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اعتقل فتاة من باحات
 األقصى بعد اقتحام المسجد

االحتالل يهاجم مسرية 
يف األغوار ويصادر جرارَْين 

زراعيَّْي غرب سلفيت
محافظات/ فلسطين:

اعتدت قوات االحتالل اإلســرائيلي، أمس، على مشــاركين 
في مسيرة للجبهة الديمقراطية بمناسبة ذكرى انطالقتها 
الـ52، في عين الساكوت باألغوار الشمالية. وقال الناشط 
الحقوقي عــارف دراغمة إن قوات االحتالل أطلقت قنابل 
الغــاز المســيل للدمــوع والصــوت صــوب المشــاركين فــي 
المســيرة. وشــارك عشــرات المواطنين في مســيرة دعت 

لهــا الجبهة الديمقراطيــة، وهيئة مقاومــة الجدار 
واالستيطان، تحت عنوان "العودة إلى عين 

طالب بخطوات أكثر صرامة لكسر سلسلة انتشار الفيروس بالضفة 

النجار لـ"فلسطي": إجراءات اإلغالق الجديدة 
ُتلّب الحد األدىن من مطالب الصحة

)9( وفيات و)1623( إصابة يف آخر )24( ساعة.. 
تدابري جديدة بالضفة لمواجهة تفيش كورونا

الصحة: ال إصابات 
بالطفرة الربيطانية 

لـ"كورونا" يف غزة
غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

للرعايــة  العــام  املديــر  نائــب  أكــد 
غــزة،  يف  الصحــة  بــوزارة  األوليــة 
أنــه مل تســجل  د. مجــدي ضهــر، 
الربيطانيــة  بالطفــرة  إصابــات  أي 
يف  "كورونــا"  لفــروس  الجديــدة 
قطــاع غــزة. وقــال ضهــر لصحيفــة 
"فلســطني"، أمــس: إنــه "ال ميكــن 
منع السالالت الجديدة من دخول 

كل  تفلــح  فلــم  غــزة، 
يف  الســابقة  اإلجــراءات 

عت تطعيمات "ُوزِّ
 في إطار المحسوبية"

ر من  "أمان" ُيحذِّ
االنتقائية وغياب 

الشفافية يف 
توزيع اللقاحات

رام الله/ فلسطني:
النزاهــة  أجــل  مــن  االئتــالف  حــذر 
مــن  أمــس،  أمــان،   – واملســاءلة 
غيـــــــــــــاب الشفافيــــــــــــــة فـــــــــــي توزيــــــــــــــع 
اللقاحــات يف فلســطني، ومخاطــر 
كميــات  "توزيــع  ضــوء  يف  ذلــك 
واضحــة  خطــة  إطــار  خــارج  منهــا 

ومنشــورة". وقــال "أمــان" 
يف بيــان مكتــوب: "عــى 

"جماعـــات الهيكـــل" 
تستعد القتحام مركـزي 

لألقصــــى اليـــوم
القدس املحتلة/ فلسطني:

مركــزي"  "اقتحــام  لتنفيــذ  املزعــوم  الهيــكل"  "جامعــات  تســمى  مــا  تســتعد 
للمســجد األقــى املبــارك اليــوم، بزعــم عيــد املســاخر "البوريــم" اليهــودي. 
املســجد  اقتحــام  إىل  وأنصارهــا  املســتوطنني  املتطرفــة  الجامعــات  ودعــت 

ــا، احتفــااًل بعيــد "املســاخر". وأشــارت يف دعواتهــا  األقــى جامعيًّ
عــى مواقعهــا إىل أن االقتحــام ســيكون اليــوم عــى شــكل اقتحــام 

"أونروا" تقدم ُمساعدات محدودة
الالجئون الفلسطينيون 

رون من سوريا.. معاناة  المهجَّ
ُمركبة وغياب لـ"م ت ف"

بروت-غزة/ نور الدين صالح:
تضاعفــت معانــاة الالجئــني الفلســطينيني يف ســوريا، بعدمــا ُهجــر عــرات 
مأســاتهم  وزادت  شــملهم  تفــرَّق  إذ  واألردن،  لبنــان  إىل  قــًرا  منهــم  اآلالف 

دورهــا  عــن  التحريــر  منظمــة  تخــي  وســط  مــأوى،  بــال  وأصبحــوا 
تجاههــم، مــع بعــض ُفتــات املســاعدات امُلقدمــة مــن وكالــة غــوث 

دغلس: 730 ألف مستوطن يتنافسون في االعتداء على أبناء شعبنا

تقرير فلسطيين: تعاظم 
منظمات اإلرهاب اليهودي 

يف عهد بنيامني نتنياهو
رام الله/ فلسطني:

االســتيطانية  اإلرهــاب  منظــامت  إن  رســمي  فلســطيني  تقريــر  قــال 
تعاظمــت ســطوتها وأعدادهــا يف عهــد رئيــس حكومــة االحتــالل الحايل 
عــن  الصــادر  األســبوعي  االســتيطان  تقريــر  وذكــر  نتنياهــو.  بنيامــني 
املكتــب الوطنــي للدفــاع عــن األرض ومقاومــة االســتيطان، أمــس، أن 

املســتوطنات والبــؤر االســتيطانية مــا زالــت تفــرخ املزيــد مــن 
منظامت اإلرهاب، خاصة أن حكومات )إرسائيل( التي قادها 

احتجاًجا على تواطئه مع الجريمة المنظمة

بعد قمعه بعنف يف "أم 
الفحم".. هل يخىش االحتالل 

حراًكا شعبيًّا يف الداخل؟
غزة/ يحيى اليعقويب:

تحــاول رشطــة االحتــالل صبــغ مدينــة أم الفحم يف الداخل الفلســطيني 
املحتــل بـ"التطــرف"، وأنهــا منبــع منفــذي عمليــات املقاومــة، 
وهي بشكل غر مبارش تشر إىل الحركة اإلسالمية الشاملية 

اجتماع لبحث حق التصويت في 5 مارس المقبل

األنصاري: تشكيل الوطين 
دون مشاركة فلسطينيي 

الخارج يعين مجلًسا فصائليًّا
إسطنبول/ فلسطني:

أفاد أمني رس الهيئة العامة يف املؤمتر الشعبي لفلسطينيي الخارج، 
بــأن املؤمتــر الشــعبي لفلســطينيي الخــارج، ســيبحث يف الخامــس 
مــن مــارس/ آذار املقبــل مــع شــخصيات فلســطينية مســتقلة وازنــة 

سليمان: ثالث رسائل 
للقيادة الفلسطينية

لتجاوز المرحلة الحالية
دمشق/ فلسطني:

وجــه فهــد ســليامن نائــب األمــني العــام للجبهــة الدميقراطيــة، ثــالث 
رســائل إىل القيــادات الفلســطينية، يدعوهــا فيهــا إىل اغتنــام الدعوة 
لالنتخابــات العامــة، واســتعادة مكانــة منظمــة التحريــر الفلســطينية، 
وتبني إسرتاتيجية سياسية وتنظيمية وكفاحية موحدة. وقال سليامن 

غزة/ يحيى اليعقويب:
لالنتخابــات  الجديــد  الرتشــح  قانــون  تضمنهــا  تعجيزيــة  تكــون  تــكاد  رشوط 
والشــباب  العموميــني  املوظفــني  مــن  واســعة  قطاعــات  يحــرم  الفلســطينية، 
والنســاء واألكادمييني من الرتشــح، وتخالف تفاهامت الحوارات الفلســطينية 
األخــرة يف القاهــرة وتضــع عقبــة جديــدة أمــام االنتخابــات، وفــق مراقبني. كام 

لــدى  الرتشــح تقديــم طعــون  مــن  القطاعــات املحرومــة  ال تســتطيع 
محكمــة االنتخابــات -التــي مل تشــكل بعــد- مــا يثــر تســاؤالت عديدة 

سباق )إرسائيل( الزمَن 
للسيطرة عىل األغوار ُيقاَبل 

بالصمت الدويل مجدًدا
األغوار-غزة/ أدهم الريف:

بينــام تســابق حكومــة االحتــالل الزمــن للســيطرة عــى األغــوار وتهجــر 
سكانها األصليني، عاد املجتمع الدويل ممثاًل باألمم املتحدة والدول 
األوروبيــة، ليطالــب حكومــة االحتــالل برئاســة بنيامــني نتنياهــو، بوقــف 
متحدثــان "صمتــا  عــده  الــذي  األمــر  األردن,  غــور  املنشــآت يف  هــدم 
جديــدا ميارســه املجتمــع الــدويل تجــاه مــا يتعــرض لــه ســكان األغــوار 
مــن انتهــاكات عــى يد قــوات االحتالل اإلرسائيي". وتضمنت مطالب 

األمــن،  مجلــس  يف  األوروبيــني  واألعضــاء  املتحــدة  األمــم 
يف ختــام جلســة مجلــس األمــن، الجمعــة املاضيــة، بــرورة 

الرشق: حماس ذاهبة إىل االنتخابات 
للمشاركة وليس المغالبة

الدوحة/ فلسطني:
"حــامس"  لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  قــال 
عزت الرشــق: إن الحركة لن تذهب إىل االنتخابات 
رشاكــة  إىل  ســتذهب  بــل  باملغالبــة، 
يف  الرشــق  وأكــد  فلســطينية. 
مقابلة صحفية نرت أمس، 
أن "حــامس" تريد الراكة 

وقــال:  االنتخابــات.  بعــد  الفلســطيني  الشــأن  إدارة  يف 
الفلســطيني،  الشــأن  إدارة  يف  التفــرد  عــدم  "املطلــوب 
وعــدم عــزل أي طــرف، وتشــكيل حكومــة توافــق وطنــي". 
ولفت الرشق إىل أن خيار "القامئة املوحدة" يف خوض 
ليــس مســتبعدا، ورأى أن هــذا  الفلســطينية  االنتخابــات 

الخيــار ســيحمل رســالة مــن الفصائــل، ملواجهــة 
القضيــة  تواجــه  التــي  والتحديــات  االحتــالل 
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رام الله-غزة/ أدهم الريف:
قــال عضــو لجنــة الطــوارئ العليــا ملواجهــة فــروس 
بــوزارة  الطبيــة  للخدمــات  العــام  املديــر  "كورونــا"، 
إن  النجــار:  د.أســامة  الغربيــة،  الضفــة  يف  الصحــة 

إجــراءات مواجهــة "كورونــا" التــي أُعلــن عنهــا، أمس، 
تلبي الحد األدىن فقط من مطالب وزارة الصحة.

وبــنيَّ النجــار لصحيفــة "فلســطني" أمــس، 
يف  الحكومــة  رئاســة  طالبــت  الصحــة  أن 

رام الله/ فلسطني:
وفيــات،   )9( الفلســطينية  الصحــة  وزارة  ســجلت 
و)1623( إصابة بفروس كورونا، و)1209( حاالت 

تعاٍف يف الـ24 ساعة األخرة.

وأوضحــت وزيــرة الصحــة بــرام اللــه، مــي الكيلــة، يف 
الوبائيــة يف فلســطني،  التقريــر اليومــي عــن الحالــة 

الضفــة  يف  ُســجلت  وفــاة  حــاالت   5 أن 
والبــرة  اللــه  1، ورام  لحــم  بيــت  الغربيــة: 

الشرطة ُتشدد اإلجراءات األمنية لمنع تفشي فيروس كورونا في الخليل

سيناريوهان وراء تأخير تشكيل محكمة االنتخابات

الرتشح لالنتخابات.. رشوط 
تعجزيية بسقف قانوين وسيايس 

وقضائـي يريـده عبـاس

هل تنهي االنتخابات 
أزمة المحرومني من 

جوازات السفر؟

توصية برفع شكاوى 
لت  بمجلس األمن إذا ُعطِّ

االنتخابات يف القدس

طلبة الجامعات.. أكرث 
من 200 ألف صوت 

ينتظر االنتخابات

واشنطن-غزة/ هدى الدلو:
واملبــارش،  الحــي  البــث  كان  املريــخ  كوكــب  مــن 
املركبــة  تصــوره  مــا  يشــاهد  الشاشــة  قبالــة  جلــس 

برفقــة  أرســلت  التــي  »برســفرنس«، 
طائرة »هليكوبرت«، متابًعا بصمت وقلب 

يعمل مع وكالة "ناسا"

بعد "هليكوبرت المريخ".. هذا طموح 
ابن غزة "البسيوين" يف الفضاء

قوات االحتالل تمنع مواطًنا من الوصول لعين الساكوت باألغوار خالل مسيرة نظمتها الجبهة الديمقراطية أمس
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إعالن صادر عن 
جمعية اهتمام لرعاية الحيوان والحياة البرية

يعلــن مجلــس إدارة جمعيــة اهتــام لرعايــة الحيــوان والحيــاة الربيــة عــن عقــد 
االجتــاع العــادي للجمعيــة العمومية للعام 2021 وذلك يوم األحد املوافق 
2021/3/14 الساعة 12:00 يف مقر جمعية أطفالنا للصم الكائن يف 72 

شــارع فلســطني، ص.ب. 1296 مدينــة غــزة، وذلــك النتخــاب مجلــس إدارة 
جديد للجمعية بعد استكال اآليت:

1. فتح باب االنتساب وتسديد االشرتاكات للجمعية العمومية لعام 2021 

وذلك من تاريخ 2021/2/28 إىل تاريخ 2021/3/4.
2. فتــح بــاب الرتشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة وذلــك من تاريــخ 2021/3/7 

إىل تاريخ 2021/3/9.
3. فتح باب االنسحاب والطعون واالعرتاض لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية 

العمومية وذلك من تاريخ 2021/3/10 وحتى تاريخ 2021/3/14.
تاريــخ  إىل   2021/2/28 تاريــخ  مــن  مهامهــا  االنتخابيــة  اللجنــة  تبــارش   .4

2021/3/14 يف مقر الجمعية الكائن يف غزة، امليناء، برج امليناء، مقابل 

مسجد الحساينة من الساعة 9:00 صباًحا وحتى الساعة 1:00 ظهًرا.
التواصل عىل رقم الجوال 0592481484

،،،وتفضلوا بقبول قائق االحرتام،،،
ربا عكيلة / رئيس مجلس اإلدارة

إعالن مسابقة
الشــوا،  وعــون  الديــن  صــاح  شــارعي  تقاطــع  عــىل  دوارًا  غــزة  بلديــة  طــورت 
واملعروف باسم مفرتق دولة بهدف تحسني الحركة املرورية وحياة السكان.

  وانطاقًا من نهج البلدية التشاريك، تعلن بلدية غزة عن مسابقة لتصميم معلم 
تذكاري يف الدوار ليكون مكمًا لعملية التطوير وبناء معامل وهوية املدينة،

البلديــة مكافــأة ألفضــل ثالثــة تصاميــم  حيــث رصــدت 
متميزة ومناسبة.

  فعــىل الراغبــني بالتقــدم للمســابقة مــن املكاتــب أو الــركات الهندســية أو 
الفنانني أو األفراد أو مهنديس العارة  التوجه إىل دائرة العاقات العامة يف 
بلديــة غــزة  خــال ســاعات الــدوام الرســمي مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتى 

الساعة الثانية والنصف ظهرًا للحصول عىل نسخة من الروط املرجعية.
الســاعة   2021/3/8 االثنــني  يــوم  للمتســابقني  متهيــدي  اجتــاع  ســيعقد 

العارشة صباحًا يف غرفة املجلس البلدي يف مبنى بلدية غزة.
علــًا بــأن آخــر موعــد لتقديــم املقرتحــات هــو الســاعة الثانيــة عــرة والنصــف 

ظهرًا من يوم الخميس املوافق2021/4/1.
بلدية غزة 

تمديد إعالن استدراج عروض أسعار بالظرف المختوم
إنشــاء منصــة إلكترونيــة للتعليــم الشــامل ضمن 

مشروع فرص تعليم متساوية كل طفل
تعلــن جمعيــة أطفالنــا للصــم عــن اســتدراج عــروض أســعار بالظــرف املختــوم 
تعليــم   فــرص    " مــروع  الشــامل ضمــن  للتعليــم  إلكرتونيــة  منصــة  إلنشــاء 
متساوية لكل طفل " بتمويل من  مؤسسة فاطمة الزهراء – بريطانيا،  فعىل  
املؤهلــني و الراغبــني مــن الــركات  املشــاركة التوجــه للحصــول عىل نســخة 

من رشوط املرجعية عىل العنوان التايل:
جمعية أطفالنا للصم، 72 شــارع فلســطني، مدينة غزة ، و ذلك اعتبارًا من يوم 
األحــد املوافــق ل 28 فربايــر 2021 و لغايــة يــوم األحــد املوافــق 7 مارس 2021 
من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 2:00 ظهرا و ذلك وفق الروط التالية:

• تقديم عرض فني شاما السرية الذاتية حسب الروط املذكورة يف رشوط املرجعية 
• السعر بالدوالر األمرييك  شامل رضيبة القيمة املضافة

• تقديم فاتورة رضيبة وشهادة خصم املنبع 
• يعقــد إجتــاع متهيــدي يف  مقــر الجمعيــة  يــوم اإلثنــني املوافــق 8 مــارس 

2021 الساعة العارشة صباحا

• يســلم العرضــان املــايل والفنــي يف ظرفــني مغلقــني ومنفصلــني وذلــك يف مقــر 
جمعية أطفالنا للصم الكائن يف شارع فلسطني بجوار جامع فلسطني- مدينة غزة

• آخــر موعــد للتقديــم عــروض األســعار هــو يوم األحد املوافــق ل 14 مارس 
2021 الساعة 2 ظهرًا يف مقر الجمعية

• جمعية أطفالنا للصم غري ملزمة بالرتسية عىل أقل األسعار و بدون إبداء األسباب.
• يحق للجمعية إلغاء العرض دون إبداء األسباب

• سعر اإلعان عىل من يرسو عليه العرض
• ملزيد من املعلومات يرجى االتصال عىل  هواتف الجمعية   2865468-2828495

جمعية أطفالنا للصم – غزة

إعالن مناقصة عن حفر بئر مياه
في مشتل البلدية 

تعلــن بلديــة خــان يونــس عــن طــرح مناقصــة حفــر بــر ميــاه يف مشــتل البلديــة 
وفًقا للروط واملواصفات املحددة يف وثائق العطاء.

فعــىل مــن يرغــب يف املشــاركة مراجعــة قســم املشــرتيات بالبلديــة خــال 
أوقــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول عــىل وثائــق العطــاء عــىل أن يرفــق 
صاحــب العطــاء تأمــني دخــول عطاء كفالة بنكية أو شــيك بنيك مصدق بواقع 

)1000( دوالر مسرتدة سارية املفعول ملدة ثاثة أشهر.

آخر موعد لتقديم العطاء وفتح املظاريف يوم األربعاء املوافق 2021/3/3 
الساعة 12 ظهًرا.

دولــة فلسطيـــن
وزارة الحكم املحيل

بلدية خان يونس

"جامعات الهيكل" تستعد 
القتحام مركزي لألقىص اليوم

القدس املحتلة/ فلسطني:
"اقتحــام  لتنفيــذ  املزعــوم  الهيــكل"  "جاعــات  تســمى  مــا  تســتعد 
املســاخر  عيــد  بزعــم  اليــوم،  املبــارك  األقــى  للمســجد  مركــزي" 

"البوريم" اليهودي.
اقتحــام  إىل  وأنصارهــا  املســتوطنني  املتطرفــة  الجاعــات  ودعــت 

ا، احتفااًل بعيد "املساخر". املسجد األقى جاعيًّ
وأشــارت يف دعواتهــا عــىل مواقعهــا إىل أن االقتحــام ســيكون اليــوم 
الحلويــات  توفــري  وســيتم  مهرجــان،  احتفــايل  اقتحــام  شــكل  عــىل 

الخاصة بعيد "البوريم" عند باب املغاربة.
"عيــد  بعــد  يــأيت  الــذي  اإلضــايف  اليــوم  يف  االقتحــام،  هــذا  ويــأيت 
البوريم" مبارشة، وعىل الرغم من أنه ليس له "قداســة أو داللة مهمة 
فــإن جاعــات الهيــكل تتشــبث بــكل حدث تاريخــي أو ديني لتوظيفه 

يف تهويد األقى".

احتجاًجا على تواطئه في الجريمة المنظمة
ا يف الداخل؟ بعد قمعه بعنف يف "أم الفحم".. هل يخىش االحتالل حراًكا شعبيًّ

الرشق: حامس ذاهبة
 إىل االنتخابات للمشاركة

 وليس املغالبة
الدوحة/ فلسطني:

إن  الرشــق:  عــزت  "حــاس"  لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  قــال 
الحركة لن تذهب إىل االنتخابات باملغالبة، بل ستذهب إىل رشاكة 

فلسطينية.
وأكــد الرشــق يف مقابلــة صحفيــة نــرت أمــس، أن "حــاس" تريــد 

الراكة يف إدارة الشأن الفلسطيني بعد االنتخابات.
وقــال: "املطلــوب عــدم التفــرد يف إدارة الشــأن الفلســطيني، وعــدم 

عزل أي طرف، وتشكيل حكومة توافق وطني".
ولفت الرشــق إىل أن خيار "القامئة املوحدة" يف خوض االنتخابات 
الفلســطينية ليــس مســتبعدا، ورأى أن هــذا الخيــار ســيحمل رســالة 
مــن الفصائــل، ملواجهــة االحتــال والتحديــات التــي تواجــه القضيــة 

الفلسطينية، كصفقة القرن ومخطط الضم )السلب والنهب(.
وأشــار الرشــق إىل أن "حاس" حركة كبرية يف الشــارع الفلســطيني، 
وأن تبايــن املواقــف داخــل الحركــة يشء طبيعــي، مؤكــًدا أن الحركــة 
تحكمهــا املؤسســية ذات الطابــع الشــوري والدميقراطــي، وأن أبناءها 

أحرار، يعربون عن آرائهم بحّرية ودميقراطية.
وبــني أن "حــاس" ذاهبــة باطمئنــان وبثقــة لهــذه االنتخابــات، وقرارهــا 

قرار واحد وموحد ومؤسيس.
ولفت الرشــق إىل أن حوار القاهرة، شــهد توافق الفصائل املتحاورة 

عىل الكثري من القضايا.
وبنّي أن حّل املجلس التريعي الفلسطيني "غري رشعي"، وطالب 

بإعادة االعتبار ألعضاء املجلس.
وتابع: "نأمل أن يتّم التزام كل املحطات االنتخابية، ومنها الرئاسية".

وشــدد الرشــق عــىل أن نجــاح االنتخابــات التريعيــة، سيســاعد يف 
نجاح املحطات الاحقة.

يف  االنتخابــات  بإجــراء  دوليــة،  ضانــات  وجــود  إىل  الرشــق  وأشــار 
مواعيدهــا املقــررة، واالعــرتاف بنتائجهــا، وضان إجراء انتخابات يف 

القدس املحتلة.
العمليــة  يف  اإلرسائيــيل  التدخــل  مبنــع  الضامنــة،  الــدول  وطالــب 
االنتخابيــة، ووقــف االعتقــاالت اإلرسائيليــة يف الضفــة ضــد رمــوز مــن 
الشــعب الفلســطيني، والتدخــل ملصلحــة طــرف عــىل حســاب طــرف 

آخ.
وبــنّي أنهــا ليســت املــرة األوىل التــي يحــاول فيهــا االحتــال العبــث 
بالســاحة الفلســطينية، مؤكًدا أن شــعبية حركة "حاس" بني أوســاط 

الشعب الفلسطيني، لن تتأثر بتدخات االحتال.
وأبــدى الرشــق أملــه أن تجــرى االنتخابــات يف محطاتهــا الثــاث، دون 

تعرث أو تأخري.
وليــس  برنامجهــا،  عــىل  بنــاء  االنتخابــات  أن "حــاس" دخلــت  وأكــد 
برنامج مروع اتفاق "أوســلو"، مستشــهدا مبواصلة الحركة عمليات 
املقاومــة، رغــم فوزهــا باالنتخابــات التريعيــة عــام 2006، وترّؤســها 

الحكومة الفلسطينية.
وأعلــن الرشــق أن األرسى عــىل رأس أولويــات برنامــج "حــاس"، الفًتــا 

إىل أهمية دورهم يف اتخاذ القرار الفلسطيني.

غزة/ يحيى اليعقويب:
تحاول رشطة االحتال صبغ مدينة 
أم الفحم يف الداخل الفلســطيني 
منبــع  وأنهــا  بـ"التطــرف"،  املحتــل 
منفــذي عمليــات املقاومــة، وهــي 
إىل  تشــري  مبــارش  غــري  بشــكل 
– الشــالية  اإلســامية  الحركــة 

املحظــورة إرسائيلًيــا– وأن الحركــة 
تــزال فاعلــة يف املدينــة، ومــن  ال 
إطفــاء  عــىل  تعمــل  آخــر  جانــب 
بــوادر الحــراكات الشــعبية، خشــية 

انتقالها ملدن أخرى.
ومل يكــن الهــدف الــذي خرجــت به 
التظاهرة الســلمية يف "أم الفحم" 
تحــت شــعار "بدنــا نعيش"، ســوى 
متهمــني  آمنــة،  بحيــاة  املطالبــة 
مــع  بالتواطــؤ  االحتــال  رشطــة 

يف  املنتــرة  املنظمــة  الجرميــة 
مــدن الداخــل املحتــل، وعزز هذه 
املســريَة  االحتــال  قمــع  القناعــة 
وقــوات  والصــوت  الغــاز  بقنابــل 

مستعربني.
يف  االحتــال  رشطــة  وعمــدت 
الصحافيــني،  عــىل  عّممتهــا  صــور 
مســاء الجمعــة املاضيــة، إىل إبــراز 
الفتــات دينيــة يف مدينــة أم الفحم 
)كا يف معظم البلدات العربية(، 
وتتســاوق هــذه الصــور مــع الصورة 
اإلعــام اإلرسائيــيل  التــي يقدمهــا 
"بــؤرة  بوصفهــا  املدينــة  عــن 
إرهابيــني"، كــا وصفتهــا صحيفــة 

"يرسائيل هيوم" عام 2018.
نــت مجموعــة من  إحــدى الصــور بيَّ
ومــن خلفهــا  تســري  الرطــة  أفــراد 

محّمــد،  النبــي  اســم  تحمــل  الفتــة 
أخــرى  صــورة  بّينــت  حــني  يف 
شــارًعا مليًئــا بالحجــارة يف وســطه 
"إال  عليهــا  كتــب  ســوداء  الفتــة 
اللــه"، وإىل جوارهــا الفتــة  رســول 

"الجلباب قبل الحجاب".
اإلعامــي  الناشــط  وبحســب 
الحــاج  ضيــاء  املحتــل  بالداخــل 
يحيــى فــإن رشطــة االحتــال تريــد 
لتفعــل  ذريعــة  عــىل  الحصــول 
حــدث  كــا  باملدينــة،  تشــاء  مــا 
باالعتداء عىل مســرية "أم الفحم" 
بحقــوق  للمطالبــة  خرجــت  التــي 
الجرميــة  برفــض  وتنــادي  مدنيــة، 

وتدعو رشطة االحتال لكبحها.
وعــىل الرغــم مــن تلــك املطالبــات 
واجهــت  االحتــال  رشطــة  فــإن 
الــرب  أنــواع  بأشــد  التظاهــرة 
والصــوت  الغــاز  وقنابــل  املــربح، 
وإقحــام  املطاطــي  والرصــاص 
صفــوف  بــني  املســتعربني 
املتظاهريــن، وفــق الحــاج يحيــى، 
إن  "فلســطني":  لصحيفــة  قائــا 
"رشطة االحتال ال تستطيع فصل 
إجراءاتهــا  عــن  األمنيــة  الخلفيــة 

تجاه املجتمع العريب".
مهــم  تغيــري  حــدوث  إىل  ولفــت 
الســنوات  يف  العــريب  باملجتمــع 
املاضيــة، فبعــد أن كان املجتمــع 
االحتــال  رشطــة  أن  يعتقــد 
الجرميــة،  مواجهــة  عــن  تتقاعــس 
بتواطئهــا  قناعــة  اآلن  لديــه  باتــت 
املــدن  يف  الجرميــة  إشــاعة  يف 
العربية، "فعىل الرغم من معرفتها 
هويات من يحملون الساح بدقة، 
فإنهــا ال تتخــذ بحقهــم أي إجراءات 
قانونيــة، بــل متــارس تحريًضــا عىل 

املجتمع العريب".
املرصــد  نرهــا  معطيــات  وتفيــد 
يف  الجرميــة  بــأن  األورومتوســطي 
منــذ  زادت  العربيــة"  "البلــدات 
ُقتــل  مطلــع العــام الحــايل، حيــث 
15 شــخًصا حتــى  عــن  يقــل  مــا ال 
اللحظــة، يف حــني أن عــدد القتىل 
يف العريــن عاًما املاضية –منذ 
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قتيل.
عــام  أن  إىل  اإلحصائيــات  وتشــري 
2020 شــهد قتــل 99 مواطنــًا مــن 

املحتلــة  األرايض  فلســطينيي 

قتــل  حــني  يف  امــرأة،   16 بينهــم 
93 شخًصا يف 2019، بينهم 11 

امرأة.
تبًعــا  االحتــال  ســلطة  وتحــاول 
لــكام الحــاج يحيــى، إطفــاء رشارة 
حراك أم الفحم الذي بدأت بوادر 
انتقالــه للمــدن العربيــة األخرى يف 
املشــاركني  أن  خاصــة  الظهــور، 
األعــام  يحملــون  الحــراك  يف 
شــعارات  ويــرددون  الفلســطينية 
بفلســطينيتهم،  متســكهم  تثبــت 
إجــراءات  فشــل  يعنــي  مــا  وهــو 
االحتــال يف تدجينهــم وإبعادهــم 

عن قضيتهم الوطنية.
تغطية على جرائمها

والســيايس  االجتاعــي  الناشــط 
غفــاري  حســن  املحتــل  بالداخــل 
أبو ذر يفرس اتهام رشطة االحتال 
"اإلرهــاب"  بـــ  الفحــم  أم  ألهــايل 
خلــف  لاختبــاء  محاولــة  بأنهــا 
العــريب،  املجتمــع  بحــق  جرامئهــا 
والتســرت كذلــك عــىل تواطئهــا يف 
محاربــة الجرميــة التــي تتفــى يف 

املجتمع كثريا.
لصحيفــة  ذر  أبــو  ويقــول 

التحريــي  "الــدور  "فلســطني": 
اإلعــام  وســائل  كذلــك  متارســه 
مــع  تتاهــى  التــي  اإلرسائيليــة 
تلــك  وتعمــد  كثــريا،  رشطتهــا 
النــواب  إلحــراج  أحياًنــا  الوســائل 
بســؤالهم  الكنيســت،  يف  العــرب 
عمليــات  مــن  موقفهــم  عــن 

املقاومة".
االحتــال  رشطــة  أن  إىل  ولفــت 
أهــايل  إبعــاد  يف  فشــلت  بعدمــا 
الوطنــي،  انتائهــم  عــن  الداخــل 
الفحــم  أم  حــراك  إفشــال  تحــاول 
وهــذا  آمنــة،  بحيــاة  املطالــب 
املفــروض تلبيتــه بغــض النظــر عن 
نــوع الحكومــة املوجــودة، مشــدًدا 
عــىل أن هــذا املطلــب يقــع عــىل 
التــي  االحتــال  رشطــة  مســؤولية 
تحاول ربط مصري الداخل املحتل 
التــي يصّدرهــا  بعصابــات اإلجــرام 

جيش االحتال للمجتمع.
يف  شــارك  الــذي  ذر  أبــو  وأشــار 
التظاهــرة الســلمية ألم الفحــم إىل 
أن املتظاهريــن مل يحتكــوا برطة 
مــع  تعاملــت  التــي  االحتــال 

املتظاهرين بعنف غري مسبوق.

رام الله/ فلسطني:
قــال تقريــر فلســطيني رســمي إن منظات 
اإلرهــاب االســتيطانية تعاظمــت ســطوتها 
حكومــة  رئيــس  عهــد  يف  وأعدادهــا 

االحتال الحايل بنيامني نتنياهو.
األســبوعي  االســتيطان  تقريــر  وذكــر 
للدفــاع  الوطنــي  املكتــب  عــن  الصــادر 
أمــس،  االســتيطان،  ومقاومــة  األرض  عــن 
االســتيطانية  والبــؤر  املســتوطنات  أن 
منظــات  مــن  املزيــد  تفــرخ  زالــت  مــا 
اإلرهــاب، خاصــة وأن حكومــات )إرسائيل( 
عــىل  نتنياهــو  بنيامــني  قادهــا  التــي 
ومــا  كانــت  املاضيــة  الســنوات  امتــداد 
املنظــات  هــذه  تصنيــف  ترفــض  زالــت 
كل  رغــم  إرهابيــة  منظــات  أنهــا  عــىل 
جرامئهــا املوصوفــة ضــد ممتلــكات وحياة 

املواطنني الفلسطينيني.
وأشــار التقريــر  إىل أن حكومــات نتنياهــو 
كانــت تصنــف هــذه املنظــات اتحــادات 

غري قانونية. 
املنظــات  هــذه  الجديــد يف  أن  وأوضــح 
متطرفــة،  اســتيطانية  هــو رشوع مجموعــة 
الجديــد"،  "الحــارس  نفســها  عــىل  تطلــق 
يف تســييج مســاحات واســعة يف األغــوار 

الشالية متهيدا للسطو عليها.
وهذه املجموعة تضم يف عضويتها عددا 
غــاة املســتوطنني املتطرفــني  مــن  كبــريا 

اعتــداءات  سلســلة  ينفــذون  ممــن 
تســتهدف عــىل وجــه التحديــد املزارعــني 

ومريب الرثوة الحيوانية ورعاة املوايش.
الجديــد"  "الحــارس  مجموعــة  وتنشــط 
الداخــل املحتــل، وهــي  االســتيطانية يف 
األغــوار  يف  االســتيطانية  سياســتها  تنفــذ 
الشــالية، منــذ عدة ســنوات، وتســتهدف 
اســتهداًفا رئيًســا املزارعــني ومــريب الــرثوة 

تحــول  ممــن  املــوايش  ورعــاة  الحيوانيــة 
دون متكنهــم مــن الوصــول بقطعانهــم إىل 

املراعي الخراء. 
وأضــاف التقريــر: "رشع هــؤالء يف تســييج 
وخربــة  مكحــول  خلــة  رشق  واســعة  أراٍض 
أجــل  مــن  الشــالية  األغــوار  يف  ســمرة 
لصالــح  أبقــار  مراعــي  اســتخدامها  حــر 
ومنــع  واملســتوطنني،  االســتيطانية  البــؤر 

مجــرد  أو  اســتخدامها  مــن  الفلســطينيني 
الوصول إليها". 

وقــد جــرت عمليــة تســييج األرايض تحــت 
االحتــال  قــوات  وحايــة  وبــر  ســمع 
التــي تنتــر للمســتوطنني وتوفــر لهــم كل 
أشــكال الدعــم واملســاندة ، وتــأيت عمليــة 
التســييج هذه اســتكاال لسياسة سلطات 
آالف  إغــاق  عــىل  القامئــة  االحتــال 

الدومنــات أمــام مــريب املــوايش يف أنحــاء 
متفرقة من األغوار الشالية.

قــال مســؤول ملــف االســتيطان  إىل ذلــك 
يف شــال الضفــة غســان دغلــس، أمــس، 
الدوليــة صوريــة  قــرارات املحاكــم  إّن كل 
األرض،  عــىل  تطبــق  وال  اللحظــة  حتــى 

لذلك تتواصل جرائم املستوطنني.
نحــو  أن  إذاعيــة،  وأضــاف يف تريحــات 
يعيشــون  إرهــايب  مســتوطن  ألــف   730

يف املســتوطنات يتنافســون يف االعتداء 
الفًتــا  الفلســطيني،  شــعبنا  أبنــاء  عــىل 
شــعبنا  أبنــاء  عــىل  "التحريــض  أّن  إىل 
وكل  يــوم،  بعــد  يوًمــا  يــزداد  الفلســطيني 

يوم هناك اعتداءات وجرائم كبرية".
يف  باألمــس  حــدث  "مــا  أن  إىل  وأشــار 
منطقــة مادمــا هــي مواجهــات بني األهايل 
عــىل  أصبــح  الخطــر  ألّن  واملســتوطنني، 
أّن  مؤكــًدا  مادمــا"  يف  بيــت  كل  بــاب 
أجــل  مــن  املحامــني  مــن  جيــش  "هنــاك 
كل  يف  املســتوطنني  جرائــم  متابعــة 

املحاكم".
ويف ختــام كامــه، قــال :"هنــاك التفــاف 
املناطــق  يف  األهــايل  حــول  جاهــريي 
املســتوطنني  لجرائــم  تتعــرّض  التــي 
مخصصــة  أماكــن  "هنــاك  وأن  اليومّيــة" 
ألطفــال املســتوطنني يتعلمــون فيها عىل 

استخدام الساح".

دغلس: 730 ألف مستوطن يتنافسون في االعتداء على أبناء شعبنا
تقرير فلسطيني: تعاظم منظامت اإلرهاب اليهودي يف عهد بنيامني نتنياهو
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قلق إسرائيلي من 
"الضفادع البشرية" في غزة

مــا زال حــادث قــارب الصيــد الذي اســتهدفه االحتــال اإلرسائييل 
أوســاطه  يشــغل  األخــرة  األيــام  يف  يونــس  خــان  ســواحل  قبالــة 
األمنيــة والعســكرية، وصــواًل إىل قناعــة مفادهــا أنــه مل يــدع مجــااًل 
تواصــل  لحــاس  التابعــة  البحريــة  الكومانــدوز  وحــدة  أن  للشــك 
املعــدات،  بأفضــل  املهــرة  مقاتليهــا  وتســليح  قدراتهــا،  صقــل 
تحضــًرا الســتهدافها منصــات الغــاز، وتســلل قــوات الكومانــدوز 

عرب نفق رسي الستهداف االحتال.
شــكلت حادثــة القــارب فرصــة لســاح البحريــة وشــعبة املخابرات 
اإلرسائيليــن يك يزيــدا مــن مراقبتهــا للمنظومــة البحريــة التــي 
أنشــأتها حــاس، وطورتهــا، بزعــم أن ذراعهــا البحريــة مكونــة مــن 
الغــوص  عــى  قتاليــة  قــدرة  مــع  الكومانــدوز،  مقاتــيل  عــرات 
باســتخدام الغواصــات والســفن الرسيعــة والصغــرة، وبنية تحتية 
تدريبيــة قــرب الســاحل، تســتثمر حــاس فيهــا الكثــر مــن املوارد 

لتجنيد وتدريب قواها القتالية املتقدمة.
الــرر  تلحــق  بحريــة  هجــات  لشــن  مجهــزة  املعــدات  هــذه 
الســفن  أو  اإلرسائيــيل،  الســاحل  عــى  العســكرية  باألهــداف 
البحرية، أو منصة الغاز الواقعة عى بعد 21 كم من ساحل غزة، 

والربنامج النهايئ لها هو دخول )إرسائيل( من طريق البحر.
التــزود  الجهــود يف  مــن  الكثــر  تســتثمر حــاس  ذلــك  أجــل  مــن 
االحتــال  ويزعــم  الحديثــة،  الغــوص  كأنظمــة  متطــورة،  بأســلحة 
أنهــا أقامــت منشــآت تدريــب ومخــازن ذخــرة عــى طول ســواحل 
غــزة لنشــاطاتها البحريــة الخاصــة، يف حــن هاجمــت )إرسائيــل( 
مجموعــات القــوة البحريــة للحركــة كلــا أطلقــت صواريــخ عليهــا 

يف السنوات األخرة.
دأب جيــش االحتــال اإلرسائيــيل عــى اســتهداف قــوارب وبــرك 
وضــع  بهــدف  الفلســطينين،  للمقاتلــن  رسيــة  وأنفــاق  تدريــب 
املزيــد مــن الصعوبــات أمــام بناء القــوة البحرية لحــاس، وتحييد 
القــدرات التــي تحــاول تطويرهــا، يف حــن اعتــادت حــاس نــر 
مقاطع فيديو تظهر عنارص وحدتها البحرية، وهم يسبحون عى 
مــن قــوارب، ويتفحصون شــواطئ غــزة، ويطلقون الصواريخ عى 

طول الخط الساحيل.
ال يزال االحتال اإلرسائييل يستذكر بكثر من األمل وخيبة األمل 
ما قامت به وحدة بحرية تابعة لحاس حن شنت هجومها عى 
قاعدة بحرية إرسائيلية قرب شاطئ زيكيم يف حرب غزة 2014، 
الجنــود  ويواجهــون  البحــر،  مــن  يخرجــون  مقاتلوهــا  شــوهد  إذ 
اإلرسائيلين تحت نران كثيفة، وعرث عى العديد من األســلحة 
معهــم، وفيهــا متفجــرات وقنابــل يدويــة مصممة الســتخدامها يف 

تنفيذ هجوم إسرتاتيجي فاجأ )إرسائيل( مفاجأة كبرة.
جهودهــا  بــذل  عــن  تتــواىن  ال  حــاس  أن  اإلرسائيليــة  الخاصــة 
تفاجــئ  أن  شــأنها  مــن  وخاصــة  رسيــة  قــدرات  إلنتــاج  املســتمرة 
البحرية اإلرسائيلية، مثل زوارق متفجرة، ومواقع إطاق صواريخ 
مضــادة للدبابــات مــن الشــاطئ باتجــاه الســفن التــي تقــرتب مــن 
ذلــك  كل  يعنــي  النهايــة  ويف  البحريــة،  واأللغــام  غــزة،  شــواطئ 
أن حــاس تواصــل البحــث عــن طــرق هجوميــة جديــدة ملفاجــأة 

)إرسائيل(.

Sawaed Association for Relief & Development Local and Non-governmental non-profit 

organization, that provides relief and development services for the neglected people in the 

eastern area of Gaza. is seeking to recruit a

“Project Coordinator”
according to the following requirements:

Key responsibilities:

•  Writing proposals, concept notes and other correspondents with donors and partners.

• Develop a fundraising action plan.

• Identify and suggest fundraising opportunities;

• Provide monthly updates to the committee regarding fundraising duties and events.

• Continues contact with donors and partners.

• Preparation of the project plan implementation in coordination with the direct supervisor.

• Administrative and technical supervision and follow up of the activities’ implementation.

• Supervision of project team involved in the activities.

• Plan, conduct and supervise regular field visits to ensure proper implementation of the activities on the ground.

• Monitoring and evaluation, including preparation of periodical progress reports as required.

• Maintain the archiving and documentation of the project documents.

• Manage internal and external communication related to the fundraising issues.

• Control expenses for project activities in accordance with the prevailing provisions, this includes all 

invoices, payments and financial reports.  

• Organizing administrative and logistical aspects of project activities (meetings, conferences, workshops 

and visits of delegations) in Gaza.

• Perform any other tasks as requested by the direct supervisor.

Qualifications and Skills:

• Bachelor degree in Business Administration, Engineering, or Development Planning from an accredited university.

• Preferable to have Master Degree in business administration, public relations or other related field to 

fundraising duties.

• At least Five years of experience with NGOs or INGOs.

• Experience in planning, monitoring, following up and evaluating projects' different activities.

• Proficiency of English & Arabic language (reading, writing and speaking).

• Excellent reporting and formal writing skills.

• Excellent communication, team work and community outreach skills.

• Experience in computer skills and the usage of office Software packages (MS Project, Excel, Access, Word...etc.)

• Ability to work under pressure and meet tight deadlines.

Apply guidelines: Interested applicants are welcome Fill their application through this link:

https://forms.gle/h92PhYXb1wnDt9J89.

Deadline for submitting applications no later than 3:00pm on March 2, 2021.

Only candidates meeting the above qualifications will be considered

تعلن جمعية سواعد لإلغاثة والتنمية عن حاجتها الى
مدير مالي بدوام كامل 

وذلك حسب الروط التالية:
املهام والواجبات الوظيفية: • املشاركة يف اعداد 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 واعداد وتدقيق كشوفات الرواتب.

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

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

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

• القدرة عى التخطيط والتنظيم وإدارة الوقت مبا يتاءم مع متطلبات العمل. 
• القدرة عى تحمل ضغوط العمل والعمل ضمن روح الفريق واالنسجام مع سياسة اإلدارة.

• القدرة عى العمل يف الطوارئ واألزمات.
• الدقة يف العمل مع األخذ بعن االعتبار الوقت املتاح للقيام بالعمل.

• العمر بن 25-35 عامًا.    • يفضل أن يكون من سكان محافظة غزة.       • أن يكون متفرغ.
مواصفات شاغل الوظيفة: 

• يحمل درجة البكالوريوس عى األقل يف تخصص املحاسبة بتقدير جيد جدا فا فوق.
• امتاك معرفة وخربة يف القوانن واللوائح الفلسطينية يف املجاالت ذات الصلة.

• القدرة عى العمل بشكل تعاوين مع املستويات املختلفة من املوظفن واإلدارة واألطراف الخارجية لتحقيق أقىص قدر من فعالية األداء.
• املعرفة الجيدة بإعداد املوازنة العامة والحسابات الختامية للمشاريع والجمعية.

• املعرفة الجيدة بإدارة املشاريع التنموية واإلغاثية وإجراءات املمولن.
• لديه خربة ال تقل عن خمس سنوات يف محاسبة املؤسسات األهلية.

• معرفة واسعة بإجراءات املانحن املتعلقة بإعداد املوازنات والتقارير.
•  لديه الخربة والقدرة عى إعداد التقارير املالية.       • يفضل إجادة اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

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

عى من تتوفر فيه الروط املذكورة ويرغب يف التقدم اىل الوظيفة تعبئة طلب التوظيف عى الرابط التايل: 
https://forms.gle/hWwQoQP7ycJZdt5F9

وذلك ابتداء من صباح يوم االحد املوافق 2021/02/28 اىل نهاية يوم الثاثاء املوافق 2021/03/02.

إعالن طرح عطاء رقم 2021/04
مشــــــــــــــروع توريد طرود غذائية   

تعلــن جمعيــة ســواعد لإلغاثــة والتنميــة عــن طــرح عطــاء لتنفيــذ مــروع توريــد 
طــرود غذائيــة   تبعــًا للــروط واملواصفات املوضحة يف كراس العطاء، فعى 
الــركات ذات االختصــاص واملســجلة رســميًا وترغــب يف املشــاركة يف هــذا 
العطاء مراجعة جمعية سواعد خال أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول 

عى كراس العطاء مقابل دفع  مبلغ )50  شيكل( غر مسرتدة.
1 - يجــب عــى املتقــدم تقديــم كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة %5  مــن قيمــة 
العطاء إما بكفالة بنكية أو شيك بنيك مصدق بأسم جمعية سواعد لإلغاثة 
تقبــل  وال  العطــاء  تســليم  تاريــخ  مــن  يومــا   60 عــن  تقــل  ال  ملــدة  والتنميــة 
الشــيكات الشــخصية أو املبالــغ النقديــة، تلتــزم الركــة التــي تحــال عليهــا 
العطــاء بتقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 10 % مــن قيمــة التوريــد  ســارية 

املفعول ملدة 90 يوم من تاريخ اإلحالة .
2 - عيل املورد ارفاق خلوات طرف رضيبة ) الدخل و املضافة ( و الســجل 

التجاري ساري املفعول  مع أوراق املناقصة 
3 - رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

4 - السعر شامل رضيبة القيمة املضافة وأية رضائب أخرى .
5 - يحق للجمعية تجزأه العطاء أو تأجيله أو متديده أو إعادته أو إلغاءه .

6 - السعر أحد معاير الرتسية و ليس الوحيد

موعد الحصول 
عى العطاء

ابتــداًء مــن يــوم الخميــس  املوافــق 2021/02/25 
حتي يوم االربعاء املوافق 2021/03/03 الســاعة 
08:00 ص  الســاعة  مــن  النصــف مســاًء   و  الثانيــة 

حتي  03:00م
موعد االجتاع 

التمهيدي
يوم االثنن املوافق 2021/03/01

الساعة الحادية عر صباحًا
أخر موعد لتســليم 

كراسة العطاء
يوم االربعاء  املوافق 2021/03/03

الساعة الثانية  مساءً 

يوم األربعاء   املوافق 2021/03/03فتح املظاريف
الساعة الثانية و النصف مساءً 

• ملزيــد مــن املعلومــات ميكنكــم زيارتنــا يف مقــر الجمعيــة الكائــن يف ) غــزة 
, الشــعف , شــارع نيلســون مانديــا بالقــرب مــن مدرســة شــعبان الريــس ( أو 

االتصال عى 2811311

اجتماع لبحث حق التصويت في 5 مارس المقبل
ا األنصاري: تشكيل الوطني دون مشاركة فلسطينيي الخارج يعني مجلًسا فصائليًّ

سليامن: ثالث رسائل للقيادة الفلسطينية لتجاوز املرحلة الحالية

إسطنبول/ فلسطن:
أفاد أمن رس الهيئة العامة يف املؤمتر 
بــأن  الخــارج،  لفلســطينيي  الشــعبي 
املؤمتر الشــعبي لفلســطينيي الخارج، 
مــارس/  مــن  الخامــس  يف  ســيبحث 
آذار املقبل مع شــخصيات فلســطينية 
وحــق  املشــاركة  ســبل  وازنــة  مســتقلة 
التصويت يف االنتخابات الفلســطينية 

املقبلة.
أوضــح محمــد األنصــاري لوكالــة "قدس 
 300 يقــارب  مــا  أن  أمــس،  بــرس"، 
عــدة  دول  مــن  فلســطينية  شــخصية 
ستشارك يف االجتاع، "لتأكيد أهمية 
عــدم تهميــش فلســطينيي الخــارج يف 

عملية صنع القرار".
دور  للمشــاركن  "ســيكون  وأضــاف: 
بانتخابــات  يتعلــق  فيــا  قــوي  وصــوت 
بيــان  وســيخرج  الوطنــي،  املجلــس 
رسمي، يوجه رسالة إىل كل القيادات 
الفلســطينية والفصائليــة، بعدم تحييد 
الخــارج،  يف  الفلســطيني  الشــعب 
يف  مشــاركتهم  أمــام  املجــال  وفســح 

انتخابات املجلس الوطني".

دمشق/ فلسطن:
وجــه فهــد ســليان نائــب األمــن العــام 
للجبهة الدميقراطية، ثاث رسائل إىل 
فيهــا  يدعوهــا  الفلســطينية،  القيــادات 
إىل اغتنــام الدعــوة لانتخابات العامة، 
التحريــر  منظمــة  مكانــة  واســتعادة 
اســرتاتيجية  وتبنــي  الفلســطينية، 

سياسية وتنظيمية وكفاحية موحدة.
حاشــد  مهرجــان  يف  ســليان  وقــال 
الجبهــة  النطاقــة  الـــ52  الذكــرى  يف 
يف دمشــق، أمــس: إن الرســالة األوىل 
تشــدد عــى رضورة إجــراء االنتخابــات، 
أن  ميكــن  التــي  العقبــات  كل  وتجــاوز 
يف  يشــدد  الشــعب  وإن  تعطلهــا. 
الوقت نفسه عى أن تكون االنتخابات 
الدميقراطــي  للتغيــر  املدخــل  هــي 

للنظام السيايس الفلسطيني.
يريــد  ال  شــعبنا  أن  ســليان  وأوضــح 
إعــادة استنســاخ  مــن هــذه االنتخابــات 
الســيايس  للنظــام  الســابقة  الصيــغ 

الفلسطيني. 
صيغتــه  يف  النظــام  "هــذا  وأضــاف: 
وســلبياته،  إيجابياتــه  عــى  الحاليــة، 

وأكد األنصاري وجود تنســيق 
وتعاون مســتمر عى مســتوى 
عــاٍل مــع قيــادات فلســطينية، 
الخــارج  دور  اســتبعاد  لعــدم 

يف االنتخابات.
"االنتخابــات  وأضــاف: 
هــي  والتريعيــة  الرئاســية 
يعيــش  ملــن  داخــيل  شــأن 
داخــل األرايض املحتلــة، ألن 
والتريعــي  الســلطة  مهــام 
املجتمــع،  شــؤون  إدارة  هــي 
والعمــل  للتحــرك  وليــس 
خــارج  الوطنــي  الســيايس 

الباد".
الشــعبي  املؤمتــر  رس  أمــن  وأوضــح 
انتخابــات  أن  الخــارج،  لفلســطينيي 
الســلطة  "مبكانــة  الوطنــي  املجلــس 
حيــث  الفلســطيني،  للشــعب  العليــا 
نضالــه،  يف  متثلــه  قيــادة  ســيختار 
العمــل  اســرتاتيجية  معهــا  ويحــدد 
السيايس والنضايل لتحقيق طموحاته 
أحــد  وال   )...( والعــودة  التحريــر  يف 
املشــاركة  الفلســطيني  حرمــان  ميلــك 

وعــى الرغــم مــن كل ما أنجزه، 
ولــوال  كــربى،  ثغــرات  يعــاين 
حصــل  ملــا  الثغــرات  هــذه 
يريــد  فالشــعب  االنقســام. 
الســيايس  النظــام  يف  تغيــًرا 
قــدرة  يزيــده  الفلســطيني 
مواجهــة  يف  ووحــدة  وفاعليــة 
الــذي  التغيــر  وهــو  األعــداء، 
يعيــد بنــاء املؤسســة الوطنيــة 
مبــا  االنقســام،  جانبــي  عــى 
العمــل  احتياجــات  يلبــي 
العمــل  واحتياجــات  الوطنــي 

االجتاعي".
وحــذر ســليان مــن أي محاولة 
تعطيــل  إىل  تقــود  دعــاوى  أو 

االنتخابات، وتفويت الفرصة التاريخية 
أمام شعبنا.

بــرورة  ســليان  طالــب  حــن  يف 
اســتعادة منظمــة التحريــر الفلســطينية، 
وقال: "الشعب يدرك متاًما أن منظمة 
الوطنــي  النضــال  قــادت  التــي  التحريــر 
الفلســطيني، وحققت انتصارات باهرة 
عــى امتــداد عقــود مــن الزمــن، مل تعــد 

يف التصويت أينا كانت إقامته".
وفيــا يتعلــق بحوار القاهرة األخر بن 
الفصائل الفلســطينية، بشــأن آلية ســر 
االنتخابات املقبلة، وعدم التطرق إىل 
حتــى  أو  الوطنــي  املجلــس  انتخابــات 
تطمينــات  الخــارج  فلســطينيي  منــح 
الهيئــة  رس  أمــن  بــّن  متثيلــه،  تخــص 

قامئــة بــكل املقاييس املعتمدة للحكم 
عى أي مؤسسة وطنية جامعة".

وأكد رؤية الجبهة الدميقراطية ملنظمة 
ها املؤسسات التي تؤطر  التحرير، بعدِّ
ومــن  الفلســطيني،  الشــعب  نضــاالت 
الفلســطيني،  الشــعب  يتمثــل  خالهــا 

الشــعبي  للمؤمتــر  العامــة 
أن  الخــارج،  لفلســطينيي 
غــر  اللحظــة  حتــى  الصــورة 

واضحة املعامل.
ودعــا يف الوقت نفســه قيادة 
والفصائــل  التحريــر  منظمــة 
إىل  االنتخابــات،  ولجنــة 
كيفيــة  عــى  التوافــق  رضورة 
مشــاركة جميع الفلســطينين 
املجلــس  انتخابــات  يف 
توزيــع  و"ليــس  الوطنــي، 
الحصــص فيــا بينهــم"، عــى 

حد قوله.
أي  أن  األنصــاري،  ورأى 
توافقــات فصائليــة لتشــكيل املجلــس 
الوطنــي دون مشــاركة الجميــع ســينتج 
الوطنــي،  الفصائــيل  "املجلــس  عنــه 
وليــس املجلــس الوطنــي الفلســطيني، 
إىل  فيهــا،  للخــارج  دور  ال  أنــه  دام  مــا 
جانــب أن أي قيــادة فلســطينية جديدة 
الــكل  انتخابــات  عــى  مبنيــة  غــر 
رشعيــة،  غــر  ســتكون  الفلســطيني 

وناقصة األهلية".

الــكل  يتوحــد  أطرهــا  ويف 
الفلســطيني، لكــن مــا حصــل، 
أن  املاضيــة  األعــوام  يف 
تجويفهــا  جــرى  املنظمــة 

وأفرغت مؤسساتها.
خاصــة  الشــتات  أن  وأضــاف 
بــرورة  يشــعر  الــذي  هــو 
التحريــر،  منظمــة  بنــاء  إعــادة 
"وشــعبنا يــدرك أن أي برنامــج 
وطنيــة  مؤسســة  تحملــه  ال 
ا،  جامعــة، تحمل طابًعا متثيليًّ
واضًحا وقاطًعا، سيبقى مجرد 
تتوفــر  مل  طاملــا  شــعارات، 
التــي  واملؤسســات  األدوات 
خطًطــا  منهــا  وتجعــل  تحملــه 

نضالية".
ويف هذا السياق، حذر سليان من أي 
محاولــة إلعــادة تشــكيل مجلــس وطنــي 

جديد باملنطق البروقراطي السائد. 
استراتيجية موحدة

الثالثــة،  بالرســالة  يتعلــق  فيــا  أمــا 
تبنــي  بــرورة  ســليان  فطالــب 
وتنظيميــة  سياســية  اســرتاتيجية 

"الشــعب  القــول:  إىل  وذهــب 
يســمح  لــن  الخــارج،  يف  الفلســطيني 
عــى  بالتجــاوز  أوســلو  مؤامــرة  بتكــرار 
حقــه يف اختيــار ممثلــن )...( لذلــك 
والنخــب  الشــخصيات  كل  أطالــب 
واملؤسســات  والشــباب  والحــراكات 
النقابية والطابية يف الخارج بالتنسيق 
التصويــت  بحــق  للمطالبــة  بينهــا  فيــا 

املكفول لها".
أن تعيــن أعضــاء  وتجــدر اإلشــارة إىل 
منــذ  الفلســطيني  الوطنــي  املجلــس 
عــرب  يجــري   ،1964 عــام  تأسيســه 
النظــام  أن  مــن  الرغــم  عــى  التوافــق، 
أعضائــه  بانتخــاب  يقــي  األســايس، 

باالقرتاع املبارش.
يف  لإلحصــاء  املركــزي  للجهــاز  ووفقــا 
فلســطن، فإن نتائج التعداد الســكاين 
نصــف  نحــو  أن  أظهــرت   ،2020 لعــام 
الخــارج،  يف  يعيشــون  الفلســطينين 
 13.7 إىل  عموًمــا  عددهــم  وصــل  إذ 
مايــن   6.8 منهــم  يعيــش  مليوًنــا، 
ونحــو 6.9 مايــن يف  يف فلســطن، 

الخارج.

وكفاحية موحدة، يحملها ويشــارك بها 
الكل الفلسطيني.

ولســوء  اآلن  "حتــى  ســليان:  وقــال 
الحــظ مــا زلنــا نحــاول مــن خــال بعــض 
النــص  اللفظيــة أن نتجنــب  الصياغــات 
مــن  الرئيســة  الحلقــة  عــى  املبــارش 
أنــه  نفــرتض  الــذي  الســيايس  الربنامــج 
الشــعب  لــكل  مشــرتًكا  قاســًا  يشــكل 
وطبقاتــه  تجمعاتــه  بــكل  الفلســطيني، 

وفئاته وقواه".
قــرارات  وحدهــا  أنهــا  ســليان  وأكــد 
متثــل  التــي  هــي  الوطنــي  املجلــس 
الجبهــة  يف  نحــن  "لذلــك  املرجعيــة، 
الحواريــة  املحطــة  ويف  الدميقراطيــة، 
القادمــة يف القاهــرة التي من املفرتض 
أن تنعقد يف شهر آذار )مارس( القادم، 
لقــرارات  االعتبــار  يــرد  أن  ســنطلب 
املجلــس الوطنــي، أالَّ ُتتجاهــل، بــل أن 
التوجهــات  مركــز  يف  بــؤرة  يف  ُتوضــع 
االســرتاتيجية، ألنهــا وحدهــا هــي التــي 
عــى  الفلســطيني  الشــعب  توحــد 
تســتهدف  واضحــة،  سياســية  قاعــدة 

الخروج من أوسلو".

محمد األنصاري

فهد سليان
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دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ أعمال - بلديـة غزة
)MDPIII-AF( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة/ التمويل اإلضايف

اســم المشــروع الفرعي: تأهيل شبكة المياه في 
منطقة أبو إسكندر في مدينة غزة.

رقم العقد: MDPIIIAF-1221109- 14، تاريخ إصدار الدعوة: 2021/02/28.
1. حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 

عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 10 ماليــن دوالر أمريــي مــن البنــك الــدويل مــن 
برنامــج تطويــر  إطــار  الهيئــات املحليــة- يف  خــالل صنــدوق تطويــر وإقــراض 
البلديــات املرحلــة الثالثــة )MDPIII( وذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق 
وخدمــات البلديــات يف قطــاع غــزة، حيــث يهــدف هــذا املــروع إىل دعــم 
بلديــات القطــاع مــن خــالل تنفيــذ مشــاريع كثيفــة العاملة لتحســن الخدمات 

األساسية للبلديات والتي تخدم أكرب عدد من السكان.
2. وقــد حصلــت بلديــة غــزة عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض 

امليــاه  تأهيــل شــبكة  مــروع  لتنفيــذ  للمنحــة(  )املتلقيــة  الهيئــات املحليــة 
يف منطقــة أبــو إســكندر يف مدينــة غــزة وتنــوي اســتعامل جــزء مــن أمــوال هذه 
 MDPIIIAF-1221109 املنحة الفرعية يف عمل دفعات تحت العقد رقم

14- الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

3. تدعــو بلديــة غـــزة املقاولــن للتقــدم الســتدراج عــروض أســعار )تســوق محــي( 

ملروع تأهيل شبكة املياه يف منطقة أبو إسكندر يف مدينة غزة مدة املروع 90 
يوًما، وحسب اآلليات املعتمدة لدى صندوق تطوير وإقراض الهيئات املحلية.

4. املقاولــون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الالزمــة 

مــن بلديــة غــزة، قســم العقــود الهندســية، الســيد/ فــرج ســامل، هاتف: 
الســاعة  مــن  ابتــداًء  وذلــك   ،082824400 فاكــس:   082832200

الثامنــة صباًحــا وحتــى الثانيــة بعــد الظهــر مــن تاريــخ 2021/02/28 
وحتى تاريخ 2021/03/15، وذلك يف العنوان املشار اليه.

بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .5

2021/03/15 الساعة الثانية عرة ظهًرا وهو موعد فتح املظاريف. 

6. املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

7. زيــارة املوقــع واالجتــامع التمهيــدي: جميــع املقاولــن مدعوون للمشــاركة 

يف الجولة امليدانية واالجتامع التمهيدي يوم االثنن املوافق 2021/03/8 
يف متــام الســاعة العــارشة صباًحــا، حيــث إن االجتامع التمهيدي ســيعقد يف 

بلدية غزة، اإلدارة العامة للهندسة والتخطيط - شارع عمر املختار. 
8. العنــوان املشــار اليــه أعــاله: بلديــة غــزة، املبنــى الرئيــي، الطابــق األول، 

قسم العقود الهندسية، السيد/ فرج سامل.
بلديـة غزة

اعالن طرح عطاء توريد أدويـة طبية 
)2021/02م(

تعلن جمعية سالم لإلغاثة والتنمية عن طرح عطاء بالظرف املختوم لتوريد 
أدوية طبية. فعى من يرغب باملشاركة يف هذا العطاء واستالم نسخة من 
وثائــق العطــاء التوجــه اىل مقــر جمعيــة ســالم لإلغاثــة والتنميــة مبدينــة جباليا 
التاســعة  الســاعة  بــن  2021/03/01م  املوافــق  االثنــن  يــوم  مــن  ابتــداًء 
صباحــًا وحتــى الثانيــة بعــد الظهــر اىل موعــد اقصــاه نهايــة دوام يــوم الخميس 

املوافق 2021/02/04م وذلك وفق الروط التالية:
1. أن يكــون املــورد متخصصــًا وذو خــربة يف هــذا املجــال ولديــه ســجل تجــاري 

معتمد وساري املفعول حسب األصول املتبعة مع ارفاق خلو طرف رضيبي.
2. يخضع املروع لنظام الفاتورة الرضيبية.

3. مثن كراس العطاء 100 شيكل فقط غري مسرتدة لكل عطاء.

4. تأمن ابتدايئ لدخول العطاء بقيمة  5 % من مثن العطاء وهو عبارة عن شيك بني 

مصدق أو كفالة بنكية ويكون ساري املفعول مدة 90 يوم من تاريخ فتح العطاءات.
املوافــق  االثنــن  يــوم  الجمعيــة  مقــر  إىل  املختومــة  املظاريــف  تســليم   .5

2021/02/08م حتى الساعة الواحدة ظهرًا ويتم فتح العطاء بنفس اليوم والساعة.

6. رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء وتدفع فور الرتسية.

7. يحــق للجمعيــة تأجيــل العطــاء أو متديــده أو إعادتــه أو إلغــاءه دون إبــداء 

األسباب ودون أي تعويض للمتقدمن بالعطاء.
8. الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار.      9. العطاء قابل للتجزئة.

10. األسعار سارية املفعول ملدة ستة شهور من تاريخ امر التوريد.

11. ملزيد من االستفسار واملعلومات يرجى االتصال عى جمعية سالم لإلغاثة والتنمية 

– جباليا البلد – شارع النزهة املتفرع من شارع القدس، هاتف/ 082453533
جمعية سالم لإلغاثة والتنمية

إعالن عقد الجمعية العمومية 
وانتخـاب مجلس إدارة جـديــد

الجمعيــة  اجتــامع  عقــد  عــن  بغــزة  والســنة  الكريــم  القــرآن  دار  تعلــن جمعيــة 
العموميــة العــادي الســنوي، وانتخــاب مجلس إدارة جديــد للجمعية، واختيار 

مدقق حسابات خارجي وفًقا للمواعيد التالية:
)لعــام  العموميــة  للجمعيــة  االشــرتاكات  وتســديد  االنتســاب  بــاب  فتــح   )1

2021م( ابتــداًء مــن يــوم األحــد القادم املوافــق 2021/2/28م وحتى نهاية 

دوام يوم الثالثاء املوافق 2021/3/2م.
2( فتــح بــاب الرتشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة ابتــداًء من يوم األربعاء املوافق 

2021/3/3م وحتى نهاية دوام يوم الثالثاء املوافق 2021/3/9م.

3( االعرتاض عى املرشحن، وسحب الرتشيح من عضوية مجلس اإلدارة ابتداًء من يوم 

األربعاء املوافق 2021/3/10م وحتى نهاية دوام يوم األحد املوافق 2021/3/14م.
4( استقبال عروض أسعار ملدقق حسابات خارجي جديد ابتداًء من يوم اإلثنن املوافق 

2021/3/8م وحتى يوم األربعاء املوافق 2021/3/10م حتى الساعة الواحدة ظهًرا.

الكائــن يف  الرئيــس  5( عقــد اجتــامع الجمعيــة العموميــة يف مقــر الجمعيــة 

مدينة غزة - شارع النرص - رشق مدرسة غزة الجديدة بعد صالة العرص يوم 
الثالثاء املوافق 2021/3/16م؛ ملناقشة واعتامد ما يي:

- عرض التقرير اإلداري عن العام 2020م واعتامده.
- عرض التقرير املايل عن العام 2020م واعتامده.

- اعتامد مدقق حسابات خارجي جديد.    - انتخاب مجلس إدارة جديد.
6( تبارش اللجنة االنتخابية مهامها من تاريخ 2021/2/28 وحتى تاريخ 2021/3/16م، 

يف مقر الجمعية املذكورأعاله من الساعة 10:00 صباًحا وحتى الساعة 04:00 عرًصا.
للتواصل واالستفسار: جـــــوال رقـــم:  0599810965

مجلس إدارة جمعية دار القرآن الكريم والسنة / غــــزة - فلسطــــن

جمعية دار 
القرآن الكريم والسنة

جمعية دار 
القرآن الكريم والسنة

إعالن استدراج عروض أسعار لمدقق حسابات خارجي
)عرض رقم: 2021-7(

تعلــن جمعيــة دار القــرآن الكريــم والســنة عــن رغبتهــا يف اســتدراج عــروض أســعار 
بالظــرف املختــوم لتدقيــق حســاباتها املاليــة للعام 2021م، وإصــدار تقرير تدقيق 
حســابات الجمعيــة، وذلــك حســب املواصفــات الفنيــة املرفقــة يف عــرض الســعر؛ 
فعى الركات املؤهلة والراغبة يف التقدم لهذا العرض مراعاة الروط التالية:

ا يف دوائــر الرضيبــة  1( عــى املتقــدم للعــرض أن يكــون رشكــة مســجلة رســميًّ

)مشتغل مرخص(، عى أن تكون الرتاخيص كافة سارية املفعول.
2( أن تكــون الركــة مرخصــة ملزاولــة مهنــة التدقيــق، ولهــا عضوية يف جمعية 

املدققن الفلسطينين.
3( خربة ال تقل عن عر سنوات يف مجال تدقيق حسابات الجمعيات األهلية. 

لــدى  4( أن تكــون آليــة التدقيــق وفًقــا ملعايــري التدقيــق الدوليــة املعتمــدة 
الجهات املختصة.

باللغتــن  املاليــة  البيانــات  إصــدار  عــى  القــدرة  الركــة  لــدى  يكــون  أن   )5

العربية واإلنجليزية. 
حســابات  تدقيــق  مجــال  يف  املختصــة  للــركات  مفتــوح  العــرض  هــذا   )6

الرتخيــص  إجــراءات  مســتوفية  تكــون  أن  عــى  الربحيــة،  غــري  املؤسســات 
ومتطلباته كافة ملزاولة العمل.

7( ُتقــدم األســعار بالــدوالر األمريــي شــاملة جميــع أنــواع العمــوالت والرضائــب 

والرسوم مبا فيها رضيبة القيمة امُلضافة، وعى املدقق الذي وقع عليه االختيار 
توفري ما يلزم من املستندات واألوراق والفواتري الرسمية عند توقيع العقد.

8( األسعار املقدمة سارية وُملزمة ملدة ال تقل عن )60 يوًما( من تاريخ تسليم العرض. 

9( الجمعية غري ُملزمة بقبول أقل األسعار.

10( رسوم اإلعالن يف الجريدة الرسمية ملدة يوم يتحملها مكتب التدقيق الفائز بالعرض.

11( رشوط اإلعالن جزء ال يتجزأ من كراسة الروط الفنية للعطاء.

12( رسوم كراس العطاء )100 شيكل( مائة شيكل فقط، وغري مسرتدة.

13( ملــن يرغــب يف املشــاركة يف العــرض والحصــول عــى نســخة مــن وثائــق 

العرض ُيرجى التوجه إىل مقر جمعية دار القرآن الكريم والسنة، الكائن يف| 
غزة- النرص- شارع عبد القادر الحسيني- رشق مدرسة غزة الجديدة، وذلك 
اعتباًرا من يوم االثنن املوافق 2021/3/8م، خالل أوقات الدوام الرسمية 

من الساعة 9:00 صباًحا حتى الساعة 3:00 عرًصا.
14( آخر موعد لتسليم عروض األسعار يوم األربعاء املوافق 2021/03/10 

الســاعة 1:00 ظهــًرا يف مقــر الجمعيــة، مــع العلــم أنــه لــن ُيقبــل أي عرض بعد 
هذا املوعد، وسيتم فتح املظاريف يف نفس اليوم الساعة 1:30 ظهًرا.

للتواصل واالستفسار:جـــــوال رقـــم:  0599099801
جمعية دار القرآن الكريم والسنة

هـــل تنهـــي االنتخابـــات أزمـــة
املحروميـــن من جـــوازات السفـــر؟

"لــمُّ الشمــل".. حــق إنسانــي حــرم منــه 
أكثـــر مـــن 100 ألـــف فلسطينـــي

توصيــة برفــع شكــاوى مبجلــس األمــن 
إذا ُعطلت االنتخابــات فــي القــدس

رام الله/ فلسطن:
تقيــم آالف العائــالت الفلســطينية يف الداخل 
الفلســطينية"  "الهويــة  بطاقــات  والخــارج دون 
تســتطيع  ال  والتــي  الســلطة  عــن  الصــادرة 

امتالكها إال مبوافقة سلطات االحتالل.
وتطالــب هــذه العائــالت منــذ ســنوات طويلــة 
بحــق إنســاين بســيط، وهــو الحصــول عــى مل 

شمل فلسطيني، وإثبات شخصية رسمي.
وبعــد ســنوات مــن بقــاء هــذه املطالــب آلالف 
املدنيــة  اإلدارة  أدراج  حبيســة  الفلســطينين 
لالحتــالل، وتقصــري املســؤولن يف الســلطة، 
االجتامعــي  التواصــل  مواقــع  عــى  انطلقــت 
يف األســابيع األخرية حملة "مل الشــمل حقي" 
 100 مــن  أكــر  الضــوء عــى معانــاة  لتســليط 
يف  العيــش  يســتطيعون  ال  فلســطيني  ألــف 

وطنهم ومع أهلهم.
معاناة منذ 20 عاًما

وأوضحــت حملــة "مل الشــمل حقــي" أن بعــض 
األرس الفلســطينية ُمشــتتة منــذ نحــو 20 عاًمــا 
ال  األبنــاء  بعــض  أو  األبويــن  أحــد  أن  "مبعنــى 
يســمح االحتــالل بإدخالهــم يف ســجل الســكان 

الفلسطيني".
وتابعت أن الردود الرســمية الفلســطينية عى 
الحــراك تلقــي باملســؤولية دامًئــا عــى جانــب 

االحتالل، وأنه ال يتعاطى مع امللف.
ســلطة  أي  الفلســطينية  الســلطة  متلــك  وال 
الســكاين،  الســجل  عــى  تغيــري  أي  إلجــراء 
ســوى تســجيل املواليــد والوفيــات واســتبدال 

بطاقات الهوية التالفة.
ونظمــت حملــة "مل الشــمل حقــي"، يف شــهر 
فربايــر املــايض، وقفــة أمام مقر هيئة الشــؤون 
املدنية، يف مدينة البرية، للمطالبة بحل أزمة 

مئات العائالت املتواصلة منذ سنوات.
الهويــة  بطاقــات  بإصــدار  الحملــة  وتطالــب 
شــخص،  ألــف   22 يقــارب  ملــا  الفلســطينية 
حرمــوا مــن حقوقهــم منــذ ســنوات، مــن جــراء 
"مل  طلــب  عــى  املوافقــة  االحتــالل  رفــض 

الشمل" الخاص بهم.
بعد وحرمان

مل  ينتظــرون  الذيــن  املواطنــن  أحــد  يقــول 
الشــمل: "نحن نعاين مشــكلة مل الشمل، أمي 
قدمت أليب مل الشمل عام 1994م، وأعادت 
يحصــل  مل  اآلن  وإىل  أخــرى،  مــرة  التقديــم 
والــدي عــى ترصيــح أو مل شــمل، وأيب وأمــي 
وأخــوايت يف عــامن وأنــا وإخــواين الشــباب يف 

الضفة".
مــن  ســيتزوج  الكبــري  "أخــي  قائــاًل:  ويضيــف 
ووالــدي  ســيتزوج،  لنــا  أخ  أول  وهــو  الضفــة، 
يتمنى أن يحرض عرس ابنه، لكن يبدو أن هذه 
األمــاين ســتبقى حبيســة األدراج عنــد الســلطة 

أو االحتالل".
التــي التحمــل  بدورهــا، ناشــدت حنــن كــامل 
محمــود  الســلطة  رئيــس  األردنيــة  الجنســية 
عباس أن يساعدها يف الحصول عى الهوية، 
زيــارة  أســتطيع  أطفــال وال  أربعــة  لــدي  قائلــة: 
أســتطيع  وال  لجلطــة  تعــرض  ووالــدي  أهــي، 
اعتقــايل  مــن  بخــوف  أتنقــل  ودامًئــا  زيارتــه، 

وترحيي.
مــن جانبهــا، قالــت فاطمــة عبــد الوهــاب وهــي 
مواطنــة مــن اليامــون بجنــن إن أبناءهــا تقدموا 
للحصول عى موافقة مل الشمل منذ 20 عاًما 

لكن مل يحصلوا عى الهويات حتى اآلن.
100 ألف طلب

القانونيــة  للمســاعد  القــدس  مركــز  وقــال 

االحتــالل  داخلّيــة  وزيــر  لقــرار  وتبًعــا  إنــه 
املفــروض  التجميــد  بتجديــد  اإلرسائيــي 
للعائــالت  الشــمل  مّل  طلبــات  قبــول  عــى 
الفلسطينّية، فقد أشارت بعض التقارير إىل 
أّن عــدد الطلبــات امُلقّدمــة لــوزارة الداخلّيــة 
اإلرسائيلّيــة يف هــذا الشــأن تفوق املائة ألف 

طلب.
ولفــت املركــز إىل أن سياســات وزارة داخلّية 
االحتــالل متواصلــة بالعمــل عــى تجريد حّق 
خاصــة  واملقدســين  عامــة  الفلســطينين 
جانــب  إىل  والقــدس  الضفــة  يف  باإلقامــة 

أهلهم وذويهم.
للمقدســين  وبالنســبة  أنــه  املركــز  وأوضــح 
فــإن داخليــة االحتــالل تقــوم بســحب هوّيات 
بلــٍد  يف  اإلقامــة  ينالــون  الذيــن  األشــخاص 
لدولــة  جنســّية  الفــرد  نــال  إذا  أو  أجنبــي، 
القــدس  مدينــة  خــارج  ُيقيــم  أن  أو  أجنبّيــة، 

ألكر من سبع سنوات.
حق أساسي

وشــدد املركز عى أن الحق يف حرية الســفر 
دأبــت  أســايس  حــق  هــو  والحركــة  والتنقــل 
ســلطات االحتــالل يف انتهاكــه مبنــع عرات 
املحرومــن  الفلســطينين  املواطنــن  آالف 
مــن الهويــة مــن الســفر، والــذي ترتتــب عليــه 
انتهــاك لحقــوق أخــرى منهــا الحــق يف العمل 
والعالج والتعليم ومامرســة الشــعائر الدينية 

والتواصل االجتامعي.
وحســب املــادة الـــ13 مــن اإلعــالن العاملــي 
ا يف حّرية  لحقوق اإلنســان، فإن لكل فرد حقًّ
التنقل ويف اختيار محّل إقامته داخل حدود 
ا يف مغادرة أي بلد،  الدولة، وأن لكل فرد حقًّ

مبا يف ذلك بلده ويف العودة إليه.

صحيفــة  إىل  حديثــه  يف  إبراهيــم  ويســتغرب 
"فلسطن" مواصلة السلطة يف رام الله حرمانه 
الحصول عى جواز سفره، مع أنه مل يرتكب أي 
مخالفة تذكر، مشــرًيا إىل أن الســلطة وأجهزتها 
األمنية تتخذ مصطلح "السالمة األمنية" ذريعة 
لحرمــان املئــات مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني 

الحصول عى حقهم يف جواز السفر.
ودعا إبراهيم )41 عاًما( رئيس السلطة محمود 
عبــاس، ورئيــس الــوزراء محمــد اشــتية إىل إنهــاء 
جــوازات  عــى  الحصــول  املحرومــن  ملــف 

السفر، مع تهيئة األجواء إلجراء االنتخابات.
ومل يكــن إبراهيــم الوحيــد الــذي حــرم حقــه يف 
الســفر  مــن  ميكنــه  ســفر  جــواز  عــى  الحصــول 
والتنقــل؛ فقــد تكــررت يف الســنوات املاضيــة 
ظاهــرة الحرمــان مــن الحصول عى جواز الســفر 
معانــاة  لتفاقــم  مفقــود"،  "بــدل  اســتخراج  أو 
املواطنــن يف قطــاع غــزة، وتحــرم كثريين منهم 

فرص السفر للتعليم أو العالج.
بدل مفقود

مــن  املمنوعــن  أحــد  -وهــو  محمــد  ويقــول 
الحصــول عــى جــواز ســفر-: "إن الســلطة منــذ 
ثالثة أعوام ترفض اســتخراج بدل مفقود لجواز 

سفري، دون إبداء أي أسباب".
ويوضــح محمــد الــذي فضــل عــدم الكشــف عــن 
اســمه أنــه تقــدم بطلــب مــن طريق أحــد مكاتب 
الســتخراج  غــزة،  قطــاع  يف  العامــة  الخدمــات 
جواز سفر جديد من رام الله، لكنه فوجئ بعد 
أيــام بــأن جهــاز املخابــرات العامــة هنــاك رفــض 
طلبــه ألســباب أمنيــة، دون أي إيضاحــات، وفــق 

قوله.
وأشــار إىل أن الســلطة ترفــض منحــه املوافقــة 
االنتــامء  بحجــة  الســفر  جــواز  إصــدار  عــى 
الســيايس، مــا حرمــه طــوال الســنوات املاضيــة 
الســفر وأداء العمــرة، أو زيــارة أفــراد مــن عائلتــه 

خارج القطاع.
وذكــر أنــه دفــع أكــر من مرة مبالــغ مالية، لبعض 
األشخاص وبعض العاملن يف دائرة الجوازات 
بــرام اللــه، بهــدف إصدار بدل مفقود، لكن دون 

جدوى.
ولفــت محمــد إىل أن شــهًرا واحــًدا يفصلــه عــن 
انتهــاء مــدة رسيــان الجــواز القديــم يك  موعــد 
يتقــدم بطلــب الســتخراج جــواز جديــد، متمنًيــا 
الحصــول عــى  عــدم متديــد حرمانــه حقــه يف 
أجــواء  ظــل  يف  الســلطة  داعًيــا  الســفر،  جــواز 

االنتخابات إلنهاء كل الخالفات العالقة.
حق مكفول

للهيئــة املســتقلة لحقــوق  العــام  وقــال املديــر 
الحكومــة  "طالبنــا  دويــك:  عــامر  د.  اإلنســان 
إصــدار  منــع  بشــأن  إجراءاتهــا  كل  مبراجعــة 
جوازات السفر؛ فهو حق للمواطنن، وال يجوز 
حرمان أي شخص حقه يف الحصول عى جواز 

سفر".
"كل  "فلســطن":  لصحيفــة  دويــك  وأضــاف 
اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا وزارة الداخليــة بهــذا 

الصدد غري قانونية". 
فرديــة  وشــكاوى  قضايــا  اســتقبال  إىل  ولفــت 
الحصــول  مــن  الحرمــان  بشــأن  غــزة  قطــاع  مــن 
عى جواز الســفر، أو اســتخراج بدل مفقود مع 
وزارة الداخليــة، قائــاًل: "ويف كثــري مــن الحاالت 
وتجديــد  ســفر،  جــوازات  منــح  عــى  حصلنــا 

أخرى".
إىل  للتوجــه  جاهــزون  "نحــن  دويــك:  وتابــع 
الفًتــا  املشــكلة"،  وحــل  امللــف  إلنهــاء  القضــاء 
ا، ومتكنت من  إىل أن هيئتــه تتابــع امللــف فرديًّ
الضغــط عــى الحكومــة إلصدار جوازات الســفر 

للمحرومن منها.
انتماء سياسي

إصــدار  الســلطة  منــع  مســؤول  مصــدر  وأرجــع 
إىل  غــزة  قطــاع  أهــايل  لبعــض  ســفر  جــوازات 
االنقســام الســيايس بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة، مشــرًيا إىل أن املشــكلة لــن تحــل إال بعــد 

إجراء االنتخابات. 
وبن املصدر لصحيفة "فلســطن" أن الســلطة 
تحــرم املئــات مــن أهــايل قطــاع غــزة حقهــم يف 
بــدل  إصــدار  أو  الســفر  جــواز  عــى  الحصــول 
مفقود بسبب االنتامء السيايس، ولفت النظر 
الحصــول عــى جــواز  مــن  بعًضــا متكــن  أن  إىل 
الســفر بعــد دفــع مبالــغ مالية لبعض األشــخاص 
يف رام الله، وبعضهم ال يزال ينتظر انتهاء مدة 

املنع التي تحددها األجهزة األمنية.
جــوازات  منــح  الســلطة  رفــض  أن  إىل  ولفــت 
الســفر ســاهم يف حرمــان عــدد كبــري مــن الطلبة 
منــح دراســية  عــى  والحصــول  إمتــام دراســتهم 
يف الخــارج، إضافــة إىل حرمــان بعــض املــرىض 
الســفر لتلقــي العــالج خــارج القطــاع، ما تســبب 

يف وفاة بعضهم.
وأكــد املصــدر أن منــع جــوازات الســفر تجــاوز 
القانــون  وأن  األســايس،  والقانــون  للدســتور 
يف  فلســطيني  لــكل  الحــق  أجــاز  الفلســطيني 
الحصــول عــى جــواز ســفر مــا مل يصــدر بحقــه 
مــا مينعــه مــن الحصــول عليــه مــن طــرف محكمة 

معرتف بها.

القدس املحتلة/ فلسطن:
شــكاوى  برفــع  مقدســية،  شــخصيات  أوصــت 
ومجلــس  الــدويل  األمــن  مجلــس  يف  قانونيــة 
حــال  املتحــدة،  لألمــم  التابــع  اإلنســان  حقــوق 
إجــراء  اإلرسائيــي  االحتــالل  ســلطات  عطلــت 
القــدس  مدينــة  يف  الفلســطينية  االنتخابــات 

املحتلة. 
جاء ذلك، خالل اجتامع رقمي، عقدته، أمس، 
الحملــة األكادمييــة الدوليــة ملناهضة االحتالل 
مشــاركة  تعزيــز  آليــات  ملناقشــة  والضــم، 
املقدســين يف االنتخابــات التريعية املزمع 

عقدها يف 22 أيار/ مايو املقبل.
ودعا منسق الحملة األكادميية رمزي عودة اىل 
أن تكــون دورة االنتخابــات التريعيــة القادمــة 
تحت عنوان "دورة القدس والوحدة الوطنية"، 
توعويــة  حمــالت  تنظيــم  رضورة  عــى  مشــدًدا 
تأكيــدًا  مشــاركتهم،  تتضمــن  للمقدســين 
منهــم عــى الهويــة العربية الفلســطينية ملدنية 

القدس باعتبارها عاصمة للدولة الفلسطينية.
بدوره، دعا املحارض الجامعي املقديس وليد 
ســامل إىل رفــع الوعــي املجتمعــي حــول أهميــة 
املشاركة يف االنتخابات يف القدس املحتلة، 
بــرضورة ضــامن  األورويب  االتحــاد  دول  مطالًبــا 
حــق املقدســين يف التصويــت والتمثيــل يف 

االنتخابات التريعية.
يف حــن، أشــار الناشــط الســيايس املقــديس 
القــدس  رمزيــة  أهميــة  إىل  عبيــدات  راســم 
للفلســطينين،  بالنســبة  والسياســية  الدينيــة 
اإلرسائيليــة  التهديــدات  حجــم  موضحــًا 
متــارس  التــي  االبتــزاز  وسياســات  املســتمرة 
عليهــم مــن خــالل حكومــة االحتالل ملنعهم من 

االقرتاع والتمثيل.
مــن جانبهــا، طالبــت الناشــطة املقدســية رتيبــة 
النتشــة بعكــس أهميــة القــدس يف متثيلهــا يف 
مختلــف القوائــم املتنافســة، إضافــة إىل أهمية 
وجــود برامــج سياســية لهــذه القوائــم تســتهدف 

القدس واملقدسين.
ســعيد  املقــديس  والناشــط  الباحــث  وتطــرق 
إىل  الهادفــة  االحتــالل  سياســات  إىل  يقــن 
بسياســات  واملتمثلــة  باملقدســين  التنكيــل 
االعتقــال وهــدم البيــوت، واالبتــزاز الســيايس، 
القــوى  كافــة  مشــاركة  رضورة  إىل  مشــرًيا 
الرســمية والحزبيــة واملدنيــة يف إنجــاح عمليــة 

االنتخابات يف القدس.
ثابــت  عبــري  الجامعيــة  املحــارضة  وطالبــت 
بأهميــة تفعيــل دور األكادميين الفلســطينين 
يف تعزيــز العمليــة االنتخابيــة مبدينــة القــدس، 
وذلــك مــن خــالل حمالت رفع الوعي الشــعبي، 
ومطالبــة املنظــامت الدوليــة واإلقليمية بأهمية 

ضامن العملية االنتخابية يف املدينة.
رضورة  إىل  كــرش  أبــو  خليــل  الباحــث  وأشــار 
مــا  إذا  القانونيــة  االحتــالل املســؤولية  تحميــل 
قــام بتعطيــل العمليــة االنتخابيــة يف القــدس، 

كام هو متوقع.

غزة/ جمال غيث:
"وظلم ذوي القربى أشــد مضاضة على المرء 
من وقع الحسام المهند" بهذا البيت الشعري 
اختصــر يحيــى إبراهيم حديثــه للتعبير عما خلج 
في صدره من اســتياء وتذمر، لرفض السلطة 

فــي رام الله إصدار بدل مفقود لجواز ســفره. 
ومنذ نحو عامين يتقدم إبراهيم بطلب إصدار 
"بــدل مفقــود" لجواز ســفره، لكــن يصدم في 
أي  دون  أمنيــة،  ألســباب  برفضــه  مــرة  كل 

إيضاحات أيًضا.
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إعــالن
مزاودة بالظرف املختوم
      تعلـن بلديـة غـزة عـن رغبتهـا فـي 

تلزيم تحصيل قيمة اإليجارات للمحالت والبسطات وتلزيم موقف السيارات لسوق الشيخ رضوان عىل النحو التايل:
. • محالت سوق الشيخ رضوان وعددها 32 محالًّ

• بسطات سوق الشيخ رضوان وعددها 323 بسطة. 
• موقف للسيارات وهو عبارة ساحة فارغة بني املحالت والبسطات تتسع ألكرث من 120 سيارة.

وذلــك بالظــرف املختــوم خــالل الفــرة مــن 2021/02/24م وحتــى 2021/02/28م قبــل موعــد فتــح املظاريــف فعىل 
مــن يرغــب الدخــول يف  هـــذه املـــزاودة التوجــه إىل قســم إيجــارات وأمــالك البلديــة أثنــاء الدوام الرســمي للحصول عىل 
الئحة املزاودة ورشوطها وذلك مقابل دفع مبلغ وقدره )400( شيقل كرسـوم غيـر مسردة، وذلك وفق الشـروط التالية:

1. يلتــزم املــزاود بتقديــم عــرض مــايل بالنســبة املقــدرة منــه كقيمــة ماليــة عــن إدارة الســوق والتحصيــل لقيمــة إيجــارات 

املحالت والبسطات وتشغيل موقف السيارات لسوق الشيخ رضوان.
2. يحصل امللتزم عىل نسبة مئوية يحددها حسب العرض املايل املقدم من طرفه عن كل مبلغ يتم تحصيله نقدًا 

من إيجارات املحالت والبسطات حسب النظام املايل املعتمد يف البلدية.
3. يجب عىل من يرغب الدخول باملزاودة دفع مبلغ وقدره )100,000( شيكل كضامن نقدي عند بداية التعاقد من 

قبل املزاود ومبلغ التلزيم الخاص باملوقف املذكور يف بند رقم 1 من رشوط تلزيم املوقف نقدًا أو بشيك بنيك.
4. تقديــم العــرض املــايل ومبلــغ الضــامن النقــدي ومبلــغ تلزيــم املوقــف والئحــة التلزيــم ومنــوذج املــزاودة بعــد تعبئتــه 

والتوقيــع عليهــام ويقــوم املــزاود بوضــع الظــرف املختــوم للمزاودة " الخاصة به" قبل الســاعة الثانية عرشة ظهرًا من يوم 
االحــد املوافــق 2021/02/28م وذلــك يف صنــدوق العطــاءات املخصــص لذلــك يف مكتــب الســيد/ منســق اإلدارة 

العامة للشئون املالية ولن يسمح ألي شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا املوعد ولـن يلتفـت إليه.
5. سيتـم فتـح مظاريـف املـزاودة الساعـة الثانيـة عشـرة ظهـرًا من يوم االحد املوافق 2021/02/28م مكتب السيد/ 

منسق اإلدارة العامة للشئون املالية.
رشوط تلزيم املوقف

1. يجب أال يقل سعر دخول املزاودة عن )40,000( )أربعني ألف شيقل(.

2. عىل امللتزم دفع مبلغ وقدره )2000( شيكل كتأمني مسرد يف نهاية املدة.

3. يكون الغرض من إقامة هذا املوقف ليكون موقفًا للسيارات الخاصة .

4. مينــع منعــا باتــا إدخــال الباعــة املتجولــني / أفــرادا كانــوا أو ســيارات أو عربــات كارو، وعليــه إبــالغ الجهــات الرســمية 

املختصة بالبلدية عنهم يف حالة تكرار محاوالتهم لدخول املوقف.
5. ال يحق للملتزم استخدام األرصفة املحيطة بهذا املوقف ومينع استعاملها كبسطات من قبل الغري .

الرشوط العامة
1. عىل امللتزم إدارة السوق واملوقف وتحمل جميع أعامل النظافة وتجميعها داخل الحاويات التابعة للبلدية 

2. عــىل امللتــزم تنظيــم الســوق واملوقــف والبســطات العشــوائية وإزالــة التعديــات حســب تعليــامت وتوجيهــات دائــرة 

النظام واالنضباط التابعة لبلدية غزة.
3. يجــوز ألي ملتــزم عليــه مســتحقات أو عوائــد ماليــة للبلديــة رشاء الئحــة التلزيــم رشيطــة تســديدها أو تســويتها ماليــًا 

يف حال تم الرسية عليه.
4. يلتزم من ترسو عليه املزاودة إحضار شهادة عدم مامنعة )له وللعاملني معه( من الجهات املختصة.

5. البلدية غري ملزمة بقبول أعىل األسعار ولها حق االختيار وفقًا ملا تراه مناسبًا ويحقق املصلحة العامة لها.

6. يلتزم من يرسو عليه املزاودة دفع قيمة اإلعالنات بالصحف املحلية. 

بلدية غزة

إعالن خارجي
صادر عن بلدية غزة
تعلن بلدية غزة عن حاجتها

 إلشغال وظيفة "باحث قانوين" بدائرة الشئون القانونية
وذلك وفقًا للمواصفات التالية:

أواًل: رشوط الرتشيح:-
الرشيعــة   – القانــون   ( يف  البكالوريــوس  درجــة  عــىل  حاصــاًل  يكــون  أن   •

والقانون – الحقوق ( مبعدل ال يقل عن )%75( من جامعة معرف بها.
• أن يكون حاصاًل عىل مزاولة مهنة املحاماة مدة ال تقل عن )سنتني(.

• أال يزيد عمر املرشح عن )30( عاًما.
• يجب أن يكون من سكان مدينة غزة.

• أن يتعهد بااللتزام باألنظمة والسياسات والتعليامت املعمول بها يف بلدية غزة.
ثانيًا: املهام واملسؤوليات:-

• متثيل بلدية غزة أمام املحاكم بجميع درجاتها.
• إعداد اللوائح واملذكرات القانونية.

• صياغة العقود واالتفاقيات القانونية.
• تقديم استشارات قانونية.

• املشاركة يف اللجان وورش العمل.
• تدقيق املستندات واستقبال الجمهور واملراجعني لدى قلم الجمهور.

بعمــل  الدراســات واملبــادرات املتعلقــة  إعــداد وتقديــم  • املســاهمة يف 
الشئون القانونية لرفع مستوى جودة خدمات البلدية.

• القيام بأي مهام أخرى يكلفه بها املسئولون عنه يف مجال عمله.
ثالثًا: املهارات املطلوبة:-

املهارات الفنية:- 
• لديه خربة عملية يف مجال تخصصه ال تقل عن )سنتني(.

• لديه مهارات عالية للعمل عىل برامج ميكروسوفت أوفيس.
• لديه معرفة جيدة باألنظمة والقوانني الخاصة بالهيئات املحلية.

• لديه معرفة جيدة باللغة اإلنجليزية )قراءة- كتابة- محادثة(.
املهارات الشخصية:- 

• ميتــاز باملظهــر العــام الالئــق والقــدرة عــىل االتصــال والتواصــل الفعــال مــع 
املوظفني واملواطنني واملؤسسات العامة والخاصة بكل

لباقة ودبلوماسية، وبناء شبكة عالقات جيدة مع األطراف ذات العالقة.
• القدرة عىل إعداد تقارير العمل القانونية واإلدارية.

• القدرة عىل تحمل ضغط العمل ضمن ظروف مختلفة واحرام توجيهات 
املسؤولني عنه والعمل بروح الفريق.

فعــىل الراغبــني يف التقديــم للوظيفــة املذكــورة أعــاله تقديــم طلــب )عــىل 
شــهادات  مــن  الثبوتيــة  الوثائــق  معــه  مرفقــًا  اإللكــروين(  غــزة  بلديــة  موقــع 
لتعزيــز  عالقــة  ذات  أخــرى  وثائــق  وأي  خــربة  وشــهادات  ومهنيــة  أكادمييــة 

الطلب املقدم وذلك يف موعد أقصاه يوم األربعاء 2021/3/3م.
بلديـــة غـــزة     

ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

مجموعة "الحارس الجديد" 
االستيطانية

الوطنــي  املكتــب  عــن  الصــادر  األســبوعي  التقريــر  يقــدم 
دقيقــًا  وصفــًا  االســتيطان  ومقاومــة  األرض  عــن  للدفــاع 
للتوســع االســتيطان اليهــودي، ويتحــدث التقريــر عــن البــؤر 
اإلرهــاب  منظــامت  مــن  املزيــد  تفــرخ  التــي  االســتيطانية 
اليهــودي، تحــت ســمع وبــر ســلطات االحتــالل وإدارتهــا 
املدنيــة، ويتهــم التقريــر حكومــات )إرسائيــل( التــي قادهــا 
بأنهــا  املاضيــة،  الســنوات  امتــداد  عــىل  نتنياهــو  بنيامــني 
ترفــض تصنيــف هذه املنظــامت منظامٍت إرهابية، وتفضل 

تصنيفها اتحاداٍت غري قانونية.
مــن املالحــظ أن التقريــر الفلســطيني الصــادر عــن مكتــب 
الدفــاع عــن األرض قــد اكتفــى بــأن حمــل ســلطات االحتــالل 
حكومــات  عــىل  بالالمئــة  وألقــى  املســؤولية،  اإلرسائيــي 
)إرسائيــل( املتعاقبــة، ومل يقدم املكتب الوطني للشــعب 
الفلســطيني أي مقــرح ملواجهــة االســتيطان، ومل يقــل لنــا 
املكتب الوطني ما هي واجبات السلطة الفلسطينية أمام 
هذا الخطر؟ وملاذا تجاهل التقرير وجود قيادة فلسطينية، 
ومل يطالبهــا باتخــاذ خطــوات عمليــة لوقــف املجزرة التي تم 

توثيقها عىل الورق؟
األرض  عــن  للدفــاع  الوطنــي  املكتــب  تقريــر  ناقــش  لقــد 
األوضاع الحزبية داخل املجتمع اإلرسائيي بشكل مفصل، 
وبــدل أن يتهــم األيديولوجيــة اليهوديــة بالعبــث يف مصــري 
تحالفاتــه  ويحمــل  نتنياهــو،  شــخص  يتهــم  راح  املنطقــة، 
اليمينية املتطرفة املسؤولية، وكأن االستيطان شأن يخص 
رئيــس الــوزراء وحزبــه فقــط، وال عالقــة للمجتمــع اإلرسائيي 

بالتطرف واإلرهاب.
إن هذا التحليل السيايس الدقيق والرائع للخارطة الحزبية 
اإلرسائيليــة، ال يوقــف االعتــداء عــىل األرض، ولكنــه يفضــح 
باســتئناف  تؤمــن  زالــت  مــا  التــي  الفلســطينية  السياســة 
الــدويل يف الضغــط  بــدور املجتمــع  املفاوضــات، وتؤمــن 
تجاهــل  ولذلــك  لالنســحاب،  اإلرسائيليــة  الحكومــة  عــىل 
واجبــات  عــن  وتغافــل  الفلســطينية،  الســلطة  دور  التقريــر 
والقاتــل  لــأرض،  القاضــم  الخطــر  هــذا  ملواجهــة  القيــادة 
عــن  يتحــدث  التقريــر  أن  والســيام  األجيــال،  ملســتقبل 
نفســها  عــىل  تطلــق  متطرفــة  اســتيطانية  مجموعــة  رشوع 
"الحــارس الجديــد"، بتســييج مســاحات واســعة يف األغــوار 
الشاملية متهيدا للسطو عليها .وهذه املجموعة تضم يف 
عضويتهــا عــددا كبــريا مــن غــالة املســتوطنني املتطرفــني، 
ممن ينفذون سلسلة اعتداءات تحت سمع وبر وحامية 
قــوات االحتــالل التــي تنتــر للمســتوطنني، وتوفــر لهــم كل 

أشكال الدعم واملساندة.
فهــل وصــل هــذا التقريــر إىل القيادة الفلســطينية؟ وهل مر 
عــىل مكاتــب منظمــة التحريــر الفلســطينية؟ ومــا هو موقف 
اللجنــة التنفيذيــة مــن هذا االغتصاب لــأرض؟ وأين اللجنة 
املركزيــة لحركــة فتــح؟ وأين املجلــس املركزي؟ وهل يكفي 
نتنياهــو  ويتهمــوا  االعتــداءات،  الفلســطينيون  يوثــق  أن 
وحكومته بالتطرف واإلرهاب؟ وهل هذه التهم تحرر أرضًا، 
وتوقــف اعتــداًء، أم صــار دور القيــادة الفلســطينية مشــابها 
لــدور منظمــة الصليــب األحمــر الــدويل، وأقــرب إىل موقــف 

املبعوث الدويل الذي يشجب ويستنكر؟
لقــد اتهــم التقريــر الفلســطيني اإلدارة األمريكيــة الجديــدة، 
وموقفهــا الضبــايب مــن ملف الراع، بأنــه املحرض لحكومة 
أوعــز  وقــد  االســتيطانية،  سياســتها  لتواصــل  نتنياهــو 
 )E1( نتنياهــو األســبوع املــايض بالبــدء يف تنفيــذ مــرشوع
االســتيطاين، الــذي ميثــل جــزًءا مــن عمليــة الضــم الفعــي 
األرض،  عــىل  جديــد  واقــع  أمــر  وتثبيــت  الغربيــة،  للضفــة 
يف رســالة لــإدارة األمريكيــة الجديــدة بــأن "إرسائيل متارس 
قيــود. وكان حريــًا  االســتيطان دون  الضــم وترسيــع  عمليــة 
بالتقرير أن يطالب القيادة الفلســطينية بتوجيه رســالة إىل 
اإلدارة األمريكيــة تربــط فيهــا بــني االســتقرار األمنــي ووقــف 

االستيطان.
متواصــل  بشــكل  االحتــالل ســعت  ســلطات  أن  ومعــروف   
وضمهــا   ،)E1( منطقــة  عــىل  الكاملــة  الســيطرة  إلحــكام 
الضفــة  شــامل  لتفصــل  الكــربى،  القــدس  تســمى  مــا  إىل 
الغربيــة عــن جنوبهــا نهائًيــا، وبالتــايل ضــامن عــدم وجــود أي 
تجمعــات فلســطينية باملنطقــة. ويتضّمــن املــرشوع إنشــاء 
ُمســتوطنات جديــدة تضــم 4 آالف وحــدة ومنطقــة ســياحية 
فنــادق ومقــربة كبــرية متتــد عــىل  وأخــرى صناعّيــة وعــرشة 
مســاحة 12,443 دومًنــا مــن األرايض امُلصــاَدرة مــن قــرى 
القــدس، هــذا املــرشوع الخطر ســيؤدي إىل فصل الشــوارع 
التــي يســتخدمها الفلســطينيون عــن تلــك التي يســتخدمها 

اإلرسائيليون.
األرض؟  ذبــح  عــن  الفلســطينية  القيــادة  عــني  تنــام  فكيــف 
املخططــات  هــذه  بــكل  تعلــم  وهــي  بالعيــش  تهنــأ  وكيــف 

لتصفية الوجود الفلسطيني، وال تحرك ساكنًا؟

رام الله/ وكاالت:
تعد االنتخابات الفلسطينية التي تأيت بعد 
نحــو 15 عامــا مــن االنقطــاع، مبكانــة فرصــة 
للشــباب، خاصــة طلبــة الجامعــات، إلرســاء 
قاعــدة التحــول إىل الدميقراطيــة، من خالل 
التــي  العنــارص  وتقويــة  املؤسســات  إعــداد 

تضمن انتخابات حرة عادلة.
ويتجاوز عدد الطلبة يف 52 جامعة ومعهًدا 
وكلية فلسطينية، 200 ألف طالب وطالبة، 
م عدد خريجي الجامعات واملعاهد  وتضخَّ

ا لـ 44 ألًفا من التخصصات كافة. سنويًّ
بطالــة  نســب  الجامعــات  خريجــو  ويعــاين 
كبرية وهدًرا لطاقات هائلة ومراكمًة لأعباء 

عىل كاهل املواطنني.
وألن إجــراء االنتخابــات جــزء مــن الــراع مــع 

الطــالب  واقــع  تغيــري  يف  وأمــاًل  املحتــل، 
عــىل  يــرون  الشــباب  فــإن  والخريجــني، 
فرصــة  تكــون  أن  ويأملــون  فيهــا  املشــاركة 
للتغيري للوصول بهم نحو التحرر ومســتقبل 

أكرث إرشاًقا.
تجربة وإصرار

عزمهــم  أكــدوا  بريزيــت  جامعــة  طلبــة 
املشــاركة يف العملية االنتخابية مبا يضمن 
حقهــم يف التعبــري عــن رأيهــم بعدهــم أفــراًدا 

من الشعب الفلسطيني.
يف  يشــارك  أنــه  بريزيــت  طلبــة  أحــد  وأكــد 
لــكل  حــق  ألنهــا  الفلســطينية  االنتخابــات 
مواطــن يف اختيــار ممثليــه، متمنيــا مــن كل 
االحتــالل  تحــت  أننــا  مراعــاة  املرشــحني 
وبنــاء  التحــرر  يف  الشــباب  دور  ومراعــاة 

املؤسسات.
يف حــني لفتــت طالبــة يف جامعــة بريزيــت 
ألنهــا  االنتخابــات  يف  ستشــارك  أنهــا  إىل 
تؤمــن بوجــود أمــل يف أن يكــون هنــاك وجوه 
والترشيعــي  الرئاســة  صعيــد  عــىل  جديــدة 
للشــباب  األفضــل  يقدمــوا  بحيــث 

الفلسطيني.
يف  سيشــارك  أنــه  آخــر  طالــب  وأوضــح 
االنتخابــات ألنهــا فرصة حقيقيــة للتعبري عن 
رأيــه ومامرســة حقــه وحريتــه يف االنتخــاب 
عــام  منــذ  الفلســطينيني  عــن  غابــت  التــي 

.2006

صوتك لمن يستحق
كــام أكــد طــالب الجامعــة أنهــم سيامرســون 
أمانــة،  صوتهــم  ألن  االنتخــاب  يف  حقهــم 

غزة/ يحيى اليعقويب:
الرشــح  قانــون  تضمنهــا  تعجيزيــة  تكــون  تــكاد  رشوط 
قطاعــات  يحــرم  الفلســطينية،  لالنتخابــات  الجديــد 
والنســاء  والشــباب  العموميــني  املوظفــني  مــن  واســعة 
واألكادمييني من الرشح، وتخالف تفاهامت الحوارات 
الفلســطينية األخــرية يف القاهــرة وتضــع عقبــة جديــدة 

أمام االنتخابات، وفق مراقبني.
كام ال تستطيع القطاعات املحرومة من الرشح تقديم 
طعــون لــدى محكمــة االنتخابــات -التــي مل تشــكل بعــد- 
مــا يثــري تســاؤالت عديــدة حــول الهدف مــن تقييد حرية 
الرشح، وكذلك عدم تشكيل املحكمة حتى اللحظة.

االنتخابــات  محكمــة  تشــكيل  عــدم  خلــف  ويقــف 
املتعلــق  املرســوم  إصــدار  تأخــري  األول  ســيناريوهان، 
بإنشــاء محكمة االنتخابات تحت ضغط الوقت ولجعل 
األطراف األخرى تقبل بإجراء االنتخابات وفق املنهجية 
والطريقــة التــي يريدهــا رئيــس الســلطة محمــود عبــاس 
بإرادة منفردة، والثاين أن ترفض الفصائل ذلك ويصدر 
عباس مرسوًما بتشكيل املحكمة ويكون بذلك قد مرر 
مــا يرغــب بــه مــن رشوط يف قانــون االنتخابات، بحســب 
رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني 

"حشد" د. صالح عبد العاطي.
قانــون  إن  "فلســطني":  لصحيفــة  العاطــي  عبــد  ويقــول 
الرشــح لالنتخابات الفلســطينية، الذي يشرط أن تبلغ 

ســن الرشــح 28 عاًمــا، "يقيــد ويقــي قرابــة 650 ألــف 
شــاب ويجعلهــم عاجزيــن عــن حقهم يف الرشــح، وهذا 
مخالــف ملــا ورد يف حــوار القاهــرة بتخفيــض الســن إىل 

21 عاًما".

وعــد اشــراط االســتقالة وقبولهــا تقييــًدا لحريــة ترشــح 
نحــو 200 ألــف مــن املوظفــني العمومــني وقرابــة 100 
أكادمييــني وعاملــني مبؤسســات  بــني  مــا  ألــف مواطــن 
أهليــة ومجالــس محليــة، وهــي رشوط غــري موجــودة يف 

األنظمة الدستورية عىل مستوى العامل.
كــام عــدَّ عبــد العاطــي اشــراط دفــع رســوم االنتخابــات 
ــا"،  تعجيزيًّ "رشًطــا  للقامئــة  دوالر  ألــف   20 البالغــة 
ســيحرم قطاعات واســعة من الفقراء والنســاء من حقهم 
يف الرشــح، "فاألصــل أن يعمــل قانــون االنتخابــات عىل 

تعزيز مشاركة املواطنني، وهو ما رفضه عباس".
الرشــح  يف  حقهــم  مــن  ســيحرمون  الذيــن  عــدد  وقــدر 
نتيجــة القيــود التــي فرضها قانــون االنتخابات العام بنحو 

مليون مواطن.
جهة مستفيدة

باإلقصائيــة  الــرشوط  هــذه  "حشــد"  رئيــس  ووصــف 
إطــار  يف  باالنتخابــات  مطلًقــا  تحكــاًم  عبــاس  وتعطــي 
الخصومــة، بحيــث يصبــح الذهاب لالنتخابــات محكوًما 
بســقف ســيايس وقانوين وقضايئ يريده رئيس السلطة 
االنتخابيــة  العمليــة  مجــرى  يف  التحكــم  مــن  وميكنــه 

انتخابــات  إىل  منهــا  أعيــان  ملجلــس  أقــرب  ويجعلهــا 
حقيقية كعملية تعيني.

إصــدار  عــدم  العاطــي،  عبــد  وفــق  األمــر،  يف  والخطــر 
مرسوم بتشكيل محكمة االنتخابات، وهذا يعني رفض 
مــا اتفــق عليــه بشــأن تعديــل قانــون االنتخابــات، وعليــه 
ال يوجد محكمة لالعراض عىل قرار لجنة االنتخابات.

وأشــار إىل أن رفــض لجنــة االنتخابــات لبعــض الجهــات 
الرقابيــة، وهــذه الجهــات التــي تــر عــىل الرقابــة ال تجــد 
محكمة توجه إليها، وسط شكوك بأن عباس مر عىل 
تشــكليها بتنســيب مــن مجلــس القضــاء األعــىل "لنكــون 
-يف هــذه الحالــة- أمــام محكمــة غري حياديــة"، عىل حد 

تعبريه. 
وحذر عبد العاطي من أن ذلك ســيؤدي لتعطيل مســار 
ضــامن  يف  الراغبــني  املواطنــني  وحقــوق  االنتخابــات 
مشــرًيا  عــادل،  لقضــاء  التوجــه  مــن  بالرشــح  حقوقهــم 
إىل أنــه منــذ لقــاء القاهــرة مل يتــم االتفــاق عــىل أســامء 

القضاة.
بالعمليــة  مــاٍض  عبــاس  أن  يوضــح  "هــذا  وأضــاف: 
أمــر  وهــو  يريدهــا،  التــي  املقاييــس  وفــق  االنتخابــات 
يتطلب ضغًطا مســتمرًّا من القوى والفصائل والشــباب 

من أجل تعديل قانون االنتخابات".
مخالفة لحوارات القاهرة

القيــادي يف املبــادرة الوطنيــة نبيــل ديــاب -وهــو أحــد 

املشــاركني يف لقــاءات القاهــرة األخــرية- يوضــح مــن 
جهتــه، أن الحــوارات التــي عقــدت يف الثامــن والتاســع 
تؤكــد  توصيــات  رفعــت  الجــاري  شــباط  فربايــر/  مــن 
القوانــني  مــن  العديــد  عــىل  تعديــالت  إجــراء  رضورة 
النســوية  الكوتــة  ورفــع  الرشــح  ســن  بخفــض  تتعلــق 
برســوم  يتعلــق  ومــا  االنتخابــات  محكمــة  وتشــكيل 

التأمني املرتبة عىل اشراك القامئة.
وقال دياب لصحيفة "فلسطني": "فوجئنا بعدم إجراء 
وصــدور  التوصيــات،  لتلــك  اســتجابة  أو  تعديــل  أي 
التوافــق  جــرى  مــا  بخــالف  الرشــح  رشوط  إعالنــات 
الذهــاب  قبــل  القوانــني  تعديــل  إىل  داعًيــا  عليــه"، 

لتقديم القوائم يف 21 مارس/ آذار القادم.
ملــا  االســتجابة  أو  القوانــني  تعديــل  عــدم  أن  وأكــد 
أمــام  جديــدة  عقبــة  يشــكل  القاهــرة  بحــوارات  جــرى 
مــن  االنتخابيــة  العمليــة  و"ســيعرض  االنتخابــات، 
شــكل دميقراطــي إىل شــكل مشــكوك يف أمــره"، مــا 
ســيحرم مــا يزيــد عــىل 200 ألــف مواطــن مــن مامرســة 
حــق الرشــح. وأشــار ديــاب إىل أن التوصيــات جــاءت 
انســجاًما مــع حــق املواطنــني يف الرشــح واالنتخــاب، 
وكذلــك مــع القانــون األســايس، مــا يســتوجب بذلــك 
الوطنيــة  للتوافقــات  لالســتجابة  الجهــد  مــن  مزيــًدا 
والذهاب لالنتخابات بتوافقي يتيح للشعب مامرسة 

حقهم الدميقراطي.

خاصــة أنهــا تجربــة جديدة للشــباب منذ 16 
عاما، مشــددين عىل رضورة إعطاء الصوت 
االنتخــايب ملــن يســتحق إلحــداث تغيــري يف 
املجتمع الفلسطيني ورؤية وجوه جديدة.

يف حــني دعــت طالبــة أخــرى للمشــاركة يف 
االنتخابــات، ألنهــا أول تجربــة لهــا يف التعبري 
مواطنــة  لكونهــا  لهــا  حــق  وهــي  رأيهــا  عــن 
عــن  والتعبــري  للتغيــري  تطمــح  فلســطينية 

رأيها.
الترشيعيــة  االنتخابــات  تُجــرى  أن  وُينتَظــر 
بتاريــخ  الرئــايس  املرســوم  مبوجــب 
بتاريــخ  والرئاســية   ،22/5/2021

31/7/2021، عىل أن تعد نتائج انتخابات 

يف  األوىل  املرحلــة  الترشيعــي  املجلــس 
تشكيل املجلس الوطني الفلسطيني.

"الشعبية": 
منا العديد  قدَّ
من المبادرات 

إلعادة تنشيط 
عمل النقابات

غزة/ فلسطني:
ــد القيــادي يف الجبهة الشــعبّية  أكَّ
الحــاج  أســامة  فلســطني،  لتحريــر 
أحمــد، أّن الجبهــة قّدمــت العديد 
تنشــيط  إلعــادة  املبــادرات  مــن 
عمل النقابات، واستطاعت كرس 

حاجز االحتكار النقايب.
وأشار الحاج أحمد يف تريحات 
أمــس،  الشــعب"  "صــوت  إلذاعــة 
لت يف بعــض  إىل أن الجبهــة شــكَّ
النقابات مجالس انتقالية توافقية 

كاألطباء واملهندسني، وغريها.
بعــض  مــع  نســعى  "نحــن  وقــال: 
الكتــل النقابيــة لتنشــيط النقابــات 
العــامل  عــن  الدفــاع  أجــل  مــن 
والقضاء عىل التمييز عىل أساس 
االنقســام  أّن  مبيًنــا  الجغرافيــا"، 
املنظومــة  كل  يف  بخلــل  تســّبب 
الحياتّيــة يف قطــاع غــزّة، "لكّننــا لن 
نيئــس ولــن نستســلم لهــذا الواقــع 

السيئ".
يف  "الجبهــة  أّن  إىل  ولفــت 
"فتــح"  حركتــي  مــع  لقاءاتهــا  كل 
االنتبــاه  أهميــة  تؤّكــد  و"حــامس" 
إىل العــامل ووضــع قضيتهــم عــىل 
ســّلم أولويــات الحكومــات يف غزّة 
تقــوم  "مــا  أّن  ُمؤكــًدا  والضفــة"، 
والضفــة  غــزّة  يف  الحكومــات  بــه 
هــو عملّيــة إنقــاذ فقــط مــن خــالل 
هنــاك،  مســاعدة  أو  هنــا  كابونــة 
االقتصــاد  عجلــة  يحــرّك  ال  وهــذا 
أحمــد  الحــاج  وشــّدد  باملطلــق". 
عامــل  كل  حــق  "مــن  أّنــه  عــىل 
ولكــن  املســاعدات  يتلقــى  أن 
األهــم  بــل  الــدوام،  عــىل  ليــس 
خــالل  مــن  جــذرّي  حــّل  يوجــد  أن 
إنتاجــة  مشــاريع  يف  تشــغيلهم 
وليس إغاثية". وأردف: "ندرك أن 
ــا  ا وكارثيًّ االنقســام أّثــر تأثــرًيا ســلبيًّ
يف قطاع غزة، والكل يدرك وجود 
وغــزة،  الضفــة  يف  مســاعدات 
ولكننــا المســنا متييــًزا واصًحــا يف 
الـــ700  مســاعدة  خاصــة  التوزيــع 
غــزّة  قطــاع  يف  والــكل  شــيقل، 
لهــذه  التســجيل  آليــة  يعــرف  ال 
مــن  أكــرث  وخاطبنــا  املســاعدات، 
جهــة مــن أجل تحقيــق العدالة يف 

التوزيع".

طلبة الجامعات.. أكرث من 200 ألف صوت ينتظر االنتخابات

سيناريوهان وراء تأخري تشكيل محكمة االنتخابات

الرتشح لالنتخابات.. رشوط تعجزيية بسقف 
قانوين وسيايس وقضايئ يريده عباس
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أعلــن أنــا املواطــن /   وســيم محمــد اديــب محمــد الجنــدي 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  413281023 الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   الطيــب نــارص فــؤاد عبداللــه عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  804642544الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــود هــاين زقــوت  عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء   803655810 الرقــم   وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد هويتــي  عــن  الشــاعر  أنــا/  مهنــد كامــل محمــود  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   402990345 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   أدهم إســاعيل يوســف قنونة عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  400680559الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   مريــم عمــر مصطفي الســلطان عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  901011761 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

تعلن رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة عن إعادة طرح العطاء أعاله حسب 
البيانات و املواعيد التالية:-

املوافــق   االثنــن  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2021/03/08 وحتى الساعـة 01:30 ظهرًا من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف يوم  االربعاء  املوافق  2021/03/10 الساعة 12 ظهرًا
- ميكن الحصول عىل مستندات العطاء من دائرة املشرتيات مبقر الرشكة الرئييس 
املـوافـــق   الســبت  يــوم  مــن  اعتبــارًا   " الثالثينــي   " النــارص  عبــد  جــال  شــارع  بغــزة 

2021/02/27  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 50 شيكـل فقط ) غري مسرتدة ( .

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

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

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

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء.
- مثن كراسة العطاء مجانًا ملن قام برشائها مسبقًا. 

للتواصل مع دائرة املشرتيات:
Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكرتوين •

•موبايل رقم : 0599300112 
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إعالن إعادة مناقصة رقم 09/ 2021
الخاصة:- شراء أجهزة تابلت

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 13/ 2021

الخاصة:- تنفيذ أعمال مدنية – تمديد 
كوابل أرضية- محافظات غزة

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

- موعد تسليم العطاءات ابتداء من صباح يوم االثنن املوافق 15 /2021/03 
وحتى الساعـة 01:30ظهرأ من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف يوم  االربعاء  املوافق  17 / 2021/03 الساعة 11 صباحًا
- ســيتم عقــد اجتــاع متهيــدي وذلــك يــوم الثالثــاء املوافــق 2021/03/09 

وذلك يف مقر الرشكة الرئييس الساعة 10 صباحًا
- ميكن الحصول عىل مستندات العطاء من دائرة املشرتيات مبقر الرشكة الرئييس 
املـوافـــق   الســبت  يــوم  مــن  اعتبــارًا   " الثالثينــي   " النــارص  عبــد  جــال  شــارع  بغــزة 
2021/02/27  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 200 شيكـل فقط ) غري مسرتدة ( .

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

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

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

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
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غزة/ جال غيث:
الحــج  رشكات  أصحــاب  جمعيــة  رئيــس  قــال 
والعمــرة بغــزة عــوض أبو مذكور، أنه ال يوجد أي 
جديــد بشــأن الســاح للمواطنــن مــن قطاع غزة 

بالسفر ألداء العمرة عرب معرب رفح الربي.
وأعــرب أبــو مذكــور لصحيفــة "فلســطن" أمــس، 
عــن خشــيته مــن فشــل موســمي الحــج والعمــرة 
هــذا العــام أســوة بالعــام املــايض، مــا يزيــد مــن 

معاناة أصحاب رشكات الحج والعمرة.
وأضــاف: مل تصــدر أي تعليــات مــن اململكــة 
العربية الســعودية بشــأن تســيري رحالت العمرة 
مــن األرايض الفلســطينية أو األرايض املرصيــة 
أو األردنيــة إىل الديــار الحجازيــة بســبب جائحــة 

كورونا التي تجتاح العامل.
وأكــد أن رحــالت العمــرة متوقفــة منذ عام كامل 
اململكــة  اتخذتهــا  التــي  اإلجــراءات  بســبب 
فــريوس  تفــي  مــن  للحــد  الســعودية  العربيــة 
كورونــا، الفًتــا إىل أن آخــر رحلــة عمــرة انطلقــت 
مــن قطــاع غــزة، يف 23 شــباط/ فربايــر 2020، 
وقــف  الســعودية  أعلنــت  بأســبوع  وبعدهــا 

رحالت العمرة بسبب كورونا.
العــام  والعمــرة حرمــت  الحــج  أن رشكات  وبــن 
املايض من موسم الحج، الفًتا إىل أن اململكة 
اللحظــة  حتــى  ترســل  مل  الســعودية  العربيــة 
عــىل  الحــج  موســم  عــىل  التوقيــع  بروتوكــول 
الرغــم مــن أن املوســم عــىل األبــواب، معرًبــا عن 

خشــيته أن يفشــل املوســم الجاري كســابقه، ما 
سُيعرِّض الرشكات ملزيد من الخسائر.

يف  العاملــة  والعمــرة  الحــج  رشكات  أن  وأكــد 
قطــاع غــزة، والبالــغ عددهــا 74 رشكــة، رسحــت 
العديــد مــن العاملــن فيهــا وأبقــت شــخًصا أو 
اثنن بســبب تردي أوضاعها االقتصادية وعدم 
قــدرة أصحابهــا عــىل دفــع أجــرة العاملــن فيهــا 
يف ظــل توقــف رحــالت العمــرة مــن جــراء جائحة 

كورونا.
ولفــت إىل أن رشكات الحــج والعمــرة تعرضــت 
العمــرة،  رحــالت  وقــف  بســبب  عــدة  لخســائر 
الحكومــة يف  مــع  التواصــل  تــم  أنــه  مشــرًيا إىل 
غــزة ورام اللــه مــن أجــل إغاثة أصحاب الرشكات 
وإبقــاء العاملــن فيهــا عــىل رأس عملهــا، "لكــن 
تلقينــاه  مــا  ســوى  مســاعدة  أي  لنــا  يقــدم  مل 
مــن وزارة األوقــاف والشــؤون الدينــة بغــزة التــي 

أرجعت لنا الـ500 دينار كرسوم الرتخيص".
وناشــد الرئيــس محمــود عبــاس، ورئيــس الــوزراء 
اللــه  رام  يف  األوقــاف  ووزيــر  اشــتية،  محمــد 
الــوزارة بغــزة ملراعــاة ظــروف الــرشكات  ووكيــل 
ظــل  يف  صمودهــم  إبقــاء  أجــل  مــن  وإغاثتهــم 

الظروف الصعبة التي يعيشونها.
أبــو مذكــور، أن وزارة األوقــاف والشــؤون  وذكــر 
الدينية مل تؤهل رشكات الحج والعمرة العاملة 
يف قطــاع غــزة، هــذا العــام والبالــغ عددهــا 74 

رشكة بسبب جائحة كورونا.

غزة/ فلسطن:
مــدارس محافظــات  الدراســة يف  انتظمــت 
قطاع غزة أمس، مع بداية الفصل الدرايس 

الثاين لعام 2020/2021.
تطبيــق  خــالل  مــن  الطلبــة  واســُتقبل 
الحــرارة  فحــص  مثــل  الصحــي  الربوتوكــول 
والتعقيم والتباعد، وتنفيذ أنشــطة ترحيبية 
متنوعــة. وأوضحــت وزارة التعليــم يف بيــان 
خطــة  وفــق  الثــاين  الفصــل  تطلــق  أنهــا  لهــا 
تــم تطهــري  للدراســة، حيــث  اآلمنــة  العــودة 
األيــام  خــالل  للمــدارس  شــامل  وتنظيــف 
املاضيــة، وُوضعــت العديد من التعليات 
مدرســية  بيئــة  لخلــق  الهادفــة  واإلجــراءات 
مــن  وتحميهــم  الطلبــة  تقــي  وصحيــة  آمنــة 

فايروس كورونا.
ــزت  جهَّ أنهــا  إىل  التعليــم  وزارة  ولفتــت 
الطلبــة،  عــىل  لتوزِّعهــا  املدرســية  الكتــب 
تنفيــذ  لكيفيــة  أكادمييــة  خطًطــا  ووضعــت 
لجــان  تنفــذ  كــا  التعليميــة،  املناهــج 

املتابعة زيارات للمدارس.
وســيجري العمــل خــالل الفصــل الحــايل يف 
التعليــم املدمــج الــذي يجمــع بــن التعليــم 
الوجاهــي والتعليــم عن ُبعــد، ويكون الدوام 
الوجاهي بالتناوب بن املجموعتن )أ، ب( 
باســتثناء الُشــعب التــي يقــل عــدد طلبتهــا 
عن )25( طالًبا فيسمح لهم بالدوام الكامل 

الطلبــة  ســيتقدم  حيــث  والتعيينــات، 
الــدرايس  الفصــل  نهايــة  الختبــارات 
الثالثــاء 01/06/2021،  يــوم  مــن  اعتبــاًرا 
األول  مــن  الصفــوف  طلبــة  دوام  ويســتمر 

مع تطبيق كامل للتعليات الصحية.
وفيــا يخــص تقييــم أداء الطلبــة فســيكون: 
و)30%(  النصفــي،  لالختبــار   )20%(
لألنشــطة  و)50%(  النهــايئ،  لالختبــار 

االثنــن  يــوم  حتــى  األســايس  الرابــع  حتــى 
شــهادات  وتــوزع   ،31/05/2021
االثنــن  يــوم  الــدرايس  العــام  نهايــة 

.14/06/2021

غزة/ محمد أبو شحمة:
الالجئــن  وتشــغيل  الغــوث  وكالــة  قــرار  بعــد 
املســاعدات  توحيــد  "أونــروا"  الفلســطينين 
الغذائيــة "الكابونــات" املقدمــة لالجئــن يف 
قطــاع غــزة، يخــى الالجئــون يف لبنــان مــن أن 

تصل إليهم تلك التقليصات.
وبدأت الوكالة، األحد قبل املايض، يف قطاع 
غــزة، توزيــع املســاعدات الغذائيــة لــدورة رقــم 
املعــروف  الجديــد  النظــام  وفــق   ،1/2021

باسم "الكابونة املوحدة".
وأكــدت "أونــروا" وقــف العمل بنظــام ما يعرف 
وتوحيــد  الصفــراء"،  أو  البيضــاء  بـ"الكابونــة 

املعونة لجميع املستفيدين.
مــن  مهّجــرون  فلســطينيون  ناشــطون  ووّجــه 
العــام  املديــر  إىل  رســالة  لبنــان،  يف  ســوريا 
لوكالــة "أونــروا" يف البــالد كالوديــو كــوردوين، 
حــذروا فيهــا مــن التداعيــات الخطــرة الناتجــة 
عــن تأّخــر الوكالــة يف رصف املعونــة الشــهرّية 
اإلجــراءات  مــن  بجملــة  ُمطالبــن  للمهّجريــن، 
الفورّيــة والعاجلــة إلنقــاذ الالجئــن املهّجريــن 

من الجوع.
وأكــد الالجــئ والناشــط يف قضايــا الالجئــن 
الفلســطينين يف ســوريا، محمود شــهاب، أن 
الالجئن وجهوا الرسالة إىل الوكالة ملطالبتها 
بــاإلرساع يف رصف املعونــة الشــهرية، خاصــة 

بريوت-غزة/ نور الدين صالح:
الفلســطينين  الالجئــن  معانــاة  تضاعفــت 
يف سوريا، بعدما ُهجر عرشات اآلالف منهم 
قــًرا إىل لبنــان واألردن، إذ تفــرَّق شــملهم 
وزادت مأســاتهم وأصبحوا بال مأوى، وســط 
تخــي منظمــة التحريــر عــن دورهــا تجاههم، 
مــع بعــض ُفتــات املســاعدات امُلقدمــة مــن 

وكالة غوث وتشغيل الالجئن "أونروا".
واضطــر الالجئــون للهجــرة نتيجــة األحــداث 
يف  منازلهــم  وتدمــري  الداميــة  الســورية 
املخيــات، خاصــة الريمــوك، مــا وصــل بهم 
الحــال لالنتقــال إىل لبنــان، إذ ميكثــون اآلن 
وبعــض  لبنــان  يف  الالجئــن  مخيــات  يف 
والقــرى  واملــدن  الســكنية  التجمعــات 
األخــرى، كــا يف األردن أيًضــا، يف ظــروف 

اقتصادية ومعيشية صعبة.
ويقــدر عــدد الالجئن امُلهجرين من ســوريا 
والقاطنــن يف لبنــان حالًيــا 22 ألــف الجــئ 
تجمًعــا،  و158  مخيــًا   11 عــىل  موزعــن 
إضافــة إىل بعــض املــدن والقــرى اللبنانيــة، 
وفــق مــا ذكــر مســؤول ملــف املهجريــن مــن 
لبنــان يف الجبهــة الدميقراطيــة  ســوريا إىل 

أركان بدر.
ويف اتصال هاتفي مع صحيفة "فلسطن"، 
أكــد بــدر، أن هــؤالء الالجئــن يتعرضون إىل 
كثري من املشــكالت، إذ يحرمون من أبســط 
الحقوق االنســانية من الدولة اللبنانية، مثل 
حجــج  تحــت  والتملــك،  العمــل  يف  الحــق 
سياســية، إضافــة إىل حرمانهــم مــن تجديــد 
اإلقامــة بســبب تداعيــات الحرب يف ســوريا 
مــن  وغريهــا  الجــدد  املواليــد  وتســجيل 

املشكالت.
الالجئــن  هــؤالء  لــدى  املعانــاة  أن  وأوضــح 
ســوى  لهــم  يوجــد  ال  إذ  مركبــة،  أصبحــت 
"أونــروا" التــي تقــدم لهــم مســاعدات ماليــة 
ا، مثــل بــدل اإلســكان والســلة  محــدودة جــدًّ

التــي  الصعبــة  االقتصاديــة  األوضــاع  ظــل  يف 
يعانونهــا. وقــال شــهاب لصحيفة "فلســطن": 
ســواء  مــكان  كل  يف  مســتهدف  "الالجــئ 
يف غــزة أو يف الخــارج، واآلن هنــاك الجئــون 
عانــوا بســبب جائحــة كورونــا وازداد وضعهــم 
مــن  بــأي  املســاس  عــدم  الوكالــة  وعــىل  فقــرًا 

الخدمات املقدمة لهم".
مــن  هجــروا  فلســطينين  الجئــن  أن  وأوضــح 
ســوريا إىل لبنــان باتــوا يعانــون بالفعل الجوَع، 
وعــدم متكنهــم مــن الحصــول عــىل متطلبــات 
العيش األساســية، كالدقيق، والســكر، إضافة 

إىل تأخر الوكالة رصف معوناتهم.
عــي هويــدي مديــر الهيئــة 302 للدفــاع عــن 
حقــوق الالجئــن، أكــد خشــية املؤسســة مــن 
وصول تقليصات "أونروا" لالجئن يف مناطق 
عملها الخمس، خاصة مع حديث املؤسســة 
األممية عن عجز مايل لهذا العام قيمته 250 

مليون دوالر.
وقــال هويــدي لصحيفــة "فلســطن": "إذا مل 
تقليصــات  نشــهد  فقــد  األمــوال  تلــك  تتوفــر 
يف خدمــات "أونــروا" بجميــع مناطق عملياتها 
وننتظــر  فقــط،  غــزة  قطــاع  وليــس  الخمــس 
املؤمتر الدويل لدعم "أونروا" والذي سيعقد 
يف منتصــف العــام الحــايل برتتيــب من األردن 

والسويد والتنسيق مع الوكالة".

املتعلقــة  املســاعدات  وبعــض  الغذائيــة، 
بفصــل الشــتاء للقاطنــن يف مخيــم البقــاع 

قرب الحدود السورية اللبنانية.
وعدَّ ما ُتقدمه "أونروا" لالجئن املهاجرين 
مــع  مقارنــة  "ُفتــات"  للبنــان  ســوريا  مــن 
الصعبــة  واالقتصاديــة  املعيشــية  الظــروف 
الالجئــن املقيمــن  التــي طالبــت  الخانقــة 
أنهــم  إىل  مشــرًيا   ، أصــالً املخيــات  يف 
خطــة  اعتــاد  بــرضورة  لهــا  دعــوات  وجهــوا 

طوارئ تشملهم. 
وبــنَّ بــدر أن "أونــروا" حرمــت املســتفيدين 
مــن برنامــج األمــان الغذايئ وفاقــدي األوراق 
الثبوتيــة تحــت ذريعــة أنهــم غــري مســجلن 
املاليــة  املســاعدات  مــن  كشــوفاتها،  يف 

الزهيدة.
ر مــن انفجــار اجتاعــي وســيايس قــد  وحــذَّ
الالجئــن  ظــروف  اســتمرار  حــال  يحصــل 
وخيمــة  عواقبــه  ســتكون  إذ  أكــر،  بالتفاقــم 

عىل الجميع. 
وانتقــد القيــادي يف الجبهــة الدميقراطيــة، 
دور منظمــة التحريــر يف مســاعدة الالجئــن 
إيــاه  للبنــان، مطالًبــا  مــن ســوريا  املهجريــن 
عالقاتهــا  خــالل  مــن  أكــرب  بــدور  بالقيــام 
الدبلوماسية الخارجية، لتقديم مساعدات 

أكرب لهم.
وشــدد بــدر عــىل أن "تفاقم املعاناة واألزمة 
التحريــر  منظمــة  مــن  أكــرب  دوًرا  تتطلــب 
دول  يف  وســفارات  عالقــات  لهــا  بصفتهــا 

العامل، لكنها ال تخدم الالجئن". 
وأشــار إىل أن ســجالت الالجئــن مــا زالــت 
"أونــروا"  تتعامــل  إذ  ســوريا،  يف  موجــودة 
معهــم أنهــم ميكثــون مؤقًتــا يف لبنــان ومكان 

إقامتهم األصي يف سوريا.
العــودة  الالجئــن  لهــؤالء  مُيكــن  بأنــه  وأفــاد 
بيوتهــم يف  "لكــن  إىل ديارهــم، مســتدرًكا: 
املخيــات مــا زالت مهدمــة والبنية التحتية 

وأضــاف: "نأمــل أن تكــون هنــاك نتائج إيجابية 
لتوفري املبالغ املطلوبة يف املؤمتر، واعتاد 
ميزانيــة كافيــة عــىل األقــل ملدة ثالث ســنوات 
وهي التي متت املوافقة عليها من قبل 167 

دولة أيدت متديد تفويض الوكالة".
املبالــغ  توفــري  عــدم  أن  هويــدي  وأوضــح 
للوكالــة ويضعهــا  التخطيــط  يربــك  املطلــوب 
يف مأزق تنفيذ الربامج عىل مستوى التعليم 

والصحة يف املخيات والتجمعات.
بـ"القــرار  "الكابونــة"  توحيــد  قــرار  ونعــت 
الظامل"، مؤكًدا رضورة التعاطي مع الالجئن 
ا إذ يعيــش الالجئــون يف غــزة تحــت  اســتثنائيًّ
االحتــالل  إىل  إضافــة  عاًمــا   15 منــذ  حصــار 

الذي مينع أي مشاريع تنموية.
يشــار إىل أن "أونــروا" دعــت املجتمــع الدويل 
إىل تأمــن 1.5 مليــار دوالر لتمويــل خدماتهــا 
األساســية ونداءات الطوارئ واملشــاريع ذات 
يف  املســجلن  فلســطن  لالجئــي  األولويــة 

الضفة الغربية وغزة واألردن ولبنان وسوريا.
"املبلــغ  إن  لهــا:  بيــان  يف  "أونــروا"  وقالــت 
كــا  دوالر،  مليــار   1,5 أصــل  مــن  املطلــوب 
هنالك حاجة إىل 806 مالين دوالر من أجل 
تأمن الخدمات األساســية كالتعليم والصحة 
والحايــة  االجتاعيــة  والخدمــات  واإلغاثــة 

والبنية التحتية وتحسن املخيات".

املعيشــية  الظــروف  عــن  عــدا  مهرتئــة، 
واالقتصادية الصعبة".

الالجئون في األردن
الفلســطينين  بالالجئــن  يتعلــق  وفيــا 
الذيــن هجــروا مــن ســوريا إىل األردن، أفــاد 
رئيــس الجمعيــة األردنيــة للعــودة والالجئــن 
كاظــم عايــش، بــأن أكــر مــن 30 ألــف الجــئ 

هجروا من سوريا إىل األردن.
مــع  هاتفــي  اتصــال  يف  عايــش  وأوضــح 
"فلســطن"، أن كثــرًيا مــن هــؤالء الالجئــن 
اآلن  وميكثــون  األردنيــة،  الوثائــق  يحملــون 
األردن،  أنحــاء  مختلــف  يف  أقاربهــم  عنــد 
املــدن  أو  الفلســطينية  املخيــات  ســواء 

األردنية.
ال  الجــئ   300 قرابــة  وجــود  إىل  وأشــار 
يف  ويعيشــون  ثبوتيــة،  أوراًقــا  ميتلكــون 
األردنيــة  الحــدود  قــرب  مخصصــة  مناطــق 
الســورية، يف ظــروف معيشــية واقتصاديــة 
صعبــة، الفًتــا إىل أعــداد كبــرية كانــت تقيــم 
يف املخيــات الســورية وهــي متلــك أوراًقا 

أردنية.
مســاعدات  لهــم  تقــدم  "أونــروا"  أن  وبــّن 
يف  الفلســطينين  الالجئــن  كبقيــة 
املخيــات األردنيــة، "لكنهــا ال تكفــي، األمــر 
أن  إىل  معاناتهــم"، مشــرًيا  الــذي يضاعــف 
الـــ300 الجــئ مــا زالــوا ُمســجلن يف قوائــم 
العــدد  أن  حــن  يف  ســوريا،  يف  "أونــروا" 
اآلخــر ُيعاملــون الجئــن مثــل القاطنــن يف 
األردن، لكنهم يعاملون عىل أنهم سوريون.

نفــى  التحريــر،  منظمــة  دور  وبخصــوص 
لهــا ال مــن قريــب أو  عايــش وجــود أي دور 
يف  القاطنــن  الالجئــن  مبســاعدة  بعيــد 
األردن، ال سيَّا القادمن من سوريا، متهًا 
غــري  الالجئــن بصــورة  ملــف  بإهــال  إياهــا 
مســبوقة، وعــدم ســعيها إىل تدويلــه يف أي 

جهة يف العامل.

بعد توحيد "الكابونة" يف غزة

مخـــاوف من تقليصــات فـــي 
المناطق األخرى لعمليات "أونروا"

"أونروا" تقدم ُمساعدات محدودة

رون من  الالجئون الفلسطينيون المهجَّ
سوريا.. معاناة ُمركبة وغياب لـ"م ت ف"

أعرب عن خشيته من فشل موسم الحج

أبو مذكور: ال جديد يف ملف العمرة
وفق إجراءات السالمة الصحية

انطالق الفصل الدرايس الثاين يف مدارس القطاع

بدء الفصل الدراسي الثاني في مدارس قطاع غزة أمس           ) تصوير / محمود أبو حصيرة (
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

وحريــة أبنائهــم وحصارهــم، وكل مــا قــام بــه االحتــال مــن بدايــة جرميــة 
االحتال حتى هذه اللحظة.

التشــبث  وهــو  الفلســطيني،  الشــعب  أمــام  آخــر  تحــدٍّ  يــرز  اليــوم 
بالدميقراطيــة التــي يحــاول االحتــال حرمانــه منهــا، وكعــادة الشــعب 
الفلســطيني ســيتحدى إرادة االحتــال بــإرادة الــكل الفلســطيني ليمنــع 
االحتــال مــن تنفيــذ خطتــه، وهــذا التحــدي يتطلــب وحــدة املوقــف 
رمــاد  إىل  العــدو  خطــط  تحيــل  التــي  الوســائل  وابتــداع  الفلســطيني، 

تدوسه أقدام الفلسطينيني.
الرتشــح  مــن  الفلســطينيني  بعــض  العــدو  منــع  هــو  اآلن  التحــدي 
لانتخابات، ألنه يرى فيهم تهديًدا لكيانه، وعىل الشعب الفلسطيني 
أال يســمح  مبــرور هــذه القضيــة دون أن يكــون لــه موقــف حاســم، وهــذا 
املوقــف -مــن وجهــة نظري- يكــون يف اتجاهني: االتجاه األول قانوين، 
أما االتجاه اآلخر فقد تحدث عنه السيد يحيى السنوار رئيس املكتب 
السيايس لحركة حامس يف قطاع غزة، عندما قال إنه لن يسمح للعدو 
بــأن يتدخــل يف االنتخابــات الفلســطينية، وللمقاومــة كلمتهــا يف هــذا 
الســياق، أمــا البعــد القانــوين فلــام كان االحتــال يســتخدم قوتــه عــىل 
األرض يف الضفــة الغربيــة والقــدس إلحباط العملية الدميقراطية؛ فا 
بد أن يكون القانون الذي يحكم هذه العملية مستوعًبا هذا التحدي، 
إذ إن القانــون معــر دامًئــا عــن الحالــة السياســية والثقافية واالقتصادية 
للمواطــن، وال ميكــن أن يكــون القانــون بعيــًدا عــن الواقــع الــذي يطبــق 
فيــه، وإال أصبــح قانوًنــا جامــًدا وغــر عمــي وال ميكــن تطبيقــه، وكذلــك 
ــا كانــت هــذه الجهــة- أن تقــف مكتوفــة  ال ميكــن للجهــة الترشيعيــة -أيًّ
األيــدي أمــام التحديــات التــي قــد تحــول دون تحقيــق رغبــات وطمــوح 

التصعيــد  هــذا  مــن  الوحيــدة  الغايــة  إن  بالتــايل  أمريكيــة،  موافقــة 
هــي محاولــة نتنياهــو تذكــر اإلرسائيليــني بخطابــه أمــام الكونغــرس 
األمرييك يف آذار )مارس( 2015 ضد االتفاق النووي، عىل الرغم 
مــن معارضــة الرئيــس األمريــيك الســابق بــاراك أوبامــا، كــام يســعى 
إيــران،  مواجهــة  عــىل  القــادر  الوحيــد  الســيايس  أنــه  إىل  للتلميــح 
بفعــل عاقاتــه الخارجيــة، وعاقاتــه ليــس فقــط مــع الجمهوريني يف 
الواليــات املتحــدة، وإمنــا أيًضــا مــع الرئيــس جــو بايــدن، مــع اإلشــارة 
إىل أنــه عــىل الرغــم مــن عــودة هــذه العاقــات إىل 40 عاًمــا نتنياهو 
ا من خصومه، سواء  هو الوحيد القادر عىل مواجهة إيران، وليس أيًّ
كان هــذا الخصــم يئــر لبيــد أم كان غدعــون ســاعر، خصوًصــا أنهــام 

يفتقران لتجربته الدبلوماسية وعاقاته الدولية.
ومــن املرجــح أن يكــرر نتنياهــو ترصيحاتــه بشــأن اســتعداده لتوجيــه 
رضبــة عســكرية إليــران، عّلــه يتمكــن مــن تحريــك امليــاه الراكــدة يف 

مــن أكــر األســئلة التــي يطرحهــا الجمهور علينا: من ســيفوز يف االنتخابات 
الســؤال  التغيــر عــىل األرض؟ نذهــب لإلجابــة عــن  املقبلــة؟ ومــا شــكل 
تختلــف  االنتخابــات  لنتائــج  االســترشافية  الرؤيــة  أن  تقديــري  يف  األول، 

حسب القانون الذي يحكم هذه االنتخابات. 
أواًل: نتائج االنتخابات التشريعية.

االنتخابات الترشيعية يحكمها قانون التمثيل النسبي الكامل بنسبة حسم 
%1.5، مبعنــى أن أي قامئــة حتــى ُتّثــل بالرملــان القــادم يجب أن تتجاوز 
نســبة الحســم وتحصــل عــىل مــا يقــارب 35 ألــف صــوت صحيــح، وحســب 
الحكومــة،  تشــكيل  رشف  ســتنال  التــي  هــي  األكــر  الكتلــة  فــإن  القانــون 
ولكــن القانــون نفســه اشــرتط بــرورة حصــول الحكومــة عــىل ثقــة املجلــس 

الترشيعــي بأغلبيــة مطلقــة 1+50، وهــو مــا يعنــي أن فــرص تشــكيل قامئــة 
نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة  فــإن  يــكاد يكــون مســتحيًا، وعليــه  وحدهــا 
املقبلــة لــن تتحــدد بعــد إغــاق الصناديــق وبــدء عمليــة الفــرز رغــم أهميــة 
واإلســامية  الوطنيــة  للقــوى  الحقيقيــة  األوزان  معرفــة  يف  النتائــج  تلــك 
التحالفــات  خارطــة  ستعكســها  الحقيقيــة  النتيجــة  ولكــن  واملســتقلني، 
نتيجــة  وهــو  املبــارش،  للســؤال  ونعــود  الرملــان،  قبــة  تحــت  السياســية 
االنتخابات الترشيعية 2021م، وحسب معرفتي بحجم األوزان السياسية 
للفصائل الفلســطينية وتحديًدا الكتل الصلبة لتلك األحزاب، فإن النتائج 

تختلف حسب شكل القوائم وتحايك السيناريوهات التالية:
املشــرتكة  القامئــة  عــىل  التوافــق  حالــة  يف  الترشيعيــة  االنتخابــات  نتائــج 
القوائــم  القوائــم املنفــردة، وســيناريوهات  النتائــج يف حالــة  عــن  تختلــف 

املشرتكة هي:
قامئة مشــرتكة تضم القوى الوطنية واإلســامية: هذه القامئة ســيكون يف 
منافســتها قامئــة التيــار اإلصاحــي الدميقراطــي واملســتقلني، ويف مثــل 
هــذه الحالــة ستحســم القامئــة املشــرتكة نتائــج االنتخابــات بنســب تــرتاوح 
بني %80-70 وســينافس التيار اإلصاحي واملســتقلني وأي قوائم تخرج 

من رحم حركة فتح عىل %30-20 من املقاعد.
قامئة مشــرتكة تضم حامس وفتح فقط، وهذا ســيناريو محتمل وســيكون 
يف منافسة هذا السيناريو قامئة التيار اإلصاحي واليسار واملستقلني، 
غــر  القــوى  صالــح  يف  يصــب  فإنــه  الســيناريو  لهــذا  قــراءيت  وحســب 
ســيحصل  وعليــه  الحمســاوي،  الفتحــاوي  التحالــف  هــذا  يف  املنضويــة 
التحالف عىل %60-50 وستكون نسبة القوائم األخرى عىل 40-50%.

قامئــة مشــرتكة تضــم فصائــل منظمــة التحريــر مقابــل حركــة حــامس وبعض 
تقديــري  فــإن  اإلصاحــي  والتيــار  واملســتقلني  األخــرى،  املقاومــة  قــوى 
للنتائــج ســتكون: القامئــة املشــرتكة ســتحصل عــىل %40-30، يف حــني 
ســتحصل حركــة حــامس عــىل %35-25، وســيوزع الباقــي عــىل القوائــم 

األخرى.
الشــعبية  الجبهــة  )حــامس–  املقاومــة  فصائــل  تضــم  مشــرتكة  قامئــة 
والدميقراطية- وقوى املقاومة األخرى( وتدعمها حركة الجهاد اإلسامي 

اإلصاحــي  والتيــار  الصغــرة،  اليســار  قــوى  وبعــض  فتــح  مقابــل  تصويًتــا 
واملستقلني، فإن النتائج للقامئة املشرتكة ستكون من %45-35 مقابل 

%35-30 لفتح والباقي يوزع للقوائم األخرى.
الثابت فيام سبق هو عدم اشرتاك التيار اإلصاحي التابع للنائب محمد 
دحــان يف أي تحالفــات، الــذي أقــدر حصولــه عــىل 15 – 20 مقعًدا، يف 
حــال نجــح يف بنــاء قامئــة تضــم تيــاًرا وطنًيــا عريًضا، واســتطاع تجاوز بعض 
املعضــات القانونيــة التــي تنتظــر قامئته يف ظل حالة الخصومة بني هذه 

القامئة والرئيس محمود عباس.
لكــن النتيجــة يف حالــة نــزول حركتــي فتــح وحــامس يف قوائــم منفــردة، فــإن 
ســيناريوهات النتيجة ســتكون مختلفة عام ســبق، وســيحكمها أيًضا حالة 
حركــة فتــح وعــدد القوائــم التــي ســتخرج مــن رحمهــا، وهنــا التقديــر مرتبــط 
بوحــدة حركــة فتــح باســتثناء التيــار اإلصاحــي، وعليــه فإننــا ســنكون أمــام 
حالــة اســتقطاب حــاد، ســتؤثر يف نســب الكتــل املنافســة األخــرى، ويف 
هــذه الحالــة فــإن تقديــري للنتائــج ســيكون عــىل النحــو التــايل: ســتحصل 
حركــة حــامس عــىل %35-25 وحركــة فتــح %40-30، وهــذا يعنــي تقارًبــا 
كبــًرا وتقاطًعــا واضًحــا، وتتوقــف هــذه النتيجــة عنــد قــدرة كلتــا الحركتــني 
يف اســتاملة الكتلــة املرجحــة )حــزب الكنبــة(، وعليــه فــإن متوســط حصول 
الكتلتــني عــىل %65، ويوجــد %35 ســتتوزع بــني الكتــل األخــرى. ويبقــى 
قرار حركة الجهاد اإلســامي وسلوكه التصويتي عامًا حاســامً يف ترجيح 

كفة هذه الحركة أو تلك.
ثانيًا: نتائج االنتخابات الرئاسية.

قراءة املشهد االنتخايب لانتخابات الرئاسية أسهل بكثر من الترشيعي، 
ألن املطلــوب رئيــس واحــد فقــط، وعليــه أن يحصــل عــىل األغلبية املطلقة 
هويــة  لحســم  آخــر  تصويتــي  يــوم  إىل  نحتــاج  قــد  أنــه  أي مبعنــى   ،50+1
الرئيس القادم، والحركة املدللة يف هذا املعرتك هي حركة حامس التي 
حســمت قرارهــا بعــدم خــوض هذا املعرتك بعــد موافقتها عىل تعديات 
قانــون االنتخابــات 2021م، التــي يشــرتط للرتشــح للرئاســة القبــول مبنظمة 
التحريــر ممثــًا رشعًيــا ووحيــًدا وبوثيقــة االســتقال، وهــو مــا تتحفــظ عليــه 
حركة حامس، لكونها خارج إطار املنظمة، وعليه فإن هوية الرئيس القادم 

تتوقف عىل السلوك التصويتي لحركتي حامس والجهاد اإلسامي، وهنا 
يوجد ثاثة سيناريوهات:

األول: الرئيــس التوافقــي، ويتمثــل بتوافــق فتحاوي حمســاوي عىل محمود 
ــا، حيــث تــرى أوســاط يف حركــة حــامس أن يف ذلــك  عبــاس رئيًســا توافقيًّ
التحريــر  منظمــة  محطــة  إىل  والوصــول  االنتخابــات  إلنجــاح  ــا  إجباريًّ ممــًرا 

الفلسطينية، يف حني يرى آخرون أنه عبث، وال ميكن تريره.
الثــاين: منافســة بــني محمــود عبــاس مــن جهــة ومــروان الرغــويث وآخريــن 
مــن جهــة أخــرى، وتتوقــف النتيجــة عنــد قــرار حــامس وهويــة الرئيــس الــذي 

تدعمه.
الثالــث: عــدم الوصــول إىل محطــة االنتخابــات الرئاســية، وهــو أمــر محتمــل 
وبقــوة ال ســيام يف حــال فشــل ســيناريو الرئيــس التوافقــي، وكانــت نتيجــة 
الترشيعــي غــر مبــرشة للرئيــس عبــاس وللمجتمع الــدويل، فإن فرص إلغاء 
االنتخابــات الرئاســية كبــرة، ألن توجــه حــامس لرئيــس آخــر تتوافق عليه مع 

ا. القوى الوطنية فرص فوزه كبرة جدًّ
الخاصة: األرقام السابقة تقديرية وهي اجتهاد شخيص يحتمل الصواب 
والخطأ، وتأيت ضمن قراءة بعض االستطاعات ومعرفة بعض املعلومات 
عــن الكتــل الصلبــة لبعــض الفصائــل، وعليــه ال يوجــد فائــز يف االنتخابــات 
الترشيعية، والكل سيكون بحاجة إىل الكل وهو ما يصنع تعددية سياسية 
تســاهم يف اســتقرار النظــام الســيايس، وتلغــي سياســة التفــرد والهيمنــة، 
ويف تقديــري أننــا نعيــش مرحلــة انتقاليــة ال أرى فيهــا أي إشــكال يف الدفــع 
بالرئيــس التوافقــي كممــر إجبــاري الســتكامل عمليــة التحــول الدميقراطــي، 
وســيكون مبقــدور الــكل الوطنــي وقــف حالــة التفــرد والهيمنــة، ومن املمكن 
صناعــة تحالــف يقــي بتغيــر القانــون األســايس وتبنــي النظــام الرملــاين 
لــو توافــق أغلبيــة الثلثــني باملجلــس الترشيعــي املنتخــب، وهنــا ألخــص 
إجابتــي عــن ســؤال املقــال الثــاين بشــأن طبيعــة التغيــر عــىل األرض، فــإن 
هــذا التغيــر ســيكون بطيًئــا ولكنــه ممكــن لو غابت لغة التشــكيك والتكفر 
والتخوين، وُلِجمت كل األصوات التوترية، فإن بناء نظام وحدوي حدايث 
ممكن وبقوة يؤســس لدولة القانون، ويبني مؤسســات قادرة عىل مواجهة 

التحديات التي تعصف مبرشوعنا الوطني التحرري.

دامًئا يشكل االحتال عقبة يف طريق أي إنجاز فلسطيني، ويحاول بكل 
الســبل إحبــاط أي خطــوة يف اتجــاه تحقيــق حلــم كل مواطن فلســطيني 
بالحرية واالستقال، وكام هي عادته القذرة بوضع العقبات يف طريق 
الوحدة الفلسطينية يحاول االحتال شق الصف الفلسطيني بالتدخل 
املبــارش والعمــي عــىل األرض، بتهديــد املرشــحني املحتملــني لحركة 
حــامس يف الضفــة الغربيــة باالعتقــال، إذا مــا قــرروا ترشــيح أنفســهم، 
ال شــك أن االحتــال عندمــا يقــدم عــىل هــذه الخطــوة ال يبتــدع عمــًا 
التغيــر  كتلــة  نــواب  مــن  كبــر  عــدد  أمــى  فقــد  جديــًدا،  ــا  احتاليًّ
والجبهــة  فتــح  حركــة  نــواب  وبعــض  حــامس،  لحركــة  التابعــة  واإلصــاح 
الشعبية جل املدة السابقة قيد االعتقال، وما زال بعضهم معتقًا يف 

السجون الصهيونية حتى تاريخ كتابة هذا املقال.
إًذا الرتشــح لانتخابــات يف الضفــة الغربيــة مــن أيٍّ مــن قــوى املقاومــة، 
أو مــن أي فصيــل فلســطيني آخــر، اتخــذ أحــد نوابــه أو مرشــحيه موقًفــا 
مناقًضــا لاحتــال، أو داعــاًم للمقاومــة يعنــي االعتقــال لــدى االحتال، 
وهــذا أمــر ال ميكــن أن تســتقيم معــه عمليــة دميقراطيــة أو حيــاة نيابيــة، 
االنتخابــات  إجــراء  فكــرة  وهــي  األوىل،  الجدليــة  إىل  يعيدنــا  وهــذا 
ومامرســة الحيــاة الدميقراطيــة تحــت ســيطرة االحتــال ومــدى شــفافية 

ونزاهة هذه العملية. 
تجاربنا الشعب الفلسطيني مع االحتال قاسية، وراسخة يف وجدان 
الشــعب الفلســطيني، بعــًدا مظلــاًم يظلــل كل مــا هــو جميــل بالســواد 
الفلســطيني  الشــعب  تحــدى  االحتــال  ســني  مــدى  وعــىل  والكآبــة، 
هــذا الظــام بفيــض مــن نــور، أنتجــه الفلســطينيون مــن صمودهــم عــىل 
أرضهــم، وتشــبثهم بحقوقهــم، ودفــع رضيبــة هــذا الصمــود مــن دمائهــم 

مل تــأِت ترصيحــات "رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي"، بنيامــني نتنياهــو، 
بأنــه  هيــوم"،  "يرسائيــل  لصحيفــة  املــايض،  الخميــس  مــن  أول 
ســيبذل كل مــا يلــزم ملنــع إيــران مــن امتــاك أســلحة نوويــة، بجديد 
يف املوقــف اإلرسائيــي، وال قولــه إنــه يعــّد خيــارات متعــددة لهــذه 
الغايــة؛ فهــذا املوقــف الــذي يحملــه نتنياهو منذ عــام 2009 ثابت 
لــه  ــا  تغيــر، وال مســوغ حقيقيًّ أي  عليــه  يطــرأ  )إرسائيــل(، ومل  يف 
نتنياهــو تحقيــق مكاســب سياســية يف االنتخابــات  ســوى محاولــة 
اإلرسائيليــة الرابعــة خــال عامــني، بإعــادة إخــراج "املــارد اإليــراين" 
مــن القمقــم، وضــامن فــرض أجندة جديــدة عىل املعركــة االنتخابية 

اإلرسائيلية.
يــدرك نتنياهــو كــام باقــي خصومــه يف املعــرتك االنتخــايب أنه حتى 
ــا، فإنها  ا ميكنهــا تنفيــذه فعليًّ لــو امتلكــت )إرسائيــل( خيــاًرا عســكريًّ
لــن تســتطيع ذلــك مــن دون تنســيق مــع الواليات املتحــدة ومن دون 

الشــعب الــذي تثلــه، وتصــدر القوانــني باســمه، وإال أصبحــت جهــة 
بعيــدة عــن نبــض الشــارع، وال تســعى إىل تحقيــق أهدافــه وتطلعاتــه 

وطموحه.
فــإذا كانــت العقبــة التــي يضعهــا االحتــال ميكــن أن نتجاوزهــا بقانــون 
يتوافــق مــع الحالــة الفلســطينية التــي تخضــع لقوة االحتــال يف الضفة 
الغربيــة؛ فــا بــد أن نكــون قادريــن عــىل أن نعالــج هــذه القضية بتعديل 
القانــون تعديــًا يفقــد االحتــال القــدرة عــىل التدخــل يف االنتخابــات 
الفلســطينية أو إحباطهــا، وإذا مــا قــرصت الجهــة املنــوط بهــا الترشيــع 
يف هذا األمر؛ فأقل ما يقال إنها تساوقت من حيث تدري أو ال تدري 

مع توجهات االحتال. 
وعليــه أرى أن الرئيــس أبــا مــازن ملــزم اآلن بتعديــل قانــون االنتخابــات 
ــا، بعــدِّ النائــب املعتقــل حــارًضا يف املجلــس، بإنابة  ــا عامًّ مطلًبــا وطنيًّ
منصوص عليها يف القانون ألحد النواب اآلخرين، من كتلته الرملانية 
نفســها أو غرهــا، ويكــون لــه الحــق بتغيــر هــذه اإلنابــة أو وقفهــا متــى 
شــاء، وبذلك يصبح اعتقال النواب بحد ذاته غر ذي قيمة، وســيجر 
االحتــال عــىل التوقــف عــن اعتقــال النــواب، ألن االعتقــال لــن يــؤدي 
الغرض منه، أو سيستمر العدو بعناده، ولكن دون أن يؤثر يف العملية 
الدميقراطيــة، التــي ســتبقى مســتمرة، ولكــن بشــكل يتناســب مــع حالة 

التصدي واملقاومة لجرائم االحتال.
الحالــة الوطنيــة الفلســطينية تســتدعي اتخــاذ هــذا اإلجــراء عــىل وجــه 
ــا بــأن تســتمر العمليــة الدميقراطيــة  الرسعــة، هــذا إن كان الرئيــس معنيًّ
يف فلسطني رغم أنف االحتال، أما إذا كان للرئيس رأي آخر فليخرنا 

به.

اإلرسائيليــون  يــرى  ســاحة  إىل  خصومــه  وجــر  االنتخابيــة،  املعركــة 
أنــه األقــدر عــىل اللعــب فيهــا، وإخفــاء االنتقــادات املوجهــة لــه يف 
فتــح  بإعــادة  مــا يتعلــق  بهــا، خصوًصــا  مواجهــة كورونــا واالســتهانة 
املرافــق االقتصاديــة، وتــأيت مســاعي نتنياهــو يف انتظــار أن تــؤيت 
حمــات التطعيــم يف )إرسائيــل( أكلهــا ملصلحتــه، وتوظيــف ذلــك 
يف األيــام األخــرة مــن املعركــة االنتخابيــة، مــع مــا يرافقهــا مــن عودة 

الحياة يف )إرسائيل( إىل طبيعتها.
نجــح  فقــد  الرســمية  الجنائيــة ومحاكمتــه  ملفاتــه  عــىل صعيــد  أمــا 
أمــام  األســبوعية  التظاهــرات  مــن  الرغــم  عــىل  اآلن،  نتنياهــو حتــى 
مقــر إقامتــه يف القــدس املحتلــة، ليــس فقــط يف تأجيــل جلســات 
املحاكمــة الفعليــة إىل مــا بعــد االنتخابــات، وإمنــا يف إزالتهــا مــن 
جدول األعامل ومن الدعاية االنتخابية قبل االنتخابات املقررة يف 

24 آذار )مارس( املقبل.

من سيفوز يف االنتخابات المقبلة؟

هل يمنع اعتقال النواب العملية الديمقراطية؟

تصعيد ألهداف انتخابية

د. حسام الدجين

نضال محمد وتد
عرب 48

ال يوجد فائز في االنتخابات التشريعية، 
والكل سيكون بحاجة إلى الكل وهو ما يصنع 
تعددية سياسية تساهم في استقرار النظام 
السياسي، وتلغي سياسة التفرد والهيمنة، 

وفي تقديري أننا نعيش مرحلة انتقالية ال 
أرى فيها أي إشكال في الدفع بالرئيس 

التوافقي كممر إجباري الستكمال عملية 
التحول الديمقراطي.

ومن المرجح أن يكرر نتنياهو تصريحاته بشأن استعداده لتوجيه ضربة 
عسكرية إليران، عّله يتمكن من تحريك المياه الراكدة في المعركة 

االنتخابية، وجر خصومه إلى ساحة يرى اإلسرائيليون أنه األقدر على اللعب 
فيها، وإخفاء االنتقادات الموجهة له في مواجهة كورونا واالستهانة بها، 

خصوًصا ما يتعلق بإعادة فتح المرافق االقتصادية.

المستشار/ أسامة سعد

أرى أن الرئيس أبا مازن ملزم اآلن بتعديل 
ا، بعدِّ  ا عامًّ قانون االنتخابات مطلًبا وطنيًّ

النائب المعتقل حاضًرا في المجلس، بإنابة 
منصوص عليها في القانون ألحد النواب 

اآلخرين، من كتلته البرلمانية نفسها أو غيرها، 
ويكون له الحق بتغيير هذه اإلنابة أو وقفها 
متى شاء، وبذلك يصبح اعتقال النواب بحد 
ذاته غير ذي قيمة، وسيجبر االحتالل على 

التوقف عن اعتقال النواب، ألن االعتقال لن 
يؤدي الغرض منه، أو سيستمر العدو بعناده، 
ولكن دون أن يؤثر في العملية الديمقراطية.
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دولة فلسطني
املجلس االعىل للقضاء

لدى محكمة بداية غزة املوقرة
في القضية رقم 2009/584
في الطلب رقم 2021/367

املدعون/1. محمد منذر/ عبد الرحمن الريس.
2. منصور عبد الرحمن الريس.

3. مأمون عبد الرحمن الريس.    4. منجد عبد الرحمن الريس.
شــارع  بدايــة  الرمــال-  غــزة  مــن  وجميعهــم  الريــس-  الرحمــن  عبــد  مــازن   .5

الصناعة وكيلهم املحامي/د. نضال جامل جرادة.
املدعــى عليــه/ مصطفــى فــوزي رشــدي دغمــش- اخــر عنــوان لــه/ غــزة خلــف 
منــزل د. محمــود الزهــار مقابــل عــامرة الغرابــي )املســامة عــامرة االســتاذ( 

مجهول محل اإلقامة حاليًا.
نوع الدعوى/ تنفيذ عيني.      قيمة الدعوى/ 84000 دينار.

مذكرة حضور
اىل املدعى عليه مصطفى فوزي رشــدي دغمش- مجهول محل االقامة مبا 
ان املدعــني قــد اقامــوا عليــك دعــوى يطالبونــك فيهــا بحقــوق اســتنادا اىل 
مــا يدعونــه يف الئحــة الدعــوى املحفــوظ لــك نســخة عنها لــدى قلم املحكمة 
لذلــك يقتــي عليــك ان تقــدم جوابــك التحريــري خــال خمســة عــر يومــًا 
مــن تاريــخ هــذا النــر كــام يقتــي عليــك الحضــور لــدى هــذه املحكمــة يوم 
اذا  انــك  لديــك  معلومــا  وليكــن  صباحــا  التاســعة  الســاعة  2021/3/17م 
تخلفت عن الحضور يجوز للمدعي أن يسري يف دعواه وللمحكمة أن تحكم 

يف الدعوى واعتبار الحكم حضوريًا، تحريرا يف 2021/2/25م.
رئيس قلم محكمة بداية غزة
أ . عامر عطية قنديل

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ
إعالن بيع بالمزاد العلني

في القضية رقم 2019/15042 
نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة غــزة 
ومعــدات  موجــودات   2019/15042 رقــم  التنفيذيــة  القضيــة  ذمــة  وعــىل 
ورشــة االملنيــوم الخاصــة بالســيد/ عصــام ابــو حشــيش الواقعــة مبدينــة غــزة 
الشــاطئ الشــاميل مقابل صالة بيســان واملوجودات كالتايل "طعم  فرازات 
7000 عــدد1 –فــرازة كلبــس عــدد1 – دســك صغري- مقدح صغري – مقدح 
شد براغي- مقدح باطيشون- منشار املنيوم صناعة حجازي عدد-1 منشار 

فيرب+ طاولة تجميع- كمربيرص هواء 250 لرت- فرازة ذرفيل ياباين".
فعــىل مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور اىل دائــرة تنفيــذ محكمــة 
بداية غزة يف أوقات الدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعد دفع قيمة التأمني 
بواقــع %10 مــن قيمــة التخمــني وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال عــىل نفقــة 
املشــرتي، علــاًم بــأن املــزاد ســينعقد الســاعة الثانيــة عــرة مــن يــوم االثنــني 

بتاريخ 2021/3/15م، تحريرا يف 2021/2/25م.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للركات

مراقب الركات
إعالن للعموم

يعلــن مراقــب الــركات- أن رشكــة ملتــي تريد للتجارة العامة ذ.م.م 
وميثلهــا رئيــس هيئــة املديريــن الســيد/ عصــام مصطفــى ووكيلــه املحامي / 
محمــد جــواد الســقا واملســجلة لدينــا كركــة ذات مســؤولية محــدودة لدينــا 
تحت رقم 563155894 بتاريخ 2014/2/2 تقدمت بطلب لتغيري عنوان 
الركــة بنــاء عــىل محــر الجمعيــة العامــة للــركاء املحــرر 2021/1/11م 
)مــن غــزة الرمــال- دوار أنصــار( اىل )غــزة الجــاء- عــامرة البلدية طابق 2 شــقة 

9(، تحريرا يف 2021/2/25م.
مراقب الركات

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحي

إعــــــــــــان صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم )7113( 

منطقة تنظيم : خانيونس
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها رقــم 
2020/7 املنعقــدة بتاريــخ 2020/4/29 عــن إيــداع املخطــط التفصيــي 
ملســار الشــارع رقــم )7113( بعــرض )10( مــرت وارتــداد )3( مــرت واملحصــور 
بني الشــارع رقم )7078( والشــارع رقم )44( واملار بالقســائم رقم )19-18-

20-21-22( من القطعة رقم )58(.
لاعرتاض خال مدة ستني يومًا من تاريخ هذا االعان.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــاك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع االطــاع عىل خارطة املــروع مجانًا خال 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحي

إعـــــــان صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم )7114( 

منطقة تنظيم  : خانيونس
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها رقــم 
2020/7 املنعقــدة بتاريــخ 2020/4/29 عــن إيــداع املخطــط التفصيــي 
ملســار الشــارع رقــم )7114( بعــرض )10( مــرت وارتــداد )3( مــرت واملحصــور 
بني الشــارع رقم )7089( والشــارع رقم )83( واملار بالقســائم رقم )20-19-

21-22( من القطعة رقم )57(.
لاعرتاض خال مدة ستني يومًا من تاريخ هذا االعان.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــاك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع االطــاع عىل خارطة املــروع مجانًا خال 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

إتالف 5.7 أطنان
 أغذية منتهية الصالحية 

يف خان يونس
خان يونس/ فلسطني: 

أتلفت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة )5.7( أطنان 
أغذيــة منتهيــة الصاحيــة، ضبطتهــا الطواقــم املتخصصة من 

األسواق واملحال التجارية يف شهر يناير املايض.
األغذيــة  أن  اللــه،  خلــف  أمــني  الصحــة  شــعبة  رئيــس  وذكــر 
الفاســدة صادرتهــا طواقــم قســم الصحــة بالبلديــة، وأتلفتهــا 
لألنظمــة  لــت املخالفــني  بذلــك، وحوَّ رســمية  وفــق محــارض 
الصحية للجهات املتخصصة الستكامل اإلجراءات املتعلقة 

بالخصوص.
وأشــار خلــف اللــه، يف بيــان صــدر عــن البلديــة، إىل تحقيــق 
البلديــة اإلرشاف الطبــي عــىل ذبــح )397( رأس ماشــية مــن 
الضأن واألبقار والعجول، وكذلك إتاف جزيئ لـ)872( كجم 

شملت الرئات والكبد واألحشاء والكاوي وغريها.
إخطــاًرا،   )36( وتوزيــع  شــكوى،   )22( متابعــة  إىل  ولفــت 
لألنظمــة  املتجاوزيــن  للمواطنــني  مخالفــات   )3( وتحريــر 
الصحيــة والبيئيــة، إىل جانــب تطبيــق الكشــف الصحــي عــىل 
ومنــع  حــرف،  لــــ)5(  مهنــة  مزاولــة  ومنــح  جديــدة،  حــرف   )8(
مزاولة املهنة لــ)3( منها لحني استيفاء اإلجراءات املطلوبة.

3,986 طن نفايات
مــن جهــة أخــرى، متكنــت طواقم ُصناع الجــامل بدائرة الصحة 
والبيئــة يف بلديــة خــان يونــس، مــن جمــع وترحيــل )3,986( 
ــا مــن النفايــات املنزلية ومن األســواق واملحات التجارية  طنًّ

ومراكز البيع املختلفة، وذلك يف شهر يناير.
كــوب   )1,650( جمعــت  طواقمهــا  أن  للبلديــة  بيــان  وذكــر 
ســاعة   )122( اســتغرقت  نقلــة،   )202( شــملت  ردميــات، 

تشغيل.

املركــزي  الجهــاز  ملعطيــات  ووفًقــا 
لإلحصاء الفلســطيني، فإن نســبة البطالة 
بلغت ) 51.7 %( يف محافظة دير البلح 
بيــت  يف  بلغــت  حــني  يف  )الوســطى(، 

لحم )22.9 %(.
وقــال عضــو األمانــة العامــة التحــاد عــامل 
إن  زعيــرت:  أبــو  ســامة  د.  فلســطني، 
املحافظــة  يف  البطالــة  نســب  ارتفــاع 
الوســطى يعود لعدة أســباب منها ضعف 
االســتثامر يف املحافظــة والتوجــه للعمل 
خارجهــا، وضعــف قــدرة املحافظــة عــىل 
استحداث وظائف جديدة تناسب حجم 
امللتحقني بســوق العمل، مشــرًيا إىل أن 

املحافظة بها نسبة كبرية من الاجئني.
"فلســطني"،  لصحيفــة  زعيــرت  أبــو  وذكــر 
حكومــي  تدخــل  إىل  يحتــاج  ذلــك  أن 
بوضــع خطــط تنمويــة وتســهيات قانونيــة 
األكــر  املناطــق  يف  االســتثامر  لتعزيــز 
ترًرا، إضافة لرورة العمل عىل تعزيز 

صمود عامل باســتهدافهم باملســاعدات 
"وهــذه  والتنميــة،  التشــغيلية  والربامــج 
هــذا  يف  تعمــل  التــي  للجهــات  دعــوة 
املجــال للتعــاون والتشــارك يف مواجهــة 

هذه الظروف".
األكــر  هــو  يعــد  العمــل  ســوق  أن  وبــني 
تداعيــات  نتيجــة   2020 عــام  تــرًرا 
حالــة  وإعــان  اإلغــاق  وحالــة  كورونــا 
إىل  الفًتــا  املنــزيل،  والحجــر  الطــوارئ 
مــن  أكــر  أن  إىل  تشــري  اإلحصائيــات  أن 
عــن  تغيبــوا  العاملــني  مــن   )137,600(
الوحيــد،  دخلــه  فقــد  مــن  ومنهــم  العمــل 
وهــذا ســاهم يف زيــادة ارتفــاع يف نســبة 
العــامل  بــني  الفقــر  ومعــدالت  البطالــة 

وأرسهم.
وأشار إىل أن كل املحافظات الفلسطينية 
يف  بتفــاوت  الجائحــة  بســبب  تــررت 
النســب حســب طبيعة املهــن والوظائف 
والقطاعــات التشــغيلية التــي تشــتهر بهــا 

املحافظــات، وخاصــة التــي كانت تعتمد 
املعدنيــة،  والصناعــات  الســياحة  عــىل 
والزراعــة واملواصــات والتعليــم الخــاص 
العامــة  والخدمــات  األطفــال  وريــاض 

واملشاريع الصغرية واملتناهية الصغر.
ودعــا أبــو زعيــرت لتطويــر قوانــني الحاميــة 
الضــامن  قانــون  وخاصــة  االجتامعيــة 
التريعــات  وتطويــر  االجتامعــي، 
العمــل لحاميــة حقــوق  وقانــون  القانونيــة 
العــامل وضــامن حقهم يف العمل وتكافؤ 
ســيَّام يف  العدالــة، وال  وتعزيــز  الفــرص، 
ظــل  يف  واملســاعدات  اإلغاثيــة  الربامــج 

الجائحة التي ما زالت تهدد الجميع.
مــن جهتــه قــال االختصــايص االقتصــادي 
د. بكــر اشــتية: إن محافظــة بيــت لحــم يف 
الظـــروف العاديـــــة تســتقطب نحو)80 %( 
من السياحة الفلسطينية، لكن مع تفيش 
جائحــة كورونــا، وتوقــف توافــد الســائحني 
النســبة،  هــذه  تراجعــات  الخــارج  مــن 

وعىل أثرها توقفت العديد من األنشطة 
عمــل  مثــل  الســياحي  للنشــاط  التابعــة 
اليدويــة،  والحــرف  واملطاعــم،  الفنــادق 
وترتــب  واملواصــات،  النقــل  وقطــاع 
عــىل ذلــك ارتفــاع يف معــدل البطالــة يف 

محافظة بيت لحم.
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  اشــتية  وبــني 
محافظــة بيــت لحــم ســجلت عــىل مــدار 
خمس ســنوات مضت طفرة يف النشــاط 
عــن  الناجــم  اإلغــاق  وكان  الســياحي، 
بــد  ال  وعليــه  للجميــع،  مفاجــئ  كورونــا 
مــن االســتفادة مــام حــدث يف أن تتدخــل 
القطــاع  مؤسســات  بتعزيــز  الحكومــة 
بقائهــا  عــىل  للحفــاظ  املتــررة  الخــاص 
املاهــرة  باأليــدي  واالحتفــاظ  قامئــة 
يف  للعمــل  انتقالهــم  خشــية  املدربــة 
بعــدم  شــعروا  أن  بعــد  أخــرى  مجــاالت 

وجود أمان يف العمل السياحي.
الحكومــة  تركــز  أن  رضورة  إىل  دعــا  كــام 

يف  االقتصاديــة  األنشــطة  تنويــع  عــىل 
عــىل  تقتــرص  وأال  لحــم،  بيــت  محافظــة 
وذلــك  والفندقــي،  الســياحي  النشــاط 
البطالــة  تتفــادى تصاعــد معــدالت  حتــى 
يف  تنــوع  كأن  اآلن،  معهــا  يحــدث  كــام 

النشاط الزراعي والتجاري والصناعي.
وبحســب الجهــاز املركــزي لإلحصاء، فإن 
نســبة البطالــة يف فلســطني عامــًة بلغــت 

العام املايض نحو 25.3 %.
الكبــري  التفــاوت  أســباب  املركــز  وأرجــع 
يف نســب البطالــة بــني قطاع غــزة والضفة 
اإلرسائيــي  الحصــار  إىل  الغربيــة، 
املفــروض عــىل القطــاع منــذ أكر من 12 

عاًما والحروب املتتالية.
يف  العاملــة  القــوى  حجــم  أن  يذكــر 
نحــو  بلــغ  املــايض،  العــام  فلســطني 
القطــاع  عــىل  موزعــني  عامــل،  مليــون 
املحتــل  الداخــل  ويف  واألهــي  الخــاص 

واملستوطنات.

سجلتا أعلى معدل بطالة بين المحافظات
"دير البلح وبيت لحم" تحتاجان إىل خطط تنموية وتسهيالت قانونية إلنعاش اقتصادهام

غزة/ رامي رمانة:
أكد اقتصاديون ونقابيون على حاجة محافظتي بيت 
لحــم جنوبــي الضفــة الغربية والمحافظة الوســطى 
بقطــاع غــزة -اللتين ســجلتا أعلــى معــدالت بطالة- 

اقتصادهمــا،  إنعــاش  إلعــادة  تنمويــة  خطــط  إلــى 
وتســهيالت قانونية لتعزيز االســتثمار فيمها، فضاًل 

عن تقديم الدعم الكافي الستقرارهما.
وشــدد االقتصاديون على أهمية تطوير السياســات 

الواقــع بمســتجداته فــي  الوطنيــة وإعــادة قــراءة 
كل المحافظــات الفلســطينية فــي محاولــة لفهــم 
حقيقي للمتغيرات وتحسين االستراتيجيات الوطنية 

للتشغيل والتنمية.

واشنطن/ وكاالت:
األمريــي،  النــواب  مجلــس  أقــرَّ 
ضخمــة  اقتصاديــة  حزمــة  أمــس، 
بقيمــة 1,9 تريليــون دوالر ملواجهة 
"كوفيــد19-"،  كورونــا  تداعيــات 
الدميقراطيــون  هــا  مــا عدَّ إطــار  يف 
خطــوة أساســية لتمويــل اللقاحــات 
ودعــم الســلطات املحليــة املنهكــة 
مــن  املتــررة  العائــات  ومايــني 

جــراء الوبــاء. وبعــد أربعــة أيــام مــن 
الناجمــة  الوفيــات  حصيلــة  تجــاوز 
عــن كوفيــد 500 ألــف يف الواليــات 
ــا رفــع الخطــة  املتحــدة، ســيتم حاليًّ
التــي دعمهــا الرئيــس جــو بايدن إىل 

مجلس الشيوخ.
وقــال عضو الكونغــرس برندان بويل 
وقــت  قبــل  النــواب  مجلــس  أمــام 
الحزمــة  النــواب  إقــرار  مــن  قصــري 

"بعــد  صوًتــا   212 مقابــل  بـــ219 
12 شــهًرا مــن املــوت واليأس، يبدأ 

التعايف األمريي الليلة".
بعــد  التصويــت  عمليــة  ــت  ومتَّ
ت  منتصف الليل، يف حني مل يصوِّ
أي من الجمهوريني لصالح الخطة.

املجلــس  يف  الحزمــة  متريــر  وجــاء 
بعــد انتكاســة كبــرية للدميقراطيــني 
يف  بــارز  مســؤول  بقــرار  لــت  متثَّ
مجلــس الشــيوخ الخميــس بأن عىل 
القانــون  النهائيــة ملــروع  النســخة 
األدىن  الحــد  رفــع  تتضمــن  أال 

لألجور.
الحــد  لرفــع  جاهــًدا  بايــدن  وعمــل 
املســتوى  عــىل  لألجــور  األدىن 
الوطني إىل 15 دوالًرا يف الساعة، 
مــن معــدل 7,25 دوالرات الــذي مل 

يتغري منذ عام 2009.
يف  البنــد  لتضمــني  يهــدف  وكان 
خطــة اإلنقــاذ التــي تتضمن شــيكات 
ملعظــم  ســتقدم  دوالر  بـــ1400 
مليــارات  وتخصــص  األمريكيــني 
الدوالرات لتعزيز إيصال اللقاحات 
إعــادة  عــىل  املــدارس  ومســاعدة 
الحكومــات  ومتويــل  أبوابهــا  فتــح 

املحلية وسلطات الواليات.

لمواجهة تداعيات كورونا
"النواب األمرييك" يقر خطة

واشنطن/ الجزيرة نت:  تحفيز االقتصاد بـ1,9 تريليون دوالر
ســواء كنــت مدرســا أو حرفيــا أو طبيبــا 
أو مديــرا تنفيذيــا يف رشكــة كبــرية فــإن 
الوظيفــة  بنــوع  يتعلــق  ال  الــروة  جمــع 
عــىل  بقدرتــك  بــل  فيهــا،  تعمــل  التــي 
التحكــم يف أموالــك واتخــاذ القــرارات 

الصحيحة.
"بيزنــس  موقــع  نــره  تقريــر  يف 
 )business insider( إنســايدر" 
األمــرييك يســتعرض املخطــط املــايل 
النصائــح  مــن  عــددا  كارلتــون  أنتــوين 
لزيــادة الــروة وكســب املــال من خال 
الذيــن  عمائــه  مــن  عــدد  مــع  تجربتــه 
دخلــوا عــامل الــراء مــن خــال خطــوات 

بسيطة.
1. تحديد أهداف مالية واضحة

عندمــا تكــون متأكــدا مام تريد ولديك 
دوافــع قويــة تحفــزك لتحقيــق هدفــك 

فإن عقلك يستجيب تلقائيا.
بالنســبة لألغنياء، يعد تحديد الهدف 
نقطة البداية، ثم يعملون عىل مواءمة 
مــا  وهــذا  أهدافهــم،  مــع  أفعالهــم 

ميكنهم من التقدم بشكل فعي.
فيهــا  تحــدد  التــي  القادمــة  املــرة  يف 
هدفــا ماليــا -مثــل ادخار مبلغ 50 ألف 
دوالر لتسديد دفعة أوىل لراء منزل- 
بــل حــدد  الحــد،  تتوقــف عنــد هــذا  ال 
اإلجراءات األسبوعية أو الشهرية التي 

تكــون  قــد  هدفــك،  لبلــوغ  ســتتخذها 
مبلــغ  تحويــل  مثــا  األوىل  الخطــوة 
حســاب  إىل  دوالر  ألــف  قــدره  شــهري 

توفري مخصص لراء منزل.
2. االستثمار المنتظم

ال ميكن بناء الروة دون استثامر، وهو 
الســبب  ولهــذا  األغنيــاء،  يعلمــه  أمــر 
أصــول  لــراء  دخلهــم  يســتخدمون 
عالية القيمة مثل األســهم والعقارات، 
ال  االســتثامر  أن  أيضــا  يعلمــون  كــام 
املناســب  التوقيــت  بتحديــد  يتعلــق 
يتعلــق  بــل  الســوق،  يف  لاســتثامر 
أي  ممكــن،  وقــت  ألطــول  باالســتثامر 
املثاليــة  اللحظــة  ينتظــرون  ال  أنهــم 
بــل  األســعار،  وانخفــاض  الرتفــاع 
يســتثمرون أموالهــم وفــق جــدول زمنــي 

محدد.
مــن خــال تحويــل االســتثامر إىل عادة 
كل  التلقائيــة  التحويــات  )مبســاعدة 
شــهر( يتجنــب هــؤالء األثريــاء األخطــاء 
األيــام  أفضــل  تفويــت  مثــل  املكلفــة، 
وخســارة  األســهم  ســوق  يف  أداء 
ســنوات مــن العوائــد املركبــة، ويطلــق 
متوســط  اســم  الخطــوة  هــذه  عــىل 
التكلفــة بالــدوالر، وهــو أمــر ميكــن ألي 

شخص القيام به.
3. التخطيط لألوقات الصعبة

يختلف بناء الروة عن الحفاظ عليها، 

وهــو أمــر يوليــه األغنيــاء أهميــة كــربى، 
اســتباقي  بشــكل  يخططــون  حيــث 
إلمكانيــة حــدوث األســوأ، ســواء كانــت 
حالــة طبيــة طارئــة أو انهيارا يف الســوق 
الثمــن  باهظــة  قطعــة  اســتبدال  أو 
يعتمدهــا  طــرق  فهنــاك  املنــزل،  يف 

األغنياء لتجنب الخسائر املالية.
وفيام يأيت أكر إسرتاتيجيات الحامية 

من الكوارث شيوعا:
امتــاك صنــدوق طــوارئ يعــادل دخــل 

6 أشهر
اختيار خطة تأمني صحي مناسبة

حاميــة الدخــل مــن خــال التأمــني ضد 
العجز

حاميــة األرسة مــن خــال التأمــني عــىل 
الحياة

الخطــط  هــذه  مثــل  غيــاب  حــال  ويف 
أن  جــدا  الســهل  مــن  فــإن  والتدابــري 
نواجــه خســائر ماليــة فادحــة خــال أول 

مشكلة طارئة.
4. تنويع مصادر الدخل

يضيــف الكاتــب أن عمــاءه األكــر ثراء 
االســتثامرات  تنويــع  أهميــة  يدركــون 
تعتمــد  كنــت  فــإذا  الدخــل،  ومصــادر 
فــإن  واحــد  دخــل  مصــدر  عــىل 
يعتمــد  بأكملــه  املــايل  مســتقبلك 
عــىل قدرتــك عــىل الحفــاظ عــىل هــذا 
املصــدر، ومــا إن تخــره حتــى تخــر 

كل يشء.
أمــا الشــخص الــري فإنــه إذا فقــد أحــد 
مصــادر الدخــل لســبب مــا مثــل الركود 
 5 أو   4 لديــه  فســتتبقى  االقتصــادي 
مصــادر أخــرى تســاعده عــىل تســديد 
وتحقيــق  االدخــار  ومواصلــة  الفواتــري 

أهدافه املختلفة.
اإلضافيــة  الدخــل  مصــادر  وتشــمل 

األكر شيوعا بني األثرياء ما يي:
مثــل  للدخــل،  مــدرة  أصــول  امتــاك 

األسهم والسندات والعقارات
تحويل الخربات إىل عمل استشاري

وتقديــم  اإللكرتونيــة  الكتــب  تأليــف 
الدورات التدريبية

املعــارف  شــبكة  مــن  االســتفادة 
لاستثامر يف مشاريع ناجحة

5. االستعانة بمستشار مالي
يحتاجــون  األثريــاء  إن  الكاتــب  يقــول 
يســتطيعون  إىل املســاعدة، ألنهــم ال 
لذلــك  مبفردهــم،  يشء  بــكل  القيــام 
املشــورة  يف  يســتثمرون  فإنهــم 
خــاص  بشــكل  ينطبــق  وهــذا  املهنيــة، 

عىل الشؤون املالية الشخصية.
التفاصيــل  بــكل  االهتــامم  مــن  وبــدال 
املتعلقة بالرائب والتأمني أو اتخاذ 
مبفردهــم  الكــربى  املاليــة  القــرارات 
مــايل  مبستشــار  األثريــاء  يســتعني 

التخاذ القرارات املناسبة.

لتحقيق أهدافك املالية.. إليك هذه النصائح لزيادة الرثوة
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تونس/ وكاالت: 
حشــد حــزب النهضــة، وهــو أكــر حــزب 
سيايس يف الرملان التونيس، عرشات 
يــوم  العاصمــة  يف  أنصــاره  مــن  اآلالف 
أمــس، يف اســتعراض للقــوة رمبا يؤجج 
خالفا سياســيا أصاب الحكومة بالشــلل 

وسط أزمة اقتصادية غري مسبوقة.
وهــذه واحــدة مــن أكــر املظاهــرات يف 
تونــس منــذ ثــورة 2011. وردد عــرشات 
اآلالف من أنصار الحزب املشاركني يف 
مســرية بشــارع محمــد الخامــس بوســط 
"الشــعب  هتافــات  العاصمــة  تونــس 
يريــد حاميــة املؤسســات" و"الشــعب 
و"الشــعب  الوطنيــة"  الوحــدة  يريــد 
رجــوع  و"ال  الدســتور"  حاميــة  يريــد 
النهضــة  حــزب  ودعــم  للدكتاتوريــة". 
بقيــادة رئيــس الرملــان راشــد الغنويش 
يف  املشــييش  هشــام  الــوزراء  رئيــس 
مواجهتــه مــع رئيــس البــالد قيس ســعيد 

فيام يتعلق بتعديل وزاري.
وقــال أحمــد بــن عــي، أحــد املشــاركني 
لســنا  لســعيد  "نقــول  املســرية،  يف 
الدميقراطيــة  لخســارة  مســتعدين 
الرجــل  وحكــم  للديكتاتوريــة  والعــودة 

الواحد".
مــدى  عــى  جــداال  الخــالف  وأجــج 
أحــدث  يف  الثالثــة  الرجــال  بــني  أشــهر 
منــذ  تونــس  تشــهدها  سياســية  أزمــة 
ظهــور  إىل   2019 انتخابــات  أدت  أن 
ســعيد،  دفعــت  بينــام  مــرشذم  برملــان 

املستقل، إىل سدة الرئاسة.
وقال راشد الغنويش يف كلمة ألنصاره 
"هذا شعب الثورة. الثورة مازالت حية 
ومل تنــم... ندعــو الجميــع إىل الوحــدة 

والحــوار وتونــس تتســع للجميــع بعيــدا 
عن االقصاء".

اليــوم  يقــول كلمتــه  وأضــاف "الشــعب 
نريد الدميقراطية ونرفض الشعبوية".

ويف شــارع الحبيــب بورقيبــة غــري بعيــد 
مئــات  خــرج  النهضــة،  مظاهــرة  عــن 
حمــة  يقــوده  الــذي  العــامل  حــزب  مــن 
الهاممي يف احتجاج ضد النظام. ورفع 
يريــد  "الشــعب  شــعارات  املحتجــون 
املنظومــة  و"فاســدة  النظــام"  إســقاط 
املظاهــرات  وجــرت  وحكومــة".  حاكــم 

دون أي أعامل عنف.

كام يأيت الخالف عى خلفية قامتة من 
واالحتجاجــات  االقتصاديــة  املخــاوف 
يف  واســعة  أمــل  وخيبــة  الغاضبــة 
الدميقراطية ومطالب إصالح متعارضة 
مــن املقرضــني األجانب واالتحاد العام 
التونــيس للشــغل مــع قــرب أجــل ســداد 

ديون سيادية.
كان ســعيد قــد عــني املشــييش رئيســا 
عندمــا  املــايض  الصيــف  يف  للــوزراء 
أشــهر  خمســة  بعــد  الحكومــة  انهــارت 
لكــن  املســؤولية،  توليهــا  مــن  فقــط 

رسعان ما دب الخالف بينهام.

وســعى املشــييش بعــد ذلــك إىل نيــل 
أكــر حزبــني يف الرملــان، وهــام  دعــم 
يرأســه  الــذي  تونــس  وقلــب  النهضــة 
قطب اإلعالم املسجون نبيل القروي.

 11 املــايض  الشــهر  املشــييش  وغــرّي 
وزيــرا يف تعديــل وزاري ُينظــر إليــه عى 
أنــه إبــدال لحلفــاء رئيــس البــالد بحلفــاء 
الرئيــس  لكــن  تونــس.  وقلــب  للنهضــة 
اليمــني،  منهــم  أربعــة  يــؤدي  أن  رفــض 
بشــبهات  يتعلــق  الرفــض  إن  قائــال 

تضارب يف املصالح.
يف غضون ذلك، ويف أثناء احتجاجات 

املســاواة  عــدم  عــى  املــايض  الشــهر 
وانتهــاكات الرشطــة، صــب املحتجــون 
جــام غضبهــم عــى املشــييش وحــزب 

النهضة.
بأنــه  االحتجــاج  النهضــة  حــزب  ووصــف 
"دعــم للدميقراطيــة"، لكنــه ُيعتــر عــى 
التأييــد  لحشــد  محاولــة  واســع  نطــاق 
شــبح  يثــري  مــام  الشــعبي ضــد ســعيد، 
خــروج حــركات احتجاجيــة متنافســة قــد 

تؤدي إىل استقطاب أو عنف.
وقــال فتحــي العيادي القيــادي بالنهضة 
بينام كان املحتشدون يلوحون بعلمي 
أن  قويــة  رســالة  "هــذه  والحــزب  تونــس 
والوحــدة  الحــوار  يريــد  الشــعب  هــذا 

الوطنية".
وتتوقــع ميزانيــة تونــس للعــام الحايل أن 
تبلغ حاجات تونس من القروض 19.5 
منهــا  مليــار دوالر(،   7.2( دينــار  مليــار 
قروضــا  مليــارات دوالر  حــوايل خمســة 

خارجية.
للبــالد  االئتــامين  التصنيــف  وانخفــض 
منذ بدء تفيش جائحة فريوس كورونا، 
ضــد  التأمــني  كلفــة  ارتفعــت  كــام 
الســيادية  الديــون  عــن ســداد  التخلــف 
ُيظهــر  مــام  األخــرية،  األســابيع  يف 
مخــاوف الســوق إزاء القــدرة عــى جمــع 

األموال.
العــام  االتحــاد  يعــارض  ذلــك،  ومــع 
األجانــب  املقرضــني  مطالــب  للشــغل 
بتخفيضــات طويلــة األجــل يف اإلنفــاق 
ميكــن  التــي  املطالــب  وهــي  الجــاري، 
لرامــج  مــؤمل  تقليــص  إىل  تــؤدي  أن 
الدولــة مــام قــد يزيــد مــن عــدم اســتقرار 

الحكومة.

حزب النهضة يف تونس يحشد أنصاره يف الشوارع وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة

جانب من التظاهرات يف تونس أمس          )األناضول(

إيران: الرضبات الجوية 
األمريكية يف سوريا تشجع 

اإلرهاب يف املنطقة
طهران/ وكاالت: 

قــال عــي شــمخاين أمــني املجلــس األعــى لألمــن القومــي اإليــراين 
يــوم أمــس إن الرضبــات الجويــة األمريكيــة يــوم الجمعــة عــى فصائــل 
اإلرهــاب يف  تشــجع  إيــران يف رشق ســوريا  مــن  مســلحة مدعومــة 

املنطقة.
وقالت واشنطن إن الرضبات التي استهدفت مواقع جامعة كتائب 
حــزب اللــه عــى الحــدود العراقية كانت ردا عــى هجامت صاروخية 

عى أهداف أمريكية يف العراق.
وقال شــمخاين يف ترصيحات لفؤاد حســني وزير الخارجية العراقي 
الــذي يــزور إيــران حاليــا "اإلجــراءات األمريكيــة األخــرية تعــزز وتوســع 

أنشطة تنظيم داعش اإلرهايب يف املنطقة".
ونقلــت وكالــة نــور نيــوز شــبه الرســمية لألنباء عنه قولــه "الهجوم عى 
قوى مقاومة اإلرهاب هو بداية جولة جديدة من اإلرهاب املنظم".

ويف وقــت الحــق التقــى حســني، الــذي يــزور إيــران للمــرة الثانيــة هذا 
الشهر، مع نظريه اإليراين محمد جود ظريف.

إيــران  يــزور  حســني  إن  بيــان  يف  العراقيــة  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
"ملناقشــة األوضــاع عــى مســتوى املنطقــة ودعــم مســارات تحقيــق 

التوازن وتجّنب التوتر والتصعيد" مع املسؤولني اإليرانيني.
وقال مســؤول يف فصيل عراقي مســلح مقرب من إيران إن الرضبات 
أمريكيــني  مســؤولني  لكــن  أربعــة،  وإصابــة  مســلح  مقتــل  إىل  أدت 
قالــوا إنهــا كانــت محــدودة النطــاق إلظهــار أن إدارة الرئيــس جــو بايدن 
ســتترصف بحــزم، لكنهــا ال تريــد االنــزالق إىل أتــون تصعيــد كبــري يف 

املنطقة.
يف  اإلرهــاب  إلحيــاء  األمريكيــة  الخطــة  "ســنواجه  شــمخاين  وقــال 

املنطقة" لكنه مل يخض يف تفاصيل.
عــى  املســلحة  الفصائــل  مواقــع  األمريكيــة  الرضبــات  واســتهدفت 
تســيطر فصائــل  العــراق، حيــث  مــع  الحــدود  مــن  الســوري  الجانــب 

مدعومة من طهران عى معر مهم لألسلحة واألفراد والبضائع.
ويتهم مسؤولون غربيون وبعض املسؤولني العراقيني الفصائل التي 
تدعمهــا إيــران بالضلــوع يف هجــامت صاروخيــة داميــة اســتهدفت 

مواقع وأفرادا أمريكيني بالعراق الشهر املايض.

16 إصابة باحتجاجات 
متواصلة يف النارصية 

العراقية لليوم السادس
بغداد/ األناضول:

أفــاد مصــدر طبــي حكومــي، أمــس، بإصابــة 16 مــن املتظاهريــن 
وعنــارص األمــن خــالل احتجاجــات متواصلــة لليــوم الســادس يف 

مدينة النارصية، مركز محافظة ذي قار جنويب العراق.
يأيت ذلك رغم استجابة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء 
أول مــن أمــس، ملطالــب املتظاهريــن بإقالــة محافــظ "ذي قــار" 

ناظم الوائي الذي يتهمونه بـ"الفساد وسوء اإلدارة".
إال أن املتظاهريــن مل يعجبهــم تكليــف الكاظمــي، رئيــس جهــاز 
األمن الوطني عبد الغني األسدي، بتويل منصب املحافظ بدال 

من الوائي.
الحكــم  )مقــر  املحافظــة  مبنــى  أمــام  احتجاجاتهــم  وواصلــوا 
أخــرى  بشــخصية  مطالبــني  أمــس،  النارصيــة  وســط  املحــي( 
"تتمتــع بالكفــاءة"، وفــق إفــادات عــدد منهــم ملراســل األناضــول، 

عر الهاتف.
وأشار الشهود إىل أن املناطق املحيطة مببنى املحافظة تشهد 

اشتباكات عنيفة بني املتظاهرين وقوات األمن.
ولفتوا إىل أن قوات األمن تطلق الرصاص الحي يف الهواء إلبعاد 

املتظاهرين عن محيط املبنى.
مــن جانبــه، قــال مصــدر طبــي يعمــل يف دائــرة صحــة "ذي قــار" 
)حكوميــة(، لوكالــة "األناضــول"، عــر الهاتــف، إن "مستشــفيات 
 10 بينهــم  شــخصا،   16 إصابــة  اليــوم  ســجلت  املحافظــة 

متظاهرين، و6 من قوات األمن".
وأضــاف املصــدر، الــذي فضــل عــدم نرش اســمه كونــه غري مخول 
بالحديث لإلعالم، أن "أغلب الجرحى إصاباتهم خفيفة، تتمثل 
يف رضوض ناجمة عن الرشق بالحجارة، وبعض حاالت االختناق 

بالغاز املسيل للدموع )تستخدمه قوات األمن(".
يف  املشــارك  الفيصــل،  غديــر  املــدين،  الناشــط  قــال  بــدوره، 
االحتجاجــات، لألناضــول، إن "املتظاهريــن يرفضــون املحافــظ 
الجديــد عبــد الغنــي األســدي ويطالبــون بتعيــني شــخصية تتمتــع 
بالكفــاءة". واألســدي، ضابــط يف الجيــش برتبــة فريــق ركــن، مــن 
1951 محافظــة "ميســان" )جنــوب(، كان قائــدا لقيــادة  مواليــد 
قوات مكافحة اإلرهاب خالل املعارك ضد "داعش" بني عامي 
2014 ـ 2017، عــني مبنصــب رئيــس جهــاز األمــن الوطنــي يف 

يوليو/ متوز 2020.
الشــعبية،  نشــطة لالحتجاجــات  بــؤرة  قــار"  "ذي  وتعــد محافظــة 
ويقطنها أكرث من مليوين نســمة، ويحتج الكثري من ســكانها منذ 
وقلــة  األساســية  العامــة  والخدمــات  اإلدارة  ســوء  عــى  ســنوات 

فرص العمل.
يف  املاضيــة  الخمســة  األيــام  خــالل  االحتجاجــات  وأســفرت 
النارصيــة عــن مقتــل 5 متظاهريــن وإصابــة 271 آخريــن، بينهــم 
البيــايت  بهــا لألناضــول عــي  أفــاد  147 أمنيــا، وفــق ترصيحــات 

عضو مفوضية حقوق اإلنسان بالعراق )مرتبطة بالرملان(.

صنعاء- نيويورك/ وكاالت: 
بــدت عينــا أحمدية الجعيدي متســعة وهي تحتيس 
مرشوبــا مغذيــا مــن كــوب برتقــايل كبــري متســك بــه 
للخلــف  معقوصــا  شــعرها  كان  النحيلــة.  بأصابعهــا 
وكان عقــد فــي يتــدىل من عنقهــا به قلب والحرف 

األول من األبجدية اإلنجليزية.
ابنــة  قبــل ثالثــة أســابيع فحســب كان وزن أحمديــة 
الثالثــة عــرش عامــا تســعة كيلوجرامــات فقــط عندمــا 
دخلــت مستشــفى الســبعني يف العاصمــة اليمنيــة 
أصابهــا  الــذي  التغذيــة  ســوء  تعــاين  وهــي  صنعــاء 
باألمــراض عــى مدار الســنوات األربــع املاضية عى 

األقل.
واآلن أصبح وزنها 15 كيلوجراما.

لرويــرز  شــامي  طاهــر  عبــده  محمــد  شــقيقها  قــال 
"أخــى أن تتدهــور حالتهــا عندمــا نعــود للريــف مرة 
أخــرى بســبب نقــص الطعــام املغــذي. فليــس لدينــا 

مصدر دخل".
وتقــول األمــم املتحــدة إن حــوايل 16 مليــون مواطــن 
ميثلــون أكــرث مــن نصف ســكان اليمن يعانون الجوع. 
ويحذر مارك لوكوك مسؤول اإلغاثة األول يف األمم 
املتحــدة مــن أن خمســة ماليــني من هؤالء عى شــفا 

املجاعة.
مــن  االثنــني  غــًدا  تتمكــن  أن  األمــم املتحــدة  وتأمــل 
جمــع حــوايل 3.85 مليــار دوالر يف اجتــامع إلعــالن 
التعهــدات يعقــد عــر اإلنرنــت لتحــايش مــا يقــول 
لوكوك إنها ستكون مجاعة واسعة النطاق "من صنع 
اإلنســان" متثــل أســوأ مــا شــهده العــامل مــن مجاعات 

منذ عرشات السنني.
دفعــت الحــرب الدائــرة يف اليمن منذ أكرث من ســت 
ســنوات، والتــي يــرى كثــريون أنهــا حربــا بالوكالــة بــني 
الســعودية وإيــران، باليمــن الفقــري إىل أزمــة تصفهــا 

األمم املتحدة بأنها أكر أزمة إنسانية يف العامل.
 80 حــوايل  أن  املتحــدة  األمــم  معلومــات  وتوضــح 
وأن  للمســاعدة  يحتاجــون  اليمنيــني  مــن  املئــة  يف 
مــن  يعانــون  الخامســة  ســن  دون  طفــل  ألــف   400

ســوء التغذيــة الحــاد. ويعتمــد اليمــن يف الحصــول 
عــى جانــب كبــري من احتياجاته من املواد الغذائية 
عى االســترياد وقد تســببت األطراف املتحاربة يف 

اضطراب هذه اإلمدادات بشدة.
وقــال لوكــوك للصحفيــني "قبــل الحــرب كان اليمــن 
دولــة فقــرية بهــا مشــكلة ســوء تغذيــة لكنــه كان دولــة 
لعــدد  الخدمــات  توفــر  وحكومــة  فعــال  اقتصــاد  بهــا 
كبــري مــن أفــراد شــعبها. وقد دمــرت الحرب ذلك إىل 

حد كبري". وأضاف "يف العامل الحديث املجاعات 
تتمثل يف األساس يف عدم وجود دخل لدى الناس 
ثــم تعطيــل آخريــن املســاعي الراميــة ملســاعدتهم. 

وهذا بالضبط هو ما نجده يف اليمن".
يف  تدخــل  قــد  الســعودية  بقيــادة  تحالــف  كان 
اليمــن يف 2015 بعــد أن أخرجــت جامعــة الحــويث 
املتحالفــة مــع إيــران الحكومــة اليمنيــة مــن العاصمــة 
نظامــا  يحاربــون  إنهــم  الحوثيــون  ويقــول  صنعــاء. 

فاسدا.
انهيــار  بفعــل  اليمنــي  الشــعب  معانــاة  وازدادت 

االقتصاد والعملة وجائحة كوفيد19-.
محادثــات  إحيــاء  املتحــدة  األمــم  مســؤولو  ويحــاول 
جــو  الجديــد  األمريــي  الرئيــس  قــال  وقــد  الســالم 
أولويــة إلدارتــه وأعلــن وقــف  اليمــن ميثــل  إن  بايــدن 
تقودهــا  التــي  العســكرية  للحملــة  األمريــي  الدعــم 

السعودية وطالب برضورة وقف الحرب.
وحــذرت 12 منظمــة إغاثــة من بينها أوكســفام وهيئة 
إنقــاذ الطفولــة وكــري إنرناشــونال مــن أن 2.3 مليــون 
طفل دون ســن الخامســة يف اليمن ســيعانون الجوع 
زيــادة  عــى  الحكومــات  تعمــل  مل  إذا  العــام  هــذا 

التمويل يوم االثنني.
اليمــن  أوكســفام يف  وروى محســن صديقــي مديــر 
حــوارا دار مــع مينيــة عمرهــا 18 عامــا تســبب الرصاع 
يف نزوحهــا وأصبحــت تعيــش يف مخيــم يف شــامل 

اليمن.
قــال صديقــي "جائحــة فــريوس كورونــا تجعلنــا أمــام 
خيارين قاســيني. فإما البقاء يف البيت واملوت من 

الجوع، أو الخروج واملوت من املرض".
وتقــول األمــم املتحــدة ومنظــامت اإلغاثــة إن األرقــام 

الرسمية ال تصف مدى انتشار املرض يف اليمن.
األمــم  اســتطاعت  و2019،   2018 العامــني  ويف 
املتحــدة منــع حــدوث مجاعــة بفضــل نــداء لتقديــم 
بينهــا  مــن  كبــرية  تعهــدات  عــن  أســفر  املســاعدات 
واإلمــارات  الســعودية  قدمتهــا  ضخمــة  ترعــات 

والكويت.
ويف 2020، مل تتلــق األمــم املتحــدة ســوي مــا يزيد 
قليــال عــى نصــف الترعــات املطلوبــة وقدرهــا 3.4 
مليــار دوالر. وقــال لوكــوك إن ذلــك يرجــع يف جانب 

كبري منه إىل تقلص ترعات الدول الخليجية.
وحث دول الخليج عى تقديم تعهدات سخية لعام 

2021 واإلرساع بسدادها.

وأول من أمس، قالت اإلمارات إنها ستتعهد بتقديم 
230 مليون دوالر للعام الجاري.

أطفال اليمن يتضورون جوًعا واألمم املتحدة 
تطلب مليارات لتفادي مجاعة واسعة

يانغون/ األناضول:
ميامنــار،  يف  الرشطــة  صعــدت 
ضــد  القمعيــة  حملتهــا  أمــس، 
لالنقــالب  الرافضــة  املظاهــرات 
البــالد  شــهدته  الــذي  العســكري 

مطلع فراير/ شباط الجاري.
بشــكل  األمــن  قــوات  وانتــرشت 
لخطــط  للتصــدي  مكثــف 
أكــر  يف  للتجمــع  املتظاهريــن 
يانغــون  بالبــالد؛  مدينتــني 
أخــرى،  أماكــن  ويف  ومانــدالي، 
بــرس"  "أسوشــيتد  وكالــة  بحســب 

األمريكية.
بحمــالت  األمنيــة  القــوات  وتقــوم 
يانغــون  يف  موســعة  اعتقــال 
يخــرج  حيــث  ومانــداالي، 
يوميــا  الشــوارع  إىل  املتظاهــرون 
للمطالبــة باإلفــراج عــن املستشــارة 
أونــغ ســان ســو تــيش، التــي حقــق 
حزبهــا "الرابطــة الوطنيــة مــن أجــل 
يف  ســاحقا  فــوزا  الدميقراطيــة" 
انتخابــات نوفمــر/ ترشيــن الثــاين 

املايض.
إحبــاط  األمــن  قــوات  وتحــاول 

االحتجاجــات يف مانداالي، حيث 
يف  الطــرق  عــى  حواجــز  أقيمــت 
وكثفــت  رئيســية  تقاطعــات  عــدة 
الرشطــة وجودهــا يف أماكــن تجمع 

املتظاهرين.
املــدن  مــن  العديــد  شــهدت  كــام 
والبلــدات األخرى مظاهرات كبرية 

ضد االنقالب العسكري.
وحتــى  االحتجاجــات  بدايــة  ومنــذ 
الجمعــة، قتــل 8 أشــخاص، بينهــم 
4 يف مانــداالي، فضــال عــن إصابــة 
أكــرث مــن 13 آخريــن، وفــق جمعيــة 
السياســيني  الســجناء  مســاعدة 

املستقلة.
وذكرت الجمعية يف بيان، أن 771 
شخصا إما تم اعتقالهم أو وجهت 
بحقهــم  صــدرت  أو  تهــم،  إليهــم 

أحكام فيام يتعلق باالنقالب.
والجمعــة، اتخــذت األزمــة منعطفــا 
الــدويل،  الصعيــد  عــى  خطــريا 
ميامنــار  منــدوب  أدان  حيــث 
مــو  كيــان  املتحــدة  األمــم  لــدى 
عــى  بــالده  جيــش  انقــالب  ثــون، 
العــامل  ودعــا  املنتخبــة،  الســلطة 

إىل الضغط عى الجيش من أجل 
التنازل عن السلطة.

أنــه  خطابــه،  يف  ثــون  مــو  وأعلــن 
ميثــل "حكومــة ســو تــيش املدنيــة 
الشــعب"،  قبــل  مــن  املنتخبــة 
الحكــم  ضــد  املقاومــة  ويدعــم 

العسكري.
ومطلــع فرايــر الجــاري، نفــذ قــادة 
تــاله  عســكريا  انقالبــا  بالجيــش 
الدولــة،  يف  كبــار  قــادة  اعتقــال 
مينــت،  ويــن  الرئيــس  بينهــم 

واملستشارة سو تيش.
أول  مــع  تزامنــا  االنقــالب،  ووقــع 
النــواب  ملجلــس  مقــررة  جلســة 
املنبثق عن االنتخابات الترشيعية 
انتخابــات  ثــاين  وهــي  األخــرية، 
تجري منذ انتهاء الحكم العسكري 

بالبالد عام 2011.
خرجــت  االنقــالب،  إثــر  وعــى 
يف  رافضــة  شــعبية  مظاهــرات 
اإلدارة  لتعلــن  البــالد،  عمــوم 
العســكرية فــرض األحــكام العرفيــة 
يانغــون  مبدينتــي  مناطــق   7 يف 

وماندالي. 

د حملته القمعية  األمن ُيصعِّ
ضد رافيض االنقالب يف ميامنار

بروكسل/ األناضول:
نظم مجموعة من ناشــطي األويغور، أمس، 
وقفــة احتجاجيــة أمام الســفارة الصينية يف 
للمطالبــة  بروكســل؛  البلجيكيــة  العاصمــة 
مبعرفــة مصــري أرسهــم يف إقليــم تركســتان 

الرشقية.
ورفــع املشــاركون الــذي بلــغ عددهــم 100 
"أوقفــوا  عليهــا  كتــب  الفتــات  شــخص، 
معســكرات  و"أغلقــوا  الجامعيــة"،  اإلبــادة 

االعتقال"، و"الحرية لألويغور".
وقــرأ املتظاهــرون بيانــا باللغــات الفرنســية 
فيــه،  طالبــوا  والهولنديــة،  واإلنجليزيــة 

املجتمــع الــدويل بالتدخــل لوقــف الجرائــم 
ضــد اإلنســانية التــي يتعــرض لهــا األويغــور 

من قبل حكومة الصني.
تركســتان  إقليــم  عــى  الصــني  وتســيطر 
موطــن  وهــو   ،1949 عــام  منــذ  الرشقيــة 
أقليــة األويغــور الركيــة املســلمة، وتطلــق 
"الحــدود  أي  "شــينجيانغ"،  اســم  عليــه 

الجديدة".
 30 وتشــري إحصــاءات رســمية إىل وجــود 
مليــون مســلم يف البــالد، 23 مليونــا منهــم 
من األويغور، فيام تؤكد تقارير غري رسمية 
أن أعداد املسلمني تناهز الـ 100 مليون. 

وقفة احتجاجية لناشطني أويغور
 أمام سفارة الصني يف بروكسل 
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وأنتظــر  بشــغف،  الطائــرة  أتابــع  كنــت  يوصــف  ال  "شــعور 
تلــك اللحظــة منــذ عامني بعد االنتهاء من عمل املرشوع، 
وأفكــر كيــف ســيكون شــعوري؟ أيــن ســأكون عندمــا تهبــط 
الطائرة؟"، هذا ما يتحدث به لصحيفة "فلســطني" العامل 
الفلســطيني لــؤي البســيوين )42 عاًمــا( مــن ســكان قطــاع 

ا يف والية كاليفورنيا. غزة، ويقطن حاليًّ
ولــد البســيوين يف أملانيــا، وعــاد إىل غــزة وســنه خمســة 
يف  والثانويــة  واإلعداديــة  االبتدائيــة  ليــدرس  أعــوام، 

مدارسها. 
مل يكــن هــذا اإلبــداع وليــد اللحظة، ففي ســن العارشة كان 
البســيوين مولًعــا بتفكيــك جهــاز التلفــاز وإصــاح أعطالــه، 
ويعيــد كل قطعــة فيــه إىل مكانهــا بعناية، ولعبته املفضلة 
اللعــب بأجهــزة اإلرســال وتغيريهــا، واملذيــاع، وغريها من 

اإللكرتونيات، وينادون عليه بـ"املهندس الصغري".
تخصــص  أيــدرس  حــار  العامــة  الثانويــة  أنهــى  وعندمــا 
الهندســة  قلبــه  عليــه  ميليــه  مــا  أم  الكهربائيــة  الهندســة 
الزراعيــة التــي يحبهــا؟ فعمــه كان دامًئــا يقــول له: "ال بد أن 
تدرس الهندسة الزراعية لخربتك يف هذا املجال"، ولكن 
كفــة الهندســة الكهربائيــة هــي التي رجحــت، فخاض غامر 
هــذا املشــوار يف الجامعــات األمريكيــة التــي ســافر إليهــا 

عام 1998.
البكالوريــوس توجــه لدراســة  وبعــد حصولــه عــى شــهادة 

املاجســتري يف املجــال ذاتــه لعــدم حصولــه عــى فرصــة 
عمل يف بادئ األمر، ثم تنقل للعمل مع رشكات مختلفة 
الكهربائيــة،  والســيارات  بالهواتــف املحمولــة  ذات عاقــة 
وكانت بداية بصمته يف تصميامت املحركات الكهربائية.

ويف أثنــاء عملــه مــع إحــدى الــرشكات األمريكيــة املختصة 
الطائــرات  مجــال  يف  للعمــل  انتقــل  البديلــة  بالطاقــة 
الكهربائيــة املســرية، ففتحــت لــه الطريــق للحصــول عــى 
عقــد مــع وكالــة الفضــاء األمريكيــة "ناســا" يف عــام 2013 
ليعكف هو والفريق عى تصميم طائرة "هليكوبرت" ترسو 

عى سطح املريخ.
وقــد عمــل مــع فريــق هنــديس مكــون مــن مثانية أشــخاص، 
إذ ســابقوا الزمــن لتصميــم الطائــرة قبــل موعــد الرحلــة التــي 
أعدتهــا "ناســا" إىل املريــخ، لكونهــا كانــت تنتظــر الوقــت 

يتصوره أحد، أو مجرد التخيل أنه يف يوم ما سيقرأ الناس 
اســمك مــن ضمــن الفريــق، خاصــة أن تكــون مــن غــزة، ألنــه 
حــدث نوعــي للعــامل وفلســطني، إذ ســيمكن العلــامء مــن 

دراسة طبيعة السطح دراسة دقيقة وواضحة".
وقــد حصــل عــى جائــزة النجــاح، لتمكنــه مــن عمــل دراســة 

كيفية الطريان عى كوكب املريخ.
صــويت  تســجيل  أول  املــايض  االثنــني  "ناســا"  وكشــفت 
مــن املريــخ وثقتــه مركبــة "برســفرينس"، إضافــة إىل مقطــع 
فيديــو يظهــر هبــوط املركبــة عــى ســطح الكوكــب األحمر، 
وقطعــت املركبــة املســافة بــني األرض واملريخ عى مدى 
"إنجينيويتــي"،  الصغــرية  املروحيــة  برفقــة  أشــهر،  ســبعة 

التي ستسهل مهام استكشاف الكوكب.
املروحيــة  تحليــق  عمليــة  تســتغرق  أن  املخطــط  ومــن 

الــذي يكــون فيــه املريــخ قريًبــا مــن األرض، وكان املســئول 
عــن الهندســة الكهربائيــة يف الفريــق الخارجــي، ومصمــم 
نظــام الدفــع الكهربــايئ كاملوتــور وأنظمــة التحكــم، وهــذا 
العمــل مل يكــن يف يــوم وليلــة بــل عى مراحل متقطعة من 

ثاثة إىل أربع أعوام، ثم تاها عامان آخران.
ويضيف البسيوين بصوت واثق: "ألكن واضًحا، فقد كان 
لــدي طمــوح أن أعمــل مــع وكالــة ناســا، خاصــة بعدما ســبق 
يل العمــل مــع رشكــة خاصــة لتصميــم طائــرات الهليكوبــرت، 
ولكــن هــديف األســمى مــن ذلــك كلــه الســعي إىل تحســني 
يف  تفيدهــم  التــي  البديلــة  والطاقــات  البرشيــة،  وضــع 

املستقبل". 
ويحــاول أن يصــف شــعوره بكونــه ضمــن الفريــق املصمــم 
ألول طائــرة ترســو عــى ســطح كوكــب آخــر: "هــو شــعور ال 

املرافقة للمركبة يف سامء املريخ 10 أيام.
تحديات

هنــاك تحديــات واجهتــه لكونــه مغرتًبــا، ولكــن هــذا دفعــه 
بداياتــه الختــاف  ذاتــه، خاصــة يف  إلثبــات  أكــر  للعمــل 
اللغــة وطبيعــة املــكان، إىل جانــب األثــر النفــي الناجــم 
إبــان  الضغــط  وحالــة  مــدة طويلــة،  األهــل  عــن  البعــد  يف 
نشــوب عدوان عى غزة، ومع ذلك يجاهد نفســه حتى ال 

يخذل أهله الذين يتحملون األعباء املالية وغريها.
إلكرتونيــات  فلديــه  بعملــه،  فخــره  عــن  البســيوين  ويعــرب 
يف املريــخ، وســيعمل عــى تحســني الحيــاة عــى ســطح 
وطموحــه  هنــديس،  جانــب  مــن  يســتطيع  كيفــام  األرض 
يف املرحلــة املقبلــة افتتــاح رشكــة خاصــة مبجــال الطــريان 

والسيارات الكهربائية بالفضاء.
ويتابــع: "أن تعمــل يف الفضــاء هو يشء رائع، ولكن أحياًنا 
أفكــر هــل بالفعــل أن هــذه التجــارب ســتخدم البرشيــة أم 
ســتكون طاقــة مهــدرة دون أن تفيــد الكــرة األرضيــة، ولكــن 
وشــخصيتي  تفكــريي  يف  وأثــر  تعلمتــه  الــذي  الــيء 
الدهشــة التــي تتملكنــي تجــاه خلــق الكــون؛ فنحــن نعيــش 
عــى الكوكــب األريض الــذي يعــد جنــة مقارنــة بالكواكــب 
األخــرى، بســبب املميــزات املوجــودة فيــه املفقــودة يف 

الكواكب األخرى".
التــي  األرض  يحــرتم  يجعلــه  ذلــك  أن  البســيوين  ويوضــح 
يقــف عليهــا، حيــث الجــو واعتدال املناخ حتى يف أقىص 
بقاعهــا مقارنــة بالكواكــب األخــرى، ويجعلــك تحمــد اللــه 

أنك موجود عى كوكب األرض.
الصــرب، وكل يشء  العمــل علمــه  أن هــذا  ا  وال يخفــي رسًّ
الســلم،  درجــات  تدريًجــا كصعــود  عليــه  الحصــول  ميكــن 
كنــت  إذا  إال  عليــه  الطــريان  ميكــن  "فــا  مازًحــا:  ويقــول 

الهليكوبرت". 
وال يألــو جهــًدا يف خدمــة بلــده مبختلــف الطــرق، ويحــاول 
املجــال  يف  املبتدئــني  -خاصــة  لشــعبه  ثقــة  يعطــي  أن 
ضبابيــة  رغــم  والنجــاح  التميــز  طريــق  بإضــاءة  الهنــديس- 
املستقبل، فهذا يعني أن هناك إمكانات للبناء والتطوير.

ويوجه رســالة ليشــجع الناس أن يحملوا األمل يف قلوبهم 
واإلميــان بفكرتهــم، ويحاولــوا أن يســريوا عى الطريق التي 

يحبون دون فقدان لألمل؛ فا يشء مستحيل.

يف  والحيويــة  النشــاط  حملــت  باألمــل  مفعمــة  أجــواء 
الظــروف  كل  مــن  الرغــم  عــى  واالجتهــاد  للتفــوق  العــزم 
التــي أحاطــت بهــن من جراء جائحــة كورونا وانقطاع التيار 
الكهربــايئ بســبب الحصــار الــذي كان عائًقــا يف كثــري من 

األوقات للتواصل عرب الفصول االفرتاضية.
للبنــات  الثانويــة  الريــس  بشــري  مدرســة  دخــول  ومبجــرد 
مبدينــة غــزة تبــدو الــروح الجميلــة جليــًة يف انبعاثهــا مــن 
طالباتهــا ومنهــن ســارة مهــدي، بعــد أن تــألألت جدرانهــا 
بالزينة وعبارات الرتحيب يف استقبال الفصل الجديد.

عامــات الفــرح ارتســمت عــى محيــا الطالبــة ســارة وهــي 
تــوزع القهــوة العربيــة عــى زمياتهــا، يف اســتقبالها اليوم 
"ســعاديت  "فلســطني":  لصحيفــة  قائلــًة  للفصــل،  األول 
للــه عــدت إىل مقاعــد الدراســة،  اليــوم غامــرة، فالحمــد 
م النتائــج  لقــد اشــتقت لهــا كثــرًيا ويــزداد الفــرح بعــد تســلُّ
الفصــل  عــن  عاليــة  درجــات  عــى  والحصــول  املدرســية 

املايض".
بارتــداء  الفــرح  هــذا  عــن  تعــرب  وهــي  كلامتهــا  وانهمــرت 
الثــوب الفاحــي احتفــاء بيــوم االســتقبال والفــرح للفصل 

الجديد.
كذلــك زميلتهــا رميــا منصــور التي شــاركتها ارتــداء الثوب 
الفاحــي، وتوزيــع الحلــوى عــى املدرســات وزمياتهــا، 
تــرى يف حديــث مــع صحيفــة "فلســطني"، أنه ال ميكن أن 

يحل التعليم اإللكرتوين مكان الوجاهي.
يف  املبــارش  التعليــم  أهميــة  مبــدى  شــعرت  "اآلن 

املدرســة، خاصــة أن التعليــم يتخللــه أجــواء مــن املــرح، 
والتفاعــل الــذي مينحنــي مزيــًدا مــن التفــوق والنشــاط"، 

تقول رميا.
"كأنها يوم عيد"

القائــم بأعــامل مديــر املدرســة نهــى أبــو العــا، تعــرب عــن 
فرحتها ببداية الفصل الدرايس بهذه األجواء التي تعطي 

إرشاقة جميلة للعملية التعليمية.
ويف حديثها مع صحيفة "فلسطني"، تقول: األجواء كأنها 
يوم عيد إذ وزعت الطالبات القهوة والحلوى خاصة أنهن 
حصلن عى شهادتهن، وتسلمن كتب الفصل الجديد.

وهذا املشهد كان مواكًبا للحرص الشديد يف املحافظة 
عــى إجــراءات الســامة إذ تشــري إىل أنــه تــم العمــل عــى 
وارتــداء  التباعــد،  إجــراءات  وتحقيــق  املدرســة،  تعقيــم 
وتقســيم  املعقــامت،  تواجــد  عــى  والتأكيــد  الكاممــة، 
دوام الطالبــات ملرحلتــني، بحيــث تكــون كل مرحلــة لهــا 
دوام ثاثــة أيــام وجاهــي، واأليــام األخــرى عــرب الصفــوف 

االفرتاضية.
جــراء  مــن  األول  بالفصــل  أحاطــت  التــي  الظــروف  وكل 
جائحة كورونا جعلت العملية التعليمية تكتســب الخربة 
بالتعامــل معهــا يف الفصــل الثــاين، إذ تقــول: "هــذا العــام 
مواصلــة  عــى  املســتطاع  بقــدر  ونعمــل  اســتثنايئ  هــو 
العمليــة التعليميــة، وفــق أي ظــرف مــع األخــذ باإلجــراءات 

الصحية".
وتتابــع القائــم بأعــامل مديــر املدرســة: "الفصــل الســابق 

وحــل  الطالبــات  تدريــب  عــى  عملــت  أنهــا  وتذكــر 
الصفــوف  عــرب  التواصــل  بعمليــة  املتعلقــة  مشــكاتهن 

االفرتاضية.
وعنــد الحديــث عــن الــدوام الــدرايس ال بــد مــن حضــور 
منســقة الصحــة املدرســية ومدرســة مــادة الكيميــاء نهــى 
حلــس التــي تقــول لصحيفــة "فلســطني": "اســتقبلنا هــذا 
الفصــل بأجــواء مــن الفــرح حتــى تتهيــأ الطالبات للدراســة 
واالجتهــاد، وعملــت عــى تقديــم النصائــح واإلرشــادات 
الصحيــة والحفــاظ عــى التباعــد بــني الطالبــات وتنبيههن 
عــى ارتــداء الكاممــات وإجــراءات الســامة التــي أوصــت 

بها وزارة الصحة".

أدرك الجميــع أنــه مــن املحــال أن يكــون هنــاك بديــل عــن 
املعلــم فهــو الرقــم واحد يف العملية التعليمية، فالتعليم 
ا، ولكــن حاولنــا التعويــض بالصفــوف  الوجاهــي مهــم جــدًّ
االفرتاضيــة عــى الرغــم مــن العراقيــل بهــذا األمــر املتمثلة 

بقطع الكهرباء وغريها من جراء الحصار".
وتوضــح أن وزارة الرتبيــة والتعليــم يف غــزة عملــت عــى 
الصفــوف  مــع  التعامــل  يف  التعليمــي  الــكادر  تطويــر 
االفرتاضيــة، واملدرســة اســتكملت هــذا التطويــر عرب رفع 
الطالبــات يف  وتعليــم  التدريســية،  للهيئــة  أكــر  الكفــاءة 
التفاعــل مــع الصفوف االفرتاضية، وحل املشــكات التي 

تعرقل ذلك قدر اإلمكان.

وتعــرب عــن رضاهــا عــن "التجاوب الكبري من الطالبات يف 
العــودة  القويــة يف  والرغبــة  الســامة،  بإجــراءات  األخــذ 
للدراسة بعزمية كبرية، األمر الذي يجعلهن يعملن عى 

األخذ بالحيطة قدر املستطاع".
ليعلــن  الجميلــة رن جــرس املدرســة  بعــد هــذه األجــواء 
الوقــت  يف  وأعلــن  الفصــل،  لهــذا  األول  اليــوم  انتهــاء 
والعــودة مجــدًدا ملقاعــد  العــزم واالجتهــاد،  زيــادة  ذاتــه 

ومواجهــة  الدراســة، 
الظــروف  كل 
املســرية  الســتكامل 

التعليمية.

يعمل مع وكالة "ناسا"     
بعد "هليكوبتر المريخ".. هذا طموح ابن غزة "البسيوني" في الفضاء

بـ"الحلوى والكمامة واالجتهاد" طالبات غزة يستقبلن الفصل الدراسي

واشنطن-غزة/ هدى الدلو:
من كوكب المريخ كان البث الحي والمباشر، جلس قبالة 
الشاشة يشاهد ما تصوره المركبة "بيرسفيرنس"، التي 
أرسلت برفقة طائرة "هليكوبتر"، متابًعا بصمت وقلب 
ضاحــك، إنــه الحلم الذي تحــول إلى حقيقــة بعد أعوام 
مــن العمــل، فقد أفســدت أزمة كورونــا فرحته وفرحة 
فريقــه بمشــاهدة جماعيــة فــي احتفــال بهــذا اإلنجاز، 

ولكنها فرضت مشاهدة فردية.

غزة/ ريما عبد القادر:
بالحلــوى والقهــوة العربيــة والزينــة والثــوب الفالحي، اســتقبلت طالبات غزة 
الفصــل الدراســي الجديــد بعــد أن ســمعن تــالوة القــرآن وأديــن تحيــة العلــم 
الفلسطيني في اإلذاعة المدرسية  للطابور الصباحي، وقد عانقت مالمحهن 

السعادة الغامرة التي لم تستِطع الكمامة إخفاءها.
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غزة/ مؤمن الكحلوت:
حصل البطل الفلسطيني أحمد حرارة عىل حزام العرب 
ملحرتيف املالكمة بوزن ٦٧ كجم, بعد فوزه يف منازلته 
ضــد منافســه املــري أحمــد الهنــدي يف البطولــة التــي 

أقيمت بجمهورية مر العربية.
العــام  نهايــة  الشــجاعية،  وحــي  غــزة  ابــن  حــرارة  وفــاز 
املــايض بســت مباريــات متتاليــة بالرضبــة القاضية، وتم 
تصنيفــه كأفضــل مالكــم يف الجمعيــة املرية مبالكمة 

املحرتفني.
وهنــأ عبدالســالم هنيــة مســاعد األمــني العــام للمجلــس 

املحافل الدولية.
وبدأ حرارة مبامرسة لعبة املالكمة عام 2010، وتعرض 
اإلرسائيليــة  الحــرب  يف  كيل  بشــكل  للتدمــر  منزلــه 
األخــرة عــىل غــزة عــام 2014 ، إال أنــه أرص عىل مواصلة 

التدريب لتحقيق إنجاز ُمرشف للرياضة الفلسطينية.
السرة الذاتية

• بــدأ مامرســة املالكمــة يف نــادي غــزة الريــايض عــام 
2010

• شــارك مــع منتخــب فلســطني يف عــدة بطــوالت دوليــة 
وقارية آخرها يف 2019

األعــىل للشــباب والرياضــة ، البطــل حــرارة عــىل اإلنجــاز 
الــذي حققــه, ُمشــيدًا بــإرصاره عــىل تحقيــق اإلنجــاز رغــم 
الظروف الصعبة وتصميمه عىل الفوز  بهذا اللقب, يف 
إنجــاز جديــد يضــاف إىل ســجل الرياضــة الفلســطينية، 
متمنيًا له التوفيق يف مســرته التعليمية إلكامل شــهادة 

الدكتوراة.
الهاتفيــة  باملكاملــة  ســعادته  عــن  حــرارة،  عــر  وبــدوره 
التــي تلقاهــا مــن هنيــة وتقديــم التهنئــة لــه عــىل اإلنجــاز 
واالجتهــاد  العمــل  مواصلــة  عــىل  مؤكــدًا  الفلســطيني، 
جميــع  يف  يرفــرف  الفلســطيني  العلــم  يبقــى  أن  حتــى 

الســادس"  "محمــد  امللــك  بطولــة  برونزيــة  حصــد   •
الدولية يف املغرب 2014

• أول فلســطني يحــرتف املالكمــة يف جمهوريــة مــر 
العربية 2019

• خاض العديد من اللقاءات عىل املستوى االحرتايف 
وفاز بها جميعا

• أول مالكم فلســطيني ينافس عىل لقب دويل "حزام 
العرب"

بجامعــة  الرياضيــة  الرتبيــة  كليــة  يف  دكتــوراة  باحــث   •
"حلوان" يف مر

و2017  بالصــني   2016 آســيا  بطولتــي  يف  شــارك   •
بأوزبكستان

• ظهر يف بطولة العامل بروسيا عام 2019.
• يسعى لتمثيل فلسطني يف أوملبياد "طوكيو 2021"

املــدرب  مبســاعد  املالكمــة  يف  موهبتــه  تفّجــرت   •
املري البطل محمد هيكل

• لعــب رياضــة "الكونــغ فــو" و"الننشــاكو" وكان ضمــن 
املنتخب عام 2009

• والــده كان العبــا يف نــادي اتحــاد الشــجاعية وشــقيقه 
زاهر مارس "الكونغ فو"

المالكم أحمد حرارة
يتزنر بحزام بطولة العرب للمحترفين في القاهرة

الرجوب ُيعلن قائمته المرشحة 
النتخابات اللجنة األولمبية

غزة/ مؤمن الكحلوت:
التابعــة  واالنتخابــات  للحوكمــة  العليــا  اللجنــة  كشــفت 
للجنــة األوملبيــة النقــاب، عــن قامئــة امُلرشــحني لخوض 

انتخابات اللجنة األوملبية لدورة 2021-2025.
جريــل  اللــواء  برئاســة  مرشــحًا   )16( القامئــة  وضمــت 
املجــدالوي  أســعد  الدكتــور  ونائبيــه  الرجــوب، 
واملهنــدس حســن شــعث, باإلضافــة للمهنــدس بــري 
ســلمودي, ومعاويــة القواســمي، وعبــد املجيــد ملحــم، 
وبشــار املري، ورامي حســام الدين، والدكتور بري 
الغنــي،  عبــد  وغســان  الغربيــة(،  )الضفــة  ســلمودي 

والدكتــور نــزار طالــب )الشــتات(، وعبــد الســالم هنيــة، 
)غــزة(،  الســعدوين  وجميــل  الواديــة،  خالــد  والدكتــور 
الغاليينــي  منــى  الغولــة،  أمــاين  لــويص،  جورجيــت 

)املرأة(.
وأعلنــت اللجنــة عــن فتــح بــاب االنســحاب والطعون يوم 
28 من شهر فراير الجاري وحتى يوم 2 من شهر مارس 
الشــهر  نفــس  مــن   5 يــوم  تحديــد  جانــب  إىل  القــادم، 
موعــدًا لنــرش القامئــة النهائيــة للمرشــحني، فيــام ســيتم 
واملفوضــني  العموميــة  الجمعيــة  أعضــاء  عــن  الكشــف 

باملشاركة يف العملية االنتخابية خالل وقت الحق.

غزة / مؤمن الكحلوت:
رفــض مجلــس إدارة نــادي خدمــات املغــازي االســتقالة التــي تقــدم بهــا مــدرب فريق 
كــرة القــدم تامــر أبــو ظاهــر, عقــب الخســارة األخــرة التــي ُمنــي فيهــا أمــام األقــى 
غــزة  ألنديــة  األوىل  الدرجــة  دوري  لبطولــة  السادســة  الجولــة  نظيفــني يف  بهدفــني 

ملوسم 2020-2021.
أن  مؤكــدًا  القادمــة,  الفــرتة  خــالل  واإلداري  الفنــي  بالجهــاز  ثقتــه  املجلــس  وجــدد 
الفريــق ســيخرج مــن الكبــوة التــي ميــر بهــا, وذلــك بعزميــة الالعبــني والتفــاف كــوادر 

النادي حول الفريق.
وقاد أبو ظاهر تدريب الفريق أمس, استعدادًا ملباراة الفريق القادمة أمام شباب 

الزوايدة, حيث يأمل بأن يحقق الفريق الفوز للخروج من املأزق.
ويحتــل فريــق خدمــات املغــازي املركــز الحادي عرش وقبل األخر برصيد "4" نقاط 

فقط, من فوز واحد وتعادل فيام تكبد الفريق "4" هزائم خالل "6" جوالت.

اتحاد الكرة يوقف أبو زيد سنة خدمات المغازي يرفض استقالة مدربه أبو ظاهر
ميالدية ومدربين في األولى والثانية

غزة/ عالء شاميل: 
صــادق اتحــاد كــرة القدم عىل قرارات لجنة االنضباط 
بطولــة  مــن  املاضيــة  الجولــة  نهايــة  بعــد  االتحــاد  يف 
شــهدت  التــي  والثانيــة  األوىل  الدرجتــني  دوري 

أحداث اعتداءات واضحة. 
وقــرر اتحــاد الكــرة إيقــاف العــب االســتقالل إبراهيــم 
عبــد أبــو زيــد ســنة ميالديــة كاملــة، فيــام قــرر يقــاف 
رســميتني  ملباراتــني  النمــس  طلعــت  الكــرة  مديــر 

متتاليتني. 
وقــررت لجنــة االنضبــاط إيقاف مدرب حراس املرمى 
نــادي أهــيل النصــرات عــامد أ]و عبيــدة مبــاراة  يف 
إيقــاف  قــرر  فيــام  الطــرد،  لعقوبــة  باإلضافــة  رســمية 
رســمية  مبــاراة  نصــار  محمــد  الفريــق  مرمــى  حــارس 

باإلضافة لعقوبة الطرد. 
ويف الدرجــة األوىل أوقــف اتحــاد الكــرة املدير الفني 
لنادي مناء بسام أبو الصادق مباراة رسمية واحدة. 

ق على قرارات لجنة االنضباط صدَّ
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األهلي يتربع على القمة مؤقتًا بانتظار العودة لمكانه الطبيعيالهدف األول ما شفته .. يا عيني على الهدف الثاني

األهلياألقصى  01

غزة/ مؤمن الكحلوت: 
فــاز األهــي عــى ُمضيفــه األقــى بهــدف 
بينهــا  جــرت  التــي  املبــاراة  يف  نظيــف, 
عــر أمــس عــى ملعــب الشــهيد محمــد 
يف  وذلــك  الوســطى،  باملنطقــة  الــدرة 
مــن  الســابعة  الجولــة  منافســات  افتتــاح 

دوري الدرجة األويل.
جــدول  قمــة  عــى  األهــي  فريــق  وتربــع 
بفــارق  نقطــة   "14" برصيــد  الرتتيــب 
األهــداف عــن غــزة الريــايض ولــكل منهــا 
14 نقطة, فيا تجمد رصيد األقى عند 

"6" نقاط يف املركز السابع.
تفاصيل المباراة
الشوط األول

فرض فريق األقى أفضليته يف الربع األول 
مــن اللقــاء, وســنحت لــه فرصــة ســهلة عندمــا 
وضعهــا  عرضيــة  لكــرة  الهــور  طــارق  ارتقــي 
برأســه خارج الشــباك عند الدقيقة العارشة, 
وعــى عكــس مجريــات اللقــاء اســتغل فريــق 
األهــي أول فرصــة لــه وســجل الهــدف األول 
عرب الالعب ســليان الســكايف من تسديدة 
متقنــة ســكنت الشــباك عنــد الدقيقــة "16" 

من زمن اللقاء.
وتعديــل  للمبــاراة  العــودة  األقــى  حــاول 
يف  األخــرة,  للمســة  افتقــد  لكنــه  النتيجــة 
حــن اعتمــد األهــي عــى خــربة العبيــه يف 
التحكــم مبجريــات اللقاء وتعزيز النتيجة عرب 
املرتــدات, التــي كادت أن تتحقــق لوال رعونة 
حاتــم نصــار الــذي فشــل يف ترجمــة عرضيــة 
الكــرة  ووضــع  لهــدف,  صالــح  حــادة  زميلــه 

برأسه خارج املرمى الخايل.
الشوط الثاني

يف الشوط الثاين, ضغط فريق األقى بكل 

ثقله بهدف تعديل النتيجة فيا حاول فريق 
واالعتــاد  الكــرة  عــى  االســتحواذ  األهــي 
عــى املرتــدات, التي مل يســتغلها مهاجموه 
ومل ُتشــكل أي خطــورة عــى مرمى املنافس, 
فيــا تكــرت جميــع محــاوالت األقــى أمام 
مدافعــي األهــي والحــارس املتألــق إيــاد أبــو 
دياب الذي أفشل جميع هجات امُلضيف.

خطــورة  تشــكيل  الثــاين  الشــوط  يشــهد  ومل 
محــاوالت  مــع  املرميــن,  عــى  حقيقيــة 
إيل  ُترتجــم  مل  الفريقــن  لــكال  ُمتعــددة 

أهداف.

دوري المحترفين
شباب الخليل يكتسح الثقافي بخماسية 

والمكبر يقلب تأخره أمام الظاهرية
غزة / وائل الحلبي:

واصل شــباب الخليل االبتعاد بصدارة ترتيب دوري املحرتفن يف 
الضفــة الغربيــة، بفــوز كاســح عــى ثقــايف طولكــرم يف ختــام الجولــة 
السادســة عــر، وعــزز جبــل املكــرب مــن حظوظــه باملنافســة بفــوزه 
املثــر أمــام الظاهريــة، وفــرض البــرة تعــاداًل مثرًا عــى ضيفه أهي 

الخليل.
املتصدر شــباب الخليل وســع الفارق بينه وبن أقرب مالحقيه إىل 
خمسة نقاط، بعد فوزه الكاسح عى ثقايف طولكرم بخمسة أهداف 
دون مقابل، يف املباراة التي جرت بينها عى ملعب دورا، لرفع 
الشــباب رصيــده إىل 37 نقطــة يف املركــز األول، وتعقــدت مهمــة 
الثقــايف بعدمــا توقــف رصيــده عنــد 10 نقــاط يف املركــز الحــادي 

عر وقبل األخر.
خاســية العميــد الخليــي تنــاوب عــى تســجيلها كاًل مــن: خلــدون 
الحلــان )6( ويــزن العويــوي )14( وتامــر صيــام )16( وهيثــم ذيــب 

)58( وإياد أبو غرقود )93(.

بــدوره عــزز جبــل املكــرب حظوظــه يف املنافســة بعدمــا قلــب تأخــره 

أمــام الظاهريــة إىل فــوز مثــر بأربعــة أهــداف مقابــل ثالثــة، يف لقــاء 
جمع الفريقن عى ســتاد الشــهيد فيصل الحســيني، لرفع املكرب 
رصيــده إىل 31 نقطــة يف املركــز الثالــث وتجمــد رصيــد الظاهريــة 

عند 20 نقطة.
هدفــن  القنــرب  وشــهاب   )29( نفــاع  أمــر  املكــرب  أهــداف  ســجل 
)34+50( وسامر حجازي )81(، وأهدر محمد عويسات ركلة جزاء 

للمكــرب، وســجل أهــداف الظاهريــة محمــد فــودي )16( أحمــد ماهــر 
هدفن )31+66 ركلة جزاء(.

البرة أحبط مساعي ضيفه أهي الخليل للعودة لسكة االنتصارات 
وأجــربه عــى التعــادل اإليجــايب بهدف لكل منها، يف املباراة التي 
أقيمــت عــى ســتاد الشــهيد فيصــل الحســيني، لرفــع البــرة رصيده 
إىل 23 نقطــة يف املركــز الســادس، وبقــي أهــي الخليــل يف املركــز 

العارش برصيد 16 نقطة.
إيــاد األعســم تقــدم ألهــي الخليــل يف الدقيقــة )61( لكــن الفريــق 
مل يفلــح يف الحفــاظ عــى هــذا التقــدم، بعدمــا متكــن عنــان ذيــب 

من تعديل النتيجة للبرة يف الوقت القاتل من عمر اللقاء )98(.

غزة / وائل الحلبي:
االحــرتاف  ودوري  املحرتفــن  دوري  أنديــة  تســلمت 
الجزيئ، أمس، املنحة الرئاسية التي تم اإلعالن عنها 
يــوم  مــن خــالل املجلــس األعــى للشــباب والرياضــة 
الثالثــاء املــايض، بعــد إنهــاء كافــة اإلجــراءات لرفهــا 

لألندية.
بعــد  املاليــة  للمنحــة  الضفــة  أنديــة  اســتالم  وجــاء 
املطالبــات العديــد بــرورة رصفهــا يف ظــل مــا متــر به 

العديد من أزمات مالية.
غــزة  ألنديــة  املنحــة  رصف  يتــم  أن  املقــرر  مــن  وكان 
برفقــة أنديــة الضفــة إال أن التأخــر يف بعــض اإلجراءات 
تســبب يف تأجيــل رصفهــا ألنديــة غــزة إىل بداية شــهر 

مارس القادم.
ألــف   75 مبلــغ  املحرتفــن  دوري  أنديــة  وتســلمت 
التــي  املنحــة  قيمــة  وهــي  نــادي،  لــكل  أمريــي  دوالر 
منــذ  الغربيــة  الضفــة  يف  األنديــة  عــى  توزيعهــا  يتــم 

عــام 2015، حيــث مل يتــم رصفهــا يف العــام املــايض 
بسبب األزمة املالية التي مرت السلطة الفلسطينية.

وعى الرغم من مطالب أندية غزة مبساواتها بنظرائها 
يف الضفــة الغربيــة، إال أن القيمــة الســابقة للمنحــة مل 
تتغــر، حيــث ســتحصل أنديــة الدرجــة املمتــازة عــى 
مبلــغ 25 ألــف دوالر، وأنديــة الدرجــة األوىل مبلــغ 15 
ألــف دوالر، وخمســة آالف دوالر لفــرق الدرجة الثانية، 

وثالثة آالف دوالر ألندية الدرجة الثالثة.

أندية دوري المحترفين تتستلم 
المنحة المالية بقيمة 75 ألف دوالر

غزة / مؤمن الكحلوت:
اكتســح فريــق نــادي شــباب جباليــا نظــره اتحاد بيــت حانون بثالثة أشــواط نظيفة، يف اللقاء 
الذي جمعها  عى صالة الشــهيد ســعد صايل مبدينة غزة، ضمن مباريات الجولة األويل 

من املجموعة الثانية  لدوري كرة الطائرة.
وجاءت نتائج األشواط عى النحو التايل ) ٢٥_ ١٥(، )٢٨_٢٦(، )٢٥_٢١(.

ويف املبــاراة الثانيــة وعــى ذات امللعــب، فــاز فريــق منــاء عــى نظــره الوفــاق بثالثة أشــواط 
مقابل شوط واحد.

وجاءت نتائج األشواط عى النحو التايل، ) ٢٥-١٥(، )١٥-٢٥(، )٢٥-٢٣(،)٢٥-٢١(

فوزان لشباب جباليا ونماء 
بدوري كرة الطائرة

بطاقة المباراة:
• الجولة )7(

• امللعب: محمد الدرة
• التاريخ: 27/2/2021

• الفريقان: األقى x األهي
• النتيجة: )0-1(

• العقوبات:
• بطاقة صفراء: )3(

- األقى: حازم الهمص )60(  محمد 
أبو شعيب )60(.

- األهي: حاتم نصار )63(  فارس 
عوض )68( سليان السكايف )78(.

- طاقم الحكام واملراقبن
- حكم ساحة: هالل شبات

- مساعد أول: محمد اليازجي
- مساعد ثاٍن: محمد الزعانن

- حكم رابع: محمد النربيص
- مراقب املباراة: فريد الربيم

- ُمقيم الُحكام: عصام بشر

- قائد الفريق: حسام وادي
- مدرب الفريق: محمود المزين

- قائد الفريق: صادق لولو
- مدرب الفريق: نبيل صيدم

علي الحواجري, 
ميمنة الناجي, 

بهاء أحمد , 
عز الدين العرور, 

حازم الهمص,
 محمد أبو شعيب) إسماعيل أبو جراد83(,

 حسن جودة, 
محمد الغول ) عبد الحميد الحج67(, 

مهند مصلح)محمود أبو خصيوان70(,, 
محمد جودة) عبدالله إسماعيل 70(,, 

طارق الهور.

األقصى:

إياد أبو دياب, 
هيثم الشريف, 

أحمد مهنا, 
فارس عوض,

 أحمد أبو  العطا,
 سليمان السكافي

 سعيد المصري, 
حمادة صالح)إسماعيل أبو نادي 83(, 
محمد إسليم )مصطفي الداعور83(,

أدهم المقادمة)محمد شبير46(,
حاتم نصار)عامر الشريف63(.

األهلي:

* تشكيلة الفريقين:
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الشجاعية ُيزين ُسفرته بثالث تفاحات ويوقف نزيف النقاطالهدف األول ما شفته .. يا عيني على الهدف الثاني بطاقة المباراة:

التفاحالشجاعية  31

غزة/ عالء شاميل: 
التفــاح  عــى  مهــاًم  انتصــارًا  الشــجاعية  حقــق 
بثالثيــة مقابــل هــدف يف املبــاراة التــي جمعت 
يف  الريمــوك،  ملعــب  عــى  أمــس،  الفريقــن، 
افتتــاح منافســات الجولــة الســابعة مــن الــدوري 

املمتاز. 
ســجل ثالثية الشــجاعية، محمود ســلمي )16(، 
هــدف  ســجل  فيــام   ،)75+81( عطيــة  وعــالء 
الشــجاعية  لريفــع   ،)30( لولــو  يوســف  التفــاح، 
رصيــده إىل )11( نقطــة يف املركــز الرابــع، فيــام 
تجمــد رصيــد التفــاح عنــد )5( نقــاط، يف املركز 

العارش. 
تفاصيل المباراة
الشوط األول

بداية املباراة كانت مبحاوالت هجومية للتفاح 
استطاع الشجاعية امتصاص االندفاع الهجومي 
أن  دون  الفــرص  بعــض  يف  ظهــر  الــذي  للتفــاح 
الــذي  الشــجاعية  مرمــى  عــى  الخطــورة  تحمــل 
عاود انتشــاره الصحيح وبدأ يظهر يف محاوالت 

هجومية وسيطرة عى الكرة. 
الســيطرة اإليجابية أعطت األفضلية للشــجاعية 
بعدمــا نجــح محمــود ســلمي يف اقتنــاص هــدف 
مــن خــارج  قويــة مقوســة  مــن تســديدة  التقــدم 
منطقة الجزاء استقرت يف أعى الزاوية اليمنى 

ملرمى التفاح )16(.
دفاعــات  يف  املســاحات  بعــض  وظهــرت 
يحــاول  التفــاح  جعلــت  التــي  الشــجاعية 
اســتغاللها عــن طريــق الكــرات الســاقطة والتــي 

حرارة كرة قوية مرت بجوار مرمى التفاح. 
وكاد التفاح أن يتقدم بالنتيجة من محاولة بالل 

النمنم ايل أنقذها الحارس أ؛مد الجرو. 
وأعاد عالء عطية التفوق لكفة الشجاعية بعدما 
مبــارشة  حــرة  ركلــة  مــن  الثــاين  الهــدف  ســجل 
بعدهــا  ليكمــل   ،)75( وإتقــان  بقــوة  ســددها 
التفاح املباراة منقوص العدد بعد طرد خميس 
حمــودة البطاقــة الصفــراء الثانيــة التــي تحولــت 

اســتغل يوســف لولــو إحداهــا لتعديــل النتيجــة 
الشــجاعية  يعــاود  أن  قبــل   ،)30( للتفــاح 
محــاوالت اســتعادة التقــدم دون فائــدة لينتهــي 

الشوط األول بالتعادل بهدف ملثله. 
الشوط الثاني

البدايــة كانــت هجوميــة للشــجاعية مبحــاوالت 
متعــددة الســتعادة التقــدم ومحاولــة تفــادي أي 
نزيــف للنقــاط وتعرثات جديدة، وســدد موىس 

لحمراء.
العرعــري  عمــر  وتحــركات  صحــوة  وســاعدت 
النتيجــة بعدمــا  لتعزيــز  الشــجاعية  يف املبــاراة 
حصــل عــى ركلــة جزاء نفذها عالء عطية بنجاح 
آمــال  عــى  ويقــي   ،)81( النتيجــة  ليضاعــف 
التفــاح بــأي عــودة وينجــح الشــجاعية يف خطــف 
جــدول  عــى  والتقــدم  كاملــة  املبــاراة  نقــاط 

الرتتيب. 
- قائد الفريق: حسام وادي

- مدرب الفريق: محمود المزين
- قائد الفريق: صادق لولو

- مدرب الفريق: نبيل صيدم

أحمد الجرو
محمد مريش
حسام وادي 
خيري مهدي 

مصطفى جندية
وسيم فرج )محمد فواز جندية 90(

موسى حرارة )أحمد الزق 85(
محمود سلمي )مصعب مشتهى 85(
عمر العرعير )محمد صائب جندية 90(

عالء عطية )أحمد عابد 90(
سالم وادي

الشجاعية

عبد الباري بدوان
صادق لولو 

أنيس البحطيطي 
أحمد السبع

خميس حمودة
بالل النمنم

حسن مرزوق
حربي السويركي

يوسف لولو
رامي البيوك )محمد المشوخي 55(
سامح عويضة )طارق الشرفا 80(

التفاح

الجولة: )7(
النتيجة: )3×1(

امللعب: الريموك
التاريخ: 27/2/2021

الفريقان: الشجاعية × التفاح
أصحاب األهداف:

الشجاعية : محمود سلمي )16(، 
وعالء عطية )75+81(

التفاح : يوسف لولو )30(
العقوبات:

بطاقة صفراء: )3(
الشجاعية: وسيم فرج

التفاح: يوسف لولو، حريب 
السويريك

بطاقة حمراء:  )1(
الشجاعية : ال يوجد

التفاح: خميس حمودة
طاقم الُحكام واملراقبن:
حكم ساحة: فايز عمران

حكم مساعد أول: محمد خطاب
حكم مساعد ثان: نادر أبو هجرس

حكم رابع: عاهد املرصي
مراقب املباراة: أمين املغاري

ُمقيم الُحكام: أرشف زملط

* تشكيلة الفريقين:

دوري غزة الممتاز 2021

اتحاد بيت حانون يجتاز الجالء وُيحقق الفوز الثاني على التواليالهدف األول ما شفته .. يا عيني على الهدف الثاني

الجالءاتحاد بيت حانون  32

غزة/ وائل الحلبي: 
نجــح فريــق اتحــاد بيــت حانــون يف اجتيــاز عقبــة 
أهــداف  بثالثــة  صعــب  بفــوز  الجــالء،  ضيفــه 
جمعتهــام  التــي  املبــاراة  يف  هدفــن،  مقابــل 
افتتــاح  يف  حانــون،  بيــت  ملعــب  عــى  أمــس، 

الجولة السابعة من دوري الدرجة املمتازة.
أن  كاد  حانــون  لبيــت  والثمــن  الصعــب  الفــوز 
يتحــول إىل تعــادل برغــم تقــدم الفريــق بثالثيــة 
نظيفة سجلها خالل ستة دقائق، قبل أن يتلقى 
هدفن ويكمل املباراة بعرشة العبن، ليحافظ 
نقــاط،   10 الــذي رفــع رصيــده إىل  الفــوز  عــى 
عــرش واألخــري  الثــاين  الجــالء يف املركــز  وبقــي 

برصيد نقطتن.
تفاصيل المباراة
الشوط األول

لتهديــد  كثــريًا  ضيوفهــم  الحوانــن  ميهــل  مل 
مرماهــم وكان محمــد الجرمــي قريبًا من تســجيل 
أرسع أهــداف الــدوري بعدمــا وضــع كــرة رأســية 
جانبــت املرمــى بقليــل، إال أن هــذه البدايــة مل 
تعكــس أفضليــة أصحــاب األرض وفــرض الجــالء 
ملرمــى  الوصــول  وحــاول  اللعــب  يف  أفضليتــه 

الحارس أمري الكرد يف أكرث من مناسبة.
الجالء عمل عى استغالل الركالت الثابتة التي 
التحــركات  جانــب  إىل  الفريــق  عليهــا  تحصــل 
بفضــل  إبراهيــم ســالمة  أحدثهــا  التــي  الخطــرية 
األمامــي،  الخــط  يف  لزمالئــه  متريراتــه  دقــة 
لكــن الفريــق مل يســتثمر الفــرص املتاحــة أمــام 

مهاجميه.

للتســجيل لكــن الكــرة جانبــت املرمــى، قبــل أن 
ينتفــض الحوانــن ويتمكــن الفريــق مــن تســجيل 
الــذي  عــودة  أبــو  أمجــد  عــر  التقــدم  هــدف 
اســتقبل كــرة مــن ركنيــة محمــد ســلامن ليحولهــا 

أبو عودة برأسه يف الشباك )57(
محمــد الجرمــي مل يفــوت فرصة التعزيز وســجل 
الهدف الثاين بعد تلقيه كرة وشاح التي وضعته 
يف مواجهة الحارس ليضعها الجرمي زاحفة يف 
الشــباك )59(، اســتغل الجرمــي حالــة اإلرتبــاك 
يف دفاعات الجالء وعاد ليدون الهدف الثالث 
مــن عرضيــة ناجــي النحــال ليحولهــا الجرمــي يف 
الشــباك )61(، لكن تعرض الفريق لرضبة بطرد 
بحصولــه  الطرابيــش  أبــو  الرحمــن  عبــد  مدافعــه 

مــن  األخــرية  الدقائــق  يف  حانــون  بيــت  اندفــع 
الجــالء يف  مرمــى  تهديــد  ونجحــوا يف  الشــوط 
أكــرث مــن مناســبة، وتألــق الحــارس محمــد مطــر 
ليعــود  الجرمــي،  محمــد  النفــراد  التصــدي  يف 
الحــارس ومينــع هــدف مؤكــد مــن ركنيــة محمــد 
ســلامن قبــل أن مينــع زميلــه حمزة ســالمة هدف 
محقــق مــن كــرة عبــد الرحمــن وشــاح، فيــام أنقــذ 
الحــارس أمــري الكــرد مرمــى الحوانــن مــن هــدف 
بعدما أخطأ زميله ابعاد الكرة إال أن يقظة الكرد 

منعت الهدف، لينتهي الشوط األول سلبيًا.
الشوط الثاني

شــهدت بدايــة الشــوط الثــاين تبــادل الفريقــن 
للهجــامت والحــت الفرصــة أمام إبراهيم ســالمة 

عى البطاقة الصفراء الثانية )64(.¬
رشف  أبــو  إســامعيل  عــر  الفــارق  الجــالء  ذلــل 
بتسجيله للهدف األول من تسديدة رائعة لركلة 
ثابتــة وضعهــا يف ســقف املرمــى )65(، ضغــط 
الجــالء بــكل قــوة بعد الهدف وســعى الســتغالل 
النقــص العــددي يف صفــوف الحوانــن، ليعــود 
أبو رشف ويسجل الهدف الثاين له ولفريقه من 
كرة رأســية بعد عرضية نور أبو شــقفة )75(، زاد 
بعدهــا الضغــط عــى مرمــى بيــت حانــون وكاد 
البديــل أحمــد أبــو بــالل أن يعــدل النتيجة بعدما 
تلقى كرة عى طبق من ذهب أمام املرمى، إال 
أنه فشل يف التعامل معها، لينتهي اللقاء بفوز 

مثن للحوانن بثالثة أهداف مقابل اثنن.

بطاقة المباراة:

الكابتن: عبد الرحمن أبو الطرابيش
المدرب: محمد العيماوي

الكابتن: أحمد أبو مرزوق
المدرب: إياد عدوان

أمير الكرد
يوسف أبو زيد

عبد الرحمن أبو الطرابيش
عبد الكريم نصير

محمود أبو النصر
أمجد أبو عودة 

فراس األسمر
محمد سلمان )خالد دادر 65(

ناجي النحال
محمد الجرمي )أحمد سعد 96(

عبد الرحمن وشاح )أحمد محمود أبو كوش 68(

اتحاد بيت حانون:

محمد جواد مطر
حمزة سالمة

عاصف الكتناني
أحمد مرزوق

نور أبو شقفة
طالل جندية  )معتز لقان 65(

إبراهيم سالمة
بالل العبيد )أحمد أبو بالل 77(

أحمد سالمة  )معتز الحوراني 55(
أحمد الغزالي

إبراهيم سالمة  )إسماعيل أبو شرف 55(

الجالء:

• الجولة )7(
• امللعب: بيت حانون

• التاريخ: 27/2/2021
• الفريقان: اتحاد بيت حانون × الجالء

• النتيجة: )3-2(
• أصحاب األهداف:

- اتحاد بيت حانون: أمجد أبو عودة 
)57( محمد الجرمي هدفن )61+59(

- الجالء: إسامعيل أبو رشف هدفن 
)75+65(

• العقوبات:
• بطاقة صفراء: )1(

- اتحاد بيت حانون: ال يوجد
- الجالء: محمد جواد مطر )25(

• بطاقة حمراء:  )1(

- اتحاد بيت حانون: عبد الرحمن أبو 
الطرابيش )64(

- الجالء: ال يوجد
* وقت انطالق املباراة: )2:30( 

* وقت انتهاء املباراة: )4:30(
* الوقت الضائع يف الشوط األول: )6( 

* الوقت الضائع يف الشوط 
الثاين: )6( 

- طاقم الحكام واملراقبن
- حكم ساحة: خالد الشيخ خليل
- مساعد أول: محمود أبو حصرية

- مساعد ثان: محمود الصواف
- حكم رابع: سامح القصاص

- مراقب املباراة: حمدي تنرية
- ُمقيم الُحكام: إبراهيم أبو العيش

* تشكيلة الفريقين:
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غزة / إبراهيم أبو شعر:
يتطلــع فريــق غــزة الريــايض للحفــاظ عىل صدارة ترتيب دوري الدرجة األوىل، عندما يحل 
ضيفــًا ثقيــًا عــىل خدمــات النصــرات الســاعي الســتعادة الصــدارة، يف قمــة منافســات 

البطولة والتي تقام عرص اليوم عىل ملعب الدرة، يف اطار منافسات الجولة السابعة.
لــن تكــون ســهلة عــىل الفريقــن يف ظــل املنافســة القويــة بينهــا والتقــارب يف  املهمــة 
رصيــد النقــاط، باإلضافــة لتحقيــق األهــي للفوز أمس عىل األقىص ورشاكته لغزة الريايض 

بصدارة الرتتيب.
خدمات النصرات يعول عىل عودته مللعب الدرة الذي حقق عليه أربعة انتصارات منذ 
بدايــة البطولــة، مــا ســيزيد مــن مســاعيه لحصــد النقــاط الثاثة، بعدما توقــف رصيده عند 
13 نقطة عقب خسارته أمام األهي الجولة املاضية، ليرتاجع الفريق إىل املركز الثالث.

بــدوره يبحــث غــزة الريــايض عــن الحفــاظ عــىل االنتصــارات التــي يحققهــا الفريــق واالنفــراد 
بصــدارة الرتتيــب، إىل جانــب الحفــاظ عــىل ســجله خاليــًا مــن أي خســارة، حيــث شــهدت 
مبارياتــه الســتة املاضيــة أربعــة انتصــارات وتعادلــن ليملك يف رصيده 14 نقطة متســاويًا 

مع األهي بالرصيد بشكل مؤقت.
وتعــود آخــر مبــاراة جمعــت الفريقــن قبــل هبــوط الريــايض للدرجــة األوىل، إىل موســم 
2014/2015 والتــي شــهدت فــوز خدمــات النصــرات بهــدف دون رد يف مرحــل اإليــاب 

من الدوري املمتاز.

غزة الرياضي × 
خدمات النصيرات

األول يسعى للحفاظ على الصدارة 
والثاني الستعادتها

غزة / إبراهيم أبو شعر:
الســابعة  الجولــة  مباريــات  اليــوم  عــرص  تتواصــل 
للــدوري املمتــاز، بلقــاء قمــة يف اإلثــارة يجمــع شــباب 
جباليــا بضيفــه اتحــاد خانيونــس، بينــا ســيكون شــباب 
خانيونــس يف مهمــة صعبــة للخــروج مــن كبوتــه عندمــا 

يحل ضيفًا عىل الهال الباحث عن تصحيح نتائجه.
شباب جباليا x اتحاد خانيونس

تتجــه أنظــار جاهــر كــرة القــدم الغزيــة صــوب ملعــب 
بيــت الهيــا الــذي يحتضــن قمــة الجولــة الســابعة بــن 
شــباب جباليا وضيفه اتحاد خانيونس، يف واحدة من 

أهم املباريات للفريقن.
صحوتــه  مواصلــة  يف  يأمــل  املتصــدر  جباليــا  شــباب 
للجولة الثانية عىل التوايل واالنفراد بصدارة الرتتيب، 
خاصة وأنه سيواجه منافس مبارش له عىل قمة ترتيب 
الدرجة املمتازة، وميلك "الثوار" 13 نقطة بالتساوي 
مع شباب رفح صاحب نفس الرصيد، ويتواجد اتحاد 

خانيونس يف املركز الثالث برصيد 12 نقطة.
شــباب جباليــا يــدرك أهميــة تحقيق الفــوز خاصة وأنها 
الجــوالت  خــال  للفريــق  تتــاح  التــي  الثانيــة  الفرصــة 
األخــرة مــن أجــل تصدر الرتتيب بشــكل منفــرد، إال أنه 
خــر عــىل يــد شــباب رفــح يف الجولــة الخامســة، ثــم 

استفاق رسيعًا وعاد بالفوز من أمام شباب خانيونس.
ولــن يفــوت أحمــد عبــد الهــادي مــدرب شــباب جباليــا 
الفرصــة مــرة ثانيــة، وســيحفز العبيــه مــن أجــل حصــد 
النقــاط الثاثــة، والتــي ســتكون مــن أهــم النقــاط التــي 
سيحصدها الفريق يف طريقه للمنافسة عىل اللقب.

ويســعى شــباب جباليا الســتغال تفوقه يف آخر ثاثة 
مواجهــات بــن الفريقــن، وأن يواصــل تفوقــه عليه يف 

اللقاء الرابع عىل التوايل.
ميلــك "الثــوار" مجموعــة بــارزة مــن النجــوم وأصحــاب 
خطــاب  أدهــم  مثــل  الفريــق  صفــوف  يف  الخــرات 
ومحمد عبيد إىل جانب الحارس املميز أحمد عفانة، 
بســبب  الفريــق  عــن  الســاعنة  عــاد  ســيغيب  فيــا 
حصولــه عــىل البطاقــة الحمراء يف اللقاء املايض أمام 

شباب خانيونس.
عــن تعويــض  باحثــًا  املبــاراة  اتحــاد خانيونــس يدخــل 
خســارته يف الجولــة املاضيــة أمــام بيــت حانون، والتي 
كان  بعدمــا  الثالــث  للمركــز  يرتاجــع  الفريــق  جعلــت 
يتقاسم الصدارة مع شباب رفح قبل الجولة السادسة.

ولــن  الفــوز  بتحقيــق  ُمطالــب  "الرتقــايل"  وســيكون 
أراد  مــا  اذا  بغــره  "الثــوار"  أمــام  مــن  بالعــودة  يقبــل 
تعزيــز حظوظــه يف املنافســة عــىل اللقب، خاصة وأن 

الهــال هــو اآلخــر ال يعيــش أفضــل أحواله، وال يبتعد 
كثــرًا عــن املركزيــن األخريــن يف الرتتيــب، إال أنــه 
يف حالــة أفضــل مــن شــباب خانيونــس، خاصــة وأن 
الفريق حصل عىل دفعة معنوية بعد تعادله الثمن 
أمام شــباب رفح يف الجولة املاضية والذي ســيكون 
لــه األثــر عــىل مســاعي الفريــق مــن أجــل الفــوز أمــام 

شباب خانيونس.
ويحتــل الهــال املركــز التاســع برصيــد 5 نقــاط وهــو 
موقف غر آمن بالنســبة للفريق الذي ال يبحث عن 
املنافســة عىل اللقب بقدر مســاعيه لتأمن مكانته 
يف دوري الدرجة املمتازة، إال أنه دامئًا ما يتســبب 
يف الكثــر مــن املتاعــب لفــرق املقدمــة واملرشــحة 

للقب.
لــروح  الاعبــن  اســتعادة  عــىل  الهــال  وســيعمل 
املنافســة وظهورهــم بشــكل قــوي أمــام شــباب رفــح، 
مــا ســيجعله يطمــح لحصــد النقــاط الثاثــة من أمام 
شــعت  بــال  الثنــايئ  وجــود  ظــل  يف  "النشــامى" 
ومحمــد امللفــوح يف الخــط األمامــي والــذي يعــول 
لشــباك  الوصــول  يف  ســامل  وليــد  املــدرب  عليهــم 
النشــامى وكــر صيامهــم عــن التهديــف خــال أخــر 

ثاثة مباريات لعبها الفريق.

الخسارة أمام "الحوانن"
لعبهــا  مباريــات  ثاثــة  آخــر  خــال  الثانيــة  كانــت 

الفريق.
خانيونــس  اتحــاد  مــدرب  بربــخ  إحميــدان  ويعــول 
عــىل صحــوة العبيــه وبــذل جهــد مضاعف الســتعادة 
التوازن والعودة لطريق الفوز، خاصة خالد النريص 
هــداف ونجــم الفريــق باإلضافة ملروان الرتابن وأنور 
عمــران، لكــن بربخ ســيكون مطالــب مبعالجة األخطاء 
املبــاراة  خــال  الفريــق  واجهــت  التــي  الدفاعيــة 

املاضية.
شــباب  عــىل  الفــوز  خانيونــس  التحــاد  يســبق  ومل 
جباليــا منــذ فــوزه يف مرحلــة إيــاب الــدوري املمتــاز 
ملوســم 2013/2014، حيــث التقــى الفريقان منذ 
صعــود "الثــوار" للممتــازة يف عــرة مباريــات، فــاز 
شــباب جباليا يف خمســة وفاز االتحاد يف مباراتن، 

وحسم التعادل نتيجة ثاثة مباريات.
الهالل x شباب خانيونس

مــن  صعبــة  مهمــة  يف  ســيكون  خانيونــس  شــباب 
عــىل  ضيفــًا  يحــل  عندمــا  الهزائــم  سلســلة  إليقــاف 
الهــال، يف املبــاراة التــي ســتجمع الفريقــن عــىل 

ملعب فلسطن.

شباب خانيونس الذي مير بواحدة من أسوأ بداياته 
يف الــدوري املمتــاز يأمــل أن يوقــف سلســلة الهزائم 
األربعــة  الجــوالت  مــدار  عــىل  الفريــق  تواجــه  التــي 
بدايــة  لتكــون  الثاثــة  بالنقــاط  والعــودة  املاضيــة، 

لتصحيح مسار الفريق.
املوقــف الصعــب للنشــامى بهــذه النتائــج الســلبية 
جعلتــه يرتاجــع للمركــز الحــادي عــر وقبــل األخــر 
عــىل العبيــه  الضغــوط  يزيــد  مــا  نقــاط،   4 برصيــد 
برضورة العمل والعودة لسكة الفوز لتفادي الدخول 

يف حسابات معقدة يف رصاع الهبوط.
ســيعمل محمــود عــواد مــدرب الفريــق عــىل إخــراج 
الاعبــن مــن الضغــط النفــي الــذي ســيكون هامــًا 
أجــل  مــن  والبدنيــة  الفنيــة  الجاهزيــة  أهميــة  بنفــس 
حصــد الفــوز وبــدء مرحلة جديــدة للتصحيح، خاصة 
وأن الفريــق يقــدم مباريــات مبســتويات جيــدة لكنــه 

يعاين من سوء التوفيق بشكل ملحوظ.
املهمة ســتكون ثقيلة عىل نجوم "النشــامى" خاصة 
محمــد بــركات صاحــب الخــرة الكبــرة، والذي تعول 
عليــه الجاهــر مــن أجــل الخــروج مــن هــذه الكبــوة 
واملســاهمة يف مســاعدة زمائــه الاعبــن للتخلص 

من كافة الضغوط قبل املباراة.

دوري الدرجة األولى

ضمن الجولة السابعة للدوري الممتاز

شباب جباليا واتحاد خانيونس في قمة الصدارة
شباب خانيونس والهالل في مهمة صعبة لوقف نزيف النقاط
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االحتالل يهاجم مسرية   ... 

ر من االنتقائية  ...  "أمان" ُيحذِّ

الصحة: ال إصابات بالطفرة  ... 

النجار لـ"فلسطني": إجراءات  ... 

)9( وفيات و)1623( إصابة   ... 

سباق )إرسائيل( الزمَن  ... 

الساكوت«، مبناسبة الذكرى الـ52 النطالقة الجبهة. يشار إىل أن قوات 
كانــون  الفلســطينيني يف شــهر  أمــام  الســاكوت  عــني  أغلقــت  االحتــالل 

األول/ ديسمرب 2020، بتسييج منطقة العني ووضع بوابات عليها.
من جانب آخر اقتحمت قوات االحتالل اإلرسائييل مساء أمس املسجد 

األقىص املبارك، واعتقلت فتاة من بحاته.
تعــرف  شــابة مل  اعتقلــت  االحتــالل  قــوات  بــأن  وأفــادت مصــادر محليــة 

هويتها بعد من باحات املسجد، واقتادتها إىل جهة غري معلومة.
مــن جانــب آخــر منعــت قــوات االحتــالل مزارعني من حراثــة أراضيهام يف 

بلدة بديا غرب سلفيت، واستولت عىل جراريهام الزراعيني.
ونقلــت وكالــة األنبــاء التابعــة للســلطة "وفــا" عــن مصــادر محليــة إفادتهــا 
بــأن قــوات االحتــالل بتعزيــزات عســكرية اقتحمــت خلــة حســان، ومنعــت 
املزارَعــنيْ داود عبــد اللــه حســان، ورؤوف ســالمة، مــن حراثــة أراضيهــام 

واستصالحها، واستولت عىل جراريهام.
ر يف جنني. ويف انتهاك منفصل داهمت قوات االحتالل منزل محرَّ

وذكــرت مصــادر محليــة لـ"وفــا" أن قــوات االحتــالل داهمــت منــزل املحــرر 
محمــد عبــد اللــه مطلــق الســعدي يف الحــي الرشقــي مــن جنــني، وفتشــته 

واستجوبت ساكنيه.

ملــدة  شــامل  بإغــالق  ســابقة  توصيــات 
بهــدف  األقــل،  عــىل  كاملــنْي  أســبوعني 
واتخــاذ  اإلصابــات  ارتفــاع  معــدل  كــر 

إجراءات صارمة بحق املخالفني.
اللــه محمــد  رام  رئيــس حكومــة  أن  وذكــر 
مؤمتــر  يف  باإلعــالن  اكتفــى  اشــتية 
إجــراءات  سلســلة  عــن  أمــس،  صحفــي، 
لجميــع  الدراســة  تعطيــل  تضمنــت 
يوًمــا   12 ملــدة  الدراســية  املراحــل 
باســتثناء الثانويــة العامــة، وإغــالق جميع 
الجامعــات واملعاهــد والدوائر التعليمية 
باًتــا مبــا  والتدريبيــة، ومنــع الحركــة منًعــا 
محافظــات  بــني  التنقــل  عــدم  يشــمل 

الوطن مبا فيها القدس.
حركــة  منــع  اإلجــراءات  تضمنــت  كــام 

مــن  النقــل  وســائل  وجميــع  الســيارات 
 6:00 حتــى  مســاًء   7:00 الســاعة 
صباحًا، وغلق األماكن التجارية يف هذه 
الساعات باستثناء الصيدليات واألفران، 
واإلغالق الكامل يومي الجمعة والســبت 

وعدم السامح بالتنقل.
يف غضون ذلك أوضح النجار أن العديد 
من األمور تؤخذ بعني االعتبار عند اتخاذ 
قــرارات عليــا بشــأن اإلغــالق مــن عدمــه، 
لهــا عالقــة باألوضــاع األمنيــة واالجتامعيــة 
واالقتصاديــة والحيــاة اليوميــة للمواطــن، 

والوضع األمني.
وبــني أن هــذه األمــور كلهــا تكــون موضــع 
ترفــع  التــي  العليــا  الطــوارئ  لجنــة  نظــر 
يتعلــق  فيــام  الصحــة  لــوزارة  توصياتهــا 

مبواجهة الجائحة العاملية.
مــن  الثالثــة  املوجــة  أن  إىل  النجــار  ــه  ونبَّ
جائحــة "كورونــا"، بــدأت فعلًيــا يف مــدن 
نشــهد  "وبتنــا  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة 
تعــد  اإلصابــات  بأعــداد  حــاًدا  ارتفاًعــا 

باآلالف يومًيا".
وأضــاف: "دخلــت الضفــة مرحلــة خطــرة 
مــن جــراء انتشــار الطفــرة الربيطانيــة مــن 
الفــريوس، وأصبــح الوضــع ســيئا، ويــزداد 

سوًءا يف كل لحظة عن سابقتها".
الجهــات  النجــار  حمــل  املقابــل  ويف 
الغربيــة مســؤولية  الضفــة  الحكوميــة يف 
الفــريوس،  مــن  الثالثــة  الطفــرة  انتشــار 
الجائحــة  مواجهــة  إجــراءات  تكــن  مل  "إذ 
كافيــة عــىل اإلطــالق، ونحــن اليــوم بحاجة 

إلجراءات نوعية صارمة تعمل عىل كر 
سلســلة الوبــاء، والتشــديد يف إجــراءات 
حيــاة  دورة  كــر  أجــل  مــن  اإلغــالق 

الفريوس يف هذه املرحلة".
املواطــن  التــزام  رضورة  عــىل  وشــدد 
الوقايــة  ووســائل  املعلنــة  باإلجــراءات 
كالتباعــد  الفــريوس،  مــن  والحاميــة 
جيــًدا  اليديــن  وغســيل  االجتامعــي 
التواجــد  وعــدم  باســتمرار  والتعقيــم 
أي  تــؤيت  يك  املزدحمــة،  األماكــن  يف 

إجراءات معلنة مسبًقا أكلها.
أوصلــت  التــي  األســباب  عــن  وتحــدث 
الحالــة، منهــا:  الغربيــة إىل هــذه  الضفــة 
االنتشــار،  رسيعــة  الربيطانيــة  الطفــرة 
التــي وصلــت إىل الضفــة مــن مســافرين 

عائدين، ومن عامل يصلون إىل األرايض 
الفلســطينية املحتلــة ســنة 48 ويعــودون 
للضفــة مجــدًدا، مبيًنــا أن هــذه العوامــل 
املواطنــني  التــزام  عــدم  مــع  ترافقــت 
يف  خاصــة  والحاميــة،  الوقايــة  إجــراءات 
ســيطرة  فيهــا  توجــد  ال  التــي  املناطــق 
عــدم  جانــب  إىل  فلســطينية،  أمنيــة 
االلتــزام باإلجــراءات الحكوميــة واســتمرار 

املناسبات االجتامعية وخاصة األفراح.
وأشــار إىل أن الطفــرة الجديــدة أصابــت 
وطلبــة  الشــباب،  مــن  الســن  صغــار 
مــدارس أصابتهــم دون ظهــور أي أعــراض 
عليهم، وعند العودة إىل بيوتهم ينقلون 
عــدد  ارتفــاع  إىل  أدى  وهــذا  العــدوى؛ 

الحاالت املصابة بشكل مفاجئ.

1، إضافــة إىل  2، وطولكــرم  1، ونابلــس 

3 وفيــات يف مدينــة القدس، وحالة وفاة 
واحدة يف قطاع غزة.

اإلصابــات  أن  إىل  الكيلــة  وأشــارت 
 ،82 طولكــرم  يف:  ســجلت  الجديــدة 
 ،143 والخليــل   ،127 لحــم  وبيــت 
وضواحــي القــدس 56، وأريحــا واألغــوار 
ورام   ،64 وســلفيت   ،57 وجنــني   ،19

الله والبرية 216، وقلقيلية 29، ونابلس 
100، وطوبــاس 17، وقطــاع غــزة 151، 

ومدينة القدس 562.
الجديــدة  التعــايف  حــاالت  أن  وأضافــت 
توزعــت عــىل: طولكــرم 56، وبيــت لحــم 
174، والخليــل 103، وضواحــي القدس 

134، وأريحــا واألغــوار11، وجنــني 42، 

 ،157 والبــرية  اللــه  72، ورام  وســلفيت 
وقلقيلية 0، ونابلس 24، وطوباس 3.

أمــا يف قطــاع غــزة فســلجت 128 حاالت 

حالــة   295 تســجيل  مــع  تزامنــا  تعــاٍف، 
تعاٍف مبدينة القدس.

ولفتت إىل أن نسبة التعايف من فريوس 
 ،%  91.2 بلغــت  فلســطني  يف  كورونــا 
يف حني بلغت نســبة اإلصابات النشــطة 
مــن   %  1.0 الوفيــات  ونســبة   ،%  7.8

مجمل اإلصابات.
وعــن األوضاع الصحيــة للمصابني، بينت 
الكيلــة أن هنــاك 110 مصابــني يف غرف 
موصولــون   33 بينهــم  املكثفــة،  العنايــة 

بأجهزة التنفس االصطناعي.
اشــتية  حكومــة  قــررت  األثنــاء  هــذه  يف 
ملواجهــة  احرتازيــة  تدابــري  جملــة  فــرض 
تفــي جائحــة كورونــا يف الضفــة الغربية 

املحتلة.
اشــتية،  محمــد  الــوزراء،  رئيــس  وأعلــن 
الحكوميــة  املــدارس  جميــع  تعطيــل 
بــدًءا  الصفــوف  لــكل  واألهليــة  والخاصــة 

مــن اليــوم األحــد مــا عــدا طــالب الثانويــة 
العامــة ملــدة 12 يومــا مبــا يشــمل ريــاض 

األطفال.
وقال يف بيان تاله عرب تلفزيون فلسطني 
ســيرتك  الحضانــات  إن  للســلطة  التابــع 
أمرها لوزارة التنمية االجتامعية، وُتعامل 

كل حالة عىل حدة.
وقــرر اشــتية إغــالق الجامعــات واملعاهد 
والدوائــر التعليميــة والتدريبيــة مــع اتبــاع 
برامج التعليم عن بعد ويسمح لإلداريني 
بالوصول مبا ال يزيد عىل %50 للدوام.

كــام قــرر أيًضــا منــع الحركــة بشــكل كامــل 
مبــا يشــمل التنقل بــني محافظات الضفة 

الغربية والقدس.
منــع  قــررت  الحكومــة  أن  إىل  وأشــار 
النقــل  وســائط  الســيارات وجميــع  حركــة 
وحتــى 6:00  الســاعة 7:00 مســاًء  مــن 
األماكــن  إغــالق  تضمــن  كــام  صباحــًا، 

التجاريــة خــالل هــذه الســاعات باســتثناء 
الصيدليات واملخابز.

والســبت  الجمعــة  يومــي  يف  وســيكون 
اإلغــالق تاًمــا وال يســمح بالتنقــل، ومتنــع 

حركة السيارات مبختلف أنواعها.
أي  إغــالق  للمحافظــني  اشــتية  وأوعــز 
حســب  داخليــًا  إغالًقــا  مخيــم  أو  مدينــة 

الرضورة.
كام تقرر منع األعراس والحفالت وبيوت 

العزاء والنوادي الصحية.
وشــمل املنــع دخــول ســكان مــن أرايض 

الـ1948.
القــرار الخدمــات البلديــة  ويســتثنى مــن 
الغذائيــة  واملــواد  الطــوارئ  وخدمــات 
واملخابــز  الطبيــة  والطواقــم  والزراعيــة 
بإجــراءات  التقيــد  مــع  والصيدليــات 

السالمة.
وأشار إىل أن دوام الوزارات يكون بنسبة 

ال تتجاوز %50 من الطواقم، ويرتك لكل 
وزير ترتيب وزارته ما عدا وزارة الصحة.

الخــاص  القطاعــني  دوام  وســيكون 
والصناعــي بوتــرية 50 % أيًضــا مبــا فيهــا 

املطاعم واملقاهي.
وال تشمل هذه اإلجراءات قطاع غزة.

كل  ســيعاقب  أنــه  إىل  اشــتية  ولفــت 
القــرار  هــذا  أحــكام  مــن  أي  يخالــف  مــن 
بالعقوبــات املنصــوص عليها بقانون رقم 
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هنــاك  أن  ذكــر  اللقاحــات  وبخصــوص 
منافســة عامليــة، مشــرًيا إىل أنــه تــم رشاء 
دوالر،  ماليــني   10 قيمتــه  مبــا  لقاحــات 

وكان يفرتض أن تصل منتصف الشهر.
الرشكــة  هــو  التأخــري  ســبب  أن  وذكــر 
املصنعــة وليــس لســبب آخــر، متوقًعــا 
الشــهر  يف  األوىل  الدفعــة  وصــول 

القادم.

منــع الســاللة االعتياديــة، ألن املعابــر مفتوحة وهناك حركة للمســافرين، 
لذلك ميكن اكتشاف إصابات بها يف أي وقت".

عــن  تختلــف  ال  "كورونــا"  لفــريوس  الجديــدة  الســالالت  أن  إىل  ولفــت 
الساللة السابقة سوى يف رسعة االنتشار العالية بني الناس، لكنها عىل 

القدر نفسه من الخطر عىل صحة اإلنسان.
وبني أن كل اإلجراءات واالســتعدادات للوقاية من فريوس "كورونا" هي 
ذاتها بالنســبة للســالالت الجديدة، وعليه ســتكون اإلجراءات واحدة يف 

حال انتشارها يف قطاع غزة.
وأبدى أسفه لعدم التزام املواطنني إجراءات السالمة والوقاية يف الفرتة 
الحالية بعد التخفيف من التشديدات الحكومية، الفًتا إىل "هذا يشكل 
ــا عــىل مســتقبل الحالــة الوبائيــة، وعليــه قد ينتــج عنه يف أي  خطــًرا حقيقيًّ

لحظة عودة املنحنى الوبايئ للصعود".
وناشــد املســؤول الصحــي املواطنــني رضورَة التــزام اإلجــراءات الوقائيــة، 
وإال يف حــال عــودة املنحنــى الوبــايئ للصعــود فلــن يكــون أمامهــم خيــار 

سوى العودة لإلغالق مرة أخرى. 
وقــال ضهــري: "مطمئنــون لإلجــراءات التــي قمنــا بهــا ونعــد أننــا نجحنــا يف 
الســيطرة عــىل الجائحــة نتيجــة اإلجــراءات التــي قمنــا بهــا، لكــن نخىش يف 

املستقبل عودة الفريوس لالنتشار".
وأضاف: "نحن نتعامل مع الوضع الصحي وفًقا للحالة الوبائية، إذ إنه يف 
حــال عــودة املنحنــى الوبــايئ للصعــود ميكــن أن نعــود مبــارشة لإلجراءات 
ا العــودة للطاقــة الريريــة  الســابقة، فالبنيــة التحتيــة جاهــزة وســهل جــدًّ
اإلصابــات  مــؤرش  أن  عــىل  وشــدد ضهــري  املستشــفيات".  الســابقة يف 
الحــايل جيــد باملقيــاس العاملي، مســتدرًكا: "لكن مــا زال الخطر موجوًدا 
العــامل  التنبــؤ باملســتقبل إال بتوفــر اللقاحــات لجميــع ســكان  وال ميكــن 

ا". بشكل واضح وهذا أمر ما زال بعيد املنال حاليًّ

الرغم من املراسالت العديدة ملجلس الوزراء فيام يتعلق برضورة إعداد 
ونــرش خطــة توزيــع لقــاح فــريوس كورونــا، مــا زالــت املعلومــات الــواردة 
الئتالف أمان تشــري إىل اســتمرار وجود حاالت عديدة من الحصول عىل 
اللقــاح مــن أطــراف عــدة، متخطــني مبــدأ األولويــة يف التوزيــع، املرتبــط 
بالطاقــم الصحــي وكبــار الســن واملــرىض، وكل ذلــك يرتافــق مــع اســتمرار 

غض البرص من جهات االختصاص".
وحــذر "أمــان" بشــدة مــن خطــورة اســتمرار عمليــة التوزيــع غــري املنظمــة 
بخطــة واضحــة ومنشــورة، "وإمنــا يف إطــار مــن املحســوبيات والعالقــات 
التــي تســعى إىل تغليــب املصلحــة الخاصة عــىل املصلحة العامة، دون 
االكرتاث بالواقع الوبايئ الخطر الذي يحيط بالطواقم الطبية الفلسطينية 

واملرىض وكبار السن التي سوف تؤدي إىل إثارة البلبلة والفوىض".
وطالب جهات االختصاص -ويف مقدمتها مجلس الوزراء- بأخذ موقعها 
"يف هــذه املعركــة ضــد الجائحــة"، واتخــاذ إجــراءات كفيلــة بوقــف عملية 
توزيــع اللقــاح عــىل جهــات ليســت ضمــن األولوية القصــوى، ومعاقبة من 

يسهل هذه العملية.
وأشــار "أمــان" إىل الصعوبــات التــي تواجــه فلســطني يف الحصــول عــىل 
اللقــاح، ووصــول كميــات قليلة منــه "التي تتطلب اتخاذ إجراءات تضمن 
عــىل خطــة  بنــاء  اللقــاح،  مــن  تصــل  كميــة  مــن كل  القصــوى  االســتفادة 

واضحة ومنشورة للمواطنني".

ســامح االحتــالل بوصــول املســاعدات 
اإلنســانية إىل تجمــع البــدو يف منطقــة 

حمصة البقيع.
االســتيطان  بشــؤون  املختــص  وقــال 
ســهيل ســلامن، إن )إرسائيل( يف حالة 
عــىل  لفــرض حقائــق  الزمــن  مــع  ســباق 
األرض تتيــح لهــا إمكانيــة تحديد طبيعة 

الحل النهايئ.
ترصيــح  يف  ســلامن  وأضــاف 
االحتــالل  بــه  يقــوم  "مــا  لـ"فلســطني: 
التوســع  مشــاريع  ســواء  إجــراءات  مــن 
االســتيطاين أو إعــالن مناطــق عســكرية 
األغــوار،  طبيعــة  تغــري  إىل  يهــدف 
األرايض  مــن  ممكــن  قــدر  أكــرب  وضــم 
االحتــالل،  دولــة  لصالــح  الفلســطينية 

املــرشوع  هــذا  يف  ماضيــة  وهــي 
مســتندة يف ذلــك إىل قــرارات صــادرة 
الســابق  األمريــي  الرئيــس  إدارة  عــن 

دونالد ترامب".
وأكــد أنــه ال يجــب تعليــق اآلمــال عــىل 
برئاســة  الجديــدة  األمريكيــة  اإلدارة 
مرشــح الحــزب الدميقراطي جو بايدن، 
معتقًدا أن املوضوع الفلسطيني ليس 
مطروًحا عىل طاولتها بسبب انشغالها 
جائحــة  بشــأن  الداخليــة  قضاياهــا  يف 
الداخــيل  البيــت  وترتيــب  "كورونــا"، 
بعــد املشــكالت التــي طــرأت يف فــرتة 

االنتخابات وبعد فوز بايدن.
إىل  ســلامن  أشــار  متصــل  ســياق  ويف 
املناوئــة  الفعاليــات  مــن  العديــد  أن 

األغــوار  مــع  تضامًنــا  تنظــم  لالحتــالل 
وســكانها، لكن هذه الفعاليات ال ترقى 
ملســتوى مواجهة االنتهــاكات املنظمة 
التــي ينفذهــا جيــش االحتــالل وقطعان 

املستوطنني يف األغوار.
االحتــالل  "اعتــداءات  وأضــاف: 
عمليــات  ميــارس  وهــو  مســتمرة، 
الهــدم والترشيــد يومًيــا بهــدف اقتــالع 

التجمعات الفلسطينية".
جهــود  تضافــر  أهميــة  عــىل  وشــدد 
األطــراف الفلســطينية مــن أجــل تعزيــز 
ويف  األغــوار،  يف  املواطنــني  صمــود 
خربــة حمصــة تحديــًدا؛ ألنهــا أصبحــت 
األغــوار،  يف  للمقاومــة  رمــًزا  تشــكل 
خيــار  الفلســطينيني  أمــام  يوجــد  وال 

ســوى النجــاح يف الحفــاظ عــىل الخربــة 
والتصدي النتهاكات االحتالل.

مــن جهتــه قــال منســق مشــاريع اإلغاثــة 
إن  محمــد،  الحــج  عــازم  األغــوار  يف 
والــدول  املتحــدة  األمــم  مطالبــات 
األغــوار،  يف  الهــدم  بشــأن  األوروبيــة 
واالكتفــاء ببيانــات اإلدانــة واالســتنكار، 
لــن تثنــي االحتــالل عــن االســتمرار يف 
املنطقــة  هــذه  يف  مخططــه  تنفيــذ 

اإلسرتاتيجية لـ)إرسائيل(.
دولــة  أن  لـ"فلســطني"  محمــد  وأضــاف 
االحتــالل تتكــرب عــىل قــرارات الرشعيــة 
تخالــف  كــام  دوًمــا،  وتخالفهــا  الدوليــة 
حقــوق  اتفاقيــات  انتهاكاتهــا  يف 

اإلنسان و"جنيف".

وشــدد عــىل أن االســتيطان يســتهدف 
تعمــل  كافــة  االحتــالل  وأذرع  األغــوار، 
الســكان  مــن  األرض  تفريــغ  أجــل  مــن 
واســتبدالهم مبســتوطنني قادمــني مــن 

الدول الغربية.
يصــادر  االحتــالل  جيــش  أن  وتابــع 
األرايض ويهجــر الســكان ويدمــر القــرى 
القريبــة مــن نهــر األردن ويرحــل أهلهــا، 
ويحــرم املواطنــني الوصــول ملواردهــم 
يف األغــوار التــي تحتــل ثلــث مســاحة 
للمــوارد  خزانــا  وتعــد  الغربيــة،  الضفــة 

والرثوات الطبيعية.
واستدرك محمد: "كفى شجبا وإدانة، 
املطلــوب اتخــاذ إجــراءات عــىل األرض 

وفرض عقاب عىل دولة االحتالل".

االحتالل يحول الشقيقني بالل وبسام دياب 
إلـــى االعتقـــال اإلداري

19 عاًما عىل عمليِة االستشهادية "دارين أبو عيشة"

عام عىل عزل األسري 
عمر خرواط يف ظروف قاسية

رام الله/ فلسطني: 
هشــارون  ســجن  إدارة  إن  أمــس،  واملحرريــن،  األرسى  شــؤون  هيئــة  قالــت 
اإلرسائيــيل تواصــل عــزل األســري عمــر فهمــي خرواط من الخليــل جنويب الضفة 
الغربيــة املحتلــة يف أوضــاع اعتقاليــة قاســية ومعاملــة ســيئة. وأوضحت الهيئة 
يف بيــان صحفــي أن إدارة ســجون االحتــالل عزلــت األســري خــرواط )49 عامــا( 

منذ مارس 2020.
مــن  والكثــري  الهاتفــي  األهــل واالتصــال  زيــارات  ُحــرم  األســري  أن  وأشــارت إىل 
زيارات املحامني، وال يســمح له بالخروج إىل "الفورة" إال ســاعة واحدة يومًيا، 
إضافــة إىل ســوء الطعــام املقــدم لــه. وبينــت أن األســري خــرواط عــزل بقــرار مــن 
مخابــرات االحتــالل قبــل عــام داخــل معتقــل "رميــون"، ومــن ثــم ُنقــل إىل عــزل 
معتقــل "جلبــوع"، وبعدهــا إىل زنازيــن "أيالــون- الرملــة"، ومــن ثــم إىل زنازيــن 

"مجدو".
 8 بإنهــاء عزلــه بعــد  قــراًرا  وذكــرت أن إدارة ســجون االحتــالل أصــدرت بعدهــا 
أشــهر، وبعــد ذلــك نقــل إىل أقســام األرسى مبعتقــل "شــطة"، ليعــاود االحتالل 

بعدها بـ 20 يومًيا عزله مرة أخرى داخل زنازين سجن "هشارون".
واألسري خرواط معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن املؤبد أربع مرات.

دعا الفلسطينيين للمراهنة على قدراتهم
املفكر الخالدي: اإلسرتاتيجية 

األمريكية تجاه )إرسائيل( لن تتغري 
غزة/ فلسطني:

أكد املفكر الفلسطيني الربوفيسور رشيد الخالدي أن اإلدارة األمريكية الجديدة 
لــن تتخــذ تغيــريات جوهريــة تجــاه سياســات دولــة االحتــالل ضــد الفلســطينيني، 
خاصــة يف ملــف االســتيطان وتهويــد القــدس، ولــن تتوقــف عــن دعــم )إرسائيــل( 
ا أو تتخىل عن توفري الحامية لها يف املؤسســات الدولية، ال  ا واقتصاديًّ عســكريًّ

سيام مجلس األمن واملحاكم الدولية.
وأوضــح الخالــدي الــذي يشــغل منصــب أســتاذ كــريس إدوارد ســعيد يف جامعــة 
كولومبيا األمريكية، ورئيس تحرير مجلة الدراسات الفلسطينية، أن إدارة بايدن 
ومــن قبلهــا اإلدارات الدميقراطيــة األمريكيــة تؤيــد حــل الدولتــني، لكــن مل تفعــل 

شيئا لضامن تنفيذه، ومل متنع سلطات االحتالل من تدمريه.
وقــال الخالــدي يف نــدوة نظمهــا املركز الفلســطيني للحوار الدميقراطي والتنمية 
السياســية: إن إدارة بايــدن ســتقدم عــىل إجــراءات لتســهيل اســتمرار العالقــة مــع 
الســلطة الفلســطينية خاصــة يف املســاعدات املاليــة واإلنســانية لألونــروا، "كــام 
ســتعيد العالقــة مــع الســلطة الفلســطينية، ولكــن هــذه اإلجــراءات لــن ترقــى إىل 
إطــالق  أو  الفلســطينية  بالدولــة  االعــرتاف  لتطويــر  ســيايس  طابــع  ذات  قــرارات 

مبادرة سالم متنح الشعب الفلسطيني حقوقه املرشوعة". 
القضايــا  عــىل  تركــز  األمريكيــة  الخارجيــة  السياســة  أولويــات  أن  الخالــدي  وبــني 
امللــف  أمــا  اإليــراين،  واملوضــوع  وروســيا  الصــني  مــع  العالقــة  الكــربى، خاصــة 
الفلسطيني اإلرسائييل فال يحظى بهذه األولوية بدليل تسليم امللف إىل نائب 

وزير الخارجية. 
الصمــود  قدراتــه يف  عــىل  املراهنــة  إىل  الفلســطيني  الشــعب  الخالــدي  ودعــا 
رؤيــة  وصياغــة  االنقســام  وإنهــاء  الفلســطينية،  الــذات  بنــاء  بإعــادة  وتطويرهــا 
التأييــد  مســاحة  زيــادة  عــن  والبحــث  موحــدة،  قيــادة  تحملهــا  مشــرتكة  وطنيــة 
للقضيــة الفلســطينية العادلــة، واملحافظــة عــىل قضيــة فلســطينية كقضيــة تحــرر 
مــن االحتــالل وقضيــة إنســانية لزيــادة محــور الدعــم الــدويل ملرشوعيــة املطالــب 

الفلسطينية.

رام الله/ فلسطني:
اإلرسائيــيل  االحتــالل  ســلطات  حولــت 
أمــس، أســريين شــقيقني إىل االعتقــال 

اإلداري ملدة أربعة أشهر.
وذكــر مكتــب إعــالم األرسى أن ســلطات 
الشــقيقني  األســريين  االحتــالل حولــت 
إىل  جنــني  مــن  ديــاب  وبســام  بــالل 

االعتقال اإلداري ملدة أربعة أشهر.
 وكان األســريان ديــاب قــد خاضــا إرضاًبــا 

عن الطعام احتجاًجا عىل اعتقالهام.
تعــرض  عاًمــا(   36( بــالل  واألســري 

كانــت  األوىل  عــدة،  مــرات  لالعتقــال 
 7 بالّســجن  عليــه  وحكــم   ،2003 عــام 
ســنوات، ثم أعيد اعتقاله عامي 2011 
اإلداري،  بالســجن  وحكــم  و2012 
وخــاض إرضاًبــا مفتوًحــا عــن الطعــام إىل 
جانب رفيقه األسري ثائر حالحلة استمر 

78 يوًما.

 ،2017 عــام  اعتقالــه  االحتــالل  وأعــاد   
وخــاض إرضاًبــا آخــر اســتمر شــهًرا، ويف 
عــام 2019 اعتقــل قبــل يــوم واحــد مــن 

عقد قرانه.

للمــرة  فاعتقــل  عاًمــا(،   37( بســام  أمــا 
عليــه  وحكــم   ،2003 عــام  األوىل 
االحتــالل بالســجن مــدة خمــس ســنوات 
ونصف، وأعاد اعتقاله الحًقا عدة مرات 

خالل عامي 2013 و2018.
يذكــر أن لألســريين بــالل وبســام شــقيق 
ذيــاب  عــزام  وهــو  األرس،  يف  ثالــث 
وهــو  الحيــاة،  مــدى  بالســجن  املحكــوم 
بــأن  علــاًم   ،2001 عــام  منــذ  معتقــل 
غالبيــة أفــراد العائلــة تعرضــت لالعتقال 

عىل مدار السنوات املاضية.

 نابلس/ فلسطني:
وافقــت أمــس الذكــرى الـــ ١٩ الستشــهاد 
التــي  عيشــة"،  أبــو  "داريــن  الفدائيــة 
حاجــز  أمــام  استشــهادية  عمليــة  نفــذت 
غــرب  اإلرسائيــيل  العســكري  ســريا  بيــت 
رام اللــه، وســط الضفــة الغربيــة املحتلــة، 
ُموِقعــة قتــىل وجرحــى يف صفــوف جنــود 

االحتالل.
بتاريــخ  عيشــة  أبــو  الشــهيدة  ولــدت 
21/6/1980 يف قريــة بيــت وزن قضــاء 
نابلــس، ونشــأت وترعرعــت يف عائلة من 
عنهــا  عــرف  وشــقيقني،  أخــوات  مثــاين 
قلبهــا  يف  وغرســت  وااللتــزام،  التديــن 

حــب الوطــن والديــن حتــى أضحى شــعارا 
سارت عليه لتصل إىل مرادها األكرب.

تلقــت داريــن يف مــدارس مدينــة نابلــس 
الثانويــة  الدراســة  أنهــت  حتــى  تعليمهــا 
مبعدل ممتاز، أّهلها لتكمل تعليمها يف 
قسم اللغة اإلنجليزية يف جامعة النجاح 

الوطنية.
انتظمــت  الجامعــة  دخولهــا  بدايــة  ومــع 
الكتلــة  طالبــات  صفــوف  يف  داريــن 
اإلسالمية، وقد كانت شعلة من النشاط 
تعمــل بــكل إخــالص والتــزام حتــى كانــت 
العمــل  يف  وأخواتهــا  أقرانهــا  لــكل  قــدوة 

الدعوي وامليداين يف الجامعة.

انتفاضــة  خضــم  يف  داريــن  تنقطــع  مل 
املســريات  يف  املشــاركة  عــن  األقــىص 
وكانــت  الشــهداء،  وتشــييع  الوطنيــة 
فلــم  شــعبها  مصــاب  عــىل  أملــا  تحــرتق 

ينقطع حديثها عن الشهادة والشهداء.
ويف يوم 27/2/2002، انطلقت دارين 
حــول  ناســفا  حزامــا  تحمــل  هدفهــا  إىل 
جســدها الطاهر، ثم ســاعات قليلة حتى 
تحدثــت األنبــاء عــن عمليــة استشــهادية 
أمام حاجز بيت سريا العسكري، لرتتقي 
يف  والجرحــى  القتــىل  وتوقــع  شــهيدة 

صفوف االحتالل.
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حموضة المعدة يف 
الصباح وسبل الوقاية منها

موسكو/ وكاالت:
تنــدرج الحموضــة ضمــن قامئــة اضطرابــات الجهاز الهضمي التي تســبب 

الشعور باإلزعاج وعدم الراحة، ال سيام عند الشعور بها يف الصباح.
ويحدث الشعور بالحموضة يف الصباح عادة نتيجة لبعض املامرسات 
 "elconsolto" الخاطئــة التــي يقــوم بها اإلنســان، بحســب ما ذكر موقــع
الطبــي. ومــن أبــرز هــذه املامرســات الذهــاب للنــوم بعــد تنــاول الطعــام 
مبــارشة، إضافــة لتنــاول األطعمــة الغنيــة بالدهــون يف أوقــات متأخــرة مــن 

الليل، وتناول األغذية التي تحرض إفراز حموضة املعدة.
وإضافة للعوامل السابقة يزداد الشعور بالحموضة يف الصباح يف حال 
التدخني باإلضافة للسمنة، أو يف حاالت اإلصابة بالفتق الحجايب الذي 
قــد يصيــب املعــدة. ويف ســبيل التخلــص مــن هــذه الحموضــة والوقايــة 
منها ميكن اتباع بعض الخطوات الصحية البسيطة، كاالبتعاد عن تناول 
الطعــام قبــل النــوم مبــا ال يقــل عــن ثــاث ســاعات، إضافــة لتجنــب تنــاول 
األطعمة التي تسبب ارتجاع حموضة املعدة كالقهوة أو النعناع والثوم 
والبصل. وعىل الرغم من هذه املامرسات، من الواجب اإلرساع لزيارة 
الطبيــب يف حــال تكــرار حــاالت الحموضــة، أو عنــد اإلحســاس بــأمل يف 
الــذراع أو الصــدر أو ضيــق يف النفــس والــذي قــد يكــون مــؤرشا حقيقيــا 

لحدوث نوبات قلبية خطرة.

باريس تغلق سوًقا تاريخًيا للطيور
باريس/ وكاالت:

بعدمــا  الصغــرة  أقفاصهــا  مــن  والببغــاوات  الكنــاري  طيــور  تغريــد  يتوقــف 
صوتت باريس ملصلحة إغاق سوق للطيور يعود تاريخها إىل القرن التاسع 

عرش، عىل اعتبار أنها ليست مامئة للعرص الحايل.
وتقــام الســوق أيــام األحــد عــىل جزيــرة "إيــل دو ال ســيتيه" يف نهــر "الســني" 
وتجــذب إليهــا الســياح وســكان باريــس مــع أطفالهــم منــذ عقــود، لكــن حملــة 
ضدهــا مــن منظمــة معنيــة بحقــوق الحيــوان وخطًطــا لتجديــد املوقع أدت إىل 

اتخاذ مجلس املدينة قراًرا بإغاقها.
لرويــرز  باريــس  بلديــة  رئيــس  نائــب  ناجيدوفســي"  "كريســتوف  وقــال 
»أصبحــت الســوق مركــًزا لتهريــب الطيــور يف منطقــة باريــس، حتــى الطيــور 

املهددة باالنقراض«.
وأضــاف »ســبب ثــان لإلغــاق هــو أن الظــروف التــي تعــرض فيهــا الطيــور مل 
تعــد مقبولــة«. ومــن املتوقــع إغــاق ســوق الطيــور التــي يعــود تأسيســها لعام 
التاريخيــة  الزهــور، مبظاتهــا  1808، عندمــا تكمــل املدينــة تجديــد ســوق 
 2023 عامــي  بــني  الفــرة  يف  نفســه  املوقــع  يف  الصلــب،  مــن  املصنوعــة 
و2025.  وحتى ذلك الحني سيظل مبقدور عشاق الطيور رشاء ببغاء مقابل 

عرشة يوروات، أو الكناري، وغره من الطيور املغردة مقابل 25 يورو.

فيسبوك يفكر يف إضافة 
مزية التعرف إىل الوجه 

لنظاراته الذكية القادمة
واشنطن/ وكاالت:

أكــد نائــب رئيــس رشكــة فيســبوك العماقــة، أن الرشكــة تبحــث موضــوع 
دمج تقنية التعرف عىل الوجه ألجهزة النظارات الذكية القادمة، إذا أراد 

الناس هذه امليزة.
ُنــرش عــىل حســابه عــىل  أنــدرو بوســورث، الخــر يف مقطــع فيديــو  أكــد 
"انســتغرام" خــال جلســة أســئلة وأجوبــة مــع متابعيــه، بحســب مــا ذكــر 

."buzzfeednews" موقع
وردا عــىل ســؤال عــام إذا كان فيســبوك يفكــر يف تقديــم التعــرف عــىل 
الوجــه عــىل منتجاتــه مــن النظــارات الذكيــة؟ أجــاب بوســورث: "نحن ننظر 

يف األمر".
الجمهــور،  مــع  إجرائــه  إىل  نحتــاج  نقــاش  حًقــا،  "إنــه  بوســورث:  وأضــاف 
إذا كان النــاس ال يريــدون هــذه التكنولوجيــا، فــا يتعــني علينــا توفرهــا. 
ســيكون املنتــج عــىل مــا يــرام يف كلتــا الحالتــني. هنــاك بعــض حــاالت 

االستخدام الجيدة، إذا كانت شيًئا يرتاح إليه الناس".
وأشــار بوســورث إىل أن هنــاك مخــاوف أخاقيــة بشــأن الطــرق العديــدة 
التي ميكن من خالها إساءة استخدام التعرف عىل الوجوه والكامرات 

وامليكروفونات التي تعمل دامًئا.
وقــال بوســورث: "كل الطــرق التــي ميكــن أن يســاء اســتغالها، ال ســيام 
بالنســبة للمجتمعــات املهمشــة مــن قبــل هيــاكل الســلطة". "مــا هــي كل 

السبل التي ميكننا من خالها منع ذلك؟ وهل يكفي؟".

المريخ احتضن نهرًا 
قبل 3.5 مليارات سنة

واشنطن/ وكاالت:
املســبار  التقطهــا  "ناســا"،  وكالــة  نرشتهــا  بانوراميــة  صــور  أظهــرت 
"برســيفرنس" يف املنطقــة التــي حــط فيها باملريخ، قمــة فوهة "جيزيرو" 
التــي كانــت تحــوي بحســب العلــامء بحــرة عميقــة كان يصــب فيهــا نهــر 
صــورة   142 الجــوال  الروبــوت  والتقــط  ســنة.  مليــار   3.5 حــوايل  قبــل 
بانورامية )360 درجة( باستخدام آالت تصوير فائقة الدقة مدمجة فيه.

وقــال "جيــم بــل" مــن جامعــة أريزونــا: »نحــن موجــودون يف موقــع جيــد 
جــًدا ميكننــا فيــه رؤيــة خصائــص شــبيهة جــًدا بتلــك التــي وقعــت عليهــا 
مركبــات »ســبريت« و»أوبورتيونيتــي« و»كوريوســيتي« التــي ســبقت 

»برسيفرنس« إىل الكوكب األحمر، يف منطقة الهبوط«.
وتســعى "ناســا" من خال هذه املهمة إىل إيجاد آثار حياة قدمية عىل 
الكوكــب األحمــر مــن خــال جمــع مــا يصــل إىل ثاثــني عينــة صخريــة مــن 
"برســيفرنس"  كامــرات  وستســاعد  عامــني.  مــن  أقــل  خــال  الكوكــب 
العلــامء عــىل تحديــد التاريــخ الجيولوجــي والظــروف الجويــة يف الفوهــة 
وتحديــد الصخــور والرواســب التــي سُتســحب قبــل نقلهــا إىل األرض يف 

مهمة مستقبلية متوقعة يف ثاثينات القرن الحايل.

تويرت تخطط للسماح 
لمستخدميها بحظر 

الحسابات المسيئة تلقائيًّا
واشنطن/ وكاالت:

املســيئة  الحســابات  وكتــم  لحظــر  لــك  طريقــة  تقديــم  تويــر  منصــة  تعتــزم 
."Analyst Day" تلقائًيا، حسبام أعلنت الرشكة يف العرض التقدميي

ويبــدو أن امليــزة ســتكون قابلــة للتشــغيل يف وضــع األمــان الجديــد، وذلــك 
.""Analyst Day وفًقا لرشيحة يف مجموعة رشائح

ويف مــا يــي وصــف تويــر لكيفيــة عمــل امليــزة إذا قمــت بتشــغيلها: "قــم 
تلقائًيا بحظر الحسابات املسيئة التي يبدو أنها تنتهك قوانني توير، وكتم 
الحسابات املسيئة التي قد تستخدم اإلهانات أو الشتائم أو اللغة الفظة أو 
ماحظات الكراهية". ومع وضع األمان الجديد، فإن توير تكتشــف تلقائًيا 
الحســابات التــي قــد تتــرصف بشــكل مــيء أو غــر مرغــوب فيــه وتحــد مــن 
كيفيــة تفاعــل هــذه الحســابات مــع املحتــوى الخــاص بــك ملــدة ســبعة أيــام، 
وفًقا للرشيحة. وعاىن موقع توير تاريخًيا من إساءة االستخدام عر منصته 
وأصــدر عــدًدا مــن امليــزات عــىل مر الســنني للمســاعدة يف تقليل املحتوى 
امليء، مثل: الســامح لألشــخاص بإخفاء الردود والســامح للمســتخدمني 

بالتحكم يف من ميكنه الرد عىل تغريدة فردية.
التغريــدات  إلزالــة  املطبقــة  اآلليــة  األدوات  بعــض  أيًضــا  الرشكــة  ومتتلــك 
املســيئة، وقالــت يف عــام 2019: إنهــا تزيــل أكرث مــن %50 من التغريدات 

املسيئة قبل أن يبلغ املستخدمون عنها.

600 صورة نادرة للفضاء يف مزاد
لندن/ وكاالت:

أعلنــت دار مــزادات "دريويتــس" الريطانيــة عــن بيــع 600 صــورة نــادرة 
أثنــاء  وايــت"  "إد  األمريــي  الفضــاء  رائــد  صــورة  بينهــا  ومــن  للفضــاء.  
الســر يف الفضــاء عــام 1965، والتقطهــا زميلــه "جيمــس ماكديفيــت"، 
خــال مهمــة "جيمنــي 4" التابعــة لوكالــة الفضــاء األمريكيــة "ناســا"، وهــي 
أول صــورة ثابتــة تــم التقاطهــا إلنســان يف الفضــاء وأول صــورة إلنســان يف 
الفضاء التقطها إنســان آخر، واســتمر بالســر 23 دقيقة، ومن املتوقع أن 
تجلــب الصــورة 2802 دوالر. وهنــاك صــورة أخــرى التقطهــا طاقــم "أبولــو 
تجلــب  أن  املتوقــع  ومــن  للقمــر،  املــريئ  غــر  للجانــب   1968 عــام   "8
الصــورة 2802 دوالر.  وهنــاك صــور مــن مهمــة "أبولــو 11" للهبــوط عــىل 
ألدريــن" خــال  "بــاز  الفضــاء األمريــي  رائــد  ُتظهــر   1969 القمــر  ســطح 
لقطــة  أشــهر  تكــون  رمبــا  التــي  الصــورة،  تبــاع  أن  املتوقــع  ومــن  املهمــة، 

للمهمة التاريخية، مبا يقرب من 4203 دوالرات يف املزاد.

دراسة: هدر الطعام مشكلة 
بيئية تؤثر يف تغري المناخ

واشنطن/ وكاالت:
الصالحــة  الغذائيــة  املــواد  ثلــث  مــن  أكــرث  أن  إىل  الدراســات  تشــر 
لاســتهاك البــرشي يف الواليــات املتحــدة ال يتــم تناولهــا، مبينــة جملــة 

األرضار الناجمة عن ذلك ال سيام تلك التي تؤثر عىل تغر املناخ.
يف  الطعــام  مخلفــات  مــن  الكربــوين  النتــاج  أن  الدراســات  وأضافــت 
الواليات املتحدة كبر جدا، ويشكل نحو 8 % من انبعاثات االحتباس 
بوســت"  واشــنطن   " صحيفــة  ذكــرت  مــا  بحســب  البــاد،  يف  الحــراري 

األمريكية.
ومع ذلك، فقد أخر الكثر من األمريكيني أن لديهم نقص يف الطعام، 
يف الوقــت الــذي ينتــج فيــه العــامل مــا يكفــي إلطعــام الجميــع، وهــذا مــا 
يتطلب سياســات أفضل لتأمني وصول أنواع األطعمة إىل جميع ســكان 

العامل وعدم هدرها.
استشــارات  رشكــة  مديــرة  أوضحــت  املشــكلة،  هــذه  حــل  ســبيل  ويف 
مــن  مجموعــة  ديفيــز"،  ميلــر  "ســوزان  تابــل  إنفينيــت  واملنــاخ  الغــذاء 
الخطــوات املنزليــة البســيطة التــي مــن شــأنها اســتهاك كميــات الطعــام 

بشكل صحيح.
ومــن جملــة هــذه التوصيــات، رشاء املــواد الغذائيــة املــراد اســتخدامها 
بغيــة  تاريــخ رشائهــا  األطعمــة بحســب  إضافــة إلمكانيــة تصنيــف  فقــط، 

التمكن من تناولها قبل تعرضها للتلف مع مرور الوقت.
وباإلضافــة لذلــك ففــي حــال عــدم القــدرة عــىل اســتهاك األطعمــة قبــل 
تلفهــا، ميكــن اســتخدامها كنــوع مــن األســمدة العضويــة التــي تفيــد يف 

تغذية الربة.
وال تقترص القدرة عىل معالجة هذه املشــكلة عىل املطابخ الشــخصية 

فقط، بل تتابع لتصل إىل املطاعم ومحات البقالة وغرها.
ويف إطــار هــذه الخطــوات، فرضــت بعــض الواليــات يف البــاد مثــل والية 
فرمونــت، فصــل نفايــات الطعــام عــن النفايــات األخــرى، ومــن ثــم تنتقل 
الستخدامه يف صناعة منتجات صلبة ميكن تحويلها إىل أسمدة ومواد 
للبنــاء وأغطيــة للحيوانــات. والجديــر بالذكــر، فــإن العمــل عــىل تخفيــف 
كميات الطعام املهدورة يساعد عىل تجنب ما يزيد عىل 10 غيغاطن 
مــن غــاز ثــاين أكســيد الكربــون، وبذلــك يكــون الحــد من هــدر الطعام هو 

أحد الحلول املناخية السهلة التنفيذ.

"وهللا المستعان 
عىل ما يصفون"

عود عىل بدء، القامئة املشركة، محكمة االنتخابات، الحريات، 
احتامل فشل مرشوع االنتخابات. هذه قضايا أربع كبرة تشغل 
وســائل اإلعــام واإلعــام االجتامعــي، وكل مــن يتناولهــا إعاميــا 
ُيجــري فيهــا قلــم التحليــل والتخمــني، وال تكاد تجــد فيها معلومة 
صافية ومدققة. املتابع ملا تقدم يعيش الحرة، وقد يستغيث 

بالصمت.
يف ترصيــح للجبهــة مــا يفيــد بأن إجــراء االنتخابات يف مواعيدها 
ليــس أمــرا مضمونــا، وهنــاك ألغام يف الطريق، وفيه أيضا موقف 
محدد بأن الجبهة لن تشارك يف قامئة مشركة مع فتح وحامس.

ويف الجهــة املقابلــة رصح جريــل الرجــوب بــأن فتــح تدعــو كل 
الفصائــل لتشــكيل قامئــة وطنية مشــركة. وترصيحــه جاء بعد أن 
أعلنــت الشــعبية موقفهــا مــن القامئــة املشــركة. وال نــدري هــل 
تيــار دحــان.  الرجــوب  القامئــة املشــركة بحســب دعــوة  تقبــل 
وفصائــل مقاومــة موجــودة يف غــزة وفتــح غــزة ترفــض أن تجلــس 
معهــا يف اجتامعــات هــي دون موضــوع االنتخابــات، ويقولــون: 

هذه تعليامت القيادة يف الضفة.
وكانت مصادر أرشت إليها يف مقاالت سابقة تقول إن فتح رمبا 
تقبــل بقامئــة مشــركة مــع حــامس، ولكــن ال تقبــل بقامئــة للــكل 
الوطنــي. ورمبــا رصحــت مصادر من حامس أنها ســتدرس الفكرة 
املشــركة إذا كانــت تضــم الــكل الوطنــي، مــع توافــق عىل نســب 

التمثيل يف املشركة بشكل موزون.
هــذا وقــد كتبــت عــن القامئــة الوطنيــة املشــركة للــكل الوطنــي 
مؤيــدا لهــا كمرحلــة انتقاليــة تســتعيد فيهــا الســاحة الفلســطينية 
عافيتها. وتســتعيد الفصائل الثقة فيام بينها. ويتكاتف الجميع 
عــىل حــل مشــكات غــزة والضفــة، ألن مثــة خطــرا عــىل املجتمــع 
أن ُتجــرى فيــه االنتخابــات قبــل املصالحــة، وقبل حل املشــكات 

العالقة، ويف ظل برنامجني ال يجتمعان عند الحد األدىن. 
حــل  تعيــق  ورمبــا  املشــكات،  تزيــد  رمبــا  املغالبــة  انتخابــات 
عنــد  املؤكــد  أو  املؤكــد،  شــبه  ومــن  املراكمــة،  املشــكات 
غابــت  وإذا  شــفافية.  وال  نزاهــة  هنــاك  تكــون  لــن  أنــه  بعضهــم 
االعــراف  وهــي  أعــوص  مشــكلة  يف  دخلنــا  والنزهــة  الشــفافية 

بالنتائج. 
يف ترصيح للمتحدث باســم التيار اإلصاحي تســاؤل يقول: أين 
محكمــة االنتخابــات؟ ملــاذا مل تشــكل حتــى اآلن؟ عندنــا عــرشة 
لــدى محكمــة  فيهــا  نطعــن  أن  نريــد  عــىل املراســيم  اعراضــات 

االنتخابات، ولكن هذه املحكمة غر موجودة.
أمــا عــن مرســوم إطــاق الحريــات فــكل األطــراف تقــول فيــه: حــر 
عىل ورق، وما زالت املاحقات األمنية عىل خلفيات سياســية 
وحزبيــة مســتمرة. والحديــث يطــول، وفيــام تقــدم كاٍف للكشــف 
عــن حالــة الحــرة، وعــن غيــاب املعلومــة الصادقــة ذات املغــزى، 

والله املستعان.


