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تعزية 
أرسة رشكة االتصاالت الفلسطينية يشاطرون زميلهم  ميرسة صباح األحزان بوفاة 

املغفور له بإذن الله: 
والده الحاج/ محمد صباح "أبو ميسرة"

سائلني املوىل )عّز وجّل( أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 
ويلهم أهله وذويه جميل الصرب والسلوان

إّنا لله وإّنا إليه راجعون

القدس املحتلة-غزة/ نور الدين صالح:
الدميقراطــي  اإلصالحــي  التيــار  يف  القيــادي  ــل  حمَّ
عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  دليــاين،  دميــري 
املســؤولية الكاملــة عــاَّ آلــت إليــه أوضــاع حركة فتح 
وانقســامها ألكــر مــن قامئــة خاصــة مــع قــرب إجــراء 

الطفلة تاال أبو السعود..
ضحية لرصاص االحتالل المتفجر

غزة/ أدهم الرشيف:
تغطــي الضــادات واللفافــات البيضــاء مســاحة واســعة مــن جســد الطفلــة تــاال 
أبــو الســعود، وهــي ممــددة عــى رسيــر داخــل منزلهــا وقــد ُكِتــب لهــا عمــر جديد 
؛ يعتقــد أن مصدرها الوحيد زوارق  بعــد أن اخرقــت رصاصتــان جســدها الغضَّ
جيــش االحتــالل اإلرسائيــي. تبــدو الطفلــة غــر قــادرة عــى الحديــث مــع أحــد 
وبالــكاد تخــرج منهــا الكلــات مــن شــدة اآلالم يف صدرهــا وســاعديها االثنــني 
بعــد أن أصابهــا الرصــاص املتفجــر وألحــق بهــا أرضاًرا كبــرة. وكانــت تــاال يف 

رحلــة قصــرة برفقــة والدهــا وأطفالــه إىل أحــد املتنزهــات عــى شــاطئ 
مدينة رفح، يف أقىص جنوب قطاع غزة، اعتادت وأشــقاؤها ووالدهم 

أقمار اصطناعية أمريكية 
تكشف قاعدة أمنية إرسائيلية 

رسيَّة قرب القدس المحتلة
النارصة/ فلسطني:

كشــفت رشكــة أمريكيــة عــرب صــور التقطتهــا بأقارهــا االصطناعيــة منشــأة أمنيــة 
التــي  الصــور  مبــوازاة  وذلــك  املحتلــة،  القــدس  غــرب  جنــوب  إرسائيليــة رسيــة 
النــووي، ونرشتهــا وكالــة  التقطتهــا ألعــال توســيع وتطويــر يف مفاعــل دميونــا 
"أسوشــيتد بــرس" الخميــس املــايض. والصــور التــي التقطتهــا رشكــة التصويــر 

باألقــار االصطناعيــة األمريكيــة "بالنيــت البــس" كانــت بجــودة عاليــة، 
وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العربية أمس. وأشارت الصحيفة إىل 

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
قمعــت أجهــزة أمــن الســلطة، أمــس، وقفــة احتجاجية 
للعــرشات مــن جرحــى االنتفاضــة، ومنعتهــم الوصــوَل 
إىل مقــر الحكومــة يف مدينــة رام الله بالضفة الغربية 
االنتفاضــة  جرحــى  مــن  العــرشات  وخــرج  املحتلــة. 
يف وقفــة احتجاجيــة، ملطالبــة حكومــة محمــد اشــتية 

أحمــد  الجريــح  وأفــاد  املاليــة.  حقوقهــم  بإعطائهــم 
إســاعيل بــأن أجهــزة أمــن الســلطة منعتهــم الوصــوَل 
إىل مقــر الحكومــة، ونصبــت حواجــز حديديــة عــى 
الطرقات املؤدية إليه، وأنهت وقفتهم االحتجاجية.

"فلســطني":  لصحيفــة  إســاعيل  وقــال 
منــا الوقفــة االحتجاجيــة للمطالبة بحقوق  "نظَّ

أمن السلطة يقمع وقفًة 
احتجاجية لجرحى االنتفاضة 

غزة/ يحيى اليعقويب:
مل تجــد وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني "أونــروا" أمامهــا ســوى جيــوب أشــد الالجئــني 
فقًرا ممن يستفيدون من "الكابونة الصفراء" إلضافة عدد جديد من الفقراء إىل برنامج املساعدات، 
وحجــب  التصنيفــات  وإلغــاء  الالجئــني  لجميــع  ــدة"  املوحَّ "الكابونــة  نظــام  تطبيــق  قرارهــا  بعــد 
املســاعدات الغذائيــة عــن آالف األرس الالجئــة مــن ذوي الدخل املحــدود. والقى قرار "أونروا" رفًضا 
شــعبًيا واســًعا يف صفــوف الالجئــني يف امُلخّيــات، وســط اتهامــات للوكالــة بـ"تقليــص الخدمات"، 

وتحذيــرات مــن خطــوات تصعيــد تصــل إىل إغالق مقرات التوزيــع. وقررت "أونروا" -مؤخًرا- 
م  توزيــع مســاعدات غذائيــة، بالتســاوي عــى جميــع األرس امُلســتفيدة، بعــد أن كانــت تقــدِّ

"سالالت كورونا".. طفرات 
ُتباِغت الجهاز المناعي 

وتتطلب حذرًا من المواطنني
غزة/ نور الدين صالح:

دخلت غالبية دول العامل -ومنها األرايض الفلســطينية مؤخًرا- 
يف موجــة جديــدة مــن تفيش فروس كورونا املســتجد )كوفيد 
جديــدة،  بأســاء  ُمتعــددة  طفــرات  عنــه  انبثقــت  بعدمــا   ،)19

ل  وُتشــكِّ إفريقيــة.  وجنــوب  وبرازيليــة  بريطانيــة  طفــرات  منهــا 
للمواطنــني  قلــق  مصــدر  مســمياتها  مبختلــف  الطفــرات  هــذه 

الضفــة  مــدن  بعــد وصولهــا إىل  الفلســطينيني، خاصــة 
الغربيــة املحتلــة، وتســجيل عــرشات اإلصابــات بهــا يف 

غزة-رام الله/ فلسطين:
أعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية، أمس، تســجيل 
23 وفــاة، و1911 إصابة بفيــروس "كورونا"، و956 

حالــة تعــاٍف فــي الـــ24 ســاعة األخيــرة فــي قطاع 
غــزة والضفــة الغربية. وســجلت وزارة الصحة بغزة، 
صباح أمس، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في 
الـ24 ســاعة الماضية، ليرتفــع إجمالي الوفيات إلى 

550. وأفــادت وزارة الصحــة فــي تقريرهــا اليومــي 

لت بعــد إجراء  بــأن 88 إصابــة بفيــروس كورونا ُســجِّ
ــا، مــا يرفــع إجمالــي المصابين  1651 فحًصــا مخبريًّ

إلــى 55178 حالة من بينها 1737 ما زالت نشــطة. 
لت 100 حالة تعاٍف جديدة  ووفق التقرير فقد ُسجِّ

مــن الفيــروس في القطــاع، ليرتفــع إجمالي 
عــدد حــاالت الشــفاء إلــى 52891. ولفتــت 

23 وفاة و 1911 إصابة بـ"كورونا" 
فــي الضفـــة والقطـــاع

اســتياء شعيب لمنح الســلطة اللقاح  
خارج الربوتوكول الصحي العالمي

هل تأخر استعداد 
المنظومة الصحية يف 

الضفة لـ"ساعة الصفر"؟
غزة/ يحيى اليعقويب:

العنايــة  ة  أرسَّ إشــغال  كورونــا،  مبصــايب  ممتلئــة  مستشــفيات 
وأجهزة التنفس، تضطر معها املستشــفيات يف بعض الحاالت 

إلخــراج مصابــني مل يتلقــوا كامــل عالجهــم الســتيعاب 
جــدد، نتــج عنــه بعــض حــاالت وفــاة ملــن خرجــوا، تلــك 

الدوحة/ فلسطين:
التقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس بعدد من السفراء في العاصمة القطرية الدوحة 
ظهر أمس، ومعه أعضاء المكتب السياسي: د. موسى 
أبو مرزوق، وعزت الرشــق، وحسام بدران، وماهر عبيد. 
وحضر اللقاء كل من السفراء: نور محمد خولوف سفير 
جمهوريــة روســيا االتحاديــة، ود. مصطفــى كوكصــو 

ســفير الجمهوريــة التركية، وحميــد رضا دهقاني 
سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، وفيصل 

مراقبون: تخوفات "فتح" 
من نتائج االنتخابات يدفعها 

للتحالف مع فصائل أخرى
غزة/ فاطمة الزهراء العويني-محمد أبو شحمة:

أجمــع مراقبــون سياســيون عــى أن التخوفــات الســائدة داخــل حركــة 
"فتــح" مــن نتائــج االنتخابــات القادمــة يدفعهــا للتحالــف مــع 
فصائــل أخــرى. واتفــق هــؤالء يف أحاديــث منفصلــة لصحيفة 

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
يف  الفلســطينية  الســلطة  سياســات  دفعــت 
وضعــف  اإلرسائيــي،  االحتــالل  مــع  الــراع  إدارة 
الدوليــة،  املحافــل  يف  الوطنيــة  للقضايــا  تبنيهــا 
الداخليــة  امللفــات  مئــات  حــل  عــن  وعجزهــا 

لتشــكيل  وأهليــة  وطنيــة  بشــخصيات  العالقــة، 
التــي  الحديثــة  الحــراكات  ومــن  جديــدة.  أحــزاب 
أعلنــت نفســها، أطلقــت مجموعــة مــن القيــادات 

الوطنيــة واملجتمعيــة "الحــراك مــن أجــل 
الوطــن والعدالــة والدميقراطيــة" "وعــد". 

بهدف تغيري الواقـع السيايس واالقتصادي.. 
حـــراك وأحـــزاب جديـــدة فــي الضفــة

هنية يلتقي بعدد من السفراء 
يف الدوحة ويضعهم يف صورة 

تطورات القضية الفلسطينية

غزة/ أدهم الرشيف:
تبــدأ لجنــة االنتخابــات املركزيــة نــرش ســجل 
مل  حــني  يف  االثنــني،  اليــوم  الناخبــني، 
هــو  كــا  االنتخابــات  محكمــة  بعــد  ُتشــكل 

متفــق عليــه يف الحــوارات األخــرة للفصائل 
بالعاصمــة املريــة القاهــرة. وكانــت لجنــة 
االنتخابــات بــدأت قبــل أيــام، طباعــة ســجل 
الناخبــني االبتــدايئ مــن أجــل توزيعــه عــى 

مراكــز النــرش واالعــراض التــي تفتــح أبوابهــا 
اليــوم. وملــدة 3 أيــام، مــن تاريــخ نرش ســجل 

النــرش  مراكــز  تســتقبل  الناخبــني، 
 1090 عددهــا  البالــغ  واالعــراض 

نرش سجل الناخبني اليوم وتطلعات 
لتشكيل محكمة االنتخابات قبل 8 مارس

دلياين لـ"فلسطني": 
عباس  يتحمل مسؤولية 

انقسـام "فتح"

نفت ادعاءات األحمد بانضمام 
الحزب لتحالٍف مع فتح

"فدا" يؤكد تعذر 
تشكيل قائمة 

موحدة لفصائل 
منظمة التحرير

القرار يفاقم معاناة نحو 770 ألف الجئ

ي  "الكابونة الموحدة".. "أونروا" تغطِّ
عجزها من جيوب الالجئني األشد فقرًا
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هنية في أثناء لقائه عدًدا من السفراء بالعاصمة القطرية أمس  

وقفة احتجاجية لجرحى االنتفاضة في رام الله أمس      )فلسطين(

مستوطنون يقتحمون األقصى وسط حراسة مشددة من قوات االحتالل أمس   )فلسطين(
القدس املحتلة/ عبد الله الركاين:

أن  القــدس،  يف  اإلســالمية  األوقــاف  أعلنــت 
املســجد  باحــات  اقتحمــوا  مســتوطًنا   230

األقــىص املبــارك أمس، بعــد دعوات القتحامه 

وأوضحــت  املتطرفــة.  الجاعــات  قبــل  مــن 
بــاب  "األوقــاف" أن االقتحامــات انطلقــت مــن 
متفرقــة.  مجموعــات  شــكل  عــى  املغاربــة 
وكانت ما تسمى جاعات املعبد اإلرسائيلية، 

قــد وزعــت ملصًقا عرب مجموعاتها يف وســائل 
التواصــل االجتاعــي، دعــت فيــه إىل اقتحــام 

وطالبــت  األقــىص،  للمســجد  مركــزي 
عــى  االقتحــام  يكــون  بــأن  الدعــوات 

230 مستوطًنا يقتحمون "األقىص" 
وآخرون يصيبون 3 فتية بجراح يف القدس
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دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ أعمال
بلديـة القرارة بالرشاكة مع اللجان املجتمعية يف املناطق املهمشة

اسم املرشوع: برنامج تنمية املناطق املهمشة يف قطاع غزة
Gaza Vulnerable Communities Development funded BY SDC  

المشروع الفرعي: تأهيل وتجهيز قاعة متعددة األغراض
الوطنيــة  الســلطة  لصالــح  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  حصلــت   .1
الهيئــات املحليــة - عــى منحــة  الفلســطينية - صنــدوق تطويــر وإقــراض 
 SDC مــن مجموعــة مــن الــرشكاء واملمولــن )الوكالــة الســويرسية للتنميــة
تنميــة  برنامــج  تكلفــة  لصالــح   ،)GIZ الفنــي  للدعــم  االملانيــة  والوكالــة 

املجتمعات املهمشة يف قطاع غزة 
ويف إطار مرشوع تطوير وتنمية املناطق املهمشة بتمويل من SDC وضمن 
البنــد الثــاين )تنفيــذ املبــادرات املجتمعيــة( حصلــت بلديــة القــرارة بالتعاون 
مع اللجان املجتمعية يف املناطق املهمشــة ضمن نفوذ البلدية عيل منحة 
للمنحــة(  )املتلقيــة  املحليــة  الهيئــات  واقــراض  تطويــر  صنــدوق  مــن  فرعيــة 

لتنفيذ مرشوع )تأهيل وتجهيز قاعة متعددة األغراض(
دفعــات  عمــل  يف  الفرعيــة  املنحــة  هــذه  امــوال  مــن  جــزء  اســتعامل  وتنــوي 
قانونية مبارشه من صندوق تطوير وإقراض الهيئات املحلية لحساب املورد 
مبوجــب العقــد رقــم )GVCD-Qarara-SG 04( الــذي تــم مــن اجلــه اصــدار 

هذه الدعوة لتقديم عروض االسعار.
2. املقاولــون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عى املعلومات الالزمة من بلدية 
القرارة، قســم املشــاريع، م. احمد الطياموي، هاتف:082070388 جوال: 
وثائــق  عــى  االطــالع  وميكنهــم  فاكــس:082070050،   0595888410
العطاء والحصول عليها عى العنوان: بلدية القرارة، قسم املشاريع، الطابق 
الثــاين، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنة صباحــًا وحتى الثانية عرش ظهرًا من 

تاريخ 2021/03/01 وحتى تاريخ 2021/03/15
1.  عــروض األســعار يجــب أن تقــدم عــى العنــوان أدنــاه قبــل أو بتاريــخ 15/ 

03/ 2021 الساعة الثانية عرش ظهرًا 
2. املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة.

3. زيــارة املوقــع واالجتــامع التمهيــدي: جميــع املقاولــن مدعوون للمشــاركة 
يف الجولة امليدانية واالجتامع التمهيدي يوم االحد املوافق 2021/03/07 
يف متــام الســاعة العــارشة صباحــا حيــث أن االجتــامع التمهيــدي ســيعقد يف 

بلدية القرارة وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية
4. العنوان املشار إليه أعاله هو: بلدية القرارة، قسم املشاريع، الطابق الثاين.

بلديـة القرارة 
بتمويل من:

ل النائب يارس منصور  االحتالل يحوِّ
إىل االعتقال اإلداري

األردن يدين استمرار انتهاكات
االحتالل يف "األقىص"

زيدان يدعو الحكومة يف رام الله إىل االهتامم بسهل رامني

نرش سجل الناخبني اليوم وتطلعات لتشكيل محكمة االنتخابات قبل 8 مارس

شركة سيارات غزة والقرى الجنوبية
غزة - ش الثالثيني - ت: 2830644 - فاكس :2821381

نابلس/ فلسطن:
أمــس،  اإلرسائيــيل،  االحتــالل  محاكــم  لــت  حوَّ
حركــة  يف  القيــادي  نابلــس  مدينــة  عــن  النائــب 
االعتقــال  إىل  منصــور،  يــارس  األســر  "حــامس" 

اإلداري 6 أشهر.
واعتقلــت قــوات االحتالل القيــادي منصور بتاريخ 
16/2/2021، بعد دهم منزله يف حي املعاجن 

مبدينة نابلس شامل الضفة الغربية املحتلة.
حملــة  ضمــن  منصــور  النائــب  اعتقــال  وجــاء 
صفــوف  يف  االحتــالل  قــوات  تشــنها  اعتقــاالت 
موقفهــا  إثــر  يف  حــامس  حركــة  وأنصــار  قيــادات 
الداعــم إلجــراء االنتخابــات ومحــاوالت رأب الصدع 

وتوحيد البيت الفلسطيني وتحقيق الوحدة.
وولــد منصــور يف مدينــة نابلــس عــام 1967 ونشــأ 
يف حواريهــا وتعلــم يف مدارســها قبــل أن يلتحــق 
بجامعــة النجــاح الوطنية عام 1994 ويحصل عى 

شهادة البكالوريوس يف الرشيعة اإلسالمية.
حركــة  وانطــالق  عــام1987  انتفاضــة  بدايــة  ومــع 
حامس نشط القيادي منصور يف صفوف الحركة، 
بصمــة  وتــرك  والقياديــة  الدعويــة  األدوار  ومــارس 

واضحة يف تربية األجيال وقيادة الفعاليات.

ويف عــام 1993 أُبعــد القيــادي منصور إىل جانب 
مــرج  إىل  اإلســالمية  الحركــة  أبنــاء  مــن  العــرشات 
لتتــواىل بعــد ذلــك االعتقــاالت املتكــررة  الزهــور، 

بحقه لدى االحتالل.
شــهادة  عــى   2000 عــام  منصــور  وحصــل 
املاجستر يف الفقه والترشيع من جامعة النجاح 
الوطنيــة، وعمــل قبــل ذلــك وبعدهــا إماًمــا وخطيًبــا 

يف مساجد املدينة.
الواضحــة يف  التنظيمــي وبصامتــه  ونظــًرا ملوقعــه 
العمــل الوطنــي أصبــح القيــادي منصــور ممثــاًل عــن 
الفصائــيل  التنســيق  لجنــة  يف  اإلســالمية  الحركــة 
يف مدينة نابلس مشارًكا بكل الفعاليات ومتقدًما 
لجــان  أعضــاء  أحــد  كونــه  إىل  باإلضافــة  هــذا  لهــا، 

اإلصالح يف املحافظة.
كتلــة  أعضــاء  أحــد  منصــور  كان  عــام 2006  ويف 
مقاعــد  أغلــب  حصــدت  التــي  واإلصــالح  التغيــر 
النــواب  أحــد  ليصبــح  الترشيعــي،  املجلــس 

املنتخبن عن مدينة نابلس.
واعتقلــت قــوات االحتالل منصور بعد االنتخابات 
مــرة  مــن  أكــر  النــواب  مــن  العــرشات  جانــب  إىل 

كعقاب عى اختيار الشعب لهم كممثلن.

عامن/ فلسطن: 
املغرتبــن  وشــؤون  الخارجيــة  وزارة  أدانــت 
االحتــالل  انتهــاكات  اســتمرار  األردنيــة 
املبــارك،  األقــى  املســجد  يف  اإلرسائيــيل 
وآخرها الســامح ملئات املستوطنن باقتحامه 

أمس.
الســفر  الــوزارة  باســم  الرســمي  الناطــق  وأكــد 
ضيف الله عيل الفايز، يف بيان، أن اقتحامات 
االحتــالل  رشطــة  حاميــة  تحــت  املســتوطنن 
القانــوين  القائــم  للوضــع  صارًخــا  انتهــاًكا  تعــد 
واللتزامــات  الــدويل  والقانــون  والتاريخــي 
يف  باالحتــالل-  القامئــة  -القــوة  )إرسائيــل( 
رشقي القدس املحتلة، وفق القانون الدويل.

األقــى  املســجد  أن  عــى  الفايــز  د  وشــدَّ
املبــارك بكامــل مســاحته البالغــة 144 دومًنــا 
هــو مــكان عبــادة خالــص للمســلمن، وأن إدارة 
األقــى  املســجد  وشــؤون  القــدس  أوقــاف 
املبــارك األردنيــة هــي الجهــة القانونيــة صاحبــة 
االختصــاص الحــري بــإدارة كل شــؤون الحــرم 

وتنظيم الدخول إليه.
بوقــف  االحتــالل  ســلطات  الفايــز  وطالــب 
القانــوين  القائــم  الوضــع  واحــرتام  االنتهــاكات 
أوقــاف  إدارة  ســلطة  واحــرتام  والتاريخــي 
القدس، واملجتمع الدويل بتحمل مسؤولياته 
االنتهــاكات  لوقــف  )إرسائيــل(  عــى  للضغــط 

واالستفزازات املستمرة يف "األقى".

رام الله/ فلسطن:
دعا رئيس املجلس القروي لبلدة رامن 
محمــود زيــدان، الحكومــة بــرام اللــه إىل 
رضورة االهتــامم يف ســهل رامــن الواقع 
بــن محافظتــي نابلــس وطولكــرم شــامل 
يف  زيــدان،  وشــدد  الغربيــة.  الضفــة 
االهتــامم  رضورة  عــى  أمــس،  تريــح، 
التــي  الخالبــة  الطبيعيــة  باملناطــق 

تهددها أطامع االحتالل اإلرسائييل.
تكمــن  الســهل  أهميــة  أن  زيــدان  وأكــد 

غرًبــا  طولكــرم  محافظــة  بــن  وقوعــه  يف 
ونابلــس رشًقــا ويحيــط بــه حــوايل مثــاين 
قــرى، الفًتــا إىل خصوبــة تربتــه وموقعــه 
كســكة  األثريــة  ومعاملــه  االســرتاتيجي 

الحديد وبابور البيك.
مــن  يعــد  رامــن  ســهل  أن  إىل  وأشــار 
يف  ا  جــدًّ املهمــة  الداخليــة  الســهول 
فلسطن ويتميز مبظاهره الخالبة وآثاره 
التاريخيــة العريقــة، منبًهــا إىل أنــه يــزرع 
يف الشــتاء بحبوب القمح والشــعر ويف 

والبطيــخ  والفقــوس  بالسمســم  الصيــف 
مــن  الســهل  إن  وقــال:  أخــرى.  وأشــياء 
داعًيــا  الجميلــة،  الطبيعيــة  املتنزهــات 
وتعزيــز  زيارتــه  إىل  املواطنــن  جميــع 

السياحة الداخلية.
االســتيطانية  األطــامع  خطــر  مــن  وحــذر 
التــي تهــدد الســهل، وخاصــة مســتوطنة 
عــى  تطــل  التــي  شــمرون"  "شــايف 
يحــاول  لذلــك  مضيًفــا:  الســهل. 
والتنغيــص  عليــه  الســيطرة  االحتــالل 

عــى املواطنــن يف محاولة ملنعهم من 
استغالل السهل األخرض.

تعمــل  االحتــالل  قــوات  أن  إىل  ــه  ونبَّ
لخدمــة  املالمئــة  األجــواء  تهيئــة  عــى 
مصالحهــم  وحاميــة  املســتوطنن 
االســتيطانية، مؤكــًدا أنــه يف حــال تنفيذ 
مســاحات  فــإن  االحتــالل  مخططــات 
كبــرة مــن ســهل رامــن ســيتم مصادرتها 

لصالح االستيطان. 
تتعمــد  االحتــالل  ســلطات  أن  وذكــر 

امليــاه  تحليــة  مــرشوع  مخطــط  تعطيــل 
داخليــة  رصف  وشــبكة  ناقــل  خــط  ومــد 

يف أرايض السهل.
وأهاب زيدان بوزارة الحكم املحيل برام 
املؤديــة  الطرقــات  ترميــم  بــرضورة  اللــه 
الســياح  وصــول  لتســهيل  الســهل  إىل 
وســائل  داعًيــا  للتنــزه،  واملواطنــن 
بالقضيــة  االهتــامم  رضورة  إىل  اإلعــالم 
قبــل  اإلرسائيليــة  االنتهــاكات  وفضــح 

فوات األوان.

غزة/ أدهم الرشيف:
ســجل  نــرش  املركزيــة  االنتخابــات  لجنــة  تبــدأ 
تتشــكل  مل  حــن  يف  االثنــن،  اليــوم  الناخبــن، 
بعــد محكمــة االنتخابــات كــام هــو متفــق عليــه يف 
الحــوارات األخــرة للفصائــل بالعاصمــة املريــة 

القاهرة.
وكانــت لجنــة االنتخابــات بــدأت قبــل أيــام، طباعــة 
ســجل الناخبــن االبتــدايئ مــن أجــل توزيعــه عــى 

مراكز النرش واالعرتاض التي تفتح أبوابها اليوم.
وملــدة 3 أيــام، مــن تاريــخ نــرش ســجل الناخبــن، 
تســتقبل مراكــز النــرش واالعــرتاض البالــغ عددهــا 
1090 مركــًزا، املواطنــن الراغبــن يف التأكــد من 
بيانــات  بياناتهــم وتصحيحهــا، أو االعــرتاض عــى 
آخرين يف الســجل ممن ليس لهم حق االنتخاب، 
وفق ما أكده لـ"فلسطن" مدير املكتب اإلقليمي 

للجنة االنتخابات بغزة جميل الخالدي.
االنتخابــات  لجنــة  تبلــغ  الرابــع  اليــوم  أن  وأوضــح 
أســامئهم، يف حــن تخصــص 3  املعــرتض عــى 

أيام تالية للبث يف طلبات االعرتاض.
االنتخابــات  محكمــة  تشــكيل  رضورة  إىل  ــه  ونبَّ
بحلــول 8 مــارس/ آذار الحايل، الســتقبال الطعون 
عى قرارات لجنة االنتخابات، خاصة أن من شــأن 
مــن  بــدًءا  املقدمــة  الطعــون  يف  النظــر  املحكمــة 

تاريخ تشكيلها وملدة 3 أيام. 
وأضــاف الخالــدي: "ننتظــر قــرار تشــكيل املحكمــة 
التــي هــي جــزء مــن القانــون ولذلــك يجيــب إقــرار 

تشكيلها".

الوطنيــة  املبــادرة  حركــة  عــام  أمــن  عــدَّ  بــدوره، 
محكمــة  تشــكيل  عــدم  الربغــويث،  د.مصطفــى 
االنتخابات "مشكلة؛ ويجب اإلرساع يف تشكيلها 
كــام هــو متفــق عليه بــن الفصائل التــي اجتمعت 

يف القاهرة".
"هنــاك  "فلســطن":  لصحيفــة  الربغــويث  وقــال 
وهــو  أيًضــا،  رسيًعــا  يتــم  أن  يجــب  آخــر  أمــر 
قانــون  عــى  عليهــا  املتفــق  التعديــالت  إدخــال 

االنتخابات".
ويعتقد الربغويث، أن "تشكيل محكمة االنتخابات 
يف  اإلرساع  تــم  "كلــام  مكمــاًل:  وقــت"،  مســألة 
أن  ذلــك  شــأن  ومــن  أفضــل،  ذلــك  كان  تشــكيلها 

يســاهم بشــكل كبــر يف إنجــاز القضايــا املرتبطــة 
بالســجل االنتخــايب والعمليــة االنتخابيــة برمتهــا". 
الشــعبية  للجبهــة  املركزيــة  اللجنــة  عضــو  وأكــد 
محمــد الغــول أن عــدم إصــدار املرســوم الرئــايس 
حتــى اللحظــة لتشــكيل محكمــة االنتخابــات يضــع 

عقبة جديدة أمام مسار العملية االنتخابية.
رئيــس  لـ"فلســطن"،  تريــح  يف  الغــول  ودعــا 
الســلطة محمــود عبــاس، إىل رضورة اإلرساع يف 
تشــكيل محكمــة االنتخابــات املختصــة بالبــث يف 
القضايــا الخالفيــة التــي تتعلــق باالنتخابــات تزامًنــا 
النظــر  إعــادة  وكذلــك  االنتخــايب،  الســجل  ونــرش 
يف قانــون االنتخابــات حســب حــوارات القاهــرة"، 

االنتقائيــة  عــدم  بـــ"رضورة  أيًضــا  إيــاه  مطالًبــا 
الفصائــل  عليــه  اتفقــت  مــام  نقــاط  اختيــار  يف 

بالقاهرة".
يف  "التســويف  أســباب  مفهوًمــا  "ليــس  وقــال: 
اتخــاذ القــرارات الالزمــة وتطبيــق مــا اتفــق عليــه"، 
ا أن عدم تنفيذ ذلك "يعكس الحالة الســلبية  عادًّ
لذلــك  االنتخابــات،  عمليــة  ومســار  مجــرى  تجــاه 
محكمــة  تشــكيل  يف  اإلرساع  رضورة  إىل  ندعــو 
هــذا  عــى  توافًقــا  هنــاك  أن  االنتخابــات، خاصــة 
األمــر، وعــدم تشــكيلها ميثــل عقبــة أمــام العمليــة 

االنتخابية".
وأشار إىل أن البت يف القضايا الخالفية والطعون 
ليس من اختصاص املحكمة الدستورية، وهناك 
هــذه  شــأن  يف  النظــر  إعــادة  رضورة  عــى  توافــق 

املحكمة.
رئيــس  اإلنســان،  لحقــوق  امليــزان  مركــز  ودعــا 
الســلطة، إىل اإلرساع يف تشــكيل محكمــة قضايــا 
االنتخابــات، وجعلهــا محكمــة توافقيــة ملــا لــه مــن 
ثقــة  وتعزيــز  االنتخابيــة  العمليــات  إنجــاح  أثــر يف 

القوائم املتنافسة وجمهور الناخبن.
وعــدَّ امليــزان يف بيــان مكتــوب وصــل "فلســطن" 
املســجلن  نســبة  "ارتفــاع  أمــس،  عنــه،  نســخة 
املواطنــن  تعطــش  يعكــس   93٪ إىل  لتصــل 
إلجــراء االنتخابــات والخــروج مــن الدائــرة املفرغــة 
األفقــي  االنقســام  مــن  ســنة   14 اســتمرت  التــي 
ومؤسســاته  املجتمــع  طــال  الــذي  والعمــودي 

الدستورية والحكومية عموًما".
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عطاء رقم )2021/07(
إعــان 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. فعىل الرشكات 
ذات االختصــاص واملســجلة رســميًا والتــي ترغــب باملشــاركة يف هــذا العطاء 
مراجعة جمعية غزي دســتك يف مقرها الكائن مبدينة غزة – مفرتق الزهارنة 
– عــارة أبــو حليمــة – الطابــق الخامــس؛ للحصول عىل كراســة العطاء، وذلك 
الثامنــة صباحــًا وحتــى الســاعة  الــدوام الرســمي مــن 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 عــىل شــهادة تســجيل وفقــًا ألحــكام قانــون اتحــاد 

املقاولني درجة ثالثة كهرو ميكانيك عىل 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 عىل العطاء،
4. يجــب عــىل 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 عىل توفري فواتري رضيبية.

7. رسوم اإلعانات يف الصحف )ملدة يومني( عىل من يرسو عليه العطاء. 
ومثن كراسة العطاء )200 شيكل( غري مسرتدة.

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

 لاستفســار: مراجعة قســم اللوازم واملشــرتيات بجمعية غزي دســتك عىل 
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(
إعان 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. فعىل الرشكات 
ذات االختصاص واملســجلة رســميًا والتي ترغب باملشــاركة يف هذا العطاء 
مراجعة جمعية غزي دستك يف مقرها الكائن مبدينة غزة – مفرتق الزهارنة 
– عارة أبو حليمة – الطابق الخامس؛ للحصول عىل 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 

عىل العطاء.
3. يجــب عــىل 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 عىل توفري فواتري رضيبية.
6. رسوم اإلعانات يف الصحف )ملدة يومني( عىل من يرسو عليه العطاء. 

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

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

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

مع تحيات جمعية غزي دستك / مكتب قطاع غزة

هكذا قرأت )إسرائيل( أول 
هجوم أمريكي في المنطقة

توقفــت األوســاط األمنيــة اإلرسائيليــة مطــواًل عنــد الهجــوم األمريــي عــىل 
أولهــا  أساســية،  أهــداف  لــه جملــة  العراقيــة، فوضعــت  الســورية  الحــدود 
بايــدن إلبــاغ جميــع الفاعلــني  الرئيــس الجديــد جــو  أنــه وســيلة مــن إدارة 
اإلقليميــني بــأن الواليــات املتحــدة قــد تعلمــت مــن أخطــاء الرئيــس األســبق 
بــاراك أوبامــا، صحيــح أنها تحاول تحقيق أهدافها بالوســائل الدبلوماســية، 
لكــن الخيــار العســكري األمريي يبقــى مطروًحا عىل الطاولة، وهو حقيقي 

ومؤمل.
يف  اإلرسائيليــون  الضبــاط  يتداولــه  مــا  وفــق  األمريكيــة  األهــداف  ثــاين 
األول  املقــام  أنــه يف  األمريــي  الهجــوم  هــدف  بشــأن  األخــرية  الســاعات 
وهنــاك  املنطقــة،  األمريــي يف  العســكري  الــردع  تأهيــل  إلعــادة  يســعى 
هدف ثالث ال يقل أهمية، يتعلق بأن إيذاء األمريكيني سيقابل برد فوري 

سيؤذي الجناة مبجرد تحديدهم عىل وجه اليقني.
ينظــر اإلرسائيليــون إىل الهــدف الرابــع من هــذا الهجوم أنه موجه لإليرانيني 
الطويلــة  الباليســتية  الصواريــخ  ومــرشوع  النــووي،  املــرشوع  ســياق  يف 
املــدى، واالســتياء عــىل دول يف الــرشق األوســط مــن طريــق أذرعهــا يف 
املنطقة، والرسالة مفادها أننا جادون يف الجهود املبذولة ملنع األسلحة 

النووية يف إيران بالدبلوماسية والحوار.
الهــدف الخامــس موجــه لـ)إرسائيــل(، مفــاده أنــه إذا حاولــت إيــران اقتحــام 
النــادي النــووي، ميكــن لـ)إرسائيــل( االعتــاد عــىل املســاعدة األمريكيــة، 
مبشــاركتها العملياتيــة يف الهجــوم عــىل املنشــآت النوويــة اإليرانيــة، قــد 
يقــول بعــٌض إن هــذا اســتنتاج بعيــد املــدى، لكــن هنــاك دالئــل أخــرى عــىل 
أن الواليــات املتحــدة بقيــادة بايــدن ال تســتبعد متاًمــا اســتخدام الوســائل 

العسكرية ضد إيران، يف حالة الضغط عىل حلفاء الواليات املتحدة.
أنــه  هنــاك هــدف ســادس قرأتــه )إرسائيــل( يف ذلــك الهجــوم األمريــي، 
تهديــد موثــوق بــه ضــد تطلعــات الصــني نحــو تايــوان، ومحاوالتها للســيطرة 
عــىل بحرهــا الجنــويب، وكل ذلــك يؤكــد أن واشــنطن -وإن مل تقــل ذلــك 
رصاحة- ال تزال تعتقد أن الخيار العسكري األمريي مطروح عىل الطاولة.

يعنــي الهجــوم األمريــي املشــار إليــه لكثــري مــن األوســاط اإلرسائيليــة أن 
يعلنوا مفاجأتهم بإدارة بايدن، التي فعلت بالضبط ما قالت إنها ستفعله، 
وفحصــت عــىل مــا يبــدو املعلومــات االســتخبارية مــع عمــاء اســتخبارات 
آخرين يف املنطقة، ولذلك جاء الهجوم عىل قاعدة لوجستية وعملياتية 
مــن  جــزًءا  ســلياين  قاســم  الثــوري  بالحــرس  القــدس  فيلــق  قائــد  أنشــأها 

الوجود العسكري اإليراين يف سوريا.
ا عــىل املمــر  الخاصــة أن هــذه القاعــدة تعمــل كمحطــة عبــور مهمــة جــدًّ
الربي بني طهران ودمشق ووادي لبنان، وتضم مليشيات موالية إليران من 
أفغانســتان والعراق وباكســتان، وترســل رجالها إىل الحدود مع )إرسائيل(، 
مئــات  بعــد  عــىل  وتقــع  الشــال،  الســوري يف  النظــام  أعــداء  أو ملحاربــة 
الكيلومــرتات مــن )الحــدود اإلرسائيليــة(، ومــن ثــم أكــر عرضــة للهجــات 

اإلرسائيلية، آخرها يف مخيم البوكال يف كانون اآلخر )يناير( املايض.

دلياين لـ"فلسطني": عباس يتحمل مسؤولية انقسام "فتح"

فارس: لن أترشح لالنتخابات الترشيعية املقبلة

أمن السلطة يقمع وقفًة
 احتجاجية لجرحى االنتفاضة 

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
قمعــت أجهــزة أمــن الســلطة، أمــس، وقفــة احتجاجيــة للعــرشات مــن 
جرحــى االنتفاضــة، ومنعتهــم الوصــوَل إىل مقر الحكومة يف مدينة رام 

الله بالضفة الغربية املحتلة. 
وخــرج العــرشات مــن جرحــى االنتفاضــة يف وقفــة احتجاجيــة، ملطالبــة 

حكومة محمد اشتية بإعطائهم حقوقهم املالية.
وأفاد الجريح أحمد إساعيل بأن أجهزة أمن السلطة منعتهم الوصوَل 
إىل مقــر الحكومــة، ونصبــت حواجــز حديديــة عــىل الطرقــات املؤديــة 

إليه، وأنهت وقفتهم االحتجاجية. 
االحتجاجيــة  الوقفــة  منــا  "نظَّ "فلســطني":  لصحيفــة  إســاعيل  وقــال 
للمطالبة بحقوق جرحى االنتفاضة، وهي أدىن الحقوق، وواجب عىل 

السلطة تنفيذها وعدم املاطلة بها".
وأضاف أن السلطة مطاَلبة بتحسني الوضع املعييش للجرحى وتوفري 

العاج لهم، خاصة أنهم غري قادرين عن العمل.
الجرحــى  آالف  حقــوق  مــن  ــل  التنصُّ تواِصــل  الســلطة  أن  إىل  يشــار   
وأهايل الشهداء، منهم أهايل شهداء عدوان 2014 الذين مل ُترصف 

لهم مخصصاتهم املالية التي كفلتها منظمة التحرير الفلسطينية.

"لجنة فلسطني يف الربازيل" 
تؤكــد حــق الجاليــة 

بالرتشيح واالنتخاب
برازيليا/ فلسطني:

أكــدت لجنــة فلســطني الدميقراطيــة يف الربازيــل أمــس، حــق الجاليــة 
الفلسطينية مبارسة العملية الدميقراطية بالرتشيح واالنتخاب.

وطالبــت اللجنــة يف بيــاٍن، املجلــس الوطنــي الفلســطيني بالتنســيق 
مــع ممثــي الجاليــة الفلســطينية يف الربازيــل، وكل العنــارص الوطنيــة 
باالتفاق معها، عىل مارسة العملية الدميقراطية وضانها، مشددًة 
يف  ممثليهــا  الجاليــة  لتنتخــب  الازمــة  اآلليــات  وضــع  رضورة  عــىل 

عضوية املجلس الوطني.
وأشارت إىل أن السفراء أكدوا يف املرحلة املاضية أن أعضاء املجلس 
الوطنــي كانــوا ُينتخبــون بدميقراطيــة وشــفافية، مضيفــة: "فــإذا كانــت 
القيادة ونهجها املهيمن فعال فإنه يســعى إىل شــفافية مواقفه بإعطاء 

ِفق عليه". الجالية الفلسطينية هذا الحق لتارسه متاشيا مع ما اتُّ
وقالت اللجنة: إنها "تضم صوتها إىل األصوات الحرة بأوساط الجالية 
للمطالبة بحقوقها، وللتعبري عن رأيها مبا يجري بالساحة الفلسطينية، 
ومــا أمثرتــه حــوارات األمنــاء العامني خال املدة املاضية، وعىل وجه 
الوطنــي"،  للمجلــس  ممثليــه  بانتخــاب  شــعبنا  حــق  بشــأن  التحديــد 
الفتــًة إىل أن املجتمعــني توصلــوا إىل إجــراء االنتخابــات قــدر اإلمــكان، 

والتوافق بالبلدان التي يتعر إجراء االنتخابات فيها.
وتطرقت لجنة فلســطني، إىل كيفية انتخاب أعضاء املجلس الوطني 
مؤكــدة  الجاليــة،  مؤمتــرات  عــرب  يتــم  كان  الــذي  الســفراء،  قبــل  مــن 
"رفضهــا أي محاولــة جديــدة للتمويــه وتغييــب دور جاليتنا وإلغاء هذا 

الحق الذي هو من حقوقها باختيار ممثليها".

رام الله/ فلسطني:
عــدم  فــارس،  قــدورة  األســري  نــادي  رئيــس  أعلــن 
ترشــحه لخــوض االنتخابــات الترشيعيــة املقبلــة 
املزمــع عقدهــا يف 22 أيــار/ مايــو املقبــل بــأي 

"صورة من الصور".
وقــال فــارس يف ترصيــح نــرشه عــرب صفحتــه يف 
موقــع التواصــل االجتاعــي "فيســبوك"، أمــس، 
ــا أن أنــأى بنفــي عــن كل  ــا ونهائيًّ "قــررت قطعيًّ
هذا الجدل الصاخب وهذه املهاترات البائســة 
ولفتحاويتــي  ومواطنتــي  لوطنيتــي  احرتامــا 

واحرتاما لذايت وعقي وتجربتي وتاريخي".
وأضــاف: "لقــد متنيــت مثــل الغالبيــة الســاحقة 
مــن أبنــاء شــعبنا العظيــم وبعــد كل هــذه الســنني 
الصعبــة القاســية واألزمــة العميقــة التــي تعيشــها 
بدايــة  عــىل  أقدامنــا  نضــع  أن  الوطنيــة  الحركــة 
طريــق تقودنــا للخــروج مــن هــذا املــأزق الوطنــي 

وحالــة  املقيــت  بـــاالنقسام  واملتمثــل  الكبــري 
االضطراب والتيه".

الخرييــن  مــن  كثــري  مــع  "ســعيت  واســتطرد: 
عــىل مــدار الســنوات املاضيــة مــن أجــل تحقيــق 
الشــديد مل  مصالحــة وطنيــة راســخة، ولأســف 
يكتب لهذه الجهود النجاح، وعملت أيضا عىل 
الصعيــد الفتحــاوي لســنوات طويلــة ولــن أتوقــف 
مــن أجــل إعــادة االعتبــار للمثل والقيــم واملعاين 
والحــوار  الدميقراطيــة  قيــم  وإرســاء  النبيلــة، 

والتعاون والتكامل وحرية الرأي والتعبري".
صادمــة  اســتنتاجات  إىل  توصــل  أنــه  وأكــد 
ومؤملــة يف أعقــاب مشــاركة فاعلــة يف حــوارات 
ونقاشــات امتــدت لســنوات عديــدة واحتدمــت 
يف الشــهرين املاضيــني بعــد صــدور املراســيم 

الرئاسية.
العمليــة  هــذه  أن  أواًل  وجــدت  فــارس:  وختــم 

واســتحقاقات  باشــرتاطات  مثقلــة  الدميقراطيــة 
تفوقــت  وشــخصية"  "حزبيــة  محليــة  وأجنــدات 
فيها مصلحة األحزاب واألشخاص عىل املصالح 
إقليميــة  اســتحقاقات  وكذلــك  العليــا،  الوطنيــة 
ودوليــة لســت بصــدد الغــوص فيهــا واســتعراض 

تفاصيلها، مؤكًدا أنها "ثقيلة بكل تأكيد".
يف  ترصيحــات  عــدة  فــارس،  أطلــق  أن  وســبق 
مــروان  األســري  ترشــيح  تؤيــد  املاضيــة  األيــام 

الربغويث للرئاسة الفلسطينية.
وقــال عضــو املجلــس الثــوري لحركــة "فتــح": إن 
"قطاعات فتحاوية ووطنية تؤيد وتطالب مروان 

الربغويث بالرتشح لانتخابات الرئاسية".
مــروان  مــن  تطلــب  القطاعــات  "هــذه  وأضــاف: 

ترشيح نفسه وليس فقط تؤيد ترشيحه".
وذكر فارس أن اعتقال مروان الربغويث ال يشكل 

عائقا لرتشحه لانتخابات الرئاسية.

القدس املحتلة-غزة/ نور الدين صالح:
اإلصاحــي  التيــار  يف  القيــادي  ــل  حمَّ
الدميقراطي دميرتي دلياين، رئيس الســلطة 
محمــود عبــاس املســؤولية الكاملــة عــاَّ آلت 
إليــه أوضــاع حركــة فتــح وانقســامها ألكــر مــن 
االنتخابــات  إجــراء  قــرب  مــع  خاصــة  قامئــة 
الترشيعيــة، مشــرًيا إىل أنهــم سيشــاركون يف 

االنتخابات بقامئة وطنية.
وقــال دليــاين لصحيفــة "فلســطني": "عبــاس 
مــن  أكــر  لوجــود  املســؤولية  كامــل  يتحمــل 
قامئــة يف حركــة فتــح، وما آلــت إليه أوضاعها 
األنظمــة  عــن  تخليــه  نتيجــة  انقســامات،  مــن 

واللوائح الداخلية لها".
سياســة  ينتهــج  "عبــاس  أن  عــىل  وشــدد 
الهيــاكل  إىل  الرجــوع  دون  بالقــرارات  التفــرد 
التنظيميــة الازمــة، وهــو مــا أدى إىل تفصيــل 
هيــاكل جديــدة وفــق مقاســاته، مــارس فيهــا 
الداخــي  القانــون  عــن  بعيــًدا  وحــده  عملــه 

الرئيس للحركة".

وأضاف أن "عباس فّضل التحالف مع خمسة 
عــن  القادمــة،  االنتخابــات  لخــوض  فصائــل 
توحيــد حركــة فتــح، ونحن تيار وحدوي ولســنا 

يف موقف ُيعارض مثل هذه التحالفات".
وتابــع: "كنــا نتمنــى أن يتحالــف أبــو مــازن مــع 
حركة فتح نفسها ويتصارح معها عىل قاعدة 
بعيــًدا  للحركــة،  الداخليــة  واألنظمــة  القانــون 

عن التفرد، لكان ذلك أفضل بكثري".
فتــح  لحركــة  املركزيــة  اللجنــة  عضــو  وكان 
عــزام األحمــد أعلــن أمــس، أن خمســة فصائــل 
عــىل  رســمًيا  موافقتهــا  أعلنــت  فلســطينية 
بقامئــة  الترشيعيــة  االنتخابــات  غــار  خــوض 

مشرتكة مع حركة فتح.
وأوضــح دليــاين، أن التيــار اإلصاحي ســيكون 
وطنيــة  شــخصيات  تضــم  وطنيــة،  قامئــة  يف 
وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  مــن  وازنــة  وسياســية 
غــزة، مشــدًدا عــىل أن "خيــار التيــار األول هــو 
والقانــون  النظــام  قاعــدة  عــىل  "فتــح"  وحــدة 
واالحتــكام  التفــرد  عــن  واالبتعــاد  الداخــي 

إىل القانــون الداخــي فيهــا، ويدنــا ممــدودة 
كل  إزالــة  رضورة  تأكيــد  وجــدد  لذلــك". 
األســباب التــي أدت إلنشــاء التيــار، مــن أجــل 
لخــوض  مشــرتكة  واحــدة  قامئــة  يف  الدخــول 
االنتخابات "وباستطاعة عباس ذلك لو أراد"، 
وفــق تقديــره.  وأبــدى جاهزيــة تيــاره لخــوض 
القامئــة، مشــرًيا إىل  الترشيعيــة  االنتخابــات 
تواصــل  لــه  التابعــة  التنظيميــة  الهيــاكل  أن 
عملها عىل قدم وساق يف قطاع غزة والضفة 

الغربية املحتلة.
التفرديــة  أن "سياســات عبــاس  وشــدد عــىل 
هي من أدت النبثاق أكر من قامئة يف حركة 
فتــح، ونحــن مل نغلــق البــاب ومــا زال مفتوًحــا 

لتشكيل قامئة موحدة".
واتهــم القيــادي يف التيــار اإلصاحــي عبــاس 
يف  واإلقصــاء،  التهديــد  سياســة  ينتهــج  بأنــه 
حركــة  مــن  تبقــى  مــا  عــىل  للســيطرة  محاولــة 
فتــح التــي متثــل موظفي الســلطة فقط وليس 

كلها. 
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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 "مــروع دعم وتطويــر مرافق 
الجامعة اإلســامية"، فعىل الراغبني 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( 

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

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

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

2021 يف متام الساعة 12 ظهرًا يف املكتب الهنديس بالجامعة.

- يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــني أويل قيمتــه 10.000 $ 
عــرة 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

إعالن مزاد بيع مركبة
تعلن الجمعية اإلسامية – محافظات غزة عن رغبتها عن بيع مركبة:

باص خصويص مرسيدس )ديزل(نوع املركبة
15عدد الركاب3042409رقم املركبة

60298000066576رقم الشايص

WDB9044631P630208رقم الهيكل

412Dالطراز2874قوة املحرك

أبيضاللون1997املوديل
وذلك بطريقة الظرف املختوم يف الجمعية اإلسامية، العنوان: النرص الغريب 
– غرب دوار درابيه – مقابل مدرسة صاح خلف، وفقًا للشروط اآلتية:

1. موعــد الحصــول عــىل نســخة عــرض الســعر ومعاينة املركبــة يف مقر الجمعية 

اإلســامية ابتــداًء مــن يــوم االثنــني املوافــق 2021/03/01م وحتــى يــوم األحــد 
املوافق 2021/03/07م يف أوقات الدوام الرسمي يف الجمعية اإلسامية.

املوافــق  االثنــني  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لتســليم  موعــد  آخــر   .2

2021/03/08م يف متام الساعة العارشة صباحًا يف مقر الجمعية اإلسامية.

3. موعد فتح املظاريف يوم االثنني املوافق 2021/03/08م الساعة الحادية عر صباحًا

4. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمريي.

5. مينع استام املركبة إال بعد إنهاء إجراءات التسجيل ونقل امللكية.

6. مثن كراس العطاء 100 شيكل غري مسرد.

7. الجمعية غري ملزمة بالبيع ألي من األسعار املعروضة إذا كانت األسعار ال تناسبها.

8. رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

ملزيد من االستفسار ميكنكم االتصال عىل :تليفون :2853131-2851552
الجمعية اإلسامية - محافظات غزة

إعالن عطاء استقطاب مدربين، موجهين
)إدارة أعمال, إدارة مالية, تسويق(     

جمعيــة عايشــة لحاميــة املــرأة والطفــل جمعيــة أهليــة غــري ربحيــة مســجلة لــدى وزارة 
الداخلية رقم تسجيل 8136 تخدم النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله يف قطاع غزة .

ترغب جمعية عايشه لحامية املرأة والطفل بطرح عطاء رقم 2021/05 والخاص 
باســتقطال مدربــني, موجهــني )ادارة اعــامل, ادارة ماليــة, تســويق( ضمــن مــروع 
"نهــج ابتــكاري لتأمــني البقــاء طويل األجل للفئات املســتهدفة الضعيفة يف ســوق 
العمل من خال العمل الحر من املنزل" بالراكة مع املؤسسة األملانية للتعاون 
  BMZ( ( ومتويل الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية )GIZ(  الدويل

فمن يرغب براء العطاء الحضور إىل مقر الجمعية الستام كراس العطاء، حيث سيكون 
االســتام بــدءًا مــن يــوم االثنــني املوافــق 2021/03/01 خــال ســاعات الــدوام الرســمي 
مبقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة، مينــاء غــزة الثانيــة بالقــرب مــن فنــدق غــزة الــدويل بنايــة رقــم 

2011/8 من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 1:00 ظهرًا وفقًا للروط التالية:

• عىل الركات تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع. 
• رسوم اعان العطاء بالجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.

• الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.
• يجب عىل الركات املشركة يف العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 
5 % مــن قيمــة العطــاء باســم جمعيــة عايشــه لحامية املــرأة والطفل وذلك إما 
كفالة بنكية ســارية املفعول ملدة شــهرين من تاريخ إصدار الكفالة أو شــيك 

بني مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
• آخــر موعــد لتســليم العطــاء بالظــرف املغلق واملختوم يوم االثنني املوافق 

2021/03/07 الساعة  12:30مساًء .

• سيتم فتح مظاريف العطاءات يوم االثنني املوافق 2021/03/07 الساعة  01:00 مساء
إدارة الجمعية لاستفسار يرجى التواصل عىل جوال رقم  0593500045

تعلن جمعية رّواد للتنمية المجتمعية عن طرح عطاء 
مشروع قسائم شرائية 

واملواصفــات  للــروط  تبعــًا  وذلــك   ، الجمعيــة  لــدى  املكفولــني  االيتــام  لصالــح 
االختصــاص  ذات  الــركات  فعــىل  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة 
واملســجلة رســميًا وترغــب باملشــاركة بالعطــاء مراجعــة مقــر الجمعيــة الكائــن يف 
غــزة - شــارع النــرص شــامل بــرج االندلــس  ، وذلــك خــال أوقــات الــدوام الرســمي 
مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثالثــة عــرصًا، ابتــداًء مــن يــوم االثنــني املوافــق 
الثاثــاء  يــوم  الثانيــة والنصــف عــرصا مــن  الســاعة  2021/03/01م وحتــى متــام 

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

• مثن نسخة العطاء 200 شيكل غري مسردة.
•  أن تكون الركة 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 غري ملزمة بالرسية عىل أقل األسعار ودون إبداء األسباب.

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

• أجرة اإلعان ملدة يومني عىل من يرسو عليه العطاء.
• عىل من سريسو عليه العطاء توفري شهادة خصم من املنبع وخلو رضيبة.

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

ممثيل الركات 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

بهدف تغيري الواقع السيايس واالقتصادي.. 
حراك وأحزاب جديدة يف الضفة

مراقبون: تخوفات "فتح" من نتائج االنتخابات يدفعها للتحالف مع فصائل أخرى

االحتالل واالنتخابات.. محاوالت مكثفة إلفشالها 
وإهدار حق املواطنني الدميقراطي

نفت ادعاءات األحمد بانضمام الحزب لتحالٍف مع فتح
"فدا" يؤكد تعذر تشكيل 

قامئة موحدة لفصائل 
منظمة التحرير

رام الله/ فلسطني:
قــال املكتــب الســيايس لاتحاد الدميقراطي الفلســطيني 
القــوى  لــكل  موحــدة  قامئــة  لتشــكيل  يتجــه  إنــه  "فــدا" 
واألحــزاب الدميقراطية واليســارية والشــخصيات التقدمية 

الراغبة يف ذلك.
وأكــد االتحــاد تعــذر تشــكيل قامئة موحــدة لفصائل منظمة 
املركزيــة  اللجنــة  بذلــك ترصيحــات عضــو  نافًيــا  التحريــر، 

لحركة فتح عزام األحمد يف وقت سابق.
وأضاف: "منذ البداية، كنا مع تشكيل قامئة وحدة وطنية 
لفصائــل منظمــة التحريــر تأكيــًدا أن مــا يجمعنــا أكــر مــام 
نتبايــن عليــه دون أن نختلــف". وذكــر املكتــب الســيايس 
لـ"فدا" أن "موقفنا من تشكيل قامئة وحدة وطنية لفصائل 
املنظمــة، ال يتقاطــع وال يقبــل انضــامم حركــة حــامس ملثل 
تكــون  أن  رضورة  مــن  ينطلــق  موقــف  وهــو  القامئــة  هــذه 
القامئــة تعبــري عــن الوحــدة والراكــة الحقيقيــة ال أن تكــون 
رشاكتنــا فيهــا شــكلية". وأشــار البيــان إىل أن ذلــك الخيــار 
"أكدنــاه يف لقاءاتنــا ســواء مــع اإلخــوة يف حركــة فتــح أو مــع 
فصائل منظمة التحرير". وختم املكتب السيايس لـ"فدا" 
ترصيحــه بالقــول: "أمــا وقــد بــات متعذًرا تشــكيل مثل هذه 
نظرنــا،  مــن وجهــة  الازمــة  الــروط  تحقــق  وعــدم  القامئــة 
فإننــا نتجــه لتشــكيل قامئــة موحــدة لــكل القــوى واألحــزاب 
املركزيــة  اللجنــة  عضــو  وكان  واليســارية".  الدميقراطيــة 
لحركــة فتــح عــزام األحمــد قــال: إن خمســة فصائــل أبلغــت 
الحركــة أنهــا مســتعدة لخــوض االنتخابــات التريعيــة يف 
قامئــة واحــدة معهــا. وأوضــح األحمــد أن الفصائل هي فدا، 
الشــعبي،  النضــال  وجبهــة  الفلســطينية،  التحريــر  وجبهــة 

وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية.

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
دفعــت سياســات الســلطة الفلســطينية يف إدارة الــرصاع مــع 
االحتــال اإلرسائيــيل، وضعــف تبنيهــا للقضايــا الوطنيــة يف 
املحافــل الدوليــة، وعجزهــا عن حل مئات امللفات الداخلية 
العالقة، بشخصيات وطنية وأهلية لتشكيل أحزاب جديدة.

أطلقــت  نفســها،  أعلنــت  التــي  الحديثــة  الحــراكات  ومــن 
القيــادات الوطنيــة واملجتمعيــة "الحــراك مــن  مجموعــة مــن 

أجل الوطن والعدالة والدميقراطية" "وعد".
وأكد العضو املؤسس يف حراك "وعد" د. غسان طوبايس، 
أن الحراك جاء بعد انحراف الســلطة الفلســطينية عن مبادئ 
منظمة التحرير، "لذا جاءت الفكرة التي أنشأها مجموعة من 

املستقلني".
هدفــه  الحــراك  إن  "فلســطني":  لصحيفــة  طوبــايس  وقــال 
الدفاع عن الحقوق املدنية واالقتصادية للمواطنني، وحامية 
الحريــات ووقــف التمييــز والعمــل عــىل إطــاق فكــر وحــدوي 
وتقدمــي ودميقراطــي لضــامن صمــود املواطنــني يف الدفــاع 

عن مروعنا الفلسطيني.
وأوضــح طوبــايس أن حــراك "وعــد" لــه أولويــة وهي إعــادة ثقة 
املواطــن بإمكاناتــه عــىل التغيري الحقيقي، ومواجهة منظومة 

االحتال االستعامري العنرصي.
وأشــار إىل أنــه مــن ضمــن أهــداف الحــراك هــو إرســاء مبــادئ 
الصعيــد  عــىل  انتشــاره  وتوســيع  الواقــع  أرض  عــىل  الحــراك 
واملهنــي  العمــري  والتنــوع  والشــتات  الوطــن  يف  الجغــرايف 

والنوع االجتامعي.
ولفــت إىل أن "وعــد" ليــس قامئــة انتخابيــة، بل ســيعمل عىل 
دعــم أي قامئــة تتوافــق مــع فكــرة الحــراك، كــام ســيعمل مــع 

مختلف التوجهات الفلسطينية بعد االنتخابات.
وأكــد طوبــايس أن الحــراك ينحــاز إىل القضيــة الفلســطينية 

فقط ويسعى إىل تحقيق الوحدة وإنهاء االنقسام السيايس، 
واالهتامم باملواطن بدرجة أوىل.

ويف الســياق أعلــن الناشــط الشــبايب صهيــب زاهــدة رشوعــه 
املرحلــة  يف  الفلســطيني"  العــامل  "حــزب  تأســيس  يف 
التريعيــة  االنتخابــات  يف  للمشــاركة  متهيــًدا  املاضيــة، 

القادمة.
وقــال زاهــدة لصحيفــة "فلســطني": "منــذ عــام كامــل نعمــل 
عىل تأســيس حزب العامل، وحديًثا وضعنا النظام الداخيل 

املؤقت للحزب".
وأضــاف: الواقــع الســيايس الحــايل بحاجــة إىل تغيــري خاصــة 
ا، عدا  ا ودوليًّ يف ظل تراجع صدارة القضية الفلسطينية عربيًّ
عــن غيــاب الحريــات وانتهــاك حقــوق املواطنــني يف الضفــة 

الغربية املحتلة.
ه إىل أن اتهامات تاحق النشطاء الذين يبادرون لتأسيس  ونبَّ

حراك أو أحزاب سياسية، عازًيا ذلك إىل غياب الثقة.
ولفت إىل أن القامئني عىل الحراكات الشــعبية هم كفاءات 
يف  ومعروفــة  مرموقــة  واجتامعيــة  أكادمييــة  وشــخصيات 
ولديهــم  باســتقاليتهم  ومعروفــون  الفلســطيني  املجتمــع 

أهداف معلنة ومعروفة.
مؤخــًرا  رشعــوا  والحراكيــني  النشــطاء  بعــض  أن  إىل  وأشــار 
ــد  يف تشــكيل لجنــة لحاميــة االنتخابــات تكــون مهمتهــا التأكُّ
مــن إجــراء االنتخابــات يف وقتهــا املحــدد واتخــاذ التحــركات 
التاعــب  محاولــة  حــال  يف  واإلعاميــة  امليدانيــة  الشــعبية 

بتوقيتها أو إلغائها. 
وتنــوع  الواقــع  طبيعــة  تناســب  املبــادرة  أن  زاهــدة  وذكــر 
الفلســطيني،  املواطــن  يعانيهــا  التــي  الداخليــة  املشــكات 
كــام تهــدف إىل كــر هيمنــة الجهــة املتنفــذة عــىل الواقــع 

الفلسطيني.

قلقيلية/ مصطفى صربي:
حياتهــم  مجــرى  تغيــري  األيــام  هــذه  الفلســطينيون  ينشــد 
منــذ  عنهــم  غابــت  ونزيهــة  حــرة  انتخابــات  عــرب  السياســية 
ســنني طويلــة، بفعــل االنقســام، لكــن االحتــال اإلرسائيــيل 
ا منيًعا أمام تحقيق حقهم الدميقراطي، ويتدخل  يقف سدًّ

ا لتكون هذه االنتخابات "عىل مقاسه". تدخًا جذريًّ
الربغــويث  مصطفــى  د.  الوطنيــة  للمبــادرة  العــام  األمــني 
تدخــًا  التدخــل  يحــاول  امليــدان  يف  االحتــال  إن  يقــول 
مبــارًشا مــن خــال االعتقــاالت التــي شــملت نوابــا ســابقني 
ُيرشــحون  قــد  أشــخاًصا  أو  التريعــي  املجلــس  يف 
ينــوي  مــن  لتهديــد  املتواصلــة  واالســتدعاءات  للمجلــس، 
ا ذلــك محــاوالت خبيثــة لكيــا تتــم  خــوض االنتخابــات، عــادًّ

االنتخابات بالصورة الدميقراطية املرقة.
فــرض  الربغــويث يف حديــث لصحيفــة "فلســطني"  وتوقــع 
املحتلــة  القــدس  يف  االنتخابــات  أمــام  عقبــات  االحتــال 
مردفــا:  الغربيــة،  الضفــة  يف  مختلفــة  مناطــق  يف  وحتــى 
"رّدنــا عــىل هــذه التدخــات هو الوحــدة والتكاتف واإلرصار 
املجتمــع  وتحميــل  أنفــه،  رغــم  االنتخابــات  إجــراء  عــىل 
الــدويل مســؤولية انتهاكاتــه االحتالية التــي تجري مبوافقة 

املستوى األمني والسيايس يف كيانه".
وأن  الفلســطيني،  للشــعب  حــق  االنتخابــات  أن  وأكــد 
االحتــال ال يريــد لهــا أن تتــم، إلظهــار الشــعب الفلســطيني 
ا مــا يــدور تحديــا كبريا  عــىل أنــه عاجــز عــن إدارة نفســه، عــادًّ
أمــام الشــعب الفلســطيني وفصائلــه وقــواه، وأنــه قاد ســابقا 
تحديــات كبــرية ونجــح يف تجاوزهــا، إال أن االحتــال هــذه 
لــكل  املــرة مصمــم عــىل التدخــل تدخــًا مبــارًشا ومخالًفــا 

القوانني واألعراف الدولية.
إن  املــرصي:  هــاين  الســيايس  املحلــل  قــال  جهتــه،  مــن 
األصــل عــدم إجــراء انتخابــات قبــل إنهــاء االنقســام واالتفــاق 

عىل القواســم املشــركة وأســس الراكة، عندها نســتطيع 
مواجهة االحتال  وتدخاته.

حجــم  أن  إىل  لـ"فلســطني"  حديــث  يف  املــرصي  وأشــار 
اإلقبال عىل التسجيل لانتخابات يدلل عىل مدى التوجه 
العام إلجراء تغيري ســيايس من خالها وعقاب املســؤولني 
عن الوضع الحايل، وهناك حراك فلســطيني عام يف هذه 
ا أن تدخات االحتال ليست دامئا تنجح يف  االتجاه، عادًّ
منــع انتخابــات حــرة، حيــث تدخــل يف االنتخابــات الســابقة 

ورغم ذلك نجحت حامس متجاوزة بذلك عراقيله.
يف  وهــم  االنتخابــات  يف  فــازوا  أرسى  هنــاك  أن  وأضــاف 
األرس، كام حدث مع األمني العام للجبهة الشعبية لتحرير 
اللجنــة املركزيــة لحركــة  فلســطني أحمــد ســعدات وعضــو 
جعــل  يحــاول  االحتــال  أن  مردفــا  الربغــويث،  مــروان  فتــح 
االنتخابــات تصــب يف مصلحتــه مــن خــال مــا يقــوم بــه مــن 
انتهاكات لكن االعتامد علينا، شعًبا وفصائل، يفسد نجاح 

االحتال يف مهمته.
ولفــت إىل أن اجتــامع القاهــرة انبثــق عنــه عــدة اقراحــات 
ملواجهة االحتال مل ُيتعامل معها بجدية، مبينا أن هناك 
"القانــون الرنويجــي" الــذي من خاله ميكن اســتبدال عضو 
بعضــو، وهــذا يجعــل االحتــال يف ورطــة، ألن اعتقــال أي 
رضب  إىل  يــؤدي  وهــذا  آخــر،  عضــو  محلــه  ســيحل  عضــو 

تدخاته.
ــن  مُتكِّ االنقســام  ظــل  يف  االنتخابــات  أن  املــرصي  ورأى 

االحتال من التدخل بفاعلية أكرب.
وقال الناشط جامل رشقاوي إن االحتال قرر عدم السامح 
للفلســطينيني بإجــراء انتخابــات تفــرز قيــادة جديــدة، لكــن 
هــذا  رد  نســتطيع  شــعًبا  بوصفنــا  فنحــن  قــدرا،  ليــس  هــذا 
التوجــه العنــرصي بتنظيم صفوفنــا والظهور مبظهر حضاري 

خال إجرائها يك ُيرد الصاع صاعني له.

ا لهــا يف الشــارع  فصائــل ال وزن سياســيًّ
الفلســطيني، كــام أنهــا مل تحصــل عــىل 
الفوز يف االنتخابات املاضية 2006م.

"فلســطني":  لصحيفــة  الصــواف  وقــال 
إلقنــاع  محاولــة  هــو  األحمــد  أعلنــه  "مــا 
القــوى  مــع  موحــدة  )فتــح(  أن  اآلخريــن 

والفصائل".
حركــة  يف  الداخــيل  الوضــع  ووصــف 
"فتــح" بالخطــر، لكــون شــخصيات وازنــة 
كـ)مــرون الربغــويث، نــارص القــدوة، نبيل 
النيــة  لديهــا  دحــان(  محمــد  عمــرو، 

لتشكيل قوائم انتخابية.

حركــة  تتوحــد  أن  الصــواف  واســتبعد 
"فتح" يف قامئة انتخابية واحدة.

ظــل  يف  باتــت  فتــح  "حركــة  وأضــاف: 
تشــتتا  أكــرا  عبــاس  محمــود  رئاســة 
مــام كانــت عليــه يف الســابق وإنــه مــن 
الصعب أن تتوحد خلف قائد واحد". 

غزة/ فاطمة الزهراء العويني-محمد أبو شحمة:
أجمــع مراقبــون سياســيون أن التخوفات 
الســائدة داخــل حركــة "فتــح" مــن نتائــج 
للتحالــف  يدفعهــا  القادمــة  االنتخابــات 

مع فصائل أخرى.
منفصلــة  أحاديــث  يف  هــؤالء  واتفــق 
لصحيفــة "فلســطني" أن أخطــاًرا داخلية 
وخارجيــة تهــدد حركــة "فتح" املنقســمة 
حركــة  أمــام  وأجنحــة  تيــارات  عــدة  إىل 
حــامس التــي تتمتــع بقاعــدة جامهرييــة 

كبرية يف الشارع الفلسطيني.
لـ"فتــح"  املركزيــة  اللجنــة  عضــو  وكان 
عــزام األحمــد، أعلــن أن خمســة فصائــل 
وهي "فدا، جبهة التحرير الفلسطينية، 
جبهــة النضــال الشــعبي، جبهــة التحريــر 
العربيــة، الجبهــة العربيــة الفلســطينية" 
لخــوض  مســتعدة  أنهــا  الحركــة  أبلغــت 
االنتخابات التريعية يف قامئة واحدة 

معها.
تحالف بال قيمة

الســيايس  واملحلــل  الكاتــب  ورأى 
مصطفــى الصــواف، أن التحالــف الــذي 
أعلنه "األحمد" ال قيمة له، الفًتا إىل أن 

تحالف ليس بجديد
ورأى املحلــل الســيايس محمــد هــواش 
املنضويــة  السياســية  القــوى  أغلبيــة  أن 
يف  "ليســت  التحريــر  منظمــة  ضمــن 
تناقــض ســيايس مــع )فتــح( مــا يجعل أي 

تحالف معها ليس باألمر الجديد".
"فلســطني"  لصحيفــة  هــواش  وذكــر 
مــع  واحــدة  لقامئــة  "فتــح"  تشــكيل  أن 
"تحريــك  هدفــه  املذكــورة  الفصائــل 
املياه الراكدة عىل الساحة الداخلية".

الفصائــل  مــع   "فتــح"  تحالــف  وقــال: 
املنظمــة"  "مظلــة  تحــت  املنضويــة 
الربامــج  تقــارب  ظــل  يف  منطقــي  أمــر 
السياســية، مشــرًيا إىل أن "فتــح" تشــعر 
احتلــت  التــي  القدميــة  الوجــوه  بــأن 
الواجهــة السياســية للحركــة غــري مقبولــة 
مــن  وحتــى  الفلســطيني  الجمهــور  مــن 

قواعد الحركة.
وبنيَّ أن هذه الفصائل الخمسة موجودة 
الســيايس  العمــل  مفاصــل  يف  أصــًا 
للســلطة ومنظمــة التحريــر لكنهــم دخلــوا 
االنتخابات السابقة بقوائم مستقلة دون 

تأثري.

تقــوم  ال  التحالفــات  هــواش:  وقــال 
عــىل  بــل  فقــط  السياســية  األوزان  عــىل 
املصلحــة السياســية والربامج املشــركة 
االقتصــادي  األداء  تحســني  يف  والرغبــة 

واالجتامعي للسلطة. 
الحرب الباردة

ه املحلل السيايس سامي علقم إىل  ونبَّ
ــا بـ"الحــرب  أن االنتخابــات تســمى تاريخيًّ
البــاردة"، عازًيــا ســبب تحالــف "فتح" مع 
فصائل أخرى يعود إىل خشيتها من فوز 
الكبــرية  الشــعبية  ذات  "حــامس"  حركــة 

يف املجتمع الفلسطيني.
وقــال علقم لصحيفة "فلســطني": يجب 
عــىل "فتــح" أن تتعلــم مــن أخطائهــا التــي 

وقعت فيها يف انتخابات 2006م.
يف  النظــر  إىل  بحاجــة  "فتــح"  أن  ورأى 
عــدم  مــن  والتأكــد  كوادرهــا  انتــامء 

انحيازهم لقوى سياسية أخرى.
إعــادة  إىل  بحاجــة  "فتــح"  واســتدرك: 
يف  االنتخابــات  قبيــل  التنظيــم  هيكلــة 
ظــل وجــود خطــر مــن تحالــف فصائــل مــن 
و"تيــار  الشــعبية"  كـ"الجبهــة  املنظمــة 
دحــان" مــع "حامس" وخطــر أن ينتخب 

عــدد كبــري من الكــوادر الفتحاوية "قامئة 
دحان".

العــام  للــرأي  اســتطاًعا  أن  إىل  يشــار 
للبحــوث  الفلســطيني  املركــز  أجــراه 
نتائجــه  وُنــرت  واملســحية  السياســية 
يف 27 ديســمرب/ كانون األول املايض، 
مــروان  األســري  ل  شــكَّ لــو  أنــه  أظهــر 
الربغــويث قامئــة لانتخابــات التريعيــة 
مســتقلة عــن قامئــة "فتــح" الرســمية فإنــه 
ســيحصل عىل 25 باملئة من األصوات، 
أصواتهــم  ســيعطون  فقــط  باملئــة  و19 

لحركة "فتح" الرسمية.
محمــد  شــكل  لــو  االســتطاع،  وبحســب 
عــن  مســتقلة  انتخابيــة  قامئــة  دحــان 
باملئــة   7 عــىل  ســيحصل  "فتــح"  قامئــة 
من األصوات و27 باملئة سيصوتون يف 

هذه الحالة لـ"فتح" الرسمية.
ومن املقرر أن ُتجرى االنتخابات العامة، 
عىل 3 مراحل: تريعية بنظام التمثيل 
مايو/أيــار،   22 يف  الكامــل  النســبي 
ورئاسية يف 31 يوليو/متوز، وانتخابات 
أغســطس/  31 يف  الوطنــي  املجلــس 

آب.
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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 عــى 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 ألعــى اثنــن لحــن 

اعتــاد 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 عى من يرسو عليه املزاد.

5. البلدية غري ملزمة بقبول أعى األسعار.

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

بهــا بالبلديــة وكافــة التعليــات 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 اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

تحريًرا يف: 2021/02/28م
بلدية رفح

وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشؤون املالية

دائرة املشريات – غزة
للــرشوط  تبعــًا  عطــاء  طــرح  عــن  املشــريات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  تعلــن   .1

واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعــى الراغبن يف املشــاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلن  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشريات باملجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عى 
كراسة العطاء واملواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غري مسردة لكل مناقصة.

املوافــق  االثنــن  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  أخــر   .2

2021/03/08 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصن أو ممثليهم.

ساعة فتح رقم العطاءاسم العطاءم
املظاريف

1

توريد مهمات طبية 
2021/16خاصة بجراحة الشبكية

 11:00

صباحًا
3. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي االســالمي أو بنــك االنتــاج 

أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة 
الكفالة من مستحقات الرشكة وتكون صالحة ملدة ثالثة شهور.

4. الوزارة غري مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( عى من يرسو عليه العطاء.

6. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبــة )رضيبــة الدخــل /الرضيبــة املضافة/

)بخصــوص  غــزة  قطــاع  يف  الرضيبيــة  الدوائــر  مــن  املنبــع(  مــن  خصــم  ســند 
الرشكات التي لديها مشــتغل مرخص من الضفة الغربية يتوجب عليها دفع 

رضيبة القيمة املضافة بنسبة 2.5 % ورضيبة دخل بنسبة 1%(.
7. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لالستفســار يرجــى التواصــل عــى هاتف رقــم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 

املوقع االلكروين لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لالطالع عى كراسة العطاء.

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل – خان يونس
إعالن عطاء رقم )2021/01(

نــوع )   تعلــن جمعيــة إعــار للتنميــة والتأهيــل عــن طــرح عطــاء رشاء مركبــة 
فيــات بونتــو ترخيــص 2017 أو 2018( جديــدة، تبعــا للــرشوط واملواصفات 
املوضحــة يف وثائــق املناقصــة ، فعــى الراغبــن والرشكات ذات االختصاص 
ولديهــا الرغبــة يف املشــاركة يف هــذا العطــاء مراجعــة مقــر الجمعيــة الكائــن 
خــالل  االجتاعيــة   الشــؤون  مديريــة  بجــوار  األمــل  حــي  يونــس-  خــان  يف 
أوقــات الــدوام الرســمية مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا حتــي الثانيــة ظهــرًا مــن 
أجــل الحصــول عــى كراســة العطــاء وذلــك ابتــداء مــن يــوم االثنــن املوافــق 
2021/03/01م حتــي الســاعة الثانيــة عــرش ظهرًا مــن يوم الخميس املوافق 

2021/03/04م وذلك وفقًا للرشوط التالية :

1.  يقــدم العطــاء مبظــروف مختــوم مثبــت عليــه اســم الرشكــة ورقــم املناقصة 

وموضوعها. 
2. مثن كراسة العطاء 50 شيكل غري مسردة.

3. تعبئة السعر بالدوالر األمرييك، شامل كافة أنواع الرسوم والرضائب.

بنكيــة  كفالــة  أو  بنــيك  شــيك   " عطــاء  دخــول  كفالــة  املناقــص  يقــدم  أن   .4

معتمــدة أو مبلــغ نقــدي " بقيمــة 500 دوالر ســارية املفعــول ملــدة 30 يومــًا 
من تاريخ فتح املظاريف وال تقبل الشيكات الشخصية أو الكفاالت النقدية.

5. الجمعية غري ملزمة بالرسية عى أقل األسعار دون ابداء األسباب.

6. أجرة اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

7. أخــر موعــد لتســليم العطــاءات يــوم الخميــس املوافــق 2021/03/04م 

الســبت املوافــق  يــوم  فتــح املظاريــف  الثانيــة عــرش ظهــرًا، وســيتم  الســاعة 
الــرشكات  ممثــي  بحضــور  ظهــرًا  الواحــدة  الســاعة  2021/03/06م 

واملتقدمن يف مقر الجمعية.
للمراجعة واالستفسار:  هاتف رقم 2063370- 08  -جوال 0599984300

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 أعــاله، حســب كراســة 
الرشوط واملواصفات املعدة، والتي ميكن الحصول عليها من اإلدارة العامة 
للشئون املالية – دائرة املشريات، مبقر الوزارة مبدينة غزة، خـالل 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. 
- مالحظات:-

1 - مثن كراسة املناقصة )100شيكل( غري مسردة.
2 - يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك صادرين من بنــك معتمد لدى وزارة 
املالية بغزة )البنك الوطني اإلسالمي 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 غري املصحوبة بالتأمن املذكور.
3 - يجب أن يكون املورد مســجاًل رســميًا يف دوائر الرضيبة وتقدم األســعار 

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

إعادة املناقصة دون إبداء األسباب.
5 - أجرة اإلعالنات يف الصحف عى من ترسو عليه املناقصة.

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

التعليم الجامعي 
والديمقراطية )1 - 2(

الجامعة منارة للعلم والعلاء وأداة التنمية والتغيري  والتطوير 
يف أي مجتمع يسعى للرقي والنهضة ومواكبة العرص والتفوق 
عى اآلخرين, فالتعليم الجامعي كان وما زال أحد أهم مجاالت 
الــرصاع االجتاعــي والســيايس يف العــامل، حيــث اســتطاعت 
والخارجــي  الداخــي  لالســتعار  املناهضــة  الوطنيــة  القــوى 
الجامعــي  التعليــم  يكــون  أن  والتســلط  القهــر  صنــوف  ولــكل 
مواجهــة  يف  الفاعلــة  وأدواتهــا  آلياتهــا  إحــدى  والجامعــات 
الهيمنــة واالســتبداد، انطالًقــا مــن أن التعليــم يف جملتــه يشــيع 
العلم واالستنارة العقالنية بن طالبه والراغبن فيه، لذا يجب 
أن يتمتــع النظــام التعليمــي الجامعــي بقــدر مــن االســتقاللية، 
تتيــح لــه أن يســاعد يف تكوين وتشــكيل وعــي األجيال الجديدة 
بصورة معاكســة ملا ترســمه الدولة أحياًنا من خطط وسياســات 
وتضعــه مــن برامــج ومناهــج لتدجــن واحتــواء املواطــن، وذلــك 
من طريق "املنهج الخفي" ذلك املنهج الذي يعرب عن مجمل 

التفاعالت االجتاعية يف محيط الجامعة وبيئة التعلم.
باولــو فريــري: "إن الحقيقــة االجتاعيــة مل توجــد  وكــا يقــول 
بالصدفــة، بــل وجــدت نتيجــة لجهود اإلنســان، كذلــك إن عملية 
التغيري ال تحدث بالصدفة، بل نتيجة لجهود اإلنسان، وإذا كان 
الرجــال هــم الذيــن يحدثــون التغيــري يف الحقائــق االجتاعيــة، 
ــا مــن صنــع  فــإن تلــك الحقائــق تصبــح -ال شــك- عمــاًل تاريخيًّ

الرجال".
فــإذا كانــت الدميقراطيــة تعنــي املشــاركة الحــرة والفاعلــة لــكل 
مــن  الكثــري  تفتقدهــا  خاصيــة  )وهــي  العامــة  الحيــاة  يف  فــرد 
معنيــة  الجامعــي  التعليــم  مناهــج  فــإن  الناميــة(  املجتمعــات 
بصياغة املجتمع بطريقة متميزة، والعالقة بن مناهج التعليم 
والدميقراطيــة هــي عالقــة جدليــة، يتأثــر فيهــا كل طــرف باآلخر، 
واإلنســان بطبعه تواق لالســتزادة ولن يتوقف عن طلب حاجته 

للتعليم ما دام قادًرا عى الوصول إىل تحقيق هدفه.
والدميقراطيــة ال ميكــن تصورهــا مبعــزل عــن مناهــج التعليــم، 
الشــعوب،  لــكل  متجــددة  دامئــة  قضيــة  الربــوي  واإلصــالح 
أو  أزمــة  وجــود  تعنــي  ال  القضيــة  لهــذه  املســتمرة  واملناقشــة 
مشــكلة وإمنــا هــي رضورة ملحــة للمجتمــع، وهــي اآلن قضيــة 
مثارة للنقاش يف بلداننا كا هي يف البلدان املتقدمة، ولكن 
هــل منلــك الشــجاعة لنناقــش قضايــا التعليــم بصــورة منهجيــة 
يف  املقــدم  التعليــم  ماهيــة  بشــأن  الجــدل  دائــرة  مــن  تخرجنــا 

الجامعات؟
دعونــا نخــرج عــن النمــط التقليــدي يف طرحنــا للقضايــا، ففــي 
جامعاتنــا عموًمــا إذا مــا نظرنــا إىل مــا يصــدر عــن األطــر الطالبيــة 
مــن إعــالم داخــي, فهنــاك مــن يرفــض فكــرة قبــول اآلخــر، وكل 
اآلراء املتباينــة تتحــدث عــن هــذه القضيــة تحديــًدا، فــال يوجــد 
طــرح عــى الســاحة السياســية واإلعالميــة والربوية إال وتتصدر 
فكــرة إقصــاء اآلخــر. هــذه حقيقــة علينــا مواجهتهــا بعقــل منفتح 
ملــاذا  يطــرح:  الــذي  والســؤال  والتشــنج،  التطــرف  عــن  بعيــًدا 
نقــي اآلخــر؟ إن الطريقــة املعمــول بها يف مناهجنا التعليمية 
تؤكــد أننــا األفضــل واألعــى، هــذه العموميــات يجــب أن يعــاد 
التطــور  ظــل  يف  مًعــا  والحضــارات  األمــم  لتداخــل  فيهــا  النظــر 
أينــا  وهويتنــا  بقيمنــا  االحتفــاظ  مــع  والتكنولوجــي،  التقنــي 

تحاورنا وحيثا كنا.
يتبع..

تشييع جثامن "نبيل البشتاوي" أحد مؤسيس حامس يف نابلس  ي جمع صحيفة: لقاء رسِّ
غانتس والعاهل األردين  

النارصة/ فلسطن:
ي جمــع وزيــر جيــش االحتــالل  كشــفت صحيفــة عربيــة النقــاب عــن لقــاء رسِّ

اإلرسائيي بيني غانتس والعاهل األردين عبد الله الثاين.
غانتــس  بــن  اللقــاء  أن  العربيــة،  أحرونــوت"  "يديعــوت  صحيفــة  وذكــرت 

د تاريًخا. والعاهل األردين جرى يف األردن، دون أن ُتحدِّ
وأشــارت إىل أن غانتــس أملــح يف حديــث مــع نشــطاء بحزبــه "أزرق-أبيــض" 

إىل "اللقاءات الرسية التي يجريها مع مسؤولن أردنين كبار".
وذكــر غانتــس يف حديثــه عــرب منصــة "زوم"، مؤخًرا أن "العالقات مع األردن 
هي ثروة عظيمة، وكان ميكن أن تكون أفضل ألف مرة"، وفق املصدر ذاته.

وقال: "لدي اتصاالت مستمرة ومتواصلة مع العاهل األردين واملسؤولن 
األردنين اآلخرين".

واســتدرك: "لألســف، رئيس الوزراء بنيامن نتنياهو شــخصية غري مرغوب 
م العالقات". فيها باألردن، ووجوده يتعارض مع تقدُّ

وبحســب صحيفــة "يديعــوت"، فــإن وزيــر الخارجيــة غايب أشــكنازي، التقى 
هــو اآلخــر -يف األشــهر األخــرية- مــع نظــريه األردين أميــن الصفــدي مرتــن، 

وبحث معه دفع "مشاريع مختلفة".
مــا  فــوري مــن الســلطات األردنيــة حــول  ومل يتســنَّ الحصــول عــى تعليــق 
ــع األردن اتفاقيــة التطبيــع مــع )إرسائيل( عام 1994،  أوردتــه الصحيفــة. ووقَّ
ُعرفــت باتفاقيــة "وادي عربــة"، ليصبــح ثــاين دولــة عربيــة ُتقــدم عــى هــذه 

الخطوة بعد مرص عام 1979.

منها اإلمارات والبحرين والمغرب
تنظيم انتخابات "الكنيست" 
يف 100 ممثلية إرسائيلية 

بالخارج الخميس املقبل
النارصة/ األناضول:

اإلرسائيــي،  "الكنيســت"  انتخابــات  املقبــل،  الخميــس  ا  رســميًّ تنطلــق 
حيــث يبــدأ التصويــت يف املمثليــات بالخــارج، يشــمل ذلــك املغــرب 

واإلمارات والبحرين ألول مرة، حسب مصادر رسمية.
املمثليــات  يف  التصويــت  إن  املركزيــة:  االنتخابــات  لجنــة  وقالــت 
لــوس  الصناديــق يف  إغــالق  مــع  الجمعــة  ســينتهي  بالخــارج  اإلرسائيليــة 
أنجلوس وسان فرانسيسكو بوالية كاليفورنيا األمريكية، بحسب صحيفة 

"يديعوت أحرونوت".
وســتجرى عمليــة التصويــت يف 104 مراكــز اقراع بـــ100 ممثلية، وألول 
مــرة ســيتم افتتــاح مراكــز اقــراع يف اإلمــارات )أحدهــا يف ديب واآلخــر يف 

أبوظبي(، واملغرب والبحرين، وفق الصحيفة.
عــت الــدول الثــالث اتفاقــات تطبيــع مــع االحتــالل اإلرسائيــي خــالل  ووقَّ
آالف   4 أراضيهــا  عــى  ويوجــد  املــايض،  العــام  مــن  األخــرية  األشــهر 

إرسائيي لهم حق التصويت، وفق املصدر ذاته.
ويف القنصليــة اإلرسائيليــة العامــة يف نيويــورك ســُتفتتح 3 مراكــز اقــراع 
لنحــو 550 ناخًبــا، وهــي البعثــة اإلرسائيليــة األكــرب عــدًدا، ويف املقابــل 
ستكون أقل نسبة تصويت بالخارج يف الدومينيكان، تشمل 4 أشخاص 

فقط.
ومن املقرر نْقل صناديق االقراع إىل كيان االحتالل، مع نهاية التصويت 

يف املمثليات بالخارج تحت الحراسة إىل الكنيست.
وتنطلــق االنتخابــات لــدى االحتــالل يف 23 مــارس/آذار املقبــل الختيــار 

120 عضًوا بالكنيست، وهي الرابعة خالل عامن.

وســبتمرب/أيلول  إبريل/نيســان  يف  انتخابــات  جولَتــْي  االحتــالل  وشــهد 
 61 الفائــزة مــن الحصــول عــى أغلبيــة  2019 دون أن تتمكــن األحــزاب 

بعــد  لت  ُشــكِّ وحــدة  تصمــد حكومــة  كــا مل  لتشــكيل حكومــة،  مقعــًدا 
انتخابــات مــارس/آذار 2020 يف ظــل خالفــات سياســية متحــورت حــول 

مترير امليزانية، ما قاد إىل حل "الكنيست" وإعالن انتخابات رابعة.

أقامر اصطناعية أمريكية 
تكشف قاعدة أمنية إرسائيلية 

رسيَّة قرب القدس املحتلة
النارصة/ فلسطن:

كشفت رشكة أمريكية عرب صور التقطتها بأقارها االصطناعية منشأة 
أمنيــة إرسائيليــة رسيــة جنــوب غــرب القــدس املحتلــة، وذلــك مبــوازاة 
دميونــا  مفاعــل  يف  وتطويــر  توســيع  ألعــال  التقطتهــا  التــي  الصــور 

النووي، ونرشتها وكالة "أسوشيتد برس" الخميس املايض.
والصــور التــي التقطتهــا رشكــة التصويــر باألقــار االصطناعيــة األمريكيــة 
"بالنيــت البــس" كانــت بجودة عالية، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" 

العربية أمس.
رت تقع غرب مدينة "بيت  وأشارت الصحيفة إىل أن املنطقة التي ُصوِّ
شيمش"، وتظهر يف الخرائط اإلرسائيلية أنها منطقة مفتوحة، ومنطقة 

مغلقة يف خرائط الطريان املدين.
إال أن الصحيفة أكدت أنه يوجد يف هذه املنطقة قاعدة لسالح الجو 
اإلرسائيي باسم "جناح 2"، يف حن أفاد موقع "غلوبال سيكيوريتي" 
اإللكــروين بوجــود 3 أرساب طائــرات لصواريــخ أرض– أرض مــن طــراز 

"ياريحو" القادرة عى حمل رأس حريب نووي يف تلك القاعدة.
التقــاط  اســتدعى  الــذي  مــن  واضحــا  ليــس  فإنــه  الصحيفــة،  وحســب 
هذه الصور، وما إذا كان الهدف من ذلك دفُع نرٍش آخَر بشــأن أنشــطة 

عسكرية منسوبة لـ)إرسائيل(.
ولفتت إىل الكشف عن أنشطة نووية وباليستية إرسائيلية يف وسائل 
إعالم أجنبية عدة مرات يف املايض، عى خلفية توترات بن إدارات 
أمريكيــة واالحتــالل، تتعلــق بــاإلرشاف عى األســلحة والنووي، مضيفة 
أن صــور مفاعــل دميونــا ُنــرشت يف الوقــت الــذي يســعى فيــه الرئيــس 
األمريــيك جــو بايــدن اســتئناف االتفاق النووي مع إيــران، رغم معارضة 

رئيس حكومة االحتالل بنيامن نتنياهو.
وكانــت "أسوشــيتد بــرس" أفــادت يف تقريرهــا الخميــس املــايض، أن 
أعــال توســيع ُتجــرى عــى بعــد مئــات األمتــار جنــوب وغــرب مفاعــل 
دميونــا، الــذي يحمــل القبــة ونقطــة إعــادة املعالجــة يف مركــز شــمعون 

بريس لألبحاث النووية يف صحراء النقب املحتل.

الرفاعي يطالب بتشكيل فريق قومي 
ودويل لحامية الرتاث املقديس

القاهرة/ فلسطن: 
طالب عميد مؤسسة إحياء الراث والبحوث اإلسالمية -بيت املقدس "ميثاق" 
للــراث  والدوليــة  العربيــة  الحايــة  بتوفــري  الرفاعــي  قراجــة  خليــل  املستشــار 
الرســمية  الجهــات  كل  مــن  إطــار مؤسســايت  وتشــكيل  أشــكاله  بــكل  املقــديس 
واألهليــة والنقابــات واملؤسســات العلميــة والتاريخيــة العربيــة والدوليــة لحايــة 

الراث املقديس خاصة والفلسطيني عامة.
كــا دعــا إلصــدار بطاقــة التعريــف باملســجد األقــى املبارك ونرشهــا يف العامل 
العريب، التي تشــمل قيمته اإلســالمية واإلنســانية، واعتاد يوم الراث يف العام 
املقبــل عاًمــا للــراث الوثائقــي العــريب. جــاء ذلــك يف احتفاليــة جامعــة الــدول 

العربية السنوية مبناسبة يوم الراث العريب، أمس، عرب تقنية "زووم".
وضــم وفــد فلســطن املديــر العــام إلدارة الــراث يف وزارة الثقافــة صالــح نــزال، 
ومديــر دائــرة الوثائــق العربيــة يف "ميثــاق" محمــد جفــال وســانا إبراهيــم ووســيم 

العطاونة، وضحى جراد من سفارة فلسطن يف القاهرة.
وقــدم الرفاعــي رشًحــا وافًيــا عــن هجمــة االحتــالل عــى الــراث املقــديس، وبــّن 
أنواًعــا مــن املعانــاة املقدســية الفلســطينية واألعــال غــري املرشوعــة التــي تقــوم 
بهــا قــوات االحتــالل لطمــس الهويــة العربيــة الفلســطينية وتزييــف الروايــة، ومنــع 
ترميــم املســاجد واملنــازل ألجــل إزالــة اآلثــار الفلســطينية. وشــاركت فلســطن 
مبعــرض افــرايض قدمتــه ميثــاق، وفيلــم عــن تــراث القــدس والصناعــات الحرفيــة 
مــن إعــداد وزارة الثقافــة، يف حــن قــدم نــزال مداخلــًة حــول الرسقــة اإلرسائيليــة 
للــراث غــري املــادي خاصــة الــزي والطعام الشــعبي الفلســطيني، وطالب بحاية 

عربية له وفتح األسواق العربية للصناعات الثقافية الفلسطينية.

املالية بغزة تبدأ اليوم
 رصف رواتب املتقاعدين

غزة/ فلسطن:
اليــوم، رصف رواتــب  تبــدأ وزارة املاليــة يف قطــاع غــزة،  مــن املقــرر أن 

املوظفن املتقاعدين عن شهر فرباير/ شباط.
وأوضحــت الــوزارة، يف بيــان مقتضــب، أنَّ الــرصف ســيكون يف األول مــن 

مارس/ آذار عرب فروع بنك الربيد كافة وبنيك الوطني واإلنتاج.

نابلس/ فلسطن:
شــيع املئــات يف نابلــس أمس، جثــان الداعية 
نبيــل البشــتاوي، أحــد مؤســي حركــة حــاس 

الذي تويف متأثًرا بإصابته بفريوس كورونا.
وأدى املشــيعون صــالة الجنــازة عــى الجثــان 
يف مســجد الحــاج منــر النابلــي قبــل مواراتــه 
تحــت الــرى باملقــربة الرشقيــة، مبشــاركة عــدد 
مــن  حــاس  حركــة  ونــواب  قيــادات  مــن  كبــري 
مختلف محافظات الضفة. وألقيت يف مراســم 
عــددت  التــي  الكلــات  مــن  العديــد  التشــييع 

مناقب الداعية البشتاوي.
إن  عــي:  الحــاج  أحمــد  الشــيخ  النائــب  وقــال 
أثــًرا كبــرًيا يف أجيــال متعاقبــة  تــرك  البشــتاوي 
مــن أبنــاء الحركــة اإلســالمية ومــن الشــخصيات 
السياســية واألكادمييــة والعلميــة، وأن أثــره عــمَّ 

الضفة وغزة والداخل املحتل.
من جانبه، قال نارص الدين الشاعر وزير الربية 
يعمــل  كان  البشــتاوي  إن  األســبق:  والتعليــم 
بصمــت بعيــًدا عــن األضــواء، يف الوقــت الــذي 

كان غريه ال يتقن إال الكالم.
مؤســي  أحــد  عاًمــا(   85( البشــتاوي  ونبيــل 
حركــة حــاس أيًضــا، ومــن الذيــن أبعدتهــم دولة 

عــام  لبنــان  جنــويب  الزهــور  مــرج  إىل  االحتــالل 
.1992

وكتــب فــاروق، نجــل البشــتاوي، عــى صفحتــه 
ومــريب  والدنــا وقدوتنــا  "ننعــى  عــرب فيســبوك: 
 85 ناهــز  عمــر  عــن  الرجــال،  وصانــع  األجيــال، 
عاًمــا قضاهــا يف طاعــة اللــه، مــن الرعيــل األول 
فلســطن،  يف  املســلمن  اإلخــوان  لجاعــة 

وأحد مبعدي مرج الزهور".
بدورها، نعت حركة حاس نبيل البشتاوي.

نبيــل  الداعيــة  ننعــى  إذ  "إننــا  البيــان:  وذكــر 

البشــتاوي، نســتذكر تاريًخــا عطــًرا مــن الدعــوة 
الرعيــل  مــن  فهــو  اللــه،  ســبيل  يف  والجهــاد 
األول لإلخــوان املســلمن يف فلســطن، ومــن 
الزهــور،  ملــرج  واملبعديــن  الحركــة،  مؤســي 
وصاحــب فضــل يف تربيــة األجيــال عى الدعوة 

إىل الله".
ونعــى عضــو املكتــب الســيايس لحركــة حــاس 
بأنــه  مؤكــًدا  البشــتاوي،  الفقيــد  بــدران  حســام 
كان مــن جيــل التأســيس األول لجاعــة اإلخــوان 
املســلمن ولحركــة حــاس يف الضفــة الغربيــة 
ومدينــة نابلــس، وتتلمــذ عــى يديــه اآلالف مــن 

أبناء الحركة اإلسالمية.
ووصف بدران الراحل البشتاوي بالعابد الزاهد 
عــرب  تالميــذه  أحبــه  الــذي  واملبــدع  املــدرس 
الكثــري  قــدم  الــذي  عملــه،  مــن  ســنوات طويلــة 
مــن التضحيــات يف ســبيل اللــه، والوطــن، وكان 
بحــق  بــدران  وقــال  الزهــور.  مــرج  مبعــدي  أحــد 
البشــتاوي: "رحــم اللــه صاحــب الخلــق والســمة 
فيــوم  وفقًهــا،  علــًا  املــيء  الهــادئ  األصيــل، 

نابلس حزين وفلسطن كلها حزينة برحيله".
وتقدم بدران بالتعزية من ذوي الفقيد ومحبيه، 
مؤكًدا أن ذكراه ستبقى حية عى مدار األيام.
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تمديد إعالن عطاء تنفيذ أعمال مدنية لتجهيز وحدة العناية الفائقة
في المستشفى األهلي العربي – غزة

تمويل/ الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
وبإشراف مؤسسة التعاون، عطاء  رقم: )2021-2(

يعلــن )املستشــفى األهــي العــريب( وبــإرشاف مؤسســة التعــاون وبتمويــل مــن )الصنــدوق العــريب لإلمنــاء االقتصــادي 
واالجتامعي من خالل برنامج دعم الشــعب الفلســطيني )املرحلة الثامنة عرش( ضمن مرشوع )تأهيل وتطوير وتجهيز 
وحدة العناية الفائقة يف املستشــفى األهي العريب – غزة(، عن طرح عطاء )عطاء تنفيذ أعامل مدنية لتجهيز وحدة 
العناية الفائقة يف املستشفى األهي العريب – غزة عطاء رقم: )2-2021( حيث ميكن للراغبني باالشرتاك يف هذا 
العطــاء الحصــول عــى وثائــق العطــاء ابتــداء مــن يــوم اإلثنــني املوافــق 2021/03/01 مقـــــابل رســم مــايل ال يـــــرد مقداره 
"50" دوالر وذلك من مقر املستشفى األهي العريب- غزة – شارع  املستشفى األهي العريب قرب ميدان فلسطني.

إن هــذه املناقصــة مفتوحــة لــرشكات املقــاوالت املنتســبة يف اتحــاد املقاولــني واملصنفة لدي لجنــة التصنيف الوطنية 
تخصــص درجــة ثانيــة عــى األقــل مبــاين(، علــاًم بــأن آخر موعد لبيع الكراســات هو يوم اإلثنــني املوافق 2021/03/08 
خالل أوقات العمل الرســمية من الســاعة 9 صباحًا وحتى الســاعة  1:00 بعد الظهر عى أن يكون آخر موعد لتســليم 
كراســات العطاء هو يوم  اإلثنني املوافق 2021/03/15 يف متام الســاعة 12:00 ظهرًا يف مقر املستشــفى األهي 
العــريب ولــن يقبــل أي عطــاء بعــد هــذا املوعــد، وســيتم فتــح العطاءات يف نفــس اليوم اإلثنني املوافــق 2021/03/15 

يف متام الساعة 12:30 ظهرًا يف جلسة علنية ملن يرغب بالحضور من الرشكات التي تقدمت للعطاء فقط.
يجــب أن تكــون العطــاءات كافــة مصحوبــة بتأمــني أويل مقــداره )%5( مــن إجــاميل األســعار املقدمة، وذلك عى شــكل 
كفالة بنكية صادرة عن أحد البنوك املعتمدة لدى ســلطة النقد الفلســطينية وال تقبل الشــيكات البنكية أو الشــخصية 

عى أن يكون عرض األسعار والكفالة سارية املفعول لفرتة 120 يومًا من تاريخ موعد فتح العطاء.
رشوط خاصة:

- سيتم عقد االجتامع التمهيدي يوم األربعاء املوافق 2021/03/10 الساعة الحادية عرشة صباحًا.
- األسعار بالدوالر األمرييك وتكون معفاة من رضيبة القيمة املضافة.

- األسعار شاملة لكافة املصاريف املنظورة وغري املنظورة.  
- املستشــفى غــري ملزمــة بأقــل األســعار بــدون إبــداء األســباب، كــام يحــق لهــا قبــول أو رفــض أي عطــاء أو إلغــاؤه أو إلغــاء 

العطاء كاماًل أو تجزئته دون تحمل أي مسئولية أو ابداء األسباب.
- أن يحــر املقــاول صــورة عــن شــهادة لجنــة التصنيــف الوطنيــة املوحــدة ســارية املفعول وصورة عن شــهادة التســجيل 

لدى اتحاد املقاولني سارية املفعول.
- تكلفة اإلعالن يف الصحيفة املحلية ملدة يومني عى من يرسو عليه العطاء. 

- ملزيد من االستفسار ميكن مراجعة املستشفى األهي العريب غزة – شارع املستشفى األهي العريب قرب ميدان 
فلسطني هاتف:   - 401 402- 2818400 – 08 .

تاريخ انتهاء البيعتاريخ الطرحمثن العطاءاسم املرشوعرقم املناقصة

2021-GZ/03

أعمال بئر  
مياه القبة

 200.00

)ILS(
صباح يوم اإلثنني 

2021/03/01

الساعة 12:00 ظهرًا  االحد 
2021/03/07

الخميس 2021/03/11  12:00 ظهرااملوعد النهايئ للتسليم:
1500دوالر امرييك )كفالة بنكية من إحدى البنوك املعتمدة لدى سلطة النقد الفلسطينية(كفالة دخول العطاء:

تعلن الجمعية عن طرح عطاء خاص بإعادة تأهيل برئ مياه القبة فعى الراغبني بالتقدم مراعاة الرشوط التالية:
1. ميكن فقط للمقاولني والرشكات املختصة باملجال املشاركه بالعطاء برشط أن يتوفر لديها سجل تجاري وأن تكون 

مؤهلة، ولديها خربة جيدة بهذا النوع من األعامل، وأن تتوفر لديها القدرة عى تنفيذ االعامل، وأن تتوفر لديها القدرة 
الفنية وســالمة الوضع املايل، ومســجلة لدى جهات االختصاص ومســجلة رســميًا لدى دوائر الريبة ويجب ان تكون 

ضمن النطاق الجغرايف الخاص باملستفيدين.
2. تسليم العطاءات يف مقر الجمعية، ولن ينظر يف العروض املقدمة بعد املوعد النهايئ للتسليم املوضح أعاله.

3. سيتم فتح املظاريف متام الساعة  12:00من ظهر يوم الخميس 11/03/2021 وبدون حضور الرشكات بسبب الظروف الصحية.

4. رسوم االعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء وملدة يومني متتاليني.

5. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة جمعية الزكاة االســالمية – لجنة زكاة غزة – دائرة املشــرتيات خالل ســاعات 

الدوام الرسمي أو االتصال عى هاتف )2820300(
العنوان: )جمعية الزكاة االسالمية – لجنة زكاة غزة – ش احمد عبد العزيز برج دايانا الطابق االول(

أوقات استقبال الرشكات: يوميا عدا الجمعة من الساعة   8:30 صباحًا حتى الساعة 01:30   مساًء.

إعالن عطاء

إعالن صادر عن 
جمعية اآلفاق للتنمية والتطوير

 يعلن مجلس إدارة جمعية االفاق للتنمية والتطوير عن عقد االجتامع العادي 
للجمعية العمومية للعام 2021 وذلك يوم الثالثاء املوافق 2021/3/16م 
الســاعة 12 يف مقــر الجمعيــة الكائــن يف الزيتــون شــارع الربهــام األول  وذلك 

النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكامل التايل :
1. فتح باب االنتساب وتسديد االشرتاكات للجمعية العمومية لعام 2021 

وذلك من تاريخ  2021/3/1م إىل تاريخ 2021/3/7م. 
2. فتح باب الرتشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك من تاريخ 2021/3/8م 

إىل تاريخ 2021/3/10م.
اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  واالعــرتاض  والطعــون  االنســحاب  بــاب  فتــح    .3

تاريــخ  إىل  2021/3/11م  تاريــخ  مــن  وذلــك  العموميــة  والجمعيــة 
2021/3/15م.

تاريــخ   إىل  2021/3/1م  تاريــخ  مــن  مهامهــا  االنتخابيــة  اللجنــة  تبــارش   .4

2021/3/16م يف مقر الجمعية املذكور أعاله من الساعة 9 حتى الساعة 1 .

5. التواصل عى رقم: 0599471489

مجلس إدارة الجمعية

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
دائرة التنفيذ رشق خانيونس الرشعية االبتدائية

عــن محكمــة شــرق  تنفيــذ حكــم صــادر  إخطــار 
خانيونس في القضية التنفيذية 2021/20

إىل املنفذ ضده/ محمد سليامن محمد أبو سعادة هوية رقم 801237603
سكان / بني سهيال سابقًا ومجهور محل اإلقامة حاليا.

يف  خانيونــس  رشق  محكمــة  عــن  الصــادرة  األحــكام  مبوجــب  أبلغــك 
القضايــا املذكــورة أعــاله وذلــك لتنفيــذ األحــكام الصــادرة باإلضافــة للرســوم 
واملرصوفــات القانونيــة لصالــح طالبــة التنفيــذ: هنــد شــعبان حمــدان الربيــم 
هويــة رقــم 400021366 لذلــك عليــك الحضــور خــالل أســبوعني ملراجعــة 
دائرة التنفيذ مبحكمة رشق خانيونس الرشعية اذا مل تحر أو ترسل وكيال 
عنك أو تقدم معذرة مرشوعة ســتبارش بحقك اإلجراءات القانونية حســب 

القانون، وحرر يف 2021/2/28 
مأمور تنفيذ محكمة رشق خانيونس / إميان سامل أبو شغيبة

غزة/ نور الدين صالح:
األرايض  -ومنهــا  العــامل  دول  غالبيــة  دخلــت 
تفــي  مــن  جديــدة  موجــة  مؤخــًرا-  الفلســطينية 
بعدمــا   ،)19 )كوفيــد  املســتجد  كورونــا  فــريوس 
انبثقت عنه طفرات ُمتعددة بأســامء جديدة، منها 

طفرات بريطانية وبرازيلية وجنوب إفريقية.
ل هــذه الطفــرات مبختلــف مســمياتها مصدر  وُتشــكِّ
قلق للمواطنني الفلســطينيني، خاصة بعد وصولها 
وتســجيل  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  مــدن  إىل 
عــرشات اإلصابــات بهــا يف ظــل ضبابيــة املعلومات 

الواردة عن طبيعتها والفئات التي ُتصيبها.
الطفــرات  طبيعــة  بشــأن  عــّدة  تســاؤالت  وتــدور 
املنتــرشة يف مــدن الضفــة، والخطــوات التــي يجــب 
غــزة  يف  الحكوميــة  والجهــات  الصحــة  وزارة  عــى 

تحديًدا اتخاذها قبل وصولها إىل القطاع.
د.عبــد  واألوبئــة  امليكروبــات  علــم  أســتاذ  ويقــول 
الــرؤوف املناعمــة: إن "الطفــرات لــدى الفريوســات 
أمــر شــائع ومعتــاد، وال تعنــي بالــرورة أنهــا ســتزيد 
الســاللة  تكــون  أن  املحتمــل  مــن  لكــن  رشاســتها 

ا". الجديدة مقاومة للقاحات املتاحة حاليًّ

تســاعد  قــد  الطفــرات  هــذه  أن  املناعمــة  ويعتقــد 
الفــريوس عــى الهــرب مــن األجســام املضــادة التــي 
ينتجهــا الجســم نتيجــًة إلصابــة ســابقة به أو اســتجابًة 

للقاح.
العــدوى  بــأن  تثبــت  معلومــات  أي  وجــود  ونفــى 
أكــر  الفريوســية  الســالالت  هــذه  تســببها  التــي 
بــأن  خطــًرا، مســتدرًكا "ومــع ذلــك توجــد مــؤرشات 
خطــر دخــول املستشــفى والوفيــات مرتفــع وقابليــة 

وتشجيع الجميع عى التطعيم، مع األخذ باالعتبار 
أنه وسيلة مهمة وليس بدياًل عن إجراءات الوقاية.

دخوله إىل غزة
وعند ســؤاله عن إمكانية دخول هذه الســالالت إىل 
قطــاع غــزة، أجــاب املناعــة: "نعــم، ومُيكــن أن تنشــأ 
ســالالت خاصــة يف قطــاع غــزة، فهــذا أمــر محتمــل 

ا". نظريًّ
التثقيــف  دائــرة  مديــر  نائــب  إليــه  ذهــب  مــا  وهــذا 
بــوزارة الصحــة يف غــزة د. بــدر الصفــدي، الــذي مل 
يســتبعد دخــول الطفــرات الجديــدة إىل قطــاع غــزة، 
املواطنــني  ــل  وتنقُّ املعابــر  فتــح  اســتمرار  ظــل  يف 
يف  العــالج  يتلقــون  الذيــن  املــرىض  ســّيام  ال 

مستشفيات الضفة.
وقــال الصفــدي يف حديــث لصحيفــة "فلســطني": 
ر معلومات كافية حول الطفرات  "يف ظل عدم توفُّ
الوقائيــة  باإلجــراءات  التعامــل  يبقــى  الجديــدة، 
املتبعة مستمًرا"، متوقًعا أن يكون لبعضها مخاطر 

أكر شدة من فريوس كورونا املستجد.
وشــدد عــى رضورة اســتمرار املواطنــني يف التــزام 
إجراءات السالمة والوقاية، "فمرحلة الخطر مل تُزل 

بغــزة  اإلســالمية  الجامعــة  يف  املحــارض  وأوضــح 
أن التحــور يحتــوي عــى ثــالث طفــرات تغــريِّ شــكل 
فــريوس  ســطح  عــى   )Spike( املســمى  الربوتــني 
كورونــا، وهــذا الربوتــني موجــود يف الجــزء الخارجي 

من الفريوس ويساعده عى دخول الخاليا.
"فلســطني"  املناعمــة يف حديــث لصحيفــة  وذكــر 
ات تزيــد صعوبــة محاربــة الفــريوس،  أن هــذه التغــريُّ

وتعيق تعرُّف الجهاز املناعي عليه.
وأفاد بأن بعض الدراسات أظهرت أن هذه الطفرات 
لهــا نســبة انتشــار أعــى ونقــل العــدوى بنســبة )-50

70(%، وأن نســبة اإلصابــة كانــت أكــرب بني الشــباب 

20 عاًمــا، "ويعــد ذلــك  الذيــن تقــل أعامرهــم عــن 
ا يف وبائيــة املــرض الــذي كان أكر شــيوًعا بني  تغــريًُّ

كبار السن".
وذكر أن الدراســات التي أُجريت مل تكشــف ســبب 
ارتفــاع معــدالت انتقــال العــدوى، مرجًحــا أن يصبــح 
بيئيــة، مثــل:  لعــدة عوامــل  أكــر شــيوًعا  الفــريوس 
انخفــاض درجــة الحــرارة، أو ارتفــاع نســب الرطوبــة، 
مــن  لالنتقــال  قابليــة  أكــر  أصبــح  الفــريوس  ألن  أو 

النسخة األصلية.

ارتفاًعــا  األمــر  نهايــة  يف  تعنــي  العاليــة  االنتقــال 
بأعداد املصابني ومن ثم زيادة بأعداد الوفيات".

التفكــري  الصعــب  مــن  أنــه  إىل  املناعمــة  ولفــت 
يف إمكانيــة القضــاء عــى النســخ املتحــورة أو منــع 
انتشارها متاًما؛ بسبب تعددها وانتشارها الواسع 
الســفر  تقييــد  عــدم  ظــل  يف  ســّيام  ال  والرسيــع، 
الســالالت  فحــص  عــى  وعــدم قدرتهــا  الــدول  بــني 

الجديدة والناشئة.
وأكد رضورة الرتكيز عى تأخري نرش هذه السالالت 
قدر اإلمكان، باتباع سلسلة من اإلجراءات، كاختبار 
القادمــني مــن املناطــق املوبــوءة، مــع إمكانية فرض 

الحجر الصحي والعزل والتعقب للمخالطني.
الصحيــة  اإلجــراءات  التــزام  رضورة  عــى  وشــدد 
الشــخصية والتباعــد االجتامعــي للمواطن، من أجل 
منــع انتشــار املــرض بســالالته املختلفــة، ولضــامن 
عــدم إغــراق النظــام الصحي بعدد كبري من الحاالت 

الحرجة مبا يفيض إىل انهياره.
ومحاولــة  املواطنــني  صمــود  دعــم  إىل  دعــا  كــام 
التقليــل مــن الخســائر املاديــة للقطاعــات املتررة 
اللقــاح  توفــري  أهميــة  مؤكــًدا  هشاشــة،  واألكــر 

بامُلطلق، والوباء منترش يف القطاع"، نافًيا تسجيل 
أي إصابات بالطفرة الجديدة يف غزة حتى اآلن.

وأكــد أهميــة تعزيز الجهاز املناعي لدى املواطنني 
من عرْب تناول األغذية املناسبة، الفًتا إىل أن اللقاح 
الخــاص بكورونــا يعمــل عى تحفيــز الجهاز املناعي 
ــا عــى صحــة املواطنــني الذيــن  مــا ينعكــس إيجابيًّ

تلقوه.
ال  الصحــة  "وزارة  الصفــدي:  قــال  املقابــل  ويف 
متلــك عصــا ســحرية ملواجهــة الفــريوس والطفــرات 
املنبثقــة عنــه، وهــو مــا يزيد الخطــر، خاصة يف ظل 
التوقعات بوصول طفرات جديدة يف قادم األيام".

ووصــف الحالــة الوبائيــة يف غــزة بأنهــا "إيجابيــة نوًعا 
مــا  الخطــر  "لكــن مرحلــة  الســابق،  مــن  وأفضــل  مــا" 
ًها  زالت مستمرة يف ظل عدم زوال الفريوس"، منبِّ
إىل أن املصابــني بفــريوس كورونــا اكتســبوا مناعــة 

منه.
املواطنــني  لــدى  الوعــي  حالــة  أن  الصفــدي  وبــنيَّ 
ارتفعــت مقارنــة بالفــرتات الســابقة، إذ أصبح هناك 
الجســدي  والتباعــد  الكاممــات  ارتــداء  يف  التــزام 

وغريها من اإلجراءات.

غزة/ أدهم الرشيف:
تغطــي الضــامدات واللفافــات البيضاء مســاحة 
واسعة من جسد الطفلة تاال أبو السعود، وهي 
ُكِتــب  وقــد  منزلهــا  داخــل  عــى رسيــر  ممــددة 
رصاصتــان  اخرتقــت  أن  بعــد  جديــد  عمــر  لهــا 
؛ يعتقــد أن مصدرهــا الوحيــد  جســدها الغــضَّ

زوارق جيش االحتالل اإلرسائيي.
تبــدو الطفلــة غري قــادرة عى الحديث مع أحد 
وبالــكاد تخــرج منهــا الكلــامت مــن شــدة اآلالم 
يف صدرها وساعديها االثنني بعد أن أصابهام 

الرصاص املتفجر وألحق بهام أرضاًرا كبرية.
والدهــا  برفقــة  قصــرية  رحلــة  يف  تــاال  وكانــت 
شــاطئ  عــى  املتنزهــات  أحــد  إىل  وأطفالــه 
غــزة،  قطــاع  جنــوب  أقــى  يف  رفــح،  مدينــة 
اعتادت وأشقاؤها ووالدهم الذهاب إليه كلام 
شعروا أنهم بحاجة إىل الرتفيه واللهو واملرح.

زوارقــه  تنتــرش  الــذي  االحتــالل  جيــش  لكــن 
قطــاع  ســاحل  قبالــة  البحــر  عــرض  يف  الحربيــة 
غــزة، البالــغ طولــه امتــداًدا مــن الشــامل وحتــى 
الجنــوب 40 كيلومــرًتا، نغصــت عليها وأرستها 
رحلتهام وأعادتها إىل بيتها طريحة الفراش، إذ 
أطلقــت نريانهــا باتجاههــم، أول من أمس، عند 
الســاعة الخامســة تحديًدا، كام يقول عامد أبو 

السعود والد الطفلة الجريحة.

صاحبتــي  بجانــب  )جالســة(  قاعــدة  "كنــت 
تــاال  قالــت  وأصابتنــي طلقتــنْي )رصاصتــنْي("، 
وهي ترتجف كام ظهرت يف فيديو قصري نرش 
عــى مواقــع التواصــل االجتامعي بعــد إصابتها 

بوقت قصرية.
ومل تفعــل الطفلــة شــيًئا عندمــا أصيبــت ســوى 
أنهــا أرادت اللعــب بـ"ســكيت )عبــارة عــن بــوت 
أن  قبــل  مطاطيــة("،  عجــالت  بأربــع  محمــول 

ينهال عليهم الرصاص.
وتــاال البالــغ عمرهــا )8 أعــوام( لهــا 3 شــقيقات 

وشقيق واحد.
الســبب  عــن  الســعود،  أبــو  والدهــا  ويتســاءل 
الــذي ارتكبتــه ابنتــه والطفــالت الاليت كن معها 

حتى يطلق عليهم الرصاص بهذا الشكل.
الجريحــة  الطفلــة  والــد  اتهــام  يضاعــف  ومــا 
لجيــش االحتــالل، وفــق قولــه لـ"فلســطني"، أن 
الجهــة  إال  الجهــات،  مــن جميــع  املتنــزه مغلــق 
املقابلــة للبحــر املســتباح مــن زوارق االحتالل، 
ويســمع باســتمرار أصــوات إطــالق النــريان تجاه 

قوارب الصيادين وشاطئ بحر غزة.
يف  جالســني  كنــا  بينــام  الســعود:  أبــو  وقــال 
وبعدهــا  الرصــاص،  صفــري  ســمعت  املتنــزه 
ســمعت رصاًخــا عالًيا من تــاال، ووجدتها ملقاة 

عى األرض بعد أن أصابتها الرصاصات.

تــاال،  ســاعدي  املتفجــر  الرصــاص  وأصــاب 
وتســبب بتهتــك طولــه 7 ســنتميرتات يف عظــم 
إىل  بحاجــة  زالــت  مــا  وهــي  األميــن،  الســاعد 
عمليات جراحية، إضافة إىل جروح يف منطقة 

الصدر وقد طالته شظايا الرصاص املتفجر.
وتعمــل  مــدرس  وهــو  الطفلــة  والــد  ــل  ويحمِّ
االحتــالل  قــوات  مدرســة؛  أيًضــا  زوجتــه 
املســؤولية الكاملــة عــن حيــاة ابنتــه، يف الصف 
يف  بتفوقهــا  لهــا  ومشــهود  االبتــدايئ،  الثــاين 
دراســتها، كــام حمــل االحتــالل املســؤولية عــن 
الصحيــة  حالتهــا  عــى  تطــرأ  قــد  تداعيــات  أي 

مستقباًل.
تصــاب  التــي  الوحيــدة  الطفلــة  ليســت  وتــاال 
األطفــال  آالف  إن  إذ  االحتــالل،  جيــش  بنــريان 
آالم  تجــرع  يف  ســبقوها  الفلســطينيني 
اإلصابــات املختلفــة بأنواع متعــددة من النريان 
وتتعــدد  املحتلــة،  األرايض  يف  والرصــاص، 
العســكرية  العمليــات  خــالل  املشــاهد  هــذه 
شــهدها  كالتــي  االحتــالل،  لجيــش  املوســعة 

قطاع غزة يف 2009، 2012، 2014.
ودفع ذلك جهات فلســطينية رســمية وحقوقية 
الدوليــة  الجنايــات  ملحكمــة  التوجــه  إىل 
للتحقيــق يف جرائــم االحتــالل بحــق املدنيــني، 

وسط آمال ببدء التحقيق عام قريب.

غزة/ يحيى اليعقويب:
وتشــغيل  غــوث  وكالــة  تجــد  مل 
"أونــروا"  الفلســطينيني  الالجئــني 
الالجئــني  أشــد  أمامهــا ســوى جيــوب 
"الكابونــة  مــن  فقــًرا ممــن يســتفيدون 
مــن  جديــد  عــدد  إلضافــة  الصفــراء" 
املســاعدات،  برنامــج  إىل  الفقــراء 
"الكابونــة  نظــام  تطبيــق  قرارهــا  بعــد 
وإلغــاء  الالجئــني  لجميــع  ــدة"  املوحَّ
املســاعدات  وحجــب  التصنيفــات 
الغذائيــة عــن آالف األرس الالجئــة مــن 

ذوي الدخل املحدود.
شــعبًيا  رفًضــا  "أونــروا"  قــرار  والقــى 
يف  الالجئــني  صفــوف  يف  واســًعا 
للوكالــة  اتهامــات  وســط  امُلخّيــامت، 
وتحذيــرات  الخدمــات"،  بـ"تقليــص 
مــن خطــوات تصعيد تصل إىل إغالق 

مقرات التوزيع.
توزيــع  -مؤخــًرا-  "أونــروا"  وقــررت 
بالتســاوي عــى  مســاعدات غذائيــة، 
أن  بعــد  امُلســتفيدة،  األرس  جميــع 
فقــًرا  األكــر  للعائــالت  م  تقــدِّ كانــت 
الغذائيــة،  املــواد  مــن  أكــرب  كميــات 

وهــو مــا قــد يحــرم مــا يزيــد عــى 770 
يف  هــم  حقَّ فلســطيني  الجــئ  ألــف 

الحصول عى الحصة الغذائية.
ويــأيت قــرار الوكالــة يف وقــت تتفاقــم 
يف  لالجئــني  اإلنســانية  الحالــة  فيــه 
غزة، حيث يعاين ما نسبته %68 من 
ســكان القطاع انعداَم األمن الغذايئ، 
زيــادة  إىل  الحاجــة  أمــسِّ  يف  وهــم 
املســاعدات وليــس خفضهــا، وفق ما 

تقول مؤسسات حقوقية.
تصعيد احتجاجي

يقول رئيس اللجان الشــعبية لالجئني 
إن  عــوكل:  معــني  غــزة،  قطــاع  يف 
اللجــان  توقعــات  خالفــت  "أونــروا" 
تســاوي  أن  مــن  فبــداًل  الشــعبية، 
فإنهــا  الصفــراء"،  بـ"الكابونــة  الجميــع 
ذهبــت وأخــذت مــن الفقــراء لتعطــي 

الفقراء، وهذا ما يستهجنه.
وأوضح عوكل لصحيفة "فلسطني" أن 
مها  ت الغذائيــة التــي تقدِّ قيمــة الســالَّ
ر بـ 95 مليون  "أونــروا" لقطــاع غــزة تقدَّ
الكابونتــني  إلغــاء  ومــع  لكنهــا  دوالر، 
الكابونــة  واعتــامد  والبيضــاء  الصفــراء 
ضــت  خفَّ فإنهــا  للجميــع،  املوحــدة 
تكلفــة الســلة إىل 80 مليوًنــا، أي أنهــا 
ــرت 15 مليــون دوالر عــى حســاب  وفَّ

فقراء الالجئني.
ر مــن تصعيد االحتياجات خالل  وحــذَّ
الفرتة القادمة، بسبب عدم استجابة 
ماتيــاس  "أونــروا"  عمليــات  مديــر 
شاميل ومفوض عام الوكالة ملطالب 
بعــد  والالجئــني  الشــعبية  اللجــان 
ذها.  سلسلة وعود أطلقاها ومل ينفِّ

وأفــاد عــوكل بــأن هناك لجنة مشــرتكة 

للجــان الشــعبية ســتعِلن عــن سلســلة 
صحفــي  مؤمتــر  خــالل  فعاليــات 
الوكالــة  مقــر  أمــام  الثالثــاء،  غــًدا 
اإلقليمــي مبدينــة غــزة، ومــن أبرز تلك 
التوزيــع،  مراكــز  إغــالق  الفعاليــات: 
مشــرًيا  الوكالــة،  مقــرات  وإغــالق 
عــن  رضــا  وعــدم  غضــب  وجــود  إىل 

تقليصات الوكالة.
الجبهــة  يف  القيــادي  قــال  حــني،  يف 
لجنــة  إن  صفيــة:  أبــو  بكــر  الشــعبية 
فــرتة  منــذ  تتحــاور  لالجئــني  مشــرتكة 
مــع إدارة "أونــروا"، لكــن "ال حيــاة ملــن 
رفعــت  األمــر  لخطــر  ونظــًرا  تنــادي"، 
قضيــة "الكابونــة املوحــدة" إىل لجنــة 
التــي  واإلســالمية،  الوطنيــة  القــوى 
اجتمعــت بدورهــا مــع مديــر عمليــات 
"أونــروا" يف القطــاع ماتياس شــاميل، 

طرحت فيه العديد من املطالب.
ووضح أبو صفية لصحيفة "فلسطني" 
أن مــن تلــك املطالــب إعــادة مكونات 
"الكابونــة الصفراء" للفئة املســتفيدة 
منهــا، الفًتــا إىل أن اللجنــة تنتظــر رًدا 
اليــوم،  صبــاح  حتــى  "شــاميل"  مــن 
املشــرتكة  اللجنــة  ســتقرر  وبعدهــا 
حــال  يف  التصعيديــة  خطواتهــا 
باعتــامد  تعهــده  مــع  الرفــض، كذلــك 
املســاعدات،  لربنامــج  دفعــات  أربــع 
والــذي قــد تتأخــر الــدورة األوىل لهــذا 
العــام حتــى بدايــة مايــو/ أيــار، أي أن 

نصف العام قد مر.
التقليصــات  اســتمرار  أن  مــن  ر  وحــذَّ
التــي يقودهــا "شــاميل" عــى غــرار مــا 
يف  الالجئــني  مبخيــامت  يفعلــه  كان 
لبنــان، ســيؤدي إىل ثــورة الجئــني ضــد 

وضــد  التقليصــات  عــن  املســؤولني 
أن  يجــب  رســالة  وهــي  االحتــالل، 
يحملهــا شــاميل ومفــوض عــام الوكالة 

دون الضغط عى الالجئني.
التمييز بين الفقر

مستشــارها  لســان  عــى  الوكالــة 
اإلعالمــي عدنــان أبــو حســنة أرجعــت 
عــدم  إىل  املوحــدة"  "الكابونــة  قــرار 
الفقــر  بــني  التمييــز  عــى  قدرتهــا 
املدقــع واملطلــق، نتيجــة زيادة نســبة 
الفقــر املدقــع يف قطــاع غزة وتســاوي 

الناس يف هذه النسبة.
لصحيفــة  حســنة  أبــو  وأوضــح 
مــن  اآلالف  عــرشات  أن  "فلســطني": 
أرس الالجئــني تنتظــر انضاممها لنظام 
الثــاين  نوفمرب/ترشيــن  منــذ  الكابونــة 
2019م، يف ظل العجز املايل الذي 

"الوكالــة  أن  مبيًنــا  "أونــروا"،  تعانيــه 
لديهــا  موجــود  هــو  مــا  توزيــع  قــررت 
أن  "أونــروا"  وتعتقــد  الجميــع،  عــى 

ذلك سيكون أكر عداًل وشفافية".
الشــعبية  اللجــان  اتهــام  عــى  ورًدا 
للوكالــة بــأن القــرار جــاء عــى حســاب 
جيوب األشد فقًرا، أكد أبو حسنة أن 
هناك فئات ستفقد جزًءا من الكابونة 
آخريــن  أن  إال  "الصفــراء"،  بالــذات 
"أونــروا"  إىل  الفًتــا  سيســتفيدون، 
ملــن  لألســامء  فلــرتة  بعمليــة  ســتقوم 
يســتحق مــن عدمــه، وقد تزيــد املواد 

الغذائية أكر.
اإلعالمــي  "أونــروا"  مستشــار  وأشــار 
ــع  إىل أن عجــز الوكالــة األمميــة املتوقَّ
قــد يصــل هــذا العــام إىل 200 مليون 

دوالر.

القرار يفاقم معاناة نحو 770 ألف الجئ

ي  "الكابونة الموحــدة".. "أونروا" تغــطِّ
عجزها من جيوب الالجئيــن األشــــــد فقرًا

الطفلة تاال أبو السعود..  
ضحية لرصاص االحتالل المتفجر

"سالالت كورونا".. طفرات ُتباِغت الجهاز المناعي وتتطلب حذرًا من المواطنني
المناعمة: انتشار 

الطفرات ونقل العدوى 
أعىل بنسبة )70-50(%

الصفدي: دخولها 
ع"  إىل غزة "متوقَّ

ونحّذر من الرتاخي 
يف إجراءات السالمة
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

انتخــاب قامئــة  أمــام  نفســه  إن كان ســيجد  أمــا  برامــج واضحــة يف متايزهــا،  بــن 
تجمــع املتناقضــن وتطــرح برنامًجــا غامًئــا فــا الحاجــة لالنتخابــات مــن األســاس؟! 
إن خيــار القامئــة املشــركة يعنــي إضافــة املزيــد مــن عنــارص "الالمنطــق" إىل هذه 
االنتخابــات، وإن كان قطــاع مــن النــاس مــا يــزال يفكــر يف جدواهــا، فــإن طــرح هــذا 
ــا ملتعلقاتهــا، وإلمكانيــة اســتيعاب العمليــة  الخيــار أمامــه ســيكون تصعيًبــا إضافيًّ

برّمتها.
مثة من يرى دامًئا أن السياسة تحتمل كّل يشء، وأن انتهاج الرباغاتية يف إطارها 
مطلــق وغــر محــدود بقيــود، وكــذا أشــكال التحالفــات فيهــا، وإن كان هــذا ممكًنــا 
إىل حــّد مــا يف ظــل أنظمــة مســتقرة وبــالد غــر محتلة، فإنه يف الحالة الفلســطينية 
يبــدو منزلًقــا خطــًرا قــد يطيــح بجوهــر خطــاب الثوابــت ويفرغــه مــن مضمونــه، حتى 
تكافــئ  أنهــا غايــات ال  غــر  نبيلــة،  االنضــواء يف قامئــة واحــدة  كانــت غايــات  لــو 
التضحية بوضوح املسار ومتايز الربنامج وجدية الخطاب حول متعلقات القضية 

الفلسطينية كّلها.
إضافــة إىل عــدم واقعيــة طــرح القامئة املشــركة فإنها ســتوفر دعاية انتخابية قوية 
لتنظيات أخرى، مفادها الحاجة للخالص من التنظيمن الكبرين وتصعيد قوى 
أخــرى بديلــة عــى الســاحة، حتــى مــع كون هذه القوى بال ظهر شــعبي وال فاعلية 

املقــاوم موحــدا إىل حــد مقبــول مــع التيــارات القوميــة والتقدميــة األخــرى يف 
القيــادة املوحــدة لالنتفاضــة، ودفعهــا وزاد دور وأهميــة التيــار اإلســالمي بعــد 

عملية الجهاد اإلسالمي )بيت ليد البطولية(.
وكان لدخــول اإلســالم املقــاوم ســاحة املقاومــة ال املســاومة دور كبــر يف الحــد 
مــن متــدد املســاومة، وســاهم يف الركيــز عــى شــعار دحــر العــدو اإلرساميــي 
ومشــاريعه. وكانــت املقاومــة اإلســالمية يف لبنــان يف صــف املقاومــة الوطنيــة 
خــروج  بترسيــع  نشــاطاتها  وســاهمت  للبنــان،  الصهيــوين  االحتــالل  ضــد  األول 
القــوات األجنبيــة االســتعارية املتحالفــة مــع العــدو الصهيــوين، فكانــت عمليــة 
اســتهداف مبنين للقوات األمريكية والفرنســية يف بروت ُقتل فيها 299 جنديا 
أمريكيا وفرنســيا يف 23 أكتوبر 1983، أجربتهم عى خيار االنســحاب العســكري 
امُلــذل مــن بــروت، وتوالــت عمليــات املقاومــة اإلســالمية والتقدميــة مثل الحزب 
الســوري القومــي االجتاعــي وغــره يف دحــر العــدو الصهيــوين إىل رشيط عمالئه 
يف الجنــوب واســتمرت املقاومــة ال املســاومة بقيــادة حركــة املقاومــة اإلســالمية 
)حــزب اللــه( يف املقاومــة والجهــاد، وأخرجــت العــدو الصهيــوين بانســحاب ُمــذل 
مــن جنــوب لبنــان وفككــت مجموعــة عمالئــه دون قيــد أو رشط عــام 2000، وكان 
هــذا االنتصــار العظيــم للمقاومــة بدايــة لــرب ثقــة الجمهور الصهيوين مبؤسســته 
 2006 متــوز  حــرب  اإلســالمية  للمقاومــة  الثانيــة  املرحلــة  وكانــت  العســكرية، 
مرحلــة أخــرى، فــكان صمــود وجهــاد املقاومــة اإلســالمية )حــزب اللــه اإلســالمي( 
ودون الدخــول مــرة أخــرى يف تفاصيــل البعــض للمذهبيــة التي تنعــش آمال العدو 
املعركــة  حســم  الصهيــوين  العــدو  قــدرة  عــدم  فكانــت  اإلرساميــي.  الصهيــوين 
لصالحه، وكانت أول هجرة داخلية للجمهور الصهيوين اليهودي السيايس وعدم 
شعوره باألمن واألمان، وعاد عدد كبر منهم من حيث أىت. واهتزت ثقة الجمهور 

الصهيوين بعسكره وحكوماته.
وعــودة إىل اإلســالم الجهــادي املقــاوم يف فلســطن ونهوضــه وظهــوره املتجــدد، 
املســتمرة  ورضباتــه  املقاومــة  خيــار  يف  واالســتمرار  االنتفاضــة  مســرة  وتحــت 

املسلح(، وغرت خريطة األصدقاء واألعداء.
وأمــام هــذا املشــهد البائــس جــرت محاوالت عديدة لإلصالح، لكنها باءت بالفشــل، 
وأثبت النظام السيايس الفلسطيني عجزه عن إصالح ذاته، وليس أدل عى الفشل 
والعجز من انتهاء حوارات ومفاوضات املصالحة إىل صفر كبر، وال ُيتوقع أن يؤدي 

مسار االنتخابات إىل يشء مغاير.
إن أي مسترشف مبتدئ يستطيع القول إن الشعب الفلسطيني أمام السيناريوهات 

التالية:
الســيناريو األول: ثــورة الشــعب الفلســطيني عــى هــذا النظام البائــس، والعاجز عن 
القيام بوظائفه األساسية املتمثلة يف حاية وجود الشعب الفلسطيني، والسعي 
إىل تحقيــق أهدافــه بالتحــرر واالســتقالل، بــل إن األمــر تدهــور إىل حــد عجــز النظــام 
الســيناريو  هــذا  ويرجــح  الفلســطيني،  لإلنســان  توفــر حيــاة كرميــة  عــن  الســيايس 
الفلســطيني يف  القيــادي  للفعــل  االنســداد، وغيــاب  مــن  األمــور إىل حالــة  وصــول 
مواجهــة تحديــات تهويــد القــدس، ومعانــاة األهــل يف األرض املحتلــة عــام 1948، 
وضيــاع أرض الضفــة ملصلحــة االســتيطان، إضافــة إىل اســتمرار حصــار قطاع غزة وما 

ينتج عنه من ويالت.
عــى خوضهــا،  القــادرة  املنظمــة  القــوى  غيــاب  هــو  الثــورة  هــذه  يؤخــر  الــذي  لكــن 
إضافــة إىل قــدرة قيــادة النظــام الســيايس الفلســطيني البائــس عــى تضليــل النــاس 

مبقرحات إصالحية وهمية كل مدة. 
والسيناريو الثاين يتمثل يف إمكانية انفضاض أبناء الشعب الفلسطيني عن الراية 

أي طــرف آخــر، أيًضــا غــر معــروف بعــد هــل تيــار مــروان الربغــويث ســيميض بخيــار 
تشكيل قامئة منفصلة عن قامئة فتح الرسمية أم سيختار االنضواء تحت ظّلها؟

لكــّن جــدل أشــكال القوائــم األهــم هــو ذلــك املتعلــق مبــا دار حــول إمكانية تشــكيل 
مســتبعدة  ظّلــت  الفكــرة  أن  ومــع  وفتــح،  حــاس  حركتــي  بــن  مشــركة  قامئــة 
ومســتغربة، أو مســتهجنة، هناك بعض املتحمســن لها واملقتنعن بوجاهتها أو 

رضورتها يف صفوف الحركتن.
وبغــض النظــر عــن دوافــع محّبــذي الفكــرة، ودوافــع بعضهم تحاول تحــّري املصلحة 
بــن  الحــاد  التاريخــي  لالســتقطاب  حلــول  عــن  تبحــث  أو  شــك،  دون  العامــة 
الحركتــن، أو ترمــي إىل تجّنــب إفــرازات نتائــج االنتخابــات، لــو أتــت بغر ما يتمنى 
فريــق الســلطة الفلســطينية؛ إن الفكــرة برّمتهــا تصــادم رضورة أهــم مــن جميــع هذه 
الدوافــع، وهــي بقــاء منهجــي التنظيمــن األهم عى الســاحة الفلســطينية يف حالة 
قمعيــة  خيــارات  إىل  فريــق  لجــوء  أو  والتقاتــل  التناحــر  يعنــي  ال  والتايــز  متايــز، 
ملواجهــة الفريــق اآلخــر، بــل الحاجــة ألن يبقى الفصيل الــذي صار عنواًنا للمقاومة 
منفصــاًل يف خياراتــه السياســية عــن فريــق التســوية، خصوًصــا بعــد عــودة الســلطة 

للتنسيق األمني واستئناف العالقة مع االحتالل.
مــن جهــة أخــرى إن فكــرة االنتخــاب تقــوم عــى أن يكــون متاًحــا للناخــب االختيــار 

حركــة  صفــوف  يف  واســعة  بدرجــة  ــا  جدليٍّ الربنامــج  هــذا  وأصبــح  التحريــر، 
املقاومــة الفلســطينية، فكانــت )جبهــة الرفــض( مــن ضمــن الرافضــن للحلــول 
تيــار يف داخــل حركــة فتــح يقــوده عــدد مــن املناضلــن  )االستســالمية( وبــدأ 
امليدانيــن رافضــا املســاومة، فحمــل هــؤالء الشــباب املجاهــدون الســالح بيــد 
والفكر والثقافة بيد أُخرى باحثن عن عقيدة وفكر يسرشدون به لنهضة األمة 
وتحرير فلسطن كل فلسطن، ودفعت ظروف التغير السيايس نحو اإلسالم 
إيــران  الثــورة اإلســالمية يف  بانتصــار  الثقــايف لألمــة  العمــق العقائــدي والفكــر 
)بعيــدا عــن التفصيــالت املذهبيــة والجدليــات التي يثرها البعض وعدم النظر 

إليجابيات هذه الثورة!(.
هــؤالء اإلخــوة يف مقدمــة قيادتهــم الشــهيدان محمــد حســن بحيــص )أبــو حســن 
الكيــايل  مــروان  الشــهيد  ومعهــا  )حمــدي(  التميمــي  ســلطان  وباســم  قاســم( 
والثقافيــة  الفكريــة  األخــرى  التيــارات  مــع  وحوارهــم  نشــاطهم  فــكان  وآخــرون، 
والسياســية بأعى درجات الجد واالهتام، وكانت تتســم باملبدئية والتجديد 
والعمــق يف الفكــر للوصــول إىل الفكــر املســتنر فأوصلتهــم جديتهــم ونضالهــم 
الدؤوب إىل جانب كفاحهم املســلح إىل الوصول بتيارهم إىل أرضية اإلســالم 
املقــاوم عقيــدة وفكــرا ومارســة جهاديــة، فكانــت مارســتهم الجهاديــة ومــن 
خــالل حركــة فتــح ممتــدة إىل القــوى الوطنية واإلســالمية )املقصود، اإلســالمية 

املقاومة يف ساحات املواجهة مع العدو اإلرساميي الغريب(.
وبــدأت تجربتهــم يف العمــل الجهــادي اإلســالمي املقــاوم يف فلســطن وأســس 
تيــار وليــس )تنظيــم( رسايــا الجهاد اإلســالمي فكان لــه الدور الفاعل واألويل يف 
دخول اإلسالم املقاوم للعدو الصهيوين ودفع خط املقاومة ورفض املساومة 
بــدءا مــن الســاحة الفلســطينية، فكانــت العمليــات البطوليــة ومــن خــالل الجهــاز 
الغريب ولجنة )77( ذات الطابع اإلسالمي عملية حائط الرباق، وعملية محاولة 

نسف الكنيست )اإلرسائييل( وعملية الدبويا )الخليل( وغرها.
ناهيــك مــن الــدور يف تأجيــج االنتفاضــة األوىل )1987( وبــدأ الزخــم اإلســالمي 

مل تتضــح حتــى اآلن مالمــح القوائــم االنتخابيــة التــي ســتخوض غــار املنافســة يف 
معلومــات  مــن  رشــح  ومــا  القادمــة،  الفلســطيني  الترشيعــي  املجلــس  انتخابــات 
أكيدة حتى اللحظة هو أن حركة فتح ستتحالف مع خمسة فصائل فلسطينية هي 
)فــدا وجبهــة التحريــر العربيــة وجبهة النضال الشــعبي وجبهة التحرير الفلســطينية 
ا، وبعضهــا ال ُيعرف أيٌّ  والجبهــة العربيــة الفلســطينية(، وهــي فصائــل هامشــية جدًّ

من منتسبيها أو رموزها، حتى للمتابع اللصيق للشأن الفلسطيني.
ثــم إن هنــاك ترصيحــات لقيــادات يف )فتــح عبــاس( تؤكــد أنــه لــن يكــون مســموًحا 
لتيــار محمــد دحــالن باملشــاركة يف االنتخابــات وال تشــكيل قامئــة منفــردة أو مــع 

بعــد هزميــة حزيــران 1967 تجــددت انطالقــة الثــورة الفلســطينية مبنطلقاتهــا 
األساســية التي ُتجمع عى الكفاح املســلح حتى تحرير فلســطن كل فلســطن 
متمســكة ومجــددة امليثــاق القومــي العــريب األول )كانــون الثــاين 1964( يف 
دورتــه األوىل بالقــدس )28/5 إىل 2/6/1964( الــذي أُعلــن خاللــه تصديــق 
منظمــة التحريــر الفلســطينية عــى امليثــاق القومــي )النظــام األســايس ملنظمــة 
يف  وحقــه  عروبتــه  عــى  الفلســطيني  الشــعب  تصميــم  أكــد  الــذي  التحريــر( 
اســتخالص فلســطن، وحريتــه وكرامتــه والســر قدمــا عــى طريــق الجهــاد حتــى 

النرص النهايئ.
الفدائيــة  عملياتهــا  ونشــطت   1967 عــام  بعــد  املســلحة  الثــورة  واشــتعلت 
البطوليــة، ويف )10/7/1968(  انعقــد املجلــس الوطنــي الفلســطيني مؤكــدا 
قرارات املؤمتر القومي الفلسطيني وأقر امليثاق الوطني الفلسطيني برنامجه 
االسراتيجي لتحرير فلسطن كل فلسطن، وبقي خط املقاومة مستمرًّا عى 
ثوابتــه القوميــة والوطنيــة، ومل يكــن للحــركات اإلســالمية أو اإلســالم الســيايس 
جدليــة  ألســباب  اآلونــة  تلــك  يف  فاعــل  ســيايس  أو  عســكري  دور  )املقــاوم( 

تحكمها الظروف سواء اإلقليمية أو الداخلية أو الدولية.
ويف عــام 1974 بــدأ االنحــراف عــن الهدف االســراتيجي للشــعب الفلســطيني 
ملنظمــة  الســيايس  للربنامــج  العــرش  النقــاط  ســمي  فيــا  املســاوم  بشــكله 

يشــهد النظــام الســيايس الفلســطيني منــذ عقــود حالة من التــأزُّم املتواصل، وميكن 
تلخيص هذه الحالة تحت عنوانن رئيســن، وها: الراجع التنظيمي املؤســي، 

والراجع الربنامجي.
بدأ الراجع التنظيمي املؤسي يف إطار منظمة التحرير الفلسطينية حيث همش 
املجلس الوطني ملصلحة سيطرة اللجنة التنفيذية، واعتاد الربنامج املرحيل عام 
1974 دليــل بــارز عــى هــذا الراجــع، إذ ُحســم األمــر يف نقاشــات األمنــاء العامــن 

للفصائل، ومل ُيناقش يف املجلس الوطني، وإمنا ُعرِض ألخذ املوافقة.
للقــرار،  رئيســها  احتــكار  ملصلحــة  التنفيذيــة  اللجنــة  تهميــش  حــدث  ذلــك  وبعــد 
ــل اتفــاق أوســلو عــام 1993 أبــرز دليــل عــى هــذا الراجــع، إذ تفــاوض أبــو عــار  ومثَّ
ا دون علــم اللجنــة التنفيذيــة، ووقــع االتفــاق دون موافقتهــم، وعندمــا أراد عقــد  رسًّ
اجتــاع للجنــة التنفيذيــة بعــد توقيــع املعاهدة مل يتوافر لــه النصاب القانوين لعقد 
االجتــاع. وبعــد تشــكيل الســلطة عــام 1994، التــي ُيفــرض أن تكــون تابعة ملنظمة 
شــت املنظمة بالكامل ملصلحة الســلطة،  التحرير، الســلطة ابتلعت املنظمة، وُهمِّ
أمــا بعــد فــوز حركــة حــاس يف انتخابــات عام 2006 فقد ُحّولت )م ت ف( إىل أداة 

يستعملها السيد محمود عباس يف مناكفة خصمه السيايس.
الســيايس  النظــام  قيــادة  إن  القــول  فيمكــن  الســيايس  الربنامــج  صعيــد  عــى  أمــا 
الفلســطيني قــد غــّرت األهــداف التــي انطلقــت لتحقيقهــا، واملتمثلــة يف )تحريــر 
كامــل الــراب(، واســتبدلت بهــا تحقيــق الســالم مــن طريق ما ُيســّمى حــل الدولتن، 
)الكفــاح  وحيــدة  تعدهــا  كانــت  التــي  واألدوات  للوســائل  تنكــرت  أنهــا  إىل  إضافــة 

حقيقيــة عــى األرض، وهــذه الدعايــة ســتّر حــاس وحدهــا دون فتــح، وســتفّرغ 
كثــًرا مــن مضامــن خطابهــا عــن الثوابــت واملقاومــة وإدانــة التنســيق األمنــي مــن 
معانيهــا، خصوًصــا إن عــادت األمــور إىل نقطــة الصفــر، وعــادت الســلطة بأجهزتهــا 
األمنيــة لجميــع سياســاتها، وهــي إمكانيــة ســتظل حارضة، ألن هذا الــدور الوظيفي 

للسلطة هو جوهر بقائها.
إن الربنامــج الوطنــي املتأســس عــى قاعــدة الحــد األدىن مــن التوافــق يصلح إلدارة 
الحالــة الوطنيــة العامــة، وترتيــب وتنظيــم االختــالف، ولكــن ليــس لخــوض انتخابات 
تقــوم فكرتهــا أصــاًل عــى االختيــار بن برامج متايزة، وإن ســلوك مســار اضطراري 
ا، فثمة قوالب ثابتة تســتعيص  ال يعني أن يصبح كل يشء تحت ســقفه اضطراريًّ
عــى التشــكيل، ومحاولــة تطويعهــا وتشــكيلها قــد تــؤدي إىل كرسهــا، ولــن يكــون 

بعدها متاًحا إعادة ترميمها، ال صورة وال قواًما.
ا أكرث هو تآلف الفصائل والشخصيات الداعمة لخط  ولذلك إن ما سيبدو منطقيًّ
املقاومــة يف قامئــة واحــدة، حتــى مــع وجــود تباينــات فكريــة بينهــا، هــذا إذا كان 
إنقــاذ وطنــي لســفينة  املطلــوب أن يظــّل مــرشوع املقاومــة مصوًنــا، وأن يتحقــق 
التحرر من الغرق يف متاهات التســوية وإكراهاتها، وإن كان هناك تطلع حقيقي 

للتخلص من إفرازات أوسلو وتحجيم آثارها يف املشهد الفلسطيني.

وعملياتــه الجهاديــة األوســع ممثلــة يف حركــة املقاومة اإلســالمية حاس والجهاد 
اإلســالمي وإخوانهــم يف خــط املقاومــة القومــي والوطنــي، أُجــرب العــدو الصهيوين 
عــى االنســحاب دون قيــد أو رشط مــن غــزة، وكان لهــم دور كبــر يف االنتفاضــة 
الثانية جنًبا إىل جنب معا إخوانهم الخط املقاوم يف حركة فتح، خصوصا كتائب 
شهداء االقىص، ذات التوجه اإلسالمي كأمثال مجموعات الشهداء مروان زلوم، 
القوميــة  القــوى  مــع  وغرهــم  العمريــن،  وجهــاد  طــارق(  )أبــو  حمديــة  أبــو  ميــرسة 

والتقدمية املقاومة.
نخلص إىل أن خط اإلسالم الجهادي واملقاوم أعطى زخا قويا للمقاومة الوطنية 
د صفوفها يف مقاومة العدو الصهيوين  نها ووحَّ الفلسطينية ومتَّ من خطها وحصَّ
واإلعداد الدائم والتوافق والتحالف امليداين مع كتائب املقاومة، وصد هجات 
ا ووصل  العدو الصهيوين ودحره وإفشال مخططاته يف محاوالته املتكررة عسكريًّ
إىل حد عدم قدرته عى حسم أي من اعتداءاته وأهدافه. ووصلت املقاومة إىل 
توازن رعب حقيقي وميداين مع العدو الصهيوين، واألمل يتصاعد بتطوير غرفة 
العمليات املشــركة واالســتمرار يف خيار املقاومة واإلعداد ما اســتطعنا من قوة 

للمواجهة واالستمرار يف خيار املقاومة لتحرير فلسطن كل فلسطن.
والخالصة ما تقدم أن اإلســالم املقاوم يف املقدمة وكل خط املقاومة القومي 
والوطني أثبت فاعليته وبخاصة يف جنوب لبنان الذي دحر االحتالل دون قيد أو 
رشط، ودحــر االحتــالل يف غــزة بالرغــم مــن كل التحديــات هــو الطريــق األمثل، وأن 
انتفاضة شاملة وعارمة يف األرض املحتلة عام 1967 يف الضفة وتصاعد هبات 
شــعبية يف املحتــل عــام 1948 هــو الحــل األمثــل لدحــر العــدو دون قيــد أو رشط، 
ويجــب الحــذر مــن الدخــول يف متاهــات رساب الحلــول ومشــاريع حــل الدولتــن 
ومحــاوالت جــر خــط املقاومــة والتحريــر إىل رشعيــة هدفهــا العــودة إىل مفاوضات 
الــذي أوصلنــا إىل  )عبثيــة واقعــا وملموســا( تعيدنــا إىل املربــع التفريطــي األول 
أوســلو الكارثة مســؤولية يتحملها خط املقاومة اإلســالمية معهم القومية الوطنية 

األخرى.

الوطنيــة، وتحولهــم إىل جاعــات أوليــة تنشــغل كل واحــدة منهــا بالبحــث عــن املــاء 
والــكأل بعيــًدا عــن أي أهــداف وطنيــة جامعــة، ويدعــم هــذا الســيناريو وصــول رشائــح 
واسعة إىل حالة من اليأس بسبب حاالت الفشل املتكررة للمقرحات اإلصالحية، 

وشعور رشائح أخرى بالعجز عن فعل أي يشء بسبب عدم توافر اإلمكانات.
أما الذي يؤخر هذا االنفضاض فهو بقية الخر التي ال يزال شعب فلسطن يختزنها 
مــن موروثاتــه األخالقيــة، وقيمــه الراحميــة واإلميانيــة التــي تجعلــه أكــرث قــدرة عــى 

االحتال، وأكرث مياًل للتفاؤل بأن األيام الجميلة مل تأِت بعد.
والســيناريو الثالــث يتمثــل يف نهــوض املثقفــن واألكادمييــن والقــوى االجتاعيــة 
الشــبابية  واملبــادرات  النقابــات  مثــل  املصالــح  وجاعــات  وغرهــا،  عائــالت  مــن 
واملجتمعيــة املختلفــة بتشــكيل تحالفــات فيــا بينهــا، ملــلء الفراغــات التــي يعجــز 
النظــام  لهــا، إضافــة إىل الضغــط عــى  الســيايس عــن ســدها وُيديــر ظهــره  النظــام 
الســيايس لــي ُيصلــح أوضاعــه، يف النهايــة عمــل عقــد اجتاعــي جديــد يركــز عــى 

القضايا التالية:
 أواًل: حــرص دور الســلطة الفلســطينية يف األدوار اإلداريــة والخدميــة، ونــزع أي دور 

ا. سيايس لها، بسبب ارتباطها باالحتالل بنيويًّ
 ثانًيــا: تكويــن قيــادة وطنيــة ملنظمــة التحريــر، تتــوىل الشــأن الســيايس والوطنــي يف 

إطار إعادة بناء حركة التحرر الوطني الفلسطيني، وليس دولة تحت االحتالل. 
ثالًثــا: اســتنهاض قــوى املجتمــع الفلســطيني يف مختلــف أماكن وجوده، واســتخراج 
املــوارد الكامنــة داخلــة، لــي ُتشــكل هــذه القــوى حاضنــة لفعــل التحــرر الوطنــي، ال 

عبًئا عليه.
يدعــم هــذا الســيناريو العديــد مــن املــؤرشات التــي ُتفيــد أن املجتمــع الفلســطيني 
قــادر عــى التحــرك، لــو توافــرت قيــادات شــعبية ُملِهمــة، ومــن هذه املــؤرشات نجاح 
أهلنــا مبدينــة القــدس يف إفشــال مــرشوع نصــب البوابــات اإللكرونيــة عــى أبــواب 
املســجد األقــىص قبــل عــدة ســنوات، وقبلهــا متكــن أهلنــا يف األرض املحتلــة عــام 
الشــعبية  بالجهــود  زالــوا  ومــا  النقــب،  لتهويــد  برافــر  مــرشوع  إفشــال  مــن  1948م 

دولــة  لتواطــؤ  املناهــض  الفحــم  أم  مدينــة  حــراك  يف  االحتــالل  سياســة  يواجهــون 
االحتالل ورشطتها مع الجرمية املنظمة.

وكذلك تنظيم أبناء الشــعب الفلســطيني يف الشــتات أنفســهم من طريق مؤمترات 
فلســطينيي أوروبــا، أو مؤمتــر فلســطينيي الخــارج، يف محاولــة منهــم ملــلء الفــراغ 

القيادي الخطر.
لقد أظهر الشــعب الفلســطيني بأًســا ال ُينكره عاقل يف التعامل مع التحديات التي 
تواجهه، منها ما ذكرناه آنًفا، وُيضاف إليها صمود املجتمع الفلسطيني يف غزة يف 

وجه ثالث حروب طاحنة.
إن هــذا البــأس الــذي ُيظهــره املجتمــع الفلســطيني يف مواجهتــه التحديــات يجــب 
بــل يجــب أن يتحــول إىل عمــل مســتمر بطــرح  أال يقتــرص عــى مواجهــة الكــوارث، 
األفكار، وبلورتها بالنقاش العام، حتى يتمكن املجتمع الفلسطيني من بناء منظومة 
عمــل مبــادرة، ومســتندة إىل املعرفــة، وتتمكــن مــن محــارصة بــؤس النظام الســيايس 

الفلسطيني، وتخليصه من عيوبه، وإجباره عى السر عى طريق اإلصالح.

عىل هامش جدل )القائمة المشرتكة(

الشعب الفلسطيين بني بؤس 
النظام السيايس وبأس المجتمع

اإلسالم المقاوم والجهاد يف فلسطني 
يف مقدمة خط المقاومة والتحرير

لمى خاطر

فارس فحماوي 
عضو الهيئة العامة للمؤتمر 

الشعيب لفلسطينيي الخارج

د. نهاد محمد الشيخ خليل
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لــدى اإلدارة العامــة لألراضــي والعقــارات رقــم 

)2021 /141(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: اياد 
زكريــا بــدر االفرنجــي مــن ســكان غزة هويــة رقــم 905304861، بصفته وكيال 

عن: محمد أمني خالد دلول.
مبوجب وكالة رقم: 2021/265 الصادرة عن اسطنبول.

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع/ مبادلة يف
القطعة 88 القسيمة 2 ، مدينة خانيونس.

فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يوًمــا مــن تاريــخ هــذا 

اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة.
 ويف حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني 
يتحمل الوكيل املسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية 

مسجل أرايض غزة عىل سلطة األرايض، التاريخ:  28/ 2/ 2021م
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض

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

)2021/144(
لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد:  لــإلدارة العامــة  انــه تقــدم  يعلــن للعمــوم 
رقــم  هويــة  يونــس  خــان  ســكان  مــن  العبادلــة  العــال  عبــد  رضــوان  مصطفــى 
934315946 بصفته وكيال عن: فريوز عبد املجيد عبد الغني العمد واياد 

وهيا وتغريد وملا ومتارا أبناء عبد الرحمن عبد الرؤوف العبادلة 
مبوجب وكالة رقم: 2020/2337 الصادرة عن عامن 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف 
القطعة 37 القسيمة 9 املدينة خان يونس 

 فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر 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 املوكلني يتحمل الوكيل 
املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بــدون أدىن مســؤولية عــىل ســلطة 

األرايض، التاريخ: 2021/2/28م
مسجل أرايض غزة  / أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ
إعالن بيع بالمزاد العلني

في القضية رقم 2016/9333 
نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة غــزة 
القســيمة  يف  الواقعــة  العــامرة  لبيــع   2016/9333 التنفيذيــة  القضيــة  يف 
بــدروم وخمــس  رقــم )623( القطعــة رقــم )978( أرايض غــزة واملكونــة مــن 
طوابــق متكــررة ويحــد العــامرة مــن الناحيــة الرقيــة شــارع 4 مــرت رمــي ومــن 
الغــرب منــزل ابــو كــرش والشــامل عائلــة منصــور والجنــوب عائلــة زيديــة وهــي 
خلــف ضبــان لألجهــزة الكهربائيــة حيــث مســاحة األرض التي تقــع أمام املنزل 

250م2 ومساحة األرض بالكامل خمسامئة مرت.
فعــىل مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور اىل دائــرة تنفيــذ محكمــة 
بداية غزة يف أوقات الدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعد دفع قيمة التأمني 
بواقــع %10 مــن قيمــة التخمــني وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال عــىل نفقــة 
املشرتي، علاًم بأن املزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحًا من يوم األربعاء 

بتاريخ 2020/3/31. تحريرا يف 2021/2/28م.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األرايض 

لجنة تصحيح األسامء

إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو 
ليكــن معلومــًا للجميــع بــأن الســيد/ خديجة إبراهيم محمود الطنه من ســكان 
غــزة هويــة رقــم / 912284403 قــد تقدمت بطلب لتصحيح اســم/ والدها 

واملسجل خطأ يف سجالت الطابو بغزة باسم // إبراهيم محمود الطنه
القطعة 698 القسيمة 78 أرايض 

إىل االسم الصحيح له// إبراهيم محمود إبراهيم الطنه
لــه  فمــن  الطلــب  بهــذا  علــاًم  الجميــع  تحيــط  املختصــة  اللجنــة  فــإن  لذلــك 
اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل وحــدة الشــؤون القانونيــة 
فســيتم  وإال  اإلعــالن  تاريــخ  مــن  يومــًا  عــر  خمســة  أقصاهــا  مــدة  خــالل 

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

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرعي
محكمة الشجاعية الرعية

مذكرة تبليغ حكم غيابي
اىل املدعــى عليــه حاتــم عــي بكــر حجــي مــن غــزة الزيتــون- شــارع النديــم قــرب 
ســوبرماركت منصــور ســابقا وحاليــا يف دولــة امريــكا ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا 
لقــد حكــم عليــك مــن قبــل هــذه املحكمــة يف القضيــة أســاس 2020/1290م 
وموضوعهــا نفقــة زوجــة قدرهــا ســبعون دينــارا اردنيــا شــهريا او مــا يعــادل ذلــك 
الكســوة  ذلــك  يف  مبــا  الرعيــة  الرضوريــة  حوائجهــا  لســائر  املتــداول  بالنقــد 
واملسكن واملرفوعة عليك من قبل املدعية هداية يوسف العبد عاشور حكام 
وجاهيا بحق املدعية قابال لالستئناف غيابيا بحق املدعى عليه قابال لالعرتاض 

واالستئناف لذا صار تبليغك حسب األصول وحرر بتاريخ 2021/2/28م.
قايض محكمة الشجاعية الرعي
محمد طاهر شحادة

دولة فلسطني
السلطة القضائية

محكمة صلح خانيونس
في القضية الحقوقية رقم 2019/1693
في الطلب الحقوقي رقم 2021/229

املدعي/ عثامن خالد عثامن الفرا  من خانيونس وكيله املحامي/ عبد الله غطاس.

املدعى عليها/ صفية خالد عثامن الفرا من خانيونس مجهولة محل اإلقامة حاليا.
نوع الدعوى/ وضع يد باالشرتاك.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
يف القضية الحقوقية رقم 2019/1693

بالقضيــة  تقــدم  قــد  املدعــي  أن  مبــا  بعاليــه  املذكــورة  عليهــا  املدعــى  اىل 
الحقوقية )2019/1693( لذلك يقتيض عليك الحضور اىل هذه املحكمة 
خــالل خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة كــام يقتــيض أن 
تــودع قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريــري خــالل خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ 
تبليغك هذه املذكرة علام انه قد تحدد لها جلسة املوافق 2021/3/16م 
للنظــر يف القضيــة وليكــن معلومــا لديــك انــك اذا تخلفــت عــن ذلــك يجــوز 

للمدعي ان يسري يف الدعوى حسب األصول، حرر يف 2021/2/28م.
رئيس قلم محكمة صلح خانيونس

دولة فلسطني
وزارة

الحكم املحي

إعالن بشأن مختار بلدة يافا )المغازي(
تعلــن دائــرة شــؤون املخاتــري يف وزارة الحكــم املحــي مبحافظــات غــزة بــأن 
الســيد/ مــروان منــر أحمــد اصــالن قــد تقدم لشــغل منصب مختــار بلدة يافا 
)املغازي( عىل من يرغب يف االعرتاض التوجه اىل الدائرة يف مقر الوزارة 

لتقديم طلب االعرتاض وذلك خالل أسبوعني من تاريخه.

دولة فلسطني
وزارة

الحكم املحي

إعالن بشأن مختار لعائلة السلطان 
تعلــن دائــرة شــؤون املخاتــري يف وزارة الحكــم املحــي مبحافظــات غــزة بــأن 
السيد/ العبد أحمد محمد السلطان قد تقدم لشغل منصب مختار لعائلة 
الســلطان عــىل مــن يرغــب يف االعــرتاض التوجــه اىل الدائــرة يف مقــر الــوزارة 

لتقديم طلب االعرتاض وذلك خالل أسبوعني من تاريخه.

دولة فلسطني
وزارة

الحكم املحي

إعالن بشأن مختار لعائلة الشافعي )بئر السبع( 
تعلــن دائــرة شــؤون املخاتــري يف وزارة الحكــم املحــي مبحافظــات غــزة بــأن 
السيد/ سعيد محمد صباح الشافعي قد تقدم لشغل منصب مختار عائلة 
الشــافعي بلــدة بــر الســبع عــىل من يرغــب يف االعرتاض التوجــه اىل الدائرة 
يف مقر الوزارة لتقديم طلب االعرتاض وذلك خالل أسبوعني من تاريخه.

دولة فلسطني
وزارة

الحكم املحي

إعالن بشأن مختار لعائلة العواودة بلدة )بئر السبع( 
تعلــن دائــرة شــؤون املخاتــري يف وزارة الحكــم املحــي مبحافظــات غــزة بــأن 
السيد/ فيصل محمد فرحان العواودة قد تقدم لشغل منصب مختار عائلة 
العــواودة )بــر الســبع( عــىل مــن يرغــب يف االعــرتاض التوجــه اىل الدائــرة يف 

مقر الوزارة لتقديم طلب االعرتاض وذلك خالل أسبوعني من تاريخه.

وقــال املديــر العام لإلدارة العامة للبرتول إياد 
الهيئــة  إن  الشــوربجي، لصحيفــة "فلســطني:" 
العامــة تتابــع شــكاوى أصحــاب املحطات، وأن 
العمل جاٍر منذ مدة طويلة عىل حلها، حيث 
مهــام  إليهــا  يــوكل  محــددة  جهــة  إىل  توّصلتــا 
الناقلــة  واملركبــات  املحطــات  فحــص  إجــراء 

للتأكــد مــن اتباعهــا معايــري األمــن والســالمة، 
الحكوميــة  للجهــات  كامــل  تصــور  رُِفــع  وقــد 

العليا.
مــن  جــزًءا  كانــت  هيئتــه  أن  الشــوربجي  وأكــد 
الحــل، عــىل الرغــم من أنها ليســت الجهة التي 
ميكن أن تصدر عنها تراخيص محطات الوقود 

مــع الجهــات املختصــة بغــزة، لتذليــل العقبات 
املحطــات  هــذه  أوضــاع  تصويــب  أجــل  مــن 

والشاحنات".
لت لجنة حكومية  وأضاف بكر: "مع ذلك، ُشكِّ
بعضويــة اإلدارة العامــة للبــرتول، لتســهيل حّل 
تســري  "األمــور  أن  مؤكــًدا  اإلشــكالية،  هــذه 

باالتجاه الصحيح نحو الحل".
ولفــت إىل أن دور وزارة املاليــة يف موضــوع 
محطــات الوقــود فنــي وتشــغيي، وينحرص يف 
وتوزيعهــا  الخــارج  مــن  الوقــود  كميــات  توريــد 
منــح  يف  دورهــا  أن  ا  عــادًّ األســعار،  ومراقبــة 
الرتاخيص "جزيئ من منظومة، وليس الكل".

ونفى بكر فرض رضائب أو رسوم جديدة عىل 
بعضهــا  أن  إىل  أشــار  لكنــه  الوقــود،  محطــات 
التــي  تأخــر يف دفــع الرضائــب واملســتحقات 

تراكمت عليها.
واســتدرك قائــاًل: "رغــم ذلــك، تســعى الــوزارة 
ملســاعدة هــذه املحطــات مــن خــالل تقديــم 
ومنــح  الدفــع  يف  التســهيالت  مــن  مجموعــة 
لهــا"، مؤكــًدا أن وزارتــه معنيــة  الطــرف(  )خلــو 

ومركبات نقل الصهاريج.
ســواء  اإلجــراءات  مــن  بالعديــد  قمنــا  وقــال:" 
مــع لجنــة األمــن والســالمة، والدفــاع  املتابعــة 
وباقــي  واملواصــالت  النقــل  ووزارة  املــدين، 
املكونات املرتبطة باملوضوع ملحاولة فكفكة 

األمر".
وأشــار إىل أن وزارة النقل واملواصالت بادرت 
الناقلــة  للســيارات  مؤقــت  ترخيــص  بإعطــاء 
فحــص  بإجــراءات  تقــوم  جهــة  إيجــاد  لحــني 
الصهاريــج  مــن  الكثــري  أن  ســيام  ال  املركبــات 

مىض من عمرها االفرتايض سنوات عديدة.
أزمــة  أن  املاليــة  وزارة  أكــدت  الســياق  ويف 
أصحــاب رشكات البــرتول والغــاز "يف طريقهــا 

إىل الحّل".
وذكــر مديــر العالقــات العامة واإلعــالم باملالية 
بيان بكر، يف حديث لوكالة "صفا"، أن وزارته 
موضــوع  يف  االختصــاص  صاحبــة  ليســت 

تراخيص شاحنات ومحطات الوقود.
مــن  الرتاخيــص  "موضــوع  إن  قــال:  لكنــه 
اختصــاص وزارة النقــل واملواصــالت، ونســعى 

وليــس  الوقــود،  بتســهيل عمــل محطــات  أكــر 
وضع العراقيل أمامها.

جمعيــة  رئيــس  الحلــو  أحمــد  بــني  جهتــه،  مــن 
أنهــم  والغــاز  البــرتول  رشكات  أصحــاب 
النصــريات يف  منــذ حريــق  يواجهــون مشــكلة 
أو  منــح  يف  الحكوميــة  املؤسســات  تباطــؤ 
تجديــد رخــص محطــات التعبئــة، واصًفــا تلكــؤ 
يؤثــر يف عملهــم  بأنــه  الحكوميــة  املؤسســات 

ونشاطهم.
لصحيفــة  حديثــه  يف  الحلــو  واســتعرض 
"فلســطني" املشــكالت التي تواجههم، أبرزها 
والســيارات  املحطــات  عمــل  ترخيــص  وقــف 
الناقلــة للصهاريــج، وتعــرض الــركات لغرامــة 
إن تأخــرت عــن دفــع مثــن املحروقــات، مشــرًيا 
إىل أن الروط الحكومية املوضوعة تعجيزية 
ومكلفــة ال تســتطيع الــركات يف ظــل الوضــع 

الصعب أن تتعاطي مع جميعها.
مــن جهتــه، قــال نــور الديــن الخزنــدار صاحــب 
محطــة محروقــات: إن رشكات التأمــني ترفــض 
التأمني عىل ناقالت الصهاريج التابعة لركته 

إن مل يكــن لديهــا ترخيــص فاعليتــه عــىل األقــل 
نقــل  شــاحنات  غالبيــة  أن  مبيًنــا  أشــهر،  ســتة 
الصهاريخ تسري اليوم دون تأمني لعدم تجديد 
رخصهــا مــن جانــب وزارة النقــل واملواصــالت 

وهو ما يشكل خطًرا عىل الجميع.
لصحيفــة  حديثــه  يف  الخزنــدار  وطالــب 
"فلســطني" وزارة املاليــة بإرجاعــات ماليــة قــد 
أخذتهــا مــن الركات قبل عام ونصف بســبب 
املضاربة يف األسعار، وقال:" إن وزارة املالية 
مــن نحــو ســنة ونصــف بســبب املضاربــات بــني 
التجــار  مــن  أخــذت  املحروقــات،  رشكات 
عــىل  وهنــا  شــواقل،   3 نحــو  ربــح  هامــش 
الحكومــة أن ترجــع ذلــك املبلــغ بأثــر رجعــي أو 

سندات دين".
انفجــار  عــن  الناتــج  النصــريات  حريــق  وأدى 
يف  املخابــز  ألحــد  تابــع  محروقــات  صهريــج 
الخامــس مــن مــارس العــام املنــرصم إىل ارتقاء 
نحــو )26( مواطًنــا، وإصابــة أكــر مــن خمســني 
تــرضر  إىل  إضافــة  مختلفــة،  بحــروق  مواطًنــا 

)30( محالًّ و)40( بسطة و)18( مركبة.

غزة-رام الله/ رامي رمانة:
يف ضــوء ارتفــاع معــدالت اإلصابــة 
مــن  والتخــوف  كورونــا،  بفــريوس 
الضفــة  يف  متحــورة  ســالالت 
اشــتية  حكومــة  فرضــت  الغربيــة، 
قلــق  أثــارت  جديــدة  إجــراءات 
والطبقــة  واملصنعــني،  املنتجــني 
العاملــة، مــن تأثريهــا الســلبي يف 
ككل،  االقتصــاد  وحركــة  أدائهــم 
يــن عــن تخوفهــم مــن تشــديد  معبِّ
قــادم  مــع  اإلجــراءات  تلــك  حــدة 

األيام إن تصاعد تفيش الوباء.
عــن  ممثلــون  حــثَّ  ذلــك،  وإزاء 
القطاع الخاص، حكومة اشتية إىل 
اتباع سياســة متوازنة بني إجراءات 
الحــد مــن  تفــيش الوبــاء والحفــاظ 
عىل عجلة االقتصاد الفلســطيني، 
منبهني إىل أن اإلغالقات الســابقة 

تســببت يف خسائر كبرية، وخروج 
األيدي العاملة من السوق، ونقص 
السيولة النقدية، بيد أن التعويض 

ا. الحكومي محدود جدًّ
اشــتية  حكومــة  قــرار  أمــس  ودخــل 
تعطيــل  يقتــىض  التنفيــذ،  حيــز 
منًعــا  الحركــة  ومنــع  الدارســة، 
التنقــل  عــدم  يشــمل  مبــا  ــا،  باتًّ
جميــع  ومنــع  املحافظــات،  بــني 
الـــ7  الســاعة  مــن  النقــل  وســائل 
مســاء، وحتى الـــ6 صباحا، وإغالق 
هــذه  خــالل  التجاريــة  األماكــن 
يومــي  ــا  تامًّ وإغالًقــا  الســاعات، 
الجمعــة والســبت، فضــاًل عــن  منع 
األعراس والحفالت وبيوت العزاء، 
أرايض  مــن  األهــايل  دخــول  ومنــع 

.1948

يف  العضــو  رزق،  خليــل  وأكــد 

الجمعة الســبت، ســيضيق الخناق 
النقــل  قطــاع  يف  العاملــني  عــىل 

واملواصالت.
عــىل  اشــتية  حكومــة  رزق  وحــث 
املؤسســات  ُتبقــي  أن  رضورة 
اإلنتاجيــة تعمــل، مــع إلزامهــا أخــذ 
الالزمــة، وتغريــم  كل االحتياطــات 
كل من يخالف التعليامت الصادرة 
والداخليــة،  الصحــة  وزاريت  عــن 
مشــدًدا عــىل أن اإلغــالق الشــامل 
كبــرية  ماليــة  يرتتــب عليــه خســائر 
ا يف وقــت أن الحكومــة عاجــزة  جــدًّ

عن التعويض املايل لهم.
مــن جهتــه أكد األمني العام التحاد 
جوابــرة،  جــامل  التجاريــة  الغــرف 
يف  االقتصــادي  الوضــع  عــىل 
الضفــة الغربيــة مثقل باملصاعب، 
وأن مزيًدا من اإلغالق يعني مزيًدا 

للقطــاع  التنســيقي  املجلــس 
حكومــة  قــرارات  أن  الخــاص، 
اشــتية، بال شــك أثارت القلق لدى 
املنتجــني واملصنعني والعاملني، 
باملؤكــد  اإلجــراءات  هــذه  ألن 
عــىل  ســلبية  تبعــات  لهــا  ســيكون 
االقتصــاد الوطنــي يف وقــت ندرك 
مــن  الحــد  إىل  تهــدف  أنهــا  فيــه 

انتشار الوباء.
"فلســطني"  لصحيفــة  رزق  وبــني 
الجمعــة  يومــي  املحــال  إغــالق  أن 
خســائر  يف  سيتســبب  والســبت 
والفنــادق،  للمطاعــم  كبــرية 
العامــة،  واألماكــن  واملتنزهــات 
تلــك  العائــالت  ترتــاد  حيــث 
األماكن يف أوقات اإلجازة، كام أن 
حظــر التنقــل بــني املحافظات بعد 
الســاعة الســابعة مســاء ويف يومي 

ونقــص  التجــاري  االنكــامش  مــن 
السيولة النقدية.

وبــنيَّ جوابــرة يف حديثــه لصحيفــة 
ينبغــي  الحكومــة  أن  "فلســطني" 
هــذا  يف  خطواتهــا  تــدرس  أن  لهــا 
االتجــاه دراســة ســليمة، وأن تفعــل 
أجــل تعويــض  مــن  مــا يف وســعها 
والتجاريــة  اإلنتاجيــة  القطاعــات 
مــن  الــرضر  عليهــا  يقــع  التــي 
رصف  يف  ومســاعدتها  اإلغــالق، 

رواتب وأجور العاملني.
وحــث الحكومــة عــىل البحــث عــن 
جهــات دوليــة مانحــة، ملســاعدتها 
إغاثيــة  مســاعدات  تقديــم  يف 
مــن  للمترضريــن  وتعويضيــة 

اإلغالق.
القطــاع  أن  إىل  جوابــرة  وأشــار 
اإلجــراءات  أن  يــدرك  الخــاص 
املحصلــة  يف  تهــدف  املتخــذة 
مــن  وأفــراده  املجتمــع  إىل حاميــة 
املــرض الفتــاك، لكــن يف املقابــل 
فــإن االقتصــاد الوطنــي يشــهد مــع 

هذه اإلجراءات مزيًدا من االنهيار.
يف  االقتصــاد  أن  جوابــرة  وبــنّي 
الســيولة  يســتمد  الغربيــة  الضفــة 
النقديــة عــىل مــا ترصفــه الحكومــة 
مــن رواتــب ملوظفيها وعىل عامل 

الداخل املحتل.
عــودة  حــال  "ويف  وأضــاف: 
االحتــالل لقرصنــة أمــوال املقاصــة 
ومنــع العــامل مــن الدخــول بســبب 
اشــتداد املــرض فــإن األســواق يف 
الضفــة الغربيــة املحتلــة، ســتواجه 
بســبب  ا  حــادًّ ــا  اقتصاديًّ انكامًشــا 
نقص السيولة النقدية، ما يتسبب 
لالقتصــاد،  كبــرية  خســارة  يف 
خاصــة وأننــا مقبلــون عــىل مواســم 

مهمة كرمضان واألعياد".
لإلحصــاء،  املركــزي  الجهــاز  وذكــر 
الفلســطيني  االقتصــاد  خســائر  أن 
للعام الجاري بلغت أكر من 2.5 
مليار دوالر مقارنة مع عام 2019، 
التــي  التداعيــات  بســبب  وذلــك 

خلفتها جائحة فريوس كورونا.

أصحاب محطات وقود بغزة يطالبون بتجديد رخصهم وتسهيالت مالية
"هيئـــة البتـــرول" و"الماليــــة" تِعـــدان بحــل مشكالتهـــم قــريًبا

القطــــاع الخــــاص بالضفـــــة يتخــــوف من تأثيــــر 
اإلجـــراءات الجـــديــــــدة يف نشاطــــه

12 منشأة صناعية 
تباشـر اإلنتــاج يف 

محافظات الضفة

غزة/ رامي رمانة- صفا:
أكــدت اإلدارة العامة للبتــرول ووزارة المالية بغزة 
أمس، أنهما ال تألوان جهًدا في مســاعدة أصحاب 
محطــات الوقــود والغاز في حل المشــكالت التي 
تواجههما، مبينتين أنهما توصلتا إلى جهة محددة 
يوكل إليها مهام إجراء فحص المحطات والمركبات 
الناقلة للتأكد من اتباعها معايير األمن والسالمة، 

وقد ُرِفع تصور كامل للجهات الحكومية العليا.

رام الله/ فلسطني:
ذكرت وزارة االقتصاد الوطني يف رام الله أمس أن )12( منشأة صناعية 
اإلنتــاج، ترتكــز  للمبــارشة يف عمليــات  تشــغيل،  عــىل رخصــة  حصلــت 
معظمهــا يف قطــاع صناعــة املنتجــات الغذائيــة واملروبــات ومنتجــات 

املعادن، وتوفر 120 فرصة عمل مبارشة.
وبــني التقريــر الشــهري لــوزارة االقتصــاد تســجيلها )8( منشــآت صناعيــة 
عــىل  الحصــول  ألغــراض  دوالر،  مليــون   )3.2( قــدره  برأســامل  جديــدة 
رخصة إقامة منشــأة صناعية، تركزت يف محافظات: الخليل، والقدس، 

وسلفيت، ونابلس، وبيت لحم، وأريحا واألغوار، ورام الله والبرية.
الصناعــات  مــن  مجــاالت  عــدة  عــىل  الصناعيــة  املنشــآت  وتوزعــت 
التحويليــة، إذ اســتحوذت صناعــة منتجــات املعــادن الالفلزيــة األخــرى 
عىل الحصة األكب بنسبة 70.0 % من إجاميل رأس املال، تلتها صناعة 
املنتجات الغذائية بنسبة 21.3 %، ثم صناعة الكيميائيات واملنتجات 
الكيميائيــة بنســبة 5.9 %، وصناعــة األثــاث بنســبة 1.8 % مــن قيمة رأس 

املال.
من ناحية أخرى ســجلت الوزارة يف الشــهر املايض 202 رشكة جديدة 
يف محافظات الضفة الغربية، برأسامل إجاميل وصل إىل 34.3 مليون 
دوالر أمريــي، إذ شــهد عــدد الــركات الجديــدة املســجلة لشــهر ينايــر 
2021 انخفاًضا بنســبة 40.6 % مقارنة بالشــهر الســابق، يف حني ارتفع 

هذا العدد بنسبة 31.2 % مقارنة بالشهر املناظر من عام 2020



9عربي ودولي االثنين 17 رجب 1442هـ 1 مارس/ آذار 
Monday 1 March 2021

FELESTEENONLINE

أعلن أنا/ محمد عبد النارص عبد الحميد السيقيل عن فقد 
هويتــي وتحمــل الرقــم 803384247 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  باســم وليــد احمــد بركــة عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
الرقم 802496265 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ اســام ســهيل محمد مطر عن فقد هويتي وتحمل 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    410209308 الرقــم 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

هويتــي  فقــد  عــن  ريحــان  محمــد  عيــى  اســامه  أنــا/  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   800121113 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ روال محمــد محمــد مهــره عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
الرقم 906618624 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــد اســاعيل خليــل ابــو عابد عــن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   405252537 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ

إعالن بيع بالمزاد العلني
لإلحالة المؤقتة في القضية رقم 2018/6194 
نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمة بدايــة غزة يف 
القضيــة التنفيذيــة رقــم 2018/6194 واملتكونــة فيــا بــني طالبــي التنفيــذ/ 
راســم خليــل محمــد الربدويــل واخــرون واملنفذ ضدها/ باســم خليل محمد 
الربدويــل وآخــر لبيــع املقســم رقــم )285( مــن املربــع رقــم )65( مــن القطعــة 
رقــم )978( ارايض غــزة مــروع الشــيخ رضــوان مقابــل رشكــة االتصــاالت مــن 
الناحية الجنوبية ويحدها من الرق منزل عائلة مايض والشال منزل سليم 

العبيس والجنوب شارع عرض 8 مرت والغرب شارع بعرض 30 مرت.
فعــىل مــن يرغــب بالدخــول باملزاد ودفع مبلغ اكرب من قيمة املبلغ املدفوع 
يف االحالــة املؤقتــة وقــدره "116875" دينــار اردين عليــه الحضــور اىل دائــرة 
تنفيذ محكمة بداية غزة يف أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع 
قيمــة التأمــني بواقــع 5 % مــن قيمــة التخمــني وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال 
عــىل نفقــة املشــرتي، علــًا بــأن املزاد ســينعقد الســاعة التاســعة صباحًا من 

يوم الثاثاء بتاريخ 2021/3/16م. تحريرا يف 2021/2/28م
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطني
املجلس االعىل للقضاء

لدى محكمة بداية غزة املوقرة 
مذكرة حضور

في القضية رقم  2020/451  - في الطلب رقم 2021/184 
املســتدعية  /  إلهــام محمــد أســعد سيســامل باالصالــة عــن نفســها وباالضافــة لباقــي 
ورثة وتركة املرحوم والدها / محمد اسعد سيسامل  من غزة  هوية / 906215447 

، وكياها املحاميان  /  كنعان معتز الصوراين و حمزة حسني املرصي  
نفســه  عــن  باالصالــة  مــي  محمــد  امــني  كــال   -  1  / ضدهــم  املســتدعى 
وباالضافة لباقي ورثة وتركة والده املرحوم / امني محمد  خليل مي بصفته 
وريث عن اخيه / اسعد محمد خليل مي، 2  - حلمي محمد خليل مي 

3 – فخــري محمــد خليــل مــي، وجميعهــم آخــر عنــوان لهــم مــن غــزة الرمــال  
بالقرب من بنك الدم وحاليا خارج الباد  

نوع الدعوى /  اثبات واقعة رشاء   
قيمة الدعوى /  ) تزيد عن مائة ألف دينار  ( 

)مذكرة بالنشر المستبدل ( 
في القضية رقم  2020/451  - في الطلب رقم 2021/184 

اىل املســتدعى ضدهــم قــد تقدمــت املســتدعية لــدى محكمــة بدايــة غــزة 
اىل  اســتنادا   ) رشاء  واقعــة  اثبــات   ( وموضوعهــا  اعــاه  املرقومــة  بالقضيــة 
مــا تدعيــه يف الئحــة دعواهــا وعمــا بنــص املــادة ) 20 ( مــن قانــون اصــول 
املحاكات املدنية و التجارية  رقم 2 لسنة 2001 وبناءا عىل قرار السيد / 
قــايض محكمــة بدايــة غــزة يف الطلــب ) 2021/184 ( بالســاح لهــا تبليغك 
عن طريق النر املستبدل،لذلك يقتىض عليكم ان تحرضوا لهذه املحكمة 
بتاريــخ 2021/4/11 م الســاعة التاســعة صباحــا كــا يقتــىض عليكــم إيــداع 
جوابكــم التحريــري خــال خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ النــر وليكــن معلومــا 
لديكــم أنكــم اذا تخلفتــم عــن ذلــك ســينظر يف القضيــة والطلــب باعتبــارك 

حارضا،  تحريرا يف : 28 /2021/2  
رئيس قلم محكمة بداية غزة - أ /  عار قنديل

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة صلح غزة املوقرة 
في الدعوى رقم 769 / 2019  
في الطلب رقم  277 / 2020 

املستدعي / جرب عط الله جرب البسيوين من بيت حانون هوية / 802821363 
املســتدعى ضدهــا /   كرميــة محمــد ســلان الــرواغ ) إخــروات بعــد الــزواج ( 
باالصالــة عــن نفســها وعــن باقــي اوالدهــا املتولديــن منهــا وهــم ) كريم وهتاف 
وكــرم وهــا ( مبوجــب حجــة وصايــة صــادرة عن محكمة شــال غــزة برقم 11 / 
2014 وجميعهــم مــن ورثــة املرحــوم / كــال يوســف محمــد إخــروات من غزة 

الجاء مقابل صيدلية أالء بالقرب من منزل توفيق أبو خوصة 
نوع الدعوى / مطالبة مالية أتعاب محاماة 

قيمة الدعوى /  ) 3,000 ثاثة آالف دوالر  ( 
)مذكرة حضور  بالنشر المستبدل ( 

يف الدعوى رقم 769 / 2019  - يف الطلب رقم  277 / 2020 
اىل املســتدعى ضدهــا مبــا ان املســتدعي  املذكــور قــد تقــدم لــدى محكمــة 
صلــح غــزة يف الدعــوى املرقومــة اعــاه وموضوعهــا )   مطالبــة ماليــة اتعــاب 
محامــاة ( اســتنادا اىل مــا يدعيــاه يف الئحــة الدعــوى وعمــا بنــص املادة ) 20 
من قانون اصول املحاكات املدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء عىل 
قــرار االســتاذ / قــايض محكمــة صلــح غــزة يف الطلــب رقــم ) 277 / 2020 (  

بالساح له تبليغك عن طريق النر املستبدل 
لذلك يقتىض عليي ان تحرضي لهذه املحكمة بتاريخ 2021/3/21 م الساعة 
التاسعة صباحا كا يقتىض عليي ايداع جوابك التحريري خال خمسة عر 
يوما من تاريخ النر وليكن معلوما لديك انك إذا تخلفت عن ذلك سينظر يف 

القضية والطلب باعتبارك حارضة، تحريرا يف : 28 /2021/2.
رئيس قلم محكمة صلح غزة 
أ /  اكرم ابو السبح

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرعي
محكمة غزة الرعية االبتدائية

اعالن وراثة
اعالن وراثة صادر عن محكمة غزة الشرعية

قدمــت لهــذه املحكمــة مضبطــة موقعــة مــن مختــار قريــة نعليــا املؤرخــة يف 
2021/2/28م تتضمــن أن فوزيــة بنــت خليــل بــن رمضــان الداهــوك املتوفاة 

اوالدهــا  يف  واالنتقــايل  الرعــي  ارثهــا  وانحــرص  2006/10/10م  بتاريــخ 
املتولدين لها من زوجها املتوىف قبلها سعيد بن هاشم بن عيى الداهوك 
الذكــور وهــم محمــود ويوســف ووهيــب وهاشــم وعرفــة واالنــاث وهــن كوكــب 
وميــر وحنــان وامــال ومنــى انا املقررة ويف اوالده ابنها املتوىف قبلها محمد 
املتولديــن لــه مــن زوجتــه املتوفــاة قبلــه/ افتخــار حمــوده شــباق الذكــور وهــم 
ســامي وســعيد وســمري وســامح وســامر واالنثــى وهــي ســمية ويف ابنتــه مــن 
زوجته الثانية/ اعتدال بنت يوسف بن محمود صيام األنثى وهي سمر فقط.

وال وارث للمتوفاة املذكورة سوى من ذكر وليس لها وصية واجبة او اختيارية 
وال اوالد كبــار توفــوا حــال حياتهــا وتركــوا ورثــة ومن له حق االعرتاض عىل هذه 
املضبطــة مراجعــة محكمــة غــزة الرعيــة خــال خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ 

النر وحر يف 16/ رجب 1442هـ وفق 2021/2/28م.
قايض غزة الرعي
محمد خليل الحليمي

ديب/ وكاالت: 
أمــس،  يــوم  ســعوديون  معلقــون  قــال 
إن ســيادة اململكــة العربيــة الســعودية 
للهجــة  تصعيــدا  وذلــك  أحمــر،  خــط 
التعليقات دفاعا عن ويل العهد األمري 
محمــد بــن ســلان بعــد أن وجــه تقريــر 
االتهــام  أصابــع  األمريكيــة  للمخابــرات 
جــال  الصحفــي  قتــل  جرميــة  يف  لــه 

خاشقجي.
الــذي يديــر فعليــا  وكان األمــري محمــد 
الواليــات  حليفــة  اململكــة  شــؤون 
بــأي شــكل  نفــى ضلوعــه  قــد  املتحــدة 
التــي دارت  مــن األشــكال يف الجرميــة 
الســعودية  القنصليــة  يف  أحداثهــا 

باسطنبول عام 2018.
ويــوم الجمعــة فرضت اإلدارة األمريكية 
املتورطــني  بعــض  عــىل  عقوبــات 

أنهــا  غــري  خاشــقجي  قتــل  جرميــة  يف 
نــرت  أن  بعــد  العهــد  ويل  اســتثنت 
واشــنطن تقريــر املخابــرات الــذي جــاء 
فيه أن األمري وافق عىل عملية للقبض 

عىل خاشقجي أو قتله.
صحيفــة  يف  املالــك  خالــد  وكتــب 
الجزيــرة الســعودية يقــول "أمريــكا ليس 
لها الحق يف أن تستقوي عىل الحليف 
اإلســرتاتيجي لهــا باملنطقــة، وليــس من 
مصلحتها أن توظف خافاتها الداخلية 
ومصالــح  مبصالحهــا  اإلرضار  يف 
بتداعيــات أي  تفكــر  أن  رشكائهــا، دون 

ترصف غري مسؤول يصدر عنها".
بايــدن  جــو  األمريــي  الرئيــس  وبقــرار 
نــر التقريــر الــذي رفــض ســلفه دونالد 
مــن  العــام  نــره يعــود الرتكيــز  ترامــب 
جديد يف موقف واشنطن من التعامل 

اململكة مبا تحتاجه من الساح".
غــري أنــه أضــاف يف إشــارة إىل إيــران أن 
"اململكــة تفضــل أمريــكا بحكــم العاقة 
واألهــداف  واالســرتاتيجية  التاريخيــة 

املشرتكة التي تجمع بني الدولتني".
مبراجعــة  أمــر  الــذي  بايــدن،  وقــال 
مبيعات األسلحة للسعودية، إن إدارته 
الســعودية  بخصــوص  إعانــا  ســتصدر 

اليوم االثنني.
العتيبــي يف  بجــاد  بــن  اللــه  وقــال عبــد 
إن  اللندنيــة  األوســط  الــرق  صحيفــة 
مــن  واشــنطن  حلفــاء  أقــدم  اململكــة 
تهزهــا  مــوز  "ليســت جمهوريــة  العــرب 
التهديــدات أو تؤثــر بهــا الترصيحــات. 
وهــي قــادرة عــىل قلــب موازيــن القــوى 
بقوتهــا  وهــي  والعــامل،  املنطقــة  يف 
الذاتيــة وتحالفاتهــا القويــة متثــل رقــا 

عــىل ســجلها يف حقــوق  مــع اململكــة 
اإلنســان وعىل مشــرتياتها الضخمة من 

الساح األمريي.
التــي  الســعودية،  أن  املالــك  وأوضــح 
يف  املتحــدة  الواليــات  عــىل  تعتمــد 
الدفــاع عــن نفســها ومــن ذلــك ما حدث 
وبعــد  األوىل  الخليــج  حــرب  خــال 
بنيتهــا  عــىل  وقعــت  التــي  الهجــات 
التحتيــة النفطيــة عــام 2019، قــد تتجه 
عــىل  للحصــول  روســيا  أو  الصــني  إىل 

الساح.
مــن  تصلنــا  ســاح  قطعــة  "كل  وقــال 
أمريــكا نكــون قــد دفعنا قيمتهــا مقدما، 
حتــى  ذلــك  يف  لواشــنطن  فضــل  فــا 
مُتــن بــه علينــا. وســوق الســاح موجــود 
ومــرع أبوابــه يف دول أوروبــا والصــني 
وروســيا وغريهــا، وكلهــا تتمنــى أن تزود 

صعبــا ال ميكــن تجاوزه، أو االســتهانة به 
بأي حال من األحوال".

الســعودية  الحكومــة  كــررت  وقــد 
ترصيحــات ســابقة وصفــت فيهــا مقتــل 
ارتكبتهــا  نكــراء  بأنــه جرميــة  خاشــقجي 
جاعــة خالفــت النظم. وأصدر القضاء 
الســعودي أحكاما بالسجن عىل مثانية 

أفراد يف العام املايض.
فهيــم  كتــب  عــكاظ  صحيفــة  ويف 
بايــدن  الحامــد يقــول "إذا كانــت إدارة 
مــع  العاقــات  بوصلــة  إعــادة  تريــد 
مــن  فهــذا  تأطريهــا  وإعــادة  اململكــة 
ذات  كدولــة  ونحــن  الســيادي.  حقهــا 
نفــس  مــن  األمــور  إىل  ننظــر  ســيادة 
الزاوية ونرغب يف تعزيز هذه الراكة 
الضاربــة يف الجــذور، ولكــن ليــس عــىل 
واملســاس  القــرار  اســتقالية  حســاب 

بالسيادة".
خطــوط  وقرارنــا  "قضاءنــا  أن  وأضــاف 
حمــراء، وال ننتظــر تربئــة مــن أحــد، ألنــه 

ليس لدينا ما نخفيه".
ومنذ نر التقرير األمريي أغرق عدد 
بالوســم  تويــرت  الســعوديني  مــن  كبــري 

"كلنا محمد بن سلان".
أرفــع  العلــاء  كبــار  هيئــة  وأصــدرت 
ســلطة دينيــة يف اململكــة بيانــا أمــس، 
و"االســتنتاجات  التقريــر  فيــه  رفضــت 
واملســيئة".  الخاطئــة  والظنــون 
وأضافــت أن "هــذا التقرير مل ينب عىل 

أي أدلة أو حقائق".
باملعــروف  األمــر  هيئــة  رئيــس  وقــال 
الســعودية  يف  املنكــر  عــن  والنهــي 
يف تغريــدة عــىل تويــرت إن الدفــاع عــن 

اململكة وقياداتها واجب إسامي.

أمري قطر يجري 
اتصاًل مع ويل 
عهد السعودية

الدوحة/ وكاالت: 
يــوم  قطــر  يف  األمــريي  الديــوان  قــال 
أمس إن األمري متيم بن حمد آل ثاين 
أجــرى اتصــاال هاتفيــا مع األمري محمد 

بن سلان ويل العهد السعودي.
"أكــد  األمــريي  الديــوان  وأضــاف 
صاحــب الســمو أمــري البــاد املفــدى 
عــىل دعــم دولــة قطــر الراســخ للمملكــة 
وشــعبا  حكومــة  الســعودية  العربيــة 
تعزيــز  شــأنه  مــن  مــا  كل  وعــىل 
اململكــة  وســيادة  واســتقرار  أمــن 
واعتبــار  الشــقيقة  الســعودية  العربيــة 
اســتقرارها جــزءا ال يتجــزأ مــن اســتقرار 
دولــة قطــر ومنظومــة مجلــس التعــاون 

الخليجي".

عان/ وكاالت: 
ُأقيــل وزيــرا الداخليــة والعــدل األردنيــان يوم أمــس، لحضورها حفل 
عشــاء يف مطعــم خــرق قيــود فــريوس كورونــا التــي مــن املفــرتض أن 
تفرضها وزارتاها. وقبل رئيس الوزراء بر الخصاونة استقالة وزير 
الداخلية سمري املبيضني ووزير العدل بسام التلهوين بعد أيام من 
إعان قواعد جديدة تهدف إىل وقف موجة العدوى املستمرة منذ 
شــهر بســبب ســالة من الفريوس أشــد عدوى.وأدى ظهور الوزيرين 
يف مأدبــة عامــة، متجاهلــني قواعــد التباعــد االجتاعــي، إىل زيــادة 
املفروضــة  الباهظــة  الغرامــات  مــن  واســع  نطــاق  عــىل  الغضــب 
بينــا ال ُيعاقــب املســؤولون بســبب حضورهــم  النــاس  عــىل عامــة 
املناســبات التــي يزيــد عــدد الحضــور فيهــا عــىل العــدد املســموح 
بــه، وهــو 20 شــخصا.وألقت الرطــة القبــض عــىل عــرات األفــراد 
النتهاكهــم أوامــر البقــاء يف املنــزل يف األســابيع املاضيــة، وأغلقــت 
مئــات املتاجــر والــركات يف واحــدة مــن أشــد اإلجــراءات رصامــة 

عىل مدى عام شهد تطبيق إجراءات عزل عام وفرضا للقيود.
كــا نــرت الحكومــة عــددا أكرب من العســكريني يف مئات من نقاط 
تــم اتخــاذه يــوم الخميــس املــايض بتقديــم  التفتيــش لتطبيــق قــرار 

موعد بدء حظر التجول من منتصف الليل إىل العارشة مساء.
ويقول املسؤولون إن السبب الرئيس للموجة األحدث من اإلصابات 

هو انتهاك الناس للقيود املفروضة عىل الحركة.
ومبوجــب القواعــد الجديــدة، ميكــن تغريــم أي فــرد ال يضــع الكامــة 
يف األماكــن العامــة مبــا يصــل إىل 100 دينــار )140 دوالرا(، وهــي 
غرامة كبرية يف بلد فقري نسبيا أدت فيه الجائحة إىل وصول البطالة 
إىل مســتويات قياســية. وســجلت اململكة، التي يبلغ عدد ســكانها 
نحو عرة مايني نسمة، 380268 إصابة بفريوس كورونا و4627 

حالة وفاة.

نيويورك/ وكاالت: 
كشــف خــرباء مــن األمــم املتحــدة يف تقريــر رفــع 
إىل مجلــس األمــن أمــس، أنــه تــم رشاء أصــوات 
ثاثة مشاركني عىل األقل يف محادثات السام 

الليبية التي ترعاها الهيئة الدولية.
عبــد  املوقــت  الــوزراء  رئيــس  انتخــاب  وتــم 
الحميد دبيبة مطلع الشهر خال منتدى الحوار 
تونــس يف  انطلــق يف  الــذي  الليبــي  الســيايس 
تريــن الثاين/نوفمــرب، وكان آخــر محاولة لألمم 
املتحــدة إلنقــاذ البــاد مــن نزاعهــا املســتمر منذ 

عقد.
ويف تقرير من املقرر تقدميه إىل مجلس األمن 
املتحــدة  األمــم  خــرباء  وجــد  آذار/مــارس،  يف 
مــن  اثنــان  عــرض  تونــس  محادثــات  خــال  أنــه 
املشاركني "رشاوى ترتاوح بني 150 ألف دوالر 
األقــل  عــىل  أعضــاء  لثاثــة  دوالر  ألــف   200 و 
يف منتــدى الحــوار الســيايس الليبــي إذا التزمــوا 

بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء".
وأعــد التقريــر، الــذي مل ُينــر بعد، خــرباء األمم 
حظــر  انتهــاكات  فحــص  بهــم  املنــوط  املتحــدة 

األسلحة الدويل املفروض عىل ليبيا.
الخــرباء أن أحــد  أفــاد  مــن تقريرهــم،  ويف فقــرة 
فــور  فنــدق  بهــو  يف  غضبــا  "انفجــر  املندوبــني 
سيزنز يف تونس العاصمة عند ساعه أن بعض 
املشــاركني رمبــا حصلــوا عــىل مــا يصــل إىل... 
500 ألف دوالر مقابل منح أصواتهم إىل دبيبة، 

بينا حصل هو فقط عىل 200 ألف دوالر".
وأكــد أحــد املشــاركني يف املحادثــات، طلــب 
الصحافــة  لوكالــة  هويتــه،  عــن  الكشــف  عــدم 
الفرنســية أنه كان شــاهدا عىل ما حصل، معربا 

عــن غضبــه مــن "الفســاد غــري املقبــول يف وقــت 
متر ليبيا بأزمة كبرية".

وهدفــت محادثــات تونــس إقامــة إدارة انتقاليــة 
كانــون  يف  مقــررة  انتخابــات  نحــو  البــاد  تقــود 
اختــار  الجــاري،  والشــهر  األول/ديســمرب. 
األمــم  انتدبتهــم  الذيــن  الـــ75،  املشــاركون 
املتحدة لتمثيل طيف واسع من الليبيني، إدارة 
موقتــة بقيــادة املليارديــر دبيبــة ومجلــس رئايس 

من ثاثة أعضاء.
الربملــان  بثقــة  يحظــى  أن  دبيبــة  عــىل  ويتعــني 
الليبــي خــال تصويت عىل حكومته بحلول 19 

آذار/مارس.
لتشــكيل  "رؤيــة"  قــّدم  إنــه  الخميــس  وقــال 
الحكومة لكن أســاء الوزراء املقرتحني ســتعلن 
الثقــة.  عــىل  التصويــت  خــال  الربملــان  يف 
وجــاءت االدعــاءات األخــرية بعــد أن طالبت عدة 
منظــات ليبيــة يف تريــن الثاين/نوفمــرب بفتــح 
تحقيق يف تهم الفساد بشأن اختيار املسؤولني 

املستقبليني.
ليبيــا  إىل  املتحــدة  األمــم  مبعوثــة  وقالــت 
للمندوبــني  ويليامــز  ســتيفاين  آنــذاك  باإلنابــة 
مزاعــم  يف  تحقيقــا  فتحــت  إنهــا  والصحافيــني 

الرشوة.
الصحافــة  وكالــة  عليهــا  اطلعــت  رســالة  ويف 
دعــت  شــباط/فرباير،   20 بتاريــخ  الفرنســية 
املشــاركتان يف منتدى الحوار الســيايس سيدة 
خليفــة  عصيــد  محمــود  وعــزة  اليعقــويب  كامــل 
تقريــر  نــر  إىل  كوبيــش  يــان  الدائــم  ويليامــز 
الخــرباء، قائلتــني إن هــذه املزاعــم متثــل إهانــة 

لـ"كرامتها ورشفها وشفافيتها".

عدن/ وكاالت: 
األمــم  ملكتــب  تقريــر  قــال 
الشــؤون  لتنســيق  املتحــدة 
االشــتباكات  إن  اإلنســانية 
العنيفــة املســتمرة يف عــدد مــن 
تســببت  باليمــن  مــأرب  أحيــاء 
مــدين  آالف   8 نحــو  نــزوح  يف 
منــذ األســبوع األول مــن فربايــر/

تقــدر  فيــا  الجــاري،  شــباط 
الحكومــة اليمنيــة عددهــم بأكــر 
مــن 10 آالف خــال األســبوعني 

املاضيني.
محافظــة  أن  إىل  التقريــر  وأشــار 
مليــون  نحــو  تســتضيف  مــأرب 
الحكومــة-  -وفــق  داخــيل  نــازح 
يعيشــون يف مواقــع تقــرتب منها 
معظــم  وأن  القتــال،  عمليــات 
مناطــق  إىل  نزحــت  العائــات 
أكــر أمانــا داخــل رصواح ومدينة 

مأرب.
وحــذر التقريــر مــن أنه إذا اســتمر 
تقــدم العمليــات العســكرية نحــو 
املدينــة ومحيطهــا فقد يتســبب 
آخريــن  ألفــا   40 نحــو  نــزوح  يف 
محافظــة  وإىل  خارجهــا  إىل 
تقييــد  ظــل  يف  حرضمــوت، 

وصول املساعدات اإلنسانية.
الخارجيــة  وزارة  واســتغربت 
اليمنيــة بشــدة مــا ســمته صمــت 
الدوليــة  اإلنســانية  املنظــات 
إزاء تعــرض محافظــة مــأرب ألكرب 

هجات من الحوثيني.
التدخــات  الــوزارة  ووصفــت 
اإلنســانية بأنهــا خجولــة ومل ترتــق 
االحتياجــات  أدىن  مســتوى  إىل 
اإلنسانية ألكر من مليوين نازح، 
باســتخدام  الحوثيــني  واتهمــت 

كل أنواع األسلحة الثقيلة.
عــىل  تغريــدات  سلســلة  ويف 
تويرت، قال وزير اإلعام والثقافة 
والسياحة اليمني معمر اإلرياين 
الحوثيــني  هجــات  تصعيــد  إن 
نــزوح  يف  تســبب  مــأرب  عــىل 
جديــد لـــ1517 أرسة تتكــون مــن 

12 ألفا و5 أفراد.

ويف مديريــة رصواح باملحافظــة 
توجــد 9 مخيــات تضــم 2460 
عائلــة نازحــة تتكــون مــن 17 ألفــا 

و222 فردا، وفق اإلرياين.
وأضــاف اإلريــاين أن "مليشــيات 
الحويث منعت 470 أرسة أخرى 
واســتخدمتها  املغــادرة،  مــن 
دروعــا بريــة حتــى اليــوم، فيــا 
العائــات  مــن  العديــد  تــزال  ال 

محارصة من قبل الحوثيني".
مــن  اليمنــي  الوزيــر  حــذر  كــا 
كارثة إنســانية ال ميكن احتواؤها 

جــراء اســتمرار تصعيــد الحوثيني 
مــأرب،  جبهــات  مبختلــف 
واألمــم  الــدويل  املجتمــع  ودعــا 
املتحدة ملارســة الضغط عىل 
مليشــيا الحــويث لوقف هجاتها 

عىل مأرب.
وزارة  قالــت  املقابــل،  يف 
"إن  بيــان صحفــي  الخارجيــة يف 
مــأرب تتعــرض منذ مطلع الشــهر 
الجــاري ألكــرب وأرشس هجــات 
فيهــا  اســتخدمت  حوثيــة 
املليشــيات كل أنــواع األســلحة، 
املســرية  الطائــرات  فيهــا  مبــا 
والصواريــخ الباليســتية"، مشــرية 
إىل أنــه "ويف ليلــة واحــدة فقــط 
املدينــة  تعرضــت  أمــس(  )ليلــة 

لـ10 صواريخ باليستية".
مســتمرة  معــارك  مــأرب  وتشــهد 
بــني القــوات الحكوميــة مســنودة 
مــن  العــريب  التحالــف  بقــوات 
الحوثيــني  ومســلحي  جهــة، 
مــن  الدعــم  بتلقــي  املتهمــني 
نحــو  منــذ  ثانيــة  جهــة  مــن  إيــران 
ســقوط  إىل  أدى  مــا  شــهر، 
خســائر بريــة وماديــة كبــرية يف 

كا الجانبني ونزوح اآلالف.

معلقون سعوديون يطالبون إدارة بايدن بعدم الستقواء عىل الرياض

اتهامات بتلقي مشاركني
 يف الحوار اللييب رىش للتصويت 

لرئيس الوزراء المؤقت

إقالة وزيري الداخلية 
والعدل األردنيني 

لمخالفتهما قيود كورونا

نزوح كبير من مأرب
حكومة هادي تحذر من األسوأ 

وتستنكر الصمت الدويل
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غزة/ هدى الدلو:
يف  لحظــة  عــي  الشــيخ  منــر  الطبيــب  يــردد  مل 
الحصول عىل اللقاح ضد فريوس كورونا، مع بدء 
وزارة الصحــة يف غــزة الحملــة الوطنيــة للتطعيــم، 
لكونــه يتعامــل ضمــن الطاقــم الطبــي املعالــج مــن 
بداية الجائحة مع مرىض مصابني بهذا الفريوس.

"ال مجــال أكــر مــن ذلك للمغامــرة، فاللقاح أفضل 
وأنتظــر   ،19 بكوفيــد-  اإلصابــة  خطــر  مــن  حاميــة 
بفــارغ الصــر الجرعــة الثانيــة ألحمــي نفــي"، هذا 

ما يقوله الشيخ عي لصحيفة "فلسطني".
ويوضــح الشــيخ عــي، استشــاري الباطنــة ورئيــس 
أقســام كوفيــد- 19 يف مستشــفى غــزة األورويب، 
أنــه بعــد تلقيــه الجرعــة أصبــح العمــل بالنســبة إليــه 
الوقايــة  مــع اســتمراره يف تطبيــق إجــراءات  أهــون 

والسالمة.
وكانــت "الصحــة" يف غــزة أطلقــت يف 22 مارس/

آذار الحملة، بإعطاء اللقاح لعدد من الشخصيات 
املؤسســات  ممثــي  بحضــور  الصحيــة  االعتباريــة 

الصحية الدولية الرشيكة ووسائل اإلعالم.
اللقــاح يف تشــكيل  ووفــق وزارة الصحــة، يســاهم 
يف  دور  لهــا  ســيكون  التــي  املجتمعيــة،  املناعــة 
ويعــد  والوفيــات،  اإلصابــات  أعــداد  مــن  التقليــل 
اإلصابــة  خطــر  مــن  للتقليــل  وذكيــة  آمنــة  وســيلة 
التــي  باملــرض،  املرتبطــة  الشــديدة  باألعــراض 
التعــرف  الجســم يف  ويســاعد  للوفــاة،  تــؤدي  قــد 
إىل الفــريوس املســبب للمــرض وتكويــن أجســام 
ا ملحاربة  مضادة له ينتجها الجهاز املناعي طبيعيًّ

املرض.
أمل  ســوى  أعــراض  بــأي  عــي  الشــيخ  يشــعر  ومل 

بعــدم  الجميــع  ناصحــا  اإلبــرة،  وخــز  مــكان  بســيط 
االســتامع للمعلومــات الخاطئــة واإلشــاعات التــي 

يتداولها البعض بشأن سالمة اللقاح.
ويتابــع: "بعــد رعايــة اللــه وحفظــه فــإن اللقــاح هــو 
األمــل الوحيــد للخــروج مــن الجائحــة والوقايــة مــن 
أن  خاصــة  النفــس"،  عــىل  والحفــاظ  مــرض،  أي 
بعــض مــن أصيبــوا بكورونا ال يزالون يعانون أعراًضا 

جسدية ونفسية وعصبية.
وفعــال،  آمــن  اللقــاح  أن  عــي  الشــيخ  ويبــني 
والوســيلة املثــىل للعــودة للحيــاة الطبيعية بعد أن 

أثرت كورونا يف جميع مجاالت الحياة.
تقوية المناعة

"غــزة  الوبائيــات  مستشــفى  يف  الحكيــم  كذلــك 
األورويب"، حســن ررصص، يقول: "اللقاح إيجايب 

العناية املركزة باملستشــفى ذاته، يبني أن طبيعة 
عمله املبارشة ومقابلة مرىض عىل جهاز التنفس 
الصناعي ومن مسافة قريبة دفعته للحصول عىل 
الجرعــة األوىل مــن التطعيــم الــذي سيشــكل لديــه 

مناعة من اإلصابة بفريوس كورونا.
وبعــد حصولــه عــىل التطعيــم ظهــرت عليــه أعــراض 
الحــرارة، وقشــعريرة  بســيطة كارتفــاع يف درجــات 
نتــج عنهــا رجفــة يف جســده، وصــداع، ووجــع يف 
املفاصــل، ومل ميــِض عــىل ظهورهــا 48 ســاعة من 

موعد تلقي الجرعة حتى اختفت.
وتفيد وزارة الصحة يف حســابها مبوقع فيســبوك، 
بينهــام  التطعيــم يؤخــذ عــىل جرعتــني تفصــل  أن 
قــد  جزئيــة  مناعــة  تعطــي  األوىل  أســابيع،   2-4
ذاكــرة  تقــوي  والثانيــة  وقــت قصــري،  بعــد  تختفــي 
مــن  لــذا  أطــول،  لوقــت  وتنبهــه  املناعــة  جهــاز 

الرضوري تلقي الجرعة الثانية من التطعيم.
ووفــق نائــب مديــر عــام الرعايــة األوليــة يف وزارة 
عــىل  الحصــول  فــإن  ضهــري  مجــدي  د.  الصحــة 
اللقــاح الخــاص بفــريوس كورونــا يحمــي مــن خطر 
اإلصابــة، مشــرًيا يف حديــث ســابق مــع صحيفــة 
"فلســطني" إىل أن اللقــاح حســب مــا نــرشت عنه 
منظمــة الصحــة العامليــة والرشكات املصنعة له، 
ليســت لــه أي انعكاســات ســلبية عــىل متلقيــه، 
الحصــول  بعــد  األعــراض  بعــض  تظهــر  قــد  ولكــن 
املفاصــل،  يف  وأمل  كالصــداع،  اللقــاح  عــىل 
مــكان  يف  وأمل  الحــرارة،  درجــات  يف  وارتفــاع 

الحقــن، ولكن هذه 
تختفــي  األعــراض 

بعد 48 ساعة.

وجزء من تقوية املناعة، لكوين جزًءا من املنظومة 
الصحيــة، وأختلــط بكــرة مــع النــاس، فهــو الوســيلة 

الوحيدة لحامية نفي وعائلتي".
نه مــن تقديــم رعايــة  وتلقــي ررصص اللقــاح ســيمكِّ
صحيــة مناســبة وبأمــان، وبعيــًدا عــن أجــواء الخوف 

من خطر اإلصابة.
عــىل  حصولــه  بعــد  عليــه  ســيطر  باألمــان  شــعور 
اللقــاح، ولكــن هــذا لــن يدفعــه للتهــاون يف ارتــداء 
الكاممــة، أو اتبــاع أســاليب الســالمة الوقايــة، كــام 

يؤكد.
عائلتــه  أفــراد  تســجيل  عــىل  ررصص  ويعمــل 
الحصــول  ألجــل  الصحــة  بــوزارة  الخــاص  بالتطبيــق 

عىل التطعيم.
بــدوره الحكيــم محمــد البــاز الــذي يعمــل يف قســم 

يــرشع الطفــل يف خلــق وتطويــر عالقــات صداقــة مــع بــدء احتكاكــه باملجتمع 
وخروجــه مــن البيــت، ويالحــظ املراقــب لســلوك األطفــال أن الطفــل يُعدُّ كل 
طفل آخر يشاركه اللعب هو صديقه، فهو ال ُيحّدد متاًما ما سامت الصديق 
الذي يريده، كام أن الطفل ال يدري كيف يصل إىل تكوين صداقات، لذلك 
تــراه يجــرب وســائل عــدة وأطفــااًل مختلفــني، وعــادة ما تكون هــذه الصداقات 
لبنــاء واكتســاب  للتمــرس  ولكنهــا رضوريــة  تــدوم طويــاًل،  األجــل وال  قصــرية 

املهارات الالزمة إلنشاء صداقات الحًقا.
إىل هذا الحد كل يشء يبدو حسًنا، ولكن:

مــاذا لــو الحظــِت أن طفلــِك ينشــئ صداقــة مــع طفــل وهمي ال وجــود له؟ هل 
ستشــعرين بالخطــر يحيــط بطفلــك؟ هــل ستســاورك املخــاوف عــىل عقلــه 
يســتأذنك  أو  الصديــق  لهــذا  منــك طعاًمــا  يطلــب  تســمعينه  وأنــِت  واتزانــه 
يف الســامح لصديقــه بالســباحة معــه أو إعطائــه دواًء ألن بطنــه يؤملــه؟ هــل 
هــذه  بــأن  العتقــادك  خياالتــه  مــع  وتتامهــني  األدوار  تقمــص  ستشــاركينه 
التخيــالت ســتزول مــن تلقــاء نفســها بعــد بعــض الوقــت؟ أم أنــك ســتفكرين 
بــرضورة وضــع حــد لهــا ورفــض التعاطــي معهــا واستشــارة اختصــايص نفــي 

لحامية طفلك من نتائجها املحتملة؟
* نعلــم جميًعــا أن األطفــال ميلكــون خيــااًل خصًبــا مبدًعــا، وقــدرة عاليــة عــىل 

اختالق األحداث واألحاديث والقصص وحتى الشخصيات.
توصلــت دراســة أجرتهــا جمعيــة علــم النفــس األمريكيــة إىل أن ثلــث األطفــال 
تقريًبــا ميتلكــون صديًقــا خيالًيــا يشــاركونه اللعــب ويتقمصــون األدوار معــه 
يف مرحلــة مــا مــن طفولتهــم، وقــد ميتد ذلك لعمــر الثامنة وأحياًنا يطول مدة 
أطــول فريافــق الطفــل حتــى مراهقتــه! ولكــن، إذا تجــاوز الطفــل عمر الخامســة 
ومــا زال يؤمــن بحقيقــة وجــود صديقــه الوهمــي، فــال بــد مــن أخــذ األمــر عــىل 

محمل الجد واستشارة اختصايص نفي يف األمر.
يســتغرق بعض األطفال يف الحديث عن صديقهم مبا ال يدع مجااًل للشــكِّ 
يف وجــوده، لدرجــٍة ُتســبِّب إربــاًكا لــدى األهــل فيفاجــؤون حــني يعلمــون أن 
صديــق طفلهــم وهمــي ال وجــود لــه! وقــد يكــون الصديــق الوهمــي إنســاًنا أو 
حيواًنــا أو دميــة أو شــخصية كرتونيــة، أو حتــى الضمــري الحــي داخــل الطفــل 

الذي يحاسبه ويحثه لسلوك اتجاه معني.
ــا هــو حاجتــه إىل شــخص  وأحــد األســباب املهمــة لخلــق الطفــل صديًقــا وهميًّ
يشــاركه اللعــب ويتحــدث معــه، خاصــة إذا مل يكــن  لــدى الطفــل أخ، أو يف 
ا ومنقًذا للطفل  حال فقد أحد الوالدين، فيكون الصديق الخيايل هنا مسليًّ
مــن وحدتــه ومعيًنــا لــه عىل احتــامل األحداث املؤملة إن كان الطفل يتعرض 
ألحداث قاسية ومؤذية جسدًيا أو نفسًيا.  ولوحظ أن الطفل الوحيد أو البكر 

يف أرسته هو من يلجأ إىل خلق صديق خيايل غالًبا.
عــادة مــا يتميــز األطفــال الذيــن ميتلكــون صديًقــا خيالًيا بقــدرة لغوية متكنهم 
مــن التعبــري عــن مشــاعرهم وآرائهــم تعبــرًيا يفوق أقرانهم، كــام ميتلكون قدرة 
اجتامعيــة  تواصــل  ومهــارات  اآلخريــن،  مــع  والتعاطــف  التفكــري  عــىل  عاليــة 

متقدمة وتفكري إبداعي. 
وطلــب  النجــدة  يتطلــب  خِطــًرا  أمــًرا  الوهمــي  الصديــق  وجــود  يصبــح  قــد 
املســاعدة مــن اختصــايص نفــي إذا بــدأ الطفــل يقــوم مبامرســات خِطــرة 
وســلوكيات مضطربــة، تحــت حجــة أن الصديــق الوهمــي ميليهــا عليــه، أو إذا 
تعلــق الطفــل بصديقــه الوهمــي بشــدة ولجــأ إىل االنعــزال عــن محيطــه، أو إذا 

أخذ يرر ترصفاته ويلقي مبسؤولية أخطائه عىل صديقه الوهمي.
يتســاءل األهــل بقلــق كيــف يترصفــون إزاء هــذا الصديــق املتخيــل دون أن 
ا يف  يــؤذوا طفلهــم بــأن يركــوا لــه الحبــل عىل الغــارب أو يكبتوه ويؤثروا ســلبيًّ

قدراته اإلبداعية وشخصيته؟
ا إن مل يقم هو بذلك. - ال تخلقي لطفلك صديًقا وهميًّ

- ال تشجعي وجود الصديق أو تحاويل إجبار طفلك عىل التخي عنه.
- ال تتقبي أن ُيلقي مبسؤولية أخطائه عىل صديقه الوهمي.

- اســأيل طفلــك عــن هــذا الصديــق لتعــريف مــا يعنيــه بالضبــط لصغــريك، 
وراقبيه وهو يلعب ويتحدث معه.

يب طفلــك أو تعنفيــه كــام ال تســايريه  - تعامــي مبرونــة مــع األمــر، فــال تكــذِّ
مســايرة تامــة، أصغــي إليــه يف حديثــه عــن مشــاعر صديقــه فهــو إمنــا يتحدث 

عن مشاعره الخاصة وما يجول يف صدره.
جــريان،  أصدقــاء،  أقــارب،  آخريــن:  أطفــال  إىل  يتعــرف  طفلــك  اجعــي   -
ويندمــج معهــم، فهــذا ينســيه صديقــه الوهمــي ويقلــل اهتاممــه بــه ويجعلــه 

يستمتع مع األصدقاء الحقيقيني.
- وإذا الحظــت أن األمــر ال يســري عــىل مــا ُيــرام، وســيخرج عــن ســيطرتك فمــن 

األفضل استشارة اختصايص نفي، وطلب التوجيهات منه.

غزة/ رميا عبد القادر:
مــوىس،  الرحمــن  عبــد  الغــزي  املهنــدس  نجــح 
بالطاقــة  يف تقديــم منــوذج عمــي لتحليــة امليــاه 
الشمســية يف قطــاع غــزة املحارص خالل مناقشــته 
واألرض،  البيئــة  علــوم  تخرجــه يف مجــال  مــرشوع 
للحاجــة  نظــًرا  املهمــة  املشــاريع  مــن  ُيعــد  الــذي 
إليهــا، خاصــة أنــه األول مــن نوعه مــن حيث الجودة 

والتكلفة.
وتتمثــل فكــرة املــرشوع يف تقديــم حلول ملشــكلة 
يقــول  إذ  الشمســية،  بالطاقــة  غــزة  قطــاع  ميــاه 
مــوىس: "تعــد امليــاه مــن أهــم املــوارد الطبيعيــة 
ليــس لإلنســان فحســب، بــل لــكل الكائنــات الحية، 
حيــث يقــول اللــه تعــاىل: "َوَجَعْلَنــا ِمــَن اْلــاَمِء ُكلَّ 
" )األنبياء:30(، هذا األمر جعل مرشوع  ٍء َحيٍّ يَشْ

التخرج ينصّب يف االهتامم باملياه".
بغــزة،  اإلســالمية  الجامعــة  يف  املناقشــة  وخــالل 
يقــول مــوىس: "قطــاع غــزة يعــاين أزمــة يف امليــاه 
مــن جــراء االحتــالل والحصــار، األمــر الــذي دفعنــي 
إىل محاولــة تقديــم منــوذج تطبيقــي لتقديــم حلول 

ملشكلة املياه".

الطاقــة،  توفــري  تتطلــب  املــرشوع  "فكــرة  ويتابــع: 
والغازيــة،  النفطيــة  الطاقــة  نــدرة  تعــاين  وغــزة 
ضاعــف  الــذي  األمــر  عليهــام،  االحتــالل  وســيطرة 
يف  أبحــث  جعلنــي  ذلــك  ا،  جــدًّ أســعارهام  مــن 
مرشوعــي عــن الطاقــة البديلــة التــي عملــت عــىل 

تقليل التكلفة املادية للفكرة".
يبــني  جودتهــا،  ومــدى  الفكــرة  عمــل  آليــة  وعــن 
يتمثــل  الجهــاز  أن  "فلســطني"،  لصحيفــة  مــوىس 
يف صنــدوق زجاجــي متــوازي املســتطيالت، وأمــا 
زجاجــي  تقــوس  يف  تتمثــل  فهــي  العليــا  الجهــة 
زجاجيــة،  أســطوانة  نصــف  يكــون  ألن  أقــرب  وهــو 
ومن األســفل جســم أســود اللون المتصاص أشــعة 

الشمس.
تبخــر  عــىل  يعمــل  فإنــه  للشــمس  التعــرض  "عنــد 
النقيــة عــر مســالك  نــزول امليــاه  ثــم  املــاء، ومــن 
األملنيــوم، وبذلــك تخــرج امليــاه نقيــة عــر صنبــور 

املياه املرتبط بالجهاز"، يواصل رشح فكرته.
امليــاه،  هــذه  الســتعامالت  الفائــدة  مــدى  وعــن 
يذكــر أنهــا تســتخدم يف جهــاز غســيل الــكىل يف 
املستشفيات، ويف صناعة املواد الطبية، إضافة 

ا. إىل كونه ماء خايل األمالح بنسبة كبرية جدًّ
وبشــأن تكلفــة املــرشوع، يشــري إىل أنــه عمــل قــدر 
إيجــاد  مبحاولــة  التكلفــة  تخفيــض  عــىل  اإلمــكان 
الــذي  األمــر  أقــل،  بأســعار  قــدر املســتطاع  بدائــل 
 500 املــرشوع  لفكــرة  اإلجامليــة  التكلفــة  جعــل 

شيقل.
ويوضــح أنــه ســيعمل عــىل تطويــر مرشوعــه أكــر، 
يف  التعليميــة  مســريته  اســتكامل  خــالل  مــن 
الدراســات العليا خاصة أن فكرة املرشوع وجدت 
ترحيــب اللجنــة املناقشــة واملــرشف، الــذي أشــاد 

بأهمية املشاريع.
رمضــان  محمــد  الروفســور  مــن  اللجنــة  وتكونــت 
األغــا املــرشف واملناقــش، واملناقــش الروفســور 

يارس زيدان النحال.
ويشــار إىل أن قطاع غزة يعتمد أساًســا عىل خزان 
املياه الجويف، إذ ُيشَحن من مياه األمطار مبعدل 
ا، وتقدر نســبة  )60-50( مليون مر مكعب ســنويًّ
ويزيــد  مكعــب،  مــر  مليــون   )140( بنحــو  العجــز 
سياســاته  بنــى  اإلرسائيــي  االحتــالل  أن  املعانــاة 
يف  الجوفيــة  امليــاه  مخــزون  عــىل  الســيطرة  عــىل 

مــن  القوانــني للحــد  مــن  العديــد  القطــاع، وأصــدر 
اســتهالك الفلســطينيني للميــاه، حيــث يســتحوذ 
الســاحلية  امليــاه  مــن حــوض   )% 82( نحــو  عــىل 
نحــو  منــه  الغزيــون  يســتهلك  حــني  يف  للقطــاع، 
)18 %( فقط حســب ما ذكره املركز الفلســطيني 

ألبحاث السياسات والدراسات االسراتيجية.
وأهــم مــا مييــز هــذا املــرشوع أنــه عمــي، إذ يقــول 
الروفســور األغا املرشف عىل املرشوع:" منوذج 
تحليــة امليــاه بالطاقــة البديلــة" يعــد من املشــاريع 
املميــزة واملهمــة، خاصــة أن هنالــك حاجــة ماســة 
لهــذه املشــاريع، وأكــر مــا مييزه أنه تقــدم بنموذج 

عمي له".
ويلفت إىل أن هذا املرشوع يلبي حاجة املجتمع 
ويعد من الحلول العملية لتطبيق مشكلة موجودة 
انخفــاض  تتعلــق يف معالجــة امليــاه، موضًحــا أن 
التكلفــة يف هــذه الجــودة جعلــت مــن الحــل أكــر 

واقعية.
زجاجــات  مــن  عــدد  إنتــاج  املــرشوع  تضمــن  وقــد 
الجامعــة  شــعار  عليهــا  وضــع  التــي  النقيــة  امليــاه 
اإلسالمية، واسم املهندس القائم عىل املرشوع.

أيكون صديق طفلك 
الوهمي نذير خطر داهم؟

د. زهرة خدرج

بـ"الطاقة الشمسية".. 
ا لتحلية المياه ي يقدم نموذًجا عمليًّ مهندس غزِّ

متلقون للقاح كورونا َيْروون تجاربهم: 
وسيلة آمنة لمواجهة الجائحة
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السطري: قرار عودة الجماهير منوط بوزارة الصحة

تعيين طواقم حكام مباريات 
اليوم في جميع الدرجات

تغيير مواعيد بداية 
مباريات بطوالت 

الدوري بجميع درجاتها

خدمات البريج يسعى لتعميق 
جراح بيت حانون وخدمات 
خانيونس يواجه المجمع

غزة/ مؤمن الكحلوت:
اتحــاد  الســطري عضــو  كــال  قــال 
كرة القدم, إن قرار عودة الجاهري 
مــن  األعــداد,  وزيــادة  عدمــه  مــن 
خــال  الصحــة  وزارة  اختصــاص 
تواصــل  بســبب  الراهنــة,  الفــرة 

انتشار فريوس " كورونا".
حديثــه  خــال  الســطري  وأوضــح 
لـ"فلســطني", أن جميــع اإلجــراءات 
الصحــة,  وزارة  بقــرارات  مرهونــة 
عــى اعتبــار أن قــرار عــدم حضــور 
وأن  صحيــة,  ألســباب  الجاهــري 
االتحاد دامئًا مع حضور الجاهري 

ألنها فاكهة املاعب.
وأكــد الســطري أن الجميــع تأثــر من 
مشــريًا  الجاهــري,  حضــور  عــدم 
بالنفــع  تعــود  كانــت  أنهــا  إىل 
إنعــاش  خــال  مــن  األنديــة  عــى 
إيــرادات  مــن  املاليــة  صناديقهــا 
نــوع  إلضفائهــا  باإلضافــة  التذاكــر, 

من الجال عى املباريات.

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
الدرجــة  لــدوري  الســابعة  الجولــة  منافســات  اليــوم  تتواصــل 
الربيــج  خدمــات  األوىل  تجمــع  مباراتــني  بإقامــة  األوىل، 
بضيفــه بيــت حانــون األهــي، بينــا يحــل يف الثانية خدمات 

خانيونس ضيفًا عى املجمع اإلسامي.
عى ملعب الدرة سيكون خدمات الربيج أمام فرصة ذهبية 
حانــون  بيــت  ضيفــه  يســتقبل  عندمــا  الرتيــب  يف  للقفــز 
األهــي، والتــي يطمــح مــن خالهــا أصحــاب األرض ملواصلــة 

االنتصارات حجز مقعد يف املراكز األربعة األوىل.
نقــاط محتــًا املركــز   10 اللقــاء ويف جعبتــه  الربيــج يدخــل 
الخامــس ويســعى ملواصلــة صحوتــه وتحقيــق الفــوز الثالــث 
األهــي ملــداواة  حانــون  بيــت  يســعى  بينــا  التــوايل،  عــى 
جراحــه ووقــف نزيــف النقــاط املســتمر منــذ أربعــة جــوالت، 
مثلهــا  يف  وتعــادل  مباراتــني  يف  الفريــق  خســارة  شــهدت 

ليحتل املركز العارش برصيد 5 نقاط.
يحــل خدمــات  الريمــوك  عــى ملعــب  الثانيــة،  املبــاراة  يف 
مهمــة  أوىل  يف  اإلســامي  املجمــع  عــى  ضيفــًا  خانيونــس 
رســمية لخالــد كويــك عقــب توليــه تدريــب فريــق خدمــات 
لســكة  والعــودة  االســتفاقة  عــن  يبحــث  والــذي  خانيونــس، 
جولتــني  آخــر  يف  متتاليتــني  خســارتني  عقــب  االنتصــارات 

جعا الفريق يحتل املركز السابع برصيد 7 نقاط.
تحقيــق  أجــل  مــن  الفرصــة  يفــوت  لــن  اإلســامي  املجمــع 
ســوى  يحقــق  مل  الــذي  الفريــق  تــوازن  واســتعادة  االنتصــار 
فــوز وحيــد منــذ بدايــة البطولــة، إىل جانــب ثاثــة تعــادالت 
وخسارتني ليحصد 6 نقاط وضعته يف املركز التاسع، األمر 
الــذي يزيــد مــن رغبتــه يف الفــوز خاصــة وأن الفريــق يتطلــع 
للحفــاظ عــى تواجــده يف الدرجــة األوىل التي صعد لها يف 

املوسم املايض. 

دوري الدرجة األولى

غزة / مؤمن الكحلوت:
كشــفت مصــادر رســمية فــي لجنــة الحــكام باتحاد كــرة القدم 
النقاب عن طواقم حكام مباريات اليوم في الدرجات الممتازة 

واألولي والثانية, حيث جاءت الطواقم على النحو اآلتي:
- شباب رفح × خدمات الشاطئ

عاد مرجان للساحة, محمد الغول وعدنان حنيدق, وخالد أبو الخري رابعًا.
- أهلي بيت حانون × خدمات البريج

سامح القصاص للساحة, وفادي السمهوري ومحمد بدر, وحازم الصويف رابعًا.
- المجمع اإلسالمي × خدمات خانيونس

هاين مسمح للساحة, محمد خطاب ومروان خطاب, ومحمد أبو شهلة رابعًا.
- الزيتون × فلسطين

حسن صاح للساحة, وإبراهيم الشيخ خليل ومحمود عياد, وهيثم لقان رابعًا.
- خدمات جباليا× الوفاق

عبدالله أبو عشيبة للساحة, فراس الزعانني وفايز أبو عشيبة, ورمضان صربة رابعًا.

غزة/وائل الحلبي:
لجنــة  رس  أمــني  التــري  عــاد  أعلــن 
تغيــري  القــدم  كــرة  باتحــاد  املســابقات 
مواعيــد انطــاق مباريات الدوري مبختلف 
درجاتــه، إىل جانــب تغيــري مواعيــد انطاق 

مباريات بطولة طوكيو 4.
لجنــة  إن  لـ:"فلســطني"  التــري  وقــال 
بدايــة  صافــرة  اطــاق  قــررت  املســابقات 
مباريــات الــدوري بدرجاتــه الثاثــة الحاليــة 
متــام  عنــد  والثانيــة،  واألوىل  املمتــازة 
التوقيــت  مــن  بــداًل  عــرًا  الثالثــة  الســاعة 
الحايل التي تنطلق فيه املباريات الســاعة 

الثانية والنصف.

وأوضح التري أن العمل بالتوقيت الجديد 
لبداية املباريات من الساعة الثالثة سيبدأ 
مــن يــوم الســبت القــادم، مــع بدايــة الجولــة 
واألوىل  املمتــازة  الدرجتــني  مــن  الثامنــة 

الجولة السادسة يف الدرجة الثانية.
وعــى صعيــد بطولــة طوكيــو 4 قــال التــري 
أن املباريات التي تقام يوم الجمعة القادم 
يف ثاثة فرات ستقام عى النحو التايل: 
الســاعة  تبــدأ  الصباحيــة  الفــرة  مباريــات 
التاســعة، وتنطلــق مباريــات الفــرة الثانيــة 
ســتقام  فيــا  والنصــف،  الواحــدة  الســاعة 
الســاعة  متــام  يف  الثالثــة  الفــرة  مباريــات 

الثالثة والنصف عرًا.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
عزز نادي شباب خانيونس صفوف فريق تنس الطاولة, بالاعب 
املخــرم عبــد الســام غريــز, للمنافســة عــى األلقــاب املوســم 

امُلقبل.
مســتوي جميــع  عــى  غــزة  ســنًا يف  الاعبــني  أكــرب  غريــز  وبــات 
األلعــاب, بعدمــا بلــغ مــن الُعمــر "56" عامــًا, حيــث تــم قيــده يف 
كشــوفات االتحــاد كاعــب, بعدمــا عمــل خــال الفــرة الســابقة 
مــن  العديــد  معــه  وحقــق  اإلســامي  املجمــع  لفريــق  ُمدربــًا 

البطوالت.
وســيلعب غريــز مــع فريــق شــباب خانيونــس إيل جانــب الاعــب 
الدويل واملخرم حاتم وادي, والاعب حسني حجاج, عى أن 

يقود غريز الفريق تدريبيًا يف البطوالت القادمة.
وُيعتــرب غريــز أحــد أبــرز العبــي تنــس الطاولــة التاريخيــني, حيــث 
بــدأ مســريته مــع نــادي خدمات املغــازي, قبل أن ينتقل لصفوف 
املجمــع اإلســامي الــذي شــارك معــه يف العديــد مــن البطــوالت 

الخارجية العبًا وُمدربًا.

 أكبر العبي غزة سنًا
عبد السالم غريز



رياضة االثنين 17 رجب 1442هـ 1 مارس/ آذار12
Monday 1 March 2021 

FELESTEENONLINE

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
ميلــك شــباب رفــح فرصــة مثينة لالنفــراد بصدارة ترتيب دوري 
الدرجــة املمتــازة، عندمــا يســتقبل ضيفــه خدمــات الشــاطئ 
عرص اليوم عىل ملعب رفح البلدي، ضمن منافســات الجولة 
شــباب جباليــا  فريقــا  لــه  قدمهــا  التــي  الهديــة  بعــد  الســابعة، 
واتحاد خانيونس بتعادلهام اإليجايب أمس بهدف لكل منهام.

وسيحاول شباب رفح استثامر هذه الفرصة التي تُتاح له للمرة 
الثانيــة خــالل الجولتــن األخريتــن، إال أن تعــره أمــام الهــالل 
بالتعادل السلبي يف الجولة املاضية جعلته يتقاسم الصدارة 
مــع شــباب جباليــا الــذي ينفــرد حاليــًا بصــدارة الرتتيــب بشــكل 
مؤقــت برصيــد 14 نقطــة، ومــن خلفــه شــباب رفــح يف املركــز 

مباريــات  ثالثــة  خــالل  شــباكه  نظافــة  عــىل  "الزعيــم"  وحافــظ 
عبــد  الدفــاع وحارســه  لخــط  الالفــت  التألــق  ظــل  متتاليــة يف 
اللــه شــقفة، الــذي مينــح وجودهــم الثقــة الكبــرية لزمالئــه يف 

امللعب.
عىل الجانب اآلخر يدخل الشاطئ املباراة يف ظروف مغايرة 
التفــاح  أمــام  بالتعــادل  جولتــن  آخــر  يف  الفريــق  تعــر  بعــد 
والخســارة القاســية أمــام جــاره الصداقــة، األمــر الــذي تســبب 
11 نقطــة  الفريــق بالرتتيــب بتوقــف رصيــده عنــد  يف تراجــع 
يف املركــز الســادس متســاويًا مــع خدمــات رفــح والشــجاعية، 

صاحبي نفس الرصيد مع أفضلية فارق األهداف لهام.
وســيعمل ربحي ســمور مدرب الشــاطئ عىل اســتنهاض همم 

الثــاين برصيــد 13  نقطــة وهــو نفــس رصيــد اتحــاد خانيونــس 
الذي يحتل املركز الثالث.

ولــن يفــوت أصحــاب األرض هــذه الفرصــة الثمينــة يف مواجهــة 
"البحريــة" عــىل ميدانــه، حيــث حقق الفريــق عىل ملعب رفح 
الفــوز يف املباراتــن الــذي لعبهــام عليه، مام يعطيه الدافعية 

من أجل حصد النقاط الثالثة.
ويعــول رأفــت خليفــة مــدرب شــباب رفــح عــىل الحالــة الفنيــة 
املميــزة التــي يعيشــها العبــوه وأن يتعافــوا مــن آثــار التعــادل 
الســلبي أمــام الهــالل، وأن يكــون محمــد الريخــاوي ومحمــد أبو 
دان قــادة الفريــق يف حالتهــم الطبيعيــة، إىل جانــب اســتعادة 

تألق محمد أبو هاشم ومهند أبو زيد.

العبيه والعمل عىل إيجاد الحلول للخروج من الكبوة التي مر 
بها "البحرية" يف آخر جولتن، وتصحيح مسار الفريق الطامح 

للمنافسة بقوة عىل لقب الدوري املمتاز.
وتبــدو الفرصــة متاحــة أمــام البحريــة للعــودة بالنقــاط الثالثــة 
مــن أمــام شــباب رفــح، خاصــة وأن خــرة العبيــه متنحهــم القدرة 
عىل تحقيق ذلك، يف ظل وجود املهاجم املخرضم سليامن 

العبيد إىل جانب أحمد أبو حسنن.
وسيفتقد الشاطئ لخدمات العبه فضل قنيطة الحاصل عىل 

البطاقة الحمراء يف اللقاء األخري أمام الصداقة.
باملوســم  املمتــاز  الــدوري  يف  الفريقــن  مبــارايت  وشــهدت 

املايض تعادلهام إيجابيًا يف مرحلتي الذهاب واإلياب.

دوري الدرجة الممتازة

شباب رفح
أمام فرصة 
االنفراد بالصدارة 
والشاطئ يبحث عن 
استعادة التوازن

دوري الدرجة األولى 2021

غزة الرياضي يشق طريق العودة بفوزه على خدمات النصيراتالهدف األول ما شفته .. يا عيني على الهدف الثاني

غزة الرياضيخدمات النصيرات  01

غزة/ وائل الحلبي: 
واصــل فريــق غــزة الريــايض مســاعيه للعودة 
بفــوزه  املمتــازة،  الدرجــة  لــدوري  الرسيعــة 
الثمن عىل خدمات النصريات بهدف دون 
مقابــل، يف املبــاراة التــي جمعــت الفريقن 
عــىل ملعــب الدرة لحســاب الجولة الســابعة 

من دوري الدرجة األوىل.
العميــد أكــد أنــه لــن يتنازل عن العــودة للدرجة 
املمتازة التي هبط منها يف املوسم املايض، 
وحقــق انتصــارًا عىل أحد منافســيه املبارشين 
ليبتعــد يف صــدارة الرتتيــب برصيد 17 نقطة، 
أرهقــت  التــوايل  عــىل  الثانيــة  الخســارة  لكــن 
خدمــات النصــريات وأوقفــت رصيــده عند 13 

نقطة يف املركز الثالث.
تفاصيل المباراة

الشوط األول
رســالة  توصيــل  حــاول  النصــريات  خدمــات 
كــرة  مــن  الريــايض  مرمــى  بتهديــد  مبكــرة 
التــي مــرت بجانــب املرمــى، إال  تامــر مكــرم 
أن غــزة الريــايض رد رسعيــًا وفــرض أفضليتــه 
عــىل مجريــات اللعب وســط تنــوع محاوالته 
الهجوميــة والتــي حــاول مــن خاللهــا الوصــول 

لشباك أصحاب األرض.
هــدف  مــن  مرمــاه  أنقــذ  النصــريات  حــارس 
لعــدي  ركنيــة  ركلــة  مــن  كــرة  بعــد  محقــق 
كــرة  ويســدد  الغلبــان  ليعــود  الغلبــان، 
ســعى  بقليــل،  املرمــى  جانبــت  صاروخيــة 
براعــة  لكــن  محاوالتــه  لتنشــيط  النصــريات 

الشوط الثاني
بدايــة  مــع  أفضليتــه  الريــايض  غــزة  واصــل 
بعــد  التقــدم  مــن  قريبــًا  وكان  الثــاين  الشــوط 
أن  إال  مــن مرمــاه،  الخــروج  الحــارس يف  خطــأ 
ووضــع  الفرصــة  يســتثمر  مل  الحــداد  محمــد 
الكــرة بجانــب املرمــى، لكــن كامــل الرتامــي 
نجــح يف ترجمــة هــذه األفضلية لهدف التقدم 
بعــد متريــرة ســحرية مــن ربحــي شــتيوي حولها 
وكان   ،)57( الشــباك  يف  بــذكاء  الرتامــي 
الحــداد قريبــًا مــن الهــدف الثــاين بعدمــا انفــرد 

بالحارس إال أنه مل يفلح يف استغاللها.
للهجــوم  النصــريات  خدمــات  بعدهــا  اندفــع 

إســامعيل املدهــون منعــت هــدف محقــق 
ربحــي شــتيوي  مــن محاولــة يوســف داوود، 
وســدد  للشــباك  الوصــول  مــن  قريبــًا  كان 
كــرة قويــة تصــدى لهــا الحــارس واصطدمــت 
بالقائــم قبــل أن يبعدهــا املدافــع ومينــع غزة 

الريايض من التقدم.
بركلــة  النصــريات  خدمــات  العبــو  طالــب 
داخــل  داوود  يوســف  ســقوط  أثــر  جــزاء 
محاولــة  اعترهــا  الحكــم  أن  إال  الصنــدوق، 
البطاقــة الصفــراء، قبــل أن  للتحايــل ومنحــه 
يطرد مدرب النصريات محمد صيدم عقب 

اطالق صافرة نهاية الشوط األول.

لتنشــيط  تبديــالت  عــدة  الفريــق  وأجــرى 
الجانــب الهجومــي، وســدد محمــد أبــو كــرش 
املدهــون،  الحــارس  لهــا  تصــدى  قويــة  كــرة 
لكــرة  التصــدي  يف  املدهــون  يبــدع  أن  قبــل 
وحرمــت  ثابتــة،  ركلــة  مــن  داوود  يوســف 
العارضــة النصــريات مــن التعديــل بعد عرضية 
داوود، التــي تابعهــا البديــل نــادر جــروان إال أن 

املدهون كان حارضًا.
حاول غزة الريايض اســتغالل املســاحات يف دفاع 
الفــرص  إهــدار  عــىل  العبــوه  وتنــاوب  النصــريات 
الواحــدة تلــو األخــرى برعونــة شــديدة، يف الوقــت 
الذي فشل فيه أصحاب األرض تعديل النتيجة.

بطاقة المباراة:

الكابتن: محمد توفيق أبو يوسف 
المدرب: محمد صيدم

الكابتن: إسماعيل المدهون
المدرب: عماد هاشم

أمين الهسي،
 خالد عياش،

 أحمد مهدي )عطايا جربوع 31(،
 أيمن الحواجري ،
 محمد أبو كرش،

 محمد محمد عبيد )جالل أبو يوسف 69(، 
محمد توفيق أبو يوسف ، 

يوسف داوود،
 تامر مكرم ،

 محمد يوسف أبو يوسف )نادر جروان 69(، 
حسام العصار )عالء إسماعيل 51(.

خدمات النصيرات

إسماعيل المدهون، 
فادي العراوي،
 ثائر أبو عبيدة،

 حازم أبو شنب،
 عدي الغلبان،

 ربحي شتيوي )توفيق البيك 90(، 
عز الدين أبو راس، 

محمد الحداد )محمد عصام أبو شمالة 93(،
 كامل الترامسي )عمرو رزق 75(،

 أحمد أبو عبيد،
 أحمد الكحلوت.

غزة الرياضي

• الجولة )7(
• امللعب: الدرة

• التاريخ: 28/2/2021
• الفريقان:

 خدمات النصريات x غزة الريايض
• النتيجة: )0-1(

• أصحاب األهداف:
- خدمات النصريات: ال يوجد

- غزة الريايض: كامل الرتامي )57(
• العقوبات:

• بطاقة صفراء: )5(
- خدمات النصريات: يوسف داوود 

)45(، محمد توفيق أبو يوسف )66( 
تامر مكرم )80( خالد الحاج )95(.

- غزة الريايض: أحمد الكحلوت )83(.
- غزة الريايض: ال يوجد

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

* الوقت الضائع يف الشوط األول: )3( 
* الوقت الضائع يف الشوط الثاين: )6( 

• طاقم الحكام واملراقبن
- حكم ساحة: فايز عمران

- مساعد أول: عدنان حنيدق
- مساعد ثان: خالد بدير
- حكم رابع: عامد مرجان

- مراقب املباراة: حمدي تنرية
- ُمقيم الُحكام: رأفت سعيفان

* تشكيلة الفريقين:
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شباب جباليا واتحاد خانيونس يتعادالن ويخدمان شباب رفحالهدف األول ما شفته .. يا عيني على الهدف الثاني بطاقة المباراة:

اتحاد خانيونسشباب جباليا  11

غزة/ مؤمن الكحلوت: 
واتحــاد خانيونــس  شــباب جباليــا  فريقــا  احتكــم 
املبــاراة  يف  ملثلــه,  بهــدف  اإليجــايب  للتعــادل 
التــي جــرت بينهــا عرص أمس عىل ملعب بيت 
مــن  الســابعة  الجولــة  منافســات  ضمــن  الهيــا، 

دوري الدرجة املمتازة.
الفريقان خرسا نقطتني يف رصاعها باملنافسة 
عــىل لقــب البطولــة, وبالتــايل قدمــا هديــة مثينة 

لفريق شباب رفح يف حال فوزه اليوم.
وبهــذا التعــادل، رفــع شــباب جباليــا رصيــده إيل 
"14" نقطة يف الصدارة مؤقتًا وبفارق األهداف 
اتحــاد  رصيــد  تجمــد  فيــا  رفــح,  شــباب  عــن 

خانيونس عند "13" نقاط يف املركز الثالث.
تفاصيل المباراة

الشوط األول
الفريقــني,  مــن  نبــض  بجــس  املبــاراة  وبــدأت 
الســيئة,  امللعــب  أرضيــة  غــدر  مــن  وتخــوف 
عنــد  األرض  ألصحــاب  الفــرص  أويل  وكانــت 
الدقيقــة الثامنــة عندمــا وجد محمد عبيد نفســه 
داخــل الصنــدوق, وســدد كــرة ضعيفــة بــني يــدي 

الحارس هشام البيوك.
خانيونــس  اتحــاد  حصــل   "  13" الدقيقــة  ويف 
أحمــد  العبــه  تعــرض  بعــد  جــزاء,  ركلــة  عــىل 
لهــا  انــري  الصنــدوق,  داخــل  للعرقلــة  العــكاوي 

خالد النريص ووضعها يف الشباك.
عــن تهديــد مرمــى  اتحــاد خانيونــس  يتوقــف  مل 
برأســية جــاورت  النريــص  الثــوار, وحــاول خالــد 
شــباب  عليــه  رد   ,"25" الدقيقــة  عنــد  القائــم 

للخلــف بشــكل كبــر جدًا, ومــع التكتل الدفاعي 
بتســديدة  إســاعيل  مؤيــد  حــاول  للضيــوف 
البيــوك  الحــارس  لهــا  الصنــدوق كان  خــارج  مــن 
باملرصــاد, ومــع محــاوالت الثــوار املتكــررة متكن 
الثوار من تسجيل هدف التعادل برأسية محمد 

عبيد عند الدقيقة "70".
وُأتيحت لالعبي الثوار عدة فرص للتسجيل عر 
محمــد عبيــد وطــارق العطــار ومحمــد أبــو ريالــة, 

األويل  النتيجــة,  لتعديــل  مبحاولتــني  جباليــا 
بتســديدة لطــارق العطــار جــاءت بجانــب القائــم 
ريالــة  أبــو  محمــد  ورأســية   ,"35" الدقيقــة  عنــد 
عنــد الدقيقــة "44" تصــدي لهــا الحــارس هشــام 

البيوك براعة.
الشوط الثاني

مجرياتــه  عــىل  الثــوار  ســيطر  الثــاين,  الشــوط 
بشــكل كامــل ومطلــق, فيــا تراجــع فريق االتحاد 

وأهدر األخر فرصة سهلة عندما أهدي له عبيد 
كــرة عرضيــة زاحفة داخل الصندوق ومل يســتطع 
اللحاق بها ومرت من أمامه عند الدقيقة "80".

الشــوط  يف  لالتحــاد  الوحيــدة  الفرصــة  وكانــت 
الثــاين عنــد الدقيقــة "86" بعدما تســلل البديل 
عيد العكاوي من بني املدافعني, واستلم الكرة 
حــارس  فــوق  مــن  ووضعهــا  النريــص  خالــد  مــن 

املرمى, لكنها سقطت خلف املرمى.

الكابتن: أدهم خطاب
المدرب: أحمد عبد الهادي

الكابتن: أنور عمران
المدرب: إحميدان بربخ

أحمد عفانة,
 أحمد عميرة,

 مصطفي شاهين ,
 إبراهيم أبو المعزة, 

مؤيد إسماعيل, 
عماد السبع) هيثم النجار 60(, 

مؤمن زيدان,
 طارق العطار ) وجدي عودة 90(, 

محمد أبو ريالة )إبراهيم شاهين 90(, 
محمد عبيد,

 أدهم خطاب.

شباب جباليا:

هشام البيوك,
 أدهم القاضي,

 عبد الرحمن الحاج,
 عالء النبريص, 

أنور عمران,
 خالد النبريص,

 خليل أبو جزر)رمضان شبير46(, 
مروان الترابين )براء أبو الخير81(,

أحمد كالب, 
أحمد العكاوي) عيد العكاوي68(, )راغب فارس90(, 

محمد اللوح.

اتحاد خانيونس:

• الجولة )7(
• امللعب: بيت الهيا

• التاريخ: 28/2/2021
• الفريقان: شباب جباليا x إتحاد 

خانيونس
• النتيجة: )1-1(

• العقوبات:
• بطاقة صفراء: )5(

- شباب جباليا: مصطفي شاهني 
)72(  محمد عبيد )82( وجدي 

عودة)90(.
- إتحاد خانيونس: عبدالرحمن الحاج 

)43(  عيد العكاوي )68(.
- طاقم الحكام واملراقبني

- حكم ساحة: محمد أبو شهال
- مساعد أول: فادي السمهوري
- مساعد ثاٍن: إسالم الشخريت
- حكم رابع: خالد الشيخ خليل

- مراقب املباراة: إياد حاد
- ُمقيم الُحكام: سعود حمد

* تشكيلة الفريقين:

دوري الدرجة الممتازة 2021

شباب خانيونس يتخلص من "الضغط" وارتفاع "السكر" عند الهاللالهدف األول ما شفته .. يا عيني على الهدف الثاني

شباب خانيونسالهالل 12

غزة/ عالء شايل: 
الهــالل  عــىل  مثــرًا  فــوزًا  حقــق شــباب خانيونــس 
جمعــت  التــي  املبــاراة  يف  لهــدف  بهدفــني 
أمــس، ضمــن  فلســطني،  ملعــب  عــىل  الفريقــني 
الدرجــة  دوري  مــن  الســابع  األســبوع  منافســات 

املمتازة.
"النشــامى"  مشــوار  يف  الثــاين  هــو  الفــوز  وهــذا 
متتاليــة،  هزائــم   "4" بعــد  واألول  الــدوري،  يف 
فيا يتلقى الهالل الخســارة الرابعة هذا املوســم 

والثالثة خالل آخر 4 جوالت.
القوقــا  خالــد  خانيونــس،  شــباب  هــديف  ســجل 
)4( مــن ركلــة جــزاء، ومحمــد بــركات )95(، فيــا 
ســجل هــدف الهــالل، محمــد امللفــوح )72( مــن 
ركلــة جــزاء، لرفــع شــباب خانيونــس رصيــده إىل 
)7( نقــاط يف املركــز التاســع، فيــا تجمــد رصيــد 

الهالل عند )5( نقاط وبقي يف املركز العارش. 
تفاصيل المباراة

الشوط األول
بدايــة املبــاراة شــهدت محاوالت وضغط هجومي 
للهالل وسط تراجع لشباب خانيونس الذي عاىن 
من حالة توهان حقيقية يف كل الخطوط يف ظل 
الــذي  للهــالل  واملســتوى  األداء  يف  األفضليــة 
شــكل خطــورة كبــرة عــىل مرمــى شــباب خانيونس 

وكان قريبًا من افتتاح التسجيل. 
الهجوميــة  املحــاوالت  امتــص  خانيونــس  شــباب 
ومحاولــة  تدريجيــًا  صفوفــه  بتنظيــم  وبــدأ  للهــالل 
يف  ظهــرت  التــي  املســاحات  بعــض  اســتغالل 
املناطق الخلفية، مع التاسك الدفاعي لشباب 

كل  مســتخدمًا  الهجوميــة  محاوالتــه  يف  اســتمر 
األســاليب عــن طريــق العمــق واألطــراف ورسعــات 

املهاجم محمد امللفوح. 
قلــة الخــرة الدفاعيــة كانــت واضحــة عــىل شــباب 
خانيونــس خاصــة يف املنظومــة الدفاعيــة الكاملــة 
للفريــق رغــم وجــود بعــض املحــاوالت والهجــات 
يف وقــت تصاعــدت فيــه اإلثــارة بــني الفريقني يف 
ظــل رغبتهــا لتحقيــق نتيجــة الفوز خاصة لشــباب 
خانيونس الذي كاد أن يستعيد التقدم من انفراد 
ملحمد بركات لوال صحوة الحارس خالد عبيد يف 
إبطــال هــدف محقــق مــن هجمــة منظمــة وتحويلها 
لهجمــة مرتــدة للهــالل حصــل عــىل إثــر عــىل ركلــة 

األفضــل خاصــة يف  بقــي  الهــالل  لكــن  خانيونــس 
وسط امللعب والخطورة الهجومية. 

االندفــاع  اســتغالل  خانيونــس  شــباب  وحــاول 
الهجومــي للهــالل واالعتــاد عــىل رسعــات محمد 
بــركات وخالــد القوقــا الــذي حصل عــىل ركلة جزاء 
نفذهــا بنجــاح )42(، لينتهــي الشــوط األول بتقدم 

شباب خانيونس بهدف نظيف.
الشوط الثاني

الشــوط الثــاين شــهد أحداثــًا كبــرة خاصــة مع رفع 
الحفــاظ  أجــل  مــن  واألداء  للمســتوى  الفريقــني 
عــىل نتيجــة التقــدم مــن طــرف شــباب خانيونــس، 
ومحاولــة تعديــل النتيجــة مــن طــرف الهــالل الــذي 

جزاء نفذها محمد امللفوح بنجاح )72(.
وكاد امللفــوح أن يوجــه الرضبــة القاضيــة لشــباب 
جميــع  مــن  تخلــص  رصيــح  انفــراد  مــن  خانيونــس 
الحــارس  مواجهــة  يف  نفســه  ووجــد  املدافعــني 
لكنــه ســدد بجــوار املرمــى يف اللحظــات األخــرة 
اإلثــارة  فيهــا  تواصلــت  التــي  املبــاراة  وقــت  مــن 
شــباب  محــاوالت  اســتمرت  بعدمــا  النهايــة  حتــى 
خانيونــس الهجوميــة وهــي مــا أســفرت عــن هــدف 
تابــع  بعدمــا   )95( بــركات  محمــد  ســجله  جديــد 
بعيــدة املــدى  لتســديدة  الحــارس عبيــد  تصــدي 
شــباب  بفــوز  املبــاراة  لتنتهــي  القوقــا،  خالــد  مــن 

خانيونس بهدفني لهدف.

بطاقة المباراة:

قائد الفريق: محمد حسان
مدرب الفريق: وليد سالم

قائد الفريق: محمد بركات
مدرب الفريق: محمود عواد

خالد عبيد ، 
محمد حسان،

 أحمد لبد )يوسف جندية 18(،
 محمود الريفي )محمد عاشور 75(، 

إبراهيم الترامسي،
 أشرف مرزوق،
 محمد جودة، 

خليل حميد، 
محمد الترامسي، 

محمد الملفوح، 
بالل شعث )محمد أبو شعر 75(

الهالل:

هيثم فتيحة،
 معتز أبو سل، 

محمد سحلول، 
محمد البطراوي،

 إسماعيل جبر، 
رأفت البردويل )عبد المجيد يوسف 88(،

 بهاء السباخي، 
خالد القوقا، 

هيثم أبو عودة )خليل مطر 60(، 
محمد الدرباشي )رفيق عاشور 77(، 

محمد بركات .

شباب خانيونس

الجولة: )7(
النتيجة: )1×2(

امللعب: فلسطني
التاريخ: 28/2/2021

الفريقان:
 الهالل × شباب خانيونس

أصحاب األهداف:
الهالل : محمد امللفوح )72(

شباب خانيونس: خالد القوقا )42(، 
محمد بركات )95(

• العقوبات:
بطاقة صفراء: )4(

الهالل : محمد حسان، خليل حميد.
شباب خانيونس: خالد القوقا، خليل مطر.

بطاقة حمراء:  )0(
الهالل : 0

شباب خانيونس: 0
• طاقم الُحكام واملراقبني:

حكم ساحة: أمني عويص
حكم مساعد أول: حسام الحرازين

حكم مساعد ثان: عبد الرحمن زقوت
حكم رابع: حازم الصويف

مراقب املباراة: محمود مسعود
ُمقيم الُحكام: محمد الشيخ خليل

* تشكيلة الفريقين:
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 -اول دولة زرعت الطماطم 

2 -مكان شديد االرتفاع 
معكوسة  + طعام للحيوانات 

+حرف
3 -بارع + رجوع 

4 -مرض صدري – مجموعة طيور 
معكوسة + ضمير للغائبين 

5 -عاقل + أخت الوالد معكوسة 
6 -ثلثا باب معكوسة – نجل 

معكوسة 
7 -ال باالنجليزية – نصف ادخر + 

عبيد 
8 -صوت الشاة + واد في جهنم 

+ متشابهان 
9 -يوضع على الطعام 

العمودي:
1 -من األحجار 

الكريمة +حرف 
عطف 

2 -مدينة عراقية 
أثرية معكوسة – 

تعب معكوسة 
3 -غير معلوم – 

مختلفان 
4 -ُعجب – تشييد 
5 -وهم + يظهر 

6 -قليل + عاصمة 
أوروبية 

7 -فطنة – نُقص 
8 -غامض – يتبع 

9 -والد – سجين 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

غدد في الجسم وظيفتها 
إفراز الهرمونات هي الغدد ...  

تتكون من 6 حروف 

األمعاء – اإلثناعشر – األورطي – البنكرياس – 
القولون – المعدة – الشرايين – األوردة – المريء – 
البلعوم – الهضمي – رئة -يدين – أرجل – رأس – د 

حل الكلمة الضائعة

الصماء

 

إيراين مقيم يف تركيا يصمم دراجة نارية تسري بإطار واحد     )األناضول(

سيارة أجرة ذاتية القيادة يف شوارع 
"ووهان" لخدمة المواطنني

بكني/ وكاالت:
أطلقــت رشكــة "دونغفنــغ" موتــور الصينيــة لصناعة الســيارات تجربة ركوب مجاين لســيارات األجرة 

ذاتية القيادة التابعة لها، يف مدينة ووهان، يف مقاطعة هويب بوسط البالد.
 40 مــن  "أكــر  أن  فيــه  وجــاء  التكنولوجــي  الرشكــة  مركــز  بيــان  الصينيــة  "شــينخوا"  وكالــة  ونقلــت 
مركبــة ذاتيــة القيــادة، تســمى "روبــو تاكــي" وضعــت عــى الطــرق يف منطقــة التنميــة االقتصاديــة 
لوقــوف  محــدًدا  موقًعــا   20 نحــو  التجريبيــة  الخدمــة  تشــمل  حيــث  املدينــة،  يف  والتكنولوجيــة 

السيارات وأكر من 10 طرق.
وأضاف البيان: "فبعد تحويلها من مركبات دونغفنغ العاملة عى طاقة الكهرباء النقية، تم تزويد 
كل "روبــو تاكــي" بنظــام بيــدو للمالحــة والتموضــع عــر األقــار االصطناعيــة، كــا تــم تزويدهــا 

بكامريات عالية الدقة، ورادار ليدي ورادار باملوجات امليليمرتية".
وقال بيان "نينغ"، رئيس مرشوع القيادة الذاتية ملركز الرشكة التكنولوجي: "إن الكمبيوتر العمالق 
عــى مــن املركبــات املذكــورة مــزود بأحــدث تكنولوجيــات شــبكات اتصــال الجيــل الخامــس، ومــن 
املتوقــع أن يحــدد بدقــة وبرسعــة ســيناريوهات حركــة املــرور املختلفــة، ما يســمح بتشــغيل ســلس 
وآمــن لســيارات األجــرة، وتخطــط الرشكــة إلطــالق أكــر مــن 200 ســيارة أجــرة دون ســائق يف ووهــان 

خالل العامني إىل األعوام الثالثة القادمة".

أم ترمي بأطفالها من الطابق 
الثالث إلنقاذهم من ألسنة النريان

إسطنبول/ وكاالت:
ألقــت أم بأطفالهــا األربعــة مــن نافــذة منزلهــا بإســطنبول، يف محاولة يائســة إلنقاذ حياتهم من 

ألسنة النريان التي التهمت املنزل.
تداول مســتخدمون بشــكل واســع مشــاهد مخيفة وثقت لحظات رمي أم أطفالها األربعة من 

نافذة املنزل يف الطابق الثالث، بعد اشتعال النريان يف البناء.
ا األطفال  ويظهر يف الفيديو تجمع حشود من املواطنني أسفل البناء، الذين أنقذوا جاعيًّ
باتبــاع الطريقــة التقليديــة، بتشــكيل فريــق واســتخدام قطعــة قاشــية كبــرية ليســقط عليهــا 

األطفال.
ونجــح املواطنــون بإنقــاذ األطفــال حيــث ســقطوا داخــل قطعــة القــاش، وســعمت أصــوات 

التصفيق بعد سقوط أحد األطفال يف مؤرش عى نجاح عملية اإلنقاذ.
وبحســب إفــادة املنشــور الــذي شــاركه الصحفــي، أحمد الغوباري، عــى صفحه يف "تويرت"، 

سجلت اللقطات يف مدينة إسطنبول الرتكية.

صحيفة: بفضالت اإلنسان.. 
تدفئة آالف المنازل يف لندن قريًبا

لندن/ وكاالت:
ذكرت صحيفة "جارديان" أن اآلالف من املنازل الواقعة جنوب غريب لندن قد تحصل 

عى التدفئة قريًبا بفضالت الرصف الصحي املحلية.
وبحسب إفادة الصحيفة الريطانية إن هذه الخطوة جزء من أول مخطط لتدفئة إحدى 

مناطق لندن بفضالت اإلنسان.
وتأمــل رشكــة "ثيمــز ووتــر" يف اســتخدام الحــرارة الناتجــة عــن معالجــة فضــالت اإلنســان 
مــن خــالل وحــدة معالجــة يف منطقــة "كينغســتون" يف تدفئــة مــا يزيــد عــن ألفــي منــزل 

جديد.
ووصفــت" كارولــني كــري" رئيســة مجلــس "كينغســتون"، مخطــط تحويــل النفايــات إىل 
طاقة نظيفة بأنه خطوة "رائدة" للمساعدة يف جعل املنازل يف "كينغستون" من أكر 

املنازل حفاظا عى البيئة.
وأضافت: "هذه هي املرة األوىل يف إنجلرتا وتظهر أننا جادون بشأن تقليل انبعاثات 
الكربــون يف املنطقــة، إنهــا فرصــة حقيقيــة ليكــون لدينــا جــرأة وطمــوح من أجــل األجيال 

القادمة".
مــن جانبهــا قالــت ســارة بنتــي، الرئيــس التنفيــذي للرشكــة: "تعــد الحــرارة املتجــددة 
مــن شــبكة الــرصف الصحــي مصــدًرا رائًعــا، لذلــك مــن الرضوري أن نكــون العبا رائدا يف 

االستفادة من إمكانية طاقة الفضالت".
وميكــن توســيع مخطــط تدفئــة املنطقــة بحيــث تصــل البنايــات العامــة والتجاريــة يف 

وسط مدينة "كينغستون".

بخاخ الفلفل يساعد 
يف فتح األنف المسدود

لندن/ وكاالت:
ميكــن أن يســاعد رذاذ األنــف املصنــوع مــن الفلفــل الحــار ماليــني املــرىض الذيــن يعانــون 

انسداد األنف باستمرار.
مثــل  الحساســية  بســبب  لديهــم  األنــف  احتقــان  يكــون  ال  الذيــن  لألشــخاص  الــرذاذ  وصمــم 
حمــى القــش، ولكــن بســبب التهــاب األنف غري التحســي، الذي يحــدث نتيجة تورم األوعية 
الدمويــة وتراكــم الســوائل يف أنســجة األنــف، وغالًبــا مــا يحــدث ذلــك بســبب الــزكام أو تغــري 

درجة حرارة الهواء أو التهيج من امللوثات مثل دخان السجائر. 
وأظهر بحث جديد أن رذاذ األنف املصنوع من "الكابسيســني" )املركب الذي يتســبب يف 
جعــل الفلفــل حــارًّا( ميكــن أن يقــي عــى األعــراض لــدى نحــو 40 % مــن املــرىض بعــد 12 

أسبوًعا فقط من االستخدام. 
ويعد التهاب األنف غري التحسي مرًضا شائًعا، إضافة إىل انسداد األنف، ميكن أن يؤدي 
إىل العطــاس املســتمر وتراجــع حاســة الشــم، وميكــن أن يكــون التشــخيص معقــًدا، ويتضمن 
اختبارات وخز الجلد ملعرفة هل الجسم يتفاعل مع أطعمة معينة ومحفزات أخرى مثل وبر 

الحيوانات األليفة أو عث غبار املنزل. 
وتشــمل العالجــات الحاليــة اللتهــاب األنــف غــري املســبب للحساســية شــطف األنــف بانتظــام 
باســتخدام محلــول مــاء مالــح محــي الصنــع، وهــذا يزيــل املخــاط الزائد الذي يرتاكم بســبب 

االنسداد، بحسب إفادة صحيفة ديي ميل الريطانية.
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دولة فلسطني
املجلس االعىل للقضاء

لدى محكمة صلح خانيونس املوقرة
في الطلب 2021/226

في القضية رقم 2018/641
العــديل  املســتدعي/ محمــد )محمــد عمــرو( محمــود فهمــي رشاب وكيلــه 
يف  املؤرخــة   20172176 رقــم  الوكالــة  مبوجــب  الراعــي  حســيب  أ. 
2017/1/2 مــن خانيونــس البلــد حــارة رشاب هويــة رقــم )945590446( 

وكياله املحاميان/ عبد الله الفرا وحسني أبو لطيفة- خانيونس.
املستدعى ضدهم/1. عامد محمود فهمي رشاب من خانيونس البلد حارة رشاب.

2. عبد الحكيم محمود فهمي رشاب من خانيونس البلد حارة رشاب.

3. عامر محمود فهمي رشاب من خانيونس البلد حارة رشاب.

4. عبيدة محمود فهمي رشاب من خانيونس البلد حارة رشاب.

5. عال محمود فهمي رشاب من خانيونس البلد حارة رشاب.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
اىل املســتدعى ضدهــم املذكوريــن بعاليــه مبــا ان املســتدعي قــد أقــام عليكــم 
املرفــق  دعــواه  الئحــة  يف  يدعيــه  مــا  اىل  اســتنادا  2018/641م  رقــم  الدعــوى 
لكــم نســخة منهــا ومــن مرفقاتهــا لــدى قلــم املحكمــة لذلــك يقتــي حضوركــم اىل 
هــذه املحكمــة خــالل خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ تبليغكــم بهــذه املذكــرة كــام 
يقتــي أن تودعــوا قلــم هــذه املحكمــة ردكــم التحريــري خــالل خمســة عــر يومــًا 
مــن تاريــخ تبليغكــم بهــذه املذكــرة عــام بانــه قــد تحــدد لهــا جلســة االثنــني املوافــق 
2021/3/15م لنظــر الدعــوى وليكــن معلومــا لديكــم انكــم اذا تخلفتــم عــن ذلــك 

يجوز للمستدعي ان يسري يف دعواه حسب األصول، تحريرا يف 2021/2/24م.
رئيس قلم محكمة بداية خانيونس
األستاذ/ فتحي حسني محسن

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة بداية غزة
بصفتها االستئنافية املوقرة

في االستئناف رقم 2020/488
في الطلب 2021/19 

املستدعون : 1 - مروان زهدي إبراهيم الحلو 2 - فرج زهدي إبراهيم الحلو 3 - 
محمد زهدي إبراهيم الحلو – غزة سينام السامر شارع أبو بكر الصديق مقابل 

برج البطنيجي الجديد وكيلهم املحامي / وائل هاشم قويدر – املحامي
املســتدعى ضــده : جهــاد ســامل زهــدي الحلــو باألصالــة عــن نفســه وباإلضافة 

اىل باقي ورثة املرحوم والده / سامل زهدي الحلو 
يف االستئناف رقم 2020/488 - يف الطلب رقم 2021/19 

))مذكرة حضور بالنشر المستبدل((
اىل املســتدعى ضــده املذكــور أعــاله مبــا ان املســتدعون املذكوريــن أعــاله 
قد أقاموا عليك قضية يطالبوك فيها استنادا اىل ما يدعيه يف الئحة دعواه 
، املحفوظــة لــي نســخة منهــا يف ملــف الدعــوى . لذلــك يقتــي عليــك ان 
تحــر لهــذه املحكمــة يــوم املوافــق )االثنــني( بتاريخ 2021/4/12 الســاعة 
التاســعة صباحــا كــام يقتــي عليــك إيــداع جوابــك التحريــري خــالل خمســة 
عــر يــوم مــن تاريــخ النــر وليكــن معلومــا لديــك أنــك اذا تتخلــف عــن ذلــك 

سينظر يف االستئناف والطلب باعتبارك حارضا، حرر يف : 2021/2/28
رئيس قلم محكمة بداية غزة 
األستاذ : عامر قنديل 

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 عــامرة الروضــة ويحمــل رقم )101( حســب املخططات 
الصــادرة عــن ســلطة األرايض والقائــم عــىل 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  الــرك 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 اسامء ابو دف وكيلها عاهد عبد الكريم أبو دف.

علام بأن العامرة املذكورة مواصفاتها اعاله يحدها من جهة الشامل 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 العامرة )588.61م2(.

وحيث أننا يف اإلدارة العامة لتسجيل االرايض للعقارات سنبدأ يف االجراءات 
الالزمــة لتســجيل الحاصــل واعتبارهــا مفــرزة بقــوة القانــون أرض البنــاء فمــن لديــه 
اعراض بهذا الشأن أو عدم صحة اإلفراز ألرض البناء فإنه عليه التقدم باعراضه 
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

أعلن أنا املواطن / صابرين خميس حسن خميس   عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  402057939  الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / كريــم يوســف محمــد ســعد    عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  414837708  الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  ثابــت  ســعود  محمــد  ايهــم   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم  412355281الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  نعيــم   محمــد  اكــرم  ايهــاب   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم  414837088الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  مهــاين  فضــل  عبــدو  نــارص   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم  988846341الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / فــرح عبــد الرحمــن محمــد صالــح  عمــر 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  410128565 الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ســامح شــاكر عايــش العــواوده عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  900655358الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / عبد املجيد حسن عبد املجيد عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  401842976   الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / حســام الديــن مصطفــى محمــد العيلــه  
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  804324036الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / نــورا خالــد وليــد الوكيل عــن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء   412446288 الرقــم   وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / صفيــه احمــد محمــود هاشــم ابــو جبــل 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقم  800052102  الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / مجــدي مجــدي يوســف املقــويس عــن 
ممــن  الرجــاء   400500419 الرقــم   وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / محمد رايض سليامن دغمش   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  802582684الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / وردة هشــام فايــق حــرز عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء    803502715 الرقــم   وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / محمــد خليــل تيســري عويضــة   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  406110106  الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 
محكمة بداية دير البلح 

في القضية الحقوقية رقم 2020/108
في الطلب رقم 2021/109

املســتدعي: محمــد ســلامن ســامل أبــو مزيــد - الزوايــدة بالقــرب مــن مقــرة 
وفاتــن  وعمــرو  عــي  املحامــون/  وكالؤه   ،410170013 هويــة   - اإلنجليــز 

الناعوق ومحمد الديراوي 
املســتدعى ضدهــام :  ۱ - هــاين ســلامن ســامل مزیــد – الزوايــدة بالقــرب من 

مقرة اإلنجليز - خارج البالد
۲ - إیناس سلامن سامل مزيد - الزوايدة بالقرب من مقرة اإلنجليز - خارج البالد

بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة املرحومة آمنة أحمد زايد أبو مزید
نوع الدعوى : إثبات صحة عقد قسمة رضائية ونفاذه.

قيمة الدعوى: )50000 د.أ( خمسون ألف دينار أردنيا
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

يف القضية الحقوقية رقم 2020/108
أقــام  قــد  املســتدعي  أن  مبــا  أعــاله  املذكوريــن  ضدهــام  املســتدعى  إىل 
عليكــام القضيــة الحقوقيــة  2020/108، لذلــك يقتــي عليكــام الحضــور 
إىل هذه املحكمة خالل خمســة عر يوما من تاريخ تبليغكم هذه املذكرة 
كام يقي أن تودعا قلم هذه املحكمة ردكام التحريري خالل خمسة عرة 
يومــا مــن تاريــخ تبليغكــم هــذه املذكــرة علــام أنــه قــد تحــدد لهــا جلســة يــوم 

االحد2021/3/28م الساعة التاسعة صباحا للنظر يف القضية.
وليكــون معلومــا لديكــام إذا تخلفتــم عــن الحضور يجوز للمســتدعي أن يســري 

يف دعواه حسب األصول، تحریرا يف: 2021/2/28م
رئيس قلم محكمة بداية دير البلح
أ . محمد عاطف غزال

الصحة إىل وجود 58 حالة من املصابني تحتاج إىل رعاية طبية يف 
املستشفى، من بينها 24 خطرة.

تســجيل  الكيلــة  مــي  الصحــة  وزيــرة  أعلنــت  الغربيــة،  الضفــة  ويف 
1823 إصابة جديدة بـ"كورونا" و22 حالة وفاة.

نــت أن حــاالت الوفــاة كانــت: قلقيليــة 1، ضواحــي القــدس 1،  وبيَّ
الخليــل 2، نابلــس 2، أريحــا 1، ســلفيت 5، طولكــرم 1، رام اللــه 1، 

بيت لحم 1، طوباس 1، مدينة القدس 6 وفيات.
اآليت:  النحــو  عــىل  ســجلت  الجديــدة  اإلصابــات  أن  إىل  وأشــارت 
"قلقيليــة 70، ضواحــي القــدس 103، الخليــل 353، نابلــس 197، 
103، رام اللــه والبــرية  72، طولكــرم  41، ســلفيت  أريحــا واألغــوار 
القــدس  29، مدينــة  70، طوبــاس  128، جنــني  لحــم  بيــت   ،449
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مشاهد كارثة صحية نتيجة تفيش 
فــريوس كورونــا مبحافظــات الضفة 

الغربية.
تســاؤالت  تطــرح  املشــاهد  هــذه 
وزارة  اســتعداد  مــدى  حــول 
الصحة برام الله يف مرحلة الركود 
املستشــفيات  لتطويــر  الســابقة 
وزيادة عدد األرسة وغرف العناية 
حــدوث  قبــل  التنفــس،  وأجهــزة 
ســاعة الصفر مبا يهدد املنظومة 
مــن  قريبــة  باتــت  التــي  الصحيــة 
االنهيار، حسب ما يراه مراقبون.

بـ"الــكاريث"  وصــف  الــذي  الواقــع 
دفــع الحكومــة بــرام اللــه لتشــديد 
فــريوس  ملواجهــة  اإلجــراءات 
كورونــا ملــدة 12 يومــًا، يتخللهــا 
بــني  مــا  والتنقــل  الحركــة  منــع 
السادســة  حتــى  مســاء  الســابعة 
يومــي  التجــوال  وحظــر  صباحــًا، 
الجمعة والســبت، ومنع األعراس 
املــدارس،  وتعطيــل  والحفــالت، 
الجامعــات  جميــع  وإغــالق 

واملعاهد.
يتزامــن مــع هذه املوجهة اســتياء 
شــعبي حــول توزيــع لقــاح كورونا، 
وهــو مــا حــذر منــه ائتــالف "أمــان" 
توزيــع  "اســتمرار  بــأن  للنزاهــة 
دون  كورونــا  لقــاح  مــن  كاممــات 
وخــارج  األولويــة  مبــدأ  مراعــاة 
خطــة واضحــة ومنشــورة ســيؤدي 
الفلســطيني  الشــارع  لغضــب 
وإثــارة البلبلــة والفــوىض"، داعًيــا 

الحكومة لوقف األمر.
تســتمر  وقــت  يف  ذلــك  يحــدث 
إذ  ازديــاد،  يف  اإلصابــات  أعــداد 
قالــت وزارة الصحــة يف تقريرهــا 
يف  املــرىض  إن  أمــس  اليومــي 
 117 بلغــوا  املكثفــة  العنايــة 
بلغــت  حــني  يف  مريضــا، 
التنفــس  أجهــزة  عــىل  أعدادهــم 
تســجيل  وجــرى  مريًضــا،   26

الغربيــة  بالضفــة  وفــاة  حالــة   16

وحدها.
لجنــة  عضــو  يقــول  اإلطــار،  يف 
الطــوارئ مبدينــة نابلــس د. عبــد 
"املشــهد  إن  الخيــاط:  الســالم 
لتســجيل  نظــًرا  ســيئ،  الحــايل 
اإلصابــات،  مــن  كبــرية  أعــداد 
إذ  ة،  لــألرسَّ بنســبة إشــغال عاليــة 

رأينا رقاًم مل نرَه من قبل بتسجيل 
16 حالــة وفــاة باليــوم، مــا يســبب 

الصحيــة  املنظومــة  عــىل  ضغًطــا 
املصابــني  مــن  كثــرًيا  أن  خاصــة 
يحتاجــون إىل أرسة عنايــة مكثفــة 
شــح يف  ظــل  فائقــة، يف  وعنايــة 
باألمــور  يتعلــق  فيــام  املــوارد 

الطبية خاصة أرسة العناية".
يعــد الخيــاط يف حديثــه لصحيفة 
تطــور  يحــدث  مــا  أن  "فلســطني" 
عــدم  ظــل  يف  للمــرض  طبيعــي 
اتخــاذ إجــراءات الوقاية، وســيبقى 
أو  اللقــاح  بتوفــري  مرتبًطــا  الحــل 
بااللتزام، خاصة أنه متوقع حدوث 

طفرة يف أعداد اإلصابات.
الســيناريوهات  أن  ويعتقــد 
القادمــة  املرحلــة  يف  املرجحــة 
إصابــات  تســجيل  اســتمرار 
إدخــال املصابــني  وازديــاد  عاليــة 
للمستشــفى، وهــو مــا مل تتحملــه 
أي  وأن  الصحيــة،  املنظومــة 
مــن  تتخــذ  أن  يجــب  إجــراءات 
اآلن، واصًفــا اإلجــراءات املتخــذة 

بأنها "ليست كام يجب".
مناعة القطيع

املستشــفيات  اتحــاد  رئيــس  أمــا 
نظــام  د.  والخاصــة  األهليــة 
يف  املشــهد  أن  فيؤكــد  نقيــب، 
الضفــة ذاهــب إىل مناعة القطيع 
عــن  ســواء  املجتمعيــة  واملناعــة 
التــي  اللقــاح  أو  اإلصابــة  طريقــة 
يف  جهــًدا  الصحــة  وزارة  بذلــت 

توفريه.
ونقل نقيب لصحيفة "فلسطني" 
مــع  حــره  اجتــامع  تفاصيــل 
أكــدت  وزيــرة الصحــة مــي كيلــة، 
بتوفــري  صعوبــات  هنــاك  أن  فيــه 
اللقــاح املفــرض  اللقاحــات وأن 
أســبوعني  غضــون  يف  وصولــه 
ليــس بأعــداد كبــرية، عــىل الرغــم 
مــن الحاجــة لعرات اآلالف منها 

ملواجهة الفريوس.
ولفــت إىل أنــه نظــًرا لزيــادة عــدد 
تحتــاج  التــي  الخطــرة  اإلصابــات 
إىل إدخــال إىل غــرف العمليــات، 
بــادرت  التنفــس،  وأجهــزة 
املستشــفيات األهلية الســتقبال 
هــذه  أن  إىل  مشــريًا  الحــاالت، 
املستشــفيات متتلــك نحو 105 

أجهــزة تنفــس، يف حــني متتلــك 
نحــو  الحكوميــة  املستشــفيات 

100 جهاز.

"أمــان"  ائتــالف  نــره  مــا  وحــول 
مــن أنــه جــرى توزيــع لقــاح كورونــا 
العاملــي،  الرتوكــول  إطــار  خــارج 
عــىل  عتــب  "لنــا  نقيــب:  قــال 
الوزارة ألنه مل يتم إمدادنا بأعداد 
كبــرية مــن اللقــاح، عىل الرغم من 
الطواقــم  كل  لتطعيــم  الحاجــة 
املستشــفيات  يف  الطبيــة 
الذيــن  نســبة  مقــدًرا  األهليــة"، 
الطواقــم  تلــك  مــن  اللقــاح  تلقــوا 

بأقل من 30 %.
استياء في الشارع

يف  اســتياء  هنــاك  أن  الواضــح 
الشارع بالضفة الغربية خاصة أن 
هناك أشــخاًصا أخذوا لقاح وهم 

ليســوا مدرجــني تحــت الرتوكول 
ســن،  )كبــار  العاملــي  الصحــي 
مــا  وهــو  طبيــة(،  مــرىض، طواقــم 
تناولــه اإلعــالم العــري الذي اتهم 
لقــاح  ألــف   20 بتوزيــع  الســلطة 
بـ"الحبايــب"  وصفهــم  مــا  عــىل 
بطريقــة  لتوجيههــا  إشــارة  يف 
للمتحــدث  والــكالم  تنظيميــة، 
الفســاد عامــر  باســم حــراك ضــد 
حمــدان. يقــول حمــدان لصحيفــة 
بالضفــة  "الشــارع  "فلســطني": 
أن  خاصــة  األمــر،  مــن  مســتاء 
الحكومة ال تستطيع جلب اللقاح 
قبــل منتصــف الشــهر القــادم، لــذا 
أتفــق مــع مــا نــره ائتــالف أمــان، 
وهو ما يتحمله مسؤوليته الجميع 
هنــاك  يكــون  أن  واملطلــوب 

محكمة فساد ومساءلة".

مــوىس ســفري جمهوريــة جنــوب إفريقيــا. ورافــق الســفراء عــدد مــن 
املستشارين واملساعدين.

ووضع رئيس الحركة السفراء يف صورة تطورات املشهد الفلسطيني 
واالنتخابات النيابية والرئاسية واملجلس الوطني املزمع عقدها يف 
األشــهر القليلــة القادمــة، إضافــة للتحديــات واملخاطــر التــي تواجــه 
هــذه العمليــة، واملأمــول مــن الــدول بذلــه لضــامن إنجــاح االنتخابــات 

مبراحلها الثالث.
كــام تطــرق رئيــس الحركــة للمخاطــر الجســيمة التــي تتهــدد القضيــة 
الداخليــة،  الوحــدة  هــو  حــامس  موقــف  بــأن  مؤكــًدا  الفلســطينية، 

واالستمرار يف نهج املقاومة بعد ثبوت فشل خيار املفاوضات.
كام استمع رئيس الحركة ملداخالت السفراء ورد عىل تساؤالتهم.

وأطلــع هنيــة الســفراء عــىل بــدء العمليــة االنتخابيــة الداخليــة لحركــة 
حــامس لتجديــد مؤسســاتها ومجالســها الشــورية والتنفيذيــة كافــة، 

والتي تعكس حيوية الحركة وفاعليتها.

شكل اقتحام احتفايل )كرنفايل(.
ويف الســياق ذاتــه، اقتحــم عــدد مــن املســتوطنني، أمــس، ســوق 
وا  وأدَّ األقــى،  املســجد  إىل  املفــي  التاريخــي  القطانــني 

طقوًسا تلمودية، وسط حراسة مشددة من جنود االحتالل.
املســتوطنني  لجامعــات  تســمح  االحتــالل  قــوات  أن  يذكــر 
مبامرســة طقوســها وتجمهراتهــا، يف حــني تشــدد الخنــاق عــىل 
املواطنــني املقدســيني، ومتنعهــم مــن فتــح محالتهــم التجاريــة، 
انتشــار  منــع  بحجــة  بحقهــم،  باهظــة  ماليــة  غرامــات  وتفــرض 
املســقوفة  القدميــة  البلــدة  أســواق  أحــد  "كورونا"."القطانــني" 
األقــرب  النقطــة  ه  بعــدِّ القــدس املحتلــة، ويكتســب أهميتــه  يف 
املســجد  غــريب  ويقــع  وقفيــة،  وأرضــه  األقــى،  املســجد  إىل 
ومالصًقــا لــه، ويتزيــن بالزخارف والحجارة الحمراء والســوداء عىل 
مدخلــه، ويعــود بنــاؤه إىل الســلطان ســيف الديــن تنكــز النــارصي 

عام 1336م.
إىل ذلــك، أصيــب القــارص محمــد حســن أبــو الحمــص )17 عاًمــا( 
اعتــداء  مــن جــراء  رأســه وشــابني آخريــن  بليــغ يف  بجــرح  أمــس، 
أرايض  عــىل  املقامــة  الفرنســية  التلــة  يف  عليهــم  مســتوطنني 

العيسوية بالقدس املحتلة.
وأفــاد شــهود عيــان لوكالــة "صفــا" بــأن محمــد حســن أبــو الحمــص 
وشابني آخرين مل تعرف هويتهام تعرضوا العتداء املستوطنني 

عليهم يف أثناء سريهم يف التلة الفرنسية.
لــه  وقدمــت  رأســه،  يف  بجــرح  أصيــب  الشــاب  أن  وأضافــوا 
اإلســعافات األوليــة قبــل نقلــه إىل مستشــفى هداســا العيســوية 

للعالج.
وأوضــح الشــهود أن شــباًنا شــاهدوا املســتوطنني يعتــدون عــىل 
محمــد وشــابني آخريــن يف أثنــاء مرورهــم باملــكان، فتصــدوا لهــم 

بالحجارة ومنعوهم من مواصلة االعتداء عليهم.
مــن  أربعــة مواطنــني  أمــس،  قــوات االحتــالل  يف حــني اعتقلــت 
االحتــالل  قــوات  إن  محليــة:  مصــادر  املحتلة.وقالــت  القــدس 
اقتحمت بلدة الطور وحيي الطور والعيسوية، واعتقلت: فراس 
عبيــد، وهــادي دربــاس، ومحمــد حويطــي، ومحمــد خالــد خويص 

)21 عاًما(.

دمشق-النارصة/ فلسطني: 
الســوري مســاء  التلفزيــون  أعلــن 
الجويــة  الدفاعــات  أن  أمــس، 
للجيش الســوري تصــدت لهجوم 
العاصمــة  محيــط  يف  إرسائيــي 

دمشق.
الســورية  األنبــاء  وكالــة  وقالــت 
ســمع  انفجــار  دوي  إن  "ســانا": 
يف العاصمــة دمشــق وأنبــاء عــن 

هجوم إرسائيي.
وذكــرت وســائل إعــالم ســورية أن 
تســتهدف  اإلرسائيليــة  الغــارات 
عــىل  إيرانيــة  لقــوات  مواقــع 

األرايض السورية.
الجويــة  الدفاعــات  إن  وقالــت 
الصواريــخ  مــن  عــدًدا  أســقطت 

اإلرسائيلية جنوب دمشق.
اتهام إيران

مــا  عقــب  الحــدث  هــذا  ويــأيت 
ذكره مسؤول أمني كبري يف دولة 
قــررت  )إرسائيــل(  أن  االحتــالل 
الرد عىل هجوم إيراين -بحســب 
الســفينة  عــىل  االحتــالل-  ادعــاء 
الخميــس  يــوم  اإلرسائيليــة 

املايض.
عــن  أمــس،  "كان"  قنــاة  ونقلــت 
املسؤول األمني قوله إنه "ال مفر 
من رد عىل الهجوم اإليراين عىل 

السفينة".
ِخــذ  اتُّ )إرسائيــل(  "يف  وأضــاف: 
قــرار مــن حيــث املبــدأ للــرد عــىل 
األيــام  يف  ــذ  ُينفَّ وقــد  الهجــوم، 

املقبلة".
وكان رئيــس هيئــة أركان االحتالل 
قــال  كوخــايف  أفيــف  الجــرال 
إن  اليــوم:  ســابق  وقــت  يف 
")إرسائيــل( تلقــت تذكــرًيا نهايــة 
ال  إيــران  بــأن  الفائــت  األســبوع 

فحســب  ــا  نوويًّ تهديــًدا  تشــكل 
بــل تنــر اإلرهــاب ضــد أهــداف 

مدنية أيًضا".
وكان كوخايف يشري إىل التفجري 
الشــحن  ســفينة  يف  وقــع  الــذي 

اإلرسائيلية يف خليج عامن.
تقديــرات  رجحــت  أن  وســبق 
أمنيــة إرسائيليــة أن تكــون قــوات 
عــن  مســؤولة  إيرانيــة  بحريــة 
الخميــس  وقــع  الــذي  الهجــوم 
شــحن  ســفينة  عــىل  املــايض 
أعــامل إرسائيــي  لرجــل  مملوكــة 

يف خليج عامن.
سياســية  مصــادر  وتحدثــت 
هــذا  يف  إرسائيليــة  وعســكرية 
بينــي  مقدمتهــم  يف  الشــأن 
االحتــالل،  جيــش  وزيــر  غانتــس 
لــدى  الســابق  االحتــالل  وســفري 
دانــون  داين  املتحــدة  األمــم 
ا  الــذي قــال إن إيــران ســتتلقى ردًّ
قاســًيا عىل أي هجوم يســتهدف 

)إرسائيل(.
إيــران  تكــون  أن  غانتــس،  ورجــح 
عــىل  وقــع  الــذي  االنفجــار  وراء 
منت سفينة مملوكة لرجل أعامل 
يف  عــامن  خليــج  يف  إرسائيــي 

وقت سابق من هذا األسبوع.
الســفينة  االنفجــار  وأصــاب 
هيليــوس  يف  إم  اإلرسائيليــة 
مــن  تتجــه  كانــت  عندمــا  راي 
مينــاء الدمــام يف الســعودية إىل 
املــايض،  الخميــس  ســنغافورة 
غلوبــال  دريــاد  ملجموعــة  وفًقــا 

لألمن البحري.
وأضاف غانتس: "موقع السفينة 
قريًبــا  كان  االنفجــار  أثنــاء  يف 
مــن إيــران إىل حــدٍّ مــا، مــا يرجــح 
الحــادث،  عــن  إيــران  مســؤولية 

إىل  يحتــاج  يــزال  ال  األمــر  لكــن 
التحقق".

لقنــاة  حديثــه  أثنــاء  يف  وتابــع 
تقديــر  "هــذا  الرســمية:  "كان" 
)مــن  القــرب  ضــوء  يف  أويل 
فيــه  وقــع  الــذي  والســياق  إيــران( 
"هنــاك  وأضــاف:  الحــادث". 
ثقبــان طــول قطرهــام حــوايل مــر 
مــن  ليــس  لكــن  املــر،  ونصــف 
الواضــح حتــى اآلن مــا إذا كانــت 
تلــك الثقــوب نتيجــة الســتهداف 
الســفينة بصــاروخ أو اســتهدافها 

بألغام بحرية".

وقالــت رشكــة مجموعــة دريــاد 
غلوبــال لألمــن البحــري: "ليس 
كان  إذا  عــام  فكــرة  لدينــا 
الحــادث جــاء نتيجــة التوتــرات 
املتحــدة  الواليــات  بــني 
صلــة  للحــادث  أن  أم  وإيــران 
بكــون مالــك الحاويــة البحريــة 

ا". إرسائيليًّ
ورجحــت الركــة أن إيــران قــد 
مؤيــدة  االنفجــار،  وراء  تكــون 
ذلــك بأنــه جــاء وســط تصاعــد 
)إرسائيــل(  بــني  التوتــرات 

والجمهورية اإلسالمية.

عقب اتهامها بالهجوم عىل سفينة تجارية تتبع لها

االحتالل يشن غارات عىل أهداف إيرانية يف دمشق
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والرسائل وصلت

هــل بــدأت نــار الخليــج تشــتعل؟ هــل بــدأت حــرب الســفن 
البحريــة بــن إيــران و)إرسائيــل(؟ هل تحــدد الخليج العريب 
ميداًنــا ملواجهــات ســاخنة خفيــة بــن )إرسائيــل( وإيــران، 
أم أن ســاحة املعــارك متنقلــة وليســت محــددة املــكان؟ 
هــذه الخواطــر تــواردت عــى الفكــر يف شــكل أســئلة بعــد 
اســتهداف ســفينة بحريــة يف خليــج عــان بصاروخــن مــن 
مجهــول الهويــة. الســفينة الكبرية التــي ميكنها حمل ٧٥٠٠ 
ودول  الخليــج  بــن  تعمــل  كايــا  طــراز  مــن  تاكــي  ســيارة 
الــرق األقــى. الســفينة ميلكهــا تاجــر إرسائيــي، ولكنهــا 
ال تحمــل علــم )إرسائيــل( يف رحالتهــا، وال تخضــع لحايــة 

أمنية إرسائيلية كا تقول مصادر إعالمية عربية.
تقول جهات األمن اإلرسائيي التي سافرت لديب للتحقيق 
يف الحــادث: إن الســفينة أصيبــت بقذيفتــن صاروخيتــن 
يهــدف  وإمنــا  إغراقهــا،  إىل  يهــدف  ال  علــوي  باســتهداف 
عــامل  ويحتملهــا  الخصــم،  يحتملهــا  بــأرضار  إصابتهــا  إىل 
املالحــة البحريــة الــذي يســتخدم الخليــج. التقييــم األمنــي 
اإلغــراق  عــدم  تعمــد  املســتهدف  إن  يقــول  اإلرسائيــي 
حــرب  إىل  تصــل  قــد  محســوبة،  غــري  أفعــال  ردود  خشــية 
بحرية واســعة النطاق، واكتفى الفاعل بإرســال رســالة هي 
بالبلدي )قرصة ُأذن(، تقول نحن أصحاب الخليج وسادته، 
واحــذروا غضبنــا، فنحــن منلــك حرمانكــم املالحــة اآلمنــة 
فيه، ومن يريد مالحة آمنه لسفنه يف الخليج عليه احرتام 

حقوق إيران ومصالحها يف الخليج وغريه.
مــا تقــدم ميكــن أن يحظــى باحــرتام إذا كانــت دولــة إيــران 
هــي التــي تقــف خلــف الحــدث، ولكــن ال متلــك األطــراف 
تديــن  يقينيــة  شــواهد  الخليــج  يف  العاملــة  االســتخبارية 
دوائــر  تنرهــا  التــي  املعلومــات  زالــت  ومــا  إيــران، 
االســتخبارات اإلرسائيليــة تقــف عنــد تحليــل االحتــاالت 
باليقــن  الشــك  تقطــع  أن  دون  إيــران،  مســؤولية  وترجيــح 
يف هــذه املســألة، وهــم يقولــون إن مل تكــن إيــران مســؤولة 
مســؤولية مبارشة، فهي مســؤولة مســؤولية غري مبارشة من 
التــي  الوحيــدة  الجهــة  وهــي  املنطقــة،  يف  أذرعهــا  خــالل 
متلك هذه الصواريخ الدقيقة. تحديد املســؤولية يحتاج 

إىل اليقن ال الشك.
هــذا الحــدث وتداعياتــه األمنيــة واإلعالميــة تجعــل أســئلة 
مقدمــة املقــال عــن حــرب محتملــة، وردود فعــل متبادلــة 
عــى الصعيــد البحــري أســئلة مروعــة، ومــا زلنا يف حاجة 
إىل املتابعة يف معركة لرمبا ال تقف عند هذا الحد، وعند 
مســتوى الرســائل املتبادلة عن بعد. االنتظار موقف، وقد 

يأتيك باألخبار من مل تزودي.

لتقليل انتشار كورونا 
بالمدارس.. مؤسسة أمريكية 

تقدم توصية جديدة
واشنطن/ وكاالت:

قدمــت املراكــز األمريكيــة ملكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا توصيــات 
جديدة، لتقليل انتشار فريوس كورونا يف املدارس ودور الحضانة.

وبحسب إفادة شبكة "يس إن إن" األمريكية إن أهم توصيات املراكز 
األمريكية متثلت يف فتح النوافذ.

وقالــت مراكــز الســيطرة عــى األمــراض والوقايــة منهــا: "يف حــال كان 
القيام باألمر آمًنا افتح النوافذ واألبواب".

وأوضحــت أن مجــرد فتــح نافــذة أو بــاب ســوف يلعــب دوًرا يف زيــادة 
تدفق الهواء الخارجي، األمر الذي ســوف يســاعد عى تقليل الرتكيز 

املحتمل لجزيئات فريوس كورونا يف الهواء.
ورأت مراكــز الســيطرة عــى األمــراض أنــه كلــا زاد عــدد النوافــذ التــي 
من املمكن فتحها، كان الوضع أفضل. وشددت مراكز السيطرة عى 
األمــراض عــى أهميــة التحقــق مــن أن فتح النوافــذ ال ميثل خطًرا، عى 
السالمة أو الصحة، مشرية إىل أن فتح النوافذ قد يتسبب يف سقوط 

شخص أو التعرض لدرجات حرارة شديدة.

حدث نادر وغريب.. وهم 
برصي يحول شالاًل إىل 
حمم بركانية منصهرة

واشنطن/ وكاالت:
يتســبب غــروب الشــمس يف وقــت محــدد مــن العــام بحــدوث ظاهــرة 
ا، تســتمر مــدة زمنيــة قصــرية ال تتعــدى الدقائــق يف  غريبــة ونــادرة جــدًّ

هذا الوقت من كل عام.
"يوســايت"  شــالالت  ميــاه  مــع  الغــروب  شــمس  أشــعة  تتقاطــع 
الوطنيــة يف مقاطعــة كاليفورنيــا األمريكيــة، لتحــدث خدعــة برصيــة 
نــادرة ووحيــدة يف العــامل، حيــث يتحول الشــالل إىل ما يشــبه الحمم 
الربكانيــة منصهــرة. وبحســب إفــادة "يس إن إن" يحــدث هــذا الوهــم 
البرصي بضعة أيام فقط من كل شــهر فرباير/ شــباط، يف حال توافر 

الظروف الجوية املناسبة، ويستمر بضع دقائق فقط.
ويســقط الشــالل مــن أعــى جــرف صخــري شــاهق يقدر ارتفاعــه بنحو 

ا، ما يزيد من سحر الظاهرة. ألفي قدم، بداخل حفرة عميقة جدًّ
ويجــذب مشــهد النــادر مليــاه الحمــم الربكانيــة الحمــراء الغريبــة آالف 
املصورين من جمع أنحاء البالد، بعدف انتظار لحظات تقاطع أشعة 

الشمس مع املياه املتساقطة اللتقاط صور جميلة لهذه الظاهرة.

ترميم لوحة تعود 
لـ)2000( عام باللزير

روما/ وكاالت:
الســابق،  مجدهــا  إىل  اإليطاليــة  بومبــي  يف  جداريــة  لوحــة  عــادت 
بعــد اســتخدام املتخصصــن تقنيــة الليــزر لتطعيمهــا بطــالء جديــد، 
إلزالــة البقــع عنهــا، ويبلــغ عمرهــا 2000 عــام ملشــهد صيــد يف معلم 
»هــاوس أوف ذا ســيا« التاريخــي مبدينــة بومبــي األثرية، التي دفنت 

بسبب ثوران جبل فيزوف عام 79م.
وأدى ضعــف الصيانــة للوحــات الفنيــة والتاريخيــة للمنزل يف املدينة 
منــذ الكشــف عنهــا عــام 1914-1913 إىل تــاليش معظــم اللوحــات 
20 قبــل  الجداريــة فيهــا، التــي يعــود أســلوب الرســم فيهــا إىل عــام 

امليالد. 
وتصــور الجداريــة مشــاهد صيــد مزخرفــة مــع أســود ومنــور، ويتنــاول 
الجزء الرئيس من اللوحة أســًدا يطارد ثوًرا، ومنًرا ينقض عى األغنام 

ويتجه نحو بعض الغزالن. 
وقــال مديــر املوقــع ماســيمو أوســانا: »مــا يجعــل هــذه اللوحــة مميــزة 
ا هــو أنهــا مكتملــة، وهــو أمــر نــادر الحــدوث ملثــل هــذه الجداريــة  جــدًّ

الكبرية يف بومبي«.

نيودلهي/ وكاالت:
قالــت الرطــة املحليــة يف جنــوب 
بســكن  مــزوًدا  ديــًكا  "إن  الهنــد: 
ملصارعــة الديــوك غــري املروعــة 
يف البالد قتل صاحبه، ما أدى إىل 

مطاردة األمن ملنظمي الحدث".
الطائر كان مزوًدا بســكن يف ســاقه 
اســتعداًدا ملواجهــة خصمــه عندمــا 
فخــذ  يف  خطــرية  إصابــات  ألحــق 
الهــرب،  محاولتــه  أثنــاء  يف  الرجــل 
حســبا ذكرت وكالة "فرانس برس" 

نقاًل عن مسؤويل الرطة.
يب  املحــي  الرطــة  ضابــط  وقــال 
جيفــان: "إن الضحيــة تــويف متأثــًرا 
مــن  يتمكــن  أن  قبــل  الــدم  بفقــدان 

الوصــول إىل مستشــفى يف منطقــة 
كارميناغار بوالية تيالنجانا".

وأوضــح "جيفــان" أن الرجل كان من 
مصارعــة  نظمــوا  شــخًصا   16 بــن 
الديــوك يف قريــة "لوثونــور" عندمــا 
احُتجــز  الغريــب،  الحــادث  وقــع 
مركــز  يف  وجيــزة  مــدة  الديــك 
إىل  إرســاله  قبــل  املحــي  الرطــة 

مزرعة دواجن.
عــن  تبحــث  الرطــة  "إن  وأضــاف: 
يف  متورطــن  آخريــن  شــخًصا   15

قــد  القانــوين،  غــري  القتــال  تنظيــم 
غــري  بالقتــل  اتهامــات  يواجهــون 
القانونيــة  غــري  واملراهنــة  العمــد 

وضيافة مصارعة الديكة".
مصارعــات الديكــة محظــورة، لكنهــا 
ال تــزال شــائعة يف املناطــق الريفية 
وأنــدرا  "تيالنجانــا  واليــات  يف 

براديش وكارناتاكا وأوديشا.
خصيــى  املربــاة  الديكــة  تــزود 
شــفرات  أو  بســكاكن  للمصارعــة 
بوصــات(،  )ثــالث  ســم   7.5 بطــول 
الالعبــون  ويراهــن  بأرجلهــا،  وتقيــد 
املعركــة  يف  ســيفوز  مــن  عــى 
العنيفة، ميوت اآلالف من الديوك 
كل عــام يف املعــارك التي تجتذب 
مــن  الرغــم  عــى  كبــرية،  حشــوًدا 

جهود جاعات حقوق الحيوان.

"كورونا" 
يصيب أسدين 

وغوريال يف 
حديقة الحيوان 

التشيكية
براغ/ وكاالت:

عــر يف حديقــة حيوانــات بــراغ عــى 
فريوس كورونا لدى أسدين هندين 
 30 العمــر  مــن  يبلــغ  غوريــال  وذكــر 
انتقلــت  الثالثــة  أن  ويفــرتض  عاًمــا، 

العدوى إليهم من العاملن. 
بوبيــك"،  "مريوســالف  وأوضــح 
العاصمــة  حيوانــات  حديقــة  مديــر 
يــدور حــول  الحديــث  أن  التشــيكية، 
عليهــا  يطلــق  هنديــن  أســدين 
اســمي "ســوهي وجاموانــا"، وكذلــك 
ذكر غوريال باســم "ريشــارد"، مشــرًيا 
إىل أن أعــراض املــرض ظهــرت عــى 
األســدين يف شــكل نزلــة بــرد وســعال 
ذكــر  يعــاين  حــن  يف  خفيــف، 

الغوريال قلة الشهية والتعب.
إىل  الحديقــة  عــن  املســؤول  وأشــار 
أن اختبــارات ســتجرى تدريًجــا عــى 
الحيوانــات األخــرى بحًثــا عــن عــدوى 
ســيجرى  كــا  كورونــا،  فــريوس 
نــوع  بالضبــط  تحليــل جينــي ملعرفــة 
»كوفيــد – 19« الــذي أصــاب هــذه 

الحيوانات. 
كانــون  ديســمرب/   12 يف  وأفيــد 
ــا تأكــدت  ا ثلجيًّ األول 2020 أن منــرً
إصابتــه بفــريوس كورونــا يف حديقــة 
حيــوان "لويزفيــل" يف واليــة كنتــايك 
أعراًضــا  عــاىن  حيــث  األمريكيــة، 
حالتــه  ووصفــت  للمــرض  خفيفــة 
بالجيــدة. كــا أصيبــت يف ديســمرب 
إنــاث  ثــالث  أســود  أربعــة  املــايض 
يف  حيوانــات  حديقــة  يف  وذكــر 
لوحظــت  أن  بعــد  وذلــك  برشــلونة، 
لفــريوس  خفيفــة  أعــراض  عليهــا 
كورونــا، كــا أصابــت العــدوى اثنــن 

من العاملن هناك.

ديك يقتل رجاًل بسكني 
والرشطة تتمكن من اعتقاله


