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جنني- غزة/ نور الدين صالح:
قــال القيــادي يف حركــة حــاس بالضفــة الغربيــة وصفــي قبهــا: "إن األجواء 

غــر  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  مــدن  يف  الحاليــة  السياســية 
الســلطة  مارســات  اســتمرار  مــع  االنتخابــات،  إلجــراء  مهيــأة 
واالعتقــاالت السياســية واملالحقــات األمنيــة واالعتــداء عــى 

القوانني"، محذًرا من وجود مؤامرة عى حاس.

مشاركة حماس 
يف االنتخابات.. 

عرقلة إرسائيلية 
وضمانات دولية 

مفقودة
رام الله-غزة/ جال غيث:

الفلســطينية  االنتخابــات  أن  محلــالن  رأى 
الجــاري  العــام  يف  إجراؤهــا  املزمــع  العامــة 
حركــة  ملنــع  إرسائيليــة  بعراقيــل  ســتصطدم 
عــى  الحصــوَل  حــاس  اإلســالمية  املقاومــة 
"رشعيــة دميقراطيــة" مبوجبهــا، عدا عن فقدان 
الضانــات الدوليــة الحــرام نتائجهــا، خاصــة لــو 

حبيب 
لـ"فلسطني": 

موقف الجهاد 
من المشاركة 
يف االنتخابات 
لم ُيحسم بعد

غزة/ يحيى اليعقويب:
الجهــاد  لحركــة  الســيايس  املكتــب  أكــد عضــو 
اإلســالمي خــر حبيــب أن موقــف الجهــاد مــن 
املشــاركة يف العمليــة االنتخابيــة مــن عدمــه مل 
ُيحســم بعــد ويتوقــف عــى مــا ســيتمخض مــن 

رام الله/ فلسطني:
نقابــات  وممثلــو  املحامــني،  مئــات  واصــل 
وأحزاب ومؤسسات املجتمع املدين، أمس، 
اعتصامهــم أمــام مقــر مجلــس القضــاء األعــى 
بالبــرة يف الضفــة الغربيــة املحتلة؛ للمطالبة 

بإلغــاء القــرارات بقانــون التــي أصدرهــا رئيــس 
الســلطة محمــود عبــاس أخــرا بشــأن القضــاء، 
ووقف تغول الســلطة التنفيذية عى الســلطة 

املحامــني  نقيــب  وأوضــح  القضائيــة. 
أمــس  نفــذوا  أنهــم  عبيــدات  جــواد 

بروت/ فلسطني:
أكد رئيس مبادرة فلسطينيي أوروبا ماجد الزير وجود 

إمكانية حقيقية بعقد انتخابات لفلسطينيي أوروبا ضمن 
مراقبة وإرشاف محايد، ووفق املعيار الذي يحدده 

فه من تهميش الشعب  التوافق الفلسطيني، معرًبا عن تخوُّ
الفلسطيني يف الخارج.

وشدد الزير عى أن الفلسطينيني يف أوروبا جزء من 
ون  الشعب الفلسطيني الواحد يف الداخل والخارج، ويعدُّ

أنفسهم رشكاء رئيسني يف القرار الفلسطيني، ويجب أن 
يكونوا ضمن املنظومة الفلسطينية، وعى رأسها منظمة 

التحرير. وقال لـ"قدس برس": إن فلسطينيي أوروبا جزء من 
ا   شوا ميدانيًّ سبعة ماليني فلسطيني يف الخارج، وإنهم ُهمِّ

بعد "أوسلو" وأُخرجوا من منظومة القرار الفلسطيني 

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
التــوايل  عــى  الثــاين  لألســبوع 
عــدوان  شــهداء  أهــايل  يفــرش 
ويلتحفــون  األرض  2014م 
يومــي  اعتصــام  يف  الســاء 
للمطالبــة بــرف رواتــب لهــم قبل 
إجــراء أي انتخابــات عامــة. وشــدد 
أهايل الشــهداء باعتصامهم أمس 
أرس  رعايــة  مؤسســة  مقــر  أمــام 
عــى  بغــزة،  والجرحــى  الشــهداء 
الشــهداء  ذوي  مشــاكل  حــل  أن 
أال  يجــب  حقوقهــم  ونيلهــم 
انتخابيــة  دعايــة  كورقــة  يســتعمل 

األطــراف،  مــن  طــرف  ألي 
بتصعيــد  مهدديــن 

غزة- جنني/ يحيى اليعقويب:
االحتــالل  ســجون  مــن  محــرًرا  عــر  ثالثــة 
ســجون  يف  الســيايس  لالعتقــال  تعرضــوا 
يف  تســتمر  التــي  الفلســطينية  الســلطة 
التــوايل  عــى  عاًمــا   )13( منــذ  محاكمتهــم 
والخــروج  السياســية  "املخالفــة  بنــد  تحــت 

جلســات  عــدد  ووصــل  الرعيــة".  عــى 
جلســات،   )110( إىل  املحاكــات  هــذه 
نظــًرا  تأجلــت  التــي  أمــس  آخرهــا  كان 
يف  الغربيــة،  الضفــة  يف  القضــاة  إلرضاب 
وقــت يتصــدر مشــهد "االنتخابــات وتجديــد 
تغيــرات  دون  واملصالحــة"  الرعيــات 

لهــم  كان  "الصيــف  األرض.  عــى  ملموســة 
كلــات  العامــة"..  لحياتنــا  الســنة  وباقــي 
يتجمــع القهــر يف حروفهــا تخــرج مــن صــوت 
املفتوحــة  القــدس  جامعــة  يف  املحــارض 

 55( الســيد  محمــد  د.  بجنــني 
الثالثــة  األعــوام  متــر  فلــم  عاًمــا(، 

10 وفيات و660 إصابة جديدة 
بـ"كورونا" يف غزة والضفة

غزة-رام الله/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية، أمــس، تســجيل 10 وفيــات و660 إصابــة 
جديدة بفروس "كورونا"، إضافة إىل 913 حالة تعاٍف جديدة يف قطاع غزة 

والضفة الغربية املحتلة.
لت وزارة الصحــة يف غــزة 5 حــاالت وفــاة و214 إصابــة بـ"كورونــا" يف  فقــد ســجَّ

القطاع، بعد إجراء 1505 فحوصات مخربية.
435 حالــة  لت تعــايف  إنهــا ســجَّ اليومــي  الوبــايئ  التقريــر  الــوزارة يف  وقالــت 

جديــدة مــن مصــايب كورونــا. وذكــرت أن إجــايل اإلصابــات بالفــروس 
نشــطة  حالــة   4722 منهــا   ،50048 إىل  ارتفــع  الوبــاء  تفــي  منــذ 

إدانات فلسطينية لمنع االحتالل 
أعماَل الرتميم يف األقىص

القدس املحتلة/ فلسطني:
أدان املفتــي العــام للقــدس والديــار املقدســة، رئيــس مجلــس اإلفتــاء األعــى، 
الشــيخ محمــد حســني، ومفتــو املحافظــات، وتجمــع املؤسســات الحقوقيــة-

حريــة، منــع االحتــالل اإلرسائيــي أعــال الرميــم يف املســجد األقــى التــي 
ترف عليها لجنة اإلعار يف مديرية األوقاف اإلسالمية يف القدس املحتلة. 
كــا أدان املفتــون يف اجتــاع أمــس، منــع االحتــالل لجنــة إعــار الخليــل مــن 
اســتكال أعــال الرميــم والصيانــة يف املســجد اإلبراهيمــي مبدينــة الخليــل، 

مؤكدين أن املسجدين األقى واإلبراهيمي للمسلمني وحدهم ال 
يشاركهم فيها أحد، وال يحق لغرهم التدخل يف شؤونها.

تحذيرات من 
تردي األوضاع 

الصحيـــــة 
لألســــرى 

وتفيش وباء 
كورونا بينهم

رام الله-غزة/ فلسطني:
رســمية  أوســاط  حــذرت 
تــردي  مــن  أمــس،  وحقوقيــة، 
لــألرسى،  الصحيــة  األوضــاع 
يف  منهــم  املــرىض  خاصــة 
اإلرسائيــي،  االحتــالل  ســجون 

وبــاء  تفــي  عقــب 
كورونــا يف صفوفهــم، 

انتهاكات واعتقاالت 
وقتل يف ُعرض البحر

ديون 
الصيادين 

ترتاكم  نتيجة 
استمرار 

حصار قطاع 
الصيد

غزة/ أدهم الريف:
مجــدًدا  تراكــم  الديــون  عــادت 
الفلســطينيني  الصياديــن  عــى 
الحصــار  اســتمرار  مــع  تزامًنــا 
الصيــد  قطــاع  عــى  اإلرسائيــي 
فيهــا  تعــرض  عاًمــا،   15 منــذ 
متعــددة  النتهــاكات  الصيــادون 
عــى  البحــر  عــرض  يف  وبشــعة 
ومل  االحتــالل.  بحريــة  يــد 
ومعــدات  الصيــد  قــوارب  تْســَلم 
انتهــاكات  مــن  الصياديــن 
القصــف  فطالهــا  االحتــالل، 

واملصــادرة،  والتخريــب 
املبــارش،  واالســتهداف 

أهالـي شهداء 2014 يطالبــون بصـــرف 
رواتبهـــم قبـــل أي انتخابــــات مقبلـــــة

"صفحة سوداء" لم ُيغلَق ملفها بعد

تحت بند "المخالفة السياسية".. 
السلطة تحاكم محرَّرين منذ 13 عاًما

فصائل المنظمة تعلن دعمها لنقابة المحامني وتطالب بالرتاجع عن القرارات

تواُصل الفعاليات الرافضة 
قرارات عباس بشأن القضاء

قبها لـ"فلسطني": السلطة 
لم تهيئ األجواء المناسبة 

إلجــــراء االنتخابــــات 

عبد الكريم: ربط االنتخابات 
برفع عقوبات السلطة 

عن غزة "رشوة انتخابية"

اعتداءات للمستوطنني وتجريف 
أراٍض واعتقال 21 مواطًنا بالضفة

حمـــاس: استشهــــاده 
د فشل المحتل فـي  يؤكِّ

وقف جذوة المقاومة

االحتالل يقتل فًت 
يف سلفيت ويصيب 

شابَّني بالرصاص 
يف جنني وطوباس

محافظات/ محمد األيويب:
استشهد فًت ظهر أمس، بعد إطالق جيش االحتالل 

النار عليه قرب قرية حارس قضاء مدينة سلفيت 
شمال الضفة الغربية المحتلة، بذريعة مهاجمته 

مجندة إرسائيلية وطعنها، كما أصابت قوات االحتالل 
مواطَنني بالرصاص وآخرين بحاالت اختناق، واعتقلت 

21 مواطًنا، وجرفت أرايَض للمواطنني، يف مناطق 
متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتني.
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ف من  يتخوَّ
تهميش 

الفلسطينيني فيها
الزير يؤكد 

إمكانية إجراء 
االنتخابات 

الفلسطينية 
يف أوروبا

جنود االحتالل يعاينون مكان استشهاد الفت "ريان" يف سلفيت أمس        ) أ ف ب (

اعتصام أمام مقر مجلس القضاء األعىل بالبرية يف الضفة أمس 

اعتصام أهايل الشهداء للمطالبة برصف رواتبهم يف غزة أمس   ) تصوير / محمود أبو حصرية ( 
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 )SYFS2021 /02( إعالن طرح عطاء رقم
تقديم خدمات تدريبية 

تعلن جمعية انقاذ املستقبل الشبايب عن طرح عطاء تقديم خدمات تدريبية 
والطالئــع  لألطفــال  التعلــم  تحســن  مــروع  ضمــن   )SYFS2021 /02(:رقــم
النشــط  التعلــم  إىل  الولــوج  خــالل  مــن  بغــزة  اإلنســانية  األزمــة  مــن  املترضريــن 

واالنضباط اإليجايب والتعليم العالجي بالراكة مع منظمة اليونيسيف.
عىل الراغبن باالشرتاك يف العطاء التقدم للشؤون اإلدارية واملالية عىل العنوان 
التايل: جمعية انقاذ املســتقبل الشــبايب - العنوان: غزة – الرمال – شــارع الحلبي 

– خلف مول االندلسية – عامرة املعتز – الطابق االريض- الهاتف: 2820092
وذلك للحصول عىل كراس العطاء ورشوطه مقابل دفع مبلغ 200 شيكل خالل ساعات 
الدوام الرسمي من األحد حتى الخميس من الساعة 09:00 صباحًا اىل الساعة 04:00 
يــوم  بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء للشــؤون اإلداريــة واملاليــة هــو  عــرًا علــاًم 

الخميس املوافق 2021/02/04 الساعة 12:00 ظهرًا بالظرف املغلق املختوم.
رشوط ملقدم العطاء:

1. الحصول عىل كراس العطاء ابتداًء من يوم األربعاء املوافق .2021/01/27

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

املشاركة يف العطاء فقط يوم األربعاء املوافق  2021/02/03 الساعة 12:00 ظهرًا.
3. يجب أن تكون كراسة العطاء مصحوبة بكفالة بنكية قيمتها )%5( من إجاميل 

قيمــة األســعار املقدمــة )عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنيك مصــدق( بحيث 
تكون الكفالة سارية املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.

4. عــىل مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 10% 

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

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

7. عىل الراغبن باملشاركة يف العطاء إرفاق الوثائق املوضحة أدناه حيث 

سيتم استثناء أي رشكة غري ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
• ارفاق صورة عن فاتورة الركة وسند القبض الرسمين مع كراس العطاء يف الظرف املغلق. 
• ارفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري ورخصة العمل سارية املفعول.

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

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

Gaza Community Mental Health Programme

Announcement for Evaluation Consultancy Service 

Evaluation of GCMHP’s Strategic Plan Programs 2019- 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

accordance to GCMHP internal regulations.

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

4. GCMHP is not committed to lowest price offers. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gaza Community Mental Health Programme

املهام والواجبات الوظيفية:  
• املشاركة يف إعداد موازنة املشاريع.             • اعداد التقارير املالية الشهرية والدورية للمؤسسة واملشاريع. 

• مراجعة التسويات البنكية والتسويات املالية املتعلقة بالركات واملوردين والجمعيات الريكة. 
• املراجعة الدورية لخطط عمل املروع والتأكد من مطابقتها مع ميزانية املروع وتلبية االحتياجات املالية اليومية للجمعية. 

• متابعة السندات الدفرتية والقيود املالية الخاصة بالجمعية. 
• متابعة السلف والنرثيات وإعداد وتدقيق كشوفات الرواتب. 

•  تدقيق جميع الوثائق واملستندات املالية الخاصة باملشاريع ومبصاريف الجمعية وأرشفتها إلكرتونيًا وورقيا وفق 
األنظمة املعمول بها يف الجمعية الخريية. 

• املشاركة يف لجان تجهيز عروض األسعار/ املناقصات. 
• استقبال املراجعن واملتابعن ملكتب الجمعية وإجراء جميع املخالصات اإلدارية واملالية معهم. 

•  املحافظة عىل املظهر العام للجمعية. 
ظروف العمل الخاصة بالوظيفة: 

• القدرة عىل التخطيط والتنظيم وإدارة الوقت مبا يتالءم مع متطلبات العمل.  
• القدرة عىل تحمل ضغوط العمل والعمل ضمن روح الفريق واالنسجام مع سياسة اإلدارة. ∙ القدرة عىل العمل يف الطوارئ واألزمات. 

• الدقة يف العمل مع األخذ بعن االعتبار الوقت املتاح للقيام بالعمل. 
• العمر بن 23-35 عامًا             • يفضل أن يكون من سكان محافظة غزة.        • أن يكون متفرغًا. 

مواصفات شاغل الوظيفة:  
• يحمل درجة البكالوريوس عىل األقل يف تخصص املحاسبة بتقدير جيد فام فوق. 
• امتالك معرفة وخربة يف القوانن واللوائح الفلسطينية يف املجاالت ذات الصلة. 

• القــدرة عــىل العمــل بشــكل تعــاوين مــع املســتويات املختلفــة مــن املوظفــن واإلدارة واألطــراف الخارجيــة  لتحقيــق 
أقىص قدر من فعالية األداء. 

• إعداد املوازنة العامة والحسابات الختامية للمشاريع والجمعية. 
• املعرفة الجيدة بإدارة املشاريع التنموية واإلغاثية وإجراءات املمولن. 

• لديه خربة ال تقل عن سنتن يف محاسبة املؤسسات األهلية. 
• معرفة واسعة بإجراءات املانحن املتعلقة بإعداد املوازنات والتقارير. 

• لديه الخربة والقدرة عىل إعداد التقارير املالية. 
• يفضل إجادة اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة. 

• امتالك مهارات عالية يف االتصال الفعال والتنسيق. 
• مهارات عالية يف استخدام الحاسوب وخاصة برامج املحاسبة ومجموعة أوفيس واألصيل. 

عىل من تتوفر فيه الروط املذكورة ويرغب يف التقدم إىل الوظيفة تعبئة طلب التوظيف عىل الرابط التايل: 
 https://cutt.ly/ej2TllI

وذلك ابتداء من صباح يوم األربعاء املوافق 2021/01/27 إىل نهاية يوم األحد املوافق 2021/01/31.

تعلن جمعية مركز حيفا الطبي الخريي عن حاجتها إىل 
محاسب بدوام كامل وذلك حسب الرشوط  التالية: 

إدانات فلسطينية ملنع االحتالل أعامَل الرتميم يف األقىص أكرث من ألف فنان إيرلندي 
يقاطعون دولة االحتالل

دبلن/ فلسطن:
تعهــد مــا يزيــد عــىل ألــف فنــان وفنانــة مــن إيرلنــدا مبقاطعــة دولــة االحتــالل 
ــا، مبوجــب حملــة أطلقتهــا مؤسســة التضامــن اإليرلنــدي  اإلرسائيــي ثقافيًّ

.IPSC الفلسطيني
ُأشــِهرت هذه الحملة بقيادة املمُّلحن اإليرلندي الشــهري )رميوند دين(، وهو 
لدعــوة  اســتجابة   ،IPSC الفلســطيني  اإليرلنــدي  التضامــن  مؤســي  أحــد 
الثقــايف  الجانــب  )إرسائيــل( يف  الفلســطيني ملقاطعــة  املــدين  املجتمــع 
وعــىل غــرار املقاطعــة الثقافيــة الناجحــة لنظــام الفصــل العنري يف جنوب 

إفريقيا.
ُتلــزم هــذه الوثيقــة املوقعــن رفــَض تنفيــذ أي فعاليــات يف )إرسائيــل( وأي 
نشــاطات ثقافيــة مشــرتكة أو حتــى القبــول بــأي متويــل ألي عــرض ثقــايف مــن 
ِقبــل مؤسســات إرسائيليــة. مــن بــن هــؤالء الفنانــن ســتيفن ريــا، وســينيد 
كــوزاك، ودونــال لــوين، وآنــدي إيرفــن، وداميــان دميبــي، وشــارون شــانون 

وروبرت باالغ وماري بالك وكيال.
ورصحــت ُمنســقة العالقــات الثقافيــة يف التضامــن اإليرلنــدي الفلســطيني 
IPSC، زوي لولــور: "نحــن فخــورون جــًدا بتوقيــع العديــد مــن الفنانــن عــىل 

وثيقتنــا. ونعــد وصــول العــدد إىل أكــرث مــن 1000 فنــان، عالمــة فارقــة يف 
مــدى تضامــن الشــعب اإليرلنــدي مــع الشــعب الفلســطيني يف نضالــه مــن 

أجل الحرية والعدالة واملساواة". 
وأضافــت: "بينــام ينهــي الشــعب الفلســطيني عامــه الثالــث والســبعن مــن 
الطرد والتطهري العرقي والفصل العنري والنفي القرسي، وألن الحكومات 
الغربيــة تفشــل يف معاقبــة )إرسائيــل(، فهــم بحاجــة إىل تضامــن أصحــاب 
الضمري من أحرار العامل، وهذا التعهد الثقايف يؤدي دوًرا رئيًسا يف ذلك".
ومــن املوقعــن البالــغ عددهــم 1034، حتى اليوم، ممثلون وكتاب وشــعراء 
اع أفالم وراقصون ومهندســون معامريون وملحنون  ورســامون ونحاتون وُصنَّ
ومصممون وموسيقيون وغريهم، مبا يف ذلك العديد من أعضاء أكادميية 
الفنانــن اإليرلنديــن التــي ترعاهــا الدولــة، وتــرتاوح الشــخصيات اإليرلنديــة 

ا إىل الفنانن الُجدد. الفنية من بن من هم األكرث شهرة عامليًّ
الفلســطيني  اإليرلنــدي  التضامــن  رئيســة  التميمــي،  فاتــن  قالــت  بدورهــا 
IPSC: "نعد هذا إنجاًزا جديًدا ُيضاف إلنجازات مؤسســتنا لصالح قضيتنا 

العادلة". 

اإلعالم العربي: نتنياهو ميارس ضغوًطا 
عىل ملك املغرب لزيارة )تل أبيب(

مصدر: اتفاق سوداين إرسائييل 
عىل تبادل فتح السفارات "قريًبا"

"الشعبيـــة" تحيـــي ذكـــرى رحيـــل مؤسسهـــا جـــورج حبــــش

القدس املحتلة/ فلسطن:
والديــار  للقــدس  العــام  املفتــي  أدان 
األعــىل،  اإلفتــاء  مجلــس  رئيــس  املقدســة، 
الشــيخ محمــد حســن، ومفتــو املحافظات، 
وتجمــع املؤسســات الحقوقية-حريــة، منــع 
يف  الرتميــم  أعــامل  اإلرسائيــي  االحتــالل 
املســجد األقــىص التــي تــرف عليهــا لجنــة 
اإلعــامر يف مديريــة األوقــاف اإلســالمية يف 

القدس املحتلة.
كــام أدان املفتــون يف اجتــامع أمــس، منــع 
االحتــالل لجنــة إعــامر الخليــل من اســتكامل 
املســجد  يف  والصيانــة  الرتميــم  أعــامل 
مؤكديــن  الخليــل،  مبدينــة  اإلبراهيمــي 
واإلبراهيمــي  األقــىص  املســجدين  أن 

للمسلمن وحدهم ال يشاركهم فيهام أحد، 
وال يحق لغريهم التدخل يف شؤونهام.

لتحويــل  اســتيطاين  مخطــط  مــن  وحــذروا 
يف  الحســيني  أمــن  الحــاج  املفتــي  قــر 
إىل  القــدس  مبدينــة  جــراح  الشــيخ  حــي 
كنيــس يهــودي، ومضاعفــة عــدد الوحــدات 
 56 إىل   28 مــن  محيطــه  يف  االســتيطانية 
مســاعي  ضمــن  وذلــك  اســتيطانية،  وحــدة 
املدينــة  تهويــد  إىل  الراميــة  االحتــالل 
عــريب  هــو  مــا  كل  وطمــس  املقدســة، 

إسالمي فيها.
وطالبــوا املنظــامت الدوليــة وخاصــة منظمــة 
والثقافــة  والعلــم  للرتبيــة  املتحــدة  األمــم 
وصارمــة  حازمــة  مواقــف  بأخــذ  "يونســكو" 

ومســتوطنيه  االحتــالل  اعتــداءات  ضــد 
املســلمن  ورواده  األقــىص  املســجد  ضــد 
املســاجد  ضــد  املتواصــل  وعدوانهــام 

والكنائس الفلسطينية.
ســلطات  وقــف  "حريــة"  تجمــع  أدان  بــدوره 
املســجد  يف  الرتميــم  أعــامل  االحتــالل 
بحــق  العقابيــة  وإجراءاتهــا  األقــىص، 
األمــم  مطالبــا  وممتلكاتهــم،  املقدســين 
بالتدخــل  "يونســكو"  ومنظمــة  املتحــدة 
بالرتاجــع  االحتــالل  إللــزام  والعــادل  الفــوري 
عــن قــراره منــع أعــامل الرتميــم يف األقــىص 
األرايض  يف  املقدســة  واملناطــق 

الفلسطينية املحتلة.
واســتنكر التجمــع يف بيــان لــه أمــس، جرائــم 

القــدس  مدينــة  االســتيطانية يف  االحتــالل 
ي  املحتلة، املستمرة يف إطار نظام ُمؤسَّ
قائــم عــىل االضطهــاد والســيطرة املنهجيــة 
الفلســطينين،  الســكان  ضــد  اليهــود  مــن 
والتريعــات  اإلجــراءات  جميــع  أن  مؤكــدا 
والتدابري والقرارات التي يتخذها االحتالل 
لهــا  وليــس  باطلــة  القــدس  واقــع  لتغيــري 
مــن وضعهــا  تغــري  وال  قانــوين،  مســتند  أي 

القانوين.
كــام طالــب مجلــَس األمــن الــدويل بدراســة 
لألحــكام  وفقــا  العمليــة  والوســائل  الســبل 
األمــم  ميثــاق  يف  الــواردة  العالقــة  ذات 
املتحــدة إللــزام االحتــالل االمتثــاَل لقرارتــه، 
وضــامن تنفيذهــا، وكذلــك املدعــي العــام 

يف  بالفصــل  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة 
االســتيطان  بجرميــة  املتعلقــة  اإلحالــة 
املقدمــة مــن دولة فلســطن، وبدء التحقيق 

مع املشتبه بارتكابهم جرائم حرب.
عــىل  املتعاقــدة  الســامية  األطــراف  ودعــا 
اتفاقيــات جنيــف إىل العمــل الجــاد لضــامن 
جنيــف  اتفاقيــات  بتطبيــق  االحتــالل  إلــزام 
ويف  املحتلــة،  الفلســطينية  األرايض  يف 
القــدس، وكذلــك منظمــة  مقدمتهــا مدينــة 
مبســؤولياتها  للقيــام  اإلســالمي  التعــاون 
ودورها يف دعم كفاح الشعب الفلسطيني 
املروعــة  حقوقــه  الســتعادة  ومعاونتــه 
وتحريــر األرايض املحتلــة، ال ســيام تجــاه ما 

يحدث يف القدس.

الخرطوم/ األناضول:
ذكر مصدر حكومي ســوداين، أن الخرطوم 
فتــح  "تبــادل  عــىل  اتفقتــا  أبيــب(  و)تــل 
سفارات يف أقرب وقت"، يف زيارة خاطفة 
أجراها وزير مخابرات االحتالل اإلرسائيي 

إيي كوهن للعاصمة السودانية.
"األناضــول"،  لوكالــة  املصــدر  وأضــاف 
مخــول  غــري  لكونــه  هويتــه  حجــب  مفضــاًل 
اإلرسائيــي  الوزيــر  أن  لإلعــالم،  الحديــث 
يف  االثنــن،  مســاء  الخرطــوم  إىل  وصــل 
وعقــد  مســبًقا،  معلنــة  غــري  قصــرية  زيــارة 
مجلــس  رئيــس  مــع  منفصلــن  لقاءيــن 
السيادة عبد الفتاح الربهان، ووزير الدفاع 
ياســن إبراهيم ياســن، لتنشيط العالقات 

وتبادل فتح السفارات.
اإلرسائيــي  الوزيــر  زيــارة  أن  إىل  ولفــت 
العالقــات  تعزيــز  إىل  هدفــت  للخرطــوم 
الثنائية بن الجانبن يف شتى املجاالت.

وتابــع: "الربهــان وكوهــن اتفقا عىل تبادل 
فتــح الســفارات بــن الخرطــوم و)تــل أبيــب( 

يف أقرب وقت".
مواقــع  عــىل  ســودانيون  نشــطاء  وتــداول 
للوزيريــن  صــوًرا  االجتامعــي،  التواصــل 
لقائهــام  أثنــاء  يف  وياســن  كوهــن 

بالخرطوم.

مــن جانبهــا، قالــت هيئــة البــث اإلرسائيليــة 
الرســمية: إن "كوهــن أجــرى زيارة تاريخية 
زيــارة  أول  يف  االثنــن،  مســاء  للســودان، 
للدولــة  إرسائيــي  لوزيــر  علنيــة  رســمية 

العربية بعد التطبيع بن الجانبن".
"التقــى  الربهــان  كوهــن  أن  وأضافــت 
وياســن ومســؤولن ســودانين آخريــن )مل 
تذكرهــم( وناقــش معهــم عدًدا مــن القضايا 

السياسية واألمنية واالقتصادية".
مســؤولن  أن  البــث  هيئــة  وتابعــت 
رافقــوا  مختلفــة،  هيئــات  يف  إرسائيليــن 
كوهن، يف الزيارة، واجتمعوا مع نظرائهم 

يف الخرطوم.
وأوضحــت أن مــن بــن املوضوعــات التــي 
ُطرحــت عــىل بســاط البحــث "إمــكان ضــم 
العربيــة  الــدول  مجلــس  إىل  )إرسائيــل( 
األحمــر  البحــر  عــىل  املطلــة  واإلفريقيــة 

وخليج عدن".
ســيزور  ا  ســودانيًّ وفــًدا  أن  إىل  أشــار  كــام 

)إرسائيل( "قريًبا".
23 أكتوبــر/ تريــن األول املــايض،  ويف 
مــع  عالقتــه  تطبيــع  الســودان  أعلــن 
)إرسائيــل(، لكــن قــوى سياســية وطنية ِعدة 
أعلنــت رفضهــا القاطــع، مــن بينهــا أحــزاب 

مشاركة يف االئتالف الحاكم.

النارصة/ فلسطن:
كشــفت مصــادر إعالميــة عربيــة النقــاب عــن أن 
رئيس حكومة االحتالل بنيامن نتنياهو ميارس 
ضغوًطــا عــىل امللك املغريب محمد الســادس 
اســتثامرها  بهــدف  االحتــالل،  دولــة  لزيــارة 
التــي  اإلرسائيليــة  االنتخابــات  يف  لصالحــه 
ســتجري يف آذار/مــارس القــادم للمــرة الرابعــة 
يف غضــون ســنتن. ونقلــت صحيفة "يديعوت 
مــن  مقربــة  مصــادر  عــن  العربيــة  أحرونــوت" 
اإلرسائيــي،  القومــي  األمــن  ومجلــس  نتنياهــو 
يف  امللــك  قــر  مــع  تجــرى  اتصــاالت  أن 
املغــرب لتنســيق زيــارة امللك محمد الســادس 

بعــد  األســابيع املقبلــة، ورمبــا  لـ)إرسائيــل( يف 
رفــع اإلغــالق عــن مطــار "بــن غوريــون" مبــارشة.  
وأضافت الصحيفة أن امللك املغريب يشــرتط 
وصولــه إىل )تــل أبيــب( بزيــارة رام اللــه واللقــاء 
عبــاس.   محمــود  الفلســطينية  الســلطة  برئيــس 
وأضافــت الصحيفــة أن نتنياهــو يضغــط إلجــراء 
حملتــه  يف  مهمــة  "بطاقــة"  ويعدهــا  الزيــارة 
االنتخابيــة، مشــرية إىل أنــه يطمــح ألن ُينظــر إليــه 
عــىل أنــه الشــخص الــذي جلــب ملــك املغــرب، 
والــذي يحظــى أيًضــا بالتبجيــل مــن قبــل مئــات 

اآلالف من اليهود املغاربة.
وقالت مصادر دبلوماسية إرسائيلية للصحيفة: 

إنه ال يوجد يقن من أن ملك املغرب سيوافق 
عــىل الوصــول قبــل االنتخابــات اإلرسائيليــة وهو 
يعلــم أن نتنياهــو سيســتخدمها لصالــح حملتــه 
"هنــاك  إرسائيــي:  مســؤول  وقــال  الدعائيــة. 
صعوبــة  أجــد  لكننــي  ومحــاوالت،  اتصــاالت 
يف رؤيــة هــذا يحــدث. نحــن نعلــم أن نتنياهــو 
بشــدة،  ذلــك  يريــدان  القومــي  األمــن  ومجلــس 
لكن ليس من املؤكد أنهم سيتمكنون من إمتام 
هــذه الخطــوة قبل االنتخابــات"، و"رمبا يفاجئنا 
امللــك ويقــرر أن يــأيت". وذكــرت الصحيفــة أن 
قبــل  املغــرب  ملــك  مــع  تحــدث  كان  نتنياهــو 

شهر، ودعاه لزيارته.

غزة/ فلسطن:
لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  أحيــت 
فلســطن، أمــس، الذكــرى الثالثــة عــرة 
لرحيــل د. جــورج حبــش القائــد واملفكــر 
الوطنــي مؤســس حركــة القوميــن العــرب 
يف  الجبهــة  وقالــت  الشــعبية.  والجبهــة 
ذكــرى  يف  "نقــف  أمــس:  نــر  لهــا  بيــان 
قائــد نبــت إرثــه وتفــرع وأمثــر يف أذهــان 
ســتظل  ذكــرى  بأكملــه؛  شــعٍب  وقلــوب 
الجمعيــة  الذاكــرة  مــن  يتجــزأ  ال  جــزًءا 

حافــل  تاريــٍخ  مــن  لــه  وترمــز  تعنيــه  مبــا 
بالتضحيــات؛ ذكــرى حكيــم ثــورة؛ ذكــرى 
قائــٍد اســتثنايٍئ بصوابيــة رؤيتــه وأحالمــه 

الوطنية والقومية".
وأضافــت: "ونحــن نحيي ذكراه، نكتشــف 
أّننــا بحاجــٍة إىل فكــره وروحــه ومامرســته، 
الفلســطيني  الواقــع  ظــل  يف  ســيَّام  ال 
عــىل  ســواء  القائــم،  الــكاريث  والعــريب 
صعيــد التطبيــع والتحالــف مــع العــدو أو 
اســتمرار الرهــان عــىل الحلــول التصفويــة 

الوحــدة  وتشــظي  االنقســام  وحالــة 
والعــرب  الــدروس  أن  نجــد  الوطنيــة، 
نعيــد  ألن  ماســة  بحاجــٍة  تجربتــه  مــن 

استلهامها".
والثقــة  اإلميــان  عــىل  الجبهــة  وشــددت 
العربيــة  الشــعبية  الجامهــري  بقــدرة 
والفلســطينية عــىل تحقيــق االنتصــار مــن 
موقــع ارتباطهــا بقضيــة تحررهــا وانعتاقهــا 
واإلمســاك  والتبعيــة  الخضــوع  ورفــض 

بحقوقها.

باملبــادئ  والتحّصــن  للتمســك  ودعــت 
والتســلح  الســيايس  بالوضــوح  والتمتــع 
باملناعــة الثوريــة، مضيفــة: "وهــذا جعــل 
واالنهيــارات  الهزائــم  كل  رغــم  الحكيــم 
يقــف  جــرت،  التــي  املواقــع  وتبــدالت 
الثــورة  راســخٍة يف معســكر  أرضيــٍة  عــىل 
وحلفائهــا، متمســًكا ومدافًعــا صلًبــا عــن 
قضية شعبه وأمته". وأكدت الجبهة عىل 
إطــار  يف  الفلســطينية  الوطنيــة  الوحــدة 
التعددية الفكرية والتنظيمية القامئة يف 

صفوف الشعب الفلسطيني.
أن  "رأى  حبــش  الحكيــم  إن  وقالــت 
والتعارضــات  واالختالفــات  التناقضــات 
مهــام كانــت حدتهــا، موضوعية وصحية، 
والتقــدم  لالرتقــاء  أســايس  مصــدر  فهــي 
والتطــور، طاملــا بقيــت مضبوطــة ألولويــة 
تناقضهــا األســايس مع عدوهــا الرئيي، 
ولقواعد الحوار والحوار فقط، ال الســالح 
املؤسســات  إطــار  ويف  واالنقســام 

الوطنية املوحدة".
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تقدير موقف

د. عدنان أبو عامر

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

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

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

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

3. املهارات املطلوبة: 

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

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

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

.DSM 2. تشخيص الحاالت النفسية طبقًا لـ

3. املشاركة مع فريق العمل بوضع خطة العاج ووصف العاج الازم.

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

5. إجراء اإلسعافات للحاالت الطارئة. 

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

7. املشاركة يف أنشطة البحث العلمي حسب الحاجة.

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

9. تقديم التقارير الدورية الازمة حسب متطلبات العمل.

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

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

gmail.com مع اإلشارة اىل موضوع اإلعان مصحوبًا بالسرية الذاتيةCV  وصورة عن الشهادات العلمية وصورة عن الهوية 
الشخصية ورسالة تغطية Cover Letter  باللغة االنجليزية موضحًا فيها رغبته/ـا يف التقدم للوظيفة عىل أن يكون املوعد 

النهايئ الستام الطلبات يوم الخميس املوافق 2021/02/04 الساعة 12 ظهرًا ولن ينظر ألي طلب بعد هذا التاريخ.
وحدة الشئون اإلدارية واملوارد البرشية 

إعـــــــــــالن وظيفة شاغرة
Psychiatrist  طبيب نفسي

إعـــــــــــالن وظيفة شاغرة
Research Assistant  مساعد/ة باحث

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

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

1. املؤهات العلمية: 

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

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

3. املهارات املطلوبة: 

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

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

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

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

2. املساعدة يف إعداد مقرتحات األبحاث ووثائق املشاريع املختلفة.

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

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

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

6. املساهمة يف إجراء الدراسات واألبحاث والتقييامت الدورية.

7.  املســاهمة يف تعميــم نتائــج الدراســات واألبحــاث واســتطاعات الــرأي مــن خــال مجــات دوليــة محكمــة، وتعميــم 

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

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

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

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

عــىل مــن يرغــب/ ترغــب يف التقــدم للوظيفــة ويتوفــر لديه/ـــا الــرشوط الازمــة تعبئــة طلــب التوظيــف املتوفــر عــىل 
صفحــة الربنامــج https://www.facebook.com/gcmhptested وإرســاله الكرتونيــًا مــن خــال اإلمييــل التــايل 
jobgcmhp@gmail.com مــع اإلشــارة اىل موضــوع اإلعــان مصحوبــًا بالســرية الذاتيــةCV  وصــورة عــن الشــهادات 
العلميــة وصــورة عــن الهويــة الشــخصية ورســالة تغطيــة Cover Letter  باللغــة االنجليزيــة موضحــًا فيهــا رغبته/ـــا يف 
التقــدم للوظيفــة عــىل أن يكــون املوعــد النهــايئ الســتام الطلبــات يوم  الخميس املوافق 2021/02/04 الســاعة 12 

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

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

CCP- تعلــن الجمعيــة الوطنيــة للتأهيــل بقطــاع غــزة وبالرشاكــة مــع مؤسســة
Japan ضمــن مــرشوع تنميــة وتأهيــل املجتمــع وإعــادة دمــج األشــخاص ذوي 
اإلعاقة يف املجتمع ومواجهة التحديات يف قطاع غزة، عن طرح عطاء توريد 
واملواصفــات  الــرشوط  حســب  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  مســاعدة  أدوات 
املنصــوص عليهــا يف مســتندات العطــاء رقــم )NSR-21G02(  وتدعو كافة 
الــرشكات واملورديــن املســجلني رســميًا وذوي االختصــاص والخــربة التقــدم 
للمشــاركة يف هــذه املناقصــة واســتام مســتندات العطــاء مقابــل مبلــغ مــايل 
قــدره 200 شــيكل فقــط غــري مســرتدة اعتبــارا مــن الســاعة التاســعة من صباح 
يــوم الثاثــاء املوافــق 2021/01/26  وحتــى الســاعة الثانيــة ظهــرًا مــن يــوم 
األحــد املوافــق 2021/01/31 مــن مقــر الجمعيــة الوطنيــة للتأهيــل بقطــاع 
غــزة– بجــوار نــادي النــر العــريب، شــارع ســعيد العــاص املتفــرع مــن شــارع 

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

املفعول لفرتة 90 يوما من تاريخ اإلقفال.
- رسوم إعان الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.

تحديات تواجه المعركة 
اإلسرائيلية المقبلة

إنهــا  تقــول  مــا  وآخــر  حــني  بــني  اإلرسائيليــة  العســكرية  املحافــل  تصــدر 
"خارطة التهديدات" التي تواجهها يف الجبهات املشتعلة يف املنطقة، 
مــا يدفــع ســاح الجــو لاســتعداد لخــوض مواجهــة عســكرية كبــرية، مبــا 
تحملــه مــن ســقوط خســائر برشيــة واقتصاديــة هائلــة، مبواصلــة تدريباتــه 
األساســية إلعــداد قطعــه الجويــة لشــن العــدوان ضــد قــوى ودول أخــرى، 
مــا يفســح املجــال لعمليــات القــوات الجويــة فيــام باتــت تســمى "الدائــرة 

الثالثة".
يف الوقت ذاته يجد ســاح الجو اإلرسائييل نفســه أمام جملة تهديدات 
اعتيادية، ال سيام من قطاع غزة، وكذلك االستعداد ضد الساح النووي 
يف إيران، ما يتطلب تأســيس البنية التحتية للمعلومات االســتخباراتية، 
ثم بناء الخطة التشغيلية، دون القدرة عىل تقديم إجابة واضحة حول ما 
لدى الجيش من إمكانات تشــغيلية خاصة، لكنه عىل كل األحوال يعمل 

ضمن نطاقات الدائرتني الثانية والثالثة.
يــرى العســكريون اإلرسائيليــون أن تنامــي التهديــدات األمنية يف املنطقة 
يتطلــب مــن ســاح الجــو إجــراء تعديات عىل الوســائل القتاليــة، والعمل 
يف دائــرة ثالثــة ضمــن نطــاق تعاونهــا مــع األمريكيــني يف نقــل املعلومــات 
والبنيــة التحتيــة، أمــا أن تقــوم طائــرات إرسائيليــة وأمريكيــة مبهــام قتاليــة 
الخمــس  الســنوات  يكــون ممكًنــا يف  قــد  الســيناريو  هــذا  فــإن  مشــرتكة، 
املقبلــة، مــع زيــادة الكثــري من أوجه التعاون التكتييك والعمليايت ومراكز 

القيادة والتحكم.
يف الوقــت ذاتــه، زاد ســاح الجــو مــن معــدل هجامتــه ضــد ســوريا، مبــا 
فيهــا ضــد أهــداف تقــع عــىل بعــد 500 كــم مــن الحــدود اإلرسائيليــة، يف 
منطقــة البوكــامل قــرب حــدود العــراق، عــىل الرغــم مــن أن الهجــامت كلــام 
ابتعــدت عــن "إرسائيــل" أصبحــت أكــر تعقيــًدا، ألن حالــة عــدم اليقــني 
تــزداد، والنتيجــة النهائيــة قــد تكــون ٪10 من إجــاميل الجهد املبذول يف 
التخطيط للعملية، ونظًرا ألنه يعمل عىل مســافات زائدة من "إرسائيل"، 

فإن "العدو" يزحف نحو حدودها.
فــإن  الدوائــر،  جميــع  مــن  بـ"إرسائيــل"  تحيــط  التــي  إيــران  مواجهــة  يف 
اسرتاتيجية "املعركة بني الحروب" هي األنسب، ألنها إضافة ملا تحققه 
من ربح عمليايت تجنيه "إرسائيل" من إحباط قدرات العدو وخططه وبناء 
قوته، فإنها تعدها للحرب إذا اندلعت، وإن اندلعت معركة يف الشــامل 
فإنهــا ســتكون معقــدة، ويحتمــل أن يســقط عــدد غــري قليــل مــن الطائــرات 

اإلرسائيلية يف أثناء القتال.
املعــدات  ســيخرسون  قادمــة  حــرب  أي  أنــه يف  إىل  اإلرسائيليــون  يتهيــأ 
والجنــود، ويســتعدون لســقوط الطائــرات، ألنهــا تواجــه أنظمــة دفــاع جــوي 
تحــاول إســقاطها، مــا يجعلهــا تواجــه بالفعــل تحديــات كبــرية، والفرضيــة 
األساســية تكمــن أنــه ســيكون إصابــات وأرضار بقواعــد القــوات الجويــة يف 
تكــون  ولــن  العســكرية،  لقواعــده  كبــرية  وســتقع أرضار  القادمــة،  الحــرب 
الحرب القادمة كالسابقة، ألنها ستشهد رضبات كبرية، وستكون خسائر، 

ما سيعمل عىل تآكل ميزتها النسبية، ومواجهة تحدياتها وتهديداتها.

قبها لـ"فلسطني": السلطة مل تهيئ األجواء املناسبة إلجراء االنتخابات 

ف من تهميش الفلسطينيين فيها يتخوَّ
الزير يؤكد إمكانية إجراء االنتخابات 

الفلسطينية يف أوروبا

عبد الكريم: ربط االنتخابات برفع عقوبات 
السلطة عن غزة "رشوة انتخابية"

بريوت/ فلسطني:
فلســطينيي  مبــادرة  رئيــس  أكــد 
وجــود  الزيــر  ماجــد  أوروبــا 
انتخابــات  بعقــد  حقيقيــة  إمكانيــة 
مراقبــة  ضمــن  أوروبــا  لفلســطينيي 
املعيــار  ووفــق  محايــد،  وإرشاف 
الذي يحدده التوافق الفلسطيني، 
تهميــش  مــن  فــه  تخوُّ عــن  معرًبــا 

الشعب الفلسطيني يف الخارج.
وشدد الزير عىل أن الفلسطينيني 
الشــعب  مــن  جــزء  أوروبــا  يف 
الداخــل  يف  الواحــد  الفلســطيني 
ون أنفســهم رشكاء  والخــارج، ويعــدُّ
الفلســطيني،  القــرار  يف  رئيســني 
ويجــب أن يكونــوا ضمــن املنظومة 
الفلســطينية، وعــىل رأســها منظمة 

التحرير.
إن  بــرس":  لـ"قــدس  وقــال 
فلســطينيي أوروبــا جــزء مــن ســبعة 
الخــارج،  يف  فلســطيني  مايــني 
بعــد  مــا  ــا  ميدانيًّ شــوا  ُهمِّ وإنهــم 
منظومــة  مــن  وإخراجهــم  "أوســلو" 
الســيايس  الفلســطيني  القــرار 
لصالــح قيــم الســلطة الفلســطينية، 
معرًبــا عــن مخاوفــه مــن تهميشــهم 

يف أي انتخابات قادمة.
وأضــاف "إذا أردنــا اســتقراء التاريخ 
تهميــش  مــن  ف  تخــوُّ فهنــاك 
الشــعب الفلســطيني يف الخــارج، 

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
للجبهــة  العــام  األمــني  نائــب  أكــد 
قيــس  فلســطني  لتحريــر  الدميقراطيــة 
الســلطة  إزالــة  رضورة  الكريــم  عبــد 
"اإلجــراءات التمييزيــة" بحــق قطــاع غــزة 
انتخابيــة  لتهيئــة األجــواء لعمليــة  فــورا؛ 
االنتخابــات  بــني  الربــط  عــادا  مناســبة، 
أشــكال  مــن  "شــكا  العقوبــات  وإنهــاء 

الرشوة االنتخابية".
وقــال عبــد الكريــم يف حديث لصحيفة 
قــرارات  عــن  الحديــث  إن  "فلســطني" 
بإزالــة العقوبــات عــن غــزة تكــرر أكر من 
مل  لكــن  مختلفــة،  مناســبات  ويف  مــرة 
ــذ، خاصــة أن املجلــس الوطنــي أكد  تنفَّ

إزالتها لكن دون جدوى.
اللبنانيــة  "األخبــار"  صحيفــة  وكانــت 
كشفت أمس أن اللجنة املركزية لحركة 
فتــح كلفــت روحــي فتــوح وأحمد حلس 
مشــكات  مبتابعــة  جــرب  وإســامعيل 
القطــاع، خاصــة قضايــا رواتــب موظفــي 
منــذ  املفروضــة  والعقوبــات  الســلطة 

لذلك نحن يف حالة ترقُّب حقيقي 
بــأن يكــون التوافــق الفلســطيني قد 
معيــار  ضمــن  االعتبــار  بعــني  أخــذ 
وعــىل  الفلســطيني،  الــكل  واحــد 

رأسه أغلبيته يف الخارج".
الــكل  انصهــار  يجــب  أنــه  وتابــع 
متكاملــة  عمليــة  يف  الفلســطيني 
الداخــل  يف  انتخابيــة  دميقراطيــة 
لقيــام  أمكــن؛  حيــث  والخــارج 
مجلــس وطنــي فلســطيني منتخب 
ــل كل الفلســطينيني، ويفــي  ميثِّ
متثــل  حقيقيــة  فلســطينية  لقيــادة 
إرادة الشــعب الفلســطيني، داعًيــا 
مــن  فلســطيني  لــويب  تشــكيل  إىل 
فلســطينيي الخــارج، للضغــط عىل 
باتجــاه  الفلســطيني  القــرار  صانــع 
وجوب مشاركتهم يف االنتخابات.
فــه مــن عــدم ذكــر  وأبــدى الزيــر تخوُّ
إجــراء  بوضــوح  الرئــايس  املرســوم 
انتخابــات فلســطينية لفلســطينيي 
ذكــر  أنــه  إىل  مشــرًيا  الخــارج، 
الوطنــي  املجلــس  "اســتكامل 
"هــذا  موضًحــا  الفلســطيني"، 
ــف  توقُّ نقطــة  يكــون  أن  ميكــن  مــا 
أن  اســتدراك  حقيقيــة تحتــاج إىل 
يف  الفلســطيني  الشــعب  يقــول 
الجميــع عــىل  بــأن  الخــارج كلمتــه، 

معيار واحد".
انتخابــات  هنــاك  أن  إىل  ولفــت 

نحــو 4 أعــوام، مشــرية يف الوقــت ذاتــه 
يعطــون  ال  "املركزيــة"  أعضــاء  أن  إىل 
غــزة أولويــة يف هــذا اإلطــار.  وأكــد عبــد 
الكريــم رضورة احــرتام قرارات املجلس 
الوطنــي وإزالــة العقوبــات عــن غــزة هذه 
نــرى مــن  املــرة فعــا، مضيفــا "نحــن ال 
وبــني  بينهــا  الربــط  يكــون  أن  املناســب 
مــن  شــكا  تبــدو  بحيــث  االنتخابــات، 

أشكال الرشوة االنتخابية".
وأضــاف: "األصــل أن هنالــك حقــا ألبناء 
قطــاع غــزة يف أن يكــون لهــم املســاواة 
التامــة مــع أبنــاء الضفــة الغربيــة، بغــض 
مــا  األخــرى،  االعتبــارات  عــن  النظــر 
يســتدعي إزالــة العقوبــات الظاملــة بكل 
املقاييــس فــورا". وأعــرب عــن اعتقــاده 
بوجــود شــخصيات يف الســلطة تعمــل 
عــىل إبطــاء إزالة العقوبات أو تعطيلها، 
التحريــر  منظمــة  فصائــل  أن  إىل  منبهــا 
و"اتخذنــا  كامــل  بشــكل  إزالتهــا  تدعــم 
الوطنــي  باملجلــس  عامــني  قبــل  قــرارا 
باإلجــامع يقــي بإزالتهــا لكنــه مل يجــد 

أُجريــت لعديــد مــن الــدول لصالــح 
يعنــي  مــا  الخــارج،  يف  هــم  مــن 
إجراء انتخابات لفلسطينيي أوروبا 
أننــا  افرتضنــا  "إذا  بكثــري  أســهل 
نريــد إجــراء انتخابــات تحت حراب 
املحتــل يف الضفــة الغربيــة، فمــن 
بــاب أوىل أن تكــون االنتخابــات يف 

أوروبا أسهل".
ــه إىل أن املوقــف األورويب مــن  ونبَّ
متــي  بــأن  يتلخــص  االنتخابــات 
األمــام،  إىل  الســلمية  العمليــة 
الــدور  يكــون  أن  رضورة  مؤكــًدا 
باتجــاه  ويدفــع  ا  محايــدً األورويب 
ألنــه  الفلســطينية؛  االســتحقاقات 
ــر  ويؤثِّ املــايل  الدعــم  ميلــك  مــن 
يف القــرار، وهنــا يكمــن دور الغــرب 
واحــرتام  املراقبــة  يف  املحــوري 

النتائج.

طريقه للتنفيذ".
إجــراء  بإمــكان  ثقتــه  مــدى  وحــول 
قــال:  املــرة،  هــذه  فعليــًا  االنتخابــات 
العقبــات  إزالــة  عــىل  التصميــم  "علينــا 
إنجــاز  نحــو  املســار  تعرقــل  التــي 
االنتخابــات، فهــي حــق للمواطــن متــت 
ويجــب  املــايض  العقــد  يف  مصادرتــه 
أن نعمــل لــيك يعــود". وبــني أن تشــكيل 
بــني الفصائــل  قوائــم انتخابيــة مشــرتكة 
الربامــج  أن  مضيفــا  ألوانــه،  ســابق  أمــر 
القــوى  ســتقدمها  التــي  االنتخابيــة 
االنتخابــات  يف  املختلفــة  والقوائــم 
سيفســح  مــا  هــو  فيهــا  التطابــق  ومــدى 
الطريق لتشكيل ائتافات، أما يف حال 
تباينهــا فــإن كل قــوة أو فصيــل ســيطرح 
برنامجه االنتخايب الخاص به منفصا.

جنني- غزة/ نور الدين صالح:
بالضفــة  القيــادي يف حركــة حــامس  قــال 
األجــواء  "إن  قبهــا:  وصفــي  الغربيــة 
السياسية الحالية يف مدن الضفة الغربية 
املحتلة غري مهيأة إلجراء االنتخابات، مع 
اســتمرار مامرسات الســلطة واالعتقاالت 
السياســية واملاحقات األمنية واالعتداء 
عــىل القوانــني"، محــذًرا من وجود مؤامرة 

عىل حامس.
مــع  خــاص  حديــث  خــال  قبهــا  وأضــاف 
مــن  مــا يجــري  "إن  صحيفــة "فلســطني": 
عــىل  للســلطة  ومامرســات  إجــراءات 
يف  تســاهم  وال  بخــري،  تبــرش  ال  األرض 
ترســيخ ثقافة الســلم األهيل واالجتامعي 

بل تزيد من حالة االحتقان".
التــي  اإلجــراءات  مــن  ُجملــة  واســتعرض 
أجــواء االنتخابــات، وهــي اســتمرار  ُتعكــر 
واالســتدعاءات  السياســية  االعتقــاالت 
االعتــداء  عــن  فضــًا  األرسى،  لزوجــات 
وإقالــة  قضــاة  بتعيــني  القوانــني  عــىل 

آخرين، وماحقة النشطاء.
وال  مُتهــد  ال  املامرســات  هــذه  أن  وبــنّي 

تخلــق أجــواء مناســبة وال مناخــات صحيــة 
إلجــراء االنتخابــات، مشــدًدا عــىل أهميــة 
القفــز  قبــل  املصالحــة  عــىل  "االتفــاق 

لانتخابات".
وتابــع: "ينبغــي للمتحاوريــن من الفصائل 
االنتخابــات  ألن  أواًل،  للمصالحــة  التوجــه 
هــي مثــرة صحيــة ملصالحــة حقيقيــة، ومــا 

ا". دون ذلك أمر ال ميكن قبوله شعبيًّ
"غــري  الحاليــة  اشــتية  حكومــة  قبهــا  وعــّد 
مقبولــة" ولــن تســاهم يف إجــراء انتخابات 
حكومــة  لتشــكيل  داعًيــا  ونزيهــة،  حــرة 
وفــاق وطنــي ُمصغــرة تأخــذ عــىل عاتقهــا 
توفــري األجــواء املناســبة إلنجــاز انتخابــات 

حقيقية. 
وتساءل: "أين أجواء االنتخابات؟! وملاذا 
القفــز عــن املصالحــة؟! وأيــن الضامنــات 
واملراســيم الازمــة إلجــراء انتخابــات حــرة 

ونزيهة؟!". 
مؤامرة وردع

يف الســياق حــّذر قبهــا مــن وجــود مؤامــرة 
مــن  إخراجهــا  أجــل  مــن  حــامس  عــىل 
املشــهد الســيايس الفلســطيني، ُمرجًحــا 

وجــود توافــق بــني فصائــل املنظمــة عــىل 
قامئة وطنية واحدة.

مخطــط  وجــود  خشــيته  عــن  وعــرّب 
املشــهد  مــن  حــامس  إلخــراج  يهــدف 
أســامه  مــا  باســتخدام  الســيايس، 
يف  خطــط  كــام  بالدميقراطيــة"،  "الــردع 
2006م،  عــام  الترشيعيــة  االنتخابــات 

لكنه فشل.
وقــال قبهــا: "إن الــردع بالدميقراطيــة هذه 
الســابقة  الوتــرية  عــىل  يكــون  لــن  املــرة 
مطــورة"،  بنســخة  ســيكون  بــل  نفســها، 
عبــاس  باســتباق  ذلــك  عــىل  مســتداًل 
القانــون، وتعيــني  باالعتــداء عــىل ســلطة 
املحكمــة  واســتحداث  جــدد،  قضــاة 
والقضايــا  الطعــون  يف  للبــت  اإلداريــة 

االنتخابية.
وبــنّي أن هــذه التحركات تبعث املخاوف 
بيــد  اإلداريــة  املحكمــة  تكــون  أن  مــن 
االنتخابــات  عــىل  لانقضــاض  الســلطة 
طعــون  وجــود  حجــة  تحــت  القادمــة، 

وقبولها منها، حال فوز حامس.
وأضاف: "إذا مل تنجح حامس فقد تكون 

الســلطة جــرّت حامس لصنــدوق االقرتاع، 
مــن  الســلطة  عــىل  مُيــىل  مــا  إلزامهــا  ثــم 
قــرارات دوليــة، فــإن رفضــت فســيتهمونها 
العمليــة  يف  رشيكــة  ليســت  بأنهــا 

الدميقراطية".
ويف ســياق متصــل أكــد قبهــا أن االحتال 
إجــراء  عــدم  باتجــاه  ســيدفع  اإلرسائيــيل 
االنتخابــات وتعكــري أجوائها، مبّيًنا أنه بدأ 
اســتدعاء العديــد مــن األرسى املحرريــن 
والقيــادات، وتحذيرهــم املشــاركة يف أي 

شكل من أشكال االنتخابات.
عــىل  ســيعمل  االحتــال  أن  وأوضــح 
توجيــه االنتخابــات مــن طريــق االعتقــاالت 
واملتعاطفــني  حــامس  لكــوادر  الواســعة 
معهــا، ومنــع االقــرتاع يف القــدس، خاصــة 
دونالــد  الســابق  األمريــيك  الرئيــس  أن 

ترامب منحه القدس "عاصمة" لكيانه.
حماس في القدس

القــدس  يف  حــامس  متثيــل  وبخصــوص 
فصائــل  ســتقبل  "هــل  قبهــا:  تســاءل 
العمــل الوطنــي -تحديــًدا حــامس- إجــراء 
املواطــن  مشــاركة  دون  االنتخابــات 

حلــول  إىل  ســيلجؤون  أم  املقــديس، 
"ترقيعية" كالتصويت اإللكرتوين؟!".

التوجــه  غــري  حلــول  أي  قبــول  وعــد 
ا"،  جــدًّ خطــًرا  "أمــًرا  االقــرتاع  لصناديــق 
ويعني قبول الواقع الذي فرضه االحتال 
يف  خاصــة  الفلســطيني،  الشــعب  عــىل 

القدس.
"التمســك  رضورة  عــىل  قبهــا  وشــدد 
فهــي  القــدس؛  يف  االنتخابــات  بإجــراء 
حــق لــكل مواطــن، وترســيخ مفهــوم عــدم 

اللجوء لاقرتاع اإللكرتوين".
املقدســيني  حــامس  يف  القيــادي  وعــّد 
"البوصلــة الحقيقيــة لــكل عمــل وطنــي"، 
لذلــك يجــب رفــض أي شــكل مــن أشــكال 

التصويت بعيًدا عن صندوق االقرتاع.
يف  ســتجتمع  التــي  الفصائــل  وطالــب 
وطنــي  وفــاق  حكومــة  بتشــكيل  القاهــرة 
عــىل  وتعمــل  االنتخابــات  عــىل  ُتــرشف 
داعًيــا  لهــا،  املناســبة  األجــواء  توفــري 
املجتمــع الــدويل الحــرتام إرادة الشــعب 
الفلســطيني مــن طريــق صنــدوق االقــرتاع 

وانتخابات حرة ونزيهة.

االحتالل بدأ يف تحذير كوادر من 
حامس املشاركة يف االنتخابات

إجراء انتخابات بالقدس بعيًدا 
ا" عن صناديق االقرتاع "خطر جدًّ

أخىش مؤامرة عىل حامس 
إلخراجها من املشهد السيايس
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Declaration of extending tender

No. 1/ 2021

Installing of Oxygen plant in Gaza
Sawaed Association for Relief and Development is launching 

an invitation for bids for installing of Oxygen plant in Gaza 

strip to implement project entitled above in accordance to 

the following general specifications:

• Qualified suppliers shall have a valid registration certificates 

from affiliated entities.

• Tender is available in SARD office in Gaza – Al toffah area – Nelson 

Mandela street – child care center – 4th floor, it will be extended from 

27 /01 /2021 till 03 /02 /2021 " working hours 9.00 am to 3.00 pm.

• Tender fees is 100 USD nonrefundable paid to SARD 

procurement department.

• Deadline for submission of tender, 04 /02 /2021 at 2.30 pm in 

SARD office in Gaza that should be filled out with the requirements 

and attached with Bid Guarantee , sealed and stamped.

• Bid Guarantee shall be equal to 5% of total bid as Banking Cheque 

or Banking Guarantee in the name of SARD valid until 60 day from 

bid opening day, Personal Cheques will not be accepted.

• Sealed and Stamped tenders only will be opened on 04 /02 /2021 

at 2.30 pm , delayed tenders will not accepted.

• Performance Guarantee equal to 10 % of total bid , shall be 

provided by winner supplier valid till 90 day from purchase order.

• Supplier shall provide Free taxes certificates and any 

required additional governmental documents.

• Price is one of the awarding criteria and not the only one, 

as well as the tenders have to comply with the mentioned 

specification in the tender.

• The successful contractor will pay the declaration fees.

• SARD has the right to partition or delayed the tender 

without any compensation to the application.

 For more inquiry and information, please call 2811311.

جمعية الفالح الخريية
اعادة إعالن مزايدة

 بيع أجهزة عالج طبيعي مستعملة بالظرف املختوم
 تعلــن جمعيــة الفــالح الخرييــة الواقعــة يف شــال قطــاع غــزة – جباليــا النزلــة – 
خلف الدفاع املدين عن رغبتها يف اعادة طرح عطاء مزايدة بالظروف املختوم 

لبيع أجهزة عالج طبيعي مستعملة بحالة جيدة جدا حسب  التايل :- 
1. مثن كراس العطاء 100 شيكل غري مسرتدة .

2. رسوم إعالن الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء. 
3. إرفاق ضان أو شيك بنيك بنسبة %5 من قيمة العطاء .

مجمــع  الحضــور ملقــر  العطــاء  املشــاركة يف  الراغبــن يف  عــىل جميــع   .4
عيــادة  بجــوار  البلــد  جباليــا  يف  الواقــع  الخــريي  التخصــي  الطبــي  الفــالح 
الثالثــة مســاًء  العــالج الطبيعــي مــن الســاعة  شــهداء جباليــا ملعاينــة أجهــزة 

وحتى الساعة السادسة مساًء اعتبارا من يوم األربعاء 2021/01/27 .
5. وكذلــك الحضــور إىل مقــر جمعيــة الفــالح الخرييــة الكائــن يف شــال غــزة 
/جباليــا/ خلــف الدفــاع املــدين لــراء كــراس العطــاء مــن الســاعة التاســعة 
صباحا وحتى الثالثة ظهرا ، اعتبارا من يوم االربعاء املوافق 2021/01/27 
املوافــق  االثنــن  يــوم  العطــاء  كراســة  وفتــح  لتســليم  موعــد  آخــر   .6

2021/02/01 الساعة الواحدة ظهرا بحضور املتقدمن او مندوبيهم .
إبــداء  بــدون  األســعار  أعــىل  عــىل  العطــاء  بإحالــة  ملزمــة  غــري  الجمعيــة   .7

األسباب يف حالة عدم بلوغها السعر املناسب .
8. يحق للجمعية تحويل العطاء ملزاد علني.

9. سيكون االجتاع التمهيدي يوم االحد املوافق 2021/01/31 الساعة الواحدة ظهرا. 
  * لالستفسار واملراجعة/هاتف 2474454، فاكس 2474453، جوال 0599404014
أخوكم / محسن رمضان طنبورة "أبو أحمد"

رئيس جمعية الفالح الخريية - غزة – فلسطن                               

الجمعية الفلسطينية - عون
إعالن مناقصة تنفيذ مرشوع 

توريد شاحنة توزيع مياه عذبة مجهزة بصهريج
 A5 -1 - 2021 مرشوع رقم

تعلــن الجمعيــة الفلســطينية عــون عــن طــرح عطــاء تنفيــذ مــروع توريــد شــاحنة 
توزيع مياه عذبة مجهزة بصهريج يف مدينة غزة، فعىل الراغبن يف رشاء كراسة 
العطــاء التوجــه إىل مقــر الجمعيــة الكائــن يف محافظة غزة – شــارع الجالء، خلف 
ســوبر ماركــت الوليــد عــارة الوفــاء الطابــق األريض، للحصــول عــىل رزمــة العطــاء 
وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة وحتى الواحدة ظهرا.

• يجــب عــىل الــركات تقديــم كفالــة بنكيــة )دخــول عطــاء( أو شــيك بنيك مصدق 
مــن أحــد البنــوك املعتمــدة لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية بقيمــة %5 مــن قيمــة 

العطاء وترفق مع العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
• يجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الدوالر، وإرفاق خلو طرف رضيبي.

• رسوم اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.
• مثن كراس العطاء )100( شيكل.

• يحق للمؤسسة تأجيل أو إعادة أو إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.
• لالستفســار: مراجعة قســم املشــرتيات بالجمعية الفلســطينية عون عىل 

جوال رقم )0598292630( يف أوقات الدوام الرسمي.
موعد الحصول عىل العطاء من 

مقر الجمعية الدائم
من يوم األربعاء 2021/01/27م حتى الخميس 

2021/01/28م خالل أوقات الدوام.
مظاريــف  لتســليم  موعــد  آخــر 
العطــاء كاملــة بالظــرف املختوم، 
وفتح العطاءات يف جلسة علنية

الســاعة  2021/01/31م  االحــد  يــوم 
الثانية عرة ظهرا.

اعالن رقم/ )2021/01(
إيجار محالت سوق الشاطئ التجاري

"وقف خريي يف ثواب املرحوم إبراهيم الدرويش"
تعلن لجنة زكاة الشاطئ الجنويب عن:

مثن طلب اإليجار اسم اإلعالن رقم االعالن

شــيكل(   100(
غري مسرتدة

الشــاطئ  ســوق  محــالت  إيجــار 
ثــواب  يف  خــريي  »وقــف  التجــاري 

املرحوم إبراهيم الدرويش«
2021/01

1. املؤهلون لالشرتاك: جميع من تنطبق عليهم رشوط االستئجار الواردة يف الطلب.
2. الحصول عىل طلب اإليجار: ميكن للراغبن باالشرتاك يف هذا اإلعالن 
قــرب  الشــاطئ،  مخيــم  يف  الكائــن  الجنــويب  الشــاطئ  زكاة  لجنــة  مراجعــة 
مدارس الوكالة، غرب لجنة إصالح الشاطئ. ابتداًء من يوم األربعاء املوافق 
2021/02/07م وذلــك مــن  2021/01/27م وحتــى يــوم األحــد املوافــق 

الساعة 9:00 صباًحا وحتى الساعة 3:00، عدا يومي الجمعة والسبت. 
3. تسليم الطلب: يتم تقديم الطلب يف مظروف مغلق ومكتوب عليه اسم 
الشــخص املفــوض وبيانــات التواصــل واالتصــال يف موعــد أقصــاه يــوم األحد 

املوافق 2021/02/07م الساعة 12:00 ظهًرا.
للمراجعة واالستفسار ميكن مراجعة مقر لجنة زكاة الشاطئ الجنويب 

أو االتصال عىل األرقام التالية: )0594244345( – )0592998935( 

مشاركة حامس يف االنتخابات.. عرقلة إرسائيلية وضامنات دولية مفقودة

عمر الربغويث يف مرمى استهداف االحتالل مجدًدا..
محروم من االنتخابات وإال مكانه خلف القضبان

ح عْقد لقاء الفصائل بغزة قبل اجتماع القاهرة األحد المقبل رجَّ
حبيب لـ"فلسطني": موقف الجهاد من املشاركة 

فــي االنتخابـــات لـــم ُيحســـم بعـــد
غزة/ يحيى اليعقويب:

الســيايس  املكتــب  أكــد عضــو 
لحركــة الجهــاد اإلســالمي خــر 
مــن  الجهــاد  موقــف  أن  حبيــب 
املشاركة يف العملية االنتخابية 
بعــد  ُيحســم  مل  عدمــه  مــن 
ســيتمخض  مــا  عــىل  ويتوقــف 
مــن حــوار الفصائــل يف القاهرة، 
أن  ذاتــه،  الوقــت  يف  مرجًحــا 
ُيعقــد لقــاء الفصائــل التمهيــدي 

يف غزة األحد املقبل.
لصحيفــة  حبيــب  وقــال 
"حتــى  أمــس:  "فلســطن" 
الجهــاد  تصــل  مل  اللحظــة 
رســمية  دعــوة  اإلســالمي 
حــوارات  يف  للمشــاركة 
الحركــة  أن  مؤكــًدا  القاهــرة"، 
الوطنــي،  الحــوار  ستشــارك يف 
بالتوصــل  "معنيــة  لكونهــا 
البيــت  لرتتيــب  وطنــي  لتوافــق 
الفلســطيني الــذي تــرر كثــرًيا 
بفعــل االنقســام وانعــدام وحــدة 
الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء 
تعيشــها  حساســة  مرحلــة  يف 

القضية الفلسطينية".
لقاء غزة

لقــاء  ُيعقــد  أن  ــح  رجَّ حــن  يف 
األحــد  غــزة  يف  الفصائــل 
املقبــل مبشــاركة كل الفصائــل 
لجنــة  إطــار  تحــت  املنضويــة 
املتابعــة الوطنيــة العليا، والذي 

وبحــث  التشــاور  ســيتناول 
ورؤيــة  التفــاق  التوصــل  ســبل 
وذلــك  وطنيــة  وإســرتاتيجية 
يف  الجهــد  مــن  كثــري  لتوفــري 

حوارات القاهرة.
وحــول مــا ســتطرحه الجهــاد يف 
أوضــح  بغــزة،  الفصائــل  لقــاء 
التــي  الحركــة  نظــر  وجهــة  أن 
يســبق  بــأن  تتمثــل  ســتطرحها 
ينتــج  وطنــي  حــوار  االنتخابــات 
عنــه مصالحــة فلســطينية وتكون 

االنتخابات تتويًجا لها.
مــا  "لكــن  حبيــب:  واســتدرك 
دام هنــاك توافــق وطنــي بشــأن 
مــع  الجهــاد  فــإن  االنتخابــات، 
املصلحــة  يخــدم  مبــا  التوافــق 

الوطنية".
تتمثــل  الحركــة  رؤيــة  أن  وأكــد 
بــن  الفصــل  بــرورة  كذلــك 
الوطنــي  املجلــس  انتخابــات 
الوطنــي  ألن  والتريعــي؛ 
الفلســطيني  الشــعب  يخــص 
كل  يشــارك  أن  ويجــب  كلــه 
اختيــار  يف  الشــعب  أبنــاء 
هنــاك  يكــون  أن  "أمــا  أعضائــه، 
تداخــل بــن املجلســن فليــس 
إن  خاصــة  مصلحتهــا،  يف 
فهــذا  الصالحيــات  تداخلــت 
الفلســطينية  بالقضيــة  مــر 

ويخلط األوراق".
وعن مشاركة الجهاد يف العملية 

االنتخابيــة، أشــار حبيــب إىل أن 
الحركة نأت بنفسها عن املشاركة 
يف االنتخابــات التريعيــة لعــام 
1996م، وكذلــك انتخابــات عــام 
يف  املشــاركة  وعــدم  2006م، 
"أوســلو"  اتفاقيــة  أفرزتــه  مــا  كل 
بالقضيــة  أرضت  "كارثــة  لكونهــا 

الفلسطينية".
موقف لم يحسم

وأكــد أن الحركــة أرجــأت موقفهــا 
لحــن  القادمــة  االنتخابــات  يف 
الوطنــي،  الحــوار  يف  املشــاركة 
املشــاركة  ســتقرر  ذلــك  بعــد 
مــن عدمــه، مبيًنــا أن املوضــوع 
قيد الدراســة ومرتبط مبا ســيتم 

التوصل إليه.
التــي ســُتحدد  أبــرز األمــور  ومــن 
مشاركة الجهاد من عدمها، وفق 
حبيــب، مرجعيــة االنتخابــات إن 
"أوســلو"  مظلــة  تحــت  كانــت 
بــن  الفصــل  وموضــوع  ال،  أم 
املجلــس التريعــي والوطنــي، 
الراكــة  تحديــد  وموضــوع 
الوطنية بأن يكون الجميع رشكاء 
يف حمــل هــمِّ الوطــن ومواجهــة 
عــىل  ل  يتغــوَّ الــذي  االحتــالل 

حقوق الشعب الفلسطيني.
ــه حبيــب أنــه "إذا أرص طــرف  ونبَّ

اللقــاء  يف  يبحــث  أن  معــن 
جزئيــة االنتخابــات فهــذه وصفــة 
يكــون  وقــد  اللقــاء،  لفشــل 
موضــوع  بحــث  عــىل  االقتصــار 
االنتخابــات أحــد األســباب التــي 
عــن  تحجــم  الجهــاد  تجعــل  قــد 
املشــاركة ألنها ليست املدخل 

الحقيقي إلنهاء االنقسام".
يكــون  أن  رضورة  عــىل  وشــدد 
الراكــة  لتجســيد  رؤيــة  هنــاك 
وقــت  يف  خاصــة  الوطنيــة، 
الفلســطينية  القضيــة  تواجــه 
وخِطــرة،  كبــرية  تحديــات 
وُتحــاك املؤامــرات علًنــا لصالــح 
الخــروج  يتطلــب  مــا  االحتــالل، 
واضحــة  وطنيــة  بإســرتاتيجية 
يف  مرتاصــن  جنــوًدا  تجعلنــا 

مواجهة تلك املخاطر.
الســلطة  رئيــس  أعلــن  وســبق وأن 
مواعيــد  عــن  عبــاس  محمــود 
حيــث  التريعيــة  االنتخابــات 
مايــو  أيــار/   22 يف  ســُتجرى 
الرئاســية  ُتجــرى  أن  املقبــل عــىل 
العــام  مــن  يوليــو  متــوز/   31 يف 
االنتخابــات  تقــام  أن  عــىل  ذاتــه، 
الخاصــة باملجلــس الوطني التابع 
آب/   31 يف  التحريــر  ملنظمــة 

أغسطس.

غزة/ أدهم الريف:
رساح  إطــالق  عــىل  ميــضِ  مل 
الربغــويث،  عمــر  املحــرر  األســري 
ســوى بضعــة أيــام حتــى اســتدعته 
االحتــالل،  جيــش  مخابــرات 
إليصــال رســالة تحذيريــة وصلــت 
التغيــري  كتلــة  نــواب  إىل  مســبًقا 
آخــر  يف  فــازوا  الذيــن  واإلصــالح 
تريعــي  مجلــس  انتخابــات 

فلسطيني مطلع 2006.
النــواب  هــؤالء  مصــري  أصبــح  لقــد 
يف  إداريــن  ومعتقلــن  أرسى 
سجون االحتالل، وتعرضوا ألبشع 
أنــواع االنتهــاكات بعــد االنتخابــات 

التريعية األخرية.
االحتــالل  اســتهدف  ملــاذا  لكــن 
هذه املرة عمر الربغويث، املكني 
يف  قيــادي  وهــو  عاصــف"،  بـ"أبــو 

حركة حاس، وأسري محرر.
االحتــالل  مخابــرات  واســتدعت 
والتحقيــق  للمقابلــة  الربغــويث 
إنهائــه  مــن  أيــام قليلــة  بعــد  معــه، 
التــي  اإلداري  االعتقــال  فــرتة 
اســتمرت 9 أشهر متصلة، ليست 
ضــد  النضاليــة  حياتــه  يف  األوىل 
لــن  ورمبــا  االحتــالل،  انتهــاكات 

تكون األخرية.
آخــر  الربغــويث  االحتــالل  واعتقــل 
 ،2020 آذار  مــارس/  يف  مــرة 
عــىل الرغــم مــن أن جائحــة كورونــا 
يعــاين  وكان  بدايتهــا،  يف  كانــت 
القلــب  يف  صحيــة  مشــكالت 
يف  خضــع  إذ  مزمنــة،  وأمراًضــا 
العامــن املاضيــن إىل عمليــات 
بضعــف  وُأصيــب  عــدة،  جراحيــة 
بحاجــة  وكان  القلــب،  يف عضلــة 

إىل رعاية صحية خاصة.

شــقيق  هــو  الربغــويث  وعمــر 
أقــدم أســري يف ســجون االحتــالل 
الــذي  الربغــويث  نائــل  اإلرسائيــي 
قــى مــن عمــره أكرث من 40 ســنة 
يف ســجون االحتــالل، وأفــرج عنــه 
األحــرار  وفــاء  تبــادل  صفقــة  يف 
2011، وأعيد اعتقاله يف 2014 
مــع عــرات من محــرري الصفقة، 
الشــهيد  والــد  هــو  عمــر  وأيًضــا 
أعدمــه  الــذي  الربغــويث  صالــح 
االحتــالل عــام 2018، شــال رام 
اللــه، ووالــد األســري عاصــم الــذي 
ُحكم بالّســجن املؤبد أربع مرات، 
بتهمــة تنفيــذ عمليتــي إطــالق نــار 

رشق رام الله عام 2018.
وكانــت أول عمليــة اعتقال تعرّض 
 ،1978 ســنة  الربغــويث  عمــر  لهــا 
حينــه  يف  االحتــالل  عليــه  وحكــم 
أفــرج  والحًقــا  املؤبــد،  بالســجن 
عنه يف عملية تبادل عام 1985، 
املــرات،  عــرات  اعتقالــه  وأعــاد 
بــال  إداريــة  اعتقــاالت  غالبيتهــا 

تهمة.
ويف ســنة 2018 اعتقل االحتالل 
الربغــويث يف  عائلــة  أفــراد  جميــع 
الفــرتة نفســها، مــن بينهــم زوجتــه 
وتعرضــت  الربغــويث،  ســهري 
العائلــة لتحقيــق وظــروف اعتقــال 
وهــدم  الزنازيــن،  يف  قاســية 
الشــهيد  ابنيــه  منــزيل  االحتــالل 
عــام  يف  عاصــم  واألســري  صالــح 

.2019

تعــرض  التــي  االنتهــاكات  ورغــم 
لهــا الربغــويث، ومــا نتــج عنهــا مــن 
معاناة مســتمرة، إال أنها مل تشــفع 
لــه أمــام مخابــرات االحتــالل التــي 
استدعته بعد خروجه من السجن 

املحــرر  األســري  ومعــه  بأيــام، 
خلدون الربغويث.

مخابــرات  ضابــط  وتطــرق 
"أبــو  مــع  حديثــه  يف  االحتــالل 
متعــددة،  قضايــا  إىل  عاصــف" 
التريعيــة  االنتخابــات  شــملت 
مايــو/  يف  املقــررة  الفلســطينية 
أيــار املقبــل، وســأله إن كان ينــوي 

الرتشح لهذه االنتخابات أم ال.
فــرّد عليــه أبــو عاصــف، أنه مل يقرر 
تجربــة  ســيخوض  كان  إن  بعــد 
مــن  هــو  وأنــه  ال،  أم  االنتخابــات 
يقرر إن كان سيخوضها أم ال، وأن 
لــن  وانتهاكاتــه  االحتــالل  قــرارات 

تكون يف حسبانه أصاًل.
مخابــرات  ضابــط  تطــرق  كــا 
مــع  جلوســه  أثنــاء  يف  االحتــالل 
تتعلــق  مواضيــع  عــن  عاصــف  أبــو 
وعــن  أرسى،  تبــادل  بصفقــات 
أخــربه  وقــد  عاصــم،  األســري  نجلــه 
فــرد  عنــه،  يفــرج  لــن  "نجلــه  أن 
املقاومــة  أن  األســري  والــد  عليــه 
هــي مــن تقــرر، وعندمــا لــن يطلــب 
أحــد رأيــك، وســتكون واحــًدا ممــن 
وقــال  املقاومــة".  أوامــر  ينفــذون 
أبــو عاصف معلًقا عىل اســتدعائه 
مخابــرات  ضابــط  مــن  ومقابلتــه 
االنتخابــات،  بشــأن  إرسائيــي 
والتدخــل مبــارشة يف هذا املجال 
"يشري مبا ال يدع مجااًل للشك أن 
لالحتــالل دور ومصلحــة يف إيجاد 
سلطة تحت إمرة ضابط إرسائيي 

يف مستوطنة )بيت إيل(".

"الســلطة  أن  أبــو عاصــف  ويتوقــع 
انتخابــات  تريــد  ال  الفلســطينية 
حقيقيــة بقــدر مــا هــي بحاجــة إىل 
تجديــد رشعية من انتخابات عىل 
فقــدت  أن  بعــد  )أوســلو(  مبــدأ 
"وحــال  قولــه:  ويف  الرعيــة" 
التريعــي،  يف  حــاس  فــوز 
تنفيــذ  يف  االحتــالل  ســيبدأ 
تطــال  واســعة  اعتقــال  حمــالت 
يف  جــرى  كــا  الناجحــن  نوابهــا 

االنتخابات املاضية".
من جهته قال النائب يف املجلس 
التريعــي فتحــي القرعــاوي: إنــه 
ليســت للمرة األوىل التي تتدخل 
فيهــا ســلطات االحتــالل مبوضــوع 
االنتخابــات الفلســطينية، حتى إن 
انتخابات 2006 سبقها اعتقاالت 
ترشــيح  أرادت  لشــخصيات 
نفســها، وطالتهــا االعتقــاالت بعــد 

فوزها أيًضا.
وأوضح القرعاوي، وهو أحد نواب 
املمثلــة  واإلصــالح  التغيــري  كتلــة 
التريعــي،  يف  حــاس  لحركــة 
لـ"فلســطن"، أن االحتالل ال يريد 
الفلســطينين  وحــدة  اســتعادة 
يســعى  بــل  باالنتخابــات، 
الشــعب  عــىل  أجندتــه  لفــرض 
الفلســطيني، بهــدف إبقائــه ممزًقا 

مفرًقا.
أن  أخشــاه  مــا  أخــى  وأضــاف: 
يعتقــل االحتــالل كل مــن يريــد أن 
يرشــح نفســه لالنتخابــات ممــن ال 

يروق لـ)إرسائيل(.

رام الله-غزة/ جال غيث:
رأى محلالن أن االنتخابات الفلسطينية 
العــام  يف  إجراؤهــا  املزمــع  العامــة 
الجــاري ســتصطدم بعراقيــل إرسائيليــة 
ملنع حركة املقاومة اإلسالمية حاس 
من الحصول عىل "رشعية دميقراطية" 
مبوجبهــا، عــدا عــن فقــدان الضانــات 
لــو  خاصــة  نتائجهــا،  الحــرتام  الدوليــة 
فازت الحركة كا االنتخابات السابقة.

حديثــن  يف  املحلــالن  ولفــت 
إىل  "فلســطن"  لصحيفــة  منفصلــن 
أن االحتــالل اإلرسائيي بدأ بسياســات 
ممنهجة باعتقال قيادات حركة حاس 
الضانــات  كل  الحائــط  بعــرض  ضارًبــا 

الدولية إلجراء االنتخابات.
ودول  األمريــيك  الدعــم  أن  وأكــدا 
االنتخابــات  إلجــراء  األورويب  االتحــاد 

فلســطينية  قيــادة  إنتــاج  هدفــه 
بـ"رشعيــة دميقراطيــة" عــىل "املقــاس 
املطلــوب"، أو إفشــالها إذا مل ُيضمــن 

عدم فوز حركة حاس.
ويواصــل االحتــالل تهديــد قــادة حركــة 
الغربيــة  الضفــة  يف  وأبنائهــا  حــاس 
املحتلــة باالعتقــال حــال املشــاركة يف 

االنتخابات.
وقد حذرت مخابرات االحتالل األســري 
املحــرر عمــر الربغــويث )67 عاًمــا( مــن 
الرتشــح لالنتخابــات التريعيــة املقرر 
املقبــل،  أيــار  مايــو/   22 تنظيمهــا يف 
وذلك عقب 18 يوًما فقط من اإلفراج 

عنه بعد قضائه 9 أشهر يف سجونه.
حماية االنتخابات

املقــديس  الســيايس  املحلــل  ولفــت 
أي  وجــود  عــدم  إىل  عبيــدات،  راســم 

لحايــة  إقليميــة  أو  دوليــة  ضانــات 
مــن  ونتائجهــا  االنتخابيــة  العمليــة 
واعتقــال  كمالحقــة  االحتــالل  عراقيــل 
برتشــح  ســاحه  وعــدم  مرشــحن، 
عــىل  محســوبة  مقدســية  شــخصيات 

قوى املعارضة لنهج السلطة.
وأكــد عبيــدات رضورة أن يكــون هنــاك 
ضانات عربية ودولية إلجبار االحتالل 
االنتخابيــة  العمليــة  احــرتام  عــىل 
واعتقــال  مالحقــة  وعــدم  الفلســطينية 
مرشــحن لهــا أو الفائزيــن بهــا، متوقًعــا 
إقدامــه عــىل اعتقــال مرشــحن ونــواب 
كــا جــرى يف  ينتمــون لحركــة حــاس 

انتخابات 2006.
املتحــدة  الواليــات  تعامــل  وعــد 
األمريكيــة واالتحــاد األورويب مــع نتائــج 
االنتخابات والقبول بها "غري مضمون"، 

خاصــة إن كان الحديــث يــدور عــن فــوز 
مشــدًدا  الســلطة،  لنهــج  املعارضــن 
عــىل رضورة الضغــط مــن كل األطــراف 
ومرشــحيها  االنتخابــات  باتجــاه حايــة 
ونتائجهــا وإجبــار االحتالل عىل القبول 

بنتائجها.
إكمال مسيرة التطبيع

وقال املحلل الســيايس عادل ســارة: 
إن االعرتافــات الدوليــة بكيــان االحتالل 
وإقامة عالقات تطبيعية معه من بعض 
مواصلــة  إىل  يدفعــه  العربيــة  الــدول 
انتهاكاتــه وجرامئــه بإفشــال االنتخابات 
فيهــا؛  والفائزيــن  مرشــحيها  واعتقــال 
لرتجيــح كفــة االنتخابــات لصالــح فصيل 

أو حزب معن.
وعــد ســارة تهديدات االحتــالل لقادة 
الغربيــة  الضفــة  يف  حــاس  وأبنــاء 

يف  املشــاركة  حــال  يف  باالعتقــال 
التزامــه  عــدم  عــىل  دليــاًل  االنتخابــات 
ضانــات  بــأي  أو  نتائجهــا  أو  إياهــا 

بشأنها.
ورأى أن عرقلــة االحتــالل يشء بديهــي 
ملنع أي إجراءات فلسطينية من شأنها 
إذا  وخاصــة  الوطنــي،  الصــف  توحيــد 
مــا شــاركت حركــة حــاس يف العمليــة 
تشــكيلها  يعنــي  مــا  وهــو  االنتخابيــة، 
خطــًرا عــىل مــروع التســوية إذا فــازت 

باألغلبية كاالنتخابات السابقة.
تنفيــذ  عــىل  االحتــالل  إقــدام  وتوقــع 
كــوادر  صفــوف  يف  اعتقــال  حمــالت 
وقــادة حركــة حــاس كمحاولــة للتأثــري 
ومنــع  االنتخابيــة  العمليــة  ســري  يف 

حاس من الفوز بها.
وكان أمــن رس اللجنــة املركزيــة لحركــة 

فتــح جربيــل الرجــوب، قــال يف ترصيــح 
أمريكيــة  أطراًفــا  إن  أمــس:  مــن  أول  لــه 
وإرسائيليــة رفضــت تحالــف حركتــه مــع 
حركة حاس. يف إشــارة إىل الحديث 
"قامئــة  يف  الحركتــن  دخــول  عــن 

مشرتكة" لخوض االنتخابات.
مــن  األوروبيــة  الــدول  موقــف  وعــن 
االحتــالل  أن  ســارة  ذكــر  االنتخابــات، 
فلســطينية  قيــادة  يريــدون  وحلفــاءه 
املقــاس  عــىل  دميقراطيــة  بـ"رشعيــة 
املطلــوب لــه"، وهــذا قــد ال يتحقق يف 

االنتخابات القادمة.
وأكــد رضورة تحمــل املجتمــع الــدويل 
والقانونيــة  السياســية  مســؤولياته 
االنتخابــات  إجــراء  لضــان  واألخالقيــة 
اعتقــال  ومنــع  نتائجهــا،  والتــزام 

املرشحن.

عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  وكان 
قــد أصــدر يف 15 ينايــر/ كانــون الثــاين 
الجــاري، مرســوًما بشــأن مواعيــد إجــراء 
مراحــل،   3 عــىل  العامــة  االنتخابــات 
التريعيــة  االنتخابــات  تكــون  بحيــث 
 31 يف  والرئاســية  مايــو،   22 يف 
نتائــج  تعــد  أن  عــىل  متــوز،  يوليــو/ 
انتخابات املجلس التريعي املرحلة 
الوطنــي  تشــكيل املجلــس  األوىل يف 

الفلسطيني.
وتضمــن املرســوم اســتكال انتخابــات 
31 أغســطس/  الوطنــي يف  املجلــس 
"النظــام  وفــق  الحــايل،  العــام  مــن  آب 
األســاس ملنظمــة التحرير الفلســطينية 
تجــرى  بحيــث  الوطنيــة،  والتفاهــات 
حيثــا  الوطنــي  املجلــس  انتخابــات 

أمكن".
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املستدعي: محمد عبد العظيم خميس محمد الغالييني – غزة الزيتون بالقرب من 
مســجد -هويــة رقــم 911135911 -وكالؤه املحامــون/ محمــد مهنــا ومحمــد الســقا 

وهبة حجازي ومهند طافش ومراد وايف "مرشوع نقابة املحامني الفلسطينيني".
املستدعى ضده: طارق صائب سعيد الغالييني – غزة الزيتون بالقرب من 

املسلخ الجديد "وحاليا مقيم يف الضفة الغربية".
نوع الدعوى: إبطال سند لعدم وجود مقابل.

قيمة الدعوى: $1500 أي ألف وخمسامئة دوالر أمرييك.
مذكرة حضور 

القضية رقم 2019/1474
ا مبا أن املستدعي  إىل املستدعى ضده املذكور أعاله والذي يقيم خارج البالد حاليًّ
قــد أقــام عليــك قضيــة يطالبــك فيــه بإبطــال ســند ديــن واســتناًدا ملــا يدعيــه يف الئحــة 
دعــواه املحفــوظ لــك نســخة عنــه يف قلــم محكمــة صلــح غــزة لذلك يقتــي عليك أن 
تحــر إىل هــذه املحكمــة للــرد عــى االدعــاء املعــني النظــر لــه جلســة 2021/2/24 
كــام يقتــي عليــك ان تــودع لــدى قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريــري خــالل خمســة 
عــرش يــوم مــن تاريــخ تبلغــك هــذا اإلعــالن وأن ترســل نســخة إىل املســتدعي حســب 
عنوانه وليكن معلوًما لديك أنك إذا تخلفت عن الحضور يجوز للمستدعي أن يسري 

يف القضية ويجوز للمحكمة إصدار الحكم بحقك عى اعتبار أنك حارض.
تحريرا: 2020/8/13

رئيس قلم محكمة صلح غزة/ أ. أكرم أبو السبح
تنبيــه: إذا كنــت تســلم باالدعــاء يجــب عليــك أن تدفــع املــال املدعــى بــه 
إىل املحكمــة مــع مصاريــف الدعــوى اجتنابــا لتنفيــذ األمــر الــذي قــد يصــدر 

بحبسك أو بالحجز عى أموالك أو باألمرين معا.

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء 

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
يف الطلب رقم 2020/1144

 يف القضية رقم 2019/1474 

يف الدعوى رقم 2017/320
املســتدعي/ عبــد العزيــز برهــم عبــد العزيــز أبــو لطيفــة مــن ســكان عبســان 
الجديــدة هويــة -700106883 وكيــاله املحاميــان/ عبــد الله الفرا وحســني 

أبو لطيفة من خانيونس.
املســتدعى ضدهــا/ ســمرية برهــم عبــد العزيــز أبــو لطيفــة من ســكان عبســان 

الجديدة خلف الرتنس.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

عليــك  أقــام  قــد  املســتدعي  ان  مبــا  بعاليــه  املذكــورة  ضدهــا  املســتدعى  اىل 
الدعــوى رقــم 2017/320 اســتنادا اىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه املرفــق لــك 
نســخة منهــا ومــن مرفقاتهــا لــدى قلــم املحكمــة لذلك يقتي حضــورك اىل هذه 
املحكمــة خــالل خمســة عــرش يومــًا مــن تاريخ تبليغك بهــذه املذكرة كام يقتي 
ان تودع قلم املحكمة ردك التحريري خالل خمسة عرش يومًا من تاريخ تبليغك 
بهــذه املذكــرة علــام بانــه تحــدد لــه جلســة االربعــاء املوافــق 2021/3/10 لنظــر 
الدعوى وليكن معلوما لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي السري 

يف دعواه حسب األصول تحريرا يف 2021/1/26م.
رئيس قلم محكمة بداية خانيونس

دولة فلسطني
املجلس االعى للقضاء

لدى محكمة بداية خانيونس املوقرة
يف الطلب رقم 2021/40 املســتدعي/ محمد عليان عطية التلباين- دير البلح بجوار مســجد العودية 

هوية رقم 969965276 وكيله املحامي/ مصطفى أبو رقعة.
املســتدعى ضــده/ محمــد خليــل محمــد أبــو أســد- ديــر البلح شــارع االقىص 

)مجهول محل اإلقامة(.
نوع الدعوى/ حقوق ، قيمة الدعوى/ 284000 ش- مائتي وأربعة ومثانون ألف شيكل.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف القضية الحقوقية رقم 2020/28
يف الطلب الحقوقي رقم 2021/23

اىل املســتدعى ضــده املذكــور أعــاله مبــا ان املســتدعي قــد أقــام عليــك 
قضيــة حقوقيــة تحمــل الرقــم 2020/28 وموضوعهــا حقــوق لذلــك يقتــي 
تاريــخ  مــن  يومــًا  عــرش  خمســة  خــالل  املحكمــة  هــذه  اىل  الحضــور  عليــك 
ردك  املحكمــة  هــذه  قلــم  تــودع  أن  يقتــي  كــام  املذكــرة  هــذه  تبليغــك 
التحريري خالل خمسة عرش يومًا من تاريخ تبليغك هذه املذكرة علام انه 
قد تم تحديد جلسة يوم االربعاء املوافق 2021/2/17 للنظر يف الدعوى 
وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمســتدعي أن يســري 

يف دعواه حسب األصول تحريرا يف 2021/1/20م.
رئيس قلم محكمة بداية دير البلح
أ . محمد عاطف غزال

دولة فلسطني
محكمة بداية دير البلح

يف القضية الحقوقية رقم 2020/28
يف الطلب الحقوقي رقم 2021/23

رقــم  هويــة  النصــريات  ســكان  الصالحــي  نعــامن  عــادل  بــالل  املســتدعي/ 
803703537 وكيله املحامي/ عامد عوين مصبح.

املستدعى ضده/ مجدي جاد الله عبد الرؤوف الناجي )خارج البالد(.
رقــم  القضيــة  يف  الصــادر  الحكــم  عــى  الغــري  اعــرتاض  الدعــوى/  نــوع 

2019/148 بداية دير البلح.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف القضية الحقوقية رقم 2020/52

اىل املســتدعى ضــده املذكــور بعاليــه مبــا أن املســتدعي قــد أقــام عليــك وعــى اخــر 
دعــوى مدنيــة اســتنادا اىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه املــودع لــك نســخة منهــا ومــن 
مرفقاتهــا لــدى قلــم املحكمــة لذلــك يقتــي عليــك الحضــور اىل هــذه املحكمــة خــالل 
خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك بهــذه املذكــرة كــام يقتــي ان تــودع قلــم هــذه 
املحكمة ردك التحريري خالل خمسة عرش يومًا من تاريخ تبليغك هذه املذكرة علام 
انه قد تحدد جلسة االربعاء املوافق 2021/2/17 لنظر الدعوى وليكن معلوما لديك 

انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي ان يسري يف دعواه حسب األصول.
تحريرا يف 2021/1/25م.

رئيس قلم محكمة بداية دير البلح
أ . محمد غزال

دولة فلسطني
املجلس االعى للقضاء
محكمة بداية دير البلح

يف القضية رقم 2020/52
يف الطلب رقم 2021/30

فصائل المنظمة تعلن دعمها لنقابة المحامين وتطالب بالتراجع عن القرارات

تواُصـــل الفعاليـــات الرافضـــة قـــرارات عبـــاس بشـــأن القضـــاء

"صفحة سوداء" لم ُيغلق ملفها بعد
تحت بند "املخالفة السياسية".. السلطة تحاكم محرَّرين منذ 13 عاًما

أهايل شهداء 2014 يطالبون برصف 
رواتبهم قبل أي انتخابات مقبلة

غزة- جنني/ يحيى اليعقويب:
ســجون  مــن  محــررًا  عــرش  ثالثــة 
لالعتقــال  تعرضــوا  االحتــالل 
الســلطة  ســجون  يف  الســيايس 
يف  تســتمر  التــي  الفلســطينية 
عــى  عامــًا   )13( منــذ  محاكمتهــم 
"املخالفــة  بنــد  تحــت  التــوايل 
السياسية والخروج عى الرشعية".

هــذه  جلســات  عــدد  ووصــل 
املحاكــامت إىل )110( جلســات، 
تأجلــت  التــي  أمــس  آخرهــا  كان 
الضفــة  يف  القضــاة  إلرضاب  نظــرا 
الغربيــة، يف وقــت يتصــدر مشــهد 
الرشعيــات  وتجديــد  "االنتخابــات 
واملصالحة" دون تغيريات ملموسة 

عى األرض.
الســنة  وباقــي  لهــم  كان  "الصيــف 
يتجمــع  كلــامت  العامــة"..  لحياتنــا 
القهــر يف حروفهــا تخــرج مــن صــوت 
القــدس  جامعــة  يف  املحــارض 
املفتوحــة بجنــني د. محمــد الســيد 
)55 عاًمــا(، فلــم متر األعوام الثالثة 
جلســات  عــى  تقتــر  أو  عــرش 
محاكمــة، بــل تخللهــا اعتقــال لــدى 
أجهزة أمن الســلطة نحو تســع مرات 
االحتــالل  لــدى  أرس  ملــريت  إضافــة 
معهــا  تنغصــت  العامــني،  تجــاوزت 
كرامــة  فيهــا  يحــرتم  ومل  حياتــه 

املعلم.
بعــد أحــداث االنقســام الفلســطيني 
حملــة  الســلطة  أمــن  أجهــزة  شــنت 
تهــم  لهــم  ووجهــت  اعتقــاالت، 
ومخالفــة  حــامس  لحركــة  االنتــامء 
أحــد  الســيد  وكان  "الرشعيــة"، 

املعتقلني.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
التــوايل  عــى  الثــاين  لألســبوع 
عــدوان  شــهداء  أهــايل  يفــرتش 
ويلتحفــون  األرض  2014م 

يومــي  اعتصــام  يف  الســامء 
للمطالبة برف رواتب لهم قبيل 

إجراء أي انتخابات عامة.
الشــهداء  أهــايل  وشــدد 
مقــر  أمــام  أمــس  باعتصامهــم 
الشــهداء  أرس  رعايــة  مؤسســة 
حــل  أن  عــى  بغــزة،  والجرحــى 
ونيلهــم  الشــهداء  ذوي  مشــاكل 
يســتعمل  أال  يجــب  لحقوقهــم 
كورقــة دعايــة انتخابيــة ألي طــرف 
بتصعيــد  مهدديــن  األطــراف،  مــن 

خطواتهم االحتجاجية.
شــعارات  املعتصمــون  وردد 
تطالب بإعادة حقوقهم فوًرا ودون 
الفتــات  حملــوا  كــام  تأجيــل،  أي 
تطالــب بإنصافهــم ومنهــا: "أغيثوا 
و"اســتجيبوا  الشــهداء"  أرامــل 

آلهات أرامل الشهداء".
الحــاج وليــد أبــو طــري )والــد شــهيد 
رئيــس  دعــا  2014م(  عــدوان  يف 
لإليعــاز  عبــاس  محمــود  الســلطة 
بــرف  فــوًرا  املعنيــة  للجهــات 
2014م  شــهداء  أهــايل  رواتــب 
العمــل  عــن  عاطــل  "أنــا  قائــاًل:   ،
مــن  أربعــة  فيهــا  أرسة  وأعيــل 
خريجــي الجامعــات جميعهــم بــال 

عمل".
لقمــة  أتدبــر  "بالــكاد  وأضــاف: 
الديــون  أرهقتنــي  وقــد  العيــش 
خاصة يف ظل الوضع االقتصادي 
الصعب يف قطاع غزة، فأنا أعمل 
باليوميــة بــني الحــني واآلخــر وبأجــر 

زهيد".
الشــهيد  )أرملــة  عبيــد  بــرشى  أمــا 
كســابقها  فتعــاين  عبيــد(  عزمــي 
صعوبة يف تدبُّر أمور العيش  بعد 

"صفحة جديدة"
وقــال الســيد لصحيفــة "فلســطني": 
"اســتمر اعتقايل مدة أربعني يوًما؛ 
قبــل أن نجلــس مــع رؤســاء األجهــزة 
بدورهــم  الذيــن  بالضفــة  األمنيــة 
عرضــوا اتفاقيــة صلــح لفتــح صفحــة 
جديــدة، وكان االتفاق مع املحافظ 
اإلفــراج  وتــم  وقتهــا،  مــوىس  قــدورة 
عــن40 معتقــال، عقبــه أغلق امللف 

مبقتىض الصلح".
لكن يف عام 2009 أعادت محكمة 
امللــف  فتــح  جنــني  يف  البدايــة 
 13 ضــد  قضائيــة  دعــوى  ورفعــت 
وأكادمييــون  قضــاة  بينهــم  محــرًرا 

وموظفون.
الجلســات  "معظــم  الســيد:  وقــال 
لــك  باملامطلــة،  مصحوبــة  تتأجــل 
مضبوطــات  هنــاك  أن  تتخيــل  أن 
وعدونــا  أعــوام  ثالثــة  منــذ  مصــادرة 

بإعادتها دون تنفيذ ذلك".
الكــرى"  "الجنايــات  محكمــة  يف 
القضايــا  بأعــى  تختــص  التــي 
هــذه  ملــف  يوجــد  الجنائيــة، 
محكمــة  رفضــت  بعدمــا  القضيــة، 
لكونــه  ملفهــم  اســتقبال  البدايــة 
مضيًفــا:  صالحياتهــا"،  مــن  "ليــس 
حــوارات  يف  صوتنــا  إعــالء  "نريــد 
القاهــرة ألن قضيتنــا سياســية بحتــة 
الضفــة  يف  لهــا  مثيــل  يوجــد  وال 
الغربيــة وال أفــق إلنهائهــا، خاصــة أن 
هنــاك مئــات حــاالت االعتقــال عى 
التهمــة نفســها، التــي تنتهــي فلــامذا 
باملحاكــم  مفتوحــة  قضيتنــا  تبقــى 
يف  حــوار  أجــواء  وجــود  مــع  خاصــة 

االنتخابات؟".

"منــذ  وتقــول:  زوجهــا.  استشــهاد 
سبع سنوات ونحن نطالب بتوفري 
نســتطيع  بالــكاد  فنحــن  رواتبنــا، 

تدبُّر قوت أطفالنا اليومي".
أبنــاء  ســبعة  "أعيــل  وتضيــف: 
ثالثــة منهــم مــن طلبــة الجامعــات 
لتدبــري  النــاس؛  مــن  وأســتدين 
منــذ  معيــل  بــال  فنحــن  أمورهــم 

استشهاد زوجي".
شــهداء  ملــف  بحــل  وطالبــت 
2014م قبيــل إجــراء أي انتخابــات 

تلــك  لنتائــج  رهينــة  يرتكــوا  وأال 
يحــدث  "مــا  قائلــة:  االنتخابــات، 
ــا  نهائيًّ حــاًل  نريــد  ظلــم.  بحقنــا 
كانــت،  جهــة  أي  مــن  ملشــكلتنا 
فمصاريــف األبناء يف هذا الوقت 

باهظة".
أهــل  بــرشى  أكــدت  حــني  يف 
أن  أهــل  محمــد  الشــهيد  والــدة 
ينفــق  مــن  لهــا  يوجــد  ال  العائلــة 
نظــًرا  ابنهــا  استشــهاد  بعــد  عليهــا 
ألن شــقيقْيه عاطــالن عــن العمــل، 
ُينَصــف  أن  "املفــرتض  قائلــة: 
أهــايل الشــهداء بعــد التضحيــات 
التي قدموها وأال ترتكهم الســلطة 

يتوسلون الناس".
بالرئيــس  "املفــرتض  وأضافــت: 
قــادًرا عــى إعطــاء  مــا دام  عبــاس 
مســتحقاتهم،  الســلطة  موظفــي 
أن يعطينــا -نحن أهايل الشــهداء- 
ظــل  يف  مســتحقاتنا،  أيًضــا 
ألبنائنــا  عمــل  فــرص  وجــود  عــدم 
الخريجني وأن يكون ذلك قبل أي 

انتخابات قادمة".
صبحــي  محمــد  طالــب  بــدوره، 
بكــر )والــد أربعــة شــهداء وأربعــة 
أهــايل  رواتــب  بــرف  جرحــى( 
شــهداء 2014م كأقــل مــا يجــب 
تضحياتهــم  لقــاء  لهــم  ُيفعــل  أن 
مــن  الحــرب  لفاتــورة  ودفعهــم 

دمائهم.

ســنوات  أربــع  مــدار  "عــى  يقــول: 
حرمــت مــن قضــاء شــهر رمضــان بني 

أرسيت نتيجة اعتقايل املتكرر".
ترحيب مختلف

بعــد انتهــاء مــدة األربعــني يومــا مــن 
االعتقــال خلــف قضبــان أجهــزة أمــن 
الســلطة، اســتقبل قــايض محافظــة 
بطريقــة  فريحــات  محمــد  جنــني 
مــن  منــع  فقــد  مختلفــة،  ترحيــب 
الفــرتة  راتبــه يف  وقطــع  دوامــه  أداء 
بــني 2013-2008م، لكنــه كســب 
محكمــة  يف  رفعهــا  التــي  القضيــة 
دون  راتبــه  وأعيــد  العليــا  العــدل 
السامح له بالعودة ملامرسة عمله.
أجهــزة  هنــاك  أن  قصتــي  "ملخــص 
أمــن ترفــض أن أمــارس مهامي، عى 
الرغم من أين أعمل يف القضاء منذ 
ومــن  املــايض،  القــرن  تســعينيات 
املحاكــم الرشعيــة لقــايض طوبــاس 
الرشعــي، ثــم قــايض محكمة جنني، 
وإىل اليوم أرســل مراســالت لطلب 
الــدوام التــي بــاءت بالرفــض"، يقــول 

فريحات لصحيفة "فلسطني".
بحــد  القضيــة  "اســتمرار  وأضــاف: 
كل  يف  لنــا،  متاعــب  ســبب  ذاتهــا 
جلســة نقطــع مســافة 9 كيلومــرتات 
للوصــول للمحكمــة، كــام أن القضية 
ال تحــرك مكانهــا وال يحــدث تقــدم 

فيها".
وعى الرغم من أن فريحات وزمالءه 
خلفيــة  عــى  االحتــالل  اعتقلهــم 
واالجتامعــي،  الســيايس  نشــاطهم 
الســلطة  عنــد  كذلــك  اعتقــل  فإنــه 
حوكــم  التــي  نفســها  البنــود  عــى 

عليها لدى االحتالل.
المسار القانوني

مــن جانبــه يقــول محامي الدفاع عن 
القضية عبد الله زيد: إن "الظروف 
املســار  يف  تؤثــر  السياســية  
باألصــل  فهــم  للقضيــة،  القانــوين 

وقــال: "منــذ ذلــك الحــني ونحــن 
انتصــار  مــن  حقوقنــا  نتوســل 
رعايــة  مؤسســة  )رئيــس  الوزيــر 
التــي  والجرحــى(  الشــهداء  أرس 
مــت لنــا الوعــود الفارغة املرة  قدَّ
تلــو األخــرى رغم أن هذه حقوقنا 
التــي نــصَّ عليهــا دســتور منظمــة 

التحرير الفلسطينية".
الفصائــل  ــه  توجُّ "قبــل  وتابــع: 
بشــأن  للحــوار  للقاهــرة 
يوعــز  أن  يجــب  االنتخابــات، 
رواتبنــا  بــرف  عبــاس  الرئيــس 
ميــسَّ  لــن  أنــه  مــراًرا  أكــد  كــام 
تــويف  فقــد  الشــهداء،  برواتــب 
أرصفــة  عــى  ونحــن  منــا  عــدٌد 

الشوارع يطالبون بحقوقهم".
العــام  األمــني  بــنيَّ  جهتــه،  مــن 
للجنــة الوطنيــة ألهــايل الشــهداء 
ماهر بدوي أن االعتصام مستمر 
التــوايل  عــى  الثــاين  لألســبوع 
أهــايل  لحقــوق  االســتجابة  حتــى 
شــهداء عــدوان 2014م ورصف 
حــرب  شــهداء  أرس  مســتحقات 
2009-2008 وحرب 2012م.

وأكد بدوري لصحيفة فلسطني، 
أن اللجنــة الوطنيــة مصممــة عى 
مــن  بدمهــم  ضحــوا  مــن  إنصــاف 
أجل فلسطني قبل أي انتخابات.

وأضــاف: "يجــب أن يعيــش ذوو 
الشــهداء حيــاة كرميــة، ونطالــب 
رواتــب  بــرف  عبــاس  الرئيــس 
رواتــب  وإعــادة   2014 شــهداء 

أرس الشهداء املقطوعة".
خطــوات  لدينــا  "ســيكون  وتابــع: 
يتــم  مل  حــال  تصعيديــة 
االعتصــام  بدأنــا يف  االســتجابة. 
يف  للمبيــت  لألمــام  وســنلجأ 
إرضاب  يلحقهــا  وقــد  العــراء 
مصممــون  فنحــن  الطعــام،  عــن 
حــل  قبــل  انتخابــات  تجــري  أال 

مشكلتنا"، وفق تعبريه.

إعــادة  قبــل  عنهــم  وأفــرج  اعتقلــوا 
تأجلــت  ثــم  أخــرى،  مــرة  االعتقــال 
منهــا  ســبب،  مــن  ألكــر  القضيــة 

غياب القايض".
وأضــاف زيــد لصحيفة "فلســطني": 
"القانون الفلسطيني ينص عى أنه 
قانــوين،  بنــص  إال  ال توجــد جرميــة 
جرمــوا  القضيــة  هــذه  يف  لكنهــم 
أي  أن  كــام  القانــون،  قبــل  قضيــة 
إنســان توجــه لــه تهمــة يتــم التحقيق 
معــه بنــاء عــى األدلــة فإمــا يســتمر 

التوقيف وإما ُيطلق رساحه".
ويؤكــد أنــه ال توجــد مخالفــة قانونية 
وفــق  املحــررون  هــؤالء  ارتكبهــا 
املعطيــات التــي بــني يديــه، خاصــة 
أن التهمــة باالنتــامء لحركــة حــامس 

عام 2006، ليست جرمية.
مــن جانبــه عــد عضو لجنــة الحريات 
القضيــة  اســتمرار  عســاف  خليــل 
وأن  ينتهــي،  أن  يجــب  "إقصــاء" 
ســيادة  أجــل  مــن  الجميــع  يعمــل 
القانــون ورفــع الظلــم عن كل إنســان 

وحامية حرية الرأي والتعبري.
وقــال عســاف لصحيفــة "فلســطني" 
فيهــا  تــورط  "القضيــة سياســية،  إن 
القضــاء والقانــون، وتــم فيها تكييف 
سياســيني  متهمــني  عــى  القضيــة 
وهــذا  العامــة  النيابــة  طريــق  عــن 

التوريط مقصود".
تســتطع  مل  إذا  أنــه  عــى  وشــدد 
موضــوع  إنهــاء  القاهــرة  حــوارات 
فــإن  والتعبــري  الــرأي  انتهــاك حريــة 
نفســها  عــى  ســتحكم  اللقــاءات 

بالفشل.
وقفة للمحررين

 وكان عــدد مــن األرسى املحرريــن 
وقفــة  أمــس،  نظمــوا،  جنــني  يف 
مالحقتهــم  بوقــف  للمطالبــة 
ومحاكمتهم املتكررة أمام القضاء، 
يف  سياســية،  آراء  خلفيــة  عــى 

املصالحــة  عــن  الحديــث  ظــل 
واالنتخابات.

وطالــب القيــادي يف حركــة حــامس 
وصفــي قبهــا، الحكومــة يف رام اللــه 
والقضــاء الفلســطيني بوقف معاناة 
املحرريــن  األرسى  مــن  مجموعــة 
القضــاء  أمــام  يالحقــون  الذيــن 
عــى  عاًمــا   13 منــذ  الفلســطيني 

خلفية حالة االنقسام.
وشــدد قبهــا يف الوقفــة التضامنيــة 
أن  عــى  جنــني،  محكمــة  أمــام 
هــو  للقانــون  الحقيقــي  االنتهــاك 
عــرض هــؤالء األرسى عــى القضــاء 
السياســية  آرائهــم  خلفيــة  عــى 

وتعبريهم عن رأيهم.
للقانــون  "انتــر  قبهــا:  وقــال 
وأتضامــن  الفلســطيني  األســايس 
يحاكمــون  محــررا  أســريا   13 مــع 
قضايــا  عــى  ســنوات  عــدة  منــذ 
الــرأي  وحريــة  القانــون  يكفلهــا 
والتعبــري، حيــث العمــل الســيايس 

والتنظيمي".
ورأى قبهــا أن "مــا يجــري بحق هؤالء 
انتهــاك  هــو  املحرريــن  األرسى 
أن  بهــا  األصــل  جهــة  مــن  للقانــون، 

تكون راعية له".
بنــود  انتهــاك  "نرفــض  وأضــاف: 
القانــون األساســية وسياســة تكميــم 
يجــب  مواطًنــا   13 فهــؤالء  األفــواه، 
إنهــاء مأســاتهم، ويجــب أن نجســد 
أي  مــن  وحاميتهــا  القانــون  ســلطة 
أن  أراد  ومــن  حزبيــة،  تدخــالت 
تبعــات  فليتحمــل  القانــون  ينتهــك 

ذلك".
املتحاوريــن يف كل  "عــى  وتابــع: 
األماكــن ويف ظــل أجــواء املصالحــة 
هــؤالء،  معانــاة  إنهــاء  عــى  العمــل 
الحقيقيــة  التحتيــة  البنيــة  وتوفــري 
إلنجــاح املصالحة للتفرغ لالحتالل 

وجرامئه".

رام الله/ فلسطني:
نقابــات  وممثلــو  املحامــني،  مئــات  واصــل 
وأحــزاب ومؤسســات املجتمــع املــدين، أمــس، 
القضــاء األعــى  أمــام مقــر مجلــس  اعتصامهــم 
بالبــرية يف الضفــة الغربيــة املحتلــة؛ للمطالبــة 
رئيــس  أصدرهــا  التــي  بقانــون  القــرارات  بإلغــاء 
القضــاء،  بشــأن  أخــريا  عبــاس  الســلطة محمــود 
ووقــف تغــول الســلطة التنفيذيــة عــى الســلطة 

القضائية.
وأوضــح نقيــب املحامــني جــواد عبيــدات أنهــم 
االحتجاجــات،  مــن سلســلة  جــزءا  أمــس  نفــذوا 
مؤكــدا أنهــم ثابتــون عــى موقفهــم بالرتاجــع عن 

القرارات، و"تحقيق كامل مطالبنا".
"نحــن  الســلفيتي:  زينــب  املحاميــة  وقالــت 
أمــام خطــر حقيقــي عــى الشــعب بإلغــاء نتائــج 
االنتخابــات املرتقبــة يف حــال متــت، مــن خالل 

إعطــاء املحكمــة اإلدارية صالحية إلغاء نتائجها 
املحكمــة  بقــرار  والنقابــات  الرملــان  وحــل 
اإلداريــة، فحريــات النــاس مهــددة مــن املحكمة 

املشكلة من داخل السلطة التنفيذية".
"ال  العــوري:  مالــك  املحامــي  قــال  جهتــه  مــن 
لســيادة  ونعــم  بالقضــاء،  للمســاس  ال  وألــف 
القانــون ومبــدأ الفصــل بــني الســلطات، وال بــد 
للقانون أن يسود، ونرفض القرارات التي تسهم 
يف تغــول الســلطة التنفيذيــة تجــاه هــرم القضاء 

الفلسطيني".
فهــي  املحامــني،  نقابــة  لتهميــش  "ال  وأضــاف: 
ركيزة ملنظومة العدالة والدرع الحامية للعدالة 
والقضاء،  ومطلبنا أن منارس مهنتنا أمام قضاء 

نزيه ودون تدخالت".
النقابــة  أن  خليــل  جــارس  املحامــي  وأوضــح 
يف  التدخــالت  ألن  التغــول؛  بوقــف  تطالــب 

حديثــة  ليســت  سياســة  القضائيــة  الســلطة 
لوقــف  إســرتاتيجية  وضــع  ويجــب  العهــد، 
األهــداف  تحقيــق  حتــى  ومســتمرون  التغــول، 

ونحن موجودون حتى تحقيقها.
الجهــات  شــواهنة  عمــرو  املحامــي  وطالــب 
املختصــة بالرتاجــع عــن القــرارات بقانــون التــي 
ومســاس  الســلطات  باســتقالل  مســاس  هــي 

بالسيادة القانونية يف فلسطني.
واعتر املحامي أحمد الحروب أن املّطلع عى 
نصــوص القــرارات بقانــون يجــد أنــه تــم تفصيلها 
االنتقــايل"  املجلــس  رئيــس  "مقــاس  عــى 
كل  ومنحــه  بيــده،  الصالحيــات  وحــر  لجمــع 

االمتيازات.
وأعلنــت قــوى وفصائــل منظمــة التحريــر دعمهــا 
يف  الغربيــة،  الضفــة  يف  املحامــني  لنقابــة 
موقفها من القرارات بقانون واملراسيم الخاصة 

بالشأن القضايئ.
عــن  أمــس،  لهــا  بيــان  يف  الفصائــل  وأعربــت 
التداعيــات  مــن  الشــديدين  وحرصهــا  قلقهــا 
عــن  تنجــم  ســوف  التــي  الخطــرة  واالنعكاســات 
"باعتبارهــا  واملراســيم  بقانــون  القــرارات  تلــك 
متثــل انتهــاكا صارخا ألحكام القانون األســايس 
بــه  ورد  مــا  عــى  خطــًرا  واعتــداًء  الفلســطيني، 
مــن مبــادئ وقواعــد دســتورية أساســية راســخة، 
الســلطة  واســتقالل  الســلطات،  بــني  كالفصــل 

القضائية وسيادة القانون من جهة".
واعتــرت أنهــا تتناقــض مــع املعايــري واملبــادئ 
الدوليــة األساســية الصــادرة عــن األمــم املتحــدة 
القضائيــة،  الســلطة  باســتقالل  الصلــة  ذات 
"وهو ما ســيعكس نفســه ســلبيا عى مصداقية 
النظام الســيايس الفلســطيني، وعى مســتقبل 
حقــوق  وحالــة  العامــة،  والحريــات  الحقــوق 

اإلنسان يف دولة فلسطني عموما".
بقانــون  القــرارات  بإلغــاء  املطالبــة  إن  وقالــت 
بالشــأن  العالقــة  ذات  الرئاســية  واملراســيم 
ــا وملًحــا، ال ســيام  القضــايئ أصبــح أمــًرا رضوريًّ
الترشيعيــة  االنتخابــات  موعــد  تحديــد  بعــد 
إجــراء  وعــدم  املقبــل،  أيــار  مايــو/   22 بتاريــخ 
القضائيــة  الســلطة  قانــون  عــى  تعديــالت  أي 
واســتمرار   ،2002 لســنة   )1( رقــم  الســاري 

العمل مبوجبه.
االســتعداد  ظــل  يف  أنــه  الفصائــل  وأضافــت 
والتوجه إلجراء االنتخابات الترشيعية والرئاسية 
واملجلــس الوطنــي، فوجئنــا بإصــدار القــرارات 
صــدرت  التــي  الرئاســية،  واملراســيم  بقانــون 
املــايض،  األول  كانــون  ديســمر/   30 بتاريــخ 
واملنشــورة  القضــايئ،  بالشــأن  واملتعلقــة 
 22 رقــم  املمتــاز  بعددهــا  الرســمية  بالجريــدة 

بتاريخ 11 يناير/ كانون الثاين الجاري.
نقابــة  ملجلــس  الشــجاع"  "املوقــف  ومّثنــت 
إلصــدار  الرافــض  العامــة  وهيئتهــا  املحامــني 
الرئاســية،  واملراســيم  بقانــون  القــرارات  تلــك 
مؤكــدة تضامنهــا الكامــل مــع النقابــة وتأييدهــا 
ملطالبهــا املحقــة والعادلــة واملتمثلــة بالرتاجــع 
عنهــا وإلغائهــا فــورا؛ لعــدم توافــر وانطبــاق حالــة 

الرورة التي تستوجب إصدارها.
لــكل  املطلــق"  "دعمهــا  الفصائــل  أكــدت  كــام 
الخطــوات والفعاليــات االحتجاجيــة املتواصلــة 
املحامــني،  نقابــة  مجلــس  أعلنهــا  التــي 
فيهــا،  الفاعلــة  للمشــاركة  التــام  واالســتعداد 
داعيــة إىل توســيع دائــرة الضغــط واإلســناد يف 
هــذه املعركــة املصريية، بالتنســيق والتشــبيك 
والنقابــات  املــدين،  املجتمــع  مؤسســات  مــع 

املهنية واالتحادات الشعبية.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

الوطنــي  الحــوار  ليــس معــزوًل عــن  الغربيــة وقطــاع غــزة،  يف الضفــة 
املرتقــب للفصائــل الفلســطينية يف القاهــرة يــوم 5 فرباير 2021م،  
وقــد بــات واضًحــا أن اللجنــة مضطــرة للتعامل مع الظروف السياســية 
والتخصــي،  الفنــي  أدائهــا  يف  تؤثــر  بالــرورة  التــي  الفلســطينية 
وهــو مــا أكــده رئيــس اللجنــة د. حنــا نــارص يف مؤمتــره الصحفــي يف 
16 ينايــر 2021م عقــب إعــام املرســوم الرئــايس تحديــد مواعيــد 
الوطنــي،  املجلــس  وانتخابــات  والرئاســية  الترشيعيــة  النتخابــات 
وللتذكــر إن اإلرشاف عــى انتخابــات املجلــس الوطنــي ليســت مــن 

صاحيات لجنة النتخابات املركزية.
ا  من املهم أن يدرك الجميع أنه ل أحد ضد النتخابات، ل فلسطينيًّ
ــا، ل املواطــن الفلســطيني يرفضهــا ول الفصائــل  ــا ول دوليًّ ول عربيًّ
ترغب يف عرقلتها، ولكن هناك اشرتاطات سلبية من األطراف التي 
ل تريــد للمواطــن الفلســطيني أن يختــار بحريــة عــى أســاس الربنامج 
الوطنــي والطمــوح الســيايس، ومثــة مــن يحــاول أن يشــيطن الفصائــل 
واضــح  غــر  الفلســطيني  املشــهد  وكأن  "املســتقلني"،  ملصلحــة 
ا، أو أن "املســتقلني" غــر معلومــة انتامءاتهــم السياســية أو  سياســيًّ
الفكريــة لــدى املواطــن، أو أن وطيــس "الدعايــة النتخابيــة" ســيبقي 

ا! مستوًرا لن يكشفه أو مخفى لن يفضحه سياسيًّ
تحييــد  يف  ترغــب  الفصائــل  ول  الفصائــل  تجــاوز  ميكنــه  أحــد  ل 
برنامجــه  وفــق  النتائــج  أفضــل  لتحقيــق  يتنافــس  فــكلٌّ  املســتقلني، 
الفلســطيني،  الناخــب  عــى  ســيعرضه  الــذي  والوطنــي  الســيايس 
يحــرتم  أن  الجميــع  وعــى  ســتنترص،  التــي  هــي  الشــعبية  فــاإلرادة 

النتائج.

ا عندمــا تطفــو مثــل هــذه الســلوكيات عــى الســطح  مــن املؤســف جــدًّ
كلــام حــّك الكــوز يف جــرة النتخابات أو ما يشــبهها من مغانم سياســية 

أو غر سياسية.
عــن  البعــد  كل  بعيــدة  الفلســطيني  شــعبنا  كرامــة  تبقــى  أن  ينبغــي 
التجاذبــات والخصومــات السياســية يــا ســيادة الرئيــس، وينبغــي أكــر 
أن تتحــى باملســؤولية بدرجــة أكــرب مــام هــي عليــه، وارصف نظــًرا عــن 
الحاشــية التــي تلفــك والتــي تقتــات عى معاناة شــعبنا الكريم، ارصف 
ويتقاذفــون  النــاس  مبصالــح  يتاعبــون  الذيــن  السياســة  تّجــار  عنــك 

أرزاقهم ميمنة وميرسة!
ل أظن أن رئيًسا مّر عى مدار التاريخ يكون سيًفا عى شعبه وموظفيه 
واألرسى  والجرحــى  الشــهداء  ذوي  مــن  التضحيــات  قــّدم  مــن  وعــى 

القابلة للمشاركة أو التقاسم يف القرار، كل ذلك أدى إىل حدوث 
خــاف كبــر انتهــى بوصــف عرفــات أيب مــازن بأنــه كــرزاي فلســطني 
)نســبة ايل حامــد كــرزاي رئيــس أفغانســتان عقــب الغــزو األمرييك( 
ومــن ثــم اضطــرار أبــو مــازن إىل تقديــم اســتقالته، التــي قبلــت مــن 
عرفات با أدىن تردد يف سبتمرب 2003م، ومل يكن قد مىض عى 
تــويل محمــود عبــاس للمنصــب إل ســتة أشــهر فقــط، لُيعــني أحمــد 
قريــع خلًفــا لــه، وقــد فهم قريع الدرس فســاير الرئيس عرفات، وكان 
لــه طــوع ميينــه، إل مــن بعــض الهنــات التــي قــد تحــدث يف أي عمــل 

مشرتك، لكنها مل تكن تؤثر يف انسجام العاقة بني الرجلني.
شــاءت األقــدار أن ينتهــي أجــل الرئيــس عرفــات يف نوفمــرب مــن عــام 
2004م، ليتوىل أبو مازن رئاســة اللجنة التنفيذية يف العام نفســه 
خلفــًا لعرفــات، ومــن ثــم رئاســة الســلطة يف عــام 2005، ليجمع يف 

يده رئاسة السلطة، ورئاسة املنظمة، ورئاسة حركة فتح.
أبقى أبو مازن عى أحمد قريع رئيًسا للوزراء، ولكن أحمد قريع مل 
يكــن طوًعــا ليمينــه كــام كان لعرفــات، فــام يعطــى لعرفــات ل يعطــى 
لسواه، فكيف إذا كان قريع قريًنا أو نظًرا أليب مازن؟ فطالب قريع 
بصاحياتــه كاملــة، تلــك التــي كان قــد طالــب بهــا محمــود عبــاس 
لنفســه عندمــا كان رئيســا للــوزراء، ولســان حالــه يقــول: قــد كفيتنــا 
القــول يــا أبــا مــازن، ومل يــدِر أن أبــا مــازن ذاك مل يعــد هــو ذاتــه أبــو 
مــازن الرئيــس، فرفــض أبــو مــازن طبعــا، ومتســك بالصاحيــات التي 
متســك بهــا ســلفه أبــو عــامر، وبقيــت األمــور بــني أخــذ ورد، حتــى 
انقلبــت األمــور رأســا عــى عقب بفــوز حركة حامس يف النتخابات 
هنيــة  إســامعيل  برئاســة  العــارشة  الحكومــة  وتشــكيل  الترشيعيــة، 
رئيس املكتب الســيايس لحركة حامس، األمر الذي أدى إىل طفو 
الخافات الكامنة بني رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة عى السطح، 
وما كانت تسرته وحدة التنظيم فضحه اختاف األيديولوجيا، ومل 
الرئاســة  بــني  الخافــات  فاشــتعلت  للمــداراة،  مجــال  هنــاك  يعــد 
والحكومة حتى وصلت إىل حد النقسام، ثم أصبحت الحكومات 

بقرارات أحادية، وهي التي متتلك صاحيات متكنها من إلغاء نتائج 
كل العمليــة النتخابيــة، أيًضــا عــدم تشــكيل محكمــة النتخابات يعد 
مفجــًرا متعــدد املراحــل، فهــي املخولــة البت يف الطعــون النتخابية 
التــي ل تخلــو منهــا عمليــة انتخابيــة حتــى يف أرقــى الدميقراطيــات 
بالعــامل، وغــر ذلــك العديد من عمليــات الحامية والتأمني والتنفيذ 

بني غزة والضفة.
وكلٌّ متفق عى وجود ملفات انتخابية كبرة بحاجة ملعالجة وطنية 
بــني الفرقــاء لضــامن الوصــول إىل يــوم القرتاع يف 22 مايو 2021م، 
ُيَعــد  مل  إن  تحييدهــا،  وأهميــة  الدســتورية  املحكمــة  ملــف  منهــا 
تشــكيلها عــى أســس مهنيــة وتوافقيــة، وملــف مشــاركة املقدســيني 
مبا متثله القدس من املعنى السيايس عاصمة للدولة الفلسطينية، 
وملــف األمــن والحاميــة الــذي يســتند إىل توافقــات فصائلية رصيحة 
تعطي الحق الكامل لعمل األمن يف غزة والضفة وفق الوضع الحايل 
أن  شــك  ول  2007م،  عــام  الفلســطيني  النقســام  منــذ  واملســتمر 
تشــكيل لجنــة النتخابــات ميثــل ضابًطــا ملســار انتخــايب طويــل مــن 
التدقيــق يف الطعــون التــي عــادة مــا تكــون بــاآللف قبــل يــوم القــرتاع 

وبعده وفًقا للنظام النتخايب الفلسطيني.
عــى  توافــق  عنــه  ســينتج  القاهــرة  يف  الوطنــي  الحــوار  أن  صحيــح 
شــكل  إىل  بالــرورة  ســيفيض  لكنــه  النتخابيــة،  العمليــة  تفاصيــل 

"التحالفات النتخابية" لتشكيل القوائم النتخابية بني الفصائل.
الجهد الفني للجنة الذي تقوم به لجنة النتخابات املركزية من إعداد 
قوائــم الناخبــني واملرشــحني وآليــات الرقابــة الداخليــة والخارجيــة، 
إضافــة إىل التنســيق لتكامــل األدوار مــع الجهــات اإلداريــة واألمنيــة 

النتخابــات  إجــراء  عــدم  مــن  الجميــع  عنهــا  يعــرب  التــي  املخــاوف 
كلهــا  الوطنــي  املجلــس  انتخابــات  وكــذا  الرئاســية  أو  الترشيعيــة 
عليهــا  والشــواهد  كثــرة  النتخــايب  املســار  فمفجــرات  حقيقيــة، 
متعــددة، فقــد شــهدنا ســابًقا عــدة مــرات تعطــل النتخابــات وتفجــر 
مســارها بنــاء عــى طلــب ورقــة ضامنــات مكتوبة مليئة بالشــرتاطات 
التعجيزيــة، أو نتيجــة تشــكيل رئيــس الســلطة املحكمــة الدســتورية 

تلويــح الرئيــس عبــاس امُلبّطــن أو امُلعلــن برفــع العقوبــات عــن أهــايل 
غــر  وتــرصف  مشــني  ســلوك  هــو  وتشــديدها،  تثبيتهــا  أو  غــزة  قطــاع 
مقبــول وغــر مســؤول، ودليــل جديــد عــى أن قــرار الحصــار والعقوبــات 
بيــد رئيــس الســلطة الفلســطينية، وهــذا يشء مؤســف وقديــم يتجــدد 

وقت الحاجة.
منذ متى بات شعبنا الفلسطيني سلعة لانتخابات يا سيادة الرئيس؟ 
ومنــذ متــى بــات عــرشات اآللف مــن املقطوعــة رواتبهــم ومخصصاتهم 
مــن املوظفــني املغلــوب عــى أمرهــم ومــن أهــايل الشــهداء األكــرم منــا 
جميعــا ومــن ذوي األرسى والجرحــى، منــذ متــى باتــوا رهاًنــا مقبوضــة 
تتحكــم فيهــم حســب املزاجــات وحالــة الروقان، وكأنهم ســلعة رخيصة 

يف سوق للعبيد؟

فرتة حكم اإلدارة العربية املرصية لقطاع غزة.
 كان القانون األسايس قبل التعديل األول يف عام 2003م يكرس 
النظــام الرئــايس لســلطة حكــم ذايت محــدود الصاحيــات، وكانــت 
الســلطة التنفيذيــة كلهــا مجموعــة بيــد رئيــس الســلطة، فهــو الــذي 
يعــني الــوزراء، وهــو الــذي يقيلهــم، ويقبــل اســتقالتهم، وهو كذلك 
لنيــل  الترشيعــي  املجلــس  عــى  الحكومــي  التشــكيل  يعــرض  مــن 
الثقــة، وهــو الــذي يــرأس مجلــس الــوزراء، وكانــت جميــع القــرارات 
التنفيذية توقع باسمه بوصفه رئيًسا للسلطة الوطنية الفلسطينية.

إلزاحــة  محاولــة  ويف  كبــر،  دويل  ضغــط  وبعــد   2003 عــام  يف 
الرئيــس عرفــات عــن املشــهد بعــد فشــل مفاوضات كامــب ديفيد، 
عــدل املجلــس الترشيعــي القانون األســايس –يعدل بأغلبية ثلثي 
أعضــاء املجلــس- واســتحدث منصب رئيــس وزراء، وأنيط به مهمة 
التنفيذيــة  الســلطة  وأصبحــت  الــوزراء،  مجلــس  ورئاســة  تشــكيل 
ومجلــس  الرئيــس  بــني  موزعــة  والصاحيــات  الــرأس،  ثنائيــة  لدينــا 
الــوزراء، طبعــا مل يستســلم الرئيــس عرفــات ملحاولــة النقــاب هذه 
عــى صاحياتــه، وكان يتصــور أنــه باملوافقــة عــى التعديــل ميكــن 
أن يحنــي رأســه للعاصفــة، لكنــه ل يستســلم، وســيعني رئيــس وزراء 
يكــون مجــرد تابــع ليــس لــه مــن الســلطة يشء، وعــى هــذا األســاس 
ُعــنيِّ محمــود عبــاس رئيًســا للــوزراء، وهــو املعــروف بســمته الهــادئ 
غــر املشــاكس، الــذي ينفــذ التعليــامت دون مناقشــة، عاوة عى 
أنــه عــراب مــرشوع الســام منــذ البدايــة، ومل يكــن لــه تاريــخ مشــهود 
يف الكفاح املسلح، هذه الصفات هي ما جعلته أفضل الخيارات 

أمام أيب عامر رحمه الله ليعينه يف منصب رئيس الوزراء.
إل أن ريــاح أيب مــازن جــاءت مبــا ل تشــتهي أبــدا ســفينة عرفــات، 
وأظهــر أبــو مــازن وجًهــا غــر مألــوف أليب عــامر مل يعهــده فيــه قــط، 
وتشــبث  يشء،  األمــر  مــن  لــه  ليــس  تابــع  مجــرد  يكــون  أن  ورفــض 
بصاحياتــه التــي أعطاهــا لــه القانــون األســايس املســتحدث، األمــر 
الذي مل يستســغه عرفات، وهو املعروف بشــخصيته الطاغية غر 

ليحــدد  2002م،  عــام  يف  الفلســطيني  األســايس  القانــون  صــدر 
شكل نظام الحكم يف السلطة الوطنية الفلسطينية، التي تشكلت 
عقــب اتفــاق أوســلو الــذي ُوّقــع يف عــام 1993، ومبوجبــه تكونــت 
هــذه  وبقيــت  1994م،  عــام  يف  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة 
السلطة تحكم باإلرادة املنفردة للرئيس أبو عامر رحمه الله، الذي 
كان ميــارس ســلطة الترشيــع إضافــة إىل ســلطة التنفيــذ، يف حــني 
عملت السلطة القضائية مبوجب القوانني التي كانت سارية إبان 

قبــل  مــا  إىل  لتعــود  النتخابــات  تخــرس  لــن  حــامس  أن  املؤكــد  مــن 
الكبــر يف  التحــول  مــن  عاًمــا   14 لتتجــاوز  فتــح  تفــوز  ولــن  2006م 
ا  موازيــن القــوة الداخليــة واإلقليميــة، إن الفصيلــني األكــرب فلســطينيًّ
يدرســان شــكل مــن الرشاكــة النتخابيــة مينــح كاًّ منهــام طــوق نجــاة 
للخــروج مــن حالــة النقســام، حركــة فتــح برئاســة أيب مــازن تريد قامئة 
داخليــة،  انتخابيــة  مهــددات  لتتجــاوز  حــامس  حركــة  مــع  مشــرتكة 
باملقابــل حركــة حــامس منهــا مــن يريــد القامئــة املشــرتكة ليضمــن 
وصــول قطــار النتخابــات الدميقراطــي إىل يــوم القــرتاع بســام، وإل 

فقد ل نصل إىل محطة النتخابات الرئاسية ثم املجلس الوطني.
حتــى إن حركــة الجهــاد اإلســامي التــي كانــت تعــارض املشــاركة يف 
النتخابــات الترشيعيــة ســنوات طويلــة أصبحــت تــدرك أن الطمــوح 
يف املجلس الوطني يجب أن مير عرب مســار الترشيعي ثم الرئاســة 
مقاربــات  وفــق  الترشيعــي  انتخابــات  متريــر  يجــب  وبذلــك  فقــط، 
ذاتيــة ووطنيــة تتجــاوز عقــدة "ســقف أوســلو” وتحديــات وزن الكتلــة 
التصويتية، إىل رجاحة الرشاكة الوطنية التي قد متنح الحركة رجحة 

وطنية انتخابية، تحديًدا من حركة حامس.
ليــس أحــد مضطــرًّا للتنبــؤ بحتميــة نجــاح النتخابات مــن عدمها، لكن 
مــا يجــب الرتكيــز عليــه هــو أن الخــروج مــن حالــة "الفــوىض الوطنيــة" 
ميــر عــرب نفــق النتخابــات، وأن مصطلــح "تجديد الرشعيات" ل قيمة 
له أمام حاجة الشــعب الفلســطيني إىل إعادة بناء النظام الســيايس 
الحتــال  الوطنيــة يف مواجهــة  الرشاكــة  أســاس  عــى  الفلســطيني 
اإلرسائييل الذي يعمل ليل نهار من أجل زيادة الضغط عى القضية 

الفلسطينية، ويدعم التحديات الخارجية واملهددات الداخلية.

واملبعدين.
إن كان لك انتقام ســيايس، فليكن بعيًدا عن معاناة الناس والتاعب 
بها، فهذا لعمرك خلق ذميم، ل ينبغي لك أن تنزل إىل ذاك املستوى 

الذي يشّجعك عليه حاشيتك الذميمة.
نريد انتخابات اليوم وليس غًدا، ولكن عى قواعد الحرتام املتبادل، 
والتوافــق الوطنــي، والهــدوء الســيايس، نريــد انتخابــات رشيفــة نزيهــة 

ات السوداء. بعيدة عن التلويحات والعقوبات والترسيبات والنيَّ
متعّطشون لنتخابات يقبل بها الجميع، انتخاباٌت تحمل رسالة السام 
واألمان لشعبنا الفلسطيني الكريم، وتجرّم الحتال وعنرصيته ومتّهد 
إىل طــرده مــن أرضنــا الفلســطينية. فأهــًا وســهًا بالنتخابــات، وليقــل 

شعبنا الفلسطيني كلمته وليقبل بها الجميع.

التي ُشكلت بعد ذلك دون ثقة ورقابة الربملان، مجرد أدوات تنفذ 
الربنامــج الســيايس واإلداري للرئيــس، وكان وصفهــا املحبــب أليب 

مازن هو )حكومة الرئيس( .
ما سبق كان رسدية محزنة للتساوق مع ضغط خارجي ظن البعض 
البيــت  بــاب  فتــح  كان مبكانــة  ولكنــه  للعاصفــة،  انحنــاء  مجــرد  أنــه 
للغريــب الــذي دخــل فيــه فأفســده، ومــا زال الشــعب الفلســطيني 

يعاين مرارة هذا التنازع حتى يومنا هذا.
اليوم الشعب الفلسطيني مقبل عى انتخابات عى أساس النظام 
النسبي الكامل، األمر الذي يؤسس لربملان فسيفسايئ التشكيل، 
وعليه فإن الحكومة التي ســتنتج عنه بالرورة هي حكومة ائتاف 
طبيعــة  ألن  للرئيــس،  تابعــة  حكومــة  تكــون  ألن  مجــال  ول  وطنــي، 
الئتافــات الحكوميــة مرشوطــة بتوافــق أحــزاب مختلفــة يف الفكــر 
والربامــج عــى برنامــج ســيايس واقتصــادي واجتامعــي معــني، قــد 
ينســجم يف بعضــه ويختلــف يف البعــض اآلخــر مــع برنامــج الرئيــس، 
األمــر الــذي ل يســوغ للرئيــس الدعــاء كــام تعودنــا أن الحكومــة هــي 
لــكل  داعــي  فــا  وإل  تعليامتــه،  تنفيــذ  وتلتــزم  الرئيــس،  حكومــة 
عاجــًا إىل  يدعــو  أمــر  وهــذا  تشــكيلها،  عــى  الحزبيــة  التوافقــات 
اتخــاذ مــا يلــزم لفــك التداخــل بــني صاحيــات الرئيــس وصاحيــات 
الحكومــة، مبــا يضمــن الســتقرار الســيايس، وإنهــاء الخــاف القائــم 
منــذ عــام 2003م بعــد التعديــل األول للقانــون األســايس، وذلــك 
حتــى تســر ســفينة التوافــق بســام، وهــذه املســألة تســتوجب مــن 
املجلــس الترشيعــي القــادم، رضورة وضــع هــذه القضيــة )كنقطــة 
مــن نقــاط عديــدة يحتــاج القانــون األســايس إىل التعديــل فيهــا ل 
يتســع املقــام للتعــرض لهــا( عــى بســاط البحــث كأولويــة وطنيــة 
لتعديــل القانــون األســايس، مبــا يضمــن مراعــاة التطــور الســيايس، 
ا، فلم  ا، ويكرس وجودها عمليًّ ومبا يؤسس ملرحلة الدولة دستوريًّ
يعــد القانــون األســايس بشــكله الحــايل، ول بالظــروف التــي واكبــت 

صياغته مناسًبا لحكم املرحلة املقبلة.

مالمح التدافع الداخيل وحتمية التحالفات االنتخابية

الناس ليسوا رِهاًنا مقبوضة يا سيادة الرئيس!

فك االشتباك بني الرئيس والحكومة

د. ناجي شكري الظاظا 
 أكاديمي ومحلل سيايس

المستشار/ أسامة سعد

ال أحد يمكنه تجاوز الفصائل وال الفصائل 
ترغب في تحييد المستقلين، فكلٌّ يتنافس 

لتحقيق أفضل النتائج وفق برنامجه 
السياسي والوطني الذي سيعرضه على 

الناخب الفلسطيني، فاإلرادة الشعبية هي 
التي ستنتصر، وعلى الجميع أن يحترم النتائج.

اليوم الشعب الفلسطيني مقبل على 
انتخابات على أساس النظام النسبي الكامل، 

األمر الذي يؤسس لبرلمان فسيفسائي 
التشكيل، وعليه فإن الحكومة التي ستنتج 
عنه بالضرورة هي حكومة ائتالف وطني، 
وال مجال ألن تكون حكومة تابعة للرئيس

إسماعيل الثوابتة
إعالمي وكاتب فلسطيين

نريد انتخابات اليوم وليس غًدا، ولكن على 
قواعد االحترام المتبادل، والتوافق الوطني، 

والهدوء السياسي، نريد انتخابات شريفة نزيهة 
بعيدة عن التلويحات والعقوبات والتسريبات 

ات السوداء. والنيَّ
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إعالن بيع باملزاد العلني يف القضية رقم 2018/4871 
أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة غــزة يف  نعلــن للعمــوم 
القضية التنفيذية رقم 2018/4871 لبيع شــقة ســكنية عظم مســاحتها 170م2 
تقريبــا يف الســدة فــوق املحــات باتجــاه جنــويب رشقــي وهي ضمن عامرة ســكنية 
مقامة عىل أرض القســيمة رقم 35 من القطعة رقم 702 أرايض غزة الدرج وتقع 

عىل شارع فلسطني مقابل مدرسة القاهرة االساسية )عامرة القاهرة(.
فعــىل مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور اىل دائــرة تنفيــذ محكمــة 
بداية غزة يف أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمني 
بواقــع %10 مــن قيمــة التخمــني وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال عــىل نفقــة 
يــوم  مــن  صباحــًا  التاســعة  الســاعة  ســينعقد  املــزاد  بــأن  علــاًم  املشــري، 

الخميس بتاريخ 2021/2/25.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

حرر يف 2021/1/26م.

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ

إعالن
تعلــن اللجنــة املحليــة للتنظيــم والبنــاء يف بلديــة جباليــا النزلــة بــأن الســيد/ 
محمــد عيــد عــي أبــو رشــود والســيد/ نــارص محمد عيد أبو رشــود قد تقدم 
التــي ميلكهــا مبســاحة  بنــاء عــىل قطعــة األرض  للبلديــة لرخيــص  بطلــب 
)360م( مبوجــب ســندات ملكيــة مــن القســائم أرقــام )8/7( مــن القطعــة 

)756( أرايض جباليا تل الزعر ضمن نفوذ بلدية جباليا النزلة.
فعــىل كل مــن لــه حــق االعــراض عــىل ذلــك أن يتقــدم باعــراض اىل لجنــة 
التنظيــم املحليــة يف بلديــة جباليــا خال أوقات الدوام الرســمي وملدة 15 
يومــا مــن تاريــخ هــذا االعــان ويف أوقــات الــدوام الرســمي ولــن يلتفــت الي 

اعراض بعد ذلك.
بلدية جباليا النزلة

إعالن للعموم
ذ.م.م  العامــة  للتجــارة  متيلــز  يونايتــد  رشكــة  ان  الــركات  مراقــب  يعلــن 
وميثلها السيد/ مازن أحمد حبيش رئيس هيئة املديرين ووكيله املحامي 
األستاذ/ أحمد خميس املرصي واملسجلة لدينا تحت رقم 563140193 
الرئيــس مــن  2005/9/18م تقدمــت بطلــب لتغيــر مركــز الركــة  بتاريــخ 
)شــامل غــزة- جباليــا شــارع صــاح الديــن( اىل )غــزة شــارع الجــاء- مفــرق 

الزهارنة عامرة النملة(.
تحريرا يف 2020/11/1م.

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني

االدارة العامة للركات 
مراقب الركات قامئة رشوط البيع

القضيــة  ملــف  عــىل  االطــاع  وبعــد  التنفيــذ  قــايض  الســيد  قــرار  عــىل  بنــاء 
التنفيذية 2016/9333 واملتكونة فيام بني طالبة التنفيذ/ سمحة محمود 
محمــد رشاب واملنفــذ ضــده/ زهــر جمعــة محمــد الرفايت وآخريــن والقضية 

املقامة لتنفيذ سند عريف بقيمة )4000$( .
بتاريخ 2019/11/27 تم إخطار املنفذ ضده بإخطار تنفيذ الحكم حسب األصول.

بتاريــخ 2020/8/9 تــم إيقــاع الحجــز التنفيــذي عــىل العــامرة الواقعــة يف 
القســيمة رقــم )623( القطعــة رقــم )978( أرايض غــزة واملكونــة مــن بــدروم 
وخمس طوابق متكررة ويحد العامرة من الناحية الرقية شارع 4 مر رمي 
ومــن الغــرب منــزل ابــو كــرش والشــامل عائلــة منصــور والجنــوب عائلــة زيديــة 
وهــي خلــف ضبــان لألجهــزة الكهربائيــة حيــث مســاحة االرض التــي تقــع أمــام 

املنزل 250م2 ومساحة االرض بالكامل خمسامئة مر.
بتاريخ 2020/12/29 تم وضع يد مأمور التنفيذ عىل العامرة املحجوزة.

تم تثمني سعر األرض بقيمة 500*350 دينار= 175000 دينار أردين.
وتم تثمني البناء 1250مر مربع *60 دينار اردين = 75000 دينار اردين.

أي ان املجموع االجاميل 250000 دينار أردين.
الخميــس  يــوم  لذلــك  املحــددة  الجلســة  يف  اعراضــات  أي  نظــر  وســيتم 
املوافــق 2021/2/18 فعــىل مــن لديــه أي اعــراض عــىل البيع أن يتقدم له 
لدائــرة التنفيــذ يف مواعيــد الــدوام الرســمي حتــى موعــد أقصــاه يــوم اإلثنــني 

املوافق 2021/2/15، حرر يف 2021/1/18
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة

أ. رامي صلوحة 

دولة فلسطني
املجلس االعىل للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ

املســتدعي/ مصطفــى ســلامن محمــد أبــو محســن- مــن رفــح البلــد ويحمــل 
هوية رقم 909360901 وكاؤه املحامون/ مراد نعيم وايف ومحمد سليم 
الســقا ومحمــد مهنــا وهبــة حجــازي ومهنــد طافــش – مروع تحســني وصول 

الفئات الهشة للعدالة نقابة املحامني رفح - أوريدو 0567033703
املستدعى ضده/ بال محمد خليل اليازوري – من رفح وحاليًا مسافر خارج الباد

نوع الدعوى: حقوق/ مطالبة مالية.
قيمة الدعوى 780 دينار أردين

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف القضية الحقوقية رقم 572 / 2020

إىل املســتدعى ضــده/ بــال محمــد خليــل اليــازوري وحاليــًا مســافر خــارج 
وايف  نعيــم  مــراد  املحامــون/  وكاؤه  بواســطة  املســتدعي  أن  مبــا  البــاد، 
ومحمــد الســقا ومحمــد مهنــا وهبــة حجــازي ومهنــد طافــش، قــد أقــام عليــك 
دعــوى يطالبــك فيهــا )مطالبــة ماليــة( لــذا يقتــي عليــك الحضــور لقلم هذه 
املحكمــة لتســجيل حضــورك والــرد عــىل الدعــوى حســب األصــول. وليكــن 
معلومًا لديك أنه تعني النظر يف هذه الدعوى يوم الثاثاء 2021/2/16م 

واذا تخلفت عن الحضور سوف يتم السر بحقك باعتبارك حارض.
صدر بتاريخ: 2021/1/26م 

رئيس قلم محكمة صلح رفح
أ .أكرم محمد أبو طعيمة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة صلح رفح
يف الطلب رقم 15 / 2020

يف القضية رقم 572 / 2020

غزة/ أدهم الريف:
عــادت الديــون تراكــم مجــدًدا عــىل الصياديــن 
الحصــار  اســتمرار  مــع  تزامًنــا  الفلســطينيني 
اإلرسائيــي عــىل قطــاع الصيــد منــذ 15 عاًمــا، 
متعــددة  النتهــاكات  الصيــادون  فيهــا  تعــرض 
بحريــة  يــد  عــىل  البحــر  عــرض  يف  وبشــعة 

االحتال.
ومل تْســَلم قــوارب الصيــد ومعــدات الصياديــن 
القصــف  فطالهــا  االحتــال،  انتهــاكات  مــن 
والتخريب واملصادرة، واالستهداف املبارش، 
غيــار  قطــع  إىل  بحاجــة  جعلهــم  األمــر  وهــذا 
وأدوات جديــدة دون أن يتمكنــوا مــن تســديد 
مثنها للتجار وأصحاب ورش النجارة والحدادة 

املنترة يف غزة.
دولــة  خصصــت   ،2015 نيســان  أبريــل/  ويف 
قطــر مبلــغ مليــون وســبعمئة ألــف دوالر لســداد 
مــا  وهــو  غــزة،  قطــاع  3 آالف صيــاد يف  ديــون 

املراكمــة  الديــون  إجــاميل  مــن   70% يعــادل 
عليهم، آنذاك.

والحًقا تراكمت ديون أخرى عىل فئة الصيادين 
يف إثر وقوعهم فريسة بني انتهاكات االحتال 
مــن جهــة، والحصــار اإلرسائيــي املســتمر مــن 
جهة أخرى، وبات ذلك يشكل عبًئا كبًرا عىل 
آالف  بـــ4  جميًعــا  عددهــم  ويقــدر  الصياديــن، 

صياد.
)يطــل  غــزة  قطــاع  شــاطئ  أمــام  تســر  وعندمــا 
عىل ساحل البحر األبيض املتوسط بطول 40 
كيلومــًرا( ستشــاهد قــوارب الصيد املصفوفة 
بجــوار بعضهــا يف مناطــق متفرقــة، لكــن هــذه 
القــوارب غــر صالحــة مبــا يكفــي إلعالــة صيــاد 
صيــد  ســوى  دخــل  مصــدر  لهــم  ليــس  وأرستــه 
األســامك.ويلجأ صيــادون إىل رشكات وتجــار 
محليــني، لصيانــة قواربهــم التي تتعرض للتلف 
الصيــد وإمــا بســبب  العمــل يف  أثنــاء  إمــا يف 

يوجــد  إذ  البحــري،  الصيــد  وأدوات  معــدات 
غــزة  قطــاع  عــدة يف  وورشــات صيانــة  رشكات 
البالــغ مســاحته 365 كيلومــًرا مربًعــا، بتعــداد 

سكاين يفوق مليوين نسمة.
وذكر أن العديد من الصيادين يلجؤون للركة 
لــراء معــدات وأدوات رضوريــة جــًدا بالنســبة 
إليهــم، غــر أنهــم يف أحيــان كثــرة ال ميلكــون 
إىل  ذلــك  فيضطرهــم  املعــدات،  هــذه  مثــن 
الحصول عليها عىل أن تســجل ضمن الديون، 
ن الصياد نفسه من سداد قيمتها  إىل حني متكُّ
مــام يصطــاده مــن أســامك ويبيعهــا يف الســوق 

املحي.
مــاذا  نعلــم  ال  مرحلــة  إىل  وصلنــا  وأضــاف: 
عــىل  املراكمــة  الديــون  بشــأن  فيهــا  ســنفعل 
هــؤالء  مطالبــة  باســتطاعتنا  وليــس  الصياديــن، 
ليــس  ألنــه  كاملــة  الديــون  بســداد  الصياديــن 

بإمكانهم ذلك.

مــرور زمــن طويــل عليهــا، وإمــا بســبب إطــاق 
ــة االحتــال نــران رشاشــاتها صــوب  زوارق بحِريَّ

هذه القوارب، ما يسبب أعطااًل كبرة فيها.
لبيــع  محليــة  رشكــة  مديــر  هنيــة  جربيــل  وقــال 
تجــارة  إن  األســامك:  صيــد  ومعــدات  أدوات 
أحوالهــا  بأســوأ  مُتــرُّ  الصيــد  وأدوات  معــدات 
ســلطات  ومنــع  الحصــار  اســتمرار  بســبب 
االحتال دخول 90 باملئة من هذه املعدات.
وأوضــح هنيــة لصحيفــة "فلســطني" أن القامئــة 
التــي متنــع ســلطات االحتــال دخولهــا إىل غــزة 
وِقطــع  الصيــد،  قــوارب  لتصنيــع  مــوادَّ  تشــمل 
املحــي  الســوق  مــن  مفقــودة  رضوريــة،  غيــار 
منــذ ســنوات. وأضــاف أن حــال تجــارة معــدات 
ا،  ســلبيًّ رنــا  تأثَّ وقــد  كامــل،  انهيــار  يف  الصيــد 
وتراكمــت ديــون كبــرة عــىل الصياديــن تفــوق 

قيمتها نصف مليون دوالر.
ورشكة هنية ليست الوحيدة العاملة يف تجارة 

وقبــل ســنوات قدمــت قطــر منحة مالية لســداد 
لصالــح  الصياديــن  عــىل  املراكمــة  الديــون 
التجــار، لكــن بعدهــا تراكمــت ديــون أكــرب مــن 
التي ُدفعت، وفق ما يقول تاجر أدوات الصيد 
خليل أبو هديشة، من سكان معسكر الشاطئ 
غرب محافظة غزة.وأوضح أبو هديشة لصحيفة 
الصياديــن  عــىل  الديــون  قيمــة  أن  "فلســطني" 
تفــوق 30 ألــف دوالر، تراكمــت يف الســنوات 
الصياديــن  ظــروف  تــردي  بســبب  األخــرة 
"حيــاة  إن  األســامك.وأضاف:  صيــد  وتراجــع 
الصيــد كلهــا َدْيــن يف َدْيــن"، وبــات غالبيتهــم ال 
يســتطيعون ســداد الديــون املراكمــة عليهــم، 
وبالكاد قادرون عىل توفر قوت يومهم، وهذا 
ة االحتال  كله بســبب اســتمرار انتهاكات َبحِريَّ
بحــق الصيادين.وتابــع: مل يعــد هنــاك إمكانيــة 
ملنح الصياد معدات مقابل عدم مثنها كامًا، 

حتى ال تراكم الديون أكرث فأكرث.

ديون مستحقة
التعاونيــة  التوفيــق  جمعيــة  مديــر  وقــال 
الحصــار  إن  بكــر:  هشــام  األســامك  لصيــد 
اإلرسائيــي املفــروض عــىل قطــاع الصيــد بغــزة 
وجعلهــم  الصياديــن  عــىل  ســلبية  آثــاًرا  ألحــق 
مديونــني لجهــات متعددة.وبــنيَّ بكــر لصحيفــة 
ديــون  لديهــا  التوفيــق  جمعيــة  أن  "فلســطني" 
مســتحقة عــىل الصياديــن تفــوق قيمتهــا 200 
عــىل  تراكمــت  أخــرى  وديــون  دوالر،  ألــف 
والحــدادة  الصيانــة  الصياديــن ألصحــاب ورش 
أيًضا.وتحدثــت  البنكيــة  والقــروض  والفيــرب، 
"فلســطني" مــع عــدة صياديــن، أبــدوا حاجتهــم 
م لغــزة،  الشــديدة إىل أي منحــة ممكــن أن ُتقــدَّ
وتســاهم يف ســداد جــزٍء من الديــون املراكمة 
إن مل يكن كلها، كام جرى يف سنوات سابقة، 
يف ظــل تــردي ظروفهــم واســتمرار االنتهــاكات 

اإلرسائيلية بحقهم.

»الحكم املحيل« تبحث مع 
"اتحاد الصنــاعات" سبـــل 
حامية املنتجات الوطنية

غزة/ فلسطني:
اتحــاد  مــن  وفــد  مــع  أبــو راس،  الحكــم املحــي م.أحمــد  وزارة  بحــث وكيــل 
املنتجــات  حاميــة  ســبل  واملعدنيــة"  والهندســية  "اإلنشــائية  الصناعــات 
الوطنيــة وأهميــة اعتامدها ضمن املشــاريع التــي تنفذها الوزارة والبلديات، 
والعمــل عــىل توحيــد رســوم الراخيــص لــدى كل البلديات وإعــادة النظر يف 
لة.جــاء ذلــك يف لقــاء انعقــد أمــس مبدينــة غــزة،  قيمــة رســوم الحــرف املحصَّ
ضم نافذ أبو كميل نائب رئيس اتحاد الصناعات اإلنشــائية، محمد املنيس 
رئيس اتحاد الصناعات الهندســية واملعدنية، فريد زقوت املدير التنفيذي 
التحــاد الصناعــات اإلنشــائية، ســمر القصــاص اتحــاد الصناعــات الهندســية 
واملعدنية، هيثم الزيتونية من اتحاد الصناعات الهندســية واملعدنية.وأكد 
وفد اتحاد الصناعات يف اللقاء، رضورة تقديم تسهيات وخصومات لقطاع 
تتحمــل  أن هــذه املنشــآت  البلديــات، وخاصــة  لــدى  اإلنشــائية  الصناعــات 

رسوًما سنوية متعددة لدى كل الوزارات والجهات ذات العاقة.
أجــل  مــن  والبلديــات  املحــي  الحكــم  وزارة  تدخــل  رضورة  إىل  وأشــاروا 
ها مناطق صناعية مع  تخصيص املناطق الحدودية عىل الخط الرقي وعدَّ
تقديم كل الخدمات والدعم الازم لها من خال الحكومة والجهات املانحة 
ومســاندتها  صمودهــا  دعــم  وجــوب  عــىل  شــددوا  تطويرها.كــام  أجــل  مــن 
لكونهــا تتحمــل كل األعبــاء والتبعــات يف االعتــداءات اإلرسائيليــة عــىل قطــاع 
غــزة بســبب وجودهــا عــىل الحــدود الرقيــة للقطاع.مــن جهته، أكــد أبو راس 
أهمية دور وزارة الحكم املحي بالراكة مع القطاع الخاص يف تيسر أمور 
الركات واملصانع لدى الهيئات املحلية.وأبدى ترحيًبا كبًرا القراحاتهم، 
ووعــد مبتابعتهــا مــع البلديات.كذلــك وعد أبو راس بالتواصل والتنســيق مع 
رئيــس االتحــاد وأعضــاء مجلــس اإلدارة مــن أجــل بــذل كل الجهــود ملســاعدة 
ومساندة هذا القطاع املهم والذي يشكل الركيزة األساسية للبناء والتطوير.

غزة/ فلسطني:
اســتعدادها إلطــاق  أمــس،  الزراعــة،  وزارة  أعلنــت 
خدماتهــا اإللكرونيــة للحصــول عــىل "إذن اســتراد 
ا.وذكــر م.إيــاد أبــو منديــل، مديــر  وتصديــر" إلكرونيًّ
وحدة تكنولوجيا املعلومات، أن الوزارة يف طريقها 
"أذونــات  عــىل  الحصــول  خدمــة  بتشــغيل  للبــدء 
االســتراد والتصديــر" إلكرونيــا، الفتــا إىل أن هــذه 
الخدمــة التــي تقــدم ألول مــرة ســوف يكــون لهــا األثــر 
االســتراد  أذونــات  عــىل  الحصــول  لتســهيل  الكبــر 
والتصدير.وأضــاف أنهــا توفــر الوقــت والجهــد عــىل 
الخدمــة  هــذه  طريــق  وعــن  واملســتوردين،  التجــار 
يســتطيع التاجــر الحصــول عــىل اإلذن يف أي وقــت 
الرســوم  ودفــع  وخارجــه،  غــزة  قطــاع  داخــل  ومــكان 

إلكرونيا.
تحديد مساحات زراعة الخضراوات 

من جهة ثانية أطلقت وزارة الزراعة خطتها لتحديد 

املســاحات املــوىص بزراعتهــا مــن الخضــار الرئيســة 
يف قطاع غزة للعروة الربيعية 2021م.

ومنــع  املــزارع،  حاميــة  إىل  الــوزارة  خطــة  وتهــدف 
يف  التــوازن  مــن  حالــة  وضــامن  للخســارة،  تعرضــه 
االكتفــاء  مفهــوم  يحقــق  مبــا  املحــي،  الســوق 
الجــودة. وزيــادة  الخضــار  أصنــاف  وتنويــع  الــذايت، 
وتعقــد اإلدارة العامــة لإلرشــاد بالــوزارة بالتعــاون مــع 
مديريــات الزراعــة سلســلة مــن اللقــاءات املبــارشة 
مــع املزارعــني يف محافظــات القطاع كافــة، لتحديد 
تلــك املســاحات.ونظم أول اللقــاءات يف محافظــة 
غــزة، وذلــك إلْطــاع املزارعــني عىل تفاصيــل الخطة 
تركــز  حيــث  الواقــع،  أرض  عــىل  تطبيقهــا  وســبل 
عــىل توعيتهــم وإرشــادهم وتنبيههــم إىل املخاطــر 
الزراعــة  وزارة  بخطــة  االلتــزام  عــدم  عنــد  املتوقعــة 
مــن  املزروعــة  املحاصيــل  مســاحات  لتحديــد 

الخضار.

غزة/ فلسطني:
أكــد رئيــس بلديــة غــزة د.يحيــى الــراج أهميــة تعزيــز 
التعــاون والتنســيق مــع القطــاع الخــاص، لدفــع عجلــة 
املســتدامة،  التنميــة  وتحقيــق  املحليــة،  التنميــة 
واملدينــة  املواطــن  تخــدم  تنمويــة  مشــاريع  وتنفيــذ 
إدارة  مجلــس  مــع  لقــاء  يف  ذلــك  جــاء  بهــا.  وترتقــي 
برئاســة  والغــاز  البــرول  رشكات  أصحــاب  جمعيــة 
أحمــد الحلــو، ُعقــد يف مكتــب رئيــس البلديــة باملقــر 
التعــاون  تعزيــز  فيــه  وتــم  فلســطني،  مبيــدان  الرئيــس 
إن  الــراج  والجمعية.وقــال  البلديــة  بــني  والتنســيق 
عقبــات  أي  وتذليــل  املحــي  االقتصــاد  عجلــة  دفــع 
أمــام تطــوره يتطلبــان تعزيــز التعاون والتنســيق مع كل 

املؤسسات املحلية يف املدينة وخلق فرص جديدة 
تساهم يف تطور املدينة والرقي بها. وناقش الطرفان 
الســلبي  واألثــر  املدينــة،  يف  االقتصاديــة  األوضــاع 
القطــاع  تواجــه  التــي  واملصاعــب  كورونــا،  لجائحــة 
الخــاص، وســبل توحيــد جهــود املؤسســات املختلفة 
مبــا  الخــاص  القطــاع  معامــات  لتســهيل  والبلديــات 

يعود بالنفع عىل املواطن واملدينة.
مشــركة  لجنــة  تشــكيل  ســبل  الطرفــان  بحــث  كــام 
البــرول  ملحطــات  الازمــة  الراخيــص  منــح  لتســهيل 
والغــاز وفقــًا لألنظمــة املتبعــة. واتفــق الطرفــان عــىل 
أمــام  العقبــات  لتذليــل  والتنســيق  التعــاون  تعزيــز 

رشكات أصحاب محطات البرول والغاز.

انتهاكات واعتقاالت وقتل في ُعرض البحر

ديون الصيــاديــن ترتاكـــم  نتيجــة استمــرار حصــار قطـــاع الصيــــد

نيويورك/ وكاالت:
لألمــم  العــام  األمــني  قــال 
املتحــدة، أنطونيــو غوتريــش إن 
وبــاء  مــن جــراء تداعيــات  العــامل 
فــروس كورونــا، دخــل يف أســوأ 
عــام  املئــة  يف  اقتصاديــة  أزمــة 

املاضية.
جــدول  يف  أدرجــت  كلمــة  ويف 
يف  دافــوس،  منتــدى  أعــامل 
موقع املنظمة اإللكروين، لفت 
غوتريــش إىل أنــه ميكــن وصــف 
هــي  واحــدة  بكلمــة  اليــوم  عــامل 

"الهشاشة".
"تــويف  الصــدد:  هــذا  يف  وقــال 
أكرث من مليوين شخص )بسبب 
أزمــة  أســوأ  يف  ونحــن  الوبــاء(، 
اقتصادية منذ مائة عام"، مشرا 
مشــكات  كشــف  الوبــاء  أن  إىل 
املســاواة  عــدم  مثــل  عامليــة، 
وعــدم  والبلــدان،  البــر  بــني 
اســتقرار "أزمــات املنــاخ والتنــوع 

البيولوجي".
"دخــول  أن  غوتريــش  ورأى 
يــؤدي  الطبيعــة"  ضــد  الحــرب 
إىل أن الطبيعــة توجــه لنــا "رضبــة 
للحــوار  العــامل  داعيــا  الــرد"، 

والتعاون يف هذا املجال.
الشــأن: "الحكومــات  بهــذا  وقــال 
والقطــاع  الدوليــة  واملنظــامت 
املــدين  واملجتمــع  الخــاص 

واملدن يجب أن تعمل معا".
لألمــم  العــام  األمــني  ورأى 

املتحــدة أن لــدى العــامل يف عام 
2021 فرصــة فريــدة الســتخدام 

التعــايف مــن الوبــاء "لانتقال من 
حالة الهشاشة إىل املتانة".

114 مليون عاطل عن العمل

منظمــة  قالــت  ثانيــة،  جهــة  مــن 
لألمــم  التابعــة  الدوليــة،  العمــل 
املتحــدة، إن 114 مليــون عامــل 
العاطلــني  صفــوف  إىل  انضمــوا 
بســبب القيــود املرتبطــة بتفيش 

وباء كورونا.
تقريرهــا  يف  املنظمــة،  وأكــدت 
كورونــا  أزمــة  بشــأن  الســابع 
املــايض،  آذار/مــارس  منــذ 
مــن  املئــة  يف   8.8 حــوايل  أن 
ســاعات العمــل العامليــة ُفقــدت 
جائحــة  بســبب  املــايض  العــام 
نحــو  يعــادل  مــا  أو  كوفيــد19-، 
ســاعات  عــدد  أضعــاف  أربعــة 
العمــل التــي خرهــا العــامل يف 
أثنــاء األزمــة املالية لعام 2009، 
لكــن توجــد "عامات أولية" عىل 

التعايف.
 ،2019 عــام  مــع  وباملقارنــة 
العمــل  ســاعات  خســائر  فــإن 
مليــون   255 حــوايل  تعــادل 
وشــملت  كامــل  بــدوام  وظيفــة 
عامــل  مليــون   114 انضــامم 
إىل صفــوف العاطلــني وأولئــك 
ســاعات  انخفضــت  الذيــن 
عملهــم بســبب القيود املرتبطة 
بالجائحــة، وهــو رقــم "مل يســبق 

له مثيل".
وقالت املنظمة: "هذه الخسائر 
الضخمــة نتــج عنهــا هبوط بنســبة 
العــامل  دخــل  يف  باملئــة   8.3

حول العامل )قبل إدراج إجراءات 
 3.7 يعــادل  مبــا  الدعــم(، 
باملئــة   4.4 أو  تريليونــات دوالر 
اإلجــاميل  املحــي  الناتــج  مــن 

العاملي".
املديــر  رايــدر  جــاي  وأبلــغ 
الدوليــة  العمــل  ملنظمــة  العــام 
األزمــة  هــي  "هــذه  الصحفيــني: 
يف  للعاملــة  شــدة  األكــرث 
يف  الكبــر  الكســاد  منــذ  العــامل 
املــايض.  القــرن  ثاثينيــات 
األزمــة  مــن  بكثــر  أكــرب  وأثرهــا 

املالية العاملية لعام 2009".
أن  "يســعدين  قائــا:  وأضــاف 
أقول إنه توجد أنباء جيدة نســبيا 
نــرى  أننــا  وهــي  هــذا  كل  يف 
عامــات مبدئية عــىل التعايف.. 
هــذه العامــات هشــة وهــي غــر 
متجانســة  غــر  واآلفــاق  مؤكــدة 

بشكل ملحوظ".
أن  املتوقــع  مــن  إن  رايــد  وقــال 
تكون هناك املزيد من الخســائر 
العــام  هــذا  العمــل  ســاعات  يف 

ورمبا العام القادم.
العمــل  منظمــة  بيانــات  وتظهــر 
والعــامل  النســاء  أن  الدوليــة 
يف  تأثــرا  األكــرث  كانــوا  الشــبان 
حــني أن القطاعــات األكرث ترضرا 
كانت السياحة وخدمات الغذاء 
والتجزئة والصناعات التحويلية.

"النقد" توفر السيولة 
النقدية بعملة الدينار األردين 

يف السوق املحيل
رام الله/ فلسطني:

أعلنــت ســلطة النقــد، أمــس، ضــخ مــا يزيد عىل 50 مليون دينــار أردين نقًدا 
ا يف السوق املحي يف األسابيع الثاثة األخرة. إضافيًّ

ويــأيت هــذا التدخــل مــن ســلطة النقــد لتلبيــة االرتفــاع يف الطلــب عىل عملة 
بهــا  تقــدم  التــي  الشــكاوى  وملعالجــة  األخــرة،  الفــرة  يف  األردين  الدينــار 
العديــد مــن املواطنــني عــن تخفيــض املصــارف ســقف الســحوبات النقديــة 
بعملــة الدينــار. وبينــت ســلطة النقــد أن الســيولة النقدية ُضخت يف الســوق 
املحــي عــرب فــروع املصــارف ورشكات الرصافــة العاملــة يف كل محافظــات 

الضفة الغربية وقطاع غزة.

"منظمة العمل": 114 مليون عامل فقدوا وظائفهم بسبب كورونا
غوترييش: العـــالـــم مير بأســـوأ 
أزمـــة اقتصاديـــة منذ مئــــة عـــام

وتطلق خطة لتحديد مساحات زراعة الخضراوات الرئيسة
الزراعــة تستعــد إلطـالق خدماتهـا 

اإللكرتونية لـ"أذونات االسترياد والتصديـر"

في لقائه "أصحاب شركات البترول"
الرساج يؤكد حرص بلدية غـــزة 

عـــىل دعــم القطــــاع الخـــــاص 
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املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/56(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
محمــود إبراهيــم نظــر مهنــا من ســكان غــزة هوية رقــم 901382879 بصفته 
وكيال عن: عبد النعيم محمد حافظ أبو راس وعبد املجيد محمد حافظ أبو 

راس وخديجة محمد حافظ أبو راس 
مبوجب وكالة رقم: 2019/2607 الصادرة عن غزة 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف
القطعة 666 القسيمة 40 املدينة غزة الدرج 

العامــة  اإلدارة  إىل  باعرتاضــه  التقــدم  عليــه  الشــأن  بهــذا  اعــرتاض  أي  لــه  فمــن   
لأرايض والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
تبــن  فتــح املعاملــة. ويف حــال  إجــراءات  البــدء يف  يتــم  وبخــالف ذلــك ســوف 
إشكاليات يف الوكالة أو وفاة املوكل أو أحد املوكلن يتحمل الوكيل املسؤولية 

الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 2021/1/26م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/57(

يعلن للعموم انه تقدم لإدارة العامة لأرايض والعقارات بغزة السيد: 
1.اروى خليل مصطفى أبو شعبان من سكان غزة هوية رقم 410652325 

2.روضة رضوان عبد الوهاب أبو شعبان من سكان غزة هوية رقم 804004885

بصفتــه وكيــال عــن: احمــد محمــد تيســر درويــش الســويس واحمــد يونــس 
صالح مشتهى وإسامعيل محمد حسن عزام وحاكم عادل سعدي أبو دالل 
وعيل داود كامل العيش وماجد حسونة احمد عابد ومحمد سليم مسعود 

أبو راس ونضال حسان غزال حامدة ونضال صالح محمد املرصي 
مبوجب وكالة رقم: 732 / 2021 الصادرة عن غزة

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف
القطعة 2306 القسيمة 1 املدينة أبو مدين

العامــة  اإلدارة  إىل  باعرتاضــه  التقــدم  عليــه  الشــأن  بهــذا  اعــرتاض  أي  لــه  فمــن   
لأرايض والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
تبــن  فتــح املعاملــة. ويف حــال  إجــراءات  البــدء يف  يتــم  ذلــك ســوف  وبخــالف 
إشكاليات يف الوكالة أو وفاة املوكل أو أحد املوكلن يتحمل الوكيل املسؤولية 

الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 2021/1/26م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

إعـــــالن صادر عن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
باملصادقة عىل املخطط التفصييل للشارع رقم )1926(

منطقة تنظيم - غزة 
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

للعمــوم  غــزة  مبحافظــات  املــدن  وتنظيــم  لأبنيــة  املركزيــة  اللجنــة  تعلــن 
2020/11/11م  بتاريــخ  2020/17 املنعقــدة  رقــم  قــررت بجلســتها  أنهــا 
التصديــق النهــايئ عــىل املخطــط التفصيــيل ملســار الشــارع رقــم )1926( 
بعــرض )4( مــرت دون ارتــداد واملحصــور بــن الشــارع رقــم )8000( والشــارع 
 )715( رقــم  القطعــة  مــن   )28-27( رقــم  بالقســائم  واملــار   )2565( رقــم 

والقسيمة رقم )1( من القطعة رقم )717(.
الســابق ايداعــه لالعــرتاض مبوجــب االعــالن الصــادر عــن اللجنــة املركزيــة 

والذي نرش يف جريدة االيام بتاريخ 2020/2/13.
كــام قــررت اللجنــة املركزيــة وضــع هــذا املــرشوع موضــع التنفيــذ بعــد مــرور 
خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ نــرش هــذا االعــالن يف الجريــدة الرســمية ويف 

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

اللجنة املركزية لالبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني 
وزارة

الحكــــم املحلــــي

إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية لدى اإلدارة 
العامة ألمالك الحكومة

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم بتاريــخ 2020/10/19 لــإدارة العامــة ألمــالك الحكومــة 
الســيدة/ عطــاف مصلــح عــزو أبــو خليفــة وتحمــل هويــة رقــم/ 900877895 لنقــل 
ملكية ما مساحته )121م2( املقسم )D-25( جزء من القسيمة )74( من القطعة 
)975( مــرشوع حــي النزلــة مــن اســم/ ســيادة الحاكــم العــام إىل اســمها والتــي آلــت 

إليهــا بالــرشاء مــن الســيد/ نــادي عبــد أحمــد أبــو خليفــة والتــي آلت إليــه بالرشاء من 
السيد/ نايف محمود عيىس بدير املتعاقد عىل املقسم زمن االحتالل يف حينه، 
فمــن لــه اعــرتاض عــىل نقــل ملكيــة وتســجيل مــا مســاحته )121م2( املقســم )-25
D( جــزء مــن القســيمة )74( مــن القطعــة )975( حســب الرفــع املســاحي والخارطــة 
إىل  العــام  الحاكــم  ســيادة  اســم/  مــن  العامــة  املســاحة  مــن  الصــادرة  املســاحية 
السيدة/ عطاف مصلح عزو أبو خليفة التقدم باعرتاض إىل اإلدارة العامة ألمالك 
الحكومــة يف ســلطة األرايض خــالل مــدة أقصاهــا 15 يوًمــا مــن تاريــخ اإلعــالن وإال 

سيتم السر  يف إجراءات املعاملة ونقل امللكية حسب األصول.
التاريخ: 2021/1/26م

م. حسن جواد الرسحي
مدير عام أمالك الحكومة 

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة 

موسكو/ وكاالت: 
الواليــات  عــودة  أن  أمــس،  روســيا  ت  عــدَّ
رضوريــة  النــووي  االتفــاق  إىل  املتحــدة 
الحــرتام إيــران التزاماتهــا يف إطــاره، داعيــًة 
مع طهران إىل "إنقاذ" هذا االتفاق املهم.

ســرغي  الــرويس  الخارجيــة  وزيــر  وأوضــح 
اإليــراين  نظــره  اســتقباله  لــدى  الفــروف 
تعــود  أن   )..( "نأمــل  ظريــف  جــواد  محمــد 
الواليات املتحدة إىل احرتام كامل وشامل 
الصلــة  ذات  الــدويل  األمــن  مجلــس  لقــرار 
لتوفــر ظــروف عــودة إيــران إىل احــرتام كل 

التزاماتها يف إطار االتفاق النووي".
وأكد الوزير الرويس أن "القضية املطروحة 
جــدا راهنــا هــي إنقاذ )االتفــاق( ونحن، مثل 
التــام  تنفيــذه  إىل  العــودة  نتمنــى  إيــران، 

والكامل".
عــىل  موســكو  ظريــف  شــكر  جانبــه  مــن 
انســحاب  بعــد  االتفــاق  إلنقــاذ  جهودهــا 
مبوقــف  وأشــاد  منــه  املتحــدة  الواليــات 
حيــال  مببــادئ"  وامللتــزم  "البنــاء  موســكو 

االتفاق.
وحــدة  عــىل  الحفــاظ  إىل  ظريــف  ودعــا 
أجــل  "مــن  وطهــران  موســكو  بــن  املوقــف 

املشــرتكة  الشــاملة  التحــرك  خطــة  إنقــاذ 
مــن املخاطــر واملخــاوف التــي نجمــت يف 
مــن  املتحــدة  الواليــات  انســحاب  أعقــاب 

هذه الخطة".
التحــرك  بخطــة  املعــروف  االتفــاق  وأبــرم 
بــن   2015 العــام  املشــرتكة  الشــاملة 
وروســيا  املتحــدة  الواليــات  والصــن  إيــران 

وبريطانيا وفرنسا وأملانيا.
ونــص االتفــاق عىل تخفيف العقوبات عىل 
مــن  بالحــد  طهــران  قيــام  مقابــل  يف  إيــران 
طموحاتهــا النوويــة وضامنات بعدم ســعيها 

لحيازة قنبلة نووية.
وتعــرض االتفــاق لرضبة قوية بعد انســحاب 
منــه يف  ترامــب  دونالــد  االمــريك  الرئيــس 
2018، وطلبــه مــن املســؤولن إعادة فرض 

عقوبــات صارمــة عــىل طهران ضمن سياســة 
"ضغوط قصوى" انتهجتها إدارته.

احــرتام  عــن   2019 منــذ  إيــران  وتوقفــت 
االتفــاق  هــذا  مبوجــب  التزاماتهــا  غالبيــة 
مؤكدة يف الوقت ذاته أن أغراض برنامجها 

النووي مدنية فقط.
وأحيــا انتخــاب بايــدن اآلمــال باحتــامل انقاذ 
إعــادة  يريــد  أنــه  بايــدن  ويؤكــد  االتفــاق. 

الواليات املتحدة إىل االتفاق لكنه يشرتط 
مسبقا احرتام طهران التزاماتها.

برفــع  اإليرانيــون  يطالــب  املقابــل  يف 
واشــنطن  واحــرتام  األمركيــة  العقوبــات 

إللتزاماتها.
عــىل  إن  أمــس،  الفرنســية  الرئاســة  وقالــت 
إيــران التوقــف عــن "أي "اســتفزاز" والعــودة 
التزاماتهــا. وشــدد مستشــار  إىل "احــرتام" 
يف قــرص اإلليزيــه خــالل تبــادل مــع جمعيــة 
الصحافــة الدبلوماســية الفرنســية "إن كانــوا 
جدين بشأن املفاوضات وإن أرادوا التزام 
يجــب  باالتفــاق  املعنيــة  األطــراف  جميــع 
أخــرى  اســتفزازات  عــن  أوال  ميتنعــوا  أن 
وأن يحرتمــوا ثانيــا مــا توقفــت )إيــران( عــن 

احرتامه، أي التزاماتها".
أمــام  املاثــل  التحــدي  وســيكون 
الدبلوماســين التوفيــق بن هــذه املطالب 

املتناقضة.
أيــران  حليــف  موســكو  نــددت  ولطاملــا 
املتحــدة  الواليــات  بانســحاب  التقليــدي 
األحــادي الجانــب مــن االتفاق واخذت عىل 

األوروبين عجزهم حيال واشنطن.
عــىل  أيضــا  طهــران  حضــت  روســيا  أن  إال 

تجنب "املزايدات".
الــرويس  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  وقــال 
سرغي ريابكوف يف كانون األول/ديسمرب 
أن عىل إيران "التحيل مبسؤولية قصوى".
الثــاين/ كانــون  أعلنــت مطلــع  أيــران  أن  إال 

اليورانيــوم  تخصيــب  إجــراءات  بــدء  ينايــر 
بنسبة 20 %.

ويــرى ريابكــوف أن االتفــاق النــووي اإليراين 
مل يسقط خصوصا انه من امللفات القليلة 
وواشــنطن  موســكو  مصالــح  تلتقــي  التــي 
حولها. وأضاف أن من املمكن إقامة "حوار 
انتقــايئ" مــع الواليــات املتحدة بشــأن إيران 
كام الحال عىل صعيد معاهدة نيو ستارت 

لأسلحة النووية االسرتاتيجية.
إال أن العالقــة بــن البلديــن تبقــى يف أدىن 
مســتوى لها منذ ســنوات. ومل يؤرش وصول 
جــو بايــدن إىل الســلطة إىل حصــول انفــراج 
بترصيحــات  أدىل  األمــريك  الرئيــس  ان  إذ 

شديدة اللهجة حيال روسيا.
خــالل  موســكو  اتهمــت  املقابــل،  ويف 
بالتدخــل يف  األمركيــن  الحــايل  األســبوع 
شــؤونها الداخلية بعد تظاهرات للمعارضة 

يف روسيا. 

أديس أبابا / األناضول:
مطالبتهــا  أمــس،  اإلثيوبيــة،  الحكومــة  جــددت 
للسودان بسحب قواتها التي دخلت األرايض 
العــام  نهايــة  الجانبــن  بــن  عليهــا  املتنــازع 

املايض لبدء الحوار.
الخارجيــة  باســم  املتحــدث  مفتــي  دينــا  وقــال 
اإلثيوبيــة، يف مؤمتــر صحفــي: إن بــالده ملتزمــة 
بحل سلمي للخالفات الحدودية مع السودان.

للوســاطة  محتملــة  جهــود  أي  أن  وأضــاف 
مــا  إىل  قواتهــا  الســودان  ســحب  ســتتطلب 
كانــت عليــه قبــل أواخر ديســمرب، وذلك عندما 

تحدثت إثيوبيا عن أول اخرتاق لحدودها.
فنيــة  ولجــان  آليــات  لدينــا  "كان  وأوضــح: 
وسياسية، وكال البلدين بحاجة إىل العودة إىل 

آليات الحل هذه من خالل الحوار".
ولــدى ســؤاله عــن املــدة التــي ســتحتفظ فيهــا 
إثيوبيا مبوقف دبلومايس بينام يظل الســودان 
مفتــي:  قــال  عليهــا،  املتنــازع  األرايض  يف 
يف  إليهــا"،  نصــل  عندمــا  النهــر  ذاك  "ســنعرب 
إشارة إىل رضورة عدم استباق األمور والتعامل 

مع املشكلة عند حدوثها، وليس قبل ذلك.

املــايض،  األول  كانــون  ديســمرب/  أواخــر  ويف 
دخلــت قــوات ســودانية إىل أراض تقــع تحــت 
الفشــقة  منطقــة  فيهــا  مبــا  إثيوبيــا،  ســيطرة 
عليهــا، يف خطــوة  املتنــازع  الخصبــة  الزراعيــة 
جارتهــا  مــن  ابتــزاز  بأنهــا  أبابــا  أديــس  وصفتهــا 

الغربية.
دبلوماســية  جهــودا  إثيوبيــا  أطلقــت  والحقــا 
التــي  األرايض  مــن  الســودانية  القــوات  إلخــراج 
الطبيعيــة  الحــوار  آليــات  إىل  والعــودة  دخلتهــا 

لحل النزاع الحدودي املستمر منذ قرن.
وتشــهد العالقــات الســودانية اإلثيوبيــة توتــرات 
مســلح  بهجــوم  رشارتهــا  انطلقــت  حدوديــة، 
جبــل  يف  الســوداين  للجيــش  قــوة  اســتهدف 
كانــون  ديســمرب/  منتصــف  )رشق(  "طوريــة" 

األول 2020.
إثيوبيــة"  "مليشــيات  إن  الخرطــوم  وتقــول 
ســودانين  مزارعــن  أرايض  عــىل  تســتويل 
بقــوة  منهــا  طردهــم  بعــد  "الفشــقة"،  مبنطقــة 
الســالح، متهمــة الجيــش اإلثيــويب بدعــم تلــك 
العصابــات، وهــو مــا تنفيــه أديــس أبابــا وتقــول 

إنها جامعات خارجة عن القانون. 

تونس/ وكاالت:  
املشــييش  هشــام  التونســية  الحكومــة  رئيــس  قــال 
يف جلســة عامــة بالربملــان للتصويــت عــىل تعديــل 
ألنــه  الشــعب  نــواب  مجلــس  إىل  ــه  توجَّ إنــه  وزاري 
ت الرئاسة عن رفضها  مصدر الرشعية، يف حن عربَّ
كلمتــه  خــالل  ويف  للتعديــل.  املقرتحــة  الصيغــة 
بجلســة عامة أمس، خصصت للتصويت عىل منح 
الحكومــي  التعديــل  يف  املقرتحــن  للــوزراء  الثقــة 
بــالده،  يف  األوضــاع  خطــورة  مــن  املشــييش  حــذر 
مؤكــدا أن طريــق اإلصــالح ال يــزال طويــال. وأضــاف 
رئيس الحكومة التونسية أن األمل ال يزال قامئا، وأن 
التــدارك ممكــن و"ال مــكان لالستســالم واإلحبــاط"، 
وقال "ال تزال أمامنا فرصة الستخالص الدروس من 

املايض وتجاوز أخطائنا".
وتابــع يف كلمتــه "ســنعمل مــن أجــل اإلجابــة عىل ما 
ينتظــره شــعبنا وننطلــق يف إنقــاذ تونــس مــن األزمــة 
بهــا حاليــا"، معتــربا أن حكومتــه "متلــك  التــي متــر 
إن  وقــال  لإصــالح".  واضحــة  إســرتاتيجية  رؤيــة 
"اإلصــالح واجــب علينــا ســلطة تنفيذيــة وترشيعيــة 
وأحزابــا ومســتقلن، وهــو ســبيل لخلــق فــرص عمــل 
أنــه "املســؤول األول عــن  وآفــاق لشــبابنا"، مضيفــا 
بفضلكــم  أســهل  ســيكون  إليــه  والطريــق  اإلصــالح، 

ويف ظل مناخ سيايس مستقر".
وكان املشــييش أعلــن يف 16 يناير/كانــون الثــاين 
الجــاري إجــراء تعديــل وزاري شــمل 11 حقيبــة مــن 
أصــل 25، غــر أنــه قوبــل برفــض مــن الرئيــس قيــس 
ســعيد الــذي اعتــرب أنــه "مل يحــرتم اإلجــراءات التــي 

نص عليها الدستور".
أمــس االثنــن نرشتــه  لهــا  بيــان  الرئاســة يف  وقالــت 
قــرص  يف  القومــي  األمــن  ملجلــس  اجتــامع  عقــب 
يحــرتم  مل  الــوزاري  التعديــل  إن  بالعاصمــة  قرطــاج 

الدســتور، وتحديــدا مــا نــص عليــه الفصــل 92، أي 
رضورة التــداول يف مجلــس الــوزراء إذا تعلــق األمــر 
إىل  هــذا  الحكومــة،  هيكلــة  عــىل  تعديــل  بإدخــال 

جانب إخالالت إجرائية أخرى )مل يذكرها(.
أكــرب  املتظاهريــن  مئــات  نظــم  الربملــان،   وخــارج 
مظاهــرة منــذ بدء االحتجاجات عىل عدم املســاواة 
وانتهــاكات الرشطــة هــذا الشــهر، وللمطالبــة بإطالق 
رساح موقــويف االحتجاجــات التــي شــهدتها البــالد 

خالل األسبوعن األخرين.
ومنعــت الرشطــة املســرة مــن الوصــول إىل مبنــى 
الربملــان لكــن دون وقــوع اشــتباكات مثلــام يحــدث 
كل ليلــة مــن أعــامل عنــف منذ أكرث من أســبوع أدت 
إىل وفــاة أحــد املتظاهريــن. وقــال متظاهــر يدعــى 
ســامل بــن صالــح "الحكومــة التــي تســتخدم الرشطــة 
لحامية نفسها فقط من الشعب فقدت الرشعية". 
واندلعت االحتجاجات هذا الشــهر يف ذكرى مرور 
عرش سنوات عىل الثورة التونسية عام 2011 التي 
ألهمــت انتفاضــات الربيــع العــريب. وتفاقــم الجمــود 
الســيايس والرتاجــع االقتصــادي مــام دفــع كثــرا مــن 

التونسين للتشكيك يف مثار الثورة.
تونــس  يصيــب  الــذي  الســيايس  الجمــود  وعرقــل 
منــذ االنتخابــات التــي أجريــت يف 2019 جهودهــا 
يف  املتفاقمــة،  االقتصاديــة  املشــكالت  لعــالج 
األجانــب  املقرضــون  فيــه  يطالــب  الــذي  الوقــت 
واالتحــاد التونــي العــام للشــغل بإجــراء إصالحــات 
رسيعــة. ويف العــام املــايض، ومــع تفــيش جائحــة 
كورونــا، انكمــش االقتصــاد التوني بنســبة أكرب من 
مثانيــة باملئــة وزاد العجــز املــايل إىل مــا يزيــد عــىل 
12 باملئــة مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل مــام دفــع 

الديــن العــام ألكــرث من 90 باملئة من إجاميل الناتج 
املحيل.

القاهرة/ األناضول:
أمــس،  املرصيــة،  الســلطات  أعلنــت 
ســجيًنا،  و22  آالف   3 رساح  إطــالق 

مبناسبة االحتفال بعيد الرشطة.
ووفــق بيــان وزارة الداخليــة: "جــاء إطالق 
رساح الســجناء تنفيذا لقرار رئيس البالد 
)عبد الفتاح السيي( بشأن اإلفراج عن 
اســتوفوا  ممــن  عليهــم  املحكــوم  بعــض 
الرشطــة  عيــد  مبناســبة  العفــو،  رشوط 

)25 يناير/كانون الثاين من كل عام(".

ومل توضــح الــوزارة تفاصيــل هذه الرشوط، 

أنهــا قالــت إن "لجــان فحــص ملفــات  غــر 
الســجناء عــىل مســتوى البــالد، انتهت إىل 
اســتحقاق 3 آالف و22 ســجينا لإفــراج". 
البيــان عــىل الفــور مــا إذا  كــام مل يكشــف 
كانت قامئة السجناء املفرج عنهم تشمل 
أن  غــر  عدمــه،  مــن  سياســين  معارضــن 
الســجناء  كل  أن  تؤكــد  مــا  عــادة  القاهــرة 
لديها عىل ذمة قضايا جنائية وليس بينهم 

إطــالق  ويــأيت  سياســين".  "موقوفــن 
دعــوات  مــع  بالتزامــن  الســجناء،  رساح 
بالداخــل والخــارج لإفــراج عــن املوقوفــن 
قيــد الحبــس االحتياطــي، يف ظــل مخــاوف 

تفيش فروس كورونا داخل السجون.
ويتزامــن أيضــا مع الذكــرى العارشة لثورة 
بنظــام  أطاحــت  التــي   2011 ينايــر   25

الرئيس الراحل حسني مبارك.

موسكو وطهران تدعوان إىل "إنقاذ" 
االتفاق حول الربنامج النووي اإليراين

الرئاسة تعدُّ التعديل الوزاري مخالًفا للدستور

هنا  رئيس الحكومة التونسية: توجَّ
إىل الربلمان ألنه مصدر الرشعية

إثيوبيا تطالب السودان 
بسحب قواته للحوار 

بشأن الخالفات الحدودية

طرابلس/ األناضول:
شــهدت مدينــة طرابلــس شــاميل لبنــان، أمــس، احتجاجــات 
االقتصاديــة  لأوضــاع  رفًضــا  التــوايل،  عــىل  الرابــع  لليــوم 

واملعيشية واستمرار حظر التجوال بسبب فروس كورونا.
متديــد  اللبنانيــة  الحكومــة  أعلنــت  املــايض،  والخميــس 
اإلغــالق الكامــل إىل 8 فربايــر/ شــباط املقبــل، ضمــن تدابــر 
مواجهــة كورونــا، التــي تتضمن إغالق املؤسســات واملحالت 
"قطــع  الرســمية،  اللبنانيــة  األنبــاء  وكالــة  ووفــق  التجاريــة. 
املرتديــة  واملعيشــية  االقتصاديــة  األوضــاع  عــىل  محتجــون 
وقــرار اإلقفــال العــام، الطريــق يف ســاحة النــور )وســط مدينــة 
طرابلــس(". وأرضم املحتجــون "النــار يف حاويــات النفايــات 
أمــام مدخــل رسايــا املدينــة )مقــر حكومــي( مع إلقــاء الحجارة 
هنــاك"،  فرعــى  شــارع  ســيارة يف  وحــرق  األمــن  قــوات  عــىل 
واالقتصاديــة  املاليــة  بالسياســة  "منــددة  شــعارات  مطلقــن 
للدولــة". ولأســباب ذاتهــا، قطــع عــرشات املحتجــن طريــق 
بلــدة القبيــات )شــامل لبنــان( بحاويــات النفايــات، والحجــارة، 

وفق املصدر ذاته.
وأوضحــت الوكالــة أن "قــوات األمــن تتعامــل مــع املحتجــن 

بهدوء وضبط للنفس".
كام قطع محتجون طرقا يف وسط بروت وغربها، بينام حاول 
الطــرق رشق العاصمــة قبــل أن تتدخــل  آخــرون قطــع إحــدى 

قوات من الجيش ومتنعهم من ذلك.
الــذي ميــر  العــريب  البلــد  معانــاة  مــن  كورونــا  وزادت جائحــة 
ـ  الحــرب األهليــة )1975  انتهــاء  أزمــة اقتصاديــة منــذ  بأســوأ 
1990(، وهــو مــا تســبب يف تراجــع غــر مســبوق يف قيمــة 

الرشائيــة  القــدرة  وانهيــار  الــدوالر،  مقابــل  اللبنانيــة  اللــرة 
ملعظم املواطنن.

ويشمل اإلغالق الكامل يف البالد، تقليص حركة املسافرين 
يف املطــار إىل 20 باملئــة، وفــرض حظــر تجــوال ومنــع ســر 
املركبــات وإغــالق كافــة املؤسســات واملصالــح العامــة ودور 

العبادة والجامعات واملدارس واملوانئ البحرية.
كورونــا  فــروس  تفــيش  عــىل  الســيطرة  لبنــان  فقــد  ومؤخــرا، 
حيث وصلت املستشفيات إىل أقىص قدراتها االستيعابية 

للمرىض.
وبلغ إجاميل اإلصابات حتى مساء أمس أكرث من 285 ألفا، 

بينهم 2477 وفيات، وأكرث من 167 ألف حالة تعاف. 

تواُصل االحتجاجات يف لبنان لليوم 
الرابع تنديًدا باألوضاع المعيشية

بريطانيا تتجاوز عتبة 100 ألف 
وفاة بفريوس كورونا

لندن/ وكاالت:
أصبحت اململكة املتحدة أمس أول بلد أورويب يتجاوز عتبة 100 
ل الحكومــة عىل حمالت  ألــف وفــاة بوبــاء كوفيــد19-، يف حــن تعــوِّ
التطعيــم للخــروج مــن األزمــة الصحيــة التــي تفاقمــت بســبب ظهــور 

نسخة متحورة من فروس كورونا املسجد عىل أراضيها.
ومنذ أن تباهى رئيس الوزراء الربيطاين بوريس جونسون مبصافحة 
مــرىض يف املستشــفى يف أوائــل آذار/مــارس، تواجــه البــالد التــي 
أعيــدت فــرض تدابــر اإلغــالق فيها، املوجــة الثالثة من الوباء، وهي 
أكرث رضاوة بســبب النســخة الجديدة من الفروس التي تعدُّ أشــد 
عدوى وقد تكون أكرث فتًكا. ووفق الحصيلة اليومية لوزارة الصحة، 
28 يوًمــا مــن اختبــار  1631 وفــاة إضافيــة حصلــت بعــد  لت  ســجَّ

إيجايب، ليصل العدد اإلجاميل للوفيات إىل 100162.
وكــام هــي الحــال يف املناطــق األخــرى مــن العــامل، مــن املحتمــل 
أن تكــون هــذه األرقــام أقــل مــن األعــداد الفعليــة. فقــد تجــاوز عــدد 
الوفيــات بســبب كوفيــد- 19 وفــق شــهادات الوفــاة والتــي ســجلتها 
الهيئــات اإلحصائيــة الرســمية، 104 آالف وفــاة يف منتصــف كانــون 

الثاين/يناير.
وأعلــن جونســون يف مؤمتــر صحــايف أمــس أنــه يتحمــل "املســؤولية 

كاملة" عام قامت به حكومته.
هــذه  تحملــه  الــذي  الحــزن  عــن  التعبــر  الصعــب  "مــن  وأضــاف 
اإلحصاءات القامتة وسنوات العمر الضائعة وعدم متكن العائالت 
مــن االجتــامع، وبالنســبة إىل كــرث، الفــرص الضائعة لــوداع أحد أفراد 

أرستهم".
وقــال "إننــي آســف بشــدة لــكل روح تزهــق، وبالتأكيد بصفتي رئيًســا 

للوزراء، أتحمل املسؤولية كاملة عن كل ما قامت به الحكومة".
زيــادة   ( 3,7 ماليــن  مــن  يقــرتب  الــذي  اإلصابــات  عــدد  كان  وإذا 
التدابــر  بفضــل  باالنخفــاض  بــدأ  ســاعة(   24 يف  إصابــة   20089

قــال  مــا  وفــق  بعــد،  تســجل  مل  الوفيــات"  "ذروة  فــإن  الجديــدة، 
املسؤول الطبي البارز يف إنجلرتا كريس ويتي الجمعة املاضية.

السلطات المرصية تطلق رساح 
3022 سجيًنا بمناسبة عيد الرشطة 
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وأوضــح أن ذلــك بســبب التوفــر يف النفقــات والتكاليــف 
الباهظــة مــن حجــز صالــة لألفــراح، والســهرة وغرهــا مــن 
اســتقراء يف  بذلــك، فحســب  للمهــر  األمــور، وال عالقــة 
 3500 3000 إىل  مــن  املهــور  يبلــغ متوســط  املحاكــم 

دينار.
وبــن الجوجــو أن عــدد حــاالت الطــالق يف عــام 2019م 
بلــغ 3216 حالــة والرجعــة 120، أمــا يف 2020م فكانت 
هنــاك  أن  إىل  مشــًرا   ،229 والرجعــة  حالــة   3493

انخفاًضــا يف نســبة الطــالق إىل الــزواج مــن 17.9 %  يف 
2019م إىل 15.6 % يف 2020م، أي مبعدل 2.3 %.

 %  43.1 أن  ذكــر  الطــالق  أنــواع  لنســب  تفصيــل  ويف 
كانــت نســبة الطــالق قبــل الدخول، و40.8 % طالق بعد 
بائــن  طــالق   % و2.1  رجعــي،  طــالق   % و14  الدخــول، 

بينونة كربى.
يف ســياق آخر أوضح الجوجو أن إجاميل املعامالت يف 
 362736 بلــغ  2019م  عــام  القطــاع يف  جميــع محاكــم 
معاملة، ويف 2020م بلغ 288848 معاملة، بانخفاض 
إىل  ذلــك  وأرجــع   ،% 20.4 معاملــة، مبعــدل   73888

جائحة كورونا التي أدت إىل إغالق املحاكم.
الدعــاوى  عــدد  يف  انخفاًضــا  هنــاك  أن  "كــام  وأضــاف: 
القضائيــة املنظــورة باملحاكــم الرشعيــة يف عــام 2020م 
بعدد 1802 دعوى مبعدل 10.7 %، يف حن أن هناك 
زيــادة يف عــدد الدعــاوى التنفيذيــة املنظــورة باملحاكــم 
الرشعيــة خــالل العــام ذاتــه بعــدد 3688 دعــوى، مبعــدل 

."% 23.1

وفيام يتعلق بإحصائية الحجج والتوثيقات املنجزة أوضح 

جهــة قضائيــة داعمــة للســلم األهــي واألمــن املجتمعــي 
برعايــة األرسة الفلســطينية، واالهتــامم بالفــرد قبــل والدته 

إىل ما بعد وفاته.
وبن الجوجو أن من إنجازات املجلس يف العام املايض 
فتــح املحاكــم الرشعية واســتقبال املعامالت الطارئة يف 
مــدة الحظــر الــكي بالقطاع بســبب كورونــا، وإدارة العمل 
يف أثنــاء الجائحــة، وتوفــر كل وســائل الوقايــة والحاميــة، 

وإنجاز عدة دورات للقضاة واملوظفن.
القضائيــة  الســلطة  يف  الوحــدة  تتحقــق  أن  إىل  ويطمــح 
واالســتقالل،  الهيبــة  يحفــظ  مبــا  الوطــن،  محاكــم  بــن 
وتعيــن أكــرب عــدد مــن القضــاة الرشعيــن وموظفــن يف 
تخصصــات مختلفــة، وحوســبة نظــام العمــل يف املحاكم 
الرشعية، وإنشاء مقرات دامئة للمحاكم، وإعادة صياغة 

أن عــدد جميــع املعامــالت املنجــزة يف عــام 2020م مــن 
الحجــج واملرشوحــات، والصــور والتصديقــات، وتصديق 
وكالة محاٍم، ومعامالت الدعاوى بلغ 214149، ومقارنة 
املعامــالت  عــدد  يف  انخفــاض  هنــاك  2019م  بعــام 
املنجــزة باملحاكــم الرشعيــة يف 2020م بعــدد 86705 

معامالت مبعدل 28.8 %.
وقال الجوجو: "املجلس األعىل للقضاء الرشعي يهدف 
لتعزيز صمود األرسة الفلسطينية بتطوير خدمته بأفضل 
وأحــدث الطــرق واألســاليب، امتثــااًل ملقتضيــات الحكــم 

الرشيد وسيادة القانون ووحدة القضاء".
التــي يحــاول إيصالهــا فهــي حاميــة  أمــا رســالة املجلــس 
املجتمــع الفلســطيني مــن طريــق دور املحاكــم الرشعيــة 
عيادات اجتامعية ومؤسســات تربوية، إضافة إىل كونها 

كل القوانــن واألنظمــة املنظمــة لعمــل القضــاء الرشعــي، 
لحاميــة  األرسي  واإلصــالح  اإلرشــاد  دائــرة  عمــل  وتعزيــز 

األرسة الفلسطينية لتقليل نسب الطالق.
وتطرق إىل أن قضية سن الحضانة قضية شائكة ومعقدة 
لطبيعــة الفهــم الفقهــي وفهــم الواقــع يف التعامــل معهــا، 
مــع وجــود انقســام يف اآلراء فيــام يخــص اإلبقــاء عــىل مــا 
هــو معمــول بــه أو رفعــه ملــا هــو معمــول بــه يف القانــون 
األردين إىل سن 15 سنة، مبيًنا رأيه الشخيص برفع سن 

الحضانة العتبارات كثرة وموضوعية.
وأكمــل الجوجــو: "إن تربيــة األوالد مســئولية مشــركة بــن 
األم واألب، واألم ليست خادمة بل حاضنة، وإن رفع سن 
الحضانــة حــق للمــرأة، وكل الــدول التــي بهــا قضــاء رشعــي 

رفعت سن الحضانة".

لــك عزيــزي القــارئ أن تتخيــل طبيعــة الحيــاة 
لصحيفــة  تقــول  فكــام  نجــوى،  تعيشــها  التــي 
"فلسطن" أن روتن حياتها يبدأ من الساعة 

الخامسة صباًحا وينتهي التاسعة مساًء.
أجــد  أن  اليــوم ال ميكــن  أثنــاء  وتضيــف: "يف 
ــا فــام بــن إعــداد وجبــات  ــا يب نهائيًّ وقًتــا خاصًّ
الطعــام واالهتــامم باملنــزل إضافــة إىل تعليــم 

األبناء ال يتبقى من اليوم يشء".
وتشــر إىل أن حياتهــا االجتامعيــة والزيــارات 
هــذا  مــن  تريحهــا  أن  ميكــن  التــي  العائليــة 
التعب ولو قلياًل فهو نادًرا ما تقوم به، وعليه 
يف  النــوم  ســاعة  إال  الراحــة  تعــرف  ال  فهــي 

املساء.
ــة عبــر توضــح أن مشــكلتها ليســت  أمــا الغزيَّ
العائلــة  بيــت  يف  بالعيــش  بــل  األبنــاء  بكــرة 
فهــي الكنــة األوىل واملســؤولة عن كل صغرة 

وكبرة يف البيت.
وتذكر يف حديثها مع صحيفة "فلسطن" أن 
العيــش يف بيــت مفتــوح للجميــع يعنــي عــدم 
ــا، وهــو مــا تعانيــه  توفــر خصوصيــة للفــرد نهائيًّ
أعــامل  دوامــة  يف  نفســها  تجــد  التــي  عبــر 

وأحاديث ولقاءات مع الجميع ال تنتهي.
وتلفــت إىل أنهــا تتمنــى أن تجــد وقًتــا تخــرج 
أن  أو  زوجهــا،  مــع  لتمــي  املنــزل  مــن  فيــه 
تحظــي بوقــت يف ســاعة مــا بعــد العــر لتقرأ 

فيه كتاًبا كام اعتادت يف بيت أهلها.
وقت خاص

يف الســياق، توضح االختصاصية االجتامعية 
عروبــة الجملــة أن عــىل الجميــع أن يــدرك أن 
آخــر،  يشء  حســاب  عــىل  يــأيت  يشء  كل 
وهــذا ينطبــق عــىل ما يتعلــق بالوقت الخاص 
باملرأة وربة املنزل خاصة عندما يتعلق األمر 
يف تخصيــص وقــت خــاص لهــا بعيــًدا عــن أي 

مشاغل.
وتشــر يف حديــث مــع صحيفــة "فلســطن" 
مــا  غالًبــا  البيــوت  وربــات  األمهــات  أن  إىل 
يعطــن جــل وقتهــن إىل البيــت واألوالد وكل 
خضــم  يف  أنفســهن  وينســن  بــه،  يتعلــق  مــا 
هــذه االحتياجــات التــي ال تتوقــف والتي تزيد 

وال تنقص بتاًتا.
وتقول الجملة: "إن املرأة وربة املنزل هي من 
تســتطيع تخصيــص وقــت خــاص لهــا متــارس 

تخصيــص  صعوبــة  تزيــد  وقــد  األخــرى  عــن 
ال  مــا  تســتنزف  التــي  العاملــة  للمــرأة  وقــت 
يقل عن ست ساعات خارج املنزل وبعيدة 
األطفــال  ومتطلبــات  احتياجــات  وعــن  عنــه 

فيها كل ما تريد أو حتى ال تفعل شيًئا سوى 
الجلــوس مــع نفســها، فــام املانــع مــن أن تبقى 
بعيدة عن األوالد والزوج وتختي بنفســها، أو 
تخــرج للمــي يف إحــدى الحدائــق أو حتــى 

متارس هواية تحبها؟".
أن  تعــرف  أن  املــرأة  عــىل  "يجــب  وتضيــف: 
تخصيــص وقــت خــاص بهــا هــو أمــر مهــم لهــا 
وألرستها، ملا لهذا األمر من فائدة كبرة عىل 
تنعكــس  والتــي  والجســدية  النفســية  راحتهــا 

ا عىل جميع أفراد األرسة فيام بعد". تلقائيًّ
الوقــت  تختــار  أن  رضورة  إىل  الجملــة  وتنبــه 
وقــت  بتخصيــص  راحتهــا  لتنــال  املناســب 
خــاص بنفســها، مشــرطًة أن يتــم ذلــك األمــر 
بالتوافق مع زوجها وجميع أفراد األرسة الذين 
يجب أن يحرموا تخصيص وقت خاص بها.

وتلفت إىل أنه إذا مل توجد حالة من التوافق 
بينهــا وبــن زوجهــا أو أطفالهــا فهي قادرة عىل 
بهــا حســب ظــروف  ــا  أن تخصــص وقًتــا خاصًّ
معيشــتها يف املنــزل، مشــددًة عــىل أن األمــر 

قد يبدو صعًبا ولكنه غر مستحيل.
وتذكــر الجملــة أن كل امــرأة يختلــف وضعهــا 

والزوج والبيت.
بــن  والتوافــق  الوقــت  تنظيــم  "مــع  وتكمــل: 
جميــع أفــراد األرسة ميكــن جعــل الحيــاة أكــر 
سالســة وســهولة يف عيشــها، كــام أن الفائــدة 

لهــا  مــن تخصيــص وقــت  إليهــا  التــي ســتعود 
ســيؤدي إىل وجــود تــوازن نفــي واجتامعــي 
عندها، ومن ثم ستقل املشكالت والضغوط 

التي ستتعرض لها هي وبقية أرستها".

"كورونا" يزيد الزواج بقطاع غزة.. 
أكثر من )20( ألف حالة في )2020(

غزة/ هدى الدلو:
ســجلت المحاكــم الشــرعية بقطــاع غــزة ارتفاًعــا 
ملحوًظا في حاالت الزواج في عام 2020م إذ بلغ 
عددها 20919 حالة، مقابل 17270 حالة في عام 
2019م، بفــارق عــددي 3649 حالــة زواج، بمعــدل 

21.1 %. وقــال رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء 
الدكتور حسن الجوجو في أثناء مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة أمس     )تصوير/ ياسر فتحي(

هل تخصيص المرأة وقًتا "للنقاهة" في ذروة األعباء "مستحيل"؟
تمر المرأة بالكثير من الضغوط بحكم األشــغال واألعمال 
التــي تجعل من الصعب عليهــا أن تجد أوقات فراغ يمكن 
أن تســتفيد منهــا فــي توفيــر بعــض الراحــة لنفســها، أو 
ممارســة هوايــة معينة؛ شــرب فنجان قهــوة دون إزعاج، 

وغيرها من األمور البســيطة التي تجد المرأة نفســها غير 
قــادرة على ممارســتها بحكم انشــغاالتها العديدة. فهل 
أصبــح وقت الفراغ لألم، الزوجــة، الموظفة العاملة، أمًرا 
صعًبا وإن كان ممكًنا؟ فكيف يمكن الحصول عليه دوًما؟ 

ومــا األمــور التــي يمكــن ممارســتها فــي هــذه األوقــات 
الثمينــة؟ نجــوى محمــد أم لثمانية أطفــال: ثالث فتيات، 
وخمســة ذكور، مقســمين على جميع المراحل الدراســية 
ما بين الجامعة والمرحلة الثانوية، اإلعدادية واالبتدائية.

غزة/ صفاء عاشور:

الشرعي الدكتور حسن الجوجو في مؤتمر صحفي، 
عقــده أمــس في مقــر وزارة اإلعالم بغــزة، لعرض 
التقرير السنوي لعمل المحاكم الشرعية: "منذ عام 
2015م حتــى 2020م لــم يشــهد القطــاع ارتفاًعــا 

كالعــام الماضــي، وهــو يعــد تعافًيا فــي معدالت 
الزواج".
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القادمــة  للمرحلــة  أســتاذ علــم امليكروبــات  ويتوقــع 
فيــا يخــص كورونــا أن األعــداد ســتبقى بــن ارتفــاع 
يحــدث  أن  إىل  وتشــديد  تخفيــف  بــن  وانخفــاض، 
مناعــة  تتشــكل  وأن  اللقــاح  موضــوع  يف  اخــراق 
مجتمعيــة مرتفعــة، لذلــك يجــب أن يبقــى الجميــع 

متيقًظا حذًرا وأن يتبع التعليات برصامة.
وتســببت الجائحــة بوفــاة نحــو مليونــن و134 ألــف 
 99 نحــو  الفــروس  وأصــاب  العــامل،  يف  شــخص 

مليوًنا منذ ظهوره نهاية عام 2019م.
وحتى أمس بلغ إجايل عدد املصابن بكورونا يف 
قطاع غزة 50048 إصابة، منهم 4722 حالة نشــطة 
ــا، و44813 حالــة متعافيــة، وإجــايل الوفيــات  حاليًّ

513 حالة، وفًقا إلفادة وزارة الصحة.

يف  بغــزة  الحكوميــة  الجهــات  أداء  تقييمــه  ولــدى 
التعامــل مــع الجائحــة يؤكــد أســتاذ علــم امليكروبات 
أن جهوًدا كبرة وفّعالة قامت بها الجهات املختصة 
أعــى  عــى  األزمــة  مــع  تعاملــت  التــي  غــزة  يف 
مســتويات الجديــة والحــزم، ووعــت الجمهــور مــدى 
النصائــح  لهــم  ووجهــت  وخطورتهــا  الظــروف  جديــة 
باالنعــزال واالبتعــاد عــن التجمعــات، وأوقفــت مــدة 
إىل  وحولتهــا  والجامعــات  املــدارس  يف  الدراســة 

الدراسة عن بعد.
وعــن عالقــة األمطــار ودرجــة الحــرارة بالفــروس يبــن 
متشــابهة؛  ليســت  لكــن  عالقــة  لهــا  أن  املناعمــة 
واألســطح  األجــواء  غســل  يف  املطــر  يســاهم  فقــد 
مــن الفــروس وبذلــك يقلــل مــن فــرص اإلصابــة، أمــا 
انخفــاض درجــة الحــرارة فهو عامل جيد للفروس إذ 

يبقيه فعااًل يف البيئة مدة طويلة.
ولــدى ســؤاله عــن إمكانية قضــاء كورونا عى فروس 
األنفلونــزا يجيــب: "ال عالقــة بــن فــروس األنفلونــزا 
وفــروس كورونــا، لكــن ال بــد مــن اإلشــارة إىل وجــود 
تفاعالت أحياًنا بن فروســن مختلفن يف العائلة 
نفســها، إمــا أن يحدثــا رضًرا أكــر أو العكــس متاًمــا 

أحدها قد يؤثر يف اآلخر". 
نهاية كورونا

وبــاء  خاصــة  نهايتهــا،  إىل  األوبئــة  تصــل  "كيــف 
مختلفــة،  مســارات  تتخــذ  "األوبئــة  يــرد:  كورونــا؟" 
ثــم  نقطــة  مــن  تنطلــق  فهــي  متشــابهة،  نوًعــا  لكنهــا 
تنتــر ويرتفــع منحنــى اإلصابــات إىل أن يصــل إىل 
القمــة ثــم يبــدأ يف االنحســار بتدخــل بــري أو دون 
)غالًبــا التدخــل البــري يف شــكل إجــراءات وقائيــة 

وعالجية يقلل من عدد الضحايا(".
ويتابــع املناعمــة: "بعــض األوبئــة تنتهــي متاًمــا يف 
نقطة من الزمان لتعاود الظهور بعد سنوات، وبعٌض 
أن  وميكــن  منخفضــة،  بأعــداد  موجــوًدا  يبقــى  آخــر 
يســبب أيًضــا وبــاء جديــًدا بعــد مــدة، رمبــا يســاهم 
اللقــاح يف اإلرساع بإنهــاء هــذه الجائحــة، لكــن هــذا 

أيًضا ليس يف حكم املؤكد".
ــا كان لهــا آثــار مدمــرة  ويلفــت إىل أن األوبئــة تاريخيًّ
علميــة  معرفــة  وجــود  عــدم  بســبب  الســكان  عــى 
وتقنيات طبية تساعد عى الشفاء أو الوقاية، فكان 

الوباء مير مبسار طبيعي يف كل البلدان التي يصل 
إليها فيقتل من يقتل، ويشفى من يشفى، وينحرس 

الوباء بعد أن تتشكل مناعة املجتمع )القطيع(.
العصــور  يف  الســكان  عــدد  أن  إىل  املناعمــة  وينبــه 
الســابقة كان أقــل بكثــر مــن اآلن، فعــدد ســكان الكرة 
بليــون   7.8( الوقــت  مبــرور  كثــًرا  تزايــد  األرضيــة 
الوبــاء  هــذا  بــن  املقارنــة  يصعــب  لذلــك  إنســان(، 

واألوبئة التاريخية.
ويؤكــد أنــه ليــس األخطــر، ولكنــه رسيــع االنتشــار، وال 
يوجــد احتــكاك ســابق للبر بهــذا الفروس، مبعنى 
عــدم وجــود مناعة مســبقة، أيًضا لقــي هذا الفروس 
ــا نظًرا لتشــكل رؤيــة جديدة بخصوص  اهتاًمــا عامليًّ
مــن  التقليــل  أو  منعهــا  وميكــن  املعديــة  األمــراض 
مخاطرها، والعامل بأرسه ميتلك اليوم أدوات وحاول 
اســتخدامها، ونجــح يف كثــر مــن األحيــان يف تقليــل 
نســب االنتشــار مبــا ال يغــرق النظــام الصحــي، بحيث 

ميكن للمرىض تلقي رعاية صحية منقذة للحياة.
ولــدى ســؤاله عــن صحــة مــا يشــاع أن كورونــا ُيحــر 
"ال  املناعمــة:  يجيــب  املختــرات  يف  ــا  صناعيًّ
الفــروس مصنــع  أن  عــى  علمــي  مــؤرش  أي  يوجــد 
يف املختــرات، واألبحــاث املنشــورة عــن التسلســل 
الجيني للفروس تفيد بدرجة تشابه كبرة بينه وبن 

سارس ومرس وسالالت معزولة من الخفافيش".
بعٌض يحذر من خطورة أخذ اللقاحات ضد فروس 

السالالت الجديدة
فــروس  مــن  جديــدة  وســالالت  طفــرات  ظهــرت 
كورونا يف بريطانيا، فهل هي أكرث فتًكا من الساللة 
األوىل؟ يبــن أن فروســات كورونــا يســهل حــدوث 
طفرات فيها، وميكن من الناحية النظرية للتغيرات 
الســابقة  الفــروس أن تجعــل املناعــة  يف تسلســل 
أقــل فاعليــة )عــى ســبيل املثــال، كــا يحــدث مــع 
فروس األنفلونزا(، هذا يحدث فقط إذا كان التغر 
الحاصل كبًرا، وليس هناك أي إثباتات يف الوقت 

الحايل عى أن الفروس تغر بدرجة كبرة.
يوضــح أســتاذ علــم امليكروبــات أن مصطلح الســاللة 
فــروس  عــن  الحديــث  عنــد  مناســب  الجديــدة 
"ســارس- كــوف2-"، املســبب ملــرض كوفيــد19-، 
لكونه ســاللة من عائلة الفروســات التاجية الكبرة، 
ومنها املتالزمة التنفسية الحادة "سارس" ومتالزمة 

الرق األوسط التنفسية "مرس".  
وتوضيًحــا للفــرق بــن الســاللة الجديــدة واملتحــورة 
فــروس كورونــا  مــن  واحــدة  أن هنــاك ســاللة  يبــن 
وهــي "ســارس- كــوف2-"، وهناك أنــواع مختلفة من 

تلك الساللة التي تعد تحوًرا عنها. 
ويلفت إىل أنه من غر املحتمل أن يؤدي أي تغير 
منفــرد للفــروس إىل جعــل اللقــاح املضــاد لكورونــا 
أقــل فاعليــة، فقــد يلــزم تغيــر التطعيــم، إن حــدث 

تطور عدد أكر من الطفرات.

تــؤدي إىل  قــد  لهــا مــن مخاطــر صحيــة،  كورونــا ملــا 
هــذه  امليكروبــات  علــم  أســتاذ  يدحــض  الوفــاة، 
ُتعطــى  ُمنتجــات  هــي  "اللقاحــات  بقولــه:  املزاعــم 
عــادًة يف أثنــاء الطفولــة لحايــة األطفــال مــن أمــراض 
خطــرة، وأحياًنــا فتاكة، وتحفــز اللقاحات الدفاعات 
ملكافحــة  يهّيئــه  مــا  اإلنســان،  جســم  يف  الطبيعيــة 

األمراض عى نحو أرسع وأكرث فاعلية".
 ويذكــر أن اللقاحــات تصنــع بعــدة طــرق إذ تتطلــب 
الوصــول  قبــل  البحــث واالختبــار  مــن  عــادًة ســنوات 
2020م  عــام  يف  ولكــن  اآلمــن،  االســتخدام  إىل 
رشع العلــاء يف ســباق إلنتــاج لقاحــات آمنة وفعالة 

لفروس كورونا يف وقت قيايس.
 64 يختــرون  ــا  حاليًّ الباحثــن  أن  املناعمــة  ويفيــد 
لقاًحــا يف تجــارب رسيريــة عــى البــر، وقــد وصــل 
19 لقاًحــا إىل املراحــل النهائيــة مــن االختبــار، ومــا 

ال يقــل عــن 85 لقاًحــا قبــل املرحلــة الرسيريــة قيــد 
التحقيق النشط.

أظهرت التجارب الرسيرية أن بعض اللقاحات معدل 
كوفيــد19-،  مــن  الوقايــة  يف   95% بنســبة  نجاعتــه 
ســتكون  فاللقاحــات  لّلقــاح،  جانبيــة  آثــار  وهنــاك 
آمنــة، واآلثــار الجانبيــة التــي تســببها مؤقتة إذ تســتمر 
ساعات إىل 3 أيام، ووصفت بـ"الخفيفة واملعتدلة" 
أي ميكــن تحّملهــا، قــد تشــمل: ظهــور حمــى طفيفــة، 

ا، وفًقا لحديث املناعمة. وصداًعا وتعًبا عامًّ

كورونــا  فــروس  امليكروبــات  علــم  أســتاذ  ويعــرف 
بأنه ينتمي لســاللة واســعة من الفروســات التي قد 
أن  للحيــوان واإلنســان، مشــًرا إىل  تســبب املــرض 
عــدًدا مــن فروســات كورونــا تســبب للبــر أمراًضــا 
الشــائعة  الــرد  نــزالت  مــن  حدتهــا  تــراوح  تنفســية 
الــرق  إىل األمــراض األشــد وخامــة، مثــل متالزمــة 
التنفســية  )مــرس(، واملتالزمــة  التنفســية  األوســط 

الحادة الوخيمة )سارس(.
أخــًرا  امُلكتشــف  كورونــا  أن  املناعمــة  ويبــن 
واملســبب ملرض كوفيد19- ينتمي إىل فروســات 
الحمــض النــووي الريبــوزي التــي يســهل فيها حدوث 
املغلفــة،  الفروســات  مــن  أيًضــا  وهــو  الطفــرات، 
يف  التكاثــر  أثنــاء  يف  الغــالف  هــذا  عــى  وتحصــل 
خاليــا العائــل املضيف )اإلنســان املصاب(، ويوجد 
مجموعــة مــن الروتينــات يف هــذا الغــالف تســاعد 
مــن طريــق  العائــل  بخاليــا  االرتبــاط  عــى  الفــروس 

.ACE2(( التفاعل مع مستقبالت تعرف باسم
أن  إىل  يرجعهــا  بالجائحــة  كورونــا  فــروس  تســمية 
الوبــاء يكــون فيــه انتشــار املــرض يف أماكــن محددة، 
وكال  أوســع،  االنتشــار  فيهــا  يكــون  الجائحــة  لكــن 
يف  يســتخدمان  والجائحــة(  )الوبــاء  املصطلحــن 

علوم األوبئة للتعريف مبدى انتشار املرض.
ويوضح املناعمة أن الفروس رسيع االنتشار نتيجة 

طريقة االنتقال السهلة عر الجهاز التنفيس.

خبير علم ميكروبات يكشف لـ"فلسطين" 
مسار كورونا وتوقعات المرحلة المقبلة

ال يــزال فيــروس كورونا يضرب العالم بقوة، ويســجل أعداد 
إصابــات كبيــرة ووفيات أيًضا، فــي حين يجيب خبير في علم 
الميكروبــات بغــزة عن تســاؤالت عن مســار هــذا الفيروس 

وتوقعات المرحلة المقبلة، ومدى فاعلية اللقاحات.
حاورت صحيفة "فلســطين" أســتاذ علم الميكروبات في 

الجامعــة اإلســالمية د. عبــد الــرؤوف المناعمــة، الــذي 
يجيــب عــن ســؤال: هــل نحــن ذاهبــون إلــى انخفــاض في 
أعــداد اإلصابــات؟ بقوله: "ال يمكن الجزم بهذه الفرضية، 
ســتبقى نســب اإلصابــة مرهونــة باإلجــراءات الرســمية 
المتخذة، ومدى التزام السكان بإجراءات التباعد الجسدي 

والنظافة العامة والشخصية".
ويتابع: "يمكن أن تنخفض األعداد في اإلجازات وترتفع في 
المناســبات الوطنية واألعياد أو مع وجود أنشــطة تتطلب 
تجمهــر الســكان، وتعــرف هــذه التجمعــات بأحداث ناشــرة 

.")Super spreader) events للفيروس بشكل واسع

غزة/ مريم الشوبكي:

انخفاض درجة الحرارة 
ُيبقي الفيروس فعاًل 
في البيئة مدة طويلة

ز الدفاعات  اللقاحات تحفِّ
الطبيعية في جسم 

اإلنسان لمكافحة األمراض

ربما يساهم اللقاح في 
اإلسراع بإنهاء الجائحة لكن 
هذا ليس في حكم المؤكد

أعداد المصابين ستبقى بين 
ارتفاع وانخفاض إلى أن تتشكل 

مناعة مجتمعية مرتفعة

الجهات المختصة في غزة 
تعاملت مع أزمة كورونا بأعلى 

مستويات الحزم والجدية

)تصوير/ ياسر فتحي(
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في ختام الجولة الثانية للدوري الممتاز 2021
الشاطئ × خدمات رفح .. قمة البطل والوصيف السابَقْين

الشجاعية × الهالل .. رد اعتبار ومحاولة للتكرار

لجنة االستئناف تواصل عقد جلساتها 
لحسم قضية الالعب أبو بطنين

بدر موسي ينتظر فرصة
اللعب مع اإلنتاج الجديد

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
ُتختتم اليوم منافســات الجولة الثانية من دوري الدرجة املمتازة، 
يف  مباراتــن  أول  إقامــة  بعــد  شــهرين  مــن  أكــر  توقفــت  والتــي 
الجولــة، التــي اســُتكملت أمــس بلقــاَئْ شــباب رفــح وضيفــه اتحــاد 
اليــوم  يأمــل  حيــث  والتفــاح،  يونــس  خــان  واتحــاد  حانــون،  بيــت 
خدمــات رفــح "حامــل اللقــب" الحفــاَظ عــى بدايتــه القوية عندما 
يحــلُّ ضيًفــا عــى خدمات الشــاطئ، يف حن يالقي الهالل نظريه 

الشجاعية.
خدمات الشاطئ x خدمات رفح

خدمــات  تجمــع  كرويــة  لقمــة  مرسًحــا  فلســطن  ملعــب  ســيكون 
اللقــاء  الفريقــان  ســيدخل  إذ  رفــح،  خدمــات  وضيفــه  الشــاطئ 
الجولــة  يف  فوزهــا  بعــد  الثــالث  النقــاط  حصــد  عــى  وأعينهــا 

األوىل من بطولة الدوري.
الشــاطئ صاحــب األرض يف غيــاب الجمهــور يأمــل أن ينجــح يف 
كــرس عقــدة األخــر الرفحــي ويحقــق فــوزه األول عليــه منــذ مثانية 
أعــوام، إذ يعــود آِخــر فــوٍز للبحريــة عــى خدمــات رفــح يف مرحلــة 
الذهــاب مــن موســم 2013/2014، ليفشــل بعدهــا الفريــق يف 

تحقيق أي فوز عى حامل لقب الدوري.
والــذي  العبيــد  الفريــق ســليان  نجــم  البحريــة كثــرًيا عــى  ل  يعــوِّ
أصبــح  حيــث  األمامــي،  الخــط  للفريــق يف  الضاربــة  القــوة  ــل  ميثِّ

غــزة  كأس  لقــب  إىل  إضافــة  املمتــاز،  للــدوري  بلقبــن  الفريــق 
.2019

وفــرض التعــادل الســلبي نفســه عــى مواجهَتــْي الفريقن املوســم 
املايض، حيث مل تشــهد تســجيل أي أهداف نظًرا للحذر الكبري 

الذي لعب به الفريقان.
الهالل x اتحاد الشجاعية

بعــد  الهــالل  أمــام  اعتبــاره  عــن رد  الشــجاعية  اتحــاد  يبحــث 
الخســارة القاســية التــي تلقاهــا يف إيــاب املوســم املــايض، 
والتــي شــهدت أكــر فــوز يف تاريــخ الهــالل عــى الشــجاعية 

بستة أهداف دون مقابل.
ويتســلح الشــجاعية بوجود العديد من عنارص الخرة يف صفوف 
الفريــق تحــت قيــادة املــدرب الرفحــي محمــود املزيــن، الــذي قــاد 

الفريق خلًفا للمدرب املخرم نعيم السويريك.
املزيــن يســعى لتحقيــق أول فــوز لــه مــع الشــجاعية بعدمــا فــرض 
جباليــا  شــباب  أمــام  األول  لقائــه  عــى  نفســه  اإليجــايب  التعــادل 
ــز العبيــه مــن أجــل حصــد أول  بهــدف لــكل منهــا، األمــر الــذي يحفِّ
يكــون  أن  إىل  تتطلــع  املنطــار  جاهــري  أن  خاصــة  نقــاط،  ثــالث 

ا عى لقب الدوري. الفريق منافًسا قويًّ
وميلــك الشــجاعية مجموعــة مــن الالعبن البارزين، عى رأســهم: 
عــالء عطيــة، وأحمــد اللولحــي، وأحمــد حــرارة، ووســيم فــرج، إىل 

وحيــًدا بعــد رحيــل مهنــد أبــو زيــد وعــالء إســاعيل عــن الفريق مع 
نهايــة املوســم املــايض، لكــن املــدرب ربحــي ســمور مَنــح الفرصــة 
بعَض الالعبن الشباب، مثل: أحمد أبو حسنن، ومحمد الرواغ، 
إضافــًة إىل اعتــاده عــى الوافــد الجديــد للبحرية ســامي الداعور 

الذي ُيعد ميزان خط الوسط.
يدرك الشاطئ أن مهمته لن تكون سهلة أمام خدمات رفح إال أنه 
ر الفريق الرفحي برحيل ثالثة من  ســيعمل عى االســتفادة من تأثُّ
أبرز نجومه: هالل غواش، وبدر موىس، وسامي قعدان، من أجل 
حصــد النقــاط الثــالث، وتكــرار مــا فعلــه يف الجولــة األوىل عندمــا 

فاز عى اتحاد بيت حانون بهدف دون رد.
لصاحــب  مثيلــة  بحســابات  اللقــاء  فســيدخل  رفــح  خدمــات  أمــا 
األرض وهــي العــودة بالنقــاط الثــالث, ويتطلــع لتعزيــز فــوزه األول 
عى الهالل يف الجولة األوىل بأربعة أهداف مقابل هدفن، بفوٍز 
ــا لــه يف املوســم  ثــاٍن يكــون أمــام الشــاطئ الــذي كان منافًســا قويًّ

املايض.
إســالم أبــو عريضــة مــدرب خدمــات رفــح عمــل مؤخــًرا عــى تجهيــز 
الفريق تجهيًزا مناسًبا، خاصة بعد التوقفات املتكررة التي أبعدت 
الفريق عن التدريبات، لكنه عاد قبل أسبوعن سعًيا منه للتحضري 

للمنافسة عى نيل اللقب الثالث توالًيا والسابع يف تاريخه.
ج مــع  ُتــوِّ ــا مــع خدمــات رفــح، إذ  وميلــك أبــو عريضــة إنجــاًزا نوعيًّ

األردن  مــن  بعــد عودتــه  للفريــق  انضــام محمــود ســلمي  جانــب 
ل إضافة قوية لخط هجوم الفريق. والذي سيشكِّ

حاجــة  ظــل  يف  للمنطــار  ســهاًل  صيــًدا  الهــالل  يكــون  لــن  بــدوره، 
الفريــق لتعويــض خســارته يف الجولــة األوىل أمــام خدمــات رفــح 
بهدفــن مقابــل أربعــة، األمــر الــذي يجعــل الفوز خيــاره الوحيد يف 

مواجهة الشجاعية.
الالعبــن  عــى  كبــرية  بنســبة  الهــالل  اعتــاد  مــن  الرغــم  وعــى 
الصاعديــن يف املوســم الحــايل، فــإن ظهورهــم أمــام خدمــات رفح 

كان جيًدا برغم صغر سنِّهم وقلة خرتهم.
ويعتمد حازم الوزير مدرب الهالل عى وجود محمد امللفوح يف 
الخط األمامي للفريق إىل جانب الثنائ بالل شعت وأحمد لبد، 
لتعويض رحيل حازم شكشــك الذي فاز يف املوســم املايض مع 

اف الدوري. الفريق بلقب هدَّ
وتضــم تشــكيلة الهــالل العديــد مــن الوجــوه الجديــدة التــي ظهرت 
للمــرة األوىل أمــام خدمــات رفــح، مثل: عــالء مهنا، ومحمد جودة، 
والحــارس أحمــد جحجــوح، والذيــن ميثلــون النــواة األساســية لبنــاء 

فريق املستقبل للهالل.
وعــى الرغــم مــن صعوبــة تكــرار فوز الهالل األخري عى الشــجاعية 
الثــالث  املبــاراة  نقــاط  لخطــف  ســيطمح  فإنــه  نظيفــة،  بسداســية 

وتحقيق أول انتصار له يف الدوري املمتاز.

غزة / مؤمن الكحلوت:
واصلــت لجنــة االســتئناف باتحــاد كــرة القــدم, عقــد اجتاعاتهــا للنظــر يف قضيــة 

الالعب باسل أبو بطنن, وُمطالبته بالتحرر من قيود نادي شباب خانيونس.
وجلســت اللجنــة األســبوع الحــايل مــع الطرفــن لالســتاع ألقوالهــا, عــى أن يتم 
االنتهاء من دراسة امللف وتسليم القرار النهائ ملجلس إدارة اتحاد كرة القدم, 

قبل نهاية الشهر الحايل.
وكان أبو بطنن تقدم بطلب للجنة االستئناف بعد رفض اتحاد الكرة فسخ عقده 

مع نادي شباب خانيونس.
ووقــع أبــو بطنــن عــى عقــد جديــد مــع شــباب خانيونــس قبــل عــام تقريبــًا ُيقيــده 
يف صفوفــه ملــدة غــري ُمحــددة، بعدمــا كان قــد وقــع عقــدًا ملدة )5( ســنوات قبل 

انتقاله لفريق هالل القدس.
وأوضــح أبــو بطنــن أنــه مل يحصــل عــى حقوقــه املالية لعدة أشــهر، وأنــه بناء عى 
ذلك يطلب فسخ عقده مع النادي، لكن نادي شباب خانيونس أكد عدم التزامه 

بالتدريبات لفرتة كبرية، وأن النادي ملتزم بالعقد املوقع بينها.

غزة / مؤمن الكحلوت:
يأمل الالعب الفلسطيني بدر مويس مهاجم 
فريــق اإلنتــاج الحــريب,  بالحصــول عــى فرصة 
للعــب مــع امُلــدرب الجديــد للفريــق حــادة 
صدقــي, الــذي ُعــن مؤخــرًا خلفــًا للمســتقيل 

مختار مختار.
ورغم أن مختار هو من اقتنع بقدرات مويس, 
وطلب من إدارة اإلنتاج الحريب التعاقد معه, 
لكنــه مل مينحــه فرصــة التواجــد معه يف قامئة 
الفريــق ولــو ملــرة واحــدة, منــذ انطــالق بطولــة 

الدوري املرصي قبل 9 أسابيع.
الفرصــة  الســتغالل  حاليــًا  مــويس  ويتطلــع 
مــع املــدرب الجديــد صدقــي إلثبــات قدراتــه 
وجدارتــه, عــى أمــل التواجــد بشــكل مبــدئ 

يف  امُلشــاركة  ثــم  ومــن  الفريــق,  قامئــة  يف 
املباريات ُمستقباًل.

وكان مختار قد أبلغ مويس بأنه خامة ممتازة 
قــدرات جيــدة وينتظــره مســتقباًل  وميتلــك 
باهــرًا, إىل جانــب تأكيــده أن الوضــع الحايل 
للفريــق ال يســمح بتواجــده معــه حاليــًا حتــي 
فرصــة  وســيمنحه  رصاعــات,  يف  يدخــل  ال 
مناســبًا  الوقــت  يكــون  حينــا  املشــاركة 
لذلــك, وطالبــه بعــدم االســتعجال باللعــب 

حتي يظهر بشكل جيد.
ُيذكــر أن مــويس انتقــل لإلنتــاج الحــريب 
نــادي  مــن  قادمــًا  الحــايل,  املوســم 
خدمــات رفــح, وهــي التجربــة االحرتافية 

األويل له خارج قطاع غزة.
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شباب رفح يكرم ضيافة "الحوانين" بهدفين دون ردالهدف األول ما شفته .. يا عيني على الهدف الثاني بطاقة المباراة:

اتحاد بيت حانونشباب رفح  20

غزة/ وائل الحلبي: 
أكــرم شــباب رفــح ضيافــة نظــره اتحــاد بيــت حانــون 
التــي  املبــاراة  يف  رد،  دون  بهدفــن  عليــه  بالفــوز 
إطــار  يف  البلــدي،  رفــح  ملعــب  عــى  جمعتهــا 

منافسات الجولة الثانية من الدوري املمتاز.
ــف مــن وطــأة الخســارة األوىل  فــوز شــباب رفــح خفَّ
ــن الفريــق من حصد أول ثالث  أمــام الصداقــة، ومتكَّ
نقــاط لــه، أمــا "الحوانــن" فــزادت متاعبهــم بتلقيهــم 
الخســارة الثانيــة توالًيــا، ليبقــى الفريــق دون رصيــد 

من النقاط.
تفاصيل المباراة
الشوط األول

ــن مــن افتتاح  شــباب رفــح بــدأ املبــاراة مهاجــًا ومتكَّ
التســجيل مبكــًرا عــر محمــد أبــو دان بعدمــا اخــرق 
زميلــه عبــد الرحمــن صالــح مــن الجهــة اليمنــى، ومــرر 
الشــباك  يف  لهــا  حوَّ الــذي  دان  أبــو  لتصــل  الكــرة 
)5(، اندفــع بعدهــا الضيــوف نحــو الهجــوم وفرضــوا 

أفضليتهم عى مجريات اللعب.
اســتمر ضغــط بيــت حانــون عــى مرمى شــباب رفح، 
بجانــب  مــرَّت  قويــة  كــرة  عــودة  أبــو  أمجــد  وســدد 
املرمى، ليتبعه زميله فراس األسمر بتسديدة قوية 
علــت املرمــى، حــاول شــباب رفــح تخفيــف الضغــط 

عن دفاعاته وشنَّ عدة هجات مرتدة.
لهــا  أبــو دان كــرة صاروخيــة تصــدى  وســدد محمــد 
لكنــه  زيــد  أبــو  مهنــد  وتابعهــا  الكــرد  أمــر  الحــارس 
ســدد الكرة ضعيفة، وحرم الحارس عبد الله شــقفة 
الشــوط  نهايــة  قبــل  التعــادل  هــدَف  "الحوانــن" 

بتصديه لكرة أبو عودة الزاحفة.

لها الدفاع إىل ركنية، قبل أن يدفع  دان كرة قوية حوَّ
رأفــت خليفــة "مــدرب شــباب رفــح" بالثنــايئ نــارص 
أبــو قرشــن ومحمــد الريخــاوي اللذيــن قلبــا موازيــن 

اللعب بأفضلية ألصحاب األرض.
الفــرص  إهــدار  عــى  رفــح  شــباب  العبــو  وتنــاوب 
بيــت  العبــي  اندفــاع  وســط  األخــرى  تلــو  الواحــدة 
حانــون للهجــوم، قبــل أن يتمكــن مهنــد أبــو زيــد مــن 
تأمــن الفــوز بتســجيله الهــدف الثــاين، بعدمــا تابــع 

الشوط الثاني
واصل "الحوانن" ضغطهم مع بداية الشوط الثاين 
إال أن الفريــق تــرك خلفــه املســاحات التــي منحــت 
شــباب رفــح فرصــًة لصناعــة الهجــات املرتــدة التــي 

لت خطًرا عى مرمى الضيوف. شكَّ
وأنقــذ دفــاع شــباب رفــح مرماه من هــدف مؤكد بعد 
عرضيــة عبــد الرحمــن وشــاح التــي حولهــا خالد دادر 
برأســه نحــو املرمــى لكــن الدفــاع أبعدها، وســدد أبو 

لتســديدة  تصــدى  الــذي  الكــرد  الحــارس  مــن  كــرة 
أبــو قرشــن لتجــد أبــو زيــد الــذي وضعهــا برأســه يف 
الشــباك )85(، وزادت متاعــب بيــت حانــون بطــرد 
العبه عبد الكريم نصر بالبطاقة الحمراء املبارشة، 
هــدف  لتســجيل  الريخــاوي  أمــام  الفرصــة  والحــت 
لينتهــي  املرمــى،  بجانــب  الكــرة  وضــع  لكنــه  ثالــث 
اللقــاء بفــوز شــباب رفــح عــى "الحوانــن" بهدفــن 

دون رد.
الكابتن: رأفت القن

المدرب: رأفت خليفة
الكابتن: عبد الرحمن أبو الطرابيش

المدرب: محمد العيماوي

عبد الله شقفة
أحمد الشاعر

أسامة أبو جاموس
رأفت القن

فهد الحولي
وليد أبو دان

جمعة الهمص )محمد الشاعر 87(
عبد الرحمن صالح  )ناصر أبو قرشين 58(

محمد أبو دان )محمد الريخاوي 58(
عبد الله عبيد

مهند أبو زيد )محمد النمس 90(

شباب رفح

أمير الكرد
خالد دادر )أحمد سعد 87(

يوسف أبو زيد
عبد الرحمن أبو الطرابيش

عبد الكريم نصير
ناجي النحال

أمجد أبو عودة
فراس األسمر )محمد الجرمي 62(

محمد سلمان )محمود أبو النصر 69(
عبد الرحمن وشاح  )عبد الرحمن سلمان 87(

محمد القاضي

اتحاد بيت حانون

• الجولة )2(
• امللعب: رفح

• التاريخ: 26/1/2021
• الفريقان: شباب رفح × اتحاد بيت 

حانون
• النتيجة: )2-0(

• أصحاب األهداف:
- خدمات رفح: محمد أبو دان )5( 

مهند أبو زيد )85(
- اتحاد بيت حانون: ال يوجد

• العقوبات:
• بطاقة صفراء: )3(

- شباب رفح: عبد الرحمن صالح )7(، 
فهد الحويل )45(

- الهالل: محمد سلان )45(

• بطاقة حمراء:  )1(
- شباب رفح: ال يوجد

- اتحاد بيت حانون: عبد الكريم نصر )88(
* وقت انطالق املباراة: )2:30( 

* وقت انتهاء املباراة: )4:30(
* الوقت الضائع يف الشوط األول: )3( 

* الوقت الضائع يف الشوط الثاين: )5( 
- طاقم الحكام واملراقبن

- حكم ساحة: خالد أبو الخر
- مساعد أول: محمد الغول

- مساعد ثاٍن: أحمد شبر
- حكم رابع: عاد مرجان

- مراقب املباراة: أمين املغاري
م الُحكام: فريد األشقر - ُمقيِّ

* تشكيلة الفريقين:

دوري غزة الممتاز 2021

اتحاد خانيونس ينتزع الصدارة بخماسية بنكهة التفاحالهدف األول ما شفته .. يا عيني على الهدف الثاني

التفاحاتحاد خانيونس  51

غزة/ عالء شايل: 
تصــدر اتحــاد خانيونس جدول ترتيب الدرجة 
املمتــازة بعــد الفــوز الكبــر الــذي حققــه عــى 
يف  هــدف  مقابــل  أهــداف  بخمســة  التفــاح 
املبــاراة التــي جمعــت الفريقــن عــى ملعــب 
خان يونس ضمن منافسات الجولة الثانية من 

البطولة. 
خالــد  خانيونــس،  اتحــاد  أهــداف  ل  ســجَّ
الرابــن  ومــروان   ،)10+84( النريــص 
ل  )67+65( وأنور عمران )82(، يف حن سجَّ

هــدف التفــاح حســن مــرزوق )32(، ليتصــدر 
نقــاط،   )6( برصيــد  الرتيــب  جــدول  االتحــاد 
يف حــن بقــي التفــاح برصيــد نقطة واحدة يف 

املركز التاسع.
تفاصيل المباراة
الشوط األول

ا برسعة،  بــدأ اتحــاد خانيونس املبــاراة هجوميًّ
بــدوان  البــاري  عبــد  التفــاح  حــارس  ومنــع 
دقيقــة  أول  يف  م  التقــدُّ مــن  األرض  أصحــاب 

ل كرة خالد النريص إىل ركنية.  وحوَّ
واصــل االتحــاد هجاتــه يف ظل توهان التفاح 
الواضــح يف األداء؛ ليســتغل االتحــاد املوقــف 
مــن  م  التقــدُّ هــدف  النريــص  خالــد  ويســجل 

رأسية )10(.
النريــص  وكان  االتحــاد،  هجــات  تهــدأ  مل 
قريًبــا مــن مضاعفــة النتيجــة لوال تألــق الحارس 
وهدًفــا  رصيًحــا  انفــراًدا  منــع  الــذي  بــدوان 
املوقــف  مــرزوق  حســن  ليســتغل  محقًقــا، 

األمــر  ملعبــه،  يف  كبــًرا  تراُجًعــا  تراجــع  لكنــه 
ل مــروان الرابن  الــذي اســتغله االتحــاد وســجَّ
الهــدف الثــاين مــن تســديدة من خــارج منطقة 

الجزاء )65(.
دقيقــة  بعــد  برسعــة  ظهــوره  الرابــن  وكــرر 
لفريقــه  والثالــث  لــه  الثــاين  الهــدف  اًل  مســجِّ
يف  ينهــار  التفــاح  جعــل  الــذي  األمــر   )67(

ل النتيجــة للتفــاح بعــد "دربكــة" دفاعيــة  ويعــدِّ
 ،)32( املرمــى  يف  الكــرة  وســدد  اســتغلها 
لــكل  بهــدف  بالتعــادل  األول  الشــوط  وانتهــى 

فريق. 
الشوط الثاني

أن  أمــل  عــى  الثــاين  الشــوط  التفــاح  دخــل 
يحافــظ عــى النتيجــة ويخــرج بنقطــة خارجيــة 

األداء والراجــع، وهــو مــا ســاعد االتحــاد عــى 
رأســية  مــن  الرابــع  بالهــدف  النتيجــة  مضاعفــة 
خالــد  يختتــم  أن  قبــل   ،)82( عمــران  أنــور 
ل الهــدف  النريــص مهرجــان األهــداف ويســجِّ
أحــداث  عليــه  انتهــت  الــذي   )84( الخامــس 
أوىل  وخســارة  لالتحــاد  ثــاٍن  بفــوز  املبــاراة 
للتفاح الصاعد حديًثا إىل الدرجة املمتازة. 

بطاقة المباراة:

قائد الفريق: عيد العكاوي
مدرب الفريق: احميدان بربخ

قائد الفريق: صادق لولو
مدرب الفريق: سامي الشنطي

هشام البيوك،
 عالء البيوك،

 عبد الرحمن الحاج )مهند المصري 87(، 
أدهم القاضي،

 خليل أبو جزر )رمضان شبير 87(، 
أنور عمران، 

أحمد كالب )راغب فارس 63(،
 مروان الترابين،

 عيد العكاوي )عز أبو جاموس، 87(، 
محمد اللوح )براء أبو الخير 75(،

 خالد النبريص.

اتحاد خانيونس

عبد الباري بدوان، 
صادق لولو،

 أحمد السبع، 
أنيس البحطيطي، 
محمد المشوخي، 

بالل النمنم )رامي البيوك 67(، 
خميس حمودة، 

حسن مرزوق، 
حربي السويركي )المعتز بالله القططي 75(، 

فادي عوض الله، 
يوسف لولو.

اتحاد بيت حانون

الجولة: )2(
النتيجة: )5-1(

امللعب: استاد خانيونس
التاريخ: 26/1/2021

الفريقان: اتحاد خانيونس × التفاح
أصحاب األهداف:

اتحاد خانيونس: خالد النريص 
)84+10(، ومروان الرابن 

)67+65( وأنور عمران )82(

التفاح : حسن مرزوق )32(
العقوبات:

بطاقة صفراء: )1(
اتحاد خانيونس: 1

التفاح: ال يوجد
بطاقة حمراء:  )1(

اتحاد خانيونس: ال يوجد
التفاح: املدير الفني سامي 

الشنطي
طاقم الُحكام واملراقبن:

حكم ساحة: هاين مسمح
حكم مساعد أول: محمد 

السدودي
حكم مساعد ثاٍن: محمد خطاب

حكم رابع: بدر العطار
مراقب املباراة: إياد حاد
م الُحكام: سعود حمد ُمقيِّ

* تشكيلة الفريقين:
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داود يقود النصيرات العتالء الصدارة بهدفين في شباب الزوايدة الهدف األول ما شفته .. يا عيني على الهدف الثاني

شباب الزوايدة خدمات النصيرات  21
بطاقة المباراة:

– الجولة: 1
– امللعب: الشهيد محمد الدرة 

– التاريخ: 26/1/2021
– الفريقان: خدمات النصريات × 

شباب الزوايدة
– النتيجة: )1/2(

– أصحاب األهداف:
يوسف داوود )هدفني( 

محمد متراز )شباب الزوايدة( 
العقوبات:

– بطاقة صفراء: 
• خدمات النصريات: أمني الهيس 

)25(، عطايا جربوع )49(. 

• شباب الزوايدة: لباد األخرس )44(
بطاقة حمراء: 2

خدمات النصريات: عطايا جربوع )70( 
شباب الزوايدة: طالل أبو مزيد )94( 

* طاقم الحكام واملراقبني
-حكم ساحة: عالء أبو طه 

-مساعد حكم: عدنان حنيدق 
مساعد حكم ثاٍن: خالد بدير  

-حكم رابع: عمر الكيالين  
-مراقب: حمدي تنرية 

م ُحكام: عبد الفتاح العطار  -ُمقيِّ

قائد الفريق: جالل أبو يوسف 
المدرب: محمد صيدم 

قائد الفريق: محمد تمراز 
المدرب: حازم الحجار

محمد عبيد، مؤمن البواب، لباد 
األخرس، إبراهيم أبو عمرية، ثائر أبو 
خطاب، خالد السيد، فايز أبو جابر، 

محمد الحايك، يوسف العش، 
محمد قشطة، محمد متراز.

أمني الهيس، محمد مايض، أمين 
الحواجري، جالل أبو يوسف، خالد 

عياش، محمد أبو كرش، محمد 
توفيق أبو يوسف، محمود الراعي 
)حسام العصار(، عالء إسامعيل 

)عطايا جربوع(، تامر مكرم )محمد 
يوسف أبو يوسف(، يوسف داوود 

)نادر جروان(

فريق شباب الزوايدة: خدمات النصيرات: 

غزة / فلسطني 
فــوًزا صعًبــا عــى  النصــريات  حقــق خدمــات 
حســاب جاره شــباب الزوايدة بهدفني لهدف 
واحد، يف اللقاء الذي جمع الفريقني أمس، 
ضمــن  الــدرة،  محمــد  الشــهيد  ملعــب  عــى 
منافســات األســبوع الثــاين مــن دوري الدرجة 

األوىل ألندية غزة ملوسم 2020-2021.
يوســف  النصــريات  خدمــات  هــديَفْ  ل  ســجَّ
هــدف  ل  ســجَّ حــني  يف  و63(،   47( داود 

شباب الزوايدة محمد متراز )65(.
 )6( إىل  رصيــده  النصــريات  خدمــات  ورفــع 
بقــي  حــني  يف  مؤقًتــا،  الصــدارة  يف  نقــاط 

رصيد الزوايدة عند )3( نقاط.
تفاصيل الُمباراة
الشوط األول

دخل الفريقان طمًعا يف تحقيق الفوز الثاين 
الزوايــدة  شــباب  فبــدأ  البطولــة،  يف  توالًيــا 
ســدد  بعدمــا  مبكــًرا،  م  يتقــدَّ أن  وكاد  خِطــًرا 
العبــه محمــد متــراز تســديدة قويــة مــن داخل 
منطقــة الجــزاء، إال أن العارضــة وخــط املرمــى 

م، بعد هذه الفرصة  حرمــا الزوايــدة مــن التقدُّ
مرمــى  د  يهــدِّ أن  وحــاول  الزوايــدة  يهــدأ  مل 

النصريات أكرث من مرة، لكن دون فائدة.

الشوط الثاني
ا  بدأ مغايًرا ودخل خدمات النصريات قويًّ
مــن أجــل تســجيل هــدف مبكــر، فــكان لــه 

مــا أراد عندمــا نجــح يوســف داود برتجمــة 
يف  هــدف  إىل  عيــاش  خالــد  عرضيــة 
الدقيقــة )47(، قبــل أن ُيحــاول النصــريات 
ارتبــاك  واســتغالل  جديــد  مــن  م  التقــدُّ
الزوايدة، معتمًدا عى املرتدات يف ظل 
هــدف  لتســجيل  الزوايــدة  العبــي  اندفــاع 

التعادل.
ل يوســف داود  وعنــد الدقيقــة )63( ســجَّ
هدًفا "كوميدًيا" بعدما حاول إرجاع الكرة 
لحــارس الزوايــدة الــذي فشــل يف التعامل 
معهــا بعــد أن أخــرج العبــو الزوايــدة الكرة؛ 
ليفتــح  النصــريات،  العبــي  أحــد  إلصابــة 
النصــريات الطريــق أمــام املهاجــم محمــد 
متراز لتسجيل هدف عند الدقيقة )65(، 
عطايــا  النصــريات  العــب  ُيطــرد  أن  قبــل 
جربوع عند الدقيقة )70(، ثم ُطرد العب 
الدقيقــة  يف  مزيــد  أبــو  طــالل  الزوايــدة 
)94(، لينجــح النصــريات يف تحقيــق ثاين 

انتصــار توالًيــا، واالرتقــاء للصــدارة برصيــد 
)6( نقاط.

تشكيلة الفريقين:

دوري الدرجة 
األولى 2021 

قمة األهلي وغزة الرياضي تنتهي بتعادل سلبيالهدف األول ما شفته .. يا عيني على الهدف الثاني
غزة الرياضياألهلي  00

غزة/ مؤمن الكحلوت: 
الريــايض  وغــزة  األهــي  فريقــا  احتكــم 
يف  أهــداف,  دون  الســلبي  للتعــادل 
أمــس  عــر  بينهــام  جــرت  التــي  املبــاراة 
غــزة،  مبدينــة  فلســطني  ملعــب  عــى 
ضمــن منافســات الجولــة الثانيــة من دوري 

الدرجة األوىل.
خــرج  فقــد  التعــادل  مــن  الرغــم  وعــى 
الفريقــان راضَيــنْي عــى صعيــد النتيجــة، 
خاصــة أنهــام تفاديا الخســارة، وحصد كل 

منهام نقطة أفضل من اليشء.
تفاصيل المباراة
الشوط األول

أصحــاب األرض كانــوا املبادريــن للهجــوم 
مــع انطــالق املبــاراة، واخــرتق حاتــم نصــار 
مــن  الجهــة الُيــرى بعــد تلقيــه متريرة من 
داخــل  عرضيــًة  وأرســلها  البدايــة,  رضبــة 

الصندوق مل تجد أحًدا من زمالئه.
برأســية  الريــايض  غــزة  بعدهــا  عليــه  ردَّ 
القائــم,  بجانــب  مــرَّت  ريالــة  أبــو  لفضــل 

وحــاول غــزة الريــايض مــرة أخــرى بالطريقة 
نفســها لكــن رأســية محمــد الحــداد جــاءت 

خارج املرمى أيًضا.
كل  خشــية  مــع  املبــاراة  وتــرية  هــدأت 
فريــق مــن تلقــي هــدف يف مرمــاه, وعــاد 
نصــار لتشــكيل الخطــورة عــى مرمــى غــزة 
باملســتوى  تكــن  ملــن  برأســية  الريــايض 
األول  الشــوط  عليهــا  انتهــى  املطلــوب, 

بالتعادل السلبي.
الشوط الثاني

يف الشوط الثاين أجرى كل فريق تبدياًل 
واحًدا فقط, عى أمل ضخ دماء جديدة, 
انحــرت  التوقعــات  عكــس  عــى  لكــن 
خطــورة  دون  امللعــب  وســط  يف  الكــرة 
واحــدة  فرصــة  باســتثناء  املرميــني,  عــى 
التــي   75 الدقيقــة  عنــد  الريــايض  لغــزة 
فــادي  مــن  املبــاراة  فــرص  أخطــر  شــهدت 
د برأسه كرًة ارتطمت  العراوي بعد أن سدَّ
مــن جديــد  للملعــب  وعــادت  بالعارضــة، 

ليخرجها دفاع األهي.

دوري الدرجة 
األولى 2021 

بيت حانون األهلي يحقق أول انتصاراته على حساب نماءالهدف األول ما شفته .. يا عيني على الهدف الثاني
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بطاقة المباراة:
• الجولة )2(

• امللعب: بيت حانون
• التاريخ: 26/1/2021

• الفريقان: بيت حانون األهي x مناء
• النتيجة: )1-0(

• أصحاب األهداف:
- بيت حانون األهي: عالء ضهري 74

- مناء: ال يوجد
• العقوبات:

• بطاقة صفراء: )5(
- بيت حانون األهي: أحمد أبو رشيب )86(، 

ناجي الكفارنة )45(.

- مناء: سفيان كريزم )7(، محمد أبو سليم 
)18(، مروان علوان )63(.

• بطاقة حمراء:  )0(
- بيت حانون األهي: ال يوجد

- مناء: ال يوجد
- طاقم الحكام واملراقبني

- حكم ساحة: خالد الشيخ خليل
- مساعد أول: مروان خطاب
- مساعد ثاٍن: محمد أبو زر

- حكم رابع: إبراهيم الدعالسة
- مراقب املباراة: وسام بشري

م الُحكام: إبراهيم أبو العيش - ُمقيِّ

أحمد الشاعر، شادي الرشيف 
)حسام الحبل 30(، فادي الرشيف، 

نادر النجار، محمد أبو سليم ، سفيان 
كريزم )بطاقة صفراء 7( )هاشم 

عبد ربه 80(، محمد أبو ريدة )عبد 
الرحمن املنايعة 72(، مروان علوان 
)بطاقة صفراء 63(، مدحت السيد 

)أحمد املدهون 72(، فادي عساف، 
بالل عساف.

أحمد عليان، أحمد أبو رشيب )بطاقة 
صفراء 86(، ناجي الكفارنة )بطاقة 

صفراء 45(، نور عامر، محمود 
الحبيبي، يوسف مصلح )مروان شيخ 

العيد 46(، أحمد أبو كوش )رشاد 
حمد 92(، عبد الله أبو شاملة، 

غسان أبو عودة )بالل مقبل 68(، 
أمني الحلو )عالء ضهري 68(، محمد 

السطري )حازم البيوك 82(

نماء: بيت حانون األهلي: 

غزة/ إبراهيم أبو شعر: 
حقق فريق بيت حانون األهي فوًزا مثيًنا عى 
جــاره منــاء بهدف دون مقابل، يف املباراة التي 
جمعتهــام عــى ملعــب بيــت حانــون البلــدي، 
الدرجــة  دوري  مــن  الثانيــة  الجولــة  افتتــاح  يف 

األوىل.
الخســارة  عــن  تعويًضــا  "الحوانــني"  فــوز  وُيعــدُّ 
األوىل التــي تلقاهــا الفريــق يف الجولــة األوىل 
أمــام الزوايــدة؛ لريفــع رصيــده إىل ثــالث نقــاط 
يف املركــز الســادس مؤقًتــا، وبقــي رصيــد منــاء 

نقطة واحدة.
تفاصيل المباراة
الشوط األول

باحًثــا عــن تهديــد  بيــت حانــون املبــاراة  دخــل 
مرمــى عــْر تحــرُّكات الثــاليث الهجومــي: محمــد 
الســطري، وأمــني الحلــو، وغســان أبــو عــودة، إال 
ل خطًرا كبرًيا عى مرمى  أن محاوالتهم مل تشكِّ

الحارس أحمد برهم.

كــرة  عــْر  "الحوانــني"  محــاوالت  عــى  ردَّ  منــاء 
بالل عســاف التي مرَّت بجانب املرمى بقليل، 
الخطــورة  غيــاب  ظــل  يف  اللعــب  وتــرية  لتهــدأ 

عى كال املرمَينْي، لينتهي الشوط سلبًيا.
الشوط الثاني

النمــس  نــادر  أجــرى  الثــاين  الشــوط  بدايــة  مــع 
-مــدرب بيــت حانــون- تبديــالت عــدة لتنشــيط 
عــن  فأمثــرت  للفريــق،  الهجومــي  الجانــب 
تشــكيل خطــر عــى مرمــى الحــارس أحمــد برهم 

الذي تألَّق يف التصدي لكرات عدة.
ونجح عالء ضهري يف استثامر خطأ مدافع مناء 
يف إعــادة الكــرة إىل حارســه ليحولِّهــا برأســه يف 
الشــباك )74(، اندفــع بعدهــا منــاء وضغــط من 
أجــل تعديــل النتيجــة لكنه مل يفلح يف الوصول 
إىل الشباك، والحت فرصة تعزيز النتيجة أمام 
"الحوانــني" بهجامتهــم املرتــدة لكنهــا مل تســفر 
عــن أي تغيــري يف النتيجــة؛ لينتهــي اللقــاء بفــوز 

بيت حانون عى مناء بهدف دون رد.

تشكيلة الفريقين:

بطاقة المباراة:
• الجولة )2(

• امللعب: فلسطني
• التاريخ: 26/1/2021

• الفريقان: األهي x غزة الريايض
• النتيجة: )0-0(

• العقوبات:
• بطاقة صفراء: )2(

- األهي: محمد داود )54(  أحمد أبو العطا )58( 
- غزة الريايض: فادي العراوي )7(

• بطاقة حمراء:  )0(

الكابتن: محمد داوود
المدرب: حمادة شبير

الكابتن: إسماعيل المدهون
المدرب: جهاد السدودي

الكابتن: نور عامر
المدرب: نادر النمس

الكابتن: بالل عساف
المدرب: صالح عسلية

إسامعيل املدهون, فادي العراوي, 
ثائر أبو عبيدة, أحمد الكحلوت, 

حازم أبو شنب, عدي الغلبان, توفيق 
البيك )أحمد أبو عبيد 45(, ربحي 
شتيوي)رشف حسنني 89(, محمد 

الحداد, كامل الرتاميس )عز الدين أبو 
راس(, فضل أبو ريالة )حمزة مويس65(.

إيــاد أبــو ديــاب, مصطفــي الداعور, أحمد 
املــري,  ســعيد  داوود,  محمــد  مهنــا, 
 ,)85 الســكايف  حــامدة صالــح )ســليامن 
)طــارق  العطــا  أبــو  أحمــد  عــوض,  فــارس 
صالــح79(, حاتــم نصــار, أدهــم املقادمــة 
)إســامعيل أبــو نــادي 61(, محمــد إســليم 

)محمد شبري 45(.

غزة الرياضي:األهلي:

تشكيلة الفريقين:

- غزة الريايض: إياد دومية "مدرب حراس 
املرمى" )90(

- األهي: ال يوجد 
- طاقم الحكام واملراقبني

- حكم ساحة: محمد أبو شهال
- مساعد أول: محمد الزعانني

- مساعد ثاٍن: مارسيل أبو شدق
- حكم رابع: فايز عمران

- مراقب املباراة: محمود مسعود
م الُحكام: أرشف زملط - ُمقيِّ
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تحذيرات من  ... 

االحتالل يقتل   ... 

10 وفيات   ... 

أعلــن أنــا/ مهــا ابراهيــم عبــد اللطيــف نــارص عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   900286428 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ غــادي مهــدي اســاعيل كفينــة عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   400158937 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ابراهيــم فــؤاد ابراهيــم النجــار عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   408384774فالرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  التلــوىل  الديــن  نــور  هشــام   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   803264498فالرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  الغنــدور   أنــا املواطن/منــى محمــود عطيــه  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   900664715فالرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عبــد الفتــاح طــالل محمــود زعرب عن فقــد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   402181606 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عبــد الرحيــم عبــد اللــه محمــد أبــو مهــادي عــن فقد 
هويتــي وتحمــل الرقــم 804567576 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

فقــد  عــن  الحبيبــي  جميــل  يحيــى  االء   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم   408397016 فالرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / عمــر خالد محمد ســامل عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   411092489 الرقــم  وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / فاطمــة حســن ســليان وادي عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   903097616 فالرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ تامــر ديــب عثــان النجار عن فقــد هويتي وتحمل 
الرقم 400668208 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ يزيــد عبــد الرحمــن فضل مصطفــى الحلو عن فقد 
هويتــي وتحمــل الرقــم 400994703 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن/ نــوره امــن صالــح كلوب عن فقــد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   406030007 الرقــم   وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / رامي جميل مطر عن فقد هويتي وتحمل  
الرقم  900784844فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  عســكر  ســامل  محمــد  املواطن/أحمــد  أنــا  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم   900521592  فالرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا/ يامنة عىل عمر الدراوشة عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 902995422 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

هويتــي  فقــد  عــن  الســواركه  نصــار  أنــا/ صــالح صالــح  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   987678372 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / محمــود عبــد الحميــد محمــد ابــو الحــاج 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   801578162 فالرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   وســام ظاهــر عــن فقــد هويتــي وتحمــل  
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  400907002فالرجــاء  الرقــم   

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / نارميــان   الرتامــي عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  800024113فالرجــاء  الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / مــوىس ابراهيــم عبــد حمــدان عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   804667889   فالرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ســعيد نــارص ســعيد الغربــاوي عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   407023258   فالرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

الطنــه عــن فقــد  اينــاس صــالح محمــد  أنــا املواطــن /  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   402942361فالرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / باســل رمضــان يونــس حميــد عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   400509626 فالرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / مــالك وليــد احمــد ابــو مــراد عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  407919240 فالرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / صالــح عبــد املعطــي ابــو مديــن عــن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   400855896فالرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

يف الطلب رقم 52 / 2020
- هويــة  الصــرة   - غــزة  مــن  الحليمــي  إبراهيــم حســن  منــذر   /  املســتدعي 

)903459089(.  وكيلة األستاذ / حسني نادر رشيتح املحامي - غزة .

شــارع   - الهــوا  تــل  غــزة   - الرشفــا  محمــد  زيــاد  لــؤي   / ضــده  املســتدعى 
السوافريي بالقرب من مسجد عار بن يارس عارة رقم )2( يف شارع ترايب 

- الطابق السابع - وحاليًا خارج البالد . 
نوع الدعوى/  حقوق .        قيمة  الدعوى/ 10404 شيكل .
) مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل (

إىل املستدعى ضده / مبا أن املدعي قد أقام عليك الدعوى رقم )2027 
/2020( محكمة صلح غزة يطالبكم فيها بدفع مبلغ )10404 شيكل( عرشة 
االف وأربعائــة وأربعــة شــيكل اســتنادًا ملــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه املرفقــة 
نســخة منهــا ومــن ملحقاتهــا لــدى قلــم املحكمــة بغــزة لذلــك يقتــي عليــك 
الحضور إىل هذه املحكمة للرد عىل القضية يوم – االثنن 2021/2/15 .

الســاعة التاســعة صباحــًا كــا يقتــي عليــك أن تــودع لقلــم هــذه املحكمــة ردك 
التحريــري خــالل خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ تبليغك هذه املذكرة ، وأن ترســل 
نســخة عنهــا إىل املســتدعي حســب عنوانــه .. وليكــن معلومــًا لديــك أنــك إذا 

تخلفت عن ذلك ، يجوز للمستدعي أن يسري يف دعواه حسب األصول . 
رئيس قلم محكمة صلح غزةصدر يف 25 /1 /2021 

 األستاذ / أكرم هشام أبو السبح 

دولة فلسطن
مذكرة حضور

لدى محكمة صلح غزة ........ املوقرة
يف القضية رقم 2027 /2018

وإهال إدارة السجون أحوالهم.
أنــه  اإلنســان  لحقــوق  امليــزان  مركــز  وأكــد 
اإلصابــات  أعــداد  الرتفــاع  بخطــورة  ينظــر 
وســط  األرسى،  صفــوف  يف  كورونــا  بفــريوس 
اســتمرار تجاهــل ســلطات االحتــالل الدعــوات 
والتحذيــرات بعــد غيــاب التدابــري واإلجــراءات 

الكافية من إدارة السجون.
وطالــب املركــز يف بيــان لــه املجتمــع الــدويل 
واألخالقيــة  القانونيــة  مســؤولياته  بتحمــل 
املحتلــة،  الفلســطينية  األرايض  ســكان  تجــاه 
االحتــالل  عــىل  للضغــط  العاجــل  والتدخــل 
واتخــاذ  العنــري  التمييــز  سياســة  لوقــف 
اإلجــراءات والتدابــري الوقائيــة الكافيــة ملكافحة 

فريوس كورونا، وحاية األرسى يف سجونه.
رســمي  اســتيضاح  تقدميــه طلــب  ولفــت إىل 
ســجن  إدارة  وخاصــة  االحتــالل  ســجون  إلدارة 
"رامون" أول من أمس؛ للمطالبة بالكشــف عن 
أعداد املصابن يف السجن وتوصيف حالتهم 
التــي  الوقائيــة  اإلجــراءات  وتوضيــح  الصحيــة، 
اتُّخــذت بالخصــوص، وعــدد التطعيــات التــي 

قدمت لهم.
عــن  املعلومــات  تضــارب  بعــد  الطلــب  وجــاء 
كورونــا  بفــريوس  املصابــن  األرسى  أعــداد 
داخــل ســجن "رامــون"، والقلــق الشــديد الــذي 

سيطر عىل ذويهم.
للدميقراطيــة  اإلنســان  مركــز  حــذر  جهتــه  مــن 

تتبعهــا  التــي  اإلهــال  سياســة  مــن  والحقــوق 
خاصــة  األرس،  بحــق  االحتــالل  ســجون  إدارة 
مــع اإلعــالن عــن ارتفــاع أعــداد املصابــن منهــم 
بفريوس كورونا إىل أكرث من 300 مصاب، من 
بينهــم األســري فــؤاد الشــوبيك )82 عامــا( الذي 
أصيــب بالفــريوس وهــو مريض رسطــان وحالته 

حرجة.
ســلطات  تباطــؤ  إن  لــه  بيــان  يف  املركــز  وقــال 
األرسى  مــن  العينــات  ســحب  يف  االحتــالل 
يســاهم  الفــريوس  أعــراض  يشــتكون  الذيــن 
بينهــم، ويعــرض  العــدوى برسعــة كبــرية  بنــرش 
املناعــة  وذوي  الســن  وكبــار  املــرىض  حيــاة 
سياســة  إىل  إضافــة  للخطــر،  منهــم  الضعيفــة 
اإلهــال الطبــي املتعمــد وعمليــات التعذيــب 

غري اإلنسانية والتحقيق معهم بصورة مهينة.
واعتر أن مارسات االحتالل تخالف األعراف 
األرسى  بحايــة  املعنيــة  الدوليــة  والقوانــن 
الخاصــة  املســتلزمات  وتوفــري  واملعتقلــن، 
لهــم، وضــان توفــري أماكــن صحيــة وعالج لهم، 
الســجناء  األساســية ملعاملــة  املبــادئ  خاصــة 
التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة 
التــي  التــوايل،  عــىل  و1990م   1979 يف 
أكــدت رضورة حايــة صحــة الســجناء والرعايــة 

الطبية لألشخاص املحتجزين.
أن  واملحرريــن  األرسى  وزارة  أكــدت  بدورهــا 
عددا من األرسى املوجودين يف سجن النقب 

الفتــى  استشــهاد  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  أعلنــت  فقــد 
عطــا اللــه محمــد ريــان )17 عاًمــا( من قراوة بني حســان رشق 
ســلفيت، من جراء إصابته برصاص جنود االحتالل يف أثناء 
تواجده عىل أحد املفرتقات القريبة من قرية حارس غرًبا.

وقــال مســؤول العالقــات العامــة يف محافظة ســلفيت معن 
عــى أن الفتــى أقــدم  ريــان يف تريــح: إن جيــش االحتــالل ادَّ
عــىل طعــن مجنــدة "بســكن فواكه" وأصابهــا بجروح طفيفة، 
وأن جنــود االحتــالل متكنــوا مــن إطــالق النــار عليــه وإصابتــه 
الفتــى  أن  روايــة  تناقــل مواطنــون  مبــارشة، يف حــن  إصابــًة 
"حــاول طعــن مجنــدة، وأن الجنود أمســكوا به ثم أطلقوا النار 
 :)J-Media( "عليه". وقال شــهود عيان لوكالة "جيه-ميديا
إن الفتــى كان ميــر بالقــرب مــن مدخــل حــارس فهاجمــه جنود 
نهــض  لكنــه  جســده  يف  برصاصــة  وأصابــوه  النــار  وأطلقــوا 
آخــرون  جنــود  بعدهــا  ليقــوم  دقائــق،  لعــدة  معهــم  وتعــارك 
مبهاجمتــه واالعتــداء عليــه بأعقاب البنادق "وهشــموا وجهه 
ورأسه بالكامل، وهذا -كا أعتقد- الذي أدى الستشهاده".

ســلفيت  مدخــل  الحادثــة  بعــد  االحتــالل  قــوات  وأغلقــت 
الشــايل وقريــة حــارس، يف حــن انتــرش الجنــود يف محيــط 
بلــدة قــراوة بنــي حســان التــي ينحــدر منهــا الشــهيد، وال يــزال 

جثان الشهيد محتجًزا لدى جيش االحتالل.
ويف وقــت الحــق، اقتحمــت قــوات االحتــالل مســاء أمــس، 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  شــال  حســان  بنــي  قــراوة  بلــدة 

ودهمت منزل عائلة الشهيد عطا الله ريان.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن مواجهــات عنيفــة اندلعــت بــن 
البلــدة.  اقتحمــت  التــي  وقــوات االحتــالل  الشــبان  عــرشات 
وأجــرى جنــود االحتــالل عمليــات تفتيــش داخــل منــزل والــد 

الشهيد، قبل استجوابه.
القنابــل  االحتــالل  قــّوات  أطلقــت  املواجهــات  أثنــاء  ويف 
الغازية والصوتية، يف حن رشق الشّبان اآلليات العسكرية 
يف  اختنــاق  حــاالت  عــّدة  أوقــع  مــا  بالحجــارة،  اإلرسائيليــة 

ا. صفوف املواطنن، وجرى تقديم العالج لهم ميدانيًّ
اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  باســم  الناطــق  قــال  جانبــه،  مــن 
يؤّكــد  ريــان  الفتــى  إن  استشــهاد  قاســم:  حــازم  "حــاس"، 
مجدًدا إرصار الشباب الثائر يف الضفة الغربية عىل مواصلة 
النضال حتى انتزاع حريتهم، وفشل املحتل يف وقف جذوة 
الثورة واملقاومة، وتعكس حجم جرائم االحتالل التي تتزايد 

مع كل خطوة تطبيعية".
إصابات ومواجهات

إىل ذلك، أصيب شــاب أمس، برصاص قوات االحتالل يف 
أثناء مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم جنن، واعُتقل 
آخــران. وذكــر مديــر نــادي األســري يف جنن منتر ســمور أن 
يف  باملطــاط  املغلــف  املعــدين  بالرصــاص  أصيــب  شــابًّا 
القــدم يف أثنــاء املواجهــات، وُنقــل إىل املستشــفى لتلقــي 
العــالج، أعقبــه اعتقــال الشــاب عــي عامر فايــد، عقب دهم 

منزل ذويه وتفتيشه يف املخيم.
وأضــاف ســمور أن قــوات االحتــالل اعتقلــت الشــاب عمــران 

عاد صقر، عقب دهم منزله وتفتيشه يف واد برقن.
كــا أصيــب فجــر أمــس شــاب بقنبلة غــاز يف الــرأس وآخرون 
اقتحــام  عقــب  اندلعــت  مواجهــات  يف  اختنــاق،  بحــاالت 
قــوات االحتــالل مدينــة طوبــاس. وأفادت مصــادر يف الهالل 
األحمر بأن شــابًّا أصيب إصابًة مبارشة بقنبلة غاز يف الرأس 
يف أثنــاء املواجهــات التــي أعقبــت عمليــة اقتحــام املدينــة، 
وُنقــل إىل املستشــفى لتلقــي العــالج، يف حــن أصيــب 12 

ا. آخرون بحاالت اختناق، ومتت معالجتهم ميدانيًّ
تجريف أراٍض

مــن جانــب آخــر، واصلــت آليــات االحتــالل أمــس، تجريــف 

قسم )5(، ظهرت عليهم أعراض صحية مؤملة 
وأوجــاع شــديدة بعــد إجبــار االحتــالل لهم عىل 
تلقي لقاح فريوس كورونا غري معلوم املصدر 

ودون إرشاف طبي.
األعــراض  أن  لهــا  بيــان  يف  الــوزارة  وأوضحــت 
ظهرت عىل نحو 30 أسريا من املوجودين يف 
القســم، وذلــك بعــد 3 أيام مــن تلقيهم اللقاح، 
يف  يصابــوا  مل  األرسى  هــؤالء  أن  إىل  مشــرية 
وقت ســابق بالفريوس ومل يشــتكوا أي أمراض 

أو أعراض قبل ذلك.
عــىل  ظهــرت  التــي  األعــراض  أن  وأوضحــت 
األرسى متثلت يف ضيق يف التنفس، وأوجاع 
يف العمــود الفقــري خاصــة أســفل الظهــر، وهو 
أشــبه بالشــعور بالشــلل حيــث ال يقــدرون عــىل 

الحركة، إضافة إىل صعوبة يف الكالم.
هــددت  االحتــالل  ســجون  إدارة  أن  وأضافــت 
األرسى بجملــة مــن العقوبــات إذا رفضــوا تلقــي 
بالتهديــد  العقوبــات  هــذه  ومتثلــت  اللقــاح، 
بالعــزل والنقــل إىل ســجون بعيــدة، إضافــة إىل 

الحرمان من "الكنتينا".
وحملــت الــوزارة االحتــالل املســؤولية الكاملــة 
عــن حيــاة األرسى داخــل ســجن النقب، مطالبة 
تــرشف  محايــدة  طبيــة  لجنــة  إدخــال  بــرورة 
عــىل تطعيــم األرسى لقــاح كورونــا، وعــدم تفرد 
االحتــالل بحياتهــم ومواصلتــه سياســة اإلهال 

الطبي بحقهم.

املزيد من الدومنات من أرايض قرية اللنب الرشقية جنوب 
مســتوطنة  يف  اســتيطانية  وحــدات  بنــاء  لصالــح  نابلــس، 

"عيي" رشًقا.
وأفادت مصادر محلية بأن عدًدا من آليات االحتالل تواِصل 
بتســارع ملحــوظ  "الرهــوات"  أيــام تجريــف جبــل  عــدة  منــذ 
يف مناطــق متفرقــة مــن محيــط املســتوطنة، مــا يدلــل عــىل 
لزيــادة  االحتــالل  بهــا  يســعى  جديــدة  وإضافــات  توســعات 

عدد املستوطنن يف املستوطنة.
كــا فككــت قــوات االحتــالل، أمــس، بركســات للاشــية يف 

منطقة الرج يف األغوار الشالية، واستولت عليها.
معتــز  طوبــاس  محافظــة  يف  األغــوار  ملــف  مســؤول  وأفــاد 
بركســات   8 وفــكك  املنطقــة  دهــم  االحتــالل  بــأن  بشــارات 
للاشــية لخمــس عائــالت حتــى اللحظــة، بذريعــة تواجدهــا 
االســتيالء  عمليــة  أن  إىل  مشــرًيا  طبيعيــة،  محميــات  يف 

استمرت ساعات.
وأضــاف أن قــوات االحتــالل بعــد انســحابها مــن خربــة الــرج 
توجهت إىل منطقة حامات املالح وهدمت خيمة سكنية 
وحظرية أغنام للمواطن برهان عي زامل دراغمة واســتولت 

عليها.
اعتداءات المستوطنين

جنــوب  املعــرة  قريــة  يف  مزارعــون  تصــدى  األثنــاء،  يف 
أرضهــم،  اقتحمــوا  مــن املســتوطنن  لحــم، ملجموعــة  بيــت 

وطردوهم من املكان.
وأفــاد مديــر مكتــب هيئــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان يف 
بيــت لحــم حســن بريجيــة بأن املزارعن تصدوا ملســتوطنن 
الزراعيــة مبنطقــة شــعب  أرضهــم  األغنــام يف  يرعــون  كانــوا 

سلطان الواقعة بن املعرة وواد رحال، وطردوهم.
يف  ودمــاًرا  خراًبــا  فــوا  خلَّ املســتوطنن  أن  إىل  وأشــار 
املزروعات، مشريا إىل أن هناك تصعيًدا من املستوطنن 
وقــوات االحتــالل بحــق املواطنــن وممتلكاتهــم يف مناطــق 

مختلفة من محافظة بيت لحم.
كــا تصــدى املواطــن محمــد يحيــى عايــش وعائلتــه لهجــوم 
املســتوطنن عــىل أرضــه يف منطقــة خلة النحلــة القريبة من 

قرية واد رجال جنوًبا، وطردهم.
من جهة ثانية، اعتقلت قوات االحتالل، أمس، 21 مواطًنا، 
يف  مبحتوياتهــا  والعبــث  وتفتيشــها  منازلهــم  دهــم  عقــب 

مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس املحتلتن.
وذكــرت مصــادر محليــة أن قــوات االحتــالل اقتحمــت مدينــة 
حجــاوي،  الرحمــن  عبــد  املواطنــن:  واعتقلــت  قلقيليــة، 
واملحــرر عبداللــه ولويــل، إضافــًة إىل األســري املحــرر قاســم 

صوي وهو شقيُق شهيدين.
ويف طولكــرم، اعتقلــت قــوات االحتــالل املواطنــن: محمــد 
أبــو ســبيل مــن مخيــم "طولكــرم"، وفــادي جبعــاوي، وعــدي 
قاســم أبــو شــموخ مــن مخيــم "نــور شــمس" لالجئــن رشقــي 
املدينــة. ومــن نابلــس، اعتقلــت قــوات االحتــالل املواطــن 

محمد حشاش من مخيم "بالطة" لالجئن رشق املدينة.
ويف بيــت لحــم، اعتقلــت قــوات االحتــالل الفتى قيص عي 
طقاطقــة )16 عامــا(، بعــد دهــم منــزل ذويــه، وتفتيشــه يف 

بلدة "بيت فجار" جنوب بيت لحم.
ويف القــدس املحتلــة، أفــاد "مركــز معلومــات وادي حلــوة" 
"شــعفاط"،  مخيــم  فجــًرا،  اقتحمــت  االحتــالل  قــوات  بــأن 
مــن  لعــدد  اعتقــال  أوامــر  ــذت  ونفَّ منــازل،  عــدة  ودهمــت 
شــبان وفتيــة املخيــم. وأضــاف أن قــوات االحتــالل اعتقلــت 
املواطنــن: معتــز جــرادات، ويــزن ســياعرة، وبــراء ســياعرة، 
وحمــزة جــرادات، ومحمــود علقــم، وحميــدو علقــم، وياســن 

طه، وقتيبة فرحان، ومحمد فروخ.

و44813 متعافًيا، و513 وفاة.
إجــايل  أن  إىل  الــوزارة  ولفتــت 
الحــاالت التــي تحتــاج إىل رعايــة طبية 
يف املستشــفيات بلــغ 103 حــاالت، 
منهم 52 حالة بن خِطرة وحرجة. من 
لت وزارة الصحة يف رام  جانبها، ســجَّ
اللــه 5 وفيــات و446 إصابــة جديــدة 
حالــة  و٤٧٨  إىل  إضافــة  بـ"كورونــا"، 
يف  الــوزارة  وقالــت  جديــدة.  تعــاٍف 
حالَتــْي  إن  اليومــي:  الوبــايئ  التقريــر 
الخليــل،  محافظــة  يف  لت  ُســجِّ وفــاة 
القــدس  مدينــة  يف  حــاالت  و3 
اإلصابــات  أن  وذكــرت  املحتلــة. 
النحــو  عــىل  لت  ُســجِّ الجديــدة 
ونابلــس   ،)22( "ســلفيت  التــايل: 
 ،)28( القــدس  وضواحــي   ،)71(

 ،)25( لحــم  وبيــت   ،)18( وطوبــاس 
وطولكــرم   ،)76( والبــرية  اللــه  ورام 
)13(، وقلقيلية )5(، والخليل )22(، 

وجنــن )12(، وأريحــا واألغــوار )3("، 
ومدينة القدس )151(. 

وأضافت أن حاالت التعايف الجديدة 
"ســلفيت  التــايل:  حســب  توزعــت 
)19(، نابلس )24(، ضواحي القدس 

)0(، طوباس )15(، بيت لحم )19(، 

رام اللــه والبــرية )49(، طولكرم )20(، 
قلقيليــة )10(، الخليــل )24(، جنــن 
مدينــة   ،")7( واألغــوار  أريحــا   ،)18(

القدس )273(. 
نســبة  أن  الصحــة  الــوزارة  وبينــت 
يف  "كورونــا"  فــريوس  مــن  التعــايف 
فيــا   ،93.7% بلغــت  فلســطن 
النشــطة  اإلصابــات  نســبة  بلغــت 
مــن   1.1% الوفيــات  %5.2، ونســبة 

مجمل اإلصابات.
مريضــًا   66 وجــود  إىل  ولفتــت 
بينهــم  املكثفــة،  العنايــة  غــرف  يف 
التنفــس  أجهــزة  عــىل  مريضــًا   16

االصطناعي.

بحر يهاتف عائلته دعًما وإسناًدا
هيئة األرسى تحذر من خطورة 

الوضع الصحي لألسري الشوبيك
غزة/ فلسطن:

أفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، أمــس، بــأن األســري فــؤاد الشــوبيك 
)82 عامــا(، ميكــث يف قســم الحجــر الصحــي بســجن "آيــاال" اإلرسائيــي يف 

حالٍة خِطرة، يف إثر تدهور وضعه الصحي نتيجة إصابته بفريوس كورونا.
بالفــريوس  أصيــب  الشــوبيك  األســري  أن  لهــا  بيــان  يف  الهيئــة  وأوضحــت 
بعــد مخالطتــه ســجانا إرسائيليــا كان يقــود عربــة "البوســطة" لنقلــه إىل أحــد 

املستشفيات اإلرسائيلية األسبوع املايض، إلجراء عملية يف عينيه.
وحّملــت االحتــالل املســؤولية كاملــة عــن حيــاة األســري الشــوبيك، منبهــة إىل 
ــا صعًبــا للغايــة، حيــث يشــتيك رسطــان الروســتات  أنــه يعــاين وضًعــا صحيًّ

وأمراًضا يف القلب واملعدة والعيون، وبحاجة ماسة لعناية طبية لحالته.
وطالبــت الهيئــة املؤسســات الحقوقيــة والقانونيــة بتكثيــف الجهــود والضغــط 
عــىل حكومــة االحتــالل إلطــالق رساح األرسى املــرىض وخاصــة كبــار الســن، 
والعمــل عــىل إرســال لجنــة طبيــة دوليــة تتابــع األوضاع الصحية لهم يف ســياق 
التطــورات الكارثيــة، مــن جــراء اســتمرار انتشــار العــدوى وتصاعــد اإلصابــات 
بــن صفوفهــم. واألســري الشــوبيك امللقــب بـ"شــيخ األرسى" أكــر املعتقلن 
الســلطة  يف  "لــواء"  رتبــة  ويحمــل  ا،  ســنًّ االحتــالل  ســجون  يف  القابعــن 

الفلسطينية، وهو من قطاع غزة، ومحكوم بالسجن 17 عاما.
والشــوبيك معتقــل منــذ عــام 2006 بتهمــة محاولــة تهريــب ســفينة محملــة 

باألسلحة كان من املفرتض أن تصل إىل قطاع غزة.
أمــس،  بحــر  أحمــد  د.  الترشيعــي  املجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  وهاتــف 
عائلة األســري الشــوبيك لالطمئنان عىل صحته بعد إصابته بفريوس كورونا، 
وإســناد عائلتــه. وحّمــل بحــر يف أثنــاء محادثــة ابنــة األســري رانيــا الشــوبيك، 
االحتــالل املســؤولية الكاملــة عــن حياتــه، خاصــة أنــه يف وضــع صحــي صعب 

للغاية، متمنيا اإلفراج عنه يف أقرب وقت.

غزة/ فلسطن:
املجتمــع  حقوقيــان  مركــزان  طالــب 
الدويل بالتدخل لوقف اســتغالل دولة 
مــرىض  اإلرسائيــي حاجــات  االحتــالل 
قطــاع غــزة يف أثنــاء تنقلهــم عــر معــر 
بيــت حانــون/ "إيــرز" إىل مستشــفياٍت 
انتهــاك  آخــر  وكان  القطــاع.  خــارَج 
اعتقــال  الصعيــد  هــذا  يف  إرسائيــي 
قــوات االحتــالل يف 25 ينايــر الجــاري 
مرافــق مريضــة بالرسطــان، كان يرافقها 
لتلقي العالج يف مستشــفى املقاصد 
وبحســب  املحتلــة.  القــدس  يف 
اعتقلــت  امليدانيــة  املعلومــات 
والء محمــد  املواطــن  االحتــالل  قــوات 
مــن ســكان مخيــم  )35 عامــًا(،  رفاعــي 
املغــازي يف املحافظــة الوســطى، يف 
أثنــاء وجــوده داخــل حاجــز بيــت حانون 

"إيرز" شال محافظة شال غزة.
املريضــة  االحتــالل  ســلطات  وأبلغــت 
حــن  يف  االعتقــال،  رهــن  زوجهــا  بــأن 
إىل  والوصــول  باملــرور  لهــا  ســمحت 
وتلقــت  العــالج،  لتلقــي  املستشــفى 
املريضــة والء اتصــااًل مــن زوجهــا مســاء 
اليــوم نفســه، أخرها أنــه رهن االعتقال 

يف سجن عسقالن.
وعر مركز امليزان لحقوق اإلنسان عن 

املرافــق  العتقــال  الشــديد  اســتنكاره 
نــرش أمــس  لــه  بيــان  رفاعــي. وأكــد يف 
أنــه ينظر بخطــورة بالغة ملواصلة قوات 
االحتــالل سياســة االعتقــال التعســفي 
وابتزاز املسافرين واستغالل معاناتهم 
الصعبــة، ال ســيا أصحــاب  وظروفهــم 
الذيــن  كاملــرىض  امللحــة  الحاجــات 
املــوت.  خطــر  ومرافقيهــم  يتهددهــم 
ورأى املركز أن ســلوك قوات االحتالل 
التزاماتهــا  مــن  كامــل  تحلــل  عــن  يعــر 
القانونيــة التــي تفرضهــا قواعــد القانــون 
الــدويل  والقانــون  اإلنســاين،  الــدويل 
لحقوق اإلنســان.  وشــدد عىل أن هذه 
انتهــاكا  كونهــا  إىل  إضافــة  السياســة 
تلقــي بآثــار وتبعــات جســدية ونفســية 
ومرافقيهــم.  املــرىض  عــىل  كارثيــة 
الفلســطيني  اســتنكر املركــز  يف حــن 
مواصلــة  بشــدة  اإلنســان  لحقــوق 
سياســة  اتبــاع  االحتــالل  ســلطات 
اعتقــال املــرىض أو مرافقيهــم يف أثناء 
املستشــفيات  يف  للعــالج  تنقلهــم 
اإلرسائيليــة أو الفلســطينية يف الضفــة 

الغربية والقدس املحتلتن.
قــوات  اســتمرار  أن  املركــز  وأكــد 
انتهــاج  يف  اإلرسائيــي  االحتــالل 
ومرافقيهــم  املــرىض  اعتقــال  سياســة 

ميثــل انتهــاكًا للقانــون الــدويل لحقــوق 
اإلنســان، والقانــون الــدويل اإلنســاين، 
غــري  العقوبــة  مــن  نوعــًا  يشــكل  كــا 
مــع  ترتافــق  التــي  واملهينــة  اإلنســانية 
سياســة تشــديد الحصــار غــري القانوين 

املفروض عىل قطاع غزة.
إىل  الــدويل  املجتمــع  املركــز  ودعــا 
أجــل  مــن  )إرسائيــل(  عــىل  الضغــط 
أو  املــرىض  اعتقــال  سياســة  وقــف 
للعــالج  تنقلهــم  أثنــاء  يف  مرافقيهــم 
أو  الفلســطينية  املستشــفيات  يف 
اإلرسائيلية بسبب عدم توافر عالجهم 

يف مشايف القطاع.

مركزان حقوقيان يطالبان بوقف 
استغالل االحتالل حاجات المرىض
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"مراقبة الطيور".. 
تويرت يطرح مزية جديدة 

لمحاربة األخبار الكاذبة
واشنطن/ وكاالت:

طــرح موقــع "تويــر" للتغريــدات، ميــزة جديــدة ملحاربــة األخبــار 
الكاذبة واملعلومات املضللة عرب منصته.

الطيــور(  )مراقبــة   "Birdwatch" الجديــدة  امليــزة  وتســمح 
للمســتخدمني بالتحقق من صحة التغريدات، بحســب بيان من 

"توير".
وأطلقت "توير" نسخة تجريبية من امليزة الجديدة، تشمل ما 
يقــرب مــن 1000 مســتخدم يف أمريــكا كبدايــة، الذين سيســمح 
توفــر  بغــرض  التغريــدات  إىل  بإضافــة مالحظــات  لهــم  املوقــع 

سياق لها.
يف الوقت الحايل ميكن للمستخدمني املشاركني يف الربنامج 
لكنهــا  الفرديــة،  التغريــدات  عــى  مالحظــات  كتابــة  التجريبــي 
موقــع  عــى  وإمنــا  "تويــر"،  مســتخدمي  لــكل  مرئيــة  تكــون  لــن 

"Birdwatch" فقط.
امليــزة  تجربــة  يف  املشــاركني  للمســتخدمني  ميكــن  أنــه  كــا 
الجديــدة تقييــم املالحظــات املقدمــة مــن املشــاركني اآلخريــن 

يف الربنامج.
إنــه  البيــان  يف  كوملــان،  كيــث  للمنتــج،  الرئيــس  نائــب  يقــول 
"يعتقــد أن هــذه الطريقــة لديهــا القــدرة عــى االســتجابة برسعــة 
عنــد انتشــار املعلومــات املضللــة، وذلك بإضافة الســياق الذي 

يثق به الناس ويجدونه ذو قيمة".
وتابــع كوملــان: "نهــدف يف النهايــة إىل جعــل املالحظــات مرئيــة 
مبارشة عى التغريدات لجمهور "توير" العاملي، وذلك عندما 
يكــون هنــاك إجــاع من مجموعة واســعة ومتنوعــة من املغردين 

املساهمني".
وأكــد موقــع "تويــر" ألول مــرة يف البيان أنه كان يعمل عى ميزة 
"Birdwatch" يف العام املايض، لكنه مل يكن يتوقع أن يطلق 

الربنامج قبل االنتخابات الرئاسية األمريكية.
وأشــارت رشكــة "تويــر" إىل أنهــا أجــرت مقابــالت مــع أكــر مــن 
100 شخص من مختلف األطياف السياسية، الذين أخربوها أن 
مالحظــات "Birdwatch" توفــر ســياقا مفيــدا لفهــم التغريــدات 

بشكل أفضل.
التضليــل  مكافحــة  ملحاولــة  خطــوات  "تويــر"  موقــع  واتخــذ 
مــن  وبعدهــا،  األمريكيــة  الرئاســية  االنتخابــات  أثنــاء  االنتخــايب 
خــالل تصنيفــه التغريــدات مبعلومــات خاطئــة أو مضللــة حــول 

االنتخابات.

إنشاء صفحــة عىل 
"فيسبـــوك" لِقّط يحرتف 

رسقة أحذية الجيـــران
 واشنطن/ وكاالت:

موقــع  عــى  صفحــة  بنســلفانيا  واليــة  يف  أمريكيــة  مواطنــة  أنشــأت 
"فيسبوك" مرتبطة باألشخاص الذين تعرضوا للرسقة من قبل قطها.

هــذه  إنشــاء  عــى  عملــت  فقــد  دجــوردن  القــط  صاحبــة  وبحســب 
الصفحــة تضامنــا مــع كل الذيــن أصبحــوا ضحيــة قطهــا الــذي يحــرف 

رسقة األحذية من املنازل.
مــن الصفحــة هــو إلعــادة  الهــدف األســايس  أن  الفتــاة إىل  وأشــارت 
األشــياء واألحذيــة ألصحابهــا، واســتطاعت الصفحــة جــذب الكثريــن 
من املتابعني خصوصا الجران والسكان الذين تعرضوا لرسقات يف 

املنطقة.

يف لندن.. فضُّ حفل 
زفاف ضمَّ 400 ضيف 

بسبب كورونا
لندن/ وكاالت:

فيــا  ضيــف،   400 ضــم  زفــاف  حفــل  الربيطانيــة  الرشطــة  فضــت 
وصفته بأنه »انتهاك غر مقبول عى اإلطالق« لقواعد العزل العام 
املفروضة ملكافحة انتشار »كوفيد19-«، التي ال تسمح إال بحضور 

6 أشخاص.
ومبوجــب قواعــد وإجــراءات صارمــة فرضتهــا الســلطات منــذ بدايــة 
»ظــروف  يف  ســوى  الزفــاف  حفــالت  تتــم  أال  املفــرض  مــن  العــام، 
استثنائية«، لكن أفراد الرشطة وجدوا املئات من املدعوين، عندما 
وصلهــم بــالغ عــن تجمــع داخــل مدرســة يف ســتامفورد هيــل شــايل 

لندن.
مــا يجــري يف  النوافــذ للحيلولــة دون رؤيــة  الحفــل  وغطــى أصحــاب 
10000 جنيــه  الزفــاف اآلن غرامــة قدرهــا  الداخــل ويواجــه منظمــو 

اسرليني )13661 دوالًرا(.
وقــال ماركــوس بارنــت وهــو مســؤول يف الرشطــة: »كان هــذا انتهــاًكا 
إىل  وضــوح  بــكل  يهــدف  الــذي  للقانــون  اإلطــالق  عــى  مقبــول  غــر 

حاية األرواح«.

تافرنوت.. قصة خزب أمازيغي 
تحّن إليه موائد المغاربة

الرباط/ وكاالت:
ُيعــد "تافرنــوت" ُمكوًنــا أساســًيا للمطبــخ األمازيغــي، وهــو نــوع مــن الُخبــز 
اململكــة  جنــوب  بدايــة  ســوس  منطقــة  بــه  اشــتهرت  الــذي  املســطح، 

املغربية.
بعدمــا  األمازيغــي،  "تافرنــوت"  ُخبــز  ُيطهــى  اســمه،  منــه  انتهــل  ُفــرن  يف 
اســتغرقت النســوة وقًتــا ال بــأس بــه يف تحضــر عجينــه، قبــل أن يوضــع 
عــى الحــى الصغــرة الســاخنة املتواجــدة يف الفــرن، لُيقــدم ُكمرافــق 

للوجبات اليومية ألهل سوس باملغرب.
يسهل متييز خبز "تافرنوت" عن باقي أنواع الخبز امُلتداول يف املغرب، 
فشــكله امُلميــز يجعلــه محــط اهتــام كبــر، يزيــده مذاقــه امُلتميــز، نظــًرا 

لبعض املكونات ذات املذاق السحري التي ُتضاف إليه.
ويتميــز شــكل هــذا الُخبــز التقليــدي، القــادم مــن مناطــق ســوس والجنوب 
الرشقــي للمملكــة املغربيــة، بتعرجــات واضحــة، رســمتها عــى أجزائــه، 
تقليــدي،  فــرن  داخــل  فوقهــا،  ُيطهــى  التــي  امُلســطحة  الحــى  مواضــع 
ُيدعــى أيضــا "تافرنــوت"، وهو اســم أمازيغي ُيشــر لهــذا النوع من األفران 

التقليدية، ونسبة إليه، ُسمي هذا النوع من الُخبز.
رشــيد عيداين، صاحب مطعم تقليدي نواحي العاصمة الرباط، يوضح 
لـ"العــني اإلخباريــة" أن لــذة ُخبــز تافرنــوت ال تكتمــل إال بطهيــه عــى نــار 
الحطــب، وليــس يف األفــران الكهربائيــة أو الغازيــة، ُمشــدًدا عــى رضورة 

عجنه بشكل كثيف وُمتكرر، حتى تصر عجينته لينة ُمتجانسة.
البــوادي األمازيغيــة ســاعات طــوال  ُتكلــف نســوة  وكانــت هــذه العمليــة 
مــن الُجهــد البــدين والركيــز العــايل، إال أن العجانات الكهربائية، بحســب 
رشــيد، خففــت هــذه األعبــاء نوًعــا مــا، لكنهــا لــن تحــل أبــًدا مــكان األيــادي 
التــي كانــت تســتيقظ قبــل الفجــر، لتنجــز هــذا الخبــز املعجــون بالحــب 

واإلبداع، عى حد تعبره.
املجتمعــات  بهــا يف  املعمــول  للــرشوط  ُموافًقــا  تافرنــوت  ُخبــز  وليكــون 
األمازيغيــة، يجــب أن ُتقطــع العجينــة قطًعــا ُمتســاوية، ُثــم ُتــرسح باليــد، 
اململــوء  الفــرن  داخــل  شــديدة  بعنايــة  يوضــع  ُثــم  دائرًيــا،  شــكاًل  ليأخــذ 
بالحى الصغرة، بواســطة لوح خشــبي له قبضة طويلة، وبعد نضوجه، 
وزيــت  الشــاي  مــع  أو  األمازيغــي،  الطاجــن  مــع  إمــا  ســاخنا  تناولــه  يتــم 
الزيتون أو العســل. يف الجانب اآلخر من املطعم، يتحلق العرشات من 
ُعشــاق الطعــام التقليــدي، ُمنتظريــن أطباقهــم التــي تــأيت دامًئــا مصحوبــة 
بقطــع كبــرة مــن خبــز تافرنــوت، والتــي ُتشــد الرحــال ملثل هــذه املطاعم، 

خصيًصا لتذوقها واالستمتاع مبذاقها اللذيذ.

طبيب أمرييك يخون "القسم" 
من أجل عائلته وأصدقائه

واشنطن/ وكاالت:
يؤديــه  الــذي  القســم  يبــدأ  هكــذا  وأمانــة..«،  بصــدق  عمــي  أؤدي  »أن 
كل طبيــب عــى مشــارف مزاولــة املهنــة، ولكــن طبيًبــا يف واليــة تكســاس 
األمريكيــة، خــان هــذا القســم عــرب ادعائــه أن جرعات لقاح فــروس كورونا 
املستجد »غر صالحة« لالستخدام، إلعطائها ألصدقائه وأفراد عائلته، 

وفق ما ذكرت صحيفة »ذا صن« الربيطانية.
قالــت:  أوج  باملقاطعــة كيــم  العامــة  أن املدعيــة  وأوضحــت الصحيفــة، 
»أســاء اســتخدام منصبــه مــن أجــل ترسيع حصــول أصدقائه وعائلته عى 
اللقــاح، وذلــك عــى حســاب األشــخاص الذيــن التزمــوا بالقانــون واملــدة 

الزمنية التي منحت لهم ليحصلوا عى التطعيم الخاص بكوفيد19-«.
وأفــادت »صــن« بــأن ممثــي االدعاء يف الواليــة األمريكية، قالوا إنه متت 
إقالــة الطبيــب حســن جــوكال الــذي كان يعمــل لــدى هيئــة الصحــة العامــة 
يف مقاطعــة هاريــس، وإحالتــه للقضــاء، عــى خلفيــة اتهامــات قــد تقوده 

إىل السجن مدة عام، ودفع غرامة تصل قيمتها إىل 4 آالف دوالر.
وأضافت أن ممثي االدعاء يزعمون أن حســن حصل عى قارورة فيها 9 
جرعات من لقاح كورونا، خالل عمله يف موقع للتطعيم بشهر ديسمرب/ 

كانون األول املايض.
وذكرت الصحيفة أنه يف أوائل الشهر الجاري، أعلم حسن املسؤول عن 
الجرعــات يف وزارة الصحــة، أن القــارورة التــي أخذها وتضم جرعات لقاح 
»موديرنا« كانت »معطوبة«، إال أن االدعاء يعتقد أن الطبيب البالغ من 
العمر 48 عاًما منح جرعات من اللقاح لتسعة أشخاص مبا فيهم زوجته.

ساعة "أبل" تنقذ سيدة 
مختطفة يف أمريكا

واشنطن/ وكاالت:
طلــب  يف  "أبــل"  ســاعة  اســتخدام  مــن  مخطوفــة  ســيدة  متكنــت 
املســاعدة مــن الرشطــة األمريكيــة يف واليــة تكســاس، التــي متكنــت 
مــن الوصــول إليهــا وتحريرهــا. ذكــر ذلــك موقع "فوكس ســان أنتونيو" 
"أبــل"  ســاعة  املــرأة  اســتخدمت  أنــه عندمــا  إىل  األمريــي، مشــرا 
بصــورة مكنــت الرشطــة مــن تعقــب موقعهــا بدقــة إىل أن توصلــت 
إىل الســيدة املختطفة. ولفت املوقع األمريي إىل أن ابنة الســيدة 
املختطفــة أخــربت الرشطــة أن والدتهــا كانت تتشــاجر مــع املختطف 
قبــل أن يعلــو صوتهــا بالــراخ، مضيفــة: "ســمعت رصاخــا من ســاحة 
انتظار السيارات، لكني مل أعرف إىل أين تم نقلها". وتابعت الفتاة: 
"بعــد نحــو ربــع الســاعة تلقيــت اتصــاال مــن والــديت تؤكــد فيــه أنــه تــم 
اختطافها وحاول إيذاءها قبل أن ينقطع االتصال"، بحسب املوقع، 
الــذي أوضــح أن أفــراد الرشطــة قامت باســتخدام اتصــال خلوي طارئ 
لتعقــب الضحيــة، حيــث تــم تحديــد موقعهــا داخــل ســيارة بإحــدى 

مواقف السيارات.

ماذا يطلب الناخب 
الفلسطيين؟

حــني فــازت حــاس يف انتخابــات 2006م فرضــت )إرسائيــل( 
حصاًرا عى حكومة إســاعيل هنية. الحصار الصهيوين لقي 
إســناًدا مــن أمــركا ودول االتحــاد األوريب ومــن دول عربيــة، إذ 
مل تتعامل عواصم رئيسة يف العامل العريب مع حكومة هنية. 
الــدول العربيــة تفاعلــت مــع الحصــار لصالــح االحتــالل ألمريــن 
: األول ألنهــا كارهــة لــكل حــركات اإلســالم الســيايس ال ســيا 
أمركيــة  لضغــوط  لخضوعهــا  والثــاين  املســلمني.  اإلخــوان 
ترتبــط مبصالــح متبادلــة ومســاعدات ماليــة. وكان األخطــر يف 
وملطالــب  لــه  عبــاس  محمــود  ــم  تفهُّ هــو  الســيايس  الحصــار 
جهــات الحصــار، ورفضــه التعــاون مــع حكومة إســاعيل هنية، 

ودعوته النتخابات مبكرة بعد ثالثة أشهر من فوز حاس.
اآلن، وبعد املراســيم، نقف -نحن يف فلســطني- عى مفرق 
طرق: األول فيه هو يرجع لالنتخابات نفسها ومشاركة حاس 
ســتعرف  وهــل  االنتخابــات  بعــد  ملــا  يرجــع  والثــاين  فيهــا، 
بهــا  ســيعرف  هــل  أعنــي  آنفــا،  املذكــورة  األطــراف  بنتائجهــا 
األوريب  واالتحــاد  وأمــركا  االحتــالل،  ودولــة  عبــاس،  محمــود 
والــدول العربيــة الرئيســة، هــل ســيعرفون بهــا بغــض النظــر عن 
الجهــة الفائــزة؟ أم ســيعرفون بهــا يف حــال فــوز فتــح وعبــاس 

فقط؟
ســاحة الناخبــني يف غــزة والضفــة ال متنــح فتــح وعبــاس فــوًزا 
مؤكــًدا، والــدول املذكــورة آنفــا تشــعر بأنــه ال توجــد ضانــات 
قوية تؤكد فوز حركة فتح وعباس ال سيا يف الضفة الغربية، 
وحــاس رمبــا تدخــل بثقلهــا يف االنتخابــات لتؤكــد حقوقهــا 
الوطنيــة، ولتؤكــد صمودهــا أمــام الحصــار، ولتؤكــد شــعبيتها 
هنــاك  أي  للمقاومــة.  املواطنــني  حــب  ولتؤكــد  الواســعة، 
اعتبــارات ذات مغــزى تدفــع حــاس للمنافســة عــى مقاعــد 
لهــا مســئولية  الترشيعــي كاملــة، تنافًســا هــو مبعــزل عــن تحمُّ

تشكيل حكومة، أو ترك هذه املسئولية لشخصية مستقلة.
اعــراف  ضانــات  إىل  بحاجــة  الفلســطيني  املجتمــع  إذن 
التــي ضغطــت عــى  الــدول  مــن فتــح وعبــاس، ومــن  بالنتائــج 
حــاس إلجــراء االنتخابــات املتوالية، هــذا وال قيمة النتخابات 
واملجتمــع  )إرسائيــل(،  لفيتــو  الخضــوع  عبــاس  فيهــا  يقبــل 
الفلســطيني يســأل أيًضا عن الشــفافية والنزاهة، ومن حقه أن 
يتلقــى ضانــات حــول الشــفافية والنزاهــة، ألن غيبتها ســتزيد 
االنقســام وتدمــر وحــدة املجتمــع، ولكــن هــل ضانــات بعــض 
الدول كافية؟ أمل تعَط إرسائيل ضانات يف صفقة شاليط؟


