
سفينة أحالم شباب وأكادمييني ميلكون رغبة يف 
الرتشــح يف االنتخابات الترشيعية ســعًيا 
الواقــع االجتامعــي  تغيــر  للمشــاركة يف 

يؤثر يف حظوظ الحركة يف االنتخابات، وفق مراقبني.
وأعلــن عضــو اللجنــة املركزيــة لحركــة "فتــح" 
تشــكيل  عــى  التوافــق  القــدوة،  نــارص 
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غزة-رام الله/ فلسطني:
أمــس  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
بفــروس  إصابــة  و2300  وفــاة،   18 تســجيل 
 24 الـــ  يف  تعــاٍف  حالــة  و1694  "كورونــا"، 

ساعة األخرة يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

القدس املحتلة-غزة/ يحيى اليعقويب:
ــا"  ــا فلكيًّ محــاٍم إرسائيــي يعــرض "مبلًغــا ماليًّ
كام يقول الناس، ويسأل: "أم كامل؛ ما رأيك 
بــداًل مــن أن يرمــوِك يف الشــارع تبيعــي بيتــك 

وســجلت وزارة الصحــة يف القطــاع حالــة وفاة، 
و)156( إصابة بفروس "كورونا".

اليومــي  التقريــر  موجــز  يف  الــوزارة  وأشــارت 
لفــروس "كورونــا" يف القطــاع إىل أنهــا أجــرت 
ســاعة  الـــ24  يف  مخربًيــا  فحًصــا   )2048(

الكــرد  فوزيــة  هــدأت  دوالر؟"..  ماليــني  بـــ10 
مــراده  أنــه حقــق  فيهــا  الســائل  اعتقــد  للحظــة 
"تــراب  املــكان:  يف  رصختهــا  تــدوي  أن  قبــل 
بيتــي يف القــدس بســوى مليــارات العامل"، ثم 

املاضية، وسجلت )156( إصابة بالفروس. 
مــن  تعــاٍف  حالــة   )153( بتســجيل  وأفــادت 
اإلجــاميل  أن  موضحــة  الفــروس،  مصــايب 

الرتاكمــي للمصابني منذ بدء الجائحة 
بلــغ 55782 حالــة، موزعة عى النحو 

ُأتبــع العــرض بزيــارة مــن وزيــر ســياحة االحتالل 
إىل منزلها يعرض عليها شيًكا بأن تضع مبلًغا 

ــا بنفســها، لكنهــا مزقــت الورقــة  ماليًّ
أمامــه. مل متــِض أكــر مــن عــدة أيــام 

محافظات/ عبد الله الرتكامين:
هدمــت قــوات االحتــالل، مســاء أمــس، للمــرة 
الثانيــة خيمــة عائلــة عليان يف بلدة العيســاوية 
شــامل القــدس املحتلــة، التــي ُهدمــت بنايتها 

السكنية قبل حوايل أسبوعني.
العائلــة  خيمــة  االحتــالل  قــوات  واقتحمــت 
وحارصتهــا، ثــم رشعــت بهدمهــا بعــد هــدم 3 
خيــام للعائلــة، نصبــت يف أرضهــا بالقــرب مــن 

ركام البناية األسبوع املايض.
يف حني أخطرت قوات االحتالل، أمس، بهدم 

يطــا  رشق  للمواطنــني  منــازل  ســبعة 
جنــوب الخليــل. وأفــاد منســق اللجان 

االحتالل يهدم خيمة عائلة عليان يف العيساوية 
مجدًدا ويخطر بهدم 7 منازل رشق يطا

منازل فلسطينية مهددة بالهدم قبالة مستوطنة إرسائيلية يف مدينة القدس املحتلة       )أ ف ب(

غزة/ رامي رمانة:
 2005 تعيينــات  موظفــو  أعلــن 
سلســلة  تنفيــذ  غــزة  قطــاع  يف 
فعاليــات ابتــداًء مــن غــد الســبت،  
اعــرتاف  عــدم  عــى  احتجاًجــا 
الســلطة الفلســطينية بهم موظفني 
رســميني يف األجهزة األمنية أســوة 
يف  نفســه  امللــف  مــن  بزمالئهــم 

الضفة الغربية.
املتحــدث  كــرش  أبــو  رامــي  ودعــا 
باســم موظفــي "تفريغــات 2005" 
عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس 
اشــتية  محمــد  حكومتــه  ورئيــس 

مبوظفــي  االعــرتاف  إىل 
 2005 تعيينــات 

"تفريغات 2005" يقررون البدء بسلسلة فعاليات احتجاجية 
ا لعدم االعتراف بهم رسميًّ

اعتصام ملوظفي تفريغات 2005 يف غزة أمس        )تصوير/يارس فتحي(

18 وفاة و2300 إصابة بكورونا بالضفة والقطاع
الضفة تشهد موجة ثالثة من الوباء

حماس تدعو 
لمقاطعة االحتالل 

وعدم استقبال قادته
غزة/ فلسطني:

دعــت حركــة املقاومــة اإلســالمية )حــامس( أمــس، ملقاطعــة االحتــالل 
اإلرسائيــي، وعــدم اســتقبال قادتــه املجرمــني يف العواصــم العربيــة، 

ووقف كل أشكال التطبيع معه. وقال املتحدث باسم الحركة 
عبــد اللطيــف القانــوع يف بيــان لــه: "إنــه يف الوقــت الذي تقرر 

مركز اإلنسان يطالب 
المجتمع الدويل بالتدخل 

لوقف سياسة هدم المنازل
غزة/ فلسطني:

منــازل  هــدم  أن سياســة  والحقــوق،  للدميقراطيــة  اإلنســان  مركــز  أكــد 
الفلســطينيني متثــل شــكاًل مــن أشــكال العقوبــات الجامعيــة وانتهــاًكا 

جنيــف  اتفاقيــة  ســيام  ال  الــدويل،  القانــون  ملبــادئ  صارًخــا 
أن  وأوضــح  بالتدخــل.  الــدويل  املجتمــع  مطالًبــا  الرابعــة، 

االحتالل يهدم 
20 مزناًل ومنشأًة 

بالقدس يف فرباير
القدس املحتلة/ فلسطني:

أفــاد تقريــر فلســطيني بــأن ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي هدمت 
20 منــزال ومنشــأة يف شــهر شــباط/ فربايــر املــايض، يف مدينــة 

القــدس املحتلــة، بذريعــة البنــاء غــر املرخــص. وأوضــح 
حلــوة"  وادي  معلومــات  "مركــز  عــن  الصــادر  التقريــر 

أهايل أم الفحم يجمعون 
400 ألف شيقل إلعادة 

إعمار مزنل حارس األقىص 
أم الفحم/ فلسطني:

جمــع أهــايل مدينــة أم الفحــم يف الداخــل الفلســطيني املحتــل 
مبالــغ ماليــة، إلعــادة إعــامر منــزل حــارس املســجد األقــى فــادي 

عليــان، الــذي هدمــه االحتــالل اإلرسائيي قبل أســبوعني 
يف بلــدة العيســاوية بالقــدس املحتلــة. وأفــادت مصــادر 

"المؤتمر الدويل" يدعو 
لتشكيل تحالف عالمي لمقاومة 

التطبيع مع االحتالل
برلني/ فلسطني:

أوىص املؤمتــر الــدويل ملقاومــة التطبيــع يف جلســته الختاميــة أمــس، بتشــكيل 
تحالــف عاملــي ملقاومــة التطبيع مع االحتالل يضم جميع املؤسســات والهيئات 

واملنظامت املناهضة للتطبيع والداعمة للحق الفلسطيني يف أنحاء العامل.
واختتــم املؤمتــر الــذي جــاء بدعــوة مــن املؤمتــر الشــعبي لفلســطينيي 
الخــارج بعــد انعقــاده عــى مــدار ســتة أيــام يف الفــرتة مــن 27 فربايــر/

د االعتقال  االحتالل ُيجدِّ
اإلداري للقيادي عبد 

الخالق النتشة
الخليل/ فلسطني:

دت محكمة االحتالل العســكرية، أمس، االعتقال اإلداري للقيادي يف حركة  جدَّ
حامس األسر عبد الخالق النتشة من الخليل للمرة الثانية ملدة 6 أشهر.

واعتقل النتشة )62 عاًما( من منزله يف حي جبل الرحمة بالخليل جنوب الضفة 
الغربيــة املحتلــة يف حملــة رشســة شــنها االحتــالل يف 8/9/2020، 
15وصــدر بحقــه قــرار بالســجن اإلداري ملــدة 6 أشــهر. ونقــل النتشــة عنــد 
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رام الله-غزة/ محمد املنراوي:
ودوليــة  محليــة  حقوقيــة  أوســاط  أشــادت 
الجنائيــة  للمحكمــة  العامــة  املدعيــة  بإعــالن 

أمــس،  مــن  أول  بنســودا،  فاتــو  الدوليــة 
االحتــالل  جرائــم  يف  رســمي  تحقيــق  فتــح 

اإلرسائيي باألرايض الفلسطينية املحتلة.

وقالــت بنســودا: إن قــرار الــرشوع يف إجــراء 
تحقيــق يف جرائــم حرب ارتكبت يف 
األرايض الفلســطينية املحتلــة جــاء 

إشادة فلسطينية وحقوقية بقرار "الجنائية 
الدولية" التحقيق يف جرائم االحتالل

وسط تحذيرات من مخططاته لحرف المسؤولية عن جرائمه

3

غزة/ نور الدين صالح:
كلــام اقــرتب موعــد االنتخابــات الترشيعيــة تتســع فجــوة 
فتــح  حركــة  وكــوادر  قيــادات  بــني  الداخليــة  الخالفــات 

رام الله- غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
بقانــون"  "قــراًرا  عبــاس،  محمــود  الســلطة  رئيــس  إصــدار  ُيهــدد 
إجــراء  األهليــة،  الجمعيــات  قانــون  عــى  تعديــالت  تضمــن 
"مؤسســات  يســتهدف  لكونــه  املقبلــة،  الترشيعيــة  االنتخابــات 

غزة-رام الله/ محمد األيويب:
محمــود  الســلطة  رئيــس  حقوقيــة،  ومؤسســات  فصائــل  طالبــت 
عباس بإلغاء "القرار بقانون" رقم )7( لسنة 2021 املعدل لقانون 
الجمعيات الخرية والهيئات األهلية رقم 01 لسنة 2000، لتناقضه 

التــي يتزعمهــا الرئيــس محمود عبــاس، إذ لجأت قيادات 
القامئــة  عــن  بعيــًدا  أخــرى  فتحاويــة إىل تشــكيل قوائــم 
الرئيسة التي ستنافس عى مقاعد الربملان، وهو ما قد 

املجتمــع املــدين" التــي مــن املفــرتض أن تراقــب عليهــا، ويكــرس 
ســيطرة الســلطة التنفيذيــة عــى جميــع مفاصــل العمــل الســيايس 

عاجــاًل،  إلغــاءه  يســتدعي  مــا  الفلســطيني،  والقانــوين 
وفــق مــا يقــول حقوقيــون ومحللــون سياســيون. وأصــدر 

الواضــح مــع القانــون األســايس واالتفاقيــات الدوليــة، ولتعارضــه مع 
مجريــات الحــوار الوطنــي. ويفــرض التعديــل الــذي أصــدره عبــاس 

الثالثــاء املــايض، عــى املنظــامت تقديم خططها الســنوية 
وموازنتهــا إىل الــوزارة املختصــة، كام يفرض عليها الحصول 

غزة/ يحيى اليعقويب:
االســتقالة  وطلــب  بالســن  متعلقــة  ثالثــة  رشوط 
أمــام  عائًقــا  تقــف  بثالثــة ســدود  أشــبه  والرســوم، 

انفكاك القدوة عن قائمة فتح يكشف 
حجم الخالفات داخلها ورفض نظامها السيايس

ل قائمة تحت مسمى "الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني" رشوط الرتشح.. 3 بنود شكَّ
"أحالها مر" تزيُح طموحات شباب 

وأكاديميني عن مضمار االنتخابات

"قانون الجمعيات األهلية".. عباس ُيعرقل 
االنتخابات ويكرس سيطرة السلطة

فصائل ومؤسسات تطالب عباس 
بإلغاء تعديل قانون الجمعيات األهلية

2

استولى االحتالل عليه في "الشيخ جراح" وال يزال يالحقها
المقدسية "الكرد".. رفضت التنازل عن بيتها بـ"مال الدنيا"
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وبينــت أن قــرار فتــح تحقيــق جــاء بعــد فحــص أويل شــاق 
أجــراه مكتبهــا اســتمر قرابــة خمســة أعوام، مشــرة إىل أنه 
ســيتم إجراء أي تحقيق يقوم به املكتب بشــكل مســتقل 

وحيادي وموضوعي دون خوف أو محاباة.
املحكمــة،  عمــل  أمــام  تحديــات  وجــود  إىل  وأشــارت 
كورونــا،  جائحــة  تفرضهــا  التــي  التشــغيلية  كالتحديــات 
ومحدوديــة املــوارد، وعــبء العمــل الثقيــل الحــايل عــى 
املحكمــة، مردفــة: "مــع ذلــك، فــإن مثــل هــذه التحديــات 
مهــا كانــت شــاقة، ال ميكــن أن ترصفنــا عــن االضطــاع 
يف نهايــة املطــاف باملســؤوليات التــي يضعهــا نظام روما 

األسايس عى عاتق هذا املكتب".
الترشيعــي،  القانونيــة يف املجلــس  اللجنــة  رئيــس  وعــدَّ 
النائــب محمــد فــرج الغول، قرار املحكمة الجنائية خطوة 
متقدمــة وعادلــة ملحاكمــة مجرمــي الحــرب اإلرسائيليــن 
كيــا يفلــت مجــرٌم مــن العقــاب، مشــًرا إىل أن االحتــال 
كان قــد عــن طاقــا قانونيــا متخصصــا مــن مستشــارين 
دوليــن وإرسائيليــن بقيــادة مــن وزاريت القضاء والجيش 
منــذ عدوانــه اإلجرامــي عــى قطاع غزة عــام 2008، وبعد 
صــدور تقريــر "غولدســتون" الــذي أدانــه بارتــكاب جرائــم 

حرب وجرائم ضد اإلنسانية.
املحكمــة  إن  أمــس:  صحفــي  ترصيــح  يف  الغــول  وقــال 
الجنائيــة تدشــن مرحلــة جديــدة مــع تقديــم آالف القضايا 
ارتكبهــا االحتــال بحــق  التــي  الحــرب  مــن ضحايــا جرائــم 

الشــعب الفلســطيني، حيــث قدمــت هــذه القضايــا مــن 
ممثيل وكاء الضحايا من مؤسسات فلسطينية حكومية 
حقوقيــة  ومؤسســات  دوليــن  ومستشــارين  ومحامــن 

رفعت للمحكمة.
ضغط أمريكي

وأضــاف أنــه يف كل مــرة كانــت تتدخــل أمريــكا وتضغــط 
قــاده  ومحاكمــة  مســاءلة  ملنــع  الدوليــة  املحكمــة  عــى 
الجرائــم  هــذه  خيــوط  لكــون  حــرب،  كمجرمــي  االحتــال 
رشيكــة  باعتبارهــا  األمريكيــة  اإلدارة  إىل  حتــًا  ســتقود 
اليــوم  أن  متابعــا  الجرائــم،  هــذه  ارتــكاب  يف  لــه  أصيلــة 
املتحــدة  األمــم  واتهــام  القانونيــة  الضغــوط  وبعــد 
بعرقلــة  تقــوم  التــي  األمريكيــة  لإلمــاءات  بخضوعهــا 
العدالة اســتطاعت املحكمة إصدار قرار بامتداد الوالية 
القضائية إىل أرايض الســلطة، للتحقيق يف جرائم حرب 

ارتكبها االحتال.
وأكــد أن هــذه الخطــوة متقدمــة وعادلــة ملحاكمة مجرمي 
الحرب اإلرسائيلين وإنصاف الضحايا الفلسطينين من 

هذا اإلجرام.
وطالــب الغــول بــأال يفلــت مجرمــو الحــرب مــن العقــاب، 
وعدم االنزالق إىل مخططات االحتال لحرف املسؤولية 
الحــق  متلــك  التــي  الفلســطينية  املقاومــة  إىل  عنهــم 
حســب  الفلســطيني  الشــعب  عــن  للدفــاع  املــرشوع 

القانون الدويل.

للمحكمــة  العامــة  عيــة  املدَّ تأكيــد  إن  كانــوك،  ماثيــو 
الجنائيــة الدوليــة فتحهــا تحقيًقــا يف الجرائــم املنصــوص 
األرايض  يف  ارتكبــت  التــي  الــدويل  القانــون  يف  عليهــا 
ــل اخرتاًقــا كبــًرا للعدالــة بعــد  الفلســطينية املحتلــة ميثِّ
عقــود مــن عــدم املحاســبة عــى ارتــكاب جرائــم الحــرب 

والجرائم ضد اإلنسانية.
الــذي  التحقيــق  أن  أمــس  لــه  بيــان  يف  كانــوك  وأضــاف 
رشعــت فيــه املحكمــة الجنائيــة يوفــر الفرصــة الحقيقيــة 
يف  عليهــا  املنصــوص  الجرائــم  ضحايــا  آلالف  األوىل 
إىل  انتظــاره  أمــد  طــال  الــذي  للوصــول  الــدويل  القانــون 
فرصــة  ــر  يوفِّ أنــه  كــا  والتعويضــات،  والحقيقــة  العدالــة 
تاريخيــة لوضــع حــد نهــايئ لتفــي اإلفــات مــن العقــاب 
األرايض  يف  خطــرة  انتهــاكات  بارتــكاب  تســبب  الــذي 

الفلسطينية املحتلة ألكرث من نصف قرن.
ولفــت إىل أن القــرار يبعــث برســالة واضحــة لــكل مرتكبي 
يف  الــدويل  القانــون  يف  عليهــا  املنصــوص  الجرائــم 
األرايض الفلســطينية املحتلــة مفادهــا بأنهــم لــن يفلتــوا 
من العقاب، داعًيا إىل تقديم الدعم السيايس والعميل 
الكامــل للمحكمــة، واملحكمــة بالــرشوع فــوًرا يف االتصال 

باملجتمعات املترضرة.
بقــرار  -فلســطن  الدوليــة  العاقــات  مجلــس  ورحــب 
املحكمــة الدوليــة، معتــًرا إيــاه خطــوة إضافيــة يف ســبيل 
إنصاف الضحايا وجلب مجرمي الحرب لقفص العدالة.

مــن جهتهــا دعــت الجبهــة الدميقراطيــة لتحريــر فلســطن 
اإلدارة األمريكيــة إىل التوقــف عــن اتبــاع سياســة املعاير 
املزدوجة يف مقاربة القضايا وامللفات الدولية، واحرتام 
القوانــن واملؤسســات الدوليــة وقراراتهــا، خاصــة منظمــة 
األمــم املتحــدة واملحكمــة الجنائيــة التــي تشــكل ضمــر 

املجتمع الدويل يف محاكمة مجرمي الحرب.
وقالــت الجبهــة تعقيًبــا عى موقــف أمريكا يف معارضتها 
تحقيــق الجنائيــة الدولية، إن املواقف األمريكية الداعمة 
الدائــم  ووقوفهــا  اإلرسائيليــة  للسياســات  رشوط  بــا 
بذريعــة "التزامهــا القــوي بـ)إرسائيــل( وأمنهــا، هــو الــذي 
بعيــدا يف  أن يشــجع االحتــال عــى املــي  مــن شــأنه 
انتهاك قرارات الرشعية الدولية ومبادئ القانون الدويل 
والقانــون اإلنســاين وحقــوق اإلنســان، ومواصلــة ارتــكاب 

جرائم الحرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
يف  شــعبنا  حــق  مــن  املتحــدة  الواليــات  موقــف  ت  وعــدَّ
تقريــر مصــره وإقامــة دولتــه املســتقلة تحدًيــا للمجتمــع 
وخاصــة  الحقــوق،  بهــذه  لشــعبنا  اعــرتف  الــذي  الــدويل 
قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 19/67 لعــام 2012، وبقيــة 
القــرارات ذات الصلــة، ويف مقدمهــا القــرار 194 الــذي 
يكفل لاجئن حقهم يف العودة إىل الديار واملمتلكات 

التي هجروا منها منذ عام 1948.
خطوة في اتجاه العدالة

وقــال رئيــس مركــز العدالــة الدوليــة مبنظمة العفــو الدولية 

وقال املجلس يف بيان له أمس، إن الشعب الفلسطيني 
الحــرب  مجرمــي  فيــه  يــرى  الــذي  اليــوم  إىل  يتطلــع 
باملحكمــة  ثقــة  وكلــه  القضبــان،  خلــف  اإلرسائيليــن 

وإجراءاتها.
التــي  الضغــوط  مقاومــة  إىل  املحكمــة  املجلــس  ودعــا 
واللوبيــات  واالحتــال  املتحــدة  الواليــات  متارســها 

املساندة له، وعدم الرتاجع عن هذه الخطوة املهمة.
بقــرار  "حريــة"  الحقوقيــة  املؤسســات  تجمــع  وأشــاد 
كبــرة  جهــود  بعــد  جــاء  أنــه  مؤكــًدا  الجنائيــة،  املحكمــة 

للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية.
لــه رضورة التحقيــق يف الجرائــم  وأكــد التجمــع يف بيــان 
موضوعيــة  بــكل  الفلســطينين  الضحايــا  عــى  الواقعــة 
ومســؤولية واســتقال دون خــوف أو محابــاة، والتحــرر من 
ــا مكتب االدعاء العام  الضغــوط الدولية والسياســية، حاثًّ
عــى البــدء يف التحقيــق بالرسعــة املعقولــة يف القضايــا 
األهــم واألشــد خطــًرا وعــى رأســها الجرائــم املرتكبــة يف 

عدوان 2014 ومسرات العودة وجرمية االستيطان.
وطالــب الــدول األعضــاء يف مجلــس األمــن الــدويل بعدم 
التدخــل يف مســار التحقيقــات، ورفــض أي مــرشوع قــرار 
يعطل التحقيق تحت التأثر األمرييك، داعًيا املنظات 
الحقوقيــة املحليــة والعاملية وأصدقاء املحكمة الجنائية 
إىل إســناد مكتــب االدعــاء العــام يف تحقيقاتــه يف ظــل 

متنع االحتال ورفض التعاون مع املحكمة الدولية.

القدس املحتلة/ فلسطن:
أفــاد تقريــر فلســطيني بأن ســلطات االحتــال اإلرسائييل 
فرايــر  شــباط/  شــهر  يف  منشــأة  منــزال   20 هدمــت 
املايض، يف مدينة القدس املحتلة، بذريعة البناء غر 
املرخــص. وأوضــح التقريــر الصــادر عن "مركــز معلومات 
وادي حلــوة" بالقــدس، أمــس، أن عمليــات الهــدم طالت 
9 منــازل، و4 منشــآت تجاريــة، وأســوارا وبركســات يف 
و"جبــل  جــراح"،  و"الشــيخ  باهــر"،  و"صــور  "ســلوان"، 
اقتحامــات  تصاعــد  مــن  وحــذر  و"عناتــا".  املكــر" 
املســتوطنن للمســجد األقــى، عــر "بــاب املغاربــة" 
)الذي تسيطر سلطات االحتال عى مفاتيحه منذ عام 
1967(، عــى مــدار األســبوع باســتثناء يومــي الجمعــة 

والسبت، بحراسة من ضباط وقوات االحتال.
ورصد التقرير اقتحام أكرث من 1978 مســتوطنا وطالبا 
يهوديا املسجَد األقى الشهر املايض بحراسة رشطة 
شــهر  منتصــف  منــذ  االقتحامــات  وزادت  االحتــال، 

شباط/ فراير املايض حتى نهايته.
قــرارا   29 أصــدرت  االحتــال  ســلطات  أن  إىل  ولفــت 
برتحيــل املقدســين، منهــا 27 قــرار إبعاد عن املســجد 
األقــى، وحالــة واحــدة عــن القــدس، لشــاب مقــديس 
بذريعــة عــدم قانونيــة الوجــود يف القــدس، عــى الرغــم 
مــن أنــه ولــد وعــاش يف املدينــة، لكنــه ال يحمــل الهويــة 
اإلرسائيليــة، ورفضــت طلبــات مّل الشــمل التــي قدمهــا 

عى مدار السنوات املاضية. 

القدس املحتلة-غزة/ يحيى اليعقويب:
ا"  ا فلكيًّ محــاٍم إرسائيــيل يعرض "مبلًغا ماليًّ
كــا يقــول النــاس، ويســأل: "أم كامــل؛ مــا 
رأيك بداًل من أن يرموِك يف الشارع تبيعي 
بيتــك بـــ10 مايــن دوالر؟".. هدأت فوزية 
الكــرد للحظــة اعتقــد الســائل فيهــا أنــه حقــق 
مــراده قبــل أن تــدوي رصختهــا يف املــكان: 
مليــارات  بســوى  القــدس  بيتــي يف  "تــراب 
وزيــر  مــن  زيــارة  العــرض  أتبــع  ثــم  العــامل"، 
ســياحة االحتــال إىل منزلهــا يعــرض عليهــا 
ــا بنفســها، لكنها  شــيًكا بــأن تضــع مبلًغــا ماليًّ

مزقت الورقة أمامه.
مل متــضِ أكــرث مــن عــدة أيــام إال وكانــت قوة 
كبــرة مــن جيــش االحتــال يف قلــب منزلها 
الواقع يف حي الشيخ جراح مبدينة القدس 
املحتلة، تريد إخاءه بالقوة بعدما فشلت 

كل مغرياتهم.
محاطــة بعــرشات الجنــود املعــززة باآلليــات 
ُتكنــى  التــي  فوزيــة  عــت  ودَّ العســكرية، 
تتســاقط  والدمــوع  منزلهــا،  كامــل"  بـــ"أم 
مــن عينيهــا، وال يــزال ذلــك املوقــف يلســع 
قلبهــا كلــا مــرت مــن أمام منزلهــا وهي ترى 
يف  رشفتــه،  عــى  يقــف  دخيــًا  مســتوطًنا 
أو  دخولــه  متلــك  ال  املنــزل  صاحبــة  حــن 
حتــى إطالــة الوقــوف أمامــه لتريــد شــوقها 

إليه، يف مشهد كفيل بزيادِة أوجاعها.
لحظة وداع

تشــُد بقايــا املوقــف من روزنامــة تلك األيام 
والذكريــات، كمــن يســحُب دلــًوا مــن عمــِق 
صحيفــة  كانــت  األثنــاء  يف  جوفيــة،  بــر 
"فلسطن" تستمع لصوت الحزن املتيبس 
عــى قلبهــا: "ربطــت عــى قلبــي وأنــا أخــرُج 
مــن  روحــه  تخــرج  كمــن  كنــت  املنــزل،  مــن 
جسده، مل أصدق أن أعيش لحظة يجرين 

فيها غريٌب عى الخروج من منزيل مكرهًة 
أنــا وأبنــايئ  ُأقــاد إىل الخــارج  بغــر إراديت، 
مقيديــن، مــن شــدة صعوبــة املوقــف علينــا 
توديــع  يحتمــل  فلــم  الحًقــا  زوجــي  تــويف 

بيته".
لعــاٍم  العائلــة  مــأوى  كانــت  خيمــة قاشــية 
فقــد  هنــا،  أربعــة  الفصــول  تكــن  كامــل، مل 
كان فصــل الوجــع والقهــر الــذي ظل يرافقها 
أشــد وطــأة مــن كل الفصــول، تحملت وهي 
تلتحــف الســاء بــرد الشــتاء وحــر الصيــف، 
صوتهــا  لكــن  بيتهــا،  إىل  تعــود  أن  آملــًة 
الــذي أرادت أن يصــل إىل العــامل مل يحــرك 
"ضائــر ميتــة" يف نظرهــا، فظلــت الخيمــة 
القاشــية تبتلــع صــدى صوتهــا وهــو يرتــد 

إليها خاوًيا با نصر.
يف  نــازف  جــرح  أصــوات  الكواليــس  يف 
قلبها: "ســأقول شــيًئا، صحيح أنني رفضت 
عاًمــا   12 نحــو  بعــد  املــايل، واآلن  العــرض 
بيــٍت  أســكن يف  إذ  املعانــاة،  أشــد  أعــاين 
دوالر   1500 نحــو  ا  شــهريًّ وأدفــع  باإليجــار 

لسداِد أجرته، وبالكاد يتبقى لدينا ما يسد 
رمقنــا، لكننــي فخورة بنفيس أنني مل أتنازل 
عــن حقــي يف أريض، وســيأيت اليــوم الــذي 

أعود إليه معززة مكرمة".
غريب سارق

"أؤمن أن املستوطن الذي يجلس يف بيتي 
اآلن بحاية من جيش االحتال سيخرج".. 
هــذه ليســت أمنيــة تحلــم بهــا أم كامــل، بــل 
مــا  وهــذا  ســتتحقق،  أنهــا  تــدرك  حقيقــة 

يجعلها تصر عى ما هي فيه.
الشــيخ  حــي  عــن  أبعــدت  التــي  كامــل  أم 
جــراح، ظلــت ترابــط يف املســجد األقــى 
املقدســية  فهــذه  ا،  أســبوعيًّ أيــام  ثاثــة 
قســوة  وعاشــت  أدركــت  التــي  الســتينية 
اإلبعــاد عــن منزلهــا تــدرك أطــاع االحتــال، 
تضيــف: "صحيــح أننــي أبعــدت عــن منزيل، 
لكننــي ســأبقى مرابطــة يف األقــى، فهــذا 
منــا،  فــرٍد  كل  وجــدان  يف  يعيــش  املــكان 
وإن صــادر االحتــال منازلنــا فلــن نســمح لــه 

مصادرة أقصانا مها بلغ الثمن".

تنفــث األىس عــن جراحهــا مبوقــف مل مُيــح 
املســتوطن  مــع  حوارهــا  يف  ذاكرتهــا  مــن 
الــذي يســكن بيتهــا: "أمــر كل شــهر من أمام 
إحــدى  ويف  لرؤيتــه،  اشــتقت  كلــا  بيتــي 
املــرات أطلــُت الوقــوف أمامــه، عــى الرغــم 
مــن إدرايك أن هنــاك كامــرات مراقبــة يف 
وخــرج  االحتــال  رشطــة  فجــاءت  املــكان، 

املستوطن من املنزل".
هــون..  جــاي  "ليــش  يطردهــا:  املســتوطن 
يحــاول  التــي  بالحقيقــة  تخــره  روحــي"، 
املســتوطن  لكــن  بيتــي"،  "هــذا  إنكارهــا: 
الــذي تعــود عــى رسقــة كل يشء ال ميلكه، 
بالحقيقــة:  اإلقــرار  عــدم  عليــه  غريًبــا  ليــس 
النــا"،  فلســطن  وكل  بيتــك  مــش  "هــادا 

فغادرت املكان والحرسة يف قلبها.
تســتحرض صــورة ذلــك املســتوطن معلقــًة: 
كل  عاًمــا،   12 منــذ  قلبــي  يف  "الحــرسة 
حياتــك تكــون يف بيتــك، ويف النهايــة تجــد 
نفسك يف الشارع، والسارق يعيش فيه".

اليــوم،  الكــرد  عائلــة  تعيشــها  معانــاة  رزمــة 
صدرهــا:  يعتمــل  الــذي  القهــر  تنهــدت 
اليــوم فقــط اســتطعت الحصــول  "أتــدري؟ 
فلســطينية  مواطنــة  أين  تثبــت  ورقــة  عــى 
أعيــش داخــل القــدس املحتلــة، فمنــذ عــام 
ألجــل  قضــايئ  رصاع  يف  أعيــش   2009

الحصول عليها، تخيل الواقع الذي نعيشه، 
االحتال يحاول طردنا بكل الطرق".

وأحفادهــا  األربعــة  وأوالدهــا  كامــل  أم 
الــذي ناهــز عددهــم مثانيــة عــرش، أصبحــوا 
بالقــوة،  منزلهــم  أُخــيل  بعدمــا  مرشديــن 
منطقــة  يف  باإليجــار  بيــوت  يف  يســكنون 
"كفــر عقــب"، أجرهــا االحتــال عــى دفــع 
غرامات تصل إىل نصف مليون شيقل، وال 

يزال ياحقها عى ثباتها.

غزة/ فلسطن:
أكــد مركــز اإلنســان للدميقراطيــة والحقــوق، أن سياســة 
أشــكال  مــن  شــكًا  متثــل  الفلســطينين  منــازل  هــدم 
العقوبــات الجاعيــة وانتهــاًكا صارًخــا ملبــادئ القانــون 
مطالًبــا  الرابعــة،  جنيــف  اتفاقيــة  ســيا  ال  الــدويل، 

املجتمع الدويل بالتدخل.
وأوضــح أن االتفاقيــة أكــدت عــدم جواز معاقبة شــخص 
لكونــه  إضافــًة  شــخصًيا،  يفعلــه  مل  أمــٍر  عــى  محمــي 
ُيشــكل مساًســا باملدنيــن وحقوقهــم وانتهــاًكا لإلعان 
العاملــي لحقــوق اإلنســان الــذي نــص عــى عــدم جــواز 

تجريد أحد من ملكه تعسًفا.
وذكــر املركــز أنــه وثــق هــدم قــوات االحتــال منــذ مطلع 
شــهر مــارس/آذار الجــاري 6 منــازل، و3 غــرف ســكنية 
ملحقــة مــع منازلهــا، ومنشــأتن، وبركًســا، الفًتــا إىل أن 
مدينة القدس املحتلة من أكرث املناطق عرضة للهدم 

والتهويد والتهجر.
وبحسب معطيات أصدرتها منظمة بتسيلم الحقوقية، 
فــإن قــوات االحتــال هدمــت منــذ مطلــع عــام 2004 
رشقــي  يف  منــزاًل   1098 املــايض  العــام  نهايــة  حتــى 

القــدس، يف حــن أُجــر املقدســيون عــى هــدم قرابــة 
235 منزاًل بأنفسهم يف املدة نفسها لتجنب غرامات 

تنفيــذ  بعــد  عليهــم  االحتــال  يفرضهــا  ا  جــدًّ باهظــة 
االحتــال  هــدم  حــن  يف  بجرافاتــه،  الهــدم  عمليــات 
458 مبنــى ومنشــأة غــر ســكنية يف املــدة ذاتهــا، مــا 

ا. أدى إىل ترشيد ما يقارب "3597" مقدسيًّ
لجرميــة  امتــداًدا  الهــدم  سياســة  اإلنســان  مركــز  وعــد 
التطهــر الِعرقــي التــي ميارســها االحتــال اإلرسائيــيل 
يف الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس، وهــو مــا يؤكــد 
ضــد  "أبارتهايــد"  نظــام  تفــرض  االحتــال  ســلطات  أن 

الفلسطينين، يف إطار إنكارها لهوية الفلسطينين.
حــرب  املنــازل متثــل جرميــة  هــدم  إن سياســة  وقــال: 
مخالفــة للقانــون الــدويل، وتنــدرج يف إطــار العقوبــات 
ــا، كــا تعــد جرميــة حــرب يف  الجاعيــة املحرمــة دوليًّ

ميثاق روما الخاص باملحكمة الجنائية الدولية.
وإزاء ذلــك طالــب املركــز املجتمــع الــدويل بالتدخــل 
عــى  االحتــال  ســلطات  إجبــار  أجــل  مــن  العاجــل 
املواطنــن  ضــد  الجاعــي  العقــاب  سياســة  وقــف 

الفلسطينين.

مركز اإلنسان يطالب المجتمع الدويل 
بالتدخل لوقف سياسة هدم المنازل

الحتالل يهدم 20 مزنًل ومنشأًة بالقدس يف فرباير

وسط تحذيرات من مخططاته لحرف المسؤولية عن جرائمه

إشادة فلسطينية وحقوقية بقرار "الجنائية 
الدوليـــة" التحقيـــق فـــي جرائـــم الحتـــالل

رام الله-غزة/ محمد المنيراوي:
أشــادت أوســاط حقوقية محلية ودولية بإعالن المدعية 
العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنســودا، أول من 
أمس، فتح تحقيق رسمي في جرائم االحتالل اإلسرائيلي 

باألراضي الفلســطينية المحتلة. وقالت بنســودا: إن قرار 
الشــروع فــي إجــراء تحقيــق في جرائــم حــرب ارتكبت في 
األراضي الفلسطينية المحتلة جاء بعد تحقيقات استمرت 
قرابة خمســة أعــوام. وأكدت في تصريحات نشــرت على 

موقــع المنظمــة الدوليــة، أمس، عــدم وجــود أي أجندة 
خلــف قــرار إجــراء تحقيــق يتعلــق بالوضــع في فلســطين 
"ســوى الوفــاء بواجباتنــا القانونيــة بموجــب نظــام رومــا 

األساسي بنزاهة مهنية".

استوىل االحتالل عليه يف "الشيخ جراح" وال يزال يالحقها

المقدسية "الكرد".. رفضت التنازل عن بيتها بـ"مال الدنيا"
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 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 
  �قوق ال�ل��ةا�لت�امات و م��وع 
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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 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 
Middle East Pharmaceutical & Cosmetics Laboratories Co . LTD 

   MEGAPHARM    

 
        

–
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 

   MEGAPHARM    

 
        

–
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

إعالن للعموم
رقــم  هويــة  غــزة  مــن  عمــرة  أبــو  مســلم  ســلان  أدناه/خالــد  املوقــع  أنــا 
)908180896( أعلن براءيت وعدم مسئوليتي من السلوك املشني الذي 

فعلــه ابني/محمــد خالــد ســلان أبــو عمــرة، وابــن أخي/أحمــد عبــد الفتــاح 
سليان أبو عمرة، وذلك عىل ما قاما به من استعال الفيس بوك للتشهري 
والتهديــد وابتــزاز أهلنــا بالباطــل، وأعتــذر مــن أهلنــا عائــات )أبــو ســلطان( 
و)عــي( و)مســعود(، الذيــن نكــن لهــم كل محبــة واحــرتام، وأعلــن أننــي بــريء 

من هذا السلوك املشني الذي أرض بسمعة الناس بالباطل.  

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني

اإلدارة العامة للركات 
 مراقب الركات 

إعالن للعموم
يعلــن مراقــب الــركات أن رشكــة إيــاد أحمــد األغــا ورشيكتــه للرصافة ذ.م.م 
وميثلهــا رئيــس هيئــة املديريــن الســيد/ إيــاد األغا ووكليــه املحامي/ محمد 
األســطل واملســجلة لدينــا كركــة ذات مســؤولية محــدودة لدينــا تحــت رقــم 
563479179 بتاريخ 2013/2/25م تقدمت بطلب لتغيري اســم الركة 

ليصبــح   2021/3/3 املحــرر  للــركاء  العامــة  الجمعيــة  محــر  عــىل  بنــاء 
اســم الركــة )رشكــة اياد احمــد االغا ورشيكتــه للرصافة 

والحواالت املالية(.
تحريًرا يف: 2021/3/4م

مراقب الركات

أهايل أم الفحم يجمعون
400 ألف شيقل إلعادة 

إعمار مزنل حارس األقىص 
أم الفحم/ فلسطني:

جمــع أهــايل مدينــة أم الفحــم يف الداخــل الفلســطيني املحتــل 
مبالغ مالية، إلعادة إعار منزل حارس املســجد األقىص فادي 
الــذي هدمــه االحتــال اإلرسائيــي قبــل أســبوعني يف  عليــان، 

بلدة العيسوية بالقدس املحتلة.
وأفــادت مصــادر مقدســية بــأن أهــايل أم الفحــم متكنوا من جمع 
نحو 400 ألف شيقل ملصلحة إعادة بناء منزل الحارس عليان، 

ضمن حملة تربعات ُأطِلقت للتضامن معه.
وهدمــت قــوات االحتــال منــزل عليان عىل الرغم من أن البناية 
تقع ضمن الخريطة الهيكلية املسموح بالبناء فيها بالعيسوية، 
العمــل  مــن  ومنعــه  األقــىص  حــارس  عــىل  التضييــق  بهــدف 

باملسجد.
وتبلــغ مســاحة منــزل عائلــة عليــان 370 مــرًتا مربًعــا، وتضــم أربع 

شقق سكنية تعود لفادي وشقيقيه مراد وأمجد ووالدهم.
وكان عليــان قــد وصــف حينهــا قــرار االحتــال بهــدم منزلــه بأنــه 
العيســوية  بلــدة  يف  ناشــًطا  يعمــل  لكونــه  وانتقامــي"  "كيــدي 
وحارًســا باملســجد األقــىص. ورفضــت محكمــة االحتــال يف 8 
أغســطس/آب مــن العــام املايض تجميــد قرار هدم منزل عائلة 
قــت عــىل وقــف أي إجــراءات الرتخيــص مــن  عليــان، بعــد أن صدَّ

قبل العائلة.
مــرات،   10 مــن  أكــر  تعــرض لاعتقــال  فــادي عليــان  أن  يذكــر 
وأبعــد مــن املســجد األقــىص أكــر مــن 7 مــرات بدعــوى تعطيــل 
جنــود  تدنيــس  عــىل  واالحتجــاج  املســتوطنني  اقتحامــات 

االحتال للمصليات.

رام الله/ فلسطني:
النقــاب  اللبنانيــة  "األخبــار"  صحيفــة  كشــفت 
لقاحــات  أرســلت  اللــه  رام  الســلطة يف  أن  عــن 
كورونا إىل الديوان املليك األردين بعد تواُصل 
الســلطات  مــع  عبــاس  مــن  مقربــني  مســؤولني 
األردنية، وطلبهم إليها الســاح بإدخال لقاحات 
ألفراد عائلة "أبو مازن" املوجودين يف اململكة.

ونقلــت الصحيفــة اللبنانيــة عــن مصــدر مســؤول 
كانــت  اللقاحــات  أن  أمــس،  الســلطة،  يف 
مخصصــة لزوجــة عبــاس وأبنائــه وأحفــاده، األمــر 
طلًبــا  بــه  وأرفقــت  عــان  عليــه  وافقــت  الــذي 
الديــوان  ملصلحــة  جرعــة  بـــ200  بتزويدهــا 

املليك.
وذكرت الصحيفة أن عدًدا من أقارب املسؤولني 
فيهــم  ــن  ِبَ اللقــاح،  عــىل  حصلــوا  اللــه  رام  يف 

وحركــة  الســلطة  يف  وقيــادات  وزراء  زوجــات 
"فتح" وأبناؤهم.

وتــأيت املعلومــات الجديــدة وفــق إعــان "الهيئة 
حــاالت  ورصدهــا  اإلنســان"  لحقــوق  املســتقلة 
أُعطي فيها اللقاح بناًء عىل الواسطة والعاقات 
طبيــة  أولويــة  هنــاك  تكــون  أن  دون  الشــخصية، 

مربرة.
فضــًا عــن قيام متنفذين يف الســلطة بســاعدة 
أقاربهم يف الحصول عىل اللقاح با أي مربرات 

طبية أيًضا.
وعىل الرغم من شح اللقاحات التي وصلت إىل 
الســلطة، حصــل عــدد مــن اإلعاميــني التابعــني 
لألخــرية عــىل اللقــاح، متجاوزيــن فئــاٍت صاحبــة 

أولوية.
الســلطة  َتســلمت  الجــاري،  العــام  مطلــع  ومنــذ 

االحتــال مصدرهــا  دولــة  مــن  لقــاح   200 ــا  رسيًّ
رشكة "فايزر"، با يكفي لـ100 شخص.

املستشــفى  إىل  الجرعــات  تلــك  وُأرســلت 
وزارة  علــم  دون  مــن  اللــه،  رام  يف  االستشــاري 
تلقــى  الــذي  عبــاس  مكتــب  ملصلحــة  الصحــة، 
بــه  املحيطــني  املســؤولني  مــن  وعــدٌد  اللقــاح 
ــا، وآخــرون يعملــون  الذيــن يجتمعــون معــه دوريًّ

يف مكتبه الخاص.
يف املقابــل، أثــار إرســال رام اللــه 2000 جرعــة 
مــن اللقاحــات -مــن أصل 12 ألف جرعة وصلت 
القطــاع،  ســكان  حفيظــة  غــزة،  قطــاع  إىل  إليهــا- 
ــا ضــد الغزيني  عــىل  أن ذلــك مُيثــل فعــًا عنرصيًّ
الذيــن ينــص القانــون الفلســطيني عــىل أن تكــون 
نســبتهم 40 % مــن أي أدويــة أو دعــم يصــل إىل 

السلطة.

د  االحتالل ُيجدِّ
االعتقال اإلداري للقيادي 

عبد الخالق النتشة
الخليل/ فلسطني:

االعتقــال  أمــس،  العســكرية،  االحتــال  محكمــة  دت  جــدَّ
الخالــق  عبــد  األســري  حــاس  حركــة  يف  للقيــادي  اإلداري 

النتشة من الخليل للمرة الثانية ملدة 6 أشهر.
واعتقــل النتشــة )62 عاًمــا( مــن منزلــه يف حــي جبــل الرحمــة 
بالخليــل جنــوب الضفــة الغربيــة املحتلــة يف حملــة رشســة 
شنها االحتال يف 8/9/2020، وصدر بحقه قرار بالسجن 

اإلداري ملدة 6 أشهر.
ونقــل النتشــة عنــد اعتقالــه إىل ســجن "عوفــر"، حيث عزلته 

قوات االحتال يف الزنازين بذريعة الحجر الصحي.
ومل ميــضِ عــىل إطــاق رساح النتشــة مــن آخر اعتقال ســوى 
7 أشــهر فقــط، علــًا أنــه اعتقــل عــدة مــرات لــدى االحتــال، 
وأمىض ما مجموعه 20 عاًما، كان أطولها ملدة 10 سنوات 

متتالية.
عــام  لبنــان  بجنــوب  الزهــور  مــرج  إىل  املبعديــن  أحــد  وهــو 

1991، وهدم االحتال منزله عام 2002.

واعُتقــل عــدة مــرات تحت االعتقــال اإلداري املتجدد، عىل 
الرغــم مــن أنــه يعــاين أمراضــا ومشــكات صحيــة يف الــكىل، 
يف  االحتــال  ســجون  يف  متعمــد  طبــي  إلهــال  وتعــرض 

اعتقاالته املتكررة.

القدس املحتلة- غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
ال يتوقف االحتال اإلرسائيي عن استهداف الشخصيات 
األقــىص،  واملســجد  القــدس  عــن  املدافعــة  املقدســية 
يف محاولــة إلحــكام القبضــة عــىل املدينــة املحتلــة التــي 
يســابق الزمــن لتهويدهــا، وكتــم أي صــوت ميكــن أْن ينقــل 
االنتهــاكات اإلرسائيليــة فيهــا للعــامل الخارجــي، كــا يقــول 

مختصون.
وذكر مركز معلومات وادي حلوة، يف تقرير أصدره، أمس، 
أن ســلطات االحتال أصدرت 29 قرار إبعاد عن املســجد 
األقىص ومدينة القدس، يف شباط/ فرباير املايض، كان 
آخرهــا بحــق املرابطــة خديجــة خويــص عــن األقــىص، ملــدة 

6 أشهر.
وأكــد رئيــس الهيئــة اإلســامية العليــا يف القــدس وخطيــب 
املســجد األقىص، الشــيخ عكرمة صربي، أن أي استهداف 
التــام  التهويــد  دائــرة  يف  يصــب  القــدس  لرمــوز  االحتــال 

للمدينة والهيمنة والسيطرة الكاملة عىل األقىص.
وأضــاف صــربي يف ترصيــح صحفــي، أمــس، أن االحتــال 
يتخــذ عــدة طــرق عدوانيــة ضــد املقدســيني ومقدســاتهم 
تتمثــل يف االعتقــال، واإلبعــاد، وهــدم البيــوت، والحرمــان 

من الوصول لألقىص.
صــاح،  رائــد  للشــيخ  االنفــرادي  العــزل  متديــد  ووصــف 
و"االعتقال اإلداري" لوزير القدس الســابق خالد أبو عرفة، 
وإبعــاد املرابطــة خديجــة خويــص، باإلجــراءات التعســفية 
الظاملــة التــي تهــدف لقمــع شــعبنا وعــدم رفــع صوتــه ضــد 

االحتال.
القــدس،  يف  العليــا  اإلســامية  الهيئــة  رئيــس  ودعــا 
املقدســيني كافــة لــرورة االســتمرار بالربــاط يف القــدس، 
عالًيــا  صوتهــم  ورفــع  الرعيــة،  بحقوقهــم  والتمســك 

ليسمعهم العامل.

مهادنة مع االحتالل
وأكــد خالــد زبارقــة محامي الشــيخ رائــد صاح، أن االحتال 
يتعمد استهداف الشخصيات البارزة واملؤثرة يف الشارع 
ــا منــه أن ذلــك ميكــن أن يــؤدي إىل تغيــري  الفلســطيني ظنًّ
متنبــه  مــن  املقــديس  خاصــة  الفلســطيني  الشــارع  وعــي 

ومقاوم ومتحدٍّ لسياسات االحتال ملهادن لسياساته.
معيــار  أن  لـ"فلســطني"  حديــث  يف  زبارقــة  وأوضــح 
اســتهداف االحتــال للشــخصيات املقدســية يعتمــد عىل 
مدى تأثريها يف املجتمع، "كلا زاد حجم تأثري الشخص 
يف املجتمــع زاد خطــره بالنســبة لاحتــال يف إطــار ســعيه 

لتهويد األرض واملقدسات وتغيري هوية املكان".
ولفت إىل أن القايض اإلرسائيي ذكر يف حيثيات االتهام 
يف محاكمــة الشــيخ رائــد صــاح أول من أمس شــعاره الذي 
أطلقــه منــذ عــام 1996م "األقىص يف خطر"، فعدَّ أن هذا 

الشــعار تســبب يف مقاومــة سياســات االحتــال خصوًصــا 
يف القدس واألقىص".

عــىل  كبــري  نفســه العتــداء  يجهــز  االحتــال  أن  إىل  وأشــار 
يف  االعتــداء  هــذا  مــؤرشات  نــرى  "بدأنــا  قائــًا:  األقــىص، 
كثري من األماكن بالقدس فهو يفرغ الســاحة من القيادات 
تحــدي ورفــض  نحــو  النــاس  تدفــع  أن  التــي ميكــن  املؤثــرة 

سياسات االحتال".
عــىل  بالقــدس  إرادتــه  تنفيــذ  يريــد  "االحتــال  وأضــاف: 
مــع  العربيــة  التطبيــع  اتفاقيــات  بعــد  خاصــة  الواقــع  أرض 
)إرسائيــل(، ومل تبــَق أمامــه ســوى تلــك الرمــوز املقدســية 
كحجــر عــرة أمــام ســيطرته عــىل الجغرافيــا واملــكان والبر 

والقدس واألقىص".
وشــدد زبارقــة عــىل "أننــا اآلن" بعــد الســيطرة الكاملــة عــىل 
مــن  الفلســطينيني  طــرد  عــىل  العمــل  مرحلــة  يف  األرض، 

أراضيهــم وبيوتهــم وتغيــري معــامل املدينــة وإحــال ســكان 
يهــود مكانهــم لتغيــري الطابــع العــام بالقــدس، مــن إســامية 
ليهوديــة كمرحلــة أوىل يف حلــم االحتــال بهــدم األقــىص 

وبناء الهيكل".
"تكميم األفواه"

املختص بشئون القدس، جال عمرو، تعرض الستهداف 
واألقــىص،  القــدس  بشــئون  اهتاماتــه  بســبب  االحتــال 
يقــول: إن "االحتــال اعتــاد مداهمــة منــزيل مــرة كل أربعــة 
شــهور، وهو يف كل مرة ينكل بأفراد عائلتي ويعتقلهم وال 
يفــرق بــني رجــل وامــرأة، وهــذا الحــال مــع كل الشــخصيات 

املهتمة بشئون القدس".
وشــدد عمــرو يف حديــث لـ"فلســطني"، عــىل أن االحتــال 
األســاليب  بختلــف  ويحــاول  الــدويل  القانــون  ينتهــك 
عــن  الدفــاع  مــن  املقدســية  الشــخصيات  منــع  الرادعــة 
نتيجــة  شــديد  بغضــب  يشــعر  أنــه  إىل  مشــرًيا  األقــىص، 

التغطية اإلعامية التي تساهم يف فضح سياساته.
الشــخصيات  اســتهداف  مــن  االحتــال  "غــرض  وتابــع: 
املقدســية "تكميــم األفــواه"، ومنــع نقــل الصــورة بالقــدس 
للرأي العام املحي والدويل، إذ يعد املقابات الصحفية 
"نصوًصا تحريضية واضحة املعامل متس أمن )إرسائيل(".

وبني أن استهداف الشخصيات يأيت يف سلسلة متكاملة 
مــع كل أشــكال الرتويــع يف املدينــة املقدســة مــن هــدم 
للمنــازل وطــرد املقدســيني وســحب هويــات، بــا يشــكل 

لوحة من أبشع لوحات "التطهري العرقي" يف التاريخ.
ذهبيــة  فرصــة  منــح  العــريب  التطبيــع  أن  إىل  عمــرو  ولفــت 
إخافــة  بهــدف  املقدســية  الرمــوز  باســتهداف  لاحتــال 
املقدســيني، "لكنهــا سياســة فاشــلة ســبق أن جربوهــا يف 
محطات تاريخية عدة بالشــعب الفلســطيني كاإلبعاد إىل 

مرج الزهور فجاءت بنتيجة عكسية".

تحالف أنصار فلسطني 
يدعو لدعم القطاع 
الصحي الفلسطيين

غزة/ فلسطني:
مــن  املزيــد  تقديــم  إىل  فلســطني  أنصــار  تحالــف  دعــا 
الدعم للشعب الفلسطيني، وخاصة القطاع الصحي يف 
ظــل انتشــار وبــاء كورونــا وتهالــك الوضــع الصحــي بســبب 

االحتال والحصار واالعتداءات اإلرسائيلية.
وقــال رئيــس التحالــف الشــيخ أحمــد إبراهيمــي يف ترصيح 
صحفــي أمــس: "الشــعب الفلســطيني يف ظــل الظــروف 
جائحــة  تداعيــات  نتيجــة  ــا،  حاليًّ يعيشــها  التــي  الصعبــة 
كورونا، إضافة الستمرار االحتال يف انتهاكاته والتضييق 
عــىل أبنائــه بطــرق ووســائل مختلفــة، بــات يحتــاج إىل كل 

أنواع الدعم السيايس واالقتصادي واإلنساين".
وأشــار إىل أن الشــعب الفلســطيني يحتاج لتقديم الدعم 
العاجل يف هذه األوقات، ال ســيا دعم القطاع الصحي، 
وذلــك مــع ازديــاد تفــي وبــاء كورونــا، وارتفــاع معــدالت 
الخســائر البريــة بســببه، مــن وفيــات وإصابات، يف حني 
يعاين القطاع الصحي عدم القدرة عىل تقديم الخدمات 

املناسبة للمواطنني.
وأضــاف: "كــا أن الشــعب الفلســطيني يف قطــاع غــزة، 
تقديــم  يحتــاج  الشــتات،  ومخيــات  الغربيــة،  والضفــة 
الدعم الفوري عقب اآلثار السلبية التي خلفها الوباء، من 
ارتفــاع ملعــدالت البطالــة بشــكل غــري مســبوق، وإجــراءات 
الحجر الصحي التي تؤدي إىل حاجة األرس لتوفري املواد 
األساسية، خاصة املواد الغذائية، ومستلزمات املنزل".

ومؤسســات  حكومــات  تقدمــه  بــا  إبراهيمــي  ورحــب 
العمــل  يف  الناشــطة  واملؤسســات  وخرييــة،  إنســانية 
املجتمعــي، مطالًبــا املجتمــع الــدويل بالعمــل الحقيقــي 
عــىل  والضغــط  للفلســطينيني،  الدعــم  تقديــم  عــىل 

االحتال من أجل تسهيل وصول اللقاحات.

استهداف الرموز.. سياسة إرسائيلية إلحكام السيطرة عىل القدس

صحيفة: عباس وعائلته وبعض الوزراء 
المستفيد األكرب من لقاحات كورونا
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غزة/ نور الدين صالح:
كلــا اقــرب موعــد االنتخابــات الترشيعيــة، تتســع فجوة 
فتــح  حركــة  وكــوادر  قيــادات  بــن  الداخليــة  الخالفــات 
التــي يتزعمهــا الرئيــس محمــود عبــاس. إذ لجــأت قيادات 
القامئــة  عــن  بعيــًدا  أخــرى  قوائــم  تشــكيل  إىل  فتحاويــة 
الرئيسة التي ستنافس عىل مقاعد الربملان، وهو ما قد 

يؤثر يف حظوظ الحركة يف االنتخابات، وفق مراقبن.
وأعلن عضو اللجنة املركزية لحركة "فتح" نارص القدوة، 
الدميقراطــي  الوطنــي  "امللتقــى  تشــكيل  عــىل  التوافــق 
الفلســطيني"، عــىل أن يتفــق امللتقــى يف وقــت الحــق 
الترشيعيــة  االنتخابــات  لخــوض  قامئــة  تشــكيل  عــىل 

القادمة.
وُيعــد هــذا اإلعــالن مبنزلة انفكاك رســمي عن املشــاركة 
يف قامئــة فتــح الرئيســة يف االنتخابــات القادمــة، ليســر 
القــدوة عــىل طريــق التيــار اإلصالحــي الدميقراطي الذي 
يقــوده محمــد دحــالن، يف حــن مل يحســم عضــو اللجنــة 
املركزيــة للحركــة األســر مــروان الربغــويث موقفــه بشــأن 

ينــوون  الذيــن  القيــادات  مــن  وغــره  املشــاركة،  طبيعــة 
الرشح واملشاركة يف االنتخابات.

وهنــا يــربز تســاؤل مهــم حيــال فــرص فتــح يف االنتخابــات 
سياســة  أنهــا  أم  أقطابهــا،  بــن  الخالفــات  اشــتداد  بعــد 
للتوحــد  تعــود  أن  عــىل  االنتخابــات،  قبــل  لديهــا  متبعــة 
بعدهــا بهــدف الحصــول عــىل أكــرب قدر مــن املقاعد يف 

املجلس الترشيعي؟
يجيــب عــن هــذا التســاؤل مديــر مركــز مســار للدراســات 
نهــاد أبــو غــوش، بالقــول: إن إعــالن القدوة تشــكيل قامئة 
منفصلة، إشــارة إىل وجود حالة رفض للصيغ السياســية 

الحالية.
وقــال أبــو غــوش خــالل حديثــه مــع صحيفــة "فلســطن": 
إن "القــدوة مل يكــن معجًبــا مبــا قررته قيــادات حركة فتح، 
لذلك عمل عىل تشــكيل قامئة وحده، بربنامج ســيايس 

واجتاعي مختلف عن الربنامج الرسمي".
ســتذهب  فتــح  داخــل  أخــرى  أطــراف  وجــود  إىل  وأشــار 
لتشــكيل قوائــم غــر الرئيســة، مثل التيــار اإلصالحي، يف 

مــن جهــة،  القيــادات لخــوض غــار االنتخابــات  تعطــش 
وعــن أزمــة سياســية داخــل فتــح مــن جهة أخــرى، الفتًا إىل 
وجود أوساط من مؤيدي الحركة غر راضن عن أدائها، 
وهؤالء قد يلجؤون لتصويت احتجاجي النتخاب أطراف 

أخرى.
خــالل  الترشيعــي  يف  متثيــل  للقــدوة  يكــون  أن  وتوّقــع 
االنتخابــات القادمــة لكونــه شــخصية مرموقــة وأكادمييــة، 

"وهذا مرتبط بقامئة مرشحيه وبرنامجه السيايس".
ومل يستبعد أبو غوش، أن تكون الخالفات الحالية داخل 
فتــح مرحليــة، بحيــث تعــاود االتحــاد يف ســبيل الحصــول 

عىل مقاعد أكرث يف املجلس الترشيعي امُلنتخب.
بــدوره، رأى الكاتــب واملحلــل الســيايس طــالل عــوكل، 
أن طبيعــة حركــة فتــح قامئــة عــىل اتســاع رقعــة الخالفــات 
بن كوادرها، عاّدا خطوة القدوة وغره من الشخصيات 
األخــرى "شــكاًل مــن أشــكال االحتجــاج عىل الواقــع القائم 

يف النظام السيايس الفلسطيني".
وأوضــح عــوكل خــالل حديثــه مــع "فلســطن"، أن رؤيــة 

ا،  حــن مل ُيحســم موقــف القيــادي األســر الربغويث نهائيًّ
وحراكات كبرة أخرى.

وبحســب أبــو غــوش، فــإن هذه الحــراكات ُتعرب عن مدى 

القــدوة تقــوم عــىل إحداث التغير يف النظام الســيايس 
متوّقعــا  طويلــة،  ســنوات  منــذ  فتــح  عليــه  تســر  الــذي 
حصوله عىل مقاعد يف املجلس الترشيعي، خاصة إذا 

ما انضم الربغويث لهذا التوجه.
وبحســب قولــه، مــا جــرى مــع القــدوة هــو تعبــر حقيقــي 
عن الخالفات املوجودة داخل فتح، حول دورها والنظام 
السياســية  القضايــا  وبعــض  تتبعــه،  الــذي  الســيايس 

األخرى.
واعتــرب أن "حركــة فتــح لهــا حصــة يف االنتخابــات، ولكــن 
مجلــس  أمــام  ســيجعلنا  داخلهــا  مــن  شــخصيات  ظهــور 
ترشيعــي مختلــف عــن املجالــس الســابقة، إذ ال توجد به 

قوة مسيطرة".
الترشيعــي  املجلــس  انتخابــات  ُتجــرى  أن  املقــرر  ومــن 
الســلطة  رئاســة  يليهــا  ثــم  القــادم،  مايــو  مــن   22 الـــ  يف 
يف يوليــو، عــىل أن يليهــا اســتكال انتخابــات املجلــس 
الوطني يف أكتوبر، وفق املرسوم الرئايس الذي أصدره 

رئيس السلطة محمود عباس.

غزة-رام الله/ محمد األيويب:
رئيــس  حقوقيــة،  ومؤسســات  فصائــل  طالبــت 
بقانــون"  "القــرار  بإلغــاء  عبــاس  الســلطة محمــود 
رقم )7( لسنة 2021 املعدل لقانون الجمعيات 
لســنة   01 رقــم  األهليــة  والهيئــات  الخريــة 
2000، لتناقضــه الواضــح مــع القانــون األســايس 
مجريــات  مــع  ولتعارضــه  الدوليــة،  واالتفاقيــات 

الحوار الوطني.
ويفــرض التعديــل الــذي أصــدره عبــاس الثالثــاء 
خططهــا  تقديــم  املنظــات  عــىل  املــايض، 
كــا  املختصــة،  الــوزارة  إىل  وموازنتهــا  الســنوية 
مســبقة  موافقــة  عــىل  الحصــول  عليهــا  يفــرض 
عليهــا،  الحصــول  أو  تربعــات  أي  بجمــع  للقيــام 
املهنيــة  الجمعيــات  عمــل  تقييــد  إىل  إضافــة 

بجعل رواتب موظفيها ال تزيد عىل 25 %.
التعديــل حــل الجمعيــات يف حــال  كــا يســهل 
املخالفة وجعل ذلك رهن إرادة السلطة وليس 
إضافــة  العموميــة،  والجمعيــة  اإلدارة  مجلــس 
إىل جعــل أمــوال الجمعيــات يف حــال التصفيــة 

تذهب للموازنة العامة.
سياسة التفرد واإلقصاء

عــن  لتحريــر فلســطن  الشــعبية  الجبهــة  وعــربت 
بالجمعيــات  املتعلــق  للقــرار  املطلــق  رفضهــا 
داعيــًة  وتعديالتــه،  األهليــة  والهيئــات  الخريــة 
القانــون  مــع  الواضــح  لتناقضــه  فــوًرا  إللغائــه 
مــع  ولتعارضــه  الدوليــة،  واالتفاقيــات  األســايس 
مجريــات الحــوار الوطنــي ورضورة التوافــق عــىل 

كل القضايا بعيًدا عن سياسة التفرد واإلقصاء.
ت الجبهــة يف بيــان، أمــس، أن خطــر إصــدار  وعــدَّ
التوقيــت يعــزز مــن قبضــة  القــرار يف هــذا  هــذا 
عمــل  يف  وصالحياتهــا  التنفيذيــة  الســلطة 
انتهــاًكا  وُيشــكل  واألهليــة،  الخريــة  الجمعيــات 
فاضًحا لحقوق اإلنسان والحريات العامة، ويعزز 
عــىل  التنفيذيــة  والســلطة  األمنيــة  الرقابــة  مــن 
عمــل وبرامــج املؤسســات، ويعطــي الحــق لهــذه 
املؤسســات  هــذه  بعمــل  التدخــل  يف  الجهــات 
وأنشطتها وبكل الجوانب اإلدارية واملالية فيها.

وأشــارت إىل أن إرصار الســلطة التنفيذيــة عــىل 
الجمعيــات  وبرامــج  عمــل  يف  الفــج  التدخــل 
سيستغله االحتالل يف تعزيز هجمته املستمرة 
وأفرادهــا،  األهــي  العمــل  مؤسســات  عــىل 
وســيزيد مــن إرصار االتحــاد األورويب عــىل ربــط 
متويله لهذه املؤسســات بتوقيع وثيقة التمويل 

املرشوط. 
وأكدت الجبهة رضورة توقف الســلطة التنفيذية 
قراراتهــا  عــرب  العســل  يف  الســم  دس  عــن 
الــكل  مــع  تشــاور  دون  املســتمرة  ومراســيمها 
الوطنــي، يف محاولــة حثيثة منها إلحكام قبضتها 
الرســمية  واملؤسســات  الســيايس  النظــام  عــىل 

تســتغل  أن  الكبــر  والتخــوف  الرســمية،  وغــر 
هــذه القــرارات للتالعــب يف نتائــج أي مارســة 
متفــق  قــرارات  أي  ورضب  قادمــة،  دميقراطيــة 

ا. عليها وطنيًّ
كا دعت الجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطن، 
"عباس" إللغاء القرار بقانون الجمعيات الخرية 

والهيئات األهلية وتعديالته.
الحــق  أمــس، عــىل أن  بيــان،  الجبهــة يف  وشــدد 
يف حريــة تكويــن الجمعيــات والهيئــات األهليــة، 
األســايس  القانــون  يف  مكفــول  أســايس  حــق 
مــن  املقــر  الجمعيــات  وقانــون  الفلســطيني، 
واإلعــالن  الفلســطيني،  الترشيعــي  املجلــس 
العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل الخاص 
املعايــر  وكل  والسياســية  املدنيــة  بالحقــوق 

الدولية.
ورأت يف القرار تدخاًل سافًرا يف عمل الجمعيات 
الــذي  الوقــت  يف  األهليــة،  والهيئــات  الخريــة 
الرشســة  هجمتــه  اإلرسائيــي  االحتــالل  يواصــل 
األهليــة  املؤسســات  عــىل  الخنــاق  وتضييــق 
الفلســطينية، يف حــن يزيــد مــن إرصار االتحــاد 
لتلــك املؤسســات  ربــط متويلــه  األورويب عــىل 

بالتوقيع عىل "وثيقة التمويل املرشوط".
توقيــت  مــن  الشــديد  اســتهجانها  عــن  وعــربت 
صــدور القــرار بقانــون الذي يــأيت بعد مدة وجيزة 
من إصدار مرسوم الحريات، والذي كان مفرًضا 

إفساح الطريق أمام الحريات دون تقييدها.
وأكــدت الجبهــة رضورة وقــف إصــدار املراســيم 
والقــرارات بقانــون دون التشــاور مع الكل الوطني 
الســلطة  تغــول  لوقــف  داعيــة  الفلســطيني، 
التنفيذيــة عــىل عمــل الجمعيــات واملؤسســات 
لالنتخابــات  االســتعدادات  ظــل  يف  األهليــة، 

العامة.
تجاوز لصالحيات الرئيس

لحقــوق  الفلســطيني  املركــز  طالــب  ــا،  حقوقيًّ
اإلنســان، عبــاس بالراجــع عن قــرار تعديل قانون 
مؤكــًدا  األهليــة،  والهيئــات  الخريــة  الجمعيــات 
الرئيــس  لصالحيــات  تجــاوًزا  يعــد  صــدوره  أن 
حالــة  يف  بقانــون  قــرارات  بإصــدار  املتعلقــة 
جســيًا  خرًقــا  ميثــل  كــا  القصــوى،  الــرورة 
الــدويل  العهــد  مبوجــب  فلســطن  اللتزامــات 

للحقوق املدنية والسياسية.
وأكــد املركــز يف بيــان صحفــي، أن احــرام الحــق 
يف تشــكيل الجمعيــات والحريــات العامة بشــكل 
عام، يعد حجر األساس يف أي نظام دميقراطي، 
وأن السعي لتقويض هذا الحق ال ميكن فهمه إال 
يف إطــار الســعي للتفــرد املطلــق بالســلطة دون 

رقيب أو حسيب.
األجــواء  يعكــر  املذكــور  بقانــون  القــرار  أن  وعــدَّ 
االســتعدادات  ظــل  يف  ســادت  التــي  اإليجابيــة 

لعقد االنتخابات الترشيعية والرئاســية، مضيًفا: 
"ومتثل القيود الواردة فيه تنكًرا ملرسوم الرئيس 
مؤخــًرا  صــدر  والــذي  العامــة،  الحريــات  بإطــالق 
بتاريــخ 20 فربايــر 2021، كــا تــأيت هــذه القيود 
لهــا  يتعــرض  ومســتمرة  رشســة  هجمــة  لتواكــب 

املجتمع املدين من ِقبل االحتالل اإلرسائيي.
وأضــاف: "ويــأيت قــرار الرئيس تقنيًنا ملارســات 
دون  الداخليــة  وزارة  ِقبــل  مــن  ترتكــب  تعســفية 
سند قانوين، كا يأيت القرار يف ذيل سلسلة من 
القرارات واملارســات التي تســتهدف املجتمع 
الــرشكات غــر  بــكل مكوناتــه، مبــا فيهــا  املــدين 
املؤسســات  إحــدى صــور  تعــد  والتــي  الربحيــة، 
األهلية التي تخدم املجتمع، والتي فرض عليها 
قيــود ماليــة صارمــة، أصبحــت مبوجبهــا، مــن بــن 
أمنــي  لفحــص  بالخضــوع  مطالبــة  أخــرى،  أمــور 

وإداري مطول للساح لها باستقبال التمويل".
اإلنســان  لحقــوق  املســتقلة  الهيئــة  رأت  كــا 
"ديــوان املظــامل" أن هــذا "القــرار بقانــون" ميثــل 
تشــكيل  يف  بالحــق  ومبــارًشا  خطــًرا  مساًســا 
والروابــط  واالتحــادات  والجمعيــات  النقابــات 
الــذي كفلــه القانــون األســايس يف املــادة )26( 

منه.
إن  أمــس،  بيــان،  يف  املســتقلة  الهيئــة  وقالــت 
القــرار يناقــض املرســوم الرئــايس الصــادر بتاريــخ 
العامــة  الحريــات  تعزيــز  بشــأن   20/2/2021
قبيــل  والحريــات  الحقــوق  ببيئــة  ــا  جوهريًّ ويــر 

العملية االنتخابية.
قيــوًدا  بقانــون  القــرار  وضــع  "لقــد  وأضافــت: 
جديــدة غــر مــربرة وغــر رضوريــة عــىل مارســة 
ألنشــطتها  األهليــة  واملنظــات  الجمعيــات 
باستقاللية وحرية، وجعل منها مجرد دوائر تتبع 
التنفيذيــة يف  الســلطة  وزارات االختصــاص يف 
تناقض واضح لطبيعة عمل الجمعيات ومربرات 
هــا جهــات رقابيــة  وجودهــا يف الحيــز العــام، بعدِّ
يف  ورشيكــة  الرســمية  املؤسســات  أداء  عــىل 
والقــرارات  السياســات  صناعــة  ويف  التنميــة 
أدوارهــا  متــارس  أن  املفــرض  ومــن  الوطنيــة، 

ومسؤولياتها باستقاللية وحرية كاملة".
للــدور  يتنكــر  بقانــون  القــرار  هــذا  أن  وأكــدت 
الوطني الذي تؤديه مؤسسات املجتمع املدين 
بصــورة  فلســطن  يف  األهــي  العمــل  ويقــوض 
غــر مســبوقة، ويــر بجهــود املصالحــة وإجــراء 

االنتخابات.
وعــربت الهيئــة عــن دعمهــا ملؤسســات املجتمــع 
املــدين يف نضالهــا الحقوقــي واملــرشوع إللغــاء 
القــرار بقانــون املذكــور والدفــاع عــن حــق أفرادها 
يف املشاركة يف الحياة العامة، مطالبة بالتوقف 
عــن إصــدار أي قــرارات حتــى تشــكيل املجلــس 

الترشيعي بناء عىل نتائج االنتخابات القادمة.

وأصــدر عبــاس الثالثــاء، "قــرارا بقانــون" رقــم 07 لســنة 2021 
املعــدل لقانــون الجمعيــات الخريــة والهيئــات األهليــة رقــم 
01 لســنة 2000. ويفــرض التعديــل عــىل املنظــات تقديــم 
خططها السنوية وموازنتها إىل الوزارة املختصة، كا يفرض 
عليها الحصول عىل موافقة مسبقة للقيام بجمع أي تربعات 
الجمعيــات  عمــل  تقييــد  إىل  إضافــة  عليهــا،  الحصــول  أو 

املهنية بجعل رواتب موظفيها ال تزيد عىل 25 %.
املخالفــة،  حــال  يف  الجمعيــات  حــل  التعديــل  يســهل  كــا 
اإلدارة  مجلــس  وليــس  الســلطة  إرادة  رهــن  ذلــك  وجعــل 
والجمعيــة العموميــة، إضافــة إىل جعــل أمــوال الجمعيات يف 

حال التصفية تذهب للموازنة العامة.
تناقض مع "مرسوم الحريات"

وأكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني 
"حشــد"، الحقوقــي صــالح عبــد العاطي، أن إصدار "مراســيم 
رئاسية" بالتزامن مع اقراب استحقاق االنتخابات الترشيعية 

يحمل "انعكاسات خِطرة عىل العملية االنتخابية".
"مرســوم  إن  "فلســطن":  لصحيفــة  العاطــي  عبــد  وقــال 
الجمعيــات الخريــة والهيئات األهلية" يســتهدف مؤسســات 
املجتمــع املــدين التي ســراقب عىل هــذه االنتخابات، وهو 
يتعــارض مــع مرســوم الحريــات الصــادر عــن عبــاس يف وقــت 
املعايــر  مــع  ويتناقــض  لالنتخابــات،  األجــواء  لتهيئــة  ســابق 

الحقوقية الدولية".
وعّد أن هذا املرسوم يضيف قيوًدا غر مربرة وغر دستورية 
عــىل عمــل منظــات املجتمــع املــدين، تشــكل توســعا يف 
عمــل  إزاء  التنفيذيــة  للســلطة  الثقيلــة  الرقابيــة  الصالحيــات 

الجمعيات الخرية.
"املرســوم يشــكل تدخــاًل ســافًرا يف حريــة  أن  عــىل  وشــدد 
مــع  يتعــارض  مبــا  األهليــة،  واملؤسســات  الجمعيــات  عمــل 
القانــون األســايس واملعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي 

وقعت عليها دولة فلسطن".
وبــن عبــد العاطــي أن املرســوم يعــد اســتمراًرا للنهــج القائــم 
عىل اإلقصاء والتقييد للحريات العامة وخاصة حرية تشكيل 
وعمــل الجمعيــات، إضافــة إىل إعاقــة عملهــا ودورهــا الحيــوي 

يف حاية حقوق اإلنسان وتحقيق املصالح املجتمعية.
تعرقل سير االنتخابات

ويؤكد الخبر يف القوانن اإلعالمية وحقوق االنسان، ماجد 
املجتمــع  داخــل  أزمــة  خلــق  املرســوم  هــدف  أن  العــاروري، 
الفلســطيني تشــكل عائًقــا أمــام إجــراء االنتخابــات الترشيعيــة 

املقبلة.
"ميثــل  املرســوم  إن  "فلســطن":  لصحيفــة  العــاروري  وقــال 
تدخــالت غــر واضحــة املعــامل مــن جهــات متنفــذة بالســلطة 
تحــاول أن تعرقــل ســر االنتخابــات بخلــق أزمــات متفاعلــة يف 

الساحة الفلسطينية".

وأضــاف: "مــن املفاجــئ أن يكــون أول مرســوم بعــد "مرســوم 
الحريــات"، هــو تقييــد الحــق يف تكويــن الجمعيــات الــذي لــو 
إىل  االنتخابــات"، مشــًرا  إجــراء  تهــدد  أزمــات  ســيخلق  ــذ  ُنفِّ
عــدم وجــود أي دواٍع قانونيــة للمرســوم الــذي هــو تعبــر عــن 
رصاعــات تيــارات متناقضــة يف الســلطة ضــد بعضهــا بعًضــا 

ويعكس "مراهقة سياسية".
وبن أن السلطة غر قادرة عىل تبعات تطبيق هذا املرسوم 
الفلســطيني  املجتمــع  يف  "قالقــل"  ســيحدث  ذلــك  ألن 
ا أن ذلك ميثل  ويخلــط األوراق ،وقــد يوقــف االنتخابــات، عــادًّ
"ســحب صالحيــات" مــن املجلــس الترشيعــي املقبل، "فإذا 
أرادت الســلطة أن تثبــت حســن نيتهــا فعليهــا فــوًرا إلغــاء هذا 

القانون".
ــا ملؤسســات املجتمــع  وأكــد أن املرســوم ميثــل "قــراًرا عقابيًّ
وتلــك  بقانــون  بالقــرارات  املتعلقــة  مواقفهــا  عــىل  املــدين 
توزيــع  يف  التالعــب  تجــاه  الحكومــة  لسياســات  املنتقــدة 
املــايل  العقــاب  سياســة  إطــار  يف  وينــدرج  اللقاحــات، 
للنظــام  انتقادهــا  حــال  يف  درًســا  لتلقينهــا  للجمعيــات 

السيايس الفلسطيني".
وأشــار العــاروري إىل أن أول نتائــج تطبيقــه ســتكون إلقــاء مــا 
يزيد عىل 20 ألف موظف وموظفة من العاملن والعامالت 
يف املؤسســات األهليــة عــىل قارعــة الطريــق، ليعانــوا ويالت 

البطالة.
تثبيت حقائق على األرض

املرســوم  أن  حميــدة،  صــالح  الســيايس  املحلــل  ويــرى 
بالقاهــرة  املتحــاورة  الفصائــل  قفــز  لعمليــة  نتــاج  هــو  األخــر 
عــن امللفــات املهمــة والذهــاب باتجــاه عقــد انتخابــات دون 

"فكفكفة امللفات" التي سببت عملية االنقسام.
وقــال حميــدة لصحيفــة "فلســطن": إن رئيس الســلطة عباس 
يحاول خالل الفرة االنتقالية للنظام السيايس الفلسطيني، 
بتثبيــت حقائــق عــىل األرض تلقــي مبــؤرشات ســلبية للغايــة 
وإمكانيــة  الحًقــا  ســُتنتخب  التــي  املؤسســات  مصــر  عــىل 

إلغاؤها من قبل السلطة التنفيذية.
واعتــرب أن املرســوم "تطــور خِطــر للغايــة" يعكــس شــكاًل مــن 
أشــكال اســتئثار الســلطة التنفيذيــة بــكل الســلطات واإللغــاء 
التام ملبدأ الفصل بن السلطات، ويشكك يف إمكانية عقد 

انتخابات نزيهة وينذر بأن "القادم أسوأ".
وبن أن املرســوم قد يســتهدف املؤسســات التابعة ألطراف 
كتلــك  الغربيــة،  بالضفــة  لـ"عبــاس"  منافســة  فتــح  مــن حركــة 
مــن  لفصائــل  أو  فيــاض"  و"ســالم  اإلصالحــي  للتيــار  التابعــة 

املنظمة املعارضة لنهج عباس كـ"الجبهة الشعبية".
ورأى حميــدة أنــه "يف ظــل التوجــه لنظــام شــمويل، ال رضورة 
التنفيذيــة  املؤسســة  أن  خاصــة  الترشيعيــة  لالنتخابــات 

أصبحت تسيطر عىل كل مفاصل الحياة". 

ل قائمة تحت مسمى "الملتقى الوطين الديمقراطي الفلسطيين" شكَّ

انفكــاك القـدوة عـن قائمـة فتـح يكشـف حجـم 
الخالفــات داخلهـــا ورفــض نظامهـــا السياســي

لتعارضه مع القانون األسايس ومجريات الحوار الوطين

فصائل ومؤسسات تطالب عباس 
بإلغاء تعديل قانون الجمعيات األهلية

"قانون الجمعيات األهلية".. عباس ُيعرقل 
االنتخابات ويكرس سيطرة السلطة

رام الله- غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
ُيهــدد إصدار رئيس الســلطة محمود عباس، "قــراًرا بقانون" تضمن تعديالت 
علــى قانــون الجمعيات األهلية، إجراء االنتخابات التشــريعية المقبلة، لكونه 
يستهدف "مؤسسات المجتمع المدني" التي من المفترض أن تراقب عليها، 
ويكــرس ســيطرة الســلطة التنفيذية علــى جميع مفاصل العمل السياســي 
والقانوني الفلسطيني، ما يستدعي إلغاؤه عاجاًل، وفق ما يقول حقوقيون 

ومحللون سياسيون.

ناصر القدوة
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

الموضوع/ إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة 
لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/160(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
محمــد عبــد زيــدان دهــان من ســكان غــزة هوية رقــم 926690322 بصفته 

وكيًل عن: جبري عبد زيدان دهان. 
فلســطني  دولــة  ســفارة  عــن  الصــادرة   2021/7157 رقــم:  وكالــة  مبوجــب 

الدوحة – قطر 
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال/ بيع/ مبادلة يف: 

القطعة 89 القسيمة 3 املدينة خان يونس 
 فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــلل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يوًمــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــلن وبخــلف 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: 2021/3/4م
مسجل أرايض غزة        
أ. عصام عبد الفتاح الحارنة

دولة فلسطني 
سلطة األرايض

 مكتب رئيس سلطة األرايض

الموضوع/ إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة
لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/159(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
طلل محمد العبد عوض من سكان جباليا هوية رقم 915827562 بصفته 
وكيــًل عــن: عــوض وخالــد وامنــه ونعمــة أبنــاء محمــد العبــد عــوض وجوهــرة 
محمد أحمد عوض ومحمد ومحمود وامني وعطاف وفرحة وبســمة وعفاف 
أبناء عبد محمد عوض وست اخوتها محمد محمود عوض )املطوق( وعيل 
وإبراهيــم ومحمــد وفاطمــة واميــان وايــاد ويوســف وياســني ومريــم وابتســام 

ونهاد أبناء احمد محمد عوض وحليمة صالح احمد عوض
مبوجب وكالة رقم: 2021/584 الصادرة عن شال غزة + رقم الوكالة 128/ 2021 

شال غزة + 425/ 2021 شال غزة + 2021/585 شال غزة .
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف: 

 2 1800 القســيمة  6 املدينــة جباليــا + القطعــة  1786 القســيمة  القطعــة 
املدينة جباليا 

 فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــلل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــلن وبخــلف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالة بدون أدىن مســؤولية عىل 

سلطة األرايض. التاريخ: 2021/3/4م
مسجل أرايض غزة         
أ. عصام عبد الفتاح الحارنة 

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 نر هذا االعلن.
لذلــك عــىل ذوي الحقــوق وكل مــن لــه مصلحــة أو صفــة او حــق االعــرتاض أو 
املشــمولني يف ملكيــة هــذه االرض التقــدم باعرتاضــه مصطحبــا معــه جميــع 
التــي تثبــت ملكيتــه وحقــه يف تقديــم االعــرتاض وفــق  االوراق والســندات 
القانون اىل دائرة التنظيم ببلدية غزة خلل مدة أقصاها 30 – ثلثون يومًا 
مــن تاريــخ نــر هــذا االعــلن واثناء الدوام الرســمي هذا ولــن يلتفت اىل أي 

اعرتاض يرد لبلدية غزة بعد انتهاء املدة املحددة بهذا االعلن.
بلدية غزة

إعالن وراثة
 صادر عن محكمة غزة الشرعية

غــزة  مــن مختــار منطقــة جديــدة  لهــذه املحكمــة مضبطــة موقعــة  قدمــت 
مؤرخة يف 2021/3/3م تتضمن أن/ مسعود بن شعبان بن أسعد الناجي 
تويف بتاريخ 2020/12/24م وانحرص إرثه الرعي واالنتقايل يف زوجته 
نجاح بنت يوسف بن العبد الناجي ويف ابنه منها الذكر وهو محمود ويف 
ابنته املتولدة له من زوجته املتوفاة قبله ملعة بنت حنفي مســعود وهي 
حيــاة ويف بنــات ابنــه املتــوىف قبلــه زيــاد واملتولــدات لــه مــن زوجتــه هنــاء 
بنت سعيد بن شعبان الناجي وهن روان ورندة وريم ودينا فقط، وال وارث 
للمتــوىف املذكــور ســوى مــن ذكــر وليــس لــه وصيــة واجبــة أو اختياريــة وال 
أوالد كبــار توفــوا حــال حياتــه وتركــوا ورثــة فمــن لــه حــق االعــرتاض عىل هذه 
املضبطة مراجعة محكمة غزة الرعية خلل خمســة عر يومًا من تاريخ 

النر وحرر يف20/رجب/لسنة 1442هـ املوافق 2021/3/4م.
قايض غزة الرعي
محمد خليل الحليمي

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرعي
محكمة غزة الرعية االبتدائية

غزة/ األناضول:
يحــاول محمــد دحــلن القيــادي املفصــول مــن 
حركــة "فتــح" واملدعــوم مــن اإلمــارات، العودة 
مجــدًدا إىل الســاحة السياســية، عــر توظيــف 
"املســاعدات اإلنســانية" التــي يقدمها لقطاع 

غزة، قبيل بدء االنتخابات العامة.
ومن املســتبعد أن يرتشــح دحلن للنتخابات 
ا، لكونه ملحًقا  التريعية أو الرئاسية شخصيًّ

من القضاء يف رام الله.
يقــوده  الــذي  الفصيــل  عــىل  دحــلن  وُيطِلــق 
ا اسم "التيار اإلصلحي يف حركة فتح". حاليًّ

الفلســطيني  االنتخابــات  قانــون  ومينــع 
الشــخصيات التي صدر بحقها أحكام قضائية 
أو  بالــرف  أو جنحــة مخلــة  بارتــكاب "جنايــة 

األمانة"، من الرتشح للنتخابات.
ويتوقــع مراقبــون أن يلجــأ دحــلن إىل تشــكيل 
أو شــخصيات  تيــاره،  مــن  كــوادر  تضــم  قامئــة 
التريعيــة،  االنتخابــات  لخــوض  مســتقلة، 
الرســمية؛  "فتــح"  عــن حركــة  بقامئــة منفصلــة 

التي يقودها الرئيس محمود عباس.
وكان دحــلن قــد قــال يف لقاء ســابق عىل قناة 
MBC الســعودية، وأعــاد نــره عــىل صفحتــه 

وحــدة  فكــرة  "طرحنــا  بــوك:  فيــس  موقــع  يف 
)حركــة( فتــح مــن جديــد عــىل قاعــدة الراكــة 
االختيــار  يف  حقهــم  الشــباب  وإعطــاء  أواًل، 
الطــرح،  قبــول  يتــم  مل  إن   )...( والرتشــح 
مــع  املشــاركة  قاعــدة  عــىل  قامئــة  سنشــكل 
القــوى الوطنيــة، يكــون عمودها الفقــري التيار 

اإلصلحي".
وتــرى "فتــح" أن مــن "املســتحيل" أن يخــوض 

دحــلن أو تيــاره االنتخابــات مــن خــلل قامئتها 
الرسمية، لكونه "مفصواًل من الحركة".

ويقــول منــري الجاغــوب، مســؤول االعــلم يف 
إن  فتــح:  لحركــة  والتنظيــم  التعبئــة  مفوضيــه 
اللجنــة املركزيــة اتخــذت قــراًرا بفصــل دحــلن 
من الحركة، لذا فإن التيار الذي يقوده ويطلق 
مرتبــط  غــري  اإلصلحــي"،  "التيــار  اســم  عليــه 
موحــدة  قامئــة  يشــكل  أن  ميكــن  وال  بفتــح، 

معها.
يف  املقيــم  "دحــلن"  الســلطة  وتلحــق 

اإلمارات بعدة تهم أبرزها القتل والفساد.
مــن  دحــلن  "فتــح"  طــردت   2011 عــام  ويف 
ضــده  القضــاء  أصــدر  حــني  يف  عضويتهــا، 

أحكاًما بالسجن بتهم ارتكاب عدة "جرائم".

مســاعدات دحــلن لغــزة لهــا "أبعــاد سياســية 
أن  يريــد  دحــلن  أن  إىل  مشــرًيا  انتخابيــة"، 
املســاعدات  هــذه  وراء  مــن  رســالة  يوصــل 
مفادها "أن السلطة ُمقرصة بحق سكان قطاع 

غزة، وعليه جاء هو لسد هذا الفراغ".
مــن  دحــلن  يتمكــن  أن  عــوكل  ويســتبعد 
التريعيــة  االنتخابــات  يف  املشــاركة 
ا، لكنــه قــد يلجــأ إىل دعــم قامئــة مــن  شــخصيًّ

تياره، أو مستقلة.
الصــادرة  القضائيــة  "األحــكام  أن  إىل  وأشــار 
يف  الشــخصية  املشــاركة  مــن  متنعــه  بحقــه، 

هذه االنتخابات".
واملحلــل  الكاتــب  عــوكل،  مــع  ويتفــق 
الســيايس مصطفــى إبراهيــم، قائــًل: إن هــذه 

يف الســابق وســاطات لتقريب وجهات النظر 
بــني تيــار دحــلن، و عبــاس، إال أنهــا مل تنجــح 

لرفض الرئيس ذلك.
قبول قائمة دحالن

بحــق  الصــادرة  القضائيــة  األحــكام  وبســبب 
دحــلن، يتوقــع إبراهيــم أن تصطــدم مشــاركة 
العراقيــل  مــن  بالكثــري  الســيايس  تيــاره 
القانونيــة، وهــذا األمــر قــد تحــدده الحًقا لجنة 
الخاصــة  واملحكمــة  املركزيــة،  االنتخابــات 

باالنتخابات.
ويف هــذا الصــدد، تقــول إميــان نــارص الديــن، 
قبــول  إن  االنتخابــات:  قضايــا  محكمــة  رئيــس 
التريعيــة،  للنتخابــات  ُمرشــحة  قامئــة 
ــا، أمــر  مدعومــة مــن شــخصية ملحقــة قضائيًّ

منوط بقرار لجنة االنتخابات املركزية.
لجنــة  ارتــأت  "إذا  الديــن:  نــارص  وأضافــت 
أحــكام  تخالــف  القامئــة  هــذه  أن  االنتخابــات 
قانــون االنتخابــات مــن حقهــا أن تتخــذ القــرار 

املناسب".
الفلســطيني  املركــز  أجــراه  اســتطلع  وكان 
 15 يف  واملســحية،  السياســية  للبحــوث 
أن  أظهــر  قــد   ،2020 أول  كانــون  ديســمر/ 
قامئة مدعومة من دحلن ومنشــقة عن حركة 
االنتخابــات  %7 يف  عــىل  تحصــل  قــد  فتــح، 

التريعية.
وُعقــدت آخــر انتخابــات فلســطينية للمجلــس 
التريعــي مطلــع عــام 2006، وأســفرت عــن 
فوز "حاس" باألغلبية، يف حني سبقها بعام 
انتخابــات للرئاســة وفــاز فيهــا الرئيــس محمــود 

عباس.

المساعدات اإلنسانية
وراء  مــن  يســعى  إن دحــلن  مراقبــون  ويقــول 
إىل  يرســلها  التــي  اإلنســانية،  املســاعدات 
قطــاع غــزة، بدعــم مــن دولــة اإلمــارات، إيجــاد 

موطئ قدم له عىل الساحة السياسية.
ويف 21 فرايــر/ شــباط املــايض، وصــل إىل 
قطــاع غــزة، نحــو عريــن ألــف جرعــة مــن لقاح 
لفــريوس  املضــاد  الــرويس  )ســبوتنيك-يف( 

كورونا، مقدمة من دولة اإلمارات.
املســاعدات  هــذه  أن  مراقبــون  ويــرى 
الكبــري  االحتيــاج  ظــل  ا"، يف  جــدًّ "متواضعــة 
مليــوين  مــن  أكــر  يضــم  الــذي  غــزة  لقطــاع 

مواطن، لهذا اللقاح.
ويقــول املحلــل الســيايس، طــلل عــوكل، إن 

املســاعدات هي جزء من حملة دعم إنســاين 
لغزة، بدأها دحلن منذ عدة سنوات.

هــذه  يســتغل  دحــلن  أن  إبراهيــم  وأوضــح 
املساعدات يف "الحملة الدعائية"، تحضرًيا 

للنتخابات املقبلة.
وتبقى فرص دحلن باملشاركة يف االنتخابات 
ضعيفــة خاصــة أن مــرص مل تدُعــه إىل الحــوار 
الفلســطينية  الفصائــل  جمــع  الــذي  الوطنــي 
شــباط  فرايــر/  يف  القاهــرة،  العاصمــة  يف 

املايض، لبحث آلية إجراء االنتخابات.
وتعقيًبــا عــىل ذلــك، قــال إبراهيــم: إن "مــرص 
تــدرك حساســية وجــوده يف اللقــاء، بالنســبة 

للرئيس محمود عباس".
وأشــار إىل أن جهــاز املخابــرات املــرصي قــاد 

غزة/ يحيى اليعقويب:
بالســن  متعلقــة  ثلثــة  رشوط 
والرســوم،  االســتقالة  وطلــب 
أشــبه بثلثــة ســدود تقــف عائًقــا 
شــباب  أحــلم  ســفينة  أمــام 
رغبــة  ميلكــون  وأكادمييــني 
االنتخابــات  يف  الرتشــح  يف 
للمشــاركة  ســعًيا  التريعيــة 
االجتاعــي  الواقــع  بتغيــري  يف 
نجــح أي منهــم  والســيايس، وإن 
تقــف  الســن  مســألة  تجــاوز  يف 
اســتطاع  وإن  الرســوم،  أمامــه 
البعــض -وهــم قلــة- تجــاوز هــذه 
بــرط  ســيصطدم  املســألة 
أماكــن  مــن  االســتقالة  تقديــم 

أعالهم.
وينص قانون االنتخابات الجديد 
عــىل أالَّ يقــل عمــر املرتشــح عــن 
اســتقالته  يقــدم  وأن  ســنة،   28
وأن  مؤسســته،  مــن  وُتقَبــل 
مســرتدة  غــري  رســوًما  يدفــع 
مــا  وهــو  دوالر،  ألــف   20 تبلــغ 
مــن  واســعة  قطاعــات  يحــرم 
الشــعب الفلســطيني من شــباب 
كفــاءات  وأصحــاب  وأكادمييــني 
تحقيــق  مــن  علميــة  ودرجــات 
طموحاتهــم، إذ تقــدر أعــداد مــن 
ســيحرمهم القانون من املشــاركة 

يف االنتخابــات بنحــو 900 ألــف 
مواطن بينهم أكر من 200 ألف 
الخاصــة  القطاعــات  موظــف يف 

والحكومية.
احتــدم  والجــد"  "املــزاح  بــني 
محمــد  الشــاب  بــني  النقــاش 
كنعــان )23 عاًمــا( الــذي يــدرس 
السادســة  الســنة  يف  الطــب 
الرتشــح  رشوط  حــول  وزملئــه 
قبــل  التريعيــة،  للنتخابــات 
النقــاش عنــد الجزئيــة  أن ينتهــي 

املتعلقة بسن الرتشح.
لصحيفــة  كنعــان  وقــال 
مــع  "تشــاورت  "فلســطني": 
علقــة  إيجــاد  أحــاول  أصدقــايئ 
بــني العمــر والجــودة، وهــل ميكن 
جانــب  مــن  وطننــا  نخــدم  أن  لنــا 
الشــباب  أن  ســيَّا  ال  عمــيل، 
مقتبــل  ويف  األول  ربيعهــم  يف 
بنشــاط  يتمتعــون  عمرهــم 
يفتقــر  أنــه  مــع  كبــري  وحــاس 
الحكمــة  مثــل  املهــارات  لبعــض 

والخرة". 
فتــي  كمجتمــع  "نحــن  وأضــاف: 
يف  أغلبيــة  الشــباب  فيــه  ميثــل 
بنتائــج  ويتحكمــون  املجتمــع، 
األجــدر  مــن  وعليــه  االنتخابــات، 
مــن ميثلهــم يف  يكــون منهــم  أن 

"فلســطني":  صحيفــة  ســؤال 
"كموظــف قطــاع خــاص ميكــن أن 
حكومــي  موظــف  لكــن  أســتقيل 
فهذا صعب، لذا كان األجدر أن 
تكون مرونة يف هذا البند ليكون 
هنــاك خــط رجعــة يف حــال عــدم 
الفوز وال يفقد كل يشء، خاصة 
ونحــن نتحــدث عــن أزمــات بطالــة 

تعصف يف قطاع غزة".
بالطمــوح  "االنتقــال  وأضــاف: 
دعــم  إىل  يحتــاج  الواقــع  إىل 
تكــون  يك  ومعنــوي،  مــايل 
"روح الشــباب" حــارضة يف بنــاء 
املجتمــع، ألن تجــارب املجالــس 
الســابقة  والتريعيــة  البلديــة 
هــم  املجتمــع  عــاد  أن  أثبتــت 

الفئة األكر عطاًء".
االستقالة.. خيار صعب

يف  عابــد  باســل  د.  احتــار  هنــا، 
صحيفــة  ســؤال  عــن  اإلجابــة 
يســتطيع  كان  إن  "فلســطني" 
تقديــم اســتقالته لــو عــرض عليــه 
املشاركة بقامئة مستقلة، وقال: 
"ليس لدي الرغبة بالرتشح، لكن 
فــإين ســأفكر يف  لــو طــرح األمــر 
رشط  إلغــاء  حــال  ويف  ذلــك، 
أكــر  الرغبــة  ســتكون  االســتقالة 
للمشاركة فموضوع إيجاد فرصة 

لكوننــا  التريعيــة  االنتخابــات 
الفئــة األكــر تأثرًيا يف املجتمع، 
كا أن الروط مل تحرم الشباب 
مســتقلة  بقوائــم  الدخــول  يف 
مــن  األحــزاب  بــل حرمــت  فقــط، 
شــباب  إدراج  يف  املشــاركة 
أعارهــم  لكــن  تطلعــات  لديهــم 

تقل عن 28 عاًما".
حجر عثرة

القانونيــة  الســن  تشــكل  وال 
أبــو  صــلح  أمــام  عائًقــا  للرتشــح 
عيــى )32 عاًمــا( الــذي يحمــل 
التمريــض  بكالوريــوس  شــهادة 
وماجستري إدارة أزمات وكوارث، 
"جحــر  مبنطقــة  خطيًبــا  ويعمــل 

الديك" منذ عر سنوات.
أنــه  نفســه  عيــى  أبــو  يعــرف 
النــاس  يقدمــه  شــابة  شــخصية 
يطمــح  واألفــراح،  األحــزان  يف 
البلديــة  للنتخابــات  للرتشــح 
ضمــن  يكــون  وألن  والتريعيــة، 
قامئــة مــع مجموعــة مــن الشــباب 
تقــف  لكــن  الكفــاءات  أصحــاب 
أمــام  عــرة  الرتشــح حجــر  رســوم 

تحول الطموح إىل واقع. 
املشــاركة  عليــك  عرضــت  لــو 
اســتقالتك  هــل ســتقدم  بقامئــة 
عــن  صــلح  أجــاب  عملــك؟  مــن 

عمل -إن مل تنجح القامئة- ليس 
أمًرا سهًل".

وزارة  يف  يعمــل  الــذي  عابــد 
االجتاعيــة،  والشــؤون  التنميــة 
يعتقــد أن نظــام التمثيل النســبي 
وليــس  التنظيــات  أبنــاء  يخــدم 
األحــزاب  إن  إذ  املســتقلني، 
توفــري  تســتطيع  الفلســطينية 
ألبنائهــم يف  بديلــة  عمــل  فرصــة 
لديهــا  فهــي  االســتقالة  حــال 
وإعلميــة  أكادمييــة  مؤسســات 
حــني  يف  خاصــة،  ومؤسســات 
يف  املســتقلني  حظــوظ  تقــل 

إيجاد فرصة.
بلســان  ســؤااًل  عابــد  ويطــرح 
الشــعب  يريــد  "مــاذا  املواطــن: 
ينتخبهــم؟"،  يك  قوائــم  مــن 
مبيًنــا أن النــاس تريــد أكادمييــني 
وســمعة  خلــق  بحســن  مهنيــني 
الشــعب،  باســم  يتحدثــون 
شــعبهم  خدمــة  عــىل  قادريــن 
ووطنهم، يســعون إلعادة اللحمة 

ويرفضون حالة االنقسام.

واملحلــل  الكاتــب  ويصــف 
الدجنــي،  حســام  د.  الســيايس 
بـ"املجحــف"  االســتقالة  رشط 
والــذي ينتهــك الدســتور ويحــرم 
العديــد مــن رجــاالت الدولــة مــن 
"ظلــًا  يحمــل  لكونــه  املشــاركة 
يف حال مل ينجح املرشح، وكان 
طلــب  عــىل  يقتــرص  أن  ينبغــي 
اإلجــازة مــن دون راتــب، وهــذا ما 
تعمل به العديد من األنظمة يف 

العامل".
لصحيفــة  الدجنــي  يقــر 
تقبــل  ميكــن  بأنــه  "فلســطني" 
"الرســوم والســن" نوًعــا مــا حتــى 
باملئــات،  القوائــم  تصبــح  ال 
األصــوات،  تشــتت  يعنــي  وهــذا 
الرســوم  "لكــن  مســتدرًكا: 
وليــس  تكــون عقلنيــة  أن  يجــب 
مببلــغ 20 ألــف دوالر، مــا يدفــع 
برجــال  للســتعانة  باملســتقلني 
لتمويــل  دول  حتــى  أو  أعــال 
التحكــم  إىل  يــؤدي  مــا  املبلــغ، 

بهم يف حال الفوز".

شددت عىل رضورة الحفاظ عىل النسيج االجتماعي

القوى تحذر من خطر 
فتح الملفات القديمة

خان يونس/ فلسطني:
حذرت القوى الوطنية واإلسلمية يف خان يونس، من محاولة البعض 
تهديــد األمــن والنســيج االجتاعــي بفتــح ملفــات عولجــت وأغلقــت 
ــا. وقالــت القــوى، يف بيــان، أمــس، إنهــا ســترضب بيــد مــن حديــد  وطنيًّ
لــكل مــن تســول نفســه العبــث بالجبهــة الداخليــة وحيــاة املناضلــني، 
الفتًة إىل أن "الكل الوطني مبختلف تكويناته السياســية واملجتمعية 

موحد يف إدانة هذه املسلكيات".
ومثنــت القــوى الجهــود املبذولــة مــن األجهــزة الرطيــة واألمنيــة يف 
ل أكر ملسؤولياتها  حفظ وسلمة الجبهة الداخلية، داعية إياها ِلَتَحمُّ
يف معالجــة هــذه التهديــدات مــن جذورهــا وملحقــة مــن يحــاول فتــح 
العائــلت  بتحيــة فخــر واعتــزاز إىل جميــع  هــذه امللفــات. وتوجهــت 
مــت الغــايل والنفيــس مــن أجــل الوطــن وتعزيــز  الفلســطينية التــي َقدَّ

الوحدة الوطنية وصيانة وسيادة القانون.
وقالــت: "مــن رحــم هــذه العائــلت خــرج املناضلــون األبطــال"، داعيــة 
إياهــا للتصــدي ألي حــاالت فرديــة تحــاول العبــث بالجبهــة الداخليــة 
أفــراد  بــني  العلقــة ويعززهــا  ُيحِكــم  الــذي  االجتاعــي  العقــد  ورضب 

املجتمع الفلسطيني.
الجنــاح  مصطفــى  عــيل  أبــو  الشــهيد  كتائــب  ــدت  أكَّ الســياق  ويف 
ة، أنَّ "املساس مبناضيل وثوار شعبنا عىل  العسكري للجبهة الشعبيَّ
خلفيــة نشــاطهم املقــاوم بــأي شــكٍل من األشــكال وإطــلق التهديدات 
ل ظاهــرة خِطــرة متــسُّ الســلم األهــيل واألمــن املجتمعي  ضدهــم يشــكِّ

ووحدة صفنا الوطني واالجتاعي".
وقالــت الكتائــب، يف بيــان، أمــس: إن "هــذا املوقــف يــأيت عــىل ضــوء 
مارســة البعــض للتهديــد والوعيــد بحــق مناضــيل الجبهة عىل خلفية 

نشاطهم يف االنتفاضة األوىل".
دت عــىل أنَّهــا لــن تتهــاون أو تــرتدد يف التصــدي أليِّ تهديــدات  وشــدَّ

ميكن لها أن متسَّ حياة وأمن املناضلني.

هل يمتطي دحالن "المساعدات" و"االنتخابات" للعودة السياسية؟

الشباب يف "ربيعهم األول" خارج الحسابات الرسمية

رشوط الرتشح.. 3 بنود "أحالها مر" تزيُح طموحات شباب وأكاديميني عن مضمار االنتخابات

إبراهيم: قائمة دحالن قد 
تصطدم بعراقيل قانونية 

لكونه مالحًقا قضائيًّا

عولك: مساعدات دحالن لغزة 
لها أبعاد انتخابية ويحاول 

إظهار تقصري السلطة
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الموضوع/ تبليغات شرعية
اىل املدعــى عليــه عبــد الجــواد عبــد الســاتر أحمــد الغلبــان مــن كفــر عانــة 
وســكان خانيونــس ســابقا واملقيــم حاليــا يف جمهورية مــر العربية ومجهول 
محل اإلقامة فيها االن يقتيض حضورك اىل محكمة خانيونس الرشعية يوم 
الخميــس املوافــق 2021/4/8م الســاعة الثامنــة صباحــا للنظــر يف الدعــوى 
اســاس 2021/231م وموضوعهــا نفقــة زوجــة وكذلــك للنظــر يف الدعــوى 
اســاس 2021/233م وموضوعهــا نفقــة بنــت واملقامتــن عليــك مــن قبــل 
زوجتــك ومدخولتــك بصحيــح العقــد الرشعــي املدعيــة نــدى رمضــان احمــد 
الغلبــان مــن كفــر عانــة وســكان خانيونــس وإن مل تحرض يف الوقت املعن او 
ترسل وكيال عنك يجر بحقك االيجاب الرشعي لذلك صار تبليغك حسب 

األصول وحرر يف 18 من رجب لسنة 1442هـ وفق 2021/3/2م.
قايض خانيونس الرشعي
فريد محمد بركة

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرشعي
محكمة خانيونس الرشعية االبتدائية

الموضوع / مذكرة تبليغ حضور لحلف يمين شرعية 
صادرة عن محكمة غزة الشرعية

إىل املدعــى عليهــا / نعمتــي موســی عمــران حمــودة مــن غــزة ومجهولــة محــل 
حضــورك  يقتــيض  العربيــة  مــر  جمهوريــة  يف  القطــاع  خــارج  اآلن  اإلقامــة 
إىل هــذه املحكمــة يــوم األحــد املوافــق 2021/4/11م الســاعة 9 صباحــًا 
وذلــك لحلــف اليمــن الرشعيــة املطلوبــة يف الدعوى أســاس 2020/1076 
لــدى هــذه املحكمــة وموضوعهــا قطــع نفقــة زوجــة واملرفوعــة عليــك من قبل 
مطلقــك املدعــي/ زهــر منــر یوســف حجــاج من غزة وســكانها ونصها )اقســم 
باللــه العظيــم املنتقــم الجبــار أن عــديت الرشعيــة مــن مطلقــي املدعــي زهــر 
2019/11/20 م وإننــي الزلــت يف  منــر يوســف حجــاج مل تنقــض بتاريــخ 
عــديت الرشعيــة منــه واللــه عــىل مــا أقــول شــهيد حلفــًا رشعيــًا وإن مل تحرضي 
يف الوقت املعن لحلف اليمن الرشعية املطلوبة تعتربي ناكلة عن حلف 
اليمن أي مقرة بدعوى املدعي حسب األصول لذلك جرى تبليغك بذلك 

حسب األصول . وحرر يف 2021/3/4م.
قايض محكمة غزة الرشعية
الشيخ/  رائد محمد مطر

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة غزة الرشعية

الموضوع/ إعالن خصوم 
صادر عن محكمة الشيخ رضوان 

مــن املجــدل  الزنــط  الجبــار  إبراهيــم عبــد  الحليــم  إىل املدعــى عليــه/ عبــد 
يقتــيض  اآلن  بلجيــكا  اإلقامــة يف  الديــن ومجهــول محــل  عــز  وســكان شــارع 
حضــورك إىل هــذه املحكمــة يــوم األربعــاء الواقــع يف 2021/4/7م الســاعة 
التاســعة صباحا وذلك للنظر يف القضية أســاس 2021/157م وموضوعها 
دعوى نفقة زوجة ويف القضية أساس 2021/159م وموضوعها نفقة أوالد 
واملرفوعــة عليــك مــن قبــل زوجتــك املدعيــة صفــاء ســمر محمــد أبو عايص 
مــن بريــر وســكان غــزة وإن مل تحــرض يف الوقــت املعن أو ترســل وكياًل عنك 
حســب  تبليغــك  جــرى  لذلــك  ــا  غيابيًّ الرشعــي  املقتــى  بحقــك  ســيجري 

األصول وحرر يف 19/رجب/1442ه وفق 2021/3/3م.
قايض محكمة الشيخ رضوان الرشعية 
أ . محمد كامل أبو راس

دولة فلسطن 
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرشعي 
محكمة الشيخ رضوان الرشعية االبتدائية 

إعالن بيع بالمزاد العلني 
في القضية رقم 2018/10240 

نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيذ محكمــة بداية غزة يف 
التنفيــذ/  بــن طالــب  فيــا  2018/10240 واملتكونــة  التنفيذيــة  القضيــة 
عيــد  محمــد  ابراهيــم  ضــده/  واملنفــذ  وآخــرون  صيــام  عيــد  محمــد  محمــد 
صيــام لبيــع الطابــق الثــاين املكــون مــن شــقتن الواقــع يف عارة النــور الكائن 
يف مدينــة غــزة بالقــرب مــن معســكر الشــاطئ بالقــرب مــن مســجد عســقالن 
مــن  والشــقتن احداهــا غربيــة شــالية جنوبيــة وهــي شــقة عظــم مقطعــة 
والثانيــة رشقيــة شــالية جنوبيــة مشــطبة ومســكونة  الداخــل وغــر مشــطبة 
ومســاحة كل منهــا 102 مــر مربــع تقريبــا والعــارة يحدها من الجنوب منزل 

النحال ومن الرشق شارع بعرض عرشة امتار ومن الشال منزل املسحال.
فعــىل مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور اىل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة 
غزة يف أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمن بواقع 10 % 
من قيمة التخمن وأن الرسوم والداللة واالنتقال عىل نفقة املشري، علًا بأن 

املزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحا من يوم االثنن بتاريخ 2021/4/5.
حرر يف 2021/3/3م.

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ

رام الله/ خاص فلسطن:
أصــدر رئيــس الســلطة محمــود عبــاس مرســوم الحريــات 
متهيــًدا إلجــراء االنتخابــات، لكــن االعتقــال الســيايس ال 
يــزال قامًئــا، وإن كان بنســب أقــل مــن املــدة املاضيــة، 
املعتقلــن  تالحــق  املحاكــات  بقيــت  كذلــك 
بلــدة  مــن  جبــارة   ســهى  ومنهــم  ســابًقا،  السياســين 

ترمسعيا برام الله.
العــذاب  مــن  نــوع  عــن  عبــارة  املحاكــات  انتظــار 
واملضايقات، إذ عقدت يف 28 شباط/ فرباير املايض 
الجلسة رقم )24( يف محكمة جنايات أريحا، ملحاكمة 

املعتقلة السياسية السابقة جبارة.
بقيت ســهى تنتظر موعد محاكمتها كاملرات الســابقة، 
أطفالهــا، وتتجهــز  تــودع عائالتهــا وتقبــل  مــرة  ففــي كل 
فــكل  ســتنتهي،  وكيــف  متــى  تعلــم  ال  التــي  للمحاكمــة 

يركوهــم  وأال  القانــون،  نطــاق  خــارج  يترفــون  الذيــن 
الشــعب  أعــراض  ويهتكــون  ويظلمــون  يتبجحــون 

الفلسطيني.
ويقــول: "لــوال الشــعب ملــا وجــدت حكومــة، فالشــعب 
احــرام  يجــب  وبالتــايل  املســؤولن،  أوجــد  مــن  هــو 

الشعب وضان عدم اضطهاده".
وبحســب إفــادة عائلــة جبــارة، فــإن أمــن الســلطة اعتقــد 
أنه باعتقال سهى سيمنع نشاطها، لكنها برغم االعتقال 
املعتقلــن  عــن  تدافــع  باملحاكــات  ومالحقتهــا 
السياســين دون خشــية مــن بطــش الســلطة، التــي يقــف 
عنــارص أجهزتهــا األمنيــة عاجزيــن أمــام اقتحامات جيش 

االحتالل للمدن والقرى الفلسطينية.
أن  أوضحــت  العدالــة"  أجــل  مــن  "محامــون  مجموعــة 
الجلســة أجلــت كالعــادة لعــدم حضــور الدفاع، وبســبب 

مشوار للمحكمة هو عذاب، فالتهم الباطلة أرق وتعب 
وعذاب يتكرر مع موعد كل جلسة.

ويتســاءل بــدران جبــارة، معلًقــا عــىل مواصلــة محاكمــة 
أيــن العدالــة؟!  أيــن الحريــة؟!  القانــون؟!  قريبتــه: "أيــن 
أين الحكومة؟! وأين املســؤولون؟! أم نحن أمام عصابة 
العدالــة  ملنظومــة  تــام  غيــاب  يف  ونضطهــد  ونحاكــم 

والقانون؟!".
األمنيــة  األجهــزة  هــم  أنهــم  يدعــون  مــن  أن  إىل  ويشــر 
والقانــون "يرضبــون عــرض الحائــط بــكل مــا وقعــوه أمــام 
مــن  العامــة لألمــم املتحــدة  الهيئــة  العــامل، وأمــام  دول 

احرام للحريات وحقوق اإلنسان وحرية الرأي".
عــىل  يقــع  الذيــن  املســؤولن  جميــع  جبــارة  ويناشــد 
أن  املواطــن  حقــوق  واحــرام  القانــون  تطبيــق  عاتقهــم 
يقفــوا موقًفــا مرشًفــا يليــق مبراكزهــم، ويحاســبوا جميــع 

فعاليــات تعليــق العمــل أمام املحاكــم النظامية املعلنة 
عنــه نقابــة املحامــن الرافــض لتدخــل واعتــداء الســلطة 
التنفيذية عىل أعال السلطتن الترشيعية والقضائية.

الســابقة  السياســية  املعتقلــة  "إن  املجموعــة:  وقالــت 
سهى جبارة تتهمها النيابة العامة للسلطة بجمع وتلقي 
وكذلــك  مرشوعــة"،  "غــر  جمعيــات  ملصلحــة  أمــوال 

التخابر مع العدو".
وأشــارت إىل أن جبــارة اعتقلتهــا عــىل خلفية هذه التهم 
يف الثالــث مــن نوفمــرب/ ترشيــن اآلخــر 2018 مــا ُيعرف 
بالقــوة 101، قبــل إحالتهــا يف الليلــة ذاتهــا ملــا ُيعــرف 

بلجنة التحقيق املشرك )اللجنة األمنية يف أريحا(.
ينايــر/ كانــون اآلخــر  مــن  التاســع  وُأفــرج عــن جبــارة يف 
67 يوًمــا، وبعدمــا خاضــت  2019 بعــد توقيفهــا مــدة 

إرضاًبــا مفتوًحــا عــن الطعام مدة 27 يوًما انتهى باإلفراج 

عنها يف التاريخ املذكور.
ويؤكــد املحامــي مهنــد كراجــة، وهــو أحــد أعضــاء فريــق 
مخالــف  الســيايس  االعتقــال  أن  جبــارة،  عــن  الدفــاع 
عليهــا  ضغًطــا  يشــكل  محاكمتهــا  تكــرار  وأن  للقانــون، 
قضّيــة  تشــويه  محاولــة  أن  إىل  الفًتــا  متواصــل،  بشــكل 

جبارة مل تنجح.
يف  الدوليــة  العفــو  منظمــة  مكتــب  رئيــس  قــال  والحًقــا 
قضّيــة  تابعنــا  "إّننــا  حجــازي:  صالــح  املحتلــة،  القــدس 
وأبلغنــا  مبــارشة  منهــا  وســمعنا  بدايتهــا  منــذ  "جبــارة" 
النائــب العــام بإخضاعهــا للتعذيــب، لكّنــه أصــدر بيانــًا 
ينفي ذلك، األمر الذي دفع مكتب املنظمة إىل توجيه 
رسالة إىل النائب العام تتضّمن األدّلة التي تثبت وقوع 
التعذيب"، مستدرًكا: "ولكننا يف عدالة مل نتلقَّ أّي رد 

حتى اآلن".

غزة/ محمد أبو شحمة:
املشــركة  اللجنــة  حــذرت 
غــزة،  قطــاع  يف  لالجئــن 
مــسِّ  مــن  "أونــروا"  وكالــة 
لالجئــن  الغــذايئ  األمــن 
إىل  داعيــًة  الفلســطينين، 
أمــام  الــدويل  املجتمــع  وضــع 

مسؤولياته.
محمــود  اللجنــة  منســق  وقــال 
خلــف يف ورشــة عمــل بعنــوان 
"األزمــة املاليــة لوكالــة الغــوث 
وانعكاســاتها عــىل الالجئــن"، 
لدعــم  الدوليــة  الهيئــة  نظمتهــا 
الفلســطيني  الشــعب  حقــوق 
"غــزة  أمــس:  )حشــد(، 
ُمــسَّ  إن  بــركان  فوهــة  عــىل 
لالجئــن  والتعليــم  الغــذاء 

الفلسطينين".
أونــروا  وكالــة  "عــىل  وأضــاف: 
بنفســها  األزمــة  عــن  تعــرب  أن 
إن  الــدويل  للمجتمــع  وتقــول 
ذلــك ال يكفــي، ونحــن نتخــوف 
سياســية  خلفيــات  هنــاك  أن 
غــزة  يف  املتخــذة  لإلجــراءات 

من ِقبل الوكالة".
"الكابونــة  أن  خلــف  وأوضــح 
مقدمــة  تكــون  قــد  املوحــدة" 
ــا  تدريجيًّ تتخــذ  قــد  إلجــراءات 
يف قطاعــات التعليــم والصحــة 
املفصولــن  واملوظفــن 
عــىل  املقدمــة  والخدمــات 
مســتوى صحــة البيئــة لالجئــن 
إىل  ولفــت  املخيــات.  يف 
الجــئ  و400  مليــون  وجــود 
مــن   70% أي  غــزة،  قطــاع  يف 
يف  يعيشــون  الســكان،  عــدد 
أونــروا  تتحمــل  مخيــات،   8
بفعــل  عنهــم،  املســؤولية 
التفويض املمنوح لها من قبل 

األمم املتحدة.
رضورة  عــىل  خلــف  وشــدد 
الالجئــن  بحــق  التمســك 

تركــز عــىل قضاياهــا الداخلية. 
أن  "املفــروض  وأضــاف: 
الجميع يأخذ "كابونة صفراء"، 
مــن  هــو  املــايل  الوضــع  ولكــن 
املــال  توفــر  ولــو  يحكمنــا، 
طلبناهــا  التــي  واملعلومــات 
يف  واملتمثلــة  الســلطات  مــن 
قاعــدة بيانــات حــول الالجئن، 
بهــدف إجــراء فلرة لألشــخاص 
الذيــن ال يســتحقون، فســنزيد 
املساعدات". وأشار إىل قطع 
مســاعداتها  األمريكيــة  اإلدارة 
املاليــة املقــدرة بـــ360 مليــون 
عــودة  موعــد  أن  مبيًنــا  دوالر، 
غــر  األمريكيــة  املســاعدات 
معلــوم، أو قيمــة املبلــغ الــذي 
أن  توقعــات  وســط  ســُيعاد، 
ُيعــاد ثلــث تلــك املســاعدات 
حســنة  أبــو  وبــن  نصفهــا.  أو 

خدماتهــم  عــىل  للحصــول 
بالكامــل عــرب مخاطبــة العــامل، 
للسياســة  التســليم  وعــدم 
الحاليــة لوكالة "أونروا"، خاصة 
أن األمــر ال يتعلــق بالخدمــات، 

ولكن له بعد سيايس.
املستشــار  أكــد  جانبــه،  مــن 
اإلعالمي لوكالة الغوث عدنان 
التمويــل  توفــر  أن  حســنة،  أبــو 
املــايل هــو الذي يتحكم بعمل 

الوكالة بشأن السلة الغذائية.
وقال أبو حسنة يف الورشة: إن 
"أونــروا تعتمــد عــىل التربعــات 
بعــض  تدفــع  إذ  الطوعيــة، 
 7 العــام  يف  العربيــة  الــدول 
دوالر  ألــف  و18  دوالر،  آالف 
فقط"، الفًتا إىل أن أزمة كورونا 
باتــت  إذ  الجميــع،  يف  أثــرت 
املانحــة  الــدول  مــن  الكثــر 

أونــروا ســتعقد مؤمتــًرا  إىل أن 
القادمــة  األشــهر  يف  ــا  دوليًّ
األمريكيــة،  اإلدارة  بحضــور 
وســتقدم  املانحــة،  والــدول 
وخدماتهــا  لربامجهــا  رؤيتهــا 
وســتطالب  وعملياتهــا، 
بتعهــدات  الــدويل  املجتمــع 
حتــى  الســنوات،  متعــددة 

ُتوَضع برامج وميزانيات.
وقــررت "أونــروا" مؤخــًرا توزيــع 
بالتســاوي  مســاعدات غذائيــة 
عىل جميع األرس امُلستفيدة، 
م للعائــالت  بعــد أن كانــت تقــدِّ
مــن  أكــرب  كميــات  فقــًرا  األكــر 
قــد  مــا  وهــو  الغذائيــة،  املــواد 
 770 عــىل  يزيــد  مــا  يحــرم 
هــم  حقَّ فلســطيني  الجــئ  ألــف 
الحصــة  عــىل  الحصــول  يف 

الغذائية.

إسطنبول/ فلسطن:
الوطنــي  "الحــوار  مؤمتــر  فعاليــات  تنطلــق 
أكــر  مبشــاركة  اليــوم  الخــارج"  لفلســطينيي 
واملفكريــن  الرمــوز  مــن  شــخصية   300 مــن 
العــامل،  حــول  الفلســطينين  واملناضلــن 
ملناقشــة املشــهد القيادي الوطني املســتقبيل 

والدور املحوري لفلسطينيي الخارج.
ومن املقرر عقد جلسات املؤمتر الذي ينظمه 
املؤمتر الشعبي لفلسطينيي الخارج، افراضيا 
أيــام،  ثالثــة  مــدار  عــىل  وذلــك  اإلنرنــت،  عــرب 
وتتخللــه مجموعــة مــن الجلســات الحواريــة التي 

تشارك فيها شخصيات فلسطينية.
الخــارج  فلســطينيي  مؤمتــر  بيــان  وبحســب 
أوراق  الوطنــي  الحــوار  جلســات  يف  ســتطرح 

مختلفة من تحرير العالقة بن السلطة ومنظمة 
بعيــدا  االنتخابــات  مرجعيــة  وتثبيــت  التحريــر، 
عن أوســلو، ومناقشــات بشأن حوارات الفصائل 
القضيــة  ومســتقبل  القاهــرة  يف  الفلســطينية 
الــدور  تحديــات  إىل  باإلضافــة  الفلســطينية، 

واملكان والتمثيل لفلسطينيي الخارج.
وســيبحث املؤمتــر العالقــة مــع الــدول الضامنــة 
الفلســطيني،  الوطنــي  وأثــر ذلــك يف املجلــس 
وطــرح حلــول عمليــة لتمثيــل عــادل لفلســطينيي 

الخارج وتناول تجارب ناجحة يف التمثيل لهم.
الوطنــي  الحــوار  وثيقــة  صــدور  املقــرر  ومــن 
ســيتم  املؤمتــر،  عــن  الخــارج،  لفلســطينيي 
التوقيــع عليهــا مــن الشــخصيات املشــاركة فيــه، 
وعرضهــا عــىل عمــوم الشــعب الفلســطيني يف 

الخارج، وفق البيان.
الخــارج  لفلســطينيي  الشــعبي  واملؤمتــر 
آالف   6 نحــو  تأسيســه  يف  شــارك  تجمــع  هــو 
فلســطيني مــن مختلــف دول العــامل، وأعلــن عــن 
تركيــا،  يف   2017 شــباط  فربايــر/  يف  إطالقــه 

ويتخذ من بروت مقًرا له.
شــعبي  حــراك  إطــالق  إىل  املؤمتــر  ويهــدف 
لفلســطينيي  وفاعــل  حقيقــي  دور  لتكريــس 
الثوابــت  عــىل  والركيــز  قضيتهــم،  يف  الخــارج 

الوطنية.
وتتجاوز أعداد فلسطينيي الخارج ستة مالين، 
وســوريا  ولبنــان  األردن  يف  الجئــون  معظمهــم 
ودول الخليــج، يف حــن يعيــش آخــرون يف دول 

أوروبية والواليات املتحدة ودول أخرى.

"سفراء الطاقة" ينظمون 
رحلة ترفيهية وتوعوية لمصابات 

وناجيات من الرسطان
غزة/ فلسطن:

نظــم فريــق ســفراء الطاقــة رحلــة للنســاء املصابــات والناجيــات مــن مــرض 
الرسطــان، تضمنــت العديــد مــن األنشــطة العلميــة والرفيهيــة والتفريــغ 

النفيس، ووجبات وفق منط الغذاء الصحي املناسب لهن.
وشــارك يف الرحلــة التــي كانــت يف حديقــة جمعيــة الــراث الفلســطيني 

شال قطاع غزة، العرشات من املصابات والناجيات من الرسطان.
وأكــدت رئيســة فريــق ســفراء الطاقــة د. منــى صيــام أن الرحلــة تــأيت لدعــم 
ورفع معنويات املصابات والناجيات من الرسطان، وإطالعهن عىل أهم 
العــادات واألغذيــة املفيــدة لصحتهــن، وكيفيــة التعامــل مــع املــرض يف 

أثناء اإلصابة به وبعد الشفاء منه.
وقدمــت صيــام، الحاصلــة عــىل الدكتــوراه يف الربمجــة اللغويــة العصبيــة 
وتعمــل معالجــة بالطاقــة الحيوية، نصائــح للمصابات والناجيات وتقنيات 
العــالج بالطاقــة، موضحــة أنــه باملقــدور تجنــب العــالج الكيــاوي الــذي 
النفســية  الســلوكيات  ببعــض  عنــه  واالســتعاضة  املريــض  جســد  يرهــق 
والغذائيــة التــي مــن شــأنها إضعــاف املــرض والحــد مــن انتشــاره الجنــوين 
يف الجســد، كاالبتعــاد عــن الضغوطــات النفســية والحياتيــة، واالســرخاء 

الذهني والنفيس، واتباع نظام غذايئ صحي.
لتكــون  للمشــاركات  وجبــة صحيــة  تقديــم  عــىل  أنهــا حرصــت  وأضافــت 
منوذجــا للطعــام الصحــي الــذي يجــب عــىل مــرىض الرسطــان أو الناجــن 
منــه االعتــاد عليــه، حيــث شــملت الوجبــة فطــرة تفــاح معــدة بالشــعر 
واملفتــول  ومشــتقاته،  الســكر  عــىل  احتوائهــا  دون  الطبيعيــة  والنباتــات 
والســلطات  والخــرضاوات،  القــرع  عــىل  املحتــوي  و"اليخنــي"  بالشــعر 

والفواكه وورق العنب وعصر "الكركديه" الخايل من السكر.

"األوقاف" توزّع 100 حقيبة 
تعريفية بالقدس عىل طلبة 

مراكز تحفيظ القرآن
غزة/ فلسطن:

وزَّعت وحدة شؤون القدس بوزارة األوقاف والشئون الدينية بالتعاون 
مع اإلدارة العامة لتحفيظ القرآن الكريم )100( حقيبة حملت عنوان 
"جولــة يف القــدس"، عــىل طلبــة مبراكــز تحفيــظ القــرآن بغــزة التابعــة 

للوزارة.
جــاء ذلــك خــالل جولــة تفقديــة اســتهدفت عــدًدا مــن مراكــز التحفيظ 
بغزة, وذلك ضمن فعاليات أســبوع القدس العاملي الذي من املقرر 

أن ينطلق األحد القادم.
وشــارك يف الجولــة املديــر العــام لوحــدة القــدس د.يوســف فرحــات 
واملديــر العــام للتحفيــظ مــازن النجــار ومديــر شــؤون وحــدة القــدس 

رجايئ حسن ومدير التحفيظ حمد النجار.
تعريــف  يف  الجولــة  هــذه  أهميــة  مكتــوب،  بيــان  يف  فرحــات  وأكــد 
طــالب وطالبــات مراكــز التحفيــظ بالقــدس ومعاملهــا, مشــًرا اىل أنهم 
عــىل  لألوقــاف  التابعــة  التحفيــظ  حلقــات  جميــع  عــىل  ســيكملونها 
مســتوى القطــاع, لتأكيــد داللــة املعــامل املقدســية واألماكــن األثريــة 
التــي تربــط الطلبــة بالتاريــخ واملدينــة املقدســة. من جهته بــنَّ النجار 
أن هذه الجولة جاءت انسجاًما مع حملة أسبوع القدس التي أطلقتها 
مراكــز  وطالبــات  طــالب  لــدى  القــدس  ثقافــة  ونــرش  لتعزيــز  الــوزارة 
هــا اىل أنــه تــم تغيــر عناويــن حلقــات التحفيــظ باملراكز  التحفيــظ, منبِّ
ألســاء أبــواب القــدس وقبــة الصخــرة. وبــنَّ النجــار أن أســبوع القدس 

سيتضمن إعالن مسابقة األقىص املحلية والعديد من الفعاليات.

أبو حسنة: توافر التمويل المايل يتحكم يف عمل الوكالة

اللجنة المشرتكة تحذر "أونروا" 
من مسِّ األمن الغذايئ لالجئني 

انطالق أعمال مؤتمر "الحوار 
الوطين لفلسطينيي الخارج" اليوم

سهى جبارة.. )24( جلسة ولم تنقِض محاكمات االعتقال السيايس 

جانب من ورشة العمل أمس        ) تصوير / رمضان األغا (
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

بطاقتــه  بواســطة  املنتخــب  بيانــات  مــن  املختصــة  اللجنــة  تتحقــق  القاعــة 
الشــخصية، وبعــد التأكــد مــن تطابــق االســم مــع البيانــات يتــم تســليمه ورقــة 
اشــتملت عــى كل أســاء مــن لهــم حــق الرتشــح يف منطقتــه، وورقــة أخــرى 
فيها خانات بالعدد املطلوب انتخابه، ثم يصطحبه أحد املرافقني للجلوس 

يف مقعده ويأخذ هناك كل الوقت النتخاب مرشحيه.
بعــد االنتهــاء يصطحبــه أحــد املرافقــني عائدا نحو لجنة قاعة االقرتاع، ويضع 
الورقــة يف الصنــدوق ثــم يســلم الكشــف قبــل خروجــه، وبعدهــا يتوجــه نحــو 
بــاب غــر الــذي دخــل منــه ويغــادر. هكــذا وبــكل سالســة وحضاريــة ســارت 
األمور. االنتخابات اليوم باتت يف مراحل متقدمة نحو الوصول إىل انتخاب 

الجسم القيادي األعى، وهو اللجنة التنفيذية.
حــاس تفاجــئ الجميــع بالتزامها موعــَد انتخاباتها الداخلية، وعدم زحزحته 
ولــو ليــوم واحــد، ولهــذا الفعــل مدلــوالت كبــرة متيــزت فيها الحركــة الخرضاء 
عــن غرهــا مــن أقرانهــا، ســواء كان ذلــك فصائــل فلســطينية أو أحزابــا عربيــة 

صغرة كانت أو كبرة عى امتداد الوطن العريب بأرسه.
أواًل: تؤكــد الحركــة الخــرضاء يف ذهابهــا النتخاباتهــا الداخليــة مبــدأ التــداول 
القيــادي، ولعــل مــا رشــح حتــى هــذه اللحظــة مــن نتائــج عــى الصعيــد الــذي 
أجريــت فيــه انتخابــات يشــر إىل وجــود نســبة مــن ثبــات قيــادات تــرى فيهــا 

النظام السيايس، وتحصيل القبول اإلقليمي والدويل.
هــذا النقــاش ينبغــي تفكيكــه إىل مســتويني: األول الفصــل بــني نقــاش صوابيــة 
االنتخابــات واملوقــف والواجــب يف حــال إجــراء هــذه االنتخابــات، إذ العالقــة 
الطــرح  يف  االســتمرار  أهميــة  والثــاين  بينهــا،  الالزمــة  بالــرضورة  ليســت 
التأســييس والجوهــري، لحــّل معضــالت الحالة الفلســطينية مــن وجهة مختلفة 
عن وجهة االنتخابات، أو مســار الســلطة برّمته، ما قد يســتدعي نقًدا مســتمرًّا 
لهــذه االنتخابــات، إذ ال يعقــل حــر الفكــر الفلســطيني يف مســار واحــد، هــو 

أقرب إىل الورطة التي يجد الجميع أنفسهم مضطرين إىل التعامل معها.
ال ينبغــي أن ينكــر أحــد أن هــذه االنتخابــات يف األســاس مقــرتح مزمــن لقيــادة 
الســلطة )التــي هــي قيــادة فتح(، منذ فوز حركــة حاس باالنتخابات التريعية 
املاضيــة، وأّن الســلطة نفســها وليــد مســار متصــل، وهــو مســار التســوية، ومــن 
ثــّم إّن الدخــول للســلطة يف االنتخابــات املاضيــة أو القادمــة يف حــال حصولهــا 
هو مواءمة إزاء واقع اضطر إليه معارضو هذا املسار، لقوة الواقع وللعجز عن 
شّق مسار آخر، وألّن صانع املسار ال يقبل أي تفاهم خارج "إنجازه" الذي هو 
الســلطة، وليــدة املســار، مــا يعنــي أن دخــول حاس تحديــًدا يف انتخابات من 
هــذا النــوع يهــدف إىل أمريــن: محاولــة االتفاق مع خصم ســيايس عى أرضيته 
لرفضه أّي أرضية أخرى، ومحاولة التغير من داخل املنظومة القامئة، يضاف 
إىل ذلــك الحــرص عــى الحضــور يف أي ترتيــب مســتقبيل محتمــل ملجمــل 
املؤسســات الفلســطينية، يف إطــار تلــك املواءمــة الصعبــة التي تســعى لعدم 

اجرتار االنقسام، دون انجرار إىل املزيد من التنازالت السياسية.
إّن نقــد هــذه املواءمــة -وهــو حــّق ألّي فلســطيني- واجــب مــن جهــة أخــرى عى 
مــن ميلــك رؤيــة نقدّيــة بالفعــل؛ ففــي أقــّل أحــوال هــذه الرؤيــة يكمــن التنبيــه 
لتصــور  باســتمرار  ويدفــع  اليقظــة  يحّفــز  مــا  الخيــار،  هــذا  ملخاطــر  املســتمّر 
ســيناريوهات ملعالجــة كل املخاطــر املحتملــة، فضــاًل عــن كونــه -وهــو األهــم- 

بنفســه، وباســم فرنســا، باالعــرتاف أن )جدهــم( عــيل بومنجــل، تعــرض للتعذيــب 
والقتــل عــى أيــدي الجيــش الفرنــيس يف الحــرب الجزائرية يف 1957« ومل ينتحر، 

كا حاولت فرنسا التغطية عى هذه الجرمية يف حينه.
تابــع بيــان اإلليزيــه أنــه يف العــام 2000، »اعــرتف بول أوســاريس، )الرئيس الســابق 
لالســتخبارات الفرنســية يف الجزائــر العاصمــة( بأنــه أمــر أحــد مرؤوســيه بقتــل عــيل 

بومنجل، وإخفاء الجرمية عى أنها انتحار«.
وأضــاف البيــان أن الجيــش الفرنــيس اعتقــل بومنجــل »يف خضــم معركــة الجزائــر، 
آذار/مــارس   23 ُقتــل يف  ثــم  للتعذيــب  وتعــرض  االنفــرادي،  الحبــس  وُوضــع يف 
العمــل  ملواصلــة  باســتعداده  »أبلغهــم  ماكــرون  أن  إىل  البيــان  ولفــت   .»1957

الــذي بــدأ منــذ ســنوات عديــدة، لجمــع الشــهادات، وتشــجيع عمــل املؤرخــني، مــن 
خالل فتح األرشــيف، من أجل إعطاء عائالت جميع املفقودين عى ضفتي البحر 

األبيض املتوسط الوسائل ملعرفة الحقيقة«.
كذلــك شــدد الرئيــس الفرنــيس يف بيــان اإلليزيــه، عــى أن »هــذه املبــادرة ليســت 
عمــاًل منعــزاًل، وال ميكــن التســامح أو التغطيــة عــى أي جرميــة أو فظاعــة ارتكبهــا أي 
كان خــالل الحــرب الجزائريــة، وهــذا العمــل سيتوســع ويتعمــق يف األشــهر املقبلة، 
حتــى نتمكــن مــن املــي قدًمــا نحــو التهدئــة واملصالحــة والنظــر إىل التاريــخ يف 

وجهه، واالعرتاف بحقيقة الوقائع من أجل التصالح مع الذاكرة«.
صحيــح أن الجزائــر هــي »بلــد املليــون ونصــف مليــون شــهيد« وأن لــكل واحــد مــن 
ــا، ولكثريــن منهــم ومنهــن زوجــات وأزواج وأبنــاء،  هــؤالء الشــهداء والضحايــا أًبــا وأمًّ
وأحفاد، مثل أحفاد الزعيم الوطني الجزائري، عيل بومنجل، ولكل واحد من هؤالء 
الحــق يف التخليــد، ويف التعويــض أيضــا عــى مــن فقدوهــم. ولعــل يف إبــراز قضية 
أحــد ضحايــا االســتعار الفرنــيس للجزائــر، مــا يبعــث األمــل يف أن يتوســع هــذا 
امللــف ليشــمل كل الضحايــا. فلــكل ضحيــة اســم وصــورة وقصــة يجــب أن تســجَل 

وتنر وتروى.
يحصــل هــذا عندهــم عــى ضفتــي البحر األبيض املتوســط، أمــا يف »حارتنا« التي 

قبــل الخــوض يف غــار املقــال، هــذه الســطور ال تتحــدث عــن االنتخابــات 
التريعيــة والرئاســية، وإمنــا عــن االنتخابــات الداخليــة التــي تنظمهــا حركــة 
حــاس يف هــذه األيــام، ويف أقاليمهــا الثالثــة عــى نســق متزامــن، تخــوض 
األحــزاب  مــن  لكثــر  تعريفهــا  أمــر  تــرك  لــو  مرحلــة  يف  انتخاباتهــا  حــاس 
الحاكمة لوصفتها باستثنائية تستوجب إعالن حالة الطوارئ، وعليه تأجيل 
االنتخابــات، فأمــام الحركــة تحديــات كبــرة مقبلــة عليها ال بــد فيها من وجود 
حالــة اســتقرار وقيــادة ممســكة بزمــام األمــور لتمــي نحــو املشــاريع الوطنية 
الجســم  بنــاء  وإعــادة  عامــة،  وانتخابــات  مصالحــة،  مــن  املطروحــة  الكبــرة 

القيادي الوطني.
يف مشهد قل نظره يعكس حضاريًة ووعًيا كبًرا جًدا توجه عرات اآلالف 
مــن أصحــاب حــق االقــرتاع نحــو الصناديــق، ويف ســاعة واحــدة، لتســتقبلهم 
لجــان انتخابيــة عاليــة الكفــاءة، ويجلــس كل شــخص عــى كرســيه يف قاعــة 
االنتظار هناك حيث يجد املنشــورات املعلقة من لجنة االنتخابات توضح 
للجميــع آليــة االنتخــاب، وتذكــر الجميــع بــرضورة مارســة حقــه يف االقــرتاع 
وانتخــاب كامــل أعضــاء مجلــس الشــورى املحــيل الــذي يــرى فيــه الكفــاءة، 
ويضــع فيهــم ثقتــه، ثــم يتقــدم مــا مجموعــه 15 – 20 أًخــا نحــو قاعــة ثانيــة 
مســترتة عــن األوىل، حيــث تتــوزع فيهــا مقاعــد فرديــة متباعــدة. يف تلــك 

يفــرتض أن تجــرى االنتخابــات التريعيــة الفلســطينية بعــد شــهرين وعريــن 
ا ال ميتحــن القــدرة عــى  يوًمــا مــن نــر هــذه املقالــة، هــذا الوقــت الضّيــق جــدًّ
فحســب،  االنتخابــات  هــذه  يف  للدخــول  الالزمــة  والــروط  الرتتيبــات  إنجــاز 
ولكنــه ميتحــن أيًضــا امتــالك القــدرة عــى تجــاوز قهــر الظــرف غر املــوايت، من 
جهــة إجــراء االنتخابــات واالنقســام قائــم، ومــن جهــة اســرتداد العافيــة الفــوري، 
يف الضّفــة الغربيــة تحديــًدا، بعــد ســنوات مــن عمليــات االجتثاث واالســتنزاف 
وتدمــر الحركــة الوطنيــة، وخّصــت حــركات املقاومــة مبزيــد مــن االســتهداف 
املمنهــج، وتحديــًدا حركــة حــاس، حركــة املقاومــة األساســية املشــاركة يف 

هذه االنتخابات.
صنــاع  يواجــه  وتنظيمــي،  إداري  لوجســتي،  تحــدٍّ  هــو  إليــه  املشــار  التحــّدي 
قــرار املشــاركة يف حــاس، والقامئــني عــى اإلدارة يف امليــدان يف الضّفــة 
خصوًصا، بالتعاون، كا ينبغي بني مختلف الكفاءات والعقول التنظيمية يف 
املواقــع املتعــددة، ويف املقابــل، مل تــزل أســئلة أخــرى يلــّح بهــا العديــد مــن 
املفكرين والكتاب يف املجال العام، والحزبيني يف أروقتهم الداخلية، تتناول 
االنتخابــات يف عناويــن كّليــة وإســرتاتيجية كــرى، مــن قبيــل مبــدأ االنتخابــات 
تحت االحتالل، أو أولويات الحالة الفلسطينية، وكيف أّن االنتخابات لن تكون 
مدخاًل صحيًحا لحّل األزمات الفلسطينية املستحكمة واملتعددة، التي منها 
االنقســام، وأّنــه ال توجــد إجابــات واضحــة عــن كيفيــات عمــل هــذه االنتخابــات 
للتغير يف وظيفة السلطة، أو إنهاء االنقسام، نظًرا إىل بنية السلطة وتعلقاتها 

العضوية بواقع االحتالل وباملنظومتني اإلقليمية والدولية.
هــذه  مــن  وقيادتهــا  الفلســطينية  الســلطة  أهــداف  عــن  أســئلة  بذلــك  تتصــل 
تجديــد  إىل  بالفلســطينيني  االنتخابــات  هــذه  ســتؤول  وهــل  االنتخابــات، 
االنقســام، أم إىل تجديــد رشعيــة مســار الســلطة الســيايس ونخبتــه املتنفــذة، 
وتكثيــف حمــالت االبتــزاز الســيايس، بدعــوى الــروط الرضوريــة لالندماج يف 

نــرت وســائل اإلعــالم العامليــة يومــي االثنــني والثالثــاء من هذا األســبوع، خرين، 
لفتا انتباهي كثًرا، وتوقفت عندها:

خــر يــوم الثالثــاء، الــذي نرتــه جريــدة »القــدس العــريب« تحــدث عــن بيــان صــدر 
عــن اإلليزيــه، حــول اســتقبال الرئيــس الفرنــيس، إميانويل ماكــرون، أربعة من أحفاد 
املحامــي والزعيــم الوطنــي الجزائــري، عــيل بومنجــل، حيــث »أدىل الرئيس ماكرون 

القاعدة محل ثقة ملواصلة املسر، ونسبة أخرى من دماء جديدة شابة قد 
تم ضخها يف الصف القيادي.

ثانيا: إن حاس مل تخَش التغير يوما بل إن يف إجراء االنتخابات الداخلية 
مــا يدلــل عــى ثقــة الحركــة بنفســها وأن لديهــا مخزونــا مــن الكفــاءات، ففــي 
أي يــد وقعــت األمانــة فهــي عــى ثقــة أنهــم لــن يعجــزوا عــن إدارة أي مرحلــة 

باقتدار.
ثالثا: إن مي حاس نحو انتخاباتها الداخلية أكر رد عى الرهان القديم 
املتجــدد مــن كثــر مــن الجهــات أن مثــة رشوخــا وإرهاصــات انشــقاق داخــل 
الصــف األخــرض، وأنــه ال يوجــد تفاهــم بــني قيادة هذا اإلقليــم وذاك اإلقليم، 

إذ لو كان األمر كذلك لكان األجدر بالحركة عدم خوض االنتخابات.
لــو اســتعرضنا الــدورات االنتخابيــة التــي مارســتها حــاس يف العقــود الثالثة 
مــن نشــأتها لوجدناهــا جميعــا قــد تزامنــت مــع ظــروف قاهــرة وخطــرة، ســواء 
كان ذلــك عــى الصعيــد الفلســطيني الداخــيل أو عــى صعيــد املواجهــة 
مــع االحتــالل، فقــد خاضــت الحركــة انتخاباتهــا وهــي عى مشــارف حرب مع 
االحتــالل، كــا خاضتهــا وهــي تقطــف مثــار انتصــار يف حــرب مــع االحتــالل، 
ل  ــل االنتخابــات يف األوىل بذريعــة التفــرغ إلدارة املرحلة، ومل تؤجَّ فلــم تؤجَّ

االنتخابات يف الثانية استئثارا بحالوة النرص.

عمليــة تفكــر خــارج رشط مســار التســوية وإكراهــات الســلطة تحــت االحتالل، 
وتذكــًرا باألصــل. لكــن ينبغــي أال َيِغيــب عــن أصحــاب الرؤيــة النقدّيــة أّن مّثــة 
معالجــة إضافيــة ال بــّد منهــا، يف حال حصلت االنتخابات وشــاركت فيها حركة 
حــاس، وهــي تقليــل الخســائر يف حــال كان خيــار املشــاركة خطــأ، أو تعظيــم 
املكاســب يف حــال كان الخيــار صحيًحــا، أو الســعي لتحويــل االنتخابــات إىل 
فرصــة بالرغــم مــن النقــد املبــديئ لهــا، مبعنــى أن النقــاش الــرضوري اســتمراره 
يف صوابيــة مبــدأ االنتخابــات يجــب أال ُيغّيــب مســتوى ثانًيــا مــن النقــاش، وهو 
املوقــف مــن هــذه االنتخابــات بعــد حصولهــا، إذ الدعــوة للمقاطعــة، أو تكثيــف 
النقد لحاس ولقوى املقاومة األخرى املشــاركة فيها من شــأنها أن يســاعدا 
تيــار التســوية ونخبــة الســلطة عــى إنجــاز أهدافهــم مــن هــذه االنتخابــات، يف 
حني الدعوة النتخاب فصائل املقاومة، أو االنحياز لقوامئها ستكون مساهمة 

يف محاولة التأثر يف هذه االنتخابات والعمل عى تحديد مآالتها.
يف أيلــول )ســبتمر( املــايض، منــذ ظهــور مقــرتح االنتخابــات مســاًرا وحيــًدا 
اتفقــت عليــه حركتــا حــاس وفتــح، كتــب صاحــب هــذه املقالــة ناقــًدا لهــذا 
املســار، تحــت عنــوان: "هــل املخــرج يف انتخابــات تريعيــة فلســطينية؟!"، 
وقــّدم العديــد مــن املحــارضات التــي تحمــل هــذه الرؤيــة النقدّيــة، التــي أعــاد 
تقدميهــا يف العديــد مــن النــدوات واملداخــالت اإلعالميــة التــي شــارك فيهــا، 
فضــاًل عــن كتابتــه دراســة عــن ذلــك، لكّنــه يعتقــد أن هــذه الرؤيــة النقديــة ال 
ا يف املقاطعة، وإمنا قد تســتوجب موقًفا مشــارًكا بانتخاب  تنعكس ميكانيكيًّ
القوائــم املعارضــة لخــط التســوية وإدارة الســلطة الراهنــة، دون أن ينفــي هــذا 

الحّق يف املقاطعة.
ويف املقابــل إّن فصائــل املقاومــة املشــاركة يف هــذه االنتخابــات ينبغــي وهي 
تقــّدم مقارباتهــا للمشــاركة أن تشــّجع اآلراء الحــرّة التــي تحــاول العــودة بالنقاش 
إىل جذوره التأسيسية، إذ يصّب ذلك -ال شك- يف مصلحة هذه القوى، ملا 

فيــه مــن تجــاوز لتكّلســات الواقع وقيوده، التي تســعى قــوى املقاومة لتجاوزها 
أيًضــا، وألّن القضيــة عاّمــة متــّس كل الفلســطينيني، وتتجــاوز األطــر التنظيميــة 
الضيقــة، وألّن القضايــا اإلســرتاتيجية ال تعالــج مبنطــق الدعايــة السياســية، بــل 
مبنطــق التفكــر الحــّر الــذي ال يراعــي إال الحــّق، وبقــدر مــا متلــك تلــك القــوى 

مفكرين أحراًرا تكون قادرة عى تجديد نفسها.

فــإن )إرسائيــل(، »بلطجــي حــارة  الخرائــط واألطالــس »الــرق األوســط«  تســميها 
الرق األوسط« املوغل يف دماء أبناء الشعب الفلسطيني، مُتدد فرض الرسية، 
مــرة تلــو األخــرى، عــى جرائــم قادتهــا السياســيني والعســكريني، وكل أفــراد أجهــزة 
األمن فيها، وجنود وضباط جيش االحتالل واالستعار اإلرسائييل. بل ُتكرم اآلالف 
منهم وتكافئهم عى جرامئهم. وأكرث من ذلك أنها تحاول وتعمل عى منع منظمة 
التحرير الفلســطينية، من تقديم الدعم املادي لعائالت ضحاياها الفلســطينيني. 
هــذا الخــر مــن فرنســا الــذي ينــكأ الجــرح العــريب الجزائري، بقصد عالجــه، ويعرتف 
ويعتــذر عــن جرميــة قتــل مناضــل وطنــي كبــر بعــد 64 ســنة عــى جرميــة قتلــه بــدم 
بــارد، يوصلنــا إىل الخــر الثــاين الــذي توقفــت مليــا عنــده هــذا األســبوع، وهو أيضا 
خر نرته وكالة الصحافة الفرنسية، لكنه من شال أوروبا، من الدمنارك، )احدى 
الــدول الثــالث اإلســكندنافية األساســية، مــع الســويد والرنويــج( حيــث تبــدأ رئيســة 

حكومتها، ميتا فريدركسن، )يوم الخميس(، زيارة لـ)إرسائيل(.
تقول الوكالة الفرنسية، إنه منذ إعالن فريدركسن عن هذه الزيارة لـ)إرسائيل(، يف 
نهايــة األســبوع املــايض، بــدأت حملــة شــعبية يف الدمنــارك، عر وســائل التواصل 
االجتاعــي هنــاك، ثــم تواصلــت وتوســعت يف الصحف ووســائل اإلعــالم األخرى، 
ضد فريدركسن، رئيسة الحكومة، ورئيسة أحد أحزاب اليسار الوسط، التي تشكل 
مــع أحــزاب اليســار االئتــالف الحكومــي هنــاك، إىل أن بلغــت هــذه الحملــة ذروة 
جديــدة الثالثــاء املــايض، عندمــا أعلنــت رئيســة الحكومــة أنهــا »ســتتوجه إىل تــل 
أبيــب يف زيــارة مشــرتكة مــع املستشــار النمســاوي )اليمينــي املتطــرف( سبســتيان 
كورتــز، لالســتفادة مــن التجربــة اإلرسائيليــة يف تقديــم اللقــاح )الخــاص بالكورونــا( 
لشــعبها، وللتعاون يف مجاالت األبحاث وتصنيع اللقاحات ورشاء الفائض منها«! 

وقالت فريدركسن إنها عرضت فعال رشاء اللقاح الفائض من )إرسائيل(.
وتركــزت االنتقــادات يف الدمنــارك لرئيســة حكومتهــم عــى نقطتــني: األوىل هــي 
»رفض التعاون مع دولة تحتل أرايض شعب آخر، وتعامله بطريقة وسياسة الفصل 
العنرصي«؛ وأما النقطة الثانية فهي بسبب »منع الفلسطينيني من الحصول عى 

اللقاحات«. واعتر عدد من أحزاب اليسار واليسار الوسط يف الدمنارك أنه »يف 
الوقت الذي أظهرت فيه إرسائيل فعالية يف تطعيم سكانها، فإنه مل يسمح لسكان 
التطعيــم«؛  مــن  القــدر ذاتــه  الحصــول عــى  الفلســطينيني  مــن  املناطــق املحتلــة 
وقــال مقــرر الشــؤون الخارجيــة يف حــزب »الشــعب االشــرتايك« كارســن هونغــي، 
دقيــق  مصطلــح  وهــو  عنــرصي«  فصــل  بـ»لقــاح  تقــوم  اإلرسائيليــة  السياســة  »ان 
للغايــة، وال أعتقــد أنــه يجــب رشاء اللقــاح مــن اإلرسائيليــني« وقــال هونغــي الحقــا، 
»ســأكون مــرتددا جــدا يف قبــول تلقــي لقــاح كان ميكــن أن يذهــب للفلســطينيني، 
بحســب االتفاقــات الدوليــة، ويجــب رفــض التمييــز ضــد الفلســطينيني، وعــى ميتا 
فريدركســن أال تتحــدث عــن تجربــة إرسائيــل وكأنهــا قصــة مرقة ومنــرة لآلخرين«. 
واعتــر حــزب »الالئحــة املوحــدة« انــه كان يتوجــب عــى فريدركســن، أن تثــر مــع 
بنيامــني نتنياهــو سياســة التمييــز، وانــه يجب تقديم اللقاح للفلســطينيني بالدرجة 
نفســها« وقالت القيادية يف الحزب، برنيال ســكير، انه يتوجب عى فريدركســن 
يــد  مــن  اللقــاح  تنهــب  أال  الدمنــارك  »عــى  وان  االحتــالل،  دولــة  مــع  تتعــاون  أال 
كــرى  أضافــت صحيفــة »برلنغكســا«  كذلــك  االحتــالل«.  تحــت  الفلســطينيني 
الصحف الليرالية يف الدمنارك، يف انتقادها لزيارة فريدركســن لتل أبيب، نقطة 
إضافيــة هــي أن هــذه الزيــارة »تــأيت قبــل فــرتة قصــرة مــن االنتخابــات يف إرسائيــل 
)23 آذار/مارس الحايل( وقد تشكل دفعة لنتنياهو الذي يسعى إلعادة انتخابه«. 
لقــد كانــت الــدول اإلســكندنافية وخاصــة الســويد والرنويج والدمنــارك، منذ انتهاء 
الحــرب العامليــة الثانيــة خصوصــا، عــى مــدى عقــود، وحتــى اآلن، أشــبه مــا تكــون 
بـ»ضمــر اإلنســانية« املطالــب واملســاند لحقــوق الشــعوب يف تقريــر مصرهــا، 
ويف التحــرر مــن االســتعار والتمييــز بكافــة أشــكاله، وبــرز ذلــك بوضوح أثنــاء الثورة 
الجزائريــة، وخــالل العــدوان األمريــي عــى فيتنــام الشــالية. ومــن هــذه الدول يف 
شال أوروبا، انطلقت الرارة األوىل إلدانة نظام التمييز العنرصي، األبارتايد، يف 
جنــوب إفريقيــا، مســتذكرين يف هــذا الســياق، أن )إرسائيــل( ذات النظــام املطابــق 

لنظام جنوب إفريقيا، كانت األقرب لذلك النظام، واألخرة بني حلفائه.

ل االنتخابات الظروف استثنائية.. فلتؤجَّ

نقد االنتخابات الفلسطينية.. معالجة إضافية ال بّد منها

يف "حارتنا" بلطجي اسمه )إرسائيل(

الُمحرَّر/ محمد حمادة

عماد شقور
القدس العريب

حماس تفاجئ الجميع بالتزامها موعَد انتخاباتها 
الداخلية، وعدم زحزحته ولو ليوم واحد، ولهذا 
الفعل مدلوالت كبيرة تميزت فيها الحركة 
الخضراء عن غيرها من أقرانها، سواء كان ذلك 
فصائل فلسطينية أو أحزابا عربية صغيرة كانت أو 
كبيرة على امتداد الوطن العربي بأسره.

في »حارتنا« التي تسميها الخرائط واألطالس »الشرق 
األوسط« فإن )إسرائيل(، »بلطجي حارة الشرق األوسط« 
الموغل في دماء أبناء الشعب الفلسطيني، ُتمدد فرض 
السرية، مرة تلو األخرى، على جرائم قادتها السياسيين 
والعسكريين، وكل أفراد أجهزة األمن فيها، وجنود وضباط 
جيش االحتالل واالستعمار اإلسرائيلي. بل ُتكرم اآلالف 
منهم وتكافئهم على جرائمهم. وأكثر من ذلك أنها تحاول 
وتعمل على منع منظمة التحرير الفلسطينية، من تقديم 
الدعم المادي لعائالت ضحاياها الفلسطينيين.

ساري عرايب
عريب 21

الدخول للسلطة في االنتخابات الماضية أو 
القادمة في حال حصولها هو مواءمة إزاء 
واقع اضطر إليه معارضو هذا المسار، لقوة 
الواقع وللعجز عن شّق مسار آخر، وألّن صانع 
المسار ال يقبل أي تفاهم خارج »إنجازه« 
الذي هو السلطة، وليدة المسار، ما يعني أن 
دخول حماس تحديًدا في انتخابات من هذا 
النوع يهدف إلى أمرين
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بجــوار  غــزة عســقولة  مــن  عبــده  الشــيخ  إبراهيــم عطــا  أحمــد   : املســتدعي 
411929235 وكيلــه املحامــي / محمــد عبــد  مدرســة الفــاح هويــة رقــم 

السام داود -غزة- الرمال - برج الجاء.
 املســتدعى ضدهــم : 1. محمــد منــر / إبراهيــم محمــد املغــريب باألصالــة 
عــن نفســه وباإلضافــة لورثــة وتركــة والدهم من غزة الرمــال بجوار مبنى التنمية 
بوكالــة الغــوث لاجئــن.  2. أحمــد محمــد إبراهيــم املغــريب مــن غــزة الرمــال 
إبراهيــم  3. خميــس محمــد  لاجئــن.  الغــوث  بوكالــة  التنميــة  مبنــى  بجــوار 

املغريب من غزة الرمال بجوار مبنى التنمية بوكالة الغوث لاجئن. 
4. خطاب عمر محمد إبراهيم املغريب باألصالة عن نفســه وباإلضافة لورثة 

وتركــة والدهــم مــن غــزة الرمــال بجــوار مبنــى التنميــة بوكالــة الغــوث لاجئــن. 
5. عزة يوسف محمد إبراهيم املغريب باألصالة عن نفسها وباإلضافة لورثة 

وتركة والدها من غزة الرمال بجوار مبنى التنمية بوكالة الغوث لاجئن نوع 
الدعــوى : تنفيــذ عينــي قيمــة الدعــوى : ) 40105 $( أربعــون ألفــًا ومائــة 

وخمسون دوالرًا أمريكيًا .
إىل املستدعى ضدهم مجهول محل اإلقامة

مبــا أن املســتدعي قــد أقــام عليكــم طلبــًا يطالبكــم تنفيــذ العينــي بذلــك اســتنادًا 
إىل مــا يدعيــه يف الئحــة طلــب املحفــوظ لكــم نســخة عنهــا وعــن ملحقاتهــا لــدى 
قلــم املحكمــة لذلــك يقتــي عليكــم أن تقدمــوا جوابكــم التحريــري بشــأن االدعــاء 
خــال خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ هــذا النرش كــا يقتي عليكــم الحضور لدى 
هذه املحكمة يوم االحد املوافق 2021/4/7 م الســاعة التاســعة صباحا وليكن 
معلومــًا لديكــم إذا تخلفتــم عــن الحضــور يجــوز للمســتدعي أن يســر يف دعــواه 
وللمحكمة أن تحكم يف الدعوى واعتبار الحكم حضوريًا . تحريرا 2021/3/3 م.
رئيس قلم محكمة بداية غزة /عار قنديل

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة بداية غزة املوقرة
يف الطلب رقم 2020/400 
يف الدعوى رقم 2019/647

رام الله/ فلسطن:
أمــس:  الفلســطيني،  الجهــاز املركــزي لإلحصــاء  قــال   
ســجل  الصناعــي  اإلنتــاج  لكميــات  القيــايس  الرقــم  إن 
كانــون  ينايــر/  شــهر  يف   2.13% مقــداره  انخفاًضــا 
األول  كانــون  ديســمرب/  بشــهر  مقارنــة   2021 الثــاين 
اإلنتــاج  لكميــات  القيــايس  الرقــم  انخفــض  إذ   ،2020

الصناعي إىل 101.54 يف شــهر كانون الثاين 2021 
مقارنــة بـــ103.74 يف شــهر كانــون األول 2020 )ســنة 

األساس 2019=100(. 
الصحــي  والــرف  امليــاه  إمــدادات  أنشــطة  ســجلت 
وإدارة النفايــات ومعالجتهــا انخفاًضــا مقداره 8.09% 
والتــي تشــكل أهميتهــا النســبية %1.84 مــن إجــايل 

أنشطة الصناعة.
كــا ســجلت أنشــطة الصناعــات التحويليــة انخفاًضــا 
 2021 الثــاين  كانــون  شــهر  يف   2.64% مقــداره 
مقارنة بالشــهر الســابق، التي تشــكل أهميتها النســبية 

%87.89 من إجايل أنشطة الصناعة.

أما عىل صعيد األنشطة الفرعية والتي لها تأثر نسبي 
كبر يف مجمل الرقم القيايس، سجلت بعض أنشطة 
الصناعــات التحويليــة انخفاًضــا يف شــهر كانون الثاين 

2021 مقارنة بشهر كانون األول 2020 أهمها صناعة 

ومســتحرضاتها،  األساســية  الصيدالنيــة  املنتجــات 
وصناعــة الكياويــات واملنتجــات الكيميائية، وصناعة 
منتجات التبغ، وصناعة املنسوجات، ونشاط الطباعة 
واستنساخ وسائط األعام املسجلة، وصناعة األثاث، 

وصناعة منتجات املطاط واللدائن.
لكميــات  القيــايس  الرقــم  ســجل  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
اإلنتــاج الصناعــي ارتفاًعــا يف بعض أنشــطة الصناعات 
الافلزيــة  املعــادن  منتجــات  منهــا صناعــة  التحويليــة 
واإلســفلت"،  والرخــام،  الحجــر  "الباطــون،  األخــرى 
املعــادن  منتجــات  صناعــة  املابــس،  وصناعــة 
املشكلة عدا اآلالت واملعدات "األملنيوم"، وصناعة 

املنتجات الغذائية.
يف حن سجلت أنشطة التعدين واستغال املحاجر 
ارتفاًعا نسبته %4.45 والتي تشكل أهميتها النسبية 

%2.89 من إجايل أنشطة الصناعة.

والبخــار  والغــاز  الكهربــاء  إمــدادات  أنشــطة  وســجلت 
وتكييــف الهــواء ارتفاًعــا نســبته %3.15 والتــي تشــكل 
أنشــطة  إجــايل  مــن   7.38% النســبية  أهميتهــا 

الصناعة.

خان يونس/ فلسطن:
منطقــة  مزارعــي  الزراعــة  وزارة  تفقــدت 
املوايص غريب محافظة خان يونس جنوب 
التــي  الزيــارات  ضمــن  وذلــك  غــزة،  قطــاع 
يقــوم بهــا وكيــل الــوزارة د. إبراهيــم القــدرة 

ملزارعي محافظات القطاع املختلفة.
النبــايت  اإلنتــاج  مزارعــي  الجولــة  وشــملت 
مــن  عــدد  رافقــه  إذ  الحيــواين،  واإلنتــاج 
املختصــن  واملهندســن  الــوزارة  مديــري 

مبديرية زراعة خان يونس.
وأكد القدرة مواصلة وزارته دعم املزارعن 
مســتداًل  منتجهــم،  وحايــة  واملربــن 
"عــام  العــام  هــذا  أعِلــن  أنــه  عــىل  بذلــك 
بقطــاع  والنهــوض  اإلنتــاج  مدخــات  جــودة 

الزيتون".
ودعــا القــدرة املزارعــن واملربــن إىل اتباع 
خطة الوزارة يف تحديد مساحات وكميات 
اإلنتــاج لتفــادي الفائــض وتجنــب الخســائر، 

املحاصيــل  تنــوع  أهميــة  عــىل  مشــدًدا 
والتصديريــة  الغربيــة  للضفــة  التســويقية 

للدول للعربية والخارج.
مــع  الزراعــة  وزارة  بحثــت  آخــر  ويف ســياق 
وفــد مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، 
نظــم  إطــار  إلعــداد  التحضــر  مــرشوع 
ووضــع  الرسيعــة،  واالســتجابة  للمشــاريع، 
النبــايت  اإلنتــاج  لقطــاع  التدخــات  معايــر 

يف أوقات الطوارئ.
العــام  املديــر  اســتقبال  خــال  ذلــك  جــاء 
وائــل  م.  بالــوزارة،  والتخطيــط  للسياســات 
ثابــت، وبحضــور مرشفــن من إدارات وقاية 

النبات، واإلرشاد الزراعي بالوزارة.
مــن  املخلــايت  أســامة  م.  أعلــن  بــدوره 
اللجنة الدولية للصليب األحمر، بدء وضع 
املعاير األساســية ملناقشــتها، إضافًة إىل 
تحديــد األزمــات التــي تحتــاج إىل اســتجابة 

رسيعة، واملمكن العمل عليها.

اإلحصاء: انخفاض الرقم القيايس 
لكميات اإلنتاج الصناعي

"الزراعة" تتفقد قطاع
اإلنتاج النبايت والحيواين
 يف موايص خان يونس

توصية بتهيئة البنية 
التحتية للتكيُّف مع متطلبات 
تطبيقات الذكاء االصطناعي

غزة/ فلسطن:
أوىص أكادمييــون وخــرباء يف مجــال الــّذكاء االصطناعي، برضورة تهيئة 
ــف مــع متطلبــات  البنيــة التحتيــة التقنيــة وغــر التقنيــة مــن أجــل التكيُّ
وتحديــد  البيانــات  قواعــد  وخاصــة  االصطناعــي،  الــّذكاء  تطبيقــات 
املتوقعــة  القيمــة  عــىل  الرتكيــز  مــع  بدقــة  تطويرهــا  املــراد  الخدمــات 

واألهداف املرجوة بواقعية قابلة للتطبيق.
متهــا اإلدارة العامــة للحكومــة الذكيــة  جــاء ذلــك خــال ورشــة عمــل نظَّ
بــوزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، الثاثــاء املــايض، بعنــوان 

"دور تقنيات الّذكاء االصطناعي يف تحسن الخدمات الحكومية".
وشــددوا عــىل وجــوب العمــل وبذل الجهود كافــة بالتعاون مع أكرب قدر 
من الرشكاء وخاصة املحلّين، واملؤسسات األكادميية والحكومة يف 
مشاريع الذكاء االصطناعي واالعتاد عىل منوذج االبتكار املفتوح من 
أجل تقليل التكاليف واالستفادة من قدرات وخربات اآلخرين وإرشاك 
أكــرب قــدر مــن األطــراف ذات العاقــة يف تطويــر إســرتاتيجية اســتخدام 

الّذكاء االصطناعي.
كــا نبهــوا إىل أهميــة نــرش التوعية بأهمية مفاهيم وتقنيات وتطبيقات 
الــّذكاء االصطناعــي عــىل مســتوى املســؤولن الحكومّيــن واملواطنــن 
بتعزيز حضور مفاهيم الّذكاء االصطناعي ضمن العملية التعليمية من 
خــال تطويــر مســاقات جديدة واســتحداث تخصصــات ُتعنى بتدريس 
األكادمييــة  املؤسســات  يف  االصطناعــي  الــّذكاء  وتقنيــات  مفاهيــم 

الفلسطينية عىل مختلف املستويات.
وأوصوا بإنشاء هيئة أو ائتاف خاص بالّذكاء االصطناعي عىل مستوى 
فلســطن مــن أجــل تنظيــم وتشــجيع ورســم السياســات املتعلقــة بتبّني 
الّذكاء االصطناعي والعمل عىل رضورة االستفادة من التجارب الرديفة 

يف مجال تطبيق مفاهيم وتقنيات يف العمل الحكومي.

ارتفاع أسعار األغذية عالميًّا 
للشهر التاسع عىل التوايل

روما/ وكاالت:
 قالــت منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمم املتحدة )فاو( إن ارتفاعا طرأ 
عىل األســعار العاملية للســلع الغذائية للشــهر التاســع عىل التوايل 

خال فرباير/ شباط املايض، بصدارة السكر والزيوت النباتية.
وذكــرت املنظمــة، ومقرهــا رومــا يف بيــان عــىل موقعهــا اإللكــرتوين، 
أمــس، أن مــؤرش أســعار األغذيــة عامليــا بلــغ 116 نقطــة يف شــباط، 
بارتفــاع 4ر2 باملئــة عــىل أســاس شــهري و5ر26 باملئــة عــىل أســاس 

سنوي.
التبــادل  أســعار  متوســط  األغذيــة،  ألســعار  "فــاو"  مــؤرش  ويراقــب 
الســلع  مــن  مجموعــات  لخمــس  العامليــة  األســواق  يف  التجــاري 
ومنتجــات  النباتيــة  والزيــوت  الحبــوب  وهــي:  الرئيســية،  الغذائيــة 

األلبان واللحوم والسكر.
وارتفع مؤرش أســعار الســكر بنســبة 4ر6 باملئة عىل أســاس شــهري، 
بفعــل تراجــع اإلنتــاج يف بلــدان رئيســية، إىل جانــب ارتفــاع الطلــب 

عىل الواردات من آسيا.
ارتفاعــا  النباتيــة  الزيــوت  ألســعار  والزراعــة  األغذيــة  مــؤرش  وســّجل 
بنســبة 2ر6 باملئــة عــىل أســاس شــهري، وبلــغ أعــىل مســتوى لــه منذ 
النخيــل والصويــا  2012، إذ ارتفعــت جميــع أســعار زيــوت  نيســان 

واللفت ودّوار الشمس.
بأســعار  مدفوعــا  باملئــة،  7ر1  بنســبة  األلبــان  مــؤرش  ارتفــع  كــا 
الصــادرات الدوليــة مــن الزبــدة، بارتفــاع حجــم الــواردات مــن جانــب 

الصن، مقابل إمدادات محدودة من أوروبا الغربية.
وارتفــع مــؤرش الحبــوب بنســبة 2ر1 باملئــة عــىل أســاس شــهري، كــا 
ارتفعت أســعار الذرة بنســبة 4ر17 باملئة، بســبب اســتمرار الطلب 
املرتفــع عليهــا مــن الصــن، يف حــن ارتفــع مــؤرش أســعار اللحــوم 
األبقــار  بلحــوم  اإلمــدادات  بانكــاش  مدفوعــا  باملئــة،  6ر0  بنســبة 

واألغنام يف مناطق اإلنتاج الرئيسية.

غزة/ رامي رمانة:
 2005 تعيينــات  موظفــو  أعلــن 
سلســلة  تنفيــذ  غــزة  قطــاع  يف 
فعاليــات ابتــداًء من غد الســبت، 
عــدم  عــىل  احتجاًجــا  وذلــك 
اعرتاف السلطة الفلسطينية بهم 
كموظفــن رســمين يف األجهــزة 
األمنية أسوة بزمائهم من امللف 

نفسه يف الضفة الغربية.
ودعــا رامــي أبــو كــرش املتحــدث 
باسم موظفي "تفريغات 2005" 
عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس 
اشــتية  محمــد  حكومتــه  ورئيــس 
إىل االعــرتاف مبوظفــي تعيينــات 
يف  رســمين  كموظفــن   2005

عســكري  كل  األمنيــة،  األجهــزة 
قيــود  عــىل  أخــذه  تاريــخ  حســب 
األجهــزة األمنيــة أســوة بزمائه من 

امللف نفسه يف الضفة.
مؤمتــر  يف  كــرش  أبــو  وحــث 
ســاحة  يف  عقــده  صحفــي 
الرسايــا بغــزة، أمــس، عــىل رفــع 
قيمــة الراتــب مــن 1500 شــيقل 
ــا،  مبدئيًّ شــيقل   2000 إىل 

يكلــف  ال  القــرار  أن  إىل  مشــًرا 
دوالر  مليــون   )12( إال  الخزينــة 

ا. سنويًّ
الرواتــب  بإعــادة  وأهــاب 
كيديــة،  بتقاريــر  املقطوعــة 
وإعادة انتظام استخراج التأمن 

الشــخيص  والعســكري  الصحــي 
والعائــي مــن الخدمــات الطبيــة 
العسكرية واملحرومن منه منذ 

13 عاًما.

كــا نبــه إىل رضورة إعــادة النظر 
يف جدولة ورصف املستحقات 

وزارة  عــىل  املرتتبــة  املاليــة 
املاليــة نتيجــة خصــم %50 مــن 
شــهًرا   19 طيلــة  الراتــب  قيمــة 
يف أزمة احتجاز أموال املقاصة 
يف حكومــة الحمــد اللــه ومؤخــًرا 

حكومة اشتية. 

ا لعدم االعتراف بهم رسميًّ
"تفريغــــات 2005" يقــــررون البــدء

 بسلســـــلـة فعــــاليــــات احتجاجيــــة 

مؤمتر صحفي  ملوظفي تفريغات 2005 مبدينة غزة  أمس   )تصوير/ يارس فتحي(

خان يونس/ فلسطن:
جنــوب  يونــس  خــان  بلديــة  وقعــت 
جــزء  لتأهيــل  عقــًدا  غــزة  محافظــات 
لخدمــة   )14146( رقــم  شــارع  مــن 
الســكان يف حي الســطر وذلك بدعم 
مــن صندوق تطويــر وإقراض الهيئات 
املحليــة بتكلفــة بلغــت )109( ألــف 
تطويــر  برنامــج  ضمــن  وذلــك  يــورو، 
"الــدورة  الثالثــة  املرحلــة  البلديــات 

الثانية".
رئيــس  التوقيــع  مراســم  يف  وشــارك 
البلدية م. عاء الدين البطة، وُمسر 
دائــرة املشــاريع م. مــوىس األخــرس، 
الصنــدوق  مشــاريع  ملــف  ومســؤول 
ومديــر  الفــرا،  الكريــم  عبــد  بالبلديــة 
عــادل  م.  للمقــاوالت  خزاعــة  رشكــة 
املــرشوع  يف  للبــدء  وذلــك  قديــح، 
الذي سيستغرق تنفيذه )60( يوًما.

وأكد البطة أن البلدية تبذل مســاعي 
كبــرة مــن أجــل تطويــر كل شــوارعها 
بواقــع  للنهــوض  األحيــاء  كل  يف 

يف  للمواطنــن  املقدمــة  الخدمــات 
إىل  مشــًرا  الراهنــة،  الظــروف  ظــل 
قــد  املحليــة  املقــاوالت  رشكــة  أن 
يف  وســيتم  العمــل  موقــع  تســلمت 
غضون األيام القليلة املقبلة الرشوع 

يف تأهيل الطريق املذكورة.
أعــدت  البلديــة  أن  البطــة إىل  وأشــار 
الحيويــة  املشــاريع  مــن  مجموعــة 
بينهــا  ومــن  القطاعــات  كل  لخدمــة 
والتــي  يونــس،  بخــان  الطــرق  تطويــر 
النخــب  إعدادهــا  يف  شــارك 
مــن  واســعة  ورشائــح  واملختصــون 
أبنــاء مدينــة خــان يونــس ضمن الخطة 
يونــس،  خــان  ملدينــة  االســرتاتيجية 
الهيئــات  صنــدوق  إدارة  شــاكًرا 
املحلية عىل دعمه ملشاريع البلدية 
التنميــة  لربامــج  الكاملــة  ومســاندته 

والتطوير.
مكونــات  األخــرس  بــن  جانبــه  مــن 
املــرشوع التي تشــمل تأهيل وتطوير 
شــارع رقم )14146(، مشــًرا إىل أنه 

إنرتلــوك  بــاط  وكذلــك  مــرًتا   )8(

ســمك )6( ســم لــزوم األرصفــة بعرض 
مرتين، وتركيب أحجار جبهة وأعال 
والــرف  امليــاه  تشــمل  تحتيــة  بنيــة 
الصحــي وشــبكات الكهربــاء وفوانيس 

والنهــوض  الطــرق  واقــع  لتطويــر 
بالخدمات املقدمة للســكان يف ظل 
تردي واقع الشوارع الداخلية بالحي.

البلديــة  إدارة  أن  البطــة  وذكــر 
الســكان  مــن  لشــكاوى  اســتجابت 
تنفيــذ  أجــل  مــن  بالحــي  القاطنــن 
الحفــر  وردم  الازمــة  الصيانــة  عمليــة 
االمتصاصية التي كانت تؤذي املارة 
عقــب انهيــار عــدد منهــا، مشــًرا إىل 
البلديــة  طواقــم  توجيــه  تــم  قــد  أنــه 
الهندسية للمكان ملعاينته وخلصت 
وردم  االنهيــارات  إصــاح  رضورة  إىل 
الحفر وتركيب باط جديد للتسهيل 

عىل السكان القاطنن باملنطقة.
ســابق  وقــت  يف  تــم  أنــه  إىل  ولفــت 
عائلــة  مــن  مجتمعيــة  لجنــة  تشــكيل 
البلديــة  مــع  للتواصــل  املجايــدة 
عمليــة  تنفيــذ  يف  ومســاعدتها 
اإلصاحات املطلوبة وذلك بالتعاون 

مع لجنة حي مركز املدينة.
تعــاين  البلديــة  أن  البطــة،  وأكــد 

ســيتم تأهيــل جــزء مــن الشــارع بطــول 
)260( مرًتا وبنفس عرض الطريق.

وذكر أن العمل يشمل توريد وتركيب 
لــزوم  بــاط إنرتلــوك ســمك )8( ســم 
بعــرض  الطريــق  مــن  جانــب  تأهيــل 

اإلنارة.
يونــس يف  خــان  بلديــة  كــا رشعــت 
تأهيــل الطــرق الداخليــة الواقعــة يف 
حــي عائلــة املجايــدة وســط املدينة، 
املبذولــة  مســاعيها  ضمــن  وذلــك 

ظروف الحصار وجائحة كورونا وشــح 
اإلمكانات إال أنها مستمرة يف تقديم 
أحيــاء  بواقــع  للنهــوض  يلــزم  مــا  كل 
خــان يونــس وتعزيــز خدمــات البلدية 
للتخفيف من حجم املعاناة القامئة.

دائــرة  عــن  صــادر  فنــي  تقريــر  وبــن 
األشــغال العامــة أن األعــال الجــاري 
شــوارع  وتأهيــل  لصيانــة  تنفيذهــا 
الحفــر  ردم  تشــمل  املجايــدة  حــي 
املناهــل،  وصيانــة  االمتصاصيــة 
نظيفــة  رمــال  ســيارة   )40( وتوفــر 
و)200(  االمتصاصيــة،  الحفــر  لــردم 
الدمــك،  أعــال  لــزوم  ميــاه  كــوب 
وكذلك )2( طن إسمنت التي سيتم 
الصيانــة  أعــال  يف  اســتخدامها 
الصحــي  الــرف  لشــبكة  والرتميــم 

والطريق.
وبــن التقريــر أن األعــال جارية لفك 
املوجــود  البــاط  تركيــب  وإعــادة 
بالشوارع الفرعية مبساحة )1,700( 

مرت مربع من باط اإلنرتلوك.

شرعت في تأهيل شوارع حي المجايدة

بلدية خانيونس توقع عقًدا لتأهيل شارع )14146(

جانب من   توقيع  االتفاقية
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بريوت / األناضول:
تظاهــر عــرات اللبنانيني، أمس، 
وســط  الشــهداء"  "ســاحة  يف 
محافظــة  ويف  بــريوت  العاصمــة 
عــى  احتجاًجــا  )رشق(،  البقــاع 
وتراجــع  املعيشــية  األزمــة  تفاقــم 

قيمة العملة املحلية.
لألناضــول،  عيــان  شــهود  وقــال 
"ســاحة  يف  تجمعــوا  عــرات  إن 
الشهداء" ورددوا شعارات منددة 
وأغلقــوا  املعيشــية،  باألوضــاع 
باإلطــارات  املحيطــة  الطرقــات 
مــن  الســيارات  ملنــع  املطاطيــة 
العبــور مــا أدى إىل اشــكاالت بــني 
املحتجــني واملواطنــني رسعان ما 
فضتها القوى األمنية التي أعادت 

فتح الطرق.
يف  آخــرون  محتجــون  أغلــق  كــا 
بــريوت، وفــق شــهود عيان، "جرس 
باالتجاهــني  الديــب"  جــل  الرينــغ 
بشــارة  وتقاطــع  الكــوال"  و"جــرس 
املزرعــة،  وكورنيــش  الخــوري، 
وطريــق املطــار، والطريــق الرئيــس 
الرابــط بني بريوت )الجية( وصيدا 

عند مفرتق برجا )غرب(.
قضــاء  اليــاس"  "قلــب  قريــة  ويف 
شــهود  قــال  البقــاع،  يف  زحلــة 
عــرات  إن  لألناضــول،  عيــان 

املحتجــني أغلقــوا الطريــق العــام، 
مردديــن هتافــات منددة باألوضاع 

املعيشية الصعبة.
املــروري  التنظيــم  موقــع  وأفــاد 
أن  الداخــي،  األمــن  لقــوى  التابــع 
شبانا قطعوا طرق داخل العاصمة 

بريوت ويف مناطق بالبقاع.
وعــادت االحتجاجــات إىل شــوارع 
هبــوط  وســط  أمــس،  املــدن، 
العملة اللبنانّية إىل أدىن مستوى 

 10 للمــرّة األوىل حاجــز  لتالمــس 
آالف لــرية مقابــل الــدوالر الواحــد 

يف السوق السوداء.
الرســمي  الســعر  يــزال  ال  بينــا 
والــدوالر  لــريات،   1510 للــدوالر 

املدعوم 3900 لرية.
أمــوال  املدعــوم"،  و"الــدوالر 
املركــزي  املــرف  منحهــا 
للرافــني والتجــار، بســعر 3900 
بهــدف  الــدوالر،  مقابــل  لــرية 

يف  الرضوريــة،  الســلع  اســترياد 
ظــل االرتفاع الكبري لســعر الرف 

يف السوق املوازية.
اللبنــاين  الرئيــس  أمــر  واألربعــاء، 
يف  تحقيــق  بفتــح  عــون،  ميشــال 
أسباب انهيار اللرية، داعًيا إلحالة 

النتائج إىل النيابة العاّمة.
سياســية  بأزمــة  لبنــان  وميــر 
واقتصادية هي األســوأ منذ انتهاء 

الحرب األهلية. 

باريس/ األناضول:
أعربت الجزائر عن ارتياحها العرتاف الرئيس 
الفرنــي إميانويــل ماكــرون، بــأن قــوات بالده 
عــي  الجزائــري  املناضــل  وقتلــت  عذبــت 

بومنجل، خالل فرتة استعارها.
إن  الثالثــاء،  الفرنســية،  الرئاســة  وقالــت 
بومنجــل،  أحفــاد  مــن   4 اســتقبل  ماكــرون 
وأبلغهــم أن األخــري "مل ينتحــر وإمنــا ُعذب ثم 
تم اغتياله"، إال أنه مل يقدم اعتذارا للشعب 

والدولة الجزائرية عى جرائم االستعار.
ونقــل التلفزيــون الجزائري، أمس، عن مصدر 
رســمي قولــه "ســجلت الجزائــر بارتيــاح إعــالن 
ماكــرون، الثالثــاء، عــن قــراره تكريــم املجاهد 

الشهيد عي بومنجل".
"اعــرتف  الفرنــي  الرئيــس  أن  وأضــاف 
باملســرية النضاليــة للفقيــد وأنــه ألقــي عليــه 
أن  قبــل   1957 ســنة  الجزائــر  يف  القبــض 
يســجن رسا ويتعــرض لشــتى أنــواع التعذيــب 

الذي أفىض إىل استشهاده".
ووصــف املصــدر الجزائــري ما قــام به ماكرون 
النوايــا  إطــار  يف  تدخــل  طيبــة  "مبــادرة  بأنــه 
تكثيــف  يف  الحقيقيــة  والرغبــة  الحســنة 
الحــوار بــني الجزائر وفرنســا بخصــوص الحقبة 

االستعارية يف الجزائر".
عبــد  الجزائــري  الرئيــس  أن  املصــدر  وذكــر 
أن  عــى  "شــدد  وأن  ســبق  تبــون  املجيــد 

ملــف الذاكــرة حســاس يتطلــب حــوارا بــدون 
خلفیات، حتى يتسنى البحث عن سبل دفع 
التعاون الجزائري الفرني دفعا صحيحا يف 

إطار املصالح املشرتكة بني البلدين".
وأحــد  محــام   )1957 ـ   1919( وبومنجــل 
الجزائريــة  التحريريــة  الثــورة  مناضــي  أبــرز 
ضــد االســتعار الفرنــي )1954 ـ 1962(، 

الذين كانوا هدفا لإلدارة االستعارية.
ويقــول مؤرخــون مــن الجزائر وفرنســا، إن فرقة 
أرســلتها  اســتعارية  )قــوة  املظليــني  مــن 
باريس آنذاك للقضاء عى الثورة التحريرية  
الجزائريــة( ألقــت القبــض عــى بومنجــل يف 
فرباير/ شباط 1957، بأحد أحياء العاصمة، 

قبــل أن تعذبــه 43 يومــا، لتعلــن بعدها وفاته 
يف 23 مارس/ آذار من السنة نفسها.

وقدمــت اإلدارة االســتعارية، آنــذاك، رواية 
الثــورة  قيــادة  لكــن  بومنجــل،  انتحــار  تزعــم 
الجزائرية ومؤرخني قالوا إنه ُألقي من الطابق 
وســط  األبيــار،  حــي  يف  لعــارة  الخامــس 

العاصمة.
وعــى مــدى عقــود، تكــررت دعــوات لفرنســا 
مــن عائلــة بومنجــل ومنظــات جزائريــة، إىل 
الكشــف عــن الروايــة الحقيقيــة لوفاتــه، لكــن 

باريس ظلت تتجاهل ذلك.
وجــاءت خطــوة الرئيس الفرني بعد أســابيع 
مــن تســلمه تقريــرا حول الحقبة االســتعارية 
مــن املــؤرخ بنجامــان ســتورا، تتضمــن توصيــة 

برضورة كشف حقيقة هذه الحادثة.
املــايض،  الثــاين  كانــون  ينايــر/   20 ويف 
ســّلم ســتورا للرئيــس الفرنــي تقريــره حــول 
اســتعار الجزائــر، تضمــن مقرتحــات إلخــراج 
العالقــة بــني البلديــن مــن حالــة الشــلل التــي 
تســببت بهــا قضايــا ذاكرة االســتعار العالقة 

بينها.
ودام االستعار الفرني للجزائر بني 1830 
الجزائريــة  الســلطات  تقــول  حيــث  و1962؛ 
جرائــم  شــهدت  الفــرتة  هــذه  إن  ومؤرخــون، 
قتل بحق قرابة 5 ماليني شخص، إىل جانب 

حمالت تهجري ونهب الرثوات . 

ارتيــاح جزائــــري العرتاف ماكــــروناحتجاجات يف بريوت والبقاع عىل سوء األوضاع املعيشية
 بتعذيب وقتــــل املناضــــل "بومنجــــل"

عي بومنجل

 جانب من االحتجاجات يف العاصمة بريوت      ) األناضول (

بروكسل/ األناضول:
أمــس،  األورويب،  االتحــاد  أعلــن 
اعتزامــه فــرض عقوبــات عى مســؤولني 

باملجلس العسكري يف ميامنار.
جــاء ذلــك يف تغريــدة لرئيــس املجلس 
األورويب تشــارلز ميشــيل، نرهــا عــرب 

حسابه عى تويرت.
املدنيــني  قتــل  "إن  ميشــيل:  وقــال 
عقــاب،  دون  ميــر  أن  ميكــن  ال  األبريــاء 
األورويب  االتحــاد  يســتعد  ولهــذا 
املســؤولني"،  ضــد  إجــراءات  )التخــاذ( 

دون مزيد توضيح.
إىل  ميامنــار  يف  األمــن  قــوات  ودعــا 

"وقــف دوامــة العنــف ضــد املتظاهريــن 
السلميني" الرافضني لالنقالب.

واألحــد، نــدد املمثــل األعــى للشــؤون 
لالتحــاد  األمنيــة  والسياســة  الخارجيــة 
بـ"القمــع  بوريــل،  جوزيــب  األورويب 
الســلمية" يف  لالحتجاجــات  الوحــي 

ميامنار.
وتعهد بفرض عقوبات عى املسؤولني 
إثر ما ســاه "التجاهل الصارخ للقانون 

الدويل" الذي متارسه قوات األمن.
مل  املــايض،  األســبوع  اجتــاع  ويف 
األورويب  االتحــاد  وزراء خارجيــة  يعلــن 
فــرض إجــراءات تقييديــة عــى ميامنــار، 

التكتــل  اســتعداد  إىل  أشــاروا  لكنهــم 
لتجميــد أصول وحظر ســفر املســؤولني 

عن االنقالب العسكري.
عــدة  شــهدت  املــايض،  والخميــس 
رافضــة  تظاهــرات  ميامنــار،  يف  مــدن 
لالنقــالب العســكري، رغــم حملة القمع 
"الداميــة" التــي تشــنها الســلطات عــى 

املحتجني.
وذكــرت صحيفــة "مونيــوا" املحليــة، أن 
شــاركوا  شــخص  ألــف   100 مــن  "أكــرث 
شــهدتها  احتجاجــات  يف  الخميــس، 

عدة مناطق يف ميامنار".
قتــى  حصيلــة  ارتفعــت  واألربعــاء، 

لالنقــالب  املناهضــة  االحتجاجــات 
منــذ   ،38 إىل  األمــن  قــوات  برصــاص 

بداية حكم العسكر يف البالد.
نفــذ  املــايض،  شــباط  فربايــر/  ومطلــع 
تــاله  عســكريا  انقالبــا  بالجيــش  قــادة 
بينهــم  الدولــة،  يف  كبــار  قــادة  اعتقــال 
الرئيــس ويــن مينــت، واملستشــارة أونــغ 

سان سو تي.
مظاهــرات  خرجــت  االنقــالب،  وإثــر 
البــالد،  عمــوم  يف  رافضــة  شــعبية 
لتعلــن اإلدارة العســكرية فــرض األحكام 
العرفيــة يف 7 مناطــق مبدينتــي يانغــون 

وماندالي. 

كابول / األناضول:
مدنيــني   7 مقتــل  أمــس،  أمنــي،  مســؤول  أعلــن 
ننغرهــار،  بواليــة  مجهولــني  مســلحني  يــد  عــى 

رشقي أفغانستان.
يف  طبيبــة  مقتــل  مــن  ســاعات  بعــد  ذلــك  جــاء 
مدينــة جــالل آبــاد، مركز الوالية ذاتها، إثر انفجار 

قنبلة مزروعة عى دراجة نارية.
ونقلــت وكالــة "أسوشــيتد بــرس" األمريكيــة، عــن 
الرطــة  قائــد  هيــات،  جــول  جمعــة  الجــرال 
اإلقليميــة يف الواليــة، قولــه إن "7 مدنيــني عــى 
ليلــة  مجهولــني  مســلحني  برصــاص  قتلــوا  األقــل 

األربعاء".

يف  عــاال  كانــوا  الهجــوم  "ضحايــا  أن  وأضــاف 
مصنــع للجــص مبنطقــة ســورخ رود"، مشــريا أن 

"الرطة اعتقلت أربعة مشتبه بهم".
ويف وقت سابق الخميس، أفاد املتحدث باسم 
رشطــة ننغرهــار فريــد هــان، يف تريــح صحفي، 
بأن "قنبلة مزروعة عى دراجة نارية انفجرت يف 

مدينة جالل آباد وتسببت مبقتل طبيبة".
الــوالدة  بقســم  تعمــل  كانــت  "الطبيبــة  إن  وقــال 

لدى مستشفى ننغرهار الحكومي".
07 ت.غ.(، مل تعلــن أي   :12( الســاعة  وحتــى 
جهــة مســؤوليتها عــن الهجومــني املنفصلــني يف 

ننغرهار.

طهران ترحب بتخيل أمريكا 
واألوروبيني عن مرشوع 

قرار يدين تعليقها عمليات 
التفتيش النووي

طهران/ وكاالت:
تخى األوربيون والواليات املتحدة، أمس، عن مروع 
يديــن  الذريــة  الطاقــة  وكالــة  عــى  ســيعرض  كان  قــرار 
النــووي.  بربنامجهــا  التفتيــش  عمليــات  إيــران  تعليــق 
عــدة  أعلنــه  الــذي  األورويب  بالقــرار  طهــران  ورحبــت 
الفرنســية. وقــال  األنبــاء  لوكالــة  دبلوماســيني يف فيينــا 
املتحــدث باســم وزارة الخارجيــة اإليرانيــة إن هذا القرار 

"يبقي طريق الدبلوماسية مفتوحا".
وقــال الخميــس عــدة دبلوماســيني يف فيينــا إن مــروع 
قرار يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد الجمهورية 
أخــريا  يعــرض  لــن  النــووي  برنامجهــا  بســبب  اإلســالمية 
عــى التصويــت. فيــا رحبــت إيــران بقــرار األوروبيــني 

التخي عن مروع القرار.
وبريطانيــا  وفرنســا  أملانيــا  أعدتــه  الــذي  النــص  وهــذا 
وحظــي بدعــم الواليات املتحــدة كان يندد بقرار طهران 
بربنامجهــا  املتعلقــة  التفتيــش  عمليــات  بعــض  تعليــق 

النووي. و القرار لن يعرض عى التصويت.
اقــرتاب  مــع  حــذرت  قــد  االيرانيــة  الســلطات  وكانــت 
اجتــاع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة مــن أن اعتــاد 
قــرار كهــذا ســيقوض جهــود طهــران واملجموعــة الدوليــة 
الهادفــة إلنقــاذ االتفــاق النــووي املــربم العــام 2015 يف 

فيينا.
وقــال املتحــدث باســم وزارة الخارجيــة اإليرانيــة ســعيد 
تبقــي  قــد  اليــوم  "تطــورات  إن  بيــان  يف  زاده  خطيــب 
مفتوحــا طريــق الدبلوماســية الــذي بدأته إيــران والوكالة 

الدولية للطاقة الذرية".
وأضــاف "تأمــل إيــران يف أن تقتنص األطراف املشــاركة 
يف االتفــاق هــذه الفرصــة، مــع تعــاون جــدي مــن أجــل 

ضان تطبيق هذا االتفاق من قبل الجميع".

األمم املتحدة تحذر
 من بلوغ كراهية املسلمني

 "أبعاًدا وبائية"
نيويورك/ األناضول:

حــذرت األمــم املتحــدة مــن أن الكراهيــة ضــد املســلمني 
أيلــول/   11 أحــداث  عقــب  وبائيــة"  "أبعــاد  إىل  وصلــت 
ســبتمرب 2001 يف الواليــات املتحــدة، واألعــال املنفذة 

باسم اإلسالم.
جاء ذلك عى لســان املقرر األممي املعني بحرية الدين 
ملعــاداة  تقييمــه  يف  أمــس،  شــهيد،  أحمــد  واملعتقــد 
األخــرية  الســنوات  يف  تصاعــًدا  شــهدت  التــي  اإلســالم 
لألمــم  التابــع  اإلنســان  حقــوق  ملجلــس  قدمــه  تقريــر  يف 

املتحدة.
واملنظــات  الــدول  مــن  العديــد  أن  إىل  شــهيد  وأشــار 
اإلقليميــة والدوليــة "تســتهدف املســلمني بشــكل مفــرط" 
وأن تدابــرًيا جديــدة تــم اتخاذهــا ضــد املســلمني بذريعــة 

التطرف والتهديدات األمنية.
أججــت  لإلســالم  املعاديــة  الخطابــات  أن  عــى  وشــدد 
مضيًفــا:  املســلمني،  ضــد  والعنــف  واملعــاداة  التمييــز 
"وهكــذا بــرزت نتائــج خطــرية مثــل تقييــد الحريــات الدينيــة 

واملعتقد للمسلمني، وحرمانهم من حقوق اإلنسان".
ســاهمت  اإلرهــاب  مكافحــة  سياســات  أن  مــن  وحــذر 
األفــراد  ضــد  والعنــف"  والعــداوة  التمييــز   " اســتمرار  يف 

واملجتمعات املسلمة، وجعلها قانونية وعادية.
 2018 أوروبــا، عامــي  الــرأي يف  أن اســتطالعات  وأوضــح 
تشــكلت  الســكان  مــن  باملئــة   37 أن  أظهــرت  و2019، 

لديهم نظره سلبية تجاه املسلمني.
وبــنّي شــهيد أن املســلمني غالًبــا مــا يتــم اســتهدافهم يف 
البلــدان التــي يعيشــون فيهــا كأقليــة بســبب "الخصائــص 
والحجــاب  برتهــم  ولــون  "أســائهم  مثــل  اإلســالمية" 

وغريها من املالبس الدينية".
ودعــا الــدول إىل اتخــاذ جميــع التدابــري الالزمــة ملكافحــة 
ضــد  املبــارشة  وغــري  املبــارشة  التمييــز  أشــكال  جميــع 
املسلمني، وحظر أي كراهية دينية تحرض عى العنف. 

موسكو/ األناضول:
قال وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف، أمس، 
إن "العالقات بني موسكو ولندن وصلت إىل درجة 

التجمد".
)الفكــر  ميســل"  "روســكايا  مجلــة  مــع  مقابلــة  ويف 
الربيطانيــة  "الســلطات  إن  الفــروف  قــال  الــرويس(، 
خــالل  لروســيا  مناهًضــا  صارًمــا  مســاًرا  اتبعــت 
يف  مســتمرة  بزيــادة  مصحوًبــا  األخــرية،  الســنوات 

ضغوط العقوبات".
وأضــاف الوزيــر أن "بريطانيــا مســتمرة يف سياســتها 
االتحــاد  مــن  خروجهــا  رغــم  ملوســكو  املناهضــة 
عــن  التخــي  يكــون  أن  توقعــات  وســط  األورويب، 
عضويــة االتحــاد األورويب حافــًزا للنــدن عــى تطبيــع 

العالقات مع روسيا".
وتابع قائاًل إن "الســلطات الربيطانية مســتمرة بشــن 

هجات غري مربرة عى اإلطالق ضدنا، مستخدمة 
العــام،  الفضــاء  خطاًبــا قاســًيا مناهًضــا لروســيا يف 
ونتيجــة لذلــك، تــم إنهــاء التفاعــل الثنــايئ إىل حــد 
كبــري، وفقــدان الثقــة، ودرجة العالقــات الحالية هي 

يف نقطة التجمد ".
الســتئناف  بــالده  "اســتعداد  عــن  الفــروف  وأعــرب 
اآلليات االقتصادية الثنائية مع لندن، كونها منفتحة 

عى تطوير التعاون مع اململكة املتحدة".
عقــب  الروســية  الربيطانيــة  العالقــات  وتأزمــت 
نافالنــي،  أليكــي  املعــارض  اغتيــال  محاولــة 

واحتجازه فور وصوله البالد.
روســيا  عــى  عقوبــات  األورويب،  االتحــاد  ويفــرض 
منذ إعالنها ضم شبه جزيرة القرم التابعة ألوكرانيا، 

إىل أراضيها عام 2014.
ويتــم متديــد العقوبات االقتصادية املفروضة عى 
موســكو، مــن قبــل االتحــاد األورويب، كل 6 أشــهر. 
األول  كانــون  ديســمرب/  يف  االتحــاد  أعلــن  حيــث 
املــايض، متديــد عقوباتــه ضــد روســيا، لغايــة 31 

يوليو/ متوز 2021.

مسلحون يقتلون 7 مدنيني رشقي أفغانستاناالتحاد األورويب يعتزم فرض عقوبات عىل املجلس العسكري يف ميامنار

روسيا: العالقات مع بريطانيا وصلت إىل درجة التجمد

تركيا.. ارتفاع عدد ضحايا تحطم املروحية العسكرية إىل 10 قتىل

سريغي الفروف

أنقرة/ األناضول:
أعلنــت وزارة الدفــاع الرتكيــة، أمــس، ارتفــاع عــدد ضحايــا تحطــم 
املروحية العسكرية يف والية بيتليس جنوب رشقي البالد إىل 10 

قتى.
وأوضحت الوزارة يف بيان أن أحد العسكريني املصابني من جراء 

الحادث تويف يف املستشفى الذي كان يتلقى فيه العالج.
وورد يف نص البيان: "ارتفع عدد شهدائنا إىل 10، وندعو بالرحمة 

لشهدائنا األبطال".
وذكرت الوزارة يف بيان أن االتصال انقطع باملروحية عند الساعة 
14:25 بالتوقيت املحي )ت.غ3+( يف أثناء توجهها إىل قضاء 
تطــوان بواليــة بيتليس )جنــوب رشق(. وعقب الحــادث توجه وزير 
الدفاع خلويص أكار ورئيس هيئة األركان يشار غولر، وقائد القوات 
الربيــة أوميــت دونــدار، إىل بيتليــس، لتفقــد أحــوال املصابــني، 

جنود أتراك ينقلون جثامني الضحايا         ) األناضول ( واالطالع عى سبب سقوط املروحية.
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وصية اليوم:حديث شريف: 
ِبيِّ  ُه َعْنُه( َعِن النَّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة )َرِضَي اللَّ

َم( َقاَل:  ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ )َصلَّ
ُه َداًء ِإلَّ َأْنَزَل َلُه ِشَفاًء«. »َما َأْنَزَل اللَّ

اصبر فال تســتعجل؛ فالشــيخ محمد الشعراوي )رحمه الله تعالى( 
يقول: »سيأتيك كل ما تمنيته في الوقت الذي حدده الله لك، ل 

تستعجل رزقك؛ فما كتب لك سيكون لك، ولو بعد حين«.

إذا أردت أن ترســم خطوًطــا متعــددة ومختلفــة تصــل 
الخــط  هــو  طــوًل  أقرصهــا  أن  فســتجد  نقطتــن  بــن 
نفســها  هــي  الهندســية  الحقيقــة  هــذه  املســتقيم، 
اللــه  فطرهــا  التــي  الســوية  البرشيــة  النفــس  حقيقــة 
)تعــاىل(، تأنــس وترتــاح وتطمــن بالســتقامة، متاًمــا 
مثلــا يســتقل شــخٌص مركبــًة ُصممــت للســر عــى 
الطريــق املمهــدة املعبــدة، فــإذا هــو يســر بهــا يف 
بــه  تتعــر  يحــدث؟  الــذي  فــا  وعــرة  جبليــة  طريــق 
املركبــة عــدة مرات ويســمع أصواًتا صاخبة ول يرتاح 
وهــو بداخلهــا، وهــذا هــو معنــى قــول اللــه )تعــاىل(: 
َفَطــَر  ِتــي  الَّ ــِه  اللَّ ِفْطــرََة  َحِنيًفــا  يــِن  ِللدِّ َوْجَهــَك  }َفَأِقــْم 

اَس َعَلْيَها...{ )الروم:30(. النَّ
خًطــا  وســّلم(  عليــه  اللــه  )صــّى  اللــه  رســول  رســم 
مستقيًا ورسم إىل جواره خطوًطا متعددة ومتفرقة 
وأشــار للخــط املســتقيم، وقــال: "هــذا ســبيل اللــه"، 
ُســبل  "وهــذه  وقــال:  املتفرقــة  للخطــوط  وأشــار 
الشــيطان، عــى كل ســبيل شــيطاٌن يدعــو لهــا"، ثــم 
اِطــي ُمْســَتِقيًا  ــَذا ِصَ تــا قــول اللــه )تعــاىل(: }َوأَنَّ َهٰ
  يِلِه َل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعن َســبِ ــبُ ِبُعوا السُّ ِبُعوُه  َوَل َتتَّ َفاتَّ

ُقوَن{ )األنعام:153(. ُكْم َتتَّ اُكم ِبِه َلَعلَّ ِلُكْم َوصَّ َذٰ
، َقــاَل: ُقْلــُت: "َيــا  َقِفــيِّ ــِه الثَّ َعــْن ُســْفَياَن ْبــِن َعْبــِد اللَّ
ِه، ُقْل ِل يِف اْلِْسَاِم َقْوًل َل َأْسَأُل َعْنُه أََحًدا  َرُسوَل اللَّ
ِقْم"، قال أبو  ِه ُثمَّ اْســتَ َغْرََك"، َقاَل: "ُقْل: آَمْنُت ِباللَّ
بكر الّصّديق )ريض الله عنه(: "إنها الســتقامة عى 
َل ِإَلــَه ِإلَّ اللــُه" )عــى توحيــد األلوهيــة والربوبيــة للــه 
تعــاىل(، وفّسهــا ُعمــر )ريض اللــه عنــه( بالســتقامة 
فــا  الثعالــب،  يروغــوا روغــان  اللــه وأل  عــى طاعــة 
روغــان الثعالــب؟ إنــه النفصــام النكــد بــن العتقــاد 
النــاس: يســابق  مــن  الــذي ميارســه كثــر  والســلوك 
يخرجــن  وبناتــه  وامرأتــه  املســجد  األول يف  للصــف 
باملابس الضيقة سافرات كاسيات كأنهّن عاريات، 
عطــاًء،  أو  أخــًذا  بالربــا  ويتعامــل  باللــه  آمنــت  يقــول 
يــؤدي الصــاة وميتنــع عــن الــزكاة، أمــام النــاس يظهــر 
أو  جوالــه  فتــح  بنفســه  خــا  مــا  وإذا  مــاك  وكأنــه 
حاســوبه أو التلفــاز عــى املواقــع والقنــوات الباحيــة 
التــي تحــدث لكثــر مــن  الســافلة، وهــذه النتكاســة 
الناس بعد انقضاء شــهر رمضان، يهجرون املســاجد 
التي كانوا يسارعون إليها والقرآن الكريم الذي كانوا 
ســائر  وهكــذا  مــرة،  مــن  أكــر  عــى ختمــه  يحرصــون 
األعــال الصالحــة ... هــذه ليســت اســتقامة بــل هي 

روغان الثعالب.
تحقيــق  أنهــا  عنــه(  اللــه  )ريض  عثــان  ذلــك  وأكــد 
الخــاص للــه )تعــاىل(، وكذلك قال عيل )ريض الله 
عنــه(: "إنهــا اللتــزام بالفرائــض"، وقــال شــيخ الســام 
ابــن تيميــة )رحمــه اللــه تعــاىل(: "أعظــم الكرامــة لــزوم 
قــال  واآلخــرة،  الدنيــا  إنهــا كرامــة  نعــم،  الســتقامة"، 
ُه ُثمَّ اْســَتَقاُموا  َنا اللَّ ِذيــَن َقاُلــوا َربُّ اللــه )تعــاىل(: }إِنَّ الَّ
وا  َتَتَنــزَُّل َعَلْيِهــُم اْلَمَاِئَكــُة أَلَّ َتَخاُفــوا َوَل َتْحزَُنــوا َوأَْبــرِشُ
يِف  َأْوِلَياُؤُكــْم  َنْحــُن   * ُتوَعــُدوَن  ُكنُتــْم  ِتــي  الَّ ــِة  ِباْلَجنَّ
َتْشــَتِهي  َمــا  ِفيَهــا  َوَلُكــْم    اآْلِخــرَِة  َويِف  ْنَيــا  الدُّ اْلَحَيــاِة 
ــْن َغُفوٍر رَِّحيٍم{  ُعوَن *ُنُزًل مِّ َأنُفُســُكْم َوَلُكــْم ِفيَهــا َمــا َتدَّ
الدنيــا  يف  الكرامــة  أراد  مــن  لــذا  )فصلــت:30(، 

واآلخرة فعليه بالستقامة.

عيُن الكرامة

إعداد/ ريما عبد القادر

ــا  قبــل أن تكــون معلــًا أو طبيًبــا أو مهندًســا أو صحفيًّ
... أنــت إنســان تجمعــك النســانية التــي فطــرك اللــه 
)تعــاىل( عليهــا، وهــي حــب الخر وتقديم املســاعدة 
لآلخريــن قــدر المــكان دون التفكــر يف يشء آخــر قــد 

يعرقل هذه النسانية.
أردد  جعلتنــي  التــي  الطيبــة  النســانية  مواقــف  مــن 
كنــت  بخــر":  وأهلهــا  الدنيــا  زالــت  "مــا  نفــي:  يف 
مبشــاركة زميلتــي يف مهمــة عمــل مبستشــفى حمــد 
للتأهيــل واألطــراف الصناعيــة، لعــداد تقريــر صحفــي 
عــن يــوم "الســمع العاملــي"، وقبــل البــدء يف العمــل 
قــدر اللــه )تعــاىل( أن أصيبــت زميلتــي بوعكــة صحيــة 
تســر  خطــوة  كل  يف  الرحمــن  لطــف  فــكان  مفاجئــة، 
معنــا حتــى نتدبــر األمــر بحكمــة والتــرصف الســليم يف 

هذه املرحلة.
قبــل  بإنســانيته  الطبــي  الطاقــم  اهتــام  نظــري  لفــت 
مهنتــه الطبيــة دون التفكــر يف أي يشء إل أن تكــون 
اللــه  بفضــل  واضًحــا  اهتاًمــا  فــكان  بخــر،  زميلتــي 
غــر  الكــوادر  مــن  حتــى  الطبيــة  واملعاملــة  )تعــاىل(، 

الطبية من قسم العاقات العامة.
الرحيــم،  الرحمــن  اللــه  برحمــة  أشــعرين  األمــر  هــذا 
الوعكــة  قــدرت  إذ  نحتســب،  ل  حيــث  مــن  وتدبــره 
الصحيــة وقــدرت يف الوقــت ذاتــه العنايــة اللهيــة يف 

توقيتها ومكانها املناسبن.
والجميــل يف النســانية أن الطبيبــة رهــام كانــت تتابــع 
الهتــام بزميلتــي مــن أجــل الطمئنــان عليهــا، بعــد أن 

والســكر،  الضغــط  وقيــاس  األوليــة  بالســعافات  قامــت 
وغرها من الجراءات الصحية املهمة.

أردنــا  حينــا  حتــى  قلبهــا،  يف  الجميلــة  الطبيبــة  هــذه 
بيتهــا،  إىل  نذهــب  أن  علينــا  املــكان، عرضــت  مغــادرة 
ا من املستشفى، من أجل أن ترتاح زميلتي  القريب جدًّ
وتقــدم لهــا مــا تحتــاج لــه لزيــادة الطمئنــان عــى وضعهــا 

الصحي.
واألمــر مل يتوقــف عنــد ذلــك فحســب، بــل أرفقــت رقمها 
يف دفــري )مــع أننــي أول مــرة أراهــا يف حيــايت( حتى إذا 
حدث أي يشء أو احتجت ملساعدة أتصل بها مبارشة.
يف هــذه املوقــف استشــعرت رحمــة اللــه )تعــاىل( التــي 
غمرنــا بهــا بلطفــه وحفظــه، استشــعرت لطفــه الخفــي يف 

تدبره لكل يشء.
الخالــق  اللــه  التــي خلقنــا  النســانية  الفطــرة  كــم  شــعرت 
عليهــا فطــرة نقيــة طاهرة جميلــة تحب كل معاين الخر، 
يــِن َحِنيًفــا  واســتذكرت قولــه )تعــاىل(: "َفَأِقــْم َوْجَهــَك ِللدِّ
ــاَس َعَلْيَهــا  َل َتْبِديــَل ِلَخْلــِق  ِتــي َفَطــَر النَّ ــِه الَّ  ِفْطــرََت اللَّ
ــاِس َل َيْعَلُمــوَن"  ــُم َوَلِٰكــنَّ َأْكــَرَ النَّ يــُن اْلَقيِّ ِلــَك الدِّ ــِه  َذٰ اللَّ
فأنــت  وظيفتــك،  كانــت  مهــا  وبذلــك  )الــروم:30(، 
إنســان قبــل كل يشء، يف كل موقــف تســتطيع أن تقــدم 
ْن  ُموا أِلَنُفِســُكم مِّ الخــر، وتذكــر قولــه )تعــاىل(: "َوَمــا ُتَقدِّ
ــِه ُهَو َخْرًا َوأَْعَظَم أَْجًرا  َواْســَتْغِفُروا  َخــْرٍ َتِجــُدوُه ِعنــَد اللَّ

َه َغُفوٌر رَِّحيٌم ")املزمل:20(.  َه  إِنَّ اللَّ اللَّ
ــُه َغاِلٌب  رحــم اللــه قارًئــا دعــا ل ولوالــدي باملغفــرة، "َواللَّ

اِس َل َيْعَلُموَن" )يوسف:21(. َعَىٰ أَْمرِِه َوَلِٰكنَّ َأْكَرَ النَّ

أجــاب فضيلــة الشــيخ الدكتــور عبــد البــاري بن 
محمد خلة باآليت:

تخــرج  بــأن  الوضــوء  عــى  قــادًرا  كنــت  إذا 
فتتوضــأ وترجــع وتدرك الصاة؛ فهذا واجب، 

ول يجوز لك التيمم.
وإذا مل تستطع ذلك أو غلب عى ظنك أنك 
الجمعــة؛  صــاة  فاتتــك  للوضــوء  خرجــت  إن 
يجــوز لــك التيمــم، وتصيل، ول إعــادة عليك؛ 
ــا  ألن الــراب يقــوم مقــام املــاء عنــد فقــده حسًّ
)أي كان غــر موجــود( أو معنــى )كان موجــوًدا 
لكــن ل تســتطيع اســتعاله ملــرض أو ذهــاب 

وقت الصاة أو نحو ذلك(.
اللــه  قــول  التيمــم  أو  الوضــوء  رشطيــة  ودليــل 
ِذيــَن آَمُنــوا إَِذا ُقْمُتــْم ِإىَل  َهــا الَّ )تعــاىل(: }َيــا َأيُّ
ِإىَل  َوَأْيِدَيُكــْم  ُوُجوَهُكــْم  َفاْغِســُلوا  ِة  ــاَ الصَّ
ِإىَل  َوَأْرُجَلُكــْم  ِبُرُءوِســُكْم  َواْمَســُحوا  اْلَمَراِفــِق 
ُكْنُتــْم  َوإِْن  ــُروا  هَّ َفاطَّ ُجُنًبــا  ُكْنُتــْم  َوإِْن  اْلَكْعَبــْنِ 
ِمــَن  َأْو َجــاَء أََحــٌد ِمْنُكــْم  َأْو َعــَى َســَفٍر  َمــرَْض 

َمــاًء  َتِجــُدوا  َفَلــْم  َســاَء  النِّ َلَمْســُتُم  َأْو  اْلَغاِئــِط 
ِبُوُجوِهُكــْم  َفاْمَســُحوا  ًبــا  َطيِّ َصِعيــًدا  ُمــوا  َفَتَيمَّ

َوَأْيِديُكْم ِمْنُه ....{ ]املائدة: 6[.
ِبــيِّ  النَّ َعــِن  اللــه عنــه(  ُهَرْيــرََة )ريض  وَعــْن أَِب 
ــُه  َم( َقــاَل: "َل َيْقَبــُل اللَّ )َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ
ــَأ" )رواه  ــى َيَتَوضَّ َصــاََة أََحِدُكــْم إَِذا أَْحــَدَث َحتَّ

البخاري(.
يجــوز  إنــه  إذ  وغــره،  بالــراب  التيمــم  ويجــوز 
التيمــم عــى الســجاد أو "املوكيــت"، إذا كان 
يخــرج غبــاًرا، فــإن مل يكــن فيــه غبــار فا بد من 

التيمم عى جدار أو عى األرض.
والطهــارة رشط لصحــة الصــاة، ل تقبــل صــاة 
أو  وضــوء،  أو  غســل  مــن  تامــة  طهــارة  بغــر 

بدلها عند فقدها، وهو التيمم.
ومــن  الكبائــر،  مــن  كبــرة  طهــارة  بــا  والصــاة 
فعــل ذلــك كان فاســًقا آمًثــا، فــا تجوز الصاة 
بغــر وضــوء أو تيمــم عنــد تعذر الوضوء، والله 

)أعى وأعلم(.

أنت إنسانإنسان
قبل كل شيء كيف يتصرف منتقض الوضوء

في خطبة الجمعة مع وجود جائحة 
كورونا حيث ال يوجد ماء؟
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م. عماد صيام

صالة الجماعة في المساجد
لألصحاء "أصل" والتعذر "رخصة"

غــزة  قطــاع  مســاجد  يف  الحيــاة  رشايــن  عــادت 
حينــا ســارت يف أوردتهــا صــاة الجاعــة والجمع 
لألصحــاء، إذ رفعــت عنهــم الرخصة الرشعية التي 
جــاءت خــاف األصــل جــراء جائحة كورونــا، بعدما 
هــذه  الدينيــة  والشــؤون  األوقــاف  وزارة  أعلنــت 

العودة املحمودة.
وجــاء ذلــك بعــد مشــاورات يف مجلــس الجتهــاد 
املواطنــن  بعــض  لكــن  للــوزارة،  التابــع  الفقهــي 
قــد تــدور يف أذهانهــم استفســارات عــن الســبب 
عنــه  يجيــب  مــا  وهــو  الرخصــة،  رفــع  عــى  القائــم 

مسؤول يف "األوقاف" وأستاذ يف الفقه.
األصل العزم

عن سبب رفع رخصة التخلف عن صاة الجاعة 
مجلــس  رس  أمــن  يبــن  لألصحــاء،  والجمــع 
لـ"األوقــاف" يف غــزة د.  الجتهــاد الفقهــي التابــع 
عبــد اللــه أبــو عليــان أن األصــل هــو العزميــة وليــس 
هــو  الطبيعــي  الوضــع  إن  ذلــك  وعــى  الرخصــة، 
األصــل املتمثــل يف إقامة صــاة الجاعة والجمع 

لألصحاء، وإن الرخصة هي خاف األصل.
ويشر يف حديث مع صحيفة "فلسطن" إىل أن 
هــذا الحكــم الرشعــي جــاء بعــد دراســة من مجلس 
الجاريــة،  األوضــاع  ومتابعتــه  الفقهــي  الجتهــاد 
بــن  التباعــد  بقــاء  مــع  الرخصــة  رفــع  أن  فوجــد 
املصلــن يف الصــف الواحــد هــو املناســب يف 

هذه الظروف.
ويذكــر أن بقــاء رخصــة التخلــف يف حــق املــرض 

وأصحاب األعذار الرشعية ل يزال قامًئا.
وجديــر بالذكــر أن "األوقــاف" أصــدرت أخــًرا بياًنــا 
بعــد تقييمهــا آخــر املســتجدات بشــأن إجــراءات 
الوقايــة مــن وبــاء كورونــا يف املســاجد، تؤكــد فيــه 
رفــع رخصــة التخلــف عــن صــاة الجاعــة والجمــع 

عن األصحاء.
مرتبــط  الرخصــة  "موضــوع  عليــان:  أبــو  ويقــول 
بالحياة، فالرخصة بدأت حينا كانت الحياة شبه 
معطلــة إل جزئيــات قليلــة تبًعــا للحاجــة لهــا، األمــر 

الذي جعل الرخصة بحق األصحاء مرشوعة".
دوام  مجــدًدا:  الحيــاة  عــادت  أن  "بعــد  ويتابــع: 

يف كليــة الرشيعــة والقانــون بالجامعــة الســامية 
األستاذ الدكتور سلان الداية أن رخصة التخلف 
عــن صــاة الجمــع والجاعــة رفعــت عــن األصحاء، 
الصــاة يف  قيــام  عــى  وأقــدر  عافيــة  أهــل  ألنهــم 
املســاجد، فمناعتهــم أفضــل بكثــر مــن أصحــاب 
األعذار مثل املرض فتكون لديهم املناعة أقل.

ويوضح لصحيفة "فلسطن" أن هذا األمر مقبول 
عافيــة  أهــل  ألنهــم  نظــًرا  الســامية  الرشيعــة  يف 
وأقــدر عــى الحضــور، لكــن أصحــاب األعــذار قــد 
يهلكهــم املــرض ويقــي عليهــم نظــًرا ألن جائحــة 

كورونا ل تزال نشطة.
بإجــراءات  اللتــزام  رضورة  الدايــة  د.  ويؤكــد 
الســامة إذ يقول: "ملا كانت املنابر الرســمية ما 
زالــت تنــادي مبراعــاة أســباب الوقايــة؛ فــإن الــذي 
يجــب  لذلــك  آثــم،  فهــو  ويضيعــه  بذلــك  يفــرط 

املدراس والجامعات، واألســواق، وغرها، أدى 
ذلــك إىل ســقوط الرخصــة عــن األصحــاء، وعــى 
ذلــك عليهــم الخــروج إىل صاة الجمعة والجاعة 

كا يخرجون للسوق والوظيفة وغر ذلك". 
ويلفت إىل بقاء رخصة التباعد بن املصلن يف 
الصف الواحد، وتأكيد إجراءات السامة والوقاية 
املتمثلــة يف ارتــداء الكامة، واصطحاب ســجادة 
بالجــراءات  يتعلــق  مــا  وكل  والتعقيــم،  الصــاة، 
األخــرى للســامة، فاملوقــف الصحــي ل يــزال غــر 
مستقر بعد، وكل الحتالت املستقبلية واردة.

ُتتابــع للتحقــق مــن العمــل  ويوضــح أن املســاجد 
وفــق التعليــات الصحية، ويف حال املخالفة من 

املمكن إغاق املسجد.
"أهل العافية"

وأصولــه  الفقــه  أســتاذ  يذكــر  املســألة  هــذه  ويف 

اللتزام بكل الجراءات قدر المكان".
املســجد  يــأيت  الــذي  املصــيل  أن  إىل  ويشــر 
دون ارتــداء الكامــة، واألخــذ بإجــراءات الســامة 
مخالفتــه  تكــون  غــره  بــرر  ويتســبب  الخــرى، 
أكــر عنــد اللــه )تعــاىل( من الذي مل يراِع إجراءات 
الســامة ومل يتســبب يف رضر غــره، محــذًرا مــن 
الراخــي يف اتبــاع التعليــات الصحيــة؛ ألن ذلــك 

سيؤدي إىل التهلكة لإلنسان ذاته ولغره. 
"َفاْســَأُلوا  العزيــز:  كتابــه  )تعــاىل( يف  اللــه  يقــول 
)النحــل:43(،  َتْعَلُمــوَن"  َل  ُكنُتــْم  إِن  ْكــِر  الذِّ أَْهــَل 
وبذلــك يتبــن لنــا أنــه ملــا كان أهــل الختصــاص 
أكدوا رضورة مواصلة إجراءات السامة والوقاية، 
ورفــع رخصــة التعــذر عــن صــاة الجمــع والجاعــة 
الســمع  املواطــن  يلــزم  ذلــك  فــإن  لألصحــاء؛ 

والطاعة.

يسألونك
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"عندما التقيُت 
عمر بن الخطاب"

الجوائــز؟  أفضــل  عــى  املخــرج  يحصــل  ملــاذا  ُتــرى 
سأخربكم بعد قليل.

مــادة  أنهــا  عــى  التاريــخ  ملــادة  كثــرون  نظــر  لطاملــا 
ُيَنّفــُر  لــو متتــع مــدرس املســاق مبــا  "جافــة"، خاصــة 
الطلبــة مــن فهــم مــا يســتمعون لــه، ويؤكــد عندهــم مــا 

لديهم من أحكام مسبقة.
أحــد  وكأنــك  التاريــخ  تقــرأ  يجعلــك  مــن  مثــة  لكــن 
أو  الحــدث  لــك  فيحــر  صانعيــه،  أو  معارصيــه 
املعلومــات  فتتســلل  سلســة  بطريقــة  الشــخصية 
وتشــعر  مفيــش(،  كــدا  مــن  )أســهل  بطريقــة  لعقلــك 
بنشوة وأنت تشاهد أو تقرأ أو تسمع، لهذا األسباب 

يستحق املخرج أفضل الجوائز.
هــذا مــا حــدث مــع الكاتــب والــروايئ أدهــم رشقــاوي 
يف روايتــه )عندمــا التقيــت عمــر بــن الخطــاب ريض 
التاريخيــة  الروايــات  التــي تصنــف ضمــن  عنــه(،  اللــه 
إذ ذكــر قصــة حيــاة  بأســلوٍب أديٍب شــائٍق،  املصاغــة 
عمر ريض الله عنه وكأنك تسمع من عمر، عن طريق 
حوار دار بينهام اتســمت األســئلة بالروعة واإلجابات 
فأفســح  ــا،  زمنيًّ األحــداث  تسلســل  وفــق  بالصــدق 
املجــال لعمــر ريض اللــه عنــه للحديــث عــن دوره منــذ 
اللحظــة اأُلوىل إلســامه مــروًرا مبوافقــة القــرآن لــه يف 
قضايــا مثــل أرسى بدر والخمر والحجاب واملنافقني، 
وعــن موقفــه مــن بيعــة أيب بكــر ومــا كان مــن األنصــار 
واملهاجريــن بعــد وفــاة النبــي صــى اللــه عليه وســلم، 
زمن حرب الردة، وعن طريقة اختيار أبو بكر ريض الله 
عنــه، لــه ورس تســميته بأمــر املؤمنــني، وعــن فراســته 
يف قضايــا كثــرة، وعــن االبــن الــذي جــاءه يشــكو مــن 
أبيــه بــأن ســامه "جعــر" ومل يحســن تعليمــه، فعاقــب 

عمُر ريض الله عنه أباه.
تعرفــُت إىل فلســفة عمــر ريض اللــه عنــه يف تقســيم 
الواليــات والنظــام اإلداري والدواويــن، وأن ذلــك جــاء 
ــل قانــون مــن أيــن لك  لتنظيــم العمــل، وأنــه أول مــن فعَّ
هــذا؟ ورفضــه تعيــني أحــد أبنــاء عائلتــه يف مناصــب 
العمليــة  الكفــاءة  حســب  والتــه  يختــار  وأنــه  الدولــة، 
واألمانة والقوة والرحمة بالناس، وأنه أبطل عقد وايل 
حــني عــرف منــه أنــه مل ُيقّبــُل أحــًدا مــن أوالده العرشة، 
قائــًا: مــن مل يكــن رحيــاًم بــأوالده كيــف يكــون رحيــاًم 
بالناس؟ وأعجبتني فلسفة عمر ريض الله عنه أنه مل 
يــوِل أهــل املــدر عــى أهــل الوبــر والعكــس، ألن عــى 

الحاكم أن يفقه طبائع الرعية.
مل يُفــت الرشقــاوي ســؤال الفــاروق عــن تعطيــل حــد 
النــاس  إن  عمــر:  قــال  حيــث  الرمــادة،  عــام  الرسقــة 
قــد أســاؤوا فهــم مــا فعلتــه ألنهــم خلطــوا بــني املعنــى 
الصــاة  عليــه  فالرســول  والخيانــة،  للرسقــة  الدقيــق 
والســام "قــال: ال قطــع يف الخيانــة وال قطــع يف مثــر 
وال كــر وال قطــع فيــام فيــه شــبهة وال قطــع يف يشء 
مــرسوق مــن مــكان هــو لــه فيــه نصيــب"، كــام ويجــب 
ويف  واملــرسوق  الســارق  يف  مواصفــات  توفــر 

املوضوع املرسوق منه ويف صفاته.
علمــت مــن اللقــاء أن املــرأة التي قالــت: أيعطينا الله 
ومتنعنــا أنــت يــا عمــر؟ حينــام كان يحــدث النــاس عن 
غــاء املهــور، هــي "الشــفاء بنــت عبــد اللــه العدويــة 
القرشــية" هــي ذاتهــا أول مــن تولــت وظيفــة الحســبة 
يف اإلســام، وأنها كانت تجلس يف مجالس أيب بكر 
إنصافــه  كــام راق يل  برأيهــا،  وعمــر يشــاورها ويأخــذ 
مــوىس  أيب  مــع  ِخافــه  يف  الخمــر  يــرشب  لشــاٍب 
األشــعري، والقطبــي الــذي نافقــه عمــرو بــن العــاص، 

ورده هدية جاءت لزوجته من زوجة ملك الروم.
مثــل  عمــر  أفعــال  تفاصيــل  عــن  اللقــاء  مــن  تعلمــت 
إجائــه ليهــود خيــرب، وكتابــة التاريــخ الهجــري، وإعــادة 
مقــام إبراهيــم ملكانــه، وجمــع املســلمني عــى إمــام 
النبــوي  املســجد  وتوســعة  الرتاويــح،  يف  واحــد 

والعهدة العمرية.
انتهى اللقاء مع عمر ومل تنتِه العظات والعرب.

فــام  عمــر  يــا  اللــه  رحمــك 
أحوجنا اآلن إىل فلسفتك: 
متى استعبدتم الناس وقد 

ولدتهم أمهاتهم أحراًرا؟

مصطفى أبو السعود

غزة/ هدى الدلو:
تعــرست  إن  القيرصيــة  للــوالدة  األطبــاء  يلجــأ  قــد 
والجنــني،  األم  حيــاة  إلنقــاذ  الطبيعيــة،  الــوالدة 
لحــدوث  أو  الحمــل،  بدايــة  مــن  مقــررة  وألســباب 
ظــرف طــارئ، فام إيجابيات وســلبيات كل منهام؟ 
للحالــة  الشــأن  بهــذا  قــراره  الطبيــب  يتخــذ  ومتــى 

املرضية؟
مجمــع  يف  والتوليــد  النســاء  مستشــفى  مديــر 
الشــفاء الطبــي بغــزة د. هــاين مهــدي، يشــر إىل 
أن حــاالت الــوالدة يف مجمــع الشــفاء بلغــت العــام 
املايض 13 ألف حالة، %73 منها طبيعية، 27% 

قيرصية.
تجــرى  "ال  "فلســطني":  لصحيفــة  مهــدي  ويقــول 
وإمنــا  الحالــة  طلــب  عــى  بنــاء  القيرصيــة  الــوالدة 
وفــق مــا تقــرر طبيعــة الحالــة وإال الرتفعــت النســبة 
للقيرصيــة  الســيدات  بعــض  واختيــار   ،50% إىل 
ناجــم عــن ضعــف التثقيــف الصحــي عــن مخاطرهــا 
ومضاعفاتها".ويوضح أن اللجوء للوالدة القيرصية 
ســابًقا  كإجرائهــا  األم  بصحــة  تختــص  ألســباب 
املتعــددة،  والقيرصيــات  الرحــم،  يف  لعمليــات 
وضيــق يف عضــات الحــوض، وغرهــا أو متعلقــة 
بالجنني كهبوط يف نبضه، أو كرب حجمه وغرها.

يلجــأ  الطبيعيــة  الــوالدة  عــى  الســيدات  ولحــث 
األطبــاء الســتخدام مــا يعــرف بـ"الطلــق الصناعــي" 
الذي يحتاج من 24 إىل 48 ساعة إلمتام الوالدة، 

ولكن %20 منها تحول إىل قيرصي.
"ال إيجابيات لها"

مــن جهتــه يوضــح أخصــايئ أمراض النســاء والوالدة 
الــوالدة الطبيعيــة  الهــور أن  والعقــم د. نبيــل عــي 
تدخــات  أي  مــن دون  تحــدث  والتــي  اآلمنــة  هــي 
القيرصيــة  أمــا  الــوالدة،  بعــد  عواقــب  أو  خارجيــة 
الــوالدة  لتعــرس  عــرب عمليــة جراحيــة  الــوالدة  فهــي 

الطبيعية أو استحالتها.
الطبيعيــة  الــوالدة  مــن  كل  إليجابيــات  وبالنســبة 

عــن مشــكات نزيــف يف أثنــاء العمليــة وبعدهــا، 
وحدوث فتق )فتاق( بعد العملية.

أمــا الطبيعيــة فيوضــح أنهــا يف األغلــب ليــس لهــا 
الــوالدة،  بعــد  نزيــف  قبيــل  مــن  ولكــن  ســلبيات، 

والتهابات )حمى نفاس(.
مراحل الوالدة

يف  والتوليــد  النســاء  طبيــب  يبــني  ناحيتــه  مــن 
بخــان  الطبــي  نــارص  مبجمــع  التحريــر  مستشــفى 
اللــه  خلــق  أن  منــذ  أنــه  رجــب  صهيــب  د.  يونــس 
ســبحانه وتعاىل الكون وغرس يف النفس البرشية 
قــد  لــذا  الطبيعيــة،  الــوالدة  كانــت  التناســل  فطــرة 
يــأيت عــى خاطــر الجميــع الســؤال املشــهور كيــف 
كانــت الــوالدة تتــم بســهولة ومــن دون التعقيــدات 
الحاليــة؟ ومــاذا يحــدث لــأم لو كانــت وصلت إىل 
الطبيعيــة  الــوالدة  ظــروف  فيهــا  اســتحالت  مرحلــة 
وال ميكــن بــأي حــال مــن األحــوال أن يخــرج الجنــني 

مكتمل النمو من مكانه الطبيعي؟
ويعرف رجب يف حديث مع صحيفة "فلسطني"، 
الــوالدة الطبيعيــة بأنهــا خروج الجنني الحي مكتمل 
املناســبة  الــرأس  بوضعيــة  بالعــدد  املفــرد  النمــو 

الــوالدة  إيجابيــات  مــن  أن  يبــني  والقيرصيــة، 
واملولــود،  األم  عــى  مخاطــر  أقــل  أنهــا  الطبيعيــة 
ويعــود الرحــم برسعــة لحجمــه الطبيعــي وتقــل فيها 
إمكانيــة حــدوث جلطــات بعــد الــوالدة ألن الســيدة 
تتحرك جيًدا، أما بعد العملية فتحدث مشــكات 
الجروح والتهاباتها ومضاعفاتها كالنزيف ومخاطر 

التخدير.
ويقول الهور لصحيفة "فلسطني": "ليس للعملية 
القيرصيــة إيجابيــات إال أنهــا حــل إلنهــاء الحمــل إن 
تعــرست الــوالدة الطبيعيــة أو عند وجود مشــكات 
صحيــة متنــع الــوالدة الطبيعيــة مــن قبيــل غــروف 
شــديد، وامليــاه الزرقــاء يف العــني وبدرجــة كبــرة، 
أو حمــل  توائــم  أو وجــود  القلــب،  ومشــكات يف 
بعــد عمليــة زراعــة أطفــال أنابيــب، أو تســمم حمــل 
شــديد، أو تعــب شــديد للجنــني، وتوجــد أســباب 

أخرى غر شائعة".
والســلبيات كثــرة جــدا، كــام يوضــح الهــور ومنهــا 
احتامالت حدوث جلطات ســاقية من قلة الحركة، 
والتصاقــات  للجــرح،  ومضاعفــات  والتهابــات 
عــدا  بعــد،  فيــام  الحمــل  تعــرس  وأحيانــا  داخليــة، 

لشــكل الرحــم الطبيعــي من فتحــة املهبل بدون أي 
تدخل خارجي أو مضاعفات ويف وقت محدد.

مراحــل:  ثــاث  إىل  يقســم  املخــاض  أن  ويوضــح 
الطفــل  والدة  ونــزول  الرحــم،  عنــق  واتســاع  قــرص 
املــدة  تختلــف  وقــد  املشــيمة،  وخــروج  كامــًا، 
األوىل  بالــوالدة  مقارنــة  أقــل  تكــون  الزمنيــة حيــث 

)البكرية(.
أمــا الــوالدة القيرصيــة، فيقــول: "يف بعــض األحيان 
يلجــأ إليهــا الطبيــب لحــدوث طــارئ كأن تــأيت األم 
نــزول  أو  املشــيمة،  يف  شــديد  انفصــال  بأعــراض 
وغــر  الجنــني  جســم  قبــل  الــرسي  الحبــل  عــروة 
ذلــك". ويتابــع رجــب: "مثــل هــذه الحــاالت تحتاج 
إىل عمليــة طارئــة تســتدعي تدخــًا عاجــًا وإخراج 

الجنني بقرار رسيع ال يقبل النقاش".
أنهــا  إىل  يشــر  األســباب  مــن  األخــرى  املجموعــة 
صحيــة  عوامــل  أو  خلقيــة  موانــع  لوجــود  ترجــع 
يصعــب معهــا الــوالدة الطبيعيــة كوجــود عيــب يف 
الطبيــب  ويكشــفها  القرنــني،  ذي  بشــكل  الرحــم 
موعــًدا  للحالــة  فيحجــز  الحمــل،  متابعــة  أثنــاء  يف 

للقيرصية بعد دخول األم يف الشهر التاسع.
ســواء  القيرصيــة  جــرح  "يغلــق  رجــب:  ويضيــف 
بخيــوط  البطــن  أو طبقــات عضــات  الرحــم  جــدار 
أمــا  وميتصهــا،  الوقــت  مــع  الجســم  يف  تــذوب 
الطبقة األخرة فتخيط بخيط مدفون تحت الجلد 
مــن  أســبوع  بعــد  ويفــك  طرفــاه  إال  منــه  يظهــر  وال 

العملية حتى 10 أيام".
الــوالدة  جعــل  وتعــاىل  ســبحانه  الخالــق  أن  ويبــني 
جســم  تكويــن  مــع  ومتناغمــة  متوافقــة  الطبيعيــة 
األنثــى، لكونهــا تعــد نشــاط روتينــي متكــرر، ومــن 
أجل أال يعوق ذلك حياتها اليومية، كانت سلســة 
وســهلة وال تؤثــر يف صحــة األم، ويجــب أن تفكــر 
األم يف صحتهــا وصحــة مولودهــا كأولويــة، بغــض 
النظــر عــن طريقــة الــوالدة لــي تكــون نهايــة الحمــل 

آمنة.

كــــل مــا تــوديــــن معرفتــــه 
عــن الــــوالدة القيرصيــــــــــة

بروكسل/ وكاالت:
بالقولــون  املرتبطــة  البطــن  آالم  متثــل 
للكثريــن،  مزعجــة  مشــكلة  العصبــي 
لهــا عاجــا  يقــدم  الطــب مل  أن  خاصــة 
فاعًا، لكن دراسة جديدة أعدها باحثو 
حــددت  بلجيــكا،  يف  لوفــان  جامعــة 
اآلليــة البيولوجيــة التــي ميكــن أن تفــرس 
ســبب إصابة بعض األشــخاص بأمل يف 

البطن عند تناول أطعمة معينة.
دوريــة  نرشتهــا  التــي  الدراســة  وبــرشت 
نيتــرش، بإمكانيــة تطويــر عاجــات أكــر 
العصبــي،  القولــون  ملتازمــة  فعاليــة 
الخايــا  نشــاط  فيهــا  يتســبب  التــي 
تطلــق  التــي  األمعــاء،  يف  البدينــة 
يف  املتســبب  الهيســتامني،  بدورهــا 
إىل  يصــل  مــا  ويعــاين  البطــن.  آالم 
مــن  العــامل  ســكان  مــن  املئــة  يف   20

والتــي  العصبــي،  القولــون  متازمــة 
انزعاًجــا  أو  املعــدة  يف  آالًمــا  تســبب 
شــديًدا بعــد تنــاول الطعــام. ويــرى غاي 
بويككسســتاينز، وهــو أخصــايئ أمراض 
لوفــان،  بجامعــة  الهضمــي،  الجهــاز 
واملؤلــف الرئيــي يف الدراســة يقــول: 
"حتــى هــذه اللحظــة، مــا يــزال العديــد 
مــن التيــارات الطبية والبحثية تعتقد أن 
الفزيولوجيــا املرضية للقولون العصبي 
تعود أساًســا إىل االضطرابات النفســية 

أو املزاجية، مثل: االكتئاب والقلق".
خاصــة  ترصيحــات  يف  غــاي  ويضيــف 

املناعــي  الجهــاز  يتفاعــل  ال  الســليمة، 
الخطــوة  كانــت  لذلــك  األطعمــة،  مــع 
األوىل لفريــق الدراســة هــي معرفــة مــا 
قــد يتســبب يف حــدوث هــذا التفاعل، 
الجهــاز  التهابــات  أن  التوصــل إىل  وتــم 
الهضمــي ميكــن أن متثــل عامــًا خطــًرا 
مهــاًم للتطــور الاحــق ملتازمــة القولون 

العصبي.
ويوضــح: "بنــاًء عــى هــذه املاحظات، 
يف  البكتريــة  العــدوى  أن  افرتضنــا 
القنــاة الهضميــة ميكــن أن تثــر انقطاًعــا 
الضــارة  غــر  املســتضدات  تحمــل  يف 
أو  جرثومــا  يكــون  قــد  )املســتضد: 
الــذي  الطعــام  فروســا( املوجــودة يف 

يتم تناوله أثناء اإلصابة.

"هنــاك  عربيــة"  نيــوز  "ســكاي  ملوقــع 
القولــون  أســباب  ُترجــع  أخــرى  تيــارات 
العصبــي إىل اضطــراب معــدي معــوي 
بــدون أســباب عضويــة علنيــة، يف حــني 
لســنوات عديــدة إلثبــات  عمــل فريقنــا 
أن هــذا االضطــراب الوظيفــي املعــدي 

املعوي له أسباب محددة".
أن  إىل  الرئيــي  املؤلــف  ويلفــت 
آالم  أن  إثبــات  يف  نجحــت  الدراســة 
عــن  ناتجــة  الحالــة  هــذه  يف  املعــدة 
عــى  الهضميــة  القنــاة  قــدرة  عــدم 
تحمــل "املســتضدات الغذائيــة" وهــي 
مكونــات املــواد الغذائيــة التــي تســتثر 
الجهــاز املناعــي، مثــل مــادة األلبومــني 

املوجودة يف بياض البيض.
ويوضــح غــاي أن الدراســة التــي ُاجريت 
مــن  ُاســتلهمت  والبــرش  الفــران  عــى 
مــا ترتبــط  ماحظتــني رسيريتــني غالًبــا 
مبتازمــة القولــون العصبــي، أولهــام؛ أن 
التاريــخ الســابق للعــدوى املعويــة، هــو 
لتحفيــز  املقبولــة  العوامــل  أكــر  أحــد 
تطــور متازمــة القولــون العصبــي، عــى 
الرغــم مــن أن هــذا ال ينطبق عى جميع 

املرىض.
مبعانــاة  تتعلــق  الثانيــة  املاحظــة  أمــا 
القولــون  مــرىض  مــن  العظمــى  الغالبيــة 
العصبي من أعراض معدية معوية بعد 

تناول الطعام.
األمعــاء  حالــة  يف  إن  غــاي  ويقــول 

املســتقبي  التعــرض  فــإن  ثــم،  ومــن 
ملكونــات املــواد الغذائية التي تســتثر 
يثــر  أن  شــأنه  مــن  املناعــي  الجهــاز 
بدورهــا  تفــرز  التــي  البدينــة  الخايــا 
أعــراض  إىل  يــؤدي  مــام  الهيســتامني، 
معدية معوية تســبب آالم شــديدة يف 

البطن.
يقــول غــاي يف حديثــه ملوقــع "ســكاي 
تفتــح  الدراســة  نتائــج  إن  عربيــة"،  نيــوز 
البــاب أمــام عاجــات جديــدة ملتازمــة 
آالم  واضطرابــات  العصبــي  القولــون 

البطن ذات الصلة.
توفــر  قضيــة  كانــت  "طاملــا  ويتابــع: 
للمــرىض  جديــدة  عاجيــة  إمكانيــات 
العصبــي  القولــون  مــن  يعانــون  الذيــن 

وأحــد  لدينــا.  الرئيــي  املحــرك  هــي 
يف  لاهتــامم  املثــرة  الجوانــب 
الضــوء  تســليط  يجــب  التــي  دراســتنا، 
الهيســتامني  تضــع  أنهــا  هــو  عليهــا 
هــذا  يف  البطــن  ألمل  مركــزي  كوســيط 

االضطراب".
قــام  فريقــه  أن  بالقــول  حديثــه  ويختــم 
بتطوير تجربة رسيرية منذ بضع سنوات 
 H1 إلثبات أن مستقبات الهيستامني
فعالــة جــًدا ضــد آالم البطــن يف نصــف 
مــرىض القولــون العصبــي عــى األقــل، 
مشدًدا عى أن هذه الدراسة التي بني 
أيدينا توضح أن العاج البيولوجي مثل 
ذلــك املســتخدم يف عــاج الربــو ميكن 

أن يحيد متازمة القولون.

دراسة تزفُّ برشى سارة لمن 
يعانون مرض "القولون العصيب"
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غزة/ عالء شاميل: 
مــن  الثانيــة  الجولــة  منافســات  اليــوم  تنطلــق 
طوكيــو  لبطولــة  الرابعــة  النســخة  منافســات 
للشــباب،   2003 عــام  مواليــد  للشــباب 
بإقامــة )16( مبــاراة مقســمة بــن فرعــي، غــزة 

والشامل، والوسطى والجنوب. 
ويف فــرع غــزة والشــامل، يلتقــي بيــت حانــون 
األهــي مــع الصداقــة عىل ملعب بيت حانون 
الســاعة التاســعة صباحًا، ويف نفس التوقيت 
عــىل  الشــجاعية  مــع  الرضــوان  يلتقــي  يلتقــي 
ملعــب فلســطن، والهــالل مــع فلســطن عىل 
نفــس  عــىل  يلتقــي  فيــام  الريمــوك،  ملعــب 
امللعب فريقي الزيتون مع اتحاد بيت حانون 

الساعة الواحدة ظهرًا وهو نفس املوعد التي 
تقــام فيــه مبــاراة حطن مع شــباب جباليا عىل 

ملعب بيت حانون. 
وعند الساعة الثالثة عرصًا تقام )3( مباريات، 
تجمع األوىل املغراقة مع التفاح عىل ملعب 
عــىل  الجــالء  مــع  الريمــوك، وخدمــات جباليــا 
ملعــب بيــت حانــون، والريمــوك مــع خدمــات 

الشاطئ عىل ملعب فلسطن. 
 )3( تقــام  والجنــوب،  الوســطى  فــرع  ويف 
يلتقــي شــباب  الــدرة،  مباريــات عــىل ملعــب 
املغــازي مــع خدمات الربيج الســاعة التاســعة 
مــع  البلــح  ديــر  اتحــاد  يلتقــي  فيــام  صباحــا، 
ظهــرًا،  الواحــدة  الســاعة  املغــازي  خدمــات 

بينــام يلتقــي الربــاط مــع شــباب رفــح الســاعة 
الثالثة عرصًا. 

مباريــات،   )3( خانيونــس  ملعــب  ويحتضــن 
خانيونــس  وشــباب  األمــل  فريقــي  يلتقــي 
الســاعة التاســعة صباحــًا، فيــام يلتقي الرتابط 
مع القادســية الســاعة الواحدة ظهرًا، ويتواجه 
خدمــات خانيونــس مــع جــاره اتحــاد خانيونــس 

الساعة الثالثة عرصًا. 
وعــىل ملعــب النصريات تقــام مباراتن تجمع 
النصــريات  خدمــات  مــع  األقــى  األوىل، 
يف  يلتقــي  فيــام  صباحــًا،  التاســعة  الســاعة 
املباراة الثانية خدمات دير البلح مع خدمات 

رفح الساعة الثالثة عرصًا.

غزة/وائل الحلبي:
واصــل فريــق أهي النصــريات صحوته بتحقيقه 
فــوزه الثــاين عــىل التوايل، عىل جمعية الصالح 
التــي  املبــاراة  يف  هــدف،  مقابــل  بهدفــن 
جمعت الفريقن عىل ملعب الدرة، يف ختام 
منافســات الجولــة الخامســة مــن دوري الدرجــة 

الثانية لفرع الوسطى والجنوب.

ونجــح أهــي النصــريات يف تذليــل الفــارق بينــه 
أربعــة  إىل  املتصــدر  البلــح  ديــر  اتحــاد  وبــن 
يف  نقطــة   11 إىل  رصيــده  رفــع  بعدمــا  نقــاط، 
املركــز الثــاين، وتوقــف رصيــد الصــالح عنــد 7 
نقــاط يف املركــز الثالــث بفــارق األهــداف عــن 

املصدر صاحب نفس الرصيد.
مــن  املتبادلــة  املحــاوالت  مــن  الرغــم  وعــىل 

انتهــى  أنــه  إال  األول  الشــوط  خــالل  الفريقــن 
محمــود  يتمكــن  أن  قبــل  الســلبي،  بالتعــادل 
ألهــي  التقــدم  هــدف  تســجيل  مــن  إســامعيل 
النصــريات )64(، وعــزز مهــدي أبو عرمانة تقدم 
أهي النصريات بتسجيل الهدف الثاين )84(، 
فيــام ســجل محمــد بركــة هــدف فريــق الصــالح 

الوحيد يف الدقيقة )88(.

 مباراة في الجولة الثانية
16من بطولة طوكيو "4" للشباب

غزة/وائل الحلبي:
اقــرتب شــباب الخليــل مــن حســم لقــب دوري املحرتفــن بالضفــة 
ختــام  يف  الخليــل،  أهــي  جــاره  عــىل  الكبــري  فــوزه  بعــد  الغربيــة 
منافســات الجولة الســابعة عرش والتي شــهدت فوز كبري للظاهرية 

عىل البرية.
فقد أصبح شباب الخليل قريبًا من حسم اللقب بنسبة كبرية بعد 
فوزه الكبري عىل جاره األهي يف "ديريب الخليل"، بأربعة أهداف 
مقابــل هــدف وحيــد يف املبــاراة التــي جمعتهــام مســاء أمــس عــىل 

ملعب دورا.
شباب الخليل املتصدر وسع الفارق بينه وبن أقرب مالحقيه إىل  
خمســة نقــاط بعدمــا رفــع رصيــده إىل )40( نقطــة يف املركــز األول، 

لكن األهي بقي يف مكانه باملركز العارش برصيد 16 نقطة.

ســجل أهــداف شــباب الخليــل كاًل مــن محمــد يامــن )6( ورامــي 
مساملة )42( وتامر صيام هدفن )88+53(، وسجل إياد األعسم 

هدف أهي الخليل الوحيد من ركلة جزاء )45+3(.
البــرية  مؤسســة  ضيفــه  عــىل  كاســحًا  فــوزًا  الظاهريــة  حقــق  بــدوره 
بأربعــة أهــداف دون رد، يف املبــاراة التــي جــرت بينهــام عــىل ســتاد 
دورا عــرص أمــس، ليتقــدم الظاهريــة للمركــز الســادس برصيــد 23 
نقطــة وهــو نفــس الرصيــد الــذي توقــف عنــده البــرية الــذي تراجــع 
للمركز السابع يف ظل تفوق الظاهرية عليه يف نتيجة املواجهات 

املبارشة بينهام ذهابًا وإيابًا.
أحمد ماهر افتتح التســجيل للغزالن بهدف رائع قبل نهاية الشــوط 
األول )43(، قبل أن يعزز محمد فودي النتيجة )53( وسجل عميد 

مخارزة الهدفن الثالث والرابع للظاهرية )61+85(.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
اختتمــت مســاء أمــس ُمنافســات الجولــة الثانيــة مــن بطولــة دوري 
"جــوال" لكــرة الطائــرة, بإقامــة "4" مباريــات عــىل صالــة الشــهيد 

سعد صايل مبدينة غزة.
وافتتــح الصداقــة مبارياتــه يف البطولــة بالفــوز عىل نظريه املجمع 
املجموعــة  مباريــات  ضمــن  نظيفــة,  أشــواط  بثالثــة  اإلســالمي 
الثانيــة مــن املســابقة, وجــاءت نتائــج األشــواط عــىل النحــو التــايل 

.)25-15(,)25-11(,)25-10 (

ولحساب ذات املجموعة, فاز فريق الوفاق عىل منافسه الرشطة 
لصالــح  األول  الشــوط  وانتهــي  شــوطن,  مقابــل  أشــواط  بثالثــة 

الثــاين  الشــوطن  أنهــي الرشطــة  بنتيجــة )24-26( فيــام  الوفــاق 
والثالث ملصلحته بنفس النتيجة )20-25(, وتغلب الوفاق يف 
الشوط الرابع بنتيجة )18-25(, ومتكن الوفاق من حسم الشوط 

الخامس والفاصل لصالحه بنتيجة )15-13(.
وحقق خدمات جباليا فوزه الثاين يف البطولة لحساب املجموعة 
األويل, بعدما تغلب عىل فريق اتحاد بيت حانون بثالثة أشواط 

نظيفة جاءت عىل النحو التايل )25-22(,)25-9(,)25-11(.
نظــريه  الربــاط  فريــق  اكتســح  الثانيــة,  املبــاراة  ويف 
النحــو  عــىل  جــاءت  نظيفــة,  أشــوط  بثالثــة  املغراقــة 

التايل)25-10(,)25-13(,)25-18(.

في ختام الجولة "17" لدوري المحترفين

شباب الخليل يقترب من 
حسم اللقب والظاهرية يكتسح البيرة

جندية
أصغر العبي دوري 

الدرجة الممتازة

في ختام الجولة الرابعة لدوري الدرجة الثانية

في ختام الجولة الثانية من بطولة دوري الكرة الطائرة

أهلي النصيرات يجتاز الصالح 
ويواصل مالحقة اتحاد دير البلح

 انتصارات للصداقة وجباليا 
4والوفاق والرباط 

غزة / مؤمن الكحلوت:
بــات يوســف جنديــة العــب فريــق نــادي الهــالل, أصغــر العبــي بطولــة دوري 

الدرجة املمتازة للموسم الحايل 2020-2021.
وظهــر جنديــة )16 عامــًا(, ألول مــرة يف مبــاراة رســمية خــالل مواجهــة فريقــه 
أمــام شــباب خانيونــس يف الجولــة الســابعة, حيــث تم إرشاكــه كالعب بديل, 

يف الدقيقة "18" من زمن اللقاء, وظهر بشكل جيد.
ويتوقــع العديــد مــن املتابعــن مســتقباًل باهــرًا لالعــب جنديــة, الــذي ُيجيــد 

اللعب يف مركز خط الوسط, ويتمتع بامتالكه مهارات عالية.
ويتطلــع نــادي الهــالل لضــخ أكــرب عــدد مــن الالعبــن الناشــئن للفريــق األول 
خــالل املوســم الحــايل, لتجهيزهــم يف فــرتة قصــرية بهــدف املنافســة عــىل 

لقب الدوري املمتاز ُمستقباًل.
وُيعتــرب الهــالل مــن األنديــة القالئــل التــي تشــتهر بتفريــخ العبــن مميزيــن مــن 
قطــاع الناشــئن, وهــي سياســة اعتمدتهــا إدارة النــادي, وســبق أن تــم اختيــار 

عدد من العبيه لصفوف املنتخبات الوطنية خالل املواسم املاضية.
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غزة/ إبراهيم أبو شعر:
تربــع شــباب رفــح عــى عــرش صــدارة ترتيــب الــدوري 
الســابعة،  الجولــة  منافســات  ختــام  مــع  املمتــاز 
مســتفيدًا مــن فــوزه الثمــن عــى خدمــات الشــاطئ 
ومن هدايا منافســيه شــباب جباليا واتحاد خانيونس 

اللذان خرجا بنتيجة التعادل املخيب.
ومل يســتثمر الصداقــة وخدمــات رفــح فرصة االقرتاب 
مــن املراكــز األربعــة األوىل، وعــاد الشــجاعية لطريــق 
الجولــة املاضيــة،  التــي غابــت عنــه يف  االنتصــارات 
واســتمرت صحــوة اتحــاد بيــت حانــون بتحقيــق الفــوز 
مــن  خانيونــس  شــباب  وخــرج  التــوايل،  عــى  الثــاين 

دوامة الهزائم بفوزه عى الهالل.
تعافي وصدارة

أمــام  التعــر  آثــار  مــن  رسيعــًا  رفــح  شــباب  تعــاىف 
تحقيــق  مــن  ومتكــن  السادســة،  الجولــة  يف  الهــالل 
فــوز صعــب عــى خدمــات الشــاطئ بهــدف دون رد، 
ليفــرض "الزعيــم" كلمتــه عــى صــدارة الرتتيــب مــع 
نهايــة الجولــة برصيــد 16 نقطــة مســتفيدًا مــن تعــادل 

مالحقيه شباب جباليا واتحاد خانيونس.
شــباب رفــح مل يفــوت الفرصــة هــذه املــرة ومتســك 
بهــا مــن أجــل االنفــراد بصــدارة الرتتيــب للمــرة األوىل 
الفريــق  قــدرة  الــذي عــزز  الــدوري، األمــر  منــذ بدايــة 
عــى املنافســة بــكل قــوة عــى اللقــب الغائــب عــن 
خزائنــه منــذ موســم 2013/2014، خاصــة وأن الفوز 
جــاء أمــام الشــاطئ الفريــق املرشــح للمنافســة عــى 

اللقب.
فوائــد شــباب رفــح مــن الفــوز مل تقتــر عــى صــدارة 

البقاء ضمن قامئة املرشحن.
فرصة ضائعة

رفــح فرصــة ذهبيــة  الصداقــة وخدمــات  أهــدر فريقــا 
احتكــم  بعدمــا  مــن مراكــز املقدمــة،  أكــر  لالقــرتاب 
منهــا،  لــكل  بهدفــن  اإليجــايب  للتعــادل  الفريقــان 
وبطعــم  اللقــب  لحامــل  الفــوز  بطعــم  كان  والــذي 

الخسارة للصداقة.
الصداقة الذي حقق استفاقة نوعية يف أخر جولتن 
بتحقيقه النتصارين مثينن، مل يتمكن مواصلة هذه 
الصحــوة للجولــة الثالثــة عــى التــوايل بعدما اصطدم 
الســابع  املركــز  يف  الفريــق  ليبقــى  رفــح،  بخدمــات 
هــذه  تجــاوز  أهميــة  يــدرك  لكنــه  نقــاط،   10 برصيــد 
النتيجــة والبنــاء عــى مــا هــو قــادم مــن أجــل الحفــاظ 

عى حظوظ الفريق يف املنافسة عى اللقب.
انتصــارات خدمــات رفــح توقفــت بهــذه النتيجــة التــي 
للظــروف  نظــرًا  صعوبتهــا  برغــم  الفريــق  بهــا  ارتــى 
التــي ميــر بهــا، وحافــظ خدمات رفح عى تواجده يف 
املركــز الرابــع برصيــد 12 نقطــة، األمــر الــذي يعطــي 
القتــال حتــى  أجــل مواصلــة  مــن  كبــر  الفريــق حافــز 
الثالثــة عــى  النفــس األخــر للدفــاع عــن لقبــه للمــرة 

التوايل.
عودة للدوران

والــذي  جديــد  مــن  الفــوز  نغمــة  الشــجاعية  اســتعاد 
جــاء أمــام التفــاح بثالثــة أهــداف مقابــل هــدف، لتعــود 
يف  املفاجــئ  التعــر  بعــد  للــدوران  الفريــق  عجــالت 
الجولة املاضية عى يد الجالء صاحب املركز األخر.

الشجاعية واصل العروض التي يقدمها يف الجوالت 

الرتتيــب فقــط، بــل انهــا كرست عقدتــه أمام خدمات 
الشــاطئ التــي اســتمرت يف آخــر 8 مباريــات تواجــه 

بها الفريقن.
أمــا خدمــات الشــاطئ الــذي حافظ عى ســجله خاليًا 
متتاليــة،  جــوالت  خمســة  مــدار  عــى  الخســارة  مــن 
فســقط يف فــخ الخســارة للمــرة الثانيــة عــى التــوايل، 
ليرتاجع للمركز السادس برصيد 11 نقطة وهو نفس 
رصيد الشجاعية الذي يتفوق عليه بفارق األهداف.

تعادل مخيب
خيــب التعــادل اإليجــايب آمــال فريقــا شــباب جباليــا 
واتحــاد خانيونــس النتــزاع أحدهــا صــدارة الرتتيــب، 
بعــد نهايــة مبــاراة الفريقــن بهدف لــكل منها، الذي 
كان أفضل من الخسارة لكال الفريقن إال أنه مل يكن 

مرضيًا.
شــباب جباليــا كان يعــول كثــرًا عــى مواجهــة االتحاد 
يف  يفلــح  مل  أنــه  إال  منهــا،  الثالثــة  النقــاط  وحصــد 
يف  التواجــد  عــى  التعــادل  وأجــره  مــراده  تحقيــق 
ســيجعل  مــا  نقطــة،   14 برصيــد  الثــاين  املركــز 
الفريــق أكــر رغبــة يف تصحيح مســاره والعودة لســكة 
االنتصارات من جديد خاصة وأنه أصبح مرشــح قوي 

عى اللقب.
"الرتقــايل" خــرج مــن اللقــاء بنقطــة مثينــة برغــم عدم 
رضاه عنها، إال أنها تبقى أفضل من الخسارة وتحافظ 
عــى تواجــد الفريــق يف مراكــز املقدمــة مــع وصولــه 
إىل 13 نقطــة محتــاًل بهــا املركــز الثالث، إال أنه أصبح 
مطالــب بالتعــايف مــن التعــر يف جولتــن متتاليتــن 
غــاب فيهــا الفــوز عنــه، واالســتفاقة مجــددًا مــن أجل 

األخرة بتحقيقه للفوز الثالث، بعد البداية املتعرة 
للمركــز  ليتقــدم  املســابقة،  يف  مشــواره  افتتــاح  يف 
الشــاطئ  عــى  متفوقــًا  نقطــة   11 برصيــد  الخامــس 
ليبقــى  األهــداف،  بفــارق  الرصيــد  نفــس  صاحــب 
بالقرب من مراكز املقدمة ما يجعله مرشحًا ملزيد 
مــن التقــدم يف الرتتيــب خــالل الجــوالت القادمــة يف 

حال استمرار انتصاراته.
بقــي يف  الــذي  التفــاح  متاعــب  مــن  زادت  الخســارة 
دائرة الهزائم بعد صحوة مل تستمر سوى لجولتن مل 
يخــرس بهــا الفريــق، لكنــه تراجــع للتواجــد يف املركز 
 5 بتوقــف رصيــده عنــد  الحــادي عــر وقبــل األخــر 
عــن  الباحــث  الفريــق  عــى  الضغــوط  لتــزداد  نقــاط، 
تأمــن البقــاء يف الدرجــة املمتــازة التي صعد لها يف 

املوسم املايض.
صحوة مستمرة

للجولــة  حانــون  بيــت  اتحــاد  فريــق  صحــوة  اســتمرت 
لفــوز  التــوايل، والتــي شــهدت تحقيقــه  الثانيــة عــى 
صعــب عــى الجــالء بثالثــة أهــداف مقابــل هدفــن، 
ليتخلص الفريق من آثار البداية السلبية التي ال زال 
الجــالء غارقــًا فيهــا مــع وصولــه للجولــة الســابعة دون 

تحقيق أي فوز.
بيــت حانــون أعــاد لألذهــان عروضــه ونتائجــه املميــزة 
متتالــن  لفوزيــن  بتحقيقــه  املــايض  املوســم  يف 
والــذي جــاء أخرهــا أمــام الجــالء، لكــن موقــع الفريــق 
مل يتغــر يف الرتتيــب برغــم وصولــه للنقطــة رقــم 10 
محتــاًل املركــز الثامــن متأخــرًا عــن الصداقــة صاحــب 

نفس الرصيد بفارق األهداف.

يف املقابــل، فــإن مهمــة الجــالء ازدادت تعقيــدًا مــن 
جولــة ألخــرى يف ظــل عــدم قــدرة الفريق عى تحقيق 
أي انتصــار حتــى اآلن، ليواصــل الفريــق تواجــده يف 
املركــز الثــاين عــر واألخــر برصيــد نقطتــن، األمــر 
الــذي يزيــد صعوبــة تحقيــق مراده بالبقــاء يف الدرجة 

املمتازة التي يظهر بها للمرة االوىل يف تاريخه.
مغادرة الدوامة

أوقــف شــباب خانيونــس سلســلة الهزائــم التي تعرض 
املاضيــة،  األربعــة  الجــوالت  مــدار  عــى  الفريــق  لهــا 
بعدمــا نجــح يف العــودة مــن أمــام الهــالل بفــوز مثــن 
بهدفن مقابل هدف، ليتعاىف الفريق بشكل نسبي 

من الضغوط الكبرة امللقاة عى عاتقه.
"النشــامى" أظهــر ارصارًا كبــرًا عــى إيقاف ما يعانيه 
الفريــق منــذ الجولــة الثالثــة، والعــودة بالنقــاط الثالثــة 
أن  إال  للتعــادل،  املبــاراة يف طريقهــا  كانــت  بعدمــا 
وجــوده  قيمــة  عــى  برهــن  بــركات  محمــد  املخــرم 
الكبرة يف مثل هذه املواقف ليحسم الفوز لفريقه، 
املركــز  بفضلهــا  غــادر  نقــاط   7 إىل  رصيــده  ويرفــع 
ليليــق  يكــن  مل  الــذي  األخــر،  وقبــل  عــر  الحــادي 
بواحــد مــن أبــرز املتوجن بلقــب الدوري املمتاز يف 

مناسبتن.
شــباب خانيونــس أوقــف سلســلة الهزائــم لكنــه أعــاد 
الفريــق  جعلــت  التــي  الخســارة  بهــذه  إليهــا  الهــالل 
يرتاجــع يف الرتتيــب للمركــز العــارش بتوقــف رصيــده 
عنــد 5 نقــاط، ليصبــح الفريق مطالب بالعمل بشــكل 
تأمــن  أراد  مــا  اذا  أجــل تصحيــح مســاره  مــن  أفضــل 

البقاء يف البطولة.

حصاد الجولة السابعة للدوري الممتاز

شباب رفح يقبل الهدايا وينفرد بالصدارة 
شباب جباليا واتحاد خانيونس يخيبان اآلمال بتعادل أفقدهما الصدارة

خدمات رفح والصداقة يفوتان فرصة االقتراب من الوصافة والمربع الذهبي
الشجاعية يعود لالنتصارات في ديربي "الشرق" وُيصبح خامسًا
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1- لصوص البحر – لتفسير 

2- مجموعة العبين – 
سقيم 

3- ُعد – دق الجرس 
معكوسة 

4- عكس ذل معكوسة 
+ دولة عربية 

5- فقر – ثلثا بعد 
6- من أسماء اهلل 

الحسنى + حرف + 
معاصي 

7- ثلثا قيد + نزول الدم 
بغزارة + عكس شر 

8- أنت باالنجليزية – ي + 
نصف أيسر 

9-م+ عنب غير ناضج + 
سئم 

العمودي:
1- يلبس في الكف – ال 

ينجب 
2- متشابهان – مرتفع 

3- حرف + من األزهار 
4- من الطيور الجارحة + 
لوم مبعثرة – جره كبيرة 

يوضع فيها الماء 
5- جمع جرح – 24 ساعة 
6-من األقارب  معكوسة 

+ يرمي  
7- من األشجار المثمرة 

8- لالستفهام – نبي 
يضرب بصبره المثل 

معكوسة 
9-وافق معكوسة – لغة 

اليهود 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

مكان التقاء عظمتين في جسم اإلنسان يسمى ...
 يتكون من 6 أحرف 

األسنان – البنكرياس – الشرايين – األوردة -األمعاء 
– القولون – الهرمونات – اللسان – المريء – األذن 
– عين – أرجل – طحال – رأس – خلية – كبد – مخ 

حل الكلمة الضائعة

المفصل

 

دراسة: الحبَّار قادر عىل ضبط النفس 
والتعلم يف الظروف املتغرية

باريس/ وكاالت:
ميكــن للحبــار االنتظــار مــا بــن 50 ثانيــة وأكــر مــن دقيقتــن للحصــول عىل وجبة طعــام أفضل، بداًل 
مــن الخضــوع إلغــراء ابتــاع الطعــام املتــاح فــوًرا، وفًقا لدراســة نــرت يف مجلة »بروســيدينغز أوف 

ذي رويال سوسايتي يب« العلمية.
وحتــى اآلن، كان مــن املعــروف أن قــردة الشــمبانزي والغربــان والببغــاوات فقــط هــي التــي اجتــازت 
»اختبار املارشميلو« الذي يخترب قدرة الكائنات عىل الرتيث يف أخذ مكافأة، من خال إفهامها 

أنها ستحصل عىل مكافأة أفضل الحًقا.
وبعــد اجتيــاز ســتة مــن الحبابــر البالغــة هــذا االختبــار، بــدأ العلــاء يف قيــاس قــدرة هــذه الرخويات 
عــىل ضبــط النفــس والتعلــم، ويف البدايــة، دربــوا الرخويــات الســتة عــىل االختيــار، بعــد تحديــد 
األطبــاق التــي تفضلهــا، وفًقــا للدراســة.وبعد ذلــك، أعطــي كل حبــار فرصــة االختيــار بــن أقــل نــوع 
مفضــل لديــه مــن الرخويــات )قطعــة مــن الروبيــان امللــي( واملتوافرة عىل الفــور، وأكر نوع يفضله 
)روبيان صغر حي( ستقدم له بعد وقت معن، وانتظرت ما بن 50 و130 ثانية إلشباع شهيتها.

كذلــك قاســت الدراســة قدرتهــا عــىل التعلــم يف ظــل الظــروف املتغــرة، كان لــكل حبار يف حوضه 
فرصــة االختيــار بــن الســباحة باتجــاه إشــارة رماديــة أو بيضــاء، ومينــح الحبــار مكافــأة مبوجــب إشــارة 
واحــدة مــن بينهــا، ورشحــت املعــّدة الرئيســية للدراســة الدكتــورة ألكســندرا ك. شــنيل مــن قســم 
علــم النفــس يف جامعــة كامربيــدج بالقــول: »مبجــرد أن تعلــم الحبــار ربــط اللــون باملكافــأة، عكســنا 
القواعد. كان عىل الحبار أن يســبح باتجاه اللون اآلخر للحصول عىل املكافأة«. ووجد فريقها أن 
الحبابــر التــي تعلمــت ربــط اللــون باملكافأة بشــكل أرسع من غرهــا، كانت هي أيًضا التي انتظرت 

لوقت أطول، للحصول عىل طعامها املفضل يف االختبار اآلخر.

إرسال أنثى وحيد قرن نادرة من تايوان 
إىل اليابان للتزاوج

تايبيه/ وكاالت:
يســتعد العــال يف حديقــة »ليوفــو ســافاري بــارك« يف تايــوان، إلرســال أنثــى وحيــد القــرن البيضــاء 
»إميا«، إىل اليابان.  وهذه هي املرة األوىل التي ترسل فيها تايوان وحيد قرن إىل الخارج للتكاثر، 

كجزء من محاولة لزيادة عدد حيوانات وحيد القرن األبيض يف األرس بقارة آسيا. 
وقــال شــون وو، كبــر األطبــاء البيطريــن واملســؤول عــن الحيوانــات يف الحديقــة: »تــم اختيــار إميــا 

بسبب شخصيتها املعتدلة وحجمها األصغر عن البقية، ما يجعل شحنها إىل الخارج أسهل«. 
وستســافر »إميــا« قريًبــا إىل حديقــة حيوانــات »توبــو« اليابانيــة يف ســايتاما، حيــث ينتظرهــا وحيــد 

القرن »موران« البالغ من العمر 10 سنوات للتزاوج. 
ومــن أجــل مســاعدتها عــىل التكيــف مــع ديارهــا الجديــدة يف املســتقبل، بــدأ حــراس الحديقــة يف 

استخدام التعليات باليابانية ألوامر مثل »تعايل« و»ال«. 
وتــم تدريــب أنثــى وحيــد القــرن أيًضــا التعــود عــىل »األصــوات الخارجيــة« مثــل محــركات الطائــرات 

والشاحنات، إلعدادها ألي ضجيج أثناء الرحلة. 
وأرجئــت رحلتهــا التــي كانــت مقــررة هــذا الشــهر حتــى أواخــر إبريل/نيســان عــىل أقــرب تقدير بســبب 
القيود الحدودية التي فرضتها اليابان بسبب جائحة كوفيد19-، كا أوضحت حديقة الحيوانات. 

وسيسافر طبيب بيطري وعامل يف حديقة الحيوانات التايوانية قبل أسبوعن من مغادرتها للخضوع 
للحجر الصحي. وسيبقيان يف اليابان أسبوًعا عىل األقل، لضان تكيف »إميا« مع بيئتها الجديدة. 
ويبلــغ عــدد حيوانــات وحيــد القــرن األبيــض الجنــويب، املوجود يف الربية عرب جنــوب إفريقيا، أقل من 

19 ألًفا، وفًقا ملجموعة »سايف ذي راينو« للحفاظ عىل هذه األنواع.

قطة تهاجم كابنت طائرة سودانية
 يف أثناء تحليقها

الخرطوم/ وكاالت:
فاجــأت قطــة صغــرة طاقــم طائــرة عربيــة أثنــاء تحليقهــا بــن أفريقيــا والخليــج العــريب، بعــد تســللها إىل 

داخل مقصورة القيادة.
صدم طاقم طائرة سودانية بوجود قطة ترافقهم رحلتهم داخل قمرة القيادة بعد إقاعها بنصف ساعة 

تقريبا من مطار الخرطوم الدويل.
وبحسب صحيفة "السوداين"، أقلعت الطائرة )تابعة لركة تاركو( بشكل طبيعي من مطار الخرطوم 
قــارة أفريقيــا  بــن  الطائــرة  الــدويل، يف رحلــة مقــررة إىل العاصمــة القطريــة، الدوحة.وخــال تحليــق 
والخليــج العــريب، ظهــرت قطــة بشــكل مفاجــئ يف قمــرة القيــادة وهاجمــت الكابنت، األمر الذي تســبب 
الطائــرة،  بالحادثــة وعــودة  الــركاب  الطائــرة إىل مطــار الخرطوم.وصــدم  الرحلــة وعــودة  بتعديــل مســار 
حيــث تواصــل أغلبهــم مــع ذويهــم املنتظريــن يف مطــار الدوحــة إلباغهــم عــن عــودة الطائــرة. وبحســب 
املعلومات، التي نقلتها الصحيفة الســودانية، بحســب التوقعات، فقد تســللت القطة أثناء عمليات 
التنظيــف التــي متــت توقــف الطائــرة داخــل حظــرة الطائــرات يف املطــار قبــل تجهيزيهــا بيــوم واحــد 

استعدادا لرحلتها إىل الدوحة.

سالحف ملكية مهددة باالنقراض تضع 
بيوًضا للمرة األوىل يف كمبوديا

بنوم بنه/ وكاالت:
وضعــت ســاحف ملكيــة، وهــي مــن األنــواع املهددة باالنقــراض، يف األرس، بيوًضا للمرة األوىل يف 

حظرة رملية يف كمبوديا، وهو ما ُيعترب انتصاًرا كبًرا لدعاة حاية البيئة.
وتعــد كمبوديــا موطًنــا للعديــد مــن أنــواع الســاحف املهــددة باالنقــراض التــي انخفضــت أعدادها، 
خصوًصــا يف الســنوات األخــرة، بســبب ارتفــاع الطلــب عليهــا يف فيتنــام والصــن الســتخدامها يف 
الطهي والطب التقليدي. وتواجه الساحف امللكية املعروفة أيًضا باسم »ساذيرن ريفر ترابنز« 
خطر االنقراض، بسبب الصيد، وأيًضا استخراج الرمال الذي يدمر الشواطئ حيث تضع بيوضها.
مــن  اختفــت  فيــا  كمبوديــا،  يف  انقرضــت  الســاحف  هــذه  أن  اعتقــاد  ســاد   ،2000 عــام  ويف 
ســنغافورة وفيتنــام، لكــن تــم اكتشــاف أعشــاش بريــة يف وقــت الحــق، وبذلــت ســلطات اململكــة 
جهوًدا للحفاظ عليها. وأعلنت منظمة »وايلد اليف كونرسفيشن سوساييتي« غر الحكومية، أن 

أربًعا من الساحف امللكية يف األرس نجحت يف وضع 71 بيضة.
وقال ســوم ســيثا املســؤول عن حاية األنواع يف فرعي املنظمة يف كوه كونج وميكونج، إن »هذه 
هــي املــرة األوىل التــي تضــع فيهــا الســاحف امللكيــة األســرة بيوًضــا منذ نقلهــا إىل املركز يف عام 
2006«. ونظــًرا إىل نــدرة هــذه األنــواع يف الربيــة، تعتــرب عمليــة وضــع البيــوض الناجحــة انتصــاًرا 

كبــًرا لكمبوديــا. وأوضــح ســتيفن بــات مــن املنظمة: »نتوقع أن نتمكن قريًبــا من إنتاج أعداد كبرة 
مــن الســاحف امللكيــة األســرة، وإطاقهــا يف الربيــة«. ويضــم مركــز كــوه كونــج لحايــة الزواحــف، 
وهــو املرفــق الوحيــد املخصــص للحفــاظ عىل الســاحف يف كمبوديا، 192 ســلحفاة ملكية، وهو 

يخطط إلطاق 50 سلحفاة إىل الربية هذا العام.

قوس قزح يف سماء مدينة غزة بعد ليلة ماطرة    )تصوير/ يارس فتحي(
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وأنشــطة  فعاليــات  ســبقته  الــذي   ،2021 مــارس/آذار   4 حتــى  شــباط 
متحدًثــا   80 مــن  أكــر  ومبشــاركة  أســابيع  ســبعة  مــدار  عــى  متهيديــة 

ومتحدثة ميثلون أكر من65 دولة موزعني عى قارات العامل.
كــام أوىص املؤمتــر يف بيانــه الختامــي بتشــكيل تحالــف عاملــي ملقاومــة 
ملقاومــة  عــريب  رشف  ميثــاق  عــن  اإلعــالن  يضــم  االحتــالل  مــع  التطبيــع 
التطبيع، ودميومة انعقاد مثل هذه املؤمترات الدولية لتســهم بتشــكيل 

الرأي العاملي والعريب.
واإلعــالن عــن اليــوم العاملــي ملقاومــة التطبيــع وعنرصيــة االحتالل، ونرش 

تقرير سنوي باألحداث التطبيعية وقامئة خاصة باملطبعني.
وطالــب يف توصياتــه بالضغــط عــى الحكومات العربيــة املطبعة، وحثها 
عــى  للعمــل  الجهــود  كل  وتوحيــد  االحتــالل،  مــع  عالقاتهــا  قطــع  عــى 
إيجــاد رأي عاملــي مناهــض ومقــاوم للتطبيــع مــع االحتــالل، يرتكــز عــى 
ويتجــاوز يف  الــدويل  القانــون  قواعــد  مــع  تتوافــق  قانونيــة صلبــة  أســس 
حراكــه حــدود املقاطعــة االقتصاديــة والتجاريــة، ويســعى لتحقيــق هــدف 
إســراتيجي بفــرض املقاطعــة الشــاملة عــى االحتــالل يف كل القطاعات 

املختلفة.

فيه محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق يف جرائم االحتالل الصهيوين 
ضد شــعبنا، تســتعد دول عربية الســتقبال رئيس وزراء االحتالل نتنياهو 

يف عواصمها".
وعــد القانــوع أن الزيــارات املرتقبــة لرئيــس وزراء االحتــالل نتنياهو لبعض 
الــدول العربيــة املطبعــة معــه تشــكل غطــاًء لجرامئــه، وخدمــة ألجنداتــه 

السياسية التي تستهدف قضيتنا.
اإلرسائيليــني  املســؤولني  مــن  العديــد  خــرج  األخــرة  األشــهر  ويف 
واألمركيــني ليؤكــدوا انضامًمــا مرتقًبــا لــدول عربيــة أخــرى، مل يســموها، 
إىل التطبيع الذي انضمت إليه السودان والبحرين واإلمارات واملغرب.

الشــعبية والوطنيــة ملقاومــة الجــدار واالســتيطان راتــب الجبــور بــأن قوات 
االحتــالل أخطــرت ســبعة مواطنــني بهــدم منازلهــم يف منطقة ماعني رشق 
يطــا، هــم: عمــر جربيــل حاممدة ومنزله مبســاحة 130 مــرا مربعا، وعيل 
إســامعيل حاممدة وتبلغ مســاحة منزله 140 مرا مربعا، وموىس كامل 
مخامــرة وتبلــغ مســاحة منزلــه 150 مــرا مربعــا، وإبراهيــم محمــد خليــل 
دبابســة صاحب مشــغل حجارة ومنزل ســكني مبســاحة 130 مرا مربعا، 
مــرا   160 تبلــغ مســاحته  منــزل ســكني  زيــاد حاممــدة صاحــب  وطــارق 
مربعــا، وجهــاد عيــى حاممــدة البالغــة مســاحة منزلــه 140 مــرا مربــع، 

ورائد إبراهيم أبو عرام ومنزله مبساحة 140 مرا مربعا.
وأشــار إىل أن قــوات االحتــالل اســتهدفت مســاكن املواطنــني يف منطقة 

ماعني وهدمت العرشات منها يف العام املنرصم.
األقــى  املســجد  اقتحامــات  غليــك  يهــودا  املتطــرف  قــاد  ذلــك  إىل 

املبارك، أمس، مبشاركة 94 مستوطنا.
وأوضحت األوقاف اإلسالمية أن املقتحمني تجولوا يف باحات املسجد 
األقى املبارك ويف محيط مســجد باب الرحمة عى شــكل مجموعات 

قبل أن يغادروا املكان من باب املغاربة.
يف حني اعتقلت قوات االحتالل أمس 3 شبان عى حاجز الزعيم، رشق 

مدينة القدس املحتلة.
وقالت مصادر محلية إن قوات االحتالل اعتقلت: محمد أبو الهوى )18 
عامــا(، وداود محمــود أبــو الهــوى )18 عامــا(، وســفيان فــراس أبــو الهــوى 
)20 عاما(، وهم من سكان بلدة الطور بالقدس املحتلة، بعد أن أوقفت 

مركبة يستقلونها.
يف  العيســاوية  بلــدة  مــن  مواطنــني  خمســة  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
القــدس املحتلــة. وأفــادت مصــادر محلية يف البلدة، بأن قوات االحتالل 
اعتقلــت معتصــم حمــزة عبيــد، ومحمــد مــروان عبيــد، ويــزن بســام عبيــد، 

والفتيني روحي يارس الجيار، ومحمد حمزة عبيد.
قــرب  زجاجهــا،  وكــروا  ســيارة  إطــارات  أمــس  مســتوطنون  وأعطــب 

مستوطنة مجمع "غوش عصيون" جنوب بيت لحم.

املتعافــني  وإجــاميل  حالــة،   1827 النشــطة  الحــاالت  )إجــاميل  اآليت: 
53399 حالة، وإجاميل الوفيات 556 حالة(.

يف  طبيــة  رعايــة  إىل  تحتــاج  التــي  الحــاالت  إجــاميل  أن  إىل  ونبهــت 
املستشفى بلغ 56 حالة، من بينها 32 حالة خطرة وحرجة.  

ويف الضفــة الغربيــة أعلنــت وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة تســجيل 17 وفــاة، 
و2144 إصابة بالفروس.

وأوضحــت الكيلــة يف التقريــر اليومــي للحالــة الوبائيــة أن حــاالت الوفــاة 
الجديدة سجلت يف محافظات: نابلس )5(، وبيت لحم )1(، وسلفيت 
)2(، ورام اللــه والبــرة )1(، وجنــني )1(، وأريحــا واألغــوار )2(، ومدينــة 

القدس )5(.
وأضافــت أن اإلصابــات الجديــدة ســجلت يف: قلقيليــة )85(، والخليــل 
)367(، ونابلــس )293(، وبيــت لحــم )172(، وضواحي القدس )100(، 

وجنــني   ،)378( والبــرة  اللــه  ورام   ،)100( وطولكــرم   ،)79( وســلفيت 
)76(، وأريحــا واألغــوار )44(، طوبــاس )27(، ومدينــة القــدس )423(، 

مشرة إىل إجراء 9186 فحصا.
وأوضحــت أن نســبة التعــايف مــن فــروس "كورونــا" يف فلســطني بلغــت 
ونســبة   ،9.4% النشــطة  اإلصابــات  نســبة  بلغــت  حــني  يف   ،89.5%

الوفيات %1.1 من مجمل اإلصابات.
ولفتــت وزيــرة الصحــة إىل وجــود 135 مصابــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، 

بينهم 32 موصوال بأجهزة التنفس االصطناعي.
موجة وباء ثالثة

إىل ذلك قال مســؤولون إن الضفة الغربية، تشــهد "موجة ثالثة" من وباء 
فروس كورونا، محذرين من خطورة الوضع الصحي هناك.

ويقــول مديــر الطــب الوقــايئ يف وزارة الصحــة بــرام اللــه، ســامر األســعد: 
إن "اإلجــراءات االحرازيــة التــي اتخذتهــا الحكومــة رضوريــة"، لكنهــا "غــر 

كافية دون التزام املواطنني بإجراءات السالمة والوقاية".
وأضــاف يف حــوار مــع وكالــة األناضــول: "مــا زلنــا نســجل أرقامــا مرتفعــة 
بعــدد الوفيــات واإلصابــات، ونســبة اإلشــغال يف املستشــفيات وصلــت 

لنحو 95 باملئة".
وتابع: "كل املؤرشات تؤرش عى أن القادم أسوأ".

وأكمــل: "بدأنــا نســجل إصابــات بأعــداد مرتفعــة، ونشــاهد أعراضــا أكــر 
حدة، وإصابة فئات عمرية متنوعة".

وقال: "املؤرشات واألعراض تشر إىل أن الطفرات انترشت بشكل كبر 
يف الضفة الغربية، مبا فيها مدينة القدس الرشقية".

ولفت إىل أن األعداد املسجلة يوميا، ونسبة اإلشغال يف املستشفيات 
هــي األعــى منــذ بــدء الجائحــة، معربــا عــن وجــود "مخــاوف حقيقيــة مــن 

حدوث تدهور يف املنظومة الصحية".
وتبــدو الصــورة يف مجمــع فلســطني الطبــي )حكومــي( يف مدينــة رام اللــه 

سوداوية، بحسب مديره أحمد البيتاوي.
ويقــول البيتــاوي: "كل يــوم نفتــح قســام جديــدا ملــرىض كورونــا، نســبة 
اإلشــغال مرتفعــة، نســتقبل يوميــا أعــدادا جديــدة مــن املصابــني، لدينــا 

نقص حاد يف األرّسة".
ولفت إىل أن فتح أقســام جديدة ملرىض كورونا يأيت عى حســاب بقية 

املرىض.
يف  الحكوميــة  املستشــفيات  أكــرب  أحــد  الطبــي  اللــه  رام  مجمــع  وُيعــد 

الضفة الغربية.
وقــال البيتــاوي: إن "غالبيــة الحاالت تأيت متأخرة، وقد أصيبت بانتكاســة 
وعطــب يف الرئتــني". وأضــاف: "أصبــح العــدد فــوق املتوقــع، ويتجــاوز 

القدرة االستيعابية )..( الوضع بات مقلقا للغاية".

ر من إهمال حالة األسير عبيد    حذَّ
"المزيان" ُيطالب سلطات 

االحتالل بااللزتام بالقانون الدويل
رام الله/ فلسطني:

اإلرسائيــيل  االحتــالل  ســلطات  اإلنســان  لحقــوق  امليــزان  مركــز  طالــب 
برضورِة االلتزام مبوجب القانون الدويل، وإنهاء سياسة العزل االنفرادي 

واإلهامل الطبي بحق األرسى.
وعرب مركز امليزان يف بيان، أمس، عن قلقه الشديد إزاء الحالة الصحية 
أنــه  لألســر أحمــد مجــدي عبيــد )27 عامــا( مــن ســكان غــزة، الفًتــا إىل 
يعاين ورًما يف القولون، نتج عنه نزيف مستمر منذ أكر من عام، إضافة 

ملعاناته من تشنجات وفقدان وعي متكرر. 
عبيــد  لحالــة  امليــزان  مركــز  يتوالهــا  التــي  القانونيــة  املتابعــة  وبحســب   
فــإن محاميــه متكــن مــن زيارتــه يف ســجن )إيشــل(، األربعــاء، ويف مقابلــة 
املحامــي أفــاد األســر بأنــه منــذ بدايــة عــام 2020 وهــو يعــاين نزيًفــا يف 
تــم  أشــهر  منــذ  مســتمرة  مطالبــات  بعــد  إنــه  عبيــد  وقــال  اإلخــراج.  أثنــاء 
نقلــه إىل مستشــفى "ســوركا" وأجــروا لــه عمليــة منظــار يف شــهر حزيــران 
املنرصم.  وأُبلغ بعد ثالثة أشهر بنتيجة الفحص يف شهر أيلول 2020، 
حيث أفاده الطبيب بأنه يعاين ورًما يف القولون، وأنه بحاجة إىل تدخل 

جراحي عاجل الستئصال الورم.
ومنــذ تاريخــه مُتاطــل إدارة الســجون يف الســامح بنقلــه إىل املستشــفى 
إلجــراء العمليــة، األمــر الــذي ُيشــكل خطــرًا جديــًا عــى حياتــه، بحســب 
العــالج  تقديــم  يف  أهملــت  الســجون  إدارة  بــأن  عبيــد  وأفــاد  املركــز. 
املناســب ملرضــه مــن "تشــنجات وفقــدان متكــرر للوعــي" وأن مــا يتلقــاه 

من عالج هو مسكنات.
واعتقلــت قــوات االحتــالل عبيــد يف 23 ســبتمرب 2017، وحكمــت عليه 
بالســجن 6 أعوام.  وطالب امليزان إدارة ســجون االحتالل بتحويل عبيد 
إىل املستشفى إلجراء التدخل الطبي املناسب لحالته وبشكل عاجل. 
الحاميــة  متطلبــات  أبســط  تتجــاوز  الطبــي  اإلهــامل  سياســة  أن  وأكــد 
القانونيــة التــي وفرهــا القانــون الــدويل اإلنســاين والقانون الــدويل لحقوق 
اإلنســان للمحتجــزة حريتهــم، خاصــة أن اإلهــامل الطبــي ُيشــكل مخالفــة 

رصيحة للامدة )91( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.
ودعا املركز الحقوقي إىل تشــكيل لجنة تحقيق دولية مســتقلة وُمحايدة 
األرسى  بحــق  واالنتهــاكات  الطبــي،  اإلهــامل  سياســة  يف  للتحقيــق 

الفلسطينيني.

الكتلة اإلسالمية يف 
جامعات غزة تبدأ مرشوع 

"التصوير المخفض"
غزة/ فلسطني:

أعلنت الكتلة اإلسالمية يف جامعات قطاع غزة بدء املرشوع الخدمايت 
"التصوير املخفض"، للتخفيف عن الطلبة.

ذ  وأوضح نائب رئيس الكتلة اإلسالمية أمجد مزيد أن هذا املرشوع ُينفَّ
وامللخصــات  الدراســية  املــالزم  تصويــر  يف  الطــالب  ملســاعدة  ا  ســنويًّ
ا، مردًفا: "نعمل عى توفر كل ما يلزم  والتعيينات بأســعار مخفضة جدًّ

الطالب بكل الوسائل املتاحة".
مــن  العديــد  تنفيــذ  تســعى إىل  أنهــا  إىل  للكتلــة  بيــاٍن  مزيــد يف  وأشــار 
املشاريع الخدماتية التي من شأنها التخفيف عن الطالب يف قطاع غزة 
املحــارص، مضيًفــا أن األيــام القليلــة القادمــة ستشــهد توزيع منحة خاصة 

بالطالب املتفوقني يف الثانوية العامة.

بداية غزة تقيض بالسجن 
المؤبد عىل مدان بالقتل

غزة/ فلسطني:
قضــت محكمــة بدايــة غــزة )الدائــرة األوىل( أمــس حكــاًم بالحبــس املؤبــد 
عى مواطن أدين بتهمة القتل خالفا ملواد قانون العقوبات الفلسطيني، 

يف قضية قتل املواطنة )ف. ع(.
وأدانــت هيئــة املحكمــة املــدان )خ.ع( الفار من العدالة بالتهم املســندة 

إليه يف الئحة االتهام، فحكمت مبعاقبته بالحبس املؤبد. 
مــوت املجنــي عليهــا )ف. ع(  بتاريــخ ٢٠٠٤/١/٩ يف  وتســبب املتهــم 
بــأن قــام برفقــة متهمــني آخريــن بإغــالق فمهــا وشــل حركتهــا ورضبهــا عــدة 

رضبات عى رأسها وصدرها أدت لفقدان حياتها.
وتعد القضية من القضايا التي حدثت عام ٢٠٠٤ ويسعى القضاء بجدية 
واهتــامم إلنهائهــا وعــدم إبقائهــا يف ســجالت املحاكــم، وضمــن سياســة 
القضــاء بإلــزام الخصومــة )النيابــة العامــة والدفــاع( بإجــامل بّيناتهــم وعدم 

إطالة أمد التقايض سعًيا منه لتحقيق مجتمٍع آمٍن بعيٍد عن الجرمية.

النارصة/ األناضول:
مــن  اإلرسائيــيل  "العمــل"  حــزب  يصــارع 
أجــل البقــاء يف االنتخابــات العامــة املقــرر 
إجراؤهــا يف الثــاين والعرشيــن مــن مــارس/

آذار الجاري.
الحكومــات  ل  ُيشــكِّ الحــزب  كان  أن  وبعــد 
أقــى  باتــت  االحتــالل،  كيــان  ويقــود 
)التــي  الحســم  نســبة  تجــاُوز  قادتــه  أمــاين 
تؤهلــه لدخــول الكنيســت( يف االنتخابــات 

القادمة.
عــام  إىل  "العمــل"  حــزب  جــذور  وتعــود 
"مابــاي"،  حــزب  تأســس  حينــام   1930

وهــو تحالــف مجموعــة مــن االتحــادات ذات 
الطابــع االشــرايك، ومــن أبــرز قادته "دافيد 
يف  للحكومــة  رئيــس  أول  غوريــون"،  بــن 

)إرسائيل(.
وكان الحــزب هــو الحاكــم يف دولة االحتالل 
و)-1992  ،)1948-1977( األعــوام  يف 

1996(، و)1999-2001(.

كام كان جزءا من حكومة ائتالفية مع حزب 
"الليكود" بني عاَمْي 1984 و1990.

تحالــف  عــى  ُأطلــق   1968 عــام  ويف 
الصغــرة  األحــزاب  مــن  عــدد  مــع  "مابــاي" 

اسم "العمل".
بــن  إىل  باإلضافــة  التاريخيــني  قادتــه  ومــن 
رابــني،  واســحاق  مائــر،  غولــدا  غوريــون: 
ع اتفاق أوســلو مع منظمة التحرير  الذي وقَّ
وإيهــود  بريــز،  وشــمعون   ،1993 عــام 

باراك، آخر رؤساء الوزراء من الحزب.
اإلرسائيــيل،  الســيايس  املحلــل  ويقــول 
أصبــح  العمــل  "حــزب  إن  غانــور:  شــلومو 

تحالــف  حصــل   ،2020 مــارس/آذار  يف 
 7 عــى  و"غيــرش"  و"مرتــس"  "العمــل" 

مقاعد.
ومــع اإلعــالن عــن تبكــر االنتخابــات، أعلــن 
وزيــر  )الســابق(  "العمــل"  حــزب  زعيــم 
يخــوض  لــن  أنــه  برتــس  عمــر  االقتصــاد 
أمــام  البــاب  ليفتــح  املقبلــة؛  االنتخابــات 

قيادة جديدة.
الصحفيــة  مؤخــًرا،  الحــزب،  وانتخــب 
والناشطة السياسية مراف ميخائييل )54 
عاًمــا(، رئيســة لــه، معلنــة يف تغريــدة عــى 

"توير" أنها "ستقود التغير".
الحزبيــة  الشــؤون  يف  الخبــر  ويعــرب 
اإلرسائيليــة، وديــع أبــو نصــار، عــن اعتقــاده 
بأن برتس "أوصل الحزب إىل الحضيض".

"األناضــول":  لوكالــة  نصــار  أبــو  ويضيــف 
كانــت  الحــزب،  لرئاســة  االنتخابــات  "قبيــل 
االســتطالعات تشــر إىل أنــه لــن يتمكن من 

اجتياز نسبة الحسم".
ومــع ذلــك، يشــر أبــو نصــار أن "لــدى حــزب 
ألــف   150 نــواة صلبــة تتكــون مــن  العمــل، 
الســن  كبــار  مــن  باألســاس  هــم  صــوت، 
وغالبيتهــم مــن اليهــود األشــكناز )الغربيني( 
أن  يعتقــدون  زالــوا  مــا  الذيــن  العلامنيــني، 

الحزب ُيعربِّ عنهم".
يف  رأت  القويــة  القاعــدة  "هــذه  ويقــول: 
مــراف  السياســية  والناشــطة  اإلعالميــة 
ميخائيــيل، زعيمــة سياســية متمرســة، فهي 
مل تقبــل التنــازل عــن مبــادئ الحــزب عندمــا 
االنضــامم إىل حكومــة  عــى  برتــس  وافــق 

نتنياهو ووقفت بحزم ضد هذا القرار".

يف  املــوت  و"يصــارع  كان"،  خــرب  يف 
لوكالــة  غانــور  ويضيــف  األخــرة".  أيامــه 
مــن  الحــزب  يتمكــن  مل  "إذا  "األناضــول": 
االنتخابــات  يف  الحســم  نســبة  اجتيــاز 

القادمة، فإنه سيصبح جزًءا من التاريخ".
ويتابــع: "لحــزب العمــل تاريــخ طويــل، هــو 
مؤســس )إرسائيــل( وكان يف ســدة الحكــم 
حتــى عــام 1977، وبعــد ذلــك التاريــخ كان 
لــه دور كبــر يف الحكومــات عــرب ائتالفــات 

مع حزب الليكود، وغرها من األحزاب".
الحــزب  قــادة  محــاوالت  "رغــم  ويســتدرك: 
-وعــى رأســهم اســحاق رابــني- إنقــاذه، فــإن 
املعســكر اليســاري واصــل انكامشــه داخــل 
املجتمع اإلرسائييل منذ نهاية السبعينات 

إىل أن بلغ الحضيض يف العقد األخر".
)إرسائيــل(  يف  العــام  الــرأي  "اســتطالعات 
نســبة  اجتيــاز  مــن  يتمكــن  قــد ال  إنــه  تقــول 
ســيعني  مــا  وهــو  االنتخابــات،  الحســم يف 
ــا اختفــاء الحــزب، وانقــراض اســمه من  عمليًّ
الحلبة السياسية اإلرسائيلية"، وفق غانور.
اإلرسائيليــة،  االنتخابــات  قانــون  وبحســب 
مــن  باملئــة   3.25 هــي  الحســم  نســبة  فــإن 
 4 )تعــاِدل  الفعليــني  تــني  املصوِّ أعــداد 
مقاعــد(، ومــن ال يجتازهــا مــن األحــزاب، ال 

مُيثَّل يف "الكنيست".
مقعــًدا،   120 مــن  الكنيســت  ويتكــون 
يف  العــام  الــرأي  اســتطالعات  وتتوقــع 
)إرسائيــل( حصــول "العمــل" عى 4 مقاعد 
بالكنيســت املقبــل، وهــو الحــد األدىن مــن 

املقاعد.
األخــرة  اإلرسائيليــة  االنتخابــات  ويف 

حــد  إىل  تدعــم  القاعــدة  "هــذه  ويضيــف: 
كبــر ميخائيــيل، التــي لهــا حضــور شــخيص 
اإلرسائيــيل،  الســيايس  املســتوى  عــى 
والتــي قــد تتمكــن باالنتخابات من اســتعادة 
أصــوات الحــزب التي توزعت يف الســنوات 
األخــرة عــى أحــزاب مثــل مرتــس، وهناك 

مستقبل، وأزرق أبيض".
ويتابع أبو نصار: "كام ُيعتَقد أن ميخائييل 
نســائية  أصــوات  جــذب  مــن  ســتتمكن 
التــي  الوحيــدة  املــرأة  ألنهــا  إرسائيليــة، 
ينجــح  أن  يتوقــع  ســيايس،  حــزب  تــرأس 

باالنتخابات القادمة".
تجــاه  حاســاًم،  موقًفــا  ميخائيــيل  وتتخــذ 
حيــث  نتنياهــو،  بنيامــني  الــوزراء  رئيــس 
السياســية،  الحلبــة  عــن  بإبعــاده  تطالــب 

مة ضده. بسبب ملفات الفساد املقدَّ
"تقــود  غانــور:  يقــول  الصــدد،  هــذا  ويف 
الحيــاة  بعــث  أجــل  مــن  جهــوًدا  ميخائيــيل 
مرة أخرى للحزب، وقد تنجح بإبقاء الحزب 
بالكنيســت، ولكــن ليــس بالقدر الذي يعيد 

الحزب إىل سابق عهده".
أعضــاء  عــدد  إىل  نظرنــا  مــا  "إذا  ويضيــف: 
باالنتخابــات  شــاركوا  الذيــن  الحــزب 
عددهــم  فــإن  الحــزب  لقيــادة  التمهيديــة 
17 ألــف شــخص، وهــذا عــدد قليــل جــًدا، 

باملقارنــة مــع املــايض، حينــام كان يشــارك 
مئات آالف األعضاء يف هذه االنتخابات".

ويتابــع: "القــادة التاريخيون للحزب اختفوا 
مــن الســاحة السياســية، فمنهــم مــن اعتــزل 
السياســة، ومنهــم من ُتــويف، ويف هذا فتح 

الطريق أمام الجيل الجديد".

رام الله/ فلسطني: 
األرسى  شــؤون  هيئــة  أعلنــت 
واملحررين، فتح باب التســجيل 
المتحــان  الطلبــات  وتقديــم 
الثانويــة العامــة لــألرسى داخــل 
اإلرسائيــيل  االحتــالل  ســجون 
 10 مــن  ابتــداًء   ،2021 لعــام 
الشــهر  نهايــة  حتــى  مــارس 

الجاري.

مصدقــة،  صــورة  أو  األصليــة 
حصــل  مدرســية  شــهادة  وآخــر 
عليهــا األســر مصدقــة حســب 

األصول.
الــرشوط  أن  وأوضحــت 
مــن  كل  يف  توافرهــا  الواجــب 
يريــد التقــدم المتحــان الثانويــة 
يكــون  أن  تشــمل:  العامــة، 
األســر قــد أنهــى الصــف الرابــع 
مــن  ويبلــغ  بنجــاح،  األســايس 
وأتــم  فأكــر،  عامــًا   20 العمــر 
خمــس ســنوات متواصلــة فأكــر 
مــن  األول  قبــل  الســجن  داخــل 

ثالث سنوات متواصلة، أو أربع 
سنوات متقطعة فأكر.

أنهــى  أســر  كل  تشــمل  كــام 
الصف التاسع أو العارش بنجاح، 
وعمــره تســعة عــرش عامــًا حتــى 
وأتــم  املقبــل،  يوليــو  مــن  األول 
عامًا كاماًل متواصاًل أو أكر يف 
كل  أو  تاريخــه،  حتــى  الســجن 
أسر أنهى الصف الحادي عرش 
بنجاح عام 2020 أو قبل ذلك، 
مقاعــد  عــى  وهــو  اعتقــل  أو 
الثــاين  الصــف  مــن  الدراســة 
العمــر  عــن  النظــر  بغــض  عــرش، 

ودعــت الهيئــة يف بيــان صحفي 
يرغــب  الذيــن  األرسى  ذوي 
أبناؤهــم يف التقــدم لالمتحــان، 
التــي  الثبوتيــة  األوراق  إلحضــار 
عــى  للحصــول  أبناءهــم  تؤهــل 
العامــة، والتــي  الثانويــة  شــهادة 
الصليــب  شــهادة  يف:  تتمثــل 
صــورة  أو  األصليــة  األحمــر 
امليــالد  وشــهادة  مصدقــة، 

يوليــو/ متــوز 2021، بــرشط أن 
يكون حكمه مؤبدا، أو 25 عامًا 

فأكر.
وتشــمل كذلــك كل أســر أنهــى 
الصــف الخامــس بنجــاح، وعمره 
خمــس  وأتــم  فأكــر،  عامــًا   20

ســنوات متواصلــة فأكــر داخــل 
املعتقــل قبــل األول مــن يوليــو، 
بــرشط أن يكــون حكمــه 20 عاًما 
أنهــى  أســر  كل  وأيًضــا  فأكــر، 
الســابع  أو  الســادس  الصــف 
مــن  ويبلــغ  بنجــاح،  الثامــن  أو 
وأتــم  فأكــر  عاًمــا   20 العمــر 

وفرة االعتقال.
كذلــك  الــرشوط  وتشــمل 
كل أســر تقدم يف األعوام 
الثانويــة  المتحــان  الســابقة 
العامــة الفلســطينية، أو مــا 
عــن  النظــر  بغــض  يعادلهــا، 

العمر أو فرة االعتقال.
بيانهــا  يف  الهيئــة  ولفتــت 
يتــم  أســر  كل  أن  إىل 
اإلفــراج عنــه قبــل األول مــن 
لــه  يحــق  ال  املقبــل،  يوليــو 
الثانويــة  المتحــان  التقــدم 

العامة.

د باالنقراض س )إرسائيل( ُمهدَّ "حزب العمل".. مؤسِّ

بدء التسجيل المتحان الثانوية العامة لألرسى يف سجون االحتالل
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بدء التسجيل للقرض 
الحسن للزواج يف غزة

غزة/ فلسطني:
أعلــن صنــدوق دعــم الشــباب التابــع للهيئــة العامــة للشــباب والثقافة 
بغــزة، أمــس، بــدء التســجيل لالســتفادة مــن القــرض الحســن للــزواج 

دورة مارس/ آذار 2021.
أن  ترصيــح،  يف  الهبيــل،  عصــام  للصنــدوق  العــام  املديــر  وأوضــح 
التسجيل للقرض متاح أمام الشباب الراغبني بالزواج ممن مل يسبق 

لهم الزواج وترتاوح أعامرهم بني )35-22( عاًما.
وأشــار إىل أن املســتفيد يحصــل عــى قــرض حســن بقيمــة 2000 

ا بقيمة 50 دوالًرا دون فائدة مالية. دوالر يسدد شهريًّ
اإللكــرتوين  املوقــع  طريــق  عــن  للقــرض  التســجيل  أن  إىل  ولفــت 
للصندوق www.pysf.ps، ويبدأ األحد وينتهي مساء الخميس.

ووصل عدد الشــباب املســتفيدين من القرض الحســن الذي يقدمه 
الصندوق منذ تأسيسه إىل أكرث من 3600.

قطاع غزة يشهد 
تسجيل 3176 مولوًدا 

يف فرباير
غزة/ فلسطني:

املدنيــة  لألحــوال  العامــة  اإلدارة  عــن  صــادرة  إحصائيــة  أظهــرت 
بــوزارة الداخليــة -الشــق املــدين- أن قطــاع غــزة شــهَد يف شــهر 
فرباير/شباط املايض 3176 مولوًدا جديًدا، و286 حالة وفاة.

نــت اإلحصائيــة أن عــدد الذكــور مــن بــني املواليــد بلــغ 1676  وبيَّ
مولوًدا، بنسبة %52.7، يف حني بلغ عدد اإلناث 1500 مولودة 

بواقع 47.2%.
مكاتــب  أن  اإلحصائيــة  أوضحــت  املحافظــات،  تفصيــل  ويف 
األحــوال املدنيــة مبديريــة داخليــة محافظــة غــزة ســّجلت 1126 
مولوًدا، ومحافظة شامل غزة 545 مولوًدا، فيام سجلت مديرية 
داخلية محافظة الوسطى 479 مولوًدا، ومديرية خانيونس 657 

مولوًدا، ومديرية رفح 369 مولوًدا.
أفــادت األحــوال املدنيــة أن مكاتبهــا يف  الوفيــات،  وحــول عــدد 
محافظات القطاع سجلت 286 حاالت وفاة يف فرباير املايض، 
بنســبة  إنــاث  و118   ،58.7% بنســبة  ذكــور   168 بينهــا  مــن 

.41.2%

غزة/ فلسطني:
والثقافــة  للشــباب  العامــة  الهيئــة  كرَّمــت 
بشــر  الراحــل  التشــكييل  الفنــان  بغــزة، 
الســنوار، وذلــك ضمــن مــروع "عــاش هنــا"، 
الــذي تســعى فيــه إىل إحيــاء ذكــرى عــدد مــن 
القامــات والرمــوز واملبدعــني الذيــن ســاهموا 
والفكريــة  والفنيــة  الثقافيــة  الحركــة  إثــراء  يف 

الفلسطينية.
الراحــل  بيــت  أقيــم يف  ذلــك يف حفــل  جــاء 
الســنوار، مبدينــة غــزة، بحضــور رئيــس الهيئــة 
أحمــد محيســن، ومديــر عــام الفنــون عاطــف 
عســقول، ومديــر عــام العمــل األهــيل ســامي 
التشــكييل فتحــي غــن،  والفنــان  أبــو وطفــة، 
والفنان التشكييل مروان نصار، باإلضافة إىل 
وزيــر  الحفــل  وضيــف  الســنوار،  الفنــان  أرسة 

الثقافة األسبق د. محمد املدهون.
ويف كلمة له، قال محيسن "إن مروع عاش 
الراحلــني  هنــا يهــدف إىل تكريــم املبدعــني 
تقديــًرا  الفلســطيني،  الشــعب  أبنــاء  مــن 
الوطنــي  العمــل  يف  املؤثــرة  إلســهاماتهم 
بالثقافــة  النهــوض  يف  الريــادي  ودورهــم 
العــامل"،  إىل  ونقلهــا  ونرهــا  الفلســطينية 
املــروع  خــالل  مــن  ســيتم  أنــه  إىل  مشــًرا 
شــعراء  مــن  ثقافيــة،  شــخصية   )20( تكريــم 

وأدباء وفنانني ومؤرخني من قطاع غزة.
بلوحاتــه  الســنوار  الفنــان  "متيــز  وأضــاف: 
الفنية التي تعرب عن الواقع الفلســطيني، من 
واملزارعــني  الفالحــني  حيــاة  تجســيد  خــالل 

وحكايــات  البســيطة،  حياتهــم  ومالمــح 
القــرى الفلســطينية ومقاومتهــا الباســلة ضــد 
االحتــالل وعصابــات املســتوطنني، وتســليط 
الحجــارة  انتفاضــة  يوميــات  عــى  الضــوء 
أبنــاء شــعبه وبطوالتهــم  1987 ومــآيس  عــام 
والتصــدي  االحتــالل  وجــه  يف  وصمودهــم 

لسياساته االجرامية".
مــروع  أن  املدهــون  أكــد  جهتــه،  مــن 
"عــاش هنــا" يســاهم يف تعزيــز دور الثقافــة 
واملثقفني يف املجتمع الفلسطيني، ويؤكد 
مقاومــة  يف  واملؤثــر  املهــم  دورهــا  عــى 
االحتــالل وتعزيــز الوعــي الوطنــي واملحافظــة 
الشــعب  أبنــاء  لــدى  الوطنيــة  الذاكــرة  عــى 
والريشــة  القلــم  أن  إىل  الفًتــا  الفلســطيني، 
والصورة والقصيدة ال تقل أهمية عن أشــكال 

املقاومة األخرى.
الفنيــة  مســرته  حــول  غــن  تحــدث  بــدوره، 
الســنوار،  الفنــان  مــع  جمعتــه  التــي  الطويلــة 
مؤكــًدا أن الراحــل ُيعــد مــن أبــرز رواد الحركــة 
وســاهم  الفلســطينية  التشــكيلية  الفنيــة 
بالفــن  االرتقــاء  الفنيــة يف  مــن خــالل أعاملــه 
بالقضايــا  ملتزًمــا  كان  أنــه  مبيًنــا  التشــكييل، 

الوطنية والرتاث الوطني الفلسطيني.
من جانبه، لفت نصار إىل أن الفنان الســنوار 
يعــد منوذًجــا يحتــذى للفنانــني التشــكيليني 
الفنيــة  وأعاملــه  تجربتــه  أن  مبيًنــا  الشــباب، 
فنيــة  بحركــة  تبــر  واملتنقلــة  املتنوعــة 
أهميــة  عــى  مؤكــًدا  معــارصة،  تشــكيلية 

مــروع عــاش هنــا الــذي أعاد تســليط الضوء 
عى العديد من القامات الثقافية الراحلة.

مــن جهتــه، ألقــى محمــد الســنوار نجــل الفنــان 
مبــادرة  خاللهــا  ــن  مثَّ العائلــة،  كلمــة  الراحــل 
تكريم والده تقديًرا ملســرته الفنية الحافلة، 
مســتعرًضا أبــرز املحطــات التاريخيــة التــي مر 
بهــا الفنــان الســنوار وأعاملــه الفنيــة ومواقفــه 
الوطنيــة. يذكــر أن الفنــان بشــر الســنوار ولــد 
 ،1942 عــام  املحتلــة  املجــدل  قريــة  يف 
عائلتــه  مــع  الصهيونيــة  العصابــات  وهجرتــه 
 ،1948 ســنة  النكبــة  إبــان  غــزة  قطــاع  إىل 
عــام  غــزة  قطــاع  يف  الثانويــة  دراســته  أنهــى 
فنــون  بكالوريــوس  عــى  وحصــل   ،1961
عمــل   .1965 القاهــرة  جامعــة  مــن  جميلــة 
ملــادة  كمــدرس  التعليــم  ســلك  يف  الراحــل 
الرتبيــة الفنيــة يف مــدارس قطــاع غــزة مــا بــني 
العامني 1977-1965، ثم رساًما أول بإدارة 
الوسائل التعليمية يف دولة اإلمارات العربية 
املتحدة خالل الفرتة 1994-1977، ثم يف 
مركــز تطويــر املناهــج بــوزارة الرتبيــة والتعليــم 
والشباب هناك ما بني أعوام 1994-2002.

داخــل  فرديــة  معــارض  عــدة  الســنوار  وأقــام 
مدينــة  يف  كان  أولهــا  وخارجهــا،  فلســطني 
خانيونــس عــام 1966، والثــاين عــام 1967، 
مــن  كبــر  عــدد  تأســيس  يف  شــارك  كــام 
الجمعيــات التــي تختــص يف الفــن التشــكييل 
بتاريــخ  وتــوىف  وخارجهــا،  فلســطني  يف 

.8/4/2017

طبيب رويس: هذه 
التوصيات تقلل خطر 

اإلصابة بنوبة قلبية
موسكو/ وكاالت:

كشــف الطبيــب الخبــر بأمــراض القلب واألوعيــة الدموية، فالدمير 
خروشيف، عن توصياته لتقليل خطر اإلصابة بنوبة قلبية.

وقال خروشوف خالل مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "لتجنب 
وتقليــل خطــر اإلصابــة بنوبــة قلبيــة مــن األفضــل القيام بثــالث متارين 
بســيطة وأبرزهــا املــي الــذي يســاعد عــى ضــخ الــدم وزيــادة عــودة 
الــدم الوريــدي إىل القلــب األميــن وهــذا التمريــن يعد جيــدا للعمود 
الفقــري والقلــب والدمــاغ". وأضــاف خروشــوف: "الحقيقــة هــي أن 
الكثر يعتمد عى العمود الفقري يف نشــاط القلب والدماغ. فمن 
خاللــه يتــم إرســال إشــارات إىل القلــب واالســتقبال منهــا. كل يشء 

يأيت من الحبل الشويك، أي الجهاز العصبي املركزي".
كــام ســمى الدكتــور مترينــا آخــر هــو املــي عــى األرداف، وللقيــام 
بذلــك تحتــاج إىل الجلــوس عــى األرض وتقويــم ســاقيك أو االنحنــاء 

عند الركبتني، ثم أخذ كل أرداف مثاين "خطوات" ذهابا وإيابا.
الظهــر  عــى  باالســتلقاء  خوروشــيف  نصــح  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
والتحــرك بــرأس ثابــت وكعــب ثابــت، ورفــع األكتــاف وثــم األرداف، 

ناصحا بإجراء التمرين ملدة خمس إىل سبع دقائق.
والحــظ طبيــب القلــب أن التغذيــة الســليمة رضوريــة أيًضــا لتقليــل 
خطــر اإلصابــة بنوبــة قلبيــة: عــى ســبيل املثــال، يجــب تقليــل تنــاول 
وتضمــني  األســبوع،  يف  فقــط  مــرات  ثــالث  أو  مرتــني  إىل  اللحــوم 
املزيــد مــن الخضــار والفواكــه يف النظــام الغــذايئ، وخاصــة التفــاح 

واليوسفي والربتقال.

"ناسا": تلسكوب 
هابل يكتشف 

"حيوانات" 
مذهلة يف 

الفضاء
واشنطن/ وكاالت:

األمريكيــة  الفضــاء  وكالــة  نــرت 
"ناســا"، مقطــع فيديــو يظهــر بعض 
االكتشــافات الغريبــة التي رصدها 
الفضــاء  يف  هابــل  تلســكوب 

السحيق.
مــن  شــكل  كل  الوكالــة  وطابقــت 
رصدهــا  التــي  الغربيــة  األشــكال 
الحيوانــات  بعــض  مــع  التلســكوب 
ونــرت  األرض،  عــى  املوجــودة 
مقطع فيديو صغرا عى صفحتها 
الرســمية يف "تويــرت" يظهــر عمليــة 

املطابقة )التشبيه(.
مختــرصا  تعليقــا  الوكالــة  وكتبــت 
فيــه: "األرض  الفيديــو، جــاء  عــى 
املذهلــة،  باملخلوقــات  مليئــة 
لكــن هابل اكتشــف بعــض أصدقاء 

الحيوانات يف الكون أيًضا!".
مــن  عــددا  الفيديــو  يف  ويظهــر 
األشكال الفضائية )مجرات ونجوم 
الوكالــة  طابقــت  التــي  وغرهــا( 
الحيوانــات  بعــض  مــع  أشــكالها 
مثــل النــر والفــأر والحــوت ورأس 

الحصان.

طبيب يكشف "خطأ" يف 
أثناء العالج من كوفيد- 19

موسكو/ وكاالت:
كشــف طبيــب رويس عــن خطــأ كبــر يرتكبــه بعــض األطبــاء يف 
املســتجد،  كورونــا  بفــروس  املصابــني  املــرىض  عــالج  أثنــاء 

املسبب ملرض "كوفيد- 19".
ألكســندر  الــرويس،  التلفزيــوين  واملقــدم  الطبيــب  ودعــا 
مياسنيكوف، األطباء إىل التمييز بني مرض "كوفيد- 19" وبني 

مرض "االلتهاب الرئوي".
ونبه الطبيب الرويس إىل أن هذين املرضني مختلفني ويجب 

عالجهام بطرق مختلفة أيضا.
وأشــار الطبيــب الــرويس إىل وجــود خطــأ يرتكبــه بعــض األطبــاء 
أثنــاء العــالج، يتمثــل بإعطــاء أدويــة مســيلة للدمــاء )مميــع دم( 
لــكال الحالتــني، خصوصــا الحــاالت الخفيفــة مــن مــرض "كوفيــد- 

."19
وقال مياسنيكوف يف حوار أجراه عى قناة "سولوفييف اليف" 
املنشــورة عــى موقــع "يوتيــوب"، "أنــا شــخصيا أعــرف أشــخاصا 
نــوع مــن االنتحــار  ماتــوا بســبب حــدوث نزيــف يف املــخ، هــذا 

والتخريب".

"الشباب والثقافة" تكرِّم الفنان التشكييل الراحل بشري السنوار


