احمد عبدالقادر حمدان  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   902495142 فالرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

غزة/ رامي رمانة:
املعلومــات  أنظمــة  التحــاد  اإلقليمــي  املديــر  أفــاد 
شــعبان  أبــو  رامــي  )بيتــا(  الفلســطيني  واالتصــاالت 
بــأن حجــم قطــاع تكنولوجيا املعلومــات واالتصاالت 
يبلــغ )651( مليــون دوالر يف الســوق الفلســطيني، 
املحــي  الناتــج  مــن   )% 20.6( بحــوايل  ويســاهم 

اإلجايل.
 1999 عــام  أسســته  االتحــاد  أن  شــعبان  أبــو  وبــني 
مجموعــٌة مــن رجــال األعــال الفلســطينيني يف رام 
أهــم  متثــل  رشكــة   158 مــن  ويتشــكل  وغــزة،  اللــه 
الــرشكات العاملــة يف مجــال تكنولوجيــا املعلومات 
واالتصــاالت، مشــرا إىل تخصيــص ســلطة األرايض 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزارة  مــع  بالتعــاون 
املعلومات قطعة أرض إلنشاء برج تكنولوجي بغزة.

)بيتــا(  إن  "فلســطني"  لصحيفــة  شــعبان  أبــو  وقــال 
يســّخر جهــوده لتطوير قطــاع تكنولوجيا املعلومات 
ومنــوه عــىل مســتويات عدة نحــو مزيٍد من االبتكار، 
واملشــاركة كمحّفــز وداعــم للنظــم الناشــئة يف هــذا 

القطاع.
 4 تشــمل  مظلــة  مــن  يتكــون  )بيتــا(  أن  وأوضــح 
مــن  ويتكــون  العتــاد  قطــاع  وهــي  فرعيــة،  قطاعــات 
تــورد األجهــزة الرقميــة والحاســبات  التــي  الــرشكات 
ولوازم الشبكات وما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات 
والرمجيــات  الرمجــة  وقطــاع  واالتصــاالت، 
والتطبيقــات  للرامــج  املنتجــة  الــرشكات  وفيــه 
مــزودي  وقطــاع  عليهــا،  والعمــل  املواقــع  وتطويــر 
التدريــب  وقطــاع  واالتصــاالت،  اإلنرنــت  خدمــات 

واالستشارات العاملة.
وبشأن االستثار يف قطاع تكنولوجيا املعلومات، 
أرسع  مــن  املعلومــات  تكنولوجيــا  قطــاع  إن  قــال 
القطاعــات االقتصاديــة منــوا يف فلســطني، وذلــك 
لوجــود مجموعــة متعلمــة مــن القــوى العاملــة وقرب 
مــا  املتطــورة،  التكنولوجيــا  مراكــز  مــن  فلســطني 
كان لهــا األثــر الكبــر يف التوســع يف هــذا القطــاع، 
مــن  الفلســطينية  الجامعــات  اســتفادت  حيــث 

تكنولوجيــا املعلومــات املوجودة يف أنحاء العامل، 
فعملــت عــىل تشــديد الركيــز عــىل التدريــب يف 
مجــال تكنولوجيــا املعلومــات يف املناهــج وتطويــر 

املناهج مبا يواكب التطور العاملي.
وعــرج يف حديثــه إىل جملــة مــن التحديــات التــي 
املعلومــات  أنظمــة  يف  الخــاص  القطــاع  تواجــه 
الوصــول  صعوبــة  منهــا  االتصــاالت،  وتكنولوجيــا 
وأزمــة  املعابــر  إغــاق  بســبب  الدوليــة  لألســواق 
إدخــال البضائــع، وعــدم القــدرة عــىل تطويــر شــبكة 

اإلنرنت والبنية التحتية لها.
التكنولوجيــا  قطــاع  أن  إىل  شــعبان  أبــو  وأشــار 
متســارع  بشــكل  متغــر  واملعلومــات  واالتصــاالت 
عىل املستوى العاملي، وأن االتحاد يعمل جاهدا 

ملواكبــة هــذا التطــور واالعتــاد بشــكل رئيــس عــىل 
تطوير مهارات العنرص البرشي.

وتحــدث عــن الجهــود املشــركة مــع الجهــات ذات 
التعليــم  بــني  الفجــوة  تغطيــة  أجــل  مــن  العاقــة 
األكادميــي واحتيــاج الســوق يف مجــال التكنولوجيــا 
وزارة  مــع  مســاعيهم  إىل  مشــرًا  واملعلومــات، 
االتصــاالت إليصــال اإلنرنــت إىل منــازل املواطنني 
بكفــاءة وســعر معقــول، والعمــل مــع مــزودي خدمــة 

الهواتف املحمولة إلدخال خدمة الجيل الثالث.
وأكــد أبــو شــعبان أن التعــاون مــع وزارة االتصــاالت 
وتكنولوجيا املعلومات برز بإنجاز عدة ملفات منها 
تعهيد قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
املؤسســات الحكوميــة مثــل وزارة العمــل والزراعــة، 

عادا ذلك من التجارب الناجحة.
ولفــت إىل تخصيــص ســلطة األرايض بالتعــاون مــع 
قطعــة  املعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزارة 
أرض عــىل مســاحة 1200 مــر مربــع لصالــح إنشــاء 
برج تكنولوجي يضم االتحاد كمقر، ويفسح املجال 

أمام الحاضنات الفلسطينية لاستفادة منه.
لجعــل  يســعى  )بيتــا(  اتحــاد  أن  شــعبان  أبــو  وبــني 
قطــاع غــزة منبعــا للكوادر البرشية التكنولوجية التي 
متتلــك مهــارات وكفــاءات عاليــة تؤهلهــم للتنافــس 
بــرشكات  والنهــوض  العاملــي،  املســتوى  عــىل 
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت بــكل مصادرهــا 
للوصول إىل املستوى التنافيس العاملي للنهوض 

باالقتصاد الفلسطيني.

العميص يدعو "العمل" 
إىل تطبيق الحد األدىن 

لألجور تدريجيًّا
غزة/ فلسطني:

ســامي  فلســطني  عــال  لنقابــات  العــام  االتحــاد  رئيــس  دعــا 
لألجــور  األدىن  الحــد  تطبيــق  إىل  بغــزة  العمــل  وزارة  العمــي 

تدريجيا.
العــال  آالف  إن  أمــس،  صحفــي  ترصيــح  يف  العمــي  وقــال 
يف القطــاع ُتنتهــك حقوقهــم، يف ظــل عــدم تطبيــق قانــون الحــد 
األدىن لألجــور داخــل القطــاع، وغيــاب عوامــل الســامة املهنيــة 
وفــق  محــدد  عمــل  بوقــت  االلتــزام  وعــدم  العمــل،  مواقــع  يف 
القانــون بثــاين ســاعات، مشــرا إىل أن ســاعات العمــل تصــل 

إىل أكرث من 12 ساعة عمل يومية.
وأوضــح أن أجــور العــال باتــت متدنيــة تصــل يف بعــض األحيــان 

إىل 600 شيقل يف رشكات ومواقع عمل تجني أرباحا كبرة.
وبني أن قانون الحد األدىن لألجور ينص عىل أن الراتب الشهري 
للعاملــني  شــيقًا  و65  شــهريا،  شــيقًا   1450 يبلــغ  للعامــل 
بنــود  وجميعهــا  بالســاعة،  للعاملــني  شــواقل  و8.5  باملياومــة، 
2017، املتعلقــة  وردت يف قــرار وزيــر العمــل رقــم )7( لســنة 
بتطبيــق الحــد األدىن لألجــور، مشــرا إىل أن هنــاك قــرارا جديدا 
برفــع الحــد األدىن لألجــور يف الضفــة الغربيــة إىل 1950 شــيقا 

شهريا، ما يعني وجود فجوة كبرة بني الضفة والقطاع.
ولفــت العمــي إىل أن العــال ال يســتطيعون تقديــم شــكاوى 
خوفــا مــن فقــدان فرصهــم يف العمــل ألنهــم يعلمــون أن هنــاك 
جيشــا من البطالة من املمكن أن يأخذ مكانهم، وهذا "لألســف 
ما يشجع أصحاب األعال عىل استغال عالهم وعدم منحهم 

حقوقهم املرشوعة وفق قانون العمل الفلسطيني".
ونبــه إىل أن وزارة العمــل والحكومــة يف غــزة تتعلــل بــأن الظــروف 
ال تسمح بتطبيق قانون الحد األدىن، مؤكدا أنه ال يجوز أن يبقى 

العامل من يدفع رضيبة الحصار واالنقسام وجائحة كورونا.
وتابع "ما دام أرباب العمل قد أمنوا العقوبة واملحاسبة ستبقى 
حقــوق العــال مهــدورة ويجــب أن يتقــدم العامــل بالشــكوى يف 
حــال تعــرض للظلــم، وال بــد مــن تطبيــق القانــون لحفــظ حقــوق 

العال".
وأشــار إىل أنــه منــذ 14 عاًمــا أدى الحصــار اإلرسائيــي لتعطــل 
ربــع مليــون عامــل عــن العمــل وارتفــاع نســبة البطالــة يف صفــوف 
العال لنحو 75 %، ومع ذلك هناك رشكات ومصانع كرى مل 
تتأثــر بالحصــار وزادت أرباحهــا وال يوجــد ذريعــة لديهــا النتهــاك 

رواتب العال.
ودعا وزارة العمل إىل تطبيق الحد األدىن لألجور تدريجيا بدءا 
من املواقع والرشكات الكرى، التي يعمل لديها آالف العال.

رام الله/ فلسطني:
ألســعار  القيــايس  الرقــم  ســجل 
تكاليــف البنــاء وشــبكات امليــاه يف 
الضفــة الغربيــة املحتلــة ارتفاعــا يف 
العــام املــايض، مقارنــة بالعام الذي 
الــذي  االنخفــاض  مقابــل  ســبقه، 
الطــرق  إنشــاء  تكاليــف  عــىل  طــرأ 

واملجاري.
كافــة  القطاعــات  حــني شــهدت  يف 
يف ديســمر/ كانــون األول املــايض 
الــذي  االنخفــاض  عــدا  مــا  ارتفاعــا، 
شــبكات  إنشــاء  تكاليــف  عــىل  طــرأ 

املجاري.

لإلحصــاء  املركــزي  الجهــاز  وأوضــح 
بهــذا  أعدهــا  تقريريــن  يف 
أمــس،  نتائجهــا  ونــرش  الخصــوص، 
للمبــاين  البنــاء  تكاليــف  أســعار  أن 
السكنية يف الضفة الغربية سجلت 
العــام  ارتفاعــا نســبته 0.16 % يف 
الــذي  العــام  مــع  مقارنــة  املــايض، 
الرقــم  متوســط  بلــغ  حيــث  ســبقه، 
البنــاء  تكاليــف  ألســعار  القيــايس 

للمباين السكنية 105.98.
ألســعار  القيــايس  الرقــم  أن  وبــني 
تكاليف البناء للمباين غر الســكنية 
ارتفاعــا  ســجل  الغربيــة  الضفــة  يف 

108.06 يف العام املايض.
كــا ســجل الرقــم القيــايس ألســعار 
يف  امليــاه  شــبكات  إنشــاء  تكاليــف 
الضفة الغربية ارتفاعا نسبته 0.73 
مــع  مقارنــة  املــايض  العــام  يف   %
العــام الســابق، حيــث بلــغ متوســط 
الرقــم القيــايس العام ألســعار إنشــاء 
يف   114.38 امليــاه  شــبكات 

.2020
الرقــم  ســجل  التقريــر  وحســب 
إنشــاء  تكاليــف  ألســعار  القيــايس 
الضفــة  يف  املجــاري  شــبكات 
الغربيــة انخفاضــا مقــداره 0.22 % 
العــام  مــع  مقارنــة   2020 عــام  يف 
متوســط  بلــغ  حيــث  لــه،  الســابق 
الرقــم القيــايس العام ألســعار إنشــاء 
يف   109.54 املجــاري  شــبكات 

غزة/ فلسطني:
مــع  بالتعــاون  املفتوحــة،  القــدس  جامعــة  رشعــت 
العــايل  للتعليــم  الفلســطيني  األورويب  التعــاون  برنامــج 
عمــل  ورشــة  تنفيــذ  يف  أمــس،  بلــس"،  "إيراســموس 
تســتمر أليــام عــدة، عــن التقنيــات الرقميــة يف الزراعــة، 
يف  الدقيقــة  "الزراعــة  مــرشوع  أنشــطة  ضمــن  وذلــك 
العلمــي  والبحــث  التعليــم  االبتــكار يف  نحــو  فلســطني: 

)BENEFIT("، املمول من االتحاد األورويب.

وأكــد نائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون األكادمييــة ســمر 
النجدي أهمية هذه الورشــات واملواضيع التي تتناولها 
التابعــة  واملقــررات  املناهــج  وتطويــر  إعــداد  مجــال  يف 
البرشيــة  املــوارد  وكذلــك  الجامعــة،  يف  الزراعــة  لكليــة 
العاملــة فيهــا. ومثــن النجــدي دور برنامــج "إيراســموس 
بلــس" يف مــرشوع الزراعــة الدقيقــة يف فلســطني، الــذي 
تشارك فيه )10( جامعات، )6( منها من فلسطني بينها 
"القــدس املفتوحــة"، و)4( جامعــات مــن دول االتحــاد 
األورويب. وبــنيّ أن الورشــة تناولــت عــددا مــن املواضيــع 

طفيفــا نســبته 0.02 %، حيــث بلــغ 
ألســعار  القيــايس  الرقــم  متوســط 
تكاليف البناء للمباين غر الســكنية 

105.70 يف عام 2020.
ألســعار  القيــايس  الرقــم  وســجل 
يف  العظــم  ملبــاين  البنــاء  تكاليــف 
مقــداره  انخفاضــا  الغربيــة  الضفــة 
متوســط  بلــغ  حيــث   ،%  1.08
تكاليــف  ألســعار  القيــايس  الرقــم 
 103.37 العظــم  ملبــاين  البنــاء 
الرقــم  وســجل   .2020 عــام  يف 
إنشــاء  تكاليــف  ألســعار  القيــايس 
الطرق بأنواعها املختلفة يف الضفة 
انخفاضــا مقــداره 1.06 % يف عــام 
 ،2019 عــام  مــع  مقارنــة   2020
حيــث بلــغ متوســط الرقــم القيــايس 
الطــرق  تكاليــف  ألســعار  العــام 

العام املايض.
البنــاء  تكاليــف  أســعار  وســجلت 
للمباين الســكنية يف الضفة ارتفاعا 
ديســمر  يف   %  1.20 نســبته 
املــايض، مقارنــة بنوفمــر/ ترشيــن 
القيــايس  الرقــم  ارتفــع  إذ  الثــاين، 
للمبــاين  البنــاء  تكاليــف  ألســعار 
مقارنــة   ،107.48 إىل  الســكنية 

بـ106.20 يف الشهر الذي سبقه.
البنــاء  تكاليــف  أســعار  وســجلت 
الضفــة  يف  الســكنية  غــر  للمبــاين 
ارتفاعا نسبته 1.18 % يف ديسمر 
2020 مقارنــة بالشــهر الــذي ســبقه، 
ألســعار  القيــايس  الرقــم  ارتفــع  إذ 
تكاليف البناء للمباين غر الســكنية 
 105.89 بـــ  مقارنــة   107.14 إىل 

يف الشهر السابق له.

الحديثة، منها استخدام األنظمة الجغرافية يف الزراعة، 
عــن  االستشــعار  عــىل  واالعتــاد  املعلومــات،  وإدارة 
بعــد، وأنظمــة التحكــم عــن بعــد وتطبيقاتهــا يف مختلــف 

العمليات الزراعية.
ويشــارك يف الورشــة )36( مشــاركا مــن كليــات الزراعــة 

يف الجامعات الفلسطينية عىل مدار 4 أيام.
وقــال ممثــل مكتب )إيراســموس بلــس( نضال الجيويس 
خــرة  نطــاق  وتوســيع  زيــادة  إىل  يهــدف  املــرشوع  إن 
فلســطني،  يف  الزراعيــني  واملهندســني  الباحثــني 
وتدريب وتعريف املزارعني يف فلســطني بأهمية تبني 
أســلوب الزراعــة الدقيقــة، وإن عقــد هــذه الورشــة عــىل 
الرغــم مــن الجائحــة مــؤرش عىل حســن إدارة وســر تنفيذ 

املرشوع.
من جانبه قال رئيس جامعة "باترس" يف اليونان خريستو 
بوراس، إن مثل هذه اللقاءات تسهم يف تعزيز التعاون 
بــني الجامعــات الفلســطينية واألوروبيــة، مؤكــدا أهميــة 

هذا املرشوع يف تعزيز التعاون األكادميي بينهم.

"اإلحصاء": ارتفـــاع أسعـــار تكاليـــف 
البناء وشبكات المياه العام المنرصم

المدير اإلقليمي التحاد أنظمة المعلومات واالتصاالت الفلسطيين رامي أبو شعبان:

غزة تحتضن 379 رشكة متخصصة يف مجال 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

)651( مليون دوالر حجم 

قطاع التكنولوجيا يف 
السوق الفلسطيين

يساهم قطاع تكنولوجيا 
المعلومات بنحو 20.6 % 

من الناتج المحيل

رامي أبو شعبان خالل حواره مع فلسطني      )تصوير/ رمضان األغا(

تستمر أليام عدة
م ورشة  "القدس المفتوحة" ُتنظِّ

عمل عن التقنيات الرقمية يف الزراعة
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دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل

إعـــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 
إيداع المخطط المعدل 

لشبكة شوارع القطعة رقم )83(
منطقة تنظيم : خانيونس  

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
للجمهــور  غــزة  مبحافظــات  املــدن  وتنظيــم  لألبنيــة  املركزيــة  اللجنــة  تعلــن 
الكريم أنها قد قررت بجلستها رقم 2020/5 املنعقدة بتاريخ 2020/3/4 
إيــداع املخطــط املعــدل لشــبكة شــوارع القطعــة رقــم )83( واملــار بالقســائم 
رقــم )1-2-3-4-5-6-7-8-9( مــن القطعــة رقــم )83(  وذلــك طبقًا للمخطط 
املــودع مبقــر لجنــة التنظيــم املحليــة لبلديــة خانيونــس تطبيقــًا لنــص املــادة 
السادسة عرشة من قانون تنظيم املدن رقم ) 28 ( لسنة 1936 وتعديالته.

 وعليــه واســتنادًا لنــص املــادة الســابعة عــرشة مــن ذات القانــون فإنــه يجــوز 
لجميع ذوي الحقوق يف األرايض واألمالك واألبنية املشمولة بهذا املرشوع 
أو بأي مرشوع آخر أودع مبقتيض املادة السادســة عرشة ســواء بصفتهم من 
أصحــاب األمــالك أو بأيــة صفــة أخــرى االطــالع عــى املخطط املــودع وتقديم 
اعرتاضاتهم عليه إىل مكتب اللجنة املحلية لبلدية خانيونس خالل ساعات 

الدوام الرسمي وملدة خمسة عرش يومًا  من تاريـخ نرش هذا اإلعالن .
)) وسـوف لـن يلتفت ألي اعتـراض يـرد بعــد التاريــخ املحدد ((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غـزة

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعى للقضاء الرشعي
محكمة شامل غزة الرشعية االبتدائية

مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة شمال غزة الشرعية

اىل املدعــى  عليــه احمــد يونــس ديــب قلــه مــن يافــا وســكان ابــراج الشــيخ 
زايــد ومجهــول محــل اإلقامــة االن يف الضفــة الغربيــة يقتــيض حضــورك لهــذه 
املحكمــة يــوم االثنــني 2021/2/22م الســاعة الحاديــة عــرش صباحــا وذلــك 
للنظــر يف القضيــة 2021/16م املقامــة عليــك مــن قبــل املدعيــة قمر ماجد 
وإن  زوجــة  نفقــة  بخصــوص  الشــجاعية  وســكان  غــزة  مــن  حســنني  ســليامن 
مل تحــر يف الوقــت املعــني يجــر بحقــك املقتــى الرشعــي لذلــك جــرى 

تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/1/18م.
قايض شامل غزة الرشعي
الشيخ/ محمود خليل الحليمي

أعلن أنا املواطن / عبدالرحمن مفيد محم حمد املخلاليت 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   405412719 فالرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / محمــود عبدالهــادي يوســف الشــاويش 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   801385907فالرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / حســن حســني حســن الــوايل عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   931277370فالرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / بــالل محمد عبد ابوورد عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   804808327 الرقــم    وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / نعيمــة محمــود ابراهيــم الحلــو عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   901315390 فالرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ايــه احمــد عبــد الرؤوف االشــقر عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   408794493فالرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / صالــح ســليامن ســلامن حجــوج عــن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   946249166فالرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / فوزيه رياض فرج النجار عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  802923821فالرجــاء  الرقــم    وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

قطر تدين بشدة "محاولة 
ا إرهابية" استهدفت الرياض جوًّ

الدوحة/ األناضول:
أعربت قطر عن استنكارها الشديد ملا وصفتها "املحاولة اإلرهابية" 

التي استهدفت مدينة الرياض عاصمة السعودية.
 واعترب بيان لوزارة الخارجية القطرية، أمس، أن ما حدث "عمال خطرا 

ضد املدنيني األمر الذي ينايف كل األعراف والقوانني الدولية".
العنــف  رفــض  مــن  الثابــت  الدوحــة  "موقــف  الخارجيــة،  وجــددت 

واألعامل اإلجرامية والتخريبية مهام كانت الدوافع واألسباب".
والســبت، أعلنــت قــوات التحالــف العــريب، اعــرتاض وتدمــر هــدف 

جوي معاد تجاه الرياض.
فيــام تحدثــت وســائل إعــالم ســعودية أن الهــدف صــاروخ )مل تحــدد 
نوعيتــه( أطلقتــه جامعــة الحــويث )اليمنيــة( نحــو الريــاض، دون مزيــد 

من التفاصيل.
ويف بيــان ردا عــى هــذه االتهامــات، نفــت جامعــة الحــويث تنفيذهــا 

هجامت ضد السعودية خالل التوقيت املذكور.

قْتل 10 بينهم 5 أطفال يف مواجهات 
مسلحة جنويب الصومال

مقديشو/ األناضول:
ُقتل أمس 10 أشــخاص بينهم 5 أطفال يف اشــتباكات مســلحة بني قوات 

الحكومة الصومالية وميليشيا مسلحة، بوالية جوباالند جنويب البالد.
وقال مســؤول محيل لألناضول، إن إقليم "جدو" بالوالية شــهد اشــتباكات 
عنيفــة بــني القــوات الحكوميــة، وميليشــيا مســلحة، تتهــم الحكومــة الكينيــة 
عــن  الكشــف  عــدم  طلــب  الــذي  املصــدر،  وأضــاف  بدعمهــا.  الصومــال 
هويتــه، أن "املواجهــات أســفرت عــن مقتــل 10 أشــخاص، بينهــم 5 أطفــال 
من عائلة واحدة، عقب سقوط قذيفة أطلقتها امليليشيا وسقطت عى 
منــزل العائلــة". وأوضــح أن املواجهــات، التي اندلعت ليلة األحد/اإلثنني، 
األشــخاص  مــن  عــدد  إصابــة  عــن  أيضــا  وأســفرت  أمــس،  صبــاح  تجــددت 

اآلخرين باإلقليم )دون تحديد عددهم وإن كانوا مدنيني(.
مــن جهتــه، ذكــر وزيــر اإلعــالم الصومــايل، عثــامن أبوبكــر، أن "مليشــيات 
مسلحة تدعمها كينيا هجمت الليلة املاضية عى اإلقليم، إال أن القوات 

الحكومية تصدت للهجوم".
الحكوميــة  القــوات  أن  للصحفيــني،  ترصيحــات  يف  أبوبكــر،  وأضــاف 
"اعتقلت نحو 100 من عنارص تلك املليشيا املسلحة"، مشرا لسقوط 

قتى خالل املواجهات بينهم 5 أطفال ووالدتهم.
ومنتصــف ديســمرب/كانون أول املــايض، أعلــن الصومــال قطــع العالقــات 
شــؤونها  يف  "تدخــال  اعتربتــه  مــا  خلفيــة  عــى  كينيــا،  مــع  الدبلوماســية 

الداخلية"، وتشكيل ميليشيا مسلحة عى حدوده.
أغســطس/آب  جــرت  انتخابــات  إىل  باإلقليــم،  املشــكل  أصــل  ويعــود 
املــايض، حيــث أفــرزت إعــادة انتخــاب رئيســه الحــايل أحمد محمد إســالم 
تلــك  نتائــج  الصوماليــة  الحكومــة  ورفضــت  ثالثــة.  لواليــة  لكينيــا(  )مــوايل 
االنتخابــات، فيــام اعتربهــا ســكان اإلقليــم "مشــبوهة"، وهو مــا أدى الندالع 
اشتباكات مسلحة بني تلك املليشيا )غر معروفة( والقوات الحكومية.

موسكو/ األناضول:
أمــس،  الــرويس،  القضــاء  أصــدر 
وفــرض  اإلداري  بالســجن  أحكامــا 
خرجــوا  متظاهريــن  عــى  غرامــات 
إىل الشــوارع نهاية األســبوع الفائت 
املعــارض  رساح  بإطــالق  للمطالبــة 

البارز ألكيس نافالني.
فقــد  األناضــول،  مراســل  وبحســب 
تــم رفــع دعــاوى قضائيــة يف العديــد 
مــن املــدن الروســية ضــد معارضــني 
 23 يــوم  املظاهــرات  يف  شــاركوا 
مــن  إذن  دون  الثــاين  يناير/كانــون 

السلطات.
ووجــه القضــاء تهــام إىل املعارضني 
منهــا تنظيــم مظاهــرات دون إذن مــن 

السلطات، ومقاومة قوات األمن.
املعارضــني  بعــض  عــى  وُحكــم 
بالســجن اإلداري ملــدد تــرتاوح بــني 
ُفــرض عــى  بينــام  يوًمــا،   13 1 إىل 

آخرين غرامات مالية.
وكالــة  نقلــت  أمــس  مــن  وأول 
عــن  األمريكيــة  بــرس"  "أسوشــيتد 
محليــة،  دي-انفــو"  يف  "او  منظمــة 
يف  ومتخصصــة  حكوميــة،  غــر 
مراقبة االعتقاالت قولها إن "الرشطة 

أكــر  عــى  القبــض  ألقــت  الروســية 
من 3 آالف و400 متظاهر".

وكانت  يوليا نافالنيا زوجة املعارض 
الرويس من بني املعتقلني، قبل أن 
ُيفرج عنها يف وقت الحق، بحسب 

املصدر نفسه.

الثــاين  يناير/كانــون   17 ويف 
الســلطات  اعتقلــت  الجــاري، 
إىل  وصولــه  فــور  نافالنــي  الروســية 
موســكو،  يف  "شــرمييتيفو"  مطــار 
قادمــا مــن أملانيــا التــي قى فيها 5 

أشهر لتلقي العالج.

قضــت  التــايل،  اليــوم  ويف 
نافالنــي  باحتجــاز  روســية،  محكمــة 
وزارة  مطالبــة  عقــب  يومــا،   30
خلفيــة  عــى  بحبســه  الداخليــة، 
املراقبــة  لــرشوط  املتكــرر  "انتهاكــه 

القضائية".

بغداد/ وكاالت:
أعربــت منظــامت حقوقيــة عــن خشــيتها 
الضــوء  العراقيــة  الرئاســة  تعطــي  أن  مــن 
االخــر لتنفيــذ سلســلة إعدامــات كــرد 
فعــل انتقامــي بعــد التفجريــن الداميــني 

يف بغداد.
110 آخــرون  32 شــخصا وأصيــب  ُقتــل 
اللذيــن وقعــا يف وســط  التفجريــن  يف 
بغــداد الخميــس وتبناهام تنظيم الدولة. 
وأوقــع التفجــران أكــرب عدد مــن الضحايا 
ثــالث  منــذ  العراقيــة  العاصمــة  يف 

سنوات.
الجمهوريــة  رئاســة  يف  مســؤول  وأعلــن 
مــن  أكــر  عــى  "صادقــت  االخــرة  أن 
340 حكــم إعــدام صــادرة مــن املحاكــم 
الدرجــة  مكتســبة  املختصــة  العراقيــة 
إرهابيــة  مختلفــة  قضايــا  ويف  القطعيــة 
وجنائيــة واصــدرت املراســيم الجمهوريــة 

وفقا للدستور والقانون".
وقــال مســؤول أخــر يف الرئاســة لفرانــس 

األحــكام صــدرت  هــذه  إن "جميــع  بــرس 
مــا   ،"2020 نهايــة  2014 و  بــني عامــي 
الرئيــس  فــرتة  أنهــا صــدرت خــالل  يعنــي 
الســابق فــؤاد معصــوم وبينهــا عــدد قليــل 
الــذي  صالــح  برهــم  الرئيــس  فــرتة  خــالل 

يعارض عقوبة اإلعدام.
يف  مســتمرة  الرئاســة  تــزال  "ال  وأضــاف 
اليهــا  الــواردة  االحــكام  عــى  املصادقــة 
تباعــا وفقــا للســياقات املتبعــة وتتعامــل 
مــع هــذا امللــف مع توخــي الدقة والحذر 

بعيدا عن اي اعتبارات أخرى".
مصــادر  ومثلــه  املســؤول  يشــأ  ومل 
التفاصيــل  مــن  مزيــد  إعطــاء  قضائيــة 
بخصــوص موعــد التنفيــذ أو إذا كان بــني 
املحكومــني مدانــون أجانــب يف قضايــا 

تتعلق بانتامئهم اىل تنظيم الدولة.
"أداة سياسية"

وقالت بلقيس وايل الباحثة املتخصصة 
يف العــراق لــدى منظمــة "هيومــن رايتس 
إعــالن  إن  بــرس  فرانــس  لوكالــة  ووتــش" 

هذه االمر دليل عى أن "عقوبة اإلعدام 
أداة سياسية".

وأوضحــت أن "القــادة يســتخدمون هــذا 
النــوع مــن االعالنــات ليقولــوا للناس إنهم 
يعملــون مــن أجلهــم، مــن دون االلتفــات 
تشــوب  التــي  العيــوب  حقيقــة  اىل 

املحاكامت".
وتعد املصادقة عى أحكام االعدام أمرا 
معتــادا يف العــراق بعــد وقــوع مثــل تلــك 
الهجــامت. وُنفــذ مئــة حكــم إعــدام شــنقا 

خالل العام 2019 وحده.
الــوزراء  رئيــس  وجــه   ،2018 والعــام 
رضبــة  العبــادي  حيــدر  الســابق  العراقــي 
مــن  عنــرصا   13 بإعــدام  متثلــت  قويــة 
تنظيم الدولة. وتعمد نرش صور شــنقهم 
للمــرة األوىل مــن أجل احتواء االنتقادات 
مثانيــة  اغتيــال  إثــر  لهــا  تعــرض  التــي 

مدنيني عى يد تنظيم الدولة.
اإلنســان  حقــوق  مفوضيــة  عضــو  ورأى 
أن  البيــايت  عــيل  العــراق  يف  الحكوميــة 

حكومــة بــالده محــارصة بــني الــرأي العــام 
واملنظومــة  باالنتقــام  يطالــب  الــذي 
غــر  والقضائيــة  واألمنيــة  السياســية 
القــادرة عــى وقف هجامت املســلحني، 
ويف النتيجة "أصبح العراق أمام خيارات 
محدودة" يف ما يتعلق بحقوق اإلنسان.

أبــرز  أحــد  يعــد  الــذي  البيــايت  وأوضــح 
العــراق،  يف  اإلنســان  بحقــوق  املناديــن 
املنظومــة  مــن  جــزء  االعــدام  "حكــم  أن 
القانونية العراقية اذ ليســت لدينا مراكز 
تأهيل حقيقية مثل الدول الدميوقراطية 
والســجناء،  االنســان  بحقــوق  تهتــم  التــي 
يحولــون  الذيــن  االرهابيــني  وخصوصــا 

السجون مراكز تجنيد لآلخرين".
عــدم  لجهــة  "خلــل  وجــود  البيــايت  وأكــد 
وشــفافية  واضحــة  ضامنــات  د  توافــر 
حقيقيــة يف التحقيــق وجلســات الحكــم 
وعدم السامح ملنظامت حقوق االنسان 

بأداء دورها".
وتعتــرب املفوضــة العليــا لحقوق اإلنســان 

باشــليه  ميشــيل  املتحــدة  األمــم  يف 
متكــررة  "انتهــاكات  يشــهد  العــراق  أن 
ومتثيــل  عادلــة  محاكمــة  يف  للحــق 
بالتعذيــب  اتهامــات  مــع  قانــوين فعــال، 
يجعــل  الــذي  االمــر  املعاملــة"،  وســوء 
عقوبــة االعــدام "إجــراء حكوميــا تعســفيا 

بالحرمان من الحياة".
ترشيــن  يف  املتحــدة  األمــم  وأبــدت 
الثاين/نوفمــرب 2020 قلقهــا بعــد إعدام 
ديــن  محكومــا   21 العراقيــة  الســلطات 
ومــذاك،  "اإلرهــاب"،  بتهمــة  معظمهــم 
مل يتــم االعــالن رســميا عــن تنفيــذ أحكام 

أخرى.
وعلمــت وكالــة فرانــس بــرس مــن مصــادر 
حكــم  ثالثــني  حــواىل  بتنفيــذ  قضائيــة 
جعــل  مــا   ،2020 العــام  خــالل  إعــدام 
العــراق يحتــل املرتبــة الرابعــة بــني الــدول 
يف  اإلعــدام  لعقوبــة  تنفيــذا  األكــر 
العــامل، بعــد الصــني وإيران والســعودية، 

وفقا ملنظمة العفو الدولية.

اشتباك حدودي جديد بني 
القوات الهندية والصينية

نيودلهي/ وكاالت:
دارت مواجهــات األســبوع املــايض بــني القــوات الهنديــة والصينيــة 
عنــد حــدود البلديــن املتنــازع عليهــا يف جبــال هماليا يف اشــتباك 

جديد حرص الجيش الهندي أمس عى التقليل من شأنه.
ووقــع االشــتباك األســبوع املــايض عنــد ممــر ناكــو ال الجبــيل يف 
والية ســيكيم )شــامل رشق( كام أوضحت مصادر عســكرية هندية 

لوكالة فرانس برس.
وقــال املســؤولون إن دوريــة صينيــة حاولــت عبــور األرايض الهنديــة 
يف املمــر الــذي يصــل واليــة ســيكيم مبنطقــة التيبــت الهنديــة، فتم 

ردها.
بأنــه  مــن شــأن االشــتباك فوصفــه  الهنــدي خفــف  الجيــش  أن  غــر 

"مواجهة طفيفة".
كذلــك أوضــح يف بيــان مقتضــب أن "القيادتــني املحليتــني قامتــا 

بتسوية )املسألة( طبقا للربوتوكوالت املتبعة".
وذكرت مصادر حكومية أن أربعة جنود من القوات الهندية أصيبوا 
بجــروح، مشــرة إىل ســقوط عــدد مــن الضحايــا يف صفــوف "جيــش 

التحرير الشعبي" الصيني.
الهنديــة"،  الجمهوريــة  "يــوم  عشــية  االشــتباك  تفاصيــل  ووردت 
العيــد الوطنــي الــذي ُيحتفــل بــه يف نيودلهي بإقامة عرض عســكري 

يتضمن أحدث التجهيزات العسكرية.
ويف وقــت جــرت آخــر محادثــات لخفــض التصعيــد بــني القيادتــني 
العســكريتني يــوم األحــد، يشــر الحــادث إىل التوتــر املتزايــد يف 

العالقات بني البلدين.
وأعلنــت وزارة الخارجيــة الصينيــة أنــه ليــس لديهــا "أي معلومــات" 
حول االشــتباك وأوضح املتحدث باســمها تشــاو ليجيان أن الجنود 
الصينيــني "يكرســون أنفســهم للحفــاظ عــى الســالم والهــدوء يف 

املنطقة الحدودية" داعيا "الهند للعمل يف االتجاه ذاته".
وقــال أســتاذ العالقــات الدوليــة يف معهــد كينغــز كولــدج يف لنــدن 
هارش بانت ردا عى أســئلة وكالة فرانس برس إن "هماليا ليســت 
بنظــر بكــني ســوى مــرح آخــر ضمــن مشــهد أوســع نطاقــا )...( ومــا 
الهنــد  مــع  الطريقــة  بهــذه  التحــرك  خــالل  مــن  )الصينيــون(  يريــده 
والتدابر حيال تايوان، أن يروا كيف سرتد إدارة )الرئيس األمريك 

الجديد جو( بايدن عى هذه الجبهات املتعددة".
وشــهدت حــدود ســيكيم يف أيار/مايــو اشــتباكات جســدية ورشــقا 
بالحجارة بني عسكريني من البلدين، أججت التوتر الحدودي بني 

البلدين األكرب يف العامل من حيث التعداد السكاين.
ويف حزيران/يونيو، قتل ما ال يقل عن 20 جنديا هنديا وعدد غر 
معروف من عنارص القوات الصينية يف اشتباك مسلح يف منطقة 

الداخ عى الحدود يف الهماليا.
وكثــرا مــا تقــع مواجهــات بــني الدولتــني بشــأن حدودهــام البالغــة 

3500 كيلومرت، والتي مل يتم ترسيمها بشكل صحيح.

ديرتويت/ األناضول:
يشــهد فربايــر/ شــباط املقبــل، وصــول أول شــخصية 
مــدٍع  منصــب  إىل  املتحــدة  الواليــات  يف  مســلمة 
عــام بالبــالد، وهــي املحاميــة األمريكيــة ـ الباكســتانية 
صامية محســن، التي ســتتوىل منصب املدعي العام 

للمقاطعة الرشقية لوالية ميشيغان.
اليوميــة،  بــرس"  فــري  "ديرتويــت  صحيفــة  ونقلــت 
مســؤولني  عــن  ميشــيغان،  يف  انتشــارا  األوســع 
أمريكيــني وشــخصيات مــن املجتمــع املســلم قولهــم: 
"يف 2 فربايــر، ســتتوىل محســن )52 عامــا(، منصــب 
املدعــي العــام للواليــات املتحــدة للمنطقــة الرشقيــة 
الحــايل  املدعــي  يتنحــى  أن  بعــد  ميشــيغان،  مــن 

للمنطقة ماثيو شنايدر".
وحتــى اآلن، تشــغل محســن منصــب املســاعد األول 

ملاثيو شنايدر.
لعقــود  عملــت  لكنهــا  باكســتان،  يف  محســن  ولــدت 
يف القطــاع القضــايئ للواليــات املتحــدة، ومنــذ العــام 
2002، تعمــل  يف مكتــب املدعــي العــام األمريــي 

بصفتها مهاجرة مسلمة من أصل آسيوي.
للمقاطعــة  العــام  املدعــي  منصــب  إىل  وبوصولهــا 
الرشقية لوالية ميشــيغان ســتجلب محسن التنوع إىل 
منصب مهم مسؤول عن إنفاذ القانون يف هذا الجزء 

من الوالية.
وقالت وزارة العدل يف بيان صحفي، إعالنا عن تعيني 
محســن يف املنصــب الجديــد، إن األخــرة "خدمــت 
يف وحــدة مكافحــة الجرميــة املنظمــة والعنف، وفريق 
العامــة، وجميعهــا  الجرائــم  عمــل املخــدرات ووحــدة 

قطاعات تابعة ملكتب املدعي العام األمريي".

وأضافــت: "إنهــا )محســن( مــدع عــام محــرتف، عملت 
يف مكتــب املدعــي العــام األمريي منذ عام 2002، 
وقبــل ذلــك كانــت نائبــة للمدعــي العــام لنيوجــريس 

ومساعد املدعي العام يف مانهاتن".
بدورها، اعتربت محسن التعيني "رشفا عظيام".

نيــوز"  "ذا  صحيفــة  نقلتهــا  ترصيحــات  يف  وقالــت 
مبهمتهــا  بالوفــاء  "ملتزمــة  ســتكون  إنهــا  الباكســتانية 
األساســية املتمثلة يف تطبيق القانون بأمانة وتحقيق 

العدالة للجميع".
لــرشق  الحــايل  العــام  املدعــي  أعــرب  جهتــه،  مــن 
بتعيــني  ســعادته  عــن  شــنايدر،  ماثيــو  ميشــيغان، 

محسن.
وقــال إنــه تــرك املنصــب "يف يــد واحــدة مــن أفضــل 

املدعني الفيدراليني الذين عرفهم عى اإلطالق".

"محاميــة  بأنهــا  محســن  صاميــة  شــنايدر،  ووصــف 
ديناميكية ومديرة موهوبة"، حسب املصدر ذاته.

يجعــل  املنصــب  هــذا  إىل  وصولهــا  أن  اعتــرب  كــام 
"الحــدث تاريخيــا"، كونهــا أول امــرأة مهاجــرة مســلمة 

تتوىل منصب مدعي عام يف البالد.
وأضــاف أّن  محســن "ســتكون ممثلــة  بــارزة ومدافعــة 

عن املجتمع".
احتفاء إسالمي

من جهتهم، احتفى عدد من قادة املجتمع اإلسالمي 
يف  محســن،  صاميــة  بتعيــني  املتحــدة  الواليــات  يف 

منصب مدعي عام بالبالد.
وعلــق جايــدر عبــاس، املحامــي يف مجلــس العالقات 
اإلســالمية األمريكيــة "كــر"، قائــال: "ال أعتقــد أنــه كان 

هناك يوما، مدع عام أمريي مسلم".

ٍع عام الواليات المتحدة.. تعيني أول مسلم يف منصب ُمدَّ

ا عىل تفجرَيْي بغداد مخاوف حقوقية من سلسلة إعدامات يف العراق ردًّ

روسيا.. أحكام بالحبس وتغريم معارضني تظاهروا تأييًدا لنافالين

جانب من المظاهرات الداعمة للمعارض الرويس البارز ألكيس نافالين     ) أ ف ب(
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األزهــر  مــن جامعــة  الفريــق املتأهــل  ومتكــن 
قائــدة  يضــم  الــذي  األبيــض"  "الياقــوت  بغــزة 
والطلبــة:  ظريفــة  أبــو  رنــا  الطالبــة  الفريــق 
وإبراهيــم  ظريفــة،  أبــو  وربــاب  زقــوت،  خالــد 
الســلطان، مــن كليتــي الصيدلــة والطــب، مــن 
املنافســة يف املرحلة اإلقليمية التي نظمت 

يف مدينة القاهرة.
إعــادة  عــى  باختصــار  الفريــق  فكــرة  وتنــص 
الفريــق  يصنــع  حيــث  البالســتيك،  اخــراع 
بالســتيكا يتحــول إىل نبــات بعــد اســتعامله، 
بــداًل مــن رميــه يف فــرة وجيــزة، وبتكلفــة أقــل 

من البالستيك العادي.
وعليــه متكــن الفريــق مــن حصــد املركــز األول 
مــن بــن أكــر مــن 70 فريقــًا منافســًا، متأهــاًل 
مســارعة  وهــي  املقبلــة،  للمرحلــة  بذلــك 
األعــامل )دعــم الــركات الناشــئة يف مراحــل 
حياتهــا األوىل وخاصــة التــي تبحث عن النمو 

يف أعاملها(.
القمــم  مــن  املتأهلــة  الفــرق  جميــع  وتلتحــق 
التــي  األعــامل،  مســارعة  ملرحلــة  اإلقليميــة 
افراضيــة،  واحــدة  مرحلتــن،  عــى  تعقــد 
املقــرر  -مــن  بريطانيــا  يف  وجاهيــة  وأخــرى 
تختتــم  املقبــل-  آذار  مــارس/  يف  عقدهــا 

بتتويج الفريق الفائز بجائزة املليون دوالر.
خطــورة  مالمســة  مــن  نبعــت  والفكــرة 

البالستيك التي تهدد البيئة.
تقــول قائــدة الفريق رنا لصحيفة "فلســطن": 
دراســة  ووجدنــا  كفريــق،  وتقصينــا  "بحثنــا 
أن  يتوقــع  2050م  عــام  يف  أنــه  تتحــدث 
تكــون النفايــات البالســتيكية أكــر مــن الــروة 

السمكية".

وتضيــف: "اجتمعنــا كفريــق لنفكــر يف إيجــاد 
حــل للمشــكلة، وإيجــاد منفعــة منهــا، بإجــراء 
تصنيــع  اســتطعنا  التجــارب  مــن  العديــد 
بالستيك يتحلل ويتحول إىل سامد، وميكن 
أن يتحــول إىل نبــات إذا زرعــت بداخلــه بذرة، 
األكســجن،  بإنتــاج  بيئيــا  أثــرا  يــرك  وبذلــك 

وتوفري الغذاء".
وعــن مشــاركتهم يف مســابقة "هالــت برايــز"، 
ملروعهــم،  نوعيــة  نقلــة  كانــت  أنهــا  تبــن 
مختصــن  مــع  شــبكهم  اســتطاعت  حيــث 
ساعدوهم يف االلتحاق يف دورات، ومتكنوا 
مــن تحويــل الفكــرة إىل منتــج حقيقــي تحــول 
الصديــق  البالســتيك  تصنــع  رشكــة  إىل 
للبيئــة بعــد الحصــول عــى ترخيــص مــن وزارة 

وتوظيف املواهب.
القادمــة  للمرحلــة  حاليــًا  الفريــق  ويســتعد 
والفاصلــة يف املســابقة، أال وهــي الوجاهيــة 
ملسارعة األعامل يف لندن يف مارس/ آذار، 
عــى  قــادر  الفلســطيني  الشــاب  أن  للتأكيــد 
مــن  الرغــم  عــى  العاملــي  والتنافــس  ــز  التميُّ

الظروف الصعبة.
بالستيك ُيزرع

مــاذا يعنــي أن يتحــول البالســتيك إىل نبات؟ 
تجيــب رنــا: "البالســتيك العــادي يصنــع مــن 
هــذه  وأخذنــا  والنفــط،  البروليــة  املشــتقات 
متجــددة،  طبيعيــة  مصــادر  مــن  البوليمــرات 
واللفــت،  والصويــا،  الكانــوال،  زيــوت  مثــل 
فبمجــرد أن توضــع يف الربــة ملــدة أقــل مــن 
ثالثــة أشــهر تــذوب، ونضــع فيهــا بــذورا، وبعد 

االقتصاد.
وتشــري إىل أن فريــق "الياقــوت األبيض" أظهر 
تقدمــًا واضحــًا طيلــة الربنامــج، إذ كان يحــرز 
الربنامــج  ضمــن  متميــزة  مراتــب  باســتمرار 
ضمــن  ترتيبــه  لريتفــع  األســبوعي،  التقييمــي 
أفضــل ثالثــة فرق يف أحد الربامج األســبوعية 

للتقييم. 
وتلفــت رنــا إىل أن الفريــق متكــن مــن اختتــام 
إحــدى مراحــل مســارعة األعــامل االفراضيــة 
– التكنولوجــي  )العــرض  باســم  املعروفــة 

األول  املركــز  عــى  بحصولــه   )Showcase

عــى مســتوى العــامل، مــا يعــد خطــوة فارقــة 
لهــم يف طريــق النهائيات، وملروعهم الذي 
وأدوات  فــرص  ســبق  مــا  عــى  بنــاًء  لــه  أتيــح 
وافــرة يف مجــال التســويق واكتســاب العمــالء 

ريها تتحول إىل نبات".
وعن الرس نحو اختيار اسم الياقوت األبيض، 
ولكنــه  الثمــن  رخيــص  البالســتيك  أن  تذكــر 
كالياقــوت، ألنــه يحــل مشــكلة عامليــة ومنتجا 
صنعــه  بالســتيك  وأول  للبريــة،  عظيــام 

الفريق كان بالستيكا أبيض.
ملشــكلة  حــال  الريــادي  املــروع  ويقــدم 
البالســتيك العامليــة وتحويلــه ملنفعــة بيئية، 

وتقليل نسبة االحتباس الحراري.
وتطمــح رنــا وفريقهــا للفــوز باملركــز األول يف 
املسابقة، وتصدير منتجهم عامليا، والخروج 
املنتــج  ليكــون  العامليــة،  إىل  املحليــة  مــن 

الفلسطيني األول الذي يجوب العامل.
املرحلــة اإلقليميــة لهالــت برايــز تنظــم ســنويًا 
يف مختلــف دول العــامل. يف األعــوام الثــالث 

املاضية وحدها شاركت أكر من 75 مدينة 
مــن مناطــق مختلفــة بتنظيــم واســتضافة هــذه 
 5000 عــى  يزيــد  مــا  تضــم  التــي  املرحلــة 
طالب وطالبة من رواد األعامل الذين متكنوا 
عــى  يزيــد  مــا  بــن  مــن  والتميــز  التأهــل  مــن 
300000 مشــارك يف املرحلــة املحليــة يف 

كل بلد.
توفــر هــذه املرحلــة فرصة للطالب املتأهلن 
أفكارهــم  لعــرض  العــامل  أنحــاء  جميــع  مــن 
املبتكــرة، والتعلــم مــن أقرانهــم، وإيجــاد جيل 
جديــد مــن الشــباب املثابــر لتحســن العــامل 
الناشــئة يف  بريــادة األعــامل. أفضــل األفــكار 
كل مدينة تضمن مكاًنا يف املرحلة املقبلة، 
يف  الناشــئة  للــركات  مســارعة  أكــرب  وهــي 

العامل.

ل البالستيك إلى نبات  ُيحوِّ

)HUTL PRIZE(  يين ينافس في مسابقة "الياقوت األبيض".. مشروع طلبة غزِّ

وتضــم مدينــة غــزة العــدد األكــرب مــن املواقــع األثريــة 
يف القطــاع ضمــن نفوذهــا: مســاجد، وكنائس، وبيوًتا 
ا  أثريــة، وأســواًقا قدميــة وغريهــا، لكونهــا مركــًزا ســكانيًّ

ا عى مدار السنوات املاضية. وتجاريًّ
املديــر العــام لدائــرة اآلثــار يف وزارة الســياحة واآلثــار 
الظفردمــري  مســجد  أن  يوضــح  ريــدة  أبــو  جــامل  د. 
-ويعرفــه أهــايل حــي الشــجاعية رشق غــزة حيــث يقــع 
بـ"مســجد الزمــري"- هــو مــن أبــرز املعــامل األثرية التي 

تشهد عى تاريخ الحضارة اإلسالمية يف القطاع.
أن  "فلســطن"  صحيفــة  مــع  حديــث  يف  ويبــن 
األمــري  فقــد أسســه  تاريــخ عريــق؛  لــه  هــذا املســجد 
اململويك شــهاب الدين أحمد بن أزفري الظفردمري، 
عى مساحة 600 مر مربع، وهو من اآلثار العديدة 
التــي تعكــس الوجــود اململــويك يف فلســطن الــذي 

امتد عى مدار أكر من 200 عام.
التــي  الــدول  ويفيــد أن الدولــة اململوكيــة مــن أطــول 
تراثيــة  بصــامت  وتركــت  مــدة،  غــزة  قطــاع  حكمــت 
وإســالمية، لوجود اســتقرار سيايس يف ذلك العهد، 
والقصــور  املبــاين  مــن  العديــد  تأســيس  إىل  أدى 

واملساجد.
ويعرفنا أبو ريدة إىل هذا املسجد بقوله: "إنه يتألف 
مــن جزأيــن: أحدهــام حديــث، واآلخر قديــم أثري، مل 
يتبــقَّ منــه ســوى ثالثــة إيوانــات، يفصــل بــن كل منهــا 

عقد مدبب محمول عى الجدران".
منــه،  الرقيــة  الناحيــة  فيقــع يف  الصــالة  بيــت  "أمــا 
وتفتــح عليــه أربــع نوافــذ محفــورة يف الجــدار الغــريب 
الذي يبلغ ُســمكه 90 ســم، أما النوافذ فهي معقودة 
مــن األعــى بعقــد عــى شــكل حــدوة فــرس، ويفصــل 

ويف  الصلــب،  الرمــي  بالحجــر  محفــورة  هندســية 
الجــدار الغــريب لبيــت الصــالة يوجــد محــراب خارجــي 
مــن  مجموعــة  يحيطهــام  مغلقتــان  نافذتــان  تعلــوه 

الزخارف النباتية املحفورة بالحجر.
ويذكر أن املسجد دمر جزء منه يف الحرب العدوانية 
بجهــود  ترميمــه  وأعيــد  2014م،  ســنة  القطــاع  عــى 
ذاتيــة مــن وزاريت الســياحة واألوقــاف، ليصبــح صالًحا 

الستقبال املصلن دون أي مشاكل.

بــن كل نافــذة وأخــرى بوابــة تفتــح عى بيــت الصالة" 
يتابــع حديثــه. واملدخل الرئيس لواجهة بيت الصالة 
عتــب  أعــى  تقــع  زخرفــة  عــدا  الزخــارف،  مــن  خــاٍل 
الرخــام، إضافــة إىل مجموعــة مــن  البــاب، وهــي مــن 
بالحجــر  املحفــورة  واملســتقيمة  املائلــة  الخطــوط 
الرمي الصلب، أما الواجهة الخارجية الشاملية فقد 

زينت بعقود مدببة متصل بعضها ببعض".
بزخــارف  زينــت  العقــود  هــذه  إىل  ريــدة  أبــو  ويشــري 

ا  جــدًّ مهمــة  اآلثــار  بهــذه  "العنايــة  حديثــه:  ويختــم 
ألنهــا  الــوزارة،  عاتــق  عــى  ملقــاة  كبــرية  ومســئولية 
تبطــل مزاعــم االحتــالل أن )فلســطن أرض بال شــعب 
لشعب بال أرض("، الفًتا إىل أن هذه اآلثار املوجودة 

وجــود  تؤكــد  بالقطــاع 
فيــه  ســكاين  اســتقرار 
آالف  بــل  مئــات  منــذ 

السنن.

غزة/ صفاء عاشور:
مسجد "الظفردمري" ربما اسم أول مرة يمر عليك -عزيزي 
القارئ- أو تسمع به، ولكنه مسجد في مدينة غزة ومبني 

على أرضها منذ أكثر من 600 عام، ومن أبرز المعالم 
اإلسالمية في القطاع.

أنشئ قبل 600 عام في العهد المملوكي

مسجد "الظفردمري" في غزة.. معلم إسالمي "عابر للزمن"

غزة/ مريم الشوبكي:
هل تخيلت يوما أن تشــتري بالســتيكا ُيزرع؟ هذه ليســت مزحة أو 
ضربا من الخيال، بل هي حقيقة أوجدها أربعة طلبة جامعيين في 
غــزة، اســتطاعوا صناعــة بالســتيك يذوب فــي التربة، ويســتخدم 

ســمادا لهــا، وُيعــدُّ حــالًّ لمشــكلة التلــوث البيئي الذي تســبب به 
البالســتيك المصنــوع مــن مــواد بتروليــة. يصنــع المنتــج باســم 
»الياقــوت األبيــض« White Sapphire(( ألنــه يعد كنــزا وجوهرة 
فــي يــد مســتخدمها، فهــو يقدم لــه منفعــة بيئيــة وغذائية في 

الوقت ذاته. كان هذا المشــروع في البداية فكرة ريادية، قبل أن 
يتحــول إلى منتج بعد أن تأهل للمنافســة في التصفيات النهائية 
لمسابقة )HUTL )PRIZE يطلق عليها -جائزة نوبل الطالبية- هي 
أكبر محرك عالمي للمشاريع الريادية بالشراكة مع األمم المتحدة.

تصوير / رمضان األغا 
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 كانــت لحظــة اختزلــت بفجأتها ســنوات كنا فيها أرسى املكان، 

نواجه سهام حياة الالحياة ورزايا الزمان..
جمياًل كان..

ســاحًرا مبهــًرا متألًقــا متأنًقــا المًعــا يجــذب لواحظ الروح لحســنه 
الفتان..

هــي املــرة األوىل التــي أراين ألتمــس فيها من ضعفي، يذكرين 
ببقايا ظالل من إنسانية سكنت هذا الكيان..

حينهــا كانــت حــارضة تعشــق الحيــاة وتألــف الروائــع ويؤنســها 
الجامل قبل أن تبتلعها قسوة األسوار وتواريها برودة العتامت 

لتدفنها يف غياهب قهر يرتعرع خصبه يف تربة النسيان..
ألقيــت مــا يف يــدي ووقفــت أمتــاله، أغــرف لروحــي مــن صفــو 

سناه.. 
وحده كان..

متباهًيا بجامله الطاغي يرتبع يف صفاء صفحة السامء..
كملٍك كان..

يلف الكون الفسيح بجوانحه التي أحاطت كتلة الليل، فالتمع 
بوهجهــا كل يشء، حتــى النجــوم اســتطابت فاســتدارت حــول 
مليكهــا؛  ســطوة  تخــى  كحاشــية  تغازلــه  وراحــت  ســلطانه، 

فرتجو رضاه بإذعان..
 أما املكاُن فكان! 

ساحة أشبه مبمر فسيح بعض اليشء بال جدران..
النظــر مســموح غــر محجــوب، فــال ســقوف وال حواجــز، ســامء 

مرشعة األركان..
ويــح نفــي! أحقيقــة مــا أرى؟! أم هــو اإلجهــاد والتعــب وثقــل 

األحامل بعد سفر طويل أفىض لهذا الهذيان؟
ســألت مــن يشــاركني القيــد، أتــرى مــا أرى؟ مل يلتفــت حتــى! 
أراد منــي االســتمرار يف املســر فقــد تأخرنــا عــن الركــب، وبــدأ 

يف الرصاخ سجان..
حملــت أحــاميل ورست ُمســلاًم إليــه ِقيــاد النظــر، عــدة خطوات 

بعدها وابتلعتني مرة أخرى ظلمة الجدران!
مل أَر )البــدر( قبلهــا! هكــذا أدعــي، ومل أره مــن يومهــا، فــام كل 

من له عني يرى، وما كل من َطِعم الرشفة غر الظآمن.
 - معبار سجن السبع هو املكان.

  -الساعة الثانية فجًرا قبل عام من اآلن هو الزمان.
 - ملحوظتان:

 1- يف أثنــاء نقــي مــن ســجن هداريــم إىل ســجن نفحــة كان مــا 

كان.
2- املعبــار: عبــارة عــن زنازيــن ينــزل فيهــا األرسى عــدة ســاعات 

ورمبا أياًما يف أثناء نقلهم من سجن إىل آخر.
ا )باملسافرين(، وبكثر مام ال يستحسن  وعادة ما يكون مكتظًّ

ذكره من أنواع القذارات، والله املستعان.

سوسنيات )11( 

رشفة روح

بقلم/ األسير سعيد ذياب

ال  ولكنهــا  البكتريــا،  تهاجــم  الحيويــة  املضــادات  أواًل: 
طلــب  تجنــب  لهــذا  الــرد،  عــالج فروســات  تفيــد يف 
وال  الــرد،  لعــالج  الطبيــب  مــن  الحيويــة  املضــادات 
كانــت  التــي  القدميــة  الحيويــة  املضــادات  تســتخدم 
لهــا  املناســب  غــر  االســتخدام  أيًضــا  ســابًقا،  عنــدك 

زيــادة  يف  تتلخــص  خطــرة  مشــكالت  يف  يتســبب 
البكتريا املقاومة للمضادات الحيوية.

وصفــة  دون  مــن  املتاحــة  والســعال  الــرد  أدويــة  ثانًيــا: 
طبيــة لألطفــال الصغــار، فيمكــن ألدويــة الــرد والســعال 
املتاحــة مــن دون وصفــة طبيــة أن تســبب آثــاًرا جانبيــة 

أيًضــا قــد يــؤدي اســتخدام الزنــك عــر األنــف إىل تلــف 
دائم يف حاسة الشم، وقد أصدرت إدارة الغذاء والدواء 
األمريكيــة تحذيــًرا مــن اســتخدام ثالثــة عالجــات تحتوي 
عــى الزنــك األنفــي لنزلــة الــرد، ألنه ارتبــط بحدوث فقد 

طويل األمد أو دائم لحاسة الشم.
رابًعــا: فيتامــني C، يبــدو أن تنــاول فيتامني C ال يســاعد 
عى وقاية الشــخص العادي من نزالت الرد، ومع ذلك 
تناولــه قبــل بدايــة أعراض الرد قد يقرص مدة األعراض، 
لألشــخاص  فائــدة  الفيتامــني  هــذا  تنــاول  يوفــر  وقــد 
الذين تزداد لديهم مخاطر اإلصابة بنزالت الرد بســبب 
التعــرض املتكــرر، عــى ســبيل املثــال األطفــال الذيــن 

يحرضون مجموعات رعاية الطفل يف أثناء الشتاء.
الدراســات  نتائــج  تتفــاوت  القنفذيــة،  نبــات  خامًســا: 
التــي أجريــت لتحديــد هــل نبــات القنفذيــة يقــي نــزالت 
الدراســات  بعــض  فتشــر  ال،  أم  مدتهــا  يقلــل  أو  الــرد 
إىل عــدم فائــدة هــذا النبــات، يف حــني ُتظهــر دراســات 
أخــرى حــدوث بعــض االنخفــاض يف شــدة أعــراض الــرد 

خطــرة ورمبــا مهــددة للحياة لدى األطفال، وتحذر إدارة 
الغــذاء والــدواء مــن اســتخدامها لألطفــال أقــل مــن ســتة 

أعوام.
ثالًثــا: الزنــك إذ تتفــاوت ســمعة الزنــك عالًجــا ملكافحــة 
والســبب يف  الفاعليــة؛  وعــدم  الفاعليــة  بــني  مــا  الــرد 
عــى  أجريــت  التــي  الدراســات  مــن  العديــد  أن  ذلــك 
الزنك ليست مؤكدة متاًما. وال تزال اآلراء العلمية قيد 
البحث، ولكن أشــار بحث يف 18 دراســة عشــوائية إىل 
أن الزنك أقراًصا أو رشاًبا قلل مدة اإلصابة بالرد عندما 
يؤخــذ يف غضــون 24 ســاعة مــن بدايــة ظهــور األعراض.

أن  تفيــد  التــي  األدلــة  بعــض  إىل  البحــث  توصــل  وقــد 
تنــاول الزنــك مــدة خمســة أشــهر للوقايــة مــن الــرد يقلل 
مــن معــاودة الــرد لــدى األطفــال. ومــع ذلــك تذكــر أنــك 
ال تســتطيع معرفــة حقيقــة مــا يحتويــه منتــج الزنك الذي 
تتناولــه، وال يــويص البحــث بتنــاول الزنــك مَلــن يعانــون 
الجانبيــة  اآلثــار  وتتضمــن  الربــو،  مثــل  مزمنــة،  أمراًضــا 

للزنك سوء التذوق والغثيان. 

ومدتهــا عنــد تنــاول هذا النبــات يف املراحل األوىل من 
الــرد، ورمبــا أســهمت أنــواع مختلفة من نبــات القنفذية 

املستخدم يف دراسات مختلفة يف اختالف النتائج.
ويبــدو أن نبــات القنفذيــة يكــون أكــر فاعليــة إذا تناولته 
مــدة  تناولــه  يف  واالســتمرار  الــرد  أعــراض  بدايــة  يف 
ســبعة إىل 10 أيــام، ويبــدو كذلــك أنــه ال يــرض البالغــني 
لــذا  األدويــة،  بعــض  مــع  يتعــارض  قــد  ولكنــه  األصحــاء، 
اســترش طبيبــك قبــل تناول نبــات القنفذية أو أي مكمل 
غــذايئ آخــر. نــزالت الــرد عــادة مــا تكــون بســيطة، فقــد 
تشــعرك بالتعــب واإلرهــاق واالكتئــاب، وقــد متيــل إىل 
أفضــل يشء ميكنــك  ولكــن  تجربــة عالجــات مختلفــة، 
الســوائل  وتنــاول  والراحــة  لنفســك،  االنتبــاه  هــو  فعلــه 

عــى  واملحافظــة 
مــن  الهــواء  رطوبــة 
وتذكــر  حولــك، 
يديــك  تغســل  أن 

باستمرار.

عالجات شائعة للبرد .. غير فعالة
غزة/ فلسطين:

هناك كثير من العالجات واألدوية التي يلجأ إليها الناس 
عند اإلصابة بنزالت البرد، بعضها فعال ومفيد، وبعضها 
غير مفيد وغير ضار، ولكن بعضها غير مفيد بل ربما ضار 

أيًضا.ويتناول موقع "صحتك" اإللكتروني بشيء من 
التفصيل معلومات صحية عن بعض العالجات الشائعة.

شــغف غازي طالب )34 عاًما، من مدينة غزة( 
بالتمثيــل مل يخفــت، مل يرتك فرصة للمشــاركة 
فيهــا،  دور  لــه  كان  إال  املرسحيــة  األعــامل  يف 
حتى اقتنص فرصة سنحت له يف سن 17 عاًما 
مرسحيــة  أســس  دورة  مــن  مهــارات  الكتســاب 
التــي التحــق بهــا، ويعدهــا مرحلــة انتقاليــة يف 
بدايتــه الفنية.كانــت خشــبة املــرسح هي بوابة 
التلفزيونيــة  الدرامــا  إىل  غــازي  املمثــل  عبــور 
والســينامئية إذ شــارك يف العديــد مــن األعامل 
التــي القــت صــدى واســًعا يف الشــارع املحــي 
املتبــدد،  الوهــم  عمليــة  كفيلــم  والعــريب، 
الــروح، والفــدايئ يف جزئــه الثــاين،  ومسلســل 

والعنقود، وفيلم بيارة املوت.
عــن أول عمــل مرسحــي متكامــل يتحــدث غازي 
لصحيفة "فلســطني": "مرسحية الفيل يا ملك 
الزمــان التــي كانــت مــن مخرجــات دورة أســس 
مرسحيــة التــي حصلت عليها يف ســن صغرة، 
ثــم  تنطفــي،  راح  مــش  شــموع  مرسحيــة  تالهــا 

أبيض من حد السيف، وبدنا نعيش".
ألن  ا  جــدًّ محظوظــا  ممثــاًل  نفســه  غــازي  يعــد 
املــرسح،  خشــبة  عــى  كانــت  الفنيــة  بدايتــه 
ميثــل  أن  يســتطيع  مــرسح  ممثــل  "كل  يقــول: 
درامــا، ولكــن ليــس كل ممثــل دراما يســتطيع أن 
ميثــل عــى املــرسح، ألن الوقوف عى خشــبته 

بعــض  كبــرة،  رهبــة  لــه  الكامــرا،  مــن  أصعــب 
املمثلني نســوا النص حينام وقفوا عى خشــبة 

املرسح".
أبرزهــا  مبصاعــب،  مــرت  التمثيــل  مــع  بدايتــه 
بوصفــه  املمثــل،  تجــاه  الســلبية  بعــٍض  نظــرة 
"مشخصايت" للتقليل من قيمة موهبته الفنية.

تعــود غــازي عــى خشــبة املرسح وهــي تعودت 
مــن  األوىل  ثانيــة  الـــ30  أن  يؤكــد  ولكنــه  عليــه، 
وقوفــه عــى املــرسح لهــا رهبــة كبــرة تتــالىش 

تدريًجا.
عام 2009م كان عام االنتقال من املرسح إىل 
الدرامــا، إذ كان أحــد أبطــال فيلــم عمليــة الوهــم 
املتبــدد حيث جســد شــخصية أحــد املقاومني 
التــي  الفدائيــة  العمليــة  يف  شــاركوا  الذيــن 
أرس فيهــا الجنــدي يف جيــش االحتــالل جلعــاد 
شــاليط عــام 2006م، وعــادوا بســالم منهــا، كان 
ــا ينــدرج تحــت مســمى "ديكــو درامــا"  عمــاًل فنيًّ
ألنه يرسد وقائع حقيقية مع دراما، وعرض عى 

أكر من وسيلة إعالمية، منها قناة الجزيرة.
حس فكاهي

يتمتــع غــازي بحــس فكاهــي أوجــد لــه مكاًنــا يف 
بعــض األعــامل املرسحيــة التــي قــام بهــا، ولديــه 
ملكــة تقليــد الشــخصيات إذ اشــتهر بشــخصية 
العم غافل الفلســطيني، التي اشــتهر بها الفنان 

األردين حسني طبيشات، واستخدمها يف أحد 
املسلسالت اإلذاعية.

ومييــل أكــر إىل األعــامل الكوميديــة التــي يــرى 
أنهــا بحاجــة إىل تعزيــز يف قطــاع غــزة، إذ يأمــل 
املشــاركة يف عمــل كوميــدي يفجــر فيــه طاقاتــه 
االرتجــال  عــى  تقــوم  التــي  األخــرى،  التمثيليــة 

أكر.
وكان لإلذاعــة نصيــب مــن موهبــة غــازي، يبــني 
أنه شــارك يف املسلســل اإلذاعي يوميات العم 
ــا للعمــل  جبــور، وأســود وأبيــض، ويســجل حاليًّ
قصًصــا  يــروي  حيــث  غــزة"  "حكــوايت  اإلذاعــي 
ووطنيــة وتراثيــة قدميــة تقــدم لألطفــال، ويطمح 

إىل تحويله لرنامج تلفزيوين.
يف  الجمهــور  عــى  ســيطل  أنــه  عــن  ويكشــف 
والعــامل مبسلســلني يف رمضــان املقبــل:  غــزة 
بوابــة الســامء الجــزء الثاين مــع فضائية األقىص، 

وميالد فجر مع رشكة "نيو سني".
ومــن أحــب األعــامل إىل قلــب غــازي يذكر فيلم 
بيــارة املــوت الــذي قــدم فيــه دوًرا جديــًدا يجمع 
بــني الدرامــا و"األكشــن" يف الوقــت ذاته وحقق 
أوبريــت  اآلخــر  والعمــل  كبــًرا،  ــا  عامليًّ صــدى 
"صــوت املوجوعــني" الذي تناول قضايا حقوق 
األداءيــن  بــني  فمــزج  املــراث،  ومنهــا  املــرأة، 

التمثيي والغنايئ.

لوجــود  يفتقــر  غــزة  قطــاع  "إن  غــازي:  يقــول 
أكادمييــة لتدريــس املــرسح والفنــون التمثيليــة 
يجيــب:  موهبتــه؟  يطــور  فكيــف  األخــرى"؛ 
العمليــة،  واملامرســة  بالتمثيــل،  "الشــغف 
جعلتنــي  املخرجــني  مــن  بالعديــد  واالحتــكاك 
أكتســب خرات مختلفة منهم، إذ تعاملت مع 
نحــو 15 مخرًجــا، إضافــة إىل متابعتــي مقاطــع 

عر )يوتيوب(".
ومــن التحديــات التي يواجهها املمثل يف قطاع 
غزة يذكر أن أجره متدنٍّ مقارنة مبا يحصل عليه 
فهــو  املجــاورة،  العربيــة  الــدول  يف  ممثــل  أي 
منهــم  وكثــر  لديهــم،  "كومبــارس"  دور  يعــادل 
إىل  يضطــره  متدنًيــا  ــا  اقتصاديًّ وضًعــا  يعــاين 
العمــل يف أي مهنــة يكســب منهــا دخــاًل يعينــه 

عى متطلبات الحياة.
لتعليــم  بعقــد دورات تدريبيــة  غــازي  ويطالــب 
التمثيــل املرسحــي والدرامي، منبًها يف الوقت 
نفســه إىل عــدم وجــود فرصــة للســفر لاللتحــاق 
بدورات فنية يف الدول العربية، بسبب ظروف 

إغالق معر رفح الري.
للممثلــني  الــالزم  الدعــم  توفــر  إىل  ويدعــو 

وتغطية نفقات رحالتهم.
ويطمح غازي إىل النجومية والعاملية باملشاركة 

يف أعامل فنية خارجية.

خشبة المسرح بوابة "غازي" إلى التلفاز والسينما

حكايتــه مــع خشــبة المســرح بــدأت دون تخطيــط، 
حينما رشح نفسه للمشاركة في إحدى المسرحيات 
التي أقيمت على هامش أحد المخيمات في صيف 
عــام 1996م، ولــم يكــن تجــاوز مــن عمــره ثمانيــة 
أعــوام، حيث فجرت طاقته التمثيلية الكامنة التي 

لم يكتشفها من قبل.
غزة/ مريم الشوبكي:

تصوير/ رمضان اآلغا
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مصطفى عطا هللا .. فلسطيين من غزة يمتهن صناعة الفخار اليت تعد واحدة من الحرف القديمة         ) تصوير / محمود الهندي (

كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
-1   صف طويل – 

سورة قرآنية 
-2  عاطفة – نقص 

-3  صغيرالدجاجة – نعم 
باالنجليزية 

-4  يمنح – يشمل + 
اسم موصول 

-5  بين جبلين + 
جلوس 

-6  الذي ال يغار 
على أهله + ُترجع 

معكوسة 
-7  سحابة + رأى بعينه 

-8  عكس انتهى 
معكوسة – شك 

-9 ثالثة أرباع بريد – 
أملس 

العمودي
-1  عاصمة آسيوية – 

وجهة نظر 
-2  جد ومثابرة - لؤلؤ

-3  حيوان قطبي 
معكوسة + من أجزاء 

الجهاز الهضمي + يريد 
معكوسة 

-4  من الحروف األبجدية 
– شديد 

-5  تنير مبعثرة + االسم 
األول لخليفة راشد 

-6  رجوع 
-7  ال ينجب + ملة + 

مختلفان 
-8  عالج و شفاء – كبير 

الشأن 
-9 دنا 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

تجويف يمرُّ عبره الهواء إلى القصبة الهوائية. 
يتكون من )7( أحرف

اإلثنا عشر – القولون – الرئتين – اليدين – 
الرقبة – األسنان – األمعاء – البنكرياس 

– المعدة – فم – لسان – طحال – جلد – 
أرجل – عين – أذن – بطن – أنف 

حل الكلمة الضائعة

البلعوم

 

لتجنب كورونا.. ممنوع الكالم 
واستخدام الهاتف يف مرتو فرنسا

باريس/ وكاالت:
أوصت األكادميية الوطنية للطب يف فرنســا بتفادي التحدث عرب الهاتف أو التكلم يف وســائل النقل 

املشرتك، حتى مع وضع الكاممة، للحد من انتشار فريوس كورونا.
من جهة أخرى، رفضت توصية جديدة بالتخيل عن الكاممات اليدوية الصنع مبواجهة انتشار سالالت 

من "كوفيد19-" األكرث قدرة عىل التفيش.
وكان وزيــر الصحــة الفرنــي أوليفييــه فــريان، ونــزوال عنــد توصيــات املجلس األعىل للصحــة العامة، قد 
دعــا الفرنســيني إىل التوقــف عــن اســتخدام الكاممــات اليدويــة الصنــع بعــد اعتبــار أنهــا ال توفــر حاميــة 

كافية، شأنها شأن الكاممات املصنوعة من القامش.
وأشارت أكادميية الطب يف بيان إىل أن "فعالية الكاممات املستخدمة من العامة مل تكن يوما موضع 
تشــكيك طاملــا أنهــا توضــع بالصــورة الصحيحــة". وعــن الدعــوة إىل تشــديد تدابــري التباعــد الجســدي 
لتصبــح املســافة األقــرب املــوىص بهــا بــني أي شــخصني مرتيــن بــدل مــرت واحــد، قالــت األكادمييــة إنــه 
"اقرتاح مقبول نظريا لكنه غري قابل للتطبيق عمليا". ورغم "تهديد" السالالت الجديدة من الفريوس، 
أوصــت األكادمييــة بـ"عــدم تعديــل التدابــري الوقائيــة املحــددة أصــال واملحســنة منــذ أشــهر" مــع أهميــة 
التذكــري بالســلوكيات الصحيحــة. وشــددت األكادمييــة عــىل إلزاميــة وضــع الكاممــة يف وســائل النقــل 
املشرتك حيث ال ميكن احرتام تدابري التباعد الجسدي، "مع أن يرتافق ذلك بتدبري احرتازي بسيط 

للغاية وهو تفادي التحدث أو إجراء اتصاالت هاتفية".

العثور عىل رجل تاه 18 يوًما 
داخل غابة أسرتالية

كانربا/ وكاالت:
عرث عىل رجل، بعد أكرث من أسبوعني عىل فقدانه يف غابة أسرتالية، حيًا بعدما صمد عىل 

ما يبدو »من خالل رشب املاء من سّد وتناول الفطر«، عىل ما أعلنت الرشطة.
وقد عرث أحد الســكان املحليني عىل روبرت ويرب )58 عامًا(، قرب ســد مايئ، بعد 18 يومًا 
عىل رصده آلخر مرة يف السادس من يناير/كانون الثاين، لدى خروجه من فندق يف مدينة 

كيلكيفان عىل بعد حوايل مئتي كيلومرت يف شامل بريزبني.
وأشــارت رشطــة كوينزالنــد إىل أن ويــرب تــاه مبركبتــه يف طريــق مل يكــن يعرفهــا، الفتــة إىل أنــه 
»بقــي يف ســيارته مــع كلبــه خــالل ثالثــة أيــام قبل أن ينقطع عنه املاء«. عندها انطلق مشــيًا، 
وبقي قرب سد مايئ حيث صمد مفرتشًا األرض للنوم، ومتناواًل املاء من السد، كام اقتات 
بالفطر، وفق بيان الرشطة. وُعلقت عمليات البحث الجوي والربي بعد أسبوع، إثر متشيط 
»منطقة ذات كثافة حرجية كبرية يف الغابة، وأنهر وسدود وأرض وعرة، وسط طقس ماطر«. 
وُنقل روبرت ويرب إىل املستشفى، وهو »يعاين جراء التعرض لعنارص الطبيعة لكنه سليم«، 

وفق الرشطة. لكن مل ُيعرث عىل كلبه.

فنان سوري يضفي ُعمًقا 
جديًدا عىل الرسم بالخط العريب

دمشق/ وكاالت:
اســتفاد الفنان التشــكييل الســوري حازم الُكرديل من خلفيته كمهندس معامري، يف إضفاء 

روح الحداثة عىل فن الرسم بالخط العريب.
ويعتقــد الُكــرديل )24 عامــًا( أن إضافــة ملســة حداثيــة عــىل هــذا الفــن القديــم، املرتبــط عادة 

بالثقافة اإلسالمية، رضوري إلحيائه من جديد.
ويصــّور الُكــرديل يف واحــد مــن أعاملــه الفنيــة، وهو جدارية يف شــارع ضيق باملدينة القدمية 
يف دمشــق، النــارص صــالح الديــن مؤســس الدولــة األيوبيــة، وقلعــة حلــب باســتخدام الخــط 

العريب.
ويقــول: »التصــق اســم الخــط العــريب بالفــن اإلســالمي؛ ألن الحــرف العــريب موجــود بالقــرآن، 
وهذا يشء جميل، ونحاول بهذا الفن أن نخرج عن اإلطار الكالسييك أو النمطي؛ لنصل إىل 
يشء تشــكييل من خالل الحرف العريب، ألن الحرف العريب فيه إمكانيات كثرية، كالحركات 
الهندســية واملنحنيــات، وميكننــا التوصــل إىل منحوتات بالخــط العريب خارج إطار اللوحات، 

أي أن اللوحات مجرد بداية، وميكن أن يتشعب إىل جوانب جاملية أخرى كثرية«.
الُكــرديل يحــب الرســم يف األماكــن العامــة، ومتتلــئ املطاعــم وأماكــن مختلفــة يف العاصمــة 
الســورية برســوماته، ويقــول إن الرســم يف األماكــن العامــة يســاعده عــىل إتقــان العمــل؛ إذ 

يحصل عىل إفادة املتلقني عىل الفور.
وتابــع الفنــان قائــاًل: »أصبــح هنــاك إقبــال عــىل أعــامل الخــط العــريب، رغــم اندثارهــا عــىل مــر 
الزمــن، ويف عــر الكمبيوتــر والخطــوط الجاهــزة، بــات العــامل يلتفــت إىل الجاهــز واألرسع، 

ولكن اليوم هناك عودة إىل البذرة، واألساس«.
ومــى يقــول: »لــكل عمــل مــا يناســبه؛ إذ ميكــن اســتخدام آيــات قرآنيــة، وكذلــك جمــل مــن 
الشــعر الصــويف البــن الرومــي وللحــالج، أو ميكــن أن تكــون مجــرد حروفيــات، أي قــد ال تكــون 
أقوااًل، فالعمل ميكن أن يكون شيئًا بريًا ميكن إيصاله بطريقة ُيستخدم فيها الخط العريب 
حتــى تصــل الصــورة«. وال ميلــك الُكــرديل مرســاًم خاصــًا بــه، لكــن العديــد مــن منــازل دمشــق 

وشوارعها ومزاراتها تضم أعامله الفنية.

قيمة الموز الغذائية تتغيَّ بتغيُّ لونه
هلسنيك/ وكاالت:

يعد املوز من أكرث الفواكه استهالكا يف العامل، نظرا لفوائده الصحية التي تتغري مع مراحل 
نضوجه، املتمثلة بتبدل ألوان طبقته الخارجية. 

وهــو مــن الفواكــه الغنيــة بالبوتاســيوم واملاغنســيوم وفيتامينــات “أ” و”ب” و”ج”، بحســب 
مــا أوضــح خبــري التغذيــة الفنلنــدي ريجــو التيكاينــن. حيــث يقــول إن “املــوز األخــر” يحتوي 
عــىل قــدر منخفــض جــدا مــن الســكر، مــا يســاهم بعمليــة إنقــاص الــوزن، إضافــة اىل احتوائــه 
عــىل املــواد املضــادة لألكســدة وهــي غنيــة ببكترييــا الربوبيوتيــك املفيــدة للجهــاز الهضمــي 

واألمعاء. 
كــام يســاعد املــوز األخــر عــىل امتصــاص العنــارص الغذائيــة بشــكل أفضــل. فيــام يتضمــن 
“املــوز األصفــر” نســبا عاليــة مــن الســكر، مــا يجعلــه غــري مالئــم ملــرىض الســكري، لكنــه يف 

الوقت نفسه يشكل لبقية الناس وجبة خفيفة وغنية يف آن واحد. 
أمــا “املــوز املنقــط بالبقــع البنيــة” الدالــة عــىل نضوجــه، فيحتــوي عــىل نســبة عاليــة مــن مــادة 
TNF التــي تحــارب الرسطــان ومتنــع منــو الخاليــا الرسطانيــة، كذلــك يســهم “املــوز املســود” 

الشديد النضوج يف صد خاليا الورم الرسطاين ويحد من منوها وانتشارها.
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غزة/ مؤمن الكحلوت:
تشــهد الجولــة الثانيــة مــن بطولــة الــدوري املمتــاز والدرجــة األويل غيــاب 
وتنفيــذًا  األويل,  الجولــة  يف  الطــرد  عقوبــة  بســبب  فقــط,  العبــن   "3"

لقرارات إدارية.
ففــي الدرجــة املمتــازة, يفتقــد نــادي شــباب رفــح يف مباراتــه اليــوم أمــام 
اتحاد بيت حانون لظهريه األمين محمد أبو هاشــم, بســبب حصوله عىل 

البطاقة الحمراء يف مباراة الفريق األويل أمام الصداقة.
ويواصل الالعب براء الغلبان غيابه عن فريق التفاح أمام اتحاد خانيونس 
تنفيــذًا لعقوبــة إداريــة, موقعــة عليــه مــن املوســم املــايض, ويتبقــى لــه 
مبــاراة واحــدة منهــا. ولــن يلعــب تامــر أبــو فــارس الظهــري األيــر لفريــق 
املجمــع اإلســالمي أمــام فريــق األقــى غــدًا يف دوري الدرجــة األويل, 

بسبب تعرضه للطرد املبارش يف مباراة فريقه األويل أمام األهيل.

غزة/ إبراهيم عمر:
تنطلــق ظهــر اليــوم مباريــات الجولــة الثانيــة مــن دوري 
شــهرين  مــن  ألكــر  تأجيلهــا  بعــد  األوىل،  الدرجــة 
بسبب جائحة كورونا، التي تسببت يف توقف الحياة 

الرياضية عىل مستوى محافظات غزة.
وتشهد الجولة الثانية من الدرجة األوىل مباريات قمة 
الريــايض واألهــيل  يف افتتاحهــا، حيــث يلتقــي غــزة 
للمــرة األوىل يف تاريخهــا بالدرجــة األوىل، ويلتقــي 
شــباب الزوايــدة العائد للدرجــة األوىل بجاره خدمات 

عــىل املجمــع اإلســالمي بثالثيــة نظيفــة، وحقــق غــزة 
الريــايض الفــوز عــىل خدمــات املغــازي، لتــزداد رغبــة 
الفريقــن يف حصــد النقــاط الثالثــة والتــي ســتعطي 

الفائز بها حافز كبري من أجل مواصلة االنتصارات.
بــدوره يالقــي الزوايــدة جــاره خدمــات النصــريات يف 
ديــريب آخــر يجمعهــا عــىل ملعــب  الشــهيد محمــد 
الــدرة، ويتطلــع الفريقــان لتحقيــق انتصارهــا الثــاين 

بعد البداية املوفقة لها يف الجولة األوىل.
خدمــات النصــريات افتتــح مشــواره يف البطولــة بالفوز 

النصــريات، فيــا يحتضــن ملعــب بيــت حانــون لقــاء 
الجارين مناء وبيت حانون األهيل.

تاريخــي  لقــاء  أمــام  الريــايض  وغــزة  األهــيل  ســيكون 
يجمعهــا عــىل ملعــب الريمــوك، والذي ميثل ديريب 
من نوع خاص، حيث مثل لقاء الفريقن قمة مباريات 
الكــرة الفلســطينية يف ســبعينيات ومثانينيــات القــرن 
األوىل.  للدرجــة  الفريقــان  يهبــط  أن  قبــل  املــايض، 
ولــن يكــون اللقــاء ســهاًل عــىل أي منهــا بعــد البدايــة 
القوية للفريقن يف الجولة األوىل، حيث فاز األهيل 

الزوايــدة  مقابــل، ومتكــن  بهــدف دون  األقــى  عــىل 
مــن العــودة بفــوز مثــن مــن أمــام بيــت حانــون األهــيل 

بهدفن مقابل هدف وحيد.
منــاء  يســتقبل  البلــدي  حانــون  بيــت  ملعــب  وعــىل 
جــاره بيــت حانــون األهــيل والــذي ميثــل فرصــة جيــدة 
الجولــة  يف  للفريقــن  املخيبــة  البدايــة  لتعويــض 
يــد  عــىل  الحوانــن  خســارة  شــهدت  التــي  األوىل، 
الزوايدة، وتعادل مناء أمام خدمات خانيونس بهدف 

لكل منها.

شباب رفح × اتحاد بيت حانون 
يبحثان عن تعويض البداية المخيبـــة

الدوري 
الممتاز 
يستأنف 

مسريته اليوم 
بعد توقفه 

اتحـــــاد خانيـــونس × التفــــاح شهرين
عينه عىل تحقيـــق انتصـــاره الثانــــي

غياب 3 العبني 
اليــــوم وغــــًدا 
بسبب اإليقاف

غزة الريايض × األهيل .. 
الديريب األول بني القطبني يف ظروف مختلفة

خدمات النصريات × الزوايدة .. مواجهة صفراء لتحقيق الفوز الثاين توالًيا

غزة/ إبراهيم عمر:
تعــود عجلــة الــدوري املمتــاز للدوران من جديد بعد توقف 
دام لشهرين يف ظل اإلجراءات االحرتازية للحد من انتشار 
فــريوس كورونــا يف قطــاع غــزة، لُتســتكمل اليــوم منافســات 

الجولة الثانية من البطولة مبباراتن.
وعــىل الرغــم مــن عــودة املباريات إىل وضعها الطبيعي، إال 
أنهــا ســتقام مبدرجــات خاليــة مــن الجاهري بناء عىل طلب 

الجهات الحكومية املختصة.
ديســمرب  مــن  الرابــع  يف  انطلقــت  الثانيــة  الجولــة  وكانــت 
خانيونــس  شــباب  جمعــت  مباراتــن  وأقيمــت  املــايض، 
مقابــل،  دون  بهدفــن  النشــامى  بفــوز  وانتهــت  والصداقــة 
فيــا حقــق شــباب جباليا الفوز عــىل الجالء بنفس النتيجة، 

قبل أن تتوقف املنافسات.
شباب رفح x اتحاد بيت حانون

عــىل ملعــب رفــح يســتقبل شــباب رفــح ضيفــه اتحــاد بيــت 
حانــون يف مبــاراة مثــرية، تحمــل طابــع القــوة بينهــا خاصــة 
الجولــة  يف  خســارتها  لتعويــض  يســعيان  الفريقــان  وأن 

الجولة األوىل.
عىل الجانب اآلخر فإن بيت حانون يزور ملعب رفح وعينه 
عــىل تحقيــق مفاجــأة قوية والعودة بالنقــاط الثالث، خاصة 
وأن الفريق ميلك مجموعة من الالعبن البارزين يف الخط 

الهجومي وخط الوسط.
بيــت حانــون افتتــح مشــواره يف املســابقة بالخســارة عــىل 
أرضــه أمــام خدمــات الشــاطئ 1-0، مــا يزيد من رغبته يف 
دخــول مبــاراة شــباب رفــح بحثــًا عن الفوز خاصــة وأن الفريق 
يلعــب بشــكل هجومــي ودامئــًا مــا يعتمد عــىل األطراف يف 

بناء الهجات.
مــن  الرغــم  عــىل  للمبــاراة  فريقــه  جاهزيــة  العــاوي  وأكــد 
التأخــر يف بــدء التحضــريات وقــال إن ذلــك لــن يؤثــر عــىل 

الفريق أمام شباب رفح.
وتعــد هــذه املواجهــة الثالثــة التــي تجمــع الفريقــن بعدمــا 
التقيــا يف املوســم املــايض مرتــن، حيــث انتهــت املبــاراة 
األوىل بالتعــادل الســلبي، فيــا حقــق شــباب رفــح الفــوز يف 

املباراة الثانية بهدف دون رد.

من أجل هز الشباك.
عــىل الجانــب اآلخــر يدخــل ســامي الشــنطي مــدرب التفــاح 
متسلحًا مبا حققه من نتيجة إيجابية أمام شباب خانيونس 
يف الجولــة األوىل والتــي انتهــت بالتعــادل اإليجــايب بهــدف 
عــىل  للمنافســة  قــوي  مرشــح  أمــام  التعــادل  فريــق.  لــكل 
اللقــب يف بدايــة املســابقة يعطــي التفــاح الحافــز مــن أجــل 
تعطيــل ماكينــة الربتقايل والعــودة من أمامه بنتيجة إيجابية 
عىل أقل تقدير. ومن املؤكد إن وجود الحارس عبد الباري 
التألــق  بعــد  للفريــق  الطأمنينــة  يعطــي  التفــاح  مــع  بــدوان 
الالفــت لــه أمــام شــباب خانيونــس، فيا ســيعتمد الشــنطي 
عــىل بنــاء الهجــات املرتــدة التــي ُيجيــد فــادي عــوض اللــه 

وحريب السويريك ويوسف لولو التعامل مع الهجات.
مباراتــن  يف  التفــاح  مواجهــة  خانيونــس  التحــاد  وســبق 
اتحــاد  ســابقتن يف موســم 2016/2017، حيــث متكــن 
مقابــل  أهــداف  بثالثــة  األول  باللقــاء  الفــوز  يف  خانيونــس 
الثانيــة  املبــاراة  نتيجــة  اإليجــايب  التعــادل  وحســم  هــدف، 

بهدفن لكل فريق.

األوىل من البطولة.
شــباب رفــح الطامــح لفــوزه األول يــدرك صعوبــة املهمة أمام 
الحوانــن، لكنــه منــذ توقف البطولــة واصل تدريباته وخاض 
العديــد مــن املباريــات الوديــة خــالل الشــهرين املاضيــن 
بعكــس  البــدين،  الجانــب  عــىل  كفتــه  يرجــح  الــذي  األمــر 
الحوانــن الذيــن توقفــت تدريباتــه قبــل أن يتــم اســتئنافها 

األسبوعن املاضين.
الزعيــم الرفحــي يدخــل املبــاراة وعينــه عــىل النقــاط الثــالث 
الصداقــة  مضيفــه  أمــام  األوىل  الجولــة  يف  الخســارة  بعــد 
الــذي يزيــد مــن حافــز الفريــق  بهــدف مقابــل اثنــن، األمــر 
الرفحــي مــن أجــل الفــوز ومراضــاة جاهــريه التــي تتعطــش 
خزائــن  عــن  الغائــب  الــدوري  لقــب  عــىل  بقــوة  للمنافســة 

النادي منذ موسم 2013-2014.
األمامــي  للخــط  الضاربــة  القــوة  عــىل  رفــح  شــباب  ويعــول 
للفريــق يف وجــود الوافــد الجديــد مهنــد أبــو زيــد إىل جــوار 
محمد الرخاوي ومحمد أبو دان، لكنه يفتقد للظهري األمين 
محمــد أبــو هاشــم الــذي حصــل عــىل البطاقــة الحمــراء يف 

اتحاد خانيونس x التفاح
يســتقبل اتحــاد خانيونــس ضيفــه التفــاح يف املبــاراة التــي 
تجمعها عىل ملعب خانيونس البلدي، ويأمل من خاللها 
الربتقــايل يف الحفــاظ عــىل بدايتــه القويــة بعــد العــودة مــن 

أمام الجالء بفوز مثن بهدفن دون رد يف الجولة األوىل.
اتحــاد  مــدرب  بربــخ  إحميــدان  يعتمــد  أن  املتوقــع  ومــن 
النجــم  بوجــود  للفريــق  الهجوميــة  القــوة  عــىل  خانيونــس 
العــكاوي صاحــب  عيــد  وبجــواره  النربيــص  خالــد  الصاعــد 
الخــربة الكبــرية، وعــالء النربيص ومروان الرتابن من خلفهم 
يف خــط الوســط. الربتقــايل الــذي يدخــل املبــاراة متحفــزًا 
بالنقــاط الثــالث التــي حصدهــا يف بدايــة املشــوار يتطلــع 
املمتــازة  للدرجــة  الجديــد  الوافــد  أمــام  الفــوز  تكــرار  إىل 
حديثــًا  الصاعــد  الجــالء  اجتيــاز  يف  نجــح  بعدمــا  التفــاح، 
للدرجــة املمتــازة. ويــدرك بربــخ أن مواجهــة التفاح لن تكون 
املنطقــة  دفــاع  عــىل  ســيعتمد  األخــري  وأن  خاصــة  ســهلة 
والحفــاظ عــىل اغــالق املســاحات أمــام مهاجمــي االتحــاد، 
األمــر الــذي ســيدفعه ملحاولــة التغيــري يف أســلوب اللعــب 

دوري 
الدرجة 
األوىل
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غزة/ )اللجنة اإلعالمية(:
 أعلــن عبــد الســالم هنيــة األمــن العــام املســاعد 
للمجلس األعىل للشباب والرياضة، ونائب رئيس 
اتحــاد الكــرة الطائــرة، عــن إطالق املوســم الريايض 
يف  النشــاط  اســتئناف  قــرار  بعــد  وذلــك  للعبــة، 

املحافظات الجنوبية.
دوالر  ألــف   )٢٠( مبلــغ  تقديــم  عــن  هنيــة  وكشــف 
خــالل  مــن  املمتــازة،  الدرجــة  يف  اللعبــة  ألنديــة 
مبلغ الرعاية، ودعاًم من االتحاد، إضافًة إىل مبلغ 
)١٠( آالف دوالر ســتقدم مكافأة ألصحاب املراكز 

بطــل  والصداقــة  الــدوري،  بطولــة  لقــب  حامــل 
الكأس.

عــن تخصيــص  ســياق منفصــل كشــف هنيــة  ويف 
مدينــة  يف  ريــايض  مجمــع  إلنشــاء  أرض  قطعــة 
عبسان الكبرية، بعد لقاء جمعه مع رئيس البلدية، 

الثالثة األوىل يف بطولة الدوري العام.
ودعــا هنيــة كافــة لجــان االتحــاد، وأنديــة الجمعيــة 
العمومية، االســتعداد النطالق املوســم الريايض، 
والــذي ســيبدأ أواســط شــهر فربايــر املقبــل، وذلك 
جباليــا  خدمــات  ســيجمع  والــذي  الســوبر،  بلقــاء 

االرتقــاء  بهــدف  املنطقــة،  أبنــاء  لخدمــة  وذلــك 
بالجانب الريايض والشبايب.

وأعلــن هنيــة عــن توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع رشكــة 
شــهاب اإلعالميــة، وذلــك خــالل لقــاء جمعــه بإدارة 

املجموعة، بهدف خدمة القطاع الريايض.

هنية يكشف عن مشروع مجمع رياضي في عبسان

غزة/ عالء شاميل: 
فلســطيني  مرمــى  حــارس  أفضــل  بلقــب  صالــح  رمــزي  الفلســطيني  فــاز 
خــالل االســتفتاء الــذي نفــذه االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم عــىل موقعــه 

االلكرتوين والذي استمر ألكرث من أسبوع. 
وحصــل الحــارس صالــح عــىل 52.7 % مــن األصــوات، فيــام جــاء الحــارس 
رامــي حــامدة يف املركــز الثــاين وحصــل عــىل نســبة 34.7 % من أصوات 
بنســبة  الثالــث  املركــز  يف  حســني  لــؤي  الحــارس  جــاء  بينــام  الزائريــن، 
%8.74، وتــاله الحــارس توفيــق عــي يف املركــز الرابــع بنســبة 2.25 %، 

فيام جاء الحارس محمد شبري يف املركز الخامس بنسبة 1.52 %. 
ويعتــرب الحــارس رمــزي صالــح أســطورة مــن أســاطري حراســة املرمــى يف 
فلسطن خالل العقدين املاضين بعدما لعب لعدة أندية عربية أبرزها 
األهــي املــرصي واملريــخ الســوداين وســموحة واملــرصي والجونــة ومرص 

للمقاصة يف مرص. 
وحقــق صالــح إنجــازات كبرية مع املنتخــب الوطني خالل الفرتة املاضية 
 2014 عــام  التحــدي  كأس  بلقــب  بالتتويــج  إنجــاز  ألبــرز  قــاده  الــذي 
يف  و2019  أســرتاليا  يف   2015 آســيا  كأس  بطولتــي  يف  واملشــاركة 
اإلمــارات، فيــام خــاض صالــح أكــرث مــن )100( مبــاراة دوليــة مــع الفــدايئ 

خالل مسريته.

غزة / وائل الحلبي:
أعلــن األمعــري تعاقــده مــع ثالثــة العبــن دفعــة واحــدة يف اليــوم األخــري إلغــالق باب قيد 
الالعبــن يف الضفــة الغربيــة، يف إطــار مســاعي النــادي لتعزيــز صفوفــه تحضــريًا ملرحلة 

اإلياب من دوري املحرتفن وكأس االتحاد اآلسيوي.
وضم األمعري الالعب املخرضم موىس أبو جزر ليكون إضافة جيدة للفريق، ليعود إىل 

صفوف الفريق بعد رحيله عنه قبل موسمن.
وســبق ألبــو جــزر اللعــب مــع األمعري وســاهم يف عــودة الفريق لــدوري املحرتفن الذي 
غــاب عنــه ملــدة موســمن، قبــل أن يرحــل للعيســياوية الــذي لعــب معــه موســم ونصــف 

املوسم.
وتعاقــد األمعــري مــع الحــارس محمــد عــزت قادمــًا مــن صفــوف إســالمي قلقيليــة عــىل 
ســبيل اإلعــارة، حيــث يعــد عــزت أحد العنــارص التي برزت بقوة يف دوري الدرجة األوىل 

ولعب للمنتخب األوملبي.
وأضاف األمعري إىل صفوفه املهاجم أمري شوابكة العب فريق كفر قاسم الذي خاض 
تجربة قصرية مع شــباب الخليل، قبل أن ينضم لألمعري بناء عىل طلب مدرب الفريق 

إيهاب أبو جزر
حسب استفتاء االتحاد اآلسيوي

رمزي صالح 
أفضل حارس مرمى 

في تاريخ منتخب فلسطين

غزة / مؤمن الكحلوت:
كشــفت مصــادر رســمية يف لجنــة الحــكام باتحــاد كــرة القدم 
الدرجتــن  يف  اليــوم  مباريــات  حــكام  طواقــم  عــن  النقــاب 

املمتازة واألويل، عىل النحو اآليت:.
• مباراة شــباب رفح × اتحاد بيت حانون: ســامح القصاص، 

محمد الغول وأحمد شبري وعامد مرجان رابعًا.
• اتحاد خانيونس × التفاح: هاين مسمح، محمد السدودي 

ومحمد خطاب وبدر العطار رابعًا.
عدنــان  طــه,  أبــو  عــالء  الزوايــدة:   × النصــريات  خدمــات   •

حنيدق وخالد بدير وعمر الكيالين رابعًا.
• غزة الريايض × األهي: محمد أبو شهلة، محمد الزعانن 

ومارسيل أبو شدق وفايز عمران رابعًا.

الكشف عن طواقم 
حكام مباريات اليوم 

في الدرجتين 
الممتازة واألولى

األمعري يتعاقد مع 
أبو جزر

 وعزت وشوابكة

افتتاح مرحلة اإلياب من
 دوري المحترفين بمواجهتين

غزة/ عالء شاميل: 
دوري  يف  املنافســة  عجلــة  تعــود 
الغربيــة  الضفــة  ألنديــة  املحرتفــن 
اليــوم  وُتفتتــح  جديــد  مــن  للــدوران 
منافســات مرحلــة اإليــاب مــن البطولــة 
مبواجهتن ضمن منافســات األســبوع 

الثاين عرش. 
طوبــاس  مــع  الخليــل  أهــي  ويلتقــي 
يف املبــاراة األوىل عــىل ملعب دورا، 
فيام يلتقي شباب السموع مع شباب 

الظاهرية عىل نفس امللعب. 
الجولــة  منافســات  وُتســتكمل 
مبواجهتن يوم األربعاء تجمع األوىل 
مركــز  املتصــدر  مــع  البــرية  مؤسســة 

بالطــة، فيــام يلتقــي هــالل القدس مع 
متذيل الرتتيب، ترجي واد النيص. 

الخميــس  يــوم  الجولــة  وُتختتــم 
ثقــايف  بــن  األوىل  تجمــع  مبباراتــن 
طولكــرم ومركــز شــباب األمعــري، فيــام 
شــباب  بــن  الثانيــة  املواجهــة  تجمــع 
عــن  بحثــًا  املكــرب  وجبــل  الخليــل 

استمرار املنافسة عىل اللقب. 
ومن املتوقع أن تشــهد مرحلة اإلياب 
منافسة قوية بن فرق املربع الذهبي 
يتصــدره  الــذي  الرتتيــب  جــدول  مــن 
مركــز بالطــة برصيــد )25( نقطة، الذي 
املكــرب  جبــل  عــن  نقــاط  بـــ)3(  يبتعــد 
الثــاين و)4( نقــاط عــن الثالــث شــباب 

الخليــل و)5( نقــاط عــن الرابــع شــباب 
األمعري. 

الســتغالل  النيــص  واد  ويســعى 
أضافهــا  التــي  الشــتوية  التعاقــدات 
الهبــوط  تفــادي  أجــل  مــن  للفريــق 
الــذي  األخــري  املركــز  مــن  والتخلــص 
يحتلــه برصيــد )4( نقــاط فقــط، فيــام 
تبدو املنافسة ستكون قوية أيضًا بن 
أنديــة الوســط وأبرزهــا مؤسســة البــرية 
وأهــي  القــدس  وهــالل  والســموع 
الخليــل، ملحاولــة التقــدم واملنافســة 
عــىل املقدمــة أو االبتعــاد عن املراكز 
املتأخــرة والبحــث عــن مركز دافئ يف 

وسط الرتتيب.
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تتمة مقال ماذا بعد ...

5 وفيات و470 إصابة ...

58 وفاة و4868 إصابة ...

نقابة املحامني تؤكد ...

االحتالل يصيب عرشات ...

أوىص باالستجابة لمتطلبات الوقاية

رئيس االتحاد العالمي 
لعلماء المسلمني يتلّقى 

لقاح "كورونا"
الدوحة/ وكاالت:

تلقــى الشــيخ العاّلمــة أحمــد الريســوين رئيــس االتحــاد العاملــي 
وأوىص  فايــزر”،  “لقــاح  تطعيــم  مــن  املســلمني جرعــة  لعلــاء 

أفراد األمة باالستجابة ملتطلبات الوقاية من الوباء.
ونــرش االتحــاد يف موقعــه الرســمي صــورة رئيســه يف أثنــاء تلقيه 

اللقاح باملركز الصحي لجامعة قطر.
وقــال الريســوين: "الحمــد للــه بعــد إجــراء الفحوصــات الالزمــة 
للــه  والحمــد   ،″  19 “كوفيــد  ضــد  التلقيــح  إجــراءات  أمتمــت 

األمور مرت بيرس وتلقائية وسهولة".
وأضــاف الريســوين يف تســجيل مصــور لــه: “نســأل اللــه تعــاىل 
الشفاء يل ولجميع الناس، ال شفاء إال شفاؤه فالشفاء من عند 

الله، وال بد من اتخاذ أسباب الشفاء والوقاية”.
االســتجابة  بــرورة  الجميــع  املســلمني،  علــاء  رئيــس  وحــّث 
ومــن جميــع  تلقيــح،  ومــن  وقايــة،  مــن  الحالــة  هــذه  ملتطلبــات 
اإلجــراءات، وخاصــة البالغــني ألن اللقــاح ال ُيعطــى ملن دون 16 

سنة.
وابتهل الريســوين، بدعاء املوىل عز وجل أن يتم عىل الجميع 
الســالمة والعافية ســواء من أخذوا ومن مل يأخذوا، مشــرا إىل 

أن أخذ اللقاح هو املتعني رشعا وعقال.
اللقــاح  يكــون  بــأن  ســابق  وقــت  تعهــدت يف  قــد  قطــر  وكانــت 
باملجــان، وأنهــا ســتوفر مــا يكفــي مــن اللقاحــات لتطعيــم جميــع 

الفئات السنية املستهدفة املوجودة.
األول  كانــون  ديســمرب/  التطعيــم  عمليــة  انطلقــت  وبالفعــل 
املزمنــة  األمــراض  وأصحــاب  الســن  كبــار  لتحصــني  املنــرم، 
الشــديدة لكونهــم أكــر عرضــة ملضاعفــات الفــروس، وبعــض 
املســاندة  الطبيــة  والخدمــات  والتمريضيــة  الطبيــة  الكــوادر 
والذيــن يتعاملــون مــع مــرىض كورونــا بشــكل يومــي، باإلضافــة 
العنايــة  الصحيــني يف دور املســنني وخدمــات  العاملــني  إىل 

املنزلية.
كــا ســيتم تطعيــم بعــض الفئــات التــي تعمــل كمســتجيب أول 
لبعــض الــوزارات واملؤسســات يف الدولــة، لضــان ســر العمل 
خطــة  ظــل  يف  الطــوارئ،  وخدمــات  الروريــة  الخدمــات  يف 
موضوعــة بشــأن تــدرج وصــول التطعيم وتوزيعه حســب الفئات 
الســنية األكرب فاألصغر، عىل أن يتم االنتهاء من تطعيم أغلبية 

السكان يف العام الحايل.

دعت إىل رفع مستوى االهتمام بخطورتها
دراسة علمية تويص بإصدار قانون 

فلسطيين ُيجرِّم نرش الشائعات
غزة/ فلسطني

أوصــت دراســة علميــة إعالميــة فلســطينية يف قطــاع غــزة بــرورة وضــع 
التواصــل  وســائل  عــىل  الشــائعات  نــرش  ُيجــرّم  رادع  فلســطيني  قانــون 
االجتاعــي، بحيــث يكــون القانــون ُملزًِمــا جميــع الفئــات يف قطــاع غــزة، 
ويالحــق املتجاوزيــن بالطــرق القانونيــة، مــن أجــل حايــة املجتمــع مــن 

خطورة الشائعات عىل أمنه، واستقراره. 
املاجســتر  شــهادة  لنيــل  علميــٍة  دراســٍة  إطــار  يف  التوصيــة  وجــاءت 
للباحــث الصحفــي إســاعيل الثوابتــة، الذي يعمل مديــًرا لوكالة "الرأي" 
الّتواصــل  الــواردة عــرب وســائل  "الّشــائعات  الفلســطينية، تحــت عنــوان: 
االجتاعي وأثرها عىل أداء اإلعالميني الفلســطينيني"، دراســة تطبيقية 
عىل اإلعالميني يف محافظات غزة من مارس 2020م - نوفمرب 2020م. 
نــرش  عــدم  واإلعالميــني  الصحفيــني  إلــزام  بــرورة  الدراســة  وأوصــت 
املعلومــات الــواردة عــرب وســائل التواصــل االجتاعــي إال بعــد التحقــق 
تجّنًبــا  للمعلومــات،  الرســمية  املصــادر  مــن   %  100 بنســبة  منهــا 
إىل  إضافــة  قصــد،  دون  أو  بقصــد  الشــائعات  تــداول  يف  ملشــاركتهم 
رضورة تنظيــم دورات وبرامــج تدريبيــة مكثفــة لإلعالميــني والصحفيــني 
يف قطــاع غــزة، بشــأن وســائل التواصــل االجتاعــي، وبشــأن خطــورة نــرش 
الشــائعات وأثرهــا التدمــري والــكاريث عــىل املجتمــع الفلســطيني عــىل 
كل املســتويات، وذلــك بهــدف رفــع مســتوى الفهــم والثقافــة العامــة يف 

مواجهة الشائعات. 
وكليــات  جامعــات  مــن  العــايل  التعليــم  مؤسســات  الدراســة  ودعــت 
بخطــورة  املتعلــق  األكادميــي  االهتــام  مســتوى  رفــع  إىل  ومعاهــد 
التواصــل  وشــبكات  وســائل  وبأهميــة  املجتمــع  عــىل  الشــائعات 
االجتاعي، وذلك مبضاعفة املســاقات واملواد العلمية طيلة ســنوات 
الدراســة. ونبهــت الدراســة الجهــات الرســمية وجهــات االختصــاص إىل 
لهــا، خاصــة أن الدراســة  أهميــة مراقبــة مصــادر الشــائعات ووضــع حــد 
أثبتــت أن الغالبيــة العظمــى مــن الشــائعات هــي مجهولــة املصــدر. كــا 
فئــة  وخاصــة  املجتمــع  فئــات  لجميــع  توعويــة  برامــج  وضــع  إىل  دعــت 
الشــباب، بهدف التوضيح لهم خطورة تداول الشــائعات واألخبار الزائفة 

عىل املجتمع الفلسطيني، التي بدورها تساهم بتدمره والنيل منه. 

األمني عينه عن نشاط انتخايب ال ترىض عنه املخابرات اإلرسائيلية، 
ومــن ســيضمن أمــن ســالمة املرشــحني؟ ثــم هنالــك تســاؤل كبــر 
ــل بــني غزة والضفــة الغربية،  داخــل الشــارع عــن حريــة الحركــة والتنقُّ
فتــح  أمــر يف غايــة األهميــة، فكيــف يصــر ملرشــحي حركــة  وهــذا 
التنقل بني غزة والضفة، وإقامة املهرجانات الخطابية، يف الوقت 

الذي ال يسمح فيه لرجال غزة بالوصول إىل الضفة؟
إضافــة ملــا ســبق، فــإن التنســيق األمنــي مــن مبطــالت االنتخابــات، 
إذ كيــف ُتجــرى االنتخابــات مــع تواصــل التنســيق األمنــي، وملــاذا ال 
يصــر وقــف التنســيق األمنــي رشًطــا إلجــراء االنتخابــات، وال ســيا 
قــرار املجلــس املركــزي  الفلســطينية رشعيــة  التنظيــات  لــدى  أن 
للمنظمــة الصــادر يف شــهر 3 لســنة 2015، والــذي قــى بتحريــم 

وتجريم التنسيق األمني، وطالب بوقفه فوًرا.
تتمثــل  والتــي  الجاهريــة،  املطالــب  أبســط  مــن  يتهــرَّب  مــن 
مــن  يتهــرب  أن  عليــه  الســهل  مــن  الذكــر،  ســابقة  القضايــا  ببعــض 
غرهــا، لذلــك فــإن فشــل لقــاءات القاهــرة ســيكون أقــل رضًرا عــىل 
الشــعب الفلســطيني مــن فشــل االنتخابــات، والتــي لــو جــرت دون 
تطبيــب، ودون عــالج جــذري، ســتكون مقصلــة ملســتقبل القضيــة 

الفلسطينية.

)2(، قلقيليــة )2(، بيــت لحــم )1(. وأضافــت الوزارة أن 280 إصابة 

 ،)17( التــايل: ســلفيت  النحــو  عــىل  بالفــروس  ُســجلت  جديــدة 
طوبــاس   ،)18( القــدس  ضواحــي   ،)64( نابلــس   ،)39( طولكــرم 
)12(، أريحــا واألغــوار )8(، رام اللــه والبــرة )70(، بيــت لحم )14(، 

الخليــل )23(، قلقيليــة )4(، جنــني )11(. وأشــارت إىل تســجيل 
317 حالــة تعــاٍف توزعــت يف املحافظــات وفــق التــايل: ســلفيت 

)20(، طولكــرم )48(، نابلــس )95(، طوبــاس )4(، أريحــا واألغــوار 

)6(، رام الله والبرة )51(، بيت لحم )40(، الخليل )19(، قلقيلية 

)8(، جنــني )26(. وذكــرت أن نســبة التعــايف مــن فــروس "كورونــا" 

يف فلســطني بلغــت 93.6 %، يف حــني بلغــت نســبة اإلصابــات 
النشطة 5.3 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل اإلصابات.

ولفتــت الــوزارة إىل وجــود 61 مصاًبــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، 
بينهم 12 موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.

ويف الســياق، أفــادت وزارة الصحــة يف غــزة، بتســجيل190 إصابــة 
فحــص  بعــد  وفيــات،  أي  تســجيل  دون  كورونــا،  بفــروس  جديــدة 
اليومــي، أن  الوبــايئ  التقريــر  الــوزارة يف  1865 عينــة. وأوضحــت 

إجــايل اإلصابــات بالفــروس يف القطــاع وصــل منــذ تفــي الوبــاء 
إىل 49834، منها 4984 حالة نشطة، و508 وفيات.

وبّينــت أن عــدد حــاالت التعــايف مــن الفــروس وصلــت إىل 412، 
لرتفع إجايل املتعافني إىل 44378.

ولفتــت الــوزارة إىل وجــود 108 حــاالت بحاجــة إىل رعايــة طبيــة يف 
املستشفيات، بينها 54 خِطرة وحرجة.

وفــاة. وأضافــت أن 1140 مــن مجمــل اإلصابــات يف حالــة صعبــة، 
و358 مصابني موصولني عىل أجهزة تنفس.

األوىل  الجرعــة  تلقــوا  مــن  عــدد  إجــايل  أن  الصحــة  وزارة  وذكــرت 
مــن اللقــاح املضــاد للفــروس وصــل إىل 2 مليــون و586 ألًفــا و53 
متديــد  املــايض،  الثالثــاء  االحتــالل،  حكومــة  وأعلنــت  شــخًصا. 
إجراءات اإلغالق حتى نهاية الشــهر الجاري بســبب اســتمرار ارتفاع 

اإلصابات بالفروس.

املواجهــات  يف  واالختنــاق،  باملطــاط 
التــي أعقبــت عمليــة الهــدم. وقــال محمــد 
مــن  قــوة  إن  املنــزل:  الّجيــويس، صاحــب 

جيش 
 االحتالل هدمت منزله الذي بدأ يف بنائه 
قبل نحو شهر، بذريعة عدم الحصول عىل 

ترخيص.
وأضــاف أن ســلطات االحتــالل ترفــض منــح 
السكان تصاريح بناء يف املنطقة املصنفة 
"ج"، والخاضعة لسيطرة إرسائيلية كاملة.

الولجــة خــر  قــروي  رئيــس مجلــس  وأفــاد 
أصيبــوا  الشــبان  مــن  عــددا  بــأن  األعــرج، 
باملطــاط،  املغلــف  املعــدين  بالرصــاص 
وباالختنــاق، يف املواجهــات التــي أعقبــت 
عمليــة الهــدم، إضافــة إىل اعتقــال الفتــى 

نبيل عيل.
كا هدمت قوات االحتالل، أمس، مزرعة 
شــال  عناتــا،  بلــدة  يف  الخيــول،  لرتبيــة 

مدينة القدس املحتلة.
االحتــالل  قــوات  بــأن  عيــان  شــهود  وأفــاد 
بتعزيــزات عســكرية هدمــت مزرعــة لرتبيــة 
الخيــول، مبســاحة تبلــغ أكــر مــن 200 مرت 
العنــايت، متلكهــا  مــرج  منطقــة  مربــع، يف 

عائلة النتشة.
لجيــش  تابعــة  جرافــة  هدمــت  ذلــك  إىل 
االحتــالل، أمــس، العديــد مــن التوســيعات 
أضيفــت  التــي  والتحســينات  والبوابــات 
ملوقــع خــان اللــن الرشقيــة جنــوب نابلــس 
األســالك  وأتلفــت  حايتــه،  بهــدف 

املحاذية.
وقــال رئيــس مجلــس قــروي اللــن يعقــوب 

حــارصت  االحتــالل  قــوات  إن  عويــس: 
تابعــة  جرافــات  وهدمــت  الخــان،  منطقــة 
لهــا البوابــات والنوافــذ والتوســيعات للمــرة 
الثانية توالًيا بعد أن ُأصِلحت، كا أتلفت 

األسالك الشائكة حول املنطقة.
وخــان اللــن الرشقيــة موقــع أثــري بنــي يف 
نبــع مــاء،  العهــد العثــاين ويحتــوي عــىل 
ويتعــرض الخــان منــذ ســنوات العتــداءات 
واملســتوطنني  االحتــالل  ســلطات 
واالســتيالء  مصادرتــه  بهــدف  املتواصلــة 

عليه.
إخطارات

يف األثنــاء أخطــرت قــوات االحتــالل بهــدم 
عــارة ســكنية ومنزلــني، يف بلــدة عصــرة 
شــال  نابلــس،  مدينــة  شــال  الشــالية، 

الضفة املحتلة.
وأفاد رئيس البلدية حازم ياسني بأن قوات 
االحتــالل اقتحمــت املنطقــة الواقعــة عنــد 
بهــدم  إخطــاًرا  وســّلمت  البلــدة،  مدخــل 
طوابــق  ســبعة  مــن  مكونــة  ســكنية  عــارة 
للمواطــن محمــد شــوايل، إضافة إىل هدم 

منزلني للمواطنني نبيل وبدر حادنة.
د  عائلــة ســُترشَّ  12 أن  ياســني إىل  وأشــار 
قــرار  االحتــالل  قــوات  نفــذت  حــال  يف 
الهدم، بجانب الخســائر املادية الفادحة، 
حيــث يوجــد يف الطابــق األول من العارة 

خمسة محال تجارية.
أمــس،  االحتــالل  قــوات  ســلمت  كــا 
إخطــارات بوقــف البنــاء يف عــدة منشــآت 

بخربة امليتة باألغوار الشالية.
وقــال رئيــس مجلــس قــروي املالــح مهــدي 

قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
وأخطــرت  زنوتــا،  قريــة  داهمــت  االحتــالل 
بهــدم مجلســها القــروي وعيادتهــا الصحيــة 
وأخطــرت 12 مواطنــا مــن عائــالت البطاط، 
خيامهــم  بإزالــة  والطــل،  وســامرة، 
ومساكنهم التي يقطنونها برفقة عائالتهم.

150 شــخًصا  قرابــة  زنوتــا،  ويســكن خربــة 
ينتمون إىل 27 عائلة.

اعتداءات واقتالع أشجار
مــن جانــب آخــر اقتلــع مســتوطنون أمــس، 
عرشات أشــتال الزيتون يف منطقة البقعة 

رشق مدينة الخليل.
وأفاد املواطن عارف جابر، بأن مستوطني 
اقتحمــوا  الخليــل،  رشق  أربــع"  "كريــات 
تزيــد  آخريــن،  مواطنــني  وأرايض  أرضــه 
مســاحتها عــىل 25 دومًنــا، بحايــة جيــش 
أشــتال  عــرشات  واقتلعــوا  االحتــالل، 

الزيتون.
مســتوطنون  اعتــدى  لحــم،  بيــت  يف 
كيســان  قريــة  يف  أغنــام  رعــاة  عــىل 
بالــكالب  وهاجموهــم  املحافظــة،  رشق 

املفرتسة.
وأفــاد نائــب رئيــس مجلــس قــروي كيســان 
"ايبــي  مســتوطني  بــأن  غــزال،  أحمــد 
رعــاة  مــن  عــدد  عــىل  اعتــدوا  هناحــل"، 
برشــقهم  كيســان،  قريــة  مــن  األغنــام 
املواطــن  إصابــة  إىل  أدى  مــا  بالحجــارة، 
خلف عبيات بحجر، ومهاجمتهم بالكالب 

التي نهشت عددا من رؤوس األغنام.
اعتقاالت

مــن جهــة أخــرى اعتقلــت قــوات االحتــالل 

اقتحمــت  االحتــالل  قــوات  إن  دراغمــة: 
الخربــة، وســلمت 20 إخطــاًرا بوقف البناء 

يف منشآت لعدد من العائالت.
األغــوار  ملــف  مســؤول  قــال  جهتــه  مــن 
إن  بشــارات:  معتــز  طوبــاس  مبحافظــة 
عــدد الخيــم و"الربكســات" والحظائــر التــي 

شملتها اإلخطارات يتجاوز الـ 180.
اقتحمــت  قــد  االحتــالل  قــوات  وكانــت 
الخربــة أول مــن أمــس، وأخطــرت املواطــن 
البنــاء  بوقــف  الفقــر،  عــيل ســالمة  خالــد 
يف منشأة ميلكها، إضافة إىل تصوير كل 

مساكن املواطنني فيها.
ويف خربة يرزا، أخطرت سلطات االحتالل 
كرفانــني ســكنيني بالهــدم يف 96 ســاعة، 
للمواطنــني رامــي نعيــم حافــظ مســاعيد، 

وحافظ نعيم حافظ مساعيد.
إىل ذلــك أخطــرت قــوات االحتــالل، بوقف 
البنــاء يف ثالثــة منــازل بقريــة النبــي إليــاس 

رشق مدينة قلقيلية.
يف  االســتيطان  ملــف  مســؤول  وأفــاد 
قــوات  بــأن  الشــيخ،  أبــو  محمــد  قلقيليــة 
إخطــارات  مواطنــني   3 ســّلمت  االحتــالل 
اإلنشــاء  قيــد  منازلهــم،  يف  البنــاء  بوقــف 

والتشطيب.
كــا ســّلمت تلــك القــوات إخطــاًرا بهــدم 
إليــاس  النبــي  قريــة  يف  خضــار"  "بســطة 

رشق املدينة.
بهــدم  االحتــالل،  ســلطات  أخطــرت  كــا 
مجلــس قــروي زنوتــا رشق بلــدة الظاهريــة 
عيادتهــا  وبهــدم  الخليــل،  مدينــة  جنــوب 

الصحية وإزالة 12 خيمة سكنية.

13 مواطنــا، عقــب دهــم منازلهــم  أمــس، 
يف  مبحتوياتهــا،  والعبــث  وتفتيشــها 

مناطق متفرقة بالضفة املحتلة.
قــوات االحتــالل  اللــه، اعتقلــت  ففــي رام 
ســتة مواطنــني فلســطينيني بعــد مداهمــة 

عدة بلدات يف املحافظة.
وقالت مصادر محلية: إن "قوات االحتالل 
اعتقلــت: املحــرر أحمــد نــوح هريش، من 
بلــدة بيتونيــا، ومحمــد أبــو عــادي، ومحمــد 
بلــدة  مــن  ناجــي،  ومحمــد  عبــده،  نبيــل 
برزيــت،  مــن  وشــحة،  وثائــر  نعمــة،  كفــر 
والطالــب الجامعــي عمــر جميــل الرميــاوي 
بيــت رميــا، عقــب دهــم منــازل  بلــدة  مــن 

ذويهم، وتفتيشها.
ومــن بيــت لحــم، اعتقلــت قــوات االحتالل 
قــوار،  فهمــي  ورامــي  مهنــد  الشــقيقني، 

وأدهم فراج من مخيم الدهيشة.
اعتقــال األســر  قــوات االحتــالل  وأعــادت 
دورا  مدينــة  مــن  رجــوب،  ســليم  املحــرر 
جنــوب الخليــل، ومحمــد مصطفــى الجمل 

من مدينة الخليل.
وداهمــت قــوات االحتــالل، كذلــك، عــدة 
أحياء يف مدينة الخليل، وسلمت: أحمد 
يــارس الرشبــايت، وأنــس صدقــي الجعبــة، 
وطالــب  الهشــلمون،  رضــوان  ومحمــد 
التميمــي،  ســلهب  ويوســف  الدويــك، 
ملراجعــة  بالغــات  الدويــك،  وطــارق 

مخابراتها، عقب تفتيش منازلهم.
محافظــة  االحتــالل  قــوات  اقتحمــت  كــا 
يونــس،  أنيــس  واعتقلــت  قلقيليــة، 

ومحمود إعمر، من قرية سنريا.

االحتجاجية مبشاركة مجموع النقابات ودعمها وإسنادها.
دعــًا  إمكاناتــه  كل  تســخر  أعلــن  النقــايب  املجمــوع  أن  وذكــرت 
لنقابتنا بهذه الوقفة التي تعرب عن مطلب كل الحريصني عىل بناء 

ومأسسة دولة املرشوعية والقانون.
وأعربت النقابة عن أملها يف سحب رئيس السلطة محمود عباس 
القــرارات والعــودة عنهــا، ومســاءلة كل مــن حــاول اســتغالل  هــذه 
ها دولة ستصنف  منصبه للمس بهيبة القضاء ومكانة فلسطني بعدِّ
-إذا استمرت العمل بهذه القرارات- ضمن نطاق املجتمعات التي 
تنتهــك اســتقالل القضــاء وتقــوض أركانــه ومبادئــه املســتقرة عــىل 

صعيد املجتمع الدويل.

جنني/ فلسطني:
يخــوض األســران الشــقيقان بــالل وبســام نبيــل 
ســعيد ديــاب مــن بلــدة "كفــر راعــي" مبحافظــة 
اإلرضاب  املحتلــة،  الضفــة  شــال  جنــني 
رفًضــا  أســبوع؛   منــذ  الطعــام  عــن  املفتــوح 
القــدس  مهجــة  مؤسســة  وأفــادت  العتقالهــم. 
أمــس،  بيــان  يف  والجرحــى  واألرسى  للشــهداء 
بــأن قــوات االحتــالل اعتقلــت الشــقيقني فجــر 
يف  فســاًدا  عاثــت  أن  بعــد  املــايض  الثالثــاء 

املنزل وصادرت الجواالت والحاسوب ومفاتيح 
السيارة الخاصة بهم. وذكرت مهجة القدس أن 
قوات االحتالل اقتادت الشقيقني إىل معسكر 
بقيــا  املعســكر  إىل  وصولهــم  وعنــد  )بيتــان(، 
يف وســطه مكبلــني ملــدة تزيــد عــىل 12 ســاعة 
تحــت املطــر والــربد الشــديد، ويف ســاعات مــا 

بعد الظهر ُنقال إىل  معتقل )الجلمة(.
عــن  إرضابهــا  أعلنــا  الشــقيقني  إن  وقالــت: 
االحتــالل،  قــوات  اعتقلتهــا  أن  منــذ  الطعــام 

الطبيــة  الفحوصــات  إجــراء  يرفضــان  وهــا 
باستثناء فحص كورونا.

ــا   وأوضــح األســر بســام ديــاب أنــه موجــود حاليًّ
تنعــدم  انفراديــة  بزنزانــة  )الجلمــة(  معتقــل  يف 
بــالل  شــقيقه  أمــا  اإلنســانية،  الظــروف  فيهــا 

فمعتقٌل يف زنزانة أخرى.
وتعــرَّض الشــقيقان ســابًقا لعــدة اعتقــاالت يف 
ســجون االحتــالل بتهمــة االنتــاء لحركــة الجهــاد 

اإلسالمي.

الشقيقان بسام وبالل دياب يخوضان 
اإلرضاب منذ أسبوع رفًضا العتقالهما

بروت/ فلسطني:
الجبهــة  يف  الغــوث  وكالــة  دائــرة  دعــت 
والفصائــل  املرجعيــات  جميــع  الدميقراطيــة 
الوســط  يف  العاملــة  واملؤسســات  والهيئــات 
الفلســطيني يف لبنــان إىل التعــاون والتنســيق 
العائــالت  عــن  اقتصادًيــا  التخفيــف  أجــل  مــن 
تداعيــات  بفعــل  تــررت  التــي  الفلســطينية 

اإلغالق.
أدى  اإلغــالق  أن  الدميقراطيــة  وأوضحــت 
عــن  العــال  جميــع  ــف  وتوقُّ الحيــاة  شــل  إىل 
الحصــول عــىل مصــدر رزقهــم، "يف ظــل غيــاب 
املرجعيات املعنية عن تقديم أي مساعدات 
إغاثيــة، األمــر الذي وضع العائالت عىل شــفر 

التسول".
كلبنــان،  بلــد  "يف  أمــس:  بيــان  يف  وقالــت 
بعــض  تلجــأ  ســابقة،  أزمــات  يف  حصــل  وكــا 

إىل  والطائفيــة  السياســية  املجموعــات 
االهتــام بأبنائهــا وجمهورهــا، لجهــة توفــر مــا 

أمكن من أشكال دعم إغايث واقتصادي".
اليــوم  تختلــف  ال  الصــورة  أن  إىل  وأشــارت 
لجهــة إعــالن بعــض هــذه األطــر والهيئــات عــن 
ســعيها إىل تأمني لقاحات كورونا عىل نفقتها 
الخاصــة، بالتنســيق مــع وزارة الصحــة اللبنانيــة 
بهــذه املبــادرات لكونهــا تخفــف  بــت  التــي رحَّ
العــدد  وأن  خاصــة  ومؤسســاتها،  الدولــة  عــن 
الــذي يحتاجــه لبنــان مــن اللقاحــات يزيــد عــن 

مثانية ماليني لقاح.
ووجهــت دائــرة األونــروا يف الدميقراطيــة دعــوة 
إىل كل املرجعيات الفلسطينية عىل مستوى 
إىل  األعــال  ورجــال  واملؤسســات  الفصائــل 
خاصــة  لقاحــات  توفــر  إلمكانيــة  االســتعداد 
ســقف  وتحــت  الفلســطينيني،  بالالجئــني 

"املبادرة الوطنية اللبنانية للتلقيح". 
للقيــام  الفلســطينية  الجاليــات  دعــت  كــا 
الخــارج  فلســطينيي  وحــث  ماثلــة  بحمــالت 
بالالجئــني  خاصــة  لقاحــات  توفــر  عــىل 

الفلسطينيني يف لبنان.
ــم  تحكُّ مــن  خشــيتها  الدميقراطيــة  وأبــدت 
عمليــة  يف  والطائفيــة  السياســية  االعتبــارات 
توزيــع اللقاحــات، رغــم وعــود البعــض بتأمــني 

اللقاحات لجميع املقيمني يف لبنان.
واألفــراد  الهيئــات  بعــض  دعــوة  أن  وأكــدت 
لالجئــني  لقاحــات  توفــر  يف  املســاهمة  إىل 
مــن  األونــروا  إعفــاء  يعنــي  "ال  الفلســطينيني، 
مجانيــة  لقاحــات  توفــر  لجهــة  مســؤولياتها 
لبنــان، وكذلــك  لفلســطينيي  كافيــة  وبكميــات 
اعتــاد خطــة طوارئ إغاثية واقتصادية باعتبار 

ذلك أولوية لبنان يف املرحلة القادمة".

الديمقراطية تدعو المرجعيات الفصائلية 
لتوفري لقاح كورونا لفلسطينيي لبنان

خان يونس/ فلسطني: 
قضــت محكمــة بدايــة خــان يونــس جنــويب قطــاع 
يف  ماليــة،  غرامــة  ودفــع  بالحبــس  حكمــني  غــزة 
قضيَتــْي قْتــل املواطنــني إبراهيم أحمد األســطل 

ومحمد إساعيل أبو سمرة.
وحكمت املحكمة، وفق بيان صدر عن املجلس 
)أ/أ(  املــدان  بحبــس  أمــس،  للقضــاء،  األعــىل 
ســنة مــع وقــف التنفيــذ لثــالث ســنوات وغرامــة 
ماليــة قدرهــا 300 دينــار أردين أو الحبــس ثالثــة 
أشــهر. وأوضحــت أن العقوبــة الســابقة للمتهــم 
جــاءت للبــت يف قضيــة قْتــل املواطــن )إبراهيــم 
أحمــد األســطل(؛ عــن تهمــة القتــل عن غر قصد 
نــاري دون ترخيــص ويف مناســبة  وحمــل ســالح 
غــر مرشوعــة خالًفا ملواد القانون الفلســطيني. 

كــا حكمــت املحكمــة عىل امُلــدان )م/س( يف 
قضية قْتل املواطن محمد إساعيل أبو سمرة، 
بالحبــس ملــدة ســنتني ونصــف مع النفــاذ تخصم 
املؤذيــة  األداة  ومصــادرة  التوقيــف  مــدة  منهــا 
املضبوطــة عــىل ذمــة القضيــة، وذلــك عــن تهمــة 
القتــل عــن غــر قصــد وحمــل آلــة مؤذيــة خالًفــا 

ملواد القانون الفلسطيني.
وذكــر املجلــس األعــىل للقضاء أن هــذه القضايا 
ُتعــد مــن قضايــا الرأي العام التي يســعى القضاء 
املحاكــم  ســجالت  يف  إبقائهــا  وعــدم  إلنهائهــا 
ضمــن سياســة القضــاء بإلــزام أطــراف الخصومــة 
)النيابــة العامــة والدفــاع( بإجــال بيناتهــم وعــدم 
إطالــة أمــد التقــايض ســعًيا منــه لتحقيــق مجتمــع 

آمن بعيًدا عن الجرمية.

ــد بلديات  النائــب الجمل يتفقَّ
المحافظة الوسطى 

ويشيد بجهودها
الوسطى/ فلسطني:

تفقد النائب عن كتلة التغير واإلصالح د. عبد الرحمن 
الجمــل بلديــات املحافظــة الوســطى خــالل جــوالت إىل 

)بلديات النصرات واملغازي واملغراقة(.
بلديــة  رئيــس  جوالتــه  يف  الجمــل  اســتقبال  يف  وكان 
النصــرات إيــاد املغــاري، ورئيــس بلديــة املغراقة نضال 
أبــو كميــل، ورئيــس بلديــة الزهــراء مــروان حمــد، بحضــور 

القيادي يف حركة حاس د. كال أبو عون.
وأشــاد الجمــل بجهــود البلديــات يف تقديــم العديــد مــن 

الخدمات للتسهيل عىل املواطنني.
وقال: "إن هذه الزيارة تأيت يف إطار تفقد املؤسسات 
برامجهــا  أهــم  عــىل  لالطــالع  والبلديــات  الحكوميــة 
ومهامها وإنجازاتها، وأهم املعيقات التي تواجه العمل 

البلدي".

"بداية خان يونس" تحكم 
يف قضيَت قْتل مختلفَتني 
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براغ/ وكاالت:
حاويــة  داخــل  للــكالب  مركــز  يف 
املكســّوة  كلينــي  بقريــة  بســيطة 
التشــيكية،  الجبــال  يف  بالثلــوج 
و"كاب"  "رينــدا"  تدريــب  يجــري 
و"اليك" عــى مهمــة جديــدة تقــي 
اإلصابــات  رصــد  يف  باملســاعدة 

بفريوس كورونا.
تشم هذه الكالب الثالثة 6 حاويات 
تضــم إمــا قطعــة قــاش عليهــا رائحــة 
أشــخاص مصابــن بكورونــا أو آخريــن 
مزيفــة،  عينــات  أو  مصابــن  غــري 
ويتعن عليها التكهن بأي منها عائد 

إىل شخص مريض.
وتهنئ لينكا فالتشوفا مدربة الكالب 
يف  اإلطفائيــن  وحــدة  يف  العاملــة 
نــوع  وهــو  "رينــدا"  الكلــب  بــراج، 
كالب الصيــد األملانيــة "ياجتريييه"، 
الشــخص  عينــة  قــرب  جلوســه  بعــد 

املصاب مع هز ذيله.
الذيــن  املدربــن  فريــق  ويتحــدث 
أوقــات  خــالل  املهمــة  هــذه  يتولــون 
يف  نجــاح  نســبة  عــن  فراغهــم، 

اختبارات الرصد تصل إىل 95 %.
جوســتاف  املــروع،  رئيــس  وقــال 
إن  بــرس"  "فرانــس  لوكالــة  هوتــويف 
مــن  التحقــق  إىل  ترمــي  "الدراســة 
قــدرة الــكالب عــى رصــد كوفيد19- 
اســتخدام  يتيــح  أســلوب  وتطويــر 
الكالب املدربة ملكافحة الجائحة".

وأضــاف: "هــذا األســلوب ُيفرتض أن 
ينجــح أيضًا يف كشــف أمــراض أخرى 

أكرث فتكًا من كوفيد19-".
نهايــة  "يف  جوســتاف:  وأوضــح 
قادريــن  نكــون  أن  علينــا  املطــاف، 

عــى رصــد عــدد كبري من األشــخاص 
يف وقت قليل مع كلب مدرّب".

الدراســة  أن  فالتشــوفا  وأكــدت 
الــكالب  قــدرة  أثبتــت  التــي  األوىل 
التــي  الحيويــة  األنســجة  رصــد  عــى 
تتعرض لهجوم فريويس أجريت يف 
الواليات املتحدة قبل حوايل عقد.

يغــرّي  "الفــريوس  أن  إىل  ولفتــت 
النســيج البــري ويؤثــر عــى البصمة 
املرتبطة بحاسة الشم لدى الشخص 

املصاب".
وأشــار هوتــويف، وهــو مــدرّب كالب 
متقاعــد بــدأ فريقــه تدريــب الــكالب 
عى هذه املهمة يف أغســطس/آب 
املصابــن  رائحــة  أن  إىل  املــايض، 
تتغــري "إىل حــد كبــري لدرجــة يصبــح 
فوريــة  بصــورة  ممكنــًا  رصدهــا 

للكالب".
ويتم الحصول عى العينات ببساطة 
من خالل حّف قطعة قطن عى جلد 
املريــض، مــن ثــم يتأكــد الفريــق مــن 

لتفــادي  الفــريوس  مــن  العينــة  خلــّو 
نقل العدوى إىل الكالب.

وباستخدام أسلوب سحب العينات 
فنلنــدي  فريــق  اســتعان  نفســه، 
مطــار  يف  اختبــارات  إلجــراء  بــكالب 
هلسنيك، قائاًل إن كالبه باتت قادرة 
عــى رصــد الفــريوس مــع نســبة نجاح 

تقرب من 100%.
التشــيكين  إن  فالتشــوفا  وقالــت 
يرغبــون يف التعــاون مــع الفنلنديــن 
أو فــرق فرنســية وأملانيــة تعمــل عــى 

مشاريع مشابهة.
وخالفــًا لنظرائهــم يف الــدول الغربية، 
التشــييك  الفريــق  أعضــاء  يتفــرغ  ال 
خــالل  بــه  يقومــون  بــل  العمــل  لهــذا 
عــى  ويعتمــدون  الفــراغ  أوقــات 
املــوارد املاليــة الهزيلــة التــي يوّفرهــا 

مصّنع محّل ألطعمة الكالب.
الــكالب،  يف  األخصائيــة  وأوضحــت 
النســيج  أن  يانكاريكوفــا  كاتريينــا 
املصــاب  الشــخص  لــدى  البــري 

بالفــريوس يشــكل "جــزءًا صغــريًا مــن 
الرائحة العامة".

عــن  بالبحــث  أشــبه  "األمــر  وقالــت: 
سلســلة  إىل  إشــارة  يف  تشــاريل"، 
قرائهــا  عــى  يتعــن  أطفــال  كتــب 
بلباســه  صغــري  بطــل  عــن  البحــث 
املخطــط باألبيــض واألحمــر يف صــور 

تظهره مختبئًا بن الحشود.
وأشارت يانكاريكوفا إىل أنه باإلمكان 
تدريــب أي كلــب عــى مهمــة الرصد 

هذه إذا كان متعاونًا مع املدّربن.
الــكالب  أن  إىل  هوتــويف  ولفــت 
شــخص  رصــد  يف  أخــريًا  نجحــت 
مصــاب بعدمــا دخلــت منــزاًل مجــاورًا 
رُصــدت إصابــة أحــد املدعويــن إليــه 

بـ"كوفيد19-".
إىل  الحيوانــات  هــذه  ســارعت  وقــد 
نــام عليــه  الــذي  القفــز عــى الرسيــر 
التفاعــل  مــع  املصــاب  الشــخص 
نفســه الــذي تقــوم به عنــد رصد عينة 

إيجابية يف مركز التدريب.

التشيك تستعني بـ"الكالب" لرصد مصايب كورونا

لندن/ وكاالت:
إن  وبــاث  أكســفورد  جامعتــي  يف  باحثــون  قــال 
اســتخدام الخوارزميــات والتعلــم اآليل وتكنولوجيــا 
األقــار الصناعيــة قــد تحــل مــكان التقنيــات الحاليــة 

املستخدمة يف عد الفيلة.
قمــر  مــن  تــأيت  فــإن صــورا  وبحســب "يب يب يس" 
 600 ارتفــاع  عــى  يــدور  األرض  ملراقبــة  صناعــي 
كيلومــرت )372 ميــل( فــوق ســطح الكوكــب، تبــدو 
وكأنهــا نقــاط رماديــة يف غابــة مــن البقــع الخــراء، 
ولكــن عنــد الفحــص الدقيــق، يتــم اكتشــاف أن هــذه 

النقاط أفيال تتجول عرب األشجار.
هــذه  يســتخدمون  العلــاء  أن  الباحثــون  وأكــد 
الصــور إلحصــاء عــدد األفيــال األفريقية مــن الفضاء، 
عليــه  يرتتــب  رمبــا  العمــل  هــذا  أن  إىل  مشــريين 
مســح ما يصل إىل 5000 كيلومرت مربع من موطن 

األفيال يف يوم واحد.
هــذه  تســاعد  أن  وبــاث  أكســفورد  باحثــو  ويأمــل 
يف  املهــددة  الثدييــات  هــذه  حايــة  يف  التقنيــة 
مــن  إيســوبوفا،  أولجــا  الدكتــورة  وقالــت  أفريقيــا. 
جامعــة بــاث: "نقــدم فقــط أمثلــة للخوارزميــة ونقول 
لهــا، هــذا فيــل، هــذا ليــس فيــاًل" الفتــة إىل أنــه "مــن 

عــى  اآللــة  تدريــب  ميكننــا  بذلــك،  القيــام  خــالل 
التعــرف عــى التفاصيــل الصغــرية التــي لــن نتمكــن 

من التقاطها بالعن املجردة".
واكــد الباحثــون أن "عــدد الفيلــة األفريقيــة انخفــض 
خــالل القــرن املايض بســبب الصيد غــري القانوين، 
املحاصيــل  عــى  قضائهــا  مــن  االنتقامــي  والقتــل 
الطبيعيــة"،  موائلهــا  مســاحات  وتراجــع  الزراعيــة 
مؤكديــن أن الحفــاظ عليهــا "يتطلــب معرفــة مــكان 
وجودها وعددها" الفتن إىل أن "املراقبة الدقيقة 
هــو  الشــائع  العــد  أســلوب  أن  يذكــر  حيــوي".  أمــر 
بهــا مجموعــة  طائــرات  عــن طريــق  الجــوي  التعــداد 
مــن الباحثــن، ملســح مجموعــات الفيلــة يف بيئــات 
الســافانا، غــري أن املشــاركن يف عمليــات املســح 
يعوقهــم  وأحيانــا  بالتعــب  يشــعروا  أن  ميكــن  هــذه 

ضعف الرؤية، بحسب باحثي أكسفورد..
وعن ميزة العد باألقار الصناعية أكدوا أنها "تقنية 
غري ظاهرة وال تتطلب وجودا عى األرض، وبالتايل 
تقــي عــى إمــكان إزعــاج الحيوانــات والقلــق عــى 
ســالمة اإلنســان أثناء جمع البيانات"، مؤكدين أنها 
توفــر وقتــا بحيــث مــا كان يســتغرق شــهورا ميكــن أن 

يتم يف ساعات معدودة.

ر من "الجنب  خبري تغذية ُيحذِّ
الرومي": ُيسبِّب الجلطات

الرياض/ وكاالت:
حــذر خبــري تغذيــة مــن تنــاول "الجــن الرومــي"، مشــريا إىل أنــه 
يحتــوي عــى كميــة كبــرية من الزيوت املهدرجــة والدهون، وهو 

ما قد يؤدي إىل تداعيات صحية خطرية.
وقال محمد مصطفى استشاري التغذية لـصحيفة "الوطن"، إن 
هــذا النــوع مــن الجــن يتكــون مــن حليــب كامــل الدســم وتوابــل 

وبطاطس ومكسبات طعم.
للدهــون  مصــدرا  كونــه  يف  يتمثــل  األكــرب  الخطــر  أن  واعتــرب 
املشــبعة، وهو ما يســبب ارتفاع نســبة الكوليســرتول الضار يف 

الجسم، وبالتايل ارتفاع ضغط الدم.
لإلصابــة  عرضــة  الشــخص  تجعــل  املكونــات  هــذه  إن  وقــال 
بجلطــات القلــب وتصلــب الرايــن واألوعيــة الدمويــة وزيــادة 

الدهون الثالثية عى القلب.
وأشــار إىل أن "الجــن الرومــي" عرضــة لتكــون امليكروبــات يف 
حالة التخزين بطريقة خاطئة، وهو ما قد يعرض الشخص لخطر 

اإلصابة بأمراض املعدة والجهاز الهضمي.
وأوضــح أن التخزيــن الخاطــئ للجــن الرومــي يتســبب يف تكــون 
الفطريات ومن بينها "األفالتوكســن"، والذي يرتاكم يف الكبد 

ويتسبب يف تليفه.
وأشار إىل أن تناول "الجن الرومي" يلعب دورا يف زيادة الوزن 

واإلصابة بالسمنة.
الجــن  مثــل  الطبيعيــة  البدائــل  بتنــاول  التغذيــة  خبــري  ونصــح 
القريش ملا بها من كالسيوم وفيتامينات مختلفة وتحافظ عى 

كفاءة العظام ومنوها.

هل يمكن اإلصابة بكورونا 
بعد تلقي جرعيت اللقاح؟

الرياض/ وكاالت:
يتســاءل الكثــريون عــن إمــكان اإلصابــة بفــريوس كورونــا بعــد تلقــي 

اللقاح املضاد.
ويف هــذا الصــدد قــال املتحــدث باســم وزارة الصحــة الســعودية 
اإلصابــة  إن  صحفــي  مؤمتــر  يف  العــايل،  العبــد  محمــد  الدكتــور 

بفريوس كورونا بعد اللقاح "واردة".
وعــزا العــايل ذلــك إىل أن اكتســاب املناعــة القــادرة عــى مواجهــة 

الفريوس ال يأيت مبارشة بعد أخذ الجرعتن.
وقال بعد الجرعة األوىل من اللقاح يحتاج الجسم من أسبوع إىل 
أسبوعن، لبدء تكوين املناعة ضد الفريوس ألن املناعة ال تأيت 

مبارشة بعد التطعيم، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
وأضاف املتحدث باســم الصحة الســعودية، أن الجســم ســيحتاج 
أســبوعن  إىل  أســبوع  مــن  الثانيــة  الجرعــة  تلقــي  بعــد  كذلــك 
للوصول للمناعة العالية التي تجعله يف مستوى مقاوم ضد هذا 

الفريوس.

مرصية تلد 
4 أطفال 

"دفعة واحدة"
القاهرة/ وكاالت:

وضعت مرصية يف العقد الثالث 
مركــز  داخــل  توائــم   ٤ العمــر  مــن 
طبــي خــاص يف مدينة قنا، جنويب 

البالد.
ووفقا ملا أوردته صحيفة "املرصي 
اليوم"، فإنَّ هذه الســيدة ســبق لها 

الوالدة مرتن من قبل. 
رمــح  أبــو  ســعيد  حــادة  وقــال 
املركــز،  عــن  املســؤول  الطبيــب 
منــذ  األشــعة  عــن طريــق  تبــن  إنــه 

البداية حملها يف ٤ توائم.
قيرصيــة  عمليــة  إجــراء  إىل  وأشــار 
أطفــال   4 أنجبــت  التــي  للســيدة 
وضعهــم  وتــم  وفتاتــان(  )ولــدان 
داخــل الحّضانــة وحالتهــم الصحيــة 

جيدة.
وأطفالهــا  األم  وضــع  إىل  ولفــت 
تحــت املالحظة الطبية اســتعدادا 

لخروجهم بعد االطمئنان عليهم.

لهذا السبب يتعقبون 
الفيلة باألقمار الصناعية

أدعاية انتخابية
 أم صحوة ضمري؟

هــي  أم  مبكــًرا،  االنتخابيــة  الدعايــة  فتــح حملــة  بــدأت  هــل 
بعضهــا  تســابق  فتــح  قيــادات  متأخــرة؟  ضمــري  صحــوة  يف 
بعًضــا يف إعــالن حــل مشــكالت حركــة فتــح يف قطــاع غــزة. 
الطــرياوي، وعــزام األحمــد، وإيــاد نــرص، وغريهــم، رصحــوا 
لوســائل اإلعــالم أن ملفــات فتــح يف غزة: )تفريغات ٢٠٠٥، 
التقاعــد املبكــر، التقاعد املــايل، رصف الرواتب بالكامل، 
كلهــا وغريهــا( هــي اآلن عــى مكتــب الرئيــس ويف طريقهــا 
إىل الحــل، ومنهــم مــن اعتــذر بــأن مــا حــدث ســابًقا يف هذه 

امللفات كان من قضايا ترتيب األولويات!
يــكاد  وال  غريــب  أمــر  امللفــات  هــذه  يف  اآلن  يحصــل  مــا 
يصــدق، تفريغــات ٢٠٠٥م لهــا خمســة عــر عاًمــا بــال حــل، 
والتقاعــد املبكــر كان يف نظــر قيــادة فتــح والحكومــة رضورة 
بقــرار  العمــل  عــن  والغيــاب  قاهــرة،  ماليــة  ظــروف  فرضتهــا 
استنكاف مل يكن صحيًحا، وأنصاف الرواتب التي أعطيت 
لغــزة دون الضفــة مل تكــن منصفــة، ولكنهــا نتــاج معطيــات 
موضوعيــة فرضــت نفســها عــى الحكومــة، ومل تكــن البتــة 

ا. متييًزا عنرصيًّ
 فجــأة وجــدت قيــادة فتــح والســلطة أن مــا كان مــرِبًرا لهــذه 
اإلجراءات قبل مراسيم االنتخابات، صار غري مربر، وخارًجا 
عن إطار القانون، ويجدر إحالته للجان تدرس الحلول، نعم 
باتــت هــذه امللفــات قيــد الحل، بحســب رؤيــة املتررين 
منهــا. وهــذه مــن بركات االنتخابات، حيث يتمكن الشــعب 
بهــا مــن الحصــول عــى بعــض حقوقــه، إذ يكــون لــه وزن يف 

صندوق االنتخابات.
الدعايــة  إجــراءات  يف  رشعــت  فتــح  أن  يعنــي  األمــر  هــذا 
االنتخابيــة عــى مســتوى التنظيــم لجمــع أبنــاء الحركــة حــول 
الحــل  عــى  مســتعصًيا  كان  فــا  عبــاس.  محمــود  قيــادة 
أصبــح قابــاًل للحــل، ومل تعــد فتح تلتفت ملا رصح به أحمد 
املحيطــة  القيــادات  مــن  غــريه  بــه  رصح  مــا  أو  مجــدالين، 
بــل  أمــام صحــوة ضمــري،  مبحمــود عبــاس. إذن نحــن لســنا 
أمــام صنــدوق اقرتاع يحســب به الفــوز بالصوت والصوتن، 
فكيــف بــآالف األصــوات مــن أصــوات املترريــن؟ رمبــا كنــا 
ولكــن  الوطنــي،  التاســك  لزيــادة  ضمــري،  صحــوة  نريدهــا 
أصحــاب امللفــات تهمهــم عــودة حقوقهــم وحصولهــم عــى 
املســاواة، بغــض النظــر عــن أســباب هذه اإلعــادة املحتملة 

للحقوق.

6 حاالت قتل سجلت 
بالداخـل المحتــل 
منــذ بداية العــام


