
16 4949 Thursday 4 March 2021 الخميس 20 رجب 1442هـ 4 مارس/ آذار

15

15 15

15

15

الناصرة 15:9غزة 17:11يافا 17:11رام اهلل 12:7القدس 13:8      شيقلدوالر أمريكي=الشروق 6:07فجر غد 4:39العشاء 7:00المغرب 5:44العصر 3:12الظهر 11:55 شيقلدينار أردني=3.31 4.67

رام الله/ فلسطني:
أعلنــت لجنــة االنتخابــات املركزيــة، أمــس، 
يف  واالعــراض  النــر  مراكــز  إغــاق 
الغربيــة املحتلــة وقطــاع  محافظــات الضفــة 
غــزة، وانتهــاء مرحلــة النــر واالعراض عىل 
اســتمرت  التــي  االبتــدايئ  الناخبــني  ســجل 

الدوحة/ فلسطني:
لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  أكــد 
بــدران  املقاومــة اإلســامية حــاس حســام 
أن حــوارات الفصائــل الوطنيــة التــي ُعقــدت 
يف العاصمــة املرصيــة القاهــرة سُتســتكمل 

15 وفاة و2017 إصابة 
بكورونا يف الضفة وغزة

رام الله-غزة/ فلسطني:
إصابــة  و2017  وفــاة   15 أمــس،  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  أعلنــت 

الغربيــة  الضفــة  يف  تعــاٍف  حالــة  و1152  كورونــا  بفــروس 
الـــ24 ســاعة املاضيــة. ففــي غــزة،  املحتلــة وقطــاع غــزة، يف 

18 وفاة و4265 إصابة 
بكورونا لدى االحتالل

النارصة/ فلسطني:
ســجلت وزارة الصحــة بحكومــة االحتــال اإلرسائيــي، أمــس، 18 

ســاعة  الـــ24  يف  كورونــا  بفــروس  إصابــة  و4265  وفــاة 
وزارة  وذكــرت  فحًصــا.   91122 إجــراء  بعــد  املاضيــة، 

ثاثة أيام متتالية.
صحفــي،  ترصيــح  يف  اللجنــة  وأوضحــت 
نســخة  "فلســطني"  صحيفــة  إىل  وصلــت 
عنــه، أن مكاتبهــا يف املحافظات تلقت يف 
أثنــاء مــدة النــر واالعراض 176 اعراضا، 
تركــزت يف معظمهــا عــىل تصحيــح البيانــات 

جوالتها يف مارس الجاري.
الفلســطينية  االنتخابــات  أن  عــىل  وشــدد 
املقبلــة ســتعيد لشــعبنا كلمتــه التــي ُيجــدد 
الربنامــج  ويختــار  وقياداتــه،  خياراتــه  بهــا 

السيايس الذي يؤمن به. 

الشخصية املدرجة يف سجل الناخبني.
وأضافت أنها ســتبتُّ يف هذه االعراضات 
حتى تاريخ السابع من مارس/ آذار الجاري، 
وُتبلــغ املعنيــني بهذه القرارات، مشــرة إىل 

أنــه ميكــن ألي مواطــن الطعن عىل 
بالتوجــه إىل محكمــة  اللجنــة  قــرار 

موقــع  نــره  ترصيــح  يف  بــدران،  وقــال 
أمامنــا  "ليــس  أمــس:  حــاس  حركــة 
الوحــدة،  غــر  خيــار  الفلســطينيني  نحــن 

مؤخــًرا  املســتمرة  فاملحــاوالت 
لتصفيــة القضيــة تفــرِض عــىل كل 

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
الجنائيــة  العامــة للمحكمــة  أعلنــت املدعيــة 
فتحــت  أنهــا  أمــس،  بنســودا  فاتــو  الدوليــة 
ا يف جرائم االحتال اإلرسائيي  تحقيًقا رسميًّ

القدس املحتلة-غزة/ محمد املنراوي:
أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  هدمــت 
القــدس  شــال  شــعفاط  مخيــم  يف  منــزاًل 
املحتلة، وبركًسا ومخزًنا يف حي رأس خميس 

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
أثــارت فضيحــة توزيــع لقاحــات كورونــا عــىل 
حالــة  اللــه  رام  بالســلطة يف  كبــار  مســؤولني 
بــاألرايض  والشــعبي  النقــايب  الغضــب  مــن 

الفلســطينية  األرايض  يف  ارتكبهــا  التــي 
ا،  املحتلة، يف خطوة القت ترحيًبا فلسطينيًّ

ومعارضة إرسائيلية شديدة.
وقالت بنسودا يف بيان لها: "أؤكد أن مكتب 

املجاور، واستولت عىل مساحات من أرايض 
أنهــا  معلنــة  الخليــل،  جنــوب  يطــا  بلــدة  رشق 

"أراٍض حكومية".
االحتــال  قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 

مبحاســبة  مطالبــات  وســط  الفلســطينية، 
الفاســدين، وإعطــاء األولويــة للكــوادر الطبيــة 
العاملة يف الصفوف األوىل ملكافحة الوباء.

واستأثر أعضاء يف اللجنة التنفيذية ملنظمة 

الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  العــام  املدعــي 
فتــح تحقيقــا يتعلــق بالوضــع يف فلســطني"، 

التحقيــق ســيتناول جرائــم  أن  مضيفــا 
القضــايئ  باالختصــاص  مشــمولة 

وهدمــت  صباحــا  شــعفاط  مخيــم  اقتحمــت 
منــزال مــن طابقــني ملواطــن من عائلــة أبو ميالة، 

إضافــة إىل بركــس ومخــزن يف حي رأس 
خميس ملواطن من عائلة غيث.

التحريــر ووزراء بحكومــة اشــتية وعاملــون يف 
بنصيــب  الرئيــس،  ومكتــب  الــوزراء  مجلــس 

وصلــت  التــي  اللقاحــات  مــن  األســد 
رغــم  الصحــة،  وزارة  مخــازن  إىل 

"الجنائية الدولية" تعلن فتح تحقيق بجرائم 
االحتالل يف األرايض الفلسطينية

االحتالل يشن 
هجوًما الذًعا على 

ها  قرارها ويعدُّ
"معادية للسامية"

»حماس«: قراٌر شجاع 
وعلى المحكمة مقاومة 

أي ضغوط محتملة 
تعرقل مهمتها

»الجهاد«: المأمول 
تقديم قادة االحتالل 

إلى مقصلة العدالة 
على جرائمه الفظيعة

تلقت 176 اعتراًضا

"االنتخابات المركزية" تعلن انتهاء 
مدة النرش واالعرتاض عىل سجل الناخبني

بدران: حوارات القاهرة سُتعقد هذا الشهر 
واالنتخابات ستجدد لشعبنا خياراته 

الترشيعي يطالب السلطة برضورة 
اإلفصــاح عــن بنــود اتفـاقيــة غــاز غــزة

ل عبًثا بالمقدرات الوطنية واستخفاًفا بحقوق غزة بحر: االتفاقية تشكِّ

غزة/ محمد أبو شحمة:
عــربَّ املجلــس التريعــي عــن رْفضــه خطــوَة 
الســلطة االنفراديــة املتمثلــة بإبــرام اتفاقيــة 
الســتخراج الغــاز الطبيعــي مــن ميــاه البحــر 
قبالــة ســواحل قطــاع غــزة، دون الرجــوع إىل 
مؤسسات الشعب الفلسطيني الرسمية.

جلســة  يف  التريعــي،  نــواب  ورفــض 
االقتصاديــة  اللجنــة  تقريــر  الســتعراض 

بحــر  يف  الطبيعــي  "الغــاز  بشــأن 
4غــزة" أمس، اســتياَء الســلطة عىل 

الدوحة/ فلسطني:
أكــد عضــو املكتب الســيايس لحركة املقاومة 
مــرزوق  أبــو  مــوىس  د.  حــاس  اإلســامية 
مــن  الكاملــة  االســتفادة  عــىل  شــعبنا  حــرَص 

مــوارد وطنــه وتســخرها لتســير مصالحه وحل 
قضايــاه العالقــة. وقــال أبو مــرزوق يف حوار مع 
"الجمعيــة الفلســطينية لإلعــام"، أمــس: يعلم 
تقــف  التــي  املعوقــات  جيــًدا  الفلســطينيون 

أمــام هكــذا اتفاقيــات لوقوعنــا تحــت احتــال 
غاصــب، فضــًا عــن حاجتنــا إىل رشكــة أجنبيــة 

وعــدَّ  الغــاز.  الســتخراج  متخصصــة 
وجــود طــرف عــريب شــقيق يف اتفــاق 

الجدل القائم نتيجة ضعف الثقة بالسلطة واتفاقياتها المليئة بالفساد
أبو مرزوق: حريصون عىل االستفادة الكاملة 

من موارد وطننا الطبيعية

د  محكمة االحتالل ُتمدِّ
العزل االنفرادي للشيخ 

صالح 6 أشهر
النارصة/ فلسطني:

مــددت محكمــة االحتــال يف بــر الســبع، أمــس، العــزل االنفــرادي لرئيس الحركة 
الشــيخ  1948، "املحظــورة إرسائيليــا"،  اإلســامية يف األرايض املحتلــة عــام 
رائــد صــاح 6 أشــهر. ودخــل الشــيخ رائــد صــاح الشــهر الســابع يف زنازين العزل 

االنفــرادي، وهــو يقبــع يف ســجن "أوهي كيــدار" الذي نقل إليه مؤخرا 
من ســجن عســقان. وقضت محكمة االحتال يوم 10 شــباط/ فرباير 

خبريان أمميان يطالبان 
االحتالل اإلرسائييل بوقف 

انتهاكاته باألغوار
نيويورك/ فلسطني:

دعــا خبــران أمميــان حكومــَة االحتــال اإلرسائيــي إىل وقف انتهاكاتها، ال ســيا 
أعال الهدم يف قرية حمصة البقيع الفلسطينية يف غور األردن.

جــاء ذلــك يف بيــان مشــرك أصــدره أمــس، مقرر األمم املتحــدة الخاص املعني 
بحالــة حقــوق اإلنســان يف األرض الفلســطينية املحتلــة مايــكل لينــك، 

4ومقررها الخاص املعني بالسكن الائق باالكريشنان راجاجوبال. 4

غضب نقايب وشعيب إزاء انتقائية 
توزيع لقاحات كورونا بمحافظات الضفة 

5

"أال تكفي فضيحة توزيع اللقاحات؟"
عمرو: غزة ستحاِسب 

السلطة يف االنتخابات 
المقبلة

رام الله/ فلسطني:
أكــد القيــادي يف حركــة فتــح نبيل عمرو أن جمهور الناخبني يف 
قطــاع غــزة لــن ينتقمــوا، بل سُيحاِســبون يف االنتخابــات القادمة 

حقهــم،  يف  وقــرصَّ  معاناتهــم  يف  تســبَّب  مــن  "كلَّ 
الســلطة بصفــة أساســية". وأوضــح عمــرو يف حــواٍر مــع 

س الملتقى الوطني الديمقراطي أسَّ
ا  القدوة يعلن رسميًّ

انفكاكه عن قائمة "فتح" 
الرئيسة يف االنتخابات

رام الله/ فلسطني:
تشــكيَل  القــدوة  نــارص  "فتــح"  لحركــة  املركزيــة  اللجنــة  عضــو  أعلــن 
"امللتقــى الوطنــي الدميقراطــي الفلســطيني" عــىل أن يتفق امللتقى 

يف وقــت الحــق عــىل تشــكيل قامئــة لخــوض االنتخابــات 
ا عن  التريعية القادمة.  ويعدُّ هذا اإلعان انفكاًكا رسميًّ

حكومة وحدة عقب االنتخابات لتسوية جميع الملفات

4

2

2

2

جلسة املجلس التريعي يف غزة أمس      )تصوير/رمضان األغا(

مستوطنون يعتدون عىل سيارات مواطنني فلسطينيني يف مدينة القدس املحتلة أمس     )األناضول(

المستوطنون يقتحمون األقصى ويعتدون على صحفيين ويحطمون مركبتهما

االحتالل يهدم مزناًل ومنشآت يف 
القدس ويستويل عىل أرايض يطا
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دولة فلسطني 
سلطة األرايض

 مكتب رئيس سلطة األرايض

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة
لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/157(
يعلن للعموم أنه تقدم لالدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: 

عيل سامل أحمد الناعوق من سكان غزة هوية رقم 930025457 .
بصفته وكيال عن / إسامعيل محمود أبو عمرو .

 مبوجب وكاالت / وكالة : رقم 2021/39 صادرة عن لندن
موضوع الوكالة إجراء معاملة )انتقال//بيع //مبادلة( يف :

 القطعة 2334 – القسيمة 32 - املدينة النصريات.
فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملة ويف حال تبني اشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض. 
التاريخ:2021/03/03.

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

الموضوع/ إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/155(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
أبــو حســني مــن ســكان غــزة الجديــدة هويــة رقــم  ماهــر عبــد القــادر محمــد 

920931284 بصفته وكيال عن: سناء محمد جميل حسني شحاته 

مبوجب وكالة رقم: 3147 / 2011 الصادرة عن قطر 
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف 

القطعة 978 القسيمة 945 املدينة جباليا 
 فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــالن وبخــالف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيل املســؤولية الكاملة عن اســتخدام الوكالة بدون أدىن مســؤولية عىل 

سلطة األرايض.  التاريخ: 2021/3/3م                           
مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة للمساحة 
 دائرة التسوية 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة
 لدى اإلدارة العامة للمساحة لمعاملة تسجيل مجدد 
الســيد/ عبــد  بغــزة  العامــة للمســاحة  لــإدارة  أنــه تقــدم  يعلــن للعمــوم 
الكريم خالد سالمة الشامي لتنفيذ التايل: الوكالة العامة: رقم الخاص 
 )2010-1-4( بتاريــخ   )9339( الســجل   )628( العــام  الرقــم   /  )10(
وزارة  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  )دمشــق(  عــدل  كاتــب  عــن  صــادرة 
العــدل والتــي وكل مبوجبهــا: املــوكل/ كــامل حســني ســامل الشــامي / 

الوكيل/ جميلة حسني سامل الشامي .
موضوع الوكالة: إجراء معاملة بيع أرض الواقعة يف أرايض القرارة القسيمة 

رقم )81( من القطعة )2( أرايض القرارة سمريي السبع .
فمن له اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه اىل اإلدارة العامة للمساحة 
دائرة التسوية خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن 

يف الصحف وبخالف ذلك سوف يتم السري يف إجراءات املعاملة .
تحريرا يف: 2021/3/3م.

دائرة التسوية 
اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطني 
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة للمساحة

إعالن للعموم
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لســلطة األرايض بغــزة الســيد / محمــد هاشــم عيــى 
امليدنــة  يوســف  إبراهيــم  واميــان  دغمــش  ديــاب  مطــر  ومصطفــى  العيــس  أبــو 
)البطــش قبــل الــزواج( مــن منطقــة غــزة بطلــب لتســجيل عــامرة األمــل بأســامئهم 
حســب القســمة الرضائيــة فيــام بينهــم وذلــك طبقــا لقانــون الطبقــات والشــقق 
واملحــالت رقــم 1 لســنة 1996 وتعديالتــه عــام 2017م حيــث تبلــغ مســاحة 
األرض )280م2(ومســاحة البنــاء )205م2( حســب املخططــات الصــادرة عــن 
ســلطة األرايض والقامئــة عــىل ارض القســيمة رقــم )جــزء مــن1( مــن القطعــة رقــم 
)729( مــن مدينــة غــزة واملســجلة يف الطابــو باســامئهم والتــي يحدهــا مــن جهــة 
الرشق/ شارع الصناعة ومن جهة الغرب/ ارض حمزة دياب بحري دغمش ومن 

الشامل/ شارع القاهرة ومن الجنوب/ ارض مأمون يوسف سعيد دغمش. 
وحيث إننا يف سلطة األرايض سنبدأ يف اإلجراءات الالزمة لتسجيل البناية واعتبار 
ارض البناء مفرزة بقوة القانون فمن لديه اعرتاض بهذا الشأن أو بعدم صحة االفراز 
الرض البناء فانه عليه التقدم باعرتاضه الخطي إىل اإلدارة العامة للمســاحة )لجنة 
الشــقق والطبقــات( خــالل مــدة أقصاهــا 60يومــا مــن تاريــخ اإلعــالن وإال ســوف يتــم 

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

حكومة وحدة عقب االنتخابات لتسوية جميع الملفات

د لشعبنا خياراته بدران: حوارات القاهرة سُتعَقد هذا الشهر واالنتخابات سُتجدِّ

عزام: إصالح منظمة 
التحرير يكون بعقد 

انتخابات شاملة فيها
غزة/ فلسطني:

الجهــاد  لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  أكــد 
إلصــالح  املدخــل  أن  عــزام،  نافــذ  اإلســالمي، 
شــاملة  انتخابــات  بإجــراء  يكــوُن  التحريــر  منظمــة 
فيهــا بعيــدًا عن الربط بني املجلســني الترشيعي 

والوطني.
وقال عزام يف ندوٍة ملنتدى العالقات السياسية 
عــىل  إجامعــًا  هنــاك  "إن  أمــس:  غــزة،  مبدينــة 
ملنظمــة  الســيايس  الواقــع  إصــالح  رضورة 
غايــة  يف  موضــوع  هــذا  أن  إىل  الفتــًا  التحريــر"، 

األهمية.
اإلســالمي  الجهــاد  حركــة  أن  التأكيــد  وجــدد 
الوطنــي  املجلــس  يف  املشــاركة  عــىل  حريصــة 
ملنظمــة التحريــر؛ لكونــه مُيثــل الفلســطينيني يف 
لالســتفادة  عــزام  ودعــا  كافــة.  وجودهــم  أماكــن 
مشــدًدا  حاليــًا،  الســائدة  اإليجابيــة  األجــواء  مــن 
الوطنــي  املجلســني  بــني  الفصــل  أهميــة  عــىل 

والترشيعي، وعدم الربط بينهام.
ونّبه عضو املكتب السيايس للجهاد اإلسالمي، 
إىل أن الحركــة منفتحــٌة عــىل موضــوع املشــاركة 
يف منظمــة التحريــر، مؤكدًا أنهم طوال الســنوات 
الرغــم  عــىل  لهــا،  بديــل  إيجــاد  قاومــوا  املاضيــة 
ســيايس  اتفــاق  أســوأ  وتوقيعهــا  عجزهــا  مــن 
التفــاق  إشــارٍة  الفلســطيني، يف  الشــعب  باســم 
"أوسلو". واستدرك عزام: "عىل الرغم من ذلك 
نحــن معنيــون بــأن تكــون املنظمــُة قويــًة وفق رؤية 

وطنية شاملة".

"أال تكفي فضيحة توزيع اللقاحات؟"
عمرو: غزة ستحاِسب السلطة

يف االنتخابات املقبلة

س "الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني" أسَّ
ا انفكاكه عن قامئة "فتح" الرئيسة يف االنتخابات القدوة يعلن رسميًّ

رام الله/ فلسطني:
"فتــح"  لحركــة  املركزيــة  اللجنــة  عضــو  أعلــن 
الوطنــي  "امللتقــى  تشــكيَل  القــدوة  نــارص 
يتفــق  أن  عــىل  الفلســطيني"  الدميقراطــي 
امللتقــى يف وقــت الحــق عــىل تشــكيل قامئــة 

لخوض االنتخابات الترشيعية القادمة. 
عــن  ا  رســميًّ انفــكاًكا  اإلعــالن  هــذا  ويعــدُّ 
املشــاركة يف قامئــة حركــة "فتــح" الرئيســة يف 

االنتخابات الترشيعية القادمة. 
وعقــد القــدوة اجتامًعــا موّســًعا لــه عــر تقنيــة 
 230 مــن  أكــر  ضــمَّ  أمــس،  مــن  أول  "زوم"، 
مــن القيــادات الشــابة والنســاء واألكادمييــني، 
وقيــادات  الخــاص  والقطــاع  أعــامل  ورجــال 
فتحاويــة مــن الضفــة الغربيــة املحتلــة وقطــاع 

غزة والخارج. 
خمــس  تشــكيل  عــىل  املجتمعــون  وتوافــق 
واملاليــة،  اإلدارة  وهــي:  عمــل  مجموعــات 
واإلعــالم، والشــؤون القانونيــة، والرتشــيحات، 
أن  عــىل  توافقــوا  كــام  االتصــال،  ومجموعــة 
العضويــة يف هــذه املجموعــات تعنــي عــدم 

ح يف القامئة.  الرتشُّ
ــه امللتقــى الوطنــي دعوتــه لألســري مروان  ووجَّ
وقيادتــه،  امللتقــى  يف  لالنخــراط  الرغــويث 
فضــاًل عــن التوافــق عــىل عمــل برنامــج وبيــان 

ومجموعة من الشعارات للملتقى. 
تكــون  بنــًدا  وعرشيــن  اثنــني  القــدوة  م  وقــدَّ
أي  تقبــل  والتــي  امللتقــى،  برنامــج  مســودة 
القــادم  نقــاش الحــق يف االجتــامع  أو  تفاعــل 

املخطــط لعقــده عــر تقنيــة االتصــال املــريئ 
الخميس القادم. 

وتعليًقــا عــىل أزمــة حركــة "فتح" ووجــود قامئة 
غــري القامئــة الرســمية للحركــة أجــاب القــدوة: 
"هذا ليس ســبب األزمة، ســببها أكر تعقيًدا 
بكثــري، ونحــن ســواء عملنــا قامئــة أو مل نعمــل 

هناك أزمة ولن تتغري". 
امللتقــى  عــن  بتواضــع  "نتكلــم  وأضــاف: 
الوطنــي الدميقراطــي الفلســطيني عشــان مــا 
ملتقــى وال  هــو  الحــزب  أو  تجمــع  يقــول  حــدا 
تلتقــي  النــاس  املختلفــة،  االنتــامءات  يغــري 
يف إطــاره إذا توافقــوا عــىل الفكرة يصبح األمر 

مفروًضا".
وتابــع: "أعتقــد أننــا إذا ذهبنــا نحــو االنتخابات 
يف  مقاعــد  عــىل  الحصــول  ليــس  فالهــدف 
إحــداث  الهــدف  بــل  الترشيعــي،  املجلــس 

تغيري". 
وأعــرب عضــو اللجنــة املركزيــة لحركــة "فتــح" 
عــن أملــه بــأن يشــارك األســري مــروان الرغويث 
يســعون  التــي  االنتخابيــة  القامئــة  رأس  عــىل 
لالنتخابــات  كذلــك  يرتشــح  وأن  لتشــكيلها، 

الرئاسية.
يف  القيــادي  تيــار  مــن  موقفــه  عــىل  وإجابــة 
حركــة "فتــح" محمــد دحــالن، أجــاب القــدوة: 
أقــول:  أن  أريــد  دحــالن  تيــار  أو  "مجموعــة 
الــكادر العــادي أعتقــد أن لهــم مكاًنــا، ومرحب 
بهــم، ويجــب أن يكــون مرحًبــا بهــم كجــزء مــن 

املصالحات العامة داخل فتح وخارجها".

وقاَطــع نــارص القدوة اجتامع اللجنة املركزية، 
فراير املايض، ضمن "خطوات عملية" عىل 
األرجــح مــن جانبــه لتشــكيل أو دعــم قامئة غري 

قامئة حركة "فتح" الرسمية.
اللجنــة  اجتــامع  القــدوة  مقاطعــة  وجــاءت 
توجيــه  مــن  أســبوعني،  نحــو  بعــد  املركزيــة، 
وصفــت  كلــامت  عبــاس،  محمــود  الرئيــس 
املركزيــة  للجنــة  اجتــامع  يف  لــه  بـ"القاســية" 

لحركة "فتح" يف الـ24 من يناير املايض.
وقــال عبــاس خــالل االجتــامع، حينهــا: "يعنــي 
قطــاع  )محافظــات  الجنوبيــة  املحافظــات 
املركزيــة(  اللجنــة  )عضــو  فتــوح  روحــي  غــزة( 
هنــاك  ــا  ميدانيًّ ويشــتغل  غــزة  عــىل  ينــزل 
لالنتخابــات"، وتابــع: "وانــت كــامن يــا نارص"، 

مخاطًبا القدوة "ليش ساكت انزل".
وتابع: "أما اليل بدوش )ال يريد( يشتغل يف 
هيــك موضــوع، يقعــد يف بيتــه ويســكر عــىل 
قامئــة  أمــام  ينــزل  بفكــر  والــيل  البــاب،  حالــه 

)فتح( الرسمية سأمنعه بالقوة".
ًهــا  ومــن الواضــح أن حديــث عبــاس كان موجَّ
مــا مييــز  أبــرز  باتــت القطيعــة  الــذي  للقــدوة، 

عالقتهام.
م القــدوة اســتقالته مــن اللجنــة املركزيــة  وقــدَّ
عــىل   ،2018 أيــار  مايــو/  يف  "فتــح"  لحركــة 
خلفيــة خالفــات حــادة وقعــت يف أثنــاء عْقــد 
الوطنــي  للمجلــس  والعرشيــن  الثالثــة  الــدورة 
ل أعضاء من  الفلسطيني، ثم تراجع بعد تدخُّ

مركزية "فتح" وإقناعه بالعدول عنها.

رام الله/ فلسطني:
أكــد القيــادي يف حركــة فتــح نبيــل عمــرو أن 
جمهــور الناخبــني يف قطــاع غــزة لــن ينتقمــوا، 
بــل سُيحاِســبون يف االنتخابــات القادمــة "كلَّ 
مــن تســبَّب يف معاناتهــم وقــرَّ يف حقهــم، 

السلطة بشكٍل أسايس".
وأوضــح عمــرو يف حــواٍر مع إذاعــة )زمن( ُنرش 
أمــس، أّنــه "حــني ُيصدر املجلــس الترشيعي 
القــادم قــراًرا بحــل جميــع مشــاكل قطــاع غــزّة 
لــن تبقــى حّجــة عنــد أي أحــد ليقــول ال يوجــد 

أموال".
ــر يف دخــول االنتخابــات  وأشــار إىل أّنــه إذا فكَّ
عــن  مختلفــة  بقامئــة  القادمــة  الترشيعّيــة 
القامئة الرسمية لفتح "فهذا من أجل تعظيم 

مكانة فتح داخل املجلس الترشيعي".
ولفت عمرو إىل أّن "حركة فتح ليست ماركة 
تجاريــة ليضعهــا أحــد عــىل نفســه ويحتكرها، 
تجتــاز  أن  تســتطيع  قامئــة  مــن  أكــر  وهنــاك 
املجلــس  داخــل  وســتظل  الحســم،  نســبة 
وهــي  الدميقراطــي،  التعــددي  الترشيعــي 
فتــح،  حركــة  عــن  األوســع  الوطنــي  التعبــري 

وليس كتعبرٍي حزيب".
واحــدة  قامئــة  هنــاك  أن  "مســألة  إّن  وقــال: 
القادمــة  االنتخابــات  يف  فتــح  حركــة  ــل  متثِّ
وعــىل الجميــع التزامهــا قــرار خاطــئ، إذ إننــا 
حركة دميقراطية واسعة النطاق، وإذا اجتمع 

مفيــد  غــري  قــراًرا  واتخــذ  الثــوري  املجلــس 
إّنــه غــري مفيــد"، وفــق  بالقــول  ال مانــع لدينــا 

تعبريه.
ا  وتابع عمرو: "نتمنى أن نرى مجلًسا ترشيعيًّ
حقيقًيا يراقب السلطة. أال يكفي كل شخص 
مســؤول اآلن يعمــل عــىل مزاجــه الخــاص؟ أال 
تكفــي فضيحــة توزيــع اللقاحــات؟"، ُمشــدًدا 
ترشيعّيــة  مؤّسســة  وجــود  "عــدم  أّن  عــىل 
رقابّيــة يعنــي تــرك "الحبــل عــىل الغــارب لــكل 

" ليفعل ما يشاء". من هبَّ ودبَّ
وبــنّي أّن "الرملانــات ليســت حكًرا عىل جيل 
بعينه، بل تشــارك خرات بني الجيل القديم 
والجيــل الشــاب الجديد، والقامئة املشــرتكة 
املجلــس  عــىل  التحاُيــل  مــن  نــوع  هــي 
الترشيعــي، ومــن أجــل تقاســم املقاعــد قبــل 
لفكــرة  منــاٍف  وهــذا  االنتخابــات،  ُتجــرى  أن 
الرملــان التعــددي، وإذا طرحــت فتــح قامئــة 
ــا عنهــا"، فأنــا مســتعدٌّ أن أكــون فيها"،  "مرضيًّ

كام قال.
االنتخابــات  ُتجــَر  مل  "إذا  عمــرو:  وتابــع 
بــأن  العــامل  رســالة إىل كل  القادمــة ســتصل 
الفلسطينيني غري قادرين عىل إقامة دولتهم 
"مــن  بالقــول:  حديثــه  خامًتــا  املســتقبلية"، 
هــي  الفلســطيني  اليســار  موقــع  ســُيحدد 
االنتخابــات  مــن  ســيجنيها  التــي  األصــوات 

القادمة".

الدوحة/ فلسطني:
أكــد عضــو املكتــب الســيايس لحركــة 
حســام  حــامس  اإلســالمية  املقاومــة 
بــدران أن حــوارات الفصائــل الوطنيــة 
التــي ُعقــدت يف العاصمــة املريــة 
يف  جوالتهــا  سُتســتكمل  القاهــرة 

مارس الجاري.
االنتخابــات  أن  عــىل  وشــدد 
الفلســطينية املقبلــة ســتعيد لشــعبنا 
كلمته التي ُيجدد من خاللها خياراته 
وقياداتــه، ويختــار الرنامــج الســيايس 

الذي يؤمن به. 
وقــال بــدران، يف تريــح نــرشه موقــع 
أمامنــا  "ليــس  أمــس:  حــامس  حركــة 
الوحــدة،  غــري  خيــار  كفلســطينيني 
فاملحاوالت املستمرة مؤخًرا لتصفية 
فلســطيني  كل  عــىل  تفــرِض  القضيــة 
الذهــاب نحــو توافقــات حّدهــا األدىن 

ما يجتمع الناس عليه".
ــل يف  وذكــر أن هــذه التوافقــات تتمثَّ
الفلســطينية  الثوابــت  عــىل  الحفــاظ 

واألرض  الفلســطينية  الثقافــة  وعــىل 
مقاومــة  يف  والحــق  الفلســطينية 

االحتالل اإلرسائييل. 
ا بــني  ــه إىل أن هنــاك فارًقــا أساســيًّ ونبَّ
جولــة الحــوارات األخــرية يف القاهــرة، 
الشــهر  اســتكامل  لهــا  ســيكون  والتــي 
الحــوارات  مختلــف  عــن  الجــاري 
الســابقة؛ عازًيــا ذلــك "ألننــا كنــا دامًئــا 
نسعى إلمتام املصالحة الفلسطينية، 
والوصول إىل وحدة وطنية فلسطينية 

قبل الذهاب إىل االنتخابات". 
بــدران أن مــا جــرى يف القاهــرة  وبــنيَّ 
وحــوار  نقــاش  هــو  املــايض  فرايــر 
أمــام  العقبــات  لتذليــل  فلســطيني 
االنتخابات الفلسطينية التي سُتجرى 
عــىل مراحــٍل ثــالث )مجلــس ترشيعي 
املجلــس  ثــم  الســلطة  رئاســة  ثــم 
اختــزااًل  ليــس  وهــذا  الوطنــي(، 

للمصالحة.
محاولــة  املراحــل  هــذه  أن  وأوضــح 
الخــرتاق جــدار االنقســام الفلســطيني 

وهــي  مختلفــة،  أخــرى  وســيلة  عــر 
العودة إىل الشــعب الفلســطيني كام 
الســتكامل  مفتاًحــا  تكــون  وأن  ســبق، 

ملفات املصالحة. 
ملفــات  هنــاك  شــك  بــال  وأضــاف: 
فهنــاك  عالقــة،  زالــت  عديــدة  مــا 
تبعــات وآثــار لالنقســام موجــودة عىل 
مهمــة  وهــي  امليــدان،  ويف  األرض 
حتــى  ُتحــل  أن  ويجــب  ورضوريــة، 
االنقســام.  حالــة  تجــاوز  مــن  نتمكــن 
لذلــك، األمــر غري مرتبط باالنتخابات، 
أو أنهــا بديــل عــن ملفــات املصالحــة، 
ألننا نحاول بهذه التجربة أن نصل إىل 

بقية امللفات. 
وذكــر بــدران أن الفصائل اتفقت عىل 
أن تكــون بعــد االنتخابــات الترشيعيــة 
الجميــع  تضــم  وطنيــة  وحــدة  حكومــة 

بغض النظر عن نتائجها.
مهمتهــا  الحكومــة  هــذه  واســتطرد: 
املؤسســات  توحيــد  األساســية 
والضفــة،  غــزة  الفلســطينية  يف 

بالعــدل  الفلســطينيني  مــع  والتعامــل 
واملســاواة، ســواء أكانوا يعيشــون يف 
الضفــة أم يف غــزة، وأن تكــون الحقوق 
وأن  الفلســطينيني،  لجميــع  مصانــة 
والحقــوق  امللفــات  مختلــف  تعالــج 

الفرديــة والجامعيــة التــي تــررت يف 
أثناء االنقسام، وهذه هي الرؤية التي 

نتحرك بها.
وأكــد القيــادي يف حــامس أن حركتــه 
أمــام  العقبــات  لتذليــل  تســعى 
ونزيهــة،  شــفافة  لتكــون  االنتخابــات؛ 
خياراتــه  يحــدد  لشــعبنا  األمــر  وتــرْك 

دون ضغوط أو تأثري من أحد.
لــت  تدخَّ عديــدة  دواًل  أن  إىل  ــه  ونبَّ
الحالــة  هــذه  إىل  الوصــول  أجــل  مــن 
وتجاُوز مرحلة االنقســام الفلسطيني، 
املركــزي  ودورهــا  مــر  كجمهوريــة 

واألسايس منذ البداية وحتى اآلن.
وتابع بدران: " يف هذه املرحلة -كام 
دور  هنــاك  كان  الســابقة-  املراحــل 
قطــري وتــريك يف دعــم وتعزيــز الحالة 
ألن  واســتعدادهام  الفلســطينية، 
يكونا من الضامنني إلجراء االنتخابات 
الثــالث،  مراحلهــا  يف  الفلســطينية 
مــن خــالل عالقتهــام الجيــدة مــع كل 

الفصائل الفلسطينية".  

االنتخابات واالحتالل
اإلرسائيــيل  باملوقــف  يتعلــق  وفيــام 
الفلســطينية،  االنتخابيــة  العمليــة  مــن 
جــدد بــدران حــرص حركتــه عــىل إنهــاء 
حالــة االنقســام الفلســطينية، وتحقيــق 
ا، بحيث ال  الوحدة الفلسطينية ميدانيًّ

ل خطًرا عىل شعبنا. تشكِّ
كانــت  أوســلو  اتفاقيــة  أن  وأكــد 
للحالــة  املدمــرة  املحطــات  إحــدى 
رشًخــا  فيهــا  الفلســطينية،  وأحدثــت 
ا  سياســيًّ االنقســام  كان  "فلقــد  كبــرًيا، 
ا عند توقيع االتفاقية، ثم بعدها  ووطنيًّ
ا-  ــا، لكنهــا اآلن -سياســيًّ أصبــح جغرافيًّ
أصبحت خلف ظهورنا، وهناك إدراك 
من أبناء شــعبنا بأنه يجب أن نتجاوزها 
واألمنيــة  السياســية  طبيعتهــا  بــكل 
واالقتصاديــة، وهــذا أمــر كان بــارًزا يف 

حوارات القاهرة".
ــل عــىل ذلك أن أحــًدا من متحديث  ودلَّ
" أوســلو"، وكذلــك  الفصائــل مل يذكــر 
بعــد  الــذي صــدر  الختامــي  البيــان  يف 

اجتامع يف القاهرة.
الســيايس  املكتــب  عضــو  وجــدد 
لحــامس رْفــض شــعبنا التنســيق األمني 
وأعــرب  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف 
يقــرر  أن  االنتخابــات-  أملــه –بعــد  عــن 
املجلــس الترشيعــي ومنظمــة التحريــر 
االرتبــاط  أو  األمنــي  التنســيق  وقــف 

واالتصال مع االحتالل. 
ا  كــام جــدد رْفــض الفلســطينيني رســميًّ
العــريب  للتطبيــع  ا  وشــعبيًّ ــا  وفصائليًّ
مــع االحتــالل، مؤكــًدا أن هنــاك موقًفــا 
التطبيــع  برْفــض  موحــًدا  ا  فلســطينيًّ

بأشكاله كافة ومن أي طرف.
وشــدد عــىل أن التطبيــع رشٌّ محــض وال 

يستفيد منه أحد سوى االحتالل.
الفلســطينيني  "نحــن  بــدران:  وختــم 
حالــة  أي  مــن  مبــارًشا  رضًرا   متــررون 
تطبيــع عربيــة، وحتــى الجهــات العربيــة 
ــع ال ميكــن أن تســتفيد شــيًئا  التــي تطبِّ
ــا، وال  ــا وال حتــى دوليًّ ا وال داخليًّ سياســيًّ

يف أيٍّ من املجاالت".

حسام بدران
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 662,517.59  760,358.10   م��وع ا�لت�امات       

       �قـوق ال�ل��ة
 44�04440444�  44�04440444�   ����ا�رأس ال�ال 

 (44�,�,0.��)  (44�,�,0.��)   أ��� غ�ر م�تت� ب�ا
 ��520817��12  ��520817��12   رأس ال�ال ال�د�وع

 .�..�,,.,1  .,��.�0���   القانون�  حت�ا���ا
 52�5.�2.0�  ,���0,4���   خت�ار� ا� حت�ا���ا
 ---  44�20444�1   ت�و�ر�  حت�ا���ا

 2����01�.  94,492.74   الت��ر ف� ال���ة ال�ادلة
 (44�50544�.)  (44�50544�.)   ا���� إصدارخ�� 
 ,,��4�20.�  ,,��4�20.�    القابلة للتوز�ع ا�ر�اح

735,�121��2� �,87��2�8201   م��وع �قوق ال�ل��ة 
  �قوق ال�ل��ةا�لت�امات و م��وع 

 

  شركة معامل ا��رق ا�وسط �صناعة ا�دوية وم�ت�ضرات ا�تج��ل ا���اه�ة ا�عامة ا���دودة 

     
 

        

–
ف����ن  -ق�اع غزة   -ب�ت حانون  –ا��ن�قة ا�صناع�ة 

 

 ا�وس�شر�ة معامل ال�رق 
 شر�ة مساه�ة عامة م�دودة

 �لس��ن -غ�ة
 �0�0د�س��ر  13ب�ان ال�ر�� ال�الي ��ا �ي 

 دو�ر أمر��ي(: الع�لة) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د�س��ر  13   
   �2�2  �23� 

      ا�صول
      ا�صول ال�تداولة
 ��23�,1.2,1,  1,219,700.31   النقد والنقد ال��ادل

 ��3�5�1�.,1,  ��3���1�1,2,   ال���ون 
 239,156.14  471,085.80   ال�م� ال�دينة �ال�اف�

 ��3��.2221  174,711.34   ا�تث�ارات مال�ة متاحة لل��ع
 292,005.85  550,143.66   أصول متداولة أخر� 

 ��5�320,3�10  �,5��1096902   م��وع ا�صول ال�تداولة
      ا�صول غ�ر متداولة

 2,139,146.79  2,422,777.14   ال��تلكات وا��ت وال��دات �ال�اف�
 ��3���1�,  ��3���251   أصول أخر� 

 2,155,146.79  2,450,237.03   م��وع ا�صول غ�ر ال�تداولة
 5,365,863.77  5,995,333.79   م��وع ا�صول

      ا�لت�امات و�قوق ال�ل��ة 
      ا�لت�امات ال�تداولة

 ,.3���2,1  ,�3,��1�,   ش��ات دفع أجله
 305,368.11  296,326.04   إلت�امات متداولة أخر� 

 �35�,512  13,877.77   م�تحقات مال�ة لل��ا���ن
 2�5,��1110  321,195.22   م��وع ا�لت�امات ال�تداولة     

      ا�لت�امات غ�ر ال�تداولة     
 �.3���1�2.  ��23�,1�.�   ال����ات ال�ال�ة

 �9251�0��1  ��5��03�61   م��وع ا�لت�امات غ�ر ال�تداولة         
 662,517.59  760,358.10   م��وع ا�لت�امات       

       �قـوق ال�ل��ة
 44�04440444�  44�04440444�   ����ا�رأس ال�ال 

 (44�,�,0.��)  (44�,�,0.��)   أ��� غ�ر م�تت� ب�ا
 ��520817��12  ��520817��12   رأس ال�ال ال�د�وع

 .�..�,,.,1  .,��.�0���   القانون�  حت�ا���ا
 52�5.�2.0�  ,���0,4���   خت�ار� ا� حت�ا���ا
 ---  44�20444�1   ت�و�ر�  حت�ا���ا

 2����01�.  94,492.74   الت��ر ف� ال���ة ال�ادلة
 (44�50544�.)  (44�50544�.)   ا���� إصدارخ�� 
 ,,��4�20.�  ,,��4�20.�    القابلة للتوز�ع ا�ر�اح

 735,�121��2�  �,87��2�8201   م��وع �قوق ال�ل��ة 

 5,365,863.77  5,995,333.79   �قوق ال�ل��ةا�لت�امات و م��وع 

  شركة معامل ا��رق ا�وسط �صناعة ا�دوية وم�ت�ضرات ا�تج��ل ا���اه�ة ا�عامة ا���دودة 

     
 

        

–
ف����ن  -ق�اع غزة   -ب�ت حانون  –ا��ن�قة ا�صناع�ة 

 

 ا�و��شر�ة معام� ا��رق 
 شر�ة م�اه�ة عامة محدودة

 ف����ن -غ�ة
 �0�0د����ر  13ب�ان ا�دخ� ا��ام� ��ا في 

 دو�ر أمر��ي(: ا�ع��ة)
 
 

 د����ر 13   
   �2�2 �23� 

��3�,�1���21 ��3,��1�5�1.   ال����ات 
 (�.53.�1�2) (�,53��2.1)   مردودات ال����ات 
3�5,,09��09� �10691096651   ا����عات �ا��افي

     ��رح ت��فة ا����عات
 ��3��12��2 �,23��1�.2   ��ا�ة تامة ال�نع )م��ون اول ال�دة( ��د الت�و�ة

 (.�3���51�.) (��3.�,1��2)   ��ا�ة تامة ال�نع )م��ون اخر ال�دة(
��53.�1�.,1, ,.3�2�1���1,   تكل�ة ال��ا�ة ال�نت�ة

5,3�9�0�,302 ,56�,03�3�30   إج�ا�ي ت��فة ا����عات  
1,456,924.90 ��65�1601�30   م��� ا�ر�ح ا�ت����ي     

     ��رح : ا���ار�� ا�دار�ة ا�ع�وم�ة وا�ت�و��ة
 �,3�,�1.�, ��3���1,,2   م�ار�� روات� ب�ع وت�و�ق

 33,757.00 �.3,��1��   م�ار�� ت�و���ة
 ,�3�.15�,� ��23��1,�.   م�ار�� ادار�ة و��وم�ة
 .�3��12� ��3���1�2   إ��ك ا�ثاث والت����ات

 .�23�,1�, ��23�12�,   م�ار�� ص�انة �امة لل��نع
 --- 352�5�5,1   ��نات م�ان�ة 

 �159�206�, 5,2�9,012,   م��وع ا���ار�� ا�دار�ة ا�ع�وم�ة وا�ت�و��ة
 736,501.34 1,077,056.19   ا�ر�ح �عد ا�ع���ات ا���ر ت�����ة

     : ت�اف أخر� بنود 
 2�53��21, 5�3���1�   أر�اح ا�تث�ارات أ��� ف� أوراق ال�ال�ة

 48,200.44 132,926.60   إيردات أخر� 
     

     بنود أخر� : ت�رح
 (��3��15�5) (�32��12,�,)   خ�� م��وح �ه

 (��3�2�1�) (5�3���51)   ت�و�ات �نوات �ا�قة

 (72,�58.51) 33,�1�.��    م��وع ا��نود ا�خر� 
 709,285.50 1,110,369.19   �اح ق�� ا��رائ��ر ا

 (��3�..221,) (173,931.00)   ت���� ضر��ة الدخل
 9�695�0��9 �53�061�1�   صافي ا�ر�اح �عد ا��ر��ة

  شركة معامل ا��رق ا�وسط �صناعة ا�دوية وم�ت�ضرات ا�تج��ل ا���اه�ة ا�عامة ا���دودة 

     
 

        

–
ف����ن  -ق�اع غزة   -ب�ت حانون  –ا��ن�قة ا�صناع�ة 

 

 ا�و��شر�ة معام� ا��رق 
 شر�ة م�اه�ة عامة محدودة

 ف����ن -غ�ة
 �0�0د����ر  13ب�ان ا�دخ� ا��ام� ��ا في 

 دو�ر أمر��ي(: ا�ع��ة)
 
 

 د����ر 13  
  �2�2 �23� 

��3�,�1���21 ��3,��1�5�1.   ال����ات 
 (�.53.�1�2) (�,53��2.1)   مردودات ال����ات 
3�5,,09��09� �10691096651   ا����عات �ا��افي

     ��رح ت��فة ا����عات
 ��3��12��2 �,23��1�.2   ��ا�ة تامة ال�نع )م��ون اول ال�دة( ��د الت�و�ة

 (.�3���51�.) (��3.�,1��2)   ��ا�ة تامة ال�نع )م��ون اخر ال�دة(
��53.�1�.,1, ,.3�2�1���1,   تكل�ة ال��ا�ة ال�نت�ة

5,3�9�0�,302 ,56�,03�3�30   إج�ا�ي ت��فة ا����عات  
1,456,924.90 ��65�1601�30   م��� ا�ر�ح ا�ت����ي     

     ��رح : ا���ار�� ا�دار�ة ا�ع�وم�ة وا�ت�و��ة
 �,3�,�1.�, ��3���1,,2   م�ار�� روات� ب�ع وت�و�ق

 33,757.00 �.3,��1��   م�ار�� ت�و���ة
 ,�3�.15�,� ��23��1,�.   م�ار�� ادار�ة و��وم�ة
 .�3��12� ��3���1�2   إ��ك ا�ثاث والت����ات

 .�23�,1�, ��23�12�,   م�ار�� ص�انة �امة لل��نع
 --- 352�5�5,1   ��نات م�ان�ة 

 �159�206�, 5,2�9,012,   م��وع ا���ار�� ا�دار�ة ا�ع�وم�ة وا�ت�و��ة
 736,501.34 1,077,056.19   ا�ر�ح �عد ا�ع���ات ا���ر ت�����ة

     : ت�اف أخر� بنود 
 2�53��21, 5�3���1�   أر�اح ا�تث�ارات أ��� ف� أوراق ال�ال�ة

 48,200.44 132,926.60   إيردات أخر� 
     

     بنود أخر� : ت�رح
 (��3��15�5) (�32��12,�,)   خ�� م��وح �ه

 (��3�2�1�) (5�3���51)   ت�و�ات �نوات �ا�قة

 (72,�58.51) 33,�1�.��    م��وع ا��نود ا�خر� 
 709,285.50 1,110,369.19   �اح ق�� ا��رائ��ر ا

 (��3�..221,) (173,931.00)   ت���� ضر��ة الدخل
 9�695�0��9 �53�061�1�   صافي ا�ر�اح �عد ا��ر��ة
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–
ف����ن  -ق�اع غزة   -ب�ت حانون  –ا��ن�قة ا�صناع�ة 

 

 ا�و��شر�ة معام� ا��رق 
 شر�ة م�اه�ة عامة محدودة

 ف����ن -غ�ة
 �0�0د����ر  13ب�ان ا�دخ� ا��ام� ��ا في 

 دو�ر أمر��ي(: ا�ع��ة)
 
 

 د����ر 13  
  �2�2 �23� 

��3�,�1���21 ��3,��1�5�1.   ال����ات 
 (�.53.�1�2) (�,53��2.1)   مردودات ال����ات 
3�5,,09��09� �10691096651   ا����عات �ا��افي

     ��رح ت��فة ا����عات
 ��3��12��2 �,23��1�.2   ��ا�ة تامة ال�نع )م��ون اول ال�دة( ��د الت�و�ة

 (.�3���51�.) (��3.�,1��2)   ��ا�ة تامة ال�نع )م��ون اخر ال�دة(
��53.�1�.,1, ,.3�2�1���1,   تكل�ة ال��ا�ة ال�نت�ة

5,3�9�0�,302 ,56�,03�3�30   إج�ا�ي ت��فة ا����عات  
1,456,924.90 ��65�1601�30   م��� ا�ر�ح ا�ت����ي     

     ��رح : ا���ار�� ا�دار�ة ا�ع�وم�ة وا�ت�و��ة
 �,3�,�1.�, ��3���1,,2   م�ار�� روات� ب�ع وت�و�ق

 33,757.00 �.3,��1��   م�ار�� ت�و���ة
 ,�3�.15�,� ��23��1,�.   م�ار�� ادار�ة و��وم�ة
 .�3��12� ��3���1�2   إ��ك ا�ثاث والت����ات

 .�23�,1�, ��23�12�,   م�ار�� ص�انة �امة لل��نع
 --- 352�5�5,1   ��نات م�ان�ة 

 �159�206�, 5,2�9,012,   م��وع ا���ار�� ا�دار�ة ا�ع�وم�ة وا�ت�و��ة
 736,501.34 1,077,056.19   ا�ر�ح �عد ا�ع���ات ا���ر ت�����ة

     : ت�اف أخر� بنود 
 2�53��21, 5�3���1�   أر�اح ا�تث�ارات أ��� ف� أوراق ال�ال�ة

 48,200.44 132,926.60   إيردات أخر� 
     

     بنود أخر� : ت�رح
 (��3��15�5) (�32��12,�,)   خ�� م��وح �ه

 (��3�2�1�) (5�3���51)   ت�و�ات �نوات �ا�قة

 (72,�58.51) 33,�1�.��    م��وع ا��نود ا�خر� 
 709,285.50 1,110,369.19   �اح ق�� ا��رائ��ر ا

 (��3�..221,) (173,931.00)   ت���� ضر��ة الدخل
 9�695�0��9 �53�061�1�   صافي ا�ر�اح �عد ا��ر��ة

شركة معامل الشرق األوسط لصناعة األدوية ومستحضرات التجميل 
القوائم المالية 2020

  شركة معامل ا��رق ا�وسط �صناعة ا�دوية وم�ت�ضرات ا�تج��ل ا���اه�ة ا�عامة ا���دودة 
Middle East Pharmaceutical & Cosmetics Laboratories Co . LTD 
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–
ف����ن  -ق�اع غزة   -ب�ت حانون  –ا��ن�قة ا�صناع�ة 

 

 ا�و��شر�ة معام� ا��رق 
 شر�ة م�اه�ة عامة محدودة

 ف����ن -غ�ة
 �0�0د����ر  13ب�ان ا�دخ� ا��ام� ��ا في 

 دو�ر أمر��ي(: ا�ع��ة)
 
 

 د����ر 13  
  �2�2 �23� 

��3�,�1���21 ��3,��1�5�1.   ال����ات 
 (�.53.�1�2) (�,53��2.1)   مردودات ال����ات 
3�5,,09��09� �10691096651   ا����عات �ا��افي

     ��رح ت��فة ا����عات
 ��3��12��2 �,23��1�.2   ��ا�ة تامة ال�نع )م��ون اول ال�دة( ��د الت�و�ة

 (.�3���51�.) (��3.�,1��2)   ��ا�ة تامة ال�نع )م��ون اخر ال�دة(
��53.�1�.,1, ,.3�2�1���1,   تكل�ة ال��ا�ة ال�نت�ة

5,3�9�0�,302 ,56�,03�3�30   إج�ا�ي ت��فة ا����عات  
1,456,924.90 ��65�1601�30   م��� ا�ر�ح ا�ت����ي     

     ��رح : ا���ار�� ا�دار�ة ا�ع�وم�ة وا�ت�و��ة
 �,3�,�1.�, ��3���1,,2   م�ار�� روات� ب�ع وت�و�ق

 33,757.00 �.3,��1��   م�ار�� ت�و���ة
 ,�3�.15�,� ��23��1,�.   م�ار�� ادار�ة و��وم�ة
 .�3��12� ��3���1�2   إ��ك ا�ثاث والت����ات

 .�23�,1�, ��23�12�,   م�ار�� ص�انة �امة لل��نع
 --- 352�5�5,1   ��نات م�ان�ة 

 �159�206�, 5,2�9,012,   م��وع ا���ار�� ا�دار�ة ا�ع�وم�ة وا�ت�و��ة
 736,501.34 1,077,056.19   ا�ر�ح �عد ا�ع���ات ا���ر ت�����ة

     : ت�اف أخر� بنود 
 2�53��21, 5�3���1�   أر�اح ا�تث�ارات أ��� ف� أوراق ال�ال�ة

 48,200.44 132,926.60   إيردات أخر� 
     

     بنود أخر� : ت�رح
 (��3��15�5) (�32��12,�,)   خ�� م��وح �ه

 (��3�2�1�) (5�3���51)   ت�و�ات �نوات �ا�قة

 (72,�58.51) 33,�1�.��    م��وع ا��نود ا�خر� 
 709,285.50 1,110,369.19   �اح ق�� ا��رائ��ر ا

 (��3�..221,) (173,931.00)   ت���� ضر��ة الدخل
 9�695�0��9 �53�061�1�   صافي ا�ر�اح �عد ا��ر��ة

))دعوة خاصة ((
لحضور االجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي 
شــركة معامل الشرق األوســط لصناعة األدوية 
ومستحضرات التجميل م.ع.م غزة – فلسطين   
عمــًا بأحــكام قانــون الــركات الســاري املفعــول و املــادة )83 ( مــن النظــام 
األســايس للركــة يتــرف مجلــس إدارة الركــة بدعــوة ســيادتكم لحضــور 
االجتــاع العــادي للهيئــة العامــة املقرر يوم الســبت املوافق 2021/04/3 

الساعة العارشة ) 10:00 ( صباحًا يف مطعم الايت هاوس - غزة.
جدول أعال الهيئة العامة العادية ومقرتحات مجلس اإلدارة :-

1( مناقشة التقریر اإلداري وإقراره .

2( مناقشة البیانات المالیة لسنة 2020 والمصادقة علیها .

3( إبراء ذمة رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهیة يف2020/12/31  .

4( املصادقة عىل توصيات مجلس اإلدارة .

5( انتخاب مدقق حسابات للركة  للسنة املالية املنتهية يف 2021/12/31  . 

6( انتخاب مجلس إدارة جديد.

7( ما يستجد من أمور.

يحــق لــكل مســاهم حضــور االجتــاع أو توكيــل أي مســاهم آخــر يف حــال تعــذر 
حضــوره بــرط اســتعال بطاقــة الدعــوة للتوكيــل عــىل أن تعتمــد وتســجل قبــل 
عقد االجتاع وعىل كل من ميثل رشكة أو مؤسسة مساهمة يف الركة إحضار 
كتاب متثيل من الركة أو املؤسسة التابع لها لحضور االجتاع واملشاركة يف 
أعالها ويف حال عدم اكتال النصاب القانوين لعقد هذا االجتاع يؤجل إىل 

يوم السبت املوافق 2021/04/10 يف نفس التوقيت واملكان.
مع وافر التحية ،،،

م.فيصل غازي الشوا
 رئيس مجلس اإلدارة

دولة فلسطني
وزارة 

األوقاف والشئون الدينية
إعالن المناقصة رقم )2021/2(

الخاصة بتوريد أجهزة صوت ولوازمها للمساجد
تعـــلن وزارة األوقاف والشــئون الدينية عن طـــرح املناقصة رقـــم )2/ 2021( 
وذلــك بطريــق الظــرف املختــوم للموضــوع املذكــور أعــاه، حســب كراســة 
اإلدارة  مــن  عليهــا  الحصــول  ميكــن  والتــي  املعــدة،  واملواصفــات  الــروط 
العامــة للشــئون املاليــة -دائــرة املشــرتيات، مبقــر الوزارة مبدينة غزة، خـــال 
ســـاعات الــدوام الرســمي ابتــداًء من يــوم األربعاء، املوافـــق: 2021/3/3م، 
املوافـــق:  األحــد،  يــوم  هــو  املظاريــف  لتســليم  موعــد  آخــر  بــأن  العلــم  مــع 
2021/3/14م السـاعة الحادية عرة ظهًرا وستفتح املناقصات يف نفس 

اليوم والساعة بحضور أصحاب املناقصات أو مندوبيهم. 
* ماحظات:

1. مثن كراسة املناقصة )100 شيكل( غري مسرتدة.

2. يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنيك صادرين من بنك معتمد لدى وزارة 

املاليــة بغــزة )البنــك الوطنــي اإلســامي أو بنــك اإلنتــاج( أو نقدا مببلغ )1000 
شــيكل( " كتأمــني دخــول" ســاري املفعــول ملــدة )60 يوًمــا( مــن آخــر موعــد 
لتقديم املناقصة وال يلتفت إىل املناقصة غري املصحوبة بالتأمني املذكور.

ا يف دوائر الرضيبة وتقدم األســعار  3. يجب أن يكون املورد مســجًا رســميًّ

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 اإلعانات يف الصحف عىل من ترسو عليه املناقصة.

6. ملزيد من املعلومات ميكن االتصال عىل الرقم )2623114(.

   اإلدارة العامة للشئون املالية
   دائـــرة املشرتيات

"االرتجالية".. السمة الغالبة 
للسياسة اإلسرائيلية

يعــرتف اإلرسائيليــون أنــه مــع مــا لديهــم مــن قــدرات عســكرية تواصــل 
)إرسائيــل( النظــر إىل نفســها عــىل أنهــا كيــان يهــودي فحســب، يشــبه 
تجمعــات "الغيتــو" يف الشــتات، والنتيجــة أننــا أمــام ســلوك ســيايس 
أمنــي يقــوم عــىل الشــد مــن الخــر، وقــر النظــر، وتفويــت الصــورة 
أقــل جاهزيــة لتبنــي إســرتاتيجية جديــدة  الكبــرية عليهــا، مــا يجعلهــا 

ملواجهة هذه التحديات.
مــع مــرور الوقــت يتضــح أن )إرسائيــل( تعمــل منــذ ســنوات دون إحاطــة 
ملختلــف معايريهــا األمنيــة، وال يتعلــق األمــر فقط بصياغة سياســة مع 
إدارة بايــدن بشــأن امللــف النــووي اإليــراين، بــل أيًضــا بقضايــا أخــرى 

عديدة. 
األمر يتعلق باملوافقة اإلرسائيلية عىل تزويد دول املنطقة مبنظومات 
أســلحة إســرتاتيجية، مثل الغواصات املتقدمة ملر، وطائرات )إف 
35( لإلمــارات العربيــة املتحــدة، وإعــان الضــم الواســع لــأرايض يف 

الضفــة الغربيــة، ثــم إلغــاء هــذا الضــم، فضــًا عــن إصــدار قــرار بتوريــد 
"الجــريان  تطعيــم  دون  الــدول،  مــن  غريبــة  لقامئــة  كورونــا  لقاحــات 
الفلســطينيني"، مــع أن الفــريوس ال يتوقــف عنــد نقــاط التفتيــش يف 

طريقه إىل اإلرسائيليني.
اليــوم مــع النتائــج املاثلــة مــن الواضــح اتخــاذ هذه القــرارات مبعزل عن 
سياقها الواسع، ما يشكل نهًجا فاسًدا يف اتخاذ السياسات الداخلية 
والخارجيــة، رغــم اســتناد القــادة اإلرسائيليــني يف قراراتهــم إىل عــدد 
أعقــاب  يف  لهــم  مديــن  العــامل  بــأن  الشــعور  أولهــا  االفرتاضــات،  مــن 

الهولوكوست، والثاين أن )إرسائيل( جزيرة منعزلة.
العجــز اإلرسائيــي عــن اتخــاذ قرار مســتقل بالضم أو االنفصال املدين 
عــن الفلســطينيني، مــع اســتمرار الســيطرة األمنيــة عليهــم، إىل حــني 
العثور عىل ما نزعم أنه الريك السيايس، أدى إىل انزالق إرسائيي 
مســتمر أكــر مــن خمســني عاًمــا يف واقــع دولــة ثنائيــة القوميــة، وهــذا 
الواقــع نتيجــة طبيعيــة لهــذا الســلوك اإلرسائيــي غري املائــم للظروف 
السياسية واإلسرتاتيجية، وال يعكس التصور العام للمنطقة بأرسها.

اإلرسائيليــة  القــرارات  تتخــذ  فقــط  الطريقــة  بهــذه  أنــه  التحقــق  ميكــن 
التي تقوض مصلحتها، ولذلك ال يوجد تســويغ للمخاطر الكامنة يف 
النهــج االرتجــايل الحــايل الــذي يوجــه الساســة اإلرسائيليــني ملواجهــة 
التهديدين اللذين يواجهان الدولة: االنزالق املستمر إىل دولة واحدة 

بني األردن والبحر، واملسألة اإليرانية.
إن استمرار )إرسائيل( بهذه السياسة سيرتك آثاره عىل أمن واقتصادها 
"جريانهــا  مــع  التطبيــع  عاقــات  اســتقرار  وعــدم  الدوليــة،  ومكانتهــا 
العــرب"، مــع أن أنصــار هــذا النهــج قفزوا عن مايني الفلســطينيني يف 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وكأن هــذه االتفاقــات تلغــي التهديــدات 

الكامنة يف زحف الضم ملستقبل وهوية )إرسائيل(.
يف كلتا املســألتني: الفلســطينية واإليرانية يؤدي االفتقار اإلرسائيي 
لنهــج شــامل إىل انقســام مرجعياتــه السياســية، أيًضــا ال توجــد صلــة 
بينها، إذ تتخذ القرارات يف سياق مثري للقلق مبعزل عن معناها، ألن 
الســلوك اإلرسائيــي ينطلــق مــن سياســة رد الفعــل فقــط، ال املبــادرة، 

دون ترجيح القيود والقدرات والفرص. 

أكدت امتناعها عن الرقابة المحلية على إجراء االنتخابات المقبلة
»املجتمع املدين« تعلن تصعيد إجراءاتها لحني إلغاء قرار عباس بشأن الجمعيات

د االعتقال اإلداري لوزير  االحتالل ميدِّ
القدس السابق خالد أبو عرفة

القدس املحتلة/ فلسطني:
مــددت محكمــة تابعــة لســلطات االحتــال، أمــس، االعتقــال اإلداري 

لوزير القدس السابق خالد أبو عرفة ملدة أربعة أشهر جديدة.
القــدس،  يف  االحتــال  محكمــة  مــددت   17/11/2020 وبتاريــخ 
اعتقــال أبــو عرفــة لعــدة أيــام قبــل أن تصدر قــرارا باعتقاله إداريا ملدة 

أربعة أشهر.
يشــار إىل أن االحتــال اعتقــل أبــو عرفــة بتاريــخ 11/11/2020 بعــد 

استدعائه للتحقيق معه يف معتقل "عوفر" قرب رام الله.
ر اعُتقــل عــدة مــرات، وأمىض ســنوات يف  وأبــو عرفــة )59 عاًمــا( محــرَّ
القــدس لحظــة تحــرره مــن األرس عــام  ســجون االحتــال، وأُبعــد عــن 

.2014

الدوليــة  اللجنــة  مقــر  داخــل خيمــة يف  ونصــف  عــام  قرابــة  واعتصــم 
للصليــب األحمــر يف القــدس احتجاًجا عىل قرار إبعاده ومعه عضوا 

املجلس التريعي أحمد عطون ومحمد طوطح.

غانتس: حامس والجهاد تطوران قدراتهام 
عىل الرغم من الهدوء النسبي

النارصة/ فلسطني:
قــال وزيــر جيــش االحتــال اإلرسائيــي، بينــي غانتــس، إن حركتــي حــاس 

والجهاد اإلسامي تطوران قدراتها عىل الرغم من الهدوء النسبي.
وأضــاف غانتــس يف جولــٍة لــه يف املســتوطنات املحاذيــة لقطــاع غــزة أن 

)إرسائيل( تعمل بحزم أمام حاس والجهاد اإلسامي طوال الوقت.
وذكــرت القنــاة "الســابعة" العربيــة أن وزيــر جيــش االحتــال زار مقــر فرقــة 

غزة يف تجمع "أشكول" برفقة مسؤولني يف الجيش.
كــا تطــرق غانتــس خــال الزيــارة إىل التهديــد النــووي اإليــراين قائــًا إن 
الــكل شــاهد كيــف تحــاول إيــران يف األيــام األخــرية تحســني رشوطهــا يف 

املفاوضات عىل االتفاق النووي.
وقــال: "الكثــريون ال يعلمــون مــاذا تفعــل )إرسائيــل( ولكننــي أعدهــم بــأن 
التهديــدات،  جميــع  أمــام  العمــل  ســنواصل  حــدوده،  يتجــاوز  لــن  أحــدًا 
خاصــة مــع رشكائنــا، وعــىل رأســهم الواليــات املتحــدة، وســنعمل ســويًا 

حتى ال تصل إيران إىل تطوير قدرات نووية".

رام الله/ فلسطني:
أكــدت مؤسســات املجتمــع املدين 
رقــم  بقانــون  للقــرار  املطلــق  رفضهــا 
تعديــل  بشــأن   2021 لســنة   )7(

قانــون الجمعيــات الخرييــة والهيئات 
ملــا  فــوًرا،  بإلغائــه  مطالبــة  األهليــة، 
عــىل  صــارخ  عــدوان  مــن  يشــكله 
القانون األسايس وقانون الجمعيات 
واالتفاقيــات واملعايــري الدولية التي 
تكويــن  حريــة  يف  الحــق  كفلــت 
املؤسســات  وأعلنــت  الجمعيــات. 
أمــس  أصدرتهــا  موقــف  ورقــة  يف 
"فلســطني"  صحيفــة  ووصلــت 
نســخة عنهــا، تشــكيل لجنــة طــوارئ 
دامئــة االنعقــاد لتصعيــد اإلجــراءات 
القــرار  إلغــاء  لحــني  االحتجاجيــة 
كأنــه  ه  وعــدِّ املذكــور،  بقانــون 
عــن  االمتنــاع  فيهــا  مبــا  يكــن،  مل 
االنتخابــات  عــىل  املحليــة  الرقابــة 
الفلســطينية الشاملة القادمة. ووقع 
ورقــة املوقــف: مؤسســة اتحــاد لجان 
األهليــة  الهيئــة  الصحــي،  العمــل 
اســتقال،  القضــاء–  الســتقال 
الشــبايب  شــارك  منتــدى  جمعيــة 
لإلرشــاد  املــرأة  مركــز  الخــريي، 
املبــادرة  واالجتاعــي،  القانــوين 
الفلسطينية لتعميق الحوار العاملي 
االئتــاف  "مفتــاح"،  والدميقراطيــة 
مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة- أمــان، 
واإلمنــاء،  للبحــوث  بيســان  مركــز 
للتمكــني  الفلســطينية  املؤسســة 
"ريفــورم"،  املحليــة  والتنميــة 
اإلنســان  حقــوق  إعــام  مركــز 
مركــز  شــمس،  والدميقراطيــة– 
الحــق-  مؤسســة  املــرأة،  دراســات 

القانون من أجل اإلنسان.
لحقــوق  امليــزان  مركــز  وّقعهــا:  كــا 

اإلنســان، مركــز الدفــاع عــن الحريــات 
مركــز  "حريــات"،  املدنيــة  والحقــوق 
رام اللــه لدراســات حقــوق اإلنســان، 
األســري  لرعايــة  الضمــري  مؤسســة 
القــدس  مركــز  اإلنســان،  وحقــوق 
وحقــوق  القانونيــة  للمســاعدة 
للدفــاع  العامليــة  الحركــة  اإلنســان، 
عــن األطفــال- فــرع فلســطني، املركز 
اإلنســان،  لحقــوق  الفلســطيني 
اإلنســان،  لحقــوق  الضمــري  مؤسســة 
الســتقال  الفلســطيني  املركــز 
املحاماة والقضاء– استقال، شبكة 
الفلســطينية،  األهليــة  املنظــات 
العنــف  األهــي ملناهضــة  املنتــدى 
ضد املرأة، مجلس منظات حقوق 
االئتــاف  الفلســطينية،  اإلنســان 

األهي إلصاح القضاء وحايته.
املجتمــع  مؤسســات  ودعــت 
وقــوى  السياســية  األحــزاب  املــدين 
املجتمــع املــدين إىل الوقــوف عنــد 
يتعلــق  فيــا  وبخاصــة  مســؤولياتها 
بحالــة الحقــوق والحريــات يف مرحلة 

االنتخابات العامة القامئة.
للمقــرر  عاجــا  نــداء  ووجهــت 
بشــأن  املتحــدة  األمــم  يف  الخــاص 
حــول  الجمعيــات  تكويــن  يف  الحــق 
قانــون  تعديــل  عــىل  املرتتبــة  اآلثــار 
يف  الحــق  عــىل  وأثــره  الجمعيــات 
الفلســطينية  األرض  يف  تكوينهــا 

املحتلة.
سرية وغرف مغلقة

رفضهــا  عــن  املؤسســات  وأعربــت 
بشــأن  بقانــون  للقــرار  املطلــق 
الخرييــة  الجمعيــات  قانــون  تعديــل 
الــذي  والهيئــات األهليــة وتعدياتــه 
ُنــِر يف الجريــدة الرســمية "الوقائــع 

الفلسطينية" أول من أمس.

وقالــت إن هــذا القــرار بقانــون يــأيت 
يف إطــار ســيل من القــرارات بقوانني 
املســتمرة، التــي تصــاغ بنهــج الرسية 
الكاملة ويف الغرف املغلقة، وذلك 
بعد صدور املرسوم الرئايس بتاريخ 
املــايض  الثــاين  كانــون  ينايــر/   15

العامــة  االنتخابــات  إلجــراء  بالدعــوة 
واملجلــس  والرئاســية  التريعيــة 
الكبــري  التدهــور  ظــل  الوطنــي، ويف 
النظــام  يف  الحاصــل  واملتســارع 

السيايس الفلسطيني ككل.
الجمعيــات  قانــون  أن  إىل  ولفتــت 
الخرييــة والهيئــات األهليــة رقــم )1( 
املجلــس  أقــره  الــذي   2000 لســنة 
التريعي من القوانني الفلســطينية 
العربيــة،  املنطقــة  يف  املتطــورة 
حديثــا  صــدر  الــذي  القانــون  أن  إال 
يــأيت متناقضــا مــع قــرارات حــوارات 
إطــاق  إىل  دعــت  التــي  القاهــرة 
البيئــة  وتهيئــة  العامــة  الحريــات 
االنتخابــات،  إلنجــاح  الداخليــة 
والتنظيــم  التجمــع  حــق  مــن  ويحــد 
املســتقلة  األنشــطة  مارســة  وحــق 
التنفيذيــة،  والســلطة  الــوزارات  عــن 
إىل  األهليــة  املؤسســات  ويحــول 
ســوف  التــي  للــوزارات  تابعــة  فــروع 
إدارات  مجالــس  أدوار  تصــادر 

املؤسسات األهلية.
املجتمــع  مؤسســات  وأكــدت 
املــدين أنهــا تــرى يف تعديــل قانــون 
الجمعيات الخريية والهيئات األهلية 
ذات التاريــخ العريــق يف فلســطني، 
التــي  الرســة  الهجمــة  مــع  متاهيــا 
تتعــرض لهــا املؤسســات األهلية من 
ومؤسســاته  اإلرسائيــي  االحتــال 
والخــارج،  الداخــل  يف  لــه  الداعمــة 
تهديــدات  مــن  مختلفــة  وبأشــكال 

بالقتــل ومحــاوالت النيــل مــن ُســمعة 
تهديــد  ومحــاوالت  فيهــا،  العاملــني 
املؤسســات  وإربــاك  وتخويــف 
بهــدف  الريكــة،  التمويليــة 
املؤسســات  عــن  التمويــل  وقــف 
يف  قدراتهــا  وإعاقــة  الفلســطينية، 
الدفاع عن حقوق الفلســطينيني يف 
اإلرسائيليــة  الحــرب  جرائــم  مواجهــة 
املمنهجــة. وقالــت: "لقــد اشــتملت 
بقانــون  القــرار  إصــدار  أســانيد 
املذكور، الواردة يف مقدمته أنه جاء 
الــوزراء  مجلــس  تنســيب  عــىل  بنــاًء 
11/01/2021 وصــدر عــن  بتاريــخ 
 ،28/02/2021 بتاريــخ  الرئيــس 
أي إن هنــاك مــدة زمنيــة تزيــد عــىل 
شــهر ونصــف بــني إقــراره مــن مجلــس 
مــن  إصــداره  وبــني  وتنســيبه  الــوزراء 
تريــح  أّي  يصــدر  ومل  الرئيــس، 
الداخليــة  ووزيــر  الــوزراء  رئيــس  عــن 
الحكومــة  عــن  وال  اشــتية  محمــد 
القــرار  هــذا  بوجــود  أو يوحــي  يشــري 
بقانون الذي بقي طي الرسية التامة 
الجريــدة  يف  ونــره  إصــداره  لغايــة 
الرســمية، مــا ُيدلــل عــىل وجــود نيــة 
عــىل  الحكومــة  مــن  ومبيتــة  واضحــة 
األهليــة،  املؤسســات  اســتهداف 
نظــام  مــن  تبقــى  مــا  عــىل  واإلجهــاز 
انشــغال  أجــواء  ظــل  يف  ســيايس 
االنتخابيــة  بالعمليــة  املواطنــني 
بعــد صــدور مرســوم الدعــوة إلجــراء 

االنتخابات العامة".
ملحق للوزارات

املجتمــع  مؤسســات  وأضافــت 
املــدين أن القــرار بقانــون اســتهدف 
القانــون  مــن   )13( املــادة  تعديــل 
التقريريــن  بشــأن  الــواردة  األصــي 
الــذي  ق  املصــدّ واملــايل  اإلداري 

وزارة  إىل  الجمعيــات  تقدمــه 
يتعــدى  ال  موعــد  يف  االختصــاص 
املاليــة،  الســنة  نهايــة  مــن  أشــهر   4
بــأن أضــاف بنــدا جديــدا عــىل النــص 
خطــة  بتقديــم  الجمعيــات  ُيلــزم 
تقديريــة  وموازنــة  ســنوية  عمــل 
وزارة  إىل  الجديــدة  املاليــة  للســنة 
االختصاص تكون منسجمة مع خطة 
املؤسســات  أن  يعنــي  مــا  الــوزارة، 
وزارة  لحســاب  ســتعمل  األهليــة 
لرؤيتهــا  وفقــا  وليــس  االختصــاص 

ورسالتها وأهدافها وبرامجها.
مــع  التعامــل  أن  إىل  ولفتــت 
ســيكون  األهليــة  املؤسســات 
وزارة  تتبــع  حكوميــة  إدارات  وكأنهــا 
رغــم  بأوامرهــا،  وتأمتــر  االختصــاص 
خطــة  أي  لديهــا  ليــس  األخــرية  أن 
منشــورة ومل يســبق لهــا أن ناقشــت 
لديهــا  خطــة  بــأي  املؤسســات 
ذلــك  أن  معتــربة  الخصــوص،  بهــذا 
وحريــة  واســتقالية  مهنيــة  يهــدم 
النشــاط األهــي ودوره الرقــايب عــىل 
والســعي  التنفيذيــة  الســلطة  أداء 

للمحاسبة عىل انتهاكاتها.
اشــتمل  التعديــل  أن  إىل  وأشــارت 
رواتــب  زيــادة  جــواز  عــدم  عــىل 
التشــغيلية  واملصاريــف  املوظفــني 
يف الجمعيــة أو الهيئــة عن %25 من 
إجايل امليزانية الســنوية، ما يعني 
أن الســلطة التنفيذيــة باتــت تتحكــم 
للمؤسســات  املاليــة  باملوازنــات 
توزيعهــا  وكيفيــة  وبنودهــا  األهليــة 
املوازنــة  إجــايل  مــن  وســقوفها 
الــذي  األمــر  املصاريــف،  ومقــدار 
مــن شــأنه أن يــؤدي إىل جعــل العمل 
األهي أشبه باملقاوالت واملشاريع 
التجاريــة بهــدف تفريغــه مــن جوهــره 
البــاب  وفتــح  والوطنــي،  الحقوقــي 
واســعا لوضــع العمــل األهــي تحــت 
وصايــة مؤسســات إرسائيليــة ودوليــة 

تعمل يف األرايض املحتلة.
وكشفت نصوص القرار بقانون التي 
إصــدار  صاحيــة  الحكومــة  منحــت 
الحصــول  بــروط  الخاصــة  األنظمــة 
لاســتقواء  ســعيها  التمويــل  عــىل 
وحلهــا،  األهليــة  املؤسســات  عــىل 
بنفســها  الداخليــة  وزارة  وتــويل 
بعــد  املؤسســات  تصفيــة  إجــراءات 

وغــري  املنقولــة  أموالهــا  وجــرد  حلهــا 
وإحالتهــا  ومحتوياتهــا  املنقولــة 
العامــة" يف عمليــات  "الخزينــة  إىل 
وفــق  دســتورية،  غــري  مصــادرة 

املؤسسات.
تضمــن  بقانــون  القــرار  أن  وتابعــت 
يف املــادة )6( التــي عّدلــت املــادة 
بنــدا  الجمعيــات  قانــون  مــن   )40(

جديــدا يحمــل الرقــم )2( نــص عــىل 
نظامــا  الــوزراء  مجلــس  "ُيصــدر  أن 
أن  يجــب  التــي  الرســوم  فيــه  يحــدد 
تدفعهــا الجمعيــة أو الهيئــة األهليــة 
تقدمهــا  جديــدة  طلبــات  أي  عــن 
مل  إذا  الداخليــة(،  )وزارة  للــوزارة 
املبينــة يف  بالرســوم  تكــن مشــمولة 
القانون"، الفتة إىل أن هذا التعديل 
األســايس  للقانــون  أيضــا  مخالــف 
 )88( املــادة  وتحديــًدا  )الدســتور( 
التــي تنــص عــىل أن "فرض الرضائب 
العامة والرسوم وتعديلها وإلغاؤها، 
ال يكــون إال بقانــون"، وعليــه فإنــه ال 
مــن  رســوم  جبايــة  دســتوريا  يجــوز 
املؤسســات األهليــة مــن خال نظام 

يصدر عن مجلس الوزراء.
املذكــور  بقانــون  القــرار  أن  وأكــدت 
لحقــوق  العاملــي  اإلعــان  ينتهــك 
والعهــد   )20 )مــادة  اإلنســان 
املدنيــة  بالقــوق  الخــاص  الــدويل 
والسياســية )مــادة 22( التــي أكــدت 
تكويــن  حريــة  يف  األســايس  الحــق 
أنشــطتها  واســتقالية  الجمعيــات 
مــن  والعديــد  املاليــة،  ومصادرهــا 
مجلــس  عــن  الصــادرة  القــرارات 
لأمــم  التابــع  اإلنســان  حقــوق 
رقــم  القــرار  بينهــا  ومــن  املتحــدة 
 21/03/2013 بتاريــخ   )22/6(

الــذي دعــا فيــه الــدول بــأن ال تعرقــل 
االســتقال الوظيفي للجمعيات وأال 
تفــرض عــىل نحو متييزي قيودا عىل 

املصادر املحتملة للتمويل. 
حريــة  يف  الحــق  أن  عــىل  وشــددت 
تكويــن الجمعيــات والنشــاط األهــي 
الفلســطينية املحتلــة،  األرض  عــىل 
اإلنســان  حقــوق  مــن  أســايس  حــق 
األســايس  القانــون  يف  مكفــول 
وقانــون  )الدســتور(  الفلســطيني 
املجلــس  أقــره  الــذي  الجمعيــات 

التريعي واملعايري الدولية.
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د العزل أبو مرزوق: حريصون عىل االستفادة الكاملة من موارد وطننا الطبيعية محكمة االحتالل ُتدِّ
االنفرادي للشيخ صالح 6 أشهر

خبريان أمميان يطالبان االحتالل 
اإلرسائييل بوقف انتهاكاته باألغوار

النارصة/ فلسطني:
مــددت محكمــة االحتــال يف بــر الســبع، أمــس، العــزل 
األرايض  يف  اإلســامية  الحركــة  لرئيــس  االنفــرادي 
الشــيخ  إرسائيليــا"،  "املحظــورة   ،1948 عــام  املحتلــة 

رائد صاح 6 أشهر.
زنازيــن  يف  الســابع  الشــهر  صــاح  رائــد  الشــيخ  ودخــل 
العــزل االنفــرادي، وهــو يقبــع يف ســجن "أوهــي كيدار" 

الذي نقل إليه مؤخرا من سجن عسقان.
فربايــر  شــباط/   10 يــوم  االحتــال  محكمــة  وقضــت 
2020 بالســجن الفعــي عــى الشــيخ صــاح 28 شــهرا 
؛ بعــد اتهامــه بـ"التحريــض عــى العنــف وتأييــد جامعــة 

محظورة" )يف إشارة للحركة اإلسامية(.
شــهرا   11 صــاح  قــى  آنــذاك  الحكــم  صــدور  وقبــل 
بالحبس االحتياطي قبل يفرج عنه إىل السجن املنزيل؛ 
ليعاد بعدها اعتقاله يف أغسطس/آب املايض، ومنذ 
ذلــك الحــني وهــو يف العــزل االنفــرادي ســواء يف ســجن 

الجلمة أو سجن "أوهي كيدار" يف النقب.
االحتــال،  أحكاًمــا مختلفــة يف ســجون  وقــى صــاح 
كانت األوىل عام 1981، والثانية عام 2003، والثالثة 
عــام 2010، يف حــني اعتقــل بعدهــا بعام يف بريطانيا، 
ثم أعيد اعتقاله يف عام 2016، ومنذ عام 2017 وهو 

ماحق ضمن ما يعرف بـ"ملف الثوابت".

نيويورك/ فلسطني:
دعا خبريان أمميان حكومَة االحتال اإلرسائيي لوقف 
حمصــة  قريــة  يف  الهــدم  أعــامل  ســيام  ال  انتهاكاتهــا، 

البقيع الفلسطينية يف غور األردن.
مقــرر  أمــس،  أصــدره  مشــرك  بيــان  يف  ذلــك  جــاء 
األمــم املتحــدة الخــاص املعنــي بحالــة حقــوق اإلنســان 
لينــك،  مايــكل  املحتلــة  الفلســطينية  األرض  يف 
ومقررهــا الخــاص املعني بالســكن الائق باالكريشــنان 

راجاجوبال.
الجيــش  مــن  املســتمر  "التدمــري  إن  البيــان:  وقــال 
يف  -مبــا  املمتلــكات  ومصــادرة  للمنــازل،  اإلرسائيــي 
ذلــك املســاعدات اإلنســانية- يف حمصــة، تســببا يف 
معاناة كبرية لحوايل 60 قروًيا، من بينهم 35 طفًا".

وأكــد أن إبعــاد القرويــني عــن أراضيهــم ومنازلهــم "هــو 
أمر عقايب بالنظر إىل الشتاء القايس الذي يعيشونه، 

واملخاطر املستمرة لوباء كورونا".
الجائــر  التدمــري  تربيــر  ميكــن  ال  أنــه  عــى  وشــدد 
للممتلــكات واإلزالــة القرسيــة للســكان الواقعني تحت 

الــدويل  الحظــر  ينتهــك  ذلــك  أن  االحتــال، الفًتــا إىل 
لحقــوق اإلنســان عــى اإلخــاء القــرسي للمدنيــني مــن 

منازلهم.
وانتقــد الخبــريان األمميــان تربيــرات ســلطات االحتــال 
أنهــا  بذريعــة  حمصــة  يف  الفلســطينيني  بيــوت  بهــدم 

"تقع داخل منطقة إطاق نار عسكرية إرسائيلية".
وقــال الخبــريان: "هــذه التربيرات من جانب )إرسائيل( 
ال تفــي بالتزاماتهــا الصارمــة مبوجــب القانــون الــدويل، 
الواقعــة  األرايض  اســتخدام  محتلــة  لقــوة  ميكــن  وال 

تحت االحتال إلجراء عمليات تدريب عسكرية".
لســكان  الدائــم  بالطــرد  التهديــد  أن  مــن  البيــان  وحــذر 
حمصة هو جزء من منط مقلق أكرب من عمليات اإلزالة 

القرسية وهدم املنازل يف الضفة الغربية املحتلة.
الشــؤون  لتنســيق  املتحــدة  األمــم  ملكتــب  ووفًقــا 
عقــار   200 نحــو  االحتــال  جيــش  هــَدَم  اإلنســانية 
مملــوك لفلســطينيني يف الضفــة الغربية يف األســابيع 
الســبعة األوىل من عام 2021، ما أدى إىل نزوح ما ال 

يقل عن 285 شخًصا، بينهم 150 طفًا.

الدوحة/ فلسطني:
لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  أكــد 
مــوىس  د.  حــامس  اإلســامية  املقاومــة 
أبــو مــرزوق حــرَص شــعبنا عــى االســتفادة 
الكاملة من موارد وطنه وتسخريها لتسيري 

مصالحه وحل قضاياه العالقة.
وقــال أبــو مــرزوق يف حــوار مــع "الجمعيــة 
يعلــم  أمــس:  لإلعــام"،  الفلســطينية 
التــي  املعوقــات  جيــًدا  الفلســطينيون 
تقــف أمــام هكذا اتفاقيــات لوقوعنا تحت 
احتــال غاصــب، عــدا عــن حاجتنــا لرشكــة 

أجنبية متخصصة الستخراج الغاز.
وعــدَّ وجــود طــرف عــريب شــقيق يف اتفــاق 
جيــد"  "أمــر  أجنبــي  طــرف  مــن  بــداًل  غــزة 
للقطــاع؛ النعــكاس الفائــدة عــى الجانبــني 
القويــة  "فمــر  بينهــام  العاقــات  لتعزيــز 

هي مصلحة فلسطينية".
ــع صنــدوق االســتثامر  ويف 21 فربايــر، وقَّ
غــاز  حقــل  تطويــر  اتفاقيــة  الفلســطيني 
لــه  الازمــة  التحتيــة  والبنيــة  ماريــن"  "غــزة 
للغــازات  القابضــة  املريــة  الرشكــة  مــع 

الطبيعية "ايجاس".
االتفاقيــة  إن  بيــان:  يف  الصنــدوق  وقــال 
الغــاز  مــن  فلســطني  احتياجــات  ر  ســتوفِّ
الطبيعــي، وإمكانيــة تصدير جــزء من الغاز 

ملر.
حــامس  يف  "نحــن  مــرزوق:  أبــو  وأضــاف 
ر عاقتنــا مــع مــر ولدينــا الرغبــة يف  نقــدِّ
زيادة حجم التعاون مع الجارة الشقيقة".

وأشــار إىل أن هنــاك العديــد مــن القضايــا 
بيننــا والتــي تشــهد توافًقــا  الثنائيــة "فيــام 
ــل وجود  متنامًيــا"، مؤكــًدا أن حــامس تفضِّ

مــن  ســواه  مــن  عــى  شــقيق  عــريب  طــرف 
الــدول، لتنعكــس الفائــدة "علينــا وعليهم، 

فمر القوية هي مصلحة فلسطينية".
الفساد والشفافية

الفصائــل  دعــوات  أن  مــرزوق  أبــو  ورأى 
للســلطة مــن أجــل اإلعــان واإلفصــاح عــن 
تفاصيــل االتفاقيــة والشــفافية العاليــة مــع 
الشــعب مطلــب طبيعــي ومعمول فيه يف 

كل دول العامل.
تعيــش  الفلســطينية  الحالــة  أن  إىل  ــه  ونبَّ
انتخبهــا  كحركــة  "ونحــن  ســيئة  تجــارب 
مســؤوليات  لديهــا  الفلســطيني  الشــعب 
أنــه  مبــارشة لخدمــة هــذا الشــعب، ونــرى 

من حقه أن يعرف ما جرى وبالتفصيل".
وجــدد رفــض حركتــه أن يتحكــم مبقــدرات 
شــعبنا "مجموعــة ال تتحــى بالحــد األدىن 
مــن الشــفافية .. يجــب أن تكــون مصلحــة 
يكــون  وأال  االتفــاق  يف  حــارضة  الشــعب 

هنالك بنود جائرة".

وهنــاك حــاالت أخــرى للجــدل القائــم يف 
منهــا  مــرزوق–  أبــو  -بحســب  املجتمــع 
كــون االتفاقيــة مــن الصفقات الكربى عى 
مســتوى الوطــن، والوحيــدة ذات املنفعــة 

العالية.
الثقــة  عــدم  حالــة  أن  عــى  وشــدد 
يف  ســاهمت  الفلســطينية  بالســلطة 
خلــق حالــة الجــدل؛ نظــًرا لســجلها الحافــل 
إلرصارهــا  إضافــة  والفســاد  بالرشــاوي 
كتــامن التفاصيــل، عــدا عــن وجــود خشــية 
املــورد  هــذا  تبديــد  مــن  فلســطينية 

الطبيعي.
مــن  فــه  تخوُّ حــامس  يف  القيــادي  وأبــدى 
جهــات  إىل  الغــاز  اتفاقيــة  أمــوال  ذهــاب 
أخرى كـ"صندوق االســتثامر الفلسطيني" 
ذلــك  وبــرر  الســلطة،  خزينــة  عــن  عوًضــا 
بصدور ماحظات قانونية متعلقة بقضايا 

فساد للرئيس السابق للصندوق.
عقــد  يف  حافــل  الســلطة  "تاريــخ  وتابــع: 

صفقات يشــوبها الكثري من الفســاد والتي 
ســلبي،  بشــكل  شــعبنا  عــى  انعكســت 
تشــوبها  كلهــا  العمليــة  أن  إىل  باإلضافــة 
املناكفة السياسية، ال املصلحة الوطنية، 

يف ظل الراع بني األطراف اإلقليمية".
موعد الصفقة

وفيام يتعلق بنشــاط السلطة الفلسطينية 
اقــراب  مــع  تزامًنــا  غــزة  تجــاه  الحثيــث 
الســباق االنتخــايب، قــال: "نؤيــد أي تحرك 
إيجايب تجاه شعبنا، سواء من هم يف غزة 
بــل  الشــعب،  تواجــد  أماكــن  باقــي  أو يف 
ع عــى مزيــد مــن الخطــوات  وندعــو ونشــجِّ

اإليجابية".
واســتدرك: "لكــن وبــكل رصاحــة مــن غــري 
بعــد  االهتــامم  هــذا  ينتهــي  أن  الطبيعــي 
العكــس  إىل  يتحــول  أن  أو  االنتخابــات، 
متاًمــا، فشــعبنا ُحــر وال ينــى مــن أســاء له 

ومن كان قريًبا منه".
رئيــس  بدعــوة  حديثــه  مــرزوق  أبــو  وختــم 
حركــة  ومركزيــة  عبــاس،  محمــود  الســلطة 
"فتح" إىل رضورة رفع العقوبات عن قطاع 
غــزة بالكامــل، ورفع الظلــم عن أهلها لدفع 
وتعزيــًزا  األمــام،  إىل  االنتخــايب  املســار 
مــن  مبزيــد  الشــعب  أمــام  النيــة  لُحســن 

الخطوات اإليجابية.
وميتلك الفلسطينيون أول حقل اكتشف 
بنهايــة  املتوســط،  رشق  منطقــة  يف 
واملعــروف  املــايض،  القــرن  تســعينيات 
باســم حقــل "غــزة ماريــن"، ومل يســتخرج 
رفــض  بســبب  اليــوم،  حتــى  منــه  الغــاز 
أجــل  مــن  فلســطينية  لطلبــات  إرسائيــي 

استغاله.

وجود طرف عريب شقيق 
يف اتفاقية الغاز "مصلحة لغزة"

الجدل القائم نتيجة ضعف الثقة 
بالسلطة واتفاقياتها املليئة بالفساد

غزة/ محمد أبو شحمة:
عــن  الترشيعــي  املجلــس  عــربَّ 
االنفراديــة  الســلطة  خطــوَة  رْفضــه 
املتمثلــة بإبــرام اتفاقيــة الســتخراج 
البحــر  ميــاه  مــن  الطبيعــي  الغــاز 
دون  غــزة،  قطــاع  ســواحل  قبالــة 
الشــعب  مؤسســات  إىل  الرجــوع 

الفلسطيني الرسمية.
خــال  الترشيعــي،  نــواب  ورفــض 
اللجنــة  تقريــر  الســتعراض  جلســة 
االقتصاديــة حــول "الغــاز الطبيعــي 
اســتياَء  أمــس،  غــزة"  بحــر  يف 
وثــروات  مقــدرات  عــى  الســلطة 
معايــري  التزامهــا  دون  الوطــن 
الشــفافية، وإفصاحهــا عــن حقيقــة 
وبنــود االتفاقية املربمة مع الرشكة 

املرية.

ثنائيــة  اتفاقيــة  إبــرام  واســتهجنوا 
عــن  بعيــًدا  غــزة  غــاز  الســتخراج 
للشــعب  الرشعيــة  املؤسســات 
مقدمتهــا  ويف  الفلســطيني، 

املجلس الترشيعي.
ــع  وقَّ املــايض،  فربايــر   21 ويف 
الفلســطيني  االســتثامر  صنــدوق 
"غــزة  غــاز  حقــل  تطويــر  اتفاقيــَة 
الازمــة  التحتيــة  والبنيــة  ماريــن" 
القابضــة  املريــة  الرشكــة  مــع  لــه 

للغازات الطبيعية "ايجاس".
إن  بيــان:  يف  الصنــدوق  وقــال 
احتياجــات  ر  ســتوفِّ االتفاقيــة 
الطبيعــي،  الغــاز  مــن  فلســطني 
الغــاز  مــن  جــزء  تصديــر  وإمكانيــة 

ملر.
اتفاقية غير قانونية

وندد النائب األول لرئيس املجلس 
بحــر  أحمــد  الدكتــور  الترشيعــي 
االتفاقيــات  الســلطة  بإبــرام 

دون  واملصرييــة  اإلســراتيجية 
وحقيقتهــا  فحواهــا  عــن  الكشــف 
اتفاقيــات  ســواء  وتفاصيلهــا، 
األمنيــة  وملحقاتهــا  "أوســلو" 
اتفاقيــة  توقيــع  أو  واالقتصاديــة، 

الغاز األخرية.
األســايس  القانــون  أن  بحــر  وأكــد 
الفلســطيني ال يجيــز االرتبــاط بــأي 
إال  كبــري  مــايل  أثــر  لهــا  مشــاريع 

مبوافقة املجلس الترشيعي.
بــني  املــربم  "التفاهــم  إن  وقــال: 
الفلســطيني  االســتثامر  صنــدوق 
يشــوبه  املريــة  البــرول  ووزارة 
إىل  ويفتقــر  القانــوين  العــوار 

التحصني القانوين".
عــن  بعيــدة  االتفاقيــة  أن  وأوضــح 
وفيهــا  الوطنيــة،  الرشاكــة  قيــم 
تقديــم لألجندة الخاصة واملصالح 
الشــخصية والحزبيــة الضيقــة عــى 

املصالح الوطنية الكربى.  
وأشار بحر إىل أن القانون األسايس 
الفلســطيني ال يجيــز االرتبــاط بــأي 
إال  كبــري  مــايل  أثــر  لهــا  مشــاريع 
الترشيعــي؛  املجلــس  مبوافقــة 
مــن   )92( املــادة  نــص  ومبوجــب 
الفلســطيني  األســايس  القانــون 

لسنة 2003 وتعدياته.

غاز البحر المتوسط
االقتصاديــة  اللجنــة  رئيــس  وأكــد 
النائــب د. عاطــف عــدوان أن البحر 
األبيض املتوســط ُيعد خّزاًنا هائًا 
الــدول  واســتطاعت  الغــاز،  مــن 
اكتشــاف حقــول هامــة وكبــرية يف 

باطنه.
األبحــاث  أن  إىل  عــدوان  ــه  ونبَّ
أثبتــت  املتخصصــة  العلميــة 

وجــود حقــول غــاز ضخمــة يف رشق 
قــرب ســواحل  املتوســط، وخاصــة 
"الغــاز  أن  ســيام  ال  فلســطني، 
قريــب  بأنــه  يتميــز  الفلســطيني 

ونقي ومتوفر بكميات كبرية".
صحيفــة  بتقديــر  واســتدل 
يف  الربيطانيــة  "االيكومنوســت" 
كميــة  حــول   ،2010 عــام  عددهــا 
الغــاز بأنهــا تزيــد عــى 12 تريلــون 
الطبيعــي  الغــاز  مــن  مكعــب  مــر 
عــى عمــق ال يزيــد عــى 650 مــًرا 

تحت سطح البحر.
عتهــا  وقَّ التــي  لاتفاقيــة  وأشــار 
السلطة بتاريخ 19/10/1999مع 
رشكــة "برتــش برتوليــوم" الربيطانيــة 
ــا  حريًّ ــا  حقًّ مبوجبهــا  وأعطتهــا 
الحــدود  يف  الغــاز  عــن  للتنقيــب 
البحرية الفلسطينية دون استدراج 

عروض من رشكات أخرى.
الســابقة،  االتفاقيــة  وبحســب 
الحــق  بروليــوم"  "برتــش  لرشكــة 
الغــاز  عــن  التنقيــب  يف  الحــري 

والنفــط يف بحــر غــزة وكذلــك الحق 
وبيــع  ومعالجــة  وإنتــاج  تطويــر  يف 
وكذلــك  البروليــة،  املــواد  جميــع 
عــى  الربيطانيــة  الرشكــة  تســتحوذ 
%60 مــن عائــدات الغــاز وتحصــل 
رشكــة املقاولــون CCC عى 30% 
منــه، يف حــني ال يحصــل صنــدوق 
التابــع  الفلســطيني  االســتثامر 
إال  الفلســطينية  التحريــر  ملنظمــة 

عى %10 فقط.

ومــن ضمــن البنــود: الحــق الحري 
للرشكــة الربيطانيــة ميتــد لـ25 ســنة 
رضورة  مــع  االتفاقيــة  رسيــان  مــن 
اإلرسائيــي  الجانــب  مــع  التوافــق 
خــال  مــن  الغــاز  اســتخراج  يف 

القانــون  ووفــق  الربيطانيــة  الرشكــة 
اإلرسائيي، عدا عن رشوط أخرى.

وانتقد عدوان عدَم إعان الســلطة 
وحجــم  التفاهــم  مذكــرة  بنــود 
أنهــا  مؤكــًدا  املــري،  االســتثامر 
ومل  املتعمــد  الغمــوض  مارســت 
حتــى  أو  سياســية  جهــة  أي  ُتطِلــع 
بنــود  عــى  الترشيعــي  املجلــس 
االتفــاق وتفاصيلــه، كــام مل تتضــح 
وال  إســهاماتهم  وال  الــرشكاء  حصــة 

أرباحهم.
هــو  الطبيعــي  الغــاز  أن  وبــنيَّ 
االقتصــاد  ســُيعطي  هــام  مــورد 
الفلســطيني دفعــة قويــة لألمام يف 
حال اســتغاله االســتغال األمثل، 
يحــرم  اســتغاله  أن  عــى  مشــدًدا 
إمكانيــة  مــن  االحتــال  ســلطات 
الوطنيــة  الــروات  عــى  االســتاء 
نْهــب  يف  منهــا  جــزء  ــل  متثَّ والتــي 
أكــر مــن 1.5 تريلــون مــر مكعــب 

من الحقل. 
الفســاد  ســجل  إىل  عــدوان  وأشــار 

وصناديــق  ملؤسســات  املــايل 
تابعــة للســلطة مثــل:  وشــخصيات 
رشــيد،  ومحمــد  رصصــور،  حــريب 
معايــري  توفــري  بــرورة  مطاِلبــا 
بنــود  عــن  والكشــف  الشــفافية 
بعــدل  الــروات  وتوزيــع  االتفاقيــة 
عى جميع املناطق الفلسطينية.

غــزة  حصــول  بــرورة  طالــب  كــام 
عوائــد  مــن  الكاملــة  حصتهــا  عــى 

الغاز الذي يقع عى شواطئها.

ودعــا رئيس اللجنة االقتصادية إىل 
رضورة توريــد كميــات مناســبة مــن 
الغــاز ملحطــة توليــد غــزة مــن أجــل 
إيقــاف الهــدر املســتمر مــن أمــوال 
املرتبــط  الــدور  وتحجيــم  شــعبنا 

برشكــة اتحــاد املقاولــني والتــي لهــا 
عائــدات  مــن   30% حــوايل  حصــة 
الغــاز دون تقديــم خدمــات واضحة 

لتسهيل عملية اإلنتاج.
خطوات عاجلة

الزهــار  محمــود  د.  النائــب  وشــدد 
إجــراءات  أي  وْقــف  رضورة  عــى 
خطــوات  عــى  والعمــل  أحاديــة، 
لألمــم  مذكــرات  كإرســال  عاجلــة 
العربيــة،  والجامعــة  املتحــدة 
اإلســامي  التعــاون  ومنظمــة 
أن  إليضــاح  املريــة،  والحكومــة 
ل  االتفاقيــة غــري قانونية وأنها ال متثِّ

الشعب الفلسطيني.
إىل  كلمتــه،  خــال  الزهــار،  ودعــا 
العربيــة  للمحاكــم  اللجــوء  رضورة 
والدوليــة لوقف هــذه الجرمية بحق 

شعبنا ومقدراته.

ســامل  د.  النائــب  عــدَّ  جهتــه،  مــن 
الغــاز الطبيعــي مخــزون  ســامة أن 
وأن  الوطــن،  يف  إســراتيجي 
املفرِّط فيه ُيعد "خائًنا"، وتساءل: 
"ملــاذا ُيحــرم الشــعب الفلســطيني 

من مقدراته؟".
إن  كملتــه:  خــال  ســامة  وقــال 
مقــدرات  يخــص  قــرار  أي  "اتخــاذ 
للمجلــس  الرجــوع  دون  البــاد 
للشــعب  خيانــة  ُيعــد  الترشيعــي 
أُحيكــت  إذا  خاصــة  والوطــن، 
ُتعلــن  ومل  بالخفــاء  االتفاقيــات 
تفاصيلها، والتي ســتكون با شــك 

ضد مصالح شعبنا".
يحيــى  النائــب  قــال  جانبــه،  مــن 
تجاهــل  يجــوز  ال  إنــه  شــامية 
املجلــس الترشيعــي حتــى انتخاب 
مجلس ترشيعي جديد، مؤكًدا أن 
أي تجاهل للمجلس يف اتفاقية أو 

قانون ُيعد مخالًفا للدستور.
أن  كلمتــه،  خــال  شــامية،  وأكــد 
ُيقرهــا  أن  يجــب  الغــاز  اتفاقيــة 
الجديــد،  الترشيعــي  املجلــس 
ًنــا دور مــر يف حفــظ حقــوق  مثمِّ

فلسطني دامًئا.

االنتخابات والفاسدون
فــرج  محمــد  النائــب  قــال  بــدوره، 
الغــول: إن إخفــاء االتفاقيــة وعــدم 
إطــاع شــعبنا عليهــا وفــق القانــون 
هي جرمية فســاد مكتملة األركان؛ 
لألجيــال  ملــك  املــوارد  "ألن 
التــي  والشــعب وليســت للجهــات 

أنجزت االتفاقية".
أن  كلمتــه،  خــال  الغــول،  وبــنيَّ 
يف  الفســاد  ملفــات  فتــح  عــدم 
االتفاقيــة األوىل للغــاز جرَّأ البعض 
عــى املــي باتفاقيــة غــري قانونية 

جديدة.
ــه للقضــاء املحــي  ودعــا إىل التوجُّ
هــذه  إللغــاء  والــدويل  والعــريب 
الصاحيــات  وتحديــد  االتفاقيــة، 
قانــون  والتــزام  القانــون،  وفــق 
واالتفاقــات  املعاهــدات  عقــد 

الفلسطينية.
صــاح  د.  النائــب  شــدد  كذلــك، 
يكــون  أن  رضورة  عــى  الربدويــل 
هنــاك تقريــر علمــي كامــل وواضــح 
عــن  للدفــاع  وضــع خطــة  أجــل  مــن 
يتعلــق  فيــام  شــعبنا  مقــدرات 

بالغاز.
إىل  "نحتــاج  الربدويــل:  وقــال 
انتخابــات  يف  ســواء  شــعبية  ثــورة 
ضــد  الشــعب  لحشــد  وغريهــا؛ 
الفاســدين وَمــن يرسقــون مقــدرات 
الشعب"، مؤكًدا أن حقَّ املجلس 
الترشيعي بالرقابة ال ُيستجدى بل 

ينتزع.

رفض خطوتها االنفرادية
الترشيعي يطالب السلطة برضورة اإلفصاح عن بنود اتفاقية غاز غزة

)تصوير/ رمضان األغا( جانب من جلسة الترشيعي 

ل  بحر: االتفاقية تشكِّ
عبًثا باملقدرات 

الوطنية واستخفاًفا 
بحقوق غزة

شامية: أي تجاوز 
للمجلس الترشيعي 

أمر غري قانوين

ه  الزهار يقرتح التوجُّ
إىل محكمة عربية 

أو دولية لضامن 
الغول: عدم فتح ملفات حقوق شعبنا

الفساد القدمية جرَّأ 
البعض عىل عقد 

هذه االتفاقية

ا  سالمة: الترصُّف رسًّ
مبقدرات شعبنا 
"خيانة للوطن 

واملواطن"

الربدويل: االنتخابات 
فرصة للثورة ضد 

الفاسدين

موىس أبو مرزوق
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

إعــــالن تلزيـــم
سوق السيارات المركزي الجديد  لبيع وشراء
 السيارات والباصات  الجديدة والمستخدمة

      تعلـــــــن بلديــــــــة غــــــــــــــــــــزة عن رغبتها يف تلزيم ســوق الســيارات املركزي الجديد لبيع ورشاء الســيارات والباصات الجديدة 
واملســتخدمة باإلضافــة إىل وســائل النقــل املختلفــة التــي تعمــل مبحــركات، والواقــع جنـــــوب مدينــة غــزة - شــارع الحريــة 
مبساحة )18 دومًنا(، وذلك ابتداًء من تاريخ 2021/03/10م وحتى 2021/12/31م عن طريق املزاد بالظرف املختوم.
فعىل من يرغب الدخول باملزاد التوجه إىل بلدية غزة - اإلدارة العامة للشئون املالية- قسم إيجارات أمالك البلدية 
لــراء العطــاء، وذلــك أثنــاء فــرتة الــدوام الرســمي للفرتة من 2021/03/04م وحتــى 2021/03/09م قبل موعد فتح 

املظاريف، وذلك مقابل دفع مبلغ )200( شيكل كرسوم غري مسرتدة مع مراعاة الروط التالية:-
1. تقديم الئحة املزاودة وتعبئة النموذج املرفق والتوقيع عليهام عىل النحو التايل:-

• كتابة مبلغ التلزيم عن املدة من 2021/3/10 وحتى 2021/12/31م داخل النموذج املرفق بالئحة التلزيم.
• يتم دفع مبالغ التلزيم عىل النحو التايل:-

 وضــع مبلــغ 25 %  مــن قيمــة التلزيــم املكتوبــة بالنمــوذج املرفــق يف صنــدوق العطــاءات )نقــدًا أو بشــيك بنــي(، 
ويعترب املبلغ كدفعة أوىل يف حالة رسو العطاء عىل املزاود.

 املبلغ املتبقي للوصول لـــ )50 %( من قيمة التلزيم يدفع عند رسو العطاء عىل امللتزم )نقدًا أو بشيك بني(.
 50 % املتبقية من مبلغ التلزيم  تدفع )أما نقدًا أو بشيك بني( أو بكفالة بنكية حتى تاريخ 2021/07/1م خالل 

ثالثة أيام من تاريخ الرتسية، ويتم تحصيل الكفالة قبل نهاية يوم 2021/07/1م.
• عــىل امللتــزم دفــع مبلــغ 10 % كتأمــن مســرتد ) إمــا نقــدًا أو بشــيك شــخيص باســم امللتــزم ( مــن قيمــة مبلــغ التلزيم 

املوضوع من قبله، يعاد له يف نهاية مدة التلزيم.
2. أن يقـوم املزاود بوضـع الظـرف املختوم للمزاودة الخاصة به قبل الساعة الثانية عرة ظهرًا من يوم الثالثاء املوافق 

للشــئون  العامــة  اإلدارة  الســيد/ منســق  بغرفــة  لذلــك  العطــاءات املخصــص  وذلــك يف صنــدوق  2021/03/09م، 

املالية، ولن يسمح ألي شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا املوعد ولن يلتفت إليه.
3. فتــح العطــاءات يــوم الثالثــاء املوافــق 2021/03/09م الســاعة الثانيــة عرة مبارشة مبكتب السيد/منســق اإلدارة 

العامة للشئون املالية.
4. يف حالــة عــدم بلــوغ املــزاودة الســعر الــذي يلبــي مصلحــة البلديــة يحق للبلدية إلغاء املزاودة وترســيتها بالطريقة التي تراها 

مناسبة ألي شخص من املتنافسن يف املزاودة امللغاة أو من غريهم وفًقا للمصلحة العامة للبلدية  دون إعادتها مرة أخرى.
5. سيتم عقد جلسة متهيدية قبل تقديم العروض واملستندات املطلوبة مع املتقدمن وذلك يوم االحد املوافق:  

2021/03/07م الساعة العارشة صباحًا يف مكتب املجلس البلدية – بلدية غزة - ميدان فلسطن لرح وتوضيح 

طبيعة ومجال املروع واإلجابة عىل أي أسئلة أو استفسارات أو توضيحات.
6. يسمح لكـــل من عليـــه مستحقـــات أو عوائد مالية للبلدية الدخول  باملزاودة  عىل ان يتم تسديدها يف حال متت 

الرتسية عليه.
7. البلدية غري ملزمة بقبول أعىل األسعار وبدون إبداء األسباب.

8. يلتـزم مـن ترسـو عليـه املـزاودة بدفـع كامل تكاليـف نشـر هـذا اإلعـالن بالصحف املحلية.
بلدية غزة

املستدعية / اجزاية محمد أحمد أبو عليان - خان يونس . 
وكيلها املحامي / زاهر زعرب .

املستدعى ضده/ محمود محمد أحمد أبو عليان - بني سهيال - البلد حارة أبو عليان. 
نوع الدعوى / وضع يد باالشرتاك

تبليغ حكم بالنرش املستبدل
يف القضية الحقوقية رقم 2019/541

///الحكم/// باسم الله العدل
ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني

حكمت املحكمة بإلزام املدعى عليه / اجزاية محمد أحمد أبو عليان باالشــرتاك 
مع املدعى عليهم / إبراهيم ويوسف ومحمود محمد أحمد أبو عليان عىل قطعة 
األرض الواقعــة يف أرض القســيمة رقــم )33( مــن القطعــة رقــم )215( مــن أرايض 
خــان يونــس بنــي ســهيال وعــىل قطعــة األرض الواقعــة ضمــن أرض القســيمة رقــم )1( 
من القطعة رقم )216( أرايض خان يونس بني سهيال مبقدار حصصها اإلرثية التي 
آلت لها عن مورثها املرحوم بإذن الله / محمد أحمد أبو عليان وتضمن املدعى 

عليهام األول والثالث بالرسوم واملصاريف و 20 دينار أردين أتعاب محاماة . 
حكام صدر وأفهم علنًا حال بتاريخ 2021/01/06.

رئيس املحكمة / أ. أحمد الشيخ خليل 
وصل تبليغ

إىل املدعــى عليــه / محمــود محمــد أحمــد أبــو عليــان ، طبقــًا للحكــم الصادر 
ضدك من محكمة صلح خان يونس يف الدعوى رقم: 541 / 2019 لصالح 

املدعية/ اجزاية محمد أحمد أبو عليان نبلغك الحكم املشار إليه. 
رئيس قلم محكمة صلح خان يونس 
  أ . أمين أبو مصطفی

دولة فلسطن 
املجلس األعىل للقضاء 
محكمة صلح خان يونس

يف الطلب رقم 2021/222
يف القضية رقم 2019/541

إعالن طرح عطاء 
  "تقديم خدمات استشارية 
 تنفيذ دراسة خط األساس"

عطاء رقم )2021/02(
    تعلــن جمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون عــن طــرح عطــاء بعنــوان " تقديــم خدمــات استشــارية – تنفيــذ دراســة خــط 
األســاس"، ضمــن مــروع " أصــوات مســموعة: تعزيــز مامرســات حريــة التعبــري بــن األطفــال واليافعــن والشــباب" 
بتمويــل مــن " وزارة الخارجيــة الرنويجيــة "وذلــك حســب املواصفــات الفنيــة وجــداول الكميــات املرفقــة يف كراســة 

العطاء، فعىل الركات املؤهلة والراغبة يف التقدم لهذا العطاء مراعاة الروط التالية:
1.  يجب عىل املتقدم للعطاء أن يكون رشكة مسجلة يف دوائر الرضيبة، أو أفراد ذوي خربة سابقة مثبتة يف املجال.

2. إن هذا العطاء مفتوح للركات واألفراد املختصن يف مجال تقديم الخدمات االستشارية، وأن تكون مستوفية 

كافــة إجــراءات ومتطلبــات الرتخيــص والعمــل وأن تكــون كافــة الرتاخيــص ســارية املفعــول، وأن يكــون املتقدم مســجل 
رسميًا يف دوائر الرضيبة )مشتغل مرخص(.

3. يجب عىل الركة عند تسليم العطاء إرفاق شيك بني أو كفالة بنكية باسم جمعية نوى للثقافة والفنون مصدق 

بقيمة 5 % من إجاميل قيمة العطاء وال يقبل التأمن النقدي، ويستبعد نهائيًا من املناقصة أي شيك غري مستويف 
للقيمة املذكورة، ويلتزم املورد بعد الرتسية عليه بإحضار كفالة حسن تنفيذ بقيمة %10 من إجاميل قيمة العطاء.

4. ملــن يرغــب يف املشــاركة يف العطــاء الحصــول عــىل نســخة مــن وثائــق العطــاء مجانــًا مــن مقــر جمعيــة نــوى للثقافــة 

والفنون-ديــر البلح-شــارع الــرتزي، وذلــك اعتبــارًا مــن يــوم الخميــس املوافــق 4 مــارس 2021، خــالل أوقــات الــدوام 
الرسمية من الساعة 00:8 صباحًا حتى الساعة 3:30 مساًء.

5. الجلســة التمهيدية لإلجابة عىل االستفســارات يوم األربعاء املوافق 10 مارس 2021، الســاعة 12:00 ظهًرا يف 

مقر الجمعية.
6. آخر موعد لتسليم العطاءات هو يوم األحد املوافق 14 مارس 2021 الساعة 10:00 صباحًا يف مقر الجمعية، 

مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد، وفتح مظاريف العطاء يف نفس اليوم الساعة 10:30صباحًا.
أنــواع العمــوالت  7. يجــب أن تكــون األســعار بالــدوالر  األمريــي شــاملة لرضيبــة القيمــة املضافــة، وتشــمل جميــع 

والرضائــب والرســوم، وعــىل املتقــدم إحضــار  فاتــورة رســمية باســم الركــة وعــىل أن يكــون الحســاب البنــي باســم 
الركة وشهادة خصم من املصدر.

8. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يوم من موعد تسليم العطاء.

9. الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

10. للجمعية الحق يف زيادة أو إنقاص أو إلغاء بعض الكميات املوجودة يف العطاء.

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

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

13.رسوم إعالن الجريدة ملن يرسو عليه العطاء.

عىل الراغبن التقدم لهذا العطاء املذكور مراجعة املقر الرئييس لجمعية نوى للثقافة والفنون
.)naremaan@nawaculutre.org( )082531993:العنوان: دير البلح-شارع الرتزي(، )تلفون( 

بئست العالقات الدفاعية 
بين الذئب والغنم!

بــأن بــالده تــدرس إبــرام عالقــات  اعــرتف وزيــر الحــرب الصهيــوين غانتــس 
دفاعيــة مــع دول عربيــة خليجيــة، واملقصــود هــو تطويــر عالقــات أمنيــة مــع 
دول عربية تقيم عالقات دبلوماسية مع )إرسائيل(، وليس اتفاقيات دفاع، 
ــذ االتفاقيــات التــي تلزمهــا تحريــك قدراتهــا العســكرية  فـ)إرسائيــل( ال تحبِّ
الصهيــوين  الحــرب  وزيــر  اكتفــى  لذلــك  العــرب،  حلفائهــا  عــن  للدفــاع 
بالحديــث عــن عالقــات دفاعيــة، ال تفــرض عىل )إرسائيــل( أي التزام بنرصة 
دول الخليج، ويف الوقت نفسه، يطلق أذرع )إرسائيل( األمنية لالستفادة 
مــن موقــع دول الخليــج الجغــرايف، وإمكانياتهــا املاديــة، وتأثريها املعنوي 

عىل العامل اإلسالمي.
االتصــاالت بــن )إرسائيــل( وبعــض األنظمــة العربيــة إلقامــة عالقــات دفاعية 
إقليميــة هدفهــا املعلــن محاربــة إيــران، ولكــن عملهــا الخفــي قمــع الحريات 
يف بالد العرب، وتقديم املعلومات األمنية اإلرسائيلية إلفشال أي حراك 
جامهــريي، ومنــع التعاطــف مــع الحركات اإلســالمية يف بــالد العرب، وذبح 
ملحًقــا  العربيــة  السياســة  لتكــون  االقتصــادي،  والنمــو  واالزدهــار  التطــور 
بــريس،  الصهيــوين شــمعون  وذلــك عمــاًل مبقولــة  بالسياســة اإلرسائيليــة، 
يف كتابــة رشق أوســط جديــد، يقــوم عــىل الخــربات اإلرسائيليــة والعقــول 
لخدمــة  ومواردهــم  العــرب  ورجــال  العــريب،  املــال  ويوظــف  اإلرسائيليــة، 

املروع الصهيوين.
إعــالن وزيــر الحــرب الصهيــوين إقامــَة عالقــات دفاعيــة مــع األنظمــة العربيــة 
جــاء متناغــاًم ومتمــاًم لحديــث نتنياهــو يف هــذا الشــأن، والــذي مل يكتــِف 
بــروط  التســليم  عــدم  عــىل  أمريــكا  وتحريــض  إليــران،  التهديــد  بتوجيــه 
إيــران التفاوضيــة، حديــث املســؤولن اإلرسائيلين جــاء لتطمن املجتمع 
اإلرسائيــي عــىل مســتقبله، وال ســيام بعــد مقــال خِطــر جــًدا، نــره يوفــال 
ديســكن رئيــس جهــاز الشــاباك الســابق، يقــرر مــن خاللــه أن )إرسائيــل( لــن 
تبقــى إىل الجيــل القــادم، حيــث يــزداد االنقســام بــن اإلرسائيليــن عمًقــا، 
وأصبــح االنقســام بــن اليمــن واليســار مهيمًنــا أكــر بكثــري مــن الخــالف بن 
اليهــود والعــرب، كــام أن انعــدام الثقــة يف أنظمــة الحكــم آخــذ يف االزديــاد، 

والفساد ينتر يف الحكومة، والتضامن االجتامعي ضعيف".
الجهــاز  ألرقــام  وفًقــا  املســتقبل  عــن  الشــاباك  جهــاز  رئيــس  تحــدث  لقــد 
املركزي لإلحصاء، الذي اكتشــف أنه بعد 40 عاًما، ســيكون نصف ســكان 
الدولــة مــن املتدينــن اليهــود والعرب، وهذا ســيؤثر عىل وجود )إرسائيل( 
خالل )30 –40( عاًما. وتحدث ديسكن عن العبء االقتصادي من وجود 
الهويــة؛ علامنيــة  مــن "حريديــم، ومــن قبائــل متعــددة  اليهــود  املتدينــن 
تقليدية، قومية دينية، متشــددة، مزراحيم وأشــكنازيم، والطبقة الوســطى 
صعوبــة  يجــدون  الذيــن  أولئــك  مــع  واملهمشــن،  واملحرومــن  واألثريــاء 
يف تحمــل العــبء الزائــد، نتيجــة عــدم مشــاركة األرثوذكــس يف االقتصــاد 
واملجتمــع اإلرسائيــي، والخدمــة العســكرية، وأضــاف: "ال داعــي ألن يكون 
ا  املــرء خبــرًيا ليفهــم أن )إرسائيــل( لن تقــدر عىل البقاء اقتصاديا واجتامعيًّ

ا يف هذا الوضع".  وأمنيًّ
لقــد عــارض وزيــر الحــرب الصهيــوين بنــي غانتــس يف حديــث رئيــس جهــاز 
م للمجتمــع اإلرسائيــي  الشــاباك الســابق ديســكن، فــاألول بنــي غانتــس قــدَّ
ما يطمئنه عىل مســتقبله، وأنه مل يعد وحيًدا يف املنطقة، وأن مســتقبل 
الدولــة التــي كانــت معزولــة مــن العــرب قــد بــات آمًنــا، بعد أن صــارت بعض 
الــدول العربيــة حليفــة لـ)إرسائيــل(، وتعمــل عــىل خدمتهــا، وحريصــة عــىل 
سالمة أمنها حرصها عىل سالمة آبار نفطها، بينام الثاين ديسكن يتحدث 
لــون العيــش يف مــكان آخــر مــن العامل،  عــن واقــع حيــاة اليهــود، الذيــن يفضِّ
بديــاًل عــن )إرسائيــل(، البلــد الــذي ال يتــم فيــه تقاســم األعبــاء بالتســاوي، 
والنتيجــة أن )إرسائيــل( لــن تصمــد أمــام التهديــدات املختلفة يف املنطقة 
الصعبــة التــي تعيــش فيها". هذا املشــهد الداخــي اإلرسائيي املتناقض 
واملتهالــك وجــد خالصــه بالعالقــة مــع األنظمــة العربيــة، التــي تحســب أن 

أمنها وسالمها من أمن وسالمة )إرسائيل(.

"الشعبية" و"الجهاد" تطالبان برقابة مجتمعية على معايير توزيعها
غضب نقايب وشعبي إزاء انتقائية توزيع لقاحات كورونا مبحافظات الضفة 

للكشف عن طفرات فيروس كورونا
مشتهى لـ"فلسطني": الصحة بغزة ال متتلك جهاز التسلسل الجيني

غزة/ نور الدين صالح:
يف  املختــربات  دائــرة  مديــر  قــال 
إن  مشــتهى:  عميــد  د.  الصحــة  وزارة 
الفحوصــات التــي ُتجرى يف مختربات 
وزارة الصحة بغزة تكشف عن فريوس 
كورونا دون تحديد ما إذا كان متحوًرا 

ا. أو أصليًّ
لصحيفــة  مشــتهى يف ترصيــح  ونفــى 
خــاص  جهــاز  وجــود  "فلســطن"، 
كانــت  مــا  إذا  الطفــرة  نــوع  لتحديــد 
بريطانيــة أو جنــوب إفريقيــة، الفتًا إىل 
أن الصحــة بحاجــة إىل الجهــاز الخــاص 
أنــواع  ملعرفــة  الجينــي  بالتسلســل 

الطفرات.
جهــوًدا  تبــذل  الصحــة  أن  وأوضــح 
وتتواصل مع جميع الداعمن للقطاع 
الصحــة  وزارة  خاصــة  بغــزة،  الصحــي 
بــرام اللــه، ومنظمــة الصحــة العامليــة، 

من أجل توفري الجهاز قريًبا.
منظمــة  مــن  وعــود  وجــود  إىل  وأشــار 
الجهــاز،  بتوفــري  العامليــة  الصحــة 
مؤكــًدا أن الحصــول عليــه يقــع ضمــن 
أولويــات خطة الــوزارة لتطوير املخترب 

املركزي.
الصحــة  تخــوف  عــن  مشــتهى  وأعــرب 
الجديــدة  الســالالت  وصــول  مــن 

لفــريوس كورونــا إىل قطــاع غــزة، بعــد 
تســجيل عــرات اإلصابــات يف مــدن 

الضفة الغربية املحتلة.
وقال: "غزة ليست مبنأى عام يحدث 
يف محيطهــا، ال ســّيام يف ظــل تنقــل 

املرىض والتجار عرب املعابر".
تصــورات  لديهــا  الصحــة  أن  وبــّن 
ضمــن  وتعمــل  وســيناريوهات 
دخــول  منــذ  محــددة  بروتوكــوالت 
"وســيتم  غــزة،  قطــاع  إىل  الجائحــة 
اســتحضار أي برتوكــول إذا مــا دخلــت 
فــريوس  مــن  الجديــدة  الســالالت 

كورونا إىل القطاع".

املختــرب  فــإن  مشــتهى  وبحســب 
الراهــن  الوقــت  يف  ُيجــري  املركــزي 
فحوصــات مســحية للمواطنــن عامــة، 
الجهوزيــة  حالــة  عــىل  اإلبقــاء  بهــدف 

والوقوف عىل املنحنى الوبايئ.
وأوضــح أن املختــرب يجــري يف الوقــت 
الحــايل 2000 فحــص يومًيــا، وترتاوح 
بــن %4 إىل 10%  اإلصابــات  نســبة 

من نسبة العينات املفحوصة.
الوبائيــة  الحالــة  مشــتهى  ووصــف 
"املســتقرة"،  بـــ  ــا  حاليًّ غــزة  قطــاع  يف 
االســتقرار  هــذا  مــع  "لكــن  مســتدركًا: 
التعامــل  يف  جــدًا  حــذرون  نحــن 

تــزداد  قــد  ألنــه  الوبــايئ،  الوضــع  مــع 
نتيجــة  لحظــة،  أي  يف  اإلصابــات 

االزدحام السكاين".
الصحــة  متابعــة  تأكيــد  وجــدد 
بــأول،  أواًل  الصحيــة  للمســتجدات 
وبنــاء  متغــريات  أي  متابعــة  أجــل  مــن 

اإلجراءات عىل أساسها.
وتشــهد الحالــة الوبائيــة يف قطــاع غــزة 
اســتقراًرا ملحوظــًا يف اآلونــة األخــرية، 
مــن حيــث انخفــاض أعــداد اإلصابــات 
الحكوميــة  الجهــات  دفــع  مــا  اليوميــة، 
التــي  املشــددة  القيــود  تخفيــف  إىل 

فرضتها وقت ذروة تفيش كورونا.

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
عــىل  كورونــا  لقاحــات  توزيــع  فضيحــة  أثــارت 
مــن  حالــة  اللــه  رام  يف  بالســلطة  كبــار  مســؤولن 
الغضب النقايب والشعبي باألرايض الفلسطينية، 
وإعطــاء  الفاســدين،  مبحاســبة  مطالبــات  وســط 
الصفــوف  يف  العاملــة  الطبيــة  للكــوادر  األولويــة 

األوىل ملكافحة الوباء.
ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  يف  أعضــاء  واســتأثر 
يف  وعاملــون  اشــتية  بحكومــة  ووزراء  التحريــر 
مجلــس الــوزراء ومكتــب الرئيــس، بنصيــب األســد 
وزارة  مخــازن  إىل  وصلــت  التــي  اللقاحــات  مــن 
الصحــة، رغــم محدوديتهــا وحاجــة الطواقــم الطبية 

إليها بدرجة أوىل.
الغربيــة،  الضفــة  يف  أهليــة  مؤسســات  وطالبــت 
للنظــر  تحقيــق  لجنــة  بتشــكيل  اشــتية  حكومــة 
مــن  كل  ومحاســبة  اللقاحــات  توزيــع  عمليــة  يف 
ســمح بتجــاوز مبــادئ التوزيــع، ونــر خطــة توزيــع 

اللقاحات.
وطالــب نقيــب األطبــاء يف الضفة الدكتور شــوقي 
صبحــة مبحاســبة مــن وصفهــم بـ"الفاســدين" وفــق 
بعــد  وذلــك  الفلســطيني،  األســايس  القانــون 
يف  فســاد  وجــود  عــن  أهليــة  مؤسســات  حديــث 

تلقي اللقاحات املضادة لفريوس كورونا.
وقال صبحة لصحيفة "فلسطن": "أعداد الكوادر 
الطبيــة الذيــن حصلوا عــىل لقاحات كورونا قليل، 
أشــخاص  إىل  ذهبــت  اللقاحــات  بعــض  ويوجــد 
أقــل أولويــة، ونطالــب مبحاســبة الفاســدين وإنهــاء 

ظاهرة الفساد".
وأوضــح أن األولويــة يف أخــذ اللقاحــات يجــب أن 
تكون للكوادر الطبية، املتعاملن بالدرجة األوىل 
مــع مصــايب كورونــا، من أطبــاء، وممرضن، وفنيي 

املختربات.

بدورها، دعت الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطن، 
الوطنّيــة واملجتمعّيــة  الرقابــة  تعزيــز  إىل "رضورة 
عــىل معايــري توزيــع اللقاحــات الخاصــة بفــريوس 
متييــز  عمليــة  وجــود  عــن  الحديــث  بعــد  كورونــا 
كبــار يف  لصالــح مســؤولن  توزيعهــا  واضحــة يف 
الســلطة عــىل حســاب الفئــات املســتهدفة األكــر 
ومنشــورة  واضحــة  خطــة  دون  والعمــل  إلحاًحــا، 

لعملية الحصول عىل اللقاح.
عــىل  أمــس،  لهــا،  بيــان  يف  الجبهــة  وشــددت 
رضورة التــزام حكومــة اشــتية مبعايــري توزيــع هــذه 
اللقاحــات وفًقــا للربوتوكــوالت الدوليــة واســتناًدا 
لتعليــامت منظمــة الصحــة العاملّية، والتي تشــّدد 
عىل رضورة تحديد معايري واضحة آلليات توزيع 

اللقاحات.
وقالــت: "يجــب األخــذ باالعتبــار املــرىض وزارعي 
والطواقــم  اإلعاقــة  وذوي  الســن  وكبــار  األعضــاء 
اإلرشــادات  كل  تقديــم  أهميــة  مــع  الطبّيــة، 
وإيصالهــا  اآلليــة،  بهــذه  الخاصــة  والتعليــامت 

للمواطنن من خالل بيانات صحافّية رسمّية".
وعــّدت الجبهــة الشــعبية أّن "محدوديــة اللقاحات 
تســتوجب  الرســمّية،  الجهــات  لــدى  املوجــودة 
بــإرشاف وزارة  اآلليــة  لهــذه  وضــع معايــري صارمــة 
ومســؤولن  متنفذيــن  تَغــوُّل  عــن  بعيــًدا  الصحــة 
القــوى  مــن  متواصلــة  وبرقابــة  الســلطة،  يف  كبــار 

واملؤّسسات املختصة".
املكتــب  عضــو  الحســاينة  يوســف  عــدَّ  بــدوره، 
السيايس لحركة الجهاد اإلسالمي توزيع لقاحات 
ومدروســة،  عادلــة  غــري  بطريقــة  كورونــا  فــريوس 
"يســاهم يف حرمــان فئــات مســتحقة مــن العــالج 

والوقاية من الجائحة".
وطالــب الحســاينة خــالل ترصيــح صحفــي، أمــس، 
املعايــري  مراعــاة  بــرضورة  املختصــة  األجهــزَة 

وعــدم  التوزيــع  يف  العدالــة  ومبــادئ  العلميــة 
بــن  حتــى  وال  املجتمعيــة  الفئــات  بــن  التمييــز 

املحافظات.
وشــدد الحســانية عــىل أن املســئولية املجتمعيــة 
واألخالقيــة تســتوجب مــن الجهــات املعنيــة بــذل 
للمواطنــن  اللقاحــات  توفــري  يف  أكــرب  جهــود 
الفلسطينين كافة، وذلك بالتكاتف والتعاون مع 
ــًرا برضورة  جميــع الجهــات املحليــة والدوليــة، مذكِّ
اإلرساع إىل إعادة كامل الحقوق والخدمات ألبناء 

شعبنا يف قطاع غزة املحارص .
املديــر  حســن،  حــج  عصــام  أكــد  جانبــه،  مــن 
واملســاءلة  النزاهــة  أجــل  مــن  الئتــالف  التنفيــذي 
كورونــا  فــريوس  ضــد  اللقاحــات  توزيــع  أن  أمــان، 
يجــب أن تكــون معلنــة وفــق بروتوكــوالت منظمــة 

الصحة العاملية.
وقــال حســن يف حديــث لصحيفــة "فلســطن": 
العدالــة  اللقاحــات  توزيــع  ُيراعــى يف  أن  "يجــب 

وتكافؤ الفرص يف عمليات التوزيع".
تقليــل  تضمــن  الخطــط  "هــذه  حســن:  وأضــاف 
يشــوبها  قــد  بطريقــة  اللقــاح  مــع  التعامــل  فــرص 
بعض شــبهات الواســطة واملحســوبية، األمر الذي 
قــد مينــح فرًصــا أكــرب لفئــات عــىل حســاب فئــات 

أخرى".
وقال الناشــط يف مكافحة الفســاد بالضفة الغربية 
املحتلــة، صهيــب زاهــدة: "إن توزيــع اللقاحــات 
أبنــاء  وتأخــر وصولــه إىل  العليــا،  عــىل املقامــات 
الشــعب، يعد ســبًبا كافًيا لثورة شــعبية الســرتداد 

إرادة الشعب"، وفق تعبريه.
وتســاءل زاهــدة يف حديثــه لصحيفــة "فلســطن": 
التطعيــم ضــد كورونــا إىل موظفــي  "كيــف يصــل 
األطبــاء  إىل  يصــل  وال  املدنيــة،  الشــؤون  وزارة 
يف  محتجــًزا  يكــون  وكيــف  واملمرضــن؟ 

مســتودعات يف نابلس دون أن يصل إىل الكوادر 
الطبية؟".

عنهــا  أعلنــت  التــي  "الفئــات  زاهــدة:  وأضــاف 
الســلطة وحصلــت عــىل لقاحــات كورونــا هــي غري 
مســتحقة، واألولويــة كان يجــب أن تكــون للكــوادر 
الطبيــة وكبــار الســن، وأصحــاب األمــراض املزمنــة 

لحاميتهم من الفريوس".
أن  دنــون  الناشــط املجتمعــي كامــل  أكــد  بــدوره، 
توزيــع اللقاحــات عــىل فئات غري مســتحقة، "تعد 
جرميــة وأحــد مظاهر الفســاد الــذي يعاَقب عليها 

القانون".
وقال دنون لصحيفة "فلسطن": "الناس مدعوون 
النــزول للشــارع واملطالبــة بحقهــم بالحصــول  إىل 
عــىل العــالج، واالحتجــاج عــىل توزيــع اللقاحــات 
عــىل فئــات غــري مســتحقة، وإغفــال حــق األطبــاء؛ 

لكونهم خط الدفاع األول ملواجهة كورونا.
وأوضح أن الســلطة مل تحرم األطباء من اللقاحات 
فحســب، بــل تواصــل حرمانهــم حقوَقهــم املاليــة، 

وتحرِّض املجتمع عليهم.
كذلك عدَّ الناشــط يف مكافحة الفســاد عز الدين 
زعلول توزيع اللقاحات عىل فئات معينة "فساًدا 

ونقطة إضافية لرضورة إحداث التغيري".
موقــع  يف  حســابه  عــرب  منشــور  يف  زعلــول  وقــال 
"فيســبوك": "النــاس ليســوا أغبيــاء. لذلــك حــان 

وقت التغيري".
اإلنســان  لحقــوق  الهيئــة املســتقلة  مديــر مكتــب 
يف جنــوب الضفــة الغربيــة فريــد األطــرش أكــد أن 
الطواقــم الطبيــة التــي تتعامــل مــع مصــايب كورونــا 

"لها األولوية يف الحصول عىل اللقاحات".
وكتــب األطــرش يف منشــور عــرب حســابه يف موقع 
"فيســبوك": "العــامل أيًضــا يف الداخــل املحتــل 

لهم أولوية، وكبار السن كذلك".



محليات الخميس 20 رجب 1442هـ 4 مارس/ آذار 6
Thursday 4 March 2021

FELESTEENONLINE

مساحة حرة
د. عصام شاور

إعالن بيع بالمزاد العلني 
في القضية رقم 2019/10087 

نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيذ محكمــة بداية غزة يف 
القضية التنفيذية رقم 2019/10087 واملتكونة فيام بني طالب التنفيذ/ 
رشيــف جــامل أحمــد النقلــة واملنفــذ ضــده/ هــاين فتحــي ســلامن منصــور، 

الشاحنة رقم 3055014 انتاج سنة 1994 نوع باص "مان".
فعــى مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور اىل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة 
غزة يف أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمني بواقع 10 % 
مــن قيمــة التخمــني وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال عى نفقة املشــري، علاًم بأن 

املزاد سينعقد الساعة الثانية عرشة من يوم الخميس بتاريخ 2021/3/18م.
تحريرا يف 2021/3/2.

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية

الموضوع/ تبليغ قرار استئنافي
مــر  مــن  حمــدان  فرحــان  الحليــم  عبــد  ضده/وجــدي  املســتأنف  إىل 
أســاس    القضيــة  عــادت  لقــد  اآلن.  فيهــا  اإلقامــة  محــل  ومجهــول  وســكانها 
1077/2019وموضوعهــا تفريــق للــرر مــن الغيــاب املتكونــة بينــك وبــني 

املستأنف ضدها شيامء دياب عبد القادر برهوم من السبع وسكان رفح من 
مقــام محكمــة االســتئناف الرشعيــة بخــان يونــس، منقوضــة الحكــم االبتــدايئ 
مبوجب القرار االستئنايف رقم3894، عدد 10املؤرخ يف 2021/01/10 
خــال  الرشعيــة  العليــا  املحكمــة  مقــام  أمــام  الطعــن  يف  الحــق  لــك  وأن 
عرشيــن يومــا مــن تاريــخ تبلــغ القــرار االســتئنايف وقــد تــم تجديــد الدعــوى 
بأســاس جديــد رقــم 227/2021 وقــد حــدد لهــا موعــد يــوم األحــد املوافــق  
حســب  تبليغــك  صــار  لذلــك  صباحــا  الثامنــة  الســاعة  2021/04/04م 

األصول وحرر 2021/02/17م .
                                                            قايض رفح الرشعي
    فضيلة الشيخ الدكتور/ أمين خميس حامد

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية

الموضوع/ تبليغ قرار استئنافي
إىل املســتأنف ضــده/ عــواد حســني عبــد العزيــز محمــد مــن مــر وســكان 
مــر- العريــش ومجهــول محــل اإلقامــة فيها اآلن. لقد عادت القضية أســاس 
2019/1063 وموضوعهــا تفريــق للــرر مــن الغيــاب املتكونــة بينــك وبــني 

املســتأنف ضدهــا عايشــة عبــد الرحمــن محمــود عــدوان مــن بربــرة وســكان 
الحكــم  منقوضــة  بخانيونــس،  الرشعيــة  االســتئناف  محكمــة  مقــام  مــن  رفــح 
يف  املــؤرخ  عــدد09    ،3893 رقــم  االســتئنايف  القــرار  مبوجــب  االبتــدايئ 
العليــا  املحكمــة  مقــام  أمــام  الطعــن  يف  الحــق  لــك  وأن  10/10/2021م 

تــم  وقــد  االســتئنايف  القــرار  تبلــغ  تاريــخ  مــن  يوًمــا  خــال عرشيــن  الرشعيــة 
تجديــد الدعــوى بأســاس جديــد رقــم 225/2021 وقــد حــدد لهــا موعــد يوم 
األحــد املوافــق 04/04/2021 الســاعة الثامنــة صباحــًا لذلك صار تبليغك 

حسب األصول وحرر يف 17/02/2021م.
                                                                      قايض رفح الرشعي
فضيلة الشيخ الدكتور/ أمين خميس حامد

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعى للقضاء الرشعي
محكمة غزة الرشعية االبتدائية

إعالن وراثة صادر عن محكمة غزة الشرعية
مؤرخــة  غــزة  منطقــة  مختــار  مــن  موقعــة  مضبطــة  املحكمــة  لهــذه  قدمــت 
2021/2/23م تتضمن أن أمونه بنت عبد املالك بن عبد القادر حبيب توفيت 

لرحمــة اللــه تعــاىل بتاريــخ 2010/2/25م وانحــر ارثهــا الرشعــي واالنتقــايل يف 
اوالدهــا املتولديــن لهــا مــن زوجهــا املتــوىف قبلهــا عايــش بــن عليــان بــن حســان 
راجــح  ابنهــا  اوالد  نجــاح ويف  وهــي  واالنثــى  واحمــد  وهــم حمــزة  الذكــور  حبيــب 
املتولديــن لــه مــن زوجتــه فاتــن بنــت ســعيد العكلــوك املشــهورة حبيــب الذكــور 

وهم مهيب ومحمد مؤمن واالناث وهن مها ومنال ودالل واميان وريم فقط.
وال وارث للمتوىف املذكور سوى من ذكر وليس له وصية واجبه او اختيارية 
وال أوالد كبــار توفــوا حــال حياتــه وتركــوا ورثــة فمن له حق االعراض عى هذه 
املضبطــة مراجعــة محكمــة غــزة الرشعيــة خــال خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ 

النرش وحرر يف 2021/2/23.
قايض غزة الرشعي
محمد خليل الحليمي

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل 

إعالن بشأن مختار لعائلة ابو الكاس 
تعلن دائرة شؤون املخاتري يف وزارة الحكم املحيل مبحافظات غزة بأن

السيد/ رضوان اسامعيل حسني أبو الكاس 
مــن يرغــب يف  الــكاس عــى  ابــو  لعائلــة  تقــدم لشــغل منصــب مختــار  قــد 
االعراض التوجه اىل الدائرة يف مقر الوزارة لتقديم طلب االعراض وذلك 

خال أسبوعني من تاريخه.

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل 

إعالن بشأن مختار لعائلة عبد السالم )يافا( 
تعلن دائرة شؤون املخاتري يف وزارة الحكم املحيل مبحافظات غزة بأن 

السيد/ حسن زهدي حسن عبد السالم 
قد تقدم لشغل منصب مختار لعائلة عبد السام بلدة يافا عى من يرغب 
يف االعــراض التوجــه اىل الدائــرة يف مقــر الــوزارة لتقديــم طلــب االعــراض 

وذلك خال أسبوعني من تاريخه.

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل 

إعالن بشأن مختار لعائلة عسلية 
تعلن دائرة شؤون املخاتري يف وزارة الحكم املحيل مبحافظات غزة بأن 

السيد/ محمد عبد الرحمن محمد عسلية 
قد تقدم لشغل منصب مختار لعائلة عسلية عى من يرغب يف االعراض 
التوجــه اىل الدائــرة يف مقــر الــوزارة لتقديــم طلــب االعــراض وذلــك خــال 

أسبوعني من تاريخه.

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل 

إعالن بشأن مختار لعائلة عسلية 
تعلن دائرة شؤون املخاتري يف وزارة الحكم املحيل مبحافظات غزة بأن 

السيد/ محمود محمد غايل عسلية 
يرغــب يف  مــن  عــى  لعائلــة عســلية  لشــغل منصــب مختــار  تقــدم  قــد 
االعــراض التوجــه اىل الدائــرة يف مقــر الــوزارة لتقديــم طلــب االعــراض 

وذلك خال أسبوعني من تاريخه.

أمن المواطن وكرامته
 أْوىل من االنتخابات 

قال السيد سعدي أبو عابد عضو املكتب السيايس لـ"فدا": "أرجح 
أال تجــرى انتخابــات للمجلــس الوطنــي الفلســطيني نتيجــة للظــروف 
اإلقليميــة، وأعتقــد جازًمــا أننــا ســنذهب إىل مجلــس وطنــي بالتوافق 

لضامن مشاركة الكل الوطني الفلسطيني". 
عــام  أكدتهــا   2021 الســيد ســعدي يف  إليهــا  التــي وصــل  النتيجــة 
2015 إذ قلــت إن انتخابــات املجلــس الوطنــي ال ميكــن أن تجــرى 

أريــد  إذا  بالتوافــق  سيشــكل  ولذلــك  الفصائــل،  جميــع  مبشــاركة 
تقــدم فصائــل  أن  نتخيــل  ال  إننــا  قلــت  كــام  تتحقــق،  أن  للمصالحــة 
منظمــة التحريــر "مقــود املنظمــة" للتيــارات اإلســامية عى طبق من 
ذهــب اســمه "انتخابــات"، وال نتخيــل أن نصبــح بــني عشــية وضحاهــا 
مــع  بواقعيــة  نتعامــل  أن  علينــا  لذلــك  بالدميقراطيــة،  مؤمًنــا  شــعًبا 
القضايا الحساسة مبا يتاءم مع الطبيعة اإلقصائية التي تتصف بها 

غالبية فصائلنا الفلسطينية. 
املشــكلة إًذا ليســت إقليميــة وال دوليــة كــام يقــول الســيد ســعدي، 
وإمنــا هــي مشــكلة داخليــة عصيــة عــى الحــل، ألن فصائــل منظمــة 
املجلــس  انتخابــات  خاضــت  إذا  أنهــا  اليقــني  علــم  تعلــم  التحريــر 
الوطني فستخرج خالية الوفاض، وستخرس الورقة السياسية األخرية 
الباقيــة يف يدهــا، ولــوال املنظمــة ملا وجــدت تلك الفصائل أي صفة 

قيادية تتحدث بها إىل الشعب الفلسطيني.
إن  الفصائــل  وجميــع  الفلســطينية  للقيــادة  براحــة  ســأقولها  أنــا 
موضوع االنتخابات ال يقلقنا كثرًيا، سواء أنجحوا العملية االنتخابية 
ويؤملنــا حقيقــة  يقلقنــا  مــا  الحزبيــة،  لحســاباتهم  تبًعــا  أفشــلوها  أم 
مــا يحــدث يف القــدس مــن هــدم يومــي للبيــوت ومصــادرة لــأرايض 
الحصــار  اســتمرار  ويؤملنــا  للمقدســات،  وتهويــد  للســكان  وتهجــري 
املــروب عــى غــزة واملعانــاة اليوميــة لســكان القطــاع، مــا يؤملنا أن 
ســكان الضفــة الغربيــة يف مناطــق كثــرية مل يعــودوا آمنني يف بيوتهم 
ومزارعهــم  مهــددة،  وبيوتهــم  أرواحهــم  وأصبحــت  طرقاتهــم  يف  وال 
الــذي  فــام  واملصــادرة،  للرسقــة  عرضــة  مواشــيهم  حتــى  وأراضيهــم 
وحيــًدا يف  ليــس  أنــه  املواطــن  ليشــعر  الفلســطينية  القيــادة  تفعلــه 
مــا يحقــق  الفلســطيني  ينفــع  مــاذا  مواجهــة االحتــال اإلرسائيــيل؟! 
األمــم املتحــدة وهــو يخــى عــى نفســه  إنجــازات وهميــة يف  مــن 
وعيالــه مــن مهاجمــة قطعــان املســتوطنني له؟! ماذا فعلــت إنجازاتنا 
لعائلــة دوابشــة التــي حرقــت؟! مصيبتنــا أن القيــادة تعيــش يف وهــم 
الدولــة والشــعب يعيــش تحــت االحتــال وواقعيــة إجرامــه وخســته 
بــكل أشــكالها، ولذلــك يتعــني عــى  القيــادة االنتقال مــن وهم الدولة 
إىل واقــع االحتــال، وحينهــا فقــط ميكــن إنهــاء االحتــال وإقامــة دولــة 

فلسطينية حقيقية.

غزة/ يحيى اليعقويب:
اإلرسائيليــة  االنتخابــات  مــن  الرابعــة  الجولــة  تقــرب 
الرابعــة يف أقــل مــن عامــني، التي مــن املقرر عقدها 
حكومــة  والدة  زالــت  ومــا  الجــاري،  مــارس   23 يف 
تركيبــة  بســبب  متعــرة  للحيــاة  قابلــة  إرسائيليــة 
األحــزاب وتداخــل املصالــح والراعــات، ودور زعيم 
عــى  عمــل  الــذي  نتنياهــو  بنيامــني  الليكــود  حــزب 
مــن  بــدًءا  الســابقة  الفــرة  خــال  خصومــه  تفكيــك 

"أزرق أبيض" حتى القامئة العربية املشركة.
يتزعمــه  الــذي  أبيــض"  "أزرق  تحالــف  يفلــح  فلــم 
ا منافًســا  "بينــي غانتــس" يف الثبــات خصــاًم سياســيًّ
لـ"نتنياهــو"، يف ظــل حالــة إربــاك يف الحيــاة الحزبيــة 
خــروج  أهمهــا  انشــقاقات  وسلســلة  اإلرسائيليــة 
وتأسيســه  الليكــود  أقطــاب  أهــم  ســاعر"  "جدعــون 
حــزب "أمــل جديــد". لــذا يبقــى املشــهد اإلرسائيــيل 
حسبام تظهر نتائج استطاعات الرأي اإلرسائيلية أن 
معســكر نتنياهــو الــذي يضــم الليكــود، وأحزابــا دينية 
 47( عــى  ســيحصلون  هتــوراه(  ويهــدوت  )شــاس، 
مقعــًدا( وحــال انضــم إليهم نفتايل بينت زعيم حزب 

غزة/ نور الدين صالح:
اتهــم منســق اللجنة املشــركة لاجئــني، محمود 
خلف، أمس، مدير عمليات األونروا بقطاع غزة، 
"الســلة  نظــام  عــى  بــاإلرصار  شــاميل،  ماتيــاس 
الجــئ  ألــف   770 وحرمــان  املوحــدة"  الغذائيــة 
عــى  الحصــول  فقــًرا،  األشــد  ضمــن  مصنفــني 

"الكابونة الصفراء".
اللجنــة  اجتــامع  يف  دار  مــا  خلــف  ووصــف 
املشــركة مــع مديــر األونروا بغزة، قبــل أيام، بأنه 
االســتجابة  بعــدم  ُمطلقــة  "ســلبية  عــى  احتــوى 
لطرحنــا إلغــاء الكابونــة املوحــدة والعــودة للنظــام 

القديم".
"صــوت  إلذاعــة  تريحــات  يف  خلــف  وأوضــح 
يف  بــدأت  "األونــروا"  أن  املحليــة،  األقــى" 
تطبيــق برنامــج الســلة الغذائيــة املوحــدة أواخــر 
الشــهر املــايض، مشــرًيا إىل أن لجنتــه أغلقــت 
يف اليــوم األول مــن عمليــة التوزيــع ســتة مراكــز 
إدارة  عــى  للضغــط  تحذيريــة  كخطــوة  توزيــع 
الوكالة للراجع عن قرارها إال أنها ما زالت مرة 

عى النظام الجديد.
وأفــاد بــأن الفعاليات االحتجاجية للجنة مســتمرة 
ملــدة ثاثــة أســابيع قادمــة للضغط عــى األونروا 
بحــق  املجحــف  املوحــدة"  "الكابونــة  إللغــاء 
الاجئني وحرمان مئات آالف الاجئني الحصول 
مــن  الغذائيــة  الســلة  الطبيعــي يف  عــى حقهــم 

أصحاب الفقر املدقع.
املــايل يف  العجــز  وجــدد خلــف رفضــه تحميــل 
"األونــروا" لاجــئ الفلســطيني، مشــدًدا عــى أنه 
الــدويل ووضعــه  للمجتمــع  التوجــه  يجــب  "كان 
سياســة  إىل  اللجــوء  مــن  بــداًل  مســؤولياته  أمــام 
تقليص الخدمات واقتطاع الكابونة من الفقراء".

يف 23 آذار/ مــارس الجــاري ليــس مــن الواضــح أنهــا 
ستعلن والدة حكومة إرسائيلية.

وأوضح أن القوى التي جاءت لتهديد مكانة نتنياهو 
الجمهــور  بإقنــاع  فشــلت  أبيــض"  "أزرق  كحــزب 
بقدرتهــا عــى الحكــم بعــد نجــاح نتنياهــو يف تفكيك 
ثــم  الحكومــة وفشــله،  الحــزب، ودخــول غانتــس يف 

تحوله من الوسط واليسار نحو اليمني.
الصغــرية  قــدرة األحــزاب اإلرسائيليــة  أنــه رغــم  وبــنيَّ 
وترجيــح  املقبلــة،  الحكومــة  شــكل  تحديــد  عــى 
بزعامــة  بيتنــا"  "إرسائيــل  حــزب  وخاصــة  الكفــة، 
أفيغدور ليربمان، وأحزاب العمل و"مريتس" و"أزرق 
أبيض"، فإن احتامل دخولهم يف ائتاف مع نتنياهو 

ضعيف.
الخطــأ  يكــرر  لــن  غانتــس  "إن  ذلــك:  ويفــرس مجــيل 
بالدخــول يف حكومــة مــع نتنياهــو، كــام أن كا حزيب 
العمــل وأزرق أبيــض ضعيــف، ومــن غــري املتوقــع أن 

يكونا بائتاف مع نتنياهو".
خارطة سياسية

السياســية  الخارطــة  أن  الســيايس  املحلــل  وذكــر 

بكميــات قليلــة مــن "الكابونــة الصفــراء"، مضيًفا: 
"مبــا أن هنــاك زيــادة يف أعــداد الاجئــني الذيــن 
نحــو  التوجــه  كان  املســاعدات،  إىل  يحتاجــون 
تقديــم املســاعدات ألكــرب عــدد ممكــن يف ظــل 

املوارد املالية املوجودة حالًيا"، وفق تعبريه.
وذكر أن "معايري األحقية يف توزيع املساعدات 
يكــون فلســطينًيا  أن  إمنــا  الفقــر،  ليــس موضــوع 
الجًئــا مســجًا لــدى الوكالــة، خاصــة أن كل الجــئ 
وصــل إىل مرحلــة مــن االحتيــاج بســبب الحصــار 

املفروض عى القطاع".
وبــنّي أن االســتثناء الوحيــد كان هــو للموظفــني 
يتجــاوز  ثابــت  راتــب  عــى  يحصلــون  الذيــن 
الحــد األدىن لأجــور، الفًتــا إىل أن أســامء جميــع 
موظفــي الوكالــة املســتفيدين مــن املســاعدات 

يســتطيع  ولــن  مقعــًدا   58 لديــه  فســيكون  "ميينــا"، 
تشــكيل حكومــة. يف حــني أن املعســكر املعــارض 
"وإرسائيــل  أبيــض"،  "أزرق  يضــم:  الــذي  لنتنياهــو 
بيتنــا"، وحــزب العمــل، و"القامئــة املشــركة" لديهــم 
ال  لكــن  مقعــًدا،   61 الــرأي  اســتطاعات  حســب 
ميكــن جمــع األحــزاب اإلرسائيليــة املتطرفــة والقامئــة 

املشركة يف ائتاف حكومي.
انتخابات خامسة

اإلرسائيليــة،  السياســية  للخارطــة  أكــر  النظــر  يف 
حسب املختص يف الشأن اإلرسائييل نظري مجيل، 
فــإن "نتنياهــو" ســيفوز بأكــر عدد مــن األصوات رغم 
الكنيســت،  يف  مقاعــده  عــدد  مــن   20% خســارته 
وانخفــاض عددهــا مــن 36 مقعــًدا إىل 28 مقعــدا، 
ألن املنافســني األساســيني له ســواء بزعامة املنشق 
عــن حــزب الليكــود جدعون ســاعر، وكذلك بينت لن 

يصا مجتمعني إىل 24 مقعًدا.
ورأى مجيل يف تحليله للمشهد االنتخايب لصحيفة 
"فلسطني"، أن احتاملية الذهاب النتخابات خامسة 
واردة وكبــرية، ألن االنتخابــات الرابعــة املزمع عقدها 

وأمــس رصح شــاميل خــال لقــاء مــع صحفيــني، 
مبقر "األونروا" الرئيس بغزة، أن تصنيفات الفقر 
املطلــب واملدقــع مل تعــد موجــودة يف الوقــت 
الفقــر،  مرحلــة  إىل  وصــل  الجميــع  ألن  الحــايل، 
مؤكــًدا "رضورة أن يحصــل جميــع الاجئــني عــى 

املساعدات بالتساوي".
املســاعدات  توزيــع  بدايــة  مــع  أنــه  إىل  وأشــار 
وفــق نظــام "الســلة الغذائيــة املوحــدة" قبــل 10 
أيــام، "فــإن الجميــع يحصلــون عــى مســاعدات 
غذائيــة بالتســاوي"، زاعــام أن هنــاك مــا وصفهــا 
بـ"معلومــات مغلوطــة" بــأن "الكابونــة وفق النظام 

الجديد هي نصف الصفراء السابقة".
وبحســب شــاميل، فــإن هنــاك تغيــريات طــرأت، 
بحيــث أصبحــت الســلة الغذائيــة املوحــدة أقــل 

اإلرسائيليــة تتشــكل بــني فريقــني األول مــع نتنياهــو 
ومعســكر مناهــض وعريــض وكبــري ضــده يضــم مييًنــا 
هــذا  يف  املشــكلة  لكــن  وعرًبــا،  ويســاًرا  ومتطرفــني 
غاليــة  ألن  االئتــاف  عــى  قدرتــه  عــدم  املعســكر 
القامئــة  مــع  التحالــف  ترفــض  اليمينيــة  األحــزاب 
"العربيــة املشــركة" عــى أســاس عنــري؛ ما يدلل 
أن "هناك أزمة سياســية يف )إرسائيل( ال يوجد أمل 

أن تنتهي".
إىل  تشــري  االســتطاعات  أن  إىل  مجــيل  ويخلــص 
ويحتــاج  مقعــًدا   61 عــى  يحصــل  لــن  نتنياهــو  أن 
إىل حــزب أو اثنــني لتشــكيل حكومــة، وهــو احتــامل 
ضعيف، يف حني أن املعســكر املناهض ســيحصل 
حكومــة  تشــكيل  يســتطيع  لــن  لكنــه  أكريــة،  عــى 

لرفض التحاف مع القامئة املشركة.
عربيــة  أحــزاب  لثاثــة  املشــركة  القامئــة  وتحتــل 
املوقــع الخامــس مــن حيــث عدد املقاعــد املتوقعة 
لها، إذ منحها االستطاع 9 مقاعد، بعد أن حصلت 
يف االنتخابــات الســابقة، بركيبتهــا الرباعيــة، وقبــل 
انشقاق القامئة العربية املوحدة، عى 15 مقعًدا.

يف دورة التوزيع األوىل ُشطبوا.
تزويدنــا  غــزة  يف  الحكومــة  مــن  "طلبنــا  وتابــع: 
بقامئــة املوظفــني للتحقــق مــن الســجات، لكــن 
حتــى اللحظــة مل يصــل إلينــا أي رد"، مشــرًيا إىل 
أن مواليد جدًدا أضيفوا عى قامئة االســتحقاق 

يف الدورة الحالية.
مغلوطــة  معلومــات  "هنــاك  فــإن  لقولــه،  ووفًقــا 
بشأن تقليص املساعدات الغذائية من الوكالة"، 
مســتدرًكا: "خطتنا يف حال توفر املوارد املالية 
كميــة  نشــري  أن  املــايض،  العــام  كــام  الازمــة 
املــواد الغذائيــة نفســها التــي ُوزِّعــت، ولــن يكون 

هناك تقليل للمواد الغذائية".
مســاعدات  تــرف  الوكالــة  أن  شــاميل  وبــني 
كل  يف  دوالر  مليــون   20 بقيمــة  غذائيــة 
ُتــوّزع  بــه حاليــا، وحــني  دورة، "وهــذا مــا نســتمر 
املســاعدات توزيًعــا عــاداًل ســتصل بدرجــة أكــرب 

إىل املستفيدين".
وبشــأن املؤمتــر الــذي عقدتــه اللجنــة املشــركة 
لاجئــني قبــل أيــام، أفــاد شــاميل بأنــه اجتمــع مــع 
بعــودة  الاجئــني  احتياجــات  وتفّهــم  ممثليهــا، 
اإلمــكان  قــدر  "أود  قائــًا:  الصفــراء"،  "الكابونــة 
ال  الحــايل  الوقــت  يف  لكــن  مطالبهــم،  تلبيــة 

أستطيع".
مــن  املزيــد  إىل  بحاجــة  الاجئــني  أن  وأوضــح 
مــن  املزيــد  عــى  حصلنــا  "فــإذا  املســاعدات، 
الغذائيــة"،  املــوارد  ســنزيد  املاليــة،  املــوارد 
يومــني  قبــل  ُبعــد  عــن  لقــاًء  أنــه عقــد  منبًهــا إىل 
مــع ممثلــني دبلوماســيني مــن رام اللــه والقــدس 
لبحــث املوضــوع ذاتــه، "فنحــن منفتحــون دوًمــا 
الغذائيــة"،  الســلة  تعديــل  مُيكــن  كيــف  لنقــاش 

وفق قوله.

رسقة قطع سالح من 
ميدان رماية قرب أسدود

النارصة/ صفا:
أعلنــت رشطــة االحتــال اإلرسائيــيل، أمــس، وقــوع عملية ســطو عى 

مركز وميدان للرماية يف مدينة أسدود املحتلة.
وذكــرت رشطــة االحتــال أن قطــع ســاح بأنــواع مختلفــة رُسقــت يف 
ظــروف  يف  التحقيــق  بــدأ  "الجيــش"  رشطــة  لــواء  وأن  الليــل،  أثنــاء 

الحادثة التي تكررت مؤخًرا مبنطقة الجنوب.
يــأيت ذلــك بعــد ســاعات مــن اقتحــام مجهولــني قاعــدة "كتســيعون" 
الربيــة قــرب ســجن النقــب. وقالــت مصادر عربيــة إن جيش االحتال 

يفحص هل رُسقت أسلحة وذخائر يف االقتحام أو ال.

فوز "نتنياهو" لن يقوده لتشكيل ائتالف حكومي

االنتخابات اإلرسائيلية.. والدة الحكومة ستبقى متعرثة وجولة خامسة متوقعة

خلف: شمايل يرص عىل حرمان 770 ألف الجئ "الكابونة الصفراء"

شمالي في لقاء مع صحفيين بمقر "األونروا" بغزة   ) تصوير / رمضان األغا (

ُّ
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

بوقــف  واملطالبــة  الســلطة  رئيــس  عــى  يتضمــن هجومــا  وهــو  موقفهــا  عــن 
املســاعدات الدولية للســلطة بســبب الفساد يف رصف األموال وبسبب أن 
رئيس السلطة يقتسم األموال مع قيادات املقاومة التي تسميها )إرسائيل( 

منظامت إرهابية.
هــذا التعــاون "اإلرهــايب" بــن الســلطة وحــامس يســتخدم األمــوال الدوليــة 
واألمريكيــة يف شــكل فســاد كبــر، ولذلــك يحثــون هــؤالء وواشــنطن واألمــم 
منهــا  يســتفيد  ال  التــي  لإلرهــاب  املســاعدات  متســك  أن  عــى  املتحــدة 

الشعب الفلسطيني.
وقــد تفنــن الكتــاب اإلرسائيليــون يف تصويــر هــذا املوقــف الدرامــي فزعمــوا 
أن شــابا كان منتســبا لحــامس يكتــب محــذرا من هذا التعــاون. وهذا االتجاه 
يعارض االنتخابات ألنها تعطي الرشعية لهذا التعاون. واقرتح أن توزع هذه 
األموال عى من يطلب السالم مع )إرسائيل( وينشق عى اتجاه املقاومة.

تحــاول  ولكــن  االنتخابــات  إجــراء  عــى  توافــق  )إرسائيــل(  أن  ذلــك  معنــى 
املطالبــة  عــن  التخــي  تعنــي  املوافقــة  هــذه  أن  رغــم  لصالحهــا  اســتغاللها 
والرئاســية يف  الترشيعيــة  االنتخابــات  ُتجــرى  لهــا عندمــا  بالقــدس عاصمــة 

رشقي القدس.
وقــد يســأل القــارئ يف النهايــة: هــل يؤيــد إجــراء االنتخابــات أو يعارضهــا؟ 
وهــل يقبــل عليهــا أو يغفلهــا؟ ومــا الفــرق بــن انتخابــات 2006 وانتخابــات 

هذا العام؟
الحقيقــة أن املــرح الفلســطيني واإلقليمــي والــدويل قــد تغــر، ففــي عــام 
لحــامس  كاســح  فــوز  عــن  وأســفرت  ينايــر  يف  االنتخابــات  أجريــت   2006

وهزميــة فتــح، مــا أدى إىل رفــض فتــح املشــاركة يف حكومة الوحدة الوطنية، 
وبــدأت املكائــد وتكثيــف التعــاون مــع )إرسائيــل( مــع بعــض املغريــات حتــى 
إذا قامــت )إرسائيــل( بعدوانهــا عــى لبنــان يف يوليــو 2006، كانــت حــامس 
قــد اســتولت عــى حكــم غــزة لتأمــن املقاومــة، فأطلقــت )إرسائيــل( وبعض 
العــرب عــى هــذه الحركــة انقالبــا عســكريا فبدأ الحصار وخنق غــزة ثم الغارة 

عى املقاومة من حن آلخر.
غــر أن البيئــة اإلقليميــة أصابهــا الكثــر مــن العوامــل الجديــدة، أوال: قامــت 

كيــف ذلــك؟ تتناقــل وســائل اإلعــالم ترصيحــات ولقــاءات إعالميــة ُتعــّر عــن 
غضب الكثر من قيادات وكوادر حركة فتح من سلوك قيادة الحركة، ويبدو 
أن هنالــك أربعــة تيــارات مــن داخــل حركــة فتــح تعتــزم خــوض االنتخابــات يف 
قوائــم مختلفــة، ولهــذا أرادت قيــادة الحركــة إحــكام ســيطرتها عــى تشــكيل 
قامئــة واحــدة، وعــززت هــذه اإلرادة بتهديــدات، إضافــة إىل ترتيــب أوضــاع 
القضــاء ترتيًبــا ميكنــه مــن شــطب أي قامئــة ال ُتــريض القيادة املســيطرة عى 

السلطة.
إن مــا يجــري مــن نقاشــات وخالفــات داخــل حركــة فتــح يؤكــد أن أزمــة هــذه 
الحركــة مل تُعــد تقتــرص عــى فقــدان القــدرة عــى إصــالح ذاتهــا، بــل تعــدت 
ذلــك إىل حــد عــدم قــدرة قيــادات هــذه الحركــة عــى التوصــل إىل تســويات 
فيــام بينهــم، والغريــب أن هــذه القيــادات املتنازعة ال يوجد بينها اختالفات 

يف الرنامج السيايس، بل هي خالفات عى املصالح واملواقع.
أمــا فيــام يتعلــق باحتجــاز تبلــور تيــارات سياســية واجتامعيــة جديــدة، فــإن 
العمــل وقبــول هــذه  مــن  مــع اشــرتاطات االســتقالة  النســبي  التمثيــل  نظــام 
االســتقالة أيًضــا، إضافــة إىل املبالــغ املاليــة التــي يجــب أن ُتدفــع رســوًما 
لتســجيل القوائــم؛ يجعــل أصحــاب الخــرة والكفاءة غــر قادرين عى خوض 
االنتخابــات، وُيبقــي املجــال مفتوًحــا فقط أمام الفصائل القدمية، وبجانبهم 

من ميتلك املال.
لــو افرتضنــا أن مــا ســبق قولــه ال قيمــة لــه، وأنــه تخوفــات مبنيــة عــى شــكوك، 
مع أنه اجتهاد قد يتفق معه كثرون -لنفرتض أن الكالم السابق ال قيمة له- 
فامذا سيحدث لو انتخب مجلس جديد؟ هل سيستطيع هذا املجلس أن 

يقوم بدوره يف إصالح ما اْعَوجَّ من األوضاع؟!
إن اإلجابــة عــن هــذا الســؤال تتطلــب معرفــة املعضلــة الرئيســة التــي يعانيهــا 

النتشــارها، كــام اتفــق عليهــا منــذ قــرارات املؤمتــر الصهيــوين األول يف بــازل 
)ســويرا( عام 1897، بزعامة مؤســس هذه الحركة ثيودور هرتزل، وعالوة 
عــى توكيــد أن هــدف الصهيونيــة هــو "إقامة وطن قومي للشــعب اليهودي" 
يف فلسطن، أشر مرة أخرى إىل أن ذلك يتحقق بالوسائل التالية: تشجيع 
الهجرة اليهودية إىل فلسطن؛ وتنظيم اليهود )يف العامل( وربطهم بالحركة 
الصهيونيــة؛ واتخــاذ الســبل والتدابــر للحصــول عــى تأييــد دول العــامل لهذا 
الهــدف الصهيــوين )بقصــد إعطائــه رشعيــة دوليــة(، ويتســق هذا مــع ما تقوم 
به )الهستدروت( الصهيونية العاملية من نشاطاٍت يف أوساط جميع اليهود 
بالعامل، وترمي أساًسا إىل ترسيخ أن )إرسائيل( هي جوهر هويتهم، وجوهر 
أمنهــم "ألنــه مــن دون )إرسائيــل( قويــة لــن يكــون أمــن لليهــود يف أي نقطة يف 

العامل".
أّمــا جديــد املؤمتــر الـــ38 فيكمــن يف نزعــة اليمــن الجديد، اآلخــذة بالتفاقم 
يف األعــوام األخــرة، نحــو التطّهــر مــن كل مــن يخالفــه الــرأي، يف ســلطات 
دولة االحتالل، أو يف قيادة مؤسسات الهستدروت الصهيونية العاملية، ال 
ســيام الكــرن كييمــت )الصنــدوق القومــي إلرسائيل(، دفًعــا لرشعنة غاية أال 
يقف "انتداب" هذا الصندوق، فيام يرتبط بنهب األرض الفلسطينية، عند 
"الخط األخرض"، كام الحال من الناحية الرسمية امُلعلنة، بحيث ميتد إىل 

الخيــار األفضــل للشــعب الفلســطيني ونتائجهــا تضــاف إىل مصــادر رشعيــة 
املقاومة.

وقــد يــرد عــى ذلــك بــأن االنتخابــات البــد أن تســمح بهــا )إرسائيــل(، كــام أن 
االنتخابات إذا أفرزت نظاما شــعبيا دميقراطيا فهو يف نهاية املطاف عالقة 
بــن الحاكــم واملحكــوم، عالقــة داخليــة، لكــن عــى أرض محتلــة، فــام قيمــة 
حريــة املواطــن تجــاه حاكمــه يف وطــن حجبــت )إرسائيــل( حريتــه وتســتعد 
ينقســم  حتــى  )إرسائيــل(  أرادتــه  طعــم  االنتخابــات  إن  قيــل  ثــم  اللتهامــه؟ 
الفلســطينيون ألن الســلطة تفــرق وال تجمــع، يضــاف إىل ذلــك أن االنتخابات 
ُتجــرى وفــق اتفــاق أوســلو وهــي بطبيعتهــا تجعل الســلطة خادمــا لـ)إرسائيل( 
ا للمقاومة، وبالفعل ظهر الصدام منذ ظهور نتائج االنتخابات ودخلت  وعدوًّ
الســلطة مــع )إرسائيــل( ضــد املقاومــة فصــار عداؤهــا للمقاومــة أقــوى مــن 
عدائهــا لـــ )إرسائيــل(، فــإن نســقت الســلطة مــع )إرسائيــل( لتعطيــل املقاومة 
وقعت يف خالف مع املقاومة، أما إن تعاونت مع املقاومة ضد )إرسائيل( 
اتهمــت مــن جانــب )إرسائيــل( بأنها خالفت اتفاق أوســلو. وبالطبع ســُتجرى 

انتخابات هذا العام عى أساس أوسلو.
أمــا معارضــو االنتخابــات فقــد أضافــوا إىل هــذه التحفظــات شــكوكا يف نوايــا 
)إرسائيل( من هذه االنتخابات، فقد قيل إن واشنطن التي تدعم االنتخابات 
هي نفسها التي أعلنت أنها تعرتف بأمن )إرسائيل( وملتزمة بحاميتها وبأن 

القدس عاصمة )إرسائيل( األبدية والدامئة.
العنــارص  فــوز  إىل  تهــدف  االنتخابــات  بــأن  الشــك  مجــال  البعــض يف  وزاد 
املناهضــة للمقاومــة حتــى يتحقــق هــدف )إرسائيل( من تصفيــة املقاومة ال 

باملواجهة ولكن بسحب البساط الشعبي من تحت أرجلها.
وزاد آخــرون بــأن االنتخابــات وســيلة إلضفــاء الرشعيــة عــى رئيــس يتمكن من 

تسليم فلسطن بهدوء ضمن عملية سالم وهمية.
ويضيف هؤالء أن أبو مازن صار ورقة محروقة ولذلك لن يعمل حســابه وقد 
يرتشح دحالن أو يرتشح أحد رجال حامس حتى ميكن تطويعها نحو تسوية 

رفضها حتى اآلن أبو مازن.
مؤخــرا  اإلرسائيليــة  البحــوث  مراكــز  يف  كتابهــا  عــر  فقــد  )إرسائيــل(  أمــا 

كل  يف  ورئاســية  ترشيعيــة  انتخابــات  إجــراء  عبــاس  محمــود  الرئيــس  قــرر 
األرايض الفلســطينية مبــا فيهــا غــزة والقــدس، وقــد اجتمعــت كل األطــراف 
الفلســطينية يف القاهــرة يف أوائــل فرايــر 2021، ملناقشــة هــذا املوضــوع 

واالتفاق عى آليات إجراء االنتخابات يف مايو 2021.
وكانت حامس تحث أبو مازن لتقرير االنتخابات ألســباب أربعة فيام يبدو، 
األول أن جميع املؤسسات الرملانية والرئاسية تحتاج إىل أعضاء جدد بعد 
انتهــاء واليــة القدامــى بعــد ســنوات، وهــذا مطلــب عــام تشــرتك فيــه جميــع 

األطراف.
الســبب الثاين هو أن االنتخابات تأكيد لحق الفلســطينين يف أرضهم ضد 

مزاعم )إرسائيل( وواشنطن يف القدس الرشقية.
والســبب الثالــث هــو أن وجــود نظــام دميقراطــي قــادر عــى املفاوضــات مــع 

)إرسائيل( يعطي مصداقية للجانب الفلسطيني أمام )إرسائيل( والعامل.
انتخابــات  منــذ  رئيــس املنظمــة وأرص عليــه  أكــده  فقــد  الرابــع  الســبب  أمــا 
2006، وهو أن العامل ال بد أن يعرف من خالل االنتخابات أن املقاومة هي 

للواقــع  ًصــا  وُمخلِّ منقــًذا  النســبي  التمثيــل  نظــام  وفــق  االنتخابــات  ُتطــرح 
االنتخابــات  أن  األذهــان  عــن  ويغيــب  املرتاكمــة،  أزماتــه  مــن  الفلســطيني 
نجحــت يف بعــض التجــارب، وفشــلت يف تجــارب أخــرى، وكذلــك إن نظــام 
االجتامعيــة  الرشائــح  أوســع  اســتيعاب  أحياًنــا يف  النســبي ســاهم  التمثيــل 
داخــل النظــام كــام هــو الحــال يف )إرسائيــل(، حيث خفضت نســبة الحســم، 
فدخلــت رشائــح واســعة مــن مختلف التيارات السياســية واالجتامعية تحت 
قبــة الرملــان، لكــن التمثيــل النســبي يف )إرسائيــل( أوقــع القــوى السياســية 
الكبــرة تحــت ابتــزاز القــوى الصغــرة، وهــا نحــن نراهم يخوضــون االنتخابات 

للمرة الرابعة يف عامن، دون أن تستقر لهم حكومة.
وأحياًنا أخرى اســُتخدم نظام التمثيل النســبي إلقصاء أقليات عرقية، وذلك 
كــام كان يحصــل يف تركيــا عندمــا كانــت نســبة الحســم مرتفعــة، وكان رفــع 
نسبة الحسم بهدف منع األكراد من دخول االنتخابات قوة سياسية موحدة، 
وهنالك تجارب عديدة تؤكد هذه الحقيقة، وهي أن نظام التمثيل النسبي 
ال ميثل وصفة سحرية، وال مدخاًل لحل أي مشكلة، بل إنه عى النقيض من 

ذلك، قد يساهم أحياًنا يف توليد مشاكل جديدة.
لكــن ملــاذا ُيطــرح نظــام التمثيــل النســبي بقــوة عندنــا؟ توجــد إجابــة شــائعة 
ُتفيــد أن هــذا النظــام مينــع حصول فصيل واحد عى أغلبية ُمطلقة، وبذلك 
مينع من التفرد، ويساهم يف تحقيق الرشاكة، إضافة إىل أنه ُيفسح املجال 

الستيعاب الفصائل السياسية الصغرة تحت قبة الرملان.
إن قليــاًل مــن التأمــل ُيشــر بوضــوح إىل أن الهــدف مــن وراء نظــام التمثيــل 
النســبي، يف الحالــة الفلســطينية، يتمثــل يف أمريــن: األمــر األول هــو حــل 
مشــكلة قيــادة الفصيــل املســيطر عــى الســلطة )يعنــي حركــة فتــح(، واألمــر 

الثاين هو احتجاز تبلور تيارات اجتامعية سياسية جديدة.

يف غمــرة اآلثــار املرتتبــة عــى جائحــة كورونــا، مل نلتفت مبا فيه الكفاية إىل 
وقائع املؤمتر الصهيوين العاملي الـ38 الذي عقد أول مرة بصورة افرتاضية 
يف القــدس مــن 20 حتــى 22 ترشيــن األول )أكتوبــر( 2020، ومل تــدّل هــذه 
الوقائــع باألســاس عــى أن مــا يســمى "معســكر الوســط - اليســار" مــا عــاد ذا 
صلــٍة بالواقــع الســيايس اإلرسائيــي الراهــن فحســب، إمنــا أيًضــا عــى اتجــاه 
املرشوع الصهيوين يف فلسطن التاريخية. ووفًقا ملا انعكس يف مجريات 
ذلــك املؤمتــر، كــام يف املؤمتــر الــذي ســبقه )2015(، متّثــل هــذا الجوهــر 
ا واحًدا ودولة يهودية واحدة"، وأنه "يجب  يف توكيد أن هناك "شعًبا يهوديًّ
العمــل مًعــا لتوحيــد الشــعب اليهــودي وضــامن أمــن الدولــة اليهوديــة"، كــام 
 1967 منــذ  الكولونياليــة يف األرايض املحتلــة  الســيطرة  تعزيــز  متثــل يف 
عــرب  أكــر،  "أرض  لشــعار  تحقيًقــا  األرض،  عــى  والســيطرة  باالســتيطان 
أقــل"، ويعــد املؤمتــر الصهيــوين العاملــي الهيئــة األعــى، مــن حيــث إقــرار 
أيديولوجيــا )الهســتدروت( الصهيونيــة العامليــة وسياســتها العامــة، ويعقــد 
مــرة كل خمســة أعــوام بالقــدس، يف حضــور أكــر مــن ألفــي ناشــط صهيــوين 
مــام يزيــد عــى 30 دولــة، إضافــة إىل منــدويب جميــع األحــزاب اإلرسائيليــة 

الصهيونية، ومندويب سائر املنظامت الصهيونية العاملية.
وأعيــد التشــديد، يف املؤمتــر، عــى الوســائل املطلوبــة للصهيونيــة ســبياًل 

ثــورات الشــعوب العربيــة يف ينايــر 2011، فرفعــت أســهم الــكل يف تحريــر 
فلســطن ودعــم املقاومــة فبــدأ فصــل جديــد مــن املؤامــرة عــى املقاومــة 
حتــى وصــل إىل حــد أن الجامعــة العربيــة اعتــرت املقاومــة ضــد )إرسائيــل( 

يف فلسطن ولبنان إرهابا.
ثانيــا: أحبطــت الثــورات بدعــم إرسائيــي وبــدأ االنكســار للشــعوب فرتاجــع 

الدعم والتأييد للمقاومة.
ثالثــا: فتــح جبهــة ضــد املقاومــة الصطفافهــا وإحراجهــا يف ســوريا فاتخــذت 
حامس قرارها الذي أدى إىل مغادرتها سوريا وهذا التطور أضعف املقاومة 

خاصة أن )إرسائيل( تدعم املسلحن يف سوريا.
رابعا: زاد الضغط عى إيران داخل إيران ويف العراق ويف سوريا ويف لبنان 
ثــم جــاء امللــف النــووي ليضيــف أعبــاء جديــدة وكان يرجــى أن يرفــع االتفــاق 
العقوبــات ولكــن انحيــاز واشــنطن لـ)إرسائيــل( ســمح لـ)إرسائيــل( أن تضغــط 

عى واشنطن لخنق إيران.
خامســا: فتحــت جبهــة اليمــن ومســاندة إيــران للحوثين وتكثيف الســعودية 
واإلمارات حربها ضد الشعب اليمني تحت ستار رضب وإخضاع الحوثين 

ذراع إيران يف اليمن.
سادســا: االخرتاق الدبلومايس اإلرسائيي يف اإلمارات والبحرين واملغرب 
والســودان وارتفــاع موجــة العــداء لإلخــوان املســلمن وحســاب حامس عى 

اإلخوان فامتدت إليها الحملة.
ســابعا: اشــتداد حملــة خنــق غــزة واملقاومــة عليهــا وظهــور دحــالن واشــتداد 
الســعودية  الســلطة ومــع  مــع  الخــالف  الغــارات الصهيونيــة عليهــا، واتســاع 

واإلمارات ومرص.
ثامنا: كشف )إرسائيل( وواشنطن منذ عام 2017 عن خطة االستيالء عى 

كل فلسطن تحت ستار خطة السالم.
يف النهاية سوف تجرى االنتخابات، ومطلوب من كل الفلسطينين اإلقبال 
أساســا  االنتخابــات  تصبــح  بحيــث  عليهــا،  التحفظــات  والتحكــم يف  عليهــا 
جديــدا لرشعيــة املقاومــة ووقــف االنقســام حــول املفاوضــات العبثيــة التــي 

جربوها وكسبت )إرسائيل( بها الوقت.

النظــام الســيايس الفلســطيني، وهــي تتمثــل يف النقــاط التاليــة: أواًل: هــذه 
الســلطة متثــل فريًقــا واحــًدا، وهــي غر مؤهلة لتمثيل عموم الفلســطينين، 
وخياراتها السياسية، والتزاماتها أمام الدول الكرى بشأن الحفاظ عى أمن 
)إرسائيــل( تجعلهــا إقصائيــة، وفيــام يتعلق بغزة فــإن حالة النبذ التي تعانيها 
اإلدارة الحكوميــة مــن الــدول الكــرى يف املنطقــة تجعلهــا غــر جاذبــة، حتــى 
لــو أرادت أن تفتــح أبــواب الرشاكــة أمــام الجميع، أيًضــا رغبتها يف فتح أبواب 

الرشاكة أمام الجميع هي محل نقاش.
ثانًيــا: إن فقــدان الســلطة الرشعيــة الوطنيــة، أو حرصهــا عــى توليــد رشعيــة 
وطنيــة عــى مقــاس ورغبــة األطــراف الخارجيــة يجعالنهــا أكر ميــاًل لإلقصاء، 
وذات مضمــون تســلطي يصعــب تفكيكــه، ويجعالنهــا تلجــأ إىل القمــع يف 
مواجهــة االعــرتاض االجتامعــي والســيايس، وقيــادات الســلطة ال ُتخفي هذا 
الحرص، وتقول جهاًرا نهاًرا إن أي قيادة يجب أن تكون مقبولة من الخارج.

مــن  أنــواع  ثالثــة  تحتــاج إىل  الجغرافيــة  بقعتهــا  عــى  أي ســلطة  إن ســيطرة 
والفكــرة  املــرشوع  بجــدارة  واإلقنــاع  األمنيــة،  بالقــوة  اإلكــراه  هــي:  القــدرة، 
وتحقــق املرشوعيــة والكفــاءة يف املامرســة، واإلغــراء بإمكانــات اقتصاديــة 
مســتقرة ومســتقلة، والســلطة الفلســطينية ال متلــك مــن هــذه القــدرات إال 
القــدرة عــى اإلكــراه بالقمــع، أمــا اإلقنــاع فهــو مفقــود، واإلغراء مــرشوط برضا 

الدول الكرى إضافة إىل االحتالل، وإال تجفف املنابع.
القــدرة عــى حــل هــذه  النســبي ميلــكان  التمثيــل  نظــام  ال االنتخابــات، وال 
ســقف  تخفيــض  ُيفّضــل  وبذلــك  بنيويــة،  معضــالت  ألنهــا  املعضــالت، 
واالنتقــال  الحــايل،  وضعهــا  يف  الســلطة  ومــن  االنتخابــات،  مــن  التوقعــات 
إىل البحــث عــن مســارات للعمــل تســاعد عــى حــل املعضلــة الرئيســة التــي 

تحدثنا عنها، وليس بيع ورشاء األوهام.

وهــذا يتطلــب مــن املثقفــن توضيــح هــذه املعضلــة، وخــوض نقــاش عــام 
بتشــكيل قوائــم انتخابيــة أو عــر الكتابــة وحلقــات النقــاش، ما يؤســس لوالدة 
قوى وحركات اجتامعية جديدة، قادرة عى تحشيد أكرية وطنية بإمكانها 
كــر األقفــال املوصــدة أمــام بنــاء نظــام ســيايس فلســطيني مُيثــل كل أبنــاء 
نحــو  الفلســطيني  الشــعب  قيــادة نضــال  الفلســطيني، ويســتطيع  الشــعب 

الحرية واالستقالل.

أرايض 1967 كذلك، وقد نجح يف ذلك أول مرة.
ويك ال ُيحســن الظــّن يف مقاربــة مــن يخالــف اليمــن الــرأي، ينبغــي القــول إن 
هذا الخالف يطال بصورة رئيســة مجاالت السياســة الداخلية، أما بخصوص 
اليمــن  أن  الواضــح  فمــن  فلســطن  قضيــة  حيــال  الصهيــوين  الفكــر  جوهــر 
ينجــح يف أن يهيمــن عــى حــارض السياســة اإلرسائيليــة الرســمية، باالســتناد 
ــا فيــه أن احتــالل  إىل املــايض الصهيــوين، تحديــًدا املــايض الــذي كان جليًّ
ا مل يكن شعاًرا للصهيونية  األرض )أرض فلسطن التاريخية( وتطهرها عرقيًّ
التي ُوصفت بأنها ميينية وحســب، وإمنا كان أيًضا شــعاًرا للصهيونية التي 
ُوصفت بأنها يســارية، واّدعت االعتدال، وإلثبات ذلك ال يســع املرء ســوى 

رصد الوقائع وتتبعها للوقوف عى عالقتها مبآالت الوقت الحايل.
هــذه  إن  القــول  ميكــن  شــيلر،  فريدريــك  مقولــة  تحويــر  ممكًنــا  كان  وإن 
أن  ميكنهــا  ولــذا  إليهــا،  املوكلــة  املهمــة  أنجــزت  اليســارية"  "الصهيونيــة 
تتنّحــى جانًبــا، وســبق أن نبهنــا مــّرات يصعــب حرصهــا إىل أن أهميــة هــذه 
الصهيونيــة، مــن عــدة نــواح ودالالت، كانــت تفــوق كثــًرا أهميــة الصهيونيــة 
ا بطرحهــا الصهيونية  العموميــة، واليمينيــة، ذلــك أنهــا وفــرت درًعــا أيديولوجيًّ
حركــة اشــرتاكية تتبّنــى املســاواة، وتتطلــع بشــدة إىل التعــاون والســالم مــع 

"السكان العرب".

)إرسائيل( والجدل بشأن االنتخابات الفلسطينية

االنتخابات مدخل لبناء حركات اجتماعية سياسية جديدة ومناضلة

المؤتمر الصهيوين الـ)38( .. الحارض من المايض

السفري الدكتور
 عبد هللا األشعل

أنطوان شلحت
العريب الجديد

قد يسأل القارئ في النهاية: هل يؤيد إجراء 
االنتخابات أو يعارضها؟ وهل يقبل عليها 
أو يغفلها؟ وما الفرق بين انتخابات 2006 
وانتخابات هذا العام؟

جديد المؤتمر الـ38 يكمن في نزعة اليمين 
الجديدة، اآلخذة بالتفاقم في األعوام األخيرة، 
نحو التطّهر من كل من يخالفه الرأي، في 
سلطات دولة االحتالل، أو في قيادة مؤسسات 
الهستدروت الصهيونية العالمية، ال سيما الكيرن 
كييمت )الصندوق القومي إلسرائيل(. 

د. نهاد محمد الشيخ خليل

إن ما يجري من نقاشات وخالفات داخل حركة 
فتح يؤكد أن أزمة هذه الحركة لم تُعد تقتصر 
على فقدان القدرة على إصالح ذاتها، بل 
تعدت ذلك إلى حد عدم قدرة قيادات هذه 
الحركة على التوصل إلى تسويات فيما بينهم، 
والغريب أن هذه القيادات المتنازعة ال يوجد 
بينها اختالفات في البرنامج السياسي، بل هي 
خالفات على المصالح والمواقع.
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إخطار تنفيذ
اىل املخطــر اليــه/ اســامة عــي حســن عيــى مجهــول محــل اإلقامة نخطرك 
2021/133 لصالــح طالــب  بــان عليــك دفــع قيمــة القضيــة التنفيذيــة رقــم 

التنفيذ/ اسامعيل خليل أبو سالمة.
القضيــة  يف  دوالر   4000 قيمتهــا  والبالــغ  القضيــة  قيمــة  لتســديد  وذلــك 
رســوم  اىل  باإلضافــة  غــزة  شــامل  بدايــة  محكمــة  لــدى  الراهنــة  التنفيذيــة 
ومصاريــف القضيــة التنفيذيــة وذلــك خــالل اســبوعن مــن نــر هــذا االعــالن 

وعليه يتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك حسب االصول.
لذلك عليك مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوعن.

مأمور تنفيذ محكمة بداية شامل غزة
أ . جامل النمرة

دولة فلسطن
السلطة القضائية

 املجلس االعىل للقضاء
محكمة بداية شامل غزة- دائرة التنفيذ

الموضوع/ مذكرة تبليغ قرار استئنافي
إىل املستأنف عليه/ فتحي بن محمد بن دياب أبو هاين من حاممة وسكان 
الكرامــة عنــد مســجد معــاذ بن جبل ســابقا- ومجهول محــل اإلقامة يف أملانيا 
اآلن- لقــد عــادت القضيــة أســاس 2020/572م وموضوعهــا دعــوى تفريــق 
للغيــاب والــرر واملتكونــة بينــك وبــن زوجتــك املدعيــة/ عبــادة بنــت عــز 
الديــن بــن اســحق كحيــل مــن غــزة وســكان الرمال وقد عــادت القضية مصدقة 
القــرار  مــن مقــام محكمــة االســتئناف الرعيــة مبوجــب  الحكــم املســتأنف 
االســتئنايف أســاس 8527 ســجل 21 املــؤرخ بتاريــخ 2021/2/28م حكــام 

قابال للطعن امام املحكمة العليا الرعية وحرر يف 2021/3/3م.
قايض محكمة الشيخ رضوان الرعية
محمد كامل أبو راس

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرعي
محكمة الشيخ رضوان الرعية االبتدائية

املستدعية/ نور شعيب أحمد أبو كلوب- غزة الشاطئ بجوار مدرسة كفر قاسم 
هويــة رقــم -414607135 وكالؤه املحامــون/ محمــد مهنــا ومحمــد الســقا وهبــة 
حجازي ومهند طافش ومراد وايف "مروع نقابة املحامين الفلسطينين"

املستدعى ضده/ محمد كامل محمد أبو كلوب- غزة أبراج املقويس برج 7 
ا مسافر خارج البالد وحاليًّ
نوع الدعوى: مصاغ ذهبي

قيمة الدعوى: )3300 دينار أردين(
مذكرة حضور

القضية رقم 1412 / 2020
مبــا  ــا  حاليًّ البــالد  خــارج  يقيــم  الــذي  أعــاله  املذكــور  ضــده  املســتدعى  إىل 
الذهبــي،  أقامــت عليــك قضيــة تطالبــك فيهــا مبصاغهــا  قــد  أن املســتدعية 
قلــم  نســخة عنــه يف  لــك  واســتناًدا ملــا تدعيــه يف الئحــة دعواهــا املحفــوظ 
محكمــة صلــح غــزة ذلــك يقتــي عليك أن تحر إىل هذه املحكمة للرد عىل 
االدعــاء العمــن النظــر لــه جلســة 2021/3/29م كــام يقتــي عليــك أن تــودع 
لــدى قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريــري خالل 15 يوًما من تاريخ تبلغك هذا 
اإلعالن وأن ترسل نسخة إىل املستدعية حسب عنوانها وليكن معلوًما لديك 
أنــك إذا تخلفــت عــن الحضــور يجــوز للمســتدعية أن تســر يف القضيــة ويجــوز 
للمحكمة إصدار الحكم بحقك عىل اعتبار أنك حارض.تحريًرا 2021/3/2م

رئيس قلم محكمة صلح غزة 
 أ. أكرم أبو السبح

م باالدعــاء يجــب عليــك أن تدفــع املال املدعى به مع  تنبيــه/ إذا كنــت تســلِّ
مصاريــف الدعــوى اجتناًبــا لتنفيــذ األمر الذي قد يصدر بحبســك أو بالحجز 

عىل أموالك أو باألمرين معًا.

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
يف الطلب رقم 508 / 2021

يف القضية رقم 1412 / 2020

املستدعية/ فتحية أحمد محمد خليفة - من سكان غزة الزهراء- برج زويد 
الطابق التاسع هـ916845225 .

وكالؤها املحامون/ صايف الدحدوح- محمد الدحدوح- نرسين كشكو – غزة الرمال.
املستدعى ضدها/ ليىل أحمد محمد خليفة من سكان غزة الزيتون شارع 

النديم مقابل مسجد الفاروق )خارج البالد(.
نوع الدعوى/ تقسيم اموال مشرتكة )غر منقولة(.

قيمة الدعوى/ تزيد عن عرة االف دينار اردين.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

يف القضية رقم 2020/1352
يف الطلب رقم 2021/427

أقامــت  قــد  املســتدعية  أن  مبــا  بعاليــه  املذكــورة  املســتدعى ضدهــا  اىل 
امــوال مشــرتكة غــر منقولــة لذلــك يقتــي عليــك  عليــك دعــوى تقســيم 
الحضور اىل هذه املحكمة خالل خمسة عر يومًا من تاريخ تبليغك هذه 
املذكــرة كــام يقتــي ان تودعــي قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريــري خــالل 
خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة علــام انه قد تــم تحديد 
يف  للنظــر  صباحــا  التاســعة  2021/4/6م  املوافــق  الثالثــاء  يــوم  جلســة 
الدعوى وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمســتدعية 

أن تسر يف القضية حسب األصول. حرر يف 2021/2م.
رئيس قلم محكمة صلح غزة
أكرم أبو السبح

دولة فلسطن
املجلس االعىل للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
يف القضية رقم 2020/1352
يف الطلب رقم 2021/427

املدعية/ سهام بشر مصطفى كلوسة- خانيونس حي االمل شارع الرتنس 
هوية 802512038. وكالؤها املحامون/ محمد ســليم الســقا ومراد وايف 
ومحمد مهنا ومهند طافش وأحمد العجرمي وهبة حجازي مروع تحسن 

وصول الفئات الهشة للعدالة نقابة املحامن- غزة.
املدعــى عليــه: محمــود فتحــي محمــود البيــارق خانيونــس حــي االمــل خلــف 

الهالل االحمر هوية 800684292
نوع الدعوى/ حقوق- مصاغ ذهبي.

قيمة الدعوى: 81.94 جرام ذهب عيار 21 ويعادل 2762 دينار أدرين.
قــد  املدعيــة  أن  مبــا  البيــاري  محمــود  فتحــي  محمــود  عليــه:  املدعــى  إىل 
اقامــت عليــك دعــوى حقوقيــة تطالبــك فيهــا بــرد مصاغهــا الذهبــي البالــغ 
وزنــه )81.94 جــرام ذهــب عيــار 21 ويعــادل 2762 دينــار اردين، اســتنادا 
إىل مــا تدعيــه يف الئحــة دعــواه املرفــق لــك نســخة عنها وعــن مرفقاتها بهذه 
املذكــرة ويف قســم الحقــوق مبحكمــة صلــح خانيونس لذلــك يقتي عليك 
أن تســجل حضــورك يف الدعــوى املذكــورة خــالل خمســة عــر يومــًا مــن 
تبليغــك املذكــرة كــام يقتــي عليــك أن تقــدم دفاعــك التحريــري بشــان 
االدعــاء خــالل خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ التبليغ وليكن معلومــا لديك انه 
قد تم تعين جلسة للقضية وذلك يوم األحد املوافق 2021/3/21م ويف 
حــال تخلفــت عــن ذلــك يجــوز للمدعيــة أن تســر يف دعواهــا ويجــوز إصــدار 

الحكم بحقك غيابيا. تحريرًا يف 2021/2/21م.
رئيس قلم محكمة صلح خان يونس
أ. فتحي محسن

دولة فلسطن
املجلس االعىل للقضاء

لدى محكمة صلح خان يونس
يف الطلب رقم 2021/194 نر مستبدل

يف القضية رقم 2020/520 صلح خان يونس

غزة/ رامي رمانة:
أعلــن رئيــس ســلطة امليــاه وجــودة البيئــة م.يــارس 
الشــنطي، العثــور عــىل مــواد برتوليــة عــىل شــاطئ 
بحــر غــزة يعتقــد أنهــا قادمــة مــن التــرسب النفطــي 

قبالة ساحل البحر األبيض املتوسط.
مبقــر  عقــده  صحفــي  مؤمتــر  يف  الشــنطي،  وقــال 
مكتب اإلعالم الحكومي مبدينة غزة، أمس: تتابع 
ســلطة امليــاه وجــودة البيئــة بالتعــاون مــع الجهــات 
املختصــة نبــأ الترسب النفطي منذ أســبوع تقريًبا، 
األبيــض  البحــر  شــواطئ  إىل  آثــاره  وصلــت  الــذي 

املتوسط.
وأضاف: أجرت طواقم ســلطة املياه وجودة البيئة 
منــذ اللحظــة األوىل لــورود الخــر مســًحا متواصــاًل 
غــزة،  بلديــة  طواقــم  مبشــاركة  البحــر،  لشــاطئ 
وممثلــن عــن مؤسســة UNDP، وقد ُعرث الســبت 
املــايض عــىل أجــزاء بســيطة مــن مــواد غريبــة، وتــم 
ســلطة  املــواد يف مختــر  هــذه  مــن  عينــة  تحليــل 
امليــاه وجــودة البيئــة، وأظهــرت نتائــج الفحوصــات 

أنها مواد برتولية.
وعــد الشــنطي أن هــذا التلــوث النفطي الحاصل له 

تأثــر خطــر ومبــارش يف الحيــاة البحريــة والشــاطئ، 
الصعيديــن  عــىل  رسيعــًا  تحــركًا  يســتدعي  مــا 
العلمــي،  التحقيــق  مــن  بــدءا  والــدويل،  الوطنــي 
والبــدء يف إزالــة تلــك البقــع يف أرسع وقــت للحــد 

من أرضارها.

الكبر يف البيئة البحرية.
البيئــة  وجــودة  امليــاه  ســلطة  طأمنــت  ذلــك  ومــع 
غــزة  بحــر  يف  املرصــودة  الكميــات  بــأن  الســكان 
بســيطة ال تشــكل خطــرا جســيام عــىل البيئــة حتــى 
هــذا  باســتمرار  تتابــع  ســتظل  وأنهــا  اللحظــة،  هــذ 

املوضوع بالتعاون مع الجهات ذات العالقة. 
لــدى  اإلعالميــة  الوســائل  مــن  العديــد  وأشــارت 
االحتــالل إىل تــرسب نفطــي تقــدر كميتــه بـــ 200 
طــن، وقــد رصــدت آثــاره عــىل شــاطئ البحــر، وأن 
التلــوث طــال حــوايل 170 كيلومــرتا مــن الريــط 
الســاحي، بــدءا مــن مدينــة حيفــا شــامال، وصــوال 

إىل مدينة عسقالن جنوبا.
 وقالت تلك الوسائل إن الكثر من األحياء املائية 
أخــرى  وظهــرت  الخطــر،  التلــوث  جــراء  مــن  نفقــت 
وهي مغطاة بالسائل األسود السميك، األمر الذي 

قد ُيسبب كارثة بيئية قد متتد ملدد طويلة.
اإلعالميــة  الوســائل  مــن  العديــد  أشــارت  كــام 
اجتاحــت ســاحل  قــد  النفطيــة  البقــع  أن  اللبنانيــة 
لبنــان الجنــويب، وصــوال إىل محميــة شــاطئ صــور، 
التي مصدرها املياه اإلقليمية لفلسطن املحتلة.

ودعــت ســلطة امليــاه وجودة البيئــة األمَم املتحدة 
ألخذ دورها بهذا الشأن وتنفيذ االتفاقات الدولية 
والســاحلية  البحريــة  البيئــة  بحاميــة  املتعلقــة 
للبحــر األبيــض املتوســط،  وفتــح تحقيــق يف هــذا 
املوضوع، و إزالة هذا التلوث قبل انتشاره وتأثره 

غزة/ فلسطن:
ترك إعالن حكومة رام الله عزَمها رصف رواتب 
بغــزة  لهــا  موظــف  ألــف   30 لنحــو  اليــوم  كاملــة 
مــن أصــل 62 ألًفــا، تســاؤاًل لــدى االختصاصيــن 
االقتصاديــن عــن األســباب والدوافــع، وعــام إذا 
كان ذلك يندرج يف إطار اعتامد السلطة فعليا 
تفريغــات  ملــف  وتأجيــل  اإلجبــاري،  التقاعــد 
2005 ملا بعد االنتخابات، مؤكدين يف الوقت 

ذاته حق املوظفن يف تســلم مســتحقاتهم عن 
املقــدرة  عنــوة  عنهــم  قطعــت  التــي  الســنوات 

بـ)1.6( مليار دوالر.
وأعلنــت وزارة املاليــة يف رام اللــه أمــس رصف 
ألــف  لــــ)24(  الخميــس،  اليــوم  كاملــة  رواتــب 
موظــف بغــزة عــن شــهر فرايــر، وأضافــت الــوزارة 
يف بيــان لهــا أنــه متــت إعــادة احتســاب ورصف 
 )6800( لعــدد  ماليــا  املتقاعديــن  رواتــب 

موظف ورصف رواتبهم كاملة كموظفن.
عــىل  بنــاء  ســيكون  الــرف  أن  إىل  وأشــارت 
تعليــامت رئيــس الســلطة محمــود عبــاس الــذي 
العموميــن  املوظفــن  ملــف  معالجــة  إىل  دعــا 

يف قطاع غزة .
ومنذ إبريل 2017، والســلطة ترف ملوظفيها 
يف قطــاع غــزة نســبة أقــل مــن نظرائهم يف الضفة 
االقتصاديــة  العقوبــات  فــرض  إطــار  الغربيــة يف 
عــىل غــزة، وهــو مــا تســبب يف أزمــات معيشــية 

للموظفن وعائالتهم ونقص السيولة النقدية.
ويبلــغ عــدد موظفــي الســلطة يف الضفــة وغــزة 
رأس  عــىل  مثبتــن  موظــف،  ألــف   )136( نحــو 
مــع  ألــف   )210( إىل  الرقــم  ويرتفــع  عملهــم، 
إضافــة املوظفن )املتقاعــدون، واملخصصات 
االجتامعيــة، ومخصصــات األرسى واملحرريــن، 

الشــهرية  الفاتــورة  وتبلــغ  الشــهداء(.  وذوو 
 )550( العموميــن حــوايل  لرواتــب املوظفــن 

مليون شيقل.
د.أســامة  االقتصــادي  االختصــايص  وأوضــح 
نوفــل أن )6800( موظــف الذيــن أعلنــت وزارة 
املاليــة إعــادة احتســاب ورصف رواتبهــم هم من 
الذيــن  والصحــة  التعليــم  العاملــن يف قطاعــي 
مــايل  تقاعــد  مشــكلة   2017 عــام  منــذ  عانــوا 
شــك  بــال  "اآلن  بالقــول:  إداري، مضيفــا  وليــس 
ستتحسن رواتبهم ألنها انتقلت من نسبة رصف 
75 % إىل %100، كــام أن التحســن يف رصف 

الراتــب ســيطال )24( ألــف موظــف مل يشــملهم 
التقاعد املايل واإلداري الصادر عن السلطة".

"فلســطن"  لصحيفــة  نوفــل يف حديثــه  ولفــت 
بغــزة  الســلطة  موظفــي  عــدد  إجــاميل  أن  إىل 
ألــف موظــف،  قبــل فــرض العقوبــات كان )62( 
يف حــن أن أعــداد املوظفــن الذيــن يشــملهم 
عــدد  مــن  أقــل  الرواتــب  رصف  يف  التحســن 
الســلطة  أن  يعنــي  مــا  األساســين،  املوظفــن 
تكون قد اعتمدت التقاعد اإلجباري لنحو )31( 

ألف موظف، وهو رقم كبر.
وعــد أن فــرض التقاعــد اإلجبــاري ليــس منصفــًا 
القــرار  وقــَف  الســلطة  يناشــد  كان  الجميــع  ألن 
الصــادر بحــق التقاعــد املــايل واإلداري، كــام أن 
التقاعــد اإلجبــاري يقلــل حجم الفاتورة املوجهة 

لقطاع غزة.  
وبــن نوفــل أن قــرار وزارة املالية بشــأن الرواتب، 
مل يتطرق للعالوات اإلرشافية واملواصالت، إذا 
مــا تــم خصمهــا أو بقيــت للموظفن ألنه روج يف 

السابق إىل عزم السلطة خصمها.
أيضًا مل يتطرق قرار وزارة املالية حســب نوفل، 

ســيتم  إذا  ومــا   ،2005 تفريغــات  ملــف  إىل 
التعامــل مــع املوظفــن كعســكرين أم ســيبقون 

عىل بند الراتب القديم.
الســلطة  عــودة  تدخــل  هــل  ســؤال:  عــىل  وردًا 
الستئناف رصف الراتب كاملة يف إطار الدعاية 
االنتخابيــة لتعزيــز مكانــة حركــة فتح يف املجتمع 
نوفــل:  قــال  لهــا؟  تتعــرض  خارجيــة  لضغــوط  أو 
"االثنــان معــًا، لكــن ينبغــي أن تــدرك الســلطة أن 
مرتاكمــة  ماليــة  مســتحقات  املوظفــن  لهــؤالء 
منــذ أن بــدأت الســلطة باســتقطاع الرواتــب التي 
تقــدر بـــ 1.6 مليــار دوالر وهــي حقــوق ال تســقط 

بالتقادم".
وحث نوفل السلطة عىل أن ترفع كل العقوبات 
البنيــة  عــىل   اإلنفــاق  تســتأنف  وأن  غــزة،  عــن 
وغــر  والتوظيــف  والصحــة  والتعليــم  التحتيــة، 

ذلك من الحقول الرورية.
مــن جهتــه أكــد االختصــايص االقتصــادي د. نــور 
أبــو الــرب أن قــرار رصف الرواتــب كاملــة  صائــب 
وإن جاء متأخرًا، ألنه سيؤدي إىل تحسن وضع 
بالفائــدة االقتصاديــة  املوظــف وأرستــه، ويعــود 
عــىل قطــاع غــزة الــذي يواجــه انحــدارًا اقتصاديــًا 

كبرًا.
وبــن أبــو الــرب لصحيفة "فلســطن" أنه يف حال 
التزمــت الســلطة يف رصف الرواتــب كاملــة فــإن 
األشــهر  قــادم  مــع  بالتحســن  سيشــعر  املوظــف 

وهذا سيعود بالنفع عىل عجلة االقتصاد.
وبــن أن توقيــت رصف رواتــب موظفي الســلطة 
بغزة يتزامن مع رصف املنحة القطرية للعائالت 
املتعففــة، وهــو أمــر بــال شــك ســيزيد مــن ضــخ 
الســيولة النقدية يف األســواق املحلية، ال ســيام 

أن املجتمع مقبل عىل شهر رمضان.

"المواصالت" ترشف 
عىل االختبار العميل 

لوظيفة فاحص سائقني
غزة/ فلسطن:

أرشفــت وزارة النقــل واملواصــالت بالتعــاون مــع ديــوان املوظفــن العــام 
عىل االختبار العمي لوظيفة فاحص سائقن، أول من أمس، وذلك يف 

مقر ترخيص غزة.
وتكونت لجنة اإلرشاف من جواد كحيل ومحمد حمو ممثَي وزارة النقل 

واملواصالت، ومازن أبو شعر ممثل ديوان املوظفن.
وأن  العمــي،  االمتحــان  املتقدمــن يف  بــن  الشــفافية  اللجنــة  وأكــدت 
التقييم سيكون بناًء عىل منوذج معد من ديوان املوظفن مبهنية بحتة.

وأعلنــت أنهــا تســلمت األوراق املطلوبــة مــن املتقدمــن والتحقــق مــن 
صحتهــا حســب اإلعــالن املطــروح مــن ديــوان املوظفــن العــام واســتيفاء 

الروط.
وأكــد رئيــس قطــاع الشــؤون اإلداريــة واملاليــة بـ"النقــل واملواصــالت"، م. 
حســن عكاشــة، أن الهــدف مــن هــذا التوظيــف ســد العجــز املوجــود يف 
وظيفة فاحص سائقن داخل الوزارة، ما يؤثر بالسلب عىل عمل اإلدارة 
وتخــدم  الــوزارة  أركان  أهــم  مــن  تعــد  التــي  واملعاهــد  للمــدارس  العامــة 

رشيحة كبرة من املواطنن وأصحاب مدارس تعليم القيادة.
وضمــن  والنزاهــة  بالشــفافية  تتصــف  االختبــارات  "إن  عكاشــة:  وأضــاف 
املعاير املعمول بها داخل دولة فلسطن وقانون العمل الفلسطيني".

وأشار عكاشة إىل أن اختبار وظيفة فاحص سائقن ينقسم إىل قسمن: 
عمي عىل شاحنة، ومقابالت شفوية مع اللجنة املكلفة.

قادمة من الترسب النفطي قبالة ساحل البحر المتوسط

سلطة المياه: العثور عىل مواد برتولية بسيطة عىل شاطئ بحر غزة

جانب من المؤتمر الصحفي بمدينة غزة أمس    )تصوير/ رمضان األغا(

غزة/ فلسطن:
عقــدت رشكــة "Ooredoo فلســطن" 
أمــس، اجتــامع هيئتهــا العامــة العــادي 

العارش يف رام الله وغزة .
إدارة  مجلــس  رئيــس  االجتــامع  وتــرأس 
بحضــور  رمضــان،  أبــو  محمــد  الركــة 
رضغــام  للركــة  التنفيــذي  الرئيــس 
مرعــي، واملمثــل عــن مراقــب الــركات 
بــالل كتانــة، وممثلــن عــن هيئــة ســوق 
ووزارة  فلســطن  وبورصــة  املــال  رأس 
املعلومــات،  وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
الخارجــي  الركــة  حســابات  ومدقــق 
كوبــرز  هــاوس  وتــر  برايــس  رشكــة 
اإلدارة.  مجلــس  وأعضــاء  فلســطن، 
بــدأت  قــد  االجتــامع  أعــامل  وكانــت 
بإعــالن ممثــل مراقب الــركات قانونية 
الجلســة بحضــور ممثلــن عــن ما نســبته 

92 % من املساهمن.

وتحــدث أبــو رمضــان عــن أهــم املراحــل 
التــي خاضتهــا الركــة يف عــام 2020 
والتحديــات التــي تغلبــت عليهــا، مبينــًا 
تطلعــات  إىل  للوصــول  الركــة  ســعي 
املســتثمرين بتحقيــق النتائــج اإليجابية 
عــام  كان  "لقــد  قائــاًل:  املســتدامة، 
االقتصــاد  عــىل  صعًبــا  عاًمــا   2020

الفلســطيني بســبب األزمــة االقتصاديــة 
وتداعيــات جائحــة كورونــا إال أننــا متكنــا 
مــن تحقيــق نتائــج ماليــة وتجارية ممتازة 

وهي األفضل منذ تأسيس الركة".
رصح  االجتــامع  عــىل  تعقيبــه  ويف 
بالســعي  نســتمر  "ســوف  رمضــان:  أبــو 
تلبــي  التــي  النتائــج  أفضــل  لتحقيــق 
متكنــا  فقــد  مســتثمرينا،  تطلعــات 
تحقيــق  مــن  الصعــب  العــام  هــذا  يف 
ماليــن   7.5 بقيمــة  صافيــة  أربــاح 
دوالر، مــا يشــكل منــًوا واضًحــا يســتحق 
الســنوات  ليتنامــى ويتطــور يف  الدعــم 
املقبلة".من جانبه أوضح مرعي: "لقد 
منــًوا  فلســطن   Ooredoo حققــت 
2 % لتصــل إىل  يف اإليــرادات بنســبة 
مقابــل  أمــريك،  مليــون دوالر   101.6

99.4 مليــون دوالر يف العــام املايض، 

اقتطــاع  قبــل  الركــة  أربــاح  وارتفعــت 
واالســتهالكات  والرائــب  الفوائــد 
بنســبة   )EBITDA( واإلطفــاءات 
مليــون   34.3 إىل  ووصلــت   ،14%

تحســن  عــىل  يــدل  مــا  أمــريك،  دوالر 
عليــه  كان  عــام  التشــغيي  األداء  يف 
يف عــام 2019، يف حــن ارتفــع صايف 
7.5 ماليــن  أربــاح الركــة ليصــل إىل 

دوالر أمــريك مقارنــًة مــع صــايف أربــاح 
بلغ 1.1 مليون دوالر أمريك يف نهاية 

عام 2019".
الركــة  حققتــه  "مــا  مرعــي:  وأضــاف  
والتجــاري  املــايل  األداء  يف  منــو  مــن 
تطويريــة  عمليــات  سلســلة  عــن  ناتــج 
إن  حيــث  كافــة،  التنفيذيــة  لألعــامل 
مضينــا  الــذي  اإلســرتاتيجي  التحــول 
املاضيــة  الســنوات  طيلــة  بتطبيقــه 
بجوانبه املختلفة الداخلية والخارجية، 
أمثــر  قــد  والتقنيــة  والتجاريــة  واملاليــة 
النتائــج  أفضــل  بتحقيقنــا  العــام  هــذا 
Ooredoo خدماتهــا يف  إطــالق  منــذ 

فلسطن".
بلديــة  رئيــس  بحــث  آخــر  ســياق  ويف 
غــزة يحيــى الــرساج مــع وفــد مــن رشكــة 
الرئيــس  برئاســة  فلســطن"  "أوريــدو 
أبــو  هيثــم  للركــة  التنفيــذي  التجــاري 
شــعبان ســبل تعزيــز التعــاون املشــرتك 
تخــدم  تطويريــة  مشــاريع  وتنفيــذ 

املواطنن يف املدينة.
مقــر  يف  عقــد  لقــاء  خــالل  ذلــك  جــاء 
البلدية مبيدان فلسطن، ناقش خالله 
وســبل  املشــرتكة  العالقــات  الطرفــان 
تطويرهــا، والجهود التي تبذلها البلدية 
لتعزيــز الراكــة مــع القطــاع الخاص يف 

تنفيذ املشاريع التي تخدم املدينة.
عــىل  الوفــَد  البلديــة  رئيــُس  وأطلــع 

لتقديــم  البلديــة  تبذلهــا  التــي  الجهــود 
يف  للمواطنــن  األساســية  الخدمــات 
تنفذهــا  التــي  واملشــاريع  املدينــة، 
يف مجــاالت مختلفــة، وأوضــاع البلديــة 
والجهــود التي تبذلها لتطوير الخدمات 

اإللكرتونية.
مــع  للتعــاون  غــزة  بلديــة  انفتــاح  وأكــد 
املدينــة  يف  االقتصاديــة  الفعاليــات 
والنهــوض  للمواطــن  املنفعــة  لتحقيــق 
يف  البلديــة  رؤيــة  وتحقيــق  باملدينــة، 
املختلفــة،  الخدمــات  واقــع  تحســن 
ومؤسســاتها  باملدينــة  واالرتقــاء 
املختلفة.بدوره أطلع أبو شعبان رئيَس 
"أوريــدو  رشكــة  أوضــاع  عــىل  البلديــة 
تبذلهــا  التــي  والجهــود  فلســطن" 
املشــرتكن،  لخدمــة  العمــل  لتطويــر 
ورؤيتهــا لتعزيــز التعــاون مــع بلديــة غــزة 
واملؤسســات املختلفــة لتوفــر خدمــة 

أفضل للمواطن.
وناقــش الطرفان ســبل تطويــر الخدمات 
مشــاريع  وتنفيــذ  للبلديــة،  اإللكرتونيــة 
بــن  التعــاون  وتعزيــز  املدينــة،  تخــدم 
ذات  املجــاالت  مختلــف  يف  البلديــة 

العالقة.
التواصــل  تعزيــز  عــىل  الطرفــان  واتفــق 
مبــا  املقبلــة  املرحلــة  يف  والتنســيق 
الجانبــن  بــن  أفضــل  تعاونــا  يحقــق 

ويعود بالنفع عىل املواطن.

1.6 مليار دوالر مستحقات الموظفني منذ أبريل 2017

لمــاذا رصفــت السلطـــة رواتــــب 
كاملــــة لنصــــف موظفيهــــا بغــــزة؟

بحثت مع بلدية غزة مشاريع خدماتية

"Ooredoo فلسطني" تعقد اجتماع 
هيئتها العامة العادي العارش
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دولة فلسطني
بلدية غزة

إعالن للعموم
 صادر عن بلدية غزة

تعلــن بلديــة غــزة للعمــوم بــأن املواطــن/ وليــد خالــد صالــح القــدوة- مــن غــزة 
الرمــال ويحمــل هويــة رقــم )926867037( قــد تقــدم بطلــب املوافقة عىل 
منحــة تطبيــق نظــام لــأرض الواقعــة يف القســيمة رقــم )177( مــن القطعــة 
)610( باملبنــى رقــم )29( شــارع رقــم )1965( وذلــك ملــا مســاحته )50م2( 
واململوكة لورثة/ صالح محمد عرفات القدوة وبسبب عدم وجود تسلسل 
رقــم  بجلســتها  غــزة  لبلديــة  املحليــة  التنظيــم  لجنــة  قــررت  فقــد  امللكيــة 

)2021/6( املنعقدة بتاريخ 2021/2/9 نرش هذا االعالن.
لذلــك عــىل ذوي الحقــوق وكل مــن لــه مصلحــة أو صفــة او حــق االعــراض أو 
املشــمولني يف ملكيــة هــذه االرض التقــدم باعراضــه مصطحبــا معــه جميــع 
التــي تثبــت ملكيتــه وحقــه يف تقديــم االعــراض وفــق  االوراق والســندات 
القانون اىل دائرة التنظيم ببلدية غزة خالل مدة أقصاها 30 – ثالثون يومًا 
مــن تاريــخ نــرش هــذا االعــالن واثناء الدوام الرســمي هذا ولــن يلتفت اىل أي 

اعراض يرد لبلدية غزة بعد انتهاء املدة املحددة بهذا االعالن.
بلدية غزة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة للمساحة 
 دائرة التسوية 

إعالن لتسجيل أراضي »مال غير منقول«
تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية

بشأن معاملة التسجيل املجدد
يعلن للعموم أن السيد/ عبد الكريم خالد سالمة الشامي قد تقدم لتسجيل 
ادنــاه  بالجــدول  ومســاحته  وحــدوده  اوصافــه  املبينــة  املنقــول  غــر  املــال 
تسجيال مجددا وعىل كل من يدعي بحق الترصف او املنفعة او امللكية او 
التعــدي عــىل حقوقــه ان يتقــدم باعراضه الخطي اىل دائرة التســوية بســلطة 

االرايض خالل مدة خمسة عرش يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.
1.اسم وعنوان طالب التسجيل: عبد الكريم خالد سالمة الشامي – القرارة 

2. اسم املدينة أو القرية: القرارة 
3. اسم موقع األرض: سمري السبع القرارة 

4. رقم القسيمة: 81«مالية« )حسب ادعاء املواطن( 
رقم القطعة: 2«مالية » )حسب ادعاء املواطن(

نوع األرض: مري املساحة: 3008م2  الحصة: كامال  
5. الحدود مبوجب املخطط

الرشق: شارع ترايب ومن ثم خالد احمد نافع أبو عابد 
الغرب: شارع هيكيل بعرض 18مرا 

الشاميل: عبد الجواد محمد احمد هجرس + جامل حسني سامل الشامي 
الجنويب: احمد محمد احمد هجرس 

6. كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل: والتــي آلــت إليــه عــن طريــق الرشاء من 
كــامل حســني ســامل الشــامي واملســجلة باســمه لــدى اإلدارة العامــة لرضيبــة 

األمالك بوزارة املالية.
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة للمساحة 
 دائرة التسوية 

إعالن لتسجيل أراضي » مال غير منقول«
تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية

بشأن معاملة التسجيل املجدد
يعلن للعموم ان السيدين/ أحمد وطارق ابني محمد أحمد هجرس قد تقدما 
لتسجيل املال غر املنقول املبينة أوصافه وحدوده ومساحته بالجدول أدناه 
تســجيال مجــددا وعــىل كل مــن يدعــي بحــق التــرصف أو املنفعــة أو امللكيــة أو 
التعــدي عــىل حقوقــه أن يتقــدم باعراضــه الخطــي إىل دائــرة التســوية بســلطة 

األرايض خالل مدة خمسة عرش يوًما من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
1. اسم وعنوان طالبي التسجيل: أحمد وطارق ابني محمد أحمد هجرس – القرارة 

2. اسم املدينة أو القرية: القرارة 
حــاووز  مــن  بالقــرب  الزنــه  القــرارة  الســبع  ســمري  األرض:  موقــع  اســم   .3

الجمعية اإلسالمية 
4. رقم القسيمة: 81«مالية« )حسب ادعاء املواطن(  

      رقم القطعة: 2«مالية » )حسب ادعاء املواطن(
املساحة: 1293م2  الحصة: كامال  نوع األرض: مري

5. الحدود مبوجب املخطط
الرشق: شارع ترايب بعرض 4مر ومن ثم خالد احمد نافع أبو عابد

الغرب: شارع هيكيل بعرض 18مر 
الشاميل: عبد الكريم خالد سالمة الشامي 

الجنويب: جميلة حسني سامل الشامي 
اإلدارة  لــدى  بأســامئهم  بالتســجيل  التســجيل:  لطالــب  األيلولــة  كيفيــة   6-

العامة لرضيبة األمالك بوزارة املالية.
دائرة التسوية  
اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة للمساحة 
 دائرة التسوية 

إعالن لتسجيل أراضي » مال غير منقول«
تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية

بشأن معاملة التسجيل املجدد
يعلــن للعمــوم أن الســيد/ أحمــد محمــد أحمــد هجــرس قــد تقــدم لتســجيل 
أدنــاه  بالجــدول  ومســاحته  وحــدوده  أوصافــه  املبينــة  املنقــول  غــر  املــال 
تسجيال مجددا وعىل كل من يدعي بحق الترصف أو املنفعة أو امللكية أو 
التعدي عىل حقوقه أن يتقدم باعراضه الخطي إىل دائرة التســوية بســلطة 

األرايض خالل مدة خمسة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
1. اسم وعنوان طالب التسجيل: أحمد محمد أحمد هجرس – القرارة 

2. اسم املدينة أو القرية: القرارة 
حــاووز  مــن  بالقــرب  الزنــه  القــرارة  الســبع  ســمري  األرض:  موقــع  اســم   .3

الجمعية اإلسالمية 
4.  رقم القسيمة: 81«مالية« )حسب ادعاء املواطن( 

      رقم القطعة: 2«مالية » )حسب ادعاء املواطن(
نوع األرض: مري املساحة: 764م2  الحصة: كامال  

5. الحدود مبوجب املخطط
الرشق: جامل حسني سامل الشامي 
الغرب: شارع هيكيل بعرض 18مر 
الشاميل: سامل سليم سامل الشامي 

الجنويب: عبد الجواد محمد أحمد هجرس 
6. كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل: واملســجلة باســمه لــدى اإلدارة العامــة 

لرضيبة األمالك بوزارة املالية.
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

القاهرة/ وكاالت:
قرر وزراء الخارجية العرب، أمس، التجديد لأمني العام الحايل لجامعة 
الــدول العربيــة أحمــد أبــو الغيــط لواليــة مدتهــا خمس ســنوات، حســب ما 

قال مسؤول دبلومايس.
وقــال املســؤول لوكالــة "فرانــس بــرس" إن "وزراء الخارجيــة العــرب قــرروا 
لجامعــة  العــام  لأمــني  بالتجديــد  مــرص  عــىل طلــب  املوافقــة  باإلجــامع 
الــدول العربيــة أحمــد أبــو الغيــط لفرة جديدة مدتها خمس ســنوات تبدأ 

من األول من متوز/يوليو املقبل".
االجتــامع  "خــالل  متــت  الــوزراء  موافقــة  أن  نفســه  املســؤول  وأوضــح 
التشــاوري الــذي يســبق جلســة الــدورة العاديــة الـــ155 ملجلــس الجامعــة 
عىل املستوى الوزاري" التي ستعقد حضورا مبقر الجامعة يف القاهرة.

وانتخــب أبــو الغيــط الــذي شــغل منصــب وزيــر الخارجيــة يف مــرص، أمينــا 
للدبلومــايس  2016 خلفــا  آذار/مــارس  مــن  الثالــث  للجامعــة يف  عامــا 
للجامعــة  العــام  لأمــني  األوىل  الواليــة  وتنتهــي  العــريب.  نبيــل  املــرصي 

العربية يف 30 حزيران/يونيو املقبل.
العــام  األمــني  واليــات  لعــدد  ســقفا  العربيــة  الجامعــة  ميثــاق  يحــدد  ومل 

للجامعة العربية.

9 قتىل يف احتجاجات رافضة 
لالنقالب العسكري يف ميانمار

نايبيداو/ األناضول:
قتــل 9 أشــخاص وأصيــب 11 آخــرون، أمــس، مــن جــراء اســتخدام رشطــة 
ميامنــار العنــف والرصــاص الحي لفض تظاهرات املحتجني عىل االنقالب 

العسكري، يف عدد من املدن.
وأفــاد موقــع "ميامنــار نــاو" املحــيل، مبقتــل رجــل )37 عامــا( وشــابة )19 
االنقــالب  ضــد  مظاهــرات  يف  مشــاركتهام  أثنــاء  الحــي  بالرصــاص  عامــا( 

العسكري يف مدينة ماندالي )شامل(.
ونقــل املوقــع عــن عاملــني يف قطــاع الطــوارئ الطبيــة، وأفــراد مــن عائلتــي 
الضحيتني، قولهم إن الرصاص "أصاب صدر الضحية األوىل، فيام استقر 

يف رأس الضحية الثانية".
كــام أشــار املوقــع إىل إصابــة 11 شــخصا برصــاص الرشطــة يف احتجاجات 

ماندالي، وتعرض بعضهم إلصابات يف الرأس والظهر.
ويف الســياق، نقلــت وســائل إعــالم عــن مصــادر طبيــة، مل تســمها، مقتل 7 
أشــخاص خــالل احتجاجــات اليــوم يف مــدن أخرى، عىل خلفية مامرســات 
الرشطة ذاتها. وكشف موقع "فرونتيه ميامنار" املحيل عن مقتل سيدتني 

ورجلني إثر إصابتهم بالرصاص الحي، يف مدينة مونوا، وسط البالد.
وعــىل خلفيــة االحتجاجــات، اعتقلــت الرشطــة نحــو 346 متظاهــرا، بينهــم 
300 يف بلــدة تامــوي مبدينــة يانغــون، أكــر مدن ميامنار، و46 آخرين يف 

ميتكيينا، عاصمة والية كاشني، حسب املصدر ذاته.
واندلعــت، أمــس، تظاهــرات حاشــدة ضــد االنقــالب العســكري يف خضــم 
محاوالت من وزراء خارجية رابطة دول جنوب رشق آسيا "آسيان"، إليجاد 

مخرج لأزمة السياسية يف ميامنار.
وشــارك يف املظاهــرات مئــات املعلمــني وأعضــاء االتحــادات الطالبيــة، 

وهي واحدة من سلسلة احتجاجات مستمرة منذ نحو شهر.
واإلثنــني، أعلنــت األمــم املتحــدة مقتــل 18 متظاهــرا خــالل االحتجاجــات 

التي شهدتها ميامنار األحد املايض وحده.
ومطلــع فرايــر/ شــباط املــايض، نفــذ قــادة بالجيــش انقالبــا عســكريا تــاله 
اعتقــال قــادة كبــار يف الدولــة، بينهــم الرئيــس ويــن مينــت، واملستشــارة 
أونغ ســان ســو تيش. وإثر االنقالب، خرجت مظاهرات شــعبية رافضة يف 
عموم البالد، لتعلن اإلدارة العســكرية فرض األحكام العرفية يف 7 مناطق 

مبدينتي يانغون وماندالي. 

من جديد.. أبو الغيط أميًنا 
ا للجامعة العربية  عامًّ

أحمد أبو الغيط

باريس/ وكاالت:
بــأّن  ماكــرون،  إميانويــل  الفرنــي  الرئيــس  اعــرف 
املحامــي والزعيــم الوطنــي الجزائــري عــيل بومنجــل 
الجيــش  أيــدي  عــىل  والقتــل"  للتعذيــب  "تعــرّض 
يف   ،1957 يف  الجزائريــة  الحــرب  يف  الفرنــي 
بنجامــان  املــؤرخ  تقريــر  بهــا  أوىص  تهدئــة  بــادرة 

ستورا بشأن مصالحة الذاكرة بني البلدين.
واعــرف ماركــون، وهــو أول رئيــس فرنــي ولــد بعــد 
حــرب الجزائــر )1962-1954(، "باســم فرنســا" بــأن 
بومنجل تعرض "للتعذيب والقتل" ومل ينتحر كام 

حاولت باريس التغطية عىل الجرمية يف حينه.
قــرص  أصــدره  بيــان  يف  الفرنــي  الرئيــس  وشــّدد 
اإلليزيه، أول أمس، عىل أّن هذه املبادرة "ليســت 
أو  التســامح  ميكــن  "ال  أّنــه  مؤّكــدًا  منعــزاًل"،  عمــاًل 
التغطيــة عــىل أّي جرميــة أو فظاعــة ارتكبهــا أّي كان 

خالل الحرب الجزائرية".
محاولــة  يف  رمزيــة"  "بأعــامل  بالقيــام  وتعهــد 
للمصالحــة بــني البلديــن لكنــه اســتبعد تقديــم "أي 

اعتذارات او توبة".
شــخصيا  االعــراف  بهــذا  الفرنــي  الرئيــس  وأدىل 
أمام أحفاد عيل بومنجل اثناء استقبالهم الثالثاء.

وأضاف بيان الرئاســة الفرنســية أّن بومنجل "اعتقله 
الجيــش الفرنــي يف خضــّم معركــة الجزائــر وُوضــع 

يف الحبــس االنفــرادي وتعــرّض للتعذيــب ثــم ُقتــل 
يف 23 آذار/مارس 1957".

وتابع اإلليزيه يف بيانه أّنه يف العام 2000 "اعرف 
لالســتخبارات  الســابق  )الرئيــس  أوســاريس  بــول 
الفرنسية يف الجزائر العاصمة( بنفسه بأنه أمر أحد 
مرؤوسيه بقتله وإخفاء الجرمية عىل أّنها انتحار".

اســتقبل  الجمهوريــة  "رئيــس  فــإن  للبيــان  ووفقــًا 
)الثالثــاء( يف قــرص اإلليزيــه أربعــة مــن أحفــاد عــيل 
بومنجــل ليخرهــم، باســم فرنســا، مبــا كانــت )أرملــة 
عــيل  تســمعه:  أن  تــوّد  بومنجــل  مليكــة  الراحــل( 
بومنجل مل ينتحر، لقد تعرّض للتعذيب ثم ُقتل".

أيضــًا  "أبلغهــم  ماكــرون  أّن  إىل  البيــان  ولفــت 
باســتعداده ملواصلة العمل الذي بدأ منذ ســنوات 
عديدة لجمع الشــهادات وتشــجيع عمل املؤّرخني 
مــن خــالل فتــح األرشــيف، مــن أجــل إعطــاء عائــالت 
األبيــض  البحــر  ضّفتــي  عــىل  املفقوديــن  جميــع 

املتوّسط الوسائل ملعرفة الحقيقة".
ووعد ماكرون يف البيان بأّن "هذا العمل سيتوّسع 
ويتعّمــق خــالل األشــهر املقبلــة، حّتــى نتمّكــن مــن 
املــيّ قدمــًا نحــو التهدئة واملصالحة"، داعيًا إىل 
"النظــر إىل التاريــخ يف وجهــه، واالعــراف بحقيقــة 

الوقائع" من أجل "مصالحة الذاكرة".
الطــب  أســتاذة  بومنجــل،  عــيل  أخ  ابنــة  وكانــت 

اتفاقــات ايفيــان ووقــف اطــالق النــار يف 19 آذار/
مارس 1962".

وطالبــت الحكومــة الجزائريــة عــدة مــرات باعــراف 
فرنسا "بجرائم االستعامر".

تبــون مســاء  الجزائــري عبــد املجيــد  الرئيــس  وقــال 
االثنني إن مواطنيه "لن يتخّلوا أبدًا عن ذاكرتهم".

وأضاف تبون "لن تكون هناك عالقات حسنة عىل 
حساب التاريخ أو عىل حساب الذاكرة، لكّن األمور 
بــذكاء وهــدوء وليــس بالشــعارات". وأضــاف  ُتحــل 
"لــن نتخــىّل أبــدًا عــن ذاكرتنــا ولكــن لــن نســتخدمها 

يف املتاجرة )السياسية(".
مشــهورًا  ومحاميــًا  سياســيًا  ناشــطًا  بومنجــل  وكان 
للبيــان  الدميقراطــي  االتحــاد  حــزب  يف  عضــوًا 
فرحــات   1946 يف  أّسســه  الــذي  الجزائــري 
للجمهوريــة  املوقتــة  للحكومــة  رئيــس  )أول  عبــاس 
املناضلــني  عــن  مدافعــًا  وأصبــح  الجزائريــة(، 
الجزائريــني مّتبعــًا خطــى شــقيقه األكر أحمد، وهو 

أيضا محام.
واعتقــل بومنجــل خــالل "معركــة الجزائــر" العاصمــة 
األول/أكتوبــر  وترشيــن  الثاين/ينايــر  كانــون  بــني 
للجيــش  الخاصــة  القــوات  تدّخــل  بعــد   1957
التحريــر  جبهــة  هجــامت  لوقــف  االســتعامري 

الوطني.

فضيلــة  اإلنســان  حقــوق  مجــال  يف  والناشــطة 
بومنجــل شــيتور، نــّددت الشــهر املــايض مبحاولــة 
باريــس التغطيــة عــىل جرمية قتــل عّمها، واصفة ما 

جرى بـ"كذب الدولة )الفرنسية( الهّدام".
"ال إنكار"

إطــار  يف  الجرميــة  بهــذه  فرنســا  اعــراف  جــاء 
يف  ســتورا  بنجامــان  املــؤّرخ  بهــا  أوىص  مبــادرات 
تقريــره حــول ذاكــرة االســتعامر وحــرب الجزائــر التــي 
وضعــت أوزارهــا يف 1962 ومــا زالت حلقة مؤملة 
الفرنســيني  مــن  للغايــة يف ذاكــرة عائــالت ماليــني 

والجزائريني.
وهــذه الوثيقــة التــي ســلمها يف 20 كانــون الثــاين/

ينايــر أثــارت انتقــادات واســعة يف فرنســا كــام يف 
بــان تقــدم  الجزائــر ال ســيام أنهــا مل تصــدر توصيــة 

باريس "اعتذارات" عن حقبة االستعامر.
قدامــى  للمجاهديــن،  الوطنيــة  املنظمــة  واتهمــت 
املحاربــني يف حــرب االســتقالل )1954-1962(، 
االســتعامر"  جرائــم  "أغفــل  بانــه  ســتورا  بنجامــان 

الفرني يف الجزائر.
للحركيــني،  الوطنيــة  اللجنــة  نــددت  جهتهــا  مــن 
قدامى املحاربني التابعني للجيش الفرني خالل 
الحــرب، بتقريــر جــاء "بالحــد األدىن" وطالبــت بــان 
تعرف فرنسا "بالتخيل عن الحركيني وقتلهم، بعد 

به وقتله" الجيش الفرنيس ماكرون يعرتف: المناضل الجزائري عيل بومنجل "عذَّ

بغداد/ وكاالت:
األقــل  عــىل  صواريــخ  عــرشة  اســتهدفت 
تضــم  التــي  األســد  عــني  قاعــدة  األربعــاء 
قــوات أمريكيــة يف غــرب العــراق، عىل ما 

أفادت به مصادر أمنية عراقية وغربية.
وقــال املتحــدث باســم التحالــف الــدويل 
تغريــدة  يف  ماروتــو  وايــن  العــراق  يف 
قاعــدة  صواريــخ  عــرشة  "اســتهدفت 
عســكرية عراقيــة هــي قاعــدة عــني األســد 
 3 يف  التحالــف  مــن  قــوات  تضــم  التــي 
آذار/مــارس 2021 قرابــة الســاعة 7,20" 

صباحًا.
وأضــاف ماروتــو أن "قــوات األمن العراقية 
أن  علــاًم  الهجــوم،  يف  التحقيــق"  تقــود 
الهجــامت  تنســب  مــا  غالبــًا  واشــنطن 
املامثلة لفصائل مسلحة موالية إليران.

أن  العراقــي  األمنــي  املصــدر  وأكــد 
مــن  قريبــة  قريــة  مــن  أطلقــت  الصواريــخ 

عني األسد.
التابعــة  األمنــي  اإلعــالم  خليــة  وأفــادت 
لقيــادة القــوات األمنيــة العراقيــة بدورهــا 
عن "ســقوط عرشة صواريخ من نوع غراد 
خســائر  دون  األســد،  عــني  قاعــدة  عــىل 

تذكر".
صواريخ "آراش" 

غربيــة  أمنيــة  مصــادر  أكــدت  مــن جهتهــا 
التــي  الصواريــخ  أن  بــرس"،  لـ"فرانــس 
اســتهدفت القاعــدة هي مــن نوع "آرش" 
إيرانيــة الصنــع وهــي أكــر مــن الصواريــخ 
التــي عــادة ما تســتهدف مواقع غربية يف 

البالد.
ومل تعلــن أي جهــة حتــى اآلن مســؤوليتها 

عن الهجوم.
ومتلك كل من الواليات املتحدة وإيران 
تقــود  إذ  العــراق،  يف  عســكريًا  حضــورًا 
الواليات املتحدة التحالف الدويل الذي 
يســاعد العــراق يف محاربــة تنظيــم الدولة 
نحــو  وتنــرش   ،2014 منــذ  اإلســالمية 

يف  صعوبــة  يواجــه  لكنــه  الصاروخيــة 
يثــر  مــا  املســؤولة،  الفصائــل  محاســبة 

استياء الواليات املتحدة.
هــددت  األول/أكتوبــر،  ترشيــن  يف 
ســفارتها يف  بإغــالق  املتحــدة  الواليــات 
بغــداد إذا مل تتوقــف الهجــامت فوافقــت 
الجامعــات املتشــددة عــىل هدنــة ألجــل 

غر مسمى.

2500 عسكري يف البالد.
الحشــد  قــوات  إيــران  تدعــم  جهتهــا  مــن 
الدولــة  إطــار  يف  املنضويــة  الشــعبي 
العراقية، وهي عبارة عن تحالف لفصائل 
عســكرية يضــم العديــد مــن املجموعــات 

املوالية لطهران.
مصطفــى  العراقــي  الــوزراء  رئيــس  وكان 
الهجــامت  بوقــف  تعهــد  الكاظمــي 

نحــو  عــىل  انتهــاكات  عــدة  وقعــت  لكــن 
متقطع منذ ذلك الحني.

هجمات ورّد
األخــرة  اآلونــة  يف  الهجــامت  وتكثفــت 
أجنبيــة،  قــوات  تضــم  مواقــع  عــىل 
فاستهدف قبل أكرث من أسبوعني مجمع 
عســكري يف مطــار أربيــل بشــامل العــراق 

تتمركز فيه قوات أجنبية من التحالف.
وأدى ذلــك الهجــوم إىل ســقوط قتيلــني 
مــع  بينهــم متعاقــد مــدين أجنبــي يعمــل 

التحالف.
ســقطت  أيضــًا،  شــباط/فراير  ويف 
يف  األمركيــة  الســفارة  قــرب  صواريــخ 
العــراق، وأخــرى عــىل قاعــدة بلــد الجويــة 
شاماًل، يف هجوم أسفر عن جرح موظف 
عراقــي يعمــل يف رشكــة أمركيــة لصيانــة 

طائرات "أف 16-".
اســتهدف  شــباط/فراير،   26 ويف 
اللــه وهــو  أمــريك كتائــب حــزب  قصــف 
فصيــل عراقــي مــوال إليــران عــىل الحــدود 
أكــدت  حــني  ويف  العراقيــة.  الســورية 
الواليــات املتحــدة أن القصــف وقــع عــىل 
أن  إال  الحــدود،  مــن  الســوري  الجانــب 
الكتائــب قالــت إن أحــد مقاتليهــا قــى 

يف الجانب العراقي.
اســتهداف  عــىل  ردًا  الهجــوم  وجــاء 
الرئيــس  وقــال  العــراق.  يف  األمركيــني 
األمــريك جــو بايــدن حينهــا إن الرضبــات 
الجويــة األمركيــة يف رشق ســوريا يجــب 

أن تنظر إليها إيران عىل أنها تحذير.

10 صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية تضم أمريكيني يف غرب العراق

آثار االستهداف لقاعدة عين األسد في العراق
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العالج المبكر يعيد صوت الحياة لمسامع "مهند ومنة"

"فلسطين جنة".. رسالة "وسيم دواس" من تصوير الحياة البرية

غزة/ ريما عبد القادر:
كلمــا ســمعت رينــال الخطيــب )38 عامــا( كلمــات 
طفليها منة ومهند زاد قلبها فرًحا وتشجيًعا لهما 
خاصة أنها وجدت ثمرة الجهود بعد زراعة القوقعة 

في آذانهما ومتابعة جلسات العالج لهما؛ ما جعل 
منهمــا طفليــن ال يختلفان بشــيء عــن غيرهما، بل 
إنها تجدهما أكثر اجتهاًدا وتميًزا عن بعض أقرانهما.

كان لمتابعتهــا إياهمــا فــي األشــهر األولــى مــن 
والدتهما وإجراء فحص تخطيط السمع مبكرا، األثر 

الكبير في معرفة العالج المناسب.

طوباس-غزة/ هدى الدلو:
ا شــبيها بالطبيعة ويحمــل معداته ويخرج  يرتــدي ِزيًّ
مــن بيته من الخامســة صباًحا، ليذهــب إلى الموقع 
الــذي رســمه فــي مخيلتــه مســبًقا، ينصــب خيمتــه 
الصغيــرة منتظًرا اللقطة المخطط لها بعد دراســته 

طبيعــة الطائر أو الحيــوان البري الــذي ينوي رصده، 
ويبقــى حبيــس خيمتــه حتــى الثانيــة ظهــًرا، ولكــن 

الشعور باإلنجاز ينسيه تعبه عند مراجعته الصور.
المصــور وســيم دواس )34 عاًمــا(، مــن محافظــة 

طوبــاس، يقول لدى تعريفه بنفســه في حديث مع 
صحيفــة »فلســطين«: »عــادة ال أحــب أن أتكلم عن 
نفســي بوصفي مصوًرا، إذ أطمح أن تتحدث صوري 

عني وليس العكس«.

الفرحــة ارتســمت عــى مالمــح رينــال، كلــا نظــرت لطفليها 
وهــا يشــاركان الحديــث، إذ تقــول لصحيفــة "فلســطني": 
مــن  غريهــا  مثــل  ومنــة  مهنــد  تعــاىل  اللــه  مــن  "بفضــل 
األطفــال، حيــث كان اكتشــاف الحاجــة إىل العــالج مبكــرا، 
ذلــك يف مواكبــة كل املســتجدات يف حياتهــا  وســاعد 

والنمو الطبيعي لها".
عــن تجربتهــا يف معالجــة مشــكلة الســمع لطفليهــا، تتابــع: 
أنــه ال  "حينــا كان مهنــد يبلــغ خمســة أشــهر، كنــت أجــد 
الــذي  بــه للطبيــب  يتفاعــل معــي؛ مــا دفعنــي إىل التوجــه 
أخــرين أنــه ال توجــد مشــكلة، لكنه طلــب أن أُجري تخطيًطا 

لعصب السمع، وتبني أن طفيل ال يسمع".
وتوضــح أنهــا عملــت مبــارشة عــى معرفــة خطــوات عالجــه 
يعيــد  إلكــروين  )جهــاز  قوقعــة  زراعــة  إىل  يحتــاج  فــكان 
املقــدرة عــى الســمع(، وُزرعــت مــن خــالل الوفــد الطبــي 
الهاجــري  مــازن  الروفيســور  لــه  أجــرى  حيــث  القطــري، 

العملية وتكللت بالنجاح.
حتــى  عامــا(   11( مهنــد  طفلهــا  عــى  نــادت  أن  ومبجــرد 
جــاء ليشــاركنا الحديــث عــن عمــره، ومدرســته وغريهــا مــن 
الكلــات التــي أكــدت أنــه ال يختلــف عــن أقرانــه بــيء، بــل 

كان متميزا بجال ابتسامته.
وتذكــر أن طفلتهــا منــة )ســبعة أعــوام( حــدث معهــا الــيء 
نفسه بعد والدتها، وبذلك عملت مبارشة عى معالجتها، 
لطفلتهــا  واضحــا  تحســنا  ووجــدت  لهــا،  القوقعــة  وزراعــة 

وقدرتها عى السمع والتكلم.
ومــا إن ســمعت منــة اســمها حتــى تفاعلــت مــع الحديــث 

وأخذت تعد األرقام من واحد حتى 20.
نجاح العلمية بالتأهيل

إذ  واضًحــا،  كان  طفليهــا  بحالــة  واهتامهــا  رينــال  متابعــة 
تؤكــد أن نجــاح عمليــة زراعــة القوقعة يعتمد عى التأهيل؛ 

وتحسني رعايته. 
اإلعاقة السمعية

"إن  لبــد:  رأفــت  الطبيــب  املستشــفى  مديــر  ويقــول 
اإلعاقــة الســمعية أكــر إعاقــة تعمــل عــى عــزل اإلنســان عن 
املجتمــع، حيــث ُتدخــل املريــض يف حالــة اكتئــاب إن مل 

ُتعالج، خاصة أنها تتعلق بحاسة النطق".
ويف حديــث مــع صحيفــة "فلســطني" يضيــف: "هــذا األمــر 
جلــب انتبــاه دولــة قطــر الشــقيقة التــي عملــت عــى إنشــاء 
حيــث  مــن  الوحيــد  املــكان  تعــد  التــي  املستشــفى  هــذه 
والتأهيــل  القوقعــة  وزراعــة  املبكــر  الكشــف  حالــة  تقديــم 
مــا بعــد الزراعــة، أي إنهــا تقــدم الخدمــة العالجيــة تقدمًيــا 
متكامــاًل، ومبســتوى عــاٍل مــن الجــودة ليــس يف فلســطني 

فحسب، بل أيًضا عى مستوى الدول املجاورة".
ويبــني د. لبــد أن الكشــف املبكــر يــؤدي إىل العــالج املبكــر 
وهــو األفضــل للطفــل، الفتــا إىل إدراج وزارة الصحــة فحــص 
الســمع للطفــل خــالل أول أســبوع مــن والدتــه، ملعرفــة مدى 
وجود استجابة من الدماغ لإلشارات السمعية، وتحديد إن 

كانت هنالك مشكلة يف السمع للطفل أو ال.
ويشــري إىل أن عمليــة زراعــة القوقعــة حساســة جــًدا، وهــي 

مــا يدفعهــا إىل أن تتابــع الجلســات يف مستشــفى الشــيخ 
مــن  واملمــول  بغــزة  الصناعيــة  واألطــراف  للتأهيــل  حمــد 
صنــدوق قطــر للتنميــة، وهــذا ســاعدها يف تعلــم املهــارات 

الالزمة يف تنمية قدرات طفليها يف السمع والتكلم.
ويف نصيحــة حملــت تجربتهــا الناجحــة وجهتهــا لــكل أم، أن 
تتابع حالة طفلها بعد الوالدة، ومعرفة أي متغريات أو عدم 
يعطــي  املبكــر  االكتشــاف  ألن  للصــوت،  الطفــل  اســتجابة 
نتائــج متقدمــة يف االســتجابة للعــالج، ويجعــل الطفــل مثــل 

أقرانه.
الــذي  كل  املجتمــع  تجعــيل  "ال  األمهــات:  وتخاطــب 
يشــغلك، بــل قدمــي اهتامــك لطفلــك، فعالجــه املبكــر 
ميه بالطريقة  ســيجعل منــه إنســانا ال يختلــف عن غــريه، وعلِّ
التــي تتناســب معــه ويســتطيع من خاللهــا أن يفهم ما يدور 

من حوله حتى وإن نظر البعض لطريقتك بأنها غريبة".
ويشار إىل أن الثالث من مارس/ آذار يوافق اليوم العاملي 
للسمع، وُيعد مبكانة الحملة السنوية التي ينظمها مكتب 
الوقاية من العمى والصمم التابع ملنظمة الصحة العاملية، 
حيث تقام أنشطة حول العامل تستهدف من خاللها تعزيز 
الســمع  فقــدان  مــن  الوقايــة  إىل  تهــدف  التــي  اإلجــراءات 

غالية الثمن، إذ يصل سعرها إىل ما يقارب 20 ألف دوالر، 
 180 زراعــة  أُجريــت  إذ  تكاليفهــا جهــات مترعــة،  وتدفــع 

قوقعة لألطفال الذين يحتاجون إليها.
ويذكر أن الطاقم الطبي القطري برئاسة فريق زراعة القوقعة 
بوا  الطبيب خالد عبد الهادي، كانوا يجرون العمليات، ودرَّ

الكوادر الطبية الفلسطينية إلجراء مثل هذه العمليات.
وينصح األهل واملعلمني، إذ ُوجد طفل ال يتجاوب معهم، 
فــإن عليهــم إدراك أن الطفــل ال يســمعهم وهــو بحاجــة إىل 

العالج.
ترتســم عــى وجــوه  الســعادة وهــي  أن حجــم  ويلفــت إىل 
الصعــب  مــن  للســمع  األوىل  املــرة  عنــد  وأهلهــم  األطفــال 
الجهــود  بــكل  العمــل  إىل  الطبــي  الطاقــم  يدفــع  وصفــه، 

املمكنة ألجلهم.
وللحفاظ عى نعمة حاســة الســمع كان ال بد من االســتاع 
إىل نصائــح رئيــس قســم الســمع والتــوازن يف املستشــفى، 
االختصاصيــة بســمة صــالح، إذ تقــول لصحيفــة "فلســطني" 
:"إذ حــدث أي يشء غــري طبيعــي يف الســمع، فــال بــد مــن 
التوجــه مبــارشة إىل الطبيــب املختــص حتــى يعالــج الحالة، 

ا". نظًرا إىل أن التأخر يعطل حاسة السمع تدريجيًّ

وتنصح من يستعملون الساعات سواء كانت السلكية أو 
غــري ذلــك، التــي تكــون قريبــة مــن طبلــة األذن بالعمــل عــى 
تقليــل اســتعالها قــدر اإلمــكان، ألنهــا تعمــل عــى تدمــري 

الخاليا السمعية.
وتشــري إىل أن املهــن خاصــة يف املصانــع وتقطيــع الباطــون 
وغريهــا مــن الحــرف التــي تكــون فيهــا أصــوات صاخبــة تــر 
كثــريا حاســة الســمع لــدى العاملــني فــال بــد مــن اســتخدام 

واٍق لألذن.
وتوضح االختصاصية أنه يوجد فرق بني أن تشــعر يف األمل 
وبني أن تكون يف حالة تقول بها "أنا ال أسمع" فإنه مبارشة 
النــوم  يف حالــة عــدم الســمع خاصــة عنــد االســتيقاظ مــن 

يجب التوجه للطبيب املختص.
وتبــني أن حايــة الســمع تكــون مبــارشة مــن خــالل إجراء األم 
فحًصــا لوليدهــا للتأكــد مــن ســالمة ســمع طفلهــا، ويف حال 
وجــدت أي مشــكالت صحيــة، فعليهــا العمــل عــى عرضــه 
عــى مختــص، لتشــخيص الحالــة ومعرفــة العالج املناســب 
لها فكلا اكتشفت مبكًرا، جعل ذلك الطفل يعيش حياة 

طبيعية مثل غريه.
وتحذر من اســتعال "نكاشــة األذن" نظًرا ألنها تزيل املادة 
الشمعية يف األذن حتى يحميها من امللوثات أو أي جسم 

يقرب من التجويف الداخيل لطبلة األذن.
وتتابع االختصاصية بســمة نصائحها الطبية: "يف حال كان 
الطفــل يعــاين مــرض الرسطــان أو غســيل الــكى وغريها من 
األمــراض، ال بــد أن تفحــص حاســة الســمع كل فــرة للتأكــد 

من سالمتها".
ويف رســالتها لــكل َمــن ُيجــري معالجــة لحاســة الســمع مــن 
بالثقــة  الشــعور  عليــه  أن  غريهــا،  أو  قوقعــة  زراعــة  خــالل 
بنفســه وأنــه ال يختلــف عــن غريه، ويســتطيع مارســة حياته 

الطبيعية ويبدع يف الكثري من املجاالت.

التصويــر منــذ زمــن بعيــد، وكان مجــرد  اكتشــف حبــه 
وســيلة لتوثيــق أحــداث معينــة، أو الحفاظ عى ذكرى 
جميلة مع العائلة أو األصدقاء، لكن منذ سبعة أعوام 
قــرر أن ينقــل حبــه للتصويــر ملســتوى أعــى مــن مجــرد 

توثيق، حينها أهدى نفسه أول كامريا احرافية.
عــى  جاهــًدا  عملــت  األوىل  اللحظــة  "منــذ  يقــول: 
تطوير نفيس يف جميع مناحي التصوير وأنواعه حتى 
أنــواع  بــت ضليعــا بهــا كلهــا، وكل مــا يتعلــق بهــا مــن 
ميكــن  التــي  التقنيــات  حتــى  والعدســات  الكامــريات 

استعالها".
أحــبَّ الطبيعــة وبــات يراهــا مبنظــور مختلف من خالل 

عدسته، فَأْوالها اهتاًما أكر من غريها.
يضيــف دواس: "تســتهويني الطبيعــة بــكل تفاصيلهــا 
وشــغفي بهــا يضاهــي شــغفي بالتصويــر، ففي كل مرة 
أرى منظًرا جمياًل أو طائًرا يلهو بجناحيه بني األغصان 
يخلــق يف داخــيل رغبــة عظيمــة اللتقــاط صــور تحــايك 

جال املنظر".
وكل من يتعمق يف صوره يكتشــف أنها ليســت مجرد 
صــورة، بــل هــي أكــر من ذلــك، وخاصة عندمــا يلتقط 
صــورة لطــري مــا، حيــث يتابــع جميــع تحركاتــه ونظراتــه، 
تســبق  لحظــة  كل  "ويف  أنفاســه،  يعــد  أيًضــا  ولعلــه 
التقــاط الصــورة أتعايــش معــه مــن خــالل عدســتي بــل 

وأتابعه ملا بعدها".
يومــا مــا أخــره صديقــه أنــه مبجــرد رؤيــة إحــدى صــوره 

أكــر، ويف كل مســار تنظمــه املجموعــة  كبــري وفخــر 
يتجــدد حبــه للتصويــر ويــزداد تعلقــه بــه، لكونــه منحــه 

الفرصة ليتعرف إىل أناس يشاركونه اهتاماته.
كمعــرض  املعــارض،  مــن  بالعديــد  دواس  شــارك 
عــن  و"احكيــيل  بلــدي"،  عــن  و"احكيــيل  "تواصــل"، 
فلسطني" يف تركيا، ومعرض "طيور" يف بلدية جنني، 
وحــاز املركــز الثــاين يف مســابقة توثيــق طائــر العوســق 
املهــدد يف منطقــة ديــر مــار ســابا، واملركــز الرابــع يف 

مسابقة تصوير سوسنة فقوعة إحدى أنواع الزهور.
أصعــب  مــن  الريــة  الحيــاة  تصويــر  أن  دواس  ويبــني 

التي يوثق فيها طائًرا يعكف عى نسج قصة من خياله 
لهذا الطائر، مستشــعًرا إحساســه لحظة التقاطها، يف 
حــني يشــري دواس إىل أن مــا أراده مــن التصويــر هــو أن 

يتخطى الناظر حدود الصورة.
ويحيط نفســه دامًئا باألشــخاص الذين مينحوه الطاقة 
االيجابية باســتمرار ويرى ذلك أحد أساســيات النجاح 

واالستمرار.
"َنَفس طويل"

امللتقــى  ملجموعــة  انضامــه  منــذ  أنــه  ويوضــح 
الفلســطيني للتصويــر واالكتشــاف وهــو يشــعر بفــرح 

أنــواع التصويــر لكونــه يحتــاج إىل صــر ونفــس طويــل، 
الهويــة  لتوثيــق  أداة  التصويــر  مــن  النــوع  هــذا  ويعــد 

الفلسطينية.
الريــة  الحيــاة  يواجههــا يف تصويــر  التــي  املصاعــب 
ســببها جيش االحتالل اإلرسائييل لكونه يشــكل عائًقا 
كبرًيا يف أثناء بحثه عن طائر يلهو بريته الفلسطينية، 
عــدة وصــادر كامرياتــه  مــرات  وقــد احتجــزه االحتــالل 

ومعداته.
أمارســه  الــذي  "الــيء  يتابــع:  ثــم  دواس  يصمــت 
أعــّده نصــف حيــايت اآلخــر، فهــو ليــس مجــرد هوايــة، 

حــب  عــى  اإلدمــان  مــن  نــوع  التصويــر  وباختصــار 
فلســطني وطبيعتهــا ومحاولــة نقلهــا إىل جميــع أنحــاء 

العامل".
"فلســطني حلــوة بــس بدهــا نــاس تهتــم فيهــا"، يقــول 
الطيــور  تصويــر  أن  إىل  الفتــا  الريــة،  الحيــاة  مصــور 
ودراســة  عاليــة،  بديهيــة  رسعــة  يتطلــب  والحيوانــات 
ســلوك الطــري قبــل تصويــره فيعطيه ذلــك فرصة كبرية 

ألخذ لقطة احرافية.
ويطمــح إىل أن ينتقــل مــن الهوايــة إىل االحــراف ومــن 
ثــم للعامليــة، رغــم أنــه مل يــدرس التصويــر أكادمييــا، 
الهادئــة جعلــه  والحيــاة  والطيــور  للطبيعــة  حبــه  ولكــن 

يذهب بهذا االتجاه لعشقه فلسطني وطبيعتها.
مــن  الثالــث  الريــة  للحيــاة  العاملــي  اليــوم  ويوافــق 
مــن  دواس  يطالــب  املناســبة  وبهــذه  آذار،  مــارس/ 
الجهــات والجمعيــات املختصــة بالحيــاة الريــة عمــل 
نرشات توعية ضد الصيد الجائر، واملحافظة الدامئة 
معــارض  وتنظيــم  الفلســطينية،  الطبيعــة  نظافــة  عــى 
يف  الريــة  الحيــاة  يخــص  يشء  كل  تشــمل  مختصــة 
فلســطني مــن حيوانــات وطيور ونباتــات ومواقع أثرية، 
وتعزيــز صمــود املواطــن خاصــة يف املناطــق الغنيــة 

الحيــوي  بالتنــوع 
مبــا  واملهــددة 
االحتــالل  يســميه 

"الضم".

د.رأفت لبدالطفل مهنداالختصاصية بسمة صالح
الطفلة منة يف 
جلسات السمع



Thursday 4 March 2021 الخميس 20 رجب 1442هـ 4 مارس/ آذار

غزة/فلسطني:
أنجــز املجلــس األعــى للشــباب والرياضــة العديــد من 
الفعاليات الخاصة به خالل األيام املاضية، حيث قام 
عبــد الســالم هنيــة، األمــني العــام املســاعد للمجلــس 
األعى للرياضة، واملهندس مازن النجار رئيس بلدية 
الحــق  البلديــة  متنــح  اتفاقيــة  بتوقيــع  النزلــة،  جباليــا 
باالنتفــاع وإدارة صالــة شــهداء جباليــا بهــدف احتضــان 

الشباب.
البلديــة  مــع  بالتعــاون  ســعادته  هنيــة  الســالم  وأبــدى 
والشــباب  الرياضيــني  تخــدم  التــي  الربامــج  وتعزيــز 
هــي  البلديــات  أن  وأكــد  غــزة،  شــال  محافظــة  يف 

باملجلس األعى يف الشال إحسان ابو دان، 
الوطنــي  املعهــد  مديــر  الشــاعر  بــالل  وأوضــح 
رؤيــة  ناقشــت  الورشــة  أن  الرياضيــني  القــادة  إلعــداد 
واســراتيجيات وخطــة املعهــد الوطني التي تركز عى 
بنــاء منظومــة األنديــة الرياضية الداخلية وإعداد األدلة 
اســتدامة عمــل  التــي تســاهم يف  العمــل  ومنهجيــات 

األندية الرياضية. 
عقد تشطيب نادي اتحاد دير البلح

ع هنية عى عقد بدء تنفيذ مرشوع  من جهة أخرى، وقَّ
رئيــس  مــع  البلــح،  ديــر  اتحــاد  نــادي  مبنــى  تشــطيب 
بلديــة ديــر البلــح ديــاب الجــرو، ورشكة )هــاي كواليتي( 

الرياضــة  لتطويــر  املبــذول  الجهــد  يف  أســايس  جــزء 
واملالعب والصاالت.

التدريــب  يف  التعــاون  تشــمل  االتفاقيــة  أن  يذكــر 
الريــايض، ومنــح حــق االنتفــاع لبلديــة جباليــا مــن صالة 
شــهداء جباليــا، واملســاهمة يف تطويــر ملعــب أنديــة 

جباليا.
ورشتي عمل لتحديد احتياجات األندية

عمــل  ورشــتي  للرياضــة،  األعــى  املجلــس  ونظــم 
لتحديــد احتياجــات األنديــة يف مجــال بنــاء القــدرات 
وتأهيــل القــادة الرياضيــني، يف نادي خدمــات جباليا، 
األنديــة  قســم  مســؤول  بحضــور  األقــى،  نــادي  ويف 

غزة/وائل الحلبي:
نجــا هــالل القــدس مــن فــخ الخســارة أمــام ثقــايف 
طولكــرم وعــاد بنقطــة التعادل يف إطار منافســات 
املحرفــني  دوري  مــن  عــرش  الســابعة  الجولــة 
بالضفة الغربية، فيا فرض وادي النيص التعادل 

السلبي عى مضيفه طوباس.
أفلــت هــالل القــدس مــن الخســارة بعدمــا انتــزع 
ثقــايف طولكــرم  أمــام مضيفــه  مــن  تعــاداًل صعبــًا 
التــي جمعــت  املبــاراة  منهــا، يف  لــكل  بهــدف 
الفريقــني عــى ســتاد الجامعــة األمريكيــة، ليبقى 
نقطــة،   25 برصيــد  الخامــس  املركــز  الهــالل يف 
فيا بقي ثقايف طولكرم يف املركز الحادي عرش 

وقبل األخري برصيد 11 نقطة.
اللــه  عبــد  ســجله  بهــدف  مبكــرًا  تقــدم  الثقــايف 
الهــالل خطــف  لكــن   ،)11( الدقيقــة  الطبــال يف 
عــرب محمــد  القاتــل  الوقــت  التعــادل يف  هــدف 

سار )93(.

مبــاراة  عــى  نفســه  الســلبي  التعــادل  وفــرض 
التــي  املبــاراة  يف  النيــص  ووادي  طوبــاس 
جمعتهــا عــى ســتاد الجامعــة األمريكية، ليبقى 
حيــث  تغيــري،  أي  دون  مراكزهــا  يف  الفريقــان 
يحتــل طوبــاس املركــز التاســع برصيــد 19 نقطــة، 
الثــاين عــرش واألخــري  النيــص يف املركــز  ووادي 

برصيد 5 نقاط.
يف  قمــة  بلقــاء  الســابعة  الجولــة  اليــوم  وتختتــم 
برصيــد  املتصــدر  الخليــل  شــباب  يجمــع  اإلثــارة 
يصــارع  الــذي  الخليــل  أهــي  بجــاره  نقطــة   37

للهرب من مناطق الخطر يف ظل احتالله للمركز 
ضيفــًا  البــرية  ويحــل  نقطــة،   16 برصيــد  العــارش 
عــى الظاهريــة يف مبــاراة يأمــل منهــا الفريقــان 
تحســني مواقعهــا يف الرتيــب حيــث يتواجــد 
البرية يف املركز الســادس برصيد 23 نقطة ومن 

خلفه الظاهرية سابعًا برصيد 20 نقطة.

غزة/وائل الحلبي:
واصــل فريــق اتحــاد ديــر البلــح انتصاراتــه املتتالية 
يف دوري الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب، 
بفــوز صعــب ومثــني عــى جاعــي رفــح بهدفــني 
مقابل هدف، يف املباراة التي جمعت الفريقني 

أمس، عى ملعب الشهيد محمد الدرة.
 )15( إىل  الفــوز  بهــذا  رصيــده  رفــع  الديــر  اتحــاد 
نقطــة يف املركــز األول وبفــارق 7 نقــاط عــن أقــرب 
مالحقيــه، وتوقــف رصيــد الجاعــي عنــد 3 نقــاط 

يف املركز السابع.
أبــو  محمــد  عــرب  التســجيل  الديــر  اتحــاد  افتتــح 
أحمــد  وعــدل   ،)18( األول  الشــوط  يف  عمــران 
زنون النتيجة للجاعي )65( لكن الجاعي تلقى 
العبــه  بطــرد  قويــة  رضبــة  دقائــق  بخمســة  بعدهــا 
العبــني،  بعــرشة  اللقــاء  ليكمــل  كــوش  أبــو  ســمري 
لينجــح اتحــاد الدير يف اســتغالل النقص العددي 
ناجــي  البديــل أحمــد  عــرب  الفــوز  ويســجل هــدف 

.)90+11(

للمقاوالت التي ســتنفذ املرشوع بقيمة )200.000( 
للمــرشوع  املخصصــة  الثانيــة  الدفعــة  وهــي  شــيكل، 
بقيمة إجالية )420.000( شــيكل، بحضور معاذ أبو 

سليم رئيس نادي اتحاد دير البلح.
دعم اتحاد وأندية كرة الطاولة بـ14 أف شيكل

كا وقدم هنية دعًا ماليًا التحاد كرة الطاولة بقيمة 14 
ألف شيكل، تم تسليمها لرئيس االتحاد محمد الدلو.

ويتضمــن الدعــم املــايل لبطولــة دوري الدرجــة األوىل 
واملكافــآت الخاصــة باألنديــة والبطــوالت التــي ينظمهــا 

االتحاد للموسم 2021.
افتتاح ملعب الرضوان

كا وافتتح هنية، ملعب نادي الرضوان، وسط حضور 
يتقدمهــم  رضــوان  الشــيخ  حــي  قيــادات  مــن  رســمي 
الدكتــور أحمــد الســاعايت والدكتــور محمــود الرنتييس 
الرضــوان  نــادي  أبــو وطفــة، ورئيــس   والدكتــور محمــد 

خرض عرفة، وأعضاء مجلس إدارة النادي.
وتحــدث عبــد الســالم هنيــة خــالل الحفــل عــن سياســة 
الرياضيــة  التحتيــة  البنيــة  دعــم  يف  األعــى  املجلــس 
تخــدم  وصــاالت  مالعــب  لتوفــري  األنديــة  ومســاندة 
النشــاط الريــايض، وأكــد أن متويــل ملعــب الرضــوان 
الرياضيــة  املرافــق  لتطويــر  متكاملــة  خطــة  مــن  جــزء 

وتوفري البيئة املناسبة الحتضان املواهب.

دعم اتحادات وأندية 
وتنظيم ورشات عمل

المجلس األعلى 
للشباب والرياضة

يقوم بعدة فعاليات 
مهمة في غزة

هالل القدس
ينجو من فخ الثقافي بتعادل 

في دوري المحترفين

اتحاد دير البلح
يواصل انتصاراته بدوري الدرجة الثانية

السويركي:
الرياضة وأمواج 
أنصفاني بجائزة 

أفضل مدرب
فلسطيني في

الـ 20 عاًما األخيرة

واد النيص يفرض التعادل على طوباس

غزة/وائل الحلبي:
أكد الكابنت نعيم السويريك الفائز بجائزة أفضل 
مــدرب عــى مــدار العرشيــن عــام املاضيات، أن 
فــوزه بهــذه الجائــزة يعد انجازًا كبريًا لكنه مل يكن 
ليحقــق هــذا اإلنجــاز لــوال وجــود رشكاء ســاهموا 

وساعدوا يف تحقيق النجاحات.
وحصــد الســويريك جائــزة أفضــل مــدرب خــالل 
مــن خــالل   ،2020 2000 إىل  عــام  مــن  الفــرة 
تصويت الجاهري متفوقًا عى املدربني خرض 

عبيد وناهض األشقر.
الرياضــة  إن  لـ:"فلســطني"  الســويريك  وقــال 
مــدرب  ألي  فخــر  وهــي  الجائــزة  بهــذه  أنصفتــه 
يحققهــا بعــد مشــوار حافــل باإلنجازات، مشــددًا 
عى أن هذه الجائزة مل تتحقق لوال وجود الكثري 

ووجه السويريك شكره وتقديره ملؤسسة أمواج 
وعــى رأســها األســتاذ عبــد الســالم هنيــة وللجنــة 
مــن  قدمــوه  مــا  عــى  االســتفتاء  عــى  املرشفــة 
جهــود كبــرية تســتحق التقديــر والثنــاء، والتحــاد 
كرة القدم الذي كان صاحب الفضل يف تطوير 
املدربــني مــن خــالل توفــري الــدورات التدريبيــة 
والــدويل،  اآلســيوي  االتحاديــن  مــن  املعتمــدة 

والتي أسهمت يف تطوير مستوى املدربني.
لعائلتــه  العميــق  شــكره  الســويريك  وخصــص 
كبــرية  وضغــوط  صعبــة  ظــروف  تحملــت  التــي 
لــه  رشيــكًا  وكانــت  التدريبيــة،  مســريته  خــالل 
يف مختلــف الظــروف ســواء الصعبــة منهــا أو مــن 

خالل التتويج بالبطوالت.
وأكــد الســويريك أنــه ســيواصل العمــل يف مجال 

من الرشكاء له يف مسريته الرياضية، وأن جميع 
الالعبــني واألجهــزة املعاونــة ومجالــس االدارات 
التــي عمــل معهــا وعائلتــه التــي تحملــت الكثــري 
رشكاء  كانــوا  جميعهــم  الصعبــة،  الظــروف  مــن 
يف كل نجــاح تحقــق ويســتحقون إهدائهــم هــذه 
الجائــزة، ولنــادي اتحــاد الشــجاعية بشــكل خــاص 

ولسكان حي الشجاعية بشكل عام.
واملنتخــب  الشــجاعية  اتحــاد  مــدرب  وأضــاف 
الوطني األسبق أن هذه الجاهري كانت رشيكًا 
البطــوالت،  خــالل  ودعمهــا  ملؤازرتهــا  رئيســيًا 
باإلضافــة لدورهــا الكبــري يف التصويــت واختيــار 
املدربــني  مــن  مميــزة  مجموعــة  بــني  مــن  اســمه 
ليكــون صاحــب جائــزة األفضــل خــالل الفــرة مــن 

عام 2000 إىل 2020.

تلقــى  أنــه  مبينــًا  عنــه،  يتوقــف  ولــن  التدريــب 
عــدة عــروض يف الفــرة املاضيــة إال أن الظــروف 
تســمح  مل  كورونــا  فــريوس  وانتشــار  الحاليــة 
يرغــب  تجربــة  أي  أن  إىل  مشــريًا  بالعمــل،  لــه 
بخوضها يجب أن يقدم من خاللها اإلضافة وأن 

يكون لدى الفريق الطموح بتحقيق النجاح.
عــن  يتخــى  لــن  أنــه  حديثــه  الســويريك  وختــم 
يف  العمــل  وســيواصل  التدريبيــة  مســريته 
التدريــب الــذي أصبــح مقرونــًا بــه ومــن الصعــب 
لــن  وأنــه  التدريــب،  وبــني  بينــه  الفصــل  يتــم  أن 
يتوقــف طاملــا لديــه القدرة عى العطــاء وتقديم 
لهــا  التــي ســيكون  النجاحــات  اإلضافــة وتحقيــق 
األثر اإليجايب عى كرة القدم الفلسطينية، وأنه 

عمله كمدرب سيستمر حتى أخر قطرة عرق.

اتحاد الكرة يجتمع 
بالخدمات والشباب 

قبل "ديربي رفح"
غزة/وائل الحلبي:

الســبت بحضــور  يــوم  اجتاعــًا هامــًا  القــدم  كــرة  اتحــاد  يعقــد 
ممثلــني عــن ناديــي خدمــات وشــباب رفــح وعــن جهــاز الرشطــة 
الفلسطينية، إلمتام الرتيبات الخاصة بالديريب الذي سيجمع 
الفريقــني يــوم األحــد القــادم يف إطار الجولة الثامنة من الدوري 

املمتاز.
ومــن املتوقــع أن يطلــب الناديــني الســاح بزيادة عــدد الحضور 

يف املباراة، التي عادة ما تحظى بحضور جاهريي كبري.
ويســعى اتحاد كرة القدم إللزام الفريقني بعدة ترتيبات خاصة 
باملبــاراة مــن أجــل الوصــول بهــا إىل بــر األمــان وتفــادي حــدوث 

أي أزمات.
ســيتم  التــي  القــرارات  كافــة  عــن  اإلعــالن  يتــم  أن  املقــرر  ومــن 
االتفــاق عليهــا خــالل االجتاع مبا فيها تحديد عدد اإلعالميني 

املسموح لهم بالدخول لتغطية املباراة.
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روما/ وكاالت:
بيوفنتــوس، إىل إمكانيــة  بوفــون، أســطورة حراســة املرمــى  أملــح جيانلويجــي 
اعتزاله لعب كرة القدم بنهاية املوسم الجاري، رغم قدرته عىل اللعب حتى 

.2023

وينتهــي عقــد بوفــون )43 عاًمــا( مــع يوفنتــوس بنهايــة املوســم الجــاري، بعــد 
أن عاد للفريق يف يونيو 2019، بعد موسم واحد يف باريس سان جريمان. 

وقال بوفون يف ترصيحات لصحيفة "الجارديان" الربيطانية: "عندما أفكر يف 
األمر، أعتقد أنني ال زلت قادًرا عىل اللعب حتى صيف 2023".

وأضاف: "هذا هو الحد األقىص حًقا، ولكن ميكنني أيًضا التوقف عن اللعب 
يف غضون 4 أشهر".

وتابــع: "يقولــون إنــه عندمــا تصــل إىل عمري، يحدث الرتاجع مرة واحدة، وبني 
لحظة وأخرى، لكني ال أصدق هذا، أشــعر مبا أشــعر به، واألحاســيس التي يف 

داخيل ال تجعلني أعتقد أنه سيكون هناك بعض االنهيار املفاجئ".
وأكمل: "أنا أيًضا شخص يؤمن باملصري والقدر، عندما عرض عيّل يوفنتوس 
فرصة العودة، أنت ال تعرف أبًدا ورمبا هناك سبب، يشء عدت من أجله".

بوفون يحدد موعد 
اعتزاله المحتمل

نجم سان جيرمان
ُيصاب بكورونا

ل بند شراء   يوفنتوس يفعِّ
األمريكي ماكيني

روما/)أ ف ب(:
ــل بنــد رشاء العب  أعلــن نــادي يوفنتــوس ثالــث الــدوري اإليطــايل لكــرة القــدم أنــه فعَّ
الوســط الــدويل األمــرييك وســتون ماكينــي املعــار مــن شــالكه األملــاين وتعاقــد معــه 

حتى عام 2025 مقابل 18,5 مليون يورو.
وأوضــح يوفنتــوس يف بيــان أنــه ســيتم دفع 6,5 ماليني يــورو إضافية للنادي األملاين 
"حســب اســتيفاء الرشوط املوضوعة خالل مدة العقد" الذي تم إبرامه حتى نهاية 

يونيو 2025.
انضــم ماكينــي )22 عامــا( إىل يوفنتــوس الصيف املايض ملوســم واحد عىل ســبيل 

االعارة من شالكه مع إمكانية الرشاء مقابل 18,5 مليون يورو.
النــادي  لكــن  91 مبــاراة،  مــع شــالكه خــاض خاللهــا  أربــع ســنوات  وأمــى ماكينــي 

االملاين مير بفرتة صعبة تفاقمت بسبب فريوس كورونا.
وتألــق ماكينــي مــع فريــق الســيدة العجــوز منــذ انضاممــه اىل صفوفــه، وســجل حتــى 

اآلن أربعة أهداف يف 31 مباراة.

باريس/ )أ ف ب(:
أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنيس، إصابة مهاجمه الدويل اإليطايل مويس كني 
بفريوس كورونا، ما يهدد مشاركته يف مباراة إياب مثن نهايئ دوري أبطال أوروبا أمام 

برشلونة اإلسباين األسبوع املقبل.
وقــال ســان جرمــان قبيــل ســاعات مــن مبــاراة الفريــق مع مضيفــه بوردو ضمن منافســات 
املرحلــة الـــ28 مــن الــدوري الفرنــيس إن كــني »بقــي يف باريــس، لذلــك ســيلتزم الحجــر 

ويخضع للربوتوكول الصحي املناسب«.
وتضــع إصابــة اللحظــة األخــرية لكــني الــذي أتــم 20 عامــًا ، الفريــق الفرنــيس يف موقــف 
حســاس مبواجهــة بــوردو، إذ ســيضطر املــدرب األرجنتينــي لفريــق العاصمــة ماوريســيو 
بوكيتينــو إىل خــوض املبــاراة بغيــاب الثــاليث التهديفــي: الربازيــيل نيــامر )يتعــاىف مــن 
إصابــة(، كيليــان مبــايب )موقــوف(، واألرجنتينــي أنخــل دي ماريــا )يتعــاىف مــن إصابــة 

أيضًا(.
ويف سباق محتدم عىل الصدارة بني فرق املقدمة يف الدوري الفرنيس، يحتاج سان 

جرمان إىل الفوز بهذه املباراة للبقاء عىل متاس مع ليل املتصدر بفارق نقطتني.

صندوق االستثمار السعودي 
يخطط لالستحواذ على

لندن/ وكاالت:
قــال ميكيــل أرتيتــا، مــدرب آرســنال، إن تركيــزه ينصــب 
متاما عىل تحسني النتائج، وسط تكهنات حول إمكانية 

انتقاله إىل برشلونة.
لكن املدرب اإلسباين مل يعقد بعد مفاوضات لتمديد 

التعاقد، يف استاد اإلمارات.
وذكــرت تقاريــر إعالميــة إســبانية مؤخرا، أن خــوان البورتا 
املرشــح لرئاســة برشــلونة، أبــدى اهتاممــه بتعيــني أرتيتــا 
بــدال مــن املــدرب الحــايل، رونالــد كومــان، يف حال فوزه 

باالنتخابات.
وكان أرتيتا يلعب يف أكادميية برشلونة، قبل أن ينتقل 
إىل رينجــرز يف 2002، دون اللعــب مــع الفريــق األول 

للعمالق الكتالوين.
وقــال أرتيتــا عــن ذلــك، خــالل مؤمتــر صحفــي : "ســتكون 

هنــاك باســتمرار تكهنات، عندمــا تكون هناك انتخابات 
يف برشلونة، فهذا فريق كبري".

كالعــب،  هنــاك  نشــأت  أننــي  املؤكــد  "مــن  وأضــاف 
تركيــزي  لكــن  تكهنــات..  باســتمرار  هنــاك  وســتكون 
ينصــب بشــكل كامــل عــىل مهمتــي، التي أتوالهــا حاليا، 
حيث يجب أن نفعل الكثري، وأنا أستمتع حقا باألمر".

كبــري  بامتيــاز  أشــعر  إننــي  قولــه،  أســتطيع  "مــا  وتابــع 
لتدريب هذا الفريق )آرسنال(، وأنا سعيد جدا".

ويرتبط أرتيتا، الذي أحرز لقب كأس االتحاد اإلنجليزي، 
بعقــد  آرســنال،  مــع  كمــدرب  األول  موســمه  نهايــة  يف 

لعامني إضافيني بعد نهاية هذا املوسم.
وردا عــىل ســؤال، حــول بــدء مفاوضات متديــد التعاقد، 
قال أرتيتا "ال، نحن يف منتصف املوسم.. ال يزال أمامنا 

الكثري من اللعب، وهذا األمر ليس أولوية حاليا".

ينفي مفاوضاته مع
أرتيتا البورتا لتدريب برشلونة

لندن/)أ ف ب(:
هــدد األملــاين يورغــن كلــوب مــدرب نــادي ليفربــول مبنــع العبــي 
التصفيــات  يف  بلدانهــم  منتخبــات  مــع  املشــاركة  مــن  فريقــه 
املؤهلــة لنهائيــات كأس العــامل يف كــرة القــدم منتصــف الشــهر 
الحــايل إذا كانــوا ســيضطرون إىل الخضــوع للحجــر الصحــي عنــد 

عودتهم مبوجب قواعد فريوس كورونا.
ويخضع الوافدون إىل بريطانيا من دول "القامئة الحمراء" للحجر 
يف الفندق ملدة 10 أيام، وهو ما ينطبق عىل الثاليث الربازييل 
الربتغــايل  واملهاجــم  وفابينيــو  فريمينــو  وروبرتــو  بيكــر  أليســون 

ديوغو جوتا.
ومنــح االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم )فيفــا( األنديــة إعفــاًء مــن أجــل 
إىل  االنضــامم  مــن  باللوائــح  يتأثــرون  قــد  الذيــن  الالعبــني  منــع 
منتخبــات بلدانهــم يف املباريــات والتــي تشــمل تصفيــات كأس 

العامل.
وينــوي كلــوب تطبيــق ذلــك متاما، وقــال "أعتقد أن جميع األندية 

أنــه مــع نفــس املشــاكل ال ميكننــا الســامح لالعبــني  تتفــق عــىل 
بالرحيــل ثــم ترتيــب املوقف عنــد عودتهم من خالل وضع العبينا 
يف الحجــر الصحــي ملــدة 10 أيــام يف فنــدق، إن ذلــك فقــط غــري 

ممكن".
وأضاف يف مؤمتر صحايف عشية استضافة تشليس يف املرحلة 
"أتفهــم احتياجــات  اإلنجليــزي  الــدوري  مــن  التاســعة والعرشيــن 
اتحــادات كــرة القــدم املختلفــة ولكــن هــذا وقــت ال ميكننــا فيــه 
إســعاد الجميــع وعلينــا أن نعــرتف بــأن الالعبــني يتلقــون رواتبهــم 

من األندية، وهذا يعني أنه يجب أن تكون األولوية األوىل لنا".
ليفربــول  صفــوف  إىل  أليســون  يعــود  أن  املقــرر  مــن 
يف مباراتــه ضــد تشــليس بعدمــا غــاب عــن الفــوز عــىل 
شــيفيلد يونايتــد حيــث كان يف حــداد عــىل وفــاة والــده 
بالنســبة  ذاتــه  واالمــر  الربازيــل،  يف  ســباحة  حــادث  يف 
بســبب  مباريــات  ألربــع  غيــاب  بعــد  فابينيــو  ملواطنــه 

االصابة.

ُيهدد بمنع الالعبين
من المشاركة بتصفيات 

مونديال 2022

إنتر ميالن
كين

كلوب 

مورينيو ينتقد ريال مدريد بسبب غاريث بيل
لندن/ وكاالت:

قــال جوزيــه مورينيــو مــدرب توتنهــام 
فقــط  مدريــد  ريــال  إن  هوتســبري 
تتعلــق  أســئلة  عــن  اإلجابــة  ميكنــه 
بتأخــر تألــق املهاجــم املعــار غاريــث 
بالــدوري  املنافــس  النــادي  يف  بيــل 

االنجليزي املمتاز لكرة القدم.
وعــاد بيــل إىل توتنهــام عــىل ســبيل 
اإلعــارة مــن ريال هذا املوســم عقب 
خروجــه مــن حســابات املــدرب زيــن 
الدين زيدان بعد أسوأ موسم له يف 
إســبانيا، حيــث شــارك ثــالث مــرات 
فقط يف التشكيلة األساسية بجميع 
2019- موســم  يف  املســابقات 

احتــاج  ملــاذا  تفهــم  إجابــة وميكنهــم 
التحــيل  رمبــا  الوقــت.  هــذا  إىل 
بالصــرب كان الســبب وراء مشــاركاته 

الجيدة يف الفرتة األخرية.
وأضــاف: أعتقــد أنه جاهــز للعب. ال 
أعرف إن كان سيبدأ أساسيا أو عىل 
يتحــىل  العــب  إنــه  البــدالء.  مقاعــد 
بخــربة كبــرية وردود الفعل جيدة بعد 

مباراة برينيل.
لدخــول  الطامــح  توتنهــام،  ويحتــل 
لــدوري  للتأهــل  الذهبــي  املربــع 
املقبــل،  املوســم  يف  أوروبــا  أبطــال 
املركــز الثامــن برصيــد 39 نقطــة مــن 

25 مباراة.

2020 الــذي تــوج فيــه بلقــب دوري 
الدرجة األوىل اإلسباين.

وتردد مورينيو يف منح الثقة لالعب 
ويلز يف مباريات الدوري مشريا إىل 
معانــاة بيــل )31 عامــا( مــن إصابــات 
عــن  توقفــه  عقــب  اللياقــة  وتراجــع 

اللعب يف نهاية فرتته يف إسبانيا.
أهــداف  أربعــة  بتســجيل  بيــل  ورد 
بجميــع  مباريــات  أربــع  آخــر  يف 
املســابقات منهــا ثنائيــة أمــام برينــيل 

يوم األحد.
قبــل  الصحافيــني  مورينيــو  وأبلــغ 
املركــز  يف  القابــع  فولهــام  مواجهــة 
تجــدون  رمبــا  مدريــد  اســألوا   :18

روما/ وكاالت:
قالت تقارير صحفية إيطالية إن صندوق االستثامرات العامة السعودي دخل 
سباق االستحواذ عىل أسهم نادي إنرت متصدر الدوري اإليطايل لكرة القدم.
كان الصنــدوق الربيطــاين BC Partners أول مــن أبــدى اهتاممــا بالحصــول 
عــىل حصــة أغلبيــة يف إنــرت ميــالن، لكنــه مل يتوصــل بعــد إىل اتفــاق مــع رشكــة 

"سونينغ الصينية" املالكة إلنرت.
وبحسب التقارير تقدر الرشكة قيمة أسهم النادي مببلغ مليار يورو.

وتعيــش ســونينغ أوقاتــا صعبــة، عقب جائحــة كورونا، يف ظل القيود الجديدة 

صندوق قطري -أيضا- رغبة يف رشاء النادي.
يذكــر أن صنــدوق االســتثامر الســعودي، كان قريبــا مــن االســتحواذ عــىل نــادي 
نيوكاســل يونايتــد اإلنجليــزي، بصفقــة قــدرت بـــ300 مليــون جنيــه إســرتليني، 
قبــل أن يقــرر االنســحاب بســبب مامطلــة رابطــة الــدوري اإلنجليــزي يف حســم 

الصفقة.
عــن  نقــاط   4 بفــارق  اإليطــايل  الــدوري  األول يف  املركــز  ميــالن  إنــرت  ويحتــل 
مطــارده وجــاره ميــالن، وهــو مرشــح بقــوة للفوز باللقب وإيقاف سلســلة تفوق 

يوفنتوس التي استمرت 9 مواسم.

التــي تفرضهــا الحكومــة الصينيــة، عــىل االســتثامر يف كــرة القــدم، مــا دفعهــا 
أخريا إليقاف نشاط فريق جيانغسو الصيني الذي متلكه أيضا.

ونقلــت صحيفــة "ال غازيتــا ديللــو ســبورت"، إن صنــدوق االســتثامرات العامــة 
الســعودي ينافــس أكــر مــن رشكــة، لنيــل الحصــة الكــربى يف أســهم نــادي إنرت، 

ويعد هو األقرب لحسم الصفقة بعدما أبدى اهتامما كبريا.
كــام أوضــح املوقــع أن هنــاك صناديــق جديــدة مســتعدة ملناقشــة االســتحواذ 
املحتمل عىل النادي، من بينها رشكة Fortress األمريكية إلدارة االستثامر، 
والتي قدمت محاولة أولية لالستحواذ عىل حصة أغلبية يف اإلنرت، كام أبدى 
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غزة/فلسطني:
نظمــت مؤسســة أمــواج اإلعالميــة الرياضيــة أمــس، احتفــااًل 
أمــواج  الســتفتاء  "الذهبــي"  بجائــزة  الفائزيــن  لتتويــج  كبــرًا 
خالل األعوام العرشين األخرة من العام 2000 إىل 2020، 

وذلك يف نادي "تشامبيونز" غرب جنوب مدينة غزة.
لجنــة  رئيــس  عــوض،  الدكتــور محمــد  الحفــل بحضــور  وأقيــم 
مجلــس  رئيــس  هنيــة  الســالم  وعبــد  الحكوميــة،  املتابعــة 

وأكــد عــى أن هــذا االســتفتاء جــاء نتيجــة ومثــرة جهــد كبــر 
بذلته اللجنة املرشفة برئاســة الدكتور عاهد فروانة وعضوية 
إيهــاب األغــا والدكتــور مهنــد دلــول وعــالء شــال ومصطفــى 

جرب ومؤمن الكحلوت وعيل حسن.
وأشــار هنيــة إىل أن االســتفتاء لــه مكانتــه وقيمتــه كونــه يــأيت 
عــى مســتوى كل فلســطني، مشــرًا إىل أن الــدرع والجوائــز 

ستصل إىل الفائزين من محافظات الضفة الغربية قريبًا.

إدارة مؤسســة أمــواج وأمــني عــام مســاعد املجلــس األعــى 
للشباب والرياضة، وإبراهيم أبو النجا محافظ غزة، وإبراهيم 
واملهنــدس  القــدم،  كــرة  اتحــاد  رئيــس  نائــب  ســليم،  أبــو 
االتصــاالت  لرشكــة  اإلقليمــي  العــام  املديــر  شــايل،  عمــر 

الفلسطينية الخليوية "جوال.
وألقــى عبــد الســالم هنيــة كلمــة رحــب فيهــا بكبــار الضيــوف 
ويف مقدمتهــم الدكتــور محمــد عــوض واملحافــظ أبــو النجــا، 

وقام الدكتور محمد عوض واملحافظ أبو النجا وعبد السالم 
هنية وإبراهيم أبو سليم وعمر شايل بتتويج الفائزين وسط 

احتفال الحضور بهم.
ومثــل صحيفــة فلســطني يف االحتفــال، خالــد أبــو زاهــر رئيس 
القســم الريــايض، والــذي تســلم جائــزة "الذهبــي" نيابــة عــن 
إدارة الصحيفــة كأفضــل صحيفــة عــى مســتوى فلســطني يف 

التغطية الرياضية.

أفضل صحيفة رياضية في فلسطين في 20 عاًما

أمواج الرياضية تنظم حفاًل لجائزة استفتاء "الذهبي"
الدكتور محمد عوض وأبو النجا وهنية وأبو سليم وشمالي يتوجون الفائزين
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 -من الدول 
االسكندنافية

2 -كنية – سائل في 
الفم 

3 -لباس موحد + 
يخفي 

4 -يسكنون الصحراء + 
دهشة واستغراب 

5 -اسم موصول 
معكوسة – يجذب 

النظر معكوسة 
6 -لحم مملح 

معكوسة – نصف نبني 
7 -نعجة معكوسة – 

بئر معكوسة 
8 -لؤلؤ  - قائد السفينة 

9 -أريج – لسان النار 

العمودي:
1 -المعركة التي أخرت 
سقوط األندلس لمدة 

قرنين 
2 -ينقص معكوسة – 

حبر + حرف 
3 -صوت النملة – يبيع 

4 -من أسماء اهلل الحسنى 
5 -نوال مبعثرة – إحسان 
6 -صحابي كان عمره 18 

سنة حين أرسله الرسول 
ملسو هيلع هللا ىلصقاضيا الى اليمن 

7 -حرف + أعمال عنف 
سياسية – للتأوه 

8 -الهي +من األسماء 
الخمسة معكوسة – من 

الفواكه 
9 -عميق 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

من زعماء الحركة الوطنية في مصر توفي 1908 وعمره لم 
يتجاوز 35 سنة يتكون من مقطعين ) 9 حروف (

سعد زغلول – كمال عدوان – أحمد ياسمين – ياسر عرفات - 
السادات – محمد فريد – النحاس – سعيد صيام – نزار – ريان 

– العياس – أبو شنب – مصعب – ل- ص- د

حل الكلمة الضائعة

مصطفى كامل

 

ميناء بحر غزة     )تصوير/ يارس فتحي(

توقيف عريس هبط 
بمروحية يف حفل زفافه

عّمن/ وكاالت:
أوقفــت الجهــات املختصــة يف األردن عريًســا هبــط مبروحيــة يف مقر إقامة حفل زفافه وأحالته 
إىل القضــاء، ملخالفتــه أوامــر الدفــاع التــي متنــع التجمعــات ألكــر مــن 20 شــخًصا، مــع أزمــة 
فــروس "كورونــا". وذكــر حجــازي عســاف ُمحاِفــظ الزرقــاء أن لجــان التفتيش رصــدت وجود نحو 
300 شــخص يف الحفــل الــذي أقيــم يف مزرعــة ضمــن منطقــة "بريــن"، فضــاًل عــن مالحظــات 

تتعلق بعدم اتباع إجراءات وقائية.
 وأكــد عســاف إحالــة العريــس إىل املركــز األمنــي إليداعــه رهــن القضــاء وبعدهــا إىل الحاكــم 

اإلداري، مع التعميم عىل صاحب املزرعة جهة ضبطه.
وغّلظــت رئاســة الــوزراء عقوبــة إقامــة التجمعــات املخالفــة ألوامــر الدفــاع وتنظيمهــا واملشــاركة 
فيها، وحدد "أمر الدفاع 22" معاقبة كل من يقيم تجمًعا بصورة مخالفة بالحبس من 3 أشــهر 
إىل 3 ســنوات، أو غرامــة ال تقــل عــن ألــف دينــار وال تزيــد عــىل 3 آالف دينــار أو كلتــا العقوبتــن 

مقابل فرض غرامة مقدارها 100 دينار عىل كل من يوجد أو يشارك يف التجمع.

أول فندق فضايئ بالعالم يف )2025( 
واشنطن/ وكاالت:

تعتــزم رشكــة »أوربــت أســمبيل كوربوريشــن« األمريكيــة تشــييد أول فنــدق فضــايئ يف 
العــامل مبــدار أريض منخفــض عــام 2025، وســيكون مجهــًزا مبطاعــم وســينم ومنتجــع 

صحي وغرف تتسع لـ400 شخص. 
ومــن املتوقــع أن يعمــل فنــدق »فوياجــر« بدايــة عــام 2027، إذ سيســتغرق بنــاؤه نحــو 

عامن.
مــن  عــدد  مــع  حلقــات،  سلســلة  مــن  الفضائيــة  كالس«  »فوياجــر  محطــة  وســتتكون 
كبــرة  دائــرة  شــكل  عــىل  وســتكون  الخارجيــة،  الحلقــات  بأقــى  املتصلــة  الوحــدات 
لتوليــد جاذبيــة اصطناعيــة، وســتوضع عــىل مســتوى ممثــل للجاذبيــة املوجــودة عــىل 
ســطح القمر، وســيحتوي الفندق عىل سلســلة من الكبســوالت متصلة بالجزء الخارجي 
مــن الحلقــة الــدوارة للفنــدق، وميكــن بيــع بعــض هذه الكبســوالت لــوكاالت الفضاء مثل 

»ناسا« ووكالة الفضاء األوروبية ألبحاث الفضاء.
وميكــن للــوكاالت الحكوميــة اســتخدام املحطــة إليــواء وحــدة العلــوم الخاصــة بهــا، أو 
مركز تدريب لرواد الفضاء الذين يســتعدون للذهاب إىل املريخ، ومل يكشــف عن أي 

تفاصيل عن تكلفة بناء املحطة الفضائية، أو تكلفة قضاء ليلة يف الفندق.
وقالت الرشكة: "إن تكلفة البناء أرخص بكثر من قبل، ال ســيم مع صواريخ »ســبيس 
إكــس« القابلــة إلعــادة االســتخدام مثل»فالكــون 9« و»ستارشــيب«، إذ مــن املقــرر 

إطالق الفندق عرب صاروخ »سبيس إكس«".

بحلول )2050(.. نحو )2.5( مليار شخص 
قد يعانون مشكالت يف السمع

جنيف/ وكاالت:
أفادت منظمة الصحة العاملية أنه من املتوقع أن يعاين نحو مليارين ونصف مليار شخص 
يف كل أنحاء العامل مشاكل يف السمع بحلول 2050، أي ما نسبته شخص واحد من كل 

أربعة.
وشــددت املنظمــة يف تقريــر أصدرتــه، ونرشتــه يف موقعهــا الرســمي، عــىل "الحاجــة إىل 

العمل رسيًعا عىل تعزيز جهود الوقاية من فقدان السمع وعالجه".
ونبهــت املنظمــة يف البيــان إىل أن "مــا ال يقــل عــن 700 مليــون مــن هؤالء األشــخاص يجب 
أن يحصلــوا عــىل عالجــات األذن والســمع وخدمــات إعــادة التأهيــل األخــرى"، داعيــة الــدول 

إىل توسيع نطاق الوصول إىل خدمات رعاية األذن والسمع.
وأشار التقرير العاملي األول للمنظمة عن السمع إىل أنه "من املمكن تفادي 60 من املئة 
من حاالت فقدان الســمع عند األطفال بالتطعيم ضد الحصبة األملانية والتهاب الســحايا، 
وتحســن رعايــة األمهــات واملواليــد الجــدد أو الكشــف املبكــر عــن التهــاب األذن الوســطى 

وعالجه".
وحــذر املديــر العــام للمنظمــة تيــدروس أدهانــوم غيربييســوس مــن أن "فقــدان الســمع غــر 
املعالــج ميكــن أن يكــون لــه تأثــر مدمــر عــىل قــدرة النــاس عىل التواصل والدراســة وكســب 
لقمــة العيــش، وميكــن أن يؤثــر أيًضــا يف صحتهــم النفســية وقدرتهــم عــىل الحفــاظ عــىل 

العالقات".
وحســب التقريــر، يوجــد نقــص حــاد يف عــدد اختصاصيــي األنــف واألذن والحنجرة والســمع 
يف الــدول املنخفضــة الدخــل، إضافــة إىل "توزيــع غــر متكافــئ" لهــؤالء يف الــدول التــي 

يتوافر فيها عدد كاٍف منهم.

دراسة: الغالف الجوي سيفقد 
األكسجني بعد مليار سنة

طوكيو/ وكاالت:
أفــادت دراســة أجراهــا علــمء مــن جامعتــي جورجيــا األمريكيــة للتكنولوجيا وتوهــو اليابانية 
معظــم  الجــوي  الغــالف  ســيفقد  ســنة  مليــار  بعــد  وأنــه  مبكــرة"،  نهايــة  "نقطــة  لــأرض  أن 

األوكسجن، وهو أبرز سمت الحياة عىل كوكبنا.
وأجرى العلمء محاكاة ألنظمة األرض ومن ذلك املناخ والعمليات الحيوية للكائن الحي، 
مســتويات  تغــر  والجيولوجيــة، والحظــوا  بيئتــه،  مــع  التفاعــل  عــىل  قدراتــه  تشــكل  التــي 

األوكسجن يف أثناء انتقالها بن املاء والهواء والصخور.
ووجد العلمء أن الغالف الجوي املؤكسج لأرض سيستمر مليار سنة أخرى قبل أن يبدأ 
االنخفــاض رسيًعــا إىل نســبة 1 % مــن املســتوى الحــايل، ويشــكل األكســجن 20.94 % 

ا. من تركيب الغالف الجوي لأرض حاليًّ
 وعــزا العلــمء الرتاجــع املتوقــع إىل زيــادة ســخونة األرض، مــا يزيــد مــن درجــات الحــرارة 
ويحلــل ثــاين أكســيد الكربــون يف الغــالف الجــوي، وهــم العامالن اللذان ســيقتالن الحياة 

النباتية ويحرمان الكوكب مصدر األوكسجن الذي تنتجه النباتات.
رشعــت  عندمــا  ســنة  مليــار   2.4 قبــل  كوكبنــا  عــىل  بــدأت  الحيــاة  أن  العلــمء  وأوضــح 
امليكروبــات التــي تقــوم بعمليــة التمثيــل الضــويئ والنباتــات يف إطــالق األكســجن، ونظــًرا 
ألن األكسجن مرتبط ارتباًطا وثيًقا بالحياة عىل األرض، عده علمء الفلك رضورة للبحث 

عنها عىل الكواكب األخرى.
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"الجنائية الدولية" تعلن   ... 

أعلــن أنــا املواطــن /   يحيــى عائــد عبــد القــادر البشــيتي  عــن 
ممــن  الرجــاء   403642911 الرقــم   وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   نــور الديــن عايــش ســامي الدايــه   عــن 
الرجــاء ممــن    405842345 الرقــم   فقــد هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   منــار ماهــر عــي ابــو جبــاره عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  801155482 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

الهــي عــن فقــد  العبــد  ايــات منــر     / أنــا املواطــن  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم  802302786الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   محمد سلامن سامل الحاميده عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  900171661 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

هويتــي  فقــد  عــن  الجعيــدي  عيــد  زيــاد  مجــدي  أنــا/  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   404285127 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   شــفا صالــح مــوىس العصــار عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  900307223 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ابراهيــم فــؤاد يوســف عيــاد عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  802250100 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ لــؤي عمــر عــودة زعــرب عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    800379000 الرقــم 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
بطاقة
 تعريف

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد عــي حســن ســليامن زعــرب عن 
ممــن  الرجــاء   802276634 الرقــم   وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ يــارس مــوىس اســامعيل ابــو جــزر عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   803259712 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ سعاد محمد أمني خليف عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 909521916 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أنــا/ احمــد فيصــل محمــد العبادلــة عــن فقــد هويتــي  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   800460925 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ واجــد شــحدة حســن ابــو عــواد عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   943591362 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   رهــام يوســف عبــد الهــادي ابــو حــرب 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  804087070الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
االدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات
إعالن للعموم

يعلــن مراقــب الــرشكات أن رشكــة كــوردن للمواد الغذائية واملســجلة كرشكة 
ذ.م.م وميثلهــا الســيد/ أحمــد رأفــت الســكني واملســجلة لدينــا تحــت رقــم 
563160142 بتاريــخ 2016/11/17م انــه تــم اعتــامد طلــب الرشكــة فتــح 

فرع جديد لها ليكون يف )غزة الرمال الجنويب- شارع جامعة الدول العربية- 
عامرة أبو بكر( وتكون السمة التجارية

 )تن تن ماركت(
ويحــق للرشكــة مامرســة االعــامل املنصــوص عليهــا يف غاياتهــا يف الفــرع 

الجديد وفقا للقانون. تحريرا يف 2021/3/3م.
مراقب الرشكات

إعالن فقد دفتر شيكات
أعلن أنا/ رمضان درويش رمضان عنرب من غزة وأحمل هوية رقم 921891370 
العامــة  للتجــارة  االعظميــة  الخــاص برشكتــي- رشكــة  الشــيكات  دفــر  فقــد  عــن 
واملقــاوالت مــن رقــم )30000271 وحتــى رقــم 30000290( بعملــة الشــيكل 
االرسائيي واملســحوبات عىل بنك فلســطني الرئيي من حســاب الرشكة رقم 
1508887. فأرجو ممن يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

طهران: الدول العربية 
ليست حمقاء لتدخل يف 

تحالف مع )إرسائيل( ضدنا
طهران/ فلسطني:

قالــت الســلطات اإليرانيــة إن الــدول العربيــة التــي تســعى )إرسائيــل( إىل تشــكيل 
تحالــف معهــا ضــد إيــران "مــن املســتبعد أن تكــون عىل هذه الدرجــة من الحامقة 

يك تدخل يف تحالف ضدنا".
يف  وحيــدي،  أحمــد  اإليــراين  النظــام  مصلحــة  تشــخيص  مجمــع  عضــو  وقــال 
ترصيحــات مــع قنــاة "آر يت": إن االحتــالل اإلرسائيــي يعــاين العديد من األزمات 
عــدم  عــن  فضــاًل  ورشعيتــه،  هويتــه  يف  أزمــة  إىل  إضافــة  واالجتامعيــة  األمنيــة 
اســتقراره الداخــي، حيــث تواجــه حكومتــه مشــكالت جعلتهــا تجــري 4 انتخابات 

يف عامني.
وأضــاف وزيــر الدفــاع اإليــراين األســبق والقائد الســابق لفيلق القــدس يف الحرس 
الثــوري أن االحتــالل يســعى إىل اللجــوء لــدول أخــرى يك تقــدم لــه املســاعدة يف 
مواجهــة إيــران، والســعودية واإلمــارات والبحريــن مــن بــني تلــك الــدول، وبالطبــع 
هذه الدول ال متتلك اإلمكانات والقدرة ملواجهة إيران، ومن املستبعد دخولها 

معه.
وحــذر: "أمــا يف حــال دخلــت تلــك الــدول يف تحالــف ضــد إيــران، فإنهــا ســتتلقى 
خانــت  والبحريــن  واإلمــارات  "الســعودية  أن  إىل  مشــرا  جــدا"،  قويــة  رضبــات 
وأعــرب  اإلســالمية".  لألمــة  ظهرهــا  وأدارت  الفلســطينية،  والحقــوق  التطلعــات 
عــن أمــل طهــران مــن تلــك الــدول بـــ"أال تغــوص أكــر يف املســتنقع اإلرسائيــي، 
ألن دخولهــا يف هكــذا تحالــف ســيُجر إليهــا عواقــب وخيمــة". وكان وزيــر جيــش 
االحتالل بيني غانتس قال أول من أمس إنه ينوي إقامة "ترتيب أمني خاص" مع 
دول الخليــج العربيــة التــي لهــا عالقــات مــع )إرسائيــل( وتشــاركها املخــاوف بشــأن 
إيــران، مؤكــدا أن )إرسائيــل( تــدرس إبــرام اتفــاق دفاعــي مــع دول عربيــة خليجيــة، 

لكنه قال إنه يجري السعي لتطوير عالقات أمنية، وفقا لوكالة "رويرز".

"اإلعالمي الحكومي": 
سُيلزَم التجار التسعرية 
المقرة وعدم التالعب

غزة/ فلسطني:
أكد املكتب اإلعالمي الحكومي عدم زيادة أي رســوم أو حدوث أي تغير عىل 

السياسة الرضيبية تجاه السجائر.
وقــال املكتــب يف ترصيــح صحفــي أمــس، إن الجهــات الحكوميــة املختصــة تتابع 
زيــادة بعــض التجــار أســعار الســجائر بشــكل فــردي، مســتغلني تأخــر وصــول بعض 

الشحنات املتفق عىل استرادها خالل األسابيع املاضية.
وأضاف أن جهات االختصاص الحكومية ســتقوم ضمن مســؤولياتها بإلزام التجار 

بالتسعرة املقرة وعدم السامح بحدوث تالعب يف أسعار السجائر.

منــذ  الوضــع  يف  ارتكبــت  التــي  للمحكمــة، 
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املدعيــة  بقــرار  حــامس  اإلســالمية  املقاومــة 
العامة للمحكمة الجنائية، داعيًة املحكمة إىل 
مقاومــة أي ضغــوط محتملــة ميكــن أن متنعهــا 

من إكامل مهمتها.
ووصــف املتحــدث باســم حــامس حــازم قاســم 
القــرار بـ"الشــجاع"، وأنــه خطــوة مهمــة لتحقيــق 
الفلســطيني  الشــعب  وإنصــاف  العدالــة 

ومعاقبة قيادة االحتالل عىل جرامئها.
وأكــد قاســم يف ترصيــح صحفــي وصلــت إىل 
صحيفــة "فلســطني" نســخة عنــه، أن "مقاومتنا 
تأيت يف إطار الدفاع عن شعبنا، وهي مقاومة 
والقوانــني  الرشائــع  كل  كفلتهــا  مرشوعــة 

الدولية".
غير كافية

وطالــب القيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســالمي 
الدوليــة  الجنايــات  محكمــة  املدلــل،  أحمــد 
قــادة االحتــالل  العقوبــات عــىل  أقــى  بإنــزال 
"املجرمني"، واصفا قرار املحكمة فتح تحقيق 
بجرائم حرب ارتكبها يف األرايض الفلسطينية 
بأنــه "خطــوة إيجابيــة لكنهــا غــر كافيــة"، لكــون 
مشــهودة  الفلســطيني  الشــعب  ضــد  جرامئــه 
املجتمــع  منظــامت  لــدى  وموّثقــة  ومســموعة 

الدويل والعريب الحقوقية واإلنسانية.
إن  أمــس:  املدلــل يف ترصيــح صحفــي  وقــال 
الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة  تقديــم  املأمــول 
قادة االحتالل ملقصلة العدالة الدولية بسبب 
التــي  األشــكال  ومتعــددة  الفظيعــة  الجرائــم 
ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني والشعوب 

العربية منذ 72 عاما.
وأشــار إىل أن االحتــالل مــا زال ميــارس جرائــم 
والتهويــد  واالســتيطان  واالعتقــال  القتــل 
إدخــال  والحصــار، ومينــع  والتجويــع  والتهجــر 
يف  الفلســطيني  للشــعب  كورونــا  تطعيــامت 
داعيــا  املحتلــة،  الغربيــة  والضفــة  غــزة  قطــاع 
املحكمــة إىل إدراك أن الشــعب الفلســطيني 
والحــق  األرض  صاحــب  وهــو  الضحيــة،  هــو 
الــذي وقعــت عليــه املظلوميــة ومل تــزل قامئة، 
ومــا تقــوم بــه املقاومــة الفلســطينية حق كفلته 
واألعــراف  واملواثيــق  الســاموية  القوانــني 

الدولية لشعب يرزح تحت االحتالل.
وأضــاف: "آن األوان ليتحــرك الضمــر العاملــي 
لنيــل  ودعمــه  الفلســطيني  الشــعب  لنــرصة 
ينعــم  حتــى  منقوصــة،  غــر  كاملــة  حقوقــه 
بالحريــة والعــودة إىل أراضيــه التــي هّجــر منهــا 

قبل 72 عاما.
الجبهــة  يف  القانونيــة  الدائــرة  ومثنــت 
الدميقراطيــة لتحريــر فلســطني قــرار املحكمــة 
الجنائيــة، عــادًة إيــاه "جيــًدا رغــم كونــه متأخــرا، 
العــام  املدعــي  أمــام  خيــار  هنــاك  يعــد  إذ مل 
الدائــرة  قــرار  بعــد  التحقيــق  مبــارشة  ســوى 
التمهيديــة يف املحكمــة الجنائيــة الــذي ينــص 
عــىل  للمحكمــة  اإلقليمــي  االختصــاص  عــىل 

األرايض الفلسطينية املحتلة عام 1967".
اإلعــالن  هــذا  لهــا  بيــان  يف  الدائــرة  وعــّدت 
انتصــارا قانونيــا ُمهــامًّ يضــاف لصالــح الشــعب 
الفلســطيني وحقوقــه الوطنيــة، ويشــكل خيبــة 
فضــح  يف  ويســاعد  لالحتــالل  إضافيــة  أمــل 

يف  والسياســية  العســكرية  قيادتــه  جرائــم 
وقــرارات  الــدويل  للقانــون  الســافر  انتهاكهــم 

الرشعية الدولية.
وقالــت إن عــىل املدعــي العــام الجديــد كريــم 
خــان فتــح تحقيــق يف الجرائــم ضــد اإلنســانية 
يف  والتوســع  الحــرب،  جرائــم  فقــط  وليــس 
التحقيــق عــىل أكــرب نطــاق ممكــن لتشــمل كل 
الشــعب  بحــق  املرتكبــة  اإلرسائيليــة  الجرائــم 
الفلســطينية  األرايض  عــىل  الفلســطيني 
املحتلة بحدود 1967 التي تدخل باختصاص 

املحكمة.
خطوة نوعية

كــام رحــب عضــو اللجنــة التنفيذيــة يف منظمة 
التحرير، رئيس دائرة حقوق اإلنسان واملجتمع 
املحكمــة،  بقــرار  التميمــي،  أحمــد  املــدين، 
ا ذلك انتصارا لإلنســانية واحراما للعدالة  عادًّ
يكــون  أن  قبــل  الدوليــة،  واملواثيــق  والقوانــني 

انتصارا للقضية الفلسطينية العادلة.
بحكومــة  واملغربــني  الخارجيــة  وزارة  ورحبــت 
اشــتية يف رام اللــه بخطــوة املحكمــة الجنائيــة، 
انتظارهــا  طــال  خطــوة  أنهــا  إىل  مشــرة 
لتحقيــق  الــدؤوب  فلســطني  مســعى  وتخــدم 
عنهــا  غنــى  ال  كأساســات  واملســاءلة  العدالــة 
للســالم الــذي يطالــب بــه ويســتحقه الشــعب 

الفلسطيني.
الجرائــم  أن  لهــا،  بيــان  يف  الــوزارة  وذكــرت 
الشــعب  بحــق  االحتــالل  قــادة  يرتكبهــا  التــي 
وواســعة  وممنهجــة  مســتمرة  الفلســطيني 
النطــاق، وهــذا مــا يجعــل مــن اإلنجــاز الرسيــع 
مــع  انســجاما  وواجبــة  ملحــة  للتحقيــق رضورة 
واليــة املحكمــة الجنائيــة يف مكافحــة اإلفــالت 

من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم.
ودعت الدوَل األطراف إىل احرام مسؤولياتها 
التحقيــق  هــذا  مجريــات  تســييس  وعــدم 
األطــراف  الــدول  احــرام  ووجــوب  املســتقل، 
تدخــل،  أي  مــن  املحكمــة  حاميــة  التزاماتهــا 
وضــامن حاميــة أعضــاء املحكمة، مبا يف ذلك 
القضــاة واملدعيــة العامــة، وعائالتهــم مــن أي 

تهديد أو محاولة إكراه من أي طرف كان.
إحقاق العدالة

ووصــف مديــر مؤسســة الحــق لحقــوق اإلنســان 
لحقــوق  الدوليــة  للفيدراليــة  العــام  واألمــني 
مكتــب  إعــالن  جباريــن،  شــعوان  اإلنســان، 
التحقيــق  بــدء  الدوليــة  الجنائيــة  يف  االدعــاء 
بــاألرايض الفلســطينية بأنهــا  يف جرائــم حــرب 

"خطوة نوعية" طال انتظارها.
بصحيفــة  خــاص  حديــث  يف  جباريــن  وقــال 
للشــعب  اليــوم مفصــي  هــذا  إن  "فلســطني" 
الفلســطيني، وهــو مســار نوعــي جديــد ُيقلــق 
دولة االحتالل كثًرا، لكونها تعلم حجم الجرائم 

التي ارتكبتها يف األرايض الفلسطينية.
اآلن  مــن  الفلســطيني  التحضــر  رضورة  وأكــد 
واالســتعداد النفي الجدي، وإظهار مستوى 
املهنيــة، مــن خــالل إبــراز املعلومــات الكافيــة 
واألدلة والتعاطي مع املوضوع مبهنية وتقنية.
أنــه  ســيَّام  ال  "مفصليــة"  الخطــوة  هــذه  وعــدَّ 
أُعِلن التحقيق الفعي، وبقي انتظار فرز طاقم 
التحقيــق الــذي ســيتوىل عمليــة التحقيــق يف 

األرايض الفلسطينية.

وبحســب جباريــن، فــإن إعالن الجنائية الدولية 
التــي  اإلرسائيليــة  بالجرائــم  النظــر  يتضمــن 
ارتكبها االحتالل يف األرايض الفلسطينية من 
تاريــخ 15/6/2014، أي إنهــا تشــمل العدوان 

األخر األوسع عىل قطاع غزة.
وأفــاد بــأن جرائــم االحتــالل التــي ارتكبهــا خــالل 
تحقيــق  عمــل  صميــم  يف  ســتكون  العــدوان 
ليــس  التاريــخ  ذلــك  قبــل  ومــا  املحكمــة، 
للمحكمــة عليــه اختصــاص، وهــذا مــا حددتــه 

السلطة لها يف رسالتها.
باتجــاه  األمــور  حســم  املبكــر  مــن  أنــه  وبــنّي 
رضورة  مؤكــدا  فيهــا،  ســُينظر  التــي  القضايــا 
بقضيــة  حرصهــا  وعــدم  القضايــا  كل  "طــرح 
واحــدة، ألن جرائــم االحتــالل واســعة وشــاملة، 

وكلها تقع يف إطار اختصاص املحكمة".
وأردف أن البدء الفعي بالتحقيق مرتبط بإنهاء 
األمــور الفنيــة الخاصــة بتحديــد طاقــم التحقيق 
بطــرق  والبحــث  املاليــة،  املقومــات  ووضــع 
وأدوات خاصة عن كيفية الوصول للمعلومات 
الخاصــة، يف ظــل الرفــض اإلرسائيــي للســامح 

بدخول طاقم التحقيق.
بقــرار  اإلنســان  لحقــوق  عدالــة  مركــز  ورحــب 
الدعاءاتــه  تأكيــًدا  إيــاه  ا  عــادًّ املحكمــة، 
لســنوات يف أروقــة املحاكــم اإلرسائيليــة وأمام 

املنظامت الدولية.
ارتــكاب  يف  الــدويل  التحقيــق  املركــز  وعــدَّ 
جرائــم حــرب "خطــوة أوىل عــىل طريــق طويــل 
الــذي  الفلســطيني  للشــعب  العدالــة  إلحقــاق 
ولضحايــا  االحتــالل،  سياســات  ويعــاين  عــاىن 
ــا وبصفــة  الجرائــم الفظيعــة التــي ترتكــب يوميًّ

سافرة".
هجوم إسرائيلي

وهاجــم رئيــس وزراء االحتــالل بنيامــني نتنياهو 
مبنزلــة  ذلــك  ا  عــادًّ الجنائيــة،  املحكمــة  قــرار 

"الهجوم عىل )إرسائيل(".
واتهم نتنياهو يف ترصيح صحفي له املحكمة 
أنهــا  مضيفــا  والنفــاق"،  الســامية  بـ"معــاداة 
منحــازة، وأقــرت بــأن "بنــاء منــزل يف عاصمتنــا 
القــدس جرميــة حرب، فاملحكمة التي أقيمت 
ملنــع تكــرار فظائــع النازيــة ضــد اليهــود تتوجــه 

اآلن ضد دولة الشعب اليهودي".
أمــام  لهــا  كلمــة  ال  املحكمــة  "هــذه  أن  وعــدَّ 
إيــران وســوريا ودول أخــرى، تقــوم بجرائم حرب 
حقيقيــة"، متوعــدا بـ"الدفاع عن جنود وضباط 
"أعدكــم  وقــال:  واملســتوطنني".  الجيــش 
القــرار  هــذا  إللغــاء  بالحقيقــة  ســنحارب  بأننــا 

الفضيحة" عىل حد تعبره.
رؤوفــني  االحتــالل  دولــة  رئيــس  وهاجــم 
باالنحيــاز  املحكمــة  متهــام  القــرار،  ريفلــني 
عــن  بالدفــاع  متعهــدا  للفلســطينيني، 

اإلرسائيليني.
كــام هاجــم وزيــر جيــش االحتــالل بينــي غانتس 
بشــدة،  القــرار  كوخــايف  أفيــف  أركانــه  وقائــد 
ووجه األخر رسالة إىل جنود وضباط الجيش، 

متعهًدا بالوقوف إىل جانبهم.
الهــاي  يف  املحكمــة  قــرار  أن  غانتــس  وزعــم 
عــىل  "يجــب  مضيفــا:  لإلرهــاب"،  "مكافــأة 
بيننــا  النــزاع  أن  يســتوعبوا  أن  الفلســطينيني 
ولــن  املفاوضــات،  خــالل  مــن  إال  يحــل  ال 

تساعدهم املحكمة".
أمــا وزيــر الخارجيــة غــايب أشــكنازي فقد هاجم 
األخالقــي  بـ"اإلفــالس  إيــاه  واصًفــا  القــرار، 

والقضايئ"، وأنه "قرار سيايس ليس أكر".
بأنهــا  واتهــم أشــكنازي املدعيــة يف املحكمــة 
هــذا  يف  خليفتهــا  عــىل  متــي  أن  تحــاول 
املنصــب جــدول أعاملــه، مــع اقــراب إنهائهــا 

والياتها.

 1897 إجــراء  عقــب  إصابــة  و196  وفــاة  حالتــي  الصحــة  وزارة  ســجلت 
ا، مشرة إىل تعايف 149 حالة جديدة من مصايب كورونا. فحًصا مخربيًّ
الوبــاء يف  وأشــارت إىل أن اإلجــاميل الراكمــي للمصابــني منــذ تفــي 
مــارس/ آذار املــايض، بلــغ 55626 إصابــة، منهــا 1825 حالــة نشــطة، 

و53246 حالة تعاٍف، و555 حالة وفاة.
الطبيــة يف املستشــفيات،  للرعايــة  59 مصابــا يخضعــون  أن  وأضافــت 

منهم 37 حالة خطرة وحرجة.
ويف الضفــة الغربيــة، أعلنــت وزيــرة الصحــة بحكومــة اشــتية يف رام اللــه، 
مــي الكيلــة، 13 وفــاة و1821 إصابــة بفــروس كورونــا، وتعــايف 1003 

حاالت.
وذكــرت الكيلــة يف التقريــر اليومــي للحالــة الوبائيــة أن الوفيــات الجديــدة 
سجلت يف الخليل )2(، نابلس )2(، بيت لحم )1(، رام الله والبرة )1(، 
ســلفيت )3(، أريحــا واألغــوار )1(، طولكــرم )2(، جنــني )1(، واإلصابــات 
يف قلقيليــة )77(، الخليــل )345(، نابلــس )270(، بيــت لحــم )208(، 
 ،)35( طوبــاس   ،)121( القــدس  ضواحــي   ،)463( والبــرة  اللــه  رام 

سلفيت )87(، أريحا واألغوار )39(، طولكرم )106(، جنني )70(.
بلغــت  فلســطني  يف  كورونــا  فــروس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  وتابعــت 
%89.7، ونسبة اإلصابات النشطة %9.2، والوفيات %1.1 من مجمل 

اإلصابــات، الفتــة إىل وجــود 119 مصابــا يف غرف العناية املكثفة، منهم 
26 مصابا موصولني بأجهزة التنفس االصطناعي.

االحتــالل أن اإلصابــات النشــطة يبلــغ عددهــا 42733 حالــة، وإجــاميل الوفيــات منــذ تفــي الوباء 
يف مارس/ آذار املايض وصل إىل 5797 وفاة.

ولفتــت إىل أن 717 مصابــا يرقــدون يف املستشــفيات بحالــة خِطــرة، منهــم 224 مصابا موصولون 
بأجهــزة التنفــس االصطناعــي. ووفقــا لبيانــات الوزارة، تلقــى 4,811,712 إرسائيليا الجرعة األوىل 

من لقاح كورونا، منهم 3,503,621 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

قضايــا االنتخابــات خــالل ثالثــة أيــام من تاريخ تبليغــه بالقرار، حيث تنظر 
املحكمــة يف الطعــون وتصــدر قرارهــا خــالل خمســة أيــام ويكــون قرارهــا 
نهائيــا، لتتــوج هــذه العمليــة بســجل ناخبــني نهــايئ ومدقــق ُتجــرى عــىل 
أساســه االنتخابات. يذكر أن املرحلة املقبلة ســتكون لفتح باب الرشــح 
لالنتخابات الترشيعية يوم 20 مارس الجاري، وتستمر 12 يوما، بحيث 

تنتهي مساء األربعاء املوافق 31 من الشهر ذاته.

وبحســب معطيــات أصدرتهــا منظمــة "بتســيلم" الحقوقية، فــإن االحتالل 
هــدم منــذ مطلــع عــام 2004 حتــى نهاية العام املنــرصم 1098 منزال يف 
رشقــي القــدس، يف حــني هــدم املقدســيون ذاتيــا قرابــة 235 منــزال يف 
املدة نفسها، لتجنب غرامات باهظة جدا يفرضها االحتالل عليهم بعد 
تنفيــذ عمليــات الهــدم بجرافاتــه، يف حــني هــدم 458 مبنــى ومنشــأة غر 

سكنية، ورّشد نحو 3579 مقدسيا، يف املدة ذاتها.
وأعلنــت ســلطات االحتــالل مســاحات مــن أرايض رشق بلــدة يطــا جنــوب 

الخليل "أرايض حكومية".
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قوات االحتالل وزعت مســاء أمس إخطارات 
أعلنــت مبوجبهــا عــرشات الدومنــات مــن أرايض خربــة "بريــن" رشق يطا 

"أرايض حكومية".
وأوضحت أنه جاء يف إخطارات االحتالل أن أرايض خربة "برين" أراٍض 

حكومية منذ عام 1982، عىل حد زعمه.
مــن جهــة ثانيــة، أصيــب ثالثة شــبان بالرصاص الحي عقــب اقتحام قوات 

االحتالل مخيم الفوار جنوب الخليل.
وأفــادت مصــادر محليــة بأن قوات االحتالل أطلقت النار صوب مجموعة 
مــن الشــبان يف مواجهــات اندلعــت يف أثنــاء اقتحــام املخيــم، واعتقلــت 

الشاب صهيب الخطيب )22 عاما(.
كام أصيب ثالث مواطنات بشظايا رصاص قوات االحتالل يف جنني.

وأطلقــت  جنــني  مدينــة  اقتحمــت  القــوات  أن  أمنيــة  مصــادر  وذكــرت 
النــار باتجــاه شــبان كانــوا يوجــدون يف محيــط مستشــفى خليــل ســليامن 
الحكومــي، مــا أدى إىل إصابــة املواطنــة دنيــا ســواملة، يف الخمســينيات 
من عمرها، بشظايا رصاص قوات االحتالل، واملواطنة سهر أبو مشايخ 
وابنتهــا وســام بجــروح مــن جــراء تطايــر شــظايا زجــاج املركبــة التــي كانتــا 

تستقالنها يف ساحة املستشفى.
اعتداءات واقتحامات

واعتقلــت قــوات االحتــالل الشــقيقني محمــد وأكــرم عبيــد عقــب اقتحــام 
بلــدة العيســوية، والشــابني محمــد عبيــدات،  أبوابــه يف  منزلهــام وخلــع 
مــن  وشــابا  املكــرب،  جبــل  ببلــدة  العبيــدات  حــي  مــن  عبيــدات  وهاشــم 
حــي ســلوان وســط إطــالق نــار كثيــف وقنابــل غازيــة وصوتيــة تجــاه منــازل 
املواطنــني، يف حــني اقتحمــت منــزل الشــاب املقــديس إبراهيــم حامــد 

يف حي وادي الجوز بعد إفراجها عنه بوقت قليل.
رين بسام السعدي،  ويف الضفة الغربية، اعتقلت قوات االحتالل املحرَّ
وعبــد الرحيــم الســعدي، وعــي أبــو بكــر مــن جنــني، وناظــم عاشــور )20 

عاما( من نابلس.
حراســة  وســط  األقــى،  املســجد  باحــات  مســتوطنني   106 واقتحــم 

مشددة من قوات االحتالل.
وأفــادت دائــرة األوقــاف اإلســالمية يف القــدس، بــأن املقتحمــني انطلقــوا 
مــن بــاب املغاربــة وتجولــوا يف باحــات املســجد باســتفزازية عــىل شــكل 

مجموعات متفرقة.
صحفيــنِي.  مصوَريــِن  عــىل  أمــس،  القــدس،  يف  مســتوطنون  واعتــدى 
وأفادت مصادر محلية بأن املستوطنني هاجموا املصوريِن املقدسينِي 
مصطفــى خــاروف وفايــز أبــو رميلة، العاملــني يف وكالة األناضول الركية، 
يف أثنــاء إعدادهــام تقريــرا يف حــي اســتيطاين يهــودي غــريب القــدس، 

وحطموا زجاج مركبتهام.
واقتحــم عــرشات املســتوطنني املوقــع األثــري يف بلــدة سبســطية شــامل 
نابلس، وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن عرشات املستوطنني 
قــوات  مــن  وســط حاميــة مشــددة  البلــدة،  األثــري يف  املوقــع  اقتحمــوا 

االحتالل التي أغلقت املوقع أمام املواطنني ومنعتهم من دخوله.
وهاجــم مســتوطنون الليلــة قبــل املاضيــة منــازل املواطنــني عــىل أطــراف 
بلدة حوارة جنوب نابلس، بالقرب من مسبح كنري حوارة، وتصدى لهم 

األهايل.
ولحقت أرضار مبنزل املواطن غالب ضميدي، ومركبة للمواطن حازم عودة.

أما يف قطاع غزة، فتحت قوات االحتالل نران رشاشاتها الثقيلة صوب 
املزارعني وأراضيهم عىل طول السياج الفاصل للقطاع.

وأطلــق جنــود االحتــالل املتمركــزون يف أبــراج املراقبــة العســكرية خلــف 
الســياج الفاصــل النــار تجــاه املزارعــني وأراضيهــم الزراعيــة رشقــي مدينــة 
ديــر البلــح ومخيــم املغــازي لالجئــني، وســط القطــاع، وكذلــك البلــدات 

الرشقية ملدينة خان يونس جنويب القطاع.
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غزة/ فلسطني:
الصحافــة  يف  االختصاصيــني  مــن  عــدد  طالــب 
عــى  بالعمــل  املعلومــات  وتكنولوجيــا  واإلعــام 
تنميــة قــدرات الشــباب الفلســطينيني يف مجــاالت 
اإلعــام وتكنولوجيــا املعلومــات، بتطويــر الربامــج 
التدريبيــة ذات العاقــة باالختصاصــات اإلعاميــة 
والتكنولوجيــة والربمجيــات، وتعزيــز وعــي الشــباب 
الرقمــي  واإلعــام  التكنولوجيــا  اســتثامر  بأهميــة 
بعــد.  عــن  والعمــل  العمــل  ســوق  إىل  للدخــول 
الشــباب  واقــع  عــن  عمــل  ورشــة  يف  ذلــك  جــاء 
نظمتهــا  والتكنولوجيــا،  اإلعــام  الفلســطينيني يف 
الهيئة العامة للشباب والثقافة بالتعاون مع منتدى 
الشــباب الحضاري، يف حضور رئيس الهيئة أحمد 
محيســن، واملدير العام للشــباب جامل العقييل، 
ومستشار التعاون الدويل يف وزارة اإلعام تيسري 
محيســن، ومستشــار التطويــر يف وزارة االتصــاالت 
وتكنولوجيا املعلومات د. محمد السباح، ولفيف 

يف  واملختصــني  والصحفيــني  اإلعاميــني  مــن 
تكنولوجيا املعلومات.

البيئــة  ومراجعــة  بتنظيــم  املشــاركون  وأوىص 
القطــاع  بيئــة  تخــدم  التــي  والقانونيــة  الترشيعيــة 
حريــة  ثقافــة  ونــرش  والتكنولوجــي،  اإلعامــي 
اإلعــام وأهميــة ريــادة األعــامل عــرب وســائل اإلعام 

املحلية، ضمن حمات إعامية مكثفة.
مــن جهتــه أوضــح محيســن أن ورشــة العمــل تــأيت 
التــي  واملشــاورات  اللقــاءات  سلســلة  ضمــن 
ذات  املؤسســات  مــع  بالتعــاون  الهيئــة  تعقدهــا 
وبنــاء  إلعــداد  الشــباب،  بقضايــا  االختصــاص 
العمــل  خطــة  إطــار  يف  الشــباب،  إســراتيجية 

الحكومي بغزة للمدة 2021-2023.
يســتند  الشــباب  إســراتيجية  بنــاء  أن  وأكــد 
الشــباب  قطــاع  تحليــل  يف  علميــة  قواعــد  إىل 
واحتياجاتــه، وينطلــق ابتــداًء مــن مراجعــة وتحليــل 
وثائــق وخطــط التنمية االجتامعية، ومؤرشات واقع 

الشباب مرجعيًة يف بناء رؤية ورسالة إسراتيجية 
الشباب.

وأشــار إىل أن نقاشــات بنــاء إســراتيجية الشــباب 
وهــي:  رئيســة،  محــاور  خمســة  إىل  خُلصــت 
املشــاركة السياســية واملجتمعيــة، وبنــاء القــدرات 
وريــادة األعــامل، والشــباب والتكنولوجيــا، والبنــى 
والتكنولوجيــا،  واإلعــام  الشــباب،  لقطــاع  التحتيــة 
الوطنيــة  الخطــة  أن  إىل  الفًتــا  والبيئــة،  والصحــة 
ستشــتمل عى برامج وتوجهات يف قطاع الشــباب 

يف املحاور املختلفة.
يذكــر أن الهيئــة أعلنــت األســبوع املــايض انتهــاء 
كل اســتعداداتها لتشــكيل املجلــس االستشــاري 
للمســاهمة  غــزة،  قطــاع  محافظــات  يف  الشــبايب 
لرئيــس  والتوصيــات  االستشــارات  تقديــم  يف 
الطبيعــة  ذات  املوضوعــات  دراســة  بعــد  الهيئــة، 
إليــه واملرتبطــة  التــي تحــال  اإلســراتيجية املهمــة 

برشيحة الشباب.

ُمِسنَّة تنجو من الموت 
بعد 8 أيام يف الغابة

برازيليا/ وكاالت:
أن  بعــد  األمطــار،  ميــاه  بــرشب  املــوت  مــن  بأعجوبــة  مســنة  نجــت 

ُحرصت يف حفرة طولها 10 أقدام مدة مثانية أيام.
وســقطت دونــا جريالــدا، البالغــة مــن العمــر 76 عاًمــا، التــي تعيــش 
وحدهــا بعــد وفــاة زوجهــا وطفليهــا، يف مغــارة بغابــة عــى مشــارف 
مدينــة كورفيلــو الواقعــة شــامل ريــو بالربازيــل، لكــن مل يســمع أحــد 
رصخاتهــا، وبعــد أن اختفــت عــدة أيــام هــب جريانهــا للبحــث عنهــا، 

يف محاولة يائسة لتعقبها.
10دقائــق، وســط  وقالــت إحــدى جاراتهــا، تدعــى روزانــا: »مشــينا 
الغابة القريبة من مدينتنا، وبدأنا الرصاخ باسمها ثم سمعنا صوتها 

تستغيث«.
وُعــر عــى دونــا، املصابــة بــداء الســكري وتحتاج إىل جرعــات يومية 
مــن األنســولني، وهــي متشــبثة بيــأس بقطعة خشــب يف حفــرة مليئة 

باملطر.
وقالــت فرقــة اإلنقــاذ: »كانــت غــري قــادرة عــى الــكام، ومل تســتطع 

رشح كيف وصلت إىل الحفرة«.
واندهش األطباء عندما اكتشــفوا أنها ال تعاين أي كرس أو إصابة أو 
صدمة خطرة، عى الرغم من كرب السن واملكان الذي وجدت فيه.

العثور عىل أول "قرش متوهج"
لندن/ وكاالت:

يعــرف العلــامء أن هنــاك عــدًدا مــن الكائنــات البحريــة التي تلمع يف 
الظــام، لكــن فريًقــا يــدرس الحيــاة يف البحــار وجــد أول ســمكة قــرش 

متوهجة.
وذكــرت صحيفــة "ديــيل ميــل" الربيطانيــة عــى موقعهــا اإللكــروين 
أن الباحثني عروا عى ســمكة القرش من فصيلة "kitefun" قبالة 

السواحل الرشقية لنيوزيلندا، يف مسح العام املايض.
مــن ســمك  نوعــني آخريــن  عــى  أيًضــا  عــروا  أنهــم  الباحثــون  وبــني 
القــرش. وينمــو القــرش مــن فصيلــة "kitefun" حتــى يصبــح طولــه 
نحــو 1.8 مــر، ويعيــش عــى عمق يزيد عى 200 مر تحت ســطح 
البحــر. وهــذا مــا يجعلــه -وفًقا للباحثني- أكــرب الفقاريات املتوهجة 

املعروفة حتى اآلن.

ملياردير يبحث عن مرافقني 
له يف رحلته حول القمر

طوكيو/ وكاالت:
أفــراد،  مثانيــة  عــن  بحــث  عمليــة  إطــاق  يابــاين  مليارديــر  أعلــن 
لانضامم إليه عندما يصبح أول مسافر يف رحلة خاصة حول القمر 

تابعة لرشكة "سبيس إكس" األمريكية التي ميلكها إيلون ماسك.
يوســاكو  اليابــاين  املليارديــر  ترصيحــات  "رويــرز"  وكالــة  ونقلــت 
الفرصــة  قــال فيهــا: "إن املــرشوع املعــدل ســيعطي  التــي  مايــزاوا، 
للمزيــد مــن األشــخاص يف العــامل لانضــامم لهــذه الرحلــة، إذا كنت 

ترى نفسك فناًنا، فأنت فنان".
وبحســب مــا أعلــن املليارديــر، هــو ســيتكفل بجميــع تكاليــف الرحلــة 
االســتخدام،  إلعــادة  قابلــة  إطــاق  مركبــة  بوســاطة  ســتنطلق  التــي 
تنتمي للجيل الجديد من مركبات سبيس إكس، ويطلق عليها اسم 

"ستارشيب".
التــي  للرحلــة  فنانــني  لدعــوة  البدايــة  يف  يخطــط  مايــزاوا  وكان 

ستستغرق أسبوًعا واملقررة عام 2023.
األزيــاء  لبيــع  اإللكــروين  زوزو  موقــع  بــاع  مايــزاوا  أن  ذكــره  والجديــر 
مبجموعاتــه  مايــزاوا  ويشــتهر   ،2019 يف  بنــك  لســوفت  بالتجزئــة 
الفنية وسياراته الفاخرة وعطاياه املادية ملتابعيه عى "توير"، ما 

جعله أكر اليابانيني متابعة عى املوقع.
صديقــة  عــن  بحًثــا  ــا  وثائقيًّ برنامًجــا  املــايض  العــام  مايــزاوا  وأطلــق 
جديدة تنضم إليه يف رحلته، قبل أن يراجع رسيًعا متذرًعا بوجود 

"مشاعر متباينة" بداخله.

دراسة: تناول اللحوم 
والدواجن )3( مرات أسبوعيًّا 

يهددك بعدة أمراض
لندن/ وكاالت:

حــذرت دراســة علميــة مــن أن تنــاول اللحــوم والدواجــن 3 مــرات فقــط 
القلــب وااللتهــاب  بأمــراض  يزيــد مخاطــر اإلصابــة  أن  ا ميكــن  أســبوعيًّ

الرئوي والسكري.
وقالت الدراســة التي أجريت يف جامعة "أوكســفورد" الربيطانية: "إن 
آكيل اللحــوم بانتظــام أكــر عرضــة ملعانــاة حــاالت صحيــة مزمنــة، أكــر 
مــن أولئــك الــذي يتجنبــون أو يقللــون مــن تنــاول منتجــات الحيوانــات"، 

بحسب إفادة صحيفة "دييل ميل".
وخلصــت الدراســة إىل أن محبــي اللحــوم الذيــن يتناولــون 70 جراًمــا 
مــن اللحــوم املعالجــة أو غــري املعالجــة أكر عرضــة من أقرانهم لإلصابة 
 ،30% بنســبة  بالســكري  ولإلصابــة   ،15% بنســبة  القلــب  بأمــراض 

ولإلصابة بااللتهاب الرئوي يف املستقبل بنسبة 30%.
وأظهــرت الدراســة أن مخاطــر النظــام الغــذايئ املزدحــم باللحوم تنطبق 
أكــر  الدجــاج يصبحــون  أن محبــي  الدواجــن، مشــرية إىل  عــى  أيًضــا 

عرضة لألمراض نفسها بنسب متفاوتة.
وتوصلت الدراسة التي استمرت عقًدا من الزمن إىل هذه النتائج بعد 

تحليل بيانات ما يقرب من نصف مليون بريطاين.
وكشــفت بيانــات الدراســة أن األشــخاص الذيــن يتناولــون اللحــوم ثاث 
مــرات أو أكــر يف األســبوع هــم أكــر عرضــة للتدخــني ورشب الكحــول 

والسمنة.

"الخط العريب بني الواقع 
والمأمول".. ندوة علمية يف غزة

غزة/ فلسطني:
الكتــاب  مــع رابطــة  بالتعــاون  الفلســطينيني  الفنانــني  عقــدت رابطــة 
واالٔدبــاء نــدوة علميــة بعنــوان: "الخــط العــريب .. الواقــع واملٔامــول"، 

يف مقر القرص الثقايف بغزة.
افتتــح اللقــاء مديــر رابطــة الكتــاب أحمــد داود، وتحــدث عــن أهميــة 

الخط العريب وسبب عقد الندوة.
وتناول اللقاء العديد من املحاور، كان ٔابرزها "ٔاهمية الخط العريب 
يف واقعنــا الحــايل"، الــذي تناولــه املحــارض يف الجامعــة اإلســامية 
عبــد املجيــد األشــقر، وشــارك يف اللقــاء الباحــث فطــني البنــا بورقــة 

ا". عمل بعنوان: "نشٔاة الخط العريب علاًم وفنًّ
وقــدم رئيــس قســم الفنــون التشــكيلية بالرابطــة عبــد الرحمــن عســلية 
ورقــة عمــل تحــدث  بهــا عــن االٕجــازة يف الخــط العــريب، وتــٔايت هــذه 
الفنانــني  رابطــة  تعقدهــا  التــي  املســتمرة  األنشــطة  ضمــن  النــدوة 

ا. ا وعمليًّ الفلسطينيني لتطوير قدرات الخطاطني علميًّ
وتحــدث رئيــس القــرص الثقــايف د. عطــا اللــه أبــو الســبح عــن أهميــة 

الخط. 
عبــد  د.  رئيســها  الفنانــني ميثلهــا  رابطــة  النــدوة كرمــت  نهايــة  ويف 
عبــد  محمــود  د.  الفلســطينيني  الكتــاب  ورابطــة  حــرب  الوهــاب 
اللطيف، مبناسبة إجازته يف أصول الخط العريب، التي أجازه إياها 
معلمــه مســعد خضــري البورســعيدي نقيــب الخطاطــني املرصيــني، 

يف حضور د. أبو السبح وممثلني للهيئة العامة للشباب والثقافة.

"إنسان الغاب" المهدد 
باالنقراض يضع مولوًدا جديًدا

توصية بتطوير قدرات الشباب يف مجاالت اإلعالم والتكنولوجيا

الملتقى الديمقراطي 
والتداعيات

تشــكيل  يعلــن  فتــح،  حركــة  يف  القيــادي  القــدوة  نــارص 
امللتقــى الدميقراطــي، امللتقــى فيــام يبــدو عنــوان عــى 
قــرارات  مــع  تنســجم  ال  فتــح  مــن حركــة  واســعة  مجموعــة 
عباس وتوجهاته، املجموعة القيادية املؤسسة للملتقى 
تتكــون حتــى اآلن مــن )٢٣٠( عضــوا بينهــم قيــادات وكوادر 
أن  القــدوة  بحســب  يطمــح  امللتقــى  نشــطة،  فتحاويــة 
يقــوده مــروان الربغــويث، املحكــوم بعــدد مــن املؤبــدات، 
بــني  الغربيــة  الضفــة  يف  الواســعة  الشــعبية  وصاحــب 

املنتسبني لحركة فتح. 
الربغــويث  مــع  تفاهــام  أنجــز  قــد  امللتقــى  أن  ظنــي  يف 
لقيــادة امللتقــى، ومــا قيــل عــن دعوتــه لقيــادة امللتقــى، 
مواربــا  البــاب  واســتبقاء  االحتــامل،  بــاب صيانــة  مــن  هــو 
يف العاقــة مــع اآلخريــن. وتذكــر بعــض املصــادر أن نبيــل 
عمــرو القيــادي يف فتــح، الــذي يعــاين تهميــش عبــاس قــد 
ينضــم لهــذا امللتقــى، وقد يشــكل مع ســام فيــاض قامئة 
مستقلة، وأنا أرجح بقاءه يف دائرة فتح، ومن ثم االنضامم 

للملتقى.
انتخابــات  إجــراء  يحبــذ  ال  القــدوة  نــارص  امللتقــى  قائــد 
ترشيعيــة أو غريهــا يف هــذه املرحلــة مــن حيــث املبــدأ، 
حيــث يــرى أن فتــح ذاهبــة فيهــا إىل االنتحــار، وأن حــامس 
هزميتهــا  وأن  جيــدا،  فــوزا  وســتحقق  متامســكة  كتلــة 
بالتزوير والتزييف يعنى معركة انقسام جديدة، مع عدم 
االعراف بالنتائج، وهو يف الوقت نفســه ليس براٍض عن 
قــرارات عبــاس وتوجيهاتــه وعمــل الحاشــية املقربــة منــه، 
ويعــرض عــى قامئــة االنتخابــات املحتملة التي يشــكلها 

عباس ومركزية فتح املقربة منها.
إن دخــول امللتقــى بقامئــة فتحاويــة مســتقلة عــن قامئــة 
القــراءة  عبــاس يحتمــل قراءتــني للتداعيــات والتأثــريات، 
حركــة  أصــوات  سيشــتت  العمــل  هــذا  إن  تقــول  األوىل 
فتــح، وســيرض مبصداقيــة الحركة، األمــر الذي يتيح لحركة 
حــامس أن تكــون الكتلــة األكــرب يف املجلــس الترشيعــي 
رَشَك  هــو  يجــري  مــا  إن  تقــول  الثانيــة  والقــراءة  القــادم، 
فتحــاوي الصطيــاد األصــوات املغاضبة لعبــاس وللمركزية 
بعضهــا  ذهــاب  مــن  بــدال  لهــا،  فتحــاوي  بديــل  بتوفــري 
لحامس، وبعضها لليســار، ويف الوقت نفســه تســتقطب 
مــن قامئــة حــامس املحتملــة، والرافضــة  أصواتــا غاضبــة 
لعبــاس أيضــا، ومــن ثــم ميكن لقوائم فتــح أن تتوحد تحت 
دحــان  تيــار  ســينضم  هــل  أدري  ولســت  املجلــس.  قبــة 
للملتقــى الدميقراطــي، أم ال! غــري أن بيــان نــارص القــدوة 

عن امللتقى ترك الباب مواربا لدخول تيار دحان فيه.
هــذه االنقســامات إذا مــا كانــت صادقــة وحقيقيــة تبعــث 
لعبــاس  مضمونــا  فــوزا  يريــدون  مــن  لــكل  قلــق  برســائل 
وفريقه، وبالذات الجانب اإلرسائييل واالتحاد األورويب.

لويزيانا/ وكاالت:
ُولــد حيــوان جديــد مــن فصيلة »إنســان 
املهــددة  الســومطري  الغــاب« 
باالنقــراض يف مدينــة نيو أورلينز بوالية 
ســارة  األمريكيــة، يف مفاجــأة  لويزيانــا 
إذ  هنــاك؛  الحيــوان  حديقــة  لحــراس 
كانــوا ينتظــرون قــدوم املولــود الجديــد 
)مايــو(.  أيــار  أو  )إبريــل(  نيســان  يف 
ونــرش معهــد أودوبــون للطبيعــة مقطًعــا 
وهــي  عاًمــا(   12( ريــس  لــألم  مصــوًرا 
األول،  وليدهــا  شــعر  عــى  متســح 
باســم  متحدثــة  وقالــت  واألحمــر. 
الحيــوان  حديقــة  يديــر  الــذي  املعهــد 
املحليــة: "مل يقــع االختيــار بعــد عــى 
يحــدد  ومل  ُولــد،  الــذي  الصغــري  اســم 
وأفــاد  جنســه".  البيطريــون  األطبــاء 
معهــد أودبــون أن والــد الصغــري يدعــى 
حيــوان  حديقــة  مــن  وجــاء  جامبــي، 
 ،2018 عــام  أملانيــا  يف  هانوفــر 
الحيوانــات  ذكــور  أكــر  مــن  وُيصنــف 
الشــاملية.  أمريــكا  يف  وراثًيــا  قيمــة 
واحــد  الســومطري  الغــاب«  و»إنســان 

الغــاب«  مــن »إنســان  أنــواع  مــن ثاثــة 
 14 مــن  أقــل  ويعيــش  الشــعر.  طويــل 
ألًفــا مــن »إنســان الغــاب« يف الربيــة، 
يف حني يواجه موطنه األصيل بجنوب 
خطــط  بســبب  التهديــد  آســيا  رشقــي 
التنمية والتعدين ومزارع زيت النخيل 
هناك، ما يجعله من األنواع »املهددة 
االتحــاد  إلفــادة  وفًقــا  باالنقــراض«، 

الدويل للحفاظ عى الطبيعة.


