
الجائحة تعصف 
بأكبر اقتصاد 

في أوروبا.. عجز 
ألماني األعلى 

في 30 عاًما
برلني/ وكاالت:

اإلحصــاءات  مكتــب  قــال 
األملــاين إن عجــز القطــاع العــام 
مليــار   189.2 بلــغ  البــاد  يف 
يــورو يف 2020 بســبب جائحــة 
فــروس كورونــا، وهــو أول عجــز 
للميزانيــة  واألعــى   2013 منــذ 
أملانيــا  توحيــد  إعــادة  منــذ 
وعصفــت  عامــا.  ثاثــني  قبــل 
الجائحــة، التــي راح ضحيتهــا مــا 
يربــو عــى 77 ألفــا يف أملانيــا، 

يف  اقتصــاد  بأكــر 
أوروبــا، عــى الرغــم مــن 

قتًل واعتقاًل وهدًما وتشريًدا
"أمنسيت": االحتالل 

استخدم القوة المفرطة 
ضد الفلسطينيني

لندن/ فلسطني:
أدانــت منظمــة العفــو الدولية "أمنســتي" يف تقريرها الســنوي 2020 
االحتــاَل اإلرسائيــي، باســتخدام القــوة املفرطــة ضــد الفلســطينيني 
يف األرض املحتلــة عــر هــدم مئــات املنــازل وفــرض متييــز مجحــف 

التقريــر  وأفــاد  وماحقــة.  واعتقــال  قتــل  عمليــات  وتنفيــذ 
بــت  عذَّ االحتــال  قــوات  بــأن  أمــس،  الســنوي،  الحقوقــي 

الُمسنَّة "أبو عقيل".. لم 
تشفع لها سنوات عمرها 
أمام جرائم المستوطنني

الخليل-غزة/ أدهم الرشيف:
عــى  واالحتــال  املســتوطنني  ماحقــة  يف  حقنــا  عــن  نتنــازل  "لــن 
جرميتهــم"، بهــذه الكلــات بــدأ فضــل أبــو عقيــل الحديــث لصحيفــة 
البالــغ عمرهــا )73  "فلســطني" عقــب استشــهاد شــقيقته "شــفيقة" 
تعرضــت  وعندمــا  إرسائيليــة.  مســتوطنة  دهســتها  بعدمــا  عاًمــا(، 

منــزل  مــن  طريقهــا  يف  كانــت  للدهــس  عقيــل  أبــو  املســنة 
العائلــة إىل منــزل آخــر متلكــه العائلــة أيًضــا يف بلدة الســموع 

"حماية" يطالب بتحقيق 
دويل يف جريمة قتل 

الُمِسنَّة "أبو عقيل"
غزة/ فلسطني:

طالــب مركــز حايــة لحقــوق اإلنســان بتحقيــق دويل يف جرميــة إقــدام 
بلــدة  يف  دهًســا  فلســطينية  ُمِســنة  قتــل  عــى  إرسائيــي  مســتوطن 

السموع جنويب الخليل جنويب الضفة الغربية املحتلة.
وأكــد املركــز يف بيــان أمــس، أن هــذه الجرميــة تــأيت بالتزامــن 
ارتفــاع ملحــوظ يف وتــرة جرائــم االحتــال ومســتوطنيه  مــع 

القدس املحتلة-غزة/ محمد املنراوي:
 73( عقيــل  أبــو  شــفيقة  ة  املســنَّ مبركبتــه  إرسائيــي  مســتوطن  دهــس 
عاًمــا( عــى مدخــل بلــدة الســموع جنــوب الخليــل بالضفــة الغربية ما أدى 
إىل استشــهادها، أمــس، يف حــني هدمــت قــوات االحتــال 3 منشــآت 
يف بلــدة العيســوية، واســتولت عــى 13 دومًنــا مــن أرايض حزمــا، رشق 
القــدس املحتلــة. وأفــاد نائــب رئيــس بلديــة الســموع هــارون أبــو كــرش 
باســـتشهاد املواطنــة أبــو عقيــل عقــب دهســها مــن مســتوطن، يف حــني 

أوضحــت مصــادر محليــة أنهــا أصيبــت إصابــة حرجــة ُنقلــت عى 
عــام  املحتلــة  األرايض  داخــل  "ســوروكا"  مستشــفى  إىل  إثرهــا 
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تعزية
مبزيـــد من الحـــزن واألســـى تشـــاطر أســـرة شـــركة االتصاالت الخلويـــة

الفلسطينية جوال/ الزميل محمد عدنان حسني قاسم األحزان بوفاة والدته
الحاجة/ اعتدال عايش محمود قاسم )الكفارنة(

أم ناهض
سائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح

جناته ويلهم أهلها وذويها الصر وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون

الحتلل يهدم 3 منشآت ويستولي على 13 دونًما في القدس

استشهاد مسنة دهًسا بمركبة مستوطن يف الخليل

الناصرة 29:18غزة 29:20يافا 30:20رام اهلل 26:15القدس 27:16      شيقلدوالر أمريكي=الشروق 6:22فجر غد 4:51العشاء 8:26المغرب 7:09العصر 4:18الظهر 12:44 شيقلدينار أردني=3.30 4.66

رام الله-غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحة الفلســطينية، 
إصابــة  و2672  وفــاة   18 أمــس، 
حالــة  و1538  كورونــا  بفــروس 
تعــاٍف يف الضفــة الغربيــة املحتلــة 
ســاعة  الـــ24  يف  غــزة،  وقطــاع 

املاضية.
ففــي غــزة، ســجلت وزارة الصحة 6 
وفيات و1916 إصابة عقب إجراء 
مشــرة  ــا،  مخريًّ فحًصــا   4982
إىل تعــايف 515 حالــة جديــدة مــن 

مصايب كورونا.
ولفتــت إىل أن اإلجــايل الرتاكمي 
الوبــاء يف  تفــي  منــذ  للمصابــني 

بلــغ   ،2020 آذار  مــارس/ 
منهــا  إصابــة،   75375

واشنطن/ فلسطني:
قــررت إدارة الرئيــس األمريــي جــو بايــدن اســتئناف 
الســلطة  إىل  املســاعدات  مــن  جــزء  تقديــم 
دونالــد  ســلفه  إدارة  جمدتهــا  التــي  الفلســطينية، 

 غزة/ فلسطني:
ر مركــز امليــزان لحقــوق اإلنســان مــن اســتمرار  حــذَّ
القيــود املفروضــة عــى مــرىض قطاع غــزة، والعجز 
املتواصل يف املواد املخرية واألدوية واملهات 

الطبية.

عان/ وكاالت:
أكد ملك األردن عبد الله الثاين يف كلمة مكتوبة 
أمــس، أنــه قــرر التعامــل مــع موضــوع األمــر حمــزة 
يف إطــار األرسة الهاشــمية. وقــال إنــه أوكل مســار 

النارصة/ فلسطني:
االحتــال  بحكومــة  الصحــة  وزارة  ســجلت 
إصابــات  و303  وفيــات   4 أمــس،  اإلرسائيــي، 
بفــروس كورونــا يف الـــ24 ســاعة املاضيــة، بعــد 

ترامب، بقيمة 235 مليون دوالر.
وأوضــح وزيــر الخارجيــة األمريــي أنطــوين بلنكــن أن 

إدارة بايــدن بالتعــاون مــع الكونجــرس قــررت 
اســتئناف املساعدات األمريكية مبا يشمل 

مبناســبة  أمــس  ُنــرش  لــه  بيــان  يف  املركــز  وطالــب 
أبريــل   7 يصــادف  الــذي  العاملــي  الصحــة  يــوم 
ــل وبــذل عنايــة  مــن كل عــام، كل األطــراف بالتدخُّ

فائقــة لضــان التمتــع الفعــي بالحــق يف 
وتوفــر  والعقليــة،  الجســانية  الصحــة 

موضــوع األمــر حمــزة إىل عمــه األمــر الحســن بــن 
أمــام األرسة  "التــزم  األمــر حمــزة  أن  مــرزا  طــال، 

أن يســر عــى نهــج اآلبــاء واألجــداد، وأن 
يكون مخلصا لرسالتهم".

ا. إجراء 59793 فحًصا مخريًّ
وذكــرت وزارة االحتــال أن إجــايل اإلصابــات منذ 

تفي الوباء يف مارس/ آذار 2020 بلغ 
 6261 والوفيــات  إصابــات،   835104

برلمانات عربية تطالب 
بالتحرك للتصدي لمخططات 

االحتالل يف الشيخ جراح
القدس املحتلة/ فلسطني:

طالب رؤساء لجان فلسطني يف عدد من الرملانات العربية والدولية، أمس، 
املؤسســات الدولية والرملانية بالتحرك العاجل إليقاف مخططات االحتال 
اإلرسائيي يف مدينة القدس املحتلة عامة وحي الشــيخ جراح وحي البســتان 

خاصــة. جــاء ذلــك يف نــدوة نظمتهــا رابطــة برملانيــون ألجــل القــدس 
حملــت عنــوان "يــوم األرض مأســاة تتكــرر.. )حــي الشــيخ جــراح حــي 

د بإلغاء مجلس  بحر ُيندِّ
الوزراء السوداين قانوَن 
مقاطعة دولة االحتالل

غزة/ فلسطني:
ندد د. أحمد بحر، النائب األول لرئيس املجلس الترشيعي، مبوافقة مجلس 
الوزراء السوداين عى مرشوع إلغاء قانون مقاطعة دولة االحتال، العائد إىل 
عــام 1958، الــذي أقرتــه الــدول العربيــة وقتهــا. واســتنكر بحــر يف بيــان صــدر 

أمس خطوة مجلس الوزراء السوداين املدين، الذي ظل طوال أكرث 
مــن عــام ُيعلــن ويؤكــد ويتعهــد بــرتك ملــف التطبيــع برمتــه للمجلــس  15

"مندلبليت" يقرر مالحقة 
النائب السابقة "زعيب" 

ا لـ"أسباب سياسية" قضائيًّ
رام الله/ فلسطني:

قــرر املستشــار القضــايئ للحكومــة اإلرسائيليــة أفيحــاي مندلبليــت، 
ماحقة النائب السابقة يف الكنيست اإلرسائيي عن التجمع الوطني 
ا. كا قرر إغاق ملف التحقيق الذي  الدميقراطي حنني زعبي قضائيًّ
اســتهدف التجمــع الوطنــي الدميقراطــي، يف شــبهات تتصــل بــاإلدارة 

املاليــة للحمــات االنتخابيــة. وأوضــح طاقــم املحامــاة الــذي 
ميثل "التجمع" أن "رســالة املستشــار القضايئ، التي ُمرِّرت 

مختصان: المشاريع 
االستيطانية الجديدة 

ستكمل عزل القدس
غزة/ فاطمة يوسف:

تفيــد املعطيــات عــى األرض بــأن إحــكام الســيطرة اإلرسائيليــة عــى 
مدينــة القــدس املحتلــة، وعزلهــا بالكامــل عــن محيطهــا الفلســطيني 
باتــا يف مراحلهــا األخــرة، وصــواًل إىل الهــدف اإلرسائيــي املتمثــل 
عــدد  املســتوطنني  عــدد  فيهــا  يفــوق  التــي  الكــرى"  "القــدس  يف 

يبــنيِّ مختصــان يف شــؤون املدينــة  كــا  الفلســطينيني، 
املقدســة. وأفــادت صحيفــة "هآرتــس" العريــة بــأن لجنــة 

عيىس: االستيطان 
"الصامت" أخطر من 
االستيطان الحكومي

 رام الله/ فلسطني:
القــدس  لنــرة  املســيحية  اإلســامية  للهيئــة  العــام  األمــني  أكــد 
الضفــة  يف  االســتيطاين  التوســع  أن  عيــى  د.حنــا  واملقدســات، 
االســتيطان  مــن  أخطــر  يعــد  الصامــت،  املحتلــة  والقــدس  الغربيــة 
الرســمي الصــادر عــن حكومــة االحتــال. وقــال عيــى يف بيــان لــه 

أمــس: "إن فتــح بــاب "الطوفــان االســتيطاين" ُيعــد انتهــاًكا 
22للقانــون الــدويل اإلنســاين، فاملــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف  22

66
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واشنطن تستأنف مساعداتها 
للسلطة و"أونروا" بـ235 مليون دوالر

18 وفــاة و2672 إصـابــة بفيـروس 
كورونـا فـي الضـفة وقطاع غــزة

4 وفيات و303 إصابات
بفريوس كورونا لدى االحتالل

في يوم الصحة العالمي
تحذيرات من استمرار القيود اإلرسائيلية 

المفروضة عىل مرىض القطاع

الملك عبد هللا الثاين: ال أحد يتقدم 
عىل أمن األردن واستقراره

ة الشهيدة/ شفيقة أبو عقيل قوات كبرة من جيش االحتال تقتحم مدينة الخليل ليلة أمس       )فلسطني( املسنَّ

فريق طبي يجري فحوصات مخرية لفروس كورونا يف غزة أمس    )أ ف ب(

2
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وتطويــر  بــإدارة  الخــاص  القطــاع  إرشاك  يف  غــزة  بلديــة  رؤيــة  مــن  انطالقــًا 
املشــاريع التنمويــة واملجتمعيــة، فــإن بلديــة غــزة تعلــن وضمــن محــور تطوير 
البنية التحتية والبيئية عن نيتها مشــاركة القطاع الخاص يف عمليات الجمع 
األويل للنفايــات الصلبــة، وفــرز مكوناتهــا الصالحــة لعمليــات التدوير، وذلك 

يف بعض املناطق يف مدينة غزة.
وعليــه تدعــو البلديــة الــركات املعنيــة للتعبــر عن اهتاممهم للقيــام بإدارة 
وتنفيــذ عمليــات الجمــع األويل للنفايــات الصلبــة للمناطــق املذكــورة أعــاله، 
مــن خــالل تقديــم الطلب وتســليم الوثائق املطلوبة حســب النموذج املرفق 

يف الرابط أدناه يشمل عىل املعلومات التالية:
1. ما يظهر قدرات الركة يف مجال العمل من طواقم ومعدات.

2. خربات الركة السابقة يف املجال أو أي مجاالت أخرى.

فعىل الركات تقديم طلباتها خالل أيام الدوام الرسمي ومبوعد أقصاه الساعة 
دائــرة  لــدى   2021  /4/22 املوافــق  الخميــس  يــوم  مــن  مســاًء  والنصــف  الثانيــة 

املشرتيات باإلدارة العامة للشؤون اإلدارية يف املبنى الرئييس لبلدية غزة.
للحصــول عــىل مزيــد مــن التفاصيــل حــول املــروع والنمــوذج املرفــق يرجى 
زيــارة الرابــط التــايل أو التواصــل مــع منســق اإلدارة العامة للصحــة والبيئية م. 

أحمد سهيل أبو عبدو، جوال رقم: 0599815677
https://t.ly/mog.gaza

     بلـديـــة غـــــزة

Expression of Interest (EOI)
طلب تعبري عن االهتامم

مرشوع الجمع األويل وفرز النفايات الصلبة

وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشؤون املالية

دائرة املشرتيات – غزة

ساعة فتح املظاريفرقم العطاءاسم العطاءم

1

توفر أدوية عىل حساب هيئة 
املساعدات الرنويجية نورواك

NORWAC P87- 3

11:00 صباحًا2021/32

للــروط  تبعــًا  عطــاء  طــرح  عــن  املشــرتيات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  1.تعلــن 

واملواصفات املوضحة يف كراســة ووثائق العطاء، فعىل الراغبني يف املشــاركة 
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  2.آخــر 

2021/04/12 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.

3. عىل املناقص إرفاق كفالة دخول املناقصة عىل شــكل كفالة بنكية أو شــيك 

بنــي صادريــن مــن )البنــك الوطنــي اإلســالمي أو بنــك اإلنتــاج الفلســطيني( أو 
كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املالية يفيد بحجز قيمة الكفالة من مســتحقات 
االتصــاالت  لــوزارة  التابــع  الربيــد  بنــك  مــن  معتمــد صــادر  دفــع  ســند  أو  الركــة 
وتكنولوجيا املعلومات باسم )وزارة الصحة( مببلغ %5 من إجاميل قيمة العطاء 
املتقدمــة لــه الركــة كتأمــني دخــول ســاري املفعــول ملــدة ثالثــة شــهور مــن آخــر 
موعــد لتقديــم العــروض، ويف حــال مل يتمكــن املناقــص مــن احضــار الكفالــة مــن 
املصــادر املذكــورة يجــب احضــار كفالــة مــن أي بنــك معتمــد لــدى ســلطة النقــد 

الفلسطينية وتكون الكفالة باسم ) لجنة املساعدات الرنويجية – نورواك (.
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 )رضيبــة الدخــل /الرضيبــة املضافة/

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

8.لالستفســار يرجى التواصل عىل هاتف رقم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 

املوقع االلكرتوين لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لالطالع عىل كراسة العطاء

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة رفح

)MDPIII-CII( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الثانية
اسم املروع الفرعي: توريد فوانيس لزوم إنارة الشوارع 

1. حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 

-صندوق تطوير وإقراض الهيئات املحلية -عىل منحة مـن مجموعة من الركاء 
واملمولني )باإلضافة إىل مساهمة السلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة %10 من 
تكلفــة يف برنامــج تطويــر البلديــات املرحلــة الثالثــة / الــدورة الثانية وقد حصلت 
املحليــة  الهيئــات  وإقــراض  تطويــر  مــن صنــدوق  فرعيــة  منحــة  عــىل  رفــح  بلديــة 
لــزوم إنــارة الشــوارع وتنــوي  )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــروع توريــد فوانيــس 
استعامل جزء من أموال هذه املنحة الفرعية يف عمل دفعات تحت العقد رقم 

MDPIIICII-1421117 -25 الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

مــروع  أســعار  عــروض  للتقــدم الســتدراج  رفــح املورديــن  بلديــة  تدعــو   .2

توريد فوانيس لزوم إنارة الشوارع.
3. املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــىل املعلومات الالزمة من بلدية 

رفــح، الطابــق الثــاين، الدائــرة املاليــة/ مديــر الدائــرة املاليــة، الســيد/ محمــد 
 2145242-08 هاتــف:   ،0599815396 رقــم:  جــوال  زعــرب،  محمــود 
وحتــى  صباًحــا   08:00 الســاعة  مــن  ابتــداًء  وذلــك  فاكــس:082145921 

12:00 ظهرًا، من تاريخ 08.04.2021 وحتى تاريخ 18.04.2021.

لحضــور  للمشــاركة  مدعــوون  املقاولــني  جميــع  التمهيــدي:  االجتــامع   .4

االجتــامع التمهيــدي يــوم الثالثــاء املوافــق 2021/04/13 يف متــام الســاعة 
العارشة صباحًا، حيث إن االجتامع التمهيدي سيعقد يف مكتب مدير دائرة 

املشاريع - بلدية رفـح.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــىل  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .5

2021/04/18 الساعة 12:00 ظهرًا وهو موعد فتح املظاريف. 

6. املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

العنوان املشار إليه أعاله: بلدية رفح، الدائرة املالية، الطابق الثاين، الدائرة املالية.
بلديـة رفح

مختصان: املشاريع االستيطانية الجديدة ستكمل عزل القدس عن الضفة

يوسف: أيادي الشعب الجزائري 
ممدودة دوًما بالعطاء للفلسطينيني

 لندن/ فلسطني:
أيــادي  إن  يوســف:  د. عصــام  غــزة  لدعــم  العامليــة  الشــعبية  الهيئــة  رئيــس  قــال 
للشــعب  بالعطــاء  ممــدودة  تــزال،  ومــا  الــدوام،  عــىل  كانــت  الجزائــري  الشــعب 
الفلســطيني، حيث يظهر ذلك من خالل اســتمرار مؤسســاتها الخرية يف إبداع 

أنواع الدعم اإلنساين، وال سيام يف قطاع غزة املحارص.
وأوضح يوسف يف ترصيح صحفي أمس أن الجزائر بشعبها وقادتها وحكوماتها، 
واملــؤازرة  بالدعــم  الفلســطيني  الشــعب  جانــب  إىل  تاريخهــم  مــر  عــىل  وقفــوا 
والدبلوماســية  والعســكرية  السياســية  ســواء  الجوانــب،  مختلــف  يف  والنــرصة، 
واإلنســانية، وغرهــا، عــىل الرغــم مــام مــرت بــه البــالد مــن ظــروف صعبــة خــالل 

التسعينيات، وما عرف حينها بالعرية السوداء.
وأضــاف أن "فلســطني بوصفهــا قضيــًة، كانــت دوًمــا حــارضة يف عقــل ووجــدان 
الشعب الجزائري، إضافة إىل ارتباط الجزائريني الوجداين مع فلسطني بشعبها 
الجزائريــني  لــدى  الراســخ  اإلميــان  تؤكــده طبيعــة  مــا  وهــو  وأرضهــا ومقدســاتها، 
بعدالــة القضيــة الفلســطينية، التــي لّخصهــا الرئيــس الجزائــري الراحــل، هــواري بــو 

مدين، بقوله: نحن مع فلسطني ظاملة أو مظلومة".
ودعا يوسف إىل رضورة االستمرار يف تقديم الدعم ألبناء الشعب الفلسطيني، 
مــع ازديــاد االحتياجــات، وال ســيام مــع اســتمرار تعمــق تداعيــات وبــاء كورونا، إىل 
جانــب مــا يعانيــه مــن انتهــاكات ومامرســات االحتــالل التــي مل تتوقــف، بــل تــزداد 

رشاسة وصلًفا.

عيىس: االستيطان "الصامت" أخطر 
من االستيطان الحكومي الرسمي

 رام الله/ فلسطني:
أكد األمني العام للهيئة اإلسالمية املسيحية لنرصة القدس واملقدسات، د.حنا 
عيــى أن التوســع االســتيطاين يف الضفــة الغربيــة والقــدس املحتلــة الصامــت، 

يعد أخطر من االستيطان الرسمي الصادر عن حكومة االحتالل.
وقــال عيــى يف بيــان لــه أمــس: "إن فتح باب "الطوفان االســتيطاين" ُيعد انتهاًكا 
للقانــون الــدويل اإلنســاين، فاملــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لســنة 1949 
مــن ســكانها  جــزًءا  تنقــل  أو  ــل  ُترحِّ أن  االحتــالل  لدولــة  يجــوز  )ال  أنــه  عــىل  تنــصُّ 
املدنيــني إىل اإلقليــم املحتــل(، واملــادة 8/ب مــن النظــام األســايس للمحكمــة 

الجنائية الدولية لسنة 1998، تعترب االستيطان من قبيل جرائم الحرب".
الــدويل  األمــن  مجلــس  عــن  القــرارات  مــن  مجموعــة  وصــدرت  "كــام  وأضــاف: 
أو  بنــاء  بالتوقــف عــن  لهيئــة األمــم املتحــدة تطالــب إرسائيــل  العامــة  والجمعيــة 

توسيع املستوطنات، وتؤكد عدم رشعيتها".
ولفــت إىل أن املســتوطنات اإلرسائيليــة يف األرايض الفلســطينية املحتلــة مبــا 
فيها القدس تعد غر قانونية وتشّكل خرًقا للامدة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف 

الرابعة.
وأشار إىل أن قرار مجلس األمن رقم 465 الصادر يف 1/3/1980 دعا )إرسائيل( 
إىل تفكيــك املســتوطنات القامئــة، وأن تكــف بشــكل خــاص وبصــورة عاجلــة عــن 
إنشــاء وبناء مســتوطنات يف األرايض العربية املحتلة منذ عام 1967، مبا فيها 

القدس.
ــذه كيــان االحتــالل يف الضفــة  ر عيــى مــن االســتيطان الصامــت الــذي ينفِّ وحــذَّ
الغربيــة والقــدس املحتلــة عــرب منظامتــه بدعــم كامــل غــر معلــن مــن حكومتــه، 

مشًرا إىل أنه أخطر من االستيطان الحكومي.

"حامية" يطالب بتحقيق دويل
يف جرمية قتل امُلِسنَّة "أبو عقيل"

غزة/ فلسطني:
طالب مركز حامية لحقوق اإلنسان بتحقيق دويل يف جرمية إقدام 
مســتوطن إرسائيــي عــىل قتــل ُمِســنة فلســطينية دهًســا يف بلــدة 

السموع جنويب الخليل جنويب الضفة الغربية املحتلة.
بالتزامــن  تــأيت  الجرميــة  هــذه  أن  أمــس،  بيــان  يف  املركــز  وأكــد 
بحــق  ومســتوطنيه  االحتــالل  جرائــم  وتــرة  يف  ملحــوظ  ارتفــاع  مــع 
ــا. ووفًقــا ملتابعــات املركــز فقــد أقدم مســتوطن  الفلســطينيني يوميًّ
إرسائيــي صبــاح أمــس عىل عملية دهس متعمد للمواطنة شــفيقة 
محمد سليامن أبو عقيل )73 عاًما(، يف أثناء عبورها الشارع عىل 
املدخــل الغــريب لبلــدة الســموع؛ مــا أدى إىل إصابتهــا إصابــة بالغــة 
الخطورة، نقلت يف إثرها إىل مستشفى "سوروكا"، حيث فارقت 

الحياة.
وأشار إىل أن سلوك مستوطني االحتالل هو جزء من روتني العنف 
وقــرى  مــدن  ضــد  املســتوطنون  ميارســه  الــذي  اليومــي  واالعتــداء 

الضفة الغربية منذ سنوات طويلة.
وطالب كل الجهات املعنية مبا فيها مجلس حقوق اإلنسان بإيفاد 
لجنة تحقيق دولية لفتح تحقيق فوري ومســتقل يف حادثة قتل أبو 

عقيل.
باتخــاذ خطــوات عمليــة عــىل صعيــد ردع  الــدويل  ودعــا املجتمــع 
االحتــالل ومســتوطنيه ووقــف تجاوزاته وانتهاكاتــه املخالفة ألحكام 
وقواعد القانون الدويل الناظمة لحالة االحتالل، وال سيام ما نصت 

عليه اتفاقية جنيف الرابعة.
وناشــد األطــراف الســامية املتعاقــدة عــىل اتفاقيــات جنيــف للوفــاء 
يف  الفلســطينيني  للمدنيــني  الحاميــة  حــق  ضــامن  يف  بالتزاماتهــا 

األرايض املحتلة.

د بإلغاء مجلس الوزراء السوداين  بحر ُيندِّ
قانوَن مقاطعة دولة االحتالل

غزة/ فلسطني:
نــدد د. أحمــد بحــر، النائــب األول لرئيــس املجلــس التريعــي، مبوافقــة مجلــس 
الــوزراء الســوداين عــىل مــروع إلغــاء قانــون مقاطعــة دولــة االحتــالل، العائــد إىل 

عام 1958، الذي أقرته الدول العربية وقتها.
الــوزراء الســوداين املــدين،  واســتنكر بحــر يف بيــان صــدر أمــس خطــوة مجلــس 
الــذي ظــل طــوال أكــر مــن عــام ُيعلــن ويؤكــد ويتعهــد بــرتك ملــف التطبيــع برمتــه 
للمجلــس الوطنــي الســوداين االنتقــايل ليقــرر فيــه، لكنــه مل يلتزم بتعهــده، مطالبًا 
املجلــس الوطنــي الســوداين الجديــد بعــدم التصديــق عــىل مــروع قانــون إلغــاء 

قانون مقاطعة )إرسائيل(.
وشــدد أن تطبيــق هــذا القــرار هــو تنفيــذ ألجنــدة دوليــة تســعى لتعزيــز التطبيع مع 
االحتالل، داعيًا مجلس الوزراء السوداين للتمسك باملبادئ واملواقف األصيلة 

للسودان التي رفضت التطبيع منذ 63 عامًا.
مــن  موقــف  باتخــاذ  الســودانية  والشــعبية  السياســية  والقــوى  األحــزاب  وطالــب 
هــذا القــرار ومعارضتــه، وتأكيــد رضورة مقاطعــة االحتــالل بــكل الســبل واألشــكال 

املتاحة، والتحرك قانونيًا ضد كل من تواصل مع كيان االحتالل وطبع معه.
وصــدر قانــون مقاطعــة )إرسائيــل( يف الســودان عــام 1958 يف أثنــاء حكــم رئيــس 
الوزراء عبد الله خليل، املوايل لحزب األمة القومي، ويتكون من 7 مواد أساسية 
تحظــر جميعهــا كل أشــكال التواصــل مــع )إرسائيــل(، ويحــدد القانــون عقوبــات 
للمخالفــني تصــل إىل الســجن 10 ســنوات، أو غرامــة ماليــة تحددهــا املحكمــة، 

أو العقوبتني معًا.

امُلسّنة "أبو عقيل".. مل تشفع لها سنوات 
عمرها أمام جرائم املستوطنني

غزة/ فاطمة يوسف
تفيــد املعطيــات عــىل األرض بــأن إحــكام 
الســيطرة اإلرسائيليــة عىل مدينة القدس 
محيطهــا  عــن  بالكامــل  وعزلهــا  املحتلــة، 
الفلســطيني باتــا يف مراحلهــام األخــرة، 
وصــواًل إىل الهــدف اإلرسائيــي املتمثــل 
فيهــا  يفــوق  التــي  الكــربى"  "القــدس  يف 
عــدد املســتوطنني عــدد الفلســطينيني، 
كــام يبــنيِّ مختصــان يف شــؤون املدينــة 

املقدسة.
بــأن  وأفــادت صحيفــة "هآرتــس" العربيــة 
لبلديــة  التابعــة  والبنــاء  التخطيــط  لجنــة 
بنــاء  ســتناقش  القــدس  يف  االحتــالل 
وحدات استيطانية جديدة يف مستوطنة 
وبينهــا  املدينــة،  جنــوب  حومــاه"  "هــار 

وبني مستوطنة "جفعات هامتوس".
محاصرة القدس

املختــص بشــئون القــدس راســم عبيدات 

بــنيَّ أن الوحــدات االســتيطانية الجديــدة 
التــي ينــوي االحتالل بناءها يف "جفعات 
خربــة  أرايض  عــىل  )املقامــة  هامتــوس" 
اســتحداث  بجانــب  املصــادرة(  طباليــا 
مســتوطنة جديــدة قريبــة مــن "مســتوطنة 
هارحوماه" ستؤدي إىل غلق الطريق بني 

بيت صفافا وجبل أبو غنيم.
"هــذا  "فلســطني":  لصحيفــة  وقــال 
جنــوب  ســيفصل  االســتيطاين  التواصــل 
مــدن  وجميــع  لحــم  بيــت  عــن  القــدس 
جنــوب الضفــة الغربيــة، يف حــني ســيبني 
اســتيطانية  وحــدة   200 قرابــة  االحتــالل 
يف معاليــه أدوميــم سُتســاهم يف إغــالق 

الجهة الرقية للقدس عن الضفة".
وأضاف: "أما يف شامل القدس فسيبني 
وحــدة  آالف  عــرة  قرابــة  االحتــالل 
اســتيطانية يف عطــروت ومنطقــة املطــار 
والضفــة  اللــه  رام  عــن  القــدس  ســتفصل 

ا". كليًّ
-وفًقــا  املخططــات  تلــك  وبتنفيــذ 
محــارصة  االحتــالل  ســُيكمل  لعبيــدات- 
القدس باملســتوطنات من جهاتها األربع 
ســعًيا لتهويدها وعدم إبقاء ســوى 10% 
األمــر  الفلســطينيني،  بيــد  األرض  مــن 
امليــزان  عــىل  ــا  تلقائيًّ ســينعكس  الــذي 
 80% ليصبــح  املدينــة  يف  الدميغــرايف 
املشــهد  لتغيــر  املســتوطنني  لصالــح 
عربيــة  مدينــة  مــن  وتحويلهــا  فيهــا  ــا  ُكليًّ

وإسالمية إىل يهودية.
مــن  بســيط  جــزء  "هــذا  عبيــدات:  يقــول 
يف  باتــت  اســتيطانية  مشــاريع  جملــة 
الســيليكون  كــوادي  النهائيــة  مراحلهــا 
أحيــاء  لتهجــر  املســاعي  بجانــب 
يف  جــراح  كالشــيخ  بأكملهــا  فلســطينية 

عملية تهويد متسارعة وكبرة جًدا".
هــذه  لكــون  اســتغرابه  عبيــدات  يبــِد  ومل 

القــرارات اإلرسائيليــة الجديــدة يف عهــد 
إدارة بايــدن، قائــاًل: "اإلدارات األمريكيــة 
البعــد  يف  بعًضــا  لبعضهــا  امتــداد  هــي 
دعــم  هدفهــا  فجميعهــا  اإلســرتاتيجي، 
يف  قهــا  تفوُّ عــىل  والحفــاظ  )إرسائيــل( 
منطقــة الرق األوســط كقوة اســتعامرية 

تابعة ألمريكا.
الرســمي  الفلســطيني  التعويــل  أن  وعــدَّ 
اإلرسائيليــة  الحكومــات  تغيــر  عــىل 
إرهــاق  مجــرد  األمريكيــة  واإلدارات 
يف  شــيًئا  تغــرِّ  لــن  أنهــا  لكــون  لشــعبنا؛ 

السياسات الخارجية.
ق اإلدارة  ــع -وفًقــا ملا ســبق- أن تصدِّ وتوقَّ
قــرارات  أي  عــىل  الحاليــة  األمريكيــة 
لكونهــا  جديــدة؛  إرسائيليــة  اســتيطانية 
الفلســطيني– الــرصاع  بــإدارة  معنيــة 

اإلرسائيي فقط دون حله.
وأشار إىل أن اإلدارات األمريكية جميعها 

ــذ أي قــرار دويل يجــرم االســتيطان  مل تنفِّ
بالقــدس، مــا يعنــي أنهــا لــن تتحــرك حتــى 
الغربيــة  الضفــة  )إرسائيــل(  التهمــت  لــو 

والقدس بأكملهام".
تهجير أحياء بأكملها

االســتيطان  ضــد  الناشــط  بــنيَّ  حــني  يف 
القــرارات اإلرسائيليــة  صــالح الخواجــا أن 
األخرة تأيت يف إطار تصاعد االستيطان 
بالقــدس واملســاعي لتحويــل االســتيطان 
أغلــب  يف  جامعــي  إىل  فــردي  مــن 

املناطق بالقدس.
سياســة  ذلــك  إطــار  يف  "يــأيت  وقــال: 
كاملــة  فلســطينية  أحيــاء  تهجــر  محاولــة 
إلفــراغ البلدة القدميــة بالقدس ومحيطها 
أن  إىل  مشــًرا  الفلســطينيني"،  مــن 
الوحــدات الجديــدة ســتمنحها )إرسائيل( 
لهــم  تشــجيًعا  الشــباب  للمســتوطنني 

لالنتقال لـ"القدس الكربى".

الخليل-غزة/ أدهم الريف:
"لن نتنازل عن حقنا يف مالحقة املســتوطنني 
واالحتالل عىل جرميتهم"، بهذه الكلامت بدأ 
فضل أبو عقيل الحديث لصحيفة "فلسطني" 
البالــغ  "شــفيقة"  شــقيقته  استشــهاد  عقــب 
عمرهــا )73 عاًمــا(، بعدما دهســتها مســتوطنة 

إرسائيلية.
وعندمــا تعرضــت املســنة أبــو عقيــل للدهــس 
كانــت يف طريقهــا مــن منــزل العائلــة إىل منــزل 
الســموع  بلــدة  يف  أيًضــا  العائلــة  متلكــه  آخــر 
جنــويب مدينــة الخليــل الواقعــة جنــويب الضفــة 

الغربية املحتلة.
شــارع  قطــع  عنــد محاولتهــا  إن شــقيقته  وقــال 
التفــايف يف طريقهــا، صدمتهــا مركبــة تقودهــا 
مســتوِطنة إرسائيليــة بقــوة، مــا تســبب برميهــا 
لعــدة أمتــار عالًيــا قبــل ســقوطها أرًضــا دون أي 

حركة.
ومــا هــي ســوى عــر دقائــق حتــى أتــت مركبــة 
إســعاف لنقلهــا إىل مستشــفى "ســوروكا" يف 
داخل أرايض الـ48، وخالل نصف ساعة أعلن 
عــن استشــهادها بســبب كســور يف جســدها، 

ونزيف داخي يف منطقة الرأس.
وعىل الرغم من أن العائلة مل تتوقع أن تقيض 
عــىل  دهــس  حادثــة  يف  عقيــل  أبــو  املســنة 
مــن  العديــد  فــإن  إرسائيليــة،  مســتوِطنة  يــد 
لعميــات  تعرضــوا  الفلســطينيني  املواطنــني 
دهــس نفذهــا مســتوطنون وراحــوا ضحيــة لهــا 
يف الضفــة الغربيــة املحتلــة، أو أصيبــوا بجــراح 

وإعاقات دامئة.
االحتــالل  جنــود  فــإن  ذلــك  عــىل  عــالوة 

نــار  إطــالق  بعمليــات  املواطنــني  يســتهدفون 
عنــد الحواجــز الدامئــة والطيــارة الفاصلــة بــني 

مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية.
التــي  أبــو عقيــل  يثــر غضــب عائلــة  مــا  وهــذا 

فقدت مسنة دون أن ترتكب ذنبا.
وأضــاف شــقيق الشــهيدة: ألننــا نعيــش تحــت 
االحتــالل فإننــا جميًعــا مســتهدفون من قطعان 
تفريــق  دون  االحتــالل،  وجنــود  املســتوطنني 

بني رجال ونساء، كبار أو صغار.
مــع  متــاس  منطقــة  يف  نســكن  أننــا  وتابــع: 
االحتالل ومستوطنيه، ويعلم الجميع املعاناة 
التــي نعانيهــا بســبب عــدة مســتوطنات تحيــط 
مــن  مضايقــات  تشــهد  التــي  الســموع  ببلــدة 
مــن  مشــددة  بحاميــة  املســتوطنني  قطعــان 

قوات االحتالل.
اإلرسائيليــة  املســتوطنة  عقيــل  أبــو  ــل  وحمَّ

الكاملــة عــن استشــهاد شــقيقتها،  املســؤولية 
خاصة أنها كانت تقود برسعة جنونية.

ومل تنتِه جرمية املستوطنة عند هذا الحد، إذ 
اجتمع إىل جانبها عدد كبر من املستوطنني 
ردة  أي  مــن  حاميتهــا  محاولــني  وإناثــا،  ذكــورا 
فعل فلسطيني بعد دهس املسنة أبو عقيل.

الحديــث  الشــهيدة  شــقيق  حــاول  وعندمــا 
معهــا ليؤكــد لهــا اســتنكاره وتحميلها مســؤولية 
الحادثــة، مل تتقبــل هــي وجميــع املســتوطنني 
ورفضــوا  حديثــه،  املــكان  يف  كانــوا  الذيــن 
أن  قبــل  لفظًيــا  عليــه  واعتــدوا  لــه،  االســتامع 

يتحول إىل مشادة كالمية بينهم.
عائلــة  أفــراد  إن  بــل  فحســب،  ذلــك  ليــس 
حاجــز  عــرب  املــرور  حاولــوا  عندمــا  الشــهيدة 
إىل  للوصــول  "ميتــار"،  الخليــل  وادي  معــرب 
املستشفى الذي كانت شقيقته بداخله حال 
الدائــم  بالحاجــز  املتحكمــني  االحتــالل  جنــود 
دون ذلــك ومنعوهــم، مــا اضطرهــم للجــوء إىل 

طريق التفايف بطول 2 كيلومرت.
دعــوى  رفــع  قــررت  الشــهيدة  عائلــة  إن  وقــال 
قضائيــة يف محاكــم االحتــالل، ولــن نــرتك دمــاء 
الشــهيدة تذهــب هــدًرا، حتــى لــو مل تنصفنــا 

ِتلك املحاكم.
عقيــل  أبــو  املســنة  استشــهاد  وجــاءت حادثــة 
أســامة  املواطــن  استشــهاد  عــىل  يــوم  بعــد 
غــرب  شــاميل  بــدو،  قريــة  ســكان  مــن  منصــور 
جنــود  إطــالق  بعــد  املحتلــة،  القــدس  مدينــة 
وزوجتــه  صوبــه  مبــارشة  الرصــاص  االحتــالل 
خــالل قيادتــه مركبتــه يف طريــق العــودة لبيتــه 

قادًما من مركز برنباال الطبي للطوارئ.



تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

طرح عطاء رقم 2021/1
توريد مواد خام ومستلزمات معجنات لزوم مخابز الشام 

تعلــن جمعيــة دار الكتــاب والســنة عــن طــرح عطــاء رقــم 2021/1م، توريــد مــواد 
خــام )ســكر– خمــرة - زيــت نبايت"ســرج" - مســتلزمات معجنــات( لــزوم مخابــز 
الشــام الحديثــة التابعــة للجمعيــة، فعــى الراغبــن يف رشاء العطــاء مراجعــة قســم 
الســنة- خــان يونــس، الســتالم كراســة  أهــل  الجمعيــة – شــارع  املشــريات مبقــر 
املواصفات ورشوط العطاء، ابتدءًا من يوم اإلربعاء 7 إبريل 2021م. من الساعة 
الثامنــة صباحــًا حتــى الســاعة الثانيــة ظهــرًا مقابــل مبلــغ وقــدره )200( شــيكل غــر 
مســردة، علــًا بــأن االجتــاع التمهيــدي يــوم األحــد 11 ابريــل 2021م، الســاعة 
الحاديــة عــر صباحــًا مبقــر الجمعيــة، مــع العلــم بــأن آخــر موعــد لتســليم كراســة 
العطاء بالظرف املختوم يوم الثالثاء املوافق 13 إبريل 2021م، الساعة العارشة 
صباحًا، حيث سيتم فتح املظاريف الساعة الحادية عر صباحًا يف نفس اليوم.

لالستفســار هاتف/ 2053150 جوال/ 0599995756 أو متابعة صفحة 
.www.facebook.com/daralsunna :الجمعية عرب فيس بوك

مالحظات هامة:
القيمــة  رضيبــة  وتشــمل  شــيكل"   " املحليــة  بالعملــة  األســعار  تقــدم   .1

املضافة " فاتورة رضيبية ".
2. الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار.

3. من حق الجمعية إلغاء العطاء من دون إبداء األسباب.

4. من حق الجمعية تجزئته العطاء من دون إبداء األسباب.

5. تكلفة اإلعالن يف الصحيفة عى من يرسو عليه العطاء.

6. يجب عى املورد االلتزام بالروط العامة والخاصة للعطاء.

7. يجب عى من يرسو عليه العطاء تقديم فاتورة رضيبية من نفس الركة املتقدمة للعطاء. 

8.يجب أن تكون كافه العطاءات مصحوبة بتأمن مقداره %2 من قيمة العطاء عى 

شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك باملبلغ ويكون ساري املفعول ملدة 90 يوماً.

تعلــن جمعيــة رّواد للتنميــة املجتمعيــة عــن طــرح عطــاء لتنفيــذ برامــج شــهر رمضــان املبــارك 
لعــام 1442ه ويشــمل" مــروع توريــد وجبــات طعــام إفطــار صائــم ، و مــروع توريــد طــرود 
غذائيــة رمضانيــة ، ومــروع توريد كســوة عيد لألطفــال"، وذلك تبعًا للروط واملواصفات 
املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعــى الــركات ذات االختصــاص واملســجلة رســميًا 
وترغــب باملشــاركة بالعطــاء مراجعــة مقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة - شــارع النرص شــال برج 
االندلس بالقرب من معمل معروف خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحًا 
وحتى الثانية والنصف عرصًا وذلك ابتداًء من يوم االربعاء املوافق 2021/04/07م وحتى 
متــام الســاعة الثانيــة والنصــف عــرصًا من يوم الخميس املوافــق 2021/04/08م، للحصول 

عى كراسة املواصفات ووثائق العطاء وذلك وفقًا للروط التالية:
• مثن نسخة العطاء 200 شيكل غر مسردة.

• أن تكون الركة املتقدمة مسجلة رسميًا لدى الدوائر الرضيبية والرسمية.
• األسعار املقدمة بعملة الشيكل وتشمل جميع املصاريف والرسوم.

• عى من سرسو عليه العطاء توفر شهادة خصم من املنبع وخلو رضيبة.
• يجب إرفاق كفالة بنكية دخول عطاء بقيمة %5 من احد البنوك العاملة 

بقطاع غزة من اجايل قيمة العطاء.
• عى املناقص الذي يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة 

%10 من اجايل قيمة العطاء.

• يحق للجمعية التجزئة حسب ما تراه مناسبا.
• أجرة اإلعالن ملدة يومن عى من يرسو عليه العطاء من الركات املتقدمة.

• نظــرا لضيــق الوقــت تــم الغــاء االجتــاع التمهيــدي، وبإمــكان املشــركن 
بالعطاء التواصل عى الرقم املوضح ادناه.

•أخر موعد لتسليم العطاءات نهاية عمل يوم الخميس املوافق2021/04/08م 
الساعة الرابعة عرصا، وتفتح املظاريف الساعة الرابعة والنصف من نفس اليوم 

بحضور ممثيل الركات يف نفس املكان.
للمراجعة واالستفسار الرجاء االتصال عى هاتف رقم: 0599669956 أو 

Rowad.ssd@gmail.com :عرب بريدنا االلكروين
جمعية رواد للتنمية املجتمعية

إعالن طرح عطاء 2021/03

ـــــاح"  تعلن بلدية غزة عن حاجتها لشغل وظيفة "مسَّ
للعمــل يف قســم املســاحة بدائــرة التخطيــط العمــراين التابعــة لــإدارة العامــة 

للتنظيم وذلك عى نظام )عقد عمل مؤقت(، ووفًقا للمواصفات اآلتية:
أوًل: رشوط الرتشح:

ا من  • أن يكون حاصاًل عى دبلوم مساحة بتقدير عام ال يقل عن جيـد جـدًّ
جامعة معرف بها، ومصدقة من وزارة الربية والتعليم العايل.

• أن يكون من سكان مدينة غزة.
• أن يكون عمر املرشح أقل من )30( عاًما.

• أن يكون لديه خربة عملية ال تقل عن )3( سنوات.
• أن يكون متفرًغا متاًما لشغل هذه الوظيفة.

• يفضل أن يكون حاصاًل عى شهادة الشامل.
ثانًيا: املهام واملسئوليات :

• القيام بكافة أعال املساحة امليدانية واملكتبية املختلفة يف قسم املساحة.
• القيام بأعال الرسم املختلفة يف قسم املساحة.

• انجاز معامالت املواطنن عى منظومة خدمات البلدية.
• القيام بأي أعال أخرى متعلقة بقسم املساحة حسب الحاجة.

• إعداد تقارير العمل.
ثالًثا: املهارات املطلوبة:

مهارات فنية:
• أن يجيد اســتخدام برامج الحاســوب املختلفة والربامج الهندســية وخاصة 

برنامج الرسم الهنديس )األوتوكاد(.
• أن يتقــن اســتخدام األجهــزة املســاحية املختلفــة وخاصــة جهــاز املحطــة 

.Total Station الشاملة
. GISيفضل أن يكون حاصال عى دورات يف الـ •

• يفضل أن يكون حاصاًل عى دورة تأهيل مختصن ألعال نظم املعلومات 
الجغرافية الخاصة بأعال البلديات.

• أن يكون لديه معرفة جيدة باللغة االنجليزية قراءة وكتابة محادثة.
مهارات شخصية:

• أن ميتاز باملظهر العام الالئق والقدرة عى االتصال والتواصل الفعال مع 
املوظفن واملواطنن واملؤسسات العامة والخاصة بكل لباقة ودبلوماسية، 

وبناء شبكة عالقات جيدة مع األطراف ذات العالقة.
• تحمل العمل يف أي وقت خارج أوقات الدوام والقدرة عى العمل تحت 

الضغط والعمل بروح الفريق.
• القدرة عى إعداد تقارير العمل الفنية واإلدارية.

 Microsoft Office ميكروســوفت  برامــج  مــع  التعامــل  عــى  القــدرة   •
واإلنرنت والربيد اإللكروين.

فعــى الراغبــن يف التقــدم للوظيفــة املذكــورة أعــاله تقديــم طلــب توظيــف 
)عــى موقــع بلديــة غــزة اإللكــروين( مرفًقا معه الوثائق الثبوتية من شــهادات 
أكادميية ومهنية وخربة وأي وثائق ذات عالقة لتعزيز الطلب املقدم، وذلك 

يف موعد أقصاه يوم األحد املوافق 2021/04/11م.

إعالن خارجي صادر عن بلدية غزة

تعلــن جمعيــة بشــائر الخــر يف غــزة عــن طــرح عطــاء بالظرف املختــوم لتوريد 
وجبــات إفطــار الصائــم يف شــهر رمضــان 1442هـــ / 2021م، وذلــك حســب 

الكميات واملواصفات املوضحة يف كراس العطاء.
فعى الركات ذات االختصاص واملسجلة رسميًا والتي ترغب باملشاركة يف هذا 
العطــاء، التوجــه إىل مقــر الجمعيــة يف غــزة، تــل الهوا-شــارع جامعــة الــدول العربيــة 
الــدوام  ســاعات  خــالل  العطــاء  كــراس  عــى  للحصــول  القــدس،  مستشــفى  جنــوب 
الرسمي من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 2:30 مساًء وفقًا للروط التالية:

االختصــاص  جهــات  لــدى  ومســجلة  مؤهلــة  املشــاركة  الركــة  تكــون  أن   •
ومسجلة رسميًا لدى دوائر الرضيبة.

• األسعار بالشيكل او ما يعادله بالدوالر األمرييك، وسارية املفعول ملدة 
30 يوم من تاريخ تسليم العطاء.

• يجب عى من يرســو عليه العطاء تقديم فواتر رضيبية، وشــهادة خصم 
منبع رضيبة سارية املفعول عن فرة التوريد.

• يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة %10 من قيمة العرض املقدم ســارية 
املفعــول ملــدة 60 يومــًا مــن تاريــخ تســليم العطاء وتكون بشــكل كفالــة بنكية أو 

ق ولن ُتقبل الشيكات الشخصية أو الكفالة النقدية. شيك بنيك مصدَّ
• مثن كراسة العطاء )100 شيكل( غر مسردة.

• قيمة رسوم اإلعالن يف الجريدة ملدة يومن عى من يرسو عليه العطاء.
• أن يكون املشارك من داخل مدينة غزة.

املوافــق  االحــد  يــوم  مــن  ابتــداًء  الجمعيــة  مقــر  يف  العطــاء  كــراس  اســتالم  يتــم   •
2021/04/11 حتى يوم االثنن املوافق 2021/04/12 خالل أوقات الدوام الرسمي.

• آخر موعد لتسليم العطاء الساعة 12:00 صباحا من يوم االثنن املوافق 2021/04/12.
•  سيتم فتح املظاريف الساعة الواحدة ظهرا من يوم االثنن 2021/4/12 

يف مقر الجمعية بحضور من يرغب من الركات املشاركة.
• ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة جمعيــة بشــائر الخــر خــالل ســاعات الــدوام 
الرسمي أو االتصال عى هاتف رقم )082625998( او جوال رقم )0592876665(.

إعالن عطاء رقم 2/ 2021
)مرشوع إفطار الصائم يف شهر 

رمضان 1442هـ / 2021(

"ائتالف أمان" يدعو السلطة 
التنفيذية واألجهزة األمنية 

للحياد يف العملية االنتخابية
رام الله/ فلسطن:

الســلطة  وقــوف  أهميــة  أمــان  واملســاءلة-  النزاهــة  أجــل  مــن  االئتــالف  أكــد 
التنفيذية عى الحياد وتذليل أي تحديات قد تواجه العملية االنتخابية من 
شــأنها املــس بنزاهتهــا، وذلــك بإصــدار الجهــات املخّولــة يف الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة تعليــات تنــص عــى رضورة التــزام كل املؤسســات واملوظفــن 

الحياد يف جميع مراحل العملية االنتخابية.
جــاء ذلــك يف رســالة وجههــا ائتــالف أمــان لرئيــس الــوزراء، وزيــر الداخلية يف 
رام الله، محمد اشتية، ورئيس لجنة متابعة العمل الحكومي يف قطاع غزة، 

د. محمد عوض.
كا أكد ائتالف أمان يف رســالته ما تنّص عليه املادة )61( من قرار بقانون 
رقم )1( لســنة 2007 بشــأن االنتخابات العامة وتعديالته، التي نصت عى 
أن: "تلتــزم الســلطة التنفيذيــة وأجهزتهــا املختلفــة بجميــع مراحــل العمليــة 
بــأي نشــاط انتخــايب أو دعــايئ يفــر بأنــه  االنتخابيــة، وال يجــوز لهــا القيــام 
يدعم مرشحًا عى حساب مرشح آخر، أو قامئة انتخابية عى حساب قامئة 
انتخابيــة أخــرى"، مشــدًدا عــى رضورة تأكيــد التبعــات القانونيــة وعواقــب 

استخدام املوارد واملمتلكات العامة يف الدعاية االنتخابية.
وطالــب بإصــدار التعليــات الالزمــة لقــوى األمــن، التــي تدعــو إىل االلتــزام 
بالقانون، ال ســيا ما ورد يف املادة )90( واملادة )169( من قانون الخدمة 
يف قــوى األمــن لعــام 2005، اللتــن تضمنتــا نصوصــًا عــن املحظــورات عــى 
أفراد األجهزة األمنية مثل إبداء اآلراء السياسية، وحظر االشراك يف تنظيم 
اجتاعــات حزبيــة أو دعايــات انتخابيــة لضباط وضبــاط صف وجنود األجهزة 

األمنية.
ووفــق مرســوم رئــايس ســابق ســُتجرى االنتخابــات عــى 3 مراحــل يف العــام 
الجــاري: تريعيــة )برملانيــة( يف 22 مايــو/ أيــار، ورئاســية يف 31 يوليــو/ 

متوز، وانتخابات املجلس الوطني يف 31 أغسطس/ آب.

"جنون العظمة" يمنع اإلسرائيليين 
من تشكيل حكومتهم الجديدة!

مــن  مزيــدا  يضيعــوا  بــأال  أحزابهــم  زعــاء  اإلرسائيليــون  يطالــب 
الوقــت، وال يلعبــوا مبصرهــم، وال يدعــوا األحــداث تديــر الدولة 
الواقــع  يف  حقيقيــة  مخاطــر  هــذه  كل  ألن  نفســها،  تلقــاء  مــن 
اإلرسائييل الناشــئ يف الداخل والخارج، وكان آخرها التطورات 
والتحذيــرات  األمريكيــة،  والراجعــات  األردن،  يف  األمنيــة 

الواضحة ضد إيران واملقاومة الفلسطينية.
من الواضح أن جنون العظمة الذي يسيطر عى زعاء السياسة 
اإلرسائيليــة قبــل وخــالل الــدورة االنتخابيــة الرابعــة خــالل عامن، 
خياريــن  وجمهورهــا  اإلرسائيليــة  السياســية  للمنظومــة  يقــدم 
قابلــن للتطبيــق، أولهــا تجاهــل كل هــذا الضجيــج والشــعارات 
وااللتزامات الظاهرة التي ســبقت االنتخابات، وتشــكيل حكومة 
فاعلــة عــى النحــو املطلــوب، وثانيهــا الذهــاب إىل االنتخابــات 

الخامسة.
كال الخياريــن يســعى اإلرسائيليــون، أو قطاعــات واســعة منهــم، 
عــى أحســن تقديــر، ألن يتــا برعــة، عــى أن تكــون الحكومــة 
املقبلة ذات توجه مييني، وُتنتخب لفرة والية دستورية كاملة 
أساســين:  لســببن  ممكــن  الخيــار  وهــذا  ســنوات،  أربــع  ملــدة 
أولهــا أن بنيامــن نتنياهــو زعيــم حــزب الليكــود، لــن يكون رئيًســا 
للــوزراء عــى األقــل خــالل العامــن األولــن، فمؤســس الحكومــة 
الــذي سرأســها خــالل العامــن األولــن ســيكون نفتــايل بينيــت 

زعيم حزب ميينا.
ل الحكومــة اإلرسائيليــة القادمــة مــن  الســبب الثــاين أنــه سُتشــكَّ
القــوى  كتلــة  ســيعكس  مــا  أحــزاب؛  ســتة  مــن  حكومــي  ائتــالف 
وســيكون  الرابعــة،  االنتخابيــة  الحملــة  شــكلتها  التــي  السياســية 
ميينــا،  أحــزاب:  هــم  ورشكاؤه  بينيــت،  نفتــايل  الــوزراء  رئيــس 
بيتنــا،  ويرائيــل  وأزرق-أبيــض،  والليكــود،  مســتقبل،  ويوجــد 
وشــاس، وهــذا االئتــالف الحكومــي ســيحصل عــى إجــايل 67 

مقعًدا!
رئيــس الــوزراء يف هــذه الحالــة ســيضع جــدول أعــال مناقشــات 
ويــرأس  وزرائــه،  عــى  ســيطرحها  التــي  والقضايــا  الحكومــة، 
بأغلبيــة  والحكومــة  الكنيســت  قــرارات  وســُتتخذ  اجتاعاتهــا، 
ل الحكومــة مــن الــوزراء املركزيــن يف  األصــوات، يف حــن ُتشــكَّ
الحقائب التالية: الحرب، والخارجية، واملالية، والقضاء، واألمن 
التوقيــع  الــوزراء  جميــع  مــن  وســُيطلب  واالقتصــاد،  الداخــيل، 
مبســؤولية شــخصية عــى الوثائــق الريــة املتعلقــة مبناقشــات 

مجلس الوزراء.
التــي  ومحاكمتــه  نتنياهــو  اســتبدال  يكــون  لــن  أنــه  الواضــح  مــن 
ســتتواصل، وقــد تكــون موضــوع مزيــد مــن الدراســة يف شــؤون 
الحكومة واالئتالف، حتى انتهاء اإلجراءات القانونية، وسيتوقف 
الحديــث عــن "اضطهــاده" العلنــي، وبعــد مــدة "التهدئــة" التــي 
الــوزراء، ســيتمكن نتنياهــو  اســتمرت عامــن مــن مكتــب رئيــس 
مــن الرشــح مــرة أخــرى ملنصــب رئيــس الــوزراء، يف حالــة إجــراء 
انتخابات جديدة، ما مل يكن قد ُأدين سابًقا يف محاكمة كاملة، 

حكم مينعه من الخدمة مبوجب قانون رصيح.
اإلرسائيليــة  السياســية  األزمــة  هــذه  إنهــاء  ميكــن  أنــه  الخالصــة 
خــالل أســبوعن أو ثالثــة أســابيع، وإذا مل تكــن هنــاك رغبــة يف 
النتخابــات  التحضــر  فيجــب  املحتملــن،  الــركاء  بــن  ذلــك 
جديــدة برعــة، ورفــع نســبة الحســم إىل ٪4، وإعــادة الُكــرة إىل 
اإلرسائيليــن يك يتخــذوا قرارهــم الحقيقــي والنهــايئ، رغــم أننــا 

أمام مؤرشات سلبية عى الصعيد اإلرسائييل الداخيل.

ممنوع من الزيارة منذ 20 عاًما
غضب كبري يسود عائلة األسري سالمة بعد إقصائه من الرتشح لالنتخابات

القيادي عصفور: االنتخابات 
رضورة وطنية ويجب إجراؤها 

يف املوعد املحدد
الخليل/ فلسطن:

أكد القيادي يف حركة حاس أرشف عصفور، أن االنتخابات متثل رضورة وطنية 
تعطــي  االنتخابــات  أن  الفًتــا  املحــددة،  إجرائهــا مبواعيدهــا  عــى  العمــل  يجــب 
رشعية للنواب يف التريعي والسلطة القامئة، وتحفظ حرية التعبر، وهي حق 

مكفول لكل مواطن.
ِمظلــة  االنتخابــات  إن  موعدنــا":  "القــدس  قامئــة  عــى  املرشــح  عصفــور،  وقــال 
لجمــع الشــعب الفلســطيني بــكل أطــره السياســية لتكوين كتلة دفــاع موحدة أمام 

. االحتالل، لكوننا ما نزال شعًبا محتالًّ
وتابــع: "ال نفــرق بــن أبنــاء شــعبنا بغــض النظــر عــن انتائــه الســيايس، ألننا جميعا 
ا يتجــاوز الفصائلية والحزبية، وســنكون  تجمعنــا فلســطن، وهــي عنــوان كبــر جــدًّ

مًعا جميًعا نحو تحريرها."
وبــّن عصفــور أن االحتــالل يوجــه جــل غضبــه عــى قامئــة "القــدس موعدنا"، وكل 
مرشــح يف القامئــة أرص عــى الرشــح رغــم كل التهديــدات التــي تالحقــه، وقــد 

ا عى ذلك. كانت انتخابات 2006 مثااًل حيًّ
وأضاف: "فّضلنا مصلحة شــعبنا عى القعود يف بيوتنا، ونعلم أن التحدي كبر 

ا، ومع ذلك سنستمر يف هذا الطريق". جدًّ
وأعلنــت لجنــة االنتخابــات املركزيــة، الثالثــاء املــايض، الكشــف األويل للقوائــم 
انتخابيــة،  قامئــة   36 عددهــا  البالــغ   ،2021 التريعيــة  لالنتخابــات  املرشــحة 

وذلك بالتزامن مع فتح باب االعراض عى أي قامئة أو مرشح.
وأوضحت أن القوائم الـ36 منها سبع قوائم حزبية و29 قامئة مستقلة، يف حن 
بلغ عدد املرشــحن يف جميع القوائم )1391( مرشــًحا، من بينهم )405( امرأة 
بنســبة %29 مــن املجمــوع الــكيل للمرشــحن. وبحســب اللجنــة، فــإن الدعايــة 
وســيكون  أيــار،  مايــو/   21 وتنتهــي يف  نيســان  أبريــل/   30 تبــدأ يف  االنتخابيــة 
االقراع املســبق لقوى األمن يوم 20 مايو، ويوم االقراع للمنتِخبن يوم 22 من 

الشهر نفسه، عى أن تعلن النتائج األولية يف اليوم الذي يليه.

"األورومتوسطي": نوايا 
إرسائيلية لتعطيل االنتخابات 

الترشيعية يف القدس
جنيف/ فلسطن:

أعــرب املرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان عــن قلقه البالغ مــن اإلجراءات 
اإلرسائيليــة املعّطلــة لالنتخابات التريعية الفلســطينية يف القدس املحتلة، 

مبا يف ذلك عدم إصدار موافقة حتى اآلن عى إجرائها يف املدينة.
وقــال املرصــد الحقوقــي ومقــرّه جنيــف يف بيــان، أمــس، إّن ســلطات االحتــالل 
اتخــذت يف األيــام األخــرة إجــراءات فعليــة تعكس نوايــا واضحة إلعاقة العملية 
االنتخابيــة، وإحبــاط مشــاركة الســكان ومرشــحي االنتخابــات رشقــي القدس يف 

العملية االنتخابية املنتظرة منذ أكرث من عقد من الزمن.
ووفق متابعة املرصد سّلمت قوات االحتالل أول من أمس، بالغات استدعاء 
للمرشــحن "نــارص محمــد مــوىس قــوس"، و"غــادة محمــد ســامي أبــو ربيــع"، 

للتوجه إىل مخابرات االحتالل مبركز تحقيق املسكوبية.
واعتقلــت مديــر مكتــب إقليــم حركــة "فتــح" يف مدينــة القــدس عــادل أبــو زنيد، 
أبــو ديــة، واســتدعت  الشــيخ جــراح ســامي  فنــدق "األمبســادور" بحــي  ومديــر 

آخرين عى خلفية أنشطة متعلقة باالنتخابات.
وبّن األورومتوسطي أّن هذا التطور جاء عقب منعها عقد لقاء تشاوري بشأن 
االنتخابــات، نظمتــه مؤسســات املجتمــع املدين يف القدس، إذ فرضت قوات 

االحتالل طوًقا أمنًيا يف محيط املكان ومنعت الدخول إىل الفندق.
وأشــار إىل أّن ســلطات االحتالل مل تســمح حتى اآلن للفلســطينين يف رشقي 
القــدس بإطــالق أي نشــاط رســمي أو شــعبي بشــأن االنتخابــات، عــى الرغــم من 
اقراب موعد بدء الدعاية االنتخابية يف 30 أبريل/ نيسان الجاري، وصواًل إىل 

موعد االقراع يف 22 مايو/أّيار املقبل.
ولفــت إىل أّن عمليــة االنتخابــات مهــددة برّمتهــا يف حــال رفضــت )إرسائيــل( 
الســاح بإجرائهــا يف رشقــي القــدس، خصوًصــا يف ظــل التوجهــات الرســمية 

الفلسطينية بعدم إمتام العملية دون مشاركة الفلسطينين يف القدس.
وشــّدد عــى أّن الفلســطينين يف رشقــي القــدس يتمتعــون بالوضــع القانــوين 
وبذلــك  الغربيــة  الضفــة  أنحــاء  بقيــة  يف  الفلســطينيون  بــه  يتمّتــع  الــذي  ذاتــه 
يشــركون معهــم يف حــق تقريــر املصــر. وقــال مســؤول العمليــات يف املرصد 
تهــدف  التــي  اإلرسائيليــة  "اإلجــراءات  إّن  جرجــاوي":  "أنــس  األورومتوســطي 
لتعطيــل االنتخابــات التريعيــة الفلســطينية يف مدينــة القــدس تنــدرج ضمــن 
سياســة إلغــاء الوجــود الفلســطيني يف املدينــة، وفــرض الســيادة اإلرسائيليــة 
ذات  املتحــدة  األمــم  وقــرارات  الدوليــة  القوانــن  قواعــد  يخالــف  مبــا  عليهــا، 
العالقة". وأضاف "جرجاوي" أّن )إرسائيل( أجرت يف العامن املاضين فقط 
4 انتخابات "كنيســت"، يف حن تحاول اآلن منع أو تعطيل الفلســطينين من 

االنخراط يف عملية دميقراطية ينتظرونها منذ أكرث من عقد من الزمن".
باالعتقــال  الحــايل  التريعــي  املجلــس  نــواب  اســتهداف  لـ)إرسائيــل(  وســبق 
واالســتدعاء، إذ اعتقلــت منــذ 2006 نحــو 60 نائًبــا مــن مناطــق الضفــة الغربيــة 

والقدس، ما زال 7 منهم رهن االعتقال حتى اليوم.
وذكــر األورومتوســطي أّن االتحــاد األورويب أســهم خــالل الســنوات املاضيــة يف 
دعــم ومتويــل عمــل لجنــة االنتخابــات املركزيــة الفلســطينية للتحضــر إلجــراء 
انتخابــات شــاملة تتســم باملصداقيــة والشــفافية. وشــدد عــى رضورة تدخــل 
االتحاد للضغط عى )إرسائيل( للساح بإجراء االنتخابات يف القدس، ووقف 

أي إجراء من شأنه أن يؤدي إىل تعطيلها أو إلغائها.

خان يونس/ محمد أبو شحمة:
 ،26 الـــ  عامــه  األيــام  هــذه  يدخــل  حســن  "ابنــي 
أغلبهــا  قــى  اإلرسائيــيل،  االحتــالل  ســجون  يف 
منــذ  أرَه  ومل  االنفــرادي،  العــزل  زنازيــن  يف 
عريــن عاًمــا، ورغــم ذلــك حرمتــه محكمــة قضايــا 
االنتخابــات، حقــه يف الرشــح لالنتخابــات"، بهــذه 
الكلات تحدثت والدة األســر حســن ســالمة عن 
قــرار إقصــاء املحكمــة ابنهــا مــن قامئــة املرشــحن 

النتخابات املجلس التريعي.
ويف غرفــة صغــرة يف بيــت ســالمة مبخيــم خــان 
يونس، تجلس والدته، حيث ظهرت عليها مالمح 
الغضــب بعــد قــرار املحكمــة رفــع اســم ابنهــا مــن 
إىل  النظــر  دون  لالنتخابــات،  املرشــحن  قامئــة 
يتمكــن  مل  طويلــة،  ســنوات  منــذ  الخــاص  وضعــه 

خاللها من تسجيل اسمه يف سجل الناخبن.
ســجون  يف  املعتقــل  "ســالمة"  والــدة  وتقــول 
االحتــالل منــذ عــام 1996، ومحكــوم بالســجن 48 
لـ"فلســطن":  عاًمــا، يف حديثهــا  مؤبــًدا وثالثــن 
"كان عــى محكمــة االنتخابــات أن تقــدر أن ابنــي 
ســنوات  وعــاش  االحتــالل  زنازيــن  يف  مســجون 
طويلــة يف العــزل االنفــرادي، ووضعــه يختلــف عــن 

الناس خارج السجن".

وتتساءل أم حسن: "هل كانت محكمة االنتخابات 
تعلــم أن حســن يف زنازيــن العــزل االنفــرادي يواجه 
جــربوت ســلطات االحتــالل وســجانيه، يف الوقــت 
الناخبــن  تســجيل  إىل  فيــه  تدعــو  كانــت  الــذي 

أساءهم يف السجل االنتخايب".
وتشــر أم حســن إىل أنهــا محرومــة مــن زيــارة ابنهــا 
أو  أشــقائه  مــن  أيٌّ  يــزره  مل  كــا  عاًمــا،   20 منــذ 

شقيقاته.
وتقــول: "حســن محــروم مــن الزيــارة، فكيــف لــه أن 
أنــواع  ألبشــع  وتعــرض  الناخبــن،  بســجل  ل  ُيســجِّ
التعذيب من قبل ســلطات االحتالل، كل هذا مل 

يشفع له أن ميارس أبسط حقوقه".
مــا أحزنهــا هــو عــدم وقــوف  أكــرث  وتلفــت إىل أن 
املحكمة إىل جانب أســر قى عمره يف ســجون 

االحتالل.
يف حن عّد شــقيقه محمد قرار رفع اســم شــقيقه 
ســيايس  لالنتخابــات،  املرشــحن  قامئــة  مــن 

بالدرجة األوىل.
ويقــول ســالمة يف حديثــه لـ"فلســطن": "األســر 
حسن واألرسى كافة يف سجون االحتالل هم خر 
من ميثل أبناء الشــعب الفلســطيني، واستثناؤهم 

جاء نتيجة ضغط من قبل االحتالل".

ويقول ســالمة إن شــقيقه حســن دخل عامه الـ 26 
يف سجون االحتالل، وكان عى املحكمة مكافأته 
وليــس  فلســطن،  ألجــل  أرسه  ســنوات  وتقديــر 

حرمانه حقه يف الرشح لالنتخابات التريعية.
وطنيــة،  األرسى  وجميــع  قضيــة حســن  أن  ويؤكــد 
وال يجوز املســاس بهم، أو العمل عى إقصائهم، 
خاصة أن هناك أكرث من رأي قانوين بشأن مسألة 

وجود اسمه ضمن سجل الناخبن.
القدامــى  األرسى  مــن  ســالمة  األســر  ويعــد 
وأطولهــم حكــا تحــت ذرائــع أمنيــة وحجــج واهيــة، 
يف مقدمتهــا أنــه "يشــكل خطًرا عــى اإلرسائيلين 

وأمنهم".
األســر  عــى  حكــًا  االحتــالل  محكمــة  وأصــدرت 
ســالمة بالســجن ملــدة 48 مؤبــًدا إضافــة إىل 20 
عــدة  تنفيــذ  عــن  باملســؤولية  اتهامــه  بعــد  عاًمــا، 
عمليات أدت إىل قتل 48 إرسائيلًيا، فيا ُعرفت 
القائــد  الستشــهاد  املقــدس  "الثــأر  بعلميــات 

املهندس يحيى عياش".
األســر  اســم  وضعــت  "حــاس"  حركــة  وكانــت 
سالمة، وأرسى آخرين، ضمن قامئتها التي تحمل 
لالنتخابــات  املرّشــحة  موعدنــا"،  "القــدس  اســم 

التريعية امُلقبلة.
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وزارة المالية في غزة
خالل 15عامـًا

#خدمتكم _ شرف

دولـــــــــة فلسـطيـــــــــن
وزارة اإلعـــــــــــــــــــــــــــالم
المكتب اإلعالمي الحكومي

دولــــة فلسـطيـن
وزارة الـماليــــــــــــــة

صرف رواتب كاملة للموظفين 
بشكل منتظم لمدة 7 سنوات تقريبًا

  1.868.713 دوالرًا قيمة إعفاء
التجار من رسوم الطوابع

إعفاء شركات الحج والعمرة
وشركات المقاوالت من الضريبة التي 

تدفع نقدًا من 16% إلى %15

مساعدات ألسر شهداء وجرحى 
اعتداءات االحتالل

مساعدات للمتضررين خالل عدوان
 2008 / 2012 بقيمة 49 مليون دوالر

52.014.686 شيكًال تكلفة تغطية 
احتياجات الوزارات خالل جائحة كورونا

إعفاء السلع األساسية من جميع 
الضرائب والجمارك بما يعادل 18.430 طنًا

بلغ اإلنفاق العام
عام 2008 578,082,916 شيكًال

وفي 2020 1.158.590.812 شيكًال

8.888.342.355 شيكًال
دفعات نقدية للموظفين بنسب 

تراوحت بين %60-40

صرفت رواتب لـ4559 متقاعدًا
بقيمة 74,007,337 شيكًال

عقد اتفاقيات مع الجامعات لتسديد 
الرسوم من مستحقات الموظفين

41,725,751 شيكًال تكلفة الحافالت 
لنقل موظفي الحكومة

إعفاء سيارات النقل العمومي 
من ضريبة القيمة المضافة بنسبة %95

والنقل الخاص بنسبة %75
وشركات الباصات بنسبة %15

160.399.203 دوالر قيمة إعفاءات 
المشاريع التنموية الممولة خارجيًا 

بمساهمة حكومية 
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

طرح مناقصة بالظرف املختوم رقم )2021/310(
توريد سوالر ملولدات الكهرباء يف مراكز الجمعية

جمعيــة برنامــج غــزة للصحــة النفســية مؤسســة أهلية غــري حكومية غري هادفة 
للمنتفعــن  واملجتمعيــة  النفســية  الصحــة  خدمــات  بتقديــم  تعنــى  للربــح 
بخدماتهــا، واعــداد برامــج التدريــب والتعليــم وإجــراء الدراســات واألبحــاث 
وضحايــا  والطفــل  األرسة  بدعــم  تعنــى  كــا  املحــي  املجتمــع  تخــدم  التــي 
انتهــاك حقــوق اإلنســان. تعلــن الجمعيــة عــن طــرح مناقصة بالظــرف املختوم 
لتوريــد ســوالر للمولــدات الكهربائيــة يف مراكــز الجمعيــة.  ميكــن للــركات 
ذات االختصــاص والخــرة يف أعــال مشــابهة الحصول عــى وثائق املناقصة 
ابتــداًء مــن الســاعة 10:30 مــن صبــاح يوم االربعــاء املوافق 2021/04/07 
مــن مقــر الجمعيــة الكائــن يف مدينــة غــزة - تــل الهــوا شــارع -8 رشق مدرســة 
راهبات الوردية مقابل رسم مايل غري مسرتد وقدره مائة شيكل.  آخر موعد 
لتقديــم املناقصــة بالظــرف املختــوم يــوم الخميس املوافــق 2021/04/15 
الســاعة 12:00 ظهــرًا كــا ســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس اليــوم واملــكان 

بحضور من يرغب من الركات التي تقدمت للمناقصة.
رشوط خاصة: 

- يجــب أن تكــون كافــة املناقصــات مصحوبــة بتأمــن أويل قيمتــه )$500( فقــط 
خمسائة دوالر أمرييك ال غري وذلك بتقديم كفالة بنكية أو شيك بنيك مصدق 
مــن بنــك معــرتف بــه مــن قبــل ســلطة النقــد وعــى أن تكــون مــدة التأمــن ســارية 

املفعول لفرتة 3 شهور عى األقل من موعد فتح مظاريف املناقصات.
-  األسعار بالشيكل اإلرسائيي.

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

- الجمعية غري 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. 
- تكلفــة اإلعــان ملــدة يومــن يف الصحــف عــى مــن ترســو عليــه املناقصــة 

من قبل الركات.
- ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة إدارة الجمعيــة عــى األرقــام التاليــة: 

  2641512-2641511

جمعية برنامج غزة للصحة النفسية

مناقصة بالظرف المختوم رقم )2021/311(
تأثيــث قاعــة تدريــب مركز ديــر البلــح المجتمعي 

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

هادفــة  غــري  حكوميــة  غــري  أهليــة  مؤسســة  النفســية  للصحــة  غــزة  برنامــج  جمعيــة 
للربــح تعنــى بتقديــم خدمــات الصحــة النفســية واملجتمعية للمنتفعــن بخدماتها، 
وإعداد برامج التدريب والتعليم وإجراء الدراسات واألبحاث التي تخدم املجتمع 
املحــي وكــا تعنــى بدعــم األرسة والطفــل وضحايــا انتهــاك حقــوق اإلنســان. تعلــن 
الجمعيــة عــن طــرح مناقصــة بالظــرف املختــوم لتأثيث قاعة تدريــب مركز دير البلح 
املجتمعي.  ميكن للركات ذات االختصاص والخرة يف أعال مشابهة الحصول 
عــى وثائــق املناقصــة ابتــداًء مــن الســاعة 10:30 مــن صبــاح يــوم األربعــاء املوافــق 
2021/04/07 مــن مقــر الجمعيــة الكائــن يف مدينــة غزة - تل الهوا شــارع -8 رشق 

مدرســة راهبــات الورديــة مقابــل رســم مــايل غــري مســرتد وقــدره مائــة شــيكل. آخــر 
موعــد لتقديــم املناقصــة بالظــرف املختوم يوم الخميــس املوافق 2021/04/15 
الســاعة 12:00 ظهــرًا كــا ســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس اليــوم واملــكان بحضــور 

من يرغب من الركات التي تقدمت للمناقصة.
رشوط خاصة: 

-  يجــب أن تكــون كافــة املناقصــات مصحوبــة بتأمــن أويل قيمتــه %5 مــن 
قيمــة املناقصــة وذلــك بتقديــم كفالــة بنكيــة أو شــيك بنيك مصــدق من بنك 
معرتف به من قبل سلطة النقد وعى أن تكون مدة التأمن سارية املفعول 

لفرتة 3 شهور عى األقل من موعد فتح مظاريف املناقصات.
- األسعار بالدوالر األمرييك. 

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

 - الجمعية غري مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق باملناقصة.
 - يحــق للجمعيــة إلغــاء جميــع العــروض املقدمــة وإعادة طــرح املناقصة مرة 

ثانية إما بشكلها الحايل أو بعد إجراء التعديل عليها. 
 - تكلفة اإلعان ملدة يومن يف الصحف عى من ترسو عليه املناقصة من قبل الركات.

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

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاه حســب 
البيانات و املواعيد التالية:-                

- موعد تسليم العطاء ابتداء من صباح يوم الثاثاء املوافق 2021/04/13 
وحتى الساعـة 01:30 ظهرًا من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف يوم الخميس املوافق 2021/04/15 الساعة 12 ظهرًا
- ميكن الحصول عى مســتندات العطاء من دائرة املشــرتيات مبقر الركة 
الرئييس بغزة شارع جال عبد النارص " الثاثيني " اعتبارًا من يوم األربعاء 
املـوافـــق  2021/04/07  علمـــًا بـــأن مثـــن نسخـــة العطـــاء 50 شيكـــل فقط ) 

غري مسرتدة ( .
- يرفــق مــع كل عطــاء تأمــن ابتــدايئ بقيمــة %3 مــن اجــايل قيمــة العطــاء, 

مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا . 
-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .
- أجرة اإلعان )ملدة يومن( عى من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان .
- االلتزام بكافة الروط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 

للتواصل مع دائرة املشرتيات:
 syaseen@gedco.ps +aarroqi@gedco.ps + -:بريد إلكرتوين •

Pur.gedco@Gmail.com
•موبايل رقم : 0595200375+0599498293+0599300112  
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إعالن عطاء رقم 16/ 2021
الخاصة:- رشاء زي موحد ) بدل رسمية ( 

لزوم موظفي مراكز العناية باملشرتكني 

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن عطاء رقم 06/ 2021

الخاصة:- رشاء عدد وأدوات 

تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاه حســب 
البيانات و املواعيد التالية:-

املوافــق   االثنــن  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2021/04/19 وحتى الساعـة 01:30 ظهرًا من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف يوم  األربعاء  املوافق  2021/04/21 الساعة 12 ظهرًا
مبقــر  املشــرتيات  دائــرة  مــن  العطــاء  مســتندات  عــى  الحصــول  ميكــن   -
الركــة الرئيــيس بغــزة شــارع جــال عبــد النــارص " الثاثينــي " اعتبــارًا مــن 
يوم األربعاء املـوافـق  2021/04/07  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 300 

شيكـل فقط ) غري مسرتدة ( .
- يرفــق مــع كل عطــاء تأمــن ابتــدايئ بقيمــة %3 مــن إجــايل قيمــة العطــاء, 

مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا . 
-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .
- أجرة اإلعان )ملدة يومن( عى من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان .
- االلتزام بكافة الروط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 

للتواصل مع دائرة املشرتيات:
 syaseen@gedco.ps +aarroqi@gedco.ps + -:بريد إلكرتوين•

Pur.gedco@Gmail.com
•موبايل رقم : 0595200375+0599498293+0599300112  
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ا  اعتبروا قرارها تعسفيًّ
غضب واستياء من توقيف "أونروا" موظفي العقود اليومية عن العمل

خبريان: قطع السلطة رواتب موظفيهــا 
مخالــف للقانــون ويستوجـــب "جبـــر الضـــرر"

أهايل مخيم حندرات 
يطالبون "أونروا" والجهات 

املختصة بإعادة إعامره
دمشق/ فلسطن:

حلــب  يف  الفلســطينين  لاجئــن  حنــدرات  مخيــم  أهــايل  طالــب 
غــوث  وكالــة  املعنيــة،  الجهــات  جميــع  مــن  فلســطينيون  وناشــطون 
مخيمهــم  إعــار  بإعــادة  "أونــروا"،  الفلســطينين  الاجئــن  وتشــغيل 
وعودتهــم إىل منازلهــم التــي أجــروا عــى النــزوح منهــا، يف 27 أبريــل/ 
وســيطرة  الســوري  النظــام  لقصــف  تعرضــه  إثــر  يف   ،2013 نيســان 

املعارضة السورية املسلحة.
واتهــم أهــايل املخيــم -حســب مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي 
ســوريا- الوكالــَة بالتقصــري يف تحمــل مســؤولياتها اتجاههــم، وتغافلهــا 
مللــف تأهيــل البنــى التحتيــة وإعــادة إعــار مخيمهــم الــذي ُدمــر نحــو 
فيــه،  اندلعــت  التــي  املعــارك  بســبب  وحاراتــه،  مبانيــه  مــن   90%

واستهداف قوات النظام السوري له بالصواريخ والراميل املتفجرة.
وأوضحــوا أنهــم عــى الرغــم مــن تغافــل األونــروا واملؤسســات الحكوميــة 
ــا ترميــم منازلهــم املتــرضرة عــى  عــن ملــف اإلعــار، يحاولــون تدريجيًّ
نفقاتهم الخاصة، إال أنهم يجدون صعوبات كبرية يف تأمن مواد البناء 

الرتفاع األسعار، واملواصات الرابطة بن املخيم ومدينة حلب.

غزة/ جال غيث:
أكــد خبــريان قانونيــان، أن اعــرتاف عضــو اللجنــة 
بقطــع  الشــيخ،  حســن  فتــح  لحركــة  املركزيــة 
لتقاريــر  وفًقــا  غــزة،  قطــاع  مــن  موظفــن  رواتــب 
األســايس  للقانــون  مخالفــة  وقــوع  يؤكــد  كيديــة، 

الفلسطيني والقانون العسكري.
لإلجــراءات  وفًقــا  أنــه،  عــى  الخبــريان  واتفــق 
واالنتهاكات التي ارُتكبت بحق موظفي السلطة، 
وجــر  مســؤولياتها  تحمــل  الســلطة  عــى  يجــب 
املترضريــن  بإمــكان  أنــه  إىل  مشــريين  الــرضر، 
الرواتــب  قطعــت  التــي  الجهــة  التوجــه ملحاكمــة 

بغض النظر عن اعرتاف الشيخ.
واعــرتف الشــيخ، األحــد املــايض ألول مــرة، بقطــع 
الســلطة رواتــب موظفــن تابعــن لهــا يف القطــاع 

بناًء عى تقارير كاذبة.
أخطأنــا  "رمبــا  إذاعيــة:  مقابلــة  يف  الشــيخ  وقــال 
واعتمدنــا عــى أنبــاء كاذبــة نتــج عنهــا تقليصــات 
الرواتــب، ونحــن مســؤولون عنهــا، مضيًفــا: "لقــد 
أخطأنا يف هذا املوضوع، ورمبا عاىن الكثري من 
اإلخــوة واألخــوات املوظفــن الظلــَم يف هذا األمر 
بآلية كيدية، وســنلتقي مرة أخرى بخصوص هذه 

النقطة".
محاكمة المخالفين

وقــال مديــر مركــز الدفــاع عــن الحريــات والحقــوق 
املدنيــة "حريــات" حلمــي األعــرج، ليــس مــن حــق 
أحــد اتخــاذ إجــراءات أو تدابــري عقابيــة بحــق قطاع 

غزة، وموظفيها.

"فلســطن"  صحيفــة  عــر  األعــرج  واســتغرب 
بغــزة،  موظفيهــا  رواتــب  الســلطة  قطــع  اســتمرار 
تفريغــات  موظفــي  ملطالــب  االســتجابة  وعــدم 
2005، وتخفيــض نســبة الراتــب وتحويــل اآلالف 

منهــم إىل التقاعــد اإلجبــاري املبكــر، إىل جانــب 
قطع رواتب األرسى وذوي الشهداء والجرحى.

وأكــد أن مواصلــة قطــع الســلطة الراتــَب مخاِلفــٌة 
والقانــون  الفلســطيني  األســايس  للقانــون 
لإلجــراءات  وفًقــا  أنــه  إىل  مشــرًيا  العســكري، 
املوظفــن  بحــق  ارتكبــت  التــي  واالنتهــاكات 
فبإمكانهــم التوجــه ملحاكمــة الجهــة التــي قطعــت 

الرواتب بغض النظر عن اعرتاف الشيخ.
وحث الســلطة عى تحمل مســؤولياتها وتعويض 
مشــدًدا  عليهــم،  الواقــع  الــرضر  عــن  املترضريــن 
عى رضورة إعادة الحقوق إلصحابها بصفة فورية 
وعاجلــة، خاصــة بعــد إصــدار مرســوم االنتخابــات 
التــي  والتدابــري  اإلجــراءات  رفــع  الرئيــس  وإعــان 

اتخذت بحق القطاع ومعالجة كل امللفات.
وأمــى يقــول: طالبنــا مــراًرا وتكــراًرا بــرضورة رفــع 
القطــاع  بحــق  املتخــذة  العقابيــة  اإلجــراءات  كل 
إلجــراء  الرئاســية  املراســيم  إصــدار  بعــد  خاصــة 
واملجلــس  والرئاســية  التريعيــة  االنتخابــات 

الوطني.
مخالفة قانونية

يف  القانونيــة  املســاعدة  وحــدة  منســقة  وقالــت 
مركــز امليــزان لحقــوق اإلنســان املحاميــة مريفــت 
النحال: بغض النظر عن ترصيح الشيخ، فإن قطع 

الرواتــب إجــراٌء غــري قانــوين وباطــل ومبنزلة تجاوز 
لقانون الخدمة املدنية والقانون العسكري.

وأضافــت النحــال لصحيفــة "فلســطن": "ال يجوز 
قطع الراتب أو املساس به، فالراتب مصدر رزق 
فــأي  لهــا،  كرميــة  حيــاة  ويحفــظ  املوظــف  عائلــة 
جرميــة أو مخالفــة ترتكــب يف العمــل تكون ضمن 
الخدمــة  قانــون  يف  عليهــا  منصــوص  إجــراءات 
املدنية، وُتتَّخذ بتسلســل، ومن ضمنها مجموعة 
يوجــد  وال  بتسلســل  تتخــذ  التــي  العقوبــات  مــن 

ضمنها قطع للراتب".
رواتــب  بقطــع  الشــيخ  اعــرتاف  بعــد  وأكملــت: 
موظفــن مــن القطــاع بتقاريــر كيديــة، فاألصــل أن 
وُيعَطــوا  للموظفــن  القانونيــة  األوضــاع  ُتســّوى 
حقوقهم، مشرية إىل أن السلطة يقع عى عاتقها 
وإعــادة  القانــوين  الوضــع  وتصويــب  الــرضر  جــر 

الحقوق إلصحابها.
سلســلة  عبــاس،  محمــود  الســلطة  رئيــس  وفــرض 
أبريــل عــام  مــن اإلجــراءات العقابيــة يف نيســان/ 
2017م، عــى قطــاع غــزة الزالــت مســتمرة حتــى 

بعد إصداره مراسيم رئاسية بتحديد موعد إجراء 
التــي  العقابيــة  االنتخابــات، ورفــع كل اإلجــراءات 

فرضت عى القطاع.
وشــملت العقوبــات تقليــص إمــدادات الكهربــاء، 
وتقييــد  األدويــة،  وتوريــد  الطبيــة،  والتحويــات 
التعامات املالية والحواالت عر البنوك، إضافة 
إىل إحالــة آالف موظفــي الســلطة يف القطــاع إىل 

التقاعد امُلبكر اإلجباري.

غزة/ نور الدين صالح:
تتجاهل إدارة وكالة غوث وتشغيل الاجئن "أونروا" 
الخريجــن  وحقــوق  التعليميــة  العمليــة  متطلبــات 
العقــود  مــن معلمــي  250 معلــًا  مــن  أكــر  بتوقيــف 

اليومية.
وبصدمة واستياء كبريين، تلقى معلمو العقود الذين 
اإلســامية،  والرتبيــة  االجتاعيــة،  "املــواد  ســون  يدرِّ

والحاسوب" قرار "أونروا" وْقفهم عن العمل.
وقــال إســام عيــد أحد موظفي العقــود اليومية الذين 
ُأوِقفوا: إن إدارة الوكالة تكافئ هؤالء املعلمن الذين 
يف  وأبدعــوا  طويلــة،  ومقابــات  اختبــارات  خاضــوا 
مجاالت عملهم، بقطع أرزاقهم عر تجميد عقودهم.

وأضــاف عيــد وهــو ُمعلــم تربيــة إســامية يف إحــدى 
مــدارس الوكالــة "كانــت لدينــا مطالب قبل أســبوعن 
بتثبيتنا يف وظائفنا، لكننا تفاجأنا بتوقيف عقودنا".

التجميــد  "فــك  اآلن:  املعلمــن  مطالــب  أن  وذكــر 
والتثبيت الوظيفي".

وعــرَّ عــن رفضــه تصنيف املواد التي يدرســونها "غري 
ال وكبري يف ربط الطالب  أساسية"، ملا لها من أثر فعَّ
الفلســطيني بوطنــه ودينــه، إضافــة إىل تنميــة مهــارات 
الطلبــة خاصــة يف ظــل جائحــة كورونــا وحاجة الطالب 

للتفريغ النفيس.
ويعمل عيد عى بند العقد اليومي منذ عام 2015، 
عــى  والقلــق  الخــوف  حالــة  يضاعــف  الــذي  األمــر 
إدارة  تنصــل  ظــل  يف  ســّيا  ال  الوظيفــي،  مســتقبله 
ا، واصًفــا تصنيفها ضدهم  الوكالــة مــن تثبيتهــم رســميًّ

بـ "الخطري جًدا".

ويرفض سياسة الوكالة بإبقاء معلمي العقود اليومية 
ظــل  يف  خاصــة  ا،  رســميًّ تثبيتهــم  دون  قــن"  "ُمعلَّ
سياســاتها امُلجحفــة بحقهــم، منهــا قطع املســاعدات 

الغذائية عنهم وصواًل إىل تجميد عقودهم مؤخًرا.
وختم املعلم عيد: "مســتمرون يف احتجاجاتنا حتى 
نيــل جميــع مطالبنــا، املتمثلــة بإلغــاء تجميــد العقــود 

وتثبيت كل الشواغر".
وهكــذا بــدا الحــال لــدى املوظفــة ليــان يحيــى، وهــي 
شــعرت  إنهــا  إذ  اجتاعيــة،  مــواد  تخصــص  ُمعلمــة 
بالتمييــز والتنمــر مــن إدارة الوكالــة حينا اتخذت قرار 
تجميــد عقدهــا وزمائهــا، خاصــة أنهــا تنــادي بحقــوق 

اإلنسان.

واعتــرت ليــان خــال حديثهــا مــع مراســل "فلســطن" 
ــر  وتنكُّ للديــن  "اضطهــاد  لهــم،  الوكالــة  تصنيــف  أن 
أروقــة  يف  يحــدث  مــاذا  نعلــم  "ال  قائلــة:  للتاريــخ"، 
الوكالة )..( ســتة أشــهر من القلق والتوتر ونحن ننتظر 
للــدوام،  للعــودة  الجديــد  الــدرايس  الفصــل  قــدوم 

لكنها تكافئنا بتجميد عقودنا".
بنــد العقــد  التــي حصلــت عــى  وأضافــت املدرســة 
اليومــي عــام 2018، لكــن الوكالــة أوقفتهــا عــن العمــل 
ملــدة عــام خــال فــرتة تفــي كورونــا يف شــهر مــارس 

.2020

وذكــرت أن قــرار الوكالــة "جــاء ونحــن عــى رأس عملنــا 
ونواجــه خطــر كورونــا كــا املوظفــن اآلخريــن، لذلــك 

شعرنا باإلهانة والتمييز منها بحقنا".
وأضافــت ليــان: "لــن نرتاجــع عــن مطالبنــا، وســننصب 
خيمــة أمــام مقــر الوكالــة للمطالبــة بحقوقنــا، وجميعنــا 
ســيقف وقفــة رجــل واحــد)..( ال للتنمــر ونعــم لحقــوق 

اإلنسان واملساواة".
إىل ذلــك، قالــت املوظفــة هبــة الدغمــة مــن تخصــص 
تكنولوجيــا وعلــوم تطبيقيــة: "خضنــا امتحــان توظيــف 
هــذه  أن  ســّيا  ال  عاليــة،  درجــات  عــى  وحصلنــا 

الوظيفة مهمشة أصًا".
وتضيــف الدغمــة لـــ "فلســطن": "منــذ بدايــة الفصــل 
قلَّصنــا الفجــوة بــن التكنولوجيــا والطلبــة، وعند بداية 
بإيقــاف عقودنــا،  إحساســهم بحــب املــادة، تفاجأنــا 

نظًرا النتقال التعليم من املدمج إىل اإللكرتوين". 
باقــي  ُبعــد" كــا  وتطالــب بعودتهــا إىل العمــل "عــن 
التخصصات األخرى، خاصة أن تخصص التكنولوجيا 

هو األقدر عى مواكبة التطور التكنولوجي.
يف حــن يرفــض معلــم الرتبيــة الفنيــة عــى بنــد العقد 
اليومــي مــروان الصفــدي، قــرار إدارة الوكالــة بحقهــم، 

واعتبارهم ضمن املواد "غري األساسية". 
مــن  أساســية  الفنيــة  الرتبيــة  "مــادة  الصفــدي:  وقــال 
الطلبــة خاصــة يف ظــل  لــدى  الطاقــات  ناحيــة تفريــغ 
الوضــع الصعــب الــذي يعيشــه الطلبــة بســبب تفي 

جائحة كورونا".
وأكد أن لهم دوًرا فاعًا يف املدرسة من حيث تنفيذ 
للطلبــة،  الخدمــات  وتقديــم  الامنهجيــة  األنشــطة 
مشــدًدا عــى أنــه "ال يحــق للوكالــة اســتخدام أســلوب 

التمييز بينهم وبن بقية الشواغر األخرى". 

جانب من الوقفة       )تصوير/ رمضان األغا(

هل تتصاعد حرب السفن
 بني إرسائيل وإيران؟

ال ميكــن الفصــل بــن حــرب الســفن الواقعــة بــن إرسائيــل وإيــران 
وبــن محادثــات "فيينــا" بشــأن الرنامــج النــووي اإليــراين، فنجــاح 
السياســة اإليرانيــة، وصمــود الشــعب اإليــراين أمــام الحصــار، أجر 
أمريكا عى الرتاجع، والخضوع لروط إيران، والعودة إىل اتفاق 
خمســة زائــد واحــد، وال ســيا بعــد أن أظهــرت إيــران إرصاًرا عــى 
عدم الرتاجع قيد أمنلة، وأبت التنازل مبقدار ما يحفظ مياه وجه 
أمريــكا، ويف النهايــة مل تجــد أمريــكا من بد غري الخضوع، والعودة 
الرنامــج  يف  اإليــراين  التصعيــد  تتفــادى  يك  األول،  املربــع  إىل 
النــووي، وتجتــاز التصعيــد اإليــراين يف نســج التحالفــات الدوليــة، 
والتــي كــرت االحتــكار األمريــيك للســيطرة عــى منطقــة الــرق 

األوسط.
النجــاح اإليــراين يف فــرض إرادتــه عــى اإلدارة األمريكية، وإجبارها 
يــريض  ال   ،2015 ســنة  املوقعــة  االتفاقيــات  إىل  العــودة  عــى 
إرسائيــل، ويثــري مخاوفهــا، ويحتــم عليها اتخاذ خطوات اســتباقية، 
دعائيــة  محاولــة  يف  الجبهــات،  وتســخن  التصعيــد،  إىل  تهــدف 
وإعاميــة تهــدف إىل خلــط األوراق، وإربــاك التفاهــات الدوليــة 

مع إيران.
إيــران  برنامــج  عــى  تقتــرص  ال  املنطقــة  يف  إرسائيــل  حســابات 
النــووي، حســابات إرسائيــل تصــل إىل حــدود قطــاع غــزة وجنــوب 
لبنــان، وبالتحديــد قــدرات املقاومــة الفلســطينية عى إثــارة القلق 
والخــوف لــدى القيــادة اإلرسائيليــة، والتــي أمســت تــدرك أن فــك 
الحصــار عــن إيــران، وانتعــاش االقتصــادي اإليــراين ســينعكس قــوة 
وصابة وتجهيزات عســكرية للمقاومة الفلســطينية يف قطاع غزة، 
وهــذا خطــر تخشــاه إرسائيــل، ويعمــل لــه الجيــش اإلرسائيــي ألــف 
حســاب، وقــد أمــى عاجــًزا عــن إســقاط طائــرة مســرية، تنطلق من 
قطاع غزة، وتحوم فوق إحدى املستوطنات، وتعود إىل قواعدها 

يف غزة املحارصة بسام.
جاء الهجوم اإلرسائيي عى الســفينة اإليرانية "ســافيز" يف البحر 
األحمــر مبنزلــة رســالة إىل املجتمعــن يف فيينــا، بــأن إرسائيــل لــن 
تســكت، وســتقاتل من أجل أمنها هي، دون االهتام بأمن العامل 
وسامته، لذلك بالغ نتنياهو مساء األربعاء، وتجاوز الحقيقة حن 
قــال يف اجتــاع حــزب الليكــود: "ال تجــوز لنــا العــودة إىل املخطــط 
النــووي الخطــر املوقــع ســنة 2015، ألن إيــران نوويــة تشــكل خطــًرا 

وجودًيا وهائًا عى أمن العامل أجمع".
أمــن العــامل أجمــع بحاجــة إىل اســتقرار املجتمعــات، وعــدم التآمــر 
العــامل يحتــاج إىل تعــاون  أمــن  الــدول العربيــة واإلســامية،  عــى 
التوصــل  إىل  ويحتــاج  االحتــال،  للســام ضــد  املحبــة  الشــعوب 
التفاقات دولية تحفظ كرامة الشعوب، وحقها يف تطوير قدراتها، 
التــي تعيــش عــى  تــرىض عنــه السياســة اإلرسائيليــة  مــا ال  وهــذا 
الدســائس والتفرقــة بــن األجنــاس، وتشــجيع االنقســامات، وخلــق 
املشــكات والفــن الدوليــة، والهــدف النهــايئ هــو أمــن إرسائيــل 
ومصالحهــا، ال أمــن العــامل واســتقراره، وهــذا مــا عــر عنــه نتنياهــو 
بجــاء، حــن عــر عــن فزعه وخوفه من القــوة اإليرانية املتصاعدة، 

فقــال: يجــب علينــا التحــرك ضــد النظــام املتعصــب يف 
1515إيران، والذي يهدد مبحونا عن وجه األرض، 
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مساحة حرة
د. عصام شاور

املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/233(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة الســيد: خليل 
أحمــد محمــد أبــو ظريفــة من ســكان خانيونس هوية رقــم 959310533 بصفته 

وكيال عن/ شحادة محمود براوي قديح ورشدي محمود الرباوي قديح 
مبوجب وكالة رقم: 1931 / 2021 صادرة عن خانيونس

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال/ بيع/ مبادلة يف 
القطعة 117 القسيمة 11 املدينة بني سهيال

 فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هذا اإلعــالن وبخالف 
ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف حــال تبــن إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 2021/4/7م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
قائمة شروط البيع 

القضيــة  ملــف  عــىل  االطــالع  وبعــد  التنفيــذ  قــايض  الســيد  قــرار  عــىل  بنــاء 
فــروز  التنفيــذ/  طالــب  بــن  فيــام  واملتكونــة   2018/11026 التنفيذيــة 
صالــح  حســن  محمــد  هشــام  ضدهــم/  واملنفــذ  الخــري  حســن  محمــد 

الخري وآخرين والقضية املقامة لتنفذ حكم محكمة.
بتاريخ 2017/10/28 تم اخطار املنفذ ضدهم بإخطار تنفيذ الحكم حسب األصول.

بتاريــخ 2019/8/22م تــم إيقــاع الحجــز التنفيــذي عــىل ارض القســيمة رقم "263" 
عــىل شــارع  تقــع  )1102م2( واألرض  والبالــغ مســاحتها   "725" رقــم  القطعــة  مــن 
الشفاء مقابل محطة أبو حليمة ويحدها من الشامل شارع متفرع من شارع الشفاء 
الخلفــي الغــريب دار عكيلــة ومــن الجنــوب مبنــى لعائلــة رشــدي الزعيــم ومــن الــرق 
شارع عز الدين القسام املسفلت 20 مرت ، واألرض مقام عليها ثالثة مباين مبنى 
قديــم وتبلــغ مســاحته 200 مــرت2 ومبنــى مقــام عــىل الركن الشــاميل الرقي ومبنى 
مقام عىل الركن الشامل الغريب بتاريخ 2019/10/2م تم وضع يد مأمور التنفيذ 

عىل األرض املحجوزة تم تثمن سعر األرض: 500دينار اردين.
وسيتم نظر أي اعرتاضات يف الجلسة املحددة يوم االحد املوافق 2021/5/9م 
فعــىل مــن لديــه أي اعــرتاض عــىل البيــع ان يتقــدم لــه لدائــرة التنفيــذ يف مواعيــد 

الدوام الرسمي حتى موعد أقصاه يوم الخميس املوافق 2021/5/6م
حرر يف: 2021/4/5م 

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ . رامي صلوحة 

دولة فلسطن 
املجلس األعىل للقضاء 

محكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ 

دولة فلسطن
السلطة القضائية
محكمة بداية رفح

يف القضية الحقوقية رقم 2021/271 بداية رفح
يف الطلب الحقوقي رقم 2021/139

املستدعي/ حمد منصور محمد قشطة- سكان رفح مقابل بلدية رفح بجوار مسجد 
األنصار- هوية رقم 915775217 وكيله املحامي/ عبد الله قشطة- سكان رفح.

املستدعى ضده/ محمود منصور محمد قشطة – رفح دوار العودة- مقابل 
بلدية رفح مجهول اإلقامة حاليا.

نوع الدعوى/ حقوق )اثبات قسمة رضائية(.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

 يف القضية الحقوقية رقم 2020/271 بداية رفح
يف الطلب الحقوقي رقم 2021/139

اىل املســتدعى ضــده املذكــور أعــاله مبــا أن املســتدعي قــد أقــام عليــك 
الئحــة  يف  يدعيــه  مــا  اىل  اســتنادا  رضائيــة(  قســمة  )اثبــات  حقــوق  دعــوى 
دعــواه املرفقــة لــك نســخة منهــا لــدى قلــم املحكمــة لذلــك يقتــي عليــك 
الحضــور اىل هــذه املحكمــة خــالل 10 أيام من تاريخ تبليغك بهذه املذكرة 
عــر  التحريــري خــالل خمســة  قلــم املحكمــة ردك  تــودع  ان  يقتــي  كــام 
يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة علــام انــه قــد تحــدد لهــا جلســة االحد 
2021/5/2م لنظر القضية وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك 

يجوز للمستدعي ان يسر يف دعواه حسب األصول.
رئيس قلم محكمة بداية رفحتحريرا يف 2021/4/7م.

أكرم أبو طعيمة

أعلــن أنــا/  صابريــن زىك شــعبان ابــو عمــر عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   802477992 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

غزة/ فاطمة يوسف:
قالت عائلة الخري: إن الديوان 
املليك السعودي يتجاهل طلب 
اإلفــراج عــن نجلهــا د. محمــد )83 
عاًمــا( رغــم تدهــور حالتــه الصحية 

تدهوًرا كبًرا. 
وأوضــح عبــد املاجــد الخــري أن 
الحالــة الصحيــة لشــقيقه املعتقل 
مســتمر  تدهــور  يف  د.محمــد 
"رسطــان  مــرض  معــاودة  بعــد 
يف  جســده؛  نهــش  الربوســتاتا" 
بســبب  العــالج  عــن  انقطاعــه  إثــر 
االعتقــال املســتمر منــذ أكــر مــن 

عامن.
لصحيفــة  الخــري  وقــال 
االعتقــال  بدايــة  يف  "فلســطن": 
)إبريــل 2019م( مل نعلــم عنــه أي 
معلومة حتى اكتشفنا وجوده يف 
ســجن "ذهبــان" مبدينــة جــدة ثــم 

نقله إىل سجن "عسر".

الطبيــة  الخدمــات  أن  إىل  وأشــار 
يف ســجن "عســر" ال ترقى لحالته 

الطبية.
منظمــة  بيــان  بعــد  أنــه  إىل  ــه  ونبَّ
العفــو الدوليــة حــول تدهــور صحة 
ســجون  يف  الخــري  القيــادي 
ســلطات  عرضتــه  الســعودية، 
طبيــة  عيــادة  عــىل  اململكــة 
يوجــد  وال  متواضعــة  "خدماتهــا 

فيها طبيب مختص بحالته".
مــت  قدَّ العائلــة  الخــري:  وتابــع 
باإلفــراج  ســعودية  ملحكمــة  طلًبــا 
عنــه أو عــىل األقــل عزلــه يف منزلــه 
املناســب،  العــالج  يتلقــى  حتــى 

لكن الطلب قوبل بالرفض.
ال  املعتقــل  شــقيقه  أن  وأكــد 
يســتطيع تحريك يده اليمنى كام 
أن الجــزء األميــن مــن جــر أســنانه 
سقط بعد وقوعه داخل السجن.

شــقيقه  زوجــة  أن  إىل  ولفــت 

األســبوع  زيارتــه  مــن  متكنــت 
بــدا عليــه املــرض  املــايض، وقــد 
واإلرهــاق عــدا عــن تدهــور حالتــه 
معاملتــه  ســوء  بســبب  النفســية 

وتجاهل حالته الصحية.
هت  وذكــر الخــري أن العائلــة وجَّ
للديــوان  إنســانية  مناشــدات 
امللــيك الســعودي وكذلــك ألمــر 
أجــل  مــن  قطــر  وأمــر  الكويــت 
دون  "لكــن  عنــه  لإفــراج  التدخــل 

جدوى".
نظمــت  الخــري،  عائلــة  وكانــت 
شــارك  احتجاجيــة  وقفــة  مؤخــًرا، 
العائلــة  أبنــاء  مــن  العــرات  فيهــا 
ملطالبــة  غــزة،  مدينــة  وســط 
الســعودية باإلفــراج عــن د.محمــد 
مــن  أكــر  منــذ  املعتقَلــْن  ونجلــه 

عامن.
الدوليــة،  العفــو  منظمــة  ودعــت 
الريــاض، لإفــراج عن القيادي يف 
حركة املقاومة اإلســالمية حامس 
الحالــة  تدهــور  إىل  الفتــة  ونجلــه، 

الصحية لألول.
وجهتهــا  رســالة  يف  ذلــك  جــاء 
الســعودي  العاهــل  إىل  املنظمــة 
عبــد  بــن  ســلامن  امللــك 
يف  منهــا  صــورة  نــرت  العزيــز، 
موقعهــا  عــىل  تقاريرهــا  أحــدث 

اإللكرتوين.
"الحالــة  إن  املنظمــة:  وقالــت 
الصحيــة للدكتــور محمد الخري 
واملعتقــل  الجنســية  الفلســطيني 
يف الســعودية، تدهــورت بســبب 
الرعايــة  عــىل  حصولــه  عــدم 
ذلــك  يف  مبــا  الكافيــة،  الصحيــة 
مــا  املثانــة،  بقســطرة  العنايــة 
أدى إىل تفاقــم ظــروف االحتجــاز 

السيئة".
 8 يف  فإنــه  املنظمــة  وبحســب 
هــت إىل  2020، ُوجِّ آذار/مــارس 
ا  الرجلــن و68 معتقــاًل فلســطينيًّ
الجزائيــة  املحكمــة  أمــام  ــا  وأردنيًّ
املتخصصــة تهــم واهيــة كجــزء من 

محاكمة سياسية.

نابلس-غزة/ جامل غيث:
مبجرد أن وصل عرايب ذوقان، إىل بيته يف مخيم بالطة 
رشقــي مدينــة نابلــس شــامل الضفــة الغربيــة املحتلــة، 
18 عاًمــا يف ســجون االحتــالل اإلرسائيــي  بعــد قضــاء 
التقــى بجميــع أفــراد عائلتــه إال "أمــر" الــذي أبعــد إىل 
قطــاع غــزة، قــًرا فــور تحــرره بصفقــة "وفــاء األحــراء" عام 

.2011

وكان آخــر لقــاء جمــع الشــقيقن: "عــرايب" الــذي ينتمــي 
لحركــة حــامس و"أمر" الذي ينتمي إىل كتائب شــهداء 
األقىص، أحد األجنحة العســكرية التابعة لحركة "فتح"، 

عام 2007.
عاًمــا(،   44( عــىل ذوقــان  الســجن واضحــة  آثــار  وبــدت 
الذي ُأفرج عنه مساء الثالثاء املايض، إذ غادر السجن 
بلحيــة بيضــاء، حيــث اعتقــل يف ريعــان شــبابه وأمــى 
وشــارك  االحتالليــة،  الســجون  بــن  متنقــال  عاًمــا   18

وأتراحهــم  وأفراحهــم  وهمومهــم  معاناتهــم  يف  األرسى 
ونضاالتهم.

واعتقلت قوات االحتالل األســر ذوقان يف 7 نيســان/ 
أبريــل 2003م، ووجهــت لــه تهمــة املشــاركة بعمليــات 
للمقاومة، واالنتامء لكتائب الشــهيد عز الدين القســام 

الجناح العسكري لحركة املقاومة اإلسالمية حامس.
صفقة مشرفة

حالــة مــن الحــزن ســادت وجــه "عــرايب" بعــد ســاعات مــن 
اإلفــراج عنــه، مســتذكًرا ملــة عائلتــه املكونــة مــن ســبعة 
أفراد بينهم 4 ذكور و4 فتيات، وضحكاتهم التي كانت 
ويختطــف  االحتــالل،  يفقرهــم  أن  قبــل  املــكان،  متــأل 
املــوت والــده، وينهــش املــرض جســد والدتــه الضعيــف 

ليبقيها قعيدة عىل كريس متحرك.
رايــات  ورفــع  األهــايل  وتجمــع  االســتقبال  ُحســن  لكــن 
حركتــي حــامس و "فتــح" خــالل وصول ذوقــان إىل مخيم 
بالطــة، خفــف مــن آالمــه وحزنــه، وفــق قولــه، لكن كلامت 
زمالئــه ودعواتهــم يف األرس وضحكاتهــم ال تــزال عالقــة 

يف آذانه بعد تحرره.
وعــىل  الفلســطينية  املقاومــة  بانتظــار  األرسى  ويقــول: 

مــن ظلــامت  التــي ســتخرجهم  القســام،  كتائــب  رأســها 
الســجن إىل نــور الحيــاة عــىل أحــر مــن الجمــر، لكــن دون 
أن تكــر كلمتهــا، فــاألرسى لديهم القدرة عىل الصمود 
أجــل  مــن  القضبــان  الوقــت خلــف  مــن  وتحمــل املزيــد 

الوصول لصفقة تبادل أرسى مرفة.
وبســبب األوضــاع الصعبــة التــي يعيشــها األرسى خلــف 
السجون وتضييق الخناق عليهم وسحب أكر من 140 
صنًفا من كانتينا السجون، يتجهز األرسى، وفق ذوقان، 
التنكيــل  لسياســة  رفًضــا  الطعــام،  عــن  إرضاب  لخــوض 
والقمــع التــي تنتهجها إدارة الســجون بحقهم، وللمطالبة 
برتكيــب هواتــف عموميــة يف ســجن "األطفــال والنســاء 
ســجن  مستشــفى  يســمى  فيــام  القابعــن  واملــرىض 

"الرملة" سيئ السمعة.
ملف االنتخابات

وبــات الحديــث عــن ملــف االنتخابــات الشــغل الشــاغل 
موضــوع  إن  قــال  الــذي  ذوقــان،  بحســب  لــألرسى، 
االنتخابــات هــو حديث الســاعة يف الســجون، ويتفاعل 
ا، ويطالبــون بــأال يتــم التنــازل عــن  األرسى معــه كثــًرا جــدًّ

االنتخابات يف القدس مهام كلف ذلك من مثن.
مقدمــة  االنتخابــات  تكــون  أن  إىل  األرسى  يدعــو  كــام 

عليهــم، ونقلتهــم وعزلتهــم يف ســجن "رميــون" "بعــد أن 
أبلغونا أننا سُننقل إىل حجر صحي"، والقول لذوقان.

ويضيف ذوقان: عند وصولنا إىل الحجر فوجئنا بوضعنا 
يف  عليــه  كنــا  مــام  أســوأ  الحراســة،  مشــدد  قســم  يف 
الســابق، حيــث يخلــو مــن أي مقومــات الرعايــة الصحيــة 
أو الحجــر الصحــي، فكانــت إدارة الســجن تتعامــل معنــا 
عن بعد وبواسطة مكربات الصوت وكامرات ثبتت يف 

أقسام السجن.
ارتفــاع  إىل  ونظــًرا  للحجــر  الثــاين  اليــوم  "يف  ويكمــل: 
درجــة حــرارة جســدي وشــعوري بصــداع شــديد، طلبــت 
مــن إدارة املعتقــل توفــر ُمســكن طبــي، أُحــر إيلَّ يف 
اليــوم التــايل"، مؤكــًدا تعمــد االحتــالل مواصلــة سياســة 
اإلهــامل الطبــي بحــق األرسى وتضييــق الخنــاق عليهــم 

وزيادة معاناتهم.
اعتقالــه  مــن  بعــد عامــن  قولــه،  وفــق  وأصيــب ذوقــان، 
بأزمة الربو، وارتفاع نسبة الكوليسرتول يف الدم بسبب 
اإلهــامل الطبــي املتعمــد، وعدم توفــر الرعاية الصحية 

املناسبة داخل السجون.
ــا وترفــض  ويؤكــد أن إدارة الســجن تهمــل األرسى صحيًّ
إجــراء  وترفــض  األدويــة،  بتوفــر  ملطالبهــم  االســتجابة 
الفحوصــات الطبيــة لهــم؛ مــا يزيــد من معاناتهــم ويفاقم 

أوضاعهم الصحية.
حفل زفاف

ويعتزم ذوقان الزواج من خطيبته بعد عيد الفطر، التي 
َعَقد قرانه عليها قبل عام ونصف من اإلفراج عنه.

قيــادة  حضــور  ذوقــان،  املحــرر  اســتقبال  حفــل  وشــهد 
فتــح،  وحركــة  حــامس،  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة 
وأنصارهام رافعن رايات الحركتن تأكيًدا منهم لوحدة 
الفلســطيني خلــف قضيــة األرسى  والشــعب  الفصائــل 

وتأكيد نهج املقاومة.
وباإلفــراج عــن األســر ذوقــان، ينتظــر نحــو 4400 أســر 
ســجونها،  يف  االحتــالل  ســلطات  تعتقلهــم  فلســطيني 
بينهم 37 سيدة، وقرابة 170 طفاًل، ونحو 380 معتقاًل 

إدارًيا، لحظة تحررهم من األرس عىل أحر من الجمر.

ومواجهــة  الوطنيــة،  الوحــدة  وتحقيــق  االنقســام  إلنهــاء 
التــي تتعــرض لهــا القضيــة  كل التحديــات واملؤامــرات 

الفلسطينية.
ومــن أصعــب املشــاهد التــي ال تــزال عالقــة يف مخيلــة 
املحــرر "عــرايب"، اعتــداء وحــدات القمــع عــىل األرسى 
يف ســجن "النقــب" يف مــارس عــام 2019، مــا أدى إىل 

إصابة العرات منهم بجروح متفاوتة.
ويلفت إىل أن االحتالل اقتحم أقســام الســجن اقتحاًما 
مفاجًئــا ودون وجــود أي أحــداث أو مــربرات تســتدعي 
ذلك، مشًرا إىل أن االحتالل ميارس العربدة الستفزاز 
األرسى من خالل العبث مبمتلكاتهم وتخريبها بطريقة 
"النقــب"  ســجن  إدارة  تركيــب  مــن  عوًضــا  همجيــة، 
التشــويش عــىل  األقســام، بحجــة  بــن  أجهــزة تشــويش 
أجهــزة االتصــاالت التــي تزعــم إدارة الســجن وجودهــا مع 

األرسى.
كورونا بالسجن

 )3( قســم  يف  الـــ)58(  األرسى  بــن  مــن  "عــريب"  وكان 
بفــروس  أصيبــوا  الذيــن  الصحــراوي  النقــب  بســجن 
كورونــا يف بدايتــه، مؤكــًدا أن إدارة الســجون تعمــدت 
نقل العدوى لألرسى لزيادة معاناتهم وتشــديد الخناق 

من لالستيطان والقتل بدم بارد؟
مــى علينــا قرابــة 15 عامــا ونحــن نتحــاور إلعــادة الُلحمــة الوطنيــة 
وإنهــاء االنقســام، وبالــكاد نجحنــا يف ذلــك، ولكننا مل نجلس مًعا ولو 
ملرة واحدة لنتدارس كيفية التصدي لالحتالل اإلرسائيي وجرامئه، 
وهذا األمر يؤكد حاجتنا املاســة إلنجاز االنتخابات وإنهاء االنقســام 
االحتــالل  رأســها  وعــىل  الحقيقيــة  التحديــات  ملواجهــة  والتفــرغ 

اإلرسائيي.
لحظــة  الثقيلــة  ومعداتــه  جرافاتــه  يوقــف  مل  اإلرسائيــي  االحتــالل 
أجــل  مــن  الفلســطينية  األرايض  وتجريــف  الطــرق  شــق  يف  واحــدة 
وتراهــن  القــدس،  مدينــة  محيــط  يف  وخاصــة  املســتوطنات  بنــاء 
دولــة االحتــالل عــىل تــآكل رد الفعــل الفلســطيني الرســمي والــدويل 
عــىل تنفيــذ االحتــالل للمشــاريع االســتيطانية، وأنــا أجــزم أنــه مــا مــن 
جرائــم  ضــد  الــدويل  وال  الفلســطيني  الجانــب  مــن  ال  حقيقــي،  رد 
االحتــالل، ومــع ذلــك نحــن عــىل يقــن تــام بــأن مصــر املســتوطنات 
فالــذي  غــزة،  قطــاع  يف  املســتوطنات  كمصــر  الغربيــة  الضفــة  يف 
أخــرج املســتوطنن مــن غــزة ليســت الســلطة الفلســطينية بجهودهــا 
يف األمم املتحدة، وال املجتمع الدويل الذي أخرج املحتل من غزة 
بل خرج املحتل بقوة الشعب الفلسطيني ومقاومته يف قطاع غزة. 
أول أمــس ُقتلــت امــرأة فلســطينية ُمســنة يف مدينــة الخليــل دهســها 
مســتوطن إرسائيــي، وال يــكاد ميــر شــهر إال وتتكــرر الحادثــة مــرة أو 
أكــر، ومــع ذلــك ال تتحرك الســلطة الفلســطينية، وإمنا فقط يتحرك 
لسانها بالشجب واالستنكار، وكذلك ال تتحرك الفصائل فنشاطاتها 
يف الضفة الغربية شــبه معطلة، وهذا ال يعني أن الدم الفلســطيني 
رخيــص، وإمنــا يعنــي أن القيــادة الفلســطينية ال تقــدره حــق تقديــره، 
لذلــك نحــن نطلــب مــن القيــادة ومــن قــادة الفصائــل أن يتحركــوا ضــد 
جرائــم االحتــالل نــرة للمظلومــن واملســتضعفن ونــرة لشــعبهم 
وقضيتهــم، نحــن ال نطالــب الســلطة بإعــالن الحــرب، ولكــن عليهــا أن 
تترف بطريقة ما لتوقف تلك الجرائم، نريدها أن تترف بطريقة 
صحيحــة حتــى يشــعر املواطــن أن هنــاك مــن يهتــم بــه ويخــاف عــىل 
أمنــه ومصالحــه، ال بــد أن يشــعر املواطــن الفلســطيني بانتامئــه إىل 
إطار وطني يفرض عليه احرتامه وتقديره وال يفرض عليه فقط شتى 

أنواع الرائب.
مــن أجــل كل هــذا ال بــد مــن إنجاز الوحدة الوطنية وإنجاز االنتخابات 
والقبــول بهــا ومبخرجاتهــا وامُلــي قدمــا يف الطريــق الصحيــح، ألن 
الوضــع الحــايل مل يعــد مقبــواًل ولــن يبقــى الحــال عــىل مــا هــو عليــه، 
الوســائل  عــن  النظــر  بغــض  لألفضــل  التغيــر  عــىل  قــادر  والشــعب 

املستخدمة. 

األسري البطران ُيعلِّق إرضابه 
بعد اتفاق يقيض بتحديد 

سقف اعتقاله اإلداري
رام الله/ فلسطن:

الضفــة  جنــويب  الخليــل،  مــن  عاًمــا(   47( البطــران  عــامد  األســر  عّلــق 
الغربية املحتلة، مساء أمس، إرضابه املفتوح عن الطعام الذي استمر 

ملدة 47 يوًما، بعد اتفاق يقي بتحديد سقف اعتقاله اإلدارّي.
وأوضــح نــادي األســر يف بيــان صحفــي أن االتفــاق يقــي بــأن ينتهــي 
االعتقال اإلدارّي بحق البطران يف شهر متوز/ يوليو من العام الجاري.

ُيشــار إىل أن األســر البطــران املعتقــل منــذ 27 كانــون الثــاين/ ينايــر 
2020، يقبــع يف ســجن عــزل "نيتســان الرملــة"، بعــد أن ُنقــل إليــه يف 

أواخــر شــهر آذار/ مــارس املــايض مــن جــّراء تدهــور طــرأ عــىل وضعــه 
الصحي، حيث عاىن مؤخًرا من تراجع واضح يف وضعه الصحي.

ورشع األســر البطــران يف إرضابــه عــن الطعــام يف 20 شــباط / فربايــر 
املــايض يف زنازيــن ســجن "مجــدو"، وهــذا اإلرضاب هــو الثالــث الــذي 

يخوضه رفًضا العتقاله اإلدارّي منذ عام 2013.
يذكــر أن البطــران متــزوج، وهــو أب لخمســة مــن األبنــاء، وكان قــد واجــه 
عمليــات االعتقــال املتكــررة منــذ بدايــة أعوام التســعينيات، وأمى ما 

مجموعه 10 سنوات يف سجون االحتالل.

يف يوم الصحة العالمي

تحذيرات من استمرار 
القيود اإلرسائيلية المفروضة 

عىل مرىض القطاع
 غزة/ فلسطن:

ر مركــز امليــزان لحقــوق اإلنســان مــن اســتمرار القيــود املفروضــة عــىل  حــذَّ
واألدويــة  املخربيــة  املــواد  يف  املتواصــل  والعجــز  غــزة،  قطــاع  مــرىض 

واملهامت الطبية.
وطالــب املركــز يف بيــان لــه ُنر أمس مبناســبة يوم الصحة العاملي الذي 
ــل وبــذل عنايــة فائقــة  يصــادف 7 أبريــل مــن كل عــام، كل األطــراف بالتدخُّ
لضــامن التمتــع الفعــي بالحــق يف الصحــة الجســامنية والعقليــة، وتوفــر 
بالتســاوي،  الالزمــة  الصحيــة  الرعايــة  عــىل  الحصــول  وســبل  اإلمكانيــات 
العدالــة  آليــات  وتفعيــل  متييزيــة،  أعــامل  أي  عــن  والتوقــف  واإلحجــام 
واملســاءلة الدوليــة إلجبــار دولــة االحتــالل عىل احــرتام التزاماتها مبوجب 

القانون الدويل.
كام طالب املجتمع الدويل برورة اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة من 
شــأنها وقف االنتهاكات املســتمرة لحقوق الفلســطينين من ســكان قطاع 
غزة يف تلقي الرعاية الصحية املناسبة، والضغط عىل سلطات االحتالل 

الحرتام وتنفيذ االلتزامات الناشئة عن القانون الدويل اإلنساين. 
إىل  املتخصصــة  واملنظــامت  الدوليــة  واملؤسســات  الــوكاالت  ودعــا 
االســتمرار يف تقديــم الدعــم لقطــاع الصحــة الفلســطيني؛ يك يتمكــن مــن 

تقديم الخدمات الصحية املناسبة للسكان.
وطالبــت مؤسســة لجــان العمــل الصحــي بوضع حد للهجامت عىل مرافق 

القطاع الصحي والتمييز يف الوصول امُلير للصحة.
وأكدت املؤسسة يف بيان لها أن القطاع الصحي ومرافقه يستمر بالتأثر، 
بسبب القيود والعراقيل والهجامت التي تفرضها سلطات االحتالل عىل 
املرافــق الحيويــة مبــا فيهــا الصحــة، مــا يقــوِّض خدمــات الرعايــة الصحيــة 
الروتينية واملنقذة للحياة، ويجعل العمل الصحي تحت هذه الهجامت 
مستحياًل.  وأكدت أن الحق يف الوصول الشامل والعادل للصحة مبا يف 
ذلــك الوصــول إىل لقــاح آمــن وفعال ملواجهة فروس كوفيد19- أمر بالغ 
األهميــة لتوفــر املناعــة، والحــد مــن الوفيــات واإلصابــات الشــديدة، وهــو 

جزء أسايس من التمتع بأعىل مستوى ميكن الوصول إليه من الصحة.
ودعت ملامرسة الضغط عىل السلطة القامئة باالحتالل لاللتزام بأحكام 
القانــون الــدويل اإلنســاين وقانــون حقــوق اإلنســان لضامن احــرتام وحامية 
ن العاملن الصحين من  الخدمــات الصحيــة والجرحــى واملــرىض مبا ميكِّ

االلتزام مبسؤولياتهم.
وطالبــت مجلــس حقــوق اإلنســان وآليــات األمــم املتحــدة لحاميــة حقــوق 
اإلنسان جميعها، وخاصة لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية، بالعمل 
أو  الخِطــرة  عــىل إجــراء تحقيقــات بشــأن حــاالت االنتهــاكات اإلرسائيليــة 

املنتظمة للمرافق واملنشآت الصحية والعاملن الصحين.

السعودية تتجاهل طلب اإلفراج 
عن د. محمد الخرضي أو عزله داخل مزنله

بعد قضاء 18 عاًما.. الُمحرَّر "ذوقان" 
يعيش فرحة منقوصة بعيًدا عن شقيقه

المحرر المحرر عرابي ذوقانعرابي ذوقان
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

هــذا  إىل  الفلســطيني  الشــعب  أوصــل  الــذي  مــا  اآلتيــة:  األســئلة 
االنســداد يف عالقاتــه الوطنيــة ويف مرشوعــه التحــرري؟ ومــا هــي 
املوارد املتاحة للشعب الفلسطيني اآلن؟ وكيف ميكنه املحافظة 
ملســتقبل  املتوقعــة  الســيناريوهات  هــي  مــا  وتعظيمهــا؟  عليهــا 
الشــعب الفلســطيني؟ مــا هــي إســراتيجيات العمــل الوطنــي التــي 

م املرابح املحتملة؟ ميكنها أن ُتقلل املخارس املتوقعة أو ُتعظِّ
ســطحي  مطــروح  هــو  مــا  كل  عميقــة،  إجابــات  توجــد  ال  لألســف 
ودعايئ، وال بد من التأكيد هنا أن الطريق نحو املستقبل لن ُيفتح 
دون دراســات جــادة ومتنوعــة ونقــاش علنــي ُيجيــب عــن األســئلة 

السابقة.
التلفيقــي عــى  التوفيقــي وأحيانــًا  التربيــري  الخطــاب  ثالثــًا: غلبــة 
العمــل  عــى  القامئــن  يهــم  مــا  كل  أن  وُيالحــظ  العــام،  النقــاش 
الســيايس والوطنــي هــو االدعــاء أن األمــور جيدة، وتحت الســيطرة، 
وأنــه يف ظــل التحديــات القامئــة ال يوجــد يف اإلمــكان أفضــل مــا 
يولــد  أن  مــن شــأنه  الــذي  االجتهــادي  التفكــر  عــن  واالبتعــاد  كان، 
مقرحــات مختلفــة، ويبنــي مســارات عمــل جديــدة، وهكــذا يعيش 
الفاعلــون حالــة مــن الجمــود، ويقبعون داخل أرس مفاهيم متكلســة 

تأكل ذكاءهم، وُتحبط إرادتهم.
رابعــًا: وجــود حالــة مــن الشــتات والهشاشــة املفاهيميــة، إذ ُيالحــظ 
يراجعــون  ثــم  مركزيــة  مقــوالت  يتبنــون  السياســين  الفاعلــن  أن 
تبنــي  يكــون  ال  الغالــب  ويف  األرض،  عــى  ُتختــرب  أن  بعــد  عنهــا 
تلــك املقــوالت ناتجــا عــن دراســة علميــة، وال الراجــع عنهــا نتيجــة 
السياســية  القــوى  فــإن  لتقييــم موضوعــي، وعــى  ســبيل املثــال، 
الفلســطينية نظــرت لالنتخابــات يف أكــر مــن مناســبة أنهــا املخــرج 
واملنقــذ، ومل تــأِت النتيجــة وفقــًا ملــا اشــتهته القــوى السياســية، إذ 
مل يتحّســن األداء بعــد االنتخابــات مــرة، وهــذا هــو حــال االنتخابــات 
التي أجريت عام 1996، وزادت املشــكالت مرة أخرى، وهذا هو 
حــال االنتخابــات التــي أجريــت عــام 2005 للرئاســة، وعــام 2006 

للمجلس الترشيعي.
ثــم ذهبــت الفصائــل للمغالبــة واملواجهــة يف امليــدان، كــا حصل 

املفهوم أن الغرب عموًما يخطط مواقفه من التطورات يف املنطقة 
بحيث تستفيد )إرسائيل( من كل هذه التطورات، فقبل عام 2011 
كانــت املنطقــة العربيــة قــد استســلمت لـ)إرسائيــل(، وكانــت بعــض 
الدول التي اســتعصت عى التطبيع مثل الســعودية والخليج تردد 
يف إعــالن عالقاتهــا بـ)إرسائيــل( ثــم قامــت ثــورات الشــعوب العربيــة 
)إرسائيــل(  فســارعت  الجمهوريــة وحدهــا،  الــدول  2011 يف  عــام 
إىل التحالــف مــع القــوى املناهضــة لهــذه الثــورات يف هــذه املوجــة 
األوىل؛ ألن هــذه الثــورات قامــت ضــد حلفــاء )إرسائيــل( يف مــر 
وغرهــا.  ولذلــك فــإن هــذه الثــورات كانــت ســتغر خريطــة املنطقــة 
فتقيض عى تبعية املنطقة لـ)إرسائيل( والواليات املتحدة وتحقق 
ا ثم ُتنهي الحكم األرُسي والحزيب والعسكري  ألول مرة استقالاًل عربيًّ
يف املنطقة العربية، ثم تنّصب الشعوب يف مقاعد الحكم وتطلق 
الطاقــات العربيــة واإلبــداع العــريب، مــا كان مــن شــأنه أن يغــرِّ خرائط 
املنطقــة ويرســم عالمــة اســتفهام حــول مصــر الرسطــان الصهيــوين 

الذي يعيش عى ثغرات الجسد العريب. 
ولذلــك تحالفــت )إرسائيــل( مــع القــوى التــي قامــت ضدهــا الثورات 

ووضعت لكل بلد روشتة خاصة به للقضاء عليه وتحميل الشعوب 
املســؤولية عن خراب أوطانهم، مع أن هذه الشــعوب صربت طوياًل 
عــى ســفاهة الحــكام وفســادهم ثــم أعلنــت رفضهــا الوضــع القائــم 
رغــم  مســلحة  غــر  حضاريــة  ســلمية  ثــورات  يف  بالتغيــر  وطالبــت 
األحــكام العرفيــة وحالــة الطــوارئ وســطوة األمــن يف الــدول العربيــة 
التــي قامــت فيهــا الثــورات، ويطــول املقــام يف رشح صــور مواجهــة 
هذه الثورات يف كل بلد عى حدة، لكن برامج املواجهة دبرت مع 
القوى املحلية والتي وقفت موقف العداء من هذه الثورات جميًعا 
جينــات  مــن  أنفســهم  اعتــربوا  الذيــن  الحــكام  عــى  تطاولــت  التــي 
مختلفة وأنهم فوق املســاءلة والحســاب، واتهموا هذه الثورات أنها 
مــن تدبــر واشــنطن وزوروا مذكــرات لهيــالري كلينتــون بهــذا املعنى 

ولكنها كانت محاولة فاشلة كشفت عن ثالثة دروس واضحة.
 الدرس األول هو أن للحكام مصالح مشركة مع )إرسائيل( وواشنطن 
وأنهم يتمسكون بالوضع الراهن ويرفضون التغير. الدرس الثاين أن 
واشنطن تدير أمور العامل العريب بشكل مبارش ال يستطيع حاكم أن 
يزعــم أنــه مســتقل وأن خطــاب التوصيــة للبيت األبيض لقبوله يصدر 
من )إرسائيل(. الدرس الثالث هو كذب )إرسائيل( التي روجت أنها 
جــاءت إىل املنطقــة لــي تنقــل تجربتهــا الدميقراطيــة إىل املحيــط 
العــريب فكشــفت مواقفهــا من الثــورات العربية هذا الزيف، وأكدت 
هذه املواقف أن بقاء )إرسائيل( مرهون باالستبداد العريب وتقويته 
وأن الدميقراطيــة العربيــة تنهــي وجــود )إرسائيــل( التــي تعيــش عــى 

أمراض املنطقة العربية التي كان لها دخل كبر فيها.
تلــك كانــت املوجــة األوىل مــن الثــورات العربيــة، وبعدهــا انطلقــت 
)إرسائيــل( بعــد قمــع هــذه الثــورات ومعاقبــة املشــاركن فيهــا إىل 
املجاهرة مبا كانت تخفيه تدليًسا وكذًبا وهو أنها تريد الدميقراطية 
للمنطقــة والســالم يف فلســطن فأعلنــت أنهــا منــذ البدايــة تريد كل 
فلســطن وأنهــا أخفــت هــذه الحقيقــة عــن العــرب والعــامل ودخلــت 
يف مفاوضــات عبثيــة حتــى تســتهلك الوقــت وتكســبه، فلا هزمت 
الثــورات العربيــة زال عنهــا الــروع وتنفســت الصعــداء، بل واحتفلت 
مــع قــوى املنطقــة املضــادة للثورات بالقضاء املربم عى روح الثورة 
عنــد العــرب. ولكــن )إرسائيــل( فوجئــت بــأن الثــورات العربيــة بــدأت 
تســتأنف بشــكل أكــر جذريــة ووضوًحــا فيــا رأتــه مــن ثــورة الجزائــر 
ضد الحكم العســكري وثورة الســودان ضد الحكم العســكري واألهم 
ثــورة لبنــان والعــراق ضــد الطائفيــة ووضــوح املشــهد يف بقيــة الــدول 

العربية. 

الجديــة  الجديــدة  املوجــة  هــذه  مواجهــة  ويف  املرحلــة  هــذه  يف 
اتخــذت )إرسائيــل( موقًفــا مؤيًدا لهذه الثورات لســبب بســيط، وهو 
أن كل بلــد تخــدم الثــورة فيــه بشــكل غــر مبــارش أهــداف )إرسائيل(، 

علا بأن هذا وهم كبر.
يف لبنــان مثــاًل: تعــادي )إرسائيــل( حــزب اللــه، وحــزب اللــه جــزء مــن 
بتفكيــك  تطالــب  لبنــان  يف  والثــورة  لبنــان،  يف  الطائفيــة  الركيبــة 
ومبؤسســاتها  الوطنــي  بجيشــها  الحديثــة  الدولــة  وإقامــة  الطوائــف 
املحاصصــة  ســبيل  عــى  وليــس  حــرًّا  ــا  دميقراطيًّ انتخاًبــا  املنتخبــة 
الطائفيــة، ولكــن )إرسائيــل( ال يســعدها أن تنجــح هــذه الثــورات ألن 

النتائج التي تستهدفها الثورات ضد وجود )إرسائيل(.
وأمــل  اللــه  حــزب  شــباب  بظهــور  كثــًرا  )إرسائيــل(  ســعدت  وقــد   
أو مؤيديهــم يف مشــهد حســب عــى أنــه ضــد الثــوار، وال شــك أن 
)إرسائيــل( تحــاول أن توســع الشــقة بــن حــزب اللــه وبــن بقيــة الثــوار 
الذيــن ينتمــون بحكــم الركيــب إىل كل الطوائــف، وتدرك )إرسائيل( 
تكتــل  وهــو  مريــر  بواقــع  لبنــان ســوف تصطــدم  الثــورة يف  أن  أيًضــا 
الطوائف وزعائها ضد الثورة ولذلك تحاول )إرسائيل( أن توقع بن 
زعــاء الطوائــف وبــن عموم الشــعب اللبناين يف الشــوارع، وتراهن 
ــك الطوائــف بامتيازاتهــا واالنهيــار االقتصــادي الناجــم عــن  عــى متسُّ
ر موقفه  ــك الطوائف بالفســاد وإن كان حزب الله قد طوَّ ذلك ومتسُّ

عدة مرات حتى ال يفقد أنصاره.
متعــددة،  جوانــب  مــن  اللــه  حــزب  إىل  ننظــر  أن  يجــب  ولألمانــة   
ولكــن هــذه النظــرة قــد تكــون أكادمييــة أكــر منهــا عمليــة، وذلــك أن 
لبــروت  اإلرسائيــي  االحتــالل  ملقاومــة  خصيًصــا  نشــأ  اللــه  حــزب 
ونشــأ مرتبًطــا بإيــران فجمــع أنصــاًرا لــه بصفتــه املقاومــة عــى امتــداد 
املنطقــة العربيــة ويف نفــس الوقــت لقــي معارضــة التيــارات املوالية 
لـ)إرسائيــل( يف الســاحة اللبنانيــة والعربيــة، وقــد اســتندت وضعيــة 
اللــه املقــاوم إىل رشعيــة عامــة واكتســب ســالحه مــن هــذه  حــزب 
الرشعيــة، لكــن بــدأ ذلــك يهتــز بعــد صدامــه مــع القــوى اللبنانيــة منذ 
عدة ســنوات ثم دخوله إىل ســوريا ملســاندة الحكومة الســورية ضد 
املســلحن مــن كل االتجاهــات، ورغــم ســالمة موقــف حــزب اللــه من 
الناحية اإلسراتيجية يف سوريا إال أن ذلك أضيف إىل عوامل تنال 

من صورته كحزب مقاوم.
أمــا الجانــب اآلخــر مــن حــزب الله فهو تجميع الشــيعة وإظهارهم قوة 
اجتاعية جديدة يف لبنان دون االحتكاك بالطوائف األخرى السنية 
واملسيحية، وأما الجانب الثالث فهو أن الحزب قوة سياسية تحمي 

لبنان ولكنها تشغل حيًزا بالغ األهمية يف تركيب السلطة يف لبنان.
الجانــب الرابــع مــن حــزب اللــه هــو أن عالقتــه بإيــران عالقــة عضويــة 
وهــذا يشــكل مظهــر قــوة وضعــف لــه يف نفــس الوقــت خصوًصــا وأن 
)إرسائيل( تحسب حزب الله من األذرع الهامة إليران يف أي مواجهة 
بــن إيــران و)إرسائيــل( والواليــات املتحدة ولذلــك تحاول )إرسائيل( 
أن تتحرش دامًئا بحزب الله يف سوريا ولبنان، وتقوم بهجات عى 
مراكــز الشــيعة يف الضاحيــة الجنوبيــة يف بــروت وكذلــك الجنــوب 
اللبنــاين، حتــى بــات حــزب اللــه هــو الهاجــس األكــرب لـ)إرسائيل( بعد 
أن استأنست املنطقة وقضت عى شكيمة جيوشها يف كل الدول 
املحيطــة بهــا باســتثناء الجيــش املــري الــذى ال تأمــن )إرسائيــل( له 

مها امتدت وشائج التنسيق والطأمنينة معه.
وقــد عــربَّ شــارون يف مذكراتــه عــن هــذه الحقيقــة بقولــه )إرسائيــل( 
أنهــا  يفــرض  الجيــش، ولذلــك  ال تخــى يف املنطقــة ســوى هــذا 
تعمل عى إضعافه وتهميشه والقضاء عليه، وتلك حقيقة ال بد أن 
تدركهــا القيــادة العســكرية املريــة مــن الناحية اإلســراتيجية مها 

كانت الظروف التي تبدو للناظر مختلفة.
أمــا الثــورة يف العــراق فــإن )إرسائيــل( تؤيدهــا عــى أســاس أنهــا ضــد 
الطائفيــة املســنودة مــن إيــران وضــد تغــول إيــران يف العــراق، وتــربز 
إيــران  وأن  خاصــة  الثــورة،  هــذه  اتجــاه  إيــران  ســقطات  )إرسائيــل( 
ا ظاهــًرا ولكــن )إرسائيــل( أيًضــا تراهــن  نفســها تواجــه متلمــاًل شــعبيًّ
اإلســراتيجية،  أهدافــه  تحقيــق  يف  العراقــي  الحــراك  فشــل  عــى 
وتســتعن بالقــوات األمريكيــة يف العــراق عــى التحســب ألي نجــاح 
لهــذا الحــراك رغــم أنها تدين اســتخدام القوة ضــد املتظاهرين؛ ألن 
)إرسائيــل( عــادة تتســم بأعــى درجــات االنتهازيــة، وهــذه طبيعتهــا 

التي ال تستطيع اإلفالت منها.
مــع  حيــاًدا  )إرسائيــل(  فتبــدي  والجزائــر  الســودان  يف  الحــراك  أمــا 
ميــل إىل استحســان الحــراك ولكــن )إرسائيــل( تخــى مــن الحــراك 
السوداين والجزائري من أن ميتد إىل مر التي أمنت متاًما الوضع 
فيها، وهذا وهم كبر ألن املرين يفرقون بن خالفهم مع الحاكم 
وبــن خالفهــم مــع )إرسائيــل(، فهــم يجمعــون عــى رفــض )إرسائيل(، 

ولكنهم ال يجمعون بالرضورة عى الخالف مع الحاكم.
الخالصــة أن )إرسائيــل( تحــدد موقفهــا مــن التطــورات العربيــة وفًقــا 
الــدول  والدمــار يف جميــع  الفــوىض  تســود  أن  وتتمنــى  ملصالحهــا 
العربيــة، وتقــف باملرصــاد ألي بادرة لإلصالح أو التطور الدميقراطي 

أو السيايس اإليجايب.

تشهد الساحة الفلسطينية وهي مقبلة عى االنتخابات الربملانية 
االنتخابيــة،  القوائــم  تعــددًا يف   ،22/5/2021 بتاريــخ  املوعــودة 
ا وثالثــن قامئــة، وبلغ عدد املرشــحن يف  إذ بلــغ عــدد القوائــم ســتًّ
هــذه القوائــم 1389 مرشــحًا. مــا داللــة هــذا اإلقبــال الشــديد عــى 
ح لالنتخابات، ال سيا أنه سبقه إقبال شديد عى التسجيل  الرشُّ
يف  الحــق  أصحــاب  بــن  مــن  باملئــة  التســعن  فــاق  لالنتخابــات 
االقراع؟ هل هذا اإلقبال الشديد هو مؤرش عى سعي فلسطيني 
جــاد مــن أجــل التغيــر الحقيقــي، أو أنــه تعبــر عــن األزمــة العميقــة 
التي يعيشــها النظام الســيايس الفلســطيني، أو أنه خليط بن هذا 

وذاك؟
العمليــة  يف  املشــاركة  عــى  الشــديد  اإلقبــال  هــذا  أن  شــك  ال 
االنتخابيــة هــو مــؤرش عــى إحســاس عميــق بوجود أزمة فــراغ قيادي 
يف الســاحة السياســية الفلســطينية، وتعبــر عــن رغبــة واضحــة يف 
حل هذه األزمة، لكنه سعي مأزوم، واملقصود بالسعي املأزوم أنه 
لــن يــؤدي يف الغالــب إىل حــل املشــكالت، بــل ســيواصل الــدوران 

حولها، ويرجع ذلك لألسباب اآلتية:
أواًل: اعتقاد الكثرين من الراغبن يف الدخول إىل العمل السيايس 
مبركزيــة الســلطة )أي مؤسســات الدولــة املوجــودة يف بالدنــا( يف 
حياتنا، والتعويل عليها يف قيادة عملية التغير، مع أن املؤرشات 
عى هشاشــة هذه املؤسســات بنيويًا، وعجزها عن اســتيعاب كل 
أطيــاف الشــعب الفلســطيني، والقيــود املفروضــة عى حريتها يف 
تبنــي خيــارات تنمويــة تحرريــة أكــر مــن أن ُتعد وُتحــى. وإذا أردنا 
أن نتخلــص مــن حالــة األزمــة ال بــد من إعادة النظر يف بنية الســلطة، 
ودورهــا يف حياتنــا، إضافــة إىل ترحيــل الكثــر مــن صالحياتهــا يف 
مجال اإلغاثة والتنمية للمجتمع، وتحويل الصالحيات ذات الطابع 
وتتبنــى  السياســية،  األطيــاف  تشــمل كل  لقــوى سياســية  الوطنــي 

أهداف التحرر الوطني.
ثانيــًا: لقــد انشــغلت الســاحة السياســية الفلســطينية باملجــادالت 
السياســية الســطحية، وابتعــدت عــن إنتــاج املعرفة الالزمة لرشــيد 
طرحنــا  لــو  الفلســطيني،  للشــعب  والوطنــي  الســيايس  الســلوك 

عــام 2007، وبعــد ذلــك تــم رفــع شــعار املصالحــة، واآلن يعــودون 
خيــارات  ــي  َتَبنِّ عــى  إقــدام  مــن  يحــدث  هــذا  كل  لالنتخابــات، 
ُتجــري  أن  عــن  رمــش، فضــاًل  يطــرف ألحــد  أن  والراجــع عنهــا دون 

مراجعات حقيقية وجادة.
خامســًا: الفشــل يف تحديــد مســاحات وخرائــط الفعــل الســيايس 
واإلداري والوطنــي واالجتاعــي، حيــث ُيالحظ وجود رغبة شــديدة 
يف الهيمنــة عــى املســاحات مــن ِقَبــل القيــادة السياســية، وذلــك 
مــن خــالل االســتحواذ عــى كل املــوارد، واحتــكار عمليــة توزيعهــا 
بطريقة غر شــفافة، إضافة إىل اإلرشاف املركزي والتســلطي عى 
املــوارد التــي متلكهــا املؤسســات غــر الحكوميــة مــن خــالل الدعم 

الخارجي.
يف هــذا الســياق ال بــد مــن التأكيــد أن إصــالح النظــام الســيايس يف 
إطــار حركــة التحــرر الوطنــي يختلــف عنــه يف حالــة الدولة املســتقلة 
يتطلــب  وهــذا  الحقيقــي،  االســتقالل  عــى  شــعبها  حصــل  التــي 

تنظيًا مختلفًا يأخذ بعن االعتبار املحاور اآلتية:
املحــور األول: بنــاء الحيــز االجتاعــي ومتكينــه مــن الفعــل التنمــوي 
والتضامنــي  الراحمــي  الفعــل  مســاحات  وتحديــد  واإلغــايث، 
وتصــون  بنيتــه،  ي  وُتقــوِّ املجتمــع،  أزر  تشــد  التــي  والتكافــي 
نــوازع التســلط فيــه، وتصــد كل محــاوالت  حصانتــه، وتحــارص كل 
االخراق املحتملة لقيمه وإمكاناته وصالبته، وتأخذ بعن االعتبار 
للعالقــات  فيهــا  االجتاعيــة  العالقــات  تحتــاج  التــي  املســاحات 
التعاقديــة التــي تحفــظ الحقــوق ســواء برعايــة املجتمــع، أو بــإدارة 

مؤسسات الدولة.
املحــور الثــاين: بنــاء الحيــز العــام الــذي تقــوده اإلدارات الحكوميــة، 
وتحديــد مســاحات فعلهــا فيــه، واملهــات امللقــاة عــى عاتقهــا، 
بحيــث يتــم تقديــم أفضــل الخدمــات املمكنــة للمواطــن بعيــدًا عــن 

سطوة االحتالل أو ضغوطه.
فيــه  تتحــدد  الــذي  العــام  الوطنــي  الحيــز  بنــاء  الثالــث:  املحــور 
مســاحات الفعــل الســيايس وإدارة اختالفاتــه، ومســاحات الفعــل 
الوطنــي الــذي ال يجــوز االختــالف فيــه، بحيث ُتجــرى عملية تحديد 

)إرسائيل( وثورات الشعوب العربية

كرثة القوائم االنتخابية بني السعي لحل األزمة والتعبري عنها

 د. عبد هللا األشعل

أن )إسرائيل( تحدد موقفها من 
التطورات العربية وفًقا لمصالحها 

وتتمنى أن تسود الفوضى والدمار 
في جميع الدول العربية، وتقف 

بالمرصاد ألي بادرة لإلصالح أو التطور 
الديمقراطي أو السياسي اإليجابي.

د. نهاد محمد الشيخ خليل

إذا أردنا أن نتخلص من حالة األزمة ال بد 
من إعادة النظر في بنية السلطة، ودورها 

في حياتنا، إضافة إلى ترحيل الكثير من 
صالحياتها في مجال اإلغاثة والتنمية 

للمجتمع، وتحويل الصالحيات ذات الطابع 
الوطني لقوى سياسية تشمل كل األطياف 

السياسية، وتتبنى أهداف التحرر الوطني.

الثالثــة  املحــاور  مكونــات  بــن  الخرائــط  ورســم  املســاحات  هــذه 
والواجبــات  الحقــوق  كل  يشــمل  اجتاعــي  عقــد  إىل  اســتنادًا 
والحريــات والوظائــف، إضافــة إىل طريقــة تــداول الســلطة يف كل 
املســاحات، مــع الركيــز عــى وجــود الضانــات العمليــة الكفيلــة 
باحــرام الفعــل وفــق هــذه املســاحات والخرائــط التــي ينتظــم فيهــا 

العمل الفلسطيني معرفيًا وعمليًا.
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إخطار لتنفيذ حكم بطريق النرش املستبدل صادر 
عن دائرة تنفيذ بداية دير البلح

يف القضية التنفيذية رقم 2021/773
إىل املنفذ ضده حاتم كامل محمد عابد 

عنوانه: غزة شارع صالح الدين- بالقرب من مفرتق زمو- خارج البالد حاليا 
تبلغكــم أنــه طبقــا لاللتــزام املرتتــب عليــك مبوجــب الحكــم الصادر مــن محكمة 
صلــح ديــر البلــح قضيــة  رقــم 2020/105 والقــايض )حكمــت املحكمــة بإلــزام 
املدعــى عليــه/ حاتــم كامــل محمــد عابــد بدفــع  مبلغ وقــدره 2000 دوالر ألفان 
دوالر ومبلغ 2850 شــيكل ألفان و مثامنائة  وخمســون شــيكل للمدعي/ عامد 

عوين يوسف مصبح مع إلزام املدعى عليه بالرسوم واملصاريف.
لــذا عليكــم الحضــور إىل دائــرة التنفيــذ يف غضــون أســبوعني وإذا مل تحــر 
خالل املدة املذكورة فإنك تعد ممتنًعا عن التنفيذ ومن ثم ستبارش دائرة 

التنفيذ إجراءات التنفيذ الجربي بحقك. 
مأمور تنفيذ بداية دير البلح 
جميل اللحام 

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 

إخطار تنفيذ
دائرة تنفيذ محكمة خانيونس الرشعية االبتدائية

اىل املنفذ ضده/ يارس موىس حمدان الغلبان املقيم يف خانيونس وسكانها سابقا 
واملقيــم حاليــا يف اليونــان ومجهــول محل اإلقامة فيها ابلغك طبقا لاللتزام املرتتب 
عليك مبوجب الحكم الصادر عن محكمة خانيونس الرشعية لصالح طالبة التنفيذ/ 
منــال إســامعيل محمــود الغلبــان والــذي يلزمــك بتنفيــذ قرار املحكمــة املذكور بدفع 
مبلغ وقدره )70( سبعون دينار اردين شهريا او ما يعادلها بالنقد املتداول باإلضافة 
اىل اتعــاب املحامــاة والرســوم واملرصوفــات القانونيــة لصالــح طالبــة التنفيــذ/ منــال 
املذكــورة أعــاله وذلــك عــىل ذمــة القضيــة التنفيذيــة رقــم 2021/159 وموضوعهــا 
نفقــة زوجــة ونكلفــك بالوفــاء بااللتــزام املذكــور وذلــك بحضــورك اىل دائــرة التنفيــذ 
مبحكمة خانيونس الرشعية االبتدائية خالل أسبوعني من تاريخ هذا اإلعالن وان مل 

تحر فإن دائرة التنفيذ ستبارش إجراءات التنفيذ حسب األصول.
مأمور التنفيذحرر 2021/4/6م.

إبراهيم حسن الفقعاوي

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة خانيونس الرشعية االبتدائية

اخطار تنفيذ حكم صادر عن محكمة رشق خان يونس دائرة التنفيذ
يف القضيتني التنفيذيتني 2020/210 نفقة ولد

2020/209 نفقة زوجة 

إىل املنفــذ ضــده / باســم حســني عمــرة العمــور هويــة رقــم 701073082 
سكان خان يونس / الفخاري سابقًا ومجهول محل االقامة حاليًا

أبلغــك مبوجــب االحــكام الصــادرة عــن محكمــة رشق خــان يونــس يف القضايــا 
املذكــورة أعــاله وذلــك لتنفيــذ األحكام الصادرة باإلضافة للرســوم واملصاريف 
رقــم  هويــة  العمــور  مــوىس  محمــد  شــهرزاد  التنفيــذ  طالبــة  لصالــح  القانونيــة 
931563498 لذلــك عليــك الحضــور خالل اســبوعني ملراجعــة دائرة التنفيذ 

مبحكمة رشق خان يونس الرشعية اذا مل تحر او ترسل وكياًل عنك او تقدم 
معذرة مرشوعة ستبارش بحقك االجراءات القانونية حسب القانون.

وحرر يف 2021/3/29م
مأمور تنفيذ محكمة رشق خان يونس  
أ . إميان سامل أبو شغيبة

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرشعي
دائرة التنفيذ  رشق خان يونس  الرشعية االبتدائية

الموضوع/ مذكرة تبليغ حكم غيابي
صادر عن محكمة جباليا الشرعية

اىل املدعى  عليه/ عبد الرحمن إبراهيم سليامن موىس من مرص وسكانها 
ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا االن لقــد حكــم عليــك مــن قبــل هــذه املحكمــة 
لزوجتك املدعية/ نور رمزي محمود كلوب من هربيا وسكان جباليا وكيلها 
املحامي فارس الربدويل يف القضية أساس 2021/189م بتطليقها عليك 
طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى بعد الدخول وذلك دفعا للرر الحاصل لها 
من هجرك وتعليقك لها مدة اكرث من سنة بدون حق وال وجه رشعي وعليها 
العــدة الرشعيــة اعتبــارا مــن تاريخ هذا الحكــم والواقع يف 2021/4/4م يف 
ســجل 19 حكــام غيابيــا بحقــك قابــال لالعــرتاض واالســتئناف موقــوف النفاذ 
عىل تصديق محكمة االســتئناف الرشعية وتضمينك الرســوم واملرصوفات 

القانونية لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/4/7م.
قايض جباليا الرشعي
محمود صالح فروخ

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة جباليا الرشعية

غزة/ رامي رمانة:
الحكــم  وزارة  وكيــل  راس،  أبــو  أحمــد  أكــد 
املحــي يف قطــاع غــزة، أن وزارتــه تســعى 
الحــايل،  للعــام  التشــغيلية  خطتهــا  يف 
إىل توســيع شــبكات البنيــة التحتيــة ضمــن 
منظومــة أولويــات املشــاريع، وتطويــر بنيــة 
جمــع النفايــات الصلبــة، والوصــول للبلدية 
حوســبة  إعدادهــا  يتطلــب  التــي  الذكيــة 
 ( أنجــزت  الــوزارة  أن  إىل  مشــرًا  كاملــة، 
%84 ( مــن خطتهــا للعــام املنــرصم، عــىل 

الرغم من حجم التحديات وجائحة كورونا.
صحيفــة  اســتضافة  خــالل  ذلــك  جــاء 
"فلســطني" الوكيَل أبو راس، ووفدا مرافقا 
لــه يف لقــاء ضــم: رامــز عبــده املديــر العــام 
للشــؤون اإلدارية، وعطاف الكفارنة املدير 
العــام للرقابــة والتوجيــه، وفــرج الرصفنــدي 
مديــر محافظــة خــان يونــس ومحمــد غنــام 

مسؤول العالقات العامة واإلعالم.
"فلســطني"  صحيفــة  عــن  اللقــاء  حــر 
مديــر التحريــر مفيــد أبــو شــاملة، واملديــر 
الســك،  هيثــم  واملــايل  اإلداري  العــام 
ورئيــس غرفــة األخبــار تامــر قشــطة، ورئيــس 
قســم التدريــب وائــل بنــات، ومديــر قســم 

التسويق تامر جرادة.
إنجــازات  عــن  راس  أبــو  الوكيــل  وتحــدث 
رؤيتهــا  وأوضــح  املحــي،  الحكــم  وزارة 
بــكل  الــوزارة  أن  إىل  مشــرًا   ،2021 لعــام 
والهيئــات املحليــة نجحــت يف  املجالــس 
تحقيــق أهدافهــا عــىل الرغــم مــن الحصــار 

والعقبات. وبحســب أبو راس ترشف وزارة 
محليــة  هيئــة   )25( عــىل  املحــي  الحكــم 
أداءهــا  وتتابــع  مشــرتكة،  مجالــس  و)5( 
وتدقــق املخططات التفصيلية واإلقليمية، 
والقانونيــة  الفنيــة  اللوائــح  وتعتمــد 
وتطّورهــا، كــام تتابــع الوزارة مشــاريع كربى 
وإسرتاتيجية تخدم املجتمع، وتدير ملفي 

املخاتر واإلنقاذ البحري بشكل كامل.
وأشار أبو راس إىل أن الوزارة تويل اهتامما 
لتنفيــذ  وتســعى  الشــكاوى،  مبلــف  كبــرا 
التســهيالت كافة التي من شــأنها التخفيف 

عن كاهل املواطنني.
املحــي  الحكــم  وزارة  أن  راس  أبــو  وبــني 
أنجزت ) %84( من مهامها العام املنرصم 

عــىل الرغــم مــن الصعوبــات، ومتثــل أبرزهــا 
بلديــة  مجلــَس   19 وتنفيــذ  م  تســلُّ يف 
جديــدا، وعقــد ورش العمل، وإعداد خطة 
تحســني  أجــل  مــن  وإداري  مــايل  إصــالح 
مستويات اإلدارة، وترشيد اإلنفاق، وتعزيز 
وإعــداد)  املشــرتك،  التخطيــط  مفاهيــم 
وقــرار،  مــرشوع   ) و)101  مخطــط   )  700

مشــرًا  أنظمــة،  واســتحداث  نظامــا  و34 
اإلســرتاتيجية  املشــاريع  بعــض  أن  إىل 
التي اســتغرق إنجازها عدة ســنوات بلغت 

تكلفتها ) 875 ( مليون دوالر.
أطلقتهــا  التــي  التشــغيلية  الخطــة  وبشــأن 
إن  راس  أبــو  قــال  الحــايل  العــام  الــوزارة 
الخطــة تشــمل محــاور عــدة، منهــا توســيع 
والخارجيــة،  الداخليــة  العالقــات  دائــرة 
ضمــن  التحتيــة  البنيــة  شــبكات  وتوســيع 
منظومــة أولويــات املشــاريع، وتطويــر بنيــة 
جمــع النفايــات الصلبــة، والوصول للبلدية 
الذكية التي تتطلب إعداد حوسبة كاملة، 

تؤدي إىل رسعة إنجاز املعامالت.
النهــوض  واقــع  عــن  راس  أبــو  وتحــدث 
والتنظيــم  العمــراين  التخطيــط  بعمليــات 
املتابعــة  خــالل  مــن  وذلــك  البنــايئ، 
املركزيــة  اللجنــة  ملفــات  عــىل  واإلرشاف 
العمــراين،  بالتخطيــط  العالقــة  ذات 
املــكاين  املخطــط  مخرجــات  ومواءمــة 
التخطيــط  إلســرتاتيجيات  الفلســطيني 
البنــاء  وقوانــني  أنظمــة  وتطويــر  اإلقليمــي، 
العمــراين  التخطيــط  العالقــة مبجــال  ذات 

والتنظيم.
ولفت يف حديثه إىل الضائقة املالية التي 
البلديــات، وهــي مــا تهــدد قدرتهــا  تواجــه 
عــىل االســتمرار يف تقديــم خدماتها، الفتًا 

دت من الوضع. إىل أن جائحة كورونا عقَّ
تجــدر اإلشــارة إىل أن قطــاع غــزة يحتضــن 
يف  كــربى  إســرتاتيجية  مشــاريع  ســبعة 

ميــاه  وتجميــع  البحــر،  ميــاه  تحليــة  مجــال 
األمطــار، ومعالجــة ميــاه الــرصف الصحــي، 
قيمتهــا  تقــدر  النفايــات،  مــن  والتخلــص 
اإلجاملية بنحو مليار و300 مليون دوالر.

التحليــة  محطــة  هــي  الســبعة  واملشــاريع 
البلــح،  ديــر  يف  البحــر  مليــاه  املركزيــة 
ومحطــة تحليــة ميــاه البحــر يف الســودانية، 
وبركــة تجميــع ميــاه األمطــار يف حــي األمــل 
املعالجــة  ومحطــة  يونــس،  خــان  غــرب 
رشق  الصحــي  الــرصف  مليــاه  املركزيــة 
الربيج، ومحطة خان يونس ملعالجة املياه 
الــرصف  ميــاه  معالجــة  ومحطــة  العادمــة، 
ومكــب  غــزة،  قطــاع  شــامل  يف  الصحــي 

النفايات يف صوفا جنوب رشق القطاع.
مــن جانبــه وضع مديــر التحرير يف صحيفة 
أبــو  الوكيــل  أبــو شــاملة  مفيــد  "فلســطني" 
راس والوفــد الزائــر يف ضــوء طبيعــة العمل 
داخــل الصحيفــة، وحجــم اإلنجــازات التــي 
عامــًا   14 مــدار  عــىل  الصحيفــة  حققتهــا 
مــن  الرغــم  عــىل  املهنيــة،  مســرتها  مــن 
التحديــات والصعوبــات، مصطحبــا إياهــم 

يف جولة داخل أروقة املؤسسة.
تــويل  الصحيفــة  أن  شــاملة  أبــو  وأكــد 
متابعــة األخبــار ومعالجتهــا اهتاممــًا كبــرًا، 
خاصــة املتعلقــة بالــوزارات واملؤسســات 
وقضايــا  الخــاص  والقطــاع  الحكوميــة 
الورقيــة  صفحاتهــا  عــرب  العامــة،  النــاس 
وموقعهــا اإللكــرتوين ومنصاتهــا املتعــددة 

واملتخصصة.

خالل استضافته في صحيفة "فلسطين"
وكيل الحكم املحيل: نسعى لتوسيع البنية التحتية وتطوير جمع النفايات والوصول للبلدية الذكية

جانب من استضافة صحيفة "فلسطني" وكيل الحكم املحي        )تصوير/ يارس فتحي(

دعا إلى وضع خطة وبرنامج إغاثي
نقابات العامل: 60 ألف

 عامل سيترضرون 
من تعطيل حركة املركبات

غزة/ فلسطني:
قدر رئيس االتحاد العام لنقابات عامل فلسطني، سامي العميص، 
أن قرابــة 60 ألــف عامــل ســيتررون نتيجــة تعطــل حركــة املركبــات 

يف قطاع غزة خالل األيام الثالثة القادمة.
وقال العميص يف ترصيح صحفي، أمس: إن وقف "حركة املركبات 
لثالثة أيام سينتج عنه ترر آالف العامل الذين يعملون باملناطق 
الصناعية، والورش املعدنية، والبناء، وكذلك ترر قرابة 17 ألف 
ســائق، ونحــو 4 آالف عامــل يعملــون يف ريــاض األطفــال و5 آالف 

عامل يف قطاع السياحة".
وبنّي أن تلك األرَُس تعتمد عىل املدخول اليومي لتلبية متطلباتها 
ــا  كارثيًّ تأثــًرا  ســيؤثر يف حياتهــا  املدخــول  انقطــاع  وأن  األساســية 

ا إن "مل تكن هناك تدخالت إغاثية طارئة". ومأساويًّ
وطالــب الــوزارات الحكوميــة املختصــة والجمعيــات اإلغاثيــة بوضــع 
برامج إغاثية لهذه الرشائح، حتى تســتطيع مواجهة هذه اإلغالقات 

وحتى ال تتفاقم األوضاع املعيشية الصعبة لتلك األرَُس.
الحكوميــة  الجهــود  عــىل  ذاتــه،  الســياق  العــامل يف  نقيــب  وأثنــى 
الراميــة إىل محــارصة فــروس كورونــا ومنــع تفشــيه، مشــدًدا عــىل 
أهميــة الســالمة املجتمعيــة، لكــن "مــع مراعــاة األوضــاع املأســاوية 

التي ستتفاقم نتيجة القرار".
العــامل  نقابــات  مســاندة  العمــيص  أعلــن  ذاتــه،  الوقــت  يف 
للعاملــني بنظــام العقــود اليومية يف وكالة غوث وتشــغيل الالجئني 
إدارة  مطالًبــا  موظًفــا،   250 وعددهــم  "أونــروا"،  الفلســطينيني 
عمــل  أيــام  الحيــاة  فيهــا  تتعطــل  التــي  األيــام  باحتســاب  "األونــروا" 

لهؤالء املوظفني.

"رجال األعامل" واتحاد الصناعات 
يبحثان مع "باديكو" سبل 

النهوض باالقتصاد الوطني
غزة/ فلسطني:

بحثــت جمعيــة رجــال األعــامل يف غــزة واتحــاد الصناعــات الفلســطينية، 
أمــس، مــع املديــر التنفيــذي لرشكــة باديكــو القابضــة فــؤاد نجــاب، أهــم 
املشكالت التي تواجه االقتصاد الوطني، والصناعيني والتجار يف قطاع 

غزة.
ذهــا نجــاب برفقــة نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة  جــاء ذلــك خــالل زيــارة نفَّ
محمــد النجــار، إىل مقــر الجمعيــة، ومقــر اتحــاد الصناعــات الفلســطينية، 
واســتمع خاللهــا ألهــم مشــكالت القطــاع الخــاص يف غــزة وســبل إنهائهــا، 

وأسباب حالة االنهيار الكبرة التي تعانيها قطاعات االقتصاد.
وأشــار عــي الحايــك، رئيــس جمعيــة رجــال األعــامل، ونائــب رئيــس اتحــاد 
عــىل  االنقســام،  التــي خلفهــا  الكبــرة  الســلبية  النتائــج  إىل  الصناعــات، 
صعيد كل مناحي الحياة يف غزة والضفة، خاصة غزة التي تشهد انهياًرا 

ملحوًظا يف النشاطات االقتصادية.
وشدد الحايك عىل أهمية تقديم التسهيالت واإلعفاءات للمستثمرين 
يف املنطقــة الصناعيــة رشق غــزة، والســامح بتصديــر منتجــات املصانــع 
للخارج، ملا لذلك من أهمية قصوى يف إعادة إنعاش االقتصاد الوطني، 

وعودة القطاع الخاص ملامرسة دوره الحقيقي يف التنمية االقتصادية.
واتحــاد  األعــامل  رجــال  لجمعيــة  البــارز  الــدور  نجــاب  مثــن  جهتــه،  مــن 
املالمئــة  البيئــة  وتوفــر  الوطنــي،  باالقتصــاد  النهــوض  يف  الصناعــات 

للقطاع الخاص ملامرسة نشاطاته بحرية كاملة.
وأكــد رضورة تعزيــز التعــاون االقتصــادي والتجــاري بني قطــاع غزة والضفة 
الغربيــة، مبــا يحقــق املنفعــة املتبادلــة للطرفــني، مشــدًدا عــىل أن تطويــر 
الوطنــي،  لالقتصــاد  ُيعــد مصلحــة مشــرتكة  وغــزة  الضفــة  بــني  التصديــر 

والتجار ورجال األعامل.
ودعــا نجــاب إىل رضورة العمــل عــىل إيجــاد اتفاقيــات جزئية بني أصحاب 
املنشــآت اإلنتاجيــة يف غــزة والضفــة، مبــا يســاهم يف تطويــر العالقــات 

االقتصادية والتجارية.

غزة/ فلسطني:
الفلســطينية  الــزكاة  هيئــة  عقــدت 
العامــة  اإلدارة  مــع  موســعًا  اجتامعــًا 
للزكاة التابعة لوزارة األوقاف والشؤون 
الدينيــة، وذلــك يف إطــار تعزيــز برامــج 

الرشاكة مع الجهات الحكومية.
كل  عــن  ممثلــني  بحضــور  ذلــك  جــاء 

الدوحة/ وكاالت:
عــت قطــر للبــرتول اتفاقيــة مــع رشكــة  وقَّ
"شــل" )Shell( تصبــح مبوجبهــا رشيكــة 
يف امتياز أعامل االستكشاف واملشاركة 
قبالــة  بحريتــني  منطقتــني  يف  باإلنتــاج 

سواحل جمهورية ناميبيا.
ســتخضع  -التــي  االتفاقيــة  ومبوجــب 
للموافقات الالزمة- تحصل قطر للبرتول 
الحقــوق  مــن   45% تبلــغ  حصــة  عــىل 
واالستكشــاف  التنقيــب  رخصــة  يف 
املتعلقــة   )PEL 39(  "  39 إل  إي  "يب 
"إيــه  االستكشــافيتني  باملنطقتــني 
 2914 و"يب   )2913A(  "2913

شــل  رشكــة  وتحتفــظ   ،)2914B(
حــني  يف   ،45% بحصــة  )املشــغل( 

محافظــات  يف  العاملــة  الــزكاة  لجــان 
قطــاع غــزة، يف قاعــة املؤمتــرات بوزارة 
مبدينــة  الدينيــة  والشــؤون  األوقــاف 

غزة.
وعقــد اللقــاء بحضــور محمــود عاشــور، 
وريــاض أبــو يوســف، وأعضاء املجلس 

األعىل للزكاة.

الوطنيــة  البــرتول  مؤسســة  متتلــك 
 )NAMCOR( "نامكــور"  الناميبيــة 

الحصة املتبقية البالغة 10%.
وقال املهندس سعد بن رشيدة الكعبي 
العضــو  الطاقــة  لشــؤون  الدولــة  وزيــر 
لقطــر  التنفيــذي  والرئيــس  املنتــدب 
للبرتول: "نحن سعيدون للغاية بتوسيع 
رقعــة أعاملنــا االستكشــافية يف ناميبيــا، 
جنــوب  منطقــة  يف  وجودنــا  وبتعزيــز 
إفريقيــا مــن خــالل اتفاقيــة االستكشــاف 

واملشاركة الثانية هذه".
هاتــني  يف  عملنــا  "يعــزز  وأضــاف 
تحقيــق  الواعدتــني  املنطقتــني 
ويرســخ  الــدويل،  للنمــو  إســرتاتيجيتنا 
التعــاون مــع حكومــة ناميبيــا، ورشيكتينــا 

ومتــت خــالل اللقــاء مناقشــة العديــد 
مــن القضايا املشــرتكة بخصوص جمع 
الدخــل  رضيبــة  مــن  وخصمهــا  الــزكاة 
وآليــة رصفهــا وفــق مصارفهــا الرشعيــة، 
اإلدارة  مــع  املشــرتكة  الربامــج  وعــرب 
العامة للزكاة، ومبا يخدم أكرب رشيحة 
من الفقراء واملحتاجني يف قطاع غزة.

هــذه  استكشــاف  يف  وشــل  )نامكــور( 
املناطق".

الثــاين  االســتحواذ  هــو  هــذا  أن  يذكــر 
استكشــاف  رخصــة  عــىل  للبــرتول  لقطــر 
للبــرتول  قطــر  وقعــت  إذ  ناميبيــا،  يف 
اتفاقيتــني   2019 أغســطس/آب  يف 
مــن  حصــة  عــىل  مبوجبهــام  اســتحوذت 
واملشــاركة  االستكشــاف  أعــامل  امتيــاز 
البحريتــني  املنطقتــني  يف  اإلنتــاج  يف 

"يب 2913، و2912".
التنقيــب  رخصــة  مناطــق  وتقــع 
واالستكشــاف يف امليــاه العميقــة قبالــة 
سواحل ناميبيا عىل عمق حوايل 2500 
مــرت، وتغطــي مســاحة تقــدر بحــوايل 12 

ألفا و300 كيلومرت مربع.

"هيئة الزكاة "و"األوقاف" تناقشان 
آلية جمع الزكاة لخدمة الفقراء

استحـواذ جديـد لقطـر للبرتول
 علـى رخصة استكشـاف فـي ناميبيا
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إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا
بشأن بناء منزل املواطن: وجيه كامل يوسف الرباوي

تعلــن اللجنــة املحليــة للتنظيــم والبنــاء يف بلديــة بيــت الهيــا لعمــوم املواطنــن 
الكــرام بأنــه قــد تقــدم إليهــا املواطــن: وجيــه كــال يوســف الــراوي والــذي يحمــل 
خدمــات  ملنــح  بنــاء  اذن  عــى  للحصــول  بطلــب   )906315437( رقــم  الهويــة 
لــدور أريض وأول وثــاين ملنزلــه الــذي يرغــب ببنائــه يف أرض القســيمة رقــم )3( 
مــن أرض القطعــة رقــم )1764( عــى مــا مســاحته )150( مرت مربــع الواقعة ضمن 
نفوذ بلدية بيت الهيا يف شارع املنشية مقابل منزل ورثة املرحوم حسن سعد 
ومركــز املصطفــى الطبــي والتــي يحدهــا مــن الــرق/ منــزل الســيد رامــي الــراوي 
ومــن الغــرب منــزل ورثــة املرحــوم محمــد عــي الــراوي ومــن الشــال/ شــارع عــام 
بعــرض 16 مــرت مربــع ومــن الجنــوب أرض ومنــزل املرحــوم محمــد عــي الــراوي 
وفقــا ملســتندات امللكيــة والخرائــط املقدمة للبلدية مــن قبله علا بأن املواطن 

املذكور أعاله يرغب بهدم منزله القائم وإعادة بنائه حسبا هو مذكور أعاله.
املواطــن  ملكيــة  مســتندات  أو  ذلــك  عــى  االعــرتاض  يف  الحــق  لــه  فمــن  لــذا 
املذكور أعاله أو الخرائط واملخططات املقدمة منه للبلدية التقدم باعرتاضه 
خــالل 15 يومــا مــن تاريــخ نــر هــذا االعــالن أو خــالل مرحلــة االنشــاء وقيامــه 
بالحجــز عــى أرض املواطــن أعــاله لــدى املحكمــة املختصة وإال لن يلتفت ألي 
اعــرتاض يقــدم بعــد ذلــك وســتقوم البلديــة بدراســة وعــرض موضــوع املواطــن 

املذكور أعاله مرة اخرى حسب األصول املعمول بها يف البلدية.
م .عالء محمد سهيل العطار
رئيس بلدية بيت الهيا

رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء 
يف بلدية بيت الهيا

دولة فلسطن
وزارة الحكم املحي

بلدية بيت الهيا

دولة فلسطن
وزارة الحكم املحي

بلدية بيت الهيا
إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا

بشأن بناء منزل املواطن: رامي أسعد يوسف الرباوي
تعلــن اللجنــة املحليــة للتنظيــم والبنــاء يف بلديــة بيــت الهيــا لعمــوم املواطنــن 
الكــرام بأنــه قــد تقــدم إليهــا املواطــن: رامي أســعد يوســف الــراوي والذي يحمل 
الهوية رقم )903548469( بطلب للحصول عى اذن بناء ملنح خدمات لدور 
أريض وأول ملنزلــه الــذي يرغــب ببنائــه يف أرض القســيمتن رقــم )+3 34( مــن 
أرض القطعــة رقــم )1764( عــى مــا مســاحته )150( مــرت مربــع الواقعــة ضمــن 
نفوذ بلدية بيت الهيا يف شارع املنشية مقابل منزل ورثة املرحوم حسن سعد 
ومركــز املصطفــى الطبــي والتــي يحدهــا مــن الــرق/ منــزل الســيد عبــد املعطي 
فلفــل ومــن الغــرب منــزل الســيد/ وجيــه الــراوي ومــن الشــال شــارع عــام بعرض 
16 مــرت مربــع ومــن الجنــوب منــزل الســيد محمــد عــي الــراوي وفقا ملســتندات 

امللكيــة والخرائــط املقدمــة للبلديــة مــن قبلــه علــا بــأن املواطــن املذكــور أعاله 
يرغب بهدم منزله القائم وإعادة بنائه حسبا هو مذكور أعاله.

املواطــن  ملكيــة  مســتندات  أو  ذلــك  عــى  االعــرتاض  الحــق يف  لــه  فمــن  لــذا 
املذكور أعاله أو الخرائط واملخططات املقدمة منه للبلدية التقدم باعرتاضه 
خــالل 15 يومــا مــن تاريــخ نــر هــذا االعــالن أو خــالل مرحلــة االنشــاء وقيامــه 
بالحجــز عــى أرض املواطــن أعــاله لــدى املحكمة املختصة وإال لن يلتفت ألي 
اعــرتاض يقــدم بعــد ذلــك وســتقوم البلديــة بدراســة وعــرض موضــوع املواطــن 

املذكور أعاله مرة اخرى حسب األصول املعمول بها يف البلدية.
م . عالء محمد سهيل العطار
رئيس بلدية بيت الهيا

رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء 
يف بلدية بيت الهيا

إعالن طالق صادر عن محكمة غزة الشرعية
اىل/ ليــان مــاري بولــن مــن بريطانيــا واملقيمــة حاليــا يف بريطانيــا نعلمــك 
بــأن زوجــك الداخــل بــك بصحيــح العقــد الرعــي / محمد نــارص بن فؤاد بن 
عيىس عكيله من غزة وسكانها بأنه قد أوقع عليك طلقة واحدة رجعية بعد 
الدخول بتاريخ 202/4/1م لدى محكمة غزة الرعية املسجلة يف سجل 

45 عدد 133 لذا صار تبليغك حسب األصول.

قايض غزة الرعي
رائد محمد مطري

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرعي
محكمة غزة الرعية االبتدائية

اعالن للعموم
يعلــن الســيد / مراقــب الــركات بغــزة ان الســيد/ إبراهيــم ســامل أبو ســويرح 
الفلســطينية  املعــارص  )رشكــة  باســم  تجاريــة  ســمة  لتســجيل  الينــا  تقــدم 
للزيتون( لذا من لديه اعرتاض عى تسمية هذا االسم يتقدم لإلدارة العامة 
هــذا  نــر  بدايــة  مــن  أســبوع  خــالل  مســبب  باعــرتاض  الــركات  لتســجيل 

اإلعالن يف مكتب مراقب الركات بغزة النرص أبراج املقويس.
تحريرا يف: 2021/4/7م

مراقب الركات 

دولة فلسطن 
وزارة االقتصاد الوطني 

اإلدارة العامة للركات – مراقب الركات

إعالن لتسجيل أرايض "مال غري منقول" تسجيال مجددا 
صادرا عن دائرة التسوية بشأن معاملة التسجيل املجدد

يعلن للعموم أن الســيد/ فتحي محمد حمدان املرصي قد تقدم لتســجيل 
ادنــاه  بالجــدول  ومســاحته  وحــدوده  اوصافــه  املبينــة  املنقــول  غــري  املــال 
تسجيال مجددا وعى كل من يدعي بحق الترصف او املنفعة او امللكية او 
التعدي عى حقوقه ان يتقدم باعرتاضه الخطي اىل دائرة التســوية بســلطة 

االرايض خالل مدة خمسة عر يوما من تاريخ نر هذا االعالن.
1.اسم وعنوان طالب التسجيل: فتحي محمد حمدان املرصي – خانيونس 

2. اسم املدينة او القرية: ام النرص

3.اسم موقع االرض: عشرية أبو الحصن السبع والواقعة بجوار مسجد الذكر 

4. رقم القســيمة:2 "مالية" )حســب ادعاء املواطن(  رقم القطعة: 4"مالية 

" )حسب ادعاء املواطن(
نوع األرض: مريي املساحة: 1599م2  الحصة: كامال  

5. الحدود مبوجب املخطط

شاال: حمدي توفيق هاشم العيش طابو قسيمة 14 من القطعة 5066
جنوبا: هاين جال إبراهيم أبو عيدة طابو قسيمة 4 من القطعة 5066

رشقا: شارع صالح الدين 
غربا: شارع ترايب بعرض 4 مرت عبد ربه طلب عبد ربه أبو الحصن 

6. كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل: بالتســجيل باســمه لــدى اإلدارة العامــة 

لرضيبة األمالك بوزارة املالية.
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطن
سلطة األرايض

إدارة العامة للمساحة
دائرة التسوية

عان/ وكاالت:
أكــد ملــك األردن عبــد اللــه الثاين يف 
كلمــة مكتوبــة أمــس، أنــه قــرر التعامــل 
إطــار  يف  حمــزة  األمــري  موضــوع  مــع 

األرسة الهاشمية.
وقــال إنــه أوكل مســار موضــوع األمــري 
بــن  الحســن  األمــري  عمــه  إىل  حمــزة 
"التــزم  مــرزا أن األمــري حمــزة  طــالل، 
نهــج  عــى  يســري  أن  األرسة  أمــام 
مخلصــا  يكــون  وأن  واألجــداد،  اآلبــاء 

لرسالتهم".
وقــال "مل يكــن تحــدي األيــام املاضية 
هو األصعب أو األخطر عى استقرار 

وطننا؛ لكنه كان يل األكرث إيالما".
وبخصــوص مصــري األمــري حمزة، أعلن 
قــرصه  يف  "عائلتــه  مــع  أنــه  امللــك 
التــزم  األمــري  بــأن  وأضــاف  برعايتــي"، 
ودســتوره  األردن  مصلحــة  يضــع  بــأن 

وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى.
مــن  كانــت  "الفتنــة  أطــراف  أن  وأكــد 
داخل بيتنا الواحد وخارجه، وال يشء 
يقرتب ما شعرت به من صدمة وأمل 

وغضب".
قيــد  األخــرى  "الجوانــب  بــأن  ورصح 
حــن  إىل  للقانــون،  وفقــا  التحقيــق 

استكاله ليتم التعامل مع نتائجه".
بــأن  الثــاين  اللــه  عبــد  امللــك  وذكــر 
اقتصاديــة  "تحديــات  يواجــه  األردن 

صعبة فاقمتها جائحة كورونا، وندرك 
الصعوبات التي تواجه مواطنينا".

رسالة األمير حمزة
امللــي  الديــوان  نــر  أن  وســبق 
بــن  حمــزة  األمــري  رســالة  األردين 
منــزل  يف  وقعهــا  إنــه  قــال  الحســن 
األمــري الحســن بن طــالل بحضور عدد 
ســيكون  أنــه  فيهــا  وأكــد  األمــراء،  مــن 
عهــده  وويل  امللــك  لجاللــة  "دومــا 

عونا وسندا".
تطــورات  ضــوء  يف  أنــه  وأضــاف 
اليومــن املاضيــن يضــع نفســه "بــن 
أنــه  ويؤكــد  امللــك"،  جاللــة  يــدي 
ســيبقى "عــى عهــد اآلبــاء واألجــداد، 

دربهــم،  عــى  ســائرا  إلرثهــم،  وفيــا 
مخلصا ملسريتهم ورسالتهم ولجاللة 
اململكــة  بدســتور  وملتزمــا  امللــك، 

األردنية الهاشمية العزيزة".
بــد أن تبقــى مصالــح  أنــه ال  أكــد  كــا 
"نقــف  وأن  اعتبــار،  كل  فــوق  الوطــن 
يف  امللــك  جاللــة  خلــف  جميعــا 
ومصالحــه  األردن  لحايــة  جهــوده 
الوطنيــة، وتحقيــق األفضــل للشــعب 

األردين".
من جهته قال وزير الخارجية األردين، 
التحــركات  إن  الصفــدي،  أميــن 
ويل  ميثلهــا  كان  التــي  والتهديــدات 
األمــري حمــزة  الســابق  األردين  العهــد 
بالكامــل،  احتواؤهــا  تــم  الحســن  بــن 
مؤكــدا  الســيطرة،  تحــت  وأصبحــت 

أنها مل تشكل تهديدا فوريا.
ترصيحاتــه  -يف  الصفــدي  وأشــار 
جورنــال"  ســرتيت  "وول  لصحيفــة 
 )The Wall Street Journal(
األمنيــة  القــوات  أن  إىل  األمريكيــة- 
التــي  حمــزة،  األمــري  لجهــود  تصــدت 
قــال إنهــا هدفــت إىل زعزعــة اســتقرار 
الشــعبي  الســخط  وتأجيــج  البــالد، 
عــى تدهــور االقتصــاد بغــرض ركــوب 
املوجــة وتقديــم نفســه كحاكم بديل، 

وفق الصحيفة.
أن  للصحيفــة  الصفــدي  وذكــر 

زمنيــة  جــداول  رصــدت  الســلطات 
تلــك  ملثــل  مناقشــتها  تجــري  كانــت 
حــد  إىل  تصــل  مل  لكنهــا  الحملــة؛ 

االنقالب.
األنبــاء  وكالــة  نقلــت  جهتهــا،  مــن 
األردنيــة )بــرتا( أمس عن النائب العام 
إن  قولــه  الــالت،  لعــان، حســن عبــد 
الثالثــاء  صــدر  الــذي  النــر،  حظــر 
بــن  األمــري حمــزة  يتعلــق مبلــف  فيــا 
مجريــات  فقــط  يشــمل  الحســن، 
التحقيــق ورسيتــه واألدلــة املتعلقة به 

وأطرافه.
نرتــه  بيــان  يف  الــالت  عبــد  وقــال 
الوكالــة "الحظــر ُيســتثنى منــه مــا يعر 
عن اآلراء وحرية الرأي والتعبري ضمن 

إطار القانون وأحكام املسؤولية".
قــد  األردين  العــام  النائــب  وكان 
أصــدر قــرارا بحظــر النــر يف القضيــة 
املرتبطــة باألمــري حمــزة وآخريــن حتــى 
وأيضــا  ذلــك،  بخــالف  قــرار  يصــدر 
عــدم نــر وتــداول أي صــور أو مقاطع 
مصــورة تتعلــق بهــذه القضية، وفق ما 

ذكرته وكالة األنباء األردنية.
اإلعــالم  وســائل  القــرار  ويشــمل 
املرئية واملســموعة ومواقع التواصل 
االجتاعــي كافــة، وقالــت الوكالــة إن 
تحــت  ســيوضع  القــرار  يخالــف  مــن 

طائلة املسؤولية الجزائية.

أنقرة/ وكاالت:
32 عســكريا تركيــا ســابقا  حكــم عــى 
بعــد  الحيــاة  مــدى  بالســجن  أمــس 
إدانتهم بلعب دور أسايس يف محاولة 
طيــب  رجــب  الرئيــس  عــى  االنقــالب 
والتــي   ،2016 العــام  يف  اردوغــان 
واعتقــاالت  ترسيــح  عمليــات  تبعتهــا 
واسعة يف صفوف القوات املسلحة.

مــن  مجموعــة  ضمــن  هــؤالء  وينــدرج 
بغالبيتهــم يف  497 عســكرًيا خدمــوا 

أمــام  ويحاكمــون  الرئــايس،  الحــرس 
محكمة يف أنقرة.

لــدى الرئاســة الرتكيــة قــد  وكان محــام 
أبلــغ وكالــة فرانــس يف ختــام الجلســة 
أن 22 عســكريا ســابقا صدرت بحقهم 
لكــن  الحيــاة،  مــدى  ســجن  عقوبــات 
وكالــة أنبــاء األناضــول الرســمية أفــادت 
الحقــا أن أحكامــا بالحبس مدى الحياة 

صدرت بحق 32 شخصا.
خصوصــا  عــدة  بتهــم  جميعــا  وأدينــوا 
النظــام  قلــب  محاولــة  يف  الضلــوع 
رئيــس  قتــل  ومحاولــة  الدســتوري 

الدولة.
واتهمتهــم النيابــة العامــة باقتحــام مقــر 
وإرغــام  يت"  ار  "يت  العامــة  القنــاة 

الصحافيــن عــى بث بيان االنقالبين 
لهيئــة  العــام  املقــر  مهاجمــة  وكذلــك 

األركان.
إىل ذلــك، ُحكــم عــى 106 أشــخاص 
بالحبــس ملــدد تــراوح بــن ســتة أشــهر 

و18 شهرا.
يف تريــن الثاين/نوفمــر ُحكــم عــى 
بينهــم ضبــاط وطيــارون  337 شــخصا 

ختــام  يف  الحيــاة  مــدى  بالســجن 
املحاكمــة الرئيســية املرتبطــة مبحاولة 
 15 يف  نفــذت  التــي  هــذه  االنقــالب 

متوز/يوليو 2016.
بــن األشــخاص املحكومــن خصوصــا 
طيــارون قصفــوا عــدة مواقــع رمزيــة يف 
العاصمــة أنقــرة مثــل الرملــان وضبــاط 
ومدنيــون أداروا االنقــالب مــن قاعــدة 

أكينجي العسكرية.
وبــرأت املحكمــة 75 شــخصا يف ختام 
محاكمــة مثــل فيهــا حــوايل 500 متهم 

أمام القضاء.
رســميا  االنقــالب  محاولــة  وأوقعــت 
االنقالبيــن  باســتثناء  قتيــال،   251

وأكــرث مــن ألفــي جريــح. وهــذا الحــدث 
أثــار صدمــة يف تركيــا أدى إىل  الــذي 
واســعة  وتوقيــف  ترسيــح  عمليــات 

إىل  اردوغــان  بالرئيــس  ودفــع  النطــاق 
توسيع سلطاته.

وتتهــم انقــرة الداعيــة عبــد اللــه غولــن 
وهــو  غولــن  وينفــي  االنقــالب.  بتدبــري 
الــرتيك، يقيــم  للرئيــس  حليــف ســابق 
لــه  ضلــوع  أي  املتحــدة  الواليــات  يف 

يف هذه املسألة.
 2016 متوز/يوليــو   15-16 وليــل 
كانــت أنقــرة مرسحا ألعال عنيفة قام 

بها االنقالبيون.
مــن  ألقيــت  قنابــل  واســتهدفت 
مبنــى  مــرات  ثــالث  مقاتــالت أف16- 
الرملــان وكذلــك الطرقــات يف محيــط 
القرص الرئايس ومقار القوات الخاصة 

والرطة.
مــن  وأكــرث  قتيــال   68 القصــف  وأوقــع 
وقتــل  العاصمــة.  يف  جريــح   200

تســعة مدنين خالل محاولة التصدي 
قاعــدة  مدخــل  عنــد  لالنقالبيــن 

أكينجي.
ومنــذ وقــوع محاولــة االنقــالب، تالحــق 
الســلطات بدون هوادة أنصار الداعية 
غولــن وقامــت بعمليــات تطهــري بحجم 
غري مسبوق يف تاريخ تركيا الحديث. 
وتــم اعتقــال عــرات آالف األشــخاص 

أو  مــن عملهــم  ألفــا   140 ُفصــل  فيــا 
موجــة  وتتواصــل  العمــل.  عــن  علقــوا 
االعتقــاالت حتــى اآلن رغــم ان وتريتهــا 
أعــوام  خمســة  مــي  بعــد  تراجعــت 

عى محاولة االنقالب.
يف  محاكمــة   290 حــوايل  وانتهــت 
قضايــا مرتبطــة مبحاولــة االنقالب فيا 
عــى  أخــرى  قضايــا  مثــاين  تتواصــل 

األقل.
حــوايل  اآلن  حتــى  املحاكــم  وأدانــت 
عقوبــات  وأصــدرت  شــخص   4500

ســجن مــدى الحيــاة عــى حــوايل ثالثة 
آالف منهم، بحسب األرقام الرسمية.

باتــت  االنقــالب،  محاولــة  وبعــد 
تدخــل  اي  مــن  ترتــاب  الســلطات 

للعسكرين يف السياسة.
فقــد أوقــف االثنــن عــرة أدمــرياالت 
متقاعديــن غــداة نــر رســالة مفتوحــة 
وقعهــا عــرات من الضباط الســابقن 
تنتقــد مروعــا للرئيــس أردوغــان لبناء 

قناة يف اسطنبول.
وهاجــم الرئيــس الــرتيك بشــدة االثنن 
مجموعــة الضبــاط معتــرا أن الرســالة 
تتضمــن  القنــاة  بشــأن  وجهوهــا  التــي 

تلميًحا إىل "انقالب سيايس".

ا سابًقا مدى الحياة لضلوعهم يف االنقالب الفاشل برتكيا الحكم بحبس 32 عسكريًّ

امللك عبد الله الثاين: ال أحد يتقدم عىل أمن األردن واستقراره

ملك األردن عبد الله الثاين

القاهرة/ وكاالت:
الســييس  الفتــاح  عبــد  املــرصي  الرئيــس  حــذر 
إثيوبيا أمس من خطر نشوب رصاع بسبب سد 
النهضــة الــذي تبنيــه عــى النيــل األزرق، وذلــك 
الدولتــان  فيهــا  شــاركت  محادثــات  انتهــاء  بعــد 

والسودان دون إحراز تقدم.
وتقول إثيوبيا إن السد مهم لتنميتها االقتصادية 
يــرض  أن  بينــا تخــى مــرص  الكهربــاء،  وتوليــد 
بإمداداتها من مياه نهر النيل. ويشعر السودان 

بالقلق أيضا إزاء تدفقات املياه إليه.
الــدول  حكومــات  مــن  وفــود  واجتمعــت 
بالكونجــو  األســبوع يف كينشاســا  هــذا  الثــالث 
تجــاوز  يف  أخفقــت  لكنهــا  الدميقراطيــة، 

الخالفات.
حكومــي  مجمــع  افتتــاح  خــالل  الســييس  وقــال 
بشــأن  ينســقان  والســودان  مــرص  إن  جديــد 
القضيــة وإن "التعــاون واالتفــاق أفضل كثريا من 

أي حاجة تانية".
بترتتــب  الــي  التكلفــة  حجــم  "شــوفنا  وأضــاف 
رصاعــات  إىل  إشــارة  يف  مواجهــة"  أي  عــى 

سابقة يف املنطقة.
وقــال "أقــول لألشــقاء يف إثيوبيــا، بالش إن احنا 
نصــل ملرحلــة إنــك انــت متــس نقطــة ميــاه مــن 
مــرص.. ألن الخيــارات كلهــا مفتوحــة، الخيــارات 

كلها مفتوحة وتعاوننا أفضل".
بيكيــي  ســيلييش  اإلثيــويب  الــري  وزيــر  وقــال 
لرويــرتز إنــه ليــس لديــه تعليــق عــى ترصيحــات 

السييس.
وقــال "نحــن ال نســتغل مياهــا تنبــع مــن مــرص أو 
الســودان، ألن امليــاه ال تجــري إىل أعــى النهــر 

إىل إثيوبيا.

واشنطن/ وكاالت:
ترامــب  لدونالــد  ســابقون  مستشــارون  أعلــن 
أمــس إنشــاء مكتــب محامــاة يف خطوة ترمي إىل 
التحرك قضائيا للدفاع عن إرث الرئيس األمريي 
السابق بوجه "هجات لليسار الراديكايل" قالوا 

إن خلفه جو بايدن يقف وراءها.
التــي  باملبــادرة  الجمهــوري  املليارديــر  ورحــب 
الــذي  ميلــر  ســتيفن  الســابق  مستشــاره  أطلقهــا 
سياســة  أطــر  تحديــد  يف  محوريــا  دورا  لعــب 
ترامــب يف ملــف الهجــرة، وكبــري موظفــي البيــت 

األبيض السابق مارك ميدوز.
الراديــكايل  "اليســار  أن  بيــان لرتامــب  وجــاء يف 
يشن بشكل مستمر هجات من خالل القضاء. 
عــى املحافظــن ومنــارصي حركــة أمريــكا أوال أن 
الشــكر  يــردوا باملثــل"، موجهــا  بــه، وأن  يحتــذوا 

للرجلن عى "ملء هذا الفراغ".
مــن جهتــه أشــار ميلــر يف بيــان إىل أن مؤسســة 
أمريــكا أوال ســتتحرك قضائيــا مــن أجــل "الدفــاع 
عــن مجتمعنــا وعائالتنــا يف مواجهــة ســلوكيات 

"نحن نستغل مياها من إثيوبيا لسد احتياجاتنا 
الشديدة استغالال منصفا ومعقوال دون إلحاق 

رضر كبري بجرياننا".
واتهمت مرص والســودان، يف بيانن منفصلن 
بعــد اجتــاع كينشاســا، إثيوبيــا بالتعنــت بشــأن 
بدء املفاوضات قبل امللء الثاين لخزان السد 

يف الصيف.
وقالت إثيوبيا يوم الثالثاء إنه ال ميكنها الدخول 

يف اتفاق ينتهك حقها يف استغالل النيل.
إن  الرســمية  الســودانية  األنبــاء  وكالــة  وقالــت 
نزاعــا  أيضــا  تخــوض  التــي  الخرطــوم،  حكومــة 
جنــود  اســتبدال  طلبــت  إثيوبيــا،  مــع  حدوديــا 
حفظ الســالم اإلثيوبين املنترين يف جنوب 

البالد ضمن مهمة لألمم املتحدة.
يف  عبــاس  يــارس  الســوداين  الــري  وزيــر  وقــال 
"الســودان  أمــس  الخرطــوم  مؤمتــر صحفــي يف 
الخيارات أمامه مفتوحة، كل الخيارات مفتوحة 
مبا فيها العودة ملجلس األمن واالســتعانة بكل 

األصدقاء يف اإلقليم وخارج اإلقليم".
بــإرشاك  اقــرتاح  عــى  ومــرص  الســودان  واتفــق 
واألمــم  املتحــدة  والواليــات  األورويب  االتحــاد 
كإضافــة  املفاوضــات،  يف  كوســطاء  املتحــدة 

ملساعي االتحاد األفريقي الحالية.
وقــال البلــدان إن إثيوبيــا رفضــت االقــرتاح خالل 
اجتــاع كينشاســا، وهــو االقــرتاح الــذي وصفــه 
مــن  جــزء  بأنــه  ســيلييش  اإلثيــويب  الــري  وزيــر 
محاولــة للتســبب يف تأخــري، وفــق مــا نقلتــه عنه 

وكالة األنباء اإلثيوبية الرسمية.
ويف األسبوع املايض، قال الرئيس املرصي إن 
"املســاس مبيــاه مــرص خــط أحمــر وســيؤثر عى 

استقرار املنطقة بشكل كامل".

اليسار غري القانونية".
وتابــع ميلــر، رئيــس مؤسســة أمريــكا أوال، أن "مــن 
يطالبون بتصفية الحســابات مع اإلدارة الجديدة 

بات لديهم حل".
عملهــا  املؤسســة  تحــرص  لــن  البيــان،  وبحســب 
بــأن  يوحــي  أعضائهــا  أن منــط  إال  واحــد،  مبلــف 

سياسة الهجرة ستكون يف صلب عملها.
وباإلضافة إىل ميلر، تضم قامئة مؤسيس الحركة 
جــن هاميلتــون الذي عمل مستشــارا لدى وزارة 
العــدل وشــارك يف وضــع سياســات الهجــرة التي 
أثــارت جــدال واســعا يف عهــد ترامــب، ال ســيا 
النصوص املتعلقة مبنع رعايا دول مسلمة عدة 

من دخول الواليات املتحدة.
ألغــى  األمريكيــة،  الرئاســة  ســدة  توليــه  وبعــد 
بايــدن أو علــق العمــل بتدابــري عــدة كان ترامــب 
لكــن  الهجــرة.  ملــف  إدارة  إطــار  يف  فرضهــا  قــد 
بقــرارات  قضائيــة  طعونــا  قدمــت  عــدة  جهــات 
بايدن، خصوصا الســلطات الجمهورية يف والية 

تكساس.

السييس يحذر إثيوبيا من احتامل نشوب رصاع 
بسبب سد النهضة

مستشارون سابقون لرتامب يؤسسون مكتب 
محاماة للتصدي لبايدن
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وصية اليوم:حديث شريف:  ــاِئُل َأْو ُطِلَبــْت ِإَلْيــِه َحاَجــٌة َقــاَل:  ــِه ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا َجــاَءُه السَّ َكاَن َرُســوُل اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلصَما َشاَء«. ُه َعَلى ِلَساِن َنِبيِّ “اْشَفُعوا ُتْؤَجُروا، َوَيْقِضي اللَّ

إذا أردت أن يطمئن قلبك فعليك بالقرآن، إذ يقول شيخ اإلسالم 
ابــن تيميــة رحمه الله تعالى: »قراءة القرآن على الوجه المأمور به 

تورث القلب اإليمان العظيم، وتزيده يقيًنا وطمأنينًة وشفاًء«.

رمبا يتساءل البعض: هل شهر رمضان بحاجة إىل 
اســتعداد؟ نعــم، نحــن بحاجــة لتهيئــة هذه األنفس 
العبــادة  تكــون  ال  حتــى  عظيــم،  شــهر  الســتقبال 
ثقيلــة عــى النفــس، خاصــة بعدمــا خالطهــا الكثــر 
مــن الشــهوات والشــبهات، أطلــق لهــا العنــان عامــًا 
وأخفقــت،  أنجــزت  وأخــرت،  فيــه  قدمــت  كامــًا 
قدمــت طاعــات واقرتفــت معــايص، وجــاء موعــد 
املدرســة الروحانيــة والــدورة التدريبيــة الســنوية. 
ولــي ُنقبــل عــى اللــه تعــاىل فرحــن مســتبرشين 
هــذه  ترويــض  يف  نبــدأ  أن  علينــا  الشــهر  بهــذا 
النفــس وتزكيتهــا، خاصــة أن التــدرج تألفه النفس، 
لــذا علينــا مــن اآلن التخلــص مــن العــادات الســيئة 
واملعايص املتكررة، فكام قال علامؤنا: "التخلية 

قبل التحلية".
الحســنات،  فعــل  قبــل  الســيئات  مــن  التخليــة 
فهــل ُيعقــل أن نصــوم شــهرًا كامــًا ونحــن قاطعــون 
تنظــر  أعيننــا  زالــت  مــا  هــل  وجراننــا؟  ألرحامنــا 
حتــى يف  ذلــك  وهــل سنســتمر يف  للمحرمــات؟ 
نهار رمضان أو ليله؟ أما زلنا نثور غضبًا ألي سبب 
وال نســعى للتدريب عى كظم الغيظ والعفو عن 

الناس؟ 
هل ُيعقل أن نقبل عى املساجد والقرآن الكريم 
يف رمضان فقط؟ أال نجعل لنا نصيبًا من التدريب 
عــى الصيــام ولــو أليــام وعــى القيــام ولــو بركعــات 
من وقت آلخر؟ تعالوا نتوب إىل الله تعاىل ونندم 
عــى مــا فرّطنــا يف جنــب الله، تعالــوا نخلص النية 
للــه تعــاىل حتــى ال تكــون العبــادة عــادة، فمن صام 
رمضــان إميانــًا باللــه واحتســابًا ُغفــر لــه ما تقدم من 
ذنبــه، وكذلــك مــن قامــه، هــو ليــس شــهرا لامتنــاع 
عن الطعام والرشاب فقط، وإن مل نفهم مقاصده 
فلــن ننــاَل إال الجــوع والعطــش كــام قــال رســول الله 
وِر َواْلَعَمــَل ِبــِه َواْلَجْهــَل  ملسو هيلع هللا ىلص: "َمــْن َلــْم َيــَدْع َقــْوَل الــزُّ

اَبُه". ِه َحاَجٌة أَْن َيَدَع َطَعاَمُه َوَشَ َفَلْيَس ِللَّ
بقضــاء  الثمينــة،  األوقــات  إضاعــة  مــن  واحــذر 
والكمبيوتــر  الجــوال  خلــف  الطــوال  الســاعات 
واإلنرتنــت ومواقــع التواصــل االجتامعي والقنوات 
األفــام  مــن  الكثــر  أعــدت  التــي  الفضائيــة 
وإضاعــة  النــاس  إللهــاء  والربامــج  واملسلســات 
وتــاوة  العبــادة  عــن  ورصفهــم  الثمينــة  أوقاتهــم 

القرآن.
وهــو ليــس شــهر الطعــام والــرشاب، فبعــض النــاس 
عــدة  يف  ينفقونــه  مــا  الشــهر  هــذا  يف  ينفقــون 
أشــهر، يف حــن يجتــاح الُحــزن قلــوب آخريــن يف 
قلــة  مــن  الصعــب  االقتصــادي  الوضــع  هــذا  ظــل 
املــال واألعــامل والرواتــب، لذلــك عــى مــن يــّر 
واملســاكن  الفقــراء  يتفقــد  أن  عليــه  تعــاىل  اللــه 
مــن أرحامــه وجرانــه، فهــو شــهر املواســاة والجــود 
عليــه  اللــه  صــّى  اللــه  رســول  كان  فقــد  والكــرم، 
وســّلم أجــود مــن الريــح املرســلة، وكان أجــود مــا 

يكون يف رمضان.
ولنكــن يف هــذا الشــهر مختلفــن عــن ســائر العــام، 
بلغنــا  "اللهــّم  بالدعــاء:  تعــاىل  اللــه  إىل  ولنبتهــل 
رمضــان، اللهــمَّ ســّلمنا إىل رمضــان، وســّلم رمضان 

لنا، وتسلمه منا متقبًا".

كيف نستقبل 
رمضان؟

م.عماد صيام

يا طالب الخير
وعنــد النظــر يف تاريــخ املســلمن نجــد أن األشــعرين قــد 
ملسو هيلع هللا ىلص  ِبــيُّ  النَّ يقــول  حيــث  التعــاون،  يف  األمثلــة  أروع  رضبــوا 
َقــلَّ َطَعــاُم  َأْو  الَغــْزِو،  َأرَْمُلــوا يِف  إَِذا  َن  عنهــم: "إِنَّ اأَلْشــَعِريِّ
ِعَياِلِهــْم ِباْلَمِديَنــِة، َجَمُعــوا َمــا َكاَن ِعْنَدُهــْم يِف َثــْوٍب َواِحــٍد، 
ــي َوَأَنــا  ِة، َفُهــْم ِمنِّ ــِويَّ ُثــمَّ اْقَتَســُموُه َبْيَنُهــْم يِف إَِنــاٍء َواِحــٍد ِبالسَّ

ِمْنُهْم".
وعــن هــذا التعــاون الطيــب خاصة يف شــهر رمضــان املبارك 
والحاجة له يوضح رئيس لجنة اإلفتاء يف الجامعة اإلسامية 
شــهر  حلــول  عــن  تفصلنــا  قليلــة  أيامــا  أن  مقــداد،  د.زيــاد 
رمضــان املبــارك، فهــو ســيد الشــهور والخر والــربكات وتنزل 
فيــه الرحــامت وتفتــح فيــه أبــواب الجنة، وفيــه ليلة القدر خر 

من ألف شهر، حيث ترتفع فيه الدرجات.
، َقــاَل: َســِمْعُت  ــَلِميِّ ويسرتشــد بأنــه َعــْن ُعْتَبــَة ْبــِن َفرَْقــٍد السُّ
َرُســوَل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص َيُقــوُل: "إَِذا َجــاَء َشــْهُر رََمَضــاَن ُفِتَحــْت أَْبــَواُب 
َياِطُن َوَناَدى ُمَناٍد:  َدِت الشَّ اِر َوُصفِّ َقْت أَْبَواُب النَّ ِة َوُغلِّ اْلَجنَّ
ى َيْنَســِلَخ  ِّ اْقَتــِرْ َحتَّ ، َوَيــا َطاِلــَب الــرشَّ َيــا َطاِلــَب اْلَخــْرِ َهُلــمَّ

ْهُر". الشَّ
ويتابع حديثه مع صحيفة "فلسطن":" هذا الفضل العظيم 
االســتعداد  املســلمن  مــن  يتطلــب  املبــارك  الشــهر  يف 
بالطاعــات وفعــل الخــر والتكافــل مــن األمــور املهمــة التــي 
ينبغــي عــدم الغفلــة عنهــا، فــكل مســلم ينبغــي أن يكــون " َيــا 

." َطاِلَب اْلَخْرِ َهُلمَّ
ويشــر إىل أن الصحابــة رضــوان اللــه عنهــم كانــوا يســتعدون 
لشهر رمضان قبل ستة أشهر ويدعون الله تعاىل أن ُيبلغهم 
اللــه  يتقبــل  أن  بعــد رمضــان يدعــون  أشــهر  رمضــان، وســتة 
تعــاىل منهــم فــروح رمضــان تري يف روحهــم كل العام هذا 
االستشــعار يجعلهم يحرصون عى فعل الخرات والتكافل 

فيام بينهم خال العام.
القلوب الرحيمة

وعنــد النظــر ألوضــاع قطــاع غــزة املحــارص فــإن األمــر يطــرق 
الحاجة املاسة للتكافل إذا يقول مقداد:"

منر بظروف صعبة جراء الحصار والوضع االقتصادي وجائحة 

كورونــا تعطلــت فيــه مصالــح النــاس خاصــة ألصحــاب األجــرة 
يعيشــون  الذيــن  مــن  الكثــر  وغــره  الســائق،  مثــل  اليوميــة 

ظروفا صعبة".
الشــهر  هــذا  نســتقبل  ونحــن  يقتــي  األمــر  هــذا  ويتابــع:" 
العظيــم مــن أصحــاب القلــوب الرحيمــة وأصحــاب األموال أن 
يقوموا بواجبهم وأن يحرصوا عى دفع زكاة أموالهم، وليس 
هذا فقط، بل ينبغي أن يتصدقوا بأكرث من ذلك، فام أحوج 

الناس إىل التعاون".
ويبــن أنــه مــن خــال ذلــك يتحقق يشء مــن التكافل واألخذ 
بأيــدي الفقــراء واملحتاجــن، وهــذا األمــر مــن روح ومقاصــد 
َواَل  ْقــَوٰى ۖ  َوالتَّ اْلــرِبِّ  َعــَى  َوَتَعاَوُنــوا  اإلســام، لقولــه تعــاىل:" 
ــَه َشــِديُد  ــَه ۖ إِنَّ اللَّ ُقــوا اللَّ َتَعاَوُنــوا َعــَى اإْلِْثــِم َواْلُعــْدَواِن ۚ َواتَّ

اْلِعَقاِب" )املائدة:2(.
ــِه ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: "امُلْســِلُم أَُخــو امُلْســِلِم  ويسرتشــد بــأَنَّ َرُســوَل اللَّ

ــُه يِف  اَل َيْظِلُمــُه َواَل ُيْســِلُمُه، َوَمــْن َكاَن يِف َحاَجــِة أَِخيــِه َكاَن اللَّ
َحاَجِتِه".

ويؤكــد أن مــن مقتضيــات األخــوة أال تــرى أخــا لــك محتاجــا، 
وأنــت تســتطيع أن تقــدم لــه املســاعدة وال تفعــل ذلك، فإذا 
كنــا إخــوة يف العقيــدة حقيقــة ينبغــي أن ينظر كل واحد إىل 
مــن هــم حولــه مــن إخوانــه وجرانــه وأقاربــه مــن املحتاجــن 

ويبادر يف تقديم املساعدة.
ويفــر اقرتاحــه: "لــو كل مجموعــة مــن أصحــاب املــال يف 
حــي أو عائلــة تفقــدوا املحتاجــن مــن حولهــم ســتحل هــذه 
األزمــة وسيشــعر النــاس باألمــل وأن هنالــك خــرا يف البلــد 

ويشعرون بذلك بالثقة بإخوانهم".
ويوجــه نــداء لذلــك عرب صحيفة "فلســطن":" أوجه نداء بل 
مناشــدة إىل كل القادرين من أبناء شــعبنا أن ميدوا أيديهم 
إىل الفقراء واملحتاجن خاصة مع بداية هذا الشهر الكريم 

فهــو شــهر الرحمــة والفرحــة والرتاحــم فينبغــي أال نســمح أن 
يبقى بيننا محتاج".

وحتى إن كنت بسيط الحال ممكن أن تقدم يد املساعدة، 
إذ يقــول مقــداد: "كل إنســان يســتطيع أن يقــدم حتــى وإن 
كانت ظروفه متوســطة الحال، حيث يقول رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص: 

رٍَة"". اَر َوَلْو ِبِشقِّ َتْ ُقوا النَّ "اتَّ
ويوضح أنه من املمكن أن يقدم اإلنسان مساعدة حتى وإن 
كانت شيقا واحدا فالبناء يبنى من مجموعة من اللبنات.

ويؤكد أنه من خال التكافل وخاصة يف شهر رمضان ميكن 
تجاوز األزمات.

َهاِر  ْيِل َوالنَّ ِذيــَن ُينِفُقــوَن أَْمَواَلُهم ِباللَّ واآلن تأمــل قــول هلالج لج:" الَّ
ِهْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم  ا َوَعَاِنَيًة َفَلُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِّ ِسًّ
َيْحزَُنوَن")البقــرة:274(، فكــن أنــت ممــن قــال الرحمــن فيهــم 

ذلك.

استقِبْل رمضان بـ"التكافل" ولو بشقِّ تمرة
ــاَر َوَلْو ِبِشــقِّ َتْمَرٍة،  ُقوا النَّ حينمــا نتأمــل قــول الرســول ملسو هيلع هللا ىلص: "اتَّ
َبٍة" فهي دعوة للجميع بالتصدق  َفــِإْن َلْم َتِجــُدوا، َفِبَكِلَمٍة َطيِّ
يقــدم  أن  يســتطيع  إنســان  فــكل  بالقليــل،  ولــو  والتكافــل 
المساعدة لغيره بالوسع الذي يقدر عليه، فالله تعالى يقول: 

ُف َنْفًسا ِإلَّ ُوْسَعَها" )األعراف:42(. وعند النظر لوضع  "َل ُنَكلِّ
قطــاع غــزة من جراء الحصار الذي يعقــد الظروف القتصادية 
والمعيشــية ل ســيما مــع جائحــة كورونــا فــإن الحاجة ماســة 

للتكافل، الذي يفتح أبواب الخير.

إعداد/ ريما عبد القادر

اســتوقفني دعــاء كان مكتوًبــا عــى ورقة ألصقت عى 
غــزة،  مبدينــة  الرمــال  شــارع  يف  الخشــب  مــن  عمــود 
وبذلــك  الغالــب،  يف  مســتمرة  بحركــة  يشــتهر  الــذي 
ال بــد أن يكــون هنالــك املئــات مــن الذيــن نظــروا إليــه 
ورددوا كلامتــه، تأملــت بفكرتــه فشــعرت أنــه حتى وإن 
كان العمــل بســيطا يف فكرتــه فــإن فيــه دعــوة إىل اللــه 

تعاىل.
وكثــرا مــا كنــت أجد عى املصعــد الكهربايئ ملصقا 
ِذيــَن آَمُنــوا َوَتْطَمــِنُّ ُقُلوُبُهــم ِبِذْكِر  فيــه قولــه تعــاىل:" الَّ
)الرعــد:28(  اْلُقُلــوُب"  َتْطَمــِنُّ  ــِه  اللَّ ِبِذْكــِر  أاََل   ۗ ــِه  اللَّ
كان  وإن  حتــى  تعــاىل  اللــه  بذكــر  ــر  يذكِّ أن  أراد  كأنــه 
يف املصعــد الــذي ال تتجــاوز رحلــة صعــوده أقــل مــن 

دقيقة.
وهنالــك مــن يجعــل اســتقباله لك يف محله بالســؤال: 

"هل صليت عى النبي؟" فرعان ما تبتسم وتردد
"ملسو هيلع هللا ىلص".

وهنالك من تجده قبل أن يتكلم معك يبتسم اقتداء 
ــُمَك يِف َوْجــِه أَِخيــَك َصَدَقــٌة  بقــول الرســول ملسو هيلع هللا ىلص:" َتَبسُّ

َلَك...".
عني الصاة  وغره تجد قبل أن يتكلم يقول لك: "سمِّ
معــه  تتكلــم  أن  مبجــرد  والبعــض  ملسو هيلع هللا ىلص"،  النبــي  عــى 
مبوضوع وتخربه بحجم املشكلة الكبرة تجده يبتسم 
ويقول لك: "أبرش" وجاء من هذه الكلمة اقتداء بسنة 

وا". ُ وا َواَل ُتَعرِّ ُ ُروا، َوَيرِّ وا َواَل ُتَنفِّ ُ رسول الله "َبرشِّ
وكامــه  الطيبــة  أخاقــه  تجلــب  مــا  سعــان  والبعــض 
الطيب انتباه من حوله فهو يطبق اإلسام بأفعاله حيث 
، وأْقَرِبُكــم  ُكــْم إيلَّ يســتذكر بذلــك قولــه ملسو هيلع هللا ىلص: "إنَّ ِمــْن أحبِّ

منِّي مْجِلسًا يوَم القيامة أْحَسَنُكم أْخاقًا".
وفــان تجــده محًبــا للخــر فأينــام حــل تجــد حــب التعاون 
وتقديــم املســاعدة مــن ســامته، حيث يطبــق بذلك قول 
َتَعاَوُنــوا  َواَل  ْقــَوٰى ۖ  َوالتَّ اْلــرِبِّ  َعــَى  َوَتَعاَوُنــوا  اللــه تعــاىل:" 
َه َشِديُد اْلِعَقاِب"  َهۖ  إِنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َعَى اإْلِْثِم َواْلُعْدَواِنۚ  َواتَّ

)املائدة:2(.
ال  ومــن  يعــرف  مــن  عــى  الســام  عــى  يحــرص  وغــره 
يعــرف، وغــره يحــب أن يقــدم هديــة حتــى وإن كانــت 
بســيطة القيمــة لكنهــا كبــرة بالحــب، وهنالــك من ينظف 
قلبــه يومًيــا قبــل أن ينــام حيــث يجــدد توبتــه للــه تعــاىل، 

ويسامح العباد لوجه الرحمن الرحيم.
حينــام تتأمــل نجــد أن األشــياء ليســت باألمــر الكبــر يف 
الفعل لكنَّ لها أثرا كبرا يف الغر، فلامذا تحرم نفســك 

أن تكون داعية للخر أينام حللت وتوجهت؟
أنــت داعيــة يف كامــك وأخاقــك يف إحســانك  نعــم، 
لآلخريــن، يف جــرب خواطــر اآلخريــن بكلمــة طيبــة تخفــف 

وجع غرك.
اسأل الله تعاىل يف سجودك أن يجعلك مفتاًحا للخر 

وأن يجري الخر عى يديك أينام كنت وتوجهت.

كان عمــر بــن الخطــاب يف زمــن خافتــه إذا جــاءه 
وفد من اليمن قال لهم: أبينكم ُأويس بن عامر؟

فيقولــون: ال. حتــى كانــت مرًَّة، وجاء وفد من أهل 
اليمــن فســألهم ســؤاله املعهــود: أفيكــم أويــس بــن 
عامــر؟ فقيــل لــه: ذاك ُأويــس بــن عامــر، فقــال لــه 

عمر: أنَت ُأويس بن عامر؟ فقال له: نعم،
فقال عمر: من ُمراٍد ثم من قرن؟ فقال له: نعم.

فقــال عمــر: فــكاَن بــَك بــرٌص فــربأَت منــه إال موضع 
درهــم؟ فقــال لــه: نعــم. فقال عمر: لَك والدة أنَت 

بارٌّ بها؟ فقال: نعم.
فقال عمر: فإين سمعُت النبيَّ -ملسو هيلع هللا ىلص- يقول: يأيت 
عليكــم ُأويــس بــن عامــر مــع أمداد أهــل اليمن، من 
ُمــراد ثــم مــن قــرن، كان بــه برٌص فــربأ منه إال موضع 
درهــم، لــه والــدة هــو بــرٌّ بهــا، لــو أقســم عــى اللــِه 
فافعــْل!  لــَك  يســتغفر  أن  اســتطعَت  فــإن  ألبــرَّه، 

فاستغِفْر يل.
فاســتغفر أويٌس لعمر بن الخطاب، ثم ســأله: أين 

تريُد؟ فقال أويس: إىل الكوفة.
فقــال لــه عمــر: فهل أكتــُب إىل واليها كتابًا أوصيه 
أكــون يف  أن  ُأريــُد  فــإين  ال،  أويــس:  فقــال  بــَك؟ 

سواد الناس فا أُعرف! 

ــْر هــذه  وأنــَت تتعامــل مــع بســطاء املســلمن تذكَّ
القصــة، لعــلَّ فيهــم ُأويســًا مجهــواًل ال يعرفــه أحــد، 

ولو أقسم عى الله ألبرَّه!
ما أدراك أن العامل البسيط له عند الله مكانة مل 

يبلغها أحد من املشاهر الذين تعرفهم؟
بــه عــى  الــذي تــر  لبائــع الخضــار  ومــا أدراك أن 
ــا مريضــة فهو قائم عنــد قدميها، وله قيام  عَجــٍل أمًّ
ليــل قــد رفعــه عليــًا، ولــه عبــادات خفيــْت عليــَك 

ولكنها مل تخَف عى الله تعاىل؟
مــا أدراك أن ســائق ســيارة األجــرة قــد حجــَز مكانــًا 
يف الجنــة بأيتــاٍم ألٍخ لــه يعولهــم، وبقرآن يتلوه آناء 
الليــل وأطــراف النهــار، وبقلٍب طيــٍب يحبُّ الخر 

للناس جميعًا؟ 
ال مينــعُ أن يكــون أوليــاء اللــه أطبــاء أو مهندســن، 
وزراء أو مشاهر، ولكن الفكرة تكمن أاّل تستصغر 
كان  املظاهــر.  ــك  تخدعنَّ وأاّل  النــاس،  مــن  أحــدًا 
أويــس  عــن  يــوم  كل  يبحــُث  الخطــاب  بــن  عمــر 
القــرين، ألنَّ النبــيَّ -صــى الله عليه وســلم- أخربه 
عنــه، فكــم مــن أويــس ال يعلمهــم إال اللــه تعــاىل، 
ْ معايــرك  منــرُّ بهــم كل يــوم وال نحفــل بهــم، فغــرِّ

يف الناس.

إنســـــــــــــــــــــان
أنت داعية للخير

فكم من أويس ال يعلمهم إال الله
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غزة/وائل الحلبي:
يف  حظوظــه  القــدس  هــال  فقــد 
املنافســة عــى "وصافــة" جــدول ترتيــب 
دوري املحرتفــن بالضفــة الغربيــة، بعــد 
الظاهريــة  شــباب  أمــام مضيفــه  خســارته 
بهدف نظيف يف افتتاح الجولة الـ21 من 

البطولة أمس.
املبــاراة  حســم  مــن  الظاهريــة  ومتكــن 
الــذي  ماهــر  أحمــد  العبــه  هــدف  بفضــل 
بعدمــا  األول  الشــوط  نهايــة  قبــل  ســجله 
تســلم الكــرة داخــل منطقــة الجــزاء، وراوغ 

واصطدمــت  زاحفــة  ليســددها  برباعــة 
 ،)45+2( الشــباك  وعانقــت  باملدافــع 
لريفــع الغــزالن رصيدهــم بهــذا الفــوز إىل 
27 نقطــة يف املركــز الســادس، وتوقــف 
رصيــد هــال القــدس عنــد 34 نقطــة يف 

املركز الثالث.
 21 الجولــة  منافســات  اليــوم  وُتختتــم 
بإقامة خمسة مباريات، ويتطلع األمعري 
املاضيــة  الجولــة  يف  خســارته  لتعويــض 
الــذي  طوبــاس  ضيفــه  يســتقبل  عندمــا 
نجح يف تأمن البقاء بدوري املحرتفن، 

للتمســك  طولكــرم  ثقــايف  يســعى  فيــا 
يواجــه  عندمــا  والوحيــد  األخــري  بأملــه 

ضيفه مركز باطة.
الهــروب  يف  الخليــل  أهــي  ويأمــل 
املكــرب،  جبــل  مواجهــة  يف  الخطــر  مــن 
وســيكون البرية ووادي النيص يف لقاء ال 
تحمــل أي أهــداف ســوى رغبــة البــرية يف 
ويتطلــع  الرتتيــب،  يف  موقعــه  تحســن 
يف  املســابقة  بطــل  الخليــل  شــباب 
املاضيــة  الجولــة  يف  خســارته  تعويــض 

عندما ياقي السموع.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
األعــى  واملجلــس  الداخليــة  وزارة  فريقــا  تأهــل 
للشــباب والرياضــة إىل املبــاراة النهائيــة من بطولة 
الوزارات واملؤسســات الحكومية لخاســيات كرة 

القدم، التي ُتقام عى صالة نادي الصداقة.

ومتكــن فريــق وزارة الداخليــة من الفوز عى 
وزارة الرتبيــة والتعليــم بــركات الرتجيــح يف 
فريــق  تغلــب  بينــا  النهــايئ،  الــدور نصــف 
املجلــس األعــى للشــباب والرياضــة عــى 

وزارة الحكم املحي بنتيجة )٢-1(.

يذكر أن )١٦( فريقا متثل الوزارات شاركت 
بــإرشاف  املباريــات  وجــرت  البطولــة،  يف 
طاقــم تحكيــم معتمــد من اتحاد كــرة القدم، 
ونظمها املجلس األعى للشباب والرياضة 

- دائرة الرياضة للجميع.

الظاهرية يحرم هالل القدس الظاهرية يحرم هالل القدس 
من وصافة دوري المحترفينمن وصافة دوري المحترفين

غزة/وائل الحلبي:
يف  مركزيــن  الوطنــي  املنتخــب  تراجــع 
لكــرة  الــدويل  لاتحــاد  الشــهري  التصنيــف 
املــايض  مــارس  شــهر  عــن  "فيفــا"،  القــدم 
والــذي شــهد خســارة الفــدايئ الكبــرية عــى 

يد األخرض السعودي بخاسية نظيفة.
واحتل الفدايئ املركز )104( يف التصنيف 
حــل يف  بعدمــا  مركزيــن  ليرتاجــع  الشــهري، 
الشهر املايض باملركز الـ102، إال أن خسارة 
التصفيــات  يف  الســعودية  أمــام  الوطنــي 

لــكأس العــامل  اآلســيوية املزدوجــة املؤهلــة 
وكأس آسيا تسببت يف هذا الرتاجع.

املنتخــب  حــل  اآلســيوي  الصعيــد  وعــى 
مســتوى  عــى  الـــ18  املركــز  يف  الوطنــي 

منتخبات القارة الصفراء.

الفدائي الفدائي 
يتراجع للمركز "يتراجع للمركز "104104" في تصنيف الفيفا" في تصنيف الفيفا

غزة/ مؤمن الكحلوت:
قــرر مجلــس إدارة نادي اتحاد الشــجاعية 
فــرض عقوبــة مالية وإدارية عى الاعب 
عمــر العرعــري العــب الفريــق األول لكــرة 

القدم بالنادي.

وأوضــح مجلــس اإلدارة أن فــرض العقوبــة 
مــن  العرعــري  مــن  بــدر  مــا  نتيجــة  جــاء 
ترصفــات يف مبــاراة النــادي األخــرية أمام 
مباريــات  ختــام  يف  خانيونــس  اتحــاد 

الدور األول من املوسم الحايل.

االنضباطيــة  األمــور  أن  املجلــس  وأكــد 
مــن  النــادي  هيبــة  عــى  والحفــاظ 
فيهــا،  تهــاون  ال  وأنــه  لديــه  األساســيات 
وأنــه لــن يقبــل باإلســاءة ألي أحــد داخــل 

املنظومة.

الشجاعية تفرض عقوبة الشجاعية تفرض عقوبة 
إداريــــة ومــاليــــة علــــــى إداريــــة ومــاليــــة علــــــى 

يتأهالن لنهائي بطولة للوزارات يتأهالن لنهائي بطولة للوزارات 
والمؤسسات الحكوميةوالمؤسسات الحكومية

المجلس األعلى للرياضة ووزارة الداخليةالمجلس األعلى للرياضة ووزارة الداخلية

غزة/ عاء شايل: 
العبــه  مــع  اتفاقــه  الصداقــة  نــادي  أتــم 
للعــودة  بلــح  محمــد  الــدويل  الســابق 
لصفوف الفريق رسميًا متهيدًا للمشاركة 
مــع الفريــق يف مرحلــة اإلياب من الدوري 
املمتاز املوسم الحايل 2020-2021.

ويأمل الصداقة بظهور بلح من جديد بعد 
األهــي وذات راس  مــع  تجربــة احرتافيــة 

يف األردن والعروبــة وصحــم والســويق يف 
الوطنــي  املنتخــب  مــع  والظهــور  ُعــان، 

أكرث من مرة. 
وســيكون بلــح إضافــة هجوميــة وتهديفيــة 
قويــة لفريــق الصداقة الســاعي للمنافســة 
عــى لقــب الــدوري هــذا املوســم بوجــود 
تركيبة كبرية من النجوم يف كل الخطوط. 
وكان بلح قد خاض جولة من املفاوضات 

لهــا  لانضــام  غــزة  يف  أنديــة  عــدة  مــع 
خــال فــرتة االنتقــاالت الشــتوية الحاليــة، 

لكنه عاد مجددًا لعرين الصداقة. 
عــى  الحصــول  الصداقــة  وســيحاول 
القــدم لتســجيل  اســتثناء مــن اتحــاد كــرة 
عــى  الحصــول  بعــد  قيــوده  عــى  بلــح 
البطاقة الدولية املتوقع وصولها يف شهر 

يونيو القادم. 

يعود إلى بستان يعود إلى بستان 
الصداقة األخضرالصداقة األخضر بلحبلح

العرعيرالعرعير

لقاءات مهمة في صراع الهروب من شبح الهبوط

غزة / مؤمن الكحلوت:
عــاد الاعــب الــدويل الســابق شــادي أبــو أحمــد للظهــور يف 
نــادي  بقميــص  الحــايل  املوســم  يف  جديــد  مــن  املاعــب 

جاعي رفح.
ورغــم تعاقــد نــادي الجاعــي مــع أبــو أحمــد كمــدرب، إال أنــه 
اضطــر لقيــده العبــًا رغــم بلوغــه ســن األربعــن، نظــرًا لخربتــه 
الكبــرية التــي اكتســبها مــع األندية واملنتخبــات الوطنية, تاركًا 

إدارة بعض املباريات لزميله محمد العايدي.

ولعــب أبــو أحمــد دورًا كبــريًا يف حصــد الفريــق لـــ6 نقــاط يف 
دوري الدرجــة الثانيــة، خاصــة املبــاراة األخــرية أمــام العطــاء، 

والتي سجل بها هدفن من أصل خمسة.
وســبق ألبــو أحمــد أن لعــب لعدة فــرق من قبل أبرزها خدمات 
والتفــاح  واألهــي  رفــح  وشــباب  الشــاطئ  وخدمــات  رفــح 
وخدمات دير البلح، كا لعب للمنتخب األوملبي ومنتخب 
الشــباب، وبــدأ مســريته يف املاعــب مهاجــًا قبــل أن ينتقــل 

لقلب الدفاع.

شادي أبو أحمدشادي أبو أحمد  
الالعب والمدربالالعب والمدرب

في آٍن واحدفي آٍن واحد
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غزة/فلسطني:
أنجــز املجلــس األعــى للرياضــة العديــد مــن املشــاريع 
الريــايض  بيــوم  االحتفــال  مــع  بالتزامــن  الرياضيــة 
شــهر  مــن  الســادس  يــوم  ُيصــادف  الــذي  الفلســطيني 
إبريــل مــن كل عــام، ســواء عى صعيــد البنية التحتية أو 
عــى صعيــد التطويــر الفنــي واإلداري واملــايل، بهــدف 

املساهمة يف تطوير الحالة الرياضية يف غزة.
عــام  أمــني  مســاعد  هنيــة  الســام  عبــد  أعلــن  فقــد 
اعتــاد  يف  غــزة  بلديــة  جهــود  نجــاح  عــن  املجلــس، 
كأول  الزيتــون،  حــي  وملعــب  حديقــة  إنشــاء  مــروع 
مــروع يخــدم الحــي ويوفــر املــكان املائــم ملارســة 

النشاط الريايض.
وقــدم هنيــة التهنئــة لرئيــس بلديــة غــزة الدكتــور يحيــى 
إقــراض  صنــدوق  مــن  املــروع  اعتــاد  بعــد  الــراج 
إن  وقــال  دوالر،  ألــف   )400( تبلــغ  بتكلفــة  البلديــات 
إلنجــاز  والداعمــني  املســاهمني  أحــد  كان  املجلــس 
هــذا املــروع مــن خــال طرحــه عــى صنــدوق إقــراض 
العــام املــايض، والتأكيــد عــى أهميتــه يف  البلديــات 
جميــع اللقــاءات مــع رؤســاء البلديــات ومــع وكيــل وزارة 

الحكم املحيل املهندس أحمد أبو راس.
يحيــى  الدكتــور  والتقــى  غــزة  بلديــة  زار  هنيــة  وكان 
الــراج، وتــم طــرح العديــد مــن امللفــات التــي تخــص 
مــروع  أهميــة  عــى  هنيــة  وأكــد  الريــايض،  النشــاط 
ملعــب الزيتــون ملــا يقدمــه مــن مســاحة تتيــح للشــباب 
والرياضيــني وأهــايل الحــي ورشق مدينــة غــزة مارســة 
النشــاط الريايض وتلبية احتياج املجتمع بتوفري مكان 
ملارســة األنشــطة املختلفــة يف مــكان مناســب ومهيــأ 

تحتضــن  ومرافــق  ملســاحات  امللحــة  الشــباب  لحاجــة 
يخــدم  مبــا  قدراتهــم  تطويــر  يف  وتســاهم  مواهبهــم 

املجتمع.
• افتتاح الملعب متعدد األغراض بالجامعة اإلسالمية

مــن جهــة أخــرى، افتتح الربوفيســور نــارص فرحات رئيس 
امللعــب  هنيــة  الســام  وعبــد  اإلســامية،  الجامعــة 
متعــدد األغــراض بالجامعــة اإلســامية، بحضــور مجلس 
إدارة الجامعــة اإلســامية واملــدراء العامــون باملجلــس 

األعى.
وعــرب هنيــة يف كلمتــه خال حفل االفتتاح عن ســعادته 
مســاهمة  وتقديــم  اإلســامية  الجامعــة  مــع  للتعــاون 
وأكــد  الجامعــة،  يف  الريــايض  بالنشــاط  االرتقــاء  يف 
تخريــج  يف  العريــق  وتاريخهــا  بالجامعــة  فخــره  هنيــة 
القــادة والعلــاء والرياضيــني يف كافــة األلعــاب، وقــال 
:"نســتذكر الرياضيــني القدامــى يف منتخبــات الجامعة 
الجامعــة متلــك  األنديــة،  وتألــق يف  لعــب  مــن  ومنهــم 
وكــم ســعدنا  الغزيــة  الرياضــة  نجــوم  مــن  ســجا حافــا 

بتكريم الرياضيني يف الجامعة".
ملعــب  بافتتــاح  يحتفــل  األعــى  املجلــس  أن  وأكــد 
الجامعــة تزامنــا مــع إحيــاء يــوم الريــايض الفلســطيني، 
التحتيــة  البنيــة  تطويــر  مشــاريع  مــن  جملــة  وضمــن 
اإلرساء  وجامعــة  العــريب،  النــر  نــادي  يف  الرياضيــة 
رفيــق  وصالــة  التطبيقيــة  للعلــوم  الجامعيــة  والكليــة 
الســاملي ونــادي الزيتــون، وأضــاف أن املجلــس األعــى 
ومنهــا  الرياضيــة  املرافــق  لتطويــر  التعــاون  ســيواصل 
خــال  اإلســامية  بالجامعــة  الشــاطئية  الكــرة  ملعــب 

الفرتة القادمة.

لهذا الغرض.
االتفــاق  منهــا  ملفــات  عــدة  اللقــاء  خــال  هنيــة  وطــرح 
بــني نــادي الجــاء وبلديــة غــزة عــى إنشــاء مبنــى للنادي 
الرتتيبــات، وتخصيــص  البلديــة ومتابعــة  مــع  بالراكــة 
البحريــة ملدينــة غــزة،  الواجهــة  مجمعــات رياضيــة يف 
وطــرح تطويــر ملعــب نــادي التفــاح يف املشــاريع التــي 
خــال  مــن  القادمــة  الخطــة  خــال  البلديــة  ســتقدمها 
صنــدوق إقــراض البلديــات، ومنــح الفرصــة للرياضيــني 
يف األنديــة لاســتفادة مــن برامــج التشــغيل املمولة من 
خــال البلديــات، كــا أكــد عــى أهميــة إعطــاء مســاحة 
مناســبة لتطوير املنشــآت واملرافق الرياضية من خال 

املشاريع املمولة من خال البلديات.
ورحب الدكتور يحيى الراج بزيارة هنية وشــكره عى 
دوره يف املســاهمة بتطويــر املنشــآت الرياضيــة ودعــم 
األنديــة، كــا أشــاد بجهــوده يف التواصــل مــع صنــدوق 
املشــاريع  متويــل  فــرص  لتعزيــز  البلديــات  إقــراض 

الرياضية.
بتطويــر  كبــري  اهتــام  لديهــا  البلديــة  أن  الــراج  وأكــد 
املرافــق الرياضيــة وأنهــا ســترع خــال األيــام القادمــة 
يف تطويــر مركــز هولســت بحــي الــدرج وتجهيــز ملعــب 
معشــب مــع إنــارة وتطويــر املــكان لخدمــة املواطنــني، 
باإلضافــة لتوفــري مجمعــات رياضيــة مخصصــة للنشــاط 

الريايض يف الواجهة البحرية ملدينة غزة.
كــا أكــد الدكتــور الــراج اهتامــه باالتفــاق مــع نــادي 
البلديــة،  مــن  للنــادي مبســاهمة  مبنــى  وإنشــاء  الجــاء 
وأضاف أن املشاريع الخاصة بتطوير املرافق الرياضية 
نظــرًا  البلــدي  املجلــس  أولويــات  ســلم  عــى  ســتبقى 

ــنَ فرحــات، الجهــد الــذي يقدمــه املجلــس األعــى  وّثَّ
املرافــق  وإنشــاء  تطويــر  دعــم  والرياضــة، يف  للشــباب 
الرياضية، ودعم إنشاء امللعب متعدد األغراض، وقال 
إن الجامعة تحرص عى تطوير النشــاط الريايض ومنح 
املســاحة املناســبة ملارســة األلعــاب وتشــكيل الفــرق 
البطــوالت،  الطــاب عــى املنافســة وخــوض  وتشــجيع 
وأشــار إىل أن التعــاون مــع املجلــس األعــى ســيضيف 
لتطويــر  الفرصــة  وإتاحــة  للرياضــة  الدعــم  مــن  املزيــد 

األنشطة الرياضية واستضافة البطوالت.
• افتتاح ملعب التنس األرضي

وعــى صعيــد آخــر، افتتــح هنيــة ملعــب التنس األريض 
األول من نوعه عى مستوى أندية غزة، يف نادي النر 
العريب مبدينة غزة، ضمن مشــاريع املرحلة الثالثة من 
تطويــر البنيــة التحتية الرياضيــة، التي ينفذها املجلس 

األعى للشباب والرياضة بقيمة نصف مليون شيكل.
كا تم افتتاح حلبة املاكمة واملصارعة بعد تطويرها، 
ضمــن مرافــق النــادي، وذلك ضمــن احتفال حرضه عاء 
الغايينــي رئيــس نــادي النــر العريب، ومحمــد العلمي 
اتحــاد  رئيــس  الراعــي  وحســيب  النــادي،  رئيــس  نائــب 

التنس األريض، وأعضاء االتحادات الرياضية.
وتحــدث هنيــة يف كلمتــه عن تقديره إلدارة نادي النر 
العــريب الهتامهــا باأللعــاب الفرديــة، وصناعــة األبطــال 
يف مختلــف األلعــاب عــى مــدار تاريــخ النــادي، وأكــد 
إضافــة  ميثــل  األول  األريض  التنــس  ملعــب  إنجــاز  أن 
نوعيــة تســاهم يف تطويــر اللعبــة واحتضــان املواهــب، 
تزامــن  إن  وقــال  املاكمــة،  حلبــة  لتطويــر  باإلضافــة 
االفتتــاح مــع ذكــرى يــوم األرض ميثــل رســالة واضحــة أن 
الشــعب الفلســطيني يواصــل مســرية البنــاء والتمســك 

باألرض حتى نيل الحرية واالستقال.
وأضاف أن هذا االفتتاح ميثل باكورة الفتتاح جملة من 
املشــاريع يف مناســبة يوم الريايض الفلســطيني الذي 

يصــادف الســادس مــن أبريــل املقبــل، كــا هنــأ اتحــاد 
القــوة البدنيــة عــى مــا حققه مــن إنجاز كبري يف البطولة 

العربية التي أقيمت يف جمهورية مر العربية.
• افتتاح مشروع تطوير قاعة األفراح بنادي الزيتون

افتتــح عبــد الســام هنيــة مســاعد أمــني عــام املجلــس 
األعــى للشــباب والرياضــة، مروع تطوير قاعة األفراح 
رئيــس  بــدوان  عــاء  الريــايض، بحضــور  الزيتــون  بنــادي 

نادي الزيتون وأعضاء مجلس إدارة النادي.
وتحــدث عبــد الســام هنيــة خــال افتتــاح القاعــة 
عن دور املجلس األعى يف تطوير البنية التحتية 
تطويــر  مجــال  يف  األنديــة  ومســاندة  الرياضيــة، 
املرافــق والقاعــات واملاعب، وهنأ نادي الزيتون 
العتــاد مــروع امللعــب رشق الحــي مــن خــال 

بلدية غزة ومتويل صندوق إقراض البلديات.
هامــا  إنجــازا  ســيمثل  امللعــب  إن  هنيــة  وقــال 
هنيــة  وتطــرق  غــزة،  مدينــة  رشق  يف  للرياضــة 
العبــني  مــن  قدمــه  ومــا  للنــادي  العريــق  للتاريــخ 
ونجــوم طــوال الســنوات املاضيــة، ومتنــى التوفيــق 
يف  الطبيعــي  ملكانــه  مجــددا  والعــودة  للنــادي 

الدوري املمتاز لكرة القدم.
بدوره شكر عاء بدوان رئيس نادي الزيتون ما يقدمه 
عبد السام هنية من دعم لتطوير املرافق الرياضية، 
ودعــم األنديــة، وقــال إن ناديــه يســعى لارتقــاء بالفــرق 
الرياضيــة واســتعادة مكانــه يف املنافســة بــدوري كــرة 
القــدم، كــا أثنــى عــى خطــوة اعتــاد إنشــاء ملعــب 

جديد لخدمة أندية حي الزيتون.
يذكــر أن مــروع تطويــر قاعــة األفــراح بنــادي الزيتــون 
ضمــن  للرياضــة،  األعــى  املجلــس  مــن  متويلهــا  تــم 
برنامــج تطويــر البنيــة التحتيــة يف األنديــة، وتــم افتتــاح 
املــروع ضمــن فعاليات املجلس األعى إلحياء يوم 

الريايض الفلسطيني.

ضمن فعاليات يوم الرياضيضمن فعاليات يوم الرياضي
الفلسطيني وبالتعاون مع بلدية غزة الفلسطيني وبالتعاون مع بلدية غزة 

االتفاق على مشروع إنشاء ملعب وحديقة الزيتون بعد افتتاح صالة األفراحاالتفاق على مشروع إنشاء ملعب وحديقة الزيتون بعد افتتاح صالة األفراح

• مشروع إنشاء مقر نادي الجالء
• مجمع رياضي في الواجهة البحرية

• إعادة تطوير وتأهيل ملعب نادي التفاح
• تطوير ملعب التنس األرضي بالنصر العربي
• افتتاح حلبة المالكمة بنادي النصر العربي

المجلس األعلى للرياضة ُينجز جملة من المشاريعالمجلس األعلى للرياضة ُينجز جملة من المشاريع
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باريس/)أ ف ب(:
يأمــل مانشســر يونايتــد اإلنجليــزي اإلبقــاء عــى حلمــه باحــراز لقبــه 
غرناطــة  مضيفــه  بطمــوح  اليــوم  يصطــدم  حــن   2017 منــذ  األول 
اإلســباين يف ذهــاب الــدور ربــع النهــايئ ملســابقة "يوروبــا ليــغ" لكــرة 

القدم.
وتخطى يونايتد صدمة الخروج من الدور األول ملسابقة دوري أبطال 
أوروبــا بوصولــه اىل ربــع نهــايئ املســابقة القاريــة الثانيــة مــن حيــث 
األهميــة، متخلصــًا يف طريقــه مــن عقبتــن صعبتــن للغاية هام ريال 

سوسييداد اإلسباين وميالن اإليطايل.
عودتهــم  كبــر  حــد  اىل  ضمنــوا  الــذي  الحمــر"  "الشــياطن  ومينــي 
الثــاين يف  خــالل مركزهــم  مــن  األبطــال  املقبــل اىل دوري  املوســم 
الدوري املمتاز، النفس بالذهاب حتى النهاية من أجل إحراز لقبهم 

األول منذ 2017 حن توجوا أبطااًل ملسابقة "يوروبا ليغ" بالذات.
عــى  أقلــه  سولشــاير،  غونــار  أويل  الرنوجــي  املــدرب  فريــق  ويبــدو 
الــورق، مرشــحًا لتخطــي غرناطة الذي يســتضيف الذهــاب، لكن عليه 

الحذر من طموح الفريق اإلسباين.
ويخــوض يونايتــد لقــاء اليــوم بغيــاب عنرصيــن مهمــن هــام الفرنــي 
بفــروس  بايــي الصابتــه  إيريــك  أنتــوين مارســيال لإلصابــة والعاجــي 

كورونا.

يتوجــب عــى أرســنال أال يســتخف بســالفيا بــراغ الــذي مل يــذق طعــم 
الـــ21 األخــرة ضمــن جميــع املســابقات، وإال  الهزميــة يف مبارياتــه 
االســكتلندي  ليســر ســيتي ورينجــرز  نفــس مصــر مواطنــه  ســيلقى 

اللذين خرجا عى يد الفريق التشييك.
كان أرسنال قاب قوسن أو أدىن من احراز لقب هذه املسابقة عام 
2019 قبل أن يسقط يف املر األخر أمام جاره تشلي 4-1، ويف 
حينهــا كان الفريــق اللنــدين تحــت قيــادة أونــاي إميــري الــذي يعتــر 
املــدرب األكــر نجاحــًا يف املســابقة بعدمــا تــوج بلقبهــا ثــالث مــرات 

متتالية مع مواطنه إشبيلية.
هــذه  لكــن  النهــايئ  ربــع  الــدور  أيضــًا يف  متواجــدًا  إميــري  وســيكون 
املــرة كمــدرب لفياريــال الــذي يحــل اليــوم ضيفــًا عــى دينامــو زغــرب 

الكروايت.
واعتر إميري لدى استالمه املنصب الصيف املايض الفريق األكر 
ثباتــًا يف إســبانيا خــالل األعــوام الـــ15 املاضيــة بعدمــا أنهــى الــدوري 

بن الخمسة األوائل يف تسع مناسبات خالل هذه األعوام.
لقــب  اىل  املوســم  هــذا  الصفــراء"  "الغواصــة  قيــادة  إميــري  وأمــل 
"يوروبــا ليــغ" وتخليصــه مــن عقدتــه القارية، إذ وصــل اىل دور األربعة 

أربع مرات لكنه عجز حتى اآلن عن الذهاب أبعد من ذلك.
ويصطــدم فياريــال اآلن ببطــل الــدوري الكــروايت الــذي يحقــق أفضــل 

وبعد بداية واعدة جدًا يف الدوري اإلسباين، تراجعت نتائج غرناطة 
وبات حاليًا يف املركز التاسع إال أنه متيز يف مشاركته القارية األوىل 
عى اإلطالق ووصل اىل ربع النهايئ عن جدارة بعدما تفوق يف دور 
املجموعــات خــارج ملعبــه عــى إيندهوفــن الهولندي، ثم تخلص يف 
الدور الثاين من نابويل اإليطايل قبل أن يزيح يف مثن النهايئ فريق 

سولشاير السابق مولده الرنوجي.
لقــب  أحــرز  أن  لــه  ســبق  الــذي  مارتينيــس  دييغــو  للمــدرب  بالنســبة 
"يوروبــا ليــغ" حــن كان مســاعدًا للمــدرب أونــاي إميــري يف إشــبيلية، 

فإن غرناطة يخوض "الخميس إحدى أهم املباريات يف تاريخنا".
املــدرب  بقيــادة  أرســنال  اآلخــر  إنجلــرا  ممثــل  يجــد  أخــرى،  ومــرة 
اإلســباين ميكيــل أرتيتــا نفســه مطالبــًا باحــراز "يوروبــا ليــغ" مــن أجــل 

املشاركة املوسم املقبل يف دوري أبطال أوروبا.
ومتثــل "يوروبــا ليــغ" األمــل الوحيــد لبطــل كأس إنكلــرا لعــام 2020 
يف إحــراز لقــب هــذا املوســم، لكــن األهــم أنهــا تشــكل مفتــاح عودتــه 
اىل دوري األبطــال للمــرة األوىل منــذ موســم 2017-2016، إال أنــه 
عليــه التفكــر أواًل بخصمــه املقبــل ســالفيا بــراغ التشــييك قبــل الحلــم 

باحراز اللقب.
ورغــم فــوزه مببارياتــه الســت يف دور املجموعــات وتخطيــه بنفيــكا 
الرتغــايل وأوملبياكــوس اليونــاين يف الدوري اإلقصائين الســابقن، 

مشــوار لــه عــى الصعيــد القــاري منــذ الســتينات بعدمــا تخلــص يف 
مثــن النهــايئ مــن توتنهــام اإلنجليــزي ومدربــه الفــذ الرتغــايل جوزيــه 
مورينيــو بفضــل ثالثيــة يف اإليــاب مــن ميســالف أورشــيتش )-3صفر 

بعد الخسارة ذهابًا صفر2-(.
عــى الــورق، تعتــر املواجهــة بــن أياكــس الهولنــدي ورومــا اإليطــايل 
األقــوى يف الــدور ربــع النهــايئ لكــن الفريقن اللذيــن يتواجهان ذهابًا 

يف أمسردام يعيشان فرتن متناقضتن.
أياكــس يحلــق بعيــدًا يف صــدارة الــدوري الهولنــدي بفــارق 11 نقطــة 
عــن أقــرب مالحقيــه ويســر بثبــات نحــو العــودة اىل دوري األبطــال، 
املســابقة التــي ودعهــا هــذا املوســم مــن دور املجموعــات، يف حــن 
أن رومــا بــدأ يبتعــد عــن املراكــز املؤهلــة اىل املســابقة القاريــة األم 

بعد تراجع نتائجه يف اآلونة األخرة.
ومينــي أياكــس، الفائــز بلقــب دوري األبطــال أربــع مــرات، أن يذهــب 
بقيــادة املــدرب إيريــك تــن هاغ بعيدًا مجددًا بعدما وصل اىل نهايئ 

"يوروبا ليغ" عام 2017 ونصف نهايئ دوري األبطال عام 2019.
وســتكون مواجهة ربع النهايئ الثانية بن الفريقن اللذين التقيا يف 
األبطــال  الثــاين ملســابقة دوري  الــدور  2003-2002 خــالل  موســم 
)كان حينهــا الــدور الثــاين بنظــام املجموعــات(، وفــاز أياكــس ذهابــًا 

1-2 وتعادال إيابًا يف العاصمة اإليطالية 1-1.

مانشستر يونايتد 
يحلم بلقب أول منذ 2017 

عندما يواجه غرناطة

لندن/)أ ف ب(:
جدد القائد البلجييك كيفن دي بروين عقده ملدة 
عامن مع مانشســر ســيتي ما ســيبقيه يف ملعب 
االتحــاد حتــى العــام 2025، وفــق مــا أعلــن متصــدر 

الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم.
يف  البلجيــيك  للــدويل  الحــايل  العقــد  وينتهــي 
2023، لــذا يبــدو أن الالعــب الــذي يبلــغ يف يونيو 
املقبــل عامــه الثالثــن، ســيميض الفــرة االكــر من 
نهاية مسرته مع الفريق االزرق ملدينة مانشسر.

منــذ  لســيتي  هائلــة  إضافــة  برويــن  دي  وشــكل 
 ،2015 عــام  االملــاين  فولفســبورغ  مــن  وصولــه 
ألقــاب كبــرة، مبــا فيهــا ثالثــة  وفــاز معــه بســبعة 
يف الــدوري املمتــاز، قــد تصــل اىل 11 مــع نهايــة 
املوســم الحايل يف حال نجح الفريق يف تحقيق 

رباعية تاريخية.
وقال دي بروين "ال ميكنني أن أكون أكر سعادة. 
شــعرت   ،2015 يف  ســيتي  اىل  انضاممــي  منــذ 
عائلتــي  الجامهــر،  أحــب  منــزيل.  يف  أننــي 
مســتقرة هنــا يف مانشســر ومســتويايت تطــورت 

بشكل جيد".

وتابــع "هــذا النــادي يســعى للنجاحــات، يقدم يل 
كل ما أريده من أجل أن أطّور أدايئ، لذا التوقيع 

عى هذا العقد كان قراًرا سهال بالنسبة يل".
أفضــل  "ألعــب  املتألــق  االلعــاب  صانــع  وأردف 
كــرة قــدم يف مســريت ورصاحــة أشــعر أن هنــاك 
االســباين  ومدربــه  أنــه  مضيًفــا  ألقدمــه"،  املزيــد 
القــدم  كــرة  فلســفة  يشــاطران  غوارديــوال  بيــب 

ذاتها.
وأوضح "أن تكون لديك عالقة كتلك مع املدرب 
هــي أمــر مهــم بالنســبة يل ألن أهدافنــا متطابقــة 

ونريد أن نحقق االهداف ذاتها".
وال يزال ســيتي عى املســار الصحيح نحو رباعية 
تاريخيــة هــذا املوســم، حيــث يســر بخطــى ثابتــة 
اربعــة  يف  الـ"برمرليــغ"  يف  ثالــث  لقــب  نحــو 
مواســم بابتعــاده 14 نقطــة يف الصــدارة، وال يــزال 
ينافــس يف دوري االبطــال حيــث حقــق فــوًزا قاتــال 
1-2 عــى ضيفــه بوروســيا دورمتوند االملاين يف 
ذهــاب ربــع النهــايئ أول أمــس، وبلــغ نصــف نهايئ 
الكأس املحلية ونهايئ كأس الرابطة حيث يلتقي 

توتنهام يف وقت الحق من الشهر الحايل.

ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة "يوروبا ليغ"

يجدد عقده مع مانشستر 
سيتي حتى العام 2025

دي بروين 

 يقود سان جيرمان لقهر بايرن 
ميونيخ وتشيلسي يتجاوز بورتو مبابي

ميونخ/ )أ ف ب(:
ســجل مهاجم باريس ســان جرمان ومنتخب فرنســا كيليان 
مبــايب ثنائيــة ليقــود فريقــه باريس ســان جرمــان، الوصيف، 
اىل فــوز مثــن بعقــر دار منافســه بايــرن ميونيــخ االملــاين، 
حامل اللقب، 2-3 أمس يف ميونيخ يف ذهاب ربع نهايئ 
مســابقة دوري ابطــال اوروبــا يف كــرة القــدم ليخطــو خطــوة 

نحو نصف النهايئ.
 )28( ماركينيــوس  والرازيــي  و68(   3( مبــايب  وســجل 
اهــداف ســان جرمــان، والكامروين اريك ماكســيم تشــوبو 

موتينغ )37( وتوماس مولر )60( هديف بايرن ميونيخ.
ويلتقــي الفريقــان ايابــا عــى ملعــب بــارك دي برانــس يف 

13 ابريل الحايل.
وبعــد ان فــرض نفســه نجــام ملبــاراة فريقــه ضــد برشــلونة 
يف  ثالثيــة  بتســجيله  النهــايئ  مثــن  الــدور  يف  االســباين 
املســابقة  يف  تألقــه  مبــايب  واصــل   ،)4-1( ذهابــا  مرمــى 
القارية االهم بتسجيله ثنائية هذه املرة ليضع فريقه عى 

مشارف التأهل اىل نصف النهايئ.
وخــاض بايــرن ميونيــخ املبــاراة مــن دون هدافــه البولنــدي 
روبــرت ليفاندوفســيك الصابــة يف التــواء يف الركبــة خــالل 
مشــاركته يف صفــوف منتخــب بــالده يف النافــذة الدوليــة 
غنابــري  ســرج  اىل  باالضافــة  املــايض،  الشــهر  اواخــر 

املصاب بجائحة كوفيد19-.
التــي خاضــت  بالتشــكيلة  فليــك  هانــزي  املــدرب  ولعــب 
مبــاراة القمــة ضــد اليبزيــغ يف الــدوري االملــاين وحســمت 

اللقــاء بنتيجــة -1صفــر باالعتــامد عــى الكامــروين اريــك 
ماكسيم تشوبو موتينغ العب باريس سان جرمان السابق 
مــن  كل  االطــراف  عــى  يســانده  الهجــوم  قلــب  مركــز  يف 

الفرني كينغسي كومان ولوروا سانيه.
مدربــه  فارتــأى  جرمــان،  ســان  باريــس  صفــوف  يف  امــا 
يوليــان  االملــاين  بوكيتينــو ارشاك  ماوريســيو  االرجنتينــي 
نيــامر  اليــرى والرازيــي  دراكســلر اساســيا عــى الجهــة 

وراء املهاجم االسايس مبايب.
جرمــان  ســان  باريــس  عــى  تفــوق  البافــاري  الفريــق  وكان 
-1صفــر يف النهــايئ القــاري املوســم املــايض ليتوج بلقبه 

السادس يف البطولة.
اقيمــت املبــاراة عــى ىملعب "اليانز ارينا" وســط تســاقط 

ثلوج كثيفة معظم فرات املباراة.
وحقــق ســان جرمــان بدايــة مثاليــة عندمــا تلقــى مبــايب كــرة 
مصيــدة  فكــر  ماريــا  دي  انخــل  االرجنتينــي  مــن  اماميــة 
التســلل واطلــق كــرة فشــل حــارس بايــرن مانويــل نويــر يف 
التقاطهــا فمــرت بــن ســاقيه وتهــادت داخــل الشــباك بعــد 

مرور 3 دقائق فقط.
موتينــغ  لتشــوبو  رأســية  طريــق  عــن  البافــاري  الفريــق  ورد 

ارتدت من العارضة )6(.
ونجــح ســان جرمــان يف اضافــة الهــدف الثــاين عندمــا مــرر 
الرازيــي نيــامر كــرة متقنــة داخــل املنطقــة فكــر مواطنــه 
لينفــرد  التســلل  ماركينيــوس مصيــدة  جرمــان  ســان  وقائــد 

بنوير ويسدد عى يساره )28(.

مل ينــل الهــدف الثــاين مــن عزميــة بايــرن ميونيــخ فــرد عــن 
مــن  متقنــة  متريــرة  اســتغل  الــذي  موتينــغ  تشــوبو  طريــق 
الفرنــي بنجامــان بافــار ليســددها برأســه داخــل الشــباك 

 .)37(
وواصــل بايــرن ميونيــخ ضغطــه وبعــد محــاوالت عــدة نجــح 
يف ادراك التعــادل عندمــا رفــع يــوزوا كيميتــش كــرة متقنــة 
داخل املنطقة فانسل مولر يف غفلة من دفاع سان جرمان 
بأكملــه ليســدد كــرة رأســية خادعــة داخــل الشــباك مــدركا 

التعادل )60(.
وظن الجميع بان بايرن ميونيخ سيخرج فائزا ال سيام وسط 
بيــد ان مبــايب  اللعــب،  ســيطرته املطلقــة عــى مجريــات 
اســتغل هجمــة مرتــدة رسيعــة ليســدد كــرة ماكــرة خدعــت 
الفــوز  واســتقرت يف شــباكه معلنــة هــدف  نويــر  الحــارس 

.)68(
ورمى بايرن ميونيخ بكل ثقله الدراك التعادل وســنحت له 

اكر من فرصة لكن مهاجميه مل يحسنوا استغاللها.
وخطــا تشــلي االنجليــزي خطــوة كبرة نحو نصف النهايئ 
بفــوزه الثمــن عــى مضيفــه بورتــو الرتغــايل -2صفــر عــى 
ملعــب "رامــون سانشــيس بيســخوان" يف مدينــة اشــبيلية 
انجلــرا  بــن  الســارية  الســفر  قيــود  بســبب  االســبانية 
أبطــال  دوري  مســابقة  نهــايئ  ربــع  ذهــاب  يف  والرتغــال، 

أوروبا يف كرة القدم.
 )85( تشــيلويل  وبــن   )32( ماونــت  مايســون  وســجل 

الهدفن.

دوري أبطال أوروبا
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إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 -خامس كوكب بعدا 

عن الشمس 
2 -عاصمة بيرو + 

عاصمة أوروبية + حرف 
3 -مختلفان + موضوع 

تحت األرض 
4 -للنداء معكوسة – 
ضمير منفصل للغائبة 

معكوسة + علم مؤنث
5 -ضل وضاع + نزيف 

في األنف 
6 -مباح – متشابهان 

7 -مساواة معكوسة + 
شهم 

8 -حبر – مدينة اماراتية 
9 -ميناء سعودي على 

البحر األحمر – جواب 

العمودي:
1 -أعظم سورة في 

القرآن الكريم 
2 -من ليبيا – سأم 
معكوسة + حرف 

3 -أحرف متشابهة 
– نصف تامر + ظهر 

معكوسة 
4 -ثالثة ارباع شادي – ا 

+مقسط معكوسة 
5 -تسلية – جمع 

6 - نصف روضة + مبناء 
جزائري 

7 -يعطي + ناسك 
8 -للنهي – إلهي 

معكوسة 
9 -الملك الموكل بالنفخ 

بالصور + من األطراف 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

الصحابي الذي يلقب بالراكب المهاجر 
يتكون  من 4 مقاطع  ) 13 احرف ( 

عمار بن ياسر – سعيد بن زيد – أبو سفيان – النعمان – 
أبوبكر – سهل حنيف – المعتصم – بن مسعود – العباس 

– صهيب – مصعب – عثمان – حذيفة

حل الكلمة الضائعة

 عكرمة بن أبي جهل

 

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك... باب العمود بالقدس المحتلة يزتّين الستقباله     
بعد 3 أعوام من تخرجه دون عمل.. دكتور يف 

االقتصاد ُيوزِّع طلبات األغذية عىل دراجته
عامن/ الجزيرة نت:

بعد 3 أعوام من تخرجه ظل فيها دون عمل، اضطر األردين مصطفى عيل الشاميلة، الحاصل 
عىل درجة الدكتوراة للعمل يف توزيع طلبات األغذية عىل دراجته.

أنهــى الشــاميلة دراســته الجامعيــة ملرحلــة البكالوريــوس باالقتصــاد، وعمــل بعــدة رشكات يف 
غري تخصصه وبراتب متدن، فعزم عىل إكامل دراســة املاجســتري والدكتوراه لتحســن وضعه 

املعييش ودخله املايل وفرص العمل املعروضة عليه.
املاجســتري يف  درجــة  عــىل  بعدمــا حصــل   ،2015 الدكتــوراه يف  لدراســة  الهنــد  إىل  ســافر 
االقتصــاد مــن جامعــة مؤتــة جنــويب األردن، ومكــث هنــاك 3 أعــوام، وعــاد لــأردن وهــو يحمــل 

درجة الدكتوراه يف االقتصاد الدويل، فرحا مستبرشا بوظيفة أستاذ بإحدى الجامعات.
الحكوميــة  للجامعــات  توظيــف  بطلبــات  عامــا(   30( الشــاميلة  تقــدم  أعــوام،   3 مــدى  وعــىل 
والخاصة، وكليات ورشكات، وقال للجزيرة نت التي التقته يف الكرك جنويب األردن "مل أوفق 
بعمــل، حتــى أننــي عــدت للتقديــم عــىل بعــض الوظائــف بشــهادة البكالوريــوس مخفيــا شــهادة 

الدكتوراه حتى أحصل عىل عمل مناسب، ولأسف مل يحالفني الحظ".
حاول الشاميلة السفر للعمل بالخارج، لكنه اصطدم بعقبة طلب خربة عملية يف جامعات أو 
رشكات، وحتى يحصل عىل خربة ملدة ســنة، "تقدمت بطلبات تدريس يف جامعات بشــكل 
مجــاين، ودون مقابــل مــايل بغيــة الحصــول عــىل خــربة، لكننــي ولأســف مل أجــد مــن يشــغلني 

باملجان"، يقول بأمل.
ويشــارك الشــاميلة معاناتــه مــع 30 حامــا لشــهادة الدكتوراه يف منطقتــه بتخصصات متنوعة 
يبحثــون عــن عمــل، واضطرتــه الظــروف املعيشــية الصعبــة للعمــل عــىل دراجــة لتوزيــع األغذيــة 
والطلبــات. يف املقابــل، فــإن لديــوان الخدمــة املدنيــة )مؤسســة حكوميــة( رأيــا آخر، فالســبب 
الرئييس لبطالة الخريجن من حَملة شــهادات الدكتوراه -وفق مصدر بالديوان- هو دراســتهم 
الجامعــات  يف  للتعيــن  طلــب  عليهــا  وليــس  بالخريجــن،  مشــبعة  أو  راكــدة  لتخصصــات 

الحكومية، خاصة تخصصات العلوم اإلنسانية وغريها.

دراســــة تكشـــــف تأثيــــــــر 
الشكوالتة يف الذاكرة والقلب

واشنطن/ وكاالت:
كشــفت دراســة علميــة حديثــة أن الشــوكوالتة تــؤدي دوًرا ُمِهــامًّ يف تنشــيط الذاكــرة والــدورة 

الدموية.
وبحسب موقع إذاعة "مونت كارلو" فإن مجموعة من العلامء يف جامعة كولومبيا، األمريكية، 

أجروا دراسة ملعرفة تأثري الكاكاو الذي تصنع منه الشكوالتة عىل الدماغ، والقلب.
الفافانــول،  مبــادة  غنيــة  شــوكوالتة  املتطوعــن  مــن  مجموعــة  إعطــاء  الدراســة،  وتضمنــت 
والتــي تعمــل كمضــاد لأكســدة، ملــدة ثاثــة أشــهر، وملجموعــة أخــرى، شــكوالتة مخففــة جــدا 
بالفافانــول. وأظهــرت نتيجــة التجربــة أن املجموعــة األوىل لديهــا تدفــق دم أكــرب يف الجــزء 
املرتبط بالذاكرة من الدماغ، وبدا أعضاء هذه املجموعة وكأنهم أصغر من سنهم الحقيقي.

ووفقا لنتائج الدراســة فإن الشــوكوالتة تســاهم بدور كبري يف تنشــيط الذاكرة والقلب والدورة 
الدموية، مع تقدم العمر. كام خلصت الدراســة إىل أن الشــكوالتة تســاعد يف تحســن مناعة 

الجسم ورفع الروح املعنوية.
وتنطبــق نتائــج الدراســة عــىل الشــوكوالتة الســوداء التــي تحتــوي عــىل 40 يف املئــة عــىل األقل 
من الكاكاو، وليس الشوكوالتة املمزوجة بالحليب املشبعة بالسكر والتي ترض بالصحة لدى 

اإلكثار من تناولها.

اكتشاف فقاعات ضخمة تحوي 
أعداًدا هائلة من بيض الحبار

لندن/ وكاالت:
عــر باحثــون عــىل مجموعــة مــن الفقاعــات الضخمــة يف أعامق البحار قبالة الســاحل 

الرنويجي، يف اكتشاف علمي غريب ومذهل.
ووفقا لصحيفة "دييل ميل" الربيطانية، أشار الباحثون إىل أن فقاعات البيض هذه 
تنتمــي إىل نــوع "الحبــار الجنــويب" املعــروف بـــ "Illex coindeti" القصري الزعانف، 

والذي يوجد يف كل من املحيط األطليس، والبحر األبيض املتوسط.
أنــه عندمــا تتكاثــر أنثــى هــذا النــوع مــن الحبــار، تنتــج أكياســا أو  ويوضــح الباحثــون 
فقاعــات بيــض عماقــة مخاطيــة، تســاعد يف الحفــاظ عىل البيــض واألجنة وحاميتها 
مــن الكائنــات املفرســة خــال فــرة منوهــا، قبــل أن تتفــكك الفقاعــات ببــطء مبــرور 

الوقت، وتطفو الكيسات الصغرية يف املساحة بن قاع وسطح البحر.
91 ســم وتحتــوي عــىل مئــات  الفقاعــات يصــل إىل  أن عــرض  وأضافــت الصحيفــة 

اآلالف من بيض الحبار الصغري يف جيوب صغرية.
وعــىل الرغــم مــن جمــع الخــرباء معلومــات عــن الحبــار الجنــويب القصــري الزعانــف منــذ 
مــا يقــرب مــن قرنــن، إال أن رؤيــة هــذه األكيــاس أو الفقاعات، هو حــدث نادر للغاية، 

وسمح للباحثن بأخذ عينات منها لفحصها ودراستها.

إدمــان ارتيــاد مواقــع التواصــل 
االجتماعي مرتبط بسلوكيات التنمر

سان فرانسيسكو/ وكاالت:
كشفت دراسة جديدة يف الواليات املتحدة أن زيادة عدد الساعات التي يقضيها الشخص عىل 
مواقــع التواصــل االجتامعــي قــد تكــون مرتبطــة باتجاهــه إىل ســلوكيات التنمــر عــىل اإلنرنــت، وال 

سيام يف أوساط املراهقن. 
وتقــول أمانــدا جيوردانــو التــي شــاركت يف أعــداد الدراســة بكليــة مــاري فرانســيس للربيــة التابعــة 
لجامعة جيورجيا األمريكية: “ينخرط البعض يف سلوكيات التنمر عىل االنرنت ألن هويتهم تكون 

غري معروفة، ونظرا ألنه ال يوجد عقاب عىل أفعالهم”. 
وأوضحت يف ترصيحات للموقع اإللكروين “ساينس دييل”، املتخصص يف التكنولوجيا: “نجد 
مراهقــن ال يزالــون يف طــور النمــو العقــيل، ولكنهــم يحصلــون عــىل تقنيات تتيــح لهم االنفتاح عىل 
العــامل بــأرسه، ثــم تتوقــع منهــم القيــام بخيــارات صائبــة”. وتأخــذ أعــامل التنمر عرب االنرنت أشــكاال 
سلوكية مختلفة، مثل الهجامت الشخصية واملضايقات وارتكاب أفعال متييزية ونرش معلومات 

خاطئة، أو خاصة باآلخرين، وغري ذلك.
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واشنطن تستأنف  ... 

"مندلبليت" يقرر   ... 
4 وفيات  ... 

"أمنستي": االحتالل  ... 

الجائحة تعصف  ... 

18 وفــاة  ...  استشهاد مسنة  ...  برملانات عربية  ... 

تتمة مقال ماذا بعد   ... 

تتمة مقال أبعاد   ... 

مذكرة تبليغ حضور
صــادرة عــن محكمــة شــال غــزة الرشعيــة إىل املدعــى عليــه/ احمد شــيبوب 
احمــد الشــنباري مــن بيــت حانــون وســكانها ســابقا ومجهــول محــل االقامــة 
املوافــق  االحــد  يــوم  املحكمــة  لهــذه  حضــورك  يقتــي  اليونــان  يف  االن 
2021/5/23م الســاعة التاســعة صباحــا وذلــك للنظــر يف القضيــة أســاس 

قبــل  مــن  عليــك  املقامــة   2021/275 اســاس  والقضيــة   2021/279

وســكانها  حانــون  بيــت  مــن  الشــنباري  ابراهيــم  تيســر  ريهــام   / املدعيــة 
بخصــوص دعــوى نفقــة زوجــة ونفقــة اوالد وإن مل تحــر يف الوقــت املعــن 

يجر بحقك املقتىض الرشعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول.
 وحرر يف 2021/4/6م. 

قايض شال غزة الرشعي 
الشيخ/ الشيخ محمود خليل الحليمي 

دولة فلسطن
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء
الرشعي محكمة شال غزة الرشعية االبتدائية

دولة فلسطن
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء
الرشعي محكمة شال غزة الرشعية االبتدائية

مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة شــال غزة الرشعية إىل املدعى عليه/ رشــيد بن احمد 
بــن ظاهــر البلــوي مــن الســبع وســكان عزبة بيــت حانون ســابقا ومجهول محل 
االقامــة االن يف الضفــة الغربيــة "رام اللــه يقتــي حضــورك لهــذه املحكمــة 
يــوم االحــد املوافــق 2021/5/23 م  الســاعة التاســعة صباحــا وذلــك للنظر 
يف القضيــة أســاس 2021/278 املقامــة عليــك مــن قبــل املدعيــة / نــرة 
بنــت ابراهيــم بــن محمــد ابــو دالخ املشــهورة البلــوي مــن ســكان عزبــة بيــت 
حانــون بخصــوص دعــوى نفقــة زوجــة وإن مل تحــر يف الوقــت املعــن يجــر 

بحقك املقتىض الرشعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول.
 وحرر يف 2021/4/6. 

قايض شال غزة الرشعي 
الشيخ / مجود خليل الحليمي 

ســنعرف دامًئــا كيفيــة الدفــاع عــن أنفســنا، مــن أولئــك الذيــن يســعون إىل 
قتلنا.

وهذه هي الحقيقة التي فضحت خوف الغزاة الصهاينة من املستقبل، 
والحرص عىل إفســاد أجواء التوافق بن إيران والدول األوروبية وأمريكا، 
وأزعــم أن السياســة اإليرانيــة التــي تعتمــد النفــس الطويــل، والتــي تعــرف 
مواطن الوجع والقلق اإلرسائييل، إيران لن تترسع يف الرد، ولن تلجأ إىل 
التصعيــد، طاملــا نجحــت السياســة اإليرانيــة يف الوصــول إىل مبتغاهــا، 

وتنجح يف فرض نفسها قوة إقليمية يحسب لها ألف حساب.
املنطقــة،  يف  إقليميتــن  قوتــن  بــن  املتناقــض  املشــهد  هــذا  ضمــن 
تتصارعان لبسط النفوذ عىل املمرات البحرية، تختفي األنظمة العربية، 
وكأن منطقــة الخليــج والبحــر األحمــر واملتوســط مناطــق رصاع إرسائيــيل 
عــرض  يف  االســراتيجي  الوجــود  بهــذا  للعــرب  شــأن  وال  فقــط،  إيــراين 
البحار، وهذه قمة املأســاة التي تفضح عجز العرب عن حاية أنفســهم، 
الحايــة  تراجعــت  فــإذا  الخارجيــة،  الحايــة  إىل  الدامئــة  وحاجتهــم 
األمريكية قلياًل يف هذ املرحلة، فالحاية اإلرسائيلية تكفي، وكفى الله 

األنظمة العربية رش القتال.

وحــاس هــي الجهــة الرئيســة التــي خاضــت الحــرب ضــد العــدوان، وعليــه 
فــال تهمــة يعــاب عليهــا مــن ســاعدوا حــاس وأرس املترريــن مــن الحــرب 
ماليــة  مســاعدات  مــن  قدمتــه  فيــا  جيــد  الســعودية  وتاريــخ  والعــدوان، 
لفلســطن، إنــه وبغــض النظــر عــن هــذا الجــدل فإنــه يجــدر بامللــك ســلان 
املحــب لفلســطن وجهــاد شــعب فلســطن، أن يتخــذ قــرارا جريئــا باإلفــراج 
عــن الدكتــور الخــري واملعتقلــن اآلخريــن. وأنــا أعلــم أن أرس املعتقلــن 
تنتظــر هــذا القــرار، وأن قيــادة حــاس يف الداخل والخــارج تتوقع هذا القرار 
وتنتظــره. فهــل تعــود الفرحــة ألرس املعتقلــن وبيوتهــم يف رمضــان؟ نرجــو 

ذلك.

البستان( املسؤولية الدولية".
وأكــد املديــر العــام للرابطــة محمــد مكرم بلعاوي رضورة الضغط بكل قوة 
عىل األمم املتحدة واملؤسسات الدولية، وتعزيز املقاطعة الدبلوماسية 
واالقتصاديــة وكل أنــواع املقاطعــة وحشــد الضغــط عــىل االحتــالل، مــن 

أجل إرضاخه للقانون الدويل ووقف مخططاته يف القدس.
وأضــاف بلعــاوي يف كلمتــه بالنــدوة أن مدينة القدس واملســجد األقىص 
يعيشــان مرحلــة حرجــة وخطــرة من املخططــات التهويدية واالســتيطانية، 

تستوجب من كل من له ضمر حي التحرك إليقافها والتصدي لها.
وأكــد رئيــس لجنــة الصداقــة الفلســطينية الركيــة وعضــو الهيئــة التنفيذية 
للرابطــة، النائــب حســن تــوران أن الجمهوريــة الركيــة ال ميكــن أن تســمح 
لخطــط حكومــة االحتــالل التهويديــة واالســتيطانية بتغيــر معــامل القــدس 
وتحويلها إىل مدينة يهودية، مشًرا إىل أن االحتالل يتعامل كدولة فوق 

القانون بفضل دعم الواليات املتحدة النتهاكاته.
وطالــب تــوران يف كلمــة لــه األمــم املتحــدة واملؤسســات الدوليــة بعــدم 
ســكانها  مــن  القــدس  إفــراغ  محــاوالت  مــن  املتفــرج  موقــف  الوقــوف 
األصليــن، الفًتــا إىل أن )إرسائيــل( تركــت الشــعب الفلســطيني ملالقــاة 
احتــالل  كقــوة  مســؤولياتها  عــن  وتخلــت  كورونــا،  جائحــة  أمــام  مصــره 

حسب القانون الدويل.
ونبه إىل أن قطاع غزة يعيش أزمة صحية خانقة بفعل الحصار اإلرسائييل 
املتواصل منذ نحو 15 عاًما وانتشار جائحة كورونا، داعًيا منظمة الصحة 
الدوليــة واملنظــات الحقوقيــة إىل تحمــل مســؤولياتها والتحــرك إلنقــاذ 
املســتلزمات  إلدخــال  االحتــالل  عــىل  والضغــط  الفلســطيني،  الشــعب 

الطبية للقطاع وتوفر املستلزمات الطبية الالزمة ملواجهة الفروس.
الشــعب  نيــل  دون  العاملــي  الســالم  توفــر  ميكــن  ال  أنــه  عــىل  وشــدد 

الفلسطيني حقوقه املرشوعة.
رفض الفصل العنري

واعتــربت عضــو الربملــان األرجنتينــي وعضــو برملــان "البارالســور" جوليــا 
بري، يوم األرض يوما لالحتجاج عىل الظلم وإعالنا لرفض نظام الفصل 
العنــري اإلرسائيــيل، الفتــة إىل أن منظومــة االســتعار والتطهر العرقي 
واملخططــات االســتيطانية اإلرسائيليــة يف ازديــاد، يف ظــل تجاهلهــا مــن 

قبل املنظات الدولية والقانونية.
ورأت بــري أن بيانــات االســتنكار والشــجب الدوليــة العتــداءات االحتالل 
ال صــدى لهــا الفتقارهــا الخطــوات العمليــة وتجاهلها اإلجــراءات القانونية 

الالزمة لردعه.
الظهــراوي،  محمــد  األردين  الربملــان  يف  فلســطن  لجنــة  رئيــس  ودعــا 
الربملانــات إىل تبنــي موقــٍف مشــرٍك يديــن مخططــات االحتــالل يف حي 
الشــيخ جــراح وحــي البســتان يف القــدس، موضًحــا أن برملــان بــالده يعمــل 
عــىل تقديــم الدعــم واإلســناد ألهــايل أحيــاء القــدس بالتعــاون مــع وزارة 
الخارجيــة األردنيــة، وأرســل الوثائــق الخاصــة التــي تثبــت ملكيــة عائــالت 

الحي أراضيهم ومنازلهم.
وطالب بتوحيد الجهود العربية والدولية وتفعيل الدبلوماسية الربملانية 
الواعيــة بأهميــة تطبيــق العدالــة الدوليــة ملواجهــة مخططــات االحتــالل، 
بالعدالــة  أخلــت  األخــرة  اإلرسائيليــة  والقــرارات  اإلجــراءات  أن  مؤكــدا 
الدولية. من جانبه أكد رئيس لجنة فلسطن يف الربملان املاليزي وعضو 
الهيئــة التنفيذيــة للرابطــة، النائب ســيد إبراهيــم، أن التضامن مع القضية 
ووقــف  االحتــالل  إلنهــاء  إجــراءات سياســية  اتخــاذ  يتطلــب  الفلســطينية 
مضيًفــا  عنريــة،  كدولــة  )إرسائيــل(  تصنيــف  عــىل  والعمــل  انتهاكاتــه، 
الحقوقيــة  الصــادرة عــن األمــم املتحــدة واملنظــات  التقاريــر  أن جميــع 
توثــق فرضهــا نظاًمــا عنريــا عــىل الفلســطينين وهــو مــا يرتقــي لجرميــة 
حــرب دوليــة. وشــدد إبراهيــم عــىل أن ماليزيــا ستســمر يف دعــم القضيــة 
الفلســطينية، وســتعمل عــىل وســم )إرسائيــل( كدولــة عنريــة، مبيًنــا أن 
مخططــات اســتهداف حــي الشــيخ الجــراح ليــس مجــرد مخططــات لتهجــر 
العائــالت الفلســطينية، بــل اســتهداف مبــارش لألمــة العربيــة واإلســالمية 

ومحاولة إلحالل املستوطنن مكان السكان األصلين.
أما رئيس لجنة فلســطن يف الربملان النيجري، وعضو الهيئة التنفيذية 
للرابطــة، النائــب يونــس أبــو بكر، فدعا الســتثار ذكــرى يوم األرض لزيادة 
العمــل مــن أجــل مقاومــة االحتالل برملانيا وإحيــاء الذكرى يف الربملانات 
الدوليــة، مطالًبــا باســتخدام الصداقــات يف الكونغــرس األمرييك للضغط 
التــي  األخطــاء  لتصحيــح  املتحــدة  الواليــات  يف  الجديــدة  اإلدارة  عــىل 

ارتكبت يف عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقــال رئيــس لجنــة فلســطن يف الربملــان التونيس ســيف الدين مخلوف، 
تصعيــد  عــىل  شــجعته  االحتــالل  مــع  املجــاين  التطبيــع  اتفاقيــات  إن 
مخططاتــه التهويديــة يف األرايض الفلســطينية، محــذًرا مــن اســتغاللها 

للعمل عىل تغير الوعي بالقضية الفلسطينية لدى الشعوب.
وطالــب مخلــوف لجــان فلســطن الربملانيــة بالعمــل عــىل زيــادة الدعــم 
للقضيــة الفلســطينية يف الربملانــات وزيــادة وعي الربملانين مبخططات 
االحتــالل، والتحــرك للحفــاظ عــىل وضــع القــدس التاريخــي والقانــوين، 
الشــعبي  املوقــف  مــع  متوافــق  الرســمي  التونــيس  املوقــف  أن  مضيًفــا 
الرافــض ملخططــات التطبيــع والهــادف للعمــل عــىل حايــة املقدســيات 

اإلسالمية واملسيحية يف األرايض الفلسطينية.

1948، وأعلن استشهادها هناك.

وتعيش مدينة الخليل وبلداتها اعتداءات شبه يومية من قوات االحتالل 
ومستوطنيه الذين يسكنون بعض أحيائها. وأصيب عدد من املواطنن 

باالختناق خالل اقتحام قوات االحتالل بلدة بيت أمر شال الخليل.
واقتحمت قوات االحتالل منطقة عصيدة يف البلدة، وأطلقت الرصاص 
للدمــوع  املســيل  والغــاز  الصــوت  وقنابــل  باملطــاط  املغلــف  املعــدين 

صوب منازل املواطنن، ما أدى إىل إصابة عدد منهم باالختناق.
وأغلقــت القــوات البوابــة الحديديــة املقامــة عىل مدخــل البلدة ومنعت 
املراقبــة  كامــرات  تســجيالت  عــىل  واســتولت  التنقــل،  مــن  املواطنــن 

ألحد املحال التجارية يف املنطقة.
من جهة أخرى، هدمت قوات االحتالل صباح أمس 3 منشآت يف بلدة 

العيسوية رشق القدس.
اقتحمــت  االحتــالل  جرافــات  أن  الحمــص  أبــو  جميــل  املواطــن  وأوضــح 
بلــدة العيســوية ونفــذت عمليــات هــدم وتخريــب ملنشــآت يف منطقتــي 
"الزعــرورة" و"حبايــل العــرب" مــن البلــدة تعــود ملكيتهــا لــه وللمواطنــن 

ماجد املزرعاوي، ودرويش درويش، بزعم عدم الرخيص.
وأضــاف أن قــوات االحتــالل هدمــت لــه منشــأتن عبــارة عــن مخــازن قطــع 
مركبــات، يف حــن هدمــت للمزرعــاوي ودرويش كراج مركبات وغرفتن، 
مشــًرا إىل أن أوامــر هــدم كانــت قــد صــدرت لهــذه املنشــآت يف وقــت 
ســابق. واســتولت قــوات االحتــالل أيضــا عــىل 13 دومًنــا مــن أرايض بلدة 
حزما رشق القدس، لشــق شــارع اســتيطاين جديد يبلغ طوله 1 كيلومر 

وعرضه 16 مًرا.
اعتداءات وإخطارات هدم

ويف القــدس أيضــا، اعتــدت قــوات االحتــالل عــىل عــدد مــن املقدســين 
مــن  عــدد  عــىل  واســتولت  املحتلــة،  املدينــة  مــن  القدميــة  البلــدة  يف 
االحتــالل  بلديــة  طواقــم  اســتولت  كــا  املتجولــن.  الباعــة  بســطات 
"بــاب  منطقــة  يف  الباعــة  بســطات  عــىل  رشطيــة  قــوات  مــع  بالتعــاون 
املجلــس" أحــد أبــواب املســجد األقــىص. وتــأيت هــذه الحملــة بالتزامــن 
مع حملة تضييقات يتعرض لها املقدســيون من ســكان البلدة القدمية، 
حيــث يتعرضــون للتفتيــش أثنــاء دخولهــم وخروجهــم مــن البلــدة القدميــة 
بشكل متكرر، إضافة إىل انتشار جنود االحتالل يف مختلف أزقة البلدة 
واســتفزاز املواطنن. وأخطرت ســلطات االحتالل بهدم ووقف البناء يف 
63 منشــأة يف منطقــة الــرأس األحمــر باألغــوار الشــالية. وقــال مســؤول 

ملف األغوار مبحافظة طوباس معتز بشارات إن قوات االحتالل داهمت 
للســكن  )خيــام  منشــأة  لـــ63  إخطــارات  ووجهــت  األحمــر  الــرأس  منطقــة 
وحظائــر ماشــية(، وإخطــار طريــق زراعيــة بطــول 3200 مــر. كــا أخطــرت 
سلطات االحتالل بهدم مسكنن وبركسن زراعين يف منطقة الجفتلك 
باألغوار. وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل أخطرت املواطن عمر 
ادعيس بإزالة مسكنن وبركسن زراعين ميلكها يف منطقة الجفتلك، 
االحتــالل  قــوات  تنفيــذ  إن  ادعيــس  املواطــن  وقــال  أســبوعن.  خــالل 
تهديدها بالهدم ســيرشد عائلته الكبرة، وينهي مصدر رزقه الوحيد يف 

تلك املنطقة التي يقطنها منذ سنوات طويلة.
وبشــأن اقتحامات املســتوطنن، اقتحم العرشات منهم باحات املســجد 

األقىص بحاية أمنية مشددة.
وأفادت دائرة األوقاف اإلســالمية يف القدس بأن 68 مســتوطنا و25 من 
طلبة املعاهد اليهودية اقتحموا باحات األقىص وأدوا طقوسا تلمودية.

ويف شــال نابلــس، اقتحــم مئــات املســتوطنن املوقــع األثــري يف بلــدة 
سبسطية، وسط إجراءات عسكرية مشددة من قوات االحتالل، وإغالق 
املوقــع والطــرق املؤديــة إليــه أمــام املواطنــن. ويــأيت هــذا االقتحــام وفق 
برنامــج ثابــت أعلنــه املســتوطنون القتحــام املوقــع كل يــوم أربعــاء، حيث 

إنهم منذ قرابة 4 أشهر ينظمون ذلك بحراسة جيش االحتالل.
اعتقاالت ومداهمات

20 مواطنــا، خــالل حمــالت  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  ثانيــة،  مــن جهــة 
والقــدس  الغربيــة  بالضفــة  دهــم وتفتيــش ومالحقــة يف مناطــق متفرقــة 

املحتلتن، تزامن مع ذلك اندالع مواجهات بن القوات واملواطنن.
ففــي القــدس، اعتقلــت قــوات االحتــالل املواطــن جاســم صندوقــة، أمــا 
يف الضفــة فاعتقلــت األســرين املحرريــن يوســف أبــو ماريــة )45 عامــا( 
ومجدي زعاقيق )17 عاما(، وعمرو العالمي )19عاما(، واديار الصليبي 
)18عاما(، وجهاد أبو عرام )30 عاما( من الخليل، وجهاد نواهضة ونجله 
أســيد، وجــال ياســن، وفــؤاد أبــو الرب مــن جنن، واملحــرر رامي الطياح 
)44 عامــا( مــن طولكــرم. كــا اعتقلت قوات االحتالل عبد الله ســمحان، 
ســمحان،  وأنــس  ســمحان،  ونضــال  ســمحان،  ومؤيــد  ســمحان،  وأحمــد 
عــام مؤسســة أصدقــاء  أبــو فخيــدة، ومديــر  ومحمــود ســمحان، ومحمــد 
متالزمــة "داون" حيــدر ماخــو مــن رام اللــه، وعــدي دراغمــة )33 عامــا( من 
طوبــاس. ويف بيــت لحــم، داهمــت قــوات االحتــالل عــدة منــازل يف قريــة 

مرناح رباح وبلدة الخر وفتشتها وأخضعت أصحابها للتحقيق.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قوات االحتــالل داهمت عدة منازل يف قرية 
ربــاح، وعبثــت مبحتوياتهــا وأخضعــت أصحابهــا للتحقيــق، عــرف  مــراح 
منهــم: طــه الشــيخ، وأنــور الفقيــه )40 عامــا( الــذي ســلمته بالغــا ملراجعــة 

مخابراتها يف مجمع مستوطنة "غوش عصيون".

ا، وواصلت  األطفال واحتجزت املئات منهم يف االعتقال اإلداري تعسفيًّ
تقييد حرية التنقل يف الضفة الغربية وقطاع غزة معرضة ســكانه لعقاب 
ا أو مســتخدًما،  جاعي. ووثَّقت هدم قوات االحتالل 848 مبًنى ســكنيًّ

ا من منازلهم. مبا فيها رشقي القدس، ما تسبب بنزوح 996 فلسطينيًّ
ســلطات  -مبســاندة  اإلرسائيليــة  االســتيطانية  املنظــات  وبــارشت 
يف  منازلهــم  مــن  للفلســطينين  قــرسي  إخــالء  عمليــات  يف  االحتــالل- 

رشقي القدس.
وبحســب تقديــرات مكتــب األمــم املتحــدة، يوجــد قضايــا مرفوعــة ضــد 

زهاء 200 أرسة ما يـُعرض 800 راشد وطفل لخطر النزوح.
وهدمت سلطات االحتالل ما ال يقل عن 29 من املباين السكنية وتلك 
املســتخدمة لكســب العيــش، العائــد ملواطنــن بــدو يعيشــون يف قــرى 

"غر معرف بها" يف النقب املحتل.
التمييز المجحف

التمييــز  وقالــت منظمــة العفــو الدوليــة: إن ســلطات االحتــالل واصلــت 
املجحف ضد فلسطينيي الـ48 يف مجاالت التخطيط، وتوزيع امليزانية 

و"الحفاظ عىل األمن"، واملشاركة السياسية.
يف  العربيــة  األقليــة  لحقــوق  القانــوين  -املركــز  عدالــة  مركــز  وبحســب 
ــز ضــد  ُــبقي ســلطات االحتــالل عــىل أكــر مــن 65 قانوًنــا مييِّ )إرسائيــل(- تـ
الفلســطينين. ورصــدت حرمــان ســلطات االحتــالل أبنــاء الضفــة الغربيــة 
وغزة املتزوجن من فلســطينيات يف الداخل املحتل من حق الجنســية 

بتطبيق قانون الدخول إىل )إرسائيل( القائم عىل التمييز املجحف.
ا -منهم تسعة أطفال-  وقتلت قوات االحتالل ما ال يقل عن 31 فلسطينيًّ
يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة بحســب مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق 
الشــؤون اإلنســانية. وأضافــت املنظمــة الحقوقيــة أن العديــد منهــم قتــل 
بصورة غر مرشوعة بالذخرة الحية أو غرها من رضوب القوة املفرطة، 

يف حن مل يشكلوا أي تهديد وشيك عىل حياة أحد. 
وعــىل صعيــد حريــة التنقــل واصلــت قوات االحتالل للســنة الثالثة عرشة 
عــىل التــوايل حصارهــا الجــوي والــربي والبحــري غــر املــرشوع لقطاع غزة 
وخارجها، وهو ما ظل يـُحدث أثًرا مدمًرا يف غزة، مقيدة حركة األشخاص 

والسلع إىل داخل القطاع.
َّــل محطــة  البنــاء والوقــود فعطـ وأوقفــت ســلطات االحتــالل إدخــال مــواد 
ا  الكهرباء، وأدى إىل مزيد من التخفيض للتيار، كا فرضت إغالًقا بحريًّ
ــا، وحظــرت بصــورة متكــررة إدخــال الســلع ووصلــت هــذه اإلجــراءات  تامًّ
بفــروس  فيــه اإلصابــات  ازدادت  وقــت  الجاعــي يف  العقــاب  إىل حــد 

كوفيد19- يف غزة.
وألغــت ســلطات االحتــالل تصاريــح 500 تاجــر مــن غــزة يف 18 فربايــر/

شباط 2020. ويف الضفة الغربية، واصل ما ال يقل عن 593 حاجز طرق 
ــل الفلســطينين  ونقطــة تفتيــش إرسائيليــة فــرض قيــود شــديدة عــىل تنقُّ

وحصولهم عىل حقوقهم، منها الصحة، والتعليم، والعمل.
ورصــدت منظمــة العفــو تنفيــذ قــوات االحتــالل مئــات املداهات خاصة 
الليليــة آلالف املنــازل الفلســطينية تخللهــا اعتقــال واحتجــاز اآلالف وهــو 
َّــل هــذا األمــر انتهــاًكا للقانــون اإلنســاين الــدويل الــذي يحظــر نقــل  مــا شكـ

املعتقلن إىل أرايض دولة االحتالل.

لنــا منــذ شــهور ال تشــكل أي تأثــر يف املســار القضــايئ"، مشــًرا إىل أن 
جلسات االستاع مقابل النيابة العامة بالنسبة إىل جميع أعضاء الحزب 

املرتبطة أساؤهم يف ملف القضية، مستمرة".
وجــاء يف قــرار املستشــار القضــايئ أنــه "عــىل الرغــم مــن أن األدلــة تظهــر 
أن مســؤولن يف الحــزب ارتكبــوا يف املــايض مخالفــات جنائيــة تتعلــق 

باألنشطة املالية للحزب، فإنه تقرر إغالق القضية".
وأضــاف أن ذلــك "ألســباب تتعلــق بسياســة اإلنفــاذ تجــاه األحــزاب، التــي 
كيــان  هــو  "الحــزب  "أن  وأضــاف  واســتثنائية"  خاصــة  حــاالت  يف  تكــون 
قانــوين خــاص، وذلــك يف ظــل القــرار مبقاضــاة مســؤولن وناشــطن يف 
الحــزب، وعــىل ضــوء تغيــر القيــادة يف الحــزب منــذ ارتــكاب املخالفــات 
املزعومة". وجاء يف تعقيب طاقم املحاماة الذي ميثل التجّمع الوطني 
الدميقراطــي وأعضــاءه يف هــذه القضيــة، عميــت حداد وحســن جبارين، 
باومهــورن  وإيريــت  ميلشــطين،  ونوعــا  زحالقــة،  ونائــل  أدلبــي،  ومنــر 
وخالــد تيتــي، أن "موقفنــا القانــوين بالنســبة إىل تقديــم الئحــة اتهــام ضــد 
التجمــع الوطنــي الدميقراطــي ُعــرض يف إطار جلســتي اســتاع، وقد قبل 

املستشار القضايئ للحكومة كل ادعاءاتنا، وعليه كان قراره".
عــن  باالمتنــاع  هــو  القضــايئ  املستشــار  "قــرار  أن  الدفــاع  طاقــم  وأوضــح 
تقديــم الئحــة اتهــام ضــد الحزب، التي كانت ســُتَعدُّ خطوة غر مســبوقة، 

متس بحق التأطر السيايس".
وجــاء يف البيــان الصــادر عــن طاقــم الدفــاع أن "ادعاءاتنــا أمــام املستشــار 
القضــايئ كانــت بســيطة، وهــي أن الحــزَب إطــاٌر ســيايس وليــس جســًا 
باإلمكان تقدميه للقضاء، سواء يف املستوى الدميقراطي أو الدستوري 

أو املستوى القانوين، والحزب هو تعبر عن مبادئ سياسية".
إىل  )الحــزب(  لتقدميــه  رشعيــة  أو  مــكان  أي  يوجــد  "ال  أنــه  إىل  ولفــت 
القضــاء، إضافــة إىل أهميــة التأكيــد مــن أن الحــزب وأفــكاره التــي يطرحهــا 
يجــب أن ميتحنهــم الجمهــور يف انتخابــات دميقراطيــة نزيهــة، ومكانهــا 
أنــه "مســتمر بجلســات  الدفــاع  أروقــة املحاكــم". وأكــد طاقــم  ليــس يف 
االســتاع مقابــل النيابــة العامــة، وأن رســالة املستشــار القضــايئ، التــي 

ُمرِّرت لنا منذ شهور ال تشكل أي تأثر يف املسار القضايئ".

اًل تبًعا للتطورات". وذكر طاقم الدفاع أنه "سيصدر بياًنا مفصَّ

75 مليون دوالر مساعدات اقتصادية وإمنائية يف الضفة الغربية وقطاع 

غــزة، و10 ماليــن دوالر لربامــج بنــاء الســالم مــن خــالل الوكالــة األمريكيــة 
إنســانية  مســاعدات  دوالر  مليــون  و150   ،)USAID( الدوليــة  للتنميــة 
لوكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــن الفلســطينين "أونروا"، 
إضافــة إىل اســتئناف برامــج املســاعدة األمنيــة الحيويــة. وأضــاف بلنكــن 
يف بيــان صحفــي مســاء أمــس أنــه ســيتم تقديــم جميــع املســاعدات مبــا 
يتفــق مــع قانــون الواليــات املتحدة، حيث تشــمل املســاعدة االقتصادية 
دعم تعايف الرشكات الصغرة واملتوسطة من آثار جائحة كورونا، ودعم 
األرس املحتاجــة للحصــول عــىل االحتياجــات اإلنســانية األساســية مثــل 

الغذاء واملياه النظيفة، ومساعدة املجتمع املدين. 
وتابــع: "تســتأنف الواليــات املتحــدة دعمهــا لخدمــات أونــروا مبا يف ذلك 
تعليــم أكــر مــن 500 ألــف طفــل وفتــاة، وبالتــايل توفر األمل واالســتقرار 
الضفــة  ســوريا،  األردن،  )لبنــان،  الخمســة  الوكالــة  عمليــات  أقاليــم  يف 
الغربيــة، قطــاع غــزة(، كــا يوفــر التمويــل لهــا مســاعدة حرجــة لفــروس 
كورونــا، مبــا يف ذلــك الرعايــة الصحيــة واألدويــة واملســتلزمات الطبيــة، 
واملساعدات النقدية والغذائية لألرس التي مل تتأثر بشدة بالفروس".

بأغلبيــة ســاحقة  العامــة لألمــم املتحــدة  الجمعيــة  2019 صوتــت  ويف 
لتجديــد تفويــض "أونــروا" 3 ســنوات أخــرى، وذلــك مبوافقــة 169 دولــة 
وامتنــاع 9 دول عــن التصويــت، وصوتــت الواليــات املتحــدة واالحتــالل 
اإلرسائييل ضد التجديد. وتأسست أونروا عام 1949، وتولت مسؤولية 
تقديم املســاعدة والتعليم والحاية لالجئن الفلســطينين، إضافة إىل 

الخدمات الصحية.

15475 حالة نشطة، و59258 حالة تعاٍف، و642 حالة وفاة.

وأضافــت أن 356 مصاًبــا يخضعــون للرعايــة الطبيــة يف املستشــفيات، 
منهم 226 حالة خطرة وحرجة.

وفيــا يتعلــق بالتطعيــات، ذكــرت أن إجــايل الجرعــات التــي وصلــت 
لـــ40800 شــخص، يف املقابــل بلــغ  القطــاع بلــغ 81600 جرعــة تكفــي 

إجايل األشخاص الذين تلقوا اللقاح 27615 شخًصا.
ويف الضفــة الغربيــة، أعلنــت وزيــرة الصحــة بحكومــة اشــتية يف رام اللــه، 
 1023 وتعــايف  كورونــا،  بفــروس  إصابــة  و756  وفــاة   12 الكيلــة،  مــي 

مصاًبا.
وذكــرت الكيلــة يف التقريــر اليومــي للحالــة الوبائيــة أن الوفيــات الجديــدة 
ســجلت يف جنــن )2(، طولكــرم )3(، قلقيليــة )1(، نابلــس )1(، الخليــل 
)4(، رام اللــه والبــرة )1(، واإلصابــات يف طوبــاس )41(، جنــن )200(، 
اللــه  نابلــس )153(، الخليــل )91(، رام  طولكــرم )87(، قلقيليــة )36(، 
 ،)6( ســلفيت   ،)31( لحــم  بيــت   ،)9( القــدس  )98(، ضواحــي  والبــرة 

أريحا واألغوار )4(.
بلغــت  فلســطن  يف  كورونــا  فــروس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  وتابعــت 
مــن   1.0% والوفيــات   ،10.7% النشــطة  اإلصابــات  ونســبة   ،88.3%

العنايــة  غــرف  يف  مصابــن   203 وجــود  إىل  الفتــة  اإلصابــات،  مجمــل 
املكثفة، منهم 65 مصاًبا موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.

الخارجيــة  وزارة  ســجلت  العــامل،  حــول  الفلســطينية  الجاليــة  بشــأن  أمــا 
واملغربن بحكومة اشــتية أمس حالتي وفاة يف قطر وإندونيســيا، و15 

إصابة يف كل من العراق )8(، اإلمارات )1(، أوكرانيا )5(، النمسا )1(.
وأشــارت الــوزارة يف بيــان لهــا أنــه بذلــك ارتفــع عــدد الوفيــات يف صفــوف 

الجالية إىل 390 حالة، واإلصابات إىل 13325 إصابة.

وفاة، يف حن يبلغ عدد الحاالت النشطة 4888 حالة.
ولفتــت إىل أن 309 مصابــن يرقــدون يف املستشــفيات بحالــة خطــرة، 

منهم 269 مصاًبا موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.
ووفًقــا لبيانــات الــوزارة، تلقــى 5,286,023 إرسائيــيل الجرعــة األوىل مــن 
لقاح كورونا، منهم 4,878,839 شخص تلقوا الجرعة الثانية، وذلك من 

أصل 9.2 مالين شخص.

أن االقتصــاد األملــاين أثبــت أنــه أكــر متانــة مــا توقــع الكثــرون، ألســباب 
من بينها استمرار الطلب القوي عىل الصادرات من الصن.

وذكــر مكتــب اإلحصــاءات أن اإلنفــاق العــام زاد %12.1 إىل 1.7 مليــار 
يورو، إذ تبذل الحكومة قصارى جهدها لتعويض أثر أشــهر من اإلغالق، 

يف حن تراجعت حصيلة الرائب %3.5 إىل 1.5 تريليون يورو.



الخميس 25 شعبان 1442هـ 8 أبريل/ نيسان األخيرة
Thursday 8 April 2021

FELESTEENONLINE

yrizqa5@yahoo.com

أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

واشنطن/ وكاالت:
حطــام  عــى  أمريكيــون  مستكشــفون  عــر 
غرقــت  األمريكيــة  للبحريــة  تابعــة  ــرة  ُمدمِّ
خــال الحــرب العامليــة الثانية، قبالة ســواحل 

الفلبني.
إىل  وصلــت  التــي  الغواصــة  قائــد  وكتــب 
أوشــيانك"  "كاالدان  الحطــام مؤســس رشكــة 
يف تكســاس عــر شــبكة "تويــر" االجتامعية: 
يف  غــوص  عمليــة  أعمــق  للتــو  أجرينــا  "لقــد 
التاريــخ للعثــور عــى حطــام املدمــرة يــو إس 

إس جونستون".
وأوضحــت "كاالدان أوشــيانك" املتخصصــة 
الطاقــم متكــن  التقنيــات تحــت املــاء إن  يف 
8 ســاعات يف نهايــة  خــال غطســتني ملــدة 
مارس/آذار من التقاط صور ومشاهد فيديو 

للحطام ومن دراسته قبالة جزيرة َسامر.
غرقــت املدمــرة التــي يبلــغ طولهــا 115 مــرًا 
خــال   1944 األول  أكتوبر/ترشيــن   25 يف 

معركــة خليــج ليتــي، وهــي أكــر معركــة بحريــة 
شــهدها العــامل عــى اإلطــاق وكانــت بدايــة 

النهاية لليابان.
موقــع  حــددوا  آخــرون  مستكشــفون  وكان 
الســفينة يف بحــر الفلبــني عــام 2019، لكــّن 
معظم الحطام كان خارج نطاق مركبتهم التي 

تعمل بتقنية التحكم ِمن ُبعد.
أضــاف فيكتــور  "تويــر"،  عــر  ويف تغريدتــه 
مــن  األماميــني  الثلثــني  "حددنــا  فيســكوفو: 
الســفينة عــى عمــق 6456 مرًا، وهذا الجزء 
ســليم ويف وضعيــة مســتقيمة، وتــوىل ثاثــة 
وتقديــم  الســفينة  فحــص  غطســتني  يف  منــا 

تحية إىل طاقمها الشجاع".
ومل ينُج ســوى 141 من طاقم الســفينة البالغ 
عــدده 327 عنــرًا، وفًقــا لســجات البحريــة 

األمريكية.
والجــزء  والســطح  القــوس  أن  للبعثــة  وتبــنّي 
األوسط يف وضع سليم، وال يزال رقم الهيكل 

557 ظاهرًا.
ووفقًا للبعثة، ما زال اثنان من أبراج الســفينة 
لتخزيــن  مســتودعات  وكذلــك  موجوديــن 
بطاريــات  مــن  ومجموعــة  الطوربيــد  صواريــخ 

املدفعية.
والحظ مؤرخ الرحات االستكشافية املوجود 
ضمــن البعثــة، باركــس ستيفنســون أن الحطام 
بالســفينة  لحقــت  التــي  األرضار  آثــار  يحمــل 
خــال املعركــة الرشســة التــي حصلــت قبــل 

76 عامًا.
الغارقــة  الســفينة  أن  إىل  وأشــار ستيفنســون 
تــم  حربيــة  ســفينة  أكــر  لنــران  "تعرضــت 
بناؤهــا عــى اإلطــاق، وهــي البارجــة البحريــة 
عــى  وردت  ياماتــو،  اليابانيــة  اإلمراطوريــة 

استهدافها برضاوة".
وأعلــن فيســكوفو أن بيانــات الســونار والصــور 
واملاحظــات امليدانيــة التــي تم جمعها أثناء 

الغطس سُتسّلم إىل البحرية األمريكية.

الكشف الُمبكر مهم لتحديد 
اإلصابة بطيف التوحد

لندن/ وكاالت: 
ميكن للكشف والتدخل املبكرين يف األطفال املصابني باضطراب طيف 
التوحــد، مســاعدة مايــني األطفــال يف جميــع أنحــاء العــامل عى اكتســاب 
املزيد من املهارات املناسبة للنمو وتعزيز االستقال وتسخر قدراتهم 
الفريــدة، وذلــك وفًقــا لخبــرة طبيــة مــن املستشــفى األمريــي كليفانــد 
كلينــك لألطفــال.  وأّكــدت الدكتورة ســينثيا جونســون مديــرة مركز التوّحد 
يف مستشــفى كليفانــد كلينــك لألطفــال، أن الكشــف والتدخل العاجي 
املبكرين يؤديان إىل نتائج أفضل، موضحة أن رفع الوعي من شأنه أن يلغي 
ما ُيعتر “عيبًا” يوصم به من ُتشــخص إصابتهم باضطراب طيف التوّحد.  
وقالــت إن اآلبــاء ينظــرون إىل أطفالهــم باعتبارهم موهوبني فريدين، ونحن 
من جهتنا نؤّكد أن تحديد اضطراب طيف التوحد وعاجه ينبغي أال يغّر 
مــن نظرتهــم تلــك، بــل يســاعدهم عــى التكّيــف واالســتفادة مــن قدراتهــم 
الفريــدة عــر تســخرها بالطريقــة املثــى. وُيعــّد اضطــراب طيــف التوّحــد 
أحد أكر اضطرابات الطفولة شــيوعًا، إذ ُتقدر منظمة الصحة العاملية أن 
طفــًا مــن بــني كل 160 طفــًا يف العــامل مصاب باضطراب طيف التوحد. 
وقــد يكــون مــن املائــم تعّلــم املهــارات االجتامعيــة مــن روبوتــات تتمتــع 
بتعبرات مرحة ومبّســطة، نظرا لعدم شــعور العديد من املصابني بطيف 
التوّحــد بالراحــة وســط غرهــم مــن األشــخاص. وغالبــًا ما ُتســتخدم األدوية 

لعاج السلوكيات التخريبية وضعف االنتباه وفرط النشاط.

لمنافسة "تيك توك".. "إنستغرام" 
يطرح رسميًّا مزية جديدة

واشنطن/ وكاالت:
أعلــن موقــع "إنســتغرام" عــن إطــاق ميــزة جديــدة لتســجيل مقاطــع 
فيديــو مدمجــة مــع مقاطــع حاليــة ملســتخدمني آخريــن، تحــايك ميزة 

التطبيق الصيني الشهر "تيك توك".
ووفقــا ملوقــع "techcrunch" اإلخبــاري، فــإن ميــزة "ريلــز رميكــس 
"الجديدة "تتيح للمســتخدمني إنشــاء محتوى معاد مزجه من فيديو 
ريلز، ما يعني أنه ميكن للمستخدمني تحميل مقطع فيديو باإلضافة 

إىل فيديو مستخدم آخر، ينتج عنه مقطع جديد".
امليــزة  اســتخدام  كيفيــة  مصــور  مقطــع  عــر  "إنســتغرام"  وأوضــح 
الجديدة، إذ كل ما عليك فعله إلعادة دمج مقطع ما سوى االنتقال 
إىل الشخص الذي تريد إعادة الدمج معه، والنقر عى زر القامئة )3 
نقــاط(. كــام ميكنــك تســجيل الفيديــو الخاص بــك أو تحميل مقاطع 
أو لقطــات مســجلة مســبًقا. ويتوافــر أيًضــا خيــار التحكــم يف مســتوى 
الصــوت يف امليــزة الجديــدة، حيــث ميكن للمســتخدم أيضا التحكم 
يف مستواه األصيل أو املسجل، وإضافة تعليق صويت، إىل جانب 

وظائف التحرير األخرى.

رة أمريكية غرقت خالل الحرب العالمية الثانية العثور عىل ُمدمِّ

هل يشهد رمضان عودة 
الفرحة لبيت الخرضي وإخوانه؟!

الخــرات  شــهر  رمضــان  املبــارك.  رمضــان  شــهر  أعتــاب  عــى  نحــن 
والرحــامت، وقــد اعتــاد رؤســاء الــدول العربيــة واإلســامية أن يتخــذوا 
يف مطلــع هــذا الشــهر الكريــم قــرارات جريئــة باإلفراج عــن املعتقلني 
السياســيني، وأصحــاب الــرأي املخالفــني، وبعــض املحكومــني ممــن 

قضوا نصف مدة املحكومية.
أقــول مــا تقــدم ألن لحركــة حــامس أعضــاء هــم رهــن االعتقــال منذ مدة 
يف الســجون الســعودية، دون أدىن جــرم ميــس اململكــة واســتقرارها، 
والتهمــة الرئيســة املســجلة ضدهــم أنهــم أعضــاء يف حركــة حامس، أو 
أنصــار لهــا يجمعــون لهــا الترعــات مــن املواطنني. وهــذه يف الحقيقة 
ليست تهمة، وتاريخ عاقة اململكة بحامس يؤكد أنها ليست تهمة، 
وهــي ال تخالــف القوانــني الســعودية، فقــد كان الدكتــور محمــد صالــح 
الخــرضي طبيــب األنــف واألذن والحنجــرة يشــغل منصــب ممثــل حركة 
ا يف اململكة برضا قادة اململكة، وكان يلتقي مع قادة  حامس رسميًّ
مــن أجهــزة الحكــم الســعودي لتبــادل املعلومــات، ومناقشــة القضايــا 
التي تخص الطرفني، وقد استمرت هذه العاقة الرسمية فرة طويلة 
حتــى تــوىل امللــك ســلامن الحكــم وكان االعتقــال يف ٢٠١٩م، الــذي 
طــال ســتني أو أكــر ممــن لهــم عاقــة بحــامس، وعــى رأســهم الدكتــور 

الخرضي ممثل حامس يف اململكة.
القلــم  نــوازع  الكويتــي  الرملــاين  الدويلــة  نــارص  كلــامت  أثــارت  لقــد 
للكتابــة يف قضيــة املعتقلــني الفلســطينيني يف اململكــة ونحــن عــى 
ا نقل بســيارته  أعتاب الشــهر الكريم بعد أن قال يف مقاله إنه شــخصيًّ
ا كبــًرا لالتقــاء بخالــد مشــعل يف الدوحــة، ملناقشــة  مســؤواًل ســعوديًّ
مصالــح  يخــدم  مبــا  ترتيبهــا  وإعــادة  واململكــة  حــامس  بــني  العاقــة 
الطرفــني، وقــال إن االجتــامع اســتمر عرش ســاعات بــني الرجلني، وكان 
اللقــاء شــفاًفا ومثمــًرا، وكان ذلــك بعيــد تــويل امللــك ســلامن للحكــم، 
ولكن بعدها وقعت اعتقاالت ســبتمر ٢٠١٩ ألعضاء وأنصار حامس 

ومنهم الدكتور الخرضي ممثل حامس يف اململكة.
إنــه وبغــض النظــر عــن التاريــخ، وعــن البعد الرســمي للدكتور الخرضي 
يف اململكــة، وبغــض النظــر عــن تهمــة جمــع املــال لحــامس يف غــزة 
والضفــة وهــي يف الحقيقــة ليســت تهمــة فقــد تــوىل امللــك ســلامن 

رئاســة هيئــة رســمية لجمــع الترعــات مــن املواطنــني لصالــح 
1515الفلسطينيني وأرس الشهداء واملترضرين من حرب ٢٠٠٨م، 


