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تعزية
مبزيـــد من الحـــزن واألســـى تشـــاطر أســـرة شـــركة االتصاالت الخلويـــة الفلسطينية 

جوال/ الزميلة سجى محمود جامل مشتهى األحزان بوفاة والدها
املغفور له الحاج / محمود جامل نعامن مشتهى )أبو جامل(

سائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح
جناته ويلهم أهله وذويه الصرب وحسن العزاء

إنا لله وإنا إليه راجعون
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الجئون يتظاهرون 
يف خان يونس 
ضد تقليصات 
مساعدات "أونروا" 
خان يونس-غزة/ فلسطني-األناضول:

تظاهر الجئون فلسطينيون، أمس، أمام 
مقر تابع لوكالة غوث وتشغيل الالجئني 
الفلسطينيني "أونروا"، مبدينة خان 
يونس جنويب قطاع غزة، احتجاًجا عىل 
"تقليص الخدمات الغذائية". ورفع 
املشاركون يف الوقفة التي نظمتها 
اللجنة الشعبية لالجئني الفتات ُكتب 

عىل بعضها: "لن نصمت عىل 
جوع وحرمان أطفالنا".

حماس تعلن إنجازَ المرحلة 
األوىل من انتخاباتها 

الداخلية يف أجواء نزيهة
غزة/ فلسطني:

أعلنــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حامس إنجــاز املرحلة األوىل من انتخاباتها 
الداخليــة التــي كانــت بدايتهــا مــن قطــاع غــزة "مبشــاركة عــرات اآلالف مــن 
ــح". وأكــدت الحركــة يف بيــان  اإلخــوة واألخــوات ممــن لهــم حــق االقــرتاع والرتشُّ
إيجابيــة  أجــواء  "أُجريــت يف  بهــا  الخاصــة  االنتخابيــة  العمليــة  أن  أمــس،  لهــا، 

دميقراطيــة شــفافة ونزيهــة وإجــراءات منظمــة، أرشفــت عليهــا لجنــة 
انتخابات مركزية، وذلك مبوجب النظام الداخيل املعتمد للحركة".

أبو مرزوق يطالب السلطة بكشف 
تفاصيل اتفاقية الغاز مع مرص

الدوحة/ فلسطني:
طالب عضو املكتب السيايس لحركة املقاومة اإلسالمية "حامس"

د. موىس أبو مرزوق السلطَة يف رام الله بكشف تفاصيل االتفاقية التي 
وقعتها مع مرص حول حقل الغاز قبالة شاطئ قطاع غزة.

وقــال أبــو مــرزوق يف تغريــدة نرهــا عىل موقع "تويرت": "يجب أن تكون 
غزة حارضة يف أي تفاهامت حول حقول الغاز قبالة شواطئها".

مــن  الطبيعــي  الغــاز  اســترياد  إىل  مضطــرة  غــزة  كانــت  "إذا  وأضــاف: 
االحتالل ملحطة الكهرباء الوحيدة يف القطاع، فال يجب أن نقف 

متفرجني، وثرواتنا الطبيعية تذهب بعيدًا".

أوقــــــاف 
"القدس" تقرر 

فتح األقىص 
أمام المصلني 

يف رمضان
القدس املحتلة/ األناضول:

أعلنت دائرة األوقاف اإلسالمية يف 
مدينة القدس املحتلة، أمس، فتح 
أمــام املصلــني،  األقــى  املســجد 
الــذي  املقبــل،  رمضــان  شــهر  يف 

إبريــل/  منتصــف  يبــدأ 
نيسان املقبل.

رام الله-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
رئيــس  فاجــأ   2017 حزيــران  يونيــو/  يف 
والفصائــل  املجتمــع  عبــاس  محمــود  الســلطة 
بشــأن   )16( رقــم  حمــل  قانــون  قــرار  بإصــدار 
الحائــط  بعــرض  ضارًبــا  اإللكرتونيــة،  الجرائــم 

جميــع املــواد الدســتورية التــي تؤكــد وجــوب 
التريعــي،  املجلــس  عــىل  القانــون  مــرور 
املحــيل  املجتمــع  مؤسســات  مــع  ومناقشــته 

عــربه  فــرض  حيــث  فيــه،  واملعنيــني 
"سيف الرقيب" عىل كل َمْن يعارضه 

غزة/ يحيى اليعقويب:
اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  يف  القيــادي  أكــد 
عــدَم  عــون  أبــو  نزيــه  الغربيــة  بالضفــة  حــامس 
الســلطة  رفــع  ــل عــىل  تدلِّ مــؤرشات  وجــود أي 
ملامرســة  بالضفــة  حــامس  نشــطاء  عــن  يَدهــا 

وجــود  إىل  مشــرًيا  يــة،  بُحرِّ االنتخــايب  العمــل 
ا يف ســجون الســلطة  نحــو 20 معتقــاًل سياســيًّ

الفلسطينية بالضفة منذ سنوات متفاوتة.
ووصــف أبــو عــون يف حديــث خــاص 
املرســوم  أن  "فلســطني"  لصحيفــة 

اقتحم منازل نائبني ومحرَّر وأطلق تحذيرات
استهداف قادة حماس 

بالضفة.. خشية إرسائيلية 
مسبقة من نتائج االنتخابات

طوباس-غزة/ أدهم الريف:
الشــخصية وتعــال معنــا".. صــاح ضابــط  "أحــر هويتــك وأغراضــك 
فــازع  حــامس  بحركــة  القيــادي  وجــه  يف  الكلــامت  بهــذه  إرسائيــيل 

صوافطــة، بعــد اقتحــام قــوة كبــرية مــن جيــش االحتــالل فجــأة 
بيته الكائن مبدينة طوباس، شاميل الضفة الغربية املحتلة.

محافظات/ محمد األيويب:
جرفت قوات االحتالل اإلرسائييل، أمس، مساحات 
من أرايض المواطنني يف بلدة أبو ديس جنوب 
رشق القدس المحتلة، واعتقلت 17 مواطًنا يف 
الضفة الغربية المحتلة، منهم قيادي يف حركة 
"حماس"، يف حني اقتحم عرشات المستوطنني 
باحات المسجد األقىص المبارك بحراسة أمنية 
مشددة. وقال رئيس لجنة الدفاع عن أرايض أبو 
ذت أعمال  ديس بسام بحر: إن قوات االحتالل نفَّ
تجريف يف المنطقة الرشقية من البلدة قرب 
مستوَطنة "كيدار"، تعود لمواطنني من أبو ديس.

ر بـ 1500 دونم  وأضاف بحر أن أرايض المنطقة ُتقدَّ
يمنع االحتالل أصحابها العمَل فيها واستصالَحها، 

وهي تقع ضمن المخطط االستيطاين 
.)E 1( رشق القدس المعروف باسم

تطعيم لقاح كورونا 
بغزة.. "الجيش األبيض" 

يتقدم الخطوط األوىل
غزة/ يحيى اليعقويب:

التطعيــم،  فيهــا  يتلقــى  مــرة  أول  يف  املــرء  تتملــك  رهبــة  "مشــاعر 
يكــون خائًفــا بعــض الــيء، أحببــت خــوض التجربــة".. كومــة مشــاعر 

متناقضــة تزاحمــت يف قلــب اختصاصيــة التحاليل يف مخترب 
البيولوجية الجزئية أحالم الطيبي لحظة تلقيها الجرعة األوىل 

قطر: توفري لقاح كورونا للفلسطينيني 
مسؤوليــــــــة سلطــــات االحتالل

الدوحة/ األناضول:
"يعــد  للفلســطينيني  كورونــا  لقــاح  توفــري  أن  عــىل  قطــر  شــددت 

الــدويل  القانــون  أمــام  االحتــالل  ســلطات  مســؤوليات  مــن 
واإلنســاين". جــاء ذلــك عــىل لســان لولــوة بنــت راشــد الخاطــر 

بحر: اخزتال 
فلسطني 
بحدود 67 

والمقاومة 
بالسلمية 

مرفوض
غزة/ فلسطني:

أكــد النائب األول لرئيس املجلس 
أن  بحــر  د.أحمــد  التريعــي 
فلســطني  كل  تعنــي  "فلســطني 
ألــف   27 عــىل مســاحة  التاريخيــة 

ــف،  ونيِّ مربــع  مــرت  كيلــو 
مســتنكًرا  نقصــان"،  دون 

)1120( حالة تعاٍف
)10( وفيات و)1996( إصابة  

بـ"كورونا" يف الضفة وغزة
غزة-رام الله/ فلسطني:

أعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية، أمــس، تســجيَل 10 وفيــات و1996 
1120 حالــة تعــاٍف يف  إصابــة جديــدة بفــريوس "كورونــا"، إضافــة إىل 
قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.   وأوضحت الوزارة يف بيان صحفي، 

لت 8 حــاالت وفــاة يف الضفــة الغربيــة: "الخليل  أمــس، أنهــا ســجَّ
4، رام الله والبرية 1، طولكرم 1، قلقيلية 1، نابلس 1"، وحالَتْي 

أم الُمحرَّر محمد أبو جزر 
تروي حكاية 17 سنة 

من عذاب المعتقالت
رفح/ ربيع أبو نقرية:

ت والدة  "شعور غريب وحالة ال ميكن وصفها".. بهذه الكلامت عربَّ
األســري محمــد ســليامن أبــو جــزر عــن ســعادتها باإلفــراج عــن نجلهــا 
املعتقــل منــذ عــام 2004. كانــت أم محمــد تعــد األيــام والدقائــق 

والثــواين يف انتظــار حريــة ابنهــا، الــذي مل تــزره يف ســجون 
االحتالل خالل ســبعة عر عاًما ســوى ثالث مرات  آخرها 

يف أثناء وقفة بطولكرم
دعوات لإلفراج عن األرسى 

المرىض يف سجون االحتالل
طولكرم/ فلسطني:

ناشــد ذوو األرسى واملتضامنــون معهــم وفصائــل العمــل الوطني يف 
مدينة طولكرم املؤسســات الحقوقية واإلنســانية يف العامل التدخَل 

العاجل إلنقاذ حياة األرسى ويف مقدمتهم املرىض.
األرسى  مــع  التضامنيــة  األســبوعية  وقفتهــم  يف  وأكــدوا 
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  مكتــب  أمــام  أمــس،  املــرىض 

الصحفيون واالنتخابات.. مهمة 
إعالمية تعرتيها تحديات وتناقضات

قلقيلية/ مصطفى صربي:
صحفــي  ألــف  مــن  أكــر  املركزيــة،  االنتخابــات  لجنــة  اعتــامد  بعــد 
محــيل وأجنبــي لتغطيــة االنتخابــات التريعيــة والرئاســية، أصبحــت  
للصحفيــني مهمــة صعبــة يف تغطيــة انتخابــات ُتجــرى ألول مــرة منــذ 

عام 2006 بعد سنوات طويلة من االنقسام.
الصحفي عوض الرجوب من محافظة الخليل، مراســل وكالة 

نزال: ننتظر إجراءات أخرى لتوفري 
ية قبل االنتخابات أجواء ِجدِّ

إسطنبول/ فلسطني:
أكــد عضــو املكتــب الســيايس لحركــة املقاومة اإلســالمية "حامس" 
ونائــب رئيســها يف الخــارج محمــد نــزال أن الحركــة تنتظــر مجموعــة 

ية قبل االنتخابات. أخرى من اإلجراءات لتوفري أجواء ِجدِّ
وقــال نــزال يف مقابلــة مــع قنــاة "القــدس ويــب" عــرب اإلنرتنــت: إن مــا 

ــا، إذ أصــدر رئيــس  ــذ اآلن عمليًّ ِفــق عليــه يف القاهــرة ُينفَّ اتُّ
السلطة مرسوًما بتعزيز الحريات العامة بخطوات عملية.

دعا السلطة إىل إنهاء معاناتهم

أبو كرش: ملف 
تفريغات 2005 
قانوين وعادل 

وسنواصل 
حراكنا حىت 

انزتاع حقوقنا
غزة/ جامل غيث:

موظفــي  باســم  املتحــدث  أكــد 
"تفريغــات 2005" بغــزة رامــي أبــو 
 2005 كــرش أن قضيــة تفريغــات 
عــىل  مشــدًدا  وعادلــة،  قانونيــة 
مواصلــة حراكهــم حتــى االســتجابة 

ملطالبهم املروعة.
صحيفــة  عــرب  كــرش،  أبــو  ودعــا 
"فلســطني" إىل رضورة إنهــاء ملف 
تفريغــات 2005 عــىل اعتبار أنهم 

وفًقــا  رســميون  موظفــون 
رقــم  األمــن  قــوى  لقانــون 

هل يصطدم "مرسوم الحريات" بعقبة 
القوانني غري الدستورية كـ"الجرائم اإللكرتونية"؟

يوجد20 معتقًل سياسيًّا منذ سنوات طويلة يف سجون السلطة 

أبو عون لـ"فلسطني": ال مؤرشات تدلِّل عىل 
رفع السلطة يدها عن نشطاء حماس بالضفة

االحتـالل يجــرف أراضـــَي يف أبــــو ديــــس 
لصالح "كيدار" ويعتقـل 17 مواطًنا بالضفة
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عشــــــــــــــــــرات 
المستوطنيـــــن 
يقتحمون األقىص 

15

مستوطنون يؤدون طقوًسا تلمودية أمام حائط الرباق يف األقىص أمس             ) أ ف ب ( 

 الجئون يتظاهرون أمام مقٍر تابع لوكالة الغوث بخان يونس أمس          ) األناضول ( 
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بدائــرة حســابات  عــن حاجتهــا لشــغل وظيفــة "محاســب"  غــزة  بلديــة  تعلــن 
املشــركني التابعــة لــإدارة العامــة للشــئون املاليــة، عــى نظــام "عقــد عمــل 

مؤقت" وذلك وفقًا للمواصفات التالية:-
أوال: شروط الترشيح:

• بكالوريــوس يف تخصــص )املحاســبة( معــدل ال يقــل عــن "جيــد جــدًا" مــن 
جامعة معرف بها.

• أال يزيد عمر املرشح عن )30( عام.
• أن يكون لديه خربة يف نفس مجال التخصص ال تقل عن )عامني(.

• أن يكون عضوًا يف نقابة املحاسبني واملدققني الفلسطينيني.
• أن يكون من سكان مدينة غزة.
ثانيًا: المهام والمسؤوليات:

• إعداد تسويات حسابات املشركني املتعلقة باملياه والخدمات والحرف.

• مراجعة البيانات امليدانية املحدثة وعكس أثرها ماليًا عى حسابات املشركني.

• استقبال املراجعني واإلجابة عى استفساراتهم بخصوص تسويات حساباتهم.
• الرد عى استدعاء املواطنني املرسلة الكرونيًا.

• أي أعامل أخرى متعلقة بالعمل يكلف بها من اإلدارة.
ثالثًا: المهارات المطلوبة:

املهارات الفنية:
• اإلملام التام بإجراءات العمل وفق أساس االستحقاق املحاسبي.

• امتــاك مهــارات عاليــة يف اســتخدام الحاســوب والربامــج املاليــة والربامــج 
املساعدة )Microsoft Office( واالنرنت والربيد االلكروين.

• يفضل إجادة اللغة االنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.
• أن يكون لديه اطاع عى النظام املايل للهيئات املحلية.

المهارات الشخصية:
• أن ميتاز مبظهر عام الئق ومبهارات االتصال والتواصل الفعال مع الجمهور.

• تحمل ضغط العمل والقدرة عى العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.
• امتاك حب العمل بروح الفريق الواحد.

فعــى الراغبــني يف التقــدم للوظيفــة املذكــورة أعــاه تقديــم طلــب التوظيف 
)عــى موقــع بلديــة غــزة اإللكــروين( مرفقــًا معه الوثائق الثبوتية من شــهادات 
أكادميية ومهنية وخربة وأي وثائق ذات عاقة لتعزيز الطلب املقدم، وذلك 

يف موعد أقصاه يوم األحد املوافق 2021/02/28م.
يعتمد / بلديـــة غـــزة

إعالن خارجي إلشغال 
وظيفة محاسب

إعالن خارجي إلشغال 
وظيفة مهندس تطوير برمجيات

تعلــن بلديــة غــزة عــن حاجتهــا لشــغل وظيفــة " مهنــدس تطويــر برمجيــات " و 
ذلــك للعمــل بــاإلدارة العامــة لتكنولوجيــا املعلومــات عــى نظــام )عقــد عمــل 

مؤقت( وذلك وفقًا للمتطلبات التالية :
أواًل : شروط الترشح : 1. أن يكون حاصًا عى بكالوريوس يف هندسة حاسوب 

أو تكنولوجيا معلومات بتقدير عام ال يقل عن "جيـــد" من جامعة معرف بها.
2. أن يكون من سكان مدينة غزة. 

3. أن يكون عمر املرشح أقل من )27( عام.

4. أن يكون عضوًا يف نقابة املهندسني أو " النقابة الفلسطينية لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت – بيكتا ".
5. أن يكون حاصًا عى شهادة "حسن سري وسلوك" .

ثانيًا : المهام والمسئوليات :-
1. املشاركة يف تطوير األنظمة املعلوماتية الخدماتية.

2. املشاركة يف تطوير األنظمة املرتبطة بنظم املعلومات الجغرافية.

3. تحليل و توثيق متطلبات العمل بطريقة علمية.

.Oracle 4. تطوير الدوال الربمجية الخاصة بقواعد البيانات

5.  فحص و تقيم عمل األنظمة املعلوماتية.

6. الدعم الفني لألنظمة املستخدمة.

ثالثًا : المهارات :-  مهارات فنية :
1. خربة يف تطوير االنظمة املحوسبة و تحليل النظم ال تقل عن )سنتني(.

.Delphi 2. يفضل من لديه خربة بلغة الربمجة

3. القــدرة عــى اســتخدام الجمــل االســتعامية )SQL Query( والربــط مــع 

.Oracle Database RDBMS  قواعد البيانات املختلفة و خاصة
4. خربة يف تطوير التقارير املحوسبة.

مهارات شخصية :
1. أن ميتاز باملظهر العام الائق والقدرة عى االتصال والتواصل الفعال مع املوظفني

2. أن يكون لديه مهارات العمل ضمن الفريق وتحمل ضغط العمل.

3. معرفة جيدة باللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة .

4. القدرة عى العمل خارج ساعات الدوام الرسمية إذا لزم األمر.

5. القدرة عى إعداد التقارير الازمة للعمل.

فعى الراغبني يف التقدم للوظيفة تقديم طلب توظيف )عى موقع بلدية غزة 
اإللكروين( مرفقًا معه الوثائق الثبوتية من شهادات أكادميية ومهنية وخربة وأي 
وثائق ذات عاقة، وذلك يف موعد أقصاه يوم األحد املوافق 2021/02/28م. 

إعالن خارجي إلشغال 
Web Developer وظيفة

تعلــن بلديــة غــزة عــن حاجتهــا لشــغل وظيفــة "  Web Developer" و ذلــك 
للعمل باإلدارة العامة لتكنولوجيا املعلومات عى نظام )عقد عمل مؤقت(  

وذلك وفقًا للمتطلبات التالية :
أواًل : شروط الترشح :-

أو تكنولوجيــا  1. أن يكــون حاصــًا عــى بكالوريــوس يف هندســة حاســوب 

معلومات بتقدير عام ال يقل عن "جيــــد" من جامعة معرف بها.
2. أن يكون من سكان مدينة غزة.

3. أن يكون عمر املرشح أقل من )27( عام.

4. أن يكــون عضــوًا يف نقابــة املهندســني أو "النقابــة الفلســطينية لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت - بيكتا".
5. أن يكون حاصًا عى شهادة "حسن سري وسلوك".

ثانيًا : المهام والمسئوليات :-
1. املشاركة يف تطوير األنظمة املحوسبة املالية و املحاسبية.

2. تحليل و توثيق متطلبات العمل بطريقة علمية.

3. متابعة تطوير ادوات بيئة العمل املستخدمة.

4. فحص و تقيم عمل األنظمة املحوسبة.

5. الدعم الفني لألنظمة املستخدمة.

ثالثًا : المهارات : مهارات فنية :
1. خــربة يف تطويــر االنظمــة املحوســبة املاليــة و املحاســبية و تحليــل النظــم 

ال تقل عن )سنتني(.
.Laravel باستخدام إطار العمل PHP 2. خربة بلغة برمجة الويب

3. معرفة بتقنية Web-services والقدرة عى استخدام وكتابة مكتبات API املختلفة.

4. القــدرة عــى اســتخدام الجمــل االســتعامية )SQL Query( والربــط مــع 

.Oracle Database RDBMS  قواعد البيانات املختلفة و خاصة
5. خــربة يف مجــال برمجــة الويــب يف مجــال الواجهــات )Front End( و مــا يتعلــق 

بذلك من أدوات مثل: HTML - CSS - JS - AJAX - JQuery مبكتباته املختلفة.

6. معرفة بتقنيات حامية تطبيقات اإلنرنت ضد محاوالت االخراق املختلفة.

7. خربة يف تطوير التقارير املحوسبة.

مهارات شخصية :
1. أن ميتاز باملظهر العام الائق والقدرة عى االتصال والتواصل الفعال مع املوظفني

2. أن يكون لديه مهارات العمل ضمن الفريق وتحمل ضغط العمل.

3. معرفة جيدة باللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة .

4. القدرة عى العمل خارج ساعات الدوام الرسمية إذا لزم األمر.

5. القدرة عى إعداد التقارير الازمة للعمل.

فعــى الراغبــني يف التقــدم للوظيفــة تقديــم طلب توظيف )عى موقع بلدية 
غــزة اإللكــروين( مرفقــًا معــه الوثائــق الثبوتيــة مــن شــهادات أكادمييــة ومهنيــة 
وخــربة وأي وثائــق ذات عاقــة، وذلــك يف موعــد أقصــاه يــوم األحــد املوافــق 

2021/02/28م.

إعالن صادر عن جمعية بذور لإلبداع والتنمية
يعلــن مجلــس إدارة جمعيــة بــذور لإبــداع والتنمية عن عقــد االجتامع العادي 
للجمعية العمومية للعام )2020( وذلك يوم االربعاء املوافق 2021/3/3م 

الساعة 12 يف مقر الجمعية – املحطة- دير البلح.
وذلك ملناقشة التقرير املايل واالداري لعام 2019م وانتخاب مجلس إدارة 

جديد للجمعية بعد استكامل اآليت:
1. اســتمرار فتــح بــاب االنتســاب وتســديد االشــراكات للجمعيــة العموميــة 

لعام )2021( وذلك حتى تاريخ: 2021/2/25م.
2. فتــح بــاب الرشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة، وذلــك ملــدة يومني من تاريخ 

2021/2/27م إىل تاريخ 2021/2/28م.

3. فتح باب االنسحاب واالعراض لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية العمومية، 

وذلك ملدة يومني من تاريخ: 2021/3/1م حتى تاريخ 2021/3/2م.
مع فائق االحرام والتقدير 

مجلس إدارة الجمعية

إعالن مناقصة
تعلن بلدية غزة عن طرح مناقصة بالظرف املختوم 

لنقل وترحيل النفايات الصلبة من محطة الرتحيل 
مبنطقة الريموك بغزة إىل مكب النفايات بجحر الديك.

التوجــه  املناقصــة  يف  الدخــول  والراغبــني  املتخصصــني  املقاولــني  فعــى 
لقســم العقــود واملناقصــات بالبلديــة للحصــول عــي نســخة مــن العطــاءات 
 200( وقــدره  مبلــغ  مقابــل  الرســمي  الــدوام  أوقــات  خــال  وذلــك  املعــدة, 

شيكل( للعطاء الواحد غري مسردة.
آخر موعد لتقديم العطاءات وفتح املظاريف يوم األربعاء املوافق 2021/3/3 
الســاعة الثانيــة عــر ظهــرًا يف مبنــي البلديــة مبكتــب الســيد / مديــر دائــرة 

املشريات واملخازن .
ماحظة:-  رسوم اإلعان يف الصحف عي من يرسو عليه العطاء.

بلدية غزة

ومنــذ ســنوات طويلة والــراع اإلرسائيي 
الرقــي  الجــزء  هويــة  عــى  يحتــدم 
عــرب  مكانًيــا،  تقســيمه  بهــدف  لألقــى، 
وصــواًل  الرحمــة  بــاب  عــى  االســتياء 
للسيطرة الكاملة عى املسجد املبارك، 

وفرض الرواية التوراتية.
انتصار لإلرادة الشعبية

عــام  إىل  الرحمــة  بــاب  قضيــة  وتعــود 
2003، عندمــا أغلقتــه رشطــة االحتــال، 

حيــث كان مقــًرا للجنة الراث اإلســامي، 
وزعمت أنه يستخدم لنشاطات سياسية.

محكمــة  أصــدرت   ،2017 عــام  ويف 
بإغــاق  يقــي  قضائًيــا  قــراًرا  االحتــال 
املبنــى إىل إشــعار آخــر، مبوجــب "قانــون 

مكافحة اإلرهاب".
لكــن اإلرادة الشــعبية املقدســية أفشــلت 
الحثيثــة  اإلرسائيليــة  املحــاوالت  كل 
لتقويض نتائج "هبة باب الرحمة" وإغاق 
املصــى مجــدًدا، ومنعــت االحتــال مــن 
إحداث أي تغيريات جوهرية يف املكان، 
واالعتقــال  املاحقــة  عمليــات  رغــم 
األوقــاف  دائــرة  وموظفــي  للمقدســيني 

اإلسامية.
وأشــهر  أقــدم  مــن  الرحمــة  بــاب  ويعتــرب 
األبواب يف الســور الرقي لألقى، يقع 
عى بعد 200 مر جنويب باب األسباط، 
عظيمــة  وتاريخيــة  دينيــة  مبكانــة  ويتمتــع 
وهــو مكــون مــن بوابتــني ضخمتــني، هــام 

الرحمة جنوًبا والتوبة شاماًل.
وُســمى هــذا البــاب لــدى األجانــب، الباب 
"الذهبي" لرونقه وبهائه، ويعود بناؤه إىل 
العــر األمــوي بداللــة عنــارصه املعامريــة 
والفنيــة، وهــو بــاب مــزدوج يعلوه قوســان، 
ويــؤدي إىل باحــة مســقوفة بعقــود ترتكــز 

عى أقواس قامئة فوق أعمدة ضخمة.
رشطــة  تركيــب  بعــد  البــاب  فتــح  وجــاء 
الواقعــة  البوابــة  عــى  قفــًا  االحتــال 

املــكان،  إىل  املــؤدي  الــدرج  أعــى 
بعدمــا أّدى أعضــاء مجلــس األوقــاف يــوم 
يف  املبنــى  يف  الصــاة   17/2/2019

أثناء جولة تفقدية فيه.
وبعدمــا اكتشــف املصلــون القفــل، بدأت 
التطورات تتاحق يف باب الرحمة، وأدى 
املنطقــة،  يف  الصلــوات  املقدســيون 
حتــى تحولــت إىل نقطــة للربــاط ومواجهة 
مع قوات االحتال، ُتوجت بانتصار إرادة 
املقدســيني ودخولهــم املصــى بعــد 16 

عاًما عى إغاقه.
وبحســب مختصني بشــؤون القدس، فقد 
الجامهــري  بقــوة  الرحمــة  بــاب  فتــح  مّثــل 
إذ  للمحتــل،  مبــارًشا  عملًيــا"  "تركيًعــا 

مــن  متنعهــم  ولــن  األوقــاف،  وموظفــي 
املكوث يف املصى".

مــن  جــزًءا  الرحمــة  بــاب  مصــى  ويعتــرب 
 144 مســاحته  البالــغ  األقــى  املســجد 
دومًنــا، وللمســلمني وحدهــم حــق الصــاة 

فيه.
بــأي  تعــرف  ال  األوقــاف  دائــرة  أن  وأكــد 
منــذ  املصــى  ضــد  إرسائيليــة  إجــراءات 
الريــح"،  "مهــب  وكلهــا يف  فتحــه،  إعــادة 
الفًتــا إىل أن مــا ينفــذه االحتــال يتــم بقــوة 

الساح.
يف  االحتــال  اســتمرار  أن  وأضــاف 
وإبعادهــم  واعتقالهــم  ماحقــة املصلــني 
عــن منطقــة بــاب الرحمــة كلهــا مامرســات 

وضعــه وجًهــا لوجــه أمام عجــزه املزمن يف 
مواجهة اإلرادة الشعبية وقوتها.

واقع جديد
وقال مدير املســجد األقى الشــيخ عمر 
الكســواين إن ســلطات االحتــال تواصــل 
الرحمــة،  بــاب  مصــى  عــى  اعتداءاتهــا 
باألقــى  جديــد  واقــع  فــرض  أجــل  مــن 
املجــال  إلتاحــة  املصلــني  مــن  وتفريغــه 

للمستوطنني لتدنيسه دون أي قيود.
وأوضــح الكســواين أن ســلطات االحتــال 
املــكاين  التقســيم  مخطــط  فــرض  تحــاول 
للمسجد عرب االستياء عى باب الرحمة 
لــن  اإلجــراءات  هــذه  "لكــن  بالكامــل، 
تضعــف مــن عزميــة املصلــني واملرابطــني 

مرفوضة لن تثنينا عن املكوث باملســجد 
األقــى، والدفــاع عنــه، باعتبــاره مســجًدا 

ا خالًصا للمسلمني وحدهم. إساميًّ
مواصلــة  رضورة  عــى  الكســواين  وشــدد 
باألقــى  الصلــوات  وأداء  الدائــم  الربــاط 
اعتــداءات  مــن  لحاميتــه  الرحمــة،  وبــاب 

االحتال باعتباره ميثل خًطا أحمر.
وتــأيت الذكــرى الثانية لـ"هبة باب الرحمة" 
وجــود  مــن  مقدســية  تحذيــرات  وســط 
نّيــات إرسائيليــة مبيتــة لانقضــاض عــى 

املصى وإغاقه بالقوة.
دعــوات  مقدســيون  ناشــطون  وأطلــق 
إلعــامر األقــى واملكــوث والصــاة فيــه، 
يف ظــل تصاعــد اقتحامــات املســتوطنني 
يف  التهويديــة  املشــاريع  وتــرية  وارتفــاع 

مدينة القدس املحتلة.
وصاية قانونية

مدحــت  املقــديس  املحامــي  وشــدد 
أن  جيــًدا  يعلــم  االحتــال  أن  عــى  ديبــة 
إغــاق مصــى  وفوهتــه  ُبــركان،  "األقــى 

باب الرحمة".
عــى  لاحتــال  ســلطان  ال  ديبــة:  وقــال 
للمســلمني،  إال  مصلياتــه  بــكل  األقــى 
ودائــرة األوقــاف اإلســامية التابعــة لألردن 
عــى  األخــرية  الوصايــة  صاحبــة  هــي 

املقدسات اإلسامية.
الــدويل  القانــون  وفــق  أنــه  ديبــة  ويبــني 
املســجد  عــى  لاحتــال  ســلطة  فــا 
ُيفــرَض هــو  بــكل مكوناتــه، و"مــا  األقــى 
وقاحــة وصلــف، وال مــكان لــه يف القانــون 

الدويل"، وفق تعبريه.
فــإن  االحتــال،  تضييقــات  ورغــم 
املقدســيني ُيــرون عــى إعــامر مصــى 
محــاوالت  لــكل  والتصــدي  الرحمــة،  بــاب 
مجــدًدا،  عليــه  لانقضــاض  االحتــال 
وعــدم  املــكان  يف  بحقهــم  متمســكني 

التفريط فيه مهام كلف الثمن.

أبو مرزوق يطالب الســلطة بكشف 
تفاصيل اتفاقية الغاز مع مرص

الدوحة/ فلسطني:
اإلســامية  املقاومــة  لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  طالــب 
اللــه بكشــف  أبــو مــرزوق، الســلطَة يف رام  "حــامس"، د. مــوىس 
تفاصيــل االتفاقيــة التــي وقعتهــا مــع مــر حــول حقــل الغــاز قبالــة 

شاطئ قطاع غزة.
وقــال أبــو مــرزوق يف تغريــدة نرهــا عــى موقــع "تويــر": "يجــب 
أن تكــون غــزة حــارضة يف أي تفاهــامت حــول حقــول الغــاز قبالــة 

شواطئها".
مــن  الطبيعــي  الغــاز  وأضــاف: "إذا كانــت غــزة مضطــرة الســترياد 
االحتال ملحطة الكهرباء الوحيدة يف القطاع، فا يجب أن نقف 

متفرجني، وثرواتنا الطبيعية تذهب بعيدًا".
وتابــع: "نحتــاج إىل معرفــة تفاصيــل االتفاقيــة التي تــم توقيعها مع 

هيئة االستثامر".
التابــع  الفلســطيني"  االســتثامر  "صنــدوق  وّقــع  املــايض  واألحــد 
ملنظمــة التحريــر اتفاقيــة تطويــر حقــل غــاز "غــزة ماريــن" والبنيــة 
للغــازات  القابضــة  املريــة  الركــة  مــع  لــه،  الازمــة  التحتيــة 

الطبيعية "ايجاس".
وقال الصندوق يف بيان إن االتفاقية ســتوفر احتياجات فلســطني 

من الغاز الطبيعي، وإمكان تصدير جزء من الغاز ملر.
ســاحل  قبالــة  كيلومــرا   30 نحــو  ماريــن  غــزة  غــاز  حقــل  ويبعــد 
القطاع، وتشري التقديرات إىل أنه يضم حوايل 1,4 تريليون قدم 

مكعب من الغاز الطبيعي.

أوقاف "القدس" تقرر فتح األقىص 
أمام المصلني يف رمضان

القدس املحتلة/ األناضول:
القــدس املحتلــة،  اإلســامية يف مدينــة  األوقــاف  دائــرة  أعلنــت 
أمــس، فتــح املســجد األقــى أمــام املصلــني، يف شــهر رمضــان 

املقبل، الذي يبدأ منتصف إبريل/ نيسان املقبل.
اإلســامية  األوقــاف  دائــرة  العــام  املديــر  الخطيــب  عــزام  وأكــد 
وشــؤون املســجد األقــى، يف تريــح صحفــي، جهوزيــة إدارة 
املســجد "الســتقبال الشــهر الفضيــل، وســتفتح أبــواب املســجد 

األقى لجميع املصلني".
وكانت دائرة األوقاف، وهي املسؤولة عن إدارة شؤون املسجد، 
التابعــة لــوزارة األوقــاف األردنيــة، قــد عّلقــت اســتقبال املصلــني 
جائحــة  انتشــار  بســبب  املــايض،  رمضــان  شــهر  يف  باملســجد 

كورونا.
وعادة ما يؤم املسجد عرات آالف املصلني، يف شهر رمضان، 

وتصل الذروة أيام الُجَمع.

عامان عىل "هبَّة باب الرحمة".. والرصاع عىل األقىص لم يتوقف
القدس المحتلة/ صفا:

ة باب الرحمة"، وتمكن المقدســيون  عامــان مــّرا على ذكرى "هبَّ
من فتح المصلى وإعادته إلى حضن المسجد األقصى المبارك، 
بعدما أغلقته شــرطة االحتالل اإلســرائيلي عام 2003، ومنعت 
أداء الصالة فيه. ورغم إعادة فتح "مصلى باب الرحمة" شــرقي 

المســجد األقصى بتاريخ 22 شباط/ فبراير 2019، فإن األطماع 
اإلســرائيلية لالســتيالء عليــه وتحويله إلى "كنيــس يهودي" لم 

تتوقف منذ ذلك الحين.
وتواصــل ســلطات االحتــالل مســاعيها لتفريغــه مــن المصليــن 

وإبعادهم عنه بالقوة، تمهيدا إلغالقه بالكامل مرة أخرى.

ن المقدسيين من فتحه واستعادته    ) أرشيف( أداء الصالة عند مصلى باب الرحمة بعد تمكُّ
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د. عدنان أبو عامر

رغم الهدوء األمني النسبي املخيم عىل الضفة الغربية جيش 
الغربيــة،  الضفــة  يف  لالنتشــار  يســتعد  اإلرسائيــي  االحتــالل 
واملناطــق،  الســاحات  ويف  التقاطعــات  وعنــد  التــالل  عــىل 
يحــاول  التــي  املتقدمــة  التكنولوجيــة  الوســائل  رؤيــة  وميكــن 
بوســاطتها التعامل مع الهجامت الفلســطينية، خشــية أن يتبع 
ظهور نتائج االنتخابات الفلسطينية، وحينها قد تنشأ انتفاضة 

مسلحة تشارك فيها كل املنظامت الفلسطينية.
لعــل جولــة ميدانيــة يف عــدد مــن مناطــق الضفــة الغربيــة ميكــن 
أخــًرا،  الظاهــرة  العاليــة  الصــواري  مــن  العديــد  فيهــا مالحظــة 
التــي أقامهــا جيــش االحتــالل عــىل قمــم التــالل، ومجموعــات 
واملربعــات  الرئيســة،  التقاطعــات  تراقــب  التــي  الكامــرات 
املنترشة 24 ساعة طيلة أيام األسبوع السبعة أصبحت مرئية 

اآلن.
دوافــع  أن  والجيــش  العــام  اإلرسائيــي  األمــن  جهــاز  يــرى 
املنظــامت الفلســطينية بالضفــة الغربيــة لتنفيــذ الهجــامت مــا 
زالــت عــىل حالهــا، ورغــم االعتقــاالت املســتمرة يف صفــوف 
الفلســطينين إنهــام غــر راضيــن عــن النتائــج مبــا يكفــي، إىل 
مواصلــة  أن  مفــاده  ســائًدا  ــا  تقديــًرا إرسائيليًّ هنــاك  أن  درجــة 
االعتقــاالت والتحقيقــات، وتفكيــك البنيــة التحتيــة يف الضفــة 
الغربية تجعل املنظامت تدخل مرحلة زمنية من التعايف، ثم 

تنفيذ الهجامت املسلحة.
اإلجــراءات  تتابــع  جهتهــا  مــن  الفلســطينية  املقاومــة  قــوى 
األمنيــة اإلرسائيليــة ضــد الخاليــا املســلحة األخــرة، ومل تتأخــر 
باســتخالص النتائــج، إذ عــززت أخــًرا ســيطرتها وبنيتهــا التحتية 
يف الضفة الغربية، ويف املقابل اســتمرت الهجامت الشــعبية 
املتمثلة يف إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة مبناطق الضفة 
الغربيــة، بجانــب عمليــات إطــالق النــار والطعــن والدعــس التي 

نفذها أفراد ومنظامت محلية. 
تزعــم األوســاط األمنيــة اإلرسائيليــة أن املقاومــة الفلســطينية 
يف  اإلمــكان  قــدر  قويــة  هجــامت  تنفيــذ  تجنــب  قــررت  رمبــا 
املســتقبل القريــب، مــن أجــل عــدم دفــع الجيــش وجهــاز األمن 
مــن  ملالحقتهــا،  واســعة  إســراتيجية  عمليــة  إلطــالق  العــام 
شــأنها إضعاف قدرتها عىل التعامل مع اســتحقاق االنتخابات 

املقبلة.
يكــون  اإلرسائيــي  العســكري  النشــاط  معظــم  أن  العلــم  مــع 
وأجهــزة  استشــعار  أجهــزة  باســتخدام  املــادي  باالعــراض 
املراقبــة  بوحــدات  املنطقــة  تراقــب  مختلفــة  حاســوب 
واالســتخبارات، وهنــاك تحلــل املعلومــات، وترســل تنبيهــات 

ســاخنة إىل مقاتــي اســتطالع لــواء غــوالين يف مواقــع 
عند التقاطعات، أو موجهة إىل مشتبه به يف امليدان.

إعـــالن مزاد 
تعلن بلدية خان يونس عن 

تأجري كافترييا مبنى الكرامة مقابل مبنى البلدية 
عن طريق الظرف املختوم ملدة عام وذلك بالرشوط التالية :-

1. إيداع تأمن نقدي يف صندوق البلدية بقيمة 500 دينار ملن يرغب يف 

تقديم الظرف املختوم لتأجر املذكور. 
الســاعة  2021/3/2م  املوافــق  الثالثــاء  يــوم  املظاريــف  فتــح  موعــد   .2

العارشة صباحًا يف مقر البلدية. 
بقســم  املختــوم  بالظــرف  وتقدميــه  املــزاد  كتــاب  وتقديــم  اســتالم  يتــم   .3

االيجارات بالبلدية قبل موعد فتح املظاريف املذكور أعاله.
4. يقــوم مــن يرســو عليــه املــزاد باســتكامل االجــراءات ودفع باقــي املبلغ من 

قيمة املزاد نقدًا واال يصادر قيمة التأمن ويسقط حقه يف التأجر .
5. أعــىل اثنــن يف املــزاد يبقــى مبلــغ التأمــن املــودع لــدي البلديــة موجــود 

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

مبلغ  تأمن دخول املزاد. 
7. يلتــزم كل مــن يرســو عليــه املــزاد باللوائــح واألنظمــة والقوانــن املعمــول 

بها بالبلدية .
8. مسئولية البلدية محدودة وضمن رشوط العقد. 

9. يلتزم امللتزم مبواعيد العمل حسب التعليامت الصادرة عن البلدية .

10. البلدية ليست ملزمة بأعىل وأكرب مبلغ.

رئيس بلدية خان يونس
م. عالء الدين محمد البطة

إعـــالن مزاد
تعلن بلدية خان يونس عن 

تأجري عدد 10 محالت 
يف مبنى الكرامة مقابل مبنى البلدية

مع العلم بأن أرقام املحالت املرقمة 1 غربا إىل 10 رشقا 
ملدة عام عن طريق الظرف املختوم

وذلك بالرشوط التالية:
1.  ســيتم فتح املظاريف يوم الثالثاء املوافق2021/3/2الســاعة العارشة 

صباحا يف مقر البلدية.
 2. ملــن يرغــب دخــول املــزاد عليــه دفــع مبلــغ 500 دينــار أردين يف صنــدق 

البلدية كتأمن دخول املزاد.
بقســم  املختــوم  بالظــرف  وتقدميــه  املــزاد  كتــاب  وتقديــم  اســتالم  يتــم   .3

االيجارات بالبلدية قبل موعد فتح املظاريف املذكور أعاله.
4. يف حالــة انســحاب مــن ريس عليــه املــزاد يفقــد حقــه يف اســرداد مبلــغ 

التأمن املذكور .
5. تدفع قيمة املزاد نقدًا عىل من يرسو عليه املزاد.

6. يلتزم كل من يرسو عليه املزاد باللوائح واألنظمة والقوانن وكافة 

التعليــامت املعمــول بهــا لــدى البلديــة ، ورشوط العقــد الــذي يوقــع 
بالخصوص .

7. مسئولية البلدية محدودة وضمن نطاق العقد.

8. للبلدية الحق يف عدم  قبول أعىل مبلغ أجرة بدون إبداء األسباب. 

      رئيس بلدية خان يونس

Expression of Interest (EOI)

طلب تعبري عن االهتامم
مرشوع الجمع األويل وفرز النفايات الصلبة

وتطويــر  بــإدارة  الخــاص  القطــاع  إرشاك  يف  غــزة  بلديــة  رؤيــة  مــن  انطالًقــا 
املشــاريع التنمويــة واملجتمعيــة، فــإن بلديــة غــزة تعلــن وضمن محــور تطوير 
البنية التحتية والبيئية عن نيتها مشــاركة القطاع الخاص يف عمليات الجمع 
األويل للنفايــات الصلبــة، وفــرز مكوناتهــا الصالحة لعمليــات التدوير، وذلك 

ملناطق الشيخ رضوان والنرص ومدينة العودة.
وعليــه تدعــو البلديــة الــرشكات املعنيــة للتعبــر عن اهتاممهــم للقيام بإدارة 
وتنفيــذ عمليــات الجمــع األويل للنفايــات الصلبــة للمناطــق املذكــورة أعــاله، 
من خالل تقديم الطلب وتســليم الوثائق املطلوبة حســب النموذج املرفق 

يف الرابط أدناه يشمل عىل املعلومات التالية:
1. ما يظهر قدرات الرشكة يف مجال العمل من طواقم ومعدات.

2. خربات الرشكة السابقة يف املجال أو أي مجاالت أخرى.

فعــىل الــرشكات تقديــم طلباتهــا خــالل أيــام الــدوام الرســمي ومبوعــد أقصاه 
الســاعة الثانيــة والنصــف مســاًء مــن يــوم االثنــن املوافــق 3/8/ 2021 لــدى 
الرئيــي  املبنــى  يف  اإلداريــة  للشــؤون  العامــة  بــاإلدارة  املشــريات  دائــرة 

لبلدية غزة.
للحصــول عــىل مزيــد مــن التفاصيــل حــول املــرشوع والنمــوذج املرفــق يرجى 
زيــارة الرابــط التــايل أو التواصــل مــع منســق اإلدارة العامــة للصحة والبيئية م. 

أحمد سهيل أبو عبدو، جوال رقم: 0599815677

https://t.ly/mog.gaza                        
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إعـــــالن عـــن تلزيم موقف ميدان فلسطني
للسيارات الخاصة للعام/2021م

تعلـــن بلديـــة غـــزة عــن رغبتهــا يف تلزيــم موقــف ســيارات ميــدان فلســطن 
للســيارات الخاصــة للعــام 2021م وذلــك عن طريــق املزاد بالظرف املختوم 
وأمـــالك  إيجــارات  قســـم  إلـــى  التوجـــه  باملــزاد  الدخــول  يرغــب  مــن  فعــىل 
البلديـــة خــالل ســاعات الــدوام الرسمـــي مــن تاريــخ 2021/02/24م حتــى 
2021/2/28م قبــل موعــد فتــح املظاريــف لــرشاء الئحــة التلزيم مقابل دفع 

)100( شيقل كرسوم غر مسردة، مع مراعاة الرشوط التالية:

1. موقف ميدان فلسطن )الجهة الشاملية من ساحة امليدان( -من البنك 

العريب )سابقا( غربا وحتى النافورة رشقا.
2. مدة التلزيم تبدأ من تاريخ توقيع العقد وحتى 2021/12/31.

3. تقديم الئحة املزاودة وتعبئة النموذج املرفق والتوقيع عليهام ووضعهام 

داخل الظرف املختوم.
الظــرف  داخــل  بنــي(  بشــيك  أو  )نقــًدا  بالكامــل  التلزيــم  مبلــغ  وضــع   .4

املختوم.
5. وضع مبلغ 2000 شيقل كتأمن مسرد أو شيك شخيص بنفس املبلغ 

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

يف  وذلــك  2021/2/28م،  املوافــق  األحــد  يــوم  مــن  ظهــًرا  عــرشة  الثانيــة 
صنــدوق العطــاءات املخصــص لذلك مبكتب الســيد/ منســق اإلدارة العامة 
للشــؤون املاليــة ولــن يســمح ألي شــخص تقديــم الظــرف الخــاص بــه بعد هذا 

املوعد ولن يلتفت إليه.
7. ســيتم فتـــح مظاريــف املــزاودة الســاعة الثانيــة عــرشة ظهــًرا مــن يـــوم األحد 

املوافق 2021/2/28م بنفس املكان. 
إلغــاء  للبلديــة  يحــق  املناســب  الســعر  املــزاودة  بلــوغ  عــدم  حالــة  يف   .8

املزاودة وترسيتها بالطريقة التي تراها مناسبة ألي شخص من املتنافسن 
للبلديــة دون  العامــة  للمصلحــة  وفًقــا  مــن غرهــم  أو  امللغــاة  املــزاودة  يف 

إعادتها مرة أخرى.
9. يجــوز ألي ملتــزم عليــه مســتحقات أو عوائــد ماليــة للبلديــة رشاء الئحــة 

ا يف حال تم الرسية عليه. التلزيم رشيطة تسديدها أو تسويتها ماليًّ
)لــه  مامنعــة  عــدم  شــهادة  إحضــار  املــزاودة  عليــه  ترســو  مــن  يلتــزم   .10

وللعاملن معه( من الجهات املختصة.
11. البلدية غر ملزمة بقبول أعىل األسعار ولها حق االختيار وفًقا ملا تراه 

مناسًبا ويحقق املصلحة العامة لها.
12. يلتزم من ترسو عليه املزاودة دفع قيمة اإلعالنات بالصحف املحلية.

بلديــــــة غـــــزة
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استنفار عسكري إسرائيلي لمواجهة 
واقع متغير في الضفة الغربية

غزة/ فلسطن:
حــامس  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  أعلنــت 
إنجــاز املرحلــة األوىل مــن انتخاباتها الداخلية 
التــي كانــت بدايتهــا مــن قطــاع غــزة "مبشــاركة 
عرشات اآلالف من اإلخوة واألخوات ممن لهم 

ح". حق االقراع والرشُّ
وأكدت الحركة يف بيان لها، أمس، أن العملية 
أجــواء  يف  "أُجريــت  بهــا  الخاصــة  االنتخابيــة 
إيجابيــة دميقراطيــة شــفافة ونزيهــة وإجــراءات 

نابلس/ فلسطن:
حولــت محكمــة االحتــالل اإلرسائيي أمس، األســر 
القيادي يف حركة حامس عدنان عصفور لالعتقال 

اإلداري بعد أيام من اعتقاله.
االحتــالل  محكمــة  أن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
أصــدرت قــرارا بتحويــل القيــادي عصفــور لالعتقــال 
اإلداري ملــدة 6 أشــهر، علــام أنــه اعُتِقــل مــن منزلــه 

يف حي املخفية مبدينة نابلس قبل أيام.
و اعتقل عصفور من منزله يف حي املخفية مبدينة 
نابلس شامل الضفة الغربية، قبل عدة أيام، ضمن 

انتخابــات  لجنــة  عليهــا  أرشفــت  منظمــة، 
الداخــي  النظــام  مبوجــب  وذلــك  مركزيــة، 

املعتمد للحركة".
وقالــت: "درجــت حركــة حــامس -عــىل مــدار 
الدوريــة  انتخاباتهــا  إجــراء  عــىل  تاريخهــا- 
املراحــل  باقــي  وسُتســتكمل  بانتظــام، 
االنتخابية وصواًل إىل انتخاب مجلس الشورى 
الســيايس  املكتــب  وأعضــاء  ورئيــس  العــام، 

للحركة".

طالــت  االحتــالل،  قــوات  تشــنها  اعتقــاالت  حملــة 
العديــد مــن النــواب والقيــادات، كان آخرها اعتقال 
القيادي فازع صوافطة، يف ظل االنتخابات املزمع 

إجرائها يف شهر مايو املقبل.
الوطنيــة  الشــخصيات  أحــد  عصفــور  ويعــد 
قيــادات حركــة  أحــد  وهــو  نابلــس،  واإلســالمية يف 
يف  عاًمــا   12 عــىل  يزيــد  مــا  وأمــى  "حــامس"، 
اعتقاالت متكررة يف ســجون االحتالل، كام اعتقل 
عــدة ســنوات يف ســجون الســلطة قبــل االنتفاضــة 

الثانية عام 2000.

أصــدره  الحريــات"  و"مرســوم 
بشــأن  الفائــت  الســبت  عبــاس 
حيــث  العامــة،  الحريــات  تعزيــز 
املالحقــة  حظــر  عــىل  نــص 
واالعتقــال  والتوقيــف  واالحتجــاز 
وكل أنــواع املســاءلة خــارج أحكام 
بحريــة  تتعلــق  ألســباب  القانــون 
دون  الســيايس،  واالنتــامء  الــرأي 
إلغاء عدد من "القرارات بقانون".

بالعــرشات  زج  الــذي  فالقانــون 
مــن املعارضن سياســيا لسياســة 
اختــالف  عــىل  وســلطته  عبــاس 
ألوانهــم السياســية يف الســجون، 
وغرهــا  النعــرات"  "إثــارة  بتهمــة 
مــن التهــم امللفقــة التــي أساســها 
الــرأي"،  خلفيــة  عــىل  "اعتقــال 
الوطنيــة يف  يعّكــر صفــو األجــواء 
الضفــة الغربيــة، كــام يؤكــد ظافــر 
تجمــع  مــن  املحامــي  صعايــدة 

"محامون من أجل العدالة".
حقــوق  منظــامت  وجهــت  وقــد 
شــديدة  انتقــادات  اإلنســان 
"للقــرار" وعّدته تعديا عىل الحق 
يف التعبر وحرية الرأي املكفول 
األســايس  القانــون  مبوجــب 
تنــّص  إذ  املعــدل،  الفلســطيني 
املــادة )19( عــىل أنــه "ال مســاس 
بحريــة الــرأي، ولــكل إنســان الحــق 
يف التعبر عن رأيه ونرشه بالقول 
أو الكتابة أو غر ذلك من وسائل 

التعبر..".
قانــون  أن  إىل  صعايــدة  ولفــت 
كان  اإللكرونيــة"  "الجرائــم 

إرصار  عــن  عــربت  التــي  البدايــة 
إطــالق  عــىل  التنفيذيــة  الســلطة 
بشــأن  والقانونيــة  الرشعيــة  صفــة 
االعتقــاالت عــىل خلفيــة مامرســة 
خاصــة  والتعبــر،  الــرأي  حريــة 
عــرب مواقــع التواصــل االجتامعــي 
التــي أصبحــت أساســية يف حيــاة 

املواطن.
قانــون  صــدور  منــذ  إنــه  وقــال 
الجرائم حدثت الكثر من حاالت 
عــرش  لقرابــة  وصلــت  االعتقــال، 
حــاالت يوميــا وتحويل املعتقلن 
واألمــن  املخابــرات  لســجون 

الوقايئ.
واالعتقــاالت، وفقــا لصعايــدة، مل 
تقتــرص عــىل أبنــاء حركتي حامس 
شــملت  بــل  اإلســالمي  والجهــاد 
أيضا أشــخاصا معارضن من فتح 
وناشــطن نقابيــن يف الحــراكات 
الشــعبية التي نشــطت مؤخرا يف 
الضفة عىل خلفية مطالب نقابية 
أو اجتامعيــة أو دعــوات لإلصــالح 
وصحفيــن  محامــن  وشــملت 

وغرهم من قادة الرأي.
تعسف بحق المعارضين

كانــت  العقوبــات  أن  إىل  ولفــت 
احــرازي  توقيــف  بــن  تــراوح 
48 ســاعة و40 يومــا )أكــرب مــدة 

الرحمــن  عبــد  للصحفــي  اعتقــال 
االعتقــال  مــدة  فكانــت  ظاهــر(، 
العــام  الــرأي  تفاعــل  حســب 
تتعــرض  التــي  الشــخصية  مــع 

لالعتقال.

لكن عدم دســتورية القانون جعل 
90 % مــن ملفــات االتهــام  قرابــة 
العامــة  النيابــة  يف  حفظهــا  يتــم 
وعــدم إحالتهــا للمحاكــم، يضيــف 
األمنيــة  األجهــزة  "لكــن  صعايــدة: 
بحــق  التعســف  متــارس  كانــت 
املعارضــن مــن خــالل اســتغالل 
فــرة التوقيــف االحرازيــة كعقوبة 
حــال  أنــه  إلدراكهــا  للشــخص 
تحويلــه للمحاكمــة ســيتم الحكــم 
الــرأي  عــن  التعبــر  ألن  برباءتــه، 
األســايس  القانــون  ضمــن  متــاح 

الفلسطيني".
وتابع "كان آخر تلك املحاكامت 
الحقوقــي  الناشــط  مــع  مــا حــدث 
 2020 يونيــو  يف  جــارس  جــارس 
الــذي حكمــت عليه محكمة صلح 
رام اللــه بالســجن 3 أشــهر بتهمــة 
نقــل أخبــار مهينــة، وأطلــق رساحه 

الحقا بكفالة".
مدافــع  جــارس  أن  بالذكــر  جديــر 
يف  وعضــو  اإلنســان  حقــوق  عــن 
االئتــالف املطلبــي الحضــاري مــن 
فلســطيني  اتصــاالت  قطــاع  أجــل 
أمــن  أجهــزة  اعتقلتــه  عــادل، 
الســلطة بســبب منشــورات عــىل 
مواقــع التواصــل االجتامعــي دافع 
االقتصاديــة  الحقــوق  عــن  فيهــا 

للفلسطينين.
"الجرائــم  قانــون  أن  واعتــرب 
مئــات  مثــل  مثلــه  االلكرونيــة" 
عبــاس  أصدرهــا  التــي  القوانــن 
القاهــرة"  بـ"الــرورة  متعلــال 

قانــون  خلفيــة  عــىل  اســتدعائه 
"الجرائم اإللكرونية".

كان  الكعبــي  اســتدعاء  أن  وبــن 
األســر  عــن  دفاعــه  خلفيــة  عــىل 
منشــور  يف  الربغــويث  مــروان 
أن  مؤكــدا  "فيســبوك"،  عــرب 
"مرســوم  أن  تؤكــد  الحالــة  هــذه 
مــع  يرافــق  أن  يجــب  الحريــات" 

مامرسة حقوقية عىل األرض.
وشدد عىل أن ذلك يوجب عىل 
"القــرارات  بإلغــاء  اإليعــاز  عبــاس 
بقانــون" غــر الدســتورية كـ"قانون 
إلتاحــة  اإللكرونيــة"  الجرائــم 
الحريــات"  "مرســوم  تطبيــق 
واقعــا، ومعالجــة ملفات االعتقال 
الســيايس املعلقــة منــذ ســنوات 
الذيــن متــت  واملدنيــن  طويلــة، 
محاكمتهــم يف محكمــة عســكرية 

بشكل غر قانوين.
يف حن رأى عضو لجنة الحريات 
يف الضفــة الغربيــة خليل عســاف 
أنــه كان ينبغــي التوافــق فصائليــا 
غــر  القوانــن  كل  إلغــاء  عــىل 
الجرائــم  كـ"قانــون  الدســتورية 
انتخابــات  أي  قبيــل  اإللكرونيــة" 
مقبلــة "خاصــة أن قانــون الجرائــم 
املزعجــة  املــواد  مــن  الكثــر  فيــه 
األمنيــة  لألجهــزة  ميكــن  التــي 

تفسرها حسب أهوائها".
لـ"فلســطن"  عســاف  وأضــاف 

الترشيعــي،  املجلــس  حلــه  بعــد 
وكان مــن املفــرض صدورهــا مــن 

املجلس كجهة مختصة.
يف  حتــى  أنــه  صعايــدة  وأضــاف 
حال تغييب املجلس الترشيعي 
األحــوال  مــن  حــال  بــأي  يجــوز  ال 
تخالــف  قوانــن  إصــدار  للرئيــس 
وتتجــاوز  األســايس  القانــون 
للمواطــن  الدســتورية  الحقــوق 
وتقيــد حريته، لذلك فهي قوانن 

غر دستورية.
التــي  بقانــون  القــرارات  أن  ورأى 
أكــر  "سياســية  عبــاس  أصدرهــا 

من كونها قانونية".
"مرســوم  عبــاس  إصــدار  وعــّد 
الحريــات" إقــرارا واضحــا ورصيحا 
بــأن املرحلــة الســابقة كانــت كلها 
بادعــاءات  سياســية  اعتقــاالت 
أمــوال"  وتلقــي  كـ"جمــع  جنائيــة 
و"إثــارة نعــرات عنرصية" وغرها، 
املرســوم  أن  إىل  أشــار  أنــه  إال 
بشــكل عــام خطــوة إيجابيــة رشط 
االلتــزام بــه، وأنــه ال يلغــي رضورة 
االعتقــاالت  عــىل  املحاســبة 
املاضيــة  الفــرة  يف  السياســية 

وسياسات القمع.
اعتداءات متواصلة

ونبــه صعايــدة إىل أن االعتــداءات 
يف  تتوقــف  مل  املواطنــن  عــىل 
محافظــات الضفــة، حيــث تعــرض 
مــن  الكعبــي  محمــود  املواطــن 
بالطــة لالعتــداء مــن جهــاز األمــن 
بعــد  املــايض،  األحــد  الوقــايئ 

األمــر  هــذا  تجــاوز  تــم  طاملــا  أنــه 
انتخابــات  إجــراء  عــىل  والتوافــق 
فــإن املجلــس الترشيعــي القــادم 
إلغــاء  أو  مبناقشــة  الصالحيــة  لــه 
غــر  القوانــن  تلــك  تعديــل  أو 

الدستورية.
ورأى رضورة إعــادة الحقــوق لــكل 
الذيــن عانــوا االعتقــال الســيايس 
القانــون  مــن   31 للــامدة  وفقــا 
األســايس، التي تنص عىل أن أي 
شخص تعرض العتقال أو ترصف 
املطالبــة  ميكنــه  قانــوين  غــر 
ال  "فالحــق  وقــت  أي  يف  بحقــه 
شــخص  ولــكل  بالتقــادم،  يســقط 
تعــرض لــيء غــر قانــوين حتــى 
جــزايئ  حــق  ســنن   10 بعــد  لــو 
فتنبغــي  لــه،  أســاء  ممــن  ومــدين 
عــىل  األمنيــة  األجهــزة  محاســبة 
ترصفاتها يف الفرة الســابقة ضد 

املواطنن". 
لالنتخابــات  األجــواء  تهيئــة  وعــد 
ورضوريــا  مهــام  أمــرا  القادمــة 
حكومــة  تشــكيل  إىل  وصــوال 
وتنهــي  الفلســطينين  كل  متثــل 
االنقســام ومالحقــة اآلخريــن عىل 
ذلــك  أن  مؤكــدا  الــرأي،  خلفيــة 
"مرســوم  برجمــة  إال  يتــأىت  ال 
الواقــع،  أرض  عــىل  الحريــات" 
عــىل  االعتــداء  مامرســة  وإنهــاء 

القانون واملواطن.

حماس تعلن إنجازَ المرحلة األوىل 
من انتخاباتها الداخلية يف أجواء نزيهة

ل القيادي  االحتالل يحوِّ
عدنان عصفور لالعتقال اإلداري

هل يصطدم "مرسوم الحريات" بعقبة 
القوانني غري الدستورية كـ"الجرائم اإللكرتونية"؟

رام الله-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
رئيــس  فاجــأ   2017 حزيــران  يونيــو/  فــي 
السلطة محمود عباس المجتمع والفصائل 
بإصــدار قــرار قانــون حمــل رقم )16( بشــأن 

الجرائــم اإللكترونيــة، ضارًبــا بعــرض الحائط 
جميع المواد الدستورية التي تؤكد وجوب 
مــرور القانــون علــى المجلــس التشــريعي، 
المجتمــع  مؤسســات  مــع  ومناقشــته 

المحلــي والمعنيين فيه، حيــث فرض عبره 
"سيف الرقيب" على كل َمْن يعارضه الرأي، 
فمــا مصيــر هــذا القــرار فــي ظل "مرســوم 

الحريات"؟
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تعلن جمعية املالحني البحريني الفلسطينيني ضمن مرشوع " تركيب نظام 
األلــواح الشمســية يف مينــاءي الصيــد يف رفــح وخــان يونــس يف قطــاع غــزة " 

وبتمويل من مكتب ممثلية اليابان لدى فلسطني. 
عــن طــرح العطــاء التــايل: توريــد معــدات توريــد وتركيــب نظــام انــارة خارجيــة 
كامل يعمل بالطاقة الشمسية مليناءي الصيادين يف خانيونس ورفح )عطاء 

.)PMNA-ISPS - 1 -2021 رقم عطاء رقم
والخاصــة  العامــة  واملواصفــات  والــرشوط  الكميــات  جــدول  حســب  وذلــك 
باملرشوع الواردة يف كراســة العطاء فعىل الرشكات التي ترغب يف التقدم 

للعطاء مراعاة الرشوط التالية:
1. يجب عىل الرشكة ان تكون مسجلة لدى الدوائر الرسمية.

2. يجب ان تكون الرشكة من ذوي الخربة واالختصاص.

3. يجب ان تكون األسعار بالدوالر االمرييك .

4. يجب ان تكون األسعار سارية ملدة ثالثة شهور من اخر يوم لتسليم العطاء.

5. رسوم الحصول عىل وثائق وكراسة العطاء 350 شيكال غري مسرتدة.

6. يجــب عــىل مقــدم العطــاء ان يرفــق مع عطائه تأمينا ابتدائيا )شــيك بنيك 

مصدق او كفالة بنكية( بواقع 5 % من قيمة العطاء.
7. لجنــة فتــح العطــاء غــري ملزمــة بقبــول اقــل األســعار، يف حــال عــدم تســاوي 

املواصفات الفنية.
8. رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه اإلعالن.

9. الجلسة التمهيدية وزيارة املوقع يوم الخميس املوافق 2021/02/25   

الساعة الحادية العارشة يف مقر جمعية املالحني البحريني الفلسطينيني.
10. ميكــن الحصــول عــىل كراســة العطــاء مــن مقــر جمعية املالحــني البحريني 

الفلسطينيني يف غزة – النرص– مفرتق اللبابيدي – عامرة السعيد – الطابق 
االحــد  يــوم  ولغايــة   2021/02/23 املوافــق  الثالثــاء  يــوم  مــن  بــدءًا  الرابــع 

املوافق 2021/02/28 )ما بني الساعة العارشة صباحا والواحدة ظهرا(.
11. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات يــوم الخميــس املوافــق 2021/03/04 

)الساعة الحادية عرشة صباحًا(.
وتفتح املظاريف بحضور ممثيل املتناقصني يف مقر الجمعية بنفس اليوم 

الساعة الحادية عرشة والنصف صباحًا. 
البحريــني  املالحــني  جمعيــة  مقــر  مراجعــة  يرجــى  املعلومــات  مــن  ملزيــد 

الفلسطينيني – غزة أو االتصال عىل هاتف 2858021 

إعالن طرح عطاء توريد وتركيب نظام 
إنــارة خارجية كامــل يعمل بالطاقة 

الشمسية 

إعادة طرح عطاء تنفيذ أعامل مدنية 
وكهروميكانيكية  لتأهيل غرفة العمليات الرئيسية

يف مستشفى الخدمة العامة
تمويل/  الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

 )WA - 02/ 2020( وبإشراف مؤسسة التعاون، عطاء رقم
تعلــن ) جمعيــة الخدمــة العامــة( وبــإرشاف مؤسســة التعــاون وبتمويــل مــن )الصنــدوق 
غرفــة  وتطويــر  )تجهيــز  مــرشوع  ضمــن  االجتامعــي(  و  االقتصــادي  لإلمنــاء  العــريب 
العمليات الرئيســية مبستشــفى الخدمة العامة(، عن إعادة طرح عطاء )تنفيذ أعامل 
الخدمــة  مستشــفى  يف  الرئيســية  العمليــات  غرفــة  لتأهيــل  وكهروميكانيكيــة  مدنيــة 
العامة(  حيث ميكن للراغبني باالشرتاك يف هذا العطاء الحصول عىل وثائق العطاء 
ابتداء من يوم الثالثاء املوافق 2021/2/23 مقابل رسم مايل ال يرد مقداره "200 
" شيكاًل وذلك من مقر جمعية الخدمة العامة – مستشفى القلب واألوعية الدموية 

غزة – شارع الوحدة -خلف ترخيص السامر بجانب مطبعة أبو رشف.
إن هــذه املناقصــة مفتوحــة لــرشكات املقاوالت املصنفة يف قطاع غزة واملؤهلة ) 
نــوع التصنيــف: مبــاين أو صيانــة أبنيــة درجــة )2(  ومصنفــة مــن قبــل لجنة التصنيف 
الوطنية أو أي رشكة متحصصة ذات العالقة(، علاًم بأن آخر موعد لبيع الكراسات 
هو يوم األحد املوافق 2021/02/28 خالل أوقات العمل الرسمية من 9 صباحًا 
وحتــى 2:00 ظهــرًا عــىل أن يكــون آخــر موعــد لتســليم كراســات العطــاء هــو يــوم 
الثالثــاء املوافــق 2021/03/02 الســاعة 12:00 ظهــرًا يف مقــر جمعيــة الخدمــة 
العامــة ، وســيتم فتــح العطــاءات يف نفــس اليــوم يف متــام الســاعة 12:30 ظهــرًا 

يف جلسة علنية ملن يرغب بالحضور من الرشكات التي تقدمت للعطاء فقط.
يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــني أويل مقــداره )5 %( مــن إجــاميل 
األســعار املقدمة، وذلك عىل شــكل كفالة بنكية صادرة عن أحد البنوك املعتمدة 
لدى سلطة النقد الفلسطينية وال تقبل الشيكات البنكية أو الشخصية عىل أن يكون 
عرض األسعار والكفالة سارية املفعول لفرتة 90 يومًا من تاريخ موعد فتح العطاء.

شــروط خاصــة: - ســيتم عقــد االجتــامع التمهيــدي يــوم الخميــس املوافــق 
2021/02/25 الساعة الواحدة ظهرًا.

- األسعار بالدوالر األمرييك وتكون معفاة من رضيبة القيمة املضافة.
- األسعار شاملة لكافة املصاريف املنظورة وغري املنظورة.  

- الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار بدون إبداء األسباب، كام يحق لها قبول 
أو رفــض أي عطــاء أو إلغــاؤه أو إلغــاء العطــاء كامــاًل أو تجزئتــه دون تحمــل أي 

مسئولية أو ابداء األسباب.
- ميكن تجزئة العطاء عىل أكرث من مورد.

- تكلفة االعالن يف الصحيفة املحلية ملدة يومني عىل من يرسو عليه العطاء. 
- ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة جمعيــة الخدمــة العامــة – مستشــفى 
القلب واألوعية الدموية غزة – شــارع الوحدة -خلف ترخيص الســامر بجانب 
مطبعة أبو رشف تلفاكس : -2847883 08    هاتف:  2880146/ 7 - 08.

قطاع التعليم
إعالن طرح عطاء 

"استكامل تطوير مرشوع "مخترب التشخيص الورايث 
واألمراض الرسطانية بجامعة اإلرساء"

بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية، يعلن الفريق الوطني العادة إعامر املحافظات 
الجنوبية، وبالتعاون مع جامعة االرساء عن طرح عطاء )إستكامل تطوير مرشوع "مخترب 
التشخيص الورايث واألمراض الرسطانية بجامعة اإلرساء( وذلك حسب جدول الكميات 
واملواصفات والرشوط العامة للمرشوع، فعىل املوردين والرشكات املسجلة والراغبة 
يف املشــاركة، التوجه للحصول عىل نســخة من وثائق العطاء من مقر املكتب الوطني 
العــادة االعــامر بغــزة– مقــر UNDP- )تلفاكــس: 2863121-08(، وذلــك اعتبــارًا مــن 
يــوم االثنــني املوافــق 2021/02/22م ولغايــة يــوم الثالثــاء املوافــق 2021/03/02م 

من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 2:00 مساًء، وفق الرشوط التالية:
1. الرشكات املشاركة: يجب عىل الرشكات املشاركة أن تكون مسجلة لدى 

جهات االختصاص ومسجلة رسميًا يف دوائر الرضيبة.
2. مثن نسخة العطاء:150 $ أمرييك غري مسرتدة.

3. األسعار: غري شاملة لرضيبة القيمة املضافة ويجب تقديم فواتري صفرية أو معفاة.

4. االجتامع التمهيدي: سيتم عقد اجتامع متهيدي لإلجابة عىل استفسارات 

املشــاركني، وذلــك يــوم الثالثــاء املوافــق 2021/03/02م الســاعة الحاديــة 
عرشة صباحًا يف نفس املكان املشار إليه أعاله.

5. كفالــة دخــول العطــاء: يجــب إرفــاق كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة 5,000 دوالر، وتكــون 

بشكل كفالة بنكية وفق الصيغة الواردة يف مستندات العطاء، وتكون مدة رسيان الكفالة 
120 يومًا من تاريخ تسليم العطاء، وال تقبل الشيكات البنكية أو الشيكات الشخصية.

6. تجزئة العطاء: العطاء قابل للتجزئة عىل أكرث من رشكة بالنسبة للجزء الثاين 

والثالــث مــن العطــاء )املســتهلكات واألجهــزة الطبيــة(، أمــا بالنســبة للجــزء األول 
)األعامل االنشائية( فان العطاء غري قابل للتجزئة يف هذا الجزء وعىل املقاول 
الــذي ينــوي التقــدم لهــذا الجــزء تعبئــة بنــود االعــامل االنشــائية كاملــة وســيتم 

استبعاد أي مقاول ال يتم تعبئته الي بند من بنود االعامل االنشائية فقط.
7. تســليم العطــاءات: آخــر موعــد لتســليم العطــاءات هــو يــوم األحــد املوافق 

2021/03/07م الســاعة 11:30 صباحــا يف نفــس املــكان املذكــور أعــاله، 

ولن ينظر يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.
8. فتــح املظاريــف: ســيكون موعــد فتــح املظاريــف الســاعة 11:30 ظهــرًا يف 

نفس اليوم املحدد لتسليم العطاءات ويف نفس املكان وبجلسة علنية.

9. رسوم االعالن: عىل من يرسو عليه العطاء وتدفع لدى توقيع العقد.

10. الفريــق الوطنــي العــادة االعــامر غــري ملــزم بالرتســية عــىل أقــل األســعار 

وبدون إبداء األسباب.
11. ملزيد من املعلومات يرجى االتصال عىل هاتف: 2863121

إعالن طرح مناقصة بالظرف املختوم 
مناقصة رقم )2021/303( توريد معقامت ومستلزمات طبية 
جمعية برنامج غزة للصحة النفســية مؤسســة أهلية غري حكومية غري هادفة للربح 
تعنــى بتقديــم خدمــات الصحــة النفســية واملجتمعيــة للمنتفعــني بخدماتهــا، كــام 
تقــوم بإعــداد وتنفيــذ برامــج التدريــب والتعليــم وإجــراء الدراســات واألبحــاث التــي 
تخــدم املجتمــع املحــيل وكــام تعنــى بدعم األرسة والطفــل وضحايا انتهاك حقوق 
اإلنســان. ترغــب الجمعيــة يف طــرح مناقصــة لتوريــد معقــامت ومســتلزمات طبيــة 
وقائية من فريوس كورونا ملراكز الجمعية املتواجدة يف قطاع غزة، ميكن للرشكات 
ذات االختصاص والخربة يف أعامل مشابهة الحصول عىل وثائق املناقصة ابتداًء 
مقــر  مــن   2021/2/24 املوافــق  األربعــاء  يــوم  صبــاح  مــن   10:30 الســاعة  مــن 
الجمعيــة الكائــن يف مدينــة غــزة - تــل الهوا شــارع -8 رشق مدرســة راهبات الوردية 
مقابــل رســم مــايل غــري مســرتد وقــدره 200 شــيكل "مئتــان شــيكل".  آخــر موعــد 
لتقديــم املناقصــة بالظــرف املختــوم يــوم األربعــاء املوافــق 2021/3/3 الســاعة 
12:00 ظهــرًا كــام ســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس اليــوم واملكان الســاعة 12:30 

ظهرًا بحضور من يرغب من الرشكات التي تقدمت للمناقصة.
 شروط خاصة: 

• يجــب أن تكــون كافــة املناقصــات مصحوبــة بتأمــني أويل )%5 مــن قيمــة 
بنــك  مــن  بنــيك مصــدق  شــيك  أو  بنكيــة  كفالــة  بتقديــم  وذلــك  املناقصــة( 
معــرتف بــه مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية وعــىل أن تكــون مــدة التأمــني 

سارية املفعول لفرتة 3 شهور عىل األقل من موعد فتح املناقصة.
• األسعار بالشيكل اإلرسائييل شاملة رضيبة القيمة املضافة )يلتزم املورد 

بتقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم من املنبع(. 
• الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار. 

• الجمعية غري مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق باملناقصة.
• يحــق للجمعيــة إلغــاء جميــع العــروض املقدمــة وإعادة طــرح املناقصة مرة 

ثانية إما بشكلها الحايل أو بعد إجراء التعديل عليها. 
• تكلفــة اإلعــالن ملــدة يومــني يف الصحــف عــىل مــن يرســو عليــه املناقصــة 

من قبل الرشكات.
• ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة إدارة الجمعيــة عــىل األرقــام التاليــة: 

جمعية برنامج غزة للصحة النفسية2641512-2641511.

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
الســلطة  رئيــس  إصــدار  عــىل  أيــام  خمســة  بعــد 
تعزيــز  بشــأن  رئاســيا  مرســوما  عبــاس  محمــود 
الحريــات  مناخــات  وتوفــري  العامــة،  الحريــات 
العامــة، ال تــزال ســلطته تحظــر 49 موقعــا إعالميــا 
فلســطينيا عــىل اإلنرتنــت، وهــو مــا يعــد اســتمراًرا 

لتكميم األفواه وقمع الحريات.
إطــالق  ســبيل  يف  خطــوة  أي  الســلطة  تتخــذ  ومل 
الحريــات اإلعالميــة خاصــة يف الضفة الغربية منذ 
بــرام  الصلــح  محكمــة  وكانــت  املرســوم.  إصــدار 
اللــه قــررت يف أكتوبــر 2019 حجــب 49 موقعــا 
النائــب  مــن  طلــٍب  عــىل  بنــاء  إعالميــا،  إلكرتونيــا 
العــام، بذريعــة أنهــا "تهــدد األمــن القومــي والســلم 
األهيل وتخل بالنظام العام واآلداب العامة، وتثري 

الرأي العام الفلسطيني".
ق عبــاس يف 24 يونيــو/ حزيــران 2017  كــام صــدَّ
قوبــل  الــذي  اإللكرتونيــة"  "الجرائــم  قانــون  عــىل 
يف  تأثــري  مــن  لــه  ملــا  وحقوقــي،  شــعبي  برفــض 
مالحقــة حريــة الــرأي والتعبــري، وخاصــة عرب مواقع 

التواصل االجتامعي.

قلقيلية/ مصطفى صربي:
بعــد اعتــامد لجنــة االنتخابــات املركزيــة، أكــرث مــن 
ألــف صحفــي محــيل وأجنبــي لتغطيــة االنتخابــات 
الصحفيــني  عــىل  أصبــح  والرئاســية،  الترشيعيــة 
ألول  ُتجــرى  انتخابــات  تغطيــة  يف  صعبــة  مهمــة 
مــن  طويلــة  ســنوات  بعــد   2006 عــام  منــذ  مــرة 

االنقسام.
الصحفــي عــوض الرجــوب مــن محافظــة الخليــل، 
لصحيفــة  قــال  لألنبــاء،  األناضــول  وكالــة  مراســل 
"فلســطني": االنتخابــات التــي ســتعقد يف مايــو/ 
أيار القادم من أصعب االنتخابات، ألن الصحفي 
حاميــة  حيــث  مــن  قــوي  امتحــان  أمــام  ســيكون 
الصناديــق التــي ســتكون يف مناطــق "ج"، والتــي 
تبلغ مساحتها %60 من أرايض الضفة الغربية.

الصحفــي  عــىل  كبــري  دور  هنــاك  أن  وأوضــح 
الفلســطيني لحاميــة ومراقبــة صناديق االنتخابات 
يف هــذه املناطــق يف ظــل هذا الوضع الســيايس 
املعقد، إذ ال تستطيع الرشطة الوصول إىل هذه 

الصناديق بأعداد كبرية لتوفر الحامية لها.

جنــوب  اإلنســان  لحقــوق  املســتقلة  الهيئــة  مديــر 
الضفــة الغربيــة فريــد األطــرش، أكــد أن عــدم رفــع 
الســلطة الحظــر املفــروض عىل املواقــع اإلعالمية 

يعد تجاوزا للمرسوم الرئايس وتكميام لألفواه.
وقــال األطــرش لصحيفــة "فلســطني"، إن اســتمرار 
األســاس  مــن  اعتــداء  اإلعالميــة  املواقــع  حظــر 
والحقــوق  الفلســطيني،  األســايس  القانــون  عــىل 
إطــالق  يجــب  لــذا  قانونيــة،  ومخالفــة  والحريــات، 

الحريات ورفع الحظر.
وتحقيــق  الحريــات  إطــالق  "نأمــل  وأضــاف: 
املصالحــة، وإنهــاء ملف حظر املواقع اإلعالمية"، 
االنتخابيــة  البيئــة  ســرتاقب  الهيئــة  أن  موضحــا 
و"ســنحرص عــىل أال يكــون أي إعاقــة لحريــة الــرأي 
وعــدم  الدعــايئ،  والعمــل  والتعبــري  الســيايس 
كتلــة  رئيــس  قــال  بــدوره  مخالفــات".  أي  وجــود 
الصحفــي الفلســطيني أحمــد زغــرب: "إن اســتمرار 
حظــر املواقــع اإلعالميــة اإللكرتونية بقرار جائر من 
الصــادر عــن  الحريــات  الســلطة يعنــي أن مرســوم 

عباس صوري ولذر الرماد يف العيون".
وأوضــح زغــرب لـ"فلســطني" أن مامرســات الســلطة 

حقــل  يف  سيســري  الصحفــي  أن  "كــام  وأضــاف: 
عــىل  والحصــول  التغطيــة  حيــث  مــن  ألغــام 
عــىل  صعبــة  االنتخابــات  فهــذه  املعلومــات، 
الصحفيــني، وخصوصــا إذا كان الصحفــي معروًفــا 
لــه  املخالــف  اآلخــر  الطــرف  وســيكون  بتوجهــه، 

باملرصاد".
وبــنّي أن أي انتخابــات ُتجــرى يف أي مــكان آخــر، 
لــن تواجــه مثــل هــذه املعوقــات والتحديــات التي 
لجنــة  وعــىل  الفلســطيني،  الصحفــي  يواجههــا 
املهمــة  هــذه  تســهيل  الفلســطينية  االنتخابــات 

ها املرجعية الرئيسة لها. بعدِّ
وتابــع الرجــوب: "يف االنتخابــات الســابقة مل يكــن 
الفلســطينية  األطــراف  بــني  قــوي  تجــاذب  هنــاك 
انقســام، ومل يكــن هنــاك توقــع  ومل يكــن هنــاك 
املجلــس  مقاعــد  حــامس  حركــة  تكتســح  بــأن 

الترشيعي".
أما مدير موقع أصداء اإلعالمي د. أمني أبو وردة، 
الصحفيــني  مــن  جيــل  هنــاك  "ســيكون  فيقــول: 
الجــدد الذيــن تعلمــوا الصحافــة وتخرجــوا وعملــوا 

عىل أرض الواقع يف الضفة الغربية تؤكد استمرار 
والتضييــق  الفلســطيني  اإلعــالم  بحــق  التعســف 
عليــه، مشــددا عــىل رضورة مامرســة كل أشــكال 
الضغط عىل الســلطة وأجهزتها التنفيذية لضامن 
الفلســطينية  اإلخباريــة  املواقــع  عــن  الحظــر  رفــع 
الصحافــة  بحــق  ســنوات  مــن  جــورا  املــامرس 
الفلســطينية. وأشــار إىل أن غيــاب الــدور النقــايب 
للســلطة  ذريعــة  يعطــي  للصحفيــني  الحقيقــي 

ملواصلة قيودها عليهم.
املــايض  الســبت  أصــدر  عبــاس  أن  إىل  يشــار 
مرســوم الحريــات، عــىل أن يكــون "ملزمــا لألطراف 
كافة يف أرايض دولة فلسطني"، يف وقت يتم فيه 
االســتعداد إلجــراء االنتخابــات العامــة والشــاملة. 
واالحتجــاز  املالحقــة  حظــر  املرســوم  ويؤكــد 
خــارج  املســاءلة  أنــواع  واالعتقــال وكل  والتوقيــف 
الــرأي  بحريــة  تتعلــق  ألســباب  القانــون،  أحــكام 
رساح  إطــالق  إىل  إضافــة  الســيايس،  واالنتــامء 
والســجناء  واملعتقلــني  واملوقوفــني  املحتجزيــن 
عىل خلفية الرأي أو االنتامء السيايس أو ألسباب 

حزبية أو فصائلية "يف أرايض دولة فلسطني".

بهــا ومل ُيغّطــوا انتخابــات ترشيعيــة أو رئاســية مــن 
قبل".

الصحفيــني  مئــات  إىل  بالنســبة  أنــه  وأوضــح 
القادمــة  االنتخابــات  تغطيــة  فــإن  الفلســطينيني 
يف  لهــم  األوىل  التجربــة  إليهــم  بالنســبة  ســتكون 

ظل تعقيدات كبرية وتحديات.
وأضاف أبو وردة: "هذه االنتخابات تأيت يف وضع 
حســاس ميــر بــه الشــعب الفلســطيني، واالحتالل 
وإجراءاته األمنية سيكون لهام دور سلبي، كام أن 
أبعاًدا أخرى ستكون حارضة، منها طريقة الدعاية 
االنتخابيــة والتعامــل مع الصحفيني تعاماًل يحرتم 

تغطيتهم وحياديتهم ومهنيتهم".
قلقيليــة:  مــن  بغــدادي  مــازن  الصحفــي  ويقــول 
يف  الفلســطيني  الصحفــي  إن  القــول  "أســتطيع 
معركــة  مــن  جــزًءا  ســيكون  القادمــة  االنتخابــات 
انتخابيــة مــن خــالل التقاريــر التي ســتغضب طرًفا 
هم صحفيــون باالنحيــاز  وتــريض طرًفــا آخــر، وســُيتَّ
إىل طــرف مــن خــالل التغطيــة امليدانيــة، مــع أن 

الصحفي ال يصنع الحدث بل يتابعه".

إسطنبول/ فلسطني:
أكد عضو املكتب السيايس لحركة املقاومة 
يف  رئيســها  ونائــب  "حــامس"  اإلســالمية 
الخــارج محمــد نــزال أن الحركــة تنتظر مجموعة 
ية قبل  أخــرى مــن اإلجــراءات لتوفــري أجــواء ِجدِّ

االنتخابات.
وقــال نــزال يف مقابلــة مع قناة "القدس ويب" 
ِفــق عليــه يف القاهــرة  عــرب اإلنرتنــت: إن مــا اتُّ
الســلطة  رئيــس  أصــدر  إذ  ــا،  عمليًّ اآلن  ــذ  ُينفَّ
بخطــوات  العامــة  الحريــات  بتعزيــز  مرســوًما 

عملية.
اإلجــراءات  مــن  مجموعــة  ننتظــر  وأضــاف: 
الوديــة  األجــواء  إشــاعة  ــل  ُتكمِّ التــي  األخــرى 
مــدار  -عــىل  تراكمــت  أن  بعــد  والتفاؤليــة، 
أكــرث مــن 15 عاًمــا- حالــة مــن اإلحبــاط وعــدم 
الثقــة والشــكوك نتيجــة عدم تنفيــذ االتفاقات 

عة. املوقَّ
وفتــح  حــامس  بــني  الحــوارات  أن  إىل  ــه  ونبَّ
املــرات املاضيــة،  مــن  أكــرب  يــة  بِجدِّ اتَّســمت 
وذلك بتحديد مواعيد االنتخابات الترشيعية 
 15 مبشــاركة  الوطنــي،  واملجلــس  والرئاســية 

فصياًل ورعاية مرصية رسمية.
ــة  وأكــد نــزال أن حــامس والفصائــل كافــة معنيَّ

ال  وذلــك  االنتخابــات،  قبــل  األجــواء  بتغيــري 
األقــوال  وترجمــة  عمليــة  بخطــوات  إال  يكــون 

والشعارات إىل أفعال عىل أرض الواقع.
وبــنيَّ أن حــوار القاهــرة كان عنوانــه األســايس: 
كيف ميكن أن نرتجم مرسوم إجراء االنتخابات 
ُتجــرى  الواقــع؟ مؤكــًدا أن أي انتخابــات  عــىل 

مصلحٌة للشعب الفلسطيني وعودٌة إليه.
ر عضــو املكتــب الســيايس لحــامس مــن  وحــذَّ
أي نْكٍص أو تراجع عن إجراء االنتخابات، آمال 

ذ الوعود كام اتُّفق يف القاهرة. أن ُتنفَّ
وحول جهوزية حامس لالنتخابات، أشــار نزال 
إىل أنهــا منــذ اللحظــة األوىل إلعــالن مواعيــد 
االنتخابــات بــادرت إىل تشــكيل 4 لجــان، منهــا 
لجنــة عليــا لــكل أقاليــم الحركــة ويرأســها رئيــس 
املكتب الســيايس إســامعيل هنية، ويشــارك 

فيها رؤساء األقاليم وقيادات.
ه إىل أن هناك لقاءات شبه يومية لتشكيل  ونبَّ
تريــد  حــامس  أن  مؤكــًدا  االنتخابيــة،  القوائــم 

ا. ا فلسطينيًّ توافًقا وطنيًّ
وقــال: نحــن عــىل تواصــل مــع الفصائــل وحركــة 
بشــأن  للتشــاور  قريبــة  لقــاءات  وهنــاك  فتــح، 
الصيغــة األنســب لحــامس والفصائــل، وحــني 

التوصل إىل االتفاق سنعلنه.
ل يف االنتخابات،  هم نزال االحتالل بالتدخُّ واتَّ
ــذ مجموعــًة مــن اإلجــراءات ملنــع  نــا أنــه ينفِّ مبيِّ
حــامس مــن الفــوز ومنــع حضورهــا الكبــري يف 
رموزهــا  واعتقــال  الفلســطينية،  املؤسســات 

وقياداتها بالضفة يدلل عىل ذلك.
 ، حــرٌّ الفلســطيني  الشــعب  أن  عــىل  وشــدد 
طــرف  ألي  يســمح  بــأال  قويــة  إرادة  ولديــه 
يف  ــل  بالتدخُّ دويل  أو  عــريب  أو  فلســطيني 

االنتخابات أو التأثري عليها.

غزة/ فلسطني:
أكــد النائــب األول لرئيــس املجلس الترشيعي 
د.أحمد بحر أن "فلسطني تعني كل فلسطني 
مــرت  كيلــو  ألــف   27 مســاحة  عــىل  التاريخيــة 
مربــع ونيــف، دون نقصــان"، مســتنكًرا "محاولــة 
البعــض تقزيــم فلســطني وحرصهــا يف حــدود 

حزيران عام 1967".
أمــس،  صحفــي  ترصيــح  يف  بحــر،  واســتنكر 
رســالة الســلطة الفلســطينية لــإلدارة األمريكيــة 
الجديــدة لوضعهــا يف صــورة التطــورات عــىل 
ملــف  ســيام  وال  مؤخــًرا  الفلســطينية  الســاحة 
الســلطة  فيهــا  حــرصت  والتــي  االنتخابــات، 
مــن حزيــران  الرابــع  بحــدود  فلســطني  مســاحة 
فقــط  بالســلمية  االحتــالل  ومقاومــة   ،1967

دون األساليب األخرى.
أي  عــن  التنــازل  مخــول  أحــد  "ال  بحــر:  وقــال 
شــرب مــن مســاحة فلســطني، ففلســطني التــي 
حــارب واستشــهد وأرس وجــرح اآلالف مــن أبناء 
وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فقــط  ليســت  شــعبنا 
التاريخيــة  هــي فلســطني  إمنــا  والقــدس؛  غــزة 
بأرسها". وأكد بحر أن "شعبنا الفلسطيني من 
حقــه أن يحــرر أرضــه مــن االحتــالل بــكل أشــكال 

املقاومــة املمكنــة، وال ميلــك أحــد أن يختــزل 
املقاومــة يف املقاومــة الســلمية دون غريهــا، 
للشــعوب  يبيــح  الــدويل  القانــون  أن  خاصــة 
الســبل  بشــتى  محتليهــا  مقاومــة  املحتلــة 

املمكنة واملتاحة".
الســلمية  الفلســطينية  "املقاومــة  أن  وذكــر 
املقاومــة،  أشــكال  مــن  وغريهــا  واملســلحة 
هــي التــي أذاقــت االحتــالل الويــالت، ورفعــت 
فــال يجــوز ألحــد أن يتجاهــل  تكلفــة احتاللــه، 
فعــل ونتائــج أي عمــل مقــاوم، خاصــة املقاومة 

املسلحة".
خطابهــا  يف  االلتــزام  إىل  الســلطة  بحــر  ودعــا 
الشــعب  وأهــواء  بتوجهــات  ومراســالتها 
ــا،  حقيقيًّ تعبــرًيا  عنــه  تعــرب  وأن  الفلســطيني، 
لخدمــة  أخــرى؛  اعتبــارات  أي  وضــع  وعــدم 

شعبنا وتحقيق تطلعاته.
أرســلت  الســلطة  أنَّ  إعــالم،  وســائل  وذكــرت 
األمريــيك  الرئيــس  إدارة  إىل  رســالة  مؤخــرا، 
ــدت فيهــا بــأن تقــوم الفصائــل  جــو بايــدن، تعهَّ
الــدويل،  القانــون  باحــرتام  كافــة  الفلســطينية 
عــام  حــدود  عــىل  فلســطينية  دولــة  والتــزام 

1967، مع مقاومة سلمية.

غانتس يجدد 
تهديداتــــــــه 

لـ"حزب هللا" ولبنان
النارصة/ األناضول:

اإلرسائيــيل  االحتــالل  جيــش  وزيــر  جــدد 
رضبــة  بتوجيــه  تهديــده  غانتــس،  بينــي 
مؤملــة، لحــزب اللــه، ومواطنــي لبنــان، يف 
حال تنفيذ هجامت ضد دولة االحتالل.

الحــدود  عــىل  جولــة  يف  غانتــس  وقــال 
تهديــدات  تحّولــت  "إذا  أمــس:  اللبنانيــة 
نــرص  حســن(  اللــه  حــزب  منظمــة  )زعيــم 
ســتكون  النتيجــة  فــإن  أفعــال،  إىل  اللــه 
مؤملــة لحــزب اللــه وقادته، ولألســف عىل 
البــث  هيئــة  بحســب  لبنــان"،  مواطنــي 

اإلرسائيلية.
وكان غانتس يشري إىل ترصيحات لحسن 
نــرص اللــه أطلقهــا يــوم الثالثــاء املــايض، 
"إن  بقولــه:  )إرسائيــل(  فيهــا  وخاطــب 
رضبتــم  وإذا  فســنخوضها،  حربــًا  فرضتــم 
اســتهدفتم  وإذا  باملثــل،  فســرد  مدننــا، 
قرانا، فســنقصف مســتعمراتكم، ويف أي 
حــرب مقبلــة، ســتواجه الجبهــة الداخليــة 
قيــام  منــذ  تعرفــه  مل  مــا  اإلرسائيليــة 

)إرسائيل(".

"مرسوم الحريات" بال تنفيذ.. 
السلطة تواصل حظر 49 موقًعا إعالميًّا

الصحفيون واالنتخابات.. 
مهمة إعالمية تعرتيها تحديات وتناقضات

بحر: اخزتال فلسطني بحدود 67 
والمقاومة بالسلمية مرفوض

نزال: ننتظر إجراءات أخرى لتوفري 
ية قبل االنتخابات أجواء ِجدِّ

محمد نزال
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إعالن طرح عطاء رقم 2020/19-2021م 
تعلن جامعة األقىص بغزة عن رغبتها يف طرح العطاء رقم )2020/19-2021م(
والخاص برشاء وتوريد أجهزة حاسوب وكامريات 
مراقبة ومستلزمات خاصة بقسم الشبكات للجامعة.
فعىل الراغبني يف االشــراك يف العطاء التقدم للشــؤون اإلدارية واملالية –

دائرة اللوازم واملشــريات - الفرع الرئييس الحرازين -مبنى الشــئون اإلدارية 
العطــاء مقابــل رســوم غــر مســردة  كــراس  الجديــد، وذلــك للحصــول عــىل 
)200 شــيكل( مائتــي شــيكل ال غــر، يف موعــد أقصــاه يــوم األحــد املوافــق 

2021/02/28م ، الساعة الواحدة ظهًرا.

علًم بأن آخر موعد لتسليم كراس العطاء إلدارة الجامعة هو يوم االثنني املوافق 
2021/03/08م الساعة الثانية عرشة والنصف ظهًرا بالظرف املختوم.

مالحظة:
1.تكلفة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

2. كفالة دخول العطاء 5 % نقًدا من قيمة املبلغ املقرح أو شيك بنيك مصدق.

3. ســيتم عقد جلســة متهيدية يوم اإلثنني بتاريخ 2021/03/01م الســاعة 

الحادية عرشة صباًحا يف مكتب مركز الحاسوب بالجامعة -غزة -الحرازين.
4. جميع املعامالت ســوف تتم يف املبنى الرئيس بغزة/ الحرازين/ جامعة 

األقىص/ الشئون اإلدارية واملالية.
والله ويل التوفيق

إدارة الجامعة

إعالن طرح عطاء رقم 2020/20-2021م
تعلن جامعة األقىص بغزة عن رغبتها يف طرح العطاء رقم )2020/20-2021م(

والخاص برشاء وتوريد محابر للجامعة . 
فعىل الراغبني يف االشــراك يف العطاء التقدم للشــؤون اإلدارية واملالية –

دائرة اللوازم واملشريات - الفرع الرئييس الحرازين – مبنى الشئون االدارية 
غــر مســردة  العطــاء مقابــل رســوم  كــراس  عــىل  للحصــول  الجديــد، وذلــك 
)200 شــيكل( مائتــي شــيكل ال غــر، يف موعــد أقصــاه يــوم األحــد املوافــق 

2021/02/28م ، الساعة الواحدة  ظهرا.

علــًم بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء إلدارة الجامعــة هو يــوم الخميس 
بالظــرف  ظهــرًا  والنصــف   عــرش  الثانيــة  الســاعة  2021/03/04م  املوافــق 

املختوم.
مالحظة:-  

1. تكلفة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

2. كفالــة دخــول العطــاء مبلــغ مقطــوع بقيمــة 2000 شــيكل )ألفــني شــيكل( 

نقدا أو شيك بنيك مصدق أو كفالة بنكية.
3. ســيتم عقد جلســة متهيدية يوم االثنني بتاريخ 2021/03/01م الســاعة 

الثانية عرش ظهرا يف مكتب مركز الحاسوب بالجامعة – غزة – الحرازين .
4. جميع املعامالت سوف تتم يف املبنى الرئييس بغزة/ الحرازين/ جامعة 

االقىص/ الشئون االدارية واملالية.
إدارة الجامعةوالله ويل التوفيق ,,

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 كضمن 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 الضــمن النقــدي ومبلــغ تلزيــم املوقــف والئحــة التلزيــم ومنــوذج املــزاودة بعــد تعبئتــه 

والتوقيــع عليهــم 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.
شروط تلزيم الموقف

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 استعملها كبسطات من قبل الغر .

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

2. عــىل امللتــزم تنظيــم الســوق واملوقــف والبســطات العشــوائية وإزالــة التعديــات حســب تعليــمت 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 ممنعة )له وللعاملني معه( من الجهات املختصة.

5. البلدية غر 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

طوباس-غزة/ أدهم الرشيف:
"أحرض هويتك وأغراضك الشخصية 
وتعــال معنا".. صاح ضابط إرسائييل 
القيــادي  وجــه  يف  الكلــمت  بهــذه 
بعــد  صوافطــة،  فــازع  حــمس  بحركــة 
اقتحــام قــوة كبرة من جيش االحتالل 
طوبــاس،  مبدينــة  الكائــن  بيتــه  فجــأة 

شميل الضفة الغربية املحتلة.
ومل ميــضِ عــىل اقتحــام البيــت ســوى 
10 دقائــق، فجــر أمــس، حتــى أنهــت 

قــوة جيــش االحتــالل مهمتهــا باعتقال 
صوافطــة واقتيــاده إىل جهــة مجهولــة، 

حسبم أفادت زوجته "أم عاصم".
اتصــال  يف  لـ"فلســطني"  وقالــت 
االحتــالل  بقــوات  فوجئنــا  هاتفــي: 
فجــًرا،  الرابعــة  الســاعة  بيتنــا  تقتحــم 
بهــدف اعتقــال زوجــي دون أي ســبب 

أو بالغ مسبق.
ويعــد صوافطــة أحــد قــادة حمس يف 
طوباس، وقىض يف ســجون االحتالل 
وصلــت  متقطعــة  اعتقــال  أوقــات 
كــم  ســنة،   18 نحــو  إىل  مجموعهــا 

تفيد زوجته.
كان  صوافطــة،  قضــاه  اعتقــال  وآخــر 
ــا ملــدة 10 شــهور، وأنهــاه  حكــًم إداريًّ

يف منتصف أكتوبر2020.
قــوات  اقتحمــت  أخــرى،  واقعــة  ويف 
االحتــالل منــزل النائــب يف املجلــس 
واألســر  الرجــوب  نايــف  الترشيعــي 
املحــرر رزق الرجــوب يف مدينــة دورا 
جنــويب الخليــل، ومنزل النائب ســمر 
شــميل  صوريــف  بلــدة  يف  القــايض 
أو  العمــل  مــن  وهددتهــم  الخليــل، 

الرشح لالنتخابات القادمة.
نايــف  االحتــالل  مخابــرات  وحــذرت 
الرجــوب وهــو وزيــر األوقــاف األســبق، 
املجلــس  النتخابــات  الرشــح  مــن 

الترشيعي القادم.

لوكالــة  عاًمــا(   63( الرجــوب  وقــال 
"األناضــول":  الركيــة  األنبــاء 
"حــارصت قــوة عســكرية منــزيل، وقام 
ثــم طلــب ضابــط  بتفتيــي،  الجنــود 
وأخــذ  معــي،  الحديــث  املخابــرات 
يحــذر ويتوّعــد يف حــال  شــاركت يف 

االنتخابات".
وأضــاف: "أبلغنــي الضابــط مبنع العمل 
لــو  حتــى  لهــا  الرشــح  أو  لالنتخابــات 
يف قامئــة عشــائرية، واملســموح فقــط 
يــوم  والتصويــت  للصنــدوق  الذهــاب 
أبــرز  مــن  الرجــوب  ويعــد  االقــراع". 
قــادة حــمس بالضفــة الغربيــة، وســبق 
يف  األصــوات  أعــىل  عــىل  حصــل  أن 
عــن  الترشيعــي  املجلــس  انتخابــات 

دائرة الخليل عام 2006.
كــم هــددت قــوات االحتــالل األســر 
املحرر رزق الرجوب، يف حال العمل 

أو الرشح باالنتخابات القادمة.
وقــال النائب يف املجلس الترشيعي 
قــوات  اعتقــال  إن  القرعــاوي:  فتحــي 
يف  الوطنيــة  للقيــادات  االحتــالل 
مــن  وخاصــة  الفلســطينية  الســاحة 
حركــة حــمس، مل يتوقف طيلة الفرة 
يف  اســتهدافهم  وتصاعــد  املاضيــة، 

ظل الحديث عن االنتخابات.
لـ"فلســطني":  القرعــاوي  وأضــاف 
موضــوع االنتخابــات يــؤرق االحتــالل، 

أطــراف  نجــاح  مــن  يخــى  إذ 
فلســطينية ال يرغــب بهــا كــم حصــل 
عــام  الترشيعيــة  االنتخابــات  يف 
حركــة  فيهــا  فــازت  والتــي   2006

حمس باألغلبية.
تنفــذ  االحتــالل  قــوات  أن  وأوضــح 
لشــخصيات  اســتباقية  اعتقــاالت 
وطنيــة غــر مرغــوب بهــا، الفًتــا إىل أن 
اعتقاليــة  تجــارب  أصحــاب  غالبيتهــم 
مــا  كل  ســيفعل  "واالحتــالل  ســابقة، 
من شأنه تعطيل املجلس الترشيعي 

ما دامت حمس ال ُتالمئه".
متعــددة  مواقــف  ويف  أنــه  وذكــر 
وســابقة، لجــأت قــوات االحتــالل إىل 
الوصــول إىل  مــن  نــواب حــمس  منــع 
مدينة رام الله، قادمني من محافظات 
الضفة الغربية املحتلة للمشاركة يف 
جلســات املجلس الترشيعي، وذلك 
من خالل الحواجز املنترشة يف مدن 

الضفة الغربية املحتلة.
التمسك بفكر المقاومة

بــدوره أكــد القيــادي يف حركــة حمس 
الفعــيل  الــرد  أن  صوافطــة  نــادر 
االحتــالل  اعتقــال  عــىل  والحقيقــي 
لقيــادات العمــل الوطني واإلســالمي، 
ودعــم  بفكرهــم،  بالتمســك  "يكــون 
االنتخابــات  يف  املقــاوم  خيارهــم 

الترشيعية املقبلة".

ترصيحــات  يف  صوافطــة  وقــال 
االحتــالل  تهديــدات  إن  صحفيــة: 
لــن  املقاومــة  لقيــادات  واعتقاالتــه 
تزيد شعبنا إال متسًكا بروح املقاومة 

الثورية.
حملــة  شــن  االحتــالل  أن  وذكــر 
انتخابــات  قبيــل  رشســة  اعتقــاالت 
مــن  اآلالف  شــملت  و2006   2005

كــوادر املقاومــة، ولكــن ذلــك مل يــزِد 
املواجهــة  عــىل  إرصاًرا  إال  شــعبنا 

ودعم خيار املقاومة.
حــمس  يف  القيــادي  عــّد  حــني،  يف 
"حلقــات  يجــري،  مــا  قبهــا  وصفــي 
ملسلســل بــدأ مؤخــًرا وطــال عــدًدا ال 
بأس به من قيادات الحركة اإلسالمية 

يف الضفة".
وقــال قبهــا لـ"فلســطني": "مــا يتعــرض 
تطــوًرا  يشــكل  حــمس  قيــادات  لــه 
واســتهداًفا  الثلــج،  ككــرة  ــا  دراماتيكيًّ

مسبًقا لنتائج االنتخابات املقبلة"
وبــنيَّ أن هــدف االحتــالل مــن اعتقــال 
قيــادات وازنــة لهــا حضــور جمهــري، 
محاولــة  مــن  لآلخريــن  تخويــف  هــو 
االنتخابيــة  العمليــة  يف  املشــاركة 
املرتقبــة، أو ممرســة الحق االنتخايب 
األســايس  القانــون  كفلــه  الــذي 
الفلسطيني، "إلدراكه بقوة تأثر هذه 
الشخصيات يف العملية االنتخابية".

غزة/ يحيى اليعقويب:
املقاومــة  حركــة  يف  القيــادي  أكــد 
اإلســالمية حمس بالضفة الغربية نزيه 
أبو عون عدَم وجود أي مؤرشات تدلِّل 
نشــطاء  عــن  يَدهــا  الســلطة  رفــع  عــىل 
العمــل  ملمرســة  بالضفــة  حــمس 
وجــود  إىل  مشــًرا  يــة،  بُحرِّ االنتخــايب 
ا يف ســجون  20 معتقــاًل سياســيًّ نحــو 
منــذ  بالضفــة  الفلســطينية  الســلطة 

سنوات متفاوتة.
خــاص  حديــث  يف  عــون  أبــو  ووصــف 
املرســوم  أن  "فلســطني"  لصحيفــة 
الرئــايس الــذي أصــدره رئيــس الســلطة 
االتجــاه  يف  "خطــوة  عبــاس  محمــود 

الصحيح".
اختبار المرسوم

وأضــاف أبــو عــون أن تطبيــق املرســوم 
بحاجــة إىل اختبــار عىل األرض بالضفة 
املمنوحــة  املســاحة  وحــول  الغريبــة، 
لحريــة العمل االنتخايب ســرى نتائجها 

يف قادم األيام.
السياســيني  املعتقلــني  أن  وبــنّي 
كتجــارة  جنائيــة،  اتهامــات  يواجهــون 
أمــوال وإثــارة النعــرات الطائفيــة؛ إلزالــة 

االعتقــال،  عــن  السياســية  الصبغــة 
التضييــق  مــن  وجــود حالــة  مشــًرا إىل 
واإلعالمــي  النقــايب  العمــل  عــىل 
-الــذي  الصحــي  والقطــاع  واملواقــع 
يشــهد إرضاًبــا- وكذلــك التضييــق عىل 
هــات النظــام  كل مــن يعمــل عكــس توجُّ

الحاكم بالضفة.
ــه أبــو عــون إىل أن االعتقــاالت التــي  ونبَّ
التأثــر  إىل  تهــدف  االحتــالل  ينّفذهــا 
بالضفــة  االنتخابــات  نتيجــة  عــىل 

شــخصية لتخويــف النــاس مــن انتخــاب 
حمس.

بدائل حماس
عــىل  ــب  للتغلُّ حــمس  بدائــل  وعــن 
اعتقــاالت االحتــالل، أقــرَّ "أنــه ال يوجــد 
النــاس  وأن  األمــر،  يف  ســحرية  عصــا 
واالعتقــاالت  املالحقــة  مــن  مقهــورة 

التي تهدف للتأثر عىل النتيجة".
وأكــد أن حــمس تعتمــد عــىل التاريــخ 
ــك  والتمسُّ املــرشِّف  النضــايل 
مــن  تعــرف  النــاس  وأن  بالثوابــت، 
الحركــة  وأن  يخذلهــا،  ومــن  يخدمهــا 
ودفعــت  املواطــن  أجــل  مــن  عملــت 
ذلــك،  تدفــع  تــزال  وال  غاليــة  أمثاًنــا 
الرباعيــة  رشوط  عــىل  وافقــت  ولــو 
التــي   2006 عــام  بعــد فوزهــا  الدوليــة 
ومــا  )إرسائيــل(  بـــ  االعــراف  نــت  تضمَّ
واتفــاق  الوجــود"  يف  "حقهــا  يســمى 
-كــم  األبــواب  لهــا  لُفتحــت  "أوســلو" 
لكــنَّ  التنظيــمت-  بعــض  مــع  جــرى 
رْفَضها الرشوَط أغلق يف وجهها أصغَر 

النوافذ.
ولفت أبو عون إىل أن اإلدارة األمريكية 
الجديــدة تفــرض عىل الســلطة والرشق 

نشــاط  وجــود  عــدم  بدليــل  الغربيــة، 
سيايس ألٍي من املعتقلني.

وبــنيَّ القيــادي يف حــمس أن االحتــالل 
ينتقــي املعتقلــني بنــاء عــىل تاريخهــم 
ومــن  الشــارع،  وتأثرهــم يف  النضــايل 
خالــد  مؤخــًرا:  اعتقلهــم  الــذي  أبــرز 
الحاج، ومصطفى شنار، وعمر حنبيل.

حملــة  االحتــالل  يشــنَّ  أن  ــع  وتوقَّ
عــام  غــرار  عــىل  واســعة  اعتقــاالت 
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وإجــراء  الرشعيــات،  تجديــد  األوســط 
عــىل  وبنــاء  شــكلية"،  "ولــو  انتخابــات 
العمليــة  يف  االحتــالل  ــل  يتدخَّ ذلــك 
فضــاًل  النــاس،  ويعتقــل  االنتخابيــة 
بيانــات  يف  التالعــب  عمليــة  عــن 

املسجلني.
يف  ســنوات  منــذ  املعتقلــني  ومــن 
عــون-  أبــو  -حســب  الســلطة  ســجون 
أمــني القوقــا الــذي اعُتقــل عــام 2007 
جنــود  ضــد  علميــات  تنفيــذ  بتهمــة 
االحتــالل، وكذلــك عبــد الفتــاح رشيــم 
مــن قلقيليــة املعتَقــل منــذ أحــد عــرش 
عاًمــا بتهمــة إيــواء مجاهديــن من كتاب 
القســام، ومنهــم -أيًضــا- املعتقل عالء 
أبــو ذيــاب الــذي حكمــت عليه الســلطة 
بالســجن عرشيــن عاًمــا، وباجس حمد، 
وعــالء الديــن زيــود، ومجــدي محامــني 
ومعــاذ  شــراوي،  وأحمــد  جنــني،  مــن 
اللــه  رام  مــن  حامــد  ومحمــد  حامــد 
املعتقَلــنيْ منــذ 2015 بتهمــة االنتــمء 
لخليــة تابعــة للقســام، وكذلــك محيــي 
الديــن عــودة، ومحمــد رشايعــة، وربيــع 
قراريــة مــن جنــني، وهــم معتقلــون منــذ 

عام 2016.

رفح/ ربيع أبو نقرة:
بهــذه  وصفهــا"..  ميكــن  ال  وحالــة  غريــب  "شــعور 
ت والــدة األســر محمــد ســليمن أبــو  الكلــمت عــرَّ
جــزر، عــن ســعادتها باإلفــراج عــن نجلهــا املعتقــل 

منذ عام 2004.
والثــواين  والدقائــق  األيــام  تعــد  محمــد  أم  كانــت 
يف انتظــار حريــة ابنهــا، الــذي مل تــزره يف ســجون 
ثــالث  ســوى  عاًمــا،  عــرش  ســبعة  خــالل  االحتــالل 

مرات، آخرها قبل عامني.
وتصــف أبــو جزر معاناتهــا مع "رحلة العذاب" التي 
يف  واملتمثلــة  نجلهــا،  اعتقــال  أثنــاء  يف  عاشــتها 
منعها من الزيارة، ومنع إدخال املالبس والكانتينا 
بالتفتيــش  إذاللهــا  االحتــالل  تعمــد  وكذلــك  لــه، 
باملصافحــة  الســمح  وعــدم  واالنتظــار  العــاري 

واللمس والتصوير، يف حالة السمح بالزيارة.
إذ  بصعوبــة؛  مــرَّ  محمــد  اعتقــال  أن  وأوضحــت 
خاللهــا تــويف شــقيقه، وتزوجــت شــقيقاته األربــع، 
وتزوج شــقيقاه، وَمرَّ عىل العائلة 33 عيًدا، قائلة: 
"مناســبات كثرة افتقدناه فيها، خيم عليها الحزن 

واألمل".
تجربة صعبة

أبــو جــزر  عــن محمــد  وأفرجــت ســلطات االحتــالل 
حاجــز  عــر  املــايض،  الســبت  مســاء  عاًمــا(   36(

بيت حانون، بعد أن أمىض محكوميته البالغة 17 
عاًما.

 22 يف  اعتقالــه  يــوم  تفاصيــل  اســتذكر  جــزر  أبــو 
مــن  األول  الفصــل  أن  إىل  مشــًرا   ،2004 فرايــر 
معاناتــه بــدأت منــذ ذلــك التاريــخ، مــروًرا بفصــول 
أخرى يف مراكز التحقيق ويف الزنازين والسجون.

ولــن  مل  االعتقــال  معانــاة  أن  لـ"فلســطني"  وأوضــح 
تثنيه عن مواصلة العطاء من أجل فلسطني.

يف  الطويلــة  الســنوات  هــذه  مــن  الرغــم  وعــىل 
الســجون، عــاد أبــو جــزر ليؤكــد أن مــا أُخــذ بالقــوة 
ال يســرد إال بالقــوة، وأن االحتــالل ال يفهــم إال لغــة 

القوة.
منــذ  لكننــي  صعبــة  الســجن  "تجربــة  وأضــاف: 
قيــد  مــن  وتحــررت  غــزة  أرض  قدمــاي  وطئــت  أن 
املحتــل، أكاد أجــزم أننــي مل أَر ســجًنا قــط، برؤيــة 

والديت واألهل واألحباب وأبناء شعبي".
ولفت إىل أن رسالة األرسى وخصوًصا األسرات، 

أنهم يتمنون الحرية.
وقال: "األرسى يف الســجون كاألموات يف القبور، 
بــل إن أهــل القبــور يف راحــة ونعيــم -والعلــم عنــد 

الله-، أكرث من األرسى".
ووالــده،  والدتــه  يــَر  مل  األرسى  مــن  "كثــر  وتابــع: 
زادت  كورونــا  أن  كــم  لألبــد،  فقدهــم  مــن  ومنهــم 
أوضاعهــم صعوبــة، ال ســيم أن األســر ال يســتطيع 
معالجــة نفســه وال يســتطيع الدفــاع عــن نفســه، وال 
يســتطيع حميــة نفســه مــن الفــروس، فهــم بحاجــة 

ملن ينرصهم".
يعقــدون  األرسى  أن  إىل  جــزر  أبــو  املحــرر  وأشــار 
وفــاء  كصفقــة  جديــدة  صفقــة  عــىل  كبــرة  آمــااًل 

األحرار، ُتخلصهم من القيد وظلم السجان.
ومتنــى  أن يتــذوق األرسى وذووهــم فرحــة الحريــة 
وتنطلــق  املــرات  ُتعلــن  وأن  اإلفــراج،  وســعادة 
وتحريرهــم  عنهــم  باإلفــراج  بيوتهــم،  يف  الزغاريــد 
وعــدت  كــم  وقــت،  أقــرب  يف  مرشفــة  بصفقــات 

املقاومة الفلسطينية.

غزة/ فلسطني:
املؤسســات  للدراســات  األرسى  مركــز  طالــب 
ســلطات  عــىل  بالضغــط  والدوليــة  الحقوقيــة 
حقوقهــم  الفلســطينيني  األرسى  ملنــح  االحتــالل 
األساســية واإلنسانية، واالنصياع ملطالبات منظمة 
لإلفــراج  الدوليــة  العفــو  العامليــة ومنظمــة  الصحــة 
عــن األرسى يف أعقــاب انتشــار فــروس كورونــا يف 

السجون.
كبــار  حميــة  إىل  أمــس،  بيــان  يف  املركــز  ودعــا 
والتــزام  واملــرىض،  واألســرات  واألطفــال  الســن 
والرابعــة  الثالثــة  جنيــف  اتفاقيــات  وبنــود  مــواد 

والقانون الدويل اإلنساين.
وأوضــح أن نحــو 4500 أســر يعيشــون أوضاًعــا ال 
بــال  بحياتهــم  واالســتهتار  الجائحــة  ظــل  يف  تطــاق 

إجراءات سالمة أو وقاية.
األرسى  مــن  املزيــد  استشــهاد  مــن  املركــز  وحــذر 
حالــة  هنالــك  يُكــن  مل  إذا  الســجون  يف  املــرىض 

مساندة جدية إلنقاذ حياة األرسى.
وطالــب باملزيــد مــن الجهــد عــىل كل املســتويات 
وتحويــل  ــا،  وحقوقيًّ ا  وشــعبيًّ ا  وسياســيًّ ــا  إعالميًّ
الشــعب  أولويــات  أوىل  إىل  األرسى  قضيــة 

الفلسطيني لتتصدر األولويات األخرى.
األسري أبو عيل 

يخضع لعملية 
قسطرة يف 
مستشفى 

"سوروكا"
رام الله/ فلسطني:

أبــو عــيل  بــدر  خضــع األســر أحمــد 
يطــا جنــوب  مــن مدينــة  عاًمــا(   46(

"قســطرة"  لعمليــة  أمــس،  الخليــل، 
مستشــفى  يف  القلــب  يف 
ُنقــل  اإلرسائيــيل، حيــث  "ســوروكا" 
قبــل عــدة أيــام بعــد تعرضــه لوعكــة 
صحيــة مفاجئــة، يف ســجن "النقــب 

الصحراوي".
وأوضــح نــادي األســر، يف بيــان، أن 
األســر أبــو عيل عــاىن مؤخًرا تفاقًم 
يف وضعــه الصحــي إىل أن ُأصيــب 
يعــاين  أنــه  وتبــني  صحيــة،  بوعكــة 
القلــب،  نبضــات  يف  انتظــام  عــدم 

وعليه ُنِقل إىل املستشفى.
أبــو عــيل املعتقــل منــذ  أن  وأوضــح 
عــام 2012، ُيعــاين عــدة مشــكالت 
املزمــن  الســكري  منهــا  أخــرى، 
مشــكالت  إىل  إضافــة  والضغــط، 
يف املفاصــل، وصعوبــة يف الحركــة 

والُسمنة.
ويواجــه أبــو عــيل إىل جانب املئات 
ســجون  يف  املــرىض  األرسى  مــن 
قاســية،  اعتقاليــة  االحتــالل، ظروًفــا 
التنكيليــة  السياســات  مــن  وجملــة 
إدارة  تنفذهــا  التــي  املمنهجــة، 
الســجون عىل مدار ســنوات، أبرزها 
)القتــل  الطبــي  اإلهــمل  سياســة 
أبــرز  اليــوم  ُتشــّكل  التــي  البطــيء(، 

أدوات التنكيل بحّق األرسى.
محكــوم  عــيل  أبــو  أن  إىل  ُيشــار 
بالّسجن ملدة 12 عاًما، وهو متزوج 
وأب لـــ)9( مــن األبناء، علًم أن والده 

تويف وهو يف األرس.

أم الُمحرَّر محمد أبو جزر تروي حكاية 
17 سنة من عذاب المعتقالت

حمدونة: األرسى الفلسطينيون يفتقدون 
الحقوق األساسية واإلنسانية كلها

اقتحم منازل نائبني ومحرَّر وأطلق تحذيرات
استهداف قادة حماس بالضفة.. خشية إرسائيلية مسبقة من نتائج االنتخابات

يوجد20 معتقًل سياسيًّا منذ سنوات طويلة يف سجون السلطة 

ـل عـلـى  أبــو عــون لـ"فلسطيــن": ال مؤشــرات تدلِـّ
رفـــع السلطـــة يدهـــا عـــن نشطـــاء حمــــاس بالضفـــة

نزيه أبو عون
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يف القضية رقم 1769 / 2019
يف الطلب رقم 321 / 2021

 906867023 نبيــل رشــدي مصطفــى النخالــة- هويــة رقــم  املســتدعون/1. 
باألصالــة عــن نفســه بوكالتــه عــن كل مــن 2.بهيجــة خليــل محمــد صنــع اللــه 
3. عبري رشــدي مصطفى النخالة  4.محمد رشــدي مصطفى النخالة 5.رامي 

رشــدي مصطفــى النخالــة 6. طــارق  رشــدي مصطفــى النخالــة- مبوجــب وكالــة 
خاصة صادرة عن وزارة العدل وإدارة التوثيق تحمل الرقم 19304 / 2015م 
دولة الكويت 7.سامي  جعفر فارس عبدو باألصالة عن نفسه وبوكالته عن:

 8. عــاء الديــن جعفــر فــارس عبــدو 9.محمــد جعفــر فــارس عبــدو 10. منــى 

جعفر فارس عبدو 11.طال جعفر فارس عبدو 12.عبد الكريم جعفر فارس 
عبــدو 13.فــرح نــارص جعفــر عبــدو 14. نــدى نارص جعفر عبــدو مبوجب وكالة 
خاصــة صــادرة عــن إدارة التوثيــق رقــم 2837661  صــادرة عــن دولــة الكويــت 
بصفتهم ورثة املرحومة/ سميحة مصطفى النخالة وكيلهم السيد سامر محمد 
عمــر زنــادة مــن غــزة املحطــة بالقــرب مــن مســجد املحطــة- جميعهــم مــن غــزة 

املحطة بالقرب من مسجد املحطة- وكيلهم / وائل قويدر املحامي
نفســه  عــن  باألصالــة  النخالــة  مصطفــى  عــادل  ســمري  خالــد  ضدهــم/1.  املســتدعى 
وباإلضافــة لباقــي ورثــة وتركــة والــده املرحــوم/ ســمري عــادل مصطفــى النخالــة مــن غــزة 
الصربة قرب الغرفة التجارية 2.وفاء عادل مصطفى النخالة من غزة الصربة قرب الغرفة 

التجارية 3.عايدة عادل مصطفى النخالة من غزة الصربة قرب الغرفة التجارية
نوع الدعوى: تقسيم أموال مشرتكة غري منقولة إزالة شيوع

قيمة الدعوى: 400000 أربعامئة ألف دينار أردين
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

املذكوريــن  املســتدعني  أن  مبــا  أعــاه  املذكوريــن  ضدهــم  املســتدعى  إىل 
أعاه قد أقاموا عليكم قضية يطالبونكم فيها اســتنادًا إىل ما يدعونه يف الئحة 
دعواهــم املحفوظــة لكــم نســخة منهــا يف ملــف الدعــوى، لذلــك يقتيض عليكم 
أن تحرضوا لهذه املحكمة يوم االثنني بتاريخ 2021/3/15م الساعة التاسعة 
صباحــًا، كــام يقتــيض عليكــم إيــداع جوابكــم التحريــري خــال خمســة عــر يــوم 
مــن تاريــخ النــر، وليكــن معلومــاً لديكــم أنــك إذا تخلفتــم عــن ذلــك ســينظر يف 

القضية والطلب باعتباركم حارضين.حرر يف 2021/2/16م
رئيس قلم محكمة الصلح بغزة/ األستاذ: أكرم أبو السبح

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة

يف القضية رقم 1936 / 2019
يف الطلب رقم 342 / 2021 

املدعي: جربا ميشيل غايل شحيرب بصفته الشخصية وباإلضافة لباقي ورثة 
والده ميشيل غايل شحيرب – من غزة الرمال مقابل مهبط طريان الرئيس من 
الناحيــة الجنوبيــة – وكيلــه / خميــس عصفــور املحامــي مبوجــب توكيــل رقــم 

)4292 / 2019( لدى كاتب العدل بغزة 

املدعــى عليهــم: 1.عطيــة عبــد الكريم محمد دغمش - من غزة الصربة خلف 
منزل الشهيد/ عمر عطية أبو رشيعة.

الفــاح  مســجد  خلــف  املغــازي  ســكان  مــن   - جــرب  عــي  صــاح  2.إيهــاب 

3.محمــد حســني مصلــح أبــو عمــرة بصفتــه الشــخصية وباإلضافــة لباقــي ورثــة 

والــده املرحــوم حســني مصلــح أبــو عمــرة – من غزة الرمال خلف مدرســة انس 
بن مالك بالقرب من كلية االرتباط العسكرية 

نوع الدعوى: رفع يد
قيمة الدعوى: تزيد عن الحد األقىص

مذكرة حضور بالنرش املستبدل 
أعــاه  ان املدعــي املذكــور  أعــاه مبــا  الثــاين املذكــور  اىل املدعــى عليــه 
قــد اقــام عليــك القضيــة رقــم 1936 / 2019 صلــح غــزة وذلــك اســتنادا ملــا 
يدعيــه يف الئحــة الدعــوى لذلــك يقتــيض عليــك ان تحــرض لهــذه املحكمــة 
التاســعة صباحــا كــام  الســاعة   2021/3/16 بتاريــخ  الثاثــاء  يــوم املوافــق 
يقتــيض عليــك إيــداع جوابــك التحريــري خــال خمســة عــر يــوم مــن تاريــخ 
النــر وليكــن معلومــا لديــك انــك اذا تخلفــت عــن ذلــك ســينظر يف القضيــة 

والطلب باعتبارك حارضا. حرر بتاريخ: 2021/2/23م
رئيس قلم محكمة صلح غزة 
األستاذ: اكرم أبو السبح 

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة صلح غزة املوقرة 

يف الطلب 2021/131
يف القضية رقم 2018/462

املســتدعون/1. نهايــة ســامل ســليامن الفقعــاوي مــن خانيونــس بالقــرب مــن 
التحلية هوية رقم 800838831.

2. فاطمة سامل سليامن الفقعاوي من خانيونس بالقرب من التحلية.

3. مريم سامل سليامن الفقعاوي من خانيونس بالقرب من التحلية

4. فايزة سامل سليامن الفقعاوي من خانيونس بالقرب من التحلية

5. آمنة سامل سليامن الفقعاوي من خانيونس بالقرب من التحلية

وكياهم املحاميان/ عبد الله الفرا وحسني أبو لطيفة من خانيونس.
املســتدعى ضدهام/1. أســامة فايز محمد الفقعاوي من ســكان خانيونس 

حي االمل منطقة العرايشية واملقيم حاليا يف دولة الجزائر.
2. فايــز محمــد منصــور الفقعــاوي مــن ســكان خانيونــس حــي االمــل منطقــة 

العرايشية واملقيم حاليا يف دولة الجزائر.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

أقامــوا  املســتدعني  ان  مبــا  بعاليــه  املذكوريــن  ضدهــام  املســتدعى  اىل 
الئحــة  يف  يدعونــه  مــا  اىل  اســتنادا   2018/462 رقــم  الدعــوى  عليكــام 
املحكمــة  قلــم  لــدى  مرفقاتهــا  ومــن  منهــا  نســخة  لكــام  املرفــق  دعواهــم 
لذلــك يقتــيض حضوركــام اىل هــذه املحكمــة خــال خمســة عــر يومــًا مــن 
تاريــخ تبليغكــام بهــذه املذكــرة كــام يقتــيض أن تودعــا قلــم املحكمــة ردكــام 
التحريــري خــال خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ تبليغكام بهــذه املذكرة علام 
بانه تحدد لها جلسة االربعاء املوافق 2021/3/17م لنظر الدعوى وليكن 
معلومــا لديكــام انكــام اذا تخلفتــام عــن ذلــك يجــوز للمســتدعني الســري يف 

دعواهم حسب األصول. تحريرا يف 2021/2/23م.
رئيس قلم محكمة بداية خانيونس/ فتحي حسني محسن

دولة فلسطني
املجلس االعىل للقضاء

لدى محكمة صلح خانيونس املوقرة
مذكرة حضور

املستدعية / مي كنعان حمدي الصوراين من غزة هوية / 902670165  
وكيلها املحامي  /  حمزة املرصي

املستدعى ضدهم /  1.  منى كنعان حمدي السقا ) الصوراين قبل الزواج (  
مــن غــزة تــل الهــوا خلــف منزل رشــيد ابو شــباك بجوار منزل ابــو العبد الحداد 
وحاليا خارج الباد  2. احمد معني فايق خيال     3.  ملك معني فايق خيال 
4 . ريــم معــني فايــق خيــال    آخــر عنــوان لهــم من غــزة الرمال قرب دوار حيدر 
عبد الشايف مقابل منزل حيدر عبد الشايف  وجميعهم حاليا خارج الباد 

نوع الدعوى /  تنفيذ عيني 
قيمة الدعوى /  ) 200.000 دينار أردين  ( 

)مذكرة بالنشر المستبدل( 
في القضية رقم  1224 / 2018 

في الطلب رقم 185 / 2021 
اىل املستدعى ضدهم/ منى كنعان حمدي السقا ) الصوراين قبل الزواج (  و احمد 
معــني فايــق خيــال  و  ملــك معــني فايــق خيــال و ريم معني فايــق خيال حاليا مقيمون 
جميعهــم خــارج البــاد مبــا ان املســتدعية املذكــورة  قــد تقدمت لــدى محكمة بداية 
غــزة بالقضيــة املرقومــة اعــاه وموضوعهــا ) تنفيــذ عينــي (  اســتنادا اىل ما تدعيه يف 
الئحــة دعواهــا وعمــا بنــص املــادة ) 20 ( مــن قانــون اصــول املحاكــامت املدنيــة و 
التجارية  رقم 2 لســنة 2001 وبناءا عىل قرار الســيد / قايض محكمة بداية غزة يف 

الطلب ) 185 / 2021 ( بالسامح لها تبليغكم عن طريق النر املستبدل
لذلــك يقتــى عليكــم ان تحــرضوا لهــذه املحكمــة بتاريــخ 13   / 3 / 2021 م 
خــال  التحريــري  جوابكــم  إيــداع  عليكــم  يقتــى  كــام  صباحــا  التاســعة  الســاعة 
خمسة عر يوما من تاريخ النر وليكن معلوما لديكم أنك اذا تخلفتم عن ذلك 

سينظر يف القضية والطلب باعتباركم حارضين . تحريرا يف :  23/ 2021/2  
رئيس قلم محكمة بداية غزة / أ : عامر قنديل

دولة فلسطني
لدى محكمة بداية غزة املوقرة
يف القضية رقم 2018/1224
يف الطلب رقم 2021/185

غزة/ يحيى اليعقويب:
أول  يف  املــرء  تتملــك  رهبــة  "مشــاعر 
يكــون  التطعيــم،  فيهــا  يتلقــى  مــرة 
خــوض  أحببــت  الــيء،  بعــض  خائًفــا 
متناقضــة  مشــاعر  كومــة  التجربــة".. 
اختصاصيــة  قلــب  يف  تزاحمــت 
البيولوجيــة  مختــرب  يف  التحاليــل 
تلقيهــا  لحظــة  الطيبــي  أحــام  الجزئيــة 
املضــاد  اللقــاح  مــن  األوىل  الجرعــة 
مامحهــا  كشــفتها  كورونــا،  لفــريوس 
التي امتزجت مع نربة صوتها املرافقة 

لكلامتها.
بغــزة، أعلنــت وزارة  الرمــال  يف عيــادة 
الصحــة يف القطــاع أول مــن أمــس يف 
تطعيــم  حملــة  إطــاق  صحفــي  مؤمتــر 
ألــف   22 وصــول  بعــد  كورونــا  لقــاح 
جرعــة تكفــي لتطعيــم 11 ألــف شــخص 
للطواقم الطبية وكبار السن واملرىض، 
ويف األثناء كانت صحيفة "فلســطني" 
الكواليــس  خلــف  مــن  مشــاهد  ترصــد 

إلجراءات التطعيم.

بخفــة مل تشــعر بنخزتهــا تلقــت الطيبي 
جرعــة اللقــاح، ثــم طــارت معهــا ضحكــة 
بعــد  قلقهــا  أســكنت معهــا  الهــواء  يف 
زفــرة راحــة منحتهــا فرصــة العمــل براحــة 
أكرث معللًة ذلك بقولها: "لكوين أعمل 
يف مواجهــة الفــريوس من النقطة صفر 
مبختــرب التحاليــل، فتلقي جرعة اللقاح 
الخارجــي،  األمــان  مــن  نوًعــا  يعطينــي 
فإصابتــي بالفــريوس يعنــي غيــايب مدة 
أســبوعني أو أكــرث عــن العمــل وهذا قد 

يزيد العبء عىل زماء املهنة".
منــذ عــام تواجه الطيبي فريوس كورونا 
يف  تعمــل  فهــي  صفــر،  املســافة  مــن 
املختــرب الــذي ُيجــرى فيــه فحــص نتائــج 
عينــات املواطنــني إن كانــت "إيجابية" 
التفاصيــل:  شــارحة  "ســلبية"،  أو 
ملــل،  أو  كلــل  دون  العمــل  "منــارس 
ســاعات  نعمــل  األوقــات  بعــض  ويف 
إجــازات،  عــىل  الحصــول  دون  طويلــة 
الفــريوس  مــع  مبــارشة  تعاملنــا  لقــد 
بإجراء فحص العينات باتخاذ إجراءات 

أول جرعة لقاح
أول  الزعنــون،  ريــاض  الدكتــور  تقــدم 
أول  وتلقــى  فلســطيني،  صحــة  وزيــر 
جرعــة لقــاح يف غــزة مــع وصــول الدفعة 
األوىل مــن اللقاحــات، وســط تصفيــق 
املخصصــة  القاعــة  يف  صــداه  دوى 
تقديــًرا  الرمــال،  عيــادة  يف  للتطعيــم 
واحرتاًمــا للرجــل الــذي خــدم املنظومة 
الصحية الفلسطينية، ثم تواىل تطعيم 
تقدمهــا  الطبيــة  للطواقــم  اللقاحــات 
باســم  د.  هــام  ســابقان  صحــة  وزيــرا 

نعيم، ود. جواد الطيبي.
"فلســطني"  لصحيفــة  الزعنــون  يصــف 
أن  مضيفــا  بـ"التاريخــي"،  الحــدث 
الجهــاز الصحــي بغــزة اســتطاع تحقيــق 
التكامــل  يف  مســبوقة  غــري  معجــزة 
وبخطــة  اإلمكانــات،  بأقــل  والعطــاء 
صحية تتميز بأنها علمية دقيقة ومرنة، 
مســتلزمات  بــني  التوفيــق  اســتطاعت 
الصحــة واالقتصــاد واحتياجــات النــاس 

بأقل الخسائر.

أي مضاعفــات خطــرة تؤثــر يف صحــة 
اإلنســان، مؤكــدا أنــه يوفــر مناعة كبرية 

ضد العدوى واملرض.
وأوضــح الوكيــل املســاعد يف الــوزارة 
د. مدحت محيســن، لـ"فلسطني"، أن 
الجرعــات التــي وصلــت وزارة الصحــة 
دولــة  مــن  جرعــة  ألــف   20 هــي  بغــزة 
الــوزارة  مــن  جرعــة  و2000  اإلمــارات 
ألــف   11 لتطعيــم  تكفــي  اللــه،  بــرام 
شــخص، حســب األولويــة، مؤكــدا أن 

االحتال أّخر وصول اللقاح.
جرعات أخرى

الطارئــة  املســاعدات  منســق  وذكــر 
عبــد  د.  العامليــة  الصحــة  مبنظمــة 
النارص صبح، أن 11 ألفا و200 جرعة 
مــن لقــاح "فايــزر -ســبوتنيك" ســتصل 
القطاع يف غضون أسبوعني إىل ثاثة 
أســابيع ضمــن دفعــة إجامليــة ســتصل 

السلطة تبلغ 37 ألفا و44 جرعة.
وقال صبح لصحيفة "فلسطني"، عىل 
هامش مشاركته يف مؤمتر إعان بدء 

الوقاية وعشنا لحظات صعبة".
لينــدا  الحكيمــة  تحقــن  وخفــة  بحــذر 
مــن  العلــوي  الجــزء  يف  اللقــاح  النجــار 
يــد كل شــخص حــرض لتلقــي التطعيــم 
ســابق  اختيــاري  تســجيل  عــىل  بنــاء 
عــرب تطبيــق "صحتــي"، دون شــعور أي 
منهــم بــأي وخز، حيث كان ذلك نتيجة 
لــه، وصفتــه  تدريــب مكثــف خضعــت 
عــىل  تدريبــا مكثفــا  بقولهــا: "خضعنــا 
كل أنــواع التطعيــامت وكيفيــة تخزينهــا 
املــرىض  مــع  والتعامــل  وحقنهــا، 
واملتابعــة بعــد التطعيم، وأنــواع اللقاح 

ووقت استخدامه وإتافه".
قبل تلقي التطعيم مير كل مواطن عرب 
طبيــب يقــوم بفحصــه نفســيا وجســديا 
لتفادي حدوث أي مضاعفات صحية، 
الشــخص،  النجــار  تحقــن  أن  وقبــل 
يعرضــه الحكيــم أحمــد أبــو خضــري عىل 
الجرعــة  موعــد  يــدون  ثــم  الطبيــب، 
الثانيــة عــىل تطبيــق "صحتــي" وموعــد 

حضوره وبياناته.

وقــال: "بســبب الخطــة املوفقــة نصــل 
ملحطــة التطعيم رغم الحصار وتضييق 
لـ"أبطــال  التوفيــق  متمنًيــا  االحتــال"، 
الصحــة" خصوًصــا أنهــم قدمــوا شــهداء 

وضحايا.
مــن جانبــه، لفــت نائــب اإلدارة العامــة 
ضهــري،  مجهــدي  د.  األوليــة  للرعايــة 
إىل  التطعيــم،  حملــة  إطــاق  عقــب 
لوصــول  األيــام  قــادم  يف  ترتيبــات 
يف  تغطــي  أخــرى  لقــاح  دفعــات 
املرحلــة األوىل %20 مــن املواطنــني 
من القطاع الصحي وكبار السن وذوي 
املناعــة  وأصحــاب  املزمنــة  األمــراض 
يف  وصولهــا  متوقًعــا  الضعيفــة، 

األسابيع القادمة.
وطأمن ضهري يف حديثه لـ"فلســطني" 
املواطنــني بأنــه ال يوجــد أي قلــق مــن 
الدراســات  حســب  آمــن  وأنــه  اللقــاح 
مئــات  أن  فضــا  أجريــت،  التــي 
اآلن  حتــى  تلقــوه  النــاس  مــن  اآلالف 
وجــود  يثبــت  ومل  مختلفــة  دول  يف 

تطعيــم لقــاح كورونــا، إن هنــاك دفعــة 
مــن  جرعــة  ألــف   240 بعــدد  أخــرى 
لقــاح "أســرتازينيكا" ســتوجه للســلطة 
يف األســابيع القادمــة، مل يتــم تحديــد 

حصة غزة منها بعد.
وأضــاف أن الجــزء املخصــص لغــزة مــن 
إجــاميل تلــك الدفعــة ســيتم تحديــده 
بنــاء  اللقاحــات  دفعــة  تصــل  حينــام 
عــىل دراســة مــا وصــل غــزة مــن املنــح 

واملساعدات الخارجية.
وأكــد أن منظمــة الصحــة تقــوم بدعــم 
وزارة الصحــة الفلســطينية باســتجاب 
"كوفاكــس"  برنامــج  عــرب  اللقاحــات 
الذي يضم 191 دولة، وستوفر 20% 
ال  التــي  للــدول  الســكان  حاجــات  مــن 
تســتطيع رشاء اللقــاح أو تجــد صعوبــة 

يف توفريه.
ســتقوم  املنظمــة  أن  إىل  ولفــت 
بالتنســيق واستجاب التطعيم، معربا 
عن أمله يف تطعيم مليون شخص يف 

القطاع حتى نهاية العام الجاري.

طولكرم/ فلسطني:
واملتضامنــون  األرسى  ذوو  ناشــد 
الوطنــي  العمــل  وفصائــل  معهــم 
املؤسســات  طولكــرم  مدينــة  يف 
العــامل  يف  واإلنســانية  الحقوقيــة 
التدخــَل العاجــل إلنقاذ حياة األرسى 

ويف مقدمتهم املرىض.
األســبوعية  وقفتهــم  يف  وأكــدوا 
املــرىض  األرسى  مــع  التضامنيــة 
الدوليــة  اللجنــة  مكتــب  أمــام  أمــس، 
أن  طولكــرم  يف  األحمــر  للصليــب 
أعــداد األرسى املــرىض تزيــد يوميــا، 
املرضيــة  الحــاالت  وضــع  تفاقــم  مــع 
التــي يتهددهــا خطــر املــوت يف أي 
فــريوس كورونــا يف  لحظــة، وانتشــار 
االحتــال،  ســجون  مــن  كبــري  عــدد 
كل  مــن  عاجــا  تدخــا  يتطلــب  مــا 

املستويات إلنقاذ حياتهم.
وحذر مدير نادي األسري يف طولكرم 

إبراهيــم النمــر، مــن خطــورة األوضــاع 
الصحيــة لــأرسى، خاصــة مــع انتشــار 
فــريوس كورونــا، إىل جانب األمراض 
املزمنــة، وســط إهــامل طبــي متعمــد 

من إدارة السجون.
هــي  الوقفــة  هــذه  أن  إىل  وأشــار 
املريــض  األســري  مــع  تضامــن 
بلــدة  مــن  رداد  معتصــم  بالرسطــان 
عامــا،   16 منــذ  املعتقــل  صيــدا، 
ويقبــع  عامــا،   20 مــدة  واملحكــوم 
ســجن  مســتوصف  يســمى  فيــام 
حبــة   60 مــن  أكــرث  ويتنــاول  الرملــة، 
دواء يوميا، ويعاين أوجاعا شــديدة، 
مؤكــدا أنــه آن األوان إلطــاق رساحــه 

ورساح جميع األرسى املرىض.
وقــال: "نحّمــل االحتــال املســؤولية 
انتهــاكات  مــن  يرتكبــه  عــام  الكاملــة 
خاصــة  األرسى،  بحــق  تعســفية 
مخالفــة  مامرســات  مــن  املــرىض، 

للقانــون الــدويل واإلنســاين، ونناشــد 
مؤسسات حقوق اإلنسان واملجتمع 
لإلفــراج  العاجــل  التحــرَك  الــدويل 
عــن األرسى وخاصــة املــرىض منهــم، 
وعىل رأسهم األسري معتصم رداد".

بطولكــرم  الفصائــل  منســق  وقــال 
رســالة  نبعــث  ســامة:  فيصــل 
سياســة  عــىل  واســتنكار  احتجــاج 
االحتــال الــا إنســانية بحــق األرسى 
ومنــع  طبــي  وإهــامل  عقوبــات  مــن 
وفــرض  عــاٍر،  وتفتيــش  زيــارات 
الغرامات، وكلها عقوبات تتناىف مع 
حقوق اإلنسان واالتفاقيات الصادرة 
عــن مجلــس األمــن واألمــم املتحــدة، 
التــي  جنيــف،  قــرارات  وخاصــة 
يــرضب االحتــال بهــا عــرض الحائط.

للعمــل  الدوليــة  املؤسســات  ودعــا 
جاهدة أن يكون هناك صوت دويل 
اإلنســانية  الحيــاة  لتحســني  مســموع 
كل  وتوفــري  اإلمــكان،  قــدر  لــأرسى 
املســتلزمات الطبيــة لهــم خاصــة مــع 
والضغــط  كورونــا،  فــريوس  انتشــار 
عــىل االحتــال لإلفــراج عــن األرسى 

املرىض فورا.

خان يونس-غزة/ فلسطني-األناضول:
تظاهــر الجئــون فلســطينيون، أمــس، أمام 
مقر تابع لوكالة غوث وتشــغيل الاجئني 
خــان  مبدينــة  "أونــروا"،  الفلســطينيني 
يونــس جنــويب قطــاع غــزة، احتجاًجــا عىل 

"تقليص الخدمات الغذائية".
ورفع املشاركون يف الوقفة التي نظمتها 
اللجنة الشــعبية لاجئني، الفتات، ُكتب 
جــوع  عــىل  نصمــت  "لــن  بعضهــا  عــىل 

وحرمان أطفالنا".
وقــال املتحــدث باســم اللجنــة، يف خــان 
يونــس، فــؤاد النواجحــة يف كلمــة ألقاهــا 
خــال التظاهــرة "رغــم مــا يعانيــه شــعبنا 
مــن واقــع مريــر، نتيجــة الحصــار واإلغــاق 
متــيض  واالنقســام،  واالحتــال  والبطالــة 

أونروا، يف تنفيذ سياسة التقليصات".
)أونــروا(  "إقــدام  أن  النواجحــة  وأضــاف 
الجــئ  ألــف   770 قرابــة  حرمــان  عــىل 
عــىل  الحصــول  يف  حقهــم  فلســطيني 

السلة الغذائية، سيخّلف آثارا كارثية".
ودعــا إىل زيــادة "الحصــة الغذائيــة" التــي 

تقدمها الوكالة لاجئني.
اتخذتــه  قــرار  عــىل  الاجئــون  ويحتــج 
نظــام  بإلغــاء  يقــيض  "أونــروا"، 
املضاَعفــة"  التموينيــة  "املســاعدات 
التــي كانــت تقــدم للعائــات األكرث فقرا، 

متســاوًيا  توزيًعــا  املســاعدات  وتوزيــع 
عىل جميع األرس امُلستفيدة.

وقال مسؤولون يف أونروا يف ترصيحات 
ســابقة: إن التعديــات الجديــدة تهــدف 
فقــرا،  األكــرث  للعائــات  "الوصــول  إىل 
ألــف   100 انضــامم  ظــل  يف  خاصــة 

مستفيد جديد إىل برنامج الغذاء".
لكــّن املركــز الفلســطيني لحقوق اإلنســان 
قــال يف بيــان: إن املســاعدات التموينيــة 
امُلضاعفــة، التــي ُألغيــت، كانــت ُترصف 

لنحو 770 ألف الجئ يف القطاع.
هــذه  عــىل  "يرتتــب  املركــز:  وأضــاف 
اآللية )الجديدة( انعكاسات كارثية عىل 
فقــراء الاجئــني، الذين يعيشــون أوضاًعا 
مرتديــة يف املخيــامت، ويعانــون ارتفــاع 
معــدالت الفقــر والبطالة، وبات معظمهم 
االحتياجــات  تلبيــة  عــىل  قــادر  غــري 
األساسية، خاصة يف ظل جائحة كورونا، 

وتداعياتها".
رد مكتوب

إىل ذلــك، قــال مســؤول ملــف الاجئــني 
يف الجبهــة الشــعبية بكــر أبــو صفيــة: إن 
اللجنة املشرتكة لاجئني يف غزة، تنتظر 
ا مكتوًبا من إدارة وكالة غوث وتشغيل  ردًّ
عــىل  "أونــروا"  الفلســطينيني  الاجئــني 
الســلة  توزيــع  قــرار  وقــف  بشــأن  مطلبهــا 

لجميــع  "الكابونــة"  املوحــدة  الغذائيــة 
الاجئني.

وأوضح أبو صفية أمس، أن اجتامًعا ُعقد 
أول مــن أمــس بــني لجنــة القــوى الوطنيــة 
بــكل  "أونــروا"  وكالــة  وإدارة  واإلســامية 
أعضائهــا، وقــد تباحثــوا بشــأن قــرار توزيع 

"الكابونة املوحدة".
ومل  عاصًفــا  كان  "االجتــامع  أن  وأضــاف 
لجنــة  أنــذرت  حيــث  نتيجــة،  إىل  يصــل 
القوى إدارة "أونروا" برضورة وقف العمل 
إىل  والعــودة  املوحــدة،  الكابونــة  بنظــام 

النظام السابق".
وبــنّي أن اللجنــة طالبــت خــال االجتــامع، 
إدارة "أونــروا" املتمثلــة مبديــر عملياتهــا 
يف قطاع غزة ماتياس شاميل برد مكتوب 
عــىل طلــب الرتاجــع عــن القرار خال 24 

ساعة، ونحن ال زلنا ننتظر ذلك.
وعــدَّ أن نظــام "الكابونــة املوحــدة" ميثــل 
الفلســطيني،  الاجــئ  بحــق  جرميــة 
لتقليــص  سياســية  قضيــة  مبكانــة  وهــو 
أبعــد  إىل  لاجئــني  املقدمــة  الخدمــات 

الحدود، ومن ثم إنهاء تقدميها لهم.
ترتاجــع  لــن  الشــعبية  اللجــان  أن  وأكــد 
الدميقراطيــة،  مبامرســة  قرارهــا  عــن 
عــىل  احتجاًجــا  فعالياتهــا  وســتواصل 
الســلة  توحيــد  يف  "أونــروا"  سياســة 

الغذائية لاجئني.
وأوضح أن اللجنة املشــرتكة لاجئني يف 
حالــة انعقــاد دائــم بشــأن إقــرار الفعاليات 
خــال  تصعيدهــا  وإمكانيــة  االحتجاجيــة 
األيــام املقبلــة، لكنهــا تنتظــر رد "أونــروا"، 

وبعدها ستقرر طبيعة العمل.
وأشــار إىل أن هنــاك فعاليــات احتجاجية 
القطــاع،  مخيــامت  بعــض  يف  ُتنظــم 
تجــاه  الغــوث  وكالــة  سياســة  ملواجهــة 

الاجئني.
الوكالــة  إدارة  صفيــة  أبــو  وطالــب 
أن  القــرار، مؤكــًدا  عــن  الفــوري  بالرتاجــع 
القضيــة  جوهــر  متثــل  الاجئــني  قضيــة 
الفلســطينية، وال ميكــن التخــي عــن حــق 

العودة أًيا كان.
وانتقــد أبــو صفية سياســة مديــر عمليات 
قضيــة  حيــال  شــاميل  ماتيــاس  "أونــروا" 
الاجئــني، قائــًا: إن "ماتيــاس مل يقــم إال 
بتقليــص الخدمــات، واختــاق األزمــات، 
ملــلء  واحــد  موظــف  توظيــف  دون 

الوظائف الشاغرة يف الوكالة".
وأثــار قــرار "أونــروا" تطبيــق نظــام "الســلة 
الغذائية املوحدة" وحجب املساعدات 
الغذائيــة عــن آالف األرس الاجئــة، رفًضــا 
مطالبــات  وســط  ا،  فلســطينيًّ ا  شــعبيًّ

بالرتاجع عن تطبيق القرار.

في أثناء وقفة بطولكرم
 دعــوات لإلفـــراج عن األســرى

 المرضى في سجـــون االحتــالل

اللجنة المشتركة: ننتظر رد "الوكالة" بشأن "الكابونة الموحدة"
الجئون يتظاهرون في خان يونس ضد تقليصات مساعدات "أونروا" 

تطعيم لقاح كورونا بغزة.. "الجيش األبيض" يتقدم الخطوط األولى
"الزعنون" أول متلقٍّ للقاح: "صحة غزة" حققت 

معجزة غير مسبوقة في مواجهة الوباء
الصحة العالمية: 11 ألف جرعة من لقاح "فايزر" 

ستصل إلى غزة في غضون أسبوعين
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

للتبــادل االســتخباري فيــا  مــا اســتحرضنا حاجــة الطرفــن  خاصــة إذا 
يتعلق بإيران والحراك الشعبي الشيعي داخل البحرين.

المغرب
األحاديــث  تعــددت  اإلرسائيــي  الكنيســت  انتخابــات  أعتــاب  عــى 
املغــريب  العاهــل  يســتجيب  أن  إىل  نتنياهــو  طمــوح  عــن  اإلعالميــة 
ــا،  لدعوتــه لزيــارة )إرسائيــل(، والهــدف واضــح هــو دعــم نتنياهــو انتخابيًّ
اســتئناف  الزيــارة  أثنــاء  يف  يعلــن  أن  اشــرط  املغــريب  العاهــل  لكــن 
مفاوضــات الســالم بــن )إرسائيــل( والفلســطينين، إضافــة إىل لقائــه 
رئيــس الســلطة يف رام اللــه، لكــن مــن الواضــح أن الــروط املغربيــة 
تعجيزية لنتنياهو الذي يرفض أي شكل من أشكال العالقة السياسية 
املوقــف  ولعــل   ،2009 عــام  الحكومــة  رئاســة  توليــه  منــذ  بالســلطة 
املغريب يأيت نتيجة لخشيته أن تعهد ترامب ببسط السيادة املغربية 

عى الصحراء الغربية قد تبدد مع فوز بايدن بالرئاسة األمريكية.
السودان

ليســت الســودان بأحســن حــااًل مــن نظرياتهــا مــن الــدول املطبعــة بنــاء 
عــى وعــود الرئيــس األمريــي الســابق "دونالــد ترامــب"، التــي باتــت 
بالدعــم  فالوعــد  بايــدن"،  "جــو  الجديــد  الرئيــس  إدارة  مــن  مهــددة 
االقتصــادي للســودان مل يعــد ملًفــا ســاخًنا لــدى لبايــدن، لــذا يحــاول 
بعــض املطبعــن الســودانين اإلبقــاء عــى حالــة صــورة -وإن كانــت 
مضمــون  أو  عمــق  أي  بــال  اإلرسائيــي،  العــدو  مــع  للتطبيــع  جدبــاء- 
التطبيعــي  اللقــاء  كانــت  الصــور  تلــك  وآخــر  اقتصــادي،  أو  ســيايس 
بالخرطــوم يف 6 فربايــر الحــايل بعنــوان: "اللقــاء األخــوي األول لتعزيــز 

سيايس، فهو من جهة مكره عى اختيار بعض الشخصيات التنظيمية التي 
لهــا بــاع طويــل يف العمــل التنظيمــي، ورمبــا لهــا ديــن أديب يتعلــق برتيبــات 
حزبيــة داخليــة وتوافقــات كان لهــا أثــر كبــري يف تشــكيل شــخصية ومكانــة 
التــي تضطــرم يف صــدور جيــل  التغيــري  للحــزب، ورغبــة  الســيايس  القائــد 
الشــباب منهــم، وُتغــذى بنــزق الشــباب وعنفوانهــم، الذي مييــل إىل الحدية 

يف املواقف وال يجد التوافق واملداهنة إىل نفسه سبياًل.
هــذه  طــريف  بــن  التوفيــق  النجــاح يف  الســيايس  القائــد  اســتطاع  مــا  فــإذا 
بقامئــة  الناخبــن  جمهــور  يقنــع  أن  ذلــك  بعــد  عليــه  يجــب  املعادلــة؛ 
املرشــحن الخاصــة بحزبــه أو تنظيمــه، وهــي املهمــة األصعــب واألخطــر، 
ألن مصــري الحــزب أو التنظيــم ســيصبح معلًقــا بهــذه القامئــة إمــا نجاًحــا وإمــا 
فشــاًل، ودقــة املســألة تتبــدى يف فهــم الناخــب التــام لــكل شــخصية تظهــر 
يف قوائــم الحــركات والفصائــل، وحســن االختيــار يعنــي رضورة التجــرد مــن 
كل األهــواء الحزبيــة أو الشــخصية، والنظــر إىل مــا يقنــع املواطــن بالقامئــة 
ــا، ولكــن أمــام الصنــدوق  التــي تقــدم لــه، فاملواطــن قــد يبــدي الرضــا ظاهريًّ
ســيكون لــه حســابات خاصــة، وســتمر أمــام ناظريــه مشــاهد وصــور ومواقــف 
كثــرية للشــخصيات التــي تراصــت صورهــا يف القامئــة وهــي تظهــر مبتســمة 
يف ود لــه طابــع االســتجداء للناخــب، الــذي ســيحكم حكــًا نافــًذا ال معقب 
لــه، وســيعلن حكمــه النهــايئ مــع إعــالن النتائــج، وحينهــا ســيتفاجأ كثــريون 
ممــن ظّنــوا أنهــم قــادرون عــى خــداع املواطــن بابتســامات ودودة عابــرة، أو 

 منــذ بدايــة حمــى التطبيــع العــريب مــع العدو اإلرسائيي يف أغســطس 
2020م، التي بدأتها اإلمارات ثم البحرين تلتها السودان ثم املغرب، 
الحالة اإلعالمية تعج مبظاهر االحتفال الشكلية التي تحاول أن تغطي 
عــى فشــل التطبيــع يف تحقيــق أي مكاســب للمطبعــن، ســوى تعزيــز 
تحالفهم مع عدو إسراتيجي لثقافة املنطقة واستقرارها السيايس.

اإلمارات
نــوع  مــن  مقاتلــة  أمريكيــة  طائــرات  بصفقــة  ربــط  اإلمــارايت  التطبيــع 
وفــوز  ترامــب  الجمهــوري  مــع خســارة  تعــرت  أنهــا  يبــدو  التــي   ،F35
الدميقراطــي بايــدن، ولعــل تأجيــل زيــارة نتنياهــو إىل اإلمــارات ثــالث 
مرات كان بسبب غضب حكام اإلمارات من عدم مترير قرار الصفقة، 
وبحســب اإلعــالن اإلرسائيــي إن الزيــارة الثانيــة التــي كانــت مقــررة يف 
9 فربايــر 2021 قلصــت مــن 3 أيــام إىل 3 ســاعات، لكنهــا مل تنفــذ، 
وكان نتنياهو يعول كثرًيا عى جولة خليجية له تشمل أبو ظبي وديب، 
والبحريــن، لكــن املواعيــد تغــريت والعدد تقلص، بــل إن الجولة برمتها 
قد أجلت ألسباب واهية مرتبطة باإلغالق اإلرسائيي بسبب كورونا.

البحرين
يبــدو أن اللقــاء االفــرايض يف 2 فربايــر 2021 عــرب منصة زووم، الذي 
جمــع وزيــر الداخليــة البحرينــي بوزيــر األمــن الداخــي اإلرسائيــي؛ قــد 
استعاض به نتنياهو عن زيارته إىل البحرين التي ألغيت سابًقا، وهذا 
يــي بــأن الشــق األمنــي هــو األكــر أهميــة، ومن املعلــوم أن لقاء وزراء 
ا بقدر ما يعني البحث عن مصالح  داخلية ال يعني تنســيًقا دبلوماســيًّ
البحريــن،  متثلــه  ضعيــف  طــرف  عنــد  )إرسائيــل(  متثلــه  قــوي  لطــرف 

يقــرب يــوم االقــراع يف 22 أيــار )مايــو( رسيًعــا، ومــع اقرابــه تــزداد حمــى 
الفلســطينية،  واألحــزاب  الفصائــل  عنــد  التريعيــة  لالنتخابــات  التجهــز 
التــي تنــوي خــوض العمليــة الدميقراطيــة والتنافــس عــى مقاعــد املجلــس 

التريعي الفلسطيني البالغة 132 مقعًدا.
ــا، ويتابــع مــن  الشــعب الفلســطيني بطبيعتــه شــعب مســيس ومؤطــر حزبيًّ
كثــب مــا يــدور يف الفضــاءات اإلعالميــة والسياســية، ويرقــب الترصيحــات 
ويحلل املواقف، ويعي جيًدا سبب كل ترصيح وما وراء كل إجراء، ومييز 
متاًمــا الترصفــات الوقتيــة التــي تصاحــب مواســم االنتخابــات بالعــادة، مــن 
الترصفــات املنهجيــة الدامئــة املعتمــدة مــن هــذا الفصيــل أو ذاك منهــج 

عمل دامًئا، جزًءا من عقيدته الفكرية والسياسية.  
يــوم االثنــن املــايض أعلنــت لجنــة االنتخابات املركزية أنهــا أقرت إجراءات 
القادمــة  األيــام  يف  اللجنــة  وســتنرها  التريعيــة،  لالنتخابــات  الرشــح 
للجمهــور، علــًا بــأن بــاب الرشــح لالنتخابات التريعية يفتح يوم الســبت 

20 آذار )مارس( املقبل ويقفل يف 31 من الشهر ذاته.
يف  األخــري  التدقيــق  مرحلــة  القوائــم  هندســة  دخلــت  اإلعــالن  هــذا  ومــع 
التشكيالت التي تصنع عى أعن قادة الفصائل واألحزاب، الذين يحاولون 
مــا اســتطاعوا املوازنــة بن الرغبات والطموح الشــخيص للكــوادر التنظيمية 

وإقناع جمهور الناخبن، برشيح شخصيات تحظى بالقبول املجتمعي. 
وال شــك أن هــذه املوازنــة مــن أصعــب األمــور التــي قــد يضطلــع بهــا قائــد 

أي   ،2000 عــام  منــذ  أوســلو،  اتفاقيــة  انتهــاء  عــن  يتجــدد  الحديــث  ظــّل 
بعــد انتهــاء املرحلــة االنتقاليــة التفاقيــة أوســلو، وفشــل مفاوضــات "كامــب 
ديفيد" بن الرئيس الفلسطيني الراحل يارس عرفات ورئيس وزراء االحتالل 
حينها إيهود باراك، برعاية الرئيس األمريي األســبق بيل كلنتون، وانفجار 
انتفاضــة املســجد األقــى، وإنهــاء االحتــالل القــري لحرمــة املناطــق "أ" 

املنصوص عليها يف اتفاقية أوسلو.
بحســب تعبــريات الراحــل صائــب عريقــات، مســؤول ملــف املفاوضات مع 
االحتــالل، إّن اتفاقيــة أوســلو "داســتها جنازيــر الدبابــات اإلرسائيليــة"، وهــو 
تعبري يســتخدمه كثريون، مرة للقول إّن هذه االتفاقية مل تعد قامئة، ومرة 
للقــول إنــه مل يعــد مقبــواًل اســتمرار الفلســطينين يف االلتــزام بهــا يف حــن 

يبطل االحتالل ما يشاء منها من التزاماته.
منهــا  تتضاعــف،  االتفاقيــة  هــذه  النتهــاء  الحجــج  أخــذت  الوقــت  مبــرور 
االعــراف بفلســطن دولــة مراقبــة يف األمــم املتحــدة، وانضامهــا اســتناًدا 
أبرزهــا ميثــاق رومــا  مــن  الدوليــة،  مــن املعاهــدات  العديــد  إىل ذلــك إىل 
املنشــئ ملحكمــة الجنايــات الدوليــة، مــا يحيلهــا إىل دولــة تحــت االحتالل، 

ويبطل صفة سلطة الحكم الذايت االنتقالية.
كل هــذا الــكالم عــن انتهــاء االتفاقيــة هــذر ال معنــى لــه، إن مل يكــن لــه هدف 
مــن  والفعــي  الحقيقــي  للخــروج  واضحــة،  عمــل  منــه خطــة  تنبثــق  واضــح، 
التــي  ومســاراتها  األرض  عــى  أوجدتهــا  التــي  وُبناهــا  االتفاقيــة  تداعيــات 
فرضتهــا عــى الفلســطينين، أمــا ســوى ذلــك فهو يراوح بن الهذر وتســويغ 
عنــوان  تحــت  ولكــن  "أوســلو"،  تداعيــات  تكريــس  إىل  تفــي  سياســات 

"انتهاء أوسلو"!
يف  املشــاركة  لتســويغ  أوســلو  اتفاقيــة  بانتهــاء  اآلن  االحتجــاج  يجــري 
االنتخابات الفلسطينية القادمة وما قد ينبثق منها من حكومة فلسطينية، 
ليظهــر للســجال تعبــريان بينهــا فــرق واضــح عــى املســتوى النظــري: األول 
ــا -بغــض  يقــول إن مشــاركته يف االنتخابــات "غــري مســقوفة بأوســلو"، ونظريًّ
النظر عن واقعية هذا االدعاء- ميكن القول إن صاحب هذا التعبري يقصد 
أنــه لــن يلتــزم بإكراهــات "أوســلو" وتداعياتهــا ونتائجهــا القويــة عى األرض، 
وســيعمل مبشــاركته عــى إفســاح املجــال لربنامجــه إلنهــاء تلــك اإلكراهــات 

والتداعيــات والنتائــج، مبعنــى أنــه ميلــك رؤية إلنهاء "أوســلو"، أو التخفيف 
من آثارها عى طريق الخروج منها، لكن التعبري اآلخر الذي يسوغ مشاركته 
بأن "أوسلو" قد انتهت بالفعل هو تعبري مراوغ، يهدف إىل اإلقناع، ويخلو 
مــن الربهــان، ويف حــال اســتخدامه إىل جانــب التعبــري األول إنــه مبراوغتــه 

يبطل ادعاء توظيف املشاركة يف السلطة للخروج من "أوسلو".
الفــرق بينهــا أّن األّول يقــّر باســتمرار "أوســلو" عــى األرض، ولكنــه لــن يلتزم 
بهــا، أمــا الثــاين فينكــر وجودهــا أصــاًل، وهــو يف هــذه الحالــة إّمــا أّنــه يتعمــد 
املغالطــة، أو أنــه ذاهــل عــن الواقــع، ويف الحالتــن ال ميكــن ملــن كان هــذا 

حاله ادعاء امتالك الرؤية واإلرادة للخروج من "أوسلو".
"أوســلو" املقصــودة يف كالمنــا تعبــري رمــزي عــن وقائــع ماثلــة عــى األرض، 
بقــوة حاكمــة لهــذه األرض، بغــض النظــر عــن الوصف القانوين لحــال اتفاقية 
وأمــا  قانونيــة،  ترســيات  مــع  ال  حــال،  واقــع  مــع  نتعامــل  أننــا  أي  أوســلو، 
الدعاوى القانونية بشأن انتهاء االتفاقية فينبغي اتخاذها ذريعة يف سياق 
خطــة عمــل لتغيــري املســار برّمتــه، ال الدخــول يف املســار مبــا يثّبــت تلــك 
الوقائــع أكــر، وأّمــا هــذه الوقائــع فيمكــن وصفهــا، أو تســميتها، بــأّي يشء، 
إن كان التعبــري الرمــزي عنهــا بـ"أوســلو" ســيدخلنا يف ســجال ال معنــى لــه 
عــن انتهــاء االتفاقيــة مــن عدمــه، وإال فــإّن "أوســلو" كانــت إعــالن مبــادئ، 
تبعتهــا العديــد مــن االتفاقيــات والتفاهــات التفصيليــة الحاكمــة لوجــود 
منــذ  الفلســطينيون  تجــاوز  وقــد  باالحتــالل،  وعالقتهــا  ووظيفتهــا  الســلطة 
البدايــة الكثــري مــن التفاهــات الشــكلية بشــأن هيكليــة الســلطة، دون أن 
يكــون لالحتــالل مشــكلة مــع ذلــك، مــا دامــت التفاهــات الجوهرية حاكمة 

للسلطة وجوًدا ووظيفة.
إضافــة إىل اســتمرار حاكميــة التفاهــات االقتصاديــة واألمنيــة، إّن الوعــود 
السياســية ضمن املســار نفســه انحدرت إىل ما هو أســوأ ما كانت تعد به 

اتفاقيــة أوســلو. وبالنظــر إىل سياســات االحتــالل التي يكــرّس بها الوقائع ثم 
يجعلهــا مرجعيــة ألّي تفــاوض مــع الفلســطينين، الذين يضطــرون بدورهم، 
تلــك  ببعــض  التســليم  إىل  املســار،  داخــل  االختيــارات  محدوديــة  بحكــم 
الوقائــع؛ نجــد أننــا أمــام حالــة هــي أســوأ مــن أن توصــف بـ"أوســلو"، فالقــول 
إن "أوســلو" انتهــت ال ينبغــي أن يفيــد إال أننــا إزاء مــا هــو أســوأ، ال مــن جهــة 
سياســات االحتــالل فحســب، بــل أيًضــا مــن جهــة القيود التي تشــد الســلطة 
إىل وظيفتها التي اشُرط وجودها بها، وتجعلها غري قادرة عى الترصف إال 
بالتفاهم التفصيي املستمر مع االحتالل وااللتزام بالكثري من اشراطاته، 

وإال حّول حياة الفلسطينين إىل جحيم أو سلسلة من العقبات القاهرة.
لقــد خــاض الفلســطينيون انتخابــات عام 2006، مبشــاركة فصائل أساســية 
لتلــك  الدبابــات اإلرسائيليــة  معارضــة التفاقيــة أوســلو، وكان شــعار دوس 
االتفاقيــة حــارًضا، إىل جانــب شــعارات ملحمية، مــن قبيل "رشكاء يف الدم 
انتفاضــة  مــن  لتوهــم  خرجــوا  قــد  الفلســطينيون  وكان  القــرار"،  يف  رشكاء 
مفاعيــل  تنــِه  مل  الــدم  بوحــدة  املســبوقة  املشــاركة  تلــك  لكــن  األقــى، 
"أوســلو" عــى األرض، وإمنــا أفضــت إىل انقســام، عــزز مــن ارتبــاط الســلطة 

بوظيفتها.
إّن القضية يف الوقائع، ويف بنية السلطة ووظيفتها واإلكراهات التي تحيط 
بها وتهيمن عليها، وليســت يف تســمية تلك الوقائع؛ إن كان ينطبق عليها 
اســم "أوســلو" أم ال، فــإن كانــت "أوســلو" قــد انتهــت بــأي اعتبــار كان، فــإّن 
تلك الوقائع مل تنتِه، ما يجعل من الواجب الكّف عن املخاتلة واألساليب 
إســراتيجية  أطروحــات  تقديــم  يف  ذلــك  مــن  بــداًل  واالنشــغال  اإلقناعيــة، 
للخــروج مــن هيمنــة تلــك الوقائــع وإبطالهــا، ويف حــال كانــت االنتخابــات 
ســبياًل مقرًحــا يف إطــار خطــة عمــل للخــروج مــن هيمنــة تلــك الوقائــع، فهي 

تستوجب طرًحا واضًحا وشفاًفا يخلو من التذايك والتنّكر للواقع.

خاطــب  يهــودي  حاخــام  مبشــاركة  االجتاعــي"  والســالم  التســامح 
املشــاركن يف امللتقى من القدس، وقد نظم اللقاء النائب الســابق 
يف الربملــان الســوداين رجــل األعــال "أبــو القاســم برطــم"، مبشــاركة 
عضو مجلس الســيادة االنتقايل "رجاء نيكوال"، ورجال دين مســلمن 
ومسيحين ويهود وهندوس، وال دينين، وكانت تحت حراسة أمنية 

مشددة.
مــن الواضــح أن التطبيــع مل يقــدم ورقــة سياســية رابحــة ألي مــن الــدول 
البيــت  التــي طبعــت، فقــد كان التطبيــع مرتبًطــا بوجــود ترامــب يف 
مقابــل  يف  املطبعــة  للــدول  كبــرية  وعــود  تنفيــذ  أجــل  مــن  األبيــض، 
العــدو، يف توقيــت غــري مناســب ألي  مــع  التطبيــع  موافقتهــم عــى 
مــن تلــك الــدول، وال شــك أن الــدول قــد أذعنــت لالبتــزاز األمريــي-

اإلرسائيي الذي شكله الثنايئ ترامب-نتنياهو، لذا مع غياب ترامب 
تلك الدول أصبحت مضطرة إىل البحث عن فتات هنا وهناك، بعد 

أن فقدت ماء وجهها القومي أمام الشعوب.
يف املقابــل ال ينبغــي النظــر إىل مواقــف الــدول املطبعــة عــى أنهــا 
أمــام  الصمــود  عــى  قــادرة  وغــري  متهالكــة  شــعبية  حالــة  عــن  معزولــة 
يف  واســتهالكها  السياســية  الحالــة  وتــردي  االقتصاديــة،  الضغــوط 
البحــث عــن إصالحــات دميقراطيــة ال تــكاد تفلــح يف صناعــة اســتقرار 

سيايس أو الخروج من قعر األزمات االقتصادية.
نشــطاء  يديرهــا  كان  التــي  للتطبيــع  االحتفاليــة  املظاهــر  تراجــع  إن 
وهميون يرجع لتبدد الوعود األمريكية، التي أصبحت بال رصيد كاٍف 

يف البيت األبيض.

مســاعدات آنية مروطة، أو وعود كبرية بحجم األفق، وسيبتســم املواطن 
بســخرية وهــو ينظــر إىل الوجــوه العابســة والعيــون الغائــرة الدامعة والشــفاه 
املرتجفــة، ولســان حالــه يقــول: أظننتــم أنكم ســتخدعوننا بوعودكــم الجوفاء 
منازلكــم  أنزلناكــم  ولقــد  إًذا،  الظــن  أســأتم  قــد  الصفــراء؟!  ابتســاماتكم  أو 
التــي تســتحقون، فــال تلومونــا ولومــوا أنفســكم، وارجعــوا إىل مــا قدمتــم لنــا 
مــن أعــال، فاليــوم تشــهد لكــم أو عليكــم أعالكم وقــد جازيناكم بها الجزاء 

األوىف. 
وسيبتســم أيًضــا وهــو ينظــر إىل مــن حظــي بقبولــه ولســان حالــه يقــول: ال 
تريــب عليكــم اليــوم، قــد جازينــا إحســانكم باإلحســان، وقابلنــا تضحياتكــم 
بالعرفــان، ومنحناكــم الثقــة التي تســتحقون، فلقــد وفيتم وعدكم، وحفظتم 
أمانتكــم، وصنتــم عهدكــم رغــم كل مــا القيتمــوه يف ســبيل ذلــك مــن حصــار 

وحرب وعزل. 
لذلــك متهلــوا أيهــا املهندســون لقوامئكــم؛ فدققــوا وراجعــوا، وال بــأس أن 
تحجمــوا إذا كان يف اإلحجــام خــري لكــم، فاإلحجــام يف بعــض املنــازل خــري 
مــن اإلقبــال، ورحــم اللــه امــرأ عــرف قدر نفســه فوقف عندهــا، فال مناص من 
الصــدق مــع املواطــن، وتقديــم األجــدر بخدمتــه والســهر عــى راحتــه، وترك 
املجال ألصحاب الكفاءة، وليراجع طوًعا من يسعى لتويل املنصب دون 
حــق، خــري لــه مــن أن يتعــرض لســخط املواطــن وعقابــه، ثــم ال يجــد لــه عــى 

املواطن بذلك تبيًعا.

هل تبددت وعود ترامب فرتاجعت مظاهر التطبيع العريب؟

أيها المهندسون للقوائم مهًل

هل انتهت أوسلو؟

د. ناجي شكري الظاظا 
 كاتب ومحلل سيايس

ساري عرايب
عريب 21

من الواضح أن التطبيع لم يقدم ورقة 
سياسية رابحة ألي من الدول التي طبعت، 
فقد كان التطبيع مرتبًطا بوجود ترامب في 

البيت األبيض، من أجل تنفيذ وعود كبيرة 
للدول المطبعة في مقابل موافقتهم على 
التطبيع مع العدو، في توقيت غير مناسب 

ألي من تلك الدول.

القول إن »أوسلو« انتهت ال ينبغي أن يفيد 
إال أننا إزاء ما هو أسوأ، ال من جهة سياسات 

االحتالل فحسب، بل أيًضا من جهة القيود 
التي تشد السلطة إلى وظيفتها التي 

اشُترط وجودها بها، وتجعلها غير قادرة على 
التصرف إال بالتفاهم التفصيلي المستمر مع 

االحتالل وااللتزام بالكثير من اشتراطاته.

المستشار/ أسامة سعد

ا، ولكن أمام  المواطن قد يبدي الرضا ظاهريًّ
الصندوق ستكون له حسابات خاصة، وستمر 

أمام ناظريه مشاهد وصور ومواقف كثيرة 
للشخصيات التي تراصت صورها في القائمة 

وهي تظهر مبتسمة في ود له طابع االستجداء 
للناخب، الذي سيحكم حكًما نافًذا ال معقب 
له، وسيعلن حكمه النهائي مع إعالن النتائج، 

وحينها سيتفاجأ كثيرون ممن ظّنوا أنهم قادرون 
على خداع المواطن بابتسامات ودودة عابرة، أو 
مساعدات آنية مشروطة، أو وعود كبيرة بحجم 

األفق.
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اخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة يف القضية التنفيذية رقم 2021/442

اىل املنفذ ضده/ يارس حليم جودة سالمة.
املســتحقة  الشــيكات  يف  غــزة  بدايــة  محكمــة  مــن  ضــدك  الصــادر  للحكــم  طبقــا 
التاليــة  األرقــام  تحمــل  والتــي  املحــدود  فلســطني  بنــك  عــى  واملســحوبة  الدفــع 
)30000283-30000296-30000295( والبالغ قيمتها 230000 شيكل 
الشــيكات  قيمــة  بدفــع  بإلزامــك  والقــايض  شــيكل(  الــف  وثالثــون  )مائتــان 
لصالــح طالــب التنفيــذ/ عمــر ابراهيــم يوســف الغرابــي باإلضافــة اىل رســوم 

ومصاريف القضية.
لذلك عليك الحضور اىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعني واذا مل تحرض 
خــالل املــدة املذكــورة فإنــك تعــد ممتنعــا عــن التنفيــذ ومــن ثــم تبــارش دائــرة 

التنفيذ اجراءات التنفيذ الجربي.
حرر يف 2021/2/22م.

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطني
املجلس االعى للقضاء 

محكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ
إعالن للعموم

أعلــن انــا املوقــع أدنــاه/ محمــد أحمــد محمــد املــري مــن ســكان وادي غــزة 
وأحمــل هويــة رقــم 913344578 باننــي املالــك واملتــرف بقطعــة األرض 
البالــغ كامــل مســاحتها 374 مــر مربــع والواقعــة ضمــن أرض القســيمة رقــم 
)12( من القطعة رقم )671( من أرايض جحر الديك واملسامة )بيارة رشيف 
وعلمي( والتي آلت يل عن طريق عقد اتفاق عى تخصيص أرض من السيد 
 2019/2/9 بتاريــخ  املــري  عثــامن  احمــد  ابنــاء  وعثــامن  وجــامل  يوســف 
واملصادق عليه صورة طبق االصل من املحامي/ خالد منصور أبو عطيوي.

وحيــث اننــي وبصفتــي املذكــورة تقدمــت بطلب لبلديــة وادي غزة للحصول 
الثبوتيــة  األوراق  بحــوزيت  يوجــد  وال  تنظيمــي  ملــف  وفتــح  خدمــات  عــى 
املطلوبة سوى بعض العقود وحيث إنني املالك واملترف بقطعة األرض 
املذكــورة فمــن لديــه أي اعــراض أن يتقــدم بــه خــالل خمســة عــر يومــًا مــن 
تاريــخ النــر ألننــي ســأقوم بعــد انتهاء املــدة القانونية بالــروع يف اجراءات 
حــرر  األصــول،  حســب  البلديــة  مــن  والراخيــص  الخدمــات  عــى  الحصــول 

الدائرة القانونيةبتاريخ 2021/2/23م.

دولة فلسطني
وزارة الحكم املحي

بلدية وادي غزة
أعلــن أنــا/  محمــد وليــد يوســف الكــدش  عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    409375201 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  صــالح حســن هنــدي جليــدان  عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    401030580 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  حــازم ســليامن خليــل شــعت  عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    923246037 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  عبــد الرحمــن محمــد عبد الرحمــن احمد  عن فقد 
هويتــي وتحمــل الرقــم  802663120  فالرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  نرسيــن عــودة محمــد  الدبــاري  عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    802247072 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/  يونس محمد برهم قشطة عن فقد هويتي وتحمل 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    401687835 الرقــم  

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  فــادي صــالح رزق مصلح  عن فقد هويتي وتحمل 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   801412479 الرقــم  

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  يوســف رجــا رجــب أبــو حــامد  عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    404150740 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

غزة/ رامي رمانة:
دعــا اتحــاد الصناعــات اإلنشــائية يف قطــاع غــزة، 
منحــة  عــن  اإلفــراج  إىل  اشــتية،  محمــد  حكومــة 
ســنوات  ثــالث  قبــل  قطــر  دولــة  وجهتهــا  ماليــة 
 ،2014 عــدوان  مــن  املتــرضر  الخــاص  للقطــاع 
بالضغــط  الــدويل  املجتمــع  مطالبتــه  مجــدًدا 
عــى ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي لرفــع توريــد 
السيســتم  اإلعــامر  إعــادة  نظــام  عــرب  الحديــد 
أســعار  ارتفــاع  يف  ذلــك  لتســبب   ،)GRM(

الحديد يف السوق املحي.
وقــال محمــد العصــار أمــني رس اتحــاد الصناعات 
مليــون   18 قطــر خصصــت  دولــة  إن  اإلنشــائية: 
مــن  املتــرضر  الخــاص  القطــاع  لتعويــض  دوالر 
قطــر  مــن  ل  ُحــوِّ املبلــغ  وهــذا   ،2014 عــدوان 
إىل خزينــة الســلطة الفلســطينية متهيــًدا لرفــه 
الســلطة  فرضــت  حينــام  لكــن  للمترضريــن، 
عقوباتها االقتصادية عى قطاع غزة يف نيسان/ 
أبريــل 2017، جمــدت رصف تلــك املنحة حتى 

"فلســطني"،  لصحيفــة  العصــار  وبــنيَّ  اللحظــة. 
أنــه ال يوجــد أي مــربر لعــدم رصف تلــك األمــوال 
املجمــدة يك يســتفيد منهــا القطــاع الخــاص يف 
للغايــة،  الصعبــة  االقتصاديــة  أوضاعــه  مواجهــة 

التي ازدادت حّدتها يف ظل جائحة كورونا.
اإلنشــائية  الصناعــات  خســائر  أن  إىل  ولفــت 
مليــون  بـــ21  تقــدر   2014 عــدوان  يف  وحدهــا 
الجــزء  إال  يتلقــوا  مل  املترضريــن  وأن  دوالر، 
ومالحقــون  للبنــوك،  مديونــون  وأنهــم  اليســر، 

للقضاء بسبب الشيكات املرتجعة.
اإليفــاء  إىل  املانحــني  العصــار  دعــا  كــام 
يف  أنفســهم  عــى  قطعوهــا  التــي  بالتعهــدات 
مؤمتــر القاهــرة عــام 2014، واإلرساع يف رصف 
التعويضــات للقطــاع الخاص الــذي أصابه الكثر 
من األرضار من جرا ء استهداف الرسانة الحربية 
لــه اســتهداًفا مبــارًشا، بغــرض إبقــاء  اإلرسائيليــة 
لالقتصــاد  وتابًعــا  ــا  هشًّ الفلســطيني  االقتصــاد 
اإلرسائيي.وتطرق العصار يف السياق إىل إبقاء 

املســتخدم  الحديــد  توريــد  االحتــالل  ســلطات 
يف املشاريع اإلنشائية وفق نظام إعادة اإلعامر 
السيســتم )GRM(، الفتا إىل ما ترتب عليه من 

رفع السعر يف السوق املحي.
وأردف قائــاًل: "ســلطات االحتــالل ال تــزال تبقــي 
اإلنشــائية  لألعــامل  املخصــص  الحديــد  توريــد 
إىل غزة عرب "السيســتم"، وهذا تســبب يف رفع 
 2200 مــن  املحــي  الســوق  الحديــد يف  ســعر 

شيقل إىل 3000 شيقل للطن الواحد".
يؤثــر  الحديــد  أســعار  ارتفــاع  أن  العصــار  وأكــد 
األفــراد  إحجــام  عــرب  مبــارش  غــر  تأثــًرا  عليهــم 
عــن تنفيــذ مشــاريعهم اإلنشــائية بســبب ارتفــاع 
عــى  املبــارش  التأثــر  أن  حــني  يف  التكلفــة، 
عليــه  رســا  أن  ســبق  التــي  املقــاوالت  رشكات 

عطاءات تنفيذ مشاريع بأسعار مخفضة.
للصناعــات  اإلنتاجيــة  الطاقــة  أن  إىل  وأشــار 
لُشــح  ذلــك  ويعــود   ،)5%( دون  اإلنشــائية 
األفــراد  مشــاريع  وقلــة  الدوليــة،  املشــاريع 

بالحكومــة  وأهــاب  املحليــة.  واملؤسســات 
مــن رســوم  الصناعيــة  يف غــزة إعفــاء املنشــآت 
وزارة  لــدى  2020م  لعــام  الصناعــي  الرخيــص 
الســجل  تجديــد  ورســوم  الوطنــي  االقتصــاد 
املركبــات  ترخيــص  رســوم  وتخفيــض  التجــاري، 
التجاريــة للمصانــع اإلنشــائية، وتخفيــض رســوم 

الرضائب عى املواد الخام.
لهــا  التــي تعــرض  وقــدر العصــار حجــم الخســائر 
قطاع الصناعات اإلنشائية خالل الفرة املاضية 
مــن  عليهــا  ترتــب  ومــا  كورونــا  جائحــة  بســبب 
إغالقــات ووقــف األنشــطة بأكــر مــن 27 مليــون 
مبــارشة،  وغــر  مبــارشة  خســائر  وهــي  دوالر، 

مشًرا إىل أنها مرشحة للزيادة.
وأشــار إىل أهمية قطاع الصناعات اإلنشــائية، إذ 
يعــد األكــرب مــن حيث عــدد املنشــآت الصناعية 
بســبب تعــدد وتنــوع قطاعاتــه اإلنتاجيــة، إضافــة 
إىل أن حجم رأس املال العامل والثابت يقرب 

من 120 مليون دوالر.
غزة/ فلسطني: 

ومجموعــة  العمــل  وزارة  وقعــت 
والتدريــب،  لالستشــارات  كنــدة 
مشــرك  وتعــاون  تفاهــم  مذكــرة 
مــن أجــل تحقيــق تعــاون مثمــر يف 
تنمية وتطوير مهارات الخريجني، 
تدريبيــة  دورات  بعقــد  وذلــك 
مبــا  الخريجــني  لقطــاع  مجانيــة 
يسهم يف سهولة إدماجهم بسوق 

العمل الفلسطيني.
ُعِقــد يف  لقــاء  خــالل  ذلــك  وجــاء 

العمــل  مديريــة  مديــر  مكتــب 
وبحضــور  عيــى،  م.وائــل  بغــزة 
مجموعــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
والتدريــب  لالستشــارات  كنــدة 
تعزيــز  إطــار  يف  الزيتــي  عــالء 
التعــاون والتواصل املشــرك، مبا 
خــاص،  بوجــه  الخريجــني  يخــدم 
واملجتمع الفلسطيني بوجه عام.

هــذه  توقيــع  أن  عيــى  وأكــد 
لرؤيــة  وفًقــا  يــأيت  املذكــرة 
أبنــاء  خدمــة  يف  املديريــة 

وخاصــة  الفلســطيني  الشــعب 
فئــة الخريجني، ويف إطار الســعي 
بــني  املشــرك  التعــاون  لتعزيــز 
واملديريــة  الخاصــة  املؤسســات 
الوطنيــة  للمصلحــة  وتحقيًقــا 

العليا.
توقيــع  أن  الزيتــي  أكــد  بــدوره 
املذكــرة يــأيت انطالًقــا مــن رضورة 
تعاون ودعم املؤسســات الخاصة 
عــن  والباحثــني  الخريجــني  لفئــة 

عمل.

استمرار توريد الحديد عبر "السيستم" رفع األسعار في السوق المحلي
"الصناعات اإلنشائية" يدعو اشتية إىل اإلفراج عن 18 مليون دوالر أقرَّتها قطر

رام الله/ فلسطني:
العمــل هــو  ذكــر جهــاز اإلحصــاء املركــزي أن ســوق 
األكــر تأثــًرا يف جائحــة كورونــا املســتمرة منذ مطلع 
عــام 2020، حيــث انخفــض عــدد العاملــني مبقدار 
البلــح  وديــر  لحــم  بيــت  وســجلت  عامــل،  ألــف   55

أعى معدالت بطالة بني املحافظات.
وبــني اإلحصــاء يف بيــان أمــس، أن هنــاك137,600 
عــام  يف  عملهــم  عــن  غائبــني  كانــوا  العاملــني  مــن 
2020، وهــذا يشــكل مــا نســبته 14 % مــن إجــاميل 
العاملني، مقارنة بـ 68,800 عامل غائب عن عمله 

يف عام 2019. )ما نسبته 7 %(.
كــام انخفضــت نســبة املشــاركة يف القــوى العاملــة 
عــام  يف   %  44 مــع  مقارنــة   ،%  41 إىل  لتصــل 
النســبة  هــذه  أن  إىل  البيانــات  وأشــارت   ،2019
انخفضت يف الضفة الغربية من 46 % إىل 44 %، 
كــام انخفضــت يف قطــاع غــزة مــن %41 إىل 35 % 

خالل الفرة ذاتها.
كثــًرا  البطالــة  معــدالت  ارتفــاع  عــدم  يفــرس  وهــذا 
خــالل عــام 2020، حيــث بلــغ معــدل البطالــة بــني 
فأكــر(  ســنة   15( العاملــة  القــوى  يف  املشــاركني 
يف عــام 2020 نحــو 26 % مقارنــة مــع 25 % عــام 
االســتخدام  نقــص  إجــاميل  بلــغ  حــني  يف   ،2019
للعاملــة نحــو 36 %، وفًقــا ملعايــر منظمــة العمــل 

)ICLS-19th( الدولية
وســجلت محافظــة بيــت لحم جنوب الضفــة الغربية 
محافظتــا  تليهــا   ،%  25 نحــو  بطالــة  معــدل  أعــى 
حــني  منهــام، يف  20 % يف كل  جنــني وســلفيت 
ســجلت محافظتــا القــدس، ورام اللــه والبــرة أدىن 
التــوايل،  عــى   % و10   %  7 بواقــع  بطالــة  معــدل 
باملقابــل ســجلت محافظــة ديــر البلــح يف قطــاع غــزة 
أعــى معــدل بطالــة بواقــع 53 % تليهــا محافظــة رفح 
52 %، يف حــني ســجلت محافظــة شــامل غــزة أدىن 

معدل بطالة 38 %.

ســنة(   19-29( الشــباب  بــني  البطالــة  معــدل  وبلــغ 
املتوســط  الدبلــوم  شــهادة  حملــة  مــن  الخريجــني 
فأعــى نحــو 54 %، بواقــع 69 % لإلنــاث مقابــل 39 
% بــني الذكــور، يف حــني بلــغ 52 % يف عام 2019 

بواقع 35 % للذكور و68 % لإلناث.
1.01 مليــون عامــل  مــن  العاملــني  عــدد  وانخفــض 
يف عــام 2019 إىل نحــو 559 ألــف عامــل يف عــام 
2020 بنســبة 5 %، حيــث انخفــض يف قطــاع غــزة 
الغربيــة  الضفــة  يف  انخفــض  كــام   ،%  13 بنســبة 

بنسبة 3 %.
 2019 العامــني  بــني  مــا  األكــرب  االنخفــاض  ولعــل 
و2020 ســجل بــني املســتخدمني بأجــر بانخفــاض 
قــدره 32 ألــف عامــل، يليــه العاملون الذين يعملون 
لحســابهم الخــاص )صاحــب عمــل ويعمــل لحســابه( 

حيث انخفض عددهم مبقدار 23 ألف عامل.
املحــي  الســوق  يف  العاملــني  عــدد  انخفــض  كــام 
مــن 877 ألــف عامــل يف عــام 2019 إىل 830 ألــف 
العــدد يف  2020، حيــث انخفــض  عامــل يف عــام 
13 %، كــام انخفــض العــدد يف  قطــاع غــزة بنســبة 

الضفة الغربية بنسبة 2 % للفرة نفسها.
الداخــل  يف  العاملــني  عــدد  انخفــض  حــني  يف 
املحتــل واملســتوطنات مــن نحــو 133 ألــف عامــل 
عــام  يف  عامــل  ألــف   125 إىل   2019 عــام  يف 
انخفاًضــا  العاملــني  عــدد  انخفــض  حيــث   ،2020
كبًرا بني األفراد الذين أعامرهم أكر من 50 عاًما، 
كــام أظهــرت البيانــات أن معظــم االنخفــاض يف عدد 
اإلنشــاءات  العاملــني يف قطــاع  بــني  العاملــني كان 
مبقــدار 15 %، يليــه نشــاط الزراعــة مبقــدار 9 %، 
أمــا باقــي األنشــطة فكانــت هنــاك زيــادة بســيطة يف 

عدد العاملني فيها.
72 % من العاملني من املستخدمني بأجر، مقابل 
24 % يعملون لحسابهم الخاص وأرباب عمل، و4 % 

كأعضاء أرسة غر مدفوعي األجر.

رام الله/ األناضول:
ُيشــّكل قــرار االحتــالل توســيع تغطية 
لتشــمل  الخلويــة،  هواتفهــا  شــبكة 
معظــم أرايض الضفــة الغربية، رضبة 
الفلســطينية،  االتصــاالت  لــركات 

رمبا يهدد وجودها، وفق خرباء. 
عــى  فلســطينية  شــخصيات  ووفــق 
فــإن  االتصــاالت،  بقطــاع  عالقــة 
شــبكات  االحتــالل  ســلطات  توســيع 
االتصــاالت داخــل املناطق املحتلة، 
يجــري يف وقــت ُتحــرَم فيه الشــبكات 

الفلسطينية من تطوير قدراتها.
قطــاع  يف  الفلســطينيون  زال  ومــا 
الثــاين  الجيــل  يســتخدمون  غــزة 
حــني  يف  االتصــاالت،  خدمــات  مــن 
تحّول فلســطينيو الضفة الغربية عام 
2018 إىل خدمــات الجيــل الثالــث، 
مــن  املوجــودة  الــركات  ومُتنــع 
تطويــر خدماتهــا واالنتقــال للجيلــني 

الرابع والخامس.
الســلطة  أرايض  يف  وتعمــل 
للهواتــف  رشكتــان  الفلســطينية، 
الخلويــة هــام: "جــّوال"، و"أوريــدو"، 
األرضيــة،  للهواتــف  واحــدة  ورشكــة 
هي "رشكة االتصاالت الفلسطينية".

واألحد )14 فرباير/ شباط( قرر بيني 
غانتــس، وزيــر الجيش و"االتصاالت" 
لــركات  الســامح  اإلرسائيــي، 
اإلرسائيليــة،  الخلويــة  االتصــاالت 
الجيــل  لشــبكة  تغطيتهــا  بتوســيع 
الرابع، لتشــمل 95 باملئة من الضفة 
الغربيــة املحتلــة، بــدال من 75 باملئة 

حاليا.
ويف أكتوبر/ ترين األول املايض، 
اإلرسائيــي  االتصــاالت  وزيــر  منــح 
رشكــة  هنــدل،  يوعــاز  الســابق، 
االتصــاالت األرضيــة "بيــزك" ترخيصا 

بالعمل الكامل يف الضفة الغربية.
وبحســب تقديــرات أخــرة ملنظامت 
يزيــد  االســتيطان،  مبلــف  معنيــة 

الغربيــة  بالضفــة  املســتوطنني  عــدد 
تتــذرع  مســتوطن،  ألــف   470 عــى 
ســلطات االحتالل بخدمتهم لتوسيع 

شبكتها.
أكــر  املعطيــات  هــذه  تشــمل  وال 
يف  مســتوطن  ألــف   220 مــن 
املســتوطنات املقامــة عــى أرايض 

مدينة رشق القدس
منــذ  الفلســطينيون  ويشــتيك 
القانــوين  غــر  العمــل  ســنوات، 
الخلويــة  االتصــال  لــركات 
الغربيــة،  الضفــة  داخــل  اإلرسائيليــة 
وهــو مــا يلحــق خســائر فادحــة بقطــاع 

االتصاالت الفلسطيني.
ويســتخدم الكثــر مــن الفلســطينيني 
االتصــاالت  شــبكات  الضفــة،  يف 
رهــا،  اإلرسائيليــة الخلويــة، نظــرا لتطوُّ
متنــع  الفلســطينية  الســلطة  لكــّن 
تــداول رشائحهــا وتالحــق مــن يتاجــر 

بها.
االتصــاالت  وزارة  معطيــات  ووفــق 
وتكنولوجيا املعلومات الفلســطينية 
حتــى أكتوبــر/ تريــن األول 2020، 
 560 تنــر  االحتــالل  ســلطات  فــإن 
برجــا لالتصــاالت يف الضفــة الغربية، 
)ج(  املصنفــة  املنطقــة  يف  أغلبهــا 
 ،)1995( أوســلو  اتفاقيــة  وفــق 
مــن  باملئــة   61 بنحــو  واملقــدرة 
لســيطرة  وتخضــع  الضفــة،  مســاحة 

إرسائيلية كاملة.
املوقعــة  أوســلو  اتفاقيــة  وتنظــم 
الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  بــني 
واالحتــالل، قطــاع االتصــاالت، لكنهــا 
أي  عــى  االحتــالل  موافقــة  تشــرط 
يتعلــق  فيــام  اتفاقيــات  أو  خطــوات 
بقطــاع االتصــاالت الفلســطيني، كــام 
أعطــت )تــل أبيــب( حق إدارة الطيف 

الرددي. 
وال تتوفــر معطيــات حديثــة عــن عــدد 
يســتخدمون  الذيــن  الفلســطينيني 

اإلرسائيليــة،  االتصــاالت  شــبكات 
وحجــم الخســائر الفلســطينية نتيجــة 
لكــن  اإلرسائيليــة،  الــركات  "غــزو" 
قبــل  الــدويل  البنــك  نرهــا  بيانــات 
و100  مليــار  بنحــو  قدرتهــا  أعــوام 

مليون دوالر.
ويف 2018، كشفت وثيقة رسمية، 
حصلــت عليهــا األناضــول، عن وجود 
اتصــال إرسائيليــة تعمــل  8 شــبكات 
األرايض  يف  قانونيــة  غــر  بصفــة 

الفلسطينية.
عــى  -وزعــت  الوثيقــة  وتوقعــت 
"أكســبوتك  مؤمتــر  هامــش 
عــدد  يصــل  أن   -"2018 فلســطني 
مســتخدمي الرائح اإلرسائيلية )من 
الفلســطينيني( إىل مليون مســتخدم 
مــا  حينــه  يف  وقــدرت   ،2020 يف 
الرائــح  هــذه  مســتخدمو  يدفعــه 
بنحــو  ســنويا  اإلرسائيليــة  للــركات 

100 مليون دوالر.
يقــول إســحق ســدر، وزيــر االتصاالت 
القــرار  إن  املعلومــات:  وتكنولوجيــا 
اإلرسائيي "يخالف القوانني الدولية 
تلــك  فقــط  وليــس  منهــا،  والتجاريــة 
االتصــاالت  موضــوع  تنظــم  التــي 

والرددات".
مينــع  االحتــالل  إن  ســدر:  وأضــاف 
قطــاع  تطويــر  مــن  الفلســطينيني 
الــرددات  ويحرمهــم  االتصــاالت، 
الرابــع  الجيلــني  لتشــغيل  الالزمــة 

والخامس.
وتابــع: "الــرددات كأي مــورد طبيعي 
الفلســطيني،  للشــعب  حــق  آخــر 
واملعاهــدات  املواثيــق  تكفلــه 

الدولية والقرارات األممية".
وأشــار إىل تقديم شــكاوى بخصوص 
دوليــة  لجهــات  اإلرسائيــي  القــرار 
الــدويل لالتصــاالت،  االتحــاد  أبرزهــا 
الدوليــة  الرباعيــة  اللجنــة  ومكتــب 
واألمــم  وموســكو  واشــنطن  )تضــم 

املتحدة واالتحاد األورويب(. 
وأكد أن "التحرك الفلسطيني باتجاه 
املحاكم الدولية ملقاضاة )إرسائيل( 

عى ترفاتها قد بدأ".
جــاء  اإلرسائيــي  القــرار  أن  وكشــف 
"لقطــع الطريــق عــى جهــوٍد تقوم بها 
لتحديــد  الدوليــة،  الرباعيــة  اللجنــة 
احتياجــات الســوق الفلســطيني مــن 

الرددات".
كلفتهــا  محايــدة  رشكــة  إن  وقــال 
مايــو/  يف  أنهــت  الدوليــة،  الرباعيــة 
بشــأن  دراســتها  املــايض،  أيــار 
الــرددات الالزمــة لتشــغيل الجيلــني 
الرابــع والخامــس، وقدمتهــا للجهــات 

الدولية.
اإلرسائيــي  التحــرك  أن  وأضــاف 
"يهدف إىل إشغال الرددات، وقطع 
تخصيــص  محــاوالت  عــى  الطريــق 
للفلســطينيني  املطلوبــة  الــرددات 
وأد  ثــم  ومــن  مشــغولة،  أنهــا  بزعــم 

جهود الرباعية الدولية". 
مــن جهتــه يــرى عــامر العكــر، الرئيــس 
االتصــاالت  ملجموعــة  التنفيــذي 
رشكــة  تضــم  التــي  الفلســطينية، 
الخلويــة،  لالتصــاالت  "جــّوال" 
"تهديــدا  اإلرسائيــي  القــرار  يف 
تقنيــا  واجتياحــا  اســراتيجيا، 

للمناطق الفلسطينية".
وأضــاف أن العمــل جــاٍر مــع الســلطة 
الخاصــة،  والــركات  الفلســطينية 
يف املحافــل الدوليــة "حتــى نضغــط 
عــى االحتــالل، يك يتــاح للــركات 
الفلســطينية أن تكــون عــى مســتوى 
مــع  تقنيــة  ناحيــة  مــن  املنافســة 

الركات اإلرسائيلية".
ويلفت إىل أن املنافسة اإلرسائيلية 
الــركات  "فدامًئــا  ليســت جديــدة، 
وتعمــل  تقنيــا،  متقدمــة  اإلرسائيليــة 
تدفــع  وال  رخصــة  أو  رســوم  دون 
الفلســطينية(،  )للســلطة  رضائــب 

بــل وتتلقــى تحفيــزات )مــن الحكومــة 
اإلرسائيلية( يك تشتغل بالضفة".

توّجــه  وجــود  إىل  العكــر  وأشــار 
يف  اإلرسائيــي  القــرار  ملحاربــة 

املحافل الدولية.
وقــال إن القطــاع الخــاص بالتعاون مع 
وزارة الربيــد واالتصــاالت وتكنولوجيا 
صحفيــا  بيانــا  نــر  املعلومــات، 
األخــرة(  االحتــالل  إجــراءات  )بشــأن 

يف وسائل إعالم أمريكية.
اإلدارة  تدخــل  إىل  العكــر  ويتطلــع 
االحتــالل  لثنــي  الجديــدة  األمريكيــة 
واملســاعدة  جهــة،  مــن  قرارهــا  عــن 
عــى  الفلســطينيني  حصــول  يف 
الرابــع  بالجيلــني  الخاصــة  الــرددات 

والخامس، من جهة ثانية.
األمريــيك  الرئيــس  إدارة  أن  وأوضــح 
كان  التــي  أوبامــا،  بــاراك  الســابق 
جــزءا  بايــدن  جــو  الحــايل  الرئيــس 
منها، هي التي ســاعدت يف حصول 
الفلســطينيني عــى خدمــات الجيــل 
الغربيــة دون  بالضفــة  الثالــث )فقــط 
قطــاع غــزة(، ويعــّول عليهــا يف تطوير 

قدرات الشبكات الفلسطينية.
جفــال،  إبراهيــم  يقــول  جهتــه  مــن 
رشكات  اتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت  أنظمــة 
إن  "بيتــا":  الفلســطينية  املعلومــات 
عــى  الفلســطينية  الــركات  قــدرة 
الــركات اإلرسائيليــة  مــع  املنافســة 
ملحدوديــة  نظــًرا  ا  جــدًّ "محــدودة 

قدراتها والقيود اإلرسائيلية".
الــركات  مبيعــات  تراجــع  ــع  وتوقَّ
الفلســطينية "ورمبــا ترسيح موظفني 
للحكومــة،  الرضائــب  دفــع  وتراجــع 
وتبعــات اقتصاديــة أخــرى"، يف حــال 
خطتهــا،  االحتــالل  ســلطات  نفــذت 
الفلســطيني  املســتخدم  وتحــول 

لشبكاتها.
املركــزي  الجهــاز  معطيــات  وتفيــد 
نســبة  بــأن  الفلســطيني  لإلحصــاء 
األرس الفلسطينية التي لديها هاتف 

ذيك تصل إىل 97.3 باملئة.

"االتصاالت" اإلرسائيلية تجتاح الضفة وتهدد بانهيار نظريتها الفلسطينية

في العام الماضي
اإلحصاء: انخفاض عدد العاملني مبقدار 55 ألف عامل

عان  "العمل" و "كندة للتدريب" توقِّ
مذكرة تفاهم تخدم الخريجني
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض

املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/128(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: 
1. ادهم محمد بشري اسحق شال من سكان غزة هوية رقم 804362390
2. سالمة عمر نور الدين بسيسو من سكان غزة هوية رقم 951242676 

بصفته وكيال عن: رشيف قاســم محمد طالب /عبد الباري رشير واحمد قاســم 
محمد طالب /عبد الباري رشير ومهجة قاسم محمد طالب /عبد الباري رشير 

مبوجب وكالة رقم: 2018/53 الصادرة عن السعودية .
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف 

القطعــة 51 القســيمة 4 املدينــة خــان يونــس + القطعــة 73 القســيمة 37 
املدينة خان يونس 

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

الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض. 
 التاريخ: 2021/2/23م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

اعالم حكم جريدة
اىل املدعــى عليــه: محمــد ممــدوح فهمي الســقا من خانيونس وســكانها ســابقا 
واملقيم حاليا يف الضفة الغربية ومجهول محل اإلقامة لقد حكم عليك بتاريخ 
2020/616 وموضوعهــا تفريــق للــرر  2021/2/22م يف القضيــة اســاس 
مــن الغيــاب واملرفوعــة ضــدك مــن قبــل املدعيــة فداء عاطــف محمد غيث من 
بشيت وسكان خانيونس بتطليقها عليك طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى بعد 
الدخول دفعا للرر الحاصل لها من غيابك عنها مدة اكرث من سنة بال سبب 
رشعــي وال عــذر مقبــول وان عليهــا العــدة الرشعيــة اعتبــارا من تاريخــه ادناه ولها 
حق التزوج مبن تشــاء من املســلمني االكفاء بعد اكتســاب هذا الحكم الدرجة 
القطعيــة وضمنتــك الرســوم واملرصوفــات القانونيــة حكــام موقــوف النفاذ عىل 
تصديقه من مقام محكمة االستئناف الرشعية وتابعا له وجاهيا بحق املدعية 
قابال لالستئناف غيابيا بحق املدعى عليه قابال لالعرتاض واالستئناف لذلك 

صار تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/2/23م.
قايض خانيونس الرشعي
عبادة صالح الدين الرقب

دولة فلسطني
السلطة القضائية

ديوان القضاء الرشعي
محكمة خانيونس الرشعية دولة فلسطني

سلطة األرايض 
لجنة تصحيح األسامء

إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو 
ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ اياد سعيد داود اهل من سكان غزة هوية 

رقم / 956655484  قد تقدم بطلب لتصحيح اسم/ مورثة موكليه 
واملسجل خطأ يف سجالت الطابو بغزة باسم // صباح مسعود اهل 

القطعة 638 القسيمة 59 أرايض 
إىل االسم الصحيح له// صباح مسعود داود اهل

لــه  فمــن  الطلــب  بهــذا  علــاًم  الجميــع  تحيــط  اللجنــة املختصــة  فــإن  لذلــك 
اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل وحــدة الشــؤون القانونيــة 
فســيتم  وإال  اإلعــالن  تاريــخ  مــن  يومــًا  عــرش  خمســة  أقصاهــا  مــدة  خــالل 

التصحيح يف سجالت الطابو كام هو مشار إليه يف اإلعالن.
رئيس لجنة تصحيح األسامء
أ . موفق محمد علوان

مذكرة تبليغ حكم غيايب
صادر عن محكمة شامل غزة الرشعية

اىل املدعى عليه/ مجدي جمعة سامل أبو عياد من مرص وسكان جمهورية 
لقــد حكــم عليــك مــن قبــل  العربيــة ومجهلــو محــل اإلقامــة االن فيهــا  مــرص 
2021/2/14م  بتاريــخ  2020/76م  اســاس  القضيــة  يف  املحكمــة  هــذه 
وموضوعهــا تفريــق لعــدم االنفــاق بينــك وبــني زوجتــك املدعيــة هبــة محمــد 
مبــارك أبــو صفــرة واملشــهورة ابــو عيــاد مــن يبنــا وســكان بيــت حانــون بطلقــة 
واحــدة رجعيــة بعــد الدخــول وعليهــا العــدة الرشعية اعتبارا مــن تاريخ الحكم 
الواقــع يف 2020/12/14 حكــام موقــوف النفــاذ عــىل تصديقــه مــن مقــام 
محكمــة االســتئناف الرشعيــة وتابعــا لــه حكــام وجاهيــا بحــق املدعيــة قابــال 
لالســتئناف غيابيا بحقك قابال لالعرتاض واالســتئناف لذلك جرى تبليغك 

حسب األصول وحرر يف 2021/2/23م.
قايض شامل غزة الرشعية
محمود خليل الحليمي

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرشعي
محكمة شامل غزة الرشعية االبتدائية

كاُبل/ األناضول:
وُأصيــب  أمــن،  حــراس   9 ُقتــل 
لحركــة  هجــوم  يف  آخــر، 
رشقــي  لوغــار،  بواليــة  طالبــان، 

أفغانستان.

وحسب مراسل األناضول، نقال 
عن مصادر أمنية، شــّن مســلحو 
عــىل  أمــس،  هجومــا،  طالبــان 
مخفــر لحــراس األمن يف منطقة 
"هيســاريك" التابعــة لـ"لوغار". 

وأضافــت املصــادر أن الهجــوم 
أســفر عــن مقتل 9 حــراس أمن، 

وإصابة حارس واحد.
ومل تصــدر حركــة طالبــان عــىل 

الفور أي بيان حول الهجوم. 

أوتاوا/ وكاالت:
أول  الكنــدي،  الربملــان  طالــب 
أمــس، حكومتــه باعتبــار انتهــاكات 
سلطات الصني ضد أقلية اإليغور 
كــام  جامعيــة"،  "إبــادة  املســلمة 
باالنتهــاكات  بريطانيــا  نــددت 
بالســامح  الصــني  مطالبــة 
إقليــم  إىل  بالوصــول  للمحققــني 

شينجيانغ.
الكنــدي  العمــوم  مجلــس  وصــوت 
حــزب  قدمــه  اقــرتاح  لصالــح 
مبوافقــة  املعــارض  املحافظــني 
266 صوتــا ومــن دون معارضــة أي 
الــوزراء  رئيــس  امتنــع  عضــو، فيــام 
الليربايل جاســن ترودو وحكومته 
عــن التصويــت رغــم التأييــد واســع 

النطاق من النواب الليرباليني.
الكنديــون  النــواب  وحــث 
بالدهــم  حكومــة  املحافظــون 
بحــدوث  رســميا  االعــرتاف  عــىل 
املســلمة  لألقليــة  جامعيــة  إبــادة 
لهجتهــا  وتشــديد  الصــني  يف 
نــص  يف  طالبــوا  كــام  بكــني،  ضــد 
األلعــاب  دورة  بنقــل  مذكرتهــم 
األوملبيــة الشــتوية للعــام املقبــل 
"اإلبــادة  اســتمرت  إذا  الصــني  مــن 

الجامعية".
مايــكل  املحافــظ  النائــب  وقــال 
تشــونغ "مل يعــد بإمكاننــا أن نغض 
الطــرف عــن هذا، يجب أن نســمي 
إبــادة  )إنهــا(  بأســامئها،  األشــياء 

جامعية".
يف املقابل، قال املتحدث باســم 
وانــغ  الصينيــة  الخارجيــة  وزارة 
اإلجــراء  هــذا  إن  أمــس،  بــني،  ون 
واملنطــق"،  الحقائــق  "يتجاهــل 
واتهــم املصوتــني لصالــح املذكــرة 
حقــوق  الســتخدامهم  بالنفــاق 
يف  للتدخــل  ذريعــة  اإلنســان 

الشــؤون الداخلية للصني، مضيفا 
احتجاجــات  "قدمــت  بــالده  أن 

شديدة" إىل كندا.
تحقيق دولي

وزيــر  قــال  نفســه،  الســياق  ويف 
دومينيــك  الربيطــاين  الخارجيــة 
راب إن هنــاك تقاريــر شــبه يوميــة 
مــن  املمنهجــة  االنتهــاكات  تؤكــد 
قبل الســلطات الصينية ضد أقلية 
اإليغــور وأقليــات أخــرى يف إقليــم 
التعذيــب  بينهــا  ومــن  شــينجيانغ، 

وعمليات تعقيم النساء.
أمــام  كلمتــه  يف  راب  وأضــاف 
اإلنســان  حقــوق  مجلــس  اجتــامع 
أن "هــذه االنتهــاكات ترتكب عىل 
نطاق واسع، ومن واجبنا الجامعي 

التحرك وعدم السكوت عنها".
الربيطــاين  الخارجيــة  وزيــر  ودعــا 
عــىل  العمــل  إىل  املتحــدة  األمــم 
اإلنســان  حقــوق  مفوضيــة  إعطــاء 
لتقــي  املســتقلني  والخــرباء 

الحقائــق إمكانيــة الدخــول العاجل 
شــينجيانغ،  إىل  املقيــد  وغــري 
أعضــاء  عــىل  يجــب  أنــه  معتــربا 
تحمــل  اإلنســان  حقــوق  مجلــس 
مســؤولياتهم وإقــرار قانــون يســمح 

بذلك.
كــام أكــد راب يف تغريــدة إعــالن 
تســتهدف  تدابــري  عــن  بــالده 
تســتخدم  التــي  التوريــد  سالســل 

العمل القرسي يف شينجيانغ.
نفي صيني

وكان وزيــر الخارجيــة الصينــي وانغ 
يي قد نفى، أول أمس، االتهامات 
خــالل  وقــال  لبــالده،  املوجهــة 
منتــدى بشــأن العالقــات األمريكيــة 
"األماكــن  إن  بكــني  يف  الصينيــة 
العرقيــة  األقليــات  تســكنها  التــي 
تــربز  والتبــت  شــينجيانغ  مثــل 

كأمثلة ســاطعة عىل تقدم الصني 
يف مجال حقوق اإلنسان".

"ملتزمــة  الصــني  أن  وانــغ  وأضــاف 
اإلنســان،  حقــوق  بحاميــة  دامئــا" 
املحــي  الناتــج  منــو  إىل  مشــريا 
يف  األعــامر  ومتوســط  اإلجــاميل 
دليــال  باعتبــاره  األقليــات،  مناطــق 

عىل حامية الحقوق هناك.
وجامعــات  غربيــة  دول  وتتهــم 
مــا  باحتجــاز  الصــني  حقوقيــة 
مــن  شــخص  مليــون  عــن  يقــل  ال 
األقليــات  مــن  وغريهــم  اإليغــور 
املســلمة يف معســكرات مبنطقــة 
شــينجيانغ، وبعد نفي بكني وجود 
أعلنــت الحقــا  هــذه املعســكرات 
أنهــا ليســت ســوى مراكــز تدريــب 
الشــبان  إبعــاد  إىل  تهــدف  مهنــي 

عن اعتناق التطرف.

الخرطوم/ وكاالت:
أكــد الســودان، أمــس، أنــه لــن يرتاجــع قيــد 
أمنلــة عــن نــرش الجيــش عــىل الحــدود مــع 
بعــدم  الخارجيــة  وزارة  وقطعــت  إثيوبيــا. 
نقطــة  أي  عــن  الســوداين  الجيــش  تراجــع 
مــن النقــاط التــي تــم اســرتدادها مبنطقــة 

الفشقة يف الحدود الرشقية.
وشــدد الســفري منصــور بــوالد، املتحــدث 
باســم الخارجية الســودانية يف ترصيحات 
تلفزيونيــة، أمــس، عــىل أن "نــرش الجيــش 

بالفشقة قرار نهايئ ال رجعة عنه".
كام أشار إىل أن انتشار الجيش السوداين 
عــىل الرشيــط الحدودي مرشوع ومســنود 

بالقوانني واألعراف الدولية.
النســحاب  ســبب  يوجــد  "ال  قائــاًل  وتابــع 
الجيــش مــن أرضــه"، موضحــا أن الســودان 
غــري مطالــب بالقيــام بأي إجــراءات إلثبات 
ملكيتــه لتلــك األرايض ألن عــىل الطــرف 
الذي يدعي ملكية األرض أن يبني ذلك.

أطامع إثيوبيا
إىل ذلــك، اعتــرب الناطــق باســم الخارجيــة 
أن هــذه املــرة األوىل التــي تظهــر فيهــا مــا 
ميكــن تســميته باألطــامع اإلثيوبيــة باألرض 

الســودانية، مضيفــا "إن كانــت إلثيوبيا أي 
حقــوق فعليهــا اللجــوء للوســائل القانونيــة 

الدولية".
ونفــى بــوالد وجــود أي حديــث عن وســاطة 
بــني الســودان وإثيوبيــا يف هــذه املرحلــة، 
مطالبــًا القــوات اإلثيوبيــة باالنســحاب عــن 

تــزال  ال  التــي  الســودانية  األرايض  بقيــة 
قواتها موجودة فيها.

أتــت تلــك الترصيحــات بعد أن اشــرتطت 
عــودة  أمــس،  ســابق،  وقــت  يف  إثيوبيــا 
الجيــش الســوداين وتراجعــه عــن الحــدود 
قبل الحوار، حيث قال دينا مفت، الناطق 

الرســمي باســم وزارة الخارجيــة اإلثيوبيــة، 
يف مؤمتره الصحفي األسبوعي: "موقفنا 
مــن األزمــة الحدوديــة مــع الســودان واضــح 
ومل يتغــري، وهــو عــودة الجيــش الســوداين 
ملواقعه قبل الســادس من نوفمرب 2020 

ومن ثم الجلوس للتفاوض".

الخرطوم: نْش الجيش عىل الحدود مع إثيوبيا ال رجوع عنهقْتل )9( حـراس أمـن يف هجوم لطالبان بـ"لوغار"

طهران/ وكاالت:
عمــل  تقليــص  يف  أمــس،  إيــران،  بــدأت 
الذريــة،  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  مفتــي 
لرفــع  الربملــان  مهلــة حددهــا  انقضــاء  بعــد 
بعــد  واشــنطن  فرضتهــا  التــي  العقوبــات 

انسحابها من االتفاق النووي.
سلســلة  يف  األحــدث  هــي  الخطــوة  وهــذه 
منتصــف  منــذ  إيــران  بهــا  بــدأت  إجــراءات 
عــن  تدريجيــا  الرتاجــع  وشــملت   ،2019
العديــد مــن التزاماتهــا األساســية مبوجــب 
أنهــا  تأكيدهــا  مــع   ،2015 فيينــا  اتفــاق 
ســتعود إىل تطبيقهــا بحــال رفــع العقوبــات 

واحرتام األطراف اآلخرين اللتزاماتهم.
وقــال وزيــر الخارجيــة اإليــراين، محمد جواد 
ظريــف: "لقــد أبلغنــا رســميا الوكالة الدولية 
فربايــر،  شــباط/   15 يف  الذريــة  للطاقــة 
بــأن قانــون املجلــس ســيدخل حيــز التنفيــذ 
مــا  وفــق  فربايــر"،  شــباط/   23 مــن  اعتبــارا 

"إرنــا".  الرســمية  األنبــاء  وكالــة  عنــه  نقلــت 
حيــز  القــرار  هــذا  دخــل  "لذلــك،  وأضــاف: 

التنفيذ صباح اليوم".
وكان كاظــم غريــب أبــادي، ســفري إيــران إىل 
املنظمــة، أكــد االثنــني، أن اإلجراء ســيدخل 

حيز التنفيذ عند منتصف الليل.
وقّلصــت إيــران عمــل املفتشــني مــن خــالل 
بالربوتوكــول  الطوعــي  االلتــزام  تعليــق 
انتشــار  حظــر  مبعاهــدة  امللحــق  اإلضــايف 
التزامهــا  أبقــت  لكنهــا  النوويــة،  األســلحة 

باتفاق الضامنات املرتبط باملعاهدة.
ويعنــي ذلــك مــن بــني أمــور أخــرى أن إيــران 
لن تسمح للمفتشني بالوصول إىل منشآت 
حــال  يف  عســكرية،  ســيام  وال  نوويــة  غــري 
وجود شبهات بنشاطات نووية غري قانونية.

ويعنــي اإلجــراء أيضــا وقــف حصــول الوكالــة 
الدوليــة عــىل تســجيالت كامــريات املراقبــة 

املنصوبة يف بعض املواقع.

الذريــة  للطاقــة  اإليرانيــة  املنظمــة  وأفــادت 
بأنــه يف حــال تــم رفــع العقوبــات األمريكيــة 
خالل األشــهر الثالثة، فستســّلم تسجيالت 
لكنهــا  الدوليــة،  الوكالــة  إىل  الكامــريات 
مفروضــة  العقوبــات  بقيــت  إذا  ســتتلف 

بانتهاء املهلة.
وأوضــح ظريــف، أمــس، أن أســاس االتفــاق 
"يقــوم عــىل أن التســجيالت بشــأن برنامجنــا 
النووي سيتم االحتفاظ بها وعدم تسليمها 

إىل الوكالة".
حكومــة  مــن  طلــب  الشــورى  مجلــس  وكان 
عمــل  تقليــص  روحــاين،  حســن  الرئيــس 
 21 مهلــة  انقضــت  حــال  يف  املفتشــني 
التــي  العقوبــات  رفــع  دون  فربايــر  شــباط/ 
مــن  اعتبــارا  املتحــدة  الواليــات  فرضتهــا 
دونالــد  الســابق  رئيســها  قــرار  بعــد   ،2018
االتفــاق  مــن  األحــادي  االنســحاب  ترامــب 

املربم بني إيران والقوى الست الكربى.

الكويت/ األناضول:
أمــس،  ومــرص،  قطــر  أجــرت 
حــول  الكويــت،  يف  مباحثــات 
املشــرتكة  واإلجــراءات  اآلليــات 
الخــاص  العــال"  "بيــان  لتنفيــذ 

باملصالحة الخليجية.
الثــاين  كانــون  ينايــر/   5 ويف 
املايض، صدر بيان "العال" عن 
مبدينــة  الـــ41  الخليجيــة  القمــة 
العــال شــامل غــريب الســعودية، 
معلنــا نهايــة أزمــة حادة اندلعت 
 ،2017 يونيو/حزيــران   5 يف 
الســعودية  مــن  وكل  قطــر  بــني 

واإلمارات والبحرين ومرص.
وقالت وزارة الخارجية القطرية، 
رســميني  وفديــن  إن  بيــان،  يف 

مــن قطــر ومرص، عقدا بالكويت 
اجتامعهــام األول لوضــع آليــات 
وإجــراءات املرحلة املســتقبلية 
بعد بيان قمة العال بالسعودية.

الجانبــني  أن  البيــان  وأضــاف 
"رحبــا باإلجــراءات التــي اتخذها 
التوقيــع  بعــد  البلديــن  كال 
عــىل  كخطــوة  العــال  بيــان  عــىل 
البلديــن  بــني  الثقــة  بنــاء  مســار 

الشقيقني".
العــال،  بيــان  توقيــع  وعقــب 
جاءت إجراءات بني تلك الدول 
وحــدود،  أجــواء  فتــح  شــملت 
وإعــادة تدريجيــة يف العالقــات 
الدبلوماســية، وهــو ما تم بعضه 

بني مرص وقطر مؤخرا.

وفــق  االجتــامع،  بحــث  كــام 
الكفيلــة  "الســبل  البيــان، 
واإلجــراءات الــالزم اتخاذهــا مبــا 
املشــرتك  العمــل  مســرية  يعــزز 
والعالقات الثنائية بني البلدين، 
ومبــا يحقــق تطلعــات شــعبيهام 
يف األمن واالستقرار والتنمية".

وأعــرب الجانبــان عــن تقديرهــام 
اســتضافتها  عــىل  للســعودية 
التــي  األخــرية  الخليجيــة  للقمــة 
العــال،  بيــان  بإصــدار  توجــت 

بحسب البيان ذاته.
للكويــت،  بالشــكر  تقدمــا  كــام 

اســتضافتها  عــىل  البيــان،  وفــق 
وعــىل  بينهــام،  األول  لالجتــامع 
لــرأب  قادتهــا  التــي  الجهــود 
تعزيــز  عــىل  وحرصهــا  الصــدع 

العمل العريب املشرتك.
الســعودية  مــن  كل  وكانــت 
والبحريــن  ومــرص  واإلمــارات 
قطــر،  مــع  عالقاتهــا  قطعــت 
بريــا  حصــارا  عليهــا  وفرضــت 
دعمهــا  بزعــم  وبحريــا،  وجويــا 
لإلرهــاب، وهو ما نفته الدوحة، 
معتــربة إيــاه "محاولــة للنيــل مــن 

سيادتها وقرارها املستقل". 

الربملان الكندي يطالب حكومته باعتبار
 انتهاكات الصني ضد اإليغور "إبادًة جامعية"

إيران تبدأ يف تقليص عمل مفتيش وكالة الطاقة الذرية

أول اجتامع.. قطر ومرص تبحثان آليات تنفيذ املصالحة
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مجاهــد  الطفــل  والــدة  إميــان  حــرت 
فلــم ميــِض عــى والدتهــا ســوى  متثاقلــة؛ 
أيــام، لكنهــا آثــرت حضــور االحتفــال  ســتة 
لتصــل فرحتهــا عــر الكامــرات إىل زوجهــا 

محمد خلف القضبان.
من نطفة مهربة جاء "ويل العهد مجاهد" 
ليكون سنًدا ألخواته الثالثة، ويخفف آالم 
تــرك فراًغــا كبــًرا يف  الــذي  غيــاب والــده 

العائلة.
فإميــان تــرى أن قــدوم مجاهــد جــاء طاقــة 
جــدران  خلــف  يتعــذب  الــذي  ألبيــه  فــرح 
األرس، ويتجــرع مــرارة منــع االحتــالل زيــارة 

زوجته وأطفاله له.
شــرين  هاتــف  رن  آخــر،  مشــهد  يف 
املحمــول، فقفــز ابنهــا معتــز قائــاًل: "مني؟ 
وابتســمت  والدتــه  إليــه  نظــرت  بابــا؟"، 
عــى  ردت  األىس،  مــن  الكثــر  مخفيــة 
املتصــل، ثــم عــاودت الحديــث إىل معتــز 

وتوأمــه ســوار اللذيــن كانــا يحمــالن صــورة 
والدهام األسر أحمد السكني.

اللذيــن  طفليهــا  مــع  شــرين  جلســت 
يبلغــان خمســة أعــوام، ينتظــران بــدء حفــل 
ذكــرى امليــالد وهــام يضحــكان، ولكــن يف 
ينقصهــا  كان  ففرحتهــام  غصــة،  قلوبهــام 

حضن أبيهام ومشاركته يف سعادتهام.
عــن  عــرت  أحمــد  األســر  زوجــة  شــرين 
ميــالد  بذكــرى  احتفــال  بإقامــة  ســعادتها 
أبنــاء أرسى، ألنهــا شــعرت بــأن هنــاك مــن 

يتذكرهم وأبناءهم وعوائلهم ويهتم بهم.
اختطفــه  غــزة  مدينــة  مــن  أحمــد  األســر 
مــام  2002م  ســنة  اإلرسائيــي  االحتــالل 
كان يعــرف بـ"حاجــز أبــو هــويل"، قبــل دحر 
2005م،  يف  غــزة  قطــاع  مــن  االحتــالل 
وحكم عليه بالســجن 27 ســنة أمىض منها 

.19

تقــول شــرين لصحيفــة "فلســطني": "كان 

كــرت  وســعادتهم  لألطفــال،  املحببــة 
نهايــة  يف  عليهــم  هدايــا  وزعــت  حينــام 

الحفل.
قصة أسعد

اجتمــع أطفــال أرسى وذووهــم يف احتفال 
نظمتــه وزارة األرسى واملحرريــن بعنــوان: 
"عيد ميالد أبناء األرسى.. سفراء الحرية" 
بغــزة، ويــأيت هــذا الحفــل ضمــن سلســلة 
من الفعاليات التضامنية مع األرسى التي 

تنفذ عى مدار العام.
أســعد  الطفــل  كان  أيًضــا  الحضــور  ومــن 
بلــدة  مــن  فهمــي  األســر  ابــن  صــالح  أبــو 
الــذي  غــزة،  قطــاع  شــامل  حانــون  بيــت 
أرسه االحتــالل مــن بيتــه يف أثنــاء عــدوان 
2008م، وحكم عليه بـ22 سنة أرس قىض 

منها 13.
ألســعد أخــت تركهــا أبوهــا وهي مل تتجاوز 
)ســبعة  أســعد  إنجــاب  بعــد  يوًمــا،   40

لــدي طفــل قبــل أن يــأرس االحتــالل أحمــد، 
ولكنــه تــويف يف حــادث ســر، تــرك فراًغــا 
قــراًرا  اتخذنــا  حينهــا  حيــايت،  يف  كبــًرا 

مشرتًكا مبحاولة اإلنجاب مرة ثانية".
حينــام ســألتها عــن ردة فعــل زوجهــا بعــد 
والدتهــا توأميهــام، أخــذت متســح دموعهــا 
وأخفتهــا وراء ابتســامة خفيفــة، وأجابــت: 
معــه  اتصــال  عــر  ســمعتها  "الفرحــة 
ولكنــي مل أرهــا، ال يــزال حتــى اليــوم يحلــم 
منــذ  بذلــك  ينعــم  مل  فهــو  باحتضانهــام؛ 

والدتهام قبل خمس سنوات".
قاطع معتز حديث والدته، موجًها رســالة 
الصــور:  مــن  إال  يعرفــه  ال  الــذي  لوالــده 

"اشتقتلك بابا، إن شاء الله بتطلع".
ملهرجــني،  فنيــة  فقــرة  االحتفــال  تخلــل 
الحــركات  مــع  األطفــال  ضحــكات  تعالــت 
بالقفــز  واندمجــوا  للمهــرج،  الفنيــة 
األناشــيد  بعــض  وقــع  عــى  والتصفيــق 

أعوام( أصبح له طفالن.
لصحيفــة  األســر  زوجــة  مــي  تقــول 
"فلســطني": "حينــام ولد أســعد تحســنت 
وارتفعــت  لفهمــي،  النفســية  الحالــة 
معنوياتــه كثــًرا، فرغــم البعــد حس طفليه 

يهون عليه عذابات السجن".
يف  ا  ســنويًّ احتفــااًل  ألســعد  مــي  وتقيــم 
ذكــرى ميــالده، لتعوضــه قليــاًل عــن غيــاب 
والــده، إذ ال ينفــك يســألها عنــه: "وقتيــش 

بدو يروح بابا؟!".
يحتضــن أســعد صــورة والــده موجًهــا كالًما 

له، لعله يصل إليه: "بحبك بابا".
األرسى  وزارة  وكيــل  يعــر  جهتــه  مــن 
يف  أملــه  عــن  املدهــون  بهــاء  واملحرريــن 
أن "ميــن اللــه عــى جميــع األرسى بالفــرج 
القريــب، ليحتضنــوا أبناءهــم يف احتفــال 
وأبنــاء  أهــايل  مســاندة  أن  مؤكــًدا  كبــر"، 
ال  حتــى  ودينــي  وطنــي  "واجــب  األرسى 

يشعرون بالوحدة".
اآلبــاء  ألن  مكتملــة  غــر  "الفرحــة  ويتابــع: 
أبنائهــم،  احتضــان  عــن  الســجن  يغيبهــم 
يف  الفرحــة  يقتــل  أن  يريــد  االحتــالل  ألن 
املقابــل  يف  األرسى  ولكــن  وجوههــم، 
يثبتون أنهم صناع الحياة، وصناع إرادة لن 

تخبو".
يتخيــل  كان  "مــن  املدهــون:  ويكمــل 
عــى  املعادلــة  هــذه  األرسى  يفــرض  أن 
يستســلموا  لــن  أنهــم  ويثبتــوا  الســجان، 
الفرحــة  يصنعــون  كيــف  ويفكــروا  يوًمــا، 
والســعادة لهــم ولزوجاتهــم، وأن االحتــالل 
ضعيف أمام أسر ال ميلك إال إرادته؟!".

وبحســب إحصائيات فلســطينية؛ إن عدد 
األطفــال الذيــن ُأنجبــوا مــن "نطــف مهربــة" 
من داخل ســجون االحتالل بلغ 96 طفاًل، 
مــن  والبقيــة  غــزة،  قطــاع  مــن   10 منهــم 

الضفة الغربية.

الراحــل  عــن  الكتابــِة  يف  قليــاًل  تريثــُت 
ابــن  الرغــويث،  مريــد  الــروايئ  الشــاعر 
قرية دير غسانة قضاء رام الله, وراقبت 
أشــادت  التــي  الكتابــات  مــن  العديــد 

مبجملها بأعامل وأدبيات املريد.
والعديــد  ا  شــعريًّ ديواًنــا   12 ملريــد 
وأشــهرها  أبرزهــا  الروائيــة;  األعــامل  مــن 
روايــة: "رأيــُت رام الله"، وهي عبارة عن 
ســرتِه الذاتيــة التــي ُترجمــت إىل لغاٍت 
كثــرة،  جوائــز  وحــازت  عــدة,  أجنبيــة 
لــآداب،  محفــوظ  نجيــب  جائــزة  منهــا 
أيًضــا حصــل مريــد عى جائزة فلســطني 
وترجمــت   ,2000 عــام  الشــعر  يف 
يف  وشــارك  لغــات،  عــدة  إىل  أشــعاره 
معــارض الكتــاب الكــرى بالعــامل, وقــدم 

الشــعر  عــن  املحــارضات  مــن  العديــد 
الجامعــات  يف  والعــريب  الفلســطيني 
العربيــة واألجنبيــة كالقاهــرة وأكســفورد 

ومانشسرت ومدريد.
بالتأصيــل والكتابــة  الــروايئ  متيــز رسده 
عن اإلنسان والوطن والجذور التاريخية، 
كانــت القضيــة الفلســطينية الهــم األكر 

للمريد إذ قال:
"أنــا أكــر مــن )إرسائيــل( بأربــع ســنوات, 
تحريــر  قبــل  ســأموت  أننــي  واملؤكــد 
بــالدي مــن االحتــالل اإلرسائيــي، عمري 
الذي عشت معظمه يف املنايف تركني 
ال  وذاكــرٍة  منهــا  شــقاء  ال  بغربــٍة  ُمحمــاًل 

ميكن أن يوقفها يشء".
ن األحق بأرض فلسطني قال: وعمَّ

الرغــويث  نــص  جعــل  الواقــع  هــذا  "إن 
حاِفــاًل بالهمــوم, مــن نــوع أيــن ميكنــه أو 
ال ميكنــه أن يقيــم؟ وكــم ميكنــه البقــاء؟ 
مــن  واألقــى  يغــادر؟  أن  عليــه  ومتــى 
يف  يحــدَث  أن  ميكــن  مــاذا  كلــه  ذلــك 
الحزينــة  النغمــة  هــذه  هنــا  ِمــن  غيابــه؟ 
نفســه  الوقــت  يف  لكنهــا  الكتــاب,  يف 
ــا إن مــا يعطي  نغمــٌة َعفيــة وإيجابيــة, حقًّ
املفعمــة  وأصالتــه  تفــرده  الكتــاب  هــذا 
هــو  العــني  تخطئهــا  ال  التــي  بالصــدق 
قــوة  يؤكــد  الــذي  الشــعرّي  نســيجه 

الحياة".
شــاء اللــه وجــاء القــدر بــأن يتــوىف مريــد 
يف اليوم العاملي للُحب ِلحبِه الشــديد 
لعشــيقتِه  األبــدّي  وعشــقه  لفلســطني، 

"مل أكن ذات يوٍم ُمغرًما بالجدل النظري 
حــول َمــن لــه الحــق يف فلســطني, فنحــن 
مل نخــر فلســطني يف مبــاراٍة للمنطــق, 

لقد خرناها باإلكراه والقوة".
وعلــق الرغــويث عــى عــدم قدرتــه عــى 
ذائعــة  روايتــه  يف  تخرجــه  بعــد  العــودة 
الصيــت "رأيــت رام اللــه": "نجحــت يف 
الحصول عى شهادة تخرجي, وفشلت 
عليــه  أُعلــق  حائــٍط  عــى  العثــور  يف 

شهاديت".
املفكــر  وصفهــا  التــي  الروايــة  تلــك 
ســعيد  إدوارد  املعــروف  الفلســطيني 
الروايــات  أفضــل  ِمــن  واحــدة  بأنهــا 
تهجــر  عــن  تتحــدث  التــي  الوجوديــة 

الفلسطينيني، وقال:

واألكادمييــة  الكاتبــة  عاشــور  رضــوى 
املعروفة، إذ قال عند وفاتها:

 "حني ذهبِت َمالت أزهار اللوتس نحو 
املــاء, وَمــدت كفيهــا تســتبقيِك, وحــني 
ذهبــِت حقــٌل مــن عبــاد الشــمس تلفــَت 
يــا  الشــمس،  وجــِه  عــن  وتخــى  نحــوِك 
نســُر  والنجــامت  والقمــر  إنّنــي  رضــوى 
"علمتنــي  أيًضــا:  وقــال  الليلــة"،  إليــك 
النــاس  ُنحــب  أن  علينــا  أّن  الحيــاة 

بالطريقة التي يحبون أن نحبهم بها".
كرَّس كتاباتِه الشعرية والنرثية اإلبداعية 
وعــن  الفلســطينية،  القضيــة  عــن  دفاًعــا 
حكاية الـsaga التاريخية لنضال شــعبه، 
وعن الفكر اإلنساين أجمع، ليتحول إىل 
مــؤرِخ أحــزاٍن وآمــال قــادر عــى الغــوص 

لكتاباتــه  الــردي  النســيج  عمــق  يف 
الشعرية والنرثية، كان ُيبيك قارئِه ويف 
الوقت ذاته ُيضحكه، وهذه من سامت 
حيــاة الفلســطينيني, التــي هــي نفســها 

ُتضحك وُتبيك.
مريــد، ســيذكرك الباحثــون والباحثــات 
يف دراســاتهم العلميــة لشــعرك وأدبــك 
اللذين أثريا املكتبة العربية واألجنبية، 
يف  وُمِحبــوك  ُمريــدوَك  وســيفتقدك 
وعــامن،  بالقاهــرة  األدبيــة  النــوادي 
التــي  اللــه  وســتبكيَك ديــر غســانة ورام 

ولكننــا  رأيَتهــا، 
متيــَم  أن  واثقــون 
فكــرَك  ســيتمم 

ويواصل دربك.

حاله كـ)95( آخرين من الضفة وغزة   

"مجاهد".. حفل ميالد طفٍل محروم حضن أبيه
 "Happy Birthday to You" علــى وقع أنشــودة
التف أطفال أســرى من "النطــف المهربة"، حول 
قوالــب الكيــك يصفقون فرحيــن باالحتفال الذي 

أقيــم احتفــاء بهــم، على شــرف المولــود الجديد 
مجاهــد ابن األســير في ســجون االحتــالل محمد 

القدرة.
غزة/ مريم الشوبكي:

األستاذ الدكتور خضر توفيق خضرمريد البرغوثي ... وداًعا
أستاذ اللغويات بالجامعة اإلسالمية
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في أثناء لقاء جمع هنية مع وحدة القدس بوزارة األوقاف

المجلس األعلى يستعد إلحياء
 أسبوع القدس العالمي بفعاليات رياضية

األمعري وهالل القدس يسعيان للتعويض
يواجه ترجي وادي النيص 
بدوري المحترفين اليوم

محيسن يبحث مع وفد نادي
 الهالل قضايا الشباب والثقافة

غزة/فلسطني:
أعلــن عبــد الســام هنيــة مســاعد أمــني عــام 
املجلــس األعــى للرياضــة، إطــاق فعاليات 
القــدس  أســبوع  مبناســبة  متنوعــة  رياضيــة 
األوقــاف  وزارة  مــع  بالتعــاون  العاملــي، 

والشئون الدينية.
مــن  لوفــد  اســتقبال هنيــة  خــال  ذلــك  جــاء 
والشــؤون  األوقــاف  بــوزارة  القــدس  وحــدة 

فرحــات  يوســف  الدكتــور  برئاســة  الدينيــة 
مديــر عــام الوحــدة، حيــث تــم االطــاع عــى 
برنامــج لجنــة إحيــاء أســبوع القــدس العاملــي 
ســيتم  رياضيــة،  فعاليــات  يشــمل  والــذي 

تنفيذها يوم 11 من شهر مارس القادم.
يحمــل  الريــايض  النشــاط  أن  هنيــة  وأوضــح 
الــذي  الــدور  ويســاند  هامــة  وطنيــة  رســالة 
مــن  الوطــن  كافــة املؤسســات يف  بــه  تقــوم 

مدينــة  تحملهــا  التــي  املكانــة  تعزيــز  أجــل 
القدس.

لجهــود  تقديــره  فرحــات  الدكتــور  وأبــدى 
يف  وتعاونــه  للرياضــة  األعــى  املجلــس 
تنفيــذ الفعاليــات امُلقــررة، وأكد أن النشــاط 
الريايض يحظى مبتابعة كبرية من املجتمع 
الفلسطيني، ويتم  من خاله املساهمة يف 

تعزيز القيم الوطنية.

غزة/ وائل الحلبي:
تعــود اليــوم عجلــة دوري املحرتفــني للــدوران 
مــن جديــد بعــد توقــف ملــدة أســبوع بســبب 
منفصلــني  تدريبيــني  معســكرين  إقامــة 
أريحــا  يف  واألوملبــي  الوطنــي  للمنتخبــني 

والفارعة استعدادًا لاستحقاقات امُلقبلة.
بثــاث  عــرة  السادســة  الجولــة  وســُتفتتح 
ســيكون  حيــث  الثقيــل،  العيــار  مــن  مباريــات 
باطــة أمــام فرصــة مثينــة لاســتفاقة والعــودة 
عــى  الخنــاق  تضييــق  أجــل  مــن  الفــوز  لســكة 
املصــدر شــباب الخليــل، حيــث ســيحل اليــوم 
املبــاراة  النيــص يف  وادي  عــى  ثقيــًا  ضيفــًا 

التي تجمعهام عى ستاد دورا.
باطة الذي فقد الصدارة قبل جولتني يعيش 
حالــة مــن الرتاجــع يف النتائــج حيــث شــهدت 
الجوالت الثاثة املاضية خسارته يف مباراتني 
وتعــادل وحيــد، ليرتاجــع للمركــز الثاين برصيد 
29 نقطــة، ويبــدو أن وادي النيــص أصبــح يف 
املركــز  يف  تواجــده  ظــل  يف  استســام  حالــة 

الثاين عر واألخري برصيد 4 نقاط.
األمعــري هــو األخــر ســيكون يف اختبــار صعب 
للغايــة أمــام هــال القــدس،  يف مباراة يبحث 
بعــد  التعويــض  عــن  الفريقــني  خالهــا  مــن 
يــد  عــى  املاضيــة،  الجولــة  يف  خســارتيهام 

شباب الخليل وطوباس.
األمعري يدخل املباراة ويف جعبته 24 نقطة 
يف املركز الرابع ومن خلفه هال القدس يف 

املركز الخامس برصيد 23 نقطة.
طوبــاس املنتــي بفــوزه عــى هــال القــدس، 
يحــل ضيفــًا عــى شــباب الســموع يف مبــاراة 
صعبة للفريقني يف ظل مســاعيهام لاقرتاب 
أكــر مــن املراكــز الدافئــة يف ترتيــب الــدوري، 
املركــز  نقطــة يف   19 الســموع  حيــث ميلــك 
الثامن، ويحتل طوباس املركز العارش برصيد 
15 نقطــة متأخــرًا عــن أهــي الخليــل صاحــب 

نفس الرصيد بفارق األهداف.

الدرجة الثانية
أهلي النصيرات يقفز للوصافة

 بفوز كبير على االستقالل
غزة/ وائل الحلبي:

جــدول  لوصافــة  النصــريات  أهــي  تقــدم 
ترتيــب دوري الدرجــة الثانيــة "فرع الوســطى 
والجنــوب"، بعــد فــوزه الكبــري عــى مضيفــه 
هــدف،  مقابــل  أهــداف  بأربعــة  االســتقال 
يف املبــاراة التــي جمعتهــام أول أمــس عــى 
ملعب رفح البلدي لحساب الجولة الرابعة.

تعــره  تعويــض  يف  نجــح  النصــريات  أهــي 
يف الجولــة املاضيــة بالفــوز عــى االســتقال 

نقــاط يف   8 إىل  الفريــق  رصيــد  رفــع  الــذي 
االســتقال  رصيــد  وتجمــد  الثــاين،  املركــز 
عنــد نقطــة واحــدة يف املركــز الثامــن وقبــل 

األخري.
عدنــان  النصــريات:  أهــي  أهــداف  وســجل 
الفــرا )48 و10( وبســام الحيلــة )85 بالخطــأ 
جــزاء(،  ركلــة   90( جــر  ومؤمــن  مرمــاه(  يف 
وســجل مــوىس الســطري هــدف االســتقال 
الوحيــد، فيــام شــهد اللقاء طــرد محمد نصار 

بالبطاقــة  النصــريات  أهــي  مرمــى  حــارس 
الحمراء املبارشة.

النجــار  ومحمــد  صــاح،  حســن  الحــكام: 
وأمجــد العقــاد مســاعدين، ومحمود جرغون 

رابعًا.
الوفــاق  تجمــع  واحــدة  مبــاراة  اليــوم  وُتقــام 
واملشــتل عى ملعب بيت حانون البلدي، 
غــزة  لفــرع  البطولــة  مــن  الرابعــة  الجولــة  يف 

والشامل.

غزة/فلسطني:
اســتقبل أحمــد محيســن رئيــس الهيئة العامة 
للشــباب والثقافــة يف مكتبــه مبقــر الهيئة يف 
الهــال  نــادي  إدارة  مجلــس  مــن  وفــدًا  غــزة، 
الذي أكد أن الهدف من الزيارة هو التشبيك 

والتعاون املشرتك مع الهيئة.
وناقش محيســن مع وفد الهال الواقع العام 
الــذي ميــر بــه الشــباب الفلســطيني  يف غــزة، 
وأبــرز واهــم احتياجاتهم، وســبل تعزيز الدور 
العامــة  والهيئــة  األنديــة  بــني  مــا  التكامــي 

للشباب والثقافة.

ودوره  الهــال  نــادي  عــى  محيســن،  وأثنــى 
الريادي عى املســتوى األخاقي والريايض 
وتنوع املرافق الخاصة به والســعي لانتشــار 
الواســع ضمــن رؤى وخطــط مدروســة لتطوير 

النادي والكرة الفلسطينية ومستقبلها.
الشــباب  هيئــة  حــرص  محيســن،  وأكــد 
ونــادي  عامــة  األنديــة  دعــم  عــى  والثقافــة، 
الهــال عــى وجــه الخصــوص وأكــد عى فتح 
آفــاق التعــاون املســتقبلية، وإمكانيــة تنفيــذ 
رشيحــة  تخــص  اســرتاتيجية  مشــاريع  عــدة 

الشباب.

وأشاد وفد الهال بالحضور الفاعل والنوعي  
منــح  مجــال  يف  الشــباب  دعــم  يف  للهيئــة 
واملبــادرات  الصغــرية  واملشــاريع  الــزواج 
الثقافيــة املتعــددة، إىل جانــب تكريــم رمــوز 

الشعب الفلسطيني.
جدير بالذكر أن وفد الهال ترأسه املهندس 
عائــد أبــو رمضان رئيس مجلس إدارة النادي، 
ونائبــه عامــر أبــو رمضــان، وأمــني رس النــادي 
رمضــان  أبــو  ومدحــت  عمــرية،  أبــو  نشــأت 
وأحمــد  الهــال،  ألكادمييــة  اإلداري  املديــر 

لبد املدير الفني لألكادميية.

المشتل والوفاق 
يتواجهان في دوري الدرجة الثانية اليوم

انطالق دوري جوال 
لكــرة الطائــرة اليـــوم

غزة/مؤمن الكحلوت:
ُتســتأنف اليــوم مباريــات الجولــة الرابعــة لــدوري الدرجة 

الثانية لفرع غزة والشامل، بإقامة مباراة واحدة فقط.
ويلعــب فريــق املشــتل مــع نظــريه الوفــاق عنــد الســاعة 

حانــون  بيــت  ملعــب  عــى  عــرا  والنصــف  الثانيــة 
البطولــة  ترتيــب  جــدول  املشــتل  ويتصــدر  البلــدي. 
برصيــد )٦( نقــاط، فيــام يحتــل الوفــاق املركــز  الثالــث 

برصيد )٤( نقاط.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
مــن  األوىل  الجولــة  منافســات  اليــوم  مســاء  تنطلــق 
بطولــة دوري جــوال لكــرة الطائــرة ألنديــة قطــاع غــزة 

موسم 2021.
ويلتقــي اليــوم خدمــات جباليــا مع نظــريه الرباط يف 
متام الساعة الرابعة والنصف، بينام يلعب الكرامة 

مع شباب املغراقة عند الساعة الخامسة والنصف 
مساء، عى صالة سعد صايل مبدينة غزة.

وُتســتكمل املباريــات غــدًا بلقــاء شــباب جباليــا مــع 
فيــام  والنصــف،  الرابعــة  يف  حانــون،  بيــت  إتحــاد 
الخامســة  الســاعة  يف  الوفــاق  نظــريه  منــاء  يواجــه 

والنصف.

بالطة
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م خدمة لغزة الرياضيالهدف األول ما شفته .. يا عيني على الهدف الثاني األهلي يهزم خدمات النصيرات وُيقدِّ
دوري الدرجة األولى

2021-2020 
خدمات النصيراتاألهلي 10

بطاقة المباراة:
الجولة: )6(

النتيجة: )1×0(
امللعب: فلسطني

التاريخ: 23/2/2021
الفريقان: األهيل × خدمات 

النصريات
أصحاب األهداف:

األهيل: أدهم املقادمة )43(
العقوبات:

بطاقة صفراء: )4(

األهيل:  
خدمات النصريات:

بطاقة حمراء:  )0(
طاقم الُحكام واملراقبني:
حكم ساحة: عامد مرجان

حكم مساعد أول: فادي السمهوري
حكم مساعد ثان: نادر أبو هجرس

حكم رابع: فايز عمران
مراقب املباراة: محمود مسعود

ُمقيم الُحكام: سعيد عبد الوهاب

- قائد الفريق: محمد داود
- مدرب الفريق: حمادة شبير

- قائد الفريق: جالل أبو يوسف
- مدرب الفريق: محمد صيدم

أمني الهيس، جالل ابو يوسف)عالء 
اسامعيل45(، أمين الحواجري، محمد 

محمد عبيد )حسام العطار 82(، 
محمد مايض، محمد أبو كرش، محمد 

أبو يوسف، خالد عياش )محمود 
الراعي 61(، عطايا جربوع)آدم أبو 

صواوين 72(، تامر مكرم )أحمد 
مهدي61(، يوسف داود.

إياد أبو دياب، فارس عوض، 
هيثم الرشيف، أحمد مهنا، 

أحمد أبو العطا، محمد 
داود، سليامن السكايف، 

حامدة صالح، محمد اسليم، 
حاتم نصار )سعيد املرصي 
60(، أدهم املقادمة )عامر 

الرشيف 85(.

خدمات النصيراتاألهلي

غزة/ عالء شاميل: 
مقدمــة  عــى  املنافســة  غــزة  أهــيل  أشــعل 
ألنديــة  األوىل  الدرجــة  دوري  ترتيــب  جــدول 
فــوزه  بعــد   ،2020-2021 ملوســم  غــزة 
خدمــات  عــى  واملهــم  والغــايل  الصعــب 
التــي  املبــاراة  يف  نظيــف  بهــدف  النصــريات 
ملعــب  عــى  أمــس،  الفريقــني،  جمعــت 
الجولــة  منافســات  ختــام  يف  فلســطني، 

السادسة من البطولة. 
ســجل هــدف األهــيل، أدهــم املقادمة )43(، 
يف  نقطــة   )11( إىل  رصيــده  األهــيل  لريفــع 
خدمــات  رصيــد  تجمــد  فيــام  الرابــع،  املركــز 
النصريات عند )13( نقطة يف املركز الثاين.

وبهــذا يكــون األهــيل قــد قــدم هديــة مجانيــة 
لفريــق غــزة الريــايض الــذي انفــرد بالقمة ألول 

مرة منذ انطالق البطولة برصيد )14( نقطة.
تفاصيل المباراة
الشوط األول

شــكل خدمــات النصــريات خطــورة كبرية عى 
مرمى األهيل من خالل الكرات العرضية، يف 

وقت كاد األهيل افتتاح التسجيل عرب رأسية 
أدهــم املقادمــة، بعــد عرضيــة محمــد صالــح، 
ولكن حارس خدمات النصريات أمني الهيس 

حولها إىل ركلة ركنية بصعوبة بالغة.

أدهــم  رأســية  عــرب  التســجيل  األهــيل  وافتتــح 
مــن  أعــى  للكــرة  ارتقــى  الــذي  املقادمــة، 

املدافعني ووجهها بكل قوة )43(.
قبــل  النتيجــة  تعديــل  داوود  يوســف  وحــاول 

مــن  مبــارشة  حــرة  ركلــة  مــن  الحكــم،  صافــرة 
خــارج منطقــة الجــزاء، ولكــن تســديدته علــت 
اللقــاء  مــن  األول  النصــف  لينتهــي  العارضــة، 

بتقدم األهيل بهدف نظيف .
الشوط الثاني

دخــل النصريات الشــوط الثــاين ألجل تعديل 
لألهــيل  الدفاعــي  التامســك  وســط  النتيجــة 
الــذي مل يغفــل الجانــب الهجومي واســتغالل 

املساحات يف دفاعات النصريات.
اســتمر ضغط النصريات الهجومي لكنه وجد 
صعوبــة يف بنــاء الهجــامت والوصــول ملنطقــة 
العمليــات وصالبــة دفاعيــة مــن األهــيل الــذي 
املحــاوالت  وبعــض  املســاحات  يســتغل  مل 

املرتدة لزيادة غلة األهداف. 
ازداد ضغط النصريات مع تقادم الدقائق مع 
عــى  للحفــاظ  األهــيل  العبــي  دافعيــة  زيــادة 
النتيجة ورفع مســتوى الصالبة الدفاعية التي 
وحافظــت  النصــريات  هجــامت  كل  أبطلــت 
نظيــف  بهــدف  املهــم  الفــوز  نتيجــة  عــى 

والتقدم عى جدول الرتتيب.

تشكيلة الفريقين:

ق جراح خدمات المغازيالهدف األول ما شفته .. يا عيني على الهدف الثاني األقصى يحقق انتصاره األول وُيعمِّ
دوري الدرجة األولى

2021 
األقصىخدمات المغازي 02

غزة/ وائل الحلبي: 
نجــح األقــى يف تحقيــق أول انتصــار لــه يف بطولــة 
2020- غــزة ملوســم  الدرجــة األوىل ألنديــة  دوري 

2021، أمــام جــاره خدمــات املغــازي بهدفــني دون 

رد، يف املبــاراة التــي جمعتهــام عــى ملعــب الدرة، 
يف ختام الجولة السادسة.

الفــوز الثمــني لألقــى منــح الفريــق دفعــة قويــة يف 
الســابع  املركــز  إىل  قفــز  حيــث  املســابقة  ترتيــب 
واملجمــع  القادســية  مــع  متســاويًا  نقــاط   6 برصيــد 
الــذي يتفــوق عليهــم بفارق األهــداف، لكن املغازي 
تعقــدت مهمتــه أكــر بعدمــا تراجــع للمركــز الحــادي 

عرش وقبل األخري بتوقف رصيده عند 4 نقاط.
- تفاصيل المباراة
- الشوط األول

البدايــة جــاءت هادئــة بــني الفريقني يف ظل الحذر 
الكبــري تخوفــًا مــن تلقــي هــدف مبكــر، وظهــر بعــض 
املبــاراة،  مــن  ســاعة  ربــع  مــرور  بعــد  املحــاوالت 
حيــث ســدد محمــد ســمري جــودة كرة قويــة جانبت 
جانبــت  بكــرة  شــلتوت  جهــاد  عليهــا  رد  املرمــى، 

املرمى بقليل.

حــاول املغــازي فــرض أفضليتــه يف منطقــة الوســط 
لكنــه مل  زيــادة محاوالتــه عــى املرمــى،  بحثــًا عــن 
والحــت  املرمــى،  عــى  الكبــرية  الخطــورة  يشــكل 
الفرصة أمام مهند مصلح للتسجيل إال أنه مل يفلح 

يف استثامر الفرصة.
هدأت وترية اللعب مع اقرتاب الشوط من النهاية 
الكــرة،  عــى  الســيطرة  الفريقــني  تبــادل  ظــل  يف 

لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي.

- الشوط الثاني
الثــاين  الشــوط  بدايــة  مــع  أفضليتــه  األقــى  فــرض 
يتحصــل  أن  قبــل  بقــوة،  املغــازي  مرمــى  وهاجــم 
ليــد  الكــرة  مالمســة  أثــر  جــزاء  ركلــة  عــى  الفريــق 
املدافــع محمــد إبراهيــم أبــو ظاهــر، لينجــح املهاجم 

مهند مصلح يف ترجمتها لهدف أول )61(.
وكان مصطفــى الهــيس قريبــًا مــن الوصــول للشــباك 
يف  الحــارس  تألــق  قويــة  بكــرة  النتيجــة  وتعديــل 
الهجومــي  اندفاعــه  املغــازي  واصــل  لهــا،  التصــدي 
الدفاعيــة،  املســاحات  مــن  الكثــري  خلفــه  تــاركًا 
فيــام اعتمــد األقــى عــى شــن الهجــامت املرتــدة 

الستغالل تلك املساحات.
عــى الرغــم مــن أفضليــة املغازي يف الســيطرة عى 
مجريــات اللعــب، إال أن البديــل عبد الله إســامعيل 
للهــدف  بتســجيله  لألقــى  الفــوز  تأمــني  يف  نجــح 
الثــاين بعدمــا انفــرد بالحــارس وراوغــه بــذكاء ليضــع 
الكــرة يف الشــباك )80(، بــدا واضحــًا تأثــر املغــازي 
بالنتيجــة وعــدم قدرتــه عــى العودة يف ظل الصالبة 
الدفاعيــة لألقــى الــذي حافــظ عــى تفوقــه ونجــح 

يف الوصول لفوزه األول.

المجمع اإلسالمي يستغل الطرد ونقطة الجزاء للتعادل مع نماءالهدف األول ما شفته .. يا عيني على الهدف الثاني
دوري الدرجة األولى 

2021
11 المجمع اإلسالمينماء

بطاقة المباراة:
الجولة )6(

امللعب: بيت حانون
التاريخ: 24/2/2021

الفريقان: مناء x املجمع اإلسالمي
النتيجة: )1-1(

• العقوبات:
بطاقة صفراء: )8(

املجمــع اإلســالمي: أحمــد عجــور)13(, 
أحمد ريان)75(.

فــادي   ,)71( الرشيــف  شــادي  منــاء:   -

الرشيف )74(,
بطاقة حمراء: )1(

   مناء: فادي عساف)18(.
• طاقم الحكام واملراقبني

حكم ساحة: عاهد املرصي
مساعد أول: أحمد شبري

مساعد ثاٍن: محمود أبو زر
حكم رابع: هيثم لقان

مراقب املباراة: نائل أبو ايد
ُمقيم الُحكام: سعيد محسن

األفغــاين  جــامل  حمــدان,  أبــو  بــالل 
مهنــد   ,)64 البحيــي  )محمــود 
البحيــي, أحمــد ريــان, عمــرو عطاالله 
جنديــة,  ســعد   ,)85 املغــريب  )مجــد 
اللــه  حســب  يوســف  الدلــو,  محمــد 
حويلــة  لــؤي   ,)46 اشــتيوي  )محمــد 
عليــان  محمــود   ,)46 بصلــة  )شــادي 
)يوســف شــلدان 81(, أحمــد عجــور 

) أحمد اسليم 81(.
* الكابتن: محمد الدلو

* المدرب: هاني المدهون

عســاف  بــالل  الربهــم,  أحمــد 
فــادي   ,)67 ريــدة  أبــو  )محمــد 
الرشيــف,  شــادي  الرشيــف, 
مدحــت الســيد ) أحمــد املدهون 
75(, نــادر النجــار, ســفيان كريــزم, 

أبــو ســليم)محروس جنيــد  محمــد 
أحمــد  عســاف(,  )فــادي   ,)67

ربــه86(,  عبــد  )هاشــم  علــوان 
مروان علوان.

* الكابتن: بالل عساف
* المدرب: بسام أبو الصادق

المجمع اإلسالمي

غزة / مؤمن الكحلوت
اإلســالمي  واملجمــع  منــاء  فريقــا  احتكــم 
يف  ملثلــه,  بهــدف  اإليجــايب  للتعــادل 
اللقــاء الــذي جمعهام أمس، عى ملعب 
مباريــات  ضمــن  البلــدي,  حانــون  بيــت 
الجولة السادســة من بطولة دوري الدرجة 
2020- ملوســم  غــزة  ألنديــة  األويل 

.2021

 6 اإلســالمي رصيــده إىل  ورفــع املجمــع 
نقاط يف املركز التاسع, وبات رصيد مناء 

3 نقاط باملركز الثاين عرش، واألخري.
• تفاصيل المباراة
• الشوط األول

وضغــط منــاء بــكل قــوة يف الشــوط األول 
لكنــه  مبكــر,  هــدف  خطــف  أمــل  عــى 
عســاف  فــادي  العبــه  بتعــرض  اصطــدم 
الدقيقــة  عنــد  الحمــراء  بالبطاقــة  للطــرد 
ذلــك  ويســتغل  املجمــع  ليندفــع   ,)18(

إحداهــا  أمثــرت  مرتــدة  بهجــامت  منــاء 
عــن الهــدف األول عــرب الالعــب مدحــت 

السيد يف الدقيقة 33 من زمن اللقاء.
الهجــوم,  املجمــع  حــاول  الهــدف  بعــد 
اعتلــت  قويــة  كــرة  عجــور  أحمــد  فســدد 
نهايــة  الحكــم  بعدهــا  وأنهــي  املرمــي, 

الشوط األول.
• الشوط الثاني

املدهــون  هــاين  املجمــع  مــدرب  أجــري 
النتيجــة,  تعديــل  بهــدف  تغيــريات  عــدة 
ركلــة  عــى  الحصــول  مــن  فريقــه  ومتكــن 
عنــد  الدلــو  محمــد  بنجــاح  نفذهــا  جــزاء 

الدقيقة 72.
حفــز الهــدف العبــي املجمــع, فيام تراجع 
محمــود  وحــاول  للخلــف,  منــاء  العبــو 
البحيي مرتني بتســديدة ورضبة رأســية 
الشــاعر  أحمــد  الحــارس  لهــام  تصــدي 

بنجاح.

تشكيلة الفريقين:

بطاقة المباراة:
• الجولة )6(

• امللعب: الدرة
• التاريخ: 22/2/2021

 x املغــازي  خدمــات  الفريقــان:   •
األقى

• النتيجة: )0-2(
• أصحاب األهداف:

- خدمات املغازي: ال يوجد
- األقى: مهند مصلح )61 ركلة جزاء( 

عبد الله إسامعيل )80(
- العقوبات:

• بطاقة صفراء: )3(
محمــد   )65( مصلــح  مهنــد  األقــى:   -

* الكابتن: محمد  إبراهيم أبو ظاهر
* المدرب: تامر أبو ظاهر

* الكابتن: مهند مصلح
* المدرب: أحمد إسعيفان

حــازم  أحمــد،  بهــاء  الحواجــري،  عــيل 
الهمــص، املهــدي حجــازي )ماجــد عبــد 
الــرازق(، عــز الديــن العرور، عبــد الحميد 
الحاج، حسن جودة، محمد أبو شعيب، 
أبــو  )إســامعيل  خصيــوان  أبــو  محمــود 
اللــه  )عبــد  جــراد(، محمــد ســمري جــودة 
إسامعيل(، مهند مصلح )طارق الهور(.

وادي  صالــح  محمــود  اللــيل،  أحمــد 
الفجــم  ســامي  املغــاري(،  )إســامعيل 
)جودت جاد الحق(، محمد أبو زايد، طارق 
إبراهيــم  محمــد  حمــد،  بــن  ماجــد  بشــري، 
أبــو ظاهــر، مصطفــى الهــيس، صالــح بركــة، 
محمــد أحمــد أبــو ظاهــر )ســاهر أبــو ظاهــر(، 

خالد شلتوت.

خدمات المغازي
تشكيلة الفريقين:

سمري جودة )69( حازم الصويف )71(.
• بطاقة حمراء:  )0(

* وقت انطالق املباراة: )2:30( 
* وقت انتهاء املباراة: )4:30(

* الوقت الضائع يف الشوط األول: )4( 
* الوقت الضائع يف الشوط الثاين: )5( 

- طاقم الحكام واملراقبني
- حكم ساحة: أمني عويص

- مساعد أول: عدنان حنيدق
- مساعد ثان: محمد اليازجي

- حكم رابع: بدر العطار
- مراقب املباراة: حمدي تنرية

- ُمقيم الُحكام: فريد األشقر

األقصى

نماء



13رياضة األربعاء 12 رجب 1442هـ 24 فبراير/ شباط 
Wednesday 24 February 2021

FELESTEENONLINE

مدريد/ وكاالت:
دخــل األخطبــوط املغــريب ياســن بونــو حارس إشــبيلية تاريخ النــادي األندليس برقم 

قيايس بعد انتصار فريقه عىل أوساسونا بالدوري اإلسباين.
وفــاز إشــبيلية عــىل أوساســونا بهدفــن دون مقابــل يف املبــاراة التــي ُأقيمــت عــىل 
املركــز  ليقتنــص  اإلســباين،  للــدوري   24 الجولــة  لقــاءات  ســادار ضمــن  إل  ملعــب 

الثالث من برشلونة.
ومل يدخل مرمى بونو أي هدف منذ 19 يناير املايض، حينام اهتزت شباكه بهدف 

لالعب أالفيس، إدغار ميندي.
وتفــوق بونــو بدقيقــة عــن الرقــم القيــايس الســابق املســجل باســم الحــارس الربتغــايل 

بيتو يف موسم 2015-2014، وبـ6 دقائق عن رقم أندري بالوب يف عام 2008.
امللفــت يف أرقــام بونــو أنــه يتفــوق عــىل حــارس برشــلونة األملــاين تــر شــتيغن يف 
املوســم الحــايل بعدمــا خــاض 27 مبــاراة خــالل املوســم اســتقبل فيهــا 16 هدفــا 
وخرج 15 مرة بشباك نظيفة، يف حن خاض شتيغن 23 مباراة استقبل خاللها 33 

هدفا وحافظ عىل نظافة شباكه 7 مرات يف جميع املسابقات.

يدخل تاريخ إشبيلية 
برقم قياسي

ياسين بونو

سامباولي

هشام نصر
يتعرض لإليقاف من 

االتحاد الدولي لكرة اليد

يقترب من تدريب
 مرسيليا الفرنسي

ساو باولو/)أ ف ب(:
عــّززت اســتقالة املــدرب األرجنتينــي خورخــي ســامباويل مــن تدريــب نــادي أتلتيكــو 
مينرو الربازييل لكرة القدم، التكهنات حول اقرتابه من االرشاف عىل االدارة الفنية 

لنادي مرسيليا الفرنيس.
وكتب ســامباويل الذي كان مرتبًطا بالنادي الربازييل حتى نهاية العام الحايل، يف 
رسالة وجهها إىل أنصاره أرسلها املتحدث باسمه لوسائل االعالم: "النهاية حانت. 

ستكون املباراة األخرة يوم الخميس".
ســابقا  االرجنتينــي  املنتخــب  مــدرب  أن  اإلعــالم  وســائل  مــن  العديــد  وأوضحــت 
خلفــا  مرســيليا  لنــادي  جديــدا  مدربــا  يصبــح  أن  املتوقــع  مــن   ،)2017-2018(
للربتغــايل أندريــه فيــاش بــواش املعاقب من إدارة النادي الجنويب منذ مطلع فرباير 

بعدما كشف عن نيته يف تقديم االستقالة.
وتــوىل ســامباويل )60 عامــا( تدريــب أتليتكــو مينــرو يف مــارس 2020 وقــاده اىل 

الفوز 25 مرة يف 44 مباراة )10 هزائم و9 تعادالت(.
يف مسرته التدريبية التي بدأت يف عام 2002، قاد سامباويل فريقا برازيلًيا آخر 
هــو ســانتوس، باإلضافــة إىل أنديــة يف البــرو وتشــييل واإلكــوادور. تجربتــه الوحيــدة 

يف أوروبا كانت يف إسبانيا مع نادي إشبيلية )2016-2017(.

القاهرة/ )أ ف ب(:
أوقف االتحاد الدويل لكرة اليد رئيس االتحاد املرصي لهذه الرياضة هشام نرص ملدة 
عام  بعد أن خرق "الفقاعة الطبية " خالل احتضان مرص للنســخة الســابعة والعرشين 
مــن بطولــة العــامل بــن 13 و31 ينايــر املــايض. وأتــت هــذه العقوبــة اســتجابة لتوصيــة 

لجنة املسابقات باالتحاد الدويل باعتبار هشام نرص رئيسا للجنة املنظمة.
مواطنــه  إيقــاف  املــرصي حســن مصطفــى  برئاســة  اليــد  لكــرة  الــدويل  االتحــاد  وأعلــن 
هشــام نرص رئيس االتحاد املرصي لكرة اليد ملدة عام بســبب خرقه "الفقاعة الطبية" 

لنهائيات كأس العامل يف القاهرة الشهر املايض.
 وجاء قرار الدويل لليد بعد توصية من لجنة املسابقات باالتحاد الدويل عقب خروج 
رئيــس االتحــاد املــرصي مــن الفقاعــة الطبيــة خــالل نهائيــات كأس العــامل يف نســختها 

السابعة والعرشين والتي نظمتها مرص وفاز منتخب الدمنارك بلقبها.
وأوصت لجنة املســابقات باالتحاد الدويل بتوقيع عقوبات قاســية بحق رئيس االتحاد 

املرصي باعتباره رئيسا للجنة املنظمة للبطولة.

دوري أبطال أوروبا
ل على السحر ريـال مدريــــد يعوِّ

 األوروبي لزيدان إلنقاذ موسمه

دوري أبطال إفريقيا
األهلي يسقط أمام "سيمبا"
والزمالك يتعادل مع تونغيث

برشلونة يخشى األخطاء 
الدفاعية في مواجهة إلتشي

مدريد )أ ف ب(
مســابقته  إىل  اإلســباين  مدريــد  ريــال  يعــود 
املفّضلــة دوري أبطــال أوروبــا يف كــرة القــدم، 
عندمــا يحــل ضيفــا عىل أتاالنتــا اإليطايل اليوم 
عــىل  معــّوال  النهــايئ،  مثــن  الــدور  ذهــاب  يف 
"ســاحره األورويب" مدّربــه الفرنــيس زين الدين 
زيــدان، عــىل أمــل إنقــاذ موســمه بعــد خروجــه 
املحليــة  الــكأس  مســابقة  مــن  الوفــاض  خــايل 

وتخلفه عن جاره أتلتيكو مدريد يف الليغا.
تبقــى األلقــاب الثالثــة املتتاليــة يف املســابقة 
القاريــة يف الفــرتة بــن 2016 و2018 راســخة 
يف األذهــان خــالل الواليــة األوىل لزيــدان عــىل 
رأس االدارة الفنية للنادي املليك، وبعدها مل 

يحقق "زيزو" أي يشء قاريا.
فمنــذ عودتــه إىل قيــادة ريــال مدريد يف مارس 

ومواطنــه  هدافــه  غيــاب  هــو  لـ"زيــزو"  بالنســبة 
كريــم بنزميــة )17 هدفــا هذا املوســم( بســبب 

إصابة يف الكاحل تعرّض لها أمام فالنسيا.
يقــّدم  برغامــو  أتاالنتــا  أن  لــو  حتــى  ولكــن 
املــايض عــىل  منــذ املوســم  مســتويات قويــة 
فالنســيا  أقــى  حيــث  القــاري،  املســتوى 
االسباين من مثن النهايئ )فاز عليه 1-4 ذهابا 
و3-4 ايابــا(، قبــل أن يخــرج بشــق النفــس ويف 
الوقــت بــدل الضائــع مــن مواجهتــه أمــام باريس 
ســان جرمــان الفرنــيس يف ربــع النهــايئ )1-2( 
فــإن   ،90 الدقيقــة  حتــى  متقدمــا  كان  يعدمــا 
رجــال املــدرب جــان بيــرو غاســبريني يعانــون 
حيــث  املحــيل  الــدوري  يف  املوســم  هــذا 
يحتلــون املركــز الســادس آخــر املراكز املؤهلة 
اىل املســابقات القاريــة، ويقّدمون مســتويات 

مثــن  الــدور  تخطــي  يف  زيــدان  فشــل   ،2019
النهــايئ ملســابقة دوري األبطــال، حيــث توقــف 
مشواره أمام أياكس أمسرتدام الهولندي )2-1 
يف أمسرتدام و4-1 يف مدريد يف 2019( ثم 
يف  ذهابــا   1-2( االنكليــزي  ســيتي  مانشســرت 
مدريــد وبالنتيجــة ذاتهــا ايابا يف مانشســرت يف 

.)2020

يعــاين الريــال مــن كثــر الغيابــات يف صفوفــه 
االوروغويــاين  رودريغــو،  للربازيــيل  ويتفقــد 
أودريوســوال،  ألفــارو  فالفــردي،  فيديريكــو 
إيــدر  الربازيــيل  هــازارد،  إيــدن  البلجيــيك 
مؤخــًرا  أضيفــت  مارســيلو،  ومواطنــه  ميليتــاو 
االمــر  ويتعلــق  أخــرى  أساســية  ركائــز  إصابــات 
والقائــد  األميــن(  )الفخــذ  كارفاخــال  بــداين 
ســرخيو رامــوس، ولعــل األمــر صعــب النســيان 

أقل إثارة من سابقه.
بوروســيا  يخــوض  الثانيــة  املبــاراة  ويف 
مونشــنغالدباخ األملــاين مبــاراة بالغــة الصعوبــة 
مثــن  ذهــاب  يف  ســيتي  مانشســرت  ضيفــه  مــع 
القــدم،  كــرة  يف  أوروبــا  أبطــال  دوري  نهــايئ 
يحــاول فيهــا مدربــه ماركــو روزه التخفيــف مــن 
بوروســيا  لتدريــب  انتقالــه  إعــالن  تداعيــات 

دورمتوند املوسم املقبل.
تواليــا  مبــاراة   18 يف  الفائــز  ســيتي،  يبــدو 
قويــا  مرشــحا  املســابقات،  مختلــف  يف 
بودابســت  يف  املقــررة  املواجهــة  لحســم 
بســبب تداعيــات فــروس كورونــا، فيــام خــرج 
مونشــنغالدباخ مــن خســارة غــر متوقعــة أمــام 
ماينتــس )2-1( املهــدد بالهبــوط اىل الدرجــة 

الثانية يف الدوري األملاين.

دار السالم/ وكاالت:
تعــرض النــادي األهــيل املــرصي حامــل اللقــب لخســارة 
يف   ،0-1 التنــزاين  ســيمبا  مضيفــه  يــد  عــىل  مفاجئــة 
لــدوري  مــن مباريــات املجموعــة األوىل  الثانيــة  الجولــة 

أبطال افريقيا لكرة القدم.
وســجل لويــس ميكيســوين العــب الوســط املوزمبيقــي 

هدف الفوز لسيمبا يف الدقيقة 31.
وتوقف رصيد األهيل عند ثالث نقاط يف املركز الثالث 

ورفع سيمبا رصيده إىل ست نقاط يف الصدارة.
ويف الســودان ســقط فريــق املريــخ الســوداين أمــام فيتــا 

كلوب الكونغويل بنتيجة ثقيلة قوامها 1-4.
عــن  الثامنــة  الدقيقــة  يف  مبكــر  بهــدف  املريــخ  وتقــدم 
طريــق الســامين ســعد الديــن لكــن فيتــا كلــوب رد بقــوة، 
يف  كلــوب  لفيتــا  التعــادل  موكوكيــاين  عبيــد  وأدرك 
الدقيقــة 28، ثــم أضــاف دجومــا شــاباين الهــدف الثــاين 

من رضبة جزاء يف الدقيقة 37.
للفريــق  الثالــث  الهــدف  ماســايس  أميــدي  وأحــرز 

موكوكيــاين  ســجل  ثــم   ،68 الدقيقــة  يف  الكونغــويل 
الهــدف الثــاين لــه والرابــع للفريــق الضيــف يف الدقيقــة 

.83

بعــد خســارته يف  لــه  نقــاط   3 أول  كلــوب  فيتــا  وحصــد 
الجولــة األوىل أمــام ضيفــه ســيمبا التنــزاين، بهــدف دون 
رد فيــام خــر املريــخ للمــرة الثانيــة عــىل التــوايل بعدمــا 
بثالثــة  املــرصي  األهــيل  أمــام  األوىل  الجولــة  خــر يف 

أهداف دون رد.
املركــز  نقــاط يف  ثــالث  إىل  رصيــده  كلــوب  فيتــا  ورفــع 

الثاين، وظل املريخ بدون رصيد يف املركز األخر.
وســقط الزمالــك املــرصي يف فــخ التعــادل الســلبي امــام 
مضيفه تونغيث الســنغايل ضمن منافســات املجموعة 

الرابعة.
امــام  ملعبــه  ايضــا يف  بالتعــادل  اكتفــى  الزمالــك  وكان 
مولودية الجزائر ســلبيا، فرفع رصيده اىل نقطتن فقط، 
يف  خســارته  بعــد  لــه  نقطــة  اول  تونغيــث  حصــد  فيــام 

املباراة االوىل امام الرتجي التونيس 1-2.

مدريد/ وكاالت:
سيكون لدى فريق برشلونة الذي تعرض النكسارات 
عديــدة يف الفــرتة املاضيــة فرصــة أخــرى للمنافســة 
عــىل لقــب الــدوري اإلســباين لكــرة القــدم، لكــن عليه 
عديــدة  هزائــم  يف  تســببت  التــي  األخطــاء  تفــادي 

للفرق خالل املوسم الجاري.
وســيواجه الفريــق الــذي يدربــه رونالــد كومــان نظــره 
إلتيش يف ملعب "كامب نو" وذلك بعد أن تسبب 
وإهــدار  قــادش  مــع  التعــادل  يف  آخــر  دفاعــي  خطــأ 

نقطتن يف سباق اللقب، يوم السبت املايض.
رضبــة  يف  لينغليــه  كليمنــت  الفرنــيس  وتســبب 
جــزاء لفريــق قــادش يف الدقيقــة 88، لينجــح الفريــق 

الضيف يف انتزاع التعادل 1 - 1.
الكاتالونيــة،  وســلطت صحيفــة "مونــدو ديبورتيفــو" 
الضوء عىل املشاكل واألخطاء التي يعانيها الفريق، 

وذلــك عــىل غــالف عددهــا أمــس، تحــت عنــوان " ال 
مزيد من األخطاء".

وللتأكيد عىل مدى تأثر األخطاء عىل أداء الفريق، 
ذكرت الصحيفة أن برشلونة كان سيتصدر الرتتيب، 
الشــوط  نتائــج  عــىل  فقــط  يعتمــد  الجــدول  كان  لــو 

األول.
ولوحظ أن كومان تعامل عىل غر املعتاد مع نتيجة 
مباراتــه أمــام قــادش، حيــث توجــه مبــارشة إىل غــرف 
املالبــس، دون الخــروج إىل امللعــب ودعــم الالعبن 

أو مصافحتهم بعد املباراة.
الوقــت  يف  املحــك،  عــىل  كومــان  مســتقبل  وبــات 
الفنــي  املديــر  بيميتينــا  غارســيا  فيــه  تحــدث  الــذي 
لفريــق برشــلونة الثــاين عــن اســتعداده التــام للقيــام 
مبهــام املديــر الفنــي للفريــق األول يف حــال احتاجــه 

النادي.
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1- أداة تنبيه – جريمة 

منظمة 
2- مكان لعبادة  

الرهبان – االسم األول 
للصحابي الذي فتح غور 

األردن 
3- يرجع الى اهلل + من 

أدوات القياس + بحر 
4- مسامير – ثالثة أرباع 

ركام
5- من األشهر الحرم – 

تالية مبعثرة 
6- حرف + دولة أوروبية 
ليس لها سواحل بحرية 

+ بين اثنين 
7- رضوخ + حرف 

8- مباح 
9- عاصمة قبرص

العمودي:
1-حديث + جواب – حرف جر 

2- درجة أكاديمية 
معكوسة 

3- سعادة +لالستدراك – 
عكس باطل 

4- ثلثا شبل – اسم موصول 
+ للتحسر 

5- بحر يقع شمال غرب 
تركيا + قليل النباهة 

والذكاء معكوسة 
6- سيطر على السوق + 

علم مذكر 
7- من الشهور الرومية 

ناقص الحرف األخير 
8- أحرف متشابهة – ذرية 

معكوسة 
9-أكبر كواكب المجموعة 

الشمسية + أظلم 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

أكبر الحيوانات وزنًا يتكون
 من مقطعين )11 حرف(

الطاوس – نقار الخشب – القرقدن – الغزال 
– وحيد القرن – الفيل – البطريق – السلحفاة 
- النسر – عصفور – القرد – صقر – حصان – 

خروف – ديك- ل 

حل الكلمة الضائعة

الحوت 

 

)تصوير/ يارس فتحي( حملة تنظيف شاطئ بحر غزة  

استراحة

ال صحة لفوائد مزعومة للتدخني
 يف مقاومة كورونا

القاهرة/ وكاالت:
أكــد الرئيــس األســبق للمركــز القومــي للبحــوث يف مــر، الدكتــور هــاين الناظــر، عــدم صحــة مــا 

يرتدد حول العالقة بني التدخني والوقاية من فريوس كورونا املستجد.
وقــال الناظــر خــالل مداخلــة هاتفيــة عــى فضائيــة "القاهــرة والنــاس"، نقلها موقع "أخبــار اليوم"، 
إن الحديث عن فوائد تدخني الســجائر ومقاومتها لفريوس كورونا املســتجد، هو حديث "غري 

علمي"، مشددا عى أن "الدخان ال يقتل الفريوس إطالقًا".
وأضــاف الناظــر: "الدخــان يؤثــر يف الجهــاز التنفــي ومــن ثــم يكــون الفــريوس قــادرًا بــكل ســهولة 

عى اخرتاق الجهاز التنفي".
وأوضــح الطبيــب املــري عــى أن "هنــاك دراســات علمية تؤكد جميعها خطورة الســجائر، وغري 
معقــول أن تحمــي الســجائر مــن فــريوس كورونــا، لكنهــا تعمــل عــى انتشــار الوباء، ولــذا فاملدخن 

أكرث عرضة للفريوس".
وأكد الناظر عى أن "الشيشــة املحمولة أخطر عى صحة اإلنســان من الســجائر، وتســاعد أيضًا 

عى انتشار كورونا".
 ولفــت إىل أن "التدخــني ُيســبب العديــد مــن األمــراض، وخطــري عــى الرئــة والقلــب واألوعيــة 

الدموية".

ِقَطع من محرك طائرة شحن
 تسقط فوق بلدة هولندية

أمسرتدام/وكاالت:
قال مجلس السالمة الهولندي إنه فتح تحقيقا يف واقعة سقوط قطع من محرك 

طائرة شحن بوينج 747-400بعد قليل من إقالعها من مطار ماسرتيخت. 
وذكرت وسائل إعالم هولندية أن قطعا معدنية صغرية من محرك طائرة الشحن 
التابعة لرشكة لونجتيل أفييشن سقطت عى بلدة مريسن بجنوب هولندا مام 

ألحق أرضارا بسيارات وأصاب امرأة بجروح طفيفة. 
وقالــت متحدثــة باســم مجلــس الســالمة الهولنــدي “تحقيقنــا ال يــزال يف مرحلــة 

أولية، ومن السابق ألوانه استقاء نتائج”. 
وأفاد شهود بأنهم رأوا نارا مشتعلة يف أحد محركات الطائرة التي هبطت بسالم 

يف مطار لييج ببلجيكا عى بعد 30 كيلومرتا إىل الجنوب من ماسرتيخت.

طاووس لندن.. طائر األمل 
بظالم »كورونا« تأكله الثعالب

لندن/ وكاالت:
أجهــزت الثعالــب عــى الطــاووس "كيفــن"، الــذي ظهــر يف ظروف غامضة يف بداية اإلغالق يف مارس 

املايض وأصبح رمًزا لألمل لسكان لندن.
وذكرت صحيفة "واشــنطن بوســت" األمريكية أن كيفن كان بالنســبة لســكان بلدة شــينجفورد، الواقعة 
عى تخوم لندن، أكرث من مجرد طائر يصيح أثناء الليل، حيث كان بالنسبة لهم "أيقونة" وكنًزا محلًيا، 

يوفر الراحة ألولئك الذين حزنوا عى فقدان أحبائهم بسبب فريوس كورونا.
لكــن موظفــي مدرســة يــارديل الذيــن أقامــوا عالقــة وثيقــة مــع الطائــر، وغالًبــا مــا كانــوا يطعمونــه البــذور 

والفاكهة ويثري ضجة عليه بشكل عام. عرثوا عى رفاته بعدما أكلته الثعالب.
أصابــت أنبــاء وفــاة كيفــن الســكان املحليــني بحــزن شــديد، حيــث لجــأ الكثــريون إىل وســائل التواصــل 

االجتامعي ملشاركة ذكرياتهم وصور الطائر التي التقطوها له خالل األزمة الصحية.
كان موظفــو املدرســة ، مــن بــني آخريــن ، قــد أعربــوا عــن قلقهــم مــن أن كيفــن قــد ال ينجــو مــن الشــتاء 
الربيطاين القايس، خاصة بعد أن فقد ريشه مبناسبة نهاية موسم التزاوج العام املايض. ولكن بينام 
متكن كيفن من النجاة من الظروف الجليدية والعواصف الثلجية ، كانت الحيوانات املفرتســة ذات 
الدم الدافئ هي التي أســقطته. قال المربوس بواليس، مستشــار تكنولوجيا املعلومات، الذي أنشــأ 
صفحــة املعجبــني بالطائــر عــى فيســبوك العــام املــايض: "إنــه أمــر محــزن للغايــة". وأضــاف أن كيفــن 

عادة ما كان يختبئ عاليًا يف األشجار لتجنب أن يصبح هدًفا يف منطقة ُترى فيها الثعالب غالًبا.
وقال كريس إيفانز، مدير مدرسة يارديل لصحيفة "واشنطن بوست": "سنفتقده كثرًيا"، مشريا إىل 
أن موظفــي بــدأوا بالفعــل يف تبــادل األفــكار إلحيــاء ذكــرى كيفن - رمبا عرب لوحة جدارية يرســمها فنان 

محيل. يقول بعض السكان املحليني إنهم يأملون يف رؤية متثال لكيفن يف الحي يوًما ما.

بلدية غزة تنفذِّ مبادرة لتنظيف شاطئ 
البحر مبشاركة مجموعات شبابية

غزة/ فلسطني:
نفذت بلدية غزة، بالتعاون مع مجموعة من املؤسسات الشبابية مبادرة تطوعية بعنوان "البحر 
يلفــظ قاممتنــا" لتنظيــف شــاطئ البحــر، بهــدف املســاعدة يف تعزيــز النواحــي البيئيــة والحفــاظ 

عى نظافة شاطئ البحر استعداًدا ملوسم االصطياف القادم.
وشارك يف املبادرة رئيس البلدية د. يحيى الرساج، ورئيسة قسم اإلرشاد السلويك أمل الحاج 
التطوعيــة،  اإلحســان  الشــبايب، وحملــة  املســتقبل  إلنقــاذ  التابعــة  الشــبابية  واملجالــس  أحمــد، 
وفريــق )Future Engineers(، وحملــة الــيل إلنــا إلــك، وفريــق وحــدة البيئــة والتغيــري، وفريق أنا 

جوال، وفريق متيز الطاليب، وفريق متطوعون بال حدود، ومجموعة من الصحفيني والنشطاء.
وأكــد رئيــس البلديــة أهميــة التعــاون واملشــاركة يف تنظيــف شــاطئ البحــر والحفــاظ عــى الصحــة 
البيئيــة، وكذلــك أهميــة العمــل التشــاريك والتطوعــي مــع الفئــات املجتمعيــة املختلفــة لتنفيــذ 
األنشطة التي تخدم املدينة واملواطنني. وأضاف أن البلدية وجدت لخدمة املواطنني وتقديم 
الخدمات املختلفة لهم وهي منهم وإليهم، وأن العمل التشاريك بني البلدية والفئات الشبابية 
يحقــق فاعليــة عاليــة يف الحفــاظ عــى النظافــة وزيــادة توعيــة املجتمــع بالحفــاظ عــى النظافــة 
والصحة البيئية. وأشــاد الرساج بدور الشــباب واملتطوعني واملؤسســات واملجموعات الشــبابية 
املشاركة يف الحملة، مؤكًدا أن بلدية غزة تويل أهمية كبرية لتعزيز العمل التشاريك والتعاوين 

مع مختلف املؤسسات واملجموعات التطوعية لخدمة املجتمع املحيل يف املدينة.
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تتمة مقال تقدير موقف  ... 

)10( وفيات  ... 

أبو كرش :   ... 

قطر :   ... 

االحتالل يجرف  ... 

أعلــن أنــا املواطــن /   ســعيد هايــل ســعيد مســمح  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  403273402 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   راشــد عبدالكريــم راشــد ابوبركــه   عــن 
ممــن  الرجــاء   967470287 الرقــم   وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   يوســف داود عبداملجيــد احمــد عــن 
ممــن  الرجــاء   801979691 الرقــم   وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عــي محمــد عــي عابديــن عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  403716558 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   محمد محمد حسن ابو حجاج  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  801901844الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  انــوار هــاين اســاعيل العثامنه عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  400111811الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   اســاء عــرب فضــل اللحــام عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  406963645 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عبداللــه نبيــل عبداللــه ابــو وادي  عــن 
ممــن  403260912الرجــاء  الرقــم   وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عبــد القــادر ابراهيــم احمــد  االعــرج عن 
ممــن  الرجــاء   933776650 الرقــم   وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عثــان ســليان ابــو العطــا عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  801780081 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  جــال ابراهيــم محمــود ابوهــالل  عــن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    950608992 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  وســام محمــد محمــود العثامنــة عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    946696465 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  عــديل عبــد اللــه محمــد الرخاوي عــن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    902766039 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

العيــد  عــن فقــد  أنــا/  احمــد محمــد اجميعــان شــيخ  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم  403270747  فالرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

فقــد  عــن  طــه   أبــو  الكريــم  عبــد  أنــا/  عطيــات حســن  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم  901344374  فالرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

فقــد  عــن  الحصــن  ابــو  اللــه  عبــد  ســلان  وائــل  أنــا/   أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم  402936058 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   وســام ماهــر محمــود ابــو ســل عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  803256049 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا/  محمــد مســلم حــاد جهامــة  عــن فقــد هويتــي  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    407193929 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  محمــد أحمــد محمــد العســي عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    800447898 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  نــوال ســليان ابراهيــم الدغمــه عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    938987070 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

كــا أن مقــرات بعــض األلويــة املكانيــة التابعــة لجيــش االحتــالل متتلــك 
قدرات مل يكن لديها حتى وقت قريب سوى وحدة 8200 االستخبارية 
تقييــات  بإجــراء  للضبــاط  يســمح  مــا  )الشــاباك(،  العــام  األمــن  وجهــاز 

للوضع بناًء عىل معلومات محدثة. 
يف الضفــة الغربيــة ميكــن لهــذه املعطيــات أن يكــون لهــا تأثري فوري بعدة 
يتلقــون تحذيــرات  األمنيــة املتنقلــة،  مناطــق: جنــود امليــدان، املواقــع 
متنحهــم وقًتــا قصــرًيا، فقــط عــر ثــواٍن مطلوبــة إلحبــاط هجــوم مســلح، 
عــدة  أحبطــت  ومبوجبهــا  للخطــر،  يعرضهــم  مــن  ملواجهــة  واالســتعداد 
هجــات طعــن وإلقــاء قنابــل )مولوتوف(، دون توافر ضانات بالنجاة من 

الهجات الفلسطينية.

وأشــار إىل أن رئيــس وزراء االحتــالل بنيامــن نتنياهو 
أعطــى األســبوع الفائــت الضــوء األخــر للروع يف 
تنفيــذ أخطــر مــروع اســتيطاين يف هــذه املنطقــة، 
والــذي ســبق أن القــى اعرتاضــات دوليــة واســعة ألنَّ 

تنفيذه سيفصل شال الضفة الغربية عن جنوبها.
باحــات  املســتوطنن  عــرات  اقتحــم  األثنــاء،  يف 
مــن  مشــددة  بحراســة  املبــارك  األقــى  املســجد 

رشطة االحتالل.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس بأن 92 
مستوطًنا اقتحموا -يف مجموعات- باحات األقى 
ــذوا جــوالت اســتفزازية،  مــن جهــة بــاب املغاربــة، ونفَّ

وغادروه من جهة باب السلسلة.
اعتقاالت

فجــر  االحتــالل  قــوات  شــنَّت  أخــرى،  جهــة  مــن 
والقــدس  الغربيــة  بالضفــة  اعتقــاالت  حملــة  أمــس، 
يف  قيــادي  منهــم  مواطًنــا،   17 طالــت  املحتلتــن، 

هــذا وقــد ســلَّمت قــوات االحتــالل املواطــن محمــد 
ملقابلــة  بالًغــا  أمــر  بيــت  بلــدة  مــن  بحــر  إبراهيــم 

مخابراتها.
ويف القــدس، اعتقلــت قــوات االحتــالل شــابَّْن مــن 
مخيــم شــعفاط وبلــدة حزمــا. وأفادت مصــادر محلية 
بأن قوات االحتالل اعتقلت الشابَّْن: مأمون فرحان 
من مخيم شــعفاط، ومحمد ســعادة ســعيد من بلدة 

حزما، بعد دْهم منزيل ذويها وتفتيشه.
الشــابَّْن:  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  جنــن،  يف 
ســند ســفيان خايســة، ومحمــد فــرح ســمودي، يف 
الثالثينات من العمر، عقب دهم منزليها يف بلدة 

اليامون غرب املدينة.
واســعة  مواجهــات  إن  محليــة:  مصــادر  وقالــت 
شــهدتها البلــدة امتــدت لعــدد من األحياء والشــوارع 
الداخلية، يف حن انقســم عرات الجنود إىل فرق 
مشــاة، وفتشــوا عــدًدا كبــرًيا مــن املنــازل، وأفرجــت 

رون. حركة "حاس" ومحرَّ
ففــي الخليــل، اعتقلت قــوات االحتالل 7 مواطنن، 
قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت  فتــى.  منهــم 
االحتــالل اعتقلــت ثالثــة شــبان ُقــرب حاجــز الجبعــة 
شــاكر  عــالء  وهــم:  شــااًل،  صوريــف  بلــدة  غــرب 
اغنيــات،  محمــود  ومحمــد  عاًمــا(،   30( الحــدوش 

وعاد بدر اخليل )40 عاًما(.
وعنــان  عهــد  الشــقيقن  القــوات  تلــك  واعتقلــت 
يف  ذويهــا  منــزل  تفتيــش  بعــد  جابــر،  عــوين  عــي 
كذلــك  وفتشــت  املدينــة،  مــن  الجنوبيــة  املنطقــة 
منــزل املواطَنــْن نايــف وزيــاد الرجــوب يف بلدة دورا 

جنوب الخليل، وعبثت مبحتوياتها.
أبــو  أيُّب يوســف عبــد الحميــد  الفتــى  كــا اعتقلــت 
جعــارة  جهــاد  قــي  والشــاب  عاًمــا(،   17( ماريــة 
ذويهــا  منــزيل  دهــم  عقــب  العــروب،  مخيــم  مــن 

وتفتيشها.

رون بعــد  ان، غالبيتهــم محــرَّ عــن عــدد آخــر مــن الشــبَّ
التحقيق امليداين معهم.

ريــن، ُعــرف  كــا فتشــت عــدًدا كبــرًيا مــن منــازل محرَّ
ســار،  وثائــر  الهيجــا،  أبــو  محمــد  أصحابهــا:  مــن 
أبــو حســن، ورامــي حســن ســمودي،  ومحمــد عــادل 
بقــي،  وجربيــل  غنمــة،  وشــادي  عباهــرة،  وحســام 

وعصام زغلول، وأنور فريحات.
ويف طوبــاس، اعتقلــت قــوات االحتالل القيادي يف 
ر فــازع صوافطة، وعبادة شــفيق  حركــة حــاس املحــرَّ
الخــراز مــن مدينــة طوبــاس، وحســن عامــر مــن قريــة 
تياسري رشًقا، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل املواطنن: 
معــاذ محمــد صومــان )31 عاًمــا( مــن شــارع الصــف 
وســط بيــت لحــم، وأحمــد ســعيد صبــاح )23 عاًمــا(، 
وصــالح مــوىس صبــاح )23 عاًمــا( مــن قريــة حرملــة 

رشًقا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفاة يف مدينة القدس.
لت عــىل النحــو التــايل: "بيــت لحــم  وذكــرت أن اإلصابــات الجديــدة ُســجِّ
)184(، ضواحــي القــدس )94(، أريحــا واألغــوار )51(، قلقيليــة )38(، 

ســلفيت )77(، الخليــل )229(، رام اللــه والبــرية )313(، طولكــرم )61(، 
نابلــس )109(، طوبــاس )20(، جنــن )57("، قطــاع غــزة )175(، مدينــة 

القدس )588(.
وأضافــت أن حــاالت التعــايف الجديــدة توزَّعــت حســب التــايل: "بيــت 
لحــم )52(، ضواحــي القــدس )0(، أريحــا واألغــوار )5(، قلقيليــة )12(، 
ســلفيت )57(، الخليــل )114(، رام اللــه والبــرية )178(، طولكــرم )24(، 
مدينــة   ،)135( غــزة  قطــاع   ،")59( جنــن   ،)8( طوبــاس   ،)90( نابلــس 

القدس )386(.
بلغــت  فلســطن  يف  كورونــا  فــريوس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  وتابعــت 
ونســبة   ،6.7% النشــطة  اإلصابــات  نســبة  بلغــت  حــن  يف   ،92.2%

الوفيات %1.1 من مجمل اإلصابات.
ولفتــت وزارة الصحــة إىل وجــود 92 مريًضــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، 

منهم 26 مريًضا عىل أجهزة التنفس االصطناعي.

مســاعد وزير الخارجية واملتحدث الرســمي لوزارة الخارجية القطرية يف 
أثنــاء إلقائهــا كلمــة بالــدورة 46 ملجلــس حقــوق اإلنســان يف جنيــف أمس 
األول. وقالــت الخاطــر: "تنصــل ســلطات االحتــالل مــن مســؤولية توفــري 
لقــاح كورونــا للفلســطينين داخــل األرايض املحتلــة ال ميكــن أن يفهــم إال 

كنظام فصل عنرصي يجب علينا جميًعا استنكاره".
واملارســات  االنتهــاكات  "الســتمرار  ورفضهــا  قطــر  اســتنكار  وجــددت 
الفلســطيني  الشــعب  االحتــالل ضــد  ســلطات  ترتكبهــا  التــي  العنرصيــة 

وحقوقه".
ويف الوقــت الــذي اقــرتب فيــه عــدد املطعمــن يف دولــة االحتــالل نحــو 
ثالثــة ماليــن، مل يصــل الســلطة الفلســطينية ســوى 12 ألــف جرعــة مــن 
لقــاح كورونــا، 2000 جرعــة مــن لقاح "موديرنــا" األمرييك، و10 آالف من 
لقاح سبوتينك V الرويس، يف حن تأخرت 50 ألف جرعة سبق أن أعلن 

مسؤولون قرب وصولها.
تربــط فلســطن  التــي  وتســيطر ســلطات االحتــالل عــىل جميــع املنافــذ 
بالخارج، وال تستطيع السلطة الفلسطينية إدخال أي معدات أو لقاحات 

دون موافقة إرسائيلية.
وحول املصالحة الخليجية، قالت الخاطر: "تنفيذ اتفاق الُعال سينعكس 
إيجاًبا عىل تعزيز الدور املنشــود ملجلس التعاون الخليجي يف ترســيخ 
االستقرار باملنطقة، وتوطيد أوارص النسيج املجتمعي الخليجي وتعزيز 

وحاية حقوق اإلنسان".
القمــة  عــن  "العــال"  بيــان  صــدر  املــايض،  الثــاين  كانــون  ينايــر/   5 ويف 
الخليجيــة الـــ41 مبدينــة العــال شــال غــريب الســعودية، معلًنــا نهايــة أزمــة 
خليجيــة حــادة اندلعــت يف 5 يونيــو/ حزيــران 2017 بــن قطــر وكل مــن 

السعودية واإلمارات والبحرين ومرص.
وكانــت كل مــن الســعودية واإلمــارات ومــرص والبحريــن قطعــت عالقاتهــا 
دعمهــا  بزعــم  ــا،  وبحريًّ ــا  وجويًّ ــا  بريًّ حصــاًرا  عليهــا  وفرضــت  قطــر،  مــع 
لإلرهــاب، وهــو مــا نفتــه الدوحــة، معتربة إياه "محاولة للنيل من ســيادتها 

وقرارها املستقل".

)8( عام 2005.

وقال: إن موظفي تفريغات 2005 تم تعيينهم وفًقا للقانون الفلسطيني، 
وعــىل الحكومــة أن تتعامــل معهــم عىل هذا النهج، وإعادة حقوقهم عىل 

بند منحهم كامل حقوقهم املالية واإلدارية.
الفعاليــات  مــن  سلســلة   2005 تفريغــات  موظفــي  جعبــة  يف  أن  وبــن 
والخطوات االحتجاجية التي ستنفذ للمطالبة بحقوقهم، مشرًيا إىل أنهم 
بانتظــار موافقــة وزارة الداخليــة بغــزة ملنحهــم التصاريــح الالزمــة للقيــام 

بفعالياتهم االحتجاجية.
وأشــار إىل أنهــم التقــوا بأعضــاء اللجنــة املركزيــة لحركة فتح وعىل رأســهم 
روحــي فتــوح، صــربي صيــدم، وإســاعيل جــرب، قبــل مغادرتهــم القطــاع 
أول مــن أمــس، ويتــم إطالعهــم عــىل معانــاة ومطالــب موظفــي تفريغــات 
2005. وذكر أن ملف تفريغات 2005، طرح يف أكرث من مناســبة عىل 

لســان مســؤويل الســلطة يف إطــار املناشــدات لحــل هــذا امللــف العالق، 
لكن دون أي حلول حتى اللحظة.

ملــف  بتحييــد  اشــتية،  محمــد  الــوزراء  ورئيــس  الســلطة  قيــادة  وطالــب 
املوظفن من تفريغات 2005، عن ملف االنتخابات والعمل عىل إنهاء 

معاناتهم. 
املــايض،  الســبت  نظمــوا   ،2005 تفريغــات  موظفــي  مــن  اآلالف  وكان 
مسرية حاشدة انطلقت من دوار األمن العام مبدينة غزة وصواًل إىل مقر 
إقامــة وفــد اللجنــة املركزيــة لحركــة "فتــح" القــادم مــن رام اللــه، للمطالبــة 

بحقوقهم املالية من الحكومة.

موظفو العقود يف جامعة األقىص 
يطالبون بإنصافهم وتثبيتهم

غزة/ فلسطن:
طالــب موظفــو العقــود يف جامعــة األقــى بغــزة املســؤولن بإنصافهــم 
وتثبيتهــم بالوظيفــة العموميــة، وإنهــاء معاناتهم الوظيفية عىل بند العقد 

التي استمرت أكرث من 10 سنوات.
الرتبيــة  أمــام مقــر وزارة  أمــس  نظمــه املوظفــون  اعتصــام  ذلــك يف  جــاء 
والتعليم العايل بغزة، عربوا فيه عن غضبهم، بســبب إهال متطلباتهم 

الوظيفية.
صوتهــم  وإيصــال  املروعــة  حقوقهــم  ونيــل  مطالبهــم  لتحقيــق  ودعــوا 
إدارة  مطالبــن  وغــزة،  اللــه  رام  يف  الفلســطينية  للقيــادة  ومعاناتهــم  
الجامعــة ومجلــس أمنائهــا بــرورة حــل مشــكلة موظفــي عقــود الجامعــة 
والتغيــري مــن الوضــع املــايل الذي يتقاضونــه دون الحد األدىن لألجور وال 

يتمتعون باملزايا الوظيفية التي يتمتع بها باقي املوظفن.
وشدد املوظفون عىل اتخاذ  كل اإلجراءات التنفيذية القانونية من أجل 
نيل حقوقهم املروعة يف الوظيفة بشــتى الســبل، التي تتمثل بتثبيت 
أكرث من 230 موظفا عىل بند العقد وتقديم املكافآت املختلفة أســوة 

مبوظفي الجامعة املثبتن.

"الترشيعي" يختتم دورة حول 
قانونية المحكمة الدستورية

غزة/ فلسطن:
باختتــام  التريعــي  املجلــس  يف  والتطويــر  التدريــب  دائــرة  احتفلــت 
دورة تدريبيــة بعنــوان: "قانونيــة املحكمــة الدســتورية وأثرهــا يف التريــع 

الفلسطيني"، بالتعاون مع كلية العودة الجامعية.
وحر الحفل رئيس اللجنة القانونية بالتريعي النائب محمد فرج الغول، 

ومدرب الدورة د. عاد أبو حرب املتخصص يف الشؤون الدستورية.
وأشــار مديــر دائــرة التدريــب عبــد اللــه أبــو لــويل، إىل أن الــدورة اســتمرت 
ثالثة أيام، بواقع 15 ساعة تدريبية، واستهدفت أعضاء الدائرة القانونية، 
واملستشــارين، ومقــرري اللجــان بالتريعــي، وركزت الدورة عىل املحكمة 
الدســتورية، وآليــات تشــكيلها، واختصاصاتها، والهيئــات املتعلقة بالرقابة 

عىل دستورية القوانن، وإجراءات الدعوة الدستورية والحكم فيها.

غزة/ فلسطن:
ضيــاء  املستشــار  العــام  النائــب  لــع  اطَّ
الديــن املدهــون عــىل التقريــر الســنوي 

للمعهد العايل للقضاء لعام 2020.
جــاء ذلــك يف أثنــاء اســتقبال املدهــون 
يف مكتبــه أمــس، عميــد املعهــد العــايل 
إذ  األرشم،  ســامي  املستشــار  للقضــاء 
ناقــش الطرفــان اســتمرارية تنميــة وتعزيز 
واالرتقــاء  القضائيــة،  الكــوادر  كفــاءة 
عــىل  قدرتهــا  ز  ُتعــزِّ التــي  باملعايــري 
ــز والجودة يف  الوفــاء باســتحقاقات التميُّ
بالحكــم  العدالــة، والنهــوض  إدارة قطــاع 
وصقــل  تطويــر  آليــات  وبحثــا  الرشــيد. 
القضائيــة،  الســلطة  أعضــاء  قــدرات 
ونقــل  املؤهلــة  الكفــاءات  واســتثار 
بريــة  مــوارد  ومتكــن  لبنــاء  خرباتهــا 
مؤهلــة باملهارات واملعارف والقدرات، 
التــي مــن شــأنها تطويــر العمــل واالرتقــاء 

باألداء القضايئ واملؤسيس.
وأطلع األرشم النائب العام عىل التقرير 

العــايل  املعهــد  إلنجــازات  الســنوي 
اإلنجــازات  أبــرز  يرصــد  الــذي  للقضــاء 
حققهــا  التــي  واملشــاريع  والــدورات 

املعهد العام املايض.
املعهــد،  بــدور  العــام  النائــب  وأشــاد 
العمــل  تجويــد  يف  املــي  إىل  داعًيــا 
وتحســن  الكفــاءات،  ورفــع  القضــايئ، 

األداء، وتطوير البيئة القضائية.
املدهــون  اســتقبل  ثانيــة،  جهــة  مــن 
املديــر العــام لجهــاز الرطــة العســكرية 
ومديــري  ســنينة،  أبــو  عمــر  العقيــد 
محمــد  املقــدم  الجهــاز:  يف  اإلدارات 
العســكري،  األمــن  مديــر  املشــهراوي 
الســجن  مديــر  الكــرتي  معتــز  واملقــدم 
املركــزي، واملقــدم منري البنا مدير إدارة 
أبــو ديــة مديــر  التحقيــق، والرائــد أحمــد 
مكتــب "مديــر الجهــاز"، وممثي أقســام 

وإدارات الجهاز.
إصــالح  لجــان  رئيــس  االجتــاع  وحــر 
رابطة علاء فلســطن د. ماهر الحويل، 

األمــوال املستشــار  نيابــة جرائــم  ومديــر 
مؤنــس حمــودة، ومديــر مكتــب النائــب 

العام جهاد الحويطي.
وأكــد املجتمعــون أهميــة دقــة وســالمة 
األصــول  ومراعــاة  القانونيــة  اإلجــراءات 
النــزالء،  واحتجــاز  توقيــف  يف  القانونيــة 
مــن  املطلوبــن  تأمــن  يف  والتعــاون 
منتســبي األجهــزة األمنيــة للنيابة العامة، 
القضائيــة  املؤسســات  هيبــة  وترســيخ 
والعدليــة، وفتــح قنــوات اتصــال دائــم مع 

النيابة لتعزيز سيادة القانون.
بسياســات  ســنينة  أبــو  وأشــاد 
وتعزيــز  املظــامل  لــرد  العامــة  النيابــة 
لتحقيــق  العامــة  والحريــات  الحقــوق 
العدالــة  وترســيخ  واالســتقرار  األمــن 
املجتمعية، مثمًنا دور النيابة يف تعزيز 
الثقافة القانونية للمؤسســات الحكومية 
التدخــالت يف  ونبــذ  األمنيــة،  واألجهــزة 
ســيادة  إىل  واالحتــكام  التحقيقــات، 

القانون.

استقبل المدير العام للرشطة العسكرية

لع عىل التقرير السنوي للمعهد العايل للقضاء النائب العام يطَّ

تطعيم أوىل جرعات لقاح كورونا للمواطنني يف غزة         ) تصوير / رمضان األغا (
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أمــام  مــروع  الســؤال  هــذا  االنتخابــات؟  لعرقلــة  مدخــًا  تكــون  هــل 
رئيــس  أصــدر  نعــم،  الحريــات.  بقضيــة  تتعلــق  التــي  الواقــع  معطيــات 
الســلطة مرســوًما يقــي بنــر الحريــات يف جميــع املجــاالت بحســب 
القانون الفلسطيني، ومبا مينع االعتقال عىل أسس سياسية أو حزبية. 
بــت بــه جميــع الفصائــل، والحريــات مطلــب للــكل  املرســوم جيــد، ورحَّ
الوطني، سواء بسبب االنتخابات املحتملة، أو بدون قضية االنتخابات. 
االنتخابات حق دستوري لكل املواطنني يف كل املحافظات، ويف كل 

البيئات والظروف. 
نعــم، ميكــن ملــن يريــد قــراءة املرســوم أن يقــول: إنــه دليــل عــىل غيــاب 
الحريــات قبلــه، ولذلــك صــدر املرســوم ملعالجــة هــذا الغيــاب. هــذه 
الحــارضة  الحالــة  بإيجابيــة  الحالــة املاضيــة، وتســترف  القــراءة تديــن 
واملستقبلية. وعادًة يف أجواء العمل الوحدوي نحن مضطرون أن نقفز 
عــن املــايض بآالمــه لنعيــش الحارض بإرشاقتــه املمكنة عىل قاعدة: "ال 

ترثيب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمني".
مرســوم الحريــات يجــدر أال يبــدأ العمــل فيــه مــن لحظــة صــدوره ومــا تاه 
يف الزمن والحدث فحسب، بل يجدر به أن يعالج قضايا املايض التي 
لت تناقًضــا مــع مضامــني املرســوم، وأن ُيطِلــق رساح مــن اعُتقــل  ســجَّ
عــىل خلفيــة سياســية أو حزبيــة. وهــذه املعالجــة يجــب أن تكــون يف 

محافظات الوطن جميعها.
مرســوم الحريــات يقتــي إتاحــة فرصــة جيــدة بضامن القانون للرتشــح، 
األمــور  وهــذه  املصاحبــة،  األنشــطة  ولجميــع  االنتخابيــة،  وللدعايــة 
خاصــًة  املحجوبــة،  اإللكرتونيــة  املواقــع  عــن  الحظــر  إلغــاء  تســتوجب 
التــي تحمــل رؤيــة حــامس أو تناقشــها. دون إلغــاء الحظــر عــن املواقــع 
املحجوبــة يفقــد املرســوم قيمتــه، )مصــادر حــامس تقــول: يوجــد نحــو 
مئــة موقــع محجــوب(، وكذلــك يجدر مبرســوم الحريــات أن يأذن بتوزيع 
صحيفة فلسطني يف الضفة الغربية، وبتوزيع صحيفة القدس والحياة 

يف غزة دون معوقات البتة.
رايــة  يرفــع  أن  للمواطــن  أن يســمح  بــه  يجــدر  الحريــات  تطبيــق مرســوم 
حامس الخرضاء يف املهرجان، أو عىل سيارته، أو عىل جدار بيته، ألن 

حظر هذه الشعارات يعني أننا أمام مرسوم ورقي، ال مرسوم عميل.
الحريــات ســواء يف الضفــة أو غــزة ليســت مرســوًما، وإمنــا هــي عمــل 
ــا دون خــوف مــن ماحقة أو  ــم بالقانــون، ميارســه املواطــن عمليًّ حــرٌّ منظَّ
مــن اعتقــال. الحريــات يقيســها التطبيــق العمــيل، ويقيســها امليــدان، 
ويقيســها رجــل الشــارع، ويراقبهــا نفًيــا وإيجاًبــا اإلعــام الحــّر، وال داعــَي 

ب الغطاس كام يقولون(. يف هذه القضية للمزايدات، )واملية تكذِّ
زالــت  ومــا  مطمئنــة،  غــر  تــزال  ال  الضفــة  يف  الحريــات  تطبيــق  أخبــار 
األجهزة األمنية تعبث مبا جاء يف املرسوم، وتعمل خاف مقتضياته، 
ومل تعالــج قضايــا املــايض بــروح العــدل واإلنصــاف. وبقــاء املفارقــة بني 

الورقي والعميل يف هذه القضية يهدد بفشل مروع االنتخابات.

مرسوم الحريات 
بين الورق والتطبيق

هذا ما يحدث لجسمك إذا 
تناولت الحالوة الطحينية

موسكو/ وكاالت:
مــن  صنــف  فهــي  القدميــة،  العصــور  منــذ  شــائعة  الطحينيــة  الحــاوة 

أصناف الحلويات الشعبية يف الدول العربية ويف بلدان أخرى.
تعــود أصــول الحــاوة الرقيــة أو الحلــوى الشــامية إىل إيــران، فمــن 
هنــاك، انتــرت وصفــة تحضرهــا يف جميع أنحــاء العامل، وأصبحت 
مــن  مســاميتها  واختلفــت  الشــام،  وبــاد  والهنــد  تركيــا  يف  شــائعة 
بــاد إىل أخــرى، كــام أنهــا أصبحــت موجــودة أيضــا يف روســيا بكــرثة 
ويســمونها "خالفــا"، وفقــا ملــا نقلتــه صحيفــة "نيفســي نوفوســتي" 

الروسية.
وقالت رئيســة قســم املركز الصحي يف مدينة سارانســك يف روســيا، 
عــىل  تحتــوي  الطحينيــة  الحــاوة  تيموشــكينا":"إن  "إيلينــا  الدكتــورة 
فيتامينات مهمة جدا للجسم وهي "A و E و B"، كام أنها تؤثر عىل 

حالة األظافر والجلد والشعر". 
وأضافــت "تيموشــينكا": "كــام أنهــا تحتــوي عــىل فيتامــني "D" الــذي 

يقوي العضات والجهاز الهيكيل".
ألنهــا  الطحينيــة  الحــاوة  بتنــاول  الرياضيــني  "تيموشــينكا"  وأوصــت 

تساعد يف الحفاظ عىل الشباب والصحة والجامل. 
عــىل  الطحينيــة  الحــاوة  تحتــوي  الحلــو،  مذاقهــا  إىل  باإلضافــة 
فيتامينــات مهمــة لجســم اإلنســان، فزيــت السمســم الــذي تتكــون منــه 
الطحينــة يحتــوي عــىل 20 % بروتينــات عاليــة الجــودة، و50 % دهون 

غر ضارة وكالسيوم وحديد وفيتامينات ب1 و ب2 وفيتامني د. 
كــام يعتقــد العديــد مــن الباحثــني أن الحــاوة الطحينيــة تجــدد شــباب 
الجســم، حيــث يســاعد االســتهاك املنتظــم لهــا يف التغلــب عــىل 

القلق واألرق.

برلني/ وكاالت:
وجــدت دراســة جديــدة أجرتهــا وكالــة ناســا وعلامء 
مركــز الفضــاء األملــاين، أن بعض امليكروبات عىل 
األرض ميكن أن تعيش مؤقًتا عىل سطح املريخ.

الدقيقــة  الحيــة  الكائنــات  قــدرة  الباحثــون  واختــر 
إطاقهــا  خــال  مــن  املريــخ  ظــروف  تحمــل  عــىل 
تشــبه  ألنهــا  لــأرض،  "السرتاتوســفر"  طبقــة  يف 

الظروف الرئيسية عىل الكوكب األحمر.
إن  "فورنتــرز  يف  العمــل،  هــذا  وُنــر 
ميكروبيولوجــي"، وهــو ميهد الطريــق لفهم تهديد 
امليكروبــات لبعثــات الفضــاء، ولفــرص اســتقالها 

عن األرض والتوغل يف بيئات كوكبية أخرى.
املؤلــف  كورتيســاو"،  فيليبــا  "مارتــا  وتقــول 
يف  األملــاين،  الفضــاء  مركــز  مــن  للدراســة،  األول 
"لقــد  للدوريــة:  اإللكــرتوين  املوقــع  نــره  تقريــر 
اخترنــا بنجــاح طريقــة جديــدة لتعريــض البكتريــا 
باســتخدام  باملريــخ  شــبيهة  لظــروف  والفطريــات 
منطــاد علمــي لنقــل معداتنــا التجريبيــة إىل طبقــة 

السرتاتوسفر عىل األرض".
وتضيف: "وجدنا أن بعض امليكروبات، وال ســيام 
جراثيم فطر العفن األسود، متكنت من النجاة من 
الرحلة، حتى عند تعرضها ألشعة فوق البنفسجية 

العالية جًدا".
ويعــد فهــم تحمــل امليكروبــات للســفر إىل الفضاء 
عنــد  املســتقبلية،  البعثــات  لنجــاح  حيوًيــا  أمــًرا 
البحث عن حياة خارج األرض، ونحتاج إىل التأكد 
من أن أي يشء نكتشفه مل ينتقل معنا من األرض 
فقط. وتقول "كاتارينا ســيمز" ، الباحثة املشــاركة 
بالدراســة: "مــن خــال املهــامت املأهولــة طويلــة 
املــدى إىل املريــخ، نحتــاج إىل معرفــة كيفيــة بقــاء 
عــىل  بالبــر  املرتبطــة  الدقيقــة  الحيــة  الكائنــات 
الكوكــب األحمــر، حيــث قــد يشــكل بعضهــا خطــًرا 

عىل صحة رواد الفضاء".

وتوضــح: "باإلضافــة إىل مــا ســبق، ميكــن أن تكــون 
الستكشــاف  بثمــن  تقــدر  ال  امليكروبــات  بعــض 
املــواد  إنتــاج  يف  تســاعدنا  أن  ميكــن  الفضــاء، 
عــن  مســتقل  بشــكل  املــواد  وإمــدادات  الغذائيــة 
األرض، والتي ستكون رضورية عندما نكون بعيًدا 

عن الوطن".
الخصائــص  مــن  العديــد  عــىل  العثــور  ميكــن  وال 
تكرارهــا  أو  املريــخ  ســطح  عــىل  للبيئــة  الرئيســية 
بســهولة عىل ســطح كوكبنا، ومع ذلك، فوق طبقة 
األوزون يف السرتاتوســفر األوســط لــأرض، فــإن 

الظروف متشابهة بشكل ملحوظ.
ويوضــح كورتيســاو: "لقــد أطلقنــا امليكروبــات يف 
أطلــق عليهــا  السرتاتوســفر داخــل حمولــة  طبقــة 
صنــدوق املريــخ )MARSBOx( بهــدف تعريــض 

امليكروبات ألجواء كوكب املريخ".
حيــث  العينــات،  مــن  نوعــني  الصنــدوق  وحمــل 
كانت األوىل يف قاعه مع غاف إضايف لحاميتها 
من اإلشعاع، وتسمح تلك العينة للباحثني بفصل 
تأثــرات اإلشــعاع عن الظــروف املخترية األخرى، 

كالجفاف وتقلب درجات الحرارة أثناء الرحلة.
حاميــة  دون  فرتكــت  األخــرى،  العينــات  أمــا 
األشــعة  مســتويات  مــن  ضعــف  أللــف  وتعرضــت 
حــروق  ُتســبب  أن  مُيكــن  التــي  البنفســجية  فــوق 

الشمس عىل برتنا.
وتوضــح ســيمز "عــىل الرغــم مــن عــدم نجــاة جميــع 
تــم  نوًعــا  هنــاك  أن  إال   ، الرحلــة  مــن  امليكروبــات 
اكتشــافه ســابًقا يف محطــة الفضــاء الدوليــة ، وهــو 
ميكــن   ،  Aspergillus niger(( األســود  العفــن 

إحياءه بعد عودته إىل الوطن".
الكائنــات  أن  يف  الدراســة  هــذه  أهميــة  وتكمــن 
الحية الدقيقة مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بنا؛ أجسادنا، 
طعامنا، بيئتنا، لذلك من املســتحيل اســتبعادها 

من السفر إىل الفضاء.

أسرتايل ينجح يف صنع 
قدم صناعية لحيوان كواال   

كانرا/ وكاالت:
أصبــح بإمــكان حيــوان الكــواال »تريامــف«، املولــود بقــدم واحــدة، القفــز 
والجري منذ تركيب قدم صناعية له صنعها طبيب أسنان يف املنطقة.

الكــواال  أنقــذت  إنهــا  كريســتيان"  "مــاريل  البيطريــة  املمرضــة  وقالــت 
الصغــر يف شــامل واليــة نيــو ســاوث ويلــز بأســرتاليا عــام 2017 بعــد أن 
عــرثت عليــه بجــوار أمــه وهــي يف النــزع األخــر، ومل يكــن لــه ســوى ثــاث 

أقدام وعظمة بارزة يف مكان القدم الرابعة.
وأضافــت يف معــرض تفســر كيــف أصبــح تريامــف حيوانــًا مكتمــًا متامــًا 
مبجــرد تركيــب القــدم الصناعيــة لــه: »مــا إن ركبــت لــه هذا )النعــل( وقفز 
قفزتــه الصغــرة تلــك، حتــى انطلــق يجــري ويقفــز. لقــد ســالت دموعــي 

بالفعل«، وتابعت: »هذا أفضل يشء حدث عىل اإلطاق«.
وكانــت املمرضــة قــد أصبحــت أبــرز القامئــني عىل رعايــة »تريامف« يف 
مركز أصدقاء الكواال يف ليزمور جنويب برزبني، ويف الوقت نفسه ظلت 

تبحث عن حل للعيب الخلقي الذي كان يعاين منه.
وحاولــت رشكــة أمريكيــة متخصصــة يف األطــراف الصناعيــة للحيوانــات 

صنع قدم له، لكنها مل تنجح بعد عدة محاوالت.
وأخرًا وجدت املمرضة الحل عند جون دوملان طبيب تركيبات األسنان 
الذي سمع مبحنة تريامف وتطوع لحلها، ويعمل الطبيب عىل تحسني 

تصميمه، لكنه قال إن الكواال »يبدو مرتاحًا جدًا« بالقدم الصناعية.

تسعينية تقطع 10 كم مشًيا 
عىل الثلج لتلقي لقاح كورونا

واشنطن/ وكاالت:
اضطرت امرأة أمريكية عمرها 90 عاما إىل امليش مسافة 10 كيلومرتات 
لفــروس  اللقــاح املضــاد  مــن  للحصــول عــىل جرعتهــا األوىل  الثلــج  عــىل 
كورونا. وقالت املرأة التي تدعى فران جولدمان، إنها سعت لوقت طويل 
جدا للحصول عىل موعد لتلقي اللقاح، وفقا ملا أوردته وكالة "أسوشيتد 
بــرس". وأضافــت: "كنــت أتصــل بالهيئــات الصحيــة كل صبــاح وكل مســاء 
للحصــول عــىل موعــد يف أي مــكان.. وقــد حصلــت أخــرا عــىل موعــد ، 
لكنني فوجئت بعاصفة شتوية قوية تهب عىل املنطقة، وتغطي الشوارع 
بالثلــوج". وعــىل الرغــم مــن ذلــك، أرصت جولدمــان عــىل الحصــول عــىل 
اللقــاح الــذي انتظرتــه طويــا، فقــررت الســر مســافة 10 كيلومــرتات ذهابــا 
وإيابــا لتلقيــه. وأشــارت إىل أنهــا كانــت ترتــدي بنطــاال مــن الصــوف وقميصا 
قصــر األكــامم حتــى تتمكــن املمرضــة مــن الوصــول إىل ذراعهــا بســهولة، 
للثلــج،  حــذاء مخصصــا  ارتــدت  كــام  وســرتة،  فوقــه معطفــا  ارتــدت  لكنهــا 

واستندت إىل عصاها لتتمكن من السر يف الشوارع الثلجية.
وقالــت: "مل يكــن األمــر ســها، لقــد كان تحديــا كبــرا"، مشــرة إىل أنهــا 

تأخرت عىل موعدها 5 دقائق فقط.

"غوغل" تفصل ثاين باحثة يف قسم 
أخالقيات الذكاء االصطناعي

واشنطن/ وكاالت:
فصلــت رشكــة "غوغــل" األمريكيــة، ثــاين باحثــة لديها يف قســم أخاقيات 

الذكاء االصطناعي، بعد إجراء تحقيق معها.
طــردت رشكــة "غوغــل"، مارغريــت ميتشــل، القائــدة املشــاركة يف فريــق 
أخاقيــات الــذكاء االصطناعــي بعدمــا اســتخدمت نصــا آليــا للبحــث يف 
رســائل الريــد اإللكــرتوين الخاصــة بهــا مــن أجــل العثــور عــىل دليــل عــىل 

التمييز ضد زميلتها يف العمل، "تيمنيت جيرو".
تــأيت إقالــة "مارغريــت ميتشــل" بعــد يــوم واحــد مــن إعــان "غوغــل" عــن 
األخــاق  عــىل  تعمــل  التــي  االصطناعــي،  الــذكاء  لفــرق  تنظيمهــا  إعــادة 

واإلنصاف.
املؤسســة  يف  الرئيــس  نائــب  ُعــني  فقــد  لـ"غوغــل"  مدونــة  وبحســب 
الــذكاء  مبجــال  جديــد  منصــب  يف  كــرواك"،  "ماريــان  الهندســية، 

االصطناعي املسؤول، ضمن قسم أبحاث "غوغل".
 2016 عــام  يف  "غوغــل"  يف  بالعمــل  ميتشــيل"  "مارغريــت  والتحقــت 
الــذكاء  فريــق  إنشــاء  يف  ســاعدت  عامــني  وبعــد  أوىل،  أبحــاث  كعاملــة 
االصطناعــي األخاقــي جنبــا إىل جنــب مــع "تيمنيــت جيــرو"، وهي باحثة 

مشهورة معروفة بعملها عىل التحيز يف تقنية التعرف عىل الوجه.
وقالــت "غوغــل" عــن فصــل "مارغريــت ميتشــيل" يف ترصيحــات ملوقــع 
"اكســيوس" إنه "بعد إجراء مراجعة لســلوكها، تأكدنا من وجود انتهاكات 
متعــددة مــن جانبهــا ملدونــة قواعــد الســلوك لدينــا، فضــا عــن سياســات 
الحساســة  الرسيــة  املســتندات  رسقــة  تضمنــت  والتــي  لدينــا،  األمــان 

لأعامل والبيانات الخاصة للموظفني اآلخرين".

ميكروبات "سوبر" تتحمل ظروف 
المريخ.. اكتشاف مذهل

دراسة: مرشوب شائع 
مسؤول عن 26 % 
من وفيات أطفال 

المدارس يف بريطانيا
لندن/ وكاالت:

رشيحــة  عــىل  أجريــت  حديثــة  دراســة  نتائــج  أكــدت 
بعــض  عاقــة  الريطانيــني  املواطنــني  مــن  واســعة 
األطعمــة بحــدوث الوفيــات لــدى الكثريــن، خصوصــا 

لدى رشيحة األطفال يف سن الدراسة.
للقلــب  الوطنــي  املعهــد  أجراهــا  دراســة  توصلــت 
والرئة يف "إمريال كوليدج" بلندن إىل أن الحساسية 
مــن حليــب البقــر هــي الســبب األكــرث شــيوعا لــردود 
الفعــل التحسســية القاتلــة لــدى األطفــال وهــي تؤثــر 
أن  الدراســة  وبينــت  البالغــني.  عــىل  متزايــد  بشــكل 
نســبة %26 مــن وفيــات األطفــال يف ســن املدرســة 
كانت بسبب حدوث تحسس غذايئ ناتج عن تناول 

حليب البقر.
إىل  الدخــول  حــاالت  أن  إىل  األبحــاث  توصلــت   
املستشــفى بســبب الحساســية الغذائيــة الشــديدة 
عاًمــا  العريــن  خــال  مــرات  ثــاث  تضاعفــت  قــد 
املاضيــة، لكــن عــدد الوفيــات قــد تراجــع باملجمــل، 

بحسب صحيفة "دييل ميل" الريطانية.
رصــدت   "BMJ" دوريــة  يف  نــرت  التــي  الدراســة 
بيانــات األشــخاص الذيــن دخلــوا املستشــفيات يف 
بريطانيــا عــىل مــدى 20 عامــا، منــذ 1998 حتــى عام 
2018. وخــال هــذه الفــرتة، دخل حوايل 101891 

شــخًصا إىل املستشــفيات يف جميــع أنحــاء بريطانيــا 
بــني  مــن  الشــديدة،  الحساســية  تفاعــات  بســبب 

هؤالء، كان 30700 بسبب الحساسية الغذائية.
ووجــد الباحثــون أن أكــر زيــادة للحساســية الغذائيــة 
رصــدت لــدى األطفــال دون ســن 15 عاًمــا، وأن 152 
حالــة وفــاة ُتعــزى إىل رد فعــل تحســي شــديد ناتــج 
انخفضــت مبــرور  الوفيــات  نســبة  لكــن  الطعــام،  عــن 

الوقت من 0.7 ٪ إىل 0.19 ٪.


