
أثنــاء الحملــة  اآلن" املعارضــة لالســتيطان. ويف 
لالنتخابــات الترشيعيــة يف 23 آذار/مــارس، قــال 
الــوزراء  رئيــس  "أوعــز  بيــان:  نتنياهــو يف  مكتــب 

بدفــع مــرشوع بنــاء حــواىل 800 وحــدة 
الغربيــة".  الضفــة  مناطــق  يف  ســكنية 

إرهاب المستوطنني 
يف الضفة.. 

أيديولوجية ثابتة 
ضد الفلسطينيني

الضفة املحتلة-غزة/ نور الدين صالح:
ال يــكاد ميــر يــوم دون أن تصــب قطعــان 
عــى  عنرصيتهــا  جــام  املســتوطنني 

الفلســطينيني  املواطنــني 
الضفــة  مــدن  يف  وممتلكاتهــم 
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غزة/ فلسطني:
أفرجــت الســلطات املرصيــة أمــس عــن الصيــاد يــارس محمد 
الزعزوع )18 عاًما(، وأعادته إىل قطاع غزة، بعد اعتقال دام 

قرابة أربعة أشهر. واعتقل الجيش املرصي الشاب 
بعــد  القطــاع،  وســط  البلــح  ديــر  ســكان  مــن  يــارس، 

طالبت بتذليل أي عقبات أمام االنتخابات

لجنة المتابعة تدعو لتضافر 
الجهود إلنجاح المصالحة الشاملة

غزة/ فلسطني:
تضافــر  رضورة  إىل  واإلســالمية  الوطنيــة  للقــوى  املتابعــة  لجنــة  دعــت 
كل الجهــود مــن أجــل إنجــاح الحــوار الوطنــي الشــامل، وتحقيــق الوحــدة 
واملصالحــة الوطنيــة والرشاكــة، وإنهاء االنقســام، وتهيئة األجواء، وتذليل 

أي عقبات قد تظهر أمام إجراء االنتخابات الفلســطينية الشــاملة 
بكل مراحلها. وطالبت اللجنة يف بيان صحفي نرش أمس عقب 

الدوحة/ فلسطني: 
املقاومــة  لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  قــال 
جميــع  إن  بــدران:  حســام  حــاس  اإلســالمية 
طبيعــة  بشــأن  حركتــه  أمــام  مفتوحــة  الخيــارات 
املشاركة يف االنتخابات املقبلة سواء الترشيعية 
بــدران  الوطني.وأضــاف  أو املجلــس  الرئاســية  أو 

عان-غزة/ نور الدين صالح:
لفلســطينيي  الشــعبي  املؤمتــر  رئيــس  عــارض 
الخــارج امُلفكــر أنيــس القاســم، تنظيــم االنتخابات 
الفلســطينية العامة بانتخاب املجلس الترشيعي 
أواًل، مؤكــًدا أن املصلحــة الوطنيــة تقتــي إعــادة 
قيــادة  ُتفــرز  أواًل،  انتخــاب مجلــس وطنــي جديــد 

يف لقــاء إذاعــي أمــس: "ســابًقا كان هنــاك الكثــر 
مــن الحديــث غــر الرســمي عــى تشــكيل قوائــم 
مشرتكة مع )فتح( وكل القوى الفلسطينية وحتى 
املســتقلني"، مشــًرا إىل أنهــا كانــت مجــرد أفــكار 

إىل  بعد.وأشــار  تنضــج  مل  رســمية  غــر 
أن حــوارات القاهــرة التــي ســُتجرى األيــام 

جديــدة متثــل الشــعب الفلســطيني، ثــم انتخــاب 
رئيــس جديــد. وشــدد القاســم يف حديــث خــاص 
لصحيفــة "فلســطني"، أمــس، عــى رضورة تهيئــة 
أوســلو  اتفاقيــة  عــن  بعيــًدا  الفلســطيني  البيــت 

لت أكــر اآلثــام التــي أوصلــت  التــي شــكَّ
ا إجراء  الفلســطينيني إىل هذا الحد، عادًّ

غزة/ حاوره يحيى اليعقويب:
أكــد وكيــل وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة يف غــزة 
د. عبــد الهــادي األغــا أن وزارتــه وجهــت كتاًبــا لخليــة 

"األزمــة العليــا" بشــأن الســاح بإقامــة صــالة الجمعــة 
يف مســاجد القطاع، مشــًرا يف الوقت ذاته 
إىل أنهــا قدمــت يف العــام املايض مشــاريع 

يقبع حاليًّا يف العزل االنفرادي 

عبد الرحمن البشييت.. 
طفل مريض بـ"السكري" 

اعتقله االحتالل 20 مرة
القدس املحتلة–غزة/ يحيى اليعقويب:

فــوق  الخفــاء  يف  يتســللون  إرسائيليــون  وجنــوٌد  بوليســية  كالٌب 
أســطح املنــازل املتالصقــة يف البلــدة القدميــة مبدينــة القــدس 
املحتلــة، وحينــا انتصــف الليــل بســتاره الحالــك، جلــس الطفــل 
عبد الرحمن الذي مل يتخطَّ السادسة عرشة من عمره فوق سطح 
منزلــه يتنــاول العشــاء مــع أصدقائــه. وعــى وقــع كمــني محكــم ُفتح 

الخرطوم/ األناضول:
أمــس  الغاضبــني  املحتجــني  مــن  العــرشات  أحــرق 
الســودانية  العاصمــة  وســط  اإلرسائيــي،  العلــم 
الخرطوم، رفًضا للتطبيع مع )إرسائيل(.جاء ذلك يف 
وقفــة احتجاجيــة نظمتهــا "القــوى الشــعبية ملقاومــة 

التطبيــع"، أمــام مقــر مجلس الــوزراء بالخرطوم، رفًضا 
23 أكتوبــر/  التفاقيــة "أبراهــام" مــع واشــنطن. ويف 
تطبيــع  الســودان  أعلــن  املــايض،  األول  ترشيــن 

العالقــات مــع )إرسائيل(، لكن قوى سياســية 
مــن  التطبيــع،  رفضهــا  أعلنــت  عــدة،  وطنيــة 

غزة- رام الله/ فلسطني:
أمــس  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
جديــدة  إصابــة  و578  وفــاة   20 تســجيَل 
بفــروس "كورونــا" بعد إجراء 4086 فحًصا، 
وتعايف 862 حالة يف الـ 24 ساعة املاضية 
لت  وســجَّ غــزة.  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  يف 

و)212(  وفــاة  6 حــاالت  بغــزة  الصحــة  وزارة 
وتعــايف  كورونــا،  بفــروس  جديــدة  إصابــة 
فــروس  مصــايب  مــن  جديــدة  حالــة   360
كورونــا. كــا بلــغ اإلجــايل الرتاكمــي لعــدد 
وإجــايل  إصابــة،   47791 املصابــني 
وإجــايل  حالــة،   6414 النشــطة  الحــاالت 

وإجــايل   ، حالــة   40893 املتعافــني 
الوفيــات 484 حالــة. يف حــني بلــغ إجــايل 
يف  طبيــة  رعايــة  إىل  تحتــاج  التــي  الحــاالت 
املستشــفى 173 حالــة، وإجــايل الحــاالت 

ويف  حالــة.   90 والحرجــة  الخِطــرة 
الضفة الغربية، أفادت وزيرة الصحة 

راصد: أسبوع 
شتوي ومخاوف 

جديـــــة مــــن 
فيضانات بغزة

"الشعبية": اختطاف سعدات 
سيظل جريمة تالحق السلطة

غزة/ فلسطني:
أكــدت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني أمــس أن إقــدام أجهــزة أمــن الســلطة 
الفلســطينية عــى اعتقــال أمينهــا العام أحمد ســعدات "ســيظل جرميــة وتجاوًزا 
لــكل تقاليــد وأخالقيــات العالقــات الوطنيــة، مل يطوهــا ولــن يطويهــا النســيان". 
غــزة  لجنــة األرسى يف  الشــعبية مســؤول  للجبهــة  اللجنــة املركزيــة  ورأى عضــو 
واستســالًما   "رضوًخــا  االعتقــال  عمليــة  نفــذت  الســلطة  أن  الســلطان  عــوض 
للــرشوط الصهيونيــة واألمريكيــة، والتزامــات اتفاقيــة أوســلو والتنســيق األمني". 

جاء ذلك خالل وقفة إسنادية نظمتها الجبهة الشعبية أمس أمام مقر 
الصليــب األحمــر مبدينــة غــزة، يف الذكــرى الســنوية التاســعة عــرشة 

اسُتشهد شقيقاه برصاص الجيش المرصي

مرص ُتفرج عن الصياد الفلسطيين 
الزعـــــزوع وتعيـــــده لغــــزة

مرىض عالقون يف مرص  
يناشــدون رضورَة فتــح 

معرب رفح الربي

يبدأ األسبوع الجاري

تحذيرات من تطعيم االحتالل 
األرسى ضد »كورونا« دون 

إرشاف لجنة محايدة
غزة/ جال غيث:

االحتــالل  ســجون  إدارة  إقــدام  مــن  فلســطينيان  مســؤوالن  حــذر 
ضــد  باللقــاح  الفلســطينيني  األرسى  تطعيــم  عــى  اإلرسائيــي 
فــروس "كورونــا"، دون وجــود وإرشاف لجنــة طبيــة محايــدة عــى 
لـ"فلســطني"  منفصلــني  حديثــني  يف  وشــددا  التطعيــم.  عمليــة 

محتجون يحرقون علم )إرسائيل( 
رفًضا للتطبيع وسط الخرطوم

بدران: خيارات حماس مفتوحة 
حول طبيعة المشاركة باالنتخابات

القاســم لـ"فلســطني": يجــب التخلص 
من أوسلو وانتخاب مجلس وطين أواًل

وكيل وزارة األوقاف د. عبد الهادي األغا يف حوار مع "فلسطني":20 وفاة و578 إصابة بـ"كورونا" يف الضفة والقطاع 

إقامة صالة الجمعة مرهونة بالحالة الوبائية 
وال أفق الستئناف "موسم العمرة"

أعلنت تعطيل العمل اليوم 
نقابة المحامني ُتقرِّر مقاطعة مجلس 

ل بقرار من عباس القضاء األعىل الُمشكَّ
رام الله/ فلسطني:

أعلنت نقابة املحامني النظاميني بالضفة الغربية، مساء أمس، مقاطعة مجلس 
بأنــه  2020، ووصفتــه  40 لســنة  رقــم  بقانــون  بالقــرار  القضــاء األعــى املشــّكل 
مجلــس "غــر رشعــي"، داعيــة الرئيــس محمــود عبــاس إىل الرتاجــع عــن القــرارات 
بقانون 39 و40 و41 لسنة 2020 ووقف العمل بها، ملا تضمنته من "انتهاكات 
لــكل املثــل والقيــم". كــا أعلنــت النقابــة يف بيــان تعليًقــا شــاماًل للعمــل طيلــة 

اليوم االثنني 18 يناير أمام املحاكم النظامية والنيابات العامة املدنية 
اإلفــراج  التوقيــف وطلبــات  ذلــك طلبــات متديــد  مــن  كافــة، مســتثنية 

15

15 3 2

415

15

155

5 15

4

15

الصياد الزعزوع وسط والديه عقب اإلفراج عنه أمس     ) األناضول(وقفة احتجاجية رفًضا التفاقية "أبراهام" يف العاصمة السودانية أمس     ) أ ف ب(

االحتالل يفرض غرامات عىل المقدسيني يف البلدة القديمة، ويف الصورة اإلطار الطفلة حال قط اليت حاول المستوطنون اختطافها يف نابلس )فلسطني(
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النارصة- بروكسل/ فلسطني:
أمــس،  اإلرسائيــي  االحتــالل  حكومــة  قــت  صدَّ
جديــدة  اســتيطانية  وحــدة   780 بنــاء  عــى 
رئيــس  مــن  بإيعــاز  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  يف 
الحكومة بنيامني نتنياهو، وفًقا ملنظمة "الســالم 

االتحاد األورويب يدعو لوقفها ويؤكد عدم قانونيتها

ق عىل بناء 780 وحدة  االحتالل يصدِّ
استيطانية جديدة يف الضفة 

محافظات/ عبد الله التركماني- صفا:
أصيبت طفلة بهجوم نفذه مستوطنون أمس، ببلدة مادما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفــادت مصــادر محلية بأن أكثر من عشــرين مســتوطًنا من مســتوطنة "يتســهار" شــنوا هجوًما على 
منازل المواطنين بالجهة الجنوبية الشــرقية في مادما. وأضافت أن المســتوطنين حطموا زجاج منزل 
المواطن مشهور محمد قط، وأصابوا ابنته حال )11 عاًما( بجروح في الرأس والوجه، وحاولوا خطفها، 

قبل أن ينجح األهالي بتخليصها من بين أيديهم، ونقلها إلى مستشفى رفيديا بنابلس. إلى ذلك، 
أخطرت قوات االحتالل أمس، بهدم مدرسة ووقف العمل بمسجد قيد اإلنشاء في مسافر

االحتالل يخطر بهدم مدرسة ووقف ترميم المسجد اإلبراهيمي 

إصابة طفلة ومحاولة خطفها بهجوم 
لمستوطنيـــن جنـــوب نابلــس
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إعالن عن المناقصة رقم 2021/03 بالظرف المختوم
تعلن جمعية الهالل األحمر لقطاع غزة عن المناقصة 

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

2860019 - 08( – الدائرة املالية الطابق الثاين.

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

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

2021/01/21 الساعة الثانية عرة ظهرا .

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

املناقصة.
إدارة الجمعية 

مالحظة : أجرة اإلعالن بالصحف عى من يرسو عليه العطاء

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

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

الجمعيــة الرئيــي – مركــز الدكتــور حيــدر عبــد الشــايف - بغــزة مقابــل جامعــة 
األزهــر ابتــداء مــن يــوم االحــد املوافــق 2021/01/17 خــالل ســاعات الدوام 
الرســمية مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا حتــى الســاعة الواحــدة مــن بعــد الظهــر 
100 شــيكل  أيــام الجمعــة واألعيــاد الرســمية.  وذلــك مقابــل مبلــغ  مــا عــدا 
لقبــول  موعــد  آخــر  الــروط.  كراســة  غــري مســرد مثــن  شــيكل(  مائــة  )فقــط 
عــروض األســعار بالظــرف املختــوم يف قســم املشــريات يف مركــز الدكتــور 
حيــدر عبــد الشــايف بغــزة الســاعة الثانيــة عــر مــن ظهــر يــوم االثنــني املوافــق 

2021/01/25

 -  009728264750  : التاليــة  األرقــام  عــى  االتصــال  يرجــى   : للمراجعــة 
info @hilal.ps-  0097282860019 : 0097282820026 ، فاكس رقم

إدارة الجمعية 
مالحظة : أجرة اإلعالن بالصحف عى من يرسو عليه العطاء

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

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

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

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

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

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

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

• موبايل رقم : 0599300112 , 0599849269
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن مناقصة رقم 03/ 2021
  B200 الخاصــة:- توريد باطون جاهز

لمشاريع الشركة- المرحلة األولى

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

بدران: خيارات حامس مفتوحة حول 
طبيعة املشاركة باالنتخابات

ا مبعوث أمرييك سابق: طْرح مبادرات تسوية جديدة ليس مناسًبا حاليًّ

إعالم عربي: )9( إرسائيليني شاركوا 
يف "رايل دكار" بالسعودية

القدس املحتلة/ األناضول:
شــارك 9 إرسائيليــني يف فعاليــات النســخة الـــ43 مــن "رايل دكار 2021" 
العاملــي للســيارات، الــذي انطلــق يف الســعودية بــني 3 إىل 15 ينايــر/ 

كانون الثاين الجاري، بحسب إعالم عربي.
أمــس:  اإلنجليزيــة  نســختها  أوف إرسائيــل" يف  "تاميــز  وقالــت صحيفــة 
الحظــر  مــن  الرغــم  عــى  دكار  رايل  يف  شــاركوا  إرسائيليــني  ســائقني  إن 

املفروض عى دخول اإلرسائيليني إىل اململكة.
ومل يتســَن الحصــول عــى تعقيــب فــوري مــن الســلطات الســعودية بشــأن 

مشاركة املتسابقني اإلرسائيليني يف الرايل العاملي.
وخاض داين بريل وشــاريل غوتليب، وهام ســائقان إرسائيليان، الســباق 
عــى أنهــام ميثــالن بلجيــكا، ومل يرتديــا أي رمــوز محــددة تشــري إىل أنهــام 

من )إرسائيل(، بحسب املصدر ذاته.
أفيــف  هــم  آخريــن  إرسائيليــني  متســابقني   3 أن  الصحيفــة  وأضافــت 
 CRV كادشــاي، ويزهار أرموين وماعوز فيلدر، شــاركوا أيًضا ضمن فريق

الذي يرفع العلم األمرييك.
وبحســب املصــدر ذاتــه، دخــل ســائقان إرسائيليــان آخــران إىل اململكــة 
 MYHERITEGE " بجوازات سفر إرسائيلية، وشاركا تحت رعاية رشكة

" املحلية املتخصصة يف مجال االختبارات الجينية.
ورافــق فريــق الركــة " MYHERITEGE " اإلرسائيليــة الباحثــة نرييــت 

أوفري، من معهد "عزري" لدراسات الخليج يف جامعة حيفا.
ونــرت أوفــري عــى حســابها عــرب موقــع فيســبوك صــوًرا لهــا مــع الفريــق 

اإلرسائييل، إضافة إىل صورة مع املتسابق السعودي صالح السيف.
وبحســب الصحيفــة، تقيــم )إرسائيــل( منــذ مــدة طويلة عالقــات رسية مع 
الســعودية، ودول خليجيــة أخــرى، تعــززت يف الســنوات األخــرية، يف ظــل 

مواجهة "تهديدات إيرانية مشركة باملنطقة".
يف سياق متصل، نقل موقع "كالكاليست" العربي، أمس، عن املتسابق 
اإلرسائيــيل "كادشــاي" )58 عاًمــا( قولــه:  "حتــى اللحظــة األخــرية مل نكــن 

نعرف ما إذا كان بإمكاننا املنافسة".
وأضــاف: "متكنــوا مــن نقلنــا عــى مــن رحلــة إىل الســعودية، لكننــا تلقينا 

تأشريات الدخول فقط يف مطار جدة )غرب(".
وتابــع كادشــاي، "قابلنــا وزيــر الرياضــة الســعودي عبــد العزيــز بــن تــريك 
الفيصــل، لكننــا تلقينــا رســالة واضحــة مــن الســلطات مــن خــالل منظمــي 

السباق بعدم وضع أي أعالم عى السيارات أو أي ذكر لـ)إرسائيل(".

"لجنة االنتخابات" ُتطلع الفصائل برام الله
عىل ترتيبات التحضري إلجرائها

خضوع أسري لعملية جراحية بعد 
تدهور مفاجئ عىل وضعه الصحي

رام الله/ فلسطني:
خضــع األســري مهــران عّيــاد )35 عاًمــا(، مــن بلــدة ســلواد رشق رام اللــه 
أمس، لعملية جراحية يف القلب، بعد تدهور مفاجئ، طرأ عى وضعه 

الصحي.
يف  للعمليــة  خضــع  األســري  أن  مكتــوب،  بيــان  يف  األســري  نــادي  وأفــاد 

مستشفى "شعاري تسيدك" اإلرسائييل.
وعّيــاد معتقــل منــذ عــام 2009، وهــو محكــوم بالّســجن ملــدة 15 عاًمــا 
ونصًفا. ويقبع مؤخًرا يف سجن "النقب" الصحراوي، وفق نادي األسري.

رام الله/ فلسطني:
عقــدت لجنــة االنتخابــات املركزيــة، أمس، يف مدينة 
للفصائــل  العامــني  األمنــاء  مــع  اجتامًعــا  اللــه،  رام 

وممثيل األحزاب السياسية.
الفصائــل  ممثــيل  نــارص  حنــا  اللجنــة  رئيــس  وأطلــع 
عــى الجــداول الزمنيــة التــي تتضمــن املــدد القانونية 
والرئاســية،  التريعيــة،   2021 العامــة  لالنتخابــات 
والرتيبــات التــي ســتجريها اللجنــة يف الفــرة الحاليــة 
والقادمة ضمن التحضري لالنتخابات، ويف مقدمتها 
تســجيل الناخبــني كأوىل مراحــل العمليــة االنتخابية، 
شــباط  مــن  العــارش  يف  ا  رســميًّ ســتنطلق  التــي 
أن  إىل  منبًهــا  أيــام،  خمســة  ملــدة  وتســتمر  املقبــل 
تســجيل الناخبــني إلكرونيــا متــاح حاليــا عى املوقع 

اإللكروين للجنة.
وبــنيَّ نــارص أن هــذه االجتامعــات مــع الفصائــل التــي 
ُتجــرى يف الضفــة الغربيــة ومــن املقــرر إجراؤهــا يف 
بتعزيــز  اللجنــة  مســؤولية  ضمــن  تــأيت  غــزة،  قطــاع 
يف  السياســية  واألحــزاب  الفصائــل  كل  مشــاركة 
يف  وآرائهــم  ملالحظاتهــم  واالســتامع  االنتخابــات، 
العمليــة االنتخابيــة، وهــي خطــوات رضوريــة إلنجــاح 
العملية الدميقراطية وضامن أوسع مشاركة فيها يف 
الضفــة الغربيــة -مبــا فيهــا القــدس- وقطــاع غــزة عــى 

حد سواء.
مــن جهتهــم أكــد املجتمعــون أهميــة إنجــاح العمليــة 
وإجراءاتهــا  اللجنــة  االنتخابيــة، وكذلــك دعــم جهــود 

فيام يتعلق بإجراءات نزاهة االنتخابات وعدالتها.

رام الله/ فلسطني:
محمــود  الســلطة  رئيــس  اســتقبل 
الرئاســة  مقــر  يف  أمــس،  عبــاس، 
جهــاز  رئيــس  اللــه  رام  مبدينــة 
املرصيــة  العامــة  املخابــرات 
ورئيــس  كامــل،  عبــاس  الوزيــر 
األردنيــة  العامــة  املخابــرات  جهــاز 
والوفديــن  حســني،  أحمــد  اللــواء 
رئيــس  بحضــور  لهــام،  املرافقــني 
اللــواء  العامــة  املخابــرات  جهــاز 

ماجد فرج.
وأطلــع عبــاس الوفديــن عــى آخــر 

غزة/ فلسطني:
لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  أكــدت 
أجهــزة  إقــدام  أن  أمــس  فلســطني 
عــى  الفلســطينية  الســلطة  أمــن 
اعتقــال أمينهــا العــام أحمــد ســعدات 
"ســيظل جرميــة  وتجــاوًزا لــكل تقاليــد 
مل  الوطنيــة،  العالقــات  وأخالقيــات 

يطوها ولن يطويها النسيان".
اللجنــة املركزيــة للجبهــة  ورأى عضــو 
يف  األرسى  لجنــة  مســؤول  الشــعبية 
الســلطة  أن  الســلطان  عــوض  غــزة 
"رضوًخــا  االعتقــال  عمليــة  نفــذت 
واستســالًما أمــام الــروط الصهيونية 
واألمريكية، والتزامات اتفاقية أوسلو 

والتنسيق األمني".
إســنادية  وقفــة  خــالل  ذلــك  جــاء 
أمــام  أمــس  الشــعبية  الجبهــة  نظمتهــا 
غــزة،  مبدينــة  األحمــر  الصليــب  مقــر 
يف الذكــرى الســنوية التاســعة عــرة 
القائــد  الســلطة  أمــن  أجهــزة  العتقــال 

سعدات.
الســلطة  "إن  الســلطان:  وأضــاف 
يف  ورفاقــه  العــام  األمــني  احتجــزت 

بالقضيــة  املتعلقــة  التطــورات 
ملــف  وتحديــًدا  الفلســطينية، 
وإصــدار  الوطنيــة،  املصالحــة 
املرســوم املتعلــق بتحديد موعد 

االنتخابات العامة.
ويف الســياق شــكر عبــاس الجهــود 
جمهوريــة  بذلتهــا  التــي  الكبــرية 
الرئيــس  بقيــادة  العربيــة  مــرص 
الفتــاح الســيي، واململكــة  عبــد 
األردنيــة الهاشــمية بقيــادة امللــك 
عبــد اللــه الثــاين، مــن أجــل إنجــاز 

ملف املصالحة الوطنية.

املقاطعة برام الله، وعقدت محاكمة 
ســجن  إىل  حولتهــم  ثــم  لهــم،  هزليــة 
أريحــا باتفــاق مــع )إرسائيــل( وأمريــكا 
يف  ســنوات  عــدة  وبعــد  وبريطانيــا، 
الرابــع عــر مــن مــارس عــام 2006م 
واختطــف  الســجن  االحتــالل  اقتحــم 
مؤامــرة  يف  ورفاقــه،  العــام  األمــني 
صهيونيــة أمريكيــة وبريطانية واضحة، 

عى مسمع ومرأى العامل أجمع".
محاكمــة  الجرميــة  هــذه  "إن  وتابــع: 
لنهــج  واضــح  واســتهداف  واضحــة 
أحمــد  القائــد  الــذي ميثلــه  املقاومــة 
التصــدي  وألهميــة  ورفاقــه،  ســعدات 
لسياسة االعتقال السيايس ومالحقة 
املقاومــني، عــى طريق إنهــاء اتفاقية 
أوســلو والتزاماتها األمنية والسياســية 

واالقتصادية".
القائــد  أن  إىل  الســلطان  ولفــت 
الحركــة  وعمــوم  ورفاقــه  ســعدات 

اللقــاء،  خــالل  ُبحثــت،  كــام 
العالقات الثنائية وسبل تطويرها، 
وتطــورات  الدائــم،  والتنســيق 

امللف السيايس.
جهــازا  رئيســا  نقــل  جهتهــام،  مــن 
املرصيــة  العامــة  املخابــرات 
الرئيــس  تحيــات  واألردنيــة، 
إىل  األردين  والعاهــل  الســيي 
بإصــدار  ورحبــا  عبــاس،  الرئيــس 
الرئــايس  املرســوم  الرئيــس 
موعــد  بتحديــد  املتعلــق 
دعــم  وأكــدا  العامــة،  االنتخابــات 
بلديهــام الثابــت والدائــم للقضيــة 

الفلسطينية.

ظــروف  يف  اآلن  "يقبعــون  األســرية 
جــراء  صعبــة،  ومعيشــية  إنســانية 
إدارة  ترتكبهــا  التــي  املامرســات 

السجون الصهيونية بحقهم".
اإلجــراءات  دائــرة  أن  إىل  وأشــار 
توســعت  األرسى  عــى  واملخاطــر 
بســبب انتشــار جائحة كورونا انتشــاًرا 
االحتــالل،  ســجون  كل  يف  واســًعا 
االحتــالل  مــن  متعمــدة  سياســة  يف 
يف  وتــأيت  األرسى  حيــاة  تســتهدف 
التــي  البطــيء  املــوت  ســياق سياســة 

متارسها بحق األرسى.
وشــدد عــى أنه ال ميكــن الوصول إىل 
عــى  قامئــة  حقيقيــة  وطنيــة  وحــدة 
تضميــد  دون  الحقيقيــة،  الراكــة 
الوطنــي  الجســد  يف  النــازف  الجــرح 
األمنــي  التنســيق  سياســة  بوقــف 
وفًقــا  املدمــرة،  أوســلو  واتفاقيــة 

لتعبريه.

وإصدار مرسوم االنتخابات
عباس ُيطلع رئيَس املخابرات املرصية

رات املصالحة واألردنية عىل تطوُّ

"الشعبية": اختطاف سعدات 
سيظل جرمية تالحق السلطة

النارصة/ فلسطني:
زعــم دنيــس روس املبعــوث الخــاص الســابق 
إلدارة الرئيــس األمــرييك بيل كلينتون لعملية 
التســوية بني الســلطة واالحتالل اإلرسائييل، 
عــى أنــه ال يوجــد وســيط ناجــع غــري الواليات 
االتصــاالت  اســتئناف  أجــل  مــن  املتحــدة 

الثنائية بني الطرفني.
ورغــم ذلــك، عــدَّ "رويس" أن طــرح مبــادرات 
الوقــت  يف  مناِســًبا  ليــس  جديــدة  تســوية 

الحايل. 
وكتــب "روس" يف مقــال نــره يف صحيفــة 
"يديعــوت أحرونــوت" العربيــة، أمــس، "رمبــا 
كبــرية  مبــادرات  لطــْرح  الوقــت  ليــس  هــذا 
الوقــت  هــو  هــذا  لكــن  الطريــق،  الخــراق 
ميدانيــة  خطــوات  بنــاء  أجــل  مــن  بالتأكيــد 
عمليــة، كتلــك التــي بإمكانهــا ترميــم الشــعور 

باحتاملية ذلك".

يشــار إىل أن "روس" مل يكن وســيًطا محاِيًدا 
أو نزيًهــا يف املحادثــات حــول حــل الــرصاع، 
ومســؤواًل  بـ"صهيونيتــه"  معروًفــا  لكونــه 
كبــرًيا يف "معهــد تخطيــط سياســة الشــعب 
اليهودي"، وهو جزء من "اللويب الصهيوين" 
اإلدارات  وداخــل  املتحــدة  الواليــات  يف 

األمريكية الدميقراطية. 
وبدا "روس" متجاهاًل يف مقاله والية الرئيس 
األمريــيك األســبق، بــاراك أوبامــا، ومحاوالتــه 
ــد  تعمَّ أنــه  ورمبــا  املفاوضــات،  الســتئناف 

ذلك من أجل عدم إغاظة اإلرسائيليني. 
جــورج  إدارة  أن  إىل  أشــار  ذلــك،  مــن  وبــداًل 
كلينتــون  إدارة  خلفــت  التــي  االبــن  بــوش 
بــني  ــط  التوسُّ أجــل  مــن  أي جهــد  تبــذل  "مل 
الجانبني، لكنها مل تحاِول منع أي جهة أخرى 
القيــام بهــذا الــدور أيًضــا إال أنــه ال أحــد اقــرح 
أحــد  وال  الــروس  وال  األوروبيــني  ال  نفســه، 

آخر".
ورأى أنه "إذا مل يكن أي من الجانبني ناضًجا 
التخاذ قرارات صعبة – أو كام هو الحال يف 
الــرصاع اإلرسائيــيل – الفلســطيني غــارق يف 
أن  ســيتضح  وأســطورية،  تاريخيــة  مواضيــع 

حل الرصاع مستحيل".
بــني  "الفجــوات  أن  إىل  روس  وأشــار 
النفســية   – والفلســطينيني  اإلرسائيليــني 
 – الدائــم  الحــل  بقضايــا  املتعلقــة  وتلــك 
هــي أكــرب اليــوم مــام ميكــن الجــر بينهــا. وال 
ميكــن دفــع احتــامالت الســالم بواســطة طــرح 

مقرحات مصريها الفشل".
وأكــد أن أي مبــادرة تســوية جديــدة ســتزيد 
مســتدرًكا:  الثقــة،  انعــدام  ــق  وتعمِّ التشــدد 
بــني  الثقــة  ترميــم  إىل  اآلن  حاجــة  "مثــة 
الواليــات  أمــام  فرصــة  ُتفتــح  هنــا،  الجانبــني. 

املتحدة للدخول إىل دور الوسيط".

تطبيــع  "عمليــة  فــإن  روس،  وبحســب 
العالقات بني دول عربية و)إرسائيل( أنشأت 
أن  وبإمكانــه  املنطقــة.  يف  جديــًدا  واقًعــا 
يســتمر ويتقــدم ألنــه يســتجيب ملصالح دول 
يعلمــون  باتــوا  الفلســطينيني  وألن  عربيــة، 
أنــه ليــس بإمكانهــم إيقافــه. ويف حــني دولــة 
مثــل ُعــامن بإمكانهــا التوقيــع عــى اتفاقيــات 
م السعودية قد يحدث عى  تطبيع، فإن تقدُّ

مراحل فقط".
ونقــل روس عــن مســؤول يف منطقــة الخليــج 
قولــه: إن "الســعوديني ســيطالبون )إرسائيــل( 
-يف مــوازاة التقــدم يف العمليــة )التطبيــع(- 
طرح مبادرات نية حسنة عى الفلسطينيني. 
الســعوديني  بإمــكان  املثــال،  ســبيل  عــى 
مكاتــب  وفتــح  تجــاري  اتفــاق  عــى  التوقيــع 
تجاريــة يف )إرسائيــل( مقابل تخفيف ضائقة 

السكن والعمل عند الفلسطينيني".

الدوحة/ فلسطني: 
املقاومــة  لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  قــال 
اإلســالمية حــامس حســام بــدران: إن جميــع الخيــارات 
يف  املشــاركة  طبيعــة  بشــأن  حركتــه  أمــام  مفتوحــة 
االنتخابــات املقبلــة ســواء التريعيــة أو الرئاســية أو 

املجلس الوطني.
كان  "ســابًقا  أمــس:  إذاعــي  لقــاء  يف  بــدران  وأضــاف 
هناك الكثري من الحديث غري الرسمي عى تشكيل 
الفلســطينية  القــوى  وكل  )فتــح(  مــع  مشــركة  قوائــم 
مجــرد  كانــت  أنهــا  إىل  مشــرًيا  املســتقلني"،  وحتــى 

أفكار غري رسمية مل تنضج بعد.
وأشــار إىل أن حــوارات القاهــرة التــي ســتجري األيــام 
أفضــل  إىل  الوصــول  يف  الجميــع  ستســاعد  املقبلــة 
االنتخابــات، مســتدرًكا:  مــن  نريــده  مــا  صيغــة تحقــق 
"حامس مل تحدد أي يشء حتى اآلن والخيارات كلها 

مفتوحة أمامها".
التســاؤالت  طــرح  فصيــل  كل  حــق  "مــن  وتابــع: 
والتخوفــات مــا نريــده ضــامن نزاهــة هــذه االنتخابــات، 
نريــد أن يكــون األمــر واضًحــا أمــام الجميــع حــول أهمية 
اســتكامل جميــع مراحــل االنتخابــات وتوفــري األجــواء 

الحقيقية".
ولفت بدران إىل أن التخوفات املوجودة يف الشــارع 
الفلســطيني مرتبطة بتجربة ســنوات االنقســام - وهي 
ل  محقة وطبيعية - مشــدًدا عى أن االنتخابات "تشــكِّ
أو  الســلطة  أو  حــامس  مــن  ــًة  منَّ وليــس  اســتحقاًقا 

غريها".
واســتطرد: "حامس تؤمن بخيار االنتخابات، وبتنازلها 

عــى عــدم تزامــن االنتخابــات نقلنــا هــذا امللــف إىل 
بــأن يكــون  الطريــق العمــيل"، معرًبــا عــن أمــل حركتــه 
االنتخابــات؛  لهــذه  ومســتعدين  جاهزيــن  الجميــع 

بهدف الخروج من حالة الجمود الوطني والسيايس.
أن  حــامس  لحركــة  السياســية  القيــادة  عضــو  وأكــد 
اختالف نظام االنتخابات إىل القوائم النسبية الكاملة، 
مــن  للتخفيــف  أمــام حركــة حــامس  ســُيعطي املجــال 
آثــار مالحقــة االحتــالل، وعــدم تكــرار التجربة الســلبية 
باالنتخابــات املاضيــة التــي شــهدت اعتقــال االحتــالل 
للنــواب يف الضفــة الغربيــة املحتلــة أو مــا تعــرَّض لــه 

أنصار الحركة من اعتداءات أمن السلطة.
ورأي أنــه مــن املبكــر الحديــث عــن التفاصيــل كلها وال 
ســيام أن جميــع الخيــارات مفتوحــة أمــام حــامس وأي 
قــوة سياســية بحجــم حــامس، "فمن حقهــا التفكري يف 

خوض االنتخابات وطريقة املشاركة".
قــال  الوطنــي،  املجلــس  بانتخابــات  يتعلــق  وفيــام 
بــدران: "إذا تحققــت االنتخابــات فاملجلــس الوطنــي 
سُيســهم يف إعــادة نصــف الشــعب الفلســطيني ألداء 

دوره الذي ُغّيب منذ بدايات أوسلو".
ســيعني  التريعــي  انتخابــات  "إجــراء  واســتدرك: 
اختيار جزء من أعضاء املجلس الوطني، وسُيستكمل 
اختيار بقية األعضاء يف الشتات سواء باالنتخابات أو 
بالتوافــق بــني الفصائــل والقوى املختلفة حيثام تعذر 

ذلك".
وجدد القيادي يف حامس حرص حركته عى الوصول 
أن  األصــل  كان  "إن  و  الوطنــي  املجلــس  مرحلــة  إىل 

تعود السلطة إىل دورها املحدود".

جانب من الوقفة        )تصوير/ يارس فتحي(
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

كوخافي يطوي عامين 
من قيادة جيش االحتالل

يف مثــل هــذه األيــام قبــل عامــن، تــوىل أفيــف كوخــايف قيــادة 
مناســبة  الثالــث  عامــه  دخــول  شــكل  وقــد  االحتــال،  جيــش 
االحتــال  جيــش  تواجــه  التــي  الصعوبــات  أبــرز  الســتعراض 
حافزيــة  فيهــا  تراجعــت  مضطربــة،  مرحلــة  قــاد  ألنــه  بقيادتــه، 
الخدمــة العســكرية، ومــع تبقــي عامن عىل انتهــاء واليته، فإنه 

يحاول تحقيق مخططاته التي جلبها للجيش.
الســراتيجية  كوخــايف  مــن  تكثيًفــا  األخــران  العامــان  شــهد 
"املعركــة بــن الحــروب"، التــي تخوضهــا "إرسائيل" ضد الدول 
واملنظــات املعاديــة يف جميــع أنحــاء الرشق األوســط، مع أن 
ــذ كل ليلة يف  هــذه الحملــة ال تحــدث يف ســوريا فقــط، بــل ُتنفَّ
العــراق ولبنــان وســيناء، كا أن ســاحة اإلنرنــت باتت جزًءا من 

املعركة عرب حروب السايرب.
رغم ذلك، فعندما ُســئل كوخايف عن أكرث الســاحات تفجًرا، 
أجــاب بأنهــا غــزة، مــع أنــه منــذ عامــن فقط كان اإلربــاك اللييل 
عســكرية،  حــروب  ثــاث  وأدت  الغــاف،  مســتوطني  يزعــج 
والعودة لاغتياالت، مع سياسة "الجزرة" املتمثلة مبفاوضات 
التهدئة، وتصدير املنتجات الزراعية من غزة، وإدخال األموال 
طويــل  لهــدوء  وفرصــة  نســبي،  هــدوء  تحقيــق  إىل  القطريــة، 
األجل، لكن املشكلة أن كل يشء يف غزة قد يتغر يف لحظة 

واحدة.
واصل كوخايف تنفيذ عمليات الجيش يف الجبهتن الجنوبية 
وأمــر  ومارســتها،  الحــرب  خطــط  تحديــث  وتــم  والشــالية، 
بزيــادة كبــرة يف بنــك األهــداف عىل جميع الجبهات، وأســس 

وحدة عسكرية تسمح لهجوم رسيع واسع النطاق.
منهــا  تبقــى  ومــا  واليتــه،  مــن  عامــن  أول  يف  كوخــايف  واجــه 
يف العامــن املقبلــن، تحدًيــا مــن نــوع جديــد لعلــه أحــد أكــرب 
القتاليــة  للخدمــة  الدافــع  انخفــاض  يف  وتتمثــل  التحديــات 
يف أوســاط اإلرسائيليــن، وبــات مــن الصعــب الحصــول عــىل 
مجندين فورين، بسبب االنخفاض الحاصل بنسبة 10 باملئة 
يف الدافــع للخدمــة العســكرية تجاه الوحــدات امليدانية.. قد 

يكون منحدًرا معتداًل، لكنه مثر للقلق.
يبحــث املجنــدون اإلرسائيليــون الشــباب اليــوم عــن مهنــة أقــل 
قتاليــة، وهــذا جــزء مــن التغير يف املجتمع اإلرسائييل، مع أن 
انخــراط الشــبان يف الجيــش اإلرسائيــيل ليــس مشــكلة تخــص 
كوخــايف فقــط، بــل أزمــة تتعلــق باملجتمــع اإلرسائيــيل أجمــع، 

وترتبط مبن يتخذ القرارات، ويقود التحركات العسكرية.
مســتوى  بازديــاد  تتمثــل  جديــدة  أزمــة  كوخــايف  يواجــه  كــا 
انخفــاض مــن تراجــع ثقــة الجمهــور يف الجيــش مــن 90 باملئــة 
إىل 81 باملئــة، وهــذه ليســت نســبة جيــدة، ويفرسهــا الجيــش 
مــع  االجتاعــي،  التضامــن  لتفــكك  إشــارة  بأنهــا  اإلرسائيــيل 
أن أحــد أســباب تراجــع الثقــة بالجيــش تعــود إىل مظاهــر نــزع 
الرشعية عنه التي يقوم بها السياسيون واملنظات املختلفة.

لعــل آخــر التحديــات التــي يواجههــا كوخــايف تتمثــل بعاقتــه 
أنهــا  رغــم  نتنياهــو،  بنيامــن  الحكومــة  رئيــس  مــع  املتوتــرة 
يريــان التحديــات العســكرية لعــام 2021 وجًهــا لوجــه، ولــذل 
قــد ال يكــون مســتبعًدا عــن إضافــات امليزانيــة لخطــط كوخــايف 

لتخفيف هذا التوتر مع رئيسه املبارش.

دولــة فلسطيـــن
وزارة الحكم المحلي

بلدية خان يونس
إعالن إعادة مزاد

تعلن بلدية خانيونس عن تلزيم قلم البسطات والباعة المتجولين 
من الفترة 2021/2/1 حتى 2022/1/31

وذلك بطريق املزاد العلني وبالرشوط التالية:
1. ســيتم عقــد املــزاد يــوم األربعــاء املوافــق 2021/1/20 الســاعة العارشة 

صباحا يف مقر البلدية.
2. عىل من يرغب يف دخول املزاد ان يكون حاصا عىل خلو طرف وبراءة 

ذمة من البلدية بعدم وجود مستحقات مالية عليه للبلدية.
3. دفع مبلغ 50000 شيكل رسوم تامن ملن يدخل املزاد.

4. تدفــع قيمــة املــزاد نقــدا حــن التوقيــع عىل العقد دفعة واحدة ويف حالة 

عدم الدفع يسقط يف املزاد ويتم مصادرة مبلغ التأمن.
5. ال يســمح بتقســيط قيمة املزاد بعد الرســية ويتوجب دفع املبلغ دفعة 

واحدة ودون ذلك يسقط الحق يف املزاد ويتم مصادرة مبلغ التامن.
6. عىل من يرسو عليه دفع مبلغ 2.5 % رسوم الداللة.

7. يف حالة استمرار اغاق سوق االربعاء الشعبي بسبب جائحة كورونا من قبل الجهات 

الرسمية املختصة يتم تقديرها من املختصن بالبلدية وخصمها حسب األصول.
8. ان البلديــة غــر مســؤولة عــن أي ارضار ناتجــة عــن كــوارث طبيعيــة تعــود 

لسوء االحوال الجوية وخافة.
9. اعــىل اثنــن يف املــزاد يبقــى مبلــغ التامــن املــودع لدى البلديــة موجودًا 

يف الصندوق لحن االنتهاء وعمل العقد بالخصوص.
10. يف حالــة انســحاب مــن اريس عليــه املــزاد يفقــد حقــه باملطالبــة بإرجــاع 

مبلغ تأمن دخول املزاد.
11. يلتزم كل من يرسو عليه املزاد باللوائح واالنظمة والقوانن املعمول بها 

بالبلدية وكافة التعليات املنظمة لعمل القلم ومبا يخص تحصيل الرسوم.
12. مسؤولية البلدية محدودة وضمن رشوط العقد.

13. يلتزم امللتزم مبواعيد العمل حسب التعليات الصادرة عن البلدية.

14. البلدية ليست ملزمة بأعىل وأكرب مبلغ.

رئيس بلدية خانيونس / م. عاء الدين محمد البطة

دعوة لتقديم مقترحات مشاريع
ضمــن املنحــة التــي حصلــت عليهــا مؤسســة التعــاون مــن الصنــدوق العــريب 
لإلمنــاء االقتصــادي واالجتاعــي )املرحلــة 18( لصالح تعزيــز القطاع الزراعي 
الســتدراج  التعــاون  مؤسســة  تســعى  للشــباب،  االقتصــادي  التمكــن  لدعــم 
مقرحات مشــاريع من املؤسســات العاملة يف قطاع الزراعة وريادة األعال 

بقطاع غزة لتنفيذ تدخات تهدف إىل:
1. دعم واحتضان أفكار ومبادرات ريادية للشباب تعزز اإلنتاج واستخدامات 

التكنولوجيــا والتقنيــات الحديثــة يف املجــال الزراعــي مبــا يشــمل التدريــب 
الفني والتوجيه.

2. تعزيــز مســاهمة القطــاع الزراعــي يف خلــق فــرص عمــل للشــباب ومتكينهم 

ا من خال تدخات ومشاريع ريادية ومتطورة. اقتصاديًّ
األصــول  حســب  املســجلة  االختصــاص  ذوي  األهليــة  للمؤسســات  ميكــن 
والراغبة يف االســتجابة للدعوة االطاع عىل تفاصيل الوثيقة املرجعية عىل 

املوقع االلكروين ملؤسسة التعاون
www.Taawon.org/Ar/announcement/Advertisement 

اآلليــة  بحســب  اإلعــان  يف  املحــدد  الرابــط  خــال  مــن  الطلبــات  وتقديــم 
املوافــق  األحــد  يــوم  مــن  مســاء  الرابعــة  الســاعة  يتجــاوز  ال  مبــا  املوضحــة 

2021/02/7 ولن تقبل أي طلبات يتم استامها بعد هذا املوعد.

مؤسســة التعاون هي مؤسســة ســويرسية أهلية غر ربحية مســتقلة، مسجلة 
كفــرع يف فلســطن تأسســت عــام 1983 بهــدف توفــر املســاعدة التنمويــة 
واإلنســانية للفلســطينين يف الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس، قطــاع غــزة، 

مناطق 1948 والتجمعات الفلسطينية يف لبنان.

جمعية الهالل األحمر لقطاع غزة
إعالن خاص بأعضاء الجمعية العمومية الكرام

والزمــاء  للزميــات  غــزة  لقطــاع  األحمــر  الهــال  إدارة جمعيــة  يعلــن مجلــس 
2021/2/1 هــو آخــر  يــوم االثنــن املوافــق  أن  العموميــة  الجمعيــة  أعضــاء 
موعــد لتســديد اشــراكات العضويــة لســنة 2021. وذلــك متهيــدًا لتحديــد 

موعد انعقاد الجمعية العمومية العادي.
لذلــك، يرجــى مــن كافــة األعضــاء تســديد اشــراكاتهم حتى املوعــد املذكور 
أعــاه يف قســم اإلدارة املاليــة يف مركــز الدكتــور حيــدر عبــد الشــايف  غــزة – 
مقابــل جامعــة األزهــر مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا حتــى الســاعة الثانيــة بعــد 

الظهر ما عدا أيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية.
غزة يف: 2021/1/18     

مجلس اإلدارة

عطاء رقم 01/2021 لتوريد بطانيات
تعلــن هيئــة االغاثــة االنســانية والحريــات الركيــةIHH   عــن طــرح عطاء لتوريد 
كــراس  يف  املوضحــة  واملواصفــات  للــرشوط  تبعــًا  الهيئــة  لصالــح  بطانيــات 
ووثائــق العطــاء فعــىل الــرشكات ذات االختصــاص واملســجلة رســميًا وترغــب 
املشاركة يف العطاء مراجعة مقر الهيئة الكائن يف غزة – دوار أنصار – أرض 
الكتيبة – مقابل ديوان املوظفن العام -مبنى املؤسسة الركية IHH خال 
أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية من بعد الظهر 

للحصول عىل كراس املواصفات ووثائق العطاء.
 آخــر موعــد لقبــول عــروض األســعار بالظــرف املختــوم هــو الســاعة الواحــدة مــن 
بعد ظهر يوم األحد املوافق 24/01/2021 وتفتح املظاريف الساعة الواحدة 

وعرش دقائق من ظهر نفس اليوم بحضور ممثيل الرشكات يف مقر الهيئة. 
مالحظـــــات: 

• تقدم األسعار بعملة الشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.
• يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي من بنك محىل معتمد من ســلطة 
ألــف  فقــط   )1,500$( بقيمــة  العطــاء  دخــول  كتأمــن  الفلســطينية  النقــد 
وخمسائة دوالر أمريي ال غر والهيئة غر مسؤولة عن أي مبلغ نقدي يرفق 

مع العطاء وال يلتفت إىل العطاء غر املصحوبة بالتأمن املذكور. 
• يلتزم من يرسو عليه العطاء بإحضار شهادة خصم منبع.

• الهيئة غر ملزمة بقبول أقل األسعار. 
• رسوم االعان عىل من يرسو عليه العطاء .

للمراجعة واالستفسار على األرقام التالية
جوال: 0599706273، هاتف:082626553

هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية

تحليــل: سلسلــة عقبــات تعتــرض طريــق االنتخابــات

القاسم لـ"فلسطني": يجب التخلص 
من أوسلو وانتخاب مجلس وطني أواًل

ستحدد موقفها وفق نتائج لقاء القاهرة
"الشعبية": مل نتخذ موقًفا قاطًعا 

بشأن املشاركة يف االنتخابات
غزة/ جال غيث:

أكــدت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطن، أمــس، أنهــا مل تتخــذ موقًفــا 
العامــة، املقــررة  االنتخابــات  اللحظــة بشــأن مشــاركتها يف  قاطًعــا حتــى 

ابتداًء من مايو/ أيار املقبل.
وقــال عضــو اللجنــة املركزيــة للجبهــة الشــعبية أســامة الحــاج أحمد: حتى 
اللحظة مل نتخذ موقًفا قاطًعا بشأن مشاركتنا يف االنتخابات الفلسطينية 

املقبلة، وسنناقش ذلك يف هيئات الجبهة املركزية.
وأضاف الحاج أحمد لصحيفة "فلسطن": "مشاركتنا يف االنتخابات من 
عدمها منوطة بتحديد مرجعيات االنتخابات، وبعد توضيح ذلك ستقرر 
الهيئات املركزية بالجبهة الشعبية املشاركة يف االنتخابات من عدمها.

وأشــار إىل أن الجبهة الشــعبية ستشــارك يف اللقاء الوطني املقرر عقده 
القضايــا  مــن  بالعديــد  النقــاش  أجــل  مــن  القاهــرة  يف  القــادم  األســبوع 
"الشــعبية"  ســتقرر  املخرجــات  عــىل  "وبنــاء  عليهــا،  واالتفــاق  الوطنيــة 

موقفها من املشاركة يف االنتخابات الشاملة من عدمها".
نــارص، أن  وأول مــن أمــس، أعلــن رئيــس لجنــة االنتخابــات املركزيــة حنــا 
الفصائــل ســتلتقي يف العاصمــة املرصيــة القاهــرة، يف غضــون أســبوع، 

وذلك لحل بعض األمور الفنية الخاصة باالنتخابات. 
مراســيم  عبــاس،  محمــود  الســلطة  رئيــس  "إصــدار  أحمــد  الحــاج  وعــّد 
رئاســية لتحديــد موعــد االنتخابــات، "خطــوة إداريــة ال تكفــي الســتعادة 
الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية"، مشــًرا إىل أنــه يجــب أن يكــون الهــدف 
مــن االنتخابــات هــو اســتعادة الوحــدة الوطنيــة ووحــدة الشــعب ووحــدة 

األرايض الجغرافية.
وتابع: "إن خطوة االنتخابات وحدها لن تكفي"، مؤكًدا أهمية عقد حوار 
وطنــي شــامل ينتــج عنــه االتفــاق عــىل برنامــج ســيايس شــامل، واالتفــاق 

شكل وآلية الحكومة والسلطة ودورها، هذا هو األساس".
ولفــت إىل أنــه "يف حــال االتفــاق عــىل برنامــج ســيايس ميكــن الذهــاب 
إلجــراء االنتخابــات، ونحــن مطمئنــون لتنفيــذ نتائجهــا، ولتكــون االنتخابات 

خطوة توحيدية وباالتجاه الصحيح".
إصــاح  رضورة  عــىل  الشــعبية،  للجبهــة  املركزيــة  اللجنــة  عضــو  وشــدد 
منظمــة التحريــر الفلســطينية عــىل اعتبــار أنهــا املمثــل الرشعــي والوحيــد 
الفلســطيني، وتفعيلهــا وإصــاح كل مؤسســاتها، مشــًرا إىل  للشــعب 

أهمية الحوار الوطني، واجتاع األمناء العامن للفصائل. 
وطالــب الحــاج أحمــد بتنفيــذ قــرارات املجلســن الوطنــي واملركــزي قبــل 
إجــراء االنتخابــات، واللذيــن أكــدا إلغــاء اتفاق أوســلو، وســحب االعراف 
صمــود  ومتكــن  االحتــال،  مــع  العاقــة  أشــكال  كل  وقطــع  باالحتــال، 
الشــعب الفلســطيني، وتطبيــق قــرارات األمنــاء العامــن للفصائــل التــي 
اللــه  رام  ومدينــة  بــروت،  اللبنانيــة  العاصمــة  يف  بالتزامــن  اجتمعــت 

بالضفة الغربية، يف سبتمرب املايض.

غزة/ أدهم الرشيف:
توقع محللون سياسيون سلسلة عقبات 
االنتخابــات  طريــق  تعــرض  أن  ميكــن 
الفلســطينية وأولهــا الترشيعيــة ومــن ثــم 
الرئاســية، وأخًرا املجلس الوطني عىل 

مرحلتن.
االنتخابــات  إجــراء  أن  املحللــون  وأكــد 
مايــو/  يف  واملقــررة  بالترشيعيــة  بــدًءا 
الرئــايس  املرســوم  وفــق  املقبــل،  أيــار 
الحــايل،  ينايــر/ كانــون   15 الصــادر يف 
يتطلب صدق النوايا لتجاوز أي عقبات 

ميكن أن تعرضها.
أول  فإنهــا  االنتخابــات  هــذه  جــرت  وإن 
انتخابــات  آخــر  منــذ  تعقــد  انتخابــات 
وفــازت   ،2006 مطلــع  جــرت  ترشيعيــة 
وثالــث  باألغلبيــة،  حــاس  حركــة  فيهــا 
اتفــاق  توقيــع  منــذ  ترشيعيــة  انتخابــات 
)أوســلو( ومجــيء الســلطة إىل األرايض 

الفلسطينية املحتلة، سنة 1994.
اختالفات وتحالفات

أحمــد  د.  الســيايس  واملحلــل  الكاتــب 
الفصيلــن  أن  دام  "مــا  أنــه  رأى  عــوض، 

عــىل  اتفقــا  وفتــح(  )حــاس  الكبريــن" 
إجــراء االنتخابــات، فإنهــا يعتقــدان أنها 

مؤهان وقادران عىل خوضها".
د.  رأى  لـ"فلســطن"،  ترصيــح  ويف 
عــوض أن الرحيــب املحــيل باملرســوم 
الرئايس، مينح التوجه لعقد االنتخابات 

ا لها. ا ودوليًّ ا وعربيًّ دعًا فصائليًّ
وأضــاف: ال ميكــن للســلطة الفلســطينية 
انتخابــات توافــق  الذهــاب إىل  تقــرر  أن 
أو  ضمنــي  قبــول  دون  حــاس،  عليهــا 

علني من أطراف إقليمية ودولية.
أن  ممكــن  عقبــات  أن  إىل  أشــار  لكنــه 
الطرفــن  بــن  االتفــاق  عــدم  مثــل  تــربز، 
ألي ســبب مــن األســباب، أو االختــاف 
عىل إجراءات معينة، أو أن يقرر اإلقليم 
نفســه رفــع الغطاء عــن نتيجة االنتخابات 
املنطقــة  يف  التحالفــات  بســبب 

وتأثراتها عىل الحالة الفلسطينية.
كــا أشــار د. عــوض إىل أن )إرسائيــل( 
قــد تؤثــر يف نتائــج االنتخابــات مــن عــدة 
سياســات وانتهــاكات ميكــن أن تنفذها، 
أو أن متنــع إجراءهــا يف مدينــة القــدس 

املحتلة.
عــىل  الفصيلــن  جهوزيــة  عــن  وتحــدث 
أن  إىل  مشــًرا  امليــداين،  املســتوى 
حــن  يف  قصــًرا  يكــون  قــد  الوقــت 
إىل  تحتــاج  واالســتعدادات  اإلجــراءات 

وقت أكرب من ذلك.
ولذلك يتوقع من حاس وفتح الذهاب 
إلكــال  القاهــرة،  املرصيــة  للعاصمــة 
العلــم  مــع  االنتخابــات،  حــول  النقــاش 
املصالحــة  تحقيــق  يفــرض  كان  أنــه 
إجــراء  عــىل  اتفقــوا  طاملــا  "لكــن  أواًل، 
االنتخابــات أواًل، فــإن لديهــم مــا يقولونــه 
رغم حالة الجدل الحاصلة"، بحسب د. 

عوض.
تأخير غير مبرر

مــن جهتــه أكــد أســتاذ العلوم السياســية 
األقطــش،  نشــأت  برزيــت  جامعــة  يف 
رضورة عدم ربط موعد إجراء االنتخابات 
املقــرر بــأي متغــر ميكــن أن يحــدث يف 
الســاحة الفلســطينية، ويجــب أال يرتبــط 

باالحتال أو أي ظروف أخرى.
د األقطش يف ترصيح لـ"فلسطن"،  وشدَّ

عــىل أن هــذه االنتخابــات كانــت يجــب 
أن تجرى منذ عرش سنوات مضت، ومل 
يكــن هنــاك داٍع لتأخرهــا، مضيًفــا: كل 
يــربر لتأخــر االنتخابــات، مشــكوك  مــن 

يف وطنيته.
وأضــاف: ال يجــوز ألي رئيــس البقــاء يف 
الرئاســة 14 ســنة، وهــذا يعكــس تحــول 
ديكتاتــوري،  نظــام  إىل  الدميقراطيــة 
وعليــه كان يجــب عقــد االنتخابــات قبــل 

عرش سنوات.
تكــون  أال  أهميــة  عــىل  األقطــش  د  وشــدَّ
هذه الخطوة تكتيكية إلجراء االنتخابات 
مــن أجــل إرضــاء األوروبيــن، والحًقــا يتم 
ذلــك،  وإن حصــل  أعــذار،  عــن  البحــث 
غــر  أجــواء  نعيــش  أننــا  للجميــع  يثبــت 

طبيعية.
ســبًبا  يكــون  قــد  االحتــال  أن  إىل  ــه  ونبَّ
ــا  ليــس معنيًّ االنتخابــات ألنــه  إعاقــة  يف 
بإصــاح الوضــع الســيايس يف الســاحة 

الفلسطينية.
د عىل رضورة أال تحول أي عقبات  وشدَّ
دون إجــراء االنتخابــات وإيجــاد مجلــس 

ترشيعي جديد.
اهتمام كبير

من جهته، توقع املحلل السيايس عادل 
شديد، منح االنتخابات املرتقبة تفاعًا 
ا كبــًرا، وشــدد عىل  واهتاًمــا فلســطينيًّ
أهميــة أن تجــرى تحــت رعايــة وإرشاف 

سلطة متثل الجميع.
املرتقبــة  االنتخابــات  أن  شــديد  ورأى 
ــا  دميقراطيًّ مســاًرا  اعتبارهــا  ميكــن  "ال 
الحالــة  حقيقــة  يعكــس  ــا  طبيعيًّ
انســجام  هــو  مــا  بقــدر  الفلســطينية، 
ودوليــة  إقليميــة  ملتطلبــات  واســتجابة 
مــن أجــل تجديد العناوين واالنتقال إىل 

مرحلة القبول االقليمي والدويل".
يكــون  ال  قــد  االحتــال  أن  ورجــح 
اإلدالء  مــن  املقدســين  مبنــع  ــا  معنيًّ
املرتقبــة،  االنتخابــات  يف  بأصواتهــم 
أي  وجــود  عــدم  تداعيــات  مــن  محــذًرا 
االنتخابــات  بنتائــج  لاعــراف  ضانــات 
الترشيعيــة، وعقــد الرئاســية واملجلــس 
يف  مقــرر  هــو  مــا  وفــق  الحًقــا  الوطنــي 

املرسوم الرئايس.

عان-غزة/ نور الدين صالح:
عــارض رئيــس املؤمتر الشــعبي لفلســطينيي 
تنظيــم  القاســم،  أنيــس  امُلفكــر  الخــارج 
بانتخــاب  العامــة  الفلســطينية  االنتخابــات 
أن  مؤكــًدا  أواًل،  الترشيعــي  املجلــس 
انتخــاب  إعــادة  تقتــي  الوطنيــة  املصلحــة 
قيــادة  ُتفــرز  أواًل،  جديــد  وطنــي  مجلــس 
ثــم  الفلســطيني،  الشــعب  متثــل  جديــدة 

انتخاب رئيس جديد.
وشــدد القاســم يف حديــث خــاص لصحيفــة 
تهيئــة  رضورة  عــىل  أمــس،  "فلســطن"، 
البيت الفلسطيني بعيًدا عن اتفاقية أوسلو 
أوصلــت  التــي  اآلثــام  أكــرب  لت  شــكَّ التــي 
إجــراء  ا  عــادًّ الحــد،  هــذا  إىل  الفلســطينين 
"رشعيــة  الصــورة  هــذه  عــىل  االنتخابــات 
عبــاس  محمــود  الســلطة  لرئيــس  جديــدة 

املنتهية واليته".
عتها السلطة  ووصف اتفاقية أوسلو التي وقَّ
ــت  مــع االحتــال بأنهــا "أكــرب اآلثــام التــي حلَّ
يجــب  لذلــك  الفلســطيني،  بالشــعب 
البيــت  ترتيــب  أجــل  مــن  منهــا،  التخلــص 

الفلسطيني".
يف  االنــزالق  عــدم  إىل  حــاس  حركــة  ــه  ونبَّ
اتفــاق أوســلو عــرب إجــراء االنتخابــات العامة، 
التــي جــرى اإلعــان عنهــا من رئيس الســلطة، 
ا أوســلو "أكــرب مصيدة وقع يف الشــعب  عــادًّ

الفلسطيني".
وجــدد تأكيــد رضورة عــدم إجــراء انتخابــات 
تحتــل  التــي  )إرسائيــل(  وجــود  ظــل  يف 
سياســاتها  وتفــرض  الفلســطينية،  األرايض 
العنرصيــة، وتتنصــل مــن أوســلو يف حــن أن 

السلطة تلتزمها وخاصة الشق األمني.
عــىل  ســيعمل  االحتــال  أن  القاســم  ورأى 
تخليص االنتخابات من جوهرها الســيايس، 
مســتداًل باالنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت 
يف 2006، حينــا اعتقــل نــواب الترشيعــي 
وفّرق شملهم، معترًبا ما يجري حالًيا "إعادة 

لنفس العملية السابقة".
وقــال: "إذا مل ُيتخلــص مــن أوســلو وانتخــاب 
مجلــس وطنــي جديــد أواًل، ســيكون الطريــق 

للتهلكة والعودة للمربع األول".
وفيــا يتعلــق بإجــراء االنتخابــات يف مدينــة 
االحتــال  رفــض  القاســم،  رّجــح  القــدس، 
بذلــك  الســلطة  ســتتذرع  "وعليــه  إجراءهــا، 
ُيفــرسِّ  مــا  وهــو  االنتخابــات،  خــوض  وعــدم 

التزام اتفاقية أوسلو".
القيــادة  تنتظــر  أن  الســذاجة  "مــن  وأضــاف: 
االحتــال  مــن  موافقــات  أي  الفلســطينية 
إلجــراء االنتخابــات، أو االنتخابــات األمريكيــة 

أو اإلرسائيلية".
تعديالت باطلة

القاســم  انتقــد  صلــة،  ذي  ســياق  يف 
التعديات التي أجراها عباس عىل السلطة 
القضائيــة بعيــًدا عــن املجلــس الترشيعــي أو 
التشــاور مــع أي مؤسســة حقوقيــة أو مدنيــة، 

واصًفا إياها بـ"الباطلة".
وتســاءل: "كيــف لعبــاس أن يجري تعديات 
عــىل الســلطة القضائيــة وقانــون االنتخابــات 
يف  يعيــش  عبــاس  للرشعيــة؟  فاقــد  وهــو 
الشــعب  مقــدرات  كل  يف  العبــث  مرحلــة 

الفلسطيني".
االنتخابــات  قانــون  ل  عــدَّ عبــاس  أن  وأوضــح 
الــذي وضعــه هــو عام 2007، وفق مقاســاته 

التي تحقق أهدافه السياسية.
التــي  بقوانــن  القــرارات  كل  القاســم  وعــدَّ 
للترشيعــي  الرجــوع  دون  عبــاس  أصدرهــا 
"باطلــة وال يجــوز لرئيــس منتهيــة واليتــه ســن 
ًنــا أن ســلطة أوســلو ال تســتطيع  قوانــن"، مبيِّ
املســائل  ســوى  قانــون،  ســن  أو  تعديــل 

الثانوية وليس الرئاسية.
وتجــاوز عبــاس جميــع مطالبات املؤسســات 
اســتقال  عــىل  البقــاء  بــرضورة  الحقوقيــة 
القضــاء الفلســطيني واســتبعاد التحكــم بــه، 
لتشــكيل  بقانــون  قــراًرا  إصــداره  خــال  مــن 
محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري 

مستقل عىل درجتن.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BASEA0083/PSE1089

إرهاب املستوطنني يف الضفة.. أيديولوجية ثابتة ضد املواطنني الفلسطينيني

تفاقم الحالة الصحية لألسري
املصاب بالرسطان حسني مساملة

يبدأ األسبوع الجاري
تحذيرات من تطعيم االحتالل األرسى ضد "كورونا" دون إرشاف لجنة محايدة

الضفة املحتلة-غزة/ نور الدين صالح:
أن تصــب قطعــان  يــوم دون  يــكاد ميــر  ال 
عــىل  عنريتهــا  جــام  املســتوطنني 
وممتلكاتهــم  الفلســطينيني  املواطنــني 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  مــدن  يف 
القمــع  وســائل  مختلــف  ُمســتخدمني 
والرهيــب، تحــت أعــني جيــش االحتــال 

الذين يشّكلون درع حامية لهم.
ومــن الواضــح أن حكومــة االحتــال ُتعطــي 
الرتــكاب  للمســتوطنني  األخــرض  الضــوء 
أبشــع الجرائــم ضــد الفلســطينيني، ضمــن 
الراميــة للســيطرة عــىل األرض  محاوالتهــا 
الفلســطينية مــن جهــة، ودفــع املواطنــني 

إىل الهجرة قرًسا.
ومنذ األيام األوىل من شهر يناير الجاري، 
نفــذ املســتوطنون أكــر مــن 149 اعتــداًء 
بحــق الفلســطينيني أصيــب فيهــا أكــر من 
عــىل  يزيــد  مــا  وحطمــوا  فلســطينًيا،   90

120 سيارة، وفق ما رصدته هيئة مقاومة 

الجدار واالستيطان.
شــهد  أن  بعــد  االعتــداءات  تلــك  وتــأيت 
عــام 2020 املنــرم تصاعــًدا خطــًرا يف 
األرايض  ومصــادرة  االســتيطان  مســتوى 
هجــامت  إىل  إضافــة  عليهــا،  واالســتياء 
كبــرية  بنســب  زادت  التــي  املســتوطنني 
بشــكل  وممنهجــة  حــدة،  أكــر  وأصبحــت 

مختلف عن السنوات املاضية.
الناشــط يف املقاومــة الشــعبية راتــب أبــو 
رحمــة، قــال: إن حكومــة االحتــال ُتعطــي 
بارتــكاب  للمســتوطنني  األخــرض  الضــوء 
املســتمرة  محاوالتهــا  ضمــن  جرامئهــا، 
عــىل  الســيطرة  يف  الوقــت  لكســب 
أبنــاء  وترهيــب  الفلســطينية  األرايض 

الشعب الفلسطيني.
أبــو رحمــة لصحيفــة "فلســطني"،  وأوضــح 
أن هذا الســلوك ليس غريًبا عىل حكومة 

يحاولــون  الذيــن  ومســتوطنيها  االحتــال 
اســتغال وجود نتنياهو يف ســدة الحكم، 
الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  مناشــًدا 
مقاومــة  وخــوض  صمتهــم  عــن  للخــروج 

شعبية يف وجه املستوطنني.
عــن  وتقاعســها  الســلطة  قيــادة  وانتقــد 
توفــري الحاميــة للفلســطينيني أمــام تنامي 
جرائم املســتوطنني التي ترتقي ملســتوى 
مــدن  يف  امُلرتكــب  والعنــف  العــدوان 

الضفة.
وطالــب أبــو رحمــة الســلطة بــرضورة دعــم 
للتصــدي  صمودهــم  وتعزيــز  املواطنــني 
العمــل  فصائــل  داعًيــا  الجرائــم،  لهــذه 
أجــل  مــن  صمتهــا  عــن  للخــروج  الوطنــي 
لنــرة  يهّبــوا  وأن  شــعها،  أبنــاء  مســاندة 

الفلسطينيني بالضفة.
شــؤون  يف  الخبــري  رأى  ذلــك  إىل 
عبــد  الشــعبية  واملقاومــة  االســتيطان 

االحتــال  حكومــة  أن  حنتــش،  الهــادي 
للمســتوطنني  األخــرض  الضــوء  أعطــت 
بارتكاب الجرائم ضد الفلســطينيني، دون 

حسيب أو رقيب.
اســتغلت  لـ"فلســطني":  حنتــش  وقــال 
)إرسائيــل( االنشــغال العاملــي يف مســألة 
االنتخابات الرئاسية يف الواليات املتحدة 
ومحاوالت عزل ترامب واســتعدادات جو 
بايــدن لدخــول البيــت األبيــض، ووجدتهــا 
االســتيطانية  املشــاريع  لتنفيــذ  فرصــة 

وفرض الوقائع عىل األرض.
يتجاهــل  اإلرسائيــيل  اإلعــام  أن  وأوضــح 
إىل  إضافــة  املســتوطنني،  جرائــم  قضايــا 
أن محاكم االحتال ال تتعامل مع شكاوى 
الفلســطينيني، ويســجلونها ضد مجهول، 

رغم توثيق غالبيتها.
وأشار إىل أن سلطات االحتال ُتنفذ هذه 
املامرســات للضغط عىل الفلسطينيني، 

وتــرك  القــرسي  التهجــري  إىل  ودفعهــم 
مدنهم.

الســلطة  قيــادة  فــإن  حنتــش،  وبحســب 
ومحكمــة  الــدويل  املجتمــع  عــىل  ُتراهــن 
ُيجــرّم  قــرار  بإصــدار  الدوليــة  الجنايــات 
العنريــة ضــد  مامرســات املســتوطنني 
ذلــك،  يســتبعد  لكنــه  الفلســطينيني، 
بســبب الفيتــو األمريــي ودعــم الواليــات 

املتحدة امُلطلق لـ )إرسائيل(.
الســلطة  "تحــرك  رضورة  عــىل  وشــدد 
ومطالبــة املجتمــع الــدويل بــرضورة توفــري 
أن  إىل  الفًتــا  للفلســطينيني"،  الحاميــة 
تكــون  املســتوطنني  مامرســات  غالبيــة 
يف مناطق )ج( التي مُينع دخول الســلطة 

إليها.
وبــنّي أنــه "أمــام هــذه امُلعطيــات، مل يبــَق 
عــن  الدفــاع  الفلســطيني ســوى  للمواطــن 

نفسه من هذه املامرسات".

جميــع  توحيــد  بــرضورة  حنتــش،  وطالــب 
لهــا،  برنامــج  ووضــع  الشــعبية  اللجــان 
وتنظيم مظاهرات سلمية عارمة، لتوصيل 
رســالة الفلســطينيني للعــامل أجمع، بأنهم 
يقعــون تحــت احتال، ويتعرضون لجرائم 

ممنهجة.
الجــدار  مقاومــة  "هيئــة  وبحســب 
اعتــداءات  زادت  واالســتيطان"، 
وأخــذت   ،2020 عــام  يف  املســتوطنني 
طابًعا أكر حدة وتنظيام بشكل جامعي، 
يف  الطــرق  مفــارق  رضب  عــىل  وعملــت 

الضفة الغربية".
االعتــداءات  سلســلة  أن  الهيئــة  وذكــرت 
خّلفــت إصابــات يف صفــوف املواطنــني 
زادت  املــايض  العــام  يف  الفلســطينيني 
الخمــس  الســنوات  يف  ُســجل  عــام 
املاضيــة، التــي وصلــت إىل 197 إصابــة، 
بواقــع 957 اعتــداًء نفذهــا املســتوطنون 

يف الضفة الغربية والقدس املحتلتني.
اعتــداءات  فــإن  صلــة،  ذي  ســياق  يف 
عــىل  تقتــر  مل  املســتوطنني 
طالــت  بــل  فحســب،  الفلســطينيني 
حيــث  اإلرسائيليــني،  والجيــش  الرطــة 
أكــدت هيئــة البــث اإلرسائيليــة أن أفــراًدا 
من الرطة والجيش تعرضوا لـ 42 هجمة 

من املستوطنني.
"التاريــخ  إن  ذلــك:  عــىل  حنتــش  وعّلــق 
ُيعيد نفسه، حيث إن هؤالء املستوطنني 
ميثلــون امتــداد املنظــامت اإلرهابية التي 
كانــت ســائدة يف فلســطني عــام 1947، 

فهذه أيديولوجية ثابتة لديهم".
وفلســطينية  إرسائيليــة  تقديــرات  وتفيــد 
يف  مســتوطن  ألــف   650 نحــو  بوجــود 
ورشقــي  الغربيــة  الضفــة  مســتوطنات 
مســتوطنة   164 يف  يســكنون  القــدس، 

و124 بؤرة.

غزة/ جامل غيث:
مــن  فلســطينيان  مســؤوالن  حــذر 
االحتــال  ســجون  إدارة  إقــدام 
األرسى  تطعيــم  عــىل  اإلرسائيــيل 
ضــد  باللقــاح  الفلســطينيني 
وجــود  دون  "كورونــا"،  فــريوس 
وإرشاف لجنــة طبيــة محايــدة عىل 

عملية التطعيم.
منفصلــني  حديثــني  يف  وشــددا 
تطعيــم  أن  عــىل  لـ"فلســطني" 
الجهــات  إطــاع  دون  األرسى 
األرسى  مخــاوف  يثــري  املعنيــة 
يكــون  أن  مــن  املعنيــة،  والجهــات 
الطبيــة  للتجــارب  عرضــة  األرسى 

اإلرسائيلية.
ســجون  إدارة  أعلنــت  وأمــس 
صحيفــة  بحســب  االحتــال، 
ســتبدأ  أنهــا  العربيــة،  "هآرتــس" 
ضــد  باللقــاح  األرسى  بتطعيــم 
مــن  الحــق  وقــت  يف  "كورونــا" 
بعــد  وذلــك  الجــاري،  األســبوع 
االحتــال  أمــن  وزيــر  ســحب  أن 
قــراره  أوحانــا"  "أمــري  الداخــيل 

برفض هذه الخطوة.
إرسائيليــة  إعــام  وســائل  ونقلــت 
الســجون  إدارة  يف  مصــادر  عــن 
األرسى  تطعيــم  ســيتم  إنــه  قولهــا: 
حددتهــا  التــي  لألولويــات  وفقــا 
"دون  اإلرسائيليــة،  الصحــة  وزارة 

التمييــز ضــد الفلســطينيني الذيــن 
وفــق  أمنيــة"،  مبخالفــات  أدينــوا 

تعبريها.
مخاوف األسرى

وحــذر رئيــس هيئــة شــؤون األرسى 
مــن  بكــر،  أبــو  قــدري  واملحرريــن، 
إقــدام إدارة ســجون االحتال عىل 
تطعيــم األرسى دون إرشاف وزارة 
واللجنــة  الفلســطينية،  الصحــة 
الدولية للصليب األحمر، ومنظمة 

الصحة العاملية.
تطعيــم  أن  بكــر  أبــو  وأوضــح 
الجهــات  إطــاع  دون  األرسى 
ومصــدر  نوعيــة  عــىل  املعنيــة 
األرسى  مخــاوف  يثــري  اللقــاح 
ويدفعهــام  املعنيــة،  والجهــات 
للتشــكيك والخشــية مــن أن يكــون 
الطبيــة  للتجــارب  عرضــة  األرسى 
اإلرسائيليــة، والخشــية مــن فاعليــة 

وجودة اللقاح.
األرسى  أعــداد  ارتفــاع  وتوقــع 
املصابني بـ"كورونا" يف الساعات 
جــراء  مــن  القادمــة،  األيــام  أو 
املخالطــني  مــن  العــرات  وجــود 
وعــدم  األرسى،  بــني  للمصابــني 
اإلجــراءات  الســجون  إدارة  التــزام 
تفــي  ملكافحــة  الوقائيــة 

الفريوس.
يعيشــها  أوضاًعــا صعبــة  أن  وأكــد 

عــىل  كبــري  بخطــر  تنــذر  األرسى 
حيــاة األرسى يف ســجن "رميــون" 
تســجيل  ظــل  يف  اإلرسائيــيل 
بالفــريوس،  جديــدة  إصابــات 
األرسى  عــدد  أن  إىل  مشــرًيا 
بدايــة  منــذ  بـ"كورونــا"  املصابــني 
الوبــاء بلــغ حتــى اللحظة نحو 250 

أسرًيا.
الســجون  إدارة  أن  وبــني 
لقمــع  أداة  الوبــاء  اســتخدمت 
األرسى والتنكيــل بهــم، إىل جانب 
الوقائيــة  اإلجــراءات  توفــري  عــدم 
يف  املصابــني  وعــزل  لــألرسى، 
تــردي  فاقمــت  مأســاوية  ظــروف 

أوضاعهم االعتقالية.
رئيــس هيئــة شــؤون األرسى  ودعــا 
العامليــة،  الصحــة  منظمــة 
والصليب األحمر، إللزام االحتال 
رضورة وجــود لجنــة طبيــة محايــدة 
تطعيــم  عمليــة  عــىل  تــرف 
توفــري  االحتــال  وتلــزم  األرسى، 
الرعاية الصحية املناســبة لألرسى 
ومتّدهــم باحتياجاتهــم مــن أدويــة 
ومســكنات ومنظفــات للوقايــة مــن 

"كورونا".
طعوم فاسدة

نــادي  رئيــس  أكــد  الســياق  ويف 
األســري الفلســطيني قــدورة فــارس 
رضورة إرشاف "الصحــة العامليــة" 

و"الصليــب األحمــر"، عــىل عملية 
مــن  والتحقــق  األرسى،  تطعيــم 
التطعيامت املقدمة وأنها صالحة 
رشوط  ووفــق  عاليــة  جــودة  وذات 

الركة املصنعة للقاح.
وأشار فارس إىل أن تطعيم األرسى 
خاصــة  فلســطينيا  مطلبــا  كان 
املصابــني  أعــداد  ارتفــاع  ظــل  يف 
التــزام  وعــدم  "كورونــا"،  بفــريوس 
إدارة الســجون اإلجــراءات الوقائيــة 

ملكافحة تفي "كورونا".
تتخــذ  الســجون  إدارة  أن  وبــني 
بحــق  بالعقابيــة  أشــبه  إجــراءات 
يف  كعزلهــم  املصابــني  األرسى 
األدويــة  توفــري  وعــدم  الزنازيــن، 
املناســب  والطعــام  واملســكنات 
لتعزيــز جهازهــم املناعــي، مؤكــًدا 
أنه ال يتوافر أي أطباء أو مختصني 

يف ســاعات املســاء لاطــاع عــىل 
أوضــاع األرسى املحجوريــن، ومنع 

تدهور أوضاعهم الصحية.   
وتوقــع فارس ارتفاع أعداد األرسى 
فصــل  يف  بـ"كورونــا"  املصابــني 
الشــتاء، من جراء عدم التزام إدارة 
الوقائيــة،  اإلجــراءات  الســجون 
املعنيــة  الجهــات  جميــع  مناشــًدا 
الحاميــة  لتوفــري  الجهــود  لبــذل 
بــكل  وتزويدهــم  للمصابــني، 
بــإرشاف  وتطعيمهــم  احتياجاتهــم 

دويل.
نحــو  االحتــال  ويقبــع يف ســجون 
بينهــم  فلســطيني،  أســري   4300

700 مريــض، منهــم 300 يعانــون 

عــرة  بينهــم  مزمنــًة،  أمراًضــا 
أرسى يعانــون الرسطــان بدرجــات 
متفاوتة، وفق إحصاءات رسمية.

رام الله/ فلسطني:
حذرت هيئة شؤون األرسى واملحررين من خطورة 
تفاقم الوضع الصحي لألســري املصاب بالرسطان 
حســني مســاملة )37 عاًمــا( مــن مدينــة بيت لحم، 

واملوجود يف مستشفى "سوروكا" اإلرسائييل.
وأفادت الهيئة يف بيان أمس، بأن األسري مساملة 
بالســجن  ومحكــوم   ،2002 عــام  منــذ  املعتقــل 
ملــدة 20 عاًمــا، كان يعــاين قبــل عــدة أشــهر آالًمــا 

وأوجاًعا يف البطن.
تكــرث  مل  الســجون  إدارة  أن  إىل  وأشــارت 
ملطالبــه، ومل تعِطــه أي اعتبــار إلجــراء فحوصــات 
طبيــة لــه، األمــر الــذي أدى لتفاقــم حالتــه الصحيــة 

وتدهورها.
وضغوطــات  مناشــدات  وبعــد  أنــه  إىل  ولفتــت 
ُنِقــل ملستشــفى "ســوروكا" إلجــراء  مــن األرسى، 
ثاثــة  نحــو  قبــل  ليتبــني  الطبيــة،  الفحوصــات 
جلســة  وأُعطــي  الــدم،  برسطــان  إصابتــه  أســابيع 

عاج كياموي.

واملحرريــن،  األرسى  شــؤون  هيئــة  وتقدمــت 
اإلفــراج  "للجنــة  القانونيــة  دائرتهــا  عــرب  بطلــب 
املبكــر" التابعــة إلدارة الســجون، بــرضورة اإلفــراج 

عنه، نتيجة صعوبة حالته الصحية.
لعائلتــه  ستســمح  االحتــال  ســلطات  أن  وذكــرت 

بزيارته داخل املستشفى يف األيام املقبلة.
إدارة  واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  لــت  وحمَّ
الكاملــة عــن صحــة  ســجون االحتــال املســؤولية 
األســري مســاملة، وطالبت املؤسســات الحقوقية 
واإلنســانية بالتدخــل العاجــل لإلفــراج عــن األســري 

مساملة.
ســجون  داخــل  املــرىض  األرسى  عــدد  أن  يذكــر 
حالــة   12 منهــم  مريــض،   700 بلــغ  االحتــال 

مرضية مصابة بالرسطان.
نتيجــة   2020 عــام  4 شــهداء أرسى يف  وارتقــى 
سياســة اإلهــامل الطبــي بحقهــم، وهم: نــور الدين 
الخطيــب،  داوود  الغرابــيل،  ســعدي  الربغــويث، 

كامل أبو وعر.

القدس املحتلة–غزة/ يحيى اليعقويب:
كاٌب بوليســية وجنــوٌد إرسائيليون 
يتســللون يف الخفــاء فــوق أســطح 
البلــدة  يف  املتاصقــة  املنــازل 
القدميــة مبدينــة القدس املحتلة، 
بســتاره  الليــل  انتصــف  وحينــام 
عبــد  الطفــل  جلــس  الحالــك، 
الرحمــن الــذي مل يتخــطَّ السادســة 
عــرة مــن عمــره فــوق ســطح منزلــه 

يتناول العشاء مع أصدقائه.
وعــىل وقــع كمــني محكــم ُفتــح معــه 
بــاب البيــت مــن األســفل، انقضت 
القــوة العســكرية مــن ســطح املنزل 
األعــىل لتقــرب القــوة اإلرسائيليــة 

املهاجمة من "عبد الرحمن".
طفلهــا  أن  والدتــه  تصــدق  مل 
االحتــال،  هــدف  هــو  املريــض 
القــوة  هــذه  كل  ألجلــه  وأرســل 
فمنــذ  بالســاح،  املدججــة 
لتحقيقــات  يخضــع  أســبوعني 

مكثفة يف الزنازين العسكرية.
ونظــرًّا لحالتــه الصحية ومعاناته مع 
مــرض الســكري، تعالــت األصــوات 
حياتــه  بإنقــاذ  املطالبــة  الحقوقيــة 

واإلفراج عنه.
أربع ساعات

الجنــود  كان  الليلــة،  تلــك  "يف 
يلتفــوا  مل  بقــوة،  طفــيل  يدفعــون 
إىل نداءاتــه يل: "ميــا بــدي أرشب 
تعبــه  إىل  يلتفتــوا  ومل  مــي"، 
بـــ  املزمــن  مرضــه  نتيجــة  وضعفــه 

"السكري".
قابلنــي الضابــط بكلــامت مســتفزة 
حينــام كنــت أحــاول االتصــال عــىل 
اإلســعاف  "تحلميــش  اإلســعاف: 
يوصلــك"، وقــد صدق قوله، فبعد 
أربــع ســاعات جــاءت "اإلســعافات 

اإلرسائيلية" وقد فات األوان، ألين 
طفــيل اقتيــد إىل زنازيــن التحقيــق 
يف مركــز "املســكوبية"، عــرب طرف 
والدتــه  تــروي  الهاتــف  ســامعة 

التفاصيل لصحيفة "فلسطني".
ويف داخــل زنزانــة التحقيــق ارتفــع 
منســوب قيــاس الســكر إىل 650، 
للمشــفى،  الرحمــن"  "عبــد  ل  فُحــوِّ
مشهد جاثم عىل فم األم "ذهبت 
عــىل  مقيــًدا  فوجدتــه  للمشــفى 
شــاحب،  مصفــر  بوجــه  الرسيــر، 
حينهــا طلــب الطبيــب اإلرسائيــيل 
يف مستشفى "هداسا عني كارم" 
عدم مغادرة عبد الرحمن املشفى 
قبــل ثاثــة أيــام، ألن حالتــه خِطــرة 
أو  املــوت  مرحلــة  إىل  يصــل  وقــد 

قد  تتعطل أجزاء بجسده".
اعتقــال  منــذ  مضيــا  أســبوعان 
املحامــي  مينــع  الرحمــن،  عبــد 
مــن زيارتــه، مينــع أهلــه مــن ســامع 
صوتــه، تســتحرض والدتــه مشــهًدا 
املحاكمــة:  جلســات  إحــدى  مــن 

يف  اإلرسائيليــة  القاضيــة  "قــررت 
إرســال  التاليــة  املحاكمــة  جلســة 
رأت  حينــام  للمشــفى  طفــيل 
الخطــر؛  ووضعــه  الطبيــة  التقاريــر 
االحتــال  مخابــرات  أجهــزة  لكــن 
التــي  القاضيــة  قــرار  رفضــت 

خضعت يف النهاية".
تســأل  لطبيــب؟"،  "حولــوك 
القاضية "عبد الرحمن" يف جلسة 
أن  فأخربهــا  ذاتهــا،  املحاكمــة 
ضبــاط االحتــال مل يحــرضوا طبيًبا 
جعلــوه  فعلــوه  مــا  وكل  للســجن، 
ــا مــع شــخص عــرّف  يتحــدث هاتفيًّ
والدتــه  تعلــق  طبيــب،  أنــه  نفســه 
ساخرة: "كيف بده الطبيب يعرف 
حالتــه عــىل التلفــون، وهــو محتــاج 
كتــري  ألنــه  وســكر،  دم،  فحــص 

تعبان".
"مل  بداخلهــا:  الغضــب  تجمــع 
فقاطعــوه،  إجابتــه  يكمــل  يدعــوه 
إبــر  يعطــوه  مل  أنهــم  وتبــني 
كل  عنــه  ومينعــون  "األنســولني" 

أنــه معتقــل  يشء، واألمــر األدهــى 
يف زنازين عزل انفرادي منذ أربعة 

عر يوًما".
15 ساعة تحقيق

تلــك،  املحاكمــة  جلســة  بعــد 
"عبــد  االحتــال  قــوات  أعطــت 
مــن  كبــرية  كميــة  الرحمــن" 
"األنســولني" لخفض نسبة السكر، 
 15 مــدة  التحقيــق  لغرفــة  وأدخــل 
مريــض  "قــارص  متواصلــة،  ســاعة 
الــدويل  القانــون  مينــع  بالســكري 
وشــبح  لتحقيــق  يتعــرض  اعتقالــه، 
مقهــورة  كلــامت  متواصــل"، 

خرجت من فم األم.
رؤيــة  األم  اســتطاعت  واحــدة  مــرة 
شــاهدته  بعدمــا  يتحــدث  طفلهــا 
فاقــد  وقتهــا  وكان  املشــفى،  يف 
الوعــي، تســتحرض صورتــه، "رأيــت 
التعــب،  شــديد  منتفًخــا  وجهــه 
وكأنــه ليــس طفــيل عــرب شاشــة يف 

جلسة املحاكمة.
لكــن القاضية اإلرسائيلية رأته رؤية 

مشــاعري  تســتفز  وهــي  مختلفــة 
وكأن قلبهــا مــن حجــر: "هــي ابنــك 
مــش مريــض" ثــم واصلت كامها: 
بيعمــل  ليــش  مريــض  هــو  "طاملــا 
أعامل تخريبية" رغم أنهم يعلمون 
الكامــريات–  أظهرتــه  مــا  –حســب 
جنــود  مبواجهــة  يشــارك  مل  أنــه 
االحتال، وكان يقف أمام املنزل.

يقــع  الــذي  البشــيتي  عائلــة  منــزل 
قــرب املســجد األقــى، مل يســلم 
تقــدر  املتكــررة،  االعتقــاالت  مــن 
مــرات  عــدًدا  الرحمــن  عبــد  والــدة 
اعتقــال،  مــرة   20 بنحــو  اعتقالــه 
فــه عــدة أيــام ســوى  جلهــا كان ُيوقِّ
املــرة األخــرية املعتقــل فيهــا منــذ 
أســبوعني، وهي تناشــد كل ضمري 
وحاميــة  طفلهــا  حيــاة  بإنقــاذ  حــر 

أبناء القدس املحتلة.
الرحمــن" املعتقــل  "عبــد  يكــن  مل 
فشــقيقه  أوالدهــا،  مــن  الوحيــد 
اعتقــل  عامــا(   20( هشــام  األكــرب 
عامــني،  قبــل  كامــل  عــام  ملــدة 
أشــهر،  أربعــة  منــذ  معتقــل  واآلن 
عرّضتــه  مســتعربة،  قــوة  وجــاءت 
وكذلــك  واعتقلتــه،  مــربح  لــرضب 
شــقيقهم حاتم )17 عاما( يتعرض 

لاعتقال.
وبشأن سبب كل هذه االعتقاالت، 
طــارت ضحكــة مــن فم األم ممزوجة 
مــن  االعتقــاالت  "أغلبيــة  بحــرسة 
نعيــش  فقــط  ألننــا  ســبب،  دون 
بداخــل املســجد األقــى يريــدون 
أن نــرك البيــت ونرحل، فينغصون 
حياتنا بأوالدنا لدفعنا إىل الرحيل، 
فمــن شــاهد فيديوهــات كامــريات 
التصويــر تثّبــت أن عبــد الرحمن مل 

يشارك بالتظاهرات".

ا في العزل االنفرادي  يقبع حاليًّ
عبد الرحمن البشيتي.. طفل مريض بـ"السكري" اعتقله االحتالل 20 مرة

عبد الرحمن البشيتي
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ما قل ودل
د. وائل المناعمة

إعالن عن طرح عطاء رقم 2021/2
حفر وإنشاء بئر مياه 

تعلــن مؤسســة رحمــة حــول العــامل – مكتــب فلســطني عــن طــرح عطــاء رقــم 
2021/2 م. حفــر وإنشــاء بــر ميــاه فعــى الراغبــني يف رشاء العطــاء مراجعة 

مؤسســة رحمــة حــول العــامل، غــزة – شــارع الريمــوك – مقابــل مديرية الرتبية 
والتعليــم، الســتالم كراســة العطــاء، ابتــداًء مــن يوم االثنــني املوافق 18 يناير 
2021. من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرًا مقابل مبلغ 

وقــدره $50، علــًا بــأن آخــر موعــد لتســليم كراســة العطــاء بالظــرف املختــوم 
يوم االثنني املوافق 25 يناير 2021 م. الساعة الحادية عرشة صباحًا، عى 

أن تفتح املظاريف الساعة الثانية عرشة يف نفس اليوم.
لالستفسار هاتف/ 2836600  جوال 0592600736

مالحظات هامة:
1. تقدم األسعار بعملة الدوالر األمرييك وتشمل رضيبة القيمة املضافة.

2. املؤسسة غري ملزمة بأقل األسعار.

3. من حق املؤسسة إلغاء العطاء من دون إبداء األسباب.

4. من حق املؤسسة تجزئة العطاء.

5. تكلفة اإلعالن يف الصحيفة عى من يرسو عليه العطاء.

6. يجب عى املورد االلتزام بالرشوط العامة والخاصة للعطاء.

7. يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــني مقــداره %5 مــن قيمــة 

العطاء عى شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك باملبلغ ويكون ساري املفعول 
ملدة 30 يوما.

8. األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 30 يوما من تاريخ تقديم العطاء.

9. يجب تقديم فاتورة رضيبية وخصم منبع.

10. أيام العمل يف املؤسسة من األحد وحتى الخميس.

دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دائرة العطاءات املركزية / وزارة االشغال العامة واالسكان

دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دائرة العطاءات املركزية / وزارة االشغال العامة واالسكان

دولة فلسطين - وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشؤون المالية

دائرة المشتريات – غزة
للــرشوط  تبعــًا  عطــاء  طــرح  عــن  املشــرتيات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  تعلــن   .1

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

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

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

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.

رقم اسم العطاء
العطاء

ساعة فتح 
املظاريف

توريــد وتركيــب معــرش انتظــار المرضــى 
الجنوبــي  المدخــل  الخارجيــة  للعيــادة 

بمجمع الشفاء الطبي
/10
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 11:00

صباحًا
3. زيــارة املوقــع ملعاينــة املــكان يــوم االحــد املوافــق 2021/01/24 الســاعة العــارشة 

صباحًا بالتواصل مع املهندس املختص م. زياد أبو حميدان جوال رقم 0599282904.
4. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي االســالمي أو بنــك االنتــاج 

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

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

6. أجرة اإلعالن عدد )2( عى من يرسو عليه العطاء.

7. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبــة )رضيبــة الدخــل /الرضيبــة املضافة/

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

9. لالستفســار يرجــى التواصــل عــى هاتف رقــم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 

املوقع االلكرتوين لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لالطالع عى كراسة العطاء.

تخوفات مشروعة
ينظر الشــعب الفلســطيني بعني التفاؤل بعد إصدار رئيس الســلطة 
االنتخابــات  إجــراء  إىل  فيــه  دعــا  الــذي  املرســوم  عبــاس  محمــود 
الترشيعيــة والرئاســية وإعــادة تشــكيل املجلس الوطني الفلســطيني 
يف الشــهور القادمــة، بعــد طــول انتظار اســتمر أكــر من عرشة أعوام، 
تعطلــت فيهــا االنتخابــات وانتهــت الرشعيــات وأصبحــت بحاجة إىل 
إعــادة تجديــد مــن الشــعب الفلســطيني صاحــب الرشعيــة والواليــة 

الحقيقية.
ويف هــذا املضــار تقفــز لدينــا العديــد مــن التســاؤالت والتخوفــات 
الذهــاب  قبــل  عنهــا  واملســبقة  الواضحــة  اإلجابــة  مــن  بــد  ال  التــي 
لالنتخابــات؛ حتــى نحافــظ عــى هــذا املولــود الفلســطيني، ليبقــى 
األمــل والتفــاؤل حــارًضا بــني أبنــاء شــعبنا، ونســتطيع املــرور مــن أزمــة 

ت بقضيتنا وشعبنا كثرًيا. االنقسام التي أرضَّ
بنتائــج  لالعــرتاف  الضامــن  مــا  هــي:  التســاؤالت  هــذه  أوىل  ولعــل 
االنتخابــات والتعــاون اإليجــايب للتســليم للفائــز دون منغصــات كــا 
انتخابــات حقيقيــة  الوصــول إىل  مــا جديــة  ثــم  الســابق؟  حــدث يف 
التنفيذيــة  اللجنــة  تشــكيل  إلعــادة  الفلســطيني  الوطنــي  للمجلــس 
الــكل  لتمثــل  لهــا  االعتبــار  وإعــادة  الفلســطينية  التحريــر  ملنظمــة 

الفلسطيني وتكون املظلة الحقيقية لشعبنا يف كل مكان؟
والضفــة  غــزة  يف  الفلســطينية  باملحاكــم  االعــرتاف  مــدى  مــا  ثــم 
الغربيــة مــن جميــع األطــراف، وعــدم الطعــن يف أحكامهــا كــا حــدث 
يف االنتخابــات املحليــة عــام 2017م مــا أدى إىل إلغائهــا بقــرار مــن 
حكومــة  إىل  بحاجــة  املرتقبــة  االنتخابــات  أن  كــا  عبــاس،  الرئيــس 
فلسطينية واحدة تستطيع أن تنظم وترشف عى العملية االنتخابية 
بســبب  عنهــا  غنــى  يف  نحــن  مناكفــات  يف  الدخــول  دون  برمتهــا 
لحريــة  الضانــات  توفــر  مــن  بــد  ال  كذلــك  املرجعيــات،  اختــالف 
أو  دون مالحقــة  االنتخابيــة  الحمــالت  ومارســة  واالقــرتاع  الرتشــيح 

تضييق من أي جهة. 
إضافــة إىل رضورة إطــالق رساح املعتقلــني السياســيني مــن ســجون 
األجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربية إلشــاعة جو من التفاؤل الحقيقي 

والبدء باستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام.
ويبقــى الســؤال الكبــري، وهــو مــا الضامــن النتخابــات حــرة ونزيهــة يف 

مدينة القدس بعيًدا عن مالحقة ومضايقة االحتالل الصهيوين؟
مــا طرحتــه مــن أســئلة وتخوفــات تبقــى قامئــة ومرشوعــة حتــى نجــد 
لهــا إجابــات وحلــول شــافية مرضيــة لشــعبنا، يك ال يصــاب بإحبــاط ال 
قدر الله، كا حدث يف مرات سابقة، فالشعب الفلسطيني ينتظر 
ويبــدأ مبــرشوع  لألبــد  االنقســام  صفحــة  فيهــا  يطــوي  التــي  اللحظــة 
وطني متكامل من أجل استعادة حقوقه وإنهاء االحتالل الصهيوين.  مرىض عالقون يف مرص يناشدون رضورَة فتح معرب رفح الربي

وكيل وزارة األوقاف د. عبد الهادي األغا في حوار مع "فلسطين":
إقامة صالة الجمعة مرهونة بالحالة الوبائية وال أفق الستئناف »موسم العمرة«

نواب الوسطى يناقشون قضايا 
املواطنني مع مدير املباحث

دير البلح/ فلسطني:
ناقــش نــواب كتلــة التغيــري واإلصــالح الربملانية قضايــا املواطنني مع 

مدير مباحث الوسطى يف جهاز الرشطة محمود البيومي.
بالجهــود  أمــس،  املباحــث  مكتــَب  زيارتهــم  يف  النــواب  وأشــاد 
التــي تبذلهــا املباحــث العامــة يف متابعــة قضايــا املواطنــني وحــل 

قضاياهم.
وطرح النواب بعض القضايا العالقة الخاصة التي تتعلق باملواطنني 

من أجل متابعتها والسعي لحلها.
وأطلــع البيومــي وفــد النــواب عى أهــم إنجازات جهاز املباحث رغم 

قلة اإلمكانات املتاحة، مؤكًدا متابعته لكل القضايا املطروحة.

غزة/ محمد أبو شحمة:
ناشد عدد من املرىض العالقني السلطات املرصية 
رضورة فْتــح معــرب رفــح الــربي وإنهــاء معاناتهــم بعــد 
ُمــي ثالثــة أشــهر عى إقامتهــم يف القاهرة، وإنهاء 

فرتة عالجهم.
أحاديــث  يف  مبــرص،  متواجــدون  مــرىض  وأفــاد 
منفصلــة مــع صحيفــة "فلســطني"، بأنهــم ميــرُّون يف 
ظــروف صعبــة للغايــة يف ظــل اســتمرار إغــالق معــرب 

رفح، وعدم وجود أخبار عن قرب فتحه.
يف  للعــالج  ذهــب  الــذي  ناجــي  عــيل  املريــض 
القاهــرة،  بالعاصمــة املرصيــة  فلســطني  مستشــفى 
بعــد حصولــه عــى تحويلــة طبيــة مــن وزارة الصحــة، 
أكــد أنــه أنهــى فــرتة عالجــه مــن الشــهر األول لوجــوده 

يف مرص.

العالقــني  "نحــن  هاتفــي:  اتصــال  عــرب  ناجــي  وقــال 
تجاهــل  ظــل  يف  صعبــة  إنســانية  أوضاًعــا  نعيــش 

معاناتنا ونفاد أموالنا".
وأشــار إىل أن ظروفهــم املعيشــية يف مــرص دفعتهــم 
لالســتدانة من أشــخاص متواجدين هناك إىل حني 

فتح معرب رفح.
وأضــاف ناجــي: ذهبنــا إىل الســفارة الفلســطينية يف 
القاهــرة وقالــوا لنــا: ال توجــد معلومــات لدينــا حــول 
فتــح املعــرب، فطلبنــا منهــم مســاعدة مالية لنســتطيع 

إكال العيش يف مرص، "فكان األمر مجرد وعود".
وال يزال املريض هاين حدايد عالًقا يف مرص وسط 
بعــد  الحيــاة  متطلبــات  وتوفــري  العيــش  يف  معانــاة 

انتهاء فرتة عالجه يف أحد املستشفيات.
وقــال حدايــد: خرجنــا عرب معــرب رفح بعد فرتة طويلة 

بالخــارج  العــالج  مــن االنتظــار واإلجــراءات يف دائــرة 
املستشــفيات  أحــد  يف  تحويلــة  عــى  وحصولنــا 

املرصية.
وأشــار إىل أن املــرىض بحاجــة إىل راحــة واســتقرار 
انتهــاء فــرتة عالجهــم، غــري أن اســتمرار إغــالق  بعــد 
املعرب يسبب ضغوٍط نفسية لهم، وهو ما يزيد من 

األعباء الصحية عليهم.
وناشــد حدايد الســلطات املرصية برسعة فتح معرب 
أو  املــرىض،  خاصــة  العالقــني  معانــاة  وإنهــاء  رفــح 
"إعداد قامئة بأساء املرىض العالقني داخل مرص، 
ا"، وفق  والساح لهم بالعودة إىل قطاع غزة استثنائيًّ

قوله.
ومل يكــن حالــة املريــض محمــد شــاهني بأفضــل حاٍل 
جراحيــة  عمليــة  أجــرى  بعدمــا  وحدايــد،  ناجــي  مــن 

داخل مستشفى فلسطني.
ووصــف شــاهني أوضــاع املــرىض العالقــني يف مرص 
بالصعــب جــًدا، إذ يتواصلــون مــع أهاليهــم يف غــزة 
مــن أجــل تحويــل أمــوال لهــم لتوفــري الطعــام ومــكان 

للعيش".
وناشــد الســلطات املرصيــة بــرضورة فتــح معــرب رفــح 
يف أرسع وقــت وإنهــاء معانــاة العالقــني، خاصــة أن 

أغلبهم مرىض.
وفتحــت الســلطات املرصيــة معــرب رفــح الــربي آخــر 

مرة يف نوفمرب املايض، يف كال االتجاهني.
ويعد معرب رفح الربي املنفذ الوحيد للمواطنني يف 
غزة إىل العامل الخارجي، إضافة إىل أنه رشيان حياة 
للعديد من القطاعات، سواء الطالب أو املرىض أو 

حتى رشكات السياحة والسفر.

غزة/ حاوره يحيى اليعقويب:
أكــد وكيــل وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة يف غــزة د. 
عبــد الهــادي األغــا أن وزارتــه وجهــت كتاًبــا لخلية "األزمة 
العليا" بشــأن الســاح بإقامة صالة الجمعة يف مســاجد 
أنهــا قدمــت يف  الوقــت ذاتــه إىل  القطــاع، مشــرًيا يف 
العام املايض مشــاريع إغاثية بقيمة 10 ماليني دوالر، 
وخرَّجــت 430 حافًظــا للقــرآن الكريــم، وقطعت "شــوًطا 

كبرًيا" يف إعار املساجد املدمرة.
مــع صحيفــة "فلســطني"،  األغــا يف حــوار خــاص  وقــال 
بــؤرة لتفــي فــريوس  أمــس: إن "املســاجد مل ُتشــكل 
حالــة  واصًفــا  القطــاع"،  يف  املواطنــني  بــني  "كورونــا" 

التزام اإلجراءات الوقائية فيها بـ"العالية جًدا".
صالة الجمعة

ضــوء  يف  تقــام  أن  ميكــن  الجمعــة  صــالة  أن  وأوضــح 
وتراجــع  باســتقرار  يتعلــق  األول  رئيســني؛  محدديــن 
املنحنــى الوبــايئ، والثــاين التــزام املصلــني اإلجــراءات 
قــراٍر  قــد تذهــب خليــة األزمــة التخــاذ  الوقائيــة، وعليــه 
بفتــح املســاجد أمــام صالة الجمعة اســتثناًء يومي حظر 

التجوال.
األزمــة  لخليــة  توصيــة  "وجهــت  الــوزارة  أن  وأضــاف 
العليــا أن املعطيــات تظهــر التــزام املصلــني اإلجــراءات 
الوقائية وتسمح بإقامة صالة الجمعة، وبقيت مؤرشات 
املنحنــى الوبــايئ عنــد خليــة األزمــة، إذا ثبت االســتقرار 
أو الرتاجــع قــد نذهــب لصــالة الجمعــة وفــق جملــة مــن 

الضوابط".
وأشــار إىل أن الفكــرة معمــول بهــا يف األردن وتركيــا بــأن 
ُيــْؤذن للمواطنــني الخــروج مــن بيوتهــم ألداء الصــالة يف 
مســاجد أحيائهــم، مؤكــًدا أن وزارتــه معنيــة بنجــاح حظــر 
بفــريوس  اإلصابــات  عــدد  تقليــص  أجــل  مــن  التجــوال 

"كورونا".
وظائف جديدة

وعن تعيينات وظائف العاملني مبجال الشؤون الدينية، 
ذكر األغا أن وزارة األوقاف ستعني خالل العام الجاري، 
250 موظفــا مبجــال الشــؤون الدينيــة )96 شــؤون دينية 

رجــال، ومثلهــم خدمــات مســجدية رجــال، و38 شــؤون 
دينية نساء، و20 موظفا من أصحاب تخصصات إدارية 
وبرمجية ومحاسبة وسكرتارية(، وهي التعيينات األوىل 

منذ عام 2014م.
وبشــأن انعــكاس جائحــة "كورونــا" عــى خطــط تحفيــظ 
كان  الجائحــة  تأثــري  أن  األغــا  أوضــح  الكريــم،  القــرآن 
"متدنًيــا"، حيــث اســتبدلت وزارتــه الحلقــات الوجاهيــة 
باإللكرتونيــة التــي انتســب إليهــا مــا يزيد عى %60 من 

الطلبة.
وأشار إىل أنه جرت العادة أن ُتخرج الوزارة 500 حافظ 
ســنوًيا لكتــاب اللــه، لكنهــا يف العــام املــايض خرجــت 
430 حافًظــا، ونظمــت دورات تــالوة وتجويــد ومقــارئ 

قرآنية ودورات األسانيد والدورات التأهيلية إلكرتونًيا.
وإعــار  صيانــة  ملوضــوع  األوقــاف  وزارة  وكيــل  وتطــرق 
يف  كبــريا  شــوطا  قطعــت  الــوزارة  إن  قائــاًل  املســاجد، 
إعــار املســاجد التــي دمرهــا االحتــالل يف عــدوان عــام 
إعــار  تــم  "إذا  110 مســاجد،  البالــغ عددهــا  2014م 

معظمهــا وتبقــى نحــو ســتة عــرش مســجًدا وضعــت عــى 
جدول أولويات الوزارة العام الجاري".

بصيانــة  كبــريا  اهتامــا  تــويل  الــوزارة  أن  إىل  ولفــت 
املســاجد، وتنفــق أكــر مــن مليــون شــيكل ســنوًيا عــى 

إرشاك  إىل  العــام  هــذا  تتجــه  أنهــا  موضًحــا  صيانتهــا، 
املجتمع املحيل يف رعاية املساجد، إذ أمتت معظم 
الرتتيبــات إلطــالق مشــاريع ووقفيــة لــكل مســجد ولجنــة 

تدير شؤونه.
موسم الحج والعمرة

وردا عى سؤال "فلسطني" حول إمكان استئناف موسم 
العمــرة يف قطــاع غــزة، قــال وكيــل وزارة األوقــاف: إنــه "ال 
اللحظــة،  حتــى  العمــرة  رحــالت  الســتئناف  أفــق  يوجــد 
واملعطيــات"،  املركبــات  مــن  جملــة  فيــه  واملوضــوع 
حيــث غــريت الجائحــة كل الرتتيبــات لذلــك، خاصــة مــع 

عدم وصول اللقاح الخاص بفريوس كورونا.
الســفر  طريــق  هــي  األخــرى  "املســألة  األغــا:  وأضــاف 
والحاجــة إىل بروتوكــول مــع مــرص، وهــو مل يتــم نتيجــة 
نتيجــة  الســفر  أســعار  ارتفــاع  إىل  مشــرًيا  الجائحــة"، 

ترتيبات أقرتها اململكة العربية السعودية.
وعــن اســتثناء مدينــة غــزة مــن قرعــة الحــج هــذا العــام، 
مــن  غــزة  قطــاع  محافظــات  معظــم  دور  أن  األغــا  أوضــح 
انتهــى،  2013م  عــام  أجريــت  التــي  الوطنيــة  القرعــة 
وبقيــت أعــداد خاصــة مبدينــة غــزة، الفًتــا إىل أن "غــزة 
أمــا  الرئيســة،  القرعــة  مــن  وأكــر  حصتهــا  تســتويف 
املحافظات األخرى لجأنا إلجراء قرعة مؤقتة لهذا العام 

ليكــون لهــا نصيــب من حجاج هذا العام، البالغ عددهم 
2008 حجاج".

خطة ومشاريع استثمارية
أمتــت  األوقــاف  وزارة  أن  األغــا  أكــد  آخــر  جانــب  مــن 
خطتهــا االســرتاتيجية ووضعــت رؤيــة للنهــوض بالــوزارة 
إىل  مشــرًيا  القطاعــات،  كل  يف  ومؤثــرة  فاعلــة  لتكــون 
أنهــا ســترشع يف تنفيــذ جملــة مــن املشــاريع خالل عام 

.2021

سيشــهدها  جديــدة  اســتثارية  رؤيــة  هنــاك  أن  وبــني 
القطــاع، بتفعيــل املشــاريع املتعطلــة ســابًقا، واملرشــح 
فلســطني  مبيــدان  تجــاري  مركــز  إنشــاء  مــرشوع  فيهــا 
"الســاحة" وســط مدينة غزة، الذي قد يســتغرق تجهيزه 

عاما ونصف العام.
وذكــر أنــه ســينطلق خــالل العــام الجاري إنشــاء أكرب مول 
مــن  أربعــة دومنــات،  عــى مســاحة  القطــاع  تجــاري يف 
ســتقدم  التــي  األوقــاف  وزارة  بــني  رشاكــة  عقــد  خــالل 
قــد يســتغرق مــن عامــني إىل  الــذي  األرض ومســتثمر، 

ثالثة أعوام.
ســتنفذها  التــي  املشــاريع  بعــض  األغــا  واســتعرض 
الــوزارة، منهــا مــرشوع وقفيــة لــكل مســجد كعقــارات أو 
محــالت ومراكــز تجاريــة أو مركبات، بهدف توفري الدعم 
املــايل للمســاجد، فضــال عــن مشــاريع أخــرى كالدعــوة 

اإللكرتونية وتطوير األداء فيها، وإعادة هيكلة الوزارة.
التعليــم الرشعــي،  الــوزارة رؤيــة لتطويــر  لــدى  وأكــد أن 
املنهــاج  بتطويــر  يتعلــق  فيــا  كبــرية  قفــزات  وهنــاك 
والبيئــة والــكادر التعليمــي، ورفع معدل القبول للوصول 
للمــدارس املوهوبــني الرشعية، فضال عن برنامج خاص 

بالقضاء، ودبلوم دراسات رشعية لغري املختصني.
ولفــت إىل أن الــوزارة قدمــت مســاعدات بقيمــة 10.5 
نحــو  منهــا  اســتفاد  املحتاجــني  للفقــراء  دوالر  ماليــني 
ُقدمــت  املســاعدات  أن  مبيًنــا  شــخص،  ألــف   450

بأشــكال متعــددة، كطــرود وســالل غذائيــة ومســاعدات 
إيــواء  ملــرشوع  إضافــة  بيــوت،  وإعــار  وترميــم  نقديــة 

األيتام يف عرش شقق سكنية. 

منا مساعدات بـ10 ماليني دوالر  قدَّ
وخرَّجنا 430 حافًظا لكتاب الله يف 2020 

استثناء مدينة غزة من قرعة الحج
"املؤقتة" الستيفائها حصتها لهذا العام

عبد الهادي األغا              )تصوير/ محمود أبو حصرية(
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

مــن أقنعهــا، بــأن مــروع اإلخــوان املســلمني يشــّكل خطــًرا وجودًيــا عليهــا 
وهــي تنتهــج سياســات متالحقــة وصادمــة يف هــذا اإلطــار، أقــل مــا ميكــن أن 

توصف به بأنها كمن يطلق النار عىل قدميه أو يسجل أهداًفا يف مرماه.
ليــس األمــر متعلًقــا بجملــة املصالــح اإلســراتيجية للمملكــة التــي قــد يحتــج 
مــن  العالقــة  ومــا متليــه  بأمريــكا  الوثيقــة  كثــرون، وخصوًصــا عالقتهــا  بهــا 
سياســات، ذلــك أن بعــض الــدول التــي لهــا مثــل هــذه العالقــة )مثــل تركيــا 
الحيــة  الحــركات  تجــاه  نفســها  الســعودية  السياســات  تنتهــج  مل  وقطــر( 
السياســة  هــذه  تبــدو  وال  اإلســالمية،  وخصوًصــا  األمــة،  داخــل  والفاعلــة 
االســتئصالية مدفوعــة فقــط بالرغبــة يف تقديــم قرابــني حســن النيــة لكيــان 
االحتــالل طمًعــا يف حاميتــه خــالل أيــة مواجهــة قادمــة مع إيــران، إمنا واضح 
عــىل  )فكــرًة ومدرســة( خطــر  اإلخــوان  بــأن  مقتنعــة  الســعودية  الســلطة  أن 
مــروع الحكــم امللــي يف الســعودية، لذلــك مــا تــزال سياســات اململكــة 
متصاعدة تجاه اإلخوان، وهو أمر نراه يف اإلجراءات القمعية عىل األرض، 

كام يف تعبرات اإلعالم والدراما الخليجية املمولة سعودًيا وإماراتيا.
لــدى  التغيــر  مجــاالت  ضمــن  يكــن  مل  الســعودي  الحكــم  نظــام  أن  ورغــم 
اإلخــوان، ومل يســجل التاريــخ محاولــة إخــالل واحــدة بهــذا النظــام مــن أي 
أقامــوا يف اململكــة  الذيــن  كــوادر اإلخــوان عــىل اختــالف جنســياتهم  مــن 
منــذ عقــود، إال أن موجــة الربيــع العــريب قبــل عــر ســنوات دفعــت اململكة 
إجــراءات  تتخــذ  أن  إىل  ملكهــا  نظــام  عــىل  الخشــية  بهواجــس  املســكونة 
انقالبيــة صادمــة واســتئصالية ضــد التيــار الــذي مل ينازعهــا امللــك يوما، بل 
جعلتــه مســؤواًل عــن التطــرف لــدى حــركات الســلفية الجهاديــة التــي تعــادي 
مدرســة  مــن  ينحــدر  ال  الحــركات  هــذه  فكــر  أن  رغــم  الســعودية،  الســلطة 

اإلخوان، بل من الفكر الوهايب، وهو سعودي املنشأ والرعاية.

أن  ذلــك  ومعنــى  الربــاط،  قمــة  يف  اعتمــدت  التــي  الســعودية  الخطــة  يف 
املقاومة أصاًل سياســية، ولكن الظروف هي التي جمعت الجناح الســني مع 
الجناح الشيعي، وما دامت القضية عاجلة وهي مقاومة اإلجرام الصهيوين، 
فــإن املقاومــة لهــذا اإلجــرام متتــد لتشــمل كل األطيــاف العامليــة وكل األحرار 
الذين ينكرون توحش )إرسائيل( يف املنطقة، فاملقاومة مروعة ما دامت 
)إرسائيل( متوحشة، وأعتقد أن املقاومة سوف تستمر ما دامت "إرسائيل" 

تريد الهيمنة عىل كل املنطقة.
وأن  العــرب،  ضــد  إيــران  مــن  تؤمتــر  املقاومــة  أن  هــي  الثالثــة:  األســطورة 
الســعودية تقــود العــرب بالدفــاع عــن الهويــة العربيــة للمنطقــة ضــد الفــرس، 
والصحيح أن السعودية تقود العرب للتطبيع مع )إرسائيل(، وقد حّلت محل 
مــر وليســت هنــاك مشــكلة بينهــا وبــني إيران، املشــكلة األساســية هي بني 
املروع اإليراين واملروع الصهيوين، وكالهام يتصارع عىل الهدف نفسه 
وهو جثة العرب، وبذلك فإن األموال والجهد اللذين أنفقتهام السعودية يف 
ا متامسًكا  اليمن وسوريا ومع ترامب واالبتزاز، كان ميكن أن يقيم عامًلا عربيًّ
ا ال مجال فيه للراع بني املروعات اإلقليمية، فقد ســعت الســعودية  قويًّ
والعــراق إىل عــزل مــر، ولكــن كليهــام فشــل يف قيــادة العــامل العريب، وال بد 
أن يفهموا أن مر هي البداية والنهاية، وأنها هي الوحيدة القادرة واملؤهلة 
الحتضــان العــامل العــريب بصفــة جديــة، وليــس كرتونية كام حــدث يف العقود 
الســابقة، ولذلــك تحــرص )إرسائيــل( عــىل أن تظــل مــر ىف خلفيــة الصــورة، 
وأن يتقدم الجميع عليها متهيًدا اللتهام الخليج بعد رحيل مر من الساحة 

اإلقليمية.
األســطورة الرابعــة: هــي أن املقاومــة ال تجــدي يف مواجهة القــوة اإلرسائيلية، 
وأنها لن تحرر فلسطني ولن تنال من قوة "إرسائيل"، والصحيح أن )إرسائيل( 
مروع وهمي نفيس وجد طريقه بعد استسالم العرب، وال يحد انطالقه إال 
املقاومة عىل كل املســتويات، وعزل هذا الرسطان وعدم القبول به مطلًقا 
يف الجســد العــريب. وبعــد استســالم الجيــوش العربيــة ال تخــاف )إرسائيــل( 

وغور األردن، مع "نص" عىل إقامة دولة فلسطينية منقوصة ومقطعة 
األوصال، وهو األمر الذي أجمع الفلسطينيون عىل رفضه.

التنافــس يف االنتخابــات القادمــة ســيكون بــني أطيــاف اليمــني عــىل 
املســتمرة  نتنياهــو  قيــادة  اســتمرار  معارضــة  هــي  وحيــدة  خلفيــة 
منــذ أكــر مــن عقــد، ووفًقــا لصــورة الكنيســت املقبلــة التــي ترســمها 
االســتطالعات ســتكون الحكومــة "القادمــة" أكــر ميينيــة، مع تفضيل 
ميزانيــات  عــىل  للحصــول  للحكومــات  االنضــامم  »الحريديــم« 
اليمــني  أحــزاب  ناخبــي  ونقــل  العامــة،  الخزينــة  مــن  ملؤسســاتهم 
هــو  -وهــذا  فضــاًل  اليمــني،  معســكر  داخــل  أحــزاب  إىل  تصويتهــم 
األخطــر- عــن تزايــد قــوة جدعــون ســاعر بعــد انشــقاقه عــن "ليكــود"، 
وحظوظه الكبرة يف تشكيل ائتالف يستند إىل حزيب "ييش عتيد" 
برئاســة يائــر لبيــد وحــزب "إرسائيــل بيتــا" برئاســة أفيغــدور ليربمــان، 

اللذين يرفضان االنضامم إىل حكومة برئاسة نتنياهو.
أي  نتنياهــو،  حكومــات  مــن  أكــر  ميينيــة  ســتكون  كهــذه  حكومــة 
يف  الصهيونيــة  الدولــة  ســيحكامن  املتطــرف  واليمــني  اليمــني  أن 
الجــريء  اإلرسائيــي  الصحفــي  رأي  وبحســب  املنظــور،  املســتقبل 

مدار األشهر الالحقة لتطال أكر من ستني فلسطينًيا وأردنيا، تم اعتقالهم 
وتوجيه تلك التهمة الضبابية لهم: )دعم كيان إرهايب(، واملقصود به حركة 
حــامس، وجمــع تربعــات لهــا، وهــي تهــم تكاد تتطابق مع تلــك التي تدرجها 
الفلســطينيني يف ســجون  اتهــام املعتقلــني  لوائــح  النيابــة اإلرسائيليــة يف 

االحتالل.
الدكتــور  اعتقــال  عــن  اإلعــالن  عــن  متتنــع  أن  وقتهــا  حــامس  حركــة  آثــرت   
أمــام  لتتيــح املجــال  الخــري أو التعقيــب عــىل األمــر مــدة أربعــة أشــهر، 
الوســاطات املختلفــة لإلفــراج عنهــم، لكنهــا الحًقــا أعلنــت عــن االعتقــاالت 
وأصدرت عدة مناشدات وتريحات بشأنها دون جدوى، ودون أن تشكل 
بيانات منظامت حقوق اإلنسان فارًقا لدى السلطة السعودية، السيام وأن 
الدكتــور محمــد الخــري مريــض بالرسطــان، واعتقــل عقــب إجرائــه عمليــة 
جراحية، وها هو يوشك عىل دخول عامه الثالث يف السجون السعودية.

الدكتــور الخــري مل يكــن شــخصية رسيــة وال يقيــم يف اململكــة حديثــا، 
ثالثــني  منــذ  جــدة  مدينــة  يف  يقيــم  معــروف،  فلســطيني  طبيــب  هــو  بــل 
عامــا، وشــغل موقــع ممثــل حركــة حــامس يف الســعودية، وهــذا املوقع كان 
بعلــم الســلطة الســعودية بطبيعــة الحــال، ومثلــه نشــاطه يف جمــع التربعات 
لفلســطني، الــذي مل يكــن نشــاًطا رسًيــا أيضــا، ومثــة تســاؤل تلقــايئ يطــرح 
نفســه هنــا حــول مــدى )أخالقيــة( اعتقــال شــخص يقيــم عــىل أرايض دولــة 
مــا وهــي التــي منحتــه مســبًقا إذن اإلقامــة والنشــاط ومســمى املوقــع الــذي 
يشــغله، بــل وســاهم علًنــا يف إدارة عالقــات هــذه الدولــة مــع الحركــة التــي 

ميثلها!
لكّن هذه االعتقاالت، كغرها من السياســات الســعودية، تبدو مجردة من 
الحســابات األخالقيــة، ومنــذ أن أقنعــت اململكــة الســعودية نفســها، أو مثة 

قبــل نحــو عامــني بــدأت الســلطات الســعودية بشــن حملــة اعتقــاالت ضــد 
املحســوبني عــىل حركــة حــامس فــوق أراضيهــا، وكانت البداية مــع الدكتور 
محمد الخري )81 عاما( ونجله الدكتور هاين، ثم توسعت الحملة عىل 

تــروج )إرسائيــل( وقســم مــن اإلعــالم العــريب، مجموعــة أســاطر ســلبية ضــد 
املقاومة التي تعمل ضد "إرسائيل"، وهذه األســاطر يجب تفنيدها ضمن 

طائفة كبرة من األساطر.
بــني  الــراع  مــن  جــزء  )إرسائيــل(  املقاومــة ضــد  أن  هــي  األوىل:  األســطورة 
)إرسائيــل( وإيــران، وهــي أذرع إيــران ضــد "إرسائيل"، ومن ثــم ليس للمقاومة 
الشــعوب يف مقاومــة االحتــالل.  وضعيــة خاصــة، وليســت تجســيًدا إلرادة 
هــذه األســطورة فيهــا بعــض املظاهــر التــي ميكــن أن تلتبــس عــىل املواطــن 
العــريب. صحيــح أن حــزب الله نشــأ مبســاعدة إيــران، والعالقة بينه وبني إيران 
مــن الناحيــة الدينيــة عالقــة حميمــة، ولكــن الصحيــح أيًضــا أن حــزب اللــه نشــأ 
مبقاومــة االحتــالل اإلرسائيــي لبــروت يــوم أن تخىل العرب عنها، إضافة إىل 
الفتنــة التــي أشــعلتها )إرسائيــل( والعــرب للمقاومة الفلســطينية، فنشــأ حزب 
الله بسبب الطائفية وضعف الجيش اللبناين، وكان هدفه يف البداية تحرير 
لبنان، ثم أدرك الحزب أن )إرسائيل( تريد الهيمنة عىل املنطقة من مداخل 
مختلفة غر لبنان، ولذلك وضع الحزب اسراتيجية إقليمية ضد )إرسائيل(، 
وال شك أن رضب إيران سيؤدي إىل مشاركة حزب الله يف الرد عىل العدوان 

الصهيوين األمريي أو العريب الصهيوين.
أما حامس واملنظامت الفلســطينية العاملة يف غزة، فإنها ُتدعم من جانب 
عــىل  وتآمــروا  "إرسائيــل"  مــع  وتصالحــوا  عنهــا  العــرب  تخــىل  أن  بعــد  إيــران 
تصفيــة القضيــة، وأمــا مــا تقــوم بــه املقاومــة ضــد )إرسائيــل( فهــو ينــوب عــن 

األمة يف تثبيت هويتها ومناهضة الرسطان الصهيوين.
األســطورة الثانيــة: هــي أن املقاومــة ضد )إرسائيــل( مقاومة دينية، والصحيح 
أنها مقاومة سياسية، ولكن تطور الظروف هو الذي أنتج املقاومة اإلسالمية 
ــني والشــيعي، ومعلــوم أن فتــح بــدأت املقاومــة يف ســتينيات  بشــقيها السُّ
القــرن املــايض، وكانــت فتــح حركــة تحــرر وطني تضم كل األطياف السياســية 
والدينيــة تحــت مظلمــة منظمــة التحرير الفلســطينية، أما حامس فقد نشــأت 
عقــب انتفاضــة الحجــارة بعــد أن ســلم العرب لـ)إرسائيل( تحت ســتار الســالم 

منذ ثالث ســنوات الدولة الصهيونية ترحل أزماتها من عام إىل آخر، 
وعىل رأسها األزمة السياسية، ولقد تواكب عدم استقرار الحكم مع 
ثبات النهج والطرح اليميني املتطرف يف سياق التوجه إىل انتخابات 
للربملان )الكنيســت( هي الرابعة يف غضون أقل من عامني، ويتفق 
العديد من املحللني السياســيني اإلرسائيليني واســتطالعات الرأي، 
مــع كثــر مــن الرغائبيــة الواســعة، عــىل أن االختــالف بــني االنتخابــات 
املزمــع إقامتهــا يف آذار املقبــل والجــوالت الثــالث الســابقة أن زعيــم 
حــزب "ليكــود" رئيــس الحكومــة بنيامــني نتنياهــو لــن يصــل إىل الحكم 

مرة أخرى )وآخرها استطالع "معاريف" قبل خمسة أيام(.
الحكومــة "الذاهبــة" اســتمرت يف تعميــق االحتــالل وحصارهــا لقطــاع 
غــزة، وواصلــت بنهــم بناء آالف الوحدات الســكنية يف املســتعمرات 
1967م، وضمنهــا هضبــة  عــام  بــاألرايض املحتلــة  )املســتوطنات( 
الجــوالن، وحصلــت عــىل دعــم إدارة دونالــد ترمــب يف هــذا االتجــاه، 
ونقــل  لـ)إرسائيــل(  عاصمــة  بالقــدس  باالعــراف  ذروتــه  وصــل  الــذي 
الســفارة األمريكيــة إليهــا، و"صفقــة القــرن" التــي تســوغ لضــم 30% 
مــن مســاحة الضفــة الغربيــة إىل )إرسائيــل(، وضمنهــا املســتوطنات 

انسحب عداء السلطة السعودية لإلخوان عىل حركة حامس الفلسطينية، 
ليس فقط بسبب جذورها اإلخوانية، بل كذلك لريادتها مروع املقاومة 
يف فلســطني، الــذي تــراه اململكــة مصادًمــا لرؤاهــا ومبادراتها نحو التســوية 
والتطبيع مع كيان االحتالل، وقد بالغت اململكة حني دفعت بهذا العداء 
نحــو مراحــل متطرفــة متثلــت باعتقــال ومحاكمــة املحســوبني عــىل حــامس 

وتوجيه اتهامات لهم تصنف حركتهم بأنها إرهابية.
ا أن تستغل جامعة الحويث األمر لتضيف نقطة إىل رصيدها  وهنا كان طبيعيًّ
غ لهــا مهاجمــة الســعودية وتصنيفهــا عــدًوا للقضيــة الفلســطينية، وقــد  تســوِّ
تجــىل هــذا االســتغالل يف مبــادرة الحــويث باالســتعداد لإلفــراج عــن بعــض 
رساح  الســعودية  إطــالق  مقابــل  لديــه  املحتجزيــن  الســعوديني  الطياريــن 

املعتقلني الفلسطينيني لديها.
الفلســطينية  والقضيــة  حــامس  ضــد  الســعودية  السياســات  فــإن  عملًيــا، 
هــي رصيــد مجــاين إليــران، يعــزز دعايتهــا ضــد الســعودية ويــربر اســتمرار 
مــن  والحــد  إيــران  ملواجهــة  متحمســة  اململكــة  تبــدو  وفيــام  اســتهدافها، 
نفوذهــا ومتددهــا، عليهــا أن تعــي أن هنــاك طرًقــا قصــرة لذلــك تبــدأ مــن 
صناعــة حالــة تأييــد للمملكــة يف أوســاط األمــة، وتحديًدا يف أوســاط قواها 
الحيــة، وليــس يف دوائــر املنتفعــني واملتلونني، لكنه تأييد ال يأيت باإلكراه، 
إمنا بخطوات ملموسة تجرد أعداء اململكة من دعايتهم، أو تسحب منهم 
بعــض ذرائــع العــداء للملكــة أو مهاجمتهــا عســكريا، ومــن هــذه الخطــوات 
الســعوديني،  الــرأي  ومعتقــي  حــامس  معتقــي  املعتقلــني؛  عــن  اإلفــراج 
اإلخــوان  جامعــة  مــن  االســتئصايل  العــدايئ  املوقــف  يف  النظــر  وإعــادة 
املســلمني، وإبــداء مواقــف إيجابيــة تجــاه القضية الفلســطينية، والكف عن 

املراهقات اإلعالمية اإللكرونية املوجهة ضد ثوابت فلسطني واألمة.

إال مــن املقاومــة بعــد أن اســتأنثت النظــم املحيطــة بهــا، بــل املطلــوب بــث 
روح املقاومــة النفســية والثقافيــة والدينيــة والعســكرية واملاديــة ضــد هــذا 
الرسطان، ومعلوم أن )إرسائيل( لن تفوز بصفقة القرن إال عىل جثة املقاومة 
التــي دخلــت ىف معــادالت إقليميــة تهــدد املــروع الصهيــوين، فمعســكر 
املقاومــة هــو املقاومــة الفلســطينية وحــزب اللــه وســوريا وإيــران، لذلــك ال 
عربيــة  أطــراف  ســاندت  ولألســف  املعكــرس  هــذا  ضــد  املؤامــرات  تتوقــف 
املــروع الصهيــوين ضــد املقاومــة، بــل ووصمــت الجامعة ومنظمــة التعاون 
اإلســالمي املقاومــة باإلرهــاب، وبذلــك انضمــوا إىل صــف "إرسائيــل" بهــذا 
املوضوع، وما دامت هذه املنظامت العربية واإلسالمية منتدى ملنظامت 
الــروح يف كل  وبــث هــذه  الشــعوِب الرسطــاَن،  مســتأنثة، فالعــربة مبقاومــة 
املستويات مبا فيها القوات املسلحة للدول العربية. وينظر الحكام العرب 
كيف تنظر "إرسائيل" إليهم باحتكار وعداء ورغبة يف اإلبادة، ومع ذلك فإن 
واشــنطن بعصاهــا الغليظــة قــد أعمتهــم عن الحقيقة، ما دامت واشــنطن هي 

املصدر الوحيد لبقائهم فإن "إرسائيل" راضية عنهم.
مــع )إرسائيــل( مينــع دعــم املقاومــة،  الســالم  أن  هــي  الخامســة:  األســطورة 
العربيــة،  الــدول  مــن  بــني "إرسائيــل" وغرهــا  يوجــد ســالم  أنــه ال  والصحيــح 
ومعاهــدة الســالم املريــة اإلرسائيليــة هــي صفقــة بــني الحكومتــني برعايــة 
هــي  ومــر  العــريب،  العــامل  جــدار متاســك  أول رضبــة يف  وهــي  أمريكيــة، 
الخــارس األكــرب يف هــذه الصفقــة، ذلــك أن )إرسائيــل( ال تحــرم املعاهــدات، 
كــام تفــرض التفســر الــذي تريــد، وســندها األســايس هــو قوتهــا العســكرية 
والقــوة األمريكيــة، ولكــم أن تطلعــوا عــىل هــذه الصفقــة ومــا أحدثتــه يف إرادة 
أن  الســادات  وعــد  فقــد  كــوارث،  مــن  الشــعب  عــىل  وبالتدليــس  الحاكــم، 
هــذه الصفقــة ســتقيم ســالًما يف املنطقــة كلهــا وســتجلب الخــر ملــر بعــد 
أن تعبــت يف حمــل مهمــة الدفــاع عــن فلســطني وحدهــا، وهــذا كلــه كــذب 
وافــراء. آن اآلوان ألن تفتــح الشــعوب عينهــا عــىل الحقائــق، وأال تظــل تســر 

وراء املواقف الرسمية املشبوهة.

اإلعــالم  أجهــزة  تســوقها  التــي  باملقاومــة  املتعلقــة  األســاطر  بعــض  تلــك 
يفتــح  أن  عــريب  نظــام  أي  وأتحــدى  املقاومــة،  ضــد  والعربيــة  الصهيونيــة 
مناظــرة علنيــة عــن املقاومــة، وأن تســتمع الشــعوب العامليــة إىل وجهــة نظرنا 
قبــل أن يلتهمنــا اإلعصــار  البــر والبصــرة  مــن تكميــم األفــواه وضيــاع  بــداًل 
الصهيــوين، وأســخف هــذه األســاطر هــو انضــامم بعــض العــرب لـ)إرسائيــل( 
يف اتهــام املقاومــة باإلرهــاب، وأنهــا ذراع إيــران ضــد العــرب، ألنهــم يتوهمون 
أن الســعودية دولــة عظمــى وأنهــا تتصــدى إليــران، علــاًم بــأن الدولــة العظمــى 
العربية كان ينعقد لها لواء القيادة إذا تصدت لـ)إرسائيل(، وهذا التحول يف 
إحــالل إيــران محــل )إرسائيــل( يف العــداء هو عني ما تســعى إليــه "إرسائيل"، 

ولذلك سوف نفند يف مقالة أخرى هذه األسطورة الكربى.

جدعــون ليفــي: "مــا كانــت تيــارات عميقــة خفيــة تحولــت إىل واقــع 
مكشــوف: )إرسائيــل( ميينيــة وقومية متطرفة، مــع أيديولوجيا واحدة 

مسيطرة".
 ويف الســياق يقــول الصحفــي الســيايس ناحــوم برنيــاع: "أنهــت أســوأ 
حكومات )إرسائيل( حياتها، ال فرح يف هذه الجنازة، كام أنه ال آمال 
كبرة يف الحكومة التالية، صحيح أن مزيًدا من اإلرسائيليني يعرفون 
اليمــني؛ فهــم  أنفســهم مييًنــا، ولكنهــم ال يســتوضحون ألنفســهم مــا 
يتمسكون بالعالمة التجارية، باالسم ال األيديولوجيا، بينيت وساعر 
لكورونــا،  حلولهــام  عــن  أو  نتنياهــو،  خطايــا  عــن  الحديــث  يفضــالن 

وليس عن حلولهام ملسألة بالد )إرسائيل(". 
ويف سياق متمم يستخلص الصحفي اإلرسائيي تسفي برئيل: "هذه 
االنتخابــات تعتمــد عــىل عــدم ثقــة مطلــق بالطريقــة وباملرشــحني، 
الخيــار الــذي ســيعرض عــىل الجمهــور ســيكون بــني الســيئني واألقــل 
ســوًءا، بــني مــن يجــب معاقبتهــم بشــدة أكــر ومــن يجــب معاقبتهــم 
بشــدة أقــل، هــذه االنتخابــات هــي انتخابــات شــخصية، ال توجــد فيهــا 

أيديولوجيا، وهي خالية من األحاديث الفارغة عن أفكار سامية.

السعودية وحماس وما ال تراه عني االستئصال

األساطري المتعلقة بالمقاومة ضد )إرسائيل(

)إرسائيل(.. عن الحكومة الذاهبة والحكومة القادمة

لمى خاطر

د. أسعد عبد الرحمن
الرأي األردنية

انسحب عداء السلطة السعودية لإلخوان على حركة 
حماس الفلسطينية، ليس فقط بسبب جذورها 
اإلخوانية، بل كذلك لريادتها مشروع المقاومة 

في فلسطين، الذي تراه المملكة مصادًما لرؤاها 
ومبادراتها نحو التسوية والتطبيع مع كيان االحتالل، 

وقد بالغت المملكة حين دفعت بهذا العداء 
نحو مراحل متطرفة تمثلت باعتقال ومحاكمة 
المحسوبين على حماس وتوجيه اتهامات لهم 

تصنف حركتهم بأنها إرهابية

التنافس في االنتخابات القادمة سيكون بين 
أطياف اليمين على خلفية وحيدة هي معارضة 

استمرار قيادة نتنياهو المستمرة منذ أكثر 
من عقد، ووفًقا لصورة الكنيست المقبلة 

التي ترسمها االستطالعات ستكون الحكومة 
»القادمة« أكثر يمينية، مع تفضيل »الحريديم« 

االنضمام للحكومات 

السفري د. عبد هللا األشعل

ولألسف ساندت أطراف عربية المشروع 
الصهيوني ضد المقاومة، بل ووصمت الجامعة 

ومنظمة التعاون اإلسالمي المقاومة 
باإلرهاب، وبذلك انضموا إلى صف »إسرائيل« 

بهذا الموضوع، وما دامت هذه المنظمات 
العربية واإلسالمية منتدى لمنظمات مستأنثة 

فالعبرة بمقاومة الشعوب للسرطان
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

املرحوم نجم الدين أربكان وترىب يف محاضنه أردوغان ورفاقه 
ولكــن هــذا التيــار ويف عــدة مراحــل تعــرض لهجــات مــن الدولة 
املجتمــع  ومؤسســات  السياســية  أحزابــه  إغــاق  إىل  أفضــت 
املــدين التابعــة لــه يف أكــر مــن مــرة وتعــرض النشــقاقات كان 
أكربهــا وأخطرهــا عليــه هــو تأســيس حــزب العدالــة والتنميــة يف 
تحــدٍّ للمؤســس يف حياتــه، فأصبــح تيــار اإلســام الســيايس يف 
تركيــا منقســًا يف معظمــه بــن الكتلــة األكــرب يف حــزب العدالــة 
والتنميــة وهــي الكتلــة األكــر مرونــة وبراغاتيــة والتيــار األوضــح 
أيديولوجية وأكر رصامة بقي ضمن حزب الفضيلة ثم السعادة 
بعــد إغاقــه وبقــي نجــم الديــن أربــكان هــو األب الروحــي والقائد 
لهــذا التيــار حتــى وفاتــه عــام 2011 وبقــي الحزبــان عــى خــاف 
التفاهــات  حتــى  أو  الصــدع  رأب  محــاوالت  رغــم  حينــه  حتــى 

املتكررة التي متت يف عدة مواسم انتخابية لكنها مل تنجح.
رغــم تقاســم الحزبــن -العدالــة والتنمية والســعادة- لغالبية تيار 
اإلسام السيايس الرتيك وحتى بعض األكراد فإن اإلسامين 
تيــار  ضمــن  تقــع  أنهــا  -رغــم  األحــزاب  هــذه  أن  يــرون  األكــراد 
الرتكيــة،  القوميــة  الدولــة  فلــك  يف  تــدور  الســيايس-  اإلســام 
مــن آالم وويــات  باألكــراد  مــا حــل  والتــي يعدونهــا رشيــًكا يف 
منــذ تأسيســها حتــى اآلن بــل وزادت نــربة هــذا الخطــاب القومي 
الحكومــة وحــزب  بــن  التقــارب  بعــد  األكــراد اإلســامين  لــدى 
الحركة القومية وكذلك صعود التيار القومي يف حزب العدالة 

والتنمية.
سيناريوهات مستقبل اإلسالم السياسي في تركيا:

بعــد الزيــارة بــدأ الكثــرون يف الحديــث عــن مســتقبل اإلســام 
الســيايس والســيناريوهات املتوقعــة لــه يف الســنوات القليلــة 
القادمــة خاصــة أننــا مقبلــون خــال ســنتن ونصــف تقريًبــا -إن 
عــى  مبكــرة-  النتخابــات  للتوجــه  والتنميــة  العدالــة  يضطــر  مل 
انتخابــات رئاســية وبرملانيــة مهمــة وحرجــة ويحتــاج فيهــا التكتــل 
هــم  األصــوات  لهــذه  األهــم  واملصــدر  األصــوات  لــكل  الحاكــم 
اإلســاميون األيديولوجيــون بــن األتــراك واألكــراد الذيــن رغــم 
صغــر حجمهــم إال أنهــم قــادرون عــى التأثــر يف النتائــج العامــة 

ويف بعض املناطق التي تعد معاقل لهم.
بنــاء  قــد يشــكل  التقــارب هدفــن أساســين  لهــذا  أن  ويعتقــد 
أو  التــآكل  مــن  ويحميــه  الســيايس  اإلســام  مســتقبل  عليهــا 
االنقســام بــن الكتــل والتيــارات مــا يفقــده وزنــه وأثــره أحدهــا 

قصر املدى واآلخر اسرتاتيجي وبعيد املدى، وها:
أواًل- الحفــاظ عــى قــوة التيــار يف العدالــة والتنميــة ومنهــا يف 

الحكومة والربملان القادمن:
حــزب  مــن  كل  يدعــم  أن  عــن  يــدور  الكواليــس  يف  فالحديــث 
اإلســامي  الكــردي  الحــرة  الدعــوة  وحــزب  اإلســامي  الســعادة 
وقواعدها -رغم صغر حجميها يف األصوات حوايل -1.5% 
العدالــة والتنميــة، فيضمــن العدالــة والتنميــة هــذه النســبة التــي 
كل  فيــه  يصنــع  الــذي  الرئــايس  النظــام  ظــل  يف  إليهــا  يحتــاج 
صــوت فرًقــا ومــن ناحية أخرى سيشــجع العديد من اإلســامين 
واملحافظن الذين استنكفوا عن التصويت يف االستحقاقات 
يف  ســلًبا  أثــر  مبــا   3-5% تقــدر  ونســبتهم  األخــرة  االنتخابيــة 
أصــوات العدالــة والتنميــة والذيــن كان مــن املمكــن اســتقطابهم 

األمريكية، قال موضًحا العاقة مع الكيان الصهيوين: "إن عاقة 
الواليــات املتحــدة بإرسائيــل أكــر مــن مجــرد عاقــة خاصــة، إنهــا 
عاقــة فريــدة متأصلــة يف وجــدان وديانــة ومعتقــدات الشــعب 
األمريــي نفســه... إننــا نتقاســم مراًثــا مشــرتًكا"، وقــال: "نحــن 
املعمدانين نعبد اإلله نفسه الذي يعبده اليهود، ونقرأ الكتاب 

املقدس  نفسه الذي يقرؤون".
للواليــات  واألربعــون  الثــاين  األمريــي  الرئيــس  كلينتــون  وبيــل 
املتحــدة األمريكيــة، قــال يف خطابــه أمــام الكنيســت اإلرسائيــي 
يــوم توقيــع اتفاقيــة وادي عربــة يف 26 أكتوبــر 1994: "لقد زرت 
األرايض املقدســة قبــل ثاثــة عــر عاًمــا أنــا ووالــديت وقــس... 
شــعب  أغضبــت  إذا  املــوت  فــراش  عــى  وهــو  القــس  أوصــاين 

إرسائيل لن يغفر لك الرب أبًدا".
يف حن أن جورج بوش االبن يف خطابه أمام أيباك يوم 18 أيار 
ــا  2004 قــال: "إن أمتنــا أكــر قــوة وأمًنــا، ألن لدينــا حليًفــا حقيقيًّ

هو )إرسائيل(، وإن ارتباطنا بها لن ُيكرس أبًدا".
وهكــذا حتــى نصــل إىل الرئيــس املنتخب جو بايدن فيقول: "إذا 
مل تكــن هنــاك )إرسائيــل(، عــى الواليــات املتحــدة األمريكيــة أن 

تخلق )إرسائيل( أخرى لحاية مصالحها يف املنطقة".
مــا  تفعــل  املتحــدة مل  الواليــات  "إن  للصهيــوين المــدان:  وقــال 

يكفي لليهود يف الحرب العاملية الثانية.

يســاند التوجهــات الدينيــة للمجتمــع ويدعمهــا، لكنــه ال يســعى 
لذلــك كتوجــه ســيايس أيديولوجــي، هــذا من ناحيــة ومن ناحية 
أخــرى فــإن الرتكيبــة الداخليــة للحــزب تعطــي صــورة عــن فكــره، 
ففي الحزب عدة تيارات متقاربة منها التيار الليربايل املحافظ 
-ميــن الوســط- الــذي قــدم سياســيوه لحــزب العدالــة والتنميــة 
مــن أحــزاب الوســط التــي تاشــت مــع صعــود العدالــة والتنميــة 
كحــزيب الوطــن األم والطريــق القويــم وقــد بــدأ تراجــع تأثــر هــذا 
التيــار يف الحــزب نوًعــا مــا بعــد بدايــة املواجهــة عــام 2013 مــع 
تنظيم الدولة املوازية -جاعة فتح الله جولن- وازدادت وترته 
بعــد االنقــاب الفاشــل 2016، ويقــال إن آخــر قــاع هــذا التيــار 
يف الحزب كان صهر الرئيس والذي متت إقالته -استقال- قبل 
أشهر من منصبه بعد أن توقع البعض أن يكون هو أحد البدائل 
يف خافــة الرئيــس الحــايل أردوغــان. ومــن مامــح هــذا التيار أنه 
كان ضــد ماحقــة اإلســامين يف عهــد رئيــس الــوزراء األســبق 
تجــاه املتدينــن  الدولــة  أربــكان وضــد مارســات  الديــن  نجــم 
والجمعيــات  الجاعــات  ومطــاردة  واللحــى  الحجــاب  منــع  مــن 
يؤمنــون  كانــوا  الوقــت  نفــس  يف  ولكنهــم  عليهــم  املحســوبة 
ورغــم  واملارســات،  القانــون  يف  العلانيــة  الرتكيــة  بالدولــة 
تراجعه ما زال موجوًدا داخل الحزب، وحتى أن عدًدا ال بأس به 

من رجال الدولة اليوم محسوبون عى هذا التيار.
أما التيار اآلخر فهو التيار القومي املحافظ والذي أصبح األكر 
تراجــع  فــرتة  نفــس  يف  أكــر  نجمــه  وصعــد  الحــزب  يف  ظهــوًرا 
التيــار الليــربايل يف الحــزب، إذ إن التيــار القومــي الــذي كانــت 
لــه قــوة واضحــة يف األجهــزة الرطيــة شــارك وبشــكل قــوي يف 
كبــح جــاح تيــار التنظيــم املــوازي يف األجهــزة وســاهم يف منــع 
مارســاتهم ضــد الدولــة وقياداتهــا ومــن أهمهــا منعــه القتحــام 
منزل الرئيس الرتيك يف ليلة 25 ديسمرب 2013 العتقال نجله 

ا بقضايا فساد. واتهام الرئيس شخصيًّ
 ومــع تصاعــد الهجــوم الداخــي والــدويل عــى الدولــة يف تركيــا 
بــن حــزب الحركــة القوميــة -يدعــم  وحصــول التقــارب الواضــح 
الحكومــة مــن الخــارج- ثــم تكليــف الشــخصية األشــهر يف هــذا 
التيــار القومــي ســليان صويلــو بدعــم من حــزب الحركة القومية 
بوزارة الداخلية ازداد تأثر هذا التيار يف الحزب بل وأصبحت 
بــروًزا يف خطــاب الحــزب الداخــي  النــربة القوميــة هــي األكــر 
الرتكيــة خــارج حــدود تركيــا  العســكرية  العمليــات  ودعــم ذلــك 
وحاجــة الدولــة لتغذيــة الخطــاب املربر لها بخطاب تريك قومي 
لجمــع الشــارع الــرتيك خلــف هــذه العمليــات ومل يكــن تكثيــف 
الحــس القومــي يف الدرامــا الرتكية التاريخية والعســكرية والتي 
ا وغر  تبــث عــى القنــوات الحكومية أو املقربة منها شــيًئا عبثيًّ
محســوب يف التأثــر عــى توجهــات قواعــد الحــزب وأنصــاره إذا 

علمنا أن األتراك من أكر الشعوب متابعة للتلفاز والدراما.
ثانًيــا: اإلســام الســيايس مــوزع عــى أكــر مــن حــزب، أمــا التيــار 
اإلسامي األيديولوجي وهو املشكل للحزب والحاضنة األوىل 
ملعظم القيادة املؤسسة لحزب العدالة والتنمية وعى رأسهم 
رئيــس الجمهوريــة رجــب طيــب أردوغــان ذو التوجــه اإلســامي 
الــرتيك  األيديولوجــي ويعــد تيــار امللــي جــوروش هــو االســم 
ملــا يعــرف بالحركــة اإلســامية يف العــامل العــريب والــذي أسســه 

لفــت انتبــاه املتابعــن للشــأن الــرتيك يف اآلونــة األخــرة عــدد 
من الزيارات واللقاءات، كان أبرزها اســتقبال رئيس الجمهورية 
الحــزب   )HUDAPAR( الحــرة  الدعــوة  حــزب  لرئيــس  الــرتيك 
اإلســامي األيديولوجــي ذي التوجــه القومــي الكــردي واحتفــاء 
اإلعــام املقــرب مــن الحكومــة الرتكيــة بذلــك، ثــم تاهــا زيــارة 
الســعادة  حــزب  شــورى  مجلــس  لرئيــس  ا  شــخصيًّ أردوغــان 
اإلســامي يف بيتــه علًنــا بعــد عــدد مــن الزيــارات غــر املعلنــة 
ا  للرجل لرئيس الجمهورية يف بيته يف إسطنبول، وتردد إعاميًّ
اإلســامي  التيــار  شــمل  للــم  محاولــة  احتاليــة  عــن  الحديــث 
األيديولوجــي املنخــرط بالعمــل الســيايس أو مــا أصبــح دارًجــا 

اصطاًحا باإلسام السيايس.
من يمثل اإلسالم السياسي في تركيا؟

يعــد البعــض أن حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم يف تركيــا هــو 
املمثل الرعي والوحيد لهذا التيار، لكن هذا التقييم يشــوبه 
بعــض الخلــل، ولــذا ال بــد مــن التدقيــق يف تركيبــة الحــزب مــن 
حيــث التوجــه الســيايس وكذلك تفصيل التوجهات السياســية 

لألحزاب املحسوبة عى اإلسام السيايس.
فحــزب العدالــة والتنميــة ال يصنــف نفســه ضمــن إطــار اإلســام 
ــا  الســيايس بــل ال يعــد نفســه إســاميَّ املرجعيــة بــل حزًبــا وطنيًّ
ال  أي  محافــظ،  الغــريب ملعنــى  باملفهــوم  محافًظــا  ــا  دميقراطيًّ

يســتعد البيــت األبيــض الســتقبال بايــدن ووداع ترامــب، ُترافــق 
العــريب  الشــارع  لــدى  راحــة  تنهيــدات  االســتعدادات  هــذه 
واإلســامي وشــاتة برتامــب الــذي كان مــن أهــم أشــغاله ابتــزاز 
العرب واإلساءة لهم وملقدساتهم، عى رأسها القدس والقضية 
-أي  القــادم  أن  نعيــه جيــًدا  أن  الــذي علينــا  ولكــن  الفلســطينية، 
تاريــخ  تتبعنــا  مــا  فــإذا  ترامــب،  مــن  بأحســن حــال  ليــس  بايــدن- 
والحركــة  األمريكيــة  اإلدارات  بــن  االســرتاتيجية  العاقــات 
"إرسائيــل"  املســمى  الصهيــوين  الكيــان  وصنيعتهــا  الصهوينــة 
سنجد أن السياسة األمريكية ثابتة يف دعم االحتال الصهيوين 
منذ ما قبل قيامه عى أرض فلسطن حتى يومنا،  فعى سبيل 
املثال ال الحرص، الرئيس األمريي جون ادمز الثاين بعد الرئيس 
األول جــورج واشــنطن )األســتاذ األعظــم أو قــل العظيــم عى ســلم 
لصديقــه  رســالة  يف  كتــب  املاســونية(  الحركــة  يف  املناصــب 
الكاتــب والصحــايف اليهودي مردخــاي مانويل: "إن اإلله )يهودا( 
هو إلهكم وإلهنا ولو أين أطلقت العنان لخيايل لتمنيت أن أكون 
عى رأس مئة ألف يهودي يسرون إىل )يهودا( إلعادة السيطرة 
ا يف أن يعود  اليهوديــة عــى تلــك البــاد، وذلك ألنني أرغــب حقًّ
اليهــود مــرة أخــرى دولــة مســتقلة، ال يتعرضــون لاضطهــاد، حتــى 

تسقط عنهم النقائض التي ألصقها املنفى بهم".
التاســع والثاثــن للواليــات املتحــدة  الرئيــس  أمــا جيمــي كارتــر 

عرب األحزاب الجديدة املنشقة عن العدالة والتنمية مثل حزب 
املســتقبل وحزب الدواء وكذلك اســتعادة أصوات اإلسامين 
واملحافظــن األكــراد عــرب دعم حزب الدعــوة الحرة يف املناطق 

التي يغلب عليها األتراك ذوو األصول الكردية.
ثانًيــا- تدعيــم موقــف تيــار اإلســام الســيايس وتوحيــده ملا بعد 

أردوغان:
وهــذا األمــر ينطلــق مــن حســاب أســوأ االحتــاالت فيــا يخــص 
فيهــا  مبــا  كلهــا  الرتكيــة  األحــزاب  أن  خاصــة  أردوغــان  خافــة 
حــزب العدالــة والتنميــة عانــت وتعــاين دامًئــا أزمــَة القيــادة بعــد 
القائــد األقــوى -وقــد فصلــت ذلــك يف مقايل بعنــوان "األحزاب 
السياســية الرتكيــة وأزمــة القيــادة"- ويف خافــة أردوغــان فمــن 
الحــزب  أن  خاصــة  ألردوغــان  وريــث  تحديــد  جــًدا  الصعــب 
متجانــس  تيــار  مــن  يتشــكل  ال  املقــال  بدايــة  كــا عرجــت يف 
الــذي كان ضعيًفــا أصــًا إال  ورغــم تراجــع حــظ صهــر أردوغــان 
أن انســحابه مــن الواجهــة زاد مــن فرصــة وزيــر الداخليــة الحــايل 
ســليان صويلــو الرجــل القــوي يف الحــزب واملدعــوم مــن التيار 
الحليــف  القوميــة  الحركــة  حــزب  ومــن  الحــزب  داخــل  القومــي 

الخارجي للحكومة.
الــذي  أوغلــو  داود  انشــقاق  فمــع  الســيايس  اإلســام  تيــار  أمــا 
كان يعــد الرجــل الثــاين يف الحــزب وتراجــع الصــوت اإلســامي 
األيديولوجي يف دوائره أصبح يعاين عدم وجود مرشح قوي له 
لخافة أردوغان ولو وجد فســيعاين ضعف دعم وإســناد قواعد 
الحزب، لذا كان من املهم استعادة لحمة هذا التيار يف داخل 
الحزب وإسنادها بكتلة من خارجه ليكون قادًرا عى املنافسة.

هــذا  مــن  املســتهدف  هــو  فقــط  أردوغــان  خافــة  ليــس  ولكــن 
التقارب عى املدى البعيد فالســيناريو األســوأ والذي يســتعد 
حــدوث  احتــال  هــو  عنــه  يتحدثــون  ال  لكنهــم  الكثــرون  لــه 
انقســامات كبــرة يف حــزب العدالــة والتنميــة بعد أردوغان ويف 
حال حدث ذلك فقيادة التيار اإلسامي السيايس -مبن فيهم 
أردوغــان- تريــد لهــذا التيــار أن يصــل هــذه املرحلــة وقــد كــرس 
جليــد التقــارب داخلــه وبــدأت تتبلــور صــورة تيــار موحــد بقيــادة 

مقبولة من القواعد بعد تقبل القيادة الروحية لها.
تحديات أمام هذا التقارب

مــن املعــروف أن رئيــس حــزب الســعادة وبعــض قيــادة الصــف 
الثاين يف حزب السعادة من ناحية والتيار القومي يف العدالة 
ليســت  أخــرى  ناحيــة  مــن  القوميــة  الحركــة  وحــزب  والتنميــة 
متحمســة بل ومعرتضة نوًعا ما عى هذا التقارب. وقد ســعت 
أطراف يف داخل العدالة والتنمية ويف حزب السعادة للتقارب 

عدة مرات لكنها اصطدمت مبواقف هذين الفريقن.
نــار هادئــة مــع األب  ولهــذا يبــدو أن أردوغــان طبــخ األمــر عــى 
الروحي لحزب السعادة أوزان أصيل ترك من ناحية ولن موقف 
الحركــة القوميــة عــرب رئيــس الحــزب يك يخفف مــن ردات الفعل 

املعارضة.
وما زال الســعي لهذا الهدف يف بدايته ويف حال نجح ســيعود 
تيار اإلسام السيايس ليكون الكتلة األهم التي تتحكم مبآالت 
األمور ومتنع عودة االضطهاد لإلسامين واملتدينن يف حال 

تغرت األمور مبا ال يتمناه اإلساميون يف تركيا.

يكــون  أن  إال  للواليــات املتحــدة  رئيــس  أن ال  يؤكــد  ُذكــر  مــا  كل 
ــا  ــا إرساميكيًّ ــا، وبايــدن لــن يكــون أبــًدا إال صهيونيًّ مختوًمــا صهيونيًّ
جديــًدا ورمبــا يفــوق ســابقيه، إذ بعــد تفوقــه عــى ترامــب عــادت 
نغمــة حــل الدولتــن التــي بــدأت منــذ وعــد بلفــور املشــؤوم ومــا 
كارثــة  إىل  وصــواًل   ،1947 التقســيم  كقــرار  مشــاريع،  مــن  تــاه 
أوسلو وهرولة أنظمة عربية تفريطية نحو التطبيع، وما يستدعي 
القلــق هــو عــودة ســلطة أوســلو إىل رساب مفاوضــات بعــد نجــاح 
بايــدن ورضبهــا بعــرض الحائط أي اجتاع وطني مقاوم للمروع 
األمريي، آخرها لقاء)األمناء العامن( لفصائل منظمة التحرير، 
وكذلك عودتها اللتزام الجانب األمني الخادم للعدو الصهيوين 

املسمى "التنسيق األمني".
لــذا فــإن املطلــوب ملواجهــة بايــدن ومــا يحملــه لنــا من االســتمرار 
باملشــاريع التهويدية لفلســطن، هو الوحدة الوطنية عى أرض 
املعركة التي ال تســتند إىل التقاســم اإلداري والوظيفي، بل إىل 
امليثاقن القومي والوطني الفلسطيني األساسين دون تعديل، 
الفلســطيني،  الوطنــي  التحريــر  لحركــة  األساســية  واملنطلقــات 
كل  فلســطن  لتحريــر  املقاومــة  صــف  يشــق  توجــه  أي  وســد 
فلســطن، وتطويــر وإســناد قاعــدة املقاومــة يف غرفــة عملياتهــا 
املشــرتكة وخط املقاومة الشــعبية الحقيقية الفاعلة يف الضفة 

وكل أرجاء فلسطن املحتلة.

اإلسالم السيايس يف تركيا إىل أين؟

ما بني بايدن وترامب 

معني نعيم

فحزب العدالة والتنمية ال يصنف نفسه 
ضمن إطار اإلسالم السياسي بل ال 

يعد نفسه إسالميَّ المرجعية بل حزًبا 
ا محافًظا بالمفهوم  ا ديمقراطيًّ وطنيًّ
الغربي لمعنى محافظ، أي ال يساند 

التوجهات الدينية للمجتمع ويدعمها، 
لكنه ال يسعى لذلك كتوجه سياسي 

أيديولوجي

فارس فحاوي
عضو الهيئة العامة للمؤمتر 
الشعبي لفلسطينيي الخارج

كل ما ُذكر يؤكد أن ال رئيس للواليات 
ا،  المتحدة إال أن يكون مختوًما صهيونيًّ

ا  ا إسراميكيًّ وبايدن لن يكون أبًدا إال صهيونيًّ
جديًدا وربما يفوق سابقيه، إذ بعد تفوقه 
على ترامب عادت نغمة حل الدولتين التي 

بدأت منذ وعد بلفور المشؤوم وما تاله من 
مشاريع، كقرار التقسيم 1947، وصواًل إلى 
كارثة أوسلو وهرولة أنظمة عربية تفريطية 

نحو التطبيع
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض

الموضوع/ إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات

رقم )2021/34(
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
رأفــت رفيــق عــي الحــداد مــن ســكان غــزة التفــاح هويــة رقــم 801342833 
بصفته وكيًل عن: عايده رفيق عي الحداد )بعد الزواج الغلبان( هوية رقم/ 

.)926710823(
مبوجــب وكالــة رقــم: 2020/13154 الصــادرة عــن القنصليــة العامــة لدولــة 

فلسطني ديب -اإلمارات العربية املتحدة.
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال/ بيع/ مبادلة يف

القطعة 89 القسيمة 3 املدينة خان يونس 
 فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــلل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعلن وبخلف ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال 
تبني إشــكاليات يف الوكالة أو وفاة املوكل أو أحد املوكلني يتحمل الوكيل 
املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بــدون أدىن مســؤولية عــى ســلطة 

األرايض، التاريخ: 2021/1/17م
مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض

الموضوع/ إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لــدى اإلدارة العامــة لألراضــي والعقــارات رقــم 

)2021/35(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
خالــد عــي عــودة الغفــري مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 800726622 بصفتــه 

وكيًل عن: توفيق محمود منر صهيون 
مبوجب وكالة رقم: 18275 / 2013 الصادرة عن غزة 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف

القطعة 639 القسيمة 52 املدينة غزة الدرج 
 فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــلل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــلن وبخــلف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بدون أدىن مســؤولية عى 

سلطة األرايض، التاريخ: 2021/1/17م
مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطين
وزارة

الحكم المحلي

إعـــــــلن صادر عن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم )2(

والشارع رقم )19125( 
منطقة تنظيم  : خانيونس

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لأبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها رقــم 
التفصيــي   املخطــط  إيــداع  عــن   2020/6/3 بتاريــخ  املنعقــدة   2020/9
ملســار الشــارع رقم )2( بعرض )20( مرت بدون ارتداد املحصور بني الشــارع 
رقم )101( والشارع رقم )9( ومسار الشارع رقم )19125( بعرض )14( مرت 
بدون ارتداد املحصور بني الشارع رقم )2( والشارع رقم )9( واملار بالقسائم 

رقم )2-3( من القطعة رقم )82(.
للعرتاض خلل مدة ستني يومًا من تاريخ هذا االعلن.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــلك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع االطــلع عى خارطة املــروع مجانًا خلل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

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

اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

دولة فلسطين
وزارة

الحكم المحلي

إعلن صادر عن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
إيــداع المخطط المعدل لشــبكة شــوارع القطعة 

رقم )70( ضمن حي المنارة
منطقة تنظيم- حي املنارة- خانيونس

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936م
قــررت  قــد  أنهــا  غــزة  املــدن مبحافظــات  وتنظيــم  لأبنيــة  املركزيــة  اللجنــة  تعلــن 
بجلستها رقم 2020/5 املنعقدة بتاريخ 2020/3/4 ايداع املخطط التفصيي 
لجزء من شوارع القطعة رقم )70( ضمن حي املنارة الذي أعدته اللجنة املحلية 

للبناء والتنظيم يف بلدية خانيونس والذي يشمل القطع والقسائم التالية:
املساحة االجامليةرقم القسيمةرقم القطعة

70
-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
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وذلك وفقًا لنص املادة )16( من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936م.
وعليــه ووفقــًا لنــص املــادة )17( مــن ذات القانــون فإنــه يجــوز لجميــع أصحاب 
بهــذا املــروع  الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــلك األخــرى املشــمولة 
أو بــأي مــروع آخــر ســواء بصفتهــم مــن أصحــاب هــذه األمــلك او بأيــة صفــة 
أخرى االطلع مجانًا عى املروع املودع لدى مكتب اللجنة املحلية للبناء 
والتنظيم مبقرها يف بلدية خانيونس خلل ســاعات الدوام الرســمي وتقديم 
االعرتاضــات عليــه خــلل مــدة خمســة عــر يومــا مــن تاريخ نر هــذا اإلعلن 

يف الجريدة الرسمية أو يف صحيفتني يوميتني محليتني ايهام أقرب.
وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ

اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني
املجلس االعى للقضاء

لدى محكمة بداية غزة املوقرة
في القضية رقم 2020/218
في الطلب رقم 2021/28

املســتدعي )املدعــي( مجــدي رزق ابراهيــم خلــف- مــن ســكان غــزة- ســوق 
الريمــوك الصحابــة- مســجد فاطمــة الزهــراء هويــة رقــم 902745272 وكيــله 

املحاميان/ يوسف عاشور وعبد االله اشتيوي- غزة.
املســتدعى ضدهــا )املدعــى عليهــا( أمنــه محمد محمد راشــد- باألصالة عن 
نفســها وباإلضافــة لباقــي تركــة وورثــة والدهــا املرحــوم/ محمــد محمــد راشــد- 

من سكان غزة السدرة- بالقرب من مسجد الهجاين )خارج البلد حاليًا(.
نوع الدعوى : تنفيذ عيني.

قيمة الدعوى: )50.000 دينار اردين( خمسون ألف دينار أردين فقط ال غري.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

يف القضية رقم 2020/218 - يف الطلب رقم 2021/28
اىل املســتدعى ضدها أمنه محمد محمد راشــد مبا أن املســتدعي املذكور 
قــد أقــام القضيــة والطلــب املرقومني اعله حســب مــا يدعيه يف الئحة دعواه 
والطلب املذكور ونظرا النك مجهولة محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة 
بدايــة غــزة يف نظــر هــذه القضيــة والطلــب وعمل باملادة 20 مــن قانون اصول 
املحاكــامت املدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 وبنــاء عــى قــرار الســيد 
قــايض محكمــة بدايــة غــزة يف  الطلــب رقــم 2021/28 بالســامح لنا بتبليغك 
عــن طريــق النــر املســتبدل وذلــك حســب األصــول لذلــك يقتــي عليــك 
الســاعة  2021/2/17م  االربعــاء املوافــق  يــوم  لهــذه املحكمــة  ان تحــري 
التاســعة صباحــا كــام يقتــي عليــك ايــداع جوابــك التحريــري خــلل خمســة 
عــر يومــًا مــن تاريــخ النــر وليكــن معلومــا لديــك انــك اذا تخلفــت عــن ذلك 

فسينظر يف القضية والطلب باعتبارك حارضة، حرر يف 2021/1/17م.
رئيس قلم محكمة بداية غزة
األستاذ/ عامر قنديل

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء 

لدى محكمة البداية بغزة املوقرة 
بصفتها االستئنافية 

في االستئناف رقم 2020/374 
في طلب النشر المستبدل رقم 2021/11

املســتدعي: نــارص احمــد إبراهيــم النمــر – هويــة رقــم 967609652 – غــزة 
الصــرة بجــوار مســجد عبــد اللــه عــزام بجانــب محــلت النمــر – وكيلــه العديل 
املحامي/ زهري الحداد – غزة شارع الجلء – مبوجب وكالة عامة صادرة عن 

سفارة دولة فلسطني بالرباط – الدولة املغربية 
املســتدعى ضدهــم/ -1عــادل أحمــد إبراهيــم النمــر -2غــادة أحمــد إبراهيــم 
النمر -3ورثة/ سعاد أحمد إبراهيم النمر وهام: أ. ريتاج إبراهيم محمد النمر 
ب. ريفــان إبراهيــم محمــد النمــر وآخــر عنــوان لهــم جميعــًا- غــزة الصــرة بجوار 

مسجد عبد الله عزام بجانب محلت النمر قرب عيادة الوكالة
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في االستئناف رقم 2020/374 - في الطلب رقم 2021/11
ــا  حاليًّ اإلقامــة  محــل  )مجهــويل  أعــله  املذكوريــن  ضدهــم  املســتدعى  اىل 
وآخــر عنــوان لهــم: غــزة الصــرة بجــوار مســجد عبــد اللــه عــزام بجانــب محــلت 
النمــر قــرب عيــادة الوكالــة مبــا أن املســتدعي املذكــور قد تقــدم لدى محكمة 
البداية بغزة بصفتها االســتئنافية باالســتئناف رقم 2020/374 اســتناًدا إىل 
ما يدعيه يف الئحة استئنافه ونظًرا ألنكم مجهولو محل اإلقامة وعمًل باملادة 
20 من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء 
عى قرار السيد قايض محكمة البداية بغزة بصفتها االستئنافية يف الطلب 
2021/11 بالسامح لنا بتبليغكم عن طريق النر املستبدل لذلك يقتي 
 2021/2/15 املوافــق  االثنــني  يــوم  املحكمــة  لهــذه  تحــروا  أن  عليكــم 
الســاعة التاســعة صباحــا كــام يقتــي عليكــم إيــداع جوابكــم التحريري خلل 
خمسة عر يوما من تاريخ النر وليكن معلوًما لديكم أنكم إذا تخلفتم عن 

ذلك فسينظر يف الطلب باعتباركم حارضين، تحريرًا يف: 2021/1/17م
رئيس قلم محكمة البداية بغزة / أ . عامر قنديل 

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء 
محكمة صلح خانيونس

في القضية الحقوقية رقم 2017/75
في الطلب الحقوقي رقم 2021/25

أبــو جميــزه باألصالــة عــن نفســه  الرحمــن  1. أحمــد يوســف عبــد  املدعــي/ 
وباإلضافة لباقي ورثة جدته املرحومة/ فاطمة يوسف عبد العال أبو جميزه 

هوية رقم )900166240( وكيله املحامي عصام السلقاوي.
املدعــى عليهــم/1. ســامية يحيــى عبــد الرحمــن أبــو جميــزة ســكان خانيونس 

خارج البلد حاليًا.
2. هناء كامل عبد الرحمن أبو جميزة سكان خانيونس خارج البلد حاليًا.

نوع الدعوى/ حقوق.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية رقم 2017/75

اىل املدعــى عليــه املذكــور بعاليــه مبــا أن املســتدعي قــد تقــدم بالقضيــة 
الحقوقيــة 2017/75 قــد اقــام القضيــة الحقوقيــة املرقومــة أعــله وقــد تــم 
تحديــد جلســة لهــا بتاريــخ 2021/1/24م محكمــة صلــح خانيونــس لذلــك 
يقتــي عليــك الحضــور اىل هــذه املحكمــة خــلل خمســة عــر يومــًا مــن 
تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة كــام يقتــي ان تودع قلم هــذه املحكمة ردك 
التحريــري خــلل خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة علــام 
انــه قــد تحــدد لهــا جلســة املوافــق 2021/1/24 للنظــر يف القضيــة وليكــن 
يف  يســري  أن  للمدعــي  يجــوز  ذلــك  عــن  تخلفــت  اذا  أنــك  لديــك  معلومــا 

الدعوى حسب األصول، حرر يف 2021/1/14م.
رئيس قلم محكمة صلح خانيونس
أ . احمد مهدي

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء 
محكمة صلح خانيونس

في الطلب الحقوقي رقم 2021/37
في القضية الحقوقية رقم 2018/574

املستدعي/ توفيق أحمد محمد أبو ستة هوية رقم )900122157( وكيله 
املحامي/ صائب أبو معيلق.

املستدعى ضدهم/1. يوسف سامل أحمد أبو ستة، 2. نجات سامل أحمد أبو 
ســتة 3. ابتســام ســامل أحمد أبو ســتة 4. ميســون ســامل أحمد أبو ســتة 5. غادة 
سامل أحمد أبو ستة 6. هند سامل أحمد أبو ستة 7. رحاب سامل أحمد أبو ستة 
8. عايــدة ســامل أحمــد أبــو ســتة 9. ســها ســامل أحمــد أبــو ســتة 10. كفــاح ســامل 
أحمــد أبــو ســتة 11. جهــاد ســليامن محمــد أبــو ســتة 12. عــامد ســليامن محمــد 
أبــو ســتة 13. محمــد ســليامن محمــد أبــو ســتة 14. عبــد الله ســليامن محمد أبو 
ســتة 15. امال ســليامن محمد أبو ســتة 16. رجاء ســليامن محمد أبو ســتة 17. 
عدالة سليامن ابو ستة 18. اسامء سليامن محمد أبو ستة، وهم خارج البلد.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
يف الطلب الحقوقي رقم 2021/37 - يف القضية الحقوقية رقم 2018/574

اىل املستدعى ضدهم املذكورين بعاليه مبا أن املستدعي قد أقام عليكم 
القضية الحقوقية املرقومة اعله لذلك يقتي عليكم الحضور اىل املحكمة 
خــلل خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ تبليغكــم هــذه املذكــرة كــام يقتــي ان 
تودعوا قلم هذه املحكمة ردكم التحريري خلل خمسة عر يومًا من تاريخ 
تبلغكم هذه املذكرة علام أنه قد تحدد جلســة 2021/2/3م لنظر القضية 
وليكــن معلومــا لديكــم انكــم اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمســتدعي أن يســري 

يف القضية بحقكم حسب األصول، تحريرا 2020/12/8م.
رئيس قلم صلح خانيونس / أ . فتحي محيسن

غزة/ فلسطني:
مــا نســبته  إنجــاز  أعلنــت وزارة العمــل 
لعــام  التشــغيلية  خطتهــا  مــن   %  66

2020 رغــم الظــروف املعاكســة التــي 
واجهتها.

وقــال وكيــل الوزارة إيهاب الغصني يف 
"لقــاء مــع مســؤول" الــذي نظمتــه وزارة 
اإلعــلم يف مقرهــا مبدينــة غزة، أمس: 
"رغــم توجيــه مســار عمــل الــوزارة نحــو 
خطــة الطــوارئ بســبب جائحــة كورونــا، 

استطاعت الوزارة إنجاز ما نسبته
لعــام  التشــغيلية  خطتهــا  مــن   %  66
إنجازاتهــا  أبــرز  تركــزت  حيــث   ،2020
وبرامــج  مشــاريع  عــدة  تنفيــذ  يف 
تطويرية، وتدريب وتشــغيل الباحثني 
عــن عمــل، وتطويــر منظومــة التدريــب 
اشــرتاطات  وترســيخ  وتعزيــز  املهنــي، 
العمــل  وتنظيــم ســوق  اللئــق،  العمــل 
وضبط سياســاته، والعمل عى تطوير 

موارد الوزارة املادية والبرية".
عرضــه  أثنــاء  يف  الغصــني  وأكــد 
إنجازات وزارته العام املايض ورؤيتها 
لعام 2021، أن اتجاه الوزارة سار نحو 
تقديــم عــدة تدخــلت يف إطــار الحــد 
مــن اآلثــار الســلبية للجائحة عى قطاع 
العمــل، التــي اندرجت ضمن إنجازات 
الوزارة، حيث تنوعت هذه اإلنجازات 
مــا بــني قطــاع تنميــة التشــغيل، وقطــاع 

كل القطاعــات. مــع وضــع اســرتاتيجية 
العمــل  نحــو  التوجــه  لتعزيــز  وطنيــة 
عــن بعــد بالتعــاون مــع الــركاء، التــي 
وتدخلتهــا  سياســاتها  وفــق  ســُيعمل 

يف عام 2021.
أمــا فيــام يخــص قطــاع حاميــة العــامل 
ســلمة  عــى  والحفــاظ  وحقوقهــم، 
تســعى  الــوزارة  أن  بــنّي  العمــل،  بيئــة 
العمــل  باســتمرار إىل تطويــر منظومــة 
عــى  الرقابــة  آليــات  وتحســني  اللئــق 
والعــادل،  اآلمــن  العمــل  اشــرتاطات 
حيث نفذت الوزارة 3 حملت سلمة 
وصحة مهنية، و5090 زيارة تفتيشــية 
العمــل،  ظــروف ورشوط  مــن  للتحقــق 
 1100 وقــد اتخــذ يف هــذه الزيــارات 
إجــراء قانــوين بحــق املخالفــني لقانــون 
تابعــت  كــام  واشــرتاطاته.  العمــل 
الــوزارة 342 ملــف إصابــة، واحتســبت 
 65 لعــدد  عمــل  إصابــات  تعويضــات 
شــواقل.   454816.8 مببلــغ  إصابــة، 
واســتامرة  مخالصــة   335 وأنجــزت 
قيمتهــا  تقــدر  العــامل  لصالــح  عامليــة 

والحفــاظ  وحقوقهــم،  العــامل  حاميــة 
وتطويــر  العمــل،  بيئــة  ســلمة  عــى 
وقطــاع  املهنــي،  التدريــب  منظومــة 

العمل التعاوين.
فــرص عمــل  وفــرت  الــوزارة  أن  وأوضــح 
مســتفيد   16,200 لعــدد  مؤقتــة 
مبوازنــة تزيــد قيمتهــا عــى 25 مليــون 
طريــق  وعــن   ،2020 عــام  يف  دوالر 
مــن  وبتمويــل  الحكومــي  التمويــل 
قدمــت  كــام  املانحــة.  املؤسســات 
 81,850 لعــدد  ماليــة  مســاعدات 
عامــًل يف القطاعــات األكرث ترًرا من 
الجائحــة مبوازنــة بلغــت 8,570,000 
مليــون دوالر، ودعمــت أجــور ورواتــب 
املترريــن  العــامل  مــن   800 عــدد 
يف القطــاع الصناعــي والســياحي ملدة 

شهرين.
وأفاد الغصني بأن وزارة العمل نجحت 
ســوق  معلومــات  نظــام  تصميــم  يف 
العمــل الفلســطيني، واملتوقــع إطلقه 
الجــاري،  العــام  مــن  األول  الربــع  يف 
وصــول  تســهيل  إىل  يهــدف  الــذي 
الباحثــني عــن عمــل إىل ســوق العمــل 
عن طريق عملية املواءمة بني العرض 
العدالــة  مبــدأ  وتحقيــق  والطلــب، 
التشــغيل  فــرص  يف  الفــرص  وتكافــؤ 
والتدريــب، وتوفــري مــؤرشات حقيقيــة 
العاملــة يف  القــوى  ودقيقــة ملكونــات 

بـ1,933,416 شيقًل.
وزارتــه  اهتــامم  إىل  الغصــني  وأشــار 
املهنــي،  التدريــب  منظومــة  بتطويــر 
مراكــز  يف  الــوزارة  خرّجــت  حيــث 
 722 لهــا  التابعــة  املهنــي  التدريــب 
ــا مــن الــدورات النظاميــة،  خريًجــا مهنيًّ
الــدورات  مــن  ــا  مهنيًّ خريًجــا  و157 
القصرية، إضافة إىل 62 مدرًبا خريًجا 
ــا مــن دورات الســياقة، وترخيــص  مهنيًّ
وتجديــد ترخيــص واعتــامد لـــ 38 مركــز 
ــا، واعتامد  ــا وخاصًّ ــا أهليًّ تدريــب مهنيًّ
هــذه  لصالــح  مهنيــة  شــهادة   1318
املراكــز، واملســاهمة يف دمــج وصــول 

الشباب املهنيني إىل سوق العمل.
أن  تتطلــع  الــوزارة  أن  عــى  وشــدد 
نقــلت  إحــداث   2021 عــام  يتضمــن 
نوعيــة عــى مســتوى النهــوض بالواقــع 
العمــل  بيئــة  وتحســني  االقتصــادي 
طريــق:  عــن  وذلــك  واشــرتاطاتها، 
تعزيــز مبــادئ العمــل اللئــق باســتيفاء 
اشــرتاطات الســلمة والصحــة املهنيــة 
ســوق  يف  العاملــة  املنشــآت  يف 

خفــض  يف  واملســاهمة  العمــل، 
العمــل،  معــدل حــوادث وإصابــات 
التمويــل  تجنيــد  يف  واالســتمرار 
املؤسســات  ومتويــل  الحكومــي 
الصديقــة املانحــة مــن أجــل توفــري 
التــي  والتدريــب  التشــغيل  فــرص 
وصــول  وتســهيل  دمــج  إىل  تهــدف 
العمــل،  ســوق  إىل  الشــباب 
وتعزيــز مؤسســات القطــاع الخــاص 
كورونــا،  جائحــة  مــن  املتــررة 
ودعــم التشــغيل املســتدام بتجنيد 
التمويــل الحكومــي والدويل لصالح 
تعزيــز العمــل الحر، وريادة األعامل 
واملشــاريع الصغــرية، والعمــل عــن 

بعد.
العمــل  رضورة  إىل  الغصــني  ودعــا 
عــى تطويــر البنيــة التحتيــة ملراكــز 
واســتحداث  املهنــي  التدريــب 
يف  املهنيــة  األقســام  وتطويــر 
القطاعــات املهنيــة املختلفــة وفًقــا 
يف  واملســاهمة  الســوق،  لحاجــة 
وتأســيس  العامليــة  القضايــا  حــل 
علقــات عمــل مســتقرة مبــا يضمــن 
العدالــة لــكل األطــراف وفــق القانون 
جنًبــا إىل جنــب مــع تعزيــز التوعيــة 
بأهميــة العمــل التعــاوين ودوره يف 
تنميــة االقتصــاد املحــي، والعمــل 
تعاونيــة  جمعيــات  إنشــاء  عــى 
وتعزيــز  وحرفيــة،  وإنتاجيــة  زراعيــة 
الراكــة بــني أطراف اإلنتــاج الثلثة 
االتحــادات  دور  تعزيــز  طريــق  عــن 
العمــل  وأصحــاب  العامليــة 
القــرارات  اتخــاذ  يف  ومشــاركتها 

التي تخص قطاع العمل.

رام الله/ فلسطني:
أعلن صندوق االستثامر الفلسطيني 
برنامــج  مــن  الثانيــة  املرحلــة  إطــلق 
املنشــآت  لدعــم  الطــارئ  "إســناد" 
بقيمــة  الصغــر،  ومتناهيــة  الصغــرية 

10 مليني دوالر.
وأوضــح الصنــدوق يف بيــان صحــايف 
أمــس، أن الرنامــج يهدف إىل متكني 
إىل  الوصــول  مــن  املنشــآت  هــذه 
الســيولة املاليــة اللزمــة ملســاعدتها 
والنهــوض  بعملهــا  االســتمرار  يف 
مجــدًدا، مــا ســيمكنها مــن االحتفــاظ 
بعاملهــا وموظفيهــا، وتنفيــذ خططهــا 
اإلنتاجيــة  قدرتهــا  وزيــادة  التوســعية 
الوصــول  مــع  جنــب  إىل  جنبــا 
ملصاريفهــا  الــلزم  التمويــل  إىل 

التشغيلية.
اإلجــاميل  التمويــي  الحجــم  ويبلــغ 
أطلقــه  الــذي  "إســناد"  لرنامــج 
الفوريــة  اســتجابته  ضمــن  الصنــدوق 
نحــو  قبــل  كورونــا  جائحــة  لتبعــات 

دوالر،  مليــون   25 أشــهر  خمســة 
وينقســم إىل مكونــني حيــث يشــكل 
ســّجلت  إقــراض؛  مرحلتــي  األول 
بحجــم  أعلنهــا  التــي  األوىل  املرحلــة 
5 مليــني دوالر عــدًدا مــن النجاحــات 
متّثلــت بإقــراض نحــو 185 مروًعــا 
بحجــم  املاضيــة  أشــهر  الخمســة  يف 
مختلــف  يف  دوالر  مليــون   2.3
القطاعــات االقتصاديــة، وتتــوزع عى 
كل محافظــات الضفــة الغربيــة وقطاع 
غــزة.  أمــا املرحلــة الثانيــة مــن برنامــج 
إىل  إضافــًة  فستشــمل  "إســناد"، 
الــروط امليــّرة املشــابهة للمرحلة 
األوىل رفع سقف القروض املمنوحة 
واملتوســطة  الصغــرية  للمنشــآت 
مــا ســيمكن هــذه  ومتناهيــة الصغــر؛ 
املنشــآت مــن الوصــول إىل الســيولة 
مجــدًدا،  النهــوض  إلعــادة  اللزمــة 
والتوّسع يف نشاطاتها، واالنتقال من 

مرحلة الصمود إىل مرحلة التعايف.
وستســري هــذه املرحلــة بالتــوازي مــع 
اســتمرار العمــل يف املرحلــة األوىل 

خللهــا،  مــن  املســتهدفة  للفئــة 
الصغــرية  للمنشــآت  ســيوّفر  مــا 
العمــل  مواصلــة  الصغــر  ومتناهيــة 
بتوفــري املصاريف التشــغيلية وصواًل 
إىل  االقتصاديــة  العجلــة  إعــادة  إىل 
الطريــق الصحيح من التعايف؛ وذلك 
كل  مــع  وبالتكامــل  جنــب  إىل  جنًبــا 
الرامــج التــي ُيعَمــل عليهــا ســواء مــن 

القطاع العاّم أو الخاص.
يف حــني يتــم اإلعــداد للمكــون الثاين 
مــن برنامــج إســناد، الذي ســُيعَلن عنه 

يف حينه.
ومن املتوّقع أن ُتوّفر أكرث من 1000 
قرض للمنشــآت واملشاريع الصغرية 
تنفذهــا  التــي  املرحلــة  هــذه  يف 
مؤسســات اإلقــراض املحليــة وهــي: 
لإقــراض  الفلســطينية  املؤسســة 
"فيتــاس"  ورشكــة  "فاتــن"،  والتنميــة 
والخدمــات  لإقــراض  فلســطني 
للتمويــل  "أكاد"  ورشكــة  املاليــة، 
للتمويــل"،  "ريــف  ورشكــة  والتنميــة، 

ورشكة "أصالة" للتنمية واإلقراض.

المالية: 
رصف "حقوق 

الغري" اليوم
غزة/ فلسطني:

أعلنت وزارة املالية يف غزة رصف 
حقــوق الغــري -مــدين وعســكري-، 
بنــك  فــروع  عــر  االثنــني  اليــوم 
الريــد يف محافظــات قطــاع غــزة. 
ترصيــح  يف  الــوزارة  وأوضحــت 
صحايف أمس، أن الرصف سيكون 
الريــد  بنــك  يف  الرتتيبــات  وفــق 
وإجــراءات الوقاية والســلمة للحد 

من انتشار وباء كورونا.

بلدية النصريات تفتح شارًعا 
جديًدا وسط سوق االثنني

النصريات/ فلسطني:
املنطقــة  شــارع جديــد يف  فتــح  أعــامل  أمــس  النصــريات  بلديــة  نّفــذت 

املحاذية لعيادة وكالة الغوث من الناحية الغربية بعرض 12 مرًتا.
وأوضــح رئيــس بلديــة النصــريات إيــاد مغاري، أنه ُفِتح جزء من الشــارع يف 

املخطط التفصيي ملربع رقم 7، املجاور ملنطقة دوار النصريات.
وأشــار مغــاري يف بيــان صــدر عــن البلديــة، أن أهميــة الشــارع تكمــن يف 
تخفيــف  إىل  إضافــة  النصــريات،  مركــز  تعــد  ألنهــا  املنطقــة،  تخطيــط 

االزدحام والضغط املروري الواقع عى شارع خالد بن الوليد.
املســاعدات  توزيــع  ومركــز  الوكالــة  عيــادة  منطقتــي  ســيخدم  أنــه  وذكــر 
الغذائية التابع لوكالة الغوث، وســريبط الطرق املجاورة ببعضها، خاصة 
بــن الوليــد والشــوارع  أنــه يتصــل بشــارع أبــو بكــر الصديــق وشــارع خالــد 

املجاورة للمنطقة املخصصة لسوق االثنني األسبوعي.

إطالق المرحلة الثانية من برنامج 
"إسناد" الطارئ لدعم المنشآت الصغرية

يف عام 2020

الغصني: وّفرنا فرص عمل مؤقتة لـ)16,200( 
مستفيد وقّدمنا مساعدات مالية لـ)81,850( عامًل

جانب من اللقاء      ) تصوير / يارس فتحي (
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اعالن تغيير اسم صيدلية
تعلــن صيدليــة ســوبر كيــر الكائنــة فــي غــزة الزيتــون مقابل 
مدرسة عين جالوت عن تغيير اسمها ليصبح االسم الجديد 

صيدلية شهد الوسيم.

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرشعي
دائرة التنفيذ- رشق خانيونس الرشعية االبتدائية

اخطار تنفيذ حكم صادر عن محكمة شرق خانيونس
في القضية التنفيذية 2020/219 و 2020/220

اىل املنفذ ضده/ حسام عبد املجيد عطية العمور هوية رقم 926744038 
سكان الفخاري سابقا ومجهول محل اإلقامة حاليا.

يف  خانيونــس  رشق  محكمــة  عــن  الصــادرة  االحــكام  مبوجــب  ابلغــك 
القضايــا املذكــورة اعــاه وذلــك لتنفيــذ االحــكام الصــادرة باإلضافــة للرســوم 
واملرصوفــات القانونيــة لصالــح طالبــة التنفيــذ انصــاف عيل محمود أبو شــاب 
هويــة رقــم 900503475 لذلــك عليــك الحضــور خــال اســبوعني ملراجعــة 
دائرة التنفيذ مبحكمة رشق خانيونس الرشعية اذا مل تحرض او ترســل وكيا 
عنــك او تقــدم معــذرة مرشوعــة ســتبارش بحقــك االجراءات القانونية حســب 

القانون، وحرر يف 2021/1/17م.
مأمور تنفيذ محكمة رشق خانيونس
عبد الله حسن أبو دان

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرشعي
محكمة رشق خانيونس الرشعية

اعالن خصوم
اىل املدعى عليه/ عبد ربه عبد الرحمن عبد املطلب  فياض من القرارة وسكانها 
يقتــي  االن  فيهــا  اإلقامــة  محــل  ومجهــول  الســعودية  يف  حاليــا  واملقيــم  ســابقا 
حضورك لهذه املحكمة يوم االحد املوافق 2021/2/21م الساعة الثامنة صباحا 
وذلــك للنظــر يف القضيــة أســاس 2020/132 املقامــة عليــك مــن قبــل املدعيــة: 
نهلــة هشــام عبــد الرحمــن فيــاض مــن بنــي ســهيا وســكانها بخصــوص تفريــق للرضر 
مــن الغيــاب وإن مل تحــرض يف الوقــت املعــني أو ترســل وكيــا عنــك يجــر بحقــك 

املقتي لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/1/17م.
قايض رشق خانيونس الرشعي / احمد محمود عاشور

دولة فلسطين
وزارة االقتصاد الوطني

االدارة العامة للشركات 
مراقب الشركات

إعالن للعموم
يعلــن مراقــب الــرشكات أن رشكة كوردن للمواد الغذائية وميثلها الســيد/ 
أحمــد الســكني رئيــس هيئــة املديريــن ووكيلــه املحامي األســتاذ/ عطا حرارة 
2016/11/17م  بتاريــخ   563160142 رقــم  تحــت  لدينــا  واملســجلة 
شــارع  )جباليــا-  اىل  التفــاح(  )غــزة  مــن  الرشكــة  مقــر  لنقــل  بطلــب  تقدمــت 

مسعود بالقرب من مفرتق زمو(، تحريرا يف 2021/1/14م.
مراقب الرشكات

إعالن فقد شيكات
أعلن أنا/ نبيل فخري العبد حجازي من سكان غزة- هوية رقم: 907271027 
عــن فقــد الشــيكات التــي تحمــل رقــم )30000025( قيمتــه )1600 شــيكل( 
ويســتحق بتاريــخ 2021/4/10م وشــيك رقــم )30000027( قيمتــه )800 
شيكل( ويستحق بتاريخ 2021/6/10م وشيك رقم )30000028( قيمته 
بنــك  عــىل  املســحوبات  2021/7/10م  بتاريــخ  يســتحق  شــيكل(   800(
فلســطني فــرع النــرص- مــن حســايب رقــم 290492. فأرجــو ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة, وله جزيل الشكر والتقدير.

أعلن أنا/ غالية فوزي ابراهيم الدبور عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 902537281 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / حمــزه عدنــان محمــد الديــراوي عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 804085306 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / منــى احمــد ســلمي العــواوده  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم 929975464   فالرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / عبداملجيد مشــهور عســيل دغمش عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم 9099909301 فالرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــد محمــد عبيــد دلــول عــن فقــد جــواز ســفري 
الــذي يحمــل هويــة رقــم 402926984 فالرجــاء ممــن يجــده 

أن يسلمه ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
جواز سفر

أعلــن أنــا/ ماجــد ماهــر ســليم ابــو معــوض عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   405777426 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / محمد بسام عبد الهادي قاسم عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 406995167 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

الديــري عــن فقــد  أنــا املواطــن / حمــزة احمــد صالــح  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم 80000328 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ القاســم محمــد جهــاد عبــد الرحمــن ابــو النــور عــن 
ممــن  فالرجــاء   803505189 الرقــم  وتحمــل  هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / مؤيــد جميــل عبــد الرحمــن ورش أغا عن 
ممــن  فالرجــاء   803321736 الرقــم  وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / اســاعيل عبــد القــادر أحمــد الزعانــني 
عــن فقــد هويتــي وتحمل  الرقم 400615993 فالرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / مــوىس وســام احمــد الديــري عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 407115476 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا/ بيسان دنيان كامل منصور عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 404622243 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ سعد مهيوب فؤاد ريحان عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 804555043 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / أحمد بســام عبد الهادي قاســم عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 403750151  فالرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / ميســاء حســن ابراهيم الكياين عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 801146242 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

انــس ســامي عثــان عاشــور عــن فقــد  أنــا املواطــن /  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 405894148  فالرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

"أطباء السودان": ارتفاع 
قتىل أحداث الجنينة إىل 83

الخرطوم/ األناضول:
أعلنت لجنة أطباء السودان، أمس، ارتفاع ضحايا أحداث مدينة الجنينة 
ذلــك  مبــا  جريحــا،  و160  قتيــا   83 إىل  )غــرب(،  دارفــور  غــرب  بواليــة 
جرحــى الجيــش. جــاء ذلــك يف بيــان نرشتــه اللجنــة )غــر حكوميــة(، أحــد 
أبــرز مكونــات "تجمــع املهنيــني"، عــىل صفحتهــا عــر "فيســبوك"، بعدما 

أعلنت صباحا 48 قتيا و97 جريحا.
يف  الدمويــة  األحــداث  ضحايــا  حصيلــة  "ارتفعــت  اللجنــة:  وأضافــت 
الجنينــة، حيــث أحصــت اللجنــة 83 قتيــا و160 جريحــا مبــا يف ذلــك 

جرحى القوات املسلحة".
الرعايــة  الطبيــة مبجهــودات متواصلــة لتقديــم  وأردفــت: "تقــوم األطقــم 
الطبيــة للجرحــى واملصابــني )..( حيــث تجــري العمليــات الجراحيــة ملــن 

يحتاجون إلجرائها بشكل عاجل".
وناشــدت حكومــة الواليــة بـ"تعزيــز تأمــني املرافق الصحية )..( والتنســيق 
مــع الســلطات االتحاديــة إلرســال طائــرة بصــورة عاجلــة إلجــاء الجرحــى 

املحتاجني إلجراء عمليات دقيقة".
ومل تذكــر اللجنــة تفاصيــل حــول عــدد الجرحــى بصفــوف الجيــش، فيــا 
مل تعلــق الحكومــة االتحاديــة عــىل بيــان اللجنــة، حتــى الســاعة 15: 20 

)ت.غ(.
وأمــس، قــرر رئيــس الــوزراء عبــد اللــه حمــدوك، إرســال وفــد إىل املدينــة، 
األجهــزة  لكافــة  ممثلــني  برفقــة  الحــر،  الــر  تــاج  العــام  النائــب  برئاســة 

األمنية، والعسكرية، والعدلية.
وفرضــت الســلطات الســودانية، أمــس، حظــر تجــوال يف الوالية، إىل أجل 

غر مسمى عىل خلفية أعال عنف، انطلقت صباح السبت.
أن  قبــل  شــخصني،  بــني  شــجار  عــر  باملدينــة،  العنــف  أحــداث  وبــدأت 

تتحول إىل مواجهات بني قبيلتني، وفق وسائل إعام محلية.
وال توجــد تقديــرات رســمية لحجــم الســاح املنتــرش بأيــدي القبائــل يف 
واليــات دارفــور، فيــا تشــر تقاريــر غــر رســمية إىل أن مئــات اآلالف مــن 

قطع الساح متلكها القبائل، مبا فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة. 

ْيــن  إصابـة قائَدْيــن عسكريَّ
يف تفجري جنويب الصومال

مقديشو/ األناضول:
أصيب 5 عسكريني بينهم قائدان بالجيش الصومايل، أمس، يف تفجر 

استهدف قافلتهم بإقليم "شبييل السفىل" جنويب الباد.
وقال مصدر أمني صومايل، مفضا عدم نرش اسمه، لوكالة "األناضول"، 
إن لغا أرضيا كان مزروعا بجانب الطريق انفجر أثناء مرور قافلة للجيش 

يف بلدة "تحسييل" باإلقليم.
بينهــم  عســكريني،   5 إصابــة  عــن  أســفر  التفجــر  أن  املصــدر،  وأضــاف 
قائــد قــوات "دنــاب" الرائــد أحمــد عبــد اللــه نــور، وقائد فرقــة "7" بالجيش 

الصومايل، املقدم أحمد غاشان.
من جانبها، أعلنت حركة "الشــباب" املســلحة، مســؤوليتها عن التفجر، 

فيا مل يصدر أي تعليق حوله من الحكومة الصومالية.
ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد حركة "الشباب"، التي تشكلت 
مطلــع 2004، وهــي حركــة مســلحة تتبــع فكريا لتنظيــم "القاعدة"، حيث 

تبنت العديد من العمليات اإلرهابية التي أودت بحياة املئات. 

مسقط/ وكاالت: 
قانونــا  عــان  ســلطنة  ســنت 
جديــدا للرملــان يشــرتط إجــراء 
الحكوميــة  امليزانيــة  محادثــات 
تحــت  الــوزراء  واســتجواب 
غطــاء مــن الريــة، مــا يحــد مــن 
تحــاول  حــني  يف  الشــفافية، 
تحــت  تــرزح  التــي  الســلطنة 
عبء الديون معالجة أوضاعها 
ودعــم  املتداعيــة  املاليــة 

االقتصاد.
وعمد الســلطان هيثم بن طارق 
الســلطة  توليــه  منــذ  ســعيد  آل 
قبــل عــام إىل إصــاح الكيانــات 
الدولــة  ومؤسســات  الحكوميــة 
ماليــة  إصاحــات  إجــراء  وبــدأ 
الدعــم  خفــض  مثــل  حساســة 
وفرض رضيبة القيمة املضافة.

أعلــن  هيثــم  الســلطان  وكان 
تعديــا  املــايض  األســبوع 
ويل  تعيــني  شــمل  دســتوريا 
وقواعــد  األوىل  للمــرة  للعهــد 
عمــل  كيفيــة  بشــأن  جديــدة 
برملــان  وهــو  عــان،  مجلــس 

يتألف من غرفتني.
وينــص القانــون الجديــد، الــذي 
يــوم  الرســمية  الجريــدة  نرشتــه 

األحد، عىل "أن تكون جلسات 
والشــورى  الدولــة  مجلــي 
املخصصة ملناقشة مرشوعات 
خطط التنمية وامليزانية العامة 

للدولة رسية".
أن  عــىل  القانــون  ينــص  كــا 
"تكــون جلســة مجلــس الشــورى 
االســتجواب  فيهــا  يتــم  التــي 
أن  يجــوز  وال  رسيــة،  )للــوزراء( 
املجلــس  رئيــس  إال  يحرضهــا 
ونائباه واألعضاء واألمني العام، 
جميــع  تكــون  أن  يجــب  كــا 
وقائــع الجلســة رسيــة وال يجــوز 
أو  بهــا  الترصيــح  أو  إفشــاؤها 
نقــل أي مــن وقائعهــا للصحافــة 
وســائل  أو  اإلعــام  وســائل  أو 
بجميــع  االجتاعــي  التواصــل 

أنواعها".
بــورز  آنــد  ســتاندرد  وعــرت 
أمــس،  يــوم  ريتنجــز  جلوبــال 
إجــراءات  بــأن  اعتقادهــا  عــن 
ســُتطبق  املــايل  التقشــف 
عــىل  "للحفــاظ  تدريجيــا 
االجتاعــي  االســتقرار 
شــهد  بلــد  يف  واالقتصــادي" 
احتجاجــات الربيــع العــريب عــام 
مــن  بالحــد  للمطالبــة   2011

البطالــة والقضــاء عــىل الفســاد 
وإجراء إصاحات سياسية.

اإلصاحــات  إن  وقالــت 
والتــي  األخــرة،  املؤسســية 
واضــح  نهــج  وضــع  تشــمل 
للخافــة، مــن شــأنها أن تحســن 
واالســتقرار  املصداقيــة 
املــايل  العجــز  لكــن  الســيايس 
وضعــف  املرتفــع  والخارجــي 
وارتفــاع  االقتصــادي  النمــو 
تــزال  ال  الشــبان  بــني  البطالــة 

متثل تحديات كبرة.
وتراكمــت الديــون عــىل عــان، 
للنفــط،  صغــر  منتــج  وهــي 
الســنوات  يف  رسيعــة  بوتــرة 
وتــرضرت  املاضيــة  القليلــة 
انخفــاض  مــن  العامــة  ماليتهــا 
أســعار النفــط وجائحــة فــروس 

كورونا.
وتواجه السلطنة، التي تصنفها 
التصنيــف  وكاالت  جميــع 
االئتــاين الكــرى دون الدرجــة 
متزايــدا  عجــزا  االســتثارية، 
كبــرة  ديــون  اســتحقاق  وآجــال 

يف السنوات القليلة املقبلة.

واشنطن/ األناضول:
يخطــط الرئيــس األمريــي املنتخــب جــو بايدن 
إلنهــاء حظــر الســفر املفــروض عــىل الدول ذات 
األغلبية املســلمة فور تنصيبه، حســبا أفادت 

وسائل إعام أمركية. 
البيــت  موظفــي  لكبــر  مذكــرة  يف  ذلــك  جــاء 
األبيــض الجديــد، رون كلــني، نرشتهــا صحيفــة 
يعتــزم  بايــدن  أن  فيهــا  ذكــر  تاميــز،  نيويــورك 
توقيــع مــا يقــرب مــن 12 أمــرا تنفيذيــا يف أول 

يوم له يف منصبه.
ومن ضمن هذه األوامر رفع الحظر الذي فرضه 
عــىل  ترامــب  دونالــد  واليتــه  املنتهيــة  الرئيــس 
دخــول مواطنــي الــدول ذات األغلبيــة املســلمة 
إىل  االنضــام  إعــادة  و  املتحــدة،  للواليــات 
إن  "يس  لشــبكة  وفقــا  للمنــاخ،  باريــس  اتفــاق 
إن".كــا ســيصدر بايــدن أوامــر بوقــف عمليــات 
دفــع  عــىل  القادريــن  غــر  املســتأجرين  إخــاء 
اإليجــار، وتســهيل عمليــات دفــع ديــون الطــاب 
أثنــاء جائحــة كورونــا، وفــرض ارتــداء الكامــات 

يف جميع املباين الفيدرالية.
بايــدن  "الرئيــس  إن:  مذكرتــه  يف  كلــني  وقــال 
خــال حملتــه اإلنتخابيــة تعهد باتخــاذ إجراءات 

فورية ملعالجة هذه األزمات".
للواليــات  كرئيــس  منصبــه  "يف  وأضــاف: 

تلــك  كل  عــىل  بايــدن  ســيحافظ  املتحــدة، 
التنفيذيــة  األوامــر  عــرشات  ويوقــع  الوعــود، 
ألجهــز  والتوجيهــات  الرئاســية  واملذكــرات 
التــي قطعهــا". وأوضــح  الدولــة لتنفيــذ الوعــود 
كلــني أنــه بجانــب هــذه اإلجــراءات التنفيذيــة، 
يخطط بايدن إلرســال خطة واســعة النطاق إىل 
الكونغــرس خــال أول 100 يــوم لــه يف منصبــه 

بشأن الهجرة.
وتتضمــن الخطــة طرقــا للحصــول عــىل الجنســية 
ملايني املهاجرين غر الرشعيني املوجودين 

حاليا يف الواليات املتحدة.
وذكــر كلــني أن مــن 25 ينايــر/ كانــون الثاين إىل 
مجموعــة  بايــدن  ســيصدر  شــباط،  فرايــر/   1
مــن األوامــر، مــن بينها أمــرا للحكومــة الفيدرالية 
لتحديــد كيفيــة مل شــمل األطفــال املنفصلــني 
األمريكيــة  الحــدود  عــىل  عائاتهــم  عــن 

املكسيكية.
وأضــاف أن: "هــذه اإلجــراءات هي مجرد بداية، 
وهنــاك الكثــر الــذي يتعــني القيــام بــه ملحاربــة 
ومكافحــة  االقتصــاد،  بنــاء  وإعــادة  الوبــاء، 
بايــدن،  وكشــف  املســاواة".  وعــدم  العنرصيــة 
الخميس الفائت، عن حزمة تحفيز قيمتها نحو 
1.9 تريليــون دوالر إلنعــاش وتريــع االقتصــاد 

املترضر جراء جائحة فروس كورونا. 

بروت- لندن/ وكاالت: 
لبنــاين  صحفــي  أعــده  تقريــر  كشــف 
الرشكــة  أن  لنــدن  يف  رشكات  وســجات 
التي اشرتت شحنة نرتات األمونيوم التي 
أغســطس  بــروت يف  مرفــأ  انفجــرت يف 
آب املــايض رمبــا كانــت لهــا صلة برجيل 
لعقوبــات  يخضعــان  ســوريَّني  أعــال 
أمريكية لعاقتها بالرئيس بشار األسد.

منتــج  أعــده  الــذي  التقريــر  وبحســب 
األفام الوثائقية فراس حاطوم وبثته قناة 
األســبوع  اللبنانيــة  التلفزيونيــة  الجديــد 
املايض، فإن عنوان رشكة سافارو ليمتد 
عــام  الكيميائيــة  املــواد  اشــرتت  -التــي 
-2013 يف لنــدن كان هــو نفــس عنــوان 
جــورج  األعــال  برجــيل  مرتبطــة  رشكات 

حسواين وعاد خوري.
وفرضت واشــنطن عىل كل من حســواين 
خــوري  مدلــل  وشــقيقه  خــوري  وعــاد 
الحــرب  يف  األســد  لدعمهــم  عقوبــات 
الجنســيتني  يحملــون  والثاثــة  الســورية. 
الســورية والروســية حســبا تظهــر قامئــة 
بيانــات  وقاعــدة  األمريكيــة  العقوبــات 
تجمــع معلومــات مــن مؤسســات رســمية 

روسية.

مدلــل  األمريكيــة  الخزانــة  وزارة  واتهمــت 
نــرتات  رشاء  "مبحاولــة   2015 عــام 
كــا   ."2013 عــام  أواخــر  األمونيــوم يف 
فرضــت عقوبــات عــىل شــقيقه عاد بعد 
ذلــك بعــام ملشــاركته يف أنشــطة تجاريــة 

مع مدلل.
الخزانــة  عليــه  ففرضــت  حســواين  أمــا 
األمريكية عقوبات يف عام 2015 بتهمة 
مســاعدة حكومــة األســد يف رشاء النفــط 
اإلســامية،  الدولــة  تنظيــم  مســلحي  مــن 

وهو األمر الذي ينفيه.
هيئــة  مــع  امللفــات  تلــك  ومبراجعــة 
الــرشكات  لتســجيل  هــاوس(  )كومبانيــز 
يف بريطانيــا، وجــدت رويــرتز أن كا مــن 
رشكة )ســافارو( ورشكة )هيســكو( ألعال 
الهندســة والبنــاء والتــي تخضــع لعقوبــات 
أمريكيــة لصاتهــا بحســواين، قامتــا بنقــل 
العنــوان  إىل  لهــا  الرســمية  الســجات 
حزيــران  يونيــو   25 يف  لنــدن  يف  نفســه 

.2011

وتظهر امللفات أن ذلك العنوان كان هو 
آي.كيــه  أيضــا لرشكــة  املســجل  العنــوان 
عــاد  كان  التــي  إندســرتيال  برتوليــوم 

خوري مديرا فيها.

تفجــرات  يف  اللــوم  توجيــه  يف  منطــق" 
يف  بعنــوان  مســجلة  رشكــة  إىل  بــروت 
لنــدن يضــم العديد من الــرشكات األخرى 

املسجلة هناك أيضا.
ومل يتسن لرويرتز الوصول إىل حسواين 
للتعليــق. وقــال ابنــه يف موســكو لرويــرتز 
إن مــن غــر املرجــح أن يعلــق والــده عــىل 
مزاعــم حــول الصــات باملــواد الكيميائيــة 

ألنها "محض هراء".
وأثــارت االســتنتاجات عــن وجــود صــات 
محتملة تربط بني سافارو ورجال األعال 
يف  البعــض  لــدى  تســاؤالت  الســوريني 
بــروت حــول مــا إذا كانــت شــحنة نــرتات 
صناعــة  يف  تســتخدم  التــي  األمونيــوم، 
األســمدة واملتفجرات أيضا، موجهة إىل 

سوريا.
وقال يوسف لحود، أحد املحامني الذين 
ميثلــون نحــو 1400 من ضحايا االنفجار، 
لرويرتز إنهم يســعون للتحقيق يف األمر، 
مضيفــا أن ذلــك قــد ال يقــود لــيء ورمبــا 

يكون الخيط الذي يكشف الحقيقة.
وقالــت وزيرة العــدل اللبنانية ماري كلود 
يف  التحقيــق  يجــب  إنــه  لرويــرتز  نجــم 
مزاعــم  أي  مــع  الحــال  هــو  كــا  التقريــر، 

تتشــارك  أن  الــرشكات  لعــرشات  وميكــن 
هــذه  تثبــت  وال  املســجلة  العناويــن 
الــرشكات  مالــي  أن  بالــرضورة  الروابــط 
مــن  لكــن  البعــض.  ببعضهــم  صلــة  عــىل 
ســجاتها،  الــرشكات  تنقــل  أن  النــادر 
خاصة إىل العنوان نفسه يف اليوم نفسه 
مئــات  مللفــات  رويــرتز  ملراجعــة  وفقــا 

الرشكات.
الجهــة  تحديــد  مــن  رويــرتز  ومتكنــت 
تســجيل  يف  ســاعدت  التــي  الوســيطة 
عــىل  تــرد  مل  لكنهــا  )هيســكو(،  رشكــة 
عــىل  التعليــق  لطلــب  رويــرتز  محــاوالت 
العاقة ما بني رشكتي هيسكو وسافارو. 
كــا مل يتســن لرويــرتز تأكيــد مــا إذا كان 
حســواين يســيطر عــىل ســافارو، وهــو أمر 
تورطــه  عــىل  محتمــا  مــؤرشا  يقــدم  قــد 
التــي  األمونيــوم  نــرتات  شــحنة  رشاء  يف 

انفجرت يف بروت.
بســافارو،  صلــة  أي  خــوري  عــاد  ونفــى 
وقــال لرويــرتز "هنــاك جهــة تســجيل يف 
مــن  الــرشكات مســجلة  مــن  الكثــر  لنــدن 
خالها، وليست رشكتي فقط ... ال أعلم 

شيئا عن سافارو هذه".
هنــاك  "ليــس  إنــه  خــوري  مدلــل  وقــال 

يف  الجــاري  بالتحقيــق  تتعلــق  أخــرى 
االنفجار.

وتظهــر ســجات هيئــة )كومبانيــز هــاوس( 
يف لندن أن قرصية تدعى مارينا بســيلو 
هي مديرة رشكة سافارو واملالكة ألغلبية 
وقالــت   .2016 عــام  منــذ  فيهــا  األســهم 
إلكرتونيــة  رســالة  يف  لرويــرتز  بســيلو 
يــوم الجمعــة إنهــا ال تديــر رشكــة ســافارو 
أســئلة تتعلــق  تــرد عــىل  أو متلكهــا، ومل 

بحسواين.
مقتــل  إىل  بــروت  مرفــأ  انفجــار  وأدى 
ودمــر  اآلالف  وإصابــة  شــخص   200
أحيــاء كاملــة. وقــال مســؤولون إن املــواد 
يف  تخزينهــا  بعــد  اشــتعلت  الكياويــة 

املرفأ يف ظروف سيئة لسنوات.
وتم تحميل نرتات األمونيوم عىل ســفينة 
كــا  جورجيــا،  يف  روســوس  تســمى 
تظهــر ســجات الشــحن، قبــل أن تتوقــف 
بشــكل مفاجــئ يف لبنــان يف أواخــر عــام 
2013. ومل تغــادر روســوس املرفــأ أبــدا 
وقالــت  قانــوين.  نــزاع  إذ أصبحــت محــل 
رشاء  طلبــت  التــي  املوزمبيقيــة  الرشكــة 
نــرتات األمونيــوم إنها طلبت الشــحنة عر 

سافارو ليمتد.

تقرير وسجالت تشري لصلة محتملة لرجال أعامل سوريني بكيامويات انفجار بريوت

قانون الربملان الجديد يف ُعامن يلفُّ
 محادثات امليزانية يف غطاء من الرسية

بايــدن ينــــوي إلغــاء حظـــر سفـــر 
مواطنـــي دول إسالميـــة إىل أمريكـــا



"رصاع بني الحياة واملوت" هذا هو الوصف التي استطاعت 
صحيفــة  مــــع  حديـــث  فـــي  توصلــه  أن  ســامية  الحكيمــة 
"فلســطني"، عندمــا تحدثــت عـــن معايشــتها ملــرىض كورونــا 
ليحظــى  يصــارع  فاملريــض  الخطــرة،  اإلصابــات  أصحــاب 
بجرعــات مــن األكســجني لتســتمر نبضات قلــب، يواجه وحده 

فريوس ال يزال العلم يجهل عنه كل يشء.
تقــول: "تجربتــي مــع عالج املــرىض املصابني بفريوس كورونا 
عــى  شــهور  عــدة  مــرور  ورغــم  صعًبــا،  أمــًرا  تــزال  وال  كانــت 
عملنــا اليومــي معهــم وتعودنــا اســتقبال وعــالج هــذه الحــاالت 

الذكريات الصعبة ال تزال حبيسة عقولنا وصدورنا".
يف  يل  عمــل  يــوم  أول  أتذكــر  أزال  "ال  ســامية:  وتضيــف 
مستشــفى غــزة األورويب الخــاص بالحــاالت املصابــة بكورونــا، 
وكان  2020م،  )أكتوبــر(  األول  ترشيــن   10 يف  وكان 
املستشــفى قــد اختلفــت تقســياته عــا كانــت يف الســابق، 

إضافة إىل تغيريات طرأت عى الطاقم الطبي".
وتشــري إىل أن أصعــب لحظــة يف حياتهــا هــي عندمــا دخلــت 
قســًا فيــه مــن 30-20 مريًضــا مصابــني بالفــريوس ويعانــون 
وتحــدث  املنظــر،  هــول  مــن  تبــي  جعلهــا  مــا  وهــو  املــرض، 

نفسها ومن حولها أنها ال تريد االستمرار يف العمل.
وتكمل: "جاء يف خاطري عائلتي وطفلتي التي مل تتجاوز من 
عمرهــا العامــني وتنتظــر عــوديت كل يــوم إىل املنــزل لحملهــا 
كيــف  نفــي  ســؤال  عــن  أتوقــف  "مل  متابعــة:  واحتضانهــا"، 
ســأتعامل معهــا ومــع زوجــي وأبنــايئ عنــد عــوديت، خاصــة أن 

عميل كان ساعات معينة ثم العودة للمنزل".
وتلفــت أبــو ظريفــة إىل أنهــا بعــد مــدة قصــرية وجدت نفســها 
بتوفيق من الله كأن راحة نزلت عى قلبها، وأن من واجبها 
أن تتحمــل املســؤولية وترعــى هــؤالء املــرىض، وأنهــا إن 

مل تقم بهذه املهمة فمن سيقوم بها غريها؟!

غزة/ صفاء عاشور:
18 عاًمــا ميكــن أن  أن متــارس عملــك يف داخــل مستشــفى 
أنــك قــد رأيــت كل يشء ميكــن أن يحصــل  يجعلــك تعتقــد 
للمرىض يف قســمك، ولكن ما رأته الحكيمة يف قســم القلب 
والقســطرة القلبيــة مبستشــفى غــزة األورويب يف جنــوب قطــاع 

ا. غزة سامية أبو ظريفة كان مختلًفا جدًّ
وعالقــة  خطــورة  األقســام  أكــر  أحــد  يف  تعمــل  كانــت  فمــن 
بالحــاالت الخطــرة -وهــو القلــب- ظنــت أن معايشــتها املــوت 
ولكــن  ســهاًل،  عليهــا  األمــر  جعلــت  املاضيــة  األعــوام  خــالل 
مصابــو كورونــا املعانــاة التــي مــروا بهــا كانــت مختلفــة عــن أي 

يشء آخر رأته يف حياتها.

"رزان" 
ل وجهها إلى  تحوِّ
تعابير عن هموم 

الفتيات وأحالمهن

سامية.. حكيمة شهدت صراع المرضى 
مع كورونا وزادها الناجون قوة
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غزة/ مريم الشوبي:
اســتخدمت وجههــا لوحــة لتعــر بها عن هموم الفتيات، 
داخــل  يســكن  أنــني  عــن  عــرت  والفرشــاة  باملكيــاج 
ينــزل منهــا  بهالتــني ســوداوين حــول عينيهــا  إحداهــن 
حالــة  تلخــص  بـ"بالســر"،  أغلقتــه  فمهــا  بســيط،  وهــج 
إرهــاق ســببها آالم كتمتهــا ال تســتطيع البــوح بهــا، ولكــن 

هناك بريق أمل يف أنها ستكون عى ما يرام يوًما ما.
مــن لوحــات زيتيــة وأكريليــك وجدت يف الفن التعبريي 
ترجــم  حــاد  رزان  فبــدأت  أكــر،  شــغًفا  وجههــا  عــى 
التــي  األلــوان  باســتخدام  وجههــا  عــى  برســمة  مشــاعر 
تســتخدم يف الرســم عــى الــورق، رغــم الحفــر والُنــدب 
التــي أحدثتهــا عــى وجههــا، ولكنهــا كانت تجد متعة مل 

تشعر بها من قبل.

مجــال  يف  تعمــل  غــزة  مدينــة  مــن  عاًمــا(   21( رزان 
الوسائط املتعددة، موهبتها يف الرسم اكتشفتها منذ 
ــا لهــا  صغرهــا إذ ورثتهــا عــن والدتهــا، كان األمــر اعتياديًّ

ألنها متارس موهبتها يف رسم اللوحات.
بدايــة رزان مــع الرســم عــى وجههــا جــاءت قبــل ثــالث 
ســنوات فقــط، حينــا كانــت تجلــس يف باحــة الجامعــة 
يف وقــت اســراحتها بــني املحــارضات، أخــذت ترســم 
برشاش الدهان ومكياج "الجلير" عى يدها، وأعجب 
بعــض الطالبــات مــا ترســم، فطلــن منهــا أن ترســم لهــن 

عى كفوف أيديهن.
تقول رزان لصحيفة "فلســطني": "أعجبني ما قمت به، 
فأخذت أجرب بعض الرســات عى وجهي باســتخدام 
األلــوان املائيــة، التــي أحدثــت حرًقــا يف الجلــد تحــت 

املشــكلة وتــرك للجمهــور اســتنباطها والتعليــق عليهــا، 
و"تشارك" هي تلك التعليقات.

برشتهــا  يف  ُندًبــا  املائيــة  األلــوان  أحدثــت  أن  بعــد 
اضطرتهــا إىل الخضــوع لعــالج بــرشة مكثــف اســتبدلت 
بها املكياج، لكونه أفضل وأقل رضًرا عى البرشة منها، 

وواصلت هي شغفها يف تحويل وجهها إىل لوحات.
تبني رزان أن والديها كانا أكر داعمني لها يف االستمرار 
مبوهبتها، فوالدتها رسامة مل تبخل عنها يوًما بنصيحة 

وال تعديل يضفي جااًل عى لوحاتها.
أم  الــورق  عــى  الرســم  رزان  قلــب  إىل  أقــرب  "أميــا 
الوجــه؟"، تجيــب: "الرســم عــى الوجــه فيــه شــغف أكــر 
للتفريــغ  أداة  وأســتخدمه  أكــر،  نفــي  عــن  بــه  وأعــر 
ا، وبعدما أخرج كل  النفي لكوين شخصية كتومة جدًّ

بالنتيجــة  انبهــرت  أخــر،  لونــه  بــرق  فغطيتــه  عينــّي، 
النسجامه مع لون عينّي األخر".

عــيل  يســهل  الوجــه  عــى  الرســم  أن  "وجــدت  وتتابــع: 
رســم  يف  مجهــود  دون  أريدهــا  التــي  التعابــري  إيصــال 
تفاصيلهــا ســاعات طويلــة، وأســتعمل خيــايل وأفــكاري 

يف تحويل الفكرة إىل رسمة ناطقة".
كانت بعد كل رسمة تنفذها عى وجهها تلتقط صورة 
وتنرشها عى صفحتيها يف )فيس بوك( و)إنستغرام(، 
فوجــدت تفاعــاًل كبــرًيا مــن متابعاتهــا وأبديــن إعجابهــن 
بفنهــا، فتشــجعت أكــر عــى اســتنباط أفــكار للوحاتهــا 

منهن، فطلبت منهن التعبري عن أحاسيسهن.
التــي  الضغــوط  عــن  ويتحدثــن  املتابعــات  تتفاعــل 
يعشنها، وتحولها رزان إىل لوحات عى وجهها، تجسد 

مشــاعري يف رســمة أنتعــش وتعــود الطاقــة للرسيان يف 
جسدي مرة أخرى".

ولتغــذي برصهــا تذكــر أنهــا تتابــع أفــالم الخيــال العلمي، 
منهــا،  تتعلــم  لــي  واملبتكــرة،  الخياليــة  والشــخصيات 

فهي متيل إىل رسم الشخصيات الخيالية والوهمية.
مــا إىل تصميــم ورســم  يوًمــا  أن تصــل  رزان إىل  تطمــح 
التعبــريي  فالفــن  الســينا،  يف  الخياليــة  الشــخصيات 
أصبح من أهم الفنون التي تستخدم يف صناعة األفالم 

السينائية.
تختم حديثها: "ليس مهاًّ أن يتكلم اإلنسان حتى يعر 
عــن نفســه، ميكنــه أن يكتفــي مبوهبتــه للتحــدث عنــه، 
واملوهــوب ميكــن أن يصنــع شــيًئا مــن ال يشء، يحتــاج 

للصر ثم الصر واإلرادة فقط".

الهمــوم  كل  وأكتافهــا  عقلهــا  عــن  أزاحــت  أنهــا  وتؤكــد 
والهواجــس التــي حملتهــا، وتوكلــت عــى اللــه لريعاهــا هــي 
وأرستهــا كــا ســرعى املــرىض بــكل أمانــة، وال تــزال مســتمرة 

حتى اآلن.
وتلفــت ســامية إىل أن عملهــا يف املستشــفى عــبء كبــري، 
ولكــن األكــر منــه كان هــم عودتهــا للمنــزل وكيفيــة اســتقبال 
أطفالها، خاصة ابنتها الصغرية، مشريًة إىل أنها كانت دامًئا 
وتأثــري  احتضانهــا  وعــدم  إبعادهــا  ســتحاول  كيــف  تفكــر  مــا 
مبســاعدة  تجاوزتــه  مــا  وهــو  النفســية،  حالتهــا  عــى  ذلــك 
زوجها الذي سهل لها عملية دخولها املنزل، وتغيري مالبس 

العمل، ثم رؤية أطفالها.
عمــل ســامية يف مستشــفى غــزة األورويب )الوبائيــات( جعلها 
ا، فحرمت نفسها زيارة أمها وباقي أفراد  تعزل نفسها اجتاعيًّ
أرستهــا، كــا امتنعــت عــن زيــارة أقــارب زوجهــا، رغــم حرصهم 
الدائــم عــى التواصــل معهــا ودعوتهــا لزيارتهــم، ولكنها كانت 

دامًئا ما ترفض خوًفا من نقل العدوى ألي منهم.
"مشاهد صعبة"

وال تــزال ســامية تتذكــر تلــك املــرأة التــي خرجــت مــن العناية 
املركــزة وهــي ترجوهــا بصــوت بصعوبــة يخــرج مــن حنجرتهــا 
رشبــة مــاء ألنهــا عطــى، أو ذلــك املريض الــذي كان يصارع 

ألخذ نفس دون أن يستطيع جسده الضعيف ذلك.
"لكــن أصعــب حالــة ال تــزال راســخة يف ذاكريت هي امرأة يف 
الستني من عمرها كان مرتبطة ارتباًطا كبرًيا بأبنائها، وكذلك 
كانــوا هــم، حتــى إن أحــد أبنائهــا كان يتصــل يب ويســتجدي 
الساح له بالدخول لرؤيتها، وهو ما مل يكن مسموًحا به، وال 
تزال عبارة "بدي أشــوف إمي" ترن يف أذين وكأنني أســمعها 
اآلن" بهــذا تختــم ســامية حديثهــا عــن املواقــف التــي ال تــزال 

تراودها.

غزة/ فلسطني:
ُيعــد مــرض الرسطــان مصــدر رعــب لكثــري مــن األشــخاص، 

فهم دامئو السؤال: هل الرسطان معٍد؟
فــإن  "ال"،  هــي:  معــٍد؟"  الرسطــان  "هــل  ســؤال:  إجابــة 
الرسطان غري معٍد عموًما، وال ينتقل من شخص إىل آخر، 
مهــا كان االتصــال بينهــا وثيًقــا، وال ميكــن لهــذا املــرض 
األواين  وال  والــرذاذ،  والتقبيــل،  اللمــس،  عــر  االنتقــال 
املســتخدمة من مريض الرسطان، وفًقا ملا جاء يف موقع 

"ويب طب" اإللكروين.
لكــن يوجــد حالتــان اســتثنائيتان ميكــن أن ينتقــل الرسطــان 

من شخص إىل آخر عرها.
الخاليــا  أو  األعضــاء  زرع  نتيجــة  الرسطــان  انتقــال  أواًل 
األعضــاء  عــر  ينتقــل  قــد  الرسطــان  أن  تبــني  الجذعيــة، 
والخاليا الجذعية يف عمليات الزراعة، فإن كان العضو أو 
الخليــة الجذعيــة املتــرع بهــا مصابــة فقــد ينتقــل الرسطان 

إىل املترع له. 
لــه ال  املتــرع  الشــخص  لكــون جســم  األمــر ســوًءا  ويــزداد 
الجهــاز  عمــل  تثبــط  أدويــة  يأخــذ  فهــو  املقاومــة؛  ميكنــه 

املناعي لديه بهدف منع الهجوم عى العضو املزروع. 
ا بسبب اإلجراءات  يجب العلم أن هذه الحاالت نادرة جدًّ
العضــو،  نقــل  قبــل  تتبــع  أصبحــت  التــي  الصارمــة  الطبيــة 
فتؤخذ خزعة من العضو املترع به ويفحص قبل الزراعة. 
ثانًيــا انتقــال الرسطــان مــن األم إىل الجنني، وجدت حاالت 
ا انتقــل فيهــا الرسطــان مــن األم إىل جنينهــا يف  نــادرة جــدًّ
املشــيمة  الرسطانيــة  الخاليــا  عــرت  وقــد  الحمــل،  أثنــاء 
لتصــل إىل الجنــني، وبســبب عــدم قــدرة الجهــاز املناعــي 
للجنني عى التعرف إىل هذه الخاليا تنترش يف جسمه.

أفضــل نصيحــة لــكل حامــل مصابــة بالرسطــان أال تقلــق مــن 
ا، فحافظــي عــى  هــذه الحالــة؛ فهــي حــاالت محــدودة جــدًّ

االتزان النفي وال تبدي أهمية كبرية لألمر.
بعــض  تشــكل  الفريوســات؟،  مــع  الرسطــان  عالقــة  مــا 
يقاومهــا  مل  إن  الجســم  عــى  شــديًدا  خطــًرا  الفريوســات 
مــن  أنــواع  عنهــا  فينتــج  رسيًعــا  تعالــج  ومل  املناعــة  جهــاز 

للرسطــان  املســببة  الفريوســات  أهــم  ومــن  الرسطانــات، 
 ،)Hepatitis B( ب  النــوع  مــن  الكبــد  التهــاب  فــريوس 
 Hepatitis( ج  النــوع  مــن  الكبــد  التهــاب  وفــريوس 
 Human( البــرشي  الحليمــي  الــورم  وفــريوس   ،)C
املناعــة  نقــص  وفــريوس   ،)papillomavirus

.)Immunodeficiency virus(
قد تتساءل بعد إمتام القراءة: هل الرسطان معٍد إن كان 

ناتًجا من الفريوسات؟ 
ال، الرسطــان ال ينتقــل حتــى لــو كان مســببه فــريوس، هــذا 
إىل  الفــريوس  انتقــال  فــإن  الباحثــون،  وجــده  ملــا  وفًقــا 
جسمك يعني أن الجسم استقبل الفريوس ومل يستقبل 

الخاليا الرسطانية.
جهــازك  يهاجمــه  قــد  لجســدك  الفــريوس  وصــول  بعــد 
إىل  تحتــاج  قــد  أو  منــه،  ويتخلــص  مبهاجمتــه  املناعــي 
األدويــة لهــذه املهمــة، فإنــه بحوزتــك وقــت كاٍف ملقاومــة 
الفريوس قبل أن يصبح عامل خطر قد يسبب الرسطان.

أضف إىل معلوماتك أنه يوجد مجموعة من الطفيليات، 
القــدرة عــى إصابتــك بالرسطــان؛ فاعــِن  لهــا  والبكترييــا 

بصحتك جيًدا. 
طرق الوقاية

تتمثــل أبــرز طــرق الوقايــة يف اتبــاع نظام غــذايئ جيد غني 
بالخــراوات، والفواكــه، والحبــوب الكاملــة، واالبتعاد عن 

اللحوم املصنعة، وعن التدخني.
االكتفــاء  وميكــن  ــا،  يوميًّ الرياضيــة  التاريــن  مارســة 
وعــدم  والســباحة،  الركــض،  مثــل:  البســيطة،  بالتاريــن 
التعرض ألشعة الشمس مدة طويلة، كا يجب استخدام 
واقــي الشــمس والنظــارات عنــد التعرض لهــا، واالبتعاد عن 
التوتــر والقلــق قــدر اإلمــكان، ومتريــن الجســم عــى االتــزان 
النفي، والتخلص من البدانة فقد تسهم بانتشار الخاليا 
الدوريــة  الفحوصــات  وإجــراء  الجســم،  يف  الرسطانيــة 

واملنتظمــة الكتشــاف أي 
نــوع رسطان مبكًرا، ما قد 

يسهل العالج.

هل السرطان معٍد؟
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عــن  ليحدثنــا  ذاكرتــه  طرقــت  "فلســطني"  صحيفــة 
املوقــف األول الــذي عاشــه، وكيفيــة تلقيــه قــرار محاربة 
عــدوه كورونــا الــذي يفتــك بأبنــاء شــعبه، فيرسد: "ذلك 
مل  مختلطــة  مشــاعر  وّلــد  فقــد  صعًبــا؛  كان  التكليــف 
أســتطع متييزهــا مــا بــني التفــاؤل بحفــظ اللــه ورعايتــه، 
والغيــاب  البيــت  مــن  خروجــي  يرافــق  الــذي  والحــزن 
عــن أهــي، خاصــة أن والــديت تعــاين مــريض الضغــط 
والســكري، ووالــدي مريــض قلب وضغــط، والخوف من 

أن أجلب لهام الوباء". 
تفهــم والديــه وزوجتــه طبيعــة عملــه كان ســيد املوقف، 
التــي  هــي  النفــي  والضغــط  الخــوف  مشــاعر  ولكــن 
تفــرض نفســها بقــوة يف تلــك األوقات لتثقــل من كاهل 
علــوان الــذي يقــول: "ودعتهــم وكأين ذاهــب بــا عودة، 
مامــح  عــى  وقــرأت  مجهــول،  مــكان  إىل  ذاهــب  أو 
وجوههم الحزن وعيون أضمرت البكاء وألسنتهم دعت 

يل بالحفظ".
فمــأ  وقتهــا،  وزوجتــي  بنــايت  بكــت  كيــف  أنــى  "لــن 
الدمع عيني دون بكاء، ووالداي ودعاين كأين أفارقهام 
أول مــرة يف حيــايت، والدعــاء منهــم قــد صدح يف أرجاء 

املكان".
ويوضــح علــوان أن طبيعــة العمــل يف املجموعــة األوىل 

كانــت حجــًرا مــدة 14 يوًمــا مــع املرىض، ثــم قضاء مدة 
املــدة  طــول  فــأزال  أهلــه،  عــن  بعيــًدا  مامثلــة محجــوًرا 

الخوف يف داخله من أن يجلب املرض لعائلته.
العنايــة املكثفــة يتقــدم خطــوة ويرتاجــع  عــى أعتــاب 
أخــرى، مفــرًسا: "لــن أنــى أول خطــوة دخلــت بهــا إىل 
قســم العنايــة حيــث كانــت مــا بــني متقــدم إىل القيــام 

بعمي الذي جئُت إليه، والخوف من شبح كورونا".
وعندما تسلم عمله من زمائه وقعت عينه عى شاشة 
جهاز ملتابعة العامات الحيوية للمريض، الذي بدأت 
توقــف رسيــع  ثــم حــدث  االنخفــاض  قلبــه يف  نبضــات 
للقلب دون مقدمات: "شعرت حينها بأن دخويل بات 
أشــبه بدخــول نفــق ال نهايــة لــه"، صمــت ثــواين: "اللــه ال 

يعيدها من أيام ولحظات".
العمل يف أروقة العناية "صعب"، عى صعيد متابعة 
واتبــاع  كورونــا،  بفــروس  املصابــة  املرضيــة  الحــاالت 
اإلجــراءات الوقائيــة بداخلهــا، فقــد كان علــوان وزمــاؤه 
يدعــون  ال  بحيــث  بهــوس،  الوقايــة  مابــس  يرتــدون 
منفًسا ليك يتنفسوا، ويرسد: "يف إحدى املرات التي 
نتابــع فيهــا املــرىض والدخــول عندهــم لــيك نقــدم لهــم 
الخدمــات التمريضيــة مــن عــاج وتغيــر وضعيــة النــوم، 
عــاج  وعمــل  بالرئتــني،  املوجــودة  الســوائل  وتشــفيط 

مــن  الوجــه  وغطــاء  واألقــدام  للــرأس  وغطــاء  الخاصــة، 
الباستيك".

الخوف موجود
أخــذت  العنايــة  يف  العمــل  مــن  يوًمــا   14 انتهــاء  بعــد 
)غــر  ســلبية  النتيجــة  وظهــرت  للفــروس،  مســحة 

مصاب(: "تلك الفرحة ال ميكن وصفها حتى اليوم".
يعــزل  أن  عليــه  كان  املستشــفى  مــن  خــرج  وبعدمــا 
الســيارة،  مــن  "نزلــت  يوًمــا:   14 مــدة  بيتــه  يف  نفســه 
تحمــل  وزوجتــي  تقــى  ابنتــي  بيــد  أمــي  أمســكت  وقــد 
طفلتي مسك وبجوارها تلتصق ريتال، ومأت الدموع 
العيــون، فلــم يســتطع أحــد االقــرتاب مــن اآلخــر للســام 
مــن  يســتقبلوين  يك  الحــارة  أهــل  وخــرج  واالحتضــان، 
بعيــد، وكأين قــد خرجــت مــن الســجن، ولكــن الخــوف 
الفــروس لهــم يف  يعرتيهــم مــن أن أكــون قــد حملــت 

إحدى حقائبي".
األمــور  باتــت  اليــوم  أن  بعــد دراســات وتجــارب يوضــح 
سلسة، ولكن الخوف موجود، الحافظ هو الله، ويتوكل 
هو وزماؤه عى الله يف هذا العمل، وال يطلبون إال أن 

يحفظهم وأهلهم وشعبهم من هذا الوباء.
ويتابــع: "هــذا الوبــاء الــذي جعلنــي أقــف صامًتــا أمــام 
مريــض وهــو يــرخ: "أنــا أمــوت وأختنــق"، وال نســتطيع 

طبيعــي، حتــى إجــراء حامم يومي لهم ليك نحافظ عى 
نظافتهــم الشــخصية، بعــد قرابــة الســاعة عنــد املــرىض 
أحسســت أننــي أفقــد األكســجني مــن جســدي وبــدأت 
أرصخ لزميي: "أشعر أين أختنق، ال أستطيع التنفس"، 
وعــى وجــه الرسعــة خرجــت ألســتحم وأستنشــق الهواء 

النقي خارج العناية".
وأكــر مــا كان يختنــق منــه وزمائــه عنــد التعقيــم بــرش 
اليــوم  طيلــة  أعراًضــا  ليعانــوا  املركــز،  الكلــور  مــادة 
بالعينــني  وحرقــة  بالتنفــس  وضيــق  الشــديد  كالعطــس 
وتهيــج بالحلــق واألنــف؛ عاد بذلــك إىل ذكريات ما قبل 

خمسة أشهر.
وزمــاءه  نفســه  يســي  كان  بالعنايــة  الفــراغ  وقــت  يف 
بتذكــر أيــام العمــل دون كورونــا، وكيــف كانــوا ال يعرون 
اهتامًمــا للمابــس الواقيــة عنــد التعامــل مــع املــرىض 
داخــل العنايــة، ويف النهايــة ال ميكــن وصــف املشــاعر 

التي عاشها داخل السكن يف العناية.
يتابــع علــوان: "اليــوم بعــد التخــي عــن الكثــر مــام كنــا 
األيــام  تلــك  أصبحــت  األوىل  املجموعــة  بــه يف  نقــوم 
مــن الذكريــات املؤملــة يل، كاملابــس الواقيــة، فبعــد 
قلــص  العامليــة  والتجــارب  الدراســات  لبعــض  الرجــوع 
اللبــس، واقتــر عى املريول الطبي املعقم والكاممة 

أن نقــدم لــه أكــر مــام نقــوم بــه؛ بســببه كل يــوم أذهــب 
فيــه إىل العمــل أشــتم رائحــة املــوت يف كل ركــن مــن 

املستشفى".
مــع  التعامــل  ومنهــا  غــزة،  قطــاع  بهــا  مــر  كثــرة  ظــروف 
مصايب عدوانات االحتال، لكن التعامل مع املصابني 
كان أهون فيام يتعلق بالتعامل مع اإلصابة املكشــوفة 
بكورونــا  أمــا  الطبــي،  والغيــار  والعمليــات،  بالجراحــة 
آليــة  أن  مــع مجهــول، خاصــة  تتعامــل  الطبيــة  فاألطقــم 
وتحــت  واضحــة  غــر  تــزال  ال  الفــروس  مــع  التعامــل 

التجارب.
وعنــد تعاملــه مــع املــرىض هــو يتعامــل مــع الفــروس، 
ويقول لزمائه دامًئا: "اعرف عدوك تستِطْع محاربته"، 
مبعنــى تــزود باملعرفــة قــدر اإلمــكان، وكــن مــع مواكبــة 

التطورات فيام يخص العاج أو آلية عمل الفروس.
ويوجــه رســالة لزمائــه يف املهنــة بــأن يكونــوا عــى قــدر 
باإلجــراءات  ويلتزمــوا  الوبــاء،  هــذا  أمــام  املســؤولية 
الوقائيــة الازمــة لحاميتهــم وحاميــة مــن يحبــون، وأخرى 
للمواطنني بأال يجعلوا أنفســهم يخوضون غامر املوت 
البطيء أو يجلبوه لغرهم، وأن يلتزموا بالكاممة الطبية 
ناصًحــا  جيــًدا،  اليديــن  وغســل  االجتامعــي  والتباعــد 

إياهم بالتزود باملعرفة العلمية عن الفروس.

عندمــا دبــت كورونــا دبيبهــا يف أقســام رميــون، هــذا 
األرسى  مــن  الســن  كبــار  فيــه  يقبــع  الــذي  الســجن 
وأصحــاب املؤبــدات، ســجن بعيــد يف الصحــراء، من 
ضمن أكرب السجون، استنفر األرسى دون سجانيهم، 
بعــد أن عاشــوا  أنفســهم،  الخــوف فيهــم عــى  ودب 
انقلبــت  الخــارج  أحبابهــم يف  عــى  شــهوًرا يخافــون 
اآلية اآلن، وال شــك ســجانهم ال يكرتث، فبكل وقاحة 
يقــول لهــم ســجانهم: "نعــم، أنــا معــي كورونــا، وهــا أنا 
يف دوامــي أقابلكــم"، كيــف ال وهم من يتمنون زوالنا 
جميًعــا؟!، الظلــم عــن الســجان معــروف عــى مــدى 
العصــور، ولكــن ظلــم ســجانينا ال مثيــل لــه، فهــم مــن 
ســلبوا األرض، وقتلوا األبرياء، وســجنوا من فكر يوًما 

بأن يرفع رأسه بكرامة.
ظهــرت  الــذي  األول  الســجني  ذلــك  مــرض  عندمــا 
إال  نفســها  اإلدارة  تكلــف  مل  املــرض  أعــراض  عليــه 
اســتبعدوا كورونــا  كيــف  العاديــة،  لأنفلونــزا  بعــاج 
يف ظــروف كهــذه؟!، كيــف شــخصوا حالتــه أنفلونــزا 

عاديــة، وتجــرؤوا عــى إعادتــه بــني زمائــه أربعــة أيــام 
األربعــني  عــن  حرارتــه  تنخفــض  مل  وعندمــا  أخــر؟!، 
فكــروا بإجــراء الفحــص فتبــني مــا تبــني، عــزل مــن معه 
تظهــر  مل  للجميــع،  الفحوصــات  وبــدأت  الغرفــة  يف 
بطيئــة  بوتــرة  اليــوم،  ونصــف  يــوم  بعــد  إال  النتائــج 
أســامء  وبــدأت  النتائــج،  ظهــرت  اليــوم  مــدى  عــى 
املصابــني تظهــر تباًعــا، مــا يزيــد عــى ٣٨ اســاًم يف 
قسم يوجد فيه ٩٠ أسًرا، كل من جهز نفسه للعزل 
اقتيــد لقســم جديــد فقــط، ال لعيــادات وال ألقســام 
خاصــة ملتابعــة العــاج، مــن يقــع منهــم، ويتداعــى، 
يؤخــذ للمستشــفى فقــط، يواجهــون املــرض والعــزل 
أحبتهــم  وال  أهلهــم،  يصلــون  هــم  فــا  واملجهــول، 
يطمئنــون عليهــم، يف القســم رقــم )٤( أحــد األقســام 
التــي انتــر فيهــا هذا الوبــاء، وفاقمت هذه الجائحة 
هموم أرسانا يقبع زوجي الغايل ماهر، أصبح زماؤه 
يتغيبــون، واحــًدا تلــو اآلخر، حتى بعد النتائج األوىل 
ظهــرت أعــراض عنــد آخريــن، تطلبــت إعــادة الفحص 

ليتبــني إصابتهــم، بــدأ الجميــع يطالــع بعضهــم بعًضا، 
يتساءلون من التايل؟

يف الســجن ال مجــال للتباعــد؛ فالغرفــة التــي ال تزيــد 
عــى مرتيــن طــواًل يف عــرض، يقطــن فيها ســتة أرسى 
يف أفضــل الحــاالت، وال مجــال للتهويــة أو التعقيــم، 
مل يقــف األرسى مكتــويف األيــدي، حاولــوا مبا يتوافر 
كاملــاء  بســيطة  ومعقــامت  منظفــات  مــن  لديهــم 
والكلور أن يعقموا ما توقعوا أنه يبقيهم يف سامة، 

ال كاممات كافية، وال مساحة، وال تهوية.
مــاذا يفعــل األرسى اآلن وهــم يخرجــون مــن ضائقــة 
إىل ضائقــة، بــني العــدد والتفتيــش والتضييــق، وقلــة 
الدواء والعاج والعناية، بني حمات القمع والرضب 
والتنكيــل، والعــزل االنفــرادي ملــن يعــرتض؟!، تراهم 
جديــدة،  مشــكلة  يجابهــون  واألخــرى  الفينــة  بــني 
أجهــزة التشــويش منــذ أعــوام، خافــوا أن تســبب لهــم 
هــددت  وعزلــوا،  فقمعــوا  وأرضبــوا  ثــاروا  الرسطــان 
الشــهرية  مخصصاتهــم  مباحقــة  االحتــال  حكومــة 

ثاروا واعرتضوا وأرضبوا، فام كان من االحتال دوًما 
إال أن نفذ ما عزم عليه منذ البداية!، واآلن تركهم يف 
جائحة كورونا منذ بدايتها دون تخفيف عدد األرسى 
يف الغرف، أو توفر سبل الوقاية، أو تحرك دويل أو 
عاملــي إلنقاذهــم، مــاذا يفعــل األرسى؟!، ملــن يلجــأ 

أمثالهم؟!، ومن يكون لهم نصًرا؟!
ويحتســبوا  يصــربوا  أن  منهــم  الجميــع  يتوقــع  هــل 
النــاس يف  ويرضــوا بواقــع الظلــم هــذا؟!، هــل ينــام 
بيوتهــم بعــد كل هــذا متأففــني مــن طقــوس الحجــر 
اآلمنــة التــي يتوافــر فيهــا كل يشء، ولهــم إخــوة تركــوا 

للمجهول واملرض وظلم املحتل ينهشهم؟!
أعــراض  عــن  يتســاءلون  وهــم  عليهــم  واللــه  ضاقــت 
املرض، وكيفية الوقاية منه، وســط جهل كثر منهم 
أمثالنــا  يفعــل  مــاذا  اإلرشــادات،  حتــى  توافــر  لعــدم 
)أهاليهــم(؟، كيــف نطمــن عليهــم؟، وكيــف منــي 
أيامنا بعد اليوم؟، هل ننتظر ســامع أخبارهم وندعو 
اللــه أن يكونــوا بخــر؟، ملــن نتوجــه لنوفــر لهــم ســبل 

العــاج والوقايــة؟، هــي تســاؤالت تــدور يف رؤوســنا، 
كيــف  ودقيقــة،  لحظــة  كل  يف  تزورنــا  مخــاوف  هــي 
منــي أيامنــا أقويــاء ونقــوي أبناءنــا؟، كيــف نطمــن 
ذويهم الذين أكل منهم العمر مأكًا؟، كيف نقنعهم 
بــأن األمــور ســتكون بخــر، وأن أبناءهــم أقــوى مــن كل 

هذه املآزق والرضوب التي تفتك بهم؟
لنــا  أوجــدوا  تســاؤالتنا،  عــن  عليكــم  باللــه  أجيبونــا 
الحلــول؛ فــإن عقولنــا قــد توقفــت مــن هــول ما نســمع 
التفكــر يف  عــن  وقيــدت  تربطــت عقولنــا  ونعيــش، 
أي اتجــاه يجــب أن نتحــرك، أصابتنــا هــذه الصدمــة 
األخــرة بالجمــود، أزيحــوا عنــا هــذه الغمــة، ســاعدونا 

فنحــن  اســتطعتم،  مبــا 
وأرسانــا نحــارب وحدنــا من 
ال يرحــم، طمئنونــا؛ فنحــن 

فعًا لسنا بخر.

ذكريات عمل ال ينساها 
بمواجهة "شبح كورونا"

خان يونس/ هدى الدلو:
لم يكن يتوقع ذلك، فقد وصل إليه تكليف مع ظهور جائحة 
كورونــا فــي قطــاع غــزة، مــن إدارة التمريــض بمستشــفى 
غــزة األوروبــي، بــأن يكــون ضمــن المجموعة األولــى للعمل 
ومواجهة الفيروس بعدما ُخصص مستشفى غزة للوبائيات، 
"صغيراتــي الثالثة، والداي، زوجتي، بعد عن العائلة 14 يوًما 

ثم حجر منزلي" أفكار وهواجس قطعها بالعودة إلى الواقع، 
وأن عمله بطبيعته إنســاني ومســاعدة الضعفــاء الذين هم 
المرضى من أولوياته.الحكيم علوان النجري )30 عاًما( يسكن 
في منطقة قيزان النجار بمدينة خان يونس، يعمل في قسم 
العناية المركزة بالمستشفى غزة األوروبي منذ أكثر من أربع 

سنوات، متزوج ولديه ثالث بنات ريتال وتقى ومسك. 

بهية النتشةكورونا تغزو السجون
زوجة األسير ماهر الهشلمون
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 - الذي ولد اعمى ال يبصر 

+ مؤسس الشيوعية 
2 - من أنواع السمك – 

ضمير للمخاطب 
3 - متشابهان – ثالثة 

ارباع اترك + نسيان 
4 - يسحب بالقوة – 

خاصتك 
5 - شريان الحياة 

معكوسة – حرف + من 
المجيطات معكوسة 

6 - شر و فساد 
معكوسة  + غامق 

7 - نعتني + ِجمال 
8 - عاصمة آسيوية 

9 -ذاع صيته – نستخرجه 
من الغزال 

العمودي:
1 - اإلسم األول لذات 

النطاقيين + وعاء 
معكوسة 

2 - جود - للتخيير – ثلثا يشم 
3 - من حاالت البحر – بحر + 

دولة عربية معكوسة 
4 - شياه مبعثرة – طائر ذكر 
في القران الكريم معكوسة 
5 - مواقع لقاء والمناقشة 

على االنترنت + مختلفان 
6 - حرف نصب معكوسة + 

ضروري 
7 - اعلى الجسم – اقترب + 

نعم باالنجليزية 
8 - االمر من كان + 
لالستفهام + حرف 

9 -توزع فيه جوائز نوبل 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

المرأة التي خّلصت أخاها من األسر 
تتكون من 3 مقاطع ) 13 حرًفا ( 

الخنساء – أم عمارة – أم الفضل – نسيبة 
– ام كلثوم – زينب بنت جحش – أم الدرداء 
– خديجة – أم رومان – أم سلمة – حفصة – 

عائشة – هند – رقية  -ج

حل الكلمة الضائعة

 خولة بنت األزور

 

عودة إىل الحياة الطبيعية بعد إغالق يومي الجمعة والسبت يف قطاع غزة         ) تصوير / رمضان األغا (

عائلة فلبينية تحبس ابنتها 
المريضة يف "زنزانة" )5( سنوات

مانيال/ وكاالت:
زج أفراد عائلة فلبينية، فزجوا بابنتهم التي تعاين علة عقلية يف قفص ملدة 5 سنوات، يف قصة 

ميرثة للحزن والغضب يف آن واحد.
وادعت العائلة الفلبينية أنها مل تعد قادرة عىل تقديم العناية لالبنة الشــابة التي تعاين اضطرابا 

عقليا، وفقام نقلت صحيفة "دييل ميل" الربيطانية عن تقارير محلية.
وكانت "بيبي" )29 عاما( تعيش مع أرستها يف الفلبني وتعمل يف متجر.

تســتدعي  شــديدة  نفســية  حالــة  وهــو   ،2014 عــام  الذهبــي"  "االكتئــاب  مبــرض  أصيبــت  لكنهــا 
إدخــال املريــض املستشــفى. وبالفعــل، تــم إدخالهــا إىل أحــد املستشــفيات يف إقليــم )نيغــروس 
أوكســيدنتال( وســط الفلبــني، حيــث تعيــش، وظلــت هنــاك ملــدة عــام حتــى طــرأ تحســن عــىل 
حالتهــا، لدرجــة أن األطبــاء ســمحوا بعودتهــا إىل املنــزل. لكــن يف عــام 2015، حدثــت انتكاســة 
يف حالتهــا الصحيــة، وأصبحــت العائلــة، كــام تقــول، غــر قــادرة عــىل تحمــل تكاليــف عــالج االبنــة، 
حسب رواية صديقتها. ولجأت األرسة إىل خيار شديد القسوة: حبس االبنة املريضة يف قفص، 
وهناك أصبحت حالتها مروعة. فمع غياب الدواء، أصبحت نوبات االكتئاب والهلوســة جزءا من 
يومياتهــا، وباتــت الشــابة عنيفــة يف تعاملهــا مــع اآلخرين، وأحيانا تخرج من املنزل وحدها وتســر 

من غر هدى. وقالت العائلة إنها اضطرت إىل خيار حبس االبنة الشابة يف قفص بإحكام أكرب.
وعاشــت "بيبــي" داخــل القفــص، متامــا مثــل الحيوانــات، وكانــت مالبســها رثــة، ويقدم لهــا الطعام 

من خالل القضبان العازلة.
وأرصت العائلة عىل هذا الوضع، متذرعة بأن تكاليف العالج يف املستشفى باهظة.

ومؤخــرا، ظهــرت بيبــي يف رشيــط فيديــو قصــر نرشتــه وســائل إعــالم عــدة، فيــام طلبــت صديقــة 
العائلة املساعدة لتخليصها من "السجن" الذي تعيش به، واملساهمة يف تكاليف عالجها.

دكا/ وكاالت:
تبحث إدارة أكرب حديقة حيوانات يف بنجالديش 
"بيــأس" عــن ذكــر وحيــد القــرن مــن أجــل "كانيش" 
وهي أنثى شــابة تشــعر بوحدة شــديدة منذ نفوق 
رفيقهــا. عاشــت "كانــيش" البالغــة مــن العمــر 12 
عاًمــا أفضــل ســنوات خصوبتهــا وحيــدة يف حظرة 
موحلــة شاســعة يف حديقــة حيوانــات بنجالديــش 
الوطنيــة يف الضواحــي الشــاملية لــدكا، منذ نفوق 
ســنوات   7 قبــل  أي   ،2014 عــام  يف  رشيكهــا 

تقريبا.
ومتــي هــذه األنثــى معظم وقتها بني التجول يف 
مــر مربــع،  ألفــي  تبلــغ مســاحتها  التــي  حديقتهــا 
أشــعة  تحــت  واالســتلقاء  الوحــل  يف  والتاميــل 
األرز  مــن  كيلوجرامــات   6 لهــا  تقــدم  الشــمس.  

الربي وكيلوجرام واحد من الحمص كل يوم. 
حديقــة  يف  بهــا  يعتنــي  الــذي  ميــا  فريــد  وقــال 

لســوء  تعــرض  فيــل  وهــو  "كافــان"  نقــل  أن  منــذ 
باكســتان،  يف  حيوانــات  حديقــة  يف  معاملــة 
محميــة  إىل  املــايض  األول  ديســمرب/كانون  يف 
رعايــة  منظمــة  مبســاعدة  كمبوديــا  يف  طبيعيــة 

الحيوان والنجمة األمريكية شر. 
األكــرث وحــدة  "الفيــل  الفيــل امللقــب  هــذا  وكان 
يف العــامل" النــوع الوحيــد مــن آســيا يف حديقــة 
حيوانــات إســالم أبــاد منــذ وفــاة رفيقتــه "ســاهيل" 
وعددهــا  األخــرى،  الحيوانــات  أمــا   ،2012 عــام 

قليل، فقد جاءت من أفريقيا. 
املصــر  "كانــيش"  تواجــه  أن  ميــا  فريــد  يريــد  ال 

ذاته.
وال يقتــر األمــر عــىل ميــا، إذ إن حديقة حيوانات 

بعــض  يف  لكنهــا  جيــدة،  "صحتهــا  الحيوانــات: 
األحيان ال ترغب يف تناول الطعام". 

يقــول  التــي  "كانــيش"  مــع  ثقــة  عالقــة  بنــى  وهــو 
إنهــا "تحــب" عندمــا يحــك رقبتهــا وكتفيهــا، لكنــه 
يشــعر بقلــق عندمــا ال تســتجيب نداءاتــه ويجدها 

"مضطربة". 
وأوضــح: "هــذا الســلوك الغريب يحدث، عىل ما 
أعتقد، ألنها نشأت وحيدة طوال هذه السنوات"، 

مضيفا: "إنها يف حاجة ماسة إىل رفيق".
وقــال مديــر حديقــة الحيوانــات عبــد اللطيــف: "مل 
نتمكن من اســتراد ذكر بســبب كوفيد19-. نعلم 
أنهــا تشــعر بالوحــدة. ونحــن نبــذل قصــارى جهدنــا 

لنجد لها الرفيق املثايل".
وأشــار إىل أن "وحيــد القــرن ميكــن أن يعيــش حتى 
38 عاما يف األرس. ما زال أمامها سنوات تعيشها 

هنا. لذلك من واجبنا أن نجد ذكرا لها".

بنجالديــش الوطنيــة التــي تعــدُّ ســابع أكــرب حديقــة 
حيــوان يف العــامل مــع مــا يقــرب مــن 3000 حيوان 
موزعة عىل مســاحة 75 هكتاًرا، تبحث أيًضا عن 
رشيــك ذكــر للبوتهــا اإلفريقية "موكتــا" البالغة من 

العمر ست سنوات. 
اللبــوة:  بهــذه  الــذي يعتنــي  اللطيــف،  وقــال عبــد 
ميكــن  ال  ســلوكها  لكــن  جيــدة.  بصحــة  "موكتــا 
بــال  إنهــا مضطربــة وتزمجــر وتغضــب  بــه.  التكهــن 

سبب. إنها شابة وتحتاج إىل رشيك". 
وطرحت مناقصات الستراد ما ال يقل عن مثانية 
الحديقــة،  مديــر  وفــق  املــايض،  العــام  حيوانــات 
لكــن حديقــة الحيــوان مل تتلــَق أي جــواب بســبب 

الوباء.

7 سنوات من الوحدة.. أنىث وحيد قرن تبحث عن رفيق

آبل" تضيف مزية "استثنائية" إىل 
"آيفون" 2021 للهرب من كورونا

واشنطن/ وكاالت:
كشــفت تقاريــر أمريكيــة أن رشكــة "آبــل" تنــوي إجــراء تحديــث جوهــري يف تصميــم هاتــف 
فــروس كورونــا  بجائحــة  مرتبطــة  أزمــة  مــن  للهــرب   ،2021 الجــاري  للعــام  الجديــد  "آيفــون" 

املستجد املسبب ملرض "كوفيد 19".
وقالــت وكالــة "بلومــربغ" إن "آبــل" تفكــر يف إضافــة "قــارئ بصــامت مــن داخــل الشاشــة وغــر 

مرئية" يف "آيفون" املقبل.
العــام  مــن  مبكــر  وقــت  بتنفيذهــا يف  التفكــر  الرشكــة يف  بــدأت  امليــزة  تلــك  أن  وأضافــت 
املــايض، خاصــة مــع االعتــامد الواســع يف الوقــت الحــايل عــىل ارتــداء أقنعــة الوجــة بســبب 
فــروس "كورونــا" املســتجد، والتــي أعاقــت بشــكل كبــر اســتخدام خاصيــة "بصمــة الوجــه"، 

كانت أطلقتها "آبل" ألول مرة يف هاتف "آيفون إكس".
وأضافــت "بلومــربغ" أن "آبــل" ال تــزال تختــرب تقنيــة "قــارئ البصــامت من داخل الشاشــة" ليك 
تدرجها يف العام الحايل. كام كشفت الوكالة األمريكية يف تقريرها أيضا عن صدمة، وهي 
أن رشكة "آبل" ناقشــت إزالة منفذ "Lightning" من بعض طرازات "آيفون"، وذلك لصالح 
الشــحن الالســليك، وذلك بعدما أزالت شــاحن الطاقة من علبة أحدث هواتفها "آيفون 12" 

الذي أعلن عنه يف سبتمرب/ أيلول املايض، بدعوى حامية البيئة.
وذكرت "بلومربغ" أيضا أن "آبل" بدأت يف العمل عىل تطوير هاتف قابل للطي ، وبدأت يف 
تصميم مناذج أولية للشاشات القابلة للطي، وذلك بعد أن طرح العديد من منافسيها هواتف 

بذلك التصميم، مثل "سامسونغ" التي قدمت هاتف "غالكيس فولد"، و"موتوروال".
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غزة / وائل الحلبي:
يحــل املنتخــب الوطنــي اليــوم ضيفًا عىل نظريه 
الكويتــي يف اللقــاء الــودي الــذي يجمعهام عىل 
الكويتيــة،  العاصمــة  يف  األحمــد،  جابــر  ســتاد 
منــذ  للفــدايئ  األوىل  املبــاراة  ســتكون  والتــي 

يناير 2020.
وأعلــن الجهــاز الفنــي للوطنــي انضــامم 21 العبــًا 
لقامئــة املبــاراة، وجميعهــم مــن العبــي بطولتــي 
بالضفــة  الجــزيئ  واالحــراف  املحرفــن  دوري 
العــب  أي  اســتدعاء  يتــم  مل  حيــث  الغربيــة، 

محرف بسبب ارتباطاتهم مع أنديتهم.
الرئيــي  مرانــه  أمــس  مســاء  الفــدايئ  وخــاض 
الجهــاز  وركــز  املبــاراة،  ســتاد  عــىل  والختامــي 
والتكتيكيــة  الخططيــة  الجوانــب  عــىل  الفنــي 
التــي ســيتم االعتــامد عليهــا يف مواجهــة األزرق 

الكويتي.

غزة/ عالء شاميل:
والرياضــة،  للشــباب  األعــىل  املجلــس  وزع 
دوالر  ألــف   )50( بقيمــة  ماليــة  منحــة  أمــس، 
وحقيبــة رياضيــة خاصــة بكل العب من العبي 

عىل أندية الدرجة الثانية.
وقــام عبــد الســالم هنيــة مســاعد األمن العام 
رئيــس  نائــب  ســليم  أبــو  وإبراهيــم  للمجلــس 
اتحــاد كــرة القــدم بتســليم املنحــة والحقائــب 

لرؤساء وممثيل األندية املهنية.

غزة/ عالء شاميل: 
اعتمــد االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم "الفيفا"، 
الفلســطيني  الوطنــي  املنتخــب  مبــاراة 
الدوليــة،  املباريــات  ضمــن  الكويتــي  ونظــريه 

مــدرب  عــيل  ولــد  الديــن  نــور  الجزائــري  وقــال 
املنتخــب الوطنــي إن املبــاراة تــأيت يف توقيــت 
الغيــاب  مــن  فــرة طويلــة  بعــد  للغايــة  مناســب 
عــن أي التجمــع بســبب جائحــة كورونــا وتأجيــل 

التصفيات اآلسيوية املزدوجة.
الصحفــي  املؤمتــر  يف  عــيل،  ولــد  وأضــاف 
للمباراة أنه يتطلع الســتغالل املباراة الســرجاع 
اللياقــة البدنيــة لــدى العبــي الوطنــي، والوقــوف 
عىل مستويات جميع الالعبن مبا فيهم الذين 

سيلعبون للمرة األوىل مع املنتخب.
الكويتــي  العــريب  نــادي  أن  عــيل،  ولــد  وأوضــح 
ملعســكر  الدبــاغ  عــدي  العبــه  انضــامم  رفــض 
املنتخــب للمبــاراة، الــذي انضــم إليــه األســبوع 
املــايض، كــون املبــاراة خــارج الروزنامــة الدوليــة 

أليام الفيفا.
حــاول  للمنتخــب  الفنــي  الجهــاز  أن  إىل  وأشــار 

جهــود  عــن  كلمتــه  خــالل  هنيــة  وتحــدث 
لألنديــة،  الدعــم  لتوفــري  األعــىل  املجلــس 
ومحاولة التخفيف من األعباء املادية الكبرية 
نتيجــة األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة وجائحــة 

"كورونا".
وأكــد هنيــة أن املجلــس األعــىل ســيقف دومًا 
بجانــب األنديــة والقطــاع الريايض، ولن يتأخر 
يف توفري األجواء املناســبة الســتقرار وانتظام 

البطوالت وكافة األنشطة الرياضية.

لــكال  املبــاراة  نقــاط  احتســاب  ســيتم  وعليــه 
القــادم  الشــهري  التصنيــف  يف  املنتخبــن 

الصادر عن الفيفا.
املبــاراة  هــذه  خــالل  مــن  الفــدايئ  ويســتعد 

التواصــل مــع إدارة النــادي لــي يتســنى للدبــاغ 
التواجد مع الفدايئ ُأسوة بزمالئه العبي العريب 

يف منتخب الكويت، إال أنه متسك بقراره.
املنتخــب  قائــد  البطــاط  مصعــب  قــال  بــدوره 
الوطنــي إن جميــع الالعبــن عــىل أتــم الجاهزيــة 
للمبــاراة، عــىل الرغــم مــن فــرة التوقــف الطويلــة 
التــي مــر بهــا املنتخــب بســبب تفــي فــريوس 

كورونا.
مــع  خاصــة  املبــاراة  أهميــة  إىل  البطــاط  وأشــار 
اآلســيوية  التصفيــات  اســتئناف  موعــد  تحديــد 
املزدوجــة يف مــارس القــادم، والتــي يتطلــع مــن 

خاللها الوطني لتحقيق نتائج إيجابية.
وأضــاف البطــاط أن املنتخــب خاض معســكرين 
قبــل  والكويــت  الغربيــة  الضفــة  يف  تدريبيــن 
الالعبــن  هــدف  هــو  الفــوز  وســيكون  املبــاراة، 

والخروج بأفضل صورة.

من جانبه شكر إبراهيم أبو سليم نائب رئيس 
اتحــاد كــرة القــدم، الــدور الــذي يقدمــه عبــد 
واملســاندة  الدعــم  توفــري  يف  هنيــة  الســالم 
وتهيئــة  البطــوالت  الريــايض، ورعايــة  للقطــاع 

املالعب وتطوير البنية التحتية.
النشــاط  يتــم اســتئناف  أبــو ســليم أن  ومتنــى 
وتهيئــة  العاجــل  القريــب  يف  الريــايض 
الظــروف لتعــود األنديــة واالتحادات الرياضية 

ملامرسة أنشطتهم وبطوالتهم.

الدوليــة الوديــة للتحضــري ملواجهة ســنغافورة 
املرتقبــة واملقــرر اقامتهــا يف فلســطن يــوم 
الجولــة  لقــاءات  ضمــن  املقبــل،  آذار   25

السابعة من التصفيات اآلسيوية املزدوجة.

غزة / مؤمن الكحلوت:
وافقت إدارة نادي الجالء أمس عىل االستقالة 
التــي تقــدم بهــا الكابنت بســام أبــو الصادق، من 

منصب املدير الفني لفريق كرة القدم.
الجــالء  نــادي  رس  أمــن  اليازجــي  فــؤاد  وقــال 
أبــو  اســتقالة  قبــول  تــم  أنــه  لـ"فلســطن"، 
الصــادق، التــي تقــدم بهــا أمــس، وإنهــاء العقــد 
بن الطرفن بالرايض، ُمشــريًا إيل أن مجلس 
عــن  للبحــث  طــارئ  بشــكل  ســيجتمع  اإلدارة 

مدرب جديد.
وكشــفت مصادر ُمطلعة النقاب عن األســباب 
التي أدت الستقالة أبو الصادق، واملتمثلة يف 

عــدم انتظــام بعــض الالعبــن يف التدريبــات، 
وهو األمر الذي أزعج املدرب يف ظل طموحه 

بتعويض الخسارتن يف بداية الدوري.
وكان الجــالء قــد خــاض مباراتــن مــع املــدرب 
أبو الصادق هذا املوسم، إذ خرس أمام اتحاد 
النتيجــة  بنفــس  جباليــا  وشــباب  خانيونــس 

بهدفن نظيفن.
يشــار إىل أن أبــو الصــادق قــاد التفاح للحصول 
عــىل لقــب دوري الدرجــة األوىل يف املوســم 
الدرجــة  إىل  بالفريــق  وصعــوده  املــايض 
املمتــازة، قبــل أن يقــرر الرحيــل عنــه بعــد نهاية 

املسابقة وتوليه تدريب الجالء.

غزة / مؤمن الكحلوت:
واصلــت فــرق أنديــة غزة لكــرة القدم، 
خــوض مباريــات تجريبيــة اســتعدادًا 
بدرجتيــه  الــدوري  بطولــة  الســتئناف 
دوري  وانطــالق  واألويل،  املمتــازة 

الدرجة الثانية للفرعن.
وأقيمــت أمــس 3 مباريــات تجريبيــة، 
حيــث تغلــب الصداقة عــىل ُمضيفه 
نظيــف  بهــدف  األهــيل  حانــون  بيــت 
ســجله الالعب محمد أبو ناجي، يف 
عــىل ملعــب  الــذي جمعهــام  اللقــاء 

بيت حانون البلدي.
وفاز شــباب رفح عىل ضيفه املجمع 
مقابــل  أهــداف  بثالثــة  اإلســالمي 
الــذي  اللقــاء  يف  واحــد،  هــدف 

جمعهام عىل ملعب رفح البلدي.
ســجل ثالثيــة الزعيــم، كل مــن محمد 
أبــو دان ومــويس أبــو رشبــن وأحمــد 
الشــاعر، فيــام ســجل هــدف املجمــع 
ركلــة  مــن  عويضــة  أســامة  الوحيــد 

جزاء.
وعــىل ذات امللعــب، احتكــم فريقــا 
خدمــات ديــر البلــح وُمضيفه جامعي 
لــكل  أهــداف  بثالثــة  للتعــادل  رفــح 
الســاعة  أقيمــت  مبــاراة  يف  منهــام، 

12 ظهرًا.

ســجل أهــداف فريــق ديــر البلــح كل مــن، 
محمد بارود وأحمد الزريعي وإبراهيم أبو 
دغيــم مــن ركلــة جزاء، فيام ســجل أهداف 
القــايض  وســعد  زعــرب  أحمــد  الجامعــي 

)هدفن(.
وتغلــب منــاء عــىل ضيفــه الرضــوان بثالثة 

أهــداف مقابــل هــدف واحــد، يف اللقــاء 
أبــو  عــىل ملعــب محمــد  الــذي جمعهــام 

تريكة رشق مدينة غزة.
ســجل ثالثيــة منــاء، بــالل عســاف وفــادي 
ســجل  فيــام  علــوان،  ومــروان  عســاف 

الهدف الوحيد للرضوان، طالل األدغم.

ترشيح 5 العبين 
مـــــــــن غــــــــزة 

للمنتخب الوطني 
لكــــرة السلة

غزة / مؤمن الكحلوت:
رشــح اتحــاد كــرة الســلة 3 العبــن مــن غــزة 
الوطنــي،  املنتخــب  لصفــوف  لالنضــامم 
الذي يستعد للمشاركة يف تصفيات كأس 
آســيا، التــي تســتضيفها البحريــن منتصــف 

شهر فرباير القادم.
وكشفت مصادر رسمية النقاب عن اختيار 
رحــال  أبــو  ابراهيــم  الربيــج  خدمــات  العبــي 
وثائــر عيــي، وريــان ريــان، العــب خدمــات 
املغــازي، باإلضافــة لالعبــن محمــد مويس 
العب أرثوكي رام الله، وأحمد البلبيي 

العب إبداع الدهيشة وهام من غزة.
وجــاء ترشــيح الالعبــن الثالثــة املتواجدين 
طلبهــا  التــي  املراكــز  عــىل  بنــاء  غــزة،  يف 
املديــر الفنــي للفدايئ، حيــث من املتوقع 
أن يسبق التصفيات إقامة معسكر تدريبي 

لعدة أيام يف العاصمة األردنية عامن.
ويف ســياق منفصــل، وزع اتحــاد كــرة الســلة 
يف غــزة املناصــب االداريــة عــىل أعضائــه، 
لجنــة  عيــي  أبــو  محمــد  تــوىل  حيــث 
املســابقات، ومحمــد ريــان اللجنــة املاليــة، 
الفنيــة  اللجنــة  حمــدان  أحمــد  والدكتــور 
والتطوير، فيام احتفظ نائب رئيس االتحاد 

خليل أبو شاملة بلجنة الحكام.

في أول اختبار قبل استئناف التصفيات المزدوجة

يحل ضيفًا على المنتخب 
الكويتـــــي اليــــوم

يوزع 50 ألف دوالر وحقائب على أندية الدرجة الثانية 

الفيفا يعتمد مباراة الفدائي مع الكويت

المجلس األعلىالفدائي

الجالء يقبل استقالة 
مدربه أبو الصادق

استعدادًا الستئناف الدوري
3 انتصارات وتعادل إيجابي في 4 مباريات تجريبية
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لندن / وكاالت:
كشــفت تقارير صحفية بريطانية إن مســؤويل نادي مانشســر ســيتي ال ميانعون يف 
تجديــد عقــد الــدويل األرجنتينــي ســرجيو أغويــرو الهــداف التاريخــي للفريــق، لكــن 

برشط تخفيض راتبه الحايل.
وينتهــي عقــد أغويــرو مــع فريــق املــدرب بيب غوارديوال، الصيــف املقبل، ومل يصل 

الطرفان التفاق بشأن التجديد حتى اآلن.
وأشــارت صحيفــة "ذا صــن" الربيطانيــة، إىل أنَّ أغويــرو يرغــب يف متديــد عقــده مــع 

السيتي ملدة 12 شهًرا، لكن مل تبدأ املفاوضات بني الطرفني حتى اآلن.
بيــب  للمــدرب  باإلضافــة  الســيتي  مالــي  باحــرام  أغويــرو، يحظــى  أنَّ  ولفتــت إىل 
غوارديــوال، والجميــع يوافــق عــىل اســتمرار املهاجم األرجنتيني، ملــدة عام آخر عىل 
ألــف جنيــه   260 األقــل. وأوضحــت أنَّ أغويــرو يحصــل عــىل راتــب أســبوعي يبلــغ 
إسرليني، لكن الالعب يحتاج لخفض هذه األموال إىل النصف، إذا أراد االستمرار 

مع مانشسر سيتي.

ُمجبر على تخفيض راتبه 
مع مانشستر سيتي

أغويرو

من إفالس األندية األلمانية

ينضم للوحدة اإلماراتي
أبو ظبي/ وكاالت:

موســمني  ملــدة  خربــني  عمــر  الســوري  ضــم  رســميا  اإلمــارايت  الوحــدة  نــادي  أعلــن 
ونصف، يف صفقة انتقال حر، بعد نهاية رحلته مع الهالل السعودي.

وقــال الوحــدة يف بيــان رســمي، عــرب حســابه عــىل تويــر،: "عمر خربــني وحداوي يف 
صفقــة انتقــال حــر، تعاقــدت رشكــة نــادي الوحــدة لكرة القدم مع املحرف الســوري، 

البالغ 27 عاما، بعقد ممتد ملدة موسمني ونصف".
يلبــي  التوفيــق والنجــاح لالعــب، وأن  النــادي  إدارة  البيــان: ”هــذا وتتمنــى  وأضــاف 

أهداف وتطلعات قيادة وإدارة وجامهر النادي“.
وانضم خربني إىل الهالل عام 2017 قادما من صفوف الظفرة اإلمارايت عىل سبيل 

اإلعارة، ثم بشكل نهايئ يف وقٍت الحق.
2019، خــالل فــرة  وخــرج خربــني معــارا لعــدة أشــهر إىل براميــدز املــري عــام 

تواجده يف الهالل.
ومل يسّجل خربني إال هدفا وحيدا يف 10 مباريات خاضها مع الهالل هذا املوسم.

وخاض خربني 78 مباراة مع الهالل، سّجل خاللها 36 هدفا، وصنع 12.

برلني/ وكاالت:
استبعد كريستيان شيفرت رئيس رابطة الدوري األملاين لكرة القدم، عودة الجامهر 

إىل املدرجات هذا املوسم.
ومل يستبعد شيفرت إمكانية إفالس أندية الدوري األملاين بفعل أزمة جائحة كورونا.

وقــال شــيفرت لصحيفــة "فرانكفورتــر الجمــني ســونتاج تســايتونج"، إنه كان قــرارا صائبا 
أن يتم استئناف مباريات الدوري خلف األبواب املغلقة وبدون الجمهور.

وأوضح شيفرت "النظام كان سينهار إذا استبعدنا مباريات األشباح "بدون جامهر" 
يف البداية".

وأضــاف "اآلن املباريــات ال زالــت تقــام بــدون جامهــر ألنــه الخيــار الوحيــد الــذي متــت 
املوافقة عليه للمنافسات، وعىل األرجح سيستمر ذلك حتى نهاية املوسم".

وأشار شيفرت إىل أنه يف الوقت الذي مل تفلس فيه األندية حتى اآلن فإنه "ال ميكن 
أن أستبعد إمكانية حدوث ذلك" عىل املدى البعيد.

وشــدد رئيس رابطة الدوري األملاين مل تكن "أولويتي القصوى أن تنجو جميع األندية 
الـــ36 املشــاركة يف دوري الدرجتــني األوىل والثانيــة بــل أن تتخطــى منظومــة الــدوري 

األملاين ككل األزمة".

بايرن ميونيخ ينفض غبار فقدان 
لقب الكأس بالفوز على فرايبورغ

مانشستر يونايتد يحافظ على 
الصدارة بتعادله مع ليفربول

األهلي ُيهدر نقطتين 
ثمينتين في الصراع على الصدارة

برلني/)أ ف ب(:
نفــض بايــرن ميونيــخ غبــار فقدانــه لقــب بطل مســابقة 
صــدارة  يف  وابتعــد  القــدم،  كــرة  يف  أملانيــا  كأس 
فرايبــوغ  ضيفــه  عــىل  الصعــب  بفــوزه  البوندســليغا 

2-1 أمس، يف ختام املرحلة السادسة عرشة.
الــدويل  مهاجمــه  اىل  بفــوزه  ميونيــخ  بايــرن  ويديــن 
السابق توماس مولر الذي صنع الهدف األول لزميله 
الــدويل البولنــدي روبــرت ليفاندوفســي عندمــا مــرر 
له كرة داخل املنطقة سددها بيرساه داخل املرمى.

الئحــة  صــدارة  يف  موقعــه  ليفاندوفســي  وعــزز 
9 اهــداف امــام  21 هدفــا بفــارق  الهدافــني برصيــد 
الــدويل  اقــرب مطارديــه مهاجــم بوروســيا دورمتونــد 

الرنوجي إرلينغ هاالند.
مــن  بيمنــاه  بتســديدة  الفــوز  هــدف  مولــر  وســجل 
وذلــك  ســانيه  لــوروا  مــن  متريــرة  اثــر  قريبــة  مســافة 
بعــد 12 دقيقــة دقائــق مــن إدراك فرايبــورغ التعــادل 
بواســطة نيلز بيرســن برضبة رأســية من مســافة قريبة 
اثر رأسية من نيكوالس هوفلر بعد ركلة ركنية )62(.

وكان بايــرن ميونيــخ فقــد لقبــه بطــاًل ملســابقة الــكأس 
املحليــة بخســارته املفاجئــة أمام مضيفه هولشــتاين 
كيــل مــن الدرجــة الثانيــة 6-5 بــركالت الرجيــح بعــد 
انتهاء الوقتني االصيل واالضايف بالتعادل 2-2 علام 

بأنه تقدم مرتني حتى الوقت بدل الضائع.
وعــاد النــادي البافــاري اىل ســكة االنتصــارات بعدمــا 
كان سقط أمام مضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ 3-2 
يف الثامــن مــن الشــهر الحــايل علــام بانــه تقــدم أيضــا 

عىل منافسه بهدفني.
وكاد بايــرن ميونيــخ يفــرط يف فــوز يف املتنــاول للمــرة 
الثالثــة تواليــًا لكــن العارضــة حرمــت بيرســن مــن هــز 

شباك حارس املرمى العمالق مانويل نوير.
واســتفاد بايــرن ميونيــخ من تعــر مطارديه املبارشين 
 ،2-2 فولفســبورغ  مضيفــه  مــع  املتعــادل  اليبزيــغ 
ماينتــس  مــع ضيفــه  املتعــادل  وبوروســيا دورمتونــد 
1-1 كالهــام الســبت، وبايــر ليفركــوزن الــذي خــرس 
امام مضيفه أونيون برلني صفر1- الجمعة يف افتتاح 

املرحلة، لالبتعاد 4 نقاط يف الصدارة.

لندن/)أ ف ب(:
بانتزاعــه  الصــدارة  عــىل  يونايتــد  مانشســر  حافــظ 
التقليــدي  وغرميــه  مضيفــه  مــن  ســلبيًا  تعــاداًل 
ملعــب  عــىل  أمــس،  اللقــب  حامــل  ليفربــول 
"أنفيلــد" يف ليفربــول يف املرحلــة التاســعة عرشة 

من الدوري االنكليزي لكرة القدم.
نقطــة  بكســبه  األهــم  يونايتــد  مانشســر  وحقــق 
واحــدة عــزز بهــا موقعــه يف صــدارة الــدوري التــي 
انتزعها الثالثاء املايض من ليفربول بالذات بفوزه 
عىل مضيفه برنيل -1صفر يف مباراة مؤجلة من 
املرحلة االوىل، مواصال سجله الخايل من الهزائم 
منــذ ســقوطه عــىل ارضــه امام ارســنال صفر1- يف 

االول من ترشين الثاين/نوفمرب املايض.
ورفــع مانشــر يونايتــد رصيــده اىل 37 نقطة بفارق 
نقطتني امام ليسر سيتي الفائز عىل ساومثبتون 

2 - صفر السبت يف افتتاح املرحلة.
الــذي خــاض املبــاراة  ليفربــول  يف املقابــل، واصــل 
بــإرشاف مدربــه األملــاين يورغــن كلــوب يف  الـــ200 
التعــادل  فــخ  يف  بســقوطه  النقــاط  نزيــف  الــدوري، 
للمرة الثالثة يف مبارياته االربع االخرة التي مل يذق 
فيها طعم الفوز وبات ثالثا برصيد 34 نقطة، كام أنه 
أصبــح مهــددًا بالتدحــرج اىل املركــز الرابــع يف حــال 
فــوز مانشســر ســيتي عــىل ضيفــه كريســتال بــاالس 

الحقا.
بــني  170 مواجهــة مبــارشة  الـــ50 يف  التعــادل  وهــو 
للشــياطني  االفضليــة  حيــث  الــدوري  يف  الفريقــني 

الحمر بـ66 فوزا و55 خسارة. 
ملعــب  عــىل  املقبــل  االحــد  الفريقــان  ويلتقــي 
مــن  الرابــع  الــدور  يف  املقبــل  االحــد  "أولدترافــود" 

مسابقة كأس االتحاد االنكليزي.

القاهرة/)أ ف ب(:
أهــدر النــادي األهــيل نقطتــني مثينتــني يف رصاعه عىل 
صــدارة الــدوري املــري مع غرميه التقليدي الزمالك، 
بتعادلــه ســلبًا مــع مضيفــه البنــك األهــيل عــىل ملعــب 
الجولــة  مباريــات  افتتــاح  يف  باإلســكندرية  املكــس 

الثامنة أمس.
األول  املركــز  نقطــة يف   17 إىل  رصيــده  األهــيل  ورفــع 
موقتــًا، يف انتظــار مواجهــة الزمالك الوصيف بـ16 نقطة 
مــع الجونــة الثالثــاء، فيــام بــات البنــك األهــيل ميتلك 8 

نقاط يف املركز التاسع.
العبــو  فيــه  ســيطر  فنيــًا،  متوســطًا  األول  الشــوط  وكان 
األهــيل عــىل مجريــات املبــاراة رغــم األمطــار الشــديدة 
البنــك  لالعبــي  دفاعــي  تراجــع  وســط  الريــاح،  ورسعــة 
االهــيل. وكاد األهــيل أن يســجل يف مناســبات عــدة، 
خصوصًا يف الدقيقة الســابعة من تســديدة قوية لوليد 

سليامنـ أبعدها محمود الزنفيل بصعوبة.

وحاول العبو االهيل مواجهة التكتل الدفاعي ألصحاب 
وتوالــت  والعمــق.  األطــراف  مــن  بهجــامت  األرض 
التســديدات مــن خــارج منطقــة الجزاء عــن طريق املايل 
عبــد  ومحمــود  فتحــي  وحمــدي  وســليامن  ديينــغ  إليــو 

املنعم "كهربا"، ولكن من دون نتيجة.
بعــد   )59( أرشف  ألميــن  هدفــًا  املبــاراة  حكــم  وألغــى 
آر(.  ايــه  )يف  املســاعد  الفيديــو  حكــم  لتقنيــة  العــودة 
افتتــاح  مــن  معلــول  عــيل  والتونــي  ديينــغ  وفشــل 
جــوار  إىل  مرتــا  متتاليتــني  تســديدتني  إثــر  التســجيل 

القائم األيرس.
ويف لقــاء مؤجــل مــن الجولــة السادســة، تعــادل ســموحة 

مع مضيفه االنتاج الحريب 1-1 عىل ملعب السالم.
البــدري  مصطفــى  طريــق  عــن  الحــريب  اإلنتــاج  وتقــدم 

)13(، وأدرك حسام حسن التعادل لسموحة )79(.
ورفــع ســموحة رصيــده إىل 8 نقــاط يف املركــز العــارش، 
واإلنتاج الحريب إىل 5 نقاط يف املركز السادس عرش.

خريبين

تحذير

اسطنبول/ )أ ف ب(:
كشــفت وســائل إعــالم تركيــة وصــول مســعود 
األملــاين  املنتخــب  ألعــاب  صانــع  أوزيــل 
مــع  للتعاقــد  إســطنبول  مدينــة  إىل  الســابق، 
نــادي فرنبخشــة، بعــد إنهــاء تعاقــده مــع نــادي 

أرسنال اإلنجليزي.
أن  الرياضيــة  "فاناتيــك"  صحيفــة  وأوضحــت 
مطــار  يف  هبطــت  أوزيــل  تقــل  التــي  الطائــرة 
مــن  اآلســيوي  الجانــب  يف  غوكشــن  صبحيــة 
واملنطقــة  امللعــب  يقــع  حيــث  إســطنبول 
نــادي  تأســيس  شــهدت  التــي  التاريخيــة 

فرنبخشة.

الالعــب  أن  عــدة إىل  تركيــة  وأشــارت صحــف 
بــني  الــدوري  يف  مبــاراة  ســيحرض  األملــاين 
فرنبخشة وأنقرة غوجو من املدرجات املقررة 
اليــوم، ومــن املتوقــع أن يقــام حفــل كبــر يف 
الرســمي عــىل  الطابــع  األيــام املقبلــة إلضفــاء 

توقيعه للنادي.
ولفتــت التقاريــر إىل أن عقــد أوزيــل ســيكون 
ملدة ثالث سنوات، وسيتقاىض ما يصل إىل 

خمسة ماليني يورو عن كل موسم.
عــن  رســميًا  النــادي  وال  الالعــب  يعلــن  ومل 
قدومــه إىل تركيــا، لكــن أوزيــل نــرش أول أمــس 
إىل  وأزرق(  )أصفــر  فرنبخشــة  بألــوان  قلبــان 

جانب ساعة رملية يف تغريدة عىل توير.
وعلــق  تركيــا،  يف  حامســة  التغريــدة  وأثــارت 
عليها املتحدث باسم الرئيس الريك إبراهيم 

كالني بالقول "عودة ميمونة إىل الوطن!".
ومل يلعــب األملــاين منــذ مــارس املــايض مــع 
فريق املدرب اإلسباين ميكل أرتيتا، علام بأن 

عقده سينتهي معه يف يونيو املقبل.
مــن  قادًمــا  "املدفعجيــة"  اىل  اوزيــل  وانتقــل 
ريــال مدريــد اإلســباين يف العــام 2013، وهو 
الالعب األعىل أجرًا يف تاريخ النادي اللندين 
حيــث يتقــاىض وفــق التقاريــر 350 ألــف جنيه 

إسرليني أسبوعيًا )480 ألف دوالر(.

أوزيل يصل إلى تركيا لالنضمام إلى فنربخشة



15أخبار وتتمات االثنين 5 جمادى اآلخرة 1442هـ 18 يناير/ كانون الثاني 
Monday 18 January 2021

FELESTEENONLINE

مرص ُتفرج عن  ... 

نقابة املحامني ... 

20 وفاة و578 إصابة ... 

إصابة طفلة ومحاولة ... 
محتجون يحرقون... 

تعزية ومواساة
يتقــدم رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة صحيفة فلســطني واملوظفون كافة بأحر 

التعازي واملواساة من 
الزميلين/ أحمد ومصطفى كمال بدرة
بوفاة جدهما الحاج/ أبو كمال بدرة 

ســائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواســع رحمته وأن يســكنه فســيح 
جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصرب وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون

إصابته بالرصاص الحي يف 25 ســبتمرب/ أيلول من العام املايض، 
ــز لعقــد  يف حــني ُقتــل شــقيقاه حســن )26 عاًمــا( الــذي كان يتجهَّ
حفــل زفافــه، ومحمــود )20 عاًمــا( يف أثنــاء اصطيادهــم يف املنطقة 
البحريــة الحدوديــة بــني مــرص وقطــاع غــزة. وكانــت العائلــة ناشــدت 
الســلطات املرصيــة اإلفــراَج عــن نجلهــا املصــاب يــارس وإعادتــه إىل 
أّمــه املكلومــة، يف حــني نــّددت الفصائــل الفلســطينية بجرميــة قتــل 
يف  جــدي  تحقيــق  بفتــح  املرصيــة  الســلطات  مطالبــة  الصياَدْيــن، 

الحدث، وضامن عدم تكراره، واإلفراج عن الصياد الجريح.

بينها أحزاب مشاركة يف االئتالف الحاكم.
وردد املحتجــون يف الوقفــة، شــعارات مــن قبيــل: "الشــعب يريــد 
 .. و"اســتقالة  بــس"  تســقط  التطبيــع  و"حكومــة  التطبيــع"  إســقاط 

استقالة .. يا حكومة العاملة".
كــام رفعــوا الفتــات مكتــوب عليهــا: "اتفاقيــة أبراهــام ... بنــود رسيــة 
و"التطبيــع  أبراهــام"  اتفاقيــة  و"تســقط  للصهيونيــة"  الوطــن  تبيــع 

جرمية.. خيانة لألقىص الرشيف"، وغريها.
ويف 6 ينايــر/ كانــون الثــاين الجــاري، أعلــن الســودان توقيعــه إعــالن 
"اتفاقيات أبراهام"، التي تنص عىل تطبيع العالقات الدبلوماســية 

مع )إرسائيل(.
و"اتفاقــات إبراهــام" هــي اتفاقيــة فرعيــة ملحقــة باتفاقيــة التطبيــع 
التي وقعتها: اإلمارات والبحرين مع )إرسائيل( بالعاصمة األمريكية 

واشنطن، يف سبتمرب/ أيلول املايض.

بأوامــر  املتعلقــة  االســرداد  وطلبــات  املســتعجلة  والطلبــات  بالكفالــة 
الحبس.

املجتمــع  ومؤسســات  الوطنــي  العمــل  فصائــل  املحامــني  نقابــة  ودعــت 
املــدين إىل عقــد اجتــامع عاجــل اليــوم يف مقرّهــا الرئيــس بــرام الله، معلنة 

أيًضا عقد مؤمتر صحفي يوم غٍد الثالثاء يف مقرها الرئيس.
وقالــت: "بخصــوص القــرارات بقانــون املاســة بالشــأن القضــايئ وما انطوت 
عليــه مــن حالــة تغــول وانتهــاك الســتقالل القضــاء وإعــادة صياغــة مصالــح 
املتناحريــن عــىل تبــوؤ قيــادة دفــة القضــاء خــارج إطــار القواعــد الدســتورية 
التــي أرســاها القانــون األســايس الفلســطيني ومــا تضمنتــه بعــض النصوص 
وال ســيام الفقــرة )ه( مــن املــادة 5 مــن القــرار بقانــون رقــم 40 لســنة 2020 
والتــي جــاءت بصياغــة متييزيــة تنتهــك مبــدأ املســاواة أمــام القانــون وعــدم 
مــن  وغريهــم  املحامــني  لحرمــان  وضعــت  التــي  اإلعاقــة  بســبب  التمييــز 
رجــال القانــون مــن ذوي االعاقــة مــن تــويل املناصــب القضائيــة ، فــإن نقابــة 
املحامــني ومبــا خصهــا املــرشع مــن واجــب وطنــي وأخالقــي بحاميــة مبــدأ 
تجــدد  الســلطات  بــني  والفصــل  القضــاء  اســتقالل  ومبــدأ  القانــون  ســيادة 

وقوفها عند حدود تخومها كحارسة للعدالة دون تراجع أو مواربة".
وطالبــت النقابــة الرئيــس عبــاس "بــرورة الراجــع عن القــرارات بقانون 39 
و40 و41 لســنة 2020 ووقــف العمــل بهــا ملــا تضمنتــه مــن انتهــاكات لــكل 
املثــل والقيــم التــي طاملــا آمــن بهــا، ورضورة إيــالء األولويــة إلنجــاز العــرس 
التحريــر  بنــاء منظمــة  وإعــادة  والرئاســية  العامــة  باالنتخابــات  الدميقراطــي 

لحامية املرشوع الوطني وتصعيد املواجهة مع املحتل".
وشــّددت عــىل أّن "قلعــة املحامــني ذات جــذور عميقــة ال ميكــن اقتالعهــا، 
اإلنســان  كرامــة  عــن  الدفــاع  يف  يستبســل  ملــن  هــو  الفصــل  القــول  وأن 
واملحامــي الفلســطيني"، عــادة أّن "متريــر القــرارات بقانــون املذكــورة هــو 
مقدمة لتمرير ما عداها من رزمة قرارات بقانون ستجهز عىل ما تبقى من 

استقالل للقضاء".
ودعــا مجلــس النقابــة مؤسســات املجتمع املدين وفصائــل العمل الوطني 
واإلســالمي لدعــم وتأييــد نقابــة املحامــني يف "معركتهــا النقابيــة العادلــة 
وإعالء الصوت إللغاء هذه القرارات بقانون واالنتصار ملبدأ املرشوعية"، 
مطالبة القضاة وأعضاء النيابة العامة بالخروج دون مواربة عن "مقتضيات 

القوانني الجائرة انتصاًرا لكرامة القضاة واستقاللهم".

مــي الكيلــة، يف التقريــر الذي يرصــد الحالة الوبائية اليومية، األحد، 
بتســجيل 14 حالــة وفــاة يف الضفــة الغربيــة )القــدس 2، وبيــت لحــم 
1، وطولكــرم 1، وقلقيليــة 2، وجنــني 3، ورام اللــه 4، والخليــل 1(، 

وإصابة 366 إصابة جديدة بفريوس كورونا.
84 مريًضــا يف غــرف العنايــة املكثفــة،  ولفتــت الكيلــة إىل وجــود 

منهم 21 مريًضا عىل أجهزة التنفس االصطناعي.
التــايل:  النحــو  لت عــىل  ُســجِّ وأشــارت إىل أن اإلصابــات الجديــدة 
"طوبــاس )22(، وبيــت لحــم )35(، ونابلــس )47(، وطولكــرم )25(، 
وأريحــا   ،)8( وقلقيليــة   ،)8( القــدس  وضواحــي   ،)17( وســلفيت 
والخليــل   ،)37( والبــرية  اللــه  ورام   ،)20( وجنــني   ،)3( واألغــوار 

)28("، ومدينة القدس )116(.

وأبــرزت أن نســبة التعــايف مــن فــريوس كورونــا يف فلســطني بلغــت 
91.8 %، يف حني بلغت نســبة اإلصابات النشــطة %7.1، ونســبة 

الوفيات 1.1 % من مجمل اإلصابات.
التــايل:  حســب  توزَّعــت  الجديــدة  التعــايف  حــاالت  أن  وأضافــت 
"طوباس )27(، وبيت لحم )41(، وطولكرم )29(، وسلفيت )19(، 
وقلقيلية )23(، وأريحا واألغوار )9(، وجنني )21(، ورام الله والبرية 

)75(، والخليل )32("، ومدينة القدس )226(.

ق ...  االحتالل يصدِّ
األعــىل  املجلــس  "وافــق  بيــان:  يف  اآلن"  "الســالم  وكتبــت 
اســتيطانية  وحــدة   780 بنــاء  مــرشوع  عــىل  اليــوم  للتخطيــط 

جديدة".
الســكنية  الوحــدات  لبنــاء مئــات  الرويــج  البيــان: "خــالل  وتابــع 
للمســتوطنني يضــع نتنياهــو مــرة أخــرى مصالحه الشــخصية قبل 

مصالح الدولة".
وقال املتحدث الرسمي باسم االتحاد األورويب بير ستانو: "إن 
قــرار )إرسائيــل( األخــري باملــي ُقُدمــا يف خطــط املوافقــة عــىل 
بنــاء مــا يقــارب مــن 800 وحــدة اســتيطانية جديــدة يف الضفــة 
الغربيــة يتعــارض مــع القانــون الــدويل ويقــوِّض احتــامالت حــلَّ 

الدولتني القابل للحياة".
ودعا االتحاد األورويب يف بيان صدر عنه، مســاء أمس، حكومة 
االحتــالل لتعليــق عمليــة املزايــدة الجاريــة لبناء وحدات ســكنية 

ملستوطنة جديدة بالكامل يف "جفعات هاماتوس".
وكان االتحــاد دعــا دولــة االحتــالل مــراًرا وتكــراًرا إىل إنهــاء جميــع 
األنشــطة االســتيطانية وتفكيــك البــؤر االســتيطانية التــي أقيمــت 

منذ آذار/مارس 2001.
ثابًتــا وهــو أن  مــا زال  وأكــد ســتانو أن موقــف االتحــاد األورويب 

املستوطنات غري قانونية مبوجب القانون الدويل.
كام جدد االتحاد األورويب دعوته للطرفني إىل تجنُّب الخطوات 

األحادية الجانب التي ميكن أن تقوض حل الدولتني.
حكومــة  األورويب،  االتحــاد  باســم  الرســمي  املتحــدث  وطالــب 

االحتالل بالراجع عن هذه القرارات بشأن املستوطنات.

لجنة املتابعة ... 

 يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفاد منسق لجنة حامية وصمود جبال جنوب 
لوكالــة  العمــور  فــؤاد  يطــا  ومســافر  الخليــل 
ع أم  "صفــا" بــأن قــوات االحتــالل اقتحمت تجمُّ
الدرج البدوي رشقي بلدة يطا، وأخطرت بهدم 
مدرسة أساسية، ومسجد قيد اإلنشاء بذريعة 

عدم الرخيص.
تجمعــات  ثالثــة  تخــدم  املدرســة  أن  وأضــاف 
يف مســافر يطــا، وتضــم 50 طالًبــا وطالبــة يف 

املراحل األساسية.
يف الســياق، منعــت قــوات االحتــالل موظفــي 
أعــامل  اســتكامل  مــن  الخليــل  إعــامر  لجنــة 
الرميــم يف املســجد اإلبراهيمــي الرشيف يف 

مدينة الخليل.
أمــس،  االحتــالل  قــوات  اقتحمــت  حــني  يف 
باألغــوار  املالــح  وادي  يف  التحــدي  مدرســة 
بهــدم  تهديدهــا  مجــددة  بالضفــة  الشــاملية 

املدرسة.
مهــدي  املالــح  قــروي  مجلــس  رئيــس  وقــال 
التحــدي  مدرســة  إن  "صفــا":  لوكالــة  دراغمــة 
أقيمــت منــذ شــهرين وهــي تضــم طلبــة حتــى 

الصــف الرابــع مــن أبنــاء املضــارب البدويــة يف 
املالح.

وأشار دراغمة إىل أن قوات االحتالل اقتحمت 
املدرسة وصورتها استكاماًل إلخطار هدم قبل 

نحو شهر.
ه إىل أن املدرســة ُبنيت بتربع من مؤسســة  ونبَّ
ACEF مــن أجــل أن يتمكــن طلبــة املالــح مــن 

مامرســة حقهــم يف التعليــم ســواء يف مرحلــة 
الطفولــة املبكــرة أو املرحلــة األساســية، نظــًرا 
يف  صعوبــات  مــن  املنطقــة  أبنــاء  يعانيــه  ملــا 

الوصول للمدارس البعيدة.
مــن  كثــرًيا  يعانــون  املواطنــني  أن  إىل  وأشــار 
وتحــدث مشــاحنات  اعتــداءات املســتوطنني 
أجــل  مــن  الرعــاة  عــىل  واعتــداءات  كثــرية 

ترحيلهم من املنطقة.
املســجد  باحــات  أمــس  مســتوطنون  واقتحــم 
املغاربــة،  بــاب  جهــة  مــن  املبــارك  األقــىص 

ونفذوا جوالت استفزازية. 
بالقــدس  اإلســالمية  األوقــاف  دائــرة  وأفــادت 
املســتوطنني،  مــن  مجموعــة  بــأن  املحتلــة 
تحــت  األقــىص،  املســجد  باحــات  اقتحمــت 

حامية رشطة االحتالل اإلرسائييل. 
األقــىص  للمســجد  االقتحامــات  أن  إىل  يشــار 
ــا؛ مــا عــدا الجمعــة والســبت، ويف فرتني  يوميًّ
صباحيــة ومســائية )بعــد صــالة الظهــر( وملــدة 

أربع ساعات ونصف )إجاملية(. 
الفينــة  بــني  ُتبعــد  االحتــالل  قــوات  أن  يذكــر 
املســجد  عــن  ومرابطــات  مرابطــني  واألخــرى 
مــن  تفريغــه  بهــدف  واهيــة،  لذرائــع  األقــىص 
أهلــه ومرابطيــه وإفســاح املجال للمســتوطنني 

يك يعيثوا فيه فساًدا.
ويف قطاع غزة، أطلقت قوات االحتالل صباح 
رشقــي  الزراعيــة  األرايض  تجــاه  النــار  أمــس، 

قطاع غزة دون إصابات.
االحتــالل  أبــراج  بإطــالق  محــيل  مصــدر  وأفــاد 
العسكرية النار تجاه األرايض الزراعية، رشقي 
بلــديت عبســان وخزاعــة رشقــي محافظــة خــان 

يونس جنويب القطاع.
ــل  توغُّ املذكــورة عمليــات  املنطقــة  وشــهدت 
إرسائيــيل،  مدفعــي  وقصــف  نــار  وإطــالق 
مــن  مناشــدات  وســط  املــايض،  األســبوع 

ل لوقف عدوان االحتالل. املزارعني بالتدخُّ

بريوت/ فلسطني:
عــن  للدفــاع   302 "الهيئــة  وجهــت 
حقــوق الالجئــني" رســالة إعالميــة إىل 
األمناء العامني للفصائل الفلســطينية 
فيهــا  أشــارت  والخــارج،  الداخــل  يف 
إىل حجــم الضغوطــات واملخاطــر غــري 
املســبوقة املحدقــة بقضيــة الالجئــني 
بالعــودة،  وحقهــم  الفلســطينيني 

باستهداف وكالة "أونروا".
وتضمنت رسالة "الهيئة 302" مقرح 
مبادرة عملية تتعلق مبواجهة الهجمة 
حقــوق  ووضــع  "أونــروا"  وكالــة  عــىل 
الفلســطينيني،  الالجئــني واملهجريــن 
تخلص إىل الدعوة لتبني اســراتيجية 
عمــل وطنيــة موحــدة قابلــة للمراكمــة 
بتكامل الفعل السيايس الدبلومايس 

مع الفعل الشعبي.
حقــوق  حاميــة  إىل  املبــادرة  وتدعــو 
الالجئــني عــن طريــق حاميــة "أونــروا"، 
والتخلــص مــن أزمتهــا املاليــة املزمنــة 
وتوســيع خدماتهــا اإلغاثيــة لالجئــني، 
الكامــل  اســتعدادها  إىل  مشــرية 
للتعــاون وتقديــم ما يلــزم من إمكانات 

إلنجاح املبادرة.
املســؤولية  "إن  الهيئــة:  وقالــت 
تحــرًكا  تقتــي  الفلســطينية  الوطنيــة 
سياســًيا نشــًطا يســند الفعل الشــعبي 
منظمــة  قيــادة  مــن  ســواء  املنظــم، 
التحريــر الفلســطينية بالدرجــة األوىل 
وفصائل قوى التحالف الفلسطيني".

يف  "أونــروا"  اســتمرار  رضورة  وأكــد 
حــني  إىل  كاملــة  خدماتهــا  تقديــم 
عــودة جميــع الالجئــني املهجريــن عام 
1948، وعــودة النازحــني بعــد نكســة 

عام 1967.
نقــل  باتجــاه  الدفــع  عــىل  وحثــت 
واليــة وملفــات لجنــة التوفيــق الدوليــة 
لســنة   )UNCCP( فلســطني  حــول 
والعمــل  "أونــروا"،  وكالــة  إىل   1948

عــىل توســيع تعريــف مــن هــو الالجــئ 
واملهجــر الفلســطيني ليــس باالســتناد 
إىل الخدمــات التــي تقدمهــا "أونــروا"، 
بــل مبوجــب التعــرض للطــرد واالقتــالع 

بحسب القانون الدويل لالجئني.
وطالبت الهيئة بالدفع باتجاه أال تبقى 
والية وخدمات "أونروا" محصورة فقط 
املســجلني  الفلســطينيني  بالالجئــني 

يف سجالتها يف املناطق الخمس.
باتجــاه  الدفــع  إىل  أيًضــا  ودعــت 
األساســية  "أونــروا"  موازنــة  جعــل 
جــزًءا  والخدمــات،  الربامــج  لتغطيــة 
يف  اإللزاميــة  الــدول  مســاهمة  مــن 
أن  عــىل  املتحــدة،  األمــم  صنــدوق 
زيــادة  نســبة  العامــة  املوازنــة  تراعــي 
سنوية تتوافق مع نسب ازدياد أعداد 
األخــذ  مــع  واحتياجاتهــم  الالجئــني 
امليزانيــة  تكــون  وأن  االعتبــار،  بعــني 
اإلداريــة مــن األمــم املتحــدة وأال تكــون 
جــزًءا مــن ميزانيــة الربامــج أو امليزانيــة 

العامة.
وأشــارت الهيئة إىل أهمية اعتبار نقل 
خدمــات "أونــروا" إىل الدول املضيفة 
أو  األمميــة  املنظــامت  مــن  أي  أو 
غــري  املــدين  املجتمــع  منظــامت 
الحكوميــة املحليــة أو الدوليــة، "إجراء 
خانــة  يف  ويصــب  أواًل،  قانــوين  غــري 
التآمــر عــىل قضيــة الالجئــني وشــطبها 

عن الخارطة السياسية ثانًيا".
وأكد أن العمل الدبلومايس والشعبي 
"أونــروا"  يســتهدف  ال  الفلســطيني 
إمنــا  أعاملهــا،  تعطيــل  يســتهدف  وال 
تعرقــل  التــي  الــدول  هــو  املســتهدف 
وتضغــط  األمميــة  املؤسســة  متويــل 
عــىل الــدول املانحــة لنــزع الثقــة بينهــا 

وبني "أونروا".
وتابعــت: "إن التعــاون والتنســيق مــع 
أونــروا ال يعنــي القبــول مبــا تتخــذه مــن 

إجراءات تتعلق بالخدمات أو بتقديم 
عــىل  بــل  الوســط  والحلــول  البدائــل 

الوكالة أن تتحمل مسؤولياتها".
 وأوضحــت الهيئــة 302 أن اســتخدام 
والقانونيــة  اإلعالميــة  الوســائل  جميــع 
والسياســية والدبلوماســية واملنــارصة 
يف  تســاهم  أن  شــأنها  مــن  الالزمــة، 
الضغــط عــىل صانــع القــرار يف األمــم 
واســتمرار  "أونــروا"  لحاميــة  املتحــدة 

تقديم خدماتها.
وأضافــت: "إن مواجهــة الهجمــة عــىل 
تتطلــب  الالجئــني  وقضيــة  الوكالــة 
للمراكمــة،  قابــاًل  ا  اســراتيجيًّ عمــاًل 
عــرب تحشــيد الــدول املنــارصة، والــرأي 
الشــارع  وتحريــك  العاملــي،  العــام 
اســتعدادها  مبديــة  الفلســطيني"، 
الكامــل للتعــاون وتقديــم مــا يلــزم مــن 

إمكانات للدعم واملساندة.

إصابــة األســر المريــض بالرسطان 
عماد أبو رموز بفروس بالكبد

رام الله/ فلسطني:
أعلنت هيئة شؤون األرسى واملحررين أمس، إصابَة األسري املريض 
بالرسطــان عــامد عبــد الخالــق أبــو رمــوز )46 عاًمــا( مــن مدينــة الخليل 

جنوب الضفة الغربية املحتلة بفريوس يف الكبد.
وأوضحــت الهيئــة أنــه مل ُتعــرف طبيعتــه بعــد، وفــق مــا أبلــغ بــه أطبــاء 

مصلحة سجون االحتالل األسري.
وذكــرت أن األســري أبــو رمــوز املعتقــل منــذ عــام 2004، واملحكــوم 
ورًمــا  يعــاين  عوفــر،  ســجن  يف  ــا  حاليًّ ومعتقــل  عاًمــا   25 بالســجن 
رسطانًيــا يف منطقــة الخصيتــني، وأُجريــت لــه عملية اســتئصال للورم 

قبل عدة أسابيع.
وأضافــت الهيئــة أن األســري يعــاين أيًضا مشــاكل وأوجاًعا يف الكىل، 

ويعاين إهاماًل طبًيا من إدارة سجون االحتالل.
ويبلــغ عــدد األرسى املــرىض يف ســجون االحتــالل قرابة 700 بحاجة 
وعــرشات  بالرسطــان،  مصابــون  منهــم  عاجــل،  عالجــي  ــل  تدخُّ إىل 

آخرون يعانون أمراًضا خطرية ومزمنة مختلفة.

القدس املحتلة/ األناضول:
أجــواء   "52 "يب-  طــراز  مــن  أمريكيتــان  قاذفتــان  عــربت 
الخليــج،  منطقــة  إىل  طريقهــام  يف  املحتلــة  فلســطني 
وفــق إعــالم عربي.وقالــت صحيفــة يديعــوت أحرونــوت، 
أمس، إن هذه هي املرة الخامسة من تحليق القاذفتني 
خــالل  املحتلــة  فلســطني  أجــواء  يف  اإلســراتيجيتني 

الشهرين املاضيني، دون مزيد من التفاصيل.
ويف الـــ7 مــن الشــهر الجــاري، ذكــرت الصحيفــة ذاتها، أن 
52" قادرتــني عــىل حمــل قنابــل نوويــة،  قاذفتــني "يب- 
ترافقهــام مقاتــالت "إف- 16" أمريكيــة حلقتــا يف أجواء 

فلسطني املحتلة للمرة الـ4 خالل شهرين.
توثــق  لقطــات  الســعودية  الدفــاع  وزارة  نــرشت  والحقــا، 
مناورات جوية ملقاتالت "إف- 15" سعودية والقاذفات 
االســراتيجية "يب52-" ومقاتــالت"إف16-" األمريكية. 
إن  "يديعــوت"  قالــت  األول،  ديســمرب/كانون   30 ويف 
قاذفتــني "يب 52" حلقتــا يف ســامء فلســطني، يف إطــار 
للمــرة  وذلــك  إيــران"،  ضــد  للقــوة  أمريــي  "اســتعراض 

الثالثة خالل شهر ونصف.
مــرور  إعــالن  خاللهــا  يتــم  التــي  األوىل  املــرة  وكانــت 
طريقهــام  يف  الفلســطينية  األجــواء  يف  القاذفتــني 

للخليج، يف 10/ديسمرب املايض.
ووقتها قالت وسائل إعالم عربية إنها املرة الثانية، التي 
 "52 أجــواء فلســطني عبــور قاذفــات "يب-  تشــهد فيهــا 

خالل أسبوعني، دون ذكر تاريخ املرة األوىل.
فيــام نقلــت وســائل إعــالم أمريكيــة، عــن مســؤولني يف 
غادرتــا  القاذفتــني  إن  قولهــم  )البنتاغــون(  الدفــاع  وزارة 
قاعدة باركسديل الجوية بوالية لويزيانا، ونفذتا املهمة 

يف الرشق األوسط ثم عادتا إىل قاعدتهام.
وتشــهد املنطقــة توتــرات بــني إيــران مــن جهــة وكل مــن 
الواليــات املتحــدة و)إرسائيــل( مــن جهة أخــرى، تزايدت 
حدتها بعد اغتيال العامل النووي اإليراين محسن فخري 
زاده، يف طهــران أواخــر نوفمرب/ترشيــن الثــاين املايض، 
يف  بالضلــوع  )إرسائيــل(  إيرانيــني  مســؤولني  واتهــام 

العملية.

للمرة الخامسة يف شهرين

قاذفتان أمريكيتان تعربان أجواء 
فلسطني المحتلة إىل الخليج

رام الله/ فلسطني:
الفلســطينيني  أعــداد األرسى  زيــادة  مــن  حــذر متحدثــون 
بفــريوس "كورونــا"، بســبب سياســة "اإلهــامل  املصابــني 
الطبــي املتعمــد" التــي تنتهجها ســلطات االحتالل، وعدم 

توفري مقومات السالمة والوقاية لهم.
جــاء ذلــك يف موجــة إذاعية موحــدة للتضامن مع األرسى، 
كورونــا  فــي  بــني  الفلســطينيون  "األرسى  بعنــوان  أمــس، 
مــن  عجــاج  باســل  األســري  زوجــة  لــت  وحمَّ واالحتــالل". 
وإدارة  االحتــالل  كورونــا،  بفــريوس  املصــاب  طولكــرم، 
ســجونه املســؤولية الكاملــة عــن إصابــة األرسى بالفريوس، 

فلم يكرث ألي إجراءات وقائية.
وعــربت عجــاج يف املوجــة عــن قلقها عىل زوجها واألرسى 
املصابــني الذيــن مينعــون حتــى مــن الحصــول عــىل حبــة 

ليمون واحدة وُيعَطون مسكن األكامول فقط.
رغــم  الرملــة  ســجن  إىل  األســري  زوجهــا  نقــل  وأكــدت 
اســتمرار حاجتــه لألكســجني، يف خطــوة عنرصيــة إلفــراغ 
املستشفى بذريعة االكتظاظ. بدوره طالب وزير األرسى 
الســابق وصفــي قبهــا، الســلطة يف رام اللــه بالوقــوف عنــد 
مســؤولياتها وتشــكيل غرفة عمليات مشــركة من الهيئات 

واملؤسســات املختلفــة لحاميــة األرسى. وأشــار قبهــا إىل 
أن االحتــالل يتعامــل مــع األرسى حقــول تجــارب بعيــدًا عــن 

الرقابة الطبية الدولية.
مــن جهتــه أكــد عضــو مكتــب إعــالم األرسى املحــرر أميــن 
الرشاونــة أن هنــاك اكتظاظــا داخــل أقســام وغــرف األرسى 
مــواد  تقــدم  ال  الســجون  إدارة  وأن  االحتــالل،  يف ســجون 
التنظيف والتعقيم لألرسى وظروف الحجر ليســت صحية 
أبــدا. وشــدد الرشاونــة عــىل أن اإلهــامل الطبــي هــو ســيد 

املوقف، وهو ما يرفع عدد اإلصابات كثريا.
الســجانني  مــع  مبــارش  احتــكاك  عــىل  األرسى  أن  وبــني 
والجنائيني الذين يشكلون بؤرًا دامئة لنقل الفريوس، فال 

توجد وقاية صحية من "كورونا" لهم.
ويف حديثه أكد النائب الثاين لرئيس املجلس الترشيعي 
يثبــت  الســجون  يف  كورونــا  تفــي  أن  خريشــة  حســن 
عنرصيــة االحتــالل وتعاملــه مــع األرسى كأرقام فقط. وقال 
خريشــة: "املســؤولية تقــع عــىل جميــع مكونــات الشــعب 
ومؤسســاتيا"،  وإعالميــا  ورســميا  شــعبيا  الفلســطيني 
االحتــالل،  مــدى عنرصيــة  يــدرك  بــات  "العــامل  وأضــاف: 

خاصة فيام يتعلق باللقاح املقدم ضد كورونا".

يف موجة إذاعية 

متحدثون: إهمال االحتالل فاَقم أعداد 
األرسى المصابني بـ"كورونا"

نابلس/ صفا: 
توقــع راصــد جــوي تأثــر فلســطني مبنخفضني جويني 
هــذا األســبوع بــدًءا مــن أمــس األحــد ويســتمران عــىل 
أوقــات متباعــدة حتــى الخميــس. وتنبــأ مديــر موقــع 
"طقــس فلســطني الحــدث" عاصــم عصيــدة أن تهطل 
أمطــار غزيــرة عــىل أقــىص شــامل فلســطني املحتلــة 
يف منطقة الجليل، ويف ســاعات املســاء والليل من 
املتوقــع امتــداد األمطــار للمناطــق الوســطى وقطــاع 
غزة، وتكون مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياًنا، يف 
حني تنخفض الحرارة وتنشط الرياح. ولفت عصيدة 
إىل تواصــل هطــول األمطــار غــًدا االثنــني وتركــز يف 
ســاعات بعــد الظهــر عــىل املناطق الوســطى مبا فيها 
قطــاع غــزة. وتوقــع تركــز األمطــار الثالثــاء مــع دخــول 
فلســطني  شــامل  أقــىص  عــىل  الثــاين  املنخفــض 

)الجليل( مع انخفاض جديد عىل الحرارة.
إىل  األمطــار  متتــد  والليــل  املســاء  ســاعات  ويف 
بقيــة املناطــق وتكــون مصحوبــة بالعواصــف الرعديــة 
كثــرًيا  فســتنخفض  الحــرارة  أمــا  النشــطة.  والريــاح 

وتكون األجواء باردة وأقل من معدلها السنوي.
تواصــل  سيشــهد  األربعــاء  يــوم  إن  عصيــدة:  وقــال 
هطول األمطار عىل مختلف املناطق إىل أن تضعف 
يف ســاعات الليــل مــع بقــاء األجــواء بــاردة. ونبــه إىل 
أن املنخفــض ســينحرص الخميــس مــع فرصــة ألمطــار 
ا ومعرضــة لتشــكل  محليــة وتبقــى األجــواء بــاردة جــدًّ
وحــذر  والجمعــة.  الخميــس  يومــي  وخاصــة  الصقيــع 
والفيضانــات  الســيول  تشــكل  خطــورة  مــن  عصيــدة 
وخاصــة يف يومــي االثنــني واألربعــاء يف قطــاع غــزة، 

بالنظر إىل وجود فرصة لركيز كبري يف األمطار.

"أونروا وقضية الالجئني يف خطر غري مسبوق"

"الهيئة 302" تدعو الفصائل لتبين 
إسرتاتيجية وطنية موحدة قابلة للمراكمة

راصد: أسبوع شتوي ومخاوف جدية من فيضانات بغزة

اجتامعهــا بغــزة بعــدم اســتباق الحــوار بــأي إجــراءات أو قــرارات تؤثــر 
يف نجاحــه، كــام يجــب أن تكــون االنتخابــات بأفــق ســيايس يحافــظ 
عىل املرشوع الوطني الفلسطيني وأيضا بوصفها معركة وطنية يف 
مواجهة االحتالل وحقا دســتوريا وقانونيا للشــعب الفلســطيني يف 

الشتات والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
القــدس يف االنتخابــات  اللجنــة عــىل رضورة أن تشــارك  وشــددت 
االنتخابــات  تشــكل  وأن  نفســها  القــدس  داخــل  وتصويتــًا  ترشــيحًا 
الداخــل  يف  الفلســطيني  الشــعب  مؤسســات  لتوحيــد  مدخــاًل 
والخــارج وتجديدهــا وتطويرهــا كخطــوة عــىل طريــق التحــرر الوطنــي 
واالســتقالل وإقامــة الدولــة الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس وتجاوز 
املرحلــة  تجديــد  وعــدم  انتهــت  التــي  املوقعــة  االتفاقــات  مربــع 

االنتقالية التي تجاوزها الزمن.
وطالبــت لجنــة املتابعــة جامهــري شــعبنا بااللتــزام بتعليــامت وزارة 
وبــاء كورونــا والعمــل عــىل تحصــني املجتمــع  الصحــة يف مواجهــة 
الفلســطيني ليســتطيع مواجهــة التحديــات الوطنيــة ويف مقدمتهــا 

مواجهة االحتالل وسياساته.
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حني يعمُّ الشكُّ 
نحتاج لفتواكم؟

الشــكُّ غــر الظــن. الظــن فيــه رجحــان إلحــدى الكفتــن. والشــك 
تســاٍو بــن الكفتــن، وال ترجيــح بينهــا. وســؤال النــاس املتكــرر 
هــل حقــا  هــو:  االنتخابــات  مراســيم  بعــد صــدور  غــزة  اليــوم يف 

ستحصل االنتخابات يف املواعيد التي رضبتها املراسيم؟
يقــن  ال  ولكــن  اليقــن،  عــن  يســألون  لــذا  متشــككون،  النــاس 
لهــذه  الفلســطينية يف هــذه املســألة. واملتابعــون  الســاحة  يف 
املســألة ينضحــون مــن خرباتهــم فــا يتجــاوزون حالــة الشــك إىل 

الظن مثا، أما اليقن فهو عندهم منعدم.
هذه الحالة املرضية والضبابية هي نتاج عوامل عديدة وتجارب 
ماضيــة. عــى مــدى خمســة عــر عامــا بحــث الفلســطينيون عــن 
االنتخابات، وطالبوا بها استحقاقا وطنيا وشعبيا، وأخذوا وعوًدا 
وتبخــرت  االنتخابــات،  ُتجــَر  مل  ولكــن  مــرة،  بعــد  مــرة  القــادة  مــن 
الوعــود، ومــع بخارهــا تاشــت الثقــة مبــا يقولــه القــادة يف هــذه 
املســألة، وهــذا العامــل رمبــا هــو مــن أهــم عوامــل حالــة الشــك 

القامئة اآلن. 
املراســيم  خطــوة  رغــم  الحالــة  هــذه  يف  شــك  مثــة  كان  إذا  إنــه 
واملواعيــد بســبب تجــارب النــاس مــع قــادة الســلطة والفصائــل، 
الخــرباء  بــن  ويتمركــز  الشــك،  حالــة  مــن  يزيــد  آخــر  عامــا  فــإن 
إجــراء  ترغــب يف  ال  نافــذة  أطرافــا  أن  يــرون  حيــث  واملحللــن، 
االنتخابات، ويشر بعضهم إىل الرئيس عباس، حيث يقولون إن 
الرئيــس أصــدر مراســيم االنتخابــات ألنه يريد أن يســتقبل العاقة 
نفســه  الحنــان يف  تبعــث  بأحضــان دميقراطيــة،  بايــدن  جــو  مــع 
وعاطفتــه إلعــادة املســاعدات األمركيــة للســلطة، أي أصدرهــا 
وهــو غــر راغــب فيهــا، ومــا يقــال عــن العاقــة مــع بايــدن يقال مع 

االتحاد األورويب.
إذا كان ما يقال عن العاقة مع بايدن واالتحاد األورويب صحيحا 
فــإن دعــوة االنتخابــات ال تنبــع مــن قلــب، ومل تتمخــض عــن يقــن 
بها كاستحقاق، فإذا أضفنا ملا تقدم قول الخرباء: إن املشكات 
بــن فتــح وحــاس وغــزة والضفــة، التــي أعاقــت االنتخابــات فيــا 
ســبق مــا زالــت هــي نفســها قامئــة، ومل تجــر أيــدي املتخاصمــن 
عليهــا حــا مقبــوال، ال لكلهــا وال لبعضهــا، وهــي مشــكات عميقــة 
قد تزيدها االنتخابات تنازعا، وقد ال متثل االنتخابات لها رافعة.

هل هذه العوامل املتداولة يف الصالونات، وبن أفراد الشعب 
كافيــة لبنــاء حالــة الشــك املذكــورة آنفــا، وتعميمهــا عــى غالبيــة 
النــاس، أم أنهــا عوامــل بهتــت بطول الزمن وال يعول عليها؟ ولكن 
الشــعب الفلســطيني شــكاك بطبيعتــه وفطرتــه، بســبب حــاالت 
عــدم اليقــن التــي حكمــت حياتــه ُبعْيــد النكبــة وحتــى تاريخــه. 

األمر لكم، فا فتواكم؟ 

"إشارات رسية" تنقذ طفًل 
من قسوة والدته وزوجها

فلوريدا/ وكاالت:
أشــادت رشطــة أورالنــدو يف واليــة فلوريــدا مبديــرة مطعــم يف 
املدينــة اســتخدمت إشــارات رسيــة ملســاعدة طفــل يتعــرض 

لسوء معاملة من أبويه.
وأبلغــت فافــن كارفالــو، التــي تعمــل نادلــة يف املطعــم أيضــا، 
أفــراد  عــى  للقلــق،  مثــرة  بعدمــا الحظــت عامــات  الرطــة، 

عائلة كانت تخدم مائدتها يوم رأس السنة الجديدة.
وأدى بــاغ كارفالــو إىل فتــح الرطــة تحقيقــا، أدى إىل اتهامات 
الصبــي  لوالــدة  الطفــل،  معاملــة  وإســاءة  باإلهــال  متعــددة 

وزوجها.
ونــرت إدارة رشطــة أورالنــدو مقطــع فيديــو روت فيــه كارفالــو 
بعــد  فيــا  لكنهــا  عاديــة،  بــدت  العائلــة  إن  وقالــت  تجربتهــا، 
الحظــت "أن الصبــي ُحــرم مــن تنــاول الطعــام، وكان ذلــك أول ما 

لفت انتباهي".
وأضافــت كارفالــو أنهــا حاولــت أن تســأل الصبــي إذا كان هنــاك 
خطــب مــا، لكــن زوج األم، ويدعــى تيمويث ويلســون، 34 عاما، 
يــرام، وأن "الصبــي ســيتناول  أخــرب كارفالــو أن األمــور عــى مــا 
العشــاء يف املنــزل" بعــد مغادرتهــم، وتابعــت النادلــة: "لكننــي 

وجدت األمر غريبا للغاية".
ســوء  عليــه عامــات  تظهــر  كانــت  الصبــي  إن  كارفالــو  وقالــت 
املعاملة واإلهال، مبا يف ذلك خدش بن حاجبيه، وتضيف 
كان  إن  تســأله  أن  وحاولــت  وحزينــا."  للغايــة  هادئــا  "كان  أنــه 

بخر، فأومأ الصبي بنعم، "لكنه مل يقنعني".
لكــن كارفالــو عــادت بعبــارة مكتوبة عى ورقة، وأظهرتها للصبي 
من وراء ظهر والدته، وبعد عدة محاوالت، "أومأ برأسه: نعم". 
فأبلغــت عــى الفــور رقــم الطــوارئ، وحرض عنــارص الرطة بعد 

وقت قصر.
وألقت الرطة القبض عى زوج والدة الصبي يف ذلك اليوم، 

ووجهت إليه تهمة إساءة معاملة طفل من الدرجة الثالثة.
وبعد أن كشف تحقيق الرطة عن عامات سوء معاملة أسوأ 
بكثر، تم القبض عى زوج األم مرة أخرى يف 6 يناير، ووجهت 

إليه تهم متعددة تتعلق بإساءة معاملة الطفل بشدة.
وألقــي القبــض أيضــا عــى والــدة الطفــل، كريســتن ســوان )31 
عاما( يف 6 يناير وتواجه تهمتن تتعلقان بإهال الطفل لعدم 

اإلباغ عن سوء املعاملة.
وقالــت رشطــة أورالنــدو يف بيــان إن الســيدة كارفالــو "أظهــرت 
قبــل، ونحــن فخــورون  مــن  شــجاعة واهتامــا بطفــل مل تقابلــه 

بشخص مثلها يعمل ويعيش يف مجتمعنا".

لندن/ وكاالت:
املروبــات  مــن  املثلــج  الشــاي  مــروب 
والشــعوب،  البلــدان  بعــض  لــدى  الشــائعة 
ويتنــاول هــذا املــروب عادة من باب الرتفيه 
أو إلرواء ظأم العطش يف الجو الحار، ويعلب 

ا، وتصنعه الكثر من الركات. حاليًّ
مــن  املــروب  هــذا  أن  كثــرون  ويظــن 
املروبــات "الحديثة"، لكن مروب الشــاي 
املثلج من املروبات القدمية التي صنعت 
ــا بهــدف تقدميهــا لألطفــال يف الصيــف  منزليًّ

أو كمثلجات يف بعض األحيان.
أكــر  مــن  ويعــد  املــاء،  بعــد  الشــاي  ويــأيت 
أمــر  العــامل، وهــو  اســتهاًكا يف  املروبــات 
منطقــي، إذ ينتــر هــذا املروب يف الصن 
الــدول  وأغلــب  والهنــد  وبريطانيــا  واليابــان 

العربية.
وبحسب ما ذكر موقع "treehugger"، يعد 
الشــاي املثلــج املحــى )املضاف إليه الســكر 
بكثافة عالية( من املروبات الضارة، بعكس 
ا أخرض  الشاي املثلج الخايل من السكر، شايًّ

أو أسود أو غره من أنواع الشاي املختلفة.
عــدة  علميــة  أبحــاث  عــدة  عــن  املوقــع  ونقــل 
فوائــد رائعــة يقدمهــا الشــاي املثلــج، إضافــة 
الحــار،  الطقــس  يف  رائــع  مــروب  أنــه  إىل 

وهي:
كليــة  عــدت  الجســم.  رطوبــة  عــى  الحفــاظ 
الشــاي  "هارفــارد"  بجامعــة  العامــة  الصحــة 
ا لرتطيــب الجســم  املثلــج مصــدًرا مهــاًّ جــدًّ
عــى الرغــم مــن احتوائه عــى الكافين، الذي 
يقــول بعــض إنه يســاهم بحــدوث الجفاف، إال 
ليــس  األمــر  أن  أكــدت  الدراســات  أغلــب  أن 

كذلك.
مضــادات  تعــد  األكســدة.  مضــادات  تعزيــز 

إذ  الجســم،  العنــارص يف  أهــم  مــن  األكســدة 
تعمــل هــذه املركبــات النباتيــة عــى محاربــة 
الجســم،  يف  بالخايــا  الضــارة  الحــرة  الجــذور 
وأظهــرت بعــض الدراســات أن الشــاي األســود 
واألخــرض املثلــج ميكــن أن يحتــوي عــى أكــر 
مــن 18 ضعًفــا مــن مضــادات األكســدة التــي 
تحتــوي عــى مــادة البوليفينــول املوجودة يف 

بعض الفواكه والخرضاوات.
وذكــرت  الصــودا.  ملروبــات  ممتــاز  بديــل 
الصحيفة أن مروبات الشاي املثلج ميكنها 
أن تغنــي العائلــة عــن جميــع أنــواع مروبــات 
تحتــوي  إذ  أنواعهــا(،  بجميــع  )الكــوال  الصــودا 
علبة من املروبات الغازية العادية عى 37 
جراًمــا مــن الســكر، أي نحــو 9 ماعــق صغــرة 
من الســكر و140 ســعرة حرارية، وباملقابل ال 
تحتوي الكمية نفسها من الشاي املثلج عى 

أي سعرة حرارية أو سكر.
األبحــاث  بعــض  أظهــرت  األســنان.  حايــة 
رشب  أن  الصحيفــة-  يف  جــاء  مــا  -بحســب 
الشــاي املثلــج قــد يســاعد عــى منــع تســاقط 
األســنان، إذ يغر الشــاي درجة الحموضة يف 
الفــم، مــا قــد مينــع تســوس األســنان، أو عــى 
أقل تقدير ال يرض األســنان أبًدا بعكس بعض 

املروبات املتداولة.
يحــارب الرسطــان. تؤكــد جمعيــة الشــاي يف 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة أن هنــاك أكــر 
من 3 آالف دراســة بحثية منشــورة تقيم الدور 
الذي ميكن أن تلعبه مركبات الشــاي والشــاي 
الرسطــان،  مــرض  ظهــور  منــع  يف  املثلــج 
أنــواع  مــن  عــدد  عــى  التأثــرات  وتنطبــق 
الرسطــان املختلفــة وترتبط بدرجــات متفاوتة 

من التأثر.
مصــدر ممتــاز للمنغنيــز. يوفــر كــوب كبــر مــن 

 520 كميــة  املخمــر  األســود  املثلــج  الشــاي 
ميكروغراًما من املنغنيز، وهو ما ميثل 29% 
مــن االســتهاك اليومــي املــوىص بــه للنســاء 
عظــام  املنغنيــز  ويدعــم  للرجــال،  و23% 

الجسم وعملية األيض.
التخلــص مــن التوتــر. وجــدت دراســة بريطانية 
كانــوا  الشــاي  يتناولــون  الذيــن  األشــخاص  أن 
قادريــن عــى التخلــص مــن التوتــر برسعة أكرب 

من أولئك الذين مل يفعلوا.
الشــاي  وجبــات  قدمــت  الدراســة،  وبحســب 
6 أســابيع،  املثلــج عــى عينــة الدراســة مــدة 
ولوحــظ انخفــاض مســتويات هرمــون اإلجهــاد 
مبجموعــة  مقارنــة  دمائهــم،  يف  الكورتيــزول 

ا. أخرى قدم لها مروًبا وهميًّ
وجــدت  الضغــط.  ويخفــض  القلــب  يدعــم 
األبحــاث أن األشــخاص الذيــن تناولــوا الشــاي 
األخــرض املثلــج انخفــض لديهــم ضغــط الدم، 
وانخفضت مستويات الكولسرتول الضار يف 

أجسادهم.
مراجعــة  دراســة  وجــدت  ذلــك،  إىل  إضافــة 
شــاملة أنــه عندمــا يــرب النــاس كوبــن إىل 
ــا، يكونــون أقــل  ثاثــة أكــواب مــن الشــاي يوميًّ
والســكتة  القلبيــة  بالنوبــات  لإلصابــة  عرضــة 

الدماغية، بحسب إفادة املصدر.
ــا بتخمــر  وميكــن صناعــة الشــاي املثلــج منزليًّ
الشــاي بالطريقــة التقليديــة ثــم إضافــة الثلــج 
يــربد، وميكــن إضافــة الحمضيــات أو  أو تركــه 
نقعهــا  عنــد  التوابــل  أو  األعشــاب  أو  الفواكــه 
ســبيل  عــى  إضافيــة،  نكهــة  عــى  للحصــول 
والزنجبيــل  والنعنــاع  الليمــون  أضــف  املثــال، 
إىل  والجــر  الخــوخ  أو  األســود،  الشــاي  إىل 
ورشائــح  العليــق  تــوت  أو  األخــرض،  الشــاي 

الربتقال مع أنواع أخرى من الشاي.

واشنطن/ وكاالت:
الرقميــة  الصحيــة  االبتــكارات  تصــدر 
فيجــاس  الس  معــرض  يف  املشــهد 
جائحــة  أدت  بعدمــا  لإللكرتونيــات، 
يف  هائــل  ازديــاد  إىل  »كورونــا« 
استخدام خدمات التطبيب عن بعد.

ا،  وهذا املعرض الذي انطلق افرتاضيًّ
لتســهيل  أدوات  سلســلة  م  ُيقــدِّ
االستشــارات الطبيــة عــرب اإلنرتنــت أو 
مــن  شــتى  أنــواع  إىل  إضافــة  الهاتــف، 
األجهــزة الطبيــة الجديــدة واالبتــكارات 
االنتظــار  غــرف  املــرىض  ُتجّنــب  التــي 
يف  كثــرة  أحيــان  يف  املكتظــة 

العيادات الطبية واملستشفيات.
عــى  الطلــب  ارتفــاع  املتوقــع  ومــن 

خدمات التطبيب عن ُبعد بنسبة
وفــق  املتحــدة،  الواليــات   64 % يف 

األكســجن  ومســتوى  الضغــط  قيــاس 
يف الــدم، لكــن ال يتعــن عليهــا إثبــات 
موافقــة  عــى  للحصــول  فائقــة  دقــة 

الجهات الناظمة، بحسب قمر.
املعروضــة،  األخــرى  األجهــزة  ومــن 
الصحــي  الوضــع  ملراقبــة  أدوات 
الذيــن يعيشــون مبفردهــم،  للمســنن 
األســاور  مثــل  للبــس  قابلــة  أجهــزة  أو 
القــادرة عــى رصــد املــؤرشات األوىل 

لإلصابة باألمراض.
الصحيــة  االبتــكارات  تســتثني  ال 
ذكيــة  حــرارة  أجهــزة  مــع  العمــل،  عــامل 
تعقيــم.  وروبوتــات  هــواء  ومنقيــات 
يف  املتخصــص  املحلــل  ويقــول 
ويندســور  ريتشــارد  التكنولوجيــا 
موبايــل«،  فــري  »راديــو  مدونــة  مديــر 
الهــواء  منقيــات  مثــل  »أجهــزة  إن 
كبــر  باهتــام  ســتحظى  الشــخصية، 

هذا العام«.
املديــرة  إكســربتون  بتينــا  وتلفــت 
»هيومرتيكــس«  ملنصــة  العامــة 
أســايس  عنــر  الرقميــة، إىل  للصحــة 
ُبعــد،  عــن  الطبيــة  للعنايــة  آخــر 
الصحيــة  البيانــات  متابعــة  يف  يتمثــل 

أنــد  »فروســت  رشكــة  يف  باحثــن 
إىل  الحاجــة  يزيــد  مــا  ســاليفان«، 
منصــات تواصل عملية وفعالة وأجهزة 

طبية لدى األفراد.
قمــر،  ســمر  العــام  الطبيــب  ويقــول 
مبتكــر أداة »ميــد وانــد« التي ســُتطرح 
للمريــض  وتتيــح  املقبلــة  األشــهر  يف 
بنفســه،  والحــرارة  الــدم  ضغــط  قيــاس 
ونقــل النتائــج مبــارشة عــى الكمبيوتر: 
»تعلمنا أن متضية الوقت يف قاعات 
االنتظار مع مرىض آخرين قد يتسبب 
عــن  يبحثــون  والنــاس  مشــكات  يف 

وسائل أخرى للتداوي«.
هــذا  كثــرة  رشكات  وخاضــت 
أدوات  تطويــر  خــال  مــن  املجــال 
بينهــا  املنــزل،  اســتخدامها يف  ميكــن 
وأجهــزة  األذن  أو  القلــب  ســاعات 

لتحســن  التحليــل  أدوات  واســتخدام 
األمــر  تعلــق  ســواء  املخاطــر،  فهــم 

بكوفيد 19، أو باقي األمراض.
محمولــة  تطبيقــات  رشكتــه  وطــّورت 
مختلفة، تتيح تشارك بيانات املريض 
بكبســة زر. وكذلــك تســتخدم املنصــة 
التأمــن  ورشكات  لألفــراد  املتاحــة 
االصطناعــي  الــذكاء  الســواء،  عــى 
للمســاعدة يف تقويــم املخاطــر عــى 
بفــروس  املصابــون  وبينهــم  املــرىض 

»كوفيد 19« عى سبيل املثال.
ريرستــش«  »أكســيون  رشكــة  وتقــدم 
التــي تتخــذ من طوكيــو مقًرا لها، خال 
لإللكرتونيــات،  فيجــاس  الس  معــرض 
نظاًمــا يتيــح رصــد املــؤرشات املبكــرة 
أو  الزهاميــر  مثــل  األمــراض  لبعــض 
الرسطــان بفضل نظــام ذكاء اصطناعي 
املــرىض  حالــة  عــن  »خريطــة«  يضــع 
لدينــا  »باتــت  ويقــول:  الصحيــة. 
تقيــس  أخــرى  وأجهــزة  ذكيــة  ســاعات 
النبض ومســتوى األكسجن يف الدم، 
وغرها من عمليات القياس، ومتدكم 
التــي ميكــن  البيانــات«  مــن  بكــّم كبــر 

لألطباء االستعانة بها.
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التكنولوجيا تواكب طفرة "الطب عن بعد"


