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حماس: بندقية الرنتييس 
أكدت صوابية المســار ولن 

تسقط مهما كلف الثمن
غزة/ فلسطني:

أكدت حركة املقاومة اإلسالمية "حامس"، أمس، أن ذكرى استشهاد القائد د. 
عبــد العزيــز الرنتيــي "محطــة لتجديــد العهد والوفاء للقادة الشــهداء وامليض 

نحو دربهم والبقاء يف طريقهم الذي عبَّدوه باألشالء والدماء".
وقالت حامس يف ترصيح عىل لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع: "إن 

البندقية التي حملها د. الرنتيي بيده اليمنى أكدت صوابية املســار 
وصحــة الطريــق ومــا زالــت مرشعــًة يف وجــه االحتــالل الصهيــوين ولــن 

تسجيل 1773 حالة تعاٍف
الصحة الفلسطينية: 28 وفاة و1618 

إصابة جديدة بفريوس "كورونا"
غزة-رام الله/ فلسطني:

28 وفــاة، و1618 إصابــة  أعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية، أمــس، تســجيل 
جديدة بفريوس "كورونا"، و1773 حالة تعاٍف يف الـ24 ساعة املاضية.

وذكــرت وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة يف التقريــر اليومــي للحالــة الوبائيــة للفــريوس 
يف  ســجلت  الجديــدة  الوفــاة  حــاالت  أن  الفلســطينية،  الســلطة  أرايض  يف 
املحافظات عىل النحو اآليت: الخليل )3(، بيت لحم )1(، جنني )2(، سلفيت 

)1(، ضواحــي القــدس )1(، طوبــاس )1(، طولكــرم )3(، قلقيليــة )2(، 
نابلس )4(، قطاع غزة )10(.

الطائرات الحربية تشن سلسلة 
غارات عىل أهداف يف قطاع غزة

االحتــالل يعتقل 3 
مرشحــني بالقـــدس 

لساعــات وانــــدالع 
مواجهات عنيفة قرب 

بــــــاب العمـــــــــود
القدس املحتلة-غزة/ فلسطني:

اعتقلــت قــوات االحتــالل اإلرسائيــي ولســاعات عدة، مســاء أمس، ثالثة 
مرشــحني النتخابــات املجلــس الترشيعــي يف مدينــة القــدس املحتلــة، 
بعــد منــع مؤمتــر صحفــي عــن االنتخابــات باملدينــة، يف حــني تجــددت 

االشتباكات قرب باب العمود، التي تخللها اعتقال شاب.
وذكــر شــهود عيــان، أن قــوات االحتــالل حــارصت فنــدق "ســان جــورج" يف 
الصحفــي  املؤمتــر  موعــد  قبــل  ونصبــت حواجــز يف محيطــه،  القــدس، 
ومنعــت إقامتــه داخــل الفنــدق. ونظمــت الفعاليــات الوطنيــة وقفــة يف 

شــارع صــالح الديــن بالقــدس، بعــد منــع إقامة املؤمتــر بالفندق، 
ورفع املشاركون األعالم الفلسطينية.

غزة/ فلسطني:
أحيــا الفلســطينيون، أمــس، يــوم األســري الفلســطيني 
عــر  عــام  كل  مــن  نيســان  أبريــل/   17 يوافــق  الــذي 
فعاليــات إلكرتونيــة وميدانيــة يف مختلف محافظات 

الوطن، وكذلك الشتات ويف عدد من دول العامل.
اســتمرار  مــع  األســري،  ليــوم  الـــ47  الذكــرى  وتحــل 
االحتالل يف اعتقال قرابة 4500 أســري يف ســجونه، 

يواجهون أجهزة االحتالل مبختلف مستوياتها.

قالــت الحركــة الوطنيــة األســرية إن حريــة األرسى مــن 
ســجون االحتــالل اإلرسائيــي هــي حــق لهــم، وواجب 

الشــعب  ومؤسســات  فصائــل  كل  عــىل 
هــو  أجلهــا  مــن  والعمــل  الفلســطيني، 

غزة/ فلسطني:
القســام،  الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب  نــرشت 
الجنــاح العســكري لحركــة حــامس، مســاء أمس، 
فيديو مصوًرا عر موقعها ومنصاتها يف ذكرى 
يــوم األســري الفلســطيني الــذي يوافــق الـ17 من 

نيسان يف كل عام.

يف  تحمــل  رســالة  القســام  فيديــو  وحمــل 
مضمونهــا وفــاء لــأرسى ووعــًدا لهــم بتحريرهــم 
تبــادل  صفقــة  وإنجــاز  االحتــالل  ســجون  مــن 
مرشفة عىل غرار صفقة "وفاء األحرار" املنجزة 

عام 2011. وقد شملت الصفقة يف 
حينه اإلفراج عن 1027 أسرًيا وأسرية 

غزة/ نور الدين صالح:
عّد الناشط املجتمعي امُلهتم بقضايا الجرحى 
قامئــة  اهتــامم  الغــرة،  ظريــف  اإلعاقــة  وذوي 
"القــدس موعدنــا" التابعــة لحركــة حــامس بفئــة 
عــىل  مهمــة"  "خطــوة  اإلعاقــة  وذوي  الجرحــى 

صعيــد اســتعادة حقوقهــم التي كفلهــا القانون، 
رشائــح  كل  احرتامهــا  عــىل  يدلــل  أنــه  مؤكــًدا 

املجتمع الفلسطيني.
مرشــحي  أحــد  وهــو  الغــرة،  ووصــف 
صحيفــة  مــع  حديثــه  خــالل  القامئــة 

رام الله/ فلسطني:
طالب أرسى حركة فتح، رئيس السلطة محمود 
عبــاس، بتأجيــل االنتخابــات الترشيعية املقبلة 
إىل حني مللمة أوراق الحركة وتوحيد صفوفها.

أرســلتها  رســالة  يف  املطالبــة  هــذه  وجــاءت 

مجموعــات مــن أرسى الحركــة، وذيلــت بأســامء 
عدد من قيادات الحركة يف السجون.

واقرتحــت الرســالة عــىل الرئيــس عبــاس، عــدة 
القيــادي  تشــكيل  أزمــة  إلنهــاء  حلــول 
يف  مســتقلة  لكتلــة  الرغــويث  مــروان 

قائمة عمداء األرسى 
تضم 63 أسرًيا أمضوا 

أكثــر من 20 عــــاًما
غزة/ فلسطني:

أفاد مركز فلسطني لدراسات األرسى، أمس، بارتفاع قامئة 
عمــداء األرسى إىل )63( بعــد دخــول األســري فــادي جاليطة 

عامه الـ21 عىل التوايل يف سجون االحتالل.
وقامئــة عمــداء األرسى تضــم مــن أمــى مــا يزيــد عــىل 20 

عاًما متواصلة يف سجون االحتالل.
وأوضــح مديــر املركــز ريــاض األشــقر أن األســري جاليطــة مــن 
أريحا، اعتقل بتاريخ 17/4/2001 وتعرض لتعذيب قاٍس 
وعنيــف ألكــر مــن 100 يــوم، ووجهــت لــه تهمــة املشــاركة 

يف عمليــات للمقاومــة، وإطــالق النــار عــىل وزيــر 
الجيش اإلرسائيي بداية انتفاضة األقىص.

11 أسيــــرًا 
ضمــــن 

مرشحـــي 
قائمـــــة 

"القـــدس 
موعـــدنا"

غزة/ فاطمة يوسف:
يف الســابع مــن أبريــل مــن الشــهر 
األســري  عائلــة  تفاجــأت  الجــاري، 
نابلــس  مــن  الشــنار  مصطفــى 
"القــدس  قامئــة  ضمــن  برتشــحه 

أثنــاء  يف  موعدنــا" 
ســجون  يف  وجــوده 

فصائل 
ترفض التدخل 

األمرييك يف 
االنتخابات 

وتؤكد إجراءها 
يف مواعيدها

غزة/ جامل غيث:
فلســطينية،  فصائــل  رفضــت 
يف  أمريــي  تدخــل  أي  أمــس، 
يف  إجراؤهــا  املزمــع  االنتخابــات 
املحتلــة،  الفلســطينية  األرايض 
االنتخابــات  إجــراء  رضورة  مؤكــدة 
وفــرض  املحــددة،  مواعيدهــا  يف 

مدينــة  يف  إجرائهــا 
القدس املحتلة.

تقرير أممي: 
االحتالل 

هدم 20 مزناًل 
فلسطينيًّا 

يف أسبوعني
القدس املحتلة/ فلسطني:

ســلطات  إنَّ  أممــي:  تقريــر  قــال 
أو  هدمــت  اإلرسائيــي  االحتــالل 
لفلســطينيني  مبًنــى   20 صــادرت 
والقــدس  )ج(  املنطقــة  يف 
إىل  االفتقــار  بدعــوى  املحتلــة، 
األســبوعني  خــالل  البنــاء،  رخــص 

املاضيني.
الشــؤون  تنســيق  مكتــب  وأوضــح 
املتحــدة  لأمــم  التابــع  اإلنســانية 
"حاميــة  تقريــر  يف  "أوتشــا" 
 30 مــن  يغطــي  الــذي  املدنيــني" 
نيســان/   12 إىل  مــارس  آذار/ 

أبريــل 2021، أن عمليات 
تهجــري  إىل  أدت  الهــدم 

لون أمن السلطة  متحدثون ُيحمِّ
مسؤولية كشف من يقف وراءها

التهديدات المجهولة.. 
وسيلة ضغط تهدف 
إىل ثين مرشحني عن 

المشاركة يف االنتخابات
رام الله- غزة/ أدهم الرشيف:

عمليــات  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  يف  مختصــة  جهــات  توثــق 
تلقــوا  الترشيعيــة،  لالنتخابــات  مرشــحني  عــىل  جديــدة  اعتــداء 

تهديــدات مــن أشــخاص مجهولــني يف حــدٍث ليــس األول 
مــن نوعــه، لكــن األشــهر بينهــا كانــت حادثــة االعتــداء عــىل 

حماس تدعو إىل معركة 
موحدة إلجبار االحتالل عىل 
عقد االنتخابات يف القدس

الحية يشدد عىل 
استقاللية محكمة 

قضايا االنتخابات 
وعملها دون "تسييس"

غزة/ فلسطني:
شدد عضو املكتب السيايس لحركة حامس رئيس قامئة "القدس 
موعدنــا" عــىل أهميــة أن تعمــل محكمــة قضايــا االنتخابــات وفًقــا 

للقانون دون تسييس، أو ضغوطات من أحد. 
وأكد الحية يف ترصيح أمس حق جميع أبناء الشعب الفلسطيني 
بجميــع  القادمــة  االنتخابــات  يف  والرشيــف  الحــر  التنافــس  يف 
مراحلها، دون حرمان أو إقصاء ألي فلسطيني أو أي قامئة مرشحة 

ما داموا ملتزمني القانون.
"إن  الفلســطيني، مضيًفــا:  بالقضــاء  "حــامس"  ثقــة  الحيــة  وأبــدى 

لــه عواقــب ســلبية وخطــرة عــىل ســالمة  تســييس القضــاء 
العملية االنتخابية، واالطمئنان إىل سري مراحلها كافة".

رسالــــة من "القســــام" تعــــد 
بتحرير األرسى من سجون االحتالل

مطالبات بموقف دويل جاد لوقف ممارسات االحتالل غري اإلنسانية

يف الذكرى الـ47 ليومهم.. الحركة األسرية 
تطالب برصف رواتب األرسى المقطوعة

ضمت 4 مرشحني بينهم امرأة

الغّرة: إدراج قائمة "القدس موعدنا" أشخاًصا 
مـن ذوي اإلعاقـة "سابقة غري معهودة"

أرسى فتح يحذرون من خسارة 
االنتخابات ويطالبون عباس بالتأجيل
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فعاليات تضامنية مع األرسى يف عواصم أوروبية أمس 

قوات االحتالل تمنع إقامة مؤتمر لالنتخابات يف القدس أمس     ) األناضول ( 
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باتخــاذ إجــراءات تكفــل تنفيــذ االحتالل 
التزاماتــه وفقــًا لقواعــد القانــون الــدويل 
والرابعــة،  الثالثــة  جنيــف  واتفاقيتــي 
الخاصــة  النموذجيــة  القواعــد  فيهــا  مبــا 

مبعاملة السجناء.
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  وحــّث 
األحمــر ومنظمــة الصحــة العامليــة لزيارة 
الســجون اإلرسائيلية واالطالع من كثب 
عــى حقيقــة األوضــاع الصحيــة الصعبــة 
الفلســطينيني  واملعتقلــني  لــأرسى 

فيها. 

رفــض  إىل  الربملانــات  كذلــك  ودعــا 
التــي  االحتالليــة  الترشيعــات  وإدانــة 
الســجون  مــن معانــاة األرسى يف  تزيــد 
اإلرسائيليــة، التــي تنتهــك أبســط قواعد 

حقوق اإلنسان.
وأوضح أن األرسى يتعرضون النتهاكات 
الجســدي  التعذيــب  منهــا  جســيمة، 
والنفــي والعــزل االنفــرادي، واإلهــال 
الطبي املتعمد والحرمان من الزيارات، 
يف انتهــاك صــارخ لالتفاقيــات الدوليــة 

واإلنسانية ذات العالقة.
سياسات تنكيلية

مــن جانبهــا بينــت وزارة األرسى، أن مــن 
 )36( لــأرسى  اإلجــايل  العــدد  بــني 
أعارهــم  تقــل  طفــاًل  و)140(  أســرة، 

عن )18( عاًما.
أن حيــاة  أمــس، إىل  بيــان  وأشــارت يف 
عــرشات األرسى املــرىض بــات يهددهــا 
املوت املحقق، خاصة وأن هناك أكرث 
مــن )700( أســر يف ســجون االحتــالل 
الرعايــة  الطبــي وســوء  يعانــون اإلهــال 

الصحية التي تقدم لهم.
مصابــة  حالــة   12 بوجــود  وأفــادت 
عــرشات  إىل  إضافــة  بالرسطــان 
قــد  أســرًا  و)226(  املعاقــني، 
عــام  منــذ  االعتقــال  بعــد  استشــهدوا 

1967م.

وأوضحــت الــوزارة أن ســلطات االحتالل 
انتهاكاتهــا  تعميــق  عــى  عملــت 
بحــّق  املمنهجــة  الّتنكيليــة  وسياســتها 
األرسى، عــرب بنيــة العنــف املتمثلــة يف 
كافــة،  وسياســاتها  أدواتهــا  تفاصيــل 
فاعليتــه  األســر  ســلب  إىل  والهادفــة 

وحقوقه اإلنسانية.
التــي  االنتهــاكات  الــوزارة  وأبــرزت 
يواجههــا األرسى، التــي شــملت حرمــان 
ومارســة  أهاليهــم،  زيــارة  األرسى 
ومصــادرة  بحقهــم،  التجهيــل  سياســة 
وتطبيــق  التعليــم،  يف  األرسى  حــق 
املتعمــد  الطبــي  اإلهــال  سياســة 
والقمــع  واالعتــداءات  األرسى،  لقتــل 
وغــرف  ألقســام  الليليــة  واالقتحامــات 
مــن  بأوامــر  االنفــرادي  والعــزل  األرسى، 
إدخــال  األرسى  وحرمــان  املخابــرات، 
احتياجاتهــم حتــى يف أقــى الظــروف، 
إضافة إىل سلسلة من القوانني الجائرة 
القانــون  ســافًرا  انتهــاًكا  تنتهــك  التــي 
يف  األرسى  وتضــع  اإلنســاين،  الــدويل 
دائــرة االســتهداف والخطــر تحــت غطــاء 

القانون.
قضية أولوية 

والفصائــل  القــوى  طالبــت  حــني  ويف 
الفلسطينية املجتمع الدويل بالتصدي 
اإلنســانية  غــر  االحتــالل  ملارســات 
املقاومــة  حركــة  أكــدت  األرسى،  بحــق 
اإلســالمية حاس أن قضية األرسى يف 
ســجون االحتــالل اإلرسائيــي كانــت وال 
تــزال أوىل أولوياتهــا، وأنهــا ســتبذل يف 

سبيل حريتهم كل الوسع وزيادة.
وقالــت الحركــة يف بيان أمس، ملناســبة 
"لــن  الفلســطيني:  األســر  يــوم  ذكــرى 
يهــدأ لنــا بــال حتى نحقق الحرية لقادتنا 
وأبنائنــا الذيــن ضحــوا بأغــى ما ميلكون 

من أجل تحرير األرض واإلنسان".

وحملــت االحتــالل املســؤولية الكاملــة 
األرسى،  ضــد  املمنهجــة  جرامئــه  عــن 
املســتهدفة  الجرائــم  تلــك  أّن  مؤكــدة 
سياســة  هــي  وكرامتهــم  األرسى  لحيــاة 
رســمية وبتوجيهات مبارشة من حكومة 
مــن  مرتكبوهــا  يفلــت  لــن  االحتــالل 
مهــا  بالتقــادم  تســقط  ولــن  العقــاب، 

طال الزمن.
االحتــالل  واســتدعاء  اعتقــال  وعــّدت 
ملرشحي انتخابات املجلس الترشيعي 
موعدنــا"  "القــدس  قامئــة  ســيا  وال 

الفلســطيني  الشــأن  يف  ســافر  تدخــل 
الداخــي، ومحاولــة تشــكيل حجــر عــرثة 
أمــام العمليــة االنتخابيــة بقصــد التأثــر 

فيها ومنع إجرائها.
ووجهــت كل التحيــة للعظــاء مقاتــي 
االحتــالل  ســجون  يف  األرسى  الحريــة 
عــى هــذا الصمــود والثبات الــذي يليق 
املحتــل،  وقاتلــوا  الضيــم،  أبــوا  برجــال 
حريــة  دون  قرباًنــا  حريتهــم  وقدمــوا 

وطنهم وشعبهم.

والــدول  الــدويل  املجتمــع  وطالبــت 
بــرد  االنتخابيــة  للعمليــة  الراعيــة 
مؤكــدة  عدوانــه،  عــن  االحتــالل 
مهــا  وإجرائهــا  باالنتخابــات  متســكها 
اعتقاالتــه  خــالل  مــن  االحتــالل  حــاول 
والتشــويش  عرقلتهــا  واســتدعاءاته 

عليها.
معركة تحرير مستمرة

بدورها، أكدت حركة الجهاد اإلســالمي 
أن تحرير األرسى واجب ديني ووطني، 
ال تسقطه كل املؤامرات، فهم من أفنوا 
فلســطني،  أجــل  مــن  أعارهــم  زهــرات 
وعانــوا القهر والتعذيب وحرمان أبســط 
حقوقهــم، دون أن يســاوموا عــى ثابــت 
إلمــالءات  يخضعــوا  أو  ثوابتهــم  مــن 

السجان.
"إرادة  إن  بيــان:  يف  الحركــة  وقالــت 
مــن  وأقــوى  أصلــب  ظّلــت  األرسى 
عزامئهــم  تلــن  ومل  االحتــالل،  جــربوت 
للحريــة  تواقــة  متقــدة  وبقيــت هممهــم 
مــن أجــل مواصلــة طريــق التحريــر الــذي 

بدؤوه وساروا عليه".
التحريــر  معركــة  أن  إىل  وأشــارت 
مســتمرة ومتواصلــة رغــم كل العذابــات 
الشــعب  يدفعهــا  التــي  والتضحيــات 
األرسى  مقدمتــه  ويف  الفلســطيني، 

األبطال.
قضيــة  هــي  األرسى  قضيــة  أن  وأكــدت 
رأس  عــى  وســتبقى  وطنــي،  إجــاع 
فتحريرهــم  املقــاوم،  العمــل  أولويــات 
عنهــا  تتخــى  لــن  ومســؤولية  أمانــة 

املقاومة مها بلغت األمثان.
وأضافــت أن جمــرة التفاعــل مــع قضيــة 
األرسى مشــتعلة ومتقــدة، وهــي قضيــة 

ســواء  العــدو  مــع  اشــتباك  حالــة  متثــل 
البطــويل  األرسى  تصــدي  خــالل  مــن 
لسياسات اإلرهاب والعدوان املارس 
بحقهــم أو مــن خــالل الجهــود اإلعالميــة 
األرسى،  لقضيــة  املســاندة  والشــعبية 
واإلســناد  بالدعــم  تحظــى  جهــود  وهــي 

الكامل.
ورأت يف مواصلــة هــذه الجهــود واجًبــا 
بــكل  مشــيدة  متقدًمــا،  ونضالًيــا  وطنًيــا 
التــي  والهيئــات  واللجــان  املؤسســات 
الفعــل املســاند  تحــرص عــى دميومــة 
لأرسى وفضح جرائم االحتالل بحقهم.

األســر،  يــوم  إحيــاء  عــّدت  حــني  ويف 
املســؤولية  التــزام  لتجديــد  مناســبة 
الوطنيــة تجــاه األرسى، مثنــت حمــالت 
أطلقتهــا  التــي  الــدويل  التضامــن 
املؤسســات املســاندة لــأرسى، داعيــة 

ألوسع مشاركة بها.
املحليــة  اإلعــالم  وســائل  ودعــت 
حمــالت  ملواكبــة  والدوليــة،  والعربيــة 
والرتكيــز  األرسى،  مســاندة  وفعاليــات 
عــى قضيتهــم، وإفــراد املســاحة األكــرب 

عى منصاتها، إلبراز معاناتهم.
استراتيجية وطنية

الشــعبية  الجبهــة  دعــت  ذلــك  إىل 
لصــوغ اســرتاتيجية عمــل وطنيــة شــاملة 
لقضية األرسى، مهمتها األساسية إنهاء 
تحريرهــم  مهمــة  ومتابعــة  معاناتهــم، 
والشــعارات،  باألقــوال  وليــس  باألفعــال 
القضيــة  هــذه  جعــل  يف  يســاهم  ومبــا 
نتجــاوز  ميــداين،  يومــي  لنضــال  عنــوان 

فيها الطابع املوسمي والنخبوي.
وشــددت يف بيــان أمــس، عــى رضورة 
األرسى  شــؤون  هيئــة  تشــكيل  إعــادة 
عــى أن تكــون مرجعيــًة وطنيــًة واضحــًة 
واملؤسســات  القــوى  كل  ومبشــاركة 
الوطنيــة الفاعلــة يف قضية األرسى؛ مبا 
ُيخّلــص هــذه القضيــة مــن أعبــاء اتفاقيــة 

أوسلو والتزاماتها السياسية واألمنية.
اإلجــراءات  كل  اتخــاذ  إىل  دعــت  كــا 
املناســبة لرعايــة ذوي األرسى وأبنائهــم 
صمودهــم  وتعزيــز  حقوقهــم  وضــان 
يســتوجب  مبــا  األشــكال،  مبختلــف 
يحمــي  قانــون  ســن  عاجــل  بشــكل 

حقوقهم.
ا ا ودوليًّ تفعيل امللف وطينًّ

من ناحيتها دعت الجبهة الدميقراطية، 
االرتقــاء  إىل  الفلســطينية  الســلطة 
األرسى  ملــف  مــع  تعاطيهــا  بأســلوب 
أعالهــا،  جــدول  رأس  عــى  وإدراجهــا 

غزة/ فلسطني:
أحيــا الفلســطينيون، أمــس، يوم األســر 
أبريــل/   17 يوافــق  الــذي  الفلســطيني 
فعاليــات  عــرب  عــام  كل  مــن  نيســان 
مختلــف  يف  وميدانيــة  إلكرتونيــة 
الشــتات  وكذلــك  الوطــن،  محافظــات 

ويف عدد من دول العامل.
األســر،  ليــوم  الـــ47  الذكــرى  وتحــل 
قرابــة  اعتقــال  االحتــالل  اســتمرار  مــع 
4500 أســر بســجونه، يواجهون أجهزة 

االحتالل مبختلف مستوياتها.
قالــت الحركــة الوطنية األســرة إن حرية 
األرسى من سجون االحتالل اإلرسائيي 
هي حق لهم، وواجب عى كل فصائل 
الفلســطيني،  الشــعب  ومؤسســات 
عمــل،  أقــدس  هــو  أجلهــا  مــن  والعمــل 
رصف  إعــادة  رضورة  عــى  مشــددة 

رواتب األرسى املقطوعة.
وشــددت الحركة يف بيان ملناســبة يوم 
أن  وجــوب  عــى  الفلســطيني  األســر 
األوىل  األولويــة  األرسى  تحريــر  يكــون 
لكل فلســطيني، ألن حرية اإلنســان هي 
أوىل الخطوات نحو تحرير األرض، وفق 

تعبرها.
الفلســطينية  املقاومــة  الحركــة  وحّيــت 
التــي تســعى لهــذا الواجــب املقــدس، 
تحريــر  يكــون  أن  يف  أملهــا  عــن  معربــة 

األرسى قريًبا.
وتابعــت: "ونحــن نســر نحــو انتخابــات 
إىل  تصــل  أن  نأمــل  فلســطينية، 
املعوقــات  كل  رغــم  الســليمة  نهايتهــا 
والتحديات من االحتالل ملحاولة منعه 
الضغــوط  ورغــم  القــدس،  يف  إجرائهــا 

الدولية التي متارس لوقفها".
قضيــة  تبقــى  أن  إىل  الحركــة  ودعــت 
وبعيــدة  وطنــي  إجــاع  قضيــة  األرسى 
"ففــي  تنافــس،  أو  تنــازع  أي  عــن 
اللقاءات األخرة للفصائل َدَعونا ونكرر 
األســر  حقــوق  عــى  للحفــاظ  دعوتنــا 
الفلســطيني وأهلــه مــن حقــوق معنويــة 
وماديــة عــرب توفــر آلية رصف لحقوقهم 
األرسى  تضحيــات  تحفــظ  املاليــة 

ورشعيتهم وتحفظ كرامة أهلهم".
إعــادة  عــى  مطالبتهــا  يف  وشــددت 
األرسى  عــرشات  رواتــب  رصف 
ســنوات،   3 منــذ  رواتبهــم  املقطوعــة 
كثــرة  وعــوًدا  الحركــة  ســمعت  التــي 

لحلها ومل تتم حتى اليوم.

ودعت املؤسسات الحقوقية والدولية 
ملالحقــة االحتالل الذي ينتهك حقوق 
األســر الفلســطيني، ويتعمــد قتله عرب 
اإلهال الطبي وخصوًصا يف ظل هذه 
أعلنــت  أن  بعــد  وخصوًصــا  الجائحــة، 
واليتهــا  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة 

القضائية عى األرايض الفلسطينية.
توحيد الجهد الحقوقي

الوطنــي  املجلــس  طالــب  جانبــه  مــن 
بتوحيد جهود منظات حقوق اإلنسان 
توثيــق  بشــأن  والعربيــة  الفلســطينية 
جرائــم االحتــالل املقرتفــة بحــق األرسى 
يف السجون، وتوظيف اآلليات الدولية 
واملحاكــم  املؤسســات  إىل  بالتوجــه 

الدولية.
ودعا املجلس الوطني، يف بيان أمس، 
املجتمــع الــدويل إىل التدخــل العاجــل 

عى الصعيدين الوطني والدويل.
كــا دعــت املجلــس الترشيعــي -الــذي 
القوانــني امللزمــة  ســُينتخب- إىل ســن 
لوقــف  الفلســطينية  الســلطة  لحكومــة 
التنســيق األمني مع ســلطات االحتالل، 
قضيــة  إىل  األرسى  قضيــة  وتحويــل 
ســلطات  مــع  اليومــي  لالشــتباك  أوىل 
االحتــالل، جنًبــا إىل جنــب مــع مقاومــة 
االســتيطان والضــم والدفــاع عــن األرض 

الفلسطينية.
ال  مقبــواًل،  يعــد  "مل  الجبهــة:  وقالــت 
أن  أخالقيــًا،  وال  قانونيــًا،  وال  سياســيًا، 
يقبع يف سجون االحتالل آالف األرسى، 
مــى عــى أرس بعضهــم مــا يزيــد عــى 
الوقــت  يف  الزمــان،  مــن  عقــود  أربعــة 
الذي ما زالت فيه السلطة الفلسطينية 
يف  أوســلو  اتفــاق  اســتحقاقات  تلتــزم 
التنســيق األمني مع ســلطات االحتالل، 
باإلرهــاب، مبــا  مــا يســمى  يف مواجهــة 
يف ذلك، إجهاض املئات من عمليات 

املقاومة يف أنحاء الضفة".
أن دولــة االحتــالل "توســلت  وأضافــت 
مبــا  الفاشــية،  واألســاليب  الســبل  كل 
يف ذلــك قوانــني االســتبداد العثــاين، 
الربيطــاين،  االنتــدايب  القمــع  وقوانــني 
لتجعــل منهــا أداة لتقويض إرادة شــعبنا 
عــرب الــزج مبئــات اآلالف مــن املناضلني 
يف الســجون، يف إجــراءات ترتقــي إىل 
مســتوى جرائــم الحــرب، والجرائــم ضــد 

اإلنسانية".
برنامج عمل وطني

يف اإلطار نفسه، أكدت حركة األحرار أن 
ُنرصة األرسى بحاجة لربنامج عمل وطني 
الفلســطيني  الــكل  فيــه  يشــارك  موحــد 
يف  االحتــالل  مــع  املواجهــة  لتصعيــد 
الرســمية  الطــرق  وبــكل  كل االتجاهــات 
والوطنيــة  والسياســية  والدبلوماســية 

والشعبية واإلعالمية.

إىل  أمــس،  بيــان  يف  الحركــة  ونبهــت 
امليدانيــة  الفعاليــات  تصعيــد  أهميــة 
اتخــاذ إجــراءات  مبختلــف أشــكالها مــع 
السالمة، فواجبنا جميًعا رص الصفوف 
خلف هذه القضية الجامعة التي يجب 
شــعبنا  أولويــات  ســلم  عــى  تبقــى  أن 

وفصائله.
املجاهديــن  حركــة  دعــت  حــني  يف 
مــع  للتفاعــل  الفلســطينية  الجاهــر 
مؤكــدة  املحوريــة،  األرسى  قضيــة 
الدعــم  فعاليــات  تصاعــد  رضورة 
واإلســناد ألرسانا الصامدين يف ســجون 

االحتالل.
ليسوا رقًما

يف غضــون ذلــك أشــارت وزارة الرتبيــة 
والتعليــم إىل أن أعــداد األرسى األطفال 
رقــًا  تعكــس  ال  االحتــالل  ســجون  يف 
معانــاة،  قصــص  متثــل  بــل  فحســب؛ 
ومناذج للعذاب اليومي، وقتاًل للرباءة، 
الحقــوق، ورضًبــا  أبســط  عــى  واعتــداء 
بعــرض الحائــط التفاقيــات دولية، وعى 

رأسها اتفاقية حقوق الطفل.
ولفتت إىل واقع املعاناة التي يعيشها 
حرمانهــم  نتيجــة  والطلبــة  األطفــال 
حقوقهــم  ونيــل  تعليمهــم  اســتكال 
أســوة بأطفــال العــامل، مذكــرًة بسياســة 
الحبس املنزيل التي تستهدف أطفال 

املارســات  مــن  وغرهــا  القــدس 
القمعيــة واملجحفــة التي يتعرضون لها 

دوًما.
العــامل  دول  "التعليــم"  وناشــدت 
والدوليــة  الحقوقيــة  ومؤسســاته 
والفــوري  العاجــل  باإلفــراج  واإلنســانية 
عــن األرسى الطلبــة واألطفــال القابعــني 
يف معتقالت االحتالل اإلرسائيي، وال 
ســيا يف ظــل األخطــار املحدقــة بهــم؛ 

نتيجة جائحة كورونا.
األوقــاف  وزارة  دعــت  بدورهــا 
أبنــاء  غــزة  يف  الدينيــة  والشــؤون 
اإلســالمية  واألمــة  الفلســطيني  شــعبنا 
لتخصيــص دعــاء اإلفطــار القنــوت هــذا 
االحتــالل  ســجون  يف  لــأرسى  اليــوم 
مُيــن  بــأن  للــه  والرضاعــة  اإلرسائيــي، 

عليهم بالفرج.
وقالــت الــوزارة يف بيــان أمس: "إن أقل 
ما نقدمه لأرسى الصابرين الصامدين 
يف ســجون االحتــالل هــو الدعــاء لهــم، 
ال  الفضيــل،  الشــهر  هــذا  يف  خاصــة 

سيا بأوقات ُيستجاب فيها".
مسؤولية دولية

لحقــوق  امليــزان  مركــز  طالــب  بــدروه 
بتحمــل  الــدويل  املجتمــع  اإلنســان، 
مســؤولياته القانونيــة واألخالقيــة، تجــاه 
والعمــل  الفلســطينيني،  املعتقلــني 
باحــرتام  االحتــالل  دولــة  إلــزام  عــى 

أحكام القانون الدويل.

أمــس،  بيــان  يف  املركــز  دعــا  كــا 
اإلجــراءات  التخــاذ  الــدويل  املجتمــع 
كافة التي من شأنها حاية املعتقلني 
الفلســطينيني، واحــرتام حقوقهــم، وال 
ســيا حقهــم يف محاكمــة عادلــة ويف 

التمتع بحقوق اإلنسان.
وقــال: "إن عقوبــة الســجن تقيــد حقهــم 
جملــة  تحرمهــم  وال  الحركــة  حريــة  يف 
يف  حقهــم  ســيا  وال  اإلنســان  حقــوق 

تلقي العالج املناسب".
ورأى املركــز يف إجــراءات إدارة ســجون 
ســلطات  سياســات  ويف  االحتــالل، 
االحتالل عموًما، إنكاًرا خِطًرا ملنظومة 
الــدويل  القانــون  وفرهــا  التــي  الحايــة 
لحقــوق  الــدويل  والقانــون  اإلنســاين 
مــن  املحرومــني  لأشــخاص  اإلنســان 
أكــدت  ثانيــة  ناحيــة  مــن  حريتهــم. 
واملحرريــن،  لــأرسى  واعــد  جمعيــة 
حاجة قضية األرسى إىل إعادة االعتبار 
عى املســتوى الفلســطيني الرســمي؛ 
رواتــب  قطــع  اســتمرار  أن  مؤكــدة 
واضحــة  إســاءة  ميثــل  منهــم  املئــات 
للحركــة الوطنيــة األســرة، "فمــن يفنــي 
حياتــه وعمــره داخــل زنازيــن املــوت هو 

من يكتب الحياة لأجيال".
"مهجــة  مؤسســة  طالبــت  حــني  يف 
الفلســطينية،  املقاومــة  القــدس" 
ببــذل  األول،  الدفــاع  خــط  لكونهــا 
األرسى  معانــاة  إلنهــاء  جهودهــا  كل 
املــرىض  األرسى  خاصــة  واألســرات 
منهم وتحريرهم يف القريب العاجل.

كــا دعــت اإلعــالم الحــر إلبــراز معانــاة 
األرسى وجعلهــا قضيــة رأي عام عاملي 

ودويل والوقوف بجانبهم.

مطالبات بموقف دولي جاد لوقف ممارسات االحتالل غير اإلنسانية

فـي الذكـرى الـ47 ليومهـم.. الحركــة األسيــرة
تطالــب بصــرف رواتــب األســرى املقطوعــة

4500 أسري بينهم 

36 أسرية و140 طفًل 
و700 مريض

حامس: تحريرهم 
أولوية واملعركة 

مستمرة ومتواصلة 

الجهاد: قضية األرسى 
ستبقى عىل رأس 

أولويات العمل املقاوم

الدميقراطية تدعو 
السلطة إىل االرتقاء 
ا  ا ودوليًّ بامللف وطنيًّ

ووقف التنسيق األمني

امليزان يطالب بإلزام 
دولة االحتلل احرتام 

أحكام القانون الدويل

الشعبية تدعو إىل 
صوغ اسرتاتيجية 

وطنية شاملة تنهي 
معاناة األرسى
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هكذا يحقق االحتالل 
احتكاره السالَح النووي

أعاد الهجوم اإلرسائيي عىل منشأة نطنز النووية اإليرانية إىل األذهان 
العديد من الهجامت اإلرسائيلية عىل مفاعالت ومنشآت نووية عربية 
وإســالمية خــالل العقــود املاضيــة، يف جهــد إرسائيي ال تخطئه العني 
لحرمــان أي دولــة عربيــة أو إســالمية دخــوَل النــادي النــووي، وبقائها هي 

وحدها يف حالة احتكار حرصي لهذا السالح يف املنطقة.
وتعد )إرسائيل( أي مرشوع نووي عريب أو إســالمي، وإن كان ألغراض 
ســلمية، مصــدر خطــر يهــدد وجودهــا، لذلــك يحفــل تاريخهــا بعمليات 
األمنيــة  أجهزتهــا  وتــرى  املشــاريع،  هــذه  وتعطيــل  لتدمــر  هجوميــة 
واالســتخبارية أن تكنولوجيــا الســالح النــووي انتــرشت يف بعــض دول 
واســًعا  انتشــاًرا  آســيا،  وجنــوب  العــريب  والخليــج  األوســط،  الــرشق 
فهــي  ولذلــك  لوجودهــا،  حقيقيــا  تهديــدا  يشــكل  وبــات  ومتســارًعا، 
تســعى بجهودهــا الذاتيــة وعالقاتهــا مــع الــدول العظمــى لحرمــان هــذه 
الــدول العربيــة واإلســالمية هــذه القــدرات النوويــة، يك تبقــى محتفظة 

وحدها بهذه اإلمكانات.
وتبدي )إرسائيل( حذرها من وجود تطلعات عربية وإسالمية ملحاكاة 
وجــود  مــع  ســيام  وال  الســالح،  هــذا  وحيــازة  النوويــة،  الــدول  مختلــف 
التــي متتلكــه، باســتثناء العــرب واملســلمني  العديــد مــن دول العــامل 
الذيــن يفتقــرون لهــذه القــدرات، ويكمــن القلــق اإلرسائيــي يف تغــر 

هذا الوضع.
العربيــة  املنطقــة  يف  تنشــأ  أن  مــن  خشــيتها  )إرسائيــل(  تخفــي  وال 
واإلسالمية حالة من التنافس اإلقليمي للحصول عىل السالح النووي، 
بحيث تخرج دول يف املنطقة تطالب بالحصول عىل حقها يف حيازة 

سالح نووي بعد إيران والسعودية، كاألردن ومرص وتركيا.
نفذت )إرسائيل( العديد من الهجامت ضد املشاريع النووية العربية 
واإلســالمية، رغبــة بالقضــاء املبكــر عــىل أي جهــود ومحــاوالت معاديــة 
لهــا ملنافســتها يف حيــازة هــذا الســالح الردعــي، وآخرهــا الهجــوم عــىل 

منشأة نطنز اإليرانية قبل أيام.
قــد ال يكــون مفاجئــا أن تبــادر )إرسائيــل( إىل القضــاء عــىل كل جهــد 
عــريب أو إســالمي للحصــول عــىل الســالح النــووي من خالل اســتهداف 
العقــول املدبــرة لــه، كــام حصــل يف اغتيــال جهــاز املوســاد عــامل الذرة 
املــرصي يحيــى امَلَشــّد يف باريــس عــام 1980، وهــو أحــد رواد برنامــج 

العراق النووي.
وبعد االحتالل األمرييك للعراق يف 2003، واستباحته من قبل أجهزة 
اغتيــال  عــن  التــي تحدثــت  التقاريــر  تواتــرت  العامليــة،  االســتخبارات 
العراقيــني  العلــامء  عــرشات  محليــة-  عنــارص  مــع  -بالتواطــؤ  املوســاد 
يف تخصصــات الــذرّة والبيولوجيــا، ممــن انخرطــوا مبكــرا يف املشــاريع 

التسليحية لبالدهم، خاصة السالح النووي.
ومنــذ أن بــدأ االســتهداف اإلرسائيــي للمرشوع النووي اإليراين، ركزت 
عمليــات املوســاد عــىل اغتيــال العــرشات مــن العلــامء النوويــني يف 
قلــب طهــران، عــرب تفجــر ســيارات مفخخــة، ووضــع عبــوات ناســفة يف 
منازلهم، وإطالق النار عليهم، لكن الالفت أنه مقابل االنتقادات التي 
توجههــا )إرسائيــل( ضــد أي محاولــة عربيــة أو إســالمية إلنشــاء مشــاريع 
نوويــة، ســلمية أم عســكرية، فإنهــا تواصــل العمــل بسياســة "الغمــوض 

النووي".

قامئة عمداء األرسى تضم 63 أسريًا أمضوا أكرث من 20 عاًما

أحد أبطال عملية "التلة الفرنسية" توفي متأثًرا بكورونا
صالح عثامن.. "أيقونة قسامية" أكدت اسرتاتيجية حامس لتحرير األرسى

في يوم األسير الفلسطيني
دعوات إىل اتحاد الصحفيني 

العرب للتحرك ملنارصة 
الصحفيني األرسى يف 

سجون االحتالل
غزة/ فلسطني:

وجهــت لجنــة دعــم الصحفيــني ومقرهــا جنيــف، مذكــرة 
إىل اتحاد الصحفيني العرب يف يوم األسر الفلسطيني 
الصحفيــني األرسى يف  للتحــرك ملنــارصة  فيهــا  دعتهــم 

سجون االحتالل.
واســتعرضت اللجنــة يف مذكرتهــا التــي وجهتهــا لرئيــس 
اتحــاد الصحفيــني العــرب مؤيــد الالمــي، يف يــوم األســر 
عــام،  كل  مــن  أبريــل   17 يوافــق  الــذي  الفلســطيني 
انتهــاكات االحتــالل بحــق الزمــالء الصحفيــني املعتقلــني 
لديــه عــىل خلفيــة العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبر 
وهــو مــا ُيعــد انتهــاًكا صارًخــا للقانــون والقانــون الــدويل 

اإلنساين.
ودعت لجنة دعم الصحفيني، اتحاد الصحفيني العرب، 
يف  األرسى  الصحفيــني  قضيــة  تفعيــل  رضورة  إىل 
املحافــل الدوليــة ورفــع قضيــة ضــد االحتــالل اإلرسائيــي 

يف املحافل الدولية لعدم إفالته من الِعقاب.
 25 عــن  باإلفــراج  اإلعالمــي  التجمــع  طالــب  حــني  يف 

صحفًيا يف سجون االحتالل.
رضورة  عــىل  أمــس،  نــرش  لــه  بيــان  يف  التجمــع  وشــدد 
اإلعالميــة  املؤسســات  كل  مــن  الــدؤوب  الجهــد  توافــر 
التــي تنتمــي إىل األمــة بالعمــل الجــاد يف إظهــار مظلمــة 
هؤالء األرسى وذويهم وفضح جرائم العدو بحقهم محليًا 

وإقليميًا ودوليًا.
وطالــب املؤسســات اإلعالميــة عــىل إبقاء قضية األرسى 
حية يف وجدان وحياة الشــعب الفلســطيني، والشــعوب 
بالرتكيــز  اإلعالميــة  املبــادرات  بإطــالق  وذلــك  العربيــة، 
عىل إظهار البعد الوطني واإلنساين يف قضية األرسى.

واإلنســانية  الحقوقيــة  املؤسســات  عــىل  "يجــب  وقــال: 
الســجان  ظلــم  برفــع  مهامهــا  أداء  يف  الجــاد  العمــل 
الصهيــوين عــن األرسى الفلســطينيني وإعطائهم الحقوق 

املتفق عليها دوليا".
رأس  عــىل  األرسى  قضيــة  إبقــاء  رضورة  التجمــع  وأكــد 
الدبلوماسية الفلسطينية ووجوب العمل الجاد من أجل 

تحريرهم بالطرق الدبلوماسية املتاحة.

غزة/ جامل غيث:
كانــوا  عثــامن، هكــذا  الحــي" صــالح  "الشــهيد 
الجمعــة  يــوم  ارتقــاءه  يعلــن  أن  قبــل  ينادونــه، 
كورونــا  بفــروس  إصابتــه  إثــر  يف  املاضيــة، 

املستجد. 
"محمــد  الشــهيدين  رفاقــه  مــع  عثــامن  متكــن 
مــن خطــف حافلــة  أبــو رسور"  الهنــدي وماهــر 
إرسائيلية قبل 28 عاًما، قبل أن ُيعتقل مغشًيا 
عليــه، ليمكــث يف غيبوبــة تامــة لشــهرين أفــاق 
خاللها لوهلة ليقول يف وجه املحققني الذين 
التفوا حول رسيره: "الله أكرب ولله الحمد"، ثم 
عــاد يف إغامءاتــه، وفــق غســان أبــو ســعده وهو 

أحد من عايشه.
اســتيقظ  الثانيــة  غيبوبتــه  مــن  أيــام  وبعــد 
"عثــامن" مجــدًدا والقــول، ألبــو ســعده، لينقــل 
إىل أحد املستشفيات املخصصة للتعذيب، 
لدفعــه لالعــرتاف عن كيفية وصوله إىل الضفة 
عليــه  ليغــى  للعمليــة  املدبــر  ومــن  الغربيــة، 
مجــدًدا.. ظــن االحتالل أنه فارق الحياة فأعاده 
عملــه  إىل  ليعــود  يــرزق،  ــا  حيًّ غــزة  قطــاع  إىل 

الجهادي.
أرص عثامن، عىل نقش اسمه يف سجل املجد 
والبطــوالت لتنتقــل ســرته مــن جيــل آلخر، علم 
واملصاعــب  باملــكاره  محفــوف  الطريــق  بــأن 
فــأرص عــىل املــي فيــه يقيًنــا منــه بــأن نهايتــه 

إحدى الحسنيني إما النرص وإما الشهادة.
وتــويف القائــد عثــامن، عن عمــر ناهز 50 عاًما، 
كورونــا،  بفــروس  إصابتــه  مبضاعفــات  متأثــًرا 
وهــو مــن أوائــل املؤسســني لكتائــب عــز الديــن 
معظــم  وعــاش  وولــد   ،1993 عــام  القســام 

حياته، يف مخيم جباليا، شامل مدينة غزة.
حياته ونشأته

وعثــامن، مــن مواليــد عــام 1971م يف مــرشوع 
عــىل  حاصــل  غــزة،  فطــاع  شــامل  الهيــا  بيــت 

درجة الدبلوم من الجامعة اإلسالمية بغزة.
اعتقــل يف ســجون االحتــالل عــام 1989 ملــدة 
16 شهًرا بسبب انتامئه لحركة حامس، وتنقل 

بفكــر  متســلًحا  املحتلــة  فلســطني  مــدن  بــني 

بــكل قوتــه لدحــر االحتــالل  املقاومــة، وعامــاًل 
بدايــة مــن قطــاع غــزة، وانتهــاًء مبدنيــة القــدس 
املحتلــة التــي نفــذ مع إخوانــه فيها عملية التلة 

الفرنسية البطولية عام 1993م.
التحــق عثــامن، بصفوف كتائب القســام مطلع 
عــام 1992 ضمــن "مجموعــة الشــهداء" وكان 
قائدها حينئذ القائد الشهيد عامد عقل الذي 

عده القائد والقدوة له آنذاك.
شــارك عثــامن، والقــول ألبــو ســعده، يف تنفيــذ 
والضفــة  بالقــدس  ومتنوعــة  عديــدة  عمليــات 
مبنطقــة  كاحــل"  "بيــت  عمليــة  أولهــا  كانــت 
جنــود  اتجــاه  النــار  إطــالق  خــالل  مــن  الخليــل 
ثالــث  اثنــني وإصابــة  قتــل  االحتــالل أدت إىل 

بحالة خِطرة.
تالهــا عمليــة ضــد مجموعة مــن الجنود بالقرب 
مــن مقــربة الفالوجــا بجباليــا شــامل قطــاع غــزة 
وإصابــة  الجنــود  مــن  العديــد  قتــل  إىل  أدت 

بعضهم كام أعلن العدو الصهيوين.
كتائــب  أصدرتــه  لبيــان  ووفًقــا  ســعدة،  وبــني 
القســام أمــس األول، أن الشــهيد عثــامن، أحــد 
أبطال عملية التلة الفرنسية عام 1993م التي 
إرسائيليــة،  حافلــًة  إخوانــه  مــع  خاللهــا  احتجــز 
وأخــذوا مــن بداخلهــا رهائــن بهــدف مبادلتهــم 

بأرسى بسجون االحتالل.
قــوات  مــع  اشــتبكوا  أنهــم  "إال  واســتدرك: 
االحتــالل فأصيــب شــهيدنا يف العمليــة إصابــًة 
استشــهد  حــني  يف  شــلله،  إىل  أدت  خِطــرًة 
أبــو رسور ومحمــد  كل مــن املجاهَدْيــن ماهــر 

الهندي".
"فلســطني"  صحيفــة  عــرب  ســعدة،  أبــو  وعــدد 
أجــل  مــن  ونضالــه  "عثــامن"  للشــهيد  مناقــب 
قضيتــه الوطنيــة، مؤكــدا أنــه كان محبــا للخــر 
وال يرفض أحدا طلب مساعدته والوقوف إىل 
وزوجــات  أمهــات  مســاندة  جانــب  إىل  جانبــه 
معاناتهــم  عــن  والتخفيــف  والشــهداء  األرسى 
وتقديــم كل مــا يحتاجونــه، إىل جانــب توفــر 
بنفســه  واإلرشاف  املــرىض  احتياجــات  بعــض 
منــازل  بعــض  وإعــامر  ترميــم  عمليــات  عــىل 

الفقراء.
أيقونة الصمود

يف حني يقول املتحدث باســم حركة "حامس 
أحــد  القانــوع: إن "عثــامن" هــو  اللطيــف  عبــد 
أبطــال عمليــة التلــة الفرنســية عــام 1993 التــي 
إرسائيليــة،  حافلــًة  إخوانــه  مــع  خاللهــا  احتجــز 
وأخــذوا مــن بداخلهــا رهائــن بهــدف مبادلتهــم 

بأرسى بسجون االحتالل.
ويضيــف القانــوع لصحيفة "فلســطني": عثامن 
عــىل مــدار تاريخيــة الجهــادي يف رصاعــه مــع 
االحتــالل، مثــل أيقونــة صمــود حقيقيــة وأصبــح 

رمزية وطنية يفتخر به بني أبناء شعبنا.
لــدى حركــة  حــارضة  أن قضيــة األرسى  ويؤكــد 
حامس ولن تسقط عن الطاولة، وأن حركته تعد 
األولويــات،  ورأس  الثوابــت  أم  األرسى  قضيــة 
مجــدًدا "أن حركتــه لــن تخــذل األرسى وتواصــل 
العمل من أجل تحريرهم من خلف القضبان".

وذكــر أن حركتــه لديهــا أوراق قــوة متكنهــا مــن 
األرسى  تحريــر  أن  إىل  مشــًرا  أرسانــا،  تحريــر 
عليهــا  وعملــت  حــامس  لــدى  اســرتاتيجية 
طــوال الســنوات املاضيــة ونفــذت العديــد مــن 
ومبادلتهــم  االحتــالل  جنــود  ألرسى  العمليــة 
بــأرسى فلســطينيني مــا يؤكــد أن مســار حــامس 
يف تحريــر األرسى مــاٍض وال بديــل عــن اإلفــراج 

عنهم إال بخطف الجنود.
كانــت  ورفاقــه  عثــامن  نفذهــا  التــي  والعمليــة 
مــن   25 رقــم  البــاص  الختطــاف  تهــدف 
وفــق  بــه  والســر  الفرنســية،  التلــة  مســتوطنة 
لبنــان  طريــٍق متفــق عليــه، ليصــل إىل جنــوب 
االحتــالل  مــع  تبــادل أرسى  ُتعقــد صفقــة  يك 
تتضمــن مطالبــة االحتــالل باإلفراج عن: الشــيخ 
أحمــد ياســني مؤســس حركــة حامس، والشــيخ 
اللــه،  حــزب  مــن  القيــادي  عبيــد  الكريــم  عبــد 
واإلفراج عن 50 أسرًا من حامس، و10 أرسى 
مــن حركــة فتــح، و10 أرسى مــن حركــة الجهــاد 
اإلســالمي، و10 أرسى مــن الجبهــة الشــعبية، 
القيــادة   - الشــعبية  الجبهــة  مــن  أرسى  و10 

العامة.

غزة/ فلسطني:
أفــاد مركــز فلســطني لدراســات األرسى، 
أمــس، بارتفــاع قامئة عمداء األرسى إىل 
)63( بعــد دخــول األســر فــادى جاليطة 
ســجون  يف  التــوايل  عــىل  الـــ21  عامــه 

االحتالل.
وقامئــة عمــداء األرسى تضــم مــن أمىض 
يف  متواصلــة  عاًمــا   20 عــىل  يزيــد  مــا 

سجون االحتالل.
األشــقر  ريــاض  املركــز  مديــر  وأوضــح 
اعتقــل  أريحــا،  مــن  األســر جاليطــة  أن 
وتعــرض   17/4/2001 بتاريــخ 

لتعذيــب قــاٍس وعنيــف ألكــر مــن 100 
املشــاركة يف  تهمــة  لــه  يــوم، ووجهــت 
عمليــات للمقاومــة، وإطــالق النــار عــىل 
وزيــر الجيــش اإلرسائيي بداية انتفاضة 

األقىص.
االحتــالل،  أن محكمــة  األشــقر  وأضــاف 
أصــدرت  اعتقالــه،  مــن  أعــوام   3 وبعــد 
الفعــي  بالســجن  قاســًيا  حكــاًم  بحقــه 

ملدة 25 عاًما.
عــىل  حصــل  األســر  أن  إىل  وأشــار 
شــهاديت الثانوية العامــة والبكالوريوس 
خــالل فــرتة اعتقالــه، كام أن والده تويف 

خالل وجوده يف األرس.
عمــداء  بــني  مــن  أن  "األشــقر"  وبــني 
عــىل  مــىض  ا  أســرً  )13( األرسى 
30 عاًمــا، أقدمهــم  اعتقالهــم أكــر مــن 
كريــم وماهــر يونس، اللــذان اعتقال عام 
1983، يف حــني تجــاوزت مــدة اعتقــال 

)33( أسًرا 25 عاًما.
بــني  مــن  أن  إىل  "األشــقر"  ولفــت 
قبــل  معتقلــون   )25( األرسى  عمــداء 
اتفــاق أوســلو الــذي وقعتــه الســلطة مــع 
عليهــم  ويطلــق   ،1994 عــام  االحتــالل 
"األرسى القدامــى"، وهــم مــن تبقــى من 

ســنوات  خــالل  اعتقلــوا  الذيــن  األرسى 
قبلهــا،  ومــا   1987 األوىل  االنتفاضــة 
رساحهــم  إطــالق  املفــرتض  مــن  وكان 
مــن  الرابعــة  الدفعــة  ضمــن  جميعــًا، 
صفقــة إحيــاء املفاوضــات بــني الســلطة 
أن  إال   ،2013 عــام  أواخــر  واالحتــالل، 

االحتالل رفض اإلفراج عنهم .
هــؤالء  اعتقــال  اســتمرار  األشــقر  وعــّد 
عــىل  عــار  "وصمــة  الســنني  لعــرشات 
مل  وســابقة  الــدويل،  املجتمــع  جبــني 
تحــدث يف التاريــخ الحديــث، وخاصــة 
أن هــؤالء األرسى يعانــون ظروًفــا صحيــة 

قاهرة وتغزو أجســادهم األمراض نتيجة 
يف  أمضوهــا  التــي  الطويلــة  الســنوات 

ظل ظروف قاسية داخل السجون".
األســر  يــوم  يف  األشــقر"   " وطالــب 
كافــة  اإلعــالم  وســائل  الفلســطيني 
هــذه  عــىل  أكــر  الضــوء  بتســليط 
الرشيحة من األرسى التي أفنت عمرها 
خلــف القضبــان مــن أجــل حريــة شــعبها 

وكرامته.
الجــاد  بالعمــل  الجميــع  طالــب  كــام 
والحقيقــي مــن أجــل إطــالق رساح هؤالء 

األرسى القدامى.

محليات هـ  يونيو/ حزيران  االثنين  شوال 

3

دولة فلسطني - وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشؤون املالية

دائرة املشرتيات – غزة
للــرشوط  تبعــًا  عطــاء  طــرح  عــن  املشــرتيات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  تعلــن   .1

واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء، فعىل الراغبني يف املشاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلني  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشــرتيات باملجمــع اإلداري خــالل أوقــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول 

عىل كراسة العطاء واملواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غر مسرتدة.
املوافــق  االثنــني  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  أخــر   .2

2021/04/26 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.

رقم اسم العطاءم
العطاء

ساعة فتح 
املظاريف

1

احتياج الربط الفقري بين 
مستشفى االندونيسي 

ومستشفى اليمن السعيد
/33

2021

 11:00
صباحًا

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

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

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

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

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

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

رقــم2829774–  هاتــف  عــىل  التواصــل  يرجــى  لالستفســار   .8

www.moh.( فاكس2827634 أو زيارة املوقع االلكرتوين لوزارة الصحة
gov.ps( لالطالع عىل كراسة العطاء.

تمديد إعالن طرح مناقصة بالظرف المختوم رقم 
)2021/311( - تأثيث قاعة تدريب مركز دير البلح 

المجتمعي )مركز ريم هشام حجاوي لألطفال(
-Palestine Foundation واملمول من منظمة فلسطني 

جمعيــة برنامــج غــزة للصحــة النفســية مؤسســة أهليــة غــر حكوميــة غــر هادفــة 
للربح تعنى بتقديم خدمات الصحة النفسية واملجتمعية للمنتفعني بخدماتها، 
واعداد برامج التدريب والتعليم وإجراء الدراسات واألبحاث التي تخدم املجتمع 
املحــي وكــام تعنــى بدعــم األرسة والطفل وضحايا انتهاك حقوق اإلنســان. تعلن 
الجمعيــة عــن متديــد طــرح مناقصــة بالظــرف املختــوم لتأثيــث قاعــة تدريب مركز 
أعــامل  والخــربة يف  للــرشكات ذات االختصــاص  البلــح املجتمعــي.  ميكــن  ديــر 
مشــابهة الحصــول عــىل وثائــق املناقصــة ابتداًء من الســاعة التاســعة والنصف من 
صباح يوم األحد املوافق 2021/04/18 من مقر الجمعية الكائن يف مدينة غزة 
- تل الهوا شــارع -8 رشق مدرســة راهبات الوردية مقابل رســم مايل غر مســرتد 
وقــدره مائــة شــيكل. آخــر موعــد لتقديــم املناقصــة بالظــرف املختــوم يــوم الثالثــاء 
املوافــق 2021/04/20 الســاعة 12:00 ظهــرًا كــام ســيتم فتــح املظاريــف يف 

نفس اليوم واملكان بحضور من يرغب من الرشكات التي تقدمت للمناقصة.
رشوط خاصة: 

- يجب أن تكون كافة املناقصات مصحوبة بتأمني أويل قيمته 5 % من قيمة 
املناقصة وذلك بتقديم كفالة بنكية أو شيك بنيك مصدق من بنك معرتف 
به من قبل ســلطة النقد وعىل أن تكون مدة التأمني ســارية املفعول لفرتة 3 

شهور عىل األقل من موعد فتح مظاريف املناقصات.
- األسعار بالدوالر األمرييك. 

- يلتزم املورد بتقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم من املنبع.
- الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار. 

- الجمعية غر مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق باملناقصة.
- يحــق للجمعيــة إلغــاء جميــع العــروض املقدمــة وإعــادة طــرح املناقصــة مــرة 

ثانية إما بشكلها الحايل أو بعد إجراء التعديل عليها. 
- تكلفة اإلعالن ملدة يومني يف الصحف عىل من ترسو عليه املناقصة من قبل الرشكات.

- ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة إدارة الجمعيــة عــىل األرقــام التاليــة: 
جمعية برنامج غزة للصحة النفسية2641512-2641511  

دعـوة  لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
مجلــس الخدمــات املشــرتك إلدارة النفايــات الصلبــة يف محافظــات وســط 
وجنوب قطاع غزة، مرشوع التمويل االضايف ملرشوع ادارة النفايات الصلبة 

يف محافظات وسط وجنوب قطاع غزة
اسم المشروع الفرعي: توريد سوالر اسرائيلي

1. حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية - 

صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة - عــىل منحــة مــن مجموعــة مجموعــة 
البنك الدويل  وقد حصل مجلس الخدمات املشرتك إلدارة النفايات الصلبة يف 
محافظات وسط وجنوب قطاع غزة  عىل منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض 
ارسائيــي    ســوالر  توريــد  مــرشوع  لتنفيــذ  للمنحــة(  )املتلقيــة  املحليــة  الهيئــات 
وتنوي استعامل جزء من أموال هذه املنحة الفرعية يف عمل دفعات تحت العقد 

رقم - GPRBA-AF-JSC 04 /2021 الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2. املوردون املعنيون ميكنهم الحصول عىل املعلومات الالزمة من مجلس 

الخدمــات املشــرتك إلدارة النفايــات الصلبــة يف محافظــات وســط وجنــوب 
قطــاع غــزة ، الدائــرة املالية/قســم املشــرتيات, جــوال رقــم: 0599452956 
– 0598912404 وذلك ابتداًء من الساعة 07:30 صباحًا وحتى الواحدة 
والنصف ظهرًا  من تاريخ 2021/04/18م وحتى تاريخ 2021/05/02م.

بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــىل  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .3

2021/05/02م الساعة الثانية عرش ظهرًا.

4. املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة.

مجلــس الخدمــات املشــرتك إلدارة النفايــات الصلبــة يف محافظــات وســط 
وجنوب قطاع غزة – خانيونس – الفخاري – مكب صوفا

مجلس الخدمات املشرتك إلدارة النفايات الصلبة
 يف محافظات وسط وجنوب قطاع غزة

دولة فلسطني
وزارة 

األوقاف والشئون الدينية 
إعالن تمديد المناقصة رقم )2021/4-3(

الخاصة بتوريد مواد سباكة وكهرباء
تعـــلن وزارة األوقــاف والشــئون الدينيــة عــن متديــد طـــرح املناقصــة رقـــم )3-

2021/4( وذلك بطريق الظرف املختوم للموضوع املذكور أعاله، حسب 

مــن  الحصــول عليهــا  والتــي ميكــن  الــرشوط واملواصفــات املعــدة،  كراســة 
اإلدارة العامة للشئون املالية – دائرة املشرتيات، مبقر الوزارة مبدينة غزة- 
أنصار -مقابل مسجد الشيخ زايد، خالل أوقات الدوام الرسمي، ابتداًء من 
يــوم الخميــس، املوافـــق:2021/4/15م، مــع العلــم بــأن آخر موعد لتســليم 
الحاديــة  الســـاعة  املوافـــق:2021/4/21م   ، األربعــاء  يــوم  هــو  املظاريــف 
عرشة صباًحا وستفتح املناقصات يف نفس اليوم والساعة بحضور أصحاب 

املناقصات أو مندوبيهم. 
* مالحظات:

1 - مثن كراسة املناقصة )100شيكل( غر مسرتدة.
2 - يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك صادريــن من بنــك معتمد لدى 
وزارة املاليــة بغــزة )البنــك الوطنــي اإلســالمي أو بنــك اإلنتــاج( أو نقــًدا مببلغ 
)500 شــيكل( "كتأمــني دخــول" ســاري املفعــول ملــدة )60 يوًمــا( مــن آخــر 

موعــد لتقديــم املناقصــة وال يلتفــت إىل املناقصــة غــر املصحوبة بالتأمني 
املذكور.

3 - يجب أن يكون املورد مسجاًل رسمًيا يف دوائر الرضيبة وتقدم األسعار 
بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.

4 -الــوزارة غــر ملزمــة بقبــول أقــل األســعار وللــوزارة الحــق يف تجزئــة بنــود 
املناقصة أو إلغائها أو إعادة املناقصة دون إبداء األسباب.

5 - أجرة اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه املناقصة.
* للمزيد من املعلومات االتصال عىل هاتف الوزارة: 2623116

اإلدارة العامة للشئون املالية - دائرة املشرتيات
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أســرى فتــح يحــذرون من خســارة االنتخابــات فصائل ترفض التدخل األمرييك يف االنتخابات وتؤكد إجراءها يف مواعيدها
ويطالبــــــون عبــــــاس بالتأجيــــــل غزة/ جامل غيث:

فلســطينية،  فصائــل  رفضــت 
يف  أمريــيك  تدخــل  أي  أمــس، 
يف  إجراؤهــا  املزمــع  االنتخابــات 
املحتلــة،  الفلســطينية  األرايض 
االنتخابــات  إجــراء  رضورة  مؤكــدة 
وفــرض  املحــددة،  مواعيدهــا  يف 
إجرائها يف مدينة القدس املحتلة.

وذكــرت قنــاة "كان" العربيــة، أمــس، 
رســالة  نقلــت  األمريكيــة  اإلدارة  أن 
ال متانــع  اللــه  رام  الســلطة يف  إىل 
الترشيعيــة  االنتخابــات  إرجــاء  فيهــا 
اختــار  مــا  إذا  الفلســطينية 

الفلسطينيون موعًدا مالمًئا أكرث.
اإلدارة  فــإن  الرســالة،  ووفــق 
تؤيــد  عــام،  وبوجــه  األمريكيــة 
ولكنهــا  الفلســطينية،  االنتخابــات 
)كورونــا(  مثــل  التحديــات  تعــرف 
والتحديــات  االقتصــادي،  والوضــع 
)إرسائيــل(  ســيطرة  مثــل  السياســية 
جهــات  وصعــود  القــدس،  عــىل 

تعارض حل الدولتني.
شأن داخلي

وأكــد عضــو اللجنة املركزية للجبهة 
الشــعبية لتحريــر فلســطني، أســامة 
الحاج أحمد، رضورة عدم االلتفات 
بشــأن  خارجيــة  ضغــوط  أي  إىل 

تأجيل االنتخابات الفلسطينية.
حديثــه  يف  أحمــد  الحــاج  وشــدد 
عــىل  "فلســطني"،  لصحيفــة 
يف  االنتخابــات  إجــراء  يف  امُلــي 
عنــوان  وجعلهــا  القــدس،  مدينــة 
لتمكــني  االحتــالل  إلجبــار  معركــة 

املقدسيني من االقرتاع.
وعــّد أن إبــالغ واشــنطن الســلطة يف 
تأجيــل  معارضتهــا  عــدم  اللــه  رام 
تدخــل  مبنزلــة  هــو  االنتخابــات، 
الداخليــة  الشــؤون  يف  واضــح 

الفلسطينية.
وقــال: إن اأَلْوىل بــاإلدارة األمريكيــة 
عدم التدخل يف الشؤون الداخلية 
وتفهــم  ــا،  فظًّ تدخــاًل  الفلســطينية 

واالنعتــاق  بالتحــرر  شــعبنا  مطالــب 
مــن االحتــالل الــذي يواصــل جرامئــه 
قــرارات  وتطبيــق  شــعبنا  بحــق 

الرشعية الدولية".
ودعــا الحــاج أحمــد إىل وضع برنامج 
االحتــالل  عــىل  يضغــط  وطنــي 
يف  االنتخابــات  بإجــراء  للســامح 
القــدس، وتفعيــل ذلــك عــرب الــدول 
لدفــع  املتحــدة  واألمــم  الصديقــة 
للقــرارات  لالنصيــاع  االحتــالل 
الدوليــة إلجــراء االنتخابــات دون أي 

تدخالت.
اللجنــة  عضــو  قــال  جهتــه،  مــن 
الدميقراطيــة  للجبهــة  املركزيــة 
خلــف:  محمــود  فلســطني،  لتحريــر 
"نحــن ماضــون يف إجراء االنتخابات 
مــربر  أي  يوجــد  وال  الفلســطينية، 
لتأجيلهــا"، مؤكــًدا رفضــه أَي تدخــل 
خارجــي إلجــراء االنتخابــات وكيفيــة 

وآليات إجرائها.
وشــدد خلــف يف حديــث لصحيفــة 
مواعيــد  وجــود  عــىل  "فلســطني"، 
تقــوم  ســارية  وإجــراءات  محــددة 
املركزيــة  االنتخابــات  لجنــة  بهــا 
املحــدد  املوعــد  إىل  وصــواًل 
مراحلهــا؛  بــكل  االنتخابــات  إلجــراء 
مجلــس  رئاســية،  "ترشيعيــة، 

وطني".
دواٍع  أي  يوجــد  ال  أنــه  إىل  وأشــار 
للتدخــل يف العمليــة الدميقراطيــة 
دواٍع  أي  يوجــد  وال  واالنتخابــات، 
للتأجيل أو تغير أو تبديل املواعيد 
االنتخابــات،  إلجــراء  املحــددة 
االنتخابــات  إجــراء  رضورة  مؤكــًدا 
وفــرض  املحــددة،  مواعيدهــا  يف 
يف  خاصــة  االنتخابيــة  العمليــة 

مدينة القدس.
مــن جانبــه، قــال القيــادي يف حركــة 
ديــاب:  نبيــل  الوطنيــة،  املبــادرة 
شــأن  الفلســطينية  االنتخابــات  إن 
داخيل، وال نقبل التدخل األمرييك 

به بأي شكل من األشكال.
لصحيفــة  حديثــه  يف  ديــاب  وأكــد 
"فلســطني"، رفضه القاطع للتدخل 
األمرييك مبلف االنتخابات، مشًرا 
إىل أن قــرار إجــراء االنتخابــات نتــاج 
لألمنــاء  متواصلــة  الجتامعــات 
العامني للفصائل الفلسطينية التي 
انتظــرت صــدور املراســيم الرئاســية 

لتحديد إجراء االنتخابات.
مواجهــة  رضورة  عــىل  وشــدد 
ابتــزاز  تحــاول  التــي  الضغوطــات 
وإجــراء  الفلســطيني،  الشــعب 
االنتخابــات يف مواعيدها املحددة 
الغربيــة  والضفــة  غــزة  قطــاع  يف 
داعًيــا  املحتلــة،  القــدس  ومدينــة 
يف  االنتخابــات  إجــراء  فــرض  إىل 
القــدس عــىل االحتــالل يك ميــارس 
العمليــة  يف  حقهــم  شــعبنا  أبنــاء 

الدميقراطية.
الفلســطينية  االنتخابــات  وســتجرى 
عىل 3 مراحل خالل العام الجاري: 
أيــار،  مايــو/   22 يف  ترشيعيــة 
متــوز،  يوليــو/   31 يف  ورئاســية 
يف  الوطنــي  املجلــس  وانتخابــات 
مرســوم  وفــق  آب،  أغســطس/   31

رئايس سابق.
وعقــدت آخــر انتخابــات فلســطينية 
عــام  مطلــع  الترشيعــي  للمجلــس 
حركــة  فــوز  عــن  وأســفرت   ،2006

حــامس  اإلســالمية  املقاومــة 
باألغلبية.

رام الله/ فلسطني:
طالــب أرسى حركــة فتــح، رئيس الســلطة 
االنتخابــات  بتأجيــل  عبــاس،  محمــود 
مللمــة  حــني  إىل  املقبلــة  الترشيعيــة 

أوراق الحركة وتوحيد صفوفها.
رســالة  يف  املطالبــة  هــذه  وجــاءت 
أرســلتها مجموعــات مــن أرسى الحركــة، 
وذيلت بأسامء عدد من قيادات الحركة 

يف السجون.
واقرتحــت الرســالة عــىل الرئيس عباس، 
عــدة حلــول إلنهــاء أزمة تشــكيل القيادي 
يف  مســتقلة  لكتلــة  الربغــويث  مــروان 

االنتخابات.
نظــام  تغيــر  يف  الحلــول  متثلــت 
االنتخابــات الرئاســية بحيــث يصبــح مثل 
النظــام األمرييك حيــث ينتخب الرئيس 
واحــدة،  ورقــة  يف  معــا  الرئيــس  ونائــب 
وعليه يكون الرئيس املرشح هو محمود 

عباس ونائبه مروان الربغويث.
االنتخابــات  تأجيــل  أن  األرسى  وعــّد 
يف  تخــر  ســوف  الحركــة  ألن  رضورة 
ظل الوضع الراهن، مشرين ليس فقط 
حســب  ألنهــم،  بــل  فتــح،  كتــل  لتعــدد 
قولهــم، يوجــد 15 قامئــة مســتقلة تــدور 
يف فلك فتح وتأكل من أصواتها، وهذا 
سيســهم يف خســارة الحركــة بــني 7-10 
مقاعــد وعليــه يجــب تأجيــل االنتخابــات 

إلقناع هذه الكتل باالنسحاب.
مطالبتهــم  الرســالة  يف  لفــت  ومــام 
الرئيــس بــأن يتخــذ مــن موضــوع القــدس 
األســباب  أن  علــام  للتأجيــل،  ذريعــة 
فتــح  حركــة  بوضــع  مرتبطــة  املدرجــة 

الداخيل.

العــريب"  "القــدس  صحيفــة  ونقلــت 
تفاصيــل إضافيــة، موضحــة أن املبــادرة 
ومــروان  القــدوة  نــارص  بعــودة  تســمح 
قامئــة  بإلغــاء  الحركــة  إىل  الربغــويث 

"الحرية".
ونقلــت عــن عضــو يف اللجنــة املركزيــة 
لفتــح تأكيــده وصــول هــذه الرســالة إىل 

اللجنة والرئيس.
لكــن عضــو مركزيــة فتح الذي مل تكشــف 
الصحيفــة اســمه، أكــد أن "هــذه الرســالة 
نصــف  نحــو  ألن  أهميــة،  ذات  ليســت 
األســامء املوقعــة عليهــا قالــت لنــا إنهــا 

مل توقع".
وذكرت الصحيفة أنه بعد ديباجة طويلة 
ومنهــم  الرســالة  عــىل  املوقعــون  يقــول 
ماجــد  بينهــم  الســجون،  يف  قيــادات 
املــري ونــارص عويــص، تقــدم األرسى 

مببادرة من خمس نقاط لرأب الصدع.
لهــا  االســتجابة  أن  "نعتقــد  وقالــوا: 
ويصــون  وتنظيميــا،  وطنيــا  ســيحمينا 
وجرحانــا،  وأرسانــا  شــهدائنا  تضحيــات 
ومســتقبل  وحــارض  تاريــخ  ويحمــي 

حركتنا".
أي  عــن  بعيــد  ذلــك  "كل  أن  وأضافــوا 

اعتبارات أو حسابات شخصية".
وأوىل هــذه النقــاط العمــل عــىل تأجيــل 
االنتخابــات الترشيعيــة انطالقــا من بوابة 
الســيايس  الواقــع  وأن  خاصــة  القــدس، 
اإلرسائيــيل لــن يســمح بإجرائهــا يف ظــل 
الراعــات السياســية القامئــة يف هــذه 
املرحلــة داخــل النظــام الســيايس لكيــان 
انتخابــات  نحــو  يتجــه  الــذي  االحتــالل 

خامسة.

قائمة موحدة
يتبــع ذلــك إصــدار مرســوم  أنــه  وأوضــح 
يتيــح   )38( املــادة  بتعديــل  رئــايس 
تنطبــق  الفرصــة ألي مواطــن فلســطيني 
نفســه  يرشــح  أن  الرتشــح  رشوط  عليــه 

ملنصب الرئاسة.
"بعــد  أنــه  رســالتهم  يف  األرسى  وذكــر 
ســحب  عــن  يعلــن  الرئــايس  املرســوم 
قامئة الحرية التي يرأسها القدوة بهدف 
مبــا  واحــدة  قامئــة  يف  القامئتــني  دمــج 
يلبــي مصلحــة الحركــة، يف الوقــت الذي 
ُيفَتح فيه حوار مع بقية القوائم األخرى".

وذكر األرسى يف رسالتهم أنه يوجد ما ال 
يقــل عــن 15 قامئــة تــدور يف فلــك حركــة 
فتح، ومعظمها لن يتجاوز نسبة الحسم.

ونبهــوا إىل أن هــذا يعنــي ضياع عرشات 
حجمهــا  يــرتاوح  التــي  األصــوات  آالف 

الربملاين ما بني بني 7 و10 مقاعد.
وأكــدوا أنــه يجــب إعــادة النظــر يف قــرار 
فصــل القــدوة والعمــل عــىل إعادتــه إىل 
صفوفهــا واىل عضويــة اللجنــة املركزيــة، 
يف رسالة مصالحة داخلية قوية للقواعد 

الفتحاوية وللجمهور الفلسطيني.
واقرتح املوقعون إصدار مرسوم رئايس 
إلجــراء االنتخابــات الرئاســية وفــق النظام 
األمريــيك، أي ترشــح الرئيــس ونائبــه يف 

ورقة واحدة.
األخ  يكــون  الطريقــة  "بهــذه  أنــه  وذكــروا 
أبو مازن هو املرشــح للرئاســة، يف حني 
يحتل الربغويث منصب نائب الرئيس".

وحــدة  نؤكــد  الطريقــة  "بهــذه  وأضافــوا: 
قيادتهــا  رشعيــة  عــىل  القامئــة  الحركــة 

التاريخية ورمزية مناضليها".

لجنــة االنتخابــات املركزيــة برضورة 
والعمليــة  مقراتهــا  كل  مالمئــة 
االنتخابية وهو ما تحقق بالفعل. 

وتابع الغرة: "ذوو اإلعاقة والجرحى 
أن  يوًمــا  يتخيلــوا  مل  مشــهد  أمــام 
يحصــل، وهــذا يرجــع بفضــل اللــه، 

موعدنــا  القــدس  قامئــة  إميــان  ثــم 
عىل وجه الخصوص بأنهم رشيحة 
ولهــا  مهمــة  مجتمعيــة  قيمــة  ذات 
بقــدرات  وإميانهــا  حضورهــا، 

املرشحني األربعة".
وعــّد هــذه الخطــوة دليــاًل عــىل أن 

"القــدس موعدنــا هــي قامئــة الــكل 
ذوي  تضــم  لكونهــا  الفلســطيني، 
وبقيــة  واألرسى  والجرحــى  اإلعاقــة 

الفئات املجتمعية".
القامئــة  فــإن  الغــرة،  وبحســب 
مــن  األربعــة  األشــخاص  رشــحت 

ذوي اإلعاقــة يف أول 69 مركــًزا مــن 
عــىل  انفــراد  "وهــذا   ،132 أصــل 
االنتخابــات  عصــور  كل  مســتوى 
وميثــل  الفلســطينية،  الترشيعيــة 
لهــذه  جانًبــا متميــًزا وراقًيــا تقديــًرا 

الفئة من املجتمع".

غزة/ نور الدين صالح:
امُلهتــم  املجتمعــي  الناشــط  عــّد 
اإلعاقــة  وذوي  الجرحــى  بقضايــا 
قامئــة  اهتــامم  الغــرة،  ظريــف 
التابعــة لحركــة  "القــدس موعدنــا" 
وذوي  الجرحــى  بفئــة  حــامس 
عــىل  مهمــة"  "خطــوة  اإلعاقــة 
التــي  حقوقهــم  اســتعادة  صعيــد 
يدلــل  أنــه  القانــون، مؤكــًدا  كفلهــا 
عىل احرتامها كل رشائح املجتمع 

الفلسطيني.
ووصــف الغــرة، وهــو أحد مرشــحي 
القامئــة خــالل حديثــه مــع صحيفــة 
"فلســطني"، ضــم قامئــة "القــدس 
مــن  أشــخاص  أربعــة  موعدنــا" 
بينهــم  اإلعاقــة  وذوي  الجرحــى 
ســيدة بأنهــا "ســابقة غــر معهودة" 
مل  التــي  األخــرى  للقوائــم  خالًفــا 

تضم أحًدا منهم.
وقــال: "كنــا نطالــب بضــم شــخص 
ذوي  مــن  األكــرث  عــىل  اثنــني  أو 

اإلعاقــة للقوائــم االنتخابيــة لضــامن 
السياســية  املشــاركة  يف  حقهــم 
مــن جهــة واســتعادة حقوقهــم مــن 
جهــة أخــرى وتواصلنــا مــع مختلــف 
إن  إذ  واملســتقلني،  الفصائــل 
"القدس موعدنا" انفردت برتشيح 

4 أشخاص، ثالثة منهم جرحى".
انفــردت  القامئــة  أن  الغــرة  وبــنّي 
ذوات  مــن  ســّيدة  برتشــيح  أيًضــا 
جامعيــة  دكتــورة  وهــي  اإلعاقــة، 
األكادمييــني  لتمثــل  أكادمييــة، 

والنساء ذوات اإلعاقة.
االنتخابــات  قبــل  "كنــا  وأضــاف: 
نعمــل كثــًرا عــىل تعزيز املشــاركة 
لــذوي  واملجتمعيــة  السياســية 
وجــه  وعــىل  عــام،  بوجــه  اإلعاقــة 
يف  مشــاركتهم  الخصــوص 
أو  البلديــة  ســواء  االنتخابــات 

الترشيعية أو الرئاسية".
مــع  تواصلــوا  أنهــم  إىل  وأشــار 
مثــل  االختصــاص  ذات  الجهــات 

وأوضــح أن هــذا األمــر يعمــل عــىل 
تخصيــص مســاحات لتمثيــل ذوي 
آمالهــم  وتعزيــز  حقوقهــم  اإلعاقــة 
ومعالجــة  لهــا  يتطلعــون  التــي 
عــىل  يعانونهــا  التــي  املشــكالت 

مدار أوقات طويلة.
لغة اإلشارة

ويف موضــوع ذي صلــة، فــإن قامئة 
عــىل  عملــت  موعدنــا"  "القــدس 
بعــض  يف  اإلشــارة  لغــة  إضافــة 
الخاصــة  املهمــة  الفيديوهــات 
يتعلــق  ومــا  االنتخــايب  بالربنامــج 
الفلســطينيني،  مــن  الفئــة  بهــذه 
هــذا  "أن  ذلــك  عــىل  الغــرة  وعّلــق 
يدلل عىل ِعظم الحركة وقامئتها".

املجتمعــي  الناشــط  عــّد  كــام 
مــدى  عــىل  "دليــاًل  الخطــوة  هــذه 
النوعــي  والتطــور  الفكــري  التقــدم 
الحركــة  واعتــامد  واملعــريف 
النهــج الحقوقــي لألشــخاص ذوي 
االتفاقيــة  تبنتــه  الــذي  اإلعاقــة، 

الدولية لهم".
حرصــت  "القامئــة  إن  وقــال: 
يف  شــخص  لــكل  الوصــول  عــىل 
مــن  ســواء  الفلســطيني  املجتمــع 
مــن  املهمشــة  أو  البــارزة  الفئــات 
يف  حقهــم  لضــامن  اإلعاقــة،  ذوي 
كفلــه  الــذي  للمعلومــة،  الوصــول 
واالتفاقيــة  الفلســطيني  القانــون 

الدولية". 
ووجــه الغــرة رســالة شــكر للقامئــني 
موعدنــا"  "القــدس  قامئــة  عــىل 
لقيامهــم بواجبهــم األســايس تجــاه 
الجرحــى وذوي اإلعاقــة واالهتــامم 
بهم ووضعهم عىل سلم أولوياتها.

قائــاًل:  اإلعاقــة  ذوي  خاطــب  كــام 
عــىل  تحصلــوا  أن  األوان  "آن 
حقوقكــم وتصلــوا إىل قبة الربملان 
قضاياكــم  عــم  الدفــاع  خــالل  مــن 
واســتعادة حقوقكــم، ألن الربملــان 
قــّوة  وأكــرب  الترشيــع  يف  األســاس 

لكم".

ضمت 4 مرشحين بينهم امرأة
الغرّة: إدراج قامئة "القدس موعدنا" أشخاًصا من ذوي اإلعاقة "سابقة غري معهودة"

هـ  يونيو/ حزيران أخبار االثنين  شوال 
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تعلن جمعية التوفيق التعاونية لصيادي األسامك عن طرح مزاد رقم 2021/001 
أعاله لبيع شاحنة مزودة بثالجة حسب البيانات واملواعيد التالية:

-  ســيكون آخــر موعــد لتســليم املــزاد ابتــداء مــن صبــاح يــوم األحــد املوافــق 
2021/4/18 وحتى الساعة 12 ظهًرا من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف يوم االثنني املوافق 2021/4/19 الساعة 11 صباًحا.
- ميكــن الحصــول عــىل مســتندات املــزاد مــن دائــرة الحســابات مبقــر جمعيــة 
مســجد  بجــوار  الرشــيد  شــارع  بغــزة  األســامك  لصيــادي  التعاونيــة  التوفيــق 

الحساينة اعتباًرا من يوم األربعاء املوافق 4/13 /2021.
علاًم بأن مثن نسخة العطاء )100( دينار أردين غر مسرتدة.

- الزيــارة امليدانيــة ملعاينــة الشــاحنة ابتــداء مــن الســاعة )التاســعة( صباًحــا 
املوافــق  األربعــاء  يــوم  مــن  وذلــك  الظهــر  بعــد  )الثانيــة(  الســاعة  وحتــى 

2021/04/14، وذلك يف مقر الجمعية يف العنوان املذكور أعاله.

- املعاينة للشاحنة بعد رشاء كراسة املزاد.
- يرفــق مــع كل عطــاء تأمــني ابتــدايئ بنســبة %5 مــن إجــاميل قيمــة العــرض 

"بشيك بنيك أو كفالة بنكية أو نقًدا".
- ال يلتفت ألي مزاد غر ملتزم مبا ورد يف اإلعالن.

- أجرة اإلعالن )ملدة يومني( عىل من يرسو عليه املزايدة.
- للجمعية الحق يف رفض املزايدة أو إلغاؤها وغر ملزمة بقبول أقل األسعار.

عطاء رقم )2021/4( طرح مزاد رقم 2021/001
إعالن مزايدة بيع مخبز آلي مستخدم

ينتــج  عيــون   6 مســتخدم  مخبــز آيل  بيــع  مزايــدة  طــرح  عــن  الجمعيــة  تعلــن 
12,000 رغيــف يف الســاعة فعــىل الراغبــني يف االشــرتاك بالعطــاء املذكور 
أعاله من الرشكات املختصة بهذا الشأن مراجعة الجمعية، يف مقرها الكائن 
بدير البلح املعسكر -صالة النخيل، للحصول عىل رزمة العطاء وذلك خالل 

ساعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة –وحتى الواحدة ظهًرا.
مالحظات:

 - لالستفســار نرجــو مراجعــة قســم املشــرتيات بالجمعيــة عــىل جــوال رقــم 
.)0599526542(

- رشاء العطاء ابتداء من يوم األحد 2021/4/18م.
الخميــس  يــوم  علنيــة  املختــوم يف جلســة  بالظــرف  العطــاء  وفتــح  تســليم   -

2021/4/22م الساعة الحادية عرشة والنصف صباًحا.

- رسوم اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.
- السعر بالدوالر.

- التنازل خالل أسبوعني من تاريخ البيع.
- الجمعية غر ملزمة بالرتسية يف حال ان األسعار غر مقنعة وغر حقيقية.

- رشاء العطاء مببلغ 50 شيكاًل غر مسرتدة.
جمعية الصالح اإلسالمية
 مدير قسم املشرتيات

لعام 2021 - )عطاء رقم 08/2021(
تعلــن جمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون عــن متديــد طــرح عطــاء تدقيق حســابات 
جمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون لعام2021، وذلك حســب املواصفات الفنية 
املؤهلــة  الــرشكات  فعــىل  العطــاء،  كراســة  يف  املرفقــة  الكميــات  وجــداول 

والراغبة يف التقدم لهذا العطاء مراعاة الرشوط التالية:
1. يجــب عــىل املتقــدم للعطــاء أن يكــون رشكــة مســجلة يف دوائــر الرضيبــة 

)مشتغل مرخص(.
2. أن تكــون الرشكــة مرخصــة ملزاولــة مهنــة التدقيــق، ولها عضوية يف جمعية 

املدققني الفلسطينيني.
3. توفر خربة ال تقل عن عرش سنوات يف مجال تدقيق حسابات الجمعيات.

4. يجب أن يكون التدقيق وفًقا ملعاير التدقيق الدولية، بحيث تكون الرشكة املتقدمة 

للعطاء ذات عالقة عمل مشرتكة مع واحدة من األربع رشكات املحاسبة الدولية األوىل.
باللغتــني  املاليــة  البيانــات  إصــدار  عــىل  القــدرة  الرشكــة  لــدى  يكــون  أن   .5

العربية واإلنجليزية.
6. إن هــذا العطــاء مفتــوح للــرشكات املختصــة يف مجــال تدقيــق حســابات 

إجــراءات ومتطلبــات  كافــة  تكــون مســتوفية  وأن  الربحيــة،  غــر  املؤسســات 
الرتخيــص والعمــل وأن تكــون كافــة الرتاخيــص ســارية املفعــول، وأن يكــون 

املتقدم مسجل رسمًيا يف دوائر الرضيبة )مشتغل مرخص(.
7. األســعار شــاملة لرضيبــة القيمــة املضافــة، وعــىل املــورد الفائــز إحضــار 

فاتورة رضيبية رسمية. 
8. ملــن يرغــب يف املشــاركة يف العطــاء الحصــول عــىل نســخة مــن وثائــق العطــاء 

مجاًنــا مــن مقــر جمعيــة نــوى للثقافــة والفنون )مبنى اإلدارة والتدريــب( -دير البلح-
شارع الرتزي، وذلك اعتباًرا من يوم األحد املوافق 04 إبريل 2021، خالل أوقات 

الدوام الرسمية من الساعة التاسعة صباًحا حتى الساعة الثانية والنصف مساًء.
9. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات يــوم الخميــس املوافــق 22 إبريــل 2021 الســاعة 

12:00 ظهــًرا يف مقــر الجمعيــة )مركــز اإلدارة والتدريــب(، مــع العلــم أنــه لن يقبل أي 
عطاء بعد هذا املوعد، وفتح مظاريف العطاء يف نفس اليوم الساعة 12:30 ظهًرا.
أنــواع  جميــع  وتشــمل  األمريــيك،  بالــدوالر  األســعار  تكــون  أن  يجــب   .10

العمــوالت والرضائــب والرســوم، وعــىل املتقــدم إحضار فاتورة رســمية باســم 
الرشكة وعىل أن يكون الحساب البنيك باسم الرشكة.

11. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 60 يوًما من موعد تسليم العطاء.

12.  الجمعية غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

13. رسوم إعالن العطاء يف الجريدة الرسمية ملدة يومني عىل املورد الفائز بالعطاء. 

14. رشوط اإلعالن جزء ال يتجزأ من كراسة الرشوط الفنية للعطاء.

الرئيــي  املقــر  مراجعــة  املذكــور  العطــاء  لهــذا  التقــدم  الراغبــني  عــىل 
لجمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون )العنــوان: ديــر البلح-شــارع الــرتزي(، )جــوال- 

.)naremaan@nawaculutre.org( )0562500303

إعالن تمديد طرح عطاء
تدقيق حسابات جمعية
نوى للثقافة والفنون

إعالن عن المناقصة رقم
2021/12 بالظرف المختوم

ترغب جمعية الهالل األحمر لقطاع غزة في
شراء محطة تحلية مياه انتاجية 1000 لتر / ساعة.

الرجــاء مــن الــرشكات املعنيــة تقديــم عــروض أســعار شــامله قيمــة الرضيبــة 
رقــم  املناقصــة  رشوط  كراســة  يف  وارد  هــو  مــا  حســب  وذلــك  املضافــة 
2021/12 الخاصــة بهــذا الشــأن .  والتــي ميكــن الحصــول عليهــا مــن مقــر 

الجمعية الرئيي – مركز الدكتور حيدر عبد الشــايف - بغزة مقابل جامعة 
األزهر ابتداء من يوم االحد املوافق 2021/04/18 خالل ساعات الدوام 
الرسمية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الواحدة من بعد 
الظهــر مــا عــدا أيــام الجمعــة واألعيــاد الرســمية .  وذلــك مقابــل مبلــغ 100 
شــيكل ) فقــط مائــة شــيكل ( غــر مســرتد مثــن كراســة الــرشوط.  آخــر موعــد 
لقبــول عــروض األســعار بالظــرف املختــوم يف قســم املشــرتيات يف مركــز 
الدكتور حيدر عبد الشــايف بغزة الســاعة الثانية عرش من ظهر يوم االربعاء 
املوافــق 2021/04/28 . مــع العلــم بانــه ســيتم عقــد اجتــامع متهيدي يوم 

االربعاء2021/04/21 الساعة 12 ظهرا .
 -  009728264750  : التاليــة  األرقــام  عــىل  االتصــال  يرجــى   : للمراجعــة 
info @hilal.ps-  0097282860019 : 0097282820026، فاكس رقم

إدارة الجمعية 
مالحظة :  أجرة اإلعالن بالصحف عىل من يرسو عليه العطاء
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

سورة من القرآن أنقذت 
حياة الشيخ مجدي

يف أحــد مستشــفيات لنــدن، قــرر ثالثــة أطبــاء مختصــن أن حالــة 
الشيخ مجدي عقيل أبو شاملة ميؤوس منها، فقد رضب فريوس 
كورونــا الرئتــن والــكى، وســيطر عــى مفاصــل الجســد، وخاليــاه 
صــارت رهينــة يف قبضــة كورونــا، وما عــاد مبقدور الطب أن يقدم 
للمريــض شــيًئا، وعليــه، فقــد قــرروا رفــع األجهــزة الطبيــة عنــه، يك 

يالقي مصريه املحتوم.
ولكن طبيبة بريطانية رابعة، كانت ترشف مع األطباء الثالثة عى 
بــأن ُيعطــى املريــض  عــالج الشــيخ مجــدي، طالبــت مــن زمالئهــا 
مجــدي، ابــن 66 عاًمــا، يومــن إضافيــن، فــام زال الجســد يتقبــل 

األكسجن، وقد ترسي يف أعضاء الجسد الحياة.
أعــرف  ال  أنــا  املستشــفى:  يف  تعمــل  بريطانيــة  ممرضــة  تقــول   
املريــض مجــدي أبــو شــاملة، ولكننــي قــدرت مــن لحيتــه أنه إنســان 
مســلم، ومّلا كنُت ال أعرف شــيًئا عن اإلســالم ســوى كلمة "قرآن" 
فقــد بحثــت يف "غوغــل" عــن كلمــة قــرآن، فســمعت مــن جهــازي 
الخاص صوًتا مل أفهم مضمونه، فقلت يف نفيس: رمبا هذا هو 

القرآن الذي يتحدثون عنه.
الشــيخ  ابنــة  ألبــرار  حديثهــا  يف  الربيطانيــة  املمرضــة  وتضيــف 
مــن  قريًبــا  التســجيل  جهــاز  أضــع  أن  خاطــري  يف  جــال  مجــدي: 
أذن املريــض، رمبــا يســمع الصــوت، ويســتجيب لــه بعــد شــهرين 
مــن الغيوبــة وأكــر، فكانــت املفاجــأة؛ حــن الحظــت أن شــفتي 
املريــض بــدأت تتحــرك، وصــارت تــردد مــع الصــوت املنبعــث من 
الجهاز النغمة ذاتها، فإذا صمت الجهاز، صمتت شفتا املريض، 
وإذا راح الجهاز ينطق بالقرآن، بدأت شفتا املريض بالتفاعل مع 
الصــوت، واالســتجابة لــه، والتحــرك وفــق ذبذبــة الصــوت الصــادرة 

عن جهاز التسجيل.
األطبــاء  أبلغــت  التــايل  اليــوم  يف  الربيطانيــة:  املمرضــة  تقــول 
املرشفــن عــى عــالج املريــض مبــا حــدث، ووصفت لهــم الحركة 
مــع  يتفاعــل  كان  وكيــف  شــفتيه،  عــى  شــاهدُتها  التــي  الغريبــة 
الصــوت، وحــن تأكــد األطبــاء مــن ذلــك، قــرروا جميعهــم اإلبقــاء 
عــى أجهــزة التنفــس الصناعــي، وتكثيــف العنايــة باملريــض عــى 

أمل الشفاء.
أمس، كان الشيخ مجدي يحدثني بطالقة وابتسام عن ستة أشهر 
قضاهــا يف املستشــفى، وعــن شــهرين مــن الغيبوبــة التامــة بفعــل 
فايروس كورونا، وعن إرصار الروح عى عدم مفارقة الجسد رغم 
توقــف األعضــاء عــن الحركــة، حتــى صــار رصاع الشــيخ مجــدي مــع 
املــوت قصــة تســابقت إليهــا الصحــف الربيطانيــة، كحــدث طبــي 
أن  إىل  يشــري  إنســاين  وكحــدث  واالهتــامم،  التغطيــة  اســتوجب 
العــامل قــد أضحــى قريــة صغــرية، وأن هــذه األرض ومــا عليهــا، ال 

تساوي عند خالق الكون جناح بعوضة.
الطــب يف  فضــل  أنكــر  ال  وثنــاء:  بفــرح  مجــدي  الشــيخ  ويضيــف 
يل  دعــا  فقــد  الصــادق،  للدعــاء  مديــن  ولكننــي  حيــايت،  إنقــاذ 
بالشفاء كل األحبة واألصدقاء، وقد خصني بدعاء مسجل الشيخ 
العالمــة محمــد الحســن ولــد الــددو، مــن موريتانيــا، وقــد دعــا يل 
600 فقــري مــن الهنــد، أطعمهــم صديقــي الهندي )ل. ب( وطلب 

منهــم الدعــاء يل، ودعــا يل عــرشات الفقــراء مــن باكســتان؛ الذيــن 
أطعمتهــم املحســنة الباكســتانية )ر. ب( وبعــد أن مــنَّ اللــه عــيَّ 
أبيــه  قــران  بالشــفاء، جاءتنــي أرق تهنئــة مــن طفــل جزائــري ُعقــد 

الجزائري عى أمه الفلسطينية يف لندن.
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وذلك لمناقشة جدول األعمال التالي: 
1.  سماع تقريـــر مجلس اإلدارة عن العام 2020 ومناقشته والموافقة عليه.

2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام 2020.

3. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة عن العام 2020      

    والمصادقة  عليها.
4.  اعتماد توصية مجلس اإلدارة بخصوص توزيع األرباح.

5.  اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتعيين أعضاء جدد لمجلس اإلدارة.
6.  إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام 2020.

7.  انتخاب مدقق الحسابات، وتفويض السيــد رئيس مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.

حضوركم هذا االجتماع شرٌف لنا. للراغبين بالحضور شخصيًا، نرجو منكم االلتزام 
بتعليمات السالمة الخاصة بفيروس كورونا وارتداء الكمامات والقفازات ومراعاة التباعد 

االجتماعي. ستوفر الشركة الكمامات والقفازات والمعقمات في قاعة االجتماع. 
للراغبين بالحضور إلكترونيًا، الرجاء إرسال تأكيد حضوركم إلى البريد اإللكتروني الخاص 

بمساهمي الشركة shareholders@uci.ps حتى يتم الرد عليكم برابط االجتماع وكلمة 
المرور. وفي حال عدم تمكنكم من الحضور، يرجى توقيع سند التوكيل المرفق مع 

كتب الدعوة لشخص تختارونه )بشرط أن يكون هذا الشخص أحد مساهمي الشركة(، 
 info@uci.ps وإرساله على الفاكس رقم )2974977-02( أو بالبريد االلكتروني على
أو shareholders@uci.ps قبل 72 ساعة على األقل مصادقًا عليه من قبل محامي 

مزاول العتماده بشكل رسمي. 

مالحظات :
لمن يرغب باالطالع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية يمكنه زيارة 	 

موقع الشركة اإللكتروني www.uci.ps ثم الدخول إلى »ركن المستثمر« ثم 
الدخول إلى »التقارير المالية«.

يرجى من المساهمين االعتبارين تزويد من يمثلهم لحضور االجتماع بكتاب تمثيل 	 
خطي )أصل( معتمد من مجلس إدارة الشركة باسم المفوض بالحضور نيابة عنهم.

يحق لمساهمين يملكون أكثر من 10% من أسهم الشركة إضافة بنود جديدة على 	 
جدول األعمال.

إذا لم يتوفر النصاب القانوني لعقد االجتماع طبقًا لمواد النظام األساسي 	 
للشركة فسوف يعقد خالل عشرة أيام من موعد االجتماع األول.

نرجو من حضرتكم الدخول إلى رابط االجتماع قبل ربع ساعة من موعد بداية 	 
االجتماع، وفي حال اقتضت الضرورة حضوركم الفعلي يرجى التواجد في مقر 

الشركة قبل نصف ساعة من موعد بداية االجتماع.

شاكرين لكم ثقتكم الغالية وحسن تعاونكم، 

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن العام 
2020 لمساهمي شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار

رئيس مجلس اإلدارة
الدكتور محمد السبعاوي

ًبناء على النظام األساسي للشركة وقرار مجلس اإلدارة، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع 
الجمعية العامة العادية عن العام 2020 لمساهمي شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار، 

المنوي عقده في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الثالثاء الموافق 2021/05/04 
في مقر الشركة الكائن في مدينة رام الله - الماصيون 17 شارع نزار قباني، وبالفيديو 

.Zoom ًكونفرس مع فرع الشركة في مدينة غزة، وإلكترونيا عبر تطبيق

د انتهاكاته في شهر رمضان صعَّ
مختصان: االحتالل يريد إيصال رسالة بأنه صاحب السيادة عىل األقىص

ا يف أسبوعني تقرير أممي: االحتالل هدم 20 منزاًل فلسطينيًّ

أهايل يافا يتظاهرون 
ضد سياسات رشكة 

"عميدار" التهجريية
يافا/ فلسطن:

شــارك املئات من أهايل يافا بالداخل الفلســطيني املحتل مســاء 
أول من أمس، يف وقفة احتجاجية ضد سياسات رشكة "عميدار" 
اإلرسائيلية التابعة ملا تســمى "دائرة أرايض إرسائيل" بحق أهايل 

املدينة.
الســلطوية  والتهجــري  الظلــم  سياســات  ضــد  املتظاهــرون  وهتــف 
الخطــوات  تصعيــد  املزمــع  ومــن  يافــا؛  أهــايل  بحــق  واملمنهجــة 

االحتجاجية يف الفرتة القادمة.
وحســب بيــان صــادر عــن قيــادة الحــراك الشــعبي فقــد "تحدثــت 
أمــام  الحــراك  حققهــا  التــي  املســتجدات  آخــر  عــن  القيــادة 
التــي  الالحقــة  النضاليــة  الخطــوات  وعــن  الرســمية،  املؤسســات 
ستشــهد تصعيــدا وتظاهــرات يف أماكــن أخــرى لرفــع صــوت أهايل 

املدينة املستضعفن".
الشــعبي  النضــال  حــول  االلتفــاف  إىل  يافــا  أهــايل  الحــراك  ودعــا 
واملشــاركة بدرجــة أكــرب بالوقفــة االحتجاجيــة القادمة واملقررة يوم 

الجمعة املقبل.
يذكــر أن الرشكــة تعــرض املنــازل التي يســكنها املواطنون يف مزاد 
يهــدد مئــات  مــا  األربــاح وتصفيــة املنــازل،  بهــدف تحقيــق  علنــّي 
العائــالت اليافوّيــة ميســورة الحــال، بعــدم متّكنها مــن رشاء البيوت 

والبقاء فيها.

تقرير فلسطيني: رشكات وهمية أذرع لالحتالل 
يف السطو عىل أرايض الفلسطينيني

رام الله/ فلسطن:
ر كل  قال تقرير فلسطيني: إن دولة االحتالل ُتسخِّ
الطاقــات وعــى مختلف املســتويات للســطو عى 
بالقــوة  تــارة  الســبل؛  بشــتى  الفلســطينين  أرايض 
عرب أوامرها العســكرية وإجراءاتها التعســفية وتارة 

أخرى بالتزوير واالحتيال. 
وأوضــح تقريــر االســتيطان األســبوعي الصــادر عــن 
ومقاومــة  األرض  عــن  للدفــاع  الوطنــي  املكتــب 
االســتيطان، أمــس، أن دور دولــة االحتــالل وأذرعهــا 
خــالل  مــن  العمليــات  هــذه  يف  واضــح  الرســمية 
مؤسســاتها ومؤسســات رديفــة تعــرف عــن نفســها 
واســتثامرية،  عقاريــة  ورشكات  مؤسســات  بأنهــا 

وهي يف الحقيقة مجندة لصالح االحتالل. 
املؤسســات  هــذه  مــن  واحــدة  كييمــت"  "كــرين 
االســتيطان  توســيع  يف  طويلــة  ذراع  وصاحبــة 

ومتويله ونهب األرض الفلسطينية. 
تحمــل  التــي  الوهميــة  الــرشكات  عــرشات  وهنــاك 
أســامء مختلفــة تقــوم بالتحايل عى الفلســطينين 
العــامل  توهــم  التــي  االحتــالل  ســلطات  برعايــة 
بنــاء  القانــون، وأن  أنهــا تحــايك  الحــاالت  يف هــذه 

املستوطنات يتم عى أراٍض اشرُتيت.
ومؤخــًرا طفــا دور إدارة "كــرين كييمــت ليرسائيــل"، 
عــى  اليهــودي،  القومــي  بالصنــدوق  يعــرف  مــا  أو 
الســطح وبــرز عــى أنــه جهة رســمية معنية بتشــجيع 

وتطوير االستيطان.
قــرار  مــرشوع  عــى  مبدئيــا  إدارتهــا  قــت  صدَّ إذ 
يقــي بتمكينهــا مــن رشاء أراٍض يف مناطــق ُتوجد 
فيهــا "مســتوطنات معزولــة"، خاصة يف محافظات 

شامل الضفة يف نابلس وجنن وسلفيت. 
مــرشوع  عــى  النهــايئ  التصديــق  يتــم  أن  ويتوقــع 
و"كــرين  الجــاري.  أبريــل  نيســان/   22 يف  القــرار 
لتكــون   1901 عــام  يف  تأسســت  هــذه  كييمــت" 
يف  اليهوديــة  والوكالــة  الصهيونيــة  الحركــة  أداة 
الســيطرة عــى أكــرب مســاحة ممكنــة مــن األرايض 

وتخصيصها للبناء والتوسع االستيطاين. 
مجلــس  ونشــاط  الحكومــي  النشــاط  جانــب  وإىل 
القومــي  والصنــدوق  "يشــع"  املســتوطنات 
اليهــودي، هنــاك شــبكة رشكات وهميــة تتخــذ مــن 
بعــض البلــدان يف الخــارج مبــا فيهــا بلــدان عربيــة 
البــؤر  أراٍض يف محيــط   تحــاول رشاء  لهــا  مقــرات 
كرشكــة  للمســتوطنن.  وترسيبهــا  االســتيطانية 
وطن، ورشكة وهيب، ورشكة األرض املقدسة، من 
خــالل التزويــر كــام حصــل يف أكر من مكان كبلدة 

سلواد وغريها. 
املســتوطنات  رجــل  فارشــلتاين  بنحــاس  وكان 
والرئيــس التنفيــذي الســابق ملجلــس يشــع، كشــف 
خــالل حديــث لــه مــع القنــاة الثانيــة مــن التلفزيــون 
اإلرسائيــي أنــه صاحــب فكــرة إنشــاء رشكــة الوطــن 
مــن  األرايض  بــرشاء  املتخصصــة  العقاريــة، 
معرفــة  دون  املســتوطنن  لصالــح  الفلســطينين 

مالك األرايض عى حد زعمه. 
وادعــى  بنحــاس فارشــلتاين، وجــود رشكات أخــرى 
بهــدف  الوطــن  رشكــة  غــري  مختلفــة  أســامء  تحمــل 
رشاء أراٍض مــن الفلســطينين دون أن يعرفــوا أنهــم 

يبيعون أراضيهم للمستوطنن.
هــذه الــرشكات الوهميــة تضلــل عمالءهــا بأســامء 
خلفهــا  يقــف  مــن  األمــر،  حقيقــة  يف  لكــن  عربيــة، 
شخصيات ورؤوس أموال صهيونية، ومن يتعاونون 

معهم بشكل مبارش. 
وقــد أصبحــت مشــكلة هــذه الــرشكات مزمنة، فهي 
عــن  بعيــًدا  الواســع،  العقــارات  مجــال  يف  تعمــل 
األضــواء، وغالبــا مــا ينتهــي عملهــا بالكشــف عنهــا 
القامئــن  واألشــخاص  أســامئها  بتبديــل  لتقــوم 

عليها، لتستأنف عملها من جديد. 
وتوجــد 23 جمعيــة اســتيطانية كبــرية ومعروفــة يف 
العقــارات  تســلب  القــدس،  يف  القدميــة  البلــدة 
التهويــد  غــرض  لتحقيــق  املقدســين  وأمــالك 

للقدس.

القدس املحتلة/ فلسطن:
ســلطات  إنَّ  أممــي:  تقريــر  قــال 
االحتــالل اإلرسائيــي هدمت أو 
صادرت 20 مبًنى لفلســطينين 
والقــدس  )ج(  املنطقــة  يف 
إىل  االفتقــار  بدعــوى  املحتلــة، 
رخــص البنــاء، خالل األســبوعن 

املاضين.
وأوضــح مكتب تنســيق الشــؤون 
اإلنســانية التابــع لألمــم املتحدة 
"حاميــة  تقريــر  يف  "أوتشــا" 
املدنيــن" الــذي يغطــي من 30 
آذار/ مارس- 12 نيسان/ أبريل 
2021، أن عمليات الهدم أدت 

إىل تهجــري 13 مواطًنــا، وإلحــاق 

 90 نحــو  عيــش  بُســبل  األرضار 
آخرين.

مبــاٍن  عــرشة  أن  إىل  وأشــار 
تجمعــات  مثانيــة  يف  ُهدمــت 
)ج(،  املنطقــة  يف  ســكانية 
وأســفرت إحدى عمليات الهدم 
عــن تهجــري ســبعة أشــخاص يف 
منطقة ظهرة الندى ببيت لحم.

االحتــالل  ســلطات  أن  وذكــر 
مت مســاعدًة  صادرت خيمة ُقدِّ
بالخليــل،  سوســيا  يف  إنســانية 
ســتة  تضــم  أرسة  أجــربت  كــام 
يف  منزلهــا  هــدم  عــى  أفــراد 
جنــوب  املكــرّب  جبــل  حــي 
مبــاٍن  ســتة  وهدمــت  القــدس، 

يســتخدمونها  أصحابهــا  كان 
يف  عيشــهم  ســبل  تأمــن  يف 

العيساوية.
وقف العمل

كــام أصــدرت ســلطات االحتالل 
فيــام  العمــل  بوقــف  أوامــر  ســتة 
ا  ســكنيًّ مبًنــى   32 عــن  يقــل  ال 
وطريًقــا  ا  فلســطينيًّ ــا  وزراعيًّ
يف  األحمــر  الــراس  خربــة  يف 

طوباس.
وأضــاف التقريــر أن مســتوطنن 
ســبعة  أصابــوا  إرسائيليــن 
فتيــان،  منهــم  فلســطينين، 
بجــروح وألحقــوا األرضار بأشــجار 
تعــرّض  وقــد  للفلســطينين، 

الجســدي  لالعتــداء  الفتيــان 
يف  منفصلتــن  حادثتــن  يف 
للســيطرة  الخاضعــة  املنطقــة 

اإلرسائيلية يف مدينة الخليل.
وأفــاد بــأن الحجــارة ُألقيــت عــى 
تعرّضــوا  أو  اآلخريــن  الخمســة 
أثنــاء  يف  الجســدي  لالعتــداء 
فيهــم  أراضيهــم، مبــن  فالحتهــم 
أربعــة يف النبــي صالــح بــرام اللــه 

وواحد يف جالود بنابلس.
وأشــار الفلســطينيون إىل اقتالع 
يف  زيتــون  شــتلة   100 نحــو 
ُقــرة بنابلــس، ولحقت األرضار 
مبنــزل بســبب زجاجة حارقة يف 
للســيطرة  الخاضعــة  املنطقــة 
الخليــل  مدينــة  يف  اإلرسائيليــة 
وبعدادات مياه يف كفل حارس 

بسلفيت.
األممــي،  التقريــر  وبحســب 
أرايض  املســتوطنون  جــرّف 

قريــوت  يف  لفلســطينين 
الخليــل،  يف  والبقيعــة  بنابلــس 
اللــه  بــرام  جريــر  ديــر  ويف 
ا  جســديًّ املســتوطنون  اعتــدى 
ناشــط إرسائيــي كان يف  عــى 
للرعــاة  الحاميــة  لتأمــن  القريــة 

الفلسطينين وأصابوه بجروح.
وبــنَّ أنَّ قــوات االحتــالل نفــذت 
املاضيــن  األســبوعن  خــالل 
واعتقــال،  بحــث  عمليــة   154

يف  ا  فلســطينيًّ  167 واعتقلــت 
مختلــف أنحــاء الضفــة الغربيــة. 
وسجلت محافظة رام الله أعى 
عــدد مــن هــذه العمليات )43(، 
والخليــل   )27( القــدس  وتلتهــا 

.)23(
 52 االحتــالل  قــوات  وأصابــت 
يف  بجــروح  آخريــن  ا  فلســطينيًّ
الغربيــة  الضفــة  أنحــاء  مختلــف 
مــن   23 وقــد أصيــَب  املحتلــة، 

هؤالء خالل أربع عمليات بحث 
بالقــدس،  ســلوان  يف  واعتقــال 
بالخليــل،  العــروب  ومخيمــْي 
ومدينــة  أريحــا  يف  جــرب  وعقبــة 

نابلس.
صعيــد  -عــى  التقريــر  وأشــار 
ا  املصابن- إىل أّن 29 فلسطينيًّ
تلقوا العالج من جراء استنشاق 
الغاز املسيل للدموع، وأصيَب 
12 باألعــرية املعدنيــة املغلفــة 

بالذخــرية  وخمســة  باملطــاط، 
لالعتــداء  ســتة  وتعــرّض  الحيــة، 
الجسدي أو للرش برذاذ الفلفل 

الحار.
ويف قطــاع غــزة، أطلقــت قــوات 
التحذيريــة"  "النــريان  االحتــالل 
يف 14 مناسبة عى األقل قرب 
اإلرسائيــي  الحــدودي  الســياج 
أو قبالــة الســاحل بدعــوى فــرض 

القيود عى الوصول.

غزة/ فاِطمة الزهراء العويني:
قــال مختصــان يف شــؤون القــدس: إن 
االحتــالل اإلرسائيــي يريــد مــن خــالل 
املســجد  بحــق  انتهاكاتــه  تصعيــد 
فيــه،  واملصلــن  املبــارك  األقــى 
بأنــه  التأكيــد  رمضــان،  شــهر  خــالل 
"الحاكــم الوحيــد" للمســجد، مشــرَيين 
إىل أن ترفاتــه رســالة واضحــة بأنــه ال 
خصوصية للمسلمن باألقى يف أي 

وقت كان.
رشطــة  أتلفــت  املــايض،  والثالثــاء 
السلســلة"،  "بــاب  أقفــال  االحتــالل، 
املتحــف  ســطح  إىل  املــؤدي  والبــاب 
املســجد  حــرم  داخــل  اإلســالمي، 
األقى، وقطعت أســالك السامعات 
الخارجية للمســجد يف الجهة الغربية، 
اإلســالمية  األوقــاف  دائــرة  وفــق 

بالقدس.
سيطرة كاملة

حســن  الــدويل  القــدس  مركــز  رئيــس 
أن  يريــد  االحتــالل  أن  اعتــرب  خاطــر 
يثبت ملستوطنيه من خالل انتهاكات 
صاحــب  أصبــح  أنــه  األقــى  بحــق 
أخــص  النفــوذ يف املســجد حتــى يف 
الشــهور، رمضــان، وهــي رســالة للعــرب 

واملسلمن وللعامل.
لصحيفــة  حديــث  يف  خاطــر  وأوضــح 
أن  يريــد  االحتــالل  أن  "فلســطن"، 
يرسم يف ذهن املقديس أن من يريد 
الذهــاب للصــالة هــو مطــارد كسياســة 
مــدروس  مخطــط  ضمــن  واقــع  أمــر 

مسبًقا.
وبنَّ أن اقتحامات املستوطنن خالل 
الشــهر الفضيــل هــي دليــل واضــح عى 

فرض سيطرة االحتالل عى األقى.
املخطــط،  ذلــك  إطــار  "ويف  وتابــع: 
لجائحــة  ا  جــدًّ كبــرية  بدرجــة  اســتغالله 
كورونا يف تفريغ األقى من املصلن 
يف  االســرتاتيجية  أهدافــه  وتحقيــق 
منــع  يف  فعــل  كــام  عليــه،  الســيطرة 

املصلن الذين مل يتلقوا التطعيم".
يعتــرب  االحتــالل  أن  إىل  ولفــت خاطــر 
أن وجــود عــدد أقــل مــن املصلــن يف 
واملقدســيون  لــه،  نجــاح  هــو  األقــى 
فهــم  لذلــك  املعادلــة،  هــذه  يدركــون 
كلفهــم  مهــام  إليــه  للوصــول  يتحــدون 
ذلــك مــن مثــن حتــى صــى فيــه قرابــة 

سبعن ألًفا الجمعة الفائتة.
أكــد املختــص يف شــؤون  مــن جانبــه، 
القــدس نــارص الهدمي أن االحتالل زاد 
خالل العامن املاضين من انتهاكاته 

الشــهر  خــالل  األقــى  املســجد  يف 
الهيــكل  بنــاء  إىل  وصــواًل  الفضيــل، 

املزعوم.
"فلســطن":  لصحيفــة  الهدمــي  وقــال 
"لقــد بدأنــا حاليــا نعيــش تفاصيل كون 
األقى يف خطر خاصة بعد االعرتاف 
مزعومــة  عاصمــًة  بالقــدس  األمريــي 

لـ)إرسائيل(".
إظهــار  يريــد  االحتــالل  "أن  وأضــاف: 
فرض ســيطرته عى القدس واألقى، 
وذلك من خالل سلسلة من اإلجراءات 
إدارة  تدخــال واضحــا يف  تكــرس  التــي 
كمنــع  األقــى،  املســجد  شــؤون 
واســتهدافهم  لحراســه  الطعــام  إدخــال 

باالعتقال واإلبعاد".
وأشار إىل أن االحتالل مل يعد يعرتف 
بــإدارة األردن لألقــى بــل يراهــا مجــرد 

باملســجد،  موظفــن  شــؤون  دائــرة 
"حتــى أصبح االحتــالل يقتحم األقى 

خالل العرش األواخر من رمضان".
مل  االحتــالل  أن  إىل  الهدمــي  ولفــت 
يســمح هــذا العــام لعــدد كبــري من أهل 
لألقــى،  بالدخــول  الغربيــة  الضفــة 
وهــو أمــر خِطــر يعني ترك املقدســين 

وحدهم حول املسجد".
القتحامــات  األقــى  ويتعــرض 
ومحــاوالت  مســتمرة،  إرسائيليــة 
قيــود  فــرض  عــن  فضــاًل  إعــامره،  ملنــع 
األنفــاق  وحفــر  رّواده،  عــى  مشــددة 
ذلــك  وغــري  أبوابــه،  وغلــق  أســفله، 
التــي  واالعتــداءات  املامرســات  مــن 
ــا  حقيقيًّ خطــًرا  تشــكل  أصبحــت 
ســابق  بيــان  بحســب  عليــه،  وملموًســا 

للمفتي محمد حسن.



المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

منهــم )37( أســرة، يف حــن بلــغ عــدد املعتقلــن األطفــال والقارصيــن 
يف سجون االحتالل نحو )140( طفاًل، وعدد املعتقلن اإلدارين نحو 
)450( معتقاًل، وبلغ عدد أوامر االعتقال اإلداري الصادرة )105( أوامر 

اعتقال إداري، بينها )30( أمًرا جديًدا، و)75( متديًدا.
الحيــاة( ملــرة  )مــدى  املؤبــد  بالســجن  أحكاًمــا  )534( معتقــاًل  يقــي 
 )214( الصهيونيــة  الســجون  يف  واستشــهد  عــدة.  ملــرات  أو  واحــدة 
معتقاًل، ســواء كان ذلك بالقتل املبارش، أو من خالل التعذيب أو من 
خالل اإلهامل الطبي، يوجد يف السجون الصهيونية أكرث من )1800( 

حالة َمرَضية منها من يصارع املوت.
عملت )إرسائيل( عىل تقويض النظام الســيايس الفلســطيني بعد فوز 
حركة املقاومة اإلســالمية حامس يف االنتخابات الترشيعية يف يناير/ 
2006م، مــن خــالل اعتقــال ممنهــج للنــواب والــوزراء، حيــث اعتقلــت 

قــوات االحتــالل يف ســجونها )7( نــواب يف املجلــس الترشيعــي، بينهم 
امــرأة وهــي خالــدة جــرار، وأقدمهــم األســر مــروان الربغــويث واملعتقــل 
إىل  إضافــة  مؤبــدات،  خمســة  بالســجن  واملحكــوم   ،2002 عــام  منــذ 

األمريكيــة( التــي عــرب عنهــا املصــدر األمريــي بأنهــا )تفهــم(، ومــا يدفعنــا 
إىل هــذا االعتقــاد أن أبــا مــازن مل يقــدم عــىل إصــدار مرســوم االنتخابــات، 
إال بعــد أن مورســت ضغــوط عليــه مــن االتحــاد األوريب واإلدارة األمريكيــة 
برضورة إجراء االنتخابات، وكام قيل، فقد ُربطت املساعدات التي تقدم 
مــن كال الجانبــن )اإلدارة األمريكيــة واالتحــاد األوريب( بإجــراء االنتخابــات، 
فــإذا مــا تحلــل أبــو مــازن مــن هــذه الضغوط، ســيكون الطريق ممهــًدا أمامه 
إلصــدار مرســوم آخــر بالتأجيــل، وألي ســبب مــن األســباب التــي ســاقها لــه 
باملناســبة املصدر باإلدارة األمريكية، حينام عدد أســباب تفهمه لتأجيل 
االنتخابــات عندمــا قــال: "ولكننا أيًضا نعي التحديات الخاصة التي تواجه 
الفلسطينين، كتحديات مواجهة أزمة وباء كورونا، وأزمة اقتصاد خانقة، 
إضافــة إىل تعقيــدات املشــهد الســيايس، حيــث إن هنــاك ازدواجيــة يف 
حكــم الفلســطينين؛ هنــاك الضفــة الغربيــة، وهنــاك غــزة اللتــن ميــارس 
فيهام الحكم بأنظمة مختلفة متاًما، وأولويات مختلفة انبثقت من طبيعة 
التحديــات الخاصــة بهــام والتــي تراكمــت عــرب الـــ15 عاًمــا املاضيــة، عالوة 
عــىل أن الفلســطينين يف الضفــة الغربيــة والقــدس الرشقيــة يخضعــون 

لتعقيدات الهيمنة اإلرسائيلية، األمر الذي يقيد الحركة السياسية".
التــي  نفســها  األســباب  التأجيــل، وهــي  أســباب  عــدد املصــدر  فقــد  إذن 
تناولهــا املحللــون السياســيون عندمــا تحدثوا بشــأن املــربرات التي ميكن 
أن يسوقها أبو مازن لتأجيل االنتخابات، وهي منع االحتالل للفلسطينين 

وهــي عندهــم اليــوم ســتن عامــا، ثــم اليــوم النســخة الجديــدة للتعليامت 
املقّدســة الجمعــة األوىل مــن رمضــان 2021، املطلــوب ترصيــح خــاص 

للصالة وهو يختلف عن ترصيح العمل.
نســخة رمضــان 2021 مل تشــفع الــرؤوس التــي تشــتعل شــيًبا ألصحابهــا 
بالولوج من فرازات الحواجز وال من )مّعاطات( الدجاج وال من هندسات 
اســتقبال الجامهــر عاليــة الجودة التــي نصبت الحاجز تلو اآلخر وطلبت 
من الفلســطيني أن ميّحص نفســه ويعرضها بكّل أدب واحرتام وأن يســر 
عــىل عجينهــم دون أن ميّســه ســوء. هندســة القهــر هــذه طالــت النســاء 
البــاب  إغــالق  املــرّة أحكمــوا  الشــباب، هــذه  قبــل  والشــيبة  الرجــال  قبــل 
جانــب  كّل  مــن  بالفلســطيني  لإلحاطــة  العبقرّيــة  قدراتهــم  كل  وصّوبــوا 
وذوده وســوقه كــام يفعــل مــع قطيــع الخــراف إىل حيــث يريــدون بطريقــة 
مذّلة مهينة، والفلســطيني يتحّمل كّل هذا ملا يجول يف قلبه من عشــق 

أحياًنا أخرى، يف تعبر عن التزام عميق ومستمر مع األرسى الذين تيء 
أنوار الحرية من زنازين معتقالتهم الصهيونية.

تكمــن أهميــة هــذه التجربــة، التــي تــرشف عليهــا اللجنــة الوطنيــة للدفاع عن 
األرسى واملعتقلن يف ســجون االحتالل الصهيوين وعىل رأســها املحامي 
عمــر زيــن األمــن العــام الســابق التحــاد املحامــن العــرب، واملناضل يحيى 
املعلم )شقيق املفقود محمد املعلم الذي وقع يف أيدي جيش االحتالل 
الصهيــوين خــالل غــزو لبنــان عــام 1982، يف إثــر مواجهــة لــه مــع عــدد مــن 
رفاقه يف تجمع اللجان والروابط الشعبية يف منطقة األويل، مدخل مدينة 
صيدا، يف 6/6/1982(، يف اســتمراريتها دون توقف طيلة هذه األعوام، 
الطيــف  ألــوان  أخــرى، ويف مشــاركة مختلــف  إىل  مــن مدينــة  تنقلهــا  ويف 
الوطنــي  للبعــد  تأكيدهــا  والفلســطيني ويف  اللبنــاين  والفصائــي  الحــزيب 
تقدميهــا  ويف  فلســطن،  يف  الحريــة  أرسى  لقضيــة  واإلنســاين  والقومــي 
منوذجًا للتضامن مع األرسى ليس محصورًا بظرف موســمي أو بحدث عابر 
الفلســطيني  تســعى إىل تعميمــه يف كل قطــر عــريب ويف دنيــا االغــرتاب 

والعريب.

 يــوم الســابع عــرش مــن نيســان مــن كل عــام يحتفــل الفلســطينيون بيــوم 
مــن  اليــوم  هــذا  مثــل  ففــي  صدفــة،  ليــس  وهــذا  الفلســطيني،  األســر 
االحتــالل  ســجون  يف  فلســطيني  أســر  أول  عــن  أفــرج  1974م،  عــام 

اإلرسائيي، وهو األسر املناضل محمود بكر حجازي.
وحســب إحصــاءات نرشهــا مركــز املعلومــات الفلســطيني التابــع لوكالة 
وفــا الرســمية: بلــغ عــدد األرسى واملعتقلــن الفلســطينين يف ســجون 
االحتــالل حتــى نهايــة شــهر كانــون الثــاين 2021 نحــو )4500( أســر، 

"يف تقديــري، إن إدارة الرئيــس بايــدن ســتنظر بتفهــم يف احتــامل تأجيــل 
االنتخابــات بعًضــا مــن الوقــت، ولــن متانــع إذا قــرر الفلســطينيون اختيــار 

وقت أكرث مواتاة، تصبح فيه التحديات التي ذكرتها قيد السيطرة".
كان هذا ترصيح ملصدر يف اإلدارة األمريكية، نقلته صحيفة القدس يوم 
الجمعة املايض، يعرب فيه املصدر عن تفهم إدارة الرئيس بايدن لتأجيل 
االنتخابات الفلسطينية لوقت أكرث مالءمة عىل حد تعبر املصدر، األمر 
الالفت اآلخر يف ترصيح املصدر كام نقلته صحيفة القدس، "إن اإلدارة 
األمريكية تخىش من صعود قوى فلسطينية ترفض حل الدولتن، وترفض 
نبــذ العنــف، وترفــض التخي عن الخطاب املعــادي لـ)إرسائيل( والواليات 
قــوى  العنــف، وصعــود  واســتخدام  التحريــض  عــن  التخــي  أو  املتحــدة، 
كهــذه إىل موقــع القــرار ســيعقد، أو حتــى يبدد بالكامــل آفاق التوصل إىل 
حل الدولتن، لذلك من الطبيعي أن تؤكد القوى السياسية الفلسطينية 
التزامهــا بهــذه االتفاقــات )املربمــة مثــل اتفاقيــة أوســلو(" وبالتأكيــد كان 
يقصــد املصــدر األمريــي بالقــوى الفلســطينية التي ترفــض حل الدولتن 
حركة حامس، وقد أكد ذلك عندما سئل عن قصده )بالقوى التي ترفض 

حل الدولتن(.
مــا ســبق مــن ترصيحــات املصــدر بــاإلدارة األمريكيــة يدفعنــا إىل االعتقــاد 
بــل  أم ال،  االنتخابــات  ليــس هــل ســتؤجل  الســؤال اآلن  أن  بدرجــة كبــرة 
)للرغبــة  اســتجابة  االنتخابــات  بتأجيــل  الرئــايس  متــى ســيصدر املرســوم 

هــل توّقــع الفلســطيني يف يــوم مــن األيــام، أن يفّعــل االحتــالل عنرصيتــه 
مــن  أفواجــا  فوجــدت  قلنديــا  حاجــز  إىل  وصلــت  الدرجــة؟  هــذه  إىل 
املسنن الذين تتجاوز أعامرهم الستن عاما تعود قافلًة دون أن تحظى 
بصالتهــا يف املســجد األقــى، التــي تنتظرهــا ليــوم الجمعــة يف رمضــان 
بصــورة  الوجــوه  هــذه  عــىل  نفســه  يرســم  والغضــب  القهــر  العــام.  طيلــة 
قاسية، األلسنة تسّب وتلعن.. ماذا دهى هذا الكيان أن ميارس عربدته 
ويصــّب كل عنجهيتــه عــىل الفلســطيني املســّن يف يومــه األجمــل الــذي 

ينتظره طيلة العام؟ 
طلبــت ســلطات االحتــالل ســابقا مــن الفلســطيني أن يبلــغ األربعــن ثــم 
هــو  مبــا  عبقريتهــم  تبــدع  رمضــان  كّل  للســتن،  ثــم  للخمســن  تطــورت 
جديــد، طلبــوا ســابقا أن ميغنــط الفلســطيني حتــى يكــون بوســعه تجــاوز 
الحاجز العسكري، ثم الترصيح زيادة عىل بلوغ سّن الرشد إلقامة الصالة 

يف غمــرة الفعاليــات التــي تقــام داخــل فلســطن املحتلــة وخارجهــا يف يــوم 
األسر الفلسطيني يف السابع عرش من نيسان )أبريل(، ال بد من الحديث 
عــن تجربــة ممّيــزة عرفهــا الشــارع اللبنــاين تضامًنــا مع األرسى الفلســطينين 

والعرب وعمرها 19 عاًما.
هــذه التجربــة هــي تجربــة اعتصــام "خميس األرسى"، حيــث يجتمع يف أول 
خميــس مــن كل شــهر عــدد مــن املتضامنــن اللبنانين والفلســطينين أمام 
مقــر الصليــب األحمــر الــدويل يف العاصمــة أحياًنا، ويف مــدن لبنانية أخرى 

األســر أحمــد ســعدات املعتقــل منــذ عــام 2006، واملحكــوم بالســجن 
ثالثن عاًما. ويشار إىل أن سلطات االحتالل اعتقلت منذ عام 2002 

أكرث من نصف نواب املجلس الترشيعي.
مل تغــب قضيــة األرسى عــن االنتخابــات الفلســطينية 2021م، فمعظــم 
القوائــم تضــم أرسى يف الســجون الصهيونيــة أو محريــن، وهنــاك نيــة 
ألســر أن يرتشــح لالنتخابات الرئاســية وهو مروان الربغويث، وهذا أقل 
الوفــاء لقضيــة األرسى، متمنيــًا أن يكــون هذا الوفــاء بالقول والفعل، وأن 
تعمــل كل القوائــم عــىل ســن ترشيعــات تحمــي األســر وتصــون كرامتــه 
الوســائل  بــكل  بالعمــل  السياســية  القيــادات  تلــزم  وأن  ذويــه،  وكرامــة 
لإلفراج عنهم، انطالقًا من أن رأس املال الفلسطيني هو اإلنسان، وهو 

أعز ما منلك.
الصحفيــة  التقاريــر  تتناولهــا  أرقــام  مجــرد  أرسانــا  قضيــة  أصبحــت  لقــد 
والفضائيــات، ولكــن ال بــد هنــا أن نعيد بلورة خطابنا اإلعالمي يف قضية 
األرسى والشــهداء، حتــى ال يصبحــون مجــرد أرقــام، فخلف كل شــهيد أو 
أســر قصــة إنســان كافــح وناضــل مــن أجــل الحريــة، هذا الشــهيد أو ذاك 

األســر يــرتك خلفــه زوجــة وأوالًدا وبنــات، قــد تكون زوجتــه أنجبتهم بعد 
اعتقالــه، واليــوم أصبــح أبنــاء األرسى شــباًبا، وهنــاك عــرشات القصــص 
لفتيــات تزوجــن ووالدهــم يف األرس، فأيــن الضمــر العاملــي، وأيــن هــي 
حقوق اإلنسان؟ فعندما اختطف جلعاد شاليط وهدار جولدن وشاؤول 
أرون وغرهم، انقلبت الدنيا رأًســا عىل عقب، وأصبح أشــهر أســر يف 
العــامل جلعــاد شــاليط، ملــاذا؟ إنهــا ازدواجيــة املعايــر التــي يتعامل بها 

الغرب الظامل مع قضيتنا الفلسطينية.
حتى فايروس كورونا يالحق األرسى، وهناك العديد من الحاالت التي 
أصيبــت، وســط إهــامل طبــي واضــح املعــامل، ولعل صــورة املحرر نارص 
الشــحاتيت أبلــغ تعبــر عىل سياســة اإلهامل الطبي التــي تنتهجها دولة 
االحتــالل يف التعامــل مــع األرسى يف الســجون الصهيونيــة، ولألســف 
حتى اللحظة ما زال الصمت العاملي سيد املوقف، فال اعتبار للقانون 

الدويل اإلنساين واتفاقيات جنيف.
ينبغي أال نفقد األمل، فمهام طال الزمان أو قرص، ال بد لليل أن ينجي 

وال بد للقيد أن ينكرس.

من إجراء االنتخابات يف القدس، ووباء كورونا، وتعقيدات االنقسام التي 
قد تؤثر يف العملية برمتها، فهل كانت هذه األسباب تخاطر أفكار بن ما 
يدور يف عقل أبو مازن واإلدارة االمريكية أم أن لقاءات مســبقة وترتيبات 
معينة سبقت ترصيح املصدر املعرب عن موقف اإلدارة األمريكية؟ يبدو 
يل أن األمر مل يكن مجرد ترصيح عابر، ولكنه أمر قد اتفق عليه بن قيادة 
الســلطة الفلســطينية واإلدارة األمريكية، قبل اإلقدام عىل إصدار مرســوم 
بتأجيــل االنتخابــات، وذلــك حتــى متهــد األرضيــة السياســية دوليــا بعــد أن 

مهدت إقليميا إللغاء أو تأجيل االنتخابات.
من املثر لالستغراب أن املصدر يف اإلدارة األمريكية أكد أنه مل يسمع 
يف  االنتخابــات  إلجــراء  االحتــالل  عــىل  بالضغــط  فلســطيني  طلــب  عــن 
القــدس، رغــم أن القيــادة الفلســطينية مل تكــف منــذ مــدة عــن الترصيــح 
بأنهــا تتواصــل مــع كل الجهــات الدوليــة للضغــط عــىل االحتــالل إلجــراء 
االنتخابــات يف القــدس، فــإذا مل تتواصــل القيــادة الفلســطينية مع اإلدارة 
االمريكية وهي من األطراف التي ميكن أن تضغط عىل االحتالل يف هذا 
الشــأن إن مل تكن أهم هذه األطراف، فبمن اتصلت القيادة الفلســطينية 
إذن؟ أم أن ترصيحــات القيــادة الفلســطينية كانــت مجــرد ذر للرمــاد يف 

العيون؟
مجمــل املوقــف اآلن يدلــل عــىل أن األطــراف اإلقليمية والدولية راغبة يف 
تأجيــل االنتخابــات لســبب وحيــد مــن وجهة نظري، وهــو ترجيح فوز حركة 

واشتياق لهذه الصالة التي طال انتظارها طويال.  
هل يوجد يف العامل من يستصدر ترصيًحا من أجل صالته؟ هل ُيطلب 
مــن قطعــان مســتوطنيهم الذيــن يقتحمــون املســجد األقــى يشء مــن 
هــذا القبيــل أم أنهــم يقدمــون لهــم كلَّ التســهيالت؟ إذن هــي العنرصيــة 

بأبشع صورها. 
وإّن هــذا التفريــغ للمســجد األقــى مــن أهلــه ويف أوقــات الــذروة هــذه 
نفــس  النتائــج،  ومعروفــة  املعــامل  واضحــة  ممنهجــة  بسياســة  يجــري 
السيناريو الذي مّر به املسجد اإلبراهيمي يف الخليل يريدونه لألقى، 
لذلك وجبت الوقفة املطلوبة التي تفضح هذه السياسة وتعلن الغضب 
املشتعل، الوقفة التي تعيد املسألة إىل مربعها األّول، يجب رفض كّل 
هذه اإلجراءات التي متغنط الفلســطيني وتســحقه وتدّجنه، وحتى إنهم 
لــو متّكنــوا مــن إعــادة هندســته الوراثيــة مــن جديد ليســر عــىل إجراءاتهم 

حــامس مــرة أخــرى يف هــذه االنتخابــات، األمــر الــذي ال ترغــب فيــه تلــك 
األطراف، ولذلك أصبح تأجيل االنتخابات موقف مشرتك لهذه األطراف 
هــذه  إلجــراء  بقــوة  الداعــم  الفلســطيني  الوطنــي  املوقــف  خــالف  عــىل 
االنتخابات، للخروج من األزمة السياســية املســتحكمة منذ خمســة عرش 
عاًما، والتي أوجدت نوًعا من الحكم الفردي املتسلط للرئيس أبو مازن، 
أدى إىل انهيــار شــامل يف مختلــف القضايــا الوطنيــة الفلســطينية، األمــر 
الذي يستوجب إعادة بناء النظام السيايس الفلسطيني من خالل بوابة 
االنتخابــات كــام أجمــع الــكل الوطنــي الفلســطيني، فهــل ينحــاز أبــو مــازن 
لخيــار الشــعب الفلســطيني أم يخضــع للرغبــة اإلقليميــة والدوليــة؟ يف 
تقديــري وحســب التجربــة أن أبــا مــازن ســيلبي الرغبة اإلقليميــة والدولية، 
مــع  للتعامــل  االســتعداد  وفصائلــه  الفلســطيني  الشــعب  عــىل  ولذلــك 

الخيار غر الوطني خالل األيام القليلة املقبلة.

العقيمة راضيا مرضّيا ملا وّفروا ذلك. 
لقــد بــات املطلــوب هــو الرفــض التــام وعــدم التعاطــي البّتــة مــع كّل هــذه 
اإلجــراءات، ألن الصــالة أصــال هــي لتحقيــق العبــادة للــه، ومــن ثــم رفــض 
كّل أشــكال العبوديــة لغــر اللــه، ومــا يجــري عــىل أرض الواقــع هــو تركيــع 
الفلســطيني ورضبــه يف أقــدس مقّدســاته وحرمانه صالتــه، ومن الوضوح 
مبــكان أن اإلرسائيــي قــد انتهــك والمــس جرحــا حّساســا بعمــق وغطرســة 

وطريقة وحشية مقيتة. 

و"خميــس األرسى" مل يقتــرص عــىل هــذا االعتصــام الشــهري، بــل أيضــًا كان 
يأخذ شكل ندوات ولقاءات يف مراكز ثقافية ووطنية داخل املدن اللبنانية 
واملخيامت الفلســطينية، بل يأخذ شــكل منتديات عربية  ودولية شــاركت 
فيــه "اللجنــة الوطنيــة" مــع هيئات عربية ودولية، كامللتقى الكبر والحاشــد 
الذي انعقد بدعوة من املركز العريب الدويل للتواصل والتضامن بالتعاون 
العربيــة  لألحــزاب  العــام  واملؤمتــر  الجزائريــة   الوطنــي  التحريــر  جبهــة  مــع 
واملنتدى القومي العريب يف الجزائر خريف عام 2010، وكام جرى بعدها 
يف ربيــع 2014 يف بــروت عــرب ملتقــى لهيئــات منــارصة األرسى يف الوطــن 
والتضامــن  للتواصــل  الــدويل  العــريب  املركــز  مــن  بدعــوة  والعــامل  العــريب 
واللجنة الوطنية للدفاع عن األرسى واملعتقلن ، وكان من أبرز املشاركن 
فيــه وزيــر العــدل األمــريك الراحــل قبــل أســبوع املناضــل االممــي الكبــر 

رامزي كالرك.
إن الحديث اليوم عن تجربة "خميس األرسى" يف يوم األسر الفلسطيني 
هــو أيضــًا دعــوة لــكل منــارصي النضــال الفلســطيني إىل القيــام باعتصامات 
دوريــة مامثلــة حيثــام ميكــن إقامتهــا يك يدرك العدو أن تكاليف أرس هؤالء 

األبطــال وبينهــم املئــات مــن النســاء واألطفــال والشــيوخ عــىل املســتويات 
السياسية واإلعالمية واألخالقية هي أعىل بكثر من الفائدة من اعتقالهم، 

وقد مىض عىل بعضهم أكرث من 36عامًا يف األرس.
لقــد باتــت قضيــة األرسى واملفقوديــن الفلســطينين والعــرب يف الســجون 
املعروفــة و"الرسيــة"، ومعهــا قضيــة "مقابــر األرقــام"، أحــد عناويــن القضيــة 
الفلســطينية، متاًمــا كــام االغتياالت واالحتــالل والتمييز العنرصي والحصار 
واالســتيطان االســتعامري والتهويــد وتدنيــس املقدســات، وعليــه ينبغــي 
أن يكــون واجــب كل داعمــي الحــق الفلســطيني أن يضعــوا قضيــة األرسى 
يف ســجون االحتــالل، كــام يف ســجون الــرأي العديــدة يف بالدنــا يف رأس 
جداول أعاملهم النضالية، كأحزاب ونقابات وجمعيات حقوقية، وأن يكون 
االهتــامم بهــؤالء األرسى عــىل املســتويات اإلنســانية واملعيشــية واألرسيــة 

والقانونية هم كل مسؤول فلسطيني وعريب وأممي.
إن أّمــة تــرتك أرساهــا يف الســجون دون حــراك مســتمر مــن أجلهــم، أمــة ال 
تستحق الحياة، وإن شعبًا ال يعرف الراحة إال بعد تحرير أرساه عىل طريق 

تحرير أرضه هو شعب يستحق كل االحرتام.

يوم األسري الفلسطيين واالنتخابات 

هل يؤجل أبو مازن االنتخابات استجابًة للرغبة األمريكية؟

أبشع أشكال العنرصية.. ترصيح للصالة

يف يوم األسري الفلسطيين.. تجربة تستحق االهتمام
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اللطيفــة وحســُن معشــرِه وطيــب  دعابتــه  فتحيُلــَك 
ــا لمجالســتِه أو مشــاركتِه دقائق المشــي  حديثــه ُمِحبًّ
المحسوبة، فتدرُك مع األياِم أنَك أماَم رُجٍل استثنائي، 
َقل أن تجَد مثيًل له، خلف هذه النفس الحانية الُمِحبة 
للحياة المتمردة على قســوة الســجون، وبــلدِة أيامِه 
وجفــاف ســنينه، هنــاك نفــوٌس ُأخــرى ال َتِقل إدهاًشــا 

بثباتها وقوتها وتماُسكها وفهِمها.
الواعــي لمجريــات الواقــع وتقلبــات السياســة، إذ ُرغم 
ِقلــِة األدوات التــي تعينه على متابعة ُدنيا الناس فإنه 
أكثــر درايــة مــن كثيــر ممــن يتقافــز الهًيــا بين شــبكات 

التواصل وتطبيقاته المختلفة. 
ذلك أنُه أحسَن استغلل ما بين يديه، فتراُه متنقًل بين 
النَشــرات اإلخبارية والبرامــج المختلفِة على اإلذاعات، 
وُمنقًبــا كل ســطور الصحــف وتحديــًدا صحيفة القدس 
إن صــدف ووقعت بين يديــِه، وإن مضى على إصدارها 
أســابيع، ومــا بيــن هــذا وذاك تــراُه ُملزًمــا ِلِكتــاٍب عن 

السياسة أو الفكر أو التاريخ وهو الُمَحبُب لديه.
ال يطيــُق طبــُع قلمي تمجيَد األشــخاص إال أن أبا النور 
ال ُيمثُل شــخصه، وإن كان يســتحق أن ُتفَرَد له المحاِبُر 
ا على  والســطور، بــل ُيمثُل فكــرًة وقضية وامتــداًدا حيًّ
وجــِع األســرى وملفهــم الحاضــِر فــي ُحضــِن الغيــاب، 
الساكِن في ُعمِق الضياع، المركون في زوايا النسيان، 

والشاهِد على ُظلِم الجميع له. 
وُهنــا ال أتحــدُث عــن االحتــلل، فهــو يبقــى احتــلاًل ال 

يرعى ذمًة وال ُيرَتَجى منُه إنصاف. 
بــل أتحدُث عمن يرى في اســم نائــل البرغوثي وقضية 

األسرى مادة يحشو بها فراَغ تصريحاته الفارغة. 
أو يرفــُع صورَتــُه التــي تختــزُل عذابــات األســرى علــى 
يافطٍة توَضُع استجداًء أمام مقر صليب، أو ُمجرد اسٍم 

ُتختَتُم به بياناِت التضاُمِن الملحمية. 
وأســألكم: هل قرأ أو ســِمَع واحدكم أي ذكٍر لألســرى 
وصــواًل  التمهيــدي  مــن  التعليميــة  مناهجنــا  فــي 

للدراسات الُعليا؟! 
هل تشربت أجياُلنا الفتية أهمية قضية األسرى الذين 
وقفوا في وجه االحتلل يوًما وحطموا أنف غطرسته 
ِدفاًعــا عــن شــعبهم قبــل أن تبتلــَع الُجــدراَن أعمارهــم 

وتتركهم فرائس الموِت البطيء؟ 
هــل زرعُتــم فــي نفــوس الناِشــئة أن ُحريــَة األوطــان ال 

تكون إال بحريِة اإلنسان، 
وبأن حرية اإلنســاِن ال تأتي بالقلِم واللسان، بل بالقوة 

التي يحققها السيُف والسَنان؟! 
هل أحصيُتم أســماَء األسرى الذين تراكَم ِحمُل السنين 
على كواهلهم حتى احدودبْت منها ظهورهم وابيضْت 

منها رؤوسهم وغارت في ضيق الزنازين عيوُنهم؟!

نجمة نائل )2(

بقلم األسير سعيد ذياب
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َز  ُه َقاَل: "َمْن َجهَّ َم َأنَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ، َعْن َرُسوِل اللِه َصلَّ َعْن َزْيِد ْبِن َخاِلٍد اْلُجَهِنيِّ
َغاِزًيا ِفي َسِبيِل اللِه، َفَقْد َغَزا، َوَمْن َخَلَفُه ِفي َأْهِلِه ِبَخْيٍر، َفَقْد َغَزا"

اللهــم إنــي أســألك باســمك األعظــم األحب إليك الــذي إذا دعيت به أجبت وإذا ســئلت به أعطيت وإذا اســترحمت به رحمت وإذا 
استفرجت به فرجت أن تفرج كرب األسرى وتجعل ظلمات السجن برًدا وسلًما عليهم كما جعلت النار برًدا وسلًما على إبراهيم.

اقرأ غًدا يف .. 

الطفلة أمرية.. 
أخت وأم 

ألرستها يف 
غياب والدتها 

قرًسا

 نجمة نائل )3(

"مقلوبة السجن" 
دسمها "التونة" 

وخضارها بـ"االستعارة"

بالرسم والكتابة.. 
جدران السجون 

تتحول إىل "لوحًة 
فنيًة رمضانيًة"

رشطى مرور ينظم حركة السري ىف أحد شوارع مدينة غزة وسط إجراءات الوقاية من فريوس كورونا )تصوير/ يارس فتحي(



Sunday 18 April 2021 األحد 6 رمضان 1442هـ  18 أبريل/ نيسان 8

حكواتي رمضان يفقد "شذاه" هذا العام

مالك تستردُّ "روحها" في أول رمضان بعد األسر

أخواتــي  بــه، فأجــد  لــم يدخــل جوفــي أي شــيء أفطــر  ومنهكــة، 
األســيرات قــد جهزن لــي طعام اإلفطــار على الطاولــة، لكن التعب 

قد سد شهيتي".
والمحزن أن األسيرات ينتظرن شهر رمضان ليحدث نوًعا من التغيير 
فــي حياتهــن، لكنــه يقلب المواجــع عليهن بتذكر األهل واالشــتياق 
للمة العائلة، ومع ذلك كّن يتخذنها فرصة إلحداث نوع من التجديد، 
الكرتونيــة لكتابــة األحاديــث عليهــا وتعليقهــا  فيجلبــن الصناديــق 

أصبحــت مالك تفطر على التمرات وصوت المؤذن، وتســتيقظ عند 
وجبة السحور على صوت والدتها. 

في دردشة مع صحيفة "فلسطين" تقول مالك: "ال جمال يضاهي 
لمــة العائلــة علــى المائــدة الرمضانيــة، شــعرت أن روحــي ردت إلــّي 
عندمــا جــاء رمضان وأنا محررة من قضبان الســجن، تخلصت من تلك 
األيــام الصعبــة التي قضيتها بين جــدران الزنازين، وكأني انتزعت من 

السجان حضن األهل ودفء العائلة".
شــعرت مالك وكأنها تقضي أياًما وردية كانت تســتبعد أن تعيشها 
مجدًدا، بعد أن أســرها االحتالل وحكم عليها بالســجن ثمانية أشهر، 

وغرامة مالية قدرها أربعة آالف دينار.
"رمضــان خــارج األســر وددت أن أعيشــه بكل تفاصيلــه الصغيرة قبل 
الكبيرة وكأني مولودة من جديد، أطلب من والدتي كل ما تشتهيه 
نفســي وكنــت محرومــة طعمــه األصلــي فــي األســر كالمقلوبــة 
والكنافــة، فكانــت األســيرات تعــد بعــض األكالت ممــا يتوافــر مــن 
مكونــات، فال يهم أن تكون جميعها موجودة" تســرح بنظرها بعيًدا 

وهي تنسج فصول الحكاية.
العائلــي  والجــو  الرمضانيــة،  األكالت  علــى  االشــتياق  يقتصــر  وال 
فقــط، بــل أيًضا لكل شــيء في الخــارج، لغرفتها وبيتها ومدرســتها، 
وطقــوس اســتقبال الشــهر فــي مدينتهــا رام الله، ولكــن ما ينغص 
عليهــا عيش تفاصيل شــهر رمضان واســتقبال العيــد تذكرها أخوات 
تركتهن خلفها ما زلن يعشن مرارة األسر والبعد عن األهل في تلك 

المناسبات الدينية.
وتســتذكر مالك أول رمضان حل عليها وهي باألســر: "لم يكن ليلي 
ا أن أقضي ســاعات طويلة  ليــاًل وال نهــاري نهــاًرا، فقد كان صعًبا جدًّ
بيــن المحاكــم والزنازين، وغرف التحقيق ويــداي مكبلتان، أنتقل عبر 
البوســطة للذهــاب إلــى المحكمة وأنــا صائمة ألصل إليهــا وُينطق 

أن الحكم مؤجل، فكل هذا العناء والمشقة ألجل خمس دقائق".
وتتابــع: "أعود للقســم الســاعة الواحــدة في منتصــف الليل متعبة 

علــى جدران األســر، وصنع الفوانيس وتزيينها بالشــرائط القماشــية 
الملونة.

البرنامج الرمضاني
وفي أثناء نهار الصيام تعمل األسيرات على تنفيذ البرنامج الرمضاني 
فــي قــراءة القــرآن واالســتماع لبعــض الــدروس الدينيــة، والتحدث 
عــن ذكرياتهــن في قضــاء رمضان خارج األســر بصحبــة العائلة، وعند 
اقتراب أذان المغرب تتولى إحدى األسيرات مهمة وضع أذنها على 
ســماعة المذياع لتسمع صوت األذان، وبمجرد استماعها له تصرخ: 
"أذن الله أكبر"، فكن يشتقن لصوت األذان يخترق طبالت آذانهن. 

"تكــون الســفرة جاهــزة، ولكــن نهم بأداء صــالة المغرب، ثــم نتناول 
طعــام اإلفطــار الــذي ال يوصف بســوى الســيئ الذي ال يستســاغ، 
ولكــن الجميــل أنــه فــي الشــهر ُتعــد مأدبــة رمضانيــة لــكل أقســام 

السجن، وال نحظى بها إال مرة واحدة في الشهر".
وتتعمــد إدارة الســجن التنغيص على األســيرات بالتفتيش والقمع، 

حتى في أيام العيد.
وتستبق األسيرات ثبوت هالله بتعزيل وتنظيف القسم لتفوح منه 
رائحــة الصابــون والكلــور، وتغيير شراشــف األســرة، ولكــن االحتالل 

يتعمد اقتحام القسم وفك الشراشف والتفتيش.
وتعود بذاكرتها لمدة األسر عندما كانت الفتيات القاصرات يتلهفن 
لشــراء مالبــس العيــد، وإدارة الســجن لم تســمح لهن بذلك، ســوى 
إدخالهــا مــرة واحدة كل ثالثة أشــهر، وعليه كانت كل أســيرة تبحث 
فــي مالبســها عــن كل ما هــو جديد ومميــز لتوزيعه علــى زميالتها، 

لتكون كل واحدة فيهن بأجمل طلة.
وليلــة العيــد كانــت مــالك تســتيقظ فجــًرا وتجهــز مــا تــود ارتــداءه، 
فتصلي الفجر مع األســيرات في القســم، ويبدأن تجهيز طاولة في 
المنتصــف يضعــن عليها ما صنعتــه أيديهن من حلويــات، حتى تفتح 
أبــواب الزنازيــن ليبــدأ تبــادل الزيــارات بيــن األقســام، ثــم يخرجن في 

الساحة لينشدن األناشيد الوطنية والخاصة باألسرى. 

شــذا الطويــل )21 عاًمــا( مــن مدينــة البيــرة، 
أســرها االحتــالل فــي الثاني من تشــرين اآلخر 
)نوفمبــر( 2020، عندما اقتحم جنود االحتالل 
اإلســرائيلي بيتها واقتادها من وسط أسرتها، 
وهــي الطالبة الجامعية فــي اختصاص برمجة 

الحاسوب بجامعة بير زيت.
حينمــا ســألت مراســلة صحيفــة "فلســطين" 
والدهــا زيــاد الطويــل كــم المــدة التــي مــرت 
على شــذا في األســر، أجــاب: "161 يوًما"، لم 
يجــب: "خمســة أشــهر" كما هــي العــادة، ألن 
غياب شــذا يمر ثقياًل على أيامه التي يحسبها 
بالثانية والدقيقة، لعلها تنجلي سريًعا ويعود 

طيب شذا إلى البيت.
بدأ زياد في سرد ذكرياته مع ابنته في رمضان، 
جــاء صوتــه حزيًنا عبــر الهاتف: "شــذا تمثل لي 
جوهرة الدار وســبب الســعادة والفرح والمرح 
وغــاب صوتــه  العبــرات  خنقتــه  البيــت"،  فــي 
خلــف الســماعة معتــذًرا عن عــدم قدرته على 
مواصلــة الحديث، ألن الحنيــن إلى حضن ابنته 

الوحيدة غلبه.

رزقــت خولــة وزيــاد شــذا وأســعد، شــذا هــي 
االبنة الكبــرى وأول فرحتهما والنموذج الذي 

يفتخران به.
شــذا هــي ابنــة أبيهــا ومدللتــه والمتيمــة بــه 
وكانــت األقــرب إلــى قلبــه، كان ال يقــوى أن 
يعاقبهــا يوًمــا وال أن يرفــع صوتــه عليها، وإن 
أخطــأت، كان يمنــع والدتهــا أن تتخــذ موقًفــا 
إلــى قلــب  الليــن طريقــه  حازًمــا منهــا، وكان 

محبوبته.
استهلت خولة والدة شذا حديثها بـ: "شذا ابنة 
أبيها واألقرب إليه، رغم دالله زرعه أثمر؛ فكلٌّ 
يهنئــه على ثمــاره التي أينعت؛ فهو اســتطاع 
أن يربــي ابنــة وحيــدة قويــة متماســكة لديها 
حس من المســئولية تجاه عائلتها وجميع من 

تقابله في حياتها الجامعية والتطوعية".
مــن ال يعرف شــذا من موقف ترويــه والدتها 
شــأن  لهــا  ســيكون  صبيــة  أنهــا  سيستشــعر 
عظيــم ومؤثــر فــي المجتمــع يوًمــا مــا: "فــي 
ســنتها الجامعية األولى خاضت شذا انتخابات 
نادي الحاســوب فــي كليتها، لتفاجــئ الجميع 

بيــن  مــن  لألصــوات  نســبة  أعلــى  بحصادهــا 
المرشــحين، إذ ترجــم زمالؤهــا محبتهــم لهــا 

بتشجيعهم لها بأصواتهم".
فــي هــذه األيام مــن الشــهر الفضيــل يفترض 
أن تكــون شــذا بيــن زمالئها تســاعدهم وتضع 
الخطــط معهــم، لتنفيــذ نشــاطات تطوعيــة، 
البــارد علــى  المــاء  التمــور وزجاجــات  كتوزيــع 

السائقين في المفارق المزدحمة.
أيامهــا  تقضــي  ابنتــي  "كانــت  خولــة:  تقــول 
نيــل  بغيــة  تطوعيــة  أعمــال  فــي  الرمضانيــة 
الثواب وتقديم يد المســاعدة للناس، وإدخال 
دور  بلعــب  األطفــال  قلــوب  علــى  الفرحــة 

الحكواتي".
"البيــت الخالــي مــن البنــات كالغصــن اليابس" 
هكــذا وصفت خولــة غياب فلــذة كبدها عنها 
في هذه األيام، فهي من كانت تعطي البيت 
روًحــا بحركتهــا ونغاشــتها وخفــة دمهــا، وفي 
قويــة  شــخصية  ذات  كانــت  نفســه  الوقــت 

ومثقفة.
خولــة منعــت عــن نفســها وعائلتهــا أن تعــد 

أطباًقــا كانت تفضلها شــذا وتبرع في صنعها، 
كالمعكرونــة بالبشــاميل ألن طعمها ال يقارن 
بطعــم الطبــق الذي كانت تعده شــذا بيديها، 

والفطيرة التركية.
لدى عائلة شــذا طقس يمارســونه باســتمرار، 
وهــو إقامــة حفلــة شــواء، كانت هــي الحفلة 
إعــداد  فــي  تتفنــن  كانــت  إذ  األمتــع البنتهــا 
الســلطات للمدعويــن، توقفــت عــن إقامتهــا 

منذ لحظة أسرها.
تبيــن خولــة أنــه كان لشــذا لمســة خاصــة، إذ 
كانــت تصــر علــى أن تصنــع طبًقا مــن ألفه إلى 
يائه لتكســب به قلــوب عائلتهــا الممتدة في 
وجبــة اإلفطار، وكل كانــت ينتظره بصبر نافد، 

ألنها تهتم بأن تخرجه على أتم وجه.
وتذكــر والدتهــا موقًفــا المهــا زوجهــا عليــه 
إلعدادها وجبة تفضلها شــذا: "وجبة السمك 
هي وجبة مميزة وشهية لجميع أفراد العائلة، 
ألنــه ال يتوافــر على الدوام فــي مدينتنا كغزة 
مثــاًل، المنــي زوجــي قائــاًل: )كيف لــي أن آكل 

السمك وشذا في سجن الدامون؟!(". 

رام الله-غزة/ مريم الشوبكي:

ثوبها البيراوي بألوانه المزركشة والمنديل المطبع 
بالــورود مــا يــزاالن معلقيــن فــي الخزانــة، األطفال 
ينتظــرون أن تطــل به "الحكواتية" شــذا لهم لتروي 
لهــم القصــص والحكايــات التراثيــة، يفتقــدون فــي 

رمضــان هــذا العام صوتهــا وحضورهــا وبراعتها في 
طريقة السرد التي تجعلهم يتحلقون حولها وكلهم 

آذان صاغية.
شــذا الطويــل هــي اليــوم أســيرة تخنقهــا جــدران 

السجن دون أي تهمة، أراد المحتل أن يكسر حيويتها 
وطاقتهــا وحبها للعطــاء ومســاعدة اآلخرين، يظن 
بأســرها أنه ســيخفت شــذاها الذي ما يزال يشتمه 

كل شخص تركت أثًرا في حياته.

ســن  فــي  الفتيــات  مخاطبــة  يحــاول  كتــاب  صحابيــة"..  "كونــي 
المراهقــة عبــر عــرض مواقــف لبعــض الصحابيات وربطهــا بواقع 

الفتيات، من مؤلفته؟

" ؟ الخضار ال تحتوي على سعرات حرارية لذلك تعتبر ما القصود بكلمة "اْلِبرِّ
الحصة األكبر عند اتباع الحمية الغذائية:

1( حنان الشين.        2( مصطفى حسني.       3( سلمان العودة.
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1( اسم جامع لمعنى الحنطة.     2( اسم جامع لمعنى الشعير.
1( صح.                   2( خطأ.3( اسم جامع ألعمال الخير.

رام الله-غزة/ هدى الدلو:

أمــام  يتــألأل  الرمضانــي  "الهــالل 
ناظري، أســير بخطاي نحو المســجد 
ألداء صالة التراويح دون أن يحجبني 
رمضــان  أعيــش  الحديــدي،  الشــبك 
بحيــاة محررة من القضبان، والزنازين 
كنــت  أن  بعــد  التحقيــق،  وغــرف 
محرومــة رؤيــة جمال الليــل وصمته 
وسكونه، بإغالق االحتالل األقسام 
قبــل أذان المغــرب" بهــذه الكلمات 
مــالك  المحــررة  األســيرة  تنســمت 

الغليظ )18 عاًما( عبق الحرية.



ى أيًضا الفتح األعظم- حدث فاصل  فتح مكة المكرمة -وُيسمَّ
فــي تاريــخ أمة اإلســام، أعــز الله بــه دينه وأذل أعــداءه، دخل 
النــاس مــن أهــل مكة في إثــره في ديــن الله أفواًجــا، وتغيرت 
اللــه  ونبــي  المســلمون  خــرج  أن  فبعــد  الســابقة،  المعادلــة 
ا مــن مكــة مهاجرين إلــى المدينــة فراًرا  جماعــات متفرقــة ســرًّ
بدينهم، عادوا إليها أعزة مكرمين، لم تستطع قريش الوقوف 
فــي وجوههــم، بــل ســابق ســادتها بقية النــاس فــي االحتماء 
مــن جحافل اإلســام التي أقبلت فاتحة فــي بيوتهم ودار أبي 
ســفيان والمســجد الحرام، وُفتحت مكة ســلًما من دون دماء، 
لتبدأ صفحة جديدة في تاريخ الدولة اإلســامية أصبحت فيها 
ُمهابــة تمتلــك زمــام أمرها، فما من شــيء يرد اعتبار الشــخص 
وكرامتــه ويعلــي شــأنه أكثر من الجهــاد وقتال األعــداء، وبذل 

الروح رخيصة في سبيل الله.
ِه إليَّ ولوال أن َأْهَلِك  ِه وأحــبُّ أرِض اللَّ ــِك لخيُر أرِض اللَّ ــِه إنَّ "واللَّ
أخَرجونــي منــِك ما َخرجــُت" كانت هــذه آخر كلمات رســول الله 
لمكــة وهــو يغادرها مهاجًرا إلى المدينة أول معاقل اإلســام 
بعــد أن حــورب فيها، 8 ســنوات غاب فيها الرســول الكريم عن 

مكة قبل أن يعود إليها فاتًحا. 
الزمان: العاشر من رمضان السنة الثامنة للهجرة.

المكان: مكة المكرمة.
أطراف الصراع: 12 ألف جندي من المسلمين.

بيــن  العاقــة  ــم  ينظِّ الــذي  الحديبيــة  صلــح  ُعقــد  الســبب: 
المســلمين والمشــركين لعشــر ســنوات في الســنة السادسة 
للهجــرة، وفــي إثــره دخلت قبيلــة خزاعة في عهد المســلمين، 
ودخلــت قبيلــة بكــر فــي عهــد قريــش، ولكــن قريــش انتهكــت 
الهدنــَة التــي كانت بينها وبين المســلمين ونقضت العهد حين 
أعانت قبيلة بني بكر على قتال خزاعة، وكانت هاتان القبيلتان 

في حروب مستمرة وبينهما ثارات. 
لما بلغ النبي ما حدث؛ أمر المسلمين باالستعداد للخروج إلى 

مكة، وأوصى بكتمان األمر لمباغتة قريش.
أدركــت قريــش بعــد ذلــك كارثيــة مــا أقدمــت عليــه، فســارع 
زعيمها أبو سفيان إلى المدينة لرتق الخرق وتجديد الصلح مع 

الرسول، ولكنه وجد أن الفرصة قد فاتت وانتهى األمر.
سير األحداث: 

خرج الرسول لفتح مكة بجيش من المهاجرين واألنصار والقبائل 
المســلمة حــول المدينــة قوامه 12 ألف جنــدي، ووزع الجيش 
ر خالد بن الوليد والزبير بن العوام )حامًا  إلى ثاثة أقسام، وأمَّ
ه الرســول  رايــة النبــي( وأبا عبيــدة بن الجراح علــى الفرق، ووجَّ
أمــراَء الجيــش الثاثــة بأال يقاتلــوا إال من قاتلهــم، وأمرهم أن 
يضيئوا المشاعل ليًا ليرعبوا أهل مكة وُيقعدوهم عن القتال.
ت كتائبهــم مــن أمــام أبــي ســفيان، فأدرك  وصلــوا مكــة، ومــرَّ
ِعظم أمر اإلســام ومدى قوته، فثار الرعب في نفســه، وبات 

واثًقا في خسارة قريش أمامهم. 
دخــل المســلمون مكــة فاتحيــن رافعي الــرؤوس، وهــم الذين 

خرجوا منها خفية مضطهدين يفرون بدينهم وأنفسهم.
 لم يجِر قتال سوى ما كان من بعض رجال عكرمة بن أبي جهل 
الذيــن قاتلهــم خالد وفرقتــه، وُقتل أفراد قائل مــن الجانبين، 
وانتهى األمر بفرار فلولهم إلى بيوتهم للحفاظ على أرواحهم.

نــزل الرســول بمكة وطــاف في الكعبــة، وأخذ يطعــن األصنام 
بقوســه فتخر ســاقطة على وجوهها، قائًا: »َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق 
اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوًقا"، وأمر بالصور واألنصاب واألزالم 
فكسرت، وعفا عن أهل مكة بعد أن سألهم: ماذا تظنون أني 

فاعل بكم؟ 
فقالوا: أخ كريم، وابن أخ كريم!
فقال: اذهبوا؛ فأنتم الطلقاء. 

ولما حانت الصاة أمر بال بن رباح -وهو الذي ُعذب في مكة 
ليترك هذا الدين- أن يصعد فيؤذن من فوق الكعبة.

ن فيها معالم  وفي اليوم التالي خطب النبي خطبة الوداع وبيَّ
الدين، ثم بايعه أهل مكة على السمع والطاعة، وأقام بها 19 

يوًما وضح لهم فيها معالم اإلسام وتعاليمه. 
دخلــت مكــة تحــت نفــوذ المســلمين، وزال حكم قريــش عنها، 

وأصبح المسلمون قوة عظمى في جزيرة العرب. 

فتح مكة.. الطريق 
من االستضعاف 

إلى التمكين
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عال.. أم تفتقد "قطائف
ب في اأَلْسر البيت" المغيَّ

وبهــذا األســر يكــون االحتــال قــد 
قطــع عليــه العقوبــة التــي فرضهــا 
عليه بالحبس المنزلي المفتوح منذ 
تشــرين اآلخــر )نوفمبر( بزعــم إلقائه 
حجــارة على جنــود االحتــال، ودفع 
غرامــة ماليــة قدرها 1000 شــيقل، 
وفــرض أخــرى 10 آالف شــيقل في 

حال "اخترق" الحكم.
أشــهر  "أربعــة  عــا:  والدتــه  تقــول 
قضاها عبد الله في الحبس المنزلي 
الخــروج  حــرم  البيــت،  جــدران  بيــن 
للعب مــع أصدقائه الذيــن يراقبهم 
بدمــوع  البيــت  ســور  فــوق  مــن 
عينيه، ومرافقــة إخوانه إلى النادي 
إلــى مدرســته  الرياضــي، والذهــاب 
بعــد أن فتحــت أبوابهــا مجــدًدا بعد 

إغاق شهور بسبب أزمة كورونا".
"لقــد كان الحبــس المنزلــي عقوبــة 
قاســية، واألصعــب مــن ذلــك أنــي 

األم لطفلهــا عبــد اللــه، ففــي حين 
واالجتمــاع  للقائــه،  الشــوق  يــزداد 
بــه كمــا كل رمضــان؛ يجعــل بعــده 
عنهــا وتغييبه وراء قضبان الســجان 
فرحتهــا بقــدوم رمضــان منقوصــة، 
األســرى،  أمهــات  مــن  كمثياتهــا 

لتترك غصة في قلوبهن.
تتابــع بصــوت حزين: "أصعــب لحظة 
مائــدة  علــى  العائلــة  تجمــع  عنــد 
فارًغــا،  مقعــده  ويبقــى  اإلفطــار، 
مــن يوم أســره لم تجف لــي دمعة، 
فــكان في رمضــان الماضــي بعد أن 
يســتيقظ مــن نومــه عصــًرا يذهــب 
ليشــتري عصيــر الخــروب والليمون، 

والفافل المحشوة بالجبنة".
وتســتذكر كيــف كان عندمــا كانــت 
تهــم بإعداد طبخــة معينة ال تعجبه 
يثنيهــا عــن إعدادهــا، ويختــار أخــرى 
تتناسب مع ميوله وذوقه، مضيفة: 

ســجانته، أمنعــه مــن الخــروج خوًفا 
مــن أن يقع فــي قبضة من ال رحمة 
فــي قلبهم؛ ففي المرة األولى من 
األســر ذاق ضرًبــا مبرًحــا مــن جنــود 
االحتــال جعــل جســده ملوًنــا مــن 
اإلهانــة، وكان  الكدمــات، وكذلــك 
شــوية  أتنفــس  "خلينــي  يرجونــي: 
أطــول"، فيجعلنــي  راح  مــا  وأطلــع 
أبكى" تصف العذابات بما تيسر من 

الكلمات.
جنــود  اقتحــم  فجــًرا  الرابعــة  عنــد 
االحتــال البيــت ألســره مــن أحلــى 
منــام، ليعيــش هــو وعائلتــه أصعب 
لحظــات حياتهــم، ودعــوه عنــد باب 
البيــت، "عندمــا ســألهم والــده عــن 
الســبب لكونــه يفرض عليــه الحبس 
المنزلي ولم يخرج من البيت، أجابوه 

بجافة: )نحن نعرف كل شيء(".
وذكريــات  بدمــوع  عــذاب  لحظــات 

"ترتيبــه الثالث بين إخوته، لكن لديه 
جو خــاص يفرضه على الجميع، حتى 
تقبــل  يســتطيعون  ال  إخوتــه  أن 
غيابــه، فهــو "نهفــة" البيــت، ال يمر 
يــوم عليــه دون عمــل مقالــب فــي 

إخوته".
األذان  فــي  صوتــه  عائلتــه  تفتقــد 
للصــاة جماعــة مــع والــده وإخوته 
إغــاق  مــع  الفائــت  رمضــان  فــي 
كورونــا،  جائحــة  بســبب  المســاجد 
وإمامته في بعض ركعات التراويح، 

واستيقاظه حتى موعد السحور.
ومــع اقتــراب عيــد الفطــر كان عبــد 
مــن  والدتــه  برفقــة  ينتقــل  اللــه 
أســواق الخليــل إلــى القــدس حتــى 
يجــد مــا يعجبــه مــن مابــس العيد 
وتناسب ذوقه، ولكن سيمر رمضان 
والعيــد دون نكهة بعد غيابه قســًرا 

عن البيت بسبب أسره.

القدس المحتلة-غزة/ هدى الدلو:

"المائــدة الرمضانيــة هــذا العــام موحشــة، نفتقد "قطائــف البيت"، 
وروحــه، صاحــب النكتــة والنهفــة، مــن يحضــر لنــا أقــراص الفالفــل 
المحشــوة بالجبنة الســاخنة قبل دقائق من أذان المغرب، لم أشــعر 
بحالوة قدوم هذا الشهر الفضيل لغياب عبد الله عن البيت" بصعوبة 

استطاعت عال والدة الطفل عبد الله عبيد النطق بهذه الكلمات.
عبــد اللــه )16 عاًمــا( مــن بلدة العيســوية بالقــدس المحتلــة، قضى 
خمســة أيــام فــي التحقيــق قبــل أن يحكــم عليــه االحتــالل بالســجن 

شهرين.

د. زهرة خدرج - كاتبة وروائية

متى نشرت معايير الترقيم الدولي 
المعياري للكتاب ISBN؟

قارئ من القراء العشرة كان إذا قرأ القرآن الكريم خرجت من 
من هو مدرب منتخب الجزائر الفائز فمه رائحة المسك، من هو:

بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 ؟
1( اإلمام حفص الكوفي.       2( اإلمام عاصم الكوفي. 

3( اإلمام نافع المدني.
1( جمال بلماضي.           2( رابح ماجر.          3( رابح سعدان.
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يرقبــون الزمــن، لعــل عقــارب الســاعة تــدور 
فتقف عند األمل، ويتمترســون خلف الحياة 

بينما تحيط بهم ظروف الموت.
أتخيــل أن أحدهم يمــد بصره في أنحاء العزل 
االنفرادي، عله يرى هالل رمضان الذي يهفو 
إليــه قلبــه فيصطــدم بجــدران أربعــة، هنــاك 
حيــث ال عالقــة بين الســجان واإلنســانية إال 

التضاد.
مــع كل دقيقــة ينتــزع الســجان قطعــة مــن 
روح وجســد األســير، الــذي ســلبت حقوقــه 

اإلنسانية جميعا.
تتعلــق روحــه  بعائلتــه، يتمنــى لــو عانــق كل 
"حلمــا  يبــدو  هــذا  لكــن  وقبلهــم،  أفرادهــا 
مســتحيال" إذ تكبله قيود المحتل وعشــرات 

المؤبدات.
يرقــب ســنوات عمره التــي يهدرها الســجان 
بــال عــودة، وشــيب الوقــار الــذي تســلل إلى 
شــعره حتى كســاه، بعد أن زجه المحتل في 

السجن شابا أو صبيا.
ينهــش المــرض جســده، ويحاصــره اإلهمــال 
االحتالليــة  القتــل  وسياســة  الطبــي، 

الممنهجة.
ممنــوع مــن التعبيــر عــن الــرأي، أو الكتابــة 
فــي عزلــه االنفــرادي، ممنــوع مــن أن يكون 

فلسطينيا، أو إنسانا!
إلــى  بــه  يــؤدي  مــا  إال  ممنــوع،  شــيء  كل 

الموت!
لكنــه رغــم كل ذلــك يمتلــك أمال، يخــرج كما 

طائر العنقاء.
وآخرون يصنعون األمل من األلم، يصممون 
كل  كانــت  وإن  حقوقهــم  ممارســة  علــى 

الطرق مسدودة.
يزينون ما أمكنهم، جدران السجن بإبداعهم، 
يرســمون الهالل، يجهــزون الكنافة، التي قد 
ال تمــت بصلــة للكنافــة المعروفــة من حيث 

المكونات، لكن تفوح منها رائحة الصمود.
يصلــون التراويــح ويتمنــون أن تكــون الصالة 

جماعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيال.
يحــن كل منهــم ألمــه وأبيــه وزوجتــه وأخيه، 
ومنهــم من يبكي قريبا له كان الموت أقرب 

إليه من انتظار اإلفراج.
تقتحــم قــوات مدججــة بالســالح أحالمهــم 
وواقعهــم، تفتشــهم، وتبحث عــن قلم هنا، 

أو ورقة هناك كتب عليها أسير أمنية!
تجتمــع عليهــم كل مؤامــرات ومخططــات 
التــي  كورونــا  جائحــة  مــع  الســجون،  إدارة 

تتربص بهم.
اإليمــان  إال  يملكونــه  مــا  لديهــم  ليــس 

بقضيتهم العادلة، ووطنهم فلسطين.
يريــدون أن يكــون ثباتهــم وجهة من يســعى 
لتعلــم معنى الحيــاة: أن تكون حرا في ذاتك 

وداخلك، وإن قيدوك بألف مؤبد!
"ال تســل عــن ســالمته روحه فــوق راحته.."، 
لعل هذا البيت من الشــعر إلبراهيم طوقان 

هو إجابة السؤال عن حال األسرى.
وهــذه  كريــم"،  "رمضــان  نقــول  أن  اعتدنــا 

المــرة نقول "أســير كريم" 
بمــا  كريــم  منهــم  فــكل 
قدمــه، إنهــم قدمــوا لنا 

أعمارهم!

أسير كريم

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

نبيل سنونو

اســتيقظ ريــان مبكــًرا بهمــة ونشــاط كانــا 
مالبســه  يرتــدي  وهــو  عليــه  واضحيــن 
الجميلــة النظيفــة المعطرة، وهــذه المرة 
اســتيقظ قبــل جــدو، فأخــذ يســير بهــدوء 
إلى غرفته وهو يطرق الباب ينادي: "جدو 

حبيبي، هل أفتح الباب؟".
فريــان تعلــم االســتئذان مــن جــدو وعــدم 
البــاب  يطــرق  أن  بعــد  إال  الغرفــة  دخــول 
بهدوء، ويسمح له بالدخول بعد أن يسمع 

كلمة: "تفضل".
أنــه  وفــي صــوت صــدر مــن جــدو يبــدو عليــه 
استيقظ على دقات ريان: "تفضل يا قلب جدو".

وبســرعة فتح الباب واتجه نحو ســرير جدو، 
وأخــذ يالعــب شــعره الجميل ويــردد: "الله 
يصبحك بأنوار النبي صلى الله عليه وسلم 

يا جدو".
أخــذ جــدو يفتح عينيه وهو يبتســم: "صلى 
ريــان  رأس  ويقبــل  وســلم"،  عليــه  اللــه 

ويحتضنه وقد أجلسه بجواره.
هذه المرة ريان أراد أن ينهض جدو بسرعة 

ويجهز نفسه للخروج: 
"حبيبي يا جدو انهض بسرعة أريد أن أذهب 

إلى السوق".
وســرعان ما ســأل جدو عن ســبب الذهاب 
إلــى الســوق، فأخبــره ريــان أنــه طلــب مــن 
والــده أن يســمح له بزيــارة صديقه بســام، 
وأنــه وافــق على ذلــك وأعطاه مــااًل حتى 

يشتري له الهدايا الجميلة.
أخــذ  حتــى  بســام  اســم  ذكــر  أن  وبمجــرد 
جــدو بالدعــاء لوالده ولجميع األســرى بأن 
يحررهم من ســجون االحتالل؛ فوالد بسام 
أســير منــذ أن كان ابنــه ال يتجــاوز الشــهور 
مــن عمــره، ولم يســمح له بزيارتــه أو رؤيته 

لحظة واحدة أو سماع صوته.
ســرعان مــا نهــض جــدو وجهز نفســه حتى 
يذهــب إلــى الســوق مع ريــان، وأخــذ معه 
المال لشــراء بعض األشــياء التي تحتاج لها 

عائلة بسام في رمضان.
وقــد اشــترى ريــان قميًصــا أخضــر وبنطــااًل 
بســام،  لصديقــه  الحلــوى  وبعــض  أزرق 

والحليــب  الُجبــن  اشــترى  فقــد  جــدو  أمــا 
واألرز والزيــت واللحــم والخضــار والفاكهــة 
وكذلك القطائف اللذيذة، ولم ينَس شراء 
الفانوس؛ ألنه يعلم أن بسام يحب فانوس 

رمضان وأنه لم يحصل عليه بعد.
وبعــد أن وضــع ريــان وجــدو األشــياء فــي 
علــب جميلــة الشــكل واللــون كتبــا عليهــا: 

"رمضان مبارك يا أحلى بسام".
ذهــب ريــان مــع جــدو؛ ألنــه ال يــزال صغيًرا 
وال يســمح له بالزيــارة وحده، فذهب معه 
جــدو بعــد أن اتصــل بعائلــة بســام وأخبرها 
بقدومــه مــع حفيــده؛ وألنــه يحــب بســام 
كذلــك ويحــب أن يطمئــن عليــه بنفســه، 
ويحــاول أن يعوضــه شــيًئا من حنــان والده 

األسير.
ريــان وجــدو  رأت عينــا بســام  أن  وبمجــرد 
مــن خلــف البــاب أخذ يقفــز فرًحا وســعادة 
بقدومهمــا، فجــدو كثيــر الحنــان ولطيــف 
ا مــع بســام؛ فهــو يعامله ويحبــه مثل  جــدًّ

ريان.

زيارة إلى 
بسام طفل 

األسير
إعداد/ ريما عبد القادر:

)6(
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اقتصادية

املطابع ورشكات الدعاية تعول 
عىل االنتخابات إلنعاش سوقها

غزة-رام الله/ رامي رمانة:
مــع اقــراب انطــاق الدعايــة االنتخابيــة لخــوض االنتخابــات الترشيعيــة، مطلــع 
الشــهر القــادم، تســارع املطابــع ورشكات الدعايــة واإلعــان يف الضفــة الغربيــة 
وقطاع غزة إىل عرض خدماتها عىل القوائم االنتخابية الـ 36، أمًا يف أن تحرك 
حمــى الدعايــة ســوقها التجــاري الراكــد منــذ ســنوات، الــذي اشــتد تأزًمــا بســبب 

جائحة "كورونا".
وبدأت رشكات الدعاية وأصحاب املطابع مبخاطبة ممثيل القوائم االنتخابية، 
وقــدم بعضهــم عروًضــا عــىل خدماتهم وأســعارهم التفضيلية، يف حني رشعت 
رشكات بوضــع عناويــن التواصــل معهــا عــىل الجداريــات اإلعانيــة التــي متلكها 

أو التي تستأجرها من البلديات.
يقول املسؤول يف رشكة مشارق للداعية واإلعان، محمود الحداد: إن ممثيل 
القوائم االنتخابية تواصلوا مع الرشكة، للحصول عىل خدماتها عىل اعتبار أنها 

"منظومة إعامية متكاملة".
وأوضــح الحــداد لصحيفــة "فلســطني"، أن الرشكــة التــي انطلــق عملهــا يف عــام 
عــىل  االنتخابيــة  العمليــة  ســارت  إذا  ماديــة  مكاســب  لتحقــق  تتطلــع   1999
نحــو إيجــايب، مشــرة إىل أنهــا تحــاول مســايرة الحــدث الكبــر، بزيــادة جهدهــا 
وكوادرهــا، وتطويــر وتحديــث منظومتهــا اإلعانية لتتناســب مع الجهة املروجة 

لربنامجها ونوابها.
وذكر أن املرشحني يرغبون يف استثامر أي محطة تلفزيونية، وإذاعية، ومواقع 
إلكرونية، وصور، ومنشورات، وجداريات، ومواقع تواصل للرويج لربامجهم، 
ونحن نحاول أن نوفر لهم ذلك، فهو موســم مهم بالنســبة لنا أيًضا كام هو مهم 

للمرشحني.
كــام أكــد املســؤول يف رشكــة الــرشق للطباعــة والنــرش، جــامل عبــد القــادر، أن 
الدعايــة االنتخابيــة -بــا شــك- موســم تكســب للمطابــع، ولهــم يف ذلك تجارب 
كثــرة منــذ انطــاق عمــل الرشكــة يف عــام 1957، لكنــه عــرب عــن خشــيته مــن 

تأجيل االنتخابات أو عرقلتها .
اتفاقيــات  لعقــد  تتطلــع  الرشكــة  إن  "فلســطني":  لصحيفــة  القــادر  عبــد  وقــال 
مــع ممثــيل القوائــم االنتخابيــة، وأنهــا تســعى لتقديــم أســعار تفضيليــة يف ظــل 
كــرة عــدد املطابــع التــي تــؤدي هــذه الخدمــة مــن جانب، واملنافســة الشــديدة 

للمواقع اإللكرونية ومنصات التواصل االجتامعي.
وأشــار إىل أن تأثــر جائحــة كورونــا انعكــس عــىل نشــاط مطبعتــه الــذي تراجــع 
بســبب اإلغاقــات األســبوعية، مبيًنــا أن عــدد موظفــي املطبعة تقلص من )11 

إىل 4( موظفني، كام ارتفعت أسعار الورق والحرب الرتفاع األسعار عاملًيا.
ومن املقرر أن تجرى االنتخابات الفلسطينية عىل 3 مراحل: ترشيعية يف 22 
مايــو/ أيــار، رئاســية يف 31 يوليــو/ متــوز، انتخابــات املجلــس الوطنــي يف 31 

أغسطس/ آب املقبل.
االنتخابــات  أن  الــرب،  أبــو  نــور  د.  االقتصــادي،  االختصــايص  أكــد  جهتــه  مــن 
الفلســطيني،  الســوق  يف  مبــارش  وغــر  مبــارًشا  ــا  اقتصاديًّ انتعاًشــا  ســُتحدث 

خصوًصا أن آخر انتخابات عقدت قبل 15 عاًما.
تكلفــة  قــدرت  الحكومــة  أن  "فلســطني"  لصحيفــة  حديثــه  يف  الــرُب  أبــو  وبــنّي 

العملية االنتخابية 
بـ )23( مليون دوالر، وهي أرقام مالية سيكون لها تأثراتها اإليجابية يف تنشيط 
الحركــة التجاريــة وتوفــر فــرص عمــل، كــام أن القوائــم االنتخابيــة ســتضخ أمــوااًل 
أخــرى وإن كانــت بنســب متفاوتــة، وهــذا ســينعش رشكات اإلعــان واملطاعــم، 

واألسواق، وتجار األقمشة واملطاعم ومنظمي الحفات وغر ذلك.
وأشــار أبــو الــرب إىل أن تكلفــة كل جولــة انتخابيــة يف دولــة االحتــال ُتقدر بــ )2( 
مليــار شــيقل، لكــن نحن الفلســطينيني ســوق صغر، فتقديــرات االختصاصيني 
االقتصاديــني بــأن تكلفــة االنتخابــات الرئاســية والترشيعية قــد تصل إىل )100( 

مليون دوالر.

غزة/ رامي رمانة:
أو  املديــن  يطلــب  أن  عــىل  العــادة  دأبــت 
الدائنــة إعــادة جدولــة  املقــرض مــن الجهــة 
القــرض نتيجــة تعرس أحواله وضعف مقدرته 
املاليــة  بااللتزامــات  والوفــاء  الســداد  عــىل 
فــإن  الفلســطينية،  الحالــة  لكــن يف  للدائــن، 

األمر قد اختلف يف السنوات األخرة.
نفســه  الحكومــي  خاصــة  املوظــف  ويجــد 
مجــرًبا عــىل جدولــة قرضــه أو مرابحتــه، ألنــه 
خلــق  مــا  وهــو  راتــب،  أنصــاف  يتقــاىض 
حالــة مــن الخــاف بــني الدائــن واملديــن؛ مــا 
اســتدعى مــن ســلطة النقــد التدخــل، حيــث 
اشــتىك املقرضون من أن البنوك انتهازية، 
وأن الجدولــة مــا هــي إال ربــح إضــايف تســعى 

البنوك لتحقيقه.
أو  الديــون  جدولــة  إعــادة  عمليــة  وتعــرف 
فيهــا  ُتغــرَّ  التــي  العمليــة  بأنهــا  القــروض، 
الفائــدة  بســعر  امُلتعلقــة  والــرشوط  البنــود 
وامُلتضمنــة يف العقــد الــذي متــت به عملية 
الديــن أو منــح القــرض، ولرمبــا يكــون التغيــر 
خــال  مــن  الســداد  دفعــات  مواعيــد  عــىل 

متديد فرة السداد.
قرض جديد

رائــد  د.  االقتصــادي  االختصــايص  وقــال 
حلــس: إن إعــادة جدولــة القــروض هو مبنزلة 
قــرض جديــد بقيمــة املديونيــة نفســها عــىل 
املــدة  زيــادة  إليــه  مضاًفــا  القــرض  صاحــب 
إجــراء  وهــو  الفوائــد،  نســبة  وزيــادة  الزمنيــة 
نتيجــة  املــريف  القطــاع  إليــه  لجــأ  طــارئ 
املوظفــني  عــىل  متــت  التــي  الخصومــات 
2017، وذلك كخطوة من القطاع املريف 
لتوفر سيولة نقدية من خال تخفيض قيمة 
القســط ليتناســب مــع الراتــب املحــول بعــد 

الخصومات.
أن  "فلســطني"،  لصحيفــة  حلــس  وأضــاف 
القســط   قيمــة  وتخفيــض  القــروض  جدولــة 
الشهري عن املقرضني يعترب عىل الصعيد 
االقتصادي أمر إيجايب نتيجة زيادة الســيولة 
التــي  الجدولــة،  عــن  ترتبــت  التــي  النقديــة 
انعكســت عــىل األســواق والحركــة التجاريــة 

انعكاًسا ملحوًظا .
أما عىل صعيد القطاع املريف، بنّي حلس 
جديــدة  أرباًحــا  حقــق  املــريف  القطــاع  أن 
والعمــوالت  الفائــدة  نســبة  زيــادة  مــن خــال 
تــراِع الوضــع  التــي مل  عــىل إعــادة الجدولــة، 
بعــد خصــم  للمقرضــني  الهــش  االقتصــادي 

الرواتب.
فقــد  املقرضــني  صعيــد  عــىل  أنــه  وبينــه 

الفــرة  زيــادة  نتيجــة  ماليــة  خســائر  تكبــدوا 
إىل  إضافــة  الفوائــد،  نســبة  وزيــادة  الزمنيــة 
مقابــل  ُدفعــت  التــي  اإلضافيــة  العمــوالت 

ا. مت إجباريًّ طلب إعادة الجدولة التي ُقدِّ
بالقطــاع  األجــدر  أن  عــىل  حلــس  وشــدد 
املــرف  مصلحــة  بــني  املوازنــة  املــريف 
يــر  ال  مبــا  املقــرض  املوظــف  ومصلحــة 
قبــل  صعبــة  ظروًفــا  يعــاين  الــذي  املقــرض 
القطــاع  وأن  خاصــة  الرواتــب،  خصــم  أزمــة 
املــريف ميتلــك مقومــات صمــود أكــر من 

املوظف املقرض.
نسبة ربح جديدة

د.  االقتصــادي،  بالشــأن  املتخصــص 
القــروض  موضــوع  أن  بــني  الجــدي،  وليــد 
هــام:  شــقني  عــىل  يشــتمل  واملرابحــات 
املراكمــة  )األقســاط  املســتحقة  األقســاط 
كمديونية( والشــق الثاين: األقساط الاحقة 

املتبقية من قيمة القرض.
وقال الجدي لصحيفة "فلسطني": ما تتخذه 
يدفــع  أن  هــو  التحصيــل  بقــرار  اآلن  البنــوك 
املديــن )املقــرض( كل املديونيــة الواجبــة 

املســتحقة،  األقســاط  متثــل  التــي  عليــه، 
وهــذا ال يتطلــب دفــع أي غرامــات أو أربــاح 
جديــدة باســتثناء عمولــة إدارية رمزية، وهذا 
األقســاط  لقيمــة  الفــوري  الســداد  حالــة  يف 

املستحقة".
عــىل  املوظــف  مقــدرة  عــدم  حالــة  يف  أمــا 
للجــدي،  والحديــث  الفــوري،  الســداد 
وهنــا  للمديونيــة  جدولــة  منــه  فيطلــب 
يفــرض البنــك نســبة ربــح جديــدة عــن املبلــغ 
املســتحق، ويعيــد هيكلتــه وترحيــل ســداده 
إىل مــا بعــد الســداد األســايس )مبعنــى كأنــه 
قــرض جديــد بفوائد جديــدة( وهذا جائز من 

الناحية املالية والقانونية.
وتابــع القــول: "أمــا النــوع الثالــث هو أن يقوم 
البنــك بنظــام اإلزاحــة الكاملــة لــكل األقســاط 
املســتحقة والاحقــة وإعــادة جدولــة املبلــغ 

املتبقي كقرض جديد.
ورأى أنه ال يوجد أي أثر سلبي عىل البنك أو 
املقــرض مــن إعــادة الجدولــة مــا دامــت هي 
يف حــدود القانــون واملنطــق، ألن املقــرض 
حســب  عليــه  مــا  تســديد  عليــه  واجبــا  كان 

مشــًرا  عليــه،  املتفــق  والربنامــج  املواعيــد 
إىل أن موضوع اإلزاحة أفضل للمقرض من 

طريقة الجدولة.
لــكل  ترحيــل  أنهــا  عــىل  اإلزاحــة  وُيعــرف 
بعــد  مــا  تاريــخ  إىل  املســتحقة  األقســاط 
مــا  إىل  يعنــي  الطبيعيــة،  األقســاط  انتهــاء 
بعــد انتهــاء القــرض األصيل، وهذا يف صالح 
بعــض  الطريقــة  هــذه  وينتهــج  املقــرض 
تنتهــج املرابحــة  التــي  اإلســامية  املصــارف 

يف تعاماتها.
أمــا الجدولــة فهــي إزاحــة مــع هيكلــة جديــدة 
املبلــغ  يصبــح  مبعنــى  جديــدة،  بفوائــد 
قــرض جديــد  مــن األقســاط كأنــه  املســتحق 
يضــاف لقيمــة القــرض القديــم بعــض جدولــة 
وخصم قيمة القسط الحقيقي دون الفوائد.

األســاس  يف  يهمــه  البنــك  أن  يعنــى  وهــذا 
تحصيل قيمة الربح والعمولة عىل األقساط، 
الربويــة،  التجاريــة  البنــوك  يف  متبــع  وهــذا 
الظــروف  ظــل  يف  الجدولــة  أن  إىل  مشــًرا 
املقــرض  لصالــح  هــي  الصعبــة  االقتصاديــة 

ألنه يخفف عنه عبء السداد الفوري.

غزة/ فلسطني
نــرشت وزارة الزراعــة الفلســطينية بغــزة، أمــس، جملــة 
مــن اإلجــراءات الوقائيــة للمزارعــني لتفــادي موجــات 
الحــر يف قطاعــي اإلنتــاج النبــايت والحيــواين، وهــذه 

أبرز اإلجراءات:
أوًل- قطاع اإلنتاج النباتي:

أواًل- الزراعة املحمية:
• ينصح بالري صباًحا أو مساء عىل أوقات متقاربة.

• ينصح بتفادي الري يف ساعات الظهرة.
• ينصح بعدم التسميد يف أثناء موجة الحر لتفادي 

تأثرها الضار يف النباتات.
• لتوفــر رطوبــة جويــة وتخفيض درجــة الحرارة داخل 
يف  الضبــايب  الــري  يفضــل  الباســتيكية  البيــوت 

ساعات النهار فقط.
• ينصــح باســتخدام الــري الضبــايب عنــد ارتفــاع درجة 

الحرارة يف ساعات النهار فقط.
الســعة  مــن   60-70% مــن  بكميــة  بالــري  ينصــح   •

الحقلية يف أثناء ارتفاع درجات الحرارة.
• ينصــح بــري للبنــدورة عند قراءة تنشــومير من -25

35 سنتيبار والخيار من 25-20 سنتيبار.
• ينصــح بتفقــد النقاطــات لتفــادي تســكرها وعــدم 

وصول املياه للنباتات.
• ينصح بتظليل البيوت الباستيكية برش الشيد أو 

الراب.
• ينصح بإجراء عملية غســل للشــبك )الريشــت( من 

الداخل لزيادة التهوية.
• ينصح بعدم إغاق البيوت بالنايلون وتركها مفتوحة 

يف جميع االتجاهات )عدم إنزال املناوالت(.
• لتفــادي ســقوط أزهــار البنــدورة ينصــح الــري عــىل 

أوقات متقاربة صباًحا.
تزحيــف  يفضــل  البنــدورة  أزهــار  ســقوط  لتفــادي   •
 1.5 النباتــات عــن  ارتفــاع  يزيــد  النباتــات بحيــث أال 

مر.
ثانًيا- الزراعة املكشوفة:

• ينصح بري الخضار املكشــوفة مســاء وبكمية وافرة 
من املياه وعىل أوقات متقاربة.

• ينصح بعدم التسميد يف أثناء موجة الحر لتأثرها 
الضار يف النباتات.

ثالًثا- الخضار البعلية:
الــري التكميــيل مســاًء  • ينصــح باســتخدام أســلوب 

لري األشتال يف أثناء موجة الحر.
• ينصح بإزالة ومقاومة األعشاب بني األشتال.

فقــد  لتقليــل  األشــتال  حــول  الربــة  بعــزق  ينصــح   •
املياه من الربة.

وتجنــب  النباتــات  ببقايــا  الثــامر  بتظليــل  ينصــح   •
تعرضها ألشعة الشمس املبارش.

رابًعا- األشجار املثمرة:
الــري التكميــيل مســاء  • ينصــح باســتخدام أســلوب 

لري األشجار يف أثناء موجة الحر.
• ينصــح بإزالــة األعشــاب الجافــة مــن تحــت األشــجار 

لتفادي الحريق.
ألشــعة  تعرضهــا  وتجنــب  الثــامر  بتظليــل  ينصــح   •

الشمس املبارشة.
خامًسا- املناحل:

للتقليــل مــن تأثــر درجــات الحــرارة املرتفعــة يجــب 
عىل النحالني ما يأيت:

داخــل  التهويــة  لزيــادة  الخايــا  مداخــل  توســيع    •
الخلية.

• تقريب النحل من األماكن املظللة تحت األشجار.
• وضــع الغذايــات فــوق العاســلة لعــزل العاســلة عــن 

الجو الحار املحيط.
• توفــر مصــدر ميــاه نظيــف، قريــب ومتجــدد، لعــدم 
إجهــاد النحــل بالبحــث عــن مصــادر ميــاه يف الطقــس 

الحار.
• رش املــاء البــارد عــىل أرضيــة املنحــل يف ســاعات 

الظهرة يف أثناء موجات الحر.
• إزالة جميع الرباويز الزائدة عىل حاجة النحل خوًفا 
مــن انصهارهــا، ومــن ثم خرسانها، وخوًفا من إضعاف 

الخايا.
ثانيًا- قطاع اإلنتاج الحيواني:

أهــم اإلجــراءات الوقائيــة لتفــادي موجــات الحــر يف 
مزارع املجرات )األبقار واألغنام(:

• يجــب طــاء خزانــات املياه باللون األبيض ووضع 
مكعبــات مــن الثلــج يف حالــة ارتفــاع درجات الحرارة 

إىل الدرجة القصوى.
• يجب وضع هوايات داخل مزارع األبقار لتلطيف 

الجو وكذلك جهاز ضخ املاء عىل شكل ضباب.
وزيــادة  الحيوانــات داخــل املزرعــة  تزاحــم  عــدم   •
املساحة بني الحيوانات لتقليل اإلجهاد الحراري.

• وضــع مشــارب املــاء يف مــكان مظلل وبارد بعيًدا 
عن أشعة الشمس لتفادي سخونة املياه.

• وضــع الحيوانــات القريبــة مــن امليــاد واملواليــد 
يف أماكــن بــاردة مــع توفــر امليــاه بــاردة مــع وضــع 

فيتامني c لتقليل اإلجهاد الحراري.
• يف حالــة هبــوب ريــاح الخامســني يجــب إغــاق 
فــوق ســطح  الــرش  نظــام  وتشــغيل  املزرعــة  ســتائر 

املزرعة.
• جــز صــوف األغنــام وعمــل مغطس مــايئ مع مادة 

مطهرة لقتل الحرشات الضارة.
• تقديــم األعــاف املركــزة يف الصبــاح الباكر وبعد 

العر ووضع األعاف الخراء للحيوانات.
الصبــاح  ســاعات  يف  الحيوانــات  تلقيــح  يجــب   •
عمليــة  تتــم  حتــى  املســاء  ســاعات  يف  أو  الباكــر 

التلقيح بشكل مناسب وزيادة الخصوبة.
• يجب عدم إعطاء التطعيامت يف وقت الظهرة 

ويجب إعطاؤها يف ساعات املساء.
أهــم اإلجــراءات الوقائيــة لتفــادي موجــات الحــر يف 

مزارع الدواجن:
• التقليــل مــن أعــداد الطيــور املربــاة مقارنــة بباقــي 
الســقف  ودهــان   20-25% بنســبة  الســنة  فصــول 
باللــون األبيــض لعكس أشــعة الشــمس التي تســقط 
وضــع  أو  النخــل  بجريــد  الســقف  تغطيــة  أو  عليــه 
شــوادر علويــة بارتفــاع 1 مــر ورشــها بامليــاه وذلــك 
لتجنب تعرض السقف ألشعة الشمس املبارشة.

• دهان خزانات املياه والتوصيات باللون األبيض 
أو تغطيتهــا بالخيــش املبلــول وترطيبــه باســتمرار أو 
محاولــة وضــع خزانــات امليــاه داخــل املزرعــة وإذا 
أمكــن تربيــد امليــاه داخــل الخــزان بوضــع مكعبــات 

الثلج فيها.
 5 • تقليــل ســامكة الفرشــة بحيــث ال تزيــد عــىل 

سم.
• تقديــم العلــف يف ســاعات الصبــاح الباكــر، ورفع 
بــدء ارتفــاع درجــة  املعالــف مــن أمــام الطيــور عنــد 

الحرارة مع إعادتها عند انكسار موجة الحر.
ايات، مــع رفــع مســتوى املــاء  • زيــادة عــدد الســقَّ
فيهــا لتمكــني الطائــر مــن ترطيــب جســمه خصوًصــا 

العرف والداليات.
• تشــغيل املــراوح إن وجــدت، وحتــى بعد انحســار 
موجــة الحر يف ســاعات املســاء لــي يتمكن الطائر 

من التخلص من الحرارة املختـزنة يف جسمه.
اشات ويفضل الرشاشات الضبابية  • تشغيل الرشَّ
لنــر امليــاه فــوق الطيور بصورة متقطعة )دقيقة كل 
10 دقائق(، ويف مزارع الدجاج البيَّاض نظًرا الرتفاع 
اشــات  األقفاص عن األرضية يستحســن تركيب رشَّ
فــوق الســقف لتربيــده عــىل أن يتــم ترسيــب املــاء 

النازل منها عىل ستائر الخيش الجانبية لرطيبها.
• إضافــة فيتامــني C ملــاء الــرشب مبعــدل 1 جــم/ 

لر، ويفضل بيوم واحد قبل موجة الحر.
• عند هبوب رياح الخامسني يجب إغاق فتحات 
التهوية يف الجهة التي يدخل منها الهواء الساخن 
وتركيب ستائر من الخيش يف الواجهات املعرضة 

للشمس مع ترطيبها باستمرار باملاء.
املزرعــة  حــول  املظللــة  األشــجار  زراعــة  يفضــل   •
والتربيــد  باملزرعــة  الجــو املحيــط  لتلطيــف  وذلــك 

عىل الطيور. 

الزراعة تنرش تعليامت للمزارعني لتفادي موجة الحر

جدولة القروض.. املوظف رهينة البنوك لسنوات طويلة
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كييف/ وكاالت: 
عــى خــط املواجهة يف رشق أوكرانيا، 
يشــك الجنــود املنهكــون مــن املعــارك 
ضــد  األمريكيــة  العقوبــات  أن  يف 
موســكو وطلب كييف مســاعدة حلف 
األطلــي، ســريدعان الرئيــس الــرويس 

فالدميري بوتني.
للقــوات  انتشــار  أكــر  مواجهــة  ويف 
األوكرانيــة  الحــدود  عــى  الروســية 
الرئيــس  طلــب   ،2014 العــام  منــذ 
مــن  املزيــد  زيلينســي  فولودميــري 
املســاعدة امللموســة من الغرب، لكن 
العديد من الجنود األوكرانيني يقولون 

إنهم يعرفون أنهم لوحدهم.
وقــال الجنــدي تــاراس ميكيتســيه )52 
قريــة  يف  بــرس  فرانــس  لوكالــة  عامــا( 
مــن  الشــال  إىل  الواقعــة  زايتســيفي 
دونيتســك معقــل االنفصاليــني "علينــا 

أن نعتمد فقط عى أنفسنا".
الذيــن  االنفصاليــني  روســيا  وتدعــم 
يف  شــعبيتني"  "جمهوريتــني  أقامــوا 

رشق أوكرانيا.
خــوذة  واضعــا  ميكيتســيه  وأضــاف 
الرصــاص  مــن  واقيــة  ســرة  ومرتديــا 
"فيا ننتظر إرسال الدعم إلينا، بوتني 

لن ينتظر".
وأبدى يوري وهو رقيب يبلغ من العمر 
شيســتيا  بلــدة  قــرب  ومقــره  عامــا   29

رأيــا  يف منطقــة لوغانســك املجــاورة، 
ماثــال قائــال إنــه ال يتوقــع وجــود جنــود 

غربيني هنا قريبا.
وتابــع "أي بلــد أجنبــي سريســل شــعبه 

إىل املوت؟".
ذكــر  رفــض  الــذي  يــوري  وأضــاف 

اســمه األخــري، أن الرئيــس الــرويس لــن 
يستسلم.

وقــال "ميكــن العقوبــات واملفاوضــات 
لكــن  قليــال  روســيا  جــاح  تكبــح  أن 
عموما، هذه املفاوضات بالنســبة إىل 
بوتني تشبه ذر الرمل يف وجه الريح".

وعــر الرئيــس األمــرييك جــو بايــدن عن 
"دعمــه الثابــت" لزيلينســي وفرضــت 
عقوبــات  األســبوع  هــذا  واشــنطن 
جديــدة عــى موســكو بســبب تدخلهــا 
األمريكيــة  الرئاســية  االنتخابــات  يف 

ونشاطات عدائية أخرى.
مــن  اول  باريــس  يف  محادثــات  وبعــد 
أمــس، مــع الرئيــس الفرنــي إميانويــل 

ماكــرون واملستشــارة األملانيــة أنغيــال 
مــريكل، دعــا الزعيــم األوكراين إىل قمة 
اتفــاق  واســتئناف  بوتــني  مــع  رباعيــة 
وقــف إطــالق النــار الــذي انهــار بســبب 
اشــتباكات متجــددة بــني قــوات كييــف 

واالنفصاليني.
مستعدون ألي سيناريو

ميكــن  الرماديــة،  الربيــع  ســاء  تحــت 
خــط  عــى  العصافــري  أصــوات  ســاع 
املواجهــة لكــن هــذا الهــدوء ال يخفــي 

تصاعد التوتر واالشتباكات اليومية.
القــوات  مــن  جنديــا   30 حــوايل  قتــل 
مقارنــة  العــام  بدايــة  منــذ  األوكرانيــة 
ب50 العــام املــايض. وكان معظمهــم 

ضحايا طلقات القناصة.
وقــال يــوري )43 عامــا( لوكالــة فرانــس 
برس من أحد الخنادق قرب زايتسيفي 
إن "جنديــا قتــل وأصيــب اثنــان آخــران 
من كتيبتنا هذا االسبوع" يف انفجار.

أيضــا  رفــض  الــذي  يــوري  وأضــاف 
الكشــف عن اســمه األخري، أن االنفجار 

نجم عن لغم أريض رويس الصنع.
موســكو  األوكــراين  الجيــش  ويّتهــم 
بالسعي إلثارة موقف من شأنه أن يرر 

عملية عسكرية.
قائــد  نائــب  غانوشــاك  فيكتــور  وقــال 
يف  األوكرانيــة  العســكرية  العمليــة 
بلــدة  بــرس يف  فرانــس  لوكالــة  الــرق 

أفديفــكا الواقعــة عــى مســافة حــوايل 
دونيتســك  شــال  كيلومــرات  ســتة 
أكــر  إحــداث  هــي  العــدو  "مهمــة  إن 
رد  وإثــارة  الخســائر  مــن  ممكــن  عــدد 

عسكري".
وجنــود  أســلحة  إرســال  روســيا  ونفــت 
تحــركات  إن  تقــول  الحــدود وهــي  عــر 

قواتها ال تشكل تهديدا ألحد.
شــخص يف  ألــف   13 مــن  أكــر  وقتــل 
أطاحــت  بعدمــا  اندلــع  الــذي  النــزاع 
رئيســا  كييــف  يف  شــعبية  انتفاضــة 
موســكو  وتحركــت  الكرملــني  يدعمــه 
العــام  القــرم يف  وضمــت شــبه جزيــرة 

.2014

األوكرانيــني  الجنــود  بعــض  وحــاول 
تفســري اســتعراض القوة الروســية فيا 

وصفه آخرون بأنه مجرد مناورات.
وقــال الرقيــب يــوري "لــو كان اعتــداء، 

لتم بهدوء أكر دون ضجة كبرية".
تخطــط  مــا  أن  إىل  ميكيتســيه  وأشــار 
لــه روســيا غــري واضــح. وتســاءل: "هــل 
تدريبــات  أنهــا  أم  لهجــوم  يســتعدون 

عسكرية؟".
وتابــع "مهمتنــا هــي منعهم من امليض 
مــن  يكفــي  مــا  لدينــا  ذلــك.  مــن  أبعــد 

الرجال والعتاد".
عــى مــدى الســنوات الســبع املاضية، 
عززت أوكرانيا قواتها بفضل املساعدة 
كييــف  جنــود  ويقــول  الغربيــة، 
املتمرســون يف القتــال إنهــم جاهــزون 
يف حــال تكــرار موســكو عدوانهــا الــذي 

حصل يف العام 2014.
وقــال غانوشــاك "نحــن مســتعدون ألي 
سيناريو. هذه أرضنا وسندافع عنها".

بريوت/ األناضول:
أعلنــت وزيــرة العــدل اللبنانيــة مــاري كلــود نجــم، 
أمــس، أن القضــاء يف بالدهــا يعــاين انقســامات 

و"عاجز عن محاربة الفساد".
جــاء ذلــك يف مؤمتــر صحفــي بالعاصمــة بريوت، 
إعفــاء  عــى  تعليقــا  الرســمي،  التلفزيــون  بثــه 
القاضيــة غــادة عــون، مــن اإلرشاف عــى قضايــا 

مالية.
وأول مــن أمــس، قــررت محكمــة التمييــز اللبنانية، 
ســحب قضايــا ماليــة إحداها املعروفــة بـ"الدوالر 
املدعــوم" مــن القاضيــة عــون، باعتبــار "القضيــة 

ليست من صالحياتها".
وقالــت الوزيــرة: "هنــاك انقســامات بــني القضــاة 
يف لبنــان وحــرب محــاور )..( القضــاء عاجــز عــن 

محاربة الفساد".
أن  القضــايئ  التفتيــش  مــن  "طلبــت  وأضافــت: 
)الــدوالر  امللــف  هــذا  كامــل  عــى  يــده  يضــع 
قــاض  هنــاك  كان  إذا  مــا  ويحكــم  املدعــوم(، 

مخطئ أم فاسد".
وأردفــت: "النــاس تشــاهد االنقســام بــني القضاء 
املشــكلة   )..( السياســية  املرجعيــات  حســب 
الدولــة  فشــل  عــى  دليــل  هــي  القضــاء  يف 

بغداد/ األناضول:
قــال مظهــر محمــد صالــح املستشــار املــايل 
لرئيس الوزراء العراقي إن %72 من الركات 

اململوكة للدولة العراقية خارسة.
وأشــار صالــح يف ترصيحــات صحفيــة أمــس، 
فقــد  الحكومــي  القطــاع  يف  النشــاط  أن  إىل 
%20 من رشكاته بسبب اإلهال والحروب.

أو  عامــة  رشكــة   173 بــني  مــن  أن  وأضــاف 
 28% إال  منهــا  يوجــد  ال  للدولــة،  مملوكــة 
تعــد رشكات  والباقــي  الربــح،  تعمــل وتحقــق 

خارسة.
وأوضح أن قرابة 400 ألف عامل يف الركات 
اململوكــة للدولــة يتلقــون منحــا شــهرية عــى 
شكل مرتبات من دون أداء أعال منتجة منذ 

18 عاما.

وتابع املسؤول الحكومي أنه منذ عام 2003 
تعــرض نشــاط اإلنتــاج للقطــاع الحكومــي إىل 
مــن   20% مــن  وأكــر  واإلهــال،  التوقــف 
بســبب  الوجــود  مــن  أزيلــت  الــركات  تلــك 

الحروب.
املتعاقبــة  العراقيــة  الحكومــات  ووضعــت 
مل  لكنهــا  الخــارسة،  الــركات  إلنقــاذ  خططــا 

ومؤسســاتها". وتابعت نجم: "املواطن اللبناين 
يشاهد أن القضاء عاجز عن محاربة الفساد".

يحصــل،  مــا  كل  "بعــد  متســائلة:  واســتدركت 
كيــف ميكــن للمواطــن اليــوم أن يقــف أمــام قــوس 
العدالــة ويشــعر بأنــه مرتاح ويحــرم القضاء ويثق 

به".
و"الدوالر املدعوم" هي أموال مينحها املرصف 
يبلــغ  ســعر  وفــق  والتجــار،  للرصافــني  املركــزي 
بهــدف  الواحــد،  الــدوالر  مقابــل  لــرية   3900

االرتفــاع  ظــل  يف  الرضوريــة،  الســلع  اســترياد 
الكبري لســعر الرصف يف الســوق املوازية والذي 

بلغ مؤخًرا نحو 12 ألف لرية.
ويف 28 ينايــر/ كانــون الثــاين املــايض، ادعــت 
القاضيــة عــون عــى حاكــم مــرصف لبنــان ريــاض 
"الــدوالر  إدارة  األمانــة يف  إســاءة  بجــرم  ســالمة، 
تســلمها  عــى  عــام  مــن  أكــر  بعــد  املدعــوم"، 

القضية.
ومنــذ أكــر مــن عــام، يعــاين لبنان أزمــة اقتصادية 
الحــرب األهليــة  انتهــاء  طاحنــة هــي األســوأ منــذ 
1990( أدت إىل انهيــار مــايل، فضــاًل  ـ   1975(

املــرصف  تكبدهــا  كبــرية  ماديــة  خســائر  عــن 
املركزي. 

تحقــق أهدافهــا بســبب ارتفــاع كلــف اإلنتــاج 
املحيل مقارنة مع السلع املستوردة.

اإلجــايل  املحــيل  النشــاط  وشــكل 
الزراعــي  والنشــاط  الحكوميــة  للمؤسســات 
مــن   14.35% نســبة  مجتمعــة  والتجــاري 
إجايل النشــاط املحيل لعام 2020 والذي 
وفــق  منــه،   57.68% نســبة  النفــط  ّشــكل 

إحصائية للحكومة العراقية.
ويعتمد العراق بشكل أسايس عى استرياد 
مختلف البضائع والسلع سواء كانت غذائية 
تركيــا  منهــا  الجــوار  دول  مــن  اســتهالكية  أو 

وإيران واألردن، إضافة إىل الصني.
ولفــت صالــح إىل أن الــركات العامة الرابحة 
لقطــاع  الريعــي  بالنشــاط  ترتبــط  التــي  هــي 
النفــط والتــي تتمتــع مبزايا شــبه احتكارية يف 
الحصول عى املواد األولية وتســويق املنتج 
واألســعار، مبــا يجعلهــا رابحــة، وهي عمليات 
مؤكــدا  الدعــم،  مــن  الكثــري  يحيطهــا  ربحيــة 
يتحملــون ســبب  "العــال واملوظفــني ال  أّن 
التقصــري واإلهــال يف السياســة االقتصاديــة 
مــورد  أي  وإهــال  النفــط  عــى  املعتمــدة 

آخر".

املوت يغيِّب "رائد" تيار 
استقالل القضاء مبرص

القاهرة/ األناضول:
النائــب  البســطويي  هشــام  املستشــار  أمــس،  املــوت،  غيــب 
الســابق لرئيــس أعــى محكمــة طعــون مبــرص، عــن عمــر ناهــز 70 

عاما.
الخاصــة،  "الوطــن"  صحيفــة  بينهــا  محليــة،  إعــالم  وســائل  ووفــق 
محكمــة  رئيــس  نائــب  البســطويي  هشــام  املستشــار  "تــويف 
النقض )أعى محكمة طعون( سابقا، واملرشح الرئايس السابق".

وأوضحــت الصحيفــة، أنــه "تقــرر إقامــة صــالة الجنــازة عقــب صــالة 
العرص )أمس( مبسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وأن العزاء قارص 

عى الجنازة".
اســتقالل  تيــار  رمــوز  أبــرز  أحــد   )1951 )مواليــد  والبســطويي 
القضــاء عــام 2005، وهــو التيــار الــذي طاملــا طالــب بتفعيل مبدأ 
الفصــل بــني الســلطات، منتقــدا ســلطوية نظــام الرئيــس املــرصي 
املخلــوع حســني مبــارك، إذ اعتــره مراقبــون أحــد العوامــل التــي 

ساهمت يف اندالع ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011.
وعــام 2006، أُحيــل البســطويي ورفيــق دربه املستشــار محمود 
مــي نائــب رئيــس محكمــة النقض الســابق، إىل مجلس الصالحية 
للنظــام  بســبب مواقفهــا املعارضــة  تأديبــي(،  )مجلــس قضــايئ 

السيايس واملطالبة باستقالل السلطة القضائية يف مرص.
يف  لرشــحه   ،2012 عــام  القضــاء  مــن  البســطويي  واســتقال 
االنتخابــات الرئاســية يونيو/حزيــران 2012، التــي فــاز فيها الراحل 

محمد مريس أول رئيس منتخب دميقراطيا يف البالد. 

وزيرة العدل اللبنانية: القضاء 
عاجز عن محاربة الفساد

72 %من الرشكات اململوكة للدولة 
العراقية "خارسة"

القوات األوكرانية عىل خط املواجهة مستعدة لصد أي عدوان رويس

برلني/ وكاالت: 
الحكوميــة  غــري  آي"  "يس  منظمــة  أعلنــت 
"يس  الجديــدة  ســفينتها  أن  أمــس،  األملانيــة 
إىل  متوجهــة  روســتوك  حــوض  غــادرت   "4 آي 
إســبانيا من حيث ســتنطلق الســتئناف عمليات 

إغاثة مهاجرين يف البحر املتوسط.
بيــان  يف  إيســلر  غــوردن  املنظمــة  رئيــس  وقــال 
منــذ  املتوســط  البحــر  يف  يقضــون  "النــاس 
هــو  الســفينة  هــذه  إبحــار  أن  معتــرا  ســنوات"، 
"إشارة مهمة أرسلها تحالف واسع من املجتمع 

املدين إىل الدول أعضاء االتحاد األورويب".
البحــر  يغرقــون يف  أشــخاص  "تــرك  أن  وأضــاف 
املتوسط لخفض عدد طالبي اللجوء يف أوروبا 

وردع اآلخرين عن الهروب أمر الإنساين".
التــي  الســفينة  بنــاء  إعــادة  أعــال  واســتغرقت 
وأنجزهــا  أشــهر،  ســتة  األملــاين  العلــم  ســرفع 

داكا/ وكاالت: 
األقــل  عــى  أشــخاص  خمســة  قــى 
بنغالديــش  يف  العــرات  وأصيــب 
النــار  الرطــة  أطلقــت  بعدمــا  أمــس، 
موقــع  يف  يحتجــون  كانــوا  عــال  عــى 
بنــاء محطــة كهربــاء متولهــا الصــني وفــق 

ما ذكرت الرطة ومستشفى.
وكان العــال يحتجــون عــى عــدم دفــع 
أجورهــم وســاعات العمــل الطويلــة يف 
الســاحلية يف جنــوب  بانشــخايل  بلــدة 

البالد.
رشطــة  قائــد  االســالم  عزيــز  وبحســب 
بانشــخايل، فــإن الرطــة بــدأت إطــالق 
البالــغ  املحتجــون  رشع  عندمــا  النــار 
عددهــم حــوايل ألفي شــخص يف رشــق 

الرطة بالحجارة والطوب.

مبــادرة  ضمــن  تجمعــوا  متطوعــا   250 حــوايل 
أجــل  مــن  )متحــدون  ريســكيو"  فــور  "يونايتــد 
مــن  مشــاركة  حركــة   744 تضــم  التــي  اإلنقــاذ( 
النقابــات  واتحــاد  حــدود  بــال  أطبــاء  ضمنهــا 
مــن  األملانيــة  لينــي"  "دي  وحركــة  األملانيــة 

اليسار الراديكايل.
وأمنــت الكنيســة الروتســتانتية األملانيــة قســا 
رئيــس  قــال  جهتــه،  مــن  التمويــل.  مــن  كبــريا 
"يونايتــد فــور ريســكيو" تيــس غونــدالخ أن "يس 
4 ليســت مجــرد ســفينة إغاثــة أخــرى تنقــذ  آي 
بــل  املتوســط،  البحــر  الغــرق يف  مــن  أشــخاصا 
هــي رمــز مفــاده أننــا نحــن يونايتــد فــور ريســكيو 
وكذلــك رشكاؤنــا ومؤيدونــا الكــر لــن نتخــى عن 
التزامنــا تجــاه البريــة. ال نريد أن نقف مكتويف 
مــن  املتوســط  البحــر  يف  املــوت  أمــام  األيــدي 
دون أن نتحــرك". ومــن املقــرر أن تصل الســفينة 

بطلقــات  مصابــة  جثــث  أربــع  ونقلــت 
يف  الرئيــي  املستشــفى  إىل  ناريــة 
الــذي  األطبــاء  أحــد  وفــق  بانشــخايل 
أضاف أن 12 شخصا آخر يعالجون من 

إصابات.
خامســة  ضحيــة  نقــل  الرطــة  وأكــدت 
عنــارص  ثالثــة  بينهــم  مــن  مصابــا  و19 

رشطة إىل مستشفى يف تشيتاغونغ.
وان"  بــاور  إس  "إس  محطــة  وكانــت 
العاملــة بالفحــم والتــي تعــود بنســبة 30 
الصينيــة  "ســيبكوي"  لركــة  املئــة  يف 
للمجموعــة  املئــة  يف  و70  العمالقــة 
قلــب  يف  علــم"  "إس.  البنغاليــة 
احتجاجــات داميــة أخــرى يف الســنوات 

األخرية.
الرطــة  أطلقــت   ،2016 العــام  يف 

أن  عــى  نيســان/أبريل  أواخــر  يف  إســبانيا  إىل 
تبحــر مــن هنــاك "بــأرسع وقــت ممكــن" للقيــام 
بــأول مهمــة إنقــاذ تتوالهــا. ويبلــغ طــول الســفينة 
53 مــرا وعرضهــا 11,5 مــرا، وتضم مستشــفى 

صغــريا، كــا ســيكون بإمكانهــا معالجــة مصابــني 
 26 مــن  طاقمهــا  وســيتألف  كوفيــد19-،  بوبــاء 
فــردا كحــد أقــى. وقــى مــا ال يقــل عــن 292 
مهاجرا منذ األول من كانون الثاين/يناير 2021 
يف البحــر املتوســط، مقارنــة بـــ1200 قضــوا يف 
2020، العــدد األكــر منهــم عــى هــذا املســار 

الــذي يعتــر األخطــر يف العــامل، بحســب األمــم 
الدوليــة  املنظمــة  مــن  كّل  وأعلنــت  املتحــدة. 
املتحــدة  لألمــم  الســامية  واملفوضيــة  للهجــرة 
لشــؤون الالجئــني الجمعــة أّن 41 مهاجــرا عــى 
األقــل لقــوا حتفهــم عــى إثــر غــرق مركبهــم قبالــة 

السواحل الرقية لتونس.

أســفر  مــا  لقرويــني  تظاهــرة  عــى  النــار 
عــن مقتــل أربعــة أشــخاص. ويف العــام 
أطلقــت  بعدمــا  رجــل  قتــل   ،2017

الرطة النار عى أحد التجمعات.
ويقــول ناشــطون حقوقيــون إن املحطــة 
 1200 اإلنتاجيــة  طاقتهــا  تبلــغ  التــي 
 2,5 بقيمــة  اســتثار  وهــي  ميغــاوات 
املعايــري  تســتويف  ال  دوالر،  مليــار 
استشــارة  دون  بناؤهــا  تــم  وقــد  البيئيــة 

عامة.
االســتثارات  أكــر  مــن  املحطــة  وتعــد 
يف  صينيــة  رشكات  بهــا  تقــوم  التــي 
مــن  جــزء  هــي  والصفقــة  بنغالديــش. 
تــم  التــي  األخــرى  العقــود  مــن  العديــد 
الرئيــس  زيــارة  خــالل  عنهــا  اإلعــالن 
الصيني يش جينبينغ يف العام 2016.

إصابة الشيخ يوسف 
القرضاوي بكورونا

الدوحة/ األناضول:
لالتحــاد  الســابق  الرئيــس  القرضــاوي،  يوســف  الشــيخ  أصيــب 

العاملي لعلاء املسلمني، أمس، بفريوس كورونا.
"تويــر"  مبوقعــي  املوثقــان  حســاباه  نــره  مــا  وفــق  ذلــك  جــاء 

و"فيسبوك"، وأكده نجله الشاعر عبد الرحمن.
إصابــة  "تبــني  فإنــه  الشــيخ،  بحســايب  وتغريــدة،  منشــور  ووفــق 
ساحة الشيخ يوسف القرضاوي )95 عاما( بكورونا، وهو بحالة 
جيدة والحمد لله، ويتلقى الرعاية الصحية، وهو يطمنئ محبيه، 
ويســألكم الدعــاء لــه بالشــفاء والعافيــة". بــدوره، قــال نجلــه، عبــد 
الرحمــن، عــر حســابه عــى تويــر: "تأكــدت إصابة فضيلــة الوالد 
الحبيب بفريوس كورونا". وأضاف: "الوالد حصل عى التطعيم 

منذ مدة.. وبحمد الله صحته مستقرة.. ونسألكم الدعاء". 

مسلحون يهاجمون برئي 
نفط يف شامل العراق 

دون التأثري يف اإلنتاج
كركوك/ وكاالت:

قالت وزارة النفط العراقية إن مسلحني هاجموا برئي نفط يف حقل 
باي حسن شال البالد أمس، دون إحداث أرضار تذكر أو التأثري يف 
اإلنتــاج. وقالــت الــوزارة يف بيــان إن الهجــوم مل يتســبب يف حــدوث 

حريق أو أي أرضار ومل يؤثر عى اإلنتاج أو يوقف ضخ النفط.

منظمة "يس آي" ترسل سفينة جديدة إىل
 البحر املتوسط إلغاثة مهاجرين

خمسة قتىل يف تظاهرة ضد ظروف العمل يف 
محطة متولها الصني يف بنغالديش
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غزة/ مؤمن الكحلوت:
املنتخبــات  لجنــة  رئيــس  رضــوان  يــارس  قــال 
يكونــوا  لــن  غــزة  أن العبــي  القــدم،  كــرة  باتحــاد 
بعــض  يف  النقــص  وتكملــة  الحاجــة  حســب 

املراكز لدي املنتخب األوملبي.
وأوضح رضوان خالل حديثه لـ" فلســطني"، أنه 
تــم الطلــب من املديــر الفني للمنتخب إيهاب 
تدريبــات  غــزة ملتابعــة  إيل  الحضــور  جــزر  أبــو 
أن  عــى  منهــم  األفضــل  واختيــار  املنتخــب, 
مــع  مقارنــة  الكفــاءة  حســب  االختيــار  يكــون 

زمالئهم بالضفة الغربية.
الوطــن  مــن  جــزء  غــزة  أن  رضــوان،  وأضــاف 
ومليئــة باملواهــب وأنــه مــن حــق العبيها متثيل 
تــم ترتيــب وتوفــر  أنــه  املنتخــب، ُمشــرًا إيل 
كل مــا يلــزم إلجــراء تجمعــات التدريبيــة بانتظار 

وصول املدرب أبو جزر.
يف  األول  تجمعــه  األوملبــي  املنتخــب  وأنهــي 
الحــايل، وتــم اختيــار "25"  غــزة مطلــع الشــهر 
 )43( بــني  مــن  مرمــى  حــراس   3 بينهــم  العبــًا 
العبــًا شــاركوا يف التجمــع األول، حيــث ســُيقام 
الفنــي  املديــر  وصــول  عنــد  الثــاين  التجمــع 

إيهاب أبو جزر، إىل غزة.

العبو غزة لن يكونوا "تكملة نقص"
رضوان:  في المنتخب األولمبي

غزة/ مؤمن الكحلوت:
عيشــة  أبــو  بــراء  الفلســطيني  الحكــم  شــارك 
يف إدارة مبــاراة فريقــي "بنغالــورو" الهنــدي 
يف  رابعــًا،  حكــم  النيبــايل،  والجيــش 
االتحــاد  كأس  لبطولــة  امللحقــة  التصفيــات 

االسيوي.

يف  أمــس،  الهنــد  عيشــة  أبــو  الحكــم  وغــادر 
طريــق وصولــه إيل فلســطني، بعــد أن شــارك 
يف إدارة اللقــاء، علــًا أنــه أحــد حــكام النخبــة 

عى مستوي قارة آسيا.
وُكلــف أبــو عيشــة ضمــن طاقــم حــكام لبنــاين 
قاد اللقاء يوم األربعاء املايض، حيث سبق 

له وأن قاد عدة مباريات دولية من قبل وظهر 
بشكل جيد.

ُيذكــر أن الحكــم أبــو عيشــة من مدينة نابلس, 
وحصــل  الفلســطينيني  الحــكام  أفضــل  أحــد 
عى الشارة الدولية منذ عدة سنوات، وأدار 
عدة مباريات حاسمة يف دوري املحرتفني.

أبو عيشة 
ُيشارك في إدارة مباراة بكأس االتحاد اآلسيوي

قبل مواجهة األمعري مع الكويت الكويتي

أبو جزر: نسعى للعودة ببطاقة الصعود لدور المجموعات
غزة/وائل الحلبي:

أكد الكابنت إيهاب أبو جزر، املدير الفني لألمعري 
ملالقــاة  تحضــرًا  كبــرة  بجديــة  يســتعد  فريقــه  أن 
التمهيــدي  الــدور  يف  الكويتــي،  الكويــت  فريــق 
املؤهل لدور املجموعات بكأس االتحاد اآلسيوي، 

والتي ستقام يوم 27 من شهر أبريل الجاري.
وقــال أبــو جــزر لـ:"فلســطني" إن إدارة ناديــه وافقــت 
يف  املبــاراة  بإقامــة  الكويتــي  النــادي  طلــب  عــى 
الكويت، بعدما قرر االتحاد اآلســيوي إقامتها عى 

ستاد الشهيد فيصل الحسيني.
يغــر  لــن  الكويــت  يف  املبــاراة  إقامــة  أن  وأوضــح 
مــن طبيعــة التحضــرات، خاصــة وأن الفريــق ميلــك 
ميلكــون  الذيــن  الدوليــني  الالعبــني  مــن  مجموعــة 

الخربة للتعايش مع مختلف الظروف واألجواء.
وشــدد أبــو جــزر عــى أن األمعــري ســيخوض اللقــاء 

بــكأس  لــدور املجموعــات  مــن أجــل الفــوز والعبــور 
أتــم  عــى  ســيكون  فريقــه  وأن  اآلســيوي،  االتحــاد 

الجاهزية للمباراة املرتقبة أمام الكويت.
ويتواجــد األمعــري يف البطولــة بصفته وصيفًا لبطل 
دوري املحرتفــني بالضفــة الغربية للموســم -2019

2020، حيــث تعــذر إقامــة نهــايئ كأس فلســطني 
يف آخر عامني، وجرت العادة أن يشارك بطل كأس 
إضــايف  مقعــد  وجــود  حــال  البطولــة  يف  فلســطني 

بجانب مقعد بطل دوري املحرتفني.
والكويــت  األمعــري  مواجهــة  يف  الفائــز  وســينضم 
التــي  بــكأس االتحــاد اآلســيوي،  الثالثــة  للمجموعــة 
الُعــاين  والســيب  الســوري  ترشيــن  فــرق  تضــم 
مركــز  القرعــة  وضعــت  فيــا  األردين،  والفيصــي 
األنصــار  جانــب  إىل  الثانيــة  املجموعــة  يف  بالطــة 

اللبناين واملحرق البحريني والسلط األردين.

القاهرة/)أ ف ب(:
يف أجواء ملتهبة وصافرة محلية، يلتقي قطبا كرة 
اللقــب ووصيفــه  األهــي حامــل  القــدم املرصيــة 
القاهــرة،  اليــوم بســتاد  الزمالــك املتصــدر راهنــا، 
يف مبــاراة القمــة رقــم 121 واملؤجلــة بينهــا مــن 

الجولة الرابعة.
وتعرّض األهي لصفعة عشية املباراة بعد اعالنه 
عــن اصابــة حارســه الــدويل محمــد الشــناوي )32 
عامــا( بفــروس كورونــا، ليكــون عــي لطفــي بديــال 
التوتــر  غّلفهــا  أجــواء  يف  القمــة  مبــاراة  له.وتقــام 
يف  الناديــني،  وإعــالم  جاهــر  بــني  والتعّصــب 
أعقاب أحداث مباراة الفريقني يف دوري الشباب 

مواليد 1999 االثنني املايض.
وعقــب خــروج عــدد مــن العبــي الزمالك عــن النص 
ونيلهــم عقوبــات مــن لجنــة االنضبــاط باتحــاد الكــرة 
رفضتهــا ادارة الناديــني، اعتربهــا الزمالــك مبالغــا 

فيها واالهي غر كافية.
يضــاف ذلــك إىل أزمــة اســناد ادارة املبــاراة لطاقــم 

مواجهتهــا  منــذ  االوىل  للمــرة  مــرصي،  تحكيــم 
يف الــدور الثــاين مــن موســم 2018 والتــي فــاز بهــا 
الحنفــي،  محمــد  الــدويل  وادارهــا   3-1 الزمالــك 
الجانبــني  مــن  بالجملــة  اعرتاضــات  شــهدت  فيــا 
عــى قراراتــه. وُيعــّد محمــود البنــا األقــرب لقيــادة 

املباراة.
وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثالثية املكلفة 
بحــكام  االســتعانة  قــّرر  قــد  الكــرة  اتحــاد  بــإدارة 
مرصيــني إلدارة املبــاراة، يف قــرار رفضــه الناديــان 
بطاقــم  االســتعانة  مطالبــني  رســمية  بيانــات  عــرب 

تحكيم اجنبي.
ويســعى الزمالــك متصــدر املســابقة إىل تحقيــق 
كــا  واحــد،  بحجــر  عصافــر  عــدة  لــرب  الفــوز 
اشــار مدربه الفرنيس باتريس كارترون لالحتفاظ 
بصــدارة الــدوري، تحقيق فــوز معنوي عى الغريم 
عــن  الغائــب  باللقــب  للفــوز  والســعي  التقليــدي 
الخــروج  بعــد   ،2015 منــذ موســم  النــادي  خزائــن 

املبكر من دوري ابطال افريقيا.

 33 برصيــد  الــدوري  صــدارة  الزمالــك  ويحتــل 
نقطــة مــن 14 مبــاراة، بفــارق 4 نقــاط عــن املــرصي 
أكــر،  مباريــات  أربــع  لعــب  الــذي  البورســعيدي 
بينــا يحتــل األهــي املركــز الرابع برصيد 27 نقطة 

من 11 مباراة.
غيابــات يف صفوفــه  أيــة  مــن  الزمالــك  يعــاين  وال 
بعــد  عيــد،  وأحمــد  عاشــور  إمــام  غيــاب  باســتثناء 

إيقافها بقرار من لجنة االنضباط.
ويواجه الجنوب افريقي بيتسو موسياين املدير 
الفنــي لألهــي أزمــة كبــرة، لغيــاب عــدد كبــر مــن 
واضطــراره  االصابــة،  بســبب  األساســية  عنــارصه 

لالعتاد عى عدد من البدالء.
عــن  ســيغيب  بكورونــا،  املصــاب  الشــناوي  وإىل 
معلــول  عــي  التونــيس  أيضــا  األهــي  تشــكيلة 
فتحــي  حمــدي  الوســط  والعــب  األيــر  الظهــر 
ومحمود وحيد بديل معلول ومحمد هاين الظهر 
األميــن والنيجــري جونيــور أجايــي واملدافــع يــارس 

ابراهيم.

مدريد/)أ ف ب(:
يبحــث أتلتيكــو مدريــد عــن وقــف رسيــع 
ترتيــب  تصــدره  برغــم  النقــاط،  لنزيــف 
أمــام  القــدم  لكــرة  اإلســباين  الــدوري 
العمالقني ريال مدريد وبرشلونة، وذلك 

قبل مثاين مراحل عى نهايته.
يحتل أتليتكو املركز األّول مع 67 نقطة، 
واثنتــني  مدريــد  ريــال  عــن  نقطــة  بفــارق 
عــن برشــلونة، لكــن انهيــاره األخــر يــؤرش 
إىل نهايــة قــد ال تكــون ســعيدة لتشــكيلة 

املدرب األرجنتيني دييغو سيميوين.
اكتفــى فريــق العاصمــة بفوزيــن يف آخــر 
تسع مباريات من الدوري، فتقّلص فارق 
رّشــحه  بحوزتــه  كان  الصــدارة  يف  كبــر 

منطقيــا الحــراز لقبــه األول يف الليغــا منــذ 
.2014

عى ملعبه، يحاول أتلتيكو األحد تنّفس 
األخــر  إيبــار  يســتقبل  عندمــا  الصعــداء 
والذي مل يفز منذ نوفمرب املايض، علًا 
 2-1 النفــس  بشــق  ذهابــا  عليــه  فــاز  انــه 
األخــرة،  قبــل  الدقيقــة  يف  جــزاء  بركلــة 
الهــداف  املوســم  هــذا  نجمــه  ســّجلها 
األوروغويــاين لويــس ســواريز القــادم مــن 

برشلونة.
يف املقابــل، يخــوض ريــال مدريد معركة 
الدوري إىل جانب متابعة مشواره الجيد 
يف دوري االبطــال حيــث اقــى ليفربــول 
اإلنجليــزي وبلــغ نصــف النهــايئ ملواجهــة  

مواطنه تشليس.
وقــال مدربــه الفرنــيس زيــن الديــن زيــدان 
االســبوع املــايض ان العبيــه وصلــوا "إىل 
حــدود لياقتهــم البدنية"، وســيكون مجربا 
عــى اجــراء تغيــرات يف املباراة املقامة 
عى ملعب كوليسيوم ألفونسو بريس.

امللــي،  الفريــق  تشــكيلة  عــن  ويغيــب 
الــدويل  الربازيــي  وســطه  العــب 
كازميرو، املطرود يف الكالسيكو األخر 
املجــال  ليفســح   ،)2-1( برشــلونة  ضــد 
فيديريكــو  األوروغويــاين  مشــاركة  أمــام 
فالفردي وإيسكو يف خط الوسط، فيا 
رافايــل  الفرنــيس  الدفــاع  قلــب  يــزال  ال 
فاران غائبا بعد إصابته بفروس كورونا.

وريــال  النقــاط  لنزيــف  وقــف  عــن  يبحــث  أتليتكــو 
مدريد يرتبص بالصدارة

أتليتكو مدريد يبحث عن وقف نزيف 
النقاط و ريال مدريد يتربص بالصدارة

األهلي والزمالك
في القمة الـ121 

وسط أجواء مشحونة 
وصافرة مصرية



رام الله- غزة/ أدهم الرشيف:
الغربيــة  الضفــة  يف  مختصــة  جهــات  توثــق 
عــى  جديــدة  اعتــداء  عمليــات  املحتلــة 
تلقــوا  الترشيعيــة،  لالنتخابــات  مرشــحني 
تهديــدات مــن أشــخاص مجهولــني يف حــدٍث 
ليــس األول مــن نوعه، لكن األشــهر بينها كانت 
مرشــح  ومكتــب  منــزل  عــى  االعتــداء  حادثــة 
االنتخابــات الترشيعيــة عــن قامئــة املســتقبل 
خليــل شــاهني، بإطــالق مجهولني النريان عى 
منزله ومكتبه يف مدينة الخليل جنويب الضفة 

الغربية املحتلة.
واســتقبلت الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان 
-ديــوان املظــامل- شــكاوى مــن مرشــحي بعــض 
القوائــم تلقــوا اتصــاالت وتهديدات من جهات 
ــل فيــه متحدثــون  غــري معلومــة، يف وقــت حمَّ
أمــن  ألجهــزة  الفاعلــني  كشــف  مســؤولية 
السلطة، وسط مخاوف من أن يؤثر تكرار مثل 

هذه الحوادث يف سري العملية االنتخابية.
وبحســب الهيئــة املســتقلة، فــإن التهديــدات 
املجهولــة تهــدف إىل ثنــي بعــض املرشــحني 

عن املشاركة يف االنتخابات.
منتصــف  الصــادر  الرئــايس  املرســوم  وحــدد 
إجــراء  موعــد  املــايض،  الثــاين  كانــون  ينايــر/ 
أيــام  مايــو/   22 يف  الترشيعيــة  االنتخابــات 
متــوز،  يوليــو/  نهايــة  والرئاســية  املقبــل، 
أغســطس  آب/  نهايــة  الوطنــي  واملجلــس 

.2021

تهديدات مرفوضة
وأكد مدير الهيئة املستقلة يف جنوب الضفة 
الهيئــة  أن  األطــرش،  فريــد  املحتلــة  الغربيــة 
النيابــة  بهــا  وخاطبــت  الشــكاوى  اســتقبلت 

العامة للتحقيق وكشف من يقف وراءها.
د األطــرش يف ترصيــح لـ"فلســطني"، أن  وشــدَّ
للهيئــة  بالنســبة  مرفوضــة  التهديــدات  هــذه 
الفلســطيني،  القانــون  ملخالفتهــا  املســتقلة 
االنتخابيــة،  العمليــة  بجوهــر  متــس  أنهــا  ا  عــادًّ
ومتــس بحــق املرشــحني يف الرتشــح، وتشــكل 

ضغًطا عى املرشحني والناخبني مًعا.
-ديــوان  املســتقلة  الهيئــة  أن  إىل  وأشــار 
املظــامل- تتابــع مــع لجنــة االنتخابــات والنيابــة 

لــه  يتعــرض  مــا  االختصــاص  وجهــات  العامــة 
املرشحون من تهديدات واعتداءات.

لجنــة  باســم  املتحــدث  قــال  جهتــه،  مــن 
االنتخابــات فريــد طعــم اللــه، إن اللجنــة تلقــت 
املســتقلة  للهيئــة  لــت  ُحوِّ واحــدة،  شــكوى 
لحقوق اإلنسان بناًء عى مذكرة تفاهم موقعة 
مســبًقا مــن شــأنها أن تتيــح للهيئــة متابعــة أي 

قضية تتعلق بالحريات وترتبط باالنتخابات.
وأوضــح طعــم الله لـ"فلســطني"، أن "أي ناخب 
أو  التخويــف  أو  للرتهيــب  يتعــرض  مرشــح  أو 
حــق  أو  االنتخابــات،  يف  حقــه  عــى  اعتــداء 
آخــر يف الرتشــح فــإن الهيئــة تتابــع الحــاالت مع 

الجهات القانونية".
وشــدد عــى أن موقــف اللجنــة مضــاد بالطبــع 
ألي انتهاك حاصل بحق أي مواطن ســواء كان 
مرشــح أو ناخــب، مبيًنــا أن نجــاح االنتخابــات 
يرتبــط مبــارشة بالحريــات التــي يجــب توافرهــا 

للمواطنني تحديًدا خالل مدة االنتخابات.
وتابــع: مــن حــق املرشــحني والقوائــم مامرســة 
والتجمــع  الناخبــني  إىل  الوصــول  يف  حقهــم 

الربنامــج  وإعــالن  والتظاهــر  واالعتصــام 
حــق  مــن  نفســه  الوقــت  ويف  االنتخــايب، 
بشــأن  املعلومــات  عــى  الحصــول  املواطــن 
الجهــة  ليقــرر  كاملــة،  بحريــة  والقوائــم  الكتــل 

التي سيمنح صوته لها.
كل  حــق  يصــان  أن  الــروري  مــن  وأكمــل: 
مواطــن يف التصويــت، وأن يقــدم كل مرشــح 
أي  مطالًبــا  للمواطنــني،  االنتخــايب  برنامجــه 
يتعــرض  ناخًبــا  أو  مرشــًحا  كان  ســواء  شــخص 
يف  لحقــه  محتملــة  انتهــاكات  أو  ملضايقــات 
حريتــه، بالتقــدم بشــكوى للجنــة االنتخابــات أو 

الهيئة املستقلة.
املجلــس  رئيــس  نائــب  عــدَّ  جهتــه،  مــن 
مــا  أن  خريشــة،  حســن  الدكتــور  الترشيعــي 
حصــل مــن عمليــات إطــالق نــريان وتهديــدات 
"جــزء مــن فــوىض منظمــة تهــدف إىل تخريــب 

نسيج املجتمع الفلسطيني".
لـ"فلســطني"،  ترصيــح  يف  خريشــة  د.  وأكــد 
هــذه  يوقــف  ســيايس  قــرار  وجــود  رضورة 
مــن  كل  ُيالحــق  ومبوجبــه  األمنيــة  الفــوىض 

يفتعــل هكــذا قضايــا حتــى تكــون االنتخابــات 
حرة ونزيهة وشفافة.

مسؤولية أمن السلطة
الضفــة  يف  الحريــات  ملــف  مســؤول  وقــال 
الغربيــة خليــل عســاف: إن أجهزة أمن الســلطة 
تتحمل مســؤولية عدم الكشــف عن الفاعلني، 
ومــن ثــم عليهــا العمــل عــى الكشــف عــن مــن 
يقف وراء عمليات إطالق النار عى مرشحني 

وتهديد آخرين.
لـ"فلســطني"،  ترصيــح  يف  عســاف  وأضــاف 
واإلمكانــات  القــدرة  لديــه  الســلطة  أمــن  أن 
العمــل،  بهــذا  للقيــام  الالزمــة  واللوجســتيات 
وقد استطاعت، يف وقت سابق، الكشف عن 
جرائــم أصعــب وأدق مــن اتصــاالت وتهديدات 

وعمليات إطالق نريان.
وتابع أن القانون األســايس الفلســطيني واضح 
وكذلــك قانــون االنتخابــات، جميعهــا تؤكــد أنــه 

ال ميكن القبول بتهديد أي ناخب أو مرشح.
ــه إىل أن ألعــوان االحتــالل يــد فيــام يحصــل  ونبَّ
لغــة  ارتفــاع  مــع  خاصــة  الغربيــة  الضفــة  يف 

رغبــة  عــدم  مــع  انســجاًما  وذلــك  التهديــد، 
واألمنيــة  السياســية  وأجهزتهــا  )إرسائيــل( 
باالنتخابــات الفلســطينية وتجديــد الرشعيــات 

ومحاولة إنهاء االنقسام.
اإلرسائيــي  االحتــالل  أن  عســاف  ويعتقــد 
مهتــم حالًيــا باالنتخابــات الفلســطينية أكرث من 
أي يشء آخــر، وقــد تســعى لتعطيلهــا يف أي 
وقت تريد من خالل عدة إجراءات ومنها منع 

االنتخابات يف القدس.
رضورة  عــى  شــدد  ذلــك،  غضــون  يف 
الداخليــة،  الفلســطينية  الحالــة  عــى  الحفــاظ 
الناخبــني  عــى  املضايقــات  مامرســة  وعــدم 
لــه  يكــون  أن  ممكــن  ذلــك  ألن  واملرشــحني، 
ارتــدادات كبــرية، محمــاًل أجهــزة أمــن الســطلة 
هــذه  يف  املتســببني  عــن  الكشــف  مســؤولية 

األعامل التخريبية.
وأكــد أهميــة أال تؤثــر التهديــدات واالتصــاالت 
إىل  إياهــم  داعًيــا  املرشــحني،  يف  ا  ســلبيًّ
مــن  االنتخابيــة  املعركــة  خــوض  عــى  اإلرصار 

أجل صنع مستقبل أفضل لشعبنا.

لون أمن السلطة مسؤولية كشف من يقف وراءها متحدثون ُيحمِّ

التهديدات املجهولة.. وسيلة ضغط تهدف إىل ثني مرشحني عن املشاركة يف االنتخابات
األطرش: التهديدات مرفوضة 

ومتس جوهر العملية 
االنتخابية وحق الرتشح

طعم الله: نجاح االنتخابات مرتبط 
بالحريات ومن حق املرشحني 

الوصول إىل الناخبني

خريشة: ما حصل جزء من 
فوىض منظمة تهدف إىل 

تخريب نسيج املجتمع

عساف: ألعوان االحتالل يٌد 
وارتفاع لغة التهديد يعكس 

عدم رغبة )إرسائيل( باالنتخابات

غزة/ فاطمة يوسف:
يف الســابع مــن أبريــل مــن الشــهر الجــاري، 
الشــنار  مصطفــى  األســري  عائلــة  تفاجــأت 
مــن نابلــس برتشــحه ضمن قامئــة "القدس 
ســجون  يف  وجــوده  أثنــاء  يف  موعدنــا" 

االحتالل.
والقــى هــذا القــرار الــذي اتخذتــه القامئــة 
أصــداء إيجابيــة يف أوســاط عائلة األســري، 
لكــون خطــوة ترشــيح أرسى ُتــربز قضيتهــم 
التــي هــي الشــغل الشــاغل للشــنار الــذي 
ســجون  يف  متكــررة  اعتقــاالت  عــاىن 

االحتالل.
بــني  موعدنــا"  "القــدس  قامئــة  وتضــم 
صفوفهــا ١١ أســرًيا، تســعة منهــم ترشــحوا 
وهــم أرسى، يف حــني اعُتِقــل اثنــان بعــد 

إعالن ترشحهام.
دفع الثمن

تقول بتول الشنار ابنة األسري: "أي مرشح 
عى قامئة القدس موعدنا بالضفة يدرك 

أي  يف  مصــريه  يكــون  قــد  االعتقــال  أن 
لحظة، لذلك فإن كون والدي معتقال فهو 

يعني تلقائًيا أنه قد دفع الثمن مسبًقا".
يعمــل  الــذي  والدهــا  أن  إىل  وأشــارت 
عــاين  الوطنيــة  النجــاح  بجامعــة  محــارضا 

اعتقاالت متفرقة منذ عام ١٩٩٣.
اعتقــاالت  نعــاين  أننــا  "رغــم  وأضافــت: 
والدنــا  بحــق  االحتــالل  بهــا  يقــوم  متكــررة 
ــا  ــا طبيعيًّ فإننــا ندعــم بالكامــل ترشــحه حقًّ

له".
وأشــارت إىل أن والدهــا يخــرج دامًئــا مــن 
اعتقاالتــه مبعنويــات مرتفعــة ولكــن همــه 
الكبري معلق باألرسى الذين تركهم وراءه.

موعدنــا  القــدس  باســم  الناطــق  وبــنّي 
بالضفــة عــالء حميــدان أن القامئة اهتمت 
شــعب  قضيــة  ميثلــون  هــم  بعدِّ بــاألرسى 

بأكمله.
صمودهــم  بدعــم  واجــب  "هنــاك  وقــال: 
وعائالتهــم وعدم تجــاوز تضحياتهم خالل 

العملية االنتخابية".
القامئــة  عــى  املرشــحني  كل  وأضــاف:" 
وهــو  لرتشــحهم  مثــن  هنــاك  أن  يدركــون 
غالبًا االعتقال، لذلك فاألرسى هم األكرث 
إدراكا لهــذا الثمــن ولكنهــم مصممون عى 

أداء واجبهم تجاه شعبهم".
وأشــار إىل أن هنــاك ١١ مرشــحا معتقــال 
اثنــان  منهــم  االحتــالل  ســجون  يف  حاليــًا 
نائــل  هــم  مؤبــدات  بعــدة  محكومــان 

الربغويث وجامل أبو الهيجاء.
املرشــحني،  األرسى  مــن  "اثنــان  وتابــع: 
اعُتِقلوا بعد إعالن ترشحهام هام: حسن 

الورديان وناجح عايص".
بــاألرسى  حــامس  اهتــامم  أن  إىل  وأشــار 
خط ثابت لها يبدأ بالعمل عى تحريرهم 

ودعم صمودهم وُأرَسهم.
بــاب  مــن  "لكــن  بالقــول:  واســتدرك 
تقديرهــم، ُوضعــوا داخــل القامئــة لكونهــم 

األكرث قابلية للتضحية من أجل شعبنا".
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غزة/ نور الدين صالح:
د.  األورويب  غــزة  مستشــفى  مديــر  قــال 
التــي  اإلجــراءات  "إن  العقــاد:  يوســف 
اتخذتهــا الجهــات الحكوميــة يف قطاع غزة 
ا يف استقرار أعداد  أخرًيا ساهمت إيجابيًّ

اإلصابات امُلسجلة بفريوس كورونا".
لصحيفــة  ترصيــح  يف  العقــاد  وأوضــح 
أعــداد  يف  الزيــادة  أن  "فلســطني" 
يف  غــزة  قطــاع  شــهدها  التــي  اإلصابــات 
ومُيكــن  كبــرية"،  "ليســت  األخــرية  املــدة 

احتواؤها والسيطرة عليها.
الوبائيــة  الحالــة  اســتمرت  "إذا  وأضــاف: 
خطــر،  تحــدٍّ  أمــام  نكــون  فقــد  بالتصاعــد 
أخــذ  املواطنــني  لجميــع  ينبغــي  لذلــك 
وااللتــزام  والحــذر،  الحيطــة  درجــات 

بإجراءات السالمة والوقاية".
وكانت وزارة الداخلية بغزة قد قررت منع 
حركــة الســيارات يومــي الجمعــة والســبت 

من كل أسبوع، ومنع الحركة بشكل كامل 
ا، وذلك  عند الســاعة الســابعة مســاًء يوميًّ
امُلتبعــة،  الحكوميــة  اإلجــراءات  ضمــن 

للحد من انتشار فريوس كورونا.
الذيــن  املــرىض  أعــداد  أن  العقــاد  وبــنّي 
ازديــاد،  يف  املستشــفى  إىل  يصلــون 
والخطــرة،  الحرجــة  الحــاالت  مــن  وجلهــم 
األمر الذي يؤدي إىل ارتفاع حاالت الوفاة 

الناجمة عن اإلصابة بـ"كورونا".
املستشــفى  الحــاالت يف  عــدد  أن  وذكــر 
 37 منهــا   ،135 إىل  وصــل  األورويب 
خطــرة،  الحــاالت  وباقــي  حرجــة  حــاالت 
األمــور  اللحظــة  حتــى  "لكــن  مســتدرًكا: 

ُمسيطر عليها".
وأشــار إىل أن هــذه املوجــة مــن "كورونــا" 
انتشــارها  برسعــة  ســابقاتها  عــن  تتميــز 
مــن شــخص إىل آخــر، ومــكان إىل مــكان، 
وااللتــزام  االهتــامم  رضورة  عــى  مشــدًدا 

أقرّتهــا  التــي  الســالمة والوقايــة  بإجــراءات 
وزارتا الصحة والداخلية.

وأكــد العقــاد أن وزارة الصحــة أمــام تحــدٍّ 
مــن  الثانيــة  املوجــة  تفــي  مــع  كبــري 
طاقاتهــا  كل  اســتنفرت  وقــد  "كورونــا"، 
مواجهــة  أجــل  مــن  وطواقمهــا  وإمكاناتهــا 
هذا الوباء، مضيًفا: "ونحن عى جهوزية 
تامــة للتعامــل مــع الواقع امليــداين ونتابع 

الحالة الوبائية أواًل بأول".
اإلصابــات  أعــداد  أن  إىل  اإلشــارة  تجــدر 
بفــريوس كورونــا بــني املواطنني يف قطاع 
غــزة تضاعفــت يف اآلونــة األخــرية، حتــى 

ا. تخطت حاجز 1000 إصابة يوميًّ
وُيعــد وصــول املنحنــى الوبــايئ إىل هــذا 
هــو  بالفــريوس  اإلصابــات  مــن  العــدد 
إىل  كورونــا  جائحــة  دخــول  منــذ  األعــى 
العــام  )مــارس(  آذار  غــزة يف شــهر  قطــاع 

املايض.

)37( حالة حرجة في المستشفى األوروبي
العقاد لـ"فلسطني": اإلجراءات الحكومية 

ساهمت يف استقرار الحالة الوبائية بغزة
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الصحة  ... 

حامس: بندقية   ... 

رسالة من "القسام"    ... 

الحية يشدد    ... 

االحتالل يعتقل  ... 

أعلــن أنــا املواطــن /   وفــاء عمــر عبــد اللــه كرديــه    عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   410576870  الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   عيىس موىس حامده ارصف   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   900681503الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   منــر عابــد محمــود العمــور   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   901614065   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   مهند يوسف شحده درويش   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   402498182   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   مروان عىل مصطفى حسونه   عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   901472621  الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد ماهــر احمــد عفانــه   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   405187899الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / سعدو عدنان محمد سعد الدين املرنخ 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  905503538  فالرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / عبــاس ابراهيــم محمــود الزيــن عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  905382750  فالرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

إعـــــالن  صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
إيداع تغيير هدف استخدام من سكني زراعي الى 

سكن )ب(
منطقة تنظيم - غزة 

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة للجمهور الكريم 
أنهــا قــد قــررت بجلســتها رقــم )2021/1( املنعقــدة بتاريــخ 2021/1/6م 
إيــداع تغيــر هــدف اســتخدام جزء مــن القســائم )58-47-41-38-34-29( 
مــن القطعــة رقــم )723( مــن ســكني زراعــي ايل ســكن )ب( ضمــن مخطــط 
تفصيــي الشــجاعية والتفــاح الرشقــي – وذلــك طبقــا للمخطــط املــودع مبقــر 
لجنة التنظيم ببلدية غزة تطبيقا لنص املادة السادسة عرش من قانون تنظيم 

املدن رقم )28( لسنة 1936 وتعديالته.
وعليــه واســتنادًا لنــص املــادة الســابعة عــرشة مــن ذات القانــون فانــه يجــوز 
لجميع ذوي الحقوق يف االرايض واالمالك واالبنية املشمولة بهذا املرشوع 
أو بأي مرشوع آخر أودع مبقتىض املادة السادسة عرشة سواء بصفتهم من 
أصحــاب االمــالك أو بأيــة صفــة أخــرى االطــالع عىل املخطط املــودع وتقديم 
اعرتاضاتهــم عليــه إىل مكتــب اللجنــة املحليــة لبلديــة غــزة خــالل ســاعات 

الدوام الرسمي وملدة ستني يومًا من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
))ولن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لالبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطين
وزارة 

الحكم المحلي
دولة فلسطني 

املجلس األعىل للقضاء 
لدى محكمة بداية غزة املوقرة 

يف القضية رقم 1048 / 2019 - يف الطلب رقم 791 / 2021
مذكرة تبليغ حكم محكمة بداية غزة 

عــن نفســها وباإلضافــة  باألصالــة  املســتدعية: عايــدة رمضــان محمــد كريــرة 
اىل ورثــة والدهــا املرحــوم/ رمضــان محمــد كريرة – بواســطة وكيلها العديل/ 
أحمد محمد شــلبية – من ســكان غزة كلية الرباط هوية رقم 801135567 
– وكالؤهــا املحامــون/ إســالم الزعيــم ومهنــد الزعيــم ووئــام حميــد وأحمــد 

املسحال وغدير األعرج. 
املستدعى ضده: جامل حنفي محمد زينو–غزة دوار أبو مازن خلف عامرة 

جوال "موجود خارج البالد" 
إىل املســتدعى ضــده واملقيــم حاليــا خــارج البــالد مبــا أن املســتدعية قــد 
غــزة  بدايــة  محكمــة  عــن  صــادر   2021/3/17 بتاريــخ  حكــم  عــىل  حصلــت 
يقــي بإلــزام املدعــى عليــه/ جــامل حنفــي محمــد زينــو بدفــع مبلــغ وقــدره 
)38400( دوالر و)23806( شــيكل لصالــح املدعيــة/ عايــدة رمضــان محمــد 

كريــرة وتضمينــه الرســوم واملصاريــف و)200( شــيكل أتعــاب محامــاة لذلــك 
نبلغكم بأنه سوف يتم تنفيذ الحكم بعد ثالثني يوما من تاريخ هذا النرش.

حرر يف: 2021/4/15م
رئيس قلم محكمة بداية غزة 
أ . عامر قنديل

وأضاف الشــهود لوكالة صفا املحلية، 
أن مخابــرات االحتــالل اعتقلــت نــارص 
قوس مرشح حركة فتح، ورتيبة النتشة 
املرشــحة عــن قامئــة "فــدا" مــن شــارع 
صالح الدين، بعد قمع وقفة الفصائل 
الديــن،  صــالح  شــارع  يف  الوطنيــة 

وصادرت األعالم الفلسطينية.
كــام اعتقلــت قــوات االحتــالل أرشف 
أثنــاء  فتــح  حركــة  عــن  املرشــح  األعــور 
ذهابــه إىل فنــدق "ســان جــورج"، مــن 

شارع نابلس بالقدس.
وأوضــح الشــهود أن مخابرات االحتالل 
الثالثــة للتحقيــق  اقتــادت املرشــحني 
يف غــرف "4" مبركــز املســكوبية غريب 

القدس املحتلة.
عــن  االحتــالل  قــوات  أفرجــت  والحقــا 
احتجازهــم  بعــد  الثالثــة  املعتقلــني 
حركــة  وقالــت  معهــم.  والتحقيــق 
حــامس يف بيــان صحفــي، إن اعتقــال 
االحتالل املرشحني ومنعهم من عقد 
للتدخــل  "اســتمرار  صحفــي  مؤمتــر 
أن  وتأكيــد  االنتخابــات،  يف  الســافر 
إجراءهــا يف القــدس يجــب أن يتحــول 

لحالة اشتباك شاملة".
وشــدد املتحــدث باســم الحركــة باســم 
أنــه  قاســم، يف ترصيــح صحفــي عــىل 
"مــن املرفــوض بالكليــة االرتهان إلرادة 
يف  االنتخابــات  قضيــة  يف  املحتــل 
ننتــزع  بــل  موافقتــه،  وانتظــار  القــدس 

االحتــالل التــي اعتــدت بوحشــية عــىل 
الشبان ما تسبب بإصابة عدد منهم.

كــام واصلــت رشطــة االحتــالل ولليــوم 
الخامــس توالًيــا منــع األهــايل والشــبان 
ســاحة  يف  والتجمهــر  الجلــوس  مــن 
ومدرج باب العمود بالقدس القدمية.

مســتوطنون،  أحــرق  آخــر،  جانــب  مــن 
امُلعمــرة  الزيتــون  أشــجار  عــرشات 
قــرب مدينــة بيــت لحــم جنــويب الضفــة 

الغربية املحتلة.
الجــدار  مقاومــة  هيئــة  مســؤول  وقــال 
واالســتيطان مبنطقــة بيــت لحــم حســن 
إن  صحفيــة،  ترصيحــات  يف  بريجيــة، 
مجــدال  مســتوطنة  مــن  "مســتوطنني 
زيتــون  حقــول  يف  النــار  أشــعلوا  عــوز 
فجــار  بيــت  بلــدة  شــاميل  فلســطينية 

)جنوب(".
وأضاف بريجية أن نران املســتوطنني 
أتت عىل 50 شجرة زيتون يف منطقة 
دير معال شامل البلدة، تعود ملكيتها 

للمواطن نسيم طقاطقة.
الضفــة  يف  املســتوطنون  ويتعمــد 
املحاصيــل  إتــالف  املحتلــة،  الغربيــة 
املثمــرة  األشــجار  وإحــراق  الزراعيــة، 
والقــرى  األرايض  يف  وامُلعمــرة، 

هذا بالحق باملدافعة واالشتباك".
أما حركة فتح فقالت يف بيان صحفي 
األعــور،  أرشف  مرشــحيها  اعتقــال  إن 
اليســار  قامئــة  ومرشــح  قــوس،  ونــارص 
مــن  ومنعهــم  النتشــة،  رتيبــة  املوحــد 
عقد مؤمتر صحفي "جزء من املخطط 
االســتيالء  إىل  الهــادف  اإلرسائيــي 
عــىل مدينــة القــدس وتصفيــة الوجــود 
الفلســطيني فيها وفق مخطط "صفقة 

القرن".
لــن  اإلجــراءات  هــذه  "كل  أن  وأكــدت 
ترهبنا ولن متنعنا من التمســك بحقنا 
لدولــة  كعاصمــة  بالقــدس  الثابــت 
االنتخابــات يف  تجــري  فلســطني، وأن 
مدينة القدس ترشحا وانتخابا ودعاية 
فلســطينية  مدينــة  كأي  انتخابيــة 

أخرى".
االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  ومســاء، 
الشــاب أحمــد ملحــم مــن منطقــة بــاب 
املســجد  مــن  خروجــه  بعــد  األســباط 
مــن  االنتهــاء  عقــب  املبــارك  األقــى 

صالة الرتاويح.
كــام أطلقــت قــوات االحتــالل واباًل من 
قنابــل الصــوت والغاز تجــاه املواطنني 
الخارجني من صالة الرتاويح باملسجد 
األقــى قــرب بــاب العمــود أحد أبواب 

القدس القدمية.
مواجهــات  بــأن  عيــان  شــهود  وأفــاد 
وقــوات  الشــبان  بــني  اندلعــت  عنيفــة 

الفلســطينية املحاذية للمســتوطنات، 
إضافــة إىل منــع أصحابهــا مــن الوصــول 

إليها لجني محاصيلهم.
الــزوارق  أطلقــت  غــزة،  قطــاع  ويف 
الحربيــة التابعــة لالحتــالل اإلرسائيي، 
الرصــاص الحــي اتجــاه مراكــب الصيــد 
يف عــرض بحــر شــامل غــزة، مــا اســفر 

عن إعطاب مركب صيد.
زوارق  بــأن  صحفيــة،  مصــادر  وذكــرت 
وإطــالق  مبطــاردة  قامــت  االحتــالل 
النــار عــىل قــوارب الصياديــن يف بحــر 
النــران  أدى الشــتعال  مــا  الســودانية، 
أن  وأوضحــت  القــوارب.  أحــد  يف 
الشــاطئ،  نحــو  انســحبوا  الصياديــن 

خوًفا من تعرض حياتهم للخطر.
وفجــر أمــس، شــنت طائــرات االحتــالل 
عــىل  غــارات  سلســلة  اإلرسائيــي، 

أهداف يف قطاع غزة.
وقصفت طائرات االحتالل أرضا رشق 
فيــام  القطــاع،  وســط  الربيــج  مخيــم 
اســتهدفت بعــدة صواريــخ أرضــا غــرب 

رفح جنوب القطاع.
وأغــارت طائــرات االحتــالل عــىل أرض 
مبحررات خان يونس، كام استهدفت 

موقعا للمقاومة غريب مدينة غزة.

غزة/ فلسطني:
أكــد املديــر العــام لــإرشاف الرتبــوي يف وزارة 
الرتبية والتعليم بغزة، د. محمود مطر، أنه من 
املبكــر الحديــث عــن إنهــاء الفصــل الــدرايس 
الحالــة  "تتابــع  الــوزارة  أن  الحــايل، مشــًرا إىل 
الوبائية، ويف ضوء تطورها سُتتَّخذ اإلجراءات 

املناسبة".
أمــس،  إذاعيــة،  ترصيحــات  يف  مطــر  وشــدد 
عىل أن الوزارة "مل تعلن تعطيل الدراســة إمنا 
التعليــم  إىل  الوجاهــي  التعليــم  مــن  االنتقــال 
عــن بعــد، وعنــد تحســن الحالة الوبائية ســنعود 

للتعليم الوجاهي".
وذكــر أن املرحلــة االبتدائيــة مــن الصــف األول 
إىل الرابــع، لهــا حساســية ألنهــا مرحلة تأســيس 
وتحتاج إىل توسيع اإلدراك، وهذا عبء عىل 

أولياء األمور، الفًتا إىل أنه يوجد تقييم مستمر 
ملا نبذله من جهود خاصة وأن هذه املرحلة ال 
يوجــد بهــا امتحانــات، وســُتعطى األولوية لهذه 

الصفوف يف حال عاد التعليم الوجاهي.
مــع  وتنســق  بجديــة  تــدرس  الــوزارة  أن  وبــني 
تعويــي  برنامــج  لتجهيــز  رشيكــة  مؤسســات 
لطلبــة الصفــوف األوىل يف اإلجــازة الصيفيــة، 
لـ"أن اختصار املهارات بهذه الصفوف صعب 
مرحلــة  ألنهــا  الطالــب  إليهــا  ويحتــاج  جــدا 

تأسيسية لحياته العلمية".
إن  الرتبــوي:  لــإرشاف  العــام  املديــر  وقــال 
"الــوزارة بــدأت بالتنســيق مــع الجهــات املانحــة 
الطلبــة ولدينــا  لبعــض  )تابلــت(  بتوزيــع جهــاز 

أعداد كبرة من الطلبة ممن لديهم احتياج".
التنميــة  وزارة  مــع  وبالتنســيق  أنــه  إىل  وأشــار 

ألــف   40 مــن  أكــر  أن  "وجدنــا  االجتامعيــة، 
الــوزارة  لذلــك  فقــًرا،  باألشــد  طالــب يصنفــون 
لــت قنــوات مختلفــة للتعليم عن بعد، وكل  فعَّ
ما ميكن توفره قليل أمام ظروف املواطنني".

وفيــام يتعلــق بالثانويــة العامــة، قــال مطــر: إن 
الثانويــة العامــة مرحلــة مهمــة، واليــوم ســُيطَلق 
مــرشوع اســمه التمكــني والتميــز، وسيســتفيد 
مراكــز  يف  طالــب  آالف   10 مــن  أكــر  منــه 

مختلفة.
ثــم  وجاهًيــا  املنهــاج  "ســُراجع  وأضــاف: 
ســيتقدم الطــالب المتحــان تجريبي"، الفًتا إىل 
وجــود قــرار لــدى الــوزارة أن امتحانــات الثانويــة 
كل  وســُتتَّخذ  موعدهــا،  يف  ســتعقد  العامــة 
تطــور  عــن  النظــر  بغــض  الوقائيــة  اإلجــراءات 

الحالة الوبائية.

طوبــاس  اآليت:  النحــو  عــىل  ســجلت  الجديــدة  اإلصابــات  أن  وأضافــت 
)20(، أريحــا واألغــوار )5(، ســلفيت )12(، نابلــس )96(، جنــني )61(، 

قلقيليــة )17(، بيــت لحــم )21(، الخليــل )10(، طولكــرم )21(، رام اللــه 
والبــرة )36(، ضواحــي القــدس )1(، قطــاع غــزة )1318(، مؤكــدة إجــراء 

4893 فحًصا.

وأوضحــت الكيلــة أن حــاالت التعــايف الجديــدة توزعــت حســب اآليت: 
طوباس )52(، أريحا واألغوار )11(، سلفيت )3(، نابلس )147(، جنني 
)162(، قلقيلية )39(، بيت لحم )24(، الخليل )218(، طولكرم )44(، 

رام الله والبرة )66(، ضواحي القدس )7(، قطاع غزة )1000(.
وذكرت أن نسبة التعايف من فروس "كورونا" بلغت ٪88.7، يف حني 
بلغــت نســبة اإلصابــات النشــطة ٪10.3، ونســبة الوفيــات ٪1.0، مــن 
مجمل اإلصابات. ولفتت وزيرة الصحة إىل وجود 172 مصاًبا بـ"كورونا" 
التنفــس  51 موصولــون عــىل أجهــزة  يف غــرف العنايــة املكثفــة، بينهــم 
االصطناعي، يف حني يعالج يف مراكز وأقسام "كورونا" يف مستشفيات 
الضفــة 532 مصاًبــا. وفيــام يخــص املواطنــني الذيــن تلقــوا الطعومــات 
املضادة لفروس "كورونا"، أشارت الكيلة إىل أن عددهم اإلجاميل يف 
الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 159754، بينهم 23113 تلقوا الجرعتني 
من اللقاح. يف سياق متصل، أعلن محافظ قلقيلية رافع رواجبة، تعليق 

الدوام يف مدرسة يوسف عودة باملدينة، ملدة 7 أيام بسبب كورونا.
وأفــاد رواجبــة، يف بيــان صحفــي، بأنــه بعــد الرجــوع إىل مديريــة الصحــة 
ووزارة الرتبية والتعليم باملحافظة، تقرر تعليق الدوام يف املدرســة من 
صباح الغد وحتى مساء السبت القادم، بعد تسجيل عدد من اإلصابات 

يف املدرسة.

إعــــداد/ دائـرة التخطيط والتطوير المؤسسي

تصميم وتنفيذ/ دائرة العالقات العامة واإلعالم

تقرير اإلنجاز
للخدمات القضائية

في المحاكم النظامية

األسبوع الخامس عشر من العام ٢٠٢١م

المحكمة العليا والعدل العليا

محكمة االستئناف والمحكمة اإلدارية

محكمة البداية

محكمة الصلح
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تسقط أو تنكرس مهام كلف ذلك من مثن".
وأضافــت: "خطــاب املقاومــة الــذي زرعــه الشــهيد الرنتيــي بــني أبنــاء 
االحتــالل  قهــر  مقاوًمــا  األجيــال صنــع جيًشــا  عقــول  شــعبنا وغرســه يف 

الصهيوين يف معارك عدة".
ووافقــت أمــس الذكــرى الـــ17 الستشــهاد قائــد حركــة حــامس بقطاع غزة، 
إذ  حربيــة،  مروحيــة  نفذتــه  بقصــف  االرسائيــي  االحتــالل  اغتالــه  الــذي 
أطلقت عدة صواريخ عىل مركبته مساء السابع عرش من إبريل/ نيسان 
2004، وذلــك بعــد أقــل مــن شــهر عــىل اغتيــال الشــيخ أحمــد ياســني، 

الذي توىل الرنتيي قيادة حامس بغزة خلًفا له.

من سجون االحتالل مقابل تسليم املقاومة بغزة الجندي جلعاد شاليط 
إىل االحتالل عرب مرص، بعد أن احتفظت به لنحو 5 سنوات.

مقابــل  وأســرة  أســًرا   23 عــن  االحتــالل  ســلطات  أفرجــت  ذلــك  وقبــل 
ــا وبصحــة جيــدة. وتحتفــظ كتائــب  رشيــط ظهــر بــه الجنــدي شــاليط حيًّ
القســام بـــ4 جنــود إرسائيليــني؛ منهــم اثنــان ُأرِسا يف العــدوان اإلرسائيــي 
أو  مصرهــام  عــن  اإلفصــاح  دون  مــن   ،2014 عــام  يف  غــزة  قطــاع  ضــد 

وضعهام الصحي.
االحتــالل  مــع  مبــارشة  غــر  مفاوضــات  يف  البــدء  أجــل  مــن  وتشــرتط 
اإلرسائيــي لعقــد صفقــة تبادل جديــد لألرسى، إطالق رساح كل األرسى 
املحرريــن يف صفقــة "وفــاء األحــرار" ممــن أعــاد االحتــالل اعتقالهــم مــرة 
أخــرى. وتعتقــل ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي يف ســجونها نحــو 4500 
أســر فلســطيني، بينهــم 140 طفــاًل قــارًصا و41 امــرأة، بحســب بيانــات 

فلسطينية رسمية. 

وقــال: "نأمــل مــن محكمــة قضايــا االنتخابــات أن تعمــل وفًقــا للقانــون دون 
تســييس أو ضغوطــات مــن أي طــرف أو قامئــة ضــد طرف أو قامئة آخَريِن، 
ملــا لذلــك -إن حصــل- مــن عواقــب ســلبية وخطــرة عــىل ســالمة العمليــة 

االنتخابية، واالطمئنان إىل سر مراحلها كافة".

مبادرة لرتكيب كشافات 
إنارة غرب النصريات

الوسطى/ فلسطني:
نفــذت بلديــة النصــرات وســط قطــاع غــزة، بالتعــاون مــع فريــق 
وكالء التغيــر الشــبايب، وبتمويــل مــن مركــز العمــل التنمــوي 
معــا، مبــادرة لرتكيــب عــدد مــن كشــافات اإلنــارة يف منطقــة 

الحساينة غرب مخيم النصرات.
وأكــد رئيــس بلديــة النصــرات إيــاد مغاري، دعمــه لتنفيذ مثل 
التــي تســاهم يف تخفيــف معانــاة الســكان،  هــذه املبــادرات 
ذ مبــادرات أخــرى يف مناطــق أخــرى مــن  منبًهــا إىل أنــه ســُتنفَّ

النصرات.
الجديــر بالذكــر أن املبــادرة شــملت تركيــب كشــافات إنــارة، 
إضافة إىل تسوية عدد من الشوارع الرتابية يف ذات املنطقة.

حماس تدعو إىل معركة موحدة إلجبار 
االحتالل عىل عقد االنتخابات يف القدس

غزة/ فلسطني:
االنتخابــات  بإجــراء  التمســك  إىل  حــامس  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  دعــت 
عقــد  عــىل  االحتــالل  إلجبــار  موحــدة  معركــة  وخــوض  موعدهــا،  الترشيعيــة يف 

االنتخابات يف مدينة القدس املحتلة.
قــوات االحتــالل لســاعات عــدة ثالثــة  لهــا عــىل اعتقــال  جــاء ذلــك يف تعقيــب 
ــا يف القــدس  مرشــحني عــن حركــة فتــح وحــزب فــدا خــالل عقدهــم مؤمتــًرا صحفيًّ
املحتلــة. وأكــدت حــامس أنهــا ماضيــة بــكل قــوة نحــو بنــاء مؤسســاتنا الوطنيــة، 

وإعداد إسرتاتيجية موحدة ملواجهة مخططات االحتالل اإلجرامية.
وشــددت الحركــة يف بيــان صحفــي، عــىل أنهــا لــن تســمح لالحتــالل بالتحكــم يف 
االنتخابــات أو فــرض خيــار إلغائهــا. وقالــت: إن اعتقــال االحتــالل املرشــحني يعــد 
عدواًنــا غاشــاًم يعــرب عــن صلفــه وإجرامــه بحــق شــعبنا، ويدل عىل غيظــه من خيار 
اإلرسائيــي  االحتــالل  أن  إىل  ونبهــت  الفلســطيني.  الصــف  ووحــدة  االنتخابــات 

يستهدف بهذا االعتقال وحدة شعبنا وخياره الدميقراطي.
والحًقــا أفرجــت قــوات االحتــالل عــن املعتقلني الثالثة بعــد احتجازهم والتحقيق 
معهــم. ووفــق مرســوم رئــايس، ســتجرى االنتخابــات الفلســطينية عــىل 3 مراحــل 
خالل العام الجاري: ترشيعية يف 22 أيار/ مايو، ورئاســية يف 31 متوز/ يوليو، 

وانتخابات املجلس الوطني يف 31 آب/ أغسطس املقبل.

1800 الجئ فلسطيين معتقلون 
يف السجون السورية

دمشق/ فلسطني:
الجــئ   )1800( مــن  أكــر  اعتقــال  الســورية  األمنيــة  األجهــزة  تواصــل 
الرصــد  فريــق  وأكــد  الســن.  يف  وكبــار  ونســاء  أطفــال  بينهــم  فلســطيني 
ملناســبة  تقريــر  يف  ســورية  فلســطينيي  أجــل  مــن  العمــل  مجموعــة  يف 
يــوم األســر الفلســطيني أنــه وّثــق )1797( معتقــال و)620( ضحيــة مــن 
العــدد  أن  وأشــار إىل  التعذيــب.  تحــت  الفلســطينيني قضــوا  الالجئــني 
ــق، وذلــك بســبب  الحقيقــي للمعتقلــني ولضحايــا التعذيــب أكــرب مــام ُوثِّ
تكتــم النظــام الســوري عــن أســامء ومعلومــات املعتقلــني لديــه، إضافــة 
إىل تخــوف ذوي الضحايــا مــن إعــالن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشــية 
املالحقة من قبل النظام السوري. ويتعرض هؤالء لكل أشكال التعذيب 
يف األفــرع األمنيــة الســورية ومراكــز االحتجــاز الرسيــة والعلنيــة دون أدىن 
أشــكال الرعايــة الصحيــة ويف ظــروف إنســانية صعبــة جــدًا قــىض خاللهــا 
املئــات مــن املعتقلــني. مــن جانبهــا، جــددت مجموعــة العمــل مطالبتهــا 
النظــام الســوري باإلفــراج واإلفصــاح عــن املعتقلــني الفلســطينيني الذيــن 
يعد مصرهم مجهواًل. وشددت عىل رضورة الكشف عن أعداد وأسامء 
وأماكــن دفــن مــن قضــوا تحــت التعذيــب، مشــرة إىل أن مــن حق األهايل 

التأكد من مصر أبنائهم هل هم يف عداد الضحايا أم األحياء.

التعليم" بغزة: من المبكر الحديث عن إنهاء الفصل الدرايس الحايل
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

نحن يف ظالل يوم األســر الفلســطيني. الســابع عرش من إبريل يف كل 
عام هو يوم األسر الفلسطيني. يف هذا اليوم اعتادت الفصائل توجيه 
لــأرسى  وعــوًدا ســخية  عــادة  الرســائل تحمــل  لــأرسى.  رســائل خاصــة 
بالعمل عىل تحريرهم بكل الســبل املمكنة. مثة رســالة فيديو أرســلتها 
 حــاس لــأرسى تحمــل الوعــد القاطع بالعمل عــىل تحريرهم من األرس.

الســلطة  تــكاد  وال  ويوحدهــا،  الفصائــل  يجمــع  قاســم مشــرك  األرسى 
الوطنــي  الجســم  هــم  بعدِّ األرسى  رســالة  عــىل  تخــرج  الفصائــل  أو 
رجعنــا  وإذا  والحريــة.  والكرامــة  الوطــن  أجــل  مــن  تضحيــة  األكــر 
داخــل  مــن  األرسى  بــن  تفاعليــة  لوحــة  مثــة  أنــه  نجــد  قليــاًل  للــوراء 
املحتــل. الوطــن  داخــل  والســلطة  الفصائــل  وقــادة   معتقالتهــم، 

وفتــح  ناحيــة،  مــن  حــاس  بــن  التنــازع  اشــتداد  وعنــد  ٢٠٠٦م  يف 
محرمــة  عمليــة  يف  األرسى  قــادة  تدخــل  ثانيــة،  ناحيــة  مــن  والســلطة 
قاســًا  وضعــت  التــي  األرسى  وثيقــة  فكانــت  التنــازع،  لفــض 
الوفــاق  وثيقــة  الفصائــل  تها  ســمَّ تعديلهــا  وبعــد  للفصائــل  مشــرًكا 
اآلن. بينهــم  املشــرك  العمــل  مرجعيــات  أهــم  هــي  التــي   الوطنــي، 

اليــوم يعــود قــادة األرسى ملخاطبــة الفصائــل وبالــذات فتــح، مــن خــالل 
وتعــود  الحقــة،  لفــرة  االنتخابــات  تأجيــل  مبوجبهــا  يتــم  مبــادرة  مقــرح 
يكــون عبــاس مرشــح  أن  إليهــا، عــىل  فتــح  مــن  التــي خرجــت  القيــادات 
فتــح للســلطة ومــروان الربغــويث نائًبــا لــه، واعتــاد النظــام األمريــي يف 
للفصائــل  املبــادرة  وتقــول  املســألة،  هــذه  يف  الرئاســية  االنتخابــات 
)إرسائيــل(  مــن  اســتئذان  دون  القــدس  يف  االنتخابــات  إجــراء  يجــب 
 وأن يكــون املســجد األقــى، وكنيســة القيامــة مركــزي اقــراع الســكان.

لــكل  ســلًا  يقدمــون  فهــم  االنتخابــات  تأجيــل  األرسى  يطلــب  حــن 
قيــادات  أن  املعلــوم  ومــن  للتأجيــل.  يعملــون  ممــن  الخــارج  يف  مــن 
التأجيــل،  أجــل  مــن  تعمــل  عبــاس  مــن  مقربــة  وقيــادات  فتحاويــة 
ترصيحــات  أن  هنــا  نذكــر  أن  املفيــد  ومــن  القــدس.  ذريعــة  تحــت 
بايــدن ال ميانــع  إن  تقــول  األبيــض  البيــت  مــن  مســؤولة خرجــت مؤخــرا 
وبــاء  وإن  فلســطيني،  وشــأن  داخــي  أمــر  وهــذا  االنتخابــات،  تأجيــل 
التأجيــل. تــربر  قــد  فلســطينية  داخليــة  أخــرى  واعتبــارات   كورونــا 

هــذه الترصيحــات هــي ضــوء أخــر أمريــي للتأجيــل جــاء نتاًجــا مبارًشا 
ملباحثــات أجراهــا مبعوثــون لعبــاس مــع إدارة بايــدن. فهــل يعنــي تدخل 
األرسى وتدخــل البيــت األبيــض أننــا نحــن اليــوم أقــرب للتأجيــل مــن ذي 

قبل؟! أفيدونا يرحمكم الله؟!

 واشنطن/ وكاالت:
لــكل  مهــم  إلعــالن  األمريكيــة  "آبــل"  رشكــة  تســتعد 
مــع  تزامنــا  الجــاري  أبريــل  نيســان/   20 يف  مســتهلكيها 
حلــول فصــل الربيــع، الــذي قــد يتعلــق مبنتــج رئيــس لهــا 

ستطرحه خالل العام الحايل.
التكنولوجيــا األمريكيــة،  وعــىل عكــس إعالنــات عمالقــة 
بعــض  مبعــرة  تكــون  الربيــع  خــالل  "آبــل"  إعالنــات  فــإن 
الــيء وال تســتقر عــىل اإلعــالن عــن منتــج جديــد واحــد، 
إذ قــد يشــهد ظهــور أجهــزة "آيبــاد" جديــدة متطــورة، أو 
اســراتيجية  إطــالق  أو  التعليــم،  عــىل  يركــز  آخــر  حدثــا 

خدمة شاملة.
ولكــن تشــر ترسيبــات إىل أن إعــالن "آبــل" لربيــع 2021 
ويحمــل اســم "Spring Loaded" ســيزيح الســتار عــن 
مجموعــة مــن أجهــزة "آيبــاد بــرو" محدثــة، مــن املحتمــل 
رشكــة  مــن  ليــد"  "مينــي  لوحــات  بــأول  مــزودة  تكــون  أن 
"آبــل"، والتــي مــن شــأنها أن تحقــق قفــزة كبــرة إىل األمام 
لشاشــات األجهــزة اللوحيــة للرشكــة، بحســب موقــع "ذا 

فرج".

لربيــع  "آبــل"  إعــالن  يتضمــن  أن  املحتمــل  مــن  أنــه  كــا 
2021 هاتــف "آيفــون إس إي" متطــور، وســاعات "إيــر 

التــي  تــاغ"  "إيــر  تعقــب  أجهــزة  بــودز" جديــدة، وكذلــك 
طاملــا تــرددت شــائعات عنهــا، باإلضافــة إىل جهــاز "آيباد 

ميني" جديد.
ويشار إىل أن رشكة "آبل" أهملت "آيباد ميني" األصغر 
حجــا كثــرا ملــدة تصــل إىل 4 ســنوات، إذ كانــت آخــر 
نسخة طرحت منه يف مارس/ آذار 2019، وهو ما يزيد 
التكنهــات بــأن إعــالن الرشكــة للعــام الحــايل قــد يتضمــن 

طرازا حديثا له.
فــإن  األمريكيــة،  "بلومــربغ"  لوكالــة  تقريــر  وبحســب 
عــام  يف  عنــه  اإلعــالن  املزعــم  مينــي"  "آيبــاد  حاســوب 
2021 ســيكون أكرب حجا بشاشــة مقاســها 8.5 بوصة، 

وقــد يتــم التخلــص فيــه مــن بعــض الحــواف الضخمــة التي 
تعــود إىل طــراز 2012. وتشــر تحليــالت أخــرى إىل أن 
خــارج  هــو  مــا  2021 ســيتضمن  ربيــع  "آبــل" يف  إعــالن 
الصندوق متاما، باإلعالن عن أول نظارات واقع افرايض 

لها، أو أول سيارة كهربائية من "آبل".

ترسيبات تكشف ما ُتجهزه آبل للربيع خطـــوات لتجنـــب الشعـــور 
بالتعـب خالل وقـت الصيــام

امرأة سبعينية تستعيد 
صوتها بفضل تقنية جديدة

إدنربة/ وكاالت:
متكنــت امــرأة اســكتلندية فقــدت صوتهــا بعــد إصابتهــا مبــرض العصبــون 
الحريك )MND( من اســتعادته مبســاعدة تقنية جديدة، بعد أن عانت 

بسبب األمر مدة طويلة.
ظهــرت هيلــن وايتلــو، 76 عاًمــا، عــىل قنــاة "ITV" منــذ أكــر من عامن، 
وهــي تتحــدث بشــكل غــر مفهــوم، وبعــد عــام، تــم تشــخيص حالتهــا بأنها 
مصابــة مبــرض العصبــون الحــريك الــذي يجعــل الــكالم متداخــاًل بســبب 
ضعف عضالت اللسان والشفتن والحبال الصوتية والصدر، بحسب ما 

ذكرت صحيفة "dailymail" الربيطانية.
ومتكن مهندسون بريطانيون يف العاصمة االسكتلندية أدنربة، من إعادة 
صوتهــا باســتخدام أداة مســاعدة عــىل الكمبيوتــر متكنهــا مــن التعبــر عن 

نفسها بشكل أكر وضوحًا.
وقالــت الســيدة وايتلــو: "أردت أن يعــرف النــاس مــا أقولــه، وقــد تــالىش 

إحباطي بفضل التقنية الجديدة".
ومل تذكــر الصحيفــة املزيــد من التفاصيل عن التقنية الجديدة والطريقة 

التي تم من خاللها إعادة صوت السيدة وايتلو.

موسكو/ وكاالت:
يبحــث الصامئــون مــع حلــول شــهر رمضــان املبــارك عــن 
الصيــام  وقــت  إمضــاء  يف  تســاعدهم  التــي  الطــرق  أكــر 

واالنقطاع عن الطعام دون الشعور بالتعب.
بغيــة  التغذيــة،  خبــرات  إحــدى  عنــه  تحدثــت  مــا  وهــذا 
تأمن صيام كامل بعيد عن الشعور باإلرهاق واالنخفاض 

الكبر يف مستويات الطاقة.
مثــل  تحقيــق  أن  شــودري"  "رايش  الخبــرة  وأوضحــت 
هــذه الغايــة يبــدأ بوجبــة اإلفطــار والتــي مــن الواجــب أن 
تبــدأ بالســوائل وبعــض الســكر بعــد فرة الصيــام، لذا فمن 
والتمــر،  العصائــر  عــىل  اإلفطــار  مائــدة  احتــواء  الــروري 
ومــن املفيــد أيضــا بــدء اإلفطــار مبــاء الليمــون أو مــاء جــوز 
الهند مع القليل من السكر لتعويض الفاقد من السوائل، 

بحسب ما ذكر موقع "elconsolto" الطبي.
الرئيســية  اإلفطــار  وجبــة  احتــواء  الــروري  فمــن  وكذلــك 
كبــرة،  بكميــات  األليــاف  عــىل  الحتوائهــا  الخضــار  عــىل 

كذلك األرز أو البطاطا باحتوائها عىل الكربوهيدرات، أو 
الربوتينات عرب تناول اللحوم أو السمك.

وأضافــت شــودري بــأن الخطــوة الثانية تكــون باعتاد أنواع 
املأكــوالت التــي تســاعد عــىل تجنــب الشــعور بالعطــش 
مثــل اللــن أو البطيــخ أو املــوز أو الخيــار، إضافــة لتنــاول 
القمــح الــذي يســاعد عــىل الشــعور بالشــبع.وذلك فضــال 
أو  بالربوتــن كالبيــض  الغنيــة  تنــاول األغذيــة  عــن رضورة 
الغذائيــة  العنــارص  مــن  كميــة  أكــرب  لكســب  الفيتامينــات 
الصيام.وبينــت  فــرة  خــالل  الجســم  يخرسهــا  قــد  التــي 
الفواكــه  أنــواع  أخــذ  الــروري  مــن  أنــه  التغذيــة  خبــرة 
املختلفــة بعــن االعتبــار واملداومــة عــىل تناولهــا ال ســيا 
لدى الراغبن يف اتباع أنظمة غذائية إلنقاص الوزن خالل 
الشهر املبارك.وأكدت إىل رضورة انتباه مرىض السكري 
للكميات التي يتناولونها من الســكر إذ أن زيادتها تســبب 
اضطرابــا يف عمــل األنســولن األمــر الذي يســبب الشــعور 

بالجوع عن صيامهم يف اليوم التايل.

 األسرى على خط التأجيل؟!


