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تعزية
مبزيـــــد من الحـــــزن واألســـــى تشـــــاطر أســـرة شـــركة االتصاالت الخلويـــة الفلسطينية 

جوال/ الزميل محمد محمد سليم الرشيف األحزان بوفاة والده املغفور له 
الحاج/ محمد سليم طه الشريف )أبو رائد(

ســائلني املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد الفقيــد بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناته 
ويلهم أهله وذويه الصرب وحسن العزاء

إنا لله وإنا إليه راجعون

تعزية
مبزيـــــد من الحـــــزن واألســـــى تشـــــاطر أســـرة شـــركة االتصاالت الخلويـــة الفلسطينية 

جوال/ الزميل أحمد يارس صبحي الجاروشة األحزان بوفاة ابنته املغفور لها 
الطفلة/ تيا أحمد ياسر الجاروشة

سائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته 
ويلهم أهلها وذويها الصرب وحسن العزاء

إنا لله وإنا إليه راجعون
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قوات االحتالل تهدم منزاًل يف حي العيسوية بذريعة البناء دون ترخيص أمس       )أ ف ب(

615 حالة تعاٍف

10 وفيات و1,334 إصابة جديدة 
بـ"كورونا" يف غزة والضفة

غزة-رام الله/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية، أمــس، تســجيل 10 وفيــات و1,334 إصابــة 
جديــدة بفــروس "كورونــا"، إضافــة إىل 615 حالــة تعــاٍف، يف قطــاع غــزة والضفــة 
لت وزارة الصحــة يف غــزة حالَتــْي وفــاة و62 إصابــة بـ"كورونــا"،  الغربيــة. فقــد ســجَّ
ــا. وأفــادت الــوزارة يف  إضافــة إىل 85 حالــة تعــاٍف، بعــد إجــراء 719 فحًصــا مخربيًّ

التقريــر الوبــايئ، أمــس، بــأن إجــايل اإلصابــات بالفــروس منــذ تفــي 
الوبــاء يف مــارس املــايض بلــغ 54،460، منهــا 1,904 حــاالت نشــطة، 

حامس والجهاد: 
سياسة االحتالل 

ستفشل يف تفريغ 
القدس من أهلها

القدس املحتلة/ فلسطني: 
قالــت حركتــا حاس والجهاد اإلســالمي: 
اإلرسائيــي  االحتــالل  هــدم  سياســة  إن 
منــازَل مدينــة القــدس املحتلــة ستفشــل 

أهلهــا  مــن  املدينــة  تفريــغ  يف 
ت  وعــدَّ األصليــني.  وســكانها 

رام الله/ فلسطني:
حــذرت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس ومركــز حايــة لحقــوق اإلنســان مــن محــاوالت 
االحتــالل اإلرسائيــي إفشــال العمليــة االنتخابيــة املزمــع إجراؤهــا العــام الجــاري، مطالبني 
املجتمع الدويل بالقيام بدوره الرقايب ملنع حدوث ذلك. وقال القيادي يف حركة حاس 
عبــد الرحمــن شــديد، تعقيًبــا عــى اعتقال االحتالل عــدًدا من املواطنني بينهم القياديان 
بحــق  االعتقــاالت  االحتــالل حملــة  إن مواصلــة  أمــس:  الحنبــي  الشــنار وعمــر  مصطفــى 

مخططات 
استيطانية بشارع 

الشهداء يف 
الخليل ُتضيِّق الخناق 

عىل املواطنني

استهجنت رسالتها إلى واشنطن
فصائل ترفض عدم اعرتاف السلطة 

كها بأرايض  باملقاومة وتؤكد متسُّ
فلسطني التاريخية 

غزة/ فلسطني:
استهجنت فصائل فلسطينية أمس، ما جاء يف رسالة السلطة الفلسطينية إىل 
اإلدارة األمريكية، بشــأن اقتصار فلســطني عى األرايض املحتلة عام 1967م، 
اإلرسائيــي.  االحتــالل  مبقاومــة  الفلســطيني  الشــعب  بحــق  االعــراف  وعــدم 

"املقاومــة  وحركتــا  فلســطني،  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  وأكــدت 
الشــعبية" و"األحــرار"، يف بيانــات منفصلــة أنــه "ال يحــق ألحــد التفريط 

مصطفى الشنار.. 
القيادي املغيَّب 

يف سجون 
االحتالل والسلطة

نابلس/ "خاص فلسطني": 
مل تعهــد عائلــة الشــنار يف مدينــة 
طيلــة  واالســتقرار  الهــدوء  نابلــس 
أفرادهــا  فجــلُّ  طويلــة،  عقــود 
املســتمرة،  لالعتقــاالت  تعرضــوا 

ســواء مــن قــوات االحتــالل 
اإلرسائيــي أو أجهــزة أمــن 

غزة/ يحيى اليعقويب:
أكــد عضــو املكتــب الســيايس لحركــة املقاومــة اإلســالمية حاس، ســهيل الهندي، 
أن الخيــار األنســب لحــاس أن تشــارك بقامئــة وطنيــة مشــركة موحــدة مــن كل 
قطــاع  يف  األزرق  بالــزي  الرشطــة  أن  عــى  مشــدًدا  الفلســطينية،  الفصائــل 
غــزة والضفــة الغربيــة هــي مــن ســترشف عــى االنتخابــات خــارج صناديــق 

"مرسوم الحريات".. هل 
يوِقف االعتقاالت السياسية 

وتكميم األفواه يف الضفة؟ 
غزة-رام الله/ محمد أبو شحمة:

رغــم إصــدار رئيــس الســلطة محمــود عباس، الســبت املايض، مرســوًما 
ا بشــأن "تعزيــز الحريــات" تواِصل األجهزة األمنيــة بالضفة الغربية  رئاســيًّ

االعتقاالت وتكميم األفواه عى خلفية االنتاء السيايس.
وتواِصــل الســلطة اعتقــال نشــطاء عــى خلفيــة الــرأي والتعبــر، وعرقلــة 

اعتصام أهايل األرسى أمام مقر الصليب األحمر يف غزة أمس       )تصوير/ محمود أبو حصرة(

معاناة مضاعفة 
لألرسى نتيجة 
قطع السلطة 

رواتبهم
غزة/ جال غيث:

خــالل  عويضــة،  جــواد  يقــف 
مشــاركته يف االعتصام األســبوعي 
الــذي  غــزة،  قطــاع  أرسى  ألهــايل 
يقــام كل يــوم اثنــني  أســبوعًيا يف 
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  مقــر 
األحمــر مبدينــة غزة، حائًرا ليســأل: 

غزة/ أدهم الرشيف:
واصــل أهــايل الشــهداء والجرحــى املقطوعة رواتبهم 
الفلســطينية  الســلطة  ملطالبــة  أمــس،  فعالياتهــم، 
بــرف مخصصاتهــم املاليــة، املكفولــة وفــق قوانــني 
األســايس.  الفلســطيني  والقانــون  التحريــر  منظمــة 

فعاليــة  يف  والجرحــى  الشــهداء  أهــايل  وشــارك 
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  مقــر  أمــام  احتجاجيــة 
األحمــر بغــزة، رفــع فيهــا املشــاركون الفتــات مكتوًبــا 

"رواتبنــا  أبرزهــا:  غاضبــة  شــعارات  عليهــا 
نحــن الجرحــى واألرسى وأبنــاء الشــهداء حــق 

عبد الهادي: فلسطينيو الخارج 
ينتظرون انتخابات املجلس 

الوطني وإصالح املنظمة
بروت/ فلسطني:

قــال ممثــل حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس يف لبنــان د.أحمــد 
بانتخابــات  معنيــني  ليســوا  الخــارج  فلســطينيي  إن  الهــادي:  عبــد 
السلطة الفلسطينية الترشيعية والرئاسية، وإن األهم بالنسبة لهم 
إصالح منظمة التحرير واالنتخابات املتعلقة بها وإنشاء املجلس 

النارصة-غزة/ أدهم الرشيف:
هــم للشــيخ رائــد صــالح  مل تكتــِف ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي بتلفيــق التُّ
عــى  أشــهر  منــذ  تــر  بــل  اإلرسائيــي،  االحتــالل  ســجون  يف  بــه  والــزج 

فصلــه داخــل زنزانــة عــزل انفــرادي، محاولــة بذلــك كــر إرادتــه 
والنيــل مــن عزميتــه بعــد ســنوات طويلــة مــن عمــره قضاهــا 

املســجد  القبلتــني  أوىل  عــن  الدفــاع  يف 
األقــى املبــارك. ويف هــذا الصدد، كشــف 
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"الشرطة بالزي األزرق في غزة والضفة ستشرف على االنتخابات"
الهندي لـ"فلسطني": خيار حامس األنسب 

أن تشارك بقامئة مشرتكة مع كل الفصائل

منذ اعتقاله في أغسطس 2020
يف زنازين العزل.. شيخ األقىص رائد 

صالح وحيد يف مواجهة االحتالل

15 4
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مطالبات للمجتمع الدولي بالقيام بدوره الرقابي
تحذيرات من محاوالت 

االحتالل إفشال االنتخابات 
بشنِّ اعتقاالت يف الضفة

بدأت في اعتماد الصحفيين والمراقبين
ح »للترشيعي« لجنة االنتخابات ُتقر إجراءات الرتشُّ

بعد مرسوم 
"الحريات العامة".. 

املعلمون 
املفصولون 

يطالبون بإنصافهم

وقايئ نابلس 
يعتدي عىل جريٍح 

َدَعَم مبنشور 
عىل "فيسبوك" 
األسري الربغويث

د  نقابة األطباء ُتهدِّ
باإلرضاب يف 

مشايف الضفة 
واتحاد املهن 

الصحية يساندها
التفاصيل 2ــــ6

أهايل الشهداء والجرحى يواصلون فعالياتهم 
ملطالبة السلطة برصف مخصصاتهم

وقفة إسناد 
بغزة لدعم 

األرسى 
املرىض يف 

سجون االحتالل

6

6

محافظات/ محمد األيوبي:
هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس، بنايًة سكنية، ومنشأَتْين تجاريَتْين 
فــي مدينــة القــدس المحتلــة، ومنــزاًل قيد اإلنشــاء جنوب شــرق بيــت لحم، 
وأزالت -للمرة الســابعة- قرية "َحْمصة" في منطقة األغوار شــمالي الضفة 
الغربية، في حين واصل مســتوطنون اقتحاماتهم للمســجد األقصى، وسط 
حمايــة أمنيــة مشــددة.  وقال فادي عليــان صاحب إحدى الشــقق: إن بلدية 
االحتــالل بالقــدس المحتلة أبلغته أول من أمس نّيَتها هدم بناية مســاحتها 
حوالــي 370 متــًرا مربًعا وتضم 4 شــقق ســكنية له ولشــقيقيه مراد وأمجد 

ووالدهم، ويقطن فيها 17 فرًدا منهم 12 طفاًل، ومشيدة منذ 10 أعوام.

اعتقال 19 مواطًنا بالضفة ومستوطنون يقتحمون األقصى
االحتالل يهدم بناية سكنية ومنشآت 

يف القدس وبيت لحم

بناه ِبِشق األنفس ولم يسدد ديونه 
االحتالل ُيعاقب حارس األقىص "عليان" 

بهدم منزله  وترشيد عائلته 
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تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن متديــد موعــد تســليم وفتــح 
مظاريف العطاءات أعاله حسب املواعيد التالية:

أوًل: عطاء رقم )2021/10( توريد كوابل وأسالك كهربائية
- متديــد موعــد تســليم العطــاءات ابتــداء مــن صبــاح يــوم الخميــس املوافــق 

2021/03/04 وحتى الساعـة 01:30 ظهًرا من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف يوم الحد املوافق 2021/03/07 الساعة 10 صباًحا.
ثانًيا: عطاء رقم )2021/11( توريد محولت كهربائية 630KVA خارجي:

- متديــد موعــد تســليم العطــاءات ابتــداء مــن صبــاح يــوم الخميــس املوافــق 
2021/03/04 وحتى الساعـة 01:30 ظهًرا من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف يوم األحد املوافق 2021/03/07 الساعة 11 صباًحا.
ثالًثا: عطاء رقم )2021/12( توريد ملحقات تركيب:

املوافــق  األربعــاء  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2021/03/10 وحتى الساعـة 01:30 ظهًرا من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف يوم األحد املوافق 2021/03/14 الساعة 10 صباًحا.
للتواصل مع دائرة املشرتيات:

.Pur.gedco@Gmail.com :بريد إلكرتوين •
• موبايل رقم: 0599300112, 0599498293

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن موعد تسليم وفتح المظاريف الخاصة 

بالعطاءات رقم )2021/12+11+10(
الخاصة بتوريد كوابل وأســالك + توريد 

محوالت كهربائية + ملحقات تركيب

 PQ No .-( NECC-SCI-Shefa Fund-003- 2021( عرض سعر رقم
الخاص باستدراج أسعار لتوريد مستلزمات ومستهلكات طبية

للمراكز الصحية التابعة لجمعية اتحاد الكنائس بغزة
MIYCAHN( ( مرشوع: تحسني صحة وتغذية األم والرضع وصغار األطفال واملراهقني

تنفيذ: مجلس كنائس الرشق األوسط )NECC(، بالرشاكة مع: إنقاذ الطفل وبتمويل من: مؤسسة صندوق الشفاء
تعلــن إدارة جمعيــة اتحــاد الكنائــس بغــزة عــن طــرح عطــاء لتوريــد مســتلزمات ومســتهلكات طبيــة للمراكــز الصحيــة التابعة 
لهــا يف كل مــن عيــادة ) الشــجاعية – الــدرج – و خربــة العــدس يف رفــح( ، فعــى الراغبــني بالشــرتاك يف هــذا العطــاء ، 
للحصول عى وثائق العطاء، التوجه إىل مكتب الجمعية الكائن يف غزة الرمال شارع سعيد العاص لرشاء العطاء، وذلك 
اعتبــارًا مــن يــوم الثالثــاء املوافــق 2021/2/23 ولغايــة يــوم الخميســاملوافق 2021/2/25، مــع العلــم بــأن قيمــة رســوم 
رشاء العطاء مائتي شيكل فقط )200 شيكل( غري مسرتدة ، وعى من يرسو عليه العطاء تسديد قيمة إعالن الجريدة.

بالشروط التالية:
• تعد دعوة العطاء جزء ل يتجزأ من وثائق العطاء.

• أن تكون املنشأة مرخصة والصنف املنتج مرخصًا.
• األسعار بالشيكل غري شاملة قيمة الرضيبة املضافة.

• يجب عى املتقدم تعبئة عروض األســعار عى نفس النموذج املســتلم من إدارة الجمعية مع كتابة الســم التجاري 
للصنف عى أن يكون نفس مواصفات الصنف املطلوب يف الكشف وكذلك تسجيل اسم الرشكة املصنعة.

• ويجب أن ترفق شــهادة تســجيل الرشكة وشــهادة عضوية الغرفة التجارية ، و كذلك يجب عى املورد أن يوضح يف 
عطائه الكميات املتوفرة لديه من األصناف املطلوبة واملدة التي يحتاجها للتوريد يف حال عدم توفر بعض األصناف.

• يحق للجمعية زيادة أو تخفيض الكميات املطلوبة مبا ل يزيد عن %25 من اجاميل قيمة العقد الخاص باملورد.
• يحق للجمعية تنفيذ العطاء بشكل جزيئ أو كيل، مع العلم بأن الجمعية غري ملزمة بالرتسية عى أقل األسعار دون إبداء األسباب.

• يتــم تحديــد الفــرتة الزمنيــة لتوريــد املطلوبــة إلدارة الجمعيــة يف مدينــة غــزة يف مــدة أقصاهــا 45يــوم مــن اســتالم أمــر 
التوريــد عــى أن يرفــق معهــا شــهادات الضامنــة وتاريــخ انتهــاء الصالحيــة حيــث ل تقــل مــدة تاريــخ انتهــاء الصالحيــة عــن 

عامني ، وإذا تطلب التوريد فرتة زمنية أكرب من ذلك فيجب عى املورد تحديدها .
• عى املورد ختم وتوقيع كل ورقة من أوراق العطاء.

• يجــب عــى املــورد إصــدار فاتــورة عــري شــاملة الرضيبــة وشــهادة خصم منبع وتســدد الفواتري خــالل 30 يوم من تاريخ 
توريد آخر صنف إلدارة الجمعية بعد مطابقتها لرشوط ومواصفات العطاء.

• آخر موعد لرشاء العطاء هو يوم الخميس املوافق 2021/1/25،  الساعة 1ظهرًا.
• آخر موعد لتقديم العروض هو يوم الثنني 2021/3/1 الساعة 12:ظهرًا
• سيتم فتح العطاء يوم األربعاء 2021/3/3 الساعة الحادية عرشة صباحُا.

• يرفــق مــع العطــاء كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي صالــح ملــدة ســت شــهور بقيمــة 5 % مــن قيمة العطــاء، ول تقبل األموال 
النقديــة أو الشــيكات الشــخصية ،وعــى مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 10 % ، ولــن ينظــر 

للعطاء الذي ل يشتمل عى كفالة بنكية أو شيك بني.
• مع العلم بأن أوقات الدوام للجمعية من الساعة 7:30 صباحًا وحتى 13:45 بعد الظهر ما عدا األحد 

إدارة مجلس كنائس الرشق األوسط  بغـــــــــــــزة
ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة مجلس كنائس الرشق األوسط – غزة عى العنوان التايل:

غزة – الرمال ش. سعيد العاص املتفرع من شارع الوحدة هاتف  2860146-2822595 جوال  0594503088

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
تناقلتــه وســائل اإلعــالم  مــؤمل  يف مشــهد 
منــزًل  الحتــالل  جرافــات  هدمــت  أمــس، 
الشــامل  يف  الواقعــة  العيســوية  بقريــة 
الرشقــي مــن القــدس املحتلــة، يف عقوبــة 
حارســا  أبنائهــا  أحــد  عمــل  عــى  لســاكنيه 
الدائــم  وتصديــه  األقــى،  للمســجد 
مــن  كان  فــام  املســتوطنني،  لقتحامــات 
الحتــالل إل أن ابتــزه وذويــه بــني عملــه يف 

"األقى" أو هدم بيته.
املقــديس  منــزل  الحتــالل  جيــش  وهــدم 
فــادي  األقــى  املســجد  يف  الحــارس 
يف  فــردًا  عــرش  بســبعة  لُيلقــي  عليــان، 

العراء.
وبصــوت متقطــع أجــاب فــادي عليــان )34 
عامــًا( عــن ســؤال "فلســطني" بشــأن ســبب 
هدم الحتالل للمنزل: "السبب سيايس، 
وهو عميل حارًســا للمســجد األقى، وأنا 

أعمل هناك منذ سبع سنوات".
املنطقــة  ضمــن  عليــان  منــزل  ويقــع 
بالبنــاء فيهــا وفقــًا للمخططــات  املســموح 
يف  عملــه  لكــن  اإلرسائيليــة،  الهيكليــة 
"األقــى" أزعــج ســلطات الحتــالل كثــريًا 
يــرتك  إذا مل  بهــدم املنــزل  مــرارًا  فهددتــه 

الحراسة.
واملنزل املكون من أربع شقق بنته العائلة 
قبــل قرابــة اثنــي عــرش عاًمــا بعــد ســنوات 

مســتأجر،  منــزل  يف  الســكن  مــن  طويلــة 
وُيؤوي والديه وأشقاءه.

ويقول عليان: "يسكن املنزل 17 شخًصا، 
ومنذ ثالثة أشــهر ازدادت وترية تهديدات 
الحتــالل يل بــرتك العمل أو هدم املنزل، 
وقــد لجأنــا للمحاكــم اإلرسائيلية ولكن دون 

فائدة".
أبعــدت ســلطات الحتــالل يف  أن  وســبق 
العام املايض الحارس عليان عن األقى 
اعتقالــه  بعــد  وذلــك  أشــهر،  ســتة  مــدة 
عــى ترصفــات  اعرتاضــه  بســبب  ألســبوع 
الطــالب اليهــود "غــري الالئقــة" يف باحــات 
املســجد لتكــون املــرة الثالثــة التــي يبعــد 
فيهــا عــن املســجد بحصيلــة إبعــاد قاربــت 
مــرات  عــدة  اعتقــل  حــني  يف  العامــني، 
وقىض يف سجون الحتالل أربع سنوات.

الحديــث  إكــامل  عليــان  يســتطع  ومل 
حيــث  حولــه،  األوضــاع  صعوبــة  بســبب 
الحتــالل  جيــش  بــني  مواجهــات  وقعــت 

واملواطنني املقدسيني.
وأفــاد ابــن خالتــه وجــاره محمــد عــوض بــأن 
عائلــة عليــان أصبحــت بــال مــأوى وتعيــش 
يف العراء بعد هدم منزلها، قائاًل: "حسبي 
الله ونعم الوكيل، لقد بنوا البيت بصعوبة 
بســبب إجــراءات الحتــالل املعقدة، ويف 
الثالث سنوات األخرية زاد الضغط عليهم 

بسبب عمل فادي يف األقى".

ويضيــف: "اســتدعوا العائلــة مــرارًا طالبني 
منهــم إجبــار فــادي عــى تــرك عملــه، وجــاء 
حاملــني  مــراًرا  إليهــم  املخابــرات  ضبــاط 
البيــت  هــدم  عــدم  مقابــل  ذاتــه  الطلــب 
ليــس  بيتهــم  أن  مؤكديــن  رفضــوا،  لكنهــم 

أغى من دماء الشهداء".
اعتقــل  الحتــالل  أن  إىل  عــوض  ويشــري 
فادي مرارًا ويف كل مرة يكرر عليه الطلب 
أمــر  "فالهــدم  يرفــض،  كان  ولكنــه  ذاتــه 
يف  بــارز  دور  لــه  كان  فــادي  ألن  ســيايس 
تعطيل اقتحامات املســتوطنني واعرتاض 

الحاخام املتطرف "ايهودا غليك".
اإلرسائيليــة  للمحاكــم  العائلــة  لجــوء  وكان 
فجميــع  خــري،  منــه  ُيــرَج  مل  روتينيــا  أمــرا 
القــدس  بلديتهــا يف  مــن  الحتــالل  دوائــر 
الخنــاق  تضييــق  عــى  متفقــة  واملحاكــم 
عى الفلسطينيني وتهجريهم من القدس 

ومحيطها.
قــد  كان  الحتــالل  أن  مــن  الرغــم  وعــى 
أي  يهــدم  لــن  بأنــه  العيســوية  أبلــغ وجهــاء 
منــزل يف رشق القــدس قبيــل عــام 2023 
م فإنــه فاجــأ عائلــة عليــان بإبالغــه الوجهــاء 
املنــزل،  ســيهدم  بأنــه  املــايض  الســبت 
بنفســها  املنــزل  هــدم  بــني  العائلــة  مخــرًيا 
أو تحمــل تكاليــف الهــدم التــي ســتفرضها 
عليهم سلطات الحتالل، فاختاروا الخيار 

الثاين.

اليــوم  يف  العيســوية  أهــايل  وتداعــى 
ذاتــه ليســاعدوا عائلــة عليــان عــى إخــالء 
ممتلكاتهــا عــى الرغــم مــن الحواجــز التــي 
مــن  ملنعهــم  الحتــالل  قــوات  نصبتهــا 
تجمــع  أمــس  يــوم  الوصــول. ويف صبيحــة 
نحــو 800 شــخص وشــهدوا عمليــة الهدم، 
يف حــني توافــد اآللف بعدهــا للتضامــن، 
"وســام  عليــان  عائلــة  عدتــه  الــذي  األمــر 

رشف"، بحسب عوض.
بــني  مواجهــات  لحــدوث  األمــر  وتطــور 
رفــع  أن  بعــد  الحتــالل  وجيــش  األهــايل 

األهايل علم فلسطني عى ركام املنزل.
كميــة  يعلــم  وحــده  "اللــه  عــوض:  ويقــول 
الديــون التــي مل يســددوها حتــى اآلن مثًنــا 
لتكلفة بناء املنزل، وهم وضعوا أغراضهم 
املنــزل، وســيبنون  بجانــب  "كونتيــر"  يف 
خيمــة ليقيمــوا فيهــا بجانــب ركام منزلهــم، 
مــن  رَفــَع  معنــا  القــدس  أهــل  وتضامــن 

معنوياتهم كثرًيا".
إن  يقــول  العائلــة  حــال  "لســان  وأضــاف: 
ونحــن  األقــى،  مــن  أغــى  ليــس  املنــزل 
مســتعدون للتضحيــة باملــال واألبناء ألجل 
القدس، وعى الرغم من صعوبة الحصول 
بســبب  القــدس  يف  ثــاٍن  منــزل  عــى 
األوضــاع القتصاديــة الصعبــة وتضييقــات 
مــن  ذرة  عــن  يتخلــوا  لــن  فإنهــم  الحتــالل 

ذراتها وسيبقون بجانب ركام منزلهم".

القدس املحتلة/ فلسطني: 
الحتــالل  هــدم  إن سياســة  والجهــاد  قالــت حركتــا حــامس 
يف  ستفشــل  املحتلــة  القــدس  مدينــة  منــازَل  اإلرسائيــيل 
األصليني.وعــدت  وســكانها  أهلهــا  مــن  املدينــة  تفريــغ 
حــامس والجهــاد يف بيانــني منفصلني أمس، هدَم ســلطات 
الحتالل منزل عائلة حارس املسجد األقى فادي عليان، 
جرميــة مركبــة تســتهدف معاقبتــه عــى دوره يف الدفــاع عن 
املســجد وحراســة املقدســات. وأكدت حامس أن مواصلة 
الحتالل هدم منازل املقدسيني وترشيد النساء واألطفال 
تعــد جرميــة حــرب يعاقــب عليهــا القانــون الــدويل، الــذي 
يكفــل الحاميــة والرعايــة للســكان الواقعني تحت الحتالل. 
وقالــت إن سياســة الحتــالل يف تفريــغ مدينــة القــدس مــن 
أهلهــا وفــرض التهويــد عليهــا ستفشــل، وســتبقى القــدس 

عاصمة لفلسطني، وتحمل هويتها العربية اإلسالمية.
وتوجهت بالتحية ألهايل القدس واملرابطني يف املســجد 

بريوت/ فلسطني:
قال ممثل حركة املقاومة اإلسالمية حامس يف لبنان د.أحمد 
عبــد الهــادي، إن فلســطينيي الخــارج ليســوا معنيــني بانتخابــات 
الســلطة الفلســطينية الترشيعية والرئاســية، وإن األهم بالنســبة 
لهــم إصــالح منظمــة التحريــر والنتخابــات املتعلقــة بهــا وإنشــاء 

املجلس الوطني الجديد.
وأكــد عبــد الهــادي يف حلقــٍة مــن برنامــج حــوار عــى "القــدس 
ويب" قبل أمس، أن حركة حامس ومعها الفصائل الفلسطينية 
حريصــة عــى إعــادة بنــاء وتفعيــل منظمــة التحريــر عــى أســس 
وطنيــة وعــى ثوابت الشــعب الفلســطيني واملقاومة، مشــدًدا 
عى أهمية إجراء انتخابات املجلس الوطني الجديد ومشاركة 
أن  بــني  النتخابــات،  يف  الشــباب  دور  وعــن  فيهــا.  الجميــع 
املعايــري التــي يجــب أن يتــم الرتشــح عــى أساســها مبنيــة عى 
ــا، لفًتــا إىل أن حــامس مقتنعــة بأنــه  الكفــاءة والقبــول جامهرييًّ

يجب أن يكون هناك دور للشباب يف النتخابات املقبلة.
وأشــار إىل أن اتفــاق القاهــرة بــني الفصائــل الفلســطينية ســبقه 
الجميــع،  مــن  استشــعاًرا  الداخليــة  الحــوارات  مــن  مجموعــة 
ا، منبًهــا إىل أن  وبالــذات مــن حــامس بــأن املرحلــة صعبــة جــدًّ
مثــة تحديــات خطــرة تعصــف بالقضيــة الفلســطينية تســتوجب 
الوحدة، وبالذات "صفقة القرن" التصفوية ومرشوع الحتالل 

اإلرسائييل لضم أراٍض من الضفة الغربية، والتطبيع.
بنــاًء عــى ذلــك جــرت حــوارات كثــرية  أنــه  الهــادي  وذكــر عبــد 

األقى، عى دورهم يف الدفاع عن املقدسات.
يف  تفلــح  لــن  الحتــالل  جرائــم  أن  عــى  حــامس  وشــددت 
كــر إرادة أهلنــا يف القــدس، فهــم خــط الدفــاع األول الذي 
يتصــدى للمؤامــرات ضــد األقى واملدينة املقدســة عى 

مدار عقود طويلة من الحتالل.
مــن جهتــه قــال القيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســالمي الشــيخ 
خــرض عدنــان إن املقدســيني يدفعــون يوميًا مثن متســكهم 
أمثلــة  أروع  ويرضبــون  واألقــى،  القــدس  يف  بالربــاط 

التضحية والثبات.
وأشــار عدنــان إىل أن الحتــالل ســاوم حــارس األقــى فادي 

عليان عى ترك عمله بحراسة املسجد أو هدم منزله.
واســتهجن غيــاب التغطيــة اإلعالميــة العربيــة والدوليــة عــن 
بأنهــا  القنــوات  القــدس، واصفــا تلــك  جرائــم الحتــالل يف 
"أعمــت برصهــا وصّمــت ســمعها عــن جرميــة العــرص وهــي 

أقبح احتالل يف التاريخ".

الفلســطينية يف رام  العامــني للفصائــل  بلقــاء األمنــاء  جــت  ُتوِّ
اللــه وبــريوت يف ســبتمرب/ أيلــول 2020، لفًتــا إىل أنــه نتيجــة 
تلــك الحــوارات تــمَّ التفــاق عــى إجــراء النتخابــات الترشيعيــة 

والرئاسية وانتخابات املجلس الوطني بالتتايل.
ت مناقشــة الكثري من األمور يف اتفاق القاهرة،  وأضاف أنه متَّ
والتفاق عى أن يكون هناك برنامج ســيايس موحد قائم عى 
الجميــع  يكــون  وأن  واملقاومــة،  الفلســطيني  الشــعب  ثوابــت 
يف منظمــة التحريــر وتكــون هي العنوان للشــعب الفلســطيني، 
غــزة،  وقطــاع  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  يف  الحريــات  وإطــالق 
مــع تأكيــد عــدم تدخــل األجهــزة األمنيــة، مــا يعطــي املرشــحني 

مساحة من الحرية لتقديم برامجها النتخابية بحرية.
ا عــى إجــراء النتخابــات يف  ونبــه إىل أنــه تــم التفــاق فلســطينيًّ
القــدس والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، موضًحا: "نخــوض معركة 
إجــراء النتخابــات يف القــدس، وهنــاك تواصــل مــع الــدول مــن 
ألنهــا  فيهــا،  النتخابــات  إلجــراء  الحتــالل  عــى  الضغــط  أجــل 
ا". وأكــد أن حركتــه منفتحــة عــى  بالنســبة لنــا مســألة مهمــة جــدًّ
كل الخيــارات، وأنهــا مل تحــدد حتــى اللحظــة شــكل املشــاركة 
مل  حــامس  حركــة  أن  إىل  الهــادي  عبــد  ونبــه  النتخابــات.  يف 
أنهــا  مــن  انطالًقــا  والرئاســية  الترشيعيــة  النتخابــات  تدخــل 
املصلحــة  عــى  حرصنــا  مــن  انطالًقــا  بــل  بـ"أوســلو"،  مرتبطــة 
الوطنية ومصالح شعبنا. وأعرب عن تفهم حركته موقف بعض 

الفصائل يف مقاطعة النتخابات.

رام الله/ فلسطني:
ومركــز  حــامس  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  حــذرت 
الحتــالل  محــاولت  مــن  اإلنســان  لحقــوق  حاميــة 
املزمــع  النتخابيــة  العمليــة  إفشــال  اإلرسائيــيل 
إجراؤهــا العــام الجــاري، مطالبــني املجتمــع الــدويل 

بالقيام بدوره الرقايب ملنع حدوث ذلك.
وقال القيادي يف حركة حامس عبد الرحمن شديد، 
تعقيًبــا عــى اعتقــال الحتــالل عــدًدا مــن املواطنــني 
الحنبــيل  وعمــر  الشــنار  مصطفــى  القياديــان  بينهــم 
أمــس: إن مواصلــة الحتــالل حملــة العتقــالت بحــق 
قيــادات الحركــة وأبنائهــا يؤكــد نيتــه املبيتــة لتعطيــل 
النتخابــات، ومحــارصة نتائجهــا قبل حدوثها، وهو ما 
ــا وتدخــاًل من الــدول الضامنة  يســتوجب موقًفــا وطنيًّ

ملسار النتخابات.
الحيــاة  عــى  الحتــالل  ســطوة  أن  شــديد  وأضــاف 
السياســية الفلســطينية، وتعطيل الحياة الترشيعية، 
متثــل قمــة العنجهيــة يف تحــدي إرادة شــعوب العامل 
التي تقرُّ بحق الشعب الفلسطيني يف تقرير مصريه 

وبناء مؤسساته وفق اإلرادة الوطنية الخالصة.
الشــعب  مــع  التضامــن  إىل  العــامل  برملانــات  ودعــا 
حيــاة  يف  حقــه  جانــب  إىل  والوقــوف  الفلســطيني 
ًدا  مجــدِّ الحتــالل،  تدخــالت  مــن  خاليــة  سياســية 
ووقــف  الحتــالل  دولــة  مبقاطعــة  أيًضــا  لهــا  الدعــوة 
الدولــة"  لـ"إرهــاب  الراعيــة  مؤسســاتها  مــع  التعامــل 

ضد شعبنا.
وأكد مواصلة السري يف طريق النتخابات نحو إعادة 
أجنــدة  وفــق  الفلســطيني  البيــت  وترتيــب  الوحــدة 
وطنيــة، تكــون أولويتهــا إنهــاء الحتــالل وإقامــة الوطن 

املستقل كامل السيادة.
كــام حــذر مركــز حاميــة لحقوق اإلنســان من محاولت 

وإنهــاء  النتخابــات  إجــراء  جهــود  إفشــال  الحتــالل 
النقسام مبا ميس الحياة الدميقراطية الفلسطينية.

ــق املركــز، وفــق بيــان لــه، ارتــكاب الحتــالل منــذ  ووثَّ
النتخابــات  إجــراء  موعــد  تحديــد  مرســوم  إصــدار 
نشــطاء  باســتهداف  النتهــاكات  مــن  مجموعــة 
الغربيــة  الضفــة  يف  حــامس  حركــة  يف  وقيــادات 
للتضييــق عليهــم ومنعهــم مــن املشــاركة يف العمليــة 

النتخابية القادمة.
ورصد اعتقال الحتالل 10 أفراد من قيادات ونشطاء 
حركة حامس مؤثرين يف املشــهد النتخايب، وذلك 
يف األيــام القليلــة املاضيــة، إضافــة إىل تهديــد عــدد 
هاتفيــة  مبكاملــات  وعائالتهــم  الحركــة  قيــادات  مــن 
نفــوس  يف  والضعــف  الرتاجــع  روح  بــث  بقصــد 
املواطنــني، وتشــكيكهم يف نزاهــة وشــفافية العملية 

النتخابية القادمة.
يتعــرض  مــا  إىل  بالــغ  بخطــر  ينظــر  أنــه  املركــز  وأكــد 
تهديــدات  مــن  الغربيــة  الضفــة  يف  املواطنــون  لــه 
الحتــالل،  مــن  مبــارشة  واعتقــالت  ومضايقــات 
املنافســة  خــوض  يف  قدًمــا  املــي  مــن  ملنعهــم 
مــن  محــذًرا  املرتقبــة،  لالنتخابــات  الدميقراطيــة 
يف  الدميقراطــي  املســار  إلفشــال  الجــادة  مســاعيه 
يف  للتأثــري  املبكــر  بالســعي  الفلســطينية  األرايض 

سري العملية النتخابية.
ودعــا األرسة الدوليــة إىل املشــاركة يف الرقابــة عــى 
مطالًبــا  عقدهــا،  املقــرر  النتخابــات  ســري  إجــراءات 
إجــراء  ضــامن  أجــل  مــن  بالعمــل  الــدويل  املجتمــع 
النتخابات يف مواعيدها املحددة حسب املرسوم 
الضفــة  يف  وحريتهــا  نزاهتهــا  وضــامن  الرئــايس، 
والقــدس والقطــاع، والضغــط عــى الحتــالل وإلزامــه 

عدم عرقلة إجرائها أو التدخل فيها.

االحتالل يبعد الباحث جمال 
عمرو عن المسجد األقىص

القدس املحتلة/ فلسطني:
أبعــد الحتــالل الباحــث املقــديس د. جــامل عمــرو )65 
قابلــة  أيــام   10 املبــارك  األقــى  املســجد  عــن  عاًمــا( 

للتمديد، بعد احتجازه لدى مخابرات الحتالل.
وقال رضوان عمرو نجل املبعد جامل يف ترصيح صحفي 
أمــس: "إن التحقيــق مــع والــدي ركــز عــى حجــة التحريــض 
يف اإلعــالم يف قضايــا القــدس والســتيطان، خاصــة بــاب 

الرحمة".
خاصــة  وقــوات  الحتــالل  مخابــرات  مــن  قــوة  وكانــت 
اقتحمــت مســاء أول مــن أمــس منــزل عمــرو يف حي الثوري 
ببلدة سلوان يف محاولة لعتقاله، لكنه مل يكن يف املنزل 

ا. حيث تركت له استدعاًء فوريًّ
واقتحــم منــزل عائلــة عمــرو يف نوفمــرب املــايض، واعتقــل 
ابنهــا رضــوان الــذي يعمــل رئيًســا لقســم املخطوطــات يف 

األقى، قبل أن يبعد عن املسجد ستة أشهر.
كــام صــادرت قــوات الحتــالل أجهــزة الحاســوب والهواتــف 
قبــل  املنــزل  مــن  والكتــب  األوراق  مــن  وعــدًدا  الحمولــة، 

اعتقال رضوان.
عــى  يعملــون  الذيــن  املقدســيني  النشــطاء  مــن  وعمــرو 
فضــح جرائــم الحتــالل يف القــدس، خاصــة بحــق املســجد 
األقى، أيًضا زينة عمرو )أم رضوان( مدرسة ومرابطة يف 

األقى.

القدس املحتلة/ فلسطني:
فلســطني  يف  الدوليــة  القــدس  مؤسســة  أطلقــت 
يف  والثقافــة  للشــباب  العامــة  الهيئــة  مــع  بالتعــاون 
غــزة "جائــزة مؤسســة القــدس الدوليــة" الدوريــة لعــام 

2021، ألفضل مبادرة من أجل القدس.

الهــدف مــن  بيــان، أمــس، إن  وقالــت املؤسســة يف 
إطــالق الجائــزة ترســيخ وتحفيــز العمــل ألجــل القــدس 
القضيــة  هــي  قضيتهــا  لتبقــى  املياديــن؛  شــتى  يف 
األم، ويف بــؤرة الهتــامم، وتعديــل البوصلــة لرتســيخ 

املفهوم الذي يحتاج إىل تضافر جهود الجميع.   
العــام،  لهــذا  الدوريــة  جائزتهــا  املؤسســة  وأعلنــت 

والتــي  لهــا،  للرتشــح  املطلوبــة  املعايــري  وحــددت 
ستتناول يف هذا العام الجانب "الفني واألديب".

وذكــرت أن املســابقة تتنــاول: )الشــعر والقصــة والفن 
يتــم  أنــه  إىل  لفتــة  والــرتاث(،  واملــرح  التشــكييل 
التســجيل فيهــا مــن خــالل املؤسســات والجمعيــات 
للشــباب  العامــة  الهيئــة  ضمــن  الثقافيــة  واملراكــز 

والثقافة بغزة. 
هــي  الدوليــة"  القــدس  مؤسســة  "جائــزة  أن  يذكــر 
جائــزة دوريــة ُتعلــن كل عامــني، يتــم اإلعــالن للرتشــح 
لهــا يف موعــد محــدد، وُيتقــدم لهــا بصفــة فرديــة أو 

مؤسساتية.

حماس والجهاد: سياسة االحتالل 
ستفشل يف تفريغ القدس من أهلها

عبد الهادي: فلسطينيو الخارج ينتظرون 
انتخابات المجلس الوطين وإصالح المنظمة

القدس الدولية تعلن إطالق جائزتها لعام 2021

مطالبات للمجتمع الدويل بالقيام بدوره الرقايب

تحذيرات من محاوالت االحتالل إفشال 
االنتخابات بشنِّ اعتقاالت يف الضفة

بناه ِبِشقِّ األنفس ولم يسدد ديونه 
االحتالل ُيعاقب حارس األقىص "عليان" بهدم مزنله  وترشيد عائلته 
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

االســتنتاجات  مــن  باملزيــد  اإلرسائيــي  للمشــهد  املراقــب  يخــرج 
أنــه كلــا اتســعت رقعــة الخالفــات اإلرسائيليــة  املتجــددة، ومــن أهمهــا 
فكــرة  أن  رأســها  عــى  ســابقا،  ســائدة  تكــن  مل  جديــدة  فرضيــات  تظهــر 
املصلحة الوطنية املشرتكة ليست موجودة يف "إرسائيل" اليوم، وفكرة 
"الشــعب اليهــودي" ال تعكــس الواقــع القائــم حاليــا، يف ظــل الفجــوات 
والثقافيــة  اللغويــة  بــن اإلرسائيليــن عــى مختلــف األصعــدة:  الســائدة 

والثغرات االقتصادية، التي ال ميكن ردمها.
مظاهــر  بســبب  دميقراطيــة  دولــة  أنهــا  اإلرسائيليــة  املزاعــم  أن  كــا 
والحريــة  الحركــة،  وحريــة  والربملــان،  التعبــر،  وحريــة  االنتخابــات، 
األكادميية، هي يف حقيقتها مظاهر جوفاء يف جوهرها، ألن ما تشــهده 
"إرسائيــل" يف الحقيقــة فقاعــات مــن الحريــة، يف حــن أن البحــر الكبــر 

الذي تهتز فيه هذه الفقاعات هو دولة تفرقة عنرصية مظلمة.
حتــى أن العنــف الناتــج عــن هــذا الوضــع جــزء ال يتجــزأ مــن تشــكيل الواقــع 
بحرمــان  يرتبــط  وهــو  اإلرسائيليــة،  االنتخابــات  تســبق  التــي  املرحلــة  يف 
بالتفســر  محكومــة  "إرسائيــل"  ألن  األساســية،  الحقــوَق  الفلســطينين 
الراديــكايل "للقبائــل اليهوديــة" التــي تبنــت مواقــع رئيســة فيهــا، وَأنشــأت 
تسلسال هرميا للحقوق والواجبات فيها، فتأخذ هذه القبائل من اللوحة 
العامــة بقــدر مــا يفرقهــا، عــى حســاب قبائــل املعارضــة غــر القريبــة مــن 

املشهد السيايس.
يف غضــون ذلــك تبنــي "إرسائيــل" هــذه األيــام بســبب قدراتها العســكرية 
داخلهــا  وتبنــي  الفلســطينين،  ضــد  وماديــة  عســكرية  دفاعيــة  جدرانــا 
جدراًنــا عقليــة وسياســية بــن القبائــل اليهودية نفســها، وتبــدو "إرسائيل" 
اليــوم دميقراطيــة شــكلية، حيــث تســعى كل قبيلــة للتحالف مع رشكائها، 

وتدير أدواتها لتويل مناصب السلطة وامليزانيات.
مع العلم أن استبداد األغلبية اليمينية يف "إرسائيل" يفرض أيديولوجيتها 
بالقــوة، فاالئتــالف اليمينــي متديــن، وقومــي، ومتشــدد، ويهــدف برصاحة 
إلشــعال النــار بــن األشــكنازيم واملزراحيــم، الغربيــن والرشقيــن، مقابــل 

معارضة تدعي أنها ليربالية ودميقراطية وقومية وعلانية.
شــنها  التــي  العنيفــة  األحــداث  مــن  جملــة  املــايض  الشــهر  شــهد  وقــد 
اليمينيون اليهود ضد جيش االحتالل اإلرسائيي والرشطة واملتظاهرين 
اليسارين، ما يرسم صورة فوضوية لـ"إرسائيل" التي تعيش هذه الحالة 
مــن التيــه، مبــن فيهــم املســتوطنون الذيــن يدعمــون مارســات "فتيــان 
فــوىض  هــي  والنتيجــة  األمــن،  وقــوات  بالفلســطينين  املــرة  التــالل" 
القانــون  ســلطات  مــن  يبــدو  مــا  عــى  حازمــة  محــاوالت  ضــد  متوحشــة 

والنظام.
عنيــف  لتحريــض  يقــودون  ورشكاءه  نتنياهــو  أن  اليــوم  الحاصــل  الواقــع 
لإلرسائيلين ضد بعضهم، ما سيكون له تداعيات عى مستوى "الدولة" 
اســتمرار  لصالــح  للتصويــت  الخائفــن  اإلرسائيليــن  وســيحفز  بأرسهــا، 
النظــام القائــم، وعليــه فــإن هــذا العنــف وجــد طريقــه ضــد الفلســطينين 
بســبب منشــورات يكتبهــا حاخامــات أدت بالفعــل إىل احتــال حقيقــي 
الرتكاب هذه األعال العنيفة، وهي منشورات وفتاوى تستبيح دماءهم، 

مبن فيهم قتل الرضع واألطفال.

إعالن طرح عطاء رقم 2020/19-2021م 
تعلن جامعة األقىص بغزة عن رغبتها يف طرح العطاء رقم )2020/19-2021م(

والخــاص بشــراء وتوريــد أجهــزة حاســوب وكاميــرات 
مراقبة ومستلزمات خاصة بقسم الشبكات للجامعة.
فعى الراغبن يف االشــرتاك يف العطاء التقدم للشــؤون اإلدارية واملالية –

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

2021/02/28م ، الساعة الواحدة ظهًرا.

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

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

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

3. ســيتم عقد جلســة متهيدية يوم اإلثنن 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 بشراء وتوريد محابر للجامعة . 
فعى الراغبن يف االشــرتاك يف العطاء التقدم للشــؤون اإلدارية واملالية –

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

2021/02/28م ، الساعة الواحدة  ظهرا.

علــًا 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 عى من يرسو عليه العطاء.

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

نقدا أو شيك بنيك مصدق أو كفالة بنكية.
3. ســيتم عقد جلســة متهيدية يوم االثنن 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 ,,

CAT 950G المشروع: صيانة فرامل )بريك( كباش نوع
ترغــب بلديــة بيــت الهيــا بتنفيــذ مــرشوع/ صيانــة فرامــل )بريــك( كبــاش نــوع 

.CAT 950G

1( تدعوبلديــة بيــت الهيــا -املقاولــن و/أواملورديــن املؤهلن للتقدم لعطاء صيانة 

.)2JS00899( موديل 1999 رقم الشايص CAT 950G كباش نوع )فرامل )بريك
اآلليــات  وحســب   )NS( محليــة  تنافســية  عطــاءات  ســتكون  العطــاءات   )2

محليــة  تنافســية  عطــاءات  الــرشاء حســب  بيــت الهيــا،  بلديــة  لــدى  املعتمــدة 
مفتوحة للموردين واملقاولن املؤهلن املحلين وذلك حسب وثائق العطاء.

3( متطلبات التأهيل موجودة يف وثائق العطاء.

مــن   الالزمــة  املعلومــات  عــى  الحصــول  ميكنهــم  املؤهلــون  املقاولــون    )4

)بلدية بيت الهيا / الدائرة الهندسية/قسم املشاريع والعطاءات(، هاتف:- 
)082478085(  فاكــس:- )082478752( وميكنهــم االطــالع عــى وثائــق 

الســاعة  مــن  ابتــداء  وذلــك  أدنــاه  العنــوان  حســب  عليهــا  والحصــول  العطــاء 
-8:0 صباحــا وحتــى الســاعة 11:00 صباًحــا مــن يــوم الثالثــاء املوافــق تاريــخ 

2021/02/23 م إىل يوم الثالثاء املوافق 2021/03/02 م.

5( نسخة كاملة من العطاءات باللغة العربية ميكن الحصول عليها للموردين/ 

املقاولن املهتمن من خالل تقديم طلب خطي عى العنوان أدناه ومقابل 
دفــع رســم غــر مســرتد مقــداره 50 شــيكل وطريقــة الدفــع مــن خــالل صنــدوق 
البلدية أوشيك مصدق أو الدفع لحساب البلدية )بنك فلسطن فرع جباليا 
حســاب رقــم 75900( نســخ العطــاء ســتكون متوفــرة يف بلديــة )بيــت الهيــا( 

الدائرة الهندسية/ قسم املشاريع والعطاءات. 
6( البلدية غر ملزمة بالرتسية عى أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

7( التقدم بكافة الوثائق الالزمة كجزء من العطاء لتأكيد كافة املطلوبات أعاله. 

8( كل عطاء يجب أن يكون مصحوبا بتامن أويل قيمته )200 شــيكل( عى شــكل 

كفالة بنكية أوشيك بنيك مصدق وصالحة ملدة 90 يوًما من تاريخ فتح املظاريف.
9( املــرشوع شــامل الرائــب وعــى للمورديــن واملقاولــن تقديــم أســعارهم 

شاملة رضيبة القيمة املضافة وإحضار خصم مصدر ساري املفعول. 
10( يجب أن تكون أسعاركم سارية املفعول ملدة 60 يوم من تاريخ إقفال العطاء.

11( العطاءات يجب أن تقدم عى العنوان أدناه قبل أو يوم الثالثاء املوافق 

مقبولــة,  غــر  االلكرتونيــة  العطــاءات  ظهــًرا،   12 الســاعة  م   2021/03/02

العطــاءات املتأخــرة عــن موعــد التســليم ســيتم رفضها، ســيتم فتــح العطاءات 
بحضــور املورديــن أو ممثليهــم والذيــن يرغبــون بذلــك عى العنــوان:- ) بلدية 
بيت الهيا- الطابق االريض– مركز خدمات الجمهور(، الســاعة 12 ظهًرا يوم 

الثالثاء املوافق 2021/03/02 م.
12( رسوم اإلعالن بالصحف عى من يرسو عليه العطاء.

13( العنوان املشار إليه أعاله هو: )قطاع غزة – محافظة شال غزة – مدينة 

بلدية بيت الهيابيت الهيا –بلدية بيت الهيا –شارع عكا(.

ممارسة/ أعمال 
بلدية بيت الهيا

مدنيــة  أعمــال  تنفيــذ  عطــاء  طــرح  إعــادة 
وكهروميكانيكية  لتأهيل غرفة العمليات الرئيسية

في 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  االجتاعــي(  و  االقتصــادي  لإلمنــاء  العــريب 
العمليات الرئيســية مبستشــفى الخدمة العامة(، عن إعادة طرح عطاء )تنفيذ أعال 
الخدمــة  مستشــفى  يف  الرئيســية  العمليــات  غرفــة  لتأهيــل  وكهروميكانيكيــة  مدنيــة 
العامة(  حيث ميكن للراغبن باالشرتاك يف هذا العطاء الحصول عى 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(، علًا بأن آخر موعد لبيع الكراسات 
هو يوم األحد املوافق 2021/02/28 خالل أوقات العمل الرسمية من 9 صباحًا 
وحتــى 2:00 ظهــرًا عــى 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 بتأمــن أويل مقــداره )5 %( مــن إجــايل 
األســعار املقدمة، وذلك عى شــكل كفالة بنكية صادرة عن أحد البنوك املعتمدة 
لدى سلطة النقد الفلسطينية وال تقبل الشيكات البنكية أو الشخصية عى أن يكون 
عرض األسعار والكفالة سارية املفعول لفرتة 90 يومًا من تاريخ موعد فتح العطاء.

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

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

- الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار بدون إبداء األسباب، كا 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 عى أكرث من مورد.

- تكلفة االعالن يف الصحيفة املحلية ملدة يومن عى 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.

ض ضد بعضها "القبائل" اليهودية ُتحرِّ

الخليل/ فلسطن:
تســتمر ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي يف عمليــات 
حفــر ومتديــد بنيــة تحتيــة اســتيطانية، خلــف محطــة 
الحافــالت املركزيــة، "الكراج القديم"، داخل شــارع 

الشهداء وسط البلدة القدمية يف مدينة الخليل.
عــاد  الخليــل  إعــار  للجنــة  العــام  املديــر  وقــال 
حمــدان يف ترصيــح صحفــي، إن ســلطات االحتــالل 
خلــف  ثقيلــة  بآليــات  حفــر  عمليــات  يف  بــارشت 
املحطــة، مــن أجــل توســيع معســكر الجيــش املقــام 

عى أرايض املواطنن وسط الخليل.
تضيــق  االســتيطانية  العمليــات  مــع  وبالتزامــن 
سلطات االحتالل الخناق عى املواطنن ومتنعهم 
حتــى مــن ترميــم منازلهــم أو منشــآتهم يف املنطقــة، 

بحسب تقرير نرشته أمس خدمة "حرية نيوز".
تضييق وأطماع

وبحــرة متــأ قلب املواطن ســمر القرصاوي عى 
فــرتة  منــذ  يحــاول  القديــم،  الــرتيك  وحّامــه  منزلــه 
البقــاء يف بيتــه وترميمــه للحفــاظ عليــه مــن مطامــع 
االســتيطان، وترميــم الحــّام الــرتيك الــذي ورثــه مــن 
والده، وإعادة فتحه بعد إغالقه منذ عام 2000م.

الــرتيك  حامــه  تخريــب  بعــد  القــرصاوي  وعــاىن 
وحرقــه مــرات عديــدة يف العرشيــن عامــا املاضيــة، 
الشــهداء،  شــارع  فيهــا  أغلــق  التــي  األعــوام  وهــي 
حــن  يف  عبــوره،  مــن  الفلســطيني  املواطــن  ومنــع 
يتــادون  الذيــن  املســتوطنون  فيــه  وميــرح  يــرح 

باعتداءاتهم تحت حاية جيش االحتالل.
النيــة  يبيتــون  املســتوطنن  أن  التقريــر  يف  وجــاء 
ملواصلة املخططات االســتيطانية لشــارع الشــهداء 
والبلــدة القدميــة مــن أجــل إحــكام الســيطرة عليهــا، 
املدينــة  بقلــب  تقــع  مســتوطنات  خمــس  وربــط 

املحتلة.
البلــدة القدميــة ويف  ويقــول إن الفلســطينين يف 
محيط املسجد اإلبراهيمي يعيشون حياة مأساوية 
من جراء اإلغالق التام الذي تفرضه قوات االحتالل 
منــذ ســنوات، إضافــة إىل اعتــداءات املســتوطنن 

املتكــررة، الذيــن أىت بهــم االحتــالل وأســكنهم مكان 
السكان الفلسطينين.

ملدينــة  القلــب  رشيــان  الشــهداء  شــارع  ويشــكل 
الخليــل، فهــو يصــل شــال الخليــل بجنوبهــا يف 5 
اليــوم تضطــر  أنــك  إال  األقــدام،  عــى  دقائــق مشــيًا 
لركوب الســيارة ألكرث من 20 دقيقة لقطع املســافة 

نفسها، نتيجة إغالق االحتالل له.
زادت   1979-1981 بــن  الواقعــة  الفــرتة  ويف 
شــهدت  حيــث  الشــهداء،  شــارع  يف  االعتــداءات 
مســتوطنن،   6 قتــل  إىل  أدت  فدائيــة  عمليــة 
واتخذها االحتالل ذريعة لالســتيالء املنطقة، التي 
تعــاين األمريــن بعــد دخــول املســتوطنن وإنشــائهم 
اســتيطانية  كبــؤرة  دينيــة  ومدرســة  دينيــا  معبــدًا 

سّموها "بيت هداسا".
االنتفاضــة  املنطقــة يف  أهــايل  معانــاة  واســتمرت   
ارتقــى  التــي  اإلبراهيمــي  األوىل ومذبحــة املســجد 
فيها شــهداء وجرحى من أبناء حي شــارع الشــهداء، 
أُغلقت بعدها املنطقة متاما، مع كل املناطق يف 

البلدة القدمية واملحيطة باملسجد اإلبراهيمي.
لعــدم  الشــارع  منطقــة  مــن  الســكان  معظــم  وهاجــر 
تحملهــم ســوء وصعوبــة الوضــع، لكن ما زال بعضهم 

صامدًا يواجه اعتداءات املستوطنن املتكررة.
كــا انخفضــت الحركة التجاريــة يف البلدة القدمية 
عــام  منــذ   %  70 عــى  تزيــد  بنســبة  الخليــل  يف 
فمعظــم  االقتصاديــة،  الحالــة  دهــور  مــا   ،1990

التجــار أغلقــوا محالتهم، وآخرون تحولوا للبســطات 
ليستطيعوا كسب قوتهم.

وَسَقَفه التجار يف سوق الشاللة بالزينكو والشوادر 
ملنــع وصــول القــاذورات والنفايــات والحجــارة التــي 
يلقيهــا املســتوطنون الذيــن يســكنون عــى جنبــات 

الشارع، األمر الذي يثر ذعر املارة.
وشــارع الشــهداء منــوذج مصغــر لعــدد مــن املناطــق 
يف  ومســتوطنوه  االحتــالل  عليهــا  يســيطر  التــي 
التــي  الخليــل،  يف  اإلبراهيمــي  املســجد  محيــط 

قسمها االحتالل مكانيا وزمانيا.

غزة/ فلسطن:
أمــس،  فلســطينية  فصائــل  اســتهجنت 
مــا جــاء يف رســالة الســلطة الفلســطينية 
اقتصــار  بشــأن  األمريكيــة،  اإلدارة  إىل 
املحتلــة  األرايض  عــى  فلســطن 
بحــق  االعــرتاف  وعــدم  1967م،  عــام 
الشــعب الفلسطيني مبقاومة االحتالل 
الشــعبية  الجبهــة  اإلرسائيي.وأكــدت 
"املقاومــة  وحركتــا  فلســطن،  لتحريــر 
بيانــات  يف  و"األحــرار"،  الشــعبية" 
التفريــط  ألحــد  يحــق  "ال  أنــه  منفصلــة 
التاريخيــة". فلســطن  أرض  مــن  بجــزء 

يحــق  "ال  أنــه  عــى  الشــعبية  وشــددت 
ألي أحد إصدار مواقف باسم املجموع 
الوطنــي، يفهــم منهــا التنازل عن أي جزء 

من تراب فلسطن التاريخّية".
الهــدف  "إن  بيــان:  يف  الجبهــة  وقالــت 
املرحــي الــذي تحــدد بالدولــة والعــودة 
وتقريــر املصــر ال يعنــي بــأي حــال مــن 
األحوال تجاوز حق الشعب الفلسطيني 
التاريخيــة  بحدودهــا  كاملــة،  أرضــه  يف 
رشًقــا".  نهرهــا  إىل  جنوًبــا  بحرهــا  مــن 
وأكدت أن "نضال الشعب الفلسطيني 
أن  إىل  سيســتمران  الوطنــي  وكفاحــه 
يحقق كامل أهدافه الوطنية يف الحرية 
دولتــه  وإقامــة  واالســتقالل،  والعــودة 
الفلســطينية املستقلة عى كامل ترابه 

الوطني وعاصمتها القدس".
فقالــت،  الشــعبية  املقاومــة  حركــة  أمــا 
فلســطن  "إن  منفصــل:  بيــان  يف 
التاريخيــة أرضنــا التــي نقاتــل االحتــالل 
بــأي  نعــرتف  وال  اســتعادتها،  أجــل  مــن 
جهــة أو شــخص يتنــازل عــن شــرب واحــد 
من أرضنا املقدسة، وال مكان لالحتالل 
فــوق أرضنــا، ومل نخــول أحــًدا التحــدث 

باسمنا للتفريط بأرض فلسطن".
الفلســطينية  الفصائــل  الحركــة  ودعــت 
التــي شــاركت يف اجتــاع القاهــرة إىل 
مــن  ورصاحــة  بوضــوح  موقفهــا  تبيــان 
تحدثــت  التــي  الخطــرة  املســألة  "هــذه 

الرسالة أنها متثلهم".
فصائــل  تجاهــل  اســتمرار  وعــّدت 
يف  املشــاركة  عــن  وتغييبهــا  املقاومــة 
الفلســطينية  الفصائــل  اجتاعــات 
"األجنــدة  هــذه  متريــر  إىل  يهــدف 
فــرأت  "األحــرار"  حركــة  الخطرة".أمــا 
الســلطة  إرصار  "تعكــس  الرســالة  أن 
املقيتــة،  الالوطنيــة  سياســتها  عــى 
األمريكيــة  اإلدارة  رضــا  وكســب  لنيــل 
الفلســطيني  الشــعب  حســاب  عــى 
"إن  ترصيــح:  يف  وحقوقه".وقالــت 
أي جهــة  أو  الســلطة  يفــوض  شــعبنا مل 
فلســطينية أو عربيــة بالتنــازل عــن أرضــه 
تنتقــص  صيغــة  أي  طــرح  أو  وحقوقــه، 
الســلطة إىل  "األحــرار"  منها".ودعــت 
"التوقــف عــن هــذه السياســة العقيمــة، 

الســاحة  وتوتــر  األجــواء  تعكــر  التــي 
الداخلية".

الحقيقــي  بـ"التوجــه  الســلطة  وطالبــت 
إرادة شــعبها وتوحيــد صفوفــه  الحــرتام 
وتقويــة جبهتــه الداخليــة بقطــع العالقــة 
أوســلو  اتفاقيــة  ولفــظ  االحتــالل  مــع 
املقيتــة، ووقــف الرهــان عــى اإلدارات 
الشــعب  تعطــي  لــن  التــي  األمريكيــة 
الفلســطيني شــيًئا، بل تســهم يف تعزيز 
ومواصلــة  باملنطقــة  االحتــالل  وجــود 

مشاريعه التهويدية واالستيطانية".
وذكــرت وســائل إعالميــة أمــس األول أّن 
الســلطة أرســلت أخًرا رســالة إىل إدارة 
الرئيــس األمريــيك جــو بايــدن، تعّهــدت 
بــأن تحــرتم الفصائــل الفلســطينية  فيهــا 

كافة القانون الدويل.
وبينــت أّن الرســالة جــاءت عــى خلفيــة 
املراســيم التــي أصدرهــا رئيــس الســلطة 
االنتخابــات  بإجــراء  عبــاس  محمــود 
الترشيعيــة والرئاســية الفلســطينية ألول 

مرة، منذ أكرث من 16 سنة.

رام الله/ محمد أبو شحمة:
الغربيــة  الضفــة  يف  األطبــاء  نقابــة  هــددت 
تلتــزم  إذا مل  العمــل  عــن  بــاإلرضاب  املحتلــة  
عــة  املوقَّ االتفاقيــة  بتنفيــذ  اشــتية،  حكومــة 

بينها منذ أكرث من عام.
جــاء ذلــك يف اعتصــام نظمته النقابة أمس يف 

محيط مجلس الوزراء يف مدينة رام الله.
وتطالــب نقابــة األطبــاء الحكومــة بدفــع عــالوة 
بنســبة  العــام  الطــب  لفئــة  العمــل  طبيعــة 
ــذه  تنفِّ مل  الــذي  املطلــب  وهــو   %  100

الحكومة، فقد أعطت فقط 50 %.
وفرضــت أجهــزة أمــن الســلطة طوًقــا حــول مقــر 
مجلــس الــوزراء، ومنعــت األطبــاء مــن الوصــول 
إليــه، مــا دفــع األطبــاء إىل االعتصــام عــى دوار 

محمود درويش القريب من مقر املجلس.
الوقــت  لبعــض  الســلطة  أجهــزة  منعــت  كــا 
إىل  الوصــول  مــن  األطبــاء  مــن  مجموعــة 
أحــد  عــى  حاجــز  بإقامــة  وذلــك  االعتصــام 
الشوارع الفرعية املؤدية لشارع درويش، قبل 

أن يتمكن األطباء من تجاوز الحاجز.

وقــال نقيــب األطبــاء د. شــوقي صبحــة: رســالة 
الحكومــة  مطالبــة  "وهــي  واضحــة،  األطبــاء 
قبــل  معنــا  وقعتهــا  التــي  االتفاقيــة  بتنفيــذ 
الشــق  تنفيــذ  أن  أوضحــت  التــي   )...( عــام 
املــايل مرتبــط بدفــع حكومــة االحتــالل أمــوال 
أمــوال  أن  إىل  صبحــة  وأشــار  املقاصــة". 
وأن  أشــهر،  خمســة  منــذ  ُدفعــت  املقاصــة 
لــكل  الخطابــات  عــرشات  أرســلت  النقابــة 
املعنين من ذوي العالقة، "دون أن نتلقى أي 

رد، حتى أن الهواتف أغلقت يف وجوهنا".
أمامنــا  يكــن  مل  الظــروف  هــذه  "يف  وأضــاف: 
سوى اإلرصار عى تحصيل الحقوق املرتاكمة 
غنا  منــذ ســنوات، وأن نبــدأ بإجــراءات عمليــة بلَّ
إجــراءات  إىل  الفتــا  املعنيــة"،  األطــراف  بهــا 
غــر مســبوقة يف حــال اســتمرت الحكومــة يف 
بثبــات  معروفــة  األطبــاء  "ونقابــة  املاطلــة، 

والتزام قاعدتها النقابية القوية".
ونفــى صبحــة وجــود أي اتصــاالت أو تحــركات 
مــن الحكومــة مــع النقابــة، مشــيًدا يف الوقــت 
ملطالــب  الداعــم  الصحــة  وزارة  مبوقــف  ذاتــه 

األطباء.
أمــس  مــن  أول  عقــد  ــا  نقابيًّ وفــًدا  أن  وذكــر 
اجتاعــا مــع وزيــرة الصحــة أيــدت فيــه مطالب 
مجلــس  إىل  مذكــرة  بذلــك  وأرســلت  النقابــة 

الوزراء.
ســتتواصل  االحتجاجــات  أن  صبحــة  وأكــد 
ظهرهــا  بــإدارة  الحكومــة  اســتمرت  حــال  يف 
عــن  االســتنكاف  إىل  نصــل  "وقــد  لالتفاقيــة، 
نقابــة  جربتــم  أنتــم  للحكومــة  ونقــول  العمــل، 
األطبــاء، فهــي إذا قالــت فعلــت، نحــن مجربون 

ومواقفنا معروفة ولن نرتاجع مها حصل".
يف حن، أكد مدير نقابة األطباء نافذ رسحان 
أن النقابــة قــررت خــوض إرضاب عــن العمــل، 
اليوم الثالثاء، ولثالثة أيام، كخطوة تصعيدية 
أوىل رًدا عــى عــدم تنفيــذ حكومة اشــتية بنود 

االتفاقيات املوقعة مع النقابة.
وقال رسحان يف ترصيح لـ"فلسطن": "إذا مل 
تســتجب الحكومــة ملطالبــة النقابــة املــرشوع، 
ســتلجأ إىل خطــوة نقابيــة أكــرث تصعيــًدا، وهي 
االستنكاف عن العمل يف جميع مستشفيات 

وعيادات الضفة الغربية املحتلة.
وشــدد عــى أن "النقابــة لــن ترتاجــع قيــد أمنلــة 
خــالل  الحكومــة  أقرتهــا  التــي  مطالبهــا  عــن 
اتفاقية ُوقعت مع النقابة يف مارس/ آذار من 

عام 2020".
الطبيــة  املهــن  نقابــات  اتحــاد  أيــد  جانبــه  مــن 
إجــراءات عرقلــة العمــل يف املشــايف ومراكــز 
الحكومــة  التــزام  "حتــى  الصحيــة،  الرعايــة 

باالتفاقية املوقعة مع نقابة األطباء".
رامــي  لالتحــاد  اإلعالمــي  املســؤول  وقــال 
التصعيديــة  الخطــوات  هــذه  الخضــور: 
اســتكال لتصعيــد خاضــه االتحــاد والنقابــات 
مشــرتكًة منــذ أكــرث من عــام للمطالبة بحقوقهم 
التــي كفلهــا القانون الفلســطيني لــكل موظفي 

وزارة الصحة.
إداريــة  حقوقــًا  هنــاك  أن  الخضــور  وأوضــح 
ومالية، تتمثل بوجود عدد كبر من املوظفن 
بنظــام  ســنوات   6 مــن  أكــرث  منــذ  يعملــون 
منهــم  املوظــف  راتــب  يتعــدى  وال  العقــود، 

2500 شيقل، ويعمل كاملوظف املثبت.

وذكــر أن هنــاك درجــات وترقيــات مجمــدة منذ 
أكرث من عام وتنصلت الحكومة من تنفيذها، 
مــن  أكــرث  ُتجــِر منــذ  أن وزارة الصحــة مل  "كــا 
الهيكليــة،  عــى  تعديــل  أي  ســنوات  عــرش 
واملخاطــرة  العمــل  طبيعــة  عــالوة  إىل  إضافــة 
التــي تعهــدت الحكومــة بتنفيذهــا خــالل عــام، 
ولكن تفاجأنا بتنصلها من جميع االتفاقيات".

وبــن أن اتحــاد نقابــات املهــن الصحيــة ونقابــة 
الخدمــات  وموظفــي  والقبالــة  التمريــض 
الصحيــة عددهــم 8600 موظــف وموظفــة مــن 
إجــايل موظفــي الصحــة، وجميعهــم مربون 
األطبــاء  نقابــة  التحقــت  واليــوم  العمــل،  عــن 
بــاإلرضاب، إذًا هنــاك أكــرث مــن 9600 موظــف 

مربون عن العمل يف الصحة.
املســتثناة  الحــاالت  أن  إىل  الخضــور  ولفــت 
مــن التصعيــد هــم مــرىض الرطــان والحــاالت 
الطارئة ومرىض الدم والفشل الكلوي ومرىض 
األطبــاء  ونقابــة  االتحــاد  أن  مؤكــًدا  الكورونــا، 
ال يريــدان مــن الحكومــة ســوى تنفيــذ االتفــاق 

الذي وقعت عليه قبل عام.

مخططات استيطانية بشارع الشهداء 
يف الخليل ُتضيِّق الخناق عىل المواطنني

استهجنت رسالتها إىل واشنطن

فصائل ترفض عدم اعرتاف السلطة بالمقاومة 
كها بأرايض فلسطني التاريخية  وتؤكد تمسُّ

أجهزة السلطة تمنع اعتصامها أمام مجلس الوزراء

د باإلرضاب يف مشايف الضفة واتحاد المهن الصحية يساندها نقابة األطباء ُتهدِّ
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إعالن عن المناقصة رقم 2021/07 
بالظرف المختوم

تعلــن جمعيــة الهــال األحمــر لقطــاع غــزة عــن املناقصــة الخاصــة بــراء 118 
غــر  أســعار  عــروض  بتقديــم  املعنيــة  الــركات  مــن  الرجــاء  ــا،  صحيًّ طــرًدا 
شــاملة قيمــة الرضيبــة املضافــة، وذلــك حســب مــا هو وارد يف كراســة رشوط 
املناقصــة رقــم 2021/07 الخاصــة بهذا الشــأن. والتــي ميكن الحصول عليها 
مــن مقــر الجمعيــة الرئيــي – مركــز الدكتــور حيــدر عبد الشــايف - بغزة مقابل 
جامعة األزهر ابتداء من يوم الثاثاء املوافق 2021/02/23 خال ساعات 
الــدوام الرســمية مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا حتــى الســاعة الواحــدة مــن بعــد 
الظهــر مــا عــدا أيــام الجمعــة واألعيــاد الرســمية . مــع العلم انه ســيعقد اجتامع 

متهيدي يوم االثنني املوافق 2021/03/01 .الساعة الثانية عرة ظهرا.
 .  آخر موعد لقبول عروض األســعار بالظرف املختوم يف قســم املشــريات 
يف املركــز الرئيــي للجمعيــة – الطابــق الثــاين الســاعة الثانيــة عرة من ظهر 

يوم الخميس املوافق 2021/03/11
 -  009728264750  : التاليــة  األرقــام  عــى  االتصــال  يرجــى   : للمراجعــة 
info @hilal.ps-  0097282860019 : 0097282820026، فاكس رقم

إدارة الجمعية 
ماحظة : أجرة اإلعان بالصحف عى من يرسو عليه العطاء.

إعالن عن المناقصة رقم
2021/08 بالظرف المختوم

تعلــن جمعيــة الهــال األحمــر لقطــاع غــزة عــن املناقصــة الخاصــة بــراء 200 طرد 
غدايئ، الرجاء من الركات املعنية بتقديم عروض أسعار شاملة قيمة الرضيبة 
املضافة وذلك حســب ما هو وارد يف كراســة رشوط املناقصة رقم 2021/08 
الخاصــة بهــذا الشــأن .  والتــي ميكــن الحصــول عليهــا مــن مقــر الجمعيــة الرئيــي 
– مركــز الدكتــور حيــدر عبــد الشــايف - بغــزة مقابــل جامعــة األزهــر ابتــداء مــن يــوم 
الــدوام الرســمية مــن الســاعة  2021/02/23 خــال ســاعات  الثاثــاء املوافــق 
الثامنة صباحًا حتى الساعة الواحدة من بعد الظهر ما عدا أيام الجمعة واألعياد 
الرســمية . مقابل رســوم غر مســردة 100 شــيكل مع العلم أنه ســيعقد اجتامع 

متهيدي يوم األربعاء املوافق 2021/03/03 الساعة الثانية عرة ظهرا.
- آخــر موعــد لقبــول عــروض األســعار بالظــرف املختوم يف قســم املشــريات 
يف املركــز الرئيــي للجمعيــة – الطابــق الثــاين الســاعة الثانية عرة من ظهر 

يوم الثاثاء املوافق 2021/03/09م
 -  009728264750  : التاليــة  األرقــام  عــى  االتصــال  يرجــى   : للمراجعــة 
info @hilal.ps-  0097282860019 : 0097282820026، فاكس رقم

إدارة الجمعية 
ماحظة : أجرة اإلعان بالصحف عى من يرسو عليه العطاء.

تعلن جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية
عن طرح عطاء رقم : 2021/13

توريد طرود مواد غذائية
ذوي  وتأهيــل  وعائاتهــم  لأليتــام  الصحــي  الوضــع  تحســني  مــروع  ضمــن 
اإلعاقــة منهــم -  وجــد – الســنة السادســة ، املمــول مــن صنــدوق قطــر للتنميــة 
ومبســاهمة مــن بنــك فلســطني وصنــدوق الحاج هاشــم الشــوا للوقــف الخري 
وإرشاف مؤسســة التعــاون- تعلــن جمعيــة أرض اإلنســان  عــن رغبتهــا بطــرح 

عطاء توريد طرود مواد غذائية 
 عــي ذوي االختصــاص فقــط املشــاركة يف العطــاء املذكــور عــر التوجــه إيل  
مقــر جمعيــة ارض اإلنســان 1190/47 شــارع النــر / مفــرق شــارعي النــر 
والثــورة خــال ســاعات الــدوام الرســمي ) مــن الســاعة التاســعة صباحــًا و حتــى 

الساعة الواحدة  ظهرا( لراء كراس  العطاء.
ماحظات هامة :

1. األســعار بالــدوالر األمريــي  فقــط وتشــمل رضيبــة القيمــة املضافــة وأي 

رضائب أخرى ذات صلة يفرضها القانون الفلسطيني. 
2. رشاء كراس العطاء اعتبارا من يوم اإلثنني املوافق 2021/2/22  وحتى 

وحتــى  صباحــا  التاســعة  الســاعة  مــن    2021/3/4 املوافــق  الخميــس  يــوم 
الســاعة الواحــدة ظهــرا, وهــو آخــر موعــد الســتام العــروض ولــن يتــم النظــر يف 

أي عطاء بعد املوعد املحدد.
3. سيتم فتح العطاءات يوم الخميس املوافق 2021/3/4  الساعة الواحدة 

والنصف ظهرا .
4. رسوم العطاء 200 شيكل غر مسردة.

5. يجــب إحضــار كفالــة بنكيــة/ شــيك بنــي لدخــول العطــاء بنســبة %5 مــن 

قيمة العطاء املقدم سارية املفعول ملدة 60 يوم من تاريخ تقديم العطاء.
6. اإلجتامع التمهيدي للرد عي إستفسارات املوردين سيعقد يوم األربعاء 

املوافق 2021/3/3 يف متام الساعة العارشة صباحا يف نفس املكان.
7. جمعية أرض اإلنسان غر ملزمة بأقل األسعار .

8. يجب إرفاق شهادة تسجيل الركة يف وزارة اإلقتصاد وشهادة خلو طرف 

مــن الرضيبــة ســاريتني املفعــول و ســيتم إســتبعاد أي عــرض ال يحتــوي عــي 
الشهادات واألوراق املذكورة سارية املعفول.

9. يلتزم املورد بالروط العامة والخاصة املوجودة ىف كراس العطاء .

10. مثن اإلعان ىف الصحيفة عي مدار يومني عي من يرسو عليه العطاء.

للمراجعة واالستفسار ميكن االتصال عى مكتب إدارة الجمعية  تلفون رقم: 
.2868138

جمعية أرض اإلنسان 

تعلن جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية
عن طرح عطاء رقم : 2021/14

توريد طرود نظافة
ذوي  وتأهيــل  وعائاتهــم  لأليتــام  الصحــي  الوضــع  تحســني  مــروع  ضمــن 
اإلعاقــة منهــم -  وجــد – الســنة السادســة ، املمــول مــن صنــدوق قطــر للتنميــة 
ومبســاهمة من بنك فلســطني وصندوق الحاج هاشــم الشــوا للوقف الخري 
وإرشاف مؤسســة التعــاون- تعلــن جمعيــة أرض اإلنســان  عــن رغبتهــا بطــرح 

عطاء توريد طرود نظافة 
 عــي ذوي االختصــاص فقــط املشــاركة يف العطــاء املذكــور عــر التوجــه إيل  
مقــر جمعيــة ارض اإلنســان 1190/47 شــارع النــر / مفــرق شــارعي النــر 
والثــورة خــال ســاعات الــدوام الرســمي ) مــن الســاعة التاســعة صباحًا و حتى 

الساعة الواحدة  ظهرا( لراء كراس  العطاء.
ماحظات هامة :

1. األســعار بالــدوالر األمريــي  فقــط وتشــمل رضيبــة القيمــة املضافــة و أيــة 

رضائب أخرى ذات صلة يفرضها القانون الفلسطيني. 
2. رشاء كراس العطاء اعتبارا من يوم اإلثنني املوافق 2021/2/22  وحتى 

وحتــى  التاســعة صباحــا  الســاعة  مــن    2021/3/4 املوافــق  الخميــس  يــوم 
الســاعة الواحــدة ظهــرا, وهــو آخــر موعــد الســتام العــروض ولن يتــم النظر يف 

أي عطاء بعد املوعد املحدد.
الســاعة    2021/3/4 املوافــق  الخميــس  يــوم  العطــاءات  فتــح  ســيتم   .3

الواحدة والنصف ظهرا .
4. رسوم العطاء 100 شيكل غر مسردة.

5. يجــب إحضــار كفالــة بنكية/شــيك بنــي لدخــول العطــاء بنســبة 5 % مــن 

قيمة العطاء املقدم سارية املفعول ملدة 60 يوم من تاريخ تقديم العطاء.
6. اإلجتامع التمهيدي للرد عي إستفسارات املوردين سيعقد يوم األربعاء 

املوافق 2021/3/3 يف متام الساعة العارشة صباحا يف نفس املكان.
7. جمعية أرض اإلنسان غر ملزمة بأقل األسعار .

8. يجب إرفاق شهادة تسجيل الركة يف وزارة اإلقتصاد وشهادة خلو طرف 

مــن الرضيبــة ســاريتني املفعــول و ســيتم إســتبعاد أي عــرض ال يحتــوي عــي 
الشهادات واألوراق املذكورة سارية املعفول.

9. يلتزم املورد بالروط العامة والخاصة املوجودة ىف كراس العطاء .

10. مثن اإلعان ىف الصحيفة عي مدار يومني عي من يرسو عليه العطاء.

للمراجعــة واالستفســار ميكــن االتصــال عــي  مكتــب إدارة الجمعيــة  تلفــون 
رقم: 2868138.

جمعية أرض اإلنسان 

رام الله/ فلسطني:
املواطنــني  املركزيــة  االنتخابــات  لجنــة  دعــت 
أمــس إىل التحقــق مــن بيانــات تســجيلهم، لضــامن 

صحتها قبل اعتامد سجل الناخبني النهايئ.
النــر  مــدة  أن  بيــان صحفــي  اللجنــة يف  وذكــرت 
واالعــراض التــي متتــد مــن 1 إىل 3 آذار )مــارس( 
تشــمل االطــاع عــى ســجل الناخبــني االبتــدايئ، 
حــق  ميلــك  ال  مــن  تســجيل  عــى  واالعــراض 
االنتخــاب. كــام تتضمن تصحيح البيانات ملن ورد 
خطأ يف تسجيله أو بياناته املنشورة يف السجل.

وأوضحــت أن مــدة النــر واالعــراض متتــد مــدة 
ثاثــة أيــام متتاليــة، تبــدأ مــن صبــاح يــوم االثنــني 
املوافــق 1/3/2021 وتنتهــي مســاء يــوم األربعاء 

املوافق 3/3/2021.
وســتفتح اللجنــة مراكــز للنــر واالعــراض عددهــا 
)1090( مركــًزا يف مختلــف التجمعات الســكانية، 

من الساعة الـ8 صباًحا لغاية الـ3 مساًء. 
املحليــني  املراقبــني  املراكــز  وستســتقبل 
والصحفيــني املعتمديــن الذيــن يحملــون بطاقــات 

معتمدة من لجنة االنتخابات املركزية.

وأشــارت اللجنــة إىل أنــه تنــر نســخة مــن ســجل 
بــكل مركــز، ويشــمل  الناخبــني االبتــدايئ الخــاص 
الناخبــني املســجلني يف املركــز  أســامء وبيانــات 
الذين يحق لهم االقراع يف االنتخابات التريعية 

والرئاسية 2021.
لــكل مواطــن ورد خطــأ يف  أنــه يحــق  ونبهــت إىل 
التقــدم  الناخبــني  ســجل  يف  املنشــورة  بياناتــه 
بيانــات يف املركــز،  اعــراض عــى صحــة  بطلــب 

لتصحيح البيانات الخطأ.
ورود  عــى  االعــراض  مواطــن  لــكل  يحــق  كذلــك 
اســم أي شــخص يف ســجل الناخبني ال ميلك حق 
املركــز  يف  االعــراض  يقــدم  أن  عــى  االنتخــاب، 
نفســه املنشــور اســمه فيه، وأن يقدم الوثائق التي 

تثبت اعراضه.
وكانــت لجنــة االنتخابــات قــد تلقــت شــكاوى مــن 
داخــل  تســجيلهم  مراكــز  بنقــل  تتعلــق  مواطنــني 
التجمع السكاين نفسه دون علمهم، من أشخاص 
خارج أطر اللجنة، وتبني أن هذه املشــكلة تركزت 

يف مدينة الخليل.
وَقدمــت اللجنــة شــكوى إىل النائــب العــام يف رام 

الله متضمنة كل البيانات التي تثبت القيام بهذه 
مــن  بحــق  القانــوين  املقتــى  التخــاذ  املخالفــة، 

ارتكبوا هذا الفعل.
ضمــن  تقــع  الناخبــني  ســجل  ســامة  أن  وأكــدت 
وصحــة  دقــة  ضــامن  عــى  وحرصهــا  مســؤوليتها 
ســتنر  أنهــا  إىل  مشــرة  فيــه،  الــواردة  البيانــات 
سجل الناخبني االبتدايئ أمام املواطنني يف مدة 
النــر واالعــراض مــن 1 حتــى 3 آذار املقبل، يف 

جميع املراكز قبل اعتامده بشكله النهايئ.
ا  أساســيًّ جــزًءا  واالعــراض  النــر  عمليــة  وعــّدت 
بهــدف  االنتخابيــة،  العمليــة  مراحــل  مــن  ومهــامًّ 
الوصــول إىل ســجل ناخبــني دقيــق وشــامل أساًســا 

إلجراء انتخابات حرة ونزيهة.
واألربعاء حذرت حركة حامس وفصائل فلسطينية 
أخــرى مــن التاعــب بأماكــن االقــراع يف الســجل 

االنتخايب، يف بعض مناطق الضفة الغربية.
وأكــد حــازم قاســم الناطــق باســم حركــة حــامس يف 
خطــر"،  مــؤرش  التاعــب  هــذا  "أن  صحفــي  بيــان 
داعًيــا إىل التحقيــق يف األمــر ومحاســبة مــن قــام 

بذلك.

غزة-رام الله/ محمد أبو شحمة:
عبــاس،  محمــود  الســلطة  رئيــس  إصــدار  رغــم 
ا بشأن "تعزيز  السبت املايض، مرسوًما رئاسيًّ
بالضفــة  األمنيــة  األجهــزة  تواِصــل  الحريــات" 
الغربيــة االعتقــاالت وتكميم األفواه عى خلفية 

االنتامء السيايس.
وتواِصــل الســلطة اعتقــال نشــطاء عــى خلفيــة 
الرأي والتعبر، وعرقلة اعتصامات نقابية، كان 
آخرها منع مئات األطباء من الوصول إىل مبنى 
الحكومــة يف رام اللــه، للمشــاركة يف احتجــاج 

عى عدم تنفيذ مطالبهم.
القيــادي يف حركــة "حــامس" د. وصفــي  وأكــد 
الضفــة  يف  املواطنــني  مــن  العــرات  أن  قبهــا 
الغربية منهم أساتذة جامعات وأطباء، ال يزالون 

أمام املحاكم عى خلفية قضايا سياسية.
وقــال قبهــا لصحيفــة "فلســطني": "هنــاك 112 
محكمة حرضها املعتقلون عى خلفية الطعن 
يف الرعية يف محاكم السلطة، وال تزال تلك 
بــني  أصحابهــا  وُيســتدعى  موجــودة  القضايــا 

الفينة واألخرى".

ال  اإللكرونيــة  املواقــع  عــرات  أن  وأشــار إىل 
تــزال محظــورة يف الضفــة الغربيــة اســتناًدا إىل 
قانــون الجرائــم اإللكرونيــة الذي أقرَّته الســلطة، 
عــاًدا ذلــك تكميــاًم لألفــواه، ومنًعــا لحريــة الــرأي 
والتعبر، رغم أن مرسوم رئيس السلطة يقيض 

بإطاق الحريات، وتطبيقه فوًرا".
ولفــت إىل منــع األطبــاء مــن التظاهــر والتعبــر 
متــه  نظَّ الــذي  االعتصــام  أثنــاء  يف  رأيهــم  عــن 
النقابة، أمس، مشــًرا إىل أن القانون األســايس 
يضمــن حريــة الــرأي والتعبــر لــكل املواطنــني. 
ودعا قبها الســلطة يف رام الله لاعتذار لنواب 
الذهــاب  قبــل  الحاليــني  الفلســطيني  الشــعب 
إىل االنتخابــات، واحــرام إرادة الشــعب الــذي 
أبــرز  وهــذا  "حــامس"،  حركــة  يف  ثقتــه  وضــع 

أشكال الحريات.
مــن جانبــه، أكــد عضــو فريــق "محامــون من أجل 
العدالــة" ظافــر صعايــدة أن الســلطة مل توِقــف 
مرســوم  إصــدار  بعــد  السياســية  االعتقــاالت 
"األمــن  جهــاز  اســتدعاء  إىل  مشــًرا  الحريــات، 
مدينــة  الكعبــي يف  الناشــط محمــود  الوقــايئ" 

نابلــس شــامل الضفــة الغربيــة، واالعتــداء عليــه 
بالرضب.  

الناشــط  أن  لـ"فلســطني"  صعايــدة  وأوضــح 
بســبب  عليــه  واعُتــدي  اســُتدعي  الكعبــي 
كتابتــه منشــوًرا عــر موقــع "فيــس بــوك" أشــاد 
فيــه باألســر والقيــادي يف حركــة "فتــح" مــروان 
الرغويث، ودعم ترشحه لانتخابات الرئاسية.

ولفت إىل أجهزة السلطة تواصل اعتقال خالد 
عطاطرة من مدينة جنني جنوب الضفة، وذلك 

عى خلفية حرية الرأي والتعبر".
مرســوًما  عبــاس  أصــدر  املــايض،  والســبت 
األرايض  يف  العامــة  الحريــات  بتعزيــز  خاًصــا 
بــني  جــرت  توافقــات  مــن  كجــزء  الفلســطينية 
الفصائل يف القاهرة يف ختام حواراتها يومي 8 
و9 فراير/شباط الجاري، متهيًدا لانتخابات.

ووفق مرســوم رئايس ســابق، فمن املقرر إجراء 
ثــاث مراحــل، تريعيــة يف  االنتخابــات عــى 
يوليو/متــوز،   31 ورئاســية  مايو/أيــار،   22

واملجلس الوطني 31 أغسطس/ آب من العام 
الجاري.

غزة/ يحيى اليعقويب:
أكــد عضــو املكتــب الســيايس لحركــة املقاومــة 
الخيــار  أن  الهنــدي،  اإلســامية حــامس، ســهيل 
وطنيــة  بقامئــة  تشــارك  أن  لحــامس  األنســب 
مشــركة موحــدة مــن كل الفصائــل الفلســطينية، 
مشــدًدا عــى أن الرطــة بالــزي األزرق يف قطــاع 
عــى  ســترف  مــن  هــي  الغربيــة  والضفــة  غــزة 
االنتخابــات خــارج صناديــق االقــراع، و"هــذا مــا 

اتفق عليه".
صحيفــة  مــع  خــاص  حديــث  يف  الهنــدي  وقــال 
بالقامئــة  "فلســطني" أمــس: إن خيــار املشــاركة 
أســاس  عــى  "يرتكــز  املشــركة  الفصائليــة 
برنامــج ســيايس يتمســك بالثوابــت الفلســطينية 
واملوقف الفلسطيني املوحد الحامي للمروع 

الوطني".
فــإن  ذلــك،  حــدوث  عــدم  حــال  "يف  وأضــاف: 
ا لــدى حــامس حــول  هنــاك خيــارات عديــدة جــدًّ

شكل املشاركة".
طــور  يف  زال  مــا  املشــاركة  "شــكل  أن  وأوضــح 
النقاشات والحوارات الداخلية حول شكل وآلية 

املشاركة يف العملية االنتخابية".
وتطرق إىل موضوع تشكيل محكمة االنتخابات، 
مبيًنا أن حامس وفتح قدمتا مجموعة أسامء من 
القضــاة وســُيتفق يف النهايــة عــى اختيــار قضــاة 
يتصفــون بالعدالــة والنزاهــة والشــفافية بالتوافــق 
مــا بــني الفصائل الفلســطينية جميًعــا، مؤكًدا أنه 

سُتعلن قريًبا. 
االنتخابات الداخلية لحماس

عــن االنتخابــات الداخليــة لحركــة حــامس، أفصــح 
الهنــدي أنهــا مــا زالت مســتمرة وســُتعلن نتائجها 
قيــادة  هنــاك  وســتكون  القادمــة،  األســابيع  يف 

جديدة للحركة ستقود املرحلة املقبلة.
وقــال الهنــدي: إن "االنتخابات الداخلية ســتكون 
أجــواء  يف  تجــري  حــامس،  لحركــة  قــوة  عامــل 
إيجابية بعيًدا عن أي إشكاالت أو توترات، وهي 
الفلســطيني أن حــامس تنشــد  للشــعب  رســالة 
الدميقراطية والشورى وتؤكد حق أبناء الشعب 

الفلسطيني يف اختيار من ميثلهم".
وأضــاف أن "إجــراء حــامس االنتخابــات الداخليــة 
أهمهــا  تواجههــا  ا  جــدًّ كبــرة  تحديــات  ظــل  يف 

االنتخابــات الفلســطينية العامــة، رســالة واضحــة 
العمليــة الدميقراطيــة وهــذا  الحركــة متــارس  أن 
العــامل  ألحــرار  رســالة  وهــي  لحــامس،  يكتــب 
الدميقراطــي  الطريــق  يف  ماضيــة  أنهــا  والعــرب 

والشورى لتعر عن مكنونها وذاتها".
مــن  كبــرة"  "اســتعدادات  وجــود  إىل  وأشــار 
العامــة،  االنتخابــات  يف  للمشــاركة  حــامس 
وشــكلت ألجلهــا لجــان انتخابيــة مركزيــة، متــيض 
عى قدم وســاق، وأن الحركة بذلت جهًدا كبًرا 

بهدف الحصول عى منجزات واضحة".
متســك  تؤكــد  املــؤرشات  أن  الهنــدي  ويعتقــد 
والثوابــت  باملقاومــة  الفلســطيني  الشــعب 
والحق الفلسطيني، وهذا ما يعطي نتائج جيًدا، 
حــامس  فــإن  النتائــج،  كانــت  "مهــام  مســتدرًكا: 
تشــكيل  يف  للمشــاركة  الوطنــي  الــكل  ســتدعو 
حكومة وطنية من الجميع بعد االنتخابات، حتى 
لــو أخــذت األغلبيــة ليشــارك الجميــع يف تقاســم 

الهم الفلسطيني واألمل". 
ولفت إىل أن حامس حققت إنجازات كبرة عى 
الشــعبية،  والحاضنــة  والحكــم  املقاومــة  صعيــد 
وأنها بذلت جهًدا كبًرا من أجل املحافظة عى 
الثوابت، وهي حارضة يف وجدان أبناء الشعب 
جــدا  كبــر  عنــوان  املقاومــة  "وأن  الفلســطيني، 

لتفوق حامس بالضفة الغربية".
رسالة الشيخ

اللجنــة  عضــو  أرســلها  التــي  الرســالة  وحــول 
املركزية يف حركة فتح حسني الشيخ إىل اإلدارة 

األمريكية تتضمن ذكر موافقة حامس عى عدة 
بنــود مــن ضمنهــا دولــة يف حــدود 67، وااللتــزام 
باملقاومة الشــعبية الســلمية، والتداول السلمي 
حــامس  وثيقــة  أن  إىل  الهنــدي  أشــار  للســلطة، 
التــي أصدرتهــا يف مايــو/ أيــار 2017م، وأكــدت 
أنهــا تقبــل بدولــة فلســطينية يف حــدود األرايض 
عاصمتهــا  تكــون  وأن  1967م  عــام  املحتلــة 
القــدس ولكــن مــع عــدم التنــازل عــن شــر واحــد 
من أرض فلسطني التاريخية، وهي مع املقاومة 

الشاملة مبفهومها العام الشعبية واملسلحة.
عــدَّ  الغربيــة،  الضفــة  يف  الحريــات  وبشــأن 
املرســوم الــذي أصــدره رئيــس الســلطة محمــود 
الحريــات  بـ"بتعزيــز  املــايض  الســبت  عبــاس  
خلفيــة  أي  عــى  واالحتجــاز  املاحقــة  وحظــر 
لكنــه  الصحيــح  االتجــاه  يف  خطــوة  سياســية"، 
لتطبيــق حقيقــي عــى أرض  )املرســوم( يحتــاج 

الواقع يف غزة.
وأكــد أن حــامس فتحــت املجــال يف قطــاع غــزة 
لكل الفصائل الفلسطينية مبا فيها فتح بالتحرك 
كــام تشــاء مــن أجــل العمليــة االنتخابيــة ومهــدت 
لانطــاق،  املناســبة  والظــروف  الوســائل  كل 
ومطلوب من السلطة الفلسطينية إعطاء املجال 
حــق طبيعــي،  وهــذا  بالضفــة  بالتحــرك  لحــامس 
بحاجــة  الرئــايس  املرســوم  أن  عــى  مشــدًدا 
الواقــع مــن خــال "الســامح  لتطبيــق عــى أرض 
بــكل  االنتخــايب  حقهــم  مبامرســة  الضفــة  ألهــل 

حرية وشفافية".
مامرســة  مــن  حــامس  بخشــية  الهنــدي  ويقــر 
االحتــال العتقــاالت بحــق مرشــحي الحركــة يف 
موقــف  وهنــاك  معركــة  "هــذه  وقــال:  الضفــة، 

فلسطيني موحد للتصدي لسياسة االحتال".
يف  حصــل  الــذي  بالتزويــر  يتعلــق  وفيــام 
الغربيــة،  بالضفــة  التاعــب بســجات ناخبــني 
ا  وصــف الهنــدي األمــر بأنــه "ظاهــرة خطــرة جــدًّ
القانــون  يأخــذ  وأن  لــه  حــد  وضــع  مــن  بــد  وال 
مــن  إحالــة  رضورة  عــى  مشــدًدا  مجــراه"، 
وصفهــم بـ"املجرمــني" للعدالــة "لكون ما قاموا 
ا ومطلوب من  ا وال منطقيًّ به غر مسموح وطنيًّ
الــكل الفلســطيني الوقــوف بوجــه هــؤالء ووضع 

حد لهذه الجرائم".

نابلس/ "خاص فلسطني": 
مل تعهــد عائلــة الشــنار يف مدينــة نابلــس الهــدوء 
أفرادهــا  فجــلُّ  طويلــة،  عقــود  طيلــة  واالســتقرار 
تعرضــوا لاعتقــاالت املســتمرة، ســواء مــن قــوات 

االحتال اإلرسائيي أو أجهزة أمن السلطة.
االســتهدافات  هــذه  مــن  األعــى  النصيــب  وكان 
لــألب الدكتــور مصطفى الشــنار، التي كان آخرها، 
فجر االثنني، بعدما دهمت قوات االحتال منزله 
يف حي املعاجني إىل الغرب من  مدينة نابلس. 
عــى  حاصــل   ،1962 يونيــو  مواليــد  والشــنار 
درجــة الدكتــوراة يف علــم االجتــامع، عمــل مدرســا 
ومرشدا اجتامعيا يف العديد من مدارس األردن، 
املفتوحــة  القــدس  جامعتــي  يف  محــارًضا  ثــم 

وجامعة النجاح.
وتعــرض القيــادي البــارز يف حركــة حــامس بالضفــة 

الغربيــة لاعتقــال األول يف ســجون االحتــال يف 
أعيــد  ثــم  شــهرين،  ودام   ،1993 آب  أغســطس/ 
اعتقاله للمرة الثانية يف يوليو 2006 واستمر 10 

ا دون توجيه أي تهمة. أشهر اعتقااًل إداريًّ
واعتقــل للمــرة الثالثــة يف ديســمر 2007 وأحالته 
سلطات االحتال لاعتقال اإلداري الذي جدد له 

6 مرات، وأفرج عنه يف نوفمر 2009م.
 2013 عــام  اعتقالــه  االحتــال  قــوات  وأعــادت 
وأصيب داخل ســجونها بـــنوبتني قلبيتني حادتني 
منفصلتــني يف ســجن "مجــدو" ُنقــل يف إثرهــا إىل 
عيادة الســجن قبل نقله إىل مستشــفى "العفولة" 

للعاج.
االحتــال  قــوات  مــن  مســتهدفا  الشــنار  يكــن  ومل 
عــدة  الســلطة  ســجون  يف  اعتقــل  بــل  فحســب، 
مــرات، أولهــا يف فرايــر 2010 لعــدة أيــام ثم أعيد 

اعتقاله يف مارس من العام ذاته.
الشــنار  اعتقــال  عــى  الســلطة  أجهــزة  وأقدمــت 
البكــر منتــر  نجلــه  برفقــة   ،2010 يف أغســطس 

الطالب يف جامعة النجاح الوطنية.
تشتت عائلي

وقالــت أم منتــر زوجــة القيــادي: إن االســتهداف 
التشــتت  تعيــش  وعائلتهــا  لزوجهــا  املتكــرر 
أن  إىل  الفتــة  باســتمرار،  املجهــول  مــن  والخــوف 
االحتــال تعمــد تغييبــه عــن عائلتــه وأبنــاء شــعبه 

لسنوات طويلة.
زوجهــا  االحتــال  اعتقــال  أن  منتــر  أم  وأكــدت 
يشكل خطرا حقيقيا عى حياته لكونه يعاين عدة 

أمراض أبرزها الربو ومشكات حادة يف الكى.
وأثنت عى مناقب زوجها الذي يتمتع بشخصية 

جعلته محبوبا بني طابه وزمائه وأبناء شعبه.

"مرسوم الحريات".. هل يوِقف االعتقاالت 
السياسية وتكميم األفواه يف الضفة؟ 

لجنة االنتخابات تدعو المواطنني للتحقق 
من بياناتهم قبل اعتماد السجل االنتخايب

مصطفى الشنار.. 
القيادي المغيب يف سجون االحتالل والسلطة

"الرشطة بالزي األزرق يف غزة والضفة سترشف عىل االنتخابات"

الهندي لـ"فلسطني": خيار حماس األنسب 
أن تشارك بقائمة مشرتكة مع لك الفصائل

سهيل الهندي
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إعالن طرح عطاء
دعوة للمشاركة في عطاء رقم:2021/2

)عطاء توريد قسائم شرائية )مالبس شتوية((
توريــد  عطــاء  يف  للمشــاركة  والطفــل  املــرأة  لرعايــة  وفــاق  جمعيــة  تدعوكــم 
والــذي  والصمــود  الحقــوق  مــروع  شــتوية(ضمن  )مالبــس  رشائيــة  قســائم 
تنفــذه جمعيــة وفــاق لرعايــة املــرأة والطفــل بالراكــة مــع منظمــة أكشــن أيــد- 

فلسطني/ الدمنارك بتمويل من دانيدا.
ميكنكــم االشــراك يف هــذا العطــاء واســتالم نســخة عــن وثائــق العطــاء مــن مقــر 
جمعية وفاق لرعاية املرأة والطفالبتداًء من يوم االثنني املوافق 2021/02/22 
من الساعة الثامنة صباًحا وحتى الساعة الثانية ظهرًا. وحتى موعد أقصاه يوم: 
الخميس املوافق 2021/02/25 الساعة الثانية ظهرًا، وذلك مقابل رسم مايل 

قدره 200 شيكل فقط ال غري )مائتان شيكل فقط( غري مسردة.
- مــكان وموعــد تســليم العطــاء: يجــب أن تعــاد وثائــق العطــاء يف ظــرف مغلــق ومختــوم 
ومعنــون باســم/ جمعيــة وفــاق لرعايــة املــرأة والطفــل مكتوًبا عليه اســم ورقم املروع، 
وذلك حتى موعد أقصاه الساعة الثانيةعر ظهرًا يوم االحد املوافق 2021/02/28.

- سيتم فتح مظاريف العطاء من خالل اللجنة املختصة وذلك الساعة الواحدةظهرًا 
من يوم االحد املوافق: 2021/02/28م ملن يرغب بالحضور من املوردين.

 الروط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب بالتقدم للعطاء:
- أن يكون املورد لديه سجل تجاري معتمد وساري املفعول حسب األصول املتبعة.

- أن تكون لديه القدرة عىل تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع.
التقــدم بشــهاديت خلــو طــرف مــن رضيبــة القيمــة املضافــة ورضيبــة الدخــل 

سارية املفعول عند تسليم كراس العطاء.
التقدم بكافة الوثائق الالزمة كجزء من العطاء والتأكيد عىل كافة املطلوبات أعاله.
يجب أن تتوفر لديه القدرة عىل تقديم كفالة دخول العطاء بنسبة 5 % من قيمة العطاء.

يحق للجنة فتح املظاريف استبعاد كل عطاء غري مكتمل وال يرفق املعلومات والوثائق الالزمة 
أعاله أو مل يسلم العطاء يف مكان التسليم املذكور أعاله أو بعد وقت انتهاء تقديم العطاءات.
رسوم اإلعالن ملدة يومني يف جريدة فلسطني عىل من يرسو عليه العطاء.

ميكــن الحصــول عــىل العطــاء مــن مقــر الجمعيــة الكائــن رفــح – دوار الجــوازات – عــارة 
عرفــات الدبــاري وملزيــد مــن االستفســار ميكنكــم مراجعــة الجمعيــة أو االتصــال عــىل 
جوال: املالية 0598879888 أو الفني 0599155657 أو هاتف: 082131366أو 

wefaqsociety@gmail.com، info@wefaq.ps  :بريد الكروين

إعالن طرح عطاء رقم 03/2021
)توريد ضيافة خفيفة للطالب االيتام(

بتمـــــــويل مــن مؤسســة التعــاون ضمــن برنامــج األيتــام، تعلــن الكليــة الجامعيــة 
للعلــوم التطبيقيــة بالراكــة مع جمعيــة الخريجات الجامعيات ضمن مروع 
تحســني املســتوى التعليمــي والصحــي ملســتفيدي "مســتقبيل"- الســنة 12 
عــن طــرح عطــاء رقــم 03/2021 لتوريــد توريد ضيافة خفيفــة للطالب االيتام 
الخــاص باملــروع وذلــك حســب جــدول الكميــات واملواصفــات والــروط 
العامة باملروع، فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية:

- يجب عىل الركة أن تكون مسجلة رسميًا يف دوائر الرضيبة.
- يجب أن تكون األسعار بعملة الدوالر األمرييك.

- األسعار شاملة قيمة الرضيبة املضافة.
- يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

- كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء تســتطيع الحصــول عــىل نســخة 
منــه مــن مقــر جمعيــة الخريجــات الجامعيــات بقطــاع غــزة بــدءًا من يــوم االثنني  
2021/02/28م،  املوافــق  االحــد   يــوم  حتــى  2021/02/22م  املوافــق 
الــدوام الرســمي )مــن الســاعة التاســعة صباحــًا وحتــى  وذلــك خــالل أوقــات 

الثانية مساءًا( مقابل مبلغ غري مسرد وقدره )50 دوالر( للعطاء الواحد.
- يجب إرفاق تأمني ابتدايئ لدخول العطاء بقيمة  5(%( كفالة بنكية أو شيك بنيك 
مصدق، من بنوك معتمدة لدى ســلطة النقد الفلســطينية وســاريًا ملدة ثالث أشــهر 
من آخر موعد الستالم العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية. 
املوافــق  األحــد  يــوم  ظهــرًا   01:00 الســاعة  العطــاءات  لتســليم  موعــد  آخــر   -
2021/02/28م، ولن تقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد، عىل أن يتم تسليم 

العطاء مع كافة األوراق الرسمية بالظرف املختوم يف مقر جمعية الخريجات.
- ســيتم عقــد لقــاء متهيــدي لإلجابــة عــىل االستفســارات حــول العطــاء يــوم الخميــس 
املوافق 2021/02/25 الساعة العارشة صباحًا يف مقر جمعية الخريجات الجامعيات 

بقطاع غزة الكائن يف غزة ـ النرص -مفرق اللبابيدي -عارة السعيد -الطابق األول 
- يتــم إيــداع العطــاءات يف املــكان املخصــص لهــا حســب العنــوان املذكــور 
أدنــاه، وســيتم فتــح املظاريــف بحضــور مــن يرغــب مــن املتقدمــني للعطــاء 
يف يــوم األحــد 2021/02/28م املوافــق الســاعة 1 ظهــرا، وذلــك يف نفــس 

املكان ) مقر جمعية الخريجات الجامعيات بقطاع غزة(.
- رسوم إعالن الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.

- جوال )1( :0592815972  

تعلن جمعية املالحني البحريني الفلسطينيني ضمن مروع " 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  والــروط  الكميــات  جــدول  حســب  وذلــك 
باملروع الواردة يف كراســة العطاء فعىل الركات التي ترغب يف التقدم 

للعطاء مراعاة الروط التالية:
1. يجب عىل الركة ان تكون مسجلة لدى الدوائر الرسمية.

2. يجب ان تكون الركة 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 مسردة.

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– مفرق اللبابيدي – عارة 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 عرة صباحًا(.
وتفتح املظاريف بحضور ممثيل املتناقصني يف مقر الجمعية بنفس اليوم 

الساعة الحادية عرة 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 خارجيــة كامــل يعمــل بالطاقــة 

الشمسية 

تنويه
نر يف إعالن طرح عطاء جمعية وفاق لرعاية املرأة والطفل الخاص بتوريد 
طــرود غذائيــة املنشــور يف صحيفــة فلســطني أمــس االثنــني 2021/2/22م 
هــو  الجمعيــة  مقــر  مــن  العطــاء  كراســة  الســتالم  موعــد  آخــر  أن   )3( صفحــة 
2021/2/25م  الخميــس  هــو  بالخطــأ والصحيــح  2021/2/22م  الخميــس 
األحــد  أقصــاه  موعــد  يف  الجمعيــة  إىل  العطــاء  تســليم  أن  ورد  كذلــك   ،
موعــد  يف  للجمعيــة  العطــاء  تســليم  أن  والصحيــح  بالخطــأ  2021/2/22م 

أقصاه األحد 2021/2/28م.
لذلك وجب التنويه

تنويه
نر يف إعالن طرح عطاء جمعية وفاق لرعاية املرأة والطفل الخاص بتوريد 
قســائم رشائية )مالبس شــتوية(  املنشــور يف صحيفة فلســطني أمس االثنني 
2021/2/22م صفحة )3( أن تســليم العطاء إىل الجمعية يف موعد أقصاه 

يف  للجمعيــة  العطــاء  تســليم  أن  والصحيــح  بالخطــأ  2021/2/22م  األحــد 
موعد أقصاه األحد 2021/2/28م.

لذلك وجب التنويه

ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

تبــادل  الحاجــة إىل صفقــة  بأمــسِّ  الحاليــة  الحكومــة اإلرسائيليــة  تكــون  قــد 
أرسى يتقــرب فيهــا نتنياهــو مــن الجيــش، ومــن الشــارع اإلرسائيــيل، بصفتــه 
األقدر عىل فكفكة القضايا املعقدة مع الفلســطينيني والعرب، وقد يكون 
الجنــود  إنهــاء ملــف  الحــايل، األكــر رغبــة يف  الحــرب  بينــي غانتــس، وزيــر 
اإلرسائيليــني األرسى يف قطــاع غــزة، وقــد اعــرف قبــل أيــام مبســؤوليته عــن 
أرسهــم، بصفتــه رئيــس األركان خــالل العــدوان عــىل غــزة ســنة 2014، وقــد 
يحسب إغالق هذا امللف انجاًزا له، سيساعده يف عبور نسبة الحسم يف 

انتخابات الكنيست الرابعة. 
األيــام  يف  واملفقوديــن  األرسى  قضيــة  اإلرسائيــيل  اإلعــالم  تنــاول  لقــد 
املاضيــة بلغتــني: األوىل كانــت لغــة النقــد والتجريــح لــأرسار الخفيــة يف 
صفقــة إرجــاع الفتــاة اليهودية التي دخلت األرايض الســورية، وعن املقابل 
املــايل واإلنســاين لهــذه الصفقــة، وهــذا مــا وضــع رئيــس الــوزراء اإلرسائيــيل 
يف موقــف حــرج أمــام أهــايل الجنــود األرسى لــدى رجــال املقاومــة يف قطــاع 
غزة، فكانت املالمة وعدم الثقة بالقيادة السياســية هي اللغة الثانية التي 
أحرجــت الحكومــة، املتهمــة بالتخــيل عــن جنودهــا رغــم مــرور ســبع ســنوات 

عىل وقوعهم يف األرس.
الحكومــات اإلرسائيليــة املتعاقبــة باتــت عــىل يقــني أن الضغــط عــىل غــزة 
مل يثمــر انتصــاًرا، فــال كل محــاوالت التجســس والتصنــت والتخابــر نجحــت 
يف الوصــول إىل أي معلومــة عــن الجنــود األرسى، وال الحصــار عــىل غــزة، 
وال العقوبــات، وال قطــع الرواتــب وقطــع  الكهربــاء، وال عــدم تقديــم لقاحــات 
فايــروس كورونــا، كل مــا ســبق مل يؤثــر يف قــرار املقاومــة بهــذا الخصــوص، 
لذلــك مل يبــق أمــام الحكومــة اإلرسائيليــة إال املوافقــة عــىل صفقــة تبــادل 
األول  اليــوم  منــذ  املقاومــة  وضعتهــا  التــي  نفســها  وبالــروط  أرسى، 
لوقــوع الجنــود اإلرسائيليــني يف األرس، واملقاومــة عــىل اســتعداد لتنفيــذ 
صفقــة تبــادل أرسى، ولكــن ليــس وفــق األخبــار التــي نرتهــا وســائل اإلعــالم 
اإلرسائيلية، والتي تحدثت عن زيادة مساحة الصيد وعن ميناء، فاملقاومة 
ال تحرف البوصلة، وال تشتت االنتباه إىل أشياء أقل أهمية من اإلنسان، ولن 
تســمح حركــة حــاس النتخابــات املجلــس التريعــي أن تؤثــر يف رشوطهــا، 
فحركة حاس تعرف أن تنفيذ صفقة تبادل أرسى يف هذه املرحلة سيكون 
مفيــًدا ونافًعــا للحركــة، ولكنهــا تــدرك أن الثبــات عىل املبــادئ التي حددتها 
منــذ بدايــة أرس الجنــود اإلرسائيليــني، هــو القــوة الخفيــة التــي تعطــي لحركــة 

حاس الحضور الوازن داخل الشارع الفلسطيني.
ودون أدىن شــك، فــإن حكومــة االحتــالل اإلرسائيــيل التــي تراقــب الســاحة 
الفلســطينية، ســتحاول اســتثار حســن العالقــة بــني حركــة حــاس ومــرص 
تربــط  أن  أســتبعد  وال  أرسى،  تبــادل  صفقــة  لتنفيــذ  الضغــط  يف  العربيــة 
حكومــة االحتــالل بــني إطــالق رساح جنودهــا األرسى مــن جهــة، واملوافقــة 
عــىل إجــراء االنتخابــات التريعيــة مــن جهة أخرى، وهذا ما ســريفضه رجال 
املقاومــة، الذيــن حســموا أمرهــم بهذا الشــأن، وهم واثقــون أن مرص العربية 
لــن تضغــط عليهــم، ولــن تقبل بأن تكون االنتخابات التريعية مادة تفاوض 
أو وســيلة ضغــط  لهــا انعكاســاتها الســلبية عــىل األرسى الفلســطينيني مــن 

السجون اإلرسائيلية.
  قــد تخــرج صفقــة تبــادل أرسى إىل العلــن قريًبــا، رشط اســتجابة الحكومــة 
اإلرسائيلية ملطالب الشعب الفلسطيني بإطالق رساح أرساه ذوي األحكام 
العاليــة، ودون ذلــك، ســتبوء كل املحــاوالت اإلرسائيليــة لفك أرس جنودهم 

بالفشل.

ال صفقة تبادل أسرى 
إال بشروط المقاومة

غزة/ أدهم الريف:
واصــل أهــايل الشــهداء والجرحــى 
فعالياتهــم،  رواتبهــم  املقطوعــة 
الســلطة  ملطالبــة  أمــس، 
الفلســطينية بــرصف مخصصاتهــم 
قوانــني  وفــق  املكفولــة  املاليــة، 
والقانــون  التحريــر  منظمــة 

الفلسطيني األسايس.
وشــارك أهايل الشــهداء والجرحى 
مقــر  أمــام  احتجاجيــة  فعاليــة  يف 
األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 
بغزة، رفع فيها املشاركون الفتات 
غاضبــة  شــعارات  عليهــا  مكتوبــا 
الجرحــى  نحــن  "رواتبنــا  أبرزهــا 
حــق  الشــهداء  وأبنــاء  واألرسى 
لنــا  و"أعيــدوا  مــروع"،  وطنــي 

رواتبنا املقطوعة".
أهــايل  املشــاركني  بــني  مــن  وكان 
رام  يف  الســلطة  قطعــت  شــهداء 
اللــه املخصصــات املاليــة عنهــم، 
قبــل بضــع ســنوات، مــا ســبب لهــم 
أوضاعهــم  عــىل  خطــرة  تداعيــات 

اإلنسانية وظروفهم املعيشية.

مــن  الرامــي  فتحيــة  وجــاءت 
شــايل  الهيــا  بيــت  مــروع 
"الصليــب  مقــر  إىل  غــزة،  قطــاع 
األحمــر" ملشــاركة أهايل الشــهداء 

فعاليتهم االحتجاجية.
والرامي، والدة الشــهيد غســان 
الرامــي )17 عامــا( الــذي قىض 
شــهيدا نهايــة عــام 2008، بنــريان 

جيش االحتالل اإلرسائييل.
فوجئــت  العائلــة  أن  وأضافــت 
 ،2019 عــام  مطلــع  راتبــه  بقطــع 
باألســباب  لهــا  مســبق  علــم  دون 
التــي تدفــع الســلطة يف رام اللــه، 

إىل قطع راتب شهيد.
وذكــرت الرامــي وهــي أم لعرة 
عائلــة  أن  والبنــات،  األبنــاء  مــن 
الشهيد كانت تعتاش عىل راتب 
املعيشــية  وظروفهــا  الشــهيد، 
قطــع  بفعــل  للغايــة  صعبــة  حاليــا 
والــد  يقــوى  ال  حــني  يف  الراتــب، 
لتقدمــه  العمــل  عــىل  الشــهيد 
يف العمــر وبســبب إصابتــه بعــدة 

أمراض.

رصف  املطلــوب  أن  "فلســطني" 
املخصص املايل فوًرا ألننا بحاجة 
الشــهداء  أن  خاصــة  لــه،  ماســة 

ضحوا بدمائهم من أجل الوطن.
بــدوره قــال املتحدث باســم أهايل 
واألرسى  والجرحــى  الشــهداء 
املحــرر  رواتبهــم  املقطوعــة 
محمــد أبــو جاللــة: إذا كان رئيــس 
الســلطة محمــود عبــاس ميثــل كل 

أبــو  منــى  قالــت  جهتهــا،  مــن 
شــايل  ســكان  مــن  الجديــان، 
استشــهد  زوجهــا  إن  القطــاع، 
عــام  مطلــع  إرسائيــيل  قصــف  يف 
2006، ولديهــا 4 أبنــاء و5 بنــات، 

ليــس لهــم معيــل ســوى املخصص 
تتقاضــاه  كانــت  الــذي  املــايل 

العائلة بعد استشهاده.
لصحيفــة  الجديــان  أبــو  وأكــدت 

الفلسطينيني عليه تطبيق القانون 
والجرحــى،  الشــهداء  جميــع  عــىل 
وال يجــوز تطبيقــه القانون عىل فئة 

من أبناء الشعب دون فئة أخرى.
مؤمتــر  يف  جاللــة  أبــو  وأضــاف 
صحفــي عقــد أمــام مقــر "الصليب 
أن  بعــد  يعقــل  ال  أنــه  األحمــر" 
عقديــن  نحــو  األرسى  أمــىض 
وثالثــة عقــود يف الســجون، وقــدم 

أحــد  يــأيت  أن  الشــهداء دماءهــم، 
ليقطع رواتبهم.

اليــوم  يعانــون  "أطفالنــا  أن  وتابــع 
قطــع  بســبب  العيــش  يف  الضيــق 
املناكفــات  نتيجــة  الرواتــب 
لــن  لكننــا  واالنقســام،  السياســية 
نشــارك يف هــذا االنقســام، ولســنا 
املســؤولني عنه"، مشــددا عىل أن 
كاملــة  حقوقنــا  إعــادة  "املطلــوب 
الشــهداء  أهــايل  قدمــه  مــا  بعــد 
والجرحى واألرسى من تضحيات".

أهــايل  ذنــب  "مــا  وتســاءل: 
الشــهداء والجرحــى يف دفــع مثــن 
االنقسام؟ إن يف ذلك تجنيا عىل 

حقوق أطفالنا وعوائلنا".
وأكمــل: "أي قيــادة عاقلــة حكيمــة 
تقبــل أن تعاقــب فئــة قدمــت كل 
فلســطني يف  أجــل  مــن  لديهــا  مــا 
حني ينعم باملال الفلســطيني من 
مل يقدم مثل هذه التضحيات؟"، 
تحقيــق  رضورة  عــىل  مشــدًدا 
العــدل واملســاواة حســب القانون 
الفلسطيني دون زيادة أو نقصان.

بدأت يف اعتماد الصحفيني والمراقبني

لجنة االنتخابات ُتقر إجراءات 
ح لالنتخابات الترشيعية الرتشُّ

رام الله/ فلسطني:
لالنتخابــات  الرشــح  إجــراءات  أمــس،  املركزيــة،  االنتخابــات  لجنــة  أقــرَّت 

التريعية املقررة يوم 22 أيار/مايو القادم.
جــاء ذلــك يف أثنــاء اجتــاع أعضــاء لجنــة االنتخابــات يف املقــر العــام مبدينــة 
البــرية وعــرب تقنيــة الربــط اإللكــروين "فيديــو كونفرنــس" مــع أعضائهــا مبدينــة 

غزة.
وأقــر أعضــاء لجنــة االنتخابــات إجــراءات الرشــح والنــاذج واملرفقــات الواجب 
التريعيــة،  االنتخابــات  يف  ومرشــحيها  للقوائــم  الرشــح  طلــب  يف  توفرهــا 

وستقوم اللجنة خالل األيام القادمة بنرها للجمهور.
يذكــر بــأن بــاب الرشــح لالنتخابــات التريعيــة يفتــح يــوم الســبت 20 آذار/

مارس املقبل ويقفل يف 31 من ذات الشهر.
وبحثــت لجنــة االنتخابــات التطــورات املتعلقــة بانتخابــات 2021، وتفاصيــل 
عمليــة تســجيل الناخبــني التــي انتهــت منتصــف الشــهر الجــاري، واإلجــراءات 
واالســتعدادات ملرحلــة النــر واالعــراض املقــرر أن تنطلــق يف األول من آذار 

املقبل، وما يعقبها من فتح باب الرشح.
لــع أعضــاء اللجنــة عــىل نتائــج ومخرجــات اللقــاءات التــي يجريهــا رئيــس  كــا أطَّ
اللجنــة واإلدارة التنفيذيــة مــع الفصائــل الوطنيــة ومؤسســات املجتمــع املدين 

والقناصل والسفراء املعتمدين لدى دولة فلسطني.
يف ســياق متصــل، بــدأت لجنــة االنتخابــات املركزية أمــس، يف إصدار بطاقات 
اعتــاد للصحفيــني واملراقبــني املحليــني والدوليــني للرقابــة عــىل انتخابــات 
2021. وأوضــح املتحــدث باســم لجنــة االنتخابــات فريد طعم الله أنه مبوجب 

هذه البطاقات سيتمكن آالف املراقبني والصحفيني من مراقبة وتغطية جميع 
مراحــل العمليــة االنتخابيــة، والحصول عــىل املعلومات املرتبطة باالنتخابات، 

ودخول مراكز النر واالعراض واالقراع واملقرات االنتخابية.
ولفــت إىل أن اللجنــة اســتقبلت قرابــة 1000 طلــب مــن صحفيــني محليــني 
ودوليــني، إىل جانــب طلبــات اعتــاد أكــر مــن 200 هيئة رقابــة محلية ودولية، 

ودرست كل طلب عىل حدة، وطبعت بطاقات للمعتمدين منهم.
ــع طعــم اللــه أن تتضاعــف هــذه األرقــام وصــواًل إىل يــوم االقــراع ال ســيا  وتوقَّ
أن اللجنة تواصل اســتقبال طلبات االعتاد للصحفيني واملؤسســات الرقابية 
ــا عــرب موقــع اللجنــة )www.elections.ps( حتى  املحليــة والدوليــة إلكرونيًّ

تاريخ 15 أيار/مايو 2021.
يشار اىل أن لجنة االنتخابات ستبدأ يف عملية النر واالعراض يف األول من 
آذار/مــارس القــادم، وذلــك بنــر ســجل الناخبــني االبتــدايئ يف 1090 مركــًزا 
هــي ذاتهــا مراكــز االقــراع مبا يتيح للمواطنني االطالع عليه وتقديم اعراضات 

عىل بياناتهم أو بيانات آخرين واردة فيه.

نابلس/ خاص "فلسطني":
يف ضــوء لقــاءات القاهــرة األخــرية ومــا رشــح 
الســلطة  رئيــس  أصــدره  مرســوم  مــن  عنهــا 
محمــود عبــاس مســاء الســبت املــايض حــول 
املعلمــون  طالــب  العامــة،  الحريــات  إطــالق 
عــىل  فصلهــم  بعــد  وظائفهــم  إىل  العائــدون 
خلفيــات سياســية، بإنصافهــم وطرح قضيتهم 

املنسية عىل طاولة النقاش.
ووجد املعلمون من األجواء التي اعرت تلك 
املاليــة  بالحقــوق  للتذكــري  فرصــة  اللقــاءات 
تتجاهلهــا  والتــي  لهــم  املكفولــة  واإلداريــة 
حكومــات رام اللــه املتعاقبــة رغــم وجــود قــرار 

قضايئ بإنصافهم منذ عام 2012.
أحــد  مويــس  أبــو  محمــد  املعلــم  ويقــول 
العائديــن إىل وظيفتهــم إنه آن األوان إلنصاف 
أكــر مــن700 معلــم عانــوا ويــالت اإلجــراءات 
وظيفتهــم  حرمانهــم  نتيجــة  بحقهــم  الظاملــة 
أن  بعــد  مجــدًدا  ظلمــوا  كــا  عــدة،  ســنوات 
رفضــت حكومــة رام اللــه تطبيق قرار املحكمة 
الخــاص بهــم.  ولفــت أبــو مويــس إىل أنــه ويف 
كل مــرة كان املعلمــون املفصولــون يحاولــون 
يف  املختصــة  الجهــات  لــدى  ملفهــم  إحيــاء 
أو وزارة املاليــة، كان  والتعليــم  الربيــة  وزارة 
متعلــق  امللــف  هــذا  بــأن  الوحيــد  الجــواب 

ملًفــا  لكونــه  وتحقيقهــا،  املصالحــة  مبلــف 
ا بالدرجة األوىل. سياسيًّ

الحديــث  مويــس  أبــو  املعلــم  يتابــع  واليــوم 
الدائر عن الحريات وإنصاف كل املترضرين، 
ملــف  يكــون  أن  وجــوب  عــىل  يشــدد  إذ 
أي  يف  مطــروح  املعلمــني  مــن  املفصولــني 
ا". نقاشات سواء أكانت يف القاهرة  أم محليًّ

املعلمــني  أحــد  ميادمــة  عمــر  ويشــارك 
املفصولني زميله السابق قائاًل: "منذ أن صدر 
قــرار املحكمــة بعــودة املعلمــني املفصولــني 
ننتظــر  زلنــا  مــا   ،2012 عــام  عملهــم  إىل 
تطبيــق الشــق اإلضــايف مــن القــرار واملتعلــق 
باحتســاب ســنوات الفصــل كســنوات خدمــة 
فعليــة باإلضافــة إىل دفــع كامــل املســتحقات 

املالية عن تلك السنوات".
وتشري املعلمة حليمة يارس إىل أن التعويض 
عــن القهــر والحرمــان الــذي ذاقــه املعلمــون ال 

ضه أي يشء. ميكن أن يعوِّ
ومــع ذلــك تشــدد قائلــة: "املعلمــون تعرضــوا 
بعــض  إلعــادة  األوان  وآن  حقيقيــة  ملجــزرة 
لكــون  واملاليــة،  اإلداريــة  ســيا  وال  الحقــوق 
هــذا األمــر ســيؤثر تأثــرًيا كبــرًيا عــىل الرواتــب 
واملســتحقات واســتحقاق الدرجــات اإلداريــة 

والوظيفية وسنوات التقاعد".

املعلمــني  محامــي  أمــني  غانــدي  ويؤكــد 
والحديــث  الحاليــة  األجــواء  أن  املفصولــني 
عــن إطــالق الحريــات ووجــود بــوادر وحــدة بني 
ــا  إيجابيًّ تؤثــر  أن  مــن شــأنها  الضفــة والقطــاع، 

عىل سري امللف وحلوله.
"خــالل  فلســطني:  لصحيفــة  أمــني  ويقــول 
األنفــس  وبشــق  انتزعنــا  األخــرية  الســنوات 
رغــم  القضــاء  عــرْب  املعلمــني  لبعــض  حقوًقــا 
أن القــرار بإنصافهــم كان واضًحــا منــذ اللحظــة 
األوىل عــام  2012. أمــا اآلن فنأمــل أن يحــل 
يف  قضايــا  إىل  الحاجــة  دون  كامــاًل  امللــف 
ينهــي  جاعــي  قضــايئ  بقــرار  بــل  املحاكــم 

معاناة قرابة 700 عائلة".
أصــدرت   ،2008 عــام  أغســطس  آب/  ويف 
قــراًرا  فيــاض  ســالم  برئاســة  اللــه  رام  حكومــة 
بفصــل 733 معلــًا ومعلمــة من وظائفهم يف 
وزارة الربيــة دون إبــداء األســباب، األمــر الذي 

عزته مؤسسات حقوقية ألسباب سياسية.
ويف أيلول/ سبتمرب عام 2012، قررت الهيئة 
العامة يف املحكمة العليا الفلســطينية عودة 

املعلمني املفصولني إىل مدارسهم.
ذ املعلمون عدة فعاليات منذ عام 2015  ونفَّ
بحقوقهــم  للمطالبــة  الــوزراء،  مجلــس  أمــام 

اإلدارية واملالية، لكّن "دون جدوى".

بعد مرسوم "الحريات العامة".. 
المعلمون المفصولون يطالبون بإنصافهم

أهايل الشهداء والجرحى يواصلون فعالياتهم لمطالبة السلطة برصف مخصصاتهم

مشاركون في فعالية احتجاجية أمام مقر الصليب األحمر بغزة أمس    )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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مساحة حرة
د. عصام شاور

دولة فلسطني
املجلس االعىل للقضاء

لدى محكمة بداية غزة املوقرة
في الطلب رقم 2021/213
في الدعوى رقم 2020/377

املستدعي/ محمد محسن/ أسعد عبد املعطي الخطيب التميمي من غزة 
الرمــال مقابــل هيئــة التامــني واملعاشــات هـــ971210232 وكيلــه املحامي/ 

محمد عبد السالم داود – غزة الرمال- برج الجالء.
املستدعى ضدهم/1. احسان عبد الرؤوف البورنو بواسطة وكيلته اسعاف عبد 
الرؤوف البورنو- من غزة دوار أبو مازن جنوب رشكة جوال برج الظافر، 2. محمد 
منــر/ إبراهيــم محمــد املغــريب باألصالــة عن نفســه وباإلضافة لورثــة وتركة والدهم 
– مــن غــزة الرمــال بجــوار مبنــى التنميــة بوكالــة الغــوث لالجئــني، 3. احمــد محمــد 
ابراهيــم املغــريب- مــن غــزة الرمــال بجــوار مبنــى التنميــة بوكالــة الغــوث لالجئــني، 
4. ابراهيــم محمــد ابراهيــم املغــريب- مــن غــزة الرمــال بجــوار مبنــى التنميــة بوكالــة 
الغــوث لالجئــني، 5. خطــاب عمــر محمــد ابراهيــم املغــريب باألصالــة عــن نفســه 
وباإلضافــة لورثــة وتركــة والدهــم مــن غــزة الرمال بجوار مبنى التنميــة بوكالة الغوث 
لالجئني، 6. عزة يوســف محمد ابراهيم املغريب باألصالة عن نفســها وباإلضافة 

لورثة وتركة والدها من غزة الرمال بجوار مبنى التنمية بوكالة الغوث لالجئني.
نوع الدعوى/ تنفيذ عيني.

قيمة الدعوى/ 40000 د.أ- اربعون ألف دينار أردين.
اىل املستدعى ضدهم مجهويل محل االقامة مبا ان املستدعي قد اقام عليكم طلب 
يطالبكــم تنفيــذ العينــي بذلــك اســتنادا اىل مــا يدعيه يف الئحة الطلب املحفوظة لكم 
نسخة عنها وعن ملحقاتها لدى قلم املحكمة لذلك يقتيض عليكم ان تقدموا جوابكم 
التحريــري بشــان االدعــاء خــالل خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ هــذا النــر كــا يقتــيض 
الســاعة  2021/3/28م  املوافــق  االحــد  يــوم  املحكمــة  هــذه  لــدى  الحضــور  عليكــم 
التاســعة صباحــا وليكــن معلومــا لديكــم اذا تخلفتــم عــن الحضــور يجــوز للمســتدعي أن 

يسري يف دعواه وللمحكمة أن تحكم يف الدعوى واعتبار الحكم حضوريًا.
رئيس قلم محكمة بداية غزة / عار قنديل

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة بداية غزة املوقرة
في القضية 631/ 2005

في الطلب رقم 234/ 2021
املستدعية/ رشكة مصنع البدر لتعبئة املواد الغذائية وميثلها السيد/ حمدان 
محمد حادة هوية رقم/ -930686054 وكيله املحامي/ وائل هاشم قويدر 

املســتدعى ضدهــا/ املؤسســة االقتصاديــة االســتهالكية العامــة )الصخــرة( 
ميثلها الســيد/ هشــام حســني أبو ندى شــارع صالح الدين الســنافور مقابل 

مبنى الوكالة 
نوع الدعوى: حقوق

قيمة الدعوى: 260400 مائتان وستون ألًفا وأربعائة شيكل
مذكرة تبليغ بالحكم

إىل املســتدعى ضدها املذكورة أعاله، مبا أن املســتدعية قد اســتحصلت 
عــىل حكــم صــادر مــن لــدن محكمــة بدايــة غــزة يف القضية رقــم 631/ 2005 
االســتهالكية  االقتصاديــة  املؤسســة  ضدهــا  املســتدعى  بالــزام  والقــايض 
العامــة )الصخرة(ممثلــه الســيد/ حســني هشــام أبــو نــدى بدفــع مبلــغ وقــدره 
)مائتــان وســتون ألًفــا وأربعائــة شــيكل( إىل املســتدعية رشكــة مصنــع البــدر 
ربــط املبلــغ  مــع  الســيد/ حمــدان حــادة  الغذائيــة وميثلهــا  لتعبئــة املــواد 
بجــدول غــالء املعيشــة مــن تاريــخ املطالبة القضائية حتــى الوفاء التام وإلزام 
املستدعى ضدها بالرسوم واملصاريف وخمسائة شيكل أتعاب محاماة.

يحــر  ومل  املدعــي  وكيــل  بحضــور   2006/4/27 بتاريــخ  صــدر  حكــًا 
ا أمام الســادة القضاة/ أ. عبد  املدعى عليهم لســبق الســري بحقها حضوريًّ
الرحمن نرص لذلك يقتيض علينا تبليغكم بهذا الحكم حسب األصول ليك 

يتمكن املدعي من البدء يف إجراءات التنفيذ، حرر يف: 2021/2/22م
رئيس قلم محكمة بداية بغزة
األستاذ/ عار قنديل

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
في القضية رقم 923/ 2019
في الطلب رقم 322/ 2021

ــا يف فلنــدا  املســتدعيان/1 - لــؤي توفيــق إبراهيــم عــوض اللــه املقيــم حاليًّ
رقــم  هويــة  الــزواج(  قبــل  اللــه  )عــوض  مقــداد  إبراهيــم  توفيــق  مرفــت   -  2
410576485 واملقيمــة حالًيــا يف الرنويــج- وكيلهم املحامي/ وائل هاشــم 
قويــدر مبوجــب وكالــة خاصــة غــزة مقابــل أبــو خــرة عــارة مشــتهى جــوال 

0599741840

املســتدعى ضدهــا/-1 اســالم توفيــق إبراهيــم عــوض اللــه -2قــي توفيــق 
إبراهيم عوض الله 

نوع الدعوى: تقسيم أموال مشرتكة غري منقولة.
قيمة الدعوى: 500000 خمسائة ألف دينار أردين
مذكرة تبليغ بالحكم

قــد  املســتدعيني  أن  مبــا  أعــاله،  املذكوريــن  ضدهــا  املســتدعى  إىل 
استحصال عىل حكم صادر من لدن محكمة صلح غزة يف القضية رقم 923/ 
2019 والقــايض بوقــف الســري يف الدعــوى والتكليــف املدعــى عليها )2 + 
3( باللجــوء للمحكمــة املختصــة إلثبــات صحــة عقــد االتفــاق عــىل بيــع وذلــك 
خــالل شــهر مــن تاريخــه وحــذف القضيــة مــن جــدول أعــال املحكمــة حكــًا 
صــدر بتاريــخ 2021/1/31م بحضــور وكيــل املدعــي ومل يحــر املدعــى 

عليهم لسبق السري بحقها حضورًيا
أمام السادة القضاء/ أ. بشري الحرتاين

يتمكــن  لــيك  األصــول  الحكــم حســب  بهــذا  تبليغكــم  علينــا  يقتــيض  لذلــك 
املدعي من البدء يف إجراءات التنفيذ، حرر يف: 2021/2/22م

رئيس قلم محكمة الصلح بغزة
األستاذ/ أكرم أبو السبح

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
في القضية رقم 1769/ 2019 

في الطلب رقم 321/ 2021
املســتدعني/1 - نبيــل رشــدي مصطفــى النخالــة- هويــة رقــم 906867023 
باألصالــة عــن نفســه بوكالتــه عــن كل مــن 2 - بهيجــة خليــل محمــد صنــع اللــه 3 
- عبــري رشــدي مصطفــى النخالــة 4 - محمــد رشــدي مصطفــى النخالــة 5 -رامي 
رشــدي مصطفــى النخالــة 6 - طــارق رشــدي مصطفــى النخالــة- مبوجــب وكالــة 
خاصــة صــادرة عــن وزارة العــدل وإدارة التوثيــق تحمــل الرقم 19304/ 2015م 
دولــة الكويــت 7 - ســامي جعفــر فــارس عبــدو باألصالــة عــن نفســه وبوكالتــه عــن 
8 - عــالء الديــن جعفــر فــارس عبــدو 9 - محمــد جعفــر فــارس عبــدو 10 - منــى 
جعفــر فــارس عبــدو 11 - طــالل جعفــر فــارس عبــدو 12 - عبــد الكريــم جعفــر 
فارس عبدو 13 - فرح نارص جعفر عبدو 14 - ندى نارص جعفر عبدو مبوجب 
وكالة خاصة صادرة عن إدارة التوثيق رقم 2837661 صادرة عن دولة الكويت 
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.
املستدعى ضدها/1 - وفاء عادل مصطفى النخالة من غزة الصربة قرب 
الغرفــة التجاريــة 2 -عايــدة عــادل مصطفــى النخالــة مــن غــزة الصــربة قــرب 

الغرفة التجارية.
نوع الدعوى: تقسيم أموال مشرتكة غري منقولة إزالة شيوع

قيمة الدعوى: 400000 أربعائة ألف دينار أردين
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

إىل املســتدعى ضدهــا املذكوريــن أعــاله مبــا أن املســتدعني املذكوريــن 
أعــاله قــد أقامــوا عليكــا قضيــة يطالبوكــم فيهــا اســتناًدا إىل مــا يدعينــه يف 
لذلــك  الدعــوى،  ملــف  يف  منهــا  نســخة  لكــم  املحفوظــة  دعواهــم  الئحــة 
بتاريــخ  االثنــني  املوافــق  يــوم  املحكمــة  لهــذه  تحــروا  أن  عليكــا  يقتــيض 
2021/3/15م الســاعة التاســعة صباًحا، كا يقتيض عليكم إيداع جوابكم 
التحريــري خــالل خمســة عــر يوًمــا مــن تاريــخ النــر، وليُكــن معلوًمــا لديكــم 

أنك إذا تخلفتم عن ذلك سينظر يف القضية والطلب باعتباركم حارضين.
رئيس قلم محكمة الصلح بغزةحرر يف 2021/2/16م

األستاذ/ أكرم أبو السبح

لــدى  يوجــد  ال  "إنــه  اشــتية:  د. محمــد  الــوزراء  رئيــس  قــال 
األجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة أي معتقــل ســيايس، أو 
صاحــب رأي أو صاحــب انتــاء ســيايس"، وطالــب باإلفــراج 
الوقــت  يف  مؤكــًدا  غــزة،  يف  السياســيني  املعتقلــني  عــن 
ذاته أن الحريات مصونة حســب النظام األســايس للســلطة 
الفلسطينية، وهذا ما أكده مرسوم الرئيس، حسب قوله.

املرســوم الرئــايس كان أكــر شــفافية مــن ترصيحــات رئيــس 
الوزراء، حيث أمر الرئيس بتعزيز مناخات الحريات العامة، 
وأكد حظر املالحقة واالعتقال وكل أنواع املساءلة ألسباب 
تتعلق بحرية الرأي واالنتاء السيايس، وكذلك أمر بإطالق 
رساح املحتجزيــن واملوقوفــني واملعتقلــني والســجناء عىل 
أو  حزبيــة  ألســباب  أو  الســيايس  االنتــاء  أو  الــرأي  خلفيــة 

فصائلية يف أرايض دولة فلسطني كافة.
قطــاع  يخــص  املرســوم  إن  الرئيــس  يقــل  مل  املرســوم  يف 
غــزة فقــط، وإمنــا قــال أرايض الدولــة كافــة، ولــو أن انتهــاك 
بهــذه  مرســوم  صــدر  ملــا  غــزة  يف  فقــط  موجــود  الحريــات 
الصيغــة، ألن الرئيــس يعلــم أن الحريات انتهكت يف الضفة 
وغــزة، حتــى لــو نفــت الحكومــة يف الضفــة ذلــك، أو نفــت 
عــن  النظــر  بغــض  ذاتــه،  األمــر  غــزة  املختصــة يف  الجهــات 
الفــرق يف شــدة االنتهــاكات، فهــذه مســألة أخــرى، ال حاجــة 
لذكرهــا يف خضــم أجــواء التقــارب ومحاولــة توحيــد الصــف 
الحريــات  أن  يؤكــد  مل  الرئيــس  أن  القصــد  الفلســطيني، 
مصونة حســب النظام األســايس للســلطة الفلســطينية كا 

قال رئيس الوزراء.
تجربتي الشخصية تؤكد أن ما ذهب إليه الدكتور اشتية ال 
عالقــة لــه بالواقــع، فــإن كانــت الحريــات مصونــة عــىل الــورق 
فإنهــا مل تكــن مصونــة عــىل أرض الواقــع، حيث إنني عانيت 
االعتقــال عــىل "شــبهة" االنتــاء الســيايس وبســبب آرايئ 
ومقااليت أكر من عر مرات، فضاًل عن التضييق واإلقامة 
مقــال  بســبب  للمحاكمــة  قدمــت  إننــي   حتــى  الجربيــة، 
انتقــدت فيــه رئيــس الــوزراء األســبق د. ســالم فيــاض، وبعــد 
ســجن مــدة شــهر إال يومــني وبعــد محاكمــة اســتمرت ســنة 
برئت من تهمة "النيل من الوحدة الوطنية"، فأين الحريات 
املصونة حسب تجربتي الشخصية التي هي  ال شك أخف 
وأهون ما طال كثريين، لذلك كيف سأثق مبا أسمع؟! أم 

أن رئيس الوزراء ال يعلم؟!
 إن كنــا نريــد أن نتبــادل التهــم وننفــي مــا اقرتفتــه أيدينا جراء 
االنقسام ومضاعفاته فإن ذلك ال يبر بخري، لذلك يجب 
كانــت  إن  للجاهــري،  املوجهــة  الترصيحــات  تتوقــف  أن 
ســتؤدي إىل أي نــوع مــن التوتــري، وأن يســتعاض عــن ذلــك 
بحل املشاكل بعيًدا عن اإلعالم، حتى ال ندخل يف متاهة 
جديــدة يحــاول بعــٌض توجيهنــا إليهــا تهرًبــا مــن االنتخابــات 
واســتحقاقاتها، وأنــا هنــا ال أقصــد رئيس الــوزراء بكل تأكيد، 

حتى لو كانت حرية الرأي مصونة.

رئيس الوزراء 
والحريات المصونة

غزة/ جال غيث:
يف  مشــاركته  خــالل  عويضــة،  جــواد  يقــف 
قطــاع  أرسى  ألهــايل  األســبوعي  االعتصــام 
كل  مــن  اثنــني  يــوم  كل  يقــام  الــذي  غــزة، 
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  مقــر  يف  أســبوع 
ملــاذا  ليســأل:  حائــًرا  غــزة،  مبدينــة  األحمــر 

تقطع السلطة رواتب أبنائها؟
مــرارة  عاًمــا(   66( عويضــة  عــىل  وتجتمــع 
)27 عاًمــا( املعتقــل  نجلــه "مجــد"  اعتقــال 
وقطعــت   ،2016 شــباط  فربايــر/   23 يف 
الســلطة يف رام اللــه راتبهــا منــذ مــا يزيــد 

عىل عامني، دون إبداء أسباب القطاع.
األب  راتــب  قطــع  عــىل  الســلطة  وأقدمــت 
"جــواد" ونجلــه األســري، الــذي يقــيض حكــًا 
منظومــة  اخــرتاق  بزعــم  أعــوام،   9 بالســجن 
رشطــة  حواســيب  واخــرتاق  الطائــرات 
الطــريان يف مطــار  االحتــالل ومتابعــة حركــة 
أبــداء  دون   2019 عــام  مــن  بدايــة  اللــد، 

األسباب.
أوضاع صعبة

ما أثار دهشــة عويضة، من قطع راتبه وابنه، 
أنه أمىض أربعة أعوام خلف قضبان ســجون 
ومقاومــة  فتــح  لحركــة  النتائــه  االحتــالل 
االحتــالل. وبنــربة بــدت عليهــا الحــرة عــىل 
قطــع راتــب نجلــه، يقــول األب: "إن الراتــب 
"مجــد"  حســاب  يف  أضعــه  أتلقــاه  الــذي 
املعتقــل يف ســجن "نفحــة" يك يوفــر أدىن 

االســتدانة  إىل  تلجــأ  أرستــه  أن  إىل  ولفــت 
لتوفــري طلباتهــا، وأنهــا تحتــاج إىل مصاريــف 
عــىل  للعمــل  الســلطة  رئيــس  داعًيــا  يوميــة، 
إنهاء قرار قطع راتب األرسى لكونه مصدرهم 

الوحيد لتوفري احتياجاتهم املعيشية.
ودعــا عويضــة الســلطة للعمــل عــىل تحريــر 
األرسى مــن خلــف القضبــان وحايتهــم مــن 
سياســة اإلهــال الطبــي التــي متارســها إدارة 
الســجون، معرًبــا عــن خشــيته مــن أن يتعرض 
نجلــه "مجــد" ملــرض قــد يعرضــه للخطــر يف 

ظل الجرائم املارسة بحق األرسى.

منــذ  زيارتــه  حرماننــا  ظــل  يف  احتياجاتــه 
لنــا بإدخــال  لحظــة اعتقالــه، وعــدم الســاح 
احتياجاته من املالبس واألغطية الشتوية".

وأضــاف عويضــة بحــزن أن نجلــه يدخل اليوم 
عامه السادس خلف قضبان السجن، "ونحن 
ال نــراه وال نعلــم عنــه أي أخبار ســوى ما يصل 
رين يؤكدون أن األوضاع داخل  إلينا عن محرَّ
ا يف  ا، وأنهم يعانون ُشحًّ السجون صعبة جدًّ
املالبــس واألغطيــة الشــتوية، وأن االحتــالل 
ــا مــن اإلجــراءات للوقايــة مــن  ال يقــدم لهــم أيًّ

فريوس كورونا".

حق مكفول
املقطوعــة  األرسى  نظــم  ذاتــه  الســياق  ويف 
الدوليــة  اللجنــة  مقــر  أمــام  وقفــة  رواتبهــم 
للصليــب األحمــر، ملطالبــة الســلطة يف رام 
اللــه بإعــادة رواتبهــم املقطوعة، ومســاواتهم 

أسوة بغريهم من األرسى.
عليهــا:  ُكتــب  الفتــات  رون  املحــرَّ ورفــع 
األرسى  نحــن  ورواتبنــا  رواتبنــا،  لنــا  "أعيــدوا 
عليهــا:  ُكتــب  وأُخــرى  مــروع،  وطنــي  حــق 

"أين أنتم من معاناتنا".
يف  جاللــة،  أبــو  محمــد  املحــرر  واســتغرب 

رواتــب  قطــع  الســلطة  مواصلــة  لــه،  كلمــة 
تكافــئ  "أهكــذا   : قائــالً األرسى واملحرريــن، 
زهــرات  أمضــوا  أن  بعــد  األرسى  الســلطة 
قضيتهــم  عــن  دفاًعــا  الســجون  يف  شــبابهم 

ووطنهم بقطع رواتبهم".
وأضــاف أبــو جاللــة، الــذي أمــىض 20 عاًمــا 
يف ســجون االحتــالل: "نخــرج مــن الســجون 
والســجان  الســجن  بنــار  اكتوينــا  أن  بعــد 
بنــار قطــع رواتبنــا"، مؤكــًدا  لنكتــوي مجــدًدا 
مكفــول  حــق  ريــن  واملحرَّ األرسى  راتــب  أن 
متســائاًل:  الفلســطيني،  القانــون  مبوجــب 

"فلاذا ترص السلطة عىل قطع رواتبنا".
والوطنيــة  الحقوقيــة  املؤسســات  ودعــا 
إنهــاء  أجــل  مــن  وعاجــل  فــوري  حــراك  إىل 
ريــن، مطالًبــا الرئيــس  معانــاة األرسى واملحرَّ
عبــاس ورئيــس الــوزراء محمــد اشــتية بإعــادة 
رواتــب املحرريــن واألرسى داخــل الســجون 
وعــىل وجــه الرعــة، مشــدًدا عــىل اســتمرار 
الخطوات واألنشطة والفعاليات االحتجاجية 

لحني إعادة رصف الرواتب.
انتهــاك  اللــه  رام  يف  الســلطة  وتواصــل 
القانــون األســايس مــن خــالل قطعهــا رواتــب 
خلفيــات  عــىل  واملحرريــن  األرسى  مئــات 
مــا  وهــو  كيديــة،  لتقاريــر  ووفًقــا  سياســية، 
لهــم،  االقتصاديــة  الحالــة  مــن صعوبــة  يزيــد 
خاصــة أن غالبيتهــم ال يوجد لديهم أي دخل 

شهري آخر.

غزة/ فلسطني:
واإلســالمية  الوطنيــة  للقــوى  األرسى  لجنــة  نظمــت 
األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  مقــر  أمــام  أمــس، 
بغزة، وقفة لدعم وإسناد األرسى املرىض يف سجون 
االحتالل، وخاصة األســري املريض بالرطان حســني 

مساملة.
إن  لــه:  كلمــة  يف  دبابــش  زيك  اللجنــة  منســق  وقــال 
لــه عــىل أرسانــا يف ظــل صمت  "االحتــالل يواصــل تغوُّ
الدوليــة  املنظــات  متارســها  عــادة  بــات  مقيــت 

واإلنسانية".
أ دبابش األسري حسني مساملة املريض برطان  وهنَّ
ســجون  مــن  أســبوع  نحــو  قبــل  تحــرره  مبناســبة  الــدم 
أعــوام  أربعــة  امتــدت  معانــاة طويلــة  بعــد  االحتــالل، 
تخللها إهال طبي متعمد فاقم من وضعه الصحي، 

دون حراك منظات من حقوق اإلنسان.
الــذي  ــد  املتعمَّ الطبــي  اإلهــال  سياســة  أن  وبــنيَّ 
متارســه ســلطات االحتــالل بحــق األرسى أودى بحيــاة 
71 أســرًيا، وهــم مــن بــني الـــ226 أســرًيا قضــوا داخــل 
الســجون بفعل السياســات العدوانية االنتقامية التي 
ومســمع  مــرأى  عــىل  جهــاًرا  أرسانــا  تســتهدف  باتــت 

العامل بأرسه.
وأكــد دبابــش حــق األرسى يف الحرية والحياة والعودة 
أو  توابيــت  يف  وليــس  أحيــاء  وشــعبهم  ذويهــم  إىل 
أكياس سوداء، مشدًدا عىل أن الغضب الفلسطيني 

اســرتداد  مــع  نــاًرا  وسيشــتغل  وسيســتمر  يهــدأ،  مل 
تحــرر  الــذي  الخطيــب  داود  الشــهيد  األســري  جثــان 

يوم الجمعة املاضية".
بــالل  الشــقيقني  األســريين  مبواصلــة  دبابــش  وأفــاد 
جنــني،  قضــاء  راعــي  كفــر  بلــدة  مــن  ذيــاب،  وبســام 
إرضابها املفتوح عن الطعام منذ 34 يوًما احتجاًجا 

وتنديًدا باعتقالها اإلداري التعسفي.
وأكــد أن األســريين يخضعــان حتــى اللحظــة لتحقيــٍق 
قــاٍس ومــدد اعتقالهــم للمــرة الســابعة عــىل التــوايل، 
للمــرة  الحلبــي  محمــد  األســري  محاكمــة  جانــب  إىل 
يف  عنرصيــة  محاكمــة  بأطــول  إياهــا  واصًفــا   ،156

التاريخ.
ملالحقــة  رســمي  فلســطيني  بــدور  دبابــش  وطالــب 
الجنايــات  الحــرب اإلرسائيليــني يف محكمــة  مجرمــي 
الدوليــة وعــدم التهــاون يف هــذا امللــف الــذي ميثــل 

أنبل وأعدل قضية يف التاريخ.
الصحــة  ومنظمــة  األحمــر  الصليــب  اللجنــة  ودعــا 
العامليــة وكل املنظــات الدوليــة واإلنســانية للوقوف 
بــني  مــن  أمــام مســؤولياتها وواجباتهــا إلنقــاذ األرسى 
وال  طفــاًل  يرحــم  ال  الــذي  اإلرسائيــي  الجــالد  أنيــاب 
لدعــم  الفلســطيني  الــكل  وطالــب  امــرأة.  وال  شــيًخا 
داعًيــا  كورونــا،  جائحــة  ظــل  يف  األرسى  وإســناد 
املقاومــة للعمــل عــىل تحريــر األرسى واألســريات مــن 

خلف قضبان السجون.

نابلس/ فلسطني:
اعتدى جهاز األمن الوقايئ يف مدينة نابلس شايل 
الضفــة الغربيــة املحتلــة بالــرب واإلهانــة عــىل أحــد 
عــىل  منشــوًرا  كتابتــه  بســبب  االنتفاضــة؛  جرحــى 

"فيسبوك".
الســلطة  رئيــس  إصــدار  بعــد  االعتــداء  هــذا  وجــاء 
مرســوًما  املــايض،  الســبت  مســاء  عبــاس  محمــود 
األرايض  يف  العامــة  الحريــات  تعزيــز  بشــأن  ا  رئاســيًّ

الفلسطينية.
إن  العدالــة":  أجــل  مــن  "محامــون  وقالــت مجموعــة 
ضباًطــا وعنــارص مــن جهــاز األمــن الوقــايئ يف نابلــس 
اعتــدوا باإلهانــة والــرب باأليــدي واألرجــل والخنــق، 
وإصابــة يف الــرأس بحــق املواطــن محمــود الكعبــي، 
وهــو جريــح انتفاضــة، مــن مدينــة نابلــس، بعــد مثولــه 

للمقابلة يف مقر الجهاز أمس.
عــىل  صفحتهــا  عــرب  بيــان  يف  املجموعــة  وأضافــت 
"فيســبوك" مســاء أول من أمس، أن "مقابلة الكعبي 
جــاءت بنــاًء عــىل اســتدعاء مــن الجهــاز يــوم االثنــني 
املايض، للتحقيق معه بشأن منشور له عىل صفحة 

عىل فيسبوك منسوبة له".
املعتديــن  محاســبة  رضورة  إىل  املجموعــة  ودعــت 
وإحالتهم إىل النيابة العسكرية للتحقيق معهم فيا 

بدر منهم من اعتداء وإساءة بحق املواطن املذكور، 
تطبيًقا لسيادة القانون.

أظهــر  منشــوًرا  كتابتــه  بعــد  الكعبــي  اســتدعاء  وجــاء 
مــروان  األســري  فتــح  حركــة  يف  للقيــادي  دعمــه  فيــه 

الربغويث، عىل وقع أنباٍء عن نيته الرتشح للرئاسة.
وكتــب الكعبــي عــىل صفحتــه يف "فيســبوك": "كل 
الدعــم للقائــد مــروان الربغــويث.. ابــَق عــىل موقفــك 

ونحن معك.. ال تخذلنا".
ونــص املرســوم الرئــايس عــىل "تعزيز منــاخ الحريات 
فيهــا  مبــا  كافــة،  فلســطني  دولــة  أرايض  يف  العامــة 
ألحــكام  وفًقــا  والوطنــي،  الســيايس  العمــل  حريــة 

القانون األسايس والقوانني ذات العالقة".
وشــدد عــىل "حظــر املالحقــة واالحتجــاز والتوقيــف 
واالعتقال وكل أنواع املســاءلة خارج أحكام القانون، 

ألسباب تتعلق بحرية الرأي واالنتاء السيايس".
املحتجزيــن  رساح  بـ"إطــالق  املرســوم  وقــىض 
خلفيــة  عــىل  والســجناء  واملعتقلــني  واملوقوفــني 
أو  حزبيــة  ألســباب  أو  الســيايس،  االنتــاء  أو  الــرأي 

فصائلية كافة يف أرايض دولة فلسطني".
املرســوم  بتطبيــق  حــاس،  حركــة  طالبــت  والحقــا 
الخــاص بتعزيــز الحريــات العامــة عــىل "أرض الواقــع" 

بالضفة الغربية.

بعد يوم من صدور مرسوم "الحريات العامة"

وقائـــي نابلس يعتدي عىل جريٍح َدَعَم 
بمنشور عىل "فيسبوك" األسري الربغويث

وقفة إسناد بغزة لدعم األرسى 
المرىض يف سجون االحتالل

وقفة أمام الصليب األحمر للمطالبة بإعادتها

معاناة مضاعفة لألرسى نتيجة قطع السلطة رواتبهم

أهالي األسرى في أثناء اعتصامهم األسبوعي أمس        ) تصوير / محمود أبو حصيرة (
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

إلغــاؤه وحــل محلــه القــرار بقانــون رقــم )1( لســنة 2007 وتعديالتــه 
لعام 2021.

2 - إجــراء تعديــالت جوهريــة مبــا يكــرس من ســلطة الرئيس ويحجب 
الفرصــة عــى خصومــه  الرقابــة واملســاءلة ويضيــق  فــرص  مــن  كثــًرا 
السياســيني يف الســاحة الفلســطينية مثــل التعديــالت عــى قانــون 

املحكمة الدستورية رقم )3( لسنة 2006م.
االنعكاسات والدالالت السياسية

ــا انعكس عى الحياة  أوًل- هــذه القــرارات خلقــت واقًعــا صعًبا وكارثيًّ
الخــالف  إذ زادت حــدة  أكــر تعقيــًدا،  السياســية وأصبحــت األمــور 
ورفعت مســتوى التجاذبات وجلبت مواقف رافضة ومنددة، لقناعة 
الفرقاء السياســيني أن عباس يتفرد بالقرار والترشيع بغرض اإلطاحة 

بخصومه وتعزيز سلطته ومتكني حزبه.
ثانًيــا- مثلــت القــرارات بقانــون خريطــة طريــق لرســم سياســات التفــرد 
واإلقصــاء وتكريــس حكــم الفــرد عــى حســاب املؤسســة واملجمــوع 
التــي  الوطنــي، وهدمــت الخطــوات الراميــة لبنــاء دولــة املؤسســات 

يسودها النظام والقانون ويحرتم فيها القرار السيايس.
الصالحيــات  عــى  الواضــح  اللتفــاف  عبــاس  الرئيــس  أراد  ثالًثــا- 
املحدودة التي أتيحت له يف ظرف الرضورة أو الطوارئ، وتوسع يف 
ذلك بشكل غر منطقي، بحيث مل يتوقف عن إصدار املراسيم يف 
كل املجــالت التــي كانــت قــرارات بقانــون، إذ إن جــزًءا منهــا مل يُكــن 
هنــاك أي أســباب وطنيــة أو قانونيــة للتعديــل أو اإللغــاء ســوى الرغبــة 

يف السطوة عى القانون وتطويعه ألغراض سياسية.
رضورات املرسوم الجديد

ل أعتقد أن هناك حاجة إلصدار مرســوم جديد، فالقانون األســايس 
تنــاول الحقــوق والحريــات يف "البــاب الثــاين" مــن املــواد )9 وحتــى 
املــادة 20( بشــكل أكــر تفصيــاًل، وكان ذلــك شــاماًل وكافًيــا لحفــظ 
الحقــوق وتوفــر وضــان كل الحريــات، لكــن يف ظــل حقبــة عبــاس 
أصبح اللجوء إىل حزمة املراسيم أمًرا وارًدا يف أي وقت، فهو يصدر 

يــده، ويلزمــه احــرتام القانــون والنظــام، واحــرتام النتــاء الســيايس ولو 
معنوًيــا، وتثبــت لــه أن النتخابــات ليســت عــى مقــاس أحــد، كــا أنهــا 
بذلــك تدافــع عــن حقهــا يف حرية العمل الســيايس بأي طريقة كانت، 
ما فعلته الفصائل باملرسوم هي أنها مل تحِم كوادرها يف الضفة فقط 

بل تحمي أوًل أبناء فتح منه.
وعى الرغم من ذلك نعرف أنه ل قيمة للحديث عن احرتام القوانني 
أو مجــرّد التذكــر بهــا، ول يبــدو مقبــوًل هــذا الطلــب مــن رئيــس يعــد 
احــرتام  مقّدمــات  أن  ويعــرف  عنــه،  وبديــاًل  القانــون  موقــع  نفســه يف 

القانون تبدأ بأن يجلس يف بيته.
يجب أن نطمنئ أنه يف حالتي القانون أو املراسيم، لن ترى الحريات 
النور عى إطالقه يف الضفة الغربية، وقد ل تطول، ألن هذا املفهوم 
يعني معاداة الســلطة، وكل ما ســيجري هو زيادة مهام ونشــاط أجهزة 
األمــن اإلرسائيليــة يف الضفــة، وعــودة قويــة لسياســة "البــاب الــدّوار"، 

ولن يعني متاًما تأجيل العتقالت السياسية.
وهــذا مــا ميكــن مالحظتــه مــن اليــوم التــايل إلصــدار مرســوم الحريــات، 

شخصيات إرسائيلية، تحت أي ظرف. ُيفهم من صياغة هذه التوصية 
أن الفلسطينيني بصدد البدء مبقاطعة وسائل اإلعالم العربية املتورّطة 
يف التطبيع، وهذا تطّور شديد األهمية يف إجراءات املواجهة، بالنظر 
إىل أن املســألة، يف بعض تجلياتها املشــينة، صارت اختياًرا لالنحياز 
للروايــة الصهيونيــة، أكــر مــن كونهــا مســألة مهنيــة، تتخّفــى خلف ذرائع 
وحجــج غــر مقنعــة، مــن عينــة معرفــة كيــف يفكــر الحتــالل، أو مناظرتــه 
هائــاًل  كــاًّ  الصهيــوين  الكيــان  لــدى  أن  فالشــاهد  وفضحــه،  وإحراجــه 
مــن النوافــذ التــي يطــل بهــا عــى املتلقــي العــريب، وميــارس بواســطتها 
اخــرتاق وعيــه، ســواء عــن طريــق املواقــع الناطقة بالعربية، أو بالنتشــار 
الكثيــف لحســابات األبــواق الصهيونيــة، الرســمية وغــر الرســمية، عــى 

مواقع التواصل الجتاعي.
مــا أفهمــه، بالفطــرة، وباملنطــق، وباملعــادلت الحســابية البســيطة، إن 
كل خطــوة تقربــك مــن الكيــان الصهيــوين تبعــدك عــن فلســطني، وأي 
مساحاٍت ممنوحٍة للصهيوين يك يسوق روايته، هي يف اللحظة ذاتها 

مساحات مقتطعة من الفلسطيني املعتدى عليه وصاحب الحق.
أو  إعالمــي  نــزاع  يف  بــه  لالســتعانة  للصهيــوين،  اســتدعاء  كل  أيًضــا، 
ســيايس مــع عــريب، حتــى لــو كان مطبًعــا أو مؤيًدا لســتبداد، هو درجة 
أسوأ ومستوى أكرب من التطبيع، الذي ل أفهم له تعريًفا سوى التعامل 

مع العدو والرتحيب به ومحاورته وتوجيه الشكر له عى كالمه.
الشاهد أن الفلسطينيني أقاموا الحّجة عى كل منابر اإلعالم العريب، 

اعتــداًء  عبــاس  محمــود  الفلســطيني  الرئيــس  وليــة  فــرتة  شــهدت 
أصبــح  حتــى  الفلســطيني  الشــعب  مؤسســات  كل  عــى  واضًحــا 
الثــالث "الترشيعيــة  الــذي ميســك بالســلطات  الرجــل )الحديــدي( 
املؤسســات  عــى  للســيطرة  إضافــة  هــذا  والقضائيــة"،  والتنفيذيــة 
التمثيليــة األخــرى وعــى رأســها منظمــة التحريــر، يف إطــار تدعيــم 
واملســاءلة  الرقابــة  أدوار  مــن  يحصنــه  مبــا  نفــوذه  وتقويــة  ســلطاته 
ويحقق أهدافه الخاصة للبقاء أطول مدة يف السلطة يف ظل انتهاء 

وليته.
وقــد شــهدت مرحلــة النقســام قــرارات بقانــون اســتهدفت القوانــني 
"باإللغاء أو التعديل"، وازدياًدا يف اآلونة األخرة حتى وصلنا للقرار 

بقانون عام 2021 والخاص بالحريات العامة.
األمر الذي يثر عدة تساؤلت: ما مرشوعية هذه القرارات؟ وأثرها 
يف القوانــني ودللتهــا وانعكاســاتها السياســية؟ ومــا رضورة إصــدار 

مرسوم جديد؟ وما مصر هذه القرارات مستقباًل؟
مشروعية القرارات

أورد القانــون األســايس املعــدل لســنة 2003 يف املــادة "43" أنــه 
يحــق لرئيــس الســلطة إصــدار قــرارات لهــا قــوة القانــون، لكنــه جعلهــا 
مرشوطــة ومقيــدة بحيــث وضــح الحالــة التــي ميكــن أن تدفــع لتخــاذ 
مثــل تلــك القــرارات، وكان ضمــن الــرشوط أن يكــون ذلك يف حالت 
الــرضورة التــي ل تحتمــل التأخــر، ويف غــر أدوار انعقــاد املجلــس 
الترشيعــي، ومــن ثــم عــد رئيــس الســلطة أن الظــروف التــي متــر بهــا 
الــذي  األمــر  القــرارات،  هــذه  تســتوجب  الفلســطينية طارئــة  الحالــة 

دفعه إلصدار جملة منها.
األثر يف القوانني

القوانــني ميكــن  آثــاًرا كارثيــة مبــارشة عــى  رتبــت  بقانــون  القــرارات 
إجالها يف:

بقانــون وكان  القــرارات  ليحــل محلهــا  القوانــني  مــن  إلغــاء كثــر   -  1
منهــا القانــون رقــم )9( لســنة 2005 الخــاص بالنتخابــات والــذي تــم 

واملــرّشع  املصــدر  بصفتــه  األســايس  القانــون  عــن  املدافعــني  كل 
لحســاب  تهميشــه  أو  تجاهلــه  وضــد  وصيانتهــا،   للحريــات  الرئيــس 
املرســوم الرئــايس الــذي أصــدره الرئيــس محمــود عبــاس بشــأن تعزيــز 
الحريــات العامــة يف "أرايض دولــة فلســطني"، هــم عــى صــواب، لكــن 
قد تبدو األمور مختلفة هذه املرّة، ومن البديهي معها الســؤال: ماذا 

اختلف؟
مــاذا كان مينــع "أبــو مــازن" مــن احــرتام القانــون األســايس قبــل إصــدار 
بعــد املرســوم؟  مرســوم الحريــات والتــزام مضامينــه؟ وهــل ســيمتنع 
التقديــر أنــه ســيلتزم ظاهرًيــا ألســباب لهــا عالقــة بأن اإلقليــم هذه املرة 
رشيــك يف النتخابــات وليــس وســيًطا، بعكــس الســابق، وهنــا ميكــن 
القول إن املرسوم كان أقوى من القانون وأكر اعتباًرا عى املستوى 
الســيايس لــدى "أبــو مــازن"، وهــذا انعكاس طبيعي لبيئة العشــوائيات 

السياسية، التي يصبح مقبوًل فيها "ُنص البال ول البال كله".
يعد املرسوم إنجازا ُيحسب للحالة الوطنية والفصائل، التي ضيقت 
يكــّف  الــذي  املرســوم  يصــدر  لــي  مــازن"  "أبــو  أمــام  الخيــارات  كل 

مل يعــد مبقــدور أحــد أن يّدعــي أنــه ميــارس تطبيًعــا إعالمًيــا، مــن أجــل 
خدمــة القضيــة الفلســطينية، أو لســد جــوع املواطــن العــريب للمعرفــة. 
رغبتــه  لتربيــر  فلســطني  اســم  يســتخدم  أن  يحــق ألي مطّبــع  وعليــه ل 

الخاصة يف مد الجسور مع أبواق الحتالل الصهيوين.
الفلســطينيون، مجتمعــني، جــّددوا رفضهــم القاطــع كلَّ صــور التطبيــع 
اإلعالمي، بل وقّرروا اعتاد آليات جديدة للتصّدي لحالة الشبق التي 
تنتــاب وســائل إعــالم عربيــة كثــرة، وبحســب مخرجــات لقــاء للفصائــل 
الفلســطينية، انعقــد يف مدينــة غــزة، فقد وقــع ممثلو الحركات والقوى 
السياســية الفلســطينية ميثاق رشٍف ملواجهة وباء التطبيع املســتفحل 

يف وسائل اإلعالم العربية.
اللقــاء الــذي أقيــم قبــل يومــني مل يحــظ، بالطبــع، بالتغطيــة اإلعالميــة 
املناســبة، عــى الرغــم مــن أهميتــه يف هــذه الفــرتة التي تشــهد ارتفاًعا 
لفًتــا يف وتــرة التطبيــع اإلعالمــي، إذ تجاهلتــه غالبيــة املنابر الحريصة 
عــى اســتضافة سياســيني ومحللــني صهاينــة، يف حــني ســلطت بعــض 
املنابــر، منهــا "العــريب الجديــد" ومواقــع فلســطينية ولبنانيــة، الضــوء 

عى توصيات اللقاء واملشاركني فيه.
بحســب البيــان الصــادر عــن اللقــاء، أكــدت الفصائــل والقــوى الوطنيــة 
مــع  اإلعالمــي  التطبيــع  مواجهــة  رضورة  الفلســطينية،  واإلســالمية 
إعالميــٍة  لقــاءاٍت  أي  بإجــراء  الســاح  وعــدم  اإلرسائيــي،  الحتــالل 
مــع وســائل إعــالم إرسائيليــة، أو الظهــور يف وســائل إعــالم تســتضيف 

املرسوم ثم يلجأ لحًقا لتعديله أيًضا، دومنا اعتبار ملصلحة وطنية 
أو لقوانني وترشيعات سابقة.

مصير القرارات بقانون
أول  يف  الترشيعــي  املجلــس  عــى  بقانــون  القــرارات  عــرض  يجــب 
جلســة ينعقــد فيهــا املجلــس الترشيعــي بعــد صــدور هــذه القــرارات 
تقــر  القانــون، ويف حــال عرضــت ومل  قــوة  مــن  لهــا  مــا كان  زال  وإل 
زال مــا يكــون لهــا مــن قــوة القانــون، وهــذا مــا خالفــه الرئيــس عبــاس 
حيــث تجاهــل املجلــس الترشيعــي متاًمــا وتــرف مــع مــا نــص عليــه 
القانــون األســايس بانتقائيــة يف الفــرتة األوىل، ثــم قــام بحــل املجلس 
الترشيعي بناء عى قرار املحكمة الدســتورية والتي شــكلت بصورة 

غر قانونية أصال.
وهــذا بــدوره ل يعطــي أي رشعيــة ملارســات الرئيــس عبــاس وميكــن 
أن تعــرض كل املراســيم الرئاســية التــي حملــت قــرارات بقانــون طوال 
فــرتة النقســام عــى املجلــس الترشيعــي القــادم أيضــا لينظــر فيها ما 

بني اإلقرار واللغاء.
املراســيم  إصــدار  بوقــف  اآلن  مطالــب  عبــاس  الرئيــس  فــإن  وختاًمــا 
املشابهة ملا لها من تداعيات تهدد الستقرار الترشيعي والقانوين 
وميكــن  كبــرة  لجهــود  يحتــاج عالجهــا  مســتقبلية  إشــكالت  وتخلــق 
حــال  الفلســطيني  املشــهد  شــديد يف  انقســام  ســبًبا يف  تكــون  أن 
محــاولت إلغائهــا أو تعديلهــا يف ظــل مجلــس قــادم قــد يكــون أكــر 

تنوًعا يف مرجعياته الحزبية والسياسية.
ويف ذات الوقــت مطالــب بالرجــوع للقانــون األســايس والتــرف يف 
بــأي  ضوئــه واحــرتام كل مــا جــاء فيــه وعــدم التعــدي عــى القوانــني 
صــورة، ألن ذلــك يــرض بالحالــة الوطنيــة، وميكنــه فقــد الدعوة لحرتام 
الحقــوق والحريــات يف ضــوء القانــون، وإلــزام الجهــات األمنيــة ذلــك 
، عــى أن  بتوجيهــات مبــارشة تفــرض فيهــا املحاســبة تجــاه أي تعــدٍّ
يستمر ذلك ملا بعد النتخابات وإل يتم يف ضوء الدعاية فقط، ألنه 
ل يصح النتقاص من هذه الحقوق بأي صورة وتحت أي ظرف كان.

بحملــة العتقــالت التــي تشــّنها قــوات الحتــالل، طالــت قيــادات يف 
حركة حاس، التي عدت أنها "تهدف ملحارصة نتائج النتخابات قبل 

حدوثها".
محمــود الكعبــي مثــاًل، جريــح انتفاضة ســابق من مدينة نابلس شــايل 
الضفــة، اعتــدى عليــه ضبــاط وعنــارص من جهاز األمــن الوقايئ باإلهانة 
القاســية ملجــرد منشــور كتبــه عــى فيســبوك أظهــر فيــه دعمــه لألســر 
مروان الربغويث يف النتخابات، مبا يعني أن "أبو مازن" بدأ يف تنفيذ 
تهديداته التي أطلقها داخل املجلس الثوري لفتح، وأثبت أنه رئيس 

ل تحّده حتى املراسيم.
تؤكــد صحــة  األمنــي،  التنســيق  بطلهــا  ســيكون  التــي  الرتتيبــات  هــذه 
التقديرات التي ترّجح أن تكون الضفة الغربية الكتلة التصويتية األكرب 
ضــد الســلطة وفســادها، لــذا فهــي تــدرك أن حريــة العمــل الســيايس 
لــن تكــون يف مصلحتهــا؛ ألن الحريــة تعنــي الختيــار، وعنــد  بالضفــة 
املفاضلــة لــن يتفــّوق برنامــج الستســالم، لذلــك ل توجــد حريــات يف 

الضفة، بل مرسوم لها فقط.

وأظنهــا فرصــة إلنعــاش ذاكــرة النقابــات والتحــادات املهنيــة العربيــة، 
التطبيــع، ومعاقبــة وتجريــس  أشــكال  برتاثهــا املحــرتم يف تجريــم كل 
أعضائها الذين ميارسون هذا العمل املخّل بالرشف املهني والقومي، 
ويف ذلــك تحفــل أرشــيفات النقابــات العامــة يف معظــم الــدول العربيــة 
بتوصيــات وقــرارات جمعياتهــا العموميــة التــي ترفــض التطبيــع، وتعــده 

إخالًل برشوط العضوية.
وإذا كنــا نعيــش مرحلــًة تتســابق فيهــا الحكومــات العربيــة عــى  التطبيع 
يفــرض  واملهنــي  األخالقــي  الواجــب  فــإن  الصهيــوين،  العــدو  مــع 
عــى التجمعــات العربيــة غــر الرســمية، أن تكــون ســًدا ضــد التطبيــع، 
وســنًدا للشــعب الفلســطيني الــذي بــات ل يواجــه، فقــط، آلــة الدعايــة 
ونوافــذه  أبوابــه  يفتــح  عربًيــا  إعالًمــا  كذلــك  يواجــه  وإمنــا  الصهيونيــة، 

للصوت الصهيوين.
وأحســب أن أقــل مــا ميكــن للمثقــف أو الســيايس أو اإلعالمــي العــريب 
اإلعالمــي  الــرشف  ميثــاق  ورد يف  مــا  يتبّنــى  أن  لفلســطني  يقّدمــه  أن 
الفلســطيني، مــن توصيــاٍت ضــد التطبيــع، وأن ميتنــع عن املشــاركة يف 
لقــاءاٍت عــى منابــر تــر إرصاًرا عــى أن متنــح نفســها ألبــواق الدعايــة 
الصهيونيــة .. هــذا أضعــف اإلميــان، حتــى تتوقــف الفضائيــات العربيــة 
إلزامًيــا ومجانًيــا، كاملــاء والهــواء، عــى املشــاهد  التطبيــع  فــرض  عــن 
العــريب، باســتضافة "شــلومو" و"كوهــني" و"أفيخــاي" مــع منحهم لقب 

"السيد".

ثقافة المراسيم العباسية

مرسوم وليس حريات

فلسطني ال تريد تطبيعكم

أحمد أبو زهري

وائل قنديل
العريب الجديد

ال أعتقد أن هناك حاجة إلصدار مرسوم 
جديد، فالقانون األساسي تناول الحقوق 

والحريات في »الباب الثاني« من المواد )9 
وحتى المادة 20( بشكل أكثر تفصيًل، وكان 

ذلك شامًل وكافًيا لحفظ الحقوق وتوفير 
وضمان كل الحريات، لكن في ظل حقبة 

عباس أصبح اللجوء إلى حزمة المراسيم أمًرا 
وارًدا في أي وقت، فهو يصدر المرسوم ثم 
يلجأ الحًقا لتعديله أيًضا، دون اعتبار لمصلحة 

وطنية أو لقوانين وتشريعات سابقة.

وإذا كنا نعيش مرحلًة تتسابق فيها 
الحكومات العربية على  التطبيع مع العدو 

الصهيوني، فإن الواجب األخلقي والمهني 
يفرض على التجمعات العربية غير الرسمية، 
أن تكون سًدا ضد التطبيع، وسنًدا للشعب 

الفلسطيني الذي بات ال يواجه، فقط، 
آلة الدعاية الصهيونية، وإنما يواجه كذلك 
إعلًما عربًيا يفتح أبوابه ونوافذه للصوت 

الصهيوني.

أحمد الكومي

يجب أن نطمئن أنه في حالَتي القانون أو 
المراسيم، لن ترى الحريات النور على إطلقه في 
الضفة الغربية، وقد ال تطول، ألن هذا المفهوم 

يعني معاداة السلطة، وكل ما سيجري هو 
زيادة مهام ونشاط أجهزة األمن اإلسرائيلية في 

الضفة، وعودة قوية لسياسة »الباب الدّوار«، 
ولن يعني تماًما تأجيل االعتقاالت السياسية.
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أعلــن أنــا/ ســعده عبــد الفتــاح ســعيد املجــدالوي عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل الرقــم  800016347 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

فقــد هويتــي  عــن  اســاعيل صبــح  جــال  جهــاد  أنــا/  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   406963694 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ يارس عيل سليان شعت عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 962081865 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ مهــا يوســف عمــر قــوش  عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
الرقم 801439050 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

دولة فلسطني
املجلس االعىل للقضاء 

محكمة بداية غزة 
دائرة التنفيذ

تنفيــذ  دائــرة  عــن  صــادر  حكــم  لتنفيــذ  اخطــار 
محكمــة بدايــة غــزة فــي القضيــة التنفيذية رقم 

2019/9020

اىل املنفذ ضده/ زياد عامر حسن النحال.
العــريف  الســند  يف  غــزة  بدايــة  محكمــة  مــن  ضــدك  الصــادر  للحكــم  طبقــا 
والصــادر بتاريــخ 2016/2/28 لصالــح طالــب التنفيــذ/ ناهــض نظري صبحي 
4270 شــيكل لصالــح طالــب  بالــزام بدفــع مبلــغ وقــدره  الرسحــي والقــايض 

التنفيذ باإلضافة اىل رسوم ومصاريف القضية.
لذلك عليك الحضور اىل دائرة التنفيذ يف غضون أســبوعني واذا مل تحرض 
خــال 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
وزارة الحكم املحيل

بلدية بيت الهيا
إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا

بشأن بناء منزل المواطن: حسن عبد المعطي حسن فورة
تعلن اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا لعموم املواطنني 
الكرام بأنه قد تقدم إليها املواطن: حســن عبد املعطي حســن فورة ويحمل 
الهويــة رقــم )912274016( بطلــب للحصــول عــىل منح خدمات ملنزله قيد 
4 مــن أرض  االنشــاء والــذي يتكــون مــن دور أريض يف ارض القســيمة رقــم 
القطعــة رقــم 1765 عــىل مــا مســاحته 200 مــر مربــع الواقعــة يف بيت الهيا 
بالقــرب مــن عائلــة صبيــح يحدهــا مــن الــرق ارض الســيد اميــن صبيــح ومــن 
مــر ومــن   5 بعــرض  الشــال شــارع  الســيد فضــل صبيــح ومــن  الغــرب ارض 
الجنــوب ارض لعائلــة الدحنــون وفقــا ملســتندات امللكيــة والخرائــط املقدمة 

للبلدية من قبله.
لــذا فمــن لــه الحــق يف االعــراض عــىل ذلــك أو مســتندات ملكيــة املواطــن 
التقــدم  للبلديــة  منــه  املقدمــة  واملخططــات  الخرائــط  أو  أعــاه  املذكــور 
باعراضــه خــال 15 يومــا مــن تاريــخ نــر هــذا االعــان وإال لــن يلتفــت ألي 
اعــراض يقــدم بعــد ذلك وســتقوم البلدية بدراســة وعــرض موضوع املواطن 

املذكور أعاه مرة اخرى حسب األصول املعمول بها يف البلدية.
م . عاء محمد سهيل العطار / رئيس بلدية بيت الهيا
رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرعي
محكمة شال غزة الرعية
مذكرة تبليغ حضور

صادرة عن محكمة شمال غزة الشرعية
اىل املدعــى عليــه رائــد نــارص احمــد النمــر مــن غــزة الصــربة ومجهــول محــل 
اإلقامة االن خارج القطاع يف جمهورية مرص العربية يقتيض حضورك لهذه 
املحكمــة يــوم االحــد 2021/3/28م الســاعة التاســعة صباحــا وذلــك للنظــر 
يف القضايــا نفقــة زوجــة، نفقــة أوالد، تفريــق للشــقاق والنــزاع تحــت أســاس 
2021/147/151/150م  املقامة عليك من قبل املدعية عبري مصطفى 

قاسم املشهراوي من املحرقة وسكان غزة وإن مل تحرض يف الوقت املعني 
يجــر بحقــك املقتــى الرعــي لذلــك جــرى تبليغــك حســب األصــول وحرر 

يف 2021/2/22م.
قايض شال غزة الرعي
الشيخ/ محمود خليل الحليمي

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض

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

)2021/126(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: رامي 
احمد سليان حجازي من سكان رفح هوية رقم 908988264 بصفته وكيا 

عن: محمد سليان موىس حجازي
مبوجب وكالة رقم: 4473 / 2021 الصادرة عن املانيا – برلني 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف 
القطعة 2308 القسيمة 37 املدينة أبو مدين 

 فمــن لــه أي اعــراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعان وبخاف ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال 
تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمل الوكيل 
املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بــدون أدىن مســؤولية عــىل ســلطة 

األرايض، التاريخ: 2021/2/22م
مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحارنة

رام الله/ فلسطني:
كشــفت نتائــج "مــؤرش ســلطة النقــد 
لشــهر  األعــال"  لــدورة  الفلســطينية 
عــن  املــايض  )ينايــر(  اآلخــر  كانــون 
تحّســن ملحــوظ يف املــؤرش الــكيل، 
يف  الواضــح  ارتفاعــه  خلفيــة  عــىل 
يف  أقــل  وبدرجــة  الغربيــة،  الضفــة 
قطــاع غــزة. ونجــح املــؤرش الــكيل يف 
تحقيق أعىل مســتوى له منذ نيســان 
)أبريــل( مــن العــام الفائــت، مســّجًا 
 -39.4 مقابــل  نقطــة   -27.5 قرابــة 
يف الشهر األخري من العام املايض، 
لكن ال يزال دون مستوياته يف بداية 
 -7.4 نحــو  البالغــة  املــايض،  العــام 

نقطة.

غزة/ فلسطني:
يف  أمــس،  غــزة،  بلديــة  رشعــت 
الصحــي  للــرصف  مــروع  تنفيــذ 
يف منطقــة الشــيخ عجلــني جنــوب 
املنطقــة  ضمــن  املدينــة،  غــرب 
الرشــيد  شــارعي  بــني  املحصــورة 
رشقــًا،  "الصناعــة"  واألقــى  غربــًا 
املعــروف  الشــوا  عــون  وشــارع 
 10 وشــارع  شــااًل   )8( بشــارع 

جنوبًا.
املــروع  أن  البلديــة  وذكــرت 
رصف  شــبكة  متديــد  يشــمل 
صحــي بطــول يبلغ نحــو 7000 مر 
والفرعيــة  الرئيســة  الخطــوط  مــن 
بأقطــار مختلفــة يف 25 شــارعًا يف 
املنطقــة، ويخــدم نحو 200 وحدة 
ســكنية يف املنطقــة التــي يقطنهــا 

نحو 5000 نسمة.

املــؤرش  عــاود  الغربيــة  الضفــة  ففــي 
يف الشــهر الجــاري تســارعه، مرتفًعــا 
 -21.4 نحــو  إىل  نقطــة  مــن36.0- 

نقطة، األعىل يف نحو 10 أشهر.
ويــأيت هــذا التقدم حصيلة توجهات 
ماثلــة لغالبيــة األنشــطة االقتصاديــة 
مــؤرش  ثبــات  عــدا  امُلســتطلعة، 
 -0.1 نحــو  عنــد  املتجــددة  الطاقــة 

نقطة.
منــو،  أعــىل  التجــارة  مــؤرش  وحقــق 
نقطــة   -17.4 مــن  قيمتــه  مــن  رافًعــا 
التحســن  تــاه  نقطــة،   -10.4 إىل 
الصناعــة،  ملــؤرش  الثــاين  األبــرز 
بازديــاده مــن 12.3- نقطــة إىل 7.5- 
أقــل  ارتفاعــات  ذلــك  وتبــع  نقطــة، 

يهــدف  املــروع  أن  وأضافــت 
ميــاه  ترصيــف  مشــكلة  لحــل 
املنطقــة  يف  الصحــي  الــرصف 
وتحســني الوضــع الصحــي والبيئــي 
آبــار  عــىل  والقضــاء  املنطقــة،  يف 
الحقن العشوائية التي يستخدمها 
امليــاه  لترصيــف  املواطنــون 

العادمة.
ينفــذ  املــروع  أن  وأوضحــت 
اســتكااًل ملــروع محطــة الــرصف 
الصحــي رقــم 11 التــي تــم إنجازهــا 
بشــكل  وتخــدم  ســنوات   5 قبــل 
عجلــني  الشــيخ  منطقــة  أســايس 
وأجــزاء مــن منطقــة تــل الهــوا غــرب 

املدينة .
وبينت البلدية أن شبكات الرصف 
مــن   %  85 نحــو  تغطــي  الصحــي 
مناطــق املدينــة ويتــم تنفيــذ هــذا 

اإلنتاج والتوظيف يف األشهر الثاثة 
يف  قريبــة  الصــورة  وتبــدو  املقبلــة. 
قطــاع غــزة، حيــث نجــح املــؤرش يف 
تقليــص حجــم الراجــع املتحقــق يف 

الشهرين السابقني.
فمــن جهــة ارتفــع مــؤرش التجــارة )مــن 
تــاه  نقطــة(،   -33.7 إىل   -38.6

)مــن  والتخزيــن  النقــل  مــؤرش  منــو 
نقطــة(، إىل جانــب   -0.2 1.9- إىل 

مــؤرش الصناعــة )مــن 7.5- إىل 6.5- 
نقطــة(، يف حــني كانــت االرتفاعــات 
االتصــاالت  مــؤرش  يخــص  فيــا  أقــل 
 -0.4 )مــن  املعلومــات  وتكنولوجيــا 
الطاقــة  ومــؤرش  نقطــة(،   -0.2 إىل 
 0.0 إىل   -0.1 )مــن  املتجــددة 

 )ACT( دولة إندونيســيا ومؤسســة
كفالــة  برنامــج  أطلقــت  التــي 
الشــعب  مــن  بتــربع  الفقــرية  األرس 

اإلندونييس.
محافــظ  الحفــل:  يف  وشــارك 
ورئيــس  النجــا،  أبــو  إبراهيــم  غــزة 
املجتمعيــة  للتنميــة  رواد  جمعيــة 
مؤسســة  وممثلــة  بخيــت،  ربــاح 
)ATC( تهــاين قاســم، ومديــر لجنة 

االنتخابــات املركزيــة يف محافظــة 
غــزة د. محمــد أبــو الخــري، ولفيــف 
الخــريي  بالعمــل  املهتمــني  مــن 

واإلنساين واملواطنني. 
البلديــة  اســتعداد  الــرساج  وأكــد 
للتعــاون وتقديــم الدعــم وتســهيل 
يــد  تقديــم  يف  املؤسســة  عمــل 
الشــعب  أبنــاء  مــن  للفقــراء  العــون 

الفلسطيني يف قطاع غزة.

مــؤرش  فــازداد  املــؤرشات،  بقيــة  يف 
الزراعــة )مــن 1.8- إىل 0.9- نقطة(، 
ومــؤرش النقــل والتخزيــن )مــن 1.6- 
إىل نحــو 0.7-(، ومــؤرش اإلنشــاءات 
)مــن 1.9- إىل 1.3- نقطــة(، وختاًما 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت  مــؤرش 
 -0.4 إىل   -0.9 )مــن  املعلومــات 

نقطة(.
املنشــآت  أصحــاب  أشــار  وعموًمــا 
الضفــة  يف  آراؤهــم  املســتطلعة 
الغربيــة إىل التحّســن امللمــوس يف 
وبدرجــة  تحديــًدا،  اإلنتــاج  مســتوى 
أقــل يف املبيعــات يف هــذه املــدة، 
مســتوى  يف  وارتفــاع  ذلــك  وترافــق 
التفاؤل باآلفاق املســتقبلية لكل من 

البلديــة  جهــود  ضمــن  املــروع 
الصحــي  الــرصف  خدمــة  لتوصيــل 
للمناطــق العمرانيــة الجديــدة التــي 
تبتعــد نســبيًا عــن شــبكات الــرصف 

الصحي الرئيسة.
مــدة  أن  إىل  البلديــة  ولفتــت 
املــروع 6 أشــهر، وتبلــغ التكلفــة 
اإلجاليــة لــه نحــو 350 ألــف دوالر 
بتمويل من الهال األحمر القطري 

- مكتب غزة.
يف  افتتــح  آخــر  جانــب  مــن 
مؤسســة  مقــر  أمــس  غــزة  مدينــة 
املســاعدات اإلندونيسية العاجلة 
الشــعب  حقــوق  لدعــم   )ACT(

املجالــني  يف  الفلســطيني 
السيايس واإلغايث.

وأشــاد رئيــس بلديــة غــزة د. يحيــى 
بــدور  االفتتــاح  حفــل  يف  الــرساج 

نقطة(، لكن يف املقابل مل ينجح كل 
مــن مــؤرشي الزراعــة واإلنشــاءات يف 
مجاراة االتجاه العام يف هذا الشهر، 
إىل   2.0 )مــن  األول  مــؤرش  فراجــع 
0.5 نقطــة(، يف حــني انخفــض مؤرش 

الثاين )من 1.0- إىل 1.8- نقطة(.
وبحســب حديث أصحاب املنشــآت 
غــزة،  قطــاع  يف  آراؤهــم  املســتطلعة 
عــىل  جوهريــة  تغــرّيات  أي  تطــرأ  مل 
يف  واملبيعــات  اإلنتــاج  مســتوى 
الشــهر الحــايل، قياًســا مبــا كان عليــه 
بيــد  املــايض،  العــام  نهايــة  الحــال 
األشــهر  عــىل  اآلمــال  علقــوا  أنهــم 
ا يف  الثاثة املقبلة، متوقعني تحّســنً

مستويات اإلنتاج والتوظيف.

الزراعة" تستعد لحملة 
رشح إجراءاتها يف استرياد 

مدخالت إنتاج الدواجن
غزة/ فلسطني:

لــرح  وإرشــادية،  توعويــة  حملــة  يف  ســترع  أنهــا  الزراعــة  وزارة  أفــادت 
إجراءاتهــا الجديــدة املتعلقــة باســترياد مدخــات اإلنتــاج الخاصــة بصناعــة 
الدواجــن، ال ســيا املدخــات ذات العاقــة بالبيــض امُلخصــب واألعــاف، 

وذلك يف إطار سياستها يف تحسني جودة مدخات اإلنتاج.
القطــاع،  هــذا  يف  والعاملــني  والتجــار  الدواجــن  مــريب  الحملــة  وتســتهدف 
لوضعهم يف صورة اإلجراءات واآلليات الجديدة التي اتخذتها الوزارة بشأن 
تطوير وتحسني الجودة، املتعلقة بهذا القطاع للحصول عىل مردود إيجايب 
بزيــادة الجــودة، وتقليــل التكاليــف، والتخفيــف مــن اســتخدام األدوية، والحد 

من النفوق، ورفع هامش الربح والحد من الخسائر.
وذكــرت الــوزارة يف بيــان لهــا أمــس أن العمــل بهــذه اإلجــراءات مــن شــأنه أيًضــا 
خفــض ســعر بيــع الدجــاج ليناســب اإلمكانــات املاديــة للمســتهلك، وتقليــل 

التذبذب يف األسعار.

مؤرش سلطة النقد: تحّسن ملحوظ يف المؤرش الُكلِّ بالضفة وغزة

افتتاح مقر مؤسسة المساعدات العاجلة اإلندونيسية
بلدية غزة ترشع يف تنفيذ مرشوع للرصف 

الصحي بمنطقة الشيخ عجلني
البنك الدويل: انكماش قيايس

 القتصاد فلسطني بنسبة )11.5 %( 
رام الله/ األناضول:

أفــاد البنــك الدويل أن توقعاته تشــري 
الفلســطيني  االقتصــاد  انكــاش  إىل 
العــام  يف  املئــة  مــن   11.5 بنســبة 
املــايض، بفــارق كبــري عــن تقديــرات 
ســابقة بانكــاش 7 مــن املئــة، تحــت 
أمــوال  وانقطــاع  تأثــري جائحــة كورونــا 

املقاصة.
البنــك،  تقريــر وزعــه  ذلــك، يف  جــاء 
أمــس، ومــن املقــرر أن يقــدم البنــك 
يعقــده  الجتــاع  تقريــره  الــدويل 
الثاثــاء،  اليــوم  ــا  افراضيًّ املانحــون 
تنســيق  ارتبــاط  بـ"لجنــة  يعــرف  فيــا 
للشــعب  الدوليــة  املســاعدات 

الفلسطيني"، برئاسة الرنويج.
"انعكاســات  أن  التقريــر  يف  وجــاء 
جائحــة كورونــا مــا تــزال تلحــق الــرضر 
املتعــر  الفلســطيني  باالقتصــاد 

بالفعــل، ومــن املتوقــع أن تــؤدي إىل 
املحــيل  الناتــج  إجــايل  انكــاش 
بنســبة 11.5 مــن املئــة يف 2020، 
عــىل  االنخفاضــات  أشــد  أحــد  وهــو 

اإلطاق".
ويدعو البنك الدويل يف تقريره إىل 
املســتويات  جميــع  عــىل  "التنســيق 
كورونــا،  فــريوس  تفــي  ملكافحــة 
وضان اســتمرارية تقديــم الخدمات 
الصحيــة الحيويــة، مــع األزمــة الحاليــة 
املعــدات  ونقــص  العامــة،  للاليــة 

الطبية يف القطاع الصحي".
وزاد التقريــر: "حتــى قبــل أن تتفاقــم 
كانــت  الجائحــة  جــراء  مــن  األوضــاع 
آفاق االقتصاد الفلسطيني قامتة مع 
انخفاض مســتويات النمو، واستمرار 
عجز املالية العامة، وارتفاع معدالت 

البطالة، وتزايد معدالت الفقر".

وازداد الوضــع ســوًءا نتيجة للتأثريات 
أمــوال  وتوقــف  للجائحــة،  املضاعفــة 
التــي  الــواردات  )رضائــب  املقاصــة 
يحصلهــا االحتــال نيابــة عــن الســلطة 
موجــة  إىل  أدى  مــا  الفلســطينية(، 
نوعهــا يف  مــن  األشــد  هــي  انكــاش 

النشاط االقتصادي.
وقــال املمثــل املقيــم للبنــك الــدويل 
يف الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان 
جائحــة  "أدت  بيــان:  يف  شــانكار، 
تفاقــم  إىل  وانعكاســاتها  كورونــا 
بالفعــل  واملقلــق  الصعــب  الوضــع 

لاقتصاد الفلسطيني يف 2020".
إن  الــدويل،  البنــك  تقديــرات  ووفــق 
معــدل الفقــر يف فلســطني ارتفع إىل 
30 من املئة، حيث يعاين نحو 1.4 

مليــون شــخص الفقــر، بحســب إفــادة 
شانكار.

رام الله/ فلسطني:
قال الجهاز املركزي للحصاء الفلسطيني: 
"إن الصــادرات ارتفعــت يف شــهر كانــون 
بنســبة   2020 عــام  مــن  )ديســمرب(  األول 
أيًضــا  الســابق،  بالشــهر  مقارنــة   %  10

ارتفعت بنســبة 16 % مقارنة بشــهر كانون 
قيمتهــا  بلغــت  إذ   ،2019 عــام  مــن  األول 

128.3 مليون دوالر أمرييك".

أن  أمــس  بيــان  يف  اإلحصــاء  وأوضــح 
الصــادرات إىل كيــان االحتــال اإلرسائيــيل 
عــام  مــن  األول  كانــون  شــهر  يف  ارتفعــت 
بالشــهر  مقارنــة   %  18 بنســبة   2020

كيــان  إىل  الصــادرات  وشــكلت  الســابق، 

قيمــة  إجــايل  مــن   %  83 االحتــال 
عــام  مــن  األول  كانــون  لشــهر  الصــادرات 
الصــادرات  انخفضــت  حــني  يف   ،2020

إىل باقــي دول العــامل بنســبة 19 % مقارنــة 
بالشهر السابق.

يف  ارتفعــت  الــواردات  أن  اإلحصــاء  وبــني 
2020 بنســبة  شــهر كانــون األول مــن عــام 
أيًضــا  الســابق،  بالشــهر  مقارنــة   15%
ارتفعــت بنســبة 1 % مقارنــة بشــهر كانــون 
قيمتهــا  بلغــت  إذ   ،2019 عــام  مــن  األول 

515.4 مليون دوالر أمرييك.

وارتفعــت الــواردات مــن كيان االحتال يف 
2020 بنســبة  شــهر كانــون األول مــن عــام 

وشــكلت  الســابق،  بالشــهر  مقارنــة   %  8
مــن   %  53 االحتــال  كيــان  مــن  الــواردات 
إجــايل قيمــة الــواردات لشــهر كانون األول 
مــن عــام 2020، أيًضــا ارتفعــت الــواردات 
مــن باقــي دول العــامل بنســبة 24 % مقارنــة 
بالشهر السابق. أما امليزان التجاري الذي 
والــواردات،  الصــادرات  بــني  الفــرق  ميثــل 
يف  ارتفاًعــا  ســجل  فقــد  اإلحصــاء،  وفــق 
قيمــة العجــز بنســبة 17 % يف شــهر كانــون 
بالشــهر الســابق، يف  2020 مقارنــة  األول 
بشــهر  مقارنــة   %  3 بنســبة  انخفــض  حــني 
كانــون األول مــن عــام 2019، إذ بلــغ العجز 

387.1 مليون دوالر أمرييك.

اإلحصاء: ارتفاع الصادرات السلعية 
دة" المرصودة بنسبة )10 %( يف ديسمرب "رجال األعمال": "الكابونة الموحَّ

ستلحق الرضر بآالف الالجئني
غزة/ فلسطني:

األعــال  رجــال  جمعيــة  رئيــس  أكــد 
قــرار  أن  الحايــك،  عــيل  الفلســطينيني، 
"أونــروا" العمــل بنظــام الكابونــة املوحــدة 
الغذائيــة  الســلة  نظــام  وإلغــاء  لاجئــني 
املضاعفــة مــن شــأنه زيــادة ســوء األوضاع 

االقتصادية يف قطاع غزة.
إن  أمــس،  ترصيــح  يف  الحايــك  وقــال 
الفئــات التــي كانــت مســتفيدة من الســلة 
فئــات  باألصــل  هــي  الغذائيــة املضاعفــة 
أن  إىل  الفًتــا  الفقــراء،  أفقــر  مــن  مصنفــة 
قرار أونروا يزيد من سوء أحوال فقراء غزة 
االقتصادية، ويرفع أعداد الذين يعيشون 

عجًزا بتوفري احتياجاتهم األساسية.

وأضاف أن قرار "أونروا" الجديد )الكابونة 
بــآالف  الــرضر  ســيلحق  املوحــدة(، 
كانــت  التــي  األرُس  مــن  ســواء  الاجئــني، 
وُقلِّصــت،  مضاعفــة  مســاعدات  تتلقــى 
أو األرس التــي توقــف رصف املســاعدات 
الغذائيــة لهــا بدعــوى أن رب األرسة أصبح 

من ذوي الدخل الثابت.
وأشــار الحايــك إىل أنــه ال يجــب تحســني 
حســاب  عــىل  جــدد  أشــخاص  أحــوال 
أفقــر الفقــراء ووقــف تقديــم املســاعدات 
الثابــت  الدخــل  ذوي  مــن  لاجئــني 
املحــدود، بــل يجــب عــىل "أونــروا" ضــم 
وزيــادة  جانــب،  مــن  الجديــدة  األرس 
املســاعدات الغذائيــة املقدمــة لاجئــني 

مــن جانــب آخــر، خصوًصــا أن غــزة تعيــش 
خلــف  عاًمــا،   14 منــذ  متواصــًا  حصــاًرا 
متعــددة،  واقتصاديــة  معيشــية  أزمــات 
أبرزها تفي الفقر والبطالة يف القطاع.

وطالــب الحايــك الوكالــة بــرضورة الراجع 
عن قرار الغاء السلة الغذائية املضاعفة، 
جديــدة  أليــات  إيجــاد  عــىل  العمــل 
االقتصاديــة  الاجئــني  أوضــاع  لتحســني 

واالنسانية.
ودعا املجتمع الدويل لتحمل مسؤولياته 
تجــاه ســكان غــزة، والعمــل الفــوري عــىل 
دعــم موازنــة األونــروا لتمكينهــا مــن تقديم 
املســاعدات  برنامــج  وخاصــة  خدماتهــا، 

الغذائية.
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دولة فلسطني
املجلس االعىل للقضاء
محكمة بداية دير البلح

في القضية الحقوقية رقم 2020/149
في الطلب الحقوقي رقم 2021/87

املســتدعي/ ماهر محمود عودة أبو ســمرة- دير البلح مقابل مســجد العودة 
وكيلــه العــديل الســيد/ نوفــل ابــو عبيــد مبوجــب وكالــة عدليــة تحمــل الرقــم 
)310( صادرة من سفارة فلسطني بالجزائر وكالؤه املحاميان/ وليد حمدان 

قشالن وبشري أبو عبيد.
املستدعى ضده/ جامل عودة عريف أبو منيفي- دير البلح )مجهول محل اإلقامة(.

نوع الدعوى/ تنفيذ عيني.
قيمة الدعوى/ 81000 د.أ- واحد ومثانون ألف دينار أردين.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

يف القضية الحقوقية رقم 2020/149 - يف الطلب الحقوقي رقم 2021/87
اىل املستدعى ضده املذكور أعاله مبا أن املستدعي قد أقام عليك قضية 
حقوقيــة تحمــل الرقــم 2020/149 وموضوعهــا تنفيــذ عينــي لذلــك يقتــي 
عليك الحضور اىل هذه املحكمة خالل خمسة عرش يومًا من تاريخ تبليغك 
هــذه املذكــرة كــام يقتــي ان تــودع قلم هذه املحكمة ردك التحريري خالل 
خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة علــام انــه قــد تــم تحديد 

جلسة يوم الثالثاء املوافق 2021/3/9م للنظر يف الدعوى.
وليكــن معلومــا لديــك انــك اذا تخلفــت عن ذلك يجوز للمســتدعي أن يســري 

يف دعواه حسب األصول، تحريرا يف 2021/2/22م.
رئيس قلم محكمة بداية دير البلح

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة بداية غزة املوقرة 
في القضية رقم 259 / 2018 
في الطلب رقم 325 / 2021

املســتدعي: محمد حامد ســليامن حجاج – غزة الشــجاعية شــارع املنصورة 
مقابــل ديــوان الحرازيــن – هويــة رقم 912901337 – وكيله املحامي/ وائل 

هاشم قويدر 
املستدعى ضده: احمد محمد إبراهيم الحداد – من سكان غزة 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
اىل املســتدعى ضــده املذكــور أعــاله مبــا ان املســتدعي املذكــور أعــاله قــد 
اقــام عليــك قضيــة يطالبــوك فيهــا اســتنادا اىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه 
ان  عليــك  يقتــي  لذلــك  الدعــوى  ملــف  يف  منهــا  نســخة  لــك  املحفوظــة 
تحــروا لهــذه املحكمــة يــوم املوافــق األربعــاء بتاريخ 2021/3/24 الســاعة 
التاســعة صباحــا كــام يقتــي عليــك إيــداع جوابــك التحريــري خــالل خمســة 
عــرش يــوم مــن تاريــخ النــرش وليكــن معلومــا لديكــم انــك اذا تخلفــت عن ذلك 

سينظر يف القضية والطلب باعتبارك حارض، حرر يف: 2021/2/22 
رئيس قلم محكمة بداية غزة 
األستاذ: عامر قنديل

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

محكمة بداية غزة -دائرة التنفيذ 
إعالن بيع بالمزاد العلني

في القضية رقم 2018/11026
أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة غــزة  نعلــن للعمــوم 
طالــب  بــني  فيــام  واملتكونــة   2018/11026 التنفيذيــة  القضيــة  ملــف  يف 
التنفيذ/ فريوز محمد حسن الخري واملنفذ ضدهم/ هشام محمد حسن 
صالــح الخــري وآخــرون لبيــع أرض القســيمة رقــم "263" مــن القطعــة رقــم 
"725"والبالــغ مســاحتها )1102م2 ( واألرض تقــع عــىل شــارع الشــفاء مقابــل 
محطة أبو حليمة ويحدها من الشامل شارع متفرع من شارع الشفاء الخلفي 
الغريب دار عكيلة ومن الجنوب مبنى لعائلة رشدي الزعيم ومن الرشق شارع 
عــز الديــن القســام املســفلت 20 مــًرا، واألرض مقــام عليهــا ثالثة مباٍن مبنى 
قديــم وتبلــغ مســاحته 200 مــر2 ومبنــى مقــام عــىل الركــن الشــاميل الرشقــي 

ومبنى مقام عىل الركن الشاميل الغريب.
فعــىل مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور إىل دائــرة تنفيــذ محكمــة 
بدايــة غــزة يف أوقــات الــدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعد دفــع قيمة التأمني 
بواقــع 10 % مــن قيمــة التخمــني وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال عــىل نفقــة 
املشــري علــاًم بــأن املــزاد ســينعقد الســاعة التاســعة صباًحــا مــن يــوم األحــد 

بتاريخ 2021/3/21م، حرر يف: 2021/2/21 
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ. رامي صلوحة

دولة فلسطني
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرشعي 
محكمة رفح الرشعية االبتدائية

تبلیغات شرعية 
إىل املدعــى عليــه/ وســيم منیــر فضــل عــامد مــن جولــس وســكان ديــر البلــح 
ســابقا واملقيــم حاليــا يف بلجيــكا ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا اآلن يقتــي 
2021/3/30م الســاعة  يــوم الثالثــاء  حضــورك إىل محكمــة رفــح الرشعيــة 
الثامنــة صباحــا وذلــك للنظــر يف الدعــوى أســاس 2020/134 وموضوعهــا 
"أجرة مســكن"، والقضية 2021/136 وموضوعها "نفقة بنت" واملقامتني 
عليك من قبل زوجتك املدعية: صفاء موىس عبد الرحمن شقفة من عاقر 
وســكان رفــح، وإن مل تحــر يف الوقــت املعــني أو ترســل وكيــال عنــك يجــر 

بحقك املقتىض الرشعي غيابية لذلك صار تبليغك حسب األصول.
 وحرر يف2021/2/22م.

قايض محكمة رفح الرشعية

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء 

محكمة صلح غزة
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

املدعــي: وائــل عبــد الكريــم إبراهيــم أبــو دان -  غــزة -  الرمــال -  بــرج الجــالء 
الطابق )5(.

املدعــى عليــه: محمــد عبــد اللــه محمود املغني غــزة-  تل الهوا - جنوب مول 
كري فور - الشارع املقابل لرشكة الربق للخدمات اللوجستية من جهة الرشق 

- مقابل سوبر ماركت األرسة-  عامرة املغني-  سابقا - خارج البالد حاليا.
 نوع الدعوی: حقوق ( أتعاب محاماة(.

قيمة الدعوى: 9000 دينار أردين 
يف الدعوى رقم 2019/2189 -  يف الطلب رقم2020/610

إىل املدعــى عليــه/ محمــد عبــد اللــه محمــود املغنــي واملقيــم خــارج البــالد 
حاليــا، مبــا أن املدعــي قــد أقــام القضيــة الحقوقيــة رقــم  2019/2189 لــدى 
محكمــة صلــح غــزة يطالبــك فيهــا مبــا هــو وراد يف الئحــة الدعــوى اســتنادا ملا 
لــدى قلــم محكمــة  لــك نســخة عنهــا  يدعيــه يف الئحــة الدعــوى واملحفــوظ 
صلــح غــزة لذلــك يقتــي عليك الحضــور إىل هذه املحكمة للرد عىل الئحة 
الدعــوى  واملعــني لهــا جلســة يوم الثالثــاء املوافق2021/3/9 كام يقتي 
عليك أن تودع قلم املحكمة ردك التحريري خالل15  يوما من تاريخ النرش 
أنــك إذ تخلفــت عــن الحضــور يجــوز  يف الصحيفــة، وليكــن معلومــا لديــك 

للمدعي أن يطلب محاكمتك غيابيا حسب األصول.
تحريرا: 2021/2م

رئيس قلم محكمة صلح غزة 
األستاذ/ أكرم هشام أبو السبح

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء

محكمة صلح رفح
في القضية الحقوقية رقم 2020/495

الطلب الحقوقي 2020/369 وقف إجراءات تنفيذ 
هـــ  الســالم  حــي   - رفــح  ســكان  قشــطة  أحمــد  محمــد  حســام  املســتدعي/ 
)931505325( وكالؤه املحامون/ إياد قشطة ومحمد الشيخ ومحمد ضهري.

 املســتدعى ضــده/ محمــد عبــد الكريــم هاشــم يونس - غــزة - الرمال - بجوار 
بوظة معتوق سابقا

)مجهول محل اإلقامة حاليا(.
نوع الدعوى/ حقوق )إبطال كمبياالت عدد"44"(.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
يف القضية الحقوقية رقم 2020/495 + الطلب الحقوقي 2020/369

إىل املســتدعى ضــده املذكــور بعاليــه مبــا أن املســتدعي قــد أقــام عليــك 
دعــوى حقــوق )إبطــال كمبيــاالت( يطالبــك فيهــا أنــت وآخــر بإبطــال كمبيــاالت 
نســخة  لــك  مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه املرفــق  اســتنادا إىل   )44( عددهــا 
منهــا ومــن مرفقاتهــا لــدى قلــم املحكمــة الــدي يقتــي عليــك الحضــور لــدى 
هــذه املحكمــة خــالل خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ تبلغكم هــذه املذكرة كام 
يقتــي أن تــودع قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريــري خالل خمســة عرش يوما 
مــن تاريــخ تبليغكــم هــذه املذكــرة علــام أنــه تحــدد لهــا جلســة يــوم األربعــاء 
املوافق 2021/3/10م لنظر الدعوى ولنظر الطلب رقم 2020/369 وقف 
إجراءات تنفيذ ويكون معلوما لديك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي 

أن يسري يف دعواه وطلبه حسب األصول، تحريرا يف 2021/2/22م.
رئيس قلم محكمة صلح رفح / أ . أكرم أبو طعيمة

إزمري/ األناضول:
رجــب  الــريك  الرئيــس  أكــد 
اإلنســانية  أن  أردوغــان  طيــب 
رسبت يف امتحان التعامل مع 

أزمة املهاجرين.
خــالل  كلمــة  يف  ذلــك،  جــاء 
الهجــرة،  عــن  مبؤمتــر  مشــاركته 
أمس، نظمته جامعة "9 أيلول" 

يف والية إزمري غريب تركيا.
مل  "اإلنســانية  أردوغــان:  وقــال 
ترسب )يف مسألة املهاجرين( 
بالبحــر املتوســط فقــط بــل يف 

بحر إيجه ونهر مريج أيضا".
ولفــت الرئيــس أردوغــان إىل أن 
مئــات  بضــع  اســتقبلوا  الذيــن 
دعائيــة  ألغــراض  الالجئــني  مــن 
ال يتحملــون مســؤولياتهم حيــال 
بــأرواح  املتعلقــة  األزمــة  هــذه 

البرش.
"تقاســمنا  أردوغــان:  وأضــاف 
حــني  يف  الالجئــني  مــع  خبزنــا 
وضعتهم دول إمكاناتها املادية 

أضعاف إمكاناتنا مبخيامت"

األورويب  االتحــاد  أن  وأوضــح 
قــدم 3 مليــارات يــورو لليونــان 
طالــب  ألــف   100 أجــل  مــن 
عــن  تخــىل  بينــام  لجــوء، 

ماليــني   4 تجــاه  مســؤوليته 
مثلهم يف تركيا

الواليــات  انتقــد  كــام 
ال  "هــؤالء  قائــال:  املتحــدة 

عــن  الدفــاع  بقضيــة  يكرثــون 
مختلــف،  وهمهــم  الالجئــني، 
اإلرهــاب  مــع  اليزالــون  حيــث 

واإلرهابيني".

عدن/ وكاالت: 
محــي  ومســؤول  عســكرية  مصــادر  قالــت 
أمــس، إن مئــات املقاتلــني ُقتلــوا يف هجــوم 
للحوثيــني منــذ أســابيع عــىل مــأرب اليمنيــة، 
منــذ  الــراع  خــالل  اشــتباكات  أعنــف  يف 

.2018

مــع  املتحالفــة  الحــويث  قــوات  هجــوم  يــأيت 
إيــران عــىل مدينــة مــأرب الخاضعــة للحكومــة 
وســط تجدد جهود دبلوماســية إلنهاء الحرب 
املســتمرة منــذ ســت ســنوات، ويف الوقــت 
إنهــا  املتحــدة  الواليــات  فيــه  قالــت  الــذي 
الســعودية  تقــوده  لتحالــف  دعمهــا  ســتنهي 
ويدعم الحكومة اليمنية املعرف بها دوليا.

وحثت األمم املتحدة الحوثيني عىل العودة 
للمفاوضات وقالت: إن الهجوم قد يتسبب 

يف نزوح جامعي.
مــن  املقاتلــني  مئــات  إن  املصــادر  وقالــت 
الجانبــني قتلــوا يف اشــتباكات مبنطقة مأرب 
املصــادر  لهــذه  ُيســمح  وال  بالغــاز.  الغنيــة 
املتعلقــة  املســائل  عــن  علنــا  بالتحــدث 

بالعمليات.
وأضافــت املصــادر أن الحوثيني رمبا خرسوا 
مقاتلــني أكــر مــن الحكومــة خــالل الهجــوم، 
يف ظــل التفــوق الجــوي الذي تتمتع به قوات 

التحالف.
"إنــه حــامم دم"، يف     وقــال مصــدر عســكري 
حــني أوضــح مصــدران أن غالبيــة القتــىل مــن 

املقاتلني وليس املدنيني.   

التابعــة  الدفاعــات  أن  املصــادر  وذكــرت 
انهــارت،  مــأرب  غــريب  للحكومــة يف رصواح 
وأن خط املواجهة بات اآلن عىل بعد حوايل 

20 كيلومرا من املدينة.
القتــىل،  مــن  العــدد  هــذا  البــالد  تشــهد  ومل 
الذيــن ســقطوا يف املعــارك خــالل األســابيع 
الثالثــة املاضيــة، منــذ 2018، عندما شــنت 
هجومــا  الســعودية  بقيــادة  التحالــف  قــوات 
األحمــر  البحــر  عــىل  الســاحلية  املنطقــة  يف 
للسيطرة عىل ميناء الحديدة اإلسراتيجي.
ف هذا الهجوم وسط مخاوف إنسانية. وتوقَّ

وأقيمــت جنــازات جامعيــة ملقاتــي الحــويث 
الذين قتلوا يف عملية مأرب خالل األســبوع 
املــايض يف العاصمــة صنعــاء التــي يســيطر 

عليها الحوثيون.
وقــال املتحــدث باســم الحوثيــني محمد عبد 
الســالم عــىل موقــع تويــر يــوم أول من أمس: 
القتــال حتــى "تحريــر"  إن قواتهــم ســتواصل 

البالد بأكملها.
مــأرب  تشــهده  "مــا  الســالم  عبــد  وأضــاف 
جــزء مــن معركــة تحــرر وطنــي، وأمــام اســتمرار 
العدوان والحصار فشعبنا اليمني عازم عىل 
مواصلة التصدي واملواجهة حتى تحرير كل 

شرب محتل".
باســم  واملتحــدث  الســالم  عبــد  يــرد  ومل 
حكومــة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هادي عىل 
البرشيــة  الخســائر  عــىل  للتعليــق  طلبــات 

املعلنة.

ومل يطــرأ أي تغــري يذكــر عــىل جبهات القتال 
لكــن  األخــرية،  الســنوات  خــالل  اليمــن  يف 
مســار الحــرب تحــول يف العــام املنــرم إىل 

مأرب آخر معقل للموالني لهادي.
التابعــة  للهجــرة  الدوليــة  املنظمــة  وقالــت 
لألمم املتحدة: إن حوايل 116 ألف شخص 
غادروا منازلهم العام املايض، يف حني نزح 

آالف آخرون يف األسابيع األخرية.
يــأيت هــذا التصعيــد وســط جهــود متجــددة 
إلنهــاء الحــرب بعــد تغيري جذري يف املوقف 
األمريــي تجــاه الســعودية التــي تقــود تحالًفا 
ا يأمل إعادة حكومة هادي للسلطة. عسكريًّ

للرئيــس  الجديــدة  األمريكيــة  اإلدارة  وألغــت 
كمنظمــة  الحوثيــني  تصنيــف  بايــدن  جــو 
إرهابية أجنبية، والذي فرضه الرئيس السابق 
العمليــات  دعــم  وأوقفــت  ترامــب،  دونالــد 

الهجومية للتحالف الذي تقوده السعودية.
ودعــت الواليــات املتحــدة واألمــم املتحــدة 
ووقــف  مــأرب  هجــوم  وقــف  إىل  الحوثيــني 
جميــع العمليات العســكرية وإنهاء الربات 
عــرب الحــدود عــىل الســعودية واملشــاركة يف 

عملية سالم تقودها األمم املتحدة.
أن  الواضــح  "مــن  غــريب  دبلومــايس  وقــال 
بعــد  الســعودية  عزلــة  يســتغلون  الحوثيــني 
املنهــار  وتحالفهــا  بايــدن،  جــو  انتخــاب 

املفكك".
لكنــي  كبــرية،  مقامــرة  "إنهــا  قائــاًل:  وتابــع 

أتساءل أيًضا: ما الذي سيخرسونه؟".

بغداد/ وكاالت: 
وأمنيــة  عســكرية  مصــادر  أفــادت 
أمــس،  اســتهدفت  صواريــخ  أن 
يف  الواقعــة  األمريكيــة  الســفارة 
الشــديدة  الخــراء  املنطقــة 
العراقيــة  العاصمــة  يف  الحراســة 

بغداد.
خــالل  الثالــث  هــو  والهجــوم 
منشــآت  يســتهدف  الــذي  أســبوع 
دبلوماســية أو عســكرية أو تجاريــة 
شــهور  بعــد  العــراق  يف  غربيــة 

وذكــرت  النســبي.  الهــدوء  مــن 
أجهــزة األمــن العراقيــة يف بيــان أن 
صاروخني عىل األقل سقطا داخل 
تقــع  حيــث  الخــراء  املنطقــة 
ومنهــا  األجنبيــة  الســفارات  مقــار 

األمريكية.
صاروًخــا  إن  أمنــي  مصــدر  وقــال 
واحًدا عىل األقل أصاب مقر جهاز 
األمن الوطني العراقي القريب من 
مقر البعثة الدبلوماسية األمريكية.

صواريــخ  إن  عيــان  شــاهد  وقــال 

ســكنية  أحيــاء  يف  ســقطت  أخــرى 
مــرآب  أصيــب  حيــث  قريبــة 
للسيارات متعدد الطوابق يف حي 

الحارثية.
مــن  أســبوع  بعــد  الهجــوم  ويــأيت 
صاروًخــا   12 مــن  أكــر  اســتهداف 
أربيــل  مطــار  يف  عســكرًيا  مجمًعــا 
قــوات  فيــه  العــراق تتمركــز  بشــامل 
أجنبيــة مــن التحالــف الــذي تقــوده 
ويســاعد  املتحــدة  الواليــات 
الدولــة  تنظيــم  محاربــة  يف  العــراق 

اإلسالمية منذ 2014.
أحدهــام  شــخصان  حينهــا  وقتــل 

املطــار  يف  يعمــل  أجنبــي  مقــاول 
تــويف  ومــدين  الفــور  عــىل  تــويف 

متأثرا بجروحه االثنني املايض.
وأطلقــت زخــة أخرى مــن الصواريخ 
الســبت عــىل قاعــدة البلــد الجويــة 
شامل بغداد حيث يحتفظ العراق 
التــي  إف16-  طائــرات  مبعظــم 
اشــراها مــن الواليات املتحدة يف 

السنوات األخرية.
وأصيب وفق مصادر أمنية شخص 
واحــد عــىل األقل هو مقاول محي 
التــي  األمريكيــة  ســاليبورت  لرشكــة 

تؤمن صيانة الطائرات.

ـدون الصـراع فـي مـأرب الحـوثيون باليمن يصعِّ

إطالق صواريخ نحو السفارة األمريكية يف بغداد
كينشاسا/ وكاالت: 

ُقتــل ســفري إيطاليــا لدى كينشاســا أمس، 
وشخصان آخران بالرصاص بهجوم مسّلح 
استهدف موكب برنامج األغذية العاملي 
يف أثنــاء زيــارة قــرب غوما رشق جمهورية 
الكونغــو الدميوقراطيــة املضطــرب، وفــق 

ما أفادت مصادر وحكومة بالده.
متأثــًرا  عاًمــا(   43( أتانازيــو  لــوكا  وتــويف 
بجــروح أصيــب بهــا حــني تعــرض املوكب 
غومــا يف  قــرب  رصــاص  األممــي إلطــالق 
أثنــاء زيــارة ميدانيــة، عــىل مــا أفــاد مصدر 

دبلومايس كبري يف كينشاسا.
مقتلــه  اإليطاليــة  الحكومــة  وأّكــدت 
فيتوريــو  الرشطــي  مقتــل  إىل  وأشــارت 
ياكوفاتيش باإلضافة إىل ســائق مل تقدم 

تفاصيل عنه.
ســريجيو  اإليطــايل  الرئيــس  اســتنكر 

ماتاريال ما وصفه بـ"الهجوم الجبان".
"الجمهوريــة  أّن  ماتاريــال  وأضــاف 
اإليطاليــة يف حــداد عــىل موظفي الدولة 
مامرســة  أثنــاء  حياتهــم  فقــدوا  الذيــن 
ُنّفــذ  عنيــف"  "عمــل  بـــ  منــددًا  مهامهــم" 

ضد موكبهم.
وأعــرب وزيــر الخارجيــة اإليطــايل لويجــي 
واســتيائه  العميــق  "حزنــه  عــن  مايــو  دي 
مشــاركته  قطــع  عــن  معلنــا  الشــديد"، 
يف  األوروبيــني  نظرائــه  مــع  اجتــامع  يف 
وجــه  عــىل  رومــا  إىل  ليعــود  بروكســل 

الرسعة.
الهجــوم  هــذا  "مالبســات  أّن  وأضــاف 
الوحــيش مل تعــرف بعــد ولن ندخر جهدا 

يف تسليط الضوء عىل ما حدث".
مــت نظريتــه الكونغوليــة ماري-ترييــز  وقدَّ

اىل  بالدهــا  حكومــة  تعــازي  نزيــزا  تومبــا 
الكبــرية"،  "الخســارة  هــذه  عــىل  ايطاليــا 
عــىل  ع  ُوزِّ فيديــو  تســجيل  يف  متعهــدة 
الكونغــو  تبــذل  بــأن  اإلعــالم  وســائل 
الدميوقراطيــة "كل مــا بوســعها للكشــف 
عمن يقف وراء هذه الجرمية املخزية".

إيطاليــا  ســفري  منصــب  أتانازيــو  شــغل 
يف الكونغــو الدميوقراطيــة منــذ ترشيــن 
األول/اكتوبــر 2019، بعــد أن وصــل إىل 
البــالد يف 2017 كرئيــس بعثــة، بحســب 

سريته الذاتية الرسمية.
لوكالــة  الدبلومــايس  املصــدر  وأوضــح 
"ُأصيــب  بعدمــا  أنــه  الفرنســية  الصحافــة 
الســفري  ُنقــل  البطــن"،  بالغــة يف  بجــروح 

إىل مستشفى يف غوما "بحال حرجة".
"القــوات  أن  الكونغــويل  الجيــش  وأعلــن 
املســلحة الكونغوليــة متّشــط )املنطقــة( 

ملعرفة من هم املنفذون".
شاســع  بلــد  الدميوقراطيــة  والكونغــو 
وهــي  القاريــة،  الغربيــة  أوروبــا  بحجــم 
تشــهد عــدة نزاعــات ال ســيام يف رشقهــا 

النايئ الغني باملعادن.
يف  امليلشــيات  عــرشات  وتنشــط 
املقاطعــات الرشقيــة األربــع، وكثــري منها 
شــكلت إثر حروب يف تســعينيات القرن 
وســط  حــول  دواًل  اجتاحــت  املــايض 
وجنوب إفريقيا وأودت بحياة املاليني.

وأّكــد برنامــج األغذية العاملي أن أتانازيو 
كان يف مهمة لتقيص الحقائق مع وكالة 

األغذية التابعة لألمم املتحدة.
وأضــاف الربنامــج يف بيــان أن "الوفد كان 
مســافرا مــن غومــا لزيــارة برنامــج التغذيــة 
املدرســية لربنامــج األغذيــة العاملــي يف 

روتشورو عندما وقع الهجوم  عىل طريق 
كان قــد تــم إخــالؤه مــن قبــل للســفر دون 

حراسة أمنية".
وقــع الهجــوم عىل موكــب برنامج األغذية 
إقليــم  مركــز  غومــا،  شــامل  يف  العاملــي 
شــامل كيفــو الــذي يتعــرض ألعامل عنف 
تنّفذها مجموعات مسلحة منذ أكر من 

25 عامًا.
تشمل الجامعات املسلحة يف املنطقة 
املســامة  الروانديــة  الهوتــو  ميليشــيا 
روانــدا،  لتحريــر  الدميوقراطيــة  القــوات 
املعروفــة  إم،   23 حركــة  إىل  باإلضافــة 

أيًضا باسم الجيش الثوري الكونغويل.
فريونغــا  حديقــة  املنطقــة  هــذه  وتضــّم 
الوطنيــة وهــي محميــة طبيعيــة ســياحية 
النزاعــات  عــىل  أيضــًا  وتشــهد  مهــددة، 
التي تدور يف منطقة شامل كيفو حيث 
الســيطرة  املســلحة  الجامعــات  تتنــازع 

عىل موارد األرض.
العــام  ويعــود عمــر حديقــة فريونغــا اىل 
افريقيــا  يف  االقــدم  وهــي   ،1925
العاملــي  الــراث  قامئــة  عــىل  ومدرجــة 
عــىل  املحميــة  هــذه  ومتتــّد  لليونســكو. 
7769 كلــم مربًعــا مــن غومــا حتــى بينــي، 

بني جبال وغابات.
689 حارســًا  وتخضــع الحديقــة ملراقبــة 
مســلحًا بينهــم 200 ُقتلــوا أثنــاء مامرســة 
خــالل  وقعــت  هجــامت  يف  مهامهــم 

العقد الفائت، بحسب مسؤولني.
لشــؤون  الســامية  املفوضيــة  وقالــت 
الالجئــني االســبوع الفائــت: إّن أكــر مــن 
شــامل  مناطــق  يف  قتلــوا  مــدين  ألفــي 

وجنوب كيفو وإيتوري العام املايض.

قْتل السفري اإليطايل يف هجوم مسّلح رشق الكونغو الدميوقراطية

أردوغان: اإلنسانية رسبت يف امتحان املهاجرين

جانب من كلمة أردوغان يف أثناء مشاركته مبؤمتر عن الهجرة يف إزمري أمس      )أناضول(
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س: هل حصلت لجنة االنتخابات على نتائج 
التحقيق في التالعب ببيانات في سجل 

الناخبين؟ وهل سيعرف المواطُن الفاعَل؟
ج: كــا تحــدث رئيــس لجنــة االنتخابــات املركزيــة د. حنــا 
نــارص، رُِفعــت الشــكاوى بأرقــام هواتــف املواطنــن الذين 
عملوا عىل تغيري أماكن تســجيل بعض املواطنن، وكا 
تحــدث فــإن هــذه جرميــة انتخابيــة، وقــد رُِفعــت للنائــب 
د بنتائج  العام، واألمر اآلن بيد النيابة. حتى اللحظة مل ُنزوَّ
التحقيقــات حســب معلومــايت، لكــن اللجنــة كــا تحــدث 
د. حنــا نــارص تتابــع حثيًثــا هــذا األمــر وســُتطلع الجهــات 

املعنية عىل نتائج التحقيق.
س: هل التالعب في سجل الناخبين الذي 

تركز في الخليل يهدد العملية االنتخابية أو 
أيٍّ من مراحلها المقبلة؟

ج: أي جرميــة انتخابيــة كــر حجمهــا أو صغــر هــي جرميــة 
بعــدد  مقارنــة  قليــل  ل  املحــوَّ العــدد  ولكــن  انتخابيــة، 
املســجلن يف الســجل االنتخــايب )مليونــان و600 ألــف 
ناخــب تقريًبــا(، إذ إن عــدد 300 شــخص ال يعــد ذا تأثــري 
كبري، لكنها جرمية بحد ذاتها، ومن هذا املنطلق تابعتها 

اللجنة وأحالتها عىل النيابة العامة.
كل مرحلة انتخابية لها أبعادها ومحدداتها، ونحن كلجنة 
انتخابيــة،  جرميــة  أو  انتخــايب  خــرق  أي  نتابــع  انتخابــات 
عــن  املســؤولة  أو  القضائيــة  الجهــات  عــىل  ونحيلهــا 

متابعتها.
الســجل النهــايئ للناخبــن مل يصــدر بعــد. يف 1 حتــى 3 
مــارس/ آذار املقبــل ســُينرش ســجل الناخبــن للجمهــور، 
وكل مواطــن مدعــوٌّ ليعــرف موقــع تســجيله النهــايئ، ويف 
الســجل  وإخــراج  الطعــون  مرحلــة  ســتنتهي  مــارس   15

بصيغتــه النهائيــة، وعليــه فحتــى اآلن األمــور يف بدايتهــا 
ُضِبــط  حــدث  ومــا  بعــُد،  ُينــرش  مل  االبتــدايئ  والســجل 
يف البدايــة، وســُيتجاَوز، ولــن يكــون هنــاك أي تأثــري يف 

العملية االنتخابية مستقبًل.
س: هل لجنة االنتخابات قادرة على حماية 

العملية االنتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها؟
ج: الجميــع مدعــوٌّ إىل املشــاركة مــع لجنــة االنتخابــات يف 
حايــة العمليــة االنتخابيــة والعــرس الوطنــي الفلســطيني 
نقــوم  نحــن  يوليــو.  و31  مايــو،   22 يف  ســيحدث  الــذي 
الفصائــل  جميــع  وبإطــلع  عاليــة  بشــفافية  بإجراءاتنــا 
والقوائــم املرشــحة مســتقبًل عــىل اإلجــراءات. نحــن عــىل 
اتفاقيــات  وهنــاك  املــدين،  املجتمــع  مــع  دائــم  تواصــل 
ملتابعــة  اإلنســان  لحقــوق  املســتقلة  الهيئــة  مــع  أُبرِمــت 
أي خــرق انتخــايب والتنســيق معهــا يف موضــوع الحريــات 
وتــرك مســاحة للمواطنــن للتعبــري عــن آرائهــم. هــذه كلها 
محطات ننطلق منها لتحصن ومتتن العملية االنتخابية.

س: هل يمكن أن يحدث تالعب اآلن في 
سجل الناخبين؟

أُغِلقــت  فرايــر   16 يف  التســجيل  مــن  االنتهــاء  بعــد  ج: 
12 مســاء، وتبــدأ اآلن  الســاعة  الصفحــة اإللكرتونيــة يف 
عمليــة إدارة البيانــات وتنقيحهــا وإســقاط الوفيــات وَمــن 
ُأدِرج اســمه مرتــن يف الســجل، وإىل آخــره مــن اإلجراءات 
التــي تقــوم بهــا اللجنــة لتنقيــح ســجل الناخبــن،  التقنيــة 
ليقــوم  وللعــرتاض  للنــرش  الســجل  ســيعرض  وأيًضــا 
باالعــرتاض  املجتمعيــة  واملؤسســة  والحــزب  املواطــن 
والشــكوى إن كان هنــاك شــكوى حــول اســم معــن أو إن 
كانــت هنــاك وفيــات بقيــت يف ســجل الناخبــن أو أنــاس 
تغــريت أماكــن اقرتاعهــم كــا حــدث يف الخليــل أو أماكــن 

أخرى، وبعض املواطنن ال يعلم ذلك.
تســجيلهم  أماكــن  مــن  التحقــق  إىل  املواطنــن  ندعــو 
الخطــوات  واتبــاع   )*#600( الرقــم  عــىل  باالتصــال 

املحددة، حتى ال يحدث أي خلل مستقبًل.
اآلن  وحتــى  واالعــرتاض  النــرش  أيــام  مفتوحــة  مكاتبنــا 

الستقبال أي يشء يتعلق بسجل الناخبن.

س: هل يمكن للمواطن تغيير مركز اقتراعه بعد اآلن؟
ميكن أن يغري يف أثناء النرش واالعرتاض إن كان تسجيله 
غــري الــذي ســجل بــه ســابًقا، مبعنــى إن كان ُنقــل تســجيله 
بطريقــة مــا وثبــت لدينــا هــذا مــن الناحيــة التقنيــة، فإننــا 
نرجعــه ملــكان التســجيل األصــي، أمــا إن كان يريــد تغيــري 

عنوانه اآلن فل يسمح بذلك.
إعلميــة  وســيلة  مــن  بأكــر  املواطنــن  توعيــة  يف  دأبنــا 
ومنصة صحفية ووســائل التواصل االجتاعي، وُأرِســلت 
للمواطنن رسائل عر هواتفهم النقالة أنَّ سجل الناخبن 
الحــايل ســتجري عليــه االنتخابــات الترشيعيــة والرئاســية، 
وســيفتح التســجيل بعــد االنتخابــات الرئاســية، لكــن قبــل 
ذلــك لــن يفتــح، وعليــه فَمــن مل يســجل لــن ينتخب، ال يف 

االنتخابات الترشيعية وال الرئاسية.
س: يقول مواطن إنه يعيش خارج 

فلسطين، ووجد اسمه في سجل الناخبين 
دون علمه، فكيف حدث ذلك؟

ســجل  والجميــع  ــا،  إلكرتونيًّ متاًحــا  كان  التســجيل  ج: 
ــا ســواء يف داخــل الوطــن أو خارجــه، فالتســجيل  إلكرتونيًّ
عــن  ل  ســجَّ بــل  نفســه  يســجل  مل  إنــه  يقــول  هــو  متــاح، 
طريــق آخريــن، فرمبــا يكــون أحــد أقاربــه ســجله، ورمبا أحد 
التســجيل يف  متاًحــا  كان  ألنــه  الفلســطينية،  التنظيــات 
سجل الناخبن، وعليه فتسجيله حقٌّ له، وعدم التسجيل 
ًل يف الســجل وال يريــد  حــقٌّ لــه، لكــن إن وجــد اســمه مســجَّ

أن ينتخب، فهذا شأنه الخاص.
نحــن طواقــم االنتخابــات ال نســجل إال مــن أراد التســجيل، 
ملــدارس  ونذهــب  التســجيل،  عــىل  النــاس  نشــجع  وكنــا 

الثانوية العامة والطلب لنشجعهم عىل التسجيل.
نســبة التســجيل فاقــت بغــزة %100، والــكل كان حريًصــا 
له  بعــض املواطنــن أهمــل فســجَّ التســجيل، ورمبــا  عــىل 
أبــوه أو أخــوه أو عمــه، ألنــه كان متاًحــا إذا كان يعــرف رقــم 
هويته وتاريخ ميلده، وبذلك يستطيع أن يسجله دون أي 

مشكلة.
يتعلــق  فيــا  الصحــة  ووزارة  املــدين  الســجل  مــع  نتابــع 
بعــدد الوفيــات يف فلســطن حتــى ُتســَقط أســاؤهم مــن 
الســجل االنتخــايب، وعندمــا يصــدر الســجل يف 1 مــارس 
ا يعرتض عليه املواطنون والهيئات  ســيكون ســجًل ابتدائيًّ
الحزبية، إذ لو وجدوا أشــخاًصا ال تنطبق عليهم معايري أو 
رشوط التســجيل أو أن أســاءهم فيهــا خلــل أو مشــكلة أو 
أن بعــض النــاس قــد ُنقل من أماكن ســكنهم ألماكن أخرى، 
إلــخ، ُتراِجــع هــذه األمــور إدارُة البيانــات، واملجــال مفتــوح 

للتصحيح والتعديل.
س: ما تفسير تجاوز نسبة المسجلين 

في مدينة غزة %100؟
ج: هناك أكر من معيار؛ األول أن نسبة الوفيات مل تسقط 
منذ عامن أو أكر من سجل الناخبن. واملعيار الثاين أننا 
نعتمــد يف ســجل الناخبــن عــىل الجهــاز املركــزي لإلحصاء، 
ا يف أماكن،  وعليه فهناك الكثري من الناس ُمحَصْوَن ســكانيًّ
مثًل: خان يونس، رفح، الشال، ولكنهم سجلوا يف غزة من 
واقع عملهم يف غزة، أو أنهم يسكنون يف غزة لكن هوياتهم 
رفــح أو أنهــم كانــوا موجودين يف أثناء اإلحصاء الســكاين يف 
أماكــن ســكناهم األصليــة، وأُحصــوا هنــاك، وعليــه ُأســقطوا 
ا لدينا يف  من الســجل اإلحصايئ الســكاين وأضيفوا انتخابيًّ
غــزة، وهــذه اإلشــكالية املوجــودة هنــا، ولكــن بعــد التنقيــح 
وتحديث الســجل ســتظهر اإلحصائية الحقيقية للمســجلن 

يف غزة وليس للقاطنن يف غزة.
س: لماذا ال تُعدُّ لجنة االنتخابات جميع المواطنين 

ا؟ البالغين 18 عاًما مسجلين لالنتخابات تلقائيًّ
ج: ليــس كل مواطــن فلســطيني يحــق لــه االنتخــاب. يحــق 
االنتخاب ملن ميلك هوية فلسطينية، فنحن نتحدث عن 
الشــتات، وخارج إطار أرايض الســلطة الفلســطينية هناك 
ملين ليس معهم هويات؛ فالفلسطيني خارج فلسطن 
وليــس معــه هويــة فلســطينية ال يســتطيع أن يســجل يف 

ج: مــا يصــدر عــن املرســوم الرئــايس املســتقبي الخــاص 
بتشــكيل املحكمــة واختصاصهــا دون غريهــا، هــذا يحــدد 
ــا  هــل للمحكمــة دور أو ليــس لهــا دور، لكــن مــا عرفنــاه حاليًّ
أن املحكمــة التــي ستشــكل بالتوافــق بــن قضــاة مــن غــزة 
لــَة النظــر يف أي  والضفــة الغربيــة والقــدس ســتكون امُلخوَّ
إشــكاالت أو طعــون خاصــة بالعمليــة االنتخابيــة، وســتكون 

صاحبة الخصاص دون غريها.
ن سير العملية االنتخابية؟ س: َمن سُيؤمِّ

بزيهــا  املدنيــة  الرشطــة  أن  الرئــايس  املرســوم  حــدد  ج: 
يف  االنتخابــات  تأمــن  الوحيــدة  املخولــة  هــي  الرســمي 
ٌل  الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فليــس هنــاك أحد آخــر مخوَّ
منــوط  هــذا  الجهــة.  تلــك  إال  االنتخابيــة  العمليــة  تأمــن 
بالرشطــة الفلســطينية يف غــزة والرشطــة الفلســطينية يف 

الضفة الغربية.
س: هل يمكن لشخص صدر بحقه حكم 

محكمة أن يترشح لالنتخابات؟
ج: حســب طلبــات الرتشــح ورشوطهــا ال بــد أن يــأيت بشــهادة 
ه مــن أي قضايــا مخلــة بالــرشف أو  عــدم محكوميــة، ُتبــنِّ ُخلــوَّ
األمانة، ننتظر أيًضا هل سُيبقى عىل تلك الرشوط موجودة 
يف موضــوع الرتشــح، ألن هنــاك توصيــة مــن اجتــاع القاهــرة 
بــأن تكــون هنــاك مراجعــة لبعــض األمــور الخاصــة بالرتشــح، 
لكــن حتــى اآلن األمــر كــا هــو، ال يوجد أي تغيري عىل رشوط 
يحرضوهــا  أن  باملرشــحن  املنوطــة  اإلجــراءات  أو  الرتشــح 

سواء استقالة أو نسبة متثيل امرأة أو سن الرتشح.
س: ماذا ستفعل اللجنة إذا لم يسمح االحتالل 

ما في القدس؟ بإجراء االنتخابات ال سيَّ
ل  ج: الــكل تحــدث عــن أن العمليــة االنتخابية ال بد أن تتحوَّ
مــع االحتــلل، وأن االنتخابــات  إىل حالــة اشــتباك وطنــي 
ســُتجرى يف القــدس، ســواء رغــب االحتــلل أو مل يرغــب. 
كل السياســين تحدثــوا بذلــك، ونحــن نتحــدث مــن واقــع 
تكــون  أن  بــد  وال  االحتــلل  تحــت  أننــا  فلســطيني  وطنــي 
االنتخابــات معركــة مــع االحتــلل، لنثبــت حقنــا يف وجودنا 

يف القدس أو بقية قرانا ومدننا الفلسطينية.
نطبــق  أن  إىل  املركزيــة  االنتخابــات  لجنــة  يف  نســعى 

إجراءاتنا االنتخابية يف كل مناطق السلطة الفلسطينية.
وليســت  سياســية  حالــة  هنــاك  بالقــدس  يتعلــق  وفيــا 

إجرائية. القدس لها طابع سيايس.
نحــن لجنــة االنتخابــات ســنكون مجتهديــن وحريصــن عىل 
إجرائها يف القدس، وسيكون للقيادة السياسية رأيها يف 

ذلك.
الــكل مصمــم عــىل إجــراء االنتخابــات يف القــدس وســائر 

األرايض الفلسطينية.
س: هل سيتمكن األسرى في سجون 

االحتالل من الترشح واالقتراع في 
االنتخابات؟

يرتشــح  أن  األســري-  -بالــذات  إنســان  أي  يســتطيع  ج: 
عــن طريــق وكيــل لــه بــأن يقــدم أوراقــه أو عــن طريــق قامئــة 
كوكالــة لتقديــم أوراقــه لنــا للرتشــح للنتخابــات، لكــن فيــا 
يتعلــق باالقــرتاع وفــق القانون الفلســطيني هو اقرتاع رسي 
ومبــارش، ال يجــوز االقــرتاع ال باإلنابــة وال بالوكالــة، ال بــد أن 

يكون داخل األرايض الفلسطينية.
ــب يشء جديــد؟  حالــة األرسى اســتثنائية خاصــة، هــل ُيرتَّ

سجل الناخبن.
حســب  اختيــاري  االنتخابــات  ســجل  يف  والتســجيل 
ــا. بعــض الــدول تعتمــد بطاقــة الهويــة  نظامنــا وليــس إجباريًّ
للنتخاب. نحن يف فلســطن نعتمد ســجل الناخبن وهو 
أوىل درجــات ضــان حقــك يف االقــرتاع والرتشــح، وعليــه 

ًحا. نعتمد السجل االنتخايب سجلًّ منقَّ
القانــون، وهــو يقــول إن ســجل  مرجعيتنــا يف االنتخابــات 

الناخبن الناظم األسايس ألي عملية انتخابية.
س: متى سيتمكن المواطن من االطالع 

على القوائم المرشحة لالنتخابات 
التشريعية؟

للنتخابــات،  الرتشــح  بــاب  ســيفتح  مــارس   20 يف  ج: 
ويســتمر حتــى 12 يوًمــا، بعــد ذلــك تنــرش القامئــة األوليــة 
للقوائــم املرشــحة، ومــن ثم يفتح بــاب االعرتاض والطعون 

عىل تلك القوائم، ثم تنرش بعد ذلك القوائم النهائية.
س: إذا كان لدى المواطن استفسار حول 

العملية االنتخابية، هل يمكنه التواصل مع 
اللجنة مباشرة؟

)1800300400( مخصــص  هــو  رقــم مجــاين  ج: هنــاك 
للستفســار عــن أي يشء لــه علقــة بالعمليــة االنتخابيــة أو 
حتــى مبوضــوع ســجل الناخبــن أو أي شــكاوى، إذ يوجــد 
طاقــم متخصــص للــرد عــىل استفســارات املواطنــن حتــى 

الساعة التاسعة.
س: هل يمكن لرئيس السلطة الذي شغل 

المنصب منذ 2005 الترشح مجدًدا؟
ج: القانــون مينــع الرئيــس مــن الرتشــح بعــد انتهــاء دورتــن، 
لكن الرئيس اآلن قىض دورة واحدة، ألنه مل ُتجَر انتخابات 
بعــد 2005 للرئاســة، لكــن بعــد انتهــاء دورتــن ال يســمح له 

بالرتشح، حسب القانون.
س: هل االنتخابات التشريعية ورئاسة السلطة 

واستكمال المجلس الوطني سُتجرى فعاًل؟
القانــون،  وفــق  نعمــل  املركزيــة  االنتخابــات  لجنــة  نحــن 
االنتخابــات  موعــد  حــدد  الــذي  الرئــايس  املرســوم  وفــق 
وَوْفــق  حثيًثــا  باإلجــراءات  نســري  والرئاســية،  الترشيعيــة 

برنامج محدد، إلجراء االنتخابات.
أو  الحكومــي  للتعامــل  اآلن،  تذكــر  عقبــات  أي  يوجــد  ال 
الفصائــي، مــع إجــراءات لجنــة االنتخابــات املركزية، وكلنا 

نأُمل أن تسري بخطى حثيثة.
ــًة،  عامَّ الفلســطينية  للقضيــة  حساســة  الحاليــة  املرحلــة 
دوليــة  ضانــات  اإلعــلم-  يف  ُأذيــع  مــا  -حســب  وهنــاك 
تكــون  أن  نرجــو  االنتخابــات  إلجــراء  وضغــوط  وإقليميــة، 
االنتخابــات نزيهــة وشــفافة، وكلنــا حريصــون عــىل إنجازهــا 

بكل أمانة وصدق.
س: ما الذي يضمن عدم تكرار سيناريو 

االنتخابات المحلية في 2016؟
ج: ال أحــد يتكهــن باألســوأ. اآلن نتأمــل األفضــل. هذه أمور 
خارجــة عــن إطــار عمــل لجنــة االنتخابــات املركزيــة، نحــن 
نســري وفق القانون واتفاق القاهرة األخري حدد أن محكمة 
غريهــا  دون  املخولــة  املحكمــة  هــي  االنتخابــات  قضايــا 
البتَّ يف أي طعون أو إشكاالت انتخابية، وليس للمحاكم 
األمــر  يســري  أن  نأمــل  ذلــك.  يف  اختصــاص  أي  األخــرى 
بهــذه الطريقــة وأن يكــون هناك اتفــاق عىل املحكمة التي 
ستشكل ملتابعة أي إشكاالت قضائية خاصة باالنتخابات 
وتبــت بهــا مبــا يجعــل العملية االنتخابية تســري وفق الخطة 

املرسومة لها.
س: متى ستشكل محكمة االنتخابات؟

ج: نحــن يف انتظــار املرســوم الرئــايس، لكــن ال بــد أن تشــكل 
نــرش  الوقــت الحــايل، ألن مرحلــة الطعــون ســتبدأ بعــد  يف 
ســجل الناخبــن. ال بــد أن تكــون املحكمــة فتحت أبوابها يف 

الثامن من مارس للبت يف الطعون.
س: هل ُحيدت "المحكمة الدستورية" 

تماًما عن العملية االنتخابية؟

ليس لدينا علم بذلك حتى اآلن.
س: هل يضمن النظام االنتخابي حصول 

المرأة على تمثيٍل منصف؟
ج: النظــام االنتخــايب الفلســطيني أنصــف املــرأة بأن أوجد 
مــن   26% بحــد أدىن  االنتخــايب  النظــام  لهــا كوتــة داخــل 
تكــون  أن  وميكــن  الترشيعــي،  املجلــس  مقاعــد  مجمــوع 
القوائــم  كانــت موجــودة يف  إذا  ذلــك  مــن  بأكــر  حــارضة 

بنسب أكر من الحد األدىن املنصوص عليه بالقانون.
القانون السابق كان يعطيها تقريًبا 20%.

س: كيف يمكن لذوي اإلعاقة أن يكونوا 
طرًفا فاعاًل في االنتخابات؟

يف  الســمعية  اإلعاقــة  ذوي  مــن  ِلن  ُمســجِّ وظفنــا  نحــن 
داخــل طواقمنــا التــي كانــت تجوب لحــث املواطنن عىل 
التسجيل. يف كل دائرة موظف من ذوي اإلعاقة السمعية 
آليــة  يف  وإرشــادهم  التســجيل،  يف  الصــم  يســاعد  كان 

التسجيل، ويسجلهم بنفسه، وكانت تجربة رائدة.
بالقوائــم  مرتبــط  فهــذا  والرتشــح  باالقــرتاع  يتعلــق  فيــا 
االنتخابيــة. ليــس هنــاك مــا مينــع أن يكــون لــذوي اإلعاقــة 

حظ ونصيب يف القوائم، لكن ليست هناك كوتة لهم.
س: ماذا يتعين على المواطن المريض غير 

القادر على الوصول إلى مركز االقتراع أن يفعل؟
القانــون محــدد يف ذلــك، نحــن نحتكــم إىل القانــون، وهــو 
يقــول: إن عــىل املواطــن أن يحــرض ملركــز االقــرتاع بنفســه 
ويديل بصوته بنفسه يف اقرتاع رسي ومبارش، وعليه ليس 
هنــاك يف القانــون مــا ينــص عــىل ذهــاب لجنــة االنتخابــات 
ثــم عــىل اإلنســان  مــن  ليــديل بصوتــه،  بيــت املريــض  إىل 
االقــرتاع،  محطــة  إىل  يذهــب  وأن  ذلــك،  يف  يجتهــد  أن 
مســجلون  املواطنــن  أنَّ جميــع  هنــاك يشء جميــل  لكــن 
يف أماكــن بالقــرب مــن ســكانهم، مــن ثــم ليــس هنــاك عنــاء، 

فاملراكز منترشة كثرًيا يف جميع التجمعات السكانية.
أيًضا كل املراكز مهيأة لألشخاص ذوي اإلعاقة أو املرىض 

للوصول بسهولة إىل محطة االقرتاع.
التــي تعنــى  نحــن نطلــب مــن الجهــات الرســمية والجهــات 
بذوي اإلعاقة أن يحددوا لنا أساء األشخاص ذوي اإلعاقة 
الطوابــق  يف  اقرتاعهــم  عمليــة  لنســهل  اقرتاعهــم  وأماكــن 

السفىل التي تكون قريبة من باب املركز.
س: هل يمكن للمواطن أن يكون شريًكا 

في الرقابة على نزاهة االنتخابات؟
ج: املواطــن مدعــوٌّ إىل أن يكــون رشيــًكا يف الرقابــة عــىل 
االنتخابــات وأن يكــون عيًنــا للحقيقة. مؤسســات املجتمع 
املــدين اآلن تقــدم طلبــات الرقابــة عــىل االنتخابــات. نحــن 
اآلن نســجل املئــات إن مل يُكــن اآلالف مــن املراقبــن عىل 
العمليــة االنتخابيــة، لدينــا مراكــز منتــرشة ومحطــات كثــرية 

تحتاج إىل مراقبن.
س: هل يمكن اصطحاب الهاتف النقال في 

أثناء االقتراع؟
ج: ميكن اصطحاب الهاتف النقال وال ميكن التصوير.

التصويــــت ســـــري ومباشــر، 
ر  ولن نسمــــــــح بأن ُيصـــــوَّ

بشــكل  املحطــة  داخــل 
ز عىل ورقة االقرتاع أو  مركَّ

املقرتعن.

                  يجيب عنها منسق منطقة غزة د. محمد أبو الخير 

انتخابات 2021.. أسئلة بلسان المواطن
غزة/ نبيل سنونو:

في خضم التحضير لالنتخابات للمجلس التشريعي ورئاسة السلطة الفلسطينية 
والمجلــس الوطنــي، رصــدت صحيفــة "فلســطين" تســاؤالت المواطنيــن عبر 
مواقع التواصل وغيرها، وطرحتها على منسق منطقة غزة في لجنة االنتخابات 

المركزية د. محمد أبو الخير لإلجابة عنها.

)تصوير رمضان اآلغا( د. محمد أبو الخير  
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غزة/ عالء شاميل: 
القــدم  لكــرة  الفلســطيني  االتحــاد  وقــع 
اتفاقيــة رعايــة لبطولتــي دوري املحرتفني 
الغربيــة  الضفــة  يف  النســوي  والــدوري 
رشكــة  مــع  غــزة  يف  املمتــاز  والــدوري 
"Ooredoo" ملــدة )3( ســنوات بــدًء من 

املوسم الحايل 2020-2021.
وجــرى توقيــع االتفــاق بــني اللــواء جربيــل 
الرجوب رئيس اتحاد كرة القدم والدكتور 
رضغــام مرعــي الرئيــس التنفيــذي لرشكــة 
رعايــة  لهــا  ســبق  التــي   "Ooredoo"
الدوري يف فلســطني لثالث ســنوات قبل 

أن تنقطع يف الفرتة الحالية. 
وقــال الرجــوب إن اتحاد الكرة يتطلع دومًا 
للرشاكــة والتعــاون مع القطاع الخاص يف 
ومســؤوليته  الوطنيــة  بصفتــه  فلســطني 
القــدم  كــرة  أن  خاصــة  املجتمعيــة 
إنجــازات  تحقــق  زالــت  ال  الفلســطينية 
الواجــب  مــن  أن  إىل  منوهــًا  متتاليــة، 
عــى كل قطاعــات املجتمــع الفلســطيني 
عــى  الريــايض  التقــدم  هــذا  مســاندة 

املستويني املحيل والدويل. 
الرياضــة  أن  الرجــوب  اللــواء  وأضــاف 
تحــدي  عــى  اعتــادت  الفلســطينية 
الظــروف  الصعــاب خاصــة يف ظــل هــذه 
املوســم  بهــا  انطلــق  التــي  االســتثنائية 
الحــايل يف ظــل اســتمرار جائحــة كورونــا، 
ســيتم  الظــروف  هــذه  أن كل  مشــرًا إىل 
املوســم  إنجــاح  ســبيل  يف  تجاوزهــا 
الــذي  التنافســية  مســتوى  عــى  واإلبقــاء 

تحقق يف الفرتة املاضية. 

مــن جانبــه أبــدى الدكتــور رضغــام مرعــي 
 "Ooredoo" التنفيــذي لرشكــة  الرئيــس 
القــدم  كــرة  رعايــة  بتجديــد  ســعادته 
كــرة  أن  مضيفــًا  مجــدًدا،  الفلســطينية 
عــى  الرياضــات  أهــم  مــن  تعتــرب  القــدم 
مــن  كبــرة  مســاحة  ولهــا  العــامل  مســتوى 

املتابعة واالهتامم.
 "Ooredoo" رشكــة  إن  مرعــي  وقــال 
تســعى دامئــًا أن تكــون داعمة الهتاممات 
الوطنــي  الواجــب  مــن  النابــع  الشــباب 
واألخالقي وخاصة عى مستوى الرياضة 
إنجــازات  حققــت  التــي  الفلســطينية 

متعددة يف السنوات املاضية. 
 "Ooredoo" رشكــة  أن  مرعــي  وأوضــح 
الــدوري  رعايــة  خــالل  مــن  اســتطاعت 
4 ســنوات يف الفــرتة  الفلســطيني ملــدة 
مــع  والرشاكــة  العالقــة  توطيــد  املاضيــة 
االتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم، مشــرًا 
رفــع  يف  ســاهمت  الرعايــة  هــذه  أن  إىل 
والالعبــني،  واألنديــة  الفــرق  مســتوى 
إضافــة لدعــم هوايــات وطاقــات الشــباب 
الفلســطيني مــن أجــل تحقيــق مزيــد مــن 

النجاحات عى كل املستويات. 
مهــم  أمــر  الــدوري  رعايــة  اتفــاق  ويعتــرب 
خاصــة ألنديــة غــزة التــي ال زالــت تعــاين 
كل  عــى  أثــرت  خانقــة  أزمــات  مــن 
تســاعد  أن  تأمــل  حيــث  املســتويات، 
هــذه الرعايــات األنديــة يف دفــع املبالــغ 
والديــون املرتاكمــة واإليفــاء بقيمــة عقود 
بســبب  كثــرًا  تأثــرت  التــي  الالعبــني 

األزمات املالية. 

o o r e d o o
ع اتفاق رعاية لكرة القدم الفلسطينية لمدة 3 سنوات ُتوقِّ

غزة / إبراهيم أبو شعر:
ُتختتــم عــر اليــوم منافســات الجولــة السادســة من دوري 
أبرزهــا  ســيكون  مباريــات،  بثالثــة  بإقامــة  األوىل  الدرجــة 
ومضيفــه  النصــرات  خدمــات  بــني  املثــرة  املواجهــة 
األهــيل، فيــام يســتقبل منــاء ضيفــه املجمــع اإلســالمي، 

ويلتقي خدمات املغازي بجاره األقىص.
أبرز هذه املواجهات ستكون قمة األهيل وضيفه خدمات 
النصــرات التــي ســتجمعهام عــى ملعــب فلســطني، يف 
ظــل رغبــة الضيــوف بالعودة لصــدارة الرتتيب، إىل جانب 

مســاعي األهــيل لتذليــل الفــارق والعــودة مــن جديد ألحد 
املراكز األربعة األوىل.

وســتكون األنظــار ُمســلطة عــى املبــاراة التــي مــن املتوقع 
أن تشــهد إثــارة كبــرة بــني الفريقــني، ويتطلــع األهــيل إىل 
الرتتيــب، ويدخــل  وتعزيــز مكانتــه يف  مواصلــة صحوتــه 
الفريق املباراة ويف رصيده 8 نقاط يف املركز الخامس، 
مــام يجعلــه مرشــحًا للتقــدم للمركــز الرابــع الــذي ســيكون 

متاحًا له يف حالة الفوز.
يعيــش  النصــرات  خدمــات  فــإن  اآلخــر  الجانــب  عــى 

واحــدة مــن أفضــل حاالتــه يف املواســم األخــرة املاضيــة، 
ويأمــل أن يحافــظ عليهــا من خالل العــودة بالنقاط الثالثة 
واســتعادة الصــدارة مــن غــزة الريايض الــذي قفز للصدارة 
النصــرات  خدمــات  وتراجــع  نقطــة،   14 برصيــد  مؤقتــًا 
للمركــز الثــاين بشــكل مؤقــت برصيــد 13 نقطــة، ويســعى 
للحفــاظ عــى ســجله خاليــًا مــن أي خســارة، حيــث حقــق 

الفريق أربعة انتصارات وتعادل يف مباراة واحدة.
عــى ملعــب بيــت حانــون يســعى منــاء إىل وقــف نزيــف 
األخــرة  الجــوالت  يف  الفريــق  منــه  يعــاين  الــذي  النقــاط 

وتحقيق أول فوز له يف البطولة، عندما يســتقبل املجمع 
اإلســالمي يف مبــاراة صعبــة عــى الفريقــني الباحثــان عــن 
إذا  الفــوز  تحقيــق  عــن  يتخــى  لــن  منــاء  الثالثــة.  النقــاط 
مــا أراد الحفــاظ عــى حظوظــه يف البقــاء بــدوري الدرجــة 
عــرش  الثــاين  املركــز  الفريــق يف  يتواجــد  األوىل، حيــث 
واألخــر برصيــد نقطتــني فقــط، فيــام يســعى املجمــع إىل 
تفــادي الخســارة والعــودة بالنقــاط الثالثــة حيــث ســيكون 
مبقــدوره القفــز للمركــز الســادس يف حالــة الفــوز، حيــث 

ميلك الفريق حاليًا 5 نقاط يف املركز التاسع.

الجريحــان خدمــات املغــازي واألقــىص تجمعهــام مبــاراة 
صعبة للفريقني عى ملعب الشهيد محمد الدرة، والتي 
ُتعــد فرصــة لــكال الفريقــني من أجل تعويض ما فقدوه من 
الــذي مل  األقــىص  املاضيــة، خاصــة  الجــوالت  نقــاط يف 
يحقــق أي فــوز لــه حتــى اآلن محتــاًل املركــز الحــادي عــرش 
وقبــل األخــر برصيــد ثالثــة نقاط، عى الجانــب األخر فإن 
املغــازي يريــد الخــروج مــن دوامــة النتائــج الســلبية التــي 
يعيشــها الفريــق وجعلتــه يحتــل املركــز العــارش برصيــد 4 

نقاط.

في ختام الجولة السادسة لدوري الدرجة األولى

خدمات النصيرات في مهمة صعبة أمام األهلي 
الفلسطيني وخدمات المغازي واألقصى يسعيان للتعويض
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بطاقة المباراة:
الجولة: )6(

النتيجة: )1×2(
امللعب: بيت حانون

التاريخ: 22/2/2021
الفريقان: أهيل بيت حانون × غزة 

الريايض
أصحاب األهداف:

أهيل بيت حانون : محمد السطري )57(
غزة الريايض : محمد الحداد )50+72(

العقوبات:
بطاقة صفراء: )4(

أهيل بيت حانون: عبد الله أبو شاملة، 
محمد دهامن، محمد السطري
غزة الريايض: أحمد أبو عبيد

بطاقة حمراء: )0(
طاقم الُحكام واملراقبني:

حكم ساحة: خالد أبو الخري
حكم مساعد أول: حسام الحرازين

حكم مساعد ثان: خالد بدير
حكم رابع: سامح القصاص

مراقب املباراة: أمين املغاري
ُمقيم الُحكام: إبراهيم أبو العيش

- قائد الفريق: ناجي الكفارنة
- مدرب الفريق: فريد الزعانين

- قائد الفريق: إسماعيل المدهون
- مدرب الفريق: عماد هاشم

إسامعيل املدهون، ثائر أبو عبيدة، 
فادي العراوي، أحمد أبو عبيد، أحمد 

الكحلوت، عدي الغلبان، ربحي 
اشتيوي، عز الدين أبو راس )حمزة 
موىس 67(، محمد الحداد، فضل 
أبو ريالة )توفيق البيك 53(، كامل 

الرتاميس )عمر رزق 87(.

أحمد عليان، ناجي بكر، أحمد أبو رشيب، 
نور عامر، محمود الحبيبي، عبد الله أبو 

شاملة )بشار أحمد 80(، أحمد أبو كوش 
)اسامعيل علوان 80(، أمني الحلو )حازم 

البيوك 80(، غسان أبو عودة )محمد 
دهامن 65(، بالل مقبل )عبد الله 

سحويل 55(، محمد السطري.

غزة الرياضيأهلي بيت حانون

غزة/ عالء شاميل: 
ترتيــب  جــدول  لصــدارة  الريــايض  غــزة  فريــق  ارتقــى 
فــوزه  بعــد  مؤقًتــا  جديــد  مــن  األوىل  الدرجــة  دوري 
الصعــب عــى أهــيل بيت حانــون بهدفني لهدف يف 
املبــاراة التــي جمعــت الفريقــني، أمس، عى ملعب 
بيــت حانــون يف افتتــاح منافســات الجولــة السادســة 

من البطولة.
الحــداد  محمــد  الريــايض،  غــزة  هــديف  ســجل 
)72+50(، فيــام ســجل هــدف بيــت حانــون، محمــد 

الســطري )57(، لريفــع "العميــد" رصيــده إىل )14( 
نقطــة يف املركــز األول، فيــام اســتمرت معانــاة أهــيل 
بيــت حانــون يف الرتاجــع ونزيــف النقــاط التــي تجمــد 

عند )5( نقاط يف املركز الثامن. 
تفاصيل المباراة
الشوط األول

اندفــاع  وجــود  دون  هادئــة  كانــت  املبــاراة  بدايــة 
حقيقــي لفريــق عــى حســاب آخــر مــع وجــود بعــض 
حانــون  بيــت  أهــيل  كفــة  مالــت يف  التــي  األفضليــة 
الــذي حــاول الوصــول لشــباك العميــد مــن أكــر مــن 

فرصة لكن صحوة الدفاع كانت حارضة. 

بدأ الفريقان يتبادل املحاوالت والهجامت مع ارتفاع 
مستوى األداء تدريجيًا للفريقني اللذين لعبا بتوازن 
بــني الدفــاع والهجــوم لضــامن الخــروج بنتيجــة إيجابية 

من املباراة الهامة للفريقني. 

الشوط الثاني
ظــل  يف  الثــاين  الشــوط  يف  الفريقــني  أداء  اختلــف 
البدايــة القويــة لــأداء واملســتوى ورسعــان مــا تحــرك 
عــداد النتيجــة ملصلحــة غــزة الريــايض بالهدف األول 

عن طريق محمد الحداد يف الدقيقة )50(، ليضغط 
بعدهــا بيــت حانــون مــن أجــل تعديــل النتيجــة بــكل 
قوتــه الهجوميــة التــي عززهــا وجــدد الدمــاء فيهــا يف 
محاولــة للســيطرة أكــر عــى املناطــق األماميــة حتــى 
لبيــت  الكفــة  تعديــل  مــن  الســطري  محمــد  متكــن 
مالــت  التعديــل  بعــد    .)57( الدقيقــة  يف  حانــون 
الضغــط  يف  حانــون  لبيــت  الهجوميــة  األفضليــة 
املتواصــل عــى دفاعــات غــزة الريــايض املتامســكة 
خاصة أن العميد مل يغفل الجانب الهجومي وحاول 
بيــت  مدافعــي  تركهــا  التــي  املســاحات  اســتغالل 
حانــون حتــى عــاد محمــد الحــداد مجــددًا وظهر بثوب 
ثــاين أهدافــه وأهــداف غــزة  البطــل املنقــذ ليســجل 
الريايض يف الدقيقة )72(. ضغط بيت حانون بكل 
قوتــه الهجوميــة يف محاولــة العــودة لتعديــل النتيجــة 
بقــي  الريــايض  غــزة  دفــاع  لكــن  الخســارة  وتفــادي 
متامســكًا حتــى كاد محمــد الســطري خطــف التعديل 
مــع  العلويــة  العارضــة  تعاطفــت  فرصــة  مــن  مجــددًا 
عــى حالهــا ويســجل  النتيجــة  لتبقــى  الريــايض  غــزة 
غــزة الريــايض فــوزًا جديــدًا يف رحلــة املنافســة عــى 

الصعود والعودة للدرجة املمتازة. 

تشكيلة الفريقين:

دوري الدرجة األولى
 2021 

الزوايدة يقسو على القادسية بخماسية ويواصل التألق الهدف األول ما شفته .. يا عيني على الهدف الثاني

القادسية الرفحيشباب الزوايدة 53

غزة / فلسطني 
حقق شــباب الزوايدة فوزًا كبريًا عى حســاب ضيفه 
الفريقــني  الــذي جمــع  اللقــاء  )5-3(، يف  القادســية 
عــى ملعــب الشــهيد محمــد الدرة، ضمن منافســات 

األسبوع السادس من دوري الدرجة األوىل.
وأحرز خامســية الزوايدة يوســف العش )3(، ومحمد 
جابــر  أبــو  وفايــز   ،)34( الســيد  وخالــد   ،)25( متــراز 
)57(، وعمرو عبد الرحمن )64(، بينام سجل ثالثية 

وإبراهيــم  و93(،   58( العــزازي  محمــود  القادســية 
العرجات )67 ركلة جزاء(.

وبهــذا االنتصــار رفــع شــباب الزوايــدة رصيــده إىل 12 
الثالــث، وتوقــف رصيــد القادســية  نقطــة يف املركــز 

عند 6 نقاط يف املركز السابع.
• تفاصيل الُمباراة
• الشوط األول:

بــدأ فيــه شــباب الزوايــدة قويــًا وتقــدم مبكــرًا بهــدف 
العبه يوسف العش الذي ارتقى برأسه لعرضية خالد 
الســيد مــن رضبــة حــرة مبــارشة يف الدقيقــة )3(، بعد 
الســيطرة  الزوايــدة يف  الهــدف اســتمر تواصــل  هــذا 
عــى اللقــاء حتــى جــاءت الدقيقــة )25(، والتــي نجــح 

مهاجمــه  عــر  الثــاين  الهــدف  بإضافــة  الفريــق  فيهــا 
محمــد متــراز الــذي تلقــى متريــرة عرضيــة مــن زميلــه 
خالــد الســيد، ومل يتوقــف الزوايــدة عنــد هــذا الحــد 
بــل بحــث عــن تســجيل الهــدف الثالــث، والــذي نجــح 
يف إحــرازه يف الدقيقــة )34(، عــن طريــق نجمــه خالد 
السيد الذي تلقى متريرة مميزة من محمد أبو سبلة 
وضعتــه مبــارشة مــع الحــارس الــذي فشــل يف إعاقته، 

لينجــح الســيد يف وضــع فريقــه باملقدمــة مــرة أخــرى، 
وبعد هذا الهدف اســتمر الضغط من الزوايدة، لكنه 
مل يثمــر عــن أي هــدف جديــد، لينتهــي الشــوط األول 

بتقدم شباب الزوايدة بثالثية نظيفة.
• الشوط الثاني:

أجــل  مــن  الضغــط  القادســية  فيــه  حــاول  مغايــرًا  بــدأ 
مــن  جديــد  بهــدٍف  تفاجــأ  انــه  إال  النتيجــة،  تقليــص 

شــباب الزوايــدة، يف الدقيقــة )57( عــن طريــق فايــز 
أبــو جابــر الــذي اســتلم كــرة حريريــة مــن زميلــه محمــد 
أبــو ســبلة وضعتــه يف مواجهــة مــع حــارس القادســية 
ليســددها بعدمــا راوغ الحــارس، وبعــد هــذا الهــدف 
مبارشة نجح القادسية بتقليص النتيجة بأقدام العبه 
محمــود العــزازي الــذي تلقــى متريــرة عرضيــة من عبد 
اللــه أبــو تيلــخ وضعتــه يف مواجهــة مبــارشة مع حارس 
الزوايــدة الــذي فشــل بالتصــدي لهــا، وعقــب الهــدف 
الســهلة،  الفــرص  إهــدار  الزوايــدة  شــباب  واصــل 
حتــى جــاءت القاضيــة بهــدف عمــرو عبــد الرحمــن يف 
مــن  قويــة  تســديدة  مــن  جــاء  والــذي   )64( الدقيقــة 
خارج منطقة الجزاء، ورغم الهدف الخامس للزوايدة 
واصل القادســية بحثه عن تقليص النتيجة فنجح يف 
ذلــك مــرة أخــرى مــن ركلــة جــزاء ســددها قائــد الفريــق 
كان  وبينــام   ،)67( الدقيقــة  يف  العرجــات  إبراهيــم 
القادســية  نجــح  اللقــاء  نهايــة  صافــرة  ينتظــر  الجميــع 
بتســجيل هــدف ثالــث بأقــدام العبــه محمــود العزازي 
يف الدقيقــة )93(، بعدمــا تلقــى متريــرة مميــزة مــن 
عبــد اللــه أبــو تيلخ، لينتهي بعدها اللقاء بفوز شــباب 

الزوايدة.

دوري الدرجة األولى
2021 
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بطاقة المباراة:
• الجولة )6(

• امللعب: خانيونس البلدي
• التاريخ: 21/2/2021

• الفريقان: خدمات خانيونس x خدمات الريج
• النتيجة: )1-3(

• أصحاب األهداف:
- خدمات خانيونس: أحمد العموايس )36(

بهــاء  حمــد)68(  بــالل  الريــج:  خدمــات   -
الدعالسة )86( محمد صقر )96(

• العقوبات:
• بطاقة صفراء: )4(

- خدمات خانيونس: حسن مخيمر )93(
- خدمــات الريــج: أحمــد ميط )7( بالل حمد 

)68( محمد أبو حرب )96(

• بطاقة حمراء:  )0(
* وقت انطالق املباراة: )2:30( 

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

* الوقت الضائع يف الشوط الثاين: )6( 
- طاقم الحكام واملراقبني

- حكم ساحة: محمد أبو شهال
- مساعد أول: مروان خطاب
- مساعد ثان: محمود أبو زر

- حكم رابع: أمني عويص
- مراقب املباراة: وسام بشري

- ُمقيم الُحكام: أرشف زملط

إبراهيم ريان، أسامة أبو قضامة، 
مصطفى الفرا، محمد زهد )خالد 

أبو مغصيب 35(، ماهر عبدو )نرص 
الله أبو حسنني 78(، محمود عيد 

)محمد صقر 55(، أحمد ميط، رامي 
الطريفي، أحمد يونس )أحمد داوود 

55(، بالل حمد )محمد أبو حرب 

78(، بهاء الدعالسة.

* الكابتن: رامي الطريفي
* المدرب: أيوب أبو زاهر

شادي أبو العراج، أحمد أبو شباب 
، إياد النريص، محمود أبو عمران، 

حسن مخيمر، محمد الحالق 
)محمود فحجان 81(، عبد الله قفة، 

محمد أبو موىس )محمد صايف 
65( ، عبد اللطيف عليان )عالء 

البيوك 55( ، خالد النجار )إياد مطر 
65(، أحمد العموايس.

* الكابتن: إياد النبريص 
* المدرب: أشرف أبو خضرة

خدمات البريجخدمات خانيونس

غزة/ وائل الحلبي: 
نجــح خدمــات الريــج يف قلــب تأخــره أمــام مضيفــه 
بثالثــة  مثــني  فــوز  إىل  بهــدف  خانيونــس  خدمــات 
جمعــت  التــي  املبــاراة  يف  هــدف،  مقابــل  أهــداف 
الفريقــني عــى ملعــب خانيونس البلدي، يف افتتاح 

الجولة السادسة من دوري الدرجة األوىل.
عــى  الثانيــة  للجولــة  صحوتــه  عــى  حافــظ  الريــج 
التــوايل بهــذا الفــوز الــذي جعــل الفريــق يرفــع رصيده 
خدمــات  لكــن  الرابــع،  املركــز  يف  نقــاط   10 إىل 
خانيونــس تلقــى الهزميــة الثانيــة له تواليــًا والثالثة يف 
املركــز  نقــاط يف   7 عنــد  ليتوقــف رصيــده  البطولــة، 

السادس مؤقتًا. 
تفاصيل المباراة
الشوط األول

حيــث  الضيــوف  جانــب  مــن  قويــة  جــاءت  البدايــة 
هــددوا مرمــى خدمــات خانيونــس مبكرًا من تســديدة 
أحمد يونس التي جانبت املرمى بقليل، وكان رامي 
انفــراده  مــن  التســجيل  افتتــاح  مــن  قريبــًا  الطريفــي 
بالحــارس لكنــه ســدد الكــرة بعيدة عــن املرمى الخايل 

متامًا، رد خدمات خانيونس جاء بكرة رأسية من إياد 
النريص أبعدها الدفاع.

الهجوميــة  محاوالتــه  مــن  خانيونــس  خدمــات  نشــط 
وأحمــد  النجــار  خالــد  تحــركات  عــى  معتمــدًا 
العمــوايس يف الخــط األمامــي، لكــن خطــورة الريــج 
مل تتوقــف وســدد بهــاء الدعالســة كــرة زاحفــة حولهــا 

الحارس إىل ركنية.

أفضليتــه  اســتثامر  يف  نجــح  خانيونــس  خدمــات 
أحمــد  عــر  التقــدم  هــدف  بتســجيل  الهجوميــة 
الصنــدوق  داخــل  الكــرة  اســتقبل  الــذي  العمــوايس 
وســددها زاحفــة يف الشــباك )36(، لينتهــي الشــوط 

األول بتقدم أصحاب األرض.
الشوط الثاني

هجوميــة  بأفضليــة  الثــاين  الشــوط  الضيــوف  دخــل 

وضغط بكل قوة بحثًا عن التعديل، وسدد الدعالسة 
الدعالســة  وعــاد  بقليــل،  املرمــى  علــت  قويــة  كــرة 
ليهــدر فرصــة محققة للتســجيل بعدما اســتقبل الكرة 

يف مواجهة املرمى إال أنه أطاح بها بعيدة.
شــادي أبو العراج حارس خدمات خانيونس تألق يف 
التصــدي لهــدف مؤكــد مــن الدعالســة، لكنه مل ينجح 
يف منــع هــدف التعــادل بعدمــا اســتغل خالــد حمــد 
كرة ارتدت من يد الحارس ليضعها يف أعى املرمى 
)68(، رد خدمات خانيونس بكل قوته وهاجم ســعيًا 

للتقدم من جديد، والحت الفرصة لتسجيل الهدف 
الثــاين بعــد خطــأ مدافــع الريــج إال أن حارســه أبعــد 

الكرة إىل ركنية.
للهجــوم  اندفــاع خدمــات خانيونــس  اســتثمر  الريــج 
واســتثمر املســاحات دفاعــه، ليتمكــن الدعالســة مــن 
البديــل محمــد صقــر  بعــد عرضيــة  الشــباك  معانقــة 
 ،)86( بهــدوء  الشــباك  الدعالســة يف  التــي وضعهــا 
الهــدف  تســجيل  مــن  ويتمكــن  صقــر  يعــود  أن  قبــل 
الثالــث بعــد انفــراده بالحــارس ليضع الكــرة زاحفة يف 

الشباك )96(.

تشكيلة الفريقين:

بطاقة المباراة:
– الجولة: 6

– امللعب: الشهيد محمد الدرة 
– التاريخ: 22/2/2021

– الفريقان: شباب الزوايدة × القادسية 
الرفحي 

– النتيجة: )5/3(
• العقوبات:

– بطاقة صفراء: 7
 ،)10( متــراز  محمــد  الزوايــدة:  شــباب 
إبراهيــم أبــو عمــرية )15(، خالــد الســيد 
فــوزي عبيــد )45(، فايــز  )25(، محمــد 

قائد الفريق: خالد السيد
المدرب: حازم الحجار

قائد الفريق: إبراهيم العرجات
المدرب: حسام الكرد

 أسامة الراهمة، سمري النمس، 
محمد املشوخي، إبراهيم العرجات، 

محمود العزازي، أحمد زعرب، 
محمود أبو غزة )صالح الدين أبو 

عرام 46(، إبراهيم البحراوي )أحمد 
أبو جزر 84(، إبراهيم جربوع )عبد 

الله أبو تيلخ 38(، محمد الزمر، 
أدهم املغاري )محمد األبزل 46(.

 محمد قشطة، يوسف العش، إبراهيم 
أبو عمرية، حسن عبيد، محمد فوزي 

عبيد )محمد مزيد 63(، محمد أبو 
سبلة، أحمد املنايعة، محمد متراز 
)محمد حسونة 46( )بالل الغواش 

)70(، مؤمن البواب )عيل أبو مطصفى 

46(، خالد السيد، محمد عبيد، فايز 

أبو جابر )عمرو شوقي 58(.

الزوايدة
تشكيلة الفريقين:

أبو جابر )56(.
القادســية: محمــد الزمــر )44(، محمــود 

العزازي )88(.
بطاقة حمراء: 0

• طاقم الحكام واملراقبني
-حكم ساحة: هالل شبات

-مساعد حكم: عدنان حنيدق 
مساعد حكم ثان: مؤمن مايض

-حكم رابع: عامد مرجان 
-مراقب: فريد الريم

-ُمقيم ُحكام: أمين بشري 

غزة الرياضي يستعين بالحوانين للعودة إلى الصدارة مؤقًتا

القادسية
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لندن/)أ ف ب(:
يونايتــد  ليــدز  فريقــه  عــى  أن  بييلســا  مارســيلو  االرجنتينــي  املــدرب  أّكــد 
صاحــب املركــز الثــاين عــر يف ترتيــب الــدوري اإلنجليــزي، الرتيــث حتــى 
نهايــة املوســم قبــل اتخــاذ قــرار تجديــد عقــده مــن عدمــه. وأوضــح بييلســا 
الــذي جــدد عقــده لســنة إضافيــة بعــد قيادتــه ليــدز اىل دوري األضــواء العــام 

املايض، أن ذلك ال يعني عدم رغبته يف البقاء يف ملعب "ايالن رود".
وقــال االرجنتينــي إن هــذا "أول يشء أريــد أن أوضحــه، ألن االمــر يبــدو وأن 

الرئيس يعرض عيّل متديًدا للعقد وأنا أؤجله".
وتابــع "ميكــن تفســر ذلــك عــى أن النــادي لديــه رغبــة أكــر منــي يف البقــاء 
ولكــن ليــس هــذا هــو الحــال. ال أريــد بــأي شــكل مــن االشــكال أن أضــع نفــي 
فوق النادي. أكرر، لن أدرس أي خيارات أخرى حتى تنتهي مهمتي هنا يف 

ليدز. ليست هناك تكهنات من جهتي".
يحتل ليدز الذي عاد اىل الرمرليغ بعد غياب 16 عاًما املركز الثاين عر 

وهو مني بثالث هزائم يف آخر أربع مباريات.
إال أن الفريــق حظــي بإشــادة ألدائــه الهجومــي وهــو عــى بعــد 10 نقــاط مــن 

منطقة الهبوط.

ث  بييلسا يناشد ليدز بالتريُّ
حتى نهاية الموسم قبل 

تجديد عقده

كالياري يقيل مدربه دي 
فرانشيسكو بعد 16 

مباراة دون فوز

ريال مدريد مهدد 
بعقوبات حكومية قاسية

مدريد/ وكاالت:
والحكومــة  مدريــد  ريــال  بــن  متوقعــا  صدامــا  عــن  إســباين  صحفــي  تقريــر  كشــف 
اإلســبانية، بســبب ســلوك إدارة النــادي قبــل 5 ســنوات فيــا يتعلــق بالحصــول عــى 
قرض مببلغ مايل كبر من الخارج. وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" اإلسبانية، 
فقــد تــم ترسيــب وثيقــة اتفــاق ريــال مدريــد مــع أحــد صناديــق االســتثار يف "جــزر 
كاميــان" للحصــول عــى قــرض بقيمــة 200 مليــون يــورو يف عــام 2016، وهــو األمــر 

الذي يعرض النادي للمعاقبة بتهمة االحتيال عى القانون.
قــدم  مــن جــزر كاميــان  اســتثاري مملــوك لركتــن  التقريــر، أن صنــدوق  وأوضــح 
قرًضــا بقيمــة 200 مليــون يــورو لريــال مدريد، ولكن األزمــة تكمن يف مخالفة القانون 

اإلسباين لألندية، والذي يعني أن املرنجي يتهرب من الرضائب.
وأكد التقرير، أحقية الحكومة اإلسبانية يف الحصول عى رضائب بنسبة %24 من 
قيمــة أي قــرض، لكــن ريــال مدريــد لجأ للتحايل عى القانــون والحصول عى األموال 
مــن جــزر كاميــان للتهــرب مــن الرضائب، وهو يعرضه لعقوبــة االحتيال عى الحكومة 

اإلسبانية.

روما )أ ف ب(
أعلن نادي كالياري صاحب املركز الثامن عر يف الدوري االيطايل لكرة القدم إقالة 

مدربه اوزيبيو دي فرانشيسكو بعد سلسلة من 16 مباراة متتالية من دون فوز.
وجــاء يف بيــان النــادي الواقــع يف جزيــرة ســاردينيا "يعلــن كاليــاري إقالــة اوزيبيــو دي 
فرانشيســكو مــن منصبــه كمــدرب للفريــق االول". وأشــارت تقاريــر صحافية محلية عدة 

أن اىل أن خلفه سيكون ليوناردو سيمبليتيش مدرب سبال السابق.
وصــل دي فرانشيســكو اىل كاليــاري الصيــف الفائــت وبــدأ املوســم بطريقــة إيجابيــة 
حيث كان يحتل املركز الحادي عر بعد سبع مراحل، قبل ان يدخل فريقه يف دوامة 
نتائــج كارثيــة حيــث مل يحقــق الفــوز يف مبارياتــه ال16 األخــرة، وتحديــًدا منــذ الســابع 
مــن نوفمــر. واكتفــى كاليــاري بنقطــة واحــدة مــن مواجهاتــه الســت األخــرة وهــو يبتعــد 

حالًيا بفارق خمس نقاط عن تورينو السابع عر، آخر املراكز اآلمنة.
وحســمت الخســارة بهــدف نظيــف امــام تورنيــو الجمعــة قــرار الرئيــس توماســو جويليني 
بعــد  الفائــت  2023 يف أواخــر ينايــر  الــذي ســبق أن جــدد عقــد املــدرب حتــى عــام 

الخسارة )-1صفر( امام جنوى.

األهلي للثأر من "سيمبا" والزمالك 
لتفادي مفاجآت "تونغيت"

بايرن ميونيخ يصطدم بالتسيو 
وتشيلسي يواجه أتليتكو مدريد

الرجاء المغربي وبيراميدز
 في مجموعة واحدة

القاهرة / وكاالت:
يحــل األهــيل ومواطنــه الزمالــك اليــوم ضيفــان ثقيــالن عــى 
كاًل مــن ســيمبا التنــزاين تونغيــت الســنغايل، يف منافســات 

الجولة الثانية من دور املجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
يخــوض األهــيل )حامــل اللقــب( مواجهــة ثأريــة أمــام مضيفه 
سيمبا ، حيث يسعى الفريق األحمر لرد اعتباره من خسارته 
)1-0( أمام منافسه بالعاصمة التنزانية دار السالم، يف آخر 

مواجهة جمعت بينها باملسابقة القارية عام 2019.
أفضــل  عــى  الفريقــان مشــوارها يف املجموعــة  واســتهل 
وجــه، بعدمــا فــازا عــى منافســيها بالجولــة األوىل، حيــث 
املريــخ  ضيفــه  عــى   )3-0( كبــرا  فــوزا  األهــيل  حقــق 
الســوداين، ليتصــدر الرتتيــب برصيــد ثــالث نقــاط، متفوقــا 
نفــس  يف  معــه  املتســاوي  ســيمبا،  عــى  األهــداف  بفــارق 
الرصيــد، عقــب فــوزه )0-1( عــى مضيفــه فيتــا كلــوب مــن 

الكونغو الدميقراطية.
وكان االتحــاد التنــزاين لكــرة القــدم قــد أعلــن حضــور 30 ألف 

متفرج املباراة، يف ظل تأكيد السلطات التنزانية عى خلو 
البالد من فروس كورونا، املنتر يف معظم أنحاء العامل.

أمــام تونغيــت ،  الزمالــك يأمــل يف تحقيــق نتيجــة إيجابيــة 
الذي يشــارك للمرة األوىل يف مرحلة املجموعات، الســيا 
عقــب  باإلحبــاط  جاهــره  األبيــض  الفريــق  أصــاب  بعدمــا 

إخفاقه يف الفوز عى املولودية بالجولة األوىل.
ويطمح الزمالك، الذي فاز بالبطولة خمس مرات كان آخرها 
الفنيــة  القــدرات  يف  تفوقــه  مــن  لالســتفادة   ،2002 عــام 
واملادية عى منافسه السنغايل، كا يعول أيضا عى خرة 
العبيه يف البطوالت القارية والتي يفتقدها فريق تونغيت.

ظــل  يف  للزمالــك،  الســهل  باملنافــس  يكــون  لــن  تونغيــت 
املستوى الجيد الذي قدمه أمام مضيفه الرتجي يف الجولة 
يف  التونــي  الفريــق  إحــراج  يف  تســبب  حيــث  األوىل، 
كثــر مــن األوقــات، الســيا بعدمــا تقــدم يف النتيجــة بهــدف 
نظيــف، غــر أن خــرة أبنــاء بــاب ســويقة ســاهمت يف اجتياز 

عقبة الفريق السنغايل يف النهاية.

برلن/)أ ف ب(:
بعــد سداســية رائعــة وتتويج بلقــب أبطال العامل للمرة األوىل 
يف تاريخــه، يحــل بايــرن ميونيــخ األملــاين اليــوم عــى التســيو 
اإليطــايل يف امللعــب األوملبــي يف رومــا ضمــن ذهــاب مثــن 
نهــايئ دوري األبطــال مرتنحــا نتيجــة مــا أظهــره مــن ضعــف يف 

األيام القليلة املاضية يف الدوري املحيل.
يدخــل فريــق املــدرب هانــزي فليــك مباراة اليوم ضد التســيو 
الــذي يصــل اىل دور إقصــايئ يف املســابقة القارية األم للمرة 
حــن   1999-2000 موســم  األوىل  مشــاركته  منــذ  األوىل 
وصل اىل ربع النهايئ وخرج عى يد فالنسيا اإلسباين، عى 

خلفية نتيجتن مخيبتن جدا يف الدوري املحيل.
وبعدمــا تخلــف عــى أرضــه أمــام املتواضــع أرمينيــا بيليفيــد 
صفــر2- ثــم 3-1 قبــل أن ينقــذ نقطــة بالتعــادل 3-3، ســقط 
العمــالق البافــاري الســبت أمــام إينرتاخــت فرانكفــورت 1-2 

يف مباراة تخلف خاللها أيضا بهدفن نظيفن.
ويشكل الدفاع املهزوز مصدر قلق كبر لفليك، إذ اهتزت 
شباك النادي البافاري يف 31 مناسبة خالل 22 مباراة يف 

الدوري املحيل، يف أسوأ سجل له دفاعيا منذ 29 عاما.
املخــرضم  نجمــه  بغيــاب  القطريــة  الرحلــة  منــذ  بايــرن  وتأثــر 
تومــاس مولــر واملدافــع الفرنــي بنجامــان بافــار الصابتهــا 
الوســط  العــب  جهــود  أيضــا  يفتقــد  كــا  كورونــا،  بفــروس 
لعمليــة  خضوعــه  بعــد  ألشــهر  توليســو  كورنتــان  الفرنــي 

جراحية يف فخذه.
لــدوري  ومنــذ أن خــرس أمــام ليفربــول، يف دور الســتة عــر 
يخــرس  مل  املــايض،  قبــل  املوســم  يف  األورويب،  األبطــال 
بايــرن أي مبــاراة بالبطولــة، عــى مــدار نحــو عامــن، حيــث فــاز 
الثانيــة  16 مواجهــة، وتعــادل يف واحــدة. ويف املبــاراة  يف 
يتطلع أتلتيكو مدريد الستعادة اتزانه عر البطولة األوروبية، 
بعدما أحرز خمس نقاط فقط، يف آخر أربع مباريات خاضها 

بالدوري اإلسباين، وإن ظل يف صدارة جدول املسابقة.
وقــال األرجنتينــي دييجــو ســيميوين، املديــر الفنــي ألتلتيكــو: 

"ال أبحث عن أعذار ومررات.. علينا إيجاد حلول".
وسيفتقد سيميوين جهود مدافعه خوسيه خيمينيز لإلصابة، 
الرومانيــة  بالعاصمــة  ســتقام  التــي  تشــيلي  مواجهــة  يف 
إســبانيا. يف  كورونــا  مواجهــة  قيــود  بســبب  بوخارســت، 

وقلصت اإلصابات بكورونا الخيارات املتاحة أمام سيميوين، 
يف الفــرتة املاضيــة، وإن بــدأ الالعبــون يف التعــايف، والعــودة 
لصفــوف الفريــق. كــا تعاىف كل من ماريو هرموســو وجواو 
فيليكــس وتومــاس ليــار. ويحتــل تشــيلي املركز الخامس، 
يف الــدوري اإلنجليــزي حاليــا، لكنــه مل يخــرس أي مبــاراة، منــذ 
الفريــق. توخيــل مســؤولية  تومــاس  األملــاين  املــدرب  تــوىل 

ويتطلــع تشــيلي اآلن الجتيــاز دور الـــ16، بعدمــا خــرج منــه 
يف آخــر أربــع مشــاركات، وكان أحدثهــا بالهزميــة )1/7( أمــام 

بايرن ميونخ، يف مجموع الذهاب واإلياب.

جوهانسرغ/)أ ف ب(:
وقــع الرجــاء البيضــاوي املغريب القوي يف مجموعة واحدة مع 
براميــدز املــري وصيــف النســخة املاضية مــن كأس االتحاد 

االفريقي لكرة القدم، بحسب القرعة التي سحبت أمس.
وكان الرجــاء، حامــل لقــب 2018، قــد فشــل بالتأهــل اىل دور 
املجموعــات للمســابقة االوىل دوري االبطــال، فتابــع مشــواره 
النســخة  وصيــف  براميــدز  وإىل  االتحــاد.  كأس  الرديفــة  يف 
املاضية لخسارته بهدف أمام نهضة بركان املغريب، سيتواجه 
الرجــاء مــع نكانــا الزامبــي والفائــز بــن نامونغو التنــزاين وبرمير 

دي أغوستو االنغويل يف املجموعة الرابعة.
قبــل  النســخة  ووصيــف  اللقــب  حامــل  بــركان  نهضــة  ووقــع 
االخــرة مــع جــاره شــبيبة القبائــل الجزائــر، إىل كوتــون ســبورت 
الكامروين ونابســا ســتارز الزامبي. وتشــهد املجموعة االوىل 
دوري  لقــب  حامــل  النيجــري  انييمبــا  بــن  قويــة  مواجهــات 
باالضافــة اىل  الجزائــري  وفــاق ســطيف  ومثلــه  مرتــن  االبطــال 

أورالندو بايرتس الجنوب افريقي واالهيل بنغازي الليبي.
ويحتــاج النجــم الســاحيل التونــي بطــل 2006 و2015 اىل 
تخطــي عقبــة يونــغ بافالــوز اإلســواتيني للتأهــل اىل مجموعــة 

مــع  مــرات   3 اللقــب  الصفاقــي حامــل  تضــم مواطنــه  ثالثــة 
ساليتاس البوركينايب وجاراف السنغايل.

يف ما ييل القرعة:
ســطيف  وفــاق  )نيجريــا(،  إنييمبــا  األوىل:  املجموعــة   -
)الجزائــر(، أورالنــدو بايرتــس )جنــوب افريقيــا(، األهــيل بنغازي 

)ليبيا(
- املجموعــة الثانيــة: نهضــة بــركان )املغــرب، حامــل اللقــب(، 
شــبيبة القبائــل )الجزائــر(، كوتــون ســبورت )الكامــرون(، نابســا 

ستارز )زامبيا(
- املجموعــة الثالثــة: النجــم الســاحيل )تونــس( أو يونــغ بافالوز 
)إســواتيني(، الصفاقي )تونس(، ســاليتاس )بوركينا فاســو(، 

جاراف )السنغال(
- املجموعــة الرابعــة: الرجــاء البيضــاوي )املغــرب(، براميــدز 
نامونغــو  )زامبيــا(،  نكانــا  اللقــب(،  حامــل  وصيــف  )مــر، 

)تنزانيا( أو برميرو دي أغوستو )أنغوال(
و21  و11  و4  اذار/مــارس،  10 و17  املباريــات يف  تقــام   *
و28 نيســان/ابريل. يتأهــل بطــل ووصيــف كل مجموعــة إىل 

ربع النهايئ.

دوري أبطال إفريقيا

دوري أبطال أوروبا

كأس الكونفيدرالية
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1- كثير االختالط 

بالناس 
2- لعبة ارقام في 

مربعات – حرف جر 
3- تخريب + سقيم 

4- عكس ظالم – زاد 
مبعثرة 

5- للتأوه + بنت 
6- األمر من من سحب 

– يشرع القوانين 
7- سفينة الصحراء – 

معظم 
8- أحرف متشابهة – 

استفسر 
9-في الفم – نصف 

وميض + علم مؤنث 
معكوسة 

العمودي:
1- استنباط 

2- من األلعاب الرياضية 
– بدين 

3- مدينة سورية – 
جواهر 

4-  24 ساعة معكوسة 
– من الشهور السريانية 

– انت باالنجليزية 
5- ارغام وقهر – من 

الحروف األبجدية 
6- سباحة – حيوان ضخم 

7- حاجز معكوسة  – 
ثلثا سام 

8- يستخدم في الوزن – 
حرف نصب 

9-طاولة – يستخدم في 

الكتابة 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

العاصمة المثلثة تتكون من 7 أحرف 

اإلمارات – الرياض – القاهرة – السعودية – الجزائر 
– المغرب – بيروت – اليابان – الرباط – السودان – 

لبنان – دمشق – سوريا – عدن – دبي – قم – قطر 
– د 

حل الكلمة الضائعة

الخرطوم

 

استراحة

إنقاذ حالة مريضة حرجة حامل 
بالشهر الثامن بمجمع الشفاء

غزة/ فلسطني:
نجحت الطواقم الطبية مبجمع الشفاء الطبي من إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 18عاما 
حامــل يف منتصــف الشــهر الثامــن، ترقــد بقســم العنايــة املركــزة إثــر صعوبــة يف التنفــس 

وارتفاع يف وظائف الكىل وانخفاض نسبة األكسجني بالدم.
وأوضح رئيس قسم العناية املركزة، د.هاين سمور، أن املريضة وصلت بحالة حرجة وعىل 
الفــور تــم إجــراء التحاليــل الطبيــة لهــا وصــور األشــعة املختلفــة والتــي أظهــرت وجــود التهــاب 
رئــوي حــاد، حيــث خضعــت للمراقبــة عــىل مــدار الســاعة وتــم التواصــل مــع أطبــاء النســاء 

والتوليد.
وأضــاف:" تــم تشــكيل لجنــة استشــارية لتقييــم الحالــة والتــي ترأســها د. هــاين مهــدي مديــر 
مستشــفى الــوالدة باملجمــع ود. عبــد الحكيــم شــحادة استشــاري ورئيــس قســم الــوالدة، و د. 
عصام األعرج استشاري ورئيس قسم الوالدة والذي أشار إىل اللجنة االستشارية اتخاذ قرار 

بإنهاء الحمل، الفتا اىل حجم الخطورة نظرا للحالة الصحية السيئة جدا للمريضة".
وقال:" تم التوافق مع الطواقم بإعطاء املريضة وحدتني من الدم فقد وصل دمها لخمسة، 
ومن ثم يتم الفحص إلجراء عملية قيرصية وبعد عدة ساعات من املتابعة من قبل الطواقم 
الطبية والتمريضية يف قسم العناية ومشاركة طبيبات النساء والتوليد، أظهرت أن املريضة 
يف حالة والدة طبيعية حيث قامت الطبيبات د. رانيا البسوس ود. فكتوريا مهاين ود. سمر 
أبــو عــودة للتعامــل مــع الحالــة وتوليدهــا بشــكل طبيعي وهــي عىل جهاز التنفــس الصناعي، 

وقد نجحن يف إنقاذ حياتها وإنقاذ طفلها ".
مــن جهتهــا قدمــت عائلــة " النجــار " شــكرها الكبــر لكافــة الطواقــم الطبيــة والتمريضيــة يف 
قسم العناية املركزة وقسم النساء والتوليد معربني عن فخرهم بالخدمات الطبية املقدمة 
مــن قبــل الكــوادر وكذلــك املتابعــة املتواصلة عىل مدار الســاعة من أجل انقاذ حياة ابنتهم 

ومولودها.

يف غضون دقائق.. يمكنك تحضري 
هذا النوع من األجبان يف المزنل

القاهرة/ وكاالت:
يحــب بعــض النــاس تنــاول الوجبــات الرسيعــة لســهولة الحصــول عليهــا خاصــة، لكــن البعــض 

يحرص عىل إعداد الكثر من األطعمة داخل املنزل خاصة الوجبات الخفيفة.
وتعــد الجبنــة الرومــي مــن األجبــان املشــهورة يف الــدول العربيــة خاصــة لــدى األطفــال، حســبام 
تقــول "بوابــة أخبــار اليــوم" املرصيــة، التــي أوردت خطــوات بســيطة لتحضرهــا يف املنــزل خالل 

دقائق.
ويحتــاج تحضــر الجبنــة الرومــي يف املنــزل إىل 3 أكــواب مــن الحليــب كامــل الدســم وكوب من 
الزبــدة ونصــف كــوب مــن النشــا األبيــض، إضافــة إىل كــوب مــن الجبنــة الرومــي املبشــورة ورشــة 

من امللح.
ويضــاف لهــذه املكونــات ملعقــة مــن الفلفــل األســود الحىص وربع ملعقة مــن اللون األصفر، ثم 
يتــم إحضــار إنــاء متوســط الحجــم ويوضــع فيــه اللــن والنشــا ويتــم تقليبهــم جيدا وبعــد ذلك يتم 

وضع اإلناء عىل النار حتى تبدأ مكونات يف الغليان.
بعــد ذلــك تضــاف الجبنــة املبشــورة مــع مواصلــة تقليــب الخليــط باســتمرار حتــى تــذوب الجبنــة 

بصورة نهائية قبل إضافة الزبدة والفلفل األسود.
 وبعد مواصلة تقليب هذا الخليط حتى يتغر قوامه يتم إطفاء مصدر النار وتصفيته مبصفاة 
عليهــا شــاش أبيــض، قبــل أن يتــم وضعــه يف قوالــب ووضعــه يف الثالجــة حتــى يتامســك قوامــه 

حتى ميكن تقدميه يف وجبات لذيذة.

ن  ر برنامًجا يمكِّ رويس يطوِّ
نظام "أندرويد" من الوصول 

إىل تطبيق "كلوب هاوس"
موسكو/ وكاالت:

نجــح املطــور الــرويس "غريغــوري كليشــينكوف"، بظــرف يــوم واحــد فقــط، مــن تطويــر برنامــج يســمح 
ملســتخدمي أجهــزة "أندرويــد" مــن الوصــول لتطبيــق "كلــوب هــاوس" )Clubhouse( بعدمــا كان 
أكــر خدمــة ويــب الســتضافة مشــاريع  الرنامــج عــىل  ونــر "كليشــينكوف"   ."iOS" لنظــام حكــرا 
تكنولوجيــا املعلومــات وتطويرهــا، وعلــق عــىل صفحتــه يف "تويــر": " لقد ســئمت من االنتظار ليك 
يتــاح لنظــام "أندرويــد" مــن الوصــول لتطبيــق "Clubhouse" لذا قمت بتطوير هذا الرنامج يف يوم 
واحد فقط". وشــهد تطبيق جديد يســمى "كلوب هاوس" إقباال كبرا من قبل املســتخدمني خالل 
األيام املاضية، عىل الرغم من أنه موجود منذ مارس/آذار 2020، ويتطلب االشراك فيه الحصول 
عــىل دعــوة خاصــة مــن أحــد املشــركني فيــه، باإلضافــة إىل أنه متاح ملســتخدمي نظــام )iOS( فقط، 
وبالرغــم مــن كل ذلــك، يــزداد عــدد املســتخدمني برسعــة، وزاد عــدد الدعــوات إىل درجــة أن بعضهــا 

تباع عىل موقع )Ebay( بأسعار خيالية.

)تصوير رمضان اآلغا( صاالت االفراح تستعد الستقبال المناسبات بعد عام من اإلغالق بسبب كورونا  
الروُح تهفو للحبيبِب وللحرم

والقلُب شوًقا قد شدا أحلى نغم 
قد ِهمُت ُحًبا بالرسوُل وآله 

صلى عليه اللُه ما َهَب النسم 
إني الغريُب أتوُق وصاًل َعلني
أرقى سماًء ال ُتدانيها الِقمم 

يا عاذلي قد فاض بي كأُس الجوى
فامُنُن إلهي واجَعُلن ديني أتم 
رباُه يممُت الُتقى َأبِغِي رضاك
ُحًبا َأتيُتَك خالقي ُكلي ندم 
َطوًعا أتيُت و َأدُمعي ُمنهلٌة

َحَرا وبيَن جوانحي انتفض األلم 
لبيك يا رَب الورى هي توبٌة

فاجلو بها عن خافقي ضيًقا وهم 
فالعفُو منك فقد َتخَطفني الهوى

أنت المالُذ الُمرتجى حين السقم 
إني وباِسِمَك يا إلهي أحتمي

ل حياتي بالصفا يا ذا الكرم  َظلِّ
ني إن كان لي ِمنك السالم ما ضرَّ
ني من َبعُد لو ُحزُت الِنَقم  ما سرَّ
امأل فؤادي باليقيِن وبالرضى 
ت ُخطايا فال تزُل بي القدم  ثبِّ
رباُه واقبل في الصحائف أوبتي

واجعل من اآلياِت ُنوري في الُظَلم
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يف زنازين العزل.. شيخ األقىص رائد صالح ... 

10 وفيات و1,334 إصابة جديدة بـ«كورونا«  ...  االحتالل يهدم بناية سكنية ومنشآت   ... 

أعلن أنا املواطن /   ابراهيم فؤاد شحدة ابو ياسني عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  802965806الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   صــالح بســام صــالح غــن   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  402484644 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   رضوان عبد الساتر موىس الربعي  عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  935207811    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   فاطمه ســلامن عيل ابوجليله  عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  902337765  الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   اســامء نــر محمــود الكرنــز   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  400858775 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   باســمه وليــد ســعدي رضــوان  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  400785754الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عمــران وليــد ســعدي رضــوان  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  406046136الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   ممدوح حســن فارس شــحاده   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  803761931 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا املواطــن /   خالــد زهــر محمــد النمنــم عــن فقــد  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  803319011 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ســلوى مــوىس ســامل حســني عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  910091024الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   نور الهدى عطا محمود قاعود   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  804800092 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عبــد الرحمــن وليــد ســعدي رضوان  عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  404035537    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   رميا زياد عبد اللطيف صالحة عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  400113601 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   يــارا رجــاء عكاشــة  عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء     403686777 الرقــم   وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  عــادل شــحده عابــد   نــداء     / أنــا املواطــن  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم  803265578الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

دولة فلسطني
السلطة القضائية 

لدى محكمة صلح غزة املوقرة 
مذكرة حضور 

في القضية رقم 2020/442 - في الطلب رقم 2021/211
املســتدعي/ زهــر حامــد حســني النونــو – الشــجاعية - الخــط الرشقــي - بيارة 

أبو رمضان- هوية رقم 966377764  وكيله املحامي: عاشور كالب.
بصفتــه  رمضــان  أبــو  محمــود  ســليم  هــاين  عصمــت  ضــده/  املســتدعى   
الشخصية وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والد املرحوم/ هاين سليم محمود أبو 
رمضان – غزة - شارع الوحدة - مقابل مخبز الشنطي برج أبو رمضان واملقيم 

يف أملانيا. مجهول محل اإلقامة فيها. 
نوع الدعوى/ تنفيذ عینی. 

مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل
لدى محكمة صلح غزة املوقرة 

يف القضية رقم 2020/442 - يف الطلب رقم 2021/211
إىل املســتدعى ضــده/ املذكــور مبــا أن املســتدعي املذكــور قــد تقــدم لــدى 
محكمة بداية غزة بالقضية املرقومة أعاله وموضوعها )تنفيذ عینی( استنادا 
إىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه ونظــرا ألنــك مجهــول محــل اإلقامــة وحســب 
اختصــاص محكمــة بدايــة غــزة يف نظــر هــذا الطلــب وعمــال باملــادة 20  مــن 
قانــون أصــول املحاكــامت املدنيــة والتجاريــة رقم20  لســنة 2001 وبناء عىل 
قــرار الســيد قــايض محكمــة بدايــة غزة يف الطلب رقم 2021/211 بالســامح 

لنا بتبليغك عن طريق النرش املستبدل.
لذلك يقتيض عليكم أن تحرض لهذه املحكمة بتاريخ 2021/3/9م الساعة 
التاســعة صباحــا كــام يقتــيض عليكــم إيــداع جوابــك التحريــري خــالل خمســة 
عــرش يومــا مــن تاريــخ النــرش ولیکــن معلومــا لديــك أنــك إذا تخلفــت عن ذلك 

سينظر يف القضية والطلب واعتبارك حارضا، صدر يف2021/2/17م.
رئيس قلم محكمة بداية غزة - األستاذ / عامر قنديل 

ضمــن  موجــودة  البنايــة  أن  "رغــم  عليــان:  وأضــاف 
يف  فيهــا  بالبنــاء  املســموح  الهيكليــة  الخريطــة 
عــيلَّ  للتضييــق  هدمهــا  االحتــالل  فــإن  العيســوية، 

ومنعي من العمل يف املسجد األقىص".
وكانــت محكمــة االحتــالل قــد رفضــت يف الثامن من 
آب/أغســطس من العام املايض، تجميد قرار هدم 
قت  منزل عائلة عليان ببلدة العيسوية، بعد أن صدَّ
عــىل وقــف أي إمكانيــة ملواصلــة إجــراءات الرتخيص 

للعائلة.
منشــأَتنْي  أمــس،  االحتــالل،  جرافــات  هدمــت  كــام 
تجاريَتــنْي يف قريــة صــور باهــر جنــوب رشق القــدس 

املحتلة.
ــنْي محمــد طرشــان بــأن بلديــة  وأفــاد صاحــب املحلَّ
نْي اللذين تبلغ  االحتــالل يف القــدس هدمــت املحلَّ
مســبًقا  إخطــاره  دون  مربًعــا،  مــرًتا   60 مســاحتهام 
بذلــك، مشــًرا إىل أنهــام مشــيدان منــذ أكــر من 50 

عاًما.
الثامــن  قــد هدمــت يف  وكانــت ســلطات االحتــالل 
العــام  مــن  أول/أكتوبــر  ترشيــن  مــن  والعرشيــن 
التجاريــة  املحــالت  مــن  الثــاين  الطابــق  املــايض، 

لطرشان، بذريعة البناء دون ترخيص.
باهــر مســاحة  مــن صــور  أن االحتــالل صــادر  ويذكــر 
املســتوطنات  إقامــة  لصالــح  دومًنــا،   9471 بالغــة 
بثــالث  محــارصة  وهــي  االلتفافيــة،  الشــوارع  وبنــاء 
"أرمــون تســيف" شــاماًل، و"هــار حومــا  مســتوطنات 
أو جبــل أبــو غنيــم" جنوًبــا، و"رامــات راحيــل" غرًبــا، 

وجدار الفصل العنري رشًقا.
كــام وتشــهد البلــدة أعــامل بنى تحتيــة ضخمة تجري 
جنوب رشق القرية ملد "الشــارع األمرييك" متهيًدا 

وخاصــة يف  أراضيهــا  مــن  املزيــد  ومصــادرة  لعزلهــا 
منطقــة الجانــب التــي وزعــت البلديــة عــرشات أوامــر 

الهدم فيها.
قيــد  منــزاًل  االحتــالل،  قــوات  هدمــت  األثنــاء،  يف 
اإلنشــاء يف بلدة تقوع، وعريشــني زراعيني يف بلدة 

الخرض جنوب رشق بيت لحم.
وقــال مديــر بلديــة تقــوع تيســر أبــو مفــّرح: إن قــوات 
االحتــالل اقتحمــت منطقــة خربــة الديــر شــامل بلــدة 
ومنعــت  املواطنــني  حركــة  أمــام  وأغلقتهــا  تقــوع، 

الدخول أو الخروج منها.
هدمــت  االحتــالل  آليــات  أن  إىل  ح  مفــرَّ أبــو  وأشــار 
منــزاًل قيــد اإلنشــاء تبلــغ مســاحته 160 مــرًتا مربًعــا، 

وتعود ملكيته للمواطن مجاهد محمود سلامن.
ويف سياق متصل، هدمت قوات االحتالل عريشني 

زراعيني يف بلدة الخرض جنوب بيت لحم.
االحتــالل  قــوات  أن  صــالح  أحمــد  الناشــط  وأفــاد 
"الدبــدوب"  منطقتــي  يف  عريشــني  هدمــت 
للمواطنــني  يعــودان  البلــدة  جنــوب  و"الصوانــة" 
صبيــح  مصطفــى  ومحمــد  غنيــم،  خليــل  محمــود 

بذريعة عدم الرتخيص.
ــد يف الفــرتة األخــرة يف  وأشــار إىل أن االحتــالل صعَّ
هدم ُعُرش وُغرَف ومنشآت زراعية يف أرايض بلدة 

الخرض املستهدفة باالستيطان.
خربة "حَمْصة"

وللمــرة  أمــس،  االحتــالل  قــوات  أزالــت  ذلــك،  إىل 
الســابعة خربــة "َحْمصــة" يف منطقــة األغــوار شــاميل 

الضفة الغربية.
وقــال الباحــث يف هيئة الجدار واالســتيطان إبراهيم 
أبــو هاشــم لوكالــة "األناضــول": إن "جيــش االحتــالل 

أزال وصادر ما ميكن أن يساعد السكان عىل البقاء، 
مبا يف ذلك خياًما مقدمة من جهات دولية".

ذ  وأضــاف أن عمليــة إزالة املنشــآت ومصادرتها، ُتنفَّ
مة من  للمــرة الســابعة وطالــت 13 خيمــة أغلبهــا مقدَّ
اللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد األورويب.

وذكــر أن عمليــة اإلزالــة طالــت أيًضــا 3 خيــام إليــواء 
امليــاه،  لحفــظ  خزانــات  و4  صهاريــج  و4  املاشــية، 

إضافة إىل إزالة 4 حظائر لألغنام.
ويف نوفمرب/ترشيــن الثــاين املــايض أزالــت قــوات 
َحْمصــة  تجمــع  يف  منشــأة   75 مــرة  ألول  االحتــالل 
الواقــع إىل الــرشق مــن محافظــة طوبــاس،  تــارًكا 85 

مواطًنا، منهم 35 طفاًل يف العراء.
قــوات  الجــاري هدمــت  فرباير/شــباط  مطلــع  ومنــذ 
االحتــالل 6 مــرات، كل منشــآت القريــة وكل مــا يعاد 

بناؤه.
اليــوم  مســتوطًنا،   89 اقتحــم  منفصــل،  ســياق  يف 
االثنــني، باحــات املســجد األقىص املبــارك، بحامية 

رشطة االحتالل.
وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن املســتوطنني اقتحمــوا 
جــوالت  ــذوا  ونفَّ املغاربــة،  بــاب  جهــة  مــن  األقــىص 
بــاب  مــن  يغــادروه  أن  قبــل  باحاتــه،  يف  اســتفزازية 

السلسلة.
اعتقاالت

مــن جهــة أخــرى، اعتقلــت قــوات االحتــالل، أمــس، 
19 مواطًنــا مــن عــدة محافظــات يف الضفــة الغربيــة 

املحتلة.
يف جنــني، اعتقلــت قــوات االحتــالل أربعــة شــبان، 
وهــم: قــي صبحــي صــادق حنايشــة، ومثنــى خالــد 
بلــدة  مــن  الــرب،  أبــو  نــري  محمــد كميــل، ومؤمــن 

مخيــم  مــن  شــقفة  محمــد  وأحمــد  جنوًبــا،  قباطيــة 
جنني، وذلك عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.

خمســة  القــوات  تلــك  اعتقلــت  لحــم،  بيــت  ومــن 
زيــاد عرفــة )17 عاًمــا(، ووائــل  شــبان، وهــم: طــارق 
 28( عــيل  والشــقيقني  عاًمــا(،   40( ســامل  خليــل 
عاًمــا(، وعثــامن يوســف عرفــة )25 عاًمــا(، مــن مخيم 
مــن  عاًمــا(   25( منــارصة  صالــح  وتقــي  الدهيشــة 

الدوحة، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.
ومــن نابلــس، اعتقلــت قــوات االحتــالل3 مواطنــني، 
د.  الوطنيــة  النجــاح  جامعــة  يف  املحــارض  وهــم: 
مصطفى الشنار، وعمر عبد الرحيم الحنبيل، عقب 
دهــم منزلهــام يف حــي رفيديا. كام اعتقلت الشــاب 
محمــد طــارق عبــد اللــه اشــتية )19 عاًمــا( مــن قريــة 

سامل رشقا.
مدينــة  شــامل  شــبان   5 االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
إبراهيــم  القــدس املحتلــة، وهــم: إســالم إســامعيل 
)22 عاًمــا(، وأمــر محمــد إبراهيــم )24 عاًمــا( عقــب 
دهــم منــزيَلْ ذويهــام يف بلــدة عناتا، والشــاب وســام 
كنعــان الخطيــب )23 عاًمــا(، بعــد دهــم منــزل ذويــه 
يف بلــدة حزمــا، وماهــر مطــر ومصطفى أبو رموز يف 

مخيم قلنديا شاماًل.
املواطــن  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  الخليــل،  ومــن 
جربيــن عبــد العظيــم أبــو تــريك، بعــد تفتيــش منزلــه 

يف خربة قلقس جنوًبا.
ويف أريحا، اعتقلت قوات االحتالل الشاب محمود 
عــني  مخيــم  يف  منزلــه  دهــم  بعــد  الكلــوين  محمــد 
الســلطان، يف حــني احتجــزت مرافــق محافــظ أريحــا 
واألغــوار املحــرَر عمــر أبــو جنــادي لســاعات قبــل أن 

ُتطِلق رساحه.

و52,011 متعافًيا، و545 وفاة.
وذكرت أن إجاميل الحاالت التي تحتاج إىل رعاية طبية يف املستشفيات 

بلغ 41، منهم 19 حالة خِطرة وحرجة.
لت وزارة الصحــة يف رام اللــه 8 وفيــات و١,٢٧٢ إصابــة  مــن جانبهــا، ســجَّ

جديدة بفروس "كورونا"، إضافة إىل ٥٣٠ حالة تعاٍف.
لت يف محافظــات  وقالــت الــوزارة يف التقريــر الوبــايئ: إن الوفيــات ُســجِّ
"ســلفيت 2، الخليــل 1، بيــت لحــم 1، قلقيليــة 1، رام اللــه والبــرة 2، 

جنني 1".
لت عــىل النحــو التــايل: "ســلفيت  وذكــرت أن اإلصابــات الجديــدة ُســجِّ
ضواحــي   ،)86( طولكــرم   ،)144( لحــم  بيــت   ،)305( الخليــل   ،)87(
والبــرة  اللــه  رام   ،)35( قلقيليــة   ،)37( واألغــوار  أريحــا   ،)85( القــدس 

)301(، نابلس )117(، جنني )65(، طوباس )10(".
وأضافت أن حاالت التعايف الجديدة توزعت حسب التايل: "سلفيت 
)62(، الخليــل )36(، بيــت لحــم )57(، طولكــرم )23(، ضواحــي القــدس 
)0(، أريحــا واألغــوار )8(، قلقيليــة )33(، رام اللــه والبــرة )196(، نابلــس 

)88(، جنني )23(، طوباس )4(".
بلغــت  فلســطني  يف  كورونــا  فــروس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  وتابعــت: 
ونســبة   ،6.3% النشــطة  اإلصابــات  نســبة  بلغــت  حــني  يف   ،92.6%

الوفيات %1.1 من مجمل اإلصابات.
ولفتــت وزارة الصحــة إىل وجــود 85 مريًضــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، 

منهم 21 مريًضا عىل أجهزة التنفس االصطناعي.

عضــو طاقــم الدفــاع عــن رائــد صــالح، املحامــي 
داخــل  الشــيخ  معانــاة  تفاصيــل  زبارقــة،  خالــد 
سجنه، والذي كان يرأس الحركة اإلسالمية يف 
الداخل املحتل قبل أن تقرر سلطات االحتالل 

حظرها.
أن  زبارقــة  أكــد  لـ"فلســطني"،  تريــح  ويف 
بالشــيخ  التنكيــل  تواصــل  االحتــالل  ســلطات 
بعــد  بالخطــر،  يهــدد حياتــه  الــذي  األمــر  رائــد، 
واملالحقــة  التضييــق  مــن  طويــل  مسلســل 

املتواصلة طيلة السنوات املاضية.
وشملت االنتهاكات التي تعرض لها رائد صالح 
املنــزيل،  الحبــس  األقــىص":  بـ"شــيخ  الشــهر 
واملنــع مــن الســفر، والحرمــان من دخــول مدينة 
القدس املحتلة والصالة يف املسجد األقىص 
املبارك، وغرها من اإلجراءات العقابية، فقط 
ألنــه رفــع شــعار "األقــىص يف خطــر" مــن أجــل 

الدفاع عن أوىل القبلتني.
وبــني زبارقــة أن صــالح يقبع منذ اعتقاله بتاريخ 

16 آب/ أغسطس 2020، يف زنزانة صغرة.

ــه زبارقــة إىل أن الشــيخ صــالح أمــى فــرتة  ونبَّ
 17( والحاليــة  شــهًرا(   11( الســابقة  ســجنه 
شــهًرا( والتــي بقــي منهــا 11 شــهًرا، يف العــزل 
فيهــا  وحــده،  صغــرة  زنزانــة  داخــل  االنفــرادي 
وقــرص  ومرحــاض  )باطــون(  خرســاين  رسيــر 
كهربايئ إلعداد الطعام وثالجة صغرة، إضافة 
لــه  إىل مــكان صغــر ألغراضــه وكتبــه، وتســمح 
ســلطات ســجون االحتــالل بالخــروج مــن الزنزانة 
إىل الساحة بني غرف العزل فقط ساعة واحدة 

ا يف النهار. يوميًّ
ومن خالل هذه االنتهاكات بحق الشيخ صالح، 
تحاول سلطات االحتالل تغير قناعات الشيخ 
والســجون  االحتــالل  ومحاكــم  الســلطة  بقــوة 
مؤكــًدا  زبارقــة،  بحســب  امللفقــة،  وامللفــات 

أن الشــيخ رائــد بقــي ثابًتــا صامــًدا رابط الجأش، 
وتســلطه  اإلرسائيــيل  االحتــالل  طغيــان  يواجــه 

وظلمه بشجاعة.
وبــني أن العــزل االنفــرادي أحــد أنــواع التعذيــب 
النفيس الذي تلجأ إليه إدارة سجون االحتالل، 
ومتارسها بحق األرسى الفلسطينيني املحكوم 
القوانــني  يخالــف  بشــكل  بالســجن  عليهــم 
اإلنســان  حقــوق  عليهــا  بنيــت  التــي  واألســس 
العــامل والتــي متنــع أصــاًل متنــع املالحقــة  يف 
واملحاكمــة عــىل الــرأي أو املالحقــة السياســية 

والدينية، وهو ما حصل مع الشيخ رائد.
مــن جهتــه، قــال نائــب رئيــس الحركــة اإلســالمية 
املحتــل،  الفلســطيني  الداخــل  املحظــورة يف 
الشــيخ كامل الخطيب: "مجرد اعتقال وســجن 
الشــيخ رائــد بحــد ذاتــه معانــاة كبرة له، تســعى 
إىل  بذلــك  اإلرسائيــيل  االحتــالل  ســلطات 

تحييده عن املشهد".
وذكــر الخطيــب، وهــو مســؤول لجنــة الحريــات 
يف الداخــل املحتــل، أن الشــيخ صــالح عندمــا 
اعتقــل يف 2017، بعــد هبــة األقــىص إلفشــال 
مرشوع البوابات اإللكرتونية، زجت به سلطات 
العــزل،  زنازيــن  داخــل  كاملــة  ســنة  الســجون 
 6 ملــدة  كنــة  كفــر  قريــة  إىل  أبعدتــه  والحًقــا 
أشــهر، ثــم أعادتــه إىل الحبــس املنــزيل ومنعتــه 

من التواصل مع أي جهة كانت.
وأوضــح الخطيــب أن الشــيخ صــالح كان يقــيض 
فــرتة حكمــه يف ســجن "عســقالن" قبــل أن يقرر 
"أوهــيل  ســجن  إىل  مؤخــًرا،  نقلــه،  االحتــالل 
زنازيــن  يف  املحتــل،  الســبع  بــر  يف  كيــدار" 
لــه  يتعــرض  مــا  أن  عــىل  وشــدد  أيًضــا.  العــزل 
الواقــع  حقيقــة  صــورة  "يعكــس  صــالح  الشــيخ 
كل  االحتــالل  ســلطات  الســتخدام  الصعــب 
الوســائل ملامرســة الضغــوط املختلفــة عليــه، 

لكــن املحامــون يطمئنونــا دامًئــا أن الشــيخ رائــد 
بصحــة جيــدة ومعنويــات عالية جــًدا، ويعلم أن 
هــذا مثــن ال بــد أن يدفــع مقابــل الحفــاظ عــىل 
الثوابــت الدينيــة والوطنيــة التــي ميثلهــا الشــيخ 

رائد بشكلها الواضح والجريء".
تفعلــه  مــا  أن  "واضــح  الخطيــب:  وأضــاف 
ســلطات االحتــالل وأذرعهــا املختلفــة، يشــكل 
صــالح  الشــيخ  عــىل  ومعنويــة  نفســية  حرًبــا 
بهــدف كــر إرادتــه، وهزميتــه، وهــذا لــن يكون 
ميثــل  أنــه  يعلــم  ألنــه  صــالح،  للشــيخ  بالنســبة 
رشيحــة كبــرة مــن الداخــل الفلســطيني، وهــو 
مــر عــىل اســتمراره برفــع رايــة الحــق ومواجهــة 
األقــىص  املســجد  بحــق  اإلرسائيــيل  الظلــم 
والقــدس وقضيــة الشــعب الفلســطيني، وهــذا 
لن يكون لهم، ومعركة االحتالل خارسة إن ظنوا 
أنهــم مــن خاللهــا ســيحققون مبتغاهم يف كر 

معنوياته".
للدميقراطيــة  اإلنســان  مركــز  ر  حــذَّ جهتــه،  مــن 
والحقــوق مــن السياســة العنريــة التــي تتبعهــا 
يف  صــالح  الشــيخ  مــع  االحتــالل،  ســلطات 
ســجنه، إذ مــا زال محتجــًزا يف عزلــه االنفــرادي 

منذ ستة أشهر.
وجاء يف بيان صادر عن املركز: إن "ما يتعرض 
مــن ســوء احتجــاز وتضييــق  الشــيخ صــالح،  لــه 
تدهــور  بعــد  للخطــر  حياتــه  وتعريــض  عليــه 
الحقيقــي  الوجــه  عــن  يعــرب  الصحــي،  وضعــه 
االحتــالل  ميارســه  الــذي  العنــري  لإلرهــاب 
ضــد الشــخصيات الفلســطينية التــي تدافع عن 

القضية الفلسطينية".
اإلرسائيــيل  االحتــالل  ســلطات  املركــز  وحمــل 
املســؤولية عــن الخطــر الــذي يتعرض له الشــيخ 
صــالح، مطالًبــا الجهــات املدافعــة عــن حقــوق 

اإلنسان كافة بالتدخل لإلفراج عنه.

غزة/ فلسطني:
مشــر  الترشيعــي  املجلــس  يف  النائــب  حصــل 
املري عىل شهادة الدكتوراه، أمس، من جامعة 
طرابلــس يف لبنــان، بعــد مناقشــة رســالته بعنــوان: 
واملتغــرات  الثوابــت  بــني  فلســطني  "تحريــر 
مقــر  يف  الفيديــو،  عــرب  الرشعيــة"،  السياســة  يف 

الجامعة اإلسالمية مبدينة غزة.
إنَّ  املناقشــة:  هامــش  عــىل  املــري  وقــال 
ة التــي تكــر فيهــا  ــة الفلســطينيَّ دراســة فقــه القضيَّ
ل رضورًة  ات والقضايــا املطروحــة؛ يشــكِّ املســتجدَّ
ــديد  السَّ املصلحــي  الفقــه  الســترشاف  ــةً  رشعيَّ

. للواقع السيايسِّ الفلسطينيِّ
وأضــاف أنــه أمــام تعقيــدات الواقــع الراهــن، وأبعــاد 
هــذه  ُأدخلــت  فقــد  املحتلــة،  فلســطني  قضيــة 
تــارًة  َفاْخُتِزَلــْت  دٍة،  متعــدِّ مســاراٍت  يف  ــة  القضيَّ
 ، يف ُبعدهــا الفلســطيني، دون العــريبِّ واإلســالميِّ
لــح  فــاويض، والصُّ وانحــرْت أخــرى يف خيارهــا التَّ

فاقيات الـُمذلَّة. مع االحتالل، وإبرام االتِّ
ــة،  القضيَّ ثوابــت  بزعزعــة  تســبَّب  ذلــك  أن  وبــنيَّ 
غــط  الضَّ سياســة  تحــت  كثــرة  متغــرات  ل  وتســلَّ
االحتــالل،  االعــرتاف برشعيــة  فــكان  واالســتجداء، 
التنســيق  وكــذا  الكيــان اإلرسائيــيل،  مــع  والتطبيــع 
، وغره، َفُحرَِفْت بوصلة التحرير، وأوجدت  األمنيُّ
واقعــًا معقــدًا، اســتوجب النفر الفقهي؛ لتصحيح 
تقــدم  رشعيــٍة،  برؤيــٍة  واقعــه،  وتأصيــل  مســاره، 

ة. ة الفلسطينيَّ ُمقاَربًة مستقبليًة لحل القضيَّ
اســتكاماًل  تــأيت  للدكتــوراه  رســالته  أن  إىل  وأشــار 
ملرحلــة  ــل  املكمِّ بحثــه  يف  ــابق  السَّ للجهــد 
يف  "املشــاركة  بعنــوان  كان  والــذي  املاجســتر، 

الحياة السياسية يف ظلِّ أنظمة الحكم املعارصة".
ــة  "القضيَّ بــأنَّ  رســالته  يف  املــري  وأوىص 
اٍت ونــوازَل،  ة، ومــا متــرُّ بــه مــن ُمســتجدَّ الفلســطينيَّ
ــة تعالجهــا يف ضــوء فقــه  يف حاجــٍة ملواكبــة فقهيَّ
املقاصــدي  االجتهــاد  ووفــق  عيــة،  الرشَّ ياســة  السِّ
ة،  اإلســالميَّ يعــة  الرشَّ ــَة  حيويَّ ُيــربز  مبــا  األصيــل، 
رات الحياة،  ات، وشــموَلها لتطوُّ ومواكَبتها للمتغرِّ

ة". وهذه مسؤولية علامء اأُلمَّ
تعزيــُز  االجتهــاد  أربــاب  مــن  املطلــوب  أنَّ  وبــني 
يف  الجهــاديِّ  فــر  للنَّ املســاير  الفقهــيِّ  النفــر 
عــىل  ِليمــيَض  فلســطني؛  تحريــر  مــرشوع  ِخضــمِّ 
مييع  ــٍة ثاقبــة، ويواجه ُكلَّ محاوالت التَّ ُخطــًى رشعيَّ

ة، أو التَّضييع لثوابتها. ات القضيَّ لـُمتغرِّ
غر والجهاد  وشــدد عىل أنه ال ُبدَّ أن يكون ألهل الثَّ
الع عىل تفاصيله،  ارتباٌط رصنٌي بفقه الواقع، واالطِّ
جيح يف  واســتقراء مآالتــه، مــع امتــالك موازيــن الرتَّ

املواقف، التي تتزاحم فيها املصالح واملفاسد.
ــباب  حــرري لــدى الشَّ ور التَّ وأوىص باســتنهاض الــدَّ
ة، مع توفر  املسلم لصناعة جيل التَّحرير يف اأُلمَّ
ة الالَّزمة، ووضع الخطط الكفيلة  مات املاديَّ املقوِّ
موقعــه  يف  كلٌّ  حريــر،  التَّ مــرشوع  يف  بإرشاكهــم 

وبحسب قدرته.
ة  ياســيَّ وأشــار إىل أنَّ "املطلــوب مــن الجهــات السِّ
هاينــة  الصَّ ســبيل  اســتبانة  والثقافيــة  واإلعالميــة 
املجرمــني، وعظيــم جرامئهــم، وفداحــة فســادهم، 
يــذوب  ال  حتــى  معهــم،  اع  الــرِّ حقيقــة  وإظهــار 
ة،  اإلســالميَّ ــة  الهويَّ ومُتحــى  اإلســالمي،  ــعور  الشُّ
عايــش  ل إىل قلــوب املســلمني دعــاوى التَّ ويتســلَّ

لمي". السِّ

للنائب المصري
رسالة دكتوراه حول "تحرير فلسطني" بني 

الثوابت واملتغريات يف السياسة الرشعية

داخلية غزة: 
ال يوجد أي  

معتقلني 
سياسيني لدينا 

غزة/ فلسطني:
واألمــن  الداخليــة  وزارة  نفــت 
معتقلــني  وجــود  أمــس،  الوطنــي، 

سياسيني يف قطاع غزة.
صحفــي:  بيــان  يف  الــوزارة  وقالــت 
إن جميــع الســجناء لديهــا موقوفــون 
قضايــا  خلفيــة  عــىل  محكومــون  أو 
بــاإلرضار  متعلقــة  أمنيــة  أو  جنائيــة 
جميعهــا  أن  إىل  الفتــة  باملقاومــة، 

منظورة أمام القضاء الفلسطيني.
املعالجــة  ُتجــري  أنهــا  إىل  وأشــارت 
تلــك  مــن  لعــدد  القانونيــة 
الوطنــي  للتوافــق  تنفيــًذا  القضايــا 
فــق  اتُّ ملــا  وامتثــااًل  الفلســطيني، 
)فربايــر  القاهــرة  حــوارات  يف  عليــه 
2021(، ومساهمًة يف تعزيز أجواء 

الحريات العامة.
وشــددت الــوزارة عــىل أن الحريــات 
ُمَصانــة  غــزة  قطــاع  يف  العامــة 
ومحفوظــة، وجميــع مكونــات العمــل 
الفلسطيني ميارسها؛ وفًقا للقانون 

األسايس الفلسطيني.
وبيَّنت أن املطلوب التطبيق األمني 
ملــا ورد يف املرســوم الرئــايس حــول 
موضــوع الحريــات، وإشــاعة األجــواء 
الغربيــة  الضفــة  يف  واملناخــات 
مــن  ســواء؛  حــد  عــىل  غــزة  وقطــاع 
الدميقراطيــة  العمليــة  إنجــاح  أجــل 

املرتقبة يف 22 مايو املقبل.
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غزة/ فلسطني:
"األرسى  وزارة  نّظمــت 
غــزة،  قطــاع  يف  واملحرريــن"، 
بأطفــال  احتفــاًء  حفــًا  أمــس، 
ُأنجبــوا بـ"ُنطــف منوية" ُمهّربة، من 
آبائهــم املعتقلــني داخــل ســجون 

االحتال.
وشــارك يف هــذا االحتفال، الذي 
مــن  مثانيــة  غــزة،  مبدينــة  ُأقيــم 

أطفال املعتقلني، وعائاتهم.
يف  اإلعــام  دائــرة  مديــر  وقــال 
لوكالــة  عبــده  إســام  الــوزارة 
االحتفــال  هــذا  إن  "األناضــول": 
"مبنزلــة أعياد مياد ألبناء األرسى 
املهّربــة،  بالُنطــف  ُأنجبــوا  الذيــن 
)ســفراء  اســم  عليهــم  وُيطلــق 

الحرية(".
البهجــة  "نهــدف إىل رســم  وتابــع: 
األطفــال  وجــوه  عــى  والفرحــة 
باالحتفاء الرمزي بأعياد ميادهم، 
يف ظــل غيــاب اآلبــاء عنهم". وبنّي 
أن املعتقلني الفلسطينيني داخل 
"تهريبهــم  خــال  ومــن  الســجون، 
كباقــي  أنهــم  يؤكــدون  للُنطــف، 
الحيــاة  الرغبــة يف  لديهــم  البــر، 

طــرق  عــر  التهريــب،  عمليــة  يف 
وأشكال مختلفة".

)إرسائيــل(  أن  إىل  عبــده  وأشــار 
"األطفــال  منــع  إىل  أيضــا  تلجــأ 
املهّربــة،  بالُنطــف  ُأنجبــوا  الذيــن 
مــن زيــارة آبائهــم داخــل الســجون، 

يف إطار محاربة هذا السلوك".
فلســطينية  إحصائيــات  وبحســب 
ُأنجبــوا  فــإن عــدد األطفــال الذيــن 

والحرية واإلنجاب، عى الرغم من 
كل القيود التي ميارســها الســّجان 
نجــاح  عبــده  وعــّد  اإلرسائيــي". 
"الُنطــف  تهريــب  يف  املعتقلــني 
وقيــوده  للســجان  التحــدي  مبنزلــة 
يفرضهــا  التــي  الشــديدة  والرقابــة 
عليهــم". وأكمــل: "عــى الرغم من 
هــذا  يحــاول محاربــة  االحتــال  أن 
ينجحــون  األرسى  فــإن  الســلوك، 

داخــل  مــن  مهّربــة"  "نطــف  عــر 
بينهــم  طفــا،   96 بلــغ  الســجون، 
مــن  والبقيــة  غــزة،  قطــاع  مــن   10

الضفة الغربية.
الطفــل  كان  هــؤالء  وآخــر 
"مجاهــد"، نجــل املعتقــل محمــد 
يوســف القــدرة )35 عامــا(، الــذي 
الخميــس  يــوم  والدتــه  وضعتــه 

املايض.

"عيد ميــالد" بغـــزة ألطفـــال 
أســـــرى أُنجبوا بـ"الُنطف الُمهّربة"

َجْنح ما يقرب من 50 دلفيًنا 
عىل أحد شواطئ نيوزيلندا

ويلينغتون/ وكاالت:
جنــح نحــو 50 دلفيًنــا أســود بالقــرب مــن منطقــة فريويــل ســبيت، شــال 
مــن  الرغــم  عــى  دالفــني   9 ونفــق  لنيوزيلنــدا،  الجنوبيــة  الجزيــرة  غــرب 

محاوالت انقاذها.
وذكــرت وزارة الحايــة النيوزيلنديــة أنهــا تنتظــر ارتفــاع املــد قبــل حلــول 

الظام ملحاولة دفع 40 حوتا ملقاة عى الرمال إىل املياه العميقة.
إبقــاء  عــى  متطوعــا   65 ونحــو  مســؤولون  يعمــل  نفســه،  الوقــت  ويف 
الحيتــان يف حالــة رطبــة عــن طريق رشــها باملاء وفــرد بطاطني مبللة عليها 
حتى ميكن إعادة تعوميها يف منطقة فريويل سبيت، وهي منطقة رملية 
بطول 34 كيلومرتا، جنحت بها ما يصل إىل 700 حوتا، نفق منها 250، 

يف عام 2017.
وحــدث أكــر جنــوح للحيتــان يف جــزر تشــاتام، عــى بعــد حــوايل 800 
كيلومــرت قبالــة الســاحل الجنــويب الرقــي لنيوزيلنــدا، عندمــا تقطعــت 

السبل بنحو ألف حوت طيار يف ذلك املوقع البعيد يف عام 1918.

ض سعر  سامسونغ تخفِّ
"غالكيس نوت 20" 50 %

سول/ وكاالت:
أعلنــت رشكــة سامســونغ عــن تخفيــض قيمــة جهازهــا "غاكــي نــوت 

20 5جي" بنسبة تقارب الـ%50، من سعره الذي طرحته به.
وبحســب موقــع "أنلوكــد موبيلــز"، فقــد خفضــت الركــة ســعر هاتفها 
ليصل إىل 769 دوالرا، وهو ما يوازي النصف تقريبا، لكنها أكدت أنه 

ال يتوافر منه سوى اللون الرونزي فقط.
وكانــت الركــة قــد طرحــت جهــاز "غاكــي نــوت 20 5 جــي" العــام 
املتحــدة،  اململكــة  يف  دوالرا   1330 بلــغ  مرتفــع  بســعر  املــايض، 
مــن ســعر  561 دوالرا  نحــو  الركــة  نيــوز". وخفضــت  "يــورو  حســب 
إىل  الواضــح  مــن  ليــس  لكــن  املتحــدة،  اململكــة  األصــي يف  الجهــاز 
للحصــول  ومعقــوال  مناســبا  يعتــر  الــذي  الســعر  هــذا  متــى سيســتمر 
عــى الجهــاز اآلن. ويتميــز "غاكــي نوت 20" بشاشــة "ســوبر أموليد 
إنفينيتــي" مقــاس 6.7 بوصــة بدقــة عاليــة ومعــدل تحديــث 60 هرتــز، 
وإطــارات عريضــة، وهــذا يعنــي أن شاشــة الهاتــف تحتــوي عــى حواف 
ضيقــة دون أي منحنيــات عنــد الحــواف. وتحتــوي الشاشــة عــى قــارئ 
بصــات األصابــع، وأطلقــت الركة "غاكي نوت 20" بثاثة ألوان، 
األســود والرونــزي واألخــر مــع خاصيــة "آي يب 68" ملقاومــة الغبــار 
990" مــع ذاكــرة  وامليــاه. ويحتــوي الجهــاز عــى معالــج "إكســيونس 
وصــول عشــوايئ ســعتها 8 غيغابايــت، ومســاحة تخزيــن داخليــة 256 
غيغــا. وبالنســبة إلمكانــات الكامــريا، فهــو يحتــوي عــى كامــريا ســيلفي 
ويف  للصــورة،  تلقــايئ  وضبــط   "F2.2" فتحــة  مــع  ميغابيكســل   10
الخلــف، كامــريا عريضــة الزاويــة بدقــة 12 ميغابكســل وكامــريا فائقــة 
64 ميغابكســل،  12 ميغابكســل وكامــريا مقربــة بدقــة  االتســاع بدقــة 

وسيتمكن الهاتف من تسجيل مقاطع فيديو عالية الدقة.

الكشف عن السماعات 
األكرث شعبية يف العالم

بكني/ وكاالت:
كشــف موقــع متخصــص بالتكنولوجيــا أن الســاعات املبتكرة من رشكة 
"Xiaomi" الصينية أصبحت واحدة من أكرث الساعات األكرث شعبية 
 Mi Earphones" 4" فإن ســاعاتpda" يف العامل. وبحســب موقع
Basic" ُطرحــت باألســواق يف أوائــل عــام 2018. والقــت الســاعات 
إقبــاال كبــريا نظــرا لتصميمهــا الفريد من نوعه واملريح واملدعوم بهيكل 
معدين وبتقنية متقدمة للصوت، باإلضافة إىل ســعرها املقبول وهذا 
ما جعلها الســاعات األكرث شــعبية يف العامل. واكتســبت الســاعات 
 6.82 مــن  أكــرث  بيــع  العــامل، حيــث  حــول  بــني املســتخدمني  شــعبية 

مليون ساعة، ما يجعلها واحدة من أشهر الساعات يف العامل.

شابتان تتنكران كمسنتني 
للحصول عىل لقاح كورونا

واشنطن/ وكاالت:
ضبطت الرطة األمريكية شابتني من والية فلوريدا كانتا متنكرتني 
يف صــورة امرأتــني كبريتــني يف الســن، يف محاولــة منهــا للحصــول 
عى الجرعة الثانية من اللقاح املضاد لفريوس "كورونا" املستجد.

وصلــت الفتاتــان اللتــان بــدا أنهــا "يف العرينيــات مــن العمر" إىل 
مركــز مؤمتــرات مقاطعــة أورانــج يف أورالنــدو، وهــا ترتديــان أغطيــة 
رأس وقفــازات ونظــارات، بحســب مــا رصح بــه الدكتور "راؤول بينو"، 
"إنســايدر"  موقــع  بحســب  بفلوريــدا،  الصحــة  وزارة  يف  املســؤول 

األمرييك.
وقــال "بينــو": "أدركنــا أن فتاتــني شــابتني ارتدتا زي الجدات من أجل 
تلقيحهــن للمــرة الثانيــة، وال أعــرف كيــف فلتتــا عنــد إعطائهن الجرعة 

األوىل".
وأضــاف "بينــو" أنــه "عى الرغم من تقديم الفتاتني لبطاقات تطعيم 
أصليــة، إال أن العاملــني الطبيــني الذيــن كانــوا عــى وشــك تلقيحها 
الحظوا أن مظهرها يبدو مضحكا، فأوقفوها وتم إصدار تحذيرات 

لها من التعدي عى ممتلكات الغري".
وأفــاد النــواب يف مقاطعــة أورانــج أن الفتاتــني اســتخدمتا أســائهم 
الحقيقية يف بطاقات التطعيم، لكنها أدرجتا تواريخ مياد مزيفة.

لقــاح  عــى  الحصــول  أجــل  مــن  األمريكيــة  فلوريــدا  واليــة  وتشــرتط 
فــوق، أو املعانــاة مــن مشــاكل  65 عامــا ومــا  بلــوغ عمــر  "كورونــا"  
صحيــة، أو العمــل يف الرعايــة الصحيــة، أو موظفــني، أو مقيمــني يف 

دار رعاية.
وأشــار نــواب املقاطعــة إىل أن الفتاتــني يف الواقــع تــرتاوح أعارهــن 

بني 34 و44 عاما.
بــدأت  التــي  األمريكيــة  الواليــات  أوىل  مــن  واحــدة  فلوريــدا  وتعــد 
يف تطعيــم ســكانها، ونتيجــة لذلــك فقــد شــهدت تدفقــا للــزوار مــن 

خارجها.

جانب من الحفل                ) تصوير / رمضان األغا (

إحداهــا  ــل  تكمِّ قضيتــان  عــدوك،  واعــرف  نفســك،  اعــرف 
معرفتــك  أن  واملهــم  تتوازيــان،  وقــد  تتواليــان،  وقــد  األخــرى. 
عــى  ــب  والتغلُّ النجــاح،  ــق  لتحقُّ تكفــي  ال  تريــده  ومــا  نفَســك 
املعوقات. ومعرفتك عدوَّك وما يريده ليبقى منترًصا، وتبقى 
أنت مهزوًما ال يكفي ليك تحقق النجاح وتتغلب عليه. معرفة 
صحيــح  وطريــق  العــدو،  ملعرفــة  صحيــح  طريــق  جيــًدا  النفــس 

لتخطيط ناجح.
يف برنامــج املفــاوض الفلســطيني الــذي قيــد أطرافــه باتفاقيــة 
أوســلو بســذاجة وعجلــة دون معرفــة جيــدة مبــا يريــده العــدو، 
الفلســطيني  املفــاوض  ه  يعــدُّ حيــث  الدولتــني،  بحــل  مطاِلبــة 
دون  طويلــة  ســنوات  عليــه  عمــل  لــذا  املمكــن،  الوحيــد  الحــلَّ 
ــق مــا يريــده، وال بعــض مــا يريــده، حتــى إن املفــاوض  أن يحقِّ
يــورِّث مــن بعــده شــيًئا مفيــًدا يف هــذه القضيــة،  ال ميلــك أن 
املعرفــة  عــن  عمــًدا  قفــز  الفلســطيني  املفــاوض  أن  والســبب 
الواجبة بالعدو، أي كان املفاوض الفلسطيني يعرف ما يريده 
العدو من األرايض املحتلة يف عام 1967م، ورمبا كان يعرف 
املكانة السياســية التي ســيعطيها لســلطة الحكم الذايت، ولكن 
املفــاوض الفلســطيني قفــز عــن املعرفــة إىل املجهــول، عــى 

أمل -من الخيال- إجبار العدو عى تغيري موقفه.
الرحلــة  هــذه  وبعــد  اليــوم  أمنلــة،  قيــد  موقفــه  يغــريِّ  مل  العــدو 
الطويلة من املفاوضات مل يغادر العدو مروع الحكم الذايت 
الســنوات  يف  يتجاوزهــا  لــن  وهــو   األرض،  دون  للمواطنــني 
القادمــة؛ ألن العــدو يرفــض مــروع حــل الدولتــني إذا مــا كان 
أن  وأحســب  الــذايت،  الحكــم  ملفهــوم  تجــاوز  فيــه  الحــل  هــذا 
ن  ترصيــح )جدعــون ســاعر( الــذي انشــق عــن حــزب الليكــود وكــوَّ
حزًبــا جديــًدا،  والقائــل فيــه:  إنــه يرفــض مــروع حــل الدولتــني، 
ألن الفلســطينيني يريدون تدمري )إرسائيل(، هذا الترصيح هو 
اإلعــان الرســمي لليمــني اإلرسائيــي، ولألغلبيــة الصهيونية يف 
مجتمعهــم  اليمينــي. مــا قالــه ســاعر عن رفضــه الواضح ملروع 
حــل الدولتــني، هــو مــا عمــل مبوجبه نتنياهو يف ســنوات حكمه 

دون إعان رصيح.
العدو ال يقبل بدولة فلسطينية ذات سيادة، وما كان قد أعلنه 
ترامــب وعمــل لــه هــو قتــل مــروع الدولــة الفلســطينية، ومنــح 
ــا تواِفــق عــى أبعــاده دولــة )إرسائيل(،  الفلســطينيني حكــًا ذاتيًّ
ومــا قالــه ترامــب يف مــروع صفقة القرن هو ما يقوله نتنياهو، 

وهو ما أعلنه ساعر يف ترصيحه األخري.
 إذن نحــن الفلســطينيني أمــام معضلــة كبــرية يف ضــوء مقولــة: 
مبنهــج  مواجهــة  تســتوجب  املعضلــة  وهــذه  عــدوك،  اعــرف 
معرفــة  عــن  القفــز  الخطــأ  ومــن  ــا،  عامًّ ــا  وطنيًّ وتوافًقــا  جديــد، 
العــدو وآليــات مواجهــة هــذه املعرفة للوصــول إىل الحد األدىن 
الــذي يريــده الفلســطيني، علينــا أن نواجــه عدونــا عــن معرفــٍة بــه 
ومبــراده، حتــى وإن اســتوجب ذلــك القفــز عــن أوســلو والعــودة 
إىل مــروع املقاومــة. إن مــن يقفــز عــن معرفــة العــدو يخــون 

قضيته، ويقود شعبه إىل رساب ال ماء فيه.

من يقفز عن المعرفة 
يخون قضيته


