
هنية: معركة القدس 
مفتوحة وشعبنا 

لن يسمح باقتحام 
األقىص يف 28 رمضان

بريوت/ فلسطني:
أكــد رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة حــاس إســاعيل هنيــة أن معركــة 
وجديــة  حقيقيــة  لتهديــدات  تتعــرض  املدينــة  وأن  مفتوحــة،  القــدس 
 28 األقــى يف  باقتحــام املســجد  يهــددون  املســتوطنني  أن  ســيا  ال 

رمضان.
ويف كلمــة لــه يف املنــر املوحــد الــذي جمــع عــدًدا مــن القــادة والعلــاء 

للحديــث عــن فلســطني وإنقــاذ القــدس مبناســبة يــوم القــدس 
العاملــي، أمــس قــال هنيــة: "أخذنــا قرارنــا بــكل قــوة وإرصار بــأن 

تهديدات الضيف.. 
هل تكبح جماح 

االحتالل يف القدس؟
القدس املحتلة-غزة/ جال غيث:

جاءت التحذيرات الحازمة للقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، 
مساء الثالثاء، يف الوقت املناسب، وستساهم يف لجم تغول وتوحش 
جيــش االحتــالل اإلرسائيــي عــى املقدســيني، وتحديًدا يف حي الشــيخ 

جراح الذي يتعرض لعملية تطهري عرقي، وفق ما يقرأ مراقبون.
أن  فلســطني،  صحيفــة  مــع  منفصلــة  أحاديــث  يف  املراقبــون  وعــدَّ 
إذا  ــا  مليًّ التفكــري  إىل  االحتــالل  ســتدفع  للضيــف،  النــادرة  الترصيحــات 

واصــل ارتــكاب جرامئــه يف مدينــة القــدس املحتلــة، جازمــني أن 
املقاومــة لــن تقــف مكتوفــة األيــدي إزاء تلك الجرائم، وســتعامل 
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االحتالل يزعم اعتقال 
منفذ عملية زعرتة

نابلس/ فلسطني:
زعمــت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي، الليلــة املاضيــة، اعتقــال منفــذ عمليــة 

إطالق النار البطولية قرب حاجز زعرتة جنوب نابلس بالضفة الغربية املحتلة.
اإلرسائيــي  العــام  األمــن  جهــاز  أن  العريــة  "معاريــف"  صحيفــة  موقــع  وذكــر 
منتــرص  املواطــن  اعتقلــوا  "اليــام"،  تســمى  مــا  وحــدة  مــن  وقــوة  "الشــاباك" 
شــلبي )44 عاما( يف بلدة ســلواد، بزعم أنه منفذ عملية زعرتة. وقال املراســل 

العســكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العرية يويس يهوشــع: إن 
منفــذ عمليــة حاجــز زعــرتة تبــني أنه مصاب بجــروح طفيفة، وتنقل بني 

الشيخ صالح يدعو إىل الصرب 
والثبات عىل الحق يف القدس

القدس املحتلة/ فلسطني:
دعــا رئيــس الحركــة اإلســالمية يف األرايض املحتلــة عــام 1948 الشــيخ األســري 
رائــد صــالح، الفلســطينيني وخاصــة املقدســيني إىل الصــر والثبــات عــى الحق 

يف القدس املحتلة حتى النرص عى االحتالل اإلرسائيي.
وقال الشــيخ صالح يف رســالة مرسبة من داخل ســجن "رميون" بشــأن األحداث 
وا عليها بالنواجذ حتى  الجارية يف القدس: "الثبات الثبات عى الثوابت، عضُّ
يــأيت أمــر اللــه وأنتــم عــى ذلــك". وأضــاف أن "األحــداث الجســام التــي نعيشــها 

تقربنا للنتيجة النهائية، ولكننا بحاجة إىل صر كبري وثبات عى الحق". 15

قوات االحتالل تحارص منزاًل فلسطينيًا يف قرية عقربا رشق نابلس أمس      )أ ف ب(

21 وفاة و815 إصابة 
بفريوس كورونا يف 

الضفة وغزة
رام الله-غزة/ فلسطني:

بفــريوس  إصابــة  و815  وفــاة،   21 أمــس،  الصحــة،  وزارة  أعلنــت 
كورونــا، و1979 حالــة تعــاٍف يف الضفــة الغربيــة املحتلــة وقطــاع 

غزة، يف الـ24 ساعة املاضية.
ففي غزة سجلت وزارة الصحة 6 وفيات و612 إصابة، عقب إجراء 
2301 فحص مخري، مشرية إىل تعايف 1330 حالة من مصايب 

كورونا. ولفتت إىل أن اإلجايل الرتاكمي للمصابني منذ 
تفيش الوباء يف مارس/ آذار 2020 بلغ 103144 إصابة، 

72 إصابة بفريوس 
كورونا لدى االحتالل

النارصة/ فلسطني:
ســجلت وزارة الصحــة بحكومــة االحتــالل اإلرسائيــي، أمــس، 72 
إصابــة بفــريوس كورونــا يف الـــ 24 ســاعة املاضيــة، عقــب إجــراء 

39471 فحصا مخريا.
وذكــرت وزارة االحتــالل أن إجــايل الوفيــات منــذ تفــيش الوبــاء يف 

 90 أن  وفــاة، الفتــة إىل   6369 بلــغ   2020 مــارس/ آذار 
مصاًبــا يرقــدون يف املستشــفيات بحالــة خِطــرة، منهم 55 

القدس املحتلة-بريوت/ فلسطني:
مواصلــة  مغبــة  مــن  ومتحدثــون  قــادة  حــذر 
االحتــالل اإلرسائيــي حربــه الدميوغرافية عى 
مدينة القدس املحتلة واالستيالء عى منازل 
يف  انتفاضــة  وانــدالع  وطردهــم،  املقدســيني 
املنطقة من أجل نرصة املدينة، داعني العامل 

العريب واإلسالمي إىل دعمها والدفاع عنها.
الشــيخ  األقــى  املســجد  خطيــب  وقــال 
علينــا  يشــن  االحتــالل  إن  صــري:  عكرمــة 
أحيــاء  اســتهدف  لذلــك  دميوغرافيــة،  حربــا 
الهــوى"  و"بطــن  و"البســتان"  جــراح"،  "الشــيخ 
يف القــدس. وأضــاف صــري يف كلمــة لــه يف 

فعاليــة "املنــر املوحــد" مبناســبة إحيــاء يــوم 
توا البوصلة نحوها،  القدس العاملي أمس: "ثبِّ
تخصيــص  إن  عنهــا،  تنشــغلوا  ال  تنســوها،  ال 
يــوم لتذكــري العــامل أجمــع بوضــع هــذه املدينة 

املأســاوي ال يعنــي نســيانها يف ســائر 
األيام، هذا اليوم للتذكري والرتكيز، أّما 

تحذيرات من مواصلة االحتالل حربه الديموغرافية 
عىل القدس وانفجار المنطقة ألجلها

في فعالية "المنبر الموحد" بمناسبة إحياء يوم القدس العالمي

ا والمستقبل تصنعه المقاومة نصر الله: عمر دولة االحتالل المتبقي قصير جدًّ

غزة/ فلسطني:
لرئيــس  األول  النائــب  أكــد 
املجلــس الترشيعــي د. أحمــد 
الســلطة  رئيــس  قــرار  أن  بحــر، 
بتعطيــل  عبــاس  محمــود 
ل رضبة  االنتخابــات العامة شــكَّ
للجهــود الوطنيــة وانقالًبــا عــى 
واإلرادة  الدميقراطــي  الخيــار 

بحــر  وقــال  الشــعبية. 
مؤمتــر صحفــي  خــالل 

"القدس موعدنا": 
االعتقاالت لن تعيد 

الضفة إلى الوراء
الخليل/ فلسطني:

أدانــت قامئــة )القــدس موعدنــا( 
حملــة  حــاس،  لحركــة  التابعــة 
االعتقــاالت اإلرسائيلية الواســعة 
املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  يف 

أحــد  اعتقــال  وشــملت 
م.فــادي  مرشــحيها 

قياديان لـ "فلسطين": نحذر من إقدام عباس 
على أي خطوات سلبية ضد قطاع غزة

غزة/ نور الدين صالح:
حّذر قياديان من الجبهتني الشــعبية والدميقراطية، من إقدام رئيس 

الســلطة محمــود عبــاس عــى اتخــاذ أي خطــوات ضــد قطــاع 
انعكاســات  لهــا  يكــون  االنتخابــات،  تأجيــل  أعقــاب  غــزة يف 

القاسم لـ"فلسطين": عباس يمارس 
"الديكتاتورية المطلقة" ويجب محاكمته

عّان-غزة/ حاوره يحيى اليعقويب:
دعا رئيس املؤمتر الشــعبي لفلســطينيي الخارج، الخبري يف القانون 

الــدويل، أنيــس القاســم، للتوجــه للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ملحاكمة رئيس الســلطة الفلســطينية محمود عباس، بســبب 

بحر: تعطيل عباس االنتخابات انقالب 
عىل اإلرادة الشعبية ورضب للجهود الوطنية

د. بحر يتحدث  خالل مؤمتر صحفي يف مقر املجلس الترشيعي يف غزة أمس   )تصوير/ رمضان األغا(

األسيران سواركة 
والريماوي 

يواصالن إضرابهما 
عن الطعام 

رام الله/ فلسطني:
ســواركة  عــاد  األســريان  يواصــل 
والصحفــي  أريحــا  مــن  عاًمــا(   37(
مــن  عامــا(   43( الرميــاوي  عــالء 
عــن  املفتــوح  إرضابهــا  اللــه،  رام 
وأفــاد  العتقالهــا.  رفًضــا  الطعــام 

بيــان،  يف  األســري،  نــادي 
الــذي  ســواركة  بــأن  أمــس، 

د من  االحتالل ُيصعِّ
سياسة االعتقال 

اإلداري بحق 
الفلسطينيين

رام الله-غزة/ جال غيث:
ســلطات  أن  األســري  نــادي  أكــد 
صّعــدت  اإلرسائيــي  االحتــالل 
اإلداري  االعتقــال  سياســة  مــن 
الشــعب  أبنــاء  بحــق  املمنهجــة 

الشــهر  الفلســطيني 
رئيــس  وقــال  املــايض. 

قتل مستوطن متأثرًا 
بجراحه يف عملية 

زعرتة البطولية
نابلس/ فلسطني:

أعلنــت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي مســاء أمــس قتــل املســتوطن 
"يهــودا جأوتــا" متأثــًرا بإصابتــه الحرجــة التــي أصيــب بهــا خــالل عمليــة 

إطــالق النــار البطوليــة قرب حاجز زعرتة جنوب نابلس بالضفة 
العــري  اإلعــالم  كان  املــايض،  واألحــد  املحتلــة.  الغربيــة 

الحاج "نبيل الكرد" يعيش 
مخاوف فْقد مزنله 

الثاين يف "الشيخ جراح"
غزة/ يحيى اليعقويب:

يقــف يف حديقــة  تحــاور مســتوطًنا  الكــرد وهــي  الشــابة منــى  وقفــت 
منزلهــا تذكــره بالحقيقــة التــي يحــاول إنكارهــا: "يعقــوب؛ أنــت تعلــم 

أن هــذا ليــس منزلــك"، لكــن املســتوطن الــذي تتــدىل كرشــه 
أمامــه واكتملــت اســتدارتها عــى مــدار ســنوات طويلــة يف 

دعوات لتخصيص خطبة 
الجمعة لمواجهة مخطط 

االعتداء عىل األقىص
بريوت/ فلسطني:

واملســجد  القــدس  عــن  الدفــاع  يــوم  لنــا/  )القــدس  حملــة  هــت  وجَّ
األقــى( رســالة إىل علــاء األمــة واملشــايخ لتخصيــص خطبــة صــالة 

بحــق  األســبوع ملواجهــة املخطــط اإلرسائيــي  لهــذا  الجمعــة 
القدس واملسجد األقى.

االتحاد األورويب يحذر 
من تداعيات انتهاكات 

االحتالل يف القدس
بروكسل/ فلسطني:

حــذر االتحــاد األورويب مــن تداعيــات انتهــاكات االحتــالل اإلرسائيــي 
يف القدس املحتلة، خاصة التوسع االستيطاين وإعالنه مؤخرا عزمه 

بنــاء 540 وحــدة ســكنية اســتيطانية جديــدة، ورسقــة وهــدم 
املباين وتهجري املقدسيني.
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القدس املحتلة-غزة/ محمد املنرياوي:
مســاء  اإلرسائيــي  االحتــالل  قــوات  أعدمــت 
أمس الطفل ســعيد عودة )16 عاما( وأصابت 
شــابا خــالل مواجهــات اندلعــت يف قريــة أودال 

حــني  يف  الغربيــة،  بالضفــة  نابلــس  جنــوب 
يف  جــراح  الشــيخ  بحــي  املعتصمــني  قمعــت 
عــدًدا  واعتقلــت  فأصابــت  القــدس املحتلــة، 
منهــم، فضــاًل عــن تجريــف أرايض املواطنــني 

جنــوب قريــة مادمــا، وهــدم عزبة عائلــة واقتالع 
نحــو 70 شــجرة زيتــون يف قريــة "خربــة الوطن" 

مســلوبة االعــرتاف يف النقــب جنــوب 
فلسطني املحتلة عام 1948.

ف أراضي وَهَدم منشآت في »مادما« والنقب ويواصل اجتياح »عقربا« جرَّ

االحتلل "يعدم" طفًل جنوب نابلس 
ويقمع المعتصمني يف "الشيخ جراح"

الشهيد سعيد عودةالشهيد سعيد عودة
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إعالن طرح عطاء 2021/04
حفــر بئــر ميــاه وتركيــب محطــة تحليــة وتزويدها 

بنظام الطاقة الشمسية "بئر الكريم"
تعلــن جمعيــة رّواد للتنميــة املجتمعيــة عــن طــرح عطــاء حفــر بــر ميــاه وتركيــب محطــة 
تحلية وتزويدها بنظام الطاقة الشمسية، وذلك تبعًا للرشوط واملواصفات املوضحة 
يف كراسة ووثائق العطاء، فعىل الرشكات ذات االختصاص واملسجلة رسميًا وترغب 
باملشــاركة بالعطــاء مراجعــة مقــر الجمعيــة الكائــن شــال أبــراج األندلــس – الكرامــة – 
محافظــة غــزة -فلســطني ، وذلــك خــال أوقــات الــدوام الرســمي مــن الســاعة التاســعة 
صباحًا وحتى الثانية والنصف ظهرًا، ابتداًء من يوم األربعاء املوافق 2021/05/05م 
2021/05/09م،  املوافــق  األحــد  يــوم  مــن  والنصــف  الثانيــة  الســاعة  متــام  وحتــى 

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

• أن تكــون الرشكــة املتقدمــة مســجلة رســميًا لــدى دوائــر الرضيبــة ومؤهــا 
ومصنفا للعمل بهذه املشاريع وميتلك شهادة ترخيص.

• األسعار بعملة الشيكل وشاملة رضيبة القيمة املضافة وجميع الرسوم.
• يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة دخــول عطــاء بقيمــة %5 من أحــد البنوك العاملة 

يف قطاع غزة وسارية املفعول ملدة 3 شهور.
• عــىل مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم كفالــة حســن تنفيذ بقيمــة %10 من أحد 

البنوك العاملة يف قطاع غزة وسارية املفعول ملدة 3 شهور.
• إرفاق شهادة عدم خصم من املنبع عىل من يرسو عليه العطاء وشهادة خلو رضيبة.

• يحق للجمعية تجزئة العطاء عىل أكرث من رشكة.
• أجرة اإلعان ملدة يومني عىل من يرسو عليه العطاء.

• يوجــد اجتــاع متهيــدي لإلجابــة عــىل استفســارات املشــاركني بالعطــاء يــوم 
األحد القادم املوافق 2021/05/09م الساعة 4 مساًء.

• آخــر موعــد لتســليم العطــاءات يــوم االثنــني املوافــق2021/05/10م الســاعة 
الثانية عرشة ظهرًا وتفتح املظاريف الساعة الثانية عرشة والنصف ظهرًا من نفس 

اليوم بحضور ممثيل الرشكات يف نفس املكان.
عــر  أو   082877333 رقــم:  عــىل هاتــف  االتصــال  واالستفســار  للمراجعــة 

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

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

املوافــق   األحــد   يــوم   صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2021/05/16 وحتى الساعـة 01:30 ظهرًا من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف يوم الثاثاء املوافق 18 /2021/05 الساعة 11 صباحًا
- ميكن الحصول عىل مستندات العطاء من دائرة املشرتيات مبقر الرشكة الرئييس 
املـوافـــق  الخميــس  يــوم  مــن  اعتبــارًا  "الثاثينــي"  النــارص  عبــد  جــال  شــارع  بغــزة 

2021/04/29 علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 50 شيكـل فقط )غري مسرتدة(.

مقــر  يف  وذلــك  املشــاركة  للمكاتــب  متهيــدي  اجتــاع  عقــد  ســيتم   -
الطــريان التابــع للرشكــة وتتبعــه زيــارة للموقــع وذلــك يــوم األحــد املوافق 

09/ 05 / 2021 الساعة 11 صباحًا.

رشوط املشاركة يف العطاء:
- أن يكــون املكتــب مصنفــا لــدى هيئــة املكاتــب الهندســية بنقابــة املهندســني كـــ: 
مكتب/ رشكة استشــارية يف عارة األبنية والهندســة اإلنشــائية وهندســة امليكانيك 

وهندسة الكهرباء وإدارة املشاريع ولديه شهادة تصنيف سارية املفعول.
- أن يكون للمكتب خرة سابقة وموثقة يف هذا املجال.

- يجــوز للمكاتــب الهندســية الدخــول يف اتفاقيــة ائتــاف فيــا بينهــا ومبــا 
يحقــق متطلبــات القوانــني واألنظمــة املتعلقة بتنظيــم العمل الهنديس عىل 
أن تكون االتفاقية موثقة لدى هيئة املكاتب الهندسية بنقابة املهندسني.

- يجــب أن يشــمل العــرض املقــدم مــن االستشــاري عرضــا فنيــا وعــرض ســعر 
لألتعاب الهندسية )عرض مايل(

واملاليــة،  الفنيــة  الناحيتــني  مــن  العــروض  أفضــل  الرشكــة  تختــار  ســوف   -
والرشكة غري مقيدة بقبول أقل األسعار.

- ميكن االستعانة بخراء يف مجال العمل من خارج املكتب للمساعدة يف 
إنجاز األعال املطلوبة.   

- يرفق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا بقيمة 500 دوالر أمرييك وذلك مبوجب 
كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا. 

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب.

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

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
                                                                         رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

     رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 20/ 2021

الخاصة:- بتقديم خدمات هندسية لـــــــ
"تصميم وإرشاف لتنفيذ وإنشاء املقر 

الرئييس لرشكة توزيع كهرباء غزة

إعالن طرح عطاء 
   )TE-19\05 -2021( توريد طرود غذائية عطــــاء رقم

تعلـــن جمعيــة اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي )UAWC( وبتمويــل مــن تحالــف 
أطفال الرشق األوســط )MECA(، عن طرح عطاء بالظرف املختوم ملرشوع 
توزيــع طــرود غذائيــة يف قطــاع غــزة، فعــىل مــن يرغــب باملشــاركة يف العطــاء 
واســتام نســخة عــن وثائــق العطــاء التوجــه إىل مقــر االتحــاد يف غــزة ابتــداء 
مــن يــوم الخميــس املوافــق 2021/05/06 وحتــى موعــد أقصــاه يــوم األحــد 

املوافق 2021/05/09 الساعة الثالثة ظهرًا وذلك حسب التايل:
1. أن يكون املورد لديه سجل تجاري معتمد وساري املفعول حسب األصول املتبعة.

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

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

4. تعقــد جلســة متهيديــة الســاعة العــارشة صباحــًا مــن يــوم األحــد املوافــق 

2021/05/09 يف مقر االتحاد.

املوافــق  االثنــني  يــوم  االتحــاد  اىل  املختومــة  املظاريــف  تســليم   .5

2021/05/10 حتــى الســاعة الثانيــة عــرشة ظهــرًا ويتــم فتــح العطــاءات يف 

نفس اليوم الساعة الثانية عرشة والنصف ظهرًا.
6. رسوم اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء وتدفع فور الرتسية.

7. يحــق لاتحــاد تأجيــل العطــاء أو متديــده أو إعادتــه أو الغــاؤه دون إبــداء 

األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.
8. االتحاد غري ملزم بقبول أقل االسعار.

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

النرص– مقابل مستشفى العيون تليفاكس: 2879959 – 08  

عطاء رقم 05/ 2021
تأثيث وتركيب قاعة خدمة الجمهور

تأثيــث  إعــادة طــرح عطــاء  العــايل- غــزة عــن  الرتبيــة والتعليــم   تعلــن وزارة 
وتركيــب قاعــة خدمــة الجمهــور "التصديقــات" تبعــًا للــرشوط واملواصفــات 

املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء.
فعىل الراغبني يف املشاركة يف هذا العطاء مراجعة وزارة الرتبية والتعليم 
العــايل- تــل الهــوا بجــوار وزارة األرسى يف غــزة خــال أوقــات الدوام الرســمي 

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

1. مثن رشاء كراسة العطاء 100 شيكل غري مسرتدة 

2. أجرة اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء

3. يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني أو بنك اإلنتاج أو بنك الريد 

أو ســند دفــع صــادر مــن بنــك الريــد )كتأمــني دخــول( بقيمــة $500 صالحــة 
ملدة شهرين عىل األقل.

4. تقدم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.

5. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

6. الدفع من حساب وزارة املالية غزة.

صنــدوق  يف  املختــوم  بالظــرف  األســعار  عــروض  لقبــول  موعــد  آخــر   .7

العطــاءات بــاإلدارة العامــة للشــؤون املاليــة/ وزارة الرتبيــة والتعليــم يف غـــزة 
الســاعة الثانيــة عــرشة صباحــًا مــن يــوم االثنــني املوافــق 2021/05/17 م 

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

دولة فلسطني
وزارة الرتبية والتعليم العايل
اإلدارة العامة للشئون املالية

تهديدات الضيف.. هل تكبح جامح االحتالل يف القدس؟ هنية: معركة القدس مفتوحة 
وشعبنا لن يسمح باقتحام 

األقىص يف 28 رمضان
بريوت/ فلسطني:

أكد رئيس املكتب السيايس لحركة حاس إساعيل هنية أن معركة 
القــدس مفتوحــة، وأن املدينــة تتعــرض لتهديــدات حقيقيــة وجديــة ال 
 28 باقتحــام املســجد األقــى يف  ســيا أن املســتوطنني يهــددون 

رمضان.
ويف كلمة له يف املنر املوحد الذي جمع عدًدا من القادة والعلاء 
للحديث عن فلسطني وإنقاذ القدس مبناسبة يوم القدس العاملي، 
امــس قــال هنيــة:" أخذنــا قرارانا بكل قوة وإرصار بأن شــعبنا لن يســمح 
للصهاينــة بالعربــدة يف القــدس أو أن يقتحمــوا األقــى يف 28 مــن 

رمضان، فكلنا فداء للقدس وللمسجد املبارك".
وعــّد هنيــة أن اعتــداءات االحتــال بحق األقى تعدٍّ ســافر عىل األمة 
اإلســامية، داعيــًا شــعوب أمتنــا وحكوماتهــا اىل أن تقــف موقفــًا قويــًا 

صلبًا من أجل الدفاع عن األقى ودعم صمود ورباط أهل القدس.
ونحــن  واملقدســيني  القــدس  تخــذل  أال  األمــة  "عــىل  هنيــة:  وقــال 

سنميض يف طريق املقاومة والعودة والتحرير".
الداخــل  يف  الفلســطينيني  جميــع  الســيايس  املكتــب  رئيــس  ودعــا 
والخــارج إىل أن يهبــوا ليقولــوا ال للمحتلــني وال للغــزاة وال للمســاس 
باملســجد األقــى وعاصمــة القلــوب املؤمنــة وبوصلة ومحــور الرصاع 
عــىل أرض فلســطني. وعــر هنيــة عــن ثقته بأن مخططــات االحتال لن 
متــر وأن الشــعب الفلســطيني لديــه مــن القــدرة عــىل مواجهتهــا بدعــم 

من عمقه االسرتاتيجي يف األمة اإلسامية.

مطالبات بتحرُّك دويل لوقف إقرار 
قانون رشعنة البؤر االستيطانية

رام الله/ فلسطني:
طالبــت وزارة الخارجيــة واملغرتبــني بتحــرك دويل عاجــل لوقــف إقــرار 

قانون رشعنة البؤر االستيطانية.
لجنــة  ملصادقــة  بالــغ  بخطــر  تنظــر  إنهــا  أمــس  بيــان  يف  الــوزارة  وقالــت 
االســتعاري  القانــون  هــذا  عــىل  )الكنيســت(  اإلرسائيــيل  الرملــان 
وفًقــا  التســوية  لتحقيــق  فرصــة  أي  يهــدد  الــذي  التوســعي،  العنــرصي 

للمرجعيات الدولية.
وأوضحــت أن هــذا القانــون إذا ُأِقــرَّ يفتــح الباب عىل مرصاعيه أمام دولة 
االحتــال والجمعيــات واملنظــات االســتيطانية إلقامة وبنــاء املزيد من 
تلــك البــؤر عــدا عــن أنــه ســيؤدي إىل تحويــل عــرشات البــؤر العشــوائية 
ومــدن  بلــدات  إىل  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  تــال  عــىل  املنتــرشة 

استيطانية.
وأشــارت إىل أن إقــرار هــذا القانــون يــأيت مــن أعــىل مؤسســة ترشيعيــة 
إرسائيليــة يثبــت مــن جديــد أن )إرسائيــل( ليســت فقــط دولــة احتــال، 
وإمنا دولة استيطان استعاري عنرصي ماضية يف استكال بناء نظام 

الفصل العنرصي البغيض "االبرتهايد" يف فلسطني املحتلة.
ا يف مخالفة القانون الدويل  ا رسميًّ ت هذه الخطوة إمعاًنا إرسائيليًّ وعدَّ
واتفاقيــات جنيــف واالتفاقيــات املوقعــة، ومتــرًُّدا فاضًحــا عــىل الرشعية 

الدولية وقراراتها، مبا فيها قرارات مجلس األمن خاصة القرار ٢٣٣٤. 
وشــددت الــوزارة عــىل أن ذلــك األمــر يســتدعي مــن املجتمــع الــدويل 
االلتفــات الجــدي إىل مخاطــر إقــرار هــذا القانــون عــىل عمليــة التســوية 

تها وعىل ما تبقى من مصداقية لألمم املتحدة ومؤسساتها. برُمَّ

دعوات لتخصيص خطبة الجمعة 
ملواجهة مخطط االعتداء عىل األقىص

بريوت/ فلسطني:
واملســجد  القــدس  عــن  الدفــاع  يــوم  لنــا/  )القــدس  حملــة  هــت  وجَّ
األقــى( رســالة إىل علــاء األمــة واملشــايخ لتخصيــص خطبــة صــاة 
الجمعــة لهــذا األســبوع ملواجهــة املخطــط اإلرسائيــيل بحــق القــدس 

واملسجد األقى.
الصهيونيــة  واملنظــات  اإلرسائيــيل  االحتــال  أن  الرســالة  يف  وجــاء 
تســتعد يف 28 رمضــان، القتحــام املســجد األقــى املبــارك، وتنفيذ 

املزيد من االعتداءات يف مدينة القدس املحتلة.
ودعت الحملة لتخصيص خطبة صاة الجمعة لهذه القضية، والرتكيز 
عــىل أهميــة القــدس واملســجد األقى املبارك مــن النواحي الدينية 
والحضاريــة والسياســية، وإيضــاح املخطــط الصهيــوين لتهويــد مدينة 

القدس وتغيري طابعها الحضاري والسيايس.
وطالبت بدعم أهلنا يف القدس يف صمودهم ومساندة تضحياتهم، 

وتوفري جميع متطلبات الصمود املادي واملعنوي لهم.

البرغوثي: التطهير العرقي لن يُمر
مركز حقوقي يطالب بتدخل دويل لوقف عمليات التهجري القرسي يف الشيخ جراح

القدس املحتلة/ فلسطني:
طالــب مركــز اإلنســان للدميقراطية 
عاجــل  دويل  ــل  بتدخُّ والحقــوق، 
القــري  التهجــري  لوقــف عمليــات 
يف  جــراح  الشــيخ  حــي  لســكان 

مدينة القدس املحتلة.
بهــا،  بعــث  رســالة  يف  ذلــك  جــاء 
لألمــم  العــام  األمــني  إىل  أمــس، 
األمــن،  مجلــس  ورئيــس  املتحــدة 
للســام  املتحــدة  األمــم  ومبعــوث 
واألمــني  األوســط،  الــرشق  يف 
ومفــوض  األوريب،  لاتحــاد  العــام 
السياســية الخارجيــة لــدول االتحاد 

األوريب.

مارســات  املركــز  واســتنكر 
حــي  ســكاَن  وتهديــده  االحتــال 
الشيخ جراح، بإخاء منازلهم، بعد 
صــدور قــرار مــن محاكــم االحتــال 
"الكــرد  عائــات  بإخــاء  يقــيض 
وإســكايف"،  والجاعــوين  والقاســم 
بدايــة أيار/مايو الجــاري، وعائات 
وحــاد"  والدجــاين  "الــداوودي 
آب/أغســطس  مطلــع  حتــى 
االحتــال  محاكــم  وعــدَّ  املقبــل. 
"الشــيخ  جرميــة  يف  رشيكــة 
عه عــىل االضطهــاد  جــراح"، وتشــجِّ
العنــرصي، ومتــارس عملهــا بعيــًدا 
واإلنصــاف،  العــدل  منظومــة  عــن 

ع اإلرهاب وجرامئه. وتشجِّ
الشــيخ  حــي  ســكان  أن  وأضــاف 
ومعرضــون  خطــر،  يف  جــراح 
بعــد  أخــرى،  مــرة  للتهجــري 
تهجريهــم مــن مدنهــم وقراهــم يف 
يتوجــب  مــا  وهــو  1948م،  نكبــة 
حــد  لوضــع  عاجــًا،  ــاً  تدخُّ
ملارســات االحتــال العنرصيــة، 
القــري  التهجــري  جرائــم  ووقــف 
يف  خاصــة  العرقــي،  والتطهــري 
مدينــة القــدس املحتلــة وُقراهــا. 
أن  رضورة  عــىل  املركــز  وشــدد 
بدورهــا  املتحــدة  األمــم  تقــوم 
مــن  وجــدت  والــذي  بهــا  املنــوط 
أجلــه مــن خــال إنصــاف الضحيــة 
ومحاربة املجرم وإحال السام.

األمــني  وصــف  الســياق،  يف 
الوطنيــة  املبــادرة  لحركــة  العــام 
الفلســطينية د.مصطفى الرغويث 
جــراح  الشــيخ  يف  يجــري  مــا 
والتطبيــق  العرقــي  بـ"التطهــري 

األبرتهايــد  ملنظومــة  الفعــيل 
والتمييز العنرصي اإلرسائيلية".

وقال الرغويث يف ترصيح صحفي 
أمس: إن هناك ترابًطا واضًحا بني 
ما يجري يف الشيخ جراح وسلوان 
وما جرى يف الخان األحمر والنقب 
وعمليات االســتيطان االستعاري 
يف أحياء القدس والضفة الغربية.

نشــاط  هــو  يجــري  مــا  أن  وأضــاف 
اليمينيــة  للمنظومــة  محمــوم 
العنرصية اإلرسائيلية لفرض الضم 
والتهويد وتكرار مآيس النكبة عام 

.1948

هــذا  أن  عــىل  الرغــويث  وشــدد 
الحركــة  ومخططــات  النشــاط 
لــن  العرقــي  للتطهــري  الصهيونيــة 
متــر بفضــل صمــود ومقاومــة أبنــاء 
وبنات الشعب الفلسطيني، ولكن 
ذلــك يتطلــب اإلرساع يف توحيــد 
النضــال الفلســطيني بــكل مكوناتــه 

إلفشال التطهري العرقي الخِطر.

من يقف إىل جانبهم ويدعمهم".
توقيت مناسب

واملحلــل  الكاتــب  يقــول  حــني  يف 
الســيايس خالــد العايــرة: إن ترصيحــات 
الضيــف، أتــت يف وقتهــا املناســب ويف 
ظــل التغــول اإلرسائيــيل عــىل حــي الشــيخ 
جــراح، والصمــت الــدويل املطبــق، الــذي 

جّرأ االحتال عىل مواصلة جرامئه.
ويضيــف العايــرة لصحيفــة "فلســطني": 
ــا أمام  إن ســلطات االحتــال ســتتوقف مليًّ
تحذيــرات الضيــف، خاصــة وأنــه قــال: إن 

القدس املحتلة-غزة/ جال غيث:
للقائــد  الحازمــة  التحذيــرات  جــاءت 
الضيــف،  محمــد  القســام  لكتائــب  العــام 
املناســب،  الوقــت  يف  الثاثــاء،  مســاء 
وستســاهم يف لجم تغول وتوحش جيش 
عــىل املقدســيني،  االحتــال اإلرسائيــيل 
الــذي  جــراح  الشــيخ  حــي  يف  وتحديــًدا 
مــا  وفــق  عرقــي،  تطهــري  لعمليــة  يتعــرض 

يقرأ مراقبون.
وعــدَّ املراقبــون يف أحاديــث منفصلــة مع 
صحيفة فلسطني، أن الترصيحات النادرة 
التفكــري  للضيــف، ســتدفع االحتــال إىل 
ــا إذا واصــل ارتــكاب جرامئه يف مدينة  مليًّ
القدس املحتلة، جازمني أن املقاومة لن 
تقــف مكتوفــة األيــدي إزاء تلــك الجرائــم، 
وستعامل االحتال معها بجدية وحذر. 

ووجه القائد العام لكتائب القسام محمد 
الضيف "أبو خالد" تحذيًرا واضًحا وأخرًيا 
لاحتال ومســتوطنيه بأنه "إن مل يتوقف 
العــدوان عــىل أهلنا يف حي الشــيخ جراح 
لــن  فإننــا  الحــال،  يف  املحتلــة  بالقــدس 
العــدو  وســيدفع  األيــدي  مكتــويف  نقــف 

الثمن غالًيا".
دفع الثمن

املقــديس  الســيايس  املحلــل  ويقــول 
راســم عبيــدات: إن ترصيحــات الضيــف، 

وتوحــش  تغــول  لجــم  يف  ستســاهم 
االحتــال عــىل املقدســيني وتحديــًدا يف 
حــي الشــيخ جــراح الــذي يتعــرض لعمليــة 

تطهري عرقي. 
ويضيــف عبيــدات لصحيفــة "فلســطني": 
إىل  اإلرسائيــيل  االحتــال  "ســيضطر 
الطــرد  إعــادة حســاباته وتجنــب عمليــات 
ســكان  بحــق  ميارســها  التــي  والتهجــري 

الحي، بعد ترصيحات الضيف".
بــردود  االحتــال  يشــعر  مل  إذا  أنــه  ويــرى 
التــي  الجرائــم  ملســتوى  ترقــى  فعــل 
عــىل  وتغولــه  قمعــه  ســيواصل  يرتكبهــا، 
أبنــاء الشــعب الفلســطيني وتحديــًدا يف 

مدينة القدس.
أمــام  جرامئــه  االحتــال  يوقــف  أن  وتوقــع 
حســاباته،  وســيعيد  الضيــف،  تهديــدات 
التهديــدات ســتجره  تلــك  أن  يــدرك  ألنــه 
إىل دفــع الثمــن، لكونهــا صــادرة عــن أعــىل 
وفــق  غــزة،  قطــاع  يف  عســكري  مســؤول 

تعبريه.
شــكلت  الضيــف،  ترصيحــات  أن  ويؤكــد 
الذيــن  جــراح  الشــيخ  حــي  ألهــايل  دعــًا 
مــن  والطــرد  التهجــري  لخطــر  يتعرضــون 
"ســيكون  مضيًفــا:  وأماكهــم،  بيوتهــم 
عــىل  إيجــايب  دور  الترصيحــات،  لتلــك 
املواطنــني يف الحــي، التــي تؤكــد وجــود 

ترقــب  القســام  وكتائــب  املقاومــة  قيــادة 
مــا يجــري من كثــب، ما يؤكد أن املقاومة 
الجرائــم  تتوقــف  إذا مل  األوضــاع  ســتفجر 

اإلرسائيلية ضد املقدسيني.
رســالة  إرســال  الضيــف  "حــاول  ويكمــل: 
القــدس  بــأن  لاحتــال،  اللهجــة  شــديدة 
خــط أحمــر، وأن مــا يحــدث فيهــا ال يخفــى 
عــىل املقاومــة، وأنــه ال ميكــن أن تســتفرد 

)إرسائيل( باملقدسيني وأحيائهم".
وتوقــع أن تعيــد ترصيحات الضيف األمور 
عــىل  االحتــال  وســتجر  نصابهــا،  إىل 
ردة  مــن  النظــر يف جرامئــه خشــية  إعــادة 

فعل املقاومة، وتصعيد األوضاع.
ويدعو العايرة العامل العريب واإلسامي 
إىل تحمــل مســؤولياته، والتحــرك الفــوري 
متارســها  التــي  الهجمــة  لصــد  والعاجــل 
سلطات االحتال بحق أهايل حي الشيخ 

جراح ومدينة القدس املحتلة.
وقع إيجابي

الشــيخ  لجنــة حــي  رئيــس  مّثــن  مــن جهتــه 
القائــد  ترصيحــات  حــاد،  عــارف  جــراح، 
تحذيــره  وإطــاق  القســام  لكتائــب  العــام 
اإلرسائيــيل  االحتــال  إىل  األخــري 
عدوانهــم  ظــل  يف  واملســتوطنني 
املتواصل عىل أهايل حي الشيخ جراح.

إن  "فلســطني":  لصحيفــة  حــاد  وقــال 

ترصيحــات الضيــف، مهمــة جــًدا وجــاءت 
وقــع  لهــا  وســيكون  حســاس،  وقــت  يف 
وســيضطر  الحــي،  أهــايل  عــىل  إيجــايب 
واعتداءاتــه  جرامئــه  لوقــف  االحتــال 
املرتكبة عليهم خشية من تطور األحداث 

وتصاعدها.
تؤكــد  الضيــف  "ترصيحــات  وأضــاف: 
والتمســك  الوطــن  جغرافيــة  وحــدة 
مخططــات  وإفشــال  وأحيائهــا  بالقــدس 
االحتــال، ورفــض الجرائم املارســة بحق 

املقدسيني".
ويســود التوتــر حــي الشــيخ جــراح بالقدس 
تهديــد  أعقــاب  يف  أيــام  منــذ  املحتلــة، 
مــن  عــدد  اإلرسائيــيل  االحتــال  قــوات 
منازلهــا  بإخــاء  املقدســية  العائــات 

لصالح جمعيات استيطانية.
اإلرسائيليــة  العليــا  املحكمــة  لــت  وأجَّ
بهــذا  قرارهــا  إصــدار  املــايض،  األحــد 
أيــام  أربعــة  الطرفــني  وأمهلــت  الشــأن، 
حتــى اليــوم الخميس، للتوصل إىل اتفاق 

بينها، قبل أن تصدر قرارها النهايئ.
واســتنكاًرا  رفًضــا  االحتــال،  قــرار  وأثــار 
وأبــدى  وفصائلًيــا،  رســمًيا  فلســطينًيا 
يعــرتف  لكونــه  القــرار،  رفضهــم  األهــايل 
املســتوطنني  ادعــاءات  برشعيــة 

بامتاكهم املنازل.
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إحباط االحتالل من فشل 
مخططاته تجاه غزة

عقــب  اإلرسائيليــة  االســتنتاجات  مــن  جملــة  األخــرة  األيــام  يف  صــدرت 
املواجهــة األخــرة يف غــزة، مــا يتطلــب طــرح ثاثــة حلــول ميكــن لاحتــال 
تنفيذهــا يف غــزة، مــن أجــل وضــع حــد لـ"تقطــر" الصواريــخ مــن غــزة عــى 
مســتوطنات الغاف، رغم أن "ثرثرات" مجلس الوزراء الســيايس واألمني 

لوضع حد نهايئ لهذه الصواريخ باتت تهديدات خاملة دون جدوى.
إن مهاجمــة طائــرات ودبابــات جيــش االحتــال اإلرسائيــي أهداًفــا يف غــزة 
ليســت  صــاروخ؛  كل  ســقوط  عقــب  املســتهدفة،  البنــوك  قامئــة  ضمــن 
كفيلــة بإنهــاء هــذا التوتــر املتزايــد يف الجبهــة الجنوبيــة، ألن "الجولة" بات 
مصطلًحــا غــر صحيــح، وال ميكــن قبولــه يف أذهــان اإلرسائيليــن، وتشــكل 
مــن  املخــاوف  بســبب  التلعثــم  اإلرسائيليــون  الساســة  يعــاين  ألن  ســبًبا 

صواريخ غزة.
عســكرية  قــوة  ذات  دولــة  أن  مقبــواًل  يعــد  مل  اإلرسائيــي،  التصــور  وفــق 
هائلــة تجــري "جــوالت ناريــة" مــع منظمــة مســلحة تتعهد باســتئناف إطاق 
"عظمــة  مثــل  غــزة  قطــاع  وبــات  الزراعيــة،  الحقــول  الحارقــة يف  البالونــات 
ضخمــة يف الحلــق اإلرسائيــي"، بعــد أن فشــلت آالف الحلــول اإلرسائيليــة 

التي اختربت وجربت وطرحت.
غــزة،  تجــاه  خيــارات إرسائيليــة  ثاثــة  عــى  الضــوء  تســلط  الســطور  هــذه 
أحاديــة  وهــي  ملراجعــة،  تحتــاج  رمبــا  ولكــن  جميًعــا،  تنفيذهــا  يصعــب 
الجانــب، أولهــا إنعــاش التنميــة االقتصاديــة للقطــاع، بزعــم أنــه مــن مصلحــة 
)إرسائيل( تحسن الوضع االقتصادي للقطاع الذي يعاين أعى معدالت 
البطالــة يف العــامل، ويشــمل ذلــك فتــح مناطــق الصيــد، وبنــاء مينــاء تجاري 

يف البحر، ورمبا مطار صغر للسياحة الداخلية والرحات اإلقليمية.
الخطــة الثانيــة تتحــدث عــن االنفصــال التــام عــن غــزة، إذ تفــك )إرسائيــل( 
ا، بجانــب إقامة أســوار عالية حول  ارتباطهــا الكامــل، يف وقــت قصــر نســبيًّ
الرشيــط ووضــع األفضــل مــن األجهــزة اإللكرتونية والهندســية ملنــع األنفاق 
وعبــور الســياج، ومنــع أي احتــال لانتقــال مــن قطــاع غــزة إىل )إرسائيــل(، 
الطــوارئ  لحــاالت  معــرب صغــر  عــى  واالقتصــار  الكبــرة،  املعابــر  وإلغــاء 

واألغراض اإلنسانية، بزعم أن انسحاب شارون مل يكن كامًا.
اإلرسائيليــون  ينجــح  أن  دون  حــاس،  عــى  بالقضــاء  تتعلــق  )ج(  الخطــة 
بالقضــاء عليهــا، رغــم أن الخطــة تشــمل احتــال قطــاع غــزة، وتعيــن حاكــم 
عسكري، وتتضمن تدمر البنية التحتية لحاس ومخزوناتها من األسلحة 
والذخــرة، واســتهداف الوحــدات والدوريــات وألويــة الكومانــدوز، وتوجيه 
هــذه "العمليــات الجراحيــة" جيــًدا إىل قلــب أنشــطة حــاس العملياتيــة 
واالقتصاديــة. مــع العلــم أن هــذه الخطــة ال تخلــو مــن املخاطــر، والقتــال 
الواضــح  مــن  ولكــن  االحتــال،  جيــش  صفــوف  يف  واإلصابــات  العنيــف، 
الســقوط  تتوقــف الصواريــخ عــن  إذا مل  األيــام،  مــن  يــوم  أنــه يف  للجميــع 
عــى مســتوطنات الغــاف، فلــن يكــون أمام جيش االحتال ســوى التوقف 
عــن ردود الفعــل املؤقتــة عــى كل جولــة صواريــخ، وإمنــا اتخــاذ قــرار نهايئ 
بإغــاق الحلقــة، مــرة واحــدة إىل األبــد، دون أن يكــون لديه ضانات بنجاح 

خطته، وعدم إخفاقها مجدًدا.

إعالن خارجي صادر عن بلدية غزة
تعلن بلدية غزة عن حاجتها لشغل 

وظيفة "مصمم" بدائرة العالقات العامة واإلعالم
 عى نظام )عقد عمل مؤقت( وذلك وفًقا للمواصفات التالية:-

أواًل: رشوط الرتشح:-
1. أن يكون عمر املرتشح أقل من )30( عاًما.

2. أن يكون حاصل عى درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية )تكنولوجيا املعلومات, 

تصميم ومونتاج , فنون(, معدل ال يقل عن "75 %" من جامعة أو كلية معرتف بها.
3. أن يكون لديه خربة ال تقل عن )3( سنوات يف مجال العمل.

4. يجب أن يكون من سكان مدينة غزة.

5. أن يكون عضًوا يف النقابة التي تناسب تخصصه.

ثانيًا: املهام واملسؤوليات:-
• إنجاز تصاميم ملنصات التواصل االجتاعي املختلفة.

• إنجاز تصاميم املطبوعات واملنشورات املختلفة للبلدية.
• إنتاج وتصميم انفوجرافيك Infographics لعرض البيانات واملعلومات املختلفة للبلدية.

ـــــاب املحتوى إلنجاز تصاميم إبداعية. • التعاون مع ُكتَّ
ثالثًا: املهارات املطلوبة:-

مهارات فنية:-
• إتقان استخدام برامج التصميم املختلفة.

• امتاك خربة وذوق فني إلنجاز تصاميم إبداعية.
• املعرفة بأنظمة الطباعة واملطبوعات املختلفة.

البيانــات واملعلومــات املختلفــة إلنتــاج تصاميــم و  القــدرة عــى تحليــل   •
infographics مامئة ومميزة.

• يفضل أن ميتلك خربة يف برامج املونتاج املختلفة.
.  Microsoft Officeالقدرة عى التعامل مع برامج ميكروسوفت •

مهارات شخصية:-
• أن ميتــاز باملظهــر العــام الائــق، والقــدرة عــى االتصــال والتواصل الفعال، 

وبناء شبكة عاقات جيدة.
• تحمل ضغط العمل والقدرة عى العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

• امتاك حب العمل بروح الفريق الواحد.
    فعــى الراغبــن يف التقــدم للوظيفــة املذكــورة تقديــم طلــب التوظيــف 
)عــى موقــع بلديــة غــزة اإللكــرتوين( مرفقًا معه الوثائق الثبوتية من شــهادات 
أكادميية ومهنية وخربة وأي وثائق ذات عاقة لتعزيز الطلب املقدم، وذلك 

يف موعد أقصاه يوم االثنن املوافق 2021/05/10م.
بلديـــة غـــزة

إعالن خارجي صادر عن بلدية غزة
تعلن بلدية غزة عن حاجتها لشغل وظيفة

 "كاتب محتوى" بدائرة العالقات العامة واإلعالم
 عى نظام )عقد عمل مؤقت(  وذلك وفقًا للمواصفات التالية:-

أواًل: رشوط الرتشح:-
1. أن يكون عمر املرتشح أقل من )35( عاما.

التاليــة  التخصصــات  يف  البكالوريــوس  درجــة  عــى  حاصــل  يكــون  أن   .2

)الصحافــة واإلعــام، أدب إنجليــزي، تســويق، إدارة أعــال(، مبعــدل ال يقــل 
عن "%75" من جامعة أو كلية معرتف بها.

3. أن يكون لديه خربة ال تقل عن )3( سنوات يف مجال العمل.

4. يجب أن يكون من سكان مدينة غزة.

5. أن يكون عضوًا يف النقابة التي تناسب تخصصه.

ثانيًا: املهام واملسئوليات:-
• إعــداد محتــوى خــاص بــكل مــا يتعلــق بالبلديــة مثــل: كتابــة األخبــار- كتــب 
اإلنجــازات - واملحتــوى الخــاص باملوقــع اإللكــرتوين واملنصــات اإللكرتونيــة 

األخرى- ومطبوعات البلدية واملنشورات واألوراق الصادرة عن البلدية.
• كتابة املحتوى التسويقي الخاص مبواقع التواصل االجتاعي.

• إعداد خطط تسويقية ذات بعد توعوي وإرشادي عى املنصات املختلفة.
ثالثًا: املهارات املطلوبة:-

مهارات فنية:-
• امتاك مهارة عالية يف الكتابة اإلبداعية وكتابة األخبار والتقارير املتنوعة.

• امتاك مهارات تسويق املحتوى.
• امتاك مهارات عالية يف الكتابة القصصية.

• امتاك مهارة العالية يف الكتابة للصورة.
• القــدرة عــى تنســيق املقابــات املختلفــة مثــل: املقابــات الشــخصية- 

.On Line املقابات
• امتاك مهارة عالية يف الكتابة باللغة العربية ويفضل الكتابة باللغة اإلنجليزية.
• يفضل أن يكون املتقدم عى اطاع بربامج التصميم واملونتاج املختلفة.

 Microsoft Officeميكروســوفت برامــج  مــع  التعامــل  عــى  القــدرة   •
واإلنرتنت والربيد اإللكرتوين.

مهارات شخصية:-
• أن ميتــاز باملظهــر العــام الائــق، والقــدرة عــى االتصــال والتواصل الفعال، 

وبناء شبكة عاقات جيدة.
• تحمل ضغط العمل والقدرة عى العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

• امتاك حب العمل بروح الفريق الواحد.
    فعــى الراغبــن يف التقــدم للوظيفــة املذكــورة تقديــم طلــب التوظيــف 
)عــى موقــع بلديــة غــزة اإللكــرتوين( مرفقًا معه الوثائق الثبوتية من شــهادات 
أكادميية ومهنية وخربة وأي وثائق ذات عاقة لتعزيز الطلب املقدم، وذلك 

يف موعد أقصاه يوم االثنن املوافق 2021/05/10م.
بلديـــة غـــزة

معطيات: 52 حالة اعتقال من 
الخليل بينهم 8 أطفال يف أبريل

الخليل/ فلسطن:
 52 اإلرسائيــي  االحتــال  قــوات  باعتقــال  حقوقيــة  معطيــات  أفــادت 
مواطنا من مدينة الخليل بينها 8 أطفال يف أبريل/ نيسان املايض.

االحتــال  قــوات  أن  أمــس،  تقريــر،  يف  األرسى،  إعــام  مكتــب  وذكــر 
اعتقلــت 52 مواطنــا بينهــم 8 أطفــال وفتــاة جامعيــة يف أثنــاء عمليات 

االقتحامات واملداهمة لبلدات وقرى وأنحاء الخليل.
وأشــار إىل اعتقــال قــوات االحتــال الطالبــة يف جامعــة الخليــل أناغيــم 
بدر عوض )21 عاما( من سكان بلدة بيت أمر شايل مدينة الخليل، 
بعــد توقيفهــا عــى حاجــز عســكري طيــار أقامــه الجنــود عــى مدخــل 

البلدة الرشقي.
ورصد إعام األرسى إصدار محاكم االحتال )21( قرارا إداريا جديًدا 
بحــق أرسى مــن الخليــل، بينهــم )8( أرسى جــدد لهــم اإلداري لفــرتات 

مختلفة و)13( آخرين صدرت بحقهم قرارات إدارية للمرة األوىل.

د من سياسة االعتقال اإلداري بحق الفلسطينيني االحتالل ُيصعِّ

تصاُعد هجرة اليهود من المدينة المقدسة إلى خارجها
معطيات إرسائيلية: عدد سكان القدس 952 ألف نسمة

رام الله-غزة/ جال غيث:
االحتــال  ســلطات  أن  األســر  نــادي  أكــد 
االعتقــال  سياســة  مــن  صّعــدت  اإلرسائيــي 
الشــعب  أبنــاء  بحــق  املمنهجــة  اإلداري 

الفلسطيني الشهر املايض.
وقال رئيس النادي عبد الله الزغاري: إن قوات 
االحتــال تشــن حرًبــا ممنهجــة بحــق املواطنن 
والــزج  اعتقالهــم  خــال  مــن  الفلســطينين 
باالعتقــال  يعــرف  مــا  ســجونها ضمــن  بهــم يف 
واألعــراف  القوانــن  لــكل  املخالــف  اإلداري، 

الدولية.
عــدد  أن  "فلســطن"  لصحيفــة  الزغــاري  وبــنَّ 
ســجون  يف  القابعــن  اإلداريــن  املعتقلــن 
عــى  موزعــون  ــا  إداريًّ معتقــًا   450 االحتــال 

سجون "النقب" و"عوفر".
واملحرريــن،  األرسى  شــؤون  هيئــة  وأفــادت 
أصــدرت  االحتــال  ســلطات  بــأن  أمــس، 
وتجديــد(  )جديــد  إداري  اعتقــال  أمــر   )100(
مُلــَدد تــرتاوح بــن شــهرين وســتة أشــهر قابلــة 
للتجديد، وذلك خال شهر نيسان املايض.

املعتقلــن  األرسى  غالبيــة  أن  الزغــاري  وبــنَّ 
ا هم أرسى ســابقون اســتهدفهم االحتال  إداريًّ
عــى مــدار ســنوات طويلــة، منهــم مــن أمــى 

أكرث من 15 عاًما متفرقة.
وأضاف: يكاد ال مير يوم دون أن تزج مخابرات 
االحتال بالشباب الفلسطينين يف سجونها، 

يف  مســتمر  االحتــال  أن  عــى  يدلــل  مــا 
رشائــح  مــن  الفلســطينين  الشــبان  اســتهداف 
عــن  لثنيهــم  محاولــة  يف  املختلفــة،  املجتمــع 
املجتمــع  داخــل  الطبيعــي  حقهــم  مارســة 

ومقاومة االحتال بطرق سلمية ودبلوماسية.
وذكــر أن أوامــر االعتقــال اإلداري التــي صــدرت 
وكبــار  والنســاء،  األطفــال،  تســتنِث  مل  مؤخــًرا، 
االســتثنايئ  الظــرف  رغــم  واملــرىض،  الســن، 
الــذي ميــر بــه العــامل، مــن جراء اســتمرار جائحة 

كورونا.
وأكــد الزغــاري أن ســلطات االحتــال تســتخدم 
سياســة االعتقــال اإلداري إســرتاتيجيًة ومنهًجــا 
لكبــح جــاح أبنــاء الشــعب الفلســطيني، دون 
أي مسوغات قانونية، واصًفا محاكم االحتال 
التــي ُتعقــد ملحاكمــة الفلســطينين بالصوريــة 
مخابــرات  إىل  قراراتهــا  يف  تســتند  والتــي 
الــذي يتيــح تجديــد  االحتــال وقائــد املنطقــة 
االعتقــال ملــدة عامــن متواصلــن ألي مواطــن 

فلسطيني.
وأوضح أن االحتال يستخدم االعتقال اإلداري 
الفلســطينين  الشــبان  بحــق  عقابيــة  وســيلًة 
القيــادي  لدورهــم  عليهــم  االنقضــاض  محــاواًل 
ولرفــض  الفلســطيني،  الشــارع  يف  والنضــايل 

االحتال.
وأكــد الزغــاري مواصلــة األســر عــاد ســواركة 
إرضابــه املفتــوح عــن الطعــام لليــوم الـــ50 عى 

عــاء  الصحفــي  يواصــل  حــن  يف  التــوايل، 
الرميــاوي إرضابــه عــن الطعام لليــوم الـ16 عى 
التوايل رفًضا العتقالها اإلداري، وســط تردي 

أوضاعها الصحية.
الحقوقيــة  املؤسســات  النــادي،  رئيــس  ودعــا 
عــى  للضغــط  الجــاد  العمــل  إىل  الدوليــة 
االعتقــال  عمليــات  وقــف  وضــان  االحتــال، 
االحتــال  ســلطات  تواصــل  التــي  اإلداري، 

تنفذها عى نطاق واسع.
و"االعتقــال اإلداري" إجــراء يلجــأ لــه االحتــال 
تهمــة  دون  الفلســطينين  املدنيــن  العتقــال 
املعتقــل  يحــرم  مــا  محاكمــة،  أو  محــددة 
ومحاميــه مــن معرفة أســباب االعتقــال، ويحول 
وغالًبــا  ومؤثــر،  فعــال  دفــاع  بلــورة  دون  ذلــك 
بحــق  اإلداري  االعتقــال  أمــر  تجديــد  يتــم  مــا 

املعتقل ملرات متعددة.
وميارس االحتال االعتقال اإلداري باستخدام 
أوامــر االعتقــال التــي تــرتاوح مدتهــا مــن شــهر 
دون  للتجديــد  قابلــة  أشــهر،  ســتة  إىل  واحــد 
أوامــر  التجديــد، وتصــدر  مــرات  عــدد  تحديــد 
يحــق  عــى معلومــات رسيــة ال  بنــاء  االعتقــال 
للمعتقل أو محاميه االطاع عليها، وهي عادة 
تســتخدم حــن ال يوجــد دليــل كاٍف مبوجــب 
االحتــال  فرضهــا  التــي  العســكرية  األوامــر 
املواطنــن  العتقــال  الغربيــة  الضفــة  عــى 

الفلسطينين وتقدميهم للمحاكمة.

القدس املحتلة/ فلسطن:
بلــغ عــدد ســكان القــدس 952 ألــف نســمة يف 
2020، بحســب معطيــات جديــدة  نهايــة عــام 
السياســات"  لبحــث  القــدس  "معهــد  نرشهــا 
أمــس، يف ذكــرى احتــال رشقــي مدينة القدس 

املحتلة. 
أن  املعهــد  نرشهــا  ســابقة  معطيــات  وأشــارت 
 919,400 بلــغ   2018 عــدد الســكان يف عــام 
يهــودي و349,600   569,900 نســمة، منهــم 

فلسطيني.
يشــار إىل أنــه بعــد احتــال رشقــي القــدس، يف 
حرب عام 1967، ضّمت )إرسائيل( إىل منطقة 
نفــوذ بلديــة القــدس قــرى وبلــدات فلســطينية، 
باتت تعترب أحياء، وقســاً منها يقع وراء جدار 
كانــت  إذا  واضًحــا  وليــس  العنــري،  الفصــل 

املعطيات تشملهم.

لــدى  الــوالدة  نســبة  فــإن  املعطيــات،  وحســب 
ضئيــًا  ارتفاًعــا  ســجلت  اليهوديــات  النســاء 
أوالد،   3 إىل   2.9 مــن  األخــر،  العقــد  يف 
النســاء  لــدى  النســبة  هــذه  تراجعــت  يف حــن 

الفلسطينيات من 3.9 إىل 3.2.
 ،2019 عــام  خــال  أنــه  املعطيــات  وأضافــت 
يف  الســكن  إىل  شــخص   11,900 انتقــل 
القــدس، وانتقــل 20,100 شــخص يف القــدس 
مــن  هــم  هــؤالء  وجميــع  خارجهــا.  الســكن  إىل 
اليهــود. وتبــنَّ أن قســًا كبــًرا من الــذي غادروا 
القــدس أو الذيــن انتقلــوا للســكن فيهــا هــم مــن 

الحريدين.
الرواتــب  معــدل  أن  إىل  املعطيــات  وأشــارت 
التي يتقاضاها سكان القدس أدىن من معدلها 
الراتــب  معــدل  وكان  املحتــل.  الداخــل  يف 
الشــهري 7700 شــيكل للنســاء و9800 شــيكل 

للرجال، يف عام 2018.
يف  املــدارس  وطالبــات  طــاب  عــدد  ويبلــغ 

القدس 293,600.
 2015 العامــن  بــن  أنــه  املعطيــات  وُتبــنِّ 
و2020 ارتفــع ســعر الشــقة املؤلفــة مــن 3.5 – 
4 غــرف يف القــدس بـــ%15، وأصبح ســعر شــقة 
معــدل  حــن  شــيكل، يف  مليــون   2.26 كهــذه 
ــا لشــقة كهــذه هــو 1.56 مليــون  األســعار قطريًّ

شيكل.
ويســتخدم %86 مــن الســكان يف القــدس يف 
ســن فــوق 20 عاًمــا اإلنرتنــت، حســب معطيات 
عــام 2019. وهــذه نســبة متدنيــة مقارنة مع تل 
املعهــد  وعــزا   .)98%( وحيفــا   )95%( أبيــب 
الحريديــن  أن  إىل  النســبة  هــذه  انخفــاض 
يشكلون نسبة مرتفعة من السكان يف القدس، 

وبيوتهم ليست موصولة باإلنرتنت.

املســتوطنن عــى ارتــكاب املزيــد مــن 
الجرائم ضد األقىص واملقدسين.

وبنَّ أن سلطات االحتال عملت عى 
الحــراس  تفريــغ املســجد األقــىص مــن 
البــاب  فتــح  الــذي  األمــر  واملرابطــن، 
ملارســة  املســتوطنن  أمــام  واســًعا 

اقتحاماتهم ومارساتهم العنرية.
"مــا جــّرأ املســتوطنن عــى  إن  وقــال: 
مواصلة اعتداءاتهم هو مباركة نتنياهو 

واالحتــال لخطواتهــم التــي يســعون من 
خالهــا لفــرض واقــع جديد يف األقىص 

واملدينة املقدسة".
العــريب  التطبيــع  فــإن  دعنــا  وبحســب 
شــّجع  أيًضــا،  االحتــال  دولــة  مــع 
عــى  االحتــال  ورشطــة  املســتوطنن 
بحــق  الجرائــم  مــن  املزيــد  ارتــكاب 
واملقدســات  األقــىص  املســجد 

اإلسامية.

اقتحامــات  تكثيــف  أن  إىل  ــه  ونبَّ
الــذي  نتنياهــو  يخــدم  املســتوطنن 

يعيش يف مأزق سيايس.
بــرورة  املقــديس  املســؤول  وطالــب 
لوقــف  واســعة  فلســطينية  ــة  هبَّ وجــود 
يف  واملســتوطنن  االحتــال  جرائــم 
القــدس واألقىص، داعًيا العامل العريب 
لكــون  أيًضــا؛  ــل  للتدخُّ واإلســامي 

األقىص رمز عقيدة املسلمن.

القدس املحتلة-غزة/ نور الدين صالح:
العنريــة  املارســات  تتصاعــد 
املتطرفــة يف  االســتيطانية  للجاعــات 
املبــارك،  األقــىص  املســجد  باحــات 

واملدينة املقدسة عامة.
ورغم هذه الهجمة الرشسة التي يشنُّها 
املستوطنون يف املدينة املحتلة، فإن 
املقدسين مل يقفوا مكتويف األيدي، 
بل تصدوا لهم بكل قوة وأثبتوا رفضهم 
القاطــع لهــذه املارســات واالنتهــاكات 
يف  جديــدة  وقائــع  فــرض  إىل  الراميــة 
مــن  املقدســين  وتهجــر  األقــىص 

مدينتهم.
ويــرتك اشــتداد هجــات املســتوطنن 
اقتحــام  إىل  الواســعة  ودعواتهــم 
األقــىص يف 28 رمضــان تســاؤالت عّدة 
حــول األســباب التــي أدت إىل انفــات 
خــال  النحــو  هــذا  عــى  املســتوطنن 
اآلونــة األخــرة، وهــل تنــدرج ضمن إطار 
خدمــة رئيــس حكومة االحتــال بنيامن 

ا؟ نتنياهو الذي يعيش مأزًقا سياسيًّ
املســجد  يف  واإلرشــاد  الوعــظ  مديــر 
الحايــة  أن  رأى  دعنــا،  رائــد  األقــىص 
االحتــال  رشطــة  رهــا  توفِّ التــي 
للمســتوطنن شــجعتهم عــى االعتــداء 

عى املقدسين واملرابطن.
"فلســطن"  لصحيفــة  دعنــا  وأوضــح 
بحــق  اإلرسائيليــة  اإلبعــاد  سياســة  أن 
الفاعلــة  املقدســية  الشــخصيات 
طويلــة  زمنيــة  ولفــرتات  واملؤثــرة 
تشــجيع  يف  ســاهمت  مختلفــة، 

التشتت السياسي
أبــو  محمــد  املقــديس  الناشــط  وأوضــح 
االحتــال  رشطــة  حايــة  أن  الحمــص، 
للمستوطنن وتهديدهم موظفي األقىص 
العوامــل  أبــرز  لت  شــكَّ اإلبعــاد  وحمــات 
ت إىل انفــات املســتوطنن عــى  التــي أدَّ

هذا النحو ضد األقىص.
لصحيفــة  حديثــه  يف  الحمــص  أبــو  ورأى 
االنقســام  اســتمرار  أن  "فلســطن" 
رؤيــة  وجــود  وعــدم  الســيايس  والتشــتت 
واضحــة يف الشــارع الفلســطيني وانعــدام 
أعطــى  والقيــادة  الجاهــر  بــن  الثقــة 
الرشعيــة لاحتــال ومســتوطنيه للتــادي 

مبارسته ضد األقىص.
يتــادى مبارســاته  وأوضــح أن االحتــال 
كل يــوم أكــرث فأكــرث يف ظــل التخبُّط الذي 
تعيشــه حكومــة االحتــال، مشــًرا إىل أن 
نتنياهو يســعى إلرضاء املستوطنن عى 
حســاب شــعبنا ومقدســاته من أجل البقاء 

يف سدة الحكم.
لتفريــغ  دامًئــا  يســعى  االحتــال  أن  وأكــد 
املرابطــن  مــن  األقــىص  املســجد 
يف  يســاهم  الــذي  األمــر  واملقدســين، 
اإلرسائيليــة،  والجرائــم  االقتحامــات  زيــادة 
مشــدًدا عــى رضورة وجــود "رؤيــة واضحــة 

من الكل الفلسطيني تجاه األقىص".
حمــات  تنفيــذ  رضورة  عــى  وحــث 
ودعوات فلســطينية لتشــجيع املقدسين 
يف  للربــاط  كافــة  والفلســطينين 
األقــىص والصــاة فيــه؛ يك ُتشــّكل رادًعــا 

للمستوطنن من التادي يف جرامئهم.

شهدت تزايًدا ملحوًظا في اآلونة األخيرة
الحامية اإلرسائيلية وأزمة "نتنياهو".. ضوء أخرض للمستوطنني القتحامات األقىص

مستوطنون يقتحمون باحات املسجد األقىص بحاية جيش االحتال      )أرشيف(
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دعـوة عطـاء - أعمال
بلدية رفح 

)MDPIIICII( اسم البلد: فلسطني        اسم املرشوع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الثانية
اسم العقد: إنشاء طرق داخلية يف منطقة رفح الغربية )شارع العودة – شارع السالم – شارع الحرية وشارع البديل(  

MDPIIICII-1421117 -08 :رقم العقد
1( حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية - صندوق تطوير وإقراض الهيئات املحلية - عىل منحة بقيمة 
130 مليــون يــورو مــن مجموعــة مــن الــرشكاء واملمولــني )البنــك الــدويل، الوكالــة الفرنســية للتنمية، الحكومــة الدمناركية، التعــاون االملاين 

)الوكالــة األملانيــة للدعــم الفنــي والبنــك االملــاين للتنميــة(، الوكالــة الســويرسية للتنميــة، اتحــاد البلديــات الهولنــدي، االتحــاد األورويب( 
باإلضافة إىل مســاهمة الســلطة الوطنية الفلســطينية يف إطار برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة/ الدورة الثانية. وقد حصلت بلدية 
رفــح عــىل منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحلية )املتلقية للمنحة( لتنفيذ مرشوع إنشــاء طرق داخلية يف منطقة رفح 
الغربيــة )شــارع العــودة - شــارع الســالم – شــارع الحريــة وشــارع البديــل(، وتنــوي اســتعامل جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل 

دفعات تحت العقد رقم )MDPIIICII-1421117 -08( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2( تدعــو بلديــة رفــح املقاولــني املؤهلــني للتقــدم لعطــاء مــرشوع إنشــاء طــرق داخليــة يف منطقــة رفــح الغربيــة )شــارع 

العودة – شارع السالم – شارع الحرية وشارع البديل(، فرتة تنفيذ األعامل هي 150 يومًا.
3( العطاءات ستكون عطاءات تنافسية محلية )NCB( وحسب اآلليات املعتمدة لدى صندوق تطوير وإقراض البلديات، 

الرشاء حسب عطاءات تنافسية محلية مفتوحة للمقاولني املؤهلني املحليني وذلك حسب وثائق العطاء.
4( متطلبات التأهيل موجودة يف وثائق العطاء.

5( املقاولون املعنيون ميكنهم الحصول عىل املعلومات الالزمة من بلدية رفح، دائرة املشاريع، املهندس/ محمد رسحان، 

هاتــف: 082145170 فاكــس رقــم: 082145921، وميكنهــم االطــالع عــىل وثائــق العطــاء والحصــول عليهــا حســب العنــوان 
أدناه وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عرشة ظهرًا من 2021/05/05 م وحتى تاريخ 2021/06/03م.

6( نســخة كاملــة مــن العطــاءات باللغــة اإلنجليزيــة ميكــن الحصــول عليهــا للمقاولــني املهتمــني مــن خــالل تقديم طلب 

خطــي عــىل العنــوان أدنــاه ومقابــل دفــع رســم غــر مســرتد مقــداره )100 يــورو( وطريقــة الدفــع لحســاب بلديــة رفــح يف 
)بنك فلسطني /فرع رفح /رقم حساب 127999(. نسخ العطاء ستكون متوفرة يف بلدية رفح عىل العنوان أدناه.

7( املرشوع غر شامل رضيبة القيمة املضافة وعىل املقاولني تقديم أسعارهم غر شاملة رضيبة القيمة املضافة وإحضار فاتورة صفرية.

8( زيارة املوقع واالجتامع التمهيدي: جميع املقاولني مدعوون للمشاركة يف الجولة امليدانية واالجتامع التمهيدي 

يوم االثنني املوافق 24 مايو 2021 يف متام الساعة العارشة صباحًا، حيث أن االجتامع التمهيدي سيعقد يف بلدية 
رفح، عىل العنوان أدناه وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية.

9( يجــب أن تكــون عــروض أســعاركم ســارية املفعــول ملــدة 120 يــوم مــن تاريــخ إقفــال املناقصــة، وجميــع العطــاءات 

يجب أن ترفق بكفالة دخول عطاء بقيمة )6,000 يورو( سارية املفعول ملدة 150 يوم من تاريخ إقفال املناقصة.
10( العطاءات يجب أن تقدم إىل العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 03 يونيو 2021 الساعة الثانية عرشة ظهرًا، العطاءات 

اإللكرتونية غر مقبولة، العطاءات املتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح العطاءات بحضور املقاولني 
أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك عىل العنوان أدناه، الساعة الثانية عرشة ظهرًا، بتاريخ 03 يونيو 2021 

11( العنوان املشار إليه أعاله هو: قطاع غزة - محافظة رفح - بلدية رفح، املبنى الرئييس، الطابق الرابع، دائرة املشاريع، م. محمد رسحان.

                                                                                                 رئيس بلديـة رفح

Specific Procurement Notice

Request for Bids Small Works 
(One-Envelope Bidding Process)

Municipality of Rafah
Country: Palestine – Gaza Strip

Name of Project: Municipal Development Project Third Phase Second Cycle MDPIIICII

Contract Title: Construction of internal roads in west Rafah area (Awda H.C. Street, Al Salam 

Street, Al Horiya Street and Al Badil Street) - Rafah"          

RFB Reference No.: MDPIIICII-1421117- 08

1. The Palestine Liberation Organization, for the benefit of the Palestinian National Authority (PNA), has received 

an initial financing from the World Bank-International Development Association (IDA), PA, KFW, Denmark, SDC, 

VNG, GIZ and AFD towards the cost of the 3rd phase of the Municipal Development Program (MDP3).  

2. Municipality of Rafah now invites sealed Bids from eligible Bidders for Construction of internal roads 

in west Rafah area (Awda H.C. Street, Al Salam Street, Al Horiya Street and Al Badil Street) - Rafah.

3. Bidding will be conducted through national competitive procurement using a Request for Bids 

(RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 

(“Procurement Regulations”), and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations. 

4. Interested eligible bidders may obtain further information from the Municipality of Rafah, 

Project Department, Eng.  Mohamed Sarhan, Tel: 08 -2145170, Fax: 08- 2145921, and 

inspect the Bidding Documents at during office hours 8:00 A.M. to 12:00 noon. from May 05, 

2021 to June 03, 2021 at the address given below.

5. The submission of a written application to the address below and upon payment of a 

nonrefundable fee of 100 Euro (€). The method of payment will be in a Cashier’s Check or Direct 

deposit to Rafah Municipality, account number (127999) in Bank of Palestine, Rafah Branch. 

6. Bids must be delivered to the address below on or before June 03, 2021 - 12:00 noon. Electronic Bidding will 

not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated 

representatives and anyone who chooses to attend at the address below on June 03, 2021 -12:00 noon. 

7. Grant is VAT excluded, bidders to price without  VAT.

8. A Site Visit and Pre-Bid Meeting: Contractors are invited to attend the site visit which will be 

held on Monday; May 24, 2021 at 10:00 A.M., the pre-bid meeting shall be held at Municipality 

of Rafah at the address given below after finishing site visit.

9. All Bids must be accompanied by a bid security of 6,000 Euro (€) and shall be valid for 150 

days after bid closing date 

10. The address referred to above is: Municipality of Rafah – main building -fourth flour, Project 

Department, Eng.  Mohammed Sarhan.

Mayor of Rafah

الحــاج "نبيــل الكــرد" يعيــش مخــاوف 
فْقــد منزلــه الثانــي فـي "الشيـخ جــراح"

ا بالهدم ع بدوي فلسطيني يواجه قرارًا إرسائيليًّ "امليتة".. تجمُّ

ثالثة أرسى يعانون أوضاًعا صحية 
صعبة داخل سجون االحتالل

رام الله/ فلسطني:
قــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، ثــالث حــاالت مرضيــة تقبع يف  وثَّ
ســجون االحتــالل، إحداهــا حالــة األســر نضال أبو عاهــور )45 عاًما( من 

مدينة بيت لحم.
وذكــرت الهيئــة أمــس، أن أبــو عاهــور يقبــع داخــل مــا يســمى "مستشــفى 
مــرات   4 الــكىل  ويغســل  ــا  كلويًّ فشــل  األســر  يعــاين  حيــث  الرملــة"، 

ا.  أسبوعيًّ
واســتأصل  الرسطــان،  مــرض  مــن  الســابق  يف  يعــاين  عاهــور  أبــو  وكان 
األطبــاء إحــدى كليتيــه نتيجــة لهــذا املــرض، وال يــزال بحاجــة إىل متابعــة 

طبية لحالته". 
وأفــادت الهيئــة بــأن األســر مقــداد الحيــح )25 عاًمــا( مــن بلــدة صوريــف 
بســبب  معدتــه  يف  جديــدة  مضاعفــات  يشــتيك  الخليــل،  مبحافظــة 

الفطريات ُتسبب له مشاكل بعد األكل.
وسبق أن طالب الحيح إدارة السجن أكرث من مرة بتقديم العالج الالزم 

له وتشخيص حالته لكن دون جدوى.
ــرت عــىل  واألســر الحيــح أصيــب يف أثنــاء اعتقالــه بعــدة رصاصــات أثَّ
حالتــه الصحيــة، وبعــد اإلصابــة مكــث مبستشــفى "هداســا عــني كارم" 
ن باملعدة وما زال يعاين مشاكل حتى  40 يوًما بغيبوبة، أدت إىل تعفُّ

اللحظة.
إىل ذلــك أوضحــت الهيئــة أن األســر مــوىس صوفــان )47 عاًمــا( مــن 
مدينــة طولكــرم واملحكــوم بالســجن املؤبــد و15 عاًمــا، والقابــع مبعتقل 
والعمــود  بالرقبــة  ديســكات  وجــود  مــن  شــديدة  آالًمــا  يعــاين  "شــطة"، 
الفقــري، ومــن ورم بالرئــة، إضافــة إىل جرثومــة البحــر األبيــض املتوســط 
ومــن مشــاكل بقدمــه، وإدارة ســجون االحتــالل متاطــل بإجــراء املعاينــة 

والتصوير الطبي الالزم له منذ سنوات.
وأكدت الهيئة أن ســلطات االحتالل تتبع سياســة ممنهجة بالتنصل من 
األعــراف واملواثيــق الدوليــة، والتــي تنــص عــىل ضــامن ســالمة األرسى 
وتقديــم العــالج الــالزم لهــم، فهي تتعمد اســتهدافهم بتجاهل أمراضهم 
وعــدم التعامــل معهــا بجديــة، وتتقاعس عــن معالجتهم، وال تعطيهم إال 

حبوًبا مسكنة ومهدئة لألمل فقط.

غزة/ يحيى اليعقويب:
تحــاور  وهــي  الكــرد  منــى  الشــابة  وقفــت 
مســتوطًنا يقــف يف حديقــة منزلها تذكره 
بالحقيقة التي يحاول إنكارها: "يعقوب؛ 
أنــت تعلــم أن هــذا ليــس منزلــك"، لكــن 
أمامــه  كرشــه  تتــدىل  الــذي  املســتوطن 
واكتملــت اســتدارتها عــىل مدار ســنوات 
هــو  مــا  كل  ورسقــة  نهــب  يف  طويلــة 
مالمســة  مــن  اقرتبــت  حتــى  فلســطيني 
ولكنــك  "نعــم،  بوقاحــة:  رد  األرض، 
تعلمــني أننــي حتى وإن خرجت فأنت لن 

تعودي إىل املنزل".
امتــألت الكلــامت الغاضبــة عــىل مدخــل 
فمها قبل أن تحررها "أنت ترسق بيتي!"، 
أمــا هــو فكان يتكلم بربود واســتفزاز: "إذا 
انتهــاء  قبــل  آخــر"،  فســيرسقه  أرسقــه  مل 
التحذيــر  لــه منــى بإصبــع  الحــوار أشــارت 

"ليس مسموًحا ألي شخص برسقته".
املســاحة  يف  الحــوار  تفاصيــل  دارت 
الفاصلة بني منزل منى الكرد الذي رسقه 
االحتــالل عــام 2008 وهــو يحــاول رسقــة 
املنــزل الثــاين، بعــد أن أمهلــت املحكمــة 
 4 املــايض  األحــد  العليــا  اإلرسائيليــة 
عائــالت فلســطينية مهــددة باإلخــالء مــن 
القــدس املحتلــة  جــراح يف  الشــيخ  حــي 
مايو/أيــار   6 الخميــس  غــد  يــوم  حتــى 
اتفــاق  إىل  التوصــل  أجــل  مــن   2021

ملكيــة  بشــأن  االســتيطانية  الرشكــة  مــع 
األرايض املقامــة عليها منازلهم، لتبعث 
منى رســالة إىل املحكمة بـ"أننا لن نرضخ 
لكم وأننا أصحاب البيت". "الواحد قاعد 
زي الحــارس، بتوقــع أي غــدر.. الــي أخــد 
الــدار األوىل دون محاكمــة مــش صعــب 
عليــه يضــع يــده عــىل الــدار الثانيــة بقــوة 
الســالح"، بهــذه الكلــامت اســتهل الحــاج 
نبيــل الكــرد حديــث لصحيفة "فلســطني" 

عرب الهاتف.
رفض القرار

رمــق،  آخــر  حتــى  ببيتــه  الكــرد  ــك  ويتمسَّ
متســلًحا  االســتالم،  رايــة  رفــع  يرفــض 
ُتنكــر  وال  شمســه  تأفــل  ال  الــذي  بالحــق 
املســتوطنون  حــاول  وإن  حتــى  حقيقتــه 
أو  إنــكاره  االحتــالل  رشطــة  خلفهــم  ومــن 
هــذه  وجــود  ُعُمــر  فــإنَّ  رسقتــه،  محاولــة 
العائلــة مبدينــة القدس أقدم من ُعُمر أي 
القــدس  أرض  قدمــاه  وِطئــت  مســتوطن 

وفلسطني.
املأســاة،  نبيــل  الحــاج  عــىل  ن  يهــوِّ ومــا 
هــو التحــام أبنــاء الحــي املهــددة منازلهــم 
باإلخــالء، وتلــك الالفتــات التــي ُوضعــت 
عــىل الجــدار وتطالــب بالتضامــن معهــم، 
املــدن  مــن  تداعــت  تضامنيــة  ووقفــات 
الفلسطينية كافة لنرصة "الشيخ جراح".

الكــرد  عائلــة  املحكمــة  وأمهلــت 
حتــى  وســكايف  وقاســم  والجاعــوين 
قبــل  مــع املســتوطنني  للحــوار  الخميــس 
إصــدار قرارهــا، حــوار رفضــه الحــاج نبيــل 
الكــرد أمــام القاضيــة وهنا أيًضا جدد هذا 
الرفــض برصخــة مدويــة غاضبــة مصحوبــة 
بضحكــة ســخرية احتــار فيهــا يف التعليــق 

عىل طلب قاضية املحكمة.
ويقــول: "تخيــل تطلــب منــا املحكمــة أن 
نربم اتفاًقا مع املســتوطنني بشــأن ملكية 
األرض، وهذا ال ميكن أن يحدث ألنه وإن 
حــدث الحــوار فإنــه ســيجرُّ باقــي العائالت 
خلفــه، والــيء الثــاين أن صاحبــة الوالية 

عىل األمر هي الحكومة األردنية".
خمســينيات  إىل  متتــد  القصــة  جــذور 
وحــدات  بنــت  عندمــا  املــايض  القــرن 
ســكنية لـــ 28 عائلــة الجئــة من أرايض عام 
مــن  قــرسا  األهــايل  تهجــر  بعــد   ،1948

مدن وأحياء يف الداخل املحتل، وقررت 
أونــروا  مــع  بالتعــاون  األردنيــة  الحكومــة 
توطينهــم يف القــدس مقابــل تخليهــم عن 

حقوقهم كالجئني.
بنيــت  التــي  العائــالت  هــذه  واختــرت 
الجاعــوين  كــرم  ســكنية يف  وحــدات  لهــا 
عــىل  املواطنــني  مــع  األردن  وتعاقــدت 
لتصبــح  أعــوام   3 ملــدة  إيجــارات  دفــع 
املنــازل بعدهــا ملًكا لهــم، وانتهت عقود 
املواطنــون  وبــات   ،1959 عــام  اإليجــار 

يترصفون ترصف املالك يف العقارات.
عــام  بــدأ  املســتوطنني  مــع  الــرصاع  لكــن 
عت جمعية استيطانية  1972، حينام ادَّ

ثــالث  بتهجــر  وقامــت  للحــي،  ملكيتهــا 
عندمــا  2009م،   2008- عــام  عائــالت 
وأيديهــم  أنظارهــم  املســتوطنون  وضــع 
عىل منزل الحاج نبيل الكرد األول، وبقي 
يحاولــون  الــذي  اآلخــر  منزلــه  يف  يعيــش 

اآلن تهجره منه.
الفقد األول

ال  األول  البيــت  حــدث يف  مــا  تفاصيــل 

نبيــل،  الحــاج  ذاكــرة  عــىل  جامثــة  تــزال 
حتــى  البيــت  ذلــك  "بنيــت  يضيــف:  إذ 
نتوسع من ضيق الحياة ألن عددنا أصبح 
ثالثة عرش فرًدا، والبيت الذي استلمناه 
مــن الحكومــة األردنيــة مل يــزد عــن ســتني 
مرًتا، لكن تفاجأنا عام 2008 بقوة كبرة 
مــن جيــش االحتــالل تقــارب ألف شــخص 
يصطحبــون خيالــة وكالًبــا وجنــوًدا وآليات 

حارصوا الحي وأخرجونا بالقوة".
ويتذكــر مــا حــدث حينهــا.. "كانــوا يرمون 
أثــاث املنــزل مــن النوافــذ بعدمــا هجمــوا 

علينا بوحشية".
ومل تــرتك العائلــة املنــزل الــذي اســتوىل 
خيمــة  فوضعــت  املســتوطنون،  عليــه 
اعتصام عىل مدار عامني تصدح وتنادي 
لعلهــا تســتعيد حقوقهــا، لكــن حتى هذه 
مل  "الســلمية"  االحتجاجيــة  الخطــوة 
أرســل مســتوطنيه  الــذي  تــرُق لالحتــالل 
ســلطات  غرمــت  فيــام  الخيمــة  وأحرقــوا 

االحتالل العائلة 97 ألف شيقل.
ورغــم أن تفاصيــل جرميــة إحــراق الخيمــة 
واضحة، فإن سلطات االحتالل استمرت 
ســنوات  مثــاين  بالحادثــة  التحقيــق  يف 
تلــك  بعــد  الكــرد  الحــاج  تخــرب  أن  قبــل 
املــدة بأنهــا مل تســتِطع تحديــد من أحرق 

الخيمة.
وحينــام يعيــش بقربك مســتوطنون فهذا 
يعنــي أن تنغــص حياتــك باســتفزازاتهم، 
قبــل أن تكــرس قلبــك الــذي ال يتحمــل أن 
يجاورك املحتل وأنت ال تســتطيع طرده 
نبيــل  الحــاج  الســالح،  بقــوة  ألنــه محمــي 
يدخــل إىل تفاصيــل تلــك االســتفزازات: 
نافــذة  تفتــح  أن  قهــر  شــعور  "أصعــب 
بيتــك وتــرى املســتوطنني يدخلــون إىل 
منزلــك األول، وأن تــرى واحــًدا منهــم بــال 
حيــاء يتجــرد من املالبس ويخرج لرقص 
برشفــة املنــزل، يلقــون القاممــة تجاهنــا، 
معهــم  نتصــادم  جعلتنــا  األفعــال  وهــذه 
االحتــالل  رشطــة  تعتقلنــا  مــرة  كل  ويف 
وتــرتك هــؤالء املســتوطنني يفعلــون كل 

ما يريدونه".
األول،  منزلــه  فقــد  الــذي  نبيــل  والحــاج 
زارتــه  رفــض عــرشة ماليــني دوالر حينــام 
وعرضــت  حكوميــة  إرسائيليــة  شــخصية 
وقــع  عــىل  اليــوم  يعيــش  املبلــغ،  هــذا 

مخاوف فقد ثاٍن.

األغوار الشاملية/ األناضول:
يواصــل املزارع الفلســطيني رشيف 
زواهــرة االعتنــاء بصغــار خرافــه، يف 
األغــوار  يف  امليتــة،  بقريــة  مزرعتــه 
مــن  مخــاوف  وســط  الشــاملية، 
عمليات هدم للمساكن قد تنفذها 
اإلرسائيليــة،  االحتــالل  ســلطات 

بدعوى البناء دون ترخيص.
لوكالــة  عامــا(،   40( زواهــرة  يقــول 
االحتــالل  ســلطات  إن  "األناضــول": 
مــرات  عائلتــه  مســكن  هدمــت 
عديــدة، وتواصــل التضييــق اليومــي 
لطردهــم  محاولــة  يف  الســكان  بحــق 

لصالح مشاريع استيطانية.
األغــوار  يف  "امليتــة"  قريــة  وتقــع 
الضفــة  رشق  شــامل  الشــاملية، 
الغربيــة، ويقطنهــا 135 فلســطينيا، 
الصفيــح  مــن  بيــوت  يف  يســكنون 
تربيــة  عــىل  ويعتمــدون  وخيــام، 

األغنام.
وتعد "امليتة" واحدة من 34 تجمعا 
الفلســطينية،  األغــوار  يف  بدويــا 
املــايض،  آذار  مــارس/  ومنتصــف 
صّدقــت "املحكمــة العليــا" التابعــة 

لالحتالل عىل قرار هدمها.
ويواصل الســكان حياتهم الطبيعية، 
لكنهم يرتقبون أي تحرك إرسائيي، 
ويخشــون هدم مســاكنهم، وطردهم 

من القرية.
وتتعــرض املســاكن الفلســطينية يف 

األغــوار لعمليــات هــدم مــن ســلطات 
االحتالل، بدعوى البناء دون ترخيص 
يف مواقع مصنفة "ج" بحسب اتفاق 
التحريــر  منظمــة  بــني  املوقــع  أوســلو 

واالحتالل عام 1993.
األغــوار  منطقــة  مســاحة  وتبلــغ 
الفلســطينية، نحــو 1.6 مليــون دونم 
)الدونــم 1000 مــرت مربــع(، ويقطــن 
مســتوطن  ألــف   13 قرابــة  فيهــا 
يف  مســتوطنة،   38 يف  إرسائيــي 
حني يسكن نحو 65 ألف فلسطيني 

يف 34 تجمعا.
وأعلن رئيس وزراء االحتالل بنيامني 
تعتــزم  حكومتــه  أن  مــرارا،  نتنياهــو، 
ضم مناطق واســعة بالضفة الغربية، 

مبا فيها األغوار.
ترحال

ويقطن زواهرة مع أرسته املكونة من 
مثانيــة أفــراد يف بيــت مــن الصفيــح، 
أي  يف  للهــدم  معــرض  إنــه  يقــول 
وقــت، غــر أنــه مــرّص عــىل البقــاء يف 

تلك األرض.
مــن  عائلتــه  ترحــال  قصــة  ويــرسد 
منطقــة تــل عــراد يف النقــب املحتل 
الرحــال  حطــوا  أن  إىل   ،1953 عــام 

يف األغوار الشاملية.
ويقــول زواهــرة: "وجدنــا هنــا موطنا، 
تهجــر جديــدة"،  بعمليــة  نقبــل  لــن 
فقــط  الرحيــل  يقبــل  أنــه  إىل  الفتــا 
ملوطــن أجــداده، يف إشــارة إىل "تل 

عراد".
الخدمــات  إىل  التجمــع  ويفتقــر 
واملــاء  كالكهربــاء  األساســية، 
والطرقــات،  االتصــال  وشــبكات 
ويستخدم السكان الطاقة الشمسية 

للحصول عىل اإلنارة ليال.
مستقبل مجهول

زواهــرة  عيــد  محمــد  يشــر  بــدوره، 
مســتوطنات  إىل  عامــا(،   35(

إرسائيلية مقامة يف األغوار بالقول، 
الحيــاة  متطلبــات  كل  توفــر  "يتــم 
منزلــه،  يســكن  أن  قبــل  للمســتوطن 
مــن  بيــوت  تشــييد  مــن  مننــع  بينــام 
هــدم  لعمليــات  ونتعــرض  الصفيــح، 

وتضييق يوميا".
وأضــاف: "حياتنــا صفــر ال يوجــد أي 
بــال  مجهــول  مصرنــا  لهــا،  مقومــات 
للرحيــل"،  لنــا  آخــر  مــكان  وال  أفــق، 
معربــا عــن مخاوفــه بشــأن مســتقبل 

أبنائه السبعة.
ضم بصمت

يف  االســتيطان  ملــف  مســؤول 
واألغــوار  طوبــاس  محافظــة 
قــال  بشــارات،  معتــز  الشــاملية، 
"االحتــالل  إن  "األناضــول"،  لوكالــة 
األغــوار  ضــم  عمليــات  يواصــل 
بشــكل صامــت، عــرب اســتمرار البنــاء 
الهــدم  وعمليــات  االســتيطاين، 

وتهجر السكان".
التجمعــات  "كافــة  أن  وأردف 

تعرضــت  األغــوار  يف  الســكانية 
قبــل  مــن  وتهجــر  هــدم  لعمليــات 
مــا  أن  معتــربا  االحتــالل"،  ســلطات 

يجري "ضم ناعم".
يهــدم  االحتــالل  أن "جيــش  وأوضــح 
أي مبــان جديــدة مســتندا إىل قــرار 
مؤكــدا  الشــأن"،  بهــذا  عســكري 
يف  الســكان  "يتشــبث  أن  رضورة 

مساكنهم".
واتهــم بشــارات، ســلطات االحتــالل 
مبحاولــة تنفيــذ جرميــة جديــدة يف 
األغــوار تشــمل هدم تجمــع "امليتة" 
أســوة مبــا حــدث يف خربــة حمصــة 

الفوقا باألغوار )شامل رشق(.
ِحْمَصــة  يف  املســاكن  وتعرضــت 
هــدم،  عمليــات  ألربــع  الفوقــا، 
أوســعها يف نوفمــرب/ ترشيــن الثــاين 
ســلطات  هدمــت  حيــث   ،2020

كامــل،  بشــكل  التجمــع  االحتــالل 
يهــدف  اســتعامري  مخطــط  ضمــن 
لصالــح  املحتلــة  األغــوار  ضــم  إىل 

االستيطان.
قــرار  لوقــف  دويل  بضغــط  وطالــب 
")إرسائيــل(  إن  قــال  لكنــه  الهــدم، 
تكــرتث  وال  القــوة،  لغــة  إال  تفهــم  ال 

بالبيانات والقانون الدويل".
"اســتمرار  أن  مــن  بشــارات  وحــّذر 
يهــدد  األغــوار  يف  الضــم  عمليــات 
مصر قيام دولة فلسطينية مستقلة 

ومرتابطة".

قرية "امليتة" يف األغوار الشاملية         )األناضول(
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

ماذا أراد محمد الضيف 
من وعيده لـ)إرسائيل(؟

مل يهــدد محمــد الضيــف قائــد كتائب القاســم دولة )إرسائيــل( بقصد التهليل 
والتهويــل، ومل يقصــد فقــط تخويــف الصهاينــة، وردعهــم عــن العــدوان ضــد 
أهــايل حــي الشــيخ جــراح يف القــدس، ومل يتوعــد الرجــل اإلرسائيليــن بدفــع 
الثمن غاليًا من خالل البيانات النارية، واملزاحمة عىل الحضور اإلعالمي يف 
املشــهد القيــادي الفلســطيني، الــذي تعــود عــىل اســتخدام ألفــاظ الشــجب 
واالســتنكار واإلدانــة وتحميــل املســؤولية، تلــك اللغــة السياســية التــي تتدثــر 
تحتهــا القيــادة الفلســطينية، لقــد توعــد محمــد الضيــف اإلرسائيليــن بدفــع 
مــن  املعــاين  عــىل  ســيرتتب  ومــا  ذلــك،  معــاين  يعــرف  وهــو  غاليــًا،  الثمــن 
مواجهــات ومعــارك وبطــوالت يف الــر والبحــر، وفــوق األرض، وتحــت األرض، 
ويف ســاء فلســطن التــي ســتنترص فيهــا إرادة اإلنســان عــىل القبــة الحديدية 

واألكاذيب الدموية.
لقــد متعــن محمــد الضيــف بخريطــة الواقــع الفلســطيني والعــريب والــدويل، 
وأدرك أن واجــب املقاومــة هــو االنتصــار للقــدس مهــا كلــف الثمــن، وهــذا 
هو نداء الواجب الوطني والديني، فمسؤولية سالح املقاومة تتجاوز حدود 
غــزة، واإلعــداء والتجهيــز عــىل مــدار الســنن املاضيــة مل يهــدف إىل الدفــاع 
عــن أرض غــزة فقــط، وفــك حصارهــا، وإعــداد الرجــال وتدريبهــم مل ينجــز مــن 
أجل شنطة دوالرات يحملها الوزير العادي، عىل الرغم من أهميتها، سالح 
املقاومــة تــم تجهيــزه لتحريــر فلســطن مــن البحــر إىل النهر، ومــن القدس إىل 

قلب فلسطن، والعمود الفقري لوجود املقاومة.
تهديد محمد الضيف لإلرسائيلين جاء بكلات مقتضبة، وبترصيح خاطف، 
وكأنــه الــرق الــذي ملــع قبــل دوي القذائــف، فأبلــغ الــكالم أقــرصه، وقــد قــرص 
الوعيــد عــىل جملــة: ســتدفعون الثمــن غاليــًا، وغاليــًا هــي اللفظــة التــي تطعن 
القــدرات اإلرسائيليــة يف القلــب، وتجــر قيادة األركان اإلرسائيلية عىل إعادة 
الحسابات، فلفظة غاليًا تعني أن لدى املقاومة ما يخيف العدو، وما يوجعه، 
ويكــر تجــره، ويقلــب املعادلة، وتعني االســتعداد ملواجهة األســلحة التي 
ميتلكهــا العــدو، التــي اختــرت ميدانيــا يف أثنــاء العــدوان عــىل غزة قبل ســبع 
ســنن. وعيــد محمــد الضيــف لإلرسائيليــن كان مبارشًا، ومتحــور حول مدينة 
الرجــل يف تهديــده إىل  الشــيخ جــراح تحديــدًا، ومل يتطــرق  القــدس، وحــي 
بقيــة القضايــا السياســية والحياتيــة، والتــي تشــغل بــال الفلســطينين، الرجــل 
ســيقاتل مــن أجــل القــدس، وهــو يعــرف أن حيــاة غــزة ومســتقبل أهلهــا مرتبــط 
بالقــدس، وأن وجــود املقاومــة بحــد ذاتــه مرتبــط بالقــدس، وأن ال قيمــة لــكل 
التشــكيالت العســكرية دون القدس، وأن وجود حركة حاس دون القدس ال 
قيمــة لــه، فبئــس التنظيــم الــذي ال تشــر بوصلتــه إىل طريــق القدس، وبئســت 
بتحريــر  وبقاؤهــا  وجودهــا  يقــرتن  مل  إن  الفلســطينية  السياســية  الحــركات 
الحيــاة عــىل بقعــة  لــكل تنظيــم هدفــه  القــدس ويافــا وحيفــا وعــكا، وســحقًا 
صغــرة مــن أرض فلســطن، وال تنشــغل قيادتــه إال بتوفــر رواتــب املوظفــن، 
وصفــد  القــدس  عــن  وتتغافــل  املحروقــات،  وأســعار  الخــراوات،  وأســعار 
والجليل وعسقالن وبرئ السبع.  تنظيات املقاومة يف غزة تدرك أن الحياة 
رســالة، وأن رســالتها هــي مقاومــة العــدو املغتصــب ألرض فلســطن، وليــس 
مقاومــة االحتــالل فقــط، ألن وجودنــا عــىل هــذا الــرتاب الفلســطيني مــا كان 
عبثًا، والهدف اإلسرتاتيجي هو تحرير فلسطن كلها، مها حاول البعض أن 

يضفي عىل انكساره وانحساره لغة الواقعية، ومراعاة الظروف املوضوعية.

لجنة دعم الصحفيني: االحتالل ال يزال 
ا ا فلسطينيًّ يعتقل 23 صحفيًّ

األسريان سواركة والرمياوي 
يواصالن إرضابهام عن الطعام 

األسيـــر محمـــد الحلبـــي أمـــام محاكـــم االحتـــالل للمـــرة الـ159

ُتوفي بعد صراع مع المرض
الشيخ محمد عمرو.. قائد واجتامعي وإمام ملساجد رام الله

منتدى اإلعالميين: تجاهل النقابة اعتقاله يعكس عملها االنتقائي 
الصحفي النجار.. اتصل بعباس يشكو فصله من عمله فكان مصريه السجن!

رام الله/ فلسطن:
قــوات  اعتقلــت  جديــدة،  ســابقة  يف 
يعمــل  كان  ــا  صحفيًّ الفلســطينية  الســلطة 
أنــه  ذنبــه  كل  فلســطن،  تلفزيــون  لــدى 
أجــرى اتصــااًل مبنــزل رئيس الســلطة محمود 

عباس؛ يشكو فصله من عمله.
اإلعــالم  وســائل  فــإن  التفاصيــل،  ويف 
الرســمية، التي تتبع الســلطة يف مدينة رام 
اللــه، امتنعــت عــن نــر أي يشء عن قضية 
الصحفــي حســن النجار بنــاء عىل توجيهات 
مــن مســؤولن يف الســلطة، وخوًفــا مــن أي 

مساءلة من قوات األمن الفلسطينية.
الفلســطينية  األمــن  قــوات  اعتقلــت  حيــث 
ا برئيس  الصحفي النجار الذي اتصل هاتفيًّ
يف  عبــاس  محمــود  الفلســطينية  الســلطة 
تلفزيــون  مــن  طــرده  مــن  ليشــتيك  منزلــه، 

فلسطن التابع للسلطة الفلسطينية.
الصحفــي حســن النجــار، الــذي كان يعمــل 
تلفزيــون  اســتوديوهات  يف  األخبــار  مديــر 
فلسطن يف رام الله، هو اآلن محتجز، بعد 
ــا مبنــزل عبــاس، منــذ أكرث من  اتصالــه هاتفيًّ

ثالثة أسابيع.
بوســت  جروســاليم  صحيفــة  ونقلــت 
اإلرسائيليــة عــن والــد النجــار، أن ابنــه البالــغ 
من العمر 33 عاًما محتجز يف مركز احتجاز 

يف رام الله.
يف  "ابنــي  للصحيفــة:  النجــار  والــد  ويقــول 
الســجن منــذ أكــرث مــن 25 يوًمــا. هــذا ظلــم 

حقيقي. ما الجرمية التي ارتكبها"؟
ــا مبنــزل عبــاس  وقــال: إن ابنــه اتصــل هاتفيًّ

التعســفي"  مــن "فصلــه  ليشــتيك  الخــاص، 
من تلفزيون فلسطن.

"كان ابني يعمل لتلفزيون فلســطن لتســع 
سنوات"، وأوضح أنه قبل نحو أربع سنوات 
عســاف  أحمــد  وبــن  بينــه  خــالف  نشــب 
والتلفزيــون  اإلذاعــة  لهيئــة  العــام  املديــر 

الفلسطيني. 
وعاقبــه  بــذيء،  بــكالم  ابنــه  عســاف  هــم  واتَّ
فلســطن يف  تلفزيــون  مكاتــب  إىل  بنقلــه 

قلقيلية، شال الضفة الغربية. 
دعــاوى  مقربيــه  وبعــض  عســاف  رفــع  كــا 
تشهر ضد الصحفي حسن النجار من أجل 

التخلص منه.
الصحفيــن  مــن  وعــدد  النجــار  والــد 
الفلســطينين قالــوا: إن النجــار اعُتقــل قبــل 
بضــع ســنوات ثالثــة أشــهر بتهمــة إهانة كبار 

املسؤولن يف السلطة الفلسطينية.
اســتمع  عبــاس  إن  الصحيفــة:  وقالــت 
االتصــال  منــه  وطلــب  النجــار  للصحفــي 
مبدير مكتبه سعيد لحام لرتتيب لقاء لحل 

املشكلة، وفًقا للصحيفة.
ليــس  أنــه  عبــاس  النجــار  أخــر  وعندمــا 
رئيــس  أعطــاه  اللحــام،  مــع  اتصــال  لديــه 
ــب  ورتَّ الهاتــف،  رقــم  الفلســطينية  الســلطة 
النجــار للقــاء مديــر مكتــب رئيــس الســلطة 

الفلسطينية يف اليوم التايل.
لكــن عندمــا وصــل النجار إىل مدخل مجمع 
يف  اللــه  رام  يف  "الرئــايس"  املقاطعــة 
ضبــاط  اســتقبله  لالجتــاع،  التــايل  اليــوم 
اعتقلــوه  الذيــن  الفلســطينية  الســلطة  أمــن 

واقتادوه إىل مركز اعتقال قريب.
بلــدة  يف  النجــار،  عشــرة  فشــلت  كــا 
إقنــاع  يف  الخليــل،  مدينــة  مبحافظــة  يطــا 
بنــر  الفلســطينية  اإلعالميــة  املؤسســات 
مناشــدة لعبــاس للمســاعدة يف حــل قضيــة 

ابنهم.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني بالسلطة 
ه، أن النجار محتجز يف  الفلسطينية مل تسمِّ
رام الله بتهمة إهانة مســؤولن فلســطينين 
كبــار يف الســابق. ورفــض املصــدر اإلفصاح 
عــا إذا كان االعتقــال عــىل صلــة مبكاملــة 

النجار الهاتفية ملقر إقامة عباس.
الحقوقــي  الراصــد  طالــب  الســياق،  ويف 
حســن  الصحفــي  عــن  الفــوري  باإلفــراج 

النجار، أو الكشف عن سبب اعتقاله.
مقتضــب  ترصيــح  يف  الراصــد،  وقــال 
لإلعــالم"  الفلســطيني  "املركــز  حصــل 
النجــار  اعتقــال  يكــون  أن  "نخــى  عليــه: 
قبــل 25 يوًمــا عــىل خلفيــة اتصــال هاتفــي 
أجــراه مــع الرئيــس محمــود عبــاس للمطالبــة 
بإنصافــه بعــد فصله التعســفي مــن تلفزيون 

فلسطن، حيث كان مديًرا لألخبار".
صمــت  مــن  اســتغرابه  عــن  الراصــد  وعــّر 
هــذا  عــىل  الفلســطينية  اإلعــالم  وســائل 
االعتقــال طــوال هذه املدة، وهو ما يعكس 
حجــم الرتهيــب وسياســة تكميــم األفواه يف 

الضفة الغربية.
اإلعالميــن  منتــدى  قــال  جانبــه  مــن 
الفلســطينين إنــه ينظــر بخطر بالــغ العتقال 
أمــن الســلطة للصحفــي النجــار، مســتهجًنا 

حالــة التعتيــم عــىل اعتقالــه املســتمر منــذ 
الصحفيــن  نقابــة  وتجاهــل  أســابيع،  عــدة 
ازدواجيــة  يعكــس  الــذي  األمــر  لذلــك، 
مفضوحــة يف الدفــاع عــن حريــة اإلعالمين 

وضان حقوقهم.
وطالــب املنتــدى باإلفــراج عنــه فــوًرا عمــاًل 
واإلنســانية  الدوليــة  واألعــراف  بالقوانــن 
فضــاًل عــن املحليــة املؤكــدة حريــة اإلعــالم 
مرســوم  وكذلــك  الصحفيــن،  وحايــة 
حاية وتعزيز الحريات الذي أصدره رئيس 
الســلطة يف إطار تهيئة األجواء لالنتخابات 

التي جرى تأجيلها مؤخًرا. 
وأكــد املنتــدى أن تجاهل نقابة الصحفين 
انتقائيــة  يعكــس  النجــار  الزميــل  العتقــال 
مــع  التعامــل  يف  وازدواجيتهــا  النقابــة 
الــذي  األمــر  الصحفيــن،  االنتهــاكات ضــد 
إعــادة  رضورة  إىل  امللحــة  الحاجــة  يــرز 
االعتبــار للنقابــة وإطــالق قطــار االنتخابــات 
اختيــار  مــن  الصحفيــن  لتمكــن  فيهــا 
قويــة  مهنيــة  نقابــة  إىل  وصــواًل  ممثليهــم 
تحمــي وتدافــع عن الصحفيــن بغض النظر 

عن أي اعتبارات أخرى.
كــا دعــا فرســان اإلعــالم الفلســطيني إىل 
تحتضهــم  بنقابــة  حقهــم  انتــزاع  رضورة 
األطــر  ــا  حاثًّ متييــز،  دون  عنهــم  وتدافــع 
مواصلــة  عــىل  اإلعالميــة  واملؤسســات 
النقابــة  إصــالح  لضــان  وضغوطهــا  دورهــا 
رشذمــت  التــي  التحــزب  حالــة  مــن  خروًجــا 
الوسط الصحفي وشتَّت شمل الصحفين 

الفلسطينين.

رام الله/ فلسطن:
عقــدت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي، 
أمس، الجلســة الـ159 ملحاكمة األســر 
محمد الحلبي من مخيم جباليا شايل 

قطاع غزة.
األرسى  شــؤون  هيئــة  واســتهجنت 
واملحرريــن اســتمرار ســلطات االحتــالل 
يف ارتــكاب هــذه الجرميــة بحــق األســر 

الحلبي )42 عاًما(.
الحلبــي  محاكمــة  أن  الهيئــة  وأوضحــت 

تاريــخ  يف  املحاكــات  أطــول  تعــدُّ 
وتنــدرج  األســرة،  الفلســطينية  الحركــة 
ضمن الجرائم الالإنسانية والالأخالقية، 
لــكل  واضــح  وتجــاوز  اســتهتار  وفيهــا 

مكونات القضاء الدويل والعاملي.
وبّينــت أن األســر الحلبــي ُمعتَقــل يف 
ســجن "رميون" بظروف قاســية، ويعاين 
آالًما شديدة يف الرأس وفقدان القدرة 
عــىل الســمع، بســبب التحقيــق القايس 
والتعذيــب الجســدي الــذي تعــرَّض لــه، 

والذي استمر 52 يوًما.
تــزداد  الصحيــة  حالتــه  أن  إىل  وأشــارت 
ســوًءا نتيجــة اإلهــال الــذي يتعــرض لــه 

من إدارة سجون االحتالل.
كان  الحلبــي  األســر  أن  إىل  ولفتــت 
ملؤسســة  مديــًرا  اعتقالــه  قبــل  يعمــل 
 World( األمريكيــة  العامليــة  الرؤيــة 
زالــت  ومــا  غــزة،  قطــاع  يف   )Vision

داخــل  تعتقلــه  االحتــالل  ســلطات 
ســجونها بحجــة تحويــل مبالــغ ماليــة مــن 

فلســطينية،  فصائــل  لصالــح  املؤسســة 
ثبــوت  أو  مــادي  دليــل  أي  وجــود  دون 

تهمة قانونية ضده.
الــدويل  املجتمــع  الهيئــة  وطالبــت 
بتحمــل مســؤولياته تجــاه أرسانــا، ووضع 
القانــون  مبنظومــة  لالســتهتار  حــد 
الــدويل، والــذي تنتهكــه )إرسائيــل( كل 

يوم.
وأكــدت أن الجهــاز القضــايئ اإلرسائيي 
لديــه التبعيــة الكاملــة لجهــاز املخابرات 

)الشاباك( وإدارة سجون االحتالل.
األســر  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
بيــت  حاجــز  عــر  تنقلــه  خــالل  الحلبــي 
حزيران/يونيــو   15 يف  حانون/إيــرز 
االحتــالل  محكمــة  تصــدر  ومل   ،2016

حتى اليوم أي حكم بحقه.
أبنــاء،  لخمســة  وأب  متــزوج  والحلبــي 
مــن  الفخريــة  الدكتــوراه  ُمنــح  ومؤخــًرا 
لعملــه  أملانيــا  يف  أكادمييــة  مؤسســة 

اإلنساين.

رام الله- غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
نعــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس 
عــن  مســجد  إمــام  عمــرو  محمــد  الشــيخ 
مصبــاح يف محافظــة رام الله، الذي تويف 

بعد معاناة مع املرض.
واستذكرت حاس، يف بيان أمس، سرة 
والجهــاد،  بالدعــوة  الشــيخ عمــرو املليئــة 
منبهــة إىل أنــه أحــد ُمبعــدي مــرج الزهــور، 
وتعرض لالعتقال داخل ســجون االحتالل 
ســنوات  وقــدم  عــدة،  مــرات  اإلرسائيــي 
مــن عمــره مــن أجــل الدفــاع عــن فلســطن 

ومقدساتها.
وقــال القيــادي يف حــاس ماجــد حســن: 
إن صديقــه الراحــل هــو أحــد الرعيــل األول 

للحركــة اإلســالمية يف رام اللــه، الفتــا إىل 
أنــه انضــم إليهــا خــالل زيــارة الشــيخ أحمــد 

ياسن لرام الله عام 1981م. 
"فلســطن"  لصحيفــة  حســن  وأضــاف 
الكــوادر  أحــد  كان  عمــرو  الشــيخ  أن 
خــالل  اللــه  رام  يف  لحــاس  املؤسســن 
ومــن  1987م  عــام  األوىل  االنتفاضــة 
املبعديــن إىل مــرج الزهــور عام 1992م، 
واعتقل عند االحتالل أكرث من مرة يف إثر 

نشاطه املقاوم.
وخــالل انتفاضــة األقــى -وفًقــا لحســن- 
العمــل  يف  كبــر  دور  للراحــل  كان 
الشــهداء  أهــايل  وزيــارة  االجتاعــي 
يقــود  فــكان  الفقــرة،  واألرُس  والجرحــى 

عمــاًل اجتاعًيــا مميــزا، "فــال يبيــت وهــو 
عــىل  ويقــوم  محتاًجــا،  هنــاك  أن  يعلــم 

خدمة الناس وقضاء حوائجهم".
مناســبات  عــن  يغيــب  يكــن  مل  وقــال: 
إخوانــه جميًعــا ودعمهــم إنســانيا وماديــا، 
مشــرا إىل أنه بعد االنقســام الفلســطيني 
عام 2007م اعتقل عند السلطة أكرث من 
40 يوًما، وتعرض إليذاء كبر من الرب 

واإلهانــة والشــبح، حتــى قــال يل: "رأيــت 
املوت بعيني".

وأكد حسن –الذي عاش لسنوات طويلة 
مــع الشــيخ الراحــل- أن األخــر عــرف عنــه 
عــرف  وقــد  لدعوتــه،  وانتــاؤه  صالبتــه 
حتــى  املســاجد  بنــاء  يف  املميــز  بــدوره 

رصًحــا  مصبــاح"  "عــن  مســجده  أصبــح 
كبًرا.

وتطــرق إىل دوره البــارز يف بنــاء املســاجد 
آخرهــا  كان  التــي  اللــه،  رام  مدينــة  يف 
مســجدا افتتــح يف منطقــة "بطــن الهــوى" 

خالل رمضان الحايل.
مل  عمــرو  محمــد  "الشــيخ  حســن:  وختــم 
يِعــش لذاتــه؛ فكان رجــاًل زاهًدا يف الدنيا 
املســجد..  غــر  آخــر  بعمــل  يلتحــق  ومل 
حتــى عندمــا أصيب بالرطــان ظل صابرا 

محتسبا".
الصوت اإلسالمي

دور  إىل  الهــوديل  وليــد  الكاتــب  وتطــرق 
الراحــل يف أثنــاء إبعــاده إىل مــرج الزهــور 

وإثــارة  الفلســطينية  بالقضيــة  بالتعريــف 
الرأي العام الدويل.

لصحيفــة  حديثــه  يف  الهــوديل  وأشــاد 
"فلســطن" مبناقــب الراحــل واصفــا إيــاه 
بأحــد الخطبــاء املفوهن الذين دعوا إىل 
ومحاربــة  اإلرسائيــي  االحتــالل  مقاومــة 
الظلــم والفســاد حتــى أن الســلطة أوقفتــه 

عن العمل عدة مرات. 
وختــم الهــوديل: "الشــيخ عمــرو كان ميثل 
يفضــل  الــذي  الحــر  اإلســالمي  الصــوت 
خطــاب املقاومــة الســيايس، وال يخــى 
قــول الحــق، حتــى إنــه كان يســتضيف يف 
مســجده الخطباء املمنوعن من الخطابة 

بسبب دعمهم املقاومة".

غزة/ فلسطن:
االحتــالل  دولــة  أن  الصحفيــن  دعــم  لجنــة  أكــدت 
مــن  أكــرث  تعتقــل يف ســجونها  تــزال  ال  اإلرسائيــي 

ا. ا فلسطينيًّ )23( صحفيًّ
ت اللجنــة يف بيــان لهــا نــر أمــس، عــن قلقهــا  وعــرَّ
يف  الصحفيــن  عــىل  االعتــداءات  ازديــاد  مــن 
األرايض الفلســطينية املحتلــة، مــن قبــل االحتــالل 
اإلرسائيــي، وتغــول أجهــزة أمــن الســلطة يف الضفــة 
لتقييــد  ترمــي  خطــوة  يف  جانــب،  مــن  الغربيــة 
الحريــات الصحفيــة،  الحقــوق والحريــات، وخاصــة 
ق عمــل الصحفــي مبهنية وتحــده من نر  التــي تعــوِّ
مــا يرتكبــه االحتــالل مــن جرائــم بحــق أبنــاء الشــعب 

الفلسطيني.
واســتنكرت اللجنــة متديــد اعتقــال الصحفــي قتيبــة 

قاسم إىل 11 مايو 2021 مع رفض الكفالة لإلفراج 
عنه.

أبريــل   24 بتاريــخ  قاســم  اعتقــل  االحتــالل  وكان 
2021 بتهمة محاولة دخول املسجد األقى.

الســلطة،  أمــن  أجهــزة  بتغــول  اللجنــة  نــددت  كــا 
بعــد قيــام جهــاز األمــن الوقــايئ باعتقــال الصحفــي 
مديــًرا يف  يعمــل  الــذي  عامــا(   33( النجــار  حســن 
تلفزيــون فلســطن، مــن جــراء اتصالــه هاتفًيــا مبنزل 
رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس الشــهر 
املــايض، ليشــتيك مــن فصلــه مــن العمــل بتلفزيون 

فلسطن، حيث كان مديرًا لألخبار.
النجــار  الصحفــي  عــن  باإلفــراج  اللجنــة  وطالبــت 
وحملت أجهزة أمن السلطة املسؤولية عن حياته، 

ودعت إلطالق الحريات الصحفية.

رام الله/ فلسطن:
يواصــل األســران عــاد ســواركة )37 عاًمــا( مــن أريحــا 
اللــه،  رام  مــن  عامــا(   43( الرميــاوي  عــالء  والصحفــي 

إرضابها املفتوح عن الطعام رفًضا العتقالها.
ســواركة  بــأن  أمــس،  بيــان،  يف  األســر،  نــادي  وأفــاد 
الــذي يقبــع يف "عيــادة ســجن الرملــة" يواصــل إرضابــه 
املفتــوح عــن الطعــام لليــوم الـــ49 عــىل التــوايل رفًضــا 

العتقاله اإلداري.
يقابــل  ــا صعًبــا،  أن ســواركة يواجــه وضًعــا صحيًّ وأكــد 
ورفضهــا  االحتــالل  ســلطات  ــت  تعنُّ اســتمرار  ذلــك 
أنــه  علــًا  اإلداري،  اعتقالــه  بإنهــاء  االســتجابة ملطلبــه 

حتى اليوم ال توجد حلول جدية لقضيته.
يواصــل  الرميــاوي  الصحفــي  األســر  أن  إىل  وأشــار 
ســجن  زنازيــن  يف  يقبــع  حيــث  الـــ15،  لليــوم  إرضابــه 

"عوفر" وسط تدهور مستمر عىل وضعه الصحي.
ووفًقــا آلخــر زيــارة لــه، أكــد املحامــي أّنــه يعــاين أوجاًعــا 
للوعــي  فقــدان  ونوبــات  جســده،  أنحــاء  يف  حــادة 
املتكرر، لكونه كان يعاين قبل اعتقاله من مضاعفات 

إصابته بفروس كورونا.
وبحســب نــادي األســر فــإن غالبيــة األرسى املعتقلــن 
ســابقون،  أرسى  هــم  االحتــالل  ســجون  يف  ــا  إداريًّ
اســتهدفهم االحتــالل عــىل مــدار ســنوات طويلــة منهــم 

من أمىض أكرث من 15 عاًما متفرقة.
واجهــا  ســابقان،  أســران  هــا  والرميــاوي  وســواركة 
عمليات االعتقال اإلداري املتكرر عىل مدار السنوات 
املاضية. وطالب نادي األســر املؤسســات الحقوقية 
ــا للضغــط عــىل االحتالل وضان  الدوليــة بالعمــل جديًّ

وقف عمليات االعتقال اإلداري.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

واالنتخابــات.  ومــن أجــل تفــادي حــدوث هــذه املخاطــر النقــاش العــام يجــب 
أن يأخــذ بعــن االعتبــار أن مــا بعــد تأجيــل االنتخابــات ليــس كــا قبلــه عــى 
اإلطــاق، وهــذا يشــمل تكويــن النظــام الســيايس وبنيتــه الفوقيــة والتحتيــة؛ 
وذلك ألن ما حصل يؤكد عجز النظام السيايس عن متثيل اإلرادة الشعبية، 
ل هذا  وأنه مصمم عى خدمة طيف سيايس واحد، ثم إن الفريق الذي ُيشغِّ
النظام السيايس ويسيطر عليه مل يُعد ميتلك الحد األدىن من الذكاء الذي 

يؤهله إلدارة املشهد.
الــذي يحظــى  الرســمي،  الفلســطيني  الســيايس  عــى املشــهد  لقــد ســيطر 
ــس، بغــض النظــر عمــن  بالقبــول يف اإلقليــم والعــامل؛ ُثــايث مؤســي متكلِّ
يقــوده، ويتكــون مــن الســلطة الفلســطينية ودولــة فلســطن ومنظمــة التحريــر 
الفلســطينية.  لقــد فشــل هــذا الثــايث املتكلــس يف تحقيــق وحــدة الشــعب 
الفلسطيني، واستمرت حالة الخاف املساة )االنقسام( ما يزيد عى عقد 
ونصف، وعجز عن حاية مصالح هذا الشعب، ومن أهم األمثلة ومن أمثلة 
ذلــك مــا يجــري مــن تهويــد واســتيطان يف القــدس ومحيطهــا، وســائر أرايض 
الضفة الغربية، كا أخفق هذا الثايث يف تحقيق التنمية، فمعدالت الفقر 
والبطالــة تتزايــد، وتــّرف بطريقــة انتقاميــة عقابيــة ُعصابيــة مــع كل خصومــه 
الداخلين، لكنه أظهر ســلوًكا أليًفا، بكل ما تعنيه الكلمة مع أعداء الشــعب 
والقضية، حتى يف أشــد لحظات الحرج عندما كان يجري الحديث عن ضم 

الضفة الغربية.
ورغــم كل جوانــب الفشــل والعجــز التــي ذكرناهــا آنًفــا هــذا الثــايث متكــن من 
إخضــاع املجتمــع لســطوته، وجــرف الحيــاة السياســية الفلســطينية، فلــم ُيبــِق 
مــن أبنيتهــا وهياكلهــا إال املهــرئ والفاســد، واســتحدث أبنيــة جديــدة غــر 

قانونية، ويف الوقت نفسه قمعية مثل املحكمة الدستورية.
إن استمرار هذا الثايث العاجز والفاشل والجاثم عى صدر اإلرادة الشعبية 

وقــرار التقســيم ورشوط قــرار قبــول )إرسائيــل( يف األمــم املتحــدة يــوم 9 مايــو 
1949؛ فقــد قامــت )إرسائيــل( عــى أســاس أن التعايــش بــن صاحــب األرض 
والضيــف صــار مســتحيًا، وتلــك ذريعــة لتقســيم فلســطن فقســمت فلســطن 
بــن العــرب واليهــود الذيــن يضمــرون غــر مــا يعلنــون، ورتبــت بريطانيــا العظمى 
لهذه املؤامرة مع واشنطن وموسكو والغرب عموًما، فلم تحرم )إرسائيل( قرار 
التقســيم وهــو األســاس الوحيــد الوضعــي لرشعيــة قيامهــا، رغــم أنــه يتصادم مع 
نظــام الرشعيــة يف امليثــاق، فقــد كان قيام )إرسائيل( مؤامرة واالعراف الفوري 

بها مؤامرة ومتاديها يف تنفيذ املرشوع الصهيوين امتداًدا للمؤامرة.
مــن  لطردهــم  )إرسائيــل(  محــاوالت  وجــه  يف  الفلســطينيون  صمــد  أنــه  املهــم 
الصهيونيــة،  الرشطــة  رعايــة  تحــت  املســتعمرين  خنازيــر  وإطــاق  بيوتهــم، 
ومبباركة حاخامات )إرسائيل( استناًدا إىل النص املحرف من التوراة، واستولوا 
عــى منــازل الفلســطينين يف القــدس، فلــا لجــأ الفلســطينيون إىل القضــاء 
الصهيــوين أقــرت املحكمــة بــأن هــذه البيــوت يجــب أن تــؤول إىل أصحابهــا مــن 

بدعــوى الروايــة التوراتيــة املــزورة الداعيــة إىل العــودة لـــ)أرض امليعــاد( 
بــا أرض(،  بــا شــعب لشــعب  بــأن فلســطن )أرض  الكاذبــة  والروايــة 
بتواطئهــم  األقــى  املســجد  يف  مزاعمهــم  إثبــات  محاولــة  فكانــت 
مــع االنتــداب الربيطــاين بالصــاة عنــد مــا أســموه حائــط املبــى، وهــو 
حائــط الــرباق، فاندلعــت ثــوره شــعبية عارمــة )ثــورة الــرباق( عــام ١٩٢٩، 
منهــا  وســاق،  قــدم  عــى  القــدس  لتهويــد  عــدة  محــاوالت  واســتمرت 
اســتماك األرايض والهجــرة، لكنهــا بــاءت بالفشــل حتــى عــام ١٩٤٨، 
األردين  العــريب  الجيــش  وأبطــال  واملناضلــون  املجاهــدون  واســتطاع 
األقــى،  املســجد  مقدمتهــا  ويف  املقدســة  األماكــن  عــى  الحفــاظ 
وســميت فيــا بعــد وصًفــا ال تقســيًا القــدس الرشقيــة، وبعــد احتــال 
القــدس عــام ١٩٦٧ وباقــي فلســطن تكــررت االعتــداءات اإلرسائيليــة 
املســجد  حــرق  جرميــة  فكانــت  األقــى،  املســجد  عــى  اليهوديــة 
األقــى عــام ١٩٦٨ واندلعــت انتفاضــة شــعبية، وتكــررت االعتــداءات 
وكانت سبًبا يف انتفاضات شعبية فلسطينية عارمة، فكانت انتفاضة 
وانتفاضــة  األقــى(،  املســجد  جــدران  حتــى  ١٩٩٦)النفــق  القــدس 
األقــى عــام ٢٠٠٠ التــي اندلعــت يف إثــر تدنيــس املجحــوم شــارون 
رئيــس وزراء )إرسائيــل( برفقــة جنــوده املســجد األقــى، مــا أدى إىل 
اشــتباك املصلــن املســلمن والفلســطينين مــع جنــوده وتطورت إىل 
انتفاضة فلسطينية عارمة، تخللها عمليات فدائية ضد جنود االحتال 
وقطعان املســتوطنن، واســتمرت االنتفاضة التي متيزت باملواجهات 
الشعبية والعسكرية حتى استشهاد أيب عار، نفق من جنود االحتال 
وقطعانه يف إثرها ١٠٦٩ قتيًا، وجرح ٤٥٠٠، وأعطبت ٥٠ دبابة وعدد 

من آلياته. 
هــدأت االنتفاضــة وشــبه توقفــت يف إثــر اتفــاق قمــة رشم الشــيخ عــام 

املخاطــر  مــن  جملــة  عــى  الترشيعيــة  االنتخابــات  تأجيــل  عمليــة  تنطــوي 
الشديدة، ومُيكن إجال هذه املخاطر يف النقاط التالية: أولها وقوع النظام 
الســيايس بــن براثــن فريــق صغــر ومحــدود يوظــف القانــون واملــال والقــرار 
ملصلحتــه، واألمثلــة عــى ذلــك كثرة بدًءا من اإلرصار عى إجراء االنتخابات 
وفًقا لنظام التمثيل النســبي الكامل، وليس انتهاًء بتأجيل االنتخابات، مروًرا 
بــكل املراســيم بقانــون التــي ألحقــت القضــاء بالســلطة التنفيذيــة، وتحجيــم 
األنظمــة  أن  يف  فتتمّثــل  الثانيــة  النقطــة  أمــا  الحكوميــة،  غــر  املؤسســات 
الفاقــدة للرشعيــة، واملــرة يف الوقــت نفســه عــى البقــاء يف الحكــم هــي 
يف العــادة أنظمــة مذعــورة، وتلجــأ إىل التعســف يف اســتخدام أدوات اإلكــراه 
القانونية إىل أقى مدى، وإن مل تستطع تحقيق مصالحها بأدوات السلطة 

اإلكراهية، فإنها ستلجأ إىل البلطجة.
وثالــث هــذه النقــاط تتمثــل يف فقــدان ثقــة الراغبــن يف التغيــر بهذا النظام 
ســيكون  وبذلــك   ،2005 عــام  منــذ  أطلقهــا  باإلصــاح  وعــوًدا  نكثــه  بســبب 
هــؤالء أمــام واحــد مــن خياريــن: فإمــا أن ينكفئــوا عــى الــذات ويفقــدوا الثقــة 
بــكل يشء، وإمــا أن يلجئــوا إىل منطــق الثــورة يف التغيــر بــداًل مــن التوافــق 

يجــب عــى األمــم املتحــدة والعــامل "الحــر" أن يتدخــل حتــى ال ينفــذ القضــاء 
الصهيــوين "املســتقل" النظريــة الصهيونيــة يف اســرداد فلســطن، "والكشــف 
براحة عن أن ما حصلت عليه )إرسائيل( يف فلسطن كان اسرداًدا ألرضهم 
ال احتــااًل"، ومادامــت معظــم قــرارات األمــم املتحــدة والدبلوماســية الدوليــة 
تعتمــد نظريــة العــدوان واالحتــال؛ يجــب عــى األمــن العــام لألمــم املتحــدة 
ورئيــس الجمعيــة ومجلــس األمــن والدول الدامئة العضويــة التي حملها امليثاق 
مســؤولية خاصــة يف حفــظ الســلم واألمــن الــدويل والقانــون الــدويل أن تتصدى 
لـ)إرسائيل(. وقد كشفت )إرسائيل( عن هذه النظرية منذ سنوات، ولكن العامل 
أغفــل هــذا االتجــاه ووافــق عــى ما تفعله )إرسائيل(، ويا لألســف الدول العربية 
ــا بنظريــة االســرداد،  والــدول األخــرى التــي اعرفــت بـ)إرسائيــل( تعــرف ضمنيًّ
ولذلــك يجــب عــى الجامعــة العربيــة والدول العربية املعرفــة بـ)إرسائيل( عى 
امتداد بضعة عقود -وأهمها مر- أن تراجع موقفها من )إرسائيل(، كا يجب 
عــى األمــم املتحــدة أن تســقط عضويــة )إرسائيل( فيها، ألنهــا انتهكت امليثاق 

بوضوح قبل أن تبدأ جولة التخذيل والتثبيط املعتادة قبل كل مواجهة 
إن كل مصــدر "مطلــع" أو مســؤول عــريب، أو فلســطيني مــن أي جهــة 
األواخــر  العــرش  يف  االقتحامــات"  بـ"وقــف  االحتــال  لخديعــة  يســوق 
مــن رمضــان عــى غــرار مــا حصــل عــام 2019؛ هــو رشيــك لجاعــات 
املعبد يف تسهيل اقتحام 28 رمضان، ورشيك بفعله هذا يف تهويد 

ا كانت نيته، ولنحذر الخديعة جميًعا. األقى، أيًّ
إن التفريــط العــريب واإلســامي، واتفاقيــات الدنيــة أوســلو وملحقاتهــا 
بالوجــود،  )إرسائيــل(  املســاة  السياســية  اليهوديــة  بحــق  املعرفــة 
األولويــات، وجعلهــا يف  مقدمــة  وتحريرهــا يف  القــدس  وضــع  وعــدم 
املفاوضــات العبثيــة يف آخــر موضــوع البحــث؛ كل هــذا فتــح الطريــق 

للكيان الصهيوين إىل املعركة األهم )معركة القدس(. 
إن اليهودية السياسية املساة )إرسائيل( قبل احتال فلسطن وبعد 
ويف  ومقدســاتها  القــدس  عــى  عينهــا   ١٩٦٧ عــام  بالكامــل  احتالهــا 
املقدمــة املســجد األقــى املبــارك، فمنــذ نشــأة الحركــة الصهيونيــة 
للحركــة  ــا  مركزيًّ هدًفــا  املبــارك  األقــى  ومســجدها  القــدس  كانــت 

يعنــي االنتقــال مــن فشــل إىل مزيــد مــن الفشــل، األمــر الــذي يتطلــب إعــادة 
حتــى  الرضوريــة  التغيــرات  وإحــداث  القامئــة،  السياســية  البنيــة  النظــر يف 
يتمكــن الشــعب الفلســطيني مــن حايــة وجــوده، وصيانــة حقوقــه، وتوفــر 

العيش الكريم ألبنائه يف كل أماكن وجودهم.
ــا بديــًا عــن الثــايث القائــم، ويتكون الثــايث البديل  هــذا املقــال يطــرح ثاثيًّ

من: املقاومة، واملجتمع، والقيادة بشقيها السلطوي والوطني.
فيــا يتعلــق باملقاومــة يجــب أن ُتصبــح جــزًءا رئيًســا مــن النظــام الســيايس 
الفلســطيني، وأن ُينظــر إليهــا رافعــة لــه، ال عبًئا عليه، املقاومة بكل أشــكالها، 
بحيــث تتحــول إىل منهــج حيــاة، ميارســه كل أبنــاء الشــعب الفلســطيني مبــا 
يتناســب مــع إمكاناتهــم وظروفهــم، وأن تتوافر املوارد التي تســاعد املقاومة 

عى التطور عى طريق خوض حرب التحرير ضد االحتال.
الســلطة،  عــن  لــه  واســعة  اســتقالية  بنــاء  فيجــب  املجتمــع  بخصــوص  أمــا 
وتصميــم ثاثــة مجــاالت عامــة يتحــرك فيهــا املجتمــع بالتعــاون مــع الســلطة، 
ولكــن باســتقالية، وهــذه املجــاالت العامــة هــي: املجــال اإلغــايث، واملجــال 
إنشــاء  يتطلــب  وهــذا  الراحمــي،  التضامنــي  التكافــي  واملجــال  التنمــوي، 
صناديــق ماليــة ســبق أن تحدثنــا عنهــا يف مقــاالت ســابقة، وال داعــي للتكــرار 
هنــا، أمــا الجديــد يف هــذا املقــال فهو تصميم مجــاالت العمل هذه جزًءا من 
عقــد اجتاعــي تتفــق عليــه القــوى الفاعلة يف املجتمــع، وتكمن أهمية عمل 
املجتمــع الواســع واملســتقل يف املجــاالت الثاثــة املذكــورة آنًفــا يف أنهــا 
ُتخــرج حيــاة النــاس ومصالحهــم وأرزاقهــم من إمكانات الضغط التي ميارســها 
االحتــال عــى القيــادة الفلســطينية، وُيبقــي بــن يــدي النــاس مــا يســاعدهم 

عى البقاء والصمود واملساهمة الفاعلة يف حاية وجودهم.
املجــال الثالــث ينقســم إىل قســمن: القســم املتعلــق بالجانــب الســلطوي 
الســيايس واإلداري، والقســم الوطنــي، هــذا املجــال بقســميه أو فرعيــه ميكن 

ــا نفســها، أي الســلطة الفلســطينية، ومنظمــة  أن يحمــل األســاء القامئــة حاليًّ
التحرير الفلسطينية.

املطلــوب يف الثــايث البديــل ليــس تغيــر الســلطة واملنظمــة، وال االنقــاب 
عليهــا، وإمنــا إعــادة تقســيم األدوار، وتحديــد متجــدد ملســاحات العمــل، 
ا، وُتنهي قبضتها  بحيث تتوقف السلطة عن دورها األمني مع االحتال نهائيًّ
عى املجتمع وتحكمها يف تفاصيل حياته، وتبتعد عن لعب أدوار سياسية 
متثيلية للشــعب الفلســطيني، وتركز يف تقديم الخدمات، وتوفر بيئة آمنة 

تساعد الناس عى التنافس يف بيئة تتوافر فيها العدالة.
والقسم الثاين املتعلق بالجانب الوطني ميكن أن يحمل االسم الحايل نفسه 
)منظمة التحرير الفلســطينية(، برشط توســيع دورها، وتحللها من االتفاقات 
الشــعب  ألبنــاء  الرعايــة  توفــر  دورهــا  ويكــون  االحتــال،  مــع  وقعتهــا  التــي 
الفلســطيني يف الخــارج، وتقــود كل أشــكال كفــاح الشــعب الفلســطيني ضد 
االحتــال، وهــذا يوجــب أن تنفصــل قيادتهــا عــن قيــادة الســلطة، وأن تتخــى 
هــذه القيــادات عــن العاقــة املميــزة مــع االحتــال، وكل مــا يرتــب عليهــا من 

امتيازات وبطاقات )VIP(، وغرها من االمتيازات.
النظــام الســيايس الفلســطيني يتطلــب إطــاق  إن هــذا التقســيم ملكونــات 
بينهــا، ورفــض أي عاقــة  التعــاون  مــن  وبنــاء حالــة  الثاثــة،  طاقــات مكوناتــه 
تبعية أو هيمنة من طرف عى األطراف األخرى، كا أن هذا التكوين يسمح 
التعبــر عــن  بالتعبــر عــن أطيــاف الشــعب الفلســطيني كافــة، وميكنــه مــن 
إرادته الشعبية، عكس الرتيب السابق الذي وضع الشعب الفلسطيني يف 
الضفــة وغــزة تحــت هيمنتــه، وبالتــايل تحت ســيطرة االحتــال، وميكن القول 
إن الرتيب الجديد هو أقرب إىل بنية حركة تحرر وطني منه إىل دولة تخضع 
لاحتــال، وتلتــزم أمــام الــدول االســتعارية بتوفــر الحايــة لهــذا االحتــال 

الغاصب.

املســتعمرين عــى أســاس أن األرض ملــك ألجدادهــم، وأن العــرق الفلســطيني 
اســتوىل عليهــا وحــرم اليهــود منهــا آالف الســنن، وقــررت املحكمــة الصهيونيــة 
أن يدفعوا مثن بيوتهم بأثر رجعي يعود إىل عام 1945 أي ثاث ســنوات قبل 
قيــام )إرسائيــل(، لكــن الفلســطينين طلبــوا أن تحصــل هــذه األمــوال لـ)أصحــاب 
األرض( اليهود، وقد وافق الفلسطينيون تحت ضغوط الطرد من بيوتهم، ولكن 
طلبــوا مــن املحكمــة أن تــودع هــذه األمــوال يف صنــدوق خــاص وعــدم التعامــل 
املبــارش بــن الفلســطينين واملســتعمرين، يف كل األحــوال هــذا إقــرار بنظريــة 

االسرداد التي تطبق يف كل فلسطن اآلن، خاصة يف القدس.
واملعلــوم أن الغــرب يشــيد باســتقال القضــاء اإلرسائيــي ويتعــاون معــه، وهــو 
يف الواقــع إحــدى أذرع املــرشوع الصهيــوين، ويعلــم الفلســطينيون ذلــك، لكــن 
ال ملجــأ لهــم إال هــذا القضــاء الــذي أحياًنــا يتظاهر بالعــدل، وأرجو أن يحلل أحد 
الباحثــن الفلســطينين موقــف القضــاء الصهيــوين مــن املســائل املتداخلة مع 

الفلسطينين، وأن متد حركة املقاطعة األوروبية نشاطها إىل هذا القضاء.

دامــت  مــا  بـ)إرسائيــل(  االعــراف  يف  النظــر  بإعــادة  العــرب  نطالــب  أن  بقــي 
تفاهات االعراف وفرضياته قد اختلفت.

كــا أناشــد األمــم املتحــدة أن تتدخــل لحايــة الفلســطينين وبيوتهم من بطش 
املستعمرين، املدعوم بأحكام القضاء الصهيوين.

وأخــرا أناشــد منظــات حقــوق اإلنســان أن تركــز عــى حايــة الفلســطينين يف 
بيوتهم، وهدم نظرية االسرداد الصهيونية.

٢٠٠٥ )بن رئيس السلطة محمود عباس أيب مازن واملجحوم شارون(. 
اليهــود وكيانهــم املســمى )إرسائيــل( يف املســجد  مل تتوقــف أطــاع 
حائــط  ســموه  مــا  عنــد  وصلواتهــم  زياراتهــم  يف  فنشــطوا  األقــى؛ 
ــا ومــن مســؤولن  ا( يهوديًّ املبــى، وزيــارات مكثفــة إىل املــكان )شــعبيًّ
ورؤســاء وشــخصيات دوليــة، خصوًصــا من الواليــات املتحدة األمريكية 

وحلفائها الغربين، وأحياًنا غرهم، يا لألسف!
وتحــت مظلــة اتفاقيــات أوســلو وخــط املفاوضــات العبثية واالســتفادة 
مــن عامــل الوقــت والزمــن كثــف العــدو الصهيــوين مــن الهجــرة اليهودية 
القــدس، وبنــاء املســتوطنات، وبــدأت الحــركات اليهوديــة تحــت  إىل 
تســهيات ســلطات االحتــال العمــل مــن أجــل الســيطرة عــى املســجد 

األقى املبارك وبناء ما يسمى )الهيكل الثالث(.
القصــور األمويــة إىل حدائــق،  بــدؤوا حــول املســجد األقــى تحويــل 
مدعــن أنهــا أماكــن مقدســه يهودية، وهــدم البيوت وترشيد عدد كبر 
مــن أهــل القــدس كحــي املغاربــة وغــره، ورشدت نحــو ٤٠٠٠ نســمة، 
الصهيــوين  العــدو  جنــود  بحايــة  املســتوطنن  اعتــداءات  واســتمرت 
بدخولهــم املســجد األقــى املتكــرر بأحذيتهــم وحايــة قطعان اليهود 
املرشفــة،  الصخــرة  قبــة  وتدنيــس  املســجد  داخــل  صاتهــم  وتســهيل 
اإلمكانــات  حســب  االعتــداءات  والفلســطينيون  املقدســيون  وقــاوم 
ا كبــًرا بعد محاوالت تطبيــق )صفقة القرن(  املتاحــة. وعــا اليهــود علــوًّ
املشــؤومة وإعــان القــدس عاصمــة موحــدة لكيانهــم، ونتيجــة للحالــة 
املرديــة عــى الســاحة العربيــة الرســمية املطبعــة واملســاومة يف خــط 
وصعــود  الصهيــوين،  )املجتمــع(  وتطــرف  )الفلســطيني(،  املســاومة 
باالســتياء  زادت أطاعهــم  املتطرفــة؛  العنريــة  اليهوديــة  الحــركات 

عى املسجد األقى وتهويد القدس.

إن املرحلة الراهنة من اعتداءات واقتحامات قطعان الحركات اليهودية 
املتطرفة تنذر بخطر شديد، إن مل يقاوم هذا الصلف اليهودي، إن ما 
يطمــع بــه ويطمــح لــه الكيــان الصهيــوين وقطعانــه محاولة فــرض أمر واقع 
يف املســجد األقــى يف ٢٨ رمضــان الحــايل، ال قــدر اللــه، ســيكون لــه 
عواقب وخيمة، إن القدس واملســجد األقى إســاميتها وعروبتها 
ا أواًل هو  من عقيدة األمة، الجهاد واملقاومة وتوســيع دائرتها إســاميًّ
الطريــق الوحيــد بــكل الوســائل املتاحــة، القــوة الهائلــة التــي يوفرهــا لنــا 
اإلسام، والخطاب اإلسامي الفاعل قادر عى أن يصبح األوسع تأثًرا 
يف العــامل، علينــا أن نتوجــه بقــوة إىل خطــاب عمقنــا اإلســامي وعمقنا 
العــرويب، إن الخطــاب اإلســامي والعــرويب لــه دور فاعــل إذا عدنــا إىل 
قواعدنــا الدينيــة وبدهياتنــا اإلســامية، الجهــاد واملقاومة ها الطريق 
ا، وال حــل وســط مــع هذا الكيــان، فلتتوقف  الوحيــد، إن األمــر خطــر جــدًّ
األصــوات التــي تدعــو إىل مــا يســمى )الرشعيــة الدوليــة(، ألن )الرشعية 
الدوليــة( مــا هــي إال غطــاء ومدخــل لتثبيــت وعــد بلفــور مدخــل الحركــة 

اليهودية الصهيونية إلثبات مزاعمها يف الوجود عى أرض فلسطن.
إن مشــكلتنا مــع اليهوديــة العرقيــة املبنيــة عــى التعصــب واالســتعاء 
واالنغــاق، مشــكلتنا مــع هــؤالء الذيــن أقامــوا كياًنــا لهــم مدعن أن هذا 
كيــان )الشــعب اليهــودي( لــه الحــق يف كل فلســطن والقــدس عاصمــة 
لــه وال قــدس دون بنــاء هيكلهــم املزعوم عى أنقاض مســجدنا األقى 

املبارك.
فــا خيــار إال خيــار الــكل الفلســطيني، خيــار الجهــاد واملقاومــة لتحريــر 
فلســطن كل فلســطن، إن خيــارات التســويات، ومنهــا أوســلو الدنيئــة 
كــا وصفهــا أبــو عــار رحمــه اللــه مل تجــِد ولــن تجــدي أي نفــع مــع هــذا 

الكيان الصهيوين اليهودي العنري.

ما بعد تأجيل االنتخابات الترشيعية 
والحاجـة لتــأسيس نظام ثاليث بديل

العالم المتحرض وإعمال القضاء الصهيوين
 لنظرية االسرتداد يف فلسطني

خطر االعتداءات اإلرسائيلية عىل القدس واألقىص المبارك

د. نهاد الشيخ خليل

فارس رفيق فحماوي 

السفري د. عبد هللا األشعل



"َقاَلــْت ِإْحَداُهَمــا َيا َأَبِت اْســَتْأِجْرُه  ِإنَّ َخْيَر َمِن اْســَتْأَجْرَت 
ِميُن" )القصص:26(  اْلَقِويُّ اْلَ

القــوة والمانــة مهارتــان يجــب أن يمتلكهمــا كل مــن 
يتصــدر قضاء حوائج الناس أو تمثيلهم في كل المحافل 
والســاحات، فهمــا مهارتــان متكاملتــان تكمــل إحداهما 

الخرى.
فمهــارة المانــة ذات بعــد حياتــي في ســلوك اإلنســان 
وتفاصيــل حياته في تعامله مــع اآلخرين، فلم تحَتج ابنة 
شعيب إال لدقائق معدودة ومشوار طريق واحد لتشعر 
بالمــان والمن، لتصــف ذلك الغريب المجهــول الهوية 
لهــا بأنــه أميــن، وفــي اللحظــة ذاتهــا وصفتــه بالقــوي 
ليكتمل رســم صورته كاملة بالقوي المين، أمين لغضه 
الطرف ومشــيه أمامها وقوي في سقايته لها، فالقوة 
رمــز لمجموع اإلمكانات الماديــة والمعنوية التي يتمتع 

بها اإلنسان.
 القــوة والمانــة مهارتان الولى صلبــة، والخرى ناعمة 
تعدت المدى لتصل إلى مشــاعر الفتاة ليغمرها المان، 
هكــذا هــم الصالحــون والمصلحــون، هكــذا هــم عناويــن 
علًمــا  صلبــة:  مهــارات  يمتلكــون  وممثلــوه  المجتمــع 
ومعرفــة ودراســة، وتخصًصا وعمًقا فــي المعارف بهما 
يحافــظ علــى حقــوق العباد، ويرســم معالم المســتقبل 
بوعي وإدراك منســجًما مع تقنيات المســتقبل وحاجاته 
متوافًقــا مــع حاجــات الشــباب والشــيب كلٌّ فــي عالمه 

ووفًقا لحاجاته.
النــاس  قلــوب  بهــا  يكســب  ناعمــة  أخــرى  ومهــارات 
دافــئ،  ناعــم  وتواصــل  ذاتيــة  بقــدرات  ومواقفهــم 
وبكلمات رقيقة يصل إلى قلوبهم ويقرأ ما في عيونهم 

ويستشعر همومهم وحاجتهم ويحقق طموحاتهم.
قــوي أميــن، قوي فــي اســترجاع حقوقهــم، وأمين في 
سالمة عودتها كاملة لهم، قوي في ضبط نفسه، رحيم 

بربعه وأحبابه ومريديه.
هكــذا نفهــم متقدمــي الصفــوف ورواد المرحلــة، علًمــا 
وأدًبــا، وفهًمــا وتفهًمــا، وثباًتــا علــى المبــادئ، ليثبتــوا 

ويحافظوا على مبادئنا وقيمنا.
قوي الذاكرة كي ال ينسى ماضيه فيضيع حاضرنا ويدمر 
مستقبلنا ومستقبل أبنائنا، متوازن بين القوة والمانة، 

متزن في تفاصيل حياته وأدائه مع اآلخرين.
أميــن فــي فهــم لغــة العصــر، قــادر علــى إدارة الصــراع 
وتوجيــه الدفــة لتحقيــق الطموحــات، فالمانــة قيــود 
تهــذب النفــس والقــوة ذراع الحــق وحصنــه المنيع، فإن 
اتســمت القوة بقيــود المانة أرضينا ربنا، وإن تمســكت 
المانــة بــذراع القــوة امتــدت ونصــرت أتباعهــا ورفعــت 

شأنهم.
فــال بديــل وال اســتغناء عــن أحدهمــا، وبتــوازن وتكامــل 
تكتمــل الصــورة ليخــرج لنا أصل ثابت قدمــاه على الرض 
وأمانتــه تعانــق الســماء، لتنصره وتكــون حاضنته بمعية 

رب السماء.

القوي األمين
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َم( َزَكاَة الِفْطِر َصاًعا ِمْن َتْمٍر، َأْو َصاًعا  ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه )َصلَّ عن ابن عمر قال: "فرض َرُسول اللَّ
، َأْو َعْبٍد َذَكٍر َأْو ُأْنَثى ِمَن الُمْسِلِميَن". ِمْن َشِعيٍر َعَلى ُكلِّ ُحرٍّ

اللهم بارك لنا في يومنا هذا واجعله شاهًدا لنا ال علينا ومتعنا براحة البال وصالح الحال وقبول 
العمال وصحة البدان، وفرًجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت.

اقرأ غًدا يف .. 
يف "العرش 

األواخر".. 
األقىص ينبض 
بمصليه ويزتين 
بوالئم "التحدي"

ليلة القدر - الشيخ 
يوسف القرضاوي

"الرمانية" أكلة تراثية 
"لحُمها" مكعبات الباذنجان

كيف تتجنب 
النحافة يف 

 رمضان؟

مبادرة شبابية لزتيني أقدم شوارع مدينة غزة يف حي الدرج              )أ ف ب(

د. مؤمن عبد الواحد
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"عبــدو هيبــا" عنــوان روايــة تدق جــدران الخــزان للحذر من 
الصهاينة وأحفادهم، مؤلفها هو:

أفضل أنواع الدهون التي ال ترفع الكوليسترول:ما المقصود بكلمة "ماِرٍج"؟

1( أحالم مستغانمي.       2( عبد الرحمن منيف.             3(  محمد نصار.

24

1( الماء الذي يعلو األرض.
2( اللهب الذي يعلو النار.

3( العشب الذي يعلو األرض.
1( الزبدة النباتية.              2( الزبدة الحيوانية.

3( زيت الذرة.                    4( زيت عباد الشمس.

24 24

رمضان باب للبر.. هل يستثمره األبناء؟
غزة/ مريم الشوبكي:

بعــد أذان العصــر تبــدأ والــدة حســن التحضيــر ألطبــاق 
مائــدة اإلفطــار، بعد أن تكــون قطعت شــوًطا كبيًرا من 
المشــاورات مع األوالد والبنات، يطل عليها ابنها حســن 

الــذي لديــه ميول وحب لمســاعدتها في أعمــال الطبخ، 
لتــوكل إليه بعــض المهام للتخفيف عنها واإلســراع في 

تجهيز األكل.

"إننــي أقاتــل محتســًبا صابــًرا، فإن ســِلمت فنعمة من الله عز وجــل، وإن كانت 
الشــهادة فهــذا كفنــي، وأكملــوا معركتكــم تحــت قيــادة ابني ملكشــاه" ألب 

أرسالن.
م جيوش المســلمين وقادهم ليهزموا  ألب أرســالن األســد الشــجاع، الذي نظَّ
الــروم البيزنطييــن هزيمــة ماديــة ومعنويــة مزلزلــة، حيــن أســروا اإلمبراطــور 
البيزنطــي رومانــوس الرابــع، لم يكن من نصيبه مرافقة رســولنا الكريم في بدر 
الكبــرى، أو مرافقــة خالــد فــي اليرموك، أو ســعد فــي القادســية، ولكنه صنع 
ألمــة اإلســالم تاريًخــا ماجًدا في مالذكــرد، وأوقف الخطــر البيزنطي عن بالد 

د العباد لرب العباد في مناطق األناضول. اإلسالم، وعبَّ
الزمان: شهر رمضان عام 463ه.

ا في محافظة موش في تركيا(. المكان: مالذكرد )مالزغرد حاليًّ
أطراف الصراع: ما يقارب 50 ألف جندي بقيادة السلطان محمد ألب أرسالن، 

أكثر من 300 ألف جندي بيزنطي بقيادة اإلمبراطور رومانوس.
اســتطاع طغرل بك التركي أن يســيطر على مقاليد الخالفة العباسية ويتقرب 
مــن الخليفــة، بعــد أن أطــاح بعــرش البويهيين الشــيعة الذين تعاظــم خطرهم 
علــى الخالفــة فــي بغــداد، وبعــد وفاتــه اســتطاع ألــب أرســالن أن يرتقي إلى 
حكــم الدولــة الســلجوقية التابعة للخالفة العباســية، إذ حافظ عليها من خطر 
الفاطميين الشيعة في مصر والشام شرًقا، والبيزنطيين في األناضول شماًل، 

وكانت عاصمة السالجقة مدينة الرّي في إيران.
قضى ألب أرســالن على القالقل الداخلية، ثم خرج بجيشــه مجاهًدا لستعادة 
حلب الواقعة على حدود اإلمبراطورية البيزنطية من الفاطميين، وفي طريقه 
ســيطر علــى ديــار بكــر أيًضــا، األمر الــذي أقــضَّ مضاجــع اإلمبراطــور البيزنطي 
رومانــوس ديوجينيــس، فســيطرة الســالجقة على حلــب ُيعدُّ أمًرا خطًرا ســيجرُّ 
الويالت، فهم لن يتوقفوا عن الزحف تجاه األناضول، لذا ل بدَّ من مواجهتهم.
خــرج رومانــوس علــى رأس جيــش ضخــم، للقضاء علــى دولة الســالجقة بقصد 
إنهــاء وجودهــا فــي إيران وشــرق األناضــول ثم النتقــال إلى عاصمــة الخالفة 
اإلســالمية، بغــداد للتخلــص من هذا الخطــر المتصاعد، وصــل البيزنطيون إلى 
ة أقسام،  ــم اإلمبراطور جيوشــه لعدَّ منطقة مالذكرد وســيطروا عليها، وقسَّ
وحــدث أن نشــبت معركــة بين جيش ألب أرســالن وأحد أقســام جيوش الروم، 

هزمهم المسلمون هزيمة نكراء.
أراد ألــب أرســالن أن يســتثمر هــذا النصــر إلنهاء القتــال عند هذا الحد، فأرســل 
ل إلى اتفاٍق ســلمّي، فرفض بغرور قائاًل:  يطلب من رومانوس الصلح والتوصُّ
" )أي أنني لن أهزمك فقط، بل سأسيطر على عاصمتك  "ل هدنة إل في الريِّ

أيًضا(.
ــط وخطــب بجنــده باكًيــا  فمــا كان مــن ألــب أرســالن إل أن لبــس كفنــه وتحنَّ
ة،  ــدَّ للــه متوســاًل النصــر ووعظهــم باإليمان باللــه والتوجــه إليه في هذه الشِّ
ســهم علــى القتــال، وأمَّ بهــم فــي صالة الجمعــة، وعقد ذيل فرســه، ثم  وحمَّ
التقى الجيشان ودارت بينهما حرب شرسة استمرت حتى غروب الشمس أبلى 
فيها الســالجقة بالًء حســًنا رغم قلة عددهم مقارنة بعدوهم، وانتصروا فيها 
د لفتح القسطنطينية لحًقا، ووقع إمبراطور الروم  نصًرا ساحًقا على الروم مهَّ

في األسر وُأبيَد معظم جيشه. 
أصبحت بذلك األناضول موطًنا لألتراك المسلمين بعد أن كانت موطًنا للروم 
األرثوذكــس، فقــد أرغــم ألــب أرســالن اإلمبراطــور البيزنطــي علــى التنــازل عن 
بعــض مناطــق تابعة للروم مثل أنطاكية والرها، وزادت هيبة دولة الســالجقة 

في العالم.
البــالط البيزنطــي لــم يتقبــل هزيمة اإلمبراطور وأســره، فانقلبــوا عليه، ونفوه 

إلى جزيرة بعيدة. 
ملحوظــة: كان العــرب قديًمــا يعقدون ذيــل الفرس قبل النــزول إلى المعركة، 
وتســمى ربطــة المــوت، وتعنــي أن ل رجوع عــن المعركة إل بنصر أو شــهادة، 
ها بنفســه،  فــإن مــات الفــارس تــرك ذيــل فرســه مربوًطــا خلفــه، وإن انتصــر حلَّ

وفعلها سالطين األتراك قبل النزول إلى المعارك.

مالذكرد

د. زهرة خدرج - كاتبة وروائية

يحــاول  فــي شــهر رمضــان كمــا ســائر األشــهر 
حســن العجلــة أن يبــر والدتــه بمســاعدتها فــي 
أعمــال المنــزل، ويتعاظــم ذلك في هذا الشــهر 
ألن تحضيــر وجبتي اإلفطار والســحور يحتاج إلى 
مجهــود كبيــر مــن والدتــه، ال ســيما مــع طــول 

ساعات الصيام.
يقــول العجلــة )29 عاًمــا( مــن مخيــم النصيــرات 
وسط قطاع غزة: "أحرص على االستيقاظ معها 
إلعــداد وجبــة الســحور معهــا، وتبــادل الحديــث 

معها والمزاح والتودد لها".
والــدي  "أمــا  "فلســطين":  لصحيفــة  ويضيــف 
فنحــرص أن نجتمــع جميعنا على وجبــة اإلفطار، 
ونتبــادل معــه الحديــث عــن مشــاكلنا اليوميــة، 
ونستشــيره فــي إيجــاد حلــول لها، واألخــذ برأيه 
ومشــورته؛ فمهما بلغنا مــن العمر نبقى صغاًرا 
فــي نظره، ورصيد تجاربنــا وخبراتنا في الحياة ال 

يقارن بسنوات التجارب التي عاشها".
فــي حيــن يحــاول محمــد وافــي جاهــًدا أن يمــأ 
الفــراغ الــذي تركــه والده بعــد وفاتــه، والوجود 
دائًمــا مــع والدتــه هــو وإخوتــه مــع أوالدهمــا 
علــى  يحــرص  مــن  باألمــان، وأن هنــاك  لتشــعر 
راحتها وتلبية طلباتها التي كان يقوم بها زوجها، 

كأنه موجود بينهم بالفعل.
يقــول وافــي الذي يقطــن في حي الدرج شــرق 
غــزة: "رمضان الماضي كان آخر عهدنا بالوالد، إذ 
كان يجمعنــا لصــالة التراويح في المنزل ويصلي 
بنــا، وكان يجمــع أفــراد األســرة علــى الصلــوات، 

علــى  حريًصــا  وكان  والتراويــح،  الفجــر  خصوًصــا 
إلقــاء الدروس الخفيفة بعد الصلوات، ال ســيما 

ألحفاده ولنا دون شك".
ويضيــف: "كانــت زياراتــه إلى األرحــام ال تنقطع، 
معتــاًدا  وكان  الفضيــل،  الشــهر  فــي  خصوًصــا 
جمعنا في أول يوم لإلفطار عنده في المنزل".

علــى  ســيحافظون  وإخوتــه  أنــه  وافــي  ويبيــن 
العــادات التي كان يقوم بها والدهم للم شــمل 
العائلــة مــع أخواتهم على ســفرة إفطار واحدة، 
وسيتســمرون على نهجه ولــن يغيروه، والتغيير 

الوحيد هو فقدانهم له.
نواة المجتمع

زهيــر  االجتماعــي  االختصاصــي  يقــول  بــدوره 
مالخــة: "األســرة هي نــواة المجتمع، وســعادة 
األســر تكمن في االســتقرار الذي يجلب األمان، 
أنعــم اللــه )عز وجل( الله نعمة الدين وهو الذي 
أضــاف وأكــد وشــرع العالقة بين أفراد األســرة، 
ال بــد أن يعــي األبنــاء جيــًدا أدوارهم األساســية 

وشكل العالقة االجتماعية".
ويضيف مالخة لصحيفة "فلسطين": "عليهم أن 
يقدموا الصورة الطيبة الحسنة التي تؤسس كل 
معاني الســعادة لوالديهم، والمشــورة الدائمة 
التي تحقق الراحة النفســية، والحضور األســري؛ 
للســعادة،  الحقيقــي  المعنــى  تضفــي  فاللمــة 

وتحقق الود والحميمية في العالقة".
ويدعــو إلــى المحافظــة علــى القيمــة الوالديــة 
داخــل األســرة مــن حيــث المشــورة والحضــور، 

لمــا فيهــا مــن أجــر عظيــم وبركــة، وتأصيــل لكل 
الجوانب المعنوية داخلها.

ويحث مالخة على جعل كل هذه الجوانب تذكرة 
إلــى مــا بعد رمضان، واالســتمرار فــي االجتماع، 
وتحقيــق البــر للوالدين، وتخطيــط لتحديد وقت 
ويــوم لالجتمــاع عنــد الوالديــن، وتبــادل أطبــاق 
الطعــام والحــرص علــى وجودهــم علــى ســفرة 

واحدة.
الخيــر  بمواقــف  األحفــاد  بتذكيــر  ويوصــي 
والتضحيــات لأجــداد، وتعــداد أوجــه الصدقــة، 
والصدقــة  الحســن  العمــل  فــي  واالســتمرار 
الجاريــة والخيــر الــذي كانوا يقومون بــه، وتفقد 
وفاتهــم،  بعــد  بهــم  ا  بــرًّ وزيارتهــم  أصدقائهــم 

والدعاء لهم.
ويؤكد مالخة أن المعاملة الحســنة هي أساس 
العالقة مع الوالدين وتفهم عقليتهما ومراعاة 
الســن وظروفها، فيجب التغاضي عن أي شــيء 
ســيئ يصدر منهما، كالمثل القائــل: "اللي ما له 
خيــر بأهلــه ما له خير بالنــاس"، و"اللي ما له كبير 

يشتري له كبير".
ويختــم حديثه: "رمضان كفيل أن يفتح باب الخير 
في القلوب، وينبغي المبادرة من األبناء واآلباء 
بإصــالح ذات البيــن، ألن قطع الرحم هو تحدٍّ لله 
عــز وجل، مــا فائدة العبادات والعالقة ســيئة؟! 
لن يتقبل الله عباداتنا وأعمالنا، يجب أن نستثمر 
الشــهر بالمبــادرة وإدخال الوســطاء وأهل الخير 

لتذليل الصعاب في العالقات األسرية".
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من أول بلد طبق الطريقة الدفاعية في كرة القدم؟يقع حي الشيخ جراح في:
1( فرنسا.          2( إيطاليا.          3( إسبانيا.

حينمــا تستشــعر أجســادنا نعمــة المطــر، وتــرى أبصارنا 
الشــجر، وتلمــس أيدينــا مــاء البحــر، ونأكل أطيــب الثمر 
... فــكل شــيء فــي أنفســنا وحولنا هو من الــرزاق، خير 
َه َلُهَو َخْيُر  الرازقيــن، إذ يقــول العزيز في كتابــه: "َوِإنَّ اللَّ

اِزِقيَن" )الحج:58(. الرَّ
لقــد قــدر لإلنســان رزقــه، ليــس اإلنســان فحســب؛ بــل 
لــكل دابــة، فهنالك كائنات ال ترى فــي العين المجردة، 
وهنالــك ديــدان ال تبصــر ومــع ذلــك يرزقهــا الــرزاق إذ 
ْرِض ِإالَّ َعَلى  ٍة ِفــي اْلَ يقــول اللــه )تعالــى(: "َوَما ِمن َدابَّ
َها َوُمْســَتْوَدَعَها  ُكلٌّ ِفــي  ــِه ِرْزُقَهــا َوَيْعَلــُم ُمْســَتَقرَّ اللَّ

ِبيٍن" )هود:6(. ِكَتاٍب مُّ
فــا تقلــق على رزقــك؛ فرزقــك مكتوب قبــل أن تولد، 
ى  ِبــيِّ َصلَّ ُه َعْنــُه( َعِن النَّ فَعــْن َأَنــِس ْبــِن َماِلٍك )َرِضــَي اللَّ
ِحــِم َمَلًكا،  َل ِفي الرَّ ــَه َوكَّ َم َقاَل: "ِإنَّ اللَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ
َفَيُقــوُل: َيــا َربِّ ُنْطَفــٌة، َيا َربِّ َعَلَقٌة، َيــا َربِّ ُمْضَغٌة، َفِإَذا 

عبــاده فيصلهــم جميــع ما يحتاجــون له في معاشــهم 
وقيامهم، فسهل لهم الرزاق، ودبرها في أجسامهم، 
وســاق إلــى كل عضــو صغيــر وكبيــر مــا يحتــاج لــه مــن 

القوت، وهذا النوع من الرزق نوع عام.
وأما الرزق المطلق فهو الرزق الخاص أي الرزق النافع 
المســتمر نفعه في الدنيــا واآلخرة، وهو الذي على يد 
الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم: رزق القلــوب بالعلم 
واإليمــان وحقائــق ذلــك، وبذلــك يحصل غناهــا ويزول 

فقرها، ورزق البدن فيه يكون بالرزق الحال.
وحينمــا تيقــن أن اللــه )تعالــى( هــو الــرزاق فــا بــد من 
التقــوى فهــي من أســباب رزق الله عز وجــل لخلقه، إذ 
ُه َمْخَرًجا  َه َيْجَعل لَّ ِق اللَّ يقول في كتابه العزيز: "َوَمن َيتَّ

)2( َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل َيْحَتِسُب ..." )الطاق:2/3(.
وهــذا المــر ال يتعلق بالفــرد فقط؛ بل أيًضــا المجتمع، 
إن كان صاحب تقوى فالرزاق يفتح لهم بركات الســماء 

والرض، إذ يقول الله تعالى: "َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرٰى آَمُنوا 
ْرِض ..."  ــَماِء َواْلَ َن السَّ َقــْوا َلَفَتْحَنــا َعَلْيِهــم َبــَرَكاٍت مِّ َواتَّ

)العراف:96(.
والعجيــب بالمر أن هنالك مــن يعلم أن رزقه على الله 
تعالــى، ولكنــه يبحــث عن الحــرام في الربا والرشــوة ... 

وغير ذلك من الحرام.
تعنــي  ال  المتيــن  القــوة  ذو  الــرزاق  هــو  تعالــى  اللــه 
بالمطلــق أن تجلــس بــا عمــل ودون أخــذ بالســباب؛ 
فالســماء ال تمطــر ذًهبــا وال فضة؛ فا بد من الســعي 
مــع اليقين بأن اللــه تعالى هو الرزاق إذ يقول عز وجل: 
ْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها  ِذي َجَعَل َلُكُم اْلَ "ُهَو الَّ

ُشوُر" )الملك: 15(. ْزِقِه  َوِإَلْيِه النُّ َوُكُلوا ِمن رِّ
اللهــم يــا رزاق، ارزقنــا رزًقــا حــااًل طيًبا مبــارًكا فيه رزق 
الــروح والبــدن الــذي ُتعيننــا بــه علــى حســن طاعتــك 

واجتناب نواهيك.

َأَراَد َأْن َيْخُلَقَهــا َقــاَل: َيــا َربِّ َأَذَكــٌر؟ َيــا َربِّ ُأْنَثــى؟ َيــا َربِّ 
ْزُق؟ َفَمــا اَلَجــُل؟ َفُيْكَتــُب  َشــِقيٌّ َأْم َســِعيٌد؟ َفَمــا الــرِّ

ِه". َكَذِلَك ِفي َبْطِن ُأمِّ
والرزاق والرازق هما اســمان من أســماء الله الحسنى، 
وهمــا مشــتقان مــن مــادة الــرزق، والــرزق هــو كل مــا 

ينتفع به.
والرزق رزقان: رزق الروح ورزق الجســد، فرزق الجســام 
بالطعمة ونحوها وهو إلى مدة قريبة المد، أما رزق 
الرواح بالعلــوم والمعــارف فهــو أشــرف الرزقين؛ لن 

ثمرته باقية وبه حياة البد حيث يقول الشاعر:
يا خالق الرزق للعباد *** وللوحوش وللطير وأنت الرزاق

فكل شيء إليك متجه *** وكل قلب إليك مشتاق
وأعظم الرزق نور معرفة *** له وراء الضلوع إشراق

اللــه تعالــى لعبــاده نوعــان: رزق لجميــع خلقــه  ورزق 
للمســلم والكافــر، وهــو ليــس لآلدمييــن، إنمــا لجميــع 
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عمــل أخبــر النبي )صلى الله عليه وســلم( أن المســلم يبلغ به 
درجة الصائم القائم:

1( صلة الرحم.               2( حسن الخلق.              3( الجهاد.
1( الخليل المحتلة.            2( رام الله المحتلة.          3( القدس المحتلة.

يجهــز نفســه منــذ ســاعات النهــار الولى ويذهــب إلى عيادته الخاصة لتســيير شــئون المرضــى، منتظًرا 
موعد قدوم الحافلة ليشد رحاله لمصلى باب الرحمة، ويمضي نهاره الرمضاني في ذلك المكان للرباط 
وإعمار المسجد القصى، والمصلى خاصة، والصاة فيه تزامًنا مع تصاعد أطماع االحتال في المكان.

ا مسافة من 80 إلى 90 كيلومتًرا من مدينة  يقطع د. عبد اللطيف أبو سفاقة دوريًّ
قلقيلية إلى المسجد القصى، بإصرار منقطع النظير منه، ومن المسجلين لديه في 

الرحات التي يسيرها لشد الرحال.

القدس المحتلة-غزة/ هدى الدلو:

مصلى باب الرحمة.. حيث يجتمع الفلسطينيون للعبادة وصد التهويد

"هنــاك  "فلســطين":  لصحيفــة  يقــول 
للشــعب  مختلفــة  فئــات  مــن  مشــاركات 
الفلســطيني للربــاط فــي مصلــى الرحمــة، 
إذ يوجــد فيــه كوكبــة مــن األطبــاء والدعاة 
نــذروا  الذيــن  والشــبان  والمهندســين 
أنفســهم لله وللحفــاظ على مصلى الرحمة 
مــن اعتــداءات الصهاينة، لكونه مســتهدًفا 
مــن المســتوطنين الذيــن يســعون لتحويله 

إلى كنيس خاص بهم".
أبــو ســفاقة طبيــب عيــون، ولكنــه  يعمــل 
األساســي  وواجبــه  مهمتــه  أن  يــرى 
العمــل لألقصــى، يضيــف: "هــو واجــب كل 
فلســطيني، وأشعر بالفخر واالعتزاز بعملي 
فــي تســيير رحالت لألقصى، فهــو أجدر من 
عملــي فــي الطــب لكونــه تجــارة مــع اللــه، 
والربــاط فيــه جزء من العبــادة والطاعة في 

شهر رمضان المبارك".
ويوضــح أن مصلــى باب الرحمة مســتهدف 
مــن االحتــالل اإلســرائيلي علــى مــر األزمنة 
ويحــاول الســيطرة عليــه وتهويــده، ولكــن 
بجهود المقدسيين والرباط فيه لن يفرطوا 

بمتر واحد منه.
أبــو ســفاقة الذي تجاوز مــن عمره 63 عاًما 
يتحمــل مشــقة الصعــود علــى الــدرج ألجل 
الوجــود فــي مصلــى بــاب الرحمــة والدفاع 
المســجد  مــن  يتجــزأ  ال  جــزًءا  لكونــه  عنــه، 
األقصــى، بهدف الحفاظ على أمنه وأمانه، 

فهو ذو مكانة إسالمية داخل األقصى.
تضييقــات  بالحافلــة  معــه  ومــن  ويواجــه 
حواجــز  علــى  والوقــوف  االحتــالل  جنــود 
عســكرية للتنغيــص عليهــم، وإنزالهــم مــن 
الحافلــة، والتشــكيك فــي التصاريــح، وفــي 
نهايــة المطــاف ُيمنعون أحياًنــا من الدخول 

الجماهيريــة،  اإلرادة  بقــوة  المصلــى  هــذا 
وانتظمــوا في تظاهــرات احتفالية حاشــدة 
بالمنطقــة، وأطلقــوا التكبيــرات والهتافات 

أمامه وداخله.
وتوضــح عفاف أنــه رغم ارتباطهــا الجامعي 
تؤثــر الذهــاب دائًمــا للربــاط فــي األقصــى، 
"يجــب  قائلــة:  رمضــان،  شــهر  فــي  خاصــة 
أن  وعلينــا  وحيــدة،  مقدســاتنا  تتــرك  أال 
نعمرها بالوجود الفلســطيني لحمايتها من 
االقتحامــات، خاصة أن مخططات االحتالل 
عليــه  االســتحواذ  الرحمــة  بــاب  لمصلــى 

وتحويله إلى كنيس".

ويجبــرون علــى العودة بعد ســير مســافات 
الصحــي  للوضــع  مراعــاة  دون  طويلــة 

وأعمارهم.
ويدعــو أبــو ســفاقة إلــى تكثيــف مثل هذه 
الرحــالت إلــى المســجد األقصــى ومصلــى 
باب الرحمة؛ فهي مسئولية كل فلسطيني 
ومسلم يستطيع الوصول إليه والرباط فيه.
للمســجد  الرحــال  شــد  رحــالت  أن  ويبيــن 
األقصى لها وزنها وقيمتها، لكونها تزيد من 
ارتباط الفلســطينيين بأرضهم ومســجدهم، 
موجًهــا  نصرتهمــا،  مــن  يتمكنــون  وبذلــك 
الفلســطيني صغيــًرا  الشــعب  لــكل  رســالة 
تلــك  األقصــى  للمســجد  بالعمــل  وكبيــًرا 
األرض المباركة وسنامها األقصى بالحفاظ 
اللــه  مــن  لكونــه هبــة  تدنيســه  مــن  عليــه 

للمسلمين. 
تكبير ورباط

عفــاف  العشــرينية  المقدســية  والشــابة 
)اســم مستعار( منذ إعادة فتح مصلى باب 
الرحمــة لم تتــرك يوًما دون الذهــاب للرباط 
فيــه، فتقضــي معظم وقتها فيه، تكبر في 
حــال اقتحم المســتوطنون باحات المســجد 
األقصــى، وتقــرأ القــرآن وتتعبــد فــي نهــار 

رمضان.
وتقول الشــابة لصحيفة "فلســطين" طالبًة 
عدم كشف هويتها: "تعلقت بهذا المصلى 
منذ أن ُفِتَح قبل عامين من اآلن، وارتبطت 
بــه أكثــر ألنــي أصبحــت أحفــظ فيــه القــرآن 
وقًتــا  وأقضــي  الجامعيــة،  واجباتــي  وأنجــز 
جميــاًل برفقة مرابطات أخريــات، فألتقيهن، 

وأشعر في جنباته بالطمأنينة والرحمة".
احتفــى   2019 )فبرايــر(  شــباط   22 وفــي 
المصلــون بعــد صــالة الجمعــة بإعــادة فتح 

أما محمد فال يفصله عن المسجد األقصى 
سوى بضع دقائق ليحط قدميه في مصلى 
باب الرحمة ويقضي مهمته وواجبه بالرباط 
ا على هذا الحــال منذ عامين،  فيــه، مســتمرًّ
يقــول: "الربــاط في مصلى بــاب الرحمة هو 
جزء من الرباط في المســجد األقصى، وهو 
جــزء من ربــاط أهل بيت المقــدس وأكنافها 
الــذي هــو جــزء مــن رباط أهــل الشــام الذين 

ذكرهم الرسول )عليه الصالة والسالم(".
اللــه  الربــاط فضــل وكــرم مــن  بــأن  ويذّكــر 
أنــه  بــه، كمــا  )ســبحانه وتعالــى( اختصهــم 

طاعة للمولى )عز وجل(.

مــن  يتجــزأ  ال  جــزء  الرحمــة  بــاب  أن  ويبيــن 
مــن  جــزء  هــو  الــذي  األقصــى  المســجد 
عقيدة أمة محمد )عليه الصالة والسالم(، 
والتمســك بــه والحفــاظ عليــه هــو الســبب 
الــذي ألجله أكرمهم اللــه بالوجود في هذا 

المكان المبارك المقدس.
وينصــح المســلمين بالتمســك بمــا أعزهــم 
اللــه بــه، وعــدم التنــازع والخــالف اللذين ال 
مذكــًرا  اإلســرائيلي،  عدوهــم  إال  يخدمــان 
إياهــم بقــول عمــر بــن الخطــاب )رضــي الله 
عنــه(: "نحن قــوم أعزنا الله باإلســالم، فإذا 

ابتغينا العزة بغير اإلسالم أذلنا الله".

ريما عبد القادرباسم الرزاق نحيا
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ذكــر الريحــان فــي القــرآن الكريــم حيــث قــال اللــه )تعالــى(: 
ْيَحــاُن" )الرحمــن:12(، وقــال )عــز  "َواْلَحــبُّ ُذو اْلَعْصــِف َوالرَّ
ِبيــَن )88( َفــَرْوٌح َوَرْيَحــاٌن  ِإْن َكاَن ِمــَن اْلُمَقرَّ ــا  وجــل(: "َفَأمَّ

ُت َنِعيٍم )89(" )الواقعة(. َوَجنَّ
وجاء في صحيح   مســلم عن النبي )صلى الله عليه وســلم( 
ُه َخِفيُف اْلَمْحِمِل  ُه، َفِإنَّ قال: "َمْن ُعِرَض َعَلْيِه َرْيَحاٌن َفَل َيُردُّ

يِح". ُب الرِّ َطيِّ
فوائده :

تقوي أوراقه الذاكرة، وتمنع الخرف المبكر .
شــرًبا  الجســم  حــرارة  درجــة  أوراقــه  مســتحلب  يخفــض 

وكمادات.
يســاعد علــى التخّلــص مــن البلغــم، وعــلج التهــاب الحلق 
ونزالت البرد والسعال؛ وذلك بشرب مغلى األوراق وعمل 

غرغرة ويمكن مضغه أيًضا.
يعالــج التهابــات الفــم وتقرحــات اللثة ويعطي الفــم رائحًة 

منعشة، ويحافظ على سلمة األسنان ونظافتها. 
يقضي على النفخة بطرد الغازات من الجسم.

بشــرب  الداخــل  مــن  المفاصــل  التهابــات  يســاعد مرضــى 
مستحلب العشبة، ومن الخارج دلًكا بزيته .

يعّزز الجهاز المناعي للجســم ويقضي على الكثير من أنواع 
البكتيريــا والفيروســات والفطريــات، لمــا يحويــه مــن مواد 

مانعة لألكسدة .
يعمــل علــى تقليــل حموضــة المعــدة وتقويتهــا، ويعالــج 
حــاالت القــيء الشــديدة بخلط عصيــره مع عصيــر الزنجبيل 

والعسل.
يعالج العرق الغزير شرًبا.

مدر للبول ولعلج التهابات الكلية والتخلص من الحصى.
يســاعد على التخلص من اإلعيــاء والتعب، وتحمل ضغوط 

الحياة .
يعمل على تخفيف نســبة الســكر بالدم، إذ وجد أن الريحان 

له خصائص منظمة للسكر في الدم.
يســاعد علــى نضــارة البشــرة، وعلج حــب الشــباب والبثور، 
وتفتيــح البشــرة، ويقــاوم التجاعيــد، وذلــك بفضــل المواد 

المضاّدة للميكروبات والمانعة لألكسدة التي يحتويها .
يعالج القولون التقرحي .

يعالج هشاشــة العظام؛ فالكالســيوم الذي يحتويه وغيره 
يساعدان على ذلك .

يقاوم الديدان المعوية.
يســاعد أيًضــا علــى حمايــة القلــب مــن األزمــات الحتوائــه 
علــى المغنيســيوم، إذ يحــث العضلت واألوعيــة الدموية 
علــى االرتخاء، وتحســن اندفاع الــدم، وتقليل خطورة عدم 
االنتظام في دقات القلب أو تقلصات العضلت واألوعية 

الدموية.
يعالج مشــكلة الوهن العام واإلجهاد في الجســم، بمضغ 

األوراق أو إضافتها إلى ماء االستحمام.
 A يمنع أمراض والتهابات العين الموسمية لغناه بفيتامين

اللزم لصحة العين.
يساعد على تقليل األلم الناتج عن الحصبة والجدري المائي .

يســاعد علــى عــلج الملريا وحمــى الضنــك الحتوائه على 
مواد تقاوم الميكروبات. 

يساهم في زيادة الوزن وفتح الشهية .
لــه دور فعــال في التخلص من التدخين؛ فعند مضغ أوراق 
الريحان بصورة منتظمة تساعدك على التخلص من إدمانه.

يوقف اإلسهال باستخدام مغلى بذوره .
يحمي من تأثير األشعة الضارة. 

يعالج القلق واألرق والتوتر. 
أن  وجــد  الكولســترول،  يخفــض 

الريحــان له قــدرة علــى الوقاية من 
ارتفاع الكولســترول بشــرب الشاي 

المحتوي عليه.
يدر الحليب للمرضعات .

الريحان.. "نبتة 
جامعة للفوائد"

حلوى "المامونية".. "فاتحة يوم السوريين"

شحدة العالول - خبير أعشاب

بعدمــا انتهــت العائلــة مــن تنــاول اإلفطــار اللذيذ 
بطبخهــا  معروفــة  فهــي  ريــان،  أم  أعدتــه  الــذي 
الجميل، حمل ريان عدًدا من األطباق حتى يضعها 
فــي المطبــخ؛ لمســاعدة والدتــه، فقــد تعلــم من 

والده ذلك.
وفــي طريقــه تعثــرت قدماه، ما أدى إلى ســقوط 
األطبــاق وانكســارها، ذلــك جعــل الجميــع يتحــرك 

بسرعة باتجاه ريان.
وأخــذت أم ريــان تتحقــق مــن ســلمة ريــان وعــدم 
إصابتــه بأي أذى، وهــي تردد: "الحمد لله أنك بخير 

يا ولدي".
فــكان  جــدو،  علــى ملمــح  الخــوف ظاهــًرا  وكان 
يخشى أن تكون األطباق بعد انكسارها قد أصابته 
بــأذى، لكــن اللــه برحمتــه قــد لطــف، فأخــذ يــردد: 

"الحمد لله على سلمتك يا ريان".
في هذه اللحظة طلب والد ريان أن يبتعد الجميع 
حتى يجمع الزجاج المكســور وال يصاب أحد بأذى، 
فأســرع ريــان ليحضــر ظرًفــا مــن النايلــون ليضع به 

الزجاج.

أخــذ جــدو الظــرف مــن ريــان، وأخبــره أنه بحاجــة إلى 
علبة ال ظرف من النايلون.

استغرب ريان وسأل عن السبب. 
ابتســم جدو واقترب من ريان وهو يضع يده اليمنى 
على ظهره وهو يقول: "إذا وضعنا الزجاج المكسور 
الزجــاج  النظافــة  عامــل  يــرى  ال  قــد  الظــرف  فــي 
المكســور وأخشــى عليه أن يصاب بأذى، لكن حينما 

أضعه في علبة بشكل ظاهر سيرى ذلك".
ابتســم ريــان: "نعــم يــا جــدو، اآلن فهمــت؛ حتــى ال 

يتأذى "الزبال"، كم أنت حنون يا جدو!".
نظر جدو إلى ريان، ومن هذه النظرة علم أن هنالك 
شــيًئا لــم يعجــب جــدو، وبالفعــل كان األمــر كذلــك 
عندمــا قــال جــدو: "ال يا ريــان، ال يصــح أن تقول عنه 
"زبال" إنما "عمو عامل النظافة"، فل بد أن نحترمه، 
فلــه الحــب واالحتــرام والتقدير، إذ إنه يســتيقظ من 
ا ويعمل على إزالة القمامة  ساعات الصباح الباكر جدًّ

من جوار البيوت والشوارع حتى تكون نظيفة".
"تخيل يا ريان أنه ال يوجد عمو عامل النظافة" وقبل 
أن يكمــل جــدو أخذ ريان يقول وهو يرفع يديه عالًيا: 

ا؛  "ال يــا جــدو، ال أريــد أن أتخيــل؛ فاألمــر صعب جدًّ
فقــد تعلمت في مادة العلوم أن القمامة تجلب 

األمراض".
وعندمــا وضــع والــد ريــان الزجــاج المكســور فــي 
علبــة أراد ريــان حملهــا، لكن جدو خشــي أن يتأذى 
فحملهــا وذهــب مــع ريــان؛ ليضعهــا بالقــرب مــن 

القمامة وليتحقق أنه لن يعبث بها األطفال.
وعندمــا وصــل جدو إلى ســلة القمامة وجد عامل 
النظافــة، فســلم جــدو عليــه وقــدم لــه التهانــي 
بحلــول رمضــان، واألجمــل مــن ذلــك أن ريــان أخــذ 
يســلم عليــه أيًضــا إذ تعلــم ذلــك مــن جــدو، وقــال 
لــه بابتســامته الجميلــة: "كل عام وأنــت بخير عمو 

عامل النظافة".
ا، خاصــة أن  هــذا األمــر أســعد عامــل النظافــة جــدًّ
ا إذ  ريان أخبره بأنه يحبه ويحترمه؛ فعمله مهم جدًّ

يجعل البلد جميًل بنظافته.
وعندمــا أراد جــدو وريــان العــودة للبيــت نظر ريان 

إلــى عامــل النظافــة، وقبــل أن يودعه قــال له: 
"شكًرا لك يا عمو".

عمو 
عامل 

النظافة
إعداد/ ريما عبد القادر:

)24(

إن المامونيــة أساســها الســميد الخشــن 
والقطر والسمن.

المقادير
مــاء  أكــواب   5 خشــن-  ســميد  كــوب   1
وممكــن أن نخلــط مــاء وحليًبــا- 2 ملعقــة 
كبيرة ســمنة- 2 كوب ســكر- رشــة قرفة- 

2 ملعقة كبيرة من ماء الزهر- قشطة.
طريقة التحضير:

نضــع المــاء مع الســكر حتى يغلــي ويصبح 

غزة/ مريم الشوبكي:
المامونية من األطباق الشــامية الشهيرة 
التي تقدم باستمرار على المائدة السورية، 
ال ســيما على وجبة اإلفطــار، وهي حلوى 
بسيطة المكونات ذات مذاق لذيذ ونكهة 
طيبــة، ويعتقد أن أصــول المامونية تعود 
للخليفــة  وتنســب  العباســي  العصــر  إلــى 

المأمون بن هارون الرشيد.
والســمن  الســميد  حلــوى  إن  ويقــال 
والعســل ســميت بالمامونيــة نســبًة إليه، 
وهــي ال تــزال تحتفــظ باســمها إلــى يومنا 

هذا، ويعود أصلها إلى بغداد.
ثــم انتقلــت إلــى حلب الشــام بعــد رحالت 
تجارية وســياحية قديمة، إذ أصبحت تصنع 
فــي حلــب فأصبح أهلهــا يحضرونهــا بكثرة 
في أغلب مناسباتهم، بخالف الشعيبيات 
التــي يعــود أصلها إلــى تركيا منــذ أكثر من 

500 عام.

وال تــزال مدينــة حلــب إلــى اليــوم تحتفــظ 
بتقاليــد تقديــم هذه األكلة، كمــا ارتبطت 
المامونيــة بحلــب وإدلــب لوقوعهمــا في 
المناطــق الشــمالية البــاردة المســتهلكة 
مقــر  مــن  حلــب  مدينــة  ولقــرب  للســكر، 
المأمون وانتشــار األسر الكبيرة فيها مثل 

بني العباس وبني هاشم.
الرئيســة  وتعــد المامونيــة مــن الوجبــات 

علــى  جمعــة  يــوم  كل  فــي  تقــدم  التــي 
مائــدة اإلفطــار فــي مدينة حلــب، ويقدم 
بجانبهــا الجبــن مــع الخبــز الســاخن، وهــي 
معروفــة علــى مســتوى الوطــن العربــي 
بمذاقها الرائع، وأغلب العائالت الســورية 
خاصــة فــي دمشــق وحمــاة والالذقية ما 
زالــت تقــدم المامونيــة فــي مناســباتهم 

واحتفاالتهم.
النباهيــن،  الشــيف ســمر  ووفًقــا إلفــادة 

قطــًرا، وفــي مقــالة ثانيــة نقلب الســميد 
ا. مع السمنة حتى يصبح لونه ذهبيًّ

ثــم نضيــف رشــة القرفــة للقطــر ونضيــف 
السميد فوق القطر، ونقلب ونتركه يغلي 

أربع دقائق.
نطفــئ النــار ونضــع قطرات من مــاء الزهر 
نصــف  مــدة  ونتركهــا  الطنجــرة  ونغطــي 

ساعة ثم تقدم.
تزين بالمكسرات والقشطة أو الجبنة.
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املوضوع/ مذكرة تبليغ قرار ابتدايئ
اىل املدعى عليه/ عميد فضل عبد الرحمن األشــقر من غزة وســكان النرص 
لقــد حكــم عليــك يف الدعــوى أســاس 2021/843م وموضوعها مهر مؤجل 
املتكونــة بينــك وبــن زوجتــك املدعيــة/ هديــل عليــان عبــد الرحمــن األشــقر 
مبهرها املؤجل وقدره الفا دينار اردين كام حكم عليك يف الدعوى أساس 
وقــدره  املعجــل  املتكونــة مبهرهــا  بيــت  عفــش  وموضوعهــا  2021/841م 

الفــا دينــار اردين حكــام وجاهيــا بحــق املدعيــة قابــال لالســتئناف غيابيــا بحــق 
املدعى عليه بحقك قابال لالعرتاض واالستئناف وحرر يف 2021/5/3م.
قايض محكمة الشيخ رضوان الرشعية
محمد كامل أبو راس

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة الشيخ رضوان الرشعية االبتدائية

مذكرة تبليغ حكم استئنايف
اىل املدعى عليه عدنان عيل ربيع الربديني من ســكان غزة ســابقا وســكان 
الضفة الغربية حاليا ومجهول محل اإلقامة فيها لقد عادت القضية أســاس 
2020/208 املتكونــة بينــك وبــن املدعيــة مجدية رجب خليل مغوار من 

غــزة وســكانها وكيلتهــا املحاميــة مهــا العجلــة مــن مقــام محكمــة االســتئناف 
الرشعيــة منقوضــة الحكــم االبتدايئ املســتأنف بتطليقها منك طلقة واحدة 
بائنــة بينونــة صغــرى بعد الدخول مبوجب القرار االســتئنايف أســاس 8573 
ســجل 22 املــؤرخ يف 2021/4/11م قابــال للطعــن امــام املحكمــة العليــا 
الرشعية وتم تجديد الدعوى تحت أســاس 2021/492 وتم تعين موعد 
التاســعة  الســاعة   2021/6/10 املوافــق  الخميــس  يــوم  جديــدة  جلســة 

صباحا لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/5/5م.
قايض محكمة الشجاعية الرشعي
محمد طاهر شحادة

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة الشجاعية الرشعية

املوضوع/ مذكرة تبليغ حكم غيايب
صادر عن محكمة جباليا الرشعية

وســكانها  جباليــا  مــن  الســلطان  ديــب  حكمــت  ماهــر  عليــه/  املدعــى  اىل 
ســابقا ومجهــول محــل اإلقامــة خــارج البــالد االن لقــد حكــم عليــك مــن قبــل 
هــذه املحكمــة لزوجتــك املدعيــة/ شــيامء "محمد فتحي" رمضان الســلطان 
مــن جباليــا وســكان جمهوريــة النمســا وكيلهــا العــديل رمضان الســلطان بتابع 
وذلــك  أردين  دينــار  ثالثــة آالف  وقــدره  بيــت  قيمــة عفــش  مهرهــا املعجــل 
أســاس  القضيــة  2021/4/29م يف  الواقــع يف  الحكــم  تاريــخ  مــن  اعتبــارا 
غيابيــا  حكــام  القانونيــة  واملرصوفــات  الرســوم  وتضمينــك  2021/345م 

بحقــك قابــال لالعــرتاض واالســتئناف لذلــك جــرى تبليغــك حســب األصــول 
وحرر يف 23/ رمضان 1442هـ وفق 2021/5/5م.

قايض جباليا الرشعي

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
املوضوع/ مذكرة تبليغ حضور صادرة عنمحكمة جباليا الرشعية

 محكمة الشيخ رضوان
اىل املدعــى عليــه/ رمــزي عــادل عثــامن حــرب مــن حاممــة وســكان الشــاطئ 
سابقا ومجهول محل اإلقامة حاليا يقتيض حضورك اىل هذه املحكمة يوم 
األربعــاء الواقــع يف 2021/6/9م الســاعة التاســعة صباحــا وذلــك بخصوص 
القضيــة أســاس 2021/400 موضوعهــا نفقــة أوالد والقضيــة 2021/446 
وموضوعهــا دعــوى نفقــة زوجــة واملرفوعــة عليك من قبل املدعية/ آية اكرم 
محمد مقداد من حاممة وســكان الشــاطئ هوية رقم 804587988 وان مل 
تحــر يف الوقــت املعــن او ترســل وكيــال عنــك ســيجري بحقــك املقتــى 
الرشعــي غيابيــا لذلــك صــار تبليغــك حســب األصــول وحــرر يف 22/ رمضان 

1442هـ وفق 2021/5/4م.

قايض محكمة الشيخ رضوان الرشعية
رافت جمعة بارود

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة الشيخ رضوان الرشعية االبتدائية

اعالن وراثة صادر عن محكمة غزة الرشعية
قدمــت لهــذه املحكمــة مضبطــة موقعــة مــن مختــار منطقــة غــزة مؤرخــة يف 
2021/5/5م تتضمن أن وداد بن محمد بن عبد الرحمن الجعفراوي تويف 

بتاريــخ 1980/1/4 وانحــرص ارثــه الرشعــي واالنتقايل يف أوالده املتولدين 
لــه مــن زوجتــه املتوفــاة قبلــه ســعدية حــامم املشــهورة الجعفــراوي الذكــور 
وهــم محمــد وحامــد وحمــدي وصــالح وأحمــد وابنــه محمــود املتــوىف قبلــه 
واالنــاث وهــن ســانو ونــادره ومنــور وانتصار فقــط وال وارث للمتويف املذكور 
ســوى مــن ذكــر وليــس لــه وصيــة واجبــة او اختياريــة وال أوالد كبــار  توفوا حال 
لــه حــق االعــرتاض عــىل هــذه املضبطــة مراجعــة  حياتــه وتركــوا ورثــة فمــن 
محكمــة غــزة الرشعيــة خــالل خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ النــرش وحــرر يف 

22/ رمضان لسنة 1442هـ املوافق 2021/5/5م.

قايض غزة الرشعي

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة غزة الرشعية االبتدائية

اعالن للعموم
يعلــن الســيد/ مراقــب الــرشكات بغــزة أن رشكة نبيل يونــس الخالدي ورشكاه 
وميثلهــا الســيد/ نبيــل الخالــدي تقدمــت الينــا لتســجيل ســمه تجاريــة باســم 

)مكتبة دار االرقم(.
العامــة  لــإدارة  يتقــدم  االســم  هــذا  تســمية  عــىل  اعــرتاض  لديــه  مــن  لــذا 
للرشكات باعرتاض مسبب خالل عرشة أيام من بداية نرش هذا اإلعالن يف 

مكتب اإلدارة العامة للرشكات بغزة النرص- أبراج املقويس.
تحريرا يف 2021/5/5م.

مراقب الرشكات

دولة فلسطن
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات

دولة فلسطن
مذكرة حضور

لدى محكمة بداية غزة بصفتها االستئنافية املوقرة
يف االستئناف رقم 2020/283

يف الطلب رقم 2021/164
املســتدعي )املســتأنف( حســن مصبــاح محمــود شــحادة مــن غــزة معســكر 
الشــاطئ هويــة رقــم 80010560 وكيلــه املحامــي/ عاشــور كالب مــن غــزة 

الرمال مجمع املحاكم جوال رقم 0599683447
املســتدعى ضــده )املســتأنف ضــده الســادس عــرش( جامل مصبــاح محمود 
شــحادة مــن غــزة معســكر الشــاطئ البالخيــة بجــوار مســجد املصطفى ســابقا 

واملجهول محل اإلقامة االن.
مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل

يف القضية رقم 2020/283
يف الطلب رقم 2021/164

مبــا أن املســتأنف قــد أقــام عليك االســتئناف رقــم 2020/283 يطالبك فيه 
مبوضــوع االســتئناف اســتنادا اىل مــا يدعيــه يف الئحــة االســتئناف املــودع 
لــك نســخة منهــا لــدى محكمــة بدايــة غــزة بصفتهــا االســتئنافية لذلــك يجــب 
عليك الحضور اىل املحكمة للرد عىل الئحة اســتئنافه بجلســة يوم األربعاء 
املوافق 2021/5/26م الساعة التاسعة صباحا وليكن معلوما لديك انك 
اذا تخلفت عن ذلك يجوز لوكيل املســتأنف أن يطلب من املحكمة الســر 

يف نظر الدعوى بحقك حضوريا حسب األصول.
رئيس قلم محكمة البداية
أ . عامر قنديل

غزة/ رامي رمانة:
ل إنتــاج قطــاع غزة  حــت وزارة الزراعــة أن ُيســجِّ رجَّ
ــا، وهــي  مــن العســل املوســم الحــايل )270( طنًّ
كمية تغطي نســبة )%80( من احتياج الغزين، 
ملــريب  التعاونيــة  الجمعيــة  دعــت  حــن  يف 
النحــل إىل حاميــة املنتــج الوطني من املســتورد 
ووقــف تهريبــه مــن قطــاع غــزة وتعويــض املربــن 
املتررين عن األرضار التي لحقت بهم بسبب 

اعتداءات االحتالل اإلرسائييل.
بعــد  الربيــع  موســم  يف  العســل  النحــل  وُينتــج 
أشــجار  أزهــار  عــىل رحيــق  ى  تغــذَّ قــد  يكــون  أن 
عــىل  بالصيــف  يتغــذى  حــن  يف  الحمضيــات، 

أزهار أشجار "الكينيا".
وأوضــح م.عايــش الشــنطي، مديــر دائــرة اإلنتــاج 
الحيــواين بــوزارة الزارعــة أن قطــاع غــزة فيــه )20( 
نحــااًل،   )350( عــىل  موزَّعــة  نحــل،  خليــة  ألــف 
مشــًرا إىل أن خاليــا النحــل تكــر يف املناطــق 
الحدوديــة حيــث يتغــذى النحــل عــىل النباتــات 

املتواجدة يف الداخل املحتل.
وبــنَّ الشــنطي أن معــدل إنتــاج الخليــة الواحــدة 

من )8-7.5( كجم.
القطفــة  يف  العســل  إنتــاج  الشــنطي  ــح  ورجَّ
والقطفــة  طــن،   200 قرابــة  "األوىل"  الربيعيــة 
الثانية التي تبدأ بعد شهرين من اآلن نحو )70( 

ا. طنًّ
التــي تعــرَّض  وتطــرَّق إىل جملــة مــن التحديــات 
أبرزهــا  مــن  الحــايل،  املوســم  النحــل  مربــو  لهــا 
رش االحتــالل املبيــدات الزراعيــة وتســببها يف 
بالقــرب  املوجــودة  املناحــل  مــن  الكثــر  إتــالف 
من األرايض الحدودية، وفتح االحتالل الســدود 

إنتــاج  النحــل يف غــزة، إىل أن  التعاونيــة ملــريب 
بالســنوات  مقارنــة  تقلــص  العســل  مــن  القطــاع 
عــىل  االحتــالل  اعتــداءات  بســبب  املاضيــة 
والحــروب،  االجتياحــات  املواطنــن يف  أرايض 
وعــزوف املربــن عــن هــذه املهنــة لعــدم تلقيهم 

مزيًدا من االهتامم من الجهات املختصة.
وقال غزال لصحيفة "فلســطن": كان يوجد يف 
قطــاع غــزة قبــل عــام 2000 نحــو 35 ألــف خليــة 
25 كيلوجراًمــا  نحــل، ويصــل اإلنتــاج إىل قرابــة 
للخليــة الواحــدة، ويصــدر الفائــض إىل األســواق 
الثانيــة  االنتفاضــة  انــدالع  بعــد  لكــن  الخارجيــة، 
ومــا تبعهــا مــن اعتــداءات االحتــالل عــىل القطاع 
مــن حــروب وتجريــف لــأرايض الزراعيــة وفــرض 
 18 نحــو  إىل  الخاليــا  عــدد  تقلصــت  الحصــار، 
ألــف خليــة، وإنتــاج الخليــة الواحــدة تضــاءل إىل 

دون 10 كجم.

يف الشتاء وإغراق عدد من املناحل، فضاًل عن 
املنخفضــات الجويــة التــي تفــرض عــىل النحــل 
عدم الخروج من الخلية، وعىل إثر ذلك تتناقص 
كميــة العســل مــن جــراء اعتــامد النحل يف غذائه 

بهذه الحالة عىل العسل الذي يصنعه بذاته.
متفــاوت حســب  العســل،  أن ســعر  ولفــت إىل 
الجــودة، مشــًرا إىل أن الكيلــو الواحــد مــن )-40

ًها إىل أنهم يتعاونون مع وزارة  120( شيقاًل، منبِّ

العســل،  جــودة  متابعــة  يف  الوطنــي  االقتصــاد 
وفحصه قبل ترويجه يف األسواق للمستهلكن.

أقسام العسل
أصفــر  األول  قسميـــن:  إىل  غـــزة  نحـــل  وينقســم 
يســمى حــاريث وهــو رشس الطبــاع، قليــل اإلنتاج 
للعســل، والثــاين مييــل إىل الســمرة، وهــو أهــدأ 

ا وأكر إنتاجا للعسل. نسبيًّ
الجمعيــة  مديــر  غــزال،  عــامد  تطــرَّق  جانبــه  مــن 

مــن  املترريــن  النحــل  مــريبِّ  أن  إىل  وأشــار 
ضوا أسوة باآلخرين،  اعتداءات االحتالل مل يعوَّ
مــريب  مــن  العديــد  عــزوف  مــا تســبب يف  وهــو 
ــه للبحــث  النحــل عــن اســتئناف مهنتهــم والتوجُّ

عن مهن أخرى.
وأهــاب غــزال بــوزارة الزراعــة لتفعيــل قــرار وقــف 
املنتــج  وتعزيــز  املســتورد  العســل  اســتراد 
الذيــن  التجــار  مالحقــة  عــىل  والعمــل  الوطنــي 

يدخلون العسل املستورد إىل غزة.
وزارة  مــن  قــرار  "يوجــد  الصــدد:  هــذا  وقــال يف 
العســل  إدخــال  مبوجبــه  التجــار  مينــع  الزراعــة 
املستورد إىل قطاع غزة إلفساح املجال للعسل 
ــا يف الرتويــج، لكــن القــرار لأســف  املنتــج محليًّ
التجــار،  ويخالفــه  ــل،  ُمفعَّ غــر  القــرار  الشــديد 
وهنا ندعو املســؤولن إىل التشــديد يف تطبيق 

القرار".
تهريــب  التجــار  بعــض  ــد  تعمُّ إىل  غــزال  وأشــار 
العســل إىل غزة بوضعه يف عبوات من املرىب، 
التــي  واملــوالت  الكبــرة  املحــالت  أن  كــام 
يقصدهــا أعــداد كبــرة مــن املتســوقن تعــرض 
العســل املســتورد، وجميع تلك األمور تتســبب 
يف ضعف القوة الرشائية لدى العسل الوطني. 
بــأن  املســتهلك  لــدى  فهــم  ســوء  إىل  ــه  ونبَّ
العســل الــذي يصيبــه التجمــد يف فصــل الشــتاء 
مغشــوش: "وقــال إن ذلــك تصــور غــر صحيــح، 
هــذا  اســتغلَّت  مســتوردة  رشكات  إن  بــل 
بتعريــض  فتقــوم  لصالحهــا  الخاطــئ  املفهــوم 
العســل للســخونة وفلرتتــه، بغــرض القضــاء عــىل 
إلبقــاء  وذلــك  الجانــب،  األحاديــة  الســكريات 

العسل سائاًل يف فرتات الربودة. 

غزة/ فلسطن:
واآلثــار،  الســياحة  وزارة  رشعــت 
بالتعــاون مــع بلديــة غــزة يف تنفيــذ 
مــن مــرشوع ترميــم  املرحلــة األوىل 
وتطوير ســوق القيســارية األثري يف 

غزة القدمية.
مديــر  الدهــدار  د.حمــودة  وأوضــح 
دائــرة آثــار غــزة بالــوزارة، أن املرحلــة 
األوىل مــن املــرشوع تشــمل أعــامل 
التأســيس الخاصــة بشــبكة ترصيــف 
مياه األمطار إلنقاذ سوق القيسارية 
األمطــار  ميــاه  منســوب  ارتفــاع  مــن 
يعــرض  مــام  الشــتاء  فصــل  خــالل 
وخاصــة  للخطــر،  األثريــة  املنطقــة 
من الجهة الغربية من السوق وذلك 
الرتميــم  أعــامل  الســتكامل  متهيــًدا 

غزة/جامل غيث:
طالبــت نقابــة الصياديــن يف قطــاع غــزة الحكومَة يف رام 
الله باإلفراج عن أموالها املجمدة يف البنوك املحلية؛ 

لتتمكن من مواصلة عملها وخدمة الصيادين.
وأكد نقيب الصيادين نزار عياش لصحيفة "فلسطن"، 
د حسابات النقابة  أن البنك اإلسالمي الفلسطيني جمَّ
د  منــذ عــام 2016، تالهــا بنــك القاهرة عــامن الذي جمَّ

حسابات النقابة عام 2020 دون إبداء األسباب.
وأفاد عياش بأنهم تواصلوا مع الجهات املعنية يف رام 
دوهــا بــاألوراق الثبوتيــة والبيانــات واملعلومات  اللــه وزوَّ
لــدى  األمــوال املجمــدة  عــن  اإلفــراج  أجــل  مــن  الالزمــة 

البنوك لكن دون جدوى.
وأشــار إىل أن العديــد مــن الجهــات املعنيــة يف رام الله 
طلبتهــا  التــي  والوثائــق  البيانــات  وصــول  بعــدم  تتــذرع 
تصــل  مل  أنهــا  أو  كفقدانهــا  مختلفــة  وذرائــع  بحجــج 
مؤسســة  أن  إىل  ــه  ونبَّ كورونــا.  جائحــة  بحجــة  وأخــرى 
األوراق  أن  وأثبتــت  العمليــة  عــىل  أرشفــت  "الحــق"، 

رام الله/ فلسطن:
ل الرقم القيايس لكميات اإلنتاج الصناعي ارتفاًعا  سجَّ
نســبته %3.90 خــالل شــهر مــارس/آذار 2021 مقارنــة 
بشــهر فرباير/شــباط 2021، إذ ارتفــع الرقــم القيــايس 
102.93 خــالل شــهر  الصناعــي إىل  اإلنتــاج  لكميــات 
آذار 2021 مقارنة بـ 99.07 خالل شهر شباط 2021 
أنشــطة  لت  وســجَّ  .)100  =  2019 األســاس  )ســنة 
التعدين واســتغالل املحاجر ارتفاًعا نســبته 24.99% 
والتــي تشــكل أهميتهــا النســبية %2.89 مــن إجــاميل 

أنشطة الصناعة.
لت أنشــطة إمدادات املياه والرصف الصحي  كام ســجَّ
وإدارة النفايــات ومعالجتهــا ارتفاًعــا نســبته 18.11% 
ل أهميتهــا النســبية %1.84 مــن إجــاميل  والتــي ُتشــكِّ
الصناعــات  أنشــطة  لت  وســجَّ الصناعــة.  أنشــطة 
آذار  شــهر  خــالل   4.09% نســبته  ارتفاًعــا  التحويليــة 
ل أهميتهــا  2021 مقارنــة بالشــهر الســابق والتــي ُتشــكِّ

النسبية %87.89 من إجاميل أنشطة الصناعة.
أما عىل صعيد األنشطة الفرعية والتي لها تأثر نسبي 

الشاملة ملبنى السوق.
مــرشوع  أن  الدهــدار،  وأضــاف 
القيســارية  ســوق  وتطويــر  ترميــم 
األثــري يف غــزة القدميــة يهــدف إىل 
الحفاظ عىل املكان األثري املهدد 
باالندثــار كمعلــم أثــرى هــام، حيــث 
د  ُيعدُّ آخر سوق يف قطاع غزة، وُشيِّ
يف العــرص اململــوىك، ويعــاين منذ 
مرشوعــة  غــر  تعديــات  ســنوات 
والتجــار  مــن املواطنــن  وقلــة وعــي 
بأهميتــه التاريخيــة، ويحتــاج املكان 
التحتيــة  البنيــة  إنشــاء  إعــادة  إىل 

كاملة .
عــدة  عقــدت  قــد  الــوزارة  وكانــت 
الرشيكــة؛  الجهــات  مــع  اجتامعــات 
وهــي بلديــة غــزة، والكليــة الجامعيــة 

ــت الســلطة عــىل  وصلــت إىل الجهــات املختصــة وحثَّ
وقــف تجميــد حســابات النقابــة.  وبــنَّ عيــاش أن قــرار 
تجميــد الحســابات املاليــة للنقابة منعهــا جلَب وتنفيَذ 
العديــد مــن املشــاريع التــي يحتــاج إليهــا الصيادون يف 
محافظــات غــزة، خاصــة يف ظل تــردي أوضاع الصيادين 
ــد بنــك القاهــرة عــامن 180 ألــف شــيقل  املاليــة. وجمَّ
البنــك  ــد  جمَّ حــن  يف  الصياديــن،  نقابــة  حســاب  مــن 
مجــوع  وهــي  شــيقل  ألــف   30 الفلســطيني  اإلســالمي 

األموال املجمدة، وفق نقيب الصيادين.
وحــرم قــرار الســلطة نحــو 3800 صيــاد يعملــون عــىل ما 
يزيــد مــن 700 مركــب يف بحــر غــزة، مــن االســتفادة من 

املشاريع التي كان مقرر تنفيذها.
يف  خاصــة  املشــاريع،  تلــك  إىل  الصيــادون  ويحتــاج 
ظــل فــرض ســلطات االحتــالل قيــوًدا مشــددة عىل عمل 
الصياديــن قبالــة ســاحل بحــر غــزة، وإطــالق النــار عليهــم 
عــرض  يف  مهنتهــم  مزاولــة  أو  شــباكهم  جمــَع  ومنعهــم 

البحر، وتدمر مراكبهم ومعدات الصيد.

كبــر عــىل مجمــل الرقــم القيــايس، فقــد ســجلت بعض 
أنشــطة الصناعــات التحويليــة ارتفاًعــا خــالل شــهر آذار 
صناعــة  أهمهــا:   ،2021 شــباط  بشــهر  مقارنــة   2021

منتجــات املعــادن الالفلزيــة األخــرى "الباطــون، الحجــر 
وصناعــة  املالبــس،  وصناعــة  واإلســفلت"،  والرخــام، 
املنســوجات، وصناعــة املنتجــات الغذائيــة، وصناعــة 

املرشوبات، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب.
ل الرقم القيايس لكميات اإلنتاج  من ناحية أخرى، سجَّ
الصناعــات  أنشــطة  بعــض  يف  انخفاًضــا  الصناعــي 
التحويليــة، منهــا: صناعــة منتجــات املعــادن املشــكلة 
عــدا عــن املاكينــات واملعــدات "األملنيــوم"، وصناعــة 
األساســية  الصيدالنيــة  املنتجــات  وصناعــة  األثــاث، 
واملنتجــات  الكيامويــات  وصناعــة  ومســتحراتها، 
الكيميائية، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 
املســجلة. يف حن ســجلت أنشــطة إمدادات الكهرباء 
مقــداره  انخفاًضــا  الهــواء  وتكييــف  والبخــار  والغــاز 
%6.78 والتــي تشــكل أهميتهــا النســبية %7.38 مــن 

إجاميل أنشطة الصناعة

ونوقشــت  التطبيقيــة،  للعلــوم 
وآليــات  املــرشوع  مخططــات 
لالنتهــاء  الزمنــي  والحــد  التنفيــذ 
للمــرشوع،  األوىل  املرحلــة  مــن 
حيــث ُخصــص لــه مبلــغ 99 ألــف 
مــن  بدعــم  أوىل،  كمرحلــة  يــورو 
مؤسستي "بركات" يف بريطانيا، 

و"جردا هنكل" األملانية. 
مســتمرة  إنهــا  الــوزارة،  وقالــت 
املؤسســات  مــع  بالتعــاون  يف 
والجهــات  املعنيــة  األخــرى 
الحفــاظ  يف  املانحــة  الدوليــة 
قطــاع  يف  األثريــة  املعــامل  عــىل 
التعديــات  مــن  وحاميتهــا  غــزة 
مشــاريع  وتنفيــذ  والتخريــب 
ترميــم متعــددة لــى تبقــى هــذه 
الحقــب  عــىل  شــاهدة  املواقــع 

الزمنية التي أنشئت بها.

سُترصف 3 دفعات فقط لهذا العام

الكحلوت: بانتظار 
رصف الدفعة األوىل 

لمخصصات الشؤون 
قبل العيد

غزة / صفا
قالــت املتحدثــة باســم وزارة التنميــة االجتامعيــة بغزة عزيزة 
الكحلــوت: إن موعــد رصف الدفعــة األوىل مــن مخصصــات 

ر كثًرا. الشؤون االجتامعية لهذا العام تأخَّ
وأشارت الكحلوت يف ترصيحات صحفية، أمس، أن موعد 

رصف هذه الدفعة كان مقرًرا نهاية مارس املايض.
شــهر  يف  ملســتحقيها  رُصفــت  األخــرة  الدفعــة  أن  ويذكــر 
ديســمرب مــن العــام املــايض، يف ظــل عــدم وضــوح انتظــام 

هذه الدفعات.
وأضافــت الكحلــوت: "حتــى اللحظــة ال نــزال بانتظــار رصف 
الفطــر  عيــد  حلــول  قبــل  االجتامعيــة  الشــؤون  مخصصــات 
كــام أعلنــت الــوزارة يف رام اللــه عــىل لســان وكيلهــا داوود 

الديك".
ولفتت إىل أن 360 أرسة محجوبة أُعيدت للدفعة املرتقب 
املحجوبــن  مــن  القليــل  إال  يتبــقَّ  مل  أنــه  مشــرة  رصفهــا، 

"وتقريًبا ُحل ملف املحجوبن بنسبة 70%".
وأشارت إىل أن رصف مخصصات الشؤون سيتم عىل ثالث 
دفعــات خــالل العــام، األوىل قبيــل حلــول العيــد والثانية يف 

سبتمرب والثالثة نهاية العام.
إن  التنميــة:  باســم  املتحدثــة  قالــت  آخــر  ســياق  ويف 
املســتفيدين مــن برنامــج املســاعدات الرمضانيــة وبالتعــاون 
مع املؤسسات املحلية والدولية قرابة 52 ألف أرسة فقرة.

عياش: تجميد األموال حرم النقابة تنفيَذ مشاريعها

نقابة الصيادين تطالب حكومة رام هللا 
باإلفراج عن حساباتها المالية

السياحة وبلدية غزة ترشعان 
يف تطوير سوق القيسارية األثري

ارتفاع الرقم القيايس لكميات اإلنتاج 
الصناعي يف فلسطني خالل مارس

ح إنتاج 270 طنًّا من عسل الموسم الحايل "الزراعة" ترجِّ

الون يدعون إىل وقف تهريب المستورد وتعويض المربني المترضرين النحَّ
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إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  لدى اإلدارة 
العامة لألرايض والعقارات رقم )274/ 2021(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
رامي عبد الكريم ياسني أبو شعبان من سكان غزة هوية رقم 901337436 

بصفته وكيال عن/ ياسني خليل ياسني أبو شعبان.
مبوجب وكالة رقم: 2020/25 الصادرة عن ايرلندا- دبلن.

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع/ مبادلة يف
قطعة 727 قسيمة 385  املدينة- غزة الدرج.

فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمســة عرش يوًما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  5/ 5/ 2021م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة االرايض
إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا

بشأن بناء منزل املواطن: حسن عصام حسن أبو عمرية
تعلن اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا لعموم املواطنني 
الكــرام بأنــه قــد تقــدم إليهــا املواطــن: حســن عصــام حســن أبــو عمــرة يحمــل 
منــح خدمــات ملنزلــه  عــىل  الحصــول  بطلــب   )908962715( رقــم  الهويــة 
املنــوي إقامتــه والــذي يتكــون مــن دور أريض ودر اول يف أرض القســيمة رقــم 
13 مــن أرض القطعــة رقــم 1766 عــىل مــا مســاحته 285 مــرتا مربعــا الواقعة 

ضمــن نفــوذ بيــت الهيــا والتــي يحدهــا مــن الــرشق/ شــارع بعرض 4 مــرت مربع 
ومــن الغــرب/ أرض مــرشوع بيــت الهيــا ومــن الشــامل/ شــارع بعــرض 8 مــرت 
مربــع وأرض الســيد عــي صالــح حمــودة ومــن الجنــوب/ أرض الســيد كــامل 

مسعود وفقا ملستندات امللكية والخرائط املقدمة للبلدية من قبله. 
املواطــن  ملكيــة  أو مســتندات  ذلــك  عــىل  االعــرتاض  الحــق يف  لــه  فمــن  لــذا 
املذكور أعاله أو الخرائط واملخططات املقدمة منه للبلدية التقدم باعرتاضه 
خــالل 15 يومــا مــن تاريــخ نــرش هــذا االعــالن أو خــالل مرحلــة االنشــاء وقيامــه 
بالحجــز عــىل أرض املواطــن املذكــور أعــاله لــدى املحكمــة املختصــة وإال لــن 
يلتفت ألي اعرتاض يقدم بعد ذلك وستقوم البلدية بدراسة وعرض موضوع 

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

رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء 
يف بلدية بيت الهيا

دولة فلسطني
وزارة الحكم املحي

بلدية بيت الهيا

دولة فلسطني
وزارة الحكم املحي

بلدية بيت الهيا
إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا

بشأن بناء منزل املواطن: خرض مصطفى سعدو االعرج
تعلن اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا لعموم املواطنني 
الكــرام بأنــه قــد تقــدم إليهــا املواطــن: خــر مصطفــى ســعدو االعــرج يحمــل 
منــح خدمــات ملنزلــه  الحصــول عــىل  بطلــب   )903279156( رقــم  الهويــة 
املنــوي اقامتــه والــذي يتكــون مــن دور أريض ودور أول ودور ثــاين يف أرض 
القســيمة رقــم 1 مــن أرض القســيمة رقــم 1738 عــىل مــا مســاحته 320 مــرت 
مربــع الواقعــة ضمــن نفــوذ بيــت الهيــا والتي يحدها من الرشق أرض الســيدة 
بدرية قنبور ومن الغرب ارض السيد أبو احمد السالوي ومن الشامل شارع 
بعرض 16 مرت ومن الجنوب شارع بعرض 8 امتار وفقا ملستندات امللكية 

والخرائط املقدمة للبلدية من قبله. 
أو مســتندات ملكيــة املواطــن  ذلــك  االعــرتاض عــىل  الحــق يف  لــه  فمــن  لــذا 
املذكور أعاله أو الخرائط واملخططات املقدمة منه للبلدية التقدم باعرتاضه 
خــالل 15 يومــا مــن تاريــخ نــرش هــذا االعــالن أو خــالل مرحلــة االنشــاء وقيامــه 
بالحجــز عــىل أرض املواطــن املذكــور أعــاله لــدى املحكمــة املختصــة وإال لــن 
يلتفت ألي اعرتاض يقدم بعد ذلك وستقوم البلدية بدراسة وعرض موضوع 

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

رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء 
يف بلدية بيت الهيا

دولة فلسطني
وزارة الحكم املحي

بلدية بيت الهيا
إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا

بشأن بناء منزل املواطن: رأفت عطايا عبد الخالق الكيالين
تعلــن اللجنــة املحليــة للتنظيــم والبنــاء يف بلديــة بيــت الهيــا لعمــوم املواطنــني 
الكــرام بأنــه قــد تقــدم إليهــا املواطــن: رافــت عطايــا عبــد الخالــق الكيــالين يحمل 
الهويــة رقــم )900294471( بطلــب الحصــول عــىل منــح خدمــات ملنزلــه القائــم 
والــذي يتكــون مــن دور أريض ودور اول يف أرض القســيمة رقــم )26( مــن أرض 
القطعــة رقــم )1758( عــىل مــا مســاحته )299.41( مــرتا مربعــا الواقعــة ضمــن 
نفــوذ بيــت الهيــا والتــي يحدهــا مــن الــرشق/ أرض تعــود لعائلــة أبــو حالــوب ومــن 
الغرب/ شارع بعرض 6 مرت مربع ويليه أرض السيدة جميلة عبد الرؤوف رجب 
ومن الشامل/ ارض السيد إسامعيل عي غنب ومن الجنوب/ منزل السيد رامز 
عطايا الكيالين وفقا ملستندات امللكية والخرائط املقدمة للبلدية من قبله. 

املواطــن  ملكيــة  مســتندات  أو  ذلــك  عــىل  االعــرتاض  يف  الحــق  لــه  فمــن  لــذا 
املذكور أعاله أو الخرائط واملخططات املقدمة منه للبلدية التقدم باعرتاضه 
خــالل 15 يومــا مــن تاريــخ نــرش هــذا االعــالن أو خــالل مرحلــة االنشــاء وقيامــه 
بالحجــز عــىل أرض املواطــن املذكــور أعــاله لــدى املحكمــة املختصــة وإال لــن 
يلتفت ألي اعرتاض يقدم بعد ذلك وســتقوم البلدية بدراســة وعرض موضوع 

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

رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء 
يف بلدية بيت الهيا

فقــد  عــن  الجملــة  عــي عاشــور  /   هنــا  املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  907401251  الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

القاهرة/ األناضول:
أعلــن مســؤول أمريــي، أمــس، أن بــالده جــادة يف 

حل أزمة سد "النهضة" اإلثيويب.
جــاء ذلــك خــالل لقــاء جيفــري فيلتــامن، املبعــوث 
األمريي الخاص ملنطقة القرن األفريقي، بالرئيس 
بيــان  بحســب  الســييس،  الفتــاح  عبــد  املــري، 

للرئاسة املرية.
فيلتــامن،  اســتقبل  الســييس  أن  البيــان،  وأوضــح 
ســامح  بحضــور  القاهــرة،  رشقــي  الرئاســة  بقــر 
شــكري وزيــر الخارجيــة ومحمــد عبــد العاطــي وزيــر 
والســفر  الســد(  مبفاوضــات  مــر  )ممثــي  الــري 

األمريي بالقاهرة جوناثان كوهني.
مــن  عــدد  حــول  التباحــث  شــهد  "اللقــاء  وأضــاف: 
امللفــات اإلقليميــة يف منطقــة القرن اإلفريقي، يف 

مقدمتها تطورات ملف السد".
وأكــد فيلتــامن، وفــق البيــان، أن "اإلدارة االمريكيــة 
ملــا  نظــرا  الحساســة  القضيــة  تلــك  حــل  يف  جــادة 
والتــي  وللمنطقــة  ملــر  بالغــة  أهميــة  مــن  متثلــه 
تتطلــب التوصــل إىل تســوية عادلة وشــاملة"، وفق 

بيان الرئاسة املرية.
القضيــة هــي قضيــة  البيــان عــىل أن "تلــك  وشــدد 
بــاإلرضار  تقبــل  لــن  التــي  ملــر  بالنســبة  وجوديــة 

مبصالحها املائية أو املساس مبقدرات شعبها".

الــدويل  املجتمــع  تحمــل  "أهميــة  إىل  ولفــت 
مســؤولياته يف حلحلــة تلــك األزمــة وحيويــة الــدور 

األمريي لالضطالع بدور مؤثر يف هذا اإلطار".
والــري  الخارجيــة  بوزيــري  فيلتــامن،  التقــى  كــام 
املريني يف لقاء منفصل، تطرق ملناقشة "سبل 
إنجــاح الجهــود الجاريــة من أجــل التوصل إىل اتفاق 

عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد".
أن   ، العاطــي خــالل االجتــامع  وأكــد شــكري وعبــد 
التوصــل التفــاق  يتــم  أن  تأمــل يف  مازالــت  "مــر 

حول سد النهضة قبل صيف العام الجاري".
بامليــاه،  للســد  ثــاٍن  مــلء  عــىل  أبابــا  أديــس  وتــر 
مــلء  مــن  عــام  نحــو  بعــد  يف يوليو/متــوز املقبــل، 
مامثل، وسط تعرث مفاوضات مع مر والسودان، 
مفتوحــة"  "خيــارات  عــىل  البلديــن  مــن  وحديــث 
ملواجهــة أي رضر يلحــق حصتهــام املقــدرة بـــ55.5 
مليــار مــرت مكعــب و18.5 مليــار مــرت مكعــب عــىل 

التوايل أو منشآتهام املائية.
ويف أقــوى لهجــة تهديــد ألديــس أبابــا منــذ نشــوب 
األزمة قبل 10 سنوات، قال الرئيس املري، عبد 
املــايض،  آذار  مــارس/   30 الســييس، يف  الفتــاح 
إن "ميــاه النيــل خــط أحمــر، ولــن نســمح باملســاس 
بحقوقنــا املائيــة، وأي مســاس مبيــاه مــر ســيكون 

له رد فعل يهدد استقرار املنطقة بالكامل.

القاهرة/ وكاالت:
بــدأت تركيــا ومــر محادثــات يف القاهــرة 
أمــس ســتحاوالن خاللهــا إصــالح العالقات 
املتوترة بينهام بعد خالف بدأ قبل مثاين 
مســاندة  إىل  منهــام  بــكل  وحــدا  ســنوات 
يف  الدائــرة  الحــرب  يف  مختلــف  فصيــل 
يف  نقيــض  طــريف  عــىل  ووضعهــام  ليبيــا 
ميــاه  يف  والحقــوق  الســيادة  بشــأن  نــزاع 

رشق البحر املتوسط.
القوتــني  بــني  العالقــات  وتوتــرت 
اإلقليميتني منذ أن أطاح الجيش املري 
مــريس  محمــد  بالرئيــس   2013 عــام 
لجامعــة  واملنتمــي  دميقراطيــا  املنتخــب 
اإلخــوان املســلمني واملقــرب مــن الرئيــس 

الرتيك رجب طيب أردوغان.
وطــردت كل دولــة ســفر األخــرى ووصــف 
الفتــاح  عبــد  املــري  الرئيــس  أردوغــان 

بغداد- لندن/ األناضول:
أعلــن الرئيــس العراقــي، برهــم صالــح، 
أمــس، أن بــالده اســتضافت أكــرث مــن 
وإيــران  الســعودية  بــني  حــوار  جولــة 

خالل الفرتة املاضية.
بــأن  أفــادت  إعالميــة  تقاريــر  وكانــت 
بغــداد اســتضافت مؤخــرا مباحثــات 
رسيــة بــني الســعودية وإيــران، برعايــة 
مصطفــى  العراقــي،  الــوزراء  رئيــس 

الكاظمي.
األبحــاث  مؤسســة  مــع  مقابلــة  ويف 
"بــروت إنســتيتيوت"، بثتهــا مبــارشة 
عــىل اإلنرتنــت، قــال صالــح إن العراق 
استضاف أكرث من جولة حوار واحدة 

بني السعودية وإيران.
ومل يذكــر صالــح أي تفاصيــل بشــأن 
تاريــخ وال مضمــون تلــك املباحثــات. 
تعقيــب  الفــور  عــىل  يصــدر  مل  كــام 

رسمي من الرياض وال طهران.
وهــذه هــي أول مرة يتم الكشــف فيها 
رســميا عــن إجــراء مباحثــات رســمية 
منــذ  وإيــران  الســعودية  بــني  مبــارشة 
 ،2016 قطــع العالقــات بينهــام عــام 
الســفارة  عــىل  محتجــني  اعتــداء  إثــر 
إيــران،  يف  الســعوديتني  والقنصليــة 
تنديــدا بإعــدام الريــاض رجــل الديــن 
الشيعي، منر النمر، بتهمة اإلرهاب.

وأضــاف: "إيــران جارتنا ونريد دمجها 
نحــرص  لكننــا  اإلقليمــي،  اإلطــار  يف 
أن  نريــد  ال  ســيادتنا،  عــىل  كذلــك 
يتحول العراق إىل ساحة رصاعات".

تتقدمهــا  خليجيــة،  دول  وتتهــم 
"أجنــدة  بامتــالك  إيــران  الســعودية، 
املنطقــة  يف  توســعية  شــيعية" 
الداخليــة  الشــؤون  يف  والتدخــل 

بالقاهرة".
تــريك  مســؤول  قــال  ســابق  وقــت  ويف 
املحادثــات ستشــمل  إن  املســتوى  رفيــع 
التعــاون يف مجــايل التجــارة والطاقة فضال 
املســائل  يف  القضــايئ  االختصــاص  عــن 

البحرية يف رشق املتوسط.
هــذه  "ســترتكز  مشــرتك  بيــان  وأفــاد 
املشــاورات االستكشــافية عىل الخطوات 
تطبيــع  إىل  تقــود  قــد  التــي  الروريــة 
العالقــات بــني البلديــن عــىل املســتويني 

الثنايئ واإلقليمي".
بــني  التجاريــة  التبــادالت  قيمــة  وتقــرتب 
البلديــن مــن خمســة مليارات دوالر ســنويا 

عىل الرغم من الخالف السيايس.
"تركيــا  الكبــر  الــرتيك  املســؤول  وقــال 
ومر هام الدولتان القويتان يف املنطقة 
التــي  املجــاالت  مــن  العديــد  وهنــاك 

عــن  الكشــف  عــدم  )طلــب  ســعودي 
هويتــه لحساســية القضية( قوله، أول 
من أمس، إنه "تم التخطيط لالجتامع 
منــذ فــرتة، وتغــرات األحــداث عــىل 
املســتوى اإلقليمــي شــجع عــىل بــدء 
الســورية  العالقــات  يف  االنفتــاح 

السعودية".
"االجتــامع  أن  غارديــان  واعتــرت 
الــذي ُعقــد يف دمشــق، اإلثنــني، بني 
حميــدان واململــوك مقدمة النفراجه 
وشــيكة بــني خصمــني إقليميــني كانــا 

عىل خالف طويل األمد".
إن  الريــاض  يف  مســؤولون  وقــال 
قــد  دمشــق  مــع  العالقــات  "تطبيــع 
يبــدأ بعــد فــرتة وجيــزة من عيــد الفطر 
األســبوع  يصــادف  الــذي  املبــارك 

املقبل"، بحسب الصحيفة ذاتها.
ويــرى محللــون أن "الســعودية تعتــزم 
دمشــق،  لــدى  ســفارتها  فتــح  إعــادة 
العالقــات  الســتعادة  أوىل  كخطــوة 
يف  أغلقتهــا  أن  بعــد  البلديــن،  بــني 
 2011 الثــاين  ترشيــن  نوفمــر/ 
عقــب قــرار صــدر عــن جامعــة الــدول 

العربية".
وحتى مساء أمس، مل يصدر تعقيب 
أو  الســعودي  الجانــب  مــن  رســمي 
أوردتــه  مــا  حــول  الســوري  النظــام 

الصحيفة الريطانية.
تعامــل   2011 آذار  مــارس/  ويف 
نظام األســد مع املظاهرات الشعبية 
البــالد  يف  انطلقــت  التــي  الســلمية 
وفّضــل  لوجــوده،  تهديــد  أنهــا  عــىل 
العســكرية،  بالطــرق  معهــا  التعامــل 
الــدول  مــن  العديــد  غضــب  أثــار  مــا 

الغربية والعربية.

السييس بالطاغية.
يف  العالقــات  إلصــالح  تركيــا  وتنظــر 
الــدول  مــع  الجســور  ملــد  مســعى  إطــار 
العربيــة املتحالفــة مــع الواليــات املتحــدة 
الســيايس  التنافــس  مــن  ســنوات  بعــد 
والتدخــالت العســكرية التــي أظهــرت نفوذ 
تركيا لكنها أثرت بشدة عىل تحالفاتها مع 

العامل العريب.
وأعلنــت الخارجيــة املريــة، أمــس، بــدء 
تركيــا  مــع  السياســية  امُلشــاورات  جلســة 
برئاســة نائبــي وزيــر الخارجيــة بالبلديــن يف 

القاهرة.
وأفــادت الخارجيــة، يف بيــان، بــأن "جلســة 
وتركيــا  مــر  بــني  السياســية  امُلشــاورات 
لــوزا  الســفر حمــدي ســند  برئاســة  بــدأت 
الــرتيك  ونظــره  الخارجيــة  وزيــر  نائــب 
الســفر ســادات أونــال وذلــك مبقــر الوزارة 

واليمــن  العــراق  بينهــا  عربيــة،  لــدول 
تنفيــه  مــا  وهــو  وســوريا،  ولبنــان 
تلتــزم بعالقــات  إنهــا  طهــران، وتقــول 

حسن الجوار.
تحــٍد  العــراق  "أمــام  صالــح:  وتابــع 
الســيايس  للتعــايف  املــدى  طويــل 
توتــرات  نواجــه  كــام  واالقتصــادي، 
لهــذا  انتشــار  بــوادر  ونــرى  إقليميــة، 
الــراع يف املنطقــة، والعراق يحاول 

جمع األطراف املتخاصمة".
يكــون  أن  للعــراق  ميكــن  "ال  وأردف: 
يف  نغــرق  أن  ميكــن  وال  ضعيفــا، 

الراع".
واســتطرد: "أغلب العراقيني يرغبون 
رشكائنــا  مبســاعدة  قدمــا  باملــي 
عــراق  لبنــاء  وأصدقائنــا يف املنطقــة 

مستقر ومزدهر".
ويشكل العراق ساحة تنافس رئيسية 
عــىل النفــوذ بــني إيــران والســعودية، 
منطقــة  يف  الرئيســيتني  القوتــني 
لــردم  العــراق  يســعى  بينــام  الخليــج، 
الفجــوة بينهــا، عــىل أمــل أن ينعكــس 

ذلك إيجابا عليه.
صحيفــة  قالــت  آخــر،  جانــب  مــن 
رئيــس  إن  الريطانيــة،  "غارديــان" 
خالــد  اللــواء  الســعودية  املخابــرات 
حميــدان، أجــرى زيــارة إىل العاصمــة 
خاللهــا  التقــى  دمشــق،  الســورية 
نائب رئيس النظام الســوري للشــؤون 

األمنية عي اململوك.
وتعتر تلك الزيارة يف حال صحتها، 
انــدالع  منــذ  نوعــه  مــن  اجتــامع  أول 
بشــار  نظــام  ضــد  الســورية  الثــورة 

األسد قبل عقد من الزمن.
مســؤول  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 

ميكنهام العمل والتعاون فيها".
وفــق  مريــان  أمنيــان  مصــدران  وقــال 
املريــني  املســؤولني  إن  رويــرتز، 
الرتكيــة  للمقرتحــات  سيســتمعون 
الســتئناف العالقــات لكنهــم سيتشــاورون 
مــع القيــادة املريــة قبل االتفاق عىل أي 

يشء.
اتصــاال  البلديــن  خارجيــة  وزيــرا  وأجــرى 
هاتفيــا وتقــول أنقــرة إن رئيــيس املخابرات 

كذلك كانا عىل اتصال.
باســم  املتحــدث  كالــني  إبراهيــم  وكان 
أردوغان قال األسبوع املايض إن التقارب 
الدائــرة يف  الحــرب  إنهــاء  قــد يســاعد يف 
الرتكيــة  القــوات  ســاندت  حيــث  ليبيــا 
يف  طرابلــس  يف  املتمركــزة  الحكومــة 
رشق  مقرهــا  قــوات  مــن  لهجــوم  التصــدي 

البالد وتلقى دعام من مر وروسيا.

السعودية تبحث منع الوافدين 
من الخارج الحجَّ للعام الثاين

الرياض/ وكاالت:
تــدرس الســعودية منــع الوافديــن مــن الخــارج الحــجَّ للعــام الثــاين عــىل 
التوايل يف ظل انتشــار فروس كورونا عامليا والقلق الناجم عن ظهور 

سالالت متحورة جديدة منه.
وإذا اُتخــذ هــذا القــرار فســيقتر الحــج عــىل املواطنــني الســعوديني 
واملقيمــني يف اململكــة ممــن تلقــوا لقاحا مضــادا لكورونا أو تعافوا من 

اإلصابة مبرض كوفيد19- قبل شهور عىل األقل من موعد الحج.
ونقلــت وكالــة رويــرتز عــن مصدريــن قولهــام إنــه عىل الرغم من مناقشــة 

األمر فإنه مل ُيتخذ بعد قرار نهايئ يف هذا الصدد.
وقبــل الجائحــة كان نحــو 2.5 مليــون يــؤدون فريضــة الحــج ســنويا بينــام 
كان املاليــني يــؤدون العمــرة عــىل مــدار العــام. وتشــر بيانــات رســمية 

إىل أن السعودية كانت تجني منهام نحو 12 مليار دوالر سنويا.
ويف إطــار خطــط اإلصــالح االقتصــادي التــي ينتهجهــا ويل العهــد األمــر 
محمــد بــن ســلامن، فــإن اململكــة كانــت تأمــل يف زيــادة عــدد الحجــاج 
إىل خمســة ماليــني واملعتمريــن إىل 15 مليونــا بحلــول 2020، وكان 
املستهدف أيضا زيادة عدد املعتمرين إىل 30 مليونا بحلول 2030. 
الحــج  مــن  مليــار دوالر(   13.32( ريــال  مليــار   50 الهــدف جنــي  وكان 
مبفــرده بحلــول 2030. وقــال مصــدران مطلعــان إن الســلطات علقــت 
خططــا ســابقة الســتقبال حجــاج مــن الخــارج ولــن تســمح بأداء املناســك 
إال لحجــاج الداخــل الذيــن تلقــوا اللقــاح املضــاد لكورونــا أو تعافــوا مــن 

مرض كوفيد19- قبل ستة أشهر عىل األقل من الحج.
وأضاف أحد املصدرين أنه سيجري تطبيق قيود عىل السن أيضا.

بعــض  باســتقبال  تقــي  كانــت  األوليــة  الخطــط  إن  ثــان  وقــال مصــدر 
حجاج الخارج ممن تلقوا اللقاح املضاد لفروس كورونا، لكن االرتباك 
املتعلق بأنواع اللقاحات وكفاءتها وظهور سالالت جديدة متحورة من 

الفروس جميعها أمور دفعت املسؤولني إىل إعادة النظر يف األمر.
ومنعت السعودية الحجاج القادمني من الخارج العام املايض بسبب 
جائحــة كورونــا ألول مــرة يف تاريــخ اململكــة املعــارص، وســمحت لعــدد 
محدود فحسب من املواطنني السعوديني واملقيمني بأداء الفريضة.

وكانــت الحكومــة علقــت يف فرايــر شــباط دخــول اململكــة للقادمــني 
من 20 دولة باســتثناء الدبلوماســيني واملواطنني الســعوديني واألطباء 

وعائالتهم للحد من انتشار الفروس.

أجزاء من 
والية أفغانية 

تسقط بيد 
طالبان

كابل/ األناضول:
أعلنــت مصــادر أمنيــة أفغانية، 
مــن  أنحــاء  ســقوط  أمــس، 
مقاطعــة بــوركا يف واليــة بغــالن 
شــاميل أفغانســتان بيــد حركــة 
طالبان، يف إثر اشتباكات، يف 

وقت متأخر الثالثاء.
نيــوز  طلــوع  قنــاة  ونقلــت 
املصــادر  عــن  املحليــة 
قولهــا  تســمها(  )مل  األمنيــة 
املحليــني  املســؤولني  إن 
أماكــن  إىل  مكاتبهــم  نقلــوا 
بــوركا بعــد  أخــرى يف مقاطعــة 
ســيطرة طالبــان عــىل أنحــاء مــن 

املقاطعة.
أكــد  ذلــك،  غضــون  يف 
املتحــدث باســم رشطــة الوالية 
جويد بشــارات، وقوع الحادث 
قائــال: "القــوات األمنيــة قامــت 
برتاجع تكتيي وتســتعد لشــن 

عمليات يف املقاطعة".
ومل تــرد بعــد أنبــاء عــن ســقوط 
القــوات  مــن  ســواء  ضحايــا 

األفغانية أو حركة طالبان.
وأعلنــت طالبــان أنهــا اســتولت 
ومكتــب  الرشطــة  مقــر  عــىل 
حكومــة املنطقــة والعديــد مــن 
القنــاة  وفــق  األمنيــة،  النقــاط 

األفغانية.

األمم المتحدة: 
محاوالت وقف إطالق 

النار يف اليمن لم 
تتوصل إىل نتيجة

جنيف/ وكاالت:
املتحــدة  لأمــم  العــام  لأمــني  الخــاص  املبعــوث  أعلــن 
إىل اليمــن مارتــن غريفيــث أمــس أن محاولــة االتفاق عىل 
وقــف إطــالق النــار يف هــذا البلــد ليســت حيــث "يجــب 
لوقــف  االقليميــة  والدعــوات  اللقــاءات  رغــم  تكــون"،  أن 

الحرب.
وقــال غريفيــث يف بيــان تلقــت وكالــة فرانس برس نســخة 
منــه إّنــه قــام بجولــة مــن االجتامعات اســتمرت أســبوعًا مع 
مجموعــة مــن املعنيــني اليمنيــني واإلقليميــني والدوليــني 

يف السعودية وسلطنة عامن.
إطــالق  وقــف  إىل  التوصــل  أجــل  مــن  اللقــاءات  وجــاءت 
آخــر  مــأرب،  الحوثيــني عــىل مدينــة  النــار ووقــف هجــوم 
معاقــل الســلطة املعــرتف بهــا يف الشــامل، ورفــع القيــود 
صنعــاء  مطــار  وفتــح  الحديــدة  موانــئ  عــىل  املفروضــة 
الــدويل. لكــن غريفيــث أعــرب عــن اســفه لعــدم التوصــل 

إىل تفاهامت.
وقــال "لقــد اســتمر نقاشــنا حــول هــذه القضايــا ملــا يزيــد 
عن العام، وكان املجتمع الدويل داعاًم بشكل كامل يف 
أثناء ذلك. ولكننا لأســف لســنا حيث نود أن نكون فيام 
يتعلق بالتوصل إىل اتفاق. يف الوقت نفســه، اســتمرت 
الحرب بال هوادة وتسببت يف معاناة هائلة للمدنيني".

وشــهد االســبوع األخــر جهــودا دبلوماســية لوقــف الحرب 
التــي تســببت بأســوأ أزمــة إنســانية يف العــامل، بينهــا لقــاء 
ومســؤول  ظريــف  جــواد  اإليــراين  الخارجيــة  وزيــر  بــني 
للمبعــوث  وزيــارة  مســقط،  يف  الحوثيــني  صفــوف  يف 
األمريك لليمن تيم ليندركينغ والسيناتور كريس موريف 
ووزيــر الخارجيــة الســعودية األمــر فيصــل بــن فرحــان إىل 
الســلطنة. وُقتــل وأصيــب يف النــزاع عــىل الســلطة منــذ 
إيــران والحكومــة  بــني الحوثيــني املدعومــني مــن   2014

املدعومــة مــن الســعودية عــرشات آالف اليمنيــني وبــات 
ماليني عىل حافة املجاعة. ويسعى الحوثيون للسيطرة 
عىل مدينة مأرب وهي آخر معاقل الحكومة يف الشامل 
كّثفــوا هجامتهــم يف شــباط/ وقــد  عــام،  مــن  أكــرث  منــذ 
فراير وشنوا حملة رشسة قتل فيها آالف من الجانبني.

مبعوث أمرييك: واشنطن 
جـــادة يف حــل أزمة سد النهضة

تركيا ومرص تحاوالن إصالح العالقات بعد خالف طويل

لقاء يجمع قائَدي المخابرات السعودية والسورية يف دمشق

العراق: استضفنا أكرث من 
جولة حوار بني السعودية وإيران



13رياضة الخميس 24 رمضان 1442هـ 6 مايو/ أيار 
Thursday 6 May 2021

FELESTEENONLINE

لندن/)أ ف ب(:لندن/)أ ف ب(:
أبطــال  لــدوري  النهائيــة  املبــاراة  االنجليــزي  تشــليس  أبطــال بلــغ  لــدوري  النهائيــة  املبــاراة  االنجليــزي  تشــليس  بلــغ 
اوروبــا لكــرة القــدم بفــوزه عــى ضيفــه ريــال مدريد االســباين اوروبــا لكــرة القــدم بفــوزه عــى ضيفــه ريــال مدريد االســباين 

22 -صفر، أمس، يف لندن يف إياب الدور نصف النهايئ. -صفر، أمس، يف لندن يف إياب الدور نصف النهايئ.

وســجل األملــاين تيمــو فرينــر )وســجل األملــاين تيمــو فرينــر )2828( ومايســون ماونــت )( ومايســون ماونــت )8585( ( 
الهدفني.الهدفني.

مدريــد  مــن  مدريــد   مــن   1-11-1 االيجــايب  بالتعــادل  عــاد  تشــليس  االيجــايب وكان  بالتعــادل  عــاد  تشــليس  وكان 
االسبوع املايض.االسبوع املايض.

وهــي املــرة الثالثــة التــي يبلغ فيها تشــليس املبــاراة النهائية وهــي املــرة الثالثــة التــي يبلغ فيها تشــليس املبــاراة النهائية 
لدوري االبطال بعد أن خرس أمام مواطنه مانشسرت يونايتد لدوري االبطال بعد أن خرس أمام مواطنه مانشسرت يونايتد 
باللقــب عــى  باللقــب عــى ، قبــل أن يفــوز  20082008، قبــل أن يفــوز  بــركالت الرتجيــح عــام بــركالت الرتجيــح عــام 
بــركالت الرتجيــح أيضــًا يف  بايــرن ميونيــخ األملــاين  بــركالت الرتجيــح أيضــًا يف حســاب  بايــرن ميونيــخ األملــاين  حســاب 

عام عام 20122012..
وسيلتقي تشليس يف النهايئ مع مواطنه مانشسرت سيتي وسيلتقي تشليس يف النهايئ مع مواطنه مانشسرت سيتي 
يف يف 2929 أيار/مايــو الحــايل يف اســطنبول يف نهــايئ إنجليــزي  أيار/مايــو الحــايل يف اســطنبول يف نهــايئ إنجليــزي 

خالص.خالص.

غزة / وائل الحلبي:
املجموعــات  دور  منافســات  أمــس  تواصلــت 
ينظمهــا  التــي  الرمضانيــة،  القــدس  لبطولــة 
املجلــس األعــى للشــباب والرياضــة بالتعــاون 
وبــإرشاف  املاليزيــة  غــزة  أحبــاء  مؤسســة  مــع 
مباراتــني  أقيمــت  حيــث  القــدم،  كــرة  اتحــاد 

جاءت نتجتيهام عى النحو اآليت:
املجموعة السادسة

اتحاد خان يونس )4-2( االستقالل
وحجــز اتحــاد خانيونــس بطاقــة الصعــود لــدور 
فــوزه  بعــد  السادســة  عــن املجموعــة  الثامنيــة 
الثالــث عــى التــوايل أمــام االســتقالل بأربعــة 
التــي  املبــاراة  يف  هدفــني،  مقابــل  أهــداف 
جــرت بينهــام عــى ملعــب خانيونــس البلــدي، 
وتجمــد  نقــاط،   9 إىل  رصيــده  االتحــاد  لريفــع 
املركــز  يف  نقــاط   4 عنــد  االســتقالل  رصيــد 

مباراتــني  تبقــي  مــن  الرغــم  وعــى  الثالــث. 
لشــباب خانيونس أمام القادســية واالتحاد، إال 
أن األخــري ضمــن صعــوده حتــى يف حالــة فــوز 
النشــامى يف املباراتــني وتصــدره للمجموعــة 

السادسة، سيصعد الربتقايل كأفضل ثاين.
وعــى الرغــم مــن نهايــة الشــوط األول ســلبيًا، 
إال أن الشــوط الثــاين جــاء مثــريًا للغايــة بعدمــا 
افتتــح خالــد النربيــص التســجيل لالتحــاد يف 
بعدهــا  ليعــود  الشــوط،  مــن  األوىل  الدقيقــة 
لــه  الثــاين  الهــدف  ويــدون  الالعــب  نفــس 

ولفريقه.
واصــل اتحــاد خانيونــس أفضليتــه ومتكــن مــن 
بهــدف  النربيــص  عــالء  عــرب  النتيجــة  تعزيــز 
حــارس  طــرد  املبــاراة  تشــهد  أن  قبــل  ثالــث، 
الهــدف  العــكاوي  أحمــد  وســجل  االســتقالل، 
يف  االســتقالل  وانتفــض  للربتقــايل،  الرابــع 

الدقائــق األخــري ومتكــن مــن تســجيل هدفــني 
عرب محمد الهمص وأحمد العصار.

وتبقــى مبــاراة ختاميــة التحــاد خــان يونس أمام 
جاره شباب خان يونس األحد املقبل.

املجموعة الخامسة
اتحاد دير البلح )1-1( الزوايدة

عــى  التعــادل  البلــح  ديــر  اتحــاد  فــرض  بــدوره 
جــاره الزوايــدة بهــدف لكل منهــام، يف املباراة 
اطــار  يف  الــدرة،  ملعــب  عــى  أقيمــت  التــي 
منافســات املجموعــة الخامســة، لريفــع اتحــاد 
نقــاط،   5 إىل  النتيجــة  بهــذه  رصيــده  الديــر 

وحصل الزوايدة عى النقطة الرابعة له.
الزوايدة كان صاحب املبادرة بتسجيل هدف 
التقدم عرب خالد السيد، لكن جهاد الرنتييس 
نجح يف تعديل النتيجة التحاد الدير، لينتهي 

اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

تحديد 
موعد نهائي 

بطولة 
القدس 

الرمضانية
غزة/ مؤمن الكحلوت:

لبطولــة  املنظمــة  اللجنــة  حــددت 
مــن   21 يــوم  الرمضانيــة  القــدس 
إلقامــة  موعــدًا  الجــاري  مايــو  شــهر 
املســابقة  مــن  النهائيــة  املبــاراة 
األعــى  املجلــس  ُينظمهــا  التــي 
للشــباب والرياضــة, بــإرشاف اتحــاد 
أن  اللجنــة  وأكــدت  القــدم.  كــرة 
انتهــاء  مايــو سيشــهد  مــن   10 يــوم 
يف  املجموعــات،  دور  منافســات 
يــوم  الثامنيــة  دور  ســُيلعب  حــني 
ُتقــام  فيــام  مايــو،  شــهر  مــن   15
منافســات دور األربعــة يــوم 18 مــن 
إيل  اللجنــة  وأشــارت  الشــهر.  ذات 
يتــم  أن  االعتبــار  بعــني  األخــذ  أنــه 
للمبــاراة  الفريقــني املتأهلــني  منــح 
قبــل  للراحــة  كافيــة  فــرتة  النهائيــة 

مباراتهام يف بطولة الدوري.

غزة / فلسطني:
وقــع عبــد الســالم هنية مســاعد األمــني العام للمجلس 
الراحــل  اتفاقيــة رعايــة بطولــة كأس  للرياضــة،  األعــى 
الراحــل  كأس  وبطولــة  الســلة  لكــرة  البحيــي  جــامل 

يوسف دهامن لكرة اليد.
وأقيمت مراسم التوقيع بحضور خليل أبو شاملة نائب 
رئيس اتحاد كرة السلة وجامل أبو يوسف رئيس اتحاد 

كرة اليد وأعضاء مجليس إدارة اتحادي اللعبتني.
كام جرى تقديم املنحة املالية ألندية الدرجة املمتازة 
ضمــن  األنديــة  منــدويب  بحضــور  واليــد،  الســلة  لكــرة 
 )300.000( بقيمــة  املــايل  للدعــم  األوىل  املرحلــة 

شيكل، ومبناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد.
وأوضح هنية أن املنحة املالية ستشمل أندية الدرجة 
املاليــة  املبالــغ  تســليم  وســيتم  القــدم  لكــرة  الثالثــة 
األعــى،  املجلــس  مبقــر  املقبــل  األحــد  يــوم  لألنديــة 
وجمعيــة  الطاولــة  وتنــس  الطائــرة  كــرة  أنديــة  أن  يذكــر 
قدامى الرياضيني استلموا املنحة املالية يوم أمس.

تقديــم  يواصــل  األعــى  املجلــس  أن  هنيــة  وأضــاف 
الدعــم لألنديــة ولكافــة األلعــاب ويســاهم يف مســاندة 
األندية يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة، وتخفيف 
األعبــاء املاليــة عــى األنديــة التــي ازدادت صعوبــة مــع 

وباء "كورونا".

غزة/ مؤمن الكحلوت:
تجمعــه  القــدم  لكــرة  الوطنــي  املنتخــب  اختتــم 
مكــرم  الجديــد  املــدرب  قيــادة  تحــت  الثــاين 
قبــل  األســبوع  فنيــًا  مديــرًا  ُعــني  الــذي  دبــدوب, 
املــايض  الســبت  يــوم  التجمــع  وبــدأ  املــايض. 
القــدس  قضــاء  الحســيني  فيصــل  إســتاد  يف 
املحتلة, ضمن استعدادات الفدايئ للمباراتني 
يف  واليمــن،  ســنغافورة  أمــام  لــه  املتبقيتــني 

واملقــرر  املزدوجــة،  اآلســيوية  التصفيــات 
خــالل  التجمــع  بنظــام  الســعودية  يف  إقامتهــام 

الفرتة من 31 مايو وحتى 15 يونيو القادم.
ومل يســتدعي دبــدوب عنــارص جديــدة لصفــوف 
الفــدايئ, واكتفــي بالالعبــني الذيــن شــاركوا يف 
بطولــة  النتهــاء  نظــرًا  األخــرية,  الســعودية  مبــاراة 

دوري املحرتفني بالضفة الغربية املحتلة.
وســيعمل دبــدوب عــى عقــد تجمعــات جديــدة 

الســفر  موعــد  حتــي  القادمــة  الفــرتة  خــالل 
للســعودية, بهــدف الحفــاظ عــى الحالــة البدنيــة 

والفنية لالعبني.
ويف ســياق متصــل, وضــع دبــدوب الالعــب بــدر 
القادمــة,  الفــرتة  خــالل  حســاباته  ضمــن  مــويس 
وبــدأ مبراقبتــه مــع فريقــه غــزل املحلــة املــري, 
ليكــون  املنتخبــات  دائــرة  معــه  تواصلــت  حيــث 
جاهزًا يف حال تم استدعائه لصفوف الفدايئ.

تشلسيتشلسي يلحق بمواطنه مانشستر  يلحق بمواطنه مانشستر 
سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروباسيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

بطولة القدس الرمضانيةبطولة القدس الرمضانية
اتحاد خانيونس يصعد لدور الثمانية اتحاد خانيونس يصعد لدور الثمانية 
واتحاد دير البلح والزوايدة يتعادالنواتحاد دير البلح والزوايدة يتعادالن

الفدائيالفدائي  يختتم تجمعه الثاني يختتم تجمعه الثاني 
تحت قيادة التونسي مكرم دبدوبتحت قيادة التونسي مكرم دبدوب

وتوزيع المنحة المالية لفرق البطولتين
توقيع اتفاقية رعاية توقيع اتفاقية رعاية 

بطولتي كأس كرة السلة واليدبطولتي كأس كرة السلة واليد



غزة/ فلسطني:
املجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  أكــد 
رئيــس  قــرار  أن  بحــر،  أحمــد  د.  الترشيعــي 
الســلطة محمــود عباس بتعطيــل االنتخابات 
ل رضبة للجهود الوطنية وانقالًبا  العامة شكَّ
عىل الخيار الدميقراطي واإلرادة الشعبية.

عقدتــه  صحفــي  مؤمتــر  خــالل  بحــر  وقــال 
رئاســة املجلــس الترشيعــي مبشــاركة نــواب 
مــن كتلتــي فتــح وحــاس رفًضــا لقــرار عباس 
بتعطيل االنتخابات، أمس: "إن القدس خط 
العمليــة  يف  املقدســيني  ومشــاركة  أحمــر، 
بحالــة  ُيفــرَُض  وطنــي  حــق  هــو  االنتخابيــة 
املحتــل  مــع  املعركــة  وصناعــة  االشــتباك 
الصهيونيــة  باملوافقــة  اســتجداًء  وليــس 

والذي يشكل خطيئة وطنية كربى".
لالنتخابــات  عبــاس  تعطيــل  أن  وأضــاف 
يفــرض عــىل املجلس الترشيعي االســتمرار 
املؤسســة  باعتبــاره  األمانــة  ــل  تحمُّ يف 
الربملانية التي انتخبها شــعبنا الفلســطيني، 
مشدًدا عىل أن القدس خط أحمر ومشاركة 
حــق  االنتخابيــة  العمليــة  يف  املقدســيني 

وطني.
وشــدد بحــر عــىل أن املجلس الترشيعي لن 
الــذي كان  الفــراغ الدســتوري  يســمح بحالــة 
هدًفا ملحمود عباس من وراء قراره بتعطيل 
مغتصًبــا  ليبقــى  الربملانيــة،  االنتخابــات 
الفلســطيني دون  بالقــرار  للســلطة ومتفــرًّدا 
واليتــه  انتهــاء  رغــم  وطنيــة  مرجعيــات  أي 
بحســب   09/01/2009 منــذ  الدســتورية 

القانون األسايس الفلسطيني.
والوطنــي  القانــوين  املخــرج  أن  وبــنيَّ 
للحالــة الراهنــة هــو إعــادة تفعيــل املجلــس 
الترشيعــي يف الضفــة الغربيــة أســوة بغــزة، 

الفــراغ  لحالــة  الربملانيــة  املرجعيــة  ليشــكل 
عــىل األداء الحكومــي يف الضفــة، وَمدخــاًل 

إلعادة توحيد املؤسسات الوطنية.
املجلــس  وأعضــاء  الربملانيــة  الكتــل  ودعــا 
ــل  تحمُّ إىل  جميًعــا  املنتخبــني  الترشيعــي 
العمــل  إىل  والعــودة  الوطنيــة  مســؤولياتهم 
تحــت قبــة الربملــان الجامــع مــا بــني الضفــة 
بوقــف  الفلســطينية  الســلطة  مطالًبــا  وغــزة، 
يف  الربملانيــة  للحيــاة  التعطيــل  حالــة 
الضفــة وإنهــاء قبضتهــا األمنيــة وفتــِح بوابات 
أمــام رئيــس املجلــس  املجلــس الترشيعــي 
الربملانيــة  مبهامهــم  ليقومــوا  وأعضائــه 

ويحملوا أمانة الوطن واملواطن.
وطالــب الفصائــل الفلســطينية وكلَّ القــوى 
الســيايس  النظــام  حايــة  إىل  الفاعلــة 
والتفــرُّد  التغــوُّل  حالــة  مــن  الفلســطيني 
املجمــوع  عــن  بعيــًدا  الســيايس  القــرار  يف 
الوطنــي والعمــل عــىل تشــكيل جبهــة وطنيــة 
جامعــة لحايــة شــعبنا وحقوقــه ومصالحــه، 
مــن  الوطنــي  القــرار  تحريــر  عــىل  والعمــل 
باألجنــدات  رهنــه  أو  صهيونيــة  هيمنــة  أي 

الخارجية.
ودعا بحر إىل وجوب إعادة الحياة الربملانية 
يف القــدس والضفــة، لنــرة أهلنــا يف حــي 

الشــيخ جــراح والعمــل عــىل تعزيــز مقومــات 
صمودهــم وثباتهــم ضــد محــاوالت التهجــر 
والتهويد، مطالًبا شــعبنا بالنفر العام نرًة 

للقدس وخاصة يف يوم 28 رمضان.
وعــربَّ عــن اعتــزاز وفخــر املجلــس الترشيعي 
بثورة الشــباب الثائر يف القدس وانتصارهم 
الصلبــة،  بإرادتهــم  املحتــل  ســطوة  عــىل 
والضفــة  غــزة  مــن  الشــعبي  اإلســناد  وحالــة 
و48 يف وحــدة موقــف وطنــي، مــا يدل عىل 
رســالة  ويف  الــراع،  يف  القــدس  مركزيــة 
تحــٍد للعــدو الصهيوين وجرامئه ضد األرض 

واإلنسان.

غزة/ نور الدين صالح:
الشــعبية  الجبهتــني  مــن  قياديــان  حــّذر 
الســلطة  رئيــس  إقــدام  مــن  والدميقراطيــة، 
ضــد  خطــوات  أي  اتخــاذ  عــىل  عبــاس  محمــود 
قطــاع غــزة يف أعقــاب تأجيــل االنتخابات، يكون 
املواطنــني  حيــاة  عــىل  ســلبية  انعكاســات  لهــا 

وتعميق االنقسام.
وكانت صحيفة "األخبار" اللبنانية، قد كشفت 
عــن مصــادر يف حركــة فتــح، أن عباس طلب من 
رئيــس حكومتــه محمــد اشــتية تجميــد جــزء مــن 
القــرارات األخــرة القاضيــة بتقليــص العقوبــات 
ضــد قطــاع غــزة، إضافــة إىل إيقــاف كّل خطــوة 
مــن شــأنها زيــادة فاتــورة اإلنفــاق عــىل القطــاع، 

ومنها وقف تثبيت تفريغات 2005".
للجبهــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  وأكــد 
اتخــاذ  رفضــه  ظريفــة،  أبــو  طــالل  الدميقراطيــة 
أي إجــراءات متــس املواطنــني يف قطــاع غــزة، 
بظاللهــا  وتلقــي  االنقســام،  تعميــق  شــأنها  مــن 

السلبية عىل الواقع الحيايت املر للمواطنني.
صحيفــة  مــع  حديثــه  خــالل  ظريفــة  أبــو  وقــال 
"فلســطني": " يجــب عــدم مــس هــذه الحقــوق 
املكفولة للمواطن الفلسطيني، وال استخدامها 

يف إطار التجاذبات واالنقسام السيايس".
وأكد رفضه استخدام املال العام بهدف االبتزاز 
فلســطيني،  طــرف  أي  عــىل حقــوق  الضغــط  أو 
الــكل  مــن  يتجــزأ  ال  جــزء  غــزة  "قطــاع  مضيًفــا: 
الوطني الفلسطيني وله حقوق عىل السلطة".

العقابيــة  إجراءاتهــا  كل  برفــع  الســلطة  وطالــب 
التــي فرضتهــا عــىل قطــاع غــزة خــالل الســنوات 
املاضية، مشددًا عىل أن "حرية الرأي والتعبر 
أي  رافًضــا  األســايس"،  القانــون  وفــق  مكفولــة 

اعتقال عىل خلفية سياسية.

للجبهــة  املركزيــة  اللجنــة  عضــو  أكــد  بــدوره 
الشــعبية إيــاد عــوض اللــه، رفضــه أي إجــراءات 
قــد يقــدم عليهــا أبــو مــازن ضــد قطــاع غــزة خالل 
املــدة القادمــة، تحمــل يف طياتهــا مخاطــر عّدة 

ويكون لها انعكاسات خِطرة.
وقــال عــوض اللــه خالل حديثه مع "فلســطني": 
وإنهــاء  الوحــدة  ثقافــة  وتعزيــز  إشــاعة  "يجــب 
قــد تنعكــس  االنقســام، وليــس اتخــاذ خطــوات 
غــزة"،  قطــاع  يف  الحيــاة  واقــع  عــىل  ا  ســلبيًّ
الداخــي  الوضــع  معالجــة  أهميــة  إىل  مشــًرا 

الفلسطيني.
وأوضح أن تأجيل االنتخابات فتح الباب واســًعا 
أمــام املزيــد مــن حالــة التــرشذم واالنقســام يف 
األرايض الفلســطينية، معرًبــا عــن أملــه أن يكون 
رؤيــة  وفــق  حقيقيــة  معالجــة  خطــوات  هنــاك 
وطنيــة جامعــة وصــواًل إىل انتخابات دميقراطية 

قادمة.
العقوبــات  رفــع  بــرورة  اللــه  عــوض  وطالــب 
املفروضــة عــىل قطاع غــزة، التي قوبلت برفض 
مــن  جــزء  هــي  "غــزة  ألن  شــامل،  فلســطيني 
األرايض الفلســطينية، وعــىل الحكومــة تحمــل 

مسؤولياتها تجاهها".
وختــم حديثــه قائــاًل: "نتطلع إىل رفع اإلجراءات 
إلجــراء  البيئــة  وتهيئــة  املؤسســات  وتوحيــد 

انتخابات دميقراطية قادمة".
عبــاس  أن  الصحيفــة،  كشــفته  مــا  بــني  ومــن 
ســيتخذ خطــوات قادمــة تشــمل تفعيل الضغط 
"حــاس"  حركــة  كــوادر  ضــّد  واالعتقــاالت 
األحــداث  تصاعــد  ملنــع  الغربيــة،  الضفــة  يف 
امليدانية، بعدما طلب الرئيس من مستشاريه 
الحركــة  عــىل  للضغــط  جديــدة  خّطــة  تقديــم 

لدفعها إىل القبول بإلغاء االنتخابات."

عّان-غزة/ حاوره يحيى اليعقويب:
لفلســطينيي  الشــعبي  املؤمتــر  رئيــس  دعــا 
أنيــس  الــدويل،  القانــون  يف  الخبــر  الخــارج، 
الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  للتوجــه  القاســم، 
ملحاكمــة رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود 
عبــاس، بســبب جرميــة "التنســيق األمنــي" مــع 
االحتــالل اإلرسائيــي، مؤكًدا أن عباس ميارس 
بقــرار  يتعلــق  فيــا  املطلقــة"  "الديكتاتوريــة 

تأجيل االنتخابات.
صحيفــة  مــع  خــاص  حــوار  يف  القاســم  وقــال 
يعنــي  األمنــي  "التنســيق  إن  "فلســطني": 
التطــاول عــىل حقوق املدنيــني الذين يحميهم 
القانــون الــدويل، وهــذا مجــرَّم وفــق اتفاقيــات 
عــىل  ينطبــق  ذلــك  دام  ومــا  األربــع،  جنيــف 
ســلطات االحتــالل فأيضــا ينطبــق عــىل كل مــن 

يعاونهم".
اتفــاق  مــن  التخلــص  رضورة  عــىل  وشــدد 
مــع  يتناقــض  "االتفــاق  هــذا  ألن  "أوســلو"، 
القانــون الــدويل وهــو ضــار باملصلحــة الوطنيــة 
)إرسائيــل(  أن  الثــاين  واألمــر  الفلســطينية، 
يف  الــواردة  البنــود  مــن  واحــدا  بنــدا  تلتــزم  مل 
صناعــة  هــو  االتفــاق  أن  إىل  الفًتــا  االتفــاق"، 
إرسائيليــة خالصــة ومل تكــن يــد للفلســطينيني 

يف املساهمة فيه.

وأوضح أن عدم التزام )إرسائيل( بنوَد "أوسلو" 
يخالــف القانــون الــدويل الــذي يقــي ببطــالن 
اآلخــر،  الطــرف  طــرف  يحــرم  مل  إذا  االتفــاق 
باالتفــاق  الســلطة  متســك  ســبب  أن  مؤكــًدا 
لقيــادات  العائــدة  املاديــة  باملنفعــة  يتعلــق 

متنفذة يف السلطة.
"الديكتاتورية المطلقة"

عبــاس  قــرار  إن  القاســم  قــال  آخــر  جانــب  مــن 
نحــو  التحــول  عــىل  ُيدلــل  االنتخابــات  تأجيــل 
أن  مــن  الرغــم  عــىل  املطلقــة"  "الديكتاتوريــة 
للتأجيــل  طرحــه  الــذي  املــربر  أن  يعلــم  الــكل 
الــذي  هــو  نفســه  عبــاس  أن  واألهــم  "كــذب"، 
أجل موضوع القدس برمته وفق اتفاق أوسلو.

وأضــاف أن االنتخابــات مــا كان ميكــن أن ُتجــرى 
لعدة أسباب تكتيكية ليس لها عالقة بالقضية 
الوطنيــة، خاصــة مــا يجــري داخل حركــة "فتح"، 
وطبيعــة االنتخابــات نفســها ألنهــا ُتجــرى تحــت 
مظلــة الحاكــم العســكري اإلرسائيــي ويف ظــل 
اتفاق أوســلو، الذي جزأ الشــعب الفلســطيني 

إىل "داخل وخارج".
وعــّد أن انتخــاب رئيــس دولــة فلســطني – يف 
حال متت االنتخابات – سيؤكد االنقسام بني 
الداخــل والخــارج وهــذا من "أكرب العيوب التي 
ارتكبتها القيادات التي كانت تعتزم املشاركة 

يف االنتخابات".
وشــدد عــىل أن الفشــل يف إجــراء االنتخابــات 
الخطــط  ولــكل  أوســلو،  مســار  لــكل  فشــل  هــو 
التي رســمها عباس واملتنفذون حوله، وفشــل 
التــي  عبــاس  مــع  الوطنيــة  التوافقــات  لــكل 

تجاوزت املصلحة الوطنية.
ولفت إىل أن املطلوب اآلن إعادة النظر يف كل 
املسار السيايس ليك ُتجرى انتخابات مجلس 
وطنــي يضــم كل عنــارص الشــعب الفلســطيني 
مــن الداخــل والخــارج، وهــذا املجلــس الوطنــي 
هــو الــذي يفــرز قيــادة جديــدة مــن عنارص شــابة 

تحمل هموم املرحلة القادمة.
وأكــد القاســم أنــه "مل يبــَق يف خشــبة الخــالص 
باملجلــس  التمســك  إال  الوطنيــة  للقضيــة 
انتخابــا  انتخابــه  وإعــادة  الفلســطيني  الوطنــي 

حرا".
المجلس الوطني

مجابهتهــا  ســتتم  التــي  املشــكالت  أن  وذكــر 
يف تشــكيل مجلــس وطنــي جديــد أقــل بكثــر 
يف  مواجهتهــا  متــت  التــي  املشــكالت  مــن 
دول  تدخــل  بعــد  الترشيعيــة،  االنتخابــات 
املحتــدة  والواليــات  واالحتــالل  إقليميــة 
األمريكية واملجموعة األوروبية يف االنتخابات 

الترشيعية.

ولفــت القاســم إىل أن املجلــس الوطنــي ســيد 
تحــاول  التــي  الــدول  فيــه  تتدخــل  وال  نفســه 
الفلســطينية،  القضيــة  عــىل  االبتــزاز  مارســة 

وهو رضوري لتوحيد القضية والشعب.
وقــال: إن االحتــالل كان يرفــض إجراء انتخابات 
يريــد يف حــال إجرائهــا  لكنــه كان  فلســطينية، 
فوز أناس مفصلني عىل مقاس يريده، مشرا 
إىل أنــه عــام 2006 حينــا فــازت حــاس عمــل 

االحتالل عىل تشتيت الربملان.
بالطريقــة  القاســم تأجيــل االنتخابــات  ووصــف 
التــي متــت بـــ "العيــب" والتــي أدت إىل إخــراج 

صورة مهزوزة ومهلهلة ال كرامة فيها.
تأجيــل  مثــن  ســيدفع  الــذي  أن  عــىل  وشــدد 
إذ  الفلســطيني،  الشــعب  هــو  االنتخابــات 
فقــدت  عصابــة  وســتحكمه  الفســاد  سيســتمر 
مــن  تجــد  وال  ســنوات  عــرش  منــذ  رشعيتهــا 

يحاسبها.
الــذي  الحاكــم املطلــق  وقــال: "إن عبــاس هــو 
ال يستشــر أحــدا ويريــد انتخابــات متــى شــاء 
ويرفضهــا متــى يريــد، وهــذه تســمى زعرنــة، مــا 
يؤكــد أن الشــعب الفلســطيني تحكمــه عصابــة 
تغيــر  يجــب  لذلــك  وطنيــة،  قيــادة  وليســت 
موحــد  واضــح  مســلك  وســلوك  كلــه  النهــج 

للقضية".

"عباس ال يريد إجراءها ويراهن عىل العودة للتسوية"

محلل سيايس: قرار تأجيل 
االنتخابات غري رشعي وتجاوز 

رصيح للقانون األسايس
نابلس/ فلسطني:

قــال رئيــس قســم العلــوم السياســية يف جامعــة النجاح الوطنية، د.حســن أيوب: 
إن قرار تأجيل االنتخابات هو تجاُوز رصيح للقانون األسايس الفلسطيني الذي 
مينح الرئيس صالحية إصدار مرسوم لعقد االنتخابات، ولكن ال مينحه صالحية 

إلغائها أو تأجيلها.
وأوضــح أيــوب يف تريحــات لوكالــة "وطــن" لألنبــاء، أمــس، أن الجميــع يعــرف 
بتأجيــل  الســيايس  تــويص املســتوى  التــي  هــي  االنتخابــات املركزيــة  لجنــة  أن 
للرئيــس  يحــق  وال  االنتخابــات  عقــد  يف  إشــكاليات  واجهــت  إذا  االنتخابــات، 

التأجيل أو اإللغاء.
للشــعب  الســاحقة  الغالبيــة  إرادة  "يخالــف  التأجيــل  قــرار  أن  عــىل  وشــدد 
خطــوات  اتخــاذ  يتــم  ومل  داخليــة،  إشــكاليات  خلفيــة  عــىل  وجــاء  الفلســطيني 
مسبًقا بشأن القدس رغم علم الجميع أن االحتالل لن يسمح بإجراء االنتخابات 
يف املدينــة". وأشــار إىل أن التأجيــل جــاء عــىل خلفية الخالفــات الداخلية التي 
مل تكــن متوقعــة أيًضــا يف ســياق أن الدعــوات الســابقة لالنتخابــات والتــي جاءت 
باعتبارهــا نوًعــا مــن املنــاورة السياســية وليســت دعــوات جديــة وهــذا مخالــف 

لإلرادة العامة الفلسطينية من أحزاب قوى وشعب.
وقــال أيــوب: "مــن يريــد أن يعقــد االنتخابــات يف القــدس كان مــن األوىل بــه أن 
االنتخابــات  إجــراء  فيتــو االحتــالل عــىل  مــن  الخــروج  تــدارس كيفيــة  يدعــو إىل 
بالقدس"، مستدرًكا: "مل تتخذ إجراءات مسبقة رغم علم الجميع أن )إرسائيل( 
لــن ُتقــِدم عــىل الســاح بإجرائهــا، وكان يفــرض أن تتخــذ خطــوات ويتــم تــدارس 

كيفية تخطي هذه العقبة".
ولفــت إىل أن هنــاك نوًعــا مــن االنقســام يف صفــوف "الصــف األول يف الســلطة 
وحركــة فتــح، جــزء منهــم كان يدعــو إىل إجــراء االنتخابــات وإيجــاد بدائــل، والجــزء 
األخــر خــرج مبفاهيــم سياســية جديــدة مثــل أن حــركات التحــرر الوطنــي ال ُتجــري 
االنتخابات تحت االحتالل، والصحيح أن حركات التحرر كذلك ال تقوم بتنسيق 

أمني وال خضوع وال أخذ امتيازات وغرها".
االنتخابــات  لتأجيــل  ُتســاق  التــي  املــربرات  أن  الســيايس:  املحلــل  وأضــاف 
"فضائحيــة"، ومعطوبــة عــىل املســتوى األخالقــي، وهــو قــرار غــر رشعــي، فــال 

القانون األسايس يقبله وال نظام منظمة التحرير.
ولفت أيوب إىل أن عملية تأجيل االنتخابات تخدم الحفاظ عىل الوضع القائم 
الذي تتمتع فيه الســلطة التنفيذية وتدير به النظام الفلســطيني مبراســيم وعرب 

القرارات التي ال تستند إىل الرشعية.
وأعــرب عــن اعتقــاده بــأن الرئيس عباس مل يكن باألصل يريد االنتخابات، مشــًرا 
ــا للعــودة إىل عمليــة التســوية وهــذا يتطلــب أالَّ ُتجــرى  إىل أن هنــاك رهاًنــا حاليًّ

انتخابات خاصة يف ظل التوازنات التي كشف عنها تشكيل القوائم.
وتابــع: مــا بعــد تشــكيل القوائــم لــن يكــون كــا كان قبلــه، تشــكيل القوائــم كشــف 
عــن اصطفافــات جديــدة يف الحيــاة السياســية وعــن احتاليــة نشــوء تحالفــات 
جديدة، وهناك قوى أخذت رشعيتها عندما أعلنت مشاركتها وُقبلت كقوائم 

باالنتخابات وهذا يعني أنه ستربز قوى جديدة.

الخليل/ فلسطني:
لحركــة  التابعــة  موعدنــا(  )القــدس  قامئــة  أدانــت 
الواســعة  اإلرسائيليــة  االعتقــاالت  حملــة  حــاس، 
يف الضفــة الغربيــة املحتلــة وشــملت اعتقال أحد 

مرشحيها م.فادي عمرو من الخليل.
أمــس  بيــان  )القــدس موعدنــا( يف  وأكــدت قامئــة 

الخــوف  إشــاعة  إىل  الهادفــة  االعتقــاالت  هــذه  أن 
لــن  الفلســطيني  الجمهــور  أوصــال  يف  والرهيــب 
تفلح يف تحقيق أهدافها، ولن تعيد أجواء الضفة 

الغربية إىل الوراء.
وشددت عىل أن هذه االعتقاالت لن ُتبقي الضفة 
الغربية يف حالة عجز وجمود عىل صعيد النشاط 

اعتــداءات  تصاعــد  ظــل  يف  وخاصــة  الوطنــي، 
ال  واالســتيطانية  التهويديــة  وسياســاته  االحتــالل 
"الــذي  القــدس  جــراح يف  الشــيخ  حــي  ســيا يف 
يبث للعامل رســالة صموده وتشــبثه بحقه يف وجه 

آلة اإلرهاب الصهيونية".
وقالت "القدس موعدنا": إن استهداف االحتالل 

عليهــا  والســطوة  الفلســطينية  السياســية  للحيــاة 
مبنــع االنتخابــات يف القــدس، واعتقــال مرشــحي 
القوائــم، يتطلــب موقًفا من الحكومات والشــعوب 
بلجــم  الدوليــة  واملؤسســات  لشــعبنا  الصديقــة 
عــدوان االحتــالل ومحاســبته عــىل تعطيــل الحيــاة 

السياسية لشعبنا.

يف أعقاب تأجيل االنتخابات

قياديان لـ "فلسطني": نحذر 
من إقدام عباس عىل أي خطوات 

سلبية ضد قطاع غزة

بحر: تعطيل عباس االنتخابات انقالب عىل 
اإلرادة الشعبية ورضب للجهود الوطنية

شعبنا سيدفع ثمن تأجيل االنتخابات بالبقاء تحت حكم عصابة فاقدة للرشعية"

القاسم لـ"فلسطني":  عباس يمارس "الديكتاتورية المطلقة" 
ويجب محاكمته يف الجنائية الدولية

عقب اعتقال أحد مرشحيها

"القدس موعدنا": االعتقاالت اإلرسائيلية لن تعيد الضفة إىل الوراء

جانب من المؤتمر الصحفي بمدينة غزة أمس      )تصوير/ رمضان األغا(
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االحتلل "يعدم" طفًل  ...  قتل مستوطن  ... 

االتحاد األورويب يحذر ... 

21 وفاة  ... 

72 إصابة  ... 

االحتلل يزعم ... 

تحذيرات من مواصلة  ... 

أعلن أنا املواطن /   عبد الكريم هلل عبد الكريم ابو اســد 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقم  405838426  الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عبــد الكريــم محمــود ســعدو املدهــون     
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  903499275   الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   شــمس بســام حســن نــر اللــه عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  802413005 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا املواطــن /   جــال عبــد الوهــاب محمــد الكــري    أعلــن 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  410450498الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  الفــران  عــى  وليــد  /   محمــد  املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  801879255 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   مجــدي عــي جمعــة نجيــب عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  801289778  الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   هيثــم نافــذ حمــدي الشــيخ     عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  802678532 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عدنــان محمــد جميــل حنونــه  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  926273780 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

لدى محكمة صلح شال غزة
يف الطلب رقم 2021/359
يف الطلب رقم 2019/716
يف القضية رقم 2019/895

املســتدعي/ احمــد محمــد خليــل لبــد- غــزة الصفطــاوي عــارة امللــش قرب ســوبر 
ماركت عبد الباري هوية رقم 926685199 وكيله املحامي/ يعقوب مهدي.

الهيــا  بيــت  مــن  أحمــد-  حســني  الرحمــن  عبــد  حســني  ضــده/  املســتدعى 
املرشوع قرب مسجد القسام مجهول اإلقامة حاليا.

نوع الدعوى/ ابطال كمبيالة لعدم املقابل.
قيمة الدعوى/ $6000 ستة آالف دوالر.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
يف الطلب رقم 2019/716
يف القضية رقم 2019/895
يف الطلب رقم 2021/359

اىل املســتدعى ضده املذكور مبا أن املســتدعي املذكور اقام القضية والطلبني 
املذكوريــن أعــله وذلــك اســتنادا ملــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه والئحــة طلبــه ونظــرا 
النــك مجهــول محــل اإلقامــة وحســب اختصــاص محكمــة صلــح شــال غــزة يف نظــر 
هــذه القضيــة والطلــب وعمــل باملــادة 20 مــن قانــون أصــول املحاكــات املدنيــة 
والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 وبنــاء عــى قــرار الســيد قــايض صلــح شــال غــزة يف 
املســتبدل  النــرش  عــن طريــق  بتبليغكــم  لنــا  بالســاح   2021/359 رقــم  الطلــب 
وذلــك حســب األصــول لذلــك ســيقتيض عليكــم ان تحــروا اىل هــذه املحكمــة 
يوم الثلثاء املوافق 2021/5/25م الســاعة التاســعة صباحا كا يقتيض عليك 
تقديم جوابك التحريري بشأن االدعاء املذكور خلل خمسة عرش يومًا من تاريخ 

النرش واذا تخلفت عن ذلك فسينظر يف القضية والطلب باعتبارك حارضًا.
تحريرا يف 2021/5/5م.

رئيس قلم محكمة صلح شال غزة
األستاذ/ هاين الهندي

إعالن بيع بالمزاد العلني )للمرة الثانية( 
نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمة بداية شــال 
غــزة يف القضيــة التنفيذيــة رقــم 2016/179 واملتكونــة فيــا بــني طالــب 
ضدهــم/1.  واملنفــذ  قاســم  املجيــد  عــب  الهــادي  عبــد  غســان  التنفيــذ/ 

محمد إبراهيم محمد أبو عمشة.
2. نبيل إبراهيم محمد أبو عمشة.

3. مهدي إبراهيم محمد أبو عمشة.
قطعــة ارض القســيمة رقــم 40 مــن القطعــة 584 تبلــغ مســاحتها 8974م2 
بأشــجار  واملزروعــة  الفرطــة  شــارع  حانــون  بيــت  يف  الواقعــة  األرض  وهــي 
الزيتــون والحمضيــات والنخيــل وبهــا بــر ميــاه وخطــوط ميــاه للزراعــة والتــي 
يحدهــا مــن الجهــة الرشقيــة منــزل املرحــوم/ إســاعيل عــوض شــبات ومــن 
الجهة الغربية منزل وأرض لعائلة أبو عمشــة ومن الشــال شــارع بعرض 10 

مر ومن الجنوب وادي بيت حانون "وادي النزازة".
االحــد  يــوم  وذلــك  أعــله  املذكــورة  التنفيذيــة  القضيــة  ذمــة  عــى  واملحجــوزة   
2021/6/6 الساعة الثانية عرشة ظهرا يف دائرة تنفيذ محكمة بداية شال غزة.

فعــى مــن يرغــب بالدخــول يف املزايــدة الحضــور لدائــرة التنفيــذ وتســجيل 
اسمه بعد دفع تأمني دخول املزاد %10 من قيمة تثمني األرض املحجوزة 
)قيمــة التأمــني 29614 دينــار أردين( مســردة مــع العلــم بــأن رســوم الداللــة 

واالنتقال عى من ترسو عليه املزايدة.
مأمور تنفيذ محكمة بداية شال غزة
أ . جال النمرة

دولة فلسطني
السلطة القضائية- املجلس األعى للقضاء

تنفيذ محكمة بداية شال غزة

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء
محكمة صلح خانيونس

يف الدعوى رقم 2021/103
يف الطلب رقم 2021/499

املستدعي/ وائل كامل محمد صوايل واخرين من خانيونس.
وكيله املحامي/ محمد بهاء الدين االغا.

املستدعى ضدهم/1. عز حمزة حباب صوايل خانيونس البلد- وخارج البلد حاليًا.
2. أحمد حمزة حباب صوايل خانيونس البلد- وخارج البلد حاليًا.

3. فاتن حمزة حباب صوايل خانيونس البلد- وخارج البلد حاليًا.

4. مها حمزة حباب صوايل خانيونس البلد- وخارج البلد حاليًا.

نوع الدعوى/ تقسيم أموال مشركة.
قيمة الدعوى/ تزيد عن عرشة آالف دينار اردين.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف القضية الدعوى رقم 2021/103

اىل املســتدعى ضــده املذكــور بعاليــه مبــا ان املســتدعي قــد اقــام عليــك دعــوى 
)تقســيم أموال مشــركة( اســتنادا اىل ما يدعي يف الئحة دعواه املرفق لك نســخة 
منهــا ومــن مرفقاتهــا لــدى قلــم املحكمــة لذلــك يقتــيض عليــك الحضــور اىل هــذه 
املحكمة خلل خمســة عرش يومًا من تاريخ تبليغك هذه املذكرة كا يقتيض ان 
تودع قلم هذه املحكمة ردك التحريري خلل خمسة عرش يومًا من تاريخ تبليغك 
هــذه املذكــرة علــا انــه قــد تحــدد لهــا جلســة لنظــر الدعــوى وليكــن معلومــا لديــك 

انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي أن يسري يف دعواه حسب األصول.
تحريرا يف 2021/5/5م.

رئيس قلم محكمة صلح خانيونس
صديق عبد الرازق الرقب

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء
محكمة بداية دير البلح

يف االستئناف املدين رقم 2018/176
املســتأنف/ محمــود عبــد العزيــز حــاد عبــد الله أبو مدين- مــن الربيج بلوك 

12 وكيله املحاميان/ عي الدن ومروان عثان.

نفســه  عــن  باألصالــة  مديــن-  أبــو  حــاد  محمــد  يوســف   .1 ضدهــم/  املســتأنف 
وباإلضافة لباقي ورثة والده املرحوم/ محمد حاد أبو مدين- مجهول محل اإلقامة.

2. فريح حاد عبد الله أبو مدين- مجهول محل اإلقامة.

3. فرحان حاد عبد الله أبو مدين-مجهول محل اإلقامة.

الحكــم املســتأنف/ الحكــم الصــادر مــن لــدن محكمــة صلــح ديــر البلــح بتاريــخ 
2018/5/17 يف القضيــة رقــم 1995/206 والقــايض بوضــع يــد املدعــني 

باالشــراك بصفتهــم الــواردة يف الئحــة الدعــوى املعدلــة مــع املدعــى عليهم 
بصفتهم الواردة بلئحة الدعوى عى القسائم رقم 6 من القطعة رقم 2316 
 7 القطعــة  مــن   5 رقــم  والقســيمة  الزرنــوق  املســاة  مديــن  أبــو  أرايض  مــن 
والقســيمة رقــم 1 مــن القطعــة رقــم 11 وجميعهــا تقــع يف أرايض أبــو مديــن 

والزام املدعى عليهم بالرسوم واملصاريف و500 دينار اتعاب محاماة.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف االستئناف املدين رقم 2018/176
اىل املستأنف ضدهم املذكورين مبا أن املستأنف تقدم باالستئناف املرقوم 
أعله اســتنادا اىل ما يدعيه يف الئحة اســتئنافه املودعة لدى املحكمة لذلك 
يقتــيض عليكــم ان تحــروا اىل هــذه املحكمــة للــرد عــى االســتئناف املذكــور 
املحــدد لــه يف يــوم االثنــني 2021/5/31م الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــا 
كــا يقتــيض عليكــم ان تودعــوا ردكــم التحريــري خــلل خمســة عــرش يومــًا مــن 
تاريخ تبليغكم هذا االستئناف وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن ذلك 

يجوز للمستأنف أن يسري يف استئنافه باعتباركم حارضين.
تحريرا يف 2021/4/27م.

رئيس قلم محكمة بداية دير البلح
محمد عاطف غزال

وذكــرت وزارة الصحــة يف رام اللــه أن الطفــل عــودة استشــهد متأثــًرا بجــراح حرجــة 
أصيب بها يف إثر إطلق قوات االحتلل الرصاص الحي صوبه، يف حني أشارت 
جيــش  مــن  تســلَّمت جثانــه  أن طواقمهــا  الفلســطيني  األحمــر  الهــلل  جمعيــة 
االحتــلل، ونقلــت شــابا مصابــا بالرصــاص الحــي يف ظهــره إىل مستشــفى رفيديــا 

الحكومي يف نابلس، وصفت حالته باملستقرة.
مــن جهــة أخــرى، اعتــدت قــوات االحتلل عى املعتصمني يف حي الشــيخ جراح 
بالــرب املــربح، مــا أدى إىل إصابــة عــدد من الشــبان بجــروح متفاوتة، فضل عن 

اعتقال آخرين عرف منهم الشاب سيف حمودة.
املهــدد  الكــرد  عائلــة  منــزل  اقتحمــت  االحتــلل  قــوات  بــأن  عيــان  شــهود  وأفــاد 
باإلخــلء، واعتــدت عــى الســكان املوجوديــن فيــه، وأطلقــت قنبلــة غــاز مســيل 
للدمــوع داخلــه. ورّشــت قــوات االحتــلل املعتصمــني بامليــاه العادمة، يف حني 
ردد املســتوطنون الهتافات العنرية الداعية إىل االعتداء عى العرب وتفريغ 

حي الشيخ جراح من سكانه األصليني.
نابلــس.  جنــوب  مادمــا  قريــة  جنــوب  زراعيــة  أرايض  االحتــلل  قــوات  وجرفــت 
وأوضحت مصادر محلية أن جرافة إرسائيلية بحاية قوات االحتلل جرفت يف 
منطقــة "املعــدات" جنــوب مادمــا أرايض خاصــة ملواطنــني مــن القريــة لتوســيع 
مستوطنة "يتسهار". ويف النقب املحتل جنوب فلسطني املحتلة عام 1948، 
هدمــت جرافــات االحتــلل عزبــة عائلــة خليــل أبــو عنــزة وأعدمــت نحو 70 شــجرة 
زيتــون يف قريــة "خربــة الوطــن"، وذلــك للمرة الثالثة تواليا خلل األشــهر األخرية، 
تحــت حايــة وحــدة "يــوآف" الرشطية التابعة ملا ُتســمى "ســلطة تطوير النقب" 

واملسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم املنازل يف البلدات العربية. 
النســاء  مــن رشطــة االحتــلل أخلــت  قــوات معــززة  إن  مــن األهــايل:  وقــال عــدد 
واألطفــال مــن العزبــة واملعرشــات التــي تؤويهــم رغــم الطقــس الحــار وصيــام شــهر 
رمضان، وهدمت العزبة واملعرشات وجرفت وأبادت األغراض وطعام املوايش 

وأعدمت نحو 70 شجرة زيتون.
ويف جنــوب نابلــس بالضفــة الغربيــة املحتلــة، تواصــل قــوات االحتــلل اجتياحها 
بلــدة عقربــا ومحــارصة منشــآت زراعيــة ومنــازل يف املنطقــة الرشقيــة الشــالية، 

بحثا عن منفذ عملية إطلق النار البطولية عى حاجز زعرة.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات االحتــلل جــددت اقتحامهــا بلــدة عقربا مســاء 
أمس وحارصت غرفة زراعية يف منطقة "القطعة" رشق شــال البلدة، وأقدمت 
عى تفجري أحد جدرانها. وأضافت املصادر أن الجيبات نفسها اقتحمت سهل 

البقيعة، ثم اتجهت إىل قرية عاطوف دون معرفة أسباب ذلك.
وسبق ذلك أن اعتقلت قوات االحتلل عددا من الشبان والفتية من بلدة حزما 
شال رشق القدس. واقتحمت قوات االحتلل البلدة، ودهمت بعض املنازل، 
واعتقلــت املحرريــن: محمــد الخطيــب )22 عامــا( ومهــدي صــلح الديــن )18 
عامــا(، وعبــد اللــه الخطيــب )17 عامــا(، وعــز صــلح الديــن )18 عامــا(، وشــقيقه 
صــلح )16 عامــا(. كــا اعتقلــت قــوات االحتــلل 5 مواطنــني بعــد دهــم منازلهم 
وتفتيشــها يف عدة بلدات مبحافظة الخليل، وهم: فادي عمرو، ومنذر رشاونة، 

واملحرر ساري أبو سيف، وعمر املختار، وحسني اطبيش.
وفتشت عدة منازل خلل االعتقاالت عرف من أصحابها زياد عواد، وإساعيل 

النطاح من بلدة إذنا غرب الخليل.

منهــا 10694 حالــة نشــطة، و91523 حالــة تعــاٍف، و927 حالــة وفــاة. وأضافــت 
أن 258 مصابــا يخضعــون للرعايــة الطبيــة يف املستشــفيات، منهــم 187 حالــة 
خطرة وحرجة. ووصلت إىل غزة 110400 جرعة لفريوس كورونا تكفي لتطعيم 
55200 شــخص، يف حــني بلــغ عــدد األشــخاص الذيــن تلقــوا اللقــاح 37947 

شــخصا، وفــق الــوزارة. ويف الضفــة الغربيــة، أعلنــت وزيــرة الصحــة بحكومــة رام 
الله مي الكيلة، 15 وفاة و203 إصابات بفريوس كورونا، وتعايف 649 مصابا.

وذكــرت الكيلــة يف التقريــر اليومــي للحالــة الوبائيــة أن الوفيات الجديدة ســجلت 
يف طولكــرم )4(، الخليــل )3(، نابلــس )4(، جنــني )1(، بيــت لحــم )2(، قلقيليــة 
)1(، واإلصابــات يف طولكــرم )29(، الخليــل )35(، نابلــس )51(، جنــني )26(، 
طوبــاس )3(، بيــت لحــم )10(، قلقيليــة )4(، ضواحــي القــدس )3(، ســلفيت 
)3(، رام اللــه والبــرية )38(، أريحــا واألغــوار )1(. وتابعــت أن نســبة التعــايف مــن 
فريوس كورونا يف فلســطني بلغت %93.8، ونســبة اإلصابات النشــطة 5.1%، 
والوفيــات %1.1 مــن مجمــل اإلصابــات، الفتــة إىل وجــود 136 مصابــا يف غــرف 
العناية املكثفة، منهم 40 مصابا موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي. وبشأن 
الجاليــة الفلســطينية حــول العــامل، أفــادت وزارة الخارجيــة واملغربــني بحكومــة 
اشتية، بتسجيل 5 إصابات بفريوس كورونا املتحور بصفوف الجالية يف الهند.

مصابا موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.
5.410.942 مليــني إرسائيــي الجرعــة  ووفًقــا لبيانــات الــوزارة، تلقــى 
تلقــوا  شــخص  مليــني   5.065.020 منهــم  كورونــا،  لقــاح  مــن  األوىل 

الجرعة الثانية، وذلك من أصل 9.2 مليني شخص.
وبــاء  مــوا ضــد  ُطعِّ الذيــن  "الجــواز األخــر" لألشــخاص  وقــررت متديــد 

كورونا أو الذين تعافوا من املرض حتى نهاية العام الجاري.

أن نذكرها فينبغي أن نذكرها كل يوم، بل يف كل 
وقت، فهي ُمســتهدفة من االحتلل عى الدوام، 
والتهويــد بحقهــا مســتمر النشــغال العــامل العــريب 

واإلسلمي عنها".
واالهتــام  بالقــدس  العنايــة  مــن  بــد  "ال  وتابــع: 
والتعليميــة  والصحيــة  املقدســية  باملؤسســات 
واإلسكانية واألندية الشبابية والجمعيات الخريية 
فيها، لتثبيت املقدسيني يف مدينتهم ومواصلة 
تجّذرهم"، الفتا إىل أن "هبة باب العمود" األخرية 
أكــدت أن األطفــال مل ينســوا، بــل أنهــم مــن رحــم 
هــذه املدينــة، وأنهــم الجيل الثالــث الذي تصدى 

للحتلل.
الدعــم  إىل  تحتــاج  القــدس  أن  عــى  وشــدد 
الحقيقــي وليــس الشــعارات، دعم عى املســتوى 
التعليمــي والصحــي وغريها، ثّم تحشــيد طاقات 
للنشــاط  ومحكومــني  حكامــا  واملســلمني  العــرب 
السيايس والحراك الدبلومايس إلنهاء االحتلل.

اإلســلمي  الجهــاد  لحركــة  العــام  األمــني  وأكــد 
زيــاد النخالــة، أن شــعبنا الفلســطيني ُيثبــت يوًمــا 
يــوم قدرتــه عــى الصمــود وتطويــر مقاومتــه  بعــد 
التــي تكــرب بفعــل تضحياتــه وانفتاحهــا عــى قــوى 

املقاومة يف املنطقة.
"املنــرب  فعاليــة  خــلل  كلمــة  يف  النخالــة  وقــال 
العــدو  يبذلــه  مــا  كل  مــن  "بالرغــم  املوحــد": 
فــإن  كثــرية،  ودول  املتحــدة  الواليــات  ومبســاندة 
مــدى  عــى  يقــاوم  يــزال  ال  الفلســطيني  الشــعب 
التطبيــع  عمليــات  أن  مؤكــًدا  قــرن"،  مــن  أكــر 
للشــعب  ــا  حقيقيًّ تهديــًدا  ل  ُتشــكِّ أصبحــت 
الفلســطيني ووجــوده يف القــدس وأحقيتــه عــى 

أرض فلسطني.
وأضــاف: "أقــول للعــدو وقادتــه إن شــعبنا ســيبقى 
يف هذه األرض وســيحميها بكل ما ميلك، وإنكم 
قــوى  أن  موضًحــا  آجــًل"،  أم  عاجــًل  ســرحلون 
املقاومــة يف املنطقــة مل تردد يف دعم الشــعب 
الفلســطيني ومقاومتــه باملــال والســلح والتأييــد 

السيايس واملعنوي.
القــدس، قدســية  يــوم  النخالــة: "نؤكــد يف  وتابــع 
املــكان الــذي يرتبــط بدينهــا ومبــا متثلــه القــدس 
مــن مثلــث الوحــي اإللهــي مكــة واملدينــة املنــورة 
أن "هــذه األرض أرضنــا وأرض  والقــدس"، مردفــا 
آبائنــا وأجدادنــا، وعــى العــدو وقادتــه الرحيــل مــن 
أوهامكــم  تســقط  حتــى  ســنقاتلكم  أتــوا،  حيــث 
وأحلمكم وأعلمكم"، محذرا من االنفجار القادم 

غزة/ فلسطني:
اســتقبلت أقســام الطــوارئ املختلفــة يف مجمع 
الشفاء الطبي نحو )63( ألف مردد خلل الربع 

األول من العام 2021م.
وأفاد تقرير صادر عن مجمع الشفاء، أمس، بأن 
إجــايل عــدد املردديــن يف طــوارئ الجراحــات 

من أجل القدس.
وحّيــا أهــايل القدس املرابطني يف املدينة و"هم 
مــن  يقاتلــون  الذيــن  لــكل  ــا  حيًّ يصنعــون منوذًجــا 

أجل الحرية ومنع تدنيس املسجد األقىص".
وأكــد األمــني العــام لحــزب اللــه حســن نــر اللــه، 
أظهــرت  املاضيــة  األســابيع  يف  القــدس  هبــة  أن 
امليــدان  يف  البواســل  القــدس  شــباب  حضــور 
ا تفاعل  ومواجهتهــم آلــة البطــش اإلرسائيليــة، عــادًّ
الضفة الغربية املحتلة مع األحداث ودخول قطاع 
غزة عسكريا دخواًل مدروًسا لنرة القدس تطورا 

ُمهّا. 
وشدد نر الله يف كلمة له خلل فعالية "املنرب 
املوحد" عى التزام املقاومة وإميانها ومتســكها 
ويف  الفلســطينية  القضيــة  تجــاه  مبســؤولياتها 
الحضــور  مــن  املزيــد  إىل  داعيــا  القــدس،  قلبهــا 
والتعبري املناسب عن املوقف الصادق واملؤمن 

والشجاع تجاهها.
ورأى أن األحــداث األخــرية تؤكــد متســك الشــعب 
مــن  أي  عــن  تخليــه  وعــدم  بحقوقــه  الفلســطيني 
هــذه الحقــوق، وأن عمليــة "حاجز زعرة" البطولية 
أشــكال  مــن  شــكل  الغربيــة  الضفــة  يف  األخــرية 

اإلرصار عى ذلك.
ونبــه إىل أن األجيــال الفلســطينية الشــابة مــا زالت 
تحمــل الــدم والروح واالســتعداد للتضحية وتســري 
يف طريق النر القادم، منبها إىل أن ثبات محور 
املقاومة وتجاوزه أخطر مرحلة استهدفت وجوده 
رفــع  يحتــم  اإلقليــم  مســتوى  وعــى  املنطقــة  يف 

املسؤولية تجاه قضية األمة.
وصــادق  جــاد  املقاومــة  محــور  أن  عــى  وشــدد 
وحقيقــي عــى عكــس كلم األنظمــة العربيــة فيــا 
مــى، وأنــه يتكامــل ويتضامــن ويتعــاون وينســق؛ 

"ما يجعلنا نشعر بأن القدس أقرب".
وأضــاف أنــه يف الوقــت الــذي نشــهد فيــه صلبــة 
والحــروب  الصعوبــات  رغــم  املقاومــة  محــور 
املحــاور  تداعــي  نــرى  والتحريــض،  والحصــار 
األخــرى التــي كانــت تقــود الحروب عــى املقاومة 

يف املنطقة.
ولفــت نــر اللــه إىل أن األزمــات العميقــة داخــل 
دولة االحتلل بدأت تظهر بقوة ووضوح، يف حني 
يبــدي الكثــري مــن املحللــني اإلرسائيليــني قلقهــم 

عى بقائها وسط هذه األزمات.
يزيــد  االحتــلل  مــع  العــريب  التطبيــع  أن  وعــدَّ 
املطبعــة  الــدول  أن  مؤكــدا  املواجهــة،  مســؤولية 

ألــف  و)21(  مــردد،  ألــف   )33( مــن  أكــر  بلــغ 
مردد يف طوارئ الباطنة.

وأشــار إىل أن إجــايل النســاء الــليت تــرددن يف 
طــوارئ مستشــفى النســاء والتوليــد بلــغ نحو )8( 

آالف سيدة.
الطبــي  الشــفاء  ملجمــع  العــام  املديــر  وقــال 

مل تكــن يف يــوم مــن األيــام جــزءا مــن املعركة حتى 
يكون خروجها مؤثرا يف مسار هذه املعركة.

وتابــع أن املســؤولية اليــوم هــي تقديم كل أشــكال 
قــوة  تشــتد  وأن  الفلســطينية،  للمقاومــة  الدعــم 
يصنعــه  املنطقــة  مســتقبل  ألن  املقاومــة  محــور 

هذا املحور.
وقــال: إن اإلرسائيليــني يعرفــون يف قــرارة أنفســهم 
أن كيانهم ال مستقبل له، وأن عمره املتبقي قصري 
جدا، ولذلك هم يضيعون جهودهم ودماءهم بل 
طائــل، مضيفــا أن املنطــق الســليم الــذي يجب أن 
يوجــه إىل كل املحتلــني والغــزاة أن عليهــم تــرك 
أو  بالقــوة  ســُيعادون  وإال  احتلوهــا،  التــي  األرض 

بغريها إىل األماكن التي أتوا منها.
وتابــع أنــه مــا دام الشــعب الفلســطيني متســمك 
يســتطيع  فلــن  نضالــه،  ويواصــل  بحقوقــه 
ألن  الفلســطينية،  القضيــة  تصفيــة  املتخاذلــون 
جهــاد هــذا الشــعب حجــة عــى كل عريب ومســلم 

وكل إنسان حر يف هذا العامل.
املطــران  األرثوذكــس  الــروم  أســاقفة  رئيــس  وقــال 
عطاللــه حنــا إن القــدس مســتهدفة يف كل يشء، 
وال ُيســتثنى مــن ذلــك يشء عــى اإلطــلق، فكــا 
اإلســلمية  واألوقــاف  املقدســات  ُتســتهَدف 

تستهدف أيضا أوقافنا ومقدساتنا املسيحية.
"املنــرب  بفعاليــة  لــه  كلمــة  يف  حنــا  وأضــاف 
املوحد"، أنه "كا ُيعتدى عى املسلمني الذين 
أيضــا  ُيعَتــدى  األقــىص،  املســجد  إىل  يتوجهــون 
كنيســة  إىل  يتوجهــون  عندمــا  املســيحيني  عــى 
احتفــى  حــدث مؤخــرا عندمــا  مــا  وهــذا  القيامــة، 

املسيحيون بعيد القيامة املجيد".
وأكــد: "نحــن لســنا حياديــني فيا يتعلــق بالقضية 
عــن  ندافــع  نحــن  القــدس،  وخاصــة  الفلســطينية 
ألننــا عندمــا  القــدس،  عــن  وندافــع  القضيــة  هــذه 
إمّنــا  والقــدس  العادلــة  القضيــة  هــذه  عــن  ندافــع 
وأصالــة  وجذورنــا  وإمياننــا  تاريخنــا  عــن  ندافــع 

حضورنا يف هذه البقعة املقدسة من العامل".
قضيــة  الفلســطينية  القضيــة  أن  عــى  وشــدد 
الفلســطيني  للشــعب  أبنــاًء  نــا  بعدِّ تجمعنــا 
يف  األحــرار  قضيــة  وأنهــا  ومســلمني،  مســيحيني 
أو  الدينيــة  انتاءاتهــم  عــن  النظــر  بغــض  العــامل 

العرقية أو خلفياتهم الثقافية.
وأحــرار  واملســيحيني  واملســلمني  العــرب  ودعــا 
تركهــا  وعــدم  القــدس  نحــو  االلتفــات  إىل  العــامل 

وحدها تقارع جلديها.

الهائــل  العــدد  عــلج  إن  ســلمية:  أبــو  د.محمــد 
جائحــة  ظــل  يف  جــاء  ومتابعتهــم  املــرىض  مــن 
كوفيــد 19 والتــي أثقلــت كاهــل القطاع الصحي 

لت تحدًيا كبرًيا لعمل الطواقم الصحية. وشكَّ
وأشاد أبو سلمية بجهود الطواقم الصحية الذين 
لون خط الدفاع األول يف مواجهة الجائحة. يشكِّ

"طوارئ الشفاء" تستقبل 63 ألف 
مرتدد خالل الربع األول من العام

وقــال املتحــدث الرســمي باســم االتحــاد األورويب يف بروكســل يف بيــان 
 540 بنــاء  أعلنــت مؤخــرا عزمهــا  االحتــلل  إن ســلطات  أمــس:  صحفــي 
وحدة جديدة يف مستوطنة "هارحوما إي"، وإن تنفيذ هذه املخططات 
وكذلــك خطــط "جفعــات هاماتــوس" من شــأنها فصــل رشقي القدس عن 

بيت لحم وتقويض املفاوضات املستقبلية نحو حل الدولتني.
األرايض  يف  املســتوطنات  جميــع  أن  مــن  موقفــه  األورويب  االتحــاد  وجــدد 
الفلســطينية املحتلــة غــري رشعيــة مبوجــب القانــون الــدويل، وأنــه لــن يعــرف بــأي 
تغيــريات عــى حــدود عــام 1967، مبــا يف ذلــك يف القــدس، بخــلف تلك املتفق 
عليهــا بــني الســلطة واالحتــلل. وطالــب حكومــة االحتلل بوقف بناء املســتوطنات 
ا تصاعــد جرائــم اإلخــلء والهــدم  وإلغــاء القــرارات األخــرية عــى وجــه الرسعــة، عــادًّ
واالســتيلء يف األرض الفلســطينية املحتلــة ال ســيا الوضــع املتطــور يف الشــيخ 

جراح وسلوان واحتال هدم املباين يف قرية الولجة، أمًرا مثرًيا للقلق.

قــد ذكــر أن مركبــة فلســطينية توقفــت بالقــرب مــن مجموعــة مــن جنــود االحتــلل 
ومســتوطنيه يف مســتوطنة "تفــواح" قــرب حاجــز زعــرة بعــد عــر ذلــك اليــوم، 
وأطلقت النار عليهم، ما أدى إىل إصابة 3 مستوطنني بجروح مختلفة، وصفت 

حالة أحدهم بامليؤوس منها واآلخَرين بالخِطرة.
االحتــلل  قــوات  أعلنــت  بســلم،  منفذيهــا  وانســحاب  العمليــة  تنفيــذ  ومنــذ 
نابلــَس منطقــًة عســكريًة مغلقــًة، وفرضــت طوًقــا أمنًيــا كامــًل وبــدأت بعمليــات 
متشــيط ودهــم وانتهــاكات واســعة بحًثــا عــن منفذيهــا. وباركــت فصائــل املقاومة 
الفلســطينية وخاصــة حركــة املقاومــة اإلســلمية حــاس العملية، عــادًة إياها "رد 
ــا" عــى جرائــم االحتــلل املتواصلــة بحــق الشــعب الفلســطيني، ال  فعــل طبيعيًّ
ســيا جرائــم التهجــري يف حــي الشــيخ جــراح مبدينــة القــدس املحتلــة واالســتيلء 

عى منازل املقدسيني وطردهم منها لصالح املستوطنني.

عــدة أماكــن قبــل التوصــل إىل مكانــه، مضيفــا أن جهــاز "الشــاباك" حــارص املنــزل 
الواقع يف قرية سلواد ومتكن من اعتقاله. ولفت إىل أن شلبي "ليس لديه انتاء 
تنظيمــي وال مــاٍض أمنــي، واختبــأ يف عــدة أماكــن مختلفــة خــلل األيــام القليلــة 
املاضية، وقد اعُتقل العديد من أفراد عائلته وأصدقائه"، عى حد قوله. وأعلن 
االحتلل مســاء أمس قتل املســتوطن "يهودا جأوتا" متأثًرا بإصابته الحرجة التي 
أصيــب فيهــا خــلل العمليــة. واألحــد املــايض، كان اإلعــلم العــربي قــد ذكــر أن 
مركبــة فلســطينية توقفــت بالقــرب مــن مجموعــة مــن جنــود االحتــلل ومســتوطنيه 
يف مســتوطنة "تفــواح" قــرب حاجــز زعــرة بعــد عــر ذلــك اليــوم، وأطلقــت النــار 
عليهــم، مــا أدى إىل إصابــة 3 مســتوطنني بجــروح مختلفــة، وصفــت حالــة أحدهم 

بامليؤوس منها )لقي مرعه أمس( واآلخَرين بالخِطرة.
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مخيــم شــعفاط هــو املخيــم الوحيــد لالجئــن الــذي يقــع داخــل حــدود 
مدينــة القــدس. تأســس املخيــم يف عــام ١٩٦٥م عــى مســاحة ٢ كــم 
مربــع. يســكن يف املخيــم نحــو ١٠٠٠٠٠ الجــئ أو أكــر قليــاًل. ســكان 
هــم جــزًءا مــن ســكان  شــعفاط يحملــون الهويــة الزرقــاء اإلرسائيليــة، بعدِّ

القدس. املخيم ترشف عى الخدمات فيه وكالة األنروا لالجئن.
دولــة االحتــالل التــي ضمــت القــدس الرشقيــة لســيادتها ال تريــد بقــاء 
هــذا العــدد الكبــر مــن الســكان داخــل مدينــة القــدس، ألنــه عــدد كبــر 
يؤثر سلبيا يف خططها يف عمليات تهويد القدس ورفع نسبة السكان 
اليهــود فيهــا ملنــع تقســيمها مســتقبال، وهــي أيضــا ال تريــد اســتبقاء 
وكالــة األنــروا لالجئــن يف املخيــم، لــذا وضعــت خططــا طويلــة األمــد 

للتخلص من األنروا وخدماتها، لنزع صفة الالجئن عن السكان.
دولــة االحتــالل تعامــل ســكان شــعفاط عــى أنهــم ســكان مــن الدرجــة 
أيضــا  وعربيــة  دوليــة  منظــات  اســتنكرت  وقــد  والثالثــة،  الثانيــة 
فايــروس  انتشــار  أن  ويبــدو  املخيــم،  لســكان  العنرصيــة  املعامــالت 
كورونــا قــد كشــف للــرأي العــام جــزءا مــن هــذه املعامــالت العنرصيــة، 
التــي  الجائحــة  إزاء هــذه  بواجباتهــا  االحتــالل  تقــوم حكومــة  حيــث ال 

أصابت بعض سكان املخيم. 
وأخطــر مــا يف هــذه املعامــالت هــو محــاوالت تهجــر ســكان املخيــم 
إىل خارج مدينة القدس، وإرســال أعداد منهم للضفة الغربية، وهذا 

الخطر محفوف بكثر من املضايقات للسكان، ولألزواج الشابة.
لعــل مــا يجــري يف هــذا املخيــم هــو مــا دفــع قائــد كتائــب القســام إىل 
كرس حالة الصمت التي يعيشــها منذ مدة بتهديد حكومة االحتالل، 
بالقول إن القسام يتابع ما يجري يف شعفاط والقدس، وإنه  لن يقف 

مكتوف األيدي أمام جرائم االحتالل، وعمليات التهويد والطرد.
القســام يهــدد بأعــال انتقاميــة كبــرة إذا مــا اســتمر االحتــالل يف 
التهديــدات اســُتقبلت  تنفيــذ مخططــه يف مخيــم شــعفاط. هــذه 
بغضــب  واســتقبلت  والقــدس،  شــعفاط  يف  وتقديــر  باحــرام 
واســتهجان يف تــل أبيــب. ويبقــى ســؤال الغــد قامًئــا: هــل ميلــك 
سيســتهدف  هــو  أم  القــدس،  يف  األوضــاع  تفجــر  فــرص  القســام 
ا عــى اســتهداف العــدو شــعفاَط؟ وهــل هنــاك فرص  غــالف غــزة ردًّ
جيــدة، أم أنهــا مــن األفعــال االضطراريــة؟ ال ســيا إذا علمنــا أن دولــة 
االحتالل لن تتخى عن مخططاتها يف مخيم شعفاط، وهي تعمل 
التــي  هــي  القادمــة  األيــام  إعالمــي.  بتــدرج ودون ضجيــج  بحســبها 

تحتضن اإلجابة عن سؤال الغد.

شعفاط وسؤال الغد

موسكو/ وكاالت:
تكــر أنــواع األطعمــة التي يجــب االنتباه من تناولها 
خــالل  ســيا  ال  لألســنان،  رضر  مــن  تســببه  ملــا 
فــرة الصيــام بســبب كــرة اعتادهــا عــى وجبتــي 

اإلفطار أو السحور.
الــرر باألســنان،  التــي تلحــق  بــن األطعمــة  ومــن 
التــي تســتوجب أخــذ الحيطــة وعــدم اإلكثــار منها، 
واملشــمش  والزبيــب  كالتــن  املجففــة  الفواكــه 
وغرها، فعى الرغم من احتوائها عى الكثر من 
الفوائد الصحية، إال أنها تعد من املواد املطاطية 
مــن  كميــة  عليهــا  تاركــة  باألســنان،  تلتصــق  التــي 
السكريات التي تسبب تسوسها، بحسب ما ذكر 

موقع "elconsolto" الطبي.
وكذلــك فكثــرا مــا يرغــب الصائــم يف تنــاول أنــواع 
أنهــا  إال  اإلفطــار،  فــرة  بعــد  الرشقيــة  الحلويــات 
لنمــو  تكفــي  الســكريات  مــن  كميــة  عــى  تحتــوي 
وإضعــاف  األســنان  لتســوس  املســببة  البكتريــا 
الــروري  فمــن  لــذا  الخارجيــة،  املينــا  طبقــة 

موسكو/ وكاالت:
كشفت دراسة النقاب عن أرضار الوجبات الرسيعة، 
خاصــة عــى األطفــال الصغــار الذيــن مــا زالــوا يف طور 

النمو.
وُنــرشت الدراســة يف مجلــة "أبحــاث العظــام"، وهــي 
أول دراسة شاملة لتأثر املنتجات الغذائية املتوفرة 

عى نطاق واسع يف تطور الهيكل العظمي.
أثبــت فريــق مــن الباحثــن وجــود ارتبــاط بــن األطعمة 
بالوجبــات  ُيعــرف  مــا  أو  عاليــة  بدرجــة  املصنعــة 
الرسيعــة، وانخفــاض جــودة العظــام، وكشــف النقــاب 
الصغــار  لألطفــال  خاصــة  األطعمــة  هــذه  أرضار  عــن 

الذين ما زالوا يف طور النمو.
وقدمت الدراسة أول تحليل شامل لكيفية تأثر هذه 
األطعمــة يف منــو الهيــكل العظمــي، وقامــت بفحــص 
التــي كانــت هياكلهــا العظميــة يف  قــوارض املختــرب 
التــي  الحيوانــات  وعانــت  الجنــن.  بعــد  مــا  مراحــل 
تعرضــت ألطعمــة فائقــة املعالجة من تأخر يف النمو، 

الطازجــة  بالفواكــه  األنــواع  هــذه  مثــل  اســتبدال 
كاملوز وغره.

ومــع احتوائهــا عــى الكثــر مــن العنــارص الغذائيــة 
مــن  املكــرسات  تعتــرب  الجســم،  يحتاجهــا  التــي 
تكــرس  تســبب  التــي  الصلبــة  الغذائيــة  املــواد 
بــن  بقايــا  مــن  تركــه  قــد  ملــا  إضافــة  األســنان، 

األسنان تلحق الرر بها.
ويــأيت يف قامئــة هــذه األنــواع الغذائيــة الخبــز، إذ 
النشــاء  الخبــز بتحويــل  أثنــاء مضــغ  اللعــاب  يقــوم 
املوجــود فيــه إىل ســكريات، والتــي تتحــول لغــذاء 
للبكتريــا التــي تســبب تســوس األســنان، لــذا فــإن 
اإلكثــار منــه ال ســيا يف فــرة الليــل تلحــق الــرر 

باألسنان.
والجدير بالذكر فإن التخفيف من هذه املأكوالت 
الــروري االعتــاد عــى  بذاتــه، فمــن  ليــس حــال 
تنظيــف األســنان بعــد تنــاول أي منهــا، أو أي نــوع 
آخــر مــن األطعمــة الغذائية، تجنبا لراكم البقايا أو 

إلحاق األذى باألسنان بأي طريقة كانت.

ا. وتأثرت قوتها العظمية سلبيًّ
النســيجي  الفحــص  خــالل  مــن  الباحثــون  واكتشــف 
مســتويات عاليــة مــن تراكــم الغضاريــف يف صفائــح 
النمو لديها والتي تعترب محرك منو العظام. وباملزيد 
مــن فحــص الخاليــا وجد الباحثون أن املالمح الجينية 
لخاليــا الغــروف لــدى الفــران التــي تعرضــت لتلــك 

األطعمة أظهرت خصائص ضعف منو العظام.
أو  املعالجــة،  فائقــة  األطعمــة  فــإن  للدراســة،  ووفقــا 
تخضــع  غذائيــة  منتجــات  هــي  الرسيعــة،  الوجبــات 
لعــدة مراحــل مــن املعالجــة، وتحتــوي عــى مكونــات 
غــر غذائيــة وتحظى بشــعبية لدى املســتهلكن ألنها 
ســهلة الوصــول وغــر مكلفــة نســبيًا، وجاهــزة لــألكل 

مبارشة من العبوة.
يف  املنتجــات  لهــذه  املتزايــد  االنتشــار  وســاهم 
جميــع أنحــاء العــامل بشــكل مبــارش يف زيادة الســمنة، 
والتأثــرات العقليــة، ومشــاكل االســتقالب الغــذايئ 

وسط املستهلكن من جميع األعار.

"األفوكاتني ب" يعالج رسطان الدم
أوتاوا/ وكاالت: 

كشــفت دراســة جديــدة أجرتهــا جامعــة جوليــف الكنديــة، عــن إن 
مركبــًا يف األفــوكادو أطلــق عليــه »األفوكاتــن ب«، وهــو جــزيء 
رسطــان  عــالج  ميكنــه  »األفــوكادو«،  فاكهــة  يف  موجــود  دهنــي 
الــدم، إذ يســتهدف املركــب إنزميــًا محــددًا مهــًا لنمــو الخاليــا 

.»VLCAD«الرسطانية، يدعى
 ،»AML« وركــزت الدراســة عــى ابيضــاض الــدم النخاعــي الحــاد
وهــو أكــر أشــكال رسطــان الــدم تدمرًا، ويبقى أقــل من%10 من 

املرىض عى قيد الحياة ملدة 5 سنوات بعد التشخيص.
جامعــة  يف  األغذيــة  علــوم  قســم  مــن  ســبانيولو،  بــول  وقــال 
مــن  أعــى  كميــات  عــى  تحتــوي  اللوكيميــا  خاليــا  إن  جوليــف: 
إنزيــم»VLCAD« والــذي يشــارك يف عمليــة التمثيــل الغــذايئ 

وتعتمد الخلية عى هذا املسار للبقاء عى قيد الحياة. 
جيــدة  عالمــة   VLCAD يكــون  أن  ميكــن  ســبانيولو:  وأضــاف 
لتحديــد املــرىض املناســبن لهــذا النوع مــن العالج، وهذا ميهد 
الطريق لالســتخدام النهايئ لهذا الجزيء يف التجارب الرسيرية 

البرشية. 
هــذا  باســتخدام  برشيــة  دراســة  أكملنــا  ســبانيولو:»لقد  وقــال 
كمكمــل غــذايئ عــن طريــق الفم، إذ ميكن اســتخدامه يف الوقاية 

من مرض السكري وإدارة السمنة«.

دراسة تكشف خطر الوجبات مأكوالت ترض بصحة األسنان خالل الصيام
الرسيعة عىل عظام األطفال


