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محكمة االحتالل ترفض 
طلب تجميد بناء مصعد 

كهربايئ يف "اإلبراهيمي"
النارصة/ فلسطني:

وبنــاء  ترخيــص  قــرار  أمــس، طلــب تجميــد  "العليــا"  االحتــال  رفضــت محكمــة 
مــت بــه بلديــة  مصعــد كهربــايئ داخــل الحــرم اإلبراهيمــي الرشيــف، الــذي تقدَّ
الخليــل، جنــويب الضفــة الغربيــة. وكان محامــو البلديــة قــد تقدمــوا باســتئناف 

ملحكمــة االحتــال فــور صــدور قــرار مبنــح الرتخيــص للبنــاء قبــل عــدة 
أشــهر، مــن "لجنــة التنظيــم والبنــاء الفرعيــة ملجلــس التنظيــم األعــى" 

"جماعات الهيكل" تدعو 
القتحام األقىص يف الـ28 

من رمضان
القدس املحتلة/ فلسطني:

األقــى  للمســجد  اقتحامــات جاعيــة  تنفيــذ  الهيــكل" إىل  دعــت "جاعــات 
املبارك يف الثامن والعرشين من شهر رمضان، مبناسبة ما يسمى "يوم توحيد 
القــدس" واحتــال الجــزء الرشقــي مــن القــدس -خاصــة البلــدة القدميــة- وذلــك 

عــر وســائل  الجاعــات دعواتهــا  ونــرشت   .1967 عــام  خــال حــرب 
2التواصــل االجتاعــي ومواقعهــا املختلفــة بعنــوان "19 يوًما ســنحتفل  2

تعزية ومواساة
التعــازي  بأحــر  كافــة  واملوظفــون  فلســطني  صحيفــة  إدارة  مجلــس  أعضــاء  يتقــدم 
واملواساة من رئيس مجلس اإلدارة/ األستاذ الدكتور يوسف موىس رزقة )أبو أحمد(

لوفاة ابن شقيقه "طالل حسني زرقة"
ســائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواســع رحمته وأن يســكنه فســيح 

جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصر وحسن العزاء. 

)APA(         توغل محدود لعدد من اآلليات اإلرسائيلية رشق مدينة غزة أمس

وقفة أمام مقر وزارة التنمية االجتاعية يف دير البلح أمس   )تصوير/يارس فتحي(

غزة-نابلس/ فلسطني:
لتحريــر  الشــعبية والدميقراطيــة  الجبهتــني  قياديــان يف  دعــا 
فلســطني إىل انتفاضــة شــاملة وتحويــل كل ســاحات الوجــود 
منعــت  إذا  ومواجهــة  اشــتباك  ســاحات  إىل  الفلســطيني 
ســلطات االحتــال اإلرسائيــي إجــراء االنتخابات الفلســطينية 

املقبلة يف مدينة القدس املحتلة.
د عضو اللجنة املركزية للجبهة الشعبية محمد الغول أّن  وأكَّ
"خوض املعركة االنتخابّية يف الظروف الراهنة هو محطة من 

محطــات إعــادة ترتيــب البيــت الفلســطيني، وإعــادة 
بنــاء النظــام الســيايس مُبشــاركة كل مكوناتــه وألوانــه 

خالد: تأجيُل االنتخابات أو إلغاؤها 
تسليٌم بالفيتو اإلرسائييل  

رام الله/ فلسطني:
قال عضو املكتب السيايس للجبهة الدميقراطية، تيسري خالد، إن تأجيل االنتخابات 

ا ذلــك  ا مقبــواًل، عــادًّ الترشيعيــة أو إلغاءهــا ال ميكــن أن يكونــا خيــاًرا سياســيًّ
تســليًا بالفيتــو اإلرسائيــي بشــأن االنتخابــات يف القــدس. وأضــاف خالــد يف 

البدرساوي: ال يجب أن 
تكون معيقات االحتالل 
ذريعة لتأجيل االنتخابات

نابلس/ فلسطني: 
قــال املرشــح عــن قامئــة "القــدس موعدنــا" القيــادي يارس البدرســاوي: إنه ال يجب 
أو  لتأجيلهــا  االنتخابــات ذريعــة  إجــراء  االحتــال يف  تكــون معيقــات  بــأن  الســاح 
بــرورة العمــل عــى مواجهــة  البدرســاوي يف ترصيــح صحفــي  إلغائهــا. وطالــب 

االحتال مبزيد من الصمود والوحدة والتاحم لعدم مترير أجندته. وأكد  
أن االنتخابات حق لكل فلســطيني طامح إلقرار منظومة رشعية فلســطينية 

مساومة رئيس 
قائمة انتخابية في 

لقمة عيشه لالنسحاب 
من االنتخابات

رام الله/ فلسطني:
قامئــة  ورئيــس  الحــرايك  الناشــط  قــال 

املوحــد"،  الفلســطيني  "الحــراك 
تعــرّض  إنــه  دويــكات،  خالــد 

غزة/ فلسطني:
أمــس،  الفلســطيني لحقــوق اإلنســان،  أعــرب املركــز 
عــن قلقــه الشــديد مــن جــراء تأخــر رصف مســتحقات 
النقديــة"  التحويــات  "برنامــج  االجتاعيــة  الشــؤون 

غزة/ جال غيث:
أطلقــت قــوات األمن الســعودي رساح زوجة القيادي 
هــاين  ونجلــه  الخــري  د.محمــد  حــاس  يف حركــة 

غزة / فلسطني: 
املوظفــني  مــن  العــرشات  أمــس  ظهــر  اعتصــم 
مــن  قــًرا  املتقاعديــن  واملدنيــني  العســكريني 
وســلطة  الشــعبية،  واملنظــات  الرئاســة  ديــوان 

لنحــو 115 ألــف ُأرسة تعــاين الفقــر املدقــع، وباتــت 
غري قادرة عى توفري أدىن احتياجاتها األساسية.

مكتــوب، حكومــة  بيــان  املركــز يف  وطالــب 
اشــتية يف رام الله بتحمل مســؤولياتها تجاه 

بعد ساعات من اعتقالها مساء أول من أمس.
قــوات  إن  الخــري:  املاجــد  عبــد  وقــال 
شــقيقه  منــزل  اقتحمــت  الســعودية  األمــن 

وهيئــة  البحــر  ومؤسســة  الفلســطينية،  الطــريان 
التقاعــد  قــرارات  بإلغــاء  للمطالبــة  املرامــل، 

القــري عــن املوظفــني يف غــزة. ونفــذ 
هيئــة  مقــر  داخــل  اعتصامهــم  هــؤالء 

مركز حقويق يطالب حكومة اشتية 
برصف مخصصات الشؤون االجتماعية

115 ألف أسرة فقيرة باتت غير قادرة على توفير احتياجاتها

قياديان يدعوان إىل انتفاضة شاملة 
إذا منع االحتالل االنتخابات يف القدس 

المتقاعدون بغزة يطالبون عباس بإلغاء 
قرارات التقاعد القرسي "الجائرة" بحقهم

بعد ساعات من االعتقال.. األمن السعودي 
يطلق رساح زوجة القيادي يف حماس الخرضي 

رام الله-غزة/ أدهم الرشيف:
اعتقــال  اإلرسائيــي  االحتــال  جنــود  قــرر  عندمــا 
الصحفــي عــاء الرميــاوي، فجــر أمــس، قــرر هــو أيًضــا 
الدخــول يف إرضاب مفتــوح عــن الطعــام قبــل خروجه 
مــن بيتــه. عنــد الســاعة الثالثــة بعــد منتصــف الليــل، 
فوجئ الرمياوي وأفراد أرسته، زوجته ميمونة حســام 

وبنتــان،  أوالد   3( الخمســة  وأبنــاؤه  الديــن، 
أعــوام(،   3 وأصغرهــم  عاًمــا   15 أكرهــم 

غزة-رام الله/ محمد األيويب:
االحتــال  قــوات  اعتقــال  القــى 
عــاء  الصحفــي  اإلرسائيــي 
مدينــة  يف  منزلــه  مــن  الرميــاوي 
الغربيــة  الضفــة  وســط  اللــه،  رام 
مــن  واســًعا  تنديــًدا  املحتلــة، 

ومؤسســات  فصائــل 
وســط  وصحفيــة،  رســمية 

أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام
"الريماوي" خلف قضبان السجون 

من جديد.. آلة إعالمية ال تغيب

تنديد واسع 
باعتقال االحتالل 

الصحــفي الريمـاوي 
في رام الله
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18 وفـــاة و1748 إصــابــة بــ"كــورونــا" 
فـي الضفـة وقطــاع غــزة

القدرة: المنحنى الوبائي بغزة في ارتفاع وقد تكون هناك طفرات غير مكتشفة

غزة-رام الله/ فلسطني:
أمــس،  اللــه،  رام  يف  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
بفــريوس  إصابــة  و1748  وفــاة   18 تســجيل 
"كورونا" و2536 حالة تعاٍف يف الـ 24 ســاعة 

محافظات/ عبد الله الرتكاين:
املســجد  باحــات  مســتوطًنا   181 اقتحــم 
بحراســة  أمــس  صبــاح  املبــارك  األقــى 
االحتــال  رشطــة  مــن  مشــددة  عســكرية 

املاضية يف قطاع غزة والضفة الغربية.
وقالــت وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة يف التقريــر 
إن  فلســطني،  يف  الوبائيــة  للحالــة  اليومــي 
حــاالت الوفــاة ســجلت يف محافظات: الخليل 

اإلســامية  األوقــاف  وأفــادت  اإلرسائيــي. 
بــأن 116 مســتوطنا، و65 عنــرصا مــن رشطــة 
االحتال، اقتحموا ساحات املسجد األقى 
فيهــا.  اســتفزازية  جــوالت  ونفــذوا  املبــارك، 

اللــه والبــرية )1(،  )4(، وبيــت لحــم )2(، ورام 
وأضافــت   .)10( غــزة  وقطــاع   ،)1( وطولكــرم 

ســجلت  الجديــدة  اإلصابــات  أن 
 ،)83( وجنــني   ،)22( طوبــاس  يف: 

القدس املحتلة-غزة/ جال غيث:
عــن  تتوقــف ســلطات االحتــال اإلرسائيــي  ال 
مســاعيها الحثيثــة لفــرض أمــر واقــع جديــد يف 
الخفيــة  أذرعهــا  مســتخدمة  القــدس  مدينــة 

القريبــة  واملنــازل  والعقــارات  األرايض  لــرشاء 
من املسجد األقى من سارسة فلسطينيني 
لصالح الجمعيات االستيطانية، يف ظل غياب 
وشــهدت  اللــه.  رام  يف  الســلطة  مــن  الــردع 

مدينــة القــدس عــى مــدار الســنوات املاضيــة 
تريب عرشات العقارات السكنية والتجارية 

متــت  فلســطينية،  عائــات  متلكهــا 
بطــرق ملتويــة ووهميــة، وعــر خــداع 

ترسيب العقارات يف القدس… عمليات بيع 
181 مستوطًنا يقتحمون األقىص وآخرون تلتهم المدينة تحت أعني السلطة

يعتدون عىل المنطقة األثرية يف سبسطية

مرشحون: اختيار معلمين مراقبين من 
لون سياسي واحد ُيهدد نزاهة االنتخابات

توغل محدود آلليات االحتالل شرق غزة
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ترسيب العقارات يف القدس… عمليات بيع تلتهم املدينة تحت أعني السلطة

محكمة االحتالل ترفض طلب 
تجميد بناء مصعد كهربايئ 

يف "اإلبراهيمي"
النارصة/ فلسطني:

رفضــت محكمــة االحتــال "العليــا" أمس، طلــب تجميد قرار ترخيص 
الــذي  الرشيــف،  اإلبراهيمــي  الحــرم  داخــل  كهربــايئ  مصعــد  وبنــاء 
محامــو  وكان  الغربيــة.  الضفــة  جنــويب  الخليــل،  بلديــة  بــه  مــت  تقدَّ
البلدية قد تقدموا باستئناف ملحكمة االحتال فور صدور قرار مبنح 
الرتخيــص للبنــاء قبــل عــدة أشــهر، مــن "لجنــة التنظيــم والبنــاء الفرعية 
الشــؤون  محكمــة  مــن  عليــه  والتصديــق  األعــى"  التنظيــم  ملجلــس 

اإلدارية "املحكمة املركزية". 
وأكــد رئيــس بلديــة الخليــل تيســر أبــو ســنينة يف ترصيــح صحفــي أن 
القــرار عــى املنطقــة  الخطــر إىل تبعيــات هــذا  بعــني  البلديــة تنظــر 
بأكملهــا، مشــدًدا عــى أن البلديــة ومــن خــال محاميهــا ماضيــة يف 
الفلســطيني  اإلرث  بحــق  املجحــف  القــرار  ضــد  القانونيــة  معركتهــا 

اإلسامي، وأن الخطوة التالية تتضمن تعيني جلسة محكمة. 
ولفــت أبــو ســنينة إىل أن هــذا القــرار ينتهــك ويتعــارض مــع قــرارات 
الحــرم  أن  أكــد  الــذي  "اليونســكو"  ملنظمــة  التنفيــذي  املجلــس 
اإلبراهيمي جزء ال يتجزأ من األرايض الفلسطينية املحتلة، الفًتا إىل 
ــا مــن خــال مخاطبة  أن البلديــة مســتمرة يف إثــارة هــذه القضيــة عامليًّ
العاملــي،  الــرتاث  ومركــز  "اليونســكو"  فيهــا  مبــا  األمميــة  املنظــات 
الحــرم  معــامل  تغيــر  إىل  يعمــد  الــذي  القــرار  هــذا  عــى  احتجاًجــا 

ا. ا وثقافيًّ ا وتاريخيًّ وطبيعته املميزة دينيًّ

»جامعات الهيكل« تدعو 
القتحام األقىص يف 

الـ28 من رمضان
القدس املحتلة/ فلسطني:

دعــت "جاعــات الهيــكل" إىل تنفيــذ اقتحامــات جاعيــة للمســجد 
األقــى املبــارك يف الثامــن والعرشيــن مــن شــهر رمضــان، مبناســبة 
مــا يســمى "يــوم توحيــد القــدس" احتــال الجــزء الرشقــي مــن القــدس 

-خاصة البلدة القدمية- وذلك خال حرب عام 1967.
االجتاعــي  التواصــل  وســائل  عــر  دعواتهــا  الجاعــات  ونــرشت 
ومواقعهــا املختلفــة بعنــوان "19 يوًما ســنحتفل مبــرور 54 عاًما عى 
تحريــر جبــل الهيــكل، والعــودة التاريخيــة لشــعب )إرسائيــل(، يف يوم 
القــدس نصعــد إىل الهيــكل"، داعيــًة إىل تنفيــذ اقتحامــات جاعيــة 

لألقى ومسرات يف القدس املحتلة.
وســبق أن أغلقــت رشطــة االحتــال برنامــج االقتحامــات خــال العــرش 
األواخر من شــهر رمضان يف كل عام، لكنها وخال الســنوات األخرة 
سمحت للمستوطنني بتنفيذ اقتحامات لألقى، ما أدى إىل اندالع 

مواجهات بني املصلني وقوات االحتال.
ــا، عــدا يومــي الجمعــة،  ويقتحــم املســتوطنون باحــات املســجد يوميًّ
الــذي  والســبت  للمســلمني،  األســبوعية  العطلــة  يــوم  يوافــق  الــذي 

يصادف يوم عطلة أسبوعية لليهود.

جيش االحتالل يجري الشهر املقبل 
مناورة واسعة تحايك حرًبا شاملة

3 أرسى أشقاء يدخلون عامهم 
الـ20 يف سجون االحتالل

أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام
"الرمياوي" خلف قضبان السجون من جديد.. آلة إعالمية ال تغيب

القدس املحتلة-غزة/ جال غيث:
االحتــال  ســلطات  تتوقــف  ال 
الحثيثــة  مســاعيها  عــن  اإلرسائيــي 
مدينــة  يف  جديــد  واقــع  أمــر  لفــرض 
الخفيــة  أذرعهــا  مســتخدمة  القــدس 
واملنــازل  والعقــارات  األرايض  لــرشاء 
األقــى  املســجد  مــن  القريبــة 
لصالــح  فلســطينيني  ســارسة  مــن 
ظــل  يف  االســتيطانية،  الجمعيــات 

غياب الردع من السلطة يف رام الله.
مــدار  عــى  القــدس  وشــهدت مدينــة 
الســنوات املاضيــة ترسيــب عــرشات 
تعــود  والتجاريــة  الســكنية  العقــارات 
متــت  فلســطينية،  لعائــات  ملكيتهــا 
خــداع  وعــر  ووهميــة،  ملتويــة  بطــرق 
لصالــح  ستســتثمر  بأنهــا  أصحابهــا 
مشاريع خرية أو تجارية ملستثمرين 
ورجال أعال فلسطينيني، أو بدعوى 

تطويرها وحايتها من االحتال.
خــال  الترسيــب  عمليــات  وازدادت 
الســنوات املاضيــة مــن جــراء تقاعــس 

قيامهــا  وعــدم  اللــه،  رام  يف  الســلطة 
أي  واتخاذهــا  بهــا،  املنــوط  بدورهــا 
املرسبــني  بحــق  عقابيــة  إجــراءات 
مثــل  ع  شــجَّ مــا  للعقــارات؛  والبائعــني 
عمليــات  يف  االســتمرار  عــى  هــؤالء 
والعقــارات  األرايض  وترسيــب  بيــع 

املقدسية، وفق ما يقول مختصون.
عملية معقدة

القــدس  شــؤون  يف  املختــص  وأكــد 
املحامي خالد زبارقة أن هناك تنظيًا 
اإلرسائيــي  االحتــال  يقــوده  ــا  رسيًّ
وشــخصيات  العامليــة  والصهيونيــة 
الفلســطينية  الســلطة  يف  متنفــذة 
العقــارات  أجــل ترسيــب  مــن  وعربيــة 
املقدســيني  مــن  ترسيبهــا  وتســهيل 

للجمعيات االستيطانية.
"فلســطني":  لصحيفــة  زبارقــة،  وقــال 
تقــوم  عليهــا  ــى  ُيغطَّ أســاء  هنــاك 
معقــدة،  ترسيــب  عمليــات  بتنفيــذ 
مؤكًدا أن "ما ُكشــف عنه من عمليات 
مــن  يســر  يشء  عقــارات  ترسيــب 

التنظيــم الــرسي الــذي نتعــرض لــه يف 
مدينة القدس".

وشــدد عى رضورة كشــف الغطاء عن 
مرسيب العقارات والطرق واألســاليب 
تنفيــذ  أجــل  مــن  يتبعونهــا  التــي 
املقدســيون  يأخــذ  يك  عملياتهــم 
حذرهم، إضافة إىل كشــف دور املال 
والبنــوك العربيــة التــي تقــوم بتحويــل 

األموال للمرسبني.
االحتــال  ســلطات  أن  إىل  ولفــت 
عــن عمليــات  للحظــة  ولــو  تتوقــف  مل 
ومنازلهــم  املقدســيني  اســتهداف 
ترسيــب  أن  موضًحــا  وعقاراتهــم، 
االســتيطانية  للجمعيــات  العقــارات 
القــرسي  التهجــر  تنفيــذ  إىل  يهــدف 
ملتويــة  بطــرق  املقدســيني  بحــق 
داود  مدينــة  يســمى  مــا  بنــاء  وإعــادة 

املزعومة.
عمليــة  مــن  الســلطة  موقــف  وعــن 
"الســلطة  إن  زبارقــة:  قــال  التهجــر، 
بحــق  قانونيــة  إجــراءات  أي  تتخــذ  مل 

مــرسيب العقارات يف مدينة القدس، 
عمليــات  عــن  الكشــف  مــن  بالرغــم 
ترسيــب كبــرة يف الســنوات األخــرة 
خاصة منذ عام 2014 حتى اللحظة".

وأشــار إىل اعتقــال أحــد الشــخصيات 
تورطــه  ثبــت  األردن  يف  الفلســطينية 
يف  لليهــود  عقــارات  ترسيــب  يف 
تســليمها  األردن  وإعــان  القــدس، 
وثائق رسمية مصدقة لسفارة السلطة 
الفلســطينية تثبــت حــق أهايل الشــيخ 

جراح ضد مزاعم االحتال.
متها  ســلَّ التــي  الوثائــق  وتتضمــن 
مراســات  للفلســطينيني،  األردن 
بأســاء  وكشــوفات  إيجــار  وعقــود 
املســتأجرين، ووحــدات ســكنية تعود 
مبدينــة  جــراح  الشــيخ  حــي  ألهــايل 
)إرسائيــل(  تســعى  والتــي  القــدس، 
إلخراجهــم منهــا عــر قــرارات إخــاء ال 

تستند لوثائق رسمية.
وأكد زبارقة أن "املقدسيني يواجهون 
بــكل  العقــارات  ترسيــب  سياســة 

والخناجــر  الســهام  رغــم  وصمــود  قــوة 
وخاصــة  خارصتهــم  يف  تغــرس  التــي 
فاملقدســيني  القــرىب،  ذوي  مــن 
يتحملون رضيبة تواجدهم يف مدينة 
القــدس، ويواجهــون سياســة االحتال 
ويتحدونها، ويتعرضون ألذى القريب 

بسبب ترسيب العقارات".
منظومة متكاملة

الحركــة  نائــب رئيــس  أكــد  مــن جانبــه، 
اإلســامية يف الداخــل املحتــل كــال 
الخطيب وجوَد تنسيق بني السارسة 
اإلجــراءات  يســهلون  ومحامــني 
وممولــني مــن أجــل ترسيــب العقارات 

لصالح جمعيات استيطانية. 
وأوضح الخطيب لصحيفة "فلسطني" 
ترسيــب  عمليــات  مواجهــة  أن 
العقــارات يف مدينــة القــدس املحتلة 
يجــب أن تتــم وفــق منظومــة اجتاعيــة 
متكاملــة تحــول دون الخطــأ أو التغريــر 
كل  كدراســة  البعــض  بــه  وقــع  الــذي 
لــكل  متخصصــة  لجنــة  قبــل  مــن  حالــة 

بيعــه،  ُيــراد  منــزل  أو  أرض  قطعــة 
والشخص املنتفع منه يك ال يقع بيد 

السارسة.
ودعا السلطة يف رام الله إىل تشكيل 
العقــارات،  مــرسيب  بحــق  ردع  حالــة 
أن  خاصــة  حديــد،  مــن  بيــد  والــرب 
املرسبــني يقبعــون يف مناطــق تخضع 
لســيطرة الســلطة إذا كانــت جــادة يف 
وقــف الترسيــب، مســتدرًكا: "لكــن مع 
مــن  الســارسة  األســف وعنــد هــروب 
القــدس يجــدون ملجــأ لهــم يف مناطق 

السلطة".
عــن  أعــوام  منــذ  "نســمع  وأضــاف: 
إجراءات ســتتخذها الســلطة ملاحقة 
يف  العقــارات  مــرسيب  ومحاســبة 
القــدس، لكــن ال يوجــد إرادة وموقــف 
جدي أو حازم لردع مرسيب العقارات، 
فلــو كان هنــاك موقــف جــدي وحــازم 
ملا تجرأ هؤالء عى مواصلة عملهم".

موقــف  إىل  الخطيــب  دعــا  كــا 
لســارسة  للتصــدي  حــازم  اجتاعــي 

العقارات من خال منظومة اجتاعية 
تحارصهــم ويتــم نبذهــم يف املجتمــع 

ليكونوا عرة لغرهم.
الوقاحــة  هــذه  ميلــك  "مــن  وتابــع: 
القــدس  أريض  عــى  للتآمــر  والجــرأة 
مبثابة انســاخ من املعاين اإلســامية 
والوطنيــة ويجــب مارســة الحــزم ضــد 
مبثابــة  ذلــك  ألن  العقــارات؛  مــرسيب 
القــدس  ملدينــة  الخــارصة  يف  طعنــة 
يف  مبكانتهــا  تظــل  أن  يجــب  التــي 
العــامل  الفلســطيني  الشــعب  نفــوس 

العريب واإلسامي".
إرسائيليــة،  رشكــة   600 نحــو  وتعمــل 
وفق وسائل إعام عرية، منذ سنوات 
كأذرع اســتيطانية، تهــدف مــن خــال 
اّدعاء مشــاريع وهمية لاســتياء عى 
وعقاراتهــم،  الفلســطينيني  أرايض 
وتظهــر مبظهــر رشكات عقاريــة عربيــة 
تعمــل عــى رشاء تلــك العقــارات، ثــم 
بعــد ذلــك تعيد تزويــر ملكيتها لصالح 

املستوطنني.

رام الله-غزة/ أدهم الرشيف:
اإلرسائيــي  االحتــال  جنــود  قــرر  عندمــا 
فجــر  الرميــاوي،  عــاء  الصحفــي  اعتقــال 
إرضاب  يف  الدخــول  أيًضــا  هــو  قــرر  أمــس، 

مفتوح عن الطعام قبل خروجه من بيته.
الليــل،  منتصــف  بعــد  الثالثــة  الســاعة  عنــد 
زوجتــه  أرستــه،  وأفــراد  الرميــاوي  فوجــئ 
ميمونــة حســام الديــن، وأبنــاؤه الخمســة )3 
وأصغرهــم  عاًمــا   15 أكرهــم  وبنتــان،  أوالد 
3 أعــوام(، بربــات قويــة عــى بوابــة البيــت 
لحظــات  بعــد  ليكتشــفوا  البــرة،  مدينــة  يف 
أن قــوة خاصــة مــن جيــش االحتــال تســتعد 

القتحامه.
مل متــر ســوى بضــع دقائــق حتــى كان جنــود 
االحتــال داخــل بيــت الرميــاوي يبحثــون عن 

عاء، بحسب زوجته ميمونة.
يف  التدقيــق  بعــد  لـ"فلســطني":  وأضافــت 
جنــود  مــن  معــه  والحديــث  زوجــي  هويــة 
االحتــال، قــرروا نقلــه إىل جهــة مجهولــة، ال 

نعلم عنه شيًئا بعد اعتقاله.

إرضاب  يف  الدخــول  قــرر  ذلــك  إثــر  وعــى 
مفتوح عن الطعام، بحسب ميمونة. 

تتســاءل زوجــة الرميــاوي عــن الســبب الــذي 
بــه  والــزوج  زوجهــا  اعتقــال  االحتــال  يدفــع 
خلــف قضبــان الســجون، مؤكــدة عــدم وجــود 
أســباب حقيقية تســتدعي اعتقاله خاصة أن 
عملــه معــروف يف مجــال الصحافــة، إذ يديــر 

وكالة إعامية.
قضــاه  مــا  مجمــوع  فــإن  ميمونــة  وبحســب 
مــن  االحتــال  ســجون  الصحفــي يف  زوجهــا 
وهــو  متقطعــة.  ســنة   11 عمــره،  ســنوات 
ليــس الصحفــي الوحيد املعتقل يف ســجون 
االحتــال، إذ تعتقــل ســلطات االحتال وفق 
الصحفيــني،  دعــم  لجنــة  أوردتهــا  معطيــات 
 ،2020 األول  كانــون  25 ديســمر/  بتاريــخ 

ا. ا فلسطينيًّ 26 صحفيًّ
عمليــات  اســتمرار  مــع  العــدد  هــذا  ويــزداد 
الغربيــة  الضفــة  يف  والقــرى  املــدن  اقتحــام 
واعتقــال املواطنــني ضمــن مسلســل يومــي 
اعتــاده أهــايل الضفــة الغربيــة املحتلــة منــذ 

سنوات طويلة.
مــن جهتــه قــال الصحفــي أمر أبو عــرام، أحد 
أصدقاء الصحفي الرمياوي وقد تعامل معه 
الرميــاوي  إن  كثــًرا:  الصحافــة  ميــدان  يف 
ســنوات  منــذ  الصحافــة  مجــال  يف  يعمــل 
طويلــة، مــع العديــد مــن الوســائل اإلعاميــة 
منهــا وكالــة أنبــاء "األناضول" الرتكية، ومديًرا 
ملكتب قناة القدس يف الضفة الغربية قبل 
لجــوء االحتــال إىل اعتقالــه يف عام 2017، 

وإغاق مكاتب القناة.
وأضــاف أبــو عــرام لـ"فلســطني"، أن الرمياوي 
يدير مؤسسة "jmedia"، وهي صاحبة دور 
وكشــفها،  االحتــال  تعريــة جرائــم  كبــر يف 
االنتخابــات  مجــال  يف  كثــًرا  نشــطت  وقــد 

التي يقبل عليها الفلسطينيون قريًبا.
ورأى أبو عرام أن االحتال يريد إيصال رسالة 
الرميــاوي،  اعتقــال  خــال  مــن  للصحفيــني 
عــدم مارســة  عــى  إجبارهــم  يريــد  بحيــث 
وموســع  مهنــي  بشــكل  اإلعاميــة  التغطيــة 
املواطنــون  لهــا  يتعــرض  التــي  لانتهــاكات 

بهدف كشف الجرائم اإلرسائيلية.
ورفض أن يزاود أحد عى األســر الرمياوي، 
وقــال: "ســنتوجه بشــكل رســمي إىل القضــاء 
أســاء  شــخص  كل  ملحاكمــة  الفلســطيني 
الرميــاوي.  عــاء  الصحفــي  الزميــل  إىل 
لشــعبه  خائــن  فهــو  أرسانــا  إىل  يــيء  مــن 
لســنا  نحــن  ُيحاســب.  أن  وعليــه  وقضيتــه 
طبقة ثالثة ومســتضعفني يف هذا املجتمع 
بالصحفيــني  ميــس  مــن  كل  وسنحاســب 

بالطرق القانونية".
وكتــب املختــص بالشــأن اإلرسائيــي عاد 
عــواد، أحــد املقربــني مــن عــاء الرميــاوي، 
"ال  "فيســبوك":  موقــع  عــى صفحتــه يف 
يكاد مير يوم دون أن ألتقي بأخي الحبيب 
أمــس  طويلــة،  ولســاعات  الرميــاوي  عــاء 
افرتقنا ليًا، واستفقت عى خر اعتقاله، 
الذي رمبا يكون االعتقال رقم 12 أو 13".

القلــب  صاحــب  "عــاء  عــواد:  وأضــاف 
األبيــض، الــذي مل يحمــل يوًمــا غــاًّ ألحــد، 
مســامح  إين  اللهــم  إاّل  يقــول  تــراه  ومــا 

النــاس  هــّم  يحمــل  الــذي  عــاء  ومقــرص. 
ويعمــل ليــل نهــار ليكــون حلقــة خــر تربــط 
خــال  وأنجــز  واملحتــاج،  املقتــدر  بــني 
مؤسســات  ُتنجــزه  مل  مــا  األخــرة  الشــهور 
الحقــه،  مــا  دامًئــا  الفقــراء  وجــع  كبــرة، 
وهمهم كان هّمه األول، عاء امُلبادر لسّد 
حاجيات الكثرين، اللذين تلهج ألســنتهم 

بالدعاء له".
رجــل  الرميــاوي  عــاء  أن  عــواد  واعتــر 
وحدوي ما كان يرى خاصا للحالة الراهنة 
عــى  منفتــح  وهــو  حقيقيــة،  بوحــدة  إاّل 
الجميــع وقــد رســخ عملــه الصحفــي مبهنية 
األخــر  الشــهر  خــال  واســتضاف  عاليــة، 
عــى ســبيل املثــال ال الحــرص كّل القوائــم 
بــروح  كانــت  مشــارب  أي  ومــن  االنتخابيــة 

رائعة وعى مسافة واحدة.
وأشــار إىل أن "عــاء مل يكــن يوًمــا صاحــب 
نظــارات ســوداء، بــل يــرى بالعــني اإليجابيــة 
التــي تقــدم اإليجــايب عــى الســلبي، وتــرى 

الحقيقة عى ماهيتها دون مواربة".

رام الله/ فلسطني:
دخــل ثاثــة أرسى أشــقاء مــن عائلــة أبــو حميــد، 
أمس واليوم، عامهم الـ)20( يف سجون االحتال 
وهــم: نــارص ونــرص، ورشيــف أبو حميــد من مخيم 
األمعري يف رام الله، وهم من بني خمسة أشقاء 
ســجون  يف  املؤبــد  بالّســجن  أحكاًمــا  يقضــون 

االحتال.
وأفاد نادي األسر الفلسطيني يف بيان أمس، أن 
نارص يبلغ من العمر )49 عاًما(، ويقبع يف سجن 
"عسقان"، وكان قد تعرض عى مدار السنوات 
التي ســبقت اعتقاله عام 2002، لاعتقال عدة 
مرات وذلك منذ أن كان طفًا، إذ تجاوز مجموع 

سنوات اعتقاله أكرث من )30( عاًما.
كــا أن شــقيقه نــرص البالــغ من العمــر )47 عاًما(، 
تعــرض  "عســقان"،  ســجن  يف  يقبــع  والــذي 
وأمــى  طفــًا،  كان  أن  منــذ  لاعتقــال  كذلــك 
عاًمــا،   )29( االحتــال  ســجون  يف  مجموعــه  مــا 
تعــرض  عاًمــا(   45( رشيــف  شــقيقهم  وكذلــك 
لاعتقــال عــدة مــرات قبــل عــام 2002، وأمــى 
واجــه  إذ  ســنوات،  تســع  االعتقــال  هــذا  قبــل 
عمليات االعتقال كا أشقائه منذ أن كان طفًا، 

ويقبع اليوم يف سجن "جلبوع".
نــارص ُحكــًا بالّســجن لســبعة مؤبــدات  ويقــي 
مؤبــدات، ورشيــف  ونــرص خمســة  عاًمــا،  و)50( 

أربعة مؤبدات.
آخريــن  شــقيقني  الثاثــة  لألشــقاء  أن  يذكــر 
آخــر  املؤبــد وشــقيًقا  بالّســجن  أحكاًمــا  يقضيــان 
شهيد وهم: محمد )38 عاًما( املحكوم بالّسجن 
املؤبــد مرتــني و)30( عاًمــا، وإســام )35 عاًمــا( 
واملعتقــل منــذ عــام 2018، واملحكــوم بالســجن 
قبــل  ســابًقا  قــى  والــذي  ســنوات  و8  املؤبــد 
ونصــف  ســنوات  خمــس   ،2018 عــام  اعتقالــه 
يف ســجون االحتــال، وشــقيًقا آخــر شــهيد وهــو 
عبــد املنعــم أبــو حميــد الــذي قتلــه االحتــال عام 

.1994
االحتــال  ســلطات  أن  ذكــره  الجديــر  ومــن 
اإلرسائيــي اعتقلــت عــى مدار العقــود املاضية 
جميع أبناء عائلة أبو حميد، إضافة إىل والدهم، 
آخرهــا  كان  مــرات،  خمــس  منزلهــم  وهدمــت 
2019، كــا حرمــت والدتهــم مــن زيارتهــم  عــام 
ســنوات  خــال  والدهــم  وفقــدوا  لســنوات، 

اعتقالهم.

النارصة/ فلسطني:
كبــرة،  منــاورة  اإلرسائيــي  االحتــال  جيــش  يجــري 
الشهر املقبل، تحايك حرًبا وتشمل إخاء مجموعات 
ســكانية مــن بيوتهــا، خاصــة يف مناطــق قريبــة مــن قطاع 
غــزة والحــدود مــع لبنــان، وذلــك عــى خلفيــة تصاعــد 
التوتــر العســكري بــني )إرسائيــل( وإيــران، وفًقــا لتقريــر 

نرشه موقع "يديعوت أحرونوت" اإللكرتوين أمس.
ضــد  اإلرسائيليــة  الهجــات  أن  إىل  التقريــر  وأشــار 
بالــرد،  إيرانيــة  وتهديــدات  مؤخــًرا،  إيرانيــة،  أهــداف 
أعــاد طــرح قضيــة جهوزية الجبهــة الداخلية اإلرسائيلية 

لحرب واسعة النطاق.
وذكر التقرير أن املناورة العسكرية ستكون كبرة وغر 
عاديــة وتســتمر لشــهر كامــل، وتشــمل تدريبــات عــى 

حرب يف عدة جبهات.
الدولــة"  "مراقــب  تقريــر  يف  وردت  ملعطيــات  ووفًقــا 
وقيادة الجبهة الداخلية، فإن قرابة ثلث املســتوطنني 
يف أرايض الـــ48 ليــس لديهــم غــرف آمنــة أو ال يوجــد 
بقربهــم ماجــئ، يحتمــون فيها يف حال ســقوط شــظايا 

صواريخ أو مقذوفات قريًبا من بيوتهم.
عــى  تعتمــد  )إرسائيــل(  أن  إىل  التقريــر  وأشــار 
جويــة  دفاعــات  الدفاعيــة:  الناحيــة  يف  أمــور  ثاثــة 

وهــي  واملقذوفــات،  الصواريــخ  اعــرتاض  ومنظومــات 
"مقــاع  أو  الســحري"  و"العصــا  الحديديــة"  "القبــة 
داود" ومنظومــة "حيتــس"؛ وجــود ماجــئ وغــرف آمنــة 
املســتوطنني؛  معظــم  لــدى  املســلح  اإلســمنت  مــن 
وانصياعهــم لتعليــات قيادة الجبهــة الداخلية باللجوء 
إىل أماكن آمنة لدى انطاق صفارات تحذر من إطاق 

صاروخ باتجاه مناطق سكناهم.
القريبــة  املناطــق  يف  البيــوت  أن  التقريــر  وأضــاف 
غــرف  فيهــا  وتوجــد  محصنــة  غــزة  بقطــاع  واملحيطــة 
آمنــة وماجــئ عامــة، أمــا الوضــع مختلــف يف البلــدات 
الواقعــة بالقــرب مــن الحــدود مــع لبنــان، بســبب عــدم 
رصــد  رغــم  آمنــة،  وماجــئ  غــرف  بنــاء  أعــال  تنفيــذ 
ميزانيــة مببلــغ 5 مليــارات شــيقل تقريًبــا لهــذا الغــرض. 
ماجــئ  لبنــاء  ميزانيــة  رصــد  حــول  قــرار  أي  يتوقــع  وال 
الحدوديــة،  املناطــق  خــارج  آمنــة ملســتوطنني  وغــرف 
عــى  املناطــق  هــذه  املســتوطنني يف  تشــجيع  وإمنــا 
بناء حاية ألنفســهم بأنفســهم وعى حســابهم. ولفت 
التقريــر إىل أنــه بــني ثاثة مايني مســتوطن يف أرايض 
اآلالف  مئــات  الصواريــخ،  مــن  حايــة  دون  مــن  الـــ48 
املــدن  قلــب  يف  قدميــة  بنايــات  يف  يســكنون  منهــم 

الكرى، مثل "تل أبيب" و"ريشون لتسيون" وحيفا.

يب العقارات يب العقاراتزبارقة: السلطة مل تتخذ أي إجراءات قانونية بحق مرسِّ الخطيب يدعو إىل تشكيل حالة ردع بحق مرسِّ
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تصعيد إرسائييل يف 
اإلقليم وتوتر مع واشنطن

تعيــش األوســاط األمنيــة والسياســية والعســكرية اإلرسائيلية 
رئيــس  نتنياهــو  بنيامــن  أعلنــه  مــا  عقــب  كبــرة،  عاصفــة 
الحكومة، عن "شبه التبنِّي" ملهاجمة مفاعل نطنز النووي 
والغمــوض  الرسيــة  ملبــدأ  خرًقــا  ذلــك  واعتبــار  اإليــراين، 
الــذي وّجــه كل العمليــات اإلرسائيلية، ما دفع وزير الحرب 
مــن  تــأِت  مل  الترسيبــات  أن  اإلعــان  إىل  غانتــس  بينــي 
مكتبــه، أو مــن الجيــش، ومــن املتوقــع أن يأمر بفتح تحقيق 
العســكرية  املؤسســة  ألن  التقاريــر،  هــذه  ترسيــب  يف 
غــر معتــادة هــذا الكشــف، ومــا حصــل مخالــف لسياســة 
مــن  االنتقــام  تعلــن  أن  يدفــع طهــران إىل  وقــد  الغمــوض، 

)إرسائيل(.
لــن تخــرّب  يعتقــد اإلرسائيليــون أن مهاجمــة منشــأة نطنــز 
أن  رغــم  وإيــران،  املتحــدة  الواليــات  بــن  املحادثــات 
يف  تغيــًرا  أحــدث  أبيــب  تــل  يف  الســيايس  املســتوى 
الســنوات األخــرة،  التفســرية والترصيحيــة يف  سياســته 
ث بشكل  وهذه السياسة يقودها رئيس الوزراء، الذي تحدَّ
ال لبس فيه، لذلك من الواضح أن يف هذا الشــأن سياســة 
نشــاطات  تكــن  ببعيــد مل  ليــس  وقــت  منــذ  ألنــه  جديــدة، 
مــن  الترسيبــات  وهــذه  مســؤوليتها،  )إرسائيــل(  تحملــت 
شأنها أن تحّد قدرة )إرسائيل( عىل إدارة سياسة هجومية 
نشطة، ليس ذلك فقط، بل أيًضا املحادثات الرسية التي 

قد تخوضها يف ظل الظروف التي تطرأ بن حن وآخر.
فيــا يصعــب عــىل أي منــا عــدم الربــط بــن االســتهدافات 
اإلرسائيليــة املتزايــدة للمنشــآت والســفن اإليرانيــة مبعــزل 
إيــران  بــن  فيينــا  يف  الجاريــة  النوويــة  املباحثــات  عــن 
والقــوى العظمــى، وتــل أبيــب ال تخفــي انزعاجهــا مــن هــذه 
املفاوضــات ألنهــا ســينجم عنهــا اتفــاق نــووي جديــد عــىل 
صيغــة 2015، مينــح طهــران مزيــًدا مــن األريحية والوقت، 

ويرفع عنها العقوبات الدولية.
التفاصيــل القادمــة مــن الخليــج العــريب والبحريــن األحمــر 
واملتوســط، باتــت مثــرة لاهتــام، ومهمــة بنفــس القدر، 
فالباخرة اإليرانية التي تعرضت للقصف هي قاعدة بحرية 
وجيبــويت،  اليمــن  ســواحل  قبالــة  الثــوري  للحــرس  عامئــة 
وتعمــل يف البحــر األحمــر بالتنســيق مــع الجهــات الدوليــة، 

وهي عامل دعم لوجستي إليران، مبا يخدم مصالحها.
عــىل  الرسيعــة  القــوارب  خــال  مــن  توّفــر  الســفينة  هــذه 
متنهــا، وإبحــار أفــراد الحــرس الثــوري بها، الحايــة لناقات 
قنــاة  عــر  املبحــرة  أســلحتها  ســفن  أو  اإليرانيــة،  النفــط 
الســويس إىل البحــر األحمــر لتهريــب حمولتهــا إىل ســوريا 
و)إرسائيــل(  األمريكيــن  أن  اإليرانيــون  ويعلــم  ولبنــان، 
موجودون يف املنطقة، لذلك يؤّمنون ســفنهم باســتخدام 

السفن الرسيعة.
يف  اليــوم  أنهــم  إىل  اإلشــارة  يف  اإلرسائيليــون  يــردد  ال 
أســوأ وضــع دبلومــايس، بخاصــة بســبب عاقــات نتنياهــو 
عمليتهــم  لكــن  الحاليــة،  األمريكيــة  اإلدارة  مــع  الضعيفــة 
العسكرية عىل بعد آالف من أميالها البحرية مسألة الفتة، 
وهــذه الحــرب البحريــة قــد تتصاعد، وتنطــوي عىل مخاطر 
قليلــة، ألن عطــًا واحــدًا يكفــي إلغــراق ســفينة إيرانيــة أو 
ثــم ميكــن أن تتصاعــد املواجهــة الرسيــة إىل  إرسائيليــة، 

رصاع مفتوح.

استدراج عروض أسعار تدقيق حسابات
تعلن جمعية معهد األمل لأليتام رغبتها يف استدراج عروض أسعار بالظرف 

املختوم لتدقيق حسابات الجمعية لعام 2021 حسب الرشوط أدناه:
• أن تكون الرشكة مرخصة ملزاولة مهنة التدقيق يف فلسطن.
• أن تكون الرشكة مسجلة يف دوائر الرضيبة حسب األصول.

• أن يكــون لــدى الرشكــة القــدرة عــىل تســليم املســودة األويل مــن التقاريــر 
حتى نهاية شهر يناير من عام 2022 م.

• توفر القدرة عىل إصدار البيانات املالية باللغتن العربية واإلنجليزية.
• تقــدم األســعار بالــدوالر األمريــي وتشــمل جميــع أنــواع الرســوم والرضائب 
بحيــث يشــكل العــرض تدقيــق حســابات الجمعية بشــكل كامــل وفقًا ملعاير 

إعداد التقارير املالية والدولية.
• الجمعية غر ملزمة بقبول أقل األسعار دون إبداء األسباب.

• توفر خرة ال تقل عن 10 ســنوات يف مجال تدقيق حســابات املؤسســات 
غر الحكومية.

• عــىل رشكات التدقيــق التــي تنطبــق عليها الرشوط أعاه التقدم بالعرضن 
الفنــي واملــايل بالظــرف املختــوم يف مقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة – شــارع 

الوحدة بالقرب من عيادة الرمال – يف موعد أقصاه 2021/04/29 م.
لاستفسارات: ت 2861434 – العاقات العامة 0592783837.

جمعية معهد األمل لأليتام

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

واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء، فعىل الراغبن يف املشاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلن  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشــريات باملجمــع اإلداري خــال أوقــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول 

عىل كراسة العطاء واملواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غر مسردة.
املوافــق  األربعــاء  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  آخــر   .2

2021/04/28 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصن أو ممثليهم.

دولة فلسطن
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون املالية
دائرة املشريات – غزة

ساعة فتح املظاريفرقم العطاءاسم العطاءم

1
يف  ليــد  باطــات  وتركيــب  توريــد 

11:00 صباحًا2021/34مستشفيات مجمع النرص الطبي

3. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي اإلســامي أو بنــك اإلنتــاج 

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

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

5. أجرة اإلعان عدد )2( عىل من يرسو عليه العطاء.

6. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبــة )رضيبة الدخــل /الرضيبة املضافة/

سند خصم من املنبع( من الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لاستفسار يرجى التواصل عىل هاتف رقم2829774– فاكس2827634 

لــوزارة الصحــة )www.moh.gov.ps( لاطــاع  أو زيــارة املوقــع اإللكــروين 
عىل كراسة العطاء.

إعالن صادر عن جمعية مركز شؤون المرأة
االجتــاع  عقــد  عــن  املــرأة  شــؤون  مركــز  جمعيــة  إدارة  مجلــس  يعلــن 
املوافــق:  االثنــن  يــوم  وذلــك   )2021( للعــام  العموميــة  للجمعيــة  العــادي 
الكائــن يف غــزة – 11 صباًحــا يف مقــر الجمعيــة  الســاعة   ،2021/05/10

الرمــال –شــارع خليــل الوزيــر -عــارة الســعيد، وذلــك النتخــاب مجلــس إدارة 
جديد للجمعية بعد استكال اآليت:

لعــام  العموميــة  للجمعيــة  االشــراكات  وتســديد  االنتســاب  بــاب  فتــح   .1

)2021( وذلك من تاريخ: 2021/04/25 إىل تاريخ 2021/04/29.
تاريــخ:  مــن  وذلــك  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  الرشــيح  بــاب  فتــح   .2

2021/05/02 إىل تاريخ: 2021/05/04.

3. فتــح بــاب االنســحاب والطعــون واالعــراض لعضويــة مجلــس اإلدارة والجمعيــة 

العمومية وذلك من تاريخ: 2021/05/05 حتى تاريخ: 2021/05/09.
4. تبــارش اللجنــة االنتخابيــة مهامهــا مــن تاريــخ: 2021/04/25 إىل تاريــخ: 

2021/05/10 يف مقــر الجمعيــة املذكــور أعــاه مــن الســاعة 9.00 صباحــا 

حتى الساعة 13.00 مساء.
التواصل عىل جوال رقم: 0599343198

مجلس إدارة الجمعية

تنديد واسع باعتقال االحتالل الصحفي الرمياوي يف رام الله

غزة-رام الله/ فلسطن:
االحتــال  قــوات  اعتقــال  القــى 
عــاء  الصحفــي  اإلرسائيــي 
مدينــة  يف  منزلــه  مــن  الرميــاوي 
الغربيــة  الضفــة  وســط  اللــه،  رام 
مــن  واســًعا  تنديــًدا  املحتلــة، 
رســمية  ومؤسســات  فصائــل 
وصحفيــة، وســط مطالبــة باإلفــراج 
ــا  صحفيًّ  )25( جانــب  إىل  عنــه 

داخل سجون االحتال.
عفانــة:  ميمونــة  زوجتــه  وقالــت 
اقتحمــت  االحتــال  قــوات  إنَّ 
إذ  فجــًرا،  الثالثــة  الســاعة  املنــزل 
دخــل إىل املنــزل قرابــة 10 جنــود 
إرسائيليــن. وروت عفانــة حادثــة 
جيــش  "إنَّ  بالقــول:  االعتقــال 
بقــوة  البــاب  بطــرق  قــام  االحتــال 
اثنــي  إىل  عــرشة  يقتحــم  أن  قبــل 
ويدققــوا  املنــزل  ــا  جنديًّ عــرش 
اقتيــاده  قبــل  الرميــاوي  بهويــة 

معتقًا".
لرشكــة  مديــًرا  الرميــاوي  ويعمــل 
للخدمــات  ميــدي"  "جــي 
اإلعاميــة، كــا يعمــل يف تقديــم 
لقنــاة  اإلعاميــة  الخدمــات 
لهــا  ويغطــي  مبــارش"،  "الجزيــرة 
األحــداث يف رام اللــه، كــا نشــط 
مؤخــًرا يف تغطيــة مراحــل العملية 
املزمــع  الترشيعيــة  االنتخابيــة 
املقبــل،  أيــار  مايــو/  يف  إقامتهــا 
الحــواري  برنامجــه  خــال  مــن 

"فلسطن تنتخب".
تغيظه الحقيقة

وأدانت حركة املقاومة اإلسامية 
التــي  االعتقــال  حمــات  حــاس 
بحــق  االحتــال  قــوات  تشــنها 
الضفــة  مــدن  يف  املواطنــن 
واعتقــال  املحتلــة،  الغربيــة 
مــن  القواســمة  نضــال  القيــادي 
عــاء  والصحفــي  الخليــل،  مدينــة 

الرمياوي من مدينة البرة.
إن  بيــان،  يف  الحركــة  وقالــت 
للعمــل  االحتــال  ماحقــة 
أخــرى  مــرة  يؤكــد  الصحفــي 
والرســالة  الحقيقــة  تغيظــه  أنــه 
الحــرة  الصحافــة  تحملهــا  التــي 
املنســجمة مــع تطلعــات الشــعب 
همومــه  وتنقــل  الفلســطيني، 

ومعاناته.
االحتــال  مواصلــة  أن  وأكــدت 

صفــوف  يف  االعتقــال  لحمــات 
تهــدف  بالضفــة  الحركــة  قيــادات 
يف  املشــاركة  مــن  للتخويــف 

االنتخابات والعمل لها.
املحاولــة  هــذه  أن  وأضافــت 
فاشــية  عقليــة  عــن  تعــر  البائســة 
اســتبدادية ضــد حقــوق الشــعب 
الفلســطيني، والتــي أبســطها حــق 
الكلمــة  يف  والحــق  االنتخــاب 

الحرة.
املؤسســات  "حــاس"  ودعــت 
كافــة  والصحفيــة  الحقوقيــة 
اإلعامــي  بجانــب  الوقــوف  إىل 
االحتــال  وفضــح  الرميــاوي، 
املؤسســات  أمــام  ومارســاته 

الحقوقية والدولية ذات الصلة.
بــأن  الصحفيــن  نقابــة  وطالبــت 
حايــة  يف  مميــز  دور  لهــا  يكــون 
االحتــال  وماحقــة  الصحفيــن، 
الصحافــة  مؤسســات  عــر 

العاملية.
يف  النائــب  أكــد  الســياق،  ويف 
فتحــي  الترشيعــي،  املجلــس 
االحتــال  اعتقــال  أن  القرعــاوي، 
الوطنيــة  والقيــادات  للصحفيــن 
الســاحة  لتجفيــف  يهــدف 
النقــي  الخــر  مــن  الفلســطينية 
واملعلومــة الصحيحــة، ولها عاقة 

مبارشة بعرقلة االنتخابات.
ترصيــح  يف  القرعــاوي  وقــال 
االحتــال  اعتقــال  إن  صحفــي، 
هــذه  مثــل  يف  للصحفيــن 

الظــروف يهدف لتجفيف الســاحة 
الصحيــح  الخــر  مــن  الفلســطينية 
القيــادات  مــن  وتجفيفهــا  النقــي 
عــاء  أمثــال  الصادقــة  اإلعاميــة 

الرمياوي.
القيــادي  اعتقــال  أن  وأضــاف 
القواســمة يهــدف إلفــراغ الســاحة 
القيــادات  مــن  الفلســطينية 
الشــارع  بهــا  يثــق  التــي  املوثوقــة 
عــىل  والعمــل  الفلســطيني 
الدقيقــة  املعلومــة  وصــول  عــدم 

والصحيحة.
املارســات  هــذه  أن  إىل  ولفــت 
ولهــا  جيــًدا  مدروســة  لاحتــال 
عرقلــة  مبوضــوع  مبــارشة  عاقــة 
ظــل  يف  خاصــة  االنتخابــات 
الداخــل  يف  اإلربــاك  مــن  حالــة 
الفلسطيني والساحة الفلسطينية 

بهدف تشتيت البوصلة.
وطالب القرعاوي من املؤسسات 
بــرضورة  والصحفيــة  الحقوقيــة 
االحتــال وضغوطاتــه  نيــة  كشــف 
أن  خاصــة  الفلســطينين  عــىل 
هنــاك اتفاقــات دوليــة تنــص عــىل 
الصحفيــة  املؤسســات  تحييــد 

واإلعامية وعدم املس بها.
وعــد املكتب اإلعامي الحكومي 
اعتقــال  أن  بغــزة،  اإلعــام"  "وزارة 
الرميــاوي جــاء يف ســياق سياســة 
الجديــدة  القدميــة  االحتــال 
إخــاد  خالهــا  مــن  يحــاول  التــي 
أن  يحــاول  فلســطيني  صــوت  أي 
ُيجرم االحتال أو يظهر سوأة هذا 

االحتال.
"ســامة  املكتــب:  رئيــس  وقــال 
"الــرأي"  إلذاعــة  معــروف 
املــرة  ليســت  "هــذه  الحكوميــة: 
الزميــل  التــي يعتقــل فيهــا  األوىل 
عــرشات  وغــره  الرميــاوي  عــاء 
لهــذه  الذيــن تعرضــوا  الصحفيــن 
السياســة، وبقــدر مــا يحقــق هــذا 
الصــوت مــن نجــاح بقــدر مــا يقــوم 

االحتال إلحاق االيذاء بحقه".
هــذه  أن  الواضــح  "مــن  وأضــاف: 
السياسة هي التي تتفهمها عقلية 
االحتــال وهــي سياســة الغطرســة 
محاولــة  سياســة  وهــي  والقــوة 

فلســطيني  صــوت  كل  إخــراس 
وأثبتت تجارب املايض والحارض 
تــؤيت أكلهــا  أن هــذه السياســة ال 
وأنهــا لــن تفــت بعضــد اإلعامين 

الفلسطينين".
املؤسســات  معــروف  وطالــب 
"مؤسســات  كافــة  املعنيــة 
املحليــة،  املؤسســات  حقوقيــة، 
تقــف  بــأن  األرسى"  مؤسســات 
عند حدود مســؤولياتها تجاه هذا 

االعتداء الجديد.
يف  القيــادي  عــدَّ  ناحيتــه  مــن 
الشــيخ  اإلســامي،  الجهــاد  حركــة 
الصحفــي  اعتقــال  عدنــان،  خــرض 
الرميــاوي صفحــة جديــدة مبحنــة 
الفًتــا  الفلســطيني،  الصحفــي 
ويهــزُّه  باطــل  أن  االحتــال  إىل 
نقــل الصــورة الحيــة مــن فلســطن 
وماحقته بالعدســة املنحازة ألمل 

شعبنا.
صحفــي،  بيــان  يف  عدنــان  وعــدَّ 
الرميــاوي  الصحفــي  إعــان 
مبنزلــه  الطعــام  عــن  اإلرضاب 
ملواجهــة  متقدمــة  خطــوة 
الصحفيــن  داعًيــا  االعتقــال، 
وبقيــة  الرميــاوي  زميلهــم  لنــرصة 
ســجون  يف  األرسى  الصحفيــن 

االحتال.
الحياديــة  أن  إىل  عدنــان  ولفــت 
ُتفقــد  االحتــال  مــع  الصحفيــة 
اإلنســانية  رســالته  الصحفــي 

وتساوي الضحية بالجاد.
رصف  إلعــادة  الســلطة  ودعــا 
محــرر  كأســر  الرميــاوي  راتــب 
أمىض أكرث من ١٠ سنوات وبقية 
املقطوعــة  واملحرريــن  األرسى 

رواتبهم.
فضح جرائم االحتالل

اإلعاميــن  منتــدى  دعــا  بــدوره، 
إىل "فضــح جرائــم االحتــال بحــق 
اإلعــام،  ووســائل  الصحفيــن 
املبذولــة  الجهــود  ومضاعفــة 
وعــر  الدوليــة  املحافــل  يف 
واملعنيــة  الحقوقيــة  املنظــات 
إلجبارهــا  الصحفيــن  بحايــة 
واملبــادئ  القوانــن  التــزام  عــىل 
تكفــل  التــي  واإلنســانية  الدوليــة 

وحايــة  الصحفــي  العمــل  حريــة 
الصحفين".

بيــان  يف  املنتــدى  وشــدد 
انتهــاكات  أن  عــىل  صحفــي، 
االحتال املتواصلة بحق فرســان 
مــن  "أوهــن  الفلســطيني  اإلعــام 
وإرادتهــم  مــن عزميتهــم  تنــال  أن 

الصلبة".
وعرَّ عن "اعتزازه وفخره بفرســان 
الذيــن  الفلســطيني  اإلعــام 
يواصلــون فضــح جرائــم االحتــال 
مواصلــن  وإرصار،  عزميــة  بــكل 
نقل معاناة شــعبهم من نر أبشــع 
احتال عرفه التاريخ الحديث".

"يتنكــر  االحتــال  أن  إىل  ولفــت 
واألعــراف  االلتزامــات  لــكل 
املؤكــدة  واإلنســانية  الدوليــة 
حايــة الصحفيــن وحريــة العمل 
جهــده  بــكل  محــاواًل  اإلعامــي، 
الفلســطينية  الروايــة  حجــب 
االحتــال  جرائــم  وإخفــاء 

وانتهاكاته".
مــن جانبــه، عــدَّ التجمــع اإلعامي 
عــىل  االحتــال  قــوات  إقــدام 
الرميــاوي،  الصحفــي  اعتقــال 
ميثــل تجــاوًزا خطًرا لكل املواثيق 
الدولية التي تدعو لوقف اعتقال 
عــىل  وماحقتهــم  الصحفيــن 

خلفية عملهم املهني.
بيــان  يف  التجمــع  وطالــب 
صحفي، املؤسســات التي ُتعنى 
بــرضورة  الصحفيــن  بحقــوق 
لإلفــراج  االحتــال  لــدى  التدخــل 
عــن الصحفــي الرمياوي، مناشــًدا 
املنظــات الحقوقية واإلنســانية، 
القانــون  قواعــد  االحتــال  بإلــزام 
حريــة  عــىل  تنــص  التــي  الــدويل 

الرأي والتعبر.
كل  اســتنهاض  رضورة  وأكــد 
املؤسسات القانونية الدولية من 
أجل حاية الصحفين من بطش 
االحتــال وانتهاكاتــه املتصاعــدة 
اإلفــراج  عــىل  والعمــل  بحقهــم، 
الصحفيــن  الزمــاء  عــن  الفــوري 
املعتقلــن يف ســجون االحتــال 
ســتة  عددهــم  تجــاوز  والذيــن 

ا. وعرشين صحفيًّ
دعــم  لجنــة  أكــدت  كــا 
الصحفين، أن عمليات االعتقال 
تنــال  لــن  الصحفيــن  تطــال  التــي 
نقــل  مــن  الصحفيــن  مــن عزميــة 
عاليــة  مبهنيــة  والعمــل  الحقيقــة 
دون االكــراث لجــروت االحتال 

وبطشه واعتداءاته املستمرة.
صالــح  اللجنــة  منســق  وأوضــح 
يــدرك  االحتــال  أن  املــرصي، 
بــه  يقــوم  الــذي  الــدور  أهميــة 
يف  الفلســطينيون  الصحفيــون 
جرامئــه  وكشــف  الحقيقــة  نقــل 

ياحــق  هــو  لذلــك  للعــامل 
بهــم  ويــزج  باســتمرار  الصحفيــن 

يف السجون دون تهمة تذكر.
وأكــد أن هنــاك مــا يزيــد عىل 25 
يف  يقبعــون  وصحافًيــا،  إعامًيــا 
ظروف صحية ال إنســانية وقاســية 
يف ســجون االحتال، ويســتخدم 
بحقهــم أســاليب الرضب والشــبح 
والحرمــان مــن النــوم ومن الطعام، 
والتهديــد والشــتائم، وحرمــان من 
أبشــع  الزيــارة، ويســتخدم معهــم 

الوسائل النفسية والبدنية.
الــدويل  االتحــاد  ودعــا املــرصي، 
الصحفيــن  واتحــاد  للصحفيــن 
بــا  مراســلون  ومنظمــة  العــرب 
الحايــة  توفــر  لــرضورة  حــدود 
الفلســطينين،  للصحفيــن 
املحاســبة  آليــات  تفعيــل  وإىل 
مرتكبــي  وماحقــة  واملســاءلة 

الجرائم من قوات االحتال.
الصحفــي  التجّمــع  واعتــر 
االعتقــال  هــذا  الدميقراطــي، 
إىل  ُتضــاف  جديــدة  جرميــة 
االحتــال  جرائــم  مسلســل 
واملؤّسســات  الصحفيــن  ضــد 
التــي  الفلســطينّية  اإلعامّيــة 
ورائهــا  مــن  االحتــال  يهــدف 
إلســكات صــوت الحقيقة والتأثر 
عــىل عمــل مؤّسســاتنا اإلعامّيــة 
يف فضح جرامئه املتواصلة بحق 

أبناء شعبنا.
التحّيــة  بيــان  يف  التجّمــع  ووّجــه 
الرميــاوي،  للزميــل  الخالصــة 
توفــر  بــرضورة  مطالبتــه  مجــدًدا 
للصحفيــن  الدوليــة  الحايــة 
اإلعامّيــة  واملؤّسســات 
اعتــداءات  مــن  الفلســطينّية 

االحتال املتكررة.
وقفة في رام الله

عــرشات  نظــم  الســياق،  ويف 
الصحفيــن أمــس، وقفة تضامنية 
مــع الصحفــي الرميــاوي أمــام مقر 
نقابة الصحفين مبدينة رام الله.

وقــال نقيــب الصحفيــن نارص أبو 
بكــر خــال الوقفــة: إن "االحتــال 
إىل  جديــدة  جرميــة  يضيــف 
الجســم  بحــق  اليوميــة  جرامئــه 
باعتقــال  الفلســطيني،  الصحفــي 

عاء الرمياوي".
وحمــل أبــو بكر ســلطات االحتال 
حيــاة  عــن  املســؤولية  كامــل 
إرضابــا  أعلــن  الــذي  الرميــاوي 
أن  مؤكــدا  الطعــام،  عــن  مفتوحــا 
الهيئــات  النقابــة ســتتابع مــع كل 
الحقوقيــة  واملؤسســات  الدوليــة 
للصحفيــن  الــدويل  واالتحــاد 
واتحــاد الصحفين العرب جرمية 
اعتقالــه مــن أجــل إطــاق رساحــه 

بأرسع وقت ممكن.

حامس: اعتقال الرمياوي يعرب عن عقلية 
فاشية لالحتالل ضد حقوق شعبنا

اإلعالم الحكومي: اعتقاله إلخامد
 أي صوت يحاول أن ُيجرم االحتالل

لقاء مشرتك بني حامس 
والجهاد اإلسالمي يؤكد 
متاسك جبهة املقاومة

شال غزة/ فلسطن:
املقاومــة  جبهــة  متاســَك  اإلســامي  والجهــاد  حــاس  حركتــا  أكــدت 
الفلســطينية، وشــددتا عــىل رضورة حايــة مــرشوع الصمــود واملواجهــة، 

واالستعداد ملواجهة كل التحديات يف جميع املحطات واألوقات.
جــاء ذلــك خــال زيــارة وفــد مــن قيــادة الجهــاد اإلســامي، أول مــن أمــس، 
الســيايس  واملكتــب  اإلداريــة  الهيئــة  لتهنئــة  حــاس؛  حركــة  لقيــادة 
املنتخــب يف محافظــة شــال قطــاع غــزة. وذكــر بيــان مشــرك صــادر عــن 

الحركتن أن أجواء ودية وإيجابية سادت خال اللقاء.
وأضاف البيان أن اللقاء تناول العديد من القضايا منها تطوير العاقات 
الثنائيــة بــن الحركتــن مبــا ينعكــس عــىل كل املياديــن، ويف مقدمتهــا 

ميدان املقاومة والتصدي ملخططات االحتال والتطبيع.
بصمــود  وأشــادا  وامليدانيــة،  السياســية  األوضــاع  الجانبــان  واســتعرض 
إســناد  كيفيــة  تباحثــا  كــا  املبــارك،  األقــى  املســجد  يف  املرابطــن 
جــراح  الشــيخ  والتهويــد يف  الضــم  املقدســين يف مواجهــة مخططــات 

وغرها من أحياء وبلدات القدس املحتلة.
وشــدد الجانبــان عــىل أهميــة العمــل مــن أجــل إنقــاذ األرسى وتحريرهــم، 
واعتبــار هــذا الواجــب مســؤولية وأمانــة تقــع يف صلــب عمــل املقاومــة 

خال املرحلة املقبلة.
خالــد  الســيايس  املكتــب  عضــو  االســامي  الجهــاد  حركــة  وفــد  وتــرأس 
محافظــة  يف  والتنظيميــة  امليدانيــة  القيادتــن  مــن  وأعضــاء  البطــش 
الشال، يف حن كان يف استقبالهم أعضاء املكتب السيايس لحاس 
فتحي حاد، وسهيل الهندي، وعدد من القيادات امليدانية والتنظيمية 

واملسؤولن.

الصحفي عاء الرمياوي
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إصدار قوائم محكمين عدد 450 محكمًا 
في كافة التخصصات

منحت الوزارة 3648 نزيًال إجازات بيتية 
ودراسة 115 طلًبا للعفو وتخفيض عقوبة للنزالء



إعـــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بإيداع المخطط التفصيلي للشارع رقم )1490(

منطقة تنظيم - غزة 
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

رقــم  بجلســتها  غــزة  مبحافظــات  املــدن  وتنظيــم  لألبنيــة  املركزيــة  اللجنــة  تعلــن 
2021/1 املنعقدة بتاريخ 2021/1/6م عن إيداع املخطط التفصييل ملســار 
الشــارع رقــم )1490( بعــرض )16( مــر دون ارتــداد واملحصــور بــن الشــارع رقــم 
واملــار  الغــريب  الزيتــون  مخطــط  الواقــع ضمــن   )6470( رقــم  والشــارع   )6000(

بالقسائم رقم )26-27-30-31-16-19-20-21( من القطعة رقم )627(.
لالعراض خالل مدة ستن يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخرى املشــمولة بهذا املرشوع االطالع عىل خارطة املرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  اىل  عليــه  االعراضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية غزة.
)ولن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ(.

اللجنة املركزية لالبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة

الحكــــم املحلــــي

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة

الحكــــم املحلــــي

إعـــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بإيداع مخطط تفصييل للشارع رقم )1634(

منطقة تنظيم - غزة 
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها رقــم 
2021/4 املنعقــدة بتاريــخ 2021/2/3م عــن إيــداع املخطــط التفصيــيل 
بــن  ارتــداد واملحصــور  مــر دون   )8( بعــرض   )1634( رقــم  الشــارع  ملســار 
شــارع رقــم )6000( والشــارع رقــم )6022( واملــار بالقســائم رقــم )26-14( 

من القطعة رقم )627(.
لالعراض خالل مدة ستن يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع االطالع عىل خارطة املــرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعراضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية غزة.
))ولن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لالبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة

الحكــــم املحلــــي
إعـــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم )2425(

منطقة تنظيم - غزة 
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها رقــم 
2021/4 املنعقــدة بتاريــخ 2021/2/3م عــن إيــداع املخطــط التفصيــيل 
ملســار الشــارع رقــم )2425( بعــرض )10( مــر وارتــداد )3( مــر واملحصــور 
بــن شــارع رقــم )1611( والشــارع رقــم )1479( واملــار بالقســائم رقــم )12-

11-10-9-8( من القطعة رقم )626(.
لالعراض خالل مدة ستن يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع االطالع عىل خارطة املــرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعراضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية غزة.
))ولن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لالبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

املوضوع/ إعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/245(

يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: سعيد 
محمــود عــواد أبــو زهــري من ســكان رفح هوية رقــم 700135809 بصفته وكياًل 

عن/ فؤاد محمود عواد أبو زهري بوكالته عن محمد محمود عواد أبو زهري
مبوجب وكالة رقم: 946/ 2021 صادرة عن رفح

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال/ بيع/مبادلة يف
القطعة 2364 القسيمة 13 املدينة رفح

فمن له أي اعراض بهذا الشأن عليه التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمســة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبن إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 2021/4/21م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

مساحة حرة
د. عصام شاور

الدجال اإلرسائييل 
ال يخدع الشعوب

أنظمــة  فغالبيتهــا  شــعوبها،  ــل  متثِّ ال  مبجملهــا  العربيــة  األنظمــة 
الشــوري  أو  الدميقراطــي  املســار  تتخــذ  مل  ومتســلطة  مفروضــة 
للوصول إىل سدة الحكم، واألدهى واألمر أن غالبيتها تسعى إلفقار 
الشعوب وسلب ثرواتهم وقتل األمل يف النفوس، وذلك من أجل 
إحــكام الســيطرة واالنتقــال الســلس للحكــم مــن الدكتاتوريــن اآلبــاء 
إىل األبنــاء أو إىل مــن يحافــظ عــىل ذات السياســة التــي تخــدم أقلية 

ذ أجندة خارجية سواء كانت رشقية أو غربية.  حاكمة تنفِّ
قبــل الهرولــة العلنيــة إىل حضــن العــدو اإلرسائيــيل مــن جانــب بعــض 
األنظمــة العربيــة خــرج العــرشات أو املئــات مــن املواطنــن مــن الدول 
العربيــة ميجــدون دولــة االحتالل )إرسائيل( ويهاجمون الفلســطينين 
النــاس  أســافل  مــن  لوجدناهــم  فــرًدا  فــرًدا  أخذناهــم  ولــو  وقضيتهــم، 
وأراذلهــم بغــض النظــر عــام يحمــل بعضهــم مــن شــهادات، فالعلــم ال 
بالديــن،  لهــم  يرفــع صاحبــه إن كان وضيًعــا، غالبيــة هــؤالء ال عالقــة 
لديهــم رصاعــات نفســية عميقــة ولديهــم حــب كبري للظهــور ولو بأقبح 
الصور، وقد ذكر ابن الجوزي قصة األعرايب الذي بال يف زمزم فانهال 
عليه الحجاج بالرضب حتى كاد أن ميوت، وعندما سأله أمري مكة مل 
فعــل ذلــك قــال: حتــى يعرفنــي النــاس فيقولون هذا الــذي بال يف برئ 
زمزم، وأمثال هذا لن يحرفوا مسار التاريخ ولن يحددوا مستقبل أمة 

االسالم ولن ينالوا من الشعب الفلسطيني وقضيته. 
دولــة االحتــالل )إرسائيــل( رغــم أنهــا تعيــش آخــر مراحلهــا وأيامهــا إال 
أن األراذل تشــبثوا بها وكذلك بعض األنظمة العربية، تلك األنظمة 
تعتقــد أن نجاتهــا مرهونــة باتبــاع املحتــل وتنفيــذ أوامــره، ومــا الفــرق 
وبــن  الدجــال  اتبــاع  بــن  الفــرق  ومــا  املحتــل؟  وبــن  الدجــال  بــن 
مــن فتحــوا بالدهــم وقلوبهــم لالحتــالل اإلرسائيــيل؟ وزيــر الخارجيــة 
األمريــي الســابق يقــول إن مــن يضــع يــده بيــد )إرسائيــل( سيشــعر 
بالفرق، نعم لقد شعر اإلماراتيون بالفرق مبجرد دخول اإلرسائيلين 
إليهــم، هــل ميكــن لوضيــع يــرق مــن الفنــادق الصابــون والرشاشــف 
واألشــياء التافهــة أن يحمــل الخــري لإلمــارات؟ ولــو توقــف األمــر عــىل 
، ولكــن دولــة االحتــالل تعمــل بــكل  رسقــة الفنــادق فذلــك أمــر هــنِّ
ا  جهد عىل تدمري كل بلد تدخله، حيث تعمل عىل إفساده أخالقيًّ
مرحًبــا  يكــون  لــن  ذلــك  ومــع  ــا،  أمنيًّ واخراقــه  ــا  اقتصاديًّ وتدمــريه 
باملحتــل اإلرسائيــيل مــن الشــعوب العربيــة، ومــن املحــال اســتمرار 
أنظمــة التطبيــع ودولــة االحتــالل رغــم مــا نشــاهده من ســقوط متتابع 
االحتــالل  مقاطعــة  قــرار  إلغــاء  آخرهــا  كان  التــي  العميلــة  لألنظمــة 
اإلرسائيــيل مــن نظــام فاســد يحكــم دولــة عربيــة عريقــة ال تســتحق 
الرشذمــة  مــن  تتخلــص  قــد  دولــة  أول  وهــي  تعيشــه،  الــذي  البــؤس 

الحاكمة وفسادها والتبعية لالحتالل. 

قياديان يدعوان إىل انتفاضة شاملة إذا منع االحتالل االنتخابات يف القدس

مرشحون: اختيار معلمني مراقبني من لون سيايس واحد ُيهدد نزاهة االنتخابات

"األوقاف" توّزع )700( طرد غذائي على ُأَسر فقيرة بقطاع غزة
البدرساوي: ال يجب أن تكون معيقات اتفاقيــة إلنشــاء الصنــدوق االجتامعــي الفلسطينــي املاليـــزي

االحتالل ذريعة لتأجيل االنتخابات
نابلس/ فلسطن: 

قال املرشح عن قامئة "القدس موعدنا" القيادي يارس البدرساوي: إنه ال يجب 
الســامح بــأن تكــون معيقــات االحتــالل يف إجــراء االنتخابــات ذريعــة لتأجيلهــا أو 
إلغائهــا. وطالــب البدرســاوي يف ترصيــح صحفــي بــرضورة العمــل عــىل مواجهــة 

االحتالل مبزيد من الصمود والوحدة والتالحم لعدم مترير أجندته.
رشعيــة  منظومــة  إلقــرار  طامــح  فلســطيني  لــكل  حــق  االنتخابــات  أن  عــىل  وأكــد 
فلسطينية متكاملة، من خالل انتخابات حرة ونزيهة متثل الكل الفلسطيني بكل 
مؤسســاته ومراحلــه. وشــدد عــىل أن االنتخابــات يف القــدس حــق للمقدســين 
وهــو يشء ثابــت ال ميكــن إخضاعــه لــإلرادة اإلرسائيليــة، وال يحــق ألي شــخص أن 

يقف أمام حقوق املقدسين يف املشاركة يف االنتخابات.
وقال: "إن القدس عاصمة فلســطن كانت وســتبقى، وال يحق ألٍي كان أن يزيح 

هذه املدينة من كيانها وجسمها الفلسطيني".
ولفــت البدرســاوي إىل أن إجــراء االنتخابــات يف القــدس متثــل معركة نقاوم فيها 
االحتــالل إلقــرار االنتخابــات فيهــا، داعًيــا لــرضورة العمــل جاهديــن لتكــون بوصلــة 
الفلســطينين موجهــة نحــو القــدس. وأردف: "عندما قلنــا )القدس موعدنا( كان 

الهدف أن تكون القدس يف املقدمة".

غزة-نابلس/ فلسطن:
الشــعبية  الجبهتــن  يف  قياديــان  دعــا 
إىل  فلســطن  لتحريــر  والدميقراطيــة 
ســاحات  كل  وتحويــل  شــاملة  انتفاضــة 
ســاحات  إىل  الفلســطيني  التواجــد 
إذا منعــت ســلطات  اشــتباك ومواجهــة 
االنتخابــات  إجــراء  اإلرسائيــيل  االحتــالل 
الفلســطينية املقبلــة يف مدينــة القــدس 

املحتلة.
للجبهــة  املركزيــة  اللجنــة  عضــو  ــد  وأكَّ
"خــوض  أّن  الغــول  محمــد  الشــعبية 
املعركــة االنتخابّيــة يف الظــروف الراهنــة 
ترتيــب  إعــادة  محطــات  مــن  محطــة  هــو 
البيــت الفلســطيني، وإعــادة بنــاء النظــام 
الســيايس مُبشــاركة كل مكوناتــه وألوانــه 

السياسّية".
أّن  الغــول يف ترصيــح صحفــي  وأضــاف 
أســاس  عــىل  املبنيــة  الوطنيــة  "الوحــدة 
األســلم  هــي املدخــل  الكاملــة  الرشاكــة 

كل  مواجهــة  ســبيل  يف  واألســايس 
التــي  واإلحالليــة  العنرصّيــة  السياســات 
أبنــاء  بحــق  الصهيــوين  العــدو  ميارســها 

شعبنا ومقدساتنا وثوابتنا الوطنّية".
وشــدد الغول عىل أّن "إجراء االنتخابات 
أن  يجــب  أوىل  كمرحلــٍة  الترشيعّيــة 
يعقبها عقد انتخابات للمجلس الوطني 
الســيايس  النظــام  يف  األهــم  البنيــة 
الفلســطيني عــىل اعتبــاره املظلــة التــي 

متثل الكل الوطني".
انتخابــات  "إجــراء  أّن  الغــول إىل  ولفــت 
مقبــول  غــري  أمــر  هــو  القــدس  دون 
يف  شــعبنا  أبنــاء  حرمــان  وأن  ــا،  وطنيًّ
هــذا  غــامر  خــوض  مــن  القــدس  مدينــة 
االســتحقاق الوطنــي هــو محاولــة لفصــل 
الوطــن"،  أجــزاء  باقــي  عــن  القــدس 
ُمطالًبــا "املجتمــع الدويل واملؤّسســات 
الحقوقّيــة الدولّيــة بالضغــط عــىل الكيان 
االنتخابــات  إجــراء  أجــل  مــن  الصهيــوين 

يف القدس".
خالــد،  تيســري  دعــا  جانبــه،  مــن 
للجبهــة  الســيايس  املكتــب  عضــو 
االستســالم  عــدم  إىل  الدميقراطيــة، 
االرسائيــيل  بالفيتــو  والتســليم  لليــأس 
وبدء بث اإلشاعات حول احتامل تأجيل 
إذا مل  الترشيعيــة،  االنتخابــات  إلغــاء  أو 
والضغــوط  الفلســطينية  الجهــود  تفلــح 
عــن  االحتــالل  ثنــي حكومــة  الدوليــة يف 
قرارها مبنع الفلسطينين من حقهم يف 
االنتخابــات يف مدينــة القــدس املحتلــة 

ترشيًحا وانتخاًبا ودعاية انتخابية.
أن  صحفــي  ترصيــح  يف  خالــد  وأكــد 
"املوقــف اإلرسائيــيل الــذي ينطلــق مــن 
املوحــدة  القــدس  مبدينــة  التمســك 
مســتقوًيا  االحتــالل  لدولــة  كعاصمــة 
األمريكيــة  اإلدارة  مــع  القــرن  بصفقــة 
مــع  املخزيــة  اإلبراهيميــة  واالتفاقيــات 
يطــرح  بــات  العربيــة،  األنظمــة  مــن  عــدد 

القــوى  جميــع  عــىل  ــا  حقيقيًّ تحدًيــا 
واإلســالمية  والدميقراطيــة  الوطنيــة 
الفلســطينية دون اســتثناء، وتحدًيا عىل 
جميــع القوائــم التــي تقدمت مبرشــحيها 
يضعهــا  تحــٍد  وهــو  االنتخابــات،  لهــذه 
معركــة  تحويــل  يف  مســئولياتها  أمــام 
معركــة  مــن  القــدس  يف  االنتخابــات 
معركــة  إىل  ــر  تؤخِّ وال  م  ُتقــدِّ ال  بيانــات 

بوابات".
-بحســب  املعركــة  تلــك  وتســتلهم 
خالد- الدروس والعرب من معركة الدفاع 
خاضهــا  التــي  األقــى،  املســجد  عــن 
 2017 عــام  مــن  متــوز  املقدســيون يف 
الفلســطيني  الشــعب  جمــوع  ومعهــم 
ــا  وأحبطــوا مــن خاللهــا مرشوًعــا إرسائيليًّ
لفــرض  ُيخطــط  كان  خِطــًرا  ــا  تهويديًّ
التقســيم الزماين واملكاين يف املسجد 
وبأســاليب  بالقــوة  املبــارك  األقــى 

الخداع املختلفة.

هــذه  إلغــاء  أو  تأجيــل  أن  وأضــاف 
خيــاًرا  يكــون  أن  ميكــن  ال  االنتخابــات 
بالفيتــو  تســليم  فهــو  مقبــواًل،  ا  سياســيًّ
اإلرسائييل بشأن االنتخابات يف القدس 
فضاًل عن املوقف اإلرسائييل األســاس، 
باالنتخابــات  اكراًثــا  ُيبــدي  ال  الــذي 
وأن  ُتجــرى  أال  ــل  يفضِّ بــل  الفلســطينية، 
الســاحة  يف  واألوضــاع  األمــور  تبقــى 
مــن  عليــه  هــي  مــا  عــىل  الفلســطينية 
النظــام  حالــة  يف  تكلــس  ومــن  انقســام 
قفــزة  وهــو  الفلســطيني،  الســيايس 
الوطنــي  الوضــع  تربــك  املجهــول  يف 
الفلســطيني، وتبــث اليــأس يف صفــوف 
بنيــة  تجديــد  باســتحالة  املواطنــن 
النظــام الســيايس الفلســطيني، وإشــاعة 
الدميقراطيــة يف الحيــاة السياســية ويف 
مؤسسات نظام الحكم سواء يف منظمة 
الســلطة  يف  أو  الفلســطينية  التحريــر 

الفلسطينية.

رام الله/ صفا:
اللــه  رام  يف  الحكومــة  رئيــس  إعــالن  منــذ 
األسبوع املايض عن إعداد 25 ألف كادر 
العمليــة  عــىل  لــإلرشاف  وإداري  تعليمــي 
وناشــطون  مرشــحون  أبــدى  االنتخابيــة، 
احتجاجهــم عــىل اختيــار معلمــن مــن لــون 

سيايس واحد.
الربيــة  وزارة  انتخابيــة  قوائــم  ودعــت 
الوقــوف  إىل  االنتخابــات  ولجنــة  والتعليــم 
عىل مسافة واحدة من القوائم االنتخابية، 
بعد تحييد واستثناء معلمن استناًدا إىل 

خلفياتهم السياسية.
الغربيــة  الضفــة  مــن  قوائــم  مرشــحو  ودعــا 
اختيــار  إىل  "صفــا"  لوكالــة  أحاديــث  يف 
معلمــن مراقبــن بعيًدا عــن والءات حزبية 
وانتامءات سياســية، لضامن ســري العملية 

االنتخابية بنزاهة.
واتهــم مرشــحون وناشــطون مســؤولن يف 
معلمــن  بانتقــاء  والتعليــم  الربيــة  وزارة 
عــىل  للمراقبــة  "فتــح"  حركــة  يؤيــدون 

االنتخابات، واستبعاد غريهم من أصحاب 
التوجهات السياسية امُلغايرة.

وينقســم العاملــون يف طواقــم االقــراع إىل 
معلمــن تختارهــم وزارة الربيــة والتعليــم، 
مــن  االنتخابــات  لجنــة  تعّينهــم  وموظفــن 

خالل اإلعالن عن فتح باب التعين.
إنهــا ال  املركزيــة  االنتخابــات  لجنــة  وتقــول 
أو  املعلمــن،  اختيــار  آليــة  يف  تتدخــل 
اإلعــالن عــن املقبولن للعمل، لكنها تضع 

معايري عامة الختيارهم.
املرشــح عــن قامئــة "الحــراك الفلســطيني 
املوحــد" صامــد صنوبــر يؤكد أنه وحســب 
مــن  معلمــن  اختيــار  تــم  قامئتــه؛  متابعــة 
بعــض مديريــات التعليــم، وأخــرى مل يتــم 

حتى اليوم.
اختيــار  أن  تأكــد  "إن  صنوبــر  ويضيــف 
املعلمن املراقبن من لون سيايس واحد 
فهــذه نعتربهــا شــبهة فســاد، وتنــذر بقلــق 

عىل سري ونزاهة العملية االنتخابية".
اإلجــراء  هــذا  قامئتــه  رفــض  عــىل  ويشــدد 

تأكــده، داعًيــا لجنــة االنتخابــات إىل  حــال 
رضورة الوقــوف عنــد مســؤولياتها لتطبيــق 
اختيــار  يف  والشــفافية  النزاهــة  معايــري 
تكــون  ال  بحيــث  املراقبــن،  املعلمــن 
خاضعة النتامءاتهم السياسية أو والءاتهم 

الحزبية.
بينــام ُيعــرب مرشــح قامئــة "الفجــر الجديــد" 
"تزويــر  مــن  خشــيته  عــن  زاهــدة  صهيــب 
الشــبهات  "بــدأت  إذ  االنتخابــات"،  نتائــج 
الناخبــن  اقــراع  مراكــز  نقــل  عمليــة  عنــد 
إىل غــري مراكزهــم األصليــة ضمــن الســجل 
أســامء  عــن  الكشــف  ورفــض  االنتخــايب، 

الفاعلن حتى اآلن".
مركــز  نقــل  تــم  أنــه  إىل  زاهــدة  ويلفــت 
االقــراع الخــاص بــه مــن وســط الخليــل إىل 
منطقــة بعيــدة جنــويب املحافظــة يصعــب 
عليه الوصول إليها، مثلام حصل مع مئات 
حــركات  عــىل  املحســوبن  املواطنــن 
املقاومــة واملعارضــن، وهو ما شــّكل أول 

رضبة لنزاهة العملية االنتخابية.

معلمــن  اختيــار  فــإن  زاهــدة،  وبحســب 
توجــه  مــن  االنتخابــات  عــىل  مراقبــن 
ســيايس معــن يهــدف إىل التأثــري عليهــم 
يف  يســتخدم  قــد  مــا  وهــو  وتوجيههــم، 
"تغطية أي إجراء يتم لصالح هذه الفئة".

الناخبــن  بســجل  التالعــب  أن  ويــرى 
عــىل  محســوبن  معلمــن  واختيــار 
عــىل  واللعــب  معــن  ســيايس  لــون 
ُتعــد  عوامــل  االنتخابــات،  تأجيــل  وتــر 
"مدخــاًل ملحــاوالت حقيقيــة لتزويــر نتائــج 
االنتخابــات مــن خــالل خطــة ممنهجــة عــن 
طريــق جهــات قادرة ومنظمة للقيام بهكذا 

عمل".
المعلم ضمانة

حســن  "وطــن"  قامئــة  عــن  املرشــح  أمــا 
انتخابــات  كل  "يف  إنــه:  فيقــول  خريشــه 
كان املعلمــون دامًئــا هــم األســاس، داعًيــا 

إىل إعالء الثقة يف املعلمن".
ضامنــة،  "إنهــم  "صفــا"،  لوكالــة  ويضيــف 
وكل االنتخابــات التــي جــرت كانت شــفافة 

ونزيهــة، واملعلمــون كانــوا األداة الحقيقية 
لهذه النزاهة".

ويعرب خريشه عن رفضه إدخال املعلمن 
يف جدل اللون الســيايس الواحد، مؤكًدا 
الثقة العالية باملعلمن عىل انتامءاتهم.

مــن  والرغيــب  "التخويــف  ويقــول: 
االنتخابــات غالًبــا تحدث خارج الصندوق، 
املواطــن  يأخــذ  الصنــدوق  داخــل  لكــن 
حريتــه واملعلــم حريــص عــىل نجــاح هــذه 

التجربة".
أبــو  نزيــه  حــامس  بحركــة  القيــادي  وكان 
شــكاوى  وجــود  عــن  مؤخــًرا  تحــدث  عــون 
عديــدة مــن معلمــن مــن طوبــاس شــامل 
عــىل  لــإلرشاف  تقدمــوا  الغربيــة  الضفــة 

االنتخابات، وتم استبعادهم.
ووفــق أبــو عــون "تم اختيــار 300 معلم من 
"فتــح"  لحركــة  ينتمــون  جميعهــم  طوبــاس 
اســتبعد  حــن  يف  عليهــا،  محســوبون  أو 
عــرشات املعلمــن الذيــن ينتمــون أللــوان 

سياسية مختلفة".

غزة/ فلسطن:
بغــزة  الدينيــة  ــع وكيــل وزارة األوقــاف والشــؤون  وقَّ
مؤسســة  رئيــس  مــع  األغــا  الهــادي  عبــد  الدكتــور 
اتفاقيــة  وهجــان،  الكفــل  ذو  كري_ماليزيــا،  مســلم 
تفاهــم إلنشــاء الصنــدوق االجتامعــي الفلســطيني 

املاليزي.
وحــرض مراســم توقيــع االتفاقيــة أمــس -عــرب برنامــج 
زوم بالتعــاون مــع الجامعــة اإلســالمية العامليــة يف 
ماليزيا- رئيس الجامعة الربوفيسور ذو الكفل عبد 
الــرزاق، ومديــر التعــاون الــدويل باألوقــاف الدكتــور 
أرشف إسامعيل، وممثل مسلم كري يف غزة أحمد 

عايش.
وأكــد وكيــل وزارة األوقــاف أن هــذه االتفاقيــة تــأيت 
يف إطــار نقــل التجربــة املاليزيــة يف مجــال الوقــف 
الباحــث  بنقلهــا  رُشف  والتــي  فلســطن،  إىل 
النجــار  يحيــي  ماليزيــا  يف  اإلســالمية  بالجامعــة 

مــن خــالل دراســته العلميــة لنيــل درجــة الدكتــوراه 
املوســومة بعنــوان "املرصفيــة اإلســالمية ودورهــا 
املاليزيــة  التجربــة  يف  االجتامعــي  التمويــل  يف 

وإمكانية تطبيقها يف فلسطن".
االجتامعــي  الصنــدوق  تأســيس  أن  األغــا  وأوضــح 
الفئــات  لخدمــة  يهــدف  املاليــزي  الفلســطيني 
مبشــاركة  وذلــك  الدعويــة  واألعــامل  االجتامعيــة 
املصارف اإلســالمية الفلســطينية ورشكات القطاع 
الخــاص واملؤسســات الخرييــة الداعمــة للمجتمــع 

الفلسطيني التي تتقدمها مؤسسة مسلم كري.
بإنشــاء  الصنــدوق  هــذا  باكــورة  "ســنبدأ  وأضــاف: 
الوقفيــة األوىل للصنــدوق وقــف )تاج الوقار( لدعم 
الكريــم بقطــاع غــزة، وقريًبــا  القــرآن  مراكــز تحفيــظ 
نبــدأ يف وقفيــة )املؤمنــون أخــوة( ووقف )بريوحاء( 

مببادرة من مؤسسة مسلم كري.
وأِمــل "أن ُيكتــب لهــذا املــرشوع النجــاح وتحقيــق 

مقاصده، وأن يكون صدقة جارية لكل املشــاركن 
يف إنجاحه".

بهــذا  العمــل  إطــالق  أن  وهجــان  بــنَّ  جهتــه،  مــن 
الصندوق يف شهر رمضان يعطي الفرصة للشعب 
الفضيــل  الشــهر  هــذا  يف  للمســاهمة  املاليــزي 
الخــري وخدمــة  أوجــه  واســتخدام مســاهامتهم يف 
ومراكــز  واملســاجد  واملحتاجــة  الفقــرية  األرس 

التحفيظ وغريها".
مــن ناحيتــه، أشــار الباحــث النجــار إىل أن اإلعــالن 
عن هذا املرشوع جاء نتيجة علمية ملا توصل إليه 
يف أطروحــة الدكتــوراه بعــد طــول نظــر وتأمــل يف 
التجربــة املاليزيــة التــي متيزت بتضافر الجهود بن 
املصــارف املاليزيــة ومؤسســات وأفــراد املجتمــع 
ًها إىل سعي القامئن عىل املرشوع  املاليزي، منبِّ
حاجــة  ســد  يف  ُتســهم  مشــاريع  باكــورة  لفتــح 
املحتاجن يف غزة من خالل الوقف الذي متيزت 

فيه األمة اإلسالمية عن غريها من األمم.
ومــن  األوقــاف  وزارة  رشعــت  آخــر،  جانــب  مــن 
خــالل اإلدارة العامــة للــزكاة ولجانهــا املنترشة عىل 
مستوى محافظات غزة بتوزيع )700( طرد غذايئ 
شــهر  مبناســبة  واملحتاجــة،  الفقــرية  األرس  عــىل 
رمضان املبارك، بتمويل من وقف الديانة الريك.

وأكد وكيل وزارة األوقاف يف بيان مكتوب أن هذه 
معانــاة  مــن  التخفيــف  بهــدف  تــأيت  املســاعدات 
املواطنــن يف ظــل الظــروف االقتصاديــة الصعبــة 
منبًهــا  الفلســطيني،  الشــعب  أبنــاء  يعانيهــا  التــي 
رســالتها  أداء  يف  جهــًدا  تدخــر  لــن  وزارتــه  أن  إىل 
أبنــاء شــعبنا يف ظــل  بجانــب  والوقــوف  اإلنســانية 

هذه الظروف.
لــدور  اســتمراًرا  يــأيت  املــرشوع  هــذا  أن  وأضــاف 
العــون  يــد  تقديــم  يف  الشــقيق  الــريك  الشــعب 

للمحتاجن حول العامل.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ُه َعِليًم َحِكيًم" )النساء: 104(. َوَكاَن اللَّ
مييــل  أخــذ  قــد  القــوى  ميــزان  كان  عندمــا  اآليــة  هــذه  نزلــت 
القــوم  البتغــاء  يتأهبــون  وأصبحــوا  املســلمني،  مصلحــة  يف 
ومنازلتهــم. فمــن جهــة، فيهــا رد عــى مــن أخــذوا يــرددون، أو 
يهنون بابتغاء القوم، كم يحدث مع الفلسطينيني اآلن حيث 
كــر املــرددون يف ابتغــاء االحتالل، فراح بعضهم يبحثون عن 
لفتــة مــن جــو بايــدن، والبعــض راح يعلــق آمــااًل عــى انتخابــات 
انفجــاًرا  أو  تزويــًرا،  أو  تعطيــاًل  أو  تأجيــاًل  اللبــس  يشــوبها 
وفيــم  الضفــة،  يف  يســترشي  االســتيطان  فيــم  لرصاعــات، 
التهويــد يســتفحل يف القــدس، وانتهــاكات املســجد األقــى 
تســابق الزمــن لتقســيم باحتــه، واالســتيالء عــى مســجد بــاب 

الرحمة فيها.
ُهــْم َيْأَلُمــوَن َكــَم َتْأَلُمــوَن"،  ثــم نــأيت إىل "إِْن َتُكوُنــوا َتْأَلُمــوَن َفِإنَّ
وهي التي تدعو أن ُينَظر يف حال العدو وما ُيواِجه من أزمات 
ومآزق ال تقل عم ُيعانيه الوضع الفلسطيني من أزمات ومآزق، 
وهــذه بالنســبة إىل القــوى املســيطرة أشــد بالغــة وأهميــة؛ ألن 
األزمات واملآزق دامئة الوجود يف الجمعة الناهضة املغلوب 
عــى أمرهــا. أمــا الرجاء بالحســنى فهــي امليزة األعى التي هي 

من نصيب الفلسطينيني يف هذا املقام.
مــن هنــا، فــإن تقديــر املوقــف الصحيــح يجــب أن يركــز عــى مــا 
يعانيــه العــدو وحلفــاؤه مــن أمل وأزمــة ومــآزق وضعــف وتراجــع. 
خــالل  انتخابــات  أربــع  مــع  الكيــان،  يواجهــه  مــا  يلحــظ  فمــن 
عانــاه  مــا  ويحســب  واضطــراب،  ومــأزق  إربــاك  مــن  ســنتني، 
الجيش الصهيوين من فشــل يف ســت حاالت: االنســحاب بال 
قيــد أو رشط مــن جنــويب لبنــان أمــام املقاومــة اإلســالمية عــام 
مــن  واالنتفاضــة  املقاومــة  أمــام  االنســحاب  وكذلــك   ،2000

لبنــان،  2006 يف  ثــم الفشــل يف حــروب   ،2005 قطــاع غــزة 
و2008/2009، و2012 و2014 يف قطــاع غــزة، ثــم أضــف 
مــا أريس مــن قواعــد اشــتباك يف الحالــني.. وإذا أضيف عجزه 
)حتى اآلن( عن شــن الحرب عى كل من قطاع غزة، أو جنويب 
لبنــان، أو إيــران ملنــع مــا يحــدث مــن تطويــر هائــل للصواريــخ 
البالســتية والقــدرة العســكرية، فــإن مــا يعانيــه الكيــان مــن أمل 

يفــرض هــذا املقــال أن الســيد محمــود عبــاس والفريــق املحيــط 
الترشيعــي  املجلــس  انتخابــات  إلغــاء  أو  لتأجيــل  ُيخططــون  بــه 
ــا عــى إجرائهــا بتاريــخ 22/5/2021،  الفلســطيني، امُلتفــق وطنيًّ
إجــراء  احتمليــة  انعــدام  يعنــي  ال  االفــراض  هــذا  فــإن  وبالطبــع 
االنتخابــات، وال تعنــي أن الكاتــب يؤيــد تأجيــل االنتخابــات، لكنــه 
لت االنتخابات. يحاول استكشاف ما ميكن أن يحدث فيم لو أُجِّ

تجــدر اإلشــارة إىل أن عمليــة التأجيــل ليســت ســهلة، والطريقــة 

التــي ســتتم بهــا عمليــة التأجيــل، ســيكون لهــا تأثــر كبــر عــى مــا 
ســيأيت بعدهــا، وميكــن القــول إن عمليــة التأجيل قــد تتخذ واحًدا 

من مجموعة أشكال.
الشــكل األول: يتمثــل يف أن يــأيت التأجيــل مــن جانــب )إرسائيــل( 
يف  املرشــحني  مــن  كبــرة  أعــداد  اعتقــال  عــى  أقدمــت  إذا 
أو  االنتخابــات،  إجــراء  ســيتعذر  وبالتــايل  االنتخابيــة،  القوائــم 
إعــالن )إرسائيــل( منــع إجــراء االنتخابــات يف القــدس. إذا أقدمــت 
)إرسائيــل( عــى هذيــن األمرين، فــإن إعالن تأجيل االنتخابات من 
جانب السيد محمود عباس سيمر بيشء من السالسة، وسيكون 
االعراض عليه بسيًطا، وميكن أن يتم تغطيته بديباجات كفاحية 
من جانب أبو مازن، وهذا سيساعده عى مواصلة ادعاء امتالكه 
للرشعية الوطنية، وســيكرر دعواته الخالية من املضمون للوحدة 
عــى األرض ومواجهــة االحتــالل، ورمبــا يعــود إىل الحديــث عــن 

أسطوانة املصالحة املرشوخة.
الشــكل الثــاين: وهــو مــا يحاول الوصول إليــه ويتمثل يف الحصول 
هــذه  يف  وهــو  االنتخابــات،  عــن  لراجعــه  أمريــي  غطــاء  عــى 
الحالــة يريــد املســاعدة األمريكيــة يف تفــادي أي ضغــوط أوروبيــة 
تتعلــق بخفــض أو وقــف املســاعدات املاليــة املقدمــة للســلطة، 
لكــن اإلدارة األمريكيــة، ورغــم مــا أبدتــه مــن تفهــم لتخوفــات عبــاس 
املتعلقة بخسارته االنتخابات، إال أنها مل ُتعِطه حتى اللحظة هذا 

الغطاء.
الشــكل الثالث: ويتمثل يف الحصول عى توافق وطني، أو عى 
بــرزت  وقــد  االنتخابــات،  لتأجيــل  مــع حركــة حــمس  توافــق  األقــل 
الســيد محمــود  مــن  أكــد فيهــا مقربــون  مــن املــؤرشات  مجموعــة 
عبــاس بــأن التأجيــل لــن يتم إال من خــالل توافق وطني، ويف األيام 
العــرشة األخــرة حدثــت لقــاءات جمعــت عدد مــن فصائل منظمة 
ا لشعار )ال انتخابات بدون القدس(،  التحرير، وتم التطرق إعالميًّ
وهو إشــارة إىل اتفاق حركة فتح مع الفصائل الصغرة يف منظمة 
التحريــر عــى موضــوع التأجيــل، لكــن عبــاس يرغــب يف الحصــول 
عــى  حصــل  وإذا  االنتخابــات،  تأجيــل  عــى  وطنــي  إجــمع  عــى 
هــذا اإلجــمع أو التوافــق، ســيكون قــد تفــادى االحتجاجــات ضده، 
وســيضمن اســتمرار رشعيتــه الوطنيــة، لكنــه قد يكــون بحاجة لدفع 

أمثــان عــى صعيــد املصالحة والحريــات ورفع العقوبات عن غزة، 
وغرها.

الشكل الرابع: وهو الخيار األخر أمام محمود عباس، ويتمثل يف 
التــذرع برفــض )إرسائيــل( إعطــاء موافقة عى إجراء االنتخابات يف 
القــدس، إضافــة إىل تفــيش الوبــاء تفشــًيا كبــًرا يف الضفــة وغــزة، 
ومــن ثــم يقــوم بإصــدار مرســوم بقانــون اســتناًدا إىل املــادة 43 مــن 
القانــون األســايس، يؤجــل فيــه إجــراء االنتخابات إىل ظــروف أخرى 

أكر مالءمة.
الطريقــة  بهــذه  التأجيــل  عبــاس عمليــة  الســيد محمــود  أخــرج  إذا 
الــرأي  ومــن  السياســية،  القــوى  مــن  واســع  أمــام غضــب  فســيكون 
العــام، لكنــه قــد يقــرر احتــمل هــذا الغضــب باعتبــار أنــه سيســتمر 
أســبوع أو أســبوعني، وميكن التعامل معه بتكتيكات مختلفة مثل 
الوحــدة  أو الدعــوة إىل  إعــادة الطوشــة مــع حــمس إىل الســطح، 
الوطنيــة وتفعيــل املقاومــة الشــعبية، أو املصالحــة، ولــن يعجز عن 
بك املشــهد العام، وتســتنزف  ضخ الكثر من املقوالت التي ســرُ
أعصــاب النــاس، لــي يوصلهــا يف النهاية إىل القــول: )يعني إيش 

كنا راح نستفيد من االنتخابات(.
يجب أن نتذكر هدف السيد محمود عباس من إجراء االنتخابات، 
هــو )تجديــد الرشعيــات(، مبعنــى تجديــد قبــول الناس بــه وبفريقه 
فــرة إضافيــة يف الحكــم، لتمكينــه مــن الحكــم بارتيــاح يف الداخــل، 
ــي املســاعدات مــن الخــارج باســم الشــعب  ولــي يســتمر يف تلقِّ
الفلســطيني، ومل يكــن هدفــه بحــال مــن األحــوال الســمح لــإرادة 
الشعبية بالتعبر عن نفسها، وبناًء عليه فلن يذهب إىل انتخابات 
ــق أهدافــه، وهــذا يوجــب عــى كل القــوى الحيــة والفاعلــة  ال تحقِّ
والراغبــة يف إعــادة بنــاء النظــام الســيايس الفلســطيني عى أســس 
سليمة، يتوجب عى هذه القوى أال تنزل عن جبل االنتخابات قبل 
أن ُتحقــق األهــداف الوطنيــة املتوخــاة مــن وراء إجــراء االنتخابــات، 
واملتمثلة يف إعادة بناء النظام السيايس الفلسطيني، مبؤسساته 
وقياداتــه وبرنامجــه الوطنــي، اســتناًدا إىل عقــد اجتمعــي جديــد 
ُيلملــم مــا انفــرط يف ســنوات حكــم محمــود عبــاس، وتتموضــع يف 
صلبــه قضايــا اإلجمع وإســراتيجيات وتكتيكات العمل، والحقوق 

والواجبات، وطريقة الوصول للقيادة، ومن ثم تداولها.

ــح يف االنتخابــات رغبــة  لقــد أظهــر اإلقبــال عــى التســجيل والرشُّ
شــعبية عارمــة يف التغيــر، ولهــذا يجــب أال تتوقــف جهــود إحــداث 

ا، ويتمثل يف: التغير املطلوب وطنيًّ
والجهــاد  )حــمس  يف  املتمثلــة  الرئيســة  القــوى  اتفــاق  أواًل/ 
القوائــم  مــع  الكامــل  وبالتنســيق  الشــعبية(  والجبهــة  اإلســالمي 
االنتخابيــة الوازنــة، خاصــة قامئــة الربغــويث، عــى ســحب الرشعيــة 
مــن حكــم محمــود عبــاس والفريــق املحيــط بــه، واعتبــاره ُمغتِصًبــا 

السلطة.
ثانًيا: اتخاذ قرار من القوى، املذكورة أعاله، بحرص مهمة السلطة 
يف املجاالت اإلدارية واالقتصادية والخدماتية والرُشطية، ومنعها 

اتخاذ قرارات تتعلق بالشأن السيايس الفلسطيني.
املذكــورة  القــوى  مــن  يتكــون  وطنــي  قيــادي  إطــار  تشــكيل  ثالًثــا: 
ضــد  املقاومــة  أشــكال  كل  تفعيــل  يف  املشــرك  للعمــل  أعــاله 
االحتــالل اإلرسائيــي، بحيــث يكــون عنــوان هــذه املوجــة الجديــدة 
مــن املقاومــة هــو )تحريــر القــدس(، التــي أظهــرت تفاعــالت مرحلة 
االســتعداد لالنتخابات مدى حرص االحتالل عى شــطب هويتها 

الفلسطينية.
رابًعــا: تشــكيل وفــد مــن القوى املذكورة أعــاله للتفاوض الجمعي 
مع حركة فتح وحلفائها، بحيث يكون هدف املفاوضات هو إنهاء 
النظــام  السياســية )محمــود عبــاس وفريقــه( عــى  الطبقــة  هيمنــة 
ورصيحــة  واضحــة  إجــراءات  خــالل  مــن  الفلســطيني  الســيايس 

ا. وُمجدولة زمنيًّ
إىل  ــل  التوصُّ الفتحاويــة  السياســية  الطبقــة  رفضــت  إذا  خامًســا: 
بــدء مرحلــة  مــن  بــد  التفــاوض، ال  مــن خــالل  الفصائــل  مــع  اتفــاق 
جديدة من الضغط الشعبي املتواصل عى هذه الطبقة القيادية 

تنتهي بإنهاء هيمنتها عى النظام السيايس الفلسطيني.
الســلطة  يف  الحكــم  عــى  املهيمنــة  السياســية  الطبقــة  قبــول  إن 
إفســاح املجال لرشاكة حقيقية مســألة ليســت ســهلة، ولن تســمح 
هــذه الطبقــة للتغيــر أن ميــر مــن خــالل االنتخابــات، وســُتقاتل مــن 
أجــل البقــاء بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة، ولــن ُتقــدم أي تنــازالت إال مــن 
خــالل اصطفــاف وحــدوي يجمع كل قوى التغير، وممرســة كفاح 

سلمي عقالين، لكنه جذري وإدرايك ومثابر.

مــن غــر الصحيــح أن تــم التشــديد عــى أن الوضــع الفلســطيني 
يف أزمة أو مأزق يف الوقت الذي يعاين فيه العدو الصهيوين 
أزمــة ومأزًقــا، مل يســبق لهــم مــن مثيــل، وذلــك منــذ وعــد بلفــور 
1917 حتــى وقــت قريــب، لنقــل حتــى نهايــة القــرن العرشيــن، 

مع أقل أو أكر ببضع سنني.
مثــة منهجــان يف تقديــر املوقــف: منهــج يبــدأ بتحليــل األوضــاع 
الفلســطينية والعربيــة ليعتــرب أننــا يف أزمــة ومــأزق، وأن العــدو 
األوضــاع  بتحليــل  فيبــدأ  الثــاين  املنهــج  أمــا  حــال.  أحســن  يف 
الداخلية يف الكيان الصهيوين )عسكرًيا وسياسًيا واجتمعًيا( 
ثــم امتــداده أمريكًيــا وأوروبًيــا )إن مل يبــدأ بهــذا االمتــداد أواًل(، 
ليحــدد مــا حــّل بهذيــن الُبعديــن مــن ضعــف وأزمــات وتراجــع، 
قياًســا مبــا كانــا عليــه يف املــايض، وال ســيم مــن قــدرة عــى 
حســم كل رصاع بالحــرب املبــارشة، كــم حــدث يف 1948 يف 
فلسطني، ويف 1967 مع مرص وسوريا، و1982 مع املقاومة، 

و2002 مع مناطق )أ( يف الضفة، و2003 مع العراق.
املنهــج األول يأخــذك بالــرورة إىل التشــاؤم والتحــدث عــم 
يعانيــه الوضــع الفلســطيني مــن أزمــة ومــأزق. ويكفــي لتذهــب 
ومــا متارســه  أوســلو،  اتفــاق  فعلــه  مــا  تعــّدد  أن  التشــاؤم  إىل 
ســلطة أوســلو مــن تنســيق أمنــي، ومــا يرص عليه محمــود عباس 
مــن سياســة متهالكــة عــى اســراتيجية التســوية واملفاوضات، 
واملمعنــة يف مطــاردة املقاومــة املســلحة يف الضفــة الغربيــة، 
واملناهضة للمقاومة الشعبية واالنتفاضة. وإذا شئت أن "تزيد 
القصيدة" بيًتا من الشعر، فأضف ما يجري عباس من التوافق 
بــني الفصائــل )عــدا الجهــاد( مــن إضاعــة وقــت أمــاًل بانتخابات، 
فيم مقاومة االحتالل مؤجلة. وإذا شــئت أن تضيف بيًتا آخر، 
فانظــر إىل وهــم إعــادة بنــاء م.ت.ف التي انتهت مبأســاة اتفاق 
أوســلو، واجتــمع املجلــس الوطنــي 1998 الــذي أعلــن تعديل 
امليثــاق. وقــد بــدأ هجــره منــذ انعقــاد املجلــس الوطنــي 1974 

)تبني برنامج النقاط العرش(.
مــن هنــا نــدرك األهميــة املنهجيــة يف تقديــر املوقــف، وذلــك 
مــن خــالل اآليــة الكرميــة: "َوال َتِهُنــوا يِف اْبِتَغــاِء اْلَقــْوِم إِْن َتُكوُنــوا 
ِه َما ال َيرُْجوَن  ُهــْم َيْأَلُمــوَن َكــَم َتْأَلُمــوَن َوَترُْجوَن ِمَن اللَّ َتْأَلُمــوَن َفِإنَّ

أشد عرشات املرات مم نحن فيه من أمل ومآزق.
وهنــا يجــب أن يضــاف مــا تواجهــه أمريــكا وأوروبــا مــن تفــوق 
صيني أخذ يزحزح ســيطرتهم العاملية عى مدى املائة ســنة 
املاضيــة، وقبلهــا أكــر مــن مائتــي ســنة، وكذلــك عــودة روســيا 
دولــة كــربى لتمتــد بنفوذهــا الســيايس عاملًيــا، وتتفــوق برسعة 
صواريخهــا وآلتهــا التكنولوجيــة العســكرية، األمــر الــذي يعنــي 
إضعاًفــا، بالــرورة، للكيــان الصهيــوين الــذي اســتمد وجــوده 
ودعمــه  العــامل،  عــى  الغــرب  ســيطرة  مــن  يــزل،  ومل  وقوتــه، 
الكامــل لــه، ويف كل املجــاالت، مبــا فيهــا إخراج الــدول العربية 

من ساحة الرصاع، إما باالستتباع وإما باملحارصة.
لهــذا ميكــن القــول، وبأعــى درجــات املوضوعيــة والحســابات 
البــاردة ملوازيــن القــوى، إن الوضع الفلســطيني ليس يف أســوأ 
أحواله، كم يصّوره البعض الفلسطيني والعريب، وال سيم مع 
هجمــة التطبيــع التــي شــنها دونالــد ترامب، وقــد بولغ بأهميتها 
الهجمــة األخطــر  أربــع دول، وكذلــك  تــزد عــى  التــي مل  وهــي 
التــي تشــنها "جمعــات املعبــد" عــى املســجد األقــى، أو 
املســتوطنون يف القــدس مبصــادرة حــي الشــيخ جــراح والخــان 
األحمــر، وهــدم البيــوت أو االســتيالء عــى بيــوت يف القــدس 

وسلوان وسور باهر، ومناطق أخرى.
املزيــد  وبإضاعــة  بالخطــر  للشــعور  مدعــاة  املظاهــر  هــذه  إن 
مــن األرض، ولكــن الــرد عليهــا ال يكــون بالغــرق يف االنتخابــات، 
كــم يريــد الرئيــس محمــود عبــاس، أو بعــض الــدول الخارجيــة 
االحتــالل  ارتكابــات  تــؤدي  أاّل  الوحيــد  همهــا  التــي  والعربيــة 
واالســتيطان إىل مقاومــة وانتفاضــة شــعبية. فريــدون تحويــل 
البوصلة الفلســطينية إىل الغرق يف االنتخابات أو إىل التعلق 
بأوهــام عــودة البحــث يف حــلِّ الدولتــني، أو أوهــام مــا ســيخرج 
مــن االنتخابــات مــن نتائــج ســتعيد ترتيــب البيــت الفلســطيني 
بإعادة بناء م.ت.ف، وهي أوهام غر قابلة للتحقق من جهة، 
وإذا افرضنــا جــداًل، مــن جهة أخرى، بأنها ســتتحقق فإن كركبة 
البيت الفلسطيني أفضل مرات من إعادة ترتيبه تحت سقف 

أوسلو وسياسات التسوية، وحل الدولتني التصفوي.
إذا كان الكيان الصهيوين يأمل كم نأمل، وهو يف أسوأ حاالته، 

ما بعد تأجيل االنتخابات.. جبهة وطنية من أجل 
إنهاء التفرُّد وإعادة بناء النظام

أين األولوية الفلسطينية؟

د. نهاد محمد الشيخ خليل

يجب أن نتذكر هدف السيد محمود عباس 
من إجراء االنتخابات، هو )تجديد الشرعيات(، 
بمعنى تجديد قبول الناس به وبفريقه فترة 

إضافية في الحكم، لتمكينه من الحكم 
ي  بارتياح في الداخل، ولكي يستمر في تلقِّ

المساعدات من الخارج باسم الشعب 
الفلسطيني.

منري شفيق
عريب 21

يريدون تحويل البوصلة الفلسطينية إلى 
الغرق في االنتخابات أو إلى التعلق بأوهام 

عودة البحث في حلِّ الدولتين، أو أوهام 
ما سيخرج من االنتخابات من نتائج ستعيد 

ترتيب البيت الفلسطيني بإعادة بناء م.ت.ف، 
وهي أوهام غير قابلة للتحقق .
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االحتــالل  كان  وإذا  املؤسســون(،  )آبــاؤه  حلفــاؤه  وكذلــك 
واالســتيطان يســترشيان يف ظــل هــدوء جبهــة املواجهــة )عــدا 
فــإن األولويــة  إعــداد عســكري(،  مــن  مــا يجــري يف قطــاع غــزة 
)جبهــة  فلســطينية  وحــدة  بنــاء  تكــون  أن  يجــب  الفلســطينية 
متحــدة( تذهــب إىل تصعيــد املقاومــة الشــعبية إىل انتفاضــة 
وتفكيــك  االحتــالل  دحــر  حتــى  يتوقفــان  ال  مــدين،  وعصيــان 
املســتوطنات مــن الضفــة والقــدس، بــال قيــد أو رشط. وهــو مــا 
يدعمــه ميــالن موازيــن القوى عاملًيــا وإقليمًيا يف غر مصلحة 
الكيان الصهيوين، فالعامل والوضع العريب لن يحتمال انتفاضة 
فلسطينية ثالثة حازمة، مصممة، وعنيدة حتى دحر االحتالل.
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رمضــــان 10

َهاَدَة ِبِصْدٍق  م -: "َمْن َسَأَل اللَه الشَّ َقاَل َرُسوُل اللِه - صلى اللُه عليه وسلَّ
َهَداِء، َوِإْن َماَت َعَلى ِفَراِشِه" َغُه اللُه َمَناِزَل الشُّ ِمْن َقْلِبِه، َبلَّ

اللهــم بفضلــك وعظمتــك وجاللــك وهيبتك وبأســمائك الحســنى وصفاتك العلــى قّدر لنا 
الخير فيما نريده وننويه، وارزقنا من رزقك وظللنا بظلك يوم ال ظل إال ظلك. 

نيا امتحان 4( الدُّ
لقد أكدت شريعة اإلسالم أن ابتالء الناس ال بديل عنه، لماذا؟ 
قــال الســادة العلمــاء: حتى يأخــذوا أحبتهم للنــوازل والمصائب 
واألحــداث المتوقعة وغيــر المتوقعة، فــال تذهلهم المفاجآت 

فيخضعوا ويضرعوا ويذلوا لها.
واالبتــالء بهــذا المعنــى هــو امتحــان يومــي لخلــق اللــه )تبارك 
وتعالــى(، وال بــد مــن شــحذ الهمــم والطاقــات للنجــاح فيــه، 
وامتحــان الدنيــا التــي نعيــش ليــس شــعًرا ُينشــد أو دردشــات 
هنــا وهنــاك؛ بــل المظالم التي تجعــل قوًما يغزون، يبطشــون، 
يقهــرون، يحرقــون، ويدنســون، وآخريــن يخافــون فــال يأمنــون، 
يدافعــون فتصيبهــم جراحات الدنيا وهــم يبحثون عن حقوقهم 

المنهوبة السليبة.
في رمضان االجتهاد يجب أن ننجح بامتحان الحياة.

 
5( عّلة االبتالء

إذا أصابك المرض، أو خسرت مالك، أو لم تجد عماًل، أو شردتك 
الدنيــا: خالفــات زوجيــة وطــالق، أو مــوت القريــب والحبيــب، 

والوالد واألم، وربما الوليد.
هنــا يأتينــا كمــا البلســم النــص الدينــي والخطــاب اإلســالمي 
الجليل العظيم؛ ليدعونا إلى الرضا والتحمل والتوكل، فهل هذا 
يعني أن اإلســالم الذي ننتمي إليه يمجد اآلالم لذاتها، ويكّرم 
األوجاع واألوصاب والعثرات؛ ألنها أهل للتكريم؟! كال وحاشا.

وإنمــا يحمــُد ربنــا عز وجل ألهــل البلــوى والمتاعــب والمصائب 
واألوجاع رباطة جأشهم وحسن يقينهم بخالقهم، هذا ما قاله 

العارفون بالله.
م المنتصبين ألعراض الدنيا وواســاهم قرآًنا ُيرتل  اللــه الحنــان كرَّ

اِبِريَن" ]البقرة: 155[ ِر الصَّ إلى قيام الزلزلة بقوله: "َوَبشِّ
في رمضان التوكل نسأل الله العفو والعافية.

 
6( النعمة

"إننــا نعيــش في زمــن القرف" مقولة تنتشــر بين الناس، انتشــار 
النار في الهشــيم، وتفعل فعلها وكأّنها الســحر األســود! هذه 
العبــارة المريضــة تجــد لهــا مكاًنــا فــي ســلوك النــاس -إال مــن 
رحــم ربــي- في تفاعلهــم اليومي، وتنشــر طاقتها الســلبية في 
أفهامهــم، وتنســي اإلنســان الفلســطيني والعربــي والمســلم 
والحمــد  الشــكر  وتجــاوز  تجاهــل  ذلــك-  علــى  ترغمــه  -وربمــا 
واالمتنان والعرفان لله رب العالمين الذي يغدق علينا أينما كنا 

نعمه ظاهرة وباطنة! 
نعــم، ال ينكــر صعوبــات الحيــاة ومتطلباتها المتكاثــرة يوًما بعد 
آخــر إال أحمــق ســفيه، ولكن هــذا ال يعني أن نحــول حياتنا تحت 
ضغوطــات العيــش إلى قــرف وجحيــم! تذكروا نعمة اإلســالم، 
نعمــَة ســتر العيــوب والذنــوب، نعمــة القلــب ينبــض مســتقباًل 
الصباحــات الجديــدة، نعمــة العائلــة فــي فلســطين الربــاط التي 
يشتهيها عشرات الماليين من المسلمين فال يستطيعون إليها 

سبياًل.
في رمضان العطية المهداة علينا أن نعيش الشكر.

زهرٌة رمضانية 
)6-4(

بقلم األسير: سامح سمير الشوبكي
سجن ريمون الصحراوي

 جانب من أداء صاليت العشاء والرتاويح يف المسجد األقىص المبارك

اقرأ غًدا يف .. 

إرشادات 
صحية.. 
الصيام 

ومريض 
كوفيد- 19

بـ"الحجاب واألخالق".. 
أسماء تنقل صورة 

اإلسالم إىل بلجيكا

الزتاور الرمضاين.. 
الزتام الوقاية أوًل

"الغولش".. 
حلوى تركية 

بتقاليد 
عثمانية



 النظام الغذائي للحامل المعافاة والمصابة بكورونا

كوفيد- 19 والصيام.. أحكاٌم شرعّية

ويضيــف: "والــذي أمــر بالصيــام هــو اللــه تعالــى، والــذي رخــص 
للمريــض باإلفطــار هو الله تعالى، وفــي األمرين يجب أن ُنطيعُه 

ويجب أال نعصيه". 
ِريًضا َأْو َعَلٰى َســَفٍر  ويسترشــد بقولــه تعالــى: "َفَمن َكاَن ِمنُكــم مَّ

اٍم ُأَخَر..." )البقرة:184(. ْن َأيَّ ٌة مِّ َفِعدَّ
ويؤكــد أن الــذي يتحمل مســؤولية تحديد نــوع المرض وطبيعته 
ودرجــة تأثيــره هــم أهــل الطــب الثقــات، فكورونــا اتفــق الجميع 
على أنه من األمراض الخطرة، وإن كانت تأثيراته تختلف بحســب 
طبيعــة الشــخص وبنيتــه ومناعتــه، وفــي كل األحــوال إن لحقت 
المشــقة بمريــض كورونــا فهــو كغيــره مــن المرضــى يرخــص لــه 

اإلفطار.
الضرر والمشقة

في حال شــعر مريض كورونا بمشقة في الصيام نظًرا لحاجته 

الشرع والطب
وعمــن يحــدد طبيعة مرض كورونا، الــذي من طريقه يبنى الحكم 
الشــرعي يقــول األســتاذ المســاعد فــي الفقــه المقــارن بقســم 
الشــريعة اإلســامية فــي الجامعة اإلســامية د. صــادق عطية 
قنديــل: "لقــد أجمع الفقهاء جميًعا على أن الذي يقرر في تحديد 
نــوع المــرض وطبيعتــه ودرجة خطــورة الصيام معه هــم األطباء 
الثقات، ليقرر الفقهاء فيما بعد الحكم الشــرعي المناســب لحالة 

المريض".
ويبيــن فــي حديثــه إلى صحيفة "فلســطين" أن مــرض كورونا من 
األمــراض التــي مــا زالت قيــد الدراســة والبحث، لمعرفة أســبابه 
ومحاولــة االجتهــاد فــي إيجاد الــدواء الناجع له، مــا يؤكد ضرورة 
المتابعــة مــن أهــل الفتــوى لكل مــا يصدر عــن الجهــات العلمية 

الموثوقة.
ويرجــع ذلــك إلــى العمل علــى بناء الحكــم الشــرعي على موقف 
علمــي صحيح، ومعتمــد، للحيلولة دون وقوع تناقض واضطراب 
بيــن الموقــف الشــرعي والموقــف العلمي، وهذا ينســحب على 

كل ما له صلة بالمتغيرات العلمية والحياتية.
رخصة اإلفطار

بـ"رخصــة  التــي يجــوز فيــه لمريــض كورونــا األخــذ  الحالــة  وعــن 
اإلفطــار"؟ يجيــب: "كورونــا تختلف درجة تأثيراته من شــخص إلى 
آخــر؛ كمــا أن بداياته فــي التأثير ليســت كنهاياتــه، والخاصة عند 
الفقهــاء إن كان الصــوم يلحــق الضــرر بالمريض المصــاب بكورونا 

فالصوم حرام شرًعا".
ويوضــح ســبب ذلــك بالقــول: "ألنــه مأمور بدفــع الضــرر واألذى 
والمقويــات  الــدواء  أخــذ  عــن  ســيمتنع  فبصومــه  نفســه،  عــن 
والمنشــطات لجهــاز المناعــة، مــا يعــرض نفســه للخطــر والضرر، 

وجلب الضرر واألذى للنفس محرم شرًعا ما لم يرخص له".

لتنــاول العــاج لتقويــة مناعتــه هــل فــي هــذه الحالــة ال بــد 
أن يرجــع للطبيــب مــن أجــل تأكيــد أن حالته تســتوجب "رخصة 
اإلفطــار" أم يجوز له اإلفطــار دون الرجوع للطبيب؟ عن هذه 
المســألة يقول قنديل: "نعم، يمكن للشــخص المريض نفسه 
إن كان عالًما بطبيعة مرضه أو من يرعى المريض أن يحدد أنه 
مــن األمراض التي يرخــص فيها باإلفطار أم ال ... هذا عموًما، 

واألمر متعلق بالمشقة والضرر".
ويتابــع: "في حال شــعر مريض كورونا أنه يشــق عليه الصوم، 
وقــد يلحــق بــه الضــرر، كأن يتأخــر الشــفاء بتوقفــه عــن أخــذ 
العاجــات التــي تزيد من مناعة الجســم للتغلب على المرض؛ 

فله أن يأخذ برخصة اإلفطار دون الرجوع لألطباء". 
إسعاف المرضى

الطبيــب  مثــل  الطبيــة  المهــن  بأصحــاب  يتعلــق  وفيمــا 
والمســعف والممــرض ... فهــل لهــم األخذ برخصــة اإلفطار؟ 
يجيــب: "نــص الفقهاء على أن من يشــق عليــه الصوم لقيامه 
بإسعاف المرضى أو إنقاذ الغرقى أو إطفاء الحرائق، ولحقت 
به المشــقة الشديدة وصيامه سيضعفه عن القيام بمهمته، 
مــا يؤثر تأثيــًرا كبيًرا في إنقاذ حيــاة المضرورين وقت األزمات 
والكــوارث؛ لهــم األخــذ برخصــة اإلفطــار فــي أيــام وأوقــات 

عملهم، وعليهم القضاء بعد رمضان". 
تطعيم كورونا

بعــٌض يمتنــع عن أخــذ جرعة تطعيــم كورونا خوًفا من إفســاد 
صومــه كمــا يظن، فهل هذا التطعيم يفســد الصوم في حال 
أخــذه فــي نهــار رمضــان؟ يؤكــد قنديــل أن "أخــذ لقــاح كورونا 
)التطعيــم( ال يفطــر ألنه للعــاج ال التغذية، ثم ال يعطى من 
الفم وال من المنافذ الموصلة للمعدة"، الفًتا إلى أن هذا ما 

استقر عليه فقهاء الشريعة من المعاصرين. 

تبيــن رئيســة قســم التغذيــة العاجيــة فــي مستشــفى 
غــزة األوربــي د. ميرفت حماد أن الحامــل يجب أن يكون 
نظامهــا الغــذاء متكامــًا، فهــي تحتــاج إلــى طاقــة أكبر 
وتغذيــة للجنيــن، لتغطــي النواقص التي يســتمدها من 

جسمها.
وتوضــح حمــاد لصحيفــة "فلســطين" أن الصيــام يعــرض 
الحامــل لحــرق الســكر وإرهــاق وتعــب، لــذا يجــب عليها 
تأخيــر وجبــة الســحور وانتقــاء مــا يحتــاج له جســمها من 
التــي  واألغذيــة  والدهــون،  والبروتيــن  الكربوهيــدرات 
تحتــوي علــى نســبة عاليــة من األليــاف كالخبز األســمر، 
والخضــار، والفواكــه، واألفــوكادو، والفــول، والحمــص، 
والبيــض، والطحينــة، وزيــت الزيتــون، وزيــت السمســم، 

واأللبان، والحليب.
وتنصــح باالبتعــاد عــن األغذيــة التي تحتوي على نســبة 

أماح مثل البقدونس والبندورة.
أمــا علــى وجبة اإلفطــار فتدعو حمــاد إلى البدء بشــرب 
كأس مــاء، وتفــادي تناول العصير المحلــى بكمية كبيرة 
مــن الســكر، ويمكنها تنــاول حبة فاكهة أو تمــر لتنظيم 
الخضــار،  ســلطة  طبــق  ثــم  األنســولين،  إفــراز  عميلــة 
والشــوربة ألنها تمد الجســم بكمية كبيرة من السوائل، 

وإضافة بروتين من اللحم، أو السمك.
والمقالــي  المخلــات  تنــاول  مــن  الحامــل  وتحــذر 

والنشويات التي تهضم بسرعة وتعطي شعوًرا بالجوع، 
مشــيرة إلى أنها يمكنها تنــاول ثاث وجبات خفيفة من 

صحن فاكهة، أو مكسرات.
وتلفت حماد إلى ضرورة التقليل من الحلويات، مضيفة: 

"وإذا تناولــت كميــة قليلــة منهــا فلتشــرب األعشــاب 
أو  القرفــة  وتتفــاَد  والزنجبيــل،  والبابونــج،  كالينســون، 

الشومر ألنهما يعمان على إجهاض الحمل".
وفــي حــال إصابة الحامــل بفيــروس كورونا تقــول حماد: 
"ال يحبــذ الصيام لها، ألن الجســم يكــون في حالة جفاف 
وتنخفض مناعتها، وتحتاج إلى كمية كبيرة من السوائل".

وتشــير إلــى أن الحامــل تحتــاج إلــى أغذيــة ومشــروبات 
لرفــع المناعــة، كالزنجبيل، والتركيز علــى البروتينات في 
طبيخهــا، مــع شــرب حليــب دافــئ مــع عســل، وتنــاول 
شــوربات مــع خضــار، وطبــق خضــار مضــاف إليــه الفلفل 
الحارق، والبصل، والفلفل الحلو، وال اســتغناء عن الماء، 
وتحتــاج إلــى مكمــات غذائيــة كأقــراص فيتامينــي د، 

وسي، والزنك.
وتؤكد حماد أن الحامل المصابة بكورونا يجب أن تتعرض 
للشمس، مع ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة. 
وفــي حــال كانت تعانــي التهابات في جهازها التنفســي 
وضيــق تنفــس تنصحها بــأن تصنع مشــروبات دافئة من 
الزنجبيل، والينســون، والشومر، والقرنفل، واستخدامها 
تبخيرة لترطيب األغشية المخاطية، والشرب منها ثاث 

إلى أربع مرات في اليوم.
وتحــث حمــاد الحامــل المصابــة بكورونــا علــى االبتعــاد 
ــا عــن الســكريات، والمشــروبات البــاردة، التي تؤثر  نهائيًّ

سلًبا وتزيد وضعها سوًءا.

غزة/ مريم الشوبكي:

التغذية الصحية المتوازنة تحفظ الجســد سليًما معافى، وأي 
ســوء فــي عمليــة التغذية ســيلحق ضــرًرا بالوظائــف الحيوية 
للجســم، وســيكون األمر مضاعًفا في حال كانت المرأة حامًل 

ألن جسمها يكون ضعيًفا، إذ يأخذ الجنين ما يحتاج إليه إلتمام 
عملية نموه من مخزون الفيتامينات والمعادن لدى أمه.

والصيام في شهر رمضان نعمة للحامل وغيرها وليس بنقمة، 

ولكنهــا تحتاج إلــى جرعة أكبر من المكملت الغذائية والتركيز 
على أطعمة غنية بالمعادن واأللياف والبروتين، ال ســيما إذا 

كانت مصابة بفيروس كورونا.

األكل قبل النوم يعمل على زيادة الوزن:ما معنى كلمة "اْلُمْرِجُفوَن"؟مؤلف كتاب "إحياء علوم الدين" هو: 
1( علي محيي الدين القره داغي    2( اإلمام أبي حامد الغزالي

3( علي الصابي

101010

1( صح                     2( خطأ1( الفرحون            2( الخائفون          3( الذي يشيع الكذب
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غزة/ ريما عبد القادر:

بعٌض من مرضــى "كوفيد19-" ال 
يأخذ بـ"رخصة اإلفطار" ويستكمل 
للخطــر  نفســه  ويعــرض  صيامــه 
خشــية أن يلحق به اإلثم؛ لعظمة 
شــهر رمضان المبارك، األمر الذي 
يترتــب عليه الضرر، وبعــٌض يمتنع 
عــن الحصول علــى التطعيم خوًفا 
أن يكون سبًبا في إفساد صومه.

اإلســامية  الشــريعة  رؤيــة  فمــا 
فيهــا  يجــوز  التــي  الحــاالت  فــي 
لمرضى كوفيد19- األخذ بـ"رخصة 
اإلفطــار"، وهــل التطعيم يفســد 
صومــه، وإلــى مــن يرجــع الفقهاء 

بالحكم في هذه المسألة؟

د. صادق  قنديلد. صادق  قنديل



"واللــه ألشــغلن النصارى عن وســاوس الشــيطان بخالد بــن الوليد" أبو 
بكر الصديق

معركــة محفــورة فــي تاريخنا بماء الذهب، وفي أعمــق أعماق ذاكرتنا، 
مــن أهــم المعــارك التــي خاضتها الدولة اإلســامية؛ فهــي بداية المّد 
للفتوحات اإلسامية وانتصارات المسلمين خارج جزيرة العرب، وطريق 

تقدم اإلسام في باد الشام والعراق.
كانــت بــاد الشــام تخضــع للدولــة البيزنطيــة )الــروم( حين ســير أبو بكر 
الصديــق أربعــة جيــوش لفتحهــا ونشــر اإلســام فيهــا، ليتشــتت الروم 
بأعدادهــم الضخمة بين الجيوش المســلمة؛ فيســهل االنتصار عليهم، 
وقــد جــرت معارك كثيــرة وتكبدوا فعًا خســائر ضخمة فــي معاركهم 
مع المســلمين، فقرر هرقل حشــد جيوشــه من أرجاء الدولة البيزنطية 
لوقــف المــد اإلســامي المتعاظــم فــي أراضي الشــام، وشــرع يجمع 

جنده في حوض اليرموك.
أصــدر أبــو بكــر أوامــره لخالد بن الوليــد بأن يترك العــراق وينضم لجيش 

الشام، ويتسلم القيادة من أبي عبيدة بن الجراح.
المكان: وادي اليرموك، النهر الذي ينبع من جبال حوران جنوب سوريا، 

ويصب في نهر األردن جنوب بحيرة الحولة. 
عســكر جيش الروم في وادي ســحيق تحيطه جبال شــاهقة من جهات 
ثــاث، والجهــة الرابعــة يغلقهــا جريــان نهر اليرمــوك فأصبحــوا وكأنهم 
داخــل خنــدق، أمــا المســلمون فضربــوا معســكرهم فــي واٍد مســتٍو 
علــى الطريــق المفتــوح لجيش الــروم إلى يميــن نهر اليرمــوك، وبذلك 
حاصروهم وأغلقوا الطريق أمامهم، فلم يعد لهم طريق يسلكونه إذا 

اضطروا إلى الفرار.
الزمان: بعد وفاة الرسول، سنة 13ه.

أطــراف الصــراع: المســلمون بقيــادة خالــد بــن الوليد فــي 40-36 ألف 
مقاتــل، والــروم بأعــداد ضخمــة وصلــت إلــى 240 ألــف مقاتــل تقريًبــا 

بقيادة باهان. 
ــم خالــد بــن الوليد الجيش اإلســامي إلــى )40-36( كردوًســا، كل  َقسَّ
كردوس فيه 1000 مقاتل، قسمها إلى قلب وميمنة وميسرة وجعل 
علــى كل منهــا أميــًرا، أبو عبيــدة عامر بن الجراح يقــود كراديس القلب، 
وعمــرو بــن العاص يقود كراديس الميمنة، ويزيد بن أبي ســفيان يقود 

كراديس الميسرة.     
حتــى إذا شــوهد جيــش المســلمين من بعيــد؛ ظنَّ الناظــر أن أعدادهم 
الخلــف مســلحات  فــي  النســاء  الحقيقــي، وجعــل  أضعــاف عددهــم 
بســيوفهن، وأصــدر لهــنَّ أوامــره أن يقتلــن مــن يحــاول الفــرار من أرض 
المعركــة مــن المســلمين، بعــد أن داخلــه شــك فــي حديثــي العهــد 
باإلســام أنــه قــد يصيبهــم الرعب مــن أعداد الــروم الضخمــة فيولون 

الفرار.
قرأ المسلمون األنفال وآيات الجهاد، وعلى الرغم من عددهم القليل 
ا بجرأة منقطعة  ا وفرًّ ة رجل واحد، كرًّ وا على الروم جنًدا وقادة شدَّ شدُّ
النظير، وشجاعة نادرة استمدوها من إيمانهم بالله وثقتهم المطلقة 
بنصره، فالنصر يأتي من اإليمان بالمعتقد ال من العدة والعتاد والعدد.

كثيرون من صحابة رسول الله بايعوا على الموت؛ فقاتلوا ببسالة عجيبة 
حتــى ُقتلــوا، ومــن عــاد منهــم كان مثخًنا بجــراح عميقــة، وأصاب جيش 
الروم اضطراٌب ورعٌب، ويقال إن جند الروم سلســلوا أنفســهم الخمسة 
والســتة بسلســلة واحدة لئا يفروا، فلما ُهزموا كان الواحد منهم يقع 
فــي نهــر اليرمــوك فيجذب من معه في السلســلة، حتى ردموا الوادي 

واستووا بحافتيه، وخلق كثير منهم داستهم الخيول وهلكوا.
أســلم في أثناء المعركة جرجة أحد قادة الجيش البيزنطي بعد أن خرج 
لمبارزة خالد، وسأل خالد حين رأى من شجاعته وذكائه العسكري ما ال 

يُصدق: "هل ُتقاتل بسيف من السماء؟!".
ُقتــل عشــرات اآلالف من الروم، وُأســر اآلالف، قــرر قيصر الروم هرقل 
أن يهــرب نحــو القســطنطينية، عاصمــة البيزنطييــن، وكان يعــرف أن 
المسلمين على الحق، فإذا فتحوا أرض الشام وحرروها من براثنه فلن 
تعــود إلــى ســلطانه أبــًدا، ولكنه الصلــف والتكبر والّظــنُّ بالملك وحب 

الذات ما منعه من الهداية.
توفــي أبــو بكــر الصديــق والمعركــة على أشــدها في حــوض اليرموك، 
فأرســل عمــر بــن الخطــاب الــذي بويــع بالخافــة كتاًبــا يعــزل خالــد عن 
قيادة الجيوش، ولكن خالد أخفى الخبر حتى ضمن نصر المســلمين ثم 
ا بعدها تحت قيادة أبي عبيد بن الجراح؛ فنصر اإلسام هو  انضم جنديًّ

الهدف، وليس تحقيق المكاسب الشخصية.

ملحمة اليرموك.. 
هل حمل خالد آنذاك 

سيًفا من السماء؟
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وفــي عهد الخليفة العباســي المأمــون كان يحض 
النــاس علــى االســتكثار مــن المصابيــح فــي شــهر 
رمضــان، مــع تعريفهــم مــا لذلك من فضــل، لكون 
فيــه إضــاءة للمتهجديــن، وتنزيًهــا لبيــوت اللــه من 

وحشة الظلمة.
وعــن وقائــع االحتفــال برؤيــة الهــال فهــي تبــدو 
متشــابهة فــي أغلــب األقطــار اإلســامية، إذ كان 
والمشــايخ  واألعيــان  الشــهود  يصحبــه  القاضــي 
يتجهون إلى األماكن المرتفعة العالية الســتطاع 
فــي  النــاس  ويظــل  حافــل،  موكــب  فــي  الهــال 
الطرقــات ينتظــرون عــودة هــذا الموكــب لتتعالى 
صيحــات الفــرح ومظاهــر االحتفــاء بــه إذا مــا ثبتت 

رؤية هال رمضان.
بمعلومــات  التاريخيــة  المصــادر  احتفظــت  وقــد 
تفصيليــة عن تطور مظاهــر االحتفال برؤية الهال 
في مصر، التي تعد من األقطار اإلسامية القليلة 
أطــواًرا  الرؤيــة  بليلــة  احتفالهــا  التــي عرفــت فــي 
عــدة، نظــًرا لتقلــب الــدول المختلفة علــى حكمها 
مــن أموييــن وعباســيين وفاطميين ثم أســر كردية 

وتركية كاأليوبيين والمماليك والعثمانيين.
ويعــد القاضــي أبو عبد الرحمــن عبد الله بن لهيعة 
الذي ولي قضاء مصر سنة 155 هجرية أول قاٍض 
يحضر لنظر الهال في شهر رمضان، وكان القضاة 
فــي العصــر العباســي يخرجــون مــع النــاس لرؤيــة 

الهال في رجب وشعبان ورمضان.
فــي  المســاجد  بإنــارة  الفاطمييــن  اهتمــام  وبلــغ 
ا لجــأ معه الحاكم بأمر اللــه إلى صياغة  رمضــان حــدًّ
تنــور هائــل مــن الفضــة الخالصــة إلضــاءة محــراب 
األزهــر فــي ليالــي رمضــان، فــكان يخــرج الخليفــة 
وحرســه ورجال دولتــه بأزيائهم الزاهية األلوان في 
موكب ترتج له القاهرة إعاًنا لحلول شــهر الصوم، 

ويقدم الطعام والحلوى.
يجلــس  الســلطان  كان  المملوكــي  العصــر  فــي 
فــي مســتهل الشــهر بالميدان تحــت قلعة الجبل 
والســكر  والخبــز،  الدقيــق  أحمــال  الســتعراض 
والغنــم واألبقــار المخصصــة لصدقــات رمضــان، 
بعــد أن يكــون محتســب القاهرة قــد عرضها في 

الشوارع الرئيسة.
أمــا في العصــر العثمانــي فكان القضــاة يخرجون 
عند ثبوت الرؤية في موكب شــعبي تشارك فيه 
طوائــف الحــرف، وكل طائفــة ترتــدي مابســها 
المميزة ويحملون بأيديهم نماذج من منتجاتهم، 
ويخــرج جنــود االنكشــارية المســؤولون عــن أمــن 
العاصمة إلى الشوارع واألزقة وهم يصيحون: "يا 
أمــة خيــر األنــام.. بكرة من شــهر رمضــان.. صيام.. 
صيــام"، وفــي حــال عدم ثبــوت الرؤيــة كان النداء 
يتغيــر إلــى: "غــًدا متمــم لشــهر شــعبان.. فطــار.. 

فطار".
القــرن  وفــي عصــر محمــد علــي علــى مشــارف 
الشــعب  طوائــف  حفــات  اســتمرت  العشــرين 
تشــارك فــي احتفــاالت اســتطاع هــال رمضان، 
بعدما انتقل إثبات الهال إلى المحكمة الشرعية، 
فيخــرج موكــب من محافظة مصــر إلى المحكمة 
إذا  الجنــود بطبولهــم، حتــى  الشــرعية، يتقدمــه 
ثبتــت رؤيــة الهــال تطلــق الصواريــخ واأللعــاب 
الناريــة والمدافــع وتضــاء المآذن، ثــم يمر موكب 

الرؤية في أنحاء القاهرة معلًنا الصيام.
ويشــترك في الموكب مشــايخ الحــرف المختلفة 
ليظهــر كل واحــد منهــم صنعتــه، والشــعب عــن 
بكــرة أبيــه يخــرج لمشــاهدة هــذا الموكــب، الذي 
تحول فيما بعد إلى عمل رسمي يقوده الجنود.
من كتاب "رمضان زمان" تأليف د. أحمد الصاوي.

إعداد/ هدى الدلو:

كان وال يــزال المســلمون يعنــون برؤيــة هــال شــهر رمضــان 
عنايــة فائقــة ويحتفلــون بليلــة الرؤيــة أيمــا احتفــاء، ولم تكن 
تلــك الحفاوة مقصورة على المســلمين فقط، بل كان الخلفاء 
واألمــراء في طليعة المهتمين باعتاء األماكن العالية برفقة 

القضاة والشهود العدول لرؤية الهال.

وحافظــت األقطــار اإلســامية المختلفــة علــى تقليــد بعينــه 
فــي ليلــة الرؤيــة، أال وهو االســتزادة مــن إنارة المســاجد عند 
رؤيــة الهال، فتعلق المصابيح بأعالــي المآذن وعلى واجهتها 
ابتهاًجــا بقــدوم الشــهر.  ففــي الحــرم المكي كانت المشــاعل 

والشموع توضع في كل األرجاء حتى يتألأل الحرم نوًرا.

د. زهرة خدرج
كاتبة وروائية

مسلسل فلسطيني من تأليف أحمد داود 
وإخراج محمد خليفة وإنتاج شبكه األقصى عرض 

الجزء األول منة في رمضان 1440 فما اسمه؟

معنى كلمة "كنود" في قوله تعالى: 
متي تقام بطولة كاس العالم؟"إن اإلنسان لربه لكنود":

1( راجع إليه وواقف بين يديه     2(  جحود ناكر للنعمة
3( كاره للموت والبعث

1( كل أربع سنوات        2( كل خمس سنوات
3( كل ست سنوات
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هالل رمضان.. حفاوة واحتفال

رمضان الخير

الشاعر حازم السموني

رمضان الخير..
رمضان عاد فهل نعود إليه
من بعد عاٍم شارًعا كّفيِه

هو للفؤاد صفاؤه وبهاؤه
يا سعد من حلَّ الصيام عليه

يحيي القلوب بهدي ربٍّ راحٍم
شهًرا يفيض الخير من عينيه

أنا يا بَن آدَم ما أتيتك طامًعا
إّل لباٍب والوصول إليه

لن يدخل الرّيان إّل صائٌم
حفظ األمانة واألمان لديه



-جدو جدو، أين أنت يا حبيبي؟
 -أنا هنا يا عيون جدو في غرفة الضيافة.

 وحينمــا حضــر ريان أخــذ ينظر باســتغراب لوجود 
كمية كبيرة من التمر، واألرز، والســكر، والعصير، 

والجبن، وغيرها الكثير من الطعام.
فســأل ريــان وهــو يضع يده اليمنى على شــعره 
عن ســبب وجود كل هذه األشياء بهذه الكمية 

التي تفوق الحاجة لها في البيت.
 وقبــل أن يجيــب جــدو أخــذ ينظر إليه بابتســامة 
جميلــة مثــل مالمحــه األجمــل، ويقول لــه: "لن 

أخبرك".
اســتغرب ريــان ذلــك، لكــن ســرعان مــا تذكــر أنه 
لــم يركــض إلى حضــن جــدو ويقبل رأســه ويديه 

جــدو  كان  وبالفعــل  مــرة،  كل  مثــل  ويالعبــه 
الحنون ينتظر ذلك.

وبمجــرد أن قفــز ريــان إلــى جــدو حتــى تعالــت 
الضحكة وهو يحتضنه، فهذه من العادات التي 

ا. يحبها جدو كثيًرا جدًّ
أخبرنــي مــا هــذه األشــياء  -يــا حبيبــي-  -واآلن 

الكثيرة من الطعام؛ فهي أكثر من حاجاتنا؟
 -يا عيون جدو -يا ريان- هذه هدايا رمضان.

استغرب ريان وكانت مالمح االستغراب واضحة 
عليه وهو يقول: "هدايا!".

نعم، يا ريان هدايا، أنت تعلم أن هنالك الكثير من 
الفقــراء وهــم بحاجة ألن نقدم لهم المســاعدة 
وهم مع ذلك ال يطلبون رغم الحاجة، فهم كما 

وصفهــم الله تعالى فــي كتابه العزيــز: "ِلْلُفَقَراِء 
ِه اَل َيْسَتِطيُعوَن َضْرًبا  ِذيَن ُأْحِصُروا ِفي َسِبيِل اللَّ الَّ
ِف  َعفُّ ْرِض َيْحَسُبُهُم اْلَجاِهُل َأْغِنَياَء ِمَن التَّ ِفي اأْلَ
اَس ِإْلَحاًفاۗ  َوَما  َتْعِرُفُهم ِبِسيَماُهْم اَل َيْسَأُلوَن النَّ
َه ِبِه َعِليٌم" )البقرة:273(.  ُتنِفُقوا ِمْن َخْيٍر َفِإنَّ اللَّ
لذلــك يــا جــدو ال بــد أن نقــدم لهــم المســاعدة 
بطريقــة تحافــظ علــى كرامتهــم، فنشــتري لهم 
األشــياء التــي يحتاجــون لهــا، ونذهــب لزيارتهــم 

واالطمئنان عليهم ونقدم لهم هذه الهدايا.
أســاعدك  ســوف  وأنــا  جــدو،  يــا  فهمــت  اآلن 
فــي ذلك بتجهيز هذه األشــياء، وســأضع عليها 

بطاقة جميلة.
إلــى غرفتــه وأخــذ علبــة األلــوان  فأســرع ريــان 

والــورق الملــون، وقصــه بأشــكل جميلــة وكتب 
عليها: "رمضان مبارك"، وألصقها على الهدايا.

واألجمل من هذا أن ريان أحضر حصالته وفتحها 
وأخذ يعد ما فيها من أموال، فجمعها وأعطاها 
لجــدو حتــى يشــتري بهــا حلــوى ويقدمهــا مــع 
الهدايــا، إذ قــال بطفولتــه البريئة: "جــدو أريد أن 
أشتري الحلوى لهم أيًضا؛ فهم فقراء وال بد أن 

نسعد أطفالهم بشيء من الحلوى اللذيذة".
هنــا كادت دمعــة تســقط فرًحــا مــن عيــن جدو، 
وهو ينظر إلى فعل ريان ويردد على مســامعه: 

"اللــه يرضــى عليــك يــا جــدو يــا 
ريــان، أنــا فخــور بــك كثيــًرا يــا 

حبيبي".

مساعدة الفقراء
إعداد/ ريما عبد القادر:

)10(

ليصلك جديدنا، اشترك في مجموعة فلسطين - منوعات على واتس آب من خالل الكود FelesteensocietyCommunityFelesteen

مــــا ال تعرفينــــــه عـــــــــــن "رمــــــــــــــوش الســـــــــــت"
غزة/ مريم الشوبكي:

حلوى كانت تصنع لتقديمها لـ"كبار الدولة" 
العــرب أطلقوا عليها رموش الســت ألنها 
تشــبه العين، ومن هنا اشتهرت وأصبحت 
تعــد فــي كل المناســبات العامــة، وتزيــن 
الموائد العربية في شهر رمضان المبارك.

ويقال إن "رموش الســت" التي اشــتهرت 
فــي بــالد الشــام انتقلــت إلــى مصــر مــن 
طريــق الرحــالت التجاريــة بيــن المصرييــن 
المطبــخ  والعــرب، وتغيــرت األكلــة فــي 
المصري بعض الشــيء، حيث أضيف إليها 
التــي  والقشــطة  المختلفــة  المكســرات 
أعطتهــا طعًمــا مميــًزا، ومن هنــا أصبحت 
أحــد الضيوف علــى موائــد المصريين في 

مختلف المناسبات العائلية.
ويعــود األصل التاريخي لـ"رموش الســت" 
إلــى قصــة طريفــة وقعــت في عهــد بربر 
أغــا، حاكــم طرابلــس، الــذي اعتــاد إقامــة 
الدولــة واألغنيــاء  الموائــد ودعــوة كبــار 
بقصــره كل ليلة، وفى إحدى الليالي حضر 
العديــد مــن "علية القــوم"، الذين اعتادوا 
الضحــك وإلقــاء النكــت طــوال الجلســة، 

نقاًل عن مواقع إلكترونية مصرية.
لتقديــم  الطبــاخ  جــاء  ذلــك  أثنــاء  وفــي 
الحلــوى التي صنعها على شــكل "رمش"، 
فأثــارت إعجاب أحــد الرجال الظرفاء، الذي 
تطوع وأشــار إلى حاكــم طرابلس بإطالق 
اسم "رموش الســت" على الحلوى، ومن 
الــدول  بيــن  بهــذا االســم  هنــا اشــتهرت 

العربية.
وفــى بعــض الــدول العربيــة تعــرف هــذه 
الحلــوى الشــهية باســم "ســوار الســت"، 
وأحياًنــا "زنــود الســت"، ويقصــد بالزنــد ما 
انحســر عنــه اللحــم من الــذراع، وفي دول 
أخــرى تســمى "عيــون الســت"، وتشــكل 

كدائرة في أوسطها حبة مكسرات.
أن  عــال طشــمان  الشــيف  تبيــن  بدورهــا 
المصرييــن هــم مــن أطلــق عليهــا رموش 
الســت، وبعٌض يطلــق عليها عيون المها، 
التراثيــة  الشــرقية  الحلويــات  مــن  وهــي 

كوب بندق أو ثالث مالعق جوز هند. 
القطر: 

كوب ماء- كوبا ســكر- ملعقة صغيرة من 
عصير ليمون.

طريقة التحضير:
ضعــي مقاديــر القطر فــي وعــاء واتركيها 
علــى نــار عالية حتــى يذوب الســكر تماًما، 
ثــم هدئــي النــار وضعــي عصيــر الليمــون، 

واتركيه يغلي مدة عشر دقائق.
في وعاء ضعي الســمنة والزيت والســكر 
البــودرة والفانيــال، وضعــي بيضــة كاملــة 
وبيــاض البيضــة الثانيــة، واتركــي الصفــار 

لدهن الوجه به.
اطحنــي البنــدق وضعيــه فــوق الخليــط، 
وإذا لم يتوافر اســتبدلي به ثالث مالعق 

البسيطة.
وتوضح طشــمان لصحيفة "فلسطين" أن 
اسم رموش الست اتخذ من شكلها حيث 
تشــكل على شــكل عيــن، وفــي منتصفها 

بعٌض يضع المكسرات.
وتلفت إلــى أن هذه الحلوى يكثر اإلقبال 
البسبوســة  مثــل  رمضــان  فــي  عليهــا 

والعوامة والقطائف.
رموش الست

المقادير:
 نصــف كــوب ســمنة- نصــف كــوب زيــت 
نباتي- بيضتان- فانيال- كوب سكر بودرة- 
نصــف كوب ســميد- كوبــا طحيــن إضافة 
إلى ملعقتي طحين-  ملعقة كبيرة بيكنج 
بــاودر- ربــع ملعقــة ملــح صغيــرة - نصــف 

جوز هند.
أضيفي الســميد للخليــط، والدقيق أيًضا، 

والبيكنج بودر، والملح.
اســتمري في العجن حتى تتشــكل عجينة 
متماســكة، واتركيهــا ترتــاح مــدة خمــس 

دقائق فقط.
شكليها على شكل دائري صغير.

ورتبــي  بالســمنة،  الفــرن  ادهنــي صينيــة 
القطــع وادهنيهــا بصفار البيــض المضاف 

إليه ربع ملعقة فانيال.
اخبزيهــا علــى درجــة حــرارة 170، وعندمــا 
تبــدأ فــي االحمــرار مــن تحت شــغلي النار 

لتتحمر من فوق.
بعــد إخراجهــا مــن الفــرن شــربيها القطــر 

البارد.
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عنــد الذهــاب إلــى التســوق احــرص علــى ارتــداء الكمامــة 
وتعقيم األيدي والتباعد عن اآلخرين، وتجنب االزدحام.

احــرص علــى تعقيــم يديــك بعــد تــداول النقــود والســلع 
االستهالكية، وتحقق من تعقيمها قبل حفظها بالمنزل.

تجنــب التســوق اليومــي، واكتِف بتجهيز متطلبــات المنزل 
على أوقات متباعدة.

مغــادرة أماكــن التســوق والمحــالت التجارية فــور االنتهاء 
من الشراء.

احــرص علــى شــراء األغذيــة الصحيــة فــي أثنــاء التســوق 
كالخضــراوات والفواكــه، واالبتعاد عــن األطعمة التي تضر 

بالمناعة كالسكريات.
االهتمــام بإجــراءات الســالمة لكبار الســن وذوي األمراض 

المزمنة واألطفال، لضمان عدم انتقال العدوى إليهم.
البقــاء أطــول مــدة ممكنــة فــي المنــزل وعدم الخــروج إال 

للضرورة.
احــرص علــى اتباع إجــراءات الوقاية، خاصة فــي أثناء التنقل 

عبر المركبات.
إرشادات الصالة في المسجد:

1 -في حال ظهور أي من أعراض االشــتباه باإلصابة عليك 
الصــالة فــي المنــزل، والتوجــه إلــى مراكــز الرعايــة األوليــة 

ومراكز الفرز التنفسي بالمستشفيات إلجراء الفحص.
2 - االلتــزام بالتباعــد وارتــداء الكمامة واصطحاب ســجادة 

الصالة، وعدم اصطحاب األطفال.
التطعيمات:

التطعيمات جزء مهم للوقاية من فيروس كورونا، فاحرص 
علــى توجيــه الفئــات المعلــن عنهــا إلــى مراكــز التطعيــم 
حفاًظــا على صحتهــم، واصطحب كبار الســن ممن ترعاهم 

للتطعيم.
التطعيمــات المتوافــرة آمنــة ومعتمــدة؛ فتجنــب تــداول 

المعلومات الخطأ عن اللقاح.
وزارة الصحــة توفــر لكــم االستشــارات الطبيــة والــرد علــى 
استفســارات الجمهور عبر الرقم المجاني )103( على مدار 
الســاعة. إن التزامك باإلرشادات الصحية يساهم في الحد 
من انتشــار الوباء وتحقيق السالمة للجميع؛ فكن جزًءا من 

المسؤولية المجتمعية وبادر بتلقي اللقاح.

الوقاية في 
السوق والمسجد

وزارة الصحة -فيسبوك
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اقتصادية

غزة/ فلسطني:
للشــباب  العامــة  الهيئــة  اعتمــدت 
للشــباب،  العامــة  والثقافــة-اإلدارة 
النظــام املايل املوحد للمؤسســات 
الشــبابية، خــال مؤمتــر انعقد أمس 

مبقر الهيئة يف مدينة غزة.
حرض املؤمتر أحمد محيسن رئيس 
والثقافــة  للشــباب  العامــة  الهيئــة 
العــام  املديــر  العقيــي  وجــال 
وأحمــد  للشــباب  العامــة  لــإدارة 
املشــهراوي املديــر العــام للشــؤون 
اإلداريــة واملاليــة، وعــاء البــاز مديــر 
واملؤسســات  االتحــادات  دائــرة 
املديــر  البــاز  وحســام  الشــبابية، 
دائــرة  مديــر  بحــور  وخالــد  املــايل 
التطوعــي،  والعمــل  املعســكرات 
إضافــة إىل عــدد مــن ممثي املراكز 
الشبابية. وأكد الباز يف كلمة افتتح 

املؤمتــر، أهميــة العمــل املــايل يف 
خــال  مــن  الشــبابية  املؤسســات 
منظومة قانونية معتمده تسعى إىل 
تنظيم الشــؤون املالية للمؤسســات 
الشــبابية. وأشــار اىل أنــه تــم اعتــاد 
النظــام املــايل خــال عــدة إجــراءات 
وورشــات عمــل متخصصة مبشــاركة 
يف  املختصــني  مــن  مجموعــة 
والجامعــات  الحكوميــة  الــوزارات 

الفلسطينية واملؤسسات األهلية.
أهميــة  محيســن  أكــد  جانبــه،  مــن 
تطبيــق النظــام املــايل للمؤسســات 
قانــون  لنــص  اســتنادا  الشــبابية 
لســنة   2 رقــم  الفلســطيني  الشــباب 
2011 والــذي ينــص عــى أن الهيئــة 
تــرف عــى املؤسســات الشــبابية 

ا. ا وفنيًّ ا وماليًّ إداريًّ
وأعلــن محيســن عــن برنامــج تدريبــي 

املــايل  النظــام  لــرح  شــامل  مــايل 
والــذي  الشــبابية  للمؤسســات 
يتضمــن عــدة دورات تدريبية ســيتم 
املراكــز  جميــع  مبشــاركة  تنفذهــا 
بعــد  الشــبابية يف كل املحافظــات 

شهر رمضان.
وبــنّي أن الهيئــة تســعى للوصول إىل 
بالعمــل  الشــفافية  درجــات  أعــى 
الجهــود  برتكيــز  وذلــك  املــايل، 
واملؤسســات  الهيئــة  خــال  مــن 
تطبيــق  إىل  للســعي  الشــبابية 
األنظمــة والتعليــات املاليــة وصواًل 
جميــع  يف  مميــزة  مؤسســات  إىل 

الجوانب.

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء 
محكمة بداية خان يونس

يف القضية الحقوقية رقم 19/2016
يف الطلب الحقوقي 105/2021

املدعــون/1. رائــد زاهــر حمــدان محــارب مــن خــان يونــس املعســكر مقابــل 
املحكمة الرعية سابقًا.

 2. عبري زاهر حمدان محارب من خان يونس - املعسكر - مقابل املحكمة الرعية سابقًا.
 3. ريم زاهر حمدان محارب من خان يونس - املعسكر - مقابل املحكمة الرعية سابقًا

وكياهم املحاميان/ فضل عطا الله ونور عيىس 
املدعى عليهم /1. مفيدة حمدان حمد محارب من خان يونس - املعسكر 
- مقابل املحكمة الرعية سابقا ومحل االقامة حاليا - كندا 2. زهور حمدان 
حمــد محــارب مــن خــان يونــس - املعســكر - مقابــل املحكمــة الرعيــة ســابقا 
ومحل االقامة حاليا - الكويت -3 عائد حمدان حمد محارب من خان يونس 

- املعسكر - مقابل املحكمة الرعية سابقا ومحل االقامة حاليا – كندا.
نوع الدعوى / عدم مخاصمة. 

قيمة الدعوى / )165000 د.أ ( أي مائة وخمسة وستون ألف دينار أردين
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

يف القضية الحقوقية 2016/19
إىل املدعــي عليهــم املذكوريــن بعاليــه مبــا أن املدعــني قــد أقامــوا عليكــم 
دعــوی حقوقيــة )عــدم مخاصمــة( لذلــك يقتــي عليكــم الحضــور إىل هــذه 
املحكمــة خــال 15 يومــًا مــن تاريــخ تبلغكــم هــذه املذكــرة كــا يقتــي أن 
تودعوا قلم هذه املحكمة ردكم التحريري خال 15 يومًا من تاريخ تبليغكم 
هذه املذكرة علًا بأنه قد تحدد جلسة 2021/05/16 للنظر يف القضية .

وليكــن معلومــًا لديكــم أنكــم اذا تخلفتــم عــن ذلــك يجــوز للمدعــني الســري يف 
دعواهم حسب األصول.

تحريرا يف: 2021/03/30
رئیس قلم محكمة بداية خان يونس
أ . شادي سويدا

أعلــن أنــا/  رويــده عــوض محمــد الحســومي عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    927812446 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

فقــد  عــن  الصليبــي   الجليــل  عبــد  أكــرم  ريهــام  أنــا/   أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم  400771960 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

فقــد هويتــي  عــن  العبــد  أنــا/  محمــد فتحــي محمــود  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   402505432 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  مجــد زيــاد عــي العمري  عــن فقد هويتي وتحمل 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   802263210 الرقــم  

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   اســامه عــي محمــد عيــوش عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  901676353الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   رشــيد محمــد حســني الســلول عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  900239906  الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   نــارص عــادل نبيــه القيشــاوي عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  921020848 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   يــارس عبداملعطــي حســني الســبعاوي 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  410041503 الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا/  أحمد مصطفى عوض الحسومي عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    912557022 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  نعيــم خميــس عــوض عبدالجــواد  عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  803638535فالرجــاء  الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   جهــاد حســني عــى قنديــل عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  916842222 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد هويتــي  عــن  العجرمــي  نبيــل  نضــال  أنــا/  صالــح  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   407692227 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   ابراهيم سعدي عثان ياسني عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  801453424 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   جــال محمــد حســني الســلول عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  917639957   الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

غزة-رام الله / رامي رمانة:
دعــا ممثلــون عــن القطــاع الخــاص ونقابيــون 
فيــه  تتشــارك  مــايل  صنــدوق  إنشــاء  إىل 
املنتجــني  إلقــراض  املحليــة  املصــارف 
إثــر  عــى  ــا  ماليًّ املتعرثيــن  والتجــار 
فوائــد  بنســب  "كورونــا"  جائحــة  تداعيــات 
أجــل  مــن  مطولــة  تســديد  وفــرتات  صفريــة 
األعــال  يف  االســتمرار  يف  مســاعدتهم 
والعــودة إىل الســوق، وحثــوا الســلطة عــى 
خفــض الرضائــب والرســوم، ووضــع آليــات 
لتعويــض العــال عــن أيــام التــرضر بعدالــة 

وشفافية.
وأظهــر الجهــاز املركــزي لإحصــاء أن جائحــة 
مــن   )75%( إغــاق  يف  تســببت  كورونــا 
وانخفــض  متباينــة،  لفــرتات  املؤسســات 
متوســط املبيعــات واإلنتــاج مقارنــة بالوضع 
الطبيعــي بنســبة )%50(، ووجــدت )62%( 
توريــد  يف  صعوبــة  املؤسســات  مــن 
مــن  و)89%(  الخــام،  واملــواد  املدخــات 
توفــر  يف  انخفاًضــا  تواجــه  املؤسســات 
التدفق النقدي، و)%14( من املؤسســات 
لديهــا  العــال  وفصــل  لترسيــح  أجــرت 
خــال  وذلــك  املاليــة،  األزمــة  ملواجهــة 
الفــرتة الزمنيــة املمتدة )5 مارس31- مايو( 

2020 املنرصم.

غرفــة  يف  العضــو  دويــكات  ياســني  وقــال 
تجارة وصناعة نابلس، إن قطاعات عديدة، 
خدماتيــة،  تجاريــة،  صناعيــة،  إنتاجيــة، 
تــرضرت بســبب تداعيــات جائحــة كورونــا، 
إن  إذ  متفاوتــة،  بنســب  التــرضر  وإن 
يليهــا  تــرضًرا،  األكــرث  الســياحية  الخدمــات 
األقــل  ثــم  والكاليــة،  الرأســالية،  الســلع 
األدويــة  وقطــاع  األساســية  الســلع  تــرضًرا 
املرتبطــة  والصيدليــات  واملعقــات 

باحتياج املواطنني.
"فلســطني"  لصحيفــة  دويــكات  وأضــاف 
أن املشــكلة القامئــة التــي يعانيهــا الجميــع 
نقــص الســيولة النقديــة، وهــي ترتــب عليهــا 
كســاد  ثــم  ومــن  الرائيــة،  القــوة  نقــص 
األسواق وترضر التجار واملنتجني عى حد 
ســواء، وهــو مــا أثــر يف تراجــع اإليــراد الــذي 

تتحصل عليه الحكومة.
وأشار إىل أن عوامل ضغط توالت الجائحة، 
منهــا وقــف أمــوال املقاصــة، وتراجــع الدعم 
الدويل، وهي زادت من حدة األزمة املالية 

التي يواجهها الفلسطينيون.
املــرصيف  القطــاع  تدخــل  أهميــة  وأكــد 
ملساعدة املنتجني والتجار لتخطي العقبة 
ماليــة  صناديــق  تخصيــص  عــر  الراهنــة، 
قروًضــا  ومنحهــم  املتــرضرة،  للقطاعــات 

وفــرتة  متدنيــة  أو  صفريــة  بفوائــد  ميــرسة 
سداد طويلة، وتسهيل إجراءات الضان.

"إن  الصــدد:  هــذا  يف  دويــكات  وقــال 
مــن  خرجــت  متــرضرة  إنتاجيــة  قطاعــات 
االســتمرار  عــى  قدرتهــا  لعــدم  الســوق 
قطاعــات  وأن  إضافيــة،  خســائر  وتحملهــا 
تجــد  أن  ينبغــي  ــا  ماليًّ عــرًسا  تواجــه  أخــرى 
مــن يســاعدها يف تخطــي األزمــات املاليــة 
يف  االســتمرار  أجــل  مــن  تواجههــا  التــي 
مزاولــة النشــاط ودفــع األجــور وفتــح أســواق 

جديدة".
مــن جهتــه حــثَّ نائــب رئيــس جمعيــة رجــال 
الســلطة  معيلــق،  أبــو  نبيــل  بغــزة  األعــال 
املاليــة  الحقــوق  دفــع  عــى  الوطنيــة 

املرتاكمة عليها للقطاع الخاص.
"فلســطني":  لصحيفــة  معيلــق  أبــو  وقــال 
يوجــد حقــوق ماليــة مرتاكمــة لصالــح التجــار 
الحكومــة،  عــى  واملقاولــني  واملورديــن 
وإن التأخــري أو التلكــؤ يف تســديدها يضــع 

املنتجني والتجار يف أزمات مالية.
وأهــاب باملانحــني اإليفــاء بالتعهــدات التي 
القاهــرة  قطعوهــا عــى أنفســها يف مؤمتــر 
للقطــاع  دعمهــم  وتوجيــه   ،2014 عــام 
أن  مبيًنــا  الحــرب،  مــن  املتــرضر  الصناعــي 
القطــاع الخــاص يشــغل ثلــث القــوة العاملــة 

الفلسطينية.
العامــة  األمانــة  يف  العضــو  قــال  جهتــه  مــن 
التحاد عال فلسطني د. سامة أبو زعيرت، 
أن العــال أكــرث الفئــات االجتاعيــة تــرضًرا 
يف جائحة كورونا، إذ إن أيام التعطل كانت 
عــى حســاب العــال، بــل ووقــف األمر عند 
املؤسســات  بعــض  عمــل  هيكليــة  إعــادة 
ذريعــة  تحــت  املوظفــني  عــن  واالســتغناء 

الجائحة.
الضــان  قانــون  أهميــة  زعيــرت  أبــو  وأكــد 
أن  املمكــن  مــن  كان  الــذي  االجتاعــي، 
مواجهــة  يف  وخاصــة  تدخــات  يعمــل 
هنــاك  أن  إىل  مشــرًيا  واألوبئــة،  املخاطــر 
املياومــة  عــال  وخاصــة  عاليــة  قطاعــات 

وقع عليها ظلم كبري.
تســاهم يف  العــال  أجــور  أن  عــى  وشــدد 
وتســاهم  املاليــة  والــدورة  االقتصــاد  تعزيــز 
يف حركــة الســوق لذلــك ال يجــوز املــس بهــا 
ومســاومة العــال وخاصــة يف ظــل الظروف 

التي نعيشها.
ودعــا أبــو زعيــرت إىل آليات لتعويض العال 
وبعدالــة  الجائحــة  مــن  التــرضر  أيــام  عــن 
هنــاك  يكــون  وأن  ووضــوح،  وشــفافية 
مســؤوليات أخاقية من املشــغلني ملراعاة 

ظروف عالهم يف اإلغاقات والجائحة. 

غزة/ رامي رمانة:
غــزة  قطــاع  يف  املقاولــني  اتحــاد  نقيــب  شــدد 
أسامة كحيل، عى متسكهم يف اسرتداد حقهم 
الحلــول  أحــد  أن  مبيًنــا  الرضيبيــة،  باإلرجاعــات 
املطروحة عليهم تحويل قيمة الرضيبة املضافة 
يف املشاريع املستقبلية إىل رشكات املقاوالت 

مبارشة مقابل وقف مقاطعة العطاءات.
وقــال كحيــل لصحيفــة "فلســطني": إن اســتمرارنا 
يف وقف مقاطعة العطاءات لهو دليل عى حجم 
الــرضر الواقــع علينــا منــذ ســنوات، وأنــه يأيت بعد 
أن بــاءت جميــع املحــاوالت واالتصــاالت مــع وزارة 
املاليــة يف رام اللــه بالفشــل، لذلــك الهــدف مــن 
خطوتنــا تحصيــل حقوقنــا وليــس اإلرضار بحاجــة 
مدركــون  ونحــن  املهمــة  املشــاريع  إىل  النــاس 

ا". لذلك جدًّ
وأضاف كحيل أن إحدى الجهات عرضت عليهم 
ل قيمــة  وقــف مقاطعــة العطــاءات مقابــل أن ُتحــوَّ
الرضيبــة املضافــة يف املشــاريع املســتقبلة إىل 
الدراســة  قيــد  الطــرح  وأن  املقــاوالت،  رشكات 
مشــدًدا  املتــرضرة،  الــركات  مــع  والبحــث 
عــى مضيهــم يف خطواتهــم مــن أجــل اســرتاداد 

حقوقهم املالية.
مــع  يجتمــع  املقاولــني  اتحــاد  أن  كحيــل  وأوضــح 
وشــبكة  املانحــة  املؤسســات  وممثــي  مديــري 
أســباب  لعــرض  غــزة  يف  األهليــة  املنظــات 
الســتعادة  واالحتجاجيــة  النقابيــة  الخطــوات 

املانحــني  ضغــط  عــر  ســواء  الرضيبــي  اإلرجــاع 
غــرار  عــى  لدفعهــا  الفلســطينية  الســلطة  عــى 
مــا يحــدث مــع املقاولــني يف الضفــة الغربيــة، أو 
قيــام املانحــني بدفعهــا مبــارشة يف إطــار االتفــاق 
املرم بينها وبني السلطة الذي ينص عى إعفاء 

املشاريع الدولية من رضيبة القيمة املضافة.
 يف 28 فرايــر املــايض، أعلــن اتحــاد املقاولــني 
العطــاءات،  كل  رشاء  مقاطعتــه  غــزة  قطــاع  يف 
رام  يف  املاليــة  وزارة  تجاهــل  عــى  احتجاًجــا 
اللــه إعطــاء )175( رشكــة إرجاعــات رضيبيــة عــن 
مشاريع نفذتها يف القطاع عى مدار )13( عاًما 

تقدر قيمتها بـ80 مليون دوالر.

مقابل وقف مقاطعة شراء العطاءات
كحيل: ُطرح علينا تحويل قيمة الرضيبة 

املضافة لرشكات املقاوالت مبارشة

تضررت من جائحة كورونا
دعـوة إلنشـاء صنـدوق ملسـاعـدة القطـاعـات اإلنتـاجيـة 

ا وخفض الضــرائب والصنـاعية املتعرثة مـاليًّ

أسامة كحيل

"الشباب والثقافة" تعتمد النظام املايل 
للمؤسسات الشبابية

جانب من مؤمتر الهيئة العامة للشباب والثقافة يف غزة أمس           )تصوير/ رمضان األغا(

غزة/ فلسطني:
أكــد خليــل الزيــان نائــب نقيــب 
باســم  والناطــق  املوظفــني 
رواتــب  نســبة  رفــع  أن  النقابــة، 
موظفــي قطــاع غــزة مــا زال قيــد 
هنــاك  يكــون  وقــد  الدراســة، 
كــا  الجيــد  التحســن  بعــض 
الراتــب  يف  النقابــة  ُوعــدت 
الفطــر  عيــد  قبيــل  القــادم 

السعيد.
ترصيــح  يف  الزيــان  وأوضــح 
أمــس،  األقــى  صــوت  إلذاعــة 
وزارة  وكيــل  طالبــت  النقابــة  أن 
الريــش  أبــو  يوســف  د.  الصحــة 
عــودة  قــرار  عــن  بالعــدول 
موظفــي القطاع الصحي للدوام 
الطبيعــي، وتفهــم بالرتاجــع عــن 
الســاعات  بــدل  ورصف  القــرار 
ملــف  يف  للعاملــني  اإلضافيــة 
الراتــب  مــع  بالــوزارة  كورونــا 

القادم.
تلقــت  النقابــة  أن  إىل  ولفــت 
ولجنــة  املاليــة  وزارة  مــن  وعــًدا 
بدراســة  الحكومــي  العمــل 
التــي  املوظفــني  مطالــب 
"نحــن  قائــًا:  النقابــة،  أعلنتهــا 
مــا زلنــا نطالــب بــرصف الراتــب 

الكامل."

كل  الزيــان  طالــب  كــا 
العمــل  قيــادة  يف  املســؤولني 
الحكومي يف ظل جائحة كورونا 
الصعبــة  االقتصاديــة  والظــروف 
املوظفــني  صمــود  بتعزيــز 

وإنصافهم.
املــوارد  ُشــح  أن  إىل  وأشــار 
والحصــار  والســيولة  املاليــة 
حالــت دون التمكــن مــن رصف 
راتــب كامــل للموظفني أو عى 

األقل تحسني نسبة الرصف.
غــزة،  قطــاع  موظفــو  ويطالــب 
الشــهرية،  رواتبهــم  نســبة  برفــع 
ورصف جــزء مــن مســتحقاتهم، 

خاصــًة أنهــم يتلقــون أجــزاء مــن 
لـــ55%  نســبتها  تصــل  الراتــب 
يكفــي  ال  وهــو  الراتــب  مــن 
املوظفــني  احتياجــات  لســد 

ومتطلبات حياتهم.
طالبــت  النقابــة  أن  إىل  وأشــار 
وكيــل وزارة الصحــة د. يوســف 
قــرار  عــن  بالعــدول  الريــش  أبــو 
عــودة موظفــي القطــاع الصحــي 
وتفهــم  الطبيعــي،  للــدوام 
القــرار  عــن  بالرتاجــع  مشــكوًرا 
ورصف بدل الساعات اإلضافية 
كورونــا  ملــف  يف  للعاملــني 

بالوزارة مع الراتب القادم.

بلدية خان يونس تتلف طن 
أغذية رمضانية فاسدة

خانيونس/ فلسطني:
أعلنــت بلديــة خــان يونــس أن لجنــة الرقابة الصحية قــد صادرت وأتلفت 
تــروج  كانــت  فاســدة  اســتهاكية رمضانيــة  ومــواد  أغذيــة متوينيــة  طــن 
يف أســواق املدينــة عــى أســاس أنهــا ســليمة، وذلــك يف إطــار جهودهــا 
صحيــة  مخاطــر  املواطنــني  لتجنيــب  الســاعة  مــدار  عــى  املتواصلــة 
أن  اللــه  خلــف  أمــني  بالبلديــة  الصحــة  شــعبة  مســؤول  وذكــر  وشــيكة. 
الكميــات املضبوطــة مــن األغذيــة الفاســدة ُجِمعــت وُأتلفــت منذ بداية 
شهر رمضان الكريم يف األسبوع األول والتي تبني أنها منتهية الصاحية 
بعــد ظهــور عامــات الفســاد والتلــف، مؤكــًدا أهميــة تلــك الحمــات من 
قبــل فريــق اللجنــة والتــي تضــم مفتــي قســم الصحــة العامــة بالبلديــة، 
ودائــرة الطــب الوقــايئ بوزارة الصحة، ومفتــي وزارة االقتصاد الوطني، 
ومباحــث التمويــن، ومبشــاركة رشطــة البلديــات ملنــع االتجــار باألغذيــة 
الفاســدة، مشــرًيا إىل أنــه تــم تحريــر 3 محــارض ضبــط وتحويلهــا للنيابــة 

العامة الستكال اإلجراءات القانونية.
وبــني خلــف اللــه أن اللجنــة كثفــت نشــاطاتها وحماتهــا امليدانيــة عــى 
مــدار الســاعة وتــم تقســيم العمــل امليــداين إىل مجموعــات وورديــات 
صباحية وبعد الظهر بهدف كشــف األغذية الفاســدة التي يتم ترويجها 
مــن قبــل بعــض التجــار يف األســواق، وللحفــاظ عــى صحــة الصامئــني 
ومنع اســتغال حاجة املواطنني يف التزود باألغذية واملأكوالت خال 
هــذا الشــهر الفضيــل. وأوضــح خلــف اللــه أن البلديــة دامئــة الســعي نحو 
تفعيل مختلف خدماتها وال ســيا املتعلقة بصحة وســامة املواطنني 

من خال استمرار الحمات للكشف عن البضاعة الفاسدة.

نقابة املوظفني: راتب موظفي غزة قبل 
عيد الفطر قد يشهد تحسًنا جيًدا
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عربي ودولي

مذكرة تبليغ حكم غيابي
إىل املدعي عليه / معتز عبد الجواد هاشم الصفدي من غزة وسكان التفاح 
ســابقا وحاليــا مجهــول محــل اإلقامــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة اآلن 
لقــد حكــم عليــك مــن قبل هذه املحكمة يف القضية اأســاس 2020/1265 
وموضوعها زيادة نفقة املذكورة وقدرها عرشة دنانري أردنية شهريا للصغرية 
روفان املذكورة وللصغري جود املذكور وقدرها خمســة دنانري أردنية شــهريا 
بتاريــخ  النفقــة املفروضــة  زيــادة عــى  بالنقــد املتــداول  مــا يعــادل ذلــك  أو 
خمســة  وقدرهــا  2019/1154م  أســاس  القضيــة  يف  2019/10/13م 

دينــارا  وثالثــون  املذكــورة  روفــان  للصغــرية  شــهريا  أردنيــا  دينــارا  وعــرشون 
أردنيــا شــهريا للصغــري جــود املذكــور لتصبــح النفقــة املفروضــة للصغري جود 
روفــان املذكــورة  أردنيــا شــهريا وللصغــرية  دينــارا  املذكــور خمســة وثالثــون 
خمســة وثالثــون دينــارا أردنيــا أو مــا يعــادل ذلــك بالنقــد املتــداول املرفوعــة 
وجاهيــا  حكــا  الرشــيدي  ســليان  داود  نــدى   / املدعيــة  قبــل  مــن  عليــك 
بحــق املدعيــة قابــال لالســتئناف غيابيــا بحــق املدعــي عليــه قابــال لالعــراض 

واالستئناف ، لذلك صار تبليغك حسب األصول.
وحرر بتاريخ: 2021/4/19م

قايض محكمة الشجاعية الرشعي
محمد طاهر شحادة

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة الشجاعية الرشعية االبتدائية

تبليغات شرعية
إىل املدعــي عليــه األول/ نظمــي إبراهيــم عــي عــوض مــن مــر ومقيــم يف 
مر شــال ســيناء يقتيض حضورك إىل محكمة رفح الرشعية يوم الثالثاء 
الدعــوى  لنظــر  وذلــك  صباحــًا  الثامنــة  الســاعة   24/05/2021 املوافــق 
قبــل  مــن  وفــاة" املقامــة عليــك  "اثبــات  391/2021 وموضوعهــا  أســاس 
املدعيــة: هــدى إبراهيــم عــي عــوض مــن سمســم وســكان رفــح هويــة رقــم 
953786928 وإن مل تحــر يف الوقــت املعــني أو ترســل وكيــال عنــك 

يجر بحقك املقتىض الرشعي غيابيًا لذلك صار تبليغك حسب األصول. 
وحرر يف21/04/2021.

                                                               قايض رفح الرشعي

دولة فلسطني 
السلطة القضائية 

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية 

قائمة شروط البيع
القضيــة  ملــف  عــى  االطــالع  وبعــد  التنفيــذ  قــايض  الســيد  قــرار  عــى  بنــاء 
التنفيذيــة 2019/2631 واملتكونــة فيــا بــني طالــب التنفيــذ/ عبد الحميد 
صالــح عــي العرابيــد واملنفــذ ضــده / إبراهيــم نعيــم أحمــد الســيد والقضيــة 

املقامة لتنفذ كمبيالة عدد"1" بقيمة 56500"دوالر أمرييك.
الحكــم  تنفيــذ  بإخطــار  تــم إخطــار املنفــذ ضدهــم  2019/3/21م  بتاريــخ   

حسب األصول. 
بتاريــخ 2019/7/22م تــم إيقــاع الحجــز التنفيــذي عــى أرض البورنو التابعة 
ملدينــة النصــريات ضمــن القســيمة "6" مــن القطعــة )664( وهــي تقــع عــى 
أبــو  الفتــاح  عبــد  مســجد  ومقابــل  النصــريات  الجديــد  املخيــم  شــارع  رشق 

الحصني وهي أرض مصورة ومغلقة حيث تبلغ مساحتها1040مر.
 بتاريخ 2020/6/26م تم وضع يد مأمور التنفيذ عى األرض املحجوزة تم 

تثمني سعر املر املربع الواحد لألرض 105 دينار أردين. 
حيث السعر اإلجايل لألرض 109200دينار أردين.

املوافــق  األحــد  يــوم  لذلــك  املحــددة  الجلســة  يف  اعراضــات  أي  نظــر  وســيتم   
2021/5/23م فعى من لديه أي اعراض عى البيع أن يتقدم له لدائرة التنفيذ يف 

مواعيد الدوام الرسمي حتى موعد أقصاه يوم األربعاء املوافق 2021/5/12م.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة

أ . رامي صلوحة
حرر يف: 2021/4/20م.

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

دولة فلسطنيمحكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ
املجلس األعى للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة،،،
يف القضية املدنية رقم )2020/1528(

يف الطلب رقم )2021/706(
املستدعية / داليه جرب محمد شامية )شاهني قبل الزواج( - من جباليا بجوار 

دوار أبو عيطة ، هـ)400882064(. وكيلها / أديب الربعي – املحامي
املستدعى ضده / شادي جال جرب شامية–من غزة شارع الريموك بجوار 

مسجد الريموك شااًل سابقًا – خارج البالد حاليًا – ه)803014414(.
نوع الدعوى/ املطالبة بحقوق مالية )مصاغ ذهبي(.

قيمــة الدعــوى/ )4189 أ.د( أربعــة آالف ومائــة وتســعة ومثانــون دينارًا أردنيًا 
أي ما يعادل )130.91 جرام  من الذهب عيار 21(.

   مذكرة حضور وتبليغ بالنشر المستبدل    
إىل املستدعى ضده مجهول محل اإلقامة حاليًا مبا أن املستدعية بواسطة 
وكيلهــا / أديــب الربعــي املحامــي قــد أقامــت عليــك دعــوى تطالبــك فيهــا 
بـ)حقــوق ماليــة - مصــاغ ذهبــي( يقتــيض عليــك الحضور لقلــم هذه املحكمة 
لتسجيل حضورك والرد عى الدعوى حسب األصول، وليكن معلومًا لديك 
أنــه تعــني النظــر يف هــذه الدعــوى يــوم االثنــني املوافــق 2021/5/17 وإذا 
تخلفت عن الحضور فإنه يحق للمســتدعية )املدعية( أن تســري يف دعواها 

حال غيابك باعتبارك حارضًا.
رئيس قلم محكمة صلح غزة
أ / أكــــــــــرم أبو السبح

واشنطن/ األناضول:
أكــدت الواليــات املتحــدة األمريكيــة، أن إنهــاء 
)رشقــي  مــأرب  مدينــة  عــى  الحوثيــني  هجــوم 
فيــا  عاجلــة،  إنســانية  أولويــة  ميثــل  اليمــن( 
داخــل  نــازح  مليــون  "يهــدد  الهجــوم  اعتــربت 

اليمن".
وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية 
نيــد برايــس، يف تغريــدة عــى "تويــر" أمــس: 
"تدعــم الواليــات املتحــدة دعــوة مجلــس األمن 
الــدويل الحوثيــني إلنهــاء الهجــوم عــى مــأرب، 
فهــو أمــر ميثــل أولوية إنســانية عاجلة ألنه يهدد 

مليون نازح داخل اليمن".

والســبت أدان مجلس األمن يف جلســة خاصة 
ملناقشــة األزمة اليمنية التصعيد املســتمر يف 
مدينة مأرب معترًبا أنه "يفاقم األزمة اإلنسانية 
ويهدد جهود التســوية السياســية ويعرض أكرث 

من مليون نازح لخطر جسيم".
كا دعا برايس، إىل "الساح بدخول شحنات 
لتجنــب  منتظــم  بشــكل  اليمــن  إىل  الوقــود 
حــدوث املزيــد مــن الكــوارث اإلنســانية"، دون 

مزيد من التفاصيل.
وتعــاين املناطــق الخاضعــة للحوثيــني من حني 
آلخر شحا كبريا يف الوقود، فيا تتهم الجاعة 
اليمنيــة  والحكومــة  العــريب  التحالــف  مــن  كال 

إىل  دخولهــا  ومنــع  النفطيــة  الســفن  باحتجــاز 
مينــاء الحديــدة. وتشــرط الحكومــة اليمنيــة أن 
يتــم إيــداع كافــة إيــرادات الســفن الداخلــة إىل 
مينــاء الحديــدة يف حســاب ال يخضــع لســيطرة 
رواتــب  تســليم  يف  واســتخدامها  الحوثيــني 

املوظفني بعموم اليمن.
ســنوات،   7 نحــو  منــذ  حربــا  اليمــن  ويشــهد 
شــخص،  ألــف   233 مــن  أكــرث  بحيــاة  أودت 
وبــات 80 باملئــة مــن الســكان، البالــغ عددهــم 
نحــو 30 مليــون نســمة، يعتمــدون عــى الدعــم 
واملســاعدات، يف أســوأ أزمة إنســانية بالعامل، 

وفق األمم املتحدة. –

واشنطن: وقف التصعيد يف مأرب اليمنية "أولوية إنسانية"

مــن حيــث املبــدأ أال نكــون ضــد 
يف  وخاصــة  البعــض  بعضنــا 

املنصات الدولية".
ينتهــج  ممــن  طلبــوا  أنهــم  وذكــر 
خطابــات ذات نــربة حــادة داخــل 
تركيــا  يف  املريــة  املعارضــة 
قبــل  اإلعالمــي  الخطــاب  بضبــط 
التطبيــع.  خطــوات  يف  البــدء 
واســتطرد: "تركيــا تتعامــل بحــذر 
مــع الخطابــات ذات النربة الحادة 
التــي ال ميكــن أن تقبــل بها الدول 
ســتصبح  التــي  أو  الصديقــة 
مــر  أجــل  مــن  وليــس  صديقــة، 

فقط".
وأكــد أن عالقــات تركيا مع بلد ما 
ال ترتبــط بحركــة أو حزب ســيايس 

أنقرة/ األناضول:
الــريك  الخارجيــة  وزيــر  أكــد 
مولود تشــاووش أوغلو، استمرار 
مــع  العالقــات  تطبيــع  خطــوات 
عــى  ســيعقد  لقــاء  وأن  مــر 
نــواب وزيــري الخارجيــة  مســتوى 

مطلع مايو/أيار املقبل.
جــاء ذلــك يف مقابلــة تلفزيونيــة 
عــى قنــاة "خــرب تــورك" الركيــة، 
تطــرق فيهــا تشــاووش أوغلــو إىل 

العالقات الركية املرية.
تقــرر  إنــه  الــريك  الوزيــر  وقــال 
مواصلــة العالقــات بــني البلديــن 

عى مستوى وزاريت الخارجية.
ولفــت إىل أن لقــاء ســيعقد عــى 
نــواب وزيــري الخارجيــة  مســتوى 
يف األســبوع األول مــن أيار/مايــو 

املقبل.
وأوضــح أنــه ســيلتقي الحقا نظريه 
املري ســامح شــكري، ويبحث 
وســبل  الســفراء  تعيــني  معــه 
نقطــة  إىل  بالعالقــات  االرتقــاء 

أفضل يف املستقبل.
وأشــار إىل أنــه التقــى مــع شــكري 
أثنــاء اجتاعــات الجمعية العامة 
 ،2019 عــام  املتحــدة  لألمــم 
مضيفا بالقول: "مل تكن الظروف 
تحســنت  وقــد  حينهــا  مواتيــة 

اآلن".
وتابــع: "اتفقنــا يف ذلــك الوقــت 

أو شخص معني.
بأفضــل  نتعامــل  "نحــن  وتابــع: 
التــي  الحكومــات  مــع  طريقــة 
تصــل عــرب االنتخابــات إىل ســدة 
كائنــا  البلــدان،  تلــك  الحكــم يف 
أخــرى،  ناحيــة  مــن  كانــت".  مــا 
أكــد تشــاووش أوغلــو أن جاعــة 
حركــة  املســلمني"  "اإلخــوان 
إىل  للوصــول  تســعى  سياســية 
وال  االنتخابــات  عــرب  الســلطة 

ميكن تصنيفها منظمة إرهابية.
ولفــت تشــاووش أوغلــو أن تركيــا 
مــر  يف  االنقــالب  تعــارض  مل 
ألن "اإلخــوان" كانــوا يف الســلطة 
يف حينــه، وأنهــا كانــت ســتتبنى 
الرئيــس  كان  لــو  املوقــف  نفــس 
الســييس  الفتــاح  عبــد  املــري 
غــريه  أحــد  وقــام  الســلطة  يف 

بانقالب ضده.
تركيــا  موقــف  عــى  وشــدد 
لالنقالبــات  الرافــض  املبــديئ 

ضد أي كان.
ســؤال  عــى  رده  معــرض  ويف 
حــول احتــال توقيــع اتفاقيــة مــع 
الصالحيــة  مناطــق  بشــأن  مــر 
البحرية، قال تشاووش أوغلو إنه 
فالجميــع  ذلــك  تحقــق  حــال  يف 

يعلم بأن مر ستستفيد.
وأشــار إىل إمكانيــة إجــراء ببــالده 
مباحثــات مــع مــر بشــأن اتفــاق 
تطبيــع  بعــد  القبيــل  هــذا  مــن 

العالقات معها.
وأفــاد بــأن مــر أبــدت احرامهــا 
للجــرف القــاري والحــدود الركيــة 
مــع  وقعتهــا  التــي  االتفاقيــة  يف 

اليونان.
أكــد  الليبــي،  الشــأن  ويف 
تشــاووش أوغلو أنهم ال يعتربون 
مــر  مــع  تنافــس  ســاحة  ليبيــا 
عــى  مؤكــدا  أخــرى،  دول  أي  أو 
ذلــك  اآلخــرون  يفعــل  أن  رضورة 

أيضا.
معــا  جميعنــا  "فلنقــم  وأضــاف: 
الليبــي  الشــعب  مبســاعدة 

والحكومة الجديدة".
أنــه  إىل  أوغلــو  تشــاووش  وأشــار 
نظــريه  مــع  وديــة  لقــاءات  أجــرى 
املري سامح شكري، الفتا إىل 
معــه  العمــل  ميكــن  شــخص  أنــه 

بكل راحة.

تشاووش أوغلو: لقاء مرصي تريك يف
 األسبوع األول من مايو

 مولود تشاووش أوغلو

أنجامينا/ وكاالت: 
الجــرال محمــد إدريــس ديبــي  أعلــن 
أمــس، توليــه مهــام رئيــس الجمهوريــة 
خلفــا لوالــده الــذي قتل أول من أمس 

عى جبهات القتال.
عــى  املعارضــة  شــددت  حــني  ويف 
رفــض توريــث الحكم، أعلنت باريس 
أن الرئيس إميانويل ماكرون سيحر 
جنــازة ديبــي، يف وقــت أعربــت فيــه 
مــن  خشــيتها  عــن  تشــاد  جــوار  دول 

اضطرابات تهدد املنطقة.
إنــه  عامــا(   37( االبــن  ديبــي  وقــال 
الجمهوريــة"  رئيــس  مهــام  "يتــوىل 
للقــوات  األعــى  "القائــد  أصبــح  وإنــه 
املســلحة" وفــق مــا جــاء يف امليثــاق 
عــى  اليــوم  نــرش  الــذي  االنتقــايل 

املوقع اإللكروين للرئاسة.
وكان هذا الجرال -الذي قاد الحرس 
لقائــد  مســاعدا  وعمــل  الرئــايس 
القــوات املســلحة- قــد عــنّي الثالثــاء 
14 جــراال آخريــن مقربــني مــن والــده 

وهــي  االنتقــايل،  باملجلــس  الراحــل 
الحكــم  شــؤون  ســتتوىل  التــي  الهيئــة 
ملــدة 18 شــهرا حتــى إجراء انتخابات 

وفقا ملا أعلنته.

املجلــس  أعلــن  قراراتــه،  وضمــن 
العســكري االنتقــايل اليــوم إعادة فتح 
حــدود البــالد الربيــة والجويــة، بعدمــا 
كان أمر بإغالقها وفرض حظر التجول 

أمس عقب إعالن مقتل ديبي.
مــن  قــوى  أعربــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
وحــركات مســلحة رفضهــا  املعارضــة 
برئاســة  عســكري  مجلــس  تشــكيل 
دول  أبــدت  حــني  يف  ديبــي،  محمــد 
االضطرابــات  بشــأن  قلقهــا  الجــوار 
الوفــاق  جبهــة  وأعلنــت  املحتملــة. 
مــن أجــل التغيــري -التــي توصــف بأنهــا 
رفضهــا  عســكرية-  سياســية  منظمــة 
سياســة األمــر الواقــع والخضــوع "ألي 
بالعنــف"  الســلطة  ميــارس  كيــان 
"النظــام  ســتحارب  إنهــا  وقالــت 

العسكري املستمر منذ 3 عقود".
لــكل  معارضتهــا  الجبهــة  وأكــدت 
"نظــام قائــم عى القمــع والدكتاتورية 

واستغالل الدين".
قالــت مجموعــة  نفســه،  الســياق  يف 
تشــاد  إن  املعارضــة  والعــدل  العمــل 
انتقــال  ميكــن  وال  مملكــة،  ليســت 
الســلطة بــني أعضــاء األرسة الحاكمة، 
املقاومــة  "قــوات  أن  وأضافــت 

الوطنيــة" تتجــه يف هــذه اللحظــة نحو 
العاصمة.

جبهــة  باســم  الناطــق  قــال  وكذلــك 
كينغــايب  والتوافــق  التنــاوب 
رفضــا  "نرفــض  تابــول  دي  أوغوزميــي 
وننــوي  االنتقاليــة  املرحلــة  قاطعــا 

مواصلة الهجوم".
نظــام  يحكمهــا  ال  "تشــاد  وأضــاف 
ملــيك، يجــب أال يكــون هنــاك انتقال 

للسلطة من األب إىل االبن".
إىل  طريقهــا  يف  "قواتنــا  وتابــع 
 15 بــني  مــا  ســنرك  لكننــا  نجامينــا، 
و28 ســاعة ألبنــاء ديبــي، يك يدفنــوا 

والدهم وفق العادات".
الحركــة  رئيــس  أعــرب  املقابــل،  يف 
عــن  الدي،  بابــا  لإلصــالح،  الشــعبية 
تأييده إلنشاء مجلس عسكري يرأسه 

ابن الرئيس القتيل.
الحــركات  كل  مــن  "أطلــب  وقــال 
السياسية العسكرية أن توافق وتؤيد 
شــجاعة هــذا الجــرال الشــاب الــذي 
يــرأس هــذا املجلــس حتــى يســتمر 
املرحلــة  هــذه  واالســتقرار.  الهــدوء 
بحكمــة  تــدار  أن  يجــب  االنتقاليــة 
بــه  املحيطــون  والجــراالت  بالغــة، 
شخصيات ميكننا االعتاد عليهم".

وكان الجيــش قــد أعلــن أمــس مقتــل 
الرئيــس البالــغ )68 عامــا( إثــر إصابتــه 
عندمــا كان يف جبهــات القتــال ضــد 
البــالد.  شــال  املســلحة  الحــركات 
عــى  وكان  عامــا   30 ديبــي  وحكــم 
وشــك أن يبــدأ واليــة سادســة بعــد أن 

أعلنــت لجنــة االنتخابــات يــوم االثنني 
جــرى  الــذي  باالقــراع  انتخابــه  إعــادة 

يف 11 أبريل/نيسان الجاري.
مــن جهــة أخــرى، أعربــت بعــض دول 
الجوار عن قلقها بشأن التطورات يف 

تشاد.
ففي الســودان، قالت وزارة الخارجية 
يف بيان إن الخرطوم "تتابع بقلق بالغ 
والــراع  الجاريــة  األحــداث  تطــورات 
الحكوميــة  القــوات  بــني  املحتــدم 

وقوات املعارضة عى السلطة".
التشــادية  األطــراف  "كل  ودعــت 
للتهدئــة ووقــف االقتتــال مبــا يضمــن 
وســالمة  تشــاد  واســتقرار  أمــن 

مواطنيها".
عــن  ســودانية  إعــالم  وســائل  ونقلــت 
حاكــم غــرب دارفــور تحذيــره مــن نزوح 
الجئــني تشــاديني إىل واليتــه يف ظــل 

التطورات األخرية بعد مقتل ديبي.
يف الســياق نفســه، قالــت الخارجيــة 
الجزائريــة إنها تتابع "بقلق" األحداث 
الجاريــة يف تشــاد، وقدمــت التعــازي 

يف وفاة ديبي.
املفوضيــة  دعــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
األورويب  واالتحــاد  األفريقيــة 
االنتقــال  إىل  املتحــدة  والواليــات 
وفقــا  تشــاد  يف  للســلطة  الســلمي 

للدستور، وتنظيم انتخابات.
باســم  املتحــدث  قــال  جانبــه،  مــن 
الرئيــس  إن  الفرنســية  الحكومــة 
يف  سيشــارك  ماكــرون  إميانويــل 

تشييع جنازة إدريس ديبي.

املعارضة التشادية ترفض توريث الحكم والحركات 
املسلحة تواصل القتال

الهاي/ وكاالت: 
وافقــت الــدول األعضــاء يف منظمــة حظــر 
تجريــد  عــى  أمــس،  الكيميائيــة  األســلحة 
داخــل  التصويــت  يف  حقهــا  مــن  ســوريا 
الهيئــة يف إجــراء مل يســبق لــه مثيــل بعدما 
أكــد تقريــر مســؤولية دمشــق يف هجــات 

كيميائية.
املنظمــة  يف  األعضــاء  الــدول  وصوتــت 
لصالــح  املطلوبــة  الثلثــني  بغالبيــة 
فرنســا  منهــا  دول  عــدة  دعمتهــا  مذكــرة 
تنــص  املتحــدة،  والواليــات  وبريطانيــا 
عــى تعليــق "حقــوق وامتيــازات" دمشــق 
يف  حقهــا  ضمنهــا  ومــن  املنظمــة،  داخــل 

التصويت.
فقــد أيدتهــا 87 دولــة وعارضتهــا 15 دولــة 
والصــني  وروســيا  ســوريا  طليعتهــا  يف 
وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. 
مــن  التصويــت  يف  دولــة   136 وشــاركت 

أصل الدول األعضاء ال193.
وحرمــان بلــد من حــق التصويت اجراء غري 
مسبوق يف تاريخ املنظمة التي تأسست 
قبــل ربــع قــرن لتجريــد العــامل مــن األســلحة 

إىل  الفرنــيس  الوفــد  وأعلــن  الكيميائيــة. 
الــذي  للقــرار  الفــوري  "بالتبنــي  املنظمــة 
بعثــت  وفــدا،   46 باســم  فرنســا  اقرحتــه 
الــدول األعضــاء يف منظمــة حظــر األســلحة 
االســتخدام  قويــة:  إشــارة  الكيميائيــة 
قبــل  مــن  الكيميائيــة  لألســلحة  املتكــرر 
ســوريا غــري مقبــول بالنســبة إىل املجتمــع 

الدويل".
"خطــوة  انهــا  بريطانيــا  رأت  جهتهــا  مــن 
عــى مصداقيــة منظمــة  للحفــاظ  حاســمة 

حظر األسلحة الكيميائية".
غــاز  باســتخدام  متهــم  الســوري  والنظــام 
الســارين والكلــور يف ثــالث هجــات عــى 
بلدة اللطامنة يف محافظة حاة يف آذار/

مارس 2017.
الــدوام  عــى  الســورية  الحكومــة  ونفــت 
مؤكــدة  كيميائيــة  هجــات  يف  ضلوعهــا 
وتتهــم  مفربكــة.  الهجــات  هــذه  مثــل  أن 
دمشــق وحليفتهــا موســكو القــوى الغربيــة 
بشــن حملــة "مسيســة" مــن خــالل منظمــة 

حظر االسلحة الكيميائية.
واملنظمة الحائزة عى جائزة نوبل للسالم 

بــني  مواجهــة  ســاحة  تعــد   ،2013 لعــام 
روسيا والغربيني.

وتنــص املذكــرة عــى أن املنظمــة "قــررت 
بواجبــات  اإلرضار  وبــدون  التدقيــق  بعــد 
مبوجــب  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة 
الكيميائيــة(  األســلحة  )حــول  االتفاقيــة 

تعليق حقوق وامتيازات" سوريا.
وســتحرم ســوريا مــن حــق التصويــت ومــن 
حق الرشح النتخابات املجلس التنفيذي 
ولن يعود بإمكانها تويل أي منصب داخل 

املنظمة.
وبحســب املذكــرة ســتبقى حقــوق ســوريا 
بــأن  األعضــاء  الــدول  تقــرر  حتــى  معلقــة 
أســلحتها  كافــة  عــن  رصحــت  ســوريا 

الكيميائية ومنشآتها إلنتاج األسلحة.
أســئلة  عــى  الــرد  بعــدم  متهمــة  وســوريا 
العــام  تقريــرا  نــرشت  التــي  املنظمــة 
املــايض يفيــد بــأن نظــام دمشــق اســتخدم 
ضــد   2017 عــام  والكلــور  الســارين  غــاز 
تســيطر  كانــت  وقــت  يف  اللطامنــة  بلــدة 
عليهــا فصائــل معارضة، وذلك يف انتهاك 

التفاق حظر االسلحة الكيميائية.

منظمة حظر األسلحة الكيميائية ُتجرِّد سوريا
 من حق التصويت
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غزة / وائل الحلبي:
كلــف اتحــاد كــرة القدم، املــدرب التونيس مكرم دبدوب، املدرب 
للفــدايئ، خلفــًا  الفنــي  الوطنــي، مبهــام املديــر  العــام للمنتخــب 

للجزائري نور الدين ولد عيل، الذي استقال من منصبه.
جديــد  فنــي  جهــاز  لتعيــن  مســاعيه  ظــل  يف  االتحــاد  قــرار  وجــاء 
لقيــادة الفــدايئ يف املرحلــة املقبلــة، حيــث يتبقــى لــه مباراتــن 
يف التصفيــات اآلســيوية املزدوجــة أمــام ســنغافورة واليمن، حيث 
يحتــاج الفــدايئ لتحقيــق الفــوز مــن أجــل ضــان التأهــل لتصفيــات 
كأس آســيا 2023 بعدمــا فقــد كامــل حظوظــه يف التأهل للمرحلة 

النهائية من تصفيات كأس العامل 2022.
ووجــه اتحــاد كــرة القــدم رســالة الشــكر لولــد عــيل عــى الفــرة التي 
قضاها مع املنتخب الوطني، منذ توليه املهمة يف مايو 2018، 

إال أن سوء النتائج تحت قيادته أدت إىل إعفائه من املهمة.
ويتواجــد دبــدوب مدربــًا يف صفــوف املنتخبــات الوطنية منذ عام 
2010 حيث توىل مهمة تدريب حراس مرمى املنتخب األوملبي 
مــع املــدرب التونــيس مختــار التليــيل، قبــل أن يتــم االســتعانة بــه 
لتدريــب حــراس املنتخــب الوطنــي مــع املدربــن جــال محمــود 
تدريــب  لتوليــه  باإلضافــة  بــركات،  النــارص  وعبــد  الحســن  وأحمــد 
منتخــب الناشــئن، فيــا قــاد دبدوب املنتخــب الوطني يف بطولة 

الكأس الذهبية ببنغالدش العام املايض.
وعقــد اتحــاد كــرة القــدم ولجنــة املنتخبــات اجتاعًا ظهــر أمس مع 
دبــدوب يف مقــر االتحــاد، لبــدء التحضــر للمباريــات املتبقيــة يف 

التصفيــات اآلســيوية املزدوجــة املقــرر اســتكالها يف شــهر يونيــو 
القادم. ومن املتوقع أن يعقد دبدوب معسكرًا تدريبيًا للمنتخب 

الوطنــي خــالل األيــام القادمــة، والــذي ســيكون باكــورة التحضــرات 
تحت قيادة املدرب التونيس.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
واصلــت أنديــة غــزة تعاقداتهــا مــع الالعبن لتدعيــم صفوفها 
ملرحلــة اإليــاب لبطــوالت الــدوري مبختلــف درجاتها للموســم 

.2020-2021

النــر  أبــو  محمــود  الالعبــن  ضــم  عــن  الجــالء  نــادي  وأعلــن 
وأحمد سعد، فيا رحل عنه املهاجم أحمد أبو بالل.

وضم نادي خدمات املغازي الالعب محمد أبو مويس قادمًا 

من نادي خدمات خانيونس، ورحل عنه جودت جاد الحق.
وتعاقــد نــادي خدمــات النصــرات مع حــارس املرمى إبراهيم 
غــزة  اســتعاد  فيــا  الربيــج،  جــاره خدمــات  مــن  قادمــًا  ريــان، 
عــن  غيــاب  بعــد  مهنــا،  محمــد  املخــرم  العبــه  الريــايض 
املالعــب لعامــن. ويف ســياق متصــل، بــات الالعــب حــريب 
السويريك عى بعد خطوة واحدة من االنتقال لفريق شباب 

جباليا، بعد توصله التفاق بإنهاء تعاقده مع نادي التفاح.

غزة / وائل الحلبي:
اســتعاد نــادي غــزة الريــايض مدافعــه املخــرم 
محمــد مهنــا لينضــم إىل الفريــق الــذي رحــل عنــه 
قبــل خمســة مواســم، لرافــق الفريــق يف مرحلــة 
2020- ملوســم  األوىل  الدرجــة  دوري  إيــاب 

2021، بحثًا عن العودة للدرجة املمتازة.
وقال مهنا لـ:"فلسطن" إنه قرر العودة إىل ناديه 
األم غــزة الريــايض بعدمــا تعــاىف بشــكل تــام مــن 
املــايض،  املوســم  يف  بــه  أملــت  التــي  اإلصابــة 

عندما كان العبًا يف صفوف خدمات الشاطئ.
وأضاف مهنا أنه عاد لصفوف ناديه األم من أجل 
املمتــازة  للدرجــة  الفريــق  عــودة  يف  يســاهم  أن 

وإنهــاء مســرته كالعــب يف النــادي التــي بــدأت 
فيه مســريت. وظهر قائد العميد الســابق بشــكل 
الفــت مــع الفريــق خــالل الســنوات التي لعبها مع 
الفريــق وتــوج معــه بلقــب كأس غــزة 2010، قبل 
وســاهم يف  التفــاح  عنــه إىل صفــوف  يرحــل  أن 
عودة الفريق لدوري الدرجة املمتازة بعد غياب 
20 عامًا. ولعب مهنا مع خدمات الشاطئ ملدة 
موســمن وظهــر بشــكل مميــز مــع الفريــق وحجــز 
مكانــه يف التشــكيل األســايس، قبــل أن يتعــرض 
بدايــة  منــذ  املالعــب  عــن  أبعدتــه  قويــة  إلصابــة 
املوســم املــايض، لكنه تعــاىف منها وقرر العودة 

إىل العميد.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
املربــع  أضــالع  جباليــا  شــباب  فريــق  أكمــل 
فــوزه  الذهبــي لبطولــة كأس كــرة الطائــرة، بعــد 
عــى فريــق الكرامــة بثالثة أشــواط مقابل شــوط 
عــى  أمــس  الــذي جمعهــا  اللقــاء  واحــد، يف 

صالة نادي خدمات جباليا.

وجاءت نتائج األشواط عى التايل:) 25-19(، 
.)25-14( ،)25-20( ،)23-25(

ويلتقي فريق الصداقة مع شــباب جباليا، فيا 
يلعب خدمات جباليا مع مناء يف الدور نصف 
النهــايئ مــن املســابقة، بانتظــار تحديــد موعــد 

املباراتن.

تعاقد مع 5 العبين
خدمات النصريات يطلب 

استثناًء لقيد عكاشة

الجالء يضم 
ستة العبني 

يف االنتقاالت 
الشتوية

غزة / وائل الحلبي:
مــع ســتة  تعاقــده  الجــالء  نــادي  إدارة  أعلــن مجلــس 
التــي  التحضــرات  إطــار  يف  واحــدة  دفعــة  العبــن 
يجريهــا لتعزيــز صفــوف الفريــق يف مرحلــة اإليــاب 

من دوري الدرجة املمتازة.
إرجيــالت  حافــظ  املدافــع  مــع  اتفاقــه  الجــالء  وأتــم 
العــب خدمــات رفــح لالنتقــال للفريــق عــى ســبيل 
ضــم  جانــب  إىل  املوســم،  نهايــة  حتــى  اإلعــارة 
بيــت حانــون يف  اتحــاد  مــن  أحمــد ســعد  املهاجــم 
صفقــة تبادليــة مقابــل انتقــال بالل العبيد من الجالء 

للحوانن.
اتحــاد  مــن  عابــد  أحمــد  املهاجــم  الجــالء  وضــم 
الشجاعية عى سبيل اإلعارة، باإلضافة لتعاقده مع 
الالعب بالل جندية قادمًا من فلسطن، فيا اتفق 
مــع الالعــب منــر املري لالنتقال للفريق قادمًا من 

بيت حانون األهيل.
وتــأيت هــذه الصفقــات بنــاء عــى طلب الكابــن إياد 
عــدوان، املديــر الفنــي للفريق الذي يأمل يف تعزيز 
بعدمــا  اإليــاب،  مرحلــة  يف  نتائجــه  وتحســن  قوتــه 
أنهى الدور األول يف املركز العارش برصيد 7 نقاط.

الحجار يتوىل تدريب 
خدمات المغازي

غزة / مؤمن الكحلوت:
أعلن نادي خدمات املغازي تعاقده مع الكابن نادر الحجار، ليتوىل 
قيادة تدريب الفريق األول لكرة القدم، خلفا للكابن تامر أبو ظاهر.

قــاع جــدول  مــن  الحجــار مهمتــه النقــاذ املغــازي، وإخراجــه  وســيبدأ 
يــوم  تدريــب  أول  القــادم، حيــث ســيقود  األســبوع  األويل،  الدرجــة 

األحد.
وســبق للحجــار أن عمــل مدربــًا مســاعدًا لفريــق خدمــات الربيــج يف 
مرحلة الذهاب، وقاد تدريب فريق الشباب بنادي خدمات رفح يف 

بطولة طوكيو املوسم الحايل.
يذكــر أن الحجــار أحــد أبــرز العبــي خدمــات رفــح واملنتخــب الوطنــي 
خالل حقبة التســعينات وبداية األلفية، واعتزل مهنة التحكيم العام 

املايض.

مكرم دبدوب يتوىل تدريب "الفدايئ" خلفًا لولد عيل

القائمة األولية لسوق 
االنتقاالت الشتوية يف غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:
قــدم نــادي خدمــات النصرات 
لقيــد  القــدم  كــرة  طلبــًا التحــاد 
عكاشــة،  اللــه  عبــد  الالعــب 
مــن  قادمــًا  اســتثنايئ  بشــكل 

نادي شباب جباليا.
طلبــه  يف  النصــرات  ويســتند 
عــى أن الالعــب مل ُيقيــد مــع 
املوســم،  بدايــة  منــذ  الثــوار 
كشــف  يف  تســجيله  يتــم  ومل 
ارتباطــه  بســبب  مبــاراة،  أي 
يتــم  أن  ُمتمنيــًا  بالعمــل، 

املوافقة عى الطلب.
تعاقــد  متصــل،  ســياق  ويف 
النصــرات  خدمــات  نــادي 
لتعزيــز  ُجــدد  العبــن   "5" مــع 
فــرة  خــالل  الفريــق  صفــوف 
حيــث  الشــتوية،  االنتقــاالت 
ضــم إيــاد مطر، أحمد الدباس، 
صالــح بركــة، إبراهيــم أبــو هــاين 

ومصطفي الهيس.

شباب جباليا ُيكمل أضالع 
المربع الذهيب لكأس الطائرة

مهنا يعود ُمجدداً 
لناديه األم غزة الريايض
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غزة/ فلسطني:
اإلنســان،  لحقــوق  الفلســطيني  املركــز  أعــرب 
أمــس، عــن قلقــه الشــديد من جراء تأخر رصف 
"برنامــج  االجتامعيــة  الشــؤون  مســتحقات 
ُأرسة  ألــف   115 لنحــو  النقديــة"  التحويــات 
تعــاين الفقــر املدقــع، وباتــت غــر قــادرة عــى 

توفر أدىن احتياجاتها األساسية.
حكومــة  مكتــوب،  بيــان  يف  املركــز  وطالــب 
اشــتية يف رام اللــه بتحمــل مســؤولياتها تجــاه 
األوىل  الدفعــة  عــى رصف  والعمــل  الفقــراء، 
للمســتفيدين  املســتحقات  مــن   2021 لعــام 
رصفهــا  يف  واالنتظــام  عاجــل،  بشــكل  منهــا 

مستقبًا.
كــام طالــب بزيــادة عــدد األرس املســتفيدة من 
اســتجابة  وذلــك  االجتامعيــة،  الحاميــة  برامــج 
للظــروف االســتثنائية والطارئــة، التــي متــر بهــا 

األرض الفلسطينية املحتلة.
ومل تــرف وزارة التنميــة االجتامعيــة بــرام الله 
مخصصــات  مــن  األوىل  الدفعــة  اليــوم  حتــى 
ألــف   115 لنحــو  النقديــة  التحويــات  برنامــج 
ُأرسة فقرة، منها نحو 80 ألف ُأرسة تعيش يف 
قطــاع غــزة، و35 ألــف ُأرسة يف الضفة الغربية. 
تقــوم  النقديــة،  التحويــات  برنامــج  ومبوجــب 
الــوزارة بــرف مســاعدة ماليــة للفئــات األشــد 
الــوزارة  خصصــت  كــام  اإلعاقــة،  ولــذوي  فقــًرا 

االجتامعيــة كل ثاثــة شــهور )بواقــع 4 دفعــات 
 2020 عــام  خــال  الــوزارة  َتُقــم  ومل  ســنوًيا(، 
للمســتفيدين  فقــط  مــرات  ثــاث  إال  بدفعهــا 

منها.
رصف  عــدم  إن  الفلســطيني:  املركــز  وقــال 

اإلعاقة يف قطاع غزة، بســبب تدهور األوضاع 
الحصــار  اســتمرار  عــن  الناجمــة  املعيشــية 
 14 منــذ  القطــاع  عــى  املفــروض  اإلرسائيــي 
عاًما، وبسبب االنقسام الفلسطيني الداخي 

أيًضا.
وقــد تســبب ذلــك، بحســب املركــز الحقوقي، 
يف رفــع نســبة البطالــة وانتشــار الفقــر وانعــدام 
الغــذايئ، حيــث يعــاين ســكان القطــاع  األمــن 
بلغــت  البطالــة،  معــدالت  يف  خطــًرا  ارتفاًعــا 
%45، بواقــع 217.100 عامــل عاطلــني عــن 
العمــل، يف حــني بلغــت نســبة انتشــار الفقــر 
 62.2% %53، وُيصنــف  القطــاع  بــني ســكان 
وفــق  غذائًيــا  آمنــني  غــر  القطــاع  ســكان  مــن 
الشــؤون  لتنســيق  املتحــدة  األمــم  مكتــب 
اإلنســانية. وأضــاف أن معانــاة املواطنــني يف 
القيــود املفروضــة  بســبب  القطــاع تضاعفــت 
للحد من انتشار فروس كورونا، مبا يف ذلك 
التجــوال  وحظــر  الليــي  التجــوال  حظــر  فــرض 
كل  مــن  والســبت  الجمعــة  يومــي  الكامــل 
اإلنتاجيــة  القطاعــات  عمــل  وتوقــف  أســبوع، 
أو  القطــاع  يف  الحرفيــة  واألعــامل  والصناعيــة 
تقلــص نشــاطها االقتصــادي، إذ َفقــَد مــن جــراء 
ذلــك آالف العــامل مصــادر دخلهــم، وانضمــوا 
األمــر  العمــل،  عــن  العاطلــني  صفــوف  إىل 
املعيشــية،  أوضاعهــم  تــردي  إىل  أدى  الــذي 

بفعــل  تــرروا  مــن  ملســاعدة  طارئــة  إعانــات 
املســاعدات  هــذه  أنَّ  غــر  كورونــا.  جائحــة 
مــع  خاصــة  املحتاجــني،  جميــع  تشــمل  مل 
تدهــور األوضــاع املعيشــية، فضــًا عــن عــدم 
انتظامها يف مواعيد ثابتة قّررتها وزارة التنمية 

"برنامــج  االجتامعيــة  الشــؤون  مســتحقات 
التحويــات النقديــة" ألقــى بتداعياته الســلبية 
عــى الفقــراء الفلســطينيني بشــكل عــام، غــر 
الفقــراء  عــى  حــدة  أكــر  كان  ذلــك  تأثــر  أن 
والعــامل ومحــدودي الدخــل واألشــخاص ذوي 

احتياجاتهــم  توفــر  عــى  قادريــن  غــر  وباتــوا 
األساسية، كام جاء.

األيــام  مــدى  عــى  غــزة،  قطــاع  شــهد  وقــد 
للمطالبــة  احتجاجيــة  وقفــات  عــدة  املاضيــة، 
االجتامعيــة  الشــؤون  مخصصــات  بــرف 

ملستحقيها.
عــرات  تلقــى  إنــه  الفلســطيني  املركــز  وقــال 
املواطنــني  مــن  والشــكاوى  املناشــدات 
النقديــة"  التحويــات  "برنامــج  يف  املقيديــن 
الســلطة  لــدى  التدخــل  بــرورة  يطالبــون 
مســتحقاتهم  رصف  لضــامن  الفلســطينية 

وانتظامها.
وإزاء ذلــك أعــرب املركــز الفلســطيني لحقــوق 
األوضــاع  تدهــور  مــن  خشــيته  عــن  اإلنســان، 
"برنامــج  يف  املقيــدة  لــأرُس  املعيشــية 
اشــتية  حكومــة  داعيــا  النقديــة"،  التحويــات 
إىل االلتــزام التــام مبواعيــد رصف مســتحقات 
الشــؤون االجتامعيــة، وبواقــع دفعــة كل ثاثــة 
شــهور، وفق ما قّررته وزارة التنمية االجتامعية 

وتعارف عليه عموم املستفيدين.
مــن  املســتفيدين  أعــداد  برفــع  طالــب  كــام 
برنامج الشؤون االجتامعية، وبند املساعدات 
تحصــني  يكفــل  مبــا  غــزة،  قطــاع  يف  الطارئــة 
مواجهــة  عــى  قدرتهــم  وضــامن  املواطنــني 

فروس كورونا وتداعياته.

غزة/ جامل غيث:
رساح  الســعودي  األمــن  قــوات  أطلقــت 
زوجة القيادي يف حركة حامس د.محمد 
الخــري ونجلــه هــاين بعــد ســاعات مــن 

اعتقالهم مساء أول من أمس.
قــوات  إن  الخــري:  املاجــد  عبــد  وقــال 
األمــن الســعودية اقتحمــت منــزل شــقيقه 
املعتقــل يف جــدة، عــر الثاثــاء فجــأة 
عاًمــا(،   70( "وجــدان"  زوجتــه  واقتــادت 
املراكــز  أحــد  إىل  "هــاين"  نجلــه  وزوجــة 

األمنية، دون إبداء أي أسباب.
"فلســطني"  لصحيفــة  الخــري  وأضــاف 
أن أجهــزة األمــن صــورت املنــزل وفتشــته 
هاتــف  وصــادرت  اســتفزازية،  بطريقــة 

زوجة شقيقه، وأخضعتها للتحقيق.
وذكــر أن األمــن الســعودي أبلغهــا انزعــاج 
املطالبــة  التحــركات  مــن  الســلطات 
مبعاقبــة  حــت  ولوَّ زوجهــا،  عــن  باإلفــراج 

غزة/ محمد أبو شحمة:
والشــؤون  األوقــاف  وزارة  وكيــل  قــال 
األغــا:  الهــادي  د.عبــد  غــزة  يف  الدينيــة 
مــن  جملــة  إلطــاق  تســتعد  وزارتــه  إن 
أجــل  مــن  الجديــدة  الوقفيــة  املشــاريع 
بــاب  يف  الوقــف  تراجــع  عــى  ــب  التغلُّ
األرايض والعقــارات، كالوقــف النقــدي، 
ووقــف  املنقولــة،  األصــول  ووقــف 

املنفعة.
وأكــد األغــا -خــال مؤمتــر صحفــي عقده 
أمس إلطاق خطة الوزارة اإلسرتاتيجية- 
إرشاك  عــى  حرصــت  األوقــاف  أن 
إعــداد  يف  االجتامعيــة  النخــب  عــدد 
خطتهــا اإلســرتاتيجية، إذ جــاءت لتعمــل 
الصانــع  والتأثــر  الفاعليــة  إعــادة  عــى 

للمؤسسة الدينية.
وقال: "بعد الدراسة املستفيضة للواقع 
حالــة  نــت  تبيَّ غــزة  قطــاع  يف  الوقفــي 
الوقفــي، وغيــاب  النمــو  لحركــة  الضعــف 
الثقافة الوقفية عند شعبنا الفلسطيني، 
قبــل  الوقفيــات  نســبة  بلغــت  فقــد 
 ،98% لفلســطني  اإلرسائيــي  االحتــال 
األوقــاف  تــزِد  مل  الحــني  ذلــك  ومنــذ 
 2% لــدى وزارة األوقــاف عــن  املســجلة 

فقط".
تعنــي  الوقفيــة  الحالــة  "تراجــع  أن  وتابــع 

أجــل  مــن  بالعمــل  واإلنســانية  الحقوقيــة 
اإلفراج عن شقيقه ونجله، وتوفر الرعاية 

الطبية لهام لحاميتهم من خطر املوت.
مــن جهتــه، أدان املرصــد األورومتوســطي 
لحقوق اإلنسان يف بيان له حادثة اقتحام 
محاولــة  أنهــا  معتــًرا  "الخــري"،  منــزل 

جديدة لرتهيب وإسكات العائلة.
تخيــر  أن  لــه،  بيــان  يف  املرصــد  وذكــر 
العائلة بني الصمت أو الخضوع إلجراءات 
قاســية ســلوك غر أخاقي وغر قانوين، 
التدخــل  املعنيــة  الجهــات  وعــى جميــع 
لوقــف االنتهــاكات املركبــة التــي يتعــرض 

لها املعتقل "الخري" وعائلته.
2019م،  عــام  ســبتمر  أيلــول/   9 ويف 
الســعودية  اعتقــال  حــامس  أعلنــت 
الخري ونجله، وقالت: إنه كان مسؤواًل 
عن إدارة "العاقة مع اململكة عى مدى 
مواقــع  تقّلــد  كــام  الزمــان،  مــن  عقديــن 

غزة/ أدهم الريف:
بينــام يعّلــق أصحــاب تفريغــات 2005 اآلمــال عــى 
حلــول جذريــة تنهــي معاناتهــم بعــد انتظــار 15 ســنة 
عى اعتامدهم موظفني رســميني، فإن مصدًرا نفى 
نفًيــا قاطًعــا إصــدار رئيــس الســلطة محمــود عبــاس، 

قرار اعتامدهم جنوًدا.
لتفريغــات  الوطنيــة  اللجنــة  باســم  املتحــدث  وأكــد 
2005 أن رئاســة الســلطة أقــرَّت تشــكيل لجنــة تتــوىل 
مهمــة النظــر يف ملفــات أفــراد وعنــارص التفريغــات، 

ل بعد. لكن هذه اللجنة مل ُتشكَّ
رئاســة  أن  لـ"فلســطني"  كــرش يف تريــح  أبــو  وبــنيَّ 
نة من اإلدارة  الســلطة وافقت عى تشــكيل لجنة مكوَّ
والتنظيــم وأجهــزة أمــن الســلطة، وممثلني عــن اللجنة 
اللجنــة  مــن  الهــدف  أن  للتفريغات.وأكــد  الوطنيــة 
النظــر يف ملفــات التفريغــات مــن خــال مثــول جميع 
أصحابهــا أمــام اللجنــة للتأكــد مــن وجودهــم يف قطاع 
غزة. وإذ يتوقع أبو كرش تشكيل اللجنة خال األيام 
ملفــات  يف  النظــر  أن  يؤكــد  فإنــه  املقبلــة،  القليلــة 
التفريغــات إلعــادة تســكينهم عــى قيــود أجهــزة أمــن 
فقــط،  أيــام   10 عــى  يزيــد  أن  يجــب  ال  الســلطة، 

غزة / فلسطني: 
املوظفــني  مــن  العــرات  أمــس  ظهــر  اعتصــم 
العسكريني واملدنيني املتقاعدين قرًسا من ديوان 
الطــران  وســلطة  الشــعبية،  واملنظــامت  الرئاســة 
املرامــل،  وهيئــة  البحــر  ومؤسســة  الفلســطينية، 
عــن  القــرسي  التقاعــد  قــرارات  بإلغــاء  للمطالبــة 

املوظفني يف غزة.
ونفــذ هــؤالء اعتصامهــم داخــل مقــر هيئــة تلفزيــون 
فلســطني وداخــل مقــر الهيئــة الوطنيــة للمتقاعديــن 

بغزة.
وانتقد بيان للمعتصمني، قراري التقاعد الصادرين 
بحقهــم )قــرار بقانــون رقــم 7 لعــام 2017 املتعلــق 
لعــام   9 رقــم  بقانــون  وقــرار  املدنيــني،  باملوظفــني 

2017 املتعلق بالعسكريني(.
حقوقنــا  "مســا  القراريــن  هذيــن  أن  البيــان  وأكــد 
ومســتقبلنا الوظيفي ومســتقبل أبنائنا، حيث تفيح 
منهــام رائحــة عنريــة وعــدم مســاواة مــن أصحــاب 

القرار".
القــرارات  هــذه  اتخــذت  "لقــد  البيــان:  وأضــاف 
أي  باالعتبــار  تأخــذ  مل  ظلــامء،  ليلــة  يف  الظاملــة 
حقــوق إنســانية أو إداريــة أو وظيفيــة لعــرات آالف 
الكــوادر الفلســطينية، فوجدنــا أنفســنا خــارج نطــاق 

دور  ينحــر  حيــث  الواقــف،  يختــاره 
األوقاف يف التوثيق والرقابة واملحاسبة 

عند التجاوز.
عــى  تعمــل  الخطــة  أن  إىل  ولفــت 
املجتمــع  يف  الوقفيــة  الثقافــة  نــر 
التعديــات  ومعالجــة  الفلســطيني، 
التاريخية القامئة عى األماك الوقفية، 
وتشجيع االستثامر الوقفي، وتذليل كل 
إىل  لتصــل  تواجهــه  التــي  الصعوبــات 

استثامر كامل لجميع األماك.

وترحيل باقي أفراد العائلة.
وبــنيَّ أن أجهــزة األمــن أخلت ســبيل زوجة 
عــن  الدفــاع  لجنــة  يف  العضــو  شــقيقه 
توقيعهــا  بعــد  الســعودية،  يف  القــدس 
ــًدا بعــدم الحديــث حــول حالــة زوجها  تعهُّ

ونجلها.
صحيــة  أوضاًعــا  يعــاين  شــقيقه  أن  وأكــد 
مرحلــة  ودخــل  الســجن،  داخــل  صعبــة 
ويعــاين  الســن  يف  كبــًرا  لكونــه  الخطــر؛ 
مؤخــًرا،  وفقــد  الروســتات  يف  تضخــاًم 
القــدرة عــى تحريــك يــده اليمنــى، ولديــه 
يعتمــد  أنــه  ًنــا  مبيِّ أســنانه،  يف  مشــاكل 
عى نجله "هاين" املعتقل معه من أجل 

إطعامه ومساعدته.
يفقــد  أن  خشــيته  عــن  الخــري  وأعــرب 
جــراء  مــن  حياتــه  عاًمــا(   83( شــقيقه 
الرعايــة  توفــر  وعــدم  اعتقالهــم  مواصلــة 
لــه، داعًيــا املؤسســات  الصحيــة مناســبة 

والحضاريــة  الدينيــة  الحالــة  تراجــع 
ألســباب  الدراســة  وبعــد  للمجتمــع، 
الرتاجــع تبــنيَّ أن املســؤولية تتــوزع بــني 
وتراجــع  القوانــني،  وبعــض  االحتــال، 
مؤسســة  وأداء  األرض،  مســاحات 
وقــد  الوقــف،  ثقافــة  وغيــاب  األوقــاف 

ُأقرَّت جملة من السياسات والرامج".
وا السياســات الوقفيــة؛  وأوضــح أنهــم أقــرُّ
وعــدم  الخاصــة،  األوقــاف  لتشــجيع 
الــذي  الوقــف  ناظــر  واعتــامد  تأميمهــا، 

قيادية عليا يف الحركة".
ضمــن  يــأيت  اعتقالــه  أن  إىل  وأشــارت 
حملــة طالــت العديــد مــن أبنــاء الشــعب 
الســعودية.  يف  املقيمــني  الفلســطيني 
القيــادة  حــامس  حركــة  وخاطبــت 
السعودية أكر من مرة، وأدخلت وسطاء 
الفلســطينيني  املعتقلــني  عــن  لإلفــراج 

واألردنيني.
 8 يف  الســعودية  الســلطات  وبــدأت 
محاكمــة  يف   ،2020 آذار/مــارس 
مــن  بعضهــم  الفلســطينيني،  عــرات 
حملــة الجــوازات األردنيــة، مــن املقيمــني 
داخــل أراضيهــا، بدعــوى "دعــم املقاومــة 

الفلسطينية".
ســجون  أربعــة  عــى  املعتقلــون  ويتــوزع 
بالريــاض،  "الحائــر  هــي  الســعودية،  يف 
أبهــا،  يف  وشــعار  جــدة،  يف  وذهبــان 

والدمام".

وتصويــب  امللــف  هــذا  إنهــاء  رضورة  عــى  مشــدًدا 
الخطأ القانوين التي تعاقبت عليه الحكومات.

األجهــزة  عــى  التفريغــات  عنــارص  تســكني  ــع  وتوقَّ
املؤهــات  يف  ينظــر  والحًقــا  جنــدي،  برتبــة  األمنيــة 

العلمية ومنح الرتقيات.
يقيــم  مــن   ،2005 تفريغــات  أصحــاب  مــن  أن  وبــنيَّ 
أحــداث  بــدء  منــذ  إرادتــه  بغــر  غــزة  قطــاع  خــارج 
االنقســام، وهنــاك مــن غــادر غــزة للعــاج أو ملرافقــة 
أن  حــني  يف  عــاج،  إىل  بحاجــة  ذويــه  مــن  مريــض 
مــن غــادر غــزة مهاجــًرا دون علــم أحــد ودون حصولــه 
عــى إجــازة رســمية فــإن اللجنــة ســتتعامل عــى أنــه 
غــر مقيــم يف قطــاع غــزة، وعليــه قــد يفقــد حقــه يف 

الراتب.
8 آالف يف  عــى  التفريغــات  عــدد موظفــي  ويزيــد 
قطــاع غــزة، وقــد نظمــوا العديــد مــن الفعاليــات طيلــة 
بإنهــاء معاناتهــم، حتــى  الفــرتات املاضيــة للمطالبــة 
وصل األمر إىل االعتصام يف ساحة الرسايا، ومن ثم 
خوض عدد منهم اإلرضاب املفتوح عن الطعام منذ 
ما يزيد عى شهر من اآلن؛ احتجاًجا عى املامطلة 

يف إنهاء ملفاتهم واعتامدهم موظفني رسميني.

الوظيفة العمومية التي يربطنا بها القانون األسايس 
الفلســطيني وقانون الخدمة العســكرية لعام 2005 

وقانون الخدمة املدنية".
"بأنــه  عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  البيــان  وذّكــر 
ينظــم  مــا  وأن  فلســطني،  دولــة  يف  األول  املوظــف 
مل  وإجــراءات  وضوابــط  قانــون  هــو  بيننــا  العاقــة 
نتجاوزهــا أو نخــل بهــا، وأننــا مــن ملــح هــذه األرض، 
وأن الوطن ال يخضع لحاسبات الجغرافيا أو الفئوية 

أو الجهوية كام نشعر اليوم".
وشــدد املتقاعــدون يف بيانهــم عــى أن الحقــوق ال 
متــوت، وال مســاومة عليهــا مهــام كان الثمــن، ولــن 

نلتفت ملساومات هنا وهناك.
وأضافــوا أن املســؤول األول واألخــر عــام تعرضوا له 
مــن ظلــم جائــر هــو رئيس الســلطة "وهو القــادر أيًضا 
وبجــرة قلــم أن يعيــد األمــور إىل مــا كانــت عليــه قبــل 
قــرارات 2017 لكونهــا تتعارض مع مصالح الشــعب 
خطيئــة  بهــا  التمســك  اســتمرار  وأن  الفلســطيني، 

سيتوقف التاريخ مطواًل أمامها".
واإلرضاب  االحتجــاج  فعاليــات  باســتمرار  وهــددوا 
عــن الطعــام "مبــا منلــك مــن جســد وروح حتــى يتــم 
مبرســوم  املبكــر  القــرسي  التقاعــد  عــن  الرتاجــع 

رئايس".

مــن  العديــد  ســتعقد  الــوزارة  أن  وذكــر 
املحليــة  والــراكات  االتفاقيــات 
والدوليــة للنهــوض بالحالــة الوقفيــة، فقد 
ماليزيــة  مؤسســة  مــع  اتفاقيــة  عــت  وقَّ
لنقــل التجربــة الوقفيــة املاليزيــة إىل غزة 

من خال إنشاء الصندوق االجتامعي.
عــى  ســتعمل  الــوزارة  أن  إىل  ولفــت 
تحقيــق الراكــة مــع جميــع العاملني يف 
العلــم  ونــر  الدينــي والدعــوي،  الحقــل 
خــال  مــن  نطــاق  أوســع  عــى  الرعــي 
الرعيــة،  واملــدارس  الدعــوة،  كليــة 
واملراكــز العلميــة، والــدروس املنهجيــة، 
وإعــادة الــدور الريــادي للمســجد داخــل 

املجتمع الفلسطيني".
وبنيَّ أن الخطة تشمل الرامج واملشاريع 
يف  واملتمثلــة  الدينيــة،  الحالــة  لتعزيــز 
األوقــاف  موظــف  دور  صياغــة  إعــادة 
)اإلمام الريادي(، وإطاق مروع وقفية 

لكل مسجد.
األغــا-  -حســب  املــروع  ويشــمل 
لتغطيــة  للمســجد  الوقفيــات  تخصيــص 
إيــرادات  ُتدَخــل  وال  كافــة،  احتياجاتــه 
وزارة  حســاب  عــى  الوقفيــات  هــذه 
األوقاف، وفتح رقم حســاب لكل مســجد 
والترعــات  الوقفيــة  اإليــرادات  إليــداع 

املسجدية.

تفريغات 2005 يأملون حلوًل جذرية 
تنهي معاناة 15 سنة من النتظار

أجربها عىل توقيع تعهد بعدم الحديث عن وضع زوجها ونجلها

بعد ساعات من العتقال.. األمن السعودي 
يطلق رساح زوجة القيادي يف حماس الخرضي 

115 ألف أرسة فقرية باتت غري قادرة عىل توفري أدىن احتياجاتها األساسية

مركز حقويق يطالب حكومة اشتية برصف مخصصات الشؤون الجتماعية لمستحقيها

المتقاعدون بغزة يطالبون 
عباس بإلغاء قرارات التقاعد 

القرسي "الجائرة" بحقهم

"األغا": نستعد إلطالق جملة من المشاريع الوقفية الجديدة يف غزة

جانب من املؤمتر أمس         ) تصوير / رمضان األغا ( 

وقفة يف دير البلح احتجاًجا عى تأخر رصف مخصصات الشؤون االجتامعية أمس )تصوير/ يارس فتحي(
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بيــان لــه أمــس، أن مثــل هــذه الخطــوة "قفــزة يف املجهــول تربــك الوضــع 
الوطنــي الفلســطيني، وتبــث اليــأس يف صفــوف املواطنــن يف اســتحالة 
يف  الدميقراطيــة  وإشــاعة  الفلســطيني  الســيايس  النظــام  بنيــة  تجديــد 
الحيــاة السياســية ويف مؤسســات نظــام الحكــم ســواء يف منظمــة التحريــر 

الفلسطينية أو يف السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد أن "املوقف اإلرسائييل الذي ينطلق من التمســك مبدينة القدس 
املوحــدة كعاصمــة لدولــة االحتــال مســتقوًيا بصفقــة القــرن مــع اإلدارة 
األمريكية واالتفاقيات اإلبراهيمية املخزية مع عدد من األنظمة العربية، 
والدميقراطيــة  الوطنيــة  القــوى  عــى جميــع  تحدًيــا حقيقًيــا  يطــرح  بــات 
واإلســامية الفلســطينية دون اســتثناء، وتحدًيا عى جميع القوائم، التي 

تقدمت مبرشحيها لهذه االنتخابات".
وشدد عى أن هذا األمر يعد تحديا يضعها أمام مسئولياتها يف تحويل 
معركــة االنتخابــات يف القــدس مــن معركــة بيانــات ال تقــدم وال تؤخــر إىل 
معركــة بوابــات تســتلهم الــدروس والعــر مــن معركــة الدفــاع عــن املســجد 
2017 ومعهــم  عــام  مــن  التــي خاضهــا املقدســيون يف متــوز  األقــى، 
إرسائيليــا  مرشوعــا  خالهــا  مــن  وأحبطــوا  الفلســطيني  الشــعب  جمــوع 
تهويديا خطرا كان يخطط لفرض التقسيم الزماين واملكاين يف املسجد 

األقى املبارك بالقوة ومختلف أساليب الخداع.
يف  املشــاركة  يف  املقدســين  حــق  معركــة  "جعــل  إىل  خالــد  ودعــا 
شــعبية  النتفاضــة  رافعــة  تكــون  بوابــات  معركــة  إىل  العامــة،  االنتخابــات 
عارمــة تفــرض عــى حكومــة )إرسائيــل( وعــى اإلدارة األمريكيــة املتواطئــة 
معهــا مراجعــة الحســابات والتســليم بحــق الفلســطينين يف املامرســة 
الدميقراطيــة ويف تجديــد بنيــة نظامهــم الســيايس وتؤســس يف الوقــت 
نفســه لعصيــان وطنــي شــامل يف وجــه االحتــال يفتــح اآلفــاق أمــام تحــرر 
الفلســطينين مــن جميــع االتفاقيــات املذلــة واملهينــة، التــي تــم التوقيــع 
حكومــة  لهــا  وتنكــرت  واإلرسائيــيل،  الفلســطيني  الجانبــن  بــن  عليهــا 

االحتال وحولتها إىل مجرد تنسيق أمني وأموال مقاصة".

لانتخابــات  ترّشــحه  يســحب  مل  إذا  عملــه،  مــن  بفصلــه  لتهديــدات 
الترشيعية.

وأكــد دويــكات يف ترصيــح صحفــي، أمــس، أن مديــر املــوارد البرشية يف 
أحــد البنــوك املحليــة -حيــث يعمــل- ســاومه صبــاح أمــس، مــا بــن إنهــاء 

خدماته أو سحب ترشحه لانتخابات.
طلبــه  إن  لــه  قلــُت  اســتقالتي،  تقديــم  طلــب  "بعــد  دويــكات:  وأضــاف 
مخالــف للقانــون الــذي ال ُيلــزم املرشــح بتقديــم اســتقالته إذا كان يعمــل 

بالقطاع الخاص".
وأوضح أنه رفض مبدأ املساومة، والتهديد بلقمة العيش، وأنه سيواصل 
حقــه الدميقراطــي يف خــوض االنتخابــات الترشيعيــة املقــرر إجراؤهــا يف 

22 مايو/أيار.

وقــال دويــكات: إن هــذه الحادثــة ليســت األخــرية، التــي يتعــرّض لهــا بعــد 
الخميــس  مســاء  ســيارته  زجــاج  ــم  ُحطِّ فقــد  لانتخابــات،  ترّشــحه  إعــان 
املــايض، مضيًفــا: "قدمــت شــكوى للجهــات املعنيــة، ومل ُيكشــف عــن 

الفاعل حتى اآلن".

 ،)8( وســلفيت   ،)18( وقلقيليــة   ،)144( ونابلــس   ،)40( وطولكــرم 
والخليل )48(، ورام الله والبرية )85(، وبيت لحم )25(، وأريحا واألغوار 
)5(، وضواحــي القــدس )2(، وقطــاع غــزة )1268(، مؤكــدة إجــراء 6889 

فحصا.
وأوضحــت الكيلــة أن حــاالت التعــايف الجديــدة توزعــت عــى: طوبــاس 
 ،)27( قلقيليــة   ،)190( نابلــس   ،)13( طولكــرم   ،)149( جنــن   ،459(
ســلفيت )3(، الخليــل )204(، رام اللــه والبــرية )88(، بيــت لحــم )87(، 

أريحا واألغوار )3(، ضواحي القدس )2(، قطاع غزة )1725(.
بلغــت  فلســطن  يف  "كورونــا"  فــريوس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  وذكــرت 
ونســبة   ،9.1% النشــطة  اإلصابــات  نســبة  بلغــت  حــن  يف   ،89.8%

الوفيات %1.1 من مجمل اإلصابات.
ولفتــت وزيــرة الصحــة إىل وجــود 164 مصابــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، 
بينهم 43 موصولون عى أجهزة التنفس االصطناعي، يف حن يعالج يف 

مراكز وأقسام "كورونا" يف مستشفيات الضفة 474 مصابا.
لفــريوس  املضــادة  الطعومــات  تلقــوا  الذيــن  املواطنــن  يخــص  وفيــام 
"كورونــا"، أكــدت الكيلــة أن عددهــم اإلجــاميل يف الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غزة بلغ 167549، بينهم 34730  تلقوا الجرعتن من اللقاح.
أن  أمــس  القــدرة  الصحــة أرشف  باســم وزارة  أكــد املتحــدث  ذلــك،  إىل 
املنحنــى الوبــايئ لفــريوس كورونــا يف قطــاع غزة املكتظ بالســكان ال يزال 

يف صعود مستمر.
وأفــاد القــدرة يف ترصيحــات إلذاعــة "صــوت األقــى" بأن املوجــة الثانية 
التــي تعصــف بالقطــاع ال تــزال يف عنفوانهــا، والفــريوس تحــت الدراســة 

يف العامل.
مكتشــفة  غــري  كوفيــد19-  مــن  أخــرى  طفــرات  هنــاك  تكــون  أن  ــع  وتوقَّ
موجــودة داخــل القطــاع، مشــرًيا إىل أن غــزة ليســت مبنــأى عــن التحــوالت 

الوبائية التي يشهدها العامل.
وأعلنــت وزارة الصحــة بغــزة أمــس تســجيَل 10 حــاالت وفــاة لرتتفع أعداد 
الوفيــات منــذ بدايــة جائحــة كورونــا إىل 808، إضافة إىل تســجيل 1268 
ا يف الـ 24 ساعة املاضية. إصابة جديدة بعد إجراء 3855 فحًصا مخريًّ

وأوضحت وزارة الصحة خال التقرير الوبايئ اليومي أن إجاميل الحاالت 
التي تحتاج إىل رعاية طبية يف املستشــفى بلغ 398 حالة، يف حن أن 

إجاميل الحاالت الخِطرة والحرجة وصل إىل 308 حاالت.

األثــري، وســط إجــراءات عســكرية مشــددة مــن قــوات االحتــال، وإغــاق 
املوقع والطرق املؤدية إليه أمام املواطنن.

وقد انترشت قوات االحتال منذ ساعات الصباح عى الطرقات وأسطح 
املنازل.

أعلنــه  ثابــت  برنامــج  وفــق  يــأيت  االقتحــام  هــذا  أن  إىل  عــازم  وأشــار 
املستوطنون يف وقت سابق القتحام املوقع.

وينظــم املســتوطنون منــذ قرابــة أربعــة أشــهر اقتحامــات كل يــوم أربعــاء 
للموقع األثري، بحراسة من جيش االحتال.

يف حــن اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائييل أمس، مواطنن من مدينة 
الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفــادت مصــادر أمنيــة لوكالــة "وفا" باعتقال املواطــن محمد عيل الجبور 
من بلدة يطا جنوب الخليل، واملحرر نضال عمران القواسمي من مدينة 

الخليل بعد مداهمة منزليهام والعبث مبحتوياتهام.
واعتقلت قوات االحتال فجر أمس، الصحفي عاء الرمياوي يف مدينة 

رام الله.
 j" وقالــت مصــادر أمنيــة إن قــوات االحتــال اعتقلــت املراســل يف قنــاة
media" عاء الرمياوي )43 عاما( من منزله يف حي اإلرسال باملدينة، 

وهو من بلدة بيت رميا شامال.
ويف قطاع غزة توغلت عدة آليات عسكرية إرسائيلية صباح أمس بشكل 

محدود رشق مدينة غزة.
آليــة عســكرية معظمهــا جرافــات،  أربــع عــرشة  وقالــت مصــادر أمنيــة إن 
إضافة إىل حفار عسكري، توغلت لعرشات األمتار رشق حي الشجاعية 

رشق مدينة غزة.
مــن  بغطــاء  واســعة  تجريــف  أعــامل  يف  العســكرية  الجرافــات  ورشعــت 

طائرات االستطاع.

غزة/ فلسطن:
الغتيــال  الثالثــة  الذكــرى  أمــس  وافقــت 
املهنــدس فــادي محمــد البطــش عــى يد 
جهــاز املوســاد اإلرسائيــيل يف العاصمــة 
أبريل/نيســان  يف  كواالملبــور  املاليزيــة 

عام 2018.
أحــد  البطــش  عــى  النــار  إطــاق  ويعــد 
وكاالت  نفذتهــا  التــي  االغتيــاالت  أبــرز 
الســنوات  يف  اإلرسائيليــة  التجســس 

املاضية.
أثنــاء  يف  عاًمــا(   34( البطــش  واغتيــل 
مغــادرة منزلــه متوجًهــا إىل مســجد ألداء 
بضواحــي  غومبــاك  يف  الفجــر  صــاة 
كواالملبــور، برصــاص مســلحن كانــا عى 

دراجة، فاخرتق جسده ورأسه.
وأثــار اغتيــال البطــش كثرًيا من الغموض، 
يف  الســبب  يعلــم  أحــد  يكــن  مل  إذ 
اســتهدافه؛ نظــًرا لكونــه مهندًســا مغمــوًرا 
غــري معــروف بالنســبة ملعظــم األشــخاص 

حول العامل.
مــن جانبــه، قــال رئيــس الدائــرة اإلعاميــة 
لحركــة حــامس يف منطقــة الخــارج رأفــت 
جرميــة  كان  د.البطــش  اغتيــال  إن  مــرة: 
املخطــط  تكمــل  صهيونيــة  إرهابيــة 
شــعبنا  ملاحقــة  الصهيــوين،  اإلرهــايب 

العلميــة  كــوادره  مــكان، وخاصــة  يف كل 
مــكان، "يف  والنشــطاء يف كل  وكفاءاتــه 
محاولة للقضاء عى إرادة شعبنا وسعيه 
مــن  والتخلــص  والعــودة،  الحريــة  نحــو 

االحتال".
االحتــال  ماحقــة  إىل  مــرة  ودعــا 
اإلرسائييل يف جميع املحافل، ومعاقبته 
البطــش،  الدكتــور  اغتيــال  جرميــة  عــى 

ارتكبهــا  التــي  اإلرهابيــة  الجرائــم  وجميــع 
الكفــاءات  وبحــق  الفلســطينين،  بحــق 

العلمية واألدبية.
يزيــد  لــن  اإلرسائيــيل  اإلرهــاب  أن  وأكــد 
ــًكا باملقاومــة  "شــعبنا ومقاومتنــا إال متسُّ

والصمود، ومرشوع التحرير والعودة".
فــادي  الدكتــور  عــى  "نرتحــم  وأضــاف: 
العلميــة  الكفــاءة  صاحــب  البطــش 

يف  حياتــه  قــدم  أنــه  وعزاؤنــا  املتميــزة، 
والحريــة  الحــق  طريــق  عــى  اللــه  ســبيل 

لإلنسان والقضية".
مــن   1983 عــام  مواليــد  مــن  والبطــش 
وحصــل  غــزة  قطــاع  يف  جباليــا  مدينــة 
عــى درجتــي البكالوريــوس واملاجســتري 
الجامعــة  مــن  الكهربائيــة  الهندســة  يف 

اإلسامية يف غزة أواخر عام 2009.

عــى  الحصــول  مــن  ذلــك متكــن  وعقــب 
مااليــا  جامعــة  مــن  الدكتــوراه  قبــول 
درجــة  نيلــه  بعــد   ،2011 يف  املاليزيــة 
الكهربائيــة  الهندســة  يف  الدكتــوراه 

وتحقيقه إنجازات علمية.
خزانــة  منحــة  عــى  حصــل  مــا  رسعــان 
وهــي  عــريب،  كأول   2016 الحكوميــة 
جــودة  حيــث  مــن  ماليزيــا  يف  األوىل 

املنحة ومن أفضل الجوائز العاملية.
جامعــة  يف  يحــارض  البطــش  وكان 
يف  اخــرتاع  بــراءة  ولديــه  كواالملبــور، 
زيــادة كفــاءة شــبكات الطاقــة الكهربائيــة، 
الطاقــة  نقــل  تحســن  جهــاز  واخــرتع 
الكهربائيــة، وُيعــد مــن أول املبادريــن يف 
للمهندســن  الــدويل  التجمــع  تأســيس 

الفلسطينين يف ماليزيا.
الكريــم  القــرآن  حفــاظ  مــن  ويعــد  كــام 
وحاصل عى الســند املتصل عن رســول 
للــه، ولــه حلقــات تحفيــظ القــرآن الكريــم 

يف مساجد ماليزيا.
واتهــم االحــال اإلرسائيــيل البطــش بنقــل 
غــزة  قطــاع  حــامس يف  أمــوال إىل حركــة 
والضفــة الغربيــة، ضمــن شــبكة دعــم يف 
ماليزيــا التــي تعترهــا أكــر األماكــن دعاًم 

للحركة.

تكريم الفائزات بجائزة 3 أعوام عىل اغتيال المهندس الفلسطيين فادي البطش يف مالزييا
مسابقة "امرأة 

فلسطني" لعام 2021
غزة/ محمد أبو شحمة:

كرّمت وزارتا الرتبية والتعليم وشؤون املرأة خال حفل مبدينة 
غزة أمس، الفائزات بجائزة مســابقة امرأة فلســطن لعام 2021 

والتي حملت عنوان "فلسطينيات يف مواجهة كورونا".
وشــارك يف حفــل توزيــع الجائــزة زيــاد ثابــت وكيــل وزارة الرتبيــة 
املــرأة،  شــؤون  وزارة  وكيــل  هــارون  وأمــرية  العــايل،  والتعليــم 
الرتبــوي،  والتأهيــل  لــإلرشاف  العــام  املديــر  مطــر  ومحمــد 

والفائزات بالجوائز.
خــال  مهــاًم  دوًرا  لعبــت  الفلســطينية  املــرأة  أن  ثابــت  وأكــد 
جائحــة كورونــا، حيــث كانــت صــامم األمــان لــأرسة، مــن خــال 
متابعة أبنائها يف التعليم اإللكرتوين، والحرص عى سامتهم.

وقــال ثابــت خــال كلمــة بالحفــل: "متكنــت املــرأة الفلســطينية 
يف وزارة التعليــم مــن التواصــل مــع الطلبــة مــن خــال الصفــوف 
اســتديوهات  يف  التعليمــة  الــدروس  وتســجيل  االفرتاضيــة 
وإذاعــة التعليــم، فضــًا عــن عملهــن مــن خــال التدريــب عــن 

بعد".
وشــدد عى أن وزارة الرتبية والتعليم "ســتواصل بذل كل جهد 
مســتطاع من أجل مســاندة موظفاتها وتعزيز حضورهن يف كل 

املواقع".
الفلســطينية  املــرأة  تكريــم  أن  هــارون  أكــدت  جانبهــا،  مــن 
بــه يف كل املجــاالت  الــذي تقــوم  الريــادي  الــدور  جــاء لتأكيــد 

والقطاعات وخاصة يف مجال التعليم.
متها  وأشادت هارون خال كلمتها باملبادرات النوعية التي قدَّ
املرأة العاملة يف املؤسسة التعليمية ودورها املتميز يف ظل 

جائحة كورونا.
وتعــدُّ جائــزة "امــرأة فلســطن" فعاليــة ســنوية لجائــزة تقديريــة 
تنظمهــا وزارة شــؤون املــرأة لتكريــم وتقديــر املــرأة الفلســطينية 
املمُْلِهمــة والتــي أحدثــت فرًقا يف املجتمع يف شــتى املجاالت، 
ــص القســم الثــاين مــن املســابقة لتكريــم املوظفــات  حيــث ُخصِّ

اللوايت متيزن يف مواجهة جائحة كورونا.
وتهــدف الفعاليــة إىل تعزيــز دور النســاء يف مواقــع عملهــن يف 
مختلف املجاالت ونرش الوعي بأهمية اإلبداع واالبتكار والتميز 
القطــاع  يف  العامــات  بــن  والتطوعــي  املجتمعــي  العمــل  يف 
الحكوميــة  املؤسســات  يف  العامــات  دور  وتقديــر  الحكومــي 
يف إدارة األزمــات ومواجهــة التحديــات والرتكيــز عــى األعــامل 
يف  النســاء  بهــا  قامــت  التــي  املبدعــة  واملبــادرات  املتميــزة 

مواجهة كورونا.
وحصلــت وفــاء حجــازي عــى املرتبــة األوىل عــن مبــادرة "أتعلــم 
بنفيس"، تلتها حنان ريان عن مبادرة "تحديات رغم األزمات"، 
زمــن  التعليمــي  املجــال  يف  املتميــزة  الفقعــاوي  زينــات  ثــم 
بعــد،  عــن  التعليــم  عــى  املرشفــة  الخطيــب  ورميــا  الجائحــة، 
وســامح أبــو زينــة عــن مبــادرة "بــر األمــان"، وآمــال أبــو شــاويش 
خليفــة  ولينــة  الجائحــة،  زمــن  التعليمــي  املجــال  يف  املتميــزة 
عــن مبــادرة "فريــق التعليــم يجمعنــا"، ونهــى حلــس عــن مبــادرة 

"مبدعات رغم كورونا".

بعد ردها الدعوة المقدمة ضدها
نقابة األطباء: قرار المحكمة 

يؤكد حقوقنا وعىل 
الحكومة تنفيذ المطالب

رام الله/ صفا:
مــن  املقدمــة  الدعــوة  أمــس،  اإلداريــة  بصفتهــا  النقــض  محكمــة  ردت 
الحكومــة ضــد نقابــة األطبــاء، بعــد خطــوات تصعيديــة اتخذتهــا النقابــة 

للمطالبة بحقوق األطباء.
وقــال املتحــدث باســم نقابــة األطبــاء رمــزي أبــو ميــن لوكالة "صفــا" إن قرار 
محكمة النقض يؤكد حق األطباء، الفتًا إىل أنه ليس بعيدًا عى الحكومة 

رفع قضايا أخرى ضد مجلس النقابة.
واســتغرب أبــو ميــن رفــع الحكومــة قضايــا بــدل التوجــه لتنفيــذ املطالــب 
النقابــة، قائــًا: "يبــدو أن رفــع قضايــا يف املحاكــم أســهل  املوقعــة مــع 

للحكومة من تنفيذ االتفاق".
ودعــا أبــو ميــن الحكومــة إىل تنفيــذ االتفــاق املوقــع مــع النقابــة، وااللتــزام 

بكل ما اتفق عليه، وإعطاء األطباء حقوقهم.
وتطالــب نقابــة األطبــاء بتعديــل عــاوة طبيعــة العمــل لأطبــاء العاّمــن، 
ودفــع  الفلســطيني،  البــورد  عــى  الحاصلــن  األطبــاء  كادر  وتعديــل 

املستحقات املالية لأطباء الذين قطعت رواتبهم.
وخاضــت نقابــة األطبــاء قبل عام سلســلة إرضابــات، قبل توقيع اتفاق مع 
وزارة الصحة، حيث تم التوافق قبل أكر من شــهر بن النقابة والحكومة 
عــى تنفيــذ قســيمة الشــهر املــايض، إال أن الحكومــة مل تنفــذ االتفــاق، 

بحسب النقابة.

األردن: 18 موقوًفا عىل 
ذمة قضية "زعزعة 

استقرار المملكة"
ن/ فلسطن: عامَّ

أوقفــت الجهــات املختصــة يف األردن 18 متهــاًم مبحاولــة 
زعزعــة اســتقرار اململكــة األردنيــة يف قضيــة تعــرف باســم 

"الفتنة".
وقــال مصــدر يف النيابــة العامــة العســكرية مبحكمــة أمــن 
ولــة لوكالــة األنبــاء األردنية )بــرتا(، أمس، إنَّ التحقيقات  الدَّ
مــع املتهمــن انتهــت، وســتحال القضيــة للمحكمــة بعــد 
املقتــى  وإجــراء  للتحقيــق  النهائيــة  املراحــل  إمتــام 

القانوين.
العميــد  الدولــة،  أمــن  ملحكمــة  العــام  النائــب  وأعلــن 
القايض العسكري حازم املجايل، أن النيابة العامة أنهت 
تحقيقاتهــا املتعلقــة باألحداث األخــرية التي تعرضت لها 

اململكة.
الدولــة  أنهــت  أمــن  ملحكمــة  العامــة  "النيابــة  إنَّ  وقــال 
تعرضــت  التــي  األخــرية  باألحــداث  املتعلقــة  تحقيقاتهــا 
احتــوت  قــد  أنهــا  التحقيــق  بنتيجــة  وتبــن  اململكــة،  لهــا 
بهــا،  للمتورطــن  ومتباينــة  مختلفــة  ووقائــع  أدوار  عــى 
والتي كانت ستشــكل تهديدًا واضحًا عى أمن واســتقرار 

اململكة.
املراحــل  إمتــام  عــى  تعكــف  الدولــة  أمــن  نيابــة  أنَّ  وبــن 
النهائيــة للتحقيــق وإجراء املقتى القانوين إلحالتها إىل 

محكمة أمن الدولة.

في فبراير
اإلحصاء: انخفاض 

الصادرات والواردات 
السلعية المرصودة

رام الله/ فلسطن:
إن  الفلســطيني،  لإلحصــاء  املركــزي  الجهــاز  قــال 
الصادرات الســلعية انخفضت يف شــهر فراير/ شــباط 
مــن عــام 2021 بنســبة %2 مقارنــة مــع الشــهر الســابق، 
يف حــن ارتفعــت بنســبة %26 مقارنــة مــع شــهر شــباط 
مــن عــام 2020، إذ بلغــت قيمتهــا 99.9 مليــون دوالر 

أمرييك.
انخفضت الصادرات إىل دولة االحتال يف شهر شباط 
مــن عــام 2021 بنســبة %3 مقارنــة مــع الشــهر الســابق، 
مــن   86% االحتــال  دولــة  إىل  الصــادرات  وشــكلت 
إجــاميل قيمــة الصــادرات لشــهر شــباط من عــام 2021. 
العــامل  دول  بقيــة  إىل  الصــادرات  ارتفعــت  حــن  يف 

بنسبة %4 مقارنة مع الشهر السابق.
 2021 عــام  مــن  الــواردات يف شــهر شــباط  انخفضــت 
بنسبة %8 مقارنة مع الشهر السابق، يف حن ارتفعت 
بنســبة %7 مقارنــة مــع شــهر شــباط مــن عــام 2020، إذ 

بلغت قيمتها 451.9 مليون دوالر أمرييك.
شــهر  خــال  االحتــال  دولــة  مــن  الــواردات  انخفضــت 
شــباط مــن عــام 2021 بنســبة %12 مقارنــة مــع الشــهر 
مــن   55% إرسائيــل  مــن  الــواردات  وشــكلت  الســابق، 
إجــاميل قيمــة الــواردات لشــهر شــباط مــن عــام 2021. 
كــام انخفضــت الــواردات مــن باقــي دول العــامل بنســبة 

%3 مقارنة مع الشهر السابق.

أمــا امليــزان التجــاري والــذي ميثل الفــرق بن الصادرات 
والواردات، فقد ســجل انخفاًضا يف قيمة العجز بنســبة 
مــع  مقارنــة   2021 عــام  مــن  شــباط  شــهر  خــال   10%

الشــهر الســابق، يف حــن ارتفــع بنســبة %3 مقارنــة مــع 
شــهر شــباط مــن عــام 2020، إذ بلــغ العجــز 352 مليون 

دوالر أمرييك.
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حالة نقاش
تكــون  قــد  الفلســطينية  االنتخابــات  إن  أشــهر  قبــل  قيــل 
بــن  وطنيــة  لرشاكــة  وتؤســس  االنقســام،  تزيــل  رافعــة 
الفصائل، وهناك من رفض هذا القول وقال: االنتخابات 
ســاحة رصاع ومنافســة، وهــي رمبــا تزيــد االنقســام. لــكل 
رأي مــن هذيــن الرأيــن حججــه وأدلتــه، ولكــن املشــكلة 
يقــول:  ثالــث  لطــرح  الطرحــن  اآلن خرجــت عــن هذيــن 
التأجيــل  أن  أو  مواعيدهــا،  يف  االنتخابــات  ُتجــرى  هــل 
سيفرض نفسه، عىل األقل بسبب القدس، وغياب الرد 

اإلرسائييل؟
الرئيــس  مستشــار  شــعث  نبيــل  د.  أكــد  أمــس  مــن  أول 
عبــاس أن التأجيــل هــو الحــل، ألن )إرسائيــل( مل ترد عىل 
طلــب عبــاس إجراَءهــا يف القدس. شــعث ليس الوحيد 
الــذي يــرح باتجــاه التأجيــل، بــل هنــاك أصــوات وازنــة 
تقــف  األصــوات  وكل  األرسى،  ويف  فتــح،  مركزيــة  يف 
خلف القدس. لكن جهات ذات صلة أدركت أن انقسام 
فتــح لثــاث قوائــم ســيضعف القامئــة املركزية، وســيمنح 
مــن  عبــاس  حــذرت  )إرسائيــل(  أفضــل.  فرصــة  حــاس 
خطورة فوز حاس، ومن الرشاكة معها، وقيل إن األردن 

أيًضا حذر عباس من املوضوع نفسه.
كل مــن يدفعــون نحــو التأجيــل ال يبحثون يف التداعيات 
الســلبية عــىل العمليــة االنتخابيــة، ويــرون أن كل يشء 
فتــح،  وخســارة  حــاس  فــوز  إال  وتقبلــه،  تفهمــه  ميكــن 
فهــذا يعقــد األمــور أكــر، ويجعــل عبــاس بــن املطرقــة 
والســندان. اســتطاعات الرأي املوّجهة ال تقدم الصورة 
الحقيقيــة للمواطــن، وحــن تتحــدث عــن فــوز فتح بنســبة 
غيــاب  وفيــه  نظــر،  فيــه  قــول  هــو  األصــوات  مــن    ٪٧١
للموضوعيــة، ال فتــح ســتصل لهــذه النســبة، وال حــاس 

أيضا ستصل إليها.
استطاع الرأي املرضوب يلحق خسارة باملركز، وبالجهة 
املســتفيدة من االســتطاع، ومن املؤكد أن الرأي العام 
عندنــا هــو يف مســتوى جيــد للقراءة والتحليــل والوصول 

للحقائق.

يف أمريكا.. إطالق 750 مليون 
بعوضة "لقتل أبناء جيلها"

واشنطن/ وكاالت:
تطلــق الســلطات األمريكيــة يف فلوريــدا حــوايل 750 مليــون بعوضــة 

يف مهمة "خاصة"، إذ ستتكفل هذه البعوضات بقتل أبناء جيلها.
وافقــت مؤسســة "فلوريــدا كيــز" ملكافحــة البعوض عــىل اقرتاح رشكة 
بهــدف  الطلــق  الهــواء  يف  بعوضــة  مليــون   750 إلطــاق   "Oxitec"

مكافحة وقتل أصناف البعوض األخرى عن طريق تعديلها وراثيا.
وتســتهدف البعوضــات املعدلــة وراثيــا التــي تــم إطاقهــا مــع اقــرتاب 
فصــل الصيــف وبدايــة الجــو الحــار األنواع األخرى التي تحمل وتســاهم 
الصفــراء  والحمــى  الضنــك  حمــى  مثــل  وأمــراض  فريوســات  نقــل  يف 
وغريهــا. ومتــت املوافقــة عــىل املــرشوع مــن قبــل وكالــة حايــة البيئة 
)EPA(، ومراكز الســيطرة عىل األمراض والوقاية منها )CDC( ووزارة 

."thehill" الصحة يف فلوريدا، بحسب موقع
وتبــدأ تجــارب إطــاق البعــوض هذا الشــهر يف عــدد مختار من األحياء 
يف فلوريــدا حيــث ســيطلب مــن الســكان اســتضافة صناديــق إطــاق 
البعوض أو مصائد البعوض. وقال جراي فراندسن، الرئيس التنفيذي 
لرشكة "Oxitec"، "إننا نتطلع إىل العمل جنًبا إىل جنب مع املجتمع 
التحديــات  ضــوء  يف  واملســتدامة  اآلمنــة  تقنيتنــا  فعاليــة  إلثبــات 

املتزايدة للسيطرة عىل هذا البعوض الذي ينرش املرض".

لندن/ وكاالت:
حــدد الباحثــون عامــات إنــذار مبكــرة 
تتنبــأ باإلصابــة بفــريوس كورونــا طويــل 
األمد الذي تستمر أعراضه ألسابيع أو 

شهور بعد اإلصابة.
وعــىل الرغــم مــن أنه قــد ال يهم إىل أي 
بكورونــا  األصــيل  مرضــك  كان  مــدى 
عــامل  يعتقــد  شــديدا،  أو  خفيفــا 
أن  ســبيكتور  تيــم  الربيطــاين  األوبئــة 
هنــاك عامــات شــائعة عــىل إصابتــك 
مانــع  ال  األمــد،  طويــل  بالفــريوس 
تفهــم  ولــو عــىل ســبيل  مــن معرفتهــا، 
باملفاجــأة  شــعورك  وعــدم  حالتــك 
العلــم  عــدم  عــن  ناجمــة  تكــون  التــي 

املسبق.
"إكســربيس"  صحيفــة  ونقلــت 
"إذا  قولــه:  ســبيكتور  عــن  الربيطانيــة 
مســتمر،  ســعال  مــن  تعــاين  كنــت 

وإســهال،  وصــداع،  أجــش،  وصــوت 
وضعــف الشــهية، وضيــق يف التنفــس 
يف األســبوع األول، فأنــت أكــر عرضة 
لإلصابــة  مــرات  ثــاث  إىل  مرتــن 

بأعراض طويلة املدى".
هــذه  البيانــات  أمنــاط  تحديــد  وتــم 
العــامل الربيطــاين يف  مــن قبــل فريــق 
دراســة Covid Symptom )أعــراض 

كوفيد(.ش
باإلضافــة إىل ذلــك، اكتشــف الفريــق 
مــن  كان  األمــد"  طويــل  "كوفيــد  أن 
املرجــح أن يؤثــر عــىل النســاء أكــر من 

الرجال.
علــوان،  نرسيــن  قالــت  جانبهــا،  مــن 
األســتاذة املشــاركة يف الصحة العامة 
نــدوة  خــال  ســاوثهامبتون،  بجامعــة 
املجلــة  اســتضافتها  اإلنرتنــت  عــرب 
إن   ،)BMJ( الربيطانيــة  الطبيــة 

واشنطن/ وكاالت:
حــذرت "اي يب جــروب"، وهــي رشكــة دوليــة 
اإللكرتونيــة  الهجــات  منــع  يف  متخصصــة 
التكنولوجيــا،  جرائــم  يف  والتحقيــق 
عــىل  هائــل  هجــوم  مــن  "فيســبوك"  موقــع 
 84 يف  ماســنجر"  "فيســبوك  مســتخدمي 

دولة، مبا يف ذلك روسيا.
املخاطــر  حايــة  متخصصــو  واكتشــف 
الرقميــة يف الرشكــة 5700 منشــور إعــاين 
تعريــف  ملــف   1000 وحــوايل  احتيــايل 

مزيف.
"فيســبوك  مســتخدمي  عــدد  ويتجــاوز 
ماســنجر" يف العــامل 1.3 مليــار مســتخدم، 
وال تــزال الشــبكة االجتاعيــة تحظــى بلقــب 
األكر شعبية يف العامل، حيث يستخدمها 
هــي  لذلــك  شــخص،  مليــار   2.7 حــوايل 
هــدف للقراصنــة الذيــن يحاولــون اســتخدام 

"اإلرهاق الشــديد" كان أكر األعراض 
شــيوعا لــدى أولئــك الذيــن يعانون من 

مرض "كوفيد طويل األمد".
وقالت إن أعراض كوفيد طويل األمد 
التنفــس،  وضيــق  الســعال،  تشــمل 
وثقــل  والجســم،  العضــات  يف  وآالم 
أو ضغــط يف الصــدر، وطفــح جلــدي، 
والصــداع،  القلــب،  نبضــات  وتزايــد 

واإلسهال، والشعور بالوخز.
وأوضحــت أن: "امليــزة الشــائعة جــًدا 
هــي االنتــكاس ... حيــث تشــعر كــا 
لــو كنــت قــد تعافيت، ثــم ترتد عليك 

األعراض".
فــرتة  قضــت  التــي  علــوان  وأضافــت 
طويلــة مــع فــريوس كورونــا "إنهــا حلقة 
مســتمرة مــن خيبــة األمــل، ليــس فقــط 
حولــك،  مــن  لألشــخاص  ولكــن  لــك، 

الذين يريدونك حقا أن تتعاىف".

املزيــد مــن الطــرق املبتكــرة لرسقــة بيانــات 
االعتــاد. ويف وقــت ســابق نصــح خبــري يف 
مجال األمن الســيرباين، مســتخدمي تطبيق 
"فيســبوك ماســنجر"، برتكــه يف أقــرب وقت 

ممكن بسبب عدم أمانه.
إن  زاك دوفــان،  الربيطــاين،  الخبــري  وقــال 
إىل  التحــول  عليهــم  التطبيــق،  مســتخدمي 
خدمــة أخــرى؛ ألن "فيســبوك ماســنجر" مل 

يعد يحميهم من املتسللن
هــو  األول،  الحــدث  أن  إىل  الخبــري  وأشــار 
قرار "فيســبوك ماســنجر" بتأجيل تحديثات 
لحايــة  املصممــة  الرئيســية  األمــان 
مليــار   1.3 عددهــم  البالــغ  املســتخدمن 
مســتخدم، ولــن يصــدر التطبيــق التحديثات 
حتــى عــام 2022 عــىل أقــرب تقديــر، وفقــا 
لدوفــان، عــىل الرغــم مــن أنــه مل يقــدم أي 

دليل عىل هذا االدعاء.

مستخدمو "فيسبوك ماسنجر" 
يف 84 دولة يواجهون الخطر

عالمات مبكرة عىل اإلصابة بـ"كورونا طويل األمد"


