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صربي: انتهاكات االحتالل بحق 
املقدسيني ستولِّداالنفجار

القدس املحتلة/ فلسطني:
أكــد خطيــب املســجد األقــى املبــارك الشــيخ عكرمــة صــري أن 
استمرار ضغط االحتالل عىل املصلني يف املسجد األقى سيولد 
االنفجــار، وأن كل يشء وارد أمــام اســتمرار اعتــداءات االحتــالل يف 

القدس.  وأشار صري يف ترصيح أمس إىل أنه كلام زادت 
غطرســة االحتــالل زاد املقدســيون قــوة إرصاًرا عــىل الدفــاع 

االحتالل يكثف هجامته ضد 
الفلسطينيني لتهجريهم من أراضيهم

غزة/ جامل غيث:
مــا إن تنتهــي هجمــة إرسائيليــة عــىل بلــدة أو قريــة أو تجمــع فلســطيني، 
حتــى تبــدأ بتنفيــذ هجمــة جديــدة يف مــكان آخــر يف محاولــة منها لتهجري 
وإبدالهــم  األصليــني،  ســكانها  مــن  وإفراغهــا  أرضهــم  مــن  الفلســطينيني 

مبستوطنني أغراب يعيثون يف األرض الفساد. وتحاول سلطات 
االحتــالل اســتغالل حالــة التطبيــع العــريب والدعــم األمريــي مــن 

بريوت/ فلسطني:
كشف نائب رئيس املكتب السيايس لحركة املقاومة اإلسالمية 
حــامس صالــح العــاروري أن حركتــه أوصلــت رســالة إىل االحتــالل 
اإلرسائيــي بأنهــا "لــن تقبــل منــع االنتخابات الفلســطينية". وقال 
العــاروري خــالل مقابلــة مــع "فضائيــة األقــى" أمــس: إن "حركــة 

لــن  بأنهــا  رســالة  االحتــالل  إىل  أوصلــت  حــامس 
تقبــل أن يفــرض إرادتــه عليهــا مــن 
ومنــع  املرشــحني  اعتقــال  خــالل 

"القدس موعدنا" تدعو إلى احترام إرادة 
الشعب وإجراء العملية االنتخابية في موعدها
قيادي بحامس: معركة االنتخابات 
أعادت قضية القدس إىل الواجهة

طولكرم-رام الله/ فلسطني:
معركــة  إّن  ناصيــف:  رأفــت  "حــامس"  حركــة  يف  القيــادي  قــال 
الواجهــة، وجعلتهــا عــىل  القــدس إىل  أعــادت قضيــة  االنتخابــات 
التــي  االحتــالل  دولــة  وأربكــت  والدوليــة،  الوطنيــة  األجنــدة  رأس 

تحــاول أن تجعــل قــرار الضــم أمــًرا واقًعــا بعــدم الحديــث 
عــن القــدس واالنتخابــات فيهــا. وأّكــد ناصيــف يف ترصيح 

القدس املحتلة/ صفا:
قــال عضــو املجلس الثــوري لحركة "فتح" حاتم 
فتــح  اقــرح  إن االتحــاد األورويب  القــادر:  عبــد 

القنصليات األوروبية كمراكز اقراع يف رشقي 
ملشــاركة  املحتلــة؛  القــدس  مدينــة 
القادمــة  االنتخابــات  املقدســيني يف 

انتخابات القدس.. عراقيل إرسائيلية 
وبدائل فلسطينية شعبية

رام الله/ األناضول:
ما زال ملف إجراء االنتخابات يف القدس املحتلة يتصدر املشــهد 

الفلســطيني قبيــل أســابيع مــن موعــد االقــراع يف العمليــة 
بقــوة  )إرسائيــل(  عــىل  لفرضهــا  دعــوات  وســط  االنتخابيــة، 

آخرها انتقلت عبر عائدين من أمريكا الالتينية
أبو كرش لـ"فلسطني": طفرات 

متعددة وراء الزيادة الكبرية 
بأعداد إصابات كورونا بغزة

غزة/ أدهم الرشيف:
أكد مدير دائرة الطب الحرج بأقسام العناية املركزة يف مستشفيات 

وزارة الصحة الدكتور إياد أبو كرش، وجود طفرات متعددة 
كبــرية  زيــادة  يف  تســببت  غــزة  قطــاع  يف  كورونــا  لفــريوس 

تفاقم معاناة موظفي 
السلطة املرضبني عن الطعام 

يف خيمة الرسايا بغزة
غزة/ أدهم الرشيف:

تحــت ظــل خيمــة ال تصلــح للحيــاة اآلدميــة، يشــارك ســائد العرابيــد 
)34 عاًمــا( يف اإلرضاب املفتــوح عــن الطعــام الــذي يخوضــه موظفــو 
اللــه  رام  يف  الســلطة  عليهــم  طبقــت  وآخــرون   ،2005 تفريغــات 
قانــون التقاعــد القــري. فقبــل أكــر مــن شــهر أقامت اللجنــة الوطنية 

غزة/ محمد أبو شحمة:
املتحــدة  الواليــات  قدمتــه  مــام  الرغــم  عــىل 
دعــم  مــن  األخــرية  املــدة  يف  االحتــالل  لدولــة 
حقــوق  عــىل  واالســتيالء  لالســتيطان  وتأييــد 
عــىل  االســتيطان  تغــول  وزيــادة  الفلســطينيني، 
أنحاء كبرية من الضفة الغربية والقدس املحتلة، 
ســجون  يف  الفلســطينيني  آالف  واعتقــال 

غزة/ جامل غيث:
طالــب ســكان بــرج القمــر يف حــي تــل الهــوى غرب 
مدينــة غــزة، رئيــس الحكومــة محمد اشــتية، ووزير 
بإنهــاء  زيــارة،  محمــد  واإلســكان  العامــة  األشــغال 
معاناتهــم، وإعــادة إعــامر الرج الــذي دمرته قوات 

االحتالل بطائراتها الحربية قبل عامني من اآلن.
واشــتىك األهــايل يف أحاديــث منفصلــة لصحيفــة 

االحتــالل، يــرص رئيــس الســلطة محمــود عبــاس، 
خيــاًرا  االحتــالل  مــع  التســوية  إىل  العــودة  عــىل 
اإلرسائيــي.  الفلســطيني  الــرصاع  إلنهــاء  وحيــًدا 
وجاءت موافقة عباس الجديدة عىل العودة إىل 
املفاوضات، من خالل مشاركته، أول من أمس، 
يف مؤمتر نظمته منظمة )JStreet( عر الفيديو 
االحتــالل  وزراء  رئيــس  مبشــاركة  كونفرنــس، 

تــردي أوضاعهــم االقتصاديــة، وعــدم  "فلســطني" 
التــي  املنــازل  أجــرة  تســديد  عــىل  مقدرتهــم 
الســكنية.  ُدمــرت شــققهم  أن  بعــد  فيهــا  يقيمــون 
ودعــا األهــايل خــالل وقفــة نظموهــا أمــام أنقــاض 
بــرج القمــر جميــَع املعنيــني للوقــوف إىل جانــب 
إنهــاء معاناتهــم املتفاقمــة، ومســاواتهم بغريهــم 
االعتــداءات  يف  املهدمــة  املنــازل  أصحــاب  مــن 

بعيًدا عن التوافق الوطني.. عباس يواصل 
الرهان عىل املفاوضات مع االحتالل

سكان برج القمر يطالبون حكومة اشتية 
بإعادة إعامره بعد عامني من املعاناة

غزة-رام الله/ فلسطني:
أمــس،  الفلســطينية،  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
تسجيل 30 وفاة و1529 إصابة جديدة بفريوس 
يف  تعــاٍف،  حالــة   2023 إىل  إضافــة  "كورونــا"، 
لت  الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. ففــي غــزة، ســجَّ
إصابــة  و998  وفــاة  حالــة   16 الصحــة  وزارة 
الفــريوس،  مــن  تعــاٍف  حالــة  و1550  بـ"كورونــا"، 

ســاعة  الـــ24  خــالل  عينــة   2344 فحــص  بعــد 
املاضيــة. وذكــرت الــوزارة، يف تقريرهــا اليومــي، 
تفــي  منــذ  بالفــريوس  اإلصابــات  إجــاميل  أن 
الوبــاء وصــل إىل 91086، منهــم 19610 حــاالت 
نشــطة، و70699 متعافًيــا، و777 وفــاة. ولفتــت 

إىل أن إجاميل الحاالت التي تحتاج إىل 
رعايــة طبيــة يف املستشــفى وصــل إىل 

30 وفاة و1529 إصابة جديدة بفريوس 
"كورونا" يف غزة والضفة

محافظات/ فلسطين:
اقتحم 67 مســتوطًنا ســاحات المســجد األقصى المبارك وســط حماية شــرطة االحتالل اإلســرائيلي، في حين أقدم آخرون على 
تجريف أراٍض فلسطينية في األغوار الشمالية، شرق محافظة طوباس بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت دائرة األوقاف اإلسالمية 
في القدس في بيان أمس أن المستوطنين اقتحموا الساحات من جهة باب المغاربة بحماية شرطة االحتالل، وتجولوا باستفزاز 

في ســاحات المســجد على شــكل مجموعات متفرقة. ونشــطت مؤخًرا دعوات متطرفين إلى اقتحام المســجد األقصى 
تحت مسمى "الصعود إلى جبل الهيكل". وتواصل شرطة االحتالل فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين

االحتالل يعتقل 5 مواطنين بالضفة منهم قيادي في حماس

مستوطنون يقتحمون األقىص وآخرون 
يجرفون أرايَض يف األغوار الشاملية
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تأجيلها سيدخلنا في دوامة من الخالفات
العاروري: أوصلنا رسالة إىل االحتالل 

أننا لن نقبل منع االنتخابات
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عبد القادر: مقرتح األوروبيني بفتح القنصليات 
كمراكز اقرتاع للمقدسيني قوبل بالرفض

م التعزية بوفاة نائب قائد فيلق القدس قدَّ
هنية يهاتف عباس ويؤكدان أن 

القدس يف قلب االنتخابات
الدوحة/ فلسطني:

هاتف رئيس املكتب السيايس لحركة حامس إسامعيل هنية مساء أمس رئيَس 
ــًعا حول تطورات العملية االنتخابية  الســلطة محمود عباس، وأجريا نقاًشــا موسَّ
والجهــد الوطنــي املشــرك الــذي ُبــذل عــىل هذا الصعيد، ســواء الحوار الوطني 
خــالل  هنيــة  وأكــد  وســاق.  قــدم  عــىل  تســري  التــي  والرتيبــات  التحضــريات  أو 
ــر ثالثــة عنــارص شــكلت املشــهد الراهــن، متمثلة بالقرار الســيايس  االتصــال توفُّ

التســجيل،  عــر  الشــعبية  واإلرادة  الفصائــل  وقــرار  املراســيم،  عــر 
الحاضنــة اإلقليميــة.  القوائــم، إىل جانــب  واملنــاخ الدميقراطــي عــر 

تعزية 
أسـرة رشكــة االتصـاالت الفلسطينيـــة يشاطـرون الزميل ناهـض أبو سلـطـان

"الدائرة الفنية" األحزان بوفاة املغفور لها بإذن الله 
والدته

ســائلني املــوىل )عــّز وجــّل( أن يتغمــد الفقيــدة بواســع رحمتــه ويســكنها فســيح 
جناته ويلهم أهلها وذويها جميل الصر والسلوان.
إّنا لله وإّنا إليه راجعون

غزة/ فلسطني:
وحركــة  فلســطني  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  نظمــت 
الجهــاد اإلســالمي، أمــس وقفــًة احتجاجيــة أمــام مقــر 
املفــوض الســامي يف مدينــة غــزة، عــىل رشف يــوم 
عــرش  الســابع  يصــادف  الــذي  الفلســطيني  األســري 
مــن نيســان. وشــارك يف الوقفــة كــوادر مــن الجبهــة 

الشــعبية والجهــاد اإلســالمي، باإلضافــة إىل ممثــي 
ذوو  مقدمتهــم  ويف  واإلســالمية  الوطنيــة  القــوى 
تطالــب  وشــعارات  األرسى  صــور  حاملــني  األرسى، 
باإلفراج عنهم وبحريتهم العاجلة. وقال عضو اللجنة 

املركزيــة للجبهــة الشــعبية محمــد الغول: إن 
تنظيــم الوقفــة جــاء إليصــال رســائل عديــدة 

أسرى يواصلون اإلضراب 
االحتالل يعزل 

األسري امُلرضب 
سواركة بظروف 

صحية صعبة

الجبهة الشعبية والجهاد اإلسالمي 
تنظامن وقفة تضامنية مع األرسى

55

)Apa(          وقفة منارصة لألرسى أمام مقر املفوض السامي يف غزة أمس

مواجهات بني الشبان الفلسطينيني وجيش االحتالل عند باب العامود يف القدس أمس            )األناضول(

األوقاف: قرار بعدم فتح املساجد 
لالعتكاف بالعرش األواخر من رمضان

غزة/ فلسطني:
فتــح  بعــدم  قــراًرا  هنــاك  أن  غــزة  يف  الدينيــة  والشــؤون  األوقــاف  وزارة  أكــدت 
وقــال  املبــارك.  رمضــان  شــهر  مــن  األواخــر  العــرش  يف  لالعتــكاف  املســاجد، 
املتحدث باســم الوزارة عادل الهور يف ترصيحات إلذاعة "صوت األقى": إنه 
"مينع إجراء أي تجمع داخل املســاجد ملنع االكتظاظ، ومن ضمنها االعتكاف 
يف املســجد والنــدوات، لذلــك حتــى هــذه اللحظــة قــرار وزارة األوقاف هو عدم 
فتــح املســاجد لالعتــكاف يف العــرش األواخــر مــن رمضــان". وأوضــح أن الــوزارة 

شدت الهمة باتجاه التشديد بتطبيق إجراءات السالمة يف املساجد 
15تطبيًقا للقرارات التي صدرت عن وزاريت الصحة والداخلية. 15
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إعالن اعادة عطاء رقم 16/ 2021
الخاصة:- شراء زي موحد ) بدل رسمية ( 
لزوم موظفي مراكز العناية بالمشتركين 

تعلن رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة عن اعادة طرح العطاء أعاله حسب 
البيانات واملواعيد التالية:-                

- موعد تسليم العطاء ابتداء من صباح يوم االثنني املوافق  2021/04/26 
وحتى الساعـة 01:30 ظهرأ من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف يوم األربعاء املوافق 2021/04/28  الساعة 11 صباحًا
الرشكــة  مبقــر  املشــريات  دائــرة  مــن  العطــاء  مســتندات  عــى  الحصــول  ميكــن   -
الرئييس بغزة شارع جامل عبد النارص " الثالثيني " اعتبارًا من يوم االثنني املـوافـق  

2021/04/19  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 50 شيكـل فقط ) غري مسردة ( .

- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة %3 مــن اجــاميل قيمــة العطــاء, 
مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا . 

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

- أجرة اإلعالن )ملدة يومني( عى من يرسو عليه العطاء .
- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعالن .

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
-مثن كراسة العطاء مجانًا ملن قام برشائها مسبقًا

للتواصل مع دائرة املشريات:
 syaseen@gedco.ps +aarroqi@gedco.ps + الكــروين:-  بريــد   •

Pur.gedco@Gmail.com

• موبايل رقم : 0595200375+0599498293+0599300112  
                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

     شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

     شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن عطاء رقم 17/ 2021
الخاص:- شراء أثاث مكتبي متنوع  

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

- موعد تسليم العطاء ابتداء من صباح يوم األربعاء املوافق 2021/04/28 
وحتى الساعـة 01:30 ظهرأ من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف يوم االثنني املوافق  03/ 05 /2021 الساعة 11 صباحًا
الرشكــة  مبقــر  املشــريات  دائــرة  مــن  العطــاء  مســتندات  عــى  الحصــول  ميكــن   -
الرئييس بغزة شارع جامل عبد النارص " الثالثيني " اعتبارًا من يوم االثنني املـوافـق  
19/ 04 /2021  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 50 شيكـل فقط ) غري مسردة ( .

- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة %3 مــن اجــاميل قيمــة العطــاء, 
مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا . 

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

- أجرة اإلعالن )ملدة يومني( عى من يرسو عليه العطاء .
- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعالن .

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
للتواصل مع دائرة املشريات:

 syaseen@gedco.ps + aarroqi@gedco.ps + الكــروين:-  بريــد   •
Pur.gedco@Gmail.com

• موبايل رقم : 0595200375+0599498293+0599300112  
                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
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إعالن إعادة عطاء رقم 18/ 2021
الخاصة:- شراء أجهزة وأشرطة تخزين بيانات حاسوب

تعلن رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة عن إعادة طرح العطاء أعاله حسب 
البيانات و املواعيد التالية:-

املوافــق   الخميــس  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2021/04/29 وحتى الساعـة 01:30 ظهرًا من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف يوم  الثالثاء  املوافق  2021/05/04 الساعة 11 صباحًا
الرشكــة  مبقــر  املشــريات  دائــرة  مــن  العطــاء  مســتندات  عــى  الحصــول  ميكــن   -
الرئييس بغزة شارع جامل عبد النارص " الثالثيني " اعتبارًا من يوم االثنني املـوافـق  
2021/04/19  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 100 شيكـل فقط ) غري مسردة ( .

- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة %3 مــن اجــاميل قيمــة العطــاء, 
مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا . 

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

- أجرة اإلعالن )ملدة يومني( عى من يرسو عليه العطاء .
- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعالن .

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
- مثن كراسة العطاء مجانًا ملن قام برشائها مسبقًا

للتواصل مع دائرة املشريات:
 syaseen@gedco.ps +aarroqi@gedco.ps + الكــروين:-  بريــد   •

Pur.gedco@Gmail.com

• موبايل رقم : 0595200375+0599498293+0599300112  
                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

استدراج عروض أسعار بالظرف املختوم لتدقيق 
حسابات الجمعية لعام 2021

تعلــن جمعيــة الهيئــة الفلســطينية للتنميــة - مدينــة ديــر البلــح عــن رغبتهــا يف 
اســتدراج عــروض أســعار بالظــرف املختــوم لتدقيــق حســابات الجمعيــة لعــام 

2021م وإصدار تقرير تدقيق الحسابات وفقًا للرشوط التالية :

• أن يكون املدقق مرخصًا ملزاولة مهنة التدقيق.
• أن يكون املدقق مسجاًل يف دوائر الرضيبة حسب األصول.

•  توافر خربة مبعايري التدقيق الدولية وتطبيقاتها.
• أن يكون لدى املدقق القدرة عى إصدار البيانات املالية باللغتني العربية واإلنجليزية.

• أن يكــون لــدى املدقــق القــدرة عــى تســليم املســودة األوىل مــن التقاريــر 
حتى نهاية شهر يناير من عام 2022م.

• تقديم األســعار بالدوالر األمرييك وتشــمل جميع أنواع الرســوم والرضائب 
بحيث يشمل العرض تدقيق حسابات الجمعية بشكل كامل.

• الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
• سعر كراسة العطاء 50 شيقاًل غري مسردة.

• عى املدقق الذي تنطبق عليه الرشوط أعاله الحضور إىل مقر الجمعية الكائن يف 
مدينة دير البلح – البصة – شــارع تونس للحصول عى نســخ العطاء ابتداء من يوم 
الثالثــاء املوافــق 2021/04/20م وحتــى يــوم الخميــس املوافــق 2021/04/22م 

وذلك خالل الدوام الرسمي من الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا .
• رسوم اإلعالن يف الصحيفة عى من يرسو عليه العرض.

• آخر موعد لتسليم كراسة العطاء يوم الخميس املوافق 2021/04/22م 
الساعة الثانية عرش ظهرًا.

للمراجعة واالستفسار هاتف رقم : 08-2531380

تأجيلها سيدخلنا في دوامة من الخالفات
العاروري: أوصلنا رسالة إىل االحتالل أننا لن نقبل منع االنتخابات

صربي: انتهاكات االحتالل بحق 
املقدسيني سُتولِّد االنفجار

القدس املحتلة/ فلسطني:
أن  الشــيخ عكرمــة صــربي  املبــارك  األقــى  أكــد خطيــب املســجد 
استمرار ضغط االحتالل عى املصلني يف املسجد األقى سيولد 
االنفجــار، وأن كل يشء وارد أمــام اســتمرار اعتــداءات االحتــالل يف 

القدس.
 وأشار صربي يف ترصيح أمس إىل أنه كلام زادت غطرسة االحتالل 
األقــى وحقوقهــم  عــن  الدفــاع  قــوة وإرصارا عــى  زاد املقدســيون 
الرشعيــة، مؤكــدا أن مراهنــة االحتــالل عــى كرس صمود املقدســيني 

ستبوء بالفشل.
 وأوضح أن مشاهد الزحف نحو األقى والرباط فيه تغيظ االحتالل، 
أعــداد  تقليــل  بهــدف  باملقدســيني  التنكيــل  عــى  يــرص  لذلــك 
املصلني، الفتا إىل أن االعتداء األول وقطع األسالك الكهربائية عن 
مكــربات الصــوت يف األقــى كانــت نتيجة خشــية االحتالل من عدد 

املصلني.
بــاب العمــود وبــاب الســاهرة وشــارع صــالح الديــن   وقــال: "منطقــة 
مــن املناطــق املهمــة يف القــدس، لذلــك نجــد أن أكــر املواجهــات 
التــي تحــدث تكــون يف تلــك املناطــق التــي يســعى االحتــالل جاهــدا 

للسيطرة عليها".
أنهــم وحدهــم يف  يشــعرون  املقــدس  بيــت  أهــل  أن  وبــنّي صــربي   
األقــى،  عــن  الدفــاع  يف  أنفســهم  عــى  يعتمــدون  وهــم  امليــدان، 
مطالبــا العــامل العــريب واإلســالمي بــرضورة أن تكــون البوصلــة دامئــا 

نحو القدس.

االحتالل يكثف هجامته ضد الفلسطينيني لتهجريهم من أراضيهم حامس تعزي مرص بضحايا 
حادث قطار "القليوبية"

غزة/ فلسطني:
املــرصي  للشــعب  تعازيهــا  حــامس،  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  قدمــت 

وحكومته، بضحايا انفجار القطار.
وقالت الحركة يف بيان، أمس: "نشاطر الشعب املرصي الشقيق حزنه عى 

ضحايا حادث القطار الذي وقع يف محافظة القليوبية".
وأضافــت: "خالــص التعــازي ألرس الضحايــا، ولجمهوريــة مرص العربية رئاســًة 
والســلوان،  الصــرب  الضحايــا  ذوي  يلهــم  أن  اللــه  ونســأل  وشــعًبا،  وحكومــًة 
ونتمنــى الشــفاء العاجــل للمصابــني، وأن يكتــب الخــري والســالمة للشــعب 

املرصي الشقيق".
وكانــت وزارة الصحــة املرصيــة، أعلنــت يف بيــان، مســاء أول مــن أمــس، أنــه 
"تــويف 11 مواطًنــا وُأصيــب 98 يف حــادث قطار القاهرة - املنصورة مبدينة 

طوخ محافظة القليوبية )شامل العاصمة(".
وقالــت هيئــة ســكك حديــد مــرص )رســمية( يف بيــان، إنــه "يف متــام الســاعة 
13:54 )توقيــت غرينتــش( ســقطت 4 عربــات مــن القطــار مبدخــل محطــة 

سندنهور )شامل العاصمة( وجاٍر الوقوف عى أسباب الحادث".
يف  ركاب  قطــاري  تصــادم  حــادث  أســفر  املــايض،  مــارس  آذار/   26 ويف 
 15 32 قتيــال و165 مصابــا، ويف  محافظــة ســوهاج )جنــوب( عــن ســقوط 
نيســان/ أبريل، أســفر خروج عربتي قطار عن مســارهام يف محافظة الرشقية 
)شــامل(، عــن إصابــة 15. وتشــهد مــرص حــوادث متكــررة يف قطــاع الســكك 
أن  قبــل  الحديديــة،  الســكك  وشــبكة  القطــارات  تهالــك  نتيجــة  الحديديــة 
تتحــدث وزارة النقــل منــذ ســنوات قليلــة عــن بــدء تنفيــذ خطة شــاملة لتطوير 

العربات واملحطات تشمل محاسبة أي مقرصين.

غزة/ جامل غيث:
عــى  إرسائيليــة  تنتهــي هجمــة  إن  مــا 
فلســطيني،  تجمــع  أو  قريــة  أو  بلــدة 
حتــى تبــدأ بتنفيــذ هجمــة جديــدة يف 
لتهجــري  منهــا  محاولــة  يف  آخــر  مــكان 
وإفراغهــا  أرضهــم  مــن  الفلســطينيني 
وإبدالهــم  األصليــني،  ســكانها  مــن 
يف  يعيثــون  أغــراب  مبســتوطنني 

األرض الفساد.
وتحــاول ســلطات االحتــالل اســتغالل 
والدعــم  العــريب  التطبيــع  حالــة 
األمرييك من أجل مواصلة مشاريعها 
والقــرى  األحيــاء  وتفريــغ  العنرصيــة 
ســكانها  مــن  العربيــة  والبلــدات 

األصليني.
وأحياؤهــا  القــدس  مدينــة  وتشــهد 
إرسائيليــة  محاولــة  األغــوار  ومناطــق 
تغيــري  أجــل  مــن  وممنهجــة  مســتمرة 
تلمــودي،  بطابــع  وصبغهــا  معاملهــا 
وتزييــف  لتزويــر  مكشــوفة  خطــوة  يف 
بالكامــل،  املنطقــة  وتهويــد  التاريــخ 

وفق مختصان.
تضييق الخناق

وقــال مديــر عــام الدائــرة القانونيــة يف 
واالســتيطان  الجــدار  مقاومــة  هيئــة 
االحتــالل  ســلطات  إن  مــرار:  عائــد 

يكثفــون  املســتوطنني  وعصابــات 
يف  الفلســطينيني  ضــد  حمــالت 
مختلــف مناطــق وجودهــم والدفع بهم 
ملغــادرة أرضهــم يف محاولة إرسائيلية 
أجــل  مــن  للســكان  طــارد  واقــع  لخلــق 
حســاب  عــى  املســتوطنات  توســعة 

األرايض واألحياء الفلسطينية.
وأوضــح مــرار لصحيفــة "فلســطني" أن 
االحتــالل  إليــه  يســعى  الــذي  الهــدف 
من خالل حمالته املنظمة ضد القرى 
االســتيالء  هــو  الفلســطينية  واألحيــاء 
عى املزيد من األرايض الفلسطينية 
لصالــح االســتيطان، مؤكــًدا أن مدينــة 
القــدس ومنطقــة األغــوار الفلســطينية 

هام أكر املناطق استهداًفا.
سياســات  يتبــع  االحتــالل  أن  ويبــني 
كخلــق  الفلســطينيني،  لتهجــري  عــدة 
معينــة  مناطــق  يف  تطــاق  ال  ظــروٍف 
املطــاف  نهايــة  يف  الســكان  تحمــل 
مناطــق  إىل  واالنتقــال  منازلهــم  لــرك 
واقتحامــات  حمــالت  كتنظيــم  أخــرى 
والبلــدات  القــرى  عــى  مســتمرة 
مــن  عــدد  واعتقــال  الفلســطينية، 
وقطــع  واهيــة،  بحجــج  الفلســطينيني 
الخارجــي  العــامل  مــع  تواصلهــم 
وتجريد الفلســطينيني من ممتلكاتهم 

متييزيــة  ولوائــح  قوانــني  مبوجــب 
تســفر عــن إخــالء األرس مــن مســاكنها 
مــربرات  مبوجــب  وترحيلهــم  قــرًسا، 
واالســتعانة  الطــوارئ،  وقانــون  أمنيــة 
بالســامرسة بهــدف ترسيب العقارات 

إىل املستوطنني.
منــع  عــى  االحتــالل  يعمــل  كــام 
املناطــق  يف  الفلســطينيني 
باحتجاجاتهــم  التــزود  املســتهدفة 
يف تلــك املناطــق، وفــرض الغرامــات 
وهــدم  عليهــم،  الباهظــة  املاليــة 
امتــالك  عــدم  بحجــة  منازلهــم 
بالنفــس  الثقــة  الراخيــص، وإضعــاف 
بحســب  االستســالم،  نحــو  ودفعهــم 

مرار.
وأكــد املديــر العــام للدائــرة القانونيــة 
يف هيئــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان 
عــى  االحتــالل  قــوات  يشــجع  مــا  أن 
مواصلة جرامئها يف استهداف القرى 
الفلســطينية،  والتجمعــات  واألحيــاء 
ســواء  محاســبتها  عــدم  ضــامن  هــو 
الــدويل  أو  اإلقليمــي  املســتوى  عــى 

أو املحيل.
وبني مرار أن االحتالل يحاول تشتيت 
الفلســطينيني عــن أماكــن االقتحامــات 
عمليــات  كتنفيــذ  ينفذهــا،  التــي 

مــن  أكــر  واحــد ويف  وقــت  عــدة يف 
متكــررة  اقتحامــات  وتنفيــذ  منطقــة، 
التواصــل  ومنــع  املناطــق،  لبعــض 
املناطــق  يف  الفلســطينيني  بــني 

املستهدفة.
عــى  للثــورة  الفلســطينيني  وحــث 
الجرائــم التي ترتكب بحقهم، مضيًفا: 
"إن التــزام الصمــت عــى مــا يقــوم بــه 
مــن  االحتــالل  وقــوات  املســتوطنون 
جرائم يزيد من توغلهم عى األرايض 
الفلســطينية"، داعًيــا إىل وضــع برنامج 
نضــايل مقــاوم يضغــط عــى االحتــالل 
بحــق  االســتيطانية  هجامتــه  لوقــف 
القــرى والبلــدات الفلســطينية يف ظل 

انحياز عريب ودويل لالحتالل.
أمر واقع

بشــؤون  املختــص  قــال  حــني  يف 
يتــواىن  ال  منصــور:  خالــد  االســتيطان 
االحتــالل عــن التنغيــص عــى الســكان 
الفــرص  كل  واســتغالل  األصليــني، 
املتاحــة أمامــه مــن أجــل ســلب مزيــد 
خدمــة  الفلســطينية  األرايض  مــن 

ملشاريعه االستيطانية يف املنطقة.
"فلســطني"  لصحيفــة  منصــور  ورأى 
أن سياســات االحتــالل واملســتوطنني 
والقــرى  األحيــاء  عــى  لالعتــداء 

مســتمرة  الفلســطينية  والتجمعــات 
وهدفها خلق واقع طارد للفلسطينيني 
مــن أجــل توســعة املســتوطنات وبنــاء 

مستوطنات جديدة.
يســتغل  االحتــالل  أن  إىل  وأشــار 
بحــق  ينفذهــا  التــي  عملياتــه  يف 
العــريب  التطبيــع  حالــة  الفلســطينيني 
عــى  للتغطيــة  األمريــيك  والدعــم 
األرايض  ســلب  ومواصلــة  جرامئــه 
وســائل  عــن  بعيــًدا  الفلســطينية، 

اإلعالم.
مــن  وأحياؤهــا  القــدس  مدينــة  وتعــد 
يــد  عــى  اســتهداًفا  املناطــق  أكــر 
قــوات االحتــالل اإلرسائييل العتبارها 
رمــًزا لالحتــالل والحريــة، يليها منطقة 
منصــور،  وفــق  الفلســطينية،  األغــوار 
بعــد  زاد  االســتيطان  أن  بــني  الــذي 
القــدس  بــأن  األمريــيك  االعــراف 

عاصمة لكيان االحتالل.
بأنــه  االحتــالل  "يشــعر  ويضيــف: 
مبنــأى عن املحاســبة عى املســتوى 
عــى  ُيجرِّئــه  مــا  والــدويل؛  املحــيل 
أن  إىل  الفًتــا  جرامئــه"،  مواصلــة 
جميــع القــرى والتجمعــات والبلــدات 
عــن  بعيــدة  ليســت  الفلســطينية 

االستهداف اإلرسائييل.
ويشري إىل أن االحتالل يحاول سلب 
األرايض ومصادرتهــا لصالــح مشــاريع 

شــق طــرق التفافيــة، وتضييــق الخناق 
الفلســطينية  والبلــدات  القــرى  عــى 
يف  بعًضــا  بعضهــا  عــن  قــرى  وفصــل 

مقدمة لالستيالء عليها.
جاهــًدا  يعمــل  االحتــالل  أن  ويؤكــد 
إلضعاف ثقة الفلسطينيني بأنفسهم 
إىل  دفعهــم  أجــل  مــن  وقيادتهــم 
الواقــع،  األمــر  لسياســة  االستســالم 
البلــدات  كل  اســتباحة  خــالل  مــن 
والقرى واملدن الفلســطينية، وتنفيذ 

عمليات االعتقال والهدم فيها.
وبالتعــاون  االحتــالل  قــوات  أن  وذكــر 
التغطيــة  يحاولــون  املســتوطنني  مــع 
املــدن  يف  املنفــذة  جرامئهــم  عــى 
خــالل  مــن  الفلســطينية  والبلــدات 
يف  اليوميــة  االقتحامــات  تنفيــذ 
القــدس واملســجد األقى املبارك، 

وقمع املصليني.
الفلســطينيني  "صمــت  أن  وأكــد 
واقتحــام  اإلرسائيليــة  الجرائــم  عــى 
بلداتهم وقراهم يســاهم يف مواصلة 
داعًيــا  االســتيطانية"،  عملياتهــم 
األمنــي  والتعــاون  التنســيق  لوقــف 
وتعزيــز  وتصعيــد  االحتــالل،  مــع 
برنامــج  ووضــع  الشــعبية،  املقاومــة 
نضايل إلنهاء االحتالل، ودعم صمود 
يتعــرض  مــن  وكل  الفلســطينيني 

لسياسة التهجري.

بريوت/ فلسطني:
كشــف نائــب رئيــس املكتــب الســيايس 
لحركة املقاومة اإلسالمية حامس صالح 
العــاروري أن حركتــه أوصلــت رســالة إىل 
االحتالل اإلرسائييل بأنها "لن تقبل منع 

االنتخابات الفلسطينية".
مــع  مقابلــة  خــالل  العــاروري  وقــال 
"حركــة  إن  أمــس:  األقــى"  "فضائيــة 
رســالة  االحتــالل  إىل  أوصلــت  حــامس 
لــن تقبــل أن يفــرض إرادتــه عليهــا  بأنهــا 
ومنــع  املرشــحني  اعتقــال  خــالل  مــن 
االنتخابــات، وقــد يكــون لها موقف ضده 
وضد انتخاباته وترتيب شؤونه الداخلية 

مقابل ما يفعله".
وأكــد أن الراجــع عن االنتخابات بســبب 
استســالم وهزميــة  هــو  االحتــالل  رفــض 
تأجيــل  أن  مــن  ًرا  محــذِّ العــدو،  أمــام 
االنتخابات ســُيدِخل الحالة الفلسطينية 
وتعميــق  الخالفــات  مــن  دوامــة  يف 

االنقسامات.
االنتخابــات  إجــراء  رضورة  عــى  وشــدد 

ال  قائــاًل:  املحتلــة،  القــدس  مدينــة  يف 
يجوز االرتهان ملوافقة االحتالل.

وأضاف أننا جاهزون ملعركة االنتخابات 
يف مدينــة القــدس عرب اصطفاف وطني 

شامل يف مواجهة االحتالل.
املمكــن  مــن  القــدس  معركــة  إن  وقــال: 
وطنيــة  انتفاضــة  رشارة  إىل  تتحــول  أن 
فلسطينية، الفًتا إىل أن التوافق الوطني 
الشــامل عــى معركــة القــدس قــد يكــون 
عــن  العــدو  لراجــع  األضمــن  الطريــق 

رفضه.
ــن العاروري موقــف لجنة االنتخابات  ومثَّ
يف  ٌل  مســجَّ مقــديس  مواطــن  كل  بــأن 

ا. سجل الناخبني تلقائيًّ
يقــوم االحتــالل  بــأن  توقعــه  عــن  وأعــرب 
االنتخابــات،  إجــراء  ملنــع  جهــد  بــكل 
أن  مــن  أقــوى  نحــن  "لكــن  مســتدرًكا: 

يفرض االحتالل إرادته علينا".
ــذ عمليــات  ُينفِّ وأشــار إىل أن االحتــالل 
اعتقــال يوميــة يف الضفــة الغربيــة، جــزء 

منها موجه ضد العملية االنتخابية.

لــن  حــامس  حركــة  أن  عــى  وشــدد 
التــي  االعتقــاالت  هــذه  أمــام  تستســلم 
مرشــحني  مثانيــة  اللحظــة  حتــى  طالــت 

عن قامئة "القدس موعدنا".
العديــد  هنــاك  أن  العــاروري  وذكــر 
إجــراء  تريــد  ال  اإلقليميــة  القــوى  مــن 
ًفــا مــن فــوز  االنتخابــات الفلســطينية تخوُّ

حركة حامس.
وبــنيَّ أن انتخابــات املجلــس الترشيعــي 
املرتقبــة هــي مرحلــة يف مســار متكامــل 
نهايته نظام فلسطيني مستند إىل إرادة 

شعبية حرة.
نتائــج  باحــرام  ملتزمــون  نحــن  وتابــع: 
االنتخابــات والقبــول بهــا ألنهــا تعــربِّ عــن 

إرادة شعبنا.
وأردف العــاروري: نعمــل ونأمــل أن تتــم 
مراحلهــا  بكامــل  االنتخابيــة  العمليــة 
الثــالث بنزاهــة وشــفافية وعــدل، ونتابــع 

أي خلل يف العملية.
وقال: إن ملف الحريات العامة قد أحرز 
املعتقلــني  عــن  وُأفــِرج  كبــرًيا،  ًمــا  تقدُّ

وبقيــت حــاالت  عــى خلفيــة سياســية، 
محــدودة جــًدا يف الضفــة وغــزة نتابعهــا 
باهتــامم، وكذلــك حريــة النشــاط ووقف 

املالحقات.
وشــدد العــاروري عــى أن حركــة حــامس 
التوافقــي  الوطنــي  باملســار  ملتزمــة 
مهــام كانــت نتيجة االنتخابات وتشــكيل 
خدمــة  مهمتهــا  وطنــي  توافــق  حكومــة 
شــعبنا عــى أفضــل وجــه تحــت إرشاف 

ورقابة املجلس الترشيعي.
وبنيَّ أنه لو حصلت حامس عى أغلبية 
األصوات يف هذه االنتخابات فال ميكن 
حكومــة  تشــكيل  مســار  يف  تنفــرد  أن 
وحدها، فاملســار ال يكتمل إال مبشــاركة 

الجميع.
حكومــة  تشــكيل  إىل  منيــل  وأضــاف: 
بعيًدا عن الشــخصيات الفصائلية قادرة 
عــى إدارة الشــأن املحــيل، وقــادرة عى 
تحــت  لشــعبنا  خدمــة  أفضــل  تقديــم 

إرشاف املجلس الترشيعي.
األســري  يــوم  مبناســبة  العــاروري  وجــدد 

الفلســطيني التزام حركة حامس بتحرير 
األرسى من سجون االحتالل دون متييز، 

وهذا االلتزام فريضة رشعية ووطنية.
اســتطاعت  حــامس  أن  إىل  وأشــار 
التحــرك يف مســار االنتخابــات الداخلية 
النتخابــات  اســتعدادها  مــع  بالتزامــن 
الثقــة  بكامــل  الترشيعــي  املجلــس 

واالستقرار.
وتابــع العــاروري نعــربِّ عــن عظيــم تقديرنا 
يعملــون  الذيــن  الحركــة  كــوادر  لــكل 
جنوًدا إلنجاح املسار يف طريق الخروج 
التقــدم  فضــاء  إىل  الراهنــة  الحالــة  مــن 

واالنتصار لشعبنا.
وأكد أن منظمة التحرير التي تجمع قوى 
شــعبنا عــى أســاس االنتخابــات واإلرادة 
وعنــوان  شــعبنا  ممثــل  هــي  الشــعبية 
قضاياه الوطنية والسياسية والسيادية.

ترتيــب  رضورة  عــى  العــاروري  وشــدد 
البيــت الفلســطيني عــى أســاس اإلرادة 
الحــرة لشــعبنا كمنطلــق ملــرشوع التحــرر 

الشامل من االحتالل.
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

استخالصات متشامئة 
من االنتخابات اإلرسائيلية

مل يعــد شــك يف أن االنتخابــات اإلرسائيليــة األخــرة عــززت 
مكانة األحزاب اليمينية الراديكالية، وأكدت ما كان واضًحا 
بعض الوقت، وهو أن النظام السيايس اإلرسائييل مشلول 
متاًمــا، ألننــا مــع ما شــهدناه من جولــة انتخابية رابعة يف أقل 
مــن عامــن فشــل بنيامــن نتنياهــو وحلفــاؤه اليمينيــون مــرة 
الكنيســت، وكذلــك  أغلبيــة يف  عــى  الحصــول  أخــرى يف 
قابــل  بديــل  إنشــاء  مــن  يتمكنــوا  مل  املختلفــون  منافســوه 

للتطبيق للسيطرة عى السياسة اإلرسائيلية.
إن محاوالت تشكيل حكومة جديدة التي بدأت مبشاورات 
ســوى  تكــن  مل  ريفلــن  رؤوفــن  االحتــال  دولــة  رئيــس  مــع 
بدايــة لرصاعــات داخليــة ومقايضة ورشــوة مبــارشة، ومكائد 
ال تنتهــي، ويبــدو واضًحــا أن الســاحة السياســية اإلرسائيليــة 
تتحــرك، رغــم أن امليــزة األوىل لانتخابــات هــي االنقســام 
السيايس، وجاءت االنقسامات السياسية هذه املرة، عى 
شكل والدة أحزاب صغرة، واضحة يف جميع أنحاء الطيف 

السيايس. 
لقد انقســم اليمن اإلرسائييل بظهور قوى جديدة، بعضها 
ضــده  وبعــٌض  الدينيــة،  والصهيونيــة  نتنياهــو  ملصلحــة 
غانتــس،  بقيــادة  و"أزرق-أبيــض"  جديــد"  "أمــل  كأحــزاب 
"العمــل  حزبــا  يتحــد  ومل  مســتقبل"،  "يوجــد  وكذلــك 

ومرتس" من اليسار. 
متثلت إحدى خصائص االنتخابات األخرة يف تعزيز مكانة 
اليمــن املتطــرف، ونجــاح هيمنتــه السياســية بإحداث ما مل 
يكن أي زعيم إرسائييل يف أي تيار سيايس عى استعداد 
لفعلــه عانيــة، بقبــول العنرصيــة اليهوديــة الرصيحــة جــزًءا 
إيتــار  شــخصية  عــر  اإلرسائيليــة،  السياســة  مــن  يتجــزأ  ال 
بــن غفــر خريــج الحركــة الكاهانيــة ورفاقــه، ممــن يعــرون عن 
كراهيــة عميقــة للعــرب والفلســطينين يف الضفــة الغربيــة 

وقطاع غزة. 
لقــد أثــارت الكراهيــة التــي أســفرت عنهــا االنتخابــات األخرة 
اليهوديــة  والجاليــات  )إرسائيــل(  داخــل  حــادة  فعــل  ردود 
الخطــاب  ومنهــا  عموًمــا،  العــامل  يف  املطلــق  واالشــمئزاز 
الســام للعنــارص اليمينيــة املتطرفــة، املدعومــة مــن الزعــاء 
الدينين املســيحين الذين وجدوا أتباًعا يف قلب ليكود، 
وهــذا ال يــؤدي فقــط إىل تفاقــم االنقســامات العميقــة يف 
مــن  تبقــى  مــا  بتقويــض  يهــدد  بــل  اإلرسائيــيل،  املجتمــع 

دميقراطية )إرسائيل( الهشة بالفعل. 
لقــد قضــت نتائــج االنتخابــات اإلرسائيليــة الرابعــة عــى أي 
فرصــة للتســوية مــع الفلســطينين، وزادت متــزق )إرسائيل( 
إىل أشاء، وجميعها مؤرشات عى خيبة األمل اإلرسائيلية، 
مــا وجــد ترجمتــه بانخفــاض نســبة املشــاركة يف انتخابــات 
2021، وهــي األدىن منــذ 2013، إذ ظهــر انخفــاض اإلقبــال 

واضًحا يف الطيف السيايس.
االنتخابــات  يف  املشــاركة  مــن  املتدنيــة  النســبة  هــذه 
فيمــن  الثقــة  فقــدان  عــى  -وبلغــت -٪50عامــة حقيقيــة 
آليــات دولــة االحتــال، ويف شــكلها املتطــرف  يتحكــم يف 
ســيا  ال  الجمهــور يف مؤسســاتها،  ثقــة  انهيــار  عــى  تــدل 
عى يد رئيس وزراء يحاكم بتهمة استغال وضعه الرسمي 
عــى  القــدرة  عــدم  والنتيجــة  شــخصية،  مكاســب  لتحقيــق 
تشــكيل حكومــة جديــدة يف الوقــت الحــارض بســبب تعمــق 

االستقطاب املتصاعد. 

إعالن صادر عن بلدية رفح
 بيع كميات الحديد الخردة بالظرف المختوم

تعلن بلدية رفح عن طرح مزايدة بنظام الظرف املختوم لبيع كميات الحديد 
الخردة، وذلك وفق رشوط الئحة التلزيم والرشوط اآلتية:

1. عى كل من يرغب يف دخول املزايدة التوجه إىل بلدية رفح موقع الكسارة 

التابــع لبلديــة رفــح، الواقــع يف منطقــة تــل الســلطان خلــف الشــؤون االجتاعية 
ملعاينة الحديد املعاينة النافية للجهالة خال أوقات الدوام الرسمي.

2. كل مــن يرغــب يف دخــول املزايــدة التوقيــع عــى الئحــة الــرشوط لــدى 

الدائرة القانونية قبل دخول املزايدة وتسليم الظرف املختوم.
3. تبقــى العطــاءات لــدى البلديــة لحــن اعتــاد الرتســية واملصادقــة عليهــا 

حسب األصول.
بتاريــخ  الخميــس  يــوم  العطــاءات  لتســليم  النهــايئ  املوعــد  يكــون   .4

للدائــرة  رفــح  بلديــة  مقــر  يف  صباًحــا  العــارشة  الســاعة  2021/04/22م 

القانونية، ويكون فتح املظاريف الساعة الحادية عرشة صباًحا، وال يقبل أي 
ظرف بعد انتهاء املدة املحددة لتسليم املظاريف.

5. الرشوط أعاه جزء ال يتجزأ من رشوط الئحة التلزيم.

6. للحصول عى مزيد من املعلومات من: بلدية رفح خال الدوام الرسمي 

من الساعة الثامنة صباًحا وحتى الثانية ظهًرا، جوال 0595724534.
7. أجرة اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه املزاد.

تحريًرا يف 2021/04/18م
                                                                                              بلدية رفح 

إعالن صادر عن بلدية رفح
 بيع كميات الردم بالظرف المختوم

تعلــن بلديــة رفــح عــن طــرح مزايــدة بنظــام الظــرف املختوم لبيــع كميات ردم، 
وذلك وفق رشوط الئحة التلزيم والرشوط اآلتية:

1. عى كل من يرغب يف دخول املزايدة التوجه إىل بلدية رفح موقع الكسارة 

التابــع لبلديــة رفــح الواقــع يف منطقــة تــل الســلطان خلــف الشــؤون االجتاعيــة 
ملعاينة الحديد املعاينة النافية للجهالة خال أوقات الدوام الرسمي.

2. كل مــن يرغــب يف دخــول املزايــدة التوقيــع عــى الئحــة الــرشوط لــدى 

الدائرة القانونية قبل دخول املزايدة وتسليم الظرف املختوم.
3. تبقــى العطــاءات لــدى البلديــة لحــن اعتــاد الرتســية واملصادقــة عليهــا 

حسب األصول.
بتاريــخ  الخميــس  يــوم  العطــاءات  لتســليم  النهــايئ  املوعــد  يكــون   .4

للدائــرة  رفــح  بلديــة  مقــر  يف  صباًحــا  العــارشة  الســاعة  2021/04/22م 

القانونية ويكون فتح املظاريف الســاعة العارشة والنصف صباًحا، وال يقبل 
أي ظرف بعد انتهاء املدة املحددة لتسليم املظاريف.
5. الرشوط أعاه جزء ال يتجزأ من رشوط الئحة التلزيم.

6. للحصول عى مزيد من املعلومات من: بلدية رفح خال الدوام الرسمي 

من الساعة الثامنة صباًحا وحتى الثانية ظهًرا، جوال 0595724534.
7. أجرة اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه املزاد.

تحريًرا يف 2021/04/18م
                                                                                              بلدية رفح 

Project title: Strengthening resilience in healthcare, food security 

and patients with non-communicable disease in the Gaza Strip
وزارة  مــن  وبتمويــل   )UAWC( الزراعــي  العمــل  لجــان  اتحــاد  جمعيــة  تعلـــن 
التعــاون األملانيــة )BMZ( مــن خــال مؤسســة ميديكــو انرتناشــونال، عن طرح 
عطاء بالظرف املختوم ملرشوع تعزيز صمود الرعاية الصحية واألمن الغذايئ 
للمعانن من األمراض الغر معدية يف قطاع غزة, فعى من يرغب باملشاركة 
يف العطــاء واســتام نســخة عــن وثائــق العطــاء التوجه اىل مقــر االتحاد يف غزة  
ابتــداء مــن يــوم الثاثــاء املوافــق 2021/04/20  وحتــى موعــد اقصــاه يــوم 

االثنن املوافق 2021/04/26 الساعة الثالثة ظهرًا وذلك حسب التايل:
1. أن يكون املورد لدية سجل تجاري معتمد وساري املفعول حسب األصول املتبعة.

2. ان يكون لديه خرة سابقة يف تنفيذ مشاريع مشابهة.

3. تامن ابتدايئ لدخول العطاء  5 % من قيمة العطاء.       

4. تعقد جلســة متهيدية الســاعة العارشة صباحًا من يوم الخميس املوافق 

2021/04/22 يف مقر االتحاد 

املوافــق  الثاثــاء  يــوم  االتحــاد  اىل  املختومــة  املظاريــف  تســليم   .5

2021/04/27 حتــى الســاعة الثانيــة عــرش  ظهــرًا ويتــم فتــح العطــاءات يف 

نفس اليوم الساعة الثانية عرش والنصف ظهرًا.
6. رسوم االعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء وتدفع فور الرتسية.

7. يحــق لاتحــاد تأجيــل العطــاء أو متديــده أو اعادتــه أو الغــاءه دون ابــداء 

االسباب ودون أي تعويض للمتقدمن بالعطاء.
8. االتحاد غر ملزم بقبول أقل االسعار.

9. ملزيــد مــن االستفســار واملعلومــات االتصــال عى مقــر االتحاد يف غزة – 

النرص– مقابل مستشفى العيون  تليفاكس: 2879959 – 08  

إعالن طرح عطاء 
 ) TE-13\04 -2021(  عطــــاء رقم

  إنشاء دفيئات  منزلية حرضية و مدخالتها  
)PKI Nr.62 -20( رقم املرشوع

تعلن جامعة فلسطن ومقرها غزة – مدينة الزهراء عن 
طــرح عطـاء توفير مواد بناء 

ألعمال خاصة بجامعة فلسطين- غزة
 تبعًا للرشوط املوضحة يف كراسة العطاء، فعى الرشكات ذات االختصاص 
واملســـجلة رســـميًا وترغــب فـــي املشـــاركة فـــي العطــاء مراجعـــة دائــرة اللــوازم 
واملشــرتيات يف الجامعــة ومقرهــا غــزة – مدينــة الزهــراء يف أوقــات الــدوام 
الرسمي مـــن أجـــل الحصـــول عى كراســـة العطـاء مقابـل دفـع مبلغ مايل قدره 

100 شيكل غر مسرتدة.

علــًا بــأن آخــر موعــد لقبــول عــروض األســعار بالظــرف املختــوم يف صنــدوق 
العطــاءات الكائــن يف مكتــب مجلــس اإلدارة الكائن بجوار الســفارة االملانية- 
عارة ريفان 2 طابق السدة يف متام العارشة والنصف صباًحا من يوم األحد 
املوافــق 2021/04/25، وتفتــح املظاريــف بحضــور ممثلــن عــن الــرشكات 

املتناقصة يف نفس الزمان واملكان.
ماحظات: ـ

• أجرة اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.
• تقدم األسعار بالشيكل الجديد شاما للرضيبة 

• الجامعة غر ملزمة بأقل األسعار.
• للمراجعة واالستفسار االتصال عى جوال رقم:0595366800

   أو تلفون رقم 082844142.

جامعـة نظـامیة ... بتقنیـات إلکترونیـة 

"القدس موعدنا" تدعو إلى احترام إرادة الشعب وإجراء العملية االنتخابية في موعدها
قيادي بحامس: معركة االنتخابات أعادت قضية القدس إىل الواجهة

عبد القادر: مقرتح األوروبيني 
بفتح القنصليات كمراكز االقرتاع 

للمقدسيني قوبل بالرفض
القدس املحتلة/ صفا:

قال عضو املجلس الثوري لحركة "فتح" حاتم عبد القادر إن االتحاد 
األورويب اقــرتح فتــح القنصليــات األوروبيــة كمراكــز اقــرتاع يف رشقي 
االنتخابــات  يف  املقدســين  ملشــاركة  املحتلــة؛  القــدس  مدينــة 

القادمة املقررة يف مايو/ أيار املقبل.
وأوضــح عبــد القــادر يف ترصيــح، أمــس، أن "االقــرتاح ســبق أن كان 
فكــرة طرحــت مــن بعــض الــدول األوروبيــة قبــل أشــهر، وأِعيــد طرحهــا 
عــى  تشــكيل ضغــط  عــى  الــدول  هــذه  قــدرة  عــدم  ظــل  اآلن، يف 

سلطات االحتال للساح مبشاركة املقدسين يف االنتخابات".
أســباب،  لثاثــة  االقــرتاح مرفــوض فلســطينيا"  هــذا  "بالطبــع  وقــال: 
األول: أن األوروبين مل يعطوا أي ضانات لوصول املقدسين إىل 
صناديق االقرتاع، والثاين: أن األوروبين مل يعطوا ضانات لوصول 

املرشحن للقدس ومارسة الدعاية االنتخابية فيها.
ولفــت إىل أن الســبب الثالــث هــو أن هــذه القنصليــات أماكــن تتبــع 
لــدول أجنبيــة وليســت للفلســطينين وعليــه فإن القبــول بهذا فقدان 
أن  القــادر  عبــد  وأكــد  القــدس.  عــى مدينــة  الفلســطينية  للســيادة 
مشــاركة املقدســين يف االنتخابات بحاجة ملعركة شــاملة وضغوط 

داخلية وليس فقط مطالبة بضغوط خارجية.
أ لهــذه املعركة وهو  وعــد أن الوضــع الفلســطيني الداخــيل "غــر مهيَّ
غر جاهز لخوض االنتخابات يف ظل البلبلة الحاصلة، لذا فإن ترك 
املقدسين يخوضون هذه املعركة وحدهم ال يجب املراهنة عليه 
يف ظل اإلهال واإلحباط اللذين يواجهونها من السلطة والجميع 

عى مدار سنوات".
وشــدد عبــد القــادر عــى أن الخيــار "إمــا معركة موحدة شــاملة لضان 
االنتخابــات يف القــدس أو تأجيلهــا لحــن الوصــول لخطــة ورؤيــة تجــر 
االحتال عى الساح مبشاركة أهل القدس" وفق تقديره. ويتمسك 
الفلســطينيون بوجــوب أن ُتجــرى االنتخابــات مبدينــة القــدس املحتلة 
أســوة بباقــي املناطــق الفلســطينية بالضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، يف 

حن تتعمد سلطات االحتال عرقلتها ومحاولة منع إجرائها.

انتخابات القدس.. عراقيل إرسائيلية وبدائل فلسطينية شعبية
رام الله/ األناضول:

مــا زال ملــف إجــراء االنتخابــات يف القــدس 
املحتلة يتصدر املشــهد الفلســطيني قبيل 
العمليــة  يف  االقــرتاع  موعــد  مــن  أســابيع 
عــى  لفرضهــا  دعــوات  وســط  االنتخابيــة، 

)إرسائيل( بقوة األمر الواقع.
تــرد ســلطات االحتــال عــى  فمــن جهــة مل 
االنتخابــات  بإجــراء  فلســطيني  طلــب 
ثانيــة  جهــة  ومــن  املحتلــة،  املدينــة  يف 
الدوليــة  اتصاالتهــم  الفلســطينيون  يواصــل 
أمــام  عراقيــل  األوىل  وضــع  عــدم  لضــان 
األرض  مــن  جــزءا  القــدس  باعتبــار  إجرائهــا، 

الفلسطينية.
فلســطينية  رشيحــة  تذهــب  وبينــا 
املطالبــة  إىل  الرســمي  املســتوى  ميثلهــا 
باعتــاد آليــات ســابقة اســتخدمت القــرتاع 
املقدسين، تذهب أوساط شعبية وأهلية 
وخــراء إىل املطالبــة بنرش صناديق االقرتاع 
االحتــال  موافقــة  عــن  بعيــدا  القــدس،  يف 
حالــة  إىل  الوصــول  ذلــك  تطلــب  لــو  حتــى 

"اشتباك" معه.
إن  فلســطينيون  قانونيــون  خــراء  ويقــول 
مثــة آليــات ميكــن عرهــا إجــراء االنتخابــات 
يف  التأثــر  دون  القــدس  رشقــي  يف 
بينهــا  محتلــة،  كمدينــة  القانونيــة  مكانتهــا 

ومســاجدها  كنائســها  يف  الصناديــق  نــرش 
وشوارعها.

القــدس  ســكان  مــن  للفلســطينين  وســبق 
األعــوام  يف  االنتخابــات  يف  شــاركوا  أن 
ترتيبــات  ضمــن  و2006  و2005   1996

تــم مبوجبهــا االقــرتاع  خاصــة متفــق عليهــا، 
يف مقــرات "الريــد اإلرسائيــيل" وبــإرشاف 

موظفي الريد نفسه.
البعثات الدولية

أن  إىل  عــودة  معــن  الحقوقــي  وأشــار 
حالــة  برمتهــا  الفلســطينية  االنتخابــات 
"غريبــة ونــادرة" لشــعب يف طــور التحرر من 

االحتال.
إلظهــار  الوحيــد  الحــل  أن  رأى  ذلــك  مــع 
القــدس كمدينــة غــر طبيعيــة ومحتلــة هــو 
"إجــراء االنتخابــات مــن خــال بعثــات دولية، 
تــرشف عليهــا بشــكل كامــل، بعيــدا عــن أي 

تدخل".
الــدويل هــو  الغــرض مــن اإلرشاف  وقــال إن 
األرض،  عــى  املوجــودة  الحقيقــة  "إظهــار 
وأن الفلســطينين ال يســيطرون عى بلدهم 

املحتل".
وذكر أن "االنتخابات بصيغتها الحالية ُتظِهر 
الفلســطينين كأنهــم يعيشــون عــى أرضهم 

وينتخبون بشكل طبيعي".

االنتقاليــة"  املرحلــة  "اتفاقيــة  وتضمنــت 
الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  بــن  املرمــة 
 28 يف  بواشــنطن  واملوقعــة  و)إرسائيــل( 
سبتمر/أيلول 1995، ملحقا خاصا يتعلق 
باالنتخابات الفلسطينية، جاء يف نصه "يتّم 
مكاتــب  يف  الرشقيــة  القــدس  يف  االقــرتاع 

بريد تتبع سلطة الريد اإلرسائيلية".
بعــد  خاصــة  تعقيــدا،  تــزداد  األمــور  لكــّن 
الســابق  األمريــي  الرئيــس  إدارة  اعــرتاف 
مزعومــة  عاصمــة  بالقــدس  ترامــب  دونالــد 

لـ)إرسائيل( عام 2017.
خيار االشتباك

هنــاك  أن  ربعــي  غانــدي  الحقوقــي  ورأى 
مــن  ميكــن  "التــي  اآلليــات  مــن  الكثــر 
وتثبيــت  االحتــال  مــع  االشــتباك  خالهــا 
حــق  أصحــاب  بصفتهــم  املقدســين،  حــق 
دولــة  عاصمــة  القــدس  ويف  أرضهــم  يف 

فلسطن".
"وضــع  اآلليــات:  تلــك  مــن  أن  ربعــي  وذكــر 
واملســجد  الكنائــس  يف  االقــرتاع  صناديــق 
االنتخابــات  لجنــة  مــن  والطلــب  األقــى، 

اإلرشاف عى تلك الصناديق".
بهــذه  املشــاركة  مــن  الهــدف  إن  وقــال 
اآلليــات "رمــزي" لتثبيــت حــق املقدســين 
أن  ذاتــه  الوقــت  يف  رافضــا  االنتخــاب،  يف 

القــدس "ذريعــة لتأجيــل االنتخابــات  تكــون 
أو إلغائها".

التحريــر  منظمــة  عــى  يجــب  أنــه  إىل  ونبــه 
املركزيــة  االنتخابــات  ولجنــة  الفلســطينية 
يف  االقــرتاع  صناديــق  وضــع  يف  "التفكــر 
القــدس  أبــواب  )أحــد  العمــود  بــاب  منطقــة 
كيــف  للعــامل  يصــور  كتحــٍد  القدميــة(، 
ســتمنع )إرسائيل( الشــعب الفلسطيني من 

مارسة حقه".
قانون االنتخابات

الفلســطيني  الدبلومــايس  أمــا حنــا عيــى 
فلفــت  الــدويل،  القانــون  وأســتاذ  الســابق 
الفلســطيني  االنتخابــات  قانــون  إن  إىل 
يتــوىل  أن  فكــرة  عــى  "قــى  وتعدياتــه 
عــى  اإلرشاف  اإلرسائيــيل  الجانــب 
االنتخابات يف القدس الرشقية املحتلة".

إجــراء  إال  مجــال  "ال  أنــه  عيــى  وأوضــح 
القانــون  وحســب  مبــارشة  االنتخابــات 
عــام  وتعدياتــه   2007 لعــام  الفلســطيني 

."2020

لجنــة  أعطــى  الفلســطيني  "القانــون  وتابــع: 
إدارة  مســؤولية  املركزيــة  االنتخابــات 
العمليــة االنتخابيــة بــدًءا من إعداد الكشــف 
االنتخــايب، مــرورا بــاإلرشاف عــى صناديــق 

االقرتاع، وانتهاًء بالفرز".

وأشار إىل أن "هذه املادة )115 من قانون 
اتفاقيــة  مــن  نهائيــا  خلصتنــا  االنتخابــات( 

أوسلو".
أن  رضورة  عــى  القانــوين  الخبــر  وشــدد 
داخــل  الفلســطينية  املؤسســات  تكــون 
عمليــة  إلجــراء  مكانــا  الرشقيــة  القــدس 

االقرتاع.
وُيقــّدر عــدد ســكان القــدس املحتلــة بأكــر 
من 340 ألفا، منهم نحو 89 ألفا مسجلون 

يف السجل االنتخايب.
واألســبوع املــايض، رفضــت منظــات غــر 
صحفــي  مؤمتــر  يف  فلســطينية،  حكوميــة 
لتأجيــل  "ذريعــة"  القــدس  مدينــة  اتخــاذ 
االنتخابات، ودعت إىل اعتبار "االنتخابات 
العامــة ســاحة لاشــتباك مــع االحتــال يف 

كل األصعدة".
الترصيحــات  مــن  الكثــر  صــدر  وأخــرا 
ملســؤولن فلســطينين تؤكــد أنــه ال ميكــن 
ســكان  مشــاركة  دون  االنتخابــات  إجــراء 

القدس.
االنتخابــات  ُتجــرى  أن  املقــرر  ومــن 
الفلســطينية عــى 3 مراحــل: ترشيعيــة يف 
يوليــو/   31 يف  ورئاســية  أيــار،  مايــو/   22

متــوز، وانتخابــات املجلــس الوطني يف 31 
أغسطس/ آب املقبل.

طولكرم-رام الله/ فلسطن:
رأفــت  "حــاس"  حركــة  يف  القيــادي  قــال 
أعــادت  االنتخابــات  معركــة  إّن  ناصيــف: 
عــى  وجعلتهــا  للواجهــة،  القــدس  قضيــة 
وأربكــت  والدوليــة،  الوطنيــة  األجنــدة  رأس 
قــرار  تجعــل  أن  تحــاول  التــي  االحتــال  دولــة 
الضــم أمــًرا واقًعــا بعــدم الحديــث عن القدس 

واالنتخابات فيها.
أّن  صحفــي،  ترصيــح  يف  ناصيــف  وأّكــد 
بهــا  والوصــول  االنتخابــات  مســرة  مواصلــة 
للنتائج املطلوبة بتجديد رشعية املؤسسات 
البيــت  ترتيــب  وإعــادة  الفلســطينية، 
الفلســطيني "ُتعــد أولويــة وطنيــة يجــب عــدم 
التنــازل عنهــا، أو الســاح لاحتال بتعطيلها 

عر عرقلته االنتخابات يف القدس".
وشدد عى أن "شعبنا الفلسطيني سيواصل 
طريــق االنتخابــات بــكل إرصار وعزميــة، ويف 
يف  االنتخابــات  مــن  ســيجعل  ذاتــه  الوقــت 
القــدس معركــة سياســية تؤكــد هويــة املدينة 
إســامية  عربيــة  ســتظل  التــي  املقدســة، 

عاصمة لفلسطن".
وتابــع: "إن عجلــة االنتخابــات لن تعود للوراء، 
ولن نقبل أن تعود الحياة السياسية والوطنية 
بانتظــار  أخــرى  مــرة  للجمــود  الفلســطينية 
االنتخابــات،  إجــراء  عــى  االحتــال  موافقــة 
تحديــه  تســتوجب  االحتــال  مــع  فمعركتنــا 

وفضح مارساته أمام العامل أجمع".
مــن جانبــه، دعــا يوســف قزاز املتحدث باســم 
قامئــة "القــدس موعدنــا" وهي ممثلة حاس 
املقبلــة،  الترشيعــي  املجلــس  النتخابــات 
القيــادة السياســية إىل احــرتام إرادة الشــعب 

إجــراء  بــرضورة  واملطالبــة  الفلســطيني، 
االنتخابات وخاصة يف القدس املحتلة.

األقــى  لقنــاة  حديــث  يف  قــزاز  وأكــد 
الفضائيــة، أن شــعبنا الفلســطيني سيشــتبك 
وقانونًيــا  سياســًيا  الغاشــم  االحتــال  مــع 

وميدانًيا، إلنجاز العملية االنتخابية.
االحتــال  هــذا  مــع  "سنشــتبك  قــزاز:  وقــال 
جنبــا إىل جنــب مــع املقدســين عــى قاعدة 
أن لهــم الحــق، وأنهــم ينتخبــون رغــا عــن هــذا 

االحتال".
االحتــال  مــع  االنتخابيــة  "املعركــة  وأضــاف: 
االشــتباك  بفلســفة  ســتكون  القــدس  يف 
والتحــدي واإلرصار عــى إنجــاح هــذه العملية 
التأجيــل  بفلســفة  وليــس  أوال،  املدينــة  يف 
إىل  خطــوة  والرتاجــع  الخلــف  إىل  والهــرب 

الوراء".
وشــدد قــزاز عــى أن العمليــة االنتخابيــة "لــن 
تؤجل، ولن يعاقب الشعب الفلسطيني مرة 
أخــرى، بتأجيــل االنتخابــات حتــى يرىض فان 

أو عان"، وفق تعبره.
وأضــاف: "إننــا ســننتزع كل حقوقنا من أنياب 
هــذا االحتــال، رغــا عنــه وعــن كل إجراءاتــه 
واملهرولــن  املطبعــن  كل  ورغــم  الظاملــة، 
التصفيــة  عمليــات  يف  لــه  واملســاندين 

واإلقصاء والتغييب ملحور املقاومة".
ولفت إىل أن هناك دواًل ضامنة وراعية لهذه 
االنتخابــات، وأطراًفــا دوليــة ضمنــت إجرائهــا 
منــذ البدايــة، والقــدس هــي جــزء ال يتجــزأ مــن 

البيت الفلسطيني.
وأشار إىل أن االحتال يتعمد التشويش عى 
هــذه العمليــة، ألنــه يعلم يقيًنــا أن االنتخابات 

الفلســطينية ســتؤدي حتــًا إىل الخــروج مــن 
حالة االنقسام التي ترس االحتال كثًرا.

بدورها، أكدت املرشــحة عن قامئة "القدس 
متثــل  االنتخابــات  أن  حمــد  ســمر  موعدنــا" 
تحديــا يعــر عــن إرادة الشــعب الفلســطيني 

عى قاعدة التحدي إلرادة االحتال.
عــى  صحفــي،  ترصيــح  يف  حمــد  وشــددت 
حــق  هــو  القــدس  الفلســطينين يف  حــق  أن 
مقــدس وهــي متثــل أم الثوابــت الفلســطينية 

بالنسبة له. 
يطالــب  لــن  الحــر  "الفلســطيني  أن  واعتــرت 
ميــارس  يك  ال  أو  اإلذن  يعطيــه  بــأن  أحــدا 
أهــل القــدس حقهــم يف االنتخابــات"، قائلــة: 
"القــدس عاصمة فلســطن األبدية والوحيدة 

وستبقى كذلك".
وأشارت حمد إىل أن انتظار إرادة وتسهيات 
االحتال هو أمر يجب أال ُيناقش عى طاولة 
هنــاك  أن  مبينــة  الفلســطينين،  بــن  الــكام 
تحدًيــا إلرادة املحتــل، ولــن نســمح لاحتــال 

بأن يقسم الشعب الفلسطيني.
تقســيم  إىل  يهــدف  "االحتــال  وأضافــت: 
الشــعب الفلســطيني مــن خــال إقصاء قامئة 
القدس موعدنا، فيعمل عى عزلها بحيث ال 

يكون لها حاضنة شعبية".
وحذرت حمد من الساح لاحتال بالتدخل 
يف نتيجة االنتخابات قبل أن تبدأ، وذلك مبا 
أيــاٍد  وجــود  خــال  مــن  مصالحــه  مــع  يتوافــق 

عابثة لاحتال.
الــكل  يتكاتــف  أن  رضورة  عــى  وشــددت 
الفلســطينية  اإلرادة  عــن  ويعــر  الفلســطيني 

الحقيقية.
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وزارة االقتصاد الوطني  في غزة
خالل 15عامـًا

#خدمتكم _ شرف

دولـــــــــة فلسـطيـــــــــن
وزارة اإلعـــــــــــــــــــــــــــالم
المكتب اإلعالمي الحكومي

دولة فلسـطين
وزارة االقتصـاد
الوطنــــــــــــــــــــي 

تسجيل 6095 شركة 
وإنجاز 9146 معاملة تعديل على الشركات

تخفيض رسوم السجل التجاري لصغار التجار 
ليصبح 530 شيكل وإعفاء التجار من رسوم 

االنسحاب

تخفيض رسوم التراخيص الصناعية %50
وتشكيل لجنة معايرة خزانات الوقود

تنظيم ترخيص الموالت وتخفيض قيمة 
رسوم زيادة رأس مال الشركات بنسبة %50 

المساهمة في دعم المصانع المتضررة 
بمشاريع تمويل للجهات المانحة

إعفاء المنتجات المحلية من رسوم  فحص 
المختبرات وتسهيل مشاريع الطاقة البديلة 

تسجيل 661,148 شاحنة واردة 
 وتسجيل 13,019  شاحنة صادرة 

نشر عدد 1563 ملفًا في مجلة الوقائع

استكمال اإلجراءات القانونية لـ 2383 ملف 
شركات لتجهيز الجمعيات العامة

تشكيل لجنة حماية المنتج المحلي وحظر 
إدخال البضائع المنافسة للمنتج المحلي

متابعة 800 ملف قانوني للشركات
 وتسجيل وتجديد 984 شركة صرافة

تخفيض رسوم تسجيل الشركات الريادية 
في حاضنات األعمال لتصبح 100 دوالر فقط

افتتاح مقالع جديدة وإنشاء كسارات 
لالستفادة من ركام المنازل المهدمة

تسجيل 69,250  إذن استيراد  
وتسجيل  5,076 إذن تصدير

تنظيم العمل في الساحة الحدودية
ومراقبة البضائع الواردة

تنفيذ 3526 جولة تفقدية على المحالت
 التجارية والمصانع وإصدار  1675 رخصة

حملت الوزارة عن التجار 20% من قيمة 
الكهرباء في المناطق الصناعية 

توفير المواد الخام الالزمة للصناعة 
المحلية بدون ضرائب أو جمارك

تنفيذ 42041 جولة تفتيشية
 لحماية المستهلك

دمغ 24,832,028 جرامًا من الذهب
 ودمغ 1,524,514 جرامًا من الفضة
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

إليكم القصة التي كنت 
دها عىل مسامع طاليب ُأردِّ

نكهــة خاصــة، فنحــن يف شــهر  لكتابــة املقــال يف شــهر رمضــان 
نــأىس  حياتنــا،  مســار  نراجــع  قليــًا،  أنفســنا  مــع  ننفــرد  رمضــان 

ونتأسف للخطأ، ونفرح ونفتخر بالصواب. 
قبل خمسني عامًا، يف زمن االحتال اإلرسائييل، حني كان رجل 
املخابــرات اإلرسائيــيل يحاســب عىل الكلمــة املعادية الغتصابه 
فلســطني بشــكل ال يقــل عــن محاربتــه لحامــل البندقيــة، يف تلــك 
الفــرة مــن العمــر، كنــت أقــصُّ عــىل طــايب يف املدرســة حكايــة 
الحطــاب الــذي انتــر بانتامئــه الصــادق عــىل أعداء قومــه، وقدم 

للتاريخ درس الوفاء.
تقول الحكاية:

بينــام كان الحطــاب يجمــع الحطب مــع ولده من املنطقة الجبلية 
املطلــة عــىل القريــة، داهمــه جنود جيش األعــداء، وألقوا القبض 
املؤديــة  الطــرق  أقــر  عــن  أخربنــا  لــه:  وقالــوا  وولــده،  هــو  عليــه 
وهــم  القريــة،  أهــل  مــن  املســلحني  نفاِجــئ  لــي  قريتكــم،  إىل 
غافلون، فإن مل تفعل، قتلناك أنت وولدك، وألقينا بكام طعامًا 

للوحوش.
فكــر الحطــاب باألمــر، وقــد أدرك أن األعــداء جــادون بتهديدهــم، 
لــه ولولــده  وأنــه يواجــه مصــره وحيــدًا مــع ولــده، وأن ال خــاص 
مــن هــذه املصيبــة التــي أطبقــت عليــه، وأنــه واقع بــني أمرين؛ إما 
النجــاة الشــخصية، وهــي غــر مضمونــة، وإمــا نجــاة قومــه، وهــي 

مؤكدة.
وبقلــب يرتجــف قــال الحطــاب ألعــداء قومــه: اقتلــوا ولــدي أواًل، 
وبعــد ذلــك ســأخربكم عــن أقــر الطــرق الحتــال القريــة، وذبــح 

رجالها، واغتصاب نسائها، وسلب مقتنياتها.
فتعجب األعداء، وقالوا له: كيف نقتل ولدك؟ وهل أنت قايس 

القلب إىل هذا الحد؟
قال الحطاب: أخىش أن ييش يب ولدي إىل قومي إن أخربتكم عن 
أقر الطرق إىل قريتي، فاقتلوه أواًل، يك أضمن سامتي الحقًا.

فام كان من األعداء إال أن قتلوا ولد الحطاب أمام عينيه.
وقالــوا لــه: لقــد قتلنــا ولــدك، ولــن يــيش بــك، فأخربنــا عــن أقــر 

الطرق ملفاجأة مسلحي أهل القرية، واحتالها.
ال  حتــى  ناظــري  أمــام  ولــدي  قتــل  منكــم  طلبــت  الحطــاب،  قــال 
يضعــف يف لحظــة تعذيــب، ويعــرف لكــم عــن أقــر الطــرق إىل 
القريــة، أمــا أنــا وبعــد أن ضمنــت مــوت الــر مبــوت ولــدي، فلــن 
أنسق معكم أمنيًا، ولن أدلكم عىل أقر الطرق إىل القرية، حتى 

لو قطعتم لحمي إربًا.
وفشــل األعــداء يف انتــزاع االعــراف من الحطاب، وفشــل األعداء 
يف مباغتة أهل قرية الحطاب، واحتالها، ونجت القرية برجالها 

ونسائها وأطفالها وأحامها وأمنياتها.
كنت أقص هذه القصة عىل طايب مع بداية كل ســنة دراســية، 
ثاثة عرش عامًا وأنا أكرر هذه القصة، التي صنعت جيًا محصنًا 
مــن التنســيق والتعــاون األمنــي مــع العــدو، وكانــت املفاجــأة بعد 
ســنوات، حــني التقيــت ببعــض طــايب يف الســجون اإلرسائيليــة، 
وذكــروا عــىل مســامعي القصــة ذاتهــا، وهــم فخــورون بأنفســهم، 

ألنهم قاوموا االحتال برجولة، وكنت فخورًا ببطولتهم.

دولة فلسطني
سلطة األرايض

االدارة العامة ألماك الحكومة
إعالن

 عن تثبيت تعاقد عىل قسيمة حكومية
ُيعلــن للعمــوم بأنــه وبعــد دراســة ملــف القســيمة رقــم )75( مــن القطعــة رقــم 
)1776( والواقعة يف منطقة/ مرشوع نارص الزراعي تبني للجنة املختصة 

التي قامت بدراسة امللف أن املتعاقد عىل القسيمة املذكورة مع سيادة 
الحاكم اإلداري العام حسب ما تم نرشه يف جريدة الوقاع الفلسطينية يف 

العدد رقم 235 بتاريخ 1962م هو املواطن/ إميل وليم فرح.
وعليــه فمــن لــه أي اعــراض عــىل تثبيــت التعاقــد عــىل القســيمة املذكــورة 
أعــاه باســم املواطــن/ إميــل وليــم فــرح التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامة 
ألماك الحكومة خال مدة أقصاها 15 يوًما من تاريخ النرش لهذا اإلعان 
الحكوميــة  القســيمة  عــىل  املذكــور  املواطــن  تعاقــد  تثبيــت  فســيتم  وإال 

واستكامل اإلجراءات الازمة بالخصوص.
التاريخ: 2021/4/18م

م. حسن جواد الرحي
مدير عام أماك الحكومة

تعلن جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية – بقطاع غزة 
عن طرح عطاء رقم :2021/19
 توريد معقمات ومواد نظافة

ضمــن مــرشوع تعزيــز منــو وتطــور وحاميــة الطفــل يف غــزة واالســتجابة الطارئــة 
الحتياجــات األطفــال أثنــاء جائحــة كورونــا وبتمويل من اليونيســف، تعلن جمعية 
أرض اإلنسان عن رغبتها بطرح عطاء توريد معقامت ومواد نظافة ملراكز جمعية 
أرض اإلنســان. عــىل ذوي االختصــاص فقــط املشــاركة يف العطــاء املذكــور عــرب 
التوجه إىل مقر جمعية أرض اإلنســان 1190/47 شــارع النر/مفرق شــارعي 
النر والثورة خال ساعات الدوام الرسمي )من الساعة التاسعة صباحًا وحتى 

الساعة الثانية عرشة والنصف ظهرا( لرشاء كراس العطاء.
ماحظات هامة:

 األسعار بالشيكل فقط ويجب تقديم فاتورة رسمية.
 رشاء كــراس العطــاء اعتبــارا مــن يــوم اإلثنــني املوافــق 2021/4/19 وحتــى 
يــوم الخميــس املوافــق 2021/4/29 مــن الســاعة التاســعة صباحــا وحتــى 

الساعة الثانية عرشة والنصف ظهرا، وهو آخر موعد الستام العروض.
الســاعة   2021/4/29 املوافــق  الخميــس  يــوم  العطــاءات  فتــح  ســيتم   

الواحدة ظهرا.
 رسوم العطاء 200شيكل غر مسردة.

 يجــب إحضــار كفالــة بنكية/شــيك بنــي لدخــول العطــاء بنســبة 5 % مــن 
قيمة العطاء املقدم.

 االجتامع التمهيدي للرد عىل استفســارات املوردين ســيعقد يوم األربعاء 
املوافق 2021/4/28 الساعة العارشة صباحا يف نفس املكان.

 جمعية أرض اإلنسان غر ملزمة بأقل األسعار.
 يجب إرفاق شهادة تسجيل الرشكة يف وزارة اإلقتصاد وشهادة خلو طرف 
مــن الرضيبــة ســاريتي املفعــول وســيتم اســتبعاد أي عــرض ال يحتــوي عــىل 

الشهادات واألوراق املذكورة سارية املعفول.
 يلتزم املورد بالرشوط العامة والخاصة املوجودة يف كراس العطاء.

  مثن اإلعان ىف الصحيفة عىل من يرسو عليه العطاء.
 للمراجعة واالستفسار ميكن االتصال عىل مكتب إدارة الجمعية تلفون رقم: 2868138. 
جمعية أرض اإلنسان

دولة فلسطني
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات املركزية

)MPWH-08 /2021( :إعالن طرح مناقصة رقم
مشروع انشاء وتشطيب عمارة سكنية

 ضمن مشروع حي السالم – جباليا
تعلن دائرة العطاءات املركزية عن طرح عطاء مرشوع انشاء وتشطيب عامرة سكنية 
ضمــن مــرشوع حــي الســام – جباليــا، وذلــك بتمويــل كريــم مــن مؤسســة االســتجابة 
العاجلــة اإلندونيســية  )ACT Foundation(لصالــح األرس الفقــرة يف شــامل قطــاع 

غزة بواسطة جمعية سام لإلغاثة والتنمية- غزة، وذلك وفق الرشوط التالية:
 املناقصــة مفتوحــة للمقاولــني املحليني املختصني واملصنفني لدى لجنة 
التصنيــف الوطنيــة تخصــص أبنيــة درجــة رابعــة عــىل االقــل واملســجلني لــدى 

اتحاد املقاولني الفلسطينيني. 
 ميكن رشاء وثائق املناقصة من دائرة العطاءات املركزية مبقر الوزارة يف غزة – 
شــارع النر – مدينة العودة )ابراج املقويس( وذلك اعتبارًا من الثاثاء املوافق 
2021/04/20 وحتــى نهايــة دوام يــوم الثاثــاء املوافــق 2021/04/27، وذلــك 

مقابل مبلغ مايل قيمته )200( مئتا دوالر امريي غر مسردة عىل أن يصطحب 
املقاول معه شهادة تصنيف صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية سارية املفعول.

 آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح املظاريف يف مقر دائرة العطاءات املركزية 
الساعة الحادية عرش ظهرًا )11:00( يوم األربعاء املوافق 2021/05/05.

 ترفــق بالعــرض كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة )8,000( دوالر أمريــي وتكــون 
الكفالــة ســارية املفعــول ملــدة 120 يومــا مــن تاريخ تقديــم العروض وصادرة 

من أحد فروع بنك الربيد يف قطاع غزة أو أحد البنوك املعتمدة.
 سوف يعقد اجتامع متهيدي للمتناقصني يوم األحد املوافق 2021/04/25 
الساعة 10:30 صباحا يف مقر وزارة األشغال العامة واإلسكان - غزة- النر- 
مدينة العودة السكنية )أبراج املقويس(، تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.

 يجــب أن يكــون املقــاول مســجًا رســميًا يف دوائــر الرضيبــة وعليــه أن يقــوم 
بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.

 الوزارة غر ملزمة بقبول اقل االسعار وللوزارة الحق يف إلغاء املناقصة دون ذكر األسباب.
 رسوم اإلعانات يف الصحف عىل من ترسو عليه املناقصة.  

دائرة العطاءات املركزية

دولة فلسطني
سلطة األرايض

مكتب رئيس سلطة األرايض

املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/239(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: 
أحمد عيل كامل عنان من سكان غزة هوية رقم 801560798 بصفته وكيا عن/ 

سامي كامل حسني عنان مبوجب وكالة رقم: 299 / 2021 صادرة عن قربص
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف: 

القطعة 690 القسيمة 192 املدينة غزة الدرج
العامــة  اإلدارة  إىل  باعراضــه  التقــدم  عليــه  الشــأن  بهــذا  اعــراض  أي  لــه  فمــن   
لألرايض والعقارات خال مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعان 
تبــني  فتــح املعاملــة. ويف حــال  إجــراءات  البــدء يف  يتــم  ذلــك ســوف  وبخــاف 
إشكاليات يف الوكالة أو وفاة املوكل أو أحد املوكلني يتحمل الوكيل املسؤولية 

الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 2021/4/19م

مسجل أرايض غزة      
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

الجبهة الشعبية والجهاد اإلسالمي تنظامن وقفة تضامنية مع األرسى

آخرها انتقلت عبر عائدين من أمريكا الالتينية
أبو كرش لـ"فلسطني": طفرات متعددة وراء الزيادة الكبرية بأعداد إصابات كورونا بغزة

خالل جولة لوجهاء ومؤسسات حقوقية
أبو سلمية: جائحة كورونا أضافت عبًئا كبريًا عىل عمل مجمع الشفاء

قريًبا.. افتتــاح مستشفــى الــوالدة الجديــد بسعــة 126 ســريرًا
غزة/ نور الدين صالح:

أكــد املديــر العــام ملجمع الشــفاء 
الطبــي الدكتــور محمــد أبو ســلمية 
يف  كورونــا  جائحــة  تفــيش  أن 
جديــدًا  عبئــًا  أضــاف  غــزة  قطــاع 
عــىل كاهــل الوزارة عامــًة، ومجمع 
الشــفاء خاصــًة، لكونــه األكرب عىل 

مستوى فلسطني.
ميدانيــة  جولــة  خــال  ذلــك  جــاء 
العامــة  العاقــات  وحــدة  نظمتهــا 
أمــس،  الصحــة،  بــوزارة  واإلعــام 
الحقوقيــة  ومؤسســات  لوجهــاء 
الخدمــة  تطــورات  عــىل  لاطــاع 
مجمــع  يف  املقدمــة  الصحيــة 
مدينــة  غــرب  يف  الواقــع  الشــفاء 

غزة.
إدارة  أن  ســلمية،  أبــو  وأوضــح 
خطــوات  اتخــذت  الشــفاء  مجمــع 
عمليــة، ملواجهــة جائحــة كورونــا، 
خاصــة يف موجتهــا الثانيــة "األكرث 
رشاســة" التي يعيشــها القطاع يف 

اآلونة األخرة.
مبنــى  افتتــاح  تــم  أنــه  إىل  وأشــار 
خمســة  مــن  املكــون  القــدس 

الشــفاء  مجمــع  داخــل  طوابــق 
يضــم  إذ  كورونــا،  مــرىض  لعــاج 
إضافــة  مصابــًا،   80 حاليــًا  داخلــه 
مرّكــزة  عنايــة  قســم  افتتــاح  إىل 
خــال  أرّسة   10 مبســاحة  جديــد 

األسبوعني املاضيني.
الطبيــة  الطواقــم  أن  عــىل  وشــدد 
جــدًا،  معقــدة  ظــروف  يف  تعمــل 
أثــرّت  كورونــا  جائحــة  أن  خاصــة 
النهيــار  وأدت  كلــه،  العــامل  يف 
منظومــات صحية كربى يف بعض 
"لكننــا  مســتدركًا:  العــامل،  دول 
ومنظومتنــا  ننهــْر  مل  اللــه  بفضــل 
متامسكة بدعم وجهود الجميع".

وبنّي أن مجمع الشفاء ُيعد األكرب 
عــىل مســتوى فلســطني ألنــه يضم 
للمــرىض  رسيــر   600 مــن  أكــرث 
املنومــني، ويــردد عليــه أكــرث مــن 
ويضــم  يوميــًا،  مريــض  آالف   4
حــوايل 25 غرفــة عمليــات تعمــل 

عىل مدار األسبوع.
إجــراء  يتــم  أنــه  ســلمية  أبــو  وذكــر 
داخــل  عمليــة   100 مــن  أكــرث 
املجمــع يوميــًا، إضافــة إىل قســم 

مــدار  عــىل  يعمــل  الــذي  الــوالدة 
الســاعة، إذ يتــم التعامــل مــع -30

40 حالــة والدة طبيعيــة وقرابة 15 

قيرية يوميًا.
وعّد مجمع الشفاء مبنزلة "صامم 
قطــاع  مواطنــي  لجميــع  األمــان 

غزة".
مــن جانــب آخــر أعلــن أبــو ســلمية 
مستشــفى  افتتــاح  ســيتم  أنــه 
الــوالدة الجديــد قريبًا بســعة 126 
رسيــرًا لخدمــات األمهــات، حيــث 
منبهــًا  نوعيــة،  بصمــة  لــه  ســتكون 
إىل أن وزارة الصحة جلبت محطة 
قبــل  للمجمــع  جديــدة  أكســجني 

أسبوعني.
بــدوره قال املدير العام للهندســة 
والصيانــة يف وزارة الصحــة بســام 
الطبيــة  الخدمــة  إن  الحامديــن، 
يف مجمــع الشــفاء الطبــي تطــورت 
بشــكل  وقفــزت  ملحــوظ  بشــكل 
نوعــي، مــن حيث إضافــة خدمات 
جديــدة أو تطويــر خدمــات كانــت 

سابقًا.
كلمــة  يف  الحامديــن  وأوضــح 

مبنــى  إنشــاء  أن  الجولــة،  خــال 
يف  التخصــي  الجراحــات 
املجمــع شــّكل قفــزة نوعيــة، لكونه 
مخصصــا لجراحة القلــب والصدر 
وغرهــا  التشــخيصية  والخدمــات 
الجراحيــة  التخصصــات  مــن 

األخرى.
شــهد  املجمــع  أن  إىل  وأشــار 
تطويــرًا يف خدمــة املختــرب وبنــك 
اســتحداث  خــال  مــن  الــدم، 
زيــادة  إىل  إضافــة  فيــه،  املبنــى 
الســعة الريريــة خــال الســنوات 
متــت  حيــث  األخــرة،  الخمــس 

زيادة قرابة 120 رسيرًا.
وبحســب الحامديــن فــإن املجمــع 
أرّسة  عــدد  وزيــادة  توســعة  شــهد 
غســيل الــكىل حيــث بلغــت عــام 
كرســيًا،   38 حــوايل   ،2008

 68 إىل  حاليــًا  وصلــت  حــني  يف 
كرســيًا، مشــرًا إىل وجــود مســاٍع 
إلنشــاء مركــز مخصــص لهــم خــارج 

املجمع.
وبنّي أن الوزارة عملت عىل زيادة 
حضانــات  يف  الريريــة  الســعة 

منظومــة  وطــّورت  األطفــال، 
والطاقــة  واملولــدات  الكهربــاء 
مشــاريع  خــال  مــن  الشمســية 
تــم تنفيذهــا يف الســنوات  كبــرة 
الحاميــة  توفــر  لضــامن  األخــرة 

الكاملة إلنقاذ حياة املرىض.
مديــر  اســتعرض  الجولــة  وخــال 
مــروان  د.  الجراحــة  مستشــفى 
باملجمــع  العمــل  عناويــن  ســعدة 
ومــا شــهده مستشــفى الجراحــات 

عملــت  تخصصيــة  إضافــات  مــن 
معانــاة  مــن  التخفيــف  عــىل 
العمليــات  وإجــراء  املــرىض 
بأيــدي  مهــارة  بــكل  الكــربى 
دورهــا  بــرز  فلســطينية  كــوادر 
اإلرسائيليــة  االعتــداءات  خــال 
إىل  إضافــة  العــودة،  ومســرات 
التشــخيصية  التجهيــزات  ســلة 
الدقيــق  التشــخيص  وفــرت  التــي 

للمرىض.

غزة/ فلسطني:
نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني 
وقفــًة  أمــس  اإلســامي،  الجهــاد  وحركــة 
احتجاجيــة أمــام مقــر املفــوض الســامي 
يف مدينــة غــزة، عــىل رشف يــوم األســر 
الفلســطيني الذي يصادف الســابع عرش 

من نيسان.
الجبهــة  مــن  كــوادر  بالوقفــة  وشــارك 
باإلضافــة  اإلســامي،  والجهــاد  الشــعبية 
الوطنيــة واإلســامية  القــوى  إىل ممثــيل 
األرسى،  وأهــايل  ذوي  مقدمهــم  ويف 
حاملــني صــور األرسى وشــعارات تطالب 

باإلفراج عنهم وبحريتهم العاجلة.
للجبهــة  املركزيــة  اللجنــة  عضــو  وقــال 

الشــعبية محمد الغول: إن تنظيم الوقفة 
جاء إليصال رسائل عديدة إىل املجتمع 
الصامــت واملتواطــئ، واحتفــاًء  الــدويل 
الوطنيــة  الحركــة  وتضحيــات  بنضــاالت 
يف  دوًمــا  واملتحفــزة  الحــارضة  األســرة 
الخنــدق النضــايل املتقــدم، التي ُتشــّكل 

مثااًل يحتذي ويتفاخر به أبناء شعبنا.
وأشــار الغــول إىل أن مناســبة يــوم األســر 
لهــؤالء  للوفــاء  يــوم  هــي  الفلســطيني 
خلــف  الجمــر  عــىل  القابضــني  األبطــال 
القضبــان، الذيــن يجســدون أروع ماحــم 

التضحية والفداء والعطاء.
األســرة  الحركــة  ظــروف  أن  إىل  ولفــت 
وأقســاها،  املراحــل  أصعــب  يف  متــر 

خاصة يف ظل انتشــار جائحة كورونا بني 
والقوانــني  اإلجــراءات  وتصاعــد  األرسى، 
مبجملهــا  تعتــرب  التــي  التعســفية، 
الــدويل  للقانــون  جســيمة  انتهــاكات 
اإلنســاين وملجمــل االتفاقيــات الدوليــة، 
لعــام  الرابعــة  جنيــف  اتفاقيــة  ســيام  ال 
1949، التــي ترتقــي إىل مصــاّف جرائــم 

الحرب.
املؤسســات  دور  عــن  الغــول  وتســاءل 
الدوليــة -ويف املقدمــة منهــا مؤسســات 
يف  األحمــر-  والصليــب  املتحــدة  األمــم 
الــرد عــىل هــذه االنتهــاكات وإنهاء معاناة 
األرسى، مشرًا إىل أن هذه املؤسسات 
ووصلــت  الصمــت  سياســة  اتخــذت 

مــع  ومتاهيهــا  املســتمر  تواطؤهــا  يف 
سياسات االحتال إىل درجة الحياد.

املؤسســات  أصبحــت  "لقــد  وأضــاف: 
الدوليــة عبًئــا وضيًفــا ثقيــًا عــىل شــعبنا، 
ومل تقم بدورها املطلوب منها يف إنهاء 

معاناة األرسى، وصواًل لتحريرهم".
من جانبه، أكد القيادي يف حركة الجهاد 
االحتــال  أن  مزهــر،  يــارس  اإلســامي 
اإلرسائييل يشــدد الخناق يوًما تلو اآلخر 
عــىل أرسانــا البواســل، باســتخدام أبشــع 
وعــزل  تعذيــب  مــن  القمعيــة  األســاليب 
وتفتيــش عــاٍر ومنــع مــن التعليــم، ناهيــك 
املتعمــد  الطبــي  اإلهــامل  سياســة  مــن 
الذي كان نتيجتها استشهاد 227 أسًرا 

داخل السجون.
إذ  أرسانــا،  معانــاة  عــن  مزهــر  وتحــدث 
الســجون  4500 أســر داخــل  إن هنــاك 
بينهــم 700 أســر مريــض يعانــون أمراًضا 
والضغــط  الرطــان  مثــل  مزمنــة وصعبــة 
إىل  إضافــًة  الــكىل،  وأمــراض  والســكري 
اعتقال 38 أسرة و140 طفًا يتعرضون 

ألبشع أنواع التعذيب.
وطالــب مزهــر املؤسســات الدوليــة ويف 
مقدمهــا الصليــب األحمــر بالضغــط عىل 
إدارة ســجون االحتــال مــن أجــل تحســني 
لــألرسى  والحياتيــة  املعيشــية  الــرشوط 
واملــرىض  الســن  كبــار  عــن  واإلفــراج 

واألسرات.

غزة/ أدهم الرشيف:
بأقســام  الحــرج  الطــب  دائــرة  مديــر  أكــد 
وزارة  مستشــفيات  يف  املركــزة  العنايــة 
وجــود  كــرش،  أبــو  إيــاد  الدكتــور  الصحــة 
يف  كورونــا  لفــروس  متعــددة  طفــرات 
قطاع غزة تسببت يف زيادة كبرة بأعداد 
شــديدة  الحــاالت  وخاصــة  اإلصابــات، 

الخطر والحرجة.
لـــ  تريــح  يف  كــرش  أبــو  د.  وبــنّي 
الحالــة  تطــورات  أن  أمــس،  "فلســطني"، 
الوبائيــة بغــزة مل تعــد تقتــر عىل وصول 
بــل  الطفــرة الربيطانيــة رسيعــة االنتشــار، 
إن األمــر امتــد إىل انتقــال طفــرة جديــدة 

قادمة من أمريكا الاتينية.
وأفــاد بــأن الطفــرة الجديــدة يطلــق عليهــا 
الربازيلية أو التشيلية، وانتقلت لغزة عرب 

مسافرين عائدين من أمريكا الاتينية.
الطفــرات  خطــر  أن  إىل  كــرش  أبــو  ــه  ونبَّ
الجديــدة ال يتوقــف عنــد رسعــة االنتشــار 
الحــاالت  أعــداد  زيــادة  بــل يف  فحســب، 
الخطــر،  وشــديدة  حرجــة  أنهــا  املصنفــة 
مؤكــًدا صعوبــة أوضــاع هذا التصنيف يف 

مستشفيات غزة.
وعدَّ زيادة اإلصابات دليًا عىل أن نوعية 
الطفــرات الجديــدة أكــرث حــدة وشــدة مــن 
الطفــرة املركزيــة لفــروس كورونــا، الــذي 
سجل أول إصابات به داخل املجتمع يف 

القطاع نهاية آب/ أغسطس 2020.
الجديــدة  الطفــرات  مخاطــر  مــن  ر  وحــذَّ
املــرىض  مــن  عــدد  وفــاة  يف  لتســببها 
وإصابــة صغــار الســن، مبدًيــا قلقــه مــن أن 
فيــه طفــرات  تتولــد  القطــاع مكاًنــا  يصبــح 

جديــدة بفعــل قدرة الفروس عىل البقاء 
البيئــة  منــاخ  عــىل  والتأقلــم  والتعايــش 

املوجود فيها.
رسيعــة  الجديــدة  الطفــرات  أن  وبــنيَّ 
وتســبب  شــديدة،  أعراضهــا  االنتشــار 
املصــاب  حالــة  يف  كبــًرا  تدهــوًرا 
األوىل  املرحلــة  يف  حتــى  بالفــروس 

لإلصابة.
بالفــروس  املصابــة  الحــاالت  أن  وذكــر 
التــي كانــت تصــل لغــرف العنايــة املركــزة 
الفــروس  النتشــار  األوىل  املراحــل  يف 
بغــزة كانــت متكث مدة تصل ألســبوعني 
وأكــرث أحياًنــا ومــن ثــم ُتعلــن وفاتهــا، لكــن 
فــإن  الجديــدة  الطفــرات  وصــول  بعــد 
املصابــني الواصلني للمشــايف وحاالتهم 
ال  العنايــة  مكوثهــم يف  مــدة  فــإن  حرجــة 

تتعدى 7 أيام.
وأرجــع مديــر دائــرة الطــب الحــرج بأقســام 
وزارة  مستشــفيات  يف  املركــزة  العنايــة 
الصحــة بغــزة، ذلــك إىل التهتــك الشــديد 
يف خايا الرئتني التي يسببها الفروس.

بــني  تــراوح  إصابــات   305 أن  وبــني 
الحــاالت  وهــي  وحرجــة،  الخطــر  شــديدة 
حثيثــة،  طبيــة  رعايــة  إىل  بحاجــة  التــي 
وزارة  مستشــفيات  يف  العــاج  يتلقــون 
ة  الصحــة بغــزة، بينهــا 57 مصاًبــا عىل َأرِسَّ
غــرف العنايــات املركــزة، وهــو أعــىل رقــم 
العامليــة  الجائحــة  وصــول  منــذ  يســجل 

لغزة.
خليــة  أن  إىل  كــرش  أبــو  د.  وأشــار 
الصحــة  وزارة  مــن  املكونــة  األزمــة  إدارة 
ودوليــني،  محليــني  ورشكاء  والداخليــة 

وبنــاًء عــىل املعلومــات التــي لديها تتخذ 
قــرارات ترتبــط بإجــراءات الوقاية، متوقًعا 
أن استمرار سوء الحالة الوبائية سيدفعها 

إىل تشديد اإلجراءات.
وأكــد أهميــة التــزام املواطنــني إجــراءات 
الســامة والوقايــة، مبيًنــا أن غــزة تخضــع 
يف  اتخــذت  التــي  نفســها  لإلجــراءات 
اإلجــراءات  هــذه  لكــن  ســابقة،  مراحــل 
التــزام  بســبب  نجاًحــا  أكــرث  كانــت 
املواطنــني، لكــن يف املرحلة الحالية فإن 
التــزام املواطــن اإلجــراءات تراجــع كثــًرا، 

وهذا ما أدى إىل انتشار اإلصابات.
وشــدد املســؤول الطبي عىل أهمية إلزام 
الجهات الحكومية املواطنني باإلجراءات 
ليســوا  منهــم  عاليــة  نســبة  ألن  الوقائيــة، 

عىل قدر من املسؤولية.



المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

3- قامئة يدعمها عباس.
واألمــر مل يتوقــف عنــد هــذا الحــد فقــد تنوعــت مظاهــر الخــاف أيضــا عــى 
عــن  ليعــروا  املناطــق  يف  الوســطى  والكــوادر  والقيــادات  القاعــدة  صعيــد 
ســخطهم مــن قامئــة فتــح بعــدة أشــكال منهــا؛ 1- إعــان مناطــق تنظيميــة بأنهــا 
باتــت مســتقلة ولــن تشــارك، 2- تقديــم االســتقاالت، 3- الخــروج التلفزيــوين 

ملهاجمة سياسات الحركة، 4- إطاق النار وإغاق مناطق لساعات، 
5- التهديدات، وغريها من أشكال الفوىض.

يف حــن كانــت قيــادة فتــح تجلــس يف مقــر "املقاطعــة بــرام اللــه" تتــدارس مــا 
يجــري يف محاولــة إلنقــاذ الحركــة يف جــو مــن الســخط والغضــب نظــرا لــردود 
الفعــل الفتحاويــة غــري املتوقعــة، فبــدأت املعالجــة مــن قبــل محمــود عبــاس 
رئيــس حركــة فتــح، مــن خــال التهديــد بالفصــل، وقطــع املرتبــات، واملاحقــة 
األمنيــة يف محاولــة لضبــط الحالــة املرتديــة للتنظيــم، وكان أحــد أبــرز القــرارات 
فصــل "نــارص القــدوة" مــن عضويــة اللجنــة املركزيــة لرغبتــه يف الرتشــح بعيــدا 

عن قامئة فتح.
وعى الجانب اآلخر فإن جهات مختلفة أخذت تستطلع أوزان كل القوى ومن 
بينها القوتن األبرز فتح وحامس، وكان من بينها تقارير استخبارية، فلسطينية 
وعربيــة، ومراكــز أبحــاث، وخــراء وباحثــن، خلصــوا معظمهــم إىل أن وضــع فتح 
فــإن  قوامئهــا،  وتوحــد  أزماتهــا  تعالــج  مل  إن  وأنهــا  بامتيــاز"  "كاريث  الداخــي 

حظوظها ستكون ضعيفة نتيجة للتجاذبات وتشتت األصوات.
أمــا حــامس فقــد ظهــرت بأنهــا األوفــر حظــا لعــدة أســباب موضوعيــة؛ 1- تقديــم 
التامســك  األســامء،3-  بشــأن  خافــات  أي  وجــود  عــدم   -2 موحــدة،  قامئــة 
التنظيمــي وفــرز قيــادة جديــدة، 4- مراعــاة التوزيــع الجغــرايف، 5- متثيــل كل 

يف عاجه.
 البدايــة كانــت يف حــي الشــجاعية عندمــا اســتهدفت ناقلــة الجنــد التــي 
كان فيها إيتسيك سعديان بقذيفتن مضادتن للدروع، وعليه ُقتل من 
ُقتــل وأصيــب ســعديان، وعــى مدار ســنوات بعد الحــرب ترك املصابون 
الجنــدي  وصــل  حتــى  النفســية،  واألخطــر  الجســدية،  الجــروح  يعانــون 
وحياتــه  النفــي  النهيــاره  استســاًما  حرًقــا  باالنتحــار  لقــراره  ســعديان 

الكئيبة.
 ســعديان ذهــب إىل مراكــز العــاج الجســدي يف البدايــة، لكنهــم رفضــوا 
عاجــه بحجــة أن إصابتــه كانــت تقــدر مــا بــن %25 و%50، وأن هنــاك 
أولويات للعاج، وعى مدار السنوات التي طالب فيها بعاج تحول إىل 

مريض نفي كام قيم الحًقا.

بــدل  الشــعوب  مــن مصالــح  وينطلــق  "الــراع"،  عــى  و"التنافــس"  "الخصومــة" 
حســابات فئــات ورشائــح ضيقــة حاكمــة، ونأمــل أن تشــكل أنبــاء )فايننشــال تاميــز( 
فاتحــة لعهــد جديــد، عــى طريــق بنــاء "منظومة إقليمية لألمــن والتعاون"، كنا قد 
دعونــا لهــا وبرشنــا بهــا، منــذ ســنوات، فـ"اللعبــة الصفرية" ال ميكــن أن تظل حاكمة 
لعاقات دول املنطقة، ومبقدور قادة هذه الدول الوصول دومًا إىل صيغة "رابح 

– رابح".
كان ميكــن للجانــب العــريب أن يحصــد مثــاًرا أفضــل مــن انفتاحــه عــى إيــران، لــو 
أنه فعل ذلك قبل بضع ســنوات، وإبان عهد ترامب، لكان وّفر عى نفســه مبالغ 
طائلــة، اضطــر إىل إنفاقهــا عــى رشاء األســلحة وتكديســها، إرضــاء لجشــع ترامب 
وفريقــه الرئــايس؛ فكانــت إيــران يف موقــع املحــارص واملســتهدف، وكانــت أكــر 
اســتعداًدا لتقديــم أمثــان أعــى للتقــارب مــع دول الجــوار، أمــا إيــران اليــوم، بعــد 
اتفاقهــا اإلســرتاتيجي مــع الصــن، وباألخــص بعــد االنفــراج يف مفاوضــات فيينــا 
النوويــة، فــإن شــهيتها لتقديــم التنــازالت للجــريان عــى الضفة األخــرى من الخليج 

لليهــود يف فلســطن، ألجــل إعطــاء "أرض بــا شــعب لشــعب بــا أرض"، وكانــت 
النتيجــة تهجــري أكــر مــن مليــون فلســطيني، رجــال أصــاء وشــجعان مــن القــدس 
وحيفــا ويافــا وعــكا وصفــد وتــل الربيع واملجدل وبرئ الســبع وبيت جرين، وتركوا 
مــا تركــوه مــن خــريات ونعــم، نعمــة حقول الرتقال وأشــجار الزيتون وكــروم العنب 
وســهول القمــح والبلــوط والصنوبــر وغريهــا، ومنــذ تلــك األيــام الظلــامء إىل يومنــا 
تفاصيلهــا  بــكل  العــامل  شــعوب  جميــع  فكــر  تشــغل  الفلســطينية  القضيــة  هــذا 
وبعــٌض  الفلســطيني،  الشــعب  بحــال  ويــرأف  يتعاطــف  مــن  فمنهــم  وأحداثهــا، 
يوجــه اتهامــه ويعــزو ســبب تعكــر األجــواء الفلســطينية وعمليــات التهجــري وعــزل 
غــزة عــن الضفــة الغربيــة إىل عــدة أقطــاب لهــا تأثري مبارش يف املشــهد الســيايس 
والعسكري يف فلسطن، واملخاوف تأخذنا من ترسب هذه املفاهيم والتيارات 
عى حســاب الهوية الفلســطينية وعنوانها الحقيقي، ومحو القيم واملبادئ التي 

نشأ عليها املواطن الفلسطيني .
ا، وإمنا بتخطيط  إن األحداث التي متر بها فلسطن وتعيشها اآلن مل تأِت عشوائيًّ
ممنهج وبتدخل أياٍد خبيثة لعينة من الخارج أثرت تأثرًيا مبارًشا حتى يف سياسة 
الحكومــة الفلســطينية مــن الداخــل، خاصــة يف ملــف املفاوضــات وإقامــة الدولــة 
املســتقلة واالســتيطان والقــدس والاجئــن واألرسى، مــع محاولــة إلغــاء صاحيــة 

بــرزت عــى الســطح دعــوات مختلفــة لتأجيــل االنتخابــات، وكان العنــوان األبــرز 
والقاســم املشــرتك لــكل التريحــات هــو "القــدس" ســبًبا أو ذريعــة لذلــك، 
بدعــوى أن االحتــال مل يوافــق عــى إجــراء االنتخابات يف القدس، وعليه ال بد 

من تأجيل االنتخابات أو تعطيلها يف هذه اآلونة.
لكن مثة حقائق مختلفة للتأجيل ال ترتبط بالقدس نهائيا وال بقضيتها، وإن ُأثري 
هــذا الســبب يف الفضــاء كثــريا، فهــذه االنتخابات يف ظروفها الحالية كشــفت 
عــن الحالــة العضويــة لبعــض القــوى والفصائــل، وبينــت أن مناعــة البعــض بدت 
متدهــورة، حيــث عجــزت بعــض القــوى يف الســاحة الفلســطينية عــن تقديــم 
نفسها وإثبات حضورها التنظيمي والجامهريي إثباًتا الئًقا يتناسب مع حجم 

التسويق اإلعامي الذي قدمته لنفسها مرارا.
املســلح  الكفــاح  أســطورة  أنهــا  عــى  نفســها  تقــدم  التــي  فتــح  ســيام حركــة  ال 
ومحبوبة الجامهري، ومنقذة الحالة الوطنية، وعند أول اختبار حقيقي للدخول 
يف االنتخابات ظهرت خافاتها عى السطح وعجزت عن تقديم قامئة موحدة 
وأفــرزت للجمهــور، 1- قامئــة يقودهــا نــارص القــدوة، 2- قامئــة يدعمها دحان، 

يف كشــف جديــد ألهــوال الحــرب وشــدة الخســائر التــي أصابــت العــدو 
الصهيوين، وارتدادات كل ذلك عى عنارص الجيش الصهيوين تحديًدا، 
وذاكــرة الجمهــور الصهيــوين التــي كويــت عموًمــا، حــرق أحــد عنــارص لــواء 
غــوالين مــن الكتيبــة 13 "مشــاة مدرعــات" الجنــدي "إيتســيك ســعديان" 
نفســه، مــا أدى إىل إصابتــه بحــروٍق بالغــة، أدخــل إىل املستشــفى )قســم 
العنايــة املكثفــة(، لتســتنفر وزارة الحــرب الصهيونيــة محاولــة احتــواء هذا 
الحدث الذي بن هشاشــة املنظومة اإلدارية للجيش الصهيوين، وعدم 

وجود قاعدة قيمية حتى مع جنوده.
 أخــرًيا نقلــت القنــاة العريــة 13 احتفــاالت ووقائــع يــوم "ذكــرى" الجنــود 
الذين سقطوا يف معارك الكيان الصهيوين، ترافق ذلك مع خر بث قبل 
أيــام بحــرق الجنــدي ســعديان نفســه اعرتاًضــا عــى تقصــري قيــادة الجيش 

إن صحــت أنبــاء "فايننشــال تاميــز" -و"ال دخــان مــن دون نــار"- فــإن بغــداد رمبــا 
تكــون شــهدت أول جولــة مــن املباحثــات الســعودية – اإليرانيــة، وعــى مســتوى 
أمنــي رفيــع )مديــر املخابــرات الســعودية ونظــريه اإليــراين(، بعــد انقطــاع لقنــوات 
التواصــل دام ســنوات عديــدة، الصحيفــة املرموقــة قالــت: "إن وســاطة عراقيــة 
نجحــت يف "تســليك قنــوات الحــوار املغلقــة"، وإن وســاطات مامثلــة تــدور بــن 

كلٍّ من القاهرة وعامن من جهة، وطهران من جهة ثانية".
أن  نعتقــد  وعناوينهــا  املباحثــات  ونتائــج  الوســاطة  تفاصيــل  نعــرف  أن  مــن دون 
الريــاض -ومــن خلفهــا كل مــن القاهــرة وعــامن- رمبــا تكــون أدركــت أن مســار فيينا 
النــووي، وأن حقبــة  ســائر إىل "خواتيــم ســعيدة"، وأن واشــنطن عائــدة لاتفــاق 
انتهــت،  قــد  الطاولــة"  عــى  العســكري  و"الخيــار  الضغــوط"  و"أقــى  ترامــب 

سنوات أربًعا قادمة عى األقل، إن مل نقل مرة واحدة إىل األبد.
ال بديــل عــن الحــوار واملفاوضــات بــن دولــه وحكوماتــه، لحــل مشــكات اإلقليــم 
عــى  "التعــاون"  ُيعــي  ومتبــادل،  ومســؤول  جــاد  تفكــري  مــن  بــد  وال  العالقــة، 

آه آه يــا فلســطن لــو تعلمــن كــم أحبــك! قــد يتفاجــأ القارئ عندمــا أتحدث بهذه 
الطريقــة واألســلوب، خاصــة عندمــا يكــون الحديــث عــن املــكان الــذي عــرج منــه 
الرســول )صــى اللــه عليــه وعــى آلــه وســلم( إىل الســامء، تلــك البقعــة الطاهــرة 
التــي تســمى بيــت املقــدس، تلــك الرئــة التــي يتنفــس منهــا العــرب وذاك القلــب 
النابــض، نعمــة مــن نعــم اللــه التي وهبها لنــا، وكنز من الجواهر والآللئ، خريات ال 
تعد و تحى ال يعلمها إال من تذوقها بنكهة زيتونها، وعى مكانتها وما متتلك 
مــن خــريات تــن منــذ عقــود مــن الزمــن، تحديًدا مــن عام 1918 حتــى عام 1948 
حيــث الجــرح العميــق ونزفهــا املســتمر، فقــد حيكــت أكــر مؤامــرة وأبشــع جرميــة 
عرفها التاريخ بعد القتل والســلب والتهجري والجرف، من أجل إقامة وطن قومي 

رشائــح املجتمــع، 6- تقديــم شــخصيات وطنيــة وازنــة، إضافــة إىل قدرة حامس 
عى إثبات حضورها وثقلها الجامهريي يف الضفة والقطاع.

األمــر الــذي أظهــر رئيــس الســلطة وحركــة فتــح "محمود عبــاس" يف موقف حرج 
لكــون تيــارات واســعة داخــل الحركــة تحمله املســؤولية املبارشة عام يجري يف 
الحركــة، وتحــذره مــن أي مغامــرة قــد تــؤدي "النتحــار ســيايس ورشعــي" ملكانــة 

فتح نتيجة خسارتها املحتملة.
هــذا إضافــة إىل حالــة اللــوم عربيــا نتيجــة رفــض عبــاس كل املحــاوالت التــي 
أجريــت مؤخــرا لجمــع شــتات حركــة فتــح يف قامئــة واحــدة وإنهــاء الخصومة مع 
دحــان، التــي بــدت خصومــة شــخصية أكــر منهــا سياســية، وهــذا بــدوره عمــق 
الخــاف عربيــا مــع عبــاس لتبــدأ بعــض الدوائــر املخابراتيــة يف املنطقــة العمــل 

بطريقة موازية لدعم شخصيات تخلف عباس يف املرحلة القريبة.
الدوائــر  لــدى  البحــث  طاولــة  عــن  غائبــة  تكــن  مل  واملخاطــر  التحديــات  هــذه 
اإلرسائيلية املعنية التي تتخوف أمنيا وسياسيا من إمكانية فوز حركة حامس 
من جديد، والتي ترى أن االنتخابات قد تشكل إشكالية حقيقية أمام املصالح 

واألهداف اإلرسائيلية سواء كانت ذات أبعاد تكتيكية أو اسرتاتيجية.
فـ)إرسائيــل( ال تريــد عــودة حــامس لحكــم غــزة، ولديهــا قلــق مــن حصــول الحركــة 
عــى رشعيــة مــن جديــد، وتتخــوف مــن متددهــا الســيايس يف الضفــة، وعليــه 
ال مصلحــة يف توفــري أجــواء مناســبة إلنجــاح االنتخابــات ســواء يف القــدس أو 

غريها.
املوقــف  عــن  بعيــًدا  يكــون  لــن  األمريــي  املوقــف  فــإن  نفســه  الســياق  ويف 
اإلرسائيي، فاإلدارة الجديدة ال تطمح بأي صورة إىل أن ُتجرى االنتخابات يف 
ظــل الوضــع الحــايل لحركــة فتــح ألنــه ســيكون ســببا يف نجاح حركــة حامس التي 

تناهــض )إرسائيــل( ولديهــا ارتباطــات بــدول ومنظــامت يف املنطقــة يهــددون 
املصالح األمريكية.

وعليــه فــإن املطلــوب اآلن إنقــاذ رئيــس الســلطة مــن هــذا املســتنقع بعــد أن 
أصبــح "رأســه فــوق املــاء" غــري قــادر عــى الغــوص مجــددا أو حتــى الخــروج لــر 
األمــان، لذلــك انــرت األقــام واألفواه للتنظري لقضية اإللغاء أو التأجيل بشــكل 
متزاحم "بذريعة القدس"، دون أن يدرك هؤالء أن الستار مرفوع وهم يحملون 

ذرائعهم عرايا أمام الشعب فقد تكشفت سوءاتهم السياسية والتنظيمية.
لكــن التأجيــل أو اإللغــاء لــه تداعيــات كارثيــة عــى الصعيــد الوطني والســيايس 
وأبرزها:1- انهيار الجهد الوطني إلنهاء االنقسام أو تراجعه،2- ظهور حالة من 
تبــادل التهــم واملســؤوليات حــول أســباب التأجيــل وتصاعــد الجــدل والرتاشــق 

اإلعامي، 3- نجاح اإلرادة اإلرسائيلية يف فرض واقع جديد يف القدس، 
 -5 الفلســطينية،  القــوى  عــى  الشــعبية  والنقمــة  الغضــب  حالــة  ارتفــاع   -4
وفقــدان  االنقســام  تعميــق   -6 جســيمة،  ملخاطــر  الوطنيــة  القضيــة  تعريــض 
الثقــة، 7- ضيــاع الفرصــة التاريخيــة لتجديــد الرشعيــات الفلســطينية بعــد 15 
عامــا مــن االنقســام. ومــن ثــم إعــادة الفــوىض مــن جديــد ورمبــا ذهــاب عبــاس 
لتشــديد عقوباتــه ضــد خصومــه السياســين ســواء حركــة حــامس يف غــزة أو 
كــوادر فتــح الناقمــن عليــه، األمــر الــذي يفتــح البــاب عــى مراعيــه لخيــارات 
مختلفــة ال أســتبعد فيهــا قيــام أطــراف عربيــة وفلســطينية بتحريــض )إرسائيــل( 
عــى شــن عــدوان جديــد لكــرس التــوازن واالســتقرار الــذي تعيشــه حامس حتى 
تتمكــن الســلطة مــن اســتعادة القطــاع بصــورة مغايــرة بعــد فشــلها يف الســيطرة 
عــى املشــهد مــن خــال االنتخابــات، التــي كان هدفهــا املركــزي غــري املعلــن؛ 

إزاحة حركة حامس من املشهد السيايس.

 ســعديان قــدم كل مــا ميلــك للدولــة العريــة، والدولــة قابلتــه بالجحــود 
والنكــران، التفســري الوحيــد لذلــك يــدل عــى عــدم أخاقيــة هــذه الدولــة 

حتى مع "مواطنيها"، وباألخص جنودها.
 الجيــش يف فعــل مســتغرب ســحب ســاح الجنــدي إيتســيك ســعديان 
وادعــى أنــه مصــاب مبــرض نفــي قبــل االلتحاق بالجيــش، العائلة تعقب 
عــى ذلــك بســؤالها عــن كيفيــة قبــول الجيــش تجنيــد ابنهــا، إن كان يعاين 

ا. مرًضا نفسيًّ
 القرائــن مــن كل مــا ســبق تقــود إىل أن مصــري الجنــود املصابــن إن كان 
اإلهامل وصواًل إىل محاولة االنتحار حرًقا، فهل يؤثر ذلك يف من يرغب 
يف التجنيد ملصلحة الجيش بأن يراجع حساباته بشأن مصريه، إن أصبح 

مصاًبا أو أبعد من ذلك إن اختطف كام شاؤول أورون وهدار غولدن؟

ستكون أقل من ذي قبل.
ــا يكــن، فــأن تــأيت متأخــًرا خــري مــن أال تــأيت، وتفعل خــرًيا بعض دولنا، إذ تســقط  أيًّ
رهاناتهــا عــى "البديــل اإلرسائيــي" ملــلء الفــراغ األمريــي؛ فـ)إرسائيــل( ال تقوى 
عى فعل ذلك، وليست لها املقدرات لفعله، وإن أرادت وزعمت، ثم أن رسالة 
التوبيــخ األمريكيــة لنتنياهــو للكــف عــن "الرثــرة" و"التخريــب" يف امللــف النووي 
اإليــراين تضــع )إرسائيــل( يف حجمهــا الطبيعــي مــن دون زيــادة أو نقصــان، وذلــك 
درس لنــا، وباألخــص الذيــن يعولــون عــى التطبيــع مــع )إرسائيــل(، إمــا ملواجهــة 

إيران، أو إلكسابهم "رشعية إضافية"، أو لتعزيز مكانتهم اإلسرتاتيجية.
ومــام يدعونــا للتفــاؤل بالريــح الجديــدة التــي تهب عى عواصــم املنطقة أننا نرى 
ــا، بعــد قمــة العــا  ا – تركيًّ ــا، وســعوديًّ ــا – مريًّ ــا، وقطريًّ ــا – مريًّ انفتاًحــا تركيًّ
يف اململكة الســعودية، وإغاق ملف الحصار املرضوب عى قطر، أيًضا هناك 
حــراك نشــط مــن أجــل إعــادة ســوريا إىل جامعــة الــدول العربية، يبــدو أنه مختلف 

عام سبقه من محاوالت.

 ونحن نكتب هذه السطور يوجد الجندي إيتسيك سعديان يف العناية 
املكثفــة بإصابتــه الخطــرة، ليــس مــن الحــرق فقــط، بل من آثــار وارتدادات 
الحــرب التــي لــن تنتهــي، ســعديان ليــس األول ولــن يكــون األخــري يف هــذا 

الكيان، ومع ذلك ُسمع صوته بحرق جسده.

ــا هــذه املنطقــة ظلــت مرسًحــا ألربــع أمــم كرى، ما زالت حيــة حتى اليوم:  تاريخيًّ
العربيــة، والفارســية، والرتكيــة، والكرديــة، هــذه "ديكتاتورية التاريــخ والجغرافيا"، 
ال فــكاك منهــا، وقــد آن أوان وصــول هــذه األمــم إىل صيــغ متكنهــا مــن العيــش 
والتبــادل  التعــاون  أوجــه  وتعظيــم  الســلمية،  بالطــرق  وحــل خافاتهــا  املشــرتك، 
فيــام بينهــا، وتجــاوز النزعــات اإللغائية واإلقصائيــة، وتفادي "اللعبة الصفرية" يف 
عاقاتهــا البينيــة، وتعظيــم مشــرتكاتها ومصالحهــا املتبادلة، وهي كثرية، ال حر 
لهــا؛ فهــل تعلمــت دول املنطقــة الــدرس جيــًدا، إذ أصابهــا اإلنهــاك واإلعيــاء بعــد 

سنوات عجاف من "حروب اإلخوة األعداء"؟

الحكومة والتمتع بسيادتها ومركزيتها، وقطب الرحى يف األزمات هي )إرسائيل( 
الجرباء.

فقد ســعت )إرسائيل( منذ البداية بتوجيه وتخطيط أمريي إىل تجزئة وتقســيم 
دولــة فلســطن وتحقيــق مآربهــم الدنيئــة، فكانت غزة هنــا والضفة الغربية هناك، 

ولكل منهم أجندته الخاصة وسياسية يف التعامل والترف.
إن األحــداث واألزمــات التــي مــرت عــى البلــدان العربيــة والثــورات واالنتفاضــات 
صدًقــا كانــت أم كذًبــا هدفهــا األســايس تهميــش وتغييــب القضيــة الفلســطينية 
عــن عيــون العــرب، وذلــك بانشــغالهم يف أمورهم الداخليــة والتدخات الخارجية 
الخاصــة بــكل بلــد، إضافــة إىل القتــل واإلرهاب، واســتهدفت وطننا العريب أبشــع 
بفلســطن،  تنفــرد  )إرسائيــل(  الــذي جعــل  الفكــري  الغــزو  ذلــك  ومــن  الغــزوات، 
إضافــة إىل مآربهــم األخــرى، فقــد مزقــت القــدس إىل أشــاء وامتــألت )الضفــة 
الغربية( باملستوطنات التي حطمت عى بواباتها حلم إقامة الدولة الفلسطينية 
وأصبح مســتقبل فلســطن مجهواًل، وتاشــت الشــعارات، من البحر إىل النهر أو 
من ســيناء إىل الجوالن، وتبقى فلســطن هوية وطنية مغروســة يف قلوب رجالها 

األوفياء، فهي عامد عزتهم أمام شموخ القدس .
إننــا اليــوم نوجــه دعوتنــا إىل الشــعب الفلســطيني إلعــادة ترتيــب بيتهــم الداخــي 

ندعــو إىل  الفلســطينية، وكذلــك  القضيــة  الجوهريــة  حــول قضيتهــم  وااللتفــاف 
وحدة صفوفهم املســلحة والثبات عى موقفهم وإنهاء كل االنقســامات، والنظر 
إىل فلســطن وطًنــا واحــًدا دون مســميات غــزة والضفــة الغربيــة، والوقــوف ضــد 
الفســاد واملطالبــة بحــق الشــعب الفلســطيني يف كل املحافــل الدوليــة وبطــرق 

أكر فاعلية.
وهــذا ال يتحقــق إال بوضــع رؤيــة إســرتاتيجّية وطنيــة شــاملة عــى شــكل خريطــة 
طريق يشــرتك يف إعدادها األطياف السياســية الفلســطينية كافة دون اســتثناء، 
واالســتفادة مــن التجــارب واألخطــاء الســابقة يف مســار القضيــة الفلســطينية، ثــم 
واســتثامر  ــا،  ودوليًّ ــا  وإقليميًّ ــا  عربيًّ الخارجيــة  الفلســطينية  الدبلوماســية  تفعيــل 
كل القــرارات الدوليــة املتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية والبنــاء عليهــا، خصوًصــا 

القرارات الدولية التي متس فلسطن.
نحــن اليــوم يف أمــس الحاجــة إىل تضافــر جميــع الجهــود، ومنهــا جهــود املنظامت 
واملؤسسات الحكومية وغري الحكومية، وكذلك تنشيط وتحفيز الدور اإلعامي 
التوعيــة واإلرشــاد  الكافيــة، وكذلــك دور رجــال الديــن يف  لــي يأخــذ مســاحته 
واملواعــظ، ودعوتهــم إىل نــرة قضيتهــم وقضيــة العــرب جميًعــا، والحفــاظ عــى 

فلسطن وتحريرها من الطواغيت.

التأجيل وإعادة إنتاج الفوىض

ُترك يف الشجاعية.. ما زال وقع المعركة ُيذكر بطعم الهزيمة

ريٌح جديدة تهب عىل اإلقليم

إىل أين يا فلسطني؟!

أحمد أبو زهري

إبراهيم الدهش
كاتب عرايق

األسري إسالم حسن حامد

عريب الرنتاوي
العريب الجديد
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وِر َوالَعَمَل ِبِه،  َم: "َمْن َلْم َيَدْع َقْوَل الزُّ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه َصلَّ َقاَل َرُسوُل اللَّ
ِه َحاَجٌة ِفي َأْن َيَدَع َطَعاَمُه َوَشَراَبُه" َفَلْيَس ِللَّ

ِطَك، َوُبَمعاَفاِتك ِمْن ُعُقوَبِتَك، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْنَك، اَل ُأْحِصي َثَناًء  ُهمَّ َأُعوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َســخَ اللَّ
َعَلْيَك، َأْنَت َكَما َأْثَنْيَت َعَلى َنْفِسَك

أما شهدُتم إعدام الطفولة التي يسببها القيد في نفس أسيٍر لم تعدوا 
ســنين عمــره بعــد، إذ تخطفه قبضــة القهر عــن مقاعد مدرســته ِلُتلقيه 

على صخرة االنكسار. 
وبعُد يا ِكرام.. فاألسرى ال يطلبون منكم استعطاًفا وال يستجدون لهم 

ذكًرا أو ألسمائهم تظهيًرا. 
هــم يريــدون الحفــاظ علــى األمانة التي بذلوا أعمارهم وســني شــبابهم 

ألجلها. 
وأمانُة األســرى هي فلســطين، فلســطيُن القداســُة والطهارة العقيدُة 

والبشارة 
والتاريــخ الــذي ال تحوُطــُه حــدوُد الجغرافيا، بوابُة الســماء وبركُة األرض، 

مهوى الرساالت
وِقبلــة العاشــقين التــي ألجلهــا ُكِتــَب القصيــد وُعــِزَف النشــيد وقضــى 

الشهيد. 
فلسطيُن التي عِشَقها نائل، أَسَرْتُه قبَل أن يأِسَرُه أي أحد، وهيهاَت ِلَمن 

أسَرُه حب فلسطين أن ينعِتق، 
أحب زيتونها وداعَب حنوَنها، تحنى ِبطينها فأترعْتُه ِمن حنيِنها، اشتاقْت 

لُه البيادُر والجداول، واغتبطْت ِمن شقاِر جبهتِه امتداداُت السنابل. 
أال فاحفظــوا وصيــَة نائــل، ولقُنوهــا ألوالِدُكــم كمــا ُتلقنوهــم مخــارَج 

الكالم. 
وإياكــم وأن تكــون ِقَصــُص مــا قبــل المنــام، فال ُنريُد جيــاًل ُمَخدًرا ناِعًســا 

يغفو عن وجِع األرِض ويستكيُن ِلَعذاباِت الثكالى. 
َحدُثوُهم عن صبِر نائل، عن سنينه وأياِمه، عن آَماِله وأحالِمه. 

نائــُل الــذي فــي ســجنِه انهــارت دوٌل وقاَمــْت َمماِلــك، تغيــرت ُعــروٌش 
وتضخمــت كــروٌش، وبانــت ســوأُة أصحاِب الخنــى من أولئــك، نائل الذي 
استســلمْت بوابــاُت زنزانته الحتــالالت الصدأ، فاســُتبِدَلْت مراٍت ومرات، 
وهــو صامــٌد ُيواِجُه عواتي الســنين بفكِر الُمحــاِرب وقلِب المحب، ويقين 

المؤمن، بحتميِة النصر والتحرير. 
نائــُل الــذي قــذَف طالئــع َوهِننــا بحجــره األول عــن ســطح منزلــه عــام 
النكسة، هو ذاُت نائل الذي يحَفُظ مساَر نجَمِتِه اليوم وهو ُيطاِلُعها ِمن 

سجنِه ُمتعامدًة فوَق ذاِت المنزِل الذي َشِهَد ِوالَدَتُه وذكريات الصبا، 
وهــو ذاُت نائــل الواثــق بــأن بارود الرجــاِل وعزَم الُمخِلصين الذين كســروا 

قيَدُه في عهِد الوفاِء األول
سيكِســرون بأمِر اللِه ُكل القيود ِلتغدوا الســجون شــاهدًة على متوالية 

الفتوحات التي تسيُر نحو القدِس بثباٍت ويقين. 
"ويسألونَك متى هو ُقل عسى أن يكوَن قريًبا". 

نائل البرغوثي تواريخ وأرقام:
تاريخ الميالد: ١٩٥٧/١٠/٢٣ 

تاريه االعتقال: ١٩٧٨/٤/٤ 
تاريخ اإلفراج: ٢٠١١/١٠/١٨

تاريخ االعتقال الثاني: ٢٠١٤/٦/١٨ 
٤١ عاًما في االعتقال

٨٢ عيًدا.. ٤٩٢ شهًرا.. ١٤٧٦٠ يوًما 
١١٠٠ يوم مجموع اإلضرابات عن الطعام 
١٣ عدد السجون التي أكلت من عمر نائل.

نجمة نائل )4(

بقلم األسير سعيد ذياب

مسن يقرأ القرآن يف مسجد           )تصوير /يارس فتحي(

اقرأ غًدا يف .. 

مخيم 
الجلزون 
يفتقد 

"الطفل 
المسحرايت" 

محمود
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الجريحة مرح.. "دينامو السجن" في طفولتها وشبابها

طقوس "نورهان" في رمضان يغيبها األسر

تقــول ســماهر لصحيفة "فلســطين": "كانــت نورهان تحب أن تشــتري 
القطائف بنفســها والعوامة أيًضا، وتختار الحشــوة التي تريدها، وكان 

لها ذوق في تحضير سفرة اإلفطار".
تحــب نورهــان أن تعيــش األجــواء اليوميــة ألســرتها، تضيــف والدتهــا: 
"كل زيــارة تطلــب مني أن أتحدث باإلذاعة عــن طبخة اليوم، والوالئم 
التــي نقيمهــا فــي رمضــان، ولكني أرفــض فعل ذلك ألنــي أخاف على 

شعورها".
حصلت نورهان على شهادة الثانوية العامة وهي في األسر، وانتسبت 

إلى جامعة القدس المفتوحة لدراسة بكالوريوس علم االجتماع.
ليلــة عيــد الفطــر كانــت تقضيهــا نورهــان تنبــش فــي أســواق القدس 
ورام اللــه، لتختــار مالبــس مميــزة، ال تريــد أي فتــاة مثلهــا، تحــب أن 
تكــون متميــزة فــي لبســها كمــا هو الحــال فــي دراســتها إذ كانت من 

"يّمــا ممنــوع تكــرري طبخــة" تهــز األم رأســها معلنــة موافقتهــا، تمر 
األيــام وتعــد األم المقلوبة وهي األكلة األحب إلى قلبها، تستشــيط 
نورهــان غضًبــا وتتذمر من خرق والدتها االتفاق، تضحك األم: "ولكني 

لم أكررها؛ فمرة صنعتها بالدجاج واليوم باللحمة".
األســيرة نورهــان عــواد )22 عاًمــا( مــن مخيــم قلنديــا شــمال القدس 
المحتلــة زجهــا االحتــالل في ســجونه فــي 23 تشــرين اآلخــر )نوفمبر( 
2015، وهي مصابة بأربع رصاصات، وحكم عليها بالســجن 10 سنوات 

وهي قاصرة لم تتعدَّ 16 عاًما.
نورهــان كانــت برفقــة ابنــة عمهــا الشــهيدة هديــل عــواد )14 عاًمــا( 
وتحمــل حقيبتهــا المدرســية، وأطلقــت قــوات االحتالل النــار عليهما، 
فاستشــهدت هديــل، وأصيبــت نورهــان بالرصــاص، وأســرها المحتــل 

وحقق معها، وقبل أن تتعافى نقلها إلى سجن هشارون.
ومنذ ســنتين ونصف يمنع االحتالل أباها من زيارتها في الســجن، فال 

تراه إال في الصور.
المقدســية ســماهر والــدة نورهــان قبيــل ثبــوت هالل رمضــان التقت 
ابنتهــا بعــد شــهر ونصف من توقــف الزيارة و4 ســاعات مــن االنتظار، 

كانت صوت ضحكاتها يهز المكان: "يّما شو اشتقتلك".
خفضت نورهان صوتها بعد مطالبة زميالتها في األســر بذلك، لتقول 
لوالدتهــا: "يمــا احكي لي عن أخبار الدار، لمــا تعلقوا زينة رمضان وإنتو 
بتفطــروا صــوروا، وجيبي الصور معك الزيارة الجايــة"، حتى زينة الحارة 

طلبت أن تلتقط لها صوًرا.
تحن نورهان إلى مشــاركة إخوتها ووالديها في تعليق الزينة، وتحضير 
ر والدتهــا: "هل تتذكرين -يــا أمي- قائمة  ســفرة اإلفطــار معهــم، تذكِّ
الطعام التي كنت أحضرها قبل أسبوع من رمضان، أندم على عصبيتي 
تجاهــك حينمــا كنــت تكرريــن الطبخــة، شــعرت بقيمــة كل شــيء بعــد 
السجن"، ال تعرف أن والدتها منذ ست سنوات لم تعد تعلق القائمة، 

ألن نورهان لم تعد بينهم.

المتفوقات في مدرستها.
نورهان شــابة محبة للحياة، تمتلك شخصية قوية، اجتماعية بطبعها، 
متفائلــة على الدوام حتى وهي في األســر، دائًمــا تطلب من والدتها 
أن تشــتري لها المالبس بألوان زاهية فاقعة: "بدنا نشــوف ألوان في 

السجن يّما"، تريد أن تكسر عتمته وسوداويته باأللوان.
حتى إنها طلبت من والدتها وقت تحررها أن تقيم لها فرًحا ال استقبااًل 
ا، تحدث والدتها: "رأيت كيف اسُتقِبل أحد األسرى، وكيف ارتدت  عاديًّ
زوجتــه وابنتــه األثواب التقليدية المطرزة، أريــد أن نلبس كل يوم ثوًبا 

جديًدا".
تعدها والدتها التي تحرص في كل مكان أن تعرف نفسها بـ"أم البطلة 
نورهــان" بــداًل مــن كنيتهــا أم محمد: "ســأقيم لك عرًســا لــم يِقم أحد 

مثله من قبل".

األسيرة مرح باكير من حي بيت حنينا في القدس المحتلة، 
زجهــا االحتالل في ســجونه وهي قاصــر في عمر 16 عاما، 
أمضت في األســر خمس ســنوات ونصًفا، من أصل ثماني 
سنوات ونصف حكمتها بها محكمة االحتالل اإلسرائيلية.
مــرح التــي تدخــل عامهــا الـــ 22، أســرها االحتــالل فــي 12 
تشــرين األول/ أكتوبــر 2015، بعــد أن أصابهــا بـــ 12 طلًقــا 
ــا فــي أثنــاء مغادرتهــا مدرســتها في حي الشــيخ جراح.  ناريًّ
وقد ُأصيبت إصابة بليغة في يدها اليســرى ما تزال ُتعاني 
آثارها، بمزاعم محاولتها "تنفيذ عملية طعن"، وإلى جانب 
الحكــم، فرض المحتل عليها غرامــة مالية بقيمة 10 آالف 

شيقل.
ــفرة، ضجيجها في البيت  ما يزال مقعد مرح خاليا على السُّ
لــم يعــد يســمع، ضحكاتهــا وهــي تعلــق زينــة رمضــان في 
البيت، ووضع لمستها الخاصة على مائدة اإلفطار وترتيب 
األطباق فيها، كلها غابت لرمضان السادس على التوالي.
عن الســمات التي تميز شخصية فرح، وهي البنت الكبرى، 
تقول سوســن لصحيفة "فلسطين": "مرح أسرها االحتالل 
وهــي فــي مرحلــة الثانوية العامــة، بطبعها هادئــة، طيبة 
القلب، ليســت اجتماعية بالقدر الكافي، لكن اليوم تغيرت 

شخصيتها تماًما مع تجربة األسر".
وتتابــع: "صاحــب الفضــل فــي تغييــر شــخصية مــرح كانــت 

لهــا،  كثيــرا  مقربــة  كانــت  التــي  الجربونــي،  لينــا  الُمحــررة 
اكتســبت الخبــرة والجــرأة والشــجاعة فــي كيفيــة تعامــل 
لينــا األقــدم منهــا في ســنوات األســر، مــع إدارة الســجن 

ومفاوضتها لنيل مطالب األسيرات".
مــرح اليــوم هــي ممثلة لألســيرات فــي ســجون االحتالل، 
لديها مهمتها اليومية تتلخص في رفع مطالبهن اليومية، 

لتمتعها بشخصية قوية وصلبة.
تنشــغل مــرح يوميــا بهمــوم األســيرات ومتابعــة تنفيــذ 

مطالبهن لدى إدارة سجون االحتالل، وفي يومي الجمعة 
والســبت الذيــن يمثــالن عطلتين أســبوعيا، تنخــرط معهن 
فــي المهــام واألعمــال اليوميــة مــا بيــن تحضيــر وجبتــي 

اإلفطار والسجن وتنظيف األواني والغرفة.
قبل أن تتولى مرح مهمة تمثيل األســيرات، ُتبين سوســن 
أنها كانت شــيف الحلويات في الســجن "لديها َنَفس" في 
إعــداد األكل، حيــث كانــت تبــدع وتبتكــر طرقــا جديــدة لها 
بالمكونــات المتاحــة لهــا في الســجن، كانت فــي كل زيارة 

تسأل والدتها عن كيفية صناعة بعض الحلويات وال سيما 
"التشيز كيك".

قبل األســر كانت تعد مرح مثلثات السمبوســك، وتســاعد 
والدتهــا فــي إعــداد "التشــيز كيــك" المولعة بهــا بأنواعها 

المختلفة.
والشيشــبرك،  البطاطــا،  محشــي  طبــق  إلــى  مــرح  تحــن 
والكنافــة بالجبن، واألقرب إلــى قلبها قبل معدتها األكلة 
المقدســية األشهر وال سيما في الشتاء "الْمَطفية" التي 
تصنــع مــن اللبــن الجميــد المغلــي مــع القرنبيــط المقلــي، 

انتهاء بتقلية الثوم.
واألمتع من وجبة اإلفطار، هو إعداد وجبة السحور، حيث 
كانــت تطلــب من والدتها أن تســمح لها بالســهر لكي تعد 

السحور للعائلة بلمستها الخاصة.
الحلــوة  التقليديــة  إلــى األطبــاق غيــر  كانــت تميــل مــرح 
والمالحــة أيضــا، تذكــر والدتهــا أنهــا كانــت تستشــير ابنتها 
في أي الحلويات تريد أن تزين بها سفرة الضيافة في عيد 
الفطر، فكانت تميل إلى صنع الغريبة وبسكويت الينسون 

والتمر، بجانب الكعك والمعمول.
ذكريات وصور وصوت أم يأتي عبر األثير، تواســي بها مرح 
نفسها وتدفع أيام السجن المريرة، حتى تعود إلى أحضان 

عائلتها وتنال حريتها وتعود إلى حياتها السابقة. 

القدس المحتلة-غزة/ مريم الشوبكي:

قبيل أذان المغرب بساعة يأتي صوت سوسن بـ "صوًما مقبوًل 
ا يا ماما" عبر اإلذاعة، توصل أشواًقا وحنيًنا إلى  وإفطاًرا شهيًّ
مــرح التي تقبع في زنزانتها في ســجن الدامــون، يربت صوتها 

ــا لتنعش  علــى قلــب ابنتهــا، التي تنتظــر هــذه المكالمة يوميًّ
روحها بأجمل صوت يمكن أن تسمعه على وجه البسيطة.

فــي هــذا الوقت تكون مرح في قمة انشــغالها مــع رفيقاتها 

األســيرات يحضــرن مــا اســتطعن مــن طعــام بما توفــر لديهم 
لُيِقمــن وجبــة اإلفطار، تترك كل شــيء وتصغي بــكل جوارحها 

ألخبار البيت واألهل التي تخبرها بها والدتها.

نظام الكيتوجينك دايت يرتكز على تقليل مجموعة : ورد في القرآن الكريم كلمة "اْلِقْطِر" فما المقصود بها ؟"ال تقتلوا يوسف" هي مجموعة قصصية للمؤلف:
1( معتز مشعل.                2( أحمد الشقيري.

3( سعيد الكحلوت.
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1( عين الماء.            2( النحاس المذاب.
3( النهر الجاري.

1( الدهون.                2( النشويات.
3( البروتين.               4( األلياف.

القدس المحتلة-غزة/ مريم الشوبكي:

ـق نورهــان رمضــان  ِـّ لــن ُتعلــ
أكالت  قائمــة  العــام  هــذا 
تفضلهــا،  التــي  اإلفطــار 
حيطان البيت حزينة تشــتاق 
إلــى أحبال الزينــة التي كانت 
تشــتريها وتصنــع بهــا أجــواء 
الشهر الفضيل، بائع العصائر 
أيًضــا ســيفتقد صوتها وهي 
تطلب التمر هندي والخروب 

والليمون.

صوت والدتها يؤنسها عبر اإلذاعة في رمضان



ًدا قد مات، ومن كان يعبد الله؛ فِإنَّ  ًدا؛ فِإنَّ محمَّ "من كان يعبد محمَّ
الله حيٌّ ال يموت".

ل 11هـــ، وفي اليــوم ذاته بويع  توفــي رســول اللــه فــي 12 ربيــع األوَّ
يــق بالِخافــة ليحافظ على الدولة اإلســامية الناشــئة  أبــو بكــر الصدِّ
التي كونها الرســول ورعاها ليتولى شــؤونها، ولكنَّ جماعات وقبائل 
شرعت تعاجل باالرتداد عن اإلسام، بعد أن وجدوا بينهم مْن يدعي 
النبــوة ويحرضهــم، فارتــد بنــو أســد بقيــادة طليحــة بــن خويلــد الــذي 
ة، وبني فزارة بقيادة عيينة بن حصن، وبني عامر وغطفان  عى النبوَّ ادَّ
ة بــن ســلمة القشــيري، وبنــي ُســَلْيم بقيادة األشــعث بن  بقيــادة قــرَّ
قيــس الِكنــدي، وبنــي بكر بن وائل في البحريــن بقيادة الحكم بن زيد، 
ة أيًضا، في  عى النبــوَّ وبنــي حنيفــة بقيادة مســيلمة الكذاب الــذي ادَّ
حيــن حافظــت قريــش وثقيف وأهــل المدينة على والئهم لإلســام 

وخليفة المسلمين.
ة أن والءهم كان لشخص رسول الله، وبذلك  ظنت تلك قبائل المرتدَّ
لم يعد من مسوغ يرغمهم على دفع الزكاة ألحد بعد وفاة الرسول، 
وإال فستكون هذه اإلهانة بعينها! فضًا عن أن بعض القبائل رفضت 
الخضــوع لحكــم أبي بكر الصديق العتقادهم بأنهم أولى بالحكم منه 

ألسباب قبلية شتى تغذيها العصبية القبلية.
ا تراجع األعــراب عن دفع الــزكاة، وأطلق مقولته  رفــض أبــو بكــر نهائيًّ
المشهورة: "والله لو منعوني عقااًل كانوا يؤدونه لرسول الله )صلى 
ي  الله عليه وسلم( لقاتلتهم على منعه"، وصدر القرار الصارم بالتصدِّ
ــًة بعــد ورود أنبــاٍء عن عزم  ة والحــزم، خاصَّ ــة بالقــوَّ للحــركات االرتداديَّ
ة على شنِّ هجوٍم واسٍع على المدينة وتدمير القاعدة  القبائل المرتدَّ

ة للدين اإلسامي.  المركزيَّ
أرســل أبــو بكــر جيش أســامة الذي أمر به رســول الله قبــل وفاته في 
ة، األمر  ة وغزَّ الوقــت ذاتــه لقتال الروم على الطريق التجــاري بين مكَّ
الــذي أخلــى المدينــة مــن غالبيــة المدافعيــن عنهــا، فتشــجع بعــض 
المرتديــن منهــم عبــس وذبيــان علــى مهاجمــة المدينــة، فعســكروا 
حولهــا، وأرســلوا وفــًدا يســاوم أبا بكر علــى أال يدفعوا الــزكاة، ولكن 
ا بعد ثاثة  أبو بكر تصلب في موقفه، فشــنَّ المحاصرون هجوًما ليليًّ

ة المدافعين.  قوا فيه نصًرا بالرغم من قلَّ أيام، لم يحقِّ
عــاد جيش أســامة مــن الغزو بعد أربعين يوًما حامــًا الغنائم، ومضى 
ز أحد عشر  أ المسلمين وجهَّ ين، فعبَّ أبو بكر يجهز جيًشا لمحاربة المرتدِّ
ة القبائل  لــواًء جعلهــا تتــاءم في عددهــا وإماراتها ووجهتها مع قــوَّ
تها، فكانــت حصة الجنــوب ثمانية  هــة إليهــا ومــدى خطــورة ردَّ الموجَّ
ئين فيه، يقودها القادة: خالد بن  ين والمتنبِّ ــة المرتدِّ ز غالبيَّ ألويــة لتركُّ
الوليد، وعكرمة بن أبي جهل، وشــرحبيل بن حســنة، والمهاجر بن أبي 
ن )إلــى تهامة اليمــن(، والعاء بن  ــة المخزومــي، وســويد بــن مقرِّ أميَّ

الحضرمي، وحذيفة بن محصن الغلفاني، وعرفجة بن هرثمة. 
وثاثــة إلــى الشــمال يقودهــا: عمــرو بــن العــاص، ومعــن بــن حاجــز 

السلمي، وخالد بن سعيد بن العاص، وحليف نوفل بن عبد مناف.
ة من األنصار لحماية المدينة. ة عسكريَّ وأبقى قوَّ

د قادتهــا  دة، وزوَّ ة كلٌّ إلــى وجهتــه المحــدَّ أطلــق األلويــة اإلســاميَّ
بكتاٍب ذي مضموٍن واحٍد إلى جميع العرب، يوضح سياسته وأسلوبه 
فــي التعامل مع هذه الفتنة، وشــرعت األلويــة تقاتل، وما إن ينتهي 
لــواء ويحقــق مــا خــرج مــن أجلــه حتــى ينضم للــواء آخــر يســاعده في 
ة  حربــه علــى المرتديــن، حتى طهــرت الجزيــرة العربية من حــركات الردَّ

ين. والمرتدِّ
بأعــداد  مقارنــة  عددهــا  قلــة  رغــم  اإلســامية  الجيــوش  انتصــرت 
عــو النبــوة، وُقتل أيًضا مــْن أصروا  ة وُمدَّ المرتديــن، وُقتــل قــادة الــردَّ
تهــم وكفرهــم، وعــاد كثير مــن المرتديــن إلى ربقة اإلســام،  علــى ردَّ
ــدت شــبه الجزيــرة العربية تحت راية اإلســام، تحكمها المدينة،  وتوحَّ
عاصمتهــا الوحيــدة، وتجهــزت جزيــرة العــرب لتكــون قاعــدة للفتــوح 
اإلســامية التي حولت العرب والمســلمين من حروبهم الداخلية إلى 

نشر ديانتهم وتوسيع دولتهم خارج الجزيرة العربية.
وكان جمــع القــرآن إحــدى النتائــج غيــر المباشــرة، بعــد مــوت معظم 

حفظة القرآن في حروب الردة.

حروب الردة: 
انشقاق خطير 

استأصل 
صراعات الماضي
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ويفســر لصحيفــة "فلســطين": "ال يمــر هــذا 
الشــهر الكريــم دون ترتيبــات مــن اللجان في 
الســجن، فيعكفــون قبــل ثبــوت هاله بمدة 
عمــل الســتثمار  ورش  عقــد  علــى  بســيطة 
شــهر رمضان أفضل استثمار، وبعدما تتجمع 
جميــع  عليــه  يتفــق  برنامــج  يوضــع  األفــكار 
األســرى في الغرفة ويسيرون عليه من أول 

يوم في الشهر".
ويشــير أبو عيشة إلى أن البرنامج يهتم بأدق 
التفاصيــل، فيحــدد كــم ســورة ســتقرأ فــي 
ــا، أم غير  صــاة التراويــح، هــل يختم جزء يوميًّ
ذلــك، أمــا القيام فهــو فــردي، وأحياًنا يكون 
ــا، ويجمــع فيهــا بيــن نيــة القيــام ونية  جماعيًّ

الفرج وطلب الخاص.
ــا علــى تأديــة  ويعمــل غالبيــة األســرى يوميًّ
فــي  بأدائهــا  يتهاونــون  وال  الحاجــة،  صــاة 
شهر رمضان على وجه الخصوص، راجين الله 
أن يعتقهــم مــن هــذه الســجون، متوجهيــن 

للمولى بتذلل وخشوع كبيرين.
األســر:  فــي  رمضــان  مشــهد  رســم  ويتابــع 
إعــداد  مهمــة  يتولــى  مــن  علــى  "ُيتوافــق 

يســتمد صمــوده وإرادتــه مــن اللــه ثــم مــن 
معانــي االنتمــاء لــأرض، ليقــوى علــى حالــة 
الشوق والتوق لتجمع المسلمين في بيوت 
اللــه، وللجلــوس بجانــب زوجتــه علــى مائــدة 
والدتــه،  يــد  مــن  اإلفطــار، ولحبــة قطائــف 
ولســان حاله: "أحّن إلــى قطائف أمي"، على 
غــرار مــا قاله الشــاعر محمــود درويش: "أحن 

إلى خبز أمي".
ويلفــت إلــى أن 17 ســنة في األســر انقضت 
بإشــراف ومتابعــة مــن إخوانــه الموجوديــن 
معــه، فلــم يكــن يســمح لأيــام أن تمــر دون 
اســتثمار للوقــت، فشــعارهم: "اقرأ ثــم اقرأ، 
فا خير لي في يوم لم أزدد لله قرًبا وعلًما".
وكان األســير يبــذل جهــًدا كبيــًرا فــي تحصيل 
إذاعة محلية على جهاز المذياع، لاســتفادة 
الحيــاة  مــع  تواصــل  علــى  ويكــون  منهــا، 

الخارجية.
فــي رمضان الحالــي الذي يقضيه أبو عيشــة 
بيــن أهله وضع لنفســه برنامًجــا قبل قدومه 
التفاصيــل مــن  بأيــام، ويركــز فيــه علــى كل 
عبادات وطاعات وطقوس وعادات وأكات.

الحلوى، والفطور، والترتيب اإلداري للحفاظ 
علــى الهدوء في غرفة الســجن، حتى إطفاء 
النــور، وغيرهــا مــن المهــام التــي تــوزع علــى 

األعضاء الموجودين".
وفي شــهر رمضان تعود المراكز والجمعيات 
الموجــودة في األســر لممارســة نشــاطاتها، 
كمركز النور الذي يهتم بقراء القرآن والحفظة 
والتفســير وغير ذلك، ويبين أن حياة األسرى 
متخصصــة  مؤسســات  لوجــود  منظمــة 
وتعليــم  بالقــراءة  تعنــى  معينــة  بمجــاالت 

القرآن، وأخرى تهتم بالمجال األكاديمي.
"فــي رمضــان الســمة األبــرز بــه التقــرب إلــى 
وتصفــو  واألرواح  القلــوب  فتخشــع  اللــه، 
النفوس، وتصيبها حالة من الســمو الروحي، 
وحالة الخشــوع تصحبها حالة من الحنين إلى 

الخروج من السجن" يواصل كامه.
تلك المشاعر الجياشة والقوية واألحاسيس 
الكبيــرة نحــو ذكريــات األهل وقضــاء رمضان 
خــارج األســر تغمــر األســير، الذي يفكــر كيف 

يستعيض عن الخارج بما هو موجود.
ومــع هــذا كلــه يوضــح أبو عيشــة أن األســير 

غزة/ هدى الدلو:

علــى مدار 17 ســنة مــن وجوده في 
األســر وقضائــه شــهر رمضــان هناك 
عيشــة  أبــو  محمــود  الُمحــرر  كان 
يحافــظ مــا اســتطاع علــى طقــوس 
استقبال الشهر الفضيل، رغم تعمق 
إذ  عــن األهــل  الفقــد والبعــد  وجــع 
كان يعايشــها بين أهلــه وأحبابه قبل 

أسره.
رغــم األلم يرى أبو عيشــة )38 عاًما( 
مــن مخيــم النصيــرات وســط قطــاع 
غــزة، الذي تحرر من ســجون االحتالل 
فــي  رمضــان  أن  أخيــًرا،  اإلســرائيلي 
األســر يبقــى مميــًزا مــن غيــره مــن 
الشهور، بغض النظر عن كل ما يحيط 

به من منغصات.

د. زهرة خدرج - كاتبة وروائية

متى يحتفل شعبنا بيوم التراث الفلسطيني؟
من الفريق الفائز بلقب بطولة دوري معنى اسم الله الصمد في قوله تعالى: "الله الصمد":

كرة الطائرة في غزة موسم 2020؟ 1( واسع المغفرة.          2(  المقصود في الحوائج.
1(الصداقة.               2(خدمات جباليا.          3(المجمع اإلسالمي.3( الملك الذي ال يقهر.
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وجبــة الســحور أهــم بكثير مــن وجبــة اإلفطار 
في شــهر رمضان، إذ إن لتناول وجبة الســحور 

فوائد صحية عديدة:
ســنة الســحور مــن األمــور المنصــوح بهــا مــن 
علــى  الصائــم  تعيــن  لكونهــا  صحيــة,  ناحيــة 
صيامــه فتحافــظ علــى مســتوى الســكر فــي 
الــدم, وتقلــل اإلحســاس بالجــوع والعطــش, 
فــي  والصــداع  والخمــول  الكســل  وكذلــك 
نهــاره: "تســحروا فإن في الســحور بركة", وإن 
تسحر بشرب الماء فقط: "تسحروا ولو بجرعة 
مــن مــاء"؛ فالطعام قد يمنع الجوع الشــديد, 
والمــاء يذهــب اإلحســاس بالعطش فــي نهار 

ا. طويل وقد يكون حارًّ
ويجــب أن تحتــوي وجبــة الســحور علــى خليط 
متوازن من الكربوهيدرات والدهون والبروتين، 
التي تعد مصادر الطاقة األساسية، وأن تكون 
األطعمــة خفيفة, ســهلة الهضم, لذلك يجب 
أن تكــون الخضــراوات والفواكه جزًءا من هذه 
الوجبــة، الحتوائها على الفيتامينات واألمالح 
المعدنية, وألنها تقلل من الشــعور بالعطش 
فــي أثنــاء الصيــام المتالئها بالعصــارة المائية 
واحتوائهــا علــى األليــاف التــي تمســك الماء, 
وتعطــي أيًضــا اإلحســاس بالشــبع واالمتــالء، 
ومــن أمثلــة األغذيــة المناســبة أيًضــا: التمــر 

والحليب أو اللبن القليل الدسم.
 ومنهــا أن تحتــوي علــى النشــويات البطيئــة 
الهضم, ألن النشــويات تمد الجســم بالطاقة, 
التــي يحتــاج لهــا فــي أثنــاء الصيام، مثــل الخبز 
والبطاطــا  النخالــة(,  منــزوع  )غيــر  األســمر 
المســلوقة، التــي تمنــع الهبــوط الحــاد فــي 
مســتويات الســكر فــي الدم فــي أثنــاء النهار، 
فــي حيــن األصنــاف مــن النشــويات الســريعة 
الهضــم كالســكر تزيــد اإلحســاس بالجوع, فال 

يستحب تناولها على السحور.
 الفــول المدمــس: فنصــف رغيــف خبز أســمر، 
وكــوب من الفول المدمس مع ملعقة كبيرة 
مــن زيــت الزيتــون، وحبة مــن البنــدورة وأخرى 
مــن الخيــار، هــذه الوجبــة من الســحور يمكنها 
أن تمــد بالشــبع مــدة طويلة، فالفــول طعام 
غنــي باألليــاف، والبروتيــن والحديــد, وبذلــك 
يمــد بالشــبع فــي النهــار، ويخفــض مســتوى 
الكوليســترول، ويقــي من اإلمســاك، ويحمي 
مــن فقــر الــدم الناتج عــن نقص الحديــد, فهو 
يقضــي علــى الشــعور بالجوع, مــدة تراوح من 

6 إلى 9 ساعات.
الخبــز  مــن  رغيــف  نصــف  المســلوق:  البيــض 
األســمر، وبيضــة مســلوقة واحــدة، وحبة من 
البنــدورة, وحبة من الفواكه الطازجة، فالبيض 
يتطلــب وقًتا طويــاًل لهضمه, ويمنح الجســم 
كميــة ممتــازة مــن البروتين، إضافــة إلى ذلك 
الفواكــه الطازجــة تعطي الجســم كمية جيدة 
التــي تمنــع العطــش,  الميــاه واألليــاف  مــن 

ويغطي الخبز النشويات وبعض األلياف.
يحــذر تنــاول أي مــن األطعمــة المــدرة للبــول 
والقهــوة,  والشــاي  الخضــراء,  كاألوراق 
التــي  واألطعمــة  المحــالة,  والمشــروبات 

العطــش  حــدة  مــن  تزيــد 
واألطعمــة  كالحلويــات, 
كالمخلــالت  المالحــة 

واألجبان المالحة.

السحور 
الصحي

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

شحدة العالول - خبير أعشاب

بمجرد أن رأى ريان الهدية ذات اللون األخضر، 
والمزينــة بالشــريط األحمــر حتــى أخــذ يتنقــل 
حولهــا بابتســامة عريضــة زادتــه جمــااًل، وهــو 

يسأل: "لمن هذه الهدية الجميلة؟!".
جــدو  "إن  أخبرتــه:  حينمــا  والدتــه  ابتســمت 
اشــترى بعــض الحلــوى الطيبــة الطعــم مــن 
الســوق، ألنــه ســيذهب اليــوم -إن شــاء اللــه 

تعالى- إلى زيارة عمتك الغالية مريم".
وفــي أثنــاء الحديــث جــاء جــدو بعــد أن انتهى 
الوضــوء؛ فهــو يحب المحافظــة على طهارته 

قدر المستطاع.
 ومثــل عــادة ريــان الجميلــة ال بــد أن يحضــن 
جــدو قبــل الحديــث معــه فهــو يحبــه كثيــًرا، 
وهذا األمر يســعد جدو أكثر فيحمله ويقبله، 
ويصاحــب ذلــك الدعــاء: "الله يرضــى عليك يا 

جدو يا ريان".
وكلما رأت والدة ريان هذه التصرفات الطيبة 
مــن ولدهــا زادت فخــًرا بــه، خاصــة أنهــا تحــب 
والــد زوجهــا وتحترمــه مثــل حبهــا وتقديرهــا 
ا على جدو. لوالدها؛ فهذا يجعلها حنونة جدًّ

وســرعان ما ســأل ريان: "جدو هل تســمح لي 
بزيارة عمتو الغالية مريومة؟".

ابتســم جدو، وقال له: "إن ســمح لك والداك 
فأهاًل وسهاًل بك معي؛ فال بد أن تستأذنهما 

قبل الخروج".
وبعد المشــاورات العائلية وافق والداه على 
ذهابــه مــع جــدو، مــا جعــل ريــان يقفــز بفــرح: 

"سأذهب إلى بيت عمتو مريومة".
وبمالمح بريئة كانت واضحة على وجهه سأل 
جــدو عــن الهديــة، ليخبــره بــأن هــذه الحلــوى 
تحبهــا مريــم وهــو يقتضي بســنة رســول الله 
)صلــى الله عليه وســلم( فــي قولــه: "َتَهاُدْوا 

وا". َتَحابُّ
وبيــن لــه أن الهدية تســعد اآلخرين وأنه يحب 
بهــذه  وأطفالهــا  يســعدها  أن  ويريــد  ابنتــه 

الحلوى اللذيذة.
صمــت ريــان قليــاًل وصاحــب ذلــك ابتســامته 
الجميلــة، يبــدو أن هنالــك فكــرة لمعــت فــي 
ا، وســرعان ما اســتأذن  عقلــه؛ فهــو ذكــي جدًّ
من جدو وذهب إلى غرفته وأخذ يعد النقود 

فــي محفظتــه الصغيــرة ذات اللــون األزرق، 
فكلما وجد معه أكثر سعد بذلك، ألنه بذلك 
ســيكون قــادًرا علــى شــراء هديــة البــن عمته 

أنس.
وطلب ريان من جدو قبل أن يذهب إلى زيارة 
عمتــه أن يذهبــا إلــى الســوق، وحينمــا ســأل 

وا". جدو عن السبب أخبره: "َتَهاُدْوا َتَحابُّ
هذا األمر أســعد جدو كثيًرا؛ فهو يعلم حفيده 
حــب الخيــر باالقتــداء بســنة رســول اللــه )صلى 
اللــه عليــه وســلم( ويعلمــه زيــارة الرحــم، وأن 
عمته هي رحمه، وقد حث اإلسالم على ذلك.
وبعــد أن تزيــن ريان بمالبســه الجميلة وتعطر 
بعطره الجميل أمســك يد جدو اليمنى فكان 
يحمــل باليــد اليســرى الهدية، وقبــل الذهاب 
إلــى بيــت عمتو ذهبــا إلى الســوق حيث اختار 
ريان بمشــاورة جدو شــراء لعبة الســيارة ذات 
اللــون البرتقالي، فهذا اللون المحبب إلى ابن 
عمته أنس، وغلفها بالغالف الجميل للهدايا، 
وا"، حبيبي  فأخذ يحتضنها ويقول: "َتَهاُدْوا َتَحابُّ

يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

زيارة 
عمتو 

مريومة
إعداد/ ريما عبد القادر:

)8(

"شيف األسرى" الُمحرر "أبو سرحان" يوضح طريقتها

صوت نضوج اللحم مع المعكرونة.. دليل الليبيين إلى "المبكبكة"
طرابلس-غزة/ مريم الشوبكي:

ا لكثرة  "المبكبكــة" أكلة تكاد تصبح تراًثا ليبيًّ
تعلــق الليبييــن بهــا وعشــقهم لهــا، مــع أن 
الباســتا تختلف اآلراء فــي أصلها أصيني هو 
أم إيطالــي أم يونانــي أم عربــي أم يابانــي، 

وكثيرون نسبوها إلى دولهم.
ويذكــر موقــع اإلعــالم االجتماعــي الليبــي 
"َســْبَها بعيون أبنائهــا" أن اإليطاليين تميزوا 
بطــرق إعدادها حتى صــار المطبخ اإليطالي 
يشــتهر بطــرق طهيها، وكانت روما تســمى 
عاصمة المعكرونة، وهناك أقوال بأن بداية 
هذه األكلة هي في األصل إيطالية تعلمها 
الليبيــون مــن اإليطاليين في مدة احتاللهم 

ليبيا.
لكــن مــع مــرور الزمــن طــرأ تغيــر كبيــر علــى 
هــذه الوجبــة، حتــى باتت أشــبه بأكلــة ليبية 
خالصــة، فاإليطاليــون كانوا فقــط يطبخون 
المعكرونــة في صلصــة الطماطم مع بعض 

قطع لحم البقر ويأكلونها.
أشــكااًل  فصــارت  طوروهــا  الليبييــن  لكــن 
والخضــار  البهــارات  لهــا  ويضــاف  وأنواًعــا، 
والبطاطــا والحمــص، وتطبخ بلحم الضأن أو 

الدجاج أو السمك.
صــارت المبكبكــة أكلــة تراثيــة ليبيــة، ويقال 
ا واحًدا لم يأكلها، ولسهولة  إنك لن تجد ليبيًّ

أن  "فلســطين"  لـــصحيفة  الحــاج  وتوضــح 
المبكبكــة مــن أســهل األكالت، ألن جميــع 
المقاديــر تطهــى فــي قــدر واحــد وال تحتاج 
إلــى خطــوات كثيــرة، ومكوناتهــا متوافــرة 
في كل بيت، وتعد من األكالت االقتصادية 

نوًعا ما.
المقادير

بصلــة متوســطة الحجم- فص ثوم )حســب 
زيــت  أســود-  ربــع ملعقــة فلفــل  الرغبــة(- 
نباتي- قرنا فلفل أخضر أو أحمر حار- ملعقة 
صغيــرة مــن فلفــل أحمــر مطحــون- نصــف 

ولذتهــا  ولبســاطتها  تحضيرهــا  وســرعة 
أصبحت رفيقة الليبيين في مطابخهم وفي 

السفر والغربة وفي رحالت التنزه.
وفــي الســنوات األخيــرة بدأت هــذه األكلة 
ــا حتــى صــارت  ــا وعالميًّ الليبيــة تنتشــر عربيًّ

إحدى األكالت المفضلة لكثير من العرب.
وعــن ســبب تســمية أكلــة المبكبكــة بهــذا 
االسم تقول الشيف عال الحاج: "عند تسوية 
مكوناتهــا من اللحــم أو الدجاج والمعكرونة 
تظهــر علــى ســطحها فقاعــات ويصــدر مــن 

خاللها صوت بكبكة".

منقــوع  حمــص  صغيــرة-  كركــم  ملعقــة 
)نصــف كوب حمــص(- حبتا بطاطــس- حلبة 
)حسب الرغبة(- دجاج أو لحم خروف مقطع 
طماطــم-  صلصــة  ملعقتــا  كبيــرة-  قطًعــا 
حبتــا طماطم متوســطتا الحجــم- كيلوجرام 

معكرونة أو أقل- ثالثة أرباع ملعقة ملح.
طريقــة التحضيــر: في قــدر على النــار ضعي 
ــا، والبصل المقطــع قطًعا صغيرة،  زيًتــا نباتيًّ
ويحرك إلى أن يذبل ويتغير لونه إلى األصفر.
ثــم تضــاف صلصــة الطماطــم وتحــرك ثــم 
تضاف ملعقة صغيرة من الشطة والكركم، 
والملح، ثم يضاف إليها قطع اللحم، ويحرك 
مــع الخلطة ثــم يصب الماء إلــى أن تتغطى 

كمية اللحم ويحرك جيًدا.
يتــرك المزيج إلى أن يغلــي ويضاف الحمص 
وتغطــى  والحلبــة  والبطاطــس  المنقــوع 

الطنجرة.
يتــرك المــاء يغلــي فــي الطنجــرة، وتوضــع 
قطــع الطماطم، ويضاف قرنا الفلفل الحار، 
وأضيفــي الماء كلما نقص في القدر إلى أن 

ينضج اللحم والبطاطس. 
نضيف المعكرونة حسب الرغبة، وبعد عشر 
دقائــق تقريًبــا تنضــج المعكرونــة فيضــاف 
الثــوم بعــد دقــه، وكذلــك الفلفل األســود، 

وتقدم في صحن كبير.
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دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات
إعالن للعموم

يعلــن مراقــب الــرشكات أن رشكــة/ دریــم هــوم ســينس لالســتثامر والتجــارة 
محمــد  أميــن  الســيد/  املديريــن  هيئــة  رئيــس  وميثلهــا  ذ.م.م  العامــة 
جمعــه الدحــدوح ووكيلــه املحامــي/ نهــاد الشــيخ يوســف واملســجلة لدينــا 
563162443بتاريــخ  رقــم  تحــت  لدينــا  محــدودة  مســؤولية  ذات  كرشكــة 

2019/8/25 تقدمت بطلب لتغيري اسم الرشكة ليصبح
 رشكة كورنر ستون لالستثامر والتجارة العامة ذ.م.م. 

تحريرًا يف: 23/ 12 /2020 م. 
مراقب الرشكات 

دولة فلسطني
سلطة األرايض

االدارة العامة ألمالك الحكومة

إعالن عن تثبيت تعاقد على قسيمة حكومية 
يعلــن للعمــوم بأنــه وبعــد دراســة ملــف القســيمة رقــم )93( مــن القطعــة رقــم 
)1776( والواقعة يف منطقة / مرشوع نارص الزراعي تبني للجنة املختصة 
التي قامت بدراسة امللف أن املتعاقد عىل القسيمة املذكورة مع سيادة 
الحاكــم اإلداري العــام حســب مــا تــم نــرشه يف جريــدة الوقائــع الفلســطينية 
منــرية   / املواطنــة  هــي  1964/1/30م  بتاريــخ   1271/ رقــم  العــدد  يف 

محمد حسن عواد.
 وعليــه فمــن لــه أي اعــراض عــىل تثبيــت التعاقــد عــىل القســيمة املذكــورة 
أعــاله باســم املواطنــة / منــرية محمــد حســن عــواد التقــدم باعراضــه إىل 
اإلدارة العامة ألمالك الحكومة خالل مدة أقصاها 15 يوم من تاريخ النرش 
لهــذا االعــالن وإال فســيتم تثبيــت تعاقــد املواطــن املذكــور عــىل القســيمة 

الحكومية واستكامل اإلجراءات الالزمة بالخصوص. 
التاريخ: 2021/4/19م

م. حسن جواد الرسحي
مدير عام أمالك الحكومة 

دولة فلسطني
سلطة األرايض

االدارة العامة ألمالك الحكومة

إعالن عن تثبيت تعاقد على قسيمة حكومية 
ُيعلن للعموم بأنه وبعد دراســة ملف القســيمة رقم )107( من القطعة رقم 
)978( والواقعــة يف منطقــة/ مــرشوع عامــر الزراعــي تبــني للجنــة املختصــة 
التي قامت بدراسة امللف أن املتعاقد عىل القسيمة املذكورة مع سيادة 
الحاكــم اإلداري العــام حســب مــا تــم نــرشه يف جريــدة الوقائــع الفلســطينية 
عرفــات  املواطــن/  هــو  1962/1/18م  بتاريــخ   574 رقــم  العــدد  يف 

إسامعيل أبو سكران
وعليــه فمــن لــه أي اعــراض عــىل تثبيــت التعاقــد عــىل القســيمة املذكــورة 
أعــاله باســم املواطــن/ عرفــات إســامعيل أبــو ســكران التقــدم باعراضــه إىل 
اإلدارة العامة ألمالك الحكومة خالل مدة أقصاها 15 يوم من تاريخ النرش 
لهــذا اإلعــالن وإال فســيتم تثبيــت تعاقــد املواطــن املذكــور عــىل القســيمة 

الحكومية واستكامل اإلجراءات الالزمة بالخصوص.
التاريخ: 2021/4/18م

م. حسن جواد الرسحي
مدير عام أمالك الحكومة

غزة/ رامي رمانة:
أكــد منتجــو الذهــب يف قطــاع غــزة قدرتهــم عــىل منافســة 
املســتورد كــامًّ وكيًفــا، داعــني إىل الضغــط عــىل ســلطات 
االحتــالل لرفــع الحظــر عــن توريــد مــواد هامــة تدخــل يف 
إنتاجهــم، مثــل حمــض "النيتــريك" و"الكربيتــك" وآالالت 
ليزريــة لتطويــر عملهــم، يف حــني أفــادت وزارة االقتصــاد 
الوطنــي أن معــدل إنتــاج غــزة مــن املعــادن الثمينــة ارتفــع 

بنسبة )50 %( خالل جائحة كورنا.
و)32( ورشــة إلنتــاج  )8( مصانــع  غــزة  ويوجــد يف قطــاع 

املصوغات الثمينة.
وأكــد ســمري ســليامن صاحــب مصنــع إلنتــاج الذهــب، أن 
إنتــاج قطــاع غــزة مــن املصوغــات الثمينــة لديــه قــدرة عــىل 
التــي  الكبــرية  التحديــات  حجــم  رغــم  املســتورد  منافســة 
مــواد مهمــة  إدخــال  منــع االحتــالل  أبرزهــا  التــي  تواجهــه، 

تدخل يف الصناعة ووقف التصدير، وأزمة الكهرباء.
ويعمــل ســليامن يف مصنعــه منــذ )28( عاًمــا، ويشــغل 
)14( عاماًل، وينتج مختلف أصناف املصوغات الذهبية 

يف مصنعه ويبيعها للسوق املحيل.
يقــول  حســبام  األســبوعي  ســليامن  إنتــاج  حجــم  ويبلــغ 
لصحيفــة "فلســطني"، مــن 4-3 كيلــو جــرام مــن الذهــب، 

وهي كميات يبيع جميعها للسوق املحيل.
منافســة  عــىل  وقدرتــه  إنتاجــه  بجــودة  ويتباهــى ســليامن 
واملحابــس،  الخواتــم  ينتــج  أنــه  إىل  مشــرًيا  املســتورد، 
والسالسل، واألطقم وجميع األصناف الدقيقة مبصنعه.

 وتطــرق إىل اســتمرار ســلطات االحتــالل منــع إدخــال مــواد 
مهمــة تدخــل يف صناعــة الذهــب مثــل حمــض النيريــك 

مخزنــة  كميــات  عــىل  اعتــامده  إىل  مشــرًيا  والكربيتيــك، 
سابقة لكنها قد أوشكت عىل النفاد.

 كــام أشــار إىل مســاعيهم لتطويــر العمــل داخــل املصنــع 
لكــن عراقيــل االحتــالل تحول دون ذلك، حيث إنه يســعى 
إلدخــال ماكينــات تعمــل بالليــزر، والتنســيق إلدخالهــا قــد 
يســتغرق من عامني إىل ثالثة، فيخىش دفع مثنها للبائع 

الحصار وإغالق املعابر.
قلــص  أنــه  إىل  "فلســطني"  لصحيفــة  حديثــه  يف  ولفــت 
عــامل  عــرشة  إىل  عامــاًل   35 مــن  لديــه  العاملــني  أعــداد 
بسبب ضعف نشاط االقتصاد بغزة عموًما. وقدر سكيك 

سعر الذهب اليوم بحدود )34( ديناًرا للجرام الواحد.
وأفــاد جــامل مطــر املديــر العــام ملديرية املعــادن الثمينة 

وال يسمح االحتالل بإدخالها للقطاع.
من جانبه أكد محمد ســكيك، الفني يف صناعة الذهب 
ماســة  بحاجــة  أنهــم  ســكيك  رشكــة  يف  واملجوهــرات 
للمشــاركة يف املعــارض الدوليــة لالطــالع عــىل كل مــا هو 
جديد يف عامل تصنيع الذهب واملجوهرات، مبيًنا أنهم 
مل يشــاركوا يف معارض دولية منذ ثالث ســنوات بســبب 

يف قطــاع غــزة بوجــود )8( مصانــع و )32( ورشــة إلنتــاج 
كورونــا  جائحــة  وأن  غــزة،  قطــاع  يف  الثمينــة  املصوغــات 

ساهمت يف زيادة إنتاج املصانع محلًيا.
وقــال مطــر لصحيفــة "فلســطني" عــىل هامــش مشــاركته 
يف جولــة ميدانيــة، دعــت إليهــا املديريــة، ملصانــع إنتــاج 
عــىل  ســلبية  آثــار  كورونــا  لجائحــة  كان  بغــزة:"  الذهــب 
تجــارة الذهــب، حيــث قــل الطلــب عليهــا بســبب صعوبة 
الوضــع املــايل الصعــب، لكــن للجائحة آثــاًرا إيجابية عىل 
إنتــاج مصانــع قطــاع غــزة، فمنذ عام تقريًبا أوقف االحتالل 
إدخال وإخراج الذهب إىل الضفة الغربية، وتسبب ذلك 
يف حــدوث عجــز يف كميــات الذهــب املوجودة يف غزة، 
فعوضــت املصانــع املحليــة العجــز بإنتاجهــا، وهــو ما رفع 

معدل اإلنتاج بنسبة 50 %".
القادمــة  الثمينــة  املصوغــات  كميــات  أن  مطــر  وأوضــح 
واملنتجــة محلًيــا تفحــص داخــل مديريــة املعــادن الثمينــة 
يف الــوزارة، والكميــة التــي تتقيــد بالــرشوط توضــع عليهــا 
دمغــة الــوزارة يك يســمح بتســويقها، ثــم تتابــع طواقــم مــن 
الــوزارة محــال بيــع املصوغــات الثمينــة للتأكــد مــن وجــود 

الدمغة.
ونبــه إىل أنــه يف حــال ضبــط تاجــر يــروج مصوغــات مثينــة 
الكميــات  عــىل  التحــرز  يتــم  عليهــا  الدمغــة  وجــود  دون 
الــوزارة  يف  القانونيــة  الوحــدة  إىل  وتحويلهــا  املضبوطــة 

التخاذ اإلجراءات القانونية.
اقتنــاء  عــىل  املواطنــني  إقبــال  حجــم  ارتفــاع  إىل  ولفــت 
الفضة مقارنة بالســنوات املاضية والســبب يرجع الرتفاع 

أسعار الذهب.

رام الله/ فلسطني:
لدعــم  األهــيل  الفريــق  اســتهجن 
إعــداَد  العامــة،  املوازنــة  شــفافية 
اشــتية،  لحكومــة  العامــة  املوازنــة 
املجتمــع  مــع  مشــاركة  أي  دون 

املدين واملواطنني.
األهــيل"  "الفريــق  منســقة  وعــّدت 
مليــس فّراج، يف ترصيحات لوكالة 
"وطــن"، أن عــدم إرشاك املجتمــع 
املوازنــة،  إعــداد  يف  املــدين 
ث عنــه يف تعزيــز  يخالــف مــا ُيتحــدَّ

الشفافية والنهج التشاريك.
الطــوارئ  حالــة  يف  فــّراج:  وقالــت 

أكــر  الحالــة  تكــون  أن  يســتوجب 
املجتمــع  مــع  بالتشــاور  إلحاحــا 
املــدين، الــذي يعــرب عــن أولويــات 
ُنــدَع  مل  مضيفــة:  املواطنــني. 
مطلًقا، ومل ُينرش مرشوع املوازنة، 
يف  يحــدث  وذلــك  ُيعــرض،  ومل 

تجاهل تام للمجتمع املدين.
املوازنــة  قانــون  بنــرش  وطالبــت 
بنــوده،  كل  وتوضيــح  تفصيليــا 
املــدين  املجتمــع  يســتطيع  حتــى 
الرقابــة عــىل ذلك. كام طالبت بأن 
يشارك املجتمع املدين دامئا يف 

مشاورات إعداد املوازنة.

هــو الطبيعــي وُتَقــرُّ يف 31 مــارس 
أو  مشــاركة  أي  دون  عــام  كال  مــن 
مطالبتنــا  مــن  وبالرغــم  عــرض،  أي 
العديدة وإرسالنا كتبا لهم بذلك، 
إال أنها ُنرشت يف 31/3/2021.

مــن  ُنــرش  مــا  أن  إىل  وأشــارت 
املوازنــة، هــي بنــود مختــرصة جــدا 
عــىل  املاليــة  وزارة  صفحــة  عــىل 
موقــع "فيســبوك"، دون توضيــح أو 
رضورة  عــىل  وشــددت  تفاصيــل. 
كامــاًل  نــرًشا  املوازنــة  قانــون  نــرش 
وتحديــد  وواضًحــا،  ــا  وتفصيليًّ

األهداف واألولويات فيه.

وقالــت إن إعــداد املوازنــة يتــم يف 
الترشيعــي  املجلــس  غيــاب  ظــل 
الــذي يعــرب عــن صــوت املواطنني، 
بالرغم من أن املواطن ميول 85% 
مــن الخزينــة، ومــن حقــه أن يعــرف 

أولويات اإلنفاق هذا العام.
القانــون  حســب  فــراج،  وأضافــت 
مــن املفــرض إقــرار موازنــة العــامل 
الحــايل، يف نهايــة العــام املــايض، 
يعطــي  اســتثنائية  ظــروف  ويف 
القانــون 3 أشــهر إضافيــة اســتثنائيا 
نقــاش بشــأن  يف حــال كان هنــاك 
بنــد معــني، وعليــه أصبح االســتثناء 

وبّينت فراج أنه يف حالة الطوارئ، 
قانــون وبنــود املوازنــة وفــق  ــف  ُيكيَّ
حالــة الطــوارئ، إال أن مواد املوازنة 
للعــام الحــايل مختــرصة، وتتضمــن 
يف بعضهــا تكييًفــا لحالــة الطوارئ، 
التــي تحتــوي عــىل بنــد ينــص عــىل 
نقديــة".  مــن ســيولة  توفــر  "مــا  أنــه 
كيفيــة  هــو  هنــا  األهــم  أن  ــدة  مؤكِّ
النظــر  بغــض  املوازنــة  هــذه  إنفــاق 
عنهــا ســواء موازنــة عاديــة أو موازنــة 

طوارئ. 
وقالــت: نالحــظ يف قطــاع الحاميــة 
نســبتها  يف  ارتفاًعــا  االجتامعيــة 
باملوازنــة، التي بلغت 620 مليون 
دوالر، لكــن ال يوجــد تحديــد ألوجه 
وذلــك  القطــاع،  هــذا  يف  اإلنفــاق 

يحتاج إىل توضيح.
 ،2020 عــام  خــالل  وتابعــت: 
دفعــات   3 التنميــة  وزارة  قدمــت 
كــام  دفعــات   4 وليــس  للفقــراء، 
أن  مــن  بالرغــم  ســابقا،  كانــت 

املخصصات قليلة جدا.
وأضافــت فــراج: 19 مليــاًرا ونصــف 
شــيقل، إجــاميل النفقــات وصــايف 
اإلقــراض يف املوازنــة، وهــو أعــىل 

الســنوات  موازنــات  يف  ُأنِفــق  مــام 
الخمــس املاضيــة، أي إن النفقــات 
ارتفعــت، خاصــة نفقــات الرواتــب 
باإلشــارة  والرأســاملية،  واألجــور 
مل  التحويليــة  النفقــات  أن  إىل 
أن  مــن  بالرغــم  زيــادة،  فيهــا  يكــن 
املســتفيد منهــا طــرف ثالــث مثــل 
الشــهداء واألرسى والعائــالت  أرس 

الفقرية.
وبّينت أنه من ضمن املوازنة يوجد 
للرواتــب  مليوًنــا  و121  مليــار   8
مــن   47% متثــل  وهــي  واألجــور، 
املوازنــة، وارتفعــت عــن 2020 ب 
563 مليون شيقل، وعليه من حق 
املواطــن معرفــة أيــن ذهبــت هــذه 

الزيادة.
 3 بـــ  عجــز  لدينــا  وأوضحــت، 
شــيقل،  مليــون  و684  مليــارات 
عــن  النظــر  بغــض  الرقــم  وهــذا 
الســابقة،  الســنوات  مــن  مقارنتــه 
ومــن ثــم كيفيــة ترجمــة هــذا العجــز 
يف الوقــت الــذي فيــه أكــر مــن 18 
مليــار شــيقل ديوًنــا عــىل الحكومة، 
للقطــاع  املســتحقات  إىل  إضافــة 

الخاص وصندوق التقاعد.

الماليــــة: صــــرف 
"حقوق الغري" اليوم

غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة املاليــة يف غــزة، أمــس، رصف حقــوق الغــري )مــدين 

وعسكري( اليوم الثالثاء.
وأوضحــت الــوزارة، أن رصف حقــوق الغــري، ســيتم عــن شــهر مــارس 

عرب فروع بنك الربيد يف محافظات غزة.

تحصيــــل مخالصـــــات 
51 عامًل بـ 53 ألف شيقل

غزة/ فلسطني:
عــامل  لنقابــات  العــام  االتحــاد  يف  القانونيــة  اللجــان  حصلــت 
فلسطني مخالصات 51 عامال بقيمة بلغت 53.720 ألف شيقل 

منذ مطلع العام الجاري مبدينة غزة.
وذكــر االتحــاد العــام يف بيــان، أمــس، أنــه أتــم تحصيــل مســتحقات 
نهايــة الخدمــة عــن ســنة عمــل واحــدة لـــ)47( عامال يعملــون برشكة 
"الشــيخ" للنظافــة بقيمــة )49.420( ألــف شــيقل، ولثالثــة عــامل 
برشكة "وليم صبيح" للحراسات بقيمة 3600 شيقل، ومستحقات 

عامل مبحال الجاروشة بقيمة 700 شيقل.
وأشــاد رئيــس االتحــاد ســامي العميص بجهود اللجــان القانونية يف 
نقابــات العــامل، التــي تعتمــد يف تحصيلهــا عىل قانون العمل رقم 
)7( لسنة 2000، مثنيا يف الوقت ذاته، عىل تعاون الرشكات يف 

إمتام مخالصات عاملهم وفق القانون.
وعد إمتام املستحقات القانونية للعامل يف ظل الظروف الصعبة 
، مبيًنــا أن نقابات العامل تحرص  التــي يعانيهــا العــامل إنجــاًزا ُمهــامًّ
عــىل الحــل الــودي حفاظــا عــىل العالقة بني طــريف اإلنتاج )العامل 

وصاحب العمل(.
وطالــب نقيــب العــامل الــرشكات العاملــة يف غــزة بإعطــاء العــامل 
مســتحقاتهم ألنهــا ال تســقط بالتقــادم، مؤكــدا أن نقابــات العــامل 

ستبقى تدافع عن حقوق عاملها املكفولة قانونيا.

خان يونس/ فلسطني:
رشعــت بلديــة خــان يونــس جنــوب 
محافظــات غــزة بالتعــاون مع رشكة 
زنــون والشــاعر يف إنــارة مفرقــات 
البديلــة  بالطاقــة  الرئيســة  الطــرق 
التــي تأيت ضمــن الجهود املبذولة 
يف  الليليــة  اإلنــارة  لتحســني 
الشــوارع، خاصــة يف شــهر رمضان 

الكريم.
العالقــات  دائــرة  مديــر  وأوضــح 
األغــا،  عــامد  بالبلديــة،  العامــة 
مســبقة  خطــة  أعــدت  البلديــة  أن 
بالتعــاون مــع رشكــة زنــون والشــاعر 
الطــرق  مفرقــات  لتحديــد 
املطلــوب إنارتهــا، التــي لهــا أهمية 
أماكــن حساســة،  تقــع يف  لكونهــا 
مشــرًيا إىل أن تلــك األعــامل تــأيت 
تعزيــًزا ملبــدأ الرشاكــة املجتمعيــة 
أجــل  مــن  الخــاص  القطــاع  مــع 
شــتى  يف  باملجتمــع  النهــوض 

املجاالت.
صــادر  بيــان  يف  األغــا  وأضــاف 
األخــرية  أن  أمــس،  البلديــة،  عــن 
املطلوبــة  اإلنــارة  لتوفــري  تســعى 

يف الطرقــات الرئيســة بالتعاون مع 
املذكــورة،  للرشكــة  الفنيــة  الفــرق 
موقًعــا   )30( إنــارة  متــت  حيــث 
إليهــا  تصــل  التــي  املناطــق  يف 
التــي  الخاصــة،  الكهربــاء  شــبكات 
تعمــل تلقائيــا عنــد انقطــاع التيــار 
توزيــع  رشكــة  مــن  الكهربــايئ 

الكهرباء.
البلديــة  رئيــس  أكــد  جانبــه  مــن 
املهندس عالء البطة، أهمية إنارة 
مفرقــات الشــوارع يف أحيــاء خــان 
يونــس املخدومــة بخطــوط كهربــاء 
إنــارة  أن  عــاّدا  الخــاص،  القطــاع 
املفرقات الحيوية واملهمة إنجاز 
تحســني  صعيــد  عــىل  ملمــوس 
للمواطنــني  األساســية  الخدمــات 

يف ظل الظروف الراهنة.
بلديــة  بحثــت  آخــر  جانــب  مــن 
الثقافــة  جمعيــة  مــع  يونــس  خــان 
والفكــر الحــر ولجان تعزيز الصمود 
األمــل،  حــي  يف  املجتمعــي 
خــان  ومخيــم  القريــن،  قــاع  وحــي 
يونــس، تنفيــذ املشــاريع والربامــج 
باملجتمــع،  للنهــوض  املقرحــة 

إىل جانب وضع الحلول املناسبة 
املتعلقــة  الطارئــة  لإلشــكاالت 
األساســية  الخدمــات  بطبيعــة 

املقدمة للمواطنني.
رئيــس  لقــاء  أثنــاء  يف  ذلــك  جــاء 
وبحضــور  يونــس  خــان  بلديــة 
املجلــس  أعضــاء  مــن  مجموعــة 
األحيــاء  لجــان  ومســؤول  البلــدي، 
وفــد  ســالمة،  أســامة  بالبلديــة 
الحــر،  والفكــر  الثقافــة  جمعيــة 
عــيل  الربامــج  مســئول  يف  ممثــاًل 

عــىل  القامئــني  مــن  وعــدد  الشــنا 
لجان تعزيز الصمود املجتمعي.

بلديــة  أن  البطــة  املهنــدس  وأكــد 
األحيــاء  لجــان  تــويل  يونــس  خــان 
امُلســتطاع  قــدر  وتحــاول  األهميــة 
صمــود  تعزيــز  مقومــات  توفــري 
الســكان والتخفيــف مــن معاناتهــم 
مــن جــراء الظــروف املحيطــة، مــن 
خــالل تنفيــذ مشــاريع تســاهم يف 
تطوير وتجويد الخدمات املقدمة 

لهم يف جميع القطاعات.

 بلدية خان يونس ترشع يف إنارة 
مفرتقات الطرق الرئيسة بالمدينة

ا طالب بنرش قانون الموازنة تفصيليًّ

"دعم الشفافية" يستنكر تجاهل حكومة اشتية 
المجتمــع المدنـــي فـــي إعـــداد الموازنـــة

االحتالل يمنع توريد حمض النيرتيك والكربيتيك وآالت لزيرية

ا وكيًفا مصانع الذهب بغزة إنتاجها ينافس المستورد كمًّ

أحد مصانع إنتاج الذهب بمدينة غزة        )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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املستدعي / رشكة أبناء الحاج عيد حامدة التجارية - جباليا وميثلها 
السيد / ماهر عيد محمد حامدة.    وكيله املحامي / عبد الرحمن مقاط 
املســتدعى ضــده / يوســف محمــد كامــل أبــو كميــل مــن ســكان غــزة شــارع 

الوحدة مقابل مطعم الجرجاوي سابقا )مجهول محل اإلقامة حاليا(. 
نوع الدعوى: حقوق

 قيمة الدعوى: )22600 شيكل( )اثنان وعرشون ألفًا وستامئة شيكل(. 
))مذكرة حضور بالنشر المستبدل((

يف القضية رقم 2597 / 2019
يف طلب نرش املستبدل رقم 754 /2021

إىل املســتدعى ضــده مبــا أن املســتدعي املذكــور قــد تقــدم لــدى محكمــة 
مــا  إىل  اســتنادا  )حقــوق(  وموضوعهــا  أعــاه  املرقومــة  بالقضيــة  غــزة  صلــح 
يدعيــه يف الئحــة دعــواه ونظــرا ألنــك مقيــم خــارج البــاد وحســب اختصــاص 
محكمــة صلــح غــزة يف نظــر هــذا الطلــب وعمــا باملــادة 20 مــن قانــون أصول 
املحاكــامت املدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 وبنــاء عــى قــرار الســيد 
لنــا  بالســامح   2021  /  754 رقــم  الطلــب  يف  غــزة  صلــح  محكمــة  قــايض 

بتبليغك عن طريق النرش املستبدل. 
لذلك يقتيض عليك أن تحرض لهذه املحكمة يوم )االثنني( بتاريخ 2021/05/10

 الســاعة التاســعة صباحــا كــام يقتــيض عليــك إيــداع جوابــك التحريــري خــال 
خمســة عــرش يــوم مــن تاريــخ النــرش وليكــن معلومــًا لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن 
ذلك سينظر يف القضية والطلب باعتبارك حارضًا.  حرر يف 2021/4/14م. 
رئيس قلم محكمة صلح غزة 
األستاذ/ أكرم هشام أبو السبح

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
يف القضية رقم 2597 / 2019

يف طلب النرش املستبدل رقم 754 /2021

قائمة شروط البيع 
القضيــة  ملــف  عــى  االطــاع  وبعــد  التنفيــذ  قــايض  الســيد  قــرار  عــى  بنــاء 
التنفيذيــة رقــم 7227 / 2015 واملتكونــة فيــام بــني طالــب التنفيــذ/ رفيــق 
حجــازي  عيــد  ســلامن  عيــد  ضــده/  واملنفــذ  الحرازيــن  أحمــد  العزيــز  عبــد 
القضية مقامة للتنفيذ عى الشيك املسحوب عى البنك العريب ويحمل 
رقم )20246716( والبالغ قيمته )$20000( عرشون ألف دوالر امرييك. 
بتاريخ 2017/10/29 تم إخطار املنفذ ضده بتنفيذ الحكم حسب األصول. 
النــدى يف  عــى صالــة  التنفيــذي  الحجــز  إيقــاع  تــم   2015/12/6 بتاريــخ 
القســيمة رقــم 35 قطعــة رقــم 1 رفــح دوار زعــرب واململــوك للمنفــذ ضــده 
وهــي تقــع غــرب مدينــة رفح عى شــارع البحــر يف الطابق العلوي من املبنى 
املكون من طابقني فقط ومساحة الصالة الرئيسية أربعامئة مرت ولها ملحق 
خارجــي مائــة مــرت مربــع وغرفة تحكم ويحد الصالة من الناحية الرشقية منزل 
شــارع  البحــر  العــام  الشــارع  الجنوبيــة  الجهــة  ومــن  شــاكر  ســميح  الدكتــور/ 

الصديق ومن الغرب دوار زعرب ومن الشامل شارع الزر .
بتاريخ 2021/4/5م تم وضع يد مأمور التنفيذ عى الصالة املحجوزة .

تم تثمني الصالة مببلغ وقدره )120000 $( دوالر امرييك.
املوافــق  االثنــني  يــوم  لذلــك  املحــددة  الجلســة  يف  اعرتاضــات  أي  نظــر  وســيتم   
2021/5/17م فعــى مــن لديــه أي اعــرتاض عــى البيع ان يتقدم له لدائرة التنفيذ 

يف مواعيد الدوام الرسمي حتى موعد أقصاه يوم الثاثاء املوافق 2021/5/11م
حرر بتاريخ: 2021/4/14م

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء 

محكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ 

املوضوع / مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة جباليا الرشعية

الفالوجــا  مــن كرتيــا وســكان  بــدر  إىل املدعــى عليــه/ عــامد صالــح يوســف 
ســابقًا ومجهــول محــل االقامــة يف أملانيــا اآلن، يقتــيض حضــورك إىل هــذه 
التاســعة صباحــًا  الســاعة  2021/5/23م  الواقــع يف  يــوم األحــد  املحكمــة 
نفقــة زوجــة والقضيــة  2021/442 وموضوعهــا  القضيــة أســاس  للنظــر يف 
أســاس 2021/443 وموضوعهــا نفقــة أوالد والقضيــة أســاس 2021/444 
وموضوعهــا تابــع مهــر معجــل "قيمــة عفــش بيت" واملقامــات عليك من قبل 
زوجتــك املدعيــة إرساء محمــد محمــد شــحادة مــن بريــر وســكان م. جباليــا 
وكيلهــا املحامــي أحمــد الربعــي وإن مل تحــرض يف الوقــت املعــني أو ترســل 
وكيا عنك أو تبِد للمحكمة معذرة مرشوعة يجر بحقك املقتىض الرشعي 

لذلك جرى تبليغك حسب األصول.  وحرر يف 2021/4/19م. 
قايض جباليا الرشعي

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة جباليا الرشعية

)تجديد( اخطار تنفيذ حكم
إىل املنفــذ ضــده / بســام ســامل حســني ابــو رش مــن ديــر البلــح وســكان أملانيــا 
واملجهول محل االقامة فيها طبقا للقرار الصادر ضدك عن محكمة دير البلح 
الرشعيــة لصالــح طالبــة التنفيــذ ياســمني ســليامن أحمــد أبــو دقــة نبلغــك بــأن 
تقوم بتنفيذ ما ورد يف األحكام الصادرة بحقك وموضوعها نفقة زوجة تحمل 
أساس تنفيذي 2018/6 ونفقة أوالد تحمل أساس تنفيذي 2018/7 
وذلــك خــال أســبوعني مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلخطــار فــإن مل تحــرض ســتبارش 
بحقــك اجــراءات التنفيــذ حســب األصــول وتضمينــك الرســوم واملصاريــف 

القانونية .  وحرر يف: 2021/4/19م 
قايض التنفيذ

القايض الرشعي/ محمود سامل مصلح 

دولة فلسطني
السلطة القضائية 

املجلس األعى للقضاء الرشعي
دائرة التنفيذ مبحكمة دير البلح الرشعية

ديب/ وكاالت:
األمــن  قــوات  إن  أمــس:  نشــطاء  قــال 
خــال  ســجناء  رضبــت  البحرينيــة 
احتجاجهم عى ظروف السجن وذلك 
الســلطات  وصفتهــا  أمنيــة  عمليــة  يف 
بأنهــا رد عــى عصيــان بعــد تحذيــرات 
متكــررة. ويــزداد التوتــر يف ســجن جــو-

الســجن الرئيس بالبحرين- منذ تفيش 
فــروس كورونــا الشــهر املــايض الــذي 
قالت السلطات إنها احتوته. ونظمت 
صغــرة  احتجاجــات  املحتجزيــن  أرس 
خــارج الســجن للمطالبــة بإطــاق رساح 
الســجناء السياســيني وتحسني ظروف 
الوفــاق  جمعيــة  وقالــت  الســجن. 
املعارضــة التــي جــرى حلهــا، ومنظمــة 

ســام للدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان، 
ومعهــد البحريــن للحقــوق والحريــات: 
القــوة  اســتخدمت  األمــن  قــوات  إن 

املفرطة خال عملية يوم السبت.
وقال سيد أحمد الوداعي عضو معهد 
إن  املنفــى  يف  يقيــم  الــذي  البحريــن 
أحــد الســجناء أبلغــه أن النــزالء شــكلوا 
ساســل برشيــة يف اعتصــام حاولــت 

قوات األمن فضه.
يف  يقــول  الســجني  ســامع  وأمكــن 
قدمهــا  مســجلة  هاتفيــة  محادثــة 
الوداعــي "أحاطــوا بــه )أحــد الســجناء( 
عــى  وتنهــال  ترتفــع  العــي  ورأينــا 

جسمه حتى اقتادوه إىل الخارج".
البحرينيــة  العامــة  اإلدارة  وقالــت 

الهيئــة  وهــي  والتأهيــل  لإلصــاح 
بيــان  يف  الســجون  عــن  املســؤولة 
لوســائل اإلعام الرســمية إن عدة نزالء 
يف ســجن جو ســدوا املمرات ورفضوا 

دخول عنابرهم.
وأوضحــت اإلدارة أن النــزالء مل يصغــوا 
مــام  أيــام  مــدار  التحذيــرات عــى  إىل 
اقتــىض اتخاذ إجــراءات أمنية وقانونية 
ضــد مرتكبــي أعــامل الفــوىض والعنف 

بحق عدد من ضباط الرشطة.
لحقــوق  الوطنيــة  املؤسســة  وقالــت 
اإلنســان بالبحريــن يــوم أول مــن أمــس: 
يف  للتحقيــق  الســجن  زارت  إنهــا 
أثــر  مــا  أن  إىل  وخلصــت  الحــادث 
أماكــن  النــزالء إىل  ونقــل  بشــأن رضب 

غر معروفة "غر صحيح".

وتواجه البحرين ضغوطا من منظامت 
حقوقيــة بشــأن أحــوال الســجن خاصــة 
حالــة  وســوء  بالســجناء  اكتظاظهــا 
الرعايــة  ونقــص  الصحــي  النظــام 
الساســة  مــن  مئــات  ويقبــع  الطبيــة. 
والصحفيــني  والنشــطاء  املعارضــني 
واملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان يف 
ومــا   2011 انتفاضــة  منــذ  الســجن 
تاهــا مــن حمــات للحكومــة. وقالــت 
كل  إن  آذار  مــارس   28 يف  البحريــن 
النزالء الذين طلبوا التطعيم بلقاحات 
الوقاية من كوفيد19- حصلوا عليه.

شــأن  شــأنها  البحريــن،  وأطلقــت 
الســجناء  بعــض  رساح  أخــرى،  دول 
األكــر عرضــة للخطــر ومنهــم النســاء 

الحوامل.

رئيس الوزراء اللييب ووفد جزائري 
يبحثان تهديدات أمن المنطقة

طرابلس/ األناضول:
اتفــق رئيــس الحكومــة الليبيــة عبــد الحميــد الدبيبــة، أمــس، مــع وفــد 
جزائــري رفيــع املســتوى، عــى أهميــة مواجهــة األخطار التــي تهدد أمن 

املنطقة.
والداخليــة  الخارجيــة  وزيــري  مــع  الدبيبــة  اجتــامع  خــال  ذلــك  جــاء 
الجزائريــني صــربي بوقــادوم، وكــامل بلجود، والوفــد املرافق لهام مبقر 
ديوان مجلس الوزراء بطرابلس، وفق بيان للمكتب اإلعامي للدبيبة.

وحرض االجتامع وزيرة الخارجية الليبية نجاء املنقوش، واملدير العام 
للوثائــق واألمــن الخارجــي الجزائــري نــور الديــن مقــري، وفــق املصــدر 
بشــأن  والتشــاور  التنســيق  "مواصلــة  عــى  املجتمعــون  واتفــق  ذاتــه. 
مواجهة األخطار التي تهدد أمن املنطقة كاإلرهاب والجرمية املنظمة 
العابــرة للحــدود، وتهريــب املخــدرات، وتجــارة األســلحة والهجــرة غــر 
الرشعية" وفق البيان. وأضاف أن املجتمعني بحثوا "تكثيف التنسيق 
والتشاور السيايس حول مختلف القضايا ذات االهتامم املشرتك".

وأشــار البيــان إىل أنــه "تــم خــال اللقــاء التأكيــد عــى أهميــة اإلرساع 
يف عقــد االجتامعــات التحضريــة للــدورة 14 للجنــة التنفيذيــة العليــا 

املشرتكة"، دون تفاصيل عن موعد عقدها.
واللجنة التنفيذية العليا املشرتكة تضم 7 من الجانب الليبي و7 من 
الجانــب الجزائــري، وتعنــى بالتنســيق والتواصــل فيــام بينهــا ملكافحــة 

الجرمية ومواجهة التهديدات األمنية.
من جهة أخرى، بحث رئيس املجلس الرئايس الليبي، محمد املنفي، 
خال لقاء منفرد مع الوفد الجزائري العاقات بني البلدين، وفق بيان 

ملكتب اإلعام باملجلس الرئايس.
وأكد املنفي "عمق العاقات األخوية بني البلدين الشقيقني، وحرص 
ليبيــا عــى تعزيــز التعــاون يف شــتى املجاالت مع األشــقاء الجزائريني، 
أهميــة متكــني  ومؤكــدًا  ليبيــا،  واســتقرار  أمــن  يف  الجزائــر  دور  مثّمنــًا 

وتعزيز هذه العاقات" وفق البيان.
مــن جانبــه، نقــل بوقــادوم دعوة الرئيس الجزائري للمنفي زيارة الجزائر، 
وهــو مــا رحــب بــه األخــر، معربــا عن نيتــه إجراء تلك الزيــارة "يف وقت 

قريب" وفق بيان املجلس الرئايس.
وأكــد بوقــادوم "حــرص الجزائــر عــى أمن واســتقرار ليبيا، واســتعدادها 

الدائم للعب أي دور إيجايب يف سبيل وصول ليبيا إىل بر األمان".
ويف وقــت ســابق أمــس، وصــل الوفــد الجزائــري إىل طرابلــس لبحــث 
العاقــات مــع ليبيــا وآفــاق عمليــة التســوية السياســية فيهــا، وفــق بيــان 

للخارجية الجزائرية، مل يوضح مدة الزيارة.
وهــذه أول زيــارة يجريهــا وفــد جزائــري رفيــع املســتوى إىل ليبيــا منــذ 

تسلم السلطة الليبية الحالية مهامها يف 16 مارس/آذار املايض.
ترصيــح  يف  تبــون،  املجيــد  عبــد  الجزائــري  الرئيــس  جــدد  واألربعــاء، 

صحفي، دعم باده للمصالحة الوطنية يف ليبيا. 

القاهرة/ األناضول:
رساح  أمــس،  املرصيــة،  الســلطات  أطلقــت 
ليكــون  حســني،  مجــدي  املعــارض  الكاتــب 
نحــو  خــال  عنــه  املفــرج  الســابع  الصحفــي 

شهر.
وقال نقيب الصحفيني مبرص، ضياء رشوان، 
عــرب صفحتــه بفيســبوك: "الحمد لله والشــكر 
للنيابة العامة والسلطات القضائية املختصة 
وكل الجهات املعنية، أنهت إجراءات اإلفراج 

عن الكاتب الصحفي مجدي حسني".
بيتــه  يف  "حاليــا  حســني  مجــدي  أن  وأوضــح 

وبني أرسته".
ســبيل  إخــاء  أمــل  بــكل  "ننتظــر  وتابــع: 
)مل  احتياطيــا  محبوســني  آخريــن  صحفيــني 
مــع  رمضــان  شــهر  ليقضــوا  عددهــم(  يحــدد 

أرسهم".
وحســب إعــام محــي، "أفرجــت الســلطات 

املختصــة، عــن مجــدي حســني عقــب انتهــاء 
فرتة العقوبة املقررة".

وتم توقيف مجدي حسني مطلع يوليو/ متوز 
2014، عقب اتهامات بـ"نرش أخبار كاذبة"، 

وتــم إخــاء ســبيله بعــد حبــس احتياطــي دام 
ألكر من عام ونصف العام.

قبــل أن يفاجــئ حســني بصــدور حكــم غيــايب 
ضده بالسجن 8 سنوات، إثر إدانته بـ"الرتويج 
ألفكار متطرفة ترض بالوحدة الوطنية والسام 

االجتامعي للباد"، وفق إعام محي.
محكمــة  أعــادت   2016 مــارس/آذار  ويف 
تلــك  يف  حســني  مجــدي  محاكمــة  مرصيــة 
القضيــة، وأصــدرت حكــام مامثــا بالســجن 8 
 5 إىل  تخفيفــه  تــم  أشــهر   3 وبعــد  ســنوات، 

سنوات.
تحريــر  عامــا(   69( حســني  مجــدي  ورأس 
املعارضــة  صحــف  أبــرز  "الشــعب"  صحيفــة 

الراحــل  الســيايس  نجــل  وهــو  مبــرص ســابقا، 
أحمد حسني مؤسس حركة "مرص الفتاة".

حســني،  مجــدي  الصحفــي  الكاتــب  ويعــد 
الصحفــي الســابع الــذي يطلــق رساحــه خــال 

نحو شهر.
الســلطات  أطلقــت  املــايض،  واألســبوع 
وحســام  مجــدي،  ســوالفة  الصحفيــني  رساح 
عــن  اإلفــراج  ســبقه  داوود،  وخالــد  الصيــاد، 
ومصطفــى  القبــاين  وحســن  الكلحــي  إســام 
صقــر، كانــوا جميعــا قيــد الحبــس االحتياطــي 
عــى ذمــة تهــم نفوهــا، متعلقــة بـ"نــرش أخبــار 

كاذبة".
وترفــض مــرص اتهامــات حقوقيــة دوليــة بشــأن 
إن  نقابيــة  مصــادر  تقــول  صحفيــني  توقيــف 
عددهــم بلــغ 37 صحفيــا، غــر أن الســلطات 
بالقانــون  االلتــزام  عــى  حرصهــا  مــرارا  تؤكــد 

ومبادئ حقوق اإلنسان. 

مْنـــــح الناشطــــــــة 
الهذلول  لجني  الســعودية 

جائزة "فاتسالف هافل" 
لحقــــــوق اإلنســــان

بروكسل/ وكاالت: 
منــح مجلــس أوروبــا جائــزة "فاتســاف هافــل" لحقــوق اإلنســان 
لعام 2020 للناشطة الحقوقية السعودية لجني الهذلول التي 
ُســجنت لفــرتة طويلــة يف بادهــا، كــام أعلنــت هــذه املنظمــة 

الدولية أمس.
واعتــرب مجلــس أوروبــا لجــني الهذلــول )31 عاًمــا( "واحــدة مــن 

قادة الحركة النسوية السعودية".
نظــام  إلنهــاء  بحملــة  "قامــت  األوروبيــة:  املنظمــة  وأضافــت 
والية الرجل وحظر قيادة املرأة الســيارة وتعزيز حامية النســاء 

ضحايا سوء املعاملة يف اململكة".
لجني الهذلول أمضت 1001 يوم يف السجن بسبب موقفها 
ومل يفرج عنها حتى شباط/فرباير 2020 لكنها ال تزال تخضع 
لإلقامة الجربية وغرها من القيود يف بلدها، وفق املجلس.

وقالت شقيقتها لينا الهذلول التي تسلمت الجائزة نيابة عنها 
االثنــني عــرب اتصــال بالفيديــو: إن الدعــم الــدويل هو "الســبيل 
الوحيــد لنــا لفضــح الظلــم يف بلــدي وحاميــة الضحايــا. شــكرا 

إلعطائنا القوة ملواصلة نضالنا".
يف  املــرأة  تحصــل  حتــى  بنفســها  لجــني  "ضحــت  وتابعــت 
وبســبب  أفضــل.  حيــاة  عــى  الســعودية  العربيــة  اململكــة 
نشــاطها، تــم اختطافهــا وســجنها بشــكل غــر قانــوين وتعذيبها 

بوحشية ووضعها يف الحبس االنفرادي ألشهر عدة".
ضمــن  أخريــات  حقوقيــات  ناشــطات  مــع  الهذلــول  وأوقفــت 
قليلــة  أســابيع  قبــل   ،2018 أيار/مايــو  يف  اعتقــاالت  حملــة 
مــن رفــع الحظــر عــن قيادة املرأة للســيارة يف الســعودية، األمر 
الــذي كانــت تطالــب بــه الناشــطة بإلحــاح، مــا أثــار ردود فعــل 

دولية منددة.
ويف نهايــة كانــون األول/ديســمرب املــايض، أمــرت محكمــة يف 
الريــاض بســجن الهذلــول خمــس ســنوات ومثانيــة أشــهر بعدما 
دانتهــا بتهمــة التحريــض عــى تغيــر النظــام و"خدمــة أطــراف 
خارجيــة"، وأرفقــت الحكــم بوقف تنفيذه ملدة ســنتني وعرشة 

أشهر.
وأفــرج عنهــا يف 11 شــباط/فرباير. لكنهــا تبقــى قيــد االفــراج 
املــرشوط لثــاث ســنوات وال ميكنهــا مغــادرة اململكــة ملــدة 

خمس سنوات.

أربيل/ األناضول:
بحث رئيس إقليم كردستان شاميل العراق 
نجرفان بارزاين، أمس، مع مســؤول أممي، 
أهميــة ســن قانــون ملكافحــة عنــارص تنظيــم 

الدولة .
بــني  أربيــل  يف  لقــاء  خــال  ذلــك  جــاء 
التابــع  الــدويل  الفريــق  ورئيــس  بــارزاين 
لألمــم املتحــدة املكلــف بالتحقيــق بجرائــم 
بيــان  وفــق  خــان،  كريــم  بالعــراق  "داعــش" 

لرئاسة إقليم كردستان.
شــكره  عــن  عــرّب  "بــارزاين  إن  البيــان  وقــال 
الــدويل  الفريــق  قدمهــا  التــي  للخدمــات 
املتعلقــة  األدلــة  بجمــع  فــرتة عملــه،  خــال 

بأعامل وجرائم تنظيم الدولة ومتابعتها".

اتفقــت  الجانبــني  "آراء  أن  البيــان  وأوضــح 
عــى أن محاكمــة الجنــاة رســالة قويــة توجــه 
إىل كل جــاين يف أي مــكان، وألجــل ذلــك 
رأينا رضورة أن يكون هناك قانون ملحاكمة 

مثل هذه الجرائم يف العراق".
شــكره  عــن  خــان  كريــم  عــرب  جانبــه،  مــن 
وتقديــره تجــاه حــرص بــارزاين عــى تحقيــق 
جانــب  مــن  والتنســيق  والتعــاون  العدالــة، 
األطــراف واملؤسســات املعنيــة يف اإلقليــم 
ملــف  عــى  فــرتة عملهــم  فريقــه خــال  مــع 

التحقيق واملتابعة لجرائم تنظيم الدولة.
املســؤول  وصــول  موعــد  بعــد  يعــرف  ومل 
حيــث  للعــراق،  مغادرتــه  وموعــد  االممــي 
أجــل عملــه  مــن  العــراق  يــزور  مــا  كثــرا  أنــه 

بالتحقيق يف جرائم التنظيم اإلرهايب.
ويسعى العراق بالتنسيق مع األمم املتحدة 
لســن ترشيــع يعني مبحاكمــة عنارص تنظيم 
الدولــة عــن الجرائــم التي حصلت يف الباد 

منذ صيف عام 2014.
الدولــة  تنظيــم  عنــارص  محاكــامت  وتجــرى 
يف  الجنايــات  محاكــم  قبــل  مــن  حاليــا 
بغــداد واملحافظــات، وفــق قانــون مكافحــة 

اإلرهاب.
تنظيــم  عنــارص  العراقيــة  الســلطات  وتتهــم 
الدولــة بقتــل مئــات املدنيــني املناهضــني 
عــى  ســيطرته  فــرتة  خــال  التنظيــم  لحكــم 
بــني  البــاد  وشــامل  وغــرب  رشق  مناطــق 

عامي 2014-2017. 

التوتر يزداد يف سجن بحريين بعد احتجاج 
الزنالء وأرسهم عىل ظروف احتجازهم

طهران/ وكاالت: 
الخارجيــة  وزارة  باســم  قــال املتحــدث 
اإليرانية أمس: إن طهران ترحب دامًئا 
بالحــوار مــع الســعودية، دون أن يؤكــد 
أو ينفــي إجــراء محادثــات مبــارشة هــذا 

الشهر بني الجانبني.
وقطع البلدان عاقاتهام الدبلوماســية 
حــروب  عــدة  ويخوضــان   2016 يف 
إطــار  يف  املنطقــة  يف  بالوكالــة 

تنافسهام عى النفوذ.
وقــال مســؤول إيــراين كبــر ومصــدران 
مســؤولني  إن  لرويــرتز:  إقليميــان 
ســعوديني وإيرانيــني أجــروا محادثــات 
يف العــراق يف محاولــة لتخفيف التوتر 
واشــنطن  ســعي  مــع  البلديــن،  بــني 
مــع  املــربم  النــووي  االتفــاق  إلحيــاء 
الحــرب يف  وإنهــاء   2015 طهــران يف 

اليمن.
أول  تاميــز  فاينانشــال  كانــت صحيفــة 

من نرش نبأ االجتامع.
زاده املتحــدث  وقــال ســعيد خطيــب 
يف  اإليرانيــة  الخارجيــة  وزارة  باســم 
"رأينــا  أســبوعي  صحفــي  مؤمتــر 
بــني  محادثــات  عــن  إعاميــة  تقاريــر 

مــن  الرغــم  عــى  والســعودية،  إيــران 
بعــض  تحتــوي يف  كانــت  التقاريــر  أن 

األحيان عى ترصيحات متضاربة".
الجمهوريــة  أن  هــو  "املهــم  وأضــاف: 
دامئــا  ترحــب  اإليرانيــة  اإلســامية 
العربيــة  اململكــة  مــع  بالحــوار 
الســعودية وتعتــربه يف صالــح شــعبي 
البلديــن، وكذلــك الســام واالســتقرار 

باملنطقة".
عــى  الســعودية  الســلطات  تــرد  ومل 

طلب للتعليق بخصوص املحادثات.
االجتــامع،  إن  املصدريــن  أحــد  وقــال 
الذي رتبه رئيس الوزراء العراقي الذي 
زار الســعودية أوائــل هــذا الشــهر، ركــز 
تحالــف  يحــارب  حيــث  اليمــن  عــى 
عســكري بقيادة الرياض حركة الحويث 

املتحالفة مع إيران.
وعارضــت الســعودية االتفــاق النــووي 
الربنامــج  تناولــه  لعــدم  إيــران  مــع 
يف  وترصفاتهــا  لطهــران  الصاروخــي 

املنطقة.
ودعــت اململكــة إىل اتفاق أقوى هذه 

املــرة يف املحادثــات التــي ُتجــرى يف 
فيينــا بهــدف إعــادة الواليــات املتحــدة 
الــذي  لاتفــاق  االمتثــال  إىل  وإيــران 
انسحب منه الرئيس األمرييك السابق 
دونالــد ترامــب يف 2018. وانتهكــت 
طهــران العديــد من القيود النووية بعد 

أن أعاد ترامب فرض العقوبات.
جــو  األمريــيك  الرئيــس  إدارة  وتضغــط 
وقــف  إىل  للتوصــل  كذلــك  بايــدن 
يواجــه  الــذي  اليمــن  النــار يف  إلطــاق 
مــا تصفهــا األمــم املتحــدة بأكــرب أزمــة 

إنسانية يف العامل.

ب دائًما بالحوار مع السعودية وزارة الخارجية: إيران ترحِّ

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده

السلطـــــــات المرصيـــــــة تطلـــق ســــراح 
المعــــــــــــارض مجــــــــدي حسيـــــن

مباحثات عراقية أممية حول سن قانون 
لمحاكمــــة عناصــــر تنظيــــم الدولـــة
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غزة/ أدهم الرشيف:
تحــت ظــل خيمــة ال تصلــح للحيــاة اآلدميــة، يشــارك ســائد 
الطعــام  عــن  املفتــوح  اإلرضاب  يف  عاًمــا(   34( العرابيــد 
الــذي يخوضــه موظفــو تفريغــات 2005، وآخــرون طبقــت 

عليهم السلطة يف رام الله قانون التقاعد القرسي.
لتفريغــات  الوطنيــة  اللجنــة  أقامــت  شــهر  مــن  أكــر  فقبــل 
احتجاًجــا  غــزة،  مبدينــة  الرسايــا  ســاحة  يف  خيمــة   2005
عــى عــدم اســتجابة الســلطة ملطالبهــا واعتــاد أصحــاب 
مــن  طويلــة  ســنوات  بعــد  رســميني  موظفــني  التفريغــات 

االنتظار.
التفريغــات،  أصحــاب  مــن  مرضبــني  الخيمــة  وتحتضــن 

ومحتجني عى التقاعد القرسي.
وكان العرابيــد )34 عاًمــا(، األب لولديــن وبنــت، مــن أوائــل 
املشــاركني يف خيمــة االعتصــام قبــل أن يتطــور األمــر إىل 

إعالن اإلرضاب املفتوح.
جهــة  أو  باًبــا  أو  وســيلة  يــرك  مل  إنــه  لـ"فلســطني":  وقــال 
بــدأت أزمــة  إال توجــه إليهــا طيلــة الســنوات املاضيــة منــذ 

غزة/ محمد أبو شحمة:
عــى الرغــم مــا قدمتــه الواليــات 
يف  االحتــالل  لدولــة  املتحــدة 
وتأييــد  دعــم  مــن  األخــرة  املــدة 
عــى  واالســتيالء  لالســتيطان 
وزيــادة  الفلســطينيني،  حقــوق 
أنحــاء  عــى  االســتيطان  تغــول 
الغربيــة  الضفــة  مــن  كبــرة 
واعتقــال  املحتلــة،  والقــدس 
ســجون  يف  الفلســطينيني  آالف 
الســلطة  رئيــس  يــر  االحتــالل، 
العــودة  عــى  عبــاس،  محمــود 
إىل للتســوية مــع االحتــالل خيــارا 
وحيدا إلنهاء الراع الفلســطيني 

اإلرسائييل.
وجــاءت موافقــة عبــاس الجديــدة 
للمفاوضــات،  العــودة  عــى 
أول  مشــاركته،  خــالل  مــن 
نظمتــه  مؤمتــر  يف  أمــس،  مــن 
الفيديــو  عــر   )JStreet( منظمــة 
كونفرنــس، مبشــاركة رئيــس وزراء 
الســابق  اإلرسائيــيل  االحتــالل 
ايهود أوملرت، املتهم يف قضايا 
فســاد، متجاهــاًل التوافــق الوطني 
عــى عــدم الذهــاب للمفاوضــات 
اســتجدائه  أو  االحتــالل،  مــع 

للعودة لها.
إجماع وطني

العامــة  املركزيــة  اللجنــة  عضــو 

حصوله عى رتبة رقيب.
قطعــت  العرابيــد،  بحســب  االنقســام،  أحــداث  بعــد  لكــن 
أعادتهــا  ثــم  ومــن  أشــهر،  لعــدة   2005 تفريغــات  رواتــب 

السلطة لكن بقيمة 1500 شيكل فقط "كمنحة".
موظفــو  بهــا  ميــر  التــي  الظــروف  العرابيــد  حالــة  وتعكــس 

تفريغات 2005، وتعدادهم يصل لـ 8 آالف بغزة.
تقاعد قسري

ويف خيمــة اإلرضاب أيًضــا قــرر محمــد الــرساج )47 عاًمــا( 
يف  االســتمرار  الســلطة،  أمــن  يف  عســكرية  رتبــة  ويحمــل 
خطواتــه التصعيديــة احتجاًجــا عــى قــرار إحالتــه للتقاعــد 

القرسي، إذ يقول إنه تعرض لظلم كبر.
التقاعــد  قانــون  إقــرار  أن  لـ"فلســطني":  الــرساج  وأضــاف 
القــرسي تــمَّ بطريقــة غــر قانونيــة، وتنفيــذه كان مــن خــالل 
وحســب  مزاجيــة  بطريقــة  األمنيــة  األجهــزة  ضبــاط  بعــض 
يخــوض  اإلجــراءات  لهــذه  ورفًضــا  الشــخصية.  املصالــح 
بــدأ عملــه يف أمــن الســلطة بغــزة يف عقــد  الــذي  الــرساج 

التسعينيات، إرضاًبا مفتوًحا عن الطعام منذ 30 يوًما. 

املــرشوع  دعــم  كانــت  املتعاقبــة 
الصهيــوين، لــذا يجــب فتــح اشــتباك 
االتجاهــات  كل  يف  االحتــالل  مــع 
عــى  الوطنــي  والتوافــق  واملحافــل، 
اإلجــاع  ميثــل  ســيايس  برنامــج 
التمســك  أســاس  وعــى  الوطنــي، 

بالثوابت الوطنية.
وبني أن الكثر من املتغرات تجعل 
الســلطة ومنظمــة التحريــر، مطالبتني 
خاصــة  الســيايس،  نهجهــا  بتغيــر 
القائم عى مرجعية اتفاق "أوسلو"، 
وإطالق يد املقاومة الشــعبية، وبناء 

اسراتيجية جديدة.
ضرب فكرة حل الدولتين

للجبهــة  الســيايس  املكتــب  عضــو 
ظريفــة،  أبــو  طــالل  الدميقراطيــة 
داخــل  السياســية  البنيــة  أن  أكــد 
هــذا  االحتــالل اإلرسائيــيل يف  دولــة 
التوقيت تعد ميينية متطرفة، وسبق 
أن رضبــت بعــرض الحائــط فكــرة حــل 
الســلطة  تتبناهــا  التــي  الدولتــني 

وقيادتها.
حديثــه  يف  ظريفــة  أبــو  وقــال 
االحتــالل  "حكومــة  لـ"فلســطني": 
سياســة  عــى  تقــوم  الحاليــة 

تفريغات 2005، لكن لألسف دون جدوى.
وأضــاف أن ظروفــه الصعبــة وعــدم اكتفاء أرسته مبا ســاها 
املنحــة التــي يحصــل عليهــا مــن الســلطة وقيمتهــا 1500 

شيكل، دفعته إىل االعتصام ومن ثم اإلرضاب املفتوح.
فعاليــات  سلســلة   ،2005 تفريغــات  موظفــو  وخــاض 
يف  عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  إصــدار  بعــد  تكثفــت 
عقــد  مرســوم  املــايض،  الثــاين  كانــون  ينايــر/  منتصــف 
االنتخابــات الترشيعيــة يف 22 مايــو/ أيــار املقبــل، تليهــا 
الرئاســية نهايــة يوليــو/ متــوز واملجلــس الوطنــي نهاية آب/ 

أغسطس 2021.
أمــام  واعتصامــات  مســرات  تنظيــم  الفعاليــات  وشــملت 
مقــر إقامــة وفــد مــن أعضاء اللجنــة املركزية لفتح يف فندق 

املتحف شال غرب مدينة غزة أخًرا.
وقال العرابيد إنه مر عى االستمرار يف إرضابه املفتوح 
عــن الطعــام حتــى تحقيــق مطلبــه باعتــاده موظفــا رســميا، 
قانونيــة  تثبــت  التــي  الرســمية  األوراق  ميلــك  أنــه  خاصــة 
حصولــه عــى راتــب يزيــد عــى 1700 شــيكل، بنــاًء عــى 

لتحريــر فلســطني،  الشــعبّية  للجبهــة 
قيــادة  أن  أكــد  اللــه،  عــوض  إيــاد 
مســاره  مبغــادرة  مطالبــة  الســلطة، 
الســيايس الــذي أرض كثــًرا بالقضيــة 
االلتــزام  نحــو  واالتجــاه  الفلســطينية، 

بقرارات اإلجاع الوطني.
حديثــه  يف  اللــه  عــوض  وقــال 
عــى  "يجــب  لـ"فلســطني": 
الســلطة العمــل عــى تنفيــذ قــرارات 
واملركــزي،  الوطنــي  املجلســني 
مــن  االعــراف  بســحب  املتمثلــة 
االتفاقــات  كامــل  وحــل  )إرسائيــل( 
وطنيــة  اســراتيجية  وبنــاء  معهــا، 
االحتــالل،  تســتند ملقاومــة  جديــدة 

وتوحيد الشعب وإنهاء االنقسام".
عــى  "يجــب  اللــه:  عــوض  وأضــاف 
حــل  عــن  الحديــث  وقــف  الســلطة 
لــإدارة  االرتهــان  ووقــف  الدولتــني، 
شــيئا  تقــدم  لــن  لكونهــا  األمريكيــة 
مبــا  وااللتــزام  الفلســطينية،  للقضيــة 
اتفقت عليه الفصائل خالل اجتاع 
ورام  بــروت  يف  العامــني  األمنــاء 

الله".
اإلجــراءات  كل  أن  إىل  وأشــار 
األمريكيــة  اإلدارات  مارســتها  التــي 

التــي شــهدها  الحــرارة  الحــر وارتفــاع درجــات  أجــواء  ورغــم 
عــى خطواتــه  مــرا  بــدا  الــرساج  فــإن  أمــس،  غــزة،  قطــاع 

االحتجاجية حتى تحقيق مطلبه بإلغاء التقاعد القرسي.
ليســت  خيمــة  يف  املرضبــني  نحــن  معاناتنــا  "إن  وقــال: 
أصعب من حالة التجويع التي تتعرض لها أرُسنا، فلم نعد 
قادريــن عــى التحمــل والصــر أكــر مــن ذلــك، مشــًرا إىل 
أن بعــض املقرحــات واإلغــراءات يتــم عرضهــا مــن الســلطة 

لكنها مرفوضة متاًما بالنسبة لنا".
وتابــع: "إرضابنــا مســتمر حتــى تقــرر الســلطة وقــف العمــل 
بقانــون التقاعــد القــرسي وإعادتنــا إىل وظائفنــا الســابقة"، 
خاطبــوا  القــرسي  التقاعــد  مــن  املترضريــن  أن  إىل  الفًتــا 
جهــات حقوقيــة محليــة ودوليــة واالتحــاد األورويب كذلــك، 

لكن ملفهم ما زال عالًقا.
مــن  اآلالف  الســلطة  أحالــت  القانــون  هــذا  ومبوجــب 
دون  التقاعــد  إىل  ومدنيــني،  عســكريني  بغــزة  موظفيهــا 

املساس بنظرائهم يف الضفة الغربية املحتلة.
وأقرت رئاســة الســلطة سلســلة إجراءات عقابية يف أبريل/ 

األرايض،  ومصــادرة  االســتيطان 
والتهويــد، واإلرصار عــى ضــم جميــع 
الضفة الغربية املحتلة، استناًدا إىل 

أفكار الحركة الصهيونية".
"املــرشوع  ظريفــة:  أبــو  وأضــاف 
صفقــة  هــو  االحتــالل  لــدى  الوحيــد 
الســلطة  عــى  يجــب  لــذا  القــرن، 
الخــروج مــن دائــرة االنتظار، وأن تكون 
املفاوضــات خيارهــا الوحيــد، أو مــن 

خالل حل الدولتني".
ووصــف الحديــث عــن حــل الدولتــني 
ســلطات  مــع  للمفاوضــات  والعــودة 
بـ"األوهــام"،  اإلرسائيــيل  االحتــالل 
الوصــول  إمــكان  عــدم  عــى  مشــدًدا 
لعملية تسوية من خالل املفاوضات 

أو النهج السيايس الحايل.
ميكــن  أنــه  إىل  ظريفــة  أبــو  ولفــت 
ينعقــد  دويل  مؤمتــر  عــن  الحديــث 
الرشعيــة  قــرارات  أســاس  عــى 
الدوليــة، وســقف زمنــي متفــق عليــه 
يفيض إىل قيام الدولة الفلسطينية. 
قيــادات  مــع  لقــاءات  أي  أن  وأوضــح 
تعــد  التوقيــت  هــذا  يف  االحتــالل 
االحتــالل  إال  تخــدم  وال  خطــأ، 

اإلرسائييل وحده.

نيسان 2017، عى غزة شملت وقف التحويالت الطبية، 
رواتــب  قيمــة  وخفــض  اإلجبــاري،  التقاعــد  قانــون  وفــرض 
موظفــي الســلطة، وحظــر تحويــل األمــوال عــر بنــود ســلطة 
النقــد عــى مســتوى األفــراد، وتجميــد التحويــالت املاليــة 
للمؤسســات والجمعيــات الخريــة، وقطعت رواتب أرسى 

ومحررين، وأوقفت مخصصات ألهايل بعض الشهداء.
وبحســب الناطــق باســم اللجنــة الوطنيــة لتفريغــات 2005 
رامــي أبــو كــرش، فــإن املرضبــني عــن الطعــام داخــل خيمــة 
التفريغــات،  أصحــاب  مــن  هــم   ،15 وعددهــم  الرسايــا 

وموظفون طالهم التقاعد القرسي.
أصحــاب  أن  "فلســطني"،  لـــ  تريــح  يف  كــرش  أبــو  وبــني 
عضــو  قدمــه  مقــرح  تنفيــذ  بانتظــار  زالــوا  مــا  التفريغــات 
اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح روحــي فتــوح، بتشــكيل لجنــة 
اللجنــة  مبشــاركة  األمنيــة  واللجــان  والتنظيــم  اإلدارة  مــن 
الوطنيــة لتفريغــات 2005، تتــوىل مهمة مثول جميع أفراد 
يف  وجودهــم  إلثبــات  أمامهــا  غــزة  يف   2005 تفريغــات 

القطاع.

تفاقم معاناة موظفي السلطة المرضبني عن الطعام يف خيمة الرسايا بغزة

بعيًدا عن التوافق الوطين.. عباس 
يواصل الرهان عىل المفاوضات مع االحتالل

غزة/ جال غيث:
القمــر يف حــي  بــرج  طالــب ســكان 
تــل الهــوى غــرب مدينــة غــزة، رئيس 
ووزيــر  اشــتية،  محمــد  الحكومــة 
العامــة واإلســكان محمــد  األشــغال 
وإعــادة  معاناتهــم،  بإنهــاء  زيــارة، 
قــوات  دمرتــه  الــذي  الــرج  إعــار 
قبــل  الحربيــة  بطائراتهــا  االحتــالل 

عامني من اآلن.
أحاديــث  يف  األهــايل  واشــتىك 
"فلســطني"  لصحيفــة  منفصلــة 
االقتصاديــة،  أوضاعهــم  تــردي 
وعــدم مقدرتهــم عى تســديد أجرة 
املنــازل التــي يقيمــون فيهــا بعــد أن 

ُدمرت شققهم السكنية.
ودعــا األهــايل خــالل وقفــة نظموهــا 
جميــَع  القمــر  بــرج  أنقــاض  أمــام 
جانــب  إىل  للوقــوف  املعنيــني 
املتفاقمــة،  معاناتهــم  إنهــاء 
أصحــاب  مــن  بغرهــم  ومســاواتهم 
االعتــداءات  يف  املهدمــة  املنــازل 

اإلرسائيلية التي أعيد بناؤها.
للمطالبــة  هتافــات  األهــايل  وردد 
بــاإلرساع يف بنــاء الرج ومّل شــملهم 
اإليجــار  بــني  طويلــة  معانــاة  بعــد 
كتــب  الفتــات  رافعــني  والتنقــل، 
وأيــن  حقنــا،  "التعويــض  عليهــا: 

الحكومة من معاناتنا؟
ســكانه،  وفــق  القمــر،  بــرج  ويتكــون 
من ســبعة طوابق و22 شــقة سكنية 
وســتة حواصــل، إضافــة إىل الطابــق 
ترشيــد  تــم  هدمــه  وبعــد  األريض، 
جميع سكانه، وزادت معاناتهم ومل 

يتبقَّ لهم يشء يذكر.
أوضاع مأساوية

وتصــف هنــاء زايــدة، أحــد ســاكني 
باملأســاوية،  أوضاعهــا  الــرج، 
خاصــة بعــد انتقالهــا للعيــش مبنــزل 
مســتأجر برفقــة أرستهــا املكونــة من 
13 فــرًدا وعــدم قدرتهــا عــى تأمــني 

إعــادة  تأخــر  يتــم  مــن  ملصلحــة 
الــذي  الذنــب  ومــا  الــرج؟  إعــار 
املنــازل  بــني  تشــتيتنا  ليتــم  نرتكبــه 

املستأجرة؟
حصلــوا  الــرج  ســكان  "إن  وتقــول: 
عــى مســاعدات بســيطة مــن عــدة 
ال  هــذا  الحقيقــة  لكــن يف  جهــات، 
ملعاناتنــا  الجــذري  والحــل  يكفــي، 
أهــايل  لجميــع  مســكن  تأمــني  هــو 

أجرة املنزل، بعد هدم الرج.
وتقول زايدة لصحيفة "فلســطني": 
"إن إحدى الجهات املعنية قدمت 
مثًنــا  واحــدة  ملــرة  مالًيــا  مبلًغــا  لنــا 
وبعدهــا  املنــزل املســتأجر،  ألجــرة 
ُتركنــا لتدبــر احتياجاتنــا عــى الرغــم 

من تردي أوضاعنا املالية".
ووزيــر  الــوزراء  رئيــس  وتدعــو 
األشــغال العامــة واإلســكان، للعمل 
وإنهــاء  الــرج،  بنــاء  إعــادة  عــى 
معاناتهــم املتفاقمــة بســبب تراكــم 

أجرة املنزل عى بعض األرس.
يف حــني تقــول ريــم رضــوان، التــي 
عاًمــا   12 لنحــو  الــرج  يف  عاشــت 
يــوم ميــر علينــا  قبــل تدمــره: "كل 
أننــا  خاصــة  بؤًســا،  حياتنــا  تــزداد 
بتنــا غــر قادريــن عــى دفــع اإليجــار 
توفــر  أو  بيــت،  عفــش  توفــر  أو 
عــى  وننتظــر  أطفــايل،  احتياجــات 

أمل إعادة بناء الرج".
لصحيفــة  رضــوان  وتشــر 
"فلســطني"، إىل أن مــا تتلقــاه مــن 
الحكومــة  مــن  عليــه  تحصــل  راتــب 
احتياجــات  يلبــي  يــكاد  ال  بغــزة، 
أجــرة  ومثــن  وعائلتهــا،  أطفالهــا 
املنــزل الــذي تقيــم فيــه، داعيــة كل 
املعنيني ملساواتهم أسوة بغرهم 
املدمــرة،  املنــازل  أصحــاب  مــن 
معاناتهــم  إنهــاء  عــى  والعمــل 

املتفاقمة منذ عامني.
معاناة متفاقمة

كفــى  عــن  الحــال  تختلــف  وال 
الحايــك، التــي طالبــت كســابقتها، 
إعــار  وإعــادة  معاناتهــم  بإنهــاء 
الســابق،  يف  كان  كــا  القمــر  بــرج 
مــن  بغرهــم  أســوة  ومســاواتهم 

أصحاب املنازل املدمرة.
حديــث  يف  الحايــك  واســتغربت 
التأخــر  مــن  "فلســطني"  لصحيفــة 
الــرج، متســائلة:  إعــادة إعــار  يف 

األشــغال  وزارة  داعيــة  الــرج"، 
العامة للوقوف عند مسؤولياتها 

"تجاه ما نعانيه".
قدمــت  التــي  العــروض  وعــن 
مــن أجــل تعويــض ســكان الــرج، 
التــي  العــروض  إن  األهــايل  قــال 
أدىن  تلبــي  ال  لهــم  قدمــت 
مــع  تتســاوى  وال  احتياجاتهــم، 

حجم الرضر الذي تعرضوا له.

سكان برج القمر يطالبون حكومة اشتية 
بإعادة إعماره بعد عامني من المعاناة

وقفة نظمها سكان برج القمر أمس       ) تصوير محمود أبو حصيرة(
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غزة / وائل الحلبي:
تابع الشــارع الريايض الفلســطيني باهتامم بالغ، اإلعالن الصحفي للفريق 
جربيل الرجوب عن استقالته من رئاسة اتحاد كرة القدم واللجنة األوملبية، 
تحضريًا ملشاركته يف االنتخابات الترشيعية املقرر عقدها الشهر القادم.

وتســاءل الشــارع الريــايض عــن طبيعــة القــرار إذا مــا جــاء بُكتــب رســمية أو 
مجــرد إعــالن إعالمــي، ال ســيام افتقــاد القــرار لجزئيــة مهمــة تتمثــل يف عــدم 
إعالن اتحاد كرة القدم واللجنة األوملبية عن تلقيهام كتاب االســتقالة من 
جهــة، وبالتــايل عــدم اإلعــالن عــن شــغل منصــب الرئيــس يف املؤسســتني 

لنابيه فيهام.
وينــص النظــام األســايس التحــاد كــرة القــدم عــى أن يتــوىل نائــب الرئيــس 
وظيفتــه  تنفيــذ  عــى  قدرتــه  عــدم  أو  االســتقالة  حــال  يف  الرئيــس  مهــام 
الرسمية بشكل دائم أو مؤقت، لحني عقد انتخابات خاصة الختيار رئيس 

جديد التحاد كرة القدم.
وتضم قامئة نواب الرجوب ثالثة نواب هم إبراهيم أبو سليم )نائب أول يف 
غــزة(، وســوزان شــلبي )نائــب ثــان يف الضفــة الغربية(، وزيــاد بقاعي )نائب 

ثالث يف الشتات(.
الرجــوب أعلــن عــن اســتقالته مــن رئاســة اتحاد الكرة اللجنــة األوملبية، إال أن 
أي من أعضاء االتحاد الذي تم التواصل معهم، مل ُيعِط أي رد عى حقيقة 

االستقالة سواء بالسلب أو اإليجاب.
وتحوم الشكوك حول جدية ترصيحات الرجوب يف ظل تردده بشكل دائم 
عــى مقــري االتحــاد واللجنــة األوملبيــة عى مدار األيام املاضية، مام يزيد 
مــن حالــة الجــدل وعــدم وجود إعالن رســمي مــن االتحاد حول صحة األخبار 

املتداولة.

غزة / وائل الحلبي:
أعلن نادي خدمات الشاطئ ضم املدافع محمد عادل 
املشوخي، قادمًا من صفوف التفاح، يف إطار مساعي 
إدارة النــادي لتعويــض رحيــل اثنــني مــن أهــم مدافعيــه 

بعد انتهاء مرحلة الذهاب من الدوري املمتاز.
وأنهى املشوخي مشواره مع التفاح الذي لعب له منذ 
بدايــة املوســم الحــايل، لكنــه مل يكمــل املشــوار لينضــم 

إىل صفوف خدمات الشاطئ.
ســتيتة  أبــو  أنــس  املهاجــم  تراجــع  متصــل  ســياق  ويف 
العب الشاطئ عن الرحيل بعد توصله التفاق مع نادي 
الجــالء لالنضــامم لصفــوف الفريق، قبل أن يتم التوصل 

التفاق مع إدارة النادي للبقاء مع الفريق.
وأثــار أبــو ســتيتة أزمــة يف صفــوف البحريــة خــالل الفــرة 
مــع  أســايس  بشــكل  مشــاركته  عــدم  بســبب  املاضيــة 

الفريق بالرغم من التزامه يف تدريبات الشاطئ.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
عــى  تنــص  التــي  الالئحــة  بتفعيــل  القــدم  كــرة  اتحــاد  قــرار  شــكل 
انتقــاالت الالعبــني مــن الدرجــات األعــى للدرجــات األدىن،  منــع 
ودود فعــل غاضبــة مــن قبــل الالعبــني املتــرر الرئيــس مــن القــرار، 

باإلضافة لبعض األندية.
وعــربَّ العديــد مــن الالعبني عن ســخطهم وغضبهــم من قرار اإلتحاد 
الــذي جــاء تلبيــة ملصالــح بعــض األنديــة عــى حســابهم، وأن ذلــك 
ُيهــدد مســرية عــدد كبــري منهم، مع تضاءل فــرص انتقال عدد منهم 
ألنديــة أخــري وتخــي األنديــة التــي يلعبــون لهــا عنهــم دون تحمــل 

مسئولية من قبل اتحاد كرة القدم راعي اللعبة.
وكان اتحاد كرة القدم قام بتعديل البند الخاص بانتقاالت الالعبني 
قبــل ثــالث ســنوات، حيث كان يســتهدف العبــي دوري املحرفني 
لعدم انخفاض مستواه وبالتايل إلحاق الرر باملنتخب الوطني.

كــام وكان االتحــاد يف غــزة قــرر وبشــكل فجــأة وبــدون ســابق إنــذار، 
لها املســئولية بحجة  تفعيــل القــرار مــام وضــع األنديــة يف أزمة وحمَّ
تنــص عليــه  أنــه ملتــزم مبــا  للوائــح والقوانــني، وأكــد  عــدم قراءتهــا 

اللوائح.
مــن  موجــة  أمــام  اإلتحــاد  وضــع  الســابقة  الالئحــة  تفعيــل  قــرار  إن 
بتطبيــق  متمســك  أنــه  أعلــن  حيــث  املتــررة،  األنديــة  انتقــادات 
املتعلقــة  القــرارات  بتطبيــق  ملتــزم  غــري  لكنــه  كاملــة،  اللوائــح 
بالعقوبــات املاليــة الباهظــة، وهــذا مــا يضعه أمام ســؤال مهم، هل 

سيكون هناك استثناءات لبعض بنود اللوائح دون أخري؟
وتــراوح العقوبــات املاليــة بحــق األنديــة مــا بــني 500 إيل2000 
باألوضــاع االقتصاديــة يف غــزة،  دينــار، وهــي مبالــغ كبــرية مقارنــة 

ويعمل اإلتحاد عى تخفيضها لتخفيف األعباء عى األندية.
• عواقب كبيرة

وســيكون لتفعيــل هــذا البنــد عواقــب كبــرية، حيــث ســتكون أنديــة 
دوري الدرجــة الثالثــة يف ورطــة كبــرية، يف ظــل منــع أنديتهــا مــن 
واألويل  )املمتــازة  األعــى  الدرجــات  مــن  العبــني  مــع  التعاقــد 
والثانية(، علاًم أن معظمها غري ُمقيد لالعبني يف املوسم الحايل, 

وتعتمد عى استعارة العبني من الدرجات األعى.
• ضرر كبير سيلحق بالالعبين

تــم تفعيلــه ســيلحق رضرًا كبــري بعــرشات الالعبــني،  الــذي  القــرار 
بعــد تخــي أنديتهــم عنهــم أو مســاومتهم يف ظــل عــدم حصولهــم 
عــى فرصــة مناســبة باالنتقــال لدرجــة أعــي أو يف نفــس الدرجــة، 
مع تســاؤل عدد كبري منهم، ما الفائدة التي ســتعود عى الرياضة 
مــن تطبيــق هــذا القــرار؟ وهــل اإلتحــاد ُيفــرق بــني خدماتــه امُلقدمة 
لألندية دون الالعبني، أم أنه الحاضنة الكبرية والدافئة للجميع من 

أندية والعبني ؟.

رام الله/فلسطني:
أعلــن اتحــاد كــرة الســلة تشــكيل لجانــه العاملة 
للموســم الســلوي الجديــد، وذلــك بنــاء عــى 
اجتــامع املكتــب التنفيذي لالتحاد عرب تقنية 

"زوم".
وأسفرت التشكيلة عن اآليت:

• لجنة املسابقات يف الضفة الغربية:
منــر أيــوب )رئيــس(، خميس أبو الســعيد، فرح 
ســمري  الفقيــه،  رفيــق  بانــو،  إليــاس  قمصيــة، 

مطري وطارق البابا.
• لجنة املسابقات يف غزة: 

محمد عيىس )رئيس(، عاطف مســلم، غالب 
الزامي وحسن الحشاش 

• لجنة الحكام يف الضفة الغربية:
أحمد دعنا )رئيس(، جون بعبول ورباح رباح. 

• لجنة الحكام يف غزة:
حمــدان  حســني  )رئيــس(،  شــاملة  ابــو  خليــل 

،سمري الشطي ورمزي الربعي. 
• لجنة املنتخبات املركزية: 

أحمــد  مطــر،  ماهــر  )رئيــس(،  حبشــا  إبراهيــم 
بــركات، جميــل  الرشفــا، أحمــد طينــة، عاصــم 

دادر ووليد طافش. 
• لجنة املرأة املركزية:

حنني منصور )رئيس(، رسين ســمور، زينة أبو 
حمدان، رفيف أبو ســعده، نتاليا برهم، شــادن 
قــوس، ياســمينا نســيبة، أســيل ربيــع، شــيامء 

فلفل وكرمة محمد يوسف.
• لجنة الشباب واالتحاد املدريس املركزية:

وســيم  أســمري،  عــادل  )رئيــس(،  حنــون  لــؤي 
وســيم  نوفــل،  عــامر  حــالوة،  فــادي  مســك، 
يعيــش، أحمــد ســعيد، شــريين جــزراوي، ريــم 

النحال، محمود زقوت وسليامن ابو دية. 
• لجنة التطوير يف الضفة الرغبية:

أنيــس ســامعنة )رئيــس(، محمد عبد الوهاب، 
مهــا رضاغمــة، ليــى جوابــرة، محمــود رواجبــة، 

إياد عبد الله وسهيل ابو شوشة.
• لجنة التطوير املحافظات الجنوبية 

الدكتــور حمــد حمــدان )رئيــس(، محمــود مطــر 

ومالك حلس.
• لجنة االعالم املركزية:

عــي  عابــد،  أرشف  )رئيــس(،  العابــد  مرينــا 
رامية، محمد العجلة، يوسف بعلوشة.

• لجنة االنضباط 
عبــد  تيســري  الدكتــور  )رئيــس(،  الشــلة  أمجــد 
الرحمــن كراجــة،  للرئيــس، عبــد  نائبــا  الجــواد  
رؤى عاهد حسني والدكتور أحمد أبو زايدة.

• لجنة االستئناف: 
نائبــا  جــوده  جــودت  )رئيــس(،  ردايــدة  ناجــي 
بهــاء  أســعد،  رشوق  خليــل،  حنــني  للرئيــس، 

عدوان. 
• اللجنة املالية 

محمــد  الشــاملية،   املحافظــات  عــواد  عــودة 
ريان املحافظات  الجنوبية .

- الناطق االعالمي: بسام أبو عرة 
- الدائرة القانونية: تومر كوهني

- االمني العام الدكتور عبد الرحمن نعريات 
- مساعد االمني العام محمد مهدي.

أندية غزة
تعود تدريجًيا إلى 

التدريبات استعداًدا 
لمرحلة اإلياب من 

بطوالت الدوري
غزة/ مؤمن الكحلوت:

بدأت أندية غزة تعود تدريجيًا للتدريبات استعدادًا الستئناف بطوالت 
الدوري بدرجاتها املمتازة واألويل والثانية، بعد نهاية شهر رمضان.

رفــح  شــباب  بأنديــة  خانيونــس  واتحــاد  الشــجاعية  اتحــاد  ناديــا  ولحــق 
ببــدء  ســبقوهم  الذيــن  النصــريات،  وأهــي  ومنــاء  الشــاطئ  وخدمــات 

تدريباتهم متهيدًا للمشاركة يف البطولة الرمضانية.
وبدأت أندية الصداقة وغزة الريايض واألهي، فرة اإلعداد يوم أمس، 

بعد فرة راحة سلبية استمرت ثالثة أسابيع.
وكانــت بطــوالت الــدوري مبختلــف درجاتهــا انطلقــت يــوم 27 مــن شــهر 
أشــهر  ثالثــة  عــن املعتــاد  متأخــر  وقــت  2020، يف  العــام  مــن  نوفمــرب 
انتهــاء مرحلــة  مــا أدى إىل تأخــري  انتشــار جائحــة كورونــا، وهــو  بســبب 
الذهاب إىل 28 من شــهر مارس املايض، أي قبل انطالق شــهر رمضان 
الــذي خضعــت فيــه األنديــة لراحــة ســلبية، حيــث مــن امُلقــرر أن تنطلــق 

منافسات مرحلة اإلياب بعد إجازة عيد الفطر.
يف  انطلقــت  الغربيــة  الضفــة  يف  الــدوري  بطــوالت  أن  بالذكــر  جديــر 
موعدهــا املحــدد وانتهــت يف موعدهــا امُلحــدد، دون تأخــري بالرغم من 

اإلغالقات املستمرة بسبب جائحة كورونا.
كــام وأن اتحــاد كــرة القــدم يف الضفــة الغربيــة ألغــى بطولــة كأس الضفــة 
املوســم املــايض، بعدمــا وصلــت إىل دور الـــ32، فيــام مــن املحتمل أن 

ُيقرر إلغاب بطولة الكأس للموسم الحايل 2020-2021.

اتحاد كرة القدم واللجنة األولمبية
لم ُيعلنا عن شغل منصب الرئاسة بعد استقالة الرجوب

غزة/ مؤمن الكحلوت:
الرمضانيــة  الربيــع  بطولــة  قرعــة  اليــوم  ُتســحب 
ألندية غزة مبشــاركة "27" فريقًا، وذلك يف مقر 

املجلس األعى للرياضة ُمنظم البطولة.
وســُتوزع الفــرق املشــاركة عــى "6" مجموعــات, 
حيــث ســتلعب فــرق محافظتــي رفــح وخانيونــس 
عــى  مبارياتهــا  ســُتقام  واحــدة  مجموعــة  يف 
فــرق  ومباريــات  البلــدي،  خانيونــس  ملعــب 
املحافظــة الوســطي عــى ملعب الشــهيد محمد 

الدرة.
وســيتم توزيــع فــرق محافظتي غزة والشــامل عى 
أربــع  عــى  "4" مجموعــات، ســتلعب مبارياتهــا 
مالعــب، بحيــث يتأهل فريقني من كل مجموعة 
فريقــني  أفضــل  إيل  باإلضافــة  الـــ8،  دور  إىل 

يحصالن عى املركز الثاين.
هــي:  البطولــة  يف  املشــاركة  األنديــة  أن  يذكــر 
خدمــات الشــاطئ، اتحــاد الشــجاعية، الصداقــة، 
الجــالء، الهــالل، غــزة الريــايض، األهــي، التفــاح، 
املجمــع اإلســالمي، الوفــاق، الزيتون، فلســطني، 
بيــت حانــون األهــي، خدمــات  الرضــوان، منــاء، 
النصــريات،  خدمــات  الهيــا،  بيــت  جباليــا، 
األقــى، خدمــات ديــر البلــح، اتحــاد ديــر البلــح، 
اتحــاد  خانيونــس،  شــباب  الزوايــدة،  شــباب 

خانيونس، القادسية، االستقالل، جامعي رفح.
وستنطلق البطولة يوم 12 من رمضان، وُتستكمل 
بعد شــهر رمضان، حيث ســيحصل الفريق الفائز 
عــى 2000 دوالر, وصاحــب املركــز الثــاين عى 

مبلغ 1000 دوالر.

سحب قرعة 
بطولة الربيع 

الرمضانية اليوم

الشاطئ يضم
 المدافع المشوخي 

ويتمسك بأبو ستيتة

لديها تبعات كبيرة

ردود فعل غاضبة على قرار االتحاد 
تقييد االنتقاالت الشتوية لالعبين

اتحاد كرة السلة 
ُيعلن تشكيل لجانه
ن  المركزية وُيعيِّ

 أمينه العام
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هنية يهاتف عباس ويؤكدان أن... 

30 وفاة و1529 إصابة جديدة ... 

األوقاف: قرار بعدم فتح املساجد.. 

مستوطنون يقتحمون األقىص وآخرون ... 

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد عبــد الشــكور ســليامن ابــو تيــم 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  803699933 الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   شــهد حمــدي عطيــه املزينــي عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  406088013  الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  بصــل  احمــد جابــر حلمــى     / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  820611152   الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   نعمــه محمــد مخيمــر عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء     906255542 الرقــم   وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   مصطفــى ماهــر ابــو عــاىص عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  801236589 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ســائد عــى عليــان عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء   900645201 الرقــم   وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   وفاء حسن احمد مطر عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء     921977161 الرقــم   وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   يوســف نعيــم عــوض البطــش   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  405981671الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   افتخار خالد عبد الرحمن نصار عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  925721771     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

هويتــي  فقــد  عــن  املــرى  عبــد  مســاعد  رنــدة  أنــا/  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  802418327فالرجــاء  الرقــم    وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أنه يستوجب امليض قدًما يف إنجاز هذا املسار الوطني حتى النهاية، 
باملجلــس  بــدًءا  الثالثــة،  مســاراتها  يف  االنتخابيــة  العمليــة  واســتكامل 

الترشيعي، ثم الرئاسة، وصواًل إىل املجلس الوطني.
وتركز الحديث خالل االتصال عى أهمية ورضورة إجراء االنتخابات يف 
مدينة القدس املحتلة ترشيًحا وانتخاًبا، واعتبارها معركة، وعدم إعطاء 
االحتــالل أي فرصــة للتشــويش عــى مســار االنتخابــات، أو فــرض ورشعنــة 

احتالله املدينة، مبا يتطلب امليض يف إجراء االنتخابات وبال تردد.
م رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة حــامس، مســاء  مــن جانــب آخــر، قــدَّ
أمــس، التعزيــة لقائــد فيلــق القــدس يف الحــرس الثــوري اإليــراين العميــد 

إسامعيل قاين، بوفاة نائبه العميد محمد حجازي.
وأشاد هنية -خالل اتصال هاتفي أجراه مع قاين- مبناقب الفقيد ودوره 

يف دعم وإسناد املقاومة الفلسطينية.
وعبَّ رئيس حامس عن تقديره ملا تقوم به الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
مــن دعــم الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه، ودور فيلــق القــدس يف هــذا 
ــك الحركــة بنهــج املقاومــة  الجهــد املقــدر، مؤكــًدا يف الوقــت ذاتــه متسُّ

والثوابت حتى تحرير القدس وكامل تراب فلسطني.
باملــرشوع  االعــراف  رفــض  الثابتــة يف  إيــران  هنيــة مبواقــف  أشــاد  كــام 

الصهيوين أو احتالله أرض فلسطني.
 1948 عــام  املحتلــة  واألرايض  القــدس  مــن   
الشــخصية  هوياتهــم  واحتجــاز  املســجد،  إىل 
عنــد بواباتــه الخارجيــة، إضافــة إىل اســتمرارها 
املســجد  عــن  املصلــني  إبعــاد  سياســة  يف 

األقىص املبارك.
عــى  أمــس  مســتوطنون  أقــدم  ذلــك،  إىل 
تجريف أراٍض فلســطينية يف قرية "الحّمة" 
باألغــوار الشــاملية، رشق محافظــة طوبــاس 

بالضفة الغربية املحتلة.
إن  األغــوار:  يف  محليــة  مصــادر  وقالــت 
مســتوطنني من البؤرة االســتيطانية املقامة 
عــى أرايض املواطنــني يف الحمــة، رشعــوا 
صباح أمس يف تجريف أراٍض يف املنطقة.

وأشارت تلك املصادر إىل أن املستوطنني 
مــن  يســعون إىل شــق طريــق جديــد ميتــد 
املقامــة  االســتيطانية  البــؤر  إحــدى  شــامل 
يف املنطقة، وحتى غرب أرايض "الحّمة".

رت من أن شق هذا الطريق سيتسبب  وحذَّ
بإغــالق حــوايل 10 آالف دونــم غــريب قريــة 

"الحّمة".
يذكر أن مستوطنني أقاموا عام 2016 بؤرة 

اســتيطانية يف الحمــة، ورشعــوا يف تضييــق 
املناطــق  يف  الفلســطينيني  عــى  الخنــاق 
عــى  االســتيالء  خــالل  مــن  بهــم،  املحيطــة 
الرعويــة  األرايض  مــن  واســعة  مســاحات 
التــي يســتفيد منهــا الفلســطينيون يف رعــي 

مواشيهم.
مــن جانــب آخــر، اعتقلــت قــوات االحتــالل 
5 مواطنــني يف محافظــات الضفــة الغربيــة، 

منهم قيادي يف حركة حامس.
القيــادي  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  فقــد 
ر عدنــان  املحــرَّ "حــامس"  البــارز يف حركــة 
منزلــه  دهــم  بعــد  عاًمــا(   56( الحــري 
الغربيــة  الضفــة  شــامل  طولكــرم  مخيــم  يف 

املحتلة.
وأفــادت مصــادر محليــة أن جنــود االحتــالل 
كل  وصــادروا  املنــزل،  محتويــات  حطمــوا 

أجهزة االتصال من أفراد العائلة.
ر أمــى مــا يزيــد  والقيــادي الحــري محــرَّ
االحتــالل،  ســجون  يف  عاًمــا   12 عــى 
غالبيتهــا يف االعتقــال اإلداري، وُأفــرج عنــه 
إداري دام  اعتقــال  بعــد  أشــهر  قبــل بضعــة 

15 شــهًرا. كــام اعتقلــت قــوات االحتــالل، 

 46( بشــارات  خــر  عــارف  الشــقيقني 
عاًمــا(، وشــقيقه أنيــس )48 عاًمــا( مــن بلدة 
طمون يف أثناء زيارتهام لوالدتهام الساكنة 

يف قرية مرج نعجة باألغوار.
كــام اعتقلــت قــوات االحتــالل الشــاب عيل 
ثلجــي أبــو عــرة )24 عاًمــا(، مــن بلــدة عقابــا 
شــامل طوبــاس يف أثنــاء محاولتــه الوصــول 

إىل األرايض املحتلة عام 48.
كــام اعتقلــت قــوات االحتــالل الشــاب عبــد 
الله مصطفى، عقب اقتحام منزله يف بلدة 

العيسوية رشق القدس املحتلة.
بلديــة  اســتولت  متصــل،  ســياق  ويف 
باعــة  بســطات  عــى  بالقــدس  االحتــالل 
متجولني يف البلدة القدمية واعتدت عى 

عدد منهم وأتلفت بضائعهم.
كــام أزالــت رشطــة االحتــالل علــم فلســطني 
املواطــن  منــزل  داخــل  مرفوًعــا  كان  الــذي 
محمــود ثلجــي مــن ســكان بلــدة بيــت حنينــا 
شــامل القــدس املحتلــة، بعــد دهــم املنــزل 

واالعتداء عى من فيه.

والداخليــة. وأشــار إىل أن املســاجد مــا تــزال مفتوحــة أمــام املصلــني يف 
رمضــان، نتيجــة التــزام املصلــني إجــراءات الســالمة، لكــن يف حــال عــدم 

التزام أي مسجد اإلجراءات سُيغلق بوجه خاص.
إجــراءات  ضمــن  األوقــاف  وزارة  تعليــامت  عليــه  نصــت  مــا  أن  وأضــاف 
الســالمة هو منع اســتخدام املراوح واملكيفات داخل املســاجد، ونتابع 

التزام املساجد كل اإلجراءات.
وأكــد الهــور أن رخصــة الصــالة يف املنــازل قامئة حتــى هذه اللحظة، ويف 
بعــض األحيــان تكــون رضورة ألصحــاب املناعــة الضعيفــة وكبــار الســن، 

وبإمكاننا أن نقيم صلوات الجامعة والراويح يف املنازل.

415، منهم 301 حالة خِطرة وحرجة.

وبشأن التطعيامت، بيَّنت الوزارة أن 33213 شخًصا تلقوا اللقاح حتى 
أمــس، يف حــني وصــل إىل القطــاع 81600 جرعــة لقــاح، تكفــي 40800 

شخص.
لت وزارة الصحة 14 وفاة و531 إصابة جديدة  ويف الضفة الغربية، سجَّ

بـ"كورونا"، و2023 حالة تعاٍف.
لت  ُســجِّ الوفــاة  حــاالت  أن  الوبــايئ-  التقريــر  -يف  الــوازرة  وأوضحــت 
كالتــايل: طوبــاس 2، طولكــرم 2، جنــني 1، نابلــس 2، الخليل 2، قلقيلية 

1، بيت لحم 4.

لت عى النحو التايل: طوباس  وأشــارت إىل أن اإلصابات الجديدة ُســجِّ
30، ســلفيت 25، طولكــرم 48، جنــني 83، نابلــس 124، الخليــل 84، 

قلقيليــة 15، أريحــا واألغــوار 13، رام اللــه والبــرة 84، بيــت لحــم 17، 
ضواحي القدس 8.

أسرى يواصلون اإلضراب 
االحتالل يعزل األسري امُلرضب 
سواركة بظروف صحية صعبة

رام الله/ فلسطني:
تعــزل إدارة ســجون االحتــالل اإلرسائيــيل األســر عامد ســواركة 
املرب عن الطعام منذ 34 يوًما يف عزل ســجن "عســقالن" 

بظروف احتجازية قاسية وظروف صحية صعبة.
وقالــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، يف بيــان، أمــس: إن 
األســر ســواركة املــرب عــن الطعــام احتجاًجــا عــى اعتقالــه 
ــا بالجســم وآالًمــا يف البطــن  اإلداري يعــاين إرهاًقــا وهــزااًل عامًّ

والرأس واملعدة وصعوبة يف رشب املاء.
وذكرت أن سواركة فقد أكرث من 12 كغم من وزنه.

وأوضحــت الهيئــة أّن الزنزانــة االنفراديــة التــي يقبــع بها ســواركة 
للغايــة  ضيقــة  ومســاحتها  والنظافــة،  للتهويــة  وتفتقــر  ســيئة 

وتنترش بداخلها الحرشات، ورائحتها كريهة.
ويواصــل ثالثــة أرسى إىل جانــب ســواركة إرضابهــم املفتــوح 

عن الطعام، منهم ثالثة أرسى رفًضا العتقالهم اإلدارّي.
وأفاد نادي األسر، يف بيان، أمس، بأن األسر سائد أبو عبيد 
)41 عاًمــا( مــن جنــني مــرب عــن الطعــام منــذ )15( يوًمــا، 

واألســر مصعــب الهــور )33 عاًمــا( من الخليل يواصل إرضابه 
منــذ )8( أيــام، ومهنــد العــزة )45 عاًمــا( من بيت لحم منذ )8( 

أيام.
نــادي األســر أن ســواركة وأبــو عبيــد والهــور، يواصلــون  وبــنّي 
اإلرضاب رفًضــا العتقالهــم اإلدارّي، يف حــني يواصــل األســر 
بالّســجن )13(  2010، واملحكــوم  العــزة امُلعتقــل منــذ عــام 

عاًما، إرضابه، مطالًبا بنقله من زنازين سجن "جلبوع".
"عســقالن"،  ســجن  زنازيــن  يف  يقبــع  ســواركة  أن  إىل  ولفــت 

واألسرين أبو عبيد والهور يف زنازين سجن "النقب".

نيابة الوسطى الجزئية تختتم دورة تدريبية
النائب العام يستقبل وفًدا من 

مؤسسة الشيخ أحمد ياسني الدولية
غزة/ فلسطني:

استقبل النائب العام املستشار ضياء الدين املدهون، أمس، وفدا من 
مؤسسة الشيخ أحمد ياسني الدولية.

وترأس الوفد الزائر د. رجب البابا، واألعضاء: د. زياد أبو هني، ود. ختام 
الوصيفي، وسعيد اسليم.

وناقــش اللقــاء تعزيــز الحقــوق والحريــات العامــة، ودور النيابــة العامــة يف 
إرســاء االســتقرار املجتمعي والســلم األهيل، وتعزيز دعم النيابة العامة 

للمؤسسات الوطنية.
وقــال البابــا إن مؤسســة الشــيخ أحمــد ياســني الدولّيــة متــيض يف ظــالل 
الشــيخ املباركــة كمنــارة رائــدة لقيــم الحّريــات والحقــوق اإلنســانّية، الفتــا 
إىل أن املؤسسة تسر عى خطى الشيخ الياسني عب سلسلة أنشطتها 

اإلنسانية والثقافية والعلمية.
ويف السياق اختتمت نيابة الوسطى الجزئية، أمس، دورة "تنمية مهارات 
اســتهدفت  التــي  الجنــايئ"  التحقيــق  وفنــون  التحقيــق  مكاتــب  أعضــاء 

جميع أقسام وإدارة وضباط التحقيق يف املحافظة الوسطى.
االســتدالالت  جمــع  مرحلــة  يف  الفنيــة  املهــارات  الــدورة  وتضمنــت 
والتحقيــق االبتــدايئ، وواجبــات مأموري الضبــط القضايئ ومهارات إدارة 
امللــف الجــزايئ ودقــة وشــمولية إجراءاتــه وتدويــن اإلفــادات، وضامنــات 
املتهم يف مرحلة التحقيق وآليات التحقيق يف الجرائم )جنح وجنايات(.

وأوضحــت النيابــة العامــة أن هــذه الــدورة تــأيت ضمــن سلســلة األنشــطة 
التثقيفيــة التــي أطلقتهــا النيابــة العامــة؛ تحقيقــا للعدالــة وبســط القســط 

بني الناس وسيادة القانون.

"ديوان املظامل"
 يف الرشطة ُينهي خالًفا 

ا بقيمة 8 آالف دوالر ماليًّ
غزة/ فلسطني:

أنهــى مكتــب ديــوان املظــامل التابــع لجهــاز الرشطــة مبحافظــة غزة 
أمس خالفًا ماليًا بني مواطنني بقيمة 8 آالف دوالر أمرييك، بعد 

خالف تجاري بني الطرفني.
وأفــاد مديــر ديــوان املظــامل بالرشطــة العقيد رائــد العامودي، بأن 
مكتبــه اســتقبل شــكوى املواطنــة "ن.ش" بشــأن مطالبتهــا مببلــغ 
مــايل بقيمــة "8" آالف دوالر أمريــيك مــن املشــكو ضــده "ع.ل" 
يف إثــر خــالف تجــارى بينهــام أفــى إىل إنهــاء عقــد الرشاكــة بني 

الطرفني يف وقت سابق.
وأضــاف العقيــد العامــودي يف بيــان مكتــوب، أنــه تــم اســتدعاء 
طريف الخالف، وخوض العديد من املداوالت وتقريب وجهات 

النظر بينهام يف مكتب ديوان املظامل.
وبعــد التوافــق بــني الطرفــني، تم التوصــل إىل حٍل للخالف، ودفع 
جــزء مــن املبلــغ املذكــور، وتســديد جميــع القضايــا والخالفــات 

املنظورة لدى املحاكم بالخصوص، وفق العقيد العامودي.

مرشوع إرسائييل إمارايت 
مشرتك لتسويق تقنيات 

الذكاء االصطناعي
القدس املحتلة/ األناضول:

"رفائيــل"  ورشكــة  اإلماراتيــة،   "42 "مجموعــة  رشكــة  أعلنــت 
اتفــاق،  إبــرام  )حكوميــة(  اإلرسائيليــة  الدفاعيــة  للصناعــات 
إلقامة مرشوع مشرك، لتسويق "تقنيات الذكاء االصطناعي 

وحلول البيانات الضخمة"، لقطاعات متعددة.
ظبــي  أبــو  مــن  تتخــذ  التــي   ،"42 "مجموعــة  رشكــة  وقالــت 
اســم  ســيحمل  املــرشوع  إن  مكتــوب  تريــح  يف  لهــا،  مقــرا 

"بريسايت".
وأضافــت: "مــن خــالل الجمــع بــني اثنــني مــن أكــرث الالعبــني 
والبيانــات  االصطناعــي  الــذكاء  مجــاالت  يف  ونجاًحــا  نشــاًطا 
معرفــة  الجديــد  املشــرك  املــرشوع  ســيجمع  الضخمــة، 
الــرشكات واملوظفــني والتكنولوجيــا واملــوارد مــن أجــل تطويــر 
ونرش أفضل حلول يف فئتها يف مختلف البامج يف املنطقة 

والعامل".
تــم يف مدينــة  االتفــاق  التوقيــع عــى  أن حفــل  وأشــارت إىل 
دولــة  ســفر  بحضــور  الـــ48  أرايض  وســط  يف  "هرتســليا" 
اإلمارات يف كيان االحتالل محمد آل خاجة ومســؤولني كبار 

من الرشكتني اإلرسائيلية واإلماراتية.
وجاء يف بيان مشرك أن "بريسايت" "ستنشئ مركًزا للبحث 
والتطويــر يف )إرسائيــل(، واالســتفادة مــن املواهــب املحليــة 
لقيادة تطوير تقنيات الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة، 
وتطبيقها يف قطاعات متعددة مثل البنوك والرعاية الصحية 

والسالمة العامة وغرها".
وقال: "تخضع االتفاقية للموافقات التنظيمية، من السلطات 

اإلرسائيلية واإلماراتية".
"املــرشوع  خاجــة:  آل  اإلمــارايت  الســفر  قــال  جهتــه  ومــن 
ليــس   ،42 رفائيــل ومجموعــة  بــني رشكــة  الجديــد  املشــرك 
مجــرد رشكتــني تجتمعــان مًعا، بل هو تعاون إســراتيجي يعزز 
حيــث  املتحــدة  العربيــة  واإلمــارات  )إرسائيــل(  بــني  العالقــة 
يستكشــف البلــدان فرًصــا متعــددة األوجــه للنمــو االقتصــادي 

الثنايئ".
آب  أغســطس/   13 يف  و)إرسائيــل(  اإلمــارات  وتوصلــت 
املايض، إىل اتفاق لتطبيع العالقات بينهام تم التوقيع عليه 

يوم 15 سبتمب/أيلول املايض يف واشنطن.

غزة/ فلسطني:
إلغاثــة  املتحــدة  األمــم  وكالــة  أطلقــت 
"أونــروا"  الفلســطينيني  الالجئــني  وتشــغيل 
جديــدة،  تعليميــة  مركزيــة  رقميــة  منصــة 
مــن  يقــرب  مــا  تعليــم  لتســهيل  مــت  ُصمِّ
الذيــن  الالجئــني  مــن  طالــب   540,000

يف  لهــا  تابعــة  مدرســة   711 يف  يدرســون 
ظل جائحة كورونا.

وُطورت منصة التعلم الرقمي لتزويد طالب 

"أونــروا" و"أوليــاء أمورهم" بإمكانية الوصول 
للعمــر  املناســبة  الــذايت  التعلــم  مــواد  إىل 
مــع  تتــامىش  والتــي  واآلمنــة  الصلــة،  وذات 

قيم األمم املتحدة واملبادئ اإلنسانية.
وأشــارت "أونــروا" يف بيــان لهــا، أنهــا ملتزمــة 
توفــر تعليــم جيــد وجامــع ومنصــف لجميــع 
طالبها، ســواء يف أوقات االســتقرار النســبي 

أو يف حاالت الطوارئ. 
الرقمــي  التعلــم  منصــة  "إن  وقالــت: 

األونــروا  منظومــة  يف  مكــون  أحــدث  تعــد 
االعتياديــة لتفعيــل البامــج واملــوارد برسعة 

يف أثناء األزمات".
نوعهــا  مــن  األوىل  تعــد  املنصــة  وهــذه   
آمنــا  نظامــا  توفــر  وهــي  للوكالــة،  بالنســبة 
ميكــن الوصــول إليــه، وهــي مراقــب مركــزي 
واســتضافة  لتحميــل  واإلداريــني  للمعلمــني 
الصــف  عــب  املخصصــة  التعليميــة  املــواد 

واملوضوع والبلد املضيف. 

مقرتح إرسائييل لتجنب 
انتخابات خامسة

النارصة/ صفا:
اإلرسائيــيل"  "اليمــني  أقطــاب  إن  عبيــة  إعالميــة  مصــادر  قالــت 
تــدرس مقرًحــا يقــيض بتغيــر طريقة اختيار رئيــس الوزراء لتجري 
عــب الكنيســت )البملــان( مبــارشة تفادًيــا للذهــاب نحــو انتخابات 

خامسة.
وذكــرت القنــاة "12" العبيــة، أمــس، أن وزيــر داخليــة االحتــالل 
آريه درعي زعيم حزب "شاس" قدم مقرًحا لحل معضلة تشكيل 
الحكومــة، يقــيض بتمريــر قانــون أســايس يف الكنيســت باألغلبيــة 
عــب  املبــارش  بالتصويــت  الحكومــة  رئيــس  انتخــاب  عــى  ينــص 

الكنيست.
والقى املقرح استحسان زعيم "الليكود" بنيامني نتنياهو وزعيم 
حزب "ميينا" نفتايل بينيت، إذ اقتنع نتنياهو بدعم املبادرة بعد 
خيبــة أملــه مــن إمكانية تشــكيل حكومــة يف املهلة املتبقية له يف 

ظل عدم حصوله عى 61 مقعًدا من الكنيست.
ويــأيت املقــرح، الــذي قــدم رســمًيا للكنيســت يف ظــل مســاعي 
زعيم حزب "هناك مســتقبل" يائر لبيد لتشــكيل حكومة جديدة 
حال فشل نتنياهو يف تشكيلها يف الفرة املتبقية، ويعمل عى 

الحصول عى دعم أحزاب املتدينني.

رام الله/ فلسطني: 
رصد تقرير رســمي شــهادات مؤملة ألرسى 
االحتــالل  ســجون  يف  يقبعــون  وأطفــال 
اإلرسائيــيل يف أثنــاء تعرضهــم العتــداءات 
لحظــة  بحقهــم  ارتكبــت  وهمجيــة  وحشــية 

عملية اعتقالهم واستجوابهم.
األرسى  شــؤون  هيئــة  تقريــر  ووثــق 
واملحرريــن، أمــس، اعتداء جيش االحتالل 
مــن  عاًمــا(   30( رداد  مؤمــن  الشــاب  عــى 
مدينــة طولكــرم، وذلــك بعــد اقتحــام منزلــه 
جنــود  قبــل  مــن  للخــارج  واقتيــاده  فجــًرا 
االحتــالل بعــد تقييــد يديــه وعصب عينيه، 
لتغطيــة  بالســتييك  كيــس  وضــع  وتعمــدوا 
ملســافة  املــي  عــى  وإجبــاره  وجهــه، 
طويلة مع استمرار ركله ورضبه عى ظهره.

الجيــش  طبيــب  أن  إىل  التقريــر  وأشــار 
املوجود، بدال من أن يفحص األســر، أخذ 

الــدواء الخــاص بــه ورمــاه، علــام بــأن "رداد" 
الوســطى  بــاألذن  حــادة  مشــكالت  يعــاين 
ماســة  وبحاجــة  اتــزان  عــدم  لــه  تســبب 

لدوائه.
قامــوا  االحتــالل  جنــود  بــأن  رداد  وأفــاد 
بشبحه لساعات طويلة عى كريس داخل 
ســاحة املعســكر ورضبه، ومن ثم ُنِقل إىل 
مركز توقيف "الجلمة" الستجوابه، وهناك 
عــاىن األمريــن ملــدة 21 يوًمــا، وفيــام بعــد 

ُنقل إىل معتقل "مجدو".
مطاحــن  محمــد  الشــاب  أن  التقريــر  وذكــر 
تعــرض  جنــني،  مدينــة  مــن  عامــا(   26(

أن  بعــد  بــه  والتنكيــل  الشــديد  للــرب 
هاجمه مجموعة من املستعربني، وانهالوا 
أنحــاء  عــى جميــع  املــبح  بالــرب  عليــه 
جســده، مســببني لــه عــدة رضــوض وكــرس 
بكتفــه األميــن، وبعدهــا نقلــوه إىل معســكر 

جيــش قريب وشــبحوه عــى كريس صغر 
لساعات طويلة بساحة املعسكر. ونّكلت 
قــوات االحتــالل بالفتى محمد عدوان )17 
القــدس  قضــاء  العيزريــة  بلــدة  مــن  عاًمــا( 
رضًبــا  االحتــالل  جنــود  ورضبــه  املحتلــة، 
الجيــب  يف  وجــوده  أثنــاء  يف  ا  تعســفيًّ
اعتقاليــة  ظروًفــا  عــاىن  كــام  العســكري، 
قاسية داخل زنازين معتقل "الجلمة" التي 

مكث فيها 13 يوًما.
محمــد  الفتــى  حالــة  إىل  التقريــر  وتطــرق 
خويرة )16 عاما( من بلدة كفر نعمة قضاء 
"عوفــر"،  مبعتقــل  حاليــا  والقابــع  اللــه  رام 
اســتجوابه،  أثنــاء  يف  عليــه  اعُتــدي  فقــد 
حيــث رضبــه أحــد املحققــني بعنــف عــى 
رأسه، وخالل استجوابه أخب الفتى خويرة 
املحقق أنه يعاين إصابة سابقة يف رأسه، 

لكن املحقق مل يكرث واستمر بربه.

شهـادات ألسـرى وأطفـال تعـرضوا العتـداءات 
وحشية لحظـة اعتقـالـهم

"أونروا" تطلق منصة رقمية مركزية للتعلم الذايت
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نابلس املحتلة/ الجزيرة نت:
مــا إن تدخــل بــن حــواري البلــدة القدميــة 
يف دمشق الصغرى )نابلس( وأزقتها -وال 
ســيام هــذه األيــام- حتــى تحدثك نفســك 

بالبقاء وقضاء أكرب وقت ممكن هناك.
ومحــال  معامــل  تشــاهد  وأنــت  متــل  لــن 
بعــد  نتاجهــا  تطــرح  النابلســية  الحلويــات 
وهــو  رمضــان،  لشــهر  طويلــة  تحضــرات 
موسم تبدو فيه هذه الصناعة مميزة أكرث 

من غرها.
"أم  مدينــة  تكــون  رمضــان  شــهر  يف 
الحلويات" أو "أم الحلو" باللهجة العامية 
قد اســتعدت جيدا إلعداد شــتى أصناف 
الحلويــات ومــا لــذ وطاب منهــا، ومع ذلك 
وحضورهــا  رونقهــا  األنــواع  لبعــض  يبقــى 
الكنافــة  يف  الحــال  كــام  التنــوع  رغــم 

والقطايف والعوامة والتمرية والفطر.
تركيبهــا  يف  يدخــل  األصنــاف  تلــك  كل 
والجــن  والســكر  والســميد  الطحــن 
ليضفــي  والنبــايت  البلــدي  والســمن 
عليهــا مذاقــا طيبــا، لكــن رس التميــز يكــون 

باحرتاف التصنيع.
ولهذا يرد النابلســيون عىل كل ســائل عن 
رس التميــز يف منتجهــم بالقــول "إنها مهنة 

اآلباء واألجداد".
وأصــل حكايــة الحلويــات يف "أم الحلــو" 
"الناعــم"  بشــقيها  النابلســية  الكنافــة  هــو 
املحمــص  الطحــن  مــن  واملصنوعــة 
واملغمــور  البلــدي  بالجــن  واملحشــو 
بالقطــر، وتعــد مفرودة فوق ســدر غالبا ما 

يكون من النحاس وهو األفضل.
والشــق اآلخــر مــن الكنافــة هــو "الخشــن"، 

املكونــات،  نفــس  عــىل  تحتــوي  والتــي 
غــر أن العجينــة تكون خشــنة و"مشــللة"، 
والجبنة ال تفرد فوق العجينة وإمنا تحىش 
بداخلها، وتعد عىل شكل أصابع ملفوفة 

بطريقة فنية جميلة وتسمى "برمة".
ويحيك أهل نابلس أن الكنافة أعدت يف 
وقــت ســابق لزمــن مؤســس الدولة األموية 
معاويــة بــن أيب ســفيان يف دمشــق، وكان 
يتنــاول  كان  وعندمــا  أكــول،  بأنــه  يعــرف 
يســد  يكــن يشء  رمضــان مل  ســحوره يف 
جوعــه غــر الكنافــة، حيــث أعــد لــه الطبــق 

عندما زار نابلس.
ويزداد الشغف عند الناس -وال سيام يف 
الحلويــات  محــال  لدخــول  رمضــان-  شــهر 
وتتبــع عمليــة صناعتهــا ومراقبتهــا ويلقون 

ترحيبا كبرا من أصحاب تلك املحال.

باريس/ وكاالت:
غّيــب املــوت "أوبــر فــور" أحــد آخــر عنــارص 
وحدة الكوماندوز الفرنسية التي شاركت يف 
الحــرب  خــال   1944 النورمانــدي يف  إنــزال 

العاملية الثانية.
أعــوام،   106 يناهــز  عمــر  عــن  أوبــر  وتــويف 
وكان الرئيــس الفرنــي إميانويــل ماكــرون يف 

طليعة من نعوه.
وكان فور واحدًا من 177 عنرصًا ضمن وحدة 
شــاركوا  الفرنســية  اإلمــرة  ذات  الكومانــدوز 
يف اإلنــزال عــىل شــواطئ النورمانــدي يف 6 
1944 خــال املوجــة األوىل  يونيو/حزيــران 
من عمليات اإلنزال الني نفذها الحلفاء عىل 
شــواطئ فرنســا التــي كان النازيــون يحتلونها، 

وهو أكرب غزو بحري يف التاريخ.
وكانــت نقطــة إنــزال فــور عنــد شــاطئ كولفيــل 
يف شــامل فرنســا، ضمــن وحــدة "كومانــدوز 

قائدهــا  اســم  عليهــا  أطلــق  التــي  كيفــر" 
املــازم فيليــب كيفــر، أحــد أوائــل املقاتلــن 
الفرنســين الذيــن انضمــوا إىل حركــة "فرنســا 

الحرة" بقيادة شارل ديجول.
وكان عنارص هذه الوحدة الجنود الفرنســين 
الوحيدين الذين شــاركوا يف اإلنزال، ونجحوا 
الســيطرة  يف  املتمثــل  هدفهــم  تحقيــق  يف 
ويســرتيام  يف  األملانيــة  التحصينــات  عــىل 
الحلفــاء  قــوات  ببقيــة  يلتحقــوا  أن  قبــل 
بحلــول  منهــم   10 وقتــل  التقــدم،  ملواصلــة 

نهاية يوم اإلنزال.
يف  نجــح  لكنــه   1940 عــام  ُأرِس  فــور  وكان 
انضــم إىل  إنكلــرتا حيــث  الفــرار ووصــل إىل 

قوات "فرنسا الحرة".
ويف ربيــع 1944، انضــم إىل الكتيبــة األوىل 
مــن مشــاة البحريــة التــي ُعرَفــت الحقــًا باســم 

"كوماندوس كيفر".

الفلبني.. العثور عىل 
أصداف بحرية عمالقة 
بقيمة 25 مليون دوالر

مانيا/ وكاالت:
الرخويــات  أصــداف  مــن  هائلــة  كميــة  الفلبينيــة،  الســلطات  صــادرت 
العماقــة املهــددة باالنقــراض، يف مقاطعــة بــاالوان يف الفلبــن، قــّدرت 

قيمتها بنحو 25 مليون دوالر.
وبلغت كمية األصداف التي تم ضبطها حوايل 200 طن، من نوع ُيعرف 
باســم "تريداكنــا"، وهــي صدفــة يصــل طولهــا إىل 1.3 مــرت ووزنهــا 250 
كلــغ، وتلقــى اهتاممــا كبــرا كونهــا تشــكل بديــا للعــاج املحظــور حاليــا 
يف صناعــة املجوهــرات والديكــورات، وفقــا ملــا نقلــه موقع "يب يب يس" 
الربيطــاين. وقــال املتحدث باســم مجلس بــاالوان، جوفيتش بافيلو: "إن 
أخــذ املحــار العمــاق مــن موطنه الطبيعي هو شــكل من أشــكال الجرمية 
بــن األجيــال". وأضــاف: "ســتؤثر بشــكل دائم عىل النظــام البيئي البحري 

وستحرم األجيال القادمة من الفوائد التي تعود عليها".
كــام يحــذر الناشــطون البيئيــون مــن تزايــد أنشــطة صيــد األصــداف بصورة 
هــذه  ألن  البحريــة،  البيئــة  عــىل  مدمــرا  أثــرا  يحمــل  مــام  قانونيــة،  غــر 
مصــدرا  تشــكل  التــي  الطحالــب  أنــواع  شــتى  تضــّم  العماقــة  األصــداف 
غذائيا لكمية كبرة من األسامك، مبا فيها تلك التي يصطادها البرش.

وفاة فرنيس شارك يف الحرب 
العالمية الثانية عن 106 أعوام

مدينـة نابلــس أم الحلويـــات 
الرمضانية.. مهنة اآلباء واألجداد

صورة لـ"جنني فأر" تفوز 
بمسابقة تصوير دولية

طوكيو/ وكاالت:
حصــدت صــورة مضيئــة لجنــن فــأر بعيــون قرمزيــة مشــعة، جائــزة التصويــر 

الدولية التي تنظمها رشكة "أوليمبوس" اليابانية.
للفحــص  الخــاص  املختــرب  يف  الباحــث  زورشاتــر،  فرنــر  الصــورة  والتقــط 
املجهــري لإللكــرتون والليــزر يف معهــد "ليبنيــز لبيولوجيــا األعصــاب" يف 
ماجديبــورج بأملانيــا، وصــّور الجنــن باســتخدام الفحــص املجهــري متحــد 
البــؤر، وهــي تقنيــة تصويــر بــرصي تقــوم بتصوير األشــياء الصغرة من خال 
ثقب لزيادة التباين والوضوح بالصور، وذلك بحســب وصف الصورة عىل 

املوقع اإللكرتوين للمسابقة.
وقــال زورشاتــر يف تقريــر نــرشه موقــع "اليــف ســاينس": "كان الجنــن يف 
يومــه الـــ21 مــن التطــور ويبلــغ طولــه 1.2 بوصــة )3 ســنتيمرتات(، وســبق 
الصبغــات  لتــيء  شــفافة،  وعضاتــه  برشتــه  لجعــل  كيميائيــًا  معالجتــه 
الفلوريــة واللمعــان الطبيعــي يف أنســجة الجســم والهيــكل العظمــي للجنن 

والهياكل الداخلية األخرى بتوهج غريب، كام يظهر يف الصورة".
الثــاين،  عامهــا  دخلــت  التــي  الســنوية،  "أوليمبــوس"  مســابقة  وتحتفــل 
بالفحــص املجهــري غــر العــادي للكائنــات الحيــة، وقــام فريــق مــن الخــرباء 
بتقييــم الصــور مــن حيــث تأثرهــا العلمــي وعرضهــا الفنــي، باإلضافــة إىل 
الكفاءة املثبتة للمصور باستخدام املجهر، وفقًا ملا ذكره منظمو املسابقة 
يف بيــان. ومــن خــال املســح بالليــزر للجنــن عــدة مــرات ثــم دمــج أكوام من 
الصــور يف نطاقــات طيفيــة مختلفــة، تم الكشــف عن عظام وأنســجة الجنن 
بتفاصيــل اســتثنائية، واســتخدم زورشاتــر برنامجــًا لربــط "مربعــات" الصــور 

الفردية معًا رقميًا لعمل الصورة الفائزة.
وقــال زورشاتــر إن إنشــاء هــذه الصــورة يعنــي تحقيــق تــوازن دقيــق بــن تلبيــة 

املعاير الجاملية ومتثيل كائن بدقة.
وقدم املصورون من 61 دولة يف مسابقة هذا العام، أكرث من 700 صورة 
مجهرية، وتضمنت املشاركات التي حصلت عىل تقييامت متميزة عددًا 
ال يحــى مــن اللقطــات املميــزة، مثــل بلــورات األحــامض األمينية املضاءة 
بالضوء املستقطب، والهياكل الحساسة إلنتاج حبوب اللقاح يف الزهور، 

ألياف الكوالجن الخيطية يف جلد الثعبان، وعضات قنفذ البحر.

يعتذر الكاتب عن 
نرش المقال اليوم


