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تعزية 
أرسة رشكة االتصاالت الفلسطينية يشاطرون الزميل رفعت بركة "الدائرة اإلدارية 

واملالية" األحزان بوفاة املغفور له بإذن الله 
والده الحاج/ حرب بركة "أبو طلعت"

سائلني املوىل -عّز وجّل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 
ويلهم أهله وذويه جميل الصرب والسلوان.

إّنا لله وإّنا إليه راجعون
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مستوطنون يمسحون أحياء قرب المسجد اإلبراهيمي 

مخطـــط استيطانــــــي 
جديد يفصل بني القدس 

وبيــــــت لحــــم
القدس املحتلة- الخليل/ فلسطني:

مدينــة  يف  االحتــال  لبلديــة  التابعــة  والبنــاء"  التخطيــط  "لجنــة  تناقــش 
القــدس، اليــوم األربعــاء، خطــة لتوســيع البنــاء يف املناطــق خــارج "الخــط 
األخــر"، وتحديــًدا حــي "هــار حومــا" االســتيطاين يف منطقــة جبــل أبــو 
غنيــم مــا بــني القــدس وبيــت لحــم. وتوقعــت صحيفــة "هآرتــس" العربية، 
540 وحــدة اســتيطانية جديــدة يف  أمــس، أن توافــق اللجنــة عــى بنــاء 
املنطقــة مــا بــني "هــار حومــا" و "جفعــات هاماتــوس"، كــا توقعــت أن 
ُيبنــى حــي آخــر يضــم أكــر مــن 2000 وحــدة اســتيطانية الحًقــا مبنطقــة 

يف  االســتيطاين  البنــاء  أن  وأوضحــت  هاماتــوس".  "جفعــات 
بقيــة  عــن  بــني صفافــا  قريــة  فعلًيــا  هاتــني املنطقتــني ســيعزل 

أسامة منصور.. بني 
يدي زوجته ارتقى شهيًدا 
برصاصات االحتالل الغادرة

القدس املحتلة-غزة/ أدهم الرشيف:
"كنــت وزوجــي يف طريــق العــودة إىل بيتنــا قبــل أن يوقفنــا 
بالــكاد  مبــارشة"..  علينــا  النــار  ويطلقــون  االحتــال  جنــود 
اســتطاعت املقدســية ســمية منصــور إخــراج هــذه الكلات 

ة مجمع فلسطني الطبي  وهي ملقاة عى أحد أرسَّ
مبدينــة رام اللــه بالضفــة الغربيــة املحتلــة، تتلقــى 

إدانات وغضب فلسطيين 
إزاء جريمة إعدام االحتالل 

المواطن "منصور" يف القدس
القدس املحتلة-غزة/ محمد املنرياوي:

القــت جرميــة إعــدام االحتــال اإلرسائيــي املواطــن أســامة منصــور )42 
عاًمــا( وهــو برفقــة زوجتــه التــي أصابتهــا رصاصــة يف ظهرهــا يف بلــدة "بــري 
نباال" شال غريب مدينة القدس املحتلة، أمس، إدانات واسعة وغضًبا 
ا عى جرامئه  ا عارًمــا، ودعــوات لتصعيــد املقاومــة يف وجهه ردًّ فلســطينيًّ
املتواصلــة يف األرايض الفلســطينية. وأفــادت وزارة الصحــة باستشــهاد 
زوجتــه  وإصابــة  رأســه،  يف  االحتــال  برصــاص  إصابتــه  إثــر  يف  منصــور 

برصاصة يف ظهرها، موضحة أنه وصل بحالة حرجة للغاية إىل 
مجمــع فلســطني الطبــي يف رام اللــه ثــم أُعلــن استشــهاده، يف 

لجنة االنتخابات تنرش قوائم وأسماء 
المرشحني لالنتخابات الترشيعية

دعت إلى حماية العملية االنتخابية
ح "الورديان" يعكس  حماس: اعتقال المرشَّ

مساعي االحتالل لتخريب االنتخابات

21 وفاة و2593 إصابة بفريوس 
كورونا يف الضفة وغزة

"التربية والتعليم" تقرر التحول إلى التعليم عن بعد
"الداخلية" تفرض إجراءات مشددة 

لمواجهة تفيش كورونا يف غزة

حي  اعتقال مرشَّ
حماس.. سيناريو 

ل  معلوم لن يعطِّ
االنتخابـــــات

أهايل شهداء عدوان 2014 
يواصلون احتجاجاتهم وسط 

تجاهل السلطة حقوَقهم
غزة/ محمد أبو شحمة:

"محمــد  الشــهيد  والــدة  عــي  صبحيــة  تتوقــف  مل  يوًمــا   50 منــذ 
عــي"، عــن االعتصــام أمــام مقر مؤسســة رعاية الشــهداء والجرحى 
غــرب مدينــة غــزة، احتجاًجــا عــى اســتمرار الســلطة بــرام اللــه يف 

هــا باعتــاد ابنهــا ضمــن قامئــة شــهداء الثــورة  حرمانهــا حقَّ
استشــهد  الــذي  "محمــد"  والــدة  وتــأيت  الفلســطينية. 

آمال الالجئني يف غزة ببيوت 
تسرتهم تصطدم بنقص 

التمويل لدى "أونروا"
غزة/ أدهم الرشيف:

يعيــش أميــن األدغــم الاجــئ مــن مدينــة يافــا املحتلــة منــذ نكبــة 
الـ48، حياة قاسية مبنزل صغري يف مخيم الشاطئ لاجئني غرب 
مدينــة غــزة يــكاد ال يتســع ألفــراد عائلتــه. إذ ال تتجــاوز مســاحته 65 

مرًتا مربًعا. يسكن األدغم )47 عاًما( وأبناؤه وبناته األحد 
عــرش، يف واحــد مــن 8 مخيــات لاجئــني يف قطاع غزة. 

سونها »غير أساسية« فت المواد التي ُيدرِّ صنَّ
معلمو العقود اليومية يف 

»أونروا« يطالبون  بوقف قرار 
تجميدهم وتثبيتهم رسميًّا

غزة/ نور الدين صالح:
غــوث  وكالــة  يف  اليوميــة(  )العقــود  املعلمــني  شــواغر  طالــب 
عقودهــم،  تجميــد  قــرار  بإيقــاف  "أونــروا"،  الاجئــني  وتشــغيل 
وتثبيتهــم وإنصافهــم أســوة بزمائهــم املثبتــني. جــاء ذلــك خــال 

وقفــة احتجاجيــة نظمهــا معلمــو العقــود اليوميــة، أمس، 
أمــام مقــر الوكالــة الرئيــس مبدينــة غــزة. ورفعــوا الفتــات 

سترسل 10 آالف جرعة للقطاع من أصل 100 ألف 

لقاحات كورونا.. آخر قرارات 
حكومة اشتية التميزيية 

بني غزة والضفة

غزة/ محمد أبو شحمة:
ال تراعــي حكومــة محمــد اشــتية حالــة الوبــاء 
وأخــرى،  دولــة  بــني  مييــز  مل  الــذي  العاملــي 
متييزيــة  الجائحــة  ظــل  يف  قراراتهــا  فجــاءت 
بني الضفة الغربية وقطاع غزة . فالوباء الذي 

تفىش يف غزة والضفة مل مييز بني 
الجميــع  بــات  حتــى  وآخــر،  إنســان 

رام الله/ فلسطني:
الكشــف  أمــس،  املركزيــة  االنتخابــات  لجنــة  نــرشت 
الترشيعيــة  لانتخابــات  املرشــحة  للقوائــم  األويل 

وذلــك  انتخابيــة،  قامئــة   36 عددهــا  البالــغ   ،2021

بالتزامــن مــع فتــح بــاب االعــرتاض عــى أي 
قامئــة أو مرشــح. وذكــرت اللجنــة يف بيــان 

غزة-رام الله/ فلسطني:
أن  "حــاس"  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  أكــدت 
ح  اعتقال االحتال اإلرسائيي حسن الورديان املرشَّ

يف  ســافر  ــل  تدخُّ موعدنــا"،  "القــدس  قامئــة  عــن 
مشــددة  الفلســطينية،  االنتخابيــة  العمليــة 
اإلرسائيليــة  املســاعي  يعكــس  أنــه  عــى 

رام الله- غزة/ فلسطني:
أمــس، تســجيل  الفلســطينية،  الصحــة  أعلنــت وزارة 
21 وفــاة و2593 إصابــة جديــدة بفــريوس "كورونــا"، 

الغربيــة  الضفــة  تعــاف يف  1455 حالــة  إضافــة إىل 

وقطــاع غــزة. وأوضحــت الــوزارة، يف التقريــر الوبــايئ 
الضفــة  يف  وفــاة  حالــة   15 لت  ُســجِّ أنــه  اليومــي، 

الغربيــة: "الخليــل 1، بيــت لحــم 6، رام الله 
والبــرية 1، ســلفيت 1، طولكــرم 3، نابلــس 

غزة/ فلسطني:
غــزة،  يف  الوطنــي  واألمــن  الداخليــة  وزارة  أعلنــت 
الوقائيــة  اإلجــراءات  مــن  مزيــد  فــرض  أمــس،  مســاء 
ملواجهــة ارتفــاع أعــداد اإلصابــات بفــريوس كورونــا 

إن  بيــان صحفــي:  الــوزارة يف  وقالــت  القطــاع.  يف 
املركبــات  حركــة  وقــف  قــررت  األزمــة  إدارة  خليــة 

مســاء   9 الســاعة  مــن  اعتبــاًرا  بالكامــل 
اليوم األربعاء، حتى الساعة 6:00 صباح 

محافظات/ محمد األيوبي:
استشهد مواطن وأصيبت زوجته، فجر أمس، في 

إثر إطالق قوات االحتالل اإلسرائيلي النار على 
السيارة التي كانا يستقالنها قرب قرية بير نباال 

شمال غرب مدينة القدس المحتلة. وقالت وزارة 
الصحة الفلسطينية في بيان صحفي: إن المواطن 

أسامة صدقي منصور )42 عاما( من قرية بدو 
شمال غرب القدس، استشهد من جراء إصابته 

بالرصاص الحي في رأسه قرب بلدة بير نباال، في 
حين أصيبت زوجته بالرصاص الحي في 

الظهر، وُنِقلت إلى مجمع فلسطين 

82 مستوطًنا يقتحمون األقصى واعتقال 8 مواطنين بالضفة

استشهـاد مواطـن وإصابـة زوجتــه 
برصـاص االحتـالل شمـال غـرب القـدس

"القوى" تستنكر اعتقال االحتالل 
مرشحني لالنتخابات يف الضفة

غزة/ فلسطني:
أمــس،  غــزة،  قطــاع  يف  واإلســامية  الوطنيــة  للقــوى  املتابعــة  لجنــة  اســتنكرت 
اعتقال قوات االحتال اإلرسائيي عدًدا من املرشــحني عى قوائم االنتخابات 
الفلســطينية التــي أعلنتهــا لجنــة االنتخابات املركزية. وعــّدت لجنة املتابعة يف 
بيــان وصــل إىل "فلســطني" نســخة عنــه، أن هــذه االعتقــاالت تشــكل بدايــة لنهــج 
يستخدمه االحتال للمساس بالعملية االنتخابية الفلسطينية وملنع شخصيات 

فلســطينية ورمبــا قوائــم مــن إكــال خوضهــا االنتخابــات. واســتنكرت 
اجتاًعــا  االحتــال  قــوات  وفــض  اقتحــام  كذلــك،  املتابعــة  لجنــة 

قانونيون: استبعاد األسري 
سالمة من قائمته تجاوز 

لـ"خصوصية األرسى"
غزة/ نور الدين صالح:

رأى خــرباء قانونيــون اســتبعاَد هيئــة محكمــة االنتخابــات األســري حســن ســامة 
من قامئته االنتخابية، تجاوًزا ملراعاة خصوصية األرسى يف ســجون االحتال 
اإلرسائيــي. وأعلنــت هيئــة محكمــة االنتخابات يف مدينة غزة، أول من أمس، 

اســتبعاد األســري ســامة من قامئة "القدس موعدنا"، وبررت ذلك 
رئيــس  وعقــد  النهــايئ.  الناخبــني  ســجل  يف  مســجل  غــري  بكونــه 
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مواطنون يشيعون جثان الشهيد أسامة منصور يف قرية بدو قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية والصورة اإلطار للشهيد           )أ ف ب(

تشديد إجراءات اإلغاق بغزة     )تصوير/ محمود أبو حصرية(تشديد إجراءات اإلغاق بغزة     )تصوير/ محمود أبو حصرية(

)تصوير/ يارس فتحي( مواطنان يطالعان قوائم املرشحني لانتخابات الترشيعية   
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مستوطنون يمسحون أحياء قرب المسجد اإلبراهيمي 

مخطط استيطاين جديد 
يفصل بني القدس وبيت لحم

القدس املحتلة- الخليل/ فلسطني:
تناقش "لجنة التخطيط والبناء" التابعة لبلدية االحتالل يف مدينة القدس، اليوم األربعاء، خطة 
لتوســيع البنــاء يف املناطــق خــارج "الخــط األخــر"، وتحديــًدا حــي "هــار حومــا" االســتيطاين يف 

منطقة جبل أبو غنيم ما بني القدس وبيت لحم.
وتوقعــت صحيفــة "هآرتــس" العربيــة، أمــس، أن توافــق اللجنــة عــى بنــاء 540 وحــدة اســتيطانية 
جديــدة يف املنطقــة مــا بــني "هــار حومــا" و "جفعــات هاماتــوس"، كــا توقعــت أن ُيبنــى حي آخر 

يضم أكرث من 2000 وحدة استيطانية الحًقا مبنطقة "جفعات هاماتوس".
وأوضحــت أن البنــاء االســتيطاين يف هاتــني املنطقتــني ســيعزل فعلًيــا قريــة بــني صفافــا عــن بقيــة 

املناطق الفلسطينية، وذلك يف رؤية إرسائيلية هدفها تقسيم القدس املحتلة.
وأشــارت "هآرتــس" إىل أن هــذا هــو البنــاء األول خــارج "الخــط األخر" يف عهد الرئيس األمرييك 

جو بايدن.
ويف عهــد الرئيــس األمريــيك الســابق بــاراك أوبامــا، اضطــرت ســلطات االحتــالل إىل تجميــد البنــاء 
يف تلــك املناطــق، وكان بايــدن حينهــا نائــب الرئيــس، ولعب دوًرا رئيًســا يف الضغط عى حكومة 

االحتالل ملنع البناء عام 2010؛ ما تسبب بأزمة دبلوماسية.
وُيعــد البنــاء يف "هــار حومــا" حساًســا بوجــه خــاص لــإدارة األمريكيــة واملجتمــع الــدويل، ألن أحد 

تلك األحياء ُبني يف املنطقة بعد اتفاقيات "أوسلو".
وتعليقــا عــى ذلــك، قالــت حركــة "الســالم اآلن" اإلرسائيليــة إن بلدية االحتــالل يف القدس تعمل 

كـ"مقاوم لحكومة دون تفويض، وهي مستمرة يف التخريب وإلحاق الرر بآفاق السالم".
وأضافــت املنظمــة الحقوقيــة: "هــذا بنــاء خِطــر ومدمــر آخــر يتجــاوز الخط األخر، وهذا ســيؤدي 

إىل رصاعات ال داعي لها".
ويف السياق، أقدم مستوطنون، أمس، عى إجراء عمليات مسح هنديس ألحياء محيطة بالحرم 

اإلبراهيمي الرشيف يف البلدة القدمية من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية املحتلة.
وأفاد شهود عيان بأن مستوطنني اقتحموا حيي قفيشة والرشيف قرب الحرم اإلبراهيمي بحاية 

أمنية مشددة، ونّفذوا أعال املسح الهنديس بداخلها متهيًدا لالستيالء عليها.
وكثفــت مجموعــات مــن املســتوطنني مؤخــًرا اعتداءاتهم عــى املباين القدمية القريبة من الحرم 
اإلبراهيمــي، بوقــت متنــع فيــه قــوات االحتــالل املواطنــني ولجنــة اإلعــار الحــرم مــن دخولهــا أو 

ترميمها عى اعتبار أنها منطقة عسكرية مغلقة.

القدس املحتلة-غزة/ أدهم الرشيف:
"كنــت وزوجــي يف طريــق العــودة إىل بيتنــا قبــل 
أن يوقفنــا جنــود االحتــالل ويطلقــون النــار علينــا 
مبــارشة".. بالــكاد اســتطاعت املقدســية ســمية 
منصــور إخــراج هــذه الكلــات وهــي ملقــاة عــى 
الطبــي مبدينــة رام  ة مجمــع فلســطني  أحــد أرسَّ
العــالج  تتلقــى  املحتلــة،  الغربيــة  بالضفــة  اللــه 
بعــد إصابتهــا بشــظايا رصاصــات أطلقهــا الجنــود 

وأردت زوجها شهيًدا بني يديها.
كانــت األمــور عــى مــا يرام لدى املواطن أســامة 
منصــور )42 عاًمــا( -مــن ســكان قريــة بــدو البالــغ 
تعــداد ســكانها 11 ألــف نســمة التابعــة ملدينــة 
القدس املحتلة واملفصولة عنها بجدار الفصل 
العنــري- حتــى فوجــئ وهــو يف طريــق العــودة 
تعــرض  إرسائيليــة  عســكرية  بجيبــات  بيتــه  إىل 
وبعدهــا  ســيارته،  إيقــاف  عــى  أجربتــه  الطريــق 

بلحظات سمحت له بالسري مجدًدا.
أوضحــت  عاًمــا(   38( ســمية  زوجتــه  لكــن 
للصحفيــني أنــه مــا إن ســمح أحــد ضبــاط جيــش 
الجنــود  أطلــق  حتــى  بالســري  لزوجهــا  االحتــالل 
الرصــاص بغــزارة صوب املركبــة فأصابوه مبارشة 

و"أصبت أنا بشظايا الرصاص".
الغــادرة  االحتــالل  جيــش  رصاصــات  واخرقــت 
رأس "منصــور" مبــارشة فســقط بــني يــدي زوجته 

يف حدٍث لن تنساه.

وأســامة األب لخمســة أبنــاء أكربهــم يبلــغ عمــره 
14 عاًما، عندما أطلق جنود االحتالل الرصاص 
صوبه وزوجته كان يف طريقه إىل البيت، عقب 

مرافقته لالطمئنان عى حالتها الصحية.
الواحــدة  الســاعة  عنــد  ســمية  شــعرت  وقــد 
اســتدعت  شــديد  تعــب  بحالــة  ليــاًل  والنصــف 
ذهابها إىل مركز بلدة "بري نباال" الطبي للطوارئ 
القريب من منطقة ســكنهم، بســبب عدم وجود 
مركــز طبــي يعمــل عــى مــدار الســاعة يف قريــة 

استشــهاده، يف حــني أصيبــت زوجتــه برصاصــة 
يف ظهرها وبعض شظايا الرصاص.

وتساءل منصور يف حديثه لصحيفة "فلسطني" 
جنــود  يدفــع  الــذي  الســبب  عــن  الهاتــف  عــرب 
أســامة  صــوب  الرصــاص  إطــالق  إىل  االحتــالل 
وهــا  عليهــم  خطــًرا  تشــكيلها  دون  وزوجتــه 

عائدان إىل بيتها.
جرميــة  زوجتــه  أمــام  أســامة  إعــدام  "إن  وقــال: 
تــدل عــى همجيــة االحتــالل وعنريتــه  بشــعة 
واستعاره الذي ال ميكن أن يتكرر يف التاريخ".

وبــنيَّ أنــه بحســب األطبــاء فــإن الرصاصــات كلهــا 
أصابت أســامة وزوجته يف منطقة الظهر، وهذا 
يعنــي أنــه مل يكــن مقبــاًل عليهــم بســيارته، وإمنــا 

كان يف طريقه االعتيادية للعودة إىل البيت.
ولفــت إىل أن العائلــة تواصلت مع املؤسســات 
الرســمية ونشــطاء وحقوقيــني محليــني ودوليــني 
لتوثيــق جرميــة االحتــالل وتركيــز الضــوء عليهــا، 
لفضحه أمام العامل عى ما يرتكبه من انتهاكات 

وجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
16 قريــة  القــدس وعددهــا  وقــرى شــال غــرب 
بتعــداد ســكاين 100 ألــف نســمة تعــد امتــداًدا 
جــدار  بفعــل  لكــن  القــدس،  ملدينــة  ــا  طبيعيًّ
العنــري أصبحــت معزولــة متاًمــا عــن  الفصــل 
القدس وميارس بحق أهلها كل أنواع العنرية 

اإلرسائيلية.

"بــدو"، حســبا أفــاد محمد منصــور، أحد أقارب 
الشهيد.

ويف طريق العودة أوقف جنود االحتالل املركبة 
التــي يقودهــا وطلبــوا منــه بعــض األوراق ووجهوا 
له عدة أسئلة قبل أن يسمحوا له بالسري، إال أنه 

بعد أمتار قليلة رشقوه بزخات من الرصاص.
بالرصــاص  أصابــوه  االحتــالل  جنــود  أن  وبــنيَّ 
أن رصاصــة  إال  مــكان يف جســده  مــن  أكــرث  يف 
واحــدة اخرقــت رأســه مــن الخلــف تســببت يف 

القدس املحتلة-غزة/ محمد املنرياوي:
أســامة  املواطــن  اإلرسائيــي  االحتــالل  إعــدام  جرميــة  القــت 
منصــور )42 عاًمــا( وهــو برفقــة زوجتــه التــي أصابتهــا رصاصــة 
يف ظهرهــا يف بلــدة "بــري نبــاال" شــال غــريب مدينــة القــدس 
عارًمــا،  ا  فلســطينيًّ وغضًبــا  واســعة  إدانــات  أمــس،  املحتلــة، 
جرامئــه  عــى  ا  ردًّ وجهــه  يف  املقاومــة  لتصعيــد  ودعــوات 

املتواصلة يف األرايض الفلسطينية.
إصابتــه  إثــر  يف  منصــور  باستشــهاد  الصحــة  وزارة  وأفــادت 
يف  برصاصــة  زوجتــه  وإصابــة  رأســه،  يف  االحتــالل  برصــاص 
مجمــع  إىل  للغايــة  حرجــة  بحالــة  وصــل  أنــه  موضحــة  ظهرهــا، 
فلســطني الطبــي يف رام اللــه ثــم أُعلــن استشــهاده، يف حــني 
ُوصفــت حالــة زوجتــه باملســتقرة. وأوضحت مصــادر محلية أن 
جيــش االحتــالل أطلــق النــار عى الشــهيد وزوجتــه وها داخل 
سيارتها دون تشكيلها أي خطر عليه، يف حني زعم الجيش 
حملــة  لشــن  أقامــه  حاجــز  عنــد  التوقــف  رفضــت  الســيارة  أن 

اعتقاالت يف بلدة "بري نباال".
د.أحمــد  الترشيعــي  املجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  وأدان 
بحــر جرميــة إعــدام االحتــالل املواطــن منصــور وإصابــة زوجتــه، 
مشــدًدا عــى أن ذلــك "جرميــة تســتوجب إطــالق يــد املقاومــة 
بكل أشكالها، ومحاسبته عى جرامئه املتكررة بحق شعبنا".

ولفــت بحــر يف بيــان لــه أمــس، إىل أن عــدم محاســبة االحتــالل 
ســيدفعه للمزيــد مــن التغــوُّل عــى دمــاء أبنــاء شــعبنا، مؤكــًدا 
تتجــاوز  التــي  جرامئــه  عــى  دولًيــا  محاســبته  تفعيــل  رضورة 

األعراف واملواثيق الدولية.
ودعا إىل حشــد الطاقات الفلســطينية والعربية والدولية للجم 
االحتالل ومحاسبته، ونزع فكرة أنه فوق القانون، وفتح تحقيق 
دويل بجرمية قتل املواطن منصور وكل الجرائم املاثلة التي 
يرتكبهــا ومســتوطنوه، مطالًبــا الربملانيــني حول العامل بالضغط 

عى حكوماتهم التخاذ موقف قوي إزاء جرامئه.
تدفيعه ثمن جرائمه

تصعيــد  إىل  حــاس  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  ودعــت 
املقاومــة بــكل أشــكالها ملعاقبــة االحتــالل عــى جرامئــه بحــق 
بحــق  البشــعة  جرميتــه  مســتنكرة  مثنهــا،  وتدفيعــه  شــعبنا 

املواطن منصور وزوجته.
وقال املتحدث باسم حاس حازم قاسم، يف تريح صحفي: 
إن إعــدام املواطــن منصــور "جرميــة جديــدة يرتكبهــا االحتــالل 
ضد عائلة فلسطينية"، مشدًدا عى أن "استمرار هذه الجرائم 
تستوجب تصعيد املقاومة بكل أشكالها ملعاقبته ووضع حد 

للسلوك العدواين لجيشه ومستوطنيه".

وأدان النائــب عــن كتلــة التغيــري واإلصــالح الربملانيــة د.محمــد 
منصــور  املواطــن  العنــري  االحتــالل  إعــدام  جرميــة  شــهاب 
التــي  اإلجــرام  لسياســة  امتــداًدا  ذلــك  ا  عــادًّ زوجتــه،  وإصابــة 

ينتهجها بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد شهاب يف تريح صحفي أن هذه الجرمية تتطلب فتح 
ا إياهــا جزًءا من سياســة القتل التي تنتهجها  تحقيــق فيهــا، عــادًّ

قوات االحتالل يف تعاملها مع شعبنا.
إىل  الدوليــة  واملنظــات  اإلنســان  حقــوق  مؤسســات  ودعــا 
مالحقــة االحتــالل عــى جرامئــه بحــق الفلســطينيني، انســجاًما 
مــع القانــون الــدويل، مطالًبــا املجتمــع الــدويل باتخــاذ خطوات 
جادة لوقف جرائم وانتهاكات االحتالل أحكام وقواعد القانون 

الدويل.
وأكــدت حركــة الجهــاد اإلســالمي أن نهــج املقاومــة هــو القــادر 
عــى حايــة شــعبنا، وردع االحتــالل والــرد عــى إرهابــه الدموي 
بــكل  مواجهتــه  أن  عــى  مشــددة  األبريــاء،  يســتهدف  الــذي 
أشــكال املقاومــة واجــب مؤكــد ورضورة ال بديــل عنهــا، خاصــة 
مــع تصاعــد انتهاكاتــه واســتمرائه اســتهداف أبنــاء شــعبنا قتــاًل 
واعتقااًل، وهدم منازلهم واالعتداء عى ممتلكاتهم ومزارعهم.

وطالبت الحركة يف بيان لها الكل الوطني باتخاذ موقف موحد 
إزاء هــذه الجرميــة يتمثــل بدعــم وتعزيــز خيــار املقاومــة بــكل 
أشــكاله، مؤكــدة الحــق الفلســطيني يف املقاومــة والــرد عــى 

جرائم االحتالل.
كــا طالبــت بتفعيــل قــرارات اإلجــاع الوطنــي الخاصــة بوقــف 
الســلطة الفلســطينية التنســيق األمنــي مــع االحتــالل، وتفعيــل 

كل أشكال املقاومة.

وتعكــس دمويتــه ووحشــيته وإرهابــه املنظــم واســتهانته بدمــاء 
أبناء شعبنا.

وأكــدت األحــرار يف بيــان لهــا، أن الجرميــة تســتوجب تفعيــل 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف  املقاومــة  ووســائل  أدوات  كل 
لــردع االحتــالل والثــأر لدمــاء الشــهداء وحايــة شــعبنا وأرضنــا 
التنســيق  الســلطة  وقــف  وجــوب  عــى  مشــددة  ومقدســاتنا، 
األمنــي مــع االحتــالل، واملطالبــة مبحاســبة قادتــه يف املحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة، وإطــالق العنــان لجاهــري شــعبنا ملواجهتــه 

والتصدي لجرامئه املستمرة.
ت حركــة املجاهديــن إطــالق النــار عــى املواطــن منصــور  وعــدَّ
إثــر ذلــك "جرميــَة إعــدام تســتدعي تصعيــد  واستشــهاده يف 
الشــهيد  دمــاء  أن  مؤكــدة  املجــرم"،  االحتــالل  مــع  املواجهــة 
ســتبقى عنواًنــا لشــعبنا املرابــط الــذي ال يقبــل وجــود االحتــالل 
عى أرضه ويرفض مخططاته التوسعية ومؤامراته التطبيعية.

ودعت الحركة يف بيان لها شــباب الضفة الغربية إىل "إشــعال 
ثــأًرا  والصهاينــة  الجنــود  أقــدام  تحــت  نــاًرا  املحتلــة  األرض 

وانتقاًما لدماء شهدائنا".
قتل خارج إطار القانون

االحتــالل  فلســطني  يف  الشــعبية  املقاومــة  حركــة  لــت  وحمَّ
املســؤولية الكاملــة عــن الجرميــة البشــعة بحق الشــهيد منصور 
وزوجتــه، داعيــة إىل الــرد الفــوري عليهــا من كل أطياف شــعبنا، 

وتصعيد املواجهة مع مواجهته.
وقالــت الحركــة يف بيــان لهــا: إن حالــة الصمــت الرهيــب إزاء 
واالســتهداف  املمنهــج  القتــل  وحالــة  اإلرسائيــي  العــدوان 
املتواصــل يتطلــب وحــدة قــوى شــعبنا للدفــاع عنــه وحايتــه، 

وقالــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني: إن إقــدام االحتــالل 
عى إعدام املواطن منصور وإصابة زوجته بجراح حرجة جرمية 
الفلســطيني،  الشــعب  ضــد  لجرامئــه  اســتمراًرا  تــأيت  جديــدة 
مؤكدة أّن "دماء شعبنا لن تكون جرًسا لقادته لتشكيل حكومة 
ميينيــة إجراميــة جديــدة، بل ســتتحول إىل لعنة تطاردهم أينا 
كانــوا، وســتزيد شــعبنا إرصاًرا عــى مواصلــة املقاومــة حتــى 

تحقيق أهدافه يف التحرير والعودة".
وأضافت الجبهة يف بيان لها أن الرد عى هذه الجرمية وجرائم 
بــكل أشــكالها، فهــي  االحتــالل املتواصلــة بتصعيــد املقاومــة 
اللغــة الوحيــدة التــي يفهمهــا، داعيــًة إىل مغــادرة أي خيــارات 
عقيمة أو أوهام متعلقة عى الخيار السلمي أو رشوط اللجنة 
الرباعيــة، والتوحــد خلــف قيادة وطنية ميدانية تتصدى لجرائم 
االحتالل واملســتوطنني، وتعمل عى إشــعال انتفاضة شــعبية 

عارمة.
جريمة حرب

وأدانــت الجبهــة الدميقراطيــة لتحريــر فلســطني بشــدة جرميــة 
إعــدام املواطــن منصــور يف القــدس، مشــددة عــى أن تلــك 
الجرميــة البشــعة سياســة إرسائيليــة ممنهجــة ترقــى إىل جرميــة 

حرب وجرمية ضد اإلنسانية.
وقالــت الجبهــة يف بيــان لهــا أمــس إن الــرد عــى جرميــة إعــدام 
تتطلــب  شــعبنا  أبنــاء  بحــق  الجرائــم  وكل  منصــور  املواطــن 
والتعجيــل  االحتــالل،  ضــد  أشــكالها  بــكل  املقاومــة  تصعيــد 
بتشــكيل القيــادة الوطنيــة املوحــدة للمقاومــة الشــعبية ضــده 
وقطعــان مســتوطنيه حتــى كنســه عــن أرضنــا وقدســنا، والفــوز 

بالحرية والعودة واالستقالل.
املفاوضــات  اســتئناف  عــى  الرهــان  إســقاط  رضورة  وأكــدت 
الرباعيــة  لجنــة  رعايــة  تحــت  واالحتــالل  الســلطة  بــني  الثنائيــة 
األمريكيــة،  والضغــوط  للتأثــريات  بدورهــا  الخاضعــة  الدوليــة، 
وإمكانيــة  اإلرسائيــي  الجانــب  عــى  الرهــان  "تجربــة  معتــربة 
تجاوبه مع تسوية سلمية تضمن لشعبنا حقوقه أثبتت فشلها 

يف ظل االختالل الفاضح يف ميزان القوى".
وطالبــت الجبهــة املحكمــة الجنائيــة الدولية بفتح تحقيق فوري 
اليوميــة  الحــرب  وجرائــم  منصــور  املواطــن  إعــدام  جرميــة  يف 
املتواصلة بحق شعبنا، ومالحقة مجرمي الحرب اإلرسائيليني 
ومحاســبتهم، داعيــة الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وأمينهــا 
العام أنطونيو غوترييش إىل توفري الحاية الدولية لشعبنا من 

بطش وعدوان االحتالل وقطعان مستوطنيه.
وقالت حركة األحرار: إن إعدام املواطن منصور وإصابة زوجته 
االحتــالل،  جرائــم  ســجل  إىل  تضــاف  جديــدة  بشــعة  جرميــة 

داعيــة الســلطة إىل تقديــم الئحــة اتهــام عاجلــة إىل املحكمــة 
الجنائية الدولية ملحاكمة قادة االحتالل امللطخة أيديهم بدم 

أبناء شعبنا األبرياء.
ــع املؤسســات الحقوقيــة "حريــة" يف بــالغ  ــا، أدان تجمُّ حقوقيًّ
إىل املقــرر الخــاص املعنــي بحــاالت القتــل خــارج إطــار القانون 
قــوات  قتــل  املحتلــة،  بــاألرايض  الخــاص  واملقــرر  والقضــاء 
االحتالل املواطن منصور وإصابة زوجته، بزعم محاولته تنفيذ 

عملية دعس.
وقال التجمع يف بيان له: "أصبحت جرائم إعدام الفلسطينيني 
يف أثنــاء التنقــل يف األرايض املحتلــة منًطــا متبًعــا لســلطات 
االحتــالل مــا يؤكــد أنهــا تــأيت يف إطــار مخطــط منهجــي يهــدف 
يف  حقهــم  وســلب  للفلســطينيني  الجســدية  التصفيــة  إىل 

الحياة".
وأكد التجمع أن هذه الجرمية تنتهك القانون الدويل وأحكامه 
بأبعــاد مختلفــة، وتعــد انتهــاًكا للحق يف الحيــاة، ومتثل جرمية 
إعدام خارج إطار القانون والقضاء، مضيًفا أن االحتالل بذلك 
ينتهــك قوانــني وأعراف الحــرب وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، 
إذ إن الجرميــة ارتكبتهــا قــوة محتلــة ووقعــت بحــق أحــد أفــراد 

األرايض املحتلة.
وطالب بتفعيل آليات ناجعة من الهيئات األممية ذات الصلة 

ملحاسبة الجناة وكل من اشرك يف هذه الجرائم.
إعــدام  جرميــة  والحقــوق  للدميقراطيــة  اإلنســان  مركــز  وأدان 
املواطــن منصــور وإصابــة زوجته، مؤكًدا أن انتهاكات االحتالل 
اإلعدامــات  الفلســطينيني وخاصــة  بحــق  املتواصلــة  وجرامئــه 
االعتقــاالت  إىل  إضافــة  املتكــررة،  والعشــوائية  امليدانيــة 
ــا عاجــاًل لضــان توفــري  ــا ودوليًّ ــاًل أمميًّ املســتمرة تتطلــب تدخُّ

الحاية للفلسطينيني.
منصــور  املواطــن  لــه  تعــرَّض  مــا  لــه  بيــان  يف  املركــز  وعــدَّ 
"اســتخداًما مفرًطــا للقــوة، وجرميــة قتــل خــارج نطــاق القانــون، 
القانــون  يف  لهــم  املكفولــة  الفلســطينيني  لحقــوق  وانتهــاًكا 
الدويل الذي ضِمن لكل إنسان الحق يف الحياة وحرية التنقل 
انتهــاك  أو  أو رشط  قيــد  ومارســة كل حقوقــه وحرياتــه دون 

يحول دون حصوله عى هذه الحقوق".
وطالــب الهيئــات الدوليــة املختصــة ومجلــس حقــوق اإلنســان 
الجرميــة،  هــذه  مبتابعــة  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  واللجنــة 
وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف عى أبعادها، والعمل 
ووقــف  املدنيــني  بحــق  االحتــالل  اعتــداءات  لوقــف  الجــاد 
املارســات العنرية ضدهم وسياســات التنكيل والتعذيب 

التي يتبعها بحقهم يف األرايض املحتلة.

إدانــات وغضــب فلسطينــي إزاء جريمــة إعدام 
االحتــالل المواطــن "منصـــور" فــي القــدس

بحر: جريمة تستوجب 
إطالق يد المقاومة 
بكل أشكالها لوقف 

له عىل دماء شعبنا تغوُّ

الجهاد: جرائم االحتالل 
تستدعي وحدة 

الموقف للرد عليها 
له والتصدي لتغوُّ

حماس: يجب تصعيد 
المقاومة لمعاقبة 

االحتالل وتدفيعه ثمن 
جرائمه بحق شعبنا

الشعبية: دماء 
شعبنا لن تكون جرًسا 

لتشكيل حكومة 
إرسائيلية يمينية جديدة

أسامة منصور.. 
بني يدي زوجته ارتقى شهيًدا برصاصات االحتالل الغادرة
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

نتنياهو يصارع للبقاء 
يف مقر رئاسة الحكومة

مــه لإلرسائيليني:  يبــدو الفًتــا أن بنيامــني نتنياهــو -رغــم مــا قدَّ
ا- مل يحصل للمرة الرابعة يف سنتني عىل  ا وخارجيًّ داخليًّ
ثقــة أغلبيتهــم للفــوز مجدًدا، ما منعه تحقيَق نرص واضح، 

يف حني يسعى خصومه لفرض الهزمية عليه.
لقــد كادت انتخابــات 23 مــارس، الرابعــة خــال عامــني، 
أن تكــون نتائجهــا يف متنــاول نتنياهــو، بعــد أن فشــل يف 
أغلبيــة  عــىل  بالحصــول  متتاليــة  انتخابيــة  جــوالت  ثــاث 
قوية تؤهله لتشكيل الحكومة، رغم أنه حشد كل مهاراته 
السياســية الكبرية للتغلُّب عىل منافســه الرئيس غانتس، 
وبالكاد بقي ممســًكا بالســلطة، عقب إغرائه له باالنضامم 

إىل ائتافه.
لقــد أخفــق نتنياهــو يف الظفــر مبوقــع رئاســة الحكومة رغم 
جهــوده يف توفــري لقاحــات كورونــا، وتوقيــع أربع اتفاقيات 
تطبيــع عربيــة، أشــاد بهــا اإلرسائيليــون عــىل نطــاق واســع 
يف أشــهر مــا قبــل االنتخابــات، ومــا ســجله املوســاد مــن 
النــووي، وأثبــت  إيــران  الــرصاع ضــد برنامــج  نجاحــات يف 
االقتصــاد اإلرسائيــي تحــت إدارتــه أنــه قــوي جــًدا ومبتكــر، 

وإمكانية تعافيه برسعة نسبًيا من أزمة كورونا.
حتى أنه يف الفرتة التي سبقت االنتخابات األخرية، تعزز 
حضــور نتنياهــو عــىل التلفــزة، للدفــع بأهدافــه السياســية 
السياســيني  خصومــه  أن  وســاعده  والعلــن،  الخفــاء  يف 
منقسمون للغاية، ومعادون لبعضهم، رغم اتساع معسكر 
نتنياهــو املعــارض، مبــا يف ذلــك منافســته املبــارشة منــه 
وغدعــون  بينيــت  نفتــايل  مثــل  الصقــور  السياســيني  مــن 
ســاعر، بجانب منافســه اليميني منذ فرتة طويلة أفيغدور 

ليربمان، وخاض كل منهم حربه ضده عىل حدة.
مســاحات  نتنياهــو  منحــت  التلفــزة  شاشــات  أن  كــام 
إعاميــة وســاعات بــث أكــر بكثــري مــن خصومــه، ورغم أنه 
كان من الواضح أن فرصه يف الفوز ستزداد كثرًيا إذا فشل 
أحــد معارضيــه عــىل األقــل يف دخول الكنيســت، ومع كل 
ذلك، فقد خرس حزب الليكود وتراجع من 36 مقعًدا يف 
االنتخابات السابقة 2020 إىل 30 مقعًدا يف االنتخابات 

الحالية 2021، بخسارة 285 ألف صوت. 
اســتطاعات  نتائــج  الجديــد  الربملــاين  التوزيــع  يعكــس 
الــرأي يف عــدة مــرات قبــل االنتخابــات، بحيث أن أكر من 
نتنياهــو  يســتمر  أن  ببســاطة  يريــدون  ال  الناخبــني  نصــف 
ر  رئيًســا للــوزراء، أو بعبــارة أخــرى أكــر دقــة: ملــاذا مل ُيقــدِّ
الكثــري مــن اإلرسائيليــني الكثــري مــن األشــياء التــي عملهــا 
نتنياهــو لحاميــة )إرسائيــل(، رمبــا لوجــود عــدد غــري قليــل 

من املخاوف عليها.
اإلرسائيليــون  هــا  عدَّ التــي  العوامــل  مــن  هنــاك مجموعــة 
األكــر  الســيايس  أنــه  رغــم  نتنياهــو،  للقضــاء عــىل  مــربًرا 
نجاًحــا بنظــر أنصــاره، لكنــه بالنســبة لخصومــه فــإن االدعــاء 
املشــرتك لجميعهــم أنــه ببســاطة مل يعــد يفصل مصلحته 
اســتعداد  عــىل  فهــو  وبالتــايل  الدولــة،  مصلحــة  عــن 
الســتخدام أي وســيلة، مبــا يف ذلــك التحالــف مــع أتبــاع 

كاهانا للبقاء يف الحكم.

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 عىل مســتندات العطاء من دائرة املشــرتيات مبقر الرشكة 
الرئييس بغزة شارع جامل 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 تأمــني ابتــدايئ بقيمــة %3 مــن اجــاميل قيمــة العطــاء, 

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

- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان .
- االلتزام بكافة الرشوط 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  
                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

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   االثنــني  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  عــىل  الحصــول  ميكــن   -
الرشكــة الرئيــيس بغــزة شــارع جــامل 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 تأمــني ابتــدايئ بقيمــة %3 مــن إجــاميل قيمــة العطــاء, 

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

- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان .
- االلتزام بكافة الرشوط 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  
                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

تعلــن جمعيــة رّواد للتنميــة املجتمعيــة عــن طــرح عطــاء لتنفيــذ برامــج شــهر رمضــان املبــارك 
لعــام 1442ه ويشــمل" مــرشوع توريــد وجبــات طعــام إفطــار صائــم ، و مــرشوع توريــد طــرود 
غذائيــة رمضانيــة ، ومــرشوع توريد كســوة عيد لألطفــال"، وذلك تبعًا للرشوط واملواصفات 
املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعــىل الــرشكات ذات االختصــاص واملســجلة رســميًا 
وترغــب باملشــاركة بالعطــاء مراجعــة مقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة - شــارع النرص شــامل برج 
االندلس بالقرب من معمل معروف خال 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 

عىل كراسة املواصفات ووثائق العطاء وذلك وفقًا للرشوط التالية:
• مثن نسخة العطاء 200 شيكل غري مسرتدة.

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

• عىل من سريسو عليه العطاء توفري شهادة خصم من املنبع وخلو رضيبة.
• يجب إرفاق كفالة بنكية دخول عطاء بقيمة %5 من احد البنوك العاملة 

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

%10 من اجاميل قيمة العطاء.

• يحق للجمعية التجزئة حسب ما تراه مناسبا.
• أجرة اإلعان ملدة يومني عىل من يرسو عليه العطاء من الرشكات املتقدمة.

• نظــرا لضيــق الوقــت تــم الغــاء االجتــامع التمهيــدي، وبإمــكان املشــرتكني 
بالعطاء التواصل عىل 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 ممثي الرشكات يف نفس املكان.
للمراجعة واالستفسار الرجاء االتصال عىل هاتف رقم: 0599669956 أو 

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

إعالن طرح عطاء 2021/03

تعلــن جمعيــة بشــائر الخــري يف غــزة عــن طــرح عطــاء بالظرف املختــوم لتوريد 
طرود غذائية يف شــهر رمضان 1442هـ / 2021م، وذلك حســب الكميات 

واملواصفات املوضحة يف كراس العطاء.
فعىل الرشكات ذات االختصاص واملســجلة رســميًا والتي ترغب باملشــاركة يف هذا 
العطــاء، التوجــه إىل مقــر الجمعيــة يف غــزة، تــل الهــوا -  شــارع جامعــة الــدول العربيــة  
الــدوام  ســاعات  خــال  العطــاء  كــراس  عــىل  للحصــول   - القــدس  مستشــفى  جنــوب 
الرسمي من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 2:30 مساًء وفقًا للرشوط التالية:

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

•األســعار بالشــيكل أو مــا يعادلهــا بالــدوالر، وســارية املفعــول ملدة 30 يوم 
من تاريخ تسليم العطاء.

• يجب عىل من يرســو عليه العطاء تقديم فواتري رضيبية، وشــهادة خصم 
منبع رضيبة سارية املفعول عن فرتة التوريد.

• يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة %10 من قيمة العرض املقدم سارية 
املفعول ملدة 60 يومًا من تاريخ تســليم العطاء وتكون بشــكل كفالة بنكية أو 

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

• قيمة رسوم اإلعان يف الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.
• احضار عينة من املواد املطلوبة عند تسليم العطاء.

املوافــق  االربعــاء  يــوم  مــن  ابتــداًء  الجمعيــة  مقــر  يف  العطــاء  كــراس  اســتام  يتــم   •
2021/04/7 حتى يوم االحد املوافق 2021/04/11 خال أوقات الدوام الرسمي.

• آخر موعد لتسليم العطاء الساعة 12:00 صباحا من يوم االحد املوافق 2021/04/11.
•  ســيتم فتــح املظاريــف الســاعة الواحــدة من يــوم االحد 2021/4/11 يف 

مقر الجمعية بحضور من يرغب من الرشكات املشاركة.
• ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة جمعيــة بشــائر الخــري خــال ســاعات الــدوام 
الرسمي أو االتصال عىل هاتف رقم )082625998( او جوال رقم )0592876665(.

إعالن عطاء رقم 1/ 2021
)مرشوع توزيع طرود غـذائية

 يف شهر رمضان 1442هـ / 2021(

رام الله/ فلسطني:
نــرشت لجنــة االنتخابــات املركزيــة أمــس، الكشــف األويل 
للقوائــم املرشــحة لانتخابــات الترشيعية 2021، والبالغ 
عددهــا 36 قامئــة انتخابيــة، وذلــك بالتزامــن مــع فتــح باب 

االعرتاض عىل أي قامئة أو مرشح.
وذكــرت اللجنــة يف بيــان صحفي أن االطاع عىل تفاصيل 
القوائــم واملرشــحني متــاح منــذ صبــاح اليــوم وحتى مســاء 
اللجنــة  موقــع  خــال  مــن  وذلــك  املقبــل،  الخميــس  يــوم 
 )www.elections.ps( الرســمي عــىل شــبكة اإلنرتنــت

ويف مكاتب اللجنة املنترشة يف جميع املحافظات.

ــح جميــع القوائــم التــي تقدمت  وأضافــت أنهــا قبلــت ترشُّ
بطلبــات للرتشــح وعددهــا 36؛ منهــا ســبع قوائــم حزبيــة 
و29 قامئــة مســتقلة، يف حــني بلــغ عــدد املرشــحني يف 
نســاء   )405( منهــم  مرشــًحا،   )1389( القوائــم  جميــع 

بنسبة 29 % من املجموع الكي للمرشحني.
وأوضحــت اللجنــة أن املرشــحني مــن الفئــة العمرية )-28
لون 38.5 % مــن إجــاميل املرشــحني و)-41 40( يشــكِّ

تزيــد  الذيــن  واملرشــحني   ،%  22.2 بنســبة  عاًمــا(   50

أعامرهــم عــىل 50 عاًمــا يشــكلون 39.3 % مــن إجــاميل 
عدد املرشحني.

لــكل  نــت لجنــة االنتخابــات أنــه يحــق  مــن جانــب آخــر، بيَّ
شــكوى  أو  اعــرتاض  تقديــم  مرشــح  أو  قامئــة  أو  ناخــب 
لــرشوط  املرشــحني  أو  القوائــم  مــن  أي  مخالفــة  حــول 
الرتشــح، عــىل أن ُيرَفــق االعــرتاض مبــا يؤيــد ويثبت صحة 

االعرتاض.
ا عــىل النامذج املخصصة  م طلبــات االعــرتاض خطيًّ وُتقــدَّ
مــن  أو  االنتخابــات  لجنــة  مكاتــب  يف  واملتوفــر  لذلــك 
www.elections.( اإللكــرتوين  اللجنــة  موقــع  خــال 

ps(، وذلــك يف املقــر العــام للجنــة يف مدينــة البــرية أو 

مــن مكاتــب  يف املقــر اإلقليمــي مبدينــة غــزة أو يف أي 

املناطق االنتخابية يف املحافظات املختلفة.
وأضافــت اللجنــة أنهــا ســتدرس االعرتاضــات والشــكاوى 
التي ترِد إليها خال ثاثة أيام كحد أقىص، وُتصِدر قراًرا 
ــا القرار  ــغ املعــرتِض واملعــرتَض عليه خطيًّ بشــأنها، ثــم ُتبلِّ

النهايئ.
وميكــن ملــن يرغــب بالطعــن يف قــرار اللجنــة أمــام محكمة 
قضايــا االنتخابــات خــال 3 أيــام مــن تاريــخ تبليغــه القــرار، 
علــاًم أن املحكمــة ُتصــِدر قرارهــا بالطعــون املقدمــة إليهــا 
ا وغري  يف غضون 7 أيام كحد أقىص، ويكون قرارها نهائيًّ

قابل لاستئناف.

غزة-رام الله/ فلسطني:
أكدت حركة املقاومة اإلسامية "حامس" أن اعتقال 
عــن  ــح  املرشَّ الورديــان  حســن  اإلرسائيــي  االحتــال 
ــل ســافر يف العمليــة  قامئــة "القــدس موعدنــا"، تدخُّ
يعكــس  أنــه  عــىل  مشــددة  الفلســطينية،  االنتخابيــة 

املساعي اإلرسائيلية الحثيثة لتخريبها.
وقــال فــوزي برهــوم الناطــق باســم الحركــة يف ترصيــح 
شــعبنا  أبنــاء  بحــق  االعتقــاالت  هــذه  إن  أمــس: 
تفلــح  لــن  الغربيــة  الضفــة  يف  وكــوادره  الفلســطيني 
املشــاركة  عــن  ثنيهــم  أو  إرهابهــم  أو  تخويفهــم  يف 
عــىل  لــإلرصار  دافًعــا  ستشــكل  بــل  االنتخابــات،  يف 
الخيــار  وإنجــاح  فيهــا،  والفاعلــة  القويــة  املشــاركة 
الدميقراطي. وأضاف أن شــعبنا الفلســطيني وكوادره 
وقياداته وفصائله مدعوون لجعل كل هذه التحديات 
ساحة اشتباك مع االحتال اإلرسائيي، والعمل عىل 
حاميــة االســتحقاق الوطنــي بــكل الســبل، والتصــدي 
االنتخابــات.  لتخريــب  إرسائيليــة  محــاوالت  ألي 
ودعــا برهــوم املجتمــَع الــدويل واملؤسســات الدوليــة 
العمليــة االنتخابيــة  الفــوري عــىل حاميــة  العمــل  إىل 
الفلسطينية، ووضع حد لكل التجاوزات واالنتهاكات 

اإلرسائيلية بحق أبناء شعبنا.
الطويــل  جــامل  حــامس  يف  القيــادي  عــدَّ  جانبــه  مــن 

أبنــاء  ضــد  ممنهجــة  عــدوان  حلقــَة  الورديــان  اعتقــاَل 
شعبنا وقياداته وقاماته بهدف التشويش عىل مسار 
وترتيــب  الداخليــة،  بالســاحة  والعبــث  االنتخابــات 
البيــت الفلســطيني عــىل مقاســه ووفــق أهوائــه. وأكد 
الطويــل أنــه رغــم أمل هــذه االنتهــاكات فإنهــا لــن توهــن 
عزميــة الفلســطينيني، وسيســتمرون ويتواصلــون يف 

درب املقاومة والتضحية.
ولفــت الطويــل إىل أن قامئــة "القــدس موعدنا" مليئة 
غــاب  الــذي  زميلهــم  ســيخلفون  الذيــن  باملجاهديــن 

ا بسبب االحتال. قرسيًّ
وقال: اعتقاالت االحتال قطًعا لن تهزم السائرين يف 
درب املقاومة، وأبناء القضية الفلســطينية ســاروا يف 

الطريق ويعرفون أين سيصل بهم.
وأضــاف: "ثقتنــا بالشــعب الفلســطيني عاليــة بأنــه لــن 
يســتجيب لتهديدات االحتال وإجراءاته التعســفية، 
اعتقــال  عــىل  يعرتينــا  الــذي  األمل  رغــم  وبالتــايل 
وعــدم  التضحيــة  يف  مثــااًل  أعطــى  أنــه  إال  الورديــان 

الخضوع لتهديدات االحتال وإجراءاته".
بدوره أكد محمد صبحة الناطق باسم قامئة "القدس 
إجــراءات  أن  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف  موعدنــا" 
عــن  تثنيهــم  لــن  للمرشــحني  وماحقاتــه  االحتــال 
مواصلــة الطريــق نحو االنتخابات. وقال صبحة تعقيًبا 

عــىل اعتقــال الورديــان: مل نتفاجــأ باعتقــال االحتــال 
ملرشحنا، فمنذ اللحظة األوىل التي دخلنا فيها هذه 
أننــا معرضــون ملاحقــات  أنفســنا  وّطنــا  االنتخابــات، 

االحتال.
وأوضــح أن االحتــال يحــاول منــع جهــود حركــة حــامس 
يف إنجــاز العمليــة االنتخابيــة، والــدور املنــوط بهــا يف 

خدمة الفلسطينيني.
اعتقــال  واملغرتبــني  الخارجيــة  وزارة  اســتنكرت  كــام 
يف  ا  تعســفيًّ ــا  إرسائيليًّ تدخــًا  وعدتــه  الورديــان، 
العقبــات  لوضــع  ومحاولــة  الفلســطينية،  االنتخابــات 
تتابــع  إنهــا  أمــس،  بيــان،  الــوزارة يف  وقالــت  أمامهــا. 
باهتــامم كبــري هــذا االعتداء واالنتهاك اإلرسائيي مع 

مكونات املجتمع الدويل كافة بهدف فضحه.
واملنظــامت  املتحــدة  لألمــم  العــام  األمــني  وطالبــت 
األمميــة املختصــة وأطــراف الرباعيــة الدوليــة بتحمــل 
مســؤولياتها يف حاميــة االنتخابــات الفلســطينية مــن 
غطرســة االحتــال وتدخاتــه، والضغــط عليــه إلجبــاره 
عــىل االلتــزام باالتفاقيــات املوقعــة، مبــا فيهــا قضايــا 

االنتخابات من جوانبها كافة.
والورديان الذي اعتقلته قوات االحتال من منزله يف 
بيت لحم جنوب الضفة الغربية، أســري محرر، أمىض 

أكر من )20 عاًما( يف سجون االحتال.

الجهاد: "سالمة" قامة وطنية كبيرة
فصائل املقاومة تستهجن 

قرار هيئة محكمة االنتخابات 
بحق األسري »سالمة« 

غزة/ فلسطني:
محكمــة  هيئــة  قــراَر  الفلســطينية  املقاومــة  فصائــل  اســتهجنت 
"القــدس  قامئــة  مــن  ســامة  حســن  األســري  اســتبعاد  االنتخابــات 
ــك بإجــراء  موعدنــا" االنتخابيــة، داعيــة يف الوقــت ذاتــه إىل التمسُّ

االنتخابات يف القدس.
ت فصائــل املقاومــة، يف بيــان عقــب اجتــامع مشــرتك مبدينــة  وعــدَّ
كبــرية  وطنيــة  جرميــة  االنتخابــات  محكمــة  هيئــة  قــرار  أمــس،  غــزة، 

تستوجب الرتاجع عنه فوًرا.
وقالــت: كان اأَلوىل للجنــة االنتخابــات ومحكمــة قضايــا االنتخابــات 
وأن  القــدس،  بأهــايل  األرسى  ومســاواة  القانــون  بــروح  تتعامــل  أن 
وُيعظــم  األرسى  ر  ُيقــدِّ الــذي  الوطنــي  املنظــور  مــن  للمســألة  تنظــر 
قــرار  أن  اإلســامي  الجهــاد  أكــدت حركــة  مــن جهتهــا،  تضحياتهــم. 
هيئة محكمة االنتخابات اســتبعاد اســم األســري حســن سامة ومنعه 

ح يكشف عورة النظام االنتخايب. الرتشُّ
الجهــاد، يف تغريــدات عــرب حســابها عــىل منصــة "تويــرت"  وقالــت 
أمــس: إن النظــام االنتخــايب الــذي اســتثنى غالبيــة عظمــى مــن أبنــاء 

شعبنا داخل السجون ويف املنايف والشتات "نظام هش".
وختمــت: "األســري حســن ســامة أكــرب قامــة وأكــر عطــاء وتضحياتــه 

شامة عىل جبني كل الوطنيني األحرار".

بيت لحم- غزة/ فاطمة يوسف:
االنتخابــات  لجنــة  إعــان  مبجــرد 
املركزيــة أســامَء املرشــحني، ســارعت 
العتقــال  اإلرسائيــي  االحتــال  قــوات 
"القــدس  قامئــة  مرشــحي  أحــد 
موعدنــا" حســن الورديــان، يف محاولــة 
واملرشــحني  الناخبــني  عــىل  للتأثــري 

الفلسطينيني.
الورديــان  االحتــال  قــوات  واعتقلــت 
أحــد  وهــو  أمــس،  فجــر  عاًمــا(،   ٦٧(
مرشــحي حــامس يف مدينــة بيــت لحم 

جنويب الضفة الغربية املحتلة.
إســام الورديــان )نجــل املعتقــل( قال: 
"تفاجأنــا فجًرا باقتحام قوات االحتال 
دون  مبــارشة  الوالــد  واعتقــال  ملنزلنــا 
ــحه  ترشُّ أن  وذكــروا  املنــزل،  تفتيــش 
ســبب  هــو  حــامس  قامئــة  ضمــن 

االعتقال". 
اعتقــاالت  مجمــوع  أن  إىل  وأشــار 
والــده لــدى االحتــال، بلغــت 16 عاًما 

ــا"، كان آخرهــا  وأغلبهــا "اعتقــااًل إداريًّ
يف 2014 ملدة عام. 

مشــاكل  عــدة  يعــاين  والــده  أن  وبــنيَّ 
صحيــة؛ مــا يعــزز مخــاوف العائلــة عىل 
بالقــول:  واســتدرك  الصحــي.  وضعــه 
مؤمتــن  وغــري  احتــال  بالنهايــة  "لكنــه 
الفلســطينية،  السياســية  الحيــاة  عــىل 
أنــه بإجراءاتــه تلــك  وواهــم إذا اعتقــد 
ســيجعلنا نرتاجــع، فنحــن شــعب عنيد 

ال يوجد يشء بالدنيا يكرس إرادتنا".
تدخُّل سافر

حركــة  يف  القيــادي  بــنيَّ  جانبــه،  مــن 
حــامس وصفــي قبهــا، أنــه منــذ إعــان 
مل  الترشيعيــة  االنتخابــات  مرســوم 
يف  التدخــل  نيتــه  االحتــال  ُيخــِف 
واســتهداف  االنتخابيــة  العمليــة 
حــامس،  مــن  وخاصــة  املرشــحني 
ليــس  الورديــان  فاعتقــال  "لذلــك 
عــدد  اعتقــال  ســبقه  فقــد  مفاِجًئــا، 
تشــكيل  قبــل  الحركــة  القيــادات  مــن 

اعتقــال  أن  عــىل  وشــدد  القامئــة". 
الورديــان أو غــريه مــن مرشــحي حــامس 
لن يؤثر عىل الحركة التي عاشت ذات 

السيناريو يف انتخابات 2006م.
وقال: "وقتها كان هناك مرشحون من 
الحركة معتقلون لكنهم فازوا وأصبحوا 
نواًبــا يف املجلــس الســابق )..( واليــوم 
يعيــد االحتــال الكــرَّة مبحاولــة تعطيــل 
االنتخابات بحرف أبناء شعبنا عن منح 

املعتقلني الثقة".
وبــنيَّ قبهــا أن هــذه الخطــوة تســتدعي 
الــذي  الــدويل  املجتمــع  مــن  ــاً  تدخُّ
الفلســطينية  الســلطة  عــىل  ضغــط 
ملنــع  وذلــك  الرشعيــات  لتجديــد 
الخريطــة  يف  التدخــل  االحتــال 

السياسية للمجلس وإرادة شعبنا.
تعطيــل  االحتــال  "يريــد  وقــال: 
الشــخصيات  باســتهداف  االنتخابــات 
ــا بقدرتها  املرشــحة املعروفــة مجتمعيًّ

عىل التأثري يف الناخبني".

لكــن قبهــا أكــد أن اعتــامد االنتخابــات 
والوطــن  النســبي  التمثيــل  عــىل 
القامئــة  أمــام  ســيجعل  واحــدة  دائــرة 
بعــض  غيــاب  لتعويــض  كبــرية  فرصــة 
يكــون  "قــد  وأضــاف:  القيــادات. 
معاكــس  تأثــري  اإلرسائيليــة  للخطــوة 
ــا عــىل دعايــة القامئــة مــن خــال  إيجابيًّ
بعــد  حــامس  ملرشــحي  األنظــار  لفــت 
الورديــان  أن  قبهــا  وبــنيَّ  اعتقالهــم". 
قامئــة  عــىل  العــارش  املعتقــل  أصبــح 
"القــدس موعدنــا" )بعــد رْفــض اللجنــة 
"لكــن  ســامة(،  حســن  األســري  ــح  ترشُّ
حــامس  قامئــة  عــىل  املرشــحني  كل 
بالضفة يتوقعون تلك الســيناريوهات 
واالســتهداف  لاعتقــال  وتعرُّضهــم 

وقبلوا أن يكونوا استشهاديني".
تشويش على االنتخابات

الورديــان  اعتقــال  قبهــا  عــّد  كــام 
الداخــي  الشــأن  يف  ســافًرا  ــاً  "تدخُّ
اســتهداف  ويعكــس  الفلســطيني، 

واضحــة  إرسائيليــة  رغبــة  "حــامس" 
القادمــة  االنتخابــات  بالتشــويش عــىل 

والتأثري سلًبا عىل نتيجتها".
وتهديــد  املرشــحني  "اعتقــال  وقــال: 
واالســتدعاءات  أخــرى  قيــادات 
واقتحــام البيــوت يهــدف للتأثــري عــىل 
املواطنــني يف أثنــاء توجههــم لاقــرتاع 
وتحويــل األصــوات تجــاه أطــراف أخــرى 
رئيــس  زيــارة  أن  وذكــر  فلســطينية". 
الشــاباك اإلرسائيــي "أرجــامن" رئيــَس 
السلطة عباس وتحذيره من االستمرار 
تكــون  أن  مــن  خوًفــا  االنتخابــات  يف 
نتائجهــا لصالــح حــامس، "يعكــس هــذا 
تكــرار  عــدم  يحاولــون  ذلــك  الطــرح، 
الحركــة  فــوز  ليكــون   2006 ســيناريو 

باهًتا".
ر عــىل  ورأى قبهــا أن عــدم وجــود تطــوُّ
وضع الحريات بالضفة بعد االتفاقيات 
األخــرية بالقاهــرة و"مرســوم الحريــات" 
يعكس كذلك اســتمرار سياســة الباب 

الدّوار بني االحتال والسلطة.
"االعتقــاالت  القــول:  إىل  وذهــب 
تثنــي  لــن  اإلرسائيليــة  واملاحقــات 
حــامس عــن االســتمرار يف االنتخابــات 
الظــروف  كانــت  ومهــام  لحظــة،  آلخــر 
والــداين  للقــايص  الحركــة  ســتثبت 
أنهــا مــع خيــار شــعبنا واملصالــح العليــا 
لــه املتمثلــة بحقــه يف اختيــار ممثليــه، 
وتجديــد الرشعيــات بعــد 15 عاًمــا من 

التغييب".
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لجنة االنتخابات تنرش قوائم وأسامء املرشحني لالنتخابات الترشيعية

دعت إلى حماية العملية االنتخابية
ح »الورديان« يعكس مساعي االحتالل لتخريب االنتخابات حامس: اعتقال املرشَّ

ل االنتخابات حي حامس.. سيناريو معلوم لن يعطِّ اعتقال مرشَّ



غزة/ نور الدين صالح:
الستشــهاد  الثالثــة  الذكــرى  اليــوم  توافــق 
الصحفــي يــارس مرتجــى، الــذي ارتقــى خــال 
وكــر  العــودة  مســرة  فعاليــات  تغطيتــه 
جنــوب  يونــس  خــان  مدينــة  رشقــي  الحصــار 

قطاع غزة.
واستشــهد مرتجــى فجــر الســابع مــن أبريــل/ 
نيسان 2018 يف إثر إصابته برصاصة قناص 
إرسائيــي اخرتقــت جانًبــا مــن بطنــه، خــال 

التقاطه صوًرا للمتظاهرين السلميني.
التــي  الواقيــة  الســرتة  ملرتجــى  تشــفع  ومل 
ابتعــاده  وكذلــك  "الصحافــة"،  شــارة  تحمــل 

عن السياج األمني نحو 400 مرت.
وأكــد املكتــب اإلعامــي الحكومــي بغــزة يف حينــه أن الصحفــي مرتجــى كان يرتــدي درًعــا واقًيــا 

مكتوًبا عليه )Press( حينام استهدفه جيش االحتال.
يف حني أكدت صحيفة "هآرتس" العربية أن جيش االحتال استهدف الشهيد يارس مرتجى 
عن سبق إرصار، موضحًة أن استهدافه جرى رغم ِعْلم جيش االحتال املتواجد عىل الحدود 

مع غزة بأنه صحفي ويحمل شارة الصحافة.
ونرش أصدقاء مرتجى عرْب مواقع التواصل االجتامعي -يف الذكرى الثالثة الستشهاده- صوره 
ومواقفــه وذكرياتــه معهــم، يف حــني ذهــب آخرون إىل مطالبة املؤسســات الحقوقية والجهات 

امُلختصة مبواصلة املعركة القانونية مُلحاسبة املسؤولني عن الجرمية.
س مشارِك لرشكة إعامية مختصة بصناعة األفام والوثائقيات. ومرتجى مؤسِّ

وقال مدير منتدى اإلعاميني محمد ياسني: إن الذكرى مُتّر لتجدد عامات االستفهام حول 
دور املنظــامت الدوليــة واملجتمــع الــدويل يف حاميــة الصحفيــني، وماحقــة مجرمــي الحــرب 

الذين ينتهكون القوانني الدولية املؤكدة حريَة العمل الصحفي.
وبــنيَّ ياســني يف حديــث لصحيفــة "فلســطني" أن مرتجــى كان يرتــدي ســرتة الصحافــة ويحمــل 

كامرا واسُتهدف استهداًفا مبارًشا ومتعمًدا.
وأضــاف: "تتجــدد الذكــرى ونحــن نجدد العهد ملرتجى وكل فرســان اإلعام الفلســطيني الذين 
قضــوا برصــاص االحتــال والجرحــى الذيــن أصيبــوا يف مســرات العــودة أننــا ســنواصل الــدرب، 
ــم عــىل جرامئــه ومينــع وصــول  ولــن نســمح لاحتــال أن يحــرف البوصلــة أو يرهبنــا بحيــث يعتِّ

الرواية الفلسطينية إىل العامل".
ومحاســبة مجرمــي  الفلســطينيني، وماحقــة  الصحفيــني  بــرورة حاميــة  مطالبتــه  جــدد  كــام 
االحتــال الذيــن ينتهكــون الحريــات اإلعاميــة ويعتــدون عىل الصحفيني بأشــكال متعددة بني 

القتل واإلصابات واالعتقاالت.
ودعــا كذلــك املجتمــع الــدويل واالتحــاد الــدويل للصحفيــني واملنظــامت الحقوقيــة ملامرســة 

ضغط حقيقي عىل االحتال لوقف جرامئه ضد الصحفيني.

آمال الالجئني يف غزة ببيوت تسرتهم 
تصطدم بنقص التمويل لدى »أونروا«

قانونيـــون: استبعـــاد األسيــــر سالمـــة 
مـــن قامئتـــه تجـــاوز لـ"خصوصيـــة األســـرى"

غزة/ نور الدين صالح:
محكمــة  هيئــة  اســتبعاَد  قانونيــون  خــرباء  رأى 
االنتخابــات األســر حســن ســامة مــن قامئتــه 
االنتخابيــة، تجــاوًزا ملراعــاة خصوصيــة األرسى 

يف سجون االحتال اإلرسائيي.
يف  االنتخابــات  محكمــة  هيئــة  وأعلنــت 
مدينــة غــزة، أول مــن أمــس، اســتبعاد األســر 
ســامة مــن قامئــة "القــدس موعدنــا"، وبــررت 
ذلــك بكونــه غــر مســجل يف ســجل الناخبــني 

النهايئ.
حــامد،  فايــز  املستشــار  الهيئــة  رئيــس  وعقــد 
جلســة خاصة بالطعن الثاين الذي يحمل رقم 
2021/5، واملتعلــق برفــض لجنــة االنتخابات 
اللجنــة  قــرار  عــىل  حــامس  حركــة  اعــرتاض 
القــايض برفــض ترشــح األســر حســن ســامة 

عىل قامئته االنتخابية.
نافــذ  القانــوين  الشــأن  يف  الخبــر  وبحســب 
الســبب  يكــن  "مل  القانــون  فــإن  املدهــون، 

الرئيس الذي أدى إىل اتخاذ الهيئة قرارها".
األســر  عــن  الدفــاع  هيئــة  أن  إىل  ذلــك  وعــزا 
ســامة "أثبتــت أمــام املحكمــة أن هنــاك قــّوة 
ُحكــم  ووجــود  عليــه،  مُتــارَس  كانــت  قاهــرة 

بحبسه انفرادًيا ملدة عامني".
"فلســطني"،  لصحيفــة  املدهــون  وأوضــح 
املــربرات  هــذه  كل  تجــاوزت  املحكمــة  أن 
القانونيــة واســتندت إىل القانــون الــذي ُوضــع 
يف الغرف املغلقة ومل ُيشارك فيه أي فصيل 

سوى حركة "فتح".
وبنّي أن القانون ُوضع عام 2007 -يف الغرف 
الترشيعــي-  املجلــس  عــن  بعيــًدا  امُلغلقــة 
وصدر قرار بقانون من الرئيس محمود عباس، 

مل يأخذ باالعتبار خصوصية قضية األرسى.
ونبــه املدهــون إىل أنــه ال توجــد مــادة واحــدة 
يف القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007، بشأن 
يف  األرسى  عــن  تتحــدث  العامــة  االنتخابــات 
ســجون االحتــال، علــاًم بأنهــم الفئــة األهم يف 

املجتمع الفلسطيني.
وأضــاف: هــذا األمــر يثبــت أن واضــع القانــون 
األهــم  الفئــة  وإخــراج  االحتــال  إرضــاء  أراد 
مــن أبنــاء شــعبنا، الذيــن مــن حقهــم املشــاركة 

السياسية يف االنتخابات.
وقــال: "القانــون أداة يف يــد لجنــة االنتخابــات 
تســتخدمه متــى تشــاء باملخالفــة والنــص دون 

االجتهاد".
وشــدد عــىل أنــه ال يجــوز تطبيــق رشوط حركــة 
)فتح(، التي اشــرتطت أن يكون املرشــح ممن 
يلتــزم أن منظمــة التحريــر هــي املمثــل الوحيد 
األســر  "أن  حــني  الفلســطيني، يف  للشــعب 
ســامة ينتهــج برنامــج املقاومــة الــذي تخلــت 

عنه املنظمة يف اتفاقية أوسلو".
ووصــف املدهــون مــا جــرى مع األســر ســامة 
بأنــه "خلــل وطنــي وأخاقي، وانحطاط للقضاء 
التنفيذيــة، ووصمــة عــار يف جبــني  والســلطة 

هؤالء القضاة".
وأكــد أن قــرار حرمــان األســر ســامة الرتشــح 
قــرار املحاكــم  لانتخابــات ال يقــل خطــًرا عــن 
األســَر  حرمــت  التــي  اإلرسائيليــة  العســكرية 

مامرسة حقه يف االنتخابات والرتشح.
وبــنّي أن قــرار هيئــة محكمــة االنتخابــات يعنــي 
األرسى"،  "قضيــة  خصوصيــة  مراعــاة  عــدم 
وقانونيــا  وطنيــا  األفضــل  مــن  كان  أنــه  مؤكــدا 
يف  الخصوصيــة  تلــك  املحكمــة  تراعــي  أن 

إجراءات التسجيل والرتشيح واالنتخاب.
ودعا املدهون الكل الوطني إىل التضامن مع 
األرسى، لضــامن منــع تكرار ذلــك، وإعادة قيد 

األسر سامة عىل قامئته.
قرار خاطئ

املســتقلة  للهيئــة  العــام  املديــر  نائــب  وقــال 
لحقــوق اإلنســان بغــزة جميل رسحــان: إن لجنة 
االنتخابــات أخطــأت يف قرارهــا منــع "ســامة" 
املعتقــل يف ســجون االحتــال منــذ أكــر مــن 

26 عاما من الرتشح لانتخابات.

وأضاف رسحان عرب صفحته يف "فيســبوك"، 
النــص  نفذتــا  االنتخابــات  ومحكمــة  لجنــة  أن 
القانوين الذي يؤكد أن التسجيل رشط لقبول 
للحكمــة  تنظــر  مل  أنهــا  إىل  مشــًرا  الرتشــيح، 
مــن هــذا الــرشط، ومل تســتطع فهــم النصــوص 
وتطبيقها وتفســرها لتطبيق الدميقراطية يف 

مواجهة االحتال.
حســن  معاقبــة  املعقــول  مــن  "هــل  وتســاءل: 
سامة لفشلكم يف تسجيله أو تسجيل جميع 

املعتقلني؟". 
وأكــد رسحــان أّن اللجنــة واملحكمــة مل تفهــام 
الناخبــني  ســجل  يف  التســجيل  مســؤولية  أن 
عىل عاتق الســلطة الوطنية ولجنة االنتخابات 
أي  تســجيل  وعــدم  األرسى،  شــؤون  وهيئــة 
معتقل يف سجل االنتخابات خطؤهم جميًعا.

خصوصية األسرى
لدعــم  الدوليــة  رئيــس  الهيئــة  عــرّب  ذلــك،  إىل 
حقــوق الشــعب الفلســطيني  "حشــد" صــاح 
لقــرار هيئــة محكمــة  أســفه  عــن  العاطــي  عبــد 
"ال  إيــاه  ا  عــادًّ ســامة،  بحــق  االنتخابــات 

ســجون  يف  األرسى  وضــع  خصوصيــة  يراعــي 
تغريــدة  يف  العاطــي  عبــد  وقــال  االحتــال". 
عــرب "فيســبوك": "كان مــن املفــروض وطنيــا 
وقانونيــا أن تراعــي لجنــة االنتخابات واملحكمة 
التســجيل  إجــراءات  يف  الخصوصيــة  هــذه 
القــوى  أن  وخاصــة  واالنتخــاب  والرتشــيح 
الوطنية اتفقت يف حوار القاهرة عىل مراعاة 

خصوصية األرسى يف عملية الرتشيح".
واملحكمــة  اللجنــة  قــرار  كان  إذا  وتســاءل: 
ضمنــت  فهــل  القانــون،  تطبيــق  يف  صحيًحــا 
اللجنة فتح مركز لتســجيل األرسي يف ســجون 
االحتــال؟ وهل تســتطيع اللجنــة فرض عملية 

االقرتاع داخلها؟".
مــن ناحيتــه أكد الناشــط الســيايس نــزار بنات، 
رضورة أخــذ االعتبــار بقدســية قضيــة األرسى، 

والتعامل معها تعامًا مختلًفا عن اآلخرين.
ورأى بنات يف تغريدة عرب "فيسبوك"، أن ما 
جرى بحق األسر سامة، لن يؤثر يف املصر 
مشــدًدا  حــامس،  حركــة  لقامئــة  االنتخــايب 
عــىل أن "األرسى أيقونــة مهمــة لــدى الشــعب 
الفلســطيني، ويجــب أن يكــون لهم حضور يف 

الساحة السياسية".
واألســر ســامة ولد بتاريخ 9/8/1971م يف 
مخيم الاجئني خان يونس يف قطاع غزة، وهو 
من قرية الخيمة قضاء الرملة وقد حصل عىل 
الشهادة الثانوية. اعتقلته قوات االحتال يف 
الخليــل عــام 1996، بعــد مطاردتــه وإصابتــه، 
وحكمــت عليــه محكمــة االحتال بالســجن 48 

مؤبًدا وثاثني عاًما )1175 عاًما(.
وأمــى 15 عاًمــا متواصلــة بــني أقبيــة العــزل 
إىل  باالنتــامء  االحتــال  واتهمــه  االنفــرادي، 
كتائــب  العســكري  وجناحهــا  حــامس  حركــة 
الشــهيد عــز الديــن القســام، وقيادتــه عمليــات 
يحيــى  القســامي  للقائــد  املقــدس"  "الثــأر 
القتــىل  عــرشات  أوقعــت  التــي  عيــاش، 

اإلرسائيليني.

غزة/ أدهم الرشيف:
يعيــش أميــن األدغــم الاجــئ مــن مدينــة يافــا 
املحتلــة منــذ نكبــة الـــ48، حيــاة قاســية مبنــزل 
غــرب  لاجئــني  الشــاطئ  مخيــم  يف  صغــر 

مدينة غزة يكاد ال يتسع ألفراد عائلته.
يف منــزل ال تتجــاوز مســاحته 65 مــرًتا مربًعــا 
يســكن األدغــم )47 عاًمــا( وأبنــاؤه وبناته األحد 
عــرش، يف واحــد مــن 8 مخيــامت لاجئــني يف 

قطاع غزة.
عــىل  قــادًرا  يعــد  مل  حًقــا  البيــت  هــذا  لكــن 
بعــد  فيــه  املقيمــني  أفــراده  عــدد  اســتيعاب 

سنوات طويلة مرَّت عىل بنائه.
البيــت  ضيــق  إن  لـ"فلســطني":  األدغــم  وقــال 
دفعنــي إىل أن أتقــدم بطلــب لــدى وكالة غوث 
"أونــروا"؛  الفلســطينيني  الاجئــني  وتشــغيل 

لبناء بيت جديد وتوسعته قدر اإلمكان.
غــر أن طلبــه هــذا مل يــَر النــور منــذ أن تقــدم به 
الذيــن  الاجئــني  مئــات  كغــره  ســنوات،  قبــل 
الوكالــة  لــدى  محفوظــة  ملفاتهــم  أصبحــت 

األممية دون أي تقدم يذكر فيها.
وأضــاف األدغــم -الــذي امتهــن صيد األســامك 
قبل ســنوات طويلة- أنه مل يفقد األمل يف أن 
تبنــي وكالــة الغــوث بيًتــا يتســع لعائلتــه، خاصة 

أنه ال ميلك إمكانيات لبناء بيت جديد.
مخيــم  يف  الاجئــني  شــؤون  مســؤول  وقــال 
الشــاطئ نــر أحمــد: إن عمليــات بناء األونروا 
منــازل لاجئــني يف املخيــامت بــدأت تتقلــص 
2010 إىل أن توقفــت متاًمــا بعــد  بعــد ســنة 
املقدمــة  املوازنــات  يف  تخفيضــات  سلســلة 

للوكالة األممية.
مــن  عــدًدا  أن  لـ"فلســطني"  أحمــد  وأوضــح 
عــىل  الشــاطئ حصلــت  البيــوت يف معســكر 
واســتكامل  عليهــا  الكشــف  بعــد  موافقــة 
تســتِطع  ومل  الثبوتيــة،  وأوراقهــم  ملفاتهــم 
الوكالة بناء هذه املنازل، لكن ذلك كان دامًئا 
لبنــاء  كافيــة  موازنــات  وجــود  بعــدم  يصطــدم 

بيوت جديدة لاجئني.
وقال: إن التقليصات يف امليزانيات املقدمة 
لوكالــة "أونــروا" ليســت مــربًرا لوقــف مشــاريع 
منــازل  إىل  بحاجــة  حًقــا  أصحابهــا  منــازل  بنــاء 

جديدة.

الغــوث  وكالــة  مــن  املطلــوب  أن  عــىل  د  وشــدَّ
العمــل عــىل جلــب التمويل الــازم لبناء منازل 
تهاُلــك  بعــد  إليهــا  بحاجــة  هــم  َمــن  لاجئــني 

منازلهم وانهيار أجزاء منها.
منــازل  بنــاء  تتحمــل مســؤولية  أونــروا  أن  وأكــد 
أن  لاجئــني، وهــي مجــربة عــىل ذلــك خاصــة 
لديهــا الواليــة القانونيــة عــىل هــذه املخيامت، 
ببنــاء  مبــارشة  ترتبــط  برامــج مخصصــة  ولديهــا 
وقــف  يكــون  أن  خشــيته  عــن  ا  معــربًِّ املنــازل، 
البنــاء ضمــن مخطــط يهدف لتقليــص خدمات 
األمميــة، وصــواًل إىل تصفيتهــا متاًمــا  الوكالــة 
الاجئــني  قضيــة  اســتهداف  عمليــة  ضمــن 

الفلسطينيني.
يف املقابــل، أكــد الناطــق باســم وكالــة أونــروا 
بغــزة عدنــان أبــو حســنة أن بنــاء منــازل لاجئــني 
ال يزال عىل قامئة مشاريع الوكالة األممية يف 

غزة.
يف  أنــه  لـ"فلســطني"  حســنة  أبــو  وأوضــح 
بنــاء  أونــروا  اســتطاعت  املاضيــة  الســنوات 
العديــد مــن املنــازل قبــل الحــروب العســكرية 
عىل غزة، لكن بعد هذه الحروب الذي دمرت 
ل التمويــل إليها بناء  منــازل بأعــداد كبــرة، تحوَّ

هذه املنازل.
وأكــد أن مئــات البيــوت يف غــزة تعــود ملكيتهــا 
بنــاء  عمليــات  إىل  بحاجــة  تــزال  ال  لاجئــني 
وترميــم، وملفــات أصحابهــا جاهــزة لــدى وكالــة 
الغــوث، لكــن األمــر ينقصــه التمويــل الــدويل، 
ومتــى يتوفــر هــذا التمويــل تبدأ أونــروا يف بناء 

املنازل.
وبــنيَّ أن مئــات البيــوت يف مخيــامت الاجئني 
بقطــاع غــزة بحاجــة إىل إعــادة بنــاء، وهذا الرقم 

يتصاعد مبرور الزمن.
ها جيــش  وخــال الحــروب العدوانيــة التــي شــنَّ
ومطلــع   2008 نهايــة  غــزة،  عــىل  االحتــال 
ر عرشات آالف  2009، و2012، و2014، دمَّ

املنازل ما بني كي وجزيئ.
ويف األعــوام األربعــة األخــرة، تعرَّضــت وكالــة 
الغــوث لضغوطــات أمريكيــة قاســية يف عهــد 
دونالــد ترامــب، ووصــل األمــر إىل وقف متويل 
بــاده الســنوي للوكالــة، والــذي بلــغ قبــل عــام 

2018 قرابة 340 مليون دوالر أمرييك.

سونها »غير أساسية« فت المواد التي ُيدرِّ صنَّ
معلمو العقود اليومية يف »أونروا« يطالبون 

ا بوقف قرار تجميدهم وتثبيتهم رسميًّ
غزة/ نور الدين صالح:

طالــب شــواغر املعلمــني )العقــود اليوميــة( 
يف وكالة غوث وتشــغيل الاجئني "أونروا"، 
وتثبيتهــم  عقودهــم،  تجميــد  قــرار  بإيقــاف 

وإنصافهم أسوة بزمائهم املثبتني.
نظمهــا  احتجاجيــة  وقفــة  خــال  ذلــك  جــاء 
مقــر  أمــام  أمــس،  اليوميــة،  العقــود  معلمــو 

الوكالة الرئيس مبدينة غزة.
ورفعــوا الفتــات مثــل: "حقــي الحصــول عــىل 
شــواغر  جميــع  و"تثبيــت  ثابتــة"،  وظيفــة 
التعليــم حــق وليــس ِمّنــة"، "ال للمامطلــة وال 
هتافــات  وســط  التثبيــت"،  يف  للتســويف 

ا. للمطالبة بتثبيتهم وظيفيًّ
وفجــأًة، قــررت إدارة "أونــروا" أول مــن أمــس، 
معلــاًم   250 عــىل  يزيــد  مــا  عقــود  تجميــد 
صنفتهــا  التــي  التخصصــات  يف  شــاغًرا 
الرتبيــة  االجتامعيــة،  "املــواد  أساســية  غــر 
اإلســامية، الحاســوب والتكنولوجيا، الرتبية 

الفنية، الرتبية الرياضية".
ت املتحدثة باسم موظفي العقود مرام  وعدَّ
املدهــون قــراَر إيقــاف عقــود شــواغر هــؤالء 
املعلمــني بحجــة أنهــا مــواد "غــر أساســية" 
الــذي تطمــح  النوعــي  التعليــم  خطــًرا يواجــه 

الوكالة إىل تقدميه ملجتمع الاجئني.
يف  كلمتهــا  خــال  املدهــون،  وتســاءلت 
الوقفــة: كيــف تتعــزز القيــم بــا معلــم تربيــة 
بتاريخــه  الطفــل  يرتبــط  وكيــف  إســامية؟ 
والعــامل مــن حوله بــا معلم مواد اجتامعية؟ 

وكيف وكيف وكيف؟
كافحــوا  املعلمــني  هــؤالء  أن  وأوضحــت 
وكابــدوا التعــب والســهر يف خــوض أصعــب 
امتحانــات التوظيــف وأطــول املقابــات يف 
تاريخ الوكالة "وبعد كل هذا التعب والعناء 
هــم يف مامرســة وظائفهــم بحجــة  ُيحرمــوا حقَّ
جائحة كورونا عدا عن استثنائهم من عملية 

التعلم عن ُبعد".
بوكالــة  األجــدر  مــن  أنــه كان  عــىل  وشــددت 
حّقهــم  الشــواغر  هــؤالء  ُتعطــي  أن  "أونــروا" 
بالتثبيت واألمان الوظيفي بداًل من حرمانهم 

"يكابــدون  وتركهــم  الوحيــد  رزقهــم  مصــدَر 
مرارة العيش يف ظّل الظروف الصعبة".

الوكالــة  إدارة  املدهــون  املعلمــة  وطالبــت 
عــىل  القامئــة  التمييــز  سياســة  بإيقــاف 
غــر  واألخــرى  أساســية  املــواد  بعــض  "أّن 
أساســية"، كام طالبتها بتفعيل العقود التي 
الحصــول  الطالــب  يســتطيع  حتــى  ــدت  ُجمِّ
عىل تعليم نوعي يشمل كل التخصصات.

الوظيفــي  "األمــان  بــأن  حديثهــا  وختمــت 
تعليــم  لتقديــم  الضامــن  هــام  والتثبيــت 
بتثبيــت  نطالبكــم  لذلــك  عاليــة؛  جــودة  ذي 

الشواغر كافة دون تأجيل أو تأخر".
ظلم وإجحاف

"أونــروا"  موظفــي  اتحــاد  رس  أمــني  وجــدد 
"أونــروا"  لقــرار  رفضــه  شــويدح،  محمــد 
ا سياسة  بتجميد عقود معلمي اليومي، عادًّ
التمييــز بــني تســمية املــواد أساســية وغرهــا 

"أمًرا ظامًلا ومجحًفا".
الوقــت  يف  كلمتــه:  خــال  شــويدح،  وقــال 

الذي كنا ننتظر ونقف لنطالب إدارة "أونروا" 
ضمــن االتفــاق الــذي عقــد يف املؤمتر العام 
عــىل أن يكــون 7,5 مــن القوى العاملة يومي 
وبقيــة املوظفــني عــىل بنــد التثبيــت تفاجأنا 
الشــواغر  معلمــي  بتجميــد  "أونــروا"  بقــرار 

بحجة فروس كورونا.
 )0%( إىل  نصــل  أن  نطمــح  كنــا  وأضــاف: 
ليكــون  واليومــي  الشــواغر  موظفــي  مــن 
جميــع املوظفــني عــىل بنــد العقــود الدامئــة 
لــه مــن مصلحــة تعــود عــىل  والتثبيــت؛ ملــا 

جودة التعليم.  
وأشــاد بــدور معلمــي الشــواغر واليومــي يف 
ظــل أزمــة كورونــا الذيــن أثبتــوا للعــامل أجمــع 

أنهم عىل قدر املسئولية.  
وطالب شويدح إدارة الوكالة بتثبيت جميع 
معلمــي الشــواغر ضمــن العدد الذي حددته 
إدارة الوكالــة، "حتــى يخــرج املعلــم من مربع 
داعًيــا  الوظيفــي"،  األمــان  وعــدم  الخــوف 
إياهــا إىل احــرتام قيــم الشــعب الفلســطيني 

والديــن اإلســامي وعدم اعتبــار هذه املواد 
غر أساسية.

اللجنــة  باســم  املتحــدث  شــدد  جانبــه،  مــن 
عــىل  املدلــل  أحمــد  لاجئــني  املشــرتكة 
أنــه ال مُيكــن أن متــر مامرســات "أونــروا" مــن 
تقليصات مرور الكرام، ال ســّيام أنها "تخدم 
حــق  إلنهــاء  والســاعني  الاجئــني  أعــداد 

العودة".
الرتبيــة  مــادة  الوكالــة  إدارة  تصنيــف  وعــدَّ 
"اســتفزاًزا  أساســية  غــر  بأنهــا  اإلســامية 
مشــًرا  الفلســطيني"،  الشــعب  ملشــاعر 
إىل أن هــذه التقليصــات ال مُيكــن أن مُتــر 
الوكالــة  مطالًبــا  املشــرتكة،  اللجنــة  عــىل 
بالعــودة إىل رشــدها والعــدول عن قراراتها 

الظاملة.
بتثبيــت  الوكالــة  إدارَة  املدلــل  وطالــب 
معلمي الشواغر أسوة بزمائهم، وإعطائهم 
ظــل  يف  ثابتــة  وظيفــة  يف  الكامــل  الحــق 

الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا.

)تصوير/ يارس فتحي( جانب من الوقفة 
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وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشؤون املالية

دائرة املشرتيات – غزة

ساعة فتح املظاريفرقم العطاءاسم العطاءم

1
توريد مواد تشغيل محطة التحلية 

11:00 صباحًا2021/31الرئيسية مبجمع الشفاء الطبي

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

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

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

2021/04/14 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.

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

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

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

5. أجرة اإلعان 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 غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لاستفســار يرجــى التواصــل عــىل هاتف رقــم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 

املوقع اإللكرتوين لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لاطاع عىل كراسة العطاء.

دولة فلسطني
وزارة الرتبية والتعليم العايل
اإلدارة العامة للشئون املالية

  تعلــن وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل- غــزة عــن طــرح عطــاءات إلعــادة تأهيــل 
قاعة خدمة الجمهور وهي كالتايل:-

فعــىل الراغبــني يف املشــاركة يف العطــاءات مراجعــة وزارة الرتبيــة والتعليــم 
العــايل- تــل الهــوا بجــوار وزارة األرسى يف غــزة خــال أوقــات الــدوام الرســمي 

من أجل الحصول عىل كراسة املواصفات ووثائق العطاء.
ماحظة:ـ

1. مثن رشاء كل كراسة عطاء 100 شيكل غري مسرتدة. 

2. أجرة اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

3. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنك الوطني او بنك االنتاج أو بنك الربيد 

أو ســند دفع صادر من بنك الربيد )كتأمني دخول( بقيمة الكفالة لكل عطاء 
صالحة ملدة شهرين عىل األقل.

4. تقدم األسعار بالدوالر وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.

5. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

6. موعد زيارة املوقع ملعاينة املكان والجلسة التمهيدية الساعة العارشة صباحًا 

من يوم الخميس 2021/04/08م.
7. آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف املختوم يف صندوق العطاءات 

الســاعة  غـــزة  يف  والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  املاليــة/  للشــئون  العامــة  بــاإلدارة 
العــارشة صباحــًا مــن يــوم األحد املوافــق 2021/04/11 م وتفتح املظاريف 

بحضور ممثيل املتناقصني يف نفس الزمان واملكان.
وزارة الرتبية والتعليم العايل

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– خمــرية - زيــت نبايت"ســريج" - مســتلزمات معجنــات( لــزوم مخابــز 
الشــام الحديثــة التابعــة للجمعيــة، فعــىل الراغبــني يف رشاء العطــاء مراجعــة قســم 
الســنة- خــان يونــس، الســتام كراســة  أهــل  الجمعيــة – شــارع  املشــرتيات مبقــر 
املواصفات ورشوط العطاء، ابتدءًا من يوم اإلربعاء 7 إبريل 2021م. من الساعة 
الثامنــة صباحــًا حتــى الســاعة الثانيــة ظهــرًا مقابــل مبلــغ وقــدره )200( شــيكل غــري 
مســرتدة، 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 الثاثاء املوافق 13 إبريل 2021م، الساعة العارشة 
صباحًا، حيث سيتم فتح املظاريف الساعة الحادية عر صباحًا يف نفس اليوم.

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

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

املضافة " فاتورة رضيبية ".
2. الجمعية غري 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 اإلعان يف الصحيفة عىل من يرسو عليه العطاء.

6. يجب عىل املورد االلتزام بالروط العامة والخاصة للعطاء.

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

8.يجب أن تكون كافه العطاءات مصحوبة بتأمني مقداره %2 من قيمة العطاء عىل 

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

إعالن إعادة طرح مناقصة بالظرف املختوم
توريد أجهزة الب توب 

)04-EQ - 2021( رقم
توريــد  مناقصــة  طــرح  إعــادة  عــن  اإلعــان  يف   الحــر  والفكــر  الثقافــة  جمعيــة  ترغــب 
أجهــزة الب تــوب ، فعــىل مــن يرغــب يف املشــاركة مــن الــركات واملحــات املرخصــة 
واملصنفــة  حســب األصــول ، التوجــه إىل مقــر الجمعيــة الكائــن يف حــي األمــل – خلــف 
الهال األحمر الفلسطيني – مدينة خـــان يونس ، لراء  وثائق العطــــاء خال سـاعـــات 
الدوام الرسميـة  من الساعــة الثامنــة صبــاحـا حتى الساعة الواحدة  ظهرا، وذلك ابتداء 
مــن يــوم األربعــاء املوافــق 2021/04/07م وحتــى نهايــة دوام  يــوم االثنــني املوافــق 

2021/04/12م، وذلك مقابل 200 شيكل رسوم غري مسرتدة  ، مع العلم بأن : 

- موعد االجتاع التمهيدي الساعة الثانية عرة ظهرا من يوم االثنني 2021/04/12م.
- آخـــر موعـــد لتقديـــم العــروض بالظــرف املختــوم هــو يــوم األربعــاء املوافــق 

2021/04/14م الساعة الثانية عرة والنصف ظهرا مبقر الجمعية .

- ســيتم فتــح املظاريــف يــوم األربعــاء املوافــق 2021/04/14م الســاعة الثانيــة 
عرة والنصف ظهرا وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة باملناقصة  . 
- إرفاق تأمني ابتدايئ بنسبة %2 من قيمة العطاء إما بشيك بنيك أو كفالة 

بنكية سارية املفعول .
- إرفاق صورة من الســجل التجاري للركة معتمد وســاري املفعول حســب 

األصول املتبعة عند تسليم كراسة الروط.
- إرفاق شهادة خلو طرف من الرضائب عند تسليم كراسة الروط .

- للجمعية الحق يف التجزئة.
- الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار .

- تكلفة اإلعان يف الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.
 - رقــم   هاتــف  الرئيــي  املكتــب  عــىل  االتصــال  ميكنكــم  لاستفســار   -

20759292051299 جوال رقم:0599176954.

غزة/ محمد أبو شحمة:
والــدة  عــيل  صبحيــة  تتوقــف  مل  يوًمــا   50 منــذ 
مقــر  أمــام  االعتصــام  عــن  عــيل"،  "محمــد  الشــهيد 
مدينــة  غــرب  والجرحــى  الشــهداء  رعايــة  مؤسســة 
غــزة، احتجاًجــا عــىل اســتمرار الســلطة بــرام اللــه يف 
هــا باعتــاد ابنهــا ضمــن قامئــة شــهداء  حرمانهــا حقَّ

الثورة الفلسطينية.
وتــأيت والــدة "محمــد" الذي استشــهد خال عدوان 
عــام 2014، مــن مدينــة خــان يونــس إىل مدينــة غــزة 
للمطالبــة  صوتهــا  وإعــاء  االعتصــام  يف  للمشــاركة 

بحق ابنها.
وتــر عــىل مواصلــة االعتصــام أمــام مقــر املؤسســة 
التابعــة ملنظمــة التحريــر، حتــى نيــل حقــوق نجلهــا 
املعتمديــن  الشــهداء  كشــوفات  ضمــن  واعتــاده 

لدى املؤسسة.
وتنتظــر نحــو 2350 عائلــة شــهيد مــن أهايل شــهداء 
عــدوان 2014 توقيــع رئيــس الســلطة محمود عباس 
عــىل قــرار يقــي بــرف رواتبهــم املســتحقة التــي 

كفلتها اللوائح الداخلية ملنظمة التحرير. 
واعتمــدت مؤسســة رعايــة أرس الشــهداء والجرحــى 
واألم  األب  لهــم  استشــهد  ممــن  أرسة   32 فقــط 
 2019 عــام  ينايــر  يف  أوقفــت  لكنهــا   .2014 يف 
أهــايل  حرمــان  وتواصــل  املاليــة،  مخصصاتهــم 

الشهداء مستحقاتهم.
وتقول "أم محمد" يف حديث لصحيفة "فلسطني": 
عــدوان  شــهداء  عائــات  مــن  اآلالف  كحــال  "حــايل 
وال  القانــون،  كفلهــا  التــي  بحقوقنــا  نطالــب   2014

نجد أي اســتجابة من الجهات الرســمية يف الســلطة 
بالضفة الغربية".

وتضيف: "أهايل الشهداء متت إهانتهم وإذاللهم، 
للمطالبــة يف حقهــم  الطرقــات  افــرتاش  ويواصلــون 
ال  املقابــل  ويف  املاليــة،  املســتحقات  دفــع  وهــو 

يوجد أي تجاوب إلنهاء معاناتهم".
"أم  تقــول  كــا  الشــهداء،  أهــايل  مــع  يتواصــل  ومل 
محمد"، أي من املســؤولني يف الســلطة حول إنهاء 

مل أحصل عىل أي مســتحقات مالية من الســلطة أو 
مؤسســة رعايــة الشــهداء والجرحــى، وأنــا أرملــة لــدي 

7 أبناء يحتاجون إىل العيش بحياة كرمية".
وتضيــف: "ال يعقــل أن يســتمر أهــايل الشــهداء منذ 

أكرث من 7 سنوات للمطالبة بأبسط حقوقهم".
وتؤكــد النجــار أنهــا لــن ترتك االعتصــام قبل حصولها 
عىل حق زوجها، وإنهاء قضية شهداء عام 2014.

وتقول: إنها ملَّت من الوعود التي يطلقها مسؤولون 
بالسلطة حول قرب إنهاء معاناتهم.

الناطــق باســم اللجنــة الوطنيــة ألهــايل  بــدوره، أكــد 
الشــهداء  أهــايل  أن  الــرباوي  عــاء   2014 شــهداء 
تلقوا وعوًدا من مكتب الرئيس إلنهاء ملفهم، ولكن 
رعايــة  ملؤسســة  يســمح  رئــايس  مرســوم  يوجــد  ال 

الشهداء والجرحى مبعالجة بياناتهم.
وقال الرباوي لـ"فلسطني": "تواصلت معنا أكرث من 
جهــة حــول إنهــاء ملف شــهداء عــدوان 2014، ولكن 
ال يوجد أي خطوات عملية عىل األرض تبر بإنهاء 

امللف".
شــهداء  أهــايل  مــن  أرسة   2350 "هنــاك  وأضــاف: 
ون عــىل اســتمرار اعتصامهــم  عــدوان 2014، مــرُّ
إجــراء  قبــل  حقوقهــم  ينالــوا  حتــى  وفعالياتهــم 

االنتخابات التريعية".
والجرحــى  الشــهداء  مؤسســة  رئيســة  أن  إىل  يشــار 
شــهداء  ملــف  بــأن  مؤخــًرا  رّصحــت  الوزيــر  انتصــار 
ــا بعــد تشــكيل الحكومــة  2014 ســُيحل حــًا جذريًّ

االنتخابــات  إجــراء  بعــد  ل  سُتشــكَّ التــي  املقبلــة 
التريعية املرتقبة يف مايو.

قضيتهــم، إال مــن خــال إطــاق وعــود عــرب وســائل 
عــىل  ملموســة  خطــوات  أي  وجــود  دون  اإلعــام 

األرض.
 59( النجــار  ســهيلة  تجلــس  محمــد"  "أم  وبجانــب 
عاًمــا( زوجــة الشــهيد كــال النجــار الــذي استشــهد 
خــال عــدوان االحتــال عــىل عــام 2014، تطالــب 

بحق زوجها الذي حرمته منه السلطة يف رام الله.
وتقول النجار لصحيفة "فلسطني": "منذ 7 سنوات 

اعتصام يف طولكرم 
مساندة لألرسى وتنديًدا 

بانتهاكات االحتالل بحقهم
طولكرم/ فلسطني:

اعتصــم العــرات مــن املواطنــني وذوي األرسى ومتضامنــون، 
أمــس، أمــام مكتــب اللجنــة الدولية للصليب األحمر يف طولكرم 
بالضفــة الغربيــة املحتلــة، إســناًدا لــأرسى يف ســجون االحتــال 

اإلرسائييل وتنديًدا بانتهاكاته بحقهم.
األرسى  قضيــة  أن  األســبوعية  الوقفــة  يف  املعتصمــون  وأكــد 
أكــرب  جهــد  إىل  وتحتــاج  الفلســطيني  للشــعب  جامعــة  وطنيــة 
لإلفــراج عنهــم، مشــريين إىل أنهــم يعانــون ويــات الســجن وقمع 

االحتال.
لوا املجتمع الدويل املســؤولية تجاه قضية األرسى خاصة  وحمَّ
ســجون  يف  عاًمــا   20 مــن  أكــرث  أمضــوا  الذيــن  منهــم  القدامــى 

االحتال.
وقــال منســق فصائــل العمــل الوطني يف طولكرم فيصل ســامة: 
مــوا وناضلــوا  "رســالتنا يف هــذه الوقفــة وطنيــة بامتيــاز ألرسى قدَّ
وأفنوا ســنوات أعارهم من أجل حرية شــعبهم، وعلينا أن نقف 

إىل جانبهم نرة لقضيتهم العادلة".
وأضــاف ســامة يف كلمــة لــه بالوقفــة "نرســل رســالة وطنيــة إىل 
تعمــل  بــأن  الــدويل  واملجتمــع  اإلنســان  كل مؤسســات حقــوق 
والرابعــة،  والثالثــة  األوىل  جنيــف  اتفاقيــات  لتطبيــق  جاهــدة 
التــي تنــصُّ عــىل احــرتام األســري الــذي يناضــل مــن أجــل قضيتــه 
الوطنية، ووقف مارسات إدارة السجون التي تسعى لحرمانهم 

من حقوقهم املروعة".
أوســع مشــاركة تضامنيــة  تكــون هنــاك  أن  عــىل رضورة  وشــدد 
مــع األرسى ليصــل صوتهــم إىل العــامل للضغــط عــىل االحتــال 

لإلفراج عنهم، وحشد جاهريي أوسع يليق بقضيهم.

غزة/ جال غيث:
القــدس  مهجــة  مؤسســة  أطلقــت 
والجرحــى،  واألرسى  للشــهداء 
أمــس، فعاليــات إحيــاء يــوم األســري 
 17 يوافــق  الــذي  الفلســطيني 

نيسان/إبريل من كل عام.
إطــاق  املؤسســة  وأعلنــت 
صحفــي  مؤمتــر  خــال  الفعاليــات 
غــزة  مدينــة  بحــر  شــاطئ  قــرب 
وطنيــة  قــوى  قــادة  مبشــاركة 
وإســامية ومختصــني ومهتمــني يف 
أهــايل  مــن  وعــدد  األرسى  شــؤون 

األرسى.
وجــرى خــال املؤمتــر إزاحة الســتار 
عــن جداريــة ُرســمت بالرمــل تحمــل 
يف  األســرية  الحركــة  لقــادة  صــوًرا 

سجون االحتال.
إستراتيجية وطنية

لـ"مهجــة  العــام  املديــر  وقــال 
عليــان:  جميــل  الدكتــور  القــدس" 
والجهــاد  املقاومــة  طريــق  "إن 
االحتــال  ملواجهــة  األصــوب  هــو 

اإلرسائييل وتحرير أرسانا".
حركــة  يف  القيــادي  عليــان  وبــنيَّ 
ملــف  ومســؤول  اإلســامي  الجهــاد 
اعتقــل  االحتــال  أن  فيهــا  األرسى 
احتــال  منــذ  فلســطيني  مليــون 

األرايض الفلسطينية عام 1967.
وتابــع: "الوقــوف إىل جانــب أرسانــا 
حــٌق علينــا، فهم مــن دفعوا الرضيبة 
وأجســادهم  أعارهــم  مــن  غاليــة 
ولــن  يكلــوا  ولــن  القضبــان،  خلــف 
ميلــوا مــن النضــال والدفاع عــن أبناء 

شعبهم".
االحتــال  مواصلــة  إىل  وأشــار 
ــا  أمًّ  "12" اعتقــال  اإلرسائيــيل 
وهــن  ســجونه،  يف  فلســطينية 
يف  يقبعــن  أســرية   "37" بــني  مــن 
توقيــف  ومركــز  "الدامــون"  ســجن 
"هشــارون" إىل جانــب اعتقــال نحو 
ســيئة  ظــروف  يف  طفــًا،   "150"
واملواثيــق  األعــراف  لــكل  ومخالفــة 

الدولية.
وذكــر عليــان أن ســلطات االحتــال 
م الرعايــة الصحيــة املناســبة  ال تقــدِّ
عددهــم  البالــغ  املــرىض  لــأرسى 
بحقهــم  ومتــارس  أســري   800 قرابــة 
املخالــف  الطبــي  اإلهــال  سياســة 

لكل األعراف والقوانني الدولية.
ودعــا إىل وضــع إســرتاتيجية وطنيــة 
شــاملة للتعامــل مــع قضيــة األرسى، 
ووضــع  تحريرهــم  عــىل  والعمــل 
الخطط لنقل معاناتهم لكل العامل، 
وعدم التعامل مع قضاياهم بردات 

ونقــل  األرسى  قضايــا  تدويــل  يف 
معاناتهم عاملًيا.

وقــال يف هــذا الســياق: "كثــري مــن 
ال  واملواقــع  الدوليــة  املؤسســات 
ســوى  أرسانــا  قضايــا  عــن  تعــرف 
العمــل  الجميــع  فعــىل  اإلرهــاب، 
لتعريــف العــامل مبعاناتهم والجرائم 
املارســة بحقهــم، وجعــل قضيتهم 
لقلــب  عاملــي  عــام  رأي  قضيــة 

الفعل.
قضيــة  إبقــاء  رضورة  عــىل  وشــدد 
طاولــة  عــىل  حــارضة  األرسى 
مطالًبــا  الفلســطينية،  اللقــاءات 
للفصائــل  العامــني  األمنــاء 
ملناقشــة  لقــاء  بعقــد  الفلســطينية 
قضية األرسى، والعمل عىل تدويل 

قضيتهم.
كبــري  قصــور  وجــود  عليــان  وأكــد 

وكشــف  االحتــال  عــىل  الطاولــة 
جرامئه".

صفقة مشرفة
حركــة  يف  القيــادي  أكــد  بــدوره، 
"حــاس"  اإلســامية  املقاومــة 
أن  رضــوان،  إســاعيل  الدكتــور 
ســلم  عــىل  تقــف  األرسى  قضيــة 
لنــا  يهــدأ  "ولــن  املقاومــة  أولويــات 

بال حتى ينالوا حريتهم".

القــوى  كلمــة  يف  رضــوان،  وقــال 
لــدى  "مــا  واإلســامية:  الوطنيــة 
عــىل  قــادر  مخــزون  مــن  املقاومــة 
إىل  لاســتجابة  االحتــال  إجبــار 
رساح  إلطــاق  مرفــة  صفقــة 
هــذه  تضــع  املقاومــة  وأن  األرسى، 

القضية يف حساباتها".
االحتــال  ســلطات  ــل  وحمَّ
حيــاة  عــن  الكاملــة  املســؤولية 

وسامة األرسى.
فــريوس  تفــى  أن  رضــوان  وأكــد 
يعــرِّض  الســجون  داخــل  كورونــا 
عــىل  مشــدًدا  للخطــر،  حياتهــم 
وجــوب إدخــال اللقاحــات املطلوبــة 

لتحصينهم ضد فريوس كورونا.
ويوافق يوم األسري الفلسطيني 17 
نيســان/إبريل، الــذي أقــره املجلس 
 1974 عــام  الفلســطيني  الوطنــي 
يف  األســرية  الوطنيــة  للحركــة  وفــاء 

سجون االحتال اإلرسائييل.
وتواصــل ســلطات االحتــال اعتقال 
نحو 4400 أســري فلســطيني، منهم 
طفــًا،   170 وقرابــة  ســيدة،   37

"دون  ــا  إداريًّ معتقــًا   380 ونحــو 
تهمة" وفق إحصائيات رسمية.

أسريان من القدس 
وقلقيلية يبدآن عاًما 

جديًدا يف األرس
القدس املحتلة-قلقيلية/ فلسطني:

املحتلــة،  القــدس  مــن  عامــا(   44( شــادي رشفــا  األســريان  بــدأ 
وعيل نزال )48 عاما( من قلقيلية شال الضفة الغربية، أمس، 

عاما جديدا يف سجون االحتال اإلرسائييل.
عامــه  بــدأ  رشفــا  شــادي  أن  لــه  بيــان  يف  األســري  نــادي  وأوضــح 

العرين يف األرس، وذلك منذ اعتقاله عام 2002.
وأوضــح النــادي أن األســري رشفــا انخــرط يف العمــل النضايل منذ 
كان طفــًا، وأنــه تعــرض يف ســنوات انتفاضــة األقــى للمطــاردة 
مــن قــوات االحتــال ملــدة عــام قبــل اعتقالــه، والحًقــا حكــم عليــه 

بالسجن 20 عاما.
وشــادي رشفا من األرسى الفاعلني يف ســجون االحتال، متّكن 
خــال ســنوات أرسه مــن اســتكال دراســته يف عــدة مجــاالت، 
وحصــل عــىل شــهادة املاجســتري يف الدراســات اإلقليميــة مــن 

جامعة القدس، وفق النادي.
وأضــاف أن عــيل نــزال بــدأ عامــه الخامــس عــر يف األرس، وهــو 
محكــوم بالســجن 20 عاًمــا، مشــريا إىل أنــه اعُتقــل عــام 2007، 
وكانــت أكــرب بناتــه تبلــغ مــن العمــر 4 أعــوام، وأصغرهــن خمســة 
أيام، وأنه خال سنوات أرسه فقد والده دون متكنه من وداعه.

عــام  "النطــف املحــررة"  ُرزق بطفــل عــرب  نــزال  أن األســري  وتابــع 
مــن اســتكال دراســته وصــار عــىل وشــك  وأنــه متّكــن   ،2013

ســجن  يف  حاليــا  ويقبــع  املاجســتري،  درجــة  عــىل  الحصــول 
"النقب" الصحراوي.

أهايل شهداء عدوان 2014 يواصلون احتجاجاتهم وسط تجاهل السلطة حقوَقهم

إزاحة الستار عن جدارية تحمل صورًا لقادة الحركة األسرية

"مهجة القدس" تطلق فعاليات يوم األسري الفلسطيين

مشاركون في المؤتمر الصحفي بمدينة غزة أمس     )تصوير/ رمضان األغا(

جانب من اعتصام أهالى الشهداء والجرحى بمدينة غزة أمس     )تصوير/ ياسر فتحي(
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إعالن طرح عطاء 
مرشوع توزيع الطرود الغذائية الرمضانية عىل أرس 

األيتام واألرامل 2021م1442-هـ
 Orphans تعلـــن جمعيــة دار الســبيل الخرييــة وبتمويــل كريــم مــن مؤسســة
طــرود  توزيــع  بالظــرف املختــوم ملــروع  طــرح عطــاء  عــن   ،In Need-UK

غذائيــة عــى أرس األيتــام واألرامــل، فعــى مــن يرغــب باملشــاركة يف هــذا 
العطاء واستالم نسخة عن وثائق العطاء التوجه إىل مقر جمعية دار السبيل 
الخرييــة مبدينــة غــزة ابتــداًء مــن يــوم األربعــاء املوافــق 2021/04/07م بني 
الســاعة التاســعة صباحــًا وحتــى الثانيــة بعــد الظهر وحتى موعــد أقصاه نهاية 

دوام يوم األحد املوافق 0212/04/11م وذلك حسب التايل:
1. أن يكون املورد متخصًصا يف توريد املواد الغذائية أو املشاريع املشابهة 

ولديه سجل تجاري معتمد وساري املفعول حسب األصول املتبعة.
2. أن يكون لديه خربة سابقة يف تنفيذ مشاريع مشابهة.

3. يجب عى املورد تقديم خلو طرف من الرضيبة املضافة ورضيبة الدخل.

4. يخضع املروع لنظام الفاتورة الرضيبية.

5. مثن كراس العطاء )100 شيكل فقط ال غري( غري مسرتدة لكل عطاء.

6. تامني ابتدايئ لدخول العطاء بنســبة %2 من إجاميل قيمة العطاء وهو عبارة عن شــيك 

بنيك مصدق أو كفالة بنكية ويكون ساري املفعول ملدة 90 يوم من تاريخ فتح العطاءات.
7. تعقد جلســة متهيدية الســاعة الثانية عرة ظهرًا من يوم االحد املوافق 

0212/04/11م يف مقر الجمعية.

8. تسليم املظاريف املختومة إىل الجمعية يوم االثنني املوافق 0212/04/12م 

حتى الساعة الثانية عرة ظهرا ويتم فتح العطاء بنفس اليوم والساعة.
9. رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو علية العطاء وتدفع فور الرتسية.

10. يحــق للجمعيــة تأجيــل العطــاء أو متديــده أو إعادتــه أو إلغاؤه دون إبداء 

األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.
11. الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار دون إبداء األسباب.

12. العطاء غري قابل للتجزئة.

13. ملزيــد مــن االستفســار واملعلومــات االتصــال عــى جمعيــة دار الســبيل 

الخرييــة – مدينــة غــزة – مفــرتق الزهارنــة – شــارع الجــالء -عــامرة أبــو حليمــة 
-الطابق األول – تليفون: 2839092 جوال 0597567301 

عطاء رقم )2021/3(
إعالن طرح عطاء تطوير تطبيق هاتف ذكي

تعلــن جمعيــة املنتــدى االجتامعــي التنمــوي عــن طــرح عطــاء تطويــر تطبيــق 
هاتــف ذيك ضمــن مــروع " رشكاء لحيــاة أســهل مــن خــالل الحوكمــة الرقمية 

. GIZ – الشاملة املنفذ بالراكة مع الوكالة األملانية للتعاون لدويل
 فعى الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية:

1. يجب عى املتقدم للعطاء أن يكون مسجاًل لدى جهات االختصاص وأن 

يكون مسجال رسميًا يف دوائر الرضيبة.
2. يجــب تقديــم األســعار بعملــة )اليــورو االورويب( وأن تكون شــاملة لرضيبة 

القيمة املضافة وعى من يرسو عليه العطاء تقديم فاتورة رضيبة.
3. يجــب أن تكــون األســعار ســارية ملــدة ال تقــل عــن 90 يومــًا مــن آخــر موعد 

لتسليم العطاء.
4. يجــب إرفــاق تأمــني ابتــدايئ لدخــول العطــاء بقيمــة5 % مــن قيمــة العطــاء إمــا 

ــا مصدقــا، عــى أن يكــون ســاريًا ملــدة 90 يومــا مــن  كفالــة بنكيــة أو شــيًكا بنكيًّ
آخر موعد لتسلم العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.

5. يجــب تقديــم تأمــني ضــامن حســن تنفيــذ بقيمة %10 مــن قيمة العطاء عى من 

ا مصدقا، عى أن يكون ساريًا ملدة  يرسو عليه العطاء إما كفالة بنكية أو شيًكا بنكيًّ
90 يوما من يوم ترسية العطاء، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.

6. أجرة اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

7. يجب تقديم شهادات خصم من املصدر سارية املفعول.

8. كل من يرغب يف التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول عى نسخة عن 

العطاء من مقر الجمعية مقابل مبلغ غري مســرتد قدره 200 شــيكل بدًءا من 
األربعاء  املوافق 2021/04/07.

9. ال تقبــل العطــاءات عــى الفاكــس وإمنــا يجــب تقدميهــا بالظــرف املختوم 

يف مقر الجمعية.
10. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات الســاعة الثانيــة بعــد ظهــر يــوم األربعــاء  

املوافق 2021/04/14، ولن تقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد.
11. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة الدائــرة املاليــة بالجمعيــة وذلــك 

خالل ساعات الدوام الرسمي أو االتصال عى هاتف رقم 08-2824290.
املنتدى االجتامعي التنموي 

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 
للمنتفعــني  واملجتمعيــة  النفســية  الصحــة  خدمــات  بتقديــم  تعنــى  للربــح 
بخدماتهــا، واعــداد برامــج التدريــب والتعليــم وإجــراء الدراســات واألبحــاث 
وضحايــا  والطفــل  األرسة  بدعــم  تعنــى  كــام  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 والخــربة يف أعــامل 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 كــام ســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس اليــوم واملــكان 

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

- يجــب أن تكــون كافــة املناقصــات مصحوبــة بتأمــني أويل قيمتــه )$500( فقــط 
خمسامئة دوالر أمرييك ال غري وذلك بتقديم كفالة بنكية أو شيك بنيك مصدق 
مــن بنــك معــرتف بــه مــن قبــل ســلطة النقــد وعــى أن تكــون مــدة التأمــني 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 اإلعــالن ملــدة يومــني 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

لتجهيــز  املختــوم  بالظــرف  عطــاء  طــرح  عــن  للصــم  أطفالنــا  جمعيــة  تعلــن   
اســتديو صــوت وصــورة ضمــن "مــروع بنــاء وتطويــر قــدرات جمعيــة أطفالنا 
مــن املؤسســة  للصــم يف مجــال املنــارصة واملتابعــة والتقييــم " واملمــول 

األملانية للتعاون الدويل "GIZ "  و تنفيذ جمعية أطفالنا للصم – غزة
فعــى  الراغبــني  باملشــاركة يف العطــاء التوجــه ملقــر جمعيــة أطفالنــا للصــم 
الكائن يف غزة  72 شارع فلسطني مقابل مسجد فلسطني الستالم  نسخة 
من وثائق العطاء مقابل رســم مايل غري مســرتد وقدره 100 شــيكل ، وذلك 
ابتــداًء مــن يــوم األربعــاء املوافــق ل 7 إبريــل 2021  وحتــى يــوم الخميــس 
املوافــق ل 15 إبريــل 2021  مــن الســاعة العــارشة صباحــا وحتــى الواحــدة 

بعد الظهر ، وذلك حسب الروط التالية :
• أن يكــون املتقــدم للعطــاء لديــه ســجل تجــاري معتمــد وســاري املفعــول 

حسب األصول املتبعة.
• تقدم األسعار  بعملة الشيكل .

•  األسعار تشمل قيمة الرضيبة املضافة.
• إرفاق شهادة خصم منبع. 

•  الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.
• تكلفة اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

• ســوف يعقــد اجتــامع متهيــدي وزيــارة موقــع  يــوم الخميــس املوافــق 15 
إبريل 2021  الساعة الحادية عرة صباحا يف مقر الجمعية. 

•املوعــد النهــايئ لتســليم املظاريــف املختومــة الخاصــة بالعطــاء يف مقر الجمعية 
حتــى الســاعة الواحــدة ظهــرا مــن يــوم الثالثــاء املوافــق ل 20 إبريــل 2021 و ســوف 

يتم  فتح العطاء يف نفس اليوم والساعة بحضور املتقدمني للعطاء أو ممثليهم.
• يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمني دخول عطاء مقداره %5 من 
إجــاميل قيمــة العطــاء عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مصــدق باملبلــغ 

املطلوب ويكون ساري املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.
ملزيد من االستفسار يرجى االتصال عى هاتف الجمعية  2865468 أو 2828495

جمعية أطفالنا للصم – غزة 
إعالن طرح عطاء رقم 2021/2

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 للمنتفعــني بخدماتها، 
وإعداد برامج التدريب والتعليم وإجراء الدراسات واألبحاث التي تخدم املجتمع 
املحــي وكــام 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 والخربة يف أعامل 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 كــام ســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس اليــوم واملــكان بحضــور 

من يرغب من الركات التي تقدمت للمناقصة.
رشوط خاصة: 

-  يجــب أن تكــون كافــة املناقصــات مصحوبــة بتأمــني 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 التأمني 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 اإلعالن ملدة يومني 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  

21 وفاة و2593 إصابة بفريوس 
كورونا يف الضفة وغزة

رام الله- غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية، أمــس، تســجيل 21 وفاة و2593 إصابة 
الضفــة  يف  تعــاف  حالــة   1455 إىل  إضافــة  "كورونــا"،  بفــريوس  جديــدة 

الغربية وقطاع غزة.
لت 15 حالــة وفاة  وأوضحــت الــوزارة، يف التقريــر الوبــايئ اليومــي، أنــه ُســجِّ
يف الضفــة الغربيــة: "الخليــل 1، بيــت لحــم 6، رام اللــه والبــرية 1، ســلفيت 
يف  وفــاة  وحالتــا  غــزة،  قطــاع  يف  وفيــات  و4   ،"3 نابلــس   ،3 طولكــرم   ،1

مدينــة القــدس. وبينــت أن اإلصابــات الجديدة ســجلت عــى النحو التايل: 
 ،103 طولكــرم   ،228 نابلــس   ،222 جنــني   ،44 طوبــاس   ،57 "قلقيليــة 
الخليــل 197، ســلفيت 20، ضواحــي القــدس 23، رام اللــه والبــرية 138، 
أريحا واألغوار 12، بيت لحم 32"، قطاع غزة 1463، مدينة القدس 54.

وذكــر أن حــاالت التعــايف الجديــدة توزعــت حســب التــايل: "قلقيليــة 34، 
طوباس 18، جنني 151، نابلس 281، طولكرم 32، الخليل 94، سلفيت 
32، ضواحــي القــدس 19، رام اللــه والبــرية 104، أريحــا واألغوار 15، بيت 

لحم 111"، قطاع غزة 412، مدينة القدس 152.
وبينــت وزارة الصحــة أن نســبة التعــايف مــن فــريوس كورونــا يف فلســطني 
بلغت %88.6، يف حني بلغت نســبة اإلصابات النشــطة %10.3، ونســبة 

الوفيات %1.1 من مجمل اإلصابات.
 60 بينهــم  املكثفــة،  العنايــة  غــرف  مــرىض يف   203 وجــود  إىل  وأشــارت 
مريًضا عى أجهزة التنفس االصطناعي، يف حني ُيعالج يف مراكز وأقســام 

كورونا يف املستشفيات يف الضفة الغربية 582 مريًضا.
وفيــام يخــص املواطنــني الذيــن تلقوا الطعومات املضادة لفريوس كورونا، 
فقد بلغ عددهم اإلجاميل يف الضفة الغربية وقطاع غزة 109894، بينهم 

11432 تلقوا الجرعتني من اللقاح.

غزة/ فلسطني:
واألمــن  الداخليــة  وزارة  أعلنــت 
أمــس،  مســاء  غــزة،  يف  الوطنــي 
فرض مزيد من اإلجراءات الوقائية 
ملواجهــة ارتفــاع أعــداد اإلصابــات 

بفريوس كورونا يف القطاع.
وقالــت الــوزارة يف بيــان صحفــي: 
قــررت  األزمــة  إدارة  خليــة  إن 
بالكامــل  املركبــات  حركــة  وقــف 
مســاء   9 الســاعة  مــن  اعتبــاًرا 
الســاعة  حتــى  األربعــاء،  اليــوم 
6:00 صبــاح األحــد )11 أبريــل(، 

املؤسســات  عمــل  تعطيــل  مــع 
الحكومية خالل هذه الفرتة.

جميــع  إغــالق  قــررت  كــام 
املؤسســات التعليميــة، وتشــمل: 
وريــاض  والجامعــات،  املــدارس، 
األطفــال، ابتداء من اليوم األربعاء 

حتى إشعار آخر.
عــى  األزمــة  خليــة  وأبقــت 
ســابًقا،  املتخــذة  اإلجــراءات 

األفــراح،  صــاالت  إغــالق  وهــي: 
واإلغــالق  التجمعــات،  ومنــع 
 9 الســاعة  عنــد  يومًيــا  الليــي 
مســاء، وإغالق األســواق الشــعبية 
األســبوعية، ومنــع إقامــة الحفالت 
وبيوت العزاء يف الشوارع العامة.

مباحــث  أن  الداخليــة  وأكــدت 
ســتكثف  بالرطــة  كورونــا 
جوالتهــا ومتابعتهــا اللتــزام جميــع 
بتلــك  واملنشــآت  القطاعــات 
اإلجــراءات، مــع اتخــاذ اإلجــراءات 

العقابية الرادعة وفًقا للقانون.
الرتبيــة  وزارة  قــررت  جانبهــا،  مــن 
التحــول  والتعليــم يف قطــاع غــزة، 
النظــام  إىل  املدمــج  التعليــم  مــن 
ابتــداًء  بعــد  عــن  للتعليــم  الكامــل 
مــن اليــوم األربعــاء، وذلك بســبب 
الظروف الصحية الحالية التي مير 

بها قطاع غزة. 
ترصيــح  يف  الــوزارة  وقالــت 
هــذا  عــى  "بنــاء  صحفــي: 

الوجاهــي  الــدوام  ينتهــي  القــرار 
مــن  ابتــداًء  املــدارس  لطلبــة 
اســتخدام  ويبــدأ  الثالثــاء  أمــس 
اإللكرتونيــة  االفرتاضيــة  الفصــول 
التعليــم  أدوات  كل  تفعيــل  مــع 
التعلــم  بطاقــات  مثــل:  بعــد،  عــن 
املصــورة  والــدروس  الــذايت، 
روافــد  قنــاة  عــى  تبــث  التــي 
التعليميــة، والــدروس التــي تبثهــا 
والتعليــم  الرتبيــة  صــوت  إذاعــة 
عــى  والقنــاة  اإلذاعــة  وصفحتــي 
بوابــة  جانــب  إىل  الفيســبوك، 

روافد التعليمية".
وذكــرت أن معلمــي الصفــوف مــن 
ســيتواصلون  الرابــع  حتــى  األول 
مــع أوليــاء أمــور الطلبــة مــن خــالل 
مجموعــات التواصل االجتامعي، 
واملــواد  التعليــامت  وتوفــري 
الســتمرار  الالزمــة  التعليميــة 
أن  إىل  الفتــة  الطلبــة،  تعلــم 
الخامــس  مــن  الصفــوف  معلمــي 

ســيرحون  عــر  الحــادي  حتــى 
خــالل  مــن  بعــد  عــن  دروســهم 
حســب  االفرتاضيــة  الصفــوف 

خطة توزيع املحتوى.
بخصــوص  "أمــا  وأضافــت: 
املــدارس التــي مل تنتــِه مــن تنفيذ 
وجاهًيــا،  الفصــل  نصــف  اختبــار 
ويف  ــا،  إلكرتونيًّ تنفيــذه  تكمــل 
ــذ  ُتنفَّ اإلغــالق  اســتمرار  حــال 
التعيينــات الخاصة بشــهري أبريل 
ــح يف نــرات  ومايــو وفــق مــا ُوضِّ

سابقة".
بأوليــاء  التعليــم  وزارة  وأهابــت 
وحثهــم  أبنائهــم  متابعــة  األمــور 
عــى متابعــة الفصــول االفرتاضيــة 
بعــد  عــن  التعليــم  وســائل  وبقيــة 
لضامن االستفادة القصوى منها، 
أبنائهــم  اســتعداد  مــن  والتأكــد 
للفصــل  النهائيــة  لالمتحانــات 
الثــاين حــال اتخــاذ القــرار الخــاص 

بذلك.

اشــتية  حكومــة  ترفــض  ذلــك  مــن  الرغــم  وعــى 
تواجــه  التــي  املحــارصة  غــزة  مــع  الكميــة  مناصفــة 

الوباء والحصار واالنتهاكات اإلرسائيلية.
وزارة  يف  األوليــة  للرعايــة  العــام  املديــر  وبحســب 
الصحــة بغــزة الدكتــور مجــدي ضهري فــإن الوزارة يف 
غــزة أُبلغــت مــن نظريتهــا يف رام اللــه أنهــا سرتســل 
إىل  الصينــي  اللقــاح  مــن  فقــط  جرعــة  آالف   10

القطاع.
بــأن كميــات  لـ"فلســطني"  وأفــاد ضهــري يف حديثــه 
اللقاح الصيني "سينوفارم" التي تم تخصيصها من 

وزارة الصحة يف رام الله مل تصل بعد.
ودفعــت سياســة التمييــز هــذه القيــاديَّ يف الجبهــة 
الشعبية إياد عوض الله للتعبري عن غضبه، مشددا 
عــى رضورة أن تلتــزم حكومــة اشــتية تقديــَم جميــع 

املســاعدات الدوليــة بطريقــة عادلــة ودون متييــز. 
وقــال عــوض اللــه لصحيفــة "فلســطني": "يجــب أاّل 
يخضــع توزيــع اللقاحــات املضــادة لفــريوس كورونــا 
ألي خالفات داخلية، ويجب أن ُترَسل لغزة بشكل 
ملواجهــة  االحتياطــات  مــن  األدىن  الحــد  يغطــي 

الوباء".
وأكد أن املطلوب من حكومة اشتية ووزارة الصحة 
ن من  برام الله إرســال اللقاحات لغزة مبســتوى ميكِّ
أخــرى  اعتبــارات  عــن أي  بعيــدا  الجائحــة،  مواجهــة 
أو متييــز، ال ســيام يف ظــل خطــورة الوضــع الصحــي 
داخل القطاع، وزيادة أعداد املصابني بالفريوس.

وأضــاف: "شــعبنا يف جميــع أماكــن وجــوده يعــاين 
عــى  تقــف  بــأن  الحكومــة مطالبــة  إن  وبــاَء كورونــا، 
يف  وفئاتــه  الشــعب  أبنــاء  كل  مــن  واحــدة  مســافة 

تقديــم الخدمــة الصحيــة لــه، خاصــة يف ظــل تفيش 
الوبــاء". وشــدد القيــادي يف الجبهــة الشــعبية عــى 
أن املرحلــة الحاليــة تتطلــب مــن الحكومــة أن تقــف 
مبســؤولية عاليــة، وأاّل متــارس أي شــكل مــن أشــكال 
التمييــز، بــل يجــب عليهــا إضفــاء املزيــد مــن الــروح 
اإليجابيــة يف التعامــل مــع قضايــا املجتمــع؛ إلنهــاء 

كل مظاهر االنقسام.
تمييز جغرافي

وعــد رئيــس الهيئــة الدوليــة لدعــم حقــوق الشــعب 
الفلسطيني "حشد" صالح عبد العاطي، تخصيص 
وزارة الصحــة بــرام اللــه 10 آالف جرعــة مــن اللقــاح 
الصينــي لســكان القطــاع من أصــل 100 ألف جرعة، 

أحد أشكال التمييز عى أساس جغرايف.
وقــال عبــد العاطــي لصحيفــة "فلســطني": إن "عدم 

املســاواة يف توزيــع اللقــاح يعــد أمــرا خطــرا جــدا، 
واألصــل تلبيــة احتياجــات غزة". ونبــه إىل أن وصول 
جرعــات مــن اللقاحــات املضــادة لفــريوس كورونــا 
يأخــذ  أن  يحــول دون  مــن مصــادر مختلفــة ال  لغــزة 
رام  للــوزارة يف  تصــل  التــي  اللقاحــات  مــن  ســكانه 

الله.
وأوضح أن عدم إعطاء الحكومة حصة غزة كاملة من 
اللقاحات املضادة لكورونا، سينعكس عى تراجع 
مســتوى املتطلبــات والخدمــات الصحيــة املقدمــة 
للمواطنني، إضافة إىل أنه ســيحول دون قدرة وزارة 

الصحة بغزة عى مواجهة جائحة كورونا.
خطــوة  مواجهــة  رضورة  عــى  الحقوقــي  وشــدد 
أســاس  عــى  التمييــز  سياســة  ووقــف  الحكومــة، 

جغرايف.

"الصحة" تدعو َمْن 
تجاوز عمره 50 عاًما 
لتلقي لقاح كورونا

غزة/ فلسطني:
أمــس،  بغــزة،  الصحــة  وزارة  دعــت 
عــى  أعامرهــم  تزيــد  الذيــن  املواطنــني 
50 عاًمــا للتوجــه إىل املراكــز الصحيــة يف 

فــريوس  لقــاح  لتلقــي  القطــاع  محافظــات 
كورونا.

عــى  أن  لهــا  بيــان  يف  الــوزارة  وأوضحــت 
الصحيــة  املراكــز  إىل  التوجــه  املواطنــني 
لتلقي اللقاح، عى مدار أيام األسبوع من 
السبت حتى الخميس من الساعة الثامنة 
صباحــا حتــى الثانيــة عــرة ظهــرا، مؤكــدة 
ونجاعتهــا  املتوفــرة  اللقاحــات  ســالمة 
مــن  للوقايــة  الالزمــة  املناعــة  إعطــاء  يف 

الفريوس.
عيــادة  هــي  التطعيــم  مراكــز  بــأن  وأفــادت 
غــزة،  شــامل  محافظــة  يف  الشــوا  هالــة 
والشــاطئ-  الحرازيــن،  صبحــة  وعيــادات 
وكالة، والشــيخ رضوان- وكالة يف محافظة 
غــزة، وعيــادة الربيــج- وكالــة يف املحافظــة 
يف  القــرارة  مســقط  وعيــادة  الوســطى، 
محافظــة خــان يونــس، وعيــادة رفــح- وكالــة 

يف محافظة رفح.

"التربية والتعليم" تقرر التحول إلى التعليم عن بعد
"الداخلية" تفرض إجراءات مشددة ملواجهة تفيش كورونا يف غزة

سترسل 10 آالف جرعة للقطاع من أصل 100 ألف 
لقاحات كورونا.. آخر قرارات حكومة اشتية التمييزية بني غزة والضفة

غزة/ محمد أبو شحمة:
ال تراعــي حكومــة محمــد اشــتية حالــة 
بيــن  يميــز  لــم  الــذي  العالمــي  الوبــاء 
دولــة وأخرى، فجــاءت قراراتها في ظل 

الجائحــة تمييزيــة بيــن الضفــة الغربيــة 
وقطاع غزة .

فالوباء الذي تفشى في غزة والضفة لم 
يميز بين إنســان وآخر، حتى بات الجميع 

ا لصد هذا الفيروس.   ينتظر لقاًحا طبيًّ
اللــه  وتســلمت وزارة الصحــة فــي رام 
أول مــن أمس 100 ألف جرعة من لقاح 

"سينوفارم"  بدعم من الصين.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

بالتطبيــع وفتــح عالقــات مبــارشة مع العديد من الدول والكيانات، ما قلل 
من فاعليتها وقدرتها عىل خلق أي مبادرة سياسية أو اقتصادية.

ال أحــد يناقــش أن مقاومــة الشــعب الفلســطيني لالحتــالل هــي عالمــة 
وطنية مســجلة لدى كل املؤسســات والكيانات الدولية، وأن التضحيات 
التــي ال تــزال مســتمرة يف ســبيل الحريــة واالســتقالل كانــت مــن الجميــع، 
وأن حالة النضال الوطني شــاركت فيها كل الفصائل الفلســطينية، ســواء 
املســلحة أو غري املســلحة، وأن ســنوات االنقســام هي طارئ ال يجب أن 
يســتمر، بل يجب التعلم منها من أجل حامية املرشوع الوطني الذي ال 
ميكــن أن يكتمــل إاّل بدولــة فلســطينية مســتقلة عاصمتهــا القــدس، وهــذا 
مــا ال يختلــف عليــه أحــد مــن الفصائــل أو التيــارات الوطنيــة حتى يف ذروة 

االنقسام.
مخطئ من يتوقع أن تباين املواقف وتعدد الربامج السياسية واالجتامعية 
هام الســبب الحقيقي لحالة االنقســام الفلســطيني، فال يوجد مجتمع أو 
شعب إاّل ولديه هذا التباين والتعدد، ولكنه يجب أن يكون ضمن حدود 
املصلحــة الوطنيــة التــي يحددهــا القانــون والدســتور، وضمــن مؤسســات 
اإلدارة والحكــم التــي تتشــكل بنــاء عــىل خيــارات الناخبــن. ونحــن اليــوم 
أمــام فرصــة تاريخيــة الســتعادة روح املبــادرة الوطنيــة لبنــاء نظــام ســيايس 
التعدديــة  مــن  أســاس  عــىل  الفلســطيني،  املجتمــع  توجهــات  يعكــس 

وصمــوده داخــل األرس، تفخــر القــوى الفلســطينية الفاعلــة برموزهــا 
األرسى وتعّدهــم رافعــة وطنيــة للنضــال الفلســطيني، فــإدراج أســامء 
األرسى عىل القوائم االنتخابية ليس تزّلًفا للناخب الفلسطيني، بل 
للتذكــري بتضحيــات األرسى، ومعاناتهــم، وصمودهــم داخــل الزنازين 
دعايــة  يف  أســامئهم  اســتثامر  مــن  أســمى  فُهــم  املعتقــالت،  ويف 

انتخابية هنا أو هناك.
كان  لذلــك  العادلــة،  لقضيتنــا  وطنــي  عنــوان  هــي  األرسى  قضيــة 
لدينــا وزارة لــألرسى ويــوم لألســري الفلســطيني ومؤسســات حقوقيــة 
وأهليــة ُتعَنــى بقضيــة األرسى، وفعاليــات شــعبية ونخبويــة للتضامــن 
مــع األرسى عــىل مــدار العــام، وكان األجــدر أن ننــأى بأرسانــا عــن أي 
خــالف ســيايس خاصــة مــع توافــق القــوى الفلســطينية عــىل تحصن 
املجلس الترشيعي املقبل من جرائم جيش االحتالل الذي يتعمد 
اعتقــال  اســتمرار  خــالل  مــن  الفلســطينية  الدميقراطيــة  اســتهداف 

ومالحقة النواب املنتخبن.
لطاملــا كانــت ومــا زالــت سياســة االعتقــال ألبنــاء شــعبنا إحــدى أبــرز 
أدوات القمع الصهيوين ألبناء الشعب الفلسطيني، حيث ذاق مرارة 
االعتقــال أكــر مــن مليــون فلســطيني منــذ عــام 1967م، وبحســب 
فــإن  إحصائيــات مؤسســة الضمــري لرعايــة األســري وحقــوق اإلنســان 
أربعة آالف وأربعمئة وخمسن معتقاًل ما زالوا يقبعون يف السجون 
واملعتقالت، منهم ســبعة وثالثن أســرية فلســطينية، ومئة وأربعون 
طفــاًل، كــام أمــى ثالثــة وثالثــون أســرًيا أكــر مــن ربــع قــرن مــن الزمن 
داخل األرس، منهم ستة وعرشون ُأرِسوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو.

واليــوم عــىل أعتــاب ذكرى يوم األســري الفلســطيني يف الســابع عرش 
من شــهر أبريل الحايل، نســتحرض قضية األرسى، ومعاناة خمســمئة 
وثالثة وأربعن أسرًيا يواجهون أحكاًما صهيونية جائرة مدى الحياة، 
لكنهم مل يفقدوا األمل بإبرام صفقة تبادل بن املقاومة واالحتالل، 

املســميات،  ُتعــرف  فبحســن  وطنــي،  أو  ترشيعــي  مجلــس  عضويــة 
وبحسن ُترّشف املجالس، وبحسن تسمو الهيئات واملؤسسات.

ــه الدســتوري -ومثلــه ال ُيحــرم- أمل  فيــا مــن حرمتــم حســن برمزيتــه حقَّ
ميــر بخاطركــم للحظــة عظــم الكرامــة الوطنيــة التــي أهدرمتوها من أجل 
نــصٍّ أجــوف ال قيمــة لــه أمــام عظيــم القيمــة الوطنية لحســن ورفاقه؟ أمل 
تستشــعروا للحظة أن قيمة حســن أكرب بكثري من اســم يدرج يف قامئة 
مهــام عــال شــأنها وعــزت قيمتهــا؟ أمل يــدر بخلدكــم أنكــم عززتــم إرادة 
الســجان وأضعفتــم إرادة الصمــود عنــد حســن وهيهــات لهــا أن تضعف 

أو تنكرس؟
يــا ســادة، الوطــن برجالــه وعظامئــه يســمو، وقيمــة الوطــن تعلــو حينــام 
يحفظ الكرام عهد الوفاء لألكرمن منهم، فالتضحيات ال تقدر بثمن، 
ولكن يحفظ ألصحابها املكانة واملنزلة، وما عزت شــعوب وارتقت إال 
بحفــظ إرث قادتهــا وعظامئهــا، ومــا ذلــت شــعوب وانهزمــت إال بالتنكــر 

إلرثها وتاريخها وأبطالها.
أمل يطرق أسامعكم حديث رسولكم صىل الله عليه وسلم حينام كرم 
َلع عىل  أصحــاب الفضــل مــن صحابتــه فقــال: لعــل اللــه أن يكون قــد اطَّ

أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرُت لكم«؟
أمل يعــزز هــذا املنهــج النبــوي فيكــم قناعة أن حرفية النص تســقط أمام 

عظيم التضحية وقوة الرمزية؟ 
أما سألتم أنفسكم: وهل يحتاج حسن لرشعية دستورية ليكون ممثال 

عــن  النظــر  وبغــض  الترشيعــي،  املجلــس  انتخابــات  نتائــج  كانــت  ــا  أيًّ
النســب التــي ســتحصل عليهــا كل قامئــة مــن القوائــم الفائــزة، فــإن الحالــة 
الفلســطينية توجــب اســتجابة وطنيــة شــاملة لنــداء الواقــع، وتتطلــب مــن 

الجميع قراءة واعية للواقع الفلسطيني داخليًا وخارجيًا.
بعــد 15 عامــًا مــن االنقســام الداخــي أصبــح واضحــًا أنــه مل يســتطع أي 
فصيــل فلســطيني الصمــود منفــردًا أمــام التحديــات التــي تواجــه القضيــة 
الفلســطينية، ســواء تلــك التحديــات التــي ميثلهــا االحتــالل بــكل أبعــاده 
وكيانــات  دول  متثلهــا  التــي  تلــك  أو  واألمنيــة،  واالقتصاديــة  السياســية 
باتت تتعاون مع االحتالل بشــكل مبارش لتقويض الصمود الفلســطيني. 
تواَجــه  كانــت  الفلســطينية  الحالــة  إلدارة  الوطنيــة  املحــاوالت  كل  وإن 
بعقبات كبرية ترتبط بانعكاسات استمرار التفرد بالقرار الوطني وتعطيل 

املؤسسات الدميقراطية يف اإلدارة والحكم.
ولعل القراءة الشاملة توصلنا إىل أن الشعب الفلسطيني ال يزال يواجه 
حصارًا متعدد األقطاب، ليس فقط عىل غزة ولكن أيضًا عىل كل ما هو 
فلســطيني. صحيح أن غزة تحت حصار ســيايس واقتصادي وأمني، لكن 
الضفــة ال تعيــش حالــة رخــاء ســيايس وأمنــي يف ظــل سياســات االحتــالل 
وحارصتهــا  هنــاك،  واالقتصــادي  الســيايس  الســلطة  دور  قلصــت  التــي 

التواصــل  مواقــع  عــرب  انتــرش  الــذي  املؤثــر  اإلنســاين  املشــهد 
ر رشــدي أبــو مــخ مــن باقــة  االجتامعــي الســتقبال الفلســطيني امُلحــرَّ
الغربيــة يف الداخــل املحتــل، الــذي اعتقــل ســنة 1986م وُأفرج عنه 
بعــد قضائــه خمســة وثالثــن عاًمــا يف األرس، لتكــون أوىل أهدافــه 
خارج األرس هي احتضان قرب والدته التي انتظرته ثالثة وثالثن عاًما 

وتوفيت قبل عاَمْن دون أن تتمكن من احتضانه.
األســري أبــو مــخ الــذي ُيعــد أحــد عمــداء األرسى يف ســجون االحتــالل 
مل يكــن الوحيــد الــذي تنّســم الحريــة خــالل اآلونة األخــرية، فقد عانق 
الحريــة مؤخــًرا عــدد مــن األرسى األحــرار كان منهم األســري املقديس 
مجــد بربــر الــذي أمــى عرشيــن عاًما يف ســجون االحتالل، واألســري 
عاًمــا يف  عــرش  أمــى خمســة  الــذي  اللــه،  رام  مــن  القــروي  رأفــت 
األرس، ســبقها ســتة أعــوام مــن املطــاردة لجيــش االحتــالل، ليعانــق 
الحرية اليوم ويحتضن أطفاله األربعة الذين أنجبهم من خالل نطف 

"الحرية" التي نجح يف تهريبها من املعتَقل.
الحديــث عــن معانقــة أرسانــا األبطــال للحريــة يــأيت يف ظــل إطــالق 
مــع  االجتامعــي  التواصــل  مواقــع  شــهدتها  واســعة  تضامــن  حملــة 
األســري حســن ســالمة الــذي كان ُمدرًجــا عــىل قامئــة القــدس موعدنا 
الرتشــح  قوائــم  مــن  اســتبعاده  قبــل  حــامس  حركــة  مــن  املدعومــة 
عــدم  بســبب  االنتخابــات  محكمــة  مــن  بقــرار  الترشيعــي  للمجلــس 
وجــود اســمه يف قوائــم االنتخــاب دون مراعــاة لخصوصيــة األرسى، 
مــن  أســمى  وهــي  وطنيــة،  إنســانية  قضيــة  فهــي  قضيتهــم،  ورمزيــة 
قــرارات لجنــة االنتخابــات ومحكمــة االنتخابــات املؤقتــة، واألصــل أن 
ُيعاَلــج هــذا امللــف وفــق توافــق وطنــي بعيــًدا عــن النصــوص واللوائــح 
القانونيــة، التــي يفــرتض أنهــا ُوضعــت لخدمــة الشــعب الفلســطيني 

وقضاياه الوطنية الجامعة.
فــاألرسى هــم رمــز لصمودنــا، وكــام تفخر كل أّم ببطولة ولدها األســري 

أثارت قضية األســري القائد حســن ســالمة املعتقل لدى االحتالل منذ 
26 عاما، واملحكوم بعرشات املؤبدات، جداًل واســتياًء واســعن بن 
أوســاط الشــعب الفلســطيني، عندمــا رفضــت لجنــة االنتخابــات إدراج 
قــرار  االنتخابــات  أيــدت محكمــة  ثــم  قامئــة حركــة حــامس،  اســمه يف 
اللجنــة برفــض الطعــن املقــدم مــن وكيــل األســري القائــد حســن ســالمة، 
وذلــك بســبب عــدم ورود اســمه يف ســجل الناخبــن، كــام ينــص قانون 
االنتخابــات رقــم )1( لســنة 2007م يف املــادة )45( فقــرة )3(. حســن 
ســالمة، ذلــك األســري الفلســطيني، يعــد أيقونــًة مــن أيقونــات الكفــاح 
النضــال  جبــن  عــىل  وشــامًة  الصهيــوين،  املحتــل  ضــد  الفلســطيني 
الوطنــي، وقصــًة تتعلمهــا األجيــال، وتاريًخا كتــب بالتضحيات والدماء 
واملعانــاة، فحســن ســالمة ينتســب إىل فلســطن األرض والشــعب، 
والجهــاد،  الفــداء  فلســطن  إىل  والجغرافيــا،  التاريــخ  فلســطن  إىل 
إىل فلســطن بــكل مــا تحمــل فلســطن مــن املعــاين والقيم املغروســة 
األرض  يف  املتشــبثة  جذورنــا  هــو  حســن  الفلســطينين،  نفــوس  يف 
الفلســطينية، وتــأىب أن ترخــي قبضتهــا مــن األرض الطيبــة ولــو للحظــة 
من دورة الزمن الذي ينقيض سنوات وسنوات خلف القضبان. حسن 
املعتمــة  زنزانتــه  مــن خلــف قضبــان  الفلســطيني  الصمــود  قــوة  ميثــل 
والباردة، فحســن من فلســطن وفلســطن من حســن، ومن بعد حســن 
ورفاقــه تــأيت املســميات وتــأيت املناصــب وتــأيت الرشعيــات، وال يرض 
حسن ورفاقه تنكر لجنة أو محكمة أو هيئة، وال تزيد يف مثقال حسن 

الحزبية والفكرية، وعىل مبدأ الرشاكة الشــاملة مبا يســمح باســتثامر كل 
الجهــود الفلســطينية للخــروج مــن حالــة الحصــار املفــروض عىل الشــعب 

الفلسطيني سواء يف غزة أو الضفة.
إن التوصيف الحقيقي للحالة الفلســطينية يجعلنا نســتحرض أن الشــعب 
الفلســطيني ال يــزال تحــت االحتــالل اإلرسائيــي، ومــن الخطــأ اعتبــار أن 
الثــورة  فــإن  ذلــك  عــىل  وبنــاء  االحتــالل!  تحــت  فلســطينية  دولــة  هنــاك 
الفلســطينية ال تــزال قامئــة، وال يــزال الحلــم الفلســطيني مل يكتمــل، وال 
تــزال الحناجــر تهتــف والربامــج السياســية والنقاشــات املجتمعيــة تؤكــد 
أهميــة إنهــاء االحتــالل وإقامــة الدولــة الفلســطينية املســتقلة وعاصمتهــا 

القدس.
إن االتفــاق املبــديئ عــىل تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة تعكــس نتائــج 
انتخابــات املجلــس الترشيعــي، يضــع الجميــع أمــام حالــة وطنيــة جامعــة 
تفــرض احــرتام صــوت الناخــب الفلســطيني واختياراتــه. ومعلــوم أنــه ال 
يوجــد فصيــل مــن الفصائــل أو قامئــة مــن القوائــم االنتخابيــة الـــ 36 تدعــي 
أنهــا ســتحصل عــىل أغلبيــة مطلقــة متكنهــا مــن تشــكيل حكومــة منفــردة، 
وحتــى لــو ســاورت أحــًدا تلــك األحــالُم فــإن ســنوات االنقســام يجــب أن 
تدفعــه الســتخالص العــرب الوطنيــة، التــي ســتصل بــه إىل حتميــة تشــكيل 

حكومة وحدة وطنية قادرة عىل مواجهة تحديات املرحلة.

نهم من احتضان ذويهم ومعانقة شمس الحرية من جديد. مُتكِّ
إن التضامــن مــع األرسى يف ســجون االحتــالل ُيعــد مســؤولية وطنيــة 
ومجتمعيــة، ورغــم أهميــة الفعاليات الشــعبية التضامنية معهم، فإن 
أشكال املؤازرة والدعم لقضيتهم ولذويهم تبقى بحاجة إىل املزيد 
ا ينبغــي  مــن االهتــامم الســيايس واإلعالمــي واالجتامعــي، فسياســيًّ
للســلطة الفلســطينية أن تعــزز حضــور قضيــة األرسى يف املحافــل 
وتفعيــل  واألجنبيــة،  العربيــة  واملجتمعــات  النُّخــب  وبــن  الدوليــة، 
قضيتهــم،  لنــرة  الغــرب  يف  واإلســالمية  العربيــة  الجاليــات  دور 
فاألرسى الفلســطينيون وفق دراســة قانونية نرشتها املنظمة العربية 
للهــالل األحمــر والصليــب األحمــر، هــم مقاتلــون رشعيــون وليســوا 
مجرمــن، وتنطبــق عليهــم مــواد اتفاقية جنيف الثالثة لســنة 1949م 
مامرســات  ُتَعــد  كــام  1977م،  لســنة  األول  اإلضــايف  والربوتوكــول 
أبســط  وحرمانهــم  الســجون،  يف  ضدهــم  الالإنســانية  االحتــالل 
حقوقهــم اإلنســانية، جرميــة حرب تســتوجب التدخــل الفوري لوضع 

حد لها.
وعىل الصعيد اإلعالمي ينبغي أن تكون قضية األرسى حارضة عىل 
مــدار العــام يف وســائل اإلعــالم الفلســطينية، فــال يكفــي منــا تســليط 
الشــهداء  ســرية  نســتحرض  أو  األســري،  يــوم  فعاليــات  عــىل  الضــوء 
األرسى، وكأننا نحيي ذكرى من فقدناه إىل األبد، فاألرسى يتشبثون 
مــدار  عــىل  وصمودهــم  معاناتهــم  نســتحرض  أن  منــا  ويأملــون  بنــا، 
الســاعة، خاصــة مــن طــال غيابــه منهــم، أو مــن يعــاين املــرض منهــم، 

الذين جاوز تعدادهم السبعمئة أسري.
لهــم،  باحتضــان املجتمــع  أن يشــعر ذوو األرسى  ومجتمعًيــا يجــب 
مــن خــالل َتَفّقــد حاجاتهــم، ورعايــة أبنائهــم، وتوفــري الرعايــة الصحية 
أطفالهــم، فمعانــاة ذوي  وتعليــم  تربيــة  ومتابعــة  لهــم،  واملجتمعيــة 
مــن معاناتــه داخــل األرس، وتغــرس يف نفســه غّصــةًّ  ُتفاقــم  األســري 

وأمًلــا، وقــد ُتعرِّضــه الهتــزازات نفســية تؤثــر يف صمــوده يف مواجهــة 
السجان.  

يــوم  بــأن  فــإن رســالتنا ألرسانــا األبطــال يف ســجون االحتــالل  ختاًمــا 
نثــق بقــدرة املقاومــة ومــا  قــادم ال محالــة، وإننــا  التحريــر مــن األرس 
متلكه من أدوات للضغط عىل االحتالل، وإرصارها عىل اإلفراج عن 
كل املعتقلــن مــن الســجون واملعتقــالت، ونقــول لهــم عــىل أعتــاب 
ذكــرى يــوم األســري.. يــا دامــي العينــن والكفــن إن الليــل زائــل، فــال 

غرفة التوقيف باقيٌة وال زرد السالسل.

لشعبه الذي ضحى من أجله؟ أما وقفتم عىل تاريخ الشعوب فنظرتم 
كيف تكرم الشعوب أبطالها؟

إن قراركــم مل يــزد حســن إال رفعــة ومل يــزد األرسى إال تقديــرًا ومل يــزد 
فلســطن إال فخــرًا بأبنائهــا، فــال حاجــة ملثــل حســن بقــرار يصــدر منكــم 
لتمثيــل شــعبه، فحســن مثــل شــعبه بالــدم حينــام طلبت فلســطن منه 
ــى راضيــًا مرضيــًا، وقــدم روحــه عــىل كفــه فــداًء لكــم وفــداًء  ذلــك، فلبَّ
لكرامتكــم وعزتكــم وفــداًء ملســتقبل أطفالكــم، وأظنه لو عــاد به التاريخ 
ألــف مــرة ســيعود ملــا فعــل دون تــردد لتبقــوا أنتــم آمنــن، فهــذه شــيم 
األبطــال ولــن يقاضيكــم يف محكمتــه ولــن يحاســبكم يف مجلســه ولــن 
ينظر إىل تنكركم بعن السخط والبغض، بل سيغفر وسيبتسم، فحبه 
لفلسطن أعظم من أن تعكر صفوه فعلتكم ومن قدم روحه عىل أكفه 

واثقًا بعدالة قضيته ال تشغله لعاعة من لعاعات الدنيا. 
العــزة والكرامــة وحــب  الســادة كنــا بحاجــة لحســن لنســتمد منــه  أيهــا 
إذا  ولكــن  والكرامــة،  العــزة  هــذه  حرمتمونــا  بقراركــم  ولكنكــم  الوطــن، 
أســقطتم حســن مــن القامئــة -ومثلــه ال يســقط- ســيبقى حســن مــلء 
قلوبنــا وأســامعنا وأبصارنــا، وســتبقى ســريته فينــا مــا حيينــا وســيبقى 
مقدمًا فينا ما ذكرت فلسطن، وما ذكرت التضحية، وما ذكر الفداء، 
وإن أســقطتم حســن مــن قامئــة حــامس فقــد رفعــه الشــعب كلــه عــىل 
قامئــة أجــل وأســمى، تلــك هــي قامئــة الــرشف الوطنيــة التــي ال تدانيهــا 

قامئة.

حكومة وحدة وطنية هي الحل

األرسى عنوان الصمود الفلسطيين

الرشعية الثورية والرشعية الدستورية

د. ناجي شكري الظاظا 
 كاتب ومحلل سيايس

المستشار/ أسامة سعد

نحن اليوم أمام فرصة تاريخية الستعادة روح 
المبادرة الوطنية لبناء نظام سياسي يعكس 
توجهات المجتمع الفلسطيني، على أساس 
من التعددية الحزبية والفكرية، وعلى مبدأ 

الشراكة الشاملة بما يسمح باستثمار كل 
الجهود الفلسطينية للخروج من حالة الحصار 

المفروض على الشعب الفلسطيني سواء 
في غزة أو الضفة.

ه الدستوري  فيا من حرمتم حسن برمزيته حقَّ
-ومثله ال ُيحرم- ألم يمر بخاطركم للحظة 

عظم الكرامة الوطنية التي أهدرتموها 
من أجل نصٍّ أجوف ال قيمة له أمام 

عظيم القيمة الوطنية لحسن ورفاقه؟ ألم 
تستشعروا للحظة أن قيمة حسن أكبر بكثير 

من اسم يدرج في قائمة مهما عال شأنها 
وعزت قيمتها؟ 

ماجد الزبدة

واليوم على أعتاب ذكرى يوم األسير 
الفلسطيني في السابع عشر من شهر أبريل 

الحالي، نستحضر قضية األسرى، ومعاناة 
خمسمئة وثالثة وأربعين أسيًرا يواجهون 

أحكاًما صهيونية جائرة مدى الحياة، لكنهم 
لم يفقدوا األمل بإبرام صفقة تبادل بين 

نهم من احتضان  المقاومة واالحتالل، ُتمكِّ
ذويهم ومعانقة شمس الحرية من جديد.



اقتصادية األربعاء 24 شعبان 1442هـ 7 أبريل/ نيسان 8
Wednesday 7 April 2021

FELESTEENONLINE

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة يف القضية التنفيذية رقم 2016/1925

اىل املنفذ ضدهم/ 1. سعدي محمد أحمد أبو العيس الصرييف )مجهول محل اإلقامة(.
والدتــه  ورثــة  وعــن  نفســه  عــن  باألصالــة  العتامــن  إبراهيــم  إســاعيل   .2

املرحومة/ أمنة محمد أحمد الصرييف )مجهول محل اإلقامة(.
3. سارة محمد أحمد أبو العيس )مجهول محل اإلقامة(.

طبقــا للحكــم الصــادر ضدكــم مــن محكمــة صلــح غــزة يف القضيــة الحقوقيــة رقــم 
201/1336 بوضــع يــد املدعــي/ انتصــار محمــد أحمــد أبــو العيــس الصــرييف 
موضــوع  األرض  عــى  عليهــم  املدعــى  مــع  باالشــراك  الــزواج(  بعــد  )اخزيــق 
الدعــوى الراهنــة والواقعــة يف أرض القســيمة رقــم )39( قطعــة رقــم )689( مــن 
أرايض غزة محلة الدرج مع الزام املدعى عليهم بالرســوم واملصاريف و 300 

شيكل اتعاب محاماة لصالح طالب التنفيذ/ انتصار محمد احمد اخزيق.
مل  وإذا  أســبوعن  غضــون  يف  التنفيــذ  دائــرة  إىل  الحضــور  عليكــم  لذلــك 
تحــروا خــال املــدة املذكــورة فإنكــم تعدون ممتنعن عن التنفيذ وســيتم 

اتخاذ اإلجراءات القانونية.
حرر يف 2021/4/6م.

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطن
املجلس األعى للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة اعالن للعموم
بتاريــخ   )34( لــأرايض  العليــا  اللجنــة  مــداوالت  عــى  بنــاًء  أنــه  للعمــوم  يعلــن 
 )187.73( مســاحتها  البالــغ  األرض  قطعــة  اســتماك  تــم  2016/4/12م 
والواقعــة يف جــزء مــن القســيمة رقــم )14( يف القطعــة رقــم )968( مــن أرايض 
بيــت الهيــا وتخصيــص قطعــة األرض املســتملكة للمنفعــة العامــة وقــد تقــدم 
املواطنن/ شاهر وساهر ورائد ومروة وملك وسندس أبناء رداد احمد سليم 
طنبــورة واملواطنــة/ الزابــت مصطفــى جميــل طنبــورة بطلــب لتعويضهــم عــن ما 
الــراء مــن  اليهــم جــزء بطريــق  الــت  مســاحته )187.73م2( مجتمعــن وقــد 
حصص ورثة/ محظية نرص جميل طنبورة ملا مساحته )62.58م2( واملسجلة 
باســمها لــدى ســجات الطابــو بســلطة األرايض وجــزء مســجل باســم والدتهــم 

املواطنة/ الزابت طنبورة املذكورة أعاه ملا مساحته )125.15م2(
حــدود األرض: ويحدهــا مــن جهــة الشــال ارض املواطنــة/ كفايــة نــرص البنــا 
)طنبورة( ومن جهة الجنوب ارض املواطن/ مهنا األشقر ومن جهة الرق ارض 
املواطن/ نظمي طنبورة ومن جهة الغرب ارض املواطن/ ارض عطا الراميس 
واخرين وحيث اننا يف سلطة األرايض بصدد الروع يف تعويض املواطنن 
املذكوريــن أعــاه فعــى كل مــن يدعــي بحــق التــرصف او املنفعــة او امللكيــة 
او التعــدي عــى حقوقــه او يدعــي انــه االحــق بالتعويــض ان يتقــدم باعراضــه 
الخطي اىل اإلدارة العامة للمساحة خال مدة أقصاها 15يوما من تاريخ هذا 

اإلعان واال سوف يتم البدء يف إجراءات التعريض حسب األصول 
سلطة األرايض 
لجنة تنفيذ املبادالت والتخصيصات

دولة فلسطن 
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة للمساحة 

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة  يف القضية التنفيذية رقم 2020/4438 

إىل املنفذ ضده/ هشام سعيد خليل املسحال باألصالة عن نفسه وباإلضافة 
لباقــي ورثــة املرحــوم/ ســعيد خليــل املســحال – )خــارج البــاد( طبقــا للحكــم 
الصــادر ضــدك مــن محكمــة بدايــة غزة يف القضية/ الطلــب رقم 2018/982 
بتنفيذ االتفاق املربم بن األطراف واعتبار العقد املحرر بتاريخ 2006/1/8 
املشار إليه باملربز م/1 عدد 2 حكا صادرا عن هذه املحكمة واجب النفاذ 
مع إلزام كل طرف ما أداه من رســوم ومصاريف لصالح طالبي التنفيذ/ منرية 
داود املســحال ولينا ســعيد خليل املســحال لذلك عليك الحضور اىل دائرة 
التنفيذ يف غضون أسبوعن واذا مل تحر خال املدة املذكورة فإنك تعد 

ممتنعا عن التنفيذ وسيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية. 
التاريخ: 2021/3/30م 

مدير دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ .رامي صلوحة 

دولة فلسطن 
املجلس األعى للقضاء 

محكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ 

تبليغات شرعية
رفــح  مــن املجــدل وســكان  إىل املدعــي عليه/محمــود عمــر محمــد عامــر 
هويــة رقــم801869538 املجــدل وســكان رفــح ســابقا وموجــود حاليــا يف 
اندونيســيا ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا اآلن يقتــي حضــورك إىل  دولــة 
محكمــة رفــح الرعيــة يــوم األحــد املوافــق 09/05/2021الســاعة الثامنــة 
صباحا وذلك لنظر الدعوى أســاس 377/2021 وموضوعها "نفقة بنات" 
املقامــة عليــك مــن قبــل املدعيــة: أميمــة عــوين الســيد عبــد املحســن مــن 
القبيبة وسكان رفح هوية803394006. وإن مل تحر يف الوقت املعن 
أو ترســل وكيــا عنــك يجــر بحقــك املقتــى الرعــي غيابيــًا لذلــك صــار 

تبليغك حسب األصول. وحرر يف04/04/2021.
                                                               قايض رفح الرعي

فضيلة الشيخ الدكتور/أمين خميس حاد 

دولة فلسطن
املجلس األعى للقضاء الرعي

محكمة رفح الرعية

إعالن بشأن مختار لعائلة موسى )بيت جرجا(
تعلــن دائــرة شــؤون املخاتــري يف وزارة الحكــم املحــي مبحافظــات غــزة بــأن 
الســيد/ كــال صــاح محمــد موىس قد تقدم لشــغل منصــب مختار لعائلة 
مــوىس )بيــت جرجــا( عــى مــن يرغب يف االعراض التوجــه اىل الدائرة يف 

مقر الوزارة لتقديم طلب االعراض وذلك خال أسبوعن من تاريخه.

دولة فلسطني
وزارة

 الحكم املحيل

غزة/ رامي رمانة:
دعا متحدثون إىل تعزيز سوق العمل يف قطاع 
غــزة للحــد مــن معــدالت البطالــة، ودعــم القطاع 
الراهنــة،  االقتصاديــة  األزمــة  ظــل  يف  الخــاص 
والتشــبيك مــع املؤسســات الدوليــة واملانحــة 
الســتحداث فــرص عمــل يف القطاعــات القابلــة 
عــى  مشــددين  والنمــو،  االقتصــادي  للتطــور 
القطاعــات  لتعويــض  التمويــل  توفــري  رضورة 

اإلنتاجية املتررة من الحروب السابقة.
نوفــل  أســامة  االقتصــادي  االختصــايص  وأكــد 
أن الوضــع االقتصــادي يف غــزة صعــب للغايــة، 
االحتــال  فــرض  منــذ  كبــرية  تحديــات  ويواجــه 
عدوانيــة  حــروب  مــن  تخللــه  ومــا  الحصــار، 

إرسائيلية.
لقــد  "فلســطن":  لصحيفــة  نوفــل  وقــال 
تعمــدت الرســانة الحربيــة اإلرسائيليــة تدمــري 
عليــه  ترتــب  مــا  وهــو  االقتصاديــة،  البنيــة 
اقتصــاد فلســطيني هــش يف غــزة، قائــم عــى 
جــدًا،  مرتفعــة  بطالــة  نســب  بــه  املســاعدات، 
األمــن  وانعــدام  الفقــر  معــدالت  يف  وزيــادة 

الغذايئ.
أجــل  مــن  الجهــود  كل  تضافــر  رضورة  وأكــد 
ومســاعدة  الفلســطيني،  االقتصــاد  إنعــاش 
جديــد،  مــن  قوتــه  إعــادة  يف  الخــاص  القطــاع 
حيــث إن ذلــك يــأيت عــرب تخصيــص الحكومــة 
مزيــدا مــن األمــوال وإنفاقهــا يف الســوق لزيــادة 
الســيولة النقديــة، وبالتــايل تحريــك األســواق، 
فضــًا عــن الرابــط مــع الخــارج مــن أجــل إقامــة 

مشاريع تشغيلية تنموية تعود بالفائدة.
وذكــر نوفــل أن القطــاع الخــاص بأمــسِّ الحاجــة 
إىل تســهيات حكوميــة، مــن إعفــاءات رضيبية 

مشــددًا  عافيتــه،  يســتعيد  حتــى  وتســهيات، 
عــى أن القطــاع الخــاص عنــرص مهــم يف تعزيــز 

القوة االقتصادية.
الحكومــة  توفــر  أن  أهميــة  عــى  وشــدد 
واملؤسســات املرصفية قروضا ميرسة بروط 

مبسطة، فذلك يتيح املجال لاستثار.  
عــى  للضغــط  الدوليــة  املؤسســات  ودعــا 
ســلطات االحتــال مــن أجــل رفع الحصــار كامًا 
التــي  البضائــع  عــى  خاصــة  غــزة،  قطــاع  عــن 

يصنفها االحتال أنها مزدوجة االستخدام.
وحــث نوفــل الســلطة يف رام اللــه عــى إعطــاء 
قطــاع غــزة نصيبــه الكامــل مــن املوازنــة العامــة 
والدعم الدويل؛ ألن ذلك يســاهم يف تشــغيل 
القطاعات املختلفة والحد من البطالة، مشريًا 
يســري  الغربيــة  الضفــة  يف  التوظيــف  أن  إىل 
بوتــرية طبيعيــة، يف حــن أن قطــاع غــزة تحرمــه 

السلطة من التوظيف.
وشــدد عى رضورة البحث عن مصادر لتزويد 
غــري  الســلع  مــن  باحتياجاتهــم  الفلســطينين 
الســوق  جعــل  يف  تســبب  الــذي  االحتــال 
آفــاق  فتــح  عــرب  وذلــك  لــه،  تابعــًا  الفلســطيني 
تعــاون وأســواق مــع الــدول العربيــة واإلقليميــة 

الصديقة واملنارصة للقضية الفلسطينية.
مــن جهتــه قــال عضــو األمانة العامــة يف االتحاد 
العــام لنقابــات عــال فلســطن د. ســامة أبــو 
العمــل  فــرص  ومحدوديــة  البطالــة  إن  زعيــر: 
االقتصاديــة  املوضوعــات  أخطــر  تشــكان 
تهــدد املجتمــع ومســتقبل  التــي  واالجتاعيــة 
الشــباب يف قطــاع غــزة، وهــذا يحتــاج لجهــود 
تنمويــة  خطــط  ضمــن  مكثــف  وعمــل  جاعيــة 
الواقــع واملســتجدات يف  موضوعيــة تناســب 

سوق العمل والتطورات االقتصادية.
وأضــاف أبــو زعير لصحيفة "فلســطن": لخلق 
فرص عمل ينبغي التوسع يف استحداث فرص 
للتطــور  القابلــة  القطاعــات  يف  خاصــة  عمــل، 
املبــادرات  وتشــجيع  والنمــو،  االقتصــادي 
الصغــر  ومتناهيــة  الصغــرية  واملشــاريع 
واالســتثار الجاعــي، وأيضــًا تشــجيع الفئــات 
اإلنتاجيــة  التعاونيــات  لتشــكيل  االجتاعيــة 
التعــاوين املنتــج أحــد أشــكال  العمــل  باعتبــار 

االقتصاد الجاعي االجتاعي والتنموي.
الحــر،  العمــل  تشــجيع  إىل  زعيــر  أبــو  ودعــا 
ووضــع اآلليــات لتســهيل وتنظيــم ســوق العمــل 
مخاطــر  مــن  العاملــن  وتحصــن  بعــد،  عــن 
التحويــات املاليــة لحايتهــم مــن النصــب أو 

مصادرة الحسابات.
وأكــد أن ضبــط املشــاريع للتشــغيل املؤقــت 
تعزيــز  يف  يســاهم  تنمويــة  خطــط  ضمــن 
تطويــر  رضورة  عــى  مشــددًا  العمــل،  ســوق 
وحايــة  لاســتثار  والقوانــن  التريعــات 
حقوق العال مبا يســاهم يف اســتقطاب رأس 

املال لاستثار الوطني.
املهــن  مــع  التعامــل  يتــم  أن  إىل  دعــا  كــا 
الجديــدة بجديــة وتطويــر السياســات الوطنيــة 
للتعليــم والتدريــب املهنــي لســد الفجــوة بــن 

مخرجاتها واحتياجات سوق العمل.
وحــث عــى رضورة فتــح أســواق عمــل جديــدة 
الخــارج  أو  الغربيــة  الضفــة  يف  ســواء  وبديلــة 
مســتوى  عــى  واتفاقيــات  تعاقــدات  ضمــن 
بدائــل وتنظيــم  إيجــاد  يتــم  الحكومــات بحيــث 
الدوليــة  واملعايــري  القوانــن  وفــق  التشــغيل 

لحاية حقوق العال.

غزة/ فلسطن:
مــروع  تنفيــذ  غــزة  بلديــة  بــدأت 
للــرصف الصحي يخــدم 13 منطقة 
يف املدينــة، ضمــن جهــود البلديــة 
الصحــي  الــرصف  خدمــة  لتوصيــل 
ســيا  ال  املدينــة،  مناطــق  لــكل 

املناطق العمرانية الجديدة.
أول  بيــان  يف  البلديــة،  وذكــرت 
أمــس، أن املــروع يشــمل إنشــاء 
يف  الصحــي  للــرصف  شــبكات 
املنطقــة  منهــا:  مختلفــة،  مناطــق 
الجــاء  شــوارع  بــن  الواقعــة 
وأحمــد  الوزيــر  وخليــل  وفلســطن 
مــن  متفــرع  وشــارع  الشــقريي، 
شــارع املشاهرة، والشارع املؤدي 
للكلية الجامعية من شارع املسلخ 

غرًبا.
شــبكات  ب  ســُركِّ أنهــا  وأضافــت 
صيــام  شــارع  متفــرع  يف  جديــدة 
بحــي الزيتــون، وشــارع رقــم 6250 
املتفرع من شــارع صامة ومنطقة 
شــارع  مــن  متفــرع  املبيــض  معمــر 
الريــاض بحــي الشــجاعية، ومتفــرع 
مــن شــارع الريمــوك خلــف ملعــب 
الريمــوك، وشــارع صــاح الدين من 

شارع فايز أبو جراد.
شــبكات  ســتغري  أنهــا  وأوضحــت 
الــرصف الصحــي القدميــة وتركــب 
أخــرى جديــدة يف الشــارع املقابل 
ملخترب نقابة املهندسن، والشارع 
بحــي  الحريــة  ملستشــفى  املقابــل 

التفــاح، واملنطقــة املحصــورة بــن 
املختــار  وعمــر  الوحــدة  شــوارع 

وبورسعيد والفواخري.
نحــو  يخــدم  املــروع  أن  وبينــت 
 13 الـــ  يف  ســكنية  وحــدة   600
ب  ســُركِّ وأنهــا  املذكــورة،  منطقــة 
مــر   4600 بطــول  شــبكات رئيســة 
وشــبكات فرعيــة بطــول 5800 مــر 
الصحــي  الــرصف  خدمــة  لتوصيــل 
وربطهــا  املذكــورة  للمناطــق 

بالشبكات الرئيسة املجاورة لها.
املشــاريع  تنفيــذ  أن  وأوضحــت 
األوضــاع  تحســن  يف  يســاهم 

الصحيــة والبيئيــة يف املدينــة مــن 
الحقــن  آبــار  عــى  القضــاء  خــال 
يســتخدمها  التــي  االمتصاصيــة 
املواطنــون لترصيــف ميــاه الــرصف 

الصحي يف املناطق املذكورة.
اإلجاليــة  القيمــة  أن  إىل  ولفتــت 
ألــف   360 نحــو  تبلــغ  للمــروع 
يــورو بتمويــل مــن صنــدوق تطويــر 
يف  املحليــة،  الهيئــات  وإقــراض 
حــن تبلــغ مــدة تنفيــذه نحــو 150 
يوًما ابتداًء من تاريخ مدة التنفيذ.

يف  قريًبــا  ســتبدأ  أنهــا  وأضافــت 
تنفيذ مروع آخر للرصف الصحي 

يخدم 5 مناطق يف املدينة بقيمة 
أُعِلنــت  وقــد  يــورو،  آالف   110
املناقصــة يف الصحــف الســتدراج 
قريًبــا  وســتبدأ  للتنفيــذ،  عــروض 
ــا بعــد االنتهــاء مــن  يف تنفيــذه فعليًّ

إجراءات الرسية.
رشعــت  قــد  غــزة  بلديــة  وكانــت 
مــروع  بتنفيــذ  املــايض  الشــهر 
للرصف الصحي يف منطقة الشــيخ 
املدينــة  غــرب  جنــوب  عجلــن 
ســكنية  وحــدة   200 نحــو  يخــدم 
بتمويــل قــدره 350 ألــف يــورو مــن 

الهال األحمر القطري.

خان يونس/ فلسطن: 
يونــس  خــان  بلديــة  اعتمــدت 
جنــوب محافظــات غــزة، واملجلــس 
تصميــم  لإلســكان،  الفلســطيني 
 )1,500( مبســاحة  العائلــة  متنــزه 
مــر مربــع، يقــع يف الجهة الجنوبية 
أعدتــه  الــذي  البحــر،  شــاطئ  مــن 
لجــان  مــن  األطفــال  مــن  مجموعــة 

األحياء التابعة للبلدية.
يف  األطفــال  عــرات  شــارك  و 
حيــاة"  "متنــزه  مــروع  تصميــم 
وشــاملة  وآمنــة  عامــة  كأماكــن 
لعبــة  خــال  مــن  وذلــك  للجميــع، 
ــن  متكِّ التــي  كرافــت"  "املايــن 
األطفــال مــن املشــاركة يف عمليــة 
التصميم وتجســيد األفكار الخاصة 
بهــم حــول تصميم الفراغات العامة 
ليتم تحويلها مســتقبا ملخططات 

يتم تنفيذها الحًقا.
وجاء اعتاد التصميم خال ورشة 
عمل نظمتها دائرة العاقات العامة 
م.عــاء  البلديــة  رئيــس  بحضــور 
الديــن البطــة، ونائــب مدير مجلس 
م.محمـــد  الفلســطيني  اإلســكان 

األغــا، ومدير مكتب رئيس البلدية 
م.ســعد عاشــور، ومديــر العاقــات 
قســم  ورئيــس  األغــا،  عــاد  العامــة 
القــدرة،  أميــن  العامــة  العاقــات 
الحــري  التخطيــط  قســم  ورئيــس 
ومســئول  األســطل،  م.ياســن 
املــرصي،  م.أحمــد   )GIS( قســم 
ومهندســة املــروع مــن املجلــس 
م.نرمــن  لإلســكان  الفلســطيني 
لــدى  املشــاريع  ومديــر  زعــرب، 
البريــة  املســتوطنات  برنامــج 
مــن  وعــدد  زهــري،  أبــو  م.رامــي 
الفنيــة  الطواقــم  يف  العاملــن 

وعرات األطفال.
وأكــد البطــة أهميــة إرشاك األطفال 
لتصميــم  الجــدي  التفكــري  يف 
تحتضــن  التــي  الحيويــة  املشــاريع 
مواهبهــم وتنمــي إبداعاتهم لكونها 
تامس أحامهم وتصوراتهم للبيئة 
مشــاركة  إىل  مشــرًيا  املحيطــة، 
)40( طفــا وطفلــة يف ورشــة عمل 
اســتمرت لثاثــة أيــام متتاليــة، وتــم 
تنفيذهــا ضمــن مــروع ممــول مــن 
برنامــج  خــال  مــن  كنــدا  حكومــة 
للمســتوطنات  املتحــدة  األمــم 
  )UNHABITAT( البريــة 
الفلســطيني  املجلــس  وتنفيــذ 

لإلسكان يف قطاع غزة.

وشــدد رئيــس البلديــة عــى رضورة 
املطلوبــة  املســاحة  األطفــال  منــح 
إلبــراز  اإلبداعــي  التفكــري  يف 
عــى  وترجمتهــا  الكامنــة  مواهبهــم 
وتنفيذهــا  ورعايتهــا  الواقــع  أرض 

وفق اإلمكانات املتاحة.
أن  األغــا  محمــد  م.  أكــد  بــدوره 
مجلــس اإلســكان يهــدف مــن خال 
إىل  الكــربى  التنمويــة  املشــاريع 
إيجــاد الحلــول املامئــة واملناســبة 
الظــروف  حــدة  مــن  للتخفيــف 
الشــعب  عــى  الواقعــة  القاهــرة 
أهميــة  إىل  مشــرًيا  الفلســطيني، 
اختيــار متنــزه العائلــة كفكــرة نابعــة 
الذيــن  األطفــال  إبداعــات  مــن 
التصاميــم  إعــداد  يف  اجتهــدوا 
اإلبداعية من خال لعبة الحاسوب 

"ماين كرافت".
جهــود  زعــرب  مثنــت  بدورهــا 
التصميــات  تجهيــز  يف  األطفــال 
مــن  املســتهدف  للجــزء  الخاصــة 
منطقــة الشــاطئ إلنشــاء مــكان عــام 
فئــات  لجميــع  أمنــًا وشــموليًة  أكــر 
املجتمع ال ســيا النساء والفتيات 
متــت  أنــه  إىل  الفتــًة  واألطفــال، 
دراســة مقرحــات األطفــال وأُخذت 
حســب  واعُتمــدت  الحســبان  يف 

النظم املعمول بها. 

الوسطى/ فلسطن: 
بالتعــاون  الوســطى،  زراعــة  مديريــة  نفــذت 
بــن اإلدارة العامــة لإلرشــاد والتنميــة الريفيــة 
داخــل  األعــاف  عــى مصانــع  ميدانيــة  جولــة 
العمــل  آليــة  ملتابعــة  الوســطى،  املحافظــة 
جــودة  لتحســن  سياســتها  إطــار  ضمــن 
مدخــات اإلنتــاج يف القطــاع الزراعــي عامــة، 

والحيواين خاصة.
 كــا تــأيت الزيــارات لتأكيــد األســس العلميــة 

رام الله/ فلسطن: 
الثمينــة  املعــادن  مديريــة  دمغــت 
اللــه  رام  يف  االقتصــاد  وزارة  يف 
خــال الشــهر املــايض، 589 كغــم 
بلغــت  حــن  يف  تقريبــا،  ذهــب 
دمــغ  عمليــة  جــراء  مــن  إيراداتهــا 
املصوغــات الذهبيــة، التــي تحمــل 
الدمغــة الفلســطينية "قبــة الصخرة" 

التي يجب اتخاذها يف الحسبان عند تركيب 
وتأكيــد  محليــًا،  العلفيــة  العائــق  وتكويــن 
عاليــة  بجــودة  املســتوردة  األعــاف  اســترياد 
لأعــاف،  القياســية  للمواصفــات  ومطابقــة 
وإعطــاء التعليات باالهتام بنظافة مكونات 

األعاف املستخدمة.
وأكــدت اللجنــة أنــه تــم التأكيــد عــى أصحــاب 
أي  مــن  خلوهــا  مــن  األعــاف  مســتودعات 
مخاليــط  عــى  الحصــول  أجــل  مــن  شــوائب 

585 ألف شيقل تقريبًا.
وسجل مؤرش دمغ املعادن الثمينة 
ارتفاعــًا  آذار  مــارس/  شــهر  خــال 
املناظــر  الشــهر  عــن   % 57 بنســبة 
لــه مــن العــام الســابق، كــا ســجلت 
 ،%  41 بنســبة  ارتفاعــًا  اإليــرادات 
الرقابــة  طواقــم  نفــذت  حــن  يف 
والتفتيــش يف املديريــة 3 جــوالت 

الجــودة  مــن  عاليــة  درجــة  عــى  أعــاف 
وإجــراءات  خطــة  ضمــن  وذلــك  والصاحيــة، 
الزراعــة يف تحســن جــودة املدخــات  وزارة 
واملنتجــات الزراعيــة، ومراقبــة األعــاف حتــى 
عــى  تعــود  وأن  لاســتعال،  صالحــة  تبقــى 

املربن مبردود إيجايب اقتصاديا.
مشاتل الخضار

رفــح  زراعــة  مديريــة  نفــذت  ثانيــة،  جهــة  مــن 
عــدة جــوالت ميدانيــة عــى مشــاتل الخضــار، 

تفتيشية، شملت 17 محل ذهب.
عنــد  االرتفــاع  املديريــة  وأرجعــت 
مقارنتهــا مــع الفــرة ذاتهــا مــن العــام 
بدايــة  شــهدت  التــي  املــايض، 
تبعــه  ومــا  كورونــا،  فــريوس  انتشــار 
انتشــار  ملنــع  وقائيــة  إجــراءات  مــن 
الوبــاء تبعــًا لحالــة الطــوارئ املعلنــة 
الــذي انعكــس ســلبًا  آنــذاك، األمــر 
عى كل محركات االقتصاد الوطني 

جــودة  ومراقبــة  فيهــا،  العمــل  ســري  ملتابعــة 
اآلفــات  مــن  خلوهــا  مــن  والتأكــد  األشــتال، 
بجــودة  للمزارعــن  تصــل  حتــى  واألمــراض، 
رضورة  تأكيــد  تــم  الجولــة  وخــال  عاليــة. 
البيانــات  بتفريــغ  املشــاتل  أصحــاب  التــزام 
األصنــاف  وتشــتيل  الرســمية،  الســجات  يف 
ذات الجــودة العاليــة واملتعــارف عليهــا لــدى 
املزارعــن، مــن أجــل الوصــول ملوســم زراعــي 

ذي جودة عالية، وخسائر أقل.

وتراجع الكميات الواردة لشــهر آذار 
من العام السابق.

وسجل مؤرش دمغ املعادن الثمينة 
)آذار-  مــن  املمتــدة  الفــرة  يف 
كميــة  يف  تراجعــًا   2020 متــوز( 
بنســبة  الذهبيــة  املصوغــات  دمــغ 
 70 64 %، ويف اإليــرادات بنســبة 
%، حيــث تــم دمــغ 1.53 طــن مــن 
املصوغات الذهبية بقيمة إجالية 

شــيقل،  مليــون   1.59 بلغــت 
عــام  مــن  ذاتهــا  الفــرة  مــع  ومقارنــة 
مــن  أطنــان   4.2 فيهــا  دمــغ   2019
املصوغات الذهبية بقيمة إجالية 

بلغت 5.3 ماين شيقل.
أونصــة  ســعر  متوســط  وســجل 
 )2021( آذار  شــهر  عــن  الذهــب 
ســجل  حــن  يف  دوالرا،   1718
متوســط ســعر األونصــة عــن الشــهر 
ذاته من العام املايض مبلغ 1592 

دوالرا، أي بارتفاع بنسبة 8 %.

توصية بتعزيز سوق العمل ودعم القطاع الخاص 
إلنعاش الواقع االقتصادي بغزة

يوصل الخدمة إلى 600 وحدة سكنية
بلدية غزة تبدأ تنفيذ مرشوع للرصف الصحي يخدم 13 منطقة 

م جوالت ميدانية على مشاتل الخضار برفح و ُتنظِّ
د مصانع األعالف يف املحافظة الوسطى الزراعة تتفقَّ

ل ارتفاًعا بنسبة 57 % الشهر املايض مؤرش دمغ الذهب ُيسجِّ

بلدية خان يونس ومجلس اإلسكان 
يعتمدان تصميم متنزه العائلة لألطفال
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أعلــن أنــا/  عطــاف محمــد مصطفــى جنيــد عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   900273467 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/  فايز فضل الله أبو عجينه عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 404317349 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  محمــد محمــود خــر الصعيــدي عــن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   401230206 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/  إبراهيم عيل محمد زامل عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 804574954 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

فقــد  عــن  البطــش  محمــد  أحمــد  اللطيــف  عبــد  أنــا/   أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 926490517 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

فقــد هويتــي  عــن  فرحــات  اميــان جهــاد حســن  أنــا/   أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   803619808 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  عمــرو فــوزي عــيل أبــو حســن عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   401089669 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  ســعيد عبــد الفتــاح ســعيد املجــدالوي عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل الرقــم 925606246 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  اميــان محمــد إبراهيــم أبو حســن عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   803700897 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/  امريه وائل العويض عن فقد هويتي وتحمل الرقم 
804728202 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز 

رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  محمــد صبحــي محمــد العمــودي عن فقــد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   928151737 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أنــا/  محمــود حســن خليــل مــايض عــن فقــد هويتــي  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   404745762 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/  ديانا حيدر مطر املغريب عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 909124950 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

هويتــي  فقــد  عــن  خليفــه  عيــى  حســن  عــاد  أنــا/   أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   403746753 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/  عاد يوسف خليل تكونة عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 901338319 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  حســن جميــل حســن الزعانــن عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   801286147 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  اميــان محمــد خليــل أبــو هربيــد عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   901010942 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/  ســاره فاروق أمن خروب عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 410245203 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/  هبه عبد الرحمن أبو داير عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 803311539 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/  رياض حسن سليان الحميدي عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   801734120 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  ســوزان فــوزي عــيل عــزام عن فقــد هويتي وتحمل 
الرقم 901643908 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  فــدوى جمعــة أحمــد ابــو لحيــة عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   801446501 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بروكسل/ األناضول:
أورســوال  األوروبيــة  املفوضيــة  رئيســة  أكــدت 
فون دير الين ورئيس املجلس األورويب شــارل 
مــع  التعــاون  بتعزيــز  االتحــاد  رغبــة  ميشــيل، 

تركيا.
جــاء ذلــك يف مؤمتــر صحفي مشــرك يف مقر 
بعثــة االتحــاد األورويب بالعاصمــة أنقــرة، عقب 
أردوغــان،  طيــب  رجــب  الــريك  الرئيــس  لقــاء 

أمس.
وأوضحــت فــون ديــر اليــن أنها وميشــيل يزوران 
تركيــا، أمــس، بهــدف زيــادة وتــرية العالقات مع 

أنقرة.

مجــاالت  اللقــاء  خــالل  بحثــوا  أنهــم  وأكــدت 
لــكال  الفائــدة  توفــري  مــن شــأنها  التــي  التعــاون 

الجانبن.
اتفاقيــة  تحديــث  عــى  "ســنعمل  وأردفــت: 
تنــاول  االتحــاد الجمــريك مــع تركيــا مــن خــالل 

التحديات املتعلقة بتطبيقه".
األورويب  املجلــس  رئيــس  شــدد  جانبــه،  مــن 
عــى أنهــم مســتعدون لتقديم أجندة ملموســة 
لتعزيــز التعــاون االقتصــادي والهجــرة والروابــط 

بن الشعوب مع تركيا.
األورويب  االتحــاد  مصلحــة  أن  وأوضــح 
االســراتيجية تتمثــل باالســتقرار واألمن رشقي 

ذات  اإليجابيــة  والعالقــات  املتوســط  البحــر 
املنفعة املتبادلة مع تركيا.

باســتئناف  األورويب  االتحــاد  ترحيــب  وأبــدى 
تركيــا  بــن  مجــدًدا  االستكشــافية  املحادثــات 

واليونان.
وفيــا يخــص القضيــة القربصيــة، أكــد ميشــيل 
ويدعــم  فعــال،  مراقــب  األورويب  االتحــاد  أن 

املسار القائم برعاية األمم املتحدة.
بــن  إيجابيــة  تطــورات  حــدوث  إىل  ولفــت 
تركيــا واالتحــاد األورويب يف األشــهر األخــرية، 
معرًبــا عــن ثقتــه بــرورة مواصلــة وتطويــر تلك 

التطورات.

56 قتيًل حصيلة االشتباكات 
غرب دارفور السودانية

دارفور/ وكاالت: 
ارتفعت حصيلة املواجهات القبلية يف مدينة الجنينة عاصمة والية 
غــرب دارفــور إىل 56 قتيــال وفــق األمــم املتحــدة يف وقــت تواصــل 

القتال أمس عى الرغم من نرش الحكومة قوات يف املدينة.
وقال مكتب األمم املتحدة للشؤون االنسانية يف السودان أوتشا يف 
بيان تلقته أجهزة االعالم "قتل 56 شخصا يف القتال بن املساليت 

والقبائل العربية".
وأضاف البيان "سمعت اصوات اطالق النار صباح يوم السادس من 
نيســان/ أبريــل يف كل أجــزاء املدينــة, كــا تــم تدمــري محطــة كهربــاء 

املدينة ما تسبب يف حرمانها من خدمات الكهرباء" .
ويف وقــت مبكــر أمــس أعلنــت لجنة أطباء الســودان فــرع غرب دارفور 
الواليــة منــذ  اندلعــت يف  التــي  القبليــة  ارتفــاع حصيلــة املواجهــات 

السبت إىل 50 قتياًل.
وقالت اللجنة يف بيان تلقته وسائل االعالم "أحصت اللجنة حصيلة 
العــدد  قتيــال و78 جريحــا لريتفــع   32 بلغــت  الضحايــا  مــن  جديــدة 

الكيل منذ بداية األحداث إىل 50 قتيال و132 جريحا".
وأضــاف البيــان أنــه "عــى الرغــم مــن الهــدوء النســبي منذ ليلــة االثنن 
إال أن الطواقم الطبية ... ما زالت تعاين صعوبات بالغة يف الحركة".

يف  شــخصا   50 حــواىل  ُقتــل  املــايض  الثاين/ينايــر  كانــون  ويف 
اشــتباكات بــن مجموعــات تنتمــي إىل القبائل العربيــة وأخرى تنتمي 

إىل قبيلة "املساليت" اإلفريقية.
ويعــاين إقليــم دارفــور الواقــع غــرب البــالد مــن اضطرابــات منــذ عــام 
2003 عندما حملت السالح مجموعات تنتمي إىل أقليات إفريقية 

بحجة تهميش االقليم سياسيا واقتصاديا ضد حكومة الخرطوم التي 
نارصتها مجموعات عربية.

وتراجعــت حــدة القتــال يف االقليــم خــالل الســنوات الثــالث األخــرية 
ولكــن االشــتباكات القبليــة ظلــت مصــدر التهديــد الرئييس لألمن يف 

االقليم.
ويف نهايــة كانــون االول/ديســمرب املــايض أنهــت رســميا بعثــة حفــظ 
الســالم املشــركة بــن األمــم املتحــدة واالتحــاد اإلفريقــي مهمتها يف 

االقليم التي بدأتها يف عام 2007.

عان/ وكاالت:
األردنيــة  القضائيــة  الســلطات  أعلنــت 
التحقيقــات  عــى رسيــة  أمــس، حفاًظــا 
وتحــت طائلــة املســؤولية، حظــر النــرش 
بقضيــة األمــري حمزة التــي اعُتِقل خاللها 
16 شخصا بتهمة زعزعة "أمن واستقرار 

األردن".
الرســمية  األردنيــة  األنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
)بــرا( عــن النائب العام يف عان حســن 
العبدالالت قوله إنه "وحفاًظا عى رسية 
التحقيقــات التــي تجريها األجهزة األمنية 
مو املليك األمري  املرتبطة بصاحب السِّ
حمــزة بــن الحســن وآخريــن، تقــرر حظــر 
هــذه  بهــا يف  يتعلــق  مــا  كل  ــرش يف  النَّ

املرحلة من التَّحقيقات".
ســيكون  ــرش  النَّ "حظــر  أَن  وأوضــح 
ذلــك،  بخــالف  قــرار  صــدور  لحــن 
اإلعــالم  وســائل  الحظــر،  ويشــمل 
واصــل  التَّ ومواقــع  واملســموع  املــريئ 
صــور  أي  وتــداول  ونــرش  االجتاعــي، 
بهــذا  تتعلــق   ... مصــورة  مقاطــع  أو 
املســؤولية  طائلــة  وتحــت  املوضــوع 

الجزائية".
يــوم واحــد مــن  بعــد  القــرار  ويــأيت هــذا 
األردن  عهــد  ويل  حمــزة  األمــري  إعــالن 
الســابق، بعــد تدخــل أعضــاء مــن العائلة 
املالكة لحل األزمة يتقدمهم عمه األمري 
حســن، إنه ســيبقى مخلصا للملك عبد 

الله الثاين وملتزما بالدستور.
نــرش  امللــيك  للديــوان  بيــان  وبحســب 
األمــري حمــزة  قــال  أمــس  مــن  أول  مســاء 
يف الرســالة التي وقعها بحضور شــقيقه 
األمــري هاشــم واثنــن مــن أبنــاء عمومتــه، 
"أضــع نفــيس بــن يــدّي جاللــة امللــك، 
اآلبــاء  عهــد  عــى  ســأبقى  أّننــي  مؤّكــدًا 
عــى  ســائرًا  إلرثهــم،  وفيــًا  واألجــداد، 
ورســالتهم  ملســريتهم  مخلصــًا  دربهــم، 

ولجاللة امللك".
وأّكد األمري أّنه سيبقى "ملتزمًا بدستور 
العزيــزة،  الهاشــمية  األردنيــة  اململكــة 
وويّل  امللــك  لجاللــة  دومــًا  وســأكون 

عهده عونًا وسندًا".

وأوكل عاهــل األردن لعمــه األمــري حســن 
الــذي شــغل منصــب ويل العهــد لنحــو 
التعامــل مــع موضــوع األمــري  34 عامــا، 

حمزة، وفق الديوان املليك.
اّتهمــت الحكومــة األحــد املــايض األمري 
الحلقــة  مــن  آخريــن  وأشــخاصًا  حمــزة 
مخّطــط  يف  بالتــورّط  بــه  املحيطــة 
"لزعزعة أمن األردن واســتقراره"، وُوضع 
يف اإلقامــة الجربيــة فيــا جــرى اعتقــال 

أكرث من 16 شخصًا.
وبــن املعتقلــن رئيــس الديــوان املليك 
والرشيــف  اللــه،  عــوض  باســم  األســبق 
حسن بن زيد الذي شغل سابقًا منصب 
مبعوث العاهل األردين إىل السعودية.

مــن جانــب آخــر، اســتقبل نائــب رئيــس 
أميــن  األردين  الخارجيــة  ووزيــر  الــوزراء 
نظــريه  أمــس  عــان  يف  الصفــدي 
الســعودي فيصــل بــن فرحان الذي حمل 
رسالة من امللك سلان بن عبد العزيز 
"وقــوف  تؤكــد  األردين  العاهــل  إىل 
السعودية الشقيقة إىل جانب اململكة 
يف مواجهــة جميــع التحديــات ودعمهــا 
جاللتــه  يتخذهــا  التــي  الخطــوات  كل 

لحاية االردن ومصالحه".
خــالل  فيصــل  واألمــري  الصفــدي  وأكــد 
اللقاء أن "أمن اململكتن واســتقرارها 
يف  معــا  تقفــان  وأنهــا  يتجــزأ  ال  واحــد 

مواجهة كل التحديات".

كينشاسا-القاهرة/ وكاالت:
أمــس: إن أحــدث  قالــت وزارة الخارجيــة املرصيــة 
جولــة مفاوضات بشــأن ســد النهضــة اإلثيويب، التي 
ُعقــدت مــع إثيوبيــا والســودان يف كينشاســا يومــي 
الرابــع والخامــس مــن أبريــل/ نيســان، انتهــت دون 

تحقيق تقدم.
كانــت وفــود مــن الــدول الثــالث قــد اجتمعــت يف 
كــر  يف  أمــال  الدميقراطيــة  الكونجــو  جمهوريــة 
الــذي  املــرشوع  بخصــوص  املفاوضــات  جمــود 
تقــول إثيوبيــا إنــه مهــم لتنميتهــا االقتصاديــة وتوليــد 

الكهرباء.

وتخــى مــرص أن يــر الســد بإمداداتهــا مــن ميــاه 
نهــر النيــل فيــا يشــعر الســودان بالقلــق إزاء ســالمة 
السد وتدفق املياه عرب السدود ومحطات املياه.

متثــل  إنهــا  مــرص  قالــت  االجتاعــات،  بــدء  وقبــل 
الفرصة األخرية الستئناف املفاوضات قبل أن تبدأ 
إثيوبيــا يف مــلء الســد للعــام الثــاين عــى التــوايل 

بعد بدء هطول األمطار املوسمية هذا الصيف.
وقالــت وزيــرة الخارجيــة الســودانية مريــم الصــادق 
املهــدي للصحفيــن أمــس إن إرصار إثيوبيــا عــى 
مثل هذه التحركات األحادية ميثل انتهاكا للقانون 

الدويل.

ومل يــرد وزيــر الــري اإلثيــويب ســيلييش بيكييل عى 
رسائل نصية ومكاملات تطلب التعليق.

واتفق السودان ومرص عى اقراح بإرشاك االتحاد 
األورويب والواليــات املتحــدة واألمــم املتحــدة يف 
األفريقــي  االتحــاد  لوســطاء  كإضافــة  املفاوضــات، 

الحالين.
خــالل  االقــراح  رفضــت  إثيوبيــا  إن  مــرص  وقالــت 
االجتاع، باإلضافة إىل اقراحات أخرى الســتئناف 

املفاوضات.
يكشــف  املوقــف  "هــذا  بيــان  يف  مــرص  وأضافــت 
لــدى إثيوبيــا  مجــددا عــن غيــاب اإلرادة السياســية 

للتفاوض بحسن نية".
نزاعــا  أيضــا  يخــوض  الــذي  الســودان،  واســتضاف 
للقــوات  تدريبــات  مــرص يف  إثيوبيــا،  مــع  حدوديــا 

الجوية اختتمت السبت املايض.
ويف األســبوع املــايض، قــال الرئيــس املــرصي عبــد 
الفتــاح الســييس "املســاس مبيــاه مــرص خــط أحمــر 

وسيؤثر عى استقرار املنطقة بشكل كامل".
منهــج  "بــدون  الســودانية  الخارجيــة  وزيــرة  وقالــت 
لإلثيوبيــن  مســاحة  هــو  )للمفاوضــات(،  جديــد 
عشــان يفرضــوا األمــر الواقــع ويضعــوا كل شــعوب 

املنطقة يف خطر بالغ".

موسكو: انضمام أوكرانيا 
لحلف "الناتو" سيفاقم األزمة

موسكو/ األناضول:
قال املتحدث باسم الكرملن دميري بيسكوف، أمس: إن انضام 
أوكرانيا إىل حلف شال األطليس )ناتو( سيؤدي إىل تفاقم األزمة 

يف البالد.
جاء ذلك يف معرض رده عى أسئلة الصحفين حول طلب كييف 
االنضام إىل "الناتو" والوضع يف منطقة "دونباس" الواقعة رشقي 

أوكرانيا.
وأشــار بيســكوف إىل أن انضــام أوكرانيــا إىل "الناتــو" لــن يســاعد 
يف حل األزمة الداخلية يف البالد، بل سيجعل الوضع أكرث سوءا.

إىل  الفتــا  التهدئــة،  يف  نيــة  لديهــا  ليــس  كييــف  إدارة  أن  وادعــى 
الوضــع  بشــأن  مخاوفــه  نقــل  بوتــن  فالدميــري  الــرويس  الرئيــس  أن 
ماكــرون  إميانويــل  الفرنــيس  لنظــريه  مفصــل  بشــكل  أوكرانيــا  يف 

واملستشارة األملانية أنجيال مريكل.
فولودميــري  األوكــراين  الرئيــس  أكــد  أمــس،  ســابق  وقــت  ويف 
ينــس  لـ"الناتــو"  العــام  األمــن  مــع  اتصــال هاتفــي  زيلينســيك، يف 
بــالده مصممــة عــى إجــراء إصالحــات يف الجيــش  ســتولتنربغ، أن 
والدفاع، مستدركا أن "اإلصالحات وحدها لن توقف روسيا، الناتو 

هو السبيل الوحيد إلنهاء الحرب يف دونباس".
وبــن الفينــة واألخــرى، تندلع اشــتباكات يف "دونبــاس" بن القوات 
عــام  اســتقاللهم  أعلنــوا  لروســيا  موالــن  وانفصاليــن  األوكرانيــة 
ذلــك  منــذ  ألفــا شــخص   13 مــن  أكــرث  أدى إىل مقتــل  مــا   ،2014

الحن.
يذكــر أن العالقــات بــن كييف وموســكو تشــهد توتــرا متصاعدا منذ 
نحو 7 ســنوات، بســبب ضم روســيا شــبه جزيرة القرم األوكرانية إىل 

أراضيها بطريقة غري قانونية، ودعمها االنفصالين يف "دونباس".

فشل المحادثات الثُّلثية بشأن سد النهضة اإلثيويب يف كينشاسا

القضاء األردين يقرر حظر النرش بقضية األمري حمزة

أكرث من 150 قتيًل 
يف فيضانات إندونيسيا 

وتيمور الرشقية
جاكرتا/ وكاالت:

العــرشات يف عــداد  157 شــخًصا وُعــدَّ  مــا ال يقــل عــن  ُقتــل 
املفقوديــن يف فيضانــات وانزالقــات تربــة ناجمــة عــن اإلعصــار 
أظهــرت  مــا  عــى  الرشقيــة  وتيمــور  إندونيســيا  يف  ســريوجا 

حصيلة جديدة أُعلنت أمس.
 130 مقتــل  إىل  الكــوارث  إلدارة  اإلندونيــيس  املركــز  وأشــار 
شــخصا يف جــزر عــدة قريبــة مــن تيمــور الرشقيــة حيــث قــى 
أيضــا 27 شــخصا. وكانــت الحصيلــة الســابقة تشــري إىل 113 

قتيال.
يف إندونيســيا تبحــث فــرق االنقــاذ عــن أكــرث مــن 70 شــخصا 
مفقودين مستخدمة أحيانا الحفارات إلزالة الركام الناجم عن 

مرور اإلعصار.
وتســببت األمطــار الغزيــرة جــدا يف األيــام األخــرية بفيضانــات 
وانزالقات تربة جرفت منازل أحيانا. ولجأ أكرث من عرشة آالف 

شخص إىل مراكز إيواء.
والجســور  والطرقــات  املنــازل  مــن  الكثــري  الوحــول  وطمــرت 
واقُتلعــت أشــجار مــا يعرقــل عمــل عنــارص فــرق االنقــاذ الذيــن 

يحاولون الوصول إىل أكرث املناطق تررا.
وقــال راديتيــا جــايت الناطــق باســم الوكالــة االندونيســية إلدارة 
الكوارث "يتوقع أن تستمر األحوال الجوية القصوى يف األيام 

املقبلة" بسبب اإلعصار.
وباتت العاصفة تتجه اآلن إىل ساحل أسراليا الغريب.

االتحاد األورويب: نرغب بتعزيز التعاون مع تركيا

جانب من المؤتمرجانب من المؤتمر
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األرسة  "طبيعــة  عــى  املسلســل  ويركــز 
عــن  الدفــاع  يف  الحــرة  األصيلــة  الفلســطينية 
بحــب  األرسة  هــذه  تتمتــع  حيــث  نفســها، 
والتجــارب  بأرضهــا،  التمســك  وعنفــوان 
بشــتى  املعتــدي  مواجهــة  يف  املســتمرة 
مــن  والتحــرر  الكريــم  للعيــش  والطــرق  الســبل 
براثــن االحتــال، كــام يعالــج قضايــا اجتامعيــة 

حساسة ويغرس القيم السليمة ويعززها".
ويقــول مخــرج املسلســل حســام أبــو دان: إن 
الهــدف مــن هــذا العمل الدرامــي صناعة دراما 
بأيــٍد وعقــول فلســطينية ذات جــودة ومنافســة 

عالية.
صحيفــة  مــع  حديــث  يف  دان  أبــو  ويوضــح 
حــول  تــدور  املسلســل  فكــرة  أن  "فلســطني" 
غــزة  قطــاع  يف  الفلســطيني  الشــعب  حيــاة 
والضفة الغربية تحت االحتال اإلرسائييل يف 
1986 و1994، وتســلط  بــني  الفــرة الواقعــة 
الضوء عى الظلم واملعاناة التي وقعت عى 
املواطنــني، ومعانــاة األرسى والتعذيب داخل 
ســجون االحتــال، وحــق الشــعب الفلســطيني 

يف املقاومة.
الفلســطينية  القضيــة  أن  إىل  دان  أبــو  وينبــه 

"أعدل قضية عى وجه األرض، وتســتحق من الجميع 
الكثري، فا بد من التعريف بها وإبراز عدالتها وحقوق 
شــعبها، وال ســيام يف ظــل الزخــم اإلعامــي والدعايــة 
والصهيونيــة الســامة التــي تغــزو العقــل العريب، حيث 

نحاول جاهدين مواجهتها وتفنيد أكاذيبها".
مبعــدل  حلقــة   30 املسلســل  حلقــات  عــدد  وتبلــغ 

ساعة لكل منها، ومن املقرر أن يعرض املسلسل يف 
شهر رمضان املبارك الذي يحل األسبوع املقبل.

ويضيف أبو دان: "نركز عى قضايا إنسانية واجتامعية 
وسياسية ونضالية تتعلق بالشعب الفلسطيني".

ر بإمكانــات ذات جودة  ويلفــت إىل أن املسلســل ُصــوِّ
متميــز،  فنــي  فريــق  خــال  مــن  العمــل  وأنتــج  عاليــة، 

لعدة أيام. 
ومنتجــني  ســينامئيني  بوصفهــم  أنهــم  إىل  وينبــه 
بالجانــب  تتعلــق  عقبــات  يواجهــون  غــزة،  قطــاع  يف 
اإلنتاجي، حيث ال تتوفر استديوهات خاصة للتصوير 
الدرامــي؛ مــا يضطرهــم إىل التصويــر يف مناطــق ذات 
كثافة سكانية تعوق عملهم، إىل جانب منع االحتال 

وطاقــم ممثلــني مهني بينهــم مجموعة من كبار النجوم 
الفلسطينيني.

كان  املسلســل،  إنتــاج  رحلــة  خــال  التحديــات  وعــن 
مناحــي  أثــرت يف جميــع  التــي  كورونــا  جائحــة  أبرزهــا 
الحيــاة، وكذلــك عــدوان االحتــال عــى قطــاع غــزة بــني 
العمــل  الــذي كان يتســبب بتعليــق  الفينــة واألخــرى، 

إدخــال العديــد مــن املعــدات التــي مــن 
شأنها أن تساعد وتسهل عملية اإلنتاج.

املسلســل  بتســمية  يتعلــق  وفيــام 
أن  دان  أبــو  يوضــح  الفجــر"،  "ميــاد 
حيــث  املقاومــة  بالفجــر،  املقصــود 
ُيصور املسلســل كيف تحدت املقاومة 
ســيطرته  فــرض  االحتــال  محــاوالت 
الحديدية عى كامل فلسطني، وبزغت 
يؤســس  جديــد  يــوم  فجــر  كــام  ومنــت 

للحرية القريبة. 
ويســعى املسلســل -وفــق أبــو دان- إىل 
الشــعب  أن  مفادهــا  رســالة  إيصــال 
الفلســطيني مــن حقــه أن يعيــش بحريــة 
ومقاومــة  أرضــه،  إىل  والعــودة  وكرامــة 

االحتال بكل الطرق املرشوعة.
تقمــص  بــدوره  ســامل  غســان  املمثــل 
شــخصية جهــاد بطــل املسلســل، وهــذه 
الشــخصية لفلســطيني يعيــش يف حقبــة 
طفــل،  ولديــه  ومتــزوج  الثامنينيــات، 
يعيــش مــع عائلتــه، ووالده استشــهد يف 

أحداث سابقة.
التمثيــل  يف  يعمــل  الــذي  ســامل  ويبــني 
منذ عام 2010، يف حديثه مع صحيفة "فلســطني"، 
أن سبب قبوله يف هذا العمل حبه للعيش يف الفرة 
التــي يســتمع لقصصهــا وتتمثل يف االنتفاضة األوىل، 

والعمل املقاوم فيها.
ب النــص، لكونــه شــارك يف  ويكمــل حديثــه بأنــه تــرشَّ
معالجة السيناريو، وعليه فقد حفظ العمل الدرامي.

الكويت-غزة/ مريم الشوبيك:
تأسيس مكتبة ألعامل األرسى اإلبداعية مرجمة 
مــن اإلبحــار  أعــوام  بعــد  باللغــة اإلنجليزيــة، جــاء 
أن  منــذ  اإلعامــي يف قصــص األرسى وذويهــم، 
األرسى  أعــامل  يف  بالقــراءة  بكــر  أبــو  لينــا  بــدأت 

والتعرف إىل شخصياتهم وحكاياتهم.
تعريــف  عاتقهــا  عــى  عامــا(   48( لينــا  أخــذت 
التــي  الهائلــة  اإلبداعيــة  الذخــرية  بهــذه  العــامل 
أثنــاء  يتحــدث عنهــا األرسى بلســان حالهــم، يف 
طريــق  وعــن  ذويهــم،  مــع  الشــخصية  حواراتهــا 

قراءة ما بني السطور يف كتاباتهم التي تصلها 
عــر صفحاتهــم أو مــا ينرش لهم عى الشــبكة 
العنكبوتيــة، التــي كشــفت جانًبــا ُمهــامًّ هــو 

اإلبداع.
الهــوى والهويــة، ولــدت يف  لينــا فلســطينية 

الكويــت واســتقر بهــا الحــال يف لنــدن، ولكــن 
جنــني،  قضــاء  يعبــد  قريــة  إىل  تعــود  جذورهــا 

وهي صحفية وشاعرة وكاتبة.
أطلقــت لينــا برنامــج "أدب الخلــود" الــذي يوثــق 
أهاليهــم، وأدركــت  عــر  والشــهداء  ِســرَي األرسى 
ومناضلــني  أبطــال  مبدعــني  مــع  تتعامــل  أنهــا 
وأصحــاب أقــام وأفــكار ومشــاريع إبداعيــة ُتــري 

املكتبة اإلبداعية بامتدادها اإلنساين.
وتقــول لينــا لصحيفــة "فلســطني": "مــرشوع أدب 
كل  قصــة  يتنــاول  إعامــي  برنامــج  هــو  الخلــود 
أســري وأســرية وشــهيد وشــهيدة بطريقة مختلفة، 
وترجمته للغة اإلنجليزية، أعده وأقدمه مع طاقم 

كبري".
وأبنــاء  األرسى  أطفــال  رســومات  لينــا  تجمــع 
إىل  الفلســطينيني  داعيــة  كتــاب،  يف  الشــهداء 

اإلنجليزيــة،  اللغــة  إىل  كتــاب  أول  ترجمــة 
وحدهــا،  تنجزهــا  أن  تســتطيع  ال  رحلــة  وهــذه 
وتحتــاج إىل طاقــم لــيك تســتطيع أن متــأ هــذه 
املكتبــة اإلبداعيــة التــي ميكــن أن تصبح مرجعا 
النضــايل يف  لــكل األمــم يف مشــوارها  بطوليــا 
ســبيل الحريــة والحــق، وتتمنــى أن تجــد صــدى 
ترفــد  نــرش  ودور  مؤسســات  مــن  ملناشــدتها، 
الحكايــة  ترســيخ  ســبيل  يف  املــرشوع  هــذا 
الفلســطينية بأقــام مبدعيهــا وأبطالهــا ، بنــرشه 

وتوزيعه إىل الغرب".
مــن  تجــد  أن  تســتطع  غنهــا مل  لينــا  وتقــول 
يدعم هذا املرشوع حتى اآلن، سوى دار 
لنــرش  باريــس تطوعــت  نــرش وحيــدة يف 

كتاب واحد فقط باللغة اإلنجليزية.
هــذا  وســيبقي  تيــأس،  لــن  أنهــا  وتؤكــد 
وســيلهم  الحيــاة،  قيــد  عــى  العمــل 
األرسى،  لقضيــة  دعــم  لتقديــم  الكثرييــن 
داعية إىل إطاق مسابقة ألدب األرسى لُتحرر 
األســري مــن زنزانتــه وتحفيــزه مــن أجــل أن يبــدع 
ليــس يف ســبيل الجائــزة بــل القيمــة، واكتشــاف 
الطاقــات الكامنــة وإظهارهــا للعــامل، وســتكون 

تجربة غنية وثرية. 
وتحلــم لينــا أن تضــم أعــامل األدبــاء مــن األرسى 
والشهداء وأهاليهم لتكون أجمل وأعظم وثيقة 
يركها الفلسطيني لكل األمم واألجيال كمرجع 
فني وتاريخي تستلهم منه الشعوب روح العزم 
والكفــاح واإلبــداع، يف ظــل التشــويه الدعــايئ 
الذي يســتهدف القضية الفلســطينية واألرسى 
أن  الفلســطيني  عــى  أن  إىل  الفتــة  األبطــال، 

يصل بخطاب يكون هو صاحبه وهو كاتبه.

العمل عى توثيق معاناة أطفالهم وأحامهم من 
خــال هــذا الكتــاب، وأن يرســلوا مــا ميكنهــم مــن 
حكايات وعرات وصور باسم أطفالهم والتواريخ 
والعذابــات  واألحاســيس  والتفاصيــل  والقصــص 
نحملهــا  التــي  األمانــة  هــو  التوثيــق  "هــذا  ألن 

لأجيال القادمة". 

وعــن الهــدف مــن الرنامــج، تلفــت إىل أنــه جــاء 
لعــرض قضيــة األرسى والشــهداء وتأمــل قصــة 
ليؤســس  إبداعيــة،  بطريقــة  وشــهيد  أســري  كل 
مــا  مســتهلكة؛  أو  مبتذلــة  غــري  جديــدة  لرؤيــة 

يساهم بالتوثيق لأرسى ونضالهم.
األعــامل  بتجميــع  بــدأت  أنهــا  إىل  لينــا  وتنبــه 
األدبيــة منــذ مــا يقــارب العــام، ومل تــزل تعمــل 
األرسى  كتبــه  مــا  لــكل  الحشــد  هــذا  عــى 
إنجــاز  ترتئــي  كانــت  أنهــا  مبينــة  واألســريات، 

غزة/ فلسطني:
بفــريوس  اإلصابــة  مــن  الوقايــة  تتطلــب 
الثاثــة":  "امليــامت  تجنــب  كورونــا، 
التــي  أو  املكتظــة  أو  املغلقــة  األماكــن 

تنطوي عى مخالطة لصيقة.
وفــق املوقــع اإللكــروين ملنظمــة الصحــة 
العامليــة، يبلــغ عــن حــاالت تفــشٍّ للمــرض 
يف كثــري مــن األحيــان يف األماكن املغلقة 
النــاس  فيهــا  يتحــدث  التــي  املزدحمــة 
يتنفســون  أو  يصيحــون  أو  عــاٍل  بصــوت 

بكثافة أو يغنون.
يف  بكوفيــد19-  اإلصابــة  مخاطــر  وتــزداد 
األماكن املزدحمة التي تفتقر إىل التهوية 
األشــخاص  فيهــا  يقــي  والتــي  الجيــدة 
املصابــون فــرات طويلــة مــن الوقــت مًعــا 
وهــذه  بعًضــا.  بعضهــم  مــن  مقربــة  عــى 
البيئات هي التي يبدو أن الفريوس ينترش 
فيها مبزيد من الكفاءة عن طريق ُقطريات 
لــذا  الجــوي،  الهبــاء  أو  التنفــي  الجهــاز 

تزداد فيها أهمية اتخاذ االحتياطات.
قابــل النــاس يف الخــارج. ُتعــد التجمعــات 
مــن  مأمونيــة  أكــر  الطلــق  الهــواء  يف 
التجمعات يف األماكن املغلقة، وال سيام 
وال  صغــرية  املغلقــة  األماكــن  كانــت  إذا 

يدخلها الهواء الخارجي.
املغلقــة،  أو  املزدحمــة  األماكــن  تجنــب 
فاتخــذ  ذلــك،  مــن  تتمكــن  مل  إذا  ولكــن 

االحتياطات التالية:

افتــح نافــذة، وزد حجم "التهوية الطبيعية" 
عندما تكون يف مكان مغلق.

البــس كاممــة، وال تنَس أساســيات النظافة 
الصحية الجيدة.

باســتخدام  بانتظــام  جيــًدا  يديــك  نظــف 
مطهر اليدين الكحويل أو اغســلهام باملاء 
والصابون. ويؤدي ذلك إىل إزالة الجراثيم 
مبــا يف ذلــك الفريوســات التــي قــد توجــد 

عى يديك.
وفمــك.  وأنفــك  عينيــك  ملــس  تجنــب 
األســطح  مــن  العديــد  اليــدان  تلمــس 
وإذا  الفريوســات.  تلتقــط  أن  وميكنهــا 
مــا تلوثــت اليــدان ميكنهــا نقــل الفــريوس 
وميكــن  الفــم.  أو  األنــف  أو  العينــني  إىل 
للفــريوس أن يدخــل جســمك عــن طريــق 
العــدوى  لــك  يســبب  وأن  املنافــذ  هــذه 

باملرض.
غــِط فمــك وأنفك بثنــي املرفق أو مبنديل 
ورقي عند الســعال أو العطس. ثم تخلص 
من املنديل الورقي عى الفور يف صندوق 
قاممــة مغلــق. فباّتبــاع مامرســات النظافــة 
مــن  األشــخاص  تحمــي  الجيــدة  التنفســية 
حولــك مــن الفريوســات مثــل الفريوســات 
التي تسبب الرد واإلنفلونزا وكوفيد19-.

ســيام  وال  بتكــرار  وطّهرهــا  األســطح  نظــف 
تلــك التــي ُتلمــس بانتظــام، مثــل مقابــض 

األبواب والحنفيات وشاشات الهاتف.
الشــعور  عنــد  عملــه  ينبغــي  الــذي  مــا 

باملــرض؟ تتمثــل األعــراض األكــر شــيوًعا 
لكوفيــد19- يف الحمــى والســعال الجــاف 
واإلرهــاق. وتشــمل األعراض األخرى األقل 
شــيوًعا، التــي قــد تصيــب بعــض املرىض، 
فقــدان الــذوق أو الشــم، واآلالم واألوجــاع، 
واحتقــان  الحلــق،  والتهــاب  والصــداع، 
واإلســهال،  العينــني،  واحمــرار  األنــف، 

والطفح الجلدي.
الــزم املنــزل واعــزل نفســك حتــى لــو كنــت 
الســعال  مثــل  خفيفــة  بأعــراض  مصاًبــا 
أن  إىل  الخفيفــة،  والحمــى  والصــداع 
تتعــاىف. اتصــل مبقدم الرعاية الصحية أو 
الخــط الســاخن للحصــول عــى املشــورة. 
لــك  يحــر  أن  آخــر  شــخص  مــن  اطلــب 
مغــادرة  إىل  اضطــررت  وإذا  املشــريات. 
إىل  ليبقــى  شــخص  اســتدعاء  أو  املنــزل 
نقــل  لتتجنــب  كاممــة  البــس  جانبــك، 

العدوى إىل اآلخرين.
املصــادر  مــن  املعلومــات  أحــدث  تابــع   
الصحــة  منظمــة  مثــل  فيهــا،  املوثــوق 
املحليــة  الصحيــة  الســلطات  أو  العامليــة 
املحليــة  الصحيــة  فالســلطات  والوطنيــة. 
هــي  العامــة  الصحــة  ووحــدات  والوطنيــة 
بشــأن  املشــورة  إســداء  عــى  األقــدر 
اإلجــراءات التــي ميكــن أن يتخذهــا النــاس 

يف منطقتك 
لحــــــــــمـــــــــايــــــــــــــــــة 

أنفسهم.

"ميالد الفجر""ميالد الفجر" مسلسل في رمضان يحاكي تضحيات الفلسطينيين مسلسل في رمضان يحاكي تضحيات الفلسطينيين
غزة/ هدى الدلو:

"ميالد الفجر" هو االسم الذي اختاره 
القائمون على مسلسل محلي يحاكي 

تضحيات الشعب الفلسطيني، و"إليضاح 

القضية الفلسطينية للعالم بفنية 
وتسلسل درامي وبطريقة محببة 

للمشاهد".وُأنتج المسلسل كما يقول 
القائمون عليه، على أنه "دراما فلسطينية 

تعكس الواقع الشعبي والوطني 
وتضحيات الشعب الفلسطيني وطبيعته 

اإلنسانية الحرة في الدفاع عن نفسه 
والعيش الكريم بكل الوسائل المشروعة".

لينا.. لينا.. ُمغتربة توثق أدب األسرى ُمغتربة توثق أدب األسرى 
في مكتبة باللغة اإلنجليزيةفي مكتبة باللغة اإلنجليزية

كيف تجعل بيئتك أكثر كيف تجعل بيئتك أكثر 
مأمونية من كورونا؟مأمونية من كورونا؟



كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 - عدو اهلل الذي كان يعذب 

بالل بن رباح 
2 - طعم الحنظل – والد + علم 

مذكر 
3 - ناشف – يوضع فوق الرقم 
4 - ثلثا قال – يعملون لحماية 
شخص او مكان ما  – ثلثا سال

5 - نبيل مبعثرة+ سنة + 
للتحسر معكوسة 

6 - من الحروف األبجدية + 
مشروب ساخن 

7 - صاحب العمل + حرف جزم 
– ال باإلنجليزية 

8 - عكس أكثر معكوسة + 
البحر 

9 -مؤلف كتاب النظرات 
والعبرات 

العمودي:
1 - أحد الوالدين – المعدن 
الوحيد الذي يوجد في حالة 

سائلة معكوسة 
2 - من األحجار الكريمة – جمع 

مقلة 
3 - ثالثة أرباع يأمن

4 - أقدم الزواحف  على وجه 
األرض معكوسة + حرف 

5 - متشابهان – هجرة + من 
األزهار معكوسة 

6 - من رؤساء أمريكا + من 
المسافات 

7 - من الخضراوات – مختلفان 
– نصف مواء 

8 - مختلفان + مدينة مصرية 
9 -مكتشف علم التشريح + 

حرف 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

القناة التي تربط قارة آسيا بإفريقيا 
قناة ...... تتكون 6 حروف 

البحر الميت – تنجانيقا – الهادي – 
األطلنطي – الليطاني – األمازون – 

الكاريبي – المسيسبي – بنما – التبت – 
القلزم – دجلة – النيل – بحر – نهر 

حل الكلمة الضائعة

السويس

 

 التونيس محمد الرشيف أو "ملك صناعة الكاليس" كما يسميه أهايل مدينة صفاقس بتونس 
محافظا عىل حرفة صناعة "الكاليس" )العربة المجرورة بالخيول( )األناضول(

نرويجي يحاول التزلج 40 كم 
هرًبا من "حجر كورونا"

أوسلو/ وكاالت:
اضطــر املنقــذون إىل إســعاف رجــل نرويجــي خمســيني يف الجبــال بعــد محاولتــه عبــور الحــدود 
مــن الســويد إىل بلــده تزلجــًا ملســافة 40 كيلومــرًا، ســعيًا إىل تجنــب التــزام الحجــر الصحي يف 

فندق.
وأوضــح "ترونــد هيلجيــه رونينــج"، مــن هيئــة "نورشــي فولكيلب" االغاثية لوكالــة "فرانس برس" 
أن الرجــل "كان يريــد املجــيء إىل الرنويــج إلحضــار أوراق، ثــم العودة إىل الســويد" حيث يعمل 
يف أحد مشاريع البناء، "ولكن سعيًا إىل تجنب الحجر الصحي، قرر عبور الحدود عرب الجبال".

وقال املنقذ الذي يقع مركزه يف "تيدال"، وهي قرية نرويجية بالقرب من الحدود مع السويد، 
عــى بعــد نحــو 100 كيلومــر إىل الــرق مــن مدينــة تروندهايــم يف وســط البــاد: "كان عليه أن 

يجتاز مسافة إجاملية قدرها نحو 40 كيلومرًا".
إال أن املتزلج فوجئ بسوء األحوال الجوية، ووجد نفسه يف وضع صعب بعد اجتيازه نحو 25 

كيلومرًا.
وأفاد "رونينج" بأن مريب غزالن هو الذي أنقذه يف البداية وسلمه إىل اثنني من الصيادين عى 

بعد بضعة كيلومرات بالقرب من بحرية "إيساندسيو"، قبل أن يصل املسعفون.
وأضاف أن الرجل "كان مبلًا ويشعر بالربد"، واصفًا املنطقة التي اجتازها بأنها صعبة و"جبالها 

عالية".
بجائحــة  املتعلقــة  الصحيــة  القواعــد  لخرقــه  الرطــة  إىل  اإلنقــاذ  هيئــة  ســلمته  ذلــك  وبعــد 

"كوفيد19-".
وقــال ناطــق باســم الرطــة املحليــة إن الرجــل كان ُيفــرض، مبوجــب القواعد الرنوجيــة، أن ٌيربز 
فحصــًا ســلبيًا لفــريوس كورونــا وأن ميــي 10 أيــام يف الحجــر الصحــي يف أحــد الفنــادق إال يف 

حال السفر الرضوري.
وبحســب وســائل إعــام محليــة، كانــت الخطــة تقــي بــأن يذهــب ابنــه بالســيارة لقائــه يف ختام 

رحلته.
وأشار "رونينج" إىل أن الرجل "كان غاضبًا ومل يعتذر".

نفوق أشهر زرافة يف العامل
  واشنطن/ وكاالت:

نيويــورك  أدفينتــر« يف  »أنيــامل  حيــوان  بحديقــة  العــامل  زرافــة يف  أشــهر  »أبريــل«،  نفقــت 
املســمى  ابنهــا،  والدة  الحيــوان  حديقــة  بثــت  عندمــا  كبــرية  ضجــة  أحدثــت  والتــي  األمريكيــة، 
تاجــريي، عــام 2017، بســبب التهــاب املفاصــل املتقــدم، إذ يعتــرب مقطــع الفيديــو ثــاين أكــر 
مشــاهدة يف تاريــخ »يوتيــوب«، يف ذلــك الوقــت، مــع أكــر مــن 232 مليــون مشــاهدة، و7.6 

مليار دقيقة من وقت املشاهدة الحية عى مدى أشهر عدة.
وقال جوردان باتش، مالك الحديقة يف بيان: »فقدنا كائنًا مرحًا، ومثينًا، إن قلوبنا تتأمل«.

وقــال األطبــاء البيطريــون بالحديقــة، يف بيــان، إن الزرافــة البالغــة مــن العمر 20 عامــًا، بدأت تظهر 
أنهــا مصابــة  البيطــري  التصويــر  وأظهــر  املــايض،  الصيــف  الحركــة  مشــاكل يف  عليهــا عامــات 
بالتهــاب يف قدميهــا، وســاقها الخلفيــة اليــرى، وأشــاروا إىل أن صحــة الحيوانــات الكبــرية مثــل 

الزرافات ميكن أن تتدهور برعة بسبب التهاب املفاصل.
وجمعت حملة تربعات »عرب اإلنرنت« أكر من 150 ألف دوالر لرعاية »أبريل«، وابنها.

وكان للزرافــة »أبريــل« ابــن نفــق يف أكتوبــر/ تريــن األول 2019، وكان يشــاهده أكــر مــن 300 
آلف شخص يف بث مبارشة عى موقع »يوتيوب«.

العسل صمد 3 آالف عام.. أطعمة ال تنتهي مدة صالحيتها
موسكو/ وكاالت:

تتميــز العديــد مــن األغذيــة واألطعمــة مبــدة 
صاحيــة معينــة كالفواكــه والخضــار واللحــوم 

الطازجة التي تفسد برعة.
 إن عــددا مــن األطعمــة تتميــز بقدرتهــا عــى 
العمــر  معرفــة  دون  طويلــة  لفــرة  البقــاء 
التقريبــي لهــا، وبخاصــة يف حــال توفــر بعــض 

عوامل العناية البسيطة بها.
وبحســب مــا نقــل موقــع Mash، هذه أهم 7 
أطعمة تحافظ عى صاحيتها مدى الحياة.

أوال العسل يعترب أحد األطعمة القليلة التي 
تتميــز بطــول العمــر، والــذي مــن املمكــن أن 
 100 مــرور  بعــد  حتــى  عــى طعمــه  يحافــظ 
عام، إال أن جودته ستنخفض بعد عامني من 
تصنيعــه، ويعــود طــول عمــر العســل الحتوائه 
عى نســبة منخفضة للغاية من املاء، والتي 

تعترب متطلبا أساسيا لنمو امليكروبات التي 
تــؤدي إىل انتهــاء صاحيــة الطعــام، باإلضافة 
لدرجــة حموضتــه املنخفضة جدا مام يجعل 
منــو البكترييــا مســتحيا، باإلضافــة الحتوائــه 
ومضــادات  الهيدروجــني  بريوكســيد  عــى 

الجراثيم.
يذكــر أن علــامء اآلثــار عــروا عــى أوان مــن 
العســل عمرهــا 3000 عــام يف أحــد املقابــر 
الفرعونية، وقد كانت صالحة متاما لألكل.

ثانيــا امللــح الطبيعي والذي مل يعالج باليود، 
مــن األطعمــة التــي ال تنتهــي مــدة صاحيتهــا 
عــن  بعيــدا  صحيحــة  بطريقــة  تخزينــه  مــع 

الرطوبة.
فامللــح ال يحتــوي عــى املــاء، وقــد اســتخدم 

كامدة حافظة منذ مئات السنني.
فطريقــة  التحضــري  رسيعــة  القهــوة  ثالثــا 

تســاهم يف  القهــوة  مــن  النــوع  هــذا  تصنيــع 
حفظــه لفــرة طويلة جدا، حيث تعتمد عى 
مســبقة  القهــوة  مــن  مركــز  محلــول  تجفيــف 
مــرور  مــع  طعمهــا  تفقــد  أنهــا  إال  التخمــري، 

الوقت.
البكــر والــذي يعتــرب  رابعــا زيــت جــوز الهنــد 
يكــون  أن  بــرط  الزيــوت  أنــواع  أفضــل  أحــد 
غــري مكــرر، ألن عمليــة التكريــر تضعــف قــدرة 
الدهون املشبعة عى درء األكسدة وتجعل 

املنتج عرضة للتزنخ.
بالطــرد  مضغوطــا  الزيــت  كان  إذا  وبخاصــة 
بــدال مــن الضغــط عــى البــارد، حيــث تعمــل 
التــي  األكســدة  تريــع  عــى  أيضــا  الحــرارة 

تفسد الزيت يف النهاية.
تخزينهــا  بــرط  املجففــة  البقــول  خامســا 
بشكل صحيح ويف مكان بارد وجاف، إال أنها 

تفقــد جــودة الطعــم بعد مي وقت وتحتاج 
تحتفــظ  أنهــا  إال  للتحضــري،  أطــول  لوقــت 
مبحتواهــا مــن الربوتــني مــع مــرور الوقــت وال 

تختلف عن الحبوب الطازجة.
سادســا الخل مدة صاحية الخل تكاد تكون 
غــري محــددة، إذ يبقــى الخــل صالحــا لــألكل 

ملدة طويلة من الزمن.
ومع الوقت تظهر بعض التغيريات يف لونه، 
كام قد تاحظ تكون رواسب فيه، لكن هذه 
وصاحيــة  ســامة  عــى  تؤثــر  ال  التغيــريات 

السائل الحمي نفسه.
سابعا الفشار يف حاوية مغلقة بإحكام ويف 
حبــات  تــدوم  أن  ميكــن  وجــاف،  بــارد  مــكان 

الفشار لوقت طويل.
إال ان حبات الفشار الطازجة سيكون حجمها 

أكرب عند التحضري من تلك القدمية.
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خالل فترة االنتقاالت الشتوية

ترغب بتعزيز صفوفها بالعبين ُجددترغب بتعزيز صفوفها بالعبين ُجدد
99 من أصل  من أصل 1212 نادًيا نادًيا

غزة / مؤمن الكحلوت:
بتعزيــز  رغبتهــا  املمتــازة،  الدرجــة  دوري  يف  أنديــة   "9" أبــدت 
صفوفهــا باعبــن ُجــدد خــال فــرة االنتقــاالت الشــتوية، يف ظــل 

نقص أو ضعف بعض املراكز لديها.
وشــباب  الشــاطئ  خانيونــس وخدمــات  شــباب  أنديــة  ُتحــدد  ومل 
جباليــا موقفهــا بشــكل بنهــايئ، من إمكانيــة التعزيز من عدمه، ومل 
تتضح الرؤية لديها بعد، وما زالت تدرس جميع الخيارات لديها.

وتتطلــع األنديــة التســعة لتعزيــز صفوفهــا بشــكل متفــاوت، فمنهــا 

إبــرام  ُيحــاول  مــن  مــن يســعي إلبــرام صفقــة واحــدة فقــط، ومنهــا 
خمس صفقات، كل حسب احتياجاته.

ويف ســياق متصــل، أعلــن نــادي الجــاء ضــم الاعبن بــال جندية 
ومنر املرصي، قادمن من ناديي فلسطن وأهيل بيت حانون.

اللولحــي يف طريقــه للرحيــل عــن صفــوف  وبــات الاعــب أحمــد 
نادي اتحاد الشجاعية، بعد أن أبلغ إدارة النادي بذلك.

وتبدأ فرة االنتقاالت الشتوية، يف العارش من شهر أبريل الحايل 
وتنتهي يف الثاين والعرشون من ذات الشهر.

غزة/ عاء شاميل: 
بات محمد بلح وســامي قعدان أمام مشــكلة 
مــع أي  أمــام ظهورهــام  تقــف عائقــًا  جديــدة 
نــاِد خــال مرحلــة اإلياب مــن الدوري املمتاز 

املوسم الحايل 2020-2021. 
وأصبــح بلــح وقعــدان بحاجــة للحصــول عــى 
القــدم يف غــزة مــن  اســتثناء مــن اتحــاد كــرة 
نــاٍد جديــد  أي  قيــود  عــى  تســجيلهام  أجــل 
متهيدًا للظهور مجددًا يف الدوري املمتاز.

الــدور  يف  البــاد  خــارج  وقعــدان  بلــح  وكان 

األول مــن دوري الدرجــة املمتــازة، إذ تواجــد 
األول يف الــدوري العــامين، بينام كان الثاين 

يف الدوري املرصي.
وبعــد أن قــرر بلــح وقعــدان العــودة لغــزة يف 
الفرة املاضية مل ينجحا يف إعادة القيد يف 
ســجات اتحاد الكرة من جديد بســبب عدم 
بالاعبــن  الخاصــة  الدوليــة  البطاقــة  وصــول 

وهذا ما ميكن أن يتكرر لنفس السبب. 
ومن املمكن أن تكون البطاقة الدولية متاحة 
لبلــح وقعــدان يف شــهر يونيــو القــادم أي مــع 

الــدول  يف  الصيفيــة  االنتقــاالت  بــاب  فتــح 
أمــام  عائقــًا  ســيكون  الــذي  األمــر  املجــاورة 
أن  خاصــة  غــزة  يف  الــدوري  يف  ظهورهــام 
فــرة االنتقــاالت الشــتوية تكــون قــد أغلقــت 
وبحاجة للحصول عى استثناء لتسجيلهام. 
وحســب املعطيــات الســابقة ومــن املنظــور 
مــن  وقعــدان  بلــح  يتمكــن  لــن  القانــوين 
املشــاركة يف مرحلــة اإليــاب لكنهــام يأمــان 
الحصــول عــى اســتثناء خــاص من اتحــاد كرة 

القدم يف غزة.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
اليــوم منافســات بطولــة  تنطلــق مســاء 
كأس الراحــل جــامل أبــو حشــيش لكــرة 
الطائــرة، بإقامــة ُمباراتن يف دور الـ16 

من امُلسابقة.
واملجمــع  الوفــاق  فريقــا  ويلتقــي 
اإلســامي عــى صالــة نــادي الصداقــة 

مبدينــة غــزة، واتحــاد بيــت حانــون مــع 
خدمــات  نــادي  صالــة  عــى  الربــاط 
جباليا، علاًم أن املباريات تنطلق عند 

الساعة الرابعة عرصًا.
بلقاءيــن،  غــدًا،  البطولــة  وُتســتكمل 
مــع  الرشطــة  اتحــاد  يلتقــي  حيــث 
الصداقــة،  نــادي  صالــة  عــى  الكرامــة 

فيــام يلتقــي املغراقــة مع خدمات رفح 
عى صالة الشهيد أبو يوسف النجار.

وكان اتحــاد كــرة الطائــرة ســحب قرعــة 
البطولة التي ُيشارك فيها )12( فريقًا، 
حيــث تأهلــت )4( فرق بشــكل تلقايئ 
لدور الثامنية وهي الصداقة وخدمات 

جباليا وشباب جباليا ومناء.
غزة/ مؤمن الكحلوت:

التفــاق  حانــون  بيــت  أهــيل  نــادي  توصــل 
مبــديئ مــع الكابنت جهاد الســدودي، لتويل 
مرحلــة  خــال  القــدم  كــرة  فريــق  تدريــب 

اإلياب من بطولة دوري الدرجة األويل.

عــى  املبــدأ  حيــث  مــن  الســدودي  ووافــق 
بشــكل  اإلعــان  بانتظــار  الفريــق،  تدريــب 
خلفــًا  القادمــة،  األيــام  خــال  رســمي 

للمستقيل فريد الزعانن.
يف  أنديــة  عــدة  قــاد  أن  للســدودي  وســبق 

الزيتــون  أبرزهــا  األوىل،  الدرجــة  دوري 
حقــق  أنــه  علــاًم  الريــايض،  وغــزة  والتفــاح 
بقيادتــه  الجــاء  نــادي  مــع  تاريخيــًا  إنجــازًا 
يف  مــرة  ألول  املمتــازة  للدرجــة  للصعــود 

تاريخه.

بحاجة الستثناء لخوض الدوري في غزةبحاجة الستثناء لخوض الدوري في غزة
بلح وقعدانبلح وقعدان

افتتاح بطولة كأس الراحل "جمال افتتاح بطولة كأس الراحل "جمال 
أبو حشيش" لكرة الطائرة اليومأبو حشيش" لكرة الطائرة اليوم

غزة/ مؤمن الكحلوت:
كشــفت مصادر رســمية بنادي الزيتون 
النقــاب عــن تلقــي النــادي عــدة عروض 
املمتــازة  الدرجتــن  يف  أنديــة  مــن 
عاهــد  النــادي  مهاجــم  لضــم  واألوىل، 
االنتقــاالت  فــرة  خــال  مراحيــل،  أبــو 

الشتوية.

وأبدت أندية التفاح واتحاد الشــجاعية 
وخدمــات النصــرات واألهــيل، رغبتهــا 
بضــم أبــو مراحيــل لتعزيز خــط الهجوم، 
خال مرحلة اإلياب من بطولة الدوري.

ويدرس مجلس إدارة الزيتون العروض 
املقدمة، لكنه مل يتخذ قرارًا مبغادرته 
يعيــش  أنــه  خاصــة  النــادي،  لبوابــة 

الصعوبــة يف دوري  أوضاعــًا غايــة يف 
الدرجة الثانية لفرع غزة والشامل.

خــرج  أن  مراحيــل  أبــو  لاعــب  وســبق 
واتحــاد  الصداقــة  لناديــي  ُمعــارًا 
الشــجاعية، وحاز مع األخر عى لقب 
ثاثــة  قبــل  املمتــاز  الــدوري  هــداف 

مواسم.

44 أندية أندية
أبو مراحيلأبو مراحيل ُتبدي رغبتها بضم  ُتبدي رغبتها بضم 

غزة/ عاء شاميل: 
أعلن نادي اتحاد الشجاعية قبول استقالة 
املزيــن  محمــود  للفريــق  الفنــي  املديــر 
مرحلــة  خــاض  الــذي  املعــاون  وجهــازه 
املوســم  املمتــاز  الــدوري  مــن  الذهــاب 

الحايل 2020-2021.
وأعرب مجلس اإلدارة عن اعتزازه بالكابنت 
املزين، وما ميثله من قيمة فنية وأخاقية 

كبرة، مشيدًا بالجهود التي بذلها وجهازه 
املعاون خال الفرة املاضية.

يشــار إىل أن املزين اســتلم املهمة الفنية 
من بداية املوسم الحايل وقاد الشجاعية 
يف مرحلة الذهاب الحتال املركز الثامن 
عى جدول الرتيب برصيد )15( نقطة. 
ويســعى الشــجاعية لحســم تكليــف جهــاز 
فني جديد خال األيام القادمة عى أمل 

أن يتســلم املهمــة الفنيــة ويقــود تدريبات 
الفريق استعدادًا ملرحلة اإلياب.

طاولــة  عــى  الشــجاعية  ويضــع 
لتشــكيل  خيــارات  عــدة  املشــاورات 
الجهــاز الفنــي الجديــد لدراســة بعــض 
للنقــاش  أســامء املدربــن املطروحــة 
الختيــار أحدهــم لقيــادة الفريــق فيــام 

تبقى من املوسم الجديد.

الشجاعية يضع عدة خيارات الشجاعية يضع عدة خيارات 
لتشكيل الجهاز الفني الجديدلتشكيل الجهاز الفني الجديد

بعد قبول استقالة المزين

السدوديالسدودي في طريقه في طريقه
لتدريب بيت حانون األهليلتدريب بيت حانون األهلي
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يخضع لعملية جراحية جديدةيخضع لعملية جراحية جديدة
كوتينيوكوتينيو

أحالم إيفرتون األوروبية أحالم إيفرتون األوروبية 
ما زالت متاحةما زالت متاحة

أنشيلوتي: أنشيلوتي: 

مدريد/ وكاالت:
أعلــن نــادي برشــلونة اإلســباين لكــرة القــدم صبــاح أمــس الثالثاء عن 
إجــراء العبــه الربازيــي فيليبــي كوتينيــو لجراحة ناجحة يف غرضوف 

الركبة اليرسى وذلك تحت إرشاف الطاقم الطبي لناديه.
وأوضــح برشــلونة عــرب موقعــه الرســمي أن كوتينيــو لــن يكــون جاهــزا 

للمشاركة مع الفريق حتى يكمل عملية تعافيه.
وكان كوتينيــو قــد تعــرض لإلصابــة يــوم 29 ديســمرب املــايض أمــام 
ايبــار يف ملعــب "كامــب نــو" ضمــن منافســات الــدوري اإلســباين، 
ليغيب من حينها عن الفريق بعد فرتة قصرية من عودته بعد انتهاء 

إعارته لبايرن ميونيخ األملاين.
مــع  مبــاراة خاضهــا   90 24 هدفــا يف  الربازيــي  الالعــب  وســجل 
الفريــق منــذ انضاممــه إليــه قادمــا مــن ليفربــول اإلنجليــزي يف عــام 

2018، ثالثة منها يف املوسم الحايل.
ويحتل برشــلونة املركز الثاين يف ترتيب الدوري اإلســباين برصيد 
65 نقطــة بفــارق نقطــة خلــف أتلتيكو مدريــد متصدر الرتتيب، كام 
أن الفريــق ســيكون عــى موعــد مــع غرميــه التقليــدي ريــال مدريــد 

يوم السبت املقبل ضمن منافسات املرحلة 30 من املسابقة.

لندن/ وكاالت:
مل يفقد كارلو أنشــيلويت مدرب إيفرتون األمل يف التأهل إىل بطولة أوروبية 
املوســم املقبــل رغــم التعــادل املحبــط 1-1 مــع كريســتال بــاالس يف الدوري 

اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم.
وســجل خاميــس رودريغيــز العــب وســط إيفرتــون بعــد عودتــه عقــب غيــاب 
ستة أسابيع بسبب اإلصابة، لكن باالس انتزع التعادل عن طريق هدف قرب 

النهاية من مييش باتشواي.
وتــرك التعــادل إيفرتــون ثامنــا ولــه 47 نقطــة وبفــارق أربــع نقــاط عــن تشــيليس 

خامس الرتتيب الذي خاض مباراة واحدة إضافية.
وقــال أنشــيلويت للصحفيــن: أعتقــد أننــا ال نــزال منلــك فرصــة التأهــل ألوروبــا 
ألننــا ال نــزال يف الســباق ولدينــا مبــاراة واحــدة مؤجلــة، لكــن يجــب أن نلعــب 
برتكيــز أكــرب، فعندمــا تســتحق الفــوز يجــب أن تفــوز. ســبب التعــادل أننــا مل 
نتمكن من قتل املباراة عندما جاءت الفرصة. حصلنا عى الكثري من الفرص، 

كنا نستحق الفوز، وخرسنا نقطتن بسبب أخطائنا. مل نكن محظوظن.
آخــر مثــاين  مــرة واحــدة يف  فــاز  أرضــه حيــث  بشــدة عــى  إيفرتــون  ويعــاين 

مباريات يف ملعب "جوديسون بارك".

األلمان أحق مني األلمان أحق مني 
بتدريب منتخبهمبتدريب منتخبهم

لندن/ وكاالت:
أكــد اإلســباين بيــب غوارديــوال مــدرب فريــق مانشســرت ســيتي اإلنجليــزي 
لكرة القدم، أن هناك مدربن يف أملانيا أحق منه بخالفة يواكيم لوف يف 

تدريب املنتخب األملاين.
ويف معــرض رده عــى ســؤال عــن إمكانيــة أن يصبــح هــو املــدرب القــادم 
للامنشافت، قال اإلسباين غوارديوال: " أملانيا بها مدربون ممتازون، وهم 

يستحقون أكرث مني بكثري أن يصبح أحدهم مدربًا للمنتخب األملاين".
وأبــدى غوارديــوال صاحــب الـــ50 عامــًا إعجابــه مبــدريب كــرة القــدم األملــان 
وهــو  أملانيــا،  وجــودي يف  فــرتة  خــالل  شــيئًا  تعلمــت  كنــت  إذا   " وقــال: 
مــا ترســخ هنــا يف إنجلــرتا، فهــو جــودة املدربــن األملــان: يورغــن كلــوب، 
وهانزي فليك، وتوماس توخيل، ويوليان ناغلسامن، وماركو روزه، ورالف 
رانجيــك، ولوتــار ماتيــوس، وديتامرهامــان، وكثريون آخــرون ميكنهم القيام 
بهذه الوظيفة، وأردف غامزًا بعينه لكنني أســتطيع أن أقوم بدور املســاعد 

لو أرادوا".
ميونــخ  بايــرن  لنــادي  مدربــًا  مســريته  مــن  أعــوام  ثالثــة  غوارديــوال  وقــى 

األملاين، وتوج مع الفريق بلقب الدوري األملاين لثالثة مواسم.

باريس/ وكاالت:
األوروبيــة  القــدم  كــرة  متابعــي  أنظــار  ســتكون 
تجمــع  عــاٍل  طــراز  مــن  قمتــن  إىل  مشــدودة 
تشــيليس  الربتغــايل وضيفــه  بورتــو  بــن  األوىل 
اإلنجليزي، فيام سيكون اللقاء األبرز بن باريس 
ســان جرمــان الفرنــيس ومضيفــه بايــرن ميونخ يف 

إعادة لنهايئ العام املايض.
خســارته  مــن  الثــأر  عــن  جرمــان  ســان  ويبحــث 
املــايض  املوســم  أوروبــا  أبطــال  دوري  لنهــايئ 
يف ظــل تراجــع أداء النــادي الباريــيس بالرغم من 
وصول املدرب األرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو 

إىل دّكة املدربن.
خــرب  بفــرح  الباريســية  الجامهــري  واســتقبلت 
غياب هداف العمالق البافاري البولندي روبرت 
الذهــاب  مبــاراة  عــن  املصــاب  ليفاندوفســي 
األربعاء عى ملعب “أليانز أرينا” وعودة نجمها 

الربازيي نيامر من اإلصابة.
ومل يحتــج النــادي الباريــيس نيــامر حتى اآلن يف 
املسابقة األوروبية، فتمكن يف غيابه من إقصاء 
برشــلونة اإلســباين يف إجــاميل املباراتــن 5-2 

أن الفريــق يعــاين يف “الليــغ1” لبســط هيمنتــه 
لينفــرد  الســبت،   0-1 ليــل  أمــام  خــرس  حيــث 
األخري بالصدارة بعد مباراة عاصفة شهدت طرد 

العائد نيامر يف الدقيقة 90.
بدايــة  وبعــد  أهميــة  تقــل  ال  أخــرى  مبــاراة  يف 
أكــرث مــن جيــدة كمــدرب لتشــيليس اإلنجليــزي 
يف  خســارة  دون  مــن  مبــاراة   14 مــن  وسلســلة 
توخيــل  فريــق  تعــرّض  املســابقات،  مختلــف 
أرضــه  عــى  املــدوي  بســقوطه  قوّيــة  لرضبــة 
أمــام وســت بروميتــش ألبيــون 5-2 يف الــدوري 
املحــي نهايــة األســبوع املــايض، هــي األقــى 
 10 منــذ  بريــدج”  “ســتامفورد  ملعــب  يف  لــه 

سنوات.
املخــرضم  الدفــاع  قلــب  طــرد  أن  شــّك  وال 
مــن  نصــف ســاعة  بعــد  تياغــو ســيلفا  الربازيــي 
بدايــة املبــاراة ســاهم بهــذه الخســارة العريضــة، 
ليمنــى الفريــق بــأول خســارة لــه بــإرشاف توخيــل 
الحــايل  العــام  مطلــع  يف  املهمــة  اســتلم  الــذي 

خلفا لفرانك المبارد.
وعّلــق توخيــل عــى الخســارة بقولــه “إنهــا جــرس 

العــب  خــاض  وحينهــا،  النهــايئ.  مثــن  دور  يف 
املواجهتــن  فــريايت  ماركــو  اإليطــايل  الوســط 
نــادي كتالونيــا، غــري أن غيابــه عــن موقعــة  أمــام 
ميونــخ بســبب فايــروس كورونــا ســيؤرق املــدرب 

األرجنتيني.
جاء تعاقد الرشكة القطرية املالكة لسان جرمان 
مع بوكيتينو، قائد الفريق سابقا، خلفا لألملاين 
تومــاس توخيــل ضمن مهمة تحقيق نتائج أفضل 
يف  الباريســين  قــاد  توخيــل  وكان  ســلفه.  مــن 
األلقــاب  بجميــع  الفــوز  إىل  املــايض  املوســم 
األبطــال  دوري  نهــايئ  وإىل  املتاحــة  املحليــة 

للمرة األوىل يف تاريخهم.
البعــض أن الضغــوط عــى كاهــل ســان  ويعتــرب 
عنــد  عليــه  كانــت  مــام  اليــوم  أكــرب  هــي  جرمــان 
يف  لشــبونة  يف   0-1 بايــرن  أمــام  الخســارة 

أغسطس املايض.
وكان الوصــول إىل نهــايئ أعــرق مســابقة لألنديــة 
ربــع  مــن  الخــروج  أن  غــري  لألمــام،  كبــرية  خطــوة 
النهــايئ هــذا املوســم سيشــكل انتكاســة كبــرية 
لنــادي العاصمــة الباريســية وبوكيتينــو، خصوصا 

مــن  الصحيــح.  الفعــل  بــرّد  لكننــا ســنقوم  إنــذار، 
املهــم جــدا هضــم هــذه الخســارة، مل يكــن أحــد 
يتوقعهــا واآلن يتعــّن علينــا تحّمل املســؤوليات 
“ال  وتابــع  رواســبها”.  مــن  والتخلــص  أيضــا  وأنــا 
نســتطيع فقــدان عقلنــا بعــد 14 أو 15 مبــاراة. 
هــؤالء  يف  نراهــا  التــي  الثقــة  فقــدان  ميكــن  ال 

الالعبن”.
بيــد أن نــداءه يف التضامــن مل يلــق آذانــا صاغيــة 
بــن بعــض أفــراد فريقــه وســط أنبــاء عــن اشــتباك 
الحــارس  بــن  التدريــب  حصــة  خــالل  حصــل 
االحتياطي اإلســباين كيبا أريســاباالغا واملدافع 

األملاين أنتونيو روديغر.
وعــى الرغــم مــن املفاجــأة التــي حققهــا الفريــق 
الربتغــايل بطــل املســابقة القارية مرتن )1987 
عندمــا  النهــايئ  مثــن  الــدور  يف  و2004(، 
الربتغــايل  ونجمــه  اإليطــايل  بيوفنتــوس  أطــاح 
كريســتيانو رونالــدو خــارج الحلبــة، إال أن إمكانية 
فشل تشيليس يف تخطيه وبلوغ نصف النهايئ 
للمــرة األوىل منــذ عــام 2014 ســيكون خيبة أمل 

كبرية للفريق اللندين.

سان جرمانسان جرمان
يتحّدى بايرن ميونخ يتحّدى بايرن ميونخ 

وبورتو يستقبل وبورتو يستقبل 
تشيلسيتشيلسي

ريال مدريد ريال مدريد 
يصعق ليفربول يصعق ليفربول 

وفوز صعب وفوز صعب 
للسيتي على للسيتي على 

دورتمونددورتموند

غوارديوال:غوارديوال:

دوري أبطال أوروبادوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبادوري أبطال أوروبا

مدريد/ )أ ف ب(:
وضــع ريــال مدريــد االســباين قدمــا يف الــدور نصــف النهــايئ بفــوزه 
مبلعــب  امــس   3-1 اإلنجليــزي  ليفربــول  ضيفــه  عــى  املســتحق 
"ألفريدو دي ستيفانو" يف العاصمة يف ذهاب الدور ربع النهايئ 

ملسابقة دوري أبطال أوروبا يف كرة القدم.
فينيســيوس  الربازيــي  مهاجمــه  اىل  بفــوزه  مدريــد  ريــال  ويديــن 
ثنائيــة )27 و65( وماركــو أسنســيو )36(، فيــام  جونيــور صاحــب 
لليفربــول  الوحيــد  الهــدف  صــالح  محمــد  املــري  النجــم  ســجل 

.)51(
ويلتقي الفريقان ايابا االربعاء املقبل يف ليفربول.

ســبع  يف  ليفربــول  عــى  مدريــد  لريــال  تواليــا  الرابــع  الفــوز  وهــو 
مواجهات بينهام يف املسابقة القارية العريقة.

املبــاراة  يف   1981 االوىل:  الثــالث  باملواجهــات  ليفربــول  فــاز 

42 أمام السيطرة امليدانية ألصحاب األرض.
جانــب  اىل  أساســيا  جوتــا  ديوغــو  بالربتغــايل  كلــوب  دفــع  كــام 
املــري محمــد صــالح والســنغايل ســاديو مانيــه يف الهجــوم، دون 
أي فعاليــة أو تهديــد عــى مرمــى البلجيــي تيبــو كورتــوا خصوصــا 

يف الشوط االول.
وخــرج مانشســرت ســيتي االنجليــزي بفــوز صعــب عــى أرضــه عــى 
لالعبــه  قاتــل  بهــدف   2-1 االملــاين  دورمتونــد  بوروســيا  حســاب 

الشاب فيل فودن.
ألصحــاب  التســجيل  برويــن  دي  كيفــن  البلجيــي  القائــد  وافتتــح 
يــرد نظــريه ماركــو رويــس لجانــب الضيــوف  االرض )19(، قبــل أن 
أن  قبــل  ايجــايب  تعــادل  اىل  متجهــة  املبــاراة  بــدت  حيــث   )84(
يسجل فودن يف الدقيقة االخرية )90(، ما يعد مبباراة مثرية ايابا 

االربعاء املقبل.

يف  ذهابــا  )-1صفــر  الـــ16  دور  يف  و2009  )-1صقــر(،  النهائيــة 
مدريد و-4صفر ايابا يف انفيلد(.

ورد ريــال مدريــد يف املواجهــات الثــالث التاليــة: دور املجموعات 
2014 )-3صفــر يف انفليــد و-1صفــر يف برنابيــو(، ونهــايئ 2018 

.)3-1(
وخــاض ريــال مدريــد، حامــل الرقــم القيــايس يف عــدد االلقــاب يف 
املســابقة )13(، املبــاراة يف غيــاب قطبــي دفاعــه القائــد ســريخيو 
رامــوس بســبب االصابــة والفرنــيس رافايل فــاران املصاب بفريوس 
كورونــا قبــل ســاعات مــن انطالقهــا، فدفــع مدربــه الفرنــيس بناتشــو 

والربازيي ميليتاو مكانهام.
كلــوب  يورغــن  لليفربــول  االملــاين  املــدرب  فاجــأ  املقابــل،  يف 
الجميــع بإرشاكــه الغينــي نايب كيتا أساســيا عى حســاب االســباين 
تياغو الكانتارا، قبل أن يقدم عى تغيري االول بالثاين يف الدقيقة 
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الخرطوم/ األناضول:
أجــاز مجلــس الــوزراء الســوداين، أمس، مرشوع 
قانــون إللغــاء قانــون مقاطعــة )إرسائيــل( القائــم 

منذ عام 1958.
"مــرشوع  أجــاز  إنــه  بيــان:  يف  املجلــس،  وقــال 
لســنة  قانــون مقاطعــة )إرسائيــل(  بإلغــاء  قانــون 

."1958
وشدد املجلس يف الوقت نفسه عىل "موقف 
الثابــت تجــاه إقامــة دولــة فلســطينية  الســودان 

يف إطار حل الدولتني".
وســيحيل مجلــس الــوزراء مــرشوع القانــون إىل 
والــوزراء  الســيادة  ملجلــي  مشــرك  اجتــاع 
النهائيــة، يف ظــل  االنتقاليــني إلجازتــه بصورتــه 
االنتقــايل  الترشيعــي  املجلــس  تشــكيل  عــدم 

حتى اآلن.
أي  "عــىل  )إرسائيــل(  مقاطعــة  قانــون  ويحظــر 
اتفاقــا  الوســاطة  أو  بالــذات  يعقــد  أن  شــخص 
من أي نوع مع هيئات أو أشــخاص مقيمني يف 
)إرسائيل( أو مع هيئات أو أشــخاص يعلم أنهم 
ينتمــون بجنســيتهم إىل )إرسائيــل( أو يعملــون 

لحسابها".
يف  االتجــار  أو  تبــادل  أو  "دخــول  يحظــر  كــا 
اإلرسائيليــة  واملنتجــات  والســلع  البضائــع 
مــن  وردت  ســواء  الســودان،  يف  املنقولــة 

)إرسائيل( مبارشة أو بطريق غري مبارش".
ويعاقب القانون مخالفه بالسجن عرش سنوات 

مع غرامة مالية.
2020، أعلــن  23 أكتوبــر/ ترشيــن األول  ويف 
لكــن  )إرسائيــل(،  مــع  عالقتــه  تطبيــع  الســودان 
قــوى سياســية عديــدة أعلنــت رفضهــا القاطــع 
االئتــالف  يف  مشــاركة  أحــزاب  بينهــا  للتطبيــع، 

الحاكم.
وإضافة إىل السودان، وّقعت ثالث دول عربية 
واملغــرب،  والبحريــن  اإلمــارات  هــي  أخــرى، 
اتفاقيــات العــام املــايض لتطبيــع عالقاتهــا مــع 

)إرسائيل(، برعاية أمريكية.
عربيــا  شــعبيا  رفضــا  التطــورات  هــذه  وأثــارت 
)إرسائيــل(  احتــالل  اســتمرار  ظــل  يف  واســعا 
فلســطينية  دولــة  قيــام  أرايض عربيــة، ورفضهــا 

مستقلة ذات سيادة.

مجلس الوزراء السوداني يجيز مشروع 
قانون يلغي مقاطعة )إسرائيل(

االتحاد البرلماني العربي يدين إقامة 36 قائمة.. من يختار الفلسطينيون بعد 15 عاًما على آخر انتخابات؟
بؤرة استيطانية جديدة في األغوار

"فتح" مشتتة بين 3 تيارات.. وتحديان أمام "حماس".. و"الشعبية" األوفر بين "اليسار"
غزة/ يحيى اليعقويب:

املركزيــة  االنتخابــات  لجنــة  اعتمدتهــا  قامئــة  وثالثــون  ســت 
ينطلق معها قطار املنافسة عىل مقاعد املجلس الترشيعي، 
ل الفصائل األربعة عرش التي هيمنت عىل  يف حني مل ُتشــكِّ
الحيــاة السياســية الفلســطينية خــالل الفــرة املاضيــة ســوى 
7 كتــل، تعرضــت بعضهــا لالنشــقاقات؛ مــا يــؤرش إىل برملــان 

متعدد القوى.
عــىل  لالعــراض  أيــام  ثالثــة  حــددت  االنتخابــات  لجنــة 
املرشــحني، ويبــدو مــن الواضــح أن لجنــة االنتخابــات درســت 
ملفــات املرشــحني، وكذلــك حرصــت الكتــل عــىل اســتيفاء 

الرشوط حتى ال يطعن أحد بأهلية مرشحيها.
يف الدخــول أكــر إىل أوزان القــوى، فــإن حركــة "فتــح" تشــهد 
حالــة انقســام جعلتهــا تدخــل لالنتخابات القادمــة بـ3 تيارات: 
تيــار الرئيــس محمــود عبــاس، وتيــار األســري مــروان الربغــويث 
الــذي تحالــف مــع نــارص القــدوة، و"التيــار اإلصالحــي" بقيــادة 
محمد دحالن، إضافة إىل حالة انخراط فردي أو غري تنظيمي 
داخل بعض القوائم للمستقلني، بحسب مدير مركز "يبوس" 

للدراسات سليان بشارات.
ومــع هــذا الواقــع الــذي يؤثــر يف الوزن االنتخــايب للحركة، يرى 
بشارات يف حديثه لصحيفة "فلسطني"، أن ذلك سيؤثر يف 
أكــر مــن جانــب، األول يف بعرة القاعدة الجاهريية لـ"فتح" 

للمنافســة بــني القوائــم ولكــن عىل قاعــدة جاهريية محدودة 
وغري متشــعبة، التشــعب فقط موجود يف حركة "فتح،" التي 
قــد تكــون الخــارس األكــرب يف هــذه الحالــة نتيجــة ضيــاع عــدد 

كبري من األصوات القريبة منها أو املؤيدة لها.
وبالرغــم مــن تعــدد القوائــم فــإن عــدد القوائــم التــي ســتتجاوز 
نسبة الحسم قد ال يتجاوز 12-10 قامئة، وما تبقى من قوائم 
ســيؤدي إىل ضيــاع عــدد كبــري مــن األصــوات للقوائــم األخــرى. 

وفق بشارات.
واســتدرك: "قــد تفضــل بعــض القوائم االنســحاب مــن البداية 
أمــوال  الســرجاع  الحســم  نســبة  تتجــاوز  لــن  أنهــا  رأت  إن 
التأمينــات، وقــد تذهــب بعضهــا لدمــج األصــوات مــع بعــض 
القوائــم بعــد انســحابها وإعــالن تأييدهــا، أو أن تكــون بعضهــا 
متحالفــة مــع قوائــم أخــرى، ولكــن يف مقاعــد الربملــان بهــدف 
متعلق بتشكيل الحكومة واختالف األوزان بعد فرز النتائج".

مجلس متعدد
لكن الخبري يف شؤون االنتخابات طالب عوض، يرى أن تعدد 
القــوى إضافــة  مــؤرش إىل مجلــس ترشيعــي متعــدد  القوائــم 
للقــوى الرئيســة كحــاس وفتــح والقــوى املســتقلة، وعليــه لــن 

يكون ألي قامئة أغلبية مطلقة.
وقــال عــوض لصحيفــة "فلســطني" إن املســجلني لالنتخابــات 
مرتفعــة  توقعــات  وهنــاك  ونصــف،  مليونــني  عددهــم  يبلــغ 

قامئــة  كانــت يف  لــو  مــا  بعكــس  أنصارهــا،  أصــوات  وتشــتت 
جاهريية واحدة، بحيث يهدد تطلعات الحركة يف الحصول 

عىل عدد كبري من املقاعد.
تحديان أمام "القدس موعدنا"

لحركــة  التابعــة  موعدنــا"  "القــدس  قامئــة  أن  بشــارات  وذكــر 
حــاس هــي األكــر قــوة، حيــث تشــمل كل التنــوع والتعــدد 
والخربات واألجيال املختلفة والتوزيع الجغرايف، لكن أمامها 
تحديــان األول يتعلــق بحريــة تقديــم دعايــة انتخابيــة والوصول 
ا بالضفــة الغربيــة، والثاين  للجمهــور، وهــذا التحــدي كبــري جــدًّ
محاولــة بعــض الجهــات كاألجهــزة األمنيــة للســلطة خلــق حالــة 

من الخوف لدى الجمهور من التصويت لحاس.
الجمهــور  إقنــاع  حــاس  "اســتطاعت  إن  بشــارات:  وأضــاف 
انفتاحــا وإمكانيــة  أكــر  وأنــه  برنامجهــا االنتخــايب بحريــة،  يف 
للتشــاركية، فقــد تكــون األكــر حظوظــا بحصــد أكــرب عــدد مــن 

املقاعد".
ورغم تعدد قوائم اليسار فإن بشارات يتوقع أن تكون الفرصة 
قويــة للجبهــة الشــعبية التــي حصلــت عــىل ثالثــة مقاعــد يف 
االنتخابات الســابقة، يف حني قد ال تحصل القامئة املوحدة 
نســبة  تتجــاوز  أصــوات  عــىل  والشــعب(  فــدا  )حــزب  لليســار 

الحسم.
بشــأن عــدد القوائــم البالــغ 36، يــرى أن ذلــك ســيفتح البــاب 

للمشــاركة باالنتخابــات، فمــن املمكن أن يصــل عدد الناخبني 
إىل مليــون و800 ألــف، وهــذا يتطلــب مــن كل قامئــة حتــى 
ألــف   27 عــىل  تحصــل  أن   1.5% الحســم  نســبة  إىل  تصــل 
الترشيعــي،  املجلــس  يف  مقعــد  عــىل  تحصــل  يك  صــوت، 
مقدرا أن 25-20 قامئة قد ال يحالفها الحظ يف تجاوز نســبة 

الحسم.
االنتخابــات  يف  جــرت  التــي  التصويــت  نســبة  بــني  ويقــارن 
و350  مليــون  مشــاركة  وشــهدت  م   2006 عــام  الترشيعيــة 
ألــف ناخــب بواقــع %77 مــن إجــايل املســجلني، عــن نســبة 
الناخبني املتوقعني يف االنتخابات الترشيعية املرتقبة لعام 
2021م والبالغة %72 بعدد إجايل يبلغ مليون و800 ألف 

ناخب.
يتمثــل  عــوض،  وفــق  القوائــم،  أمــام  تحديــا  يطــرح  مــا  وهــذا 
مبخاطبــة الجيــل الجديــد مــن خــالل برامــج تعالــج املشــكالت 

االقتصادية والتنمية والبطالة وموضوع الصحة.
ومــن وجهــة نظــر طالــب فــإن حركــة حــاس هي األكر متاســكا 
تنظيميا، ثم قوائم فتح الثالث وجميعها ستفوز بعدد مقاعد 
أمــام  فالفرصــة  اليســار  أمــا  حاليــا"،  تقديــره  الصعــب  "مــن 
الجبهــة الشــعبية بالحصــول عــىل عدد مــن املقاعد، أما قامئة 
الدميقراطيــة وائتــالف "فــدا وحزب الشــعب" ففرصهم صعبة 

أو محدودة.

 28 أعــار  بــني  املرشــحني  نســبة  وبلغــت 
عامــا  و50   41 وبــني   ،38.5% ســنة  و40 
تزيــد  الذيــن  %22.2، وشــكل املرشــحون 

أعارهم عن 50 عاما نسبة 39.3%.
القوائــم  عــدد  بــني  الفلســطينيون  ويقــارن 
جــرت  انتخابــات  آخــر  مــع  حاليــا  املرشــحة 
االنتخابــات  خاضــت  حيــث   ،2006 عــام 
حينهــا 11 قامئــة، واســتطاعت 6 منهــا فقــط 
اجتيــاز نســبة الحســم. لكــن نظــام االنتخابــات 
والدوائــر"  "القوائــم  بــني  مختلطــا  كان  حينهــا 
أي بالتمثيــل النســبي والرشــح الفــردي معــا، 
مــن  أكــر  ترشــح   2006 انتخابــات  وشــهدت 
500 فلســطيني مســتقلني أو مدعومــني مــن 
فصائل عن الدوائر يف الضفة والقدس وغزة.

تعّطش لالنتخابات
طالــب  االنتخابــات  شــؤون  محلــل  ويوضــح 
 2021 انتخابــات  أن  نــت  للجزيــرة  عــوض 
نظــام  هــو  انتخــاب جديــد  قانــون  وفــق  تتــم 
يحــدد  الــذي  الكامــل  النســبي  التمثيــل 
الرشــح ضمــن قوائــم فقــط، وهــو مــا شــجع 
توجــه املســتقلني لتشــكيل معظــم القوائــم 

التي تخوض االنتخابات.
لكــن عــوض يفــّر ارتفاع عــدد القوائم أيضا 
للمارســة  الفلســطيني  الجمهــور  بتعطــش 
الدميقراطيــة بســبب غيــاب االنتخابات 15 
عامــا، حيــث جــرت آخر انتخابــات ترشيعية 

يف يناير/كانون الثاين 2006.

كــا أن فشــل تشــكيل االئتالفــات، حســب 
الرشــح  إىل  فصائــل  عــدة  دفــع  عــوض، 
نجــح  اليســار، يف حــني  قــوى  مثــل  منفــردة 
عــام  ائتالفــات  يف  الرشــح  يف  بعضهــا 

.2006

االجتاعيــة  املطالــب  كانــت  وبينــا 
منفــردون  مســتقلون  ميثلهــا  واالقتصاديــة 
قوائــم  يف  هــذه  اآلن  ظهــرت  الســابق،  يف 
الفلســطيني  كالحــراك  كاملــة  انتخابيــة 
قانــون  إســقاط  يف  ســاهم  الــذي  املوحــد، 
الضــان االجتاعــي قبــل عامــني. ويف عــام 
عــن  مســتقل  مرشــح   400 شــارك   2006

الدوائر وحدها.
ويعتقــد املحلــل عــوض أن عــدد القوائــم ال 
الــدول املحيطــة  مــع  يبــدو كبــريا باملقارنــة 
و)إرسائيل( التي خاضت انتخابات األخرية 
بـــ39 قامئــة، واألردن بـــ249 قامئــة، وتونــس 

بأكر من 1600 قامئة.
الحســم  نســبة  بتجــاوز  الجميــع  ويأمــل 
والفــوز مبقعديــن عــىل األقــل، لكــن حســب 
 10 توقعــات محلــل االنتخابــات، فــإن نحــو 
نســبة  اجتيــاز  مــن  ســتتمكن  فقــط  قوائــم 
الحســم والحصــول عــىل مقعدين فأكر يف 

املجلس الترشيعي.
الناخبــني  %2 مــن أصــوات  وبينــا ذهبــت 
يف عام 2006 للقوائم التي مل تجتز نســبة 
الحســم، يتوقــع أن ترتفــع هــذه النســبة إىل 

نحو %12 يف انتخابات 2021.
الجديــد  االنتخــايب  النظــام  إن  عــوض  وقــال 
لــن يســمح ألي قامئــة بالحصــول عــىل أغلبيــة 
مبعنــى النصــف1+، حيــث يبلــغ عــدد مقاعد 
املجلــس الترشيعــي 132 وتحتــاج أي قامئــة 
وهــذا  مقعــدا.   67 إىل  األغلبيــة  لتشــكيل 
يعني أن حكومة ائتالفية تشــارك فيها القوى 

املختلفة ستتشكل بعد االنتخابات.
الفلســطينيني املســجلني يف  ويبلــغ عــدد 
مليــون   2.5 مــن  أكــر  االنتخــايب  الســجل 
غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  يف  ناخــب 
كثيفــا  إقبــاال  املراقبــون  ويتوقــع  والقــدس، 
مــن  أكــر  إىل  يصــل  قــد  التصويــت  عــىل 

%70 من أصحاب حق االقراع.
متغيرات

يقــول عــوض إن أكــر مــن نصــف الناخبــني 
يف االنتخابــات القادمــة مل يشــاركوا يف أي 
كل  يف  وميثلــون  ســابقة،  انتخابيــة  عمليــة 
مــن هــم دون 33 ســنة أكــر مــن %53 مــن 
الناخبــني، وهــؤالء ســيكون لهــم تأثــري كبــري 

عىل التصويت.
االقتصاديــة  األوضــاع  تدهــور  ورغــم 
عنــد  كأولويــة  بتحســينها  واملطالــب 
التوجــه  إن  عــوض  يقــول  الفلســطينيني، 
خيــارات  يف  أساســيا  يــزال  ال  الســيايس 
الناخبــني يف ظــل التعويــل عــىل أن تكــون 
االنتخابــات املخــرج مــن االنقســام لتوحيــد 

املؤسســات بــني الضفــة وغــزة، وأن تســاهم 
البطالــة  وتخفيــف  التنميــة  تعزيــز  يف 

وتحسني مستوى املعيشة.
حماس وفتح

الفلســطيني  املركــز  يف  الباحــث  وقــال 
للجزيــرة  لحلــوح  عــالء  املســحية  للبحــوث 
تــزال تعطــي  الــرأي ال  نــت إن اســتطالعات 
التابعــة  للقوائــم  التصويــت  يف  األفضليــة 
للفصائل وخاصة لحركتي "فتح" و"حاس" 
 70% تبلــغ  قــد  بنســبة  ســتحظيان  اللتــني 
مــن األصــوات عــىل األقــل، وتليهــا الجبهــة 

الشعبية. لتحرير فلسطني.
ويرجح لحلوح أن تحقق القامئة التي شارك 
يف تشكيلها القيادي يف فتح األسري مروان 
قامئــة  خــارج  القــدوة  نــارص  مــع  الربغــويث 
مــن  جيــدة  نســبة  الرســمية،  "فتــح"  حركــة 
األصــوات بالنظــر إىل شــعبية الربغــويث يف 

أوساط أبناء فتح واملستقلني أيضا.
ويف ظل انقسام فتح إىل 3 قوائم: الرسمية 
وقامئــة  للحركــة،  املركزيــة  للجنــة  املمثلــة 
"الحريــة" املمثلــة ملــروان الربغــويث ونــارص 
القــدوة، وقامئــة "املســتقبل" املمثلــة لتيار 
يقــول  دحــالن،  محمــد  املفصــول  القيــادي 
لحلــوح إن تشــتيت أصــوات فتــح ســيعطي 
أفضليــة لقامئــة حركــة حــاس التــي تخــوض 
االنتخابات تحت شعار "القدس موعدنا"، 

بالحصول عىل أعىل األصوات.

كثرة القوائم مؤشر إلى "مجلس تشريعي" متعدد القوى

 رام الله/ الجزيرة نت:
7قوائــم فقط من بيــن 36 قائمة اعتمدتها لجنة 

االنتخابات المركزية الفلسطينية لخوض انتخابات 
المجلــس التشــريعي المقررة بتاريــخ 22 مايو/أيار 

القــادم، تمثــل فصائل وأحزابا فلســطينية، مقابل 
29 قائمة تمثل مستقلين وحراكات مطلبية.

وأعلنت لجنة االنتخابات أمس الكشــف الرسمي 
للقوائم المرشحة بالتزامن مع فتح باب االعتراض 

عليهــا، وقالــت إنهــا قبلت ترشــح جميــع القوائم 
التي تقدمت بطلبات، وبلغ عدد المرشــحين في 
جميــع القوائم 1389 مرشــحا، بينهم 405 نســاء 

بنسبة %29 من مجموع المرشحين.
بريوت/ فلسطني:

اســتيطانية  بــؤرة  إقامــة  عــىل  املســتوطنني  إقــدام  العــريب  الربملــاين  االتحــاد  دان 
جديــدة يف األغــوار، بهــدف ربــط املســتوطنات بعضهــا ببعض وتحويلهــا إىل مدينة 

استيطانية كبرية.
واســتنكر االتحــاد الربملــاين العــريب، يف بيــان صــادر عن رئاســته، مســاء أمس، بأشــِد 
العبــارات اســتمرار هــذه األعــاِل العنرصيــِة املتطرفــة، التــي ينفذهــا املســتوطنون 
بدعــٍم واضــح وإرشاٍف ُممنهــج مــن ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي، محمــال حكومــَة 

االحتالل تبعات هذه األعال وعواقبها عىل املنطقة والعامل بأرسه.
وجــدد تأكيــَده عــىل جميــع قــرارات مجلــس األمــن الــدويل، ذات الصلــِة باإليقــاف 
الفــوري والكامــل لجميــع األنشــطة االســتيطانية عــىل األرض الفلســطينية املحتلــة، 
مؤكــدًا أن الحقــوق الرشعيــة الفلســطينية مل ولــن متــوَت بالتقــادم، فالــرصاُع العــريب-

الحقــوق  إعــادة  إنهــاؤه بتســوياٍت ظاملــة، وبعيــدا عــن رضورة  اإلرسائيــي ال ميكــن 
ألصحابها.

املنظــات  حــث  كــا  ومكّوناتــه،  فئاتــه  بكامــِل  الــدويل  املجتمــَع  االتحــاد،  وحــث 
اإلرسائيليــة  األعــال  جميــع  لوقــف  التحــرِك  عــىل  املختصــة،  الدوليــة  واملحاكــَم 
التوســعية، ومارســِة كل أوجــه الضغــِط عــىل حكومــة االحتــالل، للتقيــد بالتزاماتهــا 
الــدويل، مؤكــدا دعِمــه الكامــِل واملســتمر لحــق شــعبنا يف  التــي يفرضهــا القانــون 

العيش حرا كرميا بدولته املستقلة.
 وذّكــر االتحــاد، يف بيانــه، العــامَل كلــه أن القضيــَة الفلســطينية هــي قضيــة العــرب 
املركزية، وهي مفتاُح األمِن والسالم واالستقراِر يف املنطقة العربية والعامل أجمع.

ورشع مســتوطنون، األحــد املــايض، يف إقامــة نــواة بــؤرة اســتيطانية جديــدة غــرب 
مستوطنة "الحمرا" يف منطقة األغوار شال الضفة الغربية املحتلة، بهدف تجميع 

مستوطنات األغوار يف مدينة استيطانية كربى.
وقــال الخبــري يف شــؤون االســتيطان وانتهــاكات االحتــالل يف منطقــة األغــوار، عــارف 
دراغمة: إن املستوطنني يؤسسون بؤرة جديدة عىل بعد كيلومر واحد إىل الغرب 
من مستوطنة الحمرا، بهدف ضم )سلب( األرايض الواقعة ما بني مستوطنة الحمرا 

والبؤرة االستيطانية الجديدة، مشرًيا إىل أن ذلك بدعم من حكومة االحتالل.
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"القوى" تستنكر اعتقال  ... 

استشهـاد مواطـن وإصابـة   ... 
الطبــي بــرام اللــه، حيــث وصفت حالتها 

باملستقرة.
االحتــال  قــوات  إن  عيــان  شــهود  وقــال 
الســيارة  أســفل  صــوت  قنبلــة  أطلقــت 
وزوجتــه  الشــهيد  يســتقلها  كان  التــي 
فجــرا،  والنصــف  الثالثــة  الســاعة  عنــد 
حياتــه،  عــى  خشــية  ســيارته  فحــرك 
فأطلــق جنــود االحتــال عليــه النــار عــى 

شارع بري نباال- الجيب.
ويف وقــت الحــق، مســاء أمــس، أصيــب 
عــدد مــن املواطنــن باالختنــاق، خــال 
مواجهــات مــع قــوات االحتــال اندلعت 
غــرب  شــال  إكســا  بيــت  حاجــز  عــى 
القــدس، عقــب تشــييع جثان الشــهيد 

منصور يف قرية بدو املجاورة.
وأفادت مصادر محلية، بأن املواجهات 
اندلعــت عقــب قمــع االحتــال مســرية 
ســلمية انطلقــت مــن قريــة بــدو باتجــاه 
بجرميــة  تنديــدا  اكســا،  بيــت  حاجــز 
إعــدام الشــهيد وبجرائــم االحتــال بحــق 
شــعبنا، مــا أســفر عــن إصابــة عــدد مــن 

بالغــاز  اختنــاق  بحــاالت  املواطنــن 
املسيل للدموع.

جثــان  املواطنــن  مــن  املئــات  وشــيع 
الشــهيد منصــور يف بلــدة »بــدو«، بعــد 
إلقاء نظرة الوداع األخرية عليه يف منزله 

بالبلدة.
وجــاب املشــيعون طرقــات بلدة »بدو« 
عــى  الشــهيد  جثــان  يحملــون  وهــم 
قبــل  فلســطن،  بعلــم  ملفوفــا  أكتافهــم 

مواراته الرثى يف مقربة البلدة.
هتافــات  الجنــازة  يف  املشــاركون  وردد 
واالعتــداءات  باملارســات  تنــدد 

اإلرسائيلية ضد املواطنن.
اعتداءات المستوطنين

مســتوطنون  اقتحــم  آخــر،  جانــب  مــن 
وطلبــة معاهــد يهوديــة، أمــس، باحــات 
تحــت  املبــارك،  األقــى  املســجد 
حايــة رشطــة االحتــال، مــن جهــة بــاب 

املغاربة.
اإلســامية  األوقــاف  دائــرة  وأفــادت 
مقتضــب،  بيــان  يف  املحتلــة  بالقــدس 

مــن  عنــرا  و12  مســتوطنا   32 بــأن 
املخابــرات و50 طالبــا يهوديــا اقتحمــوا 
ســاحات املســجد األقــى خــال فــرة 

االقتحامات الصباحية.
يف األثنــاء، اعتــدى مســتوطنون، أمس، 
محمــد  سبســطية  بلديــة  رئيــس  عــى 
تصديــه  أثنــاء  يف  بالــرب،  عــازم، 

محاولَة اختطاف طفل.
املســتوطنن  عــرات  إن  عــازم  وقــال 
املوقــع  اقتحمــوا  عســكرية  بتعزيــزات 
شــال  الواقعــة  سبســطية  يف  األثــري 
نابلس، وحاولوا اختطاف أحد األطفال.

وأضاف أنه يف أثناء التصدي ملحاوالت 
املســتوطنن اختطــاَف الطفــل، اعتــدوا 
قــوات  بحايــة  وذلــك  بالــرب،  عليــه 

االحتال.
اعتقاالت

قــوات  اعتقلــت  منفصــل،  ســياق  يف 
عقــب  مواطنــن،   8 أمــس،  االحتــال 
والعبــث  وتفتيشــها  منازلهــم  دهــم 
مبحتوياتهــا يف مناطــق متفرقــة بالضفــة 

الغربية املحتلة.
قــوات  أن  فلســطينية  مصــادر  وذكــرت 
االحتــال اعتقلــت الشــاب معتــز عوض 
شــايل  »املغــري«  قريــة  مــن  النعســان 
رشق رام اللــه عــى حاجــز طيار يف أثناء 

توجهه للعمل صباح أمس.
االحتــال  قــوات  اعتقلــت  ويف جنــن، 
أثنــاء  يف  قبهــا،  نبيــل  محمــود  الشــاب 
بالقــرب  عســكري  حاجــز  عــى  مــروره 
مــن طولكــرم، يف حــن اعتقلــت رشطــة 
االحتال الشــاب أحمد ســامر أبو اعبيد 
داخــل  وجــوده  أثنــاء  يف  جنــن،  مــن 

أرايض عام الـ48.
ويف نابلــس، اعتقلــت قــوات االحتال، 
الديــن حمــزة اشــتية )18  نــر  الشــاب 
نابلــس  غــريب  »تــل«  بلــدة  مــن  عامــا( 
وسط مواجهات عنيفة شهدتها البلدة.

قــوات  اعتقلــت  لحــم،  بيــت  ويف 
االحتــال القيــادي حســن الورديــان )62 
عامــا( مــن مدينــة بيــت لحــم، وهــو أحــد 
موعدنــا«  »القــدس  قامئــة  مرشــحي 

إضافــة  »حــاس«،  لحركــة  التابعــة 
عبيــات  محمــد  نــادر  املواطــن  العتقــال 
وعــادل  رشقــا،  »الفرديــس«  قريــة  مــن 
عيىس حجازي من شــارع الصف وســط 
دهــم  بعــد  )جنوبــا(،  لحــم  بيــت  مدينــة 

منازلهم، وتفتيشها.
محــا  االحتــال  قــوات  دهمــت  كــا 
يف  فريــح،  جــوين  للمواطــن  للرافــة 

شارع »املهد« مبدينة بيت لحم.
ويف الخليــل، اعتقلــت قــوات االحتــال 
الفتاة أناغيم بدر عوض )21 عاما(، من 
بلــدة »بيــت أمــر« شــال الخليــل وهــي 
طالبــة يف جامعــة الخليــل، عــى حاجــز 
عسكري، يف أثناء عودتها إىل املنزل.

ويف القــدس املحتلــة، اقتحمــت قوات 
االحتــال محــل رصافــة يف بلــدة »كفــر 
قــد  كانــت  القــدس،  شــال  عقــب« 
فريــد  زيــاد  املحــل  صاحــب  اعتقلــت 
شحادة أول من أمس، بعد أن اسُتدعي 
التابــع  »عوفــر«  معســكر  يف  للمقابلــة 

لجيش االحتال غريب رام الله.

ا يف مدينة القدس، واعتقالها عدًدا من املشــاركن،  ا تشــاوريًّ انتخابيًّ
عادًة أن هذا املنع ميثل مؤرًشا ملنع االنتخابات يف القدس العاصمة 

التي لن تقبل القوائم االنتخابية خوض االنتخابات دونها.
وطالبت األمم املتحدة ودول العامل كافة خاصة مر الشقيقة راعية 
الحوار الوطني الفلسطيني، للتدخل لوقف هذه السياسات العدوانية 
التــي تســتهدف تدمــري العمليــة االنتخابيــة الفلســطينية وتنهــي أي أفق 

للتحول الدميقراطي ولبناء النظام السيايس الفلسطيني.
ويف الســياق، عــدَّ عضــو املكتــب الســيايس لحركــة "حــاس"، حســام 
املجلــس  انتخابــات  مرشــحي  االحتــال  واســتدعاء  اعتقــال  بــدران، 
التريعي وال ســيا قامئة "القدس موعدنا" تدخا ســافرا يف الشــأن 
العمليــة  أمــام  عــرثة  حجــر  تشــكيل  ومحاولــة  الداخــي،  الفلســطيني 

االنتخابية بقصد التأثري فيها ومنع إجرائها.
وقــال بــدران يف تريــح صحفــي، أمــس، إن حركــة حــاس تتابــع إرصار 
العــدو املتواصــل عــى تنفيــذ اعتقــاالت كان آخرهــا اعتقــال املرشــح 
عن قامئة القدس موعدنا حسن الورديان، واستدعاء مرشحها النائب 
الســابق الشــيخ محمد أبو طري، حيث ُتجري اتصاالت واســعة مع دول 
إقليميــة وأطــراف دوليــة تطالبهــا بالضغــط عــى االحتــال لوقــٍف كامــٍل 

لكل أشكال التدخل يف العملية االنتخابية واإلفراج عن املعتقلن.
واألمــن  الــدويل  املجتمــع  مبخاطبــة  اللــه  رام  يف  الســلطة  وطالــب 
الشــأن،  بهــذا  املختصــة  األمميــة  واملنظــات  املتحــدة  لألمــم  العــام 
وحثهــم عــى التدخــل إللــزام االحتــال بالكــف عــن العبــث يف العمليــة 

الدميقراطية من خال الضغط عليه.
وأكــد بــدران متســك حركــة حــاس باالنتخابــات وإجرائهــا مهــا حــاول 

العدو من خال اعتقاالته واستدعاءاته، عرقلتها والتشويش عليها.

"التعليم العايل" 
تعلن توافر منــــح

 دراسية يف الهنـــد
رام الله/ فلسطن:

أعلنــت وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي توافــر منــح دراســية يف 
الهند للعام الدرايس 2022-2021، للحصول عى درجة البكالوريوس 

والدراسات العليا )املاجستري والدكتوراة( يف تخصصات مختلفة.
ودعــت الــوزارة، يف بيــان، أول أمــس، جميــع املعنيــن باملنافســة عــى 
هــذه املنــح لزيــارة موقعهــا اإللكــروين لاطــاع عــى مختلــف التفاصيــل 
واملوعــد  والتخصصــات  والــروط  املطلوبــة،  والوثائــق  والتعليــات 

النهايئ للتقديم.

خالل الربع األول من العام الجاري
داخلية الشامل ُتنجز أكرث من 19 ألف معاملة للمواطنني

أول رحلــة تجاريــة مــن "االتحـــاد للشحــن"
 اإلماراتيــــة تصــــل إلــــى دولــــة االحتــــالل

"املكتب الفني" يرشع 
يف زيارات معايشة للنيابات

غزة/ فلسطن:
زيــارات  يف سلســلة  العامــة  بالنيابــة  الفنــي  املكتــب  أعضــاء  رشع 
معايشة إجرائية عى النيابات، بهدف النهوض بجودة التحقيقات.

ورأفــت  فروانــة،  وخميــس  شــباق،  عــاء  املكتــب:  أعضــاء  ويضــم 
الزيــارات  وافتتحــوا  الجدبــة.  هشــام  القانــوين  واملســاعد  عــرام، 

بنيابتي الوسطى الجزئية والكلية.
إىل  تهــدف  الزيــارات  أن  أمــس،  بيــان،  يف  العامــة  النيابــة  وذكــرت 
التحقيقــات  وجــودة  الجــزايئ،  امللــف  إدارة  وحســن  املتابعــة، 
وســامتها، وصحــة التكييــف القانــوين للتهم، واســتيفاء وتدقيق كل 

التحقيقات.
وأضافــت أنهــا تهــدف إىل متابعــة تنفيــذ التفويضــات مــن الرطــة، 
وقــوة الحجــة والرافــع أمــام املحاكــم، وهــو مــا يــريس دعائــم ســيادة 
القانون ورد املظامل وإحقاق الحقوق ألصحابها، والحد من الجرمية 
ومعاقبــة مرتكبيهــا، فضــا عــن النهــوض بواقــع األداء الفنــي ألعضــاء 

النيابة العامة.

مرصع شقيَقنْي بحادث سري 
جنوب رشق جنني

جنن/ فلسطن:
لقي مواطنان شــقيقان يبلغان من العمر )20 و13 عاما( مرعها 
أمــس، بحــادث ســري يف بلــدة الزبابــدة جنــوب رشق جنــن بالضفــة 

الغربية املحتلة.
غرفــة  أن  ارزيقــات  لــؤي  العقيــد  الرطــة  باســم  املتحــدث  وذكــر 
عمليــات رشطــة املحافظــة تلقــت باغــا بوقــوع حــادث ســري تصــادم 
بــن مركبــة غــري قانونيــة وجرافــة كانــت متوقفــة باملــكان عــى مفــرق 

الزبابدة.
وأضــاف أن قــوة مــن مركــزي رشطة الزبابدة وقباطية وخرباء الحوادث 
برطــة املــرور يف املحافظــة تحركــت ملكان الحــادث للوقوف عى 
الحكومــي  جنــن  مستشــفى  إىل  املواطَنــن  نقــل  وتــم  مابســاته، 

حيث أعلن األطباء وفاتها، وتم إباغ النيابة العامة. "التعليم" 
تعلن أماكن 
عقد امتحان 

وظيفة مدير 
مدرسة

غزة/ فلسطن:
الربيــة  وزارة  أعلنــت 
بغــزة،  العــايل  والتعليــم 
أمــس، أماكــن عقــد امتحــان 
لعــام  وظيفــة مديــر مدرســة 

.٢٠٢١- ٢٠٢٢
بيــان  يف  الــوزارة  وأفــادت 
للمتقدمــن  ميكــن  بأنــه  لهــا 
مديــر  وظيفــة  المتحــان 
مدرسة معرفة أماكن تقديم 
االمتحــان مــن خال الدخول 
الخدمــات  صفحــة  إىل 
بهــم  الخاصــة  اإللكرونيــة 
أن  موضحــة  موقعهــا،  عــرب 
الخميــس  غــًدا  االمتحــان 

الساعة العارشة صباًحا.

في الربع األول من 2021
مجمع "عدوان الطبي" ُيقدم 

أكرث من 77 ألف خدمة طبية
غزة/ فلسطن:

أفــاد مجمــع كــال عــدوان الطبــي التابــع للخدمــات الطبية العســكرية 
بــوزارة الداخليــة بتقديــم 77 ألًفــا و762 خدمــة طبيــة يف الربــع األول 

من العام الجاري، عرب عياداته وأقسامه املختلفة.
وذكــر تقريــر إحصــايئ أن املجمــع اســتقبل يف مستشــفياته 21138 
حالــة، منهــا 7012 حالــة مــن حملــة التأمينــات العســكرية، و14126 

حالة من حملة التأمينات املدنية.
اســتقبل  األطفــال  مبستشــفى  االســتقبال  قســم  أن  التقريــر  وأشــار 
8923 حالــة، ُســجل منهــا 623 حالــة مبيــت، يف حــن ســجل قســم 

األشعة يف املجمع 5769 طلب أشعة مختلفة.
49783 حالــة، وقســم االســتقبال  وبــن أن قســم املختــرب اســتقبل 

والطوارئ 3964 حالة، منها 2384 عسكرية و1480 مدنية.
وتحــدث التقريــر عــن إجــراء 416 عملية جراحية تنوعت بن صغرى 
ومتوســطة وكــربى، يف حــن تعامــل مستشــفى النســاء والتوليــد مــع 
960 حالة والدة، كا لفت إىل أن قسم العيادات الخارجية استقبل 

7615 حالة، تعامل قسم اإلسعاف والطوارئ مع 295 منها.

النائب العام ووكيل الداخلية 
يؤكدان العدالة الجنائية الناجزة

غزة/ فلسطن:
اســتقبل النائــب العــام املستشــار ضيــاء الديــن املدهــون، أمــس، وكيــل 

وزارة الداخلية واألمن الوطني اللواء نارص مصلح.
واســتقراره،  املجتمــع  أمــن  ترســيخ  يف  الراكــة  تعزيــز  الطرفــان  وأكــد 
وتحقيــق العدالــة بــن أفــراده، وتضافــر الجهــود ورفع مســتوى التعاون بن 
أجهــزة وزارة الداخليــة والنيابــة العامــة؛ إلرســاء العدالــة الجنائيــة الناجــزة، 

ب ومكافحة الجرمية. وتعقُّ
ونقاش الطرفان العديد من املســائل املتعلقة برســم السياســات العامة 
املشركة، ورفع مستوى التنسيق يف النواحي اإلجرائية، وإدارة الظروف 
االســتثنائية الراهنــة، وتأكيــد التــزام الجميــع بالقانــون، ال ســيا يف مجــال 

احرام حقوق اإلنسان.
كــا أكــدا عــى ضانــات املحاكمــة العادلــة وحقــوق املتهمــن، وتطويــر 
التعــاون بــن األطــراف، األمــر الــذي يــؤدي إىل رسعــة اإلجــراءات ودقتهــا، 
وتعزيــز عدالــة اإلجــراء، وتحقيق الرقابة عى جهات إنفاذ القانون، بصورة 

أكرث شفافية ونزاهة.
العامــة  النيابــة  بــن  الســاعة  مــدار  عــى  العمــل  اســتمرارية  إىل  وأشــارا 
واألجهــزة األمنيــة والرطيــة بإداراتهــا كافــة؛ للحــد من الجرميــة والتصدي 
لها بحزم، وبسط األمن وتحقيق العدل، ورد املظامل واستعادة الحقوق، 
وتطبيــق ســيادة القانــون عــى الجميــع، وتطويــر األداء يف ســبيل حايــة 
الحقــوق والحريــات، وتعزيــز ثقــة املواطن بنفســه واعتــزازه بانتائه لوطنه 

وقضيته العادلة.

مديرية شامل غزة تفتتح 
مسابقة أوائل الثانوية العامة

شال غزة/ فلسطن:
افتتحت مديرية الربية والتعليم يف شــال غزة، مســابقة أوائل الثانوية 

العامة 2021، التي تعقد يف مركز التدريب التابع للمديرية.
أمــس أن املســابقة ســتكون عــى  بيــان مكتــوب،  وأفــادت املديريــة يف 
مرحلتــن؛ األوىل تحريريــة، تليهــا املرحلــة الشــفوية العلنية ألعى أربعة 

مدارس فائزة يف املسابقة التحريرية.
وانطلقــت املســابقة، بشــّقها التحريــري للفرع العلمــي، يف املوضوعات 

املقررة من بداية العام الدرايس وحتى نهاية مارس املنرم.
)الربيــة  املباحــث:  العلمــي  للفــرع  التحريريــة  املســابقة  وتشــمل 
الفيزيــاء،  الرياضيــات،  اإلنجليزيــة،  اللغــة  العربيــة،  اللغــة  اإلســامية، 
الكيميــاء، العلــوم الحياتيــة(، يف حــن تشــمل املســابقة الخاصــة بالفــرع 
األديب املباحــث: )الربيــة اإلســامية، اللغــة العربيــة، اللغــة اإلنجليزيــة، 

الرياضيات، التاريخ، الجغرافيا(.
وقــال مديــر الدائــرة الفنيــة مــوىس شــهاب: إن هــذه املســابقة التي دأبت 
مديريــة شــال غــزة عــى تنفيذهــا منــذ عــدة ســنوات تهــدف إىل تحفيــز 
الطلبــة عــى مزيــد مــن الجــد واالجتهــاد واالســتعداد العمــي الختبــارات 

نهاية العام الدرايس.
ريفليـــن يكلِّـــف نتنياهـــو 

بتشكيـــل الحكومـــة الجديـــدة

غزة/ فلسطن:
أنجزت مديرية داخلية شال قطاع غزة، 
19 ألًفــا و812 معاملــة للمواطنــن عــرب 

باملحافظــة  املنتــرة  وفروعهــا  مكاتبهــا 
خال الربع األول من عام 2021م.

وأوضحــت إحصائيــة صــادرة عــن داخليــة 
األحــوال  دائــرة  أن  أمــس،  أول  الشــال، 
املدنيــة أنجــزت 3 آالف و954 معاملــة 
وبطاقــات  وأوىل  فاقــد  "بــدل  هويــات 

و526  آالف   4 إىل  إضافــة  تعريــف"، 
معاملة مواليد ووفيات.

وذكــرت أن دائــرة الجــوازات أمتــت 312 
معاملــة متديــد جوازات وملحقاتها، يف 
حــن أنجــزت دائــرة اإلقامــات واألجانــب 

50 معاملة.

القانونيــة  الشــؤون  دائــرة  أمتــت  كــا 
1477 معاملــة، وأنجــزت دائــرة الشــؤون 

تخــص  معاملــة   266 باملديريــة  العامــة 

عمــل الجمعيــات وترخيصهــا والتفتيــش 
وســلوك  ســري  حســن  وشــهادات  عليهــا 

للمواطنن.
وبحســب اإلحصائيــة فــإن دائــرة الشــؤون 
معاملــة،   349 أنهــت  واملاليــة  اإلداريــة 
معاملــة  ألــف   11 ُأرِشــفت  حــن  يف 
األرشــفة  مــروع  خــال  مــن  تقريبــا 
اإللكرونيــة خــال الربــع األول مــن العــام 

الحايل.

النارصة/ األناضول:
هبطــت عــى أرض مطــار "بــن غوريــون" 
أول  أمــس،  الــدويل يف دولــة االحتــال، 
رحلــة تجاريــة إلحــدى رشكات مجموعــة 
االتحاد للطريان اإلماراتية، قادمة من أبو 

ظبي.
صــوًرا  إرسائيليــة  تلفــزة  محطــات  ــت  وبثَّ
يف  للشــحن"  "االتحــاد  رشكــة  لطائــرة 
غوريــون"  "بــن  مطــار  يف  هبوطهــا  أثنــاء 
اإلرسائيــي  العلــان  مقدمتهــا  وعــى 

واإلمارايت.
يــأيت ذلــك بعــد يــوم مــن إعــان مجموعة 
االتحــاد للطــريان التابعة لحكومة أبوظبي 

رشكــة  شــبكات  إىل  )إرسائيــل(  ضــمَّ 
"االتحاد للشحن"، إحدى أذرع عملياتها 

للشحن والخدمات.
مــن  أول  بيــان،  يف  املجموعــة  وقالــت 
اإلمــارات  أنبــاء  وكالــة  أوردتــه  أمــس، 
الرســمية: إن "االتحــاد للشــحن اختــارت 
اإلرسائيليــة،  أفييشــن  تــوب  روم  رشكــة 
ومقرها تل أبيب، وكيل مبيعات الركة 

اإلماراتية يف )إرسائيل(".
لــدى  اإلمــارايت  الســفري  غــرد  بينــا 
)إرسائيــل( محمــد آل خاجــة، أمــس، أنــه 

عى منت الطائرة.
وقالــت هيئــة البث اإلرسائيلية يف وقت 

مــن  يعــود  اإلمــارايت  الســفري  إن  ســابق: 
ا. أجل القيام مبهام عمله رسميًّ

وتعــدُّ خطــوة "االتحــاد للشــحن" األحدث 
توقيــع  منــذ  رسيعــة  تطبيــع  عمليــة  يف 
اإلمــارات  بــن  ذلــك  بخصــوص  اتفاقيــة 
ســبتمرب/أيلول  منتصــف  وإرسائيــل 

.2020

إماراتيــة،  طــريان  رشكات  عــدة  وكانــت 
تســيري  يف  املــايض  العــام  منــذ  بــدأت 
رحــات مبــارشة بــن أبــو ظبــي وديب وتــل 

أبيب.
وسبق للركة أن أعلنت تسيري رحلتن 

ا بن أبو ظبي وتل أبيب. أسبوعيًّ

النارصة/ فلسطن:
ــف رئيــس الكيــان اإلرسائيــي رؤوفــن ريفلــن،  كلَّ
بنيامــن  واليتــه  املنتهيــة  الحكومــة  رئيــس  أمــس، 
ا بتشكيل حكومة االحتال املقبلة. نتنياهو رسميًّ

"ال  أمــس:  صحفــي  مؤمتــر  خــال  ريفلــن  وقــال 
يوجــد أي مرشــح لديــه أغلبيــة لتشــكيل حكومــة"، 
الفًتــا إىل أنــه قــرر تكليــف نتنياهــو بهــذه املهمــة؛ 

"ألن لديه فرصة صغرية أفضل إلنجاز املهمة".
ولفت إىل أنه منذ توليه رئاسة حكومات )إرسائيل( 
اســتحقاقات   5 جــرت   ،2014 يوليو/متــوز  يف 

برملانية 4 منها خال العامن املاضين.
األحــزاب  مــع  مشــاوراته  خــال  أنــه  ريفلــن  وذكــر 
نــواب  مــن   52 أوىص  باالنتخابــات،  الفائــزة 
 ،120 عددهــم  البالــغ  )الربملــان(  الكنيســت 

بتكليف نتنياهو مبهمة تشكيل الحكومة.
وأوىص 45 نائًبــا بإســناد املهمــة إىل زعيــم حــزب 
"هنــاك مســتقبل" يائــري البيــد، و7 أوصــوا بزعيــم 
حــزب "ميينــا" نفتــايل بينيــت، فيــا مل توصــل 3 
أحزاب لها 16 نائًبا بالكنيست، بحسب ريفلن.

 61 ثقــة  عــى  الحصــول  الحكومــة  تشــكيل  ويلــزم 
نائًبا عى األقل من أعضاء الكنيست الـ120. 

نتنياهــو  أمــام  ســيكون  ريفلــن،  إعــان  وبحســب 
28 يوًما لتشكيل ائتاف حكومي. وإذا مل ينجح، 

فمــن املحتمــل أن يحصــل عــى متديــد أســبوعن 
تنتهي يف 18 أيار/مايو املقبل.

وإذا فشــل نتنياهو يف تشــكيل الحكومة، ســيكون 
التفويــض  منــح  بإمكانــه  خياريــن،  أمــام  ريفلــن 
ملرشــح آخــر والســاح لــه باملحاولــة 28 يوًمــا غــري 
حزيران/يونيــو   16 يف  تنتهــي  للتمديــد  قابلــة 
املقبــل. والخيــار اآلخــر هــو إعــادة التفويــض إىل 

الكنيست.
بدورهــا، أعلنــت مجموعــة "صيانــة الدميوقراطية" 
أنهــا ســتلتمس للمحكمــة العليا، ضــد قرار ريفلن 
تكليــف نتنياهــو بتشــكيل الحكومــة، واصفــة القرار 

بأنه "غري صائب".
هــذه  رفضهــا  اإلرسائيليــة  املجموعــة  وعــزت 
بتهــم  للمحاكمــة  يخضــع  نتنياهــو  لكــون  الخطــوة؛ 

الفساد.
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كتبنــا يف مقــال ســابق أن قطــاع غــزة يتجــه نحــو اإلغــاق الشــامل 
بسبب تفيش الوباء ورسعة تنقله بني املواطنني من كل الفئات 
العمريــة، وعجــز املشــايف عــن اســتيعاب الحــاالت الخِطرة لضيق 
الطبيــة  واملســتلزمات  األجهــزة،  وقلــة  املوجــودة،  ة  األرَِسَّ يف 

الازمة يف هذا املجال.
الوقايــة  أســباب  املواطنــني  التــزام  ملــدى  املســحية  الدارســة 
الصحيــة تقــول إن نســبة امللتزمــني بشــكل مقبــول وليــس بشــكل 
ا هــي أقــل مــن ٤٠٪  مــن املواطنــني، وهــذا يعنــي أنــه  جيــد جــدًّ
مثــة نســبة كبــرة مــن الســكان غــر ملتزمــني وُيعرِّضــون أنفســهم 
وغرهــم لإلصابــة بالفايــروس. نســبة كبــرة غــر ملتزمــة الكاممــة، 
أو اســتخدام الهاجــني، أو التباعــد الجســدي، وتــرك املصافحــة 
وأمــام  واألســواق،  املــوالت  يف  االزدحــام  وتجنــب  والتقبيــل، 
البنــوك لتلقــي الرواتــب، لــذا قــررت جهــات االختصــاص أن فــرض 
حظر عىل حركة الســيارات يومي الجمعة والســبت ال يكفي، وال 
بــد مــن فــرض إجــراءات أخــرى، حتــى ولــو كانــت قاســية، فقــررت 
أمــس: إغــاق ريــاض األطفــال واملــدارس والجامعات، واألســواق 
الشعبية، وبعض املؤسسات الحكومية، وصاالت األفراح، ومنع 
التجمعات يف أماكن العزاء، وحظر حركة السيارات من التاسعة 
ونــر  القطــاع،  مناطــق  كل  يف  صباحــا  السادســة  وحتــى  ليــا 

الرطة للمتابعة وتطبيق القانون.
مصالــح  بعــض  بهــا  تتعطــل  وقــد  قاســية  إجــراءات  هــذه  نعــم، 
املواطنــني، وكــذا قــد يتعطــل بســببها جزء من االقتصــاد والتجارة 
جهــات  تــرك  أن  واألخطــر  ذلــك  مــن  األقــى  ولكــن  والتعليــم، 
االختصاص والحكومة املواطنني رصعى أمام الوباء دون تدخل.

إن فــرض هــذه اإلجــراءات أمــر مــرر متاًمــا للمحافظــة عــىل صحــة 
وقــد  صحــة،  ومــرر  خلقــا،  ومــرر  رشعــا،  مــرر  هــو  املجتمــع، 
فــرض علينــا الشــارع الحكيــم الحجــر الصحــي واألخــذ باألســباب 
ملنــع انتشــار الوبــاء، ومــن ذلــك عــدم التنقــل، وعــدم االختــاط 

باملصابني واملتاجرة معهم وخاف ذلك.
 نحــن اآلن يف حاجــة إىل تعــاون املواطنــني مــع هــذه اإلجــراءات 
قاســيا علينــا، وال  يكــون  إغــاق شــامل  غــزة يف  تدخــل  حتــى ال 
ســيام يف شــهر رمضــان الكريــم، وكلنــا يعلــم الواجبــات الدينيــة 
واالجتامعيــة واســعة النطــاق يف هــذا الشــهر الكريــم. إن التعــاون 
مــع جهــات االختصــاص، والتــزام التعليــامت ميكــن أن يســاعدنا 
يف إقامــة شــعائر رمضــان والعبــادات يف مســاجد مفتوحــة أمــام 

املصلني.

حتى ال ُتغَلق المساجد 
وال ندخل في إغالق شامل

"واتس آب" يستعد إلطالق 
ميزة تساعد في نقل المعلومات 

عند تغيير الهاتف الذكي
واشنطن/ وكاالت:

يستعد تطبيق الراسل الفوري "واتس آب" إلطاق ميزة جديدة تسهل 
.Androidو iOS عملية نقل املحفوظات والرسائل، بني أجهزة

النصيــة  الرســائل  نقــل  عمليــة  تســهيل  الجديــدة  امليــزة  وتتضمــن 
وامللفات املستلمة واملشركة من منصة اىل أخرى.

هواتفهــم  بتغيــر  يرغبــون  الذيــن  لألشــخاص  امليــزة  هــذه  وســتتيح 
موقــع  نقــل  مــا  بحســب  آلخــر،  نظــام  مــن  التطبيــق  محتويــات  بنقــل 

WABetaInfo.

النســخة  "آبــل"  أجهــزة  تحفــظ  برامــج خارجيــة،  اســتخدام  خــال  فمــن 
االحتياطيــة يف خدمــة iCloud الســحابية، وتنســخ أجهــزة "أندرويــد" 
بنســخ البيانــات احتياطيــا إىل .Google Drive  هــذا وســتظهر قابليــة 

النقل يف تحديث "واتس آب" وهي اآلن قيد التطوير والتجربة.

دراسة: جائحة جديدة مرتبطة 
بكورونا ستعصف بالعالم

مدريد/ وكاالت:
كشفت دراسة إسبانية، عن جائحة ثانية قد تعصف بالعامل، بعد 

انتهاء وباء كورونا، ولكنها قد تكون أشد فتكا من كوفيد19-.
الدراســة أعدهــا معهــد برشــلونة للصحــة العاملية، والــذي أكد أن 
مشاكل الصحة النفسية الناجمة عن جائحة كوفيد19- ستصبح 

الجائحة التالية.
وقــال معــدو التحقيــق أثنــاء عــرض التقريــر، إن الصحــة النفســية 
آليــات  جانــب  مــن  واحــد  آن  يف  لانتهــاك  تعرضــت  للنــاس 

متعددة، ومثة حاجة إىل اتخاذ إجراءات عاجلة بشأنها.
مبشــاكل  املرتبطــة  العامليــة  االقتصاديــة  التكاليــف  أن  وذكــروا 
الصحة النفســية ارتفعت إىل تريليون دوالر أمرييك ســنويا، ومل 
يتمكــن %85 مــن املصابــني باضطرابات نفســية من تلقي العاج 
البلــدان الفقــرة واملتوســطة الدخــل، مــا تســبب يف "أزمــة  يف 

عاملية غر مسبوقة"، وفقا لوكالة "شينخوا".
وأوضحــوا أن "جائحــة كوفيــد19- أثــرت عىل صحــة الناس، وأيضا 
عــىل أهدافهــم الشــخصية وديناميات أرسهــم ودورهم يف العمل 

واستقرارهم االقتصادي".
 أمــا العوامــل األخــرى التــي عمقــت هــذه األزمــة فتشــمل تعديــل 
والحــزن  والوحــدة،  والعزلــة،  األرسي،  والعنــف  األرسيــة،  األدوار 
واإلرهــاق  العــام،  والقلــق  األصدقــاء،  أو  األرسة  فقــدان  بســبب 

املهني، وضغوط ما بعد الصدمة.
 وأشــارت الدراســة أيضــا إىل أن مــا بــني %30 و %60 مــن مــرىض 
كوفيــد19- يعانــون من تأثــر جهازهم العصبي املركزي والطريف، 

وهو ما يؤدي إىل مشاكل مختلفة.
ويعــد الهذيــان أكــر املتازمــات العصبيــة النفســية حــدة وتكــرارا 
التــي يعــاين منهــا مــرىض كوفيــد19-، تليــه حالــة مــن االكتئــاب 
والقلق، فيام يعد االكتئاب واإلرهاق من االضطرابات التي تدوم 

طويا.
وحث معهد برشــلونة للصحة العاملية عىل وضع اســراتيجيات 
الناشــئة عــن  بالحاميــة االجتامعيــة ملكافحــة املشــكات  خاصــة 
البطالــة، والخســارة غــر املتوقعــة لألحبــاء، والوحــدة والعزلــة، مع 
ضــامن توفــر الخدمات األساســية ومتويــل الخدمات االجتامعية 

ملساعدة األرس املحتاجة.

الرياض/ وكاالت:
تقاليــد  معــه  لتــأيت  رمضــان،  شــهر  ويحــل  أيــام 
حســب  بلــد  وكل  األجيــال،  تتوارثهــا  وعــادات 
العامــل  هــي  تبقــى  العصائــر  أن  إال  ورث،  مــا 

املشرك يف أغلب البلدان اإلسامية.
العصائــر  أشــهر  مــن  الديــن  قمــر  عصــر  ويظــل 
عــىل موائــد رمضــان، وهــو املــروب الــذي يتــم 
أو  بالعســل  ويحــىل  املشــمش،  مــن  إعــداده 
السكر، ويتم استخدامه يف إعداد الحلويات.

ولقمــر الديــن الكثــر مــن الفوائــد، ونقــل موقــع 
"املواطــن" الســعودي، عــن استشــارية التغذيــة 

أشــهر  مــن  الديــن  "قمــر  إن  قولهــا  أحمــد  ربــاب 
الشــهر  يف  تشــتهر  التــي  الغذائيــة  املنتجــات 
حــىل  بــل  فقــط  كمــروب  ليــس  الفضيــل 
انتــرت  كاملهلبيــة وغــر ذلــك، ولكــن شــهرته 

أكر يف العصر".
مــن  العديــد  عــىل  "يحتــوي  أنــه  إىل  ولفتــت 
العنارص الغذائية منها البوتاســيوم وفيتامني أ، 
مــام يســاعد يف الوقايــة مــن اإلصابــة باألمــراض 
القلبية".وأشارت كذلك إىل أنه "يعتر مصدًرا 
لألليــاف الغذائيــة ومضــادات األكســدة املهمــة 
الجهــاز  أمــراض  خاصــة  األمــراض  مــن  للوقايــة 

الهضمــي". وقالــت االستشــارية إن تنــاول قمــر 
الديــن يف رمضــان يســاعد عــىل إمــداد الجســم 
يحتاجهــا  التــي  الازمــة  والســكريات  بالطاقــة 

الجسم بعد الصيام.
الديــن  فقمــر  ذلــك  "جانــب  إىل  أنــه  وأضافــت 
والــذي  والحديــد  الكالســيوم  عــىل  يحتــوي 
يســاعد عىل تقوية العظام واألســنان، كام يقي 
مــن هشاشــة العظــام، واإلصابــة مبــرض األنيميــا 
رمضــان  يف  "تناولــه  أن  الدم(".\وأكــدت  )فقــر 
تحديــًدا يســاعد عــىل عــدم التعــرض لإلمســاك 

وتعزيز املناعة والوقاية من االلتهابات".

موسكو/ وكاالت:
يوفــر املــوز تلــك الفاكهــة االســتوائية الحلــوة 
يحتاجــه  الــذي  البوتاســيوم،  مــن  الكثــر 
القلــب  مــن  تقريبــا  الجســم  مــن  جــزء  كل 
إذ  األعصــاب،  إىل  وصــوال  بالكليتــني  مــرورا 
يلعــب هــذا العنــر دورا يف وظيفــة الخليــة 

األساسية.
التــي توفــر  ليــس وحــده الفاكهــة  لكــن املــوز 
هنــاك  أن  إذ  للجســم،  الــازم  البوتاســيوم 
العديد من األطعمة التي تلعب الدور ذاته، 
املختــص يف   ،"webmd  " موقــع  بحســب 

املسائل الطبية والصحية.
الفاصوليا غنية بالحديد واأللياف إضافة إىل 
والدهــون.  الســكر  ومنخفضــة  البوتاســيوم، 
جربها دافئة كطبق جانبي أو باردة يف سلطة 
الفاصوليــا الصيفيــة. انقعهــا طــوال الليــل إذا 

أردت تسهيل هضمها.
البطاطا متوسطة الحجم منخفضة السعرات 
الحراريــة والكوليســرول والدهــون املشــبعة 
.B6 و B3 و B1 ومصدر جيد للفيتامينات

الرقــوق املجفــف يحتــوي أيضا عىل كميات 
الكثــر  لــه  لكــن ال تضــع  األليــاف،  مــن  كبــرة 
مــن الســكر إذ يكفــي 30 غرامــا لــكل كوب إذا 

كنت تريد الحد من السعرات الحرارية.
مــن  جيــدة  جرعــة  تعطيــك  األفــوكادو 
ج   ، أ  فيتامينــات  جانــب  إىل  البوتاســيوم، 
الصحيــة  بالدهــون  مليئــة  أنهــا  كــام   ، هـــ  و   ،
األحاديــة غــر املشــبعة التــي قــد تســاعد يف 

خفض مستويات الكوليسرول يف الدم.
يف  منــه  أفضــل  يشء  يوجــد  ال  البطيــخ 
منتصــف يــوم صيفــي حــار. هــذه الفاكهــة يف 
الغالــب عبــارة عــن مــاء، لــذا فهي تســاعد يف 

للحصول عىل عجة ملونة وصحية.
أو  الســلطات  إىل  إضافتــه  ميكنــك  الزبيــب 
أطبــاق الخضــار أو الحلويــات أو تناولــه فقــط 
كوجبــة خفيفــة. لكــن اعلــم أنــه يحتــوي عــىل 
كمية كبرة من السكريات: حوايل 58 غراما 
منها يف كل ½ كوب. أي حوايل 260 سعرة 
حراريــة. ميكنــك أيًضــا الحصــول عــىل نفــس 
حبــوب  مــن  كوبــني  مــن  البوتاســيوم  جرعــة 
الفطــور مــن الزبيــب والنخالــة ولكــن مــع عــدد 

أقل من السكر والسعرات الحرارية.
ســمك الســلمون األطلــي يفضــل أن يكــون 
تحتــوي  حيــث  طبيعيــا،  تصيدهــا  تــم  قــد 
مــن  أقــل  نســبة  عــىل  املســتزرعة  األســامك 
مثــايل  بروتــني  عــىل  احصــل  البوتاســيوم. 
 3 أوميغــا  بأحــامض  محّمــل  العشــاء،  وقــت 

الدهنية الصحية للقلب.

الحفاظ عىل رطوبتك، وهي مليئة بالعنارص 
الــذي يســاعد يف  الغذائيــة مثــل الليكوبــني 
مكافحــة االلتهــاب عنــد مامرســة الرياضة يف 

الحرارة.
بذور عباد الشمس متثل وجبة خفيفة سهلة 
أثناء التنقل أو ميكنك وضعها فوق الســلطة 
للحصــول عــىل دفعــة مــن الروتــني وفيتامــني 

ب أيضا. فقط تأكد أال تكون مملحة.
أهميتهــا  تقتــر  ال  املطبوخــة  الســبانخ 
مــن  كبــرة  نســبة  عــىل  احتوائهــا  عــىل  فقــط 
األخــر  الــورق  هــذا  يوفــر  إذ  البوتاســيوم، 
واألليــاف  والحديــد  املغنيســيوم  أيضــا 
 ، ذلــك  عــىل  عــاوة  يس.  فيتامــني  وحتــى 
والســكر  الحراريــة  الســعرات  منخفــض  فهــو 
والدهــون. ميكنــك تقليبها مع البصل والثوم 
البيــض  بعــض  مــع  أو وضعهــا  كطبــق جانبــي 

موسكو/ وكاالت:
بهــا  تبــدأ  ال  وجبــات،  أربــع  مــن  الصحــة  خــراء  حــذر 
يومــك، مؤكديــن مــن أنهــا لــن تفيــد الجســم، وميكــن 
أن تتســبب يف انخفــاض مســتويات الســكر يف الــدم 

وحتى زيادة الوزن.
ونقلــت وســائل إعــام، عن خــراء يف التغذية، قولهم 
الغنيــة  لألطعمــة  أولويــة  إعطــاء  الــروري  "مــن  إنــه 
بالعنــارص الغذائيــة يف الصبــاح، ملنحــك طاقــة كافيــة 

للتفكر والعمل يف الساعات األوىل من اليوم".
ألــواح  تشــبه  التــي  األطعمــة،  ألــواح  تكــون  مــا  غالبــا 
ميكنهــا  وال  خداعــة  وجبــات  شــكلها،  يف  الشــكوالتة 
تزويــدك بالطاقــة لفــرة طويلــة، وبالتــايل غــر مفيــدة 
لبدء اليوم بها، وتحتوي معظم قطع اإلفطار األساسية 

املتوفرة عىل نطاق واسع عىل سكر ودهون.
وعــىل الرغــم مــن أنهــا قــد توفــر الشــبع والعديــد مــن 
مــواد  عــىل  أيضــا  تحتــوي  فإنــه  الغذائيــة،  الفوائــد 
كيميائيــة وأخــرى معدلــة وراثيــا والتــي تزيــد مــن خطــر 
الدهــون  تراكــم  مــن  أعــىل  ومعــدالت  الــوزن  زيــادة 
الداخليــة، كــام يقــول "برانــدون نيكــوالس"، املــدرب 

الشخيص واختصايص التغذية.
املعجنات تعتر وجبة إفطار رائعة بالنسبة للكثرين، 
لكنها ال تقدم أي بروتينات للجسم، ومن املحتمل أن 
تحتوي عىل نســبة عالية من الكربوهيدرات والســكر، 
مــام يجعلــك تشــعر بالجــوع بعد تنــاول الطعام بوقت 
تنــاول املزيــد  بالتــايل إىل  ذلــك  قصــر، وســيقودك 

واشنطن/ وكاالت:
بدأ تطبيق "كلوب هاوس" ينتر عىل مواقع التواصل، 
مســتقطبا املزيد من املســتخدمني، عىل الرغم من أنه 
حديــث املولــد. وأعلــن التطبيــق الصــويت، أنــه ســيطلق 
خاصية دفع أموال لصناع املحتوى عىل منصته دون أن 
يحصــل هــو عــىل أي أمــوال نظــر ذلــك، مؤكــدا أن جميع 
املســتخدمني ســيتمكنون تدريجيــا واعتبــارا مــن االثنني 
املــايض مــن إرســال أمــوال عــر التطبيــق، وذلك حســب 
وكالــة "رويــرز". لكنــه أوضح أنه "يف بادئ األمر، ســتتاح 
صغــرة  اختبــار  ملجموعــة  املدفوعــات  تلقــي  خاصيــة 

مــن الوجبــات الخفيفــة عــىل مــدار اليــوم، مــام يجعــل 
الحفــاظ عــىل الســعرات الحراريــة يف نطــاق محــدود 

أكر صعوبة، ويحتمل أن يؤدي إىل زيادة الوزن.
القهــوة فقــط بعــد ســاعات مــن رشبهــا مــن املحتمــل 
أكــر  وســتصبح  جوعــًا،  تتضــور  نفســك  تجــد  أن 
اســتعدادا لتنــاول املعجنــات أو وجبــة خفيفــة عاليــة 

الكربوهيدرات ذات قيمة غذائية منخفضة.
"هــذا  بومــروي":  "هايــي  التغذيــة  خبــرة  وقالــت 
الطاقــة  القهــوة تحفــز  الــوزن، ألن  لفقــدان  أمــر فظيــع 
بالرضــا  يشــعر  أن  ميكــن  الــذي  العقــي  والوضــوح 
يف  ارتفــاع  إىل  أيضــا  يــؤدي  ولكنــه  البدايــة،  يف 
ذلــك  إىل  "أضــف  وقالــت:  الكورتيــزول"،  هرمــون 
إىل  بســهولة  تتحــول  التــي  املكــررة  الكربوهيــدرات 

سكر، وهذه وصفة إفطار كارثية".
تجعلــك  أن  أيضــا  املحتمــل  مــن  الســكرية  الحبــوب 
تشــعر بالجــوع وتجعلــك أكــر رغبــة يف تنــاول الســكر 
بعد فرة قصرة من االنتهاء من تناول الطعام، وغالبا 
مــا تحتــوي هــذه املنتجــات عــىل الكثــر مــن الســكر، 
الحافظــة  املــواد  مــن  الكثــر  عــىل  تحتــوي  أنهــا  كــام 
واملــواد املضافــة، حتــى أن املنتجــات الصحيــة منهــا 

قد ال تكون صحية.
وتحــذر خبــرة التغذيــة "جانيــت كيمســزال"، مــن أن 
بروتــني، وإذا كنــت  عــادة ال تحتــوي عــىل  "الحبــوب 
تحب وجبة فطور يســهل تناولها، فعليك بالشــوفان، 

فهي وجبة غنية بالكربوهيدرات التي تدوم طويا".

عــىل أن تتــاح بعــد ذلــك آلخريــن"، موضحــا أنــه "ميكــن 
عــىل  أمــواال لصنــاع املحتــوى  يرســل املســتخدمون  أن 
كلــوب هــاوس ممــن لديهــم هــذه الخاصيــة مفعلــة مــن 
خال الدخول عىل ملفهم الشــخيص ثم اختيار "أرســل 

أمواال".
الصوتيــة،  االجتامعــي  التواصــل  شــبكة  أوضحــت  كــام 
اإللكــروين  الدفــع  لخدمــات  "ســرايب"  رشيكتهــا  أن 
ســتحصل رســوما بســيطة مقابــل معالجــة بطاقــة االئتامن 
أو الخصــم التــي ســيطلب التطبيــق إضافتها عند محاولة 

الدفع األوىل.

قبل رمضان.. فوائد مذهلة ألشهر عصائر شهر الصيام

"ترفع السكر في الدم وتزيد الدهون"..
 أســـــوأ 4 أطعمــــــة للفطــــــــور

أول تطبيق على مواقع التواصل
 الجتماعي "يدفع لك أمواًل"

أطعمــة تحتـــوي على البوتـــاسيـــوم الالزم للجســـم


