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تظاهـــــرة فـــي 
أم الفحم رفًضا لعنف 

رشطــة االحتـــالل 
النارصة/ فلسطني:

تظاهــر موظفــو بلديــة مدينــة أم الفحــم 
داخل األرايض املحتلة عام 48، أمس، 
االحتــال  رشطــة  بانتهــاكات  تنديــًدا 
اإلرسائيــي.  ورفــع املتظاهــرون الفتــات 
عــى  االحتــال  رشطــة  باعتــداء  منــددة 
التظاهــرة  هــذه  املتظاهريــن.  وجــاءت 
بدعــوة  املدينــة،  وســط  االحتجاجيــة 
بلديــة  يف  املســتخدمني  لجنــة  مــن 
رشطــة  العتــداءات  رفضــا  الفحــم،  أم 
االحتــال عــى املتظاهريــن الســلميني 

الذيــن  املاضيــة،  الجمعــة 
خرجــوا للتظاهــر رفضا للجرمية 

قوى وفصائل تستنكر الحكم وتؤكد أنه سيايس جائر

االحتالل يحكم بسجن القيادية 
جرار عاَمْي وتغريمها ماليًّا

رام الله/ فلسطني:
عــى  بالحكــم  يقــي  قــراًرا  أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــال  ســلطات  أصــدرت 
عامــني. وحكمــت محكمــة  بالســجن ملــدة  جــرار  خالــدة  الفلســطينية  القياديــة 
فــرض غرامــٍة  مــع  بالســجن ملــدة عامــني  القياديــة جــّرار  عوفــر العســكرية عــى 
ماليــة. واعتقلــت جــرار يف 31 أكتوبــر/ ترشيــن األول 2019 بعد اقتحام منزلها 

يف مدينــة رام اللــه وتخريــب محتوياتــه، وقــد خضعــت يف االعتقــال 
املستمر إىل تحقيٍق مكثٍف من مخابرات االحتال. وزعمت مخابرات 

الخليل-غزة/ يحيى اليعقويب:
رجــح النائــب يف املجلــس الترشيعــي نايــف الرجــوب أن تلجــأ حركــة فتــح لخيــار تأجيــل العمليــة 

االنتخابيــة برمتهــا، إن مل ترتــب وضعهــا الداخــي يف ظــل انقســام أقطــاب قياداتهــا نحــو قوائم 
عــدة يف االنتخابــات الترشيعيــة القادمــة. وأشــار الرجــوب يف حديــث خــاص مــع صحيفــة 
"فلســطني" إىل أن فتح اســتخدمت الســيناريو ذاته بكل ســهولة يف االنتخابات البلدية عام 
2017، عندمــا أرجــأت عقــد االنتخابــات مــن شــهر أكتوبــر/ ترشيــن األول، إىل أيــار/ مايــو 

رام الله-غزة/ عبد الله الرتكامين:
أمــس،  عبــاس،  محمــود  الســلطة  رئيــس  أصــدر 
قضايــا  محكمــة  بتشــكيل  رئاســًيا  مرســوًما 
االنتخابــات. وأفــادت وكالــة "وفــا" التابعة للســلطة 

املحكمــة  قــايض  برئاســة  ســتكون  املحكمــة  بــأن 
الديــن.  نــارص  إميــان  النقــض:  محكمــة  العليــا/ 
وأوضحت أن املحكمة تضم عضوية مثانية قضاة 
آخريــن مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وذكرت أن 

قيادي بحماس يدعو المواطني إىل تدقيق 
ومراجعة بياناتهم يف السجل االنتخايب

اتهامــات لـ"أجهــزة السلطــة" 
بزتويــر قوائــم انتخابيـة شبابية

الزبم لـ"فلسطي": نتابع 
تطورات االنتخابات لتأمي 

العملية االنتخابية بغزة
غزة/ طال النبيه:

أكــد املتحــدث الرســمي باســم وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي، 
عمــل الــوزارة ممثلــة بجهــاز الرشطــة الفلســطينية، عــى متابعــة 
تطــورات التجهيــز لانتخابــات الفلســطينية مبــا يف ذلــك تأمــني 
الداخليــة  وزارة  "تعمــل  البــزم:  إيــاد  وقــال  االنتخابيــة.  العمليــة 

انقسام ثاليث 
د وحــدة  يهـدِّ

"فتــح" فــي 
االنتخابــات

غزة/ جامل غيث:
تسود حالة من القلق الشديد عائلة األسري أحمد 
عبيــد بعــد إصابته مبرض الرسطان داخل ســجون 
االحتــال اإلرسائيــي. فــا تســتطيع العائلــة التــي 

تقطــن حــي الشــجاعية رشقــي مدينــة غــزة كتــامَن 
خوفها من خطر املوت الذي يهدد نجلها األسري 

أُعلنــت مؤخــًرا  الــذي  26 عاًمــا(  )أحمــد 
واعتقلــت  األمعــاء.  برسطــان  إصابتــه 

محرَّرون يطالبون السلطة 
بإعادة رواتبهم المقطوعة

غزة/ جامل غيث:
وقفــة  أمــس،  رواتبهــم،  املقطوعــة  رون  املحــرَّ نظــم 
أمــام مقــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر مبدينــة 
غــزة، ملطالبــة الســلطة يف رام اللــه بإعــادة رواتبهــم 
رون الفتــات كتــب عليهــا:  املقطوعــة. ورفــع املحــرَّ

وعد ووالدها عالء.. بأي 
ذنب ُيعاَقبان بقطع 

مخصصاتهما المالية؟
غزة/ أدهم الرشيف:

ُتقَطــع  حتــى  ارتكبنــاه  الــذي  الذنــب  "مــا 
عــاء  الجريــح  يتســاءل  املاليــة؟"..  مخصصاتنــا 
أحمد بهذه الكلامت، بعد شهور طويلة من قطع 

مقدسـي ُمقعـد يـروي 
لـ"فلسطي" تفاصيل هدم 

االحتـالل مزنلـه 6 مـرات
القدس املحتلة-غزة/ أدهم الرشيف:

عــى بعــد بضعــة أمتــار مــن منزلــه اختــزل املواطــن املقــديس حاتــم أبــو 
ريالة مزيًجا من الغضب واألمل الشديَدين، وعى كريس متحرك شاهد 
جرافــات بلديــة االحتــال اإلرسائيــي وهــي تهــدم منزلــه. أبــو ريالــة البالــغ 
عمــره )42 عاًمــا(، مــن ســكان قريــة العيســوية إىل الشــامل الرشقــي مــن 

البلــدة القدميــة بالقــدس املحتلــة، ضحيــة مــن ضحايــا سياســة 
الهــدم اإلرسائيليــة املتبعــة يف القــدس املحتلــة. وروى أبــو ريالة 

"واقع الحريات بالضفة لم يتغري وعرشات المعتقلني السياسيني يف سجون السلطة"

الرجوب لـ"فلسطي": فتح ستلجأ 
إىل تأجيل العملية االنتخابية وتكرار 

سيناريو االنتخابات "البلدية"

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة-صفا:
نفــت فصائــل فلســطينية، أمــس، وجــود مشــاورات لتأجيــل 
الجولــة الثانيــة مــن جلســات الحــوار الوطنــي املقــرر عقدهــا 
مــارس  آذار/  منتصــف  القاهــرة  املرصيــة  العاصمــة  يف 
الجــاري، عــادة الحديــث عــن التأجيل مرفوًضا، وال يعرب عن 
الكل الوطني. جاء ذلك تعقيًبا عى ما كشفه األمني العام 
بوجــود  أمــس،  مجــدالين،  أحمــد  الشــعبي  النضــال  لجبهــة 

حماس: خطوة إيجابية ونطالب بتنفيذ بقية بنود اتفاق القاهرة

عباس يصدر مرسوًما بتشكيل 
محكمــة قضايــا االنتخابــات

قالت إن التأجيل مرفوض وال يعرب عن الكل الوطين 

فصائــل تنفــي وجــود 
مشاورات لتأجيل الجولة 

الثانية من حوارات القاهرة

ل مسؤولياته إلنقاذ حياة المرىض "واعد" تدعو المجتمع الدويل إىل تحمُّ

قلق يسود عائلة األسري أحمد عبيد 
بعــد إصابتـه برسطـان األمعــاء

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
طالــب املديــر العــام للدفاع املدين بغزة اللواء زهري 
شــاهني األمــَم املتحدة والــدول الراعية للدميقراطية 
معداتــه  إلدخــال  االحتــال  ســلطات  عــى  بالضغــط 

ومركباتــه الازمــة لتحســني جــودة الخدمــات املهمــة 
التــي يقدمهــا للمواطنــني. ودعــا شــاهني يف مؤمتــر 

بغــزة  الترشيعــي"  "املجلــس  أمــام  صحفــي 
أمــس، عقــب مســري ملركبــات وطواقــم جهاز 

يف يومه العالمي

الدفاع المدين يطالِب المجتمع الدويل بالضغط 
عىل االحتالل لرفع الحصار عن "معّداته"

808 حاالت تعاٍف

16 وفاة و1724 إصابة جديدة
بـ"كورونا" يف الضفة وغزة

طالبت بتشكيل لجنة تحقيق وإعالن آلية التوزيع

مؤسسات فلسطينية تنتقد: لقاح 
كورونا ُيوزَّع يف الضفة بـ"الواسطة"

15

2

حماس والجهاد: 
تعيي اإلمارات سفرًيا 
لدى االحتالل "طعنة" 

أخــرى للقضيــة 
الفلـــسطينيـــة

النارصة/ فلسطني:
والجهــاد  حــامس  حركتــا  عــّدت 
اإلمــارات  تقديــم  أمــس،  اإلســامي، 
االحتــال  لــدى  ســفريها  اعتــامد  أوراَق 
اإلرسائيــي "خطيئــة وطعنة أخرى توجه 
إىل ظهــر الشــعب الفلســطيني". وقــدم 

ســفري  أول  خاجــة،  آل  محمــد 
إمــارايت لــدى االحتــال، أوراق 

2

215

15

لجنة أهايل 
المعتقلي تدعو 

المترضرين 
من االعتقال 
السيايس إىل 

التواصل معها
 رام الله/ فلسطني:

املعتقلــني  أهــايل  لجنــة  دعــت 
الغربيــة  الضفــة  يف  السياســيني 
مــن  املترضريــن  املواطنــني 
للتواصــل  الســيايس  االعتقــال 
معها عاجًا لرتتيب قامئة أسامء 

المقدسي حاتم أبو ريالة يتحدى جنود االحتالل في أثناء هدم آلية عسكرية منزله بالعيسوية أمس     ) األناضول(

وقفة تضامنية مع األسير  أحمد عبيد أمام الصليب األحمر بغزة  أمس    )تصوير/ رمضان األغا(

5

5

6
التفاصيل صفحة 4+3

محافظات/ محمد األيوبي:
هدمــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، أمــس، منــزاًل في 
بلدة العيســوية شرقي مدينة القدس المحتلة، وأجبرت 
مواطنين مقدسيين على هدم منزل ومنشآت، واعتقلت 
16 مواطًنــا فــي الضفة الغربية المحتلة، في حين واصل 

مســتوطنون اقتحام المســجد األقصى المبارك، وســط 
حمايــة أمنية مشــددة. وحاصرت قــوات كبيرة من جيش 
االحتالل منزاًل في بلدة العيسوية في القدس المحتلة، 
قبــل هدمــه باســتخدام جرافة كبيــرة، وهذه هــي المرة 
السادسة التي ُيهدم فيها المنزل منذ عام 1999. وقال 
مالــك المنــزل، حاتــم أبــو ريالــة، للصحفييــن: "نحــن تحت 

احتالل، والبلدية هي بلدية احتالل، ال تستمع إلى 
آراء المواطنين، فما تسعى إليه هو اقتالع

اعتقل 19 مواطًنا يف الضفة ومستوطنون يقتحمون األقىص

االحتالل يهدم مزناًل وُيجرب مواطني عىل هدم آخر ومنشآت يف القدس 
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اعـــالن إعادة مزاد بالظرف المختوم
تعلــن بلديــة خــان يونــس عــن تأجيــر ســاحة فضاء 

مساحة 741م2 في منطقة الخميس
ملدة خمس سنوات وذلك بطريق الظرف املختوم و بالرشوط التالية :-

1 - ســيتم فتــح املظاريــف األحــد املوافــق 2021/3/7 العــارشة صباحــًا يف 
مقر البلدية .

2 - يكون استخدام الساحة للفواكه أو الخضار)ثالجة تربيد( فواكه وخضار فقط.
بقســم  املختــوم  بالظــرف  وتقدميــه  املــزاد  كتــاب  وتقديــم  اســتالم  يتــم   -  3

االيجارات بالبلدية قبل موعد فتح املظاريف املذكور أعاله.
4 - يتم تقديم املبلغ للسنة الواحدة من مدة 5 سنوات . 
5 - دفع مبلغ 1000 دينار رسوم تأمني ملن يدخل املزاد.

6 - أعــى اثنــني يف املــزاد يبقــى مبلــغ التأمــني املــودع لــدى البلديــة موجــود 
يف الصندوق لحني االنتهاء وعمل العقد بالخصوص.

7 - يف حالــة انســحاب مــن أريس عليــه املــزاد يفقــد حقــه باملطالبــة بإرجــاع 
مبلغ  تأمني دخول املزاد 

8 - يلتزم كل من يرسو عليه املزاد باللوائح واألنظمة والقوانني املعمول بها 
بالبلدية مسئولية البلدية محدودة وضمن رشوط العقد .

9 -  يلتزم امللتزم مبواعيد العمل حسب التعليامت الصادرة عن البلدية .
10 - البلدية ليست ملزمة بأعى وأكرب مبلغ.

مع االحرتام

دولــة فلسطيـــن
وزارة الحكم املحيل

بلدية خان يونس

بتمويــل وإرشاف الهيئــة الخرييــة اإلســالمية العامليــة - الكويــت، تعلــن جمعيــة 
الرحمــة لإلغاثــة والتنميــة، عــن طــرح عطــاء رقــم )RAH-T02/ 2021( لتوريــد 
طــرود  توزيــع   –  12 األمــل  روح   " مــرشوع  ضمــن  وصحيــة  غذائيــة  طــرود 
غذائيــة وطــرود صحيــة عــى األرس يف قطــاع غــزة " حســب الــرشوط واملواصفات 
املوضحــة يف وثائــق العطــاء. فعــى الــرشكات التــي ترغب باملشــاركة يف العطاء 
التوجه للحصول عى نسخة منه من مقر الجمعية ابتداء من يوم الثالثاء املوافق 
يــيل  وفيــام   ،2021/03/09 املوافــق  الثالثــاء  يــوم  وحتــى   2021/03/02

الرشوط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب يف التقدم للعطاء املذكور:
التــي يتوفــر لديهــا ســجل تجــاري، ولديهــا خــربة  للــرشكات  1. يســمح فقــط 

جيدة بهذا النوع من األعامل، وأن تتوفر لديها القدرة الفنية وسالمة الوضع 
املايل، ومسجلة لدى جهات االختصاص.

2. يجب أن تكون األسعار بالدوالر وشاملة رضيبة القيمة املضافة. ويجب 

عــى املتقــدم أن يكــون قــادرًا عــى إصدار فواتري رضيبية وشــهادة خصم من 
املنبع مع الدفعات املالية املقدمة من طرفه.

3. يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 90 يومــا مــن 

تاريخ تقديم العطاء.
4. العطــاء يجــب أن يكــون مصحوبــا بكفالــة دخــول عطــاء بقيمــة )2,000 $(، 

إما بكفالة بنكية، أو بشيك بنيك مصدق باسم الجمعية، عى أن تكون مدة 
رسيان الكفالة 90 يوما من تاريخ تقديم العطاء.

 2021/03/07 املوافــق  األحــد  يــوم  التمهيــدي  االجتــامع  عقــد  ســيتم   .5

الساعة )11:00( صباحا يف مقر الجمعية.
6. آخر موعد لتسليم العطاء هو الساعة )12:00( من يوم الثالثاء املوافق 2021/03/09.

7. رسوم اإلعالن يف الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.

8. مثن نسخة العطاء )100( شيكل غري مسرتدة.

9. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة جمعيــة الرحمة لإلغاثــة والتنمية – 

الشــؤون املســاندة، خــالل أوقــات الــدوام الرســمي، أو االتصــال عــى هاتــف 
رقم )2623674(أو جوال رقم )0595788444(. 

جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية

إعالن طرح عطاء
Palestinian Medical Relief Society - جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية
)07t-PMRS/MPDL-21G( إعالن عن المناقصة رقم

استئجار باص 8 راكب
تعلن جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية ضمن مرشوع :

Improved emergency health care in the North Gaza governorate 
for persons injured in the current context of escalation of 
violence in the Gaza Strip, Palestine.

Donor Project Code: 20S05301- 001

مــع  بالرشاكــة  الفلســطينية  الطبيــة  اإلغاثــة  جمعيــة  بتنفيــذه  تقــوم  والــذي 
مؤسســة )Movement for Peace, Disarmament )MPDL( واملمــول 

 Ajuntament de Barcelona من
عــن رغبتهــا باســتئجار بــاص 8 راكــب لنقــل جرحــى يف منطقــة شــامل غــزة حســب 
07t-PMRS/(الــرشوط واملواصفــات املنصــوص عليها يف مســتندات العطاء رقم

MPDL-21G( وتدعــو كافــة الــرشكات املســجلني يف محافظــات فلســطني التقــدم 

للمشــاركة يف هــذه املناقصــة واســتالم مســتندات العطــاء مقابــل مبلــغ مــايل قــدره 
مائة شــيكل فقط ، غري مســرتدة اعتبارا من الســاعة التاســعة من صباح يوم الثالثاء 
املوافــق  االحــد  يــوم  مــن  ظهــرًا  الواحــدة  الســاعة  وحتــى   2021/03/02 املوافــق 
2021/03/07 من مقر جمعية اإلغاثة الطبية الفلســطينية – غزة تل الهوى شــارع 

جامعة الدول العربية هاتف رقم )2635991/2( و فاكس رقم )2626069(.
500 شــيكل يف صــورة  بنكيــة بقيمــة  تأمــني أويل بكفالــة  مــع املناقصــة  • يرفــق 
خطــاب ضــامن بنــيك أو شــيك بنــيك ويجــب أن يبقــى هــذا التأمــني صالحــا ملــدة 
90 يوما من تاريخ فتح املظاريف، آخر موعد لتســليم الوثائق هو الســاعة الثانية 

عرش من ظهر يوم االحد املوافق 2021/03/14 يف نفس املوقع عى أن يكون 
العطــاء ســاري املفعــول لتاريــخ 2022/12/14 وســيتم فتــح املظاريــف الســاعة 
12:30 ظهرًا من يوم االحد املوافق 2021/03/14 يف مقر الجمعية يف جلسة 

علنية ملن يرغب بالحضور من الرشكات التي تقدمت بعرض السعر فقط.
مالحظة :رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

طــرح  عــن  غــزة  يف  واإلغاثــة  للتنميــة  الفلســطينية  الخرييــة  الهيئــة  تعلــن 
عطــاء "مــرشوع ترميــم منــازل العائــالت املهمشــة يف قطــاع غــزة، منحــة رقــم 
األرس  مســاكن  منــازل/  تحســني  يف  للمســاهمة  وذلــك   ،)18EE/05(
املهمشــة لتصبــح مســاكن آمنــة بيئيــًا وصحيــًا، ومــن ميلــك الخــربة والقــدرة 

واملؤهالت ويرغب باملشاركة يف العطاء عليه مراعاة الرشوط التالية:
1. يجــب عــى املقــاول أن يكــون مســجاًل رســميًا يف دوائــر الرضيبــة وعــى 

املقــاول أن يقــوم بتقديــم شــهادة خلــو طــرف مــن الدوائــر الرضيبيــة ســارية 
املضافــة  الرضيبــة  لقيمــة  شــاملة  األســعار  تحديــد  عــى  عــالوة  املفعــول، 
باألرقــام يف الخانــة املعــدة للســعر، واألســعار بعملــة الــدوالر األمريــيك)$(، 

وعى املشارك تقديم فواتري رضيبية وشهادة خصم رضيبي من املنبع. 
2. عى املقاول تقديم كفالة دخول عطاء "تأمني ابتدايئ" قيمتها )1000 

أو  90 يومــا  إمــا بكفالــة ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن  دوالر أمريــيك( 
شــيك بنــيك مصــدق باســم الهيئــة الخرييــة الفلســطينية للتنميــة واإلغاثــة من 
أحــد البنــوك املعتمــدة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية، وال تقبــل الشــيكات 
الشخصية أو املبالغ النقدية، واألسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 

يوم من تاريخ تسليم العطاء.
إبــداء  3. يحــق للهيئــة تأجيــل العطــاء، إعــادة طرحــه، إلغــاؤه، تجزئتــه، دون 

األسباب.
4. رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

5. ميكــن الحصــول عــى نســخة مــن وثائــق العطــاء مــن مقــر الهيئــة يف مدينــة 

الــدور األول  النــر- عــامرة اســليم-  مــع شــارع  الوحــدة  غــزة- تقاطــع شــارع 
يســارًا، وذلــك ابتــداًء مــن يــوم الثالثــاء املوافــق 2021/03/02 يف أوقــات 
الــدوام الرســمية مــن الســاعة )09:00 صباحــًا- 15:00 مســاًء( مقابــل مبلــغ 

وقدره 100 دوالر غري مسرتدة.
2021/03/07م   املوافــق  األحــد  يــوم  العطــاءات  لتســليم  موعــد  آخــر   .6

انــه ال تقبــل أي عطــاءات بعــد التاريــخ  11:00 صباحــًا، مــع العلــم  الســاعة 
فتــح  اجتــامع  لحضــور  مدعــوون  املشــاركني  وجميــع  املحــدد،  واملوعــد 

املظاريف يوم تسليم العطاءات. 
ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة الهيئة عى هاتف رقم/ 2846465 أو 

جوال رقم/ 0599461288
الهيئة الخريية الفلسطينية للتنمية واإلغاثة

إعالن طرح عطاء مشروع
ترميم منازل العائالت

المهمشة في قطاع غزة

 

ناشطة مقدسية تدعو 
إىل إعمار تلة باب الرحمة

القدس املحتلة/ فلسطني:
املســجد  إعــامر  إىل  شــعبنا  أبنــاء  مقدســية  ناشــطة  دعــت 
األقــى املبــارك وتلــة بــاب الرحمــة خصوًصــا، للتصــدي ألي 

أطامع استيطانية.
دعوتهــا،  يف  خويــص،  خديجــة  املقدســية  املرابطــة  وقالــت 
املاضيــة  األيــام  خــالل  تعرضــت  الرحمــة  بــاب  تلــة  إن  أمــس: 
ذلــك  ورافــق  املســتوطنني  قبــل  مــن  واالقتحامــات  للتدنيــس 

أعامل تخريب لها.
حمــالت   2018 عــام  خــالل  شــهدت  التلــة  أن  إىل  وأشــارت 
تطوعيــة هدفــت إىل تنظيفهــا وترميمهــا وتجميلهــا لكونهــا أحد 
مرافق املســجد األقى املبارك،  قبل أن يعود املســتوطنون 
الواقــع  األمــر  سياســة  فــرض  بهــدف  فيهــا؛  للوجــود  مجــددا 

وتهويدها.
وقالت خويص إن األقى مبختلف مرافقه ومواقعه يف شوق 
لوجود املقدسيني للدفاع عن التلة ورعايتها يك ال تكون لقمة 
ســائغة أمــام املجموعــات االســتيطانية التــي تقتحــم املســجد 

وباحاته ومرافقه.
وكانت تلة باب الرحمة تعرضت، أول من أمس، القتحام بعض 

املستوطنني الذين أدوا طقوسا تلمودية فيها.
وانتهــاكات  اقتحامــات  يوميــا  األقــى  املســجد  ويشــهد 
طقــوس  تأديــة  االقتحامــات  تلــك  ويتخلــل  املســتوطنني، 

تلمودية وترفات استفزازية ملشاعر املصلني.
خــالل  مــن  املقدســيني  اســتهداف  االحتــالل  قــوات  وتتعمــد 
االعتقــاالت واإلبعــاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن املســجد 

وتركه لقمة سائغة أمام األطامع االستيطانية.

تظاهرة يف أم الفحم رفًضا 
لعنف رشطة االحتالل 

النارصة/ فلسطني:
تظاهــر موظفــو بلديــة مدينــة أم الفحــم داخــل األرايض املحتلــة 
عام 48، أمس، تنديًدا بانتهاكات رشطة االحتالل اإلرسائييل. 

ورفــع املتظاهــرون الفتــات منــددة باعتــداء رشطــة االحتــالل عــى 
املتظاهرين. 

وجــاءت هــذه التظاهــرة االحتجاجيــة وســط املدينــة، بدعــوة مــن 
لجنة املستخدمني يف بلدية أم الفحم، رفضا العتداءات رشطة 
االحتــالل عــى املتظاهريــن الســلميني الجمعــة املاضيــة، الذين 

خرجوا للتظاهر رفضا للجرمية والعنف.
الفحــم  أم  يف  رشطــة  مركــز  قائــد  بإقالــة  املتظاهــرون  وطالــب 
"يســتحاك حوفيــف"، لفشــله يف محاربــة الجرميــة والعنــف يف 

املدينة.
إن  بويــرات:  إبراهيــم  املســتخدمني  لجنــة  أعضــاء  أحــد  وقــال 
التظاهــرة جــاءت لرفــع الصــوت عاليــا يف وجــه رشطــة االحتــالل؛ 
الفحــم  أم  مدينــة  داخــل  الجرميــة  محاربــة  يف  فشــلها  بســبب 

واملجتمع العريب عامة.
ووّجه بويرات رســالته: "نطالب قائد رشطة أم الفحم باالســتقالة 
يعكــس  الــذي  املتظاهريــن،  عــى  الغاشــم  االعتــداء  بعــد  فــورا 

العقلية العنرية له ولقيادة الرشطة".
عــى  بوحشــية  املاضيــة،  الجمعــة  االحتــالل،  رشطــة  واعتــدت 
تظاهــرة رافضــة للعنــف والجرميــة، مــا أدى إىل إصابــة العــرشات 

من فلسطينيي الداخل بجراح متفاوتة.

القدس املحتلة-غزة/ أدهم الرشيف:
عى بعد بضعة أمتار من منزله، اختزل املواطن 
املقــديس حاتــم أبــو ريالــة مزيًجــا مــن الغضــب 
واألمل الشــديَدين، عى كريس متحرك شــاهد 
مــن كثــب جرافــات بلديــة االحتــالل اإلرسائيــيل 

وهي تهدم منزله.
مــن ســكان  عاًمــا(،   42( البالــغ عمــره  ريالــة  أبــو 
قرية العيســوية إىل الشــامل الرشقي من البلدة 
أبــرز ضحايــا  أحــد  بالقــدس املحتلــة،  القدميــة 
سياســة الهــدم اإلرسائيليــة املتبعــة يف القــدس 

املحتلة.
خــالل  وابنــني-  زوجتــه  -يعيــل  ريالــة  أبــو  وروى 
هــدم  تفاصيــل  "فلســطني"،  لصحيفــة  حديثــه 
ترشيــد  تبعــه  ومــا  مــرات،   6 منزلــه  االحتــالل 
عائلتــه املقدســية عــى مــدار أكرث من 20 ســنة 

مضت.
وبدأت أول عملية هدم سنة 1999، وقد جاءت 
بالكامــل  بيتــه  عــى  آنــذاك  االحتــالل  جرافــات 
بحجــة البنــاء دون ترخيــص، تلــك الذريعــة التــي 
تتخذهــا ســلطات االحتــالل مــربًرا لهــدم منــازل 
بذلــك  محاولــة  املقدســيني  ومنشــآت  وبيــوت 

إجبارهم عى الرحيل من القدس.
أبــو  يقــول  -كــام  الثانيــة  الهــدم  عمليــة  وكانــت 
دون  البنــاء  بحجــة  أيضــا   ،2001 ســنة  ريالــة- 
قــوات  جــاءت  التاليــة  الســنة  ويف  ترخيــص، 
للمــرة  وهدمتــه  االحتــالل  جيــش  مــن  مدججــة 

الثالثة.
 ،2009 ســنة  الرابعــة  الهــدم  عمليــة  وكانــت 
والخامســة يف 2019، بحجــة عــدم الرتخيــص، 

أما املرة السادسة فهي التي حصلت أمس.
جرافــات  نفذتهــا  التــي  الهــدم  عمليــة  وخــالل 
ريالــة  أبــو  تعــرض   ،2009 ســنة  االحتــالل 
للســقوط مــن علــو منزلــه؛ مــا أدى إىل إصابتــه 

بكرس يف العمود الفقري تبعه شلل.
وكان أبــو ريالــة قــد اعُتقــل يف ســجون االحتــالل 
وقــى بداخلهــا مــدة زمنيــة، لعــدم قدرتــه عى 
دفــع غرامــة البنــاء غــري املرخــص، وبعــد قضــاء 
هدمــت  أيــام  بعــدة  عنــه  واإلفــراج  محكوميتــه 

بلدية االحتالل املنزل.
التواصــل  مواقــع  ورواد  نشــطاء  وتــداول 
االجتامعــي صــور املقــديس املقعــد أبــو ريالــة 
وهــو يشــاهد مــن قــرب عمليــة الهــدم، والقــت 

عــى  شــديًدا  وهجومــا  معــه،  كبــرًيا  تضامًنــا 
فيــام  خاصــة  وانتهاكاتــه،  االحتــالل  سياســات 

يتعلق بتصاعد عمليات الهدم بالقدس.
بقــوة  ســعى  أنــه  ريالــة  أبــو  اســتغراب  يثــري  ومــا 
للحصول عى ترخيص من بلدية االحتالل قبل 
بدء البناء يف البيت، غري أن سلطات االحتالل 
فاجأتــه دون ســابق إنــذار بعمليــة الهــدم األخــرية 
التــي طالــت طابًقــا ســكنًيا مكوًنــا مــن شــقتني، 

ورشدت عائلته مجدًدا.
ل املواطن املقديس املســؤولية الكاملة  وُيحمِّ
لالحتــالل اإلرسائيــيل عــام حل بشــقته الســكنية 
كبــرية  أرضار  بــه  لحــق  الــذي  الســفيل  والطابــق 
العربيــة  األنظمــة  الهدم.ودعــا  عمليــة  خــالل 
والدوليــة واألوســاط الفلســطينية، إىل مامرســة 
عــى  وإجبــاره  االحتــالل  عــى  الــالزم  الضغــط 
وقــف سياســة هــدم منــازل املقدســيني تزامًنــا 
مع تصاعد وترية مشــاريع التوســع االســتيطاين 
التــي تنفذهــا حكومــة االحتــالل مســتفيدة مــن 
قرارات لإلدارة األمريكية السابقة برئاسة دونالد 
ترامــب، الــذي أعلــن يوًما ما أن القدس عاصمة 

لـ)إرسائيل(، حسب ادعائه.

مشعل يهاتف عائلة 
شهيد قسامي بغزة

غزة/ فلسطني: 
هاتف رئيس املكتب السيايس السابق لحركة املقاومة اإلسالمية 
حــامس خالــد مشــعل عائلــة الشــهيد القائــد القســامي أحمــد عوين 
طــه مــن مدينــة غــزة الــذي وافتــه املنيــة مســاء الســبت يف إثــر نوبــة 

قلبية.
أحــّر  م  قــدَّ مشــعل  أّن  أمــس،  صحفــي  بيــان  يف  حــامس،  وذكــرت 
التعازي واملواساة لعائلة الشهيد طه، داعًيا املوىل أن يتقبله يف 

الشهداء، ويرزق أهله جميل الصرب وحسن العزاء.
وأثنــى مشــعل عــى الــدور الدعــوي والجهــادي للشــهيد أحمــد طــه، 
مشــرًيا إىل التزامــه املبّكــر يف املســاجد والتحاقــه بصفوف كتائب 

القسام وخوضه الكثري من األعامل الجهادية.
وأبــرق بالتحيــة إىل "الســواعد املجاهــدة مــن أبطال كتائب القســام 
عــوا أحــد املجاهديــن امليامــني ورفيــق دربهــم"؛ مؤكــًدا  الذيــن ودَّ
مواصلــة طريــق الجهــاد واملقاومــة حتــى دحــر االحتــالل اإلرسائيــيل 

عن كل أرضنا الفلسطينية املقدسة.
ونعت كتائب القسام يوم السبت الشهيد القائد امليداين أحمد 

عوين طه )37 عاًما( والذي تويف يف إثر نوبة قلبية مفاجئة.

رام الله/ فلسطني:
اإلرسائيــيل،  االحتــالل  ســلطات  أصــدرت 
أمــس، قــراًرا يقــي بالحكــم عــى القيادية 
ملــدة  بالســجن  جــرار  خالــدة  الفلســطينية 

عامني.
عــى  العســكرية  عوفــر  محكمــة  وحكمــت 
القياديــة جــّرار بالســجن ملــدة عامــني مــع 

فرض غرامٍة مالية.
أكتوبــر/ ترشيــن   31 جــرار يف  واعتقلــت 
األول 2019 بعد اقتحام منزلها يف مدينة 
رام الله وتخريب محتوياته، وقد خضعت 
يف االعتقــال املســتمر إىل تحقيــٍق مكثــٍف 

من قبل مخابرات االحتالل.
وزعمــت مخابــرات االحتــالل أن جــرار جــزء 
نفــذت  الشــعبية  للجبهــة  تابعــة  مــن خليــة 
املســتوطنني  مــن  مجموعــة  ضــد  عمليــة 
شــهر  أواخــر  يف  بوبــني  عــني  مــن  بالقــرب 
إىل  أدت  التــي  املــايض  آب  أغســطس/ 
مقتــل مســتوطنة وجــرح اثنــني عــن طريــق 

تفجري عبوة ناسفة عن بعد.
ونفــت مؤسســة الضمــري هــذه االدعــاءات، 

قدمــت  التــي  االتهــام  الئحــة  أن  وأكــدت 
بحــق جــرار خاليــة مــن هــذه املســؤولية وأن 
املالحقــة متــت ألســباب سياســية لكونهــا 
شــغلت  إذ  فلســطينية  ومناضلــة  ناشــطة 
الترشيعــي  املجلــس  يف  نائــب  منصــب 

منذ انتخاباته األخرية عام 2006.
عــرشة  بعــد  األخــري  جــرار  اعتقــال  وجــاء 
أشــهر مــن اإلفــراج عنهــا، إذ أمضــت وقتهــا 
دون  اإلداري  االعتقــال  قيــد  شــهًرا   20

مــا  عــى  اعتــامد  وإمنــا  محــددة،  تهمــة 
يســمى بامللــف الــرسي املقــدم مــن قبــل 
جنــود  اعتقلهــا  ذلــك  وقبــل  "الشــاباك"، 
يف  وذلــك  شــهًرا   16 ملــدة  االحتــالل 

نيسان/ إبريل 2015.
ة عــدم  مــن جانبهــا أكــدت الجبهــة الشــعبيَّ

رشعية الُحكم الصادر بحق النائب جرار.
"الحكــم  إنَّ  أمــس:  بيــان  يف  وقالــت 
ســياق  يف  ويــأيت  بامتيــاز،  ســيايس  هــو 
العــدو  ينتهجهــا  التــي  االنتقــام  سياســات 
بحــق املناضلــني الفلســطينيني الرافضــني 
بحــق  وجرامئــه  وسياســاته  لالحتــالل 

وصمــود  إرادة  أمــام  وإفالســه  االحتــالل 
شــعبنا وقياداتــه داخــل الســجون وخارجهــا 

ولن يُفت من عضدهم.
عــى  الحكــم  أن  إىل  الحركــة  وأشــارت 
جــرار "ســيزيد القيــادات الفلســطينية قــوًة 
وإرصارًا عــى مواصلــة مســريتهم النضاليــة 
يف قيادة الجامهري والتأثري فيها ملواجهة 
الُســبل  بــكل  لــه  والتصــدي  االحتــالل 

والوسائل املتاحة".
إىل ذلــك أكــدت مؤسســة الضمــري لرعايــة 
األســري وحقــوق اإلنســان أن الحكــم بســجن 
جــرار يثبــت مرة أخرى السياســة املمنهجة 
لســلطات االحتــالل باســتهداف القيــادات 
عمــل  أي  ملنــع  الفلســطينّية  السياســّية 

سيايّس مناهض لالحتالل.
ســلطات  أن  أمــس  بيــان  يف  وأوضحــت 
القضــايئ  الجهــاز  تســتخدم  االحتــالل 
الســيطرة  "لفــرض  اإلرسائيــيل  العســكرّي 
وحرمــان الشــعب الفلســطينّي مــن حقوقــه 
حّقــه  وخاصــة  واملدنّيــة،  السياســّية 

الجوهري يف تقرير املصري".

الشعب الفلسطيني".
وشّددت الشعبية عى أّن "الُحكم سيزيد 
جــرار تصميــاًم وإرصاًرا  يافــا  أم  املناضلــة 
ضــد  النضــال  يف  قدًمــا  املــي  عــى 

االحتالل والدفاع عن أبناء شعبنا".
املقاومــة  حركــة  اســتنكرت  جانبهــا  مــن 
اإلســالمية "حامس"، الحكم. وعّد الناطق 
باســم حامس فوزي برهوم القرار اســتمراًرا 
التــي ميارســها  القمــع واإلرهــاب  لسياســة 
شــعبنا  أبنــاء  بحــق  اإلرسائيــيل  االحتــالل 

وعناوينه وقياداته.
القيــادات  لتغييــب  يــأيت  القــرار  أن  وأكــد 
الفلســطينية ومنعهــم مــن مامرســة دورهــم 
يف  واملشــاركة  والنضــايل،  الكفاحــي 

العملية االنتخابية.
السياســات  هــذه  أن  عــى  برهــوم  وشــدد 
تكــرس  ولــن  بالفشــل،  ســتبوء  التعســفية 
مواصلــة  عــن  تثنيــه  ولــن  شــعبنا،  إرادة 

مشواره النتزاع حريته واستقالله.
الحكــم  إن  األحــرار:  حركــة  قالــت  بدورهــا 
إجــرام  تؤكــد  الجائــرة  األحــكام  مــن  وغــريه 

الــدويّل  املجتمــع  املؤسســة  وطالبــت 
االحتــالل  إنهــاء  يف  املســؤولية  بتحّمــل 
السياســيني  األرسى  رساح  وإطــالق 

الفلسطينيني.
عاطــف  النائــب  دعــا  نفســه  اإلطــار  ويف 
عــدوان هيئــات ومنظــامت حقــوق اإلنســان 
مبواجهــة  والوقــوف  مســؤولياتها  لتحمــل 
للقوانــني  وانتهاكــه  االحتــالل  جرائــم 
واألعراف الدولية ضد أرسانا وضد النائب 

جرار.
أن  أمــس، إىل  عــدوان يف تريــح  وأشــار 
الســلطة يف رام اللــه حرضــت ضــد النائــب 
جــرار وتواطــأت عــى اعتقالها مع ســلطات 
الوطنــي  صوتهــا  ملصــادرة  االحتــالل، 
الســلطة  النتهــاكات  واملعــارض  الرافــض 
التي تنتهج التنسيق األمني مع االحتالل.

االحتــالل  جرائــم  فضــح  بــرضورة  وطالــب 
أن  مؤكــًدا  اإلنســان،  لحقــوق  وانتهاكــه 
بحــق  قانونيــة  جرميــة  يرتكــب  االحتــالل 
يف  بحقهــا  الحكــم  "ويــأيت  جــرار،  النائــب 
إطار تصعيد عدوانه ضد الرموز الوطنية".

مقدسـي ُمقعـد يـروي لـ"فلسطيــــن" 
تفــاصيــل هـدم االحتـــالل مزنلــــه 6 مـرات

قوى وفصائل تستنكر الحكم وتؤكد أنه سياسي جائر
االحتـالل يحكم بسجن القياديـة جـرار عاَمْي وتغريمهـا ماليًّا
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سادس عدوان إرسائييل 
عىل سوريا يف شهرين

شــهدت الســاعات األخــرة مــن الشــهر الثــاين لهــذا العــام شــن 
ســاح الجــو اإلرسائيــي ســادس عــدوان جــوي عــى األرايض 
الســورية، دون أن تكــرث دولــة االحتــال بـــأي ردود قادمــة، أو 
موجــة، ولعــل الهجــوم األمريــي األخــر عــى الحــدود العراقيــة 
الســورية منــح عدوانهــا "مرشوعيــة" كانــت بحاجتهــا، ال ســيام 

يف عهد اإلدارة األمريكية الجديدة.
حــاز التوتــر األمنــي والعســكري عــى الجبهــة الســورية العراقيــة 
الهجــامت  مســتوى  ارتفــاع  مــع  اإلرسائيــي،  اإلعــام  تغطيــة 
اإلرسائيلية، وانخفاض مســتوى الرد اإليراين والســوري عليها، 
إن حصــل فعــًا، مــا يؤكــد أن الهجــامت اإلرسائيليــة املســتمرة 
عى سوريا ميكن عّدها معركة حاسمة، ال سيام أنها ارتفعت 
يف األسابيع األخرة خطوة إضافية يف ضوء الهجوم األمريي 
عى الحدود الســورية العراقية، ما يوصل العملية اإلرسائيلية 

املستمرة يف سوريا إىل مفرق طرق.
لهــذه  اســتمرار  أنــه  عــى  )إرسائيــل(  إليــه  تنظــر  املفــرق  هــذا 
تضعهــا  أهــداف  ثاثــة  هنــاك  أن  مــع  توقــف،  دون  الهجــامت 
)إرسائيــل( لهجامتهــا داخــل ســوريا، وهــي: منــع إقامــة جبهــة 
عســكرية جديــدة عــى حدود الجــوالن، والحيلولة دون الوجود 
اللــه والقــوات  العســكري اإليــراين يف ســوريا، وحرمــان حــزب 

اإليرانية يف سوريا حيازة أسلحة هجومية بعيدة املدى.
وخشــية مــن التصعيــد، ودخــول املواجهــة يف ســوريا مرحلــة 
هــذه  تحقيــق  بعــدم  شــكوك  وجــود  أو  عليهــا،  مســيطر  غــر 
الهجامت أهدافها؛ الدعوات تتزايد يف )إرسائيل( لاستمرار 
يف العمليــات الهجوميــة داخل ســوريا، اســتمراًرا إلســراتيجية 
"املعركــة بــن الحــروب" التــي صممهــا الجرنال غــادي آيزنكوت 

قائد الجيش السابق قبل أربع سنوات.
باتجــاه  وأحياًنــا  ســوريا،  ضــد  اإلرسائيليــة  الهجــامت  تتقاطــع 
األرايض العراقيــة، مــع تطلعــات املعركــة بن الحروب، وميكن 
إدراجها يف إضعاف العنارص املعادية، وتحقيق الردع، وإبعاد 
شــبح الحرب القادمة، لكن التســاؤالت بدأت تطرح يف األروقة 
العســكرية اإلرسائيليــة عــن مــدى إنجــاز الهجــامت األخرة عى 
ســوريا هذه األهداف، ال ســيام الهدف املتعلق بإرجاء موعد 

املواجهة املستقبلية.
مــع العلــم أن الرضبــات اإلرسائيليــة عــى ســوريا يف الســنوات 
الهجــوم األمريــي عــى  2015 و2021 -ومنهــا  بــن  األخــرة 
ســبقت  التــي  بالرضبــات  تذكرنــا  العراقيــة-  الســورية  الحــدود 
أبيــب( هجــامت  )تــل  بــدأت  فقــد   ،1967 عــام  حــرب  انــدالع 
1964، وهدفــت إىل: إحبــاط  مركــزة عــى دمشــق منــذ عــام 
خطة تحويل مصادر نهر األردن، وفرض "الســيادة" اإلرسائيلية 
ســوريا،  مــع  الحــدود  عــى  الســاح  املنزوعــة  املناطــق  عــى 
والعمليــات ضــد املنظــامت الفلســطينية، التــي أقامت قواعد 

عسكرية داخل معسكراتها التنظيمية يف سوريا.
وبعــد أن أبــدى رئيــس هيئــة أركان الجيــش اإلرسائيــي آنــذاك 
كفيــل  ســوريا  مــع  الحــرب  حســم  بــأن  قناعتــه  رابــن  إســحاق 
ذلــك  حينهــا،  الفلســطينية  املقاومــة  تهديــد  مــن  بالتخلــص 
أربعــة  مــرور  بعــد  نفســه  التاريــخ  يعيــد  ألن  املجــال  يفســح 
وخمســن عاًمــا عــى انــدالع حــرب "األيــام الســتة" باملصطلــح 

اإلرسائيي، و"النكسة" باملفهوم العريب.

عطاء رقم )2021/07(
إعــالن مناقصــة لصالــح مشــروع “حفر بئــر وتركيب 
محطة تحلية بالطاقة الشمسية في قطاع غزة "
The Project of Drilling Well and Construct Solar Powered 

Water Desalination Plant in Gaza Strip 

تعلن جمعية غزي دستك – مكتب قطاع غزة – عن طرح عطاء لصالح مرشوع 
" حفر برئ وتركيب محطة تحلية بالطاقة الشمسية يف قطاع غزة " وذلك تبعًا 
للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء. فعى الرشكات 
ذات االختصــاص واملســجلة رســميًا والتــي ترغــب باملشــاركة يف هــذا العطاء 
مراجعة جمعية غزي دســتك يف مقرها الكائن مبدينة غزة – مفرق الزهارنة 
– عــامرة أبــو حليمــة – الطابــق الخامــس؛ للحصول عى كراســة العطاء، وذلك 
الــدوام الرســمي مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الســاعة  خــال ســاعات 

الثالثة مساًء طيلة أيام األسبوع عدا يوم الجمعة، وفقًا للرشوط اآلتية:
1. أن تكــون الرشكــة مؤهلــة حســب األصــول ومتلــك شــهادة ترخيــص ســارية 

املفعول من الجهات املعنية ومسجلة يف دوائر الرضيبة.
2. أن تكــون الرشكــة حاصلــة عــى شــهادة تســجيل وفقــًا ألحــكام قانــون اتحــاد 

املقاولن درجة ثالثة كهرو ميكانيك عى األقل.
3. أن تكون الرشكة قد نفذت مشــاريع مشــابهة مع إرفاق ما يثبت صحة ذلك 

من الجهات ذات العاقة وإال يتم استثناء الرشكة من املنافسة عى العطاء،
4. يجــب عــى املــورد تقديــم كفالــة بنكيــة )دخــول عطــاء( أو شــيك بنــي 
ُمصدق من أحد البنوك املعتمدة بنسبة 5 % من قيمة العطاء، وترفق ضمن 

وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
5. يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة 120 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

6. يجــب أن تكــون األســعار املقدمــة بعملــة الــدوالر، مــع إرفــاق شــهادة خلــو 
طرف رضيبي وأن تكون الرشكة قادرة عى توفر فواتر رضيبية.

7. رسوم اإلعانات يف الصحف )ملدة يومن( عى من يرسو عليه العطاء. 
ومثن كراسة العطاء )200 شيكل( غر مسردة.

8. يحــق للجمعيــة تأجيــل العطــاء، إعــادة طرحــه، إلغــاؤه، تجزئــة العطــاء دون 
إبداء األسباب وهي غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

 لاستفســار: مراجعة قســم اللوازم واملشــريات بجمعية غزي دســتك عى 
جوال رقم 0592590031 يف أوقات الدوام الرسمي. 

مع تحيات جمعية غزي دستك / مكتب قطاع غزة

جمعية غزي دستك 
مكتب قطاع غزة

جمعية غزي دستك 
مكتب قطاع غزة

عطاء رقم )2021/06(
إعالن مناقصة لصالح مشروع “القسائم الشرائية 

لألسر المتعففة في قطاع غزة "
The Project of providing food vouchers for needy 

families in Gaza Strip 

»تعلــن جمعيــة غــزي دســتك – مكتــب قطــاع غــزة – عــن طــرح عطــاء لصالــح 
لــأرس املتعففــة يف قطــاع غــزة " وذلــك تبعــًا  مــرشوع " القســائم الرشائيــة 
للرشوط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء. فعى الرشكات 
ذات االختصاص واملســجلة رســميًا والتي ترغب باملشــاركة يف هذا العطاء 
مراجعة جمعية غزي دستك يف مقرها الكائن مبدينة غزة – مفرق الزهارنة 
– عامرة أبو حليمة – الطابق الخامس؛ للحصول عى كراسة العطاء، وذلك 
خــال ســاعات الــدوام الرســمي مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الســاعة 

الثالثة مساًء طيلة أيام األسبوع عدا يوم الجمعة، وفقًا للرشوط اآلتية:
1. أن تكــون الرشكــة مؤهلــة حســب األصــول ومتلــك شــهادة ترخيــص ســارية 

املفعول من الجهات املعنية ومسجلة يف دوائر الرضيبة.
2. أن تكون الرشكة قد نفذت مشاريع مشابهة مع إرفاق ما يثبت صحة 
ذلــك مــن الجهــات ذات العاقــة وإال يتــم اســتثناء الرشكــة مــن املنافســة 

عى العطاء.
3. يجــب عــى املــورد تقديــم كفالــة بنكيــة )دخــول عطــاء( أو شــيك بنــي 
ُمصدق من أحد البنوك املعتمدة بقيمة 500 $، وترفق ضمن وثائق العطاء 

وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
4. يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة 120 يومــًا مــن آخــر موعد 

لتسليم العطاء.
5. يجــب أن تكــون األســعار املقدمــة بعملــة الــدوالر، مــع إرفــاق شــهادة خلــو 

طرف رضيبي وأن تكون الرشكة قادرة عى توفر فواتر رضيبية.
6. رسوم اإلعانات يف الصحف )ملدة يومن( عى من يرسو عليه العطاء. 

ومثن كراسة العطاء )100 شيكل( غر مسردة.
7. يحــق للجمعيــة تأجيــل العطــاء، إعــادة طرحــه، إلغــاؤه، تجزئــة العطــاء دون 

إبداء األسباب وهي غر ملزمة بقبول أقل األسعار.
8. املستفيدين من سكان من مدينة غزة.

لاستفســار: مراجعــة قســم اللــوازم واملشــريات بجمعيــة غــزي دســتك عى 
جوال رقم 0592460110 يف أوقات الدوام الرسمي. 

مع تحيات جمعية غزي دستك / مكتب قطاع غزة

لجنة أهايل 
املعتقلني تدعو 

املترضرين من 
االعتقال السيايس 
إىل التواصل معها

 رام الله/ فلسطن:
السياســين  املعتقلــن  أهــايل  لجنــة  دعــت 
املترضريــن  املواطنــن  الغربيــة  الضفــة  يف 
مــن االعتقــال الســيايس للتواصــل معها عاجًا 
وفــق  مشــكاتهم  لحــل  أســامء  قامئــة  لرتيــب 

اتفاق القاهرة.
وأوضحــت اللجنــة يف بيــان لهــا نرش أمس، أنها 
تستهدف كل مواطن معتقل، أو اعُتِقل وُأفِرج 
عنــه، وال زالــت القضيــة منظــورة يف املحاكــم، 

عى خلفية سياسية.
بت اللجنة بالجهود القامئة لتفكيك ملف  ورحَّ

االعتقال السيايس وانتهاك الحريات.
املواطنــن  بإمــكان  أنــه  اللجنــة  وأوضحــت   
أب:  الواتــس  عــر  معهــا  التواصــل 
رســائل  خــال  مــن  أو   00970567559214
املعتقلــن  أهــايل  للجنــة  الرســمية  الصفحــة 

السياسين.

حماس: خطوة إيجابية ونطالب بتنفيذ بقية بنود اتفاق القاهرة
عبـاس يصـدر مرسوًما بتشكيـل محكمـة قضايـا االنتخابـــات

قالت إن التأجيل مرفوض وال يعبر عن الكل الوطني 
فصائل تنفي وجود مشاورات لتأجيل الجولة الثانية من حوارات القاهرة

منتدى اإلعالميني يختتم دورة 
التغطية اإلعالمية لالنتخابات

غزة/ فلسطن:
الفلســطينين  اإلعاميــن  منتــدى  اختتــم 
لانتخابــات"،  اإلعاميــة  "التغطيــة  دورة 
لتعزيــز  الراميــة  جهــوده  ســياق  يف  وذلــك 
االنتخابــات  لتغطيــة  الصحفيــن  قــدرات 

الفلسطينية املرتقبة.
وُعقــدت الــدورة يف قاعة مكتبة ديانا صباغ 
غــزة،  الثقــايف مبدينــة  الشــوا  رشــاد  مبركــز 
ومحــرري  مراســي  مــن  كوكبــة  مبشــاركة 

وسائل اإلعام املحلية.
وحــرض مراســم اختتــام الــدورة نائــب رئيــس 
قمــر  أبــو  محمــد  املنتــدى  إدارة  مجلــس 
ومديــر  مــرزوق  شــيامء  الصنــدوق  وأمــن 

املنتدى محمد ياسن.
مؤكــًدا  باملشــاركن،  قمــر  أبــو  ورّحــب 
اإلعاميــن  منتــدى  جهــود  اســتمرار 
الفلسطينين لخدمة الصحفين يف مجال 

التدريب والتأهيل.
وأضــاف أن املنتــدى بصــدد تنظيــم أنشــطة 
خــال الفــرة املقبلــة يف إطــار تفاعلــه مــع 
الســاحة  يف  املرتقبــة  االنتخابــات  حــدث 

الفلسطينية.
طاقــم  بجهــود  "مــرزوق"  أشــادت  بدورهــا 

للــدورة،  والتجهيــز  اإلعــداد  يف  املنتــدى 
التدريبيــة  الــدورة  ملــدريب  الشــكر  موجهــة 
لتعاونهــم وتقديــم مثــرة خرتهــم يف مجــال 

العمل اإلعامي والقانوين.
عــى  الشــهادات  توزيــع  عمليــة  ومتــت 
املشــاركن بالــدورة وســط ثنــاء مــن قبلهــم 
عــى محتــوى الــدورة، ودعــوات الســتكامل 
التغطيــة  مجــال  يف  التوعيــة  جهــود 

لانتخابات.
تضمــن  الــدورة  مــن  األخــر  اليــوم  أن  يذكــر 
محارضة تدريبية بعنوان العملية االنتخابية 
مســؤولة  قدمتهــا  وخطــوات،  مراحــل 
العاقات العامة واإلعام بلجنة االنتخابات 
أحمــد  واملحامــي  العجرمــي  ربــا  املركزيــة 
عطــا اللــه، يف حــن ركــز صاح عبد العاطي 
االنتخابيــة  للعمليــة  القانونيــة  البيئــة  عــى 

خال املحارضة األخرة بالدورة.
وكانــت الــدورة انطلقت األســبوع املايض، 
بعناويــن  محــارضات  عــدة  وتضمنــت 
املدربــن  مــن  نخبــة  وقدمهــا  مختلفــة، 
الصحفــي  العمــل  يف  الخــرة  أصحــاب 
والعصــف  النقــاش  وســادها  والقانــوين، 

الذهني بن املدربن واملشاركن.

رام الله-غزة/ عبد الله الركامين:
محمــود  الســلطة  رئيــس  أصــدر 
رئاســًيا  مرســوًما  أمــس،  عبــاس، 
قضايــا  محكمــة  بتشــكيل 

االنتخابات.
التابعــة  "وفــا"  وكالــة  وأفــادت 
ســتكون  املحكمــة  بــأن  للســلطة 
العليــا/  املحكمــة  قــايض  برئاســة 
نــارص  إميــان  النقــض:  محكمــة 

الدين.
تضــم  املحكمــة  أن  وأوضحــت 
مــن  عضويــة مثانيــة قضــاة آخريــن 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكــرت أن تشــكيل محكمــة قضايــا 
مــن  بتنســيب  جــاء  االنتخابــات 
وفًقــا  األعــى  القضــاء  مجلــس 

ألحكام القانون.
ونــص اتفــاق الفصائــل يف القاهــرة 

املــايض،  شــباط  فرايــر/  مطلــع 
قضايــا  محكمــة  تشــكيل  عــى 
قضــاة  مــن  بالتوافــق،  االنتخابــات، 
من القدس والضفة الغربية وقطاع 

غزة.
وأكــد االتفــاق تويل هــذه املحكمة 
الجهــات  مــن  غرهــا  دون  حــًرا 
يتعلــق  مــا  كل  متابعــة  القضائيــة 
ونتائجهــا  االنتخابيــة  بالعمليــة 

والقضايا الناشئة عنها.
باســم  الناطــق  قــال  ذلــك،  إىل 
حركــة املقاومــة اإلســامية حــامس 
فــوزي برهــوم إن صــدور املرســوم 
قضايــا  بتشــكيل محكمــة  الرئــايس 
عــى  إيجابيــة  خطــوة  االنتخابــات 
شــباط  اتفــاق  بنــود  تنفيــذ  طريــق 

الذي تم يف القاهرة. 
وطالب برهوم يف تريح صحفي 

العمليــة  اإلجــراءات  مــن  باملزيــد 
عــى األرض لتنفيــذ باقــي البنــود، 
مبوضــوع  املتعلقــة  وخاصــة 
الحريــات، وذلــك مــن أجــل ترســيخ 
حالــة مــن الثقة واألمــان املجتمعي 
لدى املواطن الفلسطيني، تدفعه 
إىل املشــاركة الفاعلة يف العملية 
االنتخابيــة دون أي خــوف أو ضغط 
ســر  يف  ا  ســلبيًّ التأثــر  شــأنه  مــن 

العملية االنتخابية.
املجلــس  يف  النائــب  رّحــب  كــام 
زيــدان  الرحمــن  عبــد  الترشيعــي 
بصدور املرسوم الرئايس بتشكيل 
محكمــة االنتخابــات، وعــّده مــؤرشا 

إيجابيا.
النائــب زيــدان يف تريــح:  وقــال 
باالتجــاه  خطــوة  املرســوم  "إن 
العمليــة  ويكســب  الصحيــح، 

ومصداقيــة،  جديــة  االنتخابيــة 
مــن  الاحقــة  للمراحــل  ويؤســس 

مراحل إجراء االنتخابات".
محكمــة  إن  زيــدان  وأضــاف 
االنتخابــات تشــيع بعــض الطأمنينة 
يف  والنزاهــة  الشــفافية  إىل 

اإلجراءات املتبعة.
رغــم  املرســوم  صــدور  أن  وأوضــح 
توافــق  حصيلــة  يــأيت  فهــو  تأخــره 
القاهــرة،  الفصائــل املجتمعــة يف 
املرســوم  إصــدار  أن  إىل  الفًتــا 
يشــر إىل تعزيز التفاؤل باســتمرار 

األجواء اإليجابية بن الفصائل.
وكانــت مؤسســات حقوقيــة أبــدت 
محكمــة  تشــكيل  تأخــر  إزاء  قلقهــا 
االنتخابــات، ودعــت "عبــاس" إىل 
ملــا  وفًقــا  تشــكيلها  يف  اإلرساع 

اتُّفق عليه يف حوارات القاهرة.

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة-صفا:
أمــس، وجــود مشــاورات  نفــت فصائــل فلســطينية، 
لتأجيــل الجولــة الثانيــة مــن جلســات الحــوار الوطنــي 
القاهــرة  املريــة  العاصمــة  يف  عقدهــا  املقــرر 
منتصــف آذار/ مــارس الجــاري، عــادة الحديــث عــن 

التأجيل مرفوًضا، وال يعر عن الكل الوطني.
جــاء ذلــك تعقيًبــا عى ما كشــفه األمن العام لجبهة 
بوجــود  أمــس،  مجــدالين،  أحمــد  الشــعبي  النضــال 
التحريــر؛  منظمــة  يف  سياســية  قــوى  مــع  مــداوالت 

لتأجيل الجولة القادمة من حوارات القاهرة.
"صــوت  إلذاعــة  تريحــات  يف  مجــدالين  وقــال 
قــوى  مــن  عــدد  مــع  ُتجــرى  اتصــاالت  إّن  فلســطن" 
املنظمــة التــي شــاركت يف اجتــامع القاهــرة األخــر؛ 
مــن أجــل بحــث تأجيــل الجولــة الثانيــة مــن الحــوارات 
املجلــس  عقــد  اســتكامل  ترتيبــات  ســتبحث  التــي 

الوطني.
استكمال المشاورات

بدوره أكد عضو املكتب السيايس لحركة "حامس" 
الفصائــل  بــن  الوطنــي  الحــوار  أن  بــدران  حســام 
الفلســطينية يف القاهــرة ســيتم يف وقتــه املحــدد، 
مشــدًدا عــى أنــه ال صحــة لبعــض األنبــاء عــن تأجيلــه 

أو إلغائه.
وجــدد بــدران يف تريــح صحفي أمس تأكيد حرص 
حركة حامس عى اســتكامل املشــاورات الفصائلية 
وبنــاء  الفلســطينية،  االنتخابــات  إجــراء  لضــامن 
منظمــة التحريــر واملؤسســات الوطنيــة كافــة بعمليــة 
دميقراطية تعر عن إرادة شعبنا الفلسطيني الحر.

يف حــن أكــد القيــادي يف حركــة "حــامس"، وصفــي 
قبهــا، أن الحديــث عــن تأجيــل حــوارات القاهــرة إىل 
ما بعد االنتخابات هو أمر غر مقبول، خاصة أنه تم 

التوافق عى موعد عقد اللقاء.

"الفصائــل  لـ"فلســطن":  حديثــه  يف  قبهــا  وقــال 
امللفــات  مــن  العديــد  عــى  القاهــرة  يف  اتفقــت 
والقضايا، واالجتامع القادم مهم جدًا ملتابعة ما تم 

االتفاق عليه لتسهيل االنتخابات".
إىل  تهــدف  بأنهــا  مجــدالين  تريحــات  قبهــا  وعــّد 
الحــادة  التجاذبــات  عــى  والتغطيــة  الســاحة  إربــاك 
داخل أحد األطر التنظيمية، مشــدًدا عى رضورة أن 
تكون هناك وقفة جادة من الفصائل لتقييم الحالة.

التفرد مبوعد االجتامع
لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  يف  القيــادي  أكــد  بــدوره 
تأجيــل  عــن  الحديــث  أن  شــحادة،  عمــر  فلســطن، 
حــوار القاهــرة مرفــوض، وال يعــر عــن الــكل الوطنــي، 

وهو شكل من أشكال عدم املسؤولية.
وقال شحادة يف حديثه لـ"فلسطن": "ال يحق ألحد 
يتــم طرحــه عــى  بقــرار موعــد االجتــامع، وال  التفــرد 
التأجيــل  عــن  والحديــث  الوطنــي،  التوافــق  حســاب 
بــن  مقــرح  أي  يوجــد  فــا  الفصائــل،  كل  مــع  يتــم 

القوى الفلسطينية عن التأجيل".
وأضــاف: "يجــب احــرام قــرارات التوافــق الوطنــي، 
والحديــث عــن التأجيــل هو أحد الكوابح يف املســر 
امللفــات  كل  ألن  االنتخابــات،  يخــص  مبــا  الجــاد 
مرابطة، ولقاء القاهرة القادم ســيضع اإلســراتيجية 
انتخــاب  عــن  والحديــث  املقاومــة،  عــى  القامئــة 
التحريــر  مجلــس وطنــي جديــد، مبــا يعيــد ملنظمــة 
عــى  القامئــة  الســلطة  وظيفــة  وإنهــاء  مكانتهــا، 

اشراطات أوسلو".
وتابــع: "أي حديــث ميــس قــرارات التوافــق الوطنــي 
ونحــن  املســؤولية،  انعــدام  أشــكال  مــن  شــكل  هــو 
نطالب الجميع باحرام االتفاقيات، وإعطاء االعتبار 
للــدور املــري الضامــن، واألطــراف املعنية"، داعًيا 
القاهــرة لالتــزام بعقــد االجتــامع يف موعــده املقرر، 
وإنجــاح الحــوار مبــا يؤســس لتنفيــذ الرابــط بــن كل 

االنتخابات".
وطنــي  مجلــس  عقــد  رضورة  عــى  شــحادة  وشــدد 

مســار  لشــق  الطريــق  وفتــح  الجميــع،  مــن  توحيــدي 
والرشاكــة  الوحــدة  أســاس  عــى  جديــد  ســيايس 
االحتــال  ضــد  النضــال  وتصعيــد  الوطنيــة، 
اإلجراميــة  الوحشــية  والسياســات  واالســتيطان 

الفاشية اإلرسائيلية.
للجبهــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  قــال  جانبــه  مــن 
الدميقراطيــة لتحريــر فلســطن قيــس عبــد الكريــم: 
التوجــه، ومل نتشــاور مــع  بهــذا  "إنــه مل يبلغنــا أحــد 
أحــد، وبرأينــا أنــه مــن الــرضوري واملهــم أن يتــم عقــد 

هذه الجولة يف موعدها".
وأضــاف عبــد الكريــم لوكالــة "صفــا" املحليــة: "هــذه 
والراجــع  شــاملة،  مهمــة  قضايــا  ســتتناول  الجولــة 
عنهــا ميكــن أن يضــع عامة اســتفهام حول مصداقية 

الحوار الوطني".
وتابــع: "لذلــك نحــن مــع عقــد الجولــة يف موعدهــا 
املحــدد يف مــارس الجــاري، كــام أنهــا ال تتنــاول فقط 
قضايــا  كل  بــل  الوطنــي،  املجلــس  انتخابــات  ملــف 

الحوار مبا فيها الوطني".
"ليــس  أنــه  الفلســطيني  الشــعب  حــزب  أكــد  بــدوره 

جزًءا من املشاورات التي تحدث عنها مجدالين".
وقــال األمــن العــام لحــزب الشــعب بســام الصالحي: 
"نحــن لســنا جــزًءا مــن املشــاورات املتحــدث عنهــا، 
ونفضــل أن يلتــزم الجميــع مبــا تــم االتفــاق عليــه يف 

لقاء القاهرة األول".
أنــه "كلــام كان  لـ"صفــا  وعــد الصالحــي يف حديــث 
هناك التزام، زاد الثقة بن الجميع، ويزيد من فرص 

نجاح االنتخابات".
الترشيعيــة  االنتخابــات  مواعيــد  أن  إىل  وأشــار 
"ومــع  مســبًقا،  ومعروفــة  محــددة  كانــت  والرئاســية 
ال  لذلــك  الثانيــة،  الجولــة  موعــد  تحديــد  تــم  ذلــك 

عاقة ملوعد املجلس الوطني بتأجيلها".

)أرشيف( جانب من حوارات القاهرة 
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لشعبنا يجب الحفاظ عليه وعىل استمراره 
وفق القانون.

وخطــوات  مراحــل  كل  متابعــة  أن  وأوضــح 
النــر  مرحلــة  ــا  وحاليًّ االنتخابيــة،  العمليــة 
واالعــراض، يحافــظ عــىل شــفافية العمليــة 
االنتخابيــة، ومينــع أي محاولــة غــر قانونيــة 

للتأثر عليها.
وأعلنــت لجنــة االنتخابيــات املركزيــة أمس، 
إطالق مرحلة النر واالعراض عىل سجل 
تنتهــي  أيــام   3 وملــدة  االبتــدايئ  الناخبــن 
للمــدد  وفًقــا  وذلــك  األربعــاء،  غــد  مســاء 
القانونيــة املعلنــة لالنتخابــات الفلســطينية 

.2021

عــىل  يعــرض  أن  مواطــن  ألي  وميكــن 
قضايــا  محكمــة  إىل  ــه  بالتوجُّ اللجنــة  قــرار 

ا. االنتخابات والتي يكون قرارها نهائيًّ
املرحلــة  هــذه  أهميــة  إن  اللجنــة:  وقالــت 
تتمثل يف أنها تتيح املجال أمام املواطنن 
للتأكــد مــن صحة ســجل الناخبن والبيانات 
تســجيل  عــىل  االعــراض  أو  فيــه،  الــواردة 
ناخبــن  ســجل  نهايتهــا  يف  لينتــج  آخريــن، 
نهــايئ محــدث ودقيــق وشــامل ُتجــرى عــىل 
2021؛  الفلســطينية  االنتخابــات  أساســه 

يها التريعية والرئاسية. بِشقَّ
التــزام  رضورة  االنتخابــات  لجنــة  وأكــدت 
املواطنن الذين يتوجهون إىل مراكز النر 

وأوضحت اللجنة يف بيان صحفي أن مراكز 
 1090 عددهــا  البالــغ  واالعــراض  النــر 
مركًزا هي نفســها التي ســُتجرى فيها عملية 
االقــراع، ســتفتح أبوابهــا خالل األيام الثالثة 

من الثامنة صباًحا ولغاية الثالثة مساء.
املواطنــون  املراكــز  تلــك  يف  وُيســُتقبل 
بياناتهــم  مــن  التأكــد  يف  الراغبــون 
تســجيل  عــىل  االعــراض  أو  وتصحيحهــا، 
آخريــن يف ســجل الناخبــن ممــن ليــس لهــم 
أ  حق االنتخاب، من خالل مناذج خاصة ُتعبَّ
النــر واالعــراض أو يف مكتــب  يف مركــز 
فيهــا  اللجنــة  وتقــرر  االنتخابيــة  املنطقــة 

برسعة.

واالعراض الربوتوكوَل واإلجراءات الصحية 
امُلقــرَّة ملنــع انتشــار فــروس كورونــا، والتــي 
ــب االكتظاظ والتباعــد، وارتداء  تشــمل تجنُّ

الكاممات والقفازات الواقية.
أنــه ميكــن ألي مواطــن  اللجنــة إىل  ولفتــت 
إمــا  منهــا،  والتأكــد  بياناتــه  عــىل  االطــالع 
واالعــراض  النــر  مركــز  إىل  ــه  بالتوجُّ
اللجنــة  موقــع  عــرْب  وإمــا  فيــه،  ل  املســجِّ
 www.elections.ps اإللكــروين 
باالتصــال  االســتعالم  خدمــة  عــرْب  وإمــا 
املجــاين  الرقــم  عــىل  أو   )*#600( عــىل 

.)1800300400(

ــت اللجنــة األســبوع املــايض تدريــب  وأمتَّ

يعملــون  وموظفــة  موظــف   1400 قرابــة 
النــر  إجــراءات  عــىل  املرحلــة  هــذه  يف 
ســجل  نــر  تشــمل  والتــي  واالعــراض، 
الناخبن واستقبال االعراضات والشكاوى 

والتبليغ، إىل جانب آليات البتِّ فيها.
يحــق  الذيــن  عــدد  أن  إىل  اللجنــة  وأشــارت 
االبتــدايئ  الناخبــن  لســجل  وفًقــا  االقــراع 
وهــم  ومواطنــة،  مواطــن  مليــون   2.54 بلــغ 
لوا لالنتخابات، وذلك نتيجة  أقــل ممــن ســجَّ
املتوفــن  أســامء  وإزالــة  البيانــات  تنقيــح 
ومــن لــن يبلغــوا 18 عاًمــا يف يــوم االقــراع، 
متوقعًة انخفاًضا طفيًفا عىل هذا الرقم يف 

نهاية مرحلة النر واالعراض.

رام الله/غزة – طالل النبيه:
التــي  االنتخابيــة  الحالــة  ظــل  يف 
تعيشــها األرايض الفلســطينية، طفت 
االجتامعــي  التواصــل  منصــات  عــىل 
انتخابيــة شــبابية، تضــم نشــطاء  قوائــم 
لسياســات  ومعارضــن  وحقوقيــن، 
السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية.

اليــن"،  أون  "فلســطن  متابعــة  ووفــق 
ــا  إعالميًّ انطلقــت  التــي  القامئــة  فــإن 
جســم  وجــود  دون  "وعــد"  باســم 
وعــد"  "حــراك  عــن  منبثقــة  ميــداين، 
الفلســطيني  الــوزراء  لرئيــس  التابــع 
بأنهــا  ليتضــح  فيــاض،  ســالم  األســبق 
قامئــة انتخابيــة "مزورة" حملت أســامء 
شــخصيات وطنية فلسطينية من قطاع 
غــزة والضفــة الغربيــة نفــت مشــاركتها 

يف الالئحة االنتخابية املذكورة.
القامئــة  بــأن  املعطيــات  وتظهــر 
تزويــر  عمليــة  بعــد  جــاءت  األخــرة 
ســكن  أماكــن  بتغيــر  متثلــت  ســابقة 
الضفــة،  يف  املواطنــن  مــن  املئــات 
خاصــة مدينــة الخليــل، وكان أكرثهــم 
املؤثــرة  الشــبابية  الشــخصيات  مــن 
سياســات  مواجهــة  يف  والناشــطة 

السلطة الفلسطينية.
ومــن بــن هــذه الشــخصيات، الناشــط 
يف الحــراك العاميل والنقايب الرافض 
للفســاد صهيــب زاهــدة، والــذي أكــد 
يعمــل  قامئــة  ألي  انضاممــه  عــدم 
الســلطة  ممثــي  مــن  غــره  أو  فيــاض 

الفلسطينية عىل تشكيلها.
لـ"فلســطن  حديثــه  يف  زاهــدة  وأكــد 

يعيشــها  التــي  املشــكلة  مــن  جــزًءا 
املجتمع الفلسطيني".

مــؤرش  يجــري  "مــا  بالقــول:  وأردف 
للنشــطاء  واســتهداف مســتمر  لرضبــة 
أمــن  أجهــزة  أن  ونتوقــع  الشــباب، 
عــىل  تعمــل  ومخابراتهــا،  الســلطة 

ذلك".
عليهــا  فيــاض  شــخصية  أن  ورأى 
الكثــر مــن املالحظــات ودارت حولهــا 
الكثر من التســاؤالت بشــأن سياســاته 
االقتصاديــة، "فهــو مــن جعــل الشــعب 
وعــزز  للبنــوك  طعاًمــا  الفلســطيني 
مشــددًا  عليــه"،  املــال  رأس  ســطوة 

عىل أهمية عدم القبول بسياساته.
الفلســطينية  الســلطة  رئيــس  وأصــدر 
15 يناير/كانــون  محمــود عبــاس، يف 

برفقــة  يعمــل  أنــه  اليــن"،  أون 
شــخصيات أخــرى عــىل تجهيــز قامئــة 
حقــوق  عــن  تدافــع  حقوقيــة  شــبابية 
الفلسطينين، وبعيدة عن السياسات 

التي تتبعها السلطة.
وحول ما يتعرض له وغره من النشطاء 
أكــد  تشــويه،  حمــالت  مــن  الشــباب 
زاهــدة أن هــذه "الرضبــات املمنهجــة" 
لــن تنــال مــن عزميتهــم ولــن تثنيهم عن 

االستمرار برفض سياسات الفساد.
وأضــاف: "يف عــام 2012 عندمــا كان 
خرجنــا  للــوزراء،  رئيًســا  فيــاض  ســالم 
لسياســاته  رافــض  شــبايب  حــراك  يف 
املاليــة، وحرقنــا صــوره برفقــة الشــباب 
مــن  وغرهــم  عمــرو  ومحمــد  عيــى 
الشــباب، وال زلنــا  نعتــرب ســالم فيــاض 

ا  رئاســيًّ مرســوًما   ،2021 الثــاين 
االنتخابــات  إجــراء  مواعيــد  فيــه  حــدد 
واملجلــس  والرئاســية  التريعيــة 
الوطنــي )برملــان منظمة التحرير( عىل 
ثــالث مراحــل لتكــون املــرة األوىل منذ 
15 عاًمــا التــي تنظــم فيهــا مثــل هــذه 

االنتخابات.
ومن املقرر أن تعقد يوم 22 مايو/أيار 
2021 إلجــراء االنتخابــات التريعية، 

 2021 يوليو/متــوز   31 ويــوم 
الرئاســية، عــىل أن تعتــرب  لالنتخابــات 
التريعــي  املجلــس  انتخابــات  نتائــج 
املرحلــة األوىل يف تشــكيل املجلــس 
يتــم  أن  وعــىل  الفلســطيني،  الوطنــي 
اســتكامل انتخابــات املجلــس الوطني 

يف 31 أغسطس/آب 2021م.

غزة/ طالل النبيه:
وزارة  باســم  الرســمي  املتحــدث  أكــد 
الداخليــة واألمــن الوطني، عمل الوزارة 
الفلســطينية،  الرطــة  بجهــاز  ممثلــة 
التجهيــز  تطــورات  متابعــة  عــىل 
لالنتخابــات الفلســطينية مبــا يف ذلــك 

تأمن العملية االنتخابية.
وزارة  "تعمــل  البــزم:  إيــاد  وقــال 
تطــورات  ســر  متابعــة  عــىل  الداخليــة 
االنتخابات الفلسطينية وتهيئة األجواء 
الفلســطيني  للحــدث  الفلســطينية 

املهم".
أون  لـ"فلســطن  ترصيــح  يف  وشــدد 

اليــن"، عــىل أن "الــوازرة تقــوم مبتابعــة 
تأمــن ســر العمليــة االنتخابيــة وصــواًل 

إىل شهر مايو القادم".
االنتخــايب،  العمــل  حريــة  وبشــأن 
لحريــة  بيئــة  غــزة  يف  "تتوفــر  قــال: 
لجميــع  الســيايس  والعمــل  الــرأي 

التنظيامت".
وأجهزتهــا  الداخليــة  "وزارة  وأضــاف: 
األمنيــة تربطهــا عالقــة وطيــدة مــع كل 

الفصائل الفلسطينية يف قطاع غزة".
وجــدد البــزم التأكيــد عــىل عــدم وجــود 
األجهــزة  لــدى  ســيايس  معتقــل  أي 
األمنيــة بغــزة، نافيــًا ما تحــدث به رئيس 

اشــتية،  اللــه محمــد  رام  الحكومــة يف 
يف  سياســيًا  معتقــاًل   80 بوجــود 

القطاع.
يف  لدينــا  "ليــس  القــول:  إىل  وذهــب 
غــزة أي معتقــل عــىل خلفيــة سياســية، 
جميــع املعتقلــن لدينا أدينــوا بقضايا 
ارتبطــوا  ممــن  وهــم  أمنيــة،  جنائيــة 
مــن  غــزة  قطــاع  بأمــن  مخلــة  بأعــامل 
املقاومــة  بأمــن  باملســاس  أو  جانــب، 

الفلسطينية".
لــدى  املعتقلــن  مــن  عــدًدا  أن  وذكــر 
املقاومــة  عرضــوا  بغــزة،  الــوزارة 
الفلسطينية للخطر "بتقديم معلومات 

وتقاريــر متعلقــة مبقدراتهــا أو أنفاقهــا، 
أو رصدوا مقاومن ورفع تقارير بهم".

وشدد عىل أن من يقوم بهذه األعامل، 
بأنــه  اإلطــالق  عــىل  تســميته  ميكــن  ال 
هــذه  "فتقديــم  ســيايس،  معتقــل 
املعلومــات ليســت حرية شــخصية وال 
يف إطار التعبر عن الرأي بقدر ما هي 
معلومــات أمنيــة خطــرة، متــس باألمــن 

واملقاومة الفلسطينية".
وأكد البزم أن وزارة الداخلية وأجهزتها 
األمنيــة، ال ميكــن أن تقبــل بــأي عمليــة 
قطــاع  يف  واالســتقرار  باألمــن  متــس 
غــزة أو متــس باملقاومــة الفلســطينية، 

"سياســتنا ثابتــة يف هــذا املجال وهي 
الحفــاظ عــىل حالــة األمــن واالســتقرار 
يف القطــاع وحاميــة الجبهــة الداخليــة 

وحامية ظهر املقاومة الفلسطينية".
 45 الداخليــة  إطــالق  أن  إىل  ولفــت 
الجنائيــن  املعتقلــن  مــن  مواطًنــا 
"جــاء يف إطــار تهيئــة األجــواء الداخلية 
بدراســة  قمنــا  وقــدم  للذرائــع،  وســحبًا 
هــذه ملفــات هــؤالء املعتقلــن وإنهــاء 
يف  عنهــم،  اإلفــراج  قبــل  ملفاتهــم 
الوصــول  أجــل  مــن  النيــة  حســن  بــادرة 
إىل االنتخابــات العامــة يف شــهر مايــو 

القادم".

انقسام ثاليث
د وحدة "فتح"  يهدِّ

يف االنتخابات القادمة
رام الله/ وكاالت:

أن  منــذ  الســطح،  عــىل  تطفــو  الداخليــة  الفتحاويــة  الخالفــات  بــدأت 
ا بتحديــد موعــد  أصــدر رئيــس الســلطة محمــود عبــاس، مرســوًما رئاســيًّ
عنــوان  تحــت  أمرييك-أورويب-عــريب  طلــب  جــّراء  مــن  لالنتخابــات، 

تجديد »الرعيات« وترتيب اإلقليم.
وهــو األمــر الــذي عــده مراقبــون ينــذر بانقســامات داخــل الحركــة التــي 
قد تخوض االنتخابات بثالث قوائم: األوىل تابعة لـ»اللجنة املركزية« 
وتدعم عباس، والثانية يدعمها األسر مروان الربغويث وفئة الشباب، 
والثالثــة لتيــار القيــادي املفصــول محمــد دحــالن )اإلصالحــي( ســتبقى 

ُتحسب عىل »فتح« حتى لو رفضتها األخرة.
نفســه  ترشــيح  الربغــويث  نيــة  إىل  »الفتحاويــة«  التوّقعــات  وتشــر 
التــي  التريعــي  املجلــس  انتخابــات  يف  قامئــة  وتشــكيل  للرئاســة، 

تسبقها، وهو »كابوس« يؤرِّق قيادات الصف األول يف »فتح«. 
لكــن نجــل مــروان، قســام الربغــويث، قــال إن والــده »ليــس لديــه حتــى 
اآلن موقــف رســمي حيــال األمــر... اليوم الثالثــاء موعد زيارة املحامي 

للربغويث وسينقل عنه موقفه«.
وأشار إىل أن »كّل ما يشاع يف الصحافة ليس رسمًيا«. 

مع ذلك، تقول مصادر مّطلعة يف الحركة، فّضلت عدم ذكر اســمها: 
ا«، ولذلــك ســيلتقي خــالل أيــام أمــن رّس  إن املوضــوع »حّســاس جــدًّ
الســجن  يف  بالربغــويث  الرجــوب  جربيــل  لفتــح«،  املركزيــة  »اللجنــة 
ليثنيــه عــن الرّشــح ضــّد عبــاس، وملحاولــة إرضائــه بوضعــه عــىل رأس 

قامئة »فتح« يف املجلس التريعي. 
الســلطة  ســلوك  مــن  ا  جــدًّ غاضــب  »الربغــويث  املصــادر:  تضيــف 
حيــال قضيتــه، ويشــعر بأنــه ُتــرك وحيــًدا وخاصــًة يف إرضاب الكرامــة 
الــذي أعلنــه قبــل ســنوات«، لكــن »ُيســتبعد أن يخــرج عن إطــار الحركة 
ســيها«. وقبــل أيــام، توّعــد القياديــان يف »فتــح«، عــزام  ألنــه مــن مؤسِّ
ــا مــن أعضائهــا الذيــن  األحمــد وجــامل نــزال، بــأن الحركــة ستحاســب أيًّ
قد يحاربونها برّشــحهم مســتقّلن »حســاًبا عســًرا«، لكن األحمد زاد 
عــىل ذلــك بالقــول إن »الربغــويث منقطــع عــن السياســة وأمــى عمــره 

يف السجون، وال يستطيع تلبية أمنيات شعبنا!«.

الخليل-غزة/ يحيى اليعقويب:
املجلــس  يف  النائــب  رجــح 
أن  الرجــوب  نايــف  التريعــي 
تأجيــل  لخيــار  فتــح  حركــة  تلجــأ 
مل  إن  برمتهــا،  االنتخابيــة  العمليــة 
ظــل  يف  الداخــي  وضعهــا  ترتــب 
انقسام أقطاب قياداتها نحو قوائم 
التريعيــة  االنتخابــات  يف  عــدة 

القادمة.
وأشــار الرجــوب يف حديــث خــاص 
أن  إىل  "فلســطن"  صحيفــة  مــع 
الســيناريو  ذات  اســتخدمت  فتــح 
االنتخابــات  يف  ســهولة  بــكل 
عندمــا   ،2017 عــام  البلديــة 
أرجــأت عقــد االنتخابــات مــن شــهر 
أيــار/  األول، إىل  أكتوبــر/ تريــن 
مــن  الرغــم  عــىل  2018م،  مايــو 
صدور مراســيم وإجراءات ترتيبات 
األحــزاب  قوائــم  ونــر  عقدهــا 
حينهــا ثــم عقــدت يف الضفــة دون 

غزة".

لهــا  فتــح  حركــة  "إن  وأضــاف: 
دون  التأجيــل  قضيــة  يف  أســبقية 
سبب ومربر مقنع"، مشًرا لوجود 
بوجــود  يتمثــل  فتحــاوي  انقســام 
قامئــة فتــح املركزية، وقامئــة التيار 
محمــد  يتزعمهــا  التــي  اإلصالحــي 
دحــالن، وقــد يكــون لألســر مــروان 
الربغــويث قامئــة منفــردة وللقيــادي 
أخــرى،  قامئــة  القــدوة  نــارص  بفتــح 
الثــالث  القوائــم  هــذه  تتحالــف  أو 
مًعــا، فيصبحون "مزعجن" لقيادة 
ســتضطر  التــي  فتــح"  "مركزيــة 

لتأجيل االنتخابات.
واقع لم يتغير

الحريــات  مرســوم  تطبيــق  وحــول 
الســلطة  رئيــس  أصــدره  الــذي 
عدمــه  مــن  عبــاس  محمــود 
واقــع  أن  الرجــوب  أكــد  بالضفــة، 
الحريــات بالضفــة مل يتغــر شــيًئا، 
موضــوع  توقــف  مــن  الرغــم  فعــىل 
فــإن  أســبوع،  منــذ  االســتدعاءات 

لشدة التعذيب.
وقــدر الرجــوب عــدد الذيــن قــررت 
ولكــن  عنهــم  اإلفــراج  املحاكــم 
نحــو  تعتقلهــم  زالــت  مــا  الســلطة 
كإثــارة  ملفقــة  بـ"تهــم  مواطًنــا   50

مــن  وغرهــا  الطائفيــة  النعــرات 

مشــاورات  عــن  مجــدالين  أحمــد 
مــن  الثانيــة  الجولــة  لتأجيــل 
الفلســطينية  الفصائــل  حــوارات 
القاهــرة،  املرصيــة  العاصمــة  يف 
واملقــرر عقدهــا يف شــهر مــارس/ 
إن "املرحلــة  قائــاًل:  الجــاري،  آذار 
الحالية حساســة ونحن عىل أبواب 
فتح باب الرشيح وال يحتمل األمر 
أمــر  وهــذا  الثانيــة،  الجولــة  تأجيــل 
سيكون له انعكاسات عىل الوضع 

الفلسطيني برمته".
تدخل إسرائيلي

وتطــرق الرجــوب إىل دور االحتالل 
يف التدخــل باالنتخابــات، كاشــًفا 
مــن  ــا  إرسائيليًّ تحذيــًرا  تلقــى  أنــه 
املشــاركة يف العمليــة االنتخابيــة، 
وقال: "ســمحوا يل فقط بالذهاب 
وهــذا  االقــراع،  يــوم  للتصويــت 
أن  يســتطيع  االحتــالل  أن  يدلــل 
يعبث ويضع بصمته يف صناديق 

االقراع".

املعتقلن السياسين ما زالوا يف 
سجون السلطة ومل ُيفرج عنهم.

إطــالق  أن  عــىل  الرجــوب  وشــدد 
الحريــات ال يتوقــف عــىل االعتقــال 
حقــوق  فهنــاك  الســيايس، 
ســجون  يف  وأرسى  مواطنــن 
قطعــت  ومحرريــن،  االحتــالل 
املاليــة يف  الســلطة مخصصاتهــم 
أوقــات ســابقة، فضــاًل عن اســتمرار 
مؤكــًدا  اإلخباريــة،  املواقــع  حظــر 
للمرســوم  أثــر  أي  وجــود  عــدم 

الرئايس عىل أرض الواقع.
وأشــار لوجــود عــرات املعتقلــن 
الســلطة  ســجون  يف  السياســين 
بالضفــة الغربيــة، منهم 20 معتقاًل 
أريحــا  بســجن  يقبعــون  ا  سياســيًّ
منــذ مــدة طويلــة، وكذلك عرات 
جامعــة  مــن  الجامعيــن  الطلبــة 
ســجن  مــن  ُنِقلــوا  الذيــن  النجــاح 
الــذي  أريحــا،  ســجن  إىل  "جنيــد" 
بـ"املســلخ"  دخلــه  مــن  كل  يصفــه 

تــم  تحــواًل وتغيــًرا يعيشــه، طاملــا 
الحريــات،  إطــالق  عــىل  التوافــق 
والــذي مبوجبــه كان يجــب إطــالق 
رساح معتقلن سياسين وترجمته 

وإال أصبح فارغ املضمون.
ويعتقــد أن الســلطة مــا زالت تضع 
عراقيل وعقبات أمام إجراء عملية 
وهــذا  وشــفافة،  نزيهــة  انتخابــات 
مرســوم  تطبيــق  عــدم  مــن  واضــح 
إطــالق الحريــات العامــة، مــا يــؤرش 
التــزام  يف  الســلطة  مامطلــة  إىل 
االتفاقيــات املربمــة إن كان الوضع 
بهــدف  لهــا  بالنســبة  مشــجع  غــر 
إلغــاء االنتخابــات، وهــذا الخيار لن 
تتــواىن فتــح باللجــوء إليــه إن كانت 
احتامليــة  عــىل  تــؤرش  حســاباتهم 
لــو  حتــى  االنتخابــات  خســارتهم 
صدر مرســوم رئايس وحدث عليه 

توافق وطني.
وعلــق عــىل ما كشــفه األمن العام 
الوزيــر  الشــعبي  النضــال  لجبهــة 

يحاكمــون  التــي  العامــة  العناويــن 
ســبب  أن  مــن  الرغــم  عــىل  عليهــا 

اعتقالهم سيايس".
وأكد رضورة أن يكون هناك حسن 
الغربيــة، وأن يشــعر  بالضفــة  نوايــا 
هنــاك  أن  الفلســطيني  املواطــن 

وعدَّ أن تدخل االحتالل "الســافر" 
يف االنتخابــات واعتقــال قرابــة 30 
ــا مــن حركــة حامس ينشــطون  قياديًّ
دليــل  االنتخابــات،  موضــوع  يف 
تكــرار  يريــد  ال  االحتــالل  أن  عــىل 
"خطيئــة" -وفــق اعتقــاد االحتالل- 
باالنتخابــات  حــامس  فــوز 
وعليــه   ،2006 عــام  التريعيــة 
إلغــاء  يف  ليــس  التدخــل  يريــد 
فــوز  مبنــع  وإمنــا  االنتخابــات 

حامس.
فــوز  يخــى  االحتــالل  إن  وقــال: 
أناًســا  أي شــخص يرفضــه، ويريــد 
مطبعــن "ومطبلن" له، يف وقت 
هــذه  الضفــاوي  الشــارع  يرفــض 
األمنــي  التنســيق  يف  السياســة 
والتعــاون مــع االحتــالل، ال ميلــك 
مــن  كل  مالحقــة  إال  االحتــالل 
الوضــع  تغيــر  لعــدم  يرفضونــه، 
إحيــاء  وعــدم  الضفــة  يف  القائــم 

جذوة املقاومة من جديد.

إطالق مرحلة النشر واالعتراض لالنتخابات الفلسطينية 2021
قيادي بحامس يدعو املواطنني إىل تدقيق ومراجعة بياناتهم يف السجل االنتخايب

رام الله/ فلسطن:
دعــا القيــادي يف حركــة املقاومة اإلســالمية 
املواطنــن  ناصيــف  رأفــت  األســر  حــامس 
إىل تدقيــق ومراجعــة بياناتهــم يف الســجل 
االنتخابــات  لجنــة  رشعــت  إذ  االنتخــايب، 
املركزية أمس يف مرحلة النر واالعراض 

يف مراكزها املنترة يف الضفة وغزة.
صحفــي   ترصيــح  يف  ناصيــف  وحــثَّ 
املواطنــن عــىل فحــص بياناتهــم ومراجعــة 
أو  خطــأ  أي  وتصحيــح  االنتخــايب،  الســجل 
االعــراض عــىل تســجيل آخريــن يف ســجل 

الناخبن ممن ليس لهم حق االنتخاب.
االنتخابــات حــق طبيعــي  أن  ناصيــف  وأكــد 

"واقع الحريات بالضفة لم يتغير شيًئا وعشرات المعتقلين السياسيين ما زالوا في سجون السلطة"
الرجوب لـ"فلسطني": فتح ستلجأ إىل تأجيل العملية االنتخابية وتكرار سيناريو االنتخابات "البلدية"

اتهامـات لـ"أجهـزة السلطـة" بتزوير قوائــم انتخــابيــة شبـابيــة

البزم لـ"فلسطني": نتابع تطورات االنتخابات لتأمني العملية االنتخابية بغزة

النائب نايف الرجوب

السلطة تضع عراقيل أمام إجراء انتخابات 
نزيهة بعدم تطبيق مرسوم الحريات

ا مــن االحتــالل اعتقــل نحــو 30 قيــاديًّ
 حماس لمنع فوزها في االنتخابات
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

عــى  يطــوف  الــذي  والســؤال  حائــرون،  فلســطني  يف  النــاس 
ســتتواصل  هــل  ال؟  أو  االنتخابــات  ســتجرى  هــل  مجالســهم: 
ِفق يف حوارات القاهرة؟ أو ســتتوقف؟  العمليــة االنتخابيــة كــا اتُّ
وهــل ستســر األمــور بسالســة دون اعرتاضــات ومطبــات قد تظهر 
يف لقــاءات القاهــرة التــي ســتقعد يف نهايــة شــهر مارس، لتناقش 
ل خشية  انتخابات الرئاسة، وتشكيل املجلس الوطني؟ أو سُتؤجَّ
انعــكاس فشــلها عــى انتخابــات املجلس الترشيعــي؟ وماذا بعد 
تأجيل لقاءات القاهرة إىل ما بعد ظهور نتائج انتخابات املجلس 
الترشيعــي؟ ومــن يضمــن نجــاح اللقــاءات بعد ذلــك؟ ومن يضمن 
تواصــل العمليــة االنتخابيــة للرئاســة واملجلــس الوطنــي؟ وكيــف 

ستسر األمور بعد ظهور نتائج االنتخابات؟
يف  الفلســطيني  املجتمــع  داخــل  حضــوًرا  األكــر  األســئلة  تلــك 
قطــاع غــزة، ومــن النــاس املتفائــل بحــذر، ومنهــم املتشــائم، أمــا 
املتفائــل فإنــه يتمنــى أن تســر األمــور عــى مــا يــرام، وأن تشــكل 
حركتــي  ســيا  وال  التنظيــات،  معظــم  تضــم  مشــرتكة  قامئــة 
فتــح وحــاس، تفادًيــا لــراع مــا بعــد االنتخابــات، أمــا املتشــائم 
فيقــي بــأن حركــة فتــح لــن تقبــل املســاواة يف عــدد املقاعــد مــع 
حــاس  وســتحرص حركــة  باألغلبيــة،  وســتطالب  حــاس،  حركــة 
عــى إرشاك التنظيــات املقاومــة يف غــزة -التــي مل تشــارك يف 
حــوارات القاهــرة- ضمــن القامئــة املشــرتكة، وســرتفض حركة فتح 
ذلــك، وتــر عــى إرشاك التنظيــات املتحالفــة معهــا، وبعــض 

الشخصيات املستقلة، لرتفض حاس ذلك.
وحــاس  فتــح  حركتــي  أن  وافرتضنــا  ســبق،  مــا  تجاوزنــا  وإذا 
عنــارص  التــزام  يضمــن  فمــن  مشــرتكة،  قامئــة  عــى  توافقتــا  قــد 
التنظيمــني الكبريــن تعليــات القيــادة؟ ومل ال يعتمــد كل تنظيم 
عــى دعــم شــخصيات مســتقلة يف الخفــاء، أو قوائــم تؤيــد هــذا 
التنظيــم أو ذاك خلســة، وفــق مبــدأ الرشكــة تركــة؟ فتخــرج القامئة 
املشــرتكة مهزومــة أمــام عدم التــزام عنارص التنظيمني من ناحية، 
وأمــام تعاظــم قــوة القوائــم البديلــة داخــل حركــة فتــح مــن ناحيــة 
أخرى، مثل قامئة سالم فياض ونبيل عمرو، وقامئة نارص القدوة 
الربغــويث، وقامئــة دحــالن، وقوائــم كل مــن يســعى ليأخــذ نصيبــه 
من تركة حركة فتح اللجنة املركزية، أو من القامئة املشرتكة غر 

املتجانسة، إن تم التوافق عى تشكيلها.
املشــهد االنتخــايب الفلســطيني يعيــش حالــة مــن الضبابيــة بــني 
اســتمرار العمليــة االنتخابيــة أم توقفهــا، أو تأجيلهــا، أو اقتصارهــا 
عــى الضفــة الغربيــة دون غــزة، كل ذلــك عــى الرغــم مــن صــدور 
مل  والتــي  االنتخابــات،  محكمــة  بتشــكيل  الرئــايس  املرســوم 

بإجــراء  اليقــني  محطــة  عــى  الفلســطيني  الشــارع  تضــع 
االنتخابــات، وال ســيا أن أطراًفــا إقليميــة لهــا حضورهــا، 

إعالن طرح مناقصة
بتمويل من قطر الخرية – دولة قطر، وبالتعاون مع سلطة املياه الفلسطينية  ومصلحة مياه بلديات الساحل ،  تعلن 
قطــر الخرية-مكتــب قطــاع غــزة عــن طــرح مناقصــة تأهيل وصيانة 5 محطــات صرف صحي في قطاع غزة  
ضمن مرشوع صيانة وتأهيل محطة ضخ مياه الرف الصحي -حملة غزة تستحق الحياة- رقم 156805، حسب الجدول التايل:

فعى رشكات املقاوالت املؤهلة واملصنفة لدى اتحاد املقاولني الفلسطينيني ولجنة التصنيف الوطنية )كهروميكانيك درجة ثانية( 
كحد أدىن التوجه للحصول عى نسخة من وثائق املناقصة ابتداًء من يوم األربعاء، املوافق  03/03/ 2021، وفق الرشوط التالية:

1. يجــب عــى الــرشكات املشــاركة أن تكــون مســجلة لــدى جهــات االختصــاص ومســجلة رســمًيا لــدى دوائــر الرضيبــة، 

ويجب عليها إرفاق شهادات التسجيل والرتخيص والتصنيف، وصورة عن آخر خلو طرف رضيبي.
2. يجب عى الرشكات املشاركة أن تكون مختصة يف املجال ولديها خربة سابقة يف مشاريع  مشابهة وبنفس حجم املرشوع عى األقل.

3. مثن نسخة املناقصة غر مسرتدة.

4. األسعار سارية ملدة ال تقل عن )120( يوًما من آخر موعد لتسليم املناقصة.

5. األســعار بالــدوالر األمريــي شــاملة لرضيبــة القيمــة املضافــة ويجــب تقديــم فواتــر رضيبيــة باإلضافــة إىل تقديــم 

)شهادة عدم خصم من املنبع( من رضيبة الدخل.
6. يجــب إرفــاق كفالــة دخــول مناقصــة بقيمــة 10,000 دوالر أمريــي ســارية املفعــول ملــدة 120 يوًما من تاريخ تســليم املناقصة 

قة من بنك معرتف به من سلطة النقد الفلسطينية باسم/ قطر الخرية،  وتكون عى شكل شيك بني أو كفالة بنكية فقط مصدَّ
ويكون مكتوًبا بها اسم املناقصة كاماًل ورقمها ولن ُيقبل العطاء خالًفا لذلك ولن ُتقبل املبالغ النقدية أو الشيكات الشخصية.  

7. ســتكون زيــارة املوقــع  يــوم األحــد، املوافــق 2021/03/14م، الســاعة 9:00 صباًحــا، ومــن ثــم ســيتم عقــد اجتــاع 

متهيدي يف مقر قطر الخرية لإلجابة عى استفسارات املشاركني حسب املواعيد املوضحة يف الجدول أعاله.                                                              
8. قطــر الخريــة غــر ملزمــة بقبــول أقــل األســعار، كــا يحق لها قبول أو رفــض أي مناقصة أو إلغاؤها، أو إلغاء املناقصة 

كاملة دون إبداء األسباب.
9. تسليم العطاءات ي مقر قطر الخرية، ولن ينظر يف العروض املقدمة بعد املوعد النهايئ للتسليم املوضح أعاله.

10. تسليم العطاءات عى شكل مظروفني: أحدها فني، واآلخر مايل، وسرد ضمن وثائق املناقصة محتويات كل مظروف بالتفصيل.

11. سيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمني يف املوعد النهايئ للتسليم، وذلك يف نفس املكان.

12. رسوم اإلعالن يف الصحف عى من ترسو عليه املناقصة.

13. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة قطر الخرية -الشــئون املســاندة خالل ســاعات الدوام الرســمي أو االتصال 

عى هاتف )2847338(.
العنوان: )قطر الخرية – غزة -الرمال تقاطع شارع الثورة مع شارع الرموك، عار حرز -الطابق الثالث(،

أوقات استقبال الرشكات: من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 3:00 مساًء.

هل سُتجرى االنتخابات 
أو ال انتخابات؟
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غزة/ جال غيث:
عائلــة  الشــديد  القلــق  مــن  حالــة  تســود 
األســر أحمــد عبيــد بعــد إصابتــه مبــرض 
االحتــالل  ســجون  داخــل  الرسطــان 

اإلرسائييل.
حــي  تقطــن  التــي  العائلــة  تســتطيع  فــال 
كتــاَن  غــزة  مدينــة  رشقــي  الشــجاعية 
يهــدد  الــذي  املــوت  خطــر  مــن  خوفهــا 
الــذي  عاًمــا(   26 )أحمــد  األســر  نجلهــا 

أُعلنت مؤخًرا إصابته برسطان األمعاء.
عبيــد  أحمــد  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
خــالل مشــاركته يف مســرة ســلمية قــرب 
الســياج الفاصــل رشقــي مدينــة غــزة، يف 

28 سبتمرب/أيلول 2017.

عملية جراحية
وقــال مجــدي عبيــد والــد األســر أحمــد: 
عمليــة  إجــراء  إىل  بحاجــة  نجلــه  إن 
جراحية عاجلة ورسيعة الســتئصال الورم 

الرسطاين.

وأكد عبيد أن الخطر يتهدد نجله بسبب 
متارســها  التــي  الطبــي  اإلهــال  سياســة 
إدارة السجون بحقه وعدم تقديم الرعاية 

أو األدوية املناسبة له. 
نظمتهــا  وقفــة  يف  كلمتــه  خــالل  وذكــر 
جمعيــة واعــد لألرسى واملحرريــن وعائلة 
اللجنــة  مقــر  أمــام  عبيــد،  أحمــد  األســر 
الدوليــة للصليــب األحمر بغزة، أمس، أنه 
حــني  اعتقلــت قــوات االحتــالل نجَلــه يف 
سبتمرب 2017، كان يعاين إصابًة تعرَّض 
لهــا خــالل العــدوان عــى غــزة صيــف عــام 
بــآالم يف جســده  لــه  مــا تســببت   2014

وتشنجات وحاالت عصبية.
بظــروف  رغــم علــم االحتــالل  واســتدرك: 
امتــد  لتحقيــق  أخضعــه  فإنــه  إصابتــه 
العــزل  زنازيــن  يف  بــه  وزجَّ  كاملــة،  ســنة 
االنفــرادي، مضيًفــا: "مل نكــن حينهــا نعلم 

شيًئا عن ظروفه أو وضعه".
ــه والــد األســر إىل أنــه منــذ نحــو عــام  ونبَّ

جمعيــة "واعــد": نقــف اليــوم مــع األســر 
مبــرض  إصابتــه  اكتشــاف  بعــد  عبيــد، 
الرسطــان، وتراجــع حالته الصحيــة تراُجًعا 
ملحوًظــا، وهــو اآلن بحاجة ماســة وعاجلة 

إىل إجراء عملية جراحية.
يعانــون  أســر   700 وجــود  إىل  ــه  ونبَّ
نحــو  منهــم  الطبــي،  واإلهــال  األمــراَض 
300 أسر يعانون األمراض املزمنة، عدا 

عــن استشــهاد 226 أســًرا داخــل ســجون 
االحتالل.

الــدويل  املجتمــع  مؤسســات  وطالــب 
األرسى  حيــاة  إلنقــاذ  العاجــل  بالتدخــل 
اإلهــال  سياســة  وإيقــاف  املــرىض، 
لــألرسى،  املمنهــج  واإلعــدام  الطبــي 
ــالً االحتــالل املســؤوليَة الكاملــة عــن  محمِّ
األســر  وخاصــة  املــرىض  األرسى  حيــاة 

عبيد.
حماية دولية

أرسى  أهــايل  دعــا  الســياق،  ويف 

بــدأ نجلــه يعــاين آالًمــا يف األمعــاء ليتبــنيَّ 
بعدهــا أنــه يعــاين مــرض الرسطــان، داعًيــا 
املنظــات الدوليــة إىل الوقــوف بجانــب 
واألطفــال  الســن  وكبــار  املــرىض  األرسى 

والنساء.
الحقوقيــة  املؤسســات  عبيــد  وناشــد 
العاجــل  ــل  التدخُّ رضورَة  واإلنســانية 
إلنقــاذ حيــاة نجلــه، ووضــع ملــف األرسى 
عــى رأس ســلم األولويــات الفلســطينية، 

مشدًدا عى أنهم يستحقون ذلك.
إهمال طبي

وأكد األســر املحرر عبد اللطيف أبو لوز 
أن األرسى املرىض يتعرضون ألبشع أنواع 
االحتــالل  اإلجــرام خلــف قضبــان ســجون 
ومُتــارَس بحقهــم سياســة اإلهــال الطبــي 
التــي  الســجون  داخــل  املتعمــد  والقتــل 
ومذابــح  األحيــاء  "مقابــر  بأنهــا  وصفهــا 

األحرار".
عــن  نيابــة  كلمتــه  خــالل  لــوز،  أبــو  وقــال 

االعتصــام  يف  مشــاركتهم  خــالل  غــزة، 
الدوليــة،  اللجنــة  مقــر  أمــام  األســبوعي 
أمــس، أحــرار العــامل إىل الوقــوف بجانــب 
وإنهــاء  قضيتهــم،  وتفعيــل  األرسى 
معاناتهــم، وتســليط الضــوء عــى أوضــاع 
إطــالق رساحهــم  عــى  والعمــل  املــرىض 

قبل فوات األوان.
أهــايل  مــن  لفيــف  االعتصــام  خيمــة  وأمَّ   
العمــل  فصائــل  عــن  وممثلــون  األرسى، 
رون وجموع من  الوطني واإلسالمي ومحرَّ

املتضامنني مع قضية األرسى.
العلــم  االعتصــام  يف  املشــاركون  ورفــع 
األرسى،  ألبنائهــم  وصــوًرا  الفلســطيني، 
مردديــن هتافات منهــا: "الحرية.. الحرية 
جايــة  "الحريــة  بالحريــة"،  ضحــوا  لــيل 

جاية.. ليل الظلم الو نهاية".
وطالبــوا املجتمــع الــدويل بتوفــر حايــة 
دوليــة ألبنائهــم األرسى الذيــن يتعرضــون 

ألبشع أنواع الجرائم اإلرسائيلية.

غزة/ جال غيث:
املقطوعــة  رون  املحــرَّ نظــم 
مقــر  أمــام  وقفــة  أمــس،  رواتبهــم، 
األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 
الســلطة  ملطالبــة  غــزة،  مبدينــة 
رواتبهــم  بإعــادة  اللــه  رام  يف 

املقطوعة.
كتــب  الفتــات  رون  املحــرَّ ورفــع 
رواتبنــا"،  لنــا  "أعيــدوا  عليهــا: 
"رواتبنــا نحــن األرسى حــق وطنــي 
عليهــا:  كتــب  وأخــرى  مــرشوع"، 

"أين أنتم من معاناتنا".
ر نعيم عطا الله، عن  وأعرب املحرَّ
رفضه خطوات الســلطة وعقوباتها 
رين،  بقطــع رواتــب األرسى واملحرَّ
ا سياســة قطع الراتب باإلجراء  عادًّ
حقــوق  عــى  واالعتــداء  الظــامل 

ونضاالت األرسى.
كلمتــه  خــالل  للــه،  عطــا  وتســاءل 
"ملصلحــة  ريــن،:  املحرَّ عــن  نيابــة 
ُيكافــأ  أهكــذا  راتبنــا؟!  ُيقَطــع  مــن 
ا أن الراتــب حــق  األرسى؟!" مؤكــدً

مكفول لكل أسر.
وأكد أن األرسى املقطوعة رواتبهم 
ســيواصلون اعتصامهــم حتى إنهاء 
معاناتهــم وإعــادة حقوقهــم كاملــة 
أن  إىل  مشــًرا  انتقــاص،  أي  دون 
من بني األرسى املقطوعة رواتبهم 

مرىض وجرحى.
وأضــاف: هــؤالء هــم بحاجــة ماســة 
احتياجاتهــم  لتوفــر  الراتــب  إىل 
من األدوية واإلنفاق عى أرسهم.

الســلطة  رئيــَس  ُر  املحــرَّ وطالــب 
اشــتية،  محمــد  وزرائــه  ورئيــَس 
املقطوعــة،  الرواتــب  بإعــادة 
مؤكًدا أن راتب األســر هو حق له 

وليس ِمنة من أحد.

غزة/ أدهم الرشيف:
ُتقَطــع  حتــى  ارتكبنــاه  الــذي  الذنــب  "مــا 
مخصصاتنــا املاليــة".. يتســاءل الجريــح عــالء 
أحمــد بهــذه الكلــات، بعــد أشــهر طويلــة مــن 
كان  الــذي  املــايل  املخصــص  الســلطة  قطــع 
يتقاضاه وفق القانون الفلسطيني الذي يكفل 
راتًبــا  إرسائيليــة  بنــران  املصابــني  للجرحــى 

شهرًيا.
ليــس ذلــك فحســب، فاألمــر أيًضــا طــال طفلته 
أن  منــذ  الدمــاغ  يف  بضمــور  املصابــة  وعــد 
أبرت الحياة قبل 14 سنة من اآلن، وقطعت 
السلطة عنها شيك الشؤون االجتاعية الذي 

كانت تتقاضاه مرة كل أربعة شهور.
الجريــح  راتــب  إن  عاًمــا(   37( أحمــد  يقــول 
املخصــص لــه ُقطــع عنــه قبــل ســنة، يف حــني 
امتنعت وزارة الشؤون االجتاعية يف رام الله 
عــن مْنــح وعــد شــيَك الشــؤون قبــل قرابــة ســنة 

ونصف السنة من اآلن.
وأصيب أحمد -أحد سكان مرشوع بيت الهيا 
االحتــالل  جيــش  بنــران  غــزة-  قطــاع  شــايل 
 ،2005 عــام  جباليــا  بلــدة  اجتياحــه  خــالل 
مــروًرا  الظهــر  وأصابتــه رصاصــة إرسائيليــة يف 
بجــوار العمــود الفقــري، واســتقرت يف جوفــه، 

وتسبب بإتالف أجزاء من أحشائه.
وإلنقــاذ حياتــه، اضطــر األطبــاء إىل اســتئصال 
أجــزاء مــن املعدة والطحال والحجاب الحاجز-

لـ"فلســطني"- ويعيــش اآلن  يقــول أحمــد  كــا 
بنصــف معــدة ونصف طحال، وبأنبوب صدري 

ُزرع بداًل من الحجاب الحاجز.
ويشــر إىل أنه بعد اإلصابة تلقى راتب جريح 

أن  وبعــد  شــيكل،   1300 بقيمــة  لســنوات 
ــه إليهــا مــن أجــل  ُقطــع مل يــرتك جهــة إال وتوجَّ
استعادة املخصصات املالية له والبنته وعد.

الشــؤون  وزارة  إىل  هــت  توجَّ عندمــا  وأكمــل: 
االجتاعيــة بغــزة، أبلغنــي املســؤولون أن قطــع 
انتائــه  بســبب  حصــل  املخصصــات  هــذه 

السيايس.
الــذي يفتقــد أيَّ مصــدر دخــل  غــر أن أحمــد 
آخــر، ويعيــل أرسة مكونــة مــن 6 أفــراد )زوجتــه 
لقطــع  مــربًرا  ذلــك  يعــدُّ  ال   ،) وبنَتــنيْ أوالد  و3 
شــيك الشــؤون االجتاعيــة املخصــص لوعــد 
التي اخترت حياتها عى كريس متحرك، ال 
تقوى عى الحركة به إال مبساعدة من حولها.

ودامًئــا مــا تنظر وعــد حولها إىل أطفال بعمرها 
ــن ابتســامة واســعة وجههــا النحيــف، وهي  وتزيِّ
ال تــدري مــا الــذي يكابــده والدهــا الــذي اعتــاد 
واالحتجاجــات  االعتصامــات  يف  املشــاَركَة 
يف  الفلســطينية  الســلطة  لسياســة  املناوئــة 

قطع رواتب الجرحى وأهايل الشهداء.
البنتــه  املــايل  واملخصــص  راتبــه  قطــع  وعــدَّ 
عــى  خشــيته  وأبــدى  "جرميــة"،  املريضــة 
ال  بســيطة  ألرسة  املنتميــة  وعــد  مســتقبل 

يتحمل مسؤوليتها سوى األب املكلوم.
وكانــت وعــد ووالدهــا مــن املشــاركني، أمــس، 
الشــهداء  أهــايل  مهــا  نظَّ تضامنيــة  وقفــة  يف 
والجرحــى، أمــام مقــر اللجنــة الدوليــة للصليب 

األحمر مبدينة غزة.
ر محمد أبو جاللة املتحدث باسم  وقال املحرَّ
أهــايل الشــهداء والجرحــى واألرسى املقطوعة 
رواتبهم: إن " جسد الطفلة وعد ال يقدر عى 

الحركــة أو الــكالم أو حتــى النطــق.. فــأي ذنــب 
ارتكبته لتقطع عنها الشؤون االجتاعية؟".

وأضــاف أبــو جاللــة يف تريح لـ"فلســطني" أن 
وعــد ال تعــي مــا يجــري مــن حولهــا، وال تعــرف 
فتح أو حاس والجهاد، وال تدرك شيًئا يتعلق 
هــذه  تعاَقــب  فلــاذا  الســيايس،  باالنتــاء 

الطفلة؟".
إن  الفلســطينية  الســلطة  مــن  "نريــد  وتابــع: 
الحقــوق  هــذه  تعيــد  أن  حًقــا  وطنيــة  كانــت 
وتطبيقــه،  القانــون  عــى  والحفــاظ  ألبنائنــا 
أبنــاء  عــى حقــوق  يتعــدى  أن  يحــق ألحــد  وال 
الشــعب الفلســطيني، ألن مــن يتعــدى عليهــا 

يفقد رشعيته".
مــن  ووالدهــا  وحدهــا  ليســت  وعــد  والطفلــة 
قطعــت مخصصاتهــا املاليــة، إذ إن الســلطة 
الشــهداء  أهــايل  مــن  اآلالف  رواتــب  تقطــع 
يزالــون  والجرحــى وأرسى محرريــن وآخريــن ال 
االحتــالل  ســجون  قضبــان  خلــف  معتقلــني 

اإلرسائييل.
عليهــا  حصلــت  معطيــات  وبحســب 
"فلســطني"، فإن 1943 عائلة شــهيد مل تتلقَّ 
مخصصاتهــا املاليــة منــذ عــدوان 2014، يف 
حــني مل تتلــقَّ أيًضــا 1170 عائلة منذ العدوان 

عى غزة عاَمي 2008، و2012.
عــن  املاليــة  املخصصــات  الســلطة  وتقطــع 
3170 عائلة؛ أبناؤهم إما شــهداء وإما جرحى 

إجــراءات  سلســلة  ضمــن  وذلــك  أرسى،  وإمــا 
أبريل/نيســان  يف  غــزة  عــى  فرضتهــا  عقابيــة 
عــى  خِطــرة  بتداعيــات  وتســببت   ،2017

الظروف الحياتية بالقطاع.

ل  االحتالل ُيحوِّ
القياديَّْي 

الشنار والحنبيل 
لالعتقال اإلداري

رام الله/ فلسطني: 
أمــس،  االحتــالل  حولــت محكمــة 
حــاس  حركــة  يف  القياديــني 
الحنبــيل  الشــنار وعمــر  مصطفــى 
لالعتقــال  نابلــس  مدينــة  مــن 

اإلداري.
وأفادت عائلة القيادي الشنار بأن 
ســلطات االحتــالل أصــدرت قــرارا 
باعتقاله إداريا ملدة ثالثة أشهر.

أكــدت عائلــة األســر  مــن جانبهــا 
عمــر الحنبــيل أن قــوات االحتــالل 
بتحويلــه  قــرارا  أيضــا  أصــدرت 
أربعــة  ملــدة  اإلداري  لالعتقــال 

أشهر.
وكانــت قــوات االحتــالل اعتقلــت 
القياديــني الشــنار والحنبــيل قبــل 
عدة أيام ضمن حملة استهدفت 
قيــادات حركــة حــاس وعنارصهــا 

يف الضفة الغربية.
وصعــدت قــوات االحتــالل مؤخــرا 
مــن اســتهدافها لقيــادات حــاس 
مواقفهــم  خلفيــة  عــى  ونوابهــا 
االنتخابــات  إلجــراء  الداعمــة 
واملشــاركة فيهــا وتزامنــا مع عودة 

أجواء املصالحة.
اســتصدار  إىل  االحتــالل  ويعمــد 
بحــق  اإلداري  االعتقــال  قــرارات 
محاولــة   يف  والنــواب  القيــادات 
مرشعــا  البــاب  إلبقــاء  منهــا 
مــا  تحــت  اعتقالهــم  الســتمرار 
ميــى البنــد الــرسي، األمــر الذي 
يكفل له استمرار اعتقالهم ألطول 

مدة زمنية.

االحتالل ينقل 
األسري دويكات بعد 

عزل دام 6 أشهر
رام الله/ فلسطني:

نقلــت إدارة ســجون االحتــالل اإلرسائييل األســر خليل 
عبد الخالق دويكات )46 عاًما(، من سجن عزل "أيلون 

الرملة" إىل سجن "جلبوع" بعد عزل استمر 6 أشهر.
قــوات  أن  أمــس،  بيــان،  يف  األســر،  نــادي  وأوضــح 
 ،2020 مــن آب   26 االحتــالل اعتقلــت دويــكات يف 
والحًقا هدمت منزله يف بلدة روجيب يف نابلس، يف 

شهر ترشين الثاين.
أنــه ومنــذ تاريــخ اعتقالــه تواصــل ســلطات  ولفــت إىل 
االحتــالل حرمــان عائلتــه مــن زيارتــه، وهــو متــزوج وأب 

لستة بنات.
دت من سياسة  يشار إىل أن إدارة سجون االحتالل صعَّ
أقــى  إحــدى  ل  وُتشــكِّ مؤخــًرا،  األرسى  بحــقِّ  العــزل 
مُتــارس  التــي  التنكيليــة املمنهجــة  وأخطــر السياســات 

بحقهم.
ويواجــه األرسى املعزولــون يف ظــل انتشــار الوباء، عزاًل 
مضاعًفــا، إذ ُتشــكل زيــارة املحامــي الوســيلة الوحيــدة 
لهــم للتواصــل مــع العــامل الخارجــي، إال أنــه ومنــذ بدايــة 
تنفيــذ  يواجــه املحامــون معوقــات يف  الوبــاء،  انتشــار 

زيارات لهم.

قارصان يرويان تفاصيل 
عزلهما 16 يوًما يف "حوارة"

رام الله/ فلسطني:
لــه  تعــرض  مــا  تفاصيــل  عــن  النقــاب  واملحرريــن  شــؤون األرسى  هيئــة  كشــفت 
أثنــاء عمليــة  نابلــس، يف  بلــدة سبســطية شــال  مــن  قــارصان  توأمــان  شــقيقان 
اعتقالهــا قبــل نحــو شــهر، وعزلهــا يف ظــروف صعبــة وقاســية يف مركــز توقيــف 

"حوارة" 16 يوًما.
وبينــت الهيئــة يف تقريــر، أمــس، أن التوأمــني نــر اللــه الشــاعر ونــارص الديــن 
الشــاعر )17 عامــا( اعتقــال مــن بيتهــا الســاعة الثالثــة فجرا بتاريــخ 3/2/2021، 

واقتحم عدد من الجنود البيت بهمجية، بعد أن فجروا باب املدخل الرئيس.
وروى التوأمان ملحامية الهيئة خالل زيارتها تفاصيل عملية االعتقال بقولها: 
ثــم أدخلونــا الجيــب  البيــت قيــدوا أيدينــا إىل الخلــف وعصبــوا أعيننــا،  "خــارج 
العسكري، ونقلونا إىل مستوطنة قريبة، وبعد ربع ساعة نقلونا إىل مركز توقيف 

حوارة جنوب نابلس".
وأضافا: "بقينا يف سجن حوارة 16 يوما يف زنزانة ضيقة، وكانت الحياة بداخلها 
أشــبه بالجحيــم، األكل كان ســيئا جــدا، ومعاملــة الســجانني همجيــة للغايــة، 16 

يوما يف الزنزانة مل يسمحوا لنا بالخروج إىل الحام لنستحم".
وتابعــا: "16 يومــا ونحــن باملالبــس نفســها، حتــى الداخليــة منهــا، 16 يومــا دون 
الخــروج إىل الفــورة، الزنزانــة بــاردة جــدا ومل يعطونــا ســوى بطانيــة متســخة وباليــة 
لكل واحد، أرضية الغرفة والجدران ممتلئة باألوساخ وتنترش فيها روائح الرطوبة 

والعفن الكريهة، لقد عشنا أفظع أيامنا هناك".
وأشــارا إىل أنهــا نقــال بعــد ذلــك إىل معســكر "ســامل" الســتجوابها كل واحــد 
عــى حــدة ملــدة ســاعة تقريبــا، ثــم نقلنــا إىل ســجن "مجــدو" لقســم رقــم 10، 

"ونحن هناك منذ 7 أيام".

ل مسؤولياته إلنقاذ حياة المرىض "واعد" تدعو المجتمع الدويل إىل تحمُّ

قلق يسود عائلة األسري أحمد عبيد بعد إصابته برسطان األمعاء

وعد ووالدها عالء.. بأي ذنب 
ُيعاَقبان بقطع مخصصاتهما المالية؟

محرَّرون يطالبون السلطة 
بإعادة رواتبهم المقطوعة
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يعتقد بعض الناس أن االنتخابات وعمل املجلس الترشيعي 
مــن املحرمــات ألن الترشيــع ال يكــون إال للــه )عــز وجــل(، وأن 
إلًهــا لهــم، حســب  مــن رشع للبــرش شــيًئا فقــد نصــب نفســه 
مصطلــح  يعنيــه  ملــا  املكتمــل  غــر  وفهمهــم  اعتقادهــم 
"الترشيع"، ولذلك ال بد من تسليط الضوء عىل هذه الجزئية 

وما يتعلق بها من محاذير.
الترشيــع لغــة هــو ســن القوانــن, ومــن الترشيعــات مــا يكــون 
مــن الديــن ومنهــا مــا هو ليس كذلــك, والترشيع الذي ال يجوز 
للمســلمن وغرهــم تبديلــه وتغيــره هــو مــا كان مــن الديــن, 
يقــول )تعــاىل( يف محكــم تنزيلــه: "رشع لكــم مــن الديــن مــا 
إبراهيــم  بــه  ومــا وصينــا  إليــك  أوحينــا  والــذي  نوًحــا  بــه  وىص 
 "... فيــه  تتفرقــوا  وال  الديــن  أقيمــوا  أن  وعيــى  ومــوىس 
)الشــورى: 13(، "أم لهــم رشكاء رشعــوا لهــم مــن الديــن مــا مل 
يــأذن بــه اللــه ولــوال كلمــة الفصــل لقــي بينهــم وإن الظاملــن 
املتعلــق  الترشيــع  أمــا   ،)21 )الشــورى:  أليــم"  عــذاب  لهــم 
بتنظيــم أمــور الدنيــا فهــو مــروك للمســلمن لينظمــوه حســب 
ما تقتضيه حاجة املســلمن ومصلحتهم، ويكون األمر بينهم 
قامًئا عىل الشــورى: "وأمرهم شــورى بينهم" )الشــورى: 38(، 
فســن قوانــن تتعلــق بالصحــة واالقتصــاد والسياســة وتنظيــم 

الحياة وغرها جائز ما مل تتعارض مع أحكام الرشع.
مــن املحاذيــر الخطــرة للربملــان أو املجلــس الترشيعــي هــو 
املرجعيــة   هــو  الوضعــي  الدســتور  أن  النــواب  بعــض  اعتقــاد 
نــص  وقــد  اإلســام،  وليــس  القــرارات،  اتخــاذ  عنــد  األساســية 
الدســتور عــىل أن مبــادئ الرشيعــة اإلســامية مصــدر رئيــس 
للترشيع، ولكنهم يتجاهلون هذا البند، متاًما كام يتجاهلون 
حقيقــة أخــرى، وهــي أن "الشــعب مصــدر الســلطات"، فيحــرم  
الشعب حقه يف االنتخاب سنوات طويلة، فا يكون مصدًرا 
للســلطات وال عاقــة لــه بالقيــادة، إذ مل ينتخبهــا ومل يســتفَت 

يف وجودها أو وجود برامجها.
ما أريد قوله إن انتخابات الترشيعي مباحة، ولكنها خطرة يف 
الوقــت ذاتــه، وتختلــف عــن باقــي االنتخابــات، وقلتهــا ســابًقا 
انتخابــات  أننــي ميكننــي أن أعطــي صــويت يف  وأؤكدهــا هنــا 
بغــض  شــخص،  ألي  املهنيــة  النقابــات  أو  املحليــة  الهيئــات 
ا ومشهوًدا  النظر عن انتامئه السيايس أو مذهبه، ما دام مهنيًّ
فــا  الترشيعــي  انتخابــات  يف  أمــا  اليــد،  ونظافــة  باألمانــة  لــه 
ميكننــي فعــل ذلــك لعــدم توافــر الــرشط األهــم، وهــو االلتــزام 
ا أحمر  برشع الله وأن متثل مبادئ الرشيعة اإلســامية له خطًّ
ال يتعداهــا إال غــادًرا أو مفتوًنــا بعــد انتخابــه؛ فهــذا ال نتحمــل 
عنــد  عملــه  مــن  وتربأنــا  انتخابــه  عنــد  ثقتنــا  منحنــاه  إن  وزره، 

انحرافه.
أمــا التحالفــات يف القوائــم فهــي ال تعنــي الرشاكــة السياســية 
فقــط، بــل تعنــي أيًضــا الرشاكــة يف اإلحســان واإلســاءة، ويف 
الطاعــة واملعصيــة، فــإن تحالفــت مــع قامئــة تبيــح التنــازل عــن 
املجلــس  يف  تنازالتهــا  يف  رشيــك  فأنــت  الوطــن  مــن  جــزء 
القــادم، وإن مل تتنــازل أنــت، وإن تحالفــت مــع قامئــة تطالــب 
االنحطــاط  اتفاقيــة  بإقــرار  وتطالــب  بالرجــل  املــرأة  مبســاواة 
)ســيداو( فأنــت رشيــك لهــا يف هــذه الجرميــة، ولهــذا ال يجــوز 
التحالــف مــع قامئــة تقــدم قــرارات املجلــس الترشيعــي عــىل 
الــرشع، أو تســمح بالتصويــت عــىل أمر حرمــه الرشع، وكذلك 

ال يجوز التصويت لتحالفات من هذا القبيل، والله أعلم.

إعالن صادر عن بلدية رفح
بخصوص إعادة تلزيم سوق السبت األسبوعي برفح

ســوق  لتلزيــم  املختــوم  الظــرف  بنظــام  مزايــدة  طــرح  عــن  رفــح  بلديــة  تعلــن 
الســبت مــن الفــرة 2021/03/01م حتــى 2021/12/31م، وذلــك وفــق 

رشوط الئحة التلزيم والرشوط اآلتية:
1. دفــع مبلــغ 20,000 شــيكل رســوم تأمــن ملــن يدخــل املــزاد عــىل ســوق 

السبت.
2. ُتدفــع رســوم التأمــن يف صنــدوق البلديــة، وقبــل دخــول املــزاد، وقبــل 

انتهاء موعد تسليم املظاريف. 
3. يبقــى مبلــغ التأمــن املــودع لــدى صنــدوق البلديــة ألعــىل اثنــن لحــن 

اعتــامد الرســية واملصادقــة عليهــا حســب األصول، ويف حالة انســحاب من 
يرسو عليه املزاد يفقد حقه يف اسرداد مبلغ تأمن دخول املزاد.

4. تدفع 50 % من قيمة التلزيم نقًدا عىل من يرسو عليه املزاد.

5. البلدية غر ملزمة بقبول أعىل األسعار.

6. يلتــزم كل مــن يرســو عليــه املــزاد باللوائــح واألنظمــة والقوانــن املعمــول 

بهــا بالبلديــة وكافــة التعليــامت املنظمــة لعمــل الســوق ومبــا يخــص تحصيــل 
الرسوم.

بتاريــخ  األربعــاء  يــوم  املظاريــف  لتســليم  النهــايئ  املوعــد  يكــون   .7

2021/03/03م الســاعة العــارشة صباًحــا يف مقــر بلديــة رفح ملدير الدائرة 

القانونية، ويكون فتح املظاريف الساعة الحادية عرش صباًحا، وال يقبل أي 
ظرف بعد انتهاء املدة املحددة لتسليم املظاريف.

8. أجرة اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

تحريًرا يف: 2021/02/28م
بلدية رفح

إعالن طرح عطاء رقم ) 6/ ل ، م/2021-2020 (
لمشروع دعم وتطوير مرافق الجامعة اإلسالمية

) 18ED/22 منحة رقم (
تعلــن الجامعــة اإلســامية بغــزة عــن طــرح عطــاء "مــرشوع دعم وتطويــر مرافق 
الجامعة اإلســامية"، فعىل الراغبن باالشــراك مراجعة املكتب الهنديس 
بالجامعــة اإلســامية الســتام وثائــق العطــاء بــدءًا مــن الســاعة العــارشة مــن 
صبــاح يــوم الثاثــاء املوافــق 2-3-2021 مقابــل مبلــغ قيمتــه )100 دوالر( 

غر مسردة، وذلك خال ساعات الدوام الرسمية.
صيانــة  مشــاريع  نفــذت  التــي  للــرشكات  مفتوحــة  املناقصــة  هــذه  تعــد   -
املقاولــن  اتحــاد  لــدى  املجــال، واملســجلة  هــذا  مشــابهة، واملختصــة يف 

درجة أوىل وثانية مباين، وثانية كهروميكانيك عىل األقل. 
- يتــم عقــد جلســة متهيديــة للمقاولــن املشــاركن يف العطــاء يــوم االثنــن 
املوافــق 8-3-2021  يف املكتــب الهنــديس بالجامعــة اإلســامية يف متــام 

الساعة 10 صباحًا, ملناقشة استفسارات املقاولن.
- آخــر موعــد لتســليم الوثائــق وفتــح املظاريــف يــوم االثنــن املوافــق 3-15-

2021 يف متام الساعة 12 ظهرًا يف املكتب الهنديس بالجامعة.

- يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــن أويل قيمتــه 10.000 $ 
عــرشة آالف دوالر أمريــي، وذلــك عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي 
لفــرة  املفعــول  ســاريي  والكفالــة  األســعار  عــرض  يكــون  أن  عــىل  مصــدق، 

)120( يومًا من تاريخ فتح املظاريف.
- يحق للجامعة إلغاء املناقصة أو إعادة طرحها دون إبداء األسباب.

ماحظة: رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.
للمزيد من االستفسار ميكن االتصال عىل األرقام التالية:

هاتف رقم 2644400 - 1480                                   خلوي: 0599724020

دولة فلسطن
وزارة 

األوقاف والشئون الدينية
إعالن المناقصة رقم)2021/01(

الخاصــة بتوريــد اجهزة حواســيب وتوابعهــا لزوم 
وزارة االوقاف والشئون الدينية.

تعـــلن وزارة األوقاف والشئون الدينية عن طـــرح املناقصة رقـــم )01/ 2021 
( وذلــك بطريــق الظــرف املختــوم للموضــوع املذكــور أعــاه، حســب كراســة 
الرشوط واملواصفات املعدة، والتي ميكن الحصول عليها من اإلدارة العامة 
للشئون املالية – دائرة املشريات، مبقر الوزارة مبدينة غزة، خـال سـاعات 
2021/03/01م،   املوافـــق:-  االثنــن،  يــوم  مــن  ابتــداًء  الرســمي  الــدوام 
مــع العلــم بــأن آخــر موعــد لتســليم املظاريــف هــو يــوم االربعــاء، املوافـــق:- 
2021/3/10م السـاعة الحادية عرشة وستفتح املناقصات يف نفس اليوم 

والساعة بحضور أصحاب املناقصات أو مندوبيهم. 
- ماحظات:-

1 - مثن كراسة املناقصة )100شيكل( غر مسردة.
2 - يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي صادرين من بنــك معتمد لدى وزارة 
املالية بغزة )البنك الوطني اإلسامي أو بنك اإلنتاج( أو نقدا مببلغ )5 % خمسة 
باملائــة( " كتأمــن دخــول " ســاري املفعــول ملــدة رسيان املناقصة من آخر موعد 

لتقديم املناقصة وال يلتفت إىل املناقصة غر املصحوبة بالتأمن املذكور.
3 - يجب أن يكون املورد مســجًا رســميًا يف دوائر الرضيبة وتقدم األســعار 

بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.
4 -الــوزارة غــر ملزمــة بقبــول أقــل األســعار وللــوزارة الحــق إلغــاء املناقصــة أو 

إعادة املناقصة دون إبداء األسباب.
5 - أجرة اإلعانات يف الصحف عىل من ترسو عليه املناقصة.

6 - ملزيد من املعلومات ميكن االتصال عىل الرقم )2623114(.
اإلدارة العامة للشئون املالية
دائـــرة  املشريات

تعلن جمعية رّواد للتنمية المجتمعية عن طرح عطاء 
مشروع قسائم شرائية 

واملواصفــات  للــرشوط  تبعــًا  وذلــك   ، الجمعيــة  لــدى  املكفولــن  االيتــام  لصالــح 
االختصــاص  ذات  الــرشكات  فعــىل  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة 
واملســجلة رســميًا وترغــب باملشــاركة بالعطــاء مراجعــة مقــر الجمعيــة الكائــن يف 
غــزة - شــارع النــر شــامل بــرج االندلــس  ، وذلــك خــال أوقــات الــدوام الرســمي 
مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثالثــة عــرًا، ابتــداًء مــن يــوم االثنــن املوافــق 
الثاثــاء  يــوم  الثانيــة والنصــف عــرا مــن  الســاعة  2021/03/01م وحتــى متــام 

العطــاء  ووثائــق  املواصفــات  كراســة  عــىل  للحصــول  2021/03/02م،  املوافــق 
وذلك وفقًا للرشوط التالية:

• مثن نسخة العطاء 200 شيكل غر مسردة.
•  أن تكون الرشكة املتقدمة مسجلة رسميًا لدى دوائر الرضيبة مع ارفاق األوراق الثبوتية .

• األسعار بالشيكل شاملة رضيبة القيمة املضافة وجميع الرسوم.
• يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة او شــيك بنــي دخــول عطــاء بقيمــة 1000 $ مــن 

بنك معتمد لدى سلطة النقد.
• الجمعية غر ملزمة بالرسية عىل أقل األسعار ودون إبداء األسباب.

• يوجد اجتامع متهيدى لإلجابة عىل استفســارات املشــاركن بالعطاء يوم 
االربعاء املوافق 2021/03/03م الساعة التاسعة صباحًا.

• أجرة اإلعان ملدة يومن عىل من يرسو عليه العطاء.
• عىل من سرسو عليه العطاء توفر شهادة خصم من املنبع وخلو رضيبة.

الســاعة  2021/03/04م  الخميــس  يــوم  العطــاءات  لتســليم  موعــد  أخــر   •
الثانية عرشة ظهرا، وتفتح املظاريف الساعة الواحدة من نفس اليوم بحضور 

ممثيل الرشكات يف نفس املكان.
• للمراجعة واالستفسار الرجاء االتصال عىل هاتف رقم:  082877333 أو 

Rowad.ssd@gmail.com :عرب بريدنا االلكروين
جمعية رواد للتنمية املجتمعية

إعالن طرح عطاء
2021/02

االنتخابات .. محاذير 
التصويت والتحالفات 

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
املــدين  للدفــاع  العــام  املديــر  طالــب 
بغزة اللواء زهر شاهن األمَم املتحدة 
والــدول الراعيــة للدميقراطيــة بالضغــط 
إلدخــال  االحتــال  ســلطات  عــىل 
لتحســن  الازمــة  ومركباتــه  معداتــه 
التــي يقدمهــا  الهامــة  الخدمــات  جــودة 

للمواطنن.
صحفــي  مؤمتــر  خــال  شــاهن  ودعــا 
أمام "املجلس الترشيعي" بغزة أمس، 
جهــاز  وطواقــم  ملركبــات  مســر  عقــب 
داخــل  الحقوقيــن  املــدين-  الدفــاع 
ماحقــة  بــرضورة  وخارجهــا  فلســطن 
يف  اإلرسائيــيل  االحتــال  ومقاضــاة 
املحاكــم الدوليــة عىل جرامئه املرتكبة 

ضد اإلنسانية يف قطاع غزة. 
وأكــد اللــواء شــاهن أن الدفــاع املــدين 
بالنهــار دون كلــل أو ملــل  الليــل  يصــل 
األرواح  وحاميــة  الكــوارث  معالجــة  يف 
واملمتلــكات، مشــًرا إىل أن االحتفــال 
يــأيت  املــدين  للدفــاع  العاملــي  باليــوم 
عــىل  الجهــاز  بجهــود  وعرفاًنــا  تقديــًرا 

أرض امليدان حيث يدفع عنارصه مثًنا 
لذلك أرواحهم يف كثر من األحيان.

وقــال: "الدفــاع املــدين مؤسســة مدنية 
خدماتيــة بــكل املقاييــس الدوليــة وفــق 
التابــع  والربوتوكــول  جنيــف  معاهــدة 
أصبــح  والــذي  1972م،  عــام  منــذ  لهــا 
الفلســطيني  املــدين  الدفــاع  مبوجبــه 
للحاميــة  الدوليــة  املنظمــة  يف  عضــًوا 
الوطنيــة، وبنــاء عــىل ذلــك ُأصــدر قــرار 

رقم 3 لعام 1998".

 25 قرابــة  واستشــهد  للجهــاز،  تابعــة 
العــرشات  أصيــب  حــن  يف  عنــًرا، 

منهم بجروح متفاوتة.
وقلــة  الصعوبــات  كل  رغــم  أنــه  وأكــد 
فــإن  واملاديــة  البرشيــة  اإلمكانيــات 
الجهاز مل يتوقف عن تقديم الخدمات 
للجمهــور، ومل يراجــع عــن نــرش ثقافــة 
الوعــي املجتمعــي وتوجيــه املواطنــن 
الكــربى  والحرائــق  الحــوادث  ملواجهــة 

والتعامل معها.

ما تضمنته املواثيق واألعراف الدولية.
وناشــد املؤسســات اإلنســانية الفاعلــة 
أمــام  الوقــوف  رضورة  غــزة  قطــاع  يف 
مســئولياتهم األدبيــة واألخاقيــة وتوفــر 
كل مــا يلــزم جهــاز الدفــاع املــدين لــي 

يتسنى لنا خدمة املواطنن.
ه عضو املجلس الترشيعي  بدوره، وجَّ
الفلسطيني مروان أبو راس رسالة إىل 
"ملــاذا  قائــًا:  الفلســطينية،  الســلطة 
املــدين  الدفــاع  جهــاز  تدعمــون  ال 
مــن  جــزًءا  ونــه  تعدُّ أنكــم  دام  مــا  بغــزة 
تضاعًفــا  نجــد  ملــاذا  صاحياتكــم؟ 
املــدين  للدفــاع  املنتســبن  ألعــداد 
غــزة  أهــل  ُيحــرم  حــن  يف  بالضفــة، 
الدعــَم مــن حكومــة رام اللــه التــي تزعم 

أنها لكل الفلسطينين؟".
عمــل  يتابــع  "الترشيعــي"  أن  وبــنَّ 
الذيــن خاضــوا  بغــزة  املــدين"  "الدفــاع 
االحتــال  تدمــر  مــع  كبــرة  معــارك 
وقصفــه، ويصمــدون يف وجــه الحصــار 
عــىل  للحفــاظ  الظــامل  اإلرسائيــيل 

ممتلكات الناس وأعراضهم. 

الحصــار  ســنوات  "خــال  وأضــاف: 
االحتــال  منــع  غــزة  عــىل  اإلرسائيــيل 
إدخــاَل كل معــدات وآليــات وســيارات 
الدفاع املدين إىل قطاع غزة، يف حن 
تســببت بالحــروب الثــاث التــي ُشــنَّت 
عىل القطاع بتدمر كل مكونات الجهاز 
ــرت تأثــًرا ســلبًيا عىل جودة الخدمة  وأثَّ

مة للمواطن الفلسطيني". املقدَّ
ــر 18 مركــًزا  وأشــار إىل أن االحتــال دمَّ
ا و31 مركبة  للدفــاع املــدين تدمًرا كليًّ

املــدين  الدفــاع  مديريــات  أن  وبــنَّ 
أفــرزت منــذ عــام 2007 مــا يزيــد عــىل 
120 ألــف نــداء اســتجابة وهــو رقم كبر 

بالنســبة لــدول الجــوار، قائــًا: "ســعت 
قيــادة الجهــاز لارتقــاء بعملــه عــىل كل 
املستويات الفنية والوظيفية واإلدارية 
خاصــة  محوســبة  منظومــة  رت  وطــوَّ
الوقــود  محطــات  ملراقبــة   gis بخرائــط 
والغــاز واملهــن الخِطــرة وأماكــن تخزيــن 

تلك املواد".
جميــع  مــع  الجهــاز  ــق  "ينسِّ وأضــاف: 
مدينــة  إلقامــة  االختصــاص  جهــات 
كل  تحــايك  بــه  خاصــة  تدريبيــة 
ملواكبــة  الخِطــرة؛  الســيناريوهات 
مجــال  الهائــل يف  التكنولوجــي  التطــور 

الحامية املدنية".
للحاميــة  الدوليــة  املؤسســة  وطالــب 
املدنيــة بــرضورة التعامــل مــع املديريــة 
الفلســطينية  املــدين  للدفــاع  العامــة 
كمؤسســة إنســانية خدماتيــة ليــس لهــا 
فهــي  أمنيــة،  أو  تجاذبــات سياســية  أي 
وفــق  الفلســطينين  املواطنــن  تخــدم 

غزة/ محمد املنراوي:
شــهد الشــق املــدين بــوزارة الداخليــة واألمــن 
أنظمــة  يف  ملحوًظــا  تطــوًرا  غــزة  يف  الوطنــي 
املعنيــة  إداراتهــا  ــن  مكَّ والحوســبة،  األمتتــة 
يف  معاماتهــم  إنجــاز  مــن  الجمهــور  بشــؤون 

وقت قيايس.
واســتعرضت وزارة الداخليــة -الشــق املــدين 
إنجازاتهــا يف 15 عاًمــا، يف لقــاء خــاص بنخبــة 
مــن الصحفيــن مــع الوكيــل املســاعد للــوزارة 
اإلعامــي  املكتــب  عقــده  حــامدة،  عاهــد 
للوزارة يف قاعة كلية الرباط الجامعية أمس.

وقــال حــامدة يف كلمــة لــه: إن الــوزارة -الشــق 
املــدين اســتطاعت يف وقــت قيــايس تحويــل 
أنظمتهــا مــن التقليديــة والورقيــة إىل األنظمــة 
غــر  وبشــكل  للدوليــة،  املســايرة  املحوســبة 
مســبوق عــام كانــت عليــه األمــور عــام 2006 
عــىل  تعكــف  الــوزارة  أن  وكشــف  قبلــه.  ومــا 
تنفيذ بعض املشاريع االسراتيجية، رمبا يف 
العــام الجــاري، أهمهــا مــرشوع تحويــل البطاقة 
الشــخصية إىل بطاقــة ذكيــة، ومــرشوع البصمة 
الفيزيائيــة  البيئــة  تطويــر  ومــرشوع  الوطنــي، 

ملديريتي داخلية املحافظة الوسطى ورفح.
الــوزارة متكنــت مــن حفــظ وإدارة  وأضــاف أن 
قيود ووثائق السجل املدين ألكرث من مليوين 
إنجــاز  وقــت  وتخفيــض  القطــاع،  يف  مواطــن 
دقائــق  إىل  وســاعات  أيــام  مــع  املعامــات 

معدودة.
أصبــح  للســفر  التســجيل  أن  إىل  ولفــت 
ــا، إذ يســتلزم املواطنــون الدخــول إىل  إلكرونيًّ

موقــع الــوزارة وتتبع التعليامت وإرفاق الوثائق 
وانتظــار دوره، مؤكــًدا أن بإمكان الجمهور إنهاء 
تحميــل  دون  املوقــع  عــرب  معاماتهــم  غالبيــة 
واملراكــز  للمقــرات  الوصــول  عنــاء  أنفســهم 

الخدماتية.
-الشــق  الــوزارة  يف  املوظفــن  أن  وأوضــح 
أصــل  مــن  موظًفــا   50 عددهــم  كان  املــدين 
600 موظــف اســتنكفوا بالتزامــن مــع أحــداث 

االنقســام عــام 2006، لكــن بعــد ذلك ووصواًل 
 565 املوظفــن  عــدد  بلــغ   2020 عــام  إىل 
أعــداد  الوظيفيــة رغــم تضاعــف  لــكل املواقــع 

املعامات مع ازدياد أعداد السكان.
قصف المقرات

ومراكــز  املقــرات  أعــداد  تضاعفــت  كــام 
7 مراكــز فقــط كانــت يف حالــة  مــن  الجمهــور 
متهالكــة وقدميــة إىل 22 مركــًزا موزعــن عــىل 
معامــات  لتســهيل  غــزة  قطــاع  محافظــات 

املواطنن.
ونبه إىل أن االحتال اإلرسائييل دمر مقدرات 
الــوزارة وخاصــة املتعلقــة بالحاســوب املركزي 
أنــه  إال  غــزة،  قطــاع  عــىل  املتكــرر  يف عدوانــه 
بجهود كوادر الوزارة ومهندسيها "أعدنا ترميم 
مقدراتنا وبناءها من جديد يف وقت قيايس، 

وكل همنا تقديم أفضل خدمة للجمهور".
بلــغ   2006 عــام  الســكان  عــدد  أن  وبــن 
عــام  مــع  حــن  يف  مواطًنــا(،   1416548(
مواطًنــا(   2254631( عددهــم  بلــغ   2020

يف  و49.3  ذكــور،  املئــة  يف   50.7 بنســبة 
املائة إناث.

إىل   2010 بــن  مــا  املعامــات  تلــك  عــدد 
2020 نحو 65241 معاملة.

وبشــأن إدارة شــؤون العشــائر واإلصاح، أوضح 
الحريــات  تهتــم بربامــج ومبــادرات تعزيــز  أنهــا 
الوعــي  ونــرش  العشــائري  الصلــح  ومنظومــة 
كانــت  أنهــا  إىل  مشــًرا  املجتمعــي،  والســلم 
تتبــع ملؤسســة الرئاســة قبــل عــام 2005، ثــم 
تحولــت تبعيتهــا بعــد ذلك إىل وزارة الداخلية 

واألمن الوطني.
وقــال: إن تلــك اإلدارة متكنــت يف املــدة مــا 
لجنــة   92 تشــكيل  مــن   2020  2006- بــن 
إصــاح يف محافظــات القطــاع، واعتــامد 700 
 100800 ومعالجــة  إصــاح مجتمعــي،  رجــل 
مشــرا  متنوعــة،  مهمــة  و7000  ونــزاع  قضيــة 
إىل أنهــا اســتطاعت التخفيــف عــن املنظومــة 
الرشطيــة والقضائيــة ومراكز اإلصاح والتأهيل 
ومــا يصاحــب ذلــك مــن تبعــات ماليــة وإداريــة 

وفنية.
تكنولوجيا المعلومات

املــدين  الشــق  الداخليــة-  وزارة  يف  وكان 
املدنيــة  لألحــوال  الكرونيــة  منظومــات   3
والجــوازات واملعابــر، لكــن املعامــات كانــت 
ــا إىل مــا قبــل عــام 2006،  ــا وورقيًّ تنجــز يدويًّ
إال أنــه بعــد ذلــك اســتطاعت الــوزارة النهــوض 
بواقــع تكنولوجيــا املعلومــات وكانــت الســباقة 
الحكوميــن  للموظفــن  خدماتهــا  تقديــم  يف 

ا كامًا. إلكرونيًّ
تشــمل  الكرونيــة  منصــات   6 الــوزارة  وبنــت 
أركانهــا الحيويــة بشــقيها املــدين والعســكري، 

األحــوال  إدارة  معامــات  عــدد  متوســط  وبلــغ 
للجمهــور   2020 حتــى   2006 منــذ  املدنيــة 
املتوســط  كان  معاملــة،  مايــن   3.2 نحــو 
الســنوي عــام 2006 بنحــو 170 ألــف معاملة، 
معاملــة  ألــف   300 نحــو   2020 عــام  ويف 

ا، وفق حامدة. سنويًّ
بعــد  التعريــف  بطاقــات  اســتحداث  إىل  ونبــه 
عــام 2006 لغــر حملــة الرقــم الوطنــي والذيــن 
نحــو  صــدرت  إذ  الشــمل"،  "مل  أزمــة  يعانــون 
معاماتهــم  لتســهيل  ا،  ســنويًّ معاملــة   1300

واملؤسســات  الدوائــر  يف  حقوقهــم  وحفــظ 
الحكومية وغر الرسمية.

وأشــار إىل أن الــوزارة -الشــق املــدين مــا زالــت 
الســلطة  ترفــض  إذ  االنقســام،  تبعــات  تعــاين 
الســفر  جــوازات  دفاتــر  إرســال  الفلســطينية 
للوزارة منذ عام 2007، ومع ذلك استطاعت 
مليــون  مــن  أكــرث  إنجــاز  املذكــورة  املــدة  يف 
معاملــة مــا بــن إثبــات هوية الفلســطينين يف 
الخارج بإصدار جواز سفر فلسطيني، ومتديد 
وإضافــة  الصاحيــة  منتهيــة  الســفر  جــوازات 
اإلفــادات  وإصــدار  عاًمــا،   16 دون  األبنــاء 

املختلفة املتعلقة بالجوازات.
اإلقامــات  ملــف  فعلــت  الــوزارة  أن  وأضــاف 
مهملــة  كانــت  بعدمــا  األجانــب  وشــؤون 
إصــدار  ذلــك  إثــر  يف  إذ   ،2006 عــام  قبــل 
يف  للراغبــن  وتصاريــح  دخــول  موافقــات 
املــرور عــرب حاجــز بيــت حانــون )إيــرز( شــامل 
قطــاع غــزة، وإصــدار إقامــات أجانــب وإفــادات 
للفلســطينين املقيمــن واملتغربــن، إذ بلــغ 

أنظمــة  اختــاف  عــىل  ــا  ذكيًّ تطبيًقــا  و11 
الهواتــف الذكيــة، و81 منظومــة لتنظيم عملها 
ــا  افراضيًّ ســرفًرا   12 باســتخدام  الداخــيل، 

ا، تخدم املواطنن وإداراتها. وواقعيًّ
غــر  املنظــامت  شــؤون  الــوزارة  وأدارت 
الحكوميــة عــرب برامــج اســتطاعت مــن خالهــا 
والخريــة  األهليــة  الجمعيــات  عمــل  ضبــط 
خصوصــا، مبــا يخــدم تعزيــز مقومــات الحكــم 
الرشــيد، حيــث رخصــت 989 جمعية خرية، 

منها 892 جمعية محلية، و97 أجنبية.
لتقييــم  جمعيــة   900 مــن  أكــرث  وأخضعــت 
التنمويــة واالســتدامة  املــؤرشات  وفــق  إداري 
املســاعدات  وصــول  لضــامن  ســنويا،  املاليــة 
إىل مســتحقيها وحفــظ حقوقهــم، وعــدم تــرك 
يف  الجمعيــات  وتضــارب  للعبــث  نهبــا  األمــر 

عملها.
نصــب  تضــع  الــوزارة  أن  عــىل  حــامدة  وشــدد 
شــعار  وترفــع  املواطــن،  مصلحــة  عينيهــا 
"خدمــٍة بصــدق لشــعٍب يســتحق"، مؤكــدا أن 
التطــور  ملســوا  الشــباب  وخاصــة  املواطنــن 
يف إنجــاز معاماتهــم، بعدمــا كانــت يف زمــن 

كبارهم تستغرق أياما طويلة.
ويف الشــق العســكري، أوضح املتحدث باسم 
أنــه يجــري العمــل  البــزم،  إيــاد  وزارة الداخليــة 
مــع  الرشطيــة  املراكــز  تعامــل  تطويــر  عــىل 
املواطنــن عــرب ضابــط مســؤول يف كل مركــز 
مهمتــه  يكــون  القطــاع،  محافظــات  مراكــز  مــن 
اســتقبال املواطنــن ومنــع أي ســوء فهــم مــن 

أفراد الرشطة.

تعكف عىل إطالق مرشوعي "البطاقة الشخصية الذكية" و"البصمة الوطين"

"الداخلية" تطور أنظمتها التقنية وتنجز معامالت المواطنني يف وقٍت قيايس

يف يومه العالمي
الدفاع المدين يطالِب المجتمع الدويل بالضغط عىل االحتالل لرفع الحصار عن "معداته"

جانب من المؤتمر الصحفي بغزة أمس    )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

واملناطــق  الفلســطينية  املشــاريع  مــن  سلســلة  وتنفيــذ  غــزة،  إىل  القــدوم 
الصناعيــة، بحيــث أصبحــت املنتجات الفلســطينية تحل محــل اإلرسائيلية، 
وتدفقــت األمــوال مــن الــدول املانحــة، وخيــل لبعــٍض أن غــزة ســتتحول إىل 

سنغافورة الرشق األوسط.
كان مبقــدور ســلطة  أوســلو أن  تغــر الواقــع االقتصــادي وتحــول غــزة إىل 
أكــر مــن ســنغافورة، لكــن املســتثمرون وأصحــاب املشــاريع اإلســراتيجية 
وجدوا أنفســهم أمام حفنة من املســؤولني الفاســدين، الذين أرادوا تقاســم 
املشــاريع  معهــم،  وبالتــايل تقاســم  األربــاح  وكل يشء، دون أن يدفعــوا 

شيئًا، وكانت التهمة جاهزة، إن مل يقبلوا.
كان لتدخــل الفاســدين مــن قــادة األجهــزة األمنيــة ورمــوز الســلطة يف عمــل 
القطــاع الخــاص أثــره الســلبي عــى االقتصــاد الفلســطيني، وأغلقــت العديد 
مــن املصانــع والــرشكات أبوابهــا، يف حــني آثــر بعــض املســتثمرين العــدول 

عن بعض املشاريع.
شــن  هــي  الفلســطيني  االقتصــاد  بعــر  ظهــر  قصمــت  التــي  القشــة  ولعــل 
االحتالل حرًبا بال هوادة عى الصناعة الفلسطينية التي نافست الصناعات 
اإلرسائيلية، مبنع استراد املواد الخام ومنع  تصدير املنتجات إىل الخارج، 
انتهاء بتدمر العديد من املصانع باستهدافها بالقصف املتعمد، حتى إن 

محطة توليد الطاقة مل تسلم من التدمر املمنهج.
مل يقترص فساد رموز السلطة عى مالحقتهم أصحاب املشاريع وتدخلهم 
الســافر يف عمــل القطــاع الخــاص، بــل أيًضــا أنشــؤوا هيئــات كانــت مبنزلــة 
رشكات ربحيــة أصبحــت تــدر دخــاًل كبــًرا عى القامئني عليها دون حســيب 
أو رقيــب، فقــد أنشــئت هيئــة البــرول الفلســطينية يف عــام 1994 بصفتهــا 
املورد املحتكر للمنتجات البرولية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وربطت 
يف  قانــوين  تنظيمــي/  إطــار  دون  تعمــل  وكانــت  الرئيــس،  مبكتــب  الهيئــة 

عملياتها اإلدارية واملالية، ومل تخضع

أمامنا إال الصمود يف وجه العادة اإلرسائيلية، ومع أن مسألة السالمة األمنية 
ال بــد أن تكــون أولويــة وطنيــة، ومثــار تفكر ومعالجات دامئة، فإن كل الحلول 

بقناعتي تبقى نتائجها نسبية يف بيئة احتالل مزدحمة بالوكالء األمنيني.
الوجه اآلخر لهذه االعتقاالت التي يرشف عليها غالًبا قائد املنطقة الوسطى 
يف جيش االحتالل "تامر يدعي"، هو أنها تحدد الوجهة الوطنية أو الربنامج 
األقــدر عــى اإلرضار باملصلحــة اإلرسائيليــة ووقــف  الفلســطيني  الســيايس 

خدمات اآلخرين لها.
هذا الربنامج ميكن تحديده من أسامء وهويات املعتقلني وانتامئهم، لتبدو 
هــذه االعتقــاالت أشــبه مبســاهمة يف توجيــه الناخــب نحــو العناويــن الجديرة 
بحمل هذا الربنامج وتبّنيه، من مبدأ أن متام الوطنية هو يف قبول من ترفضه 

"إرسائيل" أو رفض "مرشحيها".
بإبقــاء العالقــة املثاليــة  لهــذه االنتخابــات،  وبذلــك تتحقــق األبعــاد الوطنيــة 
الســليمة مــع االحتــالل، وهــي دوام االشــتباك، وصــد أّي محــاوالت لتخريــب 

تــربئ )إرسائيــل(، يف الدعــوة التــي تتضمنهــا إىل وقــف تبــادل اللــوم "بــني 
الطرفــني"، وهــذا تعبــر نســمعه عــادة مــن املســؤولني األمريكيــني بغــرض 
حاميــة )إرسائيــل( وعــدم معاقبتهــا أو الضغــط عليهــا، أي أن إدانــة مصــادرة 
األرايض الفلسطينية، وبناء املستوطنات، وهدم البيوت وتهويد القدس، 

تصبح جزًءا من "لعبة تبادل اللوم"، وبالتايل مضيعة للوقت!
اإلرسائيليــة  الدولتــني،  إقامــة  أســاس  عــى  حــالًّ  طــالل  بــن  الحســن  يقــرح 
والفلســطينية، يف وقــت أصبــح واضًحــا، منــذ زمــن، "الدولــة الفلســطينية" 
التي قد تقبلها )إرسائيل(، كياًنا ممسوًخا ومعزواًل من دون سيادة، تتحّكم 
)إرسائيل( مبنافذه وسامئه وما تحت األرض وفوقها، وليس تعبًرا عن حق 
الشعب الفلسطيني بتقرير املصر، ويعني شطب كل الحقوق التاريخية 
والقانونية، وأهمها حق عودة الالجئني الفلسطينيني إىل ديارهم، والسؤال 
هنــا: ملــاذا يقبــل األردن إعطــاء هدايــا مجانيــة تزيــد إضعــاف موازيــن القوى 
املختلــة أصــاًل؟! كيــف ميكــن دعــوة األردن الفلســطينيني إىل التخــي عــن 
كل أوراقهــم، وبعــد ذلــك نتحــّدث عــن حــل يقبله الفلســطينيون، إال إذا كان 

ال مكان لرأي الفلسطينيني أصاًل؟!
اإلبراهيميــة  الديانــات  مراعــاة  مــع  القــدس  "تقســيم  جملــة  تعنــي  ومــاذا 
)اإلســالم واليهوديــة(" مــن دون ذكــر املقدســات املســيحية؟! هــل يعنــي 
االعــراف بـ)هيــكل ســليامن وحائــط املبــى(، ووضــع املقدســات الدينيــة 
-ومنهــا املســيحية- تحــت إرشاف الســلطات الدينيــة؟ ومــاذا عــن الســيادة 
عــى القــدس؟! والقــدس ليســت مبقدســاتها فحســب، بــل أيًضــا بأهلهــا 
الذيــن ميــارس عليهــم تطهــر عرقــي يومــي لتهجرهــم وتهوديهــا، أو أن هــذا 

كالم يعيق "السالم املطلوب"؟!
دعــوة  طــالل  بــن  الحســن  األمــر  مســتوى  يف  شــخصية  تتبّنــى  أن  األغــرب 
لوجودهــا  رَشِطــي  ســياق  يف  الفلســطينية"  القيــادة  شــباب  "تجديــد  إىل 
يف القــدس، أو مــا تســمح بــه )إرسائيــل( مــن أرض القــدس، هــل عدنــا إىل 
محــاوالت إيجــاد قيــادة فلســطينية بديلــة تقبــل هــذا الســيناريو؟ للتذكــر: 
تجديد شــباب القيادة الفلســطينية بحرية ســينتج قيادًة لن ترىض الخنوع، 
والعربيــة  الشــابة،  الفلســطينية  فالقيــادات  القــرى،  روابــط  إىل  عــودة  فــال 

الســاحة  تشــهدها  التــي  املتالحقــة  والتطــورات  الترصيحــات  املتتبــع 
الفلسطينية، عقب صدور املرسوم  الرئايس بإجراء االنتخابات الترشيعية 
املقــررة يف أواخــر شــهر مايــو القــادم؛ يصــل إىل قناعــة أن غــزة ســتتحول إىل 

سنغافورة أخرى، عشية اليوم التايل لالنتخابات.  
هنــاك مــن يعلــن أنــه ســيعمل عــى إنشــاء محطــة لتوليــد  الطاقــة الكهربائيــة 
تنتــج 400 ميغــاواط،  وســيعمل عــى تنفيــذ مشــاريع اســتثامرية  وتنمويــة 
وإغاثية  مستدامة  تنعش سكان القطاع،  وهناك من يعلن اتفاقية  لتزويد  

محطة الكهرباء بالغاز الطبيعي لزيادة قدرتها اإلنتاجية.
 أضــف إىل هــذا وذاك مذكــرة التفاهــم  التــي وقعتهــا الســلطة الفلســطينية 
مــع مــرص، وتقــوم فيهــا األخــرة باســتخراج الغــاز الطبيعــي مــن حقــي مارينــا 
1 ومارينــا 2  يف عمــق بحــر غــزة وتســييله ملصلحــة الســلطة، مــا يعني عوائد 
ا تذهــب إىل خزينــة الســلطة  التــي مل تعلــن بعد  مبليــارات الــدوالرات ســنويًّ
تفاصيــل هــذه الصفقــة، أو طبيعتهــا، وهــو مــا دفــع حركــة حــامس للمطالبــة 

بتحقيق الشفافية يف هذه القضية.
إن ما يردد يف هذه األيام من ترصيحات وإعالنات متالحقة عن املستقبل 
االقتصــادي لغــزة يجعــل أبنــاء غــزة بــني خياريــن: منهــم مصــدق لهــذه األخبــار 
غــر  الغالبيــة-  -وهــم  الثــاين  والفريــق  االنتخابــات،   إجــراء  بشــغف  وينتظــر 
الوعــود  التــي أطلقــت فيهــا  الســابقة  مصدقــني مســتندين إىل االنتخابــات 
تحطمــت  مــا  رسعــان  للفلســطينيني  ورديــة  أحالًمــا  ورســمت  الوعــود،  تلــو 
عــى صخــرة عــدم اعراف فريق أوســلو  برشعيــة االنتخابات، وأيًضا الحصار 
الخانــق الــذي فرضــه االحتــالل، وحروبــه الثالثــة التــي شــنها عــى شــعبنا  يف 

غزة  وأحرق فيها األخرض واليابس.
لعــل هــذه الجعجعــة التــي نســمعها يف هــذه األيــام  تذكرنــا مبــا ســمعناه قبل 
عرشين عاًما عندما وقعت  منظمة التحرير اتفاق أوسلو مع دولة االحتالل، 
ومــا تــاله مــن اتفاقــات خلقــت بيئــة مشــجعة ألصحــاب رؤوس األمــوال عــى 

واملؤذيــة  القاســية  اإلرسائيليــة  االعتقــاالت  فيهــا  مبــا  وجهــان،  يشء  لــكل 
واملتصاعدة بالضفة الغربية، التي تضع أهلنا هناك يف مواجهة مبارشة مع 

جنود متأهبني دوًما للقتل.
لكنهــا تــأيت يف ســياقها املتوّقــع قبــل أســابيع مــن االنتخابــات الفلســطينية، 
ضمــن عــادة االحتــالل يف التأثــر فيهــا أو توجيههــا مبــا ال يعــارض مصالحــه 

األمنية كهدف أسايس.
يجب التأكيد أواًل أن قرار خوض االنتخابات يف هذه الحالة وعى الرغم من 
معرفتنــا بــأن االحتــالل ســيعمل عــى تخريبهــا، ليــس متغــًرا، فالراجــع عنهــا 
أو إلغاؤهــا لــن يوقفــا املداهــامت واالعتقاالت، وســتبقى القبضة اإلرسائيلية 
شــديدة عــى الضفــة، فهــي يف الفكــر العقائــدي الصهيــوين يجــب أن تظــل 
تحت السيطرة اإلرسائيلية، حتى أن صفقة القرن، وفق معلقني إرسائيليني، 
"صممت من أجل متكني )إرسائيل( من ضم الضفة أو أجزاء واسعة منها".

لذلــك فاالنتخابــات ممــر إجبــاري ال بــد أن نتعــرض مــن أجلهــا ألي آالم، وليــس 

وكل األرايض التي يعيش بها مسلمون ومسيحيون ويهود، لتنظيم تعايٍش 
ال يعــرف بحقــوق الشــعب الفلســطيني، بــل حــالًّ "للمســألة الفلســطينية"، 
اختارتهــا  التــي  األرض  فلســطينيني يف  بوجــود  )إرسائيــل(  ألزمــة  وباألصــح 
الحركــة الصهيونيــة إلقامــة مســتعمرتها العنرصيــة، وكأن عقــوًدا مــن النضــال 

الفلسطيني مل تكن، وُشطبت بجرّة قلم.
الالفــت يف رســالة األمــر الحســن التــي نرشتها صحيفــة يديعوت أحرونوت 
التــي  املعــاين  أبعــاد  ويعــي  بالعمــق،  مثقــف ميتــاز  كاتبهــا  أن  اإلرسائيليــة 
تضمنتهــا دعوتــه، إذ قــال إن املســرة يجــب أن تبــدأ باتفــاق عــى مشــاركة 
مصــادر امليــاه وتقاســمها، إضافــة إىل أن لهجــة الرســالة وضعــت )إرسائيل( 
يف مصــاف أي دولــة يف املنطقــة، مبــا يتجــاوز معاهــدة وادي عربــة التــي 
وقعها األردن مع )إرسائيل( عام 1994، وهي املجحفة بحق األردن أصاًل، 
إىل تقديــم خّطــة الندمــاج )إرسائيــل( يف املنطقــة، وكأنهــا دولــة أصيلــة، مل 
ُتــَن عــى االســتعامر اإلحــاليل املســتمر وبوحشــية ضد الفلســطينيني، وال 
ا عــى أمــن األردن واســتقراره ومســتقبله؛ ومبعــث  تشــّكل خطــرا إســراتيجيًّ
االستغراب هنا أن كاتب الرسالة رجٌل، كام أعرف جيًدا، درس الصهيونية 

وملم بالقانون الدويل واإلنساين، وهذا أخطر ما يف املوضوع.
الســؤال األهــم مــا موقــف امللــك عبداللــه الثــاين؟ ال ميكــن أن يكــون ويل 
العهــد األردين األســبق قــد فّكــر برســالة كهــذه مــن دون علمــه، وقــد تكــون 
بالــون اختبــار لــردة فعــل اإلرسائيليــني واألمركيــني أنفســهم، يقــّرر يف إثرهــا 
فإنهــا  كذلــك،  كانــت  لــو  حتــى  ولكــن  تجاهلهــا،  أو  ا  رســميًّ تبّنيهــا  امللــك 
فــإذا  مًعــا،  والفلســطينيني  األردن  حقــوق  تــرضب  خطــرٍة،  لروايــٍة  أسســت 
تخــّى األردن الرســمي عــن روايــة النكبــة واالحتــالل ورسقــة ميــاه األردن وكل 
الجرائــم التــي ارتكبتهــا )إرسائيــل(، فلــن يبقــى إال التجــرّب اإلرسائيي، ويفقد 
األردن أي قــدرٍة عــى االســتنجاد بالقوانــني واملواثيــق الدوليــة، صحيــح أن 
األمــر يدعــو إىل حلــول تعتمــد عــى أســس القانــون الــدويل، لكــن خطتــه 
تتخــى مســبًقا عــن هــذه األســس، بدعوتهــا إىل مشــاركة )إرسائيــل( الغــاز 
ــا )إرسائيــل( الحــق يف املصــادر الطبيعية  والنفــط وامليــاه، أي يعطــي ضمنيًّ
والــروات بــاألرايض التــي احتلتهــا والتــي مل تحتلهــا، فضــاًل عــن أن الرســالة 

إىل  الثــاين  اللــه  عبــد  امللــك  رســالة  فهــم  محاولــة  مــن  األردنيــون  يفــق  مل 
ــا بوقــف  مديــر دائــرة املخابــرات العامــة، أحمــد حســني، التــي وعــدت ضمنيًّ
التدخــل األمنــي يف الحيــاة السياســية بــاألردن، حتــى نزلــت عليهــم صاعقــة 
دعوة األمر الحســن بن طالل اإلرسائيليني إىل إكامل مســرة "الســالم بني 
الشــعوب" التــي تبــدأ مــن األســفل إىل األعــى، مــن دون ذكــر االحتــالل أو 
القضية الفلســطينية، وكأن املســألة ال تتجاوز خالفات حدودية ورصاعات 

دينية.
دعــا األمــر بــكل رصاحــة إىل إحيــاء فكــرة "البينولكــس" التي اتفــق عليها عّم 
والده امللك فيصل األول )تويف يف 1933( مع رئيس املنظمة الصهيونية 
حاييــم وايزمــان )أول رئيــس لدولــة )إرسائيــل( الحًقا( عام 1919، بني األردن 

ملراجعة محاسبية خارجية أو إرشاف خارجي، ومل تكن خاضعة للمراقبة أو 
الكشف عن تفاصيلها. 

وال ننــى يف هــذا املجــال اتفاقيــة الغــاز التــي وقعتهــا الســلطة مطلــع عــام 
2015 مــع دولــة االحتــالل،  التــي مبوجبهــا تســتورد الســلطة عــى مــدار 20 

عاًمــا 4.75 مليــار مــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي اإلرسائيــي إىل األرايض 
الفلســطينية بقيمــة تتجــاوز تكلفتهــا 1.2 مليــار دوالر، رغــم الحديــث عــن 
وجــود الغــاز الفلســطيني يف عــرض بحــر قطــاع غــزة بكميــات تفــوق أضعــاف 

الكمية التي ستستورد.
أضــف إىل ذلــك إنشــاء رشكات وهيئــات أخــرى كهيئــة التبــغ ورشكــة البحــر 
واألســمنت وغرهــا، قادهــا مســؤولون يف الســلطة، احتكــرت العديــد مــن 
السلع، بحيث أصبحت مدخوالتهم وأرصدتهم يف البنوك بأرقام فلكية مع 
غياب الرقابة واملحاسبة واملساءلة، ما جعل رشكات القطاع الخاص عرضة 

الحتكاراتهم وتدخالتهم.
ويف هــذا الواقــع  املريــر مــع إجــراءات االحتــالل املمنهجــة لتدمــر االقتصاد 
الفلسطيني الناشئ خابت آمال الفلسطينيني يف اقتصاد مزدهر، وساءت 
نــَر ســنغافورة وال مــا  أحوالهــم، وهــرب معظــم املســتثمرين بــال رجعــة، ومل 
االقتصاديــة  باملقــدرات  األمنيــة  األجهــزة  وتحكــم  فســاد  إال  نــَر  يحزنــون، مل 
ــا، وتــرك  للقطــاع، إىل أن انهــار النظــام اإلداري للســلطة يف غــزة انهيــاًرا تامًّ

القطاع  لتديره حركة حامس.
الســيناريو نفســه يتكــرر هــذه األيــام بوعــود جديــدة مــن وجــوه قدميــة كانــت 
إبــان مــدة حكــم الســلطة لقطــاع غــزة، فهــل  تتصــدر املشــهد الفلســطيني  
ســيتحقق مــا يعــدون بــه؟ وهــل سيشــعر املواطــن الغــزي املســكون بــاألمل 
واملعاناة بالتغير؟ أم أنها مجرد وعود براقة لكسب أصوات الناخبني مثلام 
شــهدنا عشــية انتخابات 2006؟ هذا ما ســتنبئنا به الشــهور املقبلة، ولكل 

حادث حديث.

هذا االستحقاق، وحث الشعب عى الدفاع عن إرادته وحقه يف الوجود.
يف  بصوتــه  يــديل  ناخــب  كأول  االعتقــاالت  بهــذه  "تامــر"  الجــرال  يظهــر 
االنتخابــات الفلســطينية املقبلــة، ويختــار إقصــاء وتغييــب القواعــد واألركان 
التــي  لديــه،  واملعلومــة  املرتقبــة  االنتخابيــة  للقوائــم  الداعمــة  الشــعبية 
ســيكّلفه فوزها مرة أخرى منصبه، وســيجلب اإلشــغال لجيشــه، وســينزع أمن 
مســتوطنيه، وستشــّكل محــرّك تحريــض فاعــال وخطــرا ضــد كل مصالحــه يف 
الضفــة املحتلــة، وســيعمل بدافــع الخشــية مــن بيئــة شــبيهة ملا جــرى يف غزة 

بعد انتخابات 2006.
فــكل  الفــوز،  لهــذا  التــايل  اليــوم  للتفكــر يف  حالًيــا  هنــاك حاجــة  تبــدو  وال 
أن  يجــب  ألنــه  االحتــالل؛  مصلحــة  يف  تكــون  لــن  بتقديــري  الســيناريوهات 
نعــرف بــأن الضفــة اليــوم بحاجــة إىل واقــع ســيايس جديــد ومختلــف مهــام 
كانــت تكلفتــه؛ ألن البنــاء الهنــديس الصحيــح للنظــام الســيايس الفلســطيني 

يبدأ بهدم األساس األعوج.

املؤمنة بالقضية الفلسطينية، تعي حقوق الشعب الفلسطيني، وال تقبل 
االنصياع أو الحلول الهزيلة والذليلة، واألمر يعي متاًما درجة وعي الشباب 
الفلســطينيني والعــرب الذيــن مــا زالــوا متمّســكني بالقضية الفلســطينية، إال 
إذا كان الحديث عن قيادات شاّبة عى قياس ما تريده )إرسائيل(، فبغض 
النظر عن نيات األمر -وأعتقد أنه يريد حامية األردن والنظام- ملاذا ميكن 
التصديق أن )إرسائيل( التي أصبحت أشّد عنجهية )خصوًصا مع معاهدة 
التطبيــع التحالفــي مــع اإلمــارات وغرهــا( قــد تقبــل أي حــل يضمــن اســتقرار 

األردن؟
قبــل مــدة دعــت ورقــة سياســية للصهيــوين األمريــي، ديفيــد ماكوفســي 
)وهو من املؤثرين يف واشنطن( إىل ضم األردن إىل صفقة تطبيع جديدة 
مع الســعودية، تضمن مكاســب اقتصادية ومالية له، لتســقط تحّفظه عى 
كل مــا رفضــه امللــك عبــد اللــه الثــاين ســابًقا بخصــوص القــدس، ويعتقــد 
القامئــون عــى معهــد واشــنطن للــرشق األدىن )وهــو صهيــوين( أن األردن 
يستشــعر أن املعاهــدات مــع اإلمــارات وغرهــا اســتبعدته مــن املكاســب 
وفــرص الســتثامرات، وبعــد قــراءة رســالة األمــر يتضــح أن أوســاط الدولــة 
عــن  تتحــّدث  فالرســالة  ومنزعجــة،  ماكوفســي،  فهــم  مــع  تتفــق  األردنيــة 
صفقات أنابيب غاز ونفط يف معاهدات التطبيع ُحرمت فوائدها األطراف 
والشــعوب، وأن أي مســرة لتحقيــق ســالم شــامل يجــب أن تضمــن توزيــع 
هــذه املصــادر مــن ميــاه وثــروات وإيراداتهــا عى الجميع، مبعنــى أن عملية 
إدمــاج )إرسائيــل( يف املنطقــة هــي رشط االزدهــار والتقــّدم لــدول املنطقــة 

وشعوبها.
جــاءت رســالة األمــر الحســن بــن طــالل إىل اإلرسائيليــني، التــي نــرشت يف 
"يديعــوت أحرونــوت"، وســط جــدل أردين بشــأن رســالة معلنــة مــن امللــك 
عبــد اللــه إىل املخابــرات العامــة، يطلــب منهــا البقــاء يف اختصاصهــا، مــا 
يعني انسحاب األجهزة األمنية من التدخل يف الحياة السياسية، ثم جاءت 
رســالة ويل العهــد األســبق لتعمــق الشــكوك يف أن "العمليــة اإلصالحيــة" 
ليست أكر من ترتيبات للدخول يف صفقة جديدة مع )إرسائيل(، والكالم 

الفصل لدى امللك.

هل تتحول غزة إىل سنغافورة  بعد االنتخابات؟

الجرنال "تامري" أول ناخب ُيديل بصوته

عن رسالة الحسن بن طالل إىل اإلرسائيليني

سمري حمتو

لميس أندوين
العريب الجديد

إن ما يتردد في هذه األيام من تصريحات 
وإعالنات متالحقة عن المستقبل 
االقتصادي لغزة يجعل أبناء غزة بين 
خيارين: منهم مصدق لهذه األخبار وينتظر 
بشغف إجراء االنتخابات،  والفريق الثاني 
-وهم الغالبية- غير مصدقين مستندين 
إلى االنتخابات السابقة التي أطلقت فيها 
الوعود تلو الوعود، ورسمت أحالًما وردية 
للفلسطينيين سرعان ما تحطمت على 
صخرة عدم اعتراف فريق أوسلو  بشرعية 
االنتخابات، وأيًضا الحصار الخانق الذي 
فرضه االحتالل، وحروبه الثالث التي شنها 
على شعبنا  في غزة  وأحرق فيها األخضر 
واليابس.

يقترح الحسن بن طالل حالًّ على أساس 
إقامة الدولتين، اإلسرائيلية والفلسطينية، 
في وقت أصبح واضًحا، منذ زمن، »الدولة 
الفلسطينية« التي قد تقبلها )إسرائيل(، 
كياًنا ممسوًخا ومعزواًل دون سيادة، تتحّكم 
)إسرائيل( بمنافذه وسمائه وما تحت األرض 
وفوقها

بقلم/ أحمد الكومي

وبذلك تتحقق األبعاد الوطنية لهذه االنتخابات، 
بإبقاء العالقة المثالية السليمة مع االحتالل، 
وهي دوام االشتباك، وصد أّي محاوالت 
لتخريب هذا االستحقاق، وحث الشعب على 
الدفاع عن إرادته وحقه في الوجود.
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"األشغال" تستأنف العمل يف املنحة السعودية إلعادة إعامر املنازل املترضرة

انخفــاض الرقــم القياســي ألسعــار املنتــج بـ 1.51 % فـــي ينايـــر

مشعشع: األزمة املالية 
لـ"أونروا" ستبقى لسنوات

رام الله/ وكاالت:
قال املتحدث باســم وكالة غوث وتشــغيل الالجئني الفلســطينيني "أونروا"، 
الــدول الكــرى تدعــم االســتقرار  ســامي مشعشــع، أمــس: إن "العديــد مــن 
املــايل لألونــروا، بتقديــم الدعــم الــالزم لهــا ملنــع حدوث أزمــات جديدة تؤثر 

يف خدماتها، لكن ذلك مل يحل األزمة املالية".
ولفــت مشعشــع، خــالل ترصيحــات صحفيــة، إىل أن املؤمتــر الــدويل الــذي 
ســيعقد بتحضــرات مــن دولــة الســويد هــذا العــام لضــان متويــل "أونــروا"، 
لن ينهي األزمة املالية، التي ستبقى الوكالة تعانيها خالل األعوام القادمة.

وبــني أن املؤمتــر يهــدف إىل ترجمــة الدعــم الســيايس الــذي تحصــل عليــه 
داخــل  أساســية  إصالحــات  إدخــال  عــى  والعمــل  مــايل،  دعــم  إىل  الوكالــة 

املؤسسة دون املس بالخدمات التي تقدم لالجئني الفلسطينيني.
عــى  باالعتــاد  األزمــة  مــن  الخــروج  تريــد  "أونــروا"  أن  وأشــار مشعشــع إىل 

الترعات السنوية غر الثابتة، والبحث عن حلول أخرى.
ورًدا عى سؤال بشأن عودة الدعم األمرييك، قال املتحدث باسم "أونروا": 
"عودة الترعات األمريكية كا كانت سابًقا، ستحل جزًءا من األزمة املالية، 

ولكن ال يعمل عى إنهائها بالكامل".

"الزراعة" تشرع في تسجيل المزارعين لمشروع "تخضير فلسطين"
اللجنة االقتصادية بالترشيعي تعقد

 جلســـة استمـــاع لوكيـــل وزارة الزراعـــة

زيادة النسبة والحد األدىن.. 
رْصف رواتب موظفي غزة اليوم 

غزة/ فلسطني: 
أعلنــت وزارة املاليــة بقطــاع غــزة رصَف راتــب شــهر فرايــر، بزيــادة 

نسبة الرصف إىل 55 % وزيادة الحد األدىن إىل 1500 شيقل.
اليــوم  ســيبدأ  الــرصف  أن  صحفــي  ترصيــح  يف  الــوزارة  وأوضحــت 
الثالثــاء، الســاعة 12 ظهــًرا يف بنــيَكْ الوطنــي واإلنتــاج وفــروع بنــك 
الريد. وأشارت إىل أن الرصف سيكون وفق اإلجراءات املتبعة لدى 

البنوك ملواجهة جائحة كورونا.

غزة/ رامي رمانة:
أعلن اتحاد املقاولني يف قطاع غزة أمس، 
املؤسســات  عطــاءات  رشاء  مقاطعــَة 
وذلــك  كافــة،  الحكوميــة  وغــر  الحكوميــة 
الســلطة  تجــاُوب  عــدم  عــى  احتجاًجــا 
باإلرجاعــات  مطلبهــم  مــع  الفلســطينية 
رة بــــ)120( مليــون دوالر  الرضيبيــة املقــدَّ
تصعيديــة  خطــوات  مــن  ًرا  محــذِّ تقريًبــا، 

قادمة.
اتحــاد  نقيــب  كحيــل  أســامة  وقــال 
لنضالنــا  "اســتكااًل  بغــزة:  املقاولــني 
مــن  حقوقنــا  تحصيــل  نحــو  املطلبــي 
اإلرجاعــات الرضيبيــة، قــرر مجلــس إدارة 
التــي  العطــاءات  رشاء  مقاطعــَة  االتحــاد 

تطرحها املؤسسات كافة".
"فلســطني"  لصحيفــة  كحيــل  وأضــاف 
أي  تســليم  عــدم  أيًضــا  يشــمل  القــرار  أن 
عطــاءات تحــت التســعرة، بدًءا من تاريخ 
آخــر،  إشــعار  وحتــى  املقاطعــة  رسيــان 
محــذًرا أعضــاء االتحــاد مــن مخالفــة القــرار 

بتجميد عضويتهم عامني.
بدايــٌة  الخطــوة  هــذه  أن  كحيــل  وأكــد 
متدحرجــة  وإجــراءات  فعاليــات  لسلســلة 
مــن  كافــة  الحقــوق  تحصيــل  حتــى 
اإلرجاعــات الرضيبيــة املرتاكمــة منــذ عام 
مــن  الــركات  حــق  إىل  إضافــة   ،2008
مبلغ )30 %( الذي ُخصم من اإلرجاعات 

املرصودة قبل عام 2008.
ذ اتحاد  وعى مدار األســبوع املايض، نفَّ
فعاليــات  سلســلة  غــزة  يف  املقاولــني 
بدفــع  الفلســطينية  الســلطة  تطاِلــب 
رشكــة،  لــــ)175(  الرضيبيــة"  "اإلرجاعــات 
الوضــع  لــرتدي  الســلبي  التأثــر  ولتبيــان 

نشــاط  عــى  االقتصــادي وجائحــة كورونــا 
رشكات املقاوالت.

رشكات  معظــم  أن  كحيــل  وأوضــح 
إرجــاع  أو  اســرتداد  لهــا  التــي  املقــاوالت 
ومالحقــة  ــا،  ماليًّ ًا  تعــرُّ تعــاين  رضيبــي 
رشطيــة وقضائيــة بســبب مطالبــة أصحاب 

األموال والذمم املالية بحقوقهم املرتتبة 
الســلطة،  التــزام  عــدم  املقاولــني  عــى 
اإلرجاعــات  دفــع  عــدم  أن  إىل  مشــًرا 
ــب عليــه خــروج أكر من مئة  الرضيبيــة ترتَّ

رشكة من سوق العمل.
محمــود  الســلطة  برئيــس  كحيــل  وأهــاب 

والجهــات  حكومتــه  إىل  باإليعــاز  عبــاس 
الرســمية ذات الشــأن بــاإلرساع يف رصف 
اإلرجاعــات الرضيبيــة دون تأجيــل، وذلك 
خزينــة  مــن  األمــوال  تلــك  بتأمــني  إمــا 
السلطة وإما بالبحث عن جهات متويلية 

خارجية.
ل  ُيشــغِّ املقــاوالت  قطــاع  أن  إىل  وأشــار 
مــن   )%  22( الطبيعيــة-  الظــروف  -يف 
 )%  30( يف  ويســاهم  العاملــة،  األيــدي 

يف الناتج املحيل. 
بدوره، أوضح أمني رس االتحاد جهاد الفرا 
أن اتحــاد املقاولــني طاَلب -أكر من مرة- 
الجهات املســؤولة برصف حقوق رشكات 
اجتاعــات  وعقــد  املاليــة،  املقــاوالت 
دون  لكــن  الحكومــة،  عــن  ممثلــني  مــع 
جــدوى. وقــال يف ترصيح ســابق لصحيفة 
وضــع  املقاولــني  اتحــاد  "إن  "فلســطني: 
رئيــَس الحكومــة يف رام الله محمد اشــتية 
واملديريــن  بشــارة  شــكري  املاليــة  ووزيــر 
العاّمــني باملاليــة يف حيثيــات اإلرجاعات 

الرضيبية". 
بحــل  وعــوًدا  ــى  تلقَّ "االتحــاد  وأضــاف: 
امللــف، لكــن هــذه الوعــود ذهبــت أدراج 
تتعمــد  املاليــة  وزارة  بــأن  وذلــك  الريــاح، 
بذرائــع  وتتحجــج  واملاطلــة،  التســويف 
بريــة  كــوادر  ــر  توفُّ عــدم  منهــا  واهيــة، 

للتدقيق عى ملفات املقاولني".

احتجاًجا على تجاهل السلطة اإلرجاعات الضريبية
اتحاد املقاولني بغزة يعلن مقاطعته رشاء العطاءات

جانب من اعتصام املقاولني بغزة احتجاًجا عى عدم تجاُوب السلطة مع مطلبهم   )تصوير/ محمود أبو حصرة(

رام الله/ فلسطني:
الفلســطيني:  لإلحصــاء  املركــزي  الجهــاز  قــال 
إن الرقــم القيــايس العام ألســعار املنتج ســجل 
ينايــر/  شــهر  يف   %  1.51 مقــداره  انخفاًضــا 
كانون الثاين 2021 مقارنة مع شهر ديسمر/ 
القيــايس  الرقــم  وبلــغ   ،2020 األول  كانــون 
 2021 الثــاين  كانــون  يف   93.45 العــام 
مقارنــة بـــ94.89 يف كانون األول 2020 )ســنة 

األساس 2019 = 100(.
مــن  أول  صحفــي،  بيــان  يف  اإلحصــاء  وأوضــح 
املنتــج  ألســعار  القيــايس  الرقــم  أن  أمــس، 
للســلع املســتهلكة محليــا مــن اإلنتــاج املحيل 
ســجل انخفاضــا مقــداره 1.67 %، وبلــغ الرقــم 
للســلع املســتهلكة  املنتــج  القيــايس ألســعار 

 2021 الثــاين  كانــون  خــالل   92.89 محليــا 
 2020 األول  كانــون  خــالل  بـــ94.47  مقارنــة 

)سنة األساس 2019 = 100(.
وســجل الرقــم القيــايس ألســعار املنتج للســلع 
املصــدرة مــن اإلنتــاج املحــيل انخفاًضا طفيًفا 
مقداره 0.08 %، وبلغ الرقم القيايس ألسعار 
املنتــج للســلع املصــدرة مــن اإلنتــاج املحــيل 
 2021 الثــاين  كانــون  شــهر  خــالل   98.76
 2020 األول  كانــون  خــالل  بـــ98.83  مقارنــة 

)سنة األساس 2019 = 100(.
نشــاط  مــن  املنتجــة  الســلع  أســعار  وســجلت 
انخفاضــا  الزراعــة والحراجــة وصيــد األســاك 
أهميتهــا  تشــكل  التــي   ،%  6.74 مقــداره 
النســبية 29.94 % مــن ســلة املنتــج، وذلــك 

النخفــاض أســعار الســلع ضمــن نشــاط زراعــة 
املحاصيــل غــر الدامئــة مبقــدار 16.93 %، 
نتج هذا االنخفاض بصفة رئيسة عن انخفاض 
أســعار معظم الخرضاوات وبلغ متوســط ســعر 
1.01 شــيقل/ كغــم، ومتوســط ســعر  الزهــرة 
ومتوســط  كغــم،  شــيقل/   1.03 امللفــوف 
ســعر بنــدورة بيــوت بالســتيكية 1.34 شــيقل/ 
كغم، ومتوســط ســعر الســبانخ 1.34 شــيقل/ 
كغــم، ومتوســط ســعر خيــار بيــوت بالســتيكية 
1.36 شــيقل/ كغــم، ومتوســط ســعر الكوســا 
1.84 شــيقل/ كغــم، ومتوســط ســعر البصــل 
ومتوســط  كغــم،  شــيقل/   5.39 األخــرض 
ســعر فاصوليــاء خــرضاء 2.84 شــيقل/ كغــم، 
نشــاط  ضمــن  الســلع  أســعار  انخفضــت  كــا 

صيــد األســاك مبقــدار 11.81 %، وأســعار 
الســلع ضمن نشــاط زراعة املحاصيل الدامئة 
املعمــرة مبقــدار 1.30 %، وذلــك النخفــاض 
 3.67 باملتوســط  ليبلــغ  األفــوكادو  ســعر 
شــيقل/ كغــم، ومتوســط ســعر الليمــون 1.32 
نشــاط  ضمــن  الســلع  وأســعار  كغــم،  شــيقل/ 
حيــث   ،%  0.81 مبقــدار  الحيــواين  اإلنتــاج 
 14.92 بلــغ متوســط ســعر عجــل بلــدي حــي 
الحــم  دجــاج  ســعر  ومتوســط  كغــم،  شــيقل/ 

صوص عمر يوم 2.33 شيقل/ كغم.
التعديــن  صناعــة  منتجــات  أســعار  وشــهدت 
شــهر  خــالل  اســتقرارا  املحاجــر  واســتغالل 
كانــون الثــاين 2021، واســتقر الرقــم القيــايس 
النســبية  أهميتهــا  تشــكل  التــي   97.79 عــى 

1.41 % من سلة املنتج.
امليــاه  إمــدادات  أســعار  ســجلت  حــني  يف 
النفايــات  وإدارة  الصحــي  الــرصف  وأنشــطة 
التــي   ،%  4.80 نســبته  ارتفاعــا  ومعالجتهــا 
ســلة  مــن   % 1.50 النســبية  أهميتهــا  تشــكل 

املنتج.
والغــاز  الكهربــاء  إمــدادات  أســعار  وســجلت 
والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا نســبته 2.10 %، 
مــن   % 8.23 النســبية  أهميتهــا  تشــكل  التــي 

سلة املنتج.
مــن  املنتجــة  الســلع  أســعار  وســجلت 
 0.22 نســبته  ارتفاعــا  التحويليــة  الصناعــات 
 58.92 النســبية  أهميتهــا  تشــكل  التــي   ،%
ارتفــاع  بســبب  وذلــك  املنتــج،  ســلة  مــن   %

الحبــوب  مطاحــن  منتجــات  صناعــة  أســعار 
األعــالف  صناعــة  وأســعار   ،%  5.94 بنســبة 
 ،%  2.85 بنســبة  املحــرضة  الحيوانيــة 
وأســعار صناعــة منتجــات املعــادن املشــكلة 
 ،% 1.22 عــدا املاكنــات واملعــدات بنســبة 
وأســعار تجهيــز وحفــظ اللحــوم بنســبة 1.08 
الطباعــة  نشــاط  ضمــن  الســلع  وأســعار   ،%
واستنســاخ وســائط األعــالم املســجلة بنســبة 
0.68 %، رغم من انخفاض أسعار املنتجات 
املعدنيــة الالفلزيــة األخــرى غــر املصنفة يف 
مــكان آخــر مبقــدار 5.88 %، وأســعار صناعــة 
 4.27 مبقــدار  األساســية  والصلــب  الحديــد 
%، وأســعار صناعــة الزيــوت والدهون النباتية 

والحيوانية مبقدار 0.58 %.

أعلــن أنــا/  عبــد اللــه صالــح احمــد الحنــاوي عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   801191974 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

النــارص الغربــاوي عــن فقــد هويتــي  أنــا/ احمــد  عبــد  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    803809631 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

فقــد  عــن  الكحلــوت  القــادر  عبــد  محمــد  حنــان  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 700151483  فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

هويتــي  فقــد  عــن  داود  محمــد  يوســف  محمــد  أنــا/   أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء     802385039 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ وائــل زيــن الديــن ســعد الديــن  القــديس  عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل الرقــم 901490714  فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عبداللــه عاشــور محمــد حســان عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    801724386 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ طوفان حلمي  سليان ابوالكاس عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   802822114 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ مريم ابراهيم محمد نارص عن فقد هويتي وتحمل 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    916107956 الرقــم 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

دولة فلسطني
سلطة االرايض

مكتب رئيس سلطة األرايض
إعالن للعموم

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد/ حسام 
حســن جمعــة الشــامي مــن منطقــة غــزة بطلب لتســجيل حاصل تجــاري وذلك 
طبقــا لقانــون الطبقــات والشــقق واملحــالت رقــم1 لســنة 1996م وتعديالتــه 
عــام 2017 حيــث تبلــغ مســاحة الحاصــل )43م2( ويقــع يف الطابــق األريض 
باالتجــاه الرقــي مــن عــارة الروضــة ويحمــل رقم )101( حســب املخططات 
الصــادرة عــن ســلطة األرايض والقائــم عــى أرض القســيمة رقــم )جــزء مــن 17( 
من القطعة رقم )629( من مدينة غزة واملسجلة يف الطابو باسم/ ورثة عبد 
الكريم حسني أبو دف وقد آل اليه الحاصل بالراء من/ أحمد غازي سعيد 
اليــه  بالــراء مــن/ البنــك الوطنــي االســالمي وقــد آل  اليــه  الــرتك والتــي آل 
بالراء من/ محمد بدر عمر حبوب وقد آل اليه بالراء من/ إبراهيم محمد 
مــوىس الحســاينة وقــد آل إليــه بالــراء مــن/ ورثــة عبد الكريم حســني أبو دف 
بصفتهم الشخصية ومبوجب وكاالت صادرة عن كاتب عدل جنوب الرياض 
ابــو دف  34265363 مــن نجــوى  1434/3/3 هجــري تحــت رقــم/  بتاريــخ 
وكيلهــا عاهــد عبــد الكريــم ابــو دف ووكالــة صــادرة عــن كاتــب عــدل كولومبيــا 
بتاريخ 2013/5/23م من اساء ابو دف وكيلها عاهد عبد الكريم أبو دف.

علا بأن العارة املذكورة مواصفاتها اعاله يحدها من جهة الشال شارع بعرض 10م 
ومــن جهــة الجنــوب أرض فضــاء ومــن جهــة الغــرب شــارع بعــرض 8 م ومــن الــرق مبنــى 
املواطن خالد سيد الناجي وتبلغ مساحة األرض املقام عليها العارة )588.61م2(.

وحيث أننا يف اإلدارة العامة لتسجيل االرايض للعقارات سنبدأ يف االجراءات 
الالزمــة لتســجيل الحاصــل واعتبارهــا مفــرزة بقــوة القانــون أرض البنــاء فمــن لديــه 
اعرتاض بهذا الشأن أو عدم صحة اإلفراز ألرض البناء فإنه عليه التقدم باعرتاضه 
الخطــي اىل االدارة العامــة لــألرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا 60 يومًا من 

تاريخ االعالن وإال سوف يتم البدء يف اجراءات التسجيل حسب األصول.
سلطة االرايض / لجنة تسجيل الشقق والطبقات

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء 

لدى محكمة بداية غزة املوقرة 

في القضية الحقوقية رقم 434 / 2019 
في الطلب الحقوقی رقم 377 / 2021

املســتدعي / زياد ســامل ديب الحرازين من ســكان غزة الشــجاعية هوية رقم 
950858431، وكيله املحامي / محمد عطا الله الحرازين

املستدعى ضدها / صفاء عبد الحفيظ عيىس الرعيص ) مجهولة محل اإلقامة (
نوع الدعوى: إثبات صحة عقد ونفاذه وإلغاء تسجيل.

 قيمة الدعوى: )100000 دينار( )مائة ألف دينار أردين(.
)) مذكرة حضور بالنشر المستبدل (( 

يف القضية الحقوقية رقم 434 / 2019
يف الطلب الحقوقي رقم 377 / 2021 

إىل املســتدعى ضدهــا مبــا أن املســتدعي املذكــور قــد تقــدم لــدى محكمــة 
بدايــة غــزة بالقضيــة املرقومــة أعــاله وموضوعهــا )إثبــات صحــة عقــد ونفــاذه 
وإلغــاء تســجيل( اســتنادا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه ونظــرا ألنك مجهولة 
محــل اإلقامــة وحســب اختصــاص محكمــة بدايــة غــزة يف نظــر هــذا الطلــب 
وعمــال باملــادة 20 مــن قانــون أصــول املحاكــات املدنيــة والتجاريــة رقــم 2 
لسنة 2001 وبناء عى قرار السيد قايض محكمة بداية غزة يف الطلب رقم 

377 / 2021 بالساح لنا بتبليغكم عن طريق النر املستبدل .
بتاريــخ   ) ) االثنــني  يــوم  لهــذه املحكمــة  لذلــك يقتــي عليــك أن تحــرضي 
2021/03/22 الســاعة التاســعة صباحــا كــا يقتــي عليــك إيــداع جوابك 
التحريري خالل خمسة عر يوما من تاريخ النر وليكن معلوما لديك أنك 
إذا تخلفت عن ذلك سينظر يف القضية والطلب باعتبارك حارضة، حرر يف 

. 2021/01/03
رئيس قلم محكمة بداية غزة
األستاذ : عار قنديل

غزة/ فلسطني:
باملجلــس  االقتصاديــة  اللجنــة  عقــدت 
عــدوان،  د.عاطــف  النائــب  برئاســة  التريعــي 
والنائــب  ســالمه،  د.ســامل  النائــب  وبعضويــة: 
د.جميلــة  والنائــب  الــرايف،  د.يوســف 
الشــنطي، جلســة اســتاع لوكيــل وزارة الزراعــة 
يف  الــوزارة  إجــراءات  حــول  القــدرة  د.إبراهيــم 

الساح باستراد البيض املخصب للدجاج.
الــوزارة وعملهــا  اللجنــة عــى جهــود  واطلعــت 
املخصــب،  البيــض  اســتراد  موضــوع  يف 
واللوائح املنظمة لذلك، وآليات فحص البيض 
األمــراض،  مــن  ه  مــن خلــوِّ والتأكــد  املخصــب، 
إضافــة إىل جهــود الــوزارة لتعزيــز صمــود التجار 

واملواطنني عى حد سواء.
مــن جانبــه؛ بــنيَّ القــدرة أن الــوزارة تعمــل وفــق 

البيــض  إدخــال  عمليــة  ــم  تنظِّ قانونيــة  لوائــح 
املخصب، ومتنح شــهادة اســتراد للتاجر بعد 
البيطريــة،  األمــراض  مــن  البيــض  بخلــوِّ  ــده  تعهُّ
مــن  البيــض  بخلــوِّ  املنشــأ  مــن  شــهادة  وإرفــاق 

أمراض الطيور.
عــى حايــة  الــوزارة حريصــة  أن  القــدرة  وأكــد 
واملســتهلك، حيــث وضعــت رشوًطــا  املنتــج 
فنيــًة لنوعيــة وجــودة البيــض املخصــب، حيــث 
مــن  الفاقــد  تقليــل  يف  النوعيــة  هــذه  تســاهم 
الدواجــن يف أثنــاء الرتبيــة، وكذلــك يــدرُّ دخــاًل 

جيًدا عى املريب.
أهــم  مــن  الدواجــن  قطــاع  أن  القــدرة  وبــنيَّ 
مــن   55% ــر  يوفِّ فهــو  اإلنتاجيــة،  القطاعــات 
إنتــاج الــروة الحيوانيــة، ويشــهد قطاع الدواجن 
بفضــل  ملموًســا  ــًنا  تحسُّ األخــرة  الفــرتة  يف 

جهــود الــوزارة يف عــدة مجاالت أهمها تحســني 
الفقــس  نســبة  وارتفــاع  الصــوص  مواصفــات 

والرقابة عى جودة األعالف.
الوســطى  زراعــة  بــدأت مديريــة  الســياق،  ويف 
الراغبــني  املزارعــني  وتســجيل  اســتقبال  يف 
بتشــجر أراضيهــم، وزيــادة الرقعــة الخرضاء يف 
املحافظة، واالســتفادة من مشــاريع دعم قطاع 
عــن  اإلعــالن  مــع  انطالًقــا  ذلــك،  جــاء  الزراعــة. 
مــروع "تخضــر فلســطني" الــذي أعلنته وزارة 

الزراعة يف الضفة الغربية.
يذكــر أن هــذه املشــاريع تــأيت تنفيــًذا للخطــة 
الســتصالح  الزراعــة  لــوزارة  اإلســرتاتيجية 
تكاليــف  مــن  والحــد  الزراعيــة  األرايض 
صمــود  وتعزيــز  الزراعــي،  اإلنتــاج  مســتلزمات 

املزارع الفلسطيني يف أرضه.

غزة/ فلسطني:
واإلســكان،  العامــة  األشــغال  وزارة  اســتأنفت 
إعــار  إلعــادة  الســعودية  املنحــة  يف  العمــل 
)عــدوان  الالجئــني يف  لغــر  املنــازل املتــرضرة 

2014( يف قطاع غزة بعد توقف عدة شهور.
وأوضحت الوزارة يف ترصيح صحفي أمس، أنه 
يف ظــل الجهــود املبذولــة بالســعي الحثيــث من 

أجل توفر متويل إلعادة إعار املنازل املدمرة 
املنحــة  يف  العمــل  اســتأنفت  فإنهــا  كليــا، 
الســعودي  الصنــدوق  خــالل  مــن  الســعودية 
برنامــج األمــم املتحــدة  مــع  للتنميــة وبالتنســيق 

اإلمنايئ.
يف  تتســلم  أن  املتوقــع  مــن  أنــه  إىل  وأشــارت 
إجاليــا  مبلًغــا  أرسة   48 الحاليــة  املرحلــة 

املســتفيدين  عــدد  ليصبــح  دوالًرا   228,764
إعــار  أُعيــد  أرسة   272 املنحــة  مــن  اإلجــايل 

وحداتهم املدمرة كليا.
للمواطنــني  ســتتم  الــرصف  عمليــة  أن  يذكــر 
املدمرة وحداتهم كليا من جراء عدوان 2014، 
عوا العقود سابًقا، بعد توقف دام عدة  الذين وقَّ

أشهر بسبب جائحة كورونا يف قطاع غزة.
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دولة فلسطني 
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة للمساحة

اعالن للعموم
يعلن للعموم انه تقدم لســلطة األرايض بغزة الســيد / محمد هاشــم عيىس أبو 
العيــس ومصطفــى مطــر ديــاب دغمــش واميــان إبراهيم يوســف امليدنة )البطش 
قبــل الــزواج( مــن منطقــة غــزة بطلــب لتســجيل عــارة األمــل بأســائهم حســب 
القســمة الرضائيــة فيــا بينهــم وذلــك طبقــا لقانــون الطبقــات والشــقق واملحالت 
األرض  مســاحة  تبلــغ  حيــث  2017م  عــام  وتعديالتــه   1996 لســنة   1 رقــم 
البنــاء )205م2( حســب املخططــات الصــادرة عــن ســلطة  )280م2(ومســاحة 
األرايض والقامئــة عــى ارض القســيمة رقــم )جــزء مــن1( مــن القطعــة رقم )729( 
مــن مدينــة غــزة واملســجلة يف الطابــو باســائهم والتــي يحدها مــن جهة الرشق/ 
شارع الصناعة ومن جهة الغرب/ ارض حمزة دياب بحري دغمش ومن الشال/ 
شارع القاهرة ومن الجنوب/ ارض مأمون يوسف سعيد دغمش وحيث إننا يف 
سلطة األرايض سنبدأ يف اإلجراءات الالزمة لتسجيل البناية واعتبار ارض البناء 
مفــرزة بقــوة القانــون فمــن لديــه اعرتاض بهذا الشــأن أو بعــدم صحة االفراز الرض 
البنــاء فانــه عليــه التقــدم باعرتاضــه الخطــي إىل اإلدارة العامــة للمســاحة )لجنــة 
الشقق والطبقات( خالل مدة أقصاها 60يوما من تاريخ اإلعالن وإال سوف يتم 

البدء يف إجراءات التسجيل حسب األصول، التاريخ: 2021/2/28
سلطة األرايض / لجنة تسجيل الشقق والطبقات 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض

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

)2021/145(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: سمري 
احمــد يوســف االغــا مــن ســكان خانيونــس هويــة رقــم957082985 بصفتــه 

وكيال عن: رسمية فالوجي اسعد الفالوجي
مبوجب وكالة رقم: 2020/6104 الصادرة عن خانيونس 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف 
القطعة 39 القسيمة 9 املدينة خان يونس 

 فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعالن وبخالف 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 عــى ســلطة 

مسجل أرايض غزة األرايض، التاريخ: 2021/3/1م
أ . عصام عبد الفتاح الحارنة

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة جباليا الرشعية

  الموضوع / مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة جباليا الشرعية

إىل املدعــى عليــه / عبــد الرحمــن ابراهيــم ســليان مــوىس مــن أهــايل مــر 
وســكان ســيناء برئ العبد ســابقآ ومجهول محل اإلقامة يف مر اآلن يقتىض 
حضــورك إىل هــذه املحكمــة يــوم األحــد الواقــع يف 2021/4/4م  الســاعة 
التاســعة صباحــًا للنظــر يف القضيــة اســاس 2021/189 وموضوعهــا تفريــق 
للــرر مــن التعليــق والهجــر واملقامــة عليــك مــن قبــل زوجتــك املدعيــة / 
نــور رمــزي محمــود كلــوب مــن هربيــا وســكان جباليــا وكيلهــا املحامــي فــارس 
الربدويــل وإن مل تحــر يف الوقــت املعــني أو ترســل وكيــال عنــك أو تبــد 
جــرى  لذلــك  الرشعــي  املقتــىض  بحقــك  يجــر  مرشوعــة  معــذرة  للمحكمــة 

تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/2/28 م
قايض جباليا الرشعي
محمود صالح فروخ

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
االدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات
إعالن للعموم

والتجــارة  للصناعــة  اعليانكــو  شــركة  أن  الــرشكات-  مراقــب  يعلــن 
والمقاوالت ذ.م.م وميثلها السيد/ نارص عليان يوسف حمد رئيس هيئة 
املديرين ووكيله املحامي األســتاذ/ محمد عبد الرازق الخزندار واملســجلة 
لدينــا تحــت رقــم 563114073 بتاريــخ 1995/11/11م تقدمــت بطلــب 
لنقل مقر الرشكة من )غزة- عسقولة( اىل )غزة - الزيتون- مفرتق السوافريي 

بجوار مسجد صبحي ساق الله(، تحريرا يف 2021/3/1م.
مراقب الرشكات

األمم املتحدة: مصري عرشات اآلالف من املعتقلني السوريني ميثل "صدمة وطنية"

رئيس الوزراء الليبي املكلف يؤكد "نزاهة" اختيار السلطة الجديدة

مباحثات سودانية مرصية ُقبيل 
توقيع اتفاقية عسكرية

الخرطوم/ األناضول:
الحســني،  عثــان  محمــد  الســوداين  الجيــش  أركان  رئيــس  أجــرى 
مباحثات مع نظريه املري حرب محمد فريد، أمس، حول التعاون 

املشرتك يف املجال العسكري.
وقــال الجيــش الســوداين، يف بيــان، إن الحســني اســتقبل، يف مكتبــه 
بالخرطــوم، فريــد يف مســتهل زيارتــه للخرطــوم، والتي يشــهد خاللها 

ختام مباحثات جارية بني الجيشني، وتستغرق 3 أيام.
اتفاقيــة  عــى  التوقيــع  املباحثــات ستشــهد يف ختامهــا  بــأن  وأفــاد 

للتعاون املشرتك بني البلدين.
بــني  31 أكتوبــر/ ترشيــن األول املــايض، انطلقــت مباحثــات  ويف 
التعــاون  وبحثــت  الخرطــوم،  يف  واملــري،  الســوداين  الجيشــني 

والتوصل إىل رؤى مشرتكة حول مصالح الجارتني.
ويف 25 نوفمرب/ترشين الثاين 2018، وقع وزيرا الدفاع السوداين 

واملري، يف الخرطوم، اتفاق تعاون بني جييش البلدين.
ويشمل االتفاق "تشكيل قوات مشرتكة ملكافحة اإلرهاب والجرائم 
العابــرة، وتســيري دوريــات مشــرتكة عــى الحــدود، فضــال عــن تعزيــز 
واالســتخباري  األمنــي  والتعــاون  املشــرتك  العســكري  التدريــب 

والتصنيع الحريب".
وتأيت املباحثات العسكرية بني القاهرة والخرطوم يف وقت يستمر 
فيــه نــزاع بــني الســودان وإثيوبيا حول الســيادة عــى مناطق حدودية، 

بلغ حد التحشيد العسكري قرب الحدود.
ويجمــع الــدول الثــالث ملــف ســد "النهضــة" اإلثيــويب الــذي يشــهد 
بــني  خالفــات  ظــل  يف  ســنوات   10 نحــو  منــذ  متعــرة  مفاوضــات 

أطرافها. 

الجيش اليمني يعلن
 استعادة مواقع عسكرية 

إسرتاتيجية يف مأرب
عدن/ األناضول:

أعلــن الجيــش اليمنــي، أمــس، اســتعادة مواقــع عســكرية اســرتاتيجية، 
يف محافظــة مــأرب، رشقــي البــالد، إثر معارك مع الحوثيني، فيا أفاد 

وزير ميني بأرس املئات من مسلحي الحويث، بينهم أطفال.
جــاء ذلــك حســبا نقلــه موقــع "ســبتمرب نت" التابع للجيــش، عن قائد 
جبهــة مديريــة جبــل مــراد جنــوب غــريب مــأرب، العميــد الركــن حســني 
الحليــي. وقــال الحليــي إنــه "تــم إحبــاط هجــوم حــويث عــى مواقــع 

الجيش يف جبهة رحبة )مديرية محاذية لجبل مراد(".
خاللــه  مــن  كبــد  عكســيًا  هجومــًا  بعدهــا  شــن  "الجيــش  أن  وأوضــح 
املليشيا الحوثية خسائر كبرية يف األرواح والعتاد، ومتكن من تحرير 
واستعادة مواقع عسكرية اسرتاتيجية يف رحبة"، دون ذكر تفاصيل.

وأفــاد الحليــي بــأن "مقاتــالت التحالــف العريب شــنت رضبات جوية 
للحوثيــني  عســكرية  تعزيــزات  اســتهدفت  ذاتهــا،  الجبهــة  يف  مركــزة 
معمــر  اليمنــي،  اإلعــالم  وزيــر  وكان  ســيطرتهم".  مناطــق  مــن  قادمــة 
اإلريــاين، رصح مســاء أول مــن أمــس، بــأن "املئات من عنارص مليشــيا 
وأبنــاء  واملقاومــة  الجيــش  قبضــة  يف  أرسى  باتــوا  اإلرهابيــة  الحــويث 

القبائل خالل املعارك الدائرة يف مختلف جبهات محافظة مأرب".
اليمنيــة  األنبــاء  وكالــة  نرشتــه  الــذي  تريحــه  يف  اإلريــاين  ولفــت 
الرســمية، بــأن "مــن بــني هــؤالء األرسى عــرشات األطفــال الذين زج بهم 

الحوثيون داخل خطوط النار ليواجهوا مصريهم".
ومل يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيني حول ذلك.

ومنتصــف يونيــو/ حزيــران 2020، صنــف تقريــر لألمــني العــام لألمــم 
املتحــدة، أنطونيــو غوترييــش، اليمــن، يف قامئــة الــدول األكــر دمويــة 

لألطفال إىل جانب أفغانستان وسوريا.
مــأرب  يف  القتــال  جبهــات  تشــهد  املــايض،  فرباير/شــباط   7 ومنــذ 
معــارك عنيفــة؛ حيــث يســعى الحوثيــون للتقــدم نحــو مركــز املحافظــة 

الغنية بالنفط، واملعقل الرئيس لقوات الحكومة.
ويشــهد اليمــن حربــا منــذ نحــو 7 ســنوات، أودت بحيــاة أكــر مــن 233 
ألــف شــخص، وبــات 80 باملئــة مــن الســكان، البالــغ عددهــم نحــو 30 
مليــون نســمة، يعتمــدون عــى الدعــم واملســاعدات، يف أســوأ أزمــة 

إنسانية بالعامل، وفق األمم املتحدة. 

أردوغان: مصممون عىل 
استكامل دستور مدين جديد

أنقرة/ األناضول:
أكــد الرئيــس الــرتيك رجــب طيــب أردوغــان، تصميــم حكومتــه عــى 

صياغة دستور جديد مدين عرب اسهام مختلف األطراف.
يف  أمــس،  الحكومــة،  اجتــاع  ترؤســه  عقــب  كلمــة  يف  ذلــك  جــاء 

املجمع الرئايس بأنقرة.
السياســية  أهــم مســؤوليات املؤسســة  أن  "نعتقــد  أردوغــان:  وقــال 

تخليص تركيا من أغالل الدستور االنقاليب".
جديــد  بدســتور  حلمنــا  اليــوم  حتــى  نحقــق  مل  "لألســف  وأضــاف: 

ومدين يليق بشعبنا، لكن سننجح بذلك هذه املرة إن شاء الله".
وأردف: "مصممون عى استكال دستور مدين جديد وطرحه عى 

الشعب إلبداء رأيه فيه".

خبريتان أمميتان يف حقوق اإلنسان تطالبان بتحقيق 
دويل يف عملية تسميم نافالني

محققة باألمم املتحدة:
 تقاعس أمريكا عن معاقبة 

ويل عهد السعودية يف قتل 
خاشقجي خِطر

جنيف/ وكاالت: 
قالــت محققــة باألمــم املتحــدة يف مجــال حقــوق اإلنســان يوم أمس: 
إن "مــن الخطــر للغايــة" أن تعلــن الواليــات املتحــدة أن ويل العهــد 
السعودي األمري محمد بن سلان أقر عملية للقبض عى الصحفي 

جال خاشقجي أو قتله دون أن تتخذ تحركا ضده.
وقالــت أنييــس كاالمــار، مقــررة األمــم املتحــدة الخاصــة عــن عمليات 
اإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء والتي تقود تحقيقــا لألمم املتحدة يف 
الجرميــة التــي وقعــت عــام 2018، خــالل مؤمتــر صحفــي يف جنيف 
"إنهــا إشــكالية كبــرية مــن وجهــة نظــري، بــل خطرية، أن تقر مبســؤولية 
شــخص ثم تقول لهذا الشــخص    '   لكننا لن نفعل شــيئا تفضل وامض 

قدما وكأننا مل نقل شيئا   '   ".            
وأضــاف "هــذا بالنســبة يل تحــرك خطــري للغايــة مــن جانــب الواليــات 
املتحــدة". وكــررت دعوتهــا يــوم الجمعــة لفــرض عقوبــات تســتهدف 

أصول األمري محمد الحاكم الفعيل للمملكة.

جنيف/ وكاالت: 
قال محققو األمم املتحدة يوم أمس، 
األشــخاص  مــن  اآلالف  عــرشات  إن 
الذيــن اعتقلتهــم الســلطات الســورية 
عــى مــدى عــرش ســنوات مــن الحــرب 
أصبحوا يف عداد املفقودين وتعرض 
أو  االغتصــاب  أو  للتعذيــب  بعضهــم 
القتل فيا يصل إىل حد جرائم حرب 

وجرائم ضد اإلنسانية.
املعارضــة  الجاعــات  أن  وأضافــوا 
وهيئــة  الحــر  الســوري  الجيــش  ومنهــا 
الدولــة  وتنظيــم  الشــام  تحريــر 
غــري  اعتقــاالت  نفــذوا  اإلســالمية 
مدنيــني  وأعدمــوا  وعذبــوا  قانونيــة 

محتجزين.
تقريــر  أحــدث  يف  املحققــون  وقــال 
مــن  اآلالف  عــرشات  "مصــري  لهــم 
لالعتقــال  خضعــوا  الذيــن  الضحايــا 
مــن  القــري  االختفــاء  أو  التعســفي 
الســورية،  الحكومــة  قــوات  جانــب 
وعى نطاق أضيق، من جانب تنظيم 
الدولة اإلســالمية وهيئة تحرير الشام 
وغريهــا مــن الجاعــات، مــا زال غــري 
معــروف مــع اقرتابنــا مــن نهايــة عــرش 

سنوات".
وأضافــوا أن مســألة املعتقلــني متثــل 
"صدمة وطنية" ستؤثر عى املجتمع 

السوري عى مدى عقود.

األســد  بشــار  الرئيــس  ونفــت حكومــة 
العديــد مــن اتهامــات األمــم املتحــدة 
الســابقة بارتــكاب جرائــم حــرب وتقول 

إنها ال تعذب السجناء.
ودعت لجنة األمم املتحدة للتحقيق 
بينــريو  باولــو  بقيــادة  ســوريا  بشــأن 
ملحاكمة كل من ارتكبوا هذا الجرائم 
آليــة  ولتأســيس  الــراع  جانبــي  عــى 
دوليــة لتحديــد أماكــن املفقوديــن أو 

ورفاتهم وبعضها يف مقابر جاعية.
أصدرتــه  بحكــم  املحققــون  ورحــب 
محكمة يف مدينة كوبلنتس األملانية 
أربــع  بالســجن  املــايض  األســبوع 
ســنوات ونصف عى عضو ســابق يف 

ملشــاركته  لألســد  تابــع  أمنــي  جهــاز 
حكــم  أول  يف  مدنيــني  تعذيــب  يف 
اإلنســانية يف  نوعــه بجرائــم ضــد  مــن 
الحــرب األهليــة املســتمرة منــذ عــرش 

سنوات.
املــايض  األســبوع  املحققــون  وقــال 
للجهــات  معلومــات  قدمــوا  إنهــم 
املختصــة تتعلــق بأكــر من 60 قضية 
اســتخدمت  تقاريرهــم  وإن  جنائيــة 

كأدلة يف محاكمة كوبلنتس.
وتشــهد ســوريا أزمة اقتصادية عميقة 
وتضخــا  العملــة  ســعر  يف  وانهيــارا 
بلــغ عنــان الســاء. لكن القتــال توقف 
بدرجة كبرية واستعاد األسد سيطرته 

بفضــل  البــالد  أرايض  أغلــب  عــى 
مساندة عسكرية روسية قوية.

القــري  "االختفــاء  التقريــر  وقــال 
املنتــرش كان متعمــدا مــن قبــل قــوات 
العــرش  الســنوات  مــدى  عــى  األمــن 
املعارضــة  وتقييــد  الخــوف  إلثــارة 

وكوسيلة للعقاب".
وأجرى محققو األمم املتحدة 2658 
بعــض  مــع  مقابــالت  منهــا  مقابلــة 
واســتخدموا  الســابقني  املعتقلــني 
ســجالت رســمية وصــورا وتســجيالت 
لتوثيــق جرائــم  أقــار صناعيــة  وصــور 
اعتقــال  منشــأة  مئــة  مــن  أكــر  يف 

تديرها مختلف القوات.

طرابلس/ وكاالت: 
أكــد رئيــس الــوزراء الليبــي عبــد الحميــد 
الدبيبة املكلف من طرف ملتقى الحوار 
اختيــار  عمليــة  أن  أمــس،  الســيايس، 

السلطة الجديدة متت بـ"نزاهة".
يف  الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  وقالــت 
بيــان إن "رئيــس حكومة الوحدة الوطنية 
محــاوالت  يتابــع  الدبيبــة  الحميــد  عبــد 
التشويش عى عملية تشكيل الحكومة 
للحكومــة،  الثقــة  منــح  عمليــة  وتعطيــل 
اإلشــاعات  نــرش  نهــج  تبنــي  خــالل  مــن 

واألخبار الزائفة".
التــي  العمليــة  "نزاهــة  عــى  شــدد  كــا 
الجديــدة  الســلطة  اختيــار  فيهــا  جــرى 

عــرب  الليبيــون  شــاهدها  تامــة  بشــفافية 
التلفاز ووسائل اإلعالم املختلفة".

الشــعب  "نطمــن  الدبيبــة  وأضــاف 
مــن  األوىل  املرحلــة  إنجــاز  بــأن  الليبــي 
مــن خــالل عمليــة منــح  الطريــق  خارطــة 

الثقة للحكومة أصبحت قريبة".
الليبيــني  عــى  يعــول  بأنــه  وأكــد 
التحديــات  "ملــدى  واســتيعابهم 
عمليــة  أمــام  املوضوعــة  والعراقيــل 
وتحقيــق  املؤسســات  توحيــد 

املصالحة"، وفقا للبيان.
الليبــي،  الــوزراء  رئيــس  إعــالن  ويــأيت 
باألمــم  خــرباء  كشــف  مــن  يــوم  بعــد 
مجلــس  إىل  رفــع  تقريــر  يف  املتحــدة 

األمــن واطلعــت عليــه فرانــس بــرس أنــه 
تــم "رشاء أصــوات ثالثــة مشــاركني عى 

األقل يف محادثات السالم الليبية".
إىل  تقدميــه  املقــرر  مــن  تقريــر  ويف 
مجلــس األمــن هــذا الشــهر، وجــد خــرباء 
محادثــات  خــالل  أنــه  املتحــدة  األمــم 
املشــاركني  مــن  اثنــان  عــرض  تونــس 
دوالر  ألــف   150 بــني  تــرتاوح  "رشــاوى 
عــى  أعضــاء  لثالثــة  دوالر  ألــف  و200 
الســيايس  الحــوار  منتــدى  يف  األقــل 
كرئيــس  لدبيبــة  بالتصويــت  التزمــوا  إذا 

للوزراء".
وكانت مبعوثة األمم املتحدة إىل ليبيا 
أعلنــت  قــد  ويليامــز  ســتيفاين  باإلنابــة 

يف وقت سابق أنها فتحت تحقيقا يف 
مزاعم الرشوة.

"رؤيــة"  الدبيبــة  الحميــد  عبــد  وقــدم 
الربملــان،  أمــام  حكومتــه  لتشــكيل 
اختيــار  وآليــة  عملهــا  برنامــج  تتضمــن 

التشكيلة الوزارية.
وحــدد الربملــان موعــد الثامن من آذار/

مــارس موعــدا لجلســة التصويــت عــى 
الثقة.

آذار/  19 حتــى  مهلــة  الدبيبــة  وأمــام 
مجلــس  ثقــة  عــى  للحصــول  مــارس 
األصعــب  التحــدي  بــدء  قبــل  النــواب 
وقيــادة  املؤسســات  بتوحيــد  املتمثــل 
موعــد  حتــى  االنتقاليــة  املرحلــة 

كانــون   24 يف  العامــة  االنتخابــات 
األول/ديسمرب 2021.

 61( الدبيبــة  الحميــد  عبــد  وانتخــب 
الجــاري  شــباط/فرباير   5 يف  عامــا( 
يف  االنتقاليــة  للفــرتة  للــوزراء  رئيســا 
ليبيا، من جانب املشاركني يف الحوار 
ترشيــن  يف  أطلــق  الــذي  الســيايس 
الثاين/نوفمــرب املــايض، بــني األطــراف 
األمــم  برعايــة  ســويرا  يف  الليبيــني 

املتحدة.
وتوافق ملتقى الحوار السيايس الليبي 
هذا الشهر حول اختيار سلطة تنفيذية 
جديدة بقيادة الدبيبة ومجلًســا رئاســًيا 
من ثالثة أعضاء برئاسة محمد املنفي.

نيويورك/ وكاالت: 
حقــوق  يف  خبريتــان  دعــت 
املتحــدة  األمــم  لــدى  اإلنســان 
يف  دويل  تحقيــق  إىل  أمــس، 
املعــارض  تســميم  عمليــة 
نافالنــي  أليكــي  الــرويس 
وطالبتا بـ"اإلفراج الفوري" عنه.

بيــان  يف  الدعــوة  وجــاءت 
مشــرتك للُمقّررة الخاّصة لألمم 
بحــاالت  املعنّيــة  املّتحــدة 
القضــاء  نطــاق  خــارج  اإلعــدام 
يف  والخبــرية  كاالمــار  أغنيــس 
آيريــن  والتعبــري  الــرأي  حريــة 

خان.
إىل  "نظــرا  البيــان  وأفــاد 
االســتجابة غــري الكافية من قبل 
الســلطات املحليــة واســتخدام 
محظــورة،  كيميائيــة  أســلحة 
محــاوالت  الواضــح يف  والنمــط 
القتــل املســتهدفة، نعتقــد أنــه 
ينبغي فتح تحقيق دويل بشكل 
الوقائــع  مــن  للتأكــد  عاجــل 
مالبســات  جميــع  وإيضــاح 

تسميم السيد نافالني".
أن  "نعتقــد  البيــان  يف  وقالتــا 
بنوفيتشــوك  نافالنــي  تســميم 
عمــدا  تــم  األعصــاب(  )غــاز 

لتوجيه تحذير واضح ويسء بأن 
هــذا ســيكون مصــري أي شــخص 
ويعارضهــا.  الحكومــة  ينتقــد 
نوفيتشــوك  اختيــار  تــم  وقــد 

تحديدا إلثارة الخوف".
اللتــان  الخبريتــان  وتطالــب 
لألمــم  ملزمــا  رأيهــا  يعتــرب  ال 
آب/اغســطس  منــذ  املتحــدة 
بضــان  الروســية  الحكومــة 
"إجــراء تحقيــق موثوق وشــفاف 
يحــرتم املعايــري الدوليــة برعة 

وإعالن االستنتاجات".
بعدما اعتربتا رد السلطات غري 
مــرض، أكدتــا أن إجــراء تحقيــق 
دويل "مهــم بشــكل خــاص اآلن 
قبــل  مــن  معتقــل  نافالنــي  الن 
تحــت  وهــو  الروســية  الحكومــة 

سيطرتها".
وكتبتا "ندعو الحكومة الروسية 
هــذا  مــن  تحقيــق  طلــب  إىل 

النوع أو الساح به".
الــرويس  القضــاء  وثبــت 
األســبوع املايض إدانة الناشط 
مــن  البالــغ  للفســاد  املناهــض 
قضيــة  يف  عامــا   44 العمــر 
احتيــال تعــود اىل العــام 2014 
وعــدة  املعــارض  بهــا  ينــدد 

غــري  ومنظــات  غربيــة  عواصــم 
حكومية باعتبارها مسيسة.

 17 يف  توقيفــه  وتســبب 
كانــون الثاين/ينايــر بتظاهــرات 
عليهــا  ردت  روســيا  يف  كــربى 
السلطات باعتقال اكر من 11 
غرامــات  وفــرض  شــخص  ألــف 

وعقوبات سجن.
عــى  حكــم  آخــر،  جانــب  مــن 
غرامــة  بدفــع  نافالنــي  أليكــي 
وتنتظــره  "التشــهري"  تهمــة  يف 
أخــرى  قضائيــة  قضايــا  عــدة 
بتهمــة  التحقيــق  ذلــك  يف  مبــا 
عليهــا  يعاقــب  التــي  االحتيــال 

بالسجن ملدة عرش سنوات.
الرئيــي  املعــارض  ووصــل 
منطقــة  اىل  االحــد  للكرملــني 
 200 بعــد  عــى  فالدميــري 
كيلومــرت رشق موســكو ليقــي 
عامــني  ملــدة  بالســجن  عقوبــة 
مؤسســة  يف  العــام  ونصــف 
بــه  ينــدد  مــا  وهــو  عقابيــة، 

وأنصاره باعتباره سياسيا.

وقام القضاء الرويس يف كانون 
الثاين/ينايــر املــايض بتحويــل 
عقوبــة ســجن مــع وقــف التنفيــذ 
اىل   2014 عــام  بحقــه  صــادرة 

عقوبة مع النفاذ.
اعتــربت   ،2017 عــام  يف 
لحقــوق  األوروبيــة  املحكمــة 
القضيــة  هــذه  يف  أنــه  اإلنســان 
حــرم أليكــي نافالنــي وشــقيقه 
أوليــغ مــن حقهــا يف محاكمــة 
بقــرارات  ونــددت  عادلــة، 
وغــري  "التعســفية  املحكمــة 

املعقولة بشكل واضح".
هدفــا  نافالنــي  أليكــي  كان 
منــذ  عــدة  قانونيــة  إلجــراءات 
كانــون  يف  روســيا  إىل  عودتــه 
نقاهــة  فــرتة  بعــد  الثاين/ينايــر 
اثــر  أملانيــا  يف  أشــهر  لخمســة 
تعرضــه للتســميم والذي يحمل 
الــرويس  للرئيــس  مســؤوليته 
وأجهــزة  بوتــني  فالدميــري 
االســتخبارات الروسية. وهو ما 

نفته موسكو مرارا.
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سوسنيات 
)21(

روح الفؤاد

بقلم:
 األسير سعيد ذياب

إىل من صربت واحتسبت فراق 
الزوج عنها، فكانت يف الصرب املثال

ويف الثبات رسوًخا كام الجبال، ويف 
العفاف صفاًء طاهًرا كامٍء زالل..

ُروَح الُفؤاد
َفَديُتِك ُروِحي يا ُروَح الفؤاد
َهَواِك َماَلِكْ ِبَرَغِم اِلبَعاْد

فأنت يا شطري ِبُكِل امِلداد
ي َوَقّهِري يَكُة ُعمري يف َأْسِ َشِ

يف َخْطِوي َوَصرْبِي ِبدرِّب الِجَهاْد

يا َبسمَة ُروِحي يف َوَجِه الُسُجْون
يا َنَسمَة َلِييْل َطِويِل الُسُكون

يا رسمَة نوٍر َكَبدٍر تكون
يا َخِيَ الَعطايا يف َوْجِه الرزايا

ُخَطاِك ُخَطايا يا زوجي املصون

أيا َوَجَه ُصبٍح َيُبثُّ الُهيام
وَخًيا َيِهلُّ َكقطِر الَغاَمم
ا ُيِزيُح ُهَموَم الْظالَم وُحبًّ
ِبقلٍب َصبوْر وروٍح تفور

الم ِبَنرِث الزُُهور وَفِيِض السَّ

َتُر الِسننْي َوراَء السيننْي
وَصربُِك َيْبعُث يّف اليقني

ُيَهْدِهُد ُروِحي ِبذاَك الَحنني
ِبَقيٍد َسُيكَسْ وسجٍن َسُيقهْر
ر ِبَشمٍل متنْي وَبيٍت َسُيْعمَّ

َتركُتِك َقًسا يف وجِه الُخطوب
ُخطوًبا ُتَزِلزَل َعصًفا تجوب

َفُكنِت الَصَباَح ِلَهِذي الُدروْب
َرعيِت الَبِنني بنهٍج أَمني

وُكْنِت الَسكنِيْ لهذي القلوب

ِإلْيِك َوَفاِئ َيا َنبَع الَوَفاء
ا كَمدِّ السامء َحَنانِيِك ُحبًّ
ي الصفاء وَقْلٍب ُمَتيم َندِّ

اِعْي َوِمنِك ُشَعاِعي فأنِت ِشَ
وفيِك َيَراِعي َيصوُب البهاء

َحامِك إلهي يا َكْنَز الُدرْر
جزاِك أُُجوًرا َتُفوُق الُصَوْر
َثَباُتِك ِعْنَد ُوُقوِع الَقدر

ِبَعزٍم َكَساِنْ يا َمْلَجَا أََماِنْ
يا َبأََّس َجَناِن يف وقِت الَخَطر

الدراســة يف مــدارس محافظــات  وانتظمــت 
قطــاع غــزة يف 27 فرباير/شــباط، مــع تطبيــق 
الحــرارة  فحــص  مثــل  الصحــي  الربوتوكــول 
اآلمنــة  العــودة  وخطــة  والتباعــد،  والتعقيــم 
ونظفــت،  املــدارس  ُطهــرت  إذ  للدراســة، 
ووضعت العديد من التعليامت واإلجراءات 
الهادفــة لتوفــي بيئــة مدرســية آمنــة وصحيــة 

تقي الطلبة وتحميهم من فيوس كورونا.
ويف حديــث مــع صحيفــة "فلســطني"، يقول 
الــذايت،  للتعليــم  بطاقــات  أُعــدت  مطــر: 
وســيكون دورها مســانًدا للكتاب املدريس، 
بعــض  إىل  الوصــول  يف  الطلبــة  تســاعد  إذ 

املعارف يف املواد الدراسية.
ويفيــد بأنــه يف حــال طرأت مســتجدات عىل 
وتعطلــت  غــزة،  قطــاع  يف  الوبائيــة  الحالــة 
مهــامًّ  دوًرا  تــؤدي  البطاقــات  فــإن  الدراســة 

يف كيفيــة تعامــل أوليــاء األمــور مــع املنهــاج 
التعليــامت  مــن  فيهــا مجموعــة  بطاقــة  فــكل 
إلكرتونيــة  روابــط  طريــق  عــن  واإلرشــادات 

وفيديوهات تعليمية.
املدمــج  التعليــم  يف  العمــل  أن  إىل  وينبــه 
الــذي يجمــع بني التعليــم الوجاهي والتعليم 
عــن ُبعــد سيســتمر، ويكــون الــدوام الوجاهي 
بالتنــاوب بــني املجموعتــني )أ، ب( باســتثناء 

لألنشطة والتعيينات.
نهايــة  الختبــارات  الطلبــة  هــؤالء  وســيتقدم 
يونيــو/ مــن  األول  ابتــداًء  الــدرايس  الفصــل 

حزيران املقبل.
الرابــع  حتــى  األول  الصــف  مــن  الطلبــة  أمــا 
غــي مشــمولني يف  أنهــم  يوضــح  االبتــدائ، 
ز عىل التقييم املســتمر  االمتحانــات، بــل ُيركَّ
املعلمــون  ُيعطــى  إذ  الــدرايس  الفصــل  يف 

الُشــعب التــي يقــل عــدد طلبتهــا عــن )25( 
طالًبا فيسمح لهم بالدوام الكامل مع تطبيق 

كامل للتعليامت الصحية.
وفيــام يخــص تقييــم أداء الطلبــة يف الفصــل 
الفصــل  قــر  نتيجــة  أنــه  إىل  يشــي  الثــان، 
ســيقدم الطلبــة مــن الخامــس للحــادي عــر 
فقــط،  ونهــائ   )20%( نصفــي  اختباريــن: 
و)50%(  النهــائ،  لالختبــار  و)30%( 

عــىل  للتقييــم  اإلرشــادات  مــن  مجموعــة 
أساسها، وتقديم أوراق عمل.

ويستمر دوام طلبة الصفوف من األول حتى 
الرابــع األســايس حتــى 31 مايــو/ أيــار وتــوزع 
 14 يف  الــدرايس  العــام  نهايــة  شــهادات 

يونيو/حزيران.
األول  الــدرايس  الفصــل  "يف  مطــر:  ويقــول 
عــن  طويلــة  انقطــاع  أوقــات  هنــاك  كانــت 
االلتحــاق بالتعليــم الوجاهي بســبب كورونا، 
الــوزارة كانــت بالرتكيــز عــىل مبحثــي  فخطــة 

اللغة العربية والرياضيات".
يف  تــوازن  فســيكون  الفصــل  هــذا  يف  أمــا 
طــرح بقيــة املــواد الدراســية مــع الرتكيــز عىل 
باقــي  وســتدرس  األساســيني،  املبحثــني 
املديــر  وفــق  أقــل،  بنســبة  ولكــن  املباحــث 

العام لإلشاف والتأهيل الرتبوي.
ويلفت إىل أن خطة الفصل الدرايس الثان 
راعــت عنــد تدريــس بعــض املباحــث مــا إذا 
كان لهــا امتــداد يف الفصــل الــدرايس األول 
ومل تأخــذ املهــارة حقهــا، ســُتتناول بالتدريــج 

وسيكون هناك إدماج يف املهارات.
مــع  التدريــي ســيكون  العمــل  بــأن  ويكمــل 
تــم  االلتــزام الكامــل بالربتوكــول الصحــي، إذ 
العمــل  لضــامن  نظافــة  شكات  مــع  التعاقــد 
املــدارس  يف  الوقائيــة  اإلجــراءات  وفــق 
بالفرتتــني، ولتحســني الظــروف الصحيــة فيها 

إىل حد كبي.

المدير العام "لإلشراف" في "التعليم" بغزة د. محمود مطر لـ"فلسطين":
خطط المحتوى الدراسي للفصل الثاني تركز على المهارات األساسية

لينــة )40 عاًمــا( تعمــل معلمــة يف مــادة الثقافــة العلميــة 
مبدرســة زهــرة املدائــن الثانويــة للبنــات، منــذ أربعــة عــر 

عاًما.
استخدمت تقنيات التعليم اإللكرتون املختلفة والتعلم 
باللعــب مــع طالباتهــا، وهــي من صاحبة مبــادرات متعددة 
أهمها صوب هدفك نحو مهنة املستقبل، وحصلت عىل 
مبــدع  ولقــب خبــي   ،2021 الحســنة  النوايــا  لقــب ســفي 
الفئــة  الرقمــي  املحتــوى  وفرســان  مايكروســوفت،  مبتكــر 
األوىل عام 2020 وهي مسابقة لوزارة الرتبية والتعليم. 

وتقــول لينــة لصحيفــة "فلســطني": "اخــرتت ضمــن أفضــل 
50 مدرًبــا عــىل مســتوى الوطــن العــريب، وســفية منصــة 

التعليميــة،  بونــي  منصــة  وســفي  التعليميــة،  ويكليــت 
T4، كل ذلــك زاد مــن  وســفية أســبوع التعليــم العاملــي 

حاميس".
كــام أسســت فريــق "التعليم يجمعنــا" للتعليم اإللكرتون 
مــن  معتمــًدا  مدرًبــا  وتعمــل  الــدويل،  البريــة  والتنميــة 
األســبوع  يف  ومدرًبــا  األلكســو  ومنظمــة  مايكروســوفت 

العريب للربمجة.

الــذي حصلــت عليــه مــن املؤسســة  أمــا بالنســبة للقلــب 
ودعــم  بتطويــر  الهتاممهــا  جــاء  أنــه  فتوضــح  الهنديــة، 
للتطويــر  واملتعلمــني  وباملعلمــني  التعليــم،  ثقافــة  نــر 
يف  للمســابقة  التقديــم  بــاب  وفتــح  والتعليمــي،  الرتبــوي 
مرفقــة  لهــا  فقدمــت   ،2020 األول  كانــون  ديســمرب/ 
إنجازاتهــا ومبادراتهــا، وبعــد عــدة مراســالت أُعلن الفائزون 
يف املجموعــة األوىل يف حفــل مبــاش مــن نيودلهــي عــرب 
اإلنرتنــت للحصــول عــىل لقــب أفضــل معلــم منجــز عاملــي 

لعام 2021.
وتضيــف لينــة: "كنــت الوحيــدة مــن فلســطني وثالثــة مــن 
تونــس ومريــة، ثــم ألحقــوا بنــا مجموعتــني تضمنتــا أربعــة 
ليصبــح  العربيــة  الــدول  مــن  وغيهــم  الفلســطينيني  مــن 
عــىل  العــريب  الوطــن  مــن  معلــاًم   12 الفائزيــن  إجــاميل 

مستوى عاملي".
كل ذلك كان دافًعا لزيادة دافعيتها وهمتها، واســتمرارها 
يف تطوير ذاتها وزيادة مهاراتها ومعارفها، وحصولها عىل 
للجميــع، ومبنزلــة  اللقــب كان "فرحــة ال توصــف أتناهــا 
ــا يف  مثــرة أقطفهــا إلنجــازايت أذوق حالوتهــا وتزيــدن حبًّ

واملنهاج بني املدربني من جميع الوطن العريب.
اللحظــة،  وليــد  ليــس  واملبــدع  املنجــز  املعلــم  أن  وتبــني 
فمــن قبــل كورونــا كانــت تتواصــل مــع طالباتها عرب وســائل 
التواصــل االجتامعــي وتعمــل مجموعات عىل الواتس آب 
الثقافــة العلميــة كاملــة،  وغيهــا، وأنجــزت حوســبة مــادة 

والعلوم الحياتية.
أو  عــريب  مؤســي  تجمــع  تأســيس  إىل  لينــة  وتطمــح 
ــا  وإداريًّ ــا  تربويًّ املعلمــني  وتدريــب  بإعــداد  يهتــم  دويل 
ــا ترعــاه جهــات رســمية عربيــة أو دوليــة  ــا مجانيًّ وتكنولوجيًّ

لتبادل الخربات وإثراء األساليب واالرتقاء بالذات.
وتلفــت إىل أن راتــب املعلــم يف معظــم الــدول العربيــة ال 
يسمح له بإنفاق جزء منه عىل التدريب وتطوير املهارات 

واالرتقاء بالذات.
 وتأمــل املعلمــة لينــة يف أن تتــاح لهــا الفرصــة والتمويــل 

لتقــدم  املناســب 
املبــادرات  مــن  املزيــد 
التــي تحلم بها لتقدمها 

لطالباتها وزمالئها.

غيهــا للحصــول عــىل نجــاح ودرجــات أعــىل وهمــة للتقدم 
وعزمية عىل املزيد من العطاء ونر الخي".

وتشــي إىل أن هــذه األلقــاب التــي حصلــت عليهــا يرتتــب 
عــىل  وتعمــل  والعلــم  واملعرفــة  األمانــة  تحمــل  أن  عليهــا 
زمالئهــا  نحــو  باملســؤولية  الشــعور  جانــب  إىل  نــره، 

وطالباتها وبلدها وأمتها.
نفذتهــا  التــي  املبــادرات  مــن  سلســلة  أطلقــت  أنهــا  كــام 
كمبــادرة "نرتقــي لنلتقــي" و"ال للكورونــا"، و"مــاذا تريديــن 
يف  وقتــك  و"نظــم  موهوبــة"،  و"أنــا  عنــك؟"  أعــرف  أن 
رمضــان"، و"غذاؤنــا صحتنــا"، و"صــوب هدفــك نحــو مهنــة 
توضيحــي  درس  أول  عملــت  كــام  وغيهــا،  املســتقبل"، 
التعليــم  اســرتاتيجيات  واســتخدمت  دويل،  إلكــرتون 

الحديث املختلفة.
التيــار  انقطــاع  خليفــة  واجهــت  التــي  التحديــات  ومــن 
وضعفــه،  اإلنرتنــت،  خطــوط  انقطــاع  ــا  وتلقائيًّ الكهربــائ 
حيث اللقاءات عرب الزوم أو غيه مع الطالبات واملتدربني 
وبــني  بينهــا  الوقــت  وفــارق  قــوي،  إنرتنــت  إىل  ويحتــاج 
البلــدان األخــرى املجــاورة، واختــالف الثقافــات واللهجات 

غزة/ مريم الشوبكي:
مع عــودة طلبة المدارس إلى مقاعدهم وبدء 
الفصــل الدراســي الثانــي، يقــول المديــر العــام 
لإلشــراف والتأهيــل التربوي فــي وزارة التربية 
الــوزارة  والتعليــم بغــزة د. محمــود مطــر: إن 
نشــرت خطًطــا تقليصيــة للمحتــوى الدراســي، 
تركز على المهارات األساســية، نظًرا ألن مدته 
ثالثة أشــهر فقط، إضافة إلــى أن الدوام جزئي 

في المدارس.

غزة/ هدى الدلو:
منذ ظهور فيروس كورونا في قطاع غزة لم تترك المعلمة لينة 
خليفة سبياًل إال وطرقته بمجال تطبيق أساليب ووسائل جديدة 
فــي التدريــس مع تعطــل التعليم الوجاهي، فقــد أنجزت العديد 
مــن اللقــاءات االفتراضيــة والبرامج التدريبية باســتخدام تقنيات 
التعليــم اإللكترونــي، فحــازت لقــب "أفضــل منجــز عالمــي لعــام 
2021" مــن مؤسســة )EDUKOS UNITE( في الهند التي تهتم 

بتطوير التعليم.

المعلمة لينة.. 
هكذا حصدت لقب أفضل منجز عالمي لـ2021
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غزة/ إبراهيم أبو شعر:
للحفــاظ  صعبــة  مهمــة  يف  الصداقــة  ســيكون 
عــى صحوتــه عندمــا يســتقبل ضيفــه خدمــات 
رفــح، يف اللقــاء الــذي ســيجمعهام عــر اليــوم 
مباريــات  ختــام  يف  فلســطني،  ملعــب  عــى 

الجولة السابعة لبطولة الدوري املمتاز.
الفريقــان  يعيشــها  التــي  الصحــوة  حالــة 
الجولتــني  يف  متتاليــني  لفوزيــن  وتحقيقهــام 
التنافســية  مــن  تزيــد  والسادســة،  الخامســة 
بينهام من أجل الخروج بالنقاط الثالثة والتقدم 

يف الرتتيب.
آخــر  يف  مغايــرة  بصــورة  ظهــر  الــذي  الصداقــة 
جولتــني أصبــح ميلــك الكثــر مــن الطمــوح مــن 
كبــوة  مبثابــة  كان  بهــا  مــر  مــا  أن  التأكيــد  أجــل 
حصان وقد تجاوزها وأنه سيعود ليكون مرشحًا 

للمنافسة عى لقب الدوري.
انتصــارات  ثالثــة  تحقيــق  يف  الصداقــة  ونجــح 
ثالثــة  يف  خــر  فيــام  البطولــة،  انطــالق  منــذ 
مباريــات أخــرى، وميلــك الفريــق يف رصيــد 9 
نقــاط جعلتــه يحتــل املركــز الثامــن، إال أنه يعلم 

يقدمــه العبيــه مــن مســتويات مميــزة واســتعادة 
الكثر منهم لربيقهم خاصة املهاجمني يوسف 
سامل وحازم شكشك اللذان نجحا يف مصالحة 
الشــباك بعــد خصــام طويل، مام يجعل الفريق 
ميلــك قــوة هجوميــة ضاربــة ســتكون أحــد أهــم 

عوامل املساعدة للبقاء يف املنافسة.
يف املقابــل، فــإن الضيــف خدمــات رفــح يعــود 
إىل ملعــب فلســطني مجــددًا بعدمــا عــاد منــه 
يف األســبوع املــايض بالفــوز مــن أمــام التفــاح، 
األخــر  لــدى  كبــر  الحافــز  يجعــل  مــا  وهــو 

أن فــوزه أمــام خدمــات رفــح ســيجعله يتقدم يف 
الرتتيــب أواًل، واألهــم أن الفــوز ســيكون لــه تأثر 

معنوي كبر عى الالعبني.
وتخلــص الصداقــة مــن الضغــوط امللقــاة عــى 
جــاره  عــى  فــوزه  بعــد  خاصــة  العبيــه  عاتــق 
الفريــق  الــذي جعــل  األمــر  الشــاطئ،  خدمــات 
يف حالــة تركيــز أكــر مــن الفــرتة التي مر بها بعد 
تلقيــه ثالثــة هزائــم متتاليــة برغم البدايــة القوية 

والفوز عى شباب رفح يف الجولة االفتتاحية.
عــودة الصداقــة لحالــة الرتكيــز جاءت يف ظل ما 

الســابقة  الجولــة  يف  فعلــه  مــا  لتكــرار  الرفحــي 
وحصد النقاط الثالثة من أمام الصداقة.

حامــل اللقــب الــذي مل يظهــر بصورتــه املنتظرة 
فوزيــن  تحقيــق  يف  نجــح  املشــوار  بدايــة  يف 
متتاليــني ليعيــش حالة من التوازن جعلته قريبًا 
الفريــق  ميلــك  حيــث  الرتتيــب،  صــدارة  مــن 
يف رصيــده 11 نقطــة ومــن املتوقــع أن يتقــدم 

للمركز الثاين يف حالة الفوز.
بتألــق  رفــح األخــرة  وارتبطــت صحــوة خدمــات 
زميليــه  وعــودة  النــرب  محمــود  الفريــق  نجــم 

محمــد حجــاج ومعتــز النحــال مــن اإلصابة، األمر 
الــذي مينــح مــدرب الفريــق إســالم أبــو عريضــة، 
العديــد مــن الخيــارات يف املباريــات مــن أجــل 
مواصلــة املنافســة للحفــاظ عى لقبه للموســم 

الثالث عى التوايل.
املوســم  يف  الفريقــني  مواجهتــي  وشــهدت 
املــايض فــوز خدمات رفح يف مرحلة الذهاب، 
لقــاء  عــى  نفســه  اإليجــايب  التعــادل  وفــرض 
الــدوري  مــن  اإليــاب  مرحلــة  يف  الفريقــني 

املمتاز.

غزة/ عالء شاميل: 
بــات العــب ونجــم اتحاد الشــجاعية عى أعتــاب تحقيق رقميني 
قياسيني يف مسرته كالعب مع ناديه خالل الفرتة القادمة يف 
ظــل مواصلــة هوايتــه التهديفيــة يف البطــوالت الرســمية والتــي 

وصلت لحاجز )130( هدفًا خالل مسرته. 
العــب  ثــاين  ليصبــح  هدفــني  لتســجيل  بحاجــة  عطيــة  وأصبــح 
يســجل )100( هــدف يف بطولــة الــدوري املمتــاز بعدمــا وصــل 
العــب  بهــا  ســبقه  أن  بعــد  البطولــة،  يف  هدفــًا   )98( إلجــاميل 
شباب خانيونس محمد بركات الذي ميتلك يف رصيده )102( 

هدف. 
جديــد  قيــايس  لرقــم  الوصــول  عــى  وبــركات  عطيــة  ويتنافــس 
ميتلــك  حيــث  مســرته  يف  واحــد  لنــاٍد  يســجل  العــب  كأكــر 
محمــد بــركات رصيــد )97( هدفــًا مــع شــباب خانيونــس، فيــام 
ميتلــك عــالء عطيــة )96( هدفــًا مــع الشــجاعية، ليكــون عطيــة 
وبــركات الهدافــني التاريخيــني لناديــي شــباب خانيونــس واتحــاد 

الشجاعية. 
ويعترب عطية من أبرز الهدافني يف تاريخ كرة القدم الفلسطينية 
كثــاين أكــر العــب ســجل أهدافــًا يف مســرته برصيــد )130( 
هدفًا، بعد سعيد السباخي الذي وصل إىل رصيد إىل )166( 

هدف يف جميع البطوالت إضافة للمنتخب الوطني.

الزوايدة يسعى للوصافة أمام المغازي ونماء للفوز األول أمام القادسية

غزة/وائل الحلبي:
اللحــاق  ملواصلــة  بالطــة  مركــز  يســعى 
باملتصدر شــباب الخليل عندما يلتقي اليوم 
ضيفــه جبــل املكرب يف قمة منافســات الجولة 
الـــ17 مــن دوري املحرتفــني بالضفــة الغربيــة، 
فيــام يتطلــع األمعــري الســتعادة نغمــة الفــوز 

يف مواجهة السموع.
بالطة حامل لقب النســخة املاضية ووصيف 
الرتتيــب حاليــًا برصيــد )32( نقطــة، يأمــل يف 
تحقيــق الفــوز وحصــد النقــاط الثالثــة يف لقاء 

ضيفــه جبــل املكــرب، الذي ســيقام عى ســتاد 
الجامعة األمريكية.

املاضيــة  الجولــة  يف  توازنــه  اســتعاد  بالطــة 
بالفــوز عــى وادي النيــص األمــر الــذي جعلــه 
يقلــص الفــارق مــع شــباب الخليــل املتصــدر 
إىل 5 نقــاط، فيــام ميلــك جبــل املكــرب فرصــة 
الرتتيــب  وصافــة  مــن  بالطــة  إلزاحــة  مثينــة 
والتقــدم للمركــز الثــاين يف حالــة الفــوز حيــث 
يف  نقطــة   )31( رصيــده  يف  الفريــق  ميلــك 

املركز الثالث.

بــدوره يتطلــع األمعــري الســتعادة االنتصارات 
ســتاد  عــى  الســموع  ضيفــه  يواجــه  عندمــا 
حاجــة  ظــل  يف  الحســيني،  فيصــل  الشــهيد 
القاســية  الخســارة  آثــار  مــن  للتعــايف  الفريــق 
أمام شباب الخليل بأربعة أهداف دون رد يف 
الجولــة الخامســة عــر والتــي أبعــدت الفريــق 
عــن املنافســة، حيــث يدخــل الفريــق املبــاراة 
ويف جعبتــه )25( نقطــة، ويأمــل الســموع يف 
تعزيز تواجده يف املراكز اآلمنة حيث ميلك 

الفريق )19( نقطة يف املركز الثامن.

الصداقة 
وخدمات رفح

 يبحثان عن التقدم 
ومواصلة االنتصارات

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
تختتــم عــر اليــوم مباريــات الجولــة الســابعة مــن دوري 
خدمــات  وجــاره  الزوايــدة  مبواجهــة  األوىل،  الدرجــة 
فريــق  لــكل  الفرصــة  مبثابــة  ســتكون  والتــي  املغــازي 
القادســية  ويتطلــع  الثالثــة،  النقــاط  حصــد  أجــل  مــن 

لالستفاقة عندما يستقبل ضيفه مناء.
يدرك الزوايدة أهمية الفوز عندما يواجه جاره خدمات 
الــدرة،  ملعــب  عــى  تقــام  التــي  املبــاراة  املغــازي يف 
حيث سيتقدم الفريق لوصافة الرتتيب يف حالة الفوز 
خاصــة وأنــه يتواجــد يف املركــز الرابــع برصيــد 12 نقطــة 
ويأمــل يف تقليــص الفــارق مــع غــزة الريــايض املتصــدر 

برصيد 17 نقطة.
جعلتــه  البطولــة  بدايــة  منــذ  للزوايــدة  املميــزة  النتائــج 
مرشــحًا للمنافســة عــى إحــدى بطاقتــي الصعــود، يف 
ظــل تحقيقــه ألربعــة انتصــارات خــالل املباريــات الســتة 

التي لعبها وخر يف مباراتني.
بــدوره يســعى خدمــات املغــازي لصحــوة قويــة مــن أجل 
االبتعــاد عــن مراكــز الخطــر يف ظــل النتائــج املتواضعــة 
التي يحققها الفريق منذ بداية البطولة، حيث ال ميلك 

ســوى 4 نقــاط يف املركــز الحــادي عــر وقبــل األخــر، 
واالســتفاقة  الفــوز  لتحقيــق  عليــه  الضغــط  يزيــد  مــام 
مــن دوامــة النتائــج الســلبية، وخــر املغــازي يف أربعــة 

مباريات وتعادل يف واحدة وفاز يف مباراة واحدة.
يف املبــاراة الثانيــة عــى ملعــب رفــح البلــدي، يســتقبل 
خاللــه  مــن  يبحــث  لقــاء  يف  منــاء  ضيفــه  القادســية 
الفريقــان للتعويــض، حيــث خــر أصحــاب األرض يف 
الجولــة املاضيــة أمــام الزوايــدة األمــر الــذي أدى لقبــول 
اســتقالة املدرب حســام الكرد وتعيني نادر النمس بداًل 

منه.
وســيعمل النمــس عــى تصحيــح مســار الفريــق يف ظــل 
الخــربة الكبــرة التــي أصبح ميلكها معه، إذ أن القادســية 
يف  املركــز  محتــاًل  نقــاط   6 منــاء  مواجهــة  قبــل  ميلــك 
املركز الثامن متساويًا مع األقىص واملجمع اإلسالمي.

أمــا منــاء فــال زال الفريــق الوحيــد الذي مل يحقق أي فوز 
خــالل املباريــات الســتة التــي لعبهــا األمــر الــذي زاد مــن 
تعقيد موقف الفريق محتاًل املركز الثاين عر واألخر 
برصيــد 3 نقــاط حصدهــا مــن ثالثــة تعــادالت وخر يف 

ثالثة مباريات.

غزة/وائل الحلبي:
حقــق فريــق خدمــات جباليــا فــوزًا صعبــًا 
الجولــة  إطــار  يف  الوفــاق،  ضيفــه  عــى 
الخامســة مــن دوري الدرجــة الثانيــة لفــرع 
فلســطني  احتكــم  فيــام  والشــامل،  غــزة 
اإليجايب.خدمــات  للتعــادل  والزيتــون 
جباليــا نجــح يف قلــب تأخــره أمــام ضيفــه 
الفوز إىل فوز مثني بهدفني مقابل هدف، 
يف املبــاراة التــي جمعــت الفريقــني عى 
خدمــات  لرفــع  حانــون،  بيــت  ملعــب 
جباليــا رصيــده إىل )5( نقــاط يف املركــز 
الخامــس  للمركــز  الوفــاق  وتراجــع  الرابــع، 
املبــادر  كان  نقاط.الوفــاق   4 برصيــد 
الشــنباري  محمــود  العبــه  عــرب  للتســجيل 
مــن  متكــن  جباليــا  خدمــات  لكــن   ،)37(
التعديــل عــرب حســني املشــهراوي )48( 
قبل أن يخطف سامل رضوان هدف الفوز 
يف الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من 
الضائع، وشــهد اللقاء طرد أحمد شــاميل 
العــب الوفــاق بالبطاقــة الحمــراء املبارشة 

قبل نهاية الشوط األول.
للســاحة  عشــيبة  أبــو  اللــه  عبــد  الحــكام: 

وفــراس  شــعبان  أبــو  محمــد  وســاعده 
الزعانني ورمضان صربة رابعًا.

والزيتــون  فلســطني  احتكــام  بدورهــام 
للتعــادل اإليجــايب بهدفــني لــكل منهــام، 
ملعــب  عــى  أقيمــت  التــي  املبــاراة  يف 
إىل  رصيــده  فلســطني  لرفــع  فلســطني، 
وتراجــع  الســادس،  املركــز  يف  نقــاط   4
الســابع  للمركــز  التعــادل  بهــذا  الزيتــون 
املبــادر  كان  نقاط.فلســطني   3 برصيــد 
للتســجيل عــرب يوســف البــاز )15( وعدل 
 ،)34( للزيتــون  النتيجــة  عمــرو  أبــو  رائــد 
قبــل أن ينجــح زميلــه عاهــد أبــو مراحيــل 
مــن  الثــاين  الزيتــون  هــدف  تســجيل  يف 
الرابعــة  الدقيقــة  )46(، ويف  جــزاء  ركلــة 
مــن الوقــت بــدل مــن الضائــع نجــح بــالل 
لفلســطني،  النتيجــة  تعديــل  جنديــة يف 
وأشــهر الحكــم البطاقــة الحمــراء يف وجــه 
مصطفى عمرة العب الزيتون بعد نهاية 

املباراة.
الحــكام: حســن صــالح للســاحة ومحمــود 
عيــاد وإبراهيــم الشــيخ خليــل مســاعدين 

وهيثم لقان رابعًا.

بالطة
 في اختبار صعب 
أمام المكبر في 

افتتاح الجولة "17" 
لدوري المحترفين

خدمات جباليا يهزم الوفاق 
وفلسطين يتعادل مع الزيتون 

في ختام الجولة السابعة لدوري الدرجة األولى

عطية
على أعتاب تحقيق 
رقمين قياسيين 

في ختام الجولة السابعة للدوري الممتاز
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دقيقة واحدة تضع شباب رفح على القمة بهدف في الشاطئالهدف األول ما شفته .. يا عيني على الهدف الثاني

خدمات الشاطئشباب رفح 10

بطاقة المباراة:
• الجولة )7(

• امللعب: رفح البلدي
• التاريخ: 1/3/2021

 × رفــح  شــباب  الفريقــان:   •
خدمات الشاطئ
• النتيجة: )1-0(

• أصحاب األهداف:
- شباب رفح: أحمد صباح )89(

- خدمات الشاطئ: ال يوجد
• العقوبات:

• بطاقة صفراء: )1(
- شــباب رفــح: محمــد أبــو هاشــم 

)59(

- خدمات الشاطئ: ال يوجد
• بطاقة حمراء:  )0(

- شباب رفح: ال يوجد
- خدمات الشاطئ: ال يوجد

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

الشــوط  يف  الضائــع  الوقــت   *
األول: )1( 

الشــوط  يف  الضائــع  الوقــت   *
الثاين: )5( 

- طاقم الحكام واملراقبني
- حكم ساحة: عامد مرجان

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

- حكم رابع: خالد أبو الخري
- مراقب املباراة: وسام بشري
- ُمقيم الُحكام: فريد األشقر

* الكابتن: رأفت القن
* المدرب: رأفت خليفة

* الكابتن: سليمان العبيد
* المدرب: ربحي سمور

باسل الصباحني
ماجد الترتي )إسالم أبو عبيدة 70(

محمود أبو الخري
محمد السدودي

مصطفى حسب الله
أسامة أبو قرشني

محمد أبو ريالة
أنس أبو ستيتية )محمد الرواغ 70(

أحمــد أبــو حســنني )محمــد الحاممي 
)85

سليامن العبيد
بالل النجار

عبد الله شقفة
محمد أبو هاشم )أحمد 

الشاعر 80(
وليد أبو دان

رأفت القن
فهد الحويل

محمد الشاعر )جمعة الهمص 46(
عبد الله عبيد

عبد الرحمن صالح )أحمد صباح 66(
محمد أبو دان 

محمد النمس )محمد الرخاوي 46(
مهند أبو زيد )نارص أبو قرشني 46(

خدمات الشاطئ شباب رفح

غزة/ وائل الحلبي: 
خطف شباب رفح فوزًا مثينًا من أمام ضيفه خدمات 
ترتيــب  بصــدارة  لينفــرد  رد،  دون  بهــدف  الشــاطئ 
دوري الدرجــة املمتــازة، يف املبــاراة التــي جمعــت 
الفريقني عىل ملعب رفح البلدي، لحساب الجولة 

السابعة من البطولة.
الزعيــم مل يفــوت الفرصــة الثمينــة التــي قدماهــا لــه 
شباب جباليا واتحاد خانيونس بتعادلهام اإليجايب، 
فاســتغل الدقيقــة األخــرية مــن مباراته أمام الشــاطئ 
رفــع  الــذي  الفــوز  بهــذا  الرتتيــب  بصــدارة  لينفــرد 
رصيــده إىل 16 نقطــة، وتجمــد رصيــد الشــاطئ عند 

11 وبقي يف املركز السادس.

تفاصيل المباراة
الشوط األول

بدايــة  مــع  األفضليــة  الشــاطئ  خدمــات  امتلــك 
رفــح  شــباب  مرمــى  تهديــد  وحــاول  األول  الشــوط 
األرض مبحــاوالت مل  يــرد أصحــاب  أن  قبــل  مبكــرًا، 
تشــكل الخطــورة عــىل مرمــى البحريــة، وكانــت أبــرز 
تســديدة  مــن  املرمــى  عــىل  الخطــرية  املحــاوالت 
فــوق  مــن  مــرت  ثابتــة  لركلــة  اللــه  مصطفــى حســب 

مرمى شباب رفح بقليل.
الجانــب  يف  خاصــة  أفضليتهــم  الضيــوف  واصــل 
الهجومي فيام تحسن املحاوالت الهجومية لشباب 
رفــح، واخــرتق محمــد أبــو هاشــم مــن الجانــب األمين 
الــذي مل يتعامــل معهــا  زيــد  أبــو  الكــرة ملهنــد  مــرر 
بشكل جيد، قبل أن ينفرد سليامن العبيد بالحارس 
عبد الله شقفة الذي تصدى للكرة لرتتد إىل أحمد 
أبــو حســنني الــذي ســددها يف الدفــاع قبــل أن يطيح 

بها أنس أبو ستيتة بعيدة عن املرمى الخايل.

تراجــع الشــاطئ للدفــاع مــع اعتامده عــىل الهجامت 
املرتدة، وأخطأ الصباحني يف الخروج لكرة من ركلة 
أبــو قرشــني ســدد الكــرة  نــارص  ركنيــة إال أن البديــل 

خلفية بجانب املرمى.
تحــركات أبــو قرشــني عــىل الجانــب األيــر شــكلت 
تكــرار  ظــل  يف  الشــاطئ  لدفاعــات  كبــريًا  ازعاجــًا 
محاوالتــه لالخــرتاق، وكان قريبــًا مــن هــدف التقــدم 
املرمــى  باتجــاه  الكــرة  ووضــع  الحــارس  راوغ  بعدمــا 
ليبعدهــا الدفــاع، وأنقــذ الصباحــني مرمــاه مــن كــرة 

جمعة الهمص الذي سددها من ركلة الركنية.
غابــت محــاوالت الشــاطئ يف ظــل الضغط املكثف 

مــن مدافــع  بعــد خطــأ  يتقــدم  أن  رفــح  وكاد شــباب 
الصباحــني  باســل  أن  إال  الكــرة  ابعــاد  يف  الشــاطئ 
تألــق يف الوصــول للكــرة قبــل مهاجــم شــباب رفــح، 
وأهــدر بــالل النجــار فرصــة محققــة للتســجيل بعدمــا 
تلقــى عرضيــة حســب اللــه إال أن النجــار فشــل يف 
تحويــل الكــرة إىل الشــباك، وعــاد الصباحــني ليتألــق 
يف التصدي لكرة محمد أبو دان من ركلة ثابتة عىل 

مشارف منطقة الجزاء.
الشوط الثاني

مــع  هجوميــة  تبديــالت  بثالثــة  رفــح  شــباب  دفــع 
ظــل  يف  األفضليــة  ليمتلــك  الثــاين  الشــوط  بدايــة 

وأهــدر  الفــوز،  هــدف  عــن  بحثــًا  األرض  ألصحــاب 
محمــد أبــو هاشــم فرصــة محققــة للتســجيل بعدمــا 
بجانــب  ليضعهــا  الحــارس  أمــام  مــن  الكــرة  خطــف 
أبــو  مــن  رأســية  لكــرة  الصباحــني  وتصــدى  املرمــى، 
قرشــني، قبــل أن يتمكــن البديــل أحمــد صبــاح مــن 
أبــو  كــرة محمــد  تابــع  بعدمــا  الفــوز  هــدف  تســجيل 
دان التــي ارتــدت مــن العارضــة ليتابعهــا صبــاح يف 
الشــباك )89(، اندفــع الشــاطئ بــكل قوتــه للهجــوم 
بعــد الهــدف وحــاول االســتفادة مــن الــركالت الثابتــة 
الوصــول  يف  يفلــح  مل  لكنــه  عليهــا  تحصــل  التــي 

للشباك.

تشكيلة الفريقين:

دوري الدرجة األولى 2021

"ذئاب خانيونس" تقتنص ثالث نقاط في الوقت القاتل بقيادة كويك الهدف األول ما شفته .. يا عيني على الهدف الثاني
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غزة/ مؤمن الكحلوت: 
اقتنــص فريــق خدمــات خانيونــس بقيــادة مدربــه 
مثينــة  نقــاط  ثــالث  كويــك،  أبــو  خالــد  الجديــد 
مــن خــارج الديــار بعــد فــوزه الصعــب عــىل فريق 
املجمع اإلسالمي بهدفني مقابل هدف واحد, 
يف املبــاراة التــي جــرت بينهــام عــر أمس عىل 
ملعــب الريمــوك مبدينــة غــزة، ضمــن منافســات 

الجولة السابعة من دوري الدرجة األويل.
خانيونــس  لخدمــات  األمــل  الفــوز  هــذا  وأعــاد 
للمنافســة عــىل خطــف إحــدى بطاقتــي الصعــود 
املركــز  يف  العــارشة  للنقطــة  وصولــه  بعــد 
الســادس, فيام تجمد رصيد املجمع اإلســالمي 

عند "6" نقاط يف املركز العارش.
• تفاصيل المباراة
• الشوط األول

ظهر الفريقان مبســتوي ضعيف, مع تخوف كل 
فريــق مــن تلقــي هــدف ُمبكــر ُيربــك الحســابات, 
يف  الكــرة  تشــتيت  عــىل  منهــام  كل  واعتمــد 
ظــل ســوء أرضيــة امللعــب امُلكتســية بالعشــب 

الطبيعي.
مــن   "25" الدقيقــة  عنــد  كانــت  الفــرص  أويل 
أحمــد  خانيونــس  خدمــات  ملهاجــم  تــام  انفــراد 
الُيــري  الزاويــة  يف  الكــرة  ووضــع  العمــواس 
مــن  متكــن  الــذي  حمــدان  أبــو  بــالل  للحــارس 

التصدي لها برباعة.
رد عليــه بعدهــا بخمســة دقائــق محمــد اشــتيوي 
بتســديدة مخادعــة أبعدهــا الحــارس شــادي أبــو 
بدقيقتــني  وبعدهــا  امللعــب,  لخــارج  العــراج 
متكــن العــب املجمــع من التوغــل يف الصندوق 

إياد مطر ووضع الكرة برأسه يف الشباك.
ضغــط املجمــع بحثًا عن هــدف التعادل, وأهدر 
البديل لؤي حويلة فرصة سهلة داخل الصندوق 
بعدما تلقي الكرة داخل الصندوق لكنه سددها 
برعونــة فــوق املرمــى عنــد الدقيقــة "82", ويف 
الدقيقــة األخــرية مــن زمن املباراة تحصل حويلة 
عــىل ركلــة جــزاء بعدمــا ســقط داخــل الصنــدوق 

واالنفــراد بحــارس املرمــى لكنــه وضــع الكــرة بــني 
يدي الحارس.

• الشوط الثاني
مل يتغــري الحــال يف الشــوط الثــاين عــن ســابقه 
من حيث األداء, لكنه شــهد تســجياًل لألهداف, 
متكــن  بعدمــا   "70" الدقيقــة  عنــد  أولهــا  وكان 
البديــل خالــد النجــار مــن االرتقــاء لعرضيــة زميله 

احتســابها,  مســمح يف  هــاين  الحكــم  يتــوان  مل 
ومتكن محمد الدلو من تحويلها لهدف.

إيــاد  ومتكــن  طويــاًل  املجمــع  فرحــة  تــُدم  مل 
يف  الثــاين  الهــدف  تســجيل  مــن  النربيــص 
الدقيقــة الخامســة مــن الوقت بدل الضائع, بعد 
ســدد كــرة مــن رضبــة ثابتة ارتطمــت بأحد العبي 

املجمع وسكنت الشباك.

بطاقة المباراة:
• الجولة )7(

• امللعب: الريموك
• التاريخ: 1/3/2021

• الفريقان: املجمع اإلسالمي x خدمات خانيونس
• النتيجة: )1-2(

• العقوبات:
• بطاقة صفراء: )3(

- املجمع اإلسالمي: تامر أبو فارس )75( .
- خدمات خانيونس: إياد مطر )71( عالء البيوك 

)88( إياد النربيص )90+5(.

• طاقم الحكام واملراقبني
- حكم ساحة: هاين مسمح

- مساعد أول: محمد خطاب
- مساعد ثاٍن: مروان خطاب
- حكم رابع: محمد أبو شهال

- مراقب املباراة: محمود مسعود
- ُمقيم الُحكام: سعيد عبد الوهاب

* الكابتن: محمد إشتيوي
* المدرب: هاني المدهون

* الكابتن: إياد النبريص
* المدرب: خالد كويك

شادي أبو العراج, محمد 
الرصور, إياد النربيص, حسن 

مخيمر)سليم املغريب65(, أحمد 
أبو شباب, محمد الحالق)محمود 

فحجان46(, أحمد العموايس, 
محمد أبو مويس)خالد 

النجار65(, إياد مطر)عالء 
البيوك84(,عبدالله قفه, محمود 

عمران.

بالل أبو حمدان, أحمد 
إسليم, عمرو عطاالله , محمد 

الجرجاوي, تامر أبو فارس, 
محمد إشتيوي) لؤي حويلة69(, 

محمد الدلو, مهند البحييص 
) عمر الدحدوح 80(, أحمد 
عجور)يوسف شلدان 80(, 
محمود البحييص) محمود 

عليان70( شادي بصلة.

خدمات خانيونس المجمع اإلسالمي

تشكيلة الفريقين:
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لندن/ وكاالت:
كشف تقرير صحفي إنجليزي عن ردة فعل ليفربول بعد ترصيحات شوقي غريب، 
املديــر الفنــي ملنتخــب مرص األوملبي، بشــأن اســتدعاء محمد صــاح، نجم الريدز، 

للمشاركة يف أوملبياد طوكيو 2020. 
وأعلــن غريــب، يف ترصيحــات تليفزيونيــة أول أمــس ، قــراره بضــم الثنــايئ محمــد 
صــاح ومحمــد الشــناوي )حــارس األهــي املــرصي( ضمــن القامئــة األوليــة للمشــاركة 

يف أوملبياد طوكيو 2020.
وبحســب صحيفــة "ليفربــول إيكــو"، فــإن هنــاك حالــة من الغضب واالســتياء تســيطر 
عىل مســؤويل ليفربول حالًيا بشــأن هذا األمر، عىل الرغم من عدم مخاطبة االتحاد 

املرصي رسمًيا حتى اآلن.
وأوضحــت الصحيفــة، أن اســتدعاء صــاح للمشــاركة يف األوملبيــاد التــي ســتقام يف 
الفــرة مــا بــن 23 يوليــو وحتــى 8 أغســطس، ســيبعده عــن فــرة اإلعــداد، إىل جانــب 

بعض املباريات يف بداية املوسم القادم.
ويعــد صــاح عنــرًصا ال غنــى عنــه يف تشــكيلة األملــاين يورغــن كلــوب، املديــر الفني 
لفريــق ليفربــول، وبالتــايل فــإن غيابــه عــن انطاقــة الفريــق يف املوســم الجديــد، قــد 

تؤثر عىل نتائج الفريق.

ُيثير غضب ليفربول 
بسبب صالح

شوقي

وفاة األسطورة الكرواتية 
زالتكو كرانيتشار

ُمهدد بالغياب عن مواجهة 
مانشستر يونايتد

روما/ وكاالت:
ذكرت تقارير وسائل إعام إيطالية أن زالتان إبراهيموفيتش مهاجم ميان سيغيب 

لفرة عن املباريات بعد إصابته يف العضلة الضامة يف الفوز 1-2 عىل روما.
وخــرج إبراهيموفيتــش، هــداف ميــان هــذا املوســم، مصابــا خــال املواجهــة التــي 
جــرت أول أمــس وأكــد املــدرب ســتيفانو بيــويل عقــب املبــاراة أن الاعب يعاين من 

إصابة عضلية وسيتم تقييم حالته يف وقت الحق.
وقالت وسائل إعام إيطالية إن الفحوص أظهرت إصابة إبراهيموفيتش يف العضلة 

الضامة وسيتم تقييم حالته مجددا بعد عرشة أيام.
ومــن املتوقــع أن يغيــب إبراهيموفيتــش عن مواجهتــي أودينيزي وفريونا يف الدوري 

اإليطايل.
ويحتــل ميــان املركــز الثــاين يف الــدوري متأخــرا بأربــع نقــاط عــن غرميــه إنــر ميــان 
وســيلتقي مــع مانشســر يونايتــد يف دور الســتة عــرش للــدوري األورويب، وســتقام 
مبــاراة الذهــاب يف 11 مــارس ومل يتضــح حتــى اآلن مــا إذا كان املهاجــم البالــغ عمره 

"39 عاما" سيكون الئقا ملوقعة أولد ترافورد.

زغرب/ )أ ف ب(
تويف مدرب منتخب كرواتيا السابق زالتكو كرانيتشار عن 64 عامًا، كام أعلن االتحاد 

الكروايت لكرة القدم أمس.
وقــال بيــان صــادر عــن االتحــاد املحــي للعبــة: »تــويف كرانيتشــار أســطورة كــرة القــدم 

الكرواتية يف زغرب«.
وكان كرانيتشار قد أدخل املستشفى الشهر املايض ملعاناته من مشاكل يف الكبد، 

كام أشارت وكالة األنباء املحلية »هينا«.
ولعب كرانيتشار يف صفوف دينامو زغرب منذ أواخر السبعينات وحتى عام 1984، 
قبل االنضامم إىل رابيد فيينا النمساوي، حيث توج يف صفوفه بطًا للدوري املحي 

مرتن، قبل أن يلعب موساًم آخر مع نادي بولنت النمساوي أيضًا.
وبعــد اعتزالــه كاعــب، دخــل معــرك التدريــب وتــوىل اإلرشاف عــىل فريقــه الســابق 

دينامو زغرب وقاده إىل الثنائية املحلية مرتن عامي 1996 و1998.
كــام تــوىل اإلرشاف عــىل منتخــب كرواتيــا مــن 2004 إىل 2006، قبــل أن يقــال مــن 

منصبه بعد فشل فريقه يف بلوغ الدور الثاين من مونديال أملانيا عام 2006.
وأرشف بعدها عىل منتخب مونتينيجرو من 2010 إىل 2011، ثم سيباهان اإليراين 

فاألهي السعودي.

إبراهيموفيتش

كالديرون يؤكد اهتمام ريال مدريد 
بالتعاقد مع محمد صالح

الشرطة تقتحم نادي برشلونة 
وتعتقل بارتوميو

برشلونة يسعى إلى التعاقد مع 
أرتيتا في حال رحيل كومان 

تعادل الزمالك المتصدر مع وادي دجلة المتذيل

مدريد/ وكاالت:
كالديــرون  رامــون  الســابق  مدريــد  ريــال  رئيــس  أكــد 
محمــد  ليفربــول  نجــم  بضــم  امللــي  النــادي  اهتــامم 
صــاح ولكنــه شــدد عــىل صعوبــة إمتــام الصفقــة يف 
التــي تعصــف  الوقــت الراهــن بســبب األزمــة املاليــة 
لفــريوس  االقتصاديــة  التأثــريات  بســبب  بالنــادي 

كورونا.
ومنــذ ترصيحــات صــاح بخصــوص مســتقبله وعــدم 
وبرشــلونة  مدريــد  ريــال  إىل  االنتقــال  فكــرة  مامنعــة 
ويدور الحديث حول مستقبل املرصي مع ليفربول.

رئيــس امللــي الســابق قــال يف حــوار صحفــي: "هــو 
العــب رائــع وهــداف، ســاعد ليفربــول بتقديــم أفضــل 
مــا ميلــك وســاهم يف التتويــج بالبطوالت معهم ولكن 

ال أظن أنهم سيفرطون فيه".
فيــه  التفريــط  يف  فكــروا  إذا  أنهــم  "أظــن  وأكمــل: 

فســيكون األمــر مقابــل عديد األمــوال، صاح مطلوب 
بالتأكيد من قبل ريال مدريد ولكن ليفربول سيطلب 

أموااًل ضخمة".
وواصل كالديرون: "إذا كانت الصفقة لتتم، ستحتاج 
أمــوااًل عديــدة، صــاح العــب رائــع وموهبــة هائلة وأي 

فريق يتمناه".
أفضــل  مــع  للتوقيــع  يحتــاج  مدريــد  "ريــال  وختــم: 
الاعبن، صاح سيكون صفقة ناجحة ألي فريق يف 
أوروبا، وإذا ضمه ريال مدريد ســتكون صفقة ناجحة 

للغاية".
ويواجه ريال مدريد أزمة مالية مثله مثل بقية األندية 
يف أوروبا بســبب التأثريات االقتصادية التي خلفتها 
جائحــة كورونــا، إىل جانــب مشــاريع النادي يف إعادة 
ترميــم ملعــب ســانتياغو برنابيــو، األمــر الــذي أثر عليه 
بشكل سلبي حول قدرته عىل رشاء أي العب جديد.

مدريد/ )أ ف ب(:
كشف متحدث باسم الرشطة اإلقليمية يف كاتالونيا 
برشــلونة  نــادي  مقــر  أمــس  داهمــت  األخــرية  أن 
وقامــت  القــدم،  كــرة  يف  اإلســباين  الــدوري  ثــاين 
اســتهدفت  عمليــة  إطــار  يف  عــدة  بـ"اعتقــاالت" 
جوزيــب  الســابق  الرئيــس  إعــام،  وســائل  بحســب 
ماريــا بارتوميــو، وذلــك قبــل ســتة أيــام مــن انتخاباتــه 

الرئاسية.
ورفض املتحدث باسم الرشطة اإلقليمية الكاتالونية 
الكشــف عــن هويــات املعتقلــن، واكتفــى باإلشــارة 

إىل أن رجال الرشطة "بصدد القيام باعتقاالت".
لكن وفًقا لوسائل إعام عدة، مبا فيها راديو "كادينا 
نــادي  الــذي يكــون عــىل درايــة جيــدة بشــؤون  ســري" 
الباوغرانــا، فــإن بارتوميــو هــو أحدهــم. كــام أكــدت 
العــام  املديــر  اعتقــال  أيضــا  تــم  أنــه  ســري"  "كادينــا 
القانــوين  واملديــر  غــراو،  أوســكار  للنــادي،  الحــايل 

رومان غوميس بونتي.
عمليــة  فــإن  اإلســبانية،  اإلعــام  وســائل  وبحســب 

نــادي  مقــر  يف  أجريــت  التــي  والتفتيــش  املداهمــة 
برشــلونة مرتبطــة بالتحقيــق يف قضيــة "بارســاغايت" 

التي ظهرت قبل عام.
ويف 17 فربايــر 2020، نفــى نــادي برشــلونة أن يكون 
شــخصيات  اســتهدفت  تشــهري  وراء حملــة  الســبب 
بارزة يف النادي عىل مواقع التواصل االجتامعي من 
أجــل تحســن صــورة الرئيــس بارتوميــو الــذي اســتقال 

من منصبه يف 27 أكتوبر املايض.
أن  تحقيــق  يف  أظهــر  ســري"  "كادينــا  راديــو  وكان 
برشــلونة دفــع مليــون يــورو يف ســت فواتــري منفصلــة 
لرشكــة "أي3 فنتشــور" التــي قطــع النــادي العاقــات 

معها منذ ذلك الحن.
وقتها دافع بارتوميو عن نفسه قائا: هل تم تكليفهم 
الجــواب  االجتامعــي؟  التواصــل  مواقــع  مبراقبــة 
أشــخاص  ســمعة  بتشــويه  تكليفهــم  تــم  هــل  نعــم. 
االجتامعــي؟  التواصــل  مواقــع  عــىل  مؤسســات  أو 
مــن  يتهمنــا  مــن  كل  مبحاكمــة  ســنقوم  ال.  الجــواب 

ذلك.

مدريد/ وكاالت:
لرئاســة  أبــرز املرشــحن  يســعى خــوان البورتــا، أحــد 
نــادي برشــلونة إىل التعاقــد مــع ميكيــل أرتيتــا مــدرب 
فريــق آرســنال اإلنجليــزي الحــايل، حــال رحيل كومان 

عن الفريق الكتالوين يف املوسم املقبل.
برشــلونة  نــادي  انتخابــات  مــن  واحــد  أســبوع  وقبــل 
كشــفت صحيفــة "مونــدو ديبورتيفــو“ أن فريق خوان 
البورتا املرشح لرئاسة البارسا، مييل إىل التعاقد مع 
أرتيتــا حــال رحيــل املــدرب الهولنــدي رونالــد كومــان 

عن البارسا نهاية املوسم الجاري.
ورغم ترصيحات "البورتا" الســابقة بأن النادي يحتاج 
مــن  للتخلــص  كحّجــة  خــربة،  ذي  مــدرب  إىل  اآلن 
التعاقــد مــع تشــايف، فــإن فريق البورتــا يتابع تطورات 

مسرية ميكيل أرتيتا مع آرسنال.
بــدأ  قــد  برشــلونة  مدرســة  خريــج  "أرتيتــا"  أن  يذكــر 
حياتــه املهنيــة كمدرب مســاعد لبيــب غوارديوال يف 

مانشسر سيتي.

ويف ديســمرب 2019، تــم تعيــن ميكيــل أرتيتــا مدرًبا 
وأصبــح  فيــه  لعــب  الــذي  الفريــق  آلرســنال،  جديــًدا 
ــع عــىل عقــد مــع كتيبــة الغانــرز  لــه، حيــث وقَّ قائــًدا 
ملــدة 3 مواســم ونصــف املوســم، ينتهــي يف يونيــو 

.2023
الــدوري  الثــاين يف جــدول  برشــلونة املركــز  ويحتــل 
اإلســباين مؤقًتــا يف الوقــت الحــايل برصيــد 53، يف 
ريــال مدريــد  مبــاراة  نتيجــة  عنــه  مــا ستســفر  انتظــار 
وريــال سوســيداد، يــوم اإلثنن، حيث يحتل امللي 

املركز الثالث بـ 52 نقطة.
الجــاري،  مــارس   7 يــوم  برشــلونة  انتخابــات  وتنطلــق 
ينايــر   24 يــوم  إقامتهــا  املقــرر  مــن  كان  أن  بعــد 

املايض، ولكن تم تأجيلها بسبب فريوس كورونا.
وسيبقى الرئيس يف منصبه ملدة ست سنوات.

ويتنافس ثاثة مرشحن عىل منصب رئيس مجلس 
وتــوين  الجديــد، وهــم خــوان البورتــا،  برشــلونة  إدارة 

فريشا، باإلضافة إىل فيكتور فونت.

القاهرة/ وكاالت:
سقط الزمالك املتصدر يف فخ التعادل السلبي 
الجولــة  ضمــن  أمــس،  دجلــة  وادي  مضيفــه  مــع 

الرابعة عرشة لبطولة الدوري املرصي املمتاز.
ورفع الزمالك رصيده إىل 30 نقطة يف الصدارة، 
بينام رفع وادي دجلة رصيده إىل 8 نقاط، وبقي 

األخري يف الرتيب.
وســنحت للزمالــك فرصــة كبــرية لتحقيــق الفــوز، 
يف  جــزاء،  ركلــة  الحكــم  لــه  احتســب  عندمــا 
اللــه  عبــد  نفذهــا  حيــث  األخــرية،  اللحظــات 
بعدمــا  تســجيلها  مــن  يتمكــن  مل  لكنــه  جمعــة، 
تصــدى الحــارس املخــرم محمد عبد املنصف 

لتسديدته.
فرصــة  دجلــة  وادي  أمــام  الزمالــك  تعــادل  ومنــح 
ملنافســيه لاقــراب منــه ومزاحمتــه عــىل صــدارة 
الــدوري، خصوصــًا أن منافســه التقليــدي األهي 
خالهــا  الفــوز  حقــق  لــو  مباريــات   3 لــه  يتبقــي 
ســينفرد برتيــب جــدول الــدوري بفــارق 3 نقــاط 

عن الزمالك.
طائــع  عــىل  صعبــًا  فــوزًا  حقــق  األهــي  وكان 
بــه  احتــل  أمــس  أول  لهــدف  بهدفــن  الجيــش 
املركــز الثــاين بـــ24 نقطــة ويتبقــى لــه 3 مباريــات 
مؤجلة لظروف مشاركته يف كأس العامل لألندية 

ودوري أبطال إفريقيا.
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 -  مجسم قاعدته 

دائرية – سورة قرآنية 
2 -  من الحيوانات + 

اعتراف 
3 -  أبيض مبعثرة + 

سقي معكوسة – 
مختلفان 

4 -  إلهي + من 
األشهر القمرية + حرف 

5 -  دين – يجد ويثابر 
معكوسة 

6 -  علم مؤنث 
7 -  وجل + االسم األول 

لخليفة راشد 
8 -  خاصتنا + نصف 

يويو + االمر من مدح 
9 - قهوة – حرف جر 

العمودي:
1 - من أدرك االسالم 

والجاهلية – عيب 
2 - دمار + أسد 

باإلنجليزية 
3 - عملة إندونيسيا 
وباكستان – مدينة 

مغربية 
4 - كثير – في حوزتي 
5 - محافظة مصرية 

معكوسة – لباس 
6 - َدين + وزير فرعون 

7 - بين اثنين – 
إكمال 

8 - من الخضراوات + 
يجري في العروق 
9 -مجموعة جزر 

متجاورة – اشتاق 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

قائد المسلمين في معركة البويب
 يتكون من 3 مقاطع ) 13 حرًفا (

الخباب – انس بن النضر – خبيب بن عدي 
– حنظلة – سعيد بن زيد – القعقاع – أبو 

بكر – العباس – معاوية – عثمان – 
صهيب – مصعب – معاذ – على – عمر 

حل الكلمة الضائعة

المثنى بن حارثة

 

الرشطة تشدد إجراءاتها  عىل مداخل مدينة رام هللا للحد من تفيش فريوس كورونا
عقوبة قاسية لشركة

 "فيسبوك" بسبب انتهاكها 
خصوصية المستخدمين

واشنطن/ وكاالت:
وافــق قــاض فيــدرايل أمريــي نهائيــا، عــى ســداد رشكــة "فيســبوك" 650 مليــون دوالر، لتســوية 

نزاع قانوين بشأن الخصوصية بينها وبني 1.6 مليون مستخدم يف والية إلينوي األمريكية.
بحسب وثائق اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" صدر القرار، بعد نحو 6 أعوام من رفع دعوى 

قضائية ضد عمالق التواصل االجتامعي بدعوى انتهاك خصوصية املستخدمني.
رفــع املحامــي يف شــيكاغو، جــاي إيدلســون، دعــوى قضائيــة ضــد "فيســبوك" يف عــام 2015، 
زاعــام أن الشــبكة االجتامعيــة جمعــت بشــكل غــر قانــوين بيانــات بيومرتية للتعــرف عى الوجوه 

يف انتهاك لقانون الخصوصية يف إلينوي لعام 2008.
يف نهاية يناير/ كانون الثاين من عام 2020، وافقت الرشكة عى دفع 550 مليون دوالر بعدما 
فشــلت يف إســقاط الدعوى التي تحولت إىل دعوى جامعية يف 2018. لكن يف يوليو/ متوز 

قرر القايض، جيمس دوناتو، أن املبلغ غر كاف.
البيانــات  تخزيــن  خــالل  مــن  إلينــوي  قانــون  انتهكــت  أن"فيســبوك"  تبــني  املحاكمــة،  خــالل 
البيومرتيــة - املســح الرقمــي لوجــوه األشــخاص، لدعــم ميــزة وضــع عالمــات عــى الوجــوه - دون 

موافقة املستخدمني.
يف عــام 2019، اقرتحــت "فيســبوك" أن تكــون ميــزة التعــرف عــى الوجــه اختياريــة فقــط. وفقــا 
لدوناتو، تعترب القضية "نتيجة تاريخية" ومتثل "فوزا كبرا للمستهلكني يف منطقة الخصوصية 

الرقمية املتنازع عليها بشدة".
وعلق قائال: "إنها واحدة من أكرب التسويات عى اإلطالق النتهاك الخصوصية"، مشرا إىل أن 

املدعني سيحصلون عى تعويض ال يقل عن 345 دوالرا لكل منهم.

للمرة األولى بالشرق األوسط.. 
مقهى للقطط في دبي

ديب/ وكاالت:
يف سابقة هي األوىل من نوعها يف الرشق األوسط، أسست شقيقتان مقهى للقطط يف ديب، 

حتى يجد محبو هذا النوع من الحيوانات األليفة مكانا يجتمعون فيه.
بعــد إمتــام  الفتاتــني آالء وإميــان فريــد، أسســتا هــذا املقهــى  فــإن  وبحســب وكالــة "رويــرتز"، 

دراستهام الجامعية، مشرة إىل أنهام استلهمتا الفكرة من مقاه مامثلة يف كوريا ولندن.
ويف مقهى "ايلورومنيا" )محبي القطط( يف ديب، يجلس رواده بهدف االستمتاع بتناول القهوة 

وقضاء وقت ممتع مع الحيوانات األليفة التي يحبونها.
ويأمــل أصحــاب املقهــى الــذي افتتــح يف عــام 2015، كــأوى مؤقت لـ 25 قطة يف إيجاد منازل 

دامئة تؤويها عند أشخاص يتبنونها من بني رواد املقهى.
ويف الســابق كان ســكان املقهــى األصليــون مــن القطــط الضالــة التــي جمعهــا مؤسســوه عــى مــر 

السنني.
ولكــن حاليــا يســتضيف املقهــى القطــط مــن مــأوى للحيوانــات تديــره الحكومــة يف إمــارة رأس 

الخيمة املجاورة عى أمل أن تزيد عمليات تبني القطط من جانب رواده.
وللمقهــى رواد منتظمــون ممــن يســعون لالســرتخاء مــن ضغــوط الحيــاة بصحبــة القطــط أو ألنــه ال 

ميكنهم تربية قطط يف بيوتهم.
ويف ديب عدد كبر من القطط الضالة التي تخى عنها أصحابها وتركوها يف الشوارع. 

شرطة لندن تحذر 
من "لصوص الدراجات"

لندن/ وكاالت:
حذرت رشطة لندن من تعرض املارة لعمليات رسقة تستهدف حقائبهم وهواتفهم املحمولة 

أثناء مرورهم يف شوارع العاصمة.
املــارة  اســتهداف  يف  الدراجــات  يســتخدمون  املجرمــني  بعــض  إن  الرشطــة  وقالــت 
واختطــاف حقائبهــم بصــورة مفاجئــة موجهــة تحذيــرا إىل الضحايــا، عــرب صفحتها الرســمية 

عى "تويرت".
وكتبــت: "رغــم قلــة أعــداد املــارة يف شــوارع املدينــة، ال يــزال املجرمــون يواصلــون أنشــطتهم 

التي تستهدف خطف الهواتف املحمولة من الضحايا الذين ال ينتبهون لهذا األمر".
وحذرت الرشطة الربيطانية املارة باتخاذ الحيطة والحذر وتجنب استخدام الهاتف املحمول 

بالقرب من حافة الرصيف أو أثناء عبور الطريق.
ونــرشت رشطــة لنــدن مقطــع فيديــو يرصــد لحظــة قيــام أحــد اللصــوص أثنــاء اختطــاف هاتــف 

محمول من رجل كان يسر وسط الشارع.

حيوانات "خارقة" تغزو 
شوارع لندن بسبب إغالق كورونا

لندن/ وكاالت:
قادت اإلغالقات املتكررة للعاصمة الربيطانية لندن للحد من تفيش الساللة الجديدة من وباء 

كورونا إىل ازدياد ضخم يف عدد "الجرذان الخارقة" التي غزت املدينة الخالية.
بدأت الجرذان يف الشعور بأن البيت بيتها يف لندن، فباتت ترسح ومترح يف شوارع املدينة 

دون رقيب، بحسب تقرير لشبكة "يس.إن.إن" اإلخبارية األمريكية.
ويقــول التقريــر إن الجــرذان تهاجــر إىل الحدائــق واألنابيــب ويتجهــون إىل أقــرب مطبــخ، مضيفــا 
أن إغــالق لنــدن جعلهــا مدينــة مزدهــرة بالجــرذان التــي تركــت دون رادع يف املتاجــر واملطاعــم 
املغلقة خالل فصل الشتاء. وأدى قضاء العائالت وقتا أطول يف املنزل وتناول جميع وجباتها 

هناك إىل زيادة النفايات، وهو ما يجذب الفرئان إىل مساكن الضواحي.
وســجلت جمعيــة مكافحــة اآلفــات يف بريطانيــا زيــادة بنســبة 51 % يف نشــاط القــوارض خــالل 
اإلغــالق األول، وهــو رقــم ارتفــع اآلن إىل 78 % بعــد ذلــك، مــا أثــار مخــاوف مــن أن العاصمــة 

الربيطانية قد تشتهر قريبا بالفرئان الخارقة التي دمرت باريس ونيويورك.
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تعزية ومواساة
يتقــدم رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة صحيفة فلســطني واملوظفون كافة بأحر 

التعازي واملواساة من 
الزميل/ حازم سالم السموني

بوفاة ابن عمه 
ســائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواســع رحمته وأن يســكنه فســيح 

جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصرب وحسن العزاء
إنا لله وإنا إليه راجعون

وتأثريها يف القرار الفلسطيني، ومطلبها الوحيد هو فوز حركة فتح، 
والهــدف مــن ذلــك مواصلــة نهــج املفاوضــات، ومواصلة بث الشــك 

بقدرة تنظيامت املقاومة عىل تحقيق أي إنجاز.
منســق شــؤون املناطــق اإلرسائيــي الجــرال كميــل أبــو ركــن، والــذي 
ا، ل يقف متفرًجا من موضوع النتخابات،  يدير الضفة الغربية عمليًّ
ولديه أكرث من طريقة للتأثري يف املشــهد النتخايب، ول ســيام بعد 
تدخــل مراكــز األبحــاث اإلرسائيليــة، وتوصيتهــا للحكومــة بــأل تعرقــل 
النتخابات الفلســطينية، رشط أل تســمح لحركة حامس بالفوز بهذه 
الفلســطينيني  التفــاف  يعنــي  حــامس  حركــة  فــوز  ألن  النتخابــات، 
خلــف مــروع املقاومــة، وتعزيز خط املواجهة والتصدي امليداين 

ملشاريع الستيطان اإلرسائيي.
فلسطني عىل مفرق النتظار بقلق وخوف من املجهول، واملجهول 
الدميقراطيــة  طريــق  عــىل  ســاروا  إذا  كرامــة  للفلســطينيني  يخبــئ 
بعيــًدا عــن املصالــح الحزبيــة والفرديــة، ويخبئ للفلســطينيني مزيًدا 
مــن النقســام والضيــاع إذا كانــت حســاباتهم ضيقــة، محكومة بالولء 

للغريب، فالشعوب ل تغفر الخطايا، ول تتسامح مع الرزايا.

م 137 زيارة  االقتصاد تنظِّ
تفتيشية عىل محال ومنشآت 

وأسواق بغزة
غزة/ فلسطني:

أعلنت وزارة القتصاد الوطني، أمس، أّن طواقم حامية املستهلك 
مت 137 زيارة تفتيشية عىل محال ومنشآت تجارية  التابعة لها نظَّ

وأسواق يف قطاع غزة.
نــت دائــرة العالقــات العامــة واإلعــالم بالــوزارة، يف بيــان أّن طواقم  وبيَّ
التجاريــة  املحــال  عــىل  تفتيشــية  زيــارة   122 املســتهلك  حاميــة 

واألسواق، و15 جولة تفتيشية للمنشآت التجارية واألسواق.
وذكــرت أّن طواقــم اإلدارة العامــة للصناعــة أجــرت جولــة ميدانيــة يف 
معرب كرم أبو ســامل، وعدًدا من املشــاريع الصغرية يف محافظة رفح 

ملتابعة السلع الخاصة بالصناعة.
كــام ذكــرت أّنهــا شــّكلت لجنــة فنية مشــركة مع بلدية غــزة؛ ملعالجة 
مشــكلة خــط الــرف الصحــي للمدينــة الصناعيــة، وناقشــت ســبل 
مــن  عــدد  ومناقشــة  العمــل  وزارة  مــع  املشــرك  التعــاون  وآليــات 

امللفات التي تهم املواطنني.

808 حاالت تعاٍف

16 وفاة و1724 إصابة 
بـ"كورونا" يف الضفة وغزة

غزة-رام الله/ فلسطني:
أعلنت وزارة الصحة الفلســطينية، أمس، تســجيل 16 وفاة و1724 
إصابــة جديــدة بفــريوس كورونــا، إضافة إىل 808 حالت تعاٍف، يف 

قطاع غزة والضفة الغربية.
فقــد ســجلت وزارة الصحــة يف غــزة، أمــس، حالتــي وفــاة و98 إصابــة 
جديــدة بـ"كورونــا"، إضافــة إىل 83 حالــة تعــاٍف، بعــد إجــراء 1525 

فحًصا مخربًيا.
اإلجــاميل  أن  الوبائيــة  للحالــة  يومــي  تقريــر  يف  الــوزارة  وأوضحــت 
الراكمي للمصابني بلغ 55276 إصابة، بينهم 1750 حالة نشطة، 

و52974 حالة تعاٍف، و552 حالة وفاة.
وذكرت أن إجاميل الحالت التي تحتاج لرعاية طبية يف املستشفى 

يبلغ 56 حالة، والحالت الخطرة والحرجة 24 حالة.
وفــاة، و1626   14 اللــه  رام  الصحــة يف  مــن جانبهــا ســجلت وزارة 

إصابة جديدة بفريوس كورونا، إضافة إىل 725 حالة تعاٍف.
وقالــت الــوزارة يف التقريــر الوبــايئ اليومــي، أمــس، إن 14 حالة وفاة 
ســجلت يف الضفــة الغربيــة: "الخليــل 6، وبيــت لحــم 1، ورام اللــه 

والبرية 4، وجنني 1، ونابلس 1، وسلفيت 1".
وأشــارت إىل أن اإلصابــات الجديــدة ســجلت يف: "بيــت لحم 193، 
 ،46 واألغــوار  وأريحــا   ،106 القــدس  وضواحــي   ،63 وقلقيليــة 
وطوبــاس 24، ونابلــس 239، والخليــل 322، وســلفيت 94، ورام 

الله والبرية 389، وطولكرم 81، وجنني 69".
وبينــت أن نســبة التعــايف مــن فــريوس كورونــا يف فلســطني بلغــت 
90.4 %، يف حني بلغت نســبة اإلصابات النشــطة 8.5 %، ونســبة 

الوفيات 1.1 % من مجمل اإلصابات.
ولفتــت الــوزارة إىل وجــود 116 مريضــًا يف غــرف العنايــة املكثفــة، 

بينهم 29 مريضًا عىل أجهزة التنفس الصطناعي.

رام الله/ فلسطني:
املــدين  املجتمــع  مؤسســات  انتقــدت 
الفلسطيني، آلية توزيع وزارة الصحة يف رام الله 
لقاحــات كورونــا، مؤكدة أنها توزع بـ"الواســطة". 
وجــددت مؤسســات املجتمع املــدين مطالبتها 
الحكومــة بــرورة "التــزام الشــفافية" يف توزيــع 
"تجــاوزات  يف  والتحقيــق  كورونــا،  لقاحــات 
املؤسســات  وقالــت  توزيعــه".  يف  حصلــت 
رام  مبدينــة  عقدتــه  صحفــي  مؤمتــر  خــالل 
اللــه، أمــس: إن "الواســطة واملحســوبية تقتــل، 
املجتمــع  مؤسســات  وإرشاك  والشــفافية 
اعتــامد  رضورة  وأكــدت  حيــاة".  هــام  املــدين 
الجائحــة،  إدارة  والنزاهــة" يف  "الشــفافية  مبــدأ 
مضيفــة أن "الــدول التــي كانــت أكــرث نجاًحــا يف 
مواجهــة الفــريوس هي التي اعتمدت الشــفافية 

واملكاشفة مع املواطنني".
وتابعت: بعد قرار اعتامد خطة تزويد فلسطني 
باللقاحــات مبــا يكفي لتغطيــة الحتياجات وفًقا 
ملعايري الصحة العاملية، دعا املجتمع املدين 
لنر الخطة لألهايل استناًدا إىل قاعدة بيانات 

دقيقة وفق جدول زمني متوقع.
تشــري  املطالبــات  كل  رغــم  لكــن  واســتدركت: 
املعلومات الواردة واملشاهدات، إىل استمرار 
وجــود حــالت عديــدة من الحصول عىل اللقاح، 
املرتبــط  التوزيــع  يف  األولويــة  مبــدأ  متخطيــة 

بالطواقم الطبية وكبار السن واملرىض.
وأكدت مؤسسات املجتمع املدين أن استمرار 
شــفافية  مبــدأ  عــن  "التغــايض  بنهــج  الحكومــة 
لقاحــات  توزيــع  بخطــة  املتعلقــة  املعلومــات 
عــىل  الحاصلــني  بأســامء  قوائــم  ونــر  كورونــا، 

غزة/ فلسطني:
أمــس،  للقضــاء،  األعــىل  املجلــس  اســتعرض 
 2020 عــام  التــي حققهــا يف  اإلنجــازات  أهــم 

املايض.
لتكريــم  املجلــس  نظمــه  حفــل  يف  ذلــك  جــاء 
رئاســته  فــرة  عــىل  ثابــت  زيــاد  املستشــار 

للمكتب الفني ودائرة التفتيش القضايئ.
التريعــي  املجلــس  رئيــس  الحفــل  وحــر 
العمــل  بحــر، ورئيــس متابعــة  باإلنابــة د.أحمــد 
الحكومــي د.محمــد عــوض، ورؤســاء املحاكــم 

والقضاة.
للقضــاء  األعــىل  املجلــس  رئيــس  وأشــاد 
املستشــار محمــد عابــد بجهــود رؤســاء وقضــاة 
التــي  الرائعــة  اإلنجــازات  وحجــم  املحاكــم 
تحققــت مــن القضايــا املراكمــة يف الســنوات 

اللقاح، وعدم محاســبة من اســتخدموا مواقعهم 
يف الحصــول عــىل اللقــاح، ســيولد بيئــة خصبــة 
وتجاهــل  واملحســوبية  الواســطة  ملامرســة 
نــر  عــدم  أن  وعــّدت  العامــة".  املصلحــة 
الحكومة تفاصيل رشاء اللقاح وأسامء الركات 
وعدم تحديد موعد وصولها، يثبت "ضعًفا يف 
إدارة مكافحــة كورونــا، وانتظــار العطــف الــدويل 
يف الحصــول عــىل اللقاحــات، وهــذا لــن يحصــل 
قبــل شــهور، أو الوصــول إىل مناعــة القطيــع؛ أي 

التضحية بأعز ما منلك، وهو الفلسطيني".
"توزيًعــا  لقاحــات كورونــا  توزيــع  إدارة  أن  ورأت 
خِطــرة  تداعيــات  لــه  ســيكون  منظــم"  غــري 
أنــه  مؤكــدة  الفلســطيني،  املجتمــع  عــىل 
إطــار  يف  تتــم  العمليــة  فــإن  للشــهادات  "وفقــا 
املحسوبيات والعالقات التي تسعى للمصلحة 
دون  العامــة،  املصلحــة  عــىل حســاب  الخاصــة 

الكراث بالوضع الوبايئ الخِطر".
رئيــس  املــدين  املجتمــع  مؤسســات  وطالبــت 
الخــرباء  مــن  لجنــة  بتشــكيل  اللــه  بــرام  الحكومــة 
إلدارة توزيــع اللقاحــات، وتشــكيل لجنــة تحقيــق 
للنظــر يف "عمليــة توزيــع اللقــاح، ومحاســبة كل 
مــن ســمح بتجــاوز مبــادئ التوزيــع" ونــر خطــة 

توزيع اللقاح فوًرا.
لقاح بـ"الواسطة"

ويف الســياق، دعــت الهيئــة املســتقلة لحقــوق 
اإلنســان "ديــوان املظــامل"، إىل رضورة توضيــح 
بفــريوس  الخاصــة  اللقاحــات  توزيــع  معايــري 
ونــر خطــة  التــي تصــل إىل فلســطني،  كورونــا 

إلطالع املواطنني عىل آلية توزيعها أوًل بأول.
بيــان، أمــس: إن  وقالــت الهيئــة املســتقلة، يف 

املاضية حيث زاد اإلنجاز عىل الوارد، وبلغت 
نســبة القضم من املراكم ما يزيد عىل عرة 
آلف قضية عىل الرغم من التحديات الصعبة 
والقاســية التــي واجهــت القطاع بســبب جائحة 
كورونــا وتعطــل العمــل، حيث بلغ مجموع أيام 

العمل الفعي 111 يوًما فقط.
كــام أشــاد بجهــود املستشــار زيــاد ثابت رئيس 
الــذي  القضــايئ  والتفتيــش  الفنــي  املكتــب 
قــدم إنجــازات متميــزة يف إدارة املكتب الفني 
والتفتيــش القضــايئ ومتابعــة القضــاة، وإنجــاز 
محكمــة  )أحــكام  القضائيــة  الســوابق  كتــاب 
وتصنيفــا  إعــدادا  واملتميــز  النقض(النوعــي 

وإخراجا.
بــأداء  لــه  كلمــة  يف  د.بحــر  أشــاد  جهتــه  مــن 
التــي تحققــت  الســلطة القضائيــة واإلنجــازات 

الحكومــة مطاَلبــة بتحديــد معايــري املفاضلة يف 
الوقــت الحــايل الــذي ل تتوفر فيه كميات كافية 
الفضــىل  املعايــري  إىل  اســتناًدا  اللقــاح،  مــن 
التــي وضعتهــا املؤسســات الدولية املتخصصة 

وعىل رأسها منظمة الصحة العاملية.
معلومــات  مــن  يــرد  مــام  قلقهــا  عــن  وأعربــت 
لقاحــات  كميــة  توزيــع  كيفيــة  بشــأن  وتقاريــر 
كورونــا املحــدودة التــي وصلــت إىل فلســطني، 
ومحــددة  واضحــة  معلومــات  غيــاب  ظــل  يف 
وكيفيــة  اللقاحــات،  هــذه  عــدد  بشــأن  وشــفافة 
توزيعهــا والجهــات التــي أعطيــت األولوية، وآلية 

الرقابة عىل ذلك.
وأكــدت الهيئــة أن غيــاب آليــة ومعايــري واضحــة 
إىل  الوصــول  كيفيــة  بشــأن  للمواطنــني  ومعلنــة 
حــدوث  إىل  أدى  الحــايل  الوقــت  يف  اللقــاح 
الثقــة يف  بعــدم  الشــعور  عــام، وتنــاٍم يف  لغــط 
عدالــة عمليــة التوزيع ونزاهتها، وشــعور البعض 

بالتمييز وعدم املساواة.
ورصــدت حــالت أُعطــي فيهــا اللقــاح بنــاء عــىل 
الواســطة والعالقــات الشــخصية، دون أن تكــون 
هنــاك أولويــة طبيــة مــربرة، مبينــة أنهــا رصــدت 
حالت مســاعدة متنفذين أقاربهم يف الحصول 
طبيــة  مــربرات  أي  وجــود  دون  اللقــاح  عــىل 

تعطيهم هذه األولوية.
منــح  رضورة  عــىل  الحقوقيــة  الهيئــة  وشــددت 
األولويــة للفئــات األكــرث هشاشــة، ككبــار الســن 
ذوي  حــالت  وبعــض  املزمنــة،  األمــراض  وذوي 
الصحيــة،  املهــن  يف  والعاملــني  اإلعاقــة، 
بهــذا  باملصابــني  قــرب  عــن  واملتعاملــني 

الفريوس.

عىل الرغم من قسوة الظروف.
واملستشــار  القضــاة  جهــود  عــىل  بحــر  وأثنــى 
الفنــي،  املكتــب  رئاســته  خــالل  ثابــت  زيــاد 
ومتنوعــا  كبــريا  جهــدا  قــدم  أنــه  إىل  مشــريا 
جهــدا  يدخــر  ومل  والقضــاة،  القضــاء  لخدمــة 
يف اســتقبال املتقاضــني واملحامــني وتذليــل 

العقبات أمامهم.
وامتنانــه  شــكره  عــن  د.عــوض  أعــرب  بــدوره 
للمجلــس األعــىل للقضــاء وإنجازاتــه املهمــة، 
ودوره يف حامية حقوق املواطنني وخدمتهم.

عابــد  املستشــار  كــرم  الحفــل  ختــام  ويف 
رئاســة  يف  جهــوده  عــىل  ثابــت  املستشــار 
كــام  املاضيــة،  الفــرة  خــالل  الفنــي  املكتــب 
وقضاتهــا  املحاكــم  رؤســاء  مــن  عــدد  كرمــه 
متمنيا التوفيق لخلفه املستشار أكرم كالب.

اعتامده، أمس، إىل الرئيس اإلرسائيي "رؤوفني ريفلني". 
وقــال "ريفلــني" عــىل حســابه يف "تويــر"، إنــه تســلم أوراق اعتــامد 
أول ســفري لإلمــارات لــدى )تــل أبيــب(. وأضــاف: "هنــاك الكثــري مــن 

األشياء التي ميكننا القيام بها معا".
اعتــامد  أوراق  اإلمــارات  تقديــم  إن  "حــامس"  قالــت حركــة  بدورهــا 
القوميــة  الخطيئــة  عــىل  "يعكــس إرصارهــا  الحتــالل  لــدى  ســفريها 

املتمثلة مبسار التطبيع مع الحتالل".
وأكد الناطق باسم الحركة حازم قاسم يف تريح صحفي أن "مسار 
التطبيع سيشجع الحتالل دامئًا عىل إنكار حقوق شعبنا، ومواصلة 

جرامئه بحق كل مكونات األمة".
من جانبها عدت حركة الجهاد اإلســالمي الخطوة اإلماراتية "خذلنا 

للقضية الفلسطينية وتتعارض مع ثوابت األمة".
إن  داود شــهاب يف تريــح صحفــي:  الحركــة  باســم  الناطــق  وقــال 
أخــرى  الحتــالل ميثــل طعنــة  لــدى  اإلمــارات  لدولــة  "تعيــني ســفري 

للشعب الفلسطيني وخذلنا للقضية الفلسطينية".
العــار  ســجالت  يف  سيســجل  التعيــني  "هــذا  شــهاب:  وأضــاف 
الســوداء، فهــو يــأيت متعارضــا مع ثوابت األمة العربية واإلســالمية"، 
حســاب  عــىل  أقيــم  الحتــالل  مــع  اإلمــارات  "تحالــف  أن  إىل  لفًتــا 

الحقوق الفلسطينية".
ويف وقــت ســابق أمــس، وصــل "آل خاجــة" إىل )تــل أبيــب(، يف أول 
زيــارة رســمية لــه بعــد نحــو أســبوعني مــن أدائــه اليمــني القانونيــة أمام 

نائب رئيس اإلمارات محمد بن راشد.
ومــن املقــرر أن يغــادر "آل خاجــة" كيــان الحتــالل، غــًدا األربعــاء، 
عــىل أن يعــود لحقــا ليبــدأ مزاولــة مهــام منصبــه، بعــد تحديــد موقــع 
ســفارة أبــو ظبــي يف مدينــة )تــل أبيب(، وفق هيئــة البث اإلرسائيلية 

الرسمية.
اتفــاق تطبيــع العالقــات  ووّقعــت اإلمــارات والحتــالل اإلرسائيــي، 
بينهــام يف البيــت األبيــض، منتصف ســبتمرب/ أيلــول 2020، مقابل 

رفض فلسطيني.
اإلمــارات  حكومــة  أعلنــت  املــايض  الثــاين  كانــون  ينايــر/   24 ويف 

التصديق عىل فتح سفارة لها يف )تل أبيب(.
يف  ســفارة  افتتــاح  الحتــالل  خارجيــة  وزارة  إعــالن  املصادقــة  وتــال 
العاصمــة  إىل  نائيــه  إيتــان  باألعــامل  القائــم  وصــول  مــع  أبوظبــي 

اإلماراتية.

"المزيان" ينظم لقاًء حواريًّا عن 
االنتخابات العامة وسبل إنجاحها

رفح/ فلسطني: 
نّظم مركز امليزان لحقوق اإلنســان، أمس، أوىل جلســاته الحوارية 
بعنــوان "النتخابــات مدخــل لتجديــد الرعية"، بحضور لفيف من 

الشخصيات العامة وناشطني مجتمعيني ومهتمني.
وأكــد املديــر العــام للمركــز عصــام يونس أن النتخابات قد تشــكل 
خطــوة أوىل رضوريــة عــىل طريــق طويــل، ملعالجــة آثــار النقســام 
والــرر الكبــري الــذي لحــق بالقضيــة الوطنيــة، داعيــا الجميــع إىل 
تحمل مسؤولياته وتوفري اإلرادة السياسية إلجرائها وفق األصول.

وشدد عىل رضورة توفري األجواء التي تشكل رشطًا أساسيًا إلجراء 
انتخابــات حــرة ونزيهــة، كإطــالق الحريــات، ول ســيام حريــة الــرأي 
والتعبري، وحرية التجمع السلمي، وصون حرية الصحافة ووسائل 
اإلعالم، والتفاق عىل كل القضايا التي قد تشــكل موضع خالف 

بني األطراف املتنافسة، وقد تهدد نجاح العملية النتخابية.
مــن جانبــه اســتعرض مديــر املكتــب اإلقليمــي للجنــة النتخابــات 
يف قطاع غزة، جميل الخالدي، دور لجنة النتخابات املركزية يف 
التنظيــم والتحضــري للعمليــة النتخابيــة، والعمــل املتواصل إلجراء 

انتخابات حرة ونزيهة تعرب عن إرادة الناخبني.
وشــدد الخالدي عىل حق املواطن يف مراجعة القانون النتخايب 
والتدقيــق يف النصــوص، ومشــاركة مؤسســات املجتمــع املــدين، 
مؤكــدا أن إنجــاح النتخابــات ونزاهتهــا مســؤولية الجميــع، مشــرًيا 
املــدين  مــع مؤسســات املجتمــع  بالعمــل  اللجنــة مهتمــة  أن  إىل 
للتوعيــة والتثقيــف بالنظــام النتخــايب، وتوضيــح القانون النتخايب 
لــكل الفئــات وفتــح بــاب املشــاركة يف الرقابة عىل النتخابات أمام 

املؤسسات. أرضــه  عــن  وإبعــاده  أرضــه  مــن  املواطــن   
حتى تبقى األرض فارغة لهم".

يتحــدث  كان  الــذي  ريالــة،  أبــو  وأضــاف 
عــىل كــريس متحــرك وهــو يراقــب عمليــة 
نعمــل  أن  منــا  تطلــب  "البلديــة  الهــدم 
يخرقــون  أنفســهم  ولكنهــم  القانــون،  وفــق 

القانون".
ريالــة بشــلل نصفــي عندمــا  أبــو  وأصيــب 
بلديــة  هــدم  أثنــاء  يف  علــو  مــن  ســقط 

الحتالل منزله عام 2009.
التــي  السادســة  املــرة  هــي  "هــذه  وقــال: 
يهــدم فيهــا املنــزل، منــذ 21 عامــا واملــرة 

الثانية خالل 13 شهرا".
ولفــت املواطــن املقــديس إىل أنــه ســعى 
ســعيا حثيثــا للحصــول عــىل ترخيص بناء، 

لكن دون جدوى.
البلديــة حــول  لــدى  وقــال: "هنــاك ملــف 
املنزل منذ 11 شــهرا وحتى مســاء أمس، 
قيــل لنــا إنــه ل يوجــد هــدم، ولكنهــم جاؤوا 

اليوم وهدموا املنزل".
هدم ذاتي

يف  الحتــالل  بلديــة  أجــربت  ذلــك  إىل 
القــدس، أمــس، املقــديس نضــال محمــد 
الســالمية، عــىل هــدم منزلــه يف حــي واد 
قــدوم مــن بلــدة ســلوان جنــوب املســجد 

األقىص املبارك.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الحتالل 
بــأن  وأبلغتــه  الســالمية،  منــزل  اقتحمــت 
وتنفــذ  املــكان  ســتقتحم  البلديــة  طواقــم 

ذاتيــا،  الهــدم  لتنفيــذ  مــا اضطــره  الهــدم، 
تفاديا لدفع الغرامات املالية الباهظة.

ويعاين السالمية مرَض الرسطان ويعيش 
 5 برفقــة   ،2019 عــام  منــذ  منزلــه  يف 
أفــراد بينهــم 3 أطفــال، أكربهــم 7 ســنوات 

وأصغرهم عام ونصف.
أمــس،  الحتــالل،  ســلطات  أجــربت  كــام 
مواطنــني مقدســيني عىل هدم منشــأتهم 
التجاريــة الواقعــة يف املنطقــة الصناعيــة 
تكاليــف  لدفــع  تجنبــا  القــدس،  شــامل 

الهدم الباهظة إذا هدمها الحتالل.
اســنينة  أبــو  طبــش  أدهــم  املواطــن  وقــال 
وهــو أحــد املترريــن، إن وزارة الداخليــة 
التابعــة لالحتــالل طالبتــه وجــاره مــن عائلة 
الرجبــي، بهــدم منشــآتهم التجاريــة، بزعــم 
ســتهدمها  وإل  ترخيــص،  دون  البنــاء 
أجــرة  "تكاليــف  دفــع  وعليهــام  اآلليــات 

الهدم".
مجموعــات  اقتحمــت  أخــرى  جهــة  مــن 
املســجد  باحــات  أمــس،  املســتوطنني، 
جــولت  ونفــذت  املبــارك،  األقــىص 
يف  تلموديــة  طقوســا  وأدت  اســتفزازية، 

الجهة الرقية منه.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس 
بــأن 53 مســتوطنا اقتحمــوا الباحــات مــن 
جهــة بــاب املغاربــة، تحــت حاميــة رشطــة 

الحتالل، يف خطوة تتكرر يوميا.
يف غضــون ذلــك أخــذت قــوات الحتالل، 
أمــس، قياســات منــزل أُخطــر ســابقا بوقف 

الحتــالل التــي حــرت للمنطقــة طالبــت 
مالك املاشية بإصالح سيارة املستوطن.

اعتقالت
من ثانية اعتقلت قوات الحتالل، أمس، 
19 مواطنــا مــن أنحــاء متفرقــة مــن الضفــة 

الغربية مبا فيها القدس املحتلة.
مســتعربون،  اختطــف  القــدس  ففــي 
مســاء أمــس، 3 شــبان مــن بلــدة أبــو ديــس 
بينهــم  املحتلــة،  القــدس  رشق  جنــوب 
شقيقان. وقال الناشط محمد حجازي إن 
مســتعربني مبســاندة مــن جيــش الحتالل 
اللــه  وعبــد  أحمــد  الشــقيقني  اختطفــوا 
نبيل بدر، والشاب خالد بدر، بالقرب من 

الجدار الفاصل يف أبو ديس.
كــام اعتقلــت قوات الحتــالل 5 مواطنني 
طفــل  بينهــم  القــدس  رشق  شــامل  مــن 
وشــقيقان، وهــم الشــقيقان نديــم ومحمد 
عبــد الحميــد الخطيــب، والشــاب محمــد 
حمــزة صــالح الديــن، بعــد مداهمــة منــازل 

ذويهم يف حزما، واستجواب ساكنيها.
الشــاب  الحتــالل  قــوات  اعتقلــت  كــام 
مداهمــة  بعــد  عامــا(   23( ذيــاب  عمــر 
منزله يف مخيم شــعفاط، وداهمت منزل 
يــارس درويــش يف بلــدة العيســوية شــامل 
رشق القــدس واعتقلــت نجله حســن )15 

عاما(.
 3 الحتــالل  قــوات  اعتقلــت  جنــني  ويف 
العرقــة،  قريــة  مــن  شــقيقان  بينهــم  شــبان 

ومحرر من سيلة الحارثية غرب جنني.

البنــاء فيــه، خــالل اقتحامهــا لبلــدة الخر 
جنوب بيت لحم.

قــوات  بــأن  صــالح،  أحمــد  الناشــط  وأفــاد 
ســود  أبــو  منطقــة  اقتحمــت  الحتــالل 
املواطــن  منــزل  وداهمــت  البلــدة،  غــرب 
عــي ســليم مــوىس البالغــة مســاحته )80 
متهيــدا  قياســاته  وأخــذت  مربعــا(،  مــرا 
لهدمــه، بعــد أن أُخطــر ســابقا، بزعــم عــدم 

الرخيص.
يف حــني اســتولت قــوات الحتــالل عــىل 

مبلغ مايل من منزل مواطن يف جنني.
وذكــرت مصــادر محليــة أن قوات الحتالل 
آلف  و3  دينــارا   5350 عــىل  اســتولت 
شــيقل بعــد اقتحامهــا منــزل املواطــن نــزار 
ماهــر تركــامن يف حي الســويطات مبدينة 
جنــني، وداهمتــه واســتولت عــىل املبلــغ 

املايل.
إىل ذلــك دعــس مســتوطن، أمــس، قطيــع 
أبــو  منطقــة  يف  املواطنــني  ألحــد  أغنــام 

القندول باألغوار الشاملية.
عــارف دراغمــة:  الحقوقــي  الناشــط  وقــال 
أثنــاء  يف  األغنــام  دعــس  املســتوطن  إن 
عبورهــا الشــارع، علــام أن القطيــع ميكــن 
رؤيته وهو يعرب الشارع من مسافة بعيدة 

جدا قبل وصول السيارة.
نفــوق  عــن  أســفر  الحــادث  أن  وأوضــح 
أربعــة رؤوس ماشــية، إضافــة للعديــد مــن 

اإلصابات بينها.
ورشطــة  الحتــالل  جيــش  أن  وأضــاف 

وقال مدير نادي األسري يف جنني منتر 
أحمــد  محمــد  هــم  املعتقلــني  إن  ســمور 
هشــام  والشــقيقان  عامــا(،   24( يحيــى 
عامــا(،  و17   20( يحيــى  أحمــد  وحســام 
يف حني اعتقلت قوات الحتالل املحرر 
 29( الســعدي  املالــك  عبــد  يوســف 
عامــا(، من ســيلة الحارثيــة عقب مداهمة 

منازلهم وتفتيشها.
الحتــالل  قــوات  اعتقلــت  الخليــل  ويف 
ســبعة مواطنــني منهــم الشــاب عــز الديــن 
مصطفــى أبــو حســني )24 عامــا(، ومثنــى 
مدينــة  مــن  عامــا(   20( القواســمي  عمــر 
الخليــل، ومــن بلــدة الشــيوخ شــامل رشق 
 25( حاليقــة  أحمــد  مثــني  املحافظــة 
عامــا(، بعــد مداهمــة منازلهــم وتفتيشــها 

وتخريب محتوياتها.
كــام داهمــت قــوات الحتــالل بلــدة بيــت 
واعتقلــت  الخليــل،  غــرب  شــامل  كاحــل 
ونجلــه  الجــودة  حســن  وائــل  املواطــن 
عصافــرة،  يوســف  بــراء  والشــاب  حســن، 
مبحتويــات  العبــث  عقــب  واقتادتهــم 

منازلهم إىل جهة غري معلومة.
وقال الناشط اإلعالمي يف بلدة بيت أمر 
محمــد عــوض إن قوات الحتالل داهمت 
واقتحمــت  البلــدة،  يف  "صافــا"  منطقــة 
عدة منازل وفتشتها وعبثت مبحتوياتها، 
محمــود  عاطــف  الشــاب  واعتقلــت 
تعامــرة )25 عامــا( واقتادتــه إىل معســكر 

"عتصيون" شامل الخليل.

طالبت بتشكيل لجنة تحقيق وإعالن آلية التوزيع

مؤسسات فلسطينية تنتقد: لقاح 
كورونا ُيوزَّع يف الضفة بـ"الواسطة"

المجلس األعىل للقضاء يستعرض 
أهم إنجازاته يف عام 2020  
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)باســتثناء ســيناريو فــوز فتــح يف االنتخابــات التــي تبــدو احتاملية 
الســيناريوهات  كل  فــإن  الحــايل،  الوقــت  يف  محــدودة  فوزهــا 
األخــرى تجســد تحديــات، بــل وتهديــدات إســراتيجية، بــدءا مــن 
مــن خــال تشــكيل حكومــة فلســطينية تســمح  انتصــار حــامس، 
لحــامس بحريــة العمــل والتأســيس يف الضفــة الغربيــة دون تلبيــة 
الــروط الدوليــة، أو تحمــل عــبء الســلطة، وتنتهــي بإلغــاء نتائــج 
االنتخابــات التــي ســتفوز فيهــا حامس - من الســلطة الفلســطينية 

أو )إرسائيل((.
هرتســيليات  معهــد  أعدهــا  دراســة  مــن  األخــرة  الفقــرة  هــذه 
متعددة املجاالت، ونقلتها مواقع إخبارية فلسطينية من ترجمة 
دولــة  أن  تجــد  الفقــرة  هــذه  يف  ورد  مــا  تأملــت  وإذا  الهدهــد. 
االحتال تريد فوزا واضحا لحركة فتح، لكنها تدرك أن فرص فوز 
حركة فتح محدودة، ألن فتح منقســمة عىل نفســها، وألن حامس 

كتلة متامسكة، وهي تهديد حقيقي لفوز فتح يف الضفة.
وإذا أعــدت التأمــل فيهــا مــرة أخــرى وجــدت الدراســة تكشــف عن 
التحديــات التــي ســتفرض نفســها بعــد فــوز حــامس باالنتخابــات، 
ومــن هــذه التحديــات أن تكــون حــامس جــزءا مــن حكومــة وحــدة 
فلســطينية، قــادرة عــىل عرقلــة تنــازالت عبــاس، هــذا مــن ناحيــة، 
تســتفيد حــامس مبشــاركتها يف حكومــة  أن  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
وحدة فلسطينية من الفرص املتاحة لتأسيس بنية مقاومة عىل 
غرار ما هو قائم يف غزة، ولعل حامس تنظر بعني االهتامم لهذا 
املكســب، لــذا هــي تنازلــت لعبــاس ولبــت كل مطالبــه لتســهيل 
إجــراء االنتخابــات، وقــد ســّمت الدراســة هذه التنــازالت )مصيدة 

العسل(.
ثم تقول الدراسة إن أهم تداعيات االنتخابات يف ضوء ما تقدم 
هــو إلغــاء نتائــج االنتخابــات بقــرار مــن الســلطة الفلســطينية، أو 
بقــرار مــن )إرسائيــل(، ويف جميــع األحــوال فإن اإللغــاء ليس حا، 
بــل هــو مدخــل واســع ملشــكات جديــدة، ســواء عــىل مســتوى 
إجــراء  تدعــم  التــي  الخارجيــة،  الســاحة  أو  الداخليــة،  الســاحة 

انتخابات فلسطينية.
وتختم الدراســة بطلب موجه لحكومة )إرسائيل( بتحديد موقف 
مبــا  )إرسائيــل(  تواجــه  ال  حتــى  االنتخابــات،  مــن  ومبكــر  واضــح 
واجهتــه يف انتخابــات 2006م. أمــا عــن لعبــة )مصيــدة العســل( 
فأنــا أراهــا لعبــة ميارســها عبــاس، ورمبــا متارســها حــامس، ولــكل 

طرف آلياته، وغاياته اإلسراتيجية.

لعبــة مصيــــدة 
العســـل

جدة/ وكاالت:
مل  فريــدة  فلكيــة  ظاهــرة  العربيــة  املنطقــة  تشــهد 
30 عامــا، وهــي وقــوع كوكــب املريــخ  تحــدث منــذ 

بالقرب من عنقود نجوم الرثيا.
عــر  بجــدة،  الفلكيــة  الجمعيــة  أكدتــه  مــا  وبحســب 
حســابها يف موقع التواصل االجتامعي "توتر"، فإن 

هذا االقران سيكون مساء غد األربعاء.
وأكــدت الجمعيــة أن 2.6 درجــة هــي مســافة الفصــل 
هــذه  الرثيــا يف  نجــوم  وعنقــود  املريــخ  بــني كوكــب 
الليلــة، والتــي تعــد أقــرب اقــران لهــام منــذ 20 ينايــر 

1991، مبا يقدر ب30 عاما.

أبــو  ماجــد  بجــدة  الفلكيــة  الجمعيــة  رئيــس  ورصح 
زاهــرة ، أنــه ســيكون مــن الســهل رؤيــة كوكــب املريــخ 
بالعني املجردة عىل الرغم من خفوت ملعانه مقارنة 
حاجــة  وجــود  إىل  الفتــا  املاضيــة،  األربعــة  باألشــهر 
الســتخدام املنظــار أو التصويــر لرؤيــة عنقــود نجــوم 

الرثيا قرب الكوكب األحمر من داخل املدن.
وأضــاف أبــو زاهــرة، عــر الصفحــة الرســمية للجمعيــة 
الوقــت  يف  يرصــد  املريــخ  أن  "فيســبوك"،  عــىل 

الحــايل باألفــق الغــريب يف كوكبــة الثــور بالقــرب مــن 
بينهــام  التمييــز  الســهل  ومــن  األحمــر،  الدبــران  نجــم 
عىل الرغم من التشابه النسبي يف اللون والسطوع، 
فالنقطة الحمراء العلوية )بالنســبة للراصد( هي نجم 
الدبــران، أمــا كوكــب املريــخ ســيكون أســفله وأقــرب 

بكثر إىل عنقود الرثيا.
وأوضــح أن مــن أبــرز الفــروق أيًضــا أن الدبــران يــيء 
مــن ذاتــه يف حــني أن املريــخ يعكــس ضــوء الشــمس، 
نقــاط  الرثيــا  نجــوم  وعنقــود  الدبــران  أن  إىل  إضافــة 
املريــخ  ولكــن  الثــور،  كوكبــة  الضــوء يف  مــن  "ثابتــة" 

مجرد زائر مؤقت.
2021 أن  أبــو زاهــرة: ســياحظ مطلــع مــارس  وتابــع 
نجــم الدبــران أكــرث إرشاًقا من املريخ للعني املجردة، 
فاملريــخ يخفــت كل يــوم، مــا يعنــي انــه أكــرث خفوًتــا 
مــن الدبــران بحلــول الوقــت الــذي ســيمر فيــه مبقــدار 
 ،2021 مــارس   20 يف  الدبــران  شــامل  درجــات   7
أكــرث  املريــخ  ســيكون   2021 أبريــل   24 وبحلــول 
خفوًتــا عندمــا يخــرج مــن كوكبــة الثــور ويدخــل كوكبة 

التوأمان.

غًدا.. الوطن العربي يشهد ظاهرة 
فلكية لم تحدث منذ 30 عاًما

رجب وغريب.. صداقة بين عجوز 
وبجعة عمرها 37 عاًما

جزيرتان متجاورتان.. 
لكن الفارق الزمني بينهما 21 ساعة

غزة/ فلسطني:
أطلقت يف غزة فعالية "مبادرة الحرة", 
التــي تســلط الضــوء عــىل قضايــا املرأة 
وفنيــة،  أدبيــة  ناحيــة  مــن  الفلســطينية 
مبشــاركة رئيس الهيئة العامة للشــباب 

والثقافة أحمد محيسن.
املــداد  مؤسســة  تنفيــذ  واملبــادرة 
شــؤون  ووزارة  الهيئــة  مــن  ومتويــل 

املرأة.
املبــادرات  ضمــن  املبــادرة  وتــأيت 
التــي  "ُمَبــاِدرات"  مبــروع  الفائــزة 
تعــرض قضايــا املــرأة الفلســطينية يف 

مجاالت اآلدب والفنون والراث.
وحــرت إطــاق املبــادرة وكيــل وزارة 
شــؤون املــرأة أمــرة هارون، ومدير عام 
العمل األهيل سامي أبو وطفة، ومدير 

عــام الفنــون عاطــف عســقول، ورئيــس 
مؤسسة املداد د. ختام الوصيفي.

تــأيت  املبــادرة  أن  محيســن  وأوضــح 
بــدور  الهيئــة  إميــان  مــن  انطاًقــا 
الثقافيــة  واملراكــز  املؤسســات 
الفلســطيني،  املجتمــع  والشــبابية يف 
عمليــة  يف  الفعالــة  ومســاهمتها 
التغيــر وتســليط الضــوء عــىل القضايــا 
العــام  الــرأي  باهتــامم  تحظــى  التــي 
ورشيحــة  عــام  بشــكل  الفلســطيني 
مشــًرا  الخصــوص,  وجــه  عــىل  النســاء 
القــرار  صنــع  يف  املــرأة  دور  إىل 
التغيــر يف كافــة املجــاالت  واحــداث 

املختلفة.
للشــباب  العامــة  الهيئــة  أن  إىل  ونبــه 
والثقافــة جاهــزة لدعــم كل املبــادرات 

هــو  الهــدف  أن  إىل  هــارون  وأشــارت 
املــرأة  تخــص  التــي  القضايــا  ابــراز 
األدوات  خــال  مــن  الفلســطينية 
الثقافيــة واألدبيــة والفنيــة املتنوعة ملا 
لها من أهمية وقدرة عالية عىل التأثر 

يف املجتمع الفلسطيني .
وعرت عن ســعادتها باملجهود الكبر 
مــن  املــداد  مؤسســة  بــه  تقــوم  الــذي 
القضايــا  كافــة  عــىل  الضــوء  تســليط 

التي تخص املرأة .
كام شــكرت مديرة مؤسســة املداد د. 
ختام الوصيفي الهيئة العامة للشباب 
والثقافــة ووزارة شــؤون املــرأة لدعمهــا 
وتبنيهــا املبــادرة لتســليط الضــوء عىل 
بأســلوب  الفلســطينية  املــرأة  قضايــا 
أديب، مــن أجــل التأثــر الفعــال، وإثــارة 

املــرأة  تخــدم  التــي  واملشــاريع 
الفلسطينية.

املــداد  مؤسســة  دور  عــىل  واثنــى 
بكافــة  املــــــــــــرأة  خدمــة  فـــــــــي  الفعــــــــــــال 
 , والفنيـــــــــــــــــــــــة  األدبيــــــــــــــــــة  املجــــــــــــــــــــاالت 
واملبــادرات التــي تســلط الضــوء عــىل 

قضايا املرأة .
أن  هــارون  أمــرة  أكــدت  جانبهــا،  مــن 
مــن  بالرغــم  الفلســطينية  املــرأة  لــدور 
االحتــال  ومــرارة  التحديــات  قســاوة 
اإلدارة  أنــواع  كافــة  يف  خاصــة  نكهــة 
والصمــود والتحــدي واالبــداع ,موضحًة 
األدبيــة  املبــادرة  هــذه  مثــل  دعــم  أن 
الظــروف  لكافــة  تحدًيــا  يــأيت  والفنيــة 
املــرأة  لــه  تتعــرض  الــذي  والعنــف 

الفلسطينية.

الــرأي، وجعــل تلــك القضايــا يف ســلم 
فعــال  دور  مــن  للمــرأة  ملــا  أولوياتهــم 
تــم  أنــه  البــاد، مشــرة إىل  يف نهضــة 
مــن  أدبيــات  مبــادرات   30 اســتهداف 
الفئــة الجامعيــة موزعــة بالتســاوي يف 
وكتابــة  القصــرة  القصــة  كتابــة  مجــال 

الشعر .
املبــادرة  أن  الوصيفــي  وأوضحــت 
ستتضمن مراحل عدة: األوىل تأهيلية 
والثانيــة مســابقة نجمة املداد ســيعلن 
عن مسابقة أفضل قصة وأفضل شعر, 
واملرحلة الختامية مرحلة صناعة األثر 
ستحّول أفضل قصة إىل فيديو مصور 
املبــادرة  يف  املشــاركات  أداء  مــن 
أوبريــت  إىل  شــعر  أفضــل  وتحويــل 
شعرى سُيعرض يف احتفالية الختام.

ا ا وفنيًّ إطـالق مبـادرة تهتـم بقضايـا المــرأة الفلسطينـية أدبيًّ

روسيا تطلق أول قمر 
صناعي لمراقبة المناخ
 في القطب الشمالي

موسكو/ وكاالت:
أقلــع صــاروخ »ســويوز« مــن قاعــدة بايكونــور يف كازاخســتان، 
يف  املنــاخ  ملراقبــة  رويس  صناعــي  قمــر  أول  حامــًا 
الروســية  الفضــاء  وكالــة  أعلنــت  مــا  وفــق  الشــاميل،  القطــب 

»روسكوزموس«.
وأظهر مقطع فيديو نرته وكالة الفضاء الروسية إطاق صاروخ 

»سويوز«، وهو يحمل القمر الصناعي »أركتيكا-إم«.
وكتــب رئيــس وكالــة »روســكوزموس« دميــري روغوزيــن عــىل 
تويــر: »تــم إنشــاء اتصــال بشــكل طبيعــي مــع القمــر الصناعــي. 

لقد كان إطاًقا روتينًيا«.
وقالت »روسكوزموس« يف بيان، إن نظام »أركتيكا« الفضايئ 
لألرصــاد الجويــة املائية ومراقبة املناخ »مصمم ملراقبة املناخ 

والبيئة يف منطقة القطب الشاميل«.
وســيتطلب هــذا النظــام قمريــن صناعيــني عــىل األقــل ليعمــل 
بالقــول:  أوضحــت  التــي  الفضــاء  لوكالــة  وفًقــا  بشــكل صحيــح، 
لســطح  الجويــة،  األحــوال  كل  يف  دامئــة،  مراقبــة  »ســيوفران 

األرض ومياه املحيط املتجمد الشاميل«.
وذكــرت وكالــة األنبــاء الروســية »ريا نوفوســتي« أن إطاق القمر 

الصناعي الثاين مقرر يف عام 2023.
قــارة  وهــي  الشــاميل،  القطــب  يف  االقتصاديــة  التنميــة  وتعــد 
تتكــون أساًســا مــن الجليــد الــذي يغطي القطب الشــاميل، أحد 

األهداف الرئيسية للرئيس الرويس فادمير بوتني.
ويحتــوي القطــب الشــاميل عــىل احتياطــات ضخمــة مــن النفــط 
والغــاز، والتــي تتنافــس عليها روســيا، الواليات املتحدة، كندا، 
ذوبــان  الحــراري  االحتبــاس  يــرع  فيــام  والرنويــج،  الدمنــارك 

الغطاء الجليدي.
ويف الشــهر املــايض، خلــص علــامء بريطانيــون إىل أن الجليــد 
كان يــذوب مــن املناطــق القطبيــة مبعــدل يتوافــق مــع »أســوأ 
املحيــط  يف  الجليــد  خصوًصــا  املنــاخ«،  تغــر  ســيناريوهات 

املتجمد الشاميل.

واشنطن/ وكاالت:
للمنصــات  مســتخدمون  فوجــئ 
االجتامعيــة، مبقطــع فيديــو يكشــف 
جزيرتــني  بــني  الزمنــي  الفــارق  أن 
ســاعة،   21 إىل  يصــُل  متجاورتــني 
علــام بــأن املســافة الفاصلة بينهام ال 

تتعدى أربعة كيلومرات.
تســميان  الجزيرتــان  وهاتــان 
و"ديوميــدي"  الكــرى  "ديوميــدي" 
مضيــق  يف  وتقعــان  الصغــرى، 
قــاريت  بــني  يفصــل  الــذي  "برينــغ" 

آسيا وأمركا.
خــط  إىل  التفــاوت  هــذا  ويعــود 
وهمــي  خــٌط  وهــو  الــدويل،  التاريــخ 
الهــادي، ويضبــط  ميــر عــر املحيــط 

الزمن عر العامل.
وهذا الخط الوهمي مير من القطب 
الجنــويب،  القطــب  حتــى  الشــاميل 
لليــوم  الزمنيــة  الحــدود  وضــع  ألجــل 

واليوم الذي يليه.
وتتقــدم جزيــرة "ديوميــدي" الكــرى 
نظرتهــا  عــىل  زمنيــا،  واحــد،  بيــوم 
قريبتــان  بأنهــام  علــام  الصغــرى، 

للغاية من بعضهام البعض.
وتقــع الجزيرتــان بــني أرايض كل مــن 
واليــة أالســكا يف الواليــات املتحــدة 

وسيبريا يف روسيا.
الكــرى  "ديوميــدي"  جزيــرة  وتوجــد 
خــط  مــن  الــرويس  الجانــب  يف 
"ديوميــدي"  تقــع  بينــام  التاريــخ، 

الصغرى يف الجانب األمريك.
يتقلــص  الصيــف،  فصــل  وخــال 
الجزيرتــني  بــني  الزمنــي  الفــارق 

املتجاورتني إىل 20 ساعة.
وهذا األمر غر معروف بشكل كبر، 
ومل يجــر االنتبــاه إليه، إال عندما شــاع 

يف مقطع عىل منصة "تيك توك".
املنصــة  مســتخدمي  أحــد  وكتــب 

"مثــة أشــياء غريبــة يف هــذا العــامل"، 
بــني  الزمنــي  الفــارق  إىل  مشــرا 

الجزيرتني.
والطريــف يف األمــر، أنــه بوســع املــرء 
أن يســر مــن إحــدى الجزيرتــني نحــو 
األخــرى مشــيا، خــال فصــل الشــتاء، 

ألن املياه تكون متجمدة.
كان  لــو  "مــاذا  معلقــون  وتســاءل 
شــخٌص مــا يعمــل يف جزيرة ويســكن 
أي  وفــق  سيســر  أخــرى؟  يف 

توقيت؟".
واكُتشــفت هاتان الجزيرتان من قبار 
البحــار الــرويس الدمنــاريك، فيتــوس 
مــن  عــر  الســادس  يف  برينــغ، 

أغسطس 1728.
غــر  الكــرى  "ديوميــدي"  وجزيــرة 
جزيــرة  تضــم  حــني  يف  مأهولــة، 
تقــل  ســاكنة  الصغــرى  "ديوميــدي" 

عن 110 من األشخاص.

أنقرة/ وكاالت:
لكــن  رجلــني،  بــني  صداقــة  عــن  تســمع  رمبــا 
صداقــة متتــد لـــ37 عامــا بــني رجل وبجعــة، فهذا 

"غريب".
مــرزان بعاقــة صداقــة  الــريك رجــب  ويحظــى 
اســتثنائية للغايــة مــع البجعــة "غريــب" منــذ 37 

عاما، وفق تقرير لصحيفة بيلد األملانية. 
كان  عندمــا   1984 عــام  يف  القصــة  وبــدأت 
رجــب يــؤدي عملــه كعامل بريــد، ويقوم بإيصال 
الرسائل ألصحابها يف قرية مجاورة ملدينة أدرنة 

الركية.
ويف هــذه الرحلــة املعتــادة، وجــد ســاعي الريد 
بجعــة مصابــة بكــر يف جناحهــا، فقــام بتجبــره 

بعصا، وأخذها معه إىل املنزل.
"غريــب"،  اســم  بجعتــه  عــىل  رجــب  وأطلــق 
البجعــة مل  ألن  بينهــام،  غريبــة  ونشــأت صداقــة 
تــرك منقذهــا منــذ ذلــك الحــني؛ ويذهبــان يف 
شــيد  الريــد  ســاعي  إن  بــل  يوميــا،  معــا  نزهــة 

حظرة خاصة لبجعته يف حديقة املنزل.
ويف حديــث لصحيفــة "بيلــد"، قــال رجــب: "إذا 
تحــدث شــخص آخــر معــي، فــإن غريــب تــرب 

منقارها يف األرض وترفع صوتها غضبا".
تشــعر  ورمبــا  حاميتــي  تحــاول  "أنهــا  وتابــع 
بالغــرة.. عندمــا متــوت غريــب، ســأبني لهــا قرا 

من الرخام".
ومىض قائا "إنها أقرب صديق يل".

علماء يعثرون على عربة 
مراسم أثرية بإيطاليا

روما/ وكاالت:
إىل  ترجــع  فريــدة  أثريــة  مراســم  عربــة  عــن  آثــار  علــامء  كشــف 
اإلمراطوريــة الرومانيــة مــن فيــا خــارج مدينــة بومبــي التــي دفنهــا 

انفجار بركاين سنة 79 ميادية. 
تامــة  بحالــة حفــظ  العجــات  رباعيــة  العربــة  عــىل  العلــامء  وعــرث 
تقريبــا واملصنوعــة مــن الحديــد والرونــز والقصديــر قــرب حظائــر 
خيــول فيــا قدميــة يف شــيفيتا جوليانــا عــىل بعــد نحــو 700 مــر 

شاميل أسوار بومبي القدمية. 
وقــال ماســيمو أوزانــا املديــر املنتهيــة واليته ملوقــع بومبي األثري 
إن العربــة هــي األوىل مــن نوعهــا التــي تكتشــف يف املنطقــة بعــد 
اكتشــاف عربــات يف الســابق كانــت تســتخدم يف أغــراض مثــل 

النقل والعمل. 
وقال أوزانا “هذا كشف استثنايئ يطور فهمنا للعامل القديم”. 

ووصفته وزارة الثقافة بأنه “كشف فريد ال سابقة له يف إيطاليا”. 
وتبعــد بومبــي 23 كيلومــرا جنــوب رشقــي نابــويل وكان يســكنها 
13 ألــف نســمة عندمــا دفنهــا الرمــاد والحــى والــراب الناتج عن 

انفجار بركاين قوته تعادل قوة انفجار قنابل ذرية كثرة.


