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تعزية ومواساة
عــان/ د. زهــر عيــى مــراد والعائلــة يشــاطرون رجــل األعــال رامــي أبــو العــون 
وإخوانــه الحــاج نــارص أبــو العون واملهندس محمد أبو العون وأخواتهم وعموم آل 

أبو العون الكرام األحزان بوفاة والدتهم وفقيدتهم املغفور لها بإذن الله
الحاجة/ نجوى رمزي محمود أبو العون-أم ناصر

زوجة املرحوم الحاج/ يحيى نارص محمد أبو العون-أبو نارص 
سائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته 

ويلهم أهلها وذويها الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

رام الله/ فلسطني:
لـ"الكنيســت"  املنظمــة  اللجنــة  قــت  صدَّ
ملــروع  رسيــع  دفــع  عــى  أمــس،  اإلرسائيــي، 
قانون يتيح "تســوية املســتوطنات الصغرة" )البؤر 

رام الله/ فلسطني:
ثالثــة  اإلرسائيــي  االحتــالل  ســلطات  أودعــت 
عــى  اســتيطانية  وحــدة   392 لبنــاء  مخططــات 
الغربيــة  الضفــة  يف  دومًنــا   432,1 مســاحة 

االســتيطانية العشــوائية(. وصّوت لصالح التريع، 
عضــو   16  ،"48 "عــرب  موقــع  نقلــه  مــا  بحســب 

وينــص   .13 عارضــه  حــني  يف  كنيســت، 
الــوزارات  مختلــف  إلــزام  عــى  القانــون 

جمعيــة  يف  الخرائــط  دائــرة  وذكــرت  املحتلــة. 
مــا تســمى  أن  أمــس،  بيــان  العربيــة يف  الدراســات 

أعلنــت  لالســتيطان"  الفرعيــة  "اللجنــة 
التفصيــي  الهيــكي  املخطــط  إيــداع 

غزة/ أدهم الريف:
إىل  الرحــال  شــد  إىل  شــعبنا  أبنــاء  املقاومــة  فصائــل  دعــت 
املسجد األقىص للصالة واالعتكاف والرباط فيه، وخاصة يوم 
الذيــن يتوعــدون  28 رمضــان ملواجهــة قطعــان املســتوطنني 
باقتحــام املســجد املبــارك. كــا دعــت الفصائــل يف بيان قرأه 

القيادي يف حاس د.إساعيل رضوان، خالل مؤمتر صحفي 
مبقــر حركــة األحــرار غــرب مدينــة غــزة، أمــس، إىل أن يكون هذا 
املغتصبــني  رؤوس  عــى  وانتفاضــة  لثــورة  "إشــعااًل  اليــوم، 

الصهاينــة". وشــدد رضــوان عــى أهميــة إســناد أهــايل 
الضفــة الغربيــة والداخــل الفلســطيني املحتــل أهــايَل 

محافظات/ فلسطني:
مداخــل  أمــس،  مســاء  اإلرسائيــي،  االحتــالل  قــوات  أغلقــت 
حــي الشــيخ جــراح بالقــدس املحتلــة، ومنعــت الدخــول إليــه أو 
بلــدة "تقــوع" رشقــي  الخــروج منــه، واســتولت عــى أرض يف 

بيــت لحــم، واعتقلــت 13 مواطًنــا يف حملــة دهم وتفتيش يف 
الضفــة الغربيــة املحتلــة، يف حــني أصيبــت ســيدة بجــروح يف 

اعتداء للمستوطنني عى أرايض ترمسعيا شال رام 
اللــه. وأفــاد شــهود عيــان، بــأن قــوات االحتــالل أغلقــت 

ق حركة المسيحيني يف المدينة لجنة أردنية: االحتالل ُيعوِّ

"التعاون اإلسالمي" تخاطب األمم 
المتحدة بشأن التطورات يف القدس

الرياض-عان/ فلسطني:
ــه األمــني العــام ملنظمــة التعــاون اإلســالمي يوســف العثيمــني رســالًة  وجَّ

خطيــة إىل األمــني العــام لألمــم املتحدة أنطونيــو غوتريش، أكد 
خاللهــا موقــَف املنظمــة الداعــم للقضيــة الفلســطينية. وأعــرب 

القدس املحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:
االحتــالل  فيــه  ُيــرع  الــذي  الوقــت  يف 
اإلرسائيي من محاوالته املكوكية لتهويد حي 
املحتلــة،  القــدس  مدينــة  يف  الجــراح  الشــيخ 

األصليــني  ســكانه  بيــوت  عــى  واالســتيالء 
الحــي  أهــايل  يواصــل  للمســتوطنني،  ومنحهــا 
واملقدســيون الوقــوف أمــام جرامئــه، يف حــني 
أدواتهــا  اســتخدام  عــن  عاجــزة  الســلطة  تقــف 

املطالــب  رغــم  مخططاتــه  ملواجهــة  القانونيــة 
القــدس.  لنــرة  بالتحــرك دوليــا  لهــا  املتكــررة 

وعملــت األردن الــذي وّقــع معه أهايل 
عــام  بعــد  اتفاقيــة  الحــي املقدســيون 

جهات إعالمية تعاود 
"تشويه الخصوم" هرًبا من 
مسؤولية تعطيل االنتخابات

رام الله-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
لتهيئــة  كثــًرا متهيــًدا  اإلعالمــي  الهــدوء  مــدة  تلبــث  مل 
األجــواء الداخليــة ملرحلــة االنتخابــات الفلســطينية التــي 

حكم عباس ضعيف وفاسد

واشنطن بوست: تأجيل 
ق حماس االنتخابات منع تفوُّ

واشنطن/ فلسطني:
قالــت صحيفــة "واشــنطن بوســت": إن قــرار رئيــس الســلطة محمــود 

عبــاس تعليــق االنتخابــات الفلســطينية كان مهــاًّ من ناحية 
ق وســيطرة حركــة حــاس عــى الضفــة الغربيــة  أنــه منــع تفــوُّ

13 وفاة و718 إصابة جديدة 
بفريوس كورونا يف غزة والضفة

غزة-رام الله/ فلسطني:
إصابــة  و718  وفــاة   13 تســجيل  أمــس،  الفلســطينية،  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
جديــدة بفــروس كورونــا، إضافــة إىل 1502 حالة تعاٍف يف قطاع غزة والضفة 
الغربية. ففي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة تســجيل 7 وفيات و458 إصابة 

شددت عىل رضورة ترتيب البيت الداخيل

فصائل المقاومة تدعو إىل شد الرحال إىل 
األقىص والتصدي لتهديدات المستوطنني

"الداخليـــة" تعلــــن تخفيــــف 
إجراءات مواجهة "كورونا" يف غزة

ق عىل قانون  لجنة بـ"كنيست" االحتالل ُتصدِّ
لرشعنة البؤر االستيطانية العشوائية

مخططات إرسائيلية إلقامة 392 
وحدة استيطانية بالضفة الغربية

األب مانويل مسلَّم لـ"فلسطني"
تدمري المسجد األقىص مخطط إرسائييل 

ممنهج سيعقبه كنيسة القيامة
القدس املحتلة-غزة/ جال غيث:

مانويــل  األب  القــدس  وســالم  لعدالــة  العامليــة  الشــعبية  الهيئــة  رئيــس  ر  حــذَّ
م مــن انــدالع حــرب دينيــة، مــن جراء اعتــداءات قوات االحتــالل اإلرسائيي  مســلَّ
فلســطني املحتلــة.  اإلســالمية واملســيحية يف  عــى املقدســات  املتواصلــة 
وأوضــح مســلم يف مقابلــة مــع صحيفــة "فلســطني"، أمــس، أن االحتــالل يحــاول 
جاهــًدا "جــر املنطقــة إىل حــرب دينيــة بعــد فَشــل الحــروب التــي خاضهــا ومل 

يحقــق منهــا أي انتصــار يذكــر". وأكــد أن االحتــالل يســابق الزمن لصبغ 
مخططاتــه  وتنفيــذ  يهوديــة"،  بـ"صبغــة  ومقدســاتها  القــدس  3مدينــة 

15

"الشيخ جراح" يف خطر.. مطالبات 
للسلطة بالتحرك دوليًّا لَِلجم جرائم االحتالل

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
الســيايس  املكتــب  رئيــس  دعــوة  حظيــت 
إىل  هنيــة  إســاعيل  "حــاس"  لحركــة 

بلــورة موقــف وطنــي مشــرك بــني الفصائــل 
االنتخابــات  تعطيــل  ترفــض  التــي  والقوائــم 
ــا  وحدويًّ موقًفــا  عكــس  واســع،  باهتــام 

قــد يكــون الســد األخــر أمــام انهيــار الوضــع 
الداخــي الفلســطيني بعد تعطيل 
طموحــات  ومصــادرة  االنتخابــات 

بعد أن مزَّق عباس القضية الفلسطينية

حماس تبحث عن توافقية سياسية 
مشرتكة مع الكل الوطين.. فهل تنجح؟

بعد وصول عنارصها إىل سيارة منفذ عملية نابلس

اتهامات شعبية للسلطة بأنها 
عني االحتالل لكشف المقاومني

نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:
بعــد أيــام قليلــة مــن تنفيــذ عمليــة إطــالق نــار فدائيــة عنــد حاجــز زعــرة 

مبدينــة نابلــس شــايل الضفــة الغربيــة املحتلــة، بــرز دور مشــبوه 
بالقــرب  وجودهــا  خــالل  مــن  الفلســطينية  الســلطة  أمــن  55ألجهــزة  44 55

5544
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1515 مؤتمر صحفي للفصائل  الفلسطينية بمناسبة يوم القدس العالمي بمدينة غزة أمس    )تصوير/ ياسر فتحي(

اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي قرية عقربا شرق نابلس المحتلة أمس    ) أ ف ب (

إصابة سيدة باعتداء للمستوطنني واعتقال 13 مواطًنا من الضفة

االحتالل ُيغلق مداخل حي الشيخ جراح بالقدس 
ويستويل عىل أرض رشيق بيت لحم

غزة/ محمد األيوبي:
وجــه قائد هيئة األركان في كتائب عز الدين القســام 
لالحتــالل  وأخيــًرا"  واضًحــا  "تحذيــًرا  الضيــف  محمــد 
ومســتوطنيه بشــأن تواصل العدوان على أهالي حي 
الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة. وأكد الضيف 

في تصريح مقتضب نشره موقع القسام اإللكتروني، 
مســاء أمــس، أن قيــادة المقاومــة والقســام ترقــب 
مــا يجــري من كثــب في حي الشــيخ جراح. وقــال: "إن 
لــم يتوقف العــدوان على أهلنا في حي الشــيخ جراح 
فــي الحــال فإننا لن نقف مكتوفي األيدي وســيدفع 

العدو الثمن غالًيا". وتواجه عشرات العائالت في حي 
الشــيخ جــراح بالقــدس المحتّلة خطر التهجيــر والطرد 
من بيوتهم وأمالكهم. وكان نشــطاء نشــروا مقاطع 
فيديــو خــالل هّبة بــاب العمــود األخيرة فــي القدس 
المحتّلــة، هتفــوا خاللهــا باســم قائد كتائب القســام 

محمــد الضيف خالل مســيرات ومواجهات مع قوات 
االحتــالل بالمدينــة المقدســة. يذكر بــأن تصريح قائد 
األركان هــو األول منــذ ســنوات بعــد خطابــه األخيــر 
خــالل معركة "العصــف المأكول"" عــام 2014، الذي 
تبعه بث مشاهد من عملية اقتحام موقع ناحل عوز.

         "إن لم يتوقف العدوان سيدفع العدو الثمن غالًيا"

ه "التحذير األخري" لالحتالل بشأن حي الشيخ جراح الضيف ُيوجِّ
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إعالن إعادة طرح عطاء مناقصة بالظرف المختوم
توريد كشاف إنارة كهربائي وكشاف إنارة طاقة شمسية

)Initiative/8 /2021( رقم
ترغــب جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر يف اإلعــان عــن إعــادة طــرح مناقصــة توريــد كشــاف 
إنــارة طاقــة شمســية، مــن خــال تنفيــذ مــروع تقويــة الشــباب  إنــارة كهربــايئ وكشــاف 
)تعزيز املبادرات املجتمعية التي يقودها الشباب(، وذلك بتمويل من الوكالة األملانية 
للتعــاون الــدويل GIZ، فعــى مــن يرغــب يف املشــاركة مــن الــركات واملحــات املعنية 
واملرخصــة حســب األصــول، التوجــه إىل مقــر الجمعيــة الكائــن يف حــي األمــل – خلــف 
الهــال األحمــر الفلســطيني – مدينــة خـــان يونــس، لــراء وثائــق العطــــاء خــال سـاعـــات 
الدوام الرسميـــة، وذلك من الساعــــة التاسعة صبــاحـــا حتى الساعة الواحدة ظهرا، وذلك 
ابتداء من يوم األربعاء املوافق 2021/05/05م وحتى نهاية دوام يوم الثاثاء املوافق 

2021/05/11م ، وذلك مقابل 200 شيكل رسوم غري مسرتدة، مع العلم بأن : 

- آخـــر موعـــد لتقديـــم العــروض بالظــرف املختــوم هــو يــوم االثنــن املوافــق 
2021/05/24م الساعة الواحدة ظهرا مبقر الجمعية .

الســاعة  2021/05/24م  املوافــق  االثنــن  يــوم  املظاريــف  فتــح  ســيتم   -
الواحدة ظهرا وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة باملناقصة. 

- إرفاق تأمن ابتدايئ بنسبة %2 من قيمة العطاء إما بشيك بنيك أو كفالة 
بنكية سارية املفعول.

- إرفاق صورة من الســجل التجاري للركة معتمد وســاري املفعول حســب 
األصول املتبعة عند تسليم كراسة الروط.

- إرفاق شهادة خلو طرف من الرضائب عند تسليم كراسة الروط.
- للجمعية الحق يف التجزئة.

- الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.
- تكلفة اإلعان يف الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.

 - رقــم   هاتــف  الرئيــي  املكتــب  عــى  االتصــال  ميكنكــم  -لاستفســار 
20759292051299 جوال رقم:0599176954.

)MPWH-08/ 2021( :إعالن اعادة طرح مناقصة رقم
مرشوع انشاء وتشطيب عامرة سكنية ضمن مرشوع 

حي السالم – جباليا
تعلــن دائــرة العطــاءات املركزيــة عــن إعــادة طــرح عطــاء مــروع انشــاء وتشــطيب عــارة 
سكنية ضمن مروع حي السام – جباليا، وذلك بتمويل كريم من مؤسسة االستجابة 
العاجلة اإلندونيســية  )ACT Foundation(لصالح األرس الفقرية يف شــال قطاع غزة 

بواسطة جمعية سام لإلغاثة والتنمية- غزة، وذلك وفق الروط التالية:
- املناقصة مفتوحة للمقاولن املحلين املختصن واملصنفن لدى لجنة التصنيف الوطنية 

تخصص أبنية درجة رابعة عى االقل واملسجلن لدى اتحاد املقاولن الفلسطينين. 
- ميكــن رشاء وثائــق املناقصــة مــن دائــرة العطــاءات املركزية مبقر الوزارة يف 
غــزة – شــارع النــر – مدينــة العــودة )ابــراج املقــويس( وذلــك اعتبــارًا مــن 
األربعــاء املوافــق 2021/05/05 وحتــى نهايــة دوام يــوم الثاثــاء املوافــق 
2021/05/11، وذلــك مقابــل مبلــغ مــايل قيمته )200( مئتا دوالر امرييك 

غــري مســرتدة عــى أن يصطحــب املقــاول معــه شــهادة تصنيــف صــادرة عــن 
لجنة التصنيف الوطنية سارية املفعول.

- آخــر موعــد لتســليم الوثائــق وفتــح املظاريــف يف مقر دائــرة العطاءات املركزية 
الساعة الحادية عر ظهرًا )11:00( يوم األربعاء املوافق 2021/05/19.

- ترفــق بالعــرض كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة )8,000( دوالر أمريــيك وتكــون 
الكفالــة ســارية املفعــول ملــدة 120 يومــا من تاريــخ تقديم العروض وصادرة 

من أحد فروع بنك الربيد يف قطاع غزة أو أحد البنوك املعتمدة.
- ســوف يعقــد اجتــاع متهيــدي للمتناقصن يــوم األحد املوافق 2021/05/09 
الســاعة 10:30 صباحــا يف مقــر وزارة األشــغال العامــة واإلســكان - غــزة- النــر- 

مدينة العودة السكنية )أبراج املقويس(، تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.
- يجــب أن يكــون املقــاول مســجًا رســميًا يف دوائــر الرضيبــة وعليــه أن يقوم 

بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.
- الوزارة غري ملزمة بقبول اقل االسعار وللوزارة الحق يف إلغاء املناقصة دون ذكر األسباب.

- رسوم اإلعانات يف الصحف عى من ترسو عليه املناقصة.  
دائرة العطاءات املركزية

دولة فلسطن
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات املركزية

العــريب  الصنــدوق  مــن  وبتمويــل  التطبيقيــة  للعلــوم  الجامعيــة  الكليــة  تعلــن 
لإلمنــاء االقتصــادي واالجتاعــي – الكويــت )منحــة رقــم ED 18/21( ضمــن 
مــروع تطويــر البيئــة التعليميــة يف الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة يف 
إطار برنامج دعم الشــعب الفلســطيني )املرحلة الثامنة عر( عن طرح عطاء 
رقــم: TENDER\2020-21/07 بالظــرف املختــوم لتصميم وتوريد وتركيب 
وتشــغيل نظــام طاقــة شمســية وملحقاتــه يف املقــر الرئيــي للكليــة بغزة – تل 
الهــوى، فعــى الراغبــن يف املشــاركة الحضــور ملقــر الكليــة الجامعيــة لــراء 
كــراس العطــاء شــاما الــروط املرجعيــة للعطــاء برســوم $100 غــري مســرتدة 
وذلــك ابتــداًء مــن صبــاح يــوم األربعــاء املوافــق 2021/05/05م مــن الســاعة 

العارشة صباحًا حتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.
ماحظات مهمة:

• االجتاع التمهيدي يوم الثاثاء املوافق: 2021/05/11 يف متام العارشة صباحًا.
• آخر موعد لتســليم العطاءات يف متام الســاعة الثانية عر من ظهر يوم 

االثنن املوافق 2021/05/24م.
• أجرة اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

TENDER \2020-21\07 طــرح عطاء رقم
تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل نظام طاقة 

شمسية وملحقاته

    تعلــن جمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون عــن طــرح عطــاء "توريــد مــواد أنشــطة 
وقرطاســية ولــوازم تدريــب"، وذلــك ضمــن مروع "متكن قــدرات النوى يف 
مجال املتابعة والتقييم واملسائلة والتعلم والتكنولوجيا الرقمية واالتصاالت 
والدعــم النفــي االجتاعــي" بالراكــة مع مؤسســة  "GIZ"، وذلك حســب 
الــركات املؤهلــة  الفنيــة املرفقــة يف كراســة العطــاء، فعــى  املواصفــات 

والراغبة يف التقدم لهذا العطاء مراعاة الروط التالية:
1. يجــب عــى املتقــدم للعطــاء أن يكــون رشكــة مســجلة يف دوائــر الرضيبــة، 

ولديه خربة سابقة مثبتة يف املجال.
2. إن هذا العطاء مفتوح للركات املختصة يف هذا املجال وأن تكون مســتوفية 

ســارية  الرتاخيــص  كافــة  تكــون  وأن  والعمــل  الرتخيــص  ومتطلبــات  إجــراءات  كافــة 
املفعول، وأن يكون املتقدم مسجل رسميًا يف دوائر الرضيبة )مشتغل مرخص(.

3. يجب عى الركة عند تســليم العطاء إرفاق شــيك بنيك أو كفالة بنكية 

باســم جمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون مصــدق بقيمــة %5 مــن إجــايل قيمــة 
العطــاء وال يقبــل التأمــن النقــدي، ويســتبعد نهائيــًا مــن املناقصــة أي شــيك 
غــري مســتويف للقيمــة املذكــورة، ويلتــزم املــورد بعــد الرتســية عليــه بإحضــار 

كفالة حسن تنفيذ بقيمة %10 من إجايل قيمة العطاء.
4. ملــن يرغــب يف املشــاركة يف العطــاء الحصــول عــى نســخة مــن وثائــق 

العطاء من مقر جمعية نوى للثقافة والفنون-دير البلح-شارع الرتزي، وذلك 
الــدوام  أوقــات  خــال   ،2021 مايــو   05 املوافــق  األربعــاء  يــوم  مــن  اعتبــارًا 

الرسمية من الساعة 09:00 صباحًا حتى الساعة 02:30 مساءًا.
5. الجلســة التمهيديــة لإلجابــة عــى االستفســارات يــوم األحــد املوافــق 09 

مايو 2021، الساعة 10:00 صباحًا يف مقر الجمعية.
6. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات هــو يــوم الثاثــاء املوافــق 11 مايــو 2021 

الساعة 12:00 ظهرًا يف مقر الجمعية، مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد 
هذا املوعد، وفتح مظاريف العطاء يف نفس اليوم الساعة 12:30ظهرًا.

7. يجب أن تكون األسعار بالشيكل وشاملة لرضيبة القيمة املضافة، وتشمل جميع 

العمــوالت والرضائــب والرســوم، وعــى املتقــدم إحضــار فاتــورة رســمية باســم  أنــواع 
الركة وعى أن يكون الحساب البنيك باسم الركة وشهادة خصم من املصدر.

8. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يوم من موعد تسليم العطاء.

9. الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

10. للجمعية الحق يف زيادة أو إنقاص أو إلغاء بعض الكميات املوجودة يف العطاء.

11.رشوط اإلعان جزء ال يتجزأ من كراسة الروط الفنية للعطاء.

12.رسوم كراس العطاء )50( شيكل غري مسرتدة.

13. تكلفة اإلعان يف الجريدة ملن يرسو عليه العطاء.

عى الراغبن التقدم لهذا العطاء املذكور مراجعة املقر الرئيي لجمعية نوى 
للثقافة والفنون )العنوان: دير البلح-شارع الرتزي(، )تلفون:082531993(.

إعالن طرح عطاء 
توريد مواد أنشطة  وقرطاسية 

ولوازم تدريب
عطاء رقم )2021/10(

القدس املحتلة/ فلسطن-صفا:
رت شخصيات مقدسية من خطر األوضاع  حذَّ
يف املدينــة املحتلــة، وســط دعــوات للربــاط 
يف املســجد األقــى املبــارك خــال العــر 
األواخــر مــن رمضــان؛ إلحبــاط مخطــط اقتحــام 
يف  املســجد  لباحــات  الواســع  املســتوطنن 

28 من الشهر الفضيل.

وتواصــل مــا تســمى "منظــات الهيكل" حشــد 
املســتوطنن القتحــام املســجد فيــا يســمى 
الجــزء  احتــال  يــوم  وهــو  القــدس"،  "يــوم 

الرقي من املدينة.
وأعلنت تلك املنظات أن املسجد األقى 
املســتوطنن  القتحامــات  مفتوًحــا  ســيكون 
االقتحامــات  جولــة  خــال  القــدس"  "يــوم  يف 
 7 الســاعة  بــن  مــا  تســتمر  والتــي  الصباحيــة، 
حتى 11 صباًحا، مشــرية إىل أنه ســيقود هذه 

االقتحامات كبار الحاخامات اليهود.
مقدســية  دعــوات  انطلقــت  املقابــل،  يف 

املتطرفن".
وقــال صــربي: "لكــن هذا العــام تنوي جاعات 
بـــ28  لألقــى  واســع  اقتحــام  تنفيــذ  الهيــكل 

رمضان، وتحشد عنارصها لذلك".
الكاملــة  املســؤولية  االحتــال  ــل حكومــة  وحمَّ
عن أي توتر أو تصعيد قد يحدث يف املسجد 
األقــى ومدينــة القــدس، إذا ســمحت بتلــك 

االقتحامات.
ــون  وأشــار إىل أن عــرات آالف املصلــن يؤمُّ
ــا، رغــم قيــود وإعاقــات  املســجد األقــى يوميًّ
االحتال وتضييقاته عى الحواجز العسكرية، 

وإبعاد بعض املصلن.
قامئــة  االحتياطــات  أن  صــربي  الشــيخ  وأكــد 
لصد أي اعتداء عى املســجد املبارك ميكن 
28 رمضــان، وهنــاك  بـــ  ُينفــذه املتطرفــون  أن 
الفلســطيني  التواجــد  لتكثيــف  تحضــريات 
املســتوطنن  مــن  لحايتــه  املســجد  داخــل 

والدفاع عنه.

ال يجب تفويتها للرباط والصاة يف املسجد 
األقى".

لفــرض معادلــة  االحتــال  مــن مســاعي  ر  وحــذَّ
جديدة لتغيري الوقائع يف القدس، مشرًيا إىل 
أن االحتال ميارس عمليات جس نبض ألهلنا 
يف القــدس طمًعــا بــأن تصبــح االقتحامــات أمًرا 

ا. عاديًّ
ــه النائــب املقــديس املبعــد عــن املدينــة  ووجَّ
األقــى،  يف  للمرابطــن  التحيــة  املقدســة 
عــن  للدفــاع  أهــل  أن املقدســين هــم  مؤكــًدا 

القدس وإسقاط مخططات االحتال.
ودعــا إىل عــدم االلتفــات لدعــوات مــا يســمى 
املعبــد"  منظــات  اتحــاد  إدارة  "مجلــس 
االقتحامــات  وقــف  عــي  تدَّ التــي  املتطــرف 
أن  مؤكــًدا  رمضــان،  مــن  األواخــر  العــر  يف 
واملراوغــة  الخــداع  سياســة  ميــارس  االحتــال 
منــذ األزل "وهــي يف جبلــة اليهــود ولــن يغــريوا 

أو يتغريوا".

واســعة لاحتشــاد والزحــف نحــو املســجد يف 
28 رمضــان، لحايتــه مــن مخططــات االحتال 

وصد اقتحامات املتطرفن.
ودعــا نشــطاء عــرب مواقــع التواصــل االجتاعــي 
يســتطيعون  ممــن  الفلســطينين  جميــَع 
الوصول إىل املســجد، بأن ينروا مســجدهم 
أيار/مايــو  مــن  العــارش  اليــوم  يف  وأقصاهــم 

الجاري.
وتســاءل النشــطاء يف تغريداتهــم عــى وســم 
"#اقتحــام 28 رمضــان"، "هــل ُيــرتك األقــى 
وحيًدا؟" مؤكدين أن من فرض إرادته يف باب 
العمــود قــادر بــاإلرادة ذاتهــا عــى كــر اقتحام 

28 رمضان.

املبــارك  األقــى  املســجد  خطيــب  وأوضــح 
أنــه  املعتــاد  "مــن  أنــه  صــربي  عكرمــة  الشــيخ 
يف العــر األواخــر مــن رمضــان يف كل عــام، 
تتوقف السياحة لغري املسلمن يف األقى، 
املســتوطنن  اقتحامــات  تتوقــف  وبالتــايل 

مــن  وكل  املقدســين  صــربي  الشــيخ  ودعــا 
شــد  إىل  املســجد  إىل  الوصــول  يســتطيع 
ســاحاته  يف  الدائــم  والربــاط  إليــه،  الرحــال 

للتصدي ألي اعتداءات إرسائيلية ضده.
املجلــس  يف  النائــب  شــدد  جهتــه،  مــن 
التريعي محمد أبو طري عى وجوب تكثيف 
العــر  خــال  األقــى  املســجد  يف  الربــاط 
مخططــات  ملواجهــة  رمضــان  مــن  األواخــر 

االحتال واقتحامات املستوطنن.
إن  أمــس:  بيــان  يف  طــري  أبــو  النائــب  وقــال 
الرباط يف املســجد خرج من دائرة الســنة إىل 
الفــرض بســبب حجــم املؤامــرات التــي تحــاك 
مســلم  كل  مناشــًدا  عليــه،  للســيطرة  ضــده 
يســتطيع الوصــول إىل املســجد والربــاط فيــه 
بــرضورة التواجــد والربــاط ملواجهــة مخططــات 
رمضــان  شــهر  أيــام  يف  خاصــة  االحتــال، 

املبارك.
وأضاف أن "شهر رمضان فرصة جهادية ذهبية 

كا أكد رئيس مجلس األوقاف اإلسامية يف 
القدس الشيخ عبد العظيم سلهب أن الوضع 
يف القــدس خِطــر وأن اســتمرار االعتــداء عــى 
املقدسات اإلسامية ال ميكن السكوت عنه.

أمــس:  تريــح  يف  ســلهب  الشــيخ  وقــال 
اعتــداءات  وجــه  يف  نقــف  أن  واجبنــا  مــن  إنــه 
أن  إىل  الفًتــا  ومخططاتهــم،  املســتوطنن 
االحتــال خالــف ومنــذ بدايــة شــهر رمضــان كل 
اإلجراءات التي يتبعها خال األعوام املاضية 
أمــام  املســجد  وإغــاق  االقتحامــات  بوقــف 

املستوطنن.
وأضــاف: "يف كل مناســبة يثبــت أهل القدس 
واملدينــة  البــاد  لهــذه  أهــٌل  أنهــم  املرابطــون 
عــن  يدافعــون  فهــم  ومســجدها،  املقدســة 

األقى مها كلفهم األمر من تضحيات".
وحث سلهب أبناء األمتن العربية واإلسامية 
صمــود  ودعــم  األقــى  عــن  دفاًعــا  لانتفــاض 

املقدسين.

ق حركة المسيحيني يف المدينة لجنة أردنية: االحتالل يعوِّ
"التعاون اإلسالمي" 

تخاطب األمم المتحدة 
بشأن التطورات يف القدس

الرياض-عان/ فلسطن:
ــه األمــن العــام ملنظمــة التعــاون اإلســامي يوســف العثيمــن  وجَّ
رسالًة خطية إىل األمن العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش، 

أكد خالها موقَف املنظمة الداعم للقضية الفلسطينية.
وأعــرب العثيمــن يف رســالته أمــس، عــن انشــغال املنظمــة بشــأن 
االنتهاكات اإلرسائيلية املتصاعدة ضد الشــعب الفلســطيني يف 

القدس املحتلة.
عــى  الضغــط  مارســة  إىل  األمميــة  املنظمــة  العثيمــن  ودعــا 
للمقدســين  والســاح  االنتهــاكات،  هــذه  إليقــاف  )إرسائيــل( 
باملشــاركة يف االنتخابــات الفلســطينية ترشــيًحا ودعايــة وانتخاًبــا، 

عة. استناًدا إىل القرارات الدولية واالتفاقيات املوقَّ
كا أدانت لجنة الشــؤون الخارجية النيابية يف األردن االنتهاكات 

اإلرسائيلية يف القدس، خاصة يف حي الشيخ جراح.
وعربَّ رئيس اللجنة النائب مريزا بوالد يف بيان أمس، عن استنكار 
املســيحين  تجــاه  العنريــة  اإلرسائيليــة  للمارســات  اللجنــة 

ومنعهم الوصوَل إىل أماكنهم الخاصة يف القدس املحتلة.
ودعــا بــوالد الربملانــات العربية والدولية ومنظات حقوق اإلنســان 
االنتهــاكات  أشــكال  ضــد  ــد  موحَّ موقــف  واتخــاذ  التحــرك  إىل 
ضــد  واملســتوطنون  االحتــال  ميارســها  التــي  اإلرسائيليــة 
الهاشــمية يف املحافظــة  الوصايــة  الفلســطينين، مؤكــًدا أهميــة 

عى املقدسات اإلسامية واملسيحية.

مخططات إرسائيلية إلقامة 392 
وحدة استيطانية بالضفة الغربية

رام الله/ فلسطن:
أودعــت ســلطات االحتــال اإلرسائييل ثاثــة مخططات لبناء 392 وحدة 

استيطانية عى مساحة 432,1 دومًنا يف الضفة الغربية املحتلة.
وذكــرت دائــرة الخرائــط يف جمعيــة الدراســات العربيــة يف بيــان أمــس، أن 
ما تســمى "اللجنة الفرعية لاســتيطان" أعلنت إيداع املخطط الهيكيل 
التفصيــيل رقــم 66/5/410 ملســتوطنة "إفــرات" املقامــة عــى أرايض 
قريــة الخــرض يف محافظــة بيــت لحــم عــى مســاحة 128,5 دومًنــا إلقامــة 
أن  الخرائــط  دائــرة  وأوضحــت  عامــة.  ومبــاٍن  اســتيطانية،  وحــدة   193

اللجنــة اإلرسائيليــة أعلنــت أيًضا إيداَع املخطــط الهيكيل التفصييل رقم 
1/2/110 ملســتوطنة "عينــاف" املقامــة عــى أرايض قريــة رامــن يف 

محافظة طولكرم عى مساحة 290 دومًنا إلقامة 179 وحدة استيطانية، 
ومبــاٍن ومؤسســات عامــة. وأعلنــت اللجنــة اإلرسائيليــة إيــداَع املخطــط 
عــى  املقامــة  "شــميعة"  5/514 ملســتوطنة  رقــم  التفصيــيل  الهيــكيل 
أرايض قريــة الظاهريــة قضــاء الخليــل عــى مســاحة 13,6 دومًنــا إلقامــة 
20 وحــدة. وقالــت دائــرة الخرائــط: إن ما تســمى "اللجنة الفرعية للطرق" 

أعلنت بدَء رسيان مفعول املخطط التنظيمي التفصييل رقم يش/841 
إلقامــة طريــق يصــل إىل مســتوطنة "رحليــم" املقامــة عــى أرايض قريــة 

الساوية جنوب نابلس عى مساحة 5 دومنات.

دعوات إلحباط مخطط اقتحام المستوطنني األقىص يف 28 رمضان

غزة/ أدهم الريف:
أبنــاء  املقاومــة  فصائــل  دعــت 
إىل  الرحــال  شــد  إىل  شــعبنا 
للصــاة  األقــى  املســجد 
فيــه،  والربــاط  واالعتــكاف 
رمضــان   28 يــوم  وخاصــة 
ملواجهــة قطعــان املســتوطنن 
باقتحــام  يتوعــدون  الذيــن 

املسجد املبارك.
بيــان  يف  الفصائــل  دعــت  كــا 
حــاس  يف  القيــادي  قــرأه 
خــال  رضــوان،  د.إســاعيل 
حركــة  مبقــر  صحفــي  مؤمتــر 
غــزة،  مدينــة  غــرب  األحــرار 
أمــس، إىل أن يكــون هــذا اليوم، 
عــى  وانتفاضــة  لثــورة  "إشــعال 
رؤوس املغتصبن الصهاينة".

أهميــة  عــى  رضــوان  وشــدد 
الغربيــة  الضفــة  أهــايل  إســناد 
املحتــل  الفلســطيني  والداخــل 
أهايَل مدينة القدس املهددين 
القــري  العنــري  بالرتحيــل 
جــراح، محــذًرا  الشــيخ  حــي  يف 
االحتال من مغبة اإلقدام عى 

فلسطن".
الشــعب  معركــة  أن  وأكــد 
يف  االحتــال  مــع  الفلســطيني 
والوجــود  الهويــة  عــى  القــدس 
و"صفقــة القــرن" وضم األرايض 
واالحتال، داعًيا العلاء وقادة 
األحــزاب السياســية واملفكريــن 
واإلعاميــن  واملثقفــن 
واملســلمن إىل حشــد  العــرب 
يف  أهلنــا  لدعــم  الجاهــري 

القدس وتعزيز صمودهم.
التمســك  عــى  أكــد  كــا 
لتحريــر  الوطنيــة  بالثوابــت 
إىل  بحرهــا  مــن  فلســطن، 
بــكل  املقاومــة  وخيــار  نهرهــا 
أشــكالها وعــى رأســها املقاومة 
املســلحة فهــي الطريــق األقــر 

هذه الجرمية النكراء.
عــى  يتوجــب  إنــه  وقــال: 
كل  يتحمــل  أن  االحتــال 
عــى  املرتتبــة  التداعيــات 
ارتكابــه أي جرميــة بحــق شــعبنا 

وقدسنا وأقصانا.
وتابع: "القدس كانت وستبقى 
القضيــة  وهــي  إســامية  عربيــة 
الــراع  املركزيــة لألمــة ومحــور 
وهــي  الصهيــوين  االحتــال  مــع 
لفلســطن،  األبديــة  العاصمــة 
أرض  عــى  لاحتــال  مقــام  وال 

فلســطن  لتحريــر  واألمثــل 
تصفيــة  مشــاريع  ومواجهــة 

القضية الفلسطينية.
الوحــدة  تحقيــق  إىل  ودعــا 
البيــت  وترتيــب  الوطنيــة 
الداخــيل واحــرتام  الفلســطيني 
الفلســطيني  الشــعب  إرادة 
وااللتــزام  االنتخابــات  بإجــراء 
وصــواًل  املحــددة  باملواعيــد 
إىل انتخابــات املجلس الوطني 
مــع رضورة إجرائهــا يف القــدس 
أواًل، وذلــك بانتــزاع حــق شــعبنا 
االحتــال  عــى  إرادتــه  وفــرض 
كــا فرضهــا يف معركــة البوابات 
ــة  اإللكرتونيــة وبــاب الرحمــة وهبَّ

باب العمود.
االنتخابــات  تكــون  بــأن  وأوىص 
يف القــدس محطــة من محطات 
مــع  واالشــتباك  املواجهــة 
إىل  رضــوان  ودعــا  االحتــال. 
اإلســامية  الوحــدة  تحقيــق 
عــريب  ــل  تكتُّ أكــرب  وتشــكيل 
قــوى  رأســه  وعــى  إســامي 
إســرتاتيجية  لصياغــة  املقاومــة 
الشــاملة  واملواجهــة  التحريــر 
جاهــري  وحــث  االحتــال.  مــع 
مــع  التطبيــع  رفــض  عــى  األمــة 
غــادرة  طعنــة  لكونــه  االحتــال؛ 
لشعبنا وخيانًة للقضية واألمة.

شددت عىل رضورة ترتيب البيت الداخيل
فصائل المقاومة تدعو إىل شد الرحال إىل 

األقىص والتصدي لتهديدات المستوطنني

مؤتمر  الفصائل  الفلسطينية في غزة أمس )  تصوير / ياسر فتحي (
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

باب العمود وصواريخ 
غزة عنوان مرحلة 
"ُهزمت إرسائيل"!

تلقــت )إرسائيــل( وغــزة تذكــًرا هــذا األســبوع مبــدى ســهولة 
االنزالق إىل مواجهة أخرى، وهي تشكل فرصة إلحصاء عدد 
الجوالت التي خاضها الجانبان يف السنوات املاضية، ويف 
كل جولــة كادتــا تقرتبــان مــن حافــة الهاويــة، مــا يؤكــد مــدى 
عمــق األزمــة بينهــا، وإمكانيــة الوصــول ملواجهــة أخــرى غــر 

مثمرة.
بالقــدر  بدتــا مذهولتــن  الجانبــن حــاس و)إرسائيــل(  كال 
عــى  ضغطتــا  ولذلــك  املواجهــة،  هــذه  انــدالع  مــن  نفســه 
طــي  يعنــي  مــا  املواجهــة،  األمــور  زمــام  وســحبتا  الفرامــل، 
صفحــة جولــة أخــرى مــن املواجهــة، متثلــت يف انطــالق 36 

صاروًخا من غزة يف ليلة واحدة.
وبينــا طالــب رئيــس األركان بــرد أكــر رصامــة عــى حــاس، 
فضــل رئيــس الــوزراء ووزيــر حربــه إعطــاء حــاس مزيــًدا مــن 
الوقــت لتهــدأ، بعــد أن مــر مســتوطنو الغــالف بليــاٍل صعبــة، 
وســارع اإلعــالم لتنميــة روايتهــم عــن بــؤس حياتهــم، وكيــف 
ميكن لجيش االحتالل أال يرد بقوة، ألن املعادلة القامئة أن 
الحلــول للمشــاكل األساســية للقطــاع ال تعتمــد عــى أجنحــة 

الطائرات املقاتلة.
ومــع غيــاب أي إســرتاتيجية تجــاه حــاس، تــر )إرسائيــل( 
ا وبحًرا وبرًّا، وتحرص عى  عى االستمرار يف إغالق غزة جوًّ
إبقائهــا يف حالــة تعاســة دامئــة، وإذا اعتقــد أي إرسائيــي أن 
العيــش بجــوار غــزة، العاطلــة عن العمــل، وليس لديها ماء أو 
كهربــاء، هــو وصفــة لجــرة جيــدة؛ فهــو مطالــب بإعــادة النظر 
يف هذه القناعة، ويقدر جيش االحتالل أن أحداث رمضان 
مل تنتــِه بعــد، ويحافــظ عــى مســتوى عــاٍل مــن االســتعداد 

والجاهزية.
يقــول املنطــق إن حــاس لــن ترغــب يف املخاطــرة بإحــراق 
قطــاع غــزة، لكنهــا غــر متيقنــة أن لديهــا القــدرة، ومــن ناحيــة 
أخــرى، مــن الواضــح أن املنطــق تخــى منــذ مــدة طويلــة عــن 
كل ما يحدث هنا، ومن املشــكوك فيه أن يشــهد قطاع غزة 

املزيد من االستقرار يف املرحلة القادمة.
لكــن الواقــع يقــول إن )إرسائيــل( تحنــي رأســها أمــام صواريــخ 
بــاب  يف  الحواجــز  قضيــة  يف  استســلمت  أن  بعــد  غــزة، 
ــا آخــر مــن شــأنه أن  العمــود، وأعطــت حــاس إنجــاًزا أخالقيًّ
يجلــب عليهــا مزيــًدا مــن املواجهــات، ألن مــا ميكــن رؤيتــه 
مــن نتيجــة نهائيــة يف وســائل اإلعــالم والشــبكات االجتاعية 

والعامل العريب بأرسه عنوانه "ُهزمت إرسائيل".
وأضيــف موضــوع الحواجــز عنــد بــاب العمــود يف القــدس، 
وصفقــات  القــديس،  الحــرم  يف  االلكرتونيــة  البوابــات  إىل 
مــن املعــامل  والثانيــة  تبــادل األرسى، واالنتفاضتــن األوىل 
أحــداث  وهــي  اإلرسائيــي،  االستســالم  أيــام  يف  الكئيبــة 
دفــع اإلرسائيليــون أمثانهــا باهظــة، رغــم تســويق الكثــر مــن 

املعلومات الخطأ عرب وسائلهم اإلعالمية.
لعــل مــا لفــت انتباه اإلرسائيلين يف احتفاالت املقدســين 
مبــارشة  الحواجــز اإلرسائيليــة  إزالــة  بعــد  العمــود  بــاب  أمــام 
هتافــات مئــات الفلســطينين، وإشــادتهم مبحمــد الضيــف 
واالستســالم  الهزميــة  أن  يعنــي  وهــذا  القســام،  وكتائــب 
اإلرسائيليــن أمــام النــر الفلســطيني أعطيــا الفلســطينين 

ا آخر، سيجلب الكثر من التوتر مستقباًل. إنجاًزا أخالقيًّ

إعالن طرح عطاء رقم )2021/2(
توريد جهاز منظار لصالح 

)وزارة الصحة-مستشفى الرنتيسي(
تعلــن جمعيــة غيــث لإلغاثــة والتنميــة عن طــرح عطاء رقــم)2021/2( لتوريد 
جهــاز منظــار لصالــح  )وزارة الصحة-مستشــفى الرنتيــي( بتمويــل كريــم مــن 

فاعلن خر من دولة قطر . 
والخاصــة  العامــة  والــروط  واملواصفــات  الكميــات  جــدول  حســب  وذلــك 
باملــروع، وفيــا يــي الــروط التــي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب يف 

التقدم للعطاء املذكور:
1. يجب أن تكون األسعار بعملة الدوالر األمرييك وشاملة قيمة الرضيبة املضافة، 

وعى املورد أن يقدم فواتر رضيبية وكافة املستندات الالزمة للمروع.
نســخة  عــى  الحصــول  تســتطيع  للعطــاء  التقــدم  يف  ترغــب  رشكــة  كل   .2

املوافــق  الثالثــاء  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  الجمعيــة،  مقــر  مــن  العطــاء  مــن 
2021/05/04م، مــن الســاعة العــارشة صباحــا إىل الثانيــة مســاء وحتى يوم 

الخميس املوافق 2021/05/06م
3. يجــب إرفــاق تأمــن ابتــدايئ لدخــول العطــاء بقيمــة %2مــن قيمــة العطــاء 

بشــيك بنيك مصدق من البنك الوطني اإلســالمي، وســاريًا ملدة )45 يوما( 
من آخر موعد الستالم العطاءات، وال تقبل الشيكات الشخصية. 

4. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات هــو الســاعة )12( ظهــرا مــن يــوم االثنــن 

املوافــق 2021/05/10م يف صنــدوق العطــاءات مبقر الجمعية، ولن يقبل 
أي عطاء بعد هذا املوعد.

5. سيتم فتح املظاريف يف جلسة علنية بحضور من يرغب من املتقدمن 

للعطاء، وذلك يف متام الساعة )12:30( من ظهر نفس اليوم.
6. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى االتصــال عــى هاتــف رقــم )2840554 ( 

جوال) 0599188512(

 تعلن رشكة معامل الرق األوسط لصناعة األدوية ومستحرضات التجميل )ميجا 
فارم( عن رغبتها يف توظيف مدير عام للركة عى أن تتوفر فيه الروط اآلتية:

1. أن يحمل شهادة بكالوريس الصيدلة ويفضل من لديه شهادة املاجستر 

أو الدكتورة يف هذا املجال.
عــر  الصيــديل  أو  الــدوايئ  التصنيــع  مجــال  يف  خــربة  لديــه  يكــون  أن   .2

ســنوات عــى األقــل ويفضــل مــن تقلــد مناصــب إداريــة يف منشــأة لها عالقة 
بقطاع الصناعات الدوائية.

الوقــت  وإدارة  والتخطيــط  القيــادة  عــى  القــدرة  للمتقــدم  يكــون  أن   .3

وتحليــل  قــراءة  عــى  والقــدرة  واســتخدامه  الحاســوب  مبهــارات  واإلملــام 
التقارير الفنية واإلدارية.

4. أن يكون لديه املعرفة بأنظمة الجودة املتعلقة مبجال العمل.

عــى الراغبــن للتقــدم لهــذه الوظيفــة وتتوفــر فيهــم الــروط الســابقة أعــاله 
تقديم الطلب مرفق بكافة األوراق والشهادات الثبوتية )صورة الهوية + صورة 
الشهادات العلمية + السرة الذاتية( لدى موظف الركة املختص يف مقر 
مســتودع الركة يف شــارع فلســطن– غزة بالقرب من مســجد فلســطن من 
صبــاح يــوم األربعــاء املوافــق2021/5/5  يف أوقــات العمــل الرســمية وحتى 

الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الثالثاء املوافق 2021/5/11.
لالستعالم جوال رقم 0567830014 - هاتف رقم  08.2823410.

 د. مروان أحمد االسطل/ رئيس مجلس اإلدارة 

تعلــن بلديــة رفــح عــن طــرح مزايــدة بالظــرف املختــوم لتلزيــم منتــزه الرشــيد يف إعالن وظيفة مدير عام 
منطقــة الربازيــل بالحــي اإلداري شــارع هــارون الرشــيد التابــع لبلديــة رفــح وذلــك 
يــوم الخميــس املوافــق 2021/05/06م ووفــق رشوط الئحة التلزيم لدى الدائرة 

القانونية يف بلدية رفح ووفق الروط اآلتية:
1. يتم دفع تأمن ابتدايئ بقيمة 200 دوالر من قيمة املزايدة داخل مظروف املزايدة. 

2. يقوم من يرسو عليه العطاء بدفع قيمة التلزيم كاملة فور رسو املزاد عليه.

3. أن يكون املتقدم من سكان مدينة رفح مع إحضار شهادة حسن السر والسلوك.

4. التلزيم يكون ملدة سنة قابلة للتجديد.

5. يلتــزم امللتــزم باملحافظــة عــى املرافــق الداخليــة والخارجيــة )دورة امليــاه -املخــزن 

–الغرفة – األلعاب-األثاث -الكرايس –خزانات املياه -املضخات -أسوار الحديقة(.
6. يكون املوعد النهايئ الستالم املظاريف يف متام الساعة العارشة من صباح 

يــوم الخميــس املوافــق 2021/05/06م لدى الدائرة القانونية ويكون موعد فتح 
املظاريف الساعة العارشة والنصف صباحًا.

7. يتوجــب عــى املزايديــن قبــل دخــول املزايــدة معاينة املــكان املعاينة النافية 

للجهالــة واالطــالع عــى الئحــة الــروط الخاصــة لــدى الدائــرة القانونية بــه وتفهمها 
جيدًا والتوقيع عليها قبل دخول املزاد.

8. البلدية غر ملزمة بقبول أعى األسعار.

9. رشوط اإلعالن جزء ال يتجزأ من رشوط الئحة التلزيم.

10. رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه املزاد.

بلدية رفح 

إعالن صادر عن بلدية رفح
 لتلزيم رعاية منتزه الرشيد بالحي اإلداري بنظام الظرف المختوم  

إعالن تأجيل موعد االجتامع التمهيدي لعطاء رقم 20/ 2021
الخاصة:- بتقديم خدمات هندسية لـــــــ

"تصميم وإرشاف لتنفيذ وإنشاء املقر الرئييس 
لرشكة توزيع كهرباء غزة

االجتــاع  موعــد  تأجيــل  عــن  غــزة  محافظــات  كهربــاء  توزيــع  رشكــة  تعلــن 
املوافــق  األحــد  يــوم  ليصبــح   أعــاله،  للعطــاء  املوقــع  وزيــارة  التمهيــدي 

2021/05/09  الساعة 11 صباحًا يف مقر الركة الرئيي.

وذلك بداًل من يوم األربعاء املوافق 2021/05/05.
للتواصل مع دائرة املشرتيات:

Pur.gedco@Gmail.com :بريد إلكرتوين•
•موبايل رقم : 0599300112 

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

    رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

االحتالل يستهدف 
122 منشأة بالهدم 

والمصادرة واإلخطارات 
الشهر المايض

القدس املحتلة/ فلسطن:
رصد مركز إعالم حقوق اإلنســان والدميقراطية "شــمس" اســتهداف 
أو  أو املصــادرة  بالهــدم  )122( منشــأة ســواء  االحتــالل اإلرسائيــي 
اســتهداف هــذه املنشــآت مســتقباًل،  بنّيــة  باإلخطــارات  أو  اإلخــالء 

وذلك خالل أبريل/نيسان املنرم.
ضــد  االحتــالل  انتهــاكات  عــن  الشــهري  تقريــره  يف  املركــز  وذكــر 
املنشآت الفلسطينية يف الضفة الغربية والقدس املحتلتن أن أبرز 
االنتهــاكات كانــت هــدم )20( منشــأة، )2( منهــا أُجــرِب مالكيهــا عــى 
ــا تحــت طائلــة التهديــد بالغرامات والســجن، واالســتيالء  هدمهــا ذاتيًّ
عى )14( منشــأة يف منطقة وادي الرخيم يف قرية سوســيا الواقعة 

رشق بلدة يطا يف محافظة الخليل.
ولفــت إىل اســتيالء املســتوطنن يف حــي ســلوان مبدينــة القــدس 
دونــم   1.5 نحــو  مســاحتها  أرض  وقطعــة  ســكنية  بنايــات   )3( عــى 
الحــي لصالــح جمعيــة "عطــرت كوهنيــم"  الوســطى يف  الحــارة  يف 

االستيطانية.
أو  االســتيالء  أو  بالهــدم  منشــأة   )88( االحتــالل  قــوات  وأخطــرت 
وزراعيــة  تجاريــة  أخــرى  إىل  باإلضافــة  ســكنية،  معظمهــا  اإلخــالء، 

وحظائر للاشية.
وضمــن سياســة االحتــالل يف التضييــق عــى املواطنــن يف األغــوار 
يف  املواطنــن  قواتــه  أخطــرت  مســاكنهم،  مــن  لطردهــم  الشــالية 
خربــة "ابزيــق" بإخــالء منازلهــم ومغادرتها ملــدة 4 أيام بذريعة القيام 
بتدريبات عسكرية لجيشه، يف حن اقتحمت القوات قرية "حمصة 
الفوقا" وسلَّمت جميع العائالت إخطارات بإخالء منازلهم حتى يوم 

أول من أمس بذريعة إجراء تدريبات عسكرية يف املنطقة.

عيىس: هدم البيوت 
منهج إرسائييل لتقليص 

الوجود الفلسطيين 
من األرض المحتلة

رام الله/ فلسطن:
عدَّ األمن العام للهيئة اإلســالمية املســيحية لنرة القدس واملقدســات د.حنا 
عيــى هــدم بيــوت الفلســطينين يف الضفــة الغربية والقــدس املحتلتن منهًجا 
ــا يتبعــه االحتــالل لتقليــص الوجــود الفلســطيني وتفريــغ األرض املحتلــة  إرسائيليًّ
مــن ســكانها األصليــن. وقــال عيــى يف بيــان لــه أمس: إنه يف إطار سياســة هدم 
املنازل واصلت حكومات االحتالل املتعاقبة، ممثلة مبا يسمى اإلدارة املدنية 
يف الضفــة الغربيــة و"بلديــة القــدس" سياســة هــدم بيــوت الفلســطينين وبوتــرة 
أعى ما كانت عليه يف السنوات املاضية، متذرعًة بأسباب أمنية حيًنا وبعدم 

الرتخيص وفًقا لقوانن التنظيم والبناء االحتاللية أحياًنا أخرى.
وأكــد أن هــدم البيــوت أو إغالقهــا لذرائــع أمنيــة ينــدرج ضمن العقوبــات الجاعية 
املحظــورة مبوجــب املــادة 33 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة التي تنــص عى أنه "ال 
ا، كا تحظر  يجــوز معاقبــة أي شــخص محمــي عــن مخالفــة مل يقرتفهــا هو شــخصيًّ
العقوبــات الجاعيــة". وأضــاف أن ســلطات االحتــالل مســتمرة يف هــدم البيــوت 
الفلسطينية يف الضفة الغربية مبا فيها رشقي القدس، متذرعة بالشق اآلخر من 
ادعاءاتهــا وهــو عــدم الرتخيــص، يف الوقــت الــذي تابعــت فيــه اســتخدام قوانــن 

التنظيم ملنع إعطاء ترخيص البناء بطريقة تعسفية.
غــزة  وقطــاع  الغربيــة  للضفــة  األوىل  احتاللــه  أيــام  منــذ  االحتــالل  أن  إىل  ولفــت 
عمــل عــى إلغــاء ســلطات التنظيــم والبنــاء املحليــة ونقــل صالحياتهــا إىل ضبــاط 
جيشــه، يف حــن نقلهــا يف رشقــي القــدس إىل موظفــي بلديتــه يف املدينــة، ثــم 
ق  الفلســطينية املحتلــة، وصــدَّ األرايض  الهيــكي يف  التخطيــط  عــى  اســتوىل 
ــع العمــراين  عــى مخططــات هيكليــة كان الغــرض الرئيــس منهــا الحــد مــن التوسُّ
الفلســطيني. وشــدد عيــى عــى أن هــدم البيــوت وغرهــا مــن املبــاين بذريعــة 
عدم الرتخيص يندرج ضمن تدمر املمتلكات املحظورة مبوجب املادة 53 من 
اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، وأنه يشكل انتهاًكا للحق يف السكن املالئم 

الذي كفلته املواثيق واألعراف الدولية.
وأشــار إىل أن ســلطات االحتــالل مل تتخــْذ خطــوات حقيقيــة إلجــالء املســتوطنن 
تقــوم  العكــس  عــى  بــل  بالقــوة،  عليهــا  أيديهــم  يضعــون  التــي  املناطــق  عــن 

بتشجيعهم عى احتالل املزيد منها.

النخالة يبحث مع 
وفد فصائيل تطورات 
القضية الفلسطينية

دمشق/ فلسطن:
بحث األمن العام لحركة الجهاد اإلسالمي يف فلسطن زياد النخالة 
مع وفد من الفصائل الفلسطينية التطورات واملستجدات السياسية 
املتعلقة بالقضية الفلسطينية، وما تشهده الساحة الفلسطينية من 

أحداث يف ظل األوضاع العربية واإلقليمية والدولية الراهنة.
مواجهــة  وخيــار  املقاومــة  نهــج  صوابيــة  عــى  املجتمعــون  وأكــد 
االحتــالل، والعمــل عــى إفشــال مخططاتــه التآمريــة، مــن خــالل إدامة 

االشتباك معه يف معركة الحقوق، عى طريق تحرير فلسطن.
ــكه  متسُّ الــدوام  عــى  أثبــت  الفلســطيني  شــعبنا  أن  إىل  وأشــاروا 
يف  والتفريــط،  والتجزئــة  للمســاومة  القابلــة  غــر  الوطنيــة  بالثوابــت 
رســالة واضحــة للمهرولــن مــن زعــاء التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوين 

الغاصب.
الفلســطيني وتعزيــزه ملواجهــة األخطــار  ودعــوا إىل وحــدة املوقــف 
املحدقة بالقضية الفلسطينية، من خالل استعادة املروع الوطني 
الفلســطيني وإعــادة بنــاء منظمــة التحرير الفلســطينية وتعزيز الوحدة 
الوطنيــة الحقيقيــة عــى أســاس برنامــج ســيايس مقــاوم يتفــق عليــه 
الجميــع، واعتبــار هــذه املرحلــة مــن النضــال الفلســطيني مرحلة تحرر 
وطنــي، تتطلــب تحديــد األولويــات الوطنيــة، لدعــم انتفاضــة شــعبنا 
املتجددة، واســتمرار املقاومة واملواجهة حتى إنجاز هدف التحرير 

والعودة.
نــرة  العاملــي،  القــدس  يــوم  إحيــاء  إىل  الفصائــل  قــادة  دعــا  كــا 
لفلسطن وشعبها وقضيتها، ورفًضا لالحتالل املدعوم من الواليات 

املتحدة وحلفائها.

القدس املحتلة-غزة/ جال غيث:
ر رئيــس الهيئــة الشــعبية العامليــة لعدالــة وســالم  حــذَّ
م مــن انــدالع حــرب دينيــة،  القــدس األب مانويــل مســلَّ
اإلرسائيــي  االحتــالل  قــوات  اعتــداءات  جــراء  مــن 
املتواصلــة عــى املقدســات اإلســالمية واملســيحية 

يف فلسطن املحتلة.
مــع صحيفــة "فلســطن"،  وأوضــح مســلم يف مقابلــة 
أمــس، أن االحتــالل يحــاول جاهــًدا "جــر املنطقــة إىل 
ومل  خاضهــا  التــي  الحــروب  فْشــل  بعــد  دينيــة  حــرب 

يحقق منها أي انتصار يذكر".
وأكــد أن االحتــالل يســابق الزمــن لصبــغ مدينة القدس 
مخططاتــه  وتنفيــذ  يهوديــة"،  بـ"صبغــة  ومقدســاتها 
الراميــة إىل هــدم املســجد األقــى املبــارك، وإقامــة 
معنــى  "ال  مســتدرًكا:  مكانــه.  املزعــوم  "الهيــكل" 

لـ)إرسائيل( دون القدس والهيكل".
وشدد عى رضورة إطالق العنان للمقاومة خاصة يف 
مدينــة القــدس املحتلــة، وأن تنتقــل بندقيــة املقــاوم 
عــى  االحتــالل  تطــاول  ظــل  يف  التحريــر  بندقيــة  إىل 

املقدسات اإلسالمية واملسيحية.
وعــربَّ عــن غضبــه خــالل زيارتــه األخرة ملدينــة القدس 
–قبــل شــهر رمضــان– إزاء تصاعــد جرائــم واعتــداءات 
االحتــالل بحــق املصلــن هنــاك، مؤكــًدا أنــه ال ميكــن 
املدينــة  يف  اإلرسائيليــة  االنتهــاكات  عــن  الســكوت 

املقدسة.
واألقــى  للقــدس  املســتمرة  االقتحامــات  أن  وبــّن 
األرايض  عــى املصلــن ورشاء وترسيــب  واالعتــداء 

يســتهدف األرض والشــعب واملقدســات والــرتاث"، 
مشًرا إىل أنه خالف جميع القيم اإلنسانية واألخالقية 

العتداءاته املتكررة عى املقدسين واملسيحين.
املســلمن  بــن  اإلرسائيــي  التمييــز  خطــر  إىل  ونّبــه 
يف  الفتنــة  بــذور  لــزرع  محاولــة  لكونــه  واملســيحين، 
املخططــات  تنفيــذ  أجــل  مــن  الفلســطينين  أوســاط 

اإلرسائيلية.
مســتهدفة  والكنائــس  "املســاجد  أن  م  مســلَّ وأوضــح 
فاالحتــالل  الصهيونيــة،  والفلســفة  الخــط  بنفــس 
والقادمــن إىل القــدس مــن الصهاينــة يحاولــون تدمر 
الديانــن اإلســالمية واملســيحية وهدم الحضــارة لبناء 

حضارة جديدة قامئة عى العنف واإلرهاب".
ضعف فلسطيني

ورأى رئيــس الهيئــة الشــعبية العامليــة لعدالــة وســالم 
القــدس أن التطبيــع العــريب مــع )إرسائيــل( واالنشــغال 

أحيــاء  يف  املقدســين  تهجــر  محــاوالت  والعقــارات 
املدينــة، رصاع مــع الزمــن "فاالحتــالل يخــى الوجــود 

الفلسطيني يف القدس".
م: إن االحتــالل يخــى ثورة فلســطينية يف  وقــال مســلَّ
القــدس تقتلعــه مــن جــذوره؛ فيحــاول جاهــًدا مواصلة 
القــدس  ألن  الفلســطينين  عــى  واالعتــداء  جرامئــه 

دامئا مركز خطر عى )إرسائيل(.
ذ  ســينفِّ مســتمًرا  العــريب  الخنــوع  دام  "مــا  وأضــاف: 
االحتــالل مخططاتــه يف القــدس واملســجد األقى"، 
عــى  للحفــاظ  واإلســالمي  العــريب  العامَلــْن  داعًيــا 
اإلنســان الفلســطيني ودعــم صمــوده يف أرضــه، ونبــذ 
التطبيــع واملطبعــن والتصدي للتغوُّل اإلرسائيي يف 

القدس واألقى.
كنيسة القيامة

وأعرب األب مانويل مسلم عن خشيته من مخططات 
االحتــالل املتســارعة بحــق األماكــن املقدســة، مؤكــًدا 
تدمــر  ســيليه  ممنهــج  مخطــط  األقــى  "تدمــر  أن 

كنيسة القيامة".
ورأى أن االحتالل يحاول منع غضب املسيحين هذه 
الفــرتة؛ لتنفيــذ مخططاتــه يف القــدس، متابًعا: "وبعد 
الخــالص مــن املســلمن ســيعتدي عــى املســيحين 

وعى كنيسة القيامة".
عــى املصلــن املســيحين  االحتــالل  اعتــداء  وربــط 
احتفالهــم  خــالل  القــدس  يف  الجديــد  بــاب  عنــد 

بـ"سبت النور" ومنعهم الوصول إىل كنيسة القيامة.
"فهــو  الفلســطيني  الــكل  يســتهدف  االحتــالل  وتابــع: 

الــدويل يف القضايــا الداخليــة أضعــف الــدول العربيــة 
يف  واعتداءاتــه  جرامئــه  ملواصلــة  االحتــالل  ودفــع 
القــدس واألقــى ومحاولــة تنفيــذ مخططاتــه وجرامئــه 

يف املنطقة.
بســبب  أوقاتهــم  أضعــف  يف  "الفلســطينين  وقــال: 
التطبيــع العــريب.. وزاد مــن ذلــك تأجيــل االنتخابــات 
ر إجرائهــا يف مدينــة القــدس  الفلســطينية؛ بحجــة تعــذُّ

املحتلة".
الســلطة  عــى  األوىل  "كان  مســلم:  األب  واســتدرك 
يف  االنتخابــات  إلجــراء  بدائــل  عــن  البحــث  وقيادتهــا 
اإلرسائيليــة،  لإلمــالءات  الرضــوخ  وعــدم  القــدس، 
مــن  أو  االقــرتاع  صناديــق  عــرب  االنتخابــات  كإجــراء 
خــالل االقــرتاع اإللكــرتوين أو غرهــا، وعــدم إلغائهــا أو 

تأجيلها".
االحتــالل،  إمــالءات  عنــد  ــف  التوقُّ يجــوز  "ال  وأكمــل: 
فنحــن شــعب ال نســتطيع التوقــف، نحــن شــعب مبــدع 
االنتخابــات  وبدائــل إلجــراء  نفكــر مبخــارج  أن  ويجــب 
وتدخلــه"،  االحتــالل  عــن  بعيــًدا  املطلــوب  بالشــكل 

مشدًدا عى أن "االنتخابات وسيلة وليست هدًفا".
ــل  لتحمُّ واإلســالمية،  العربيــة  األمتــن  وناشــد 
مســؤولياتها تجــاه القــدس وفلســطن والدفــاع عنهــا 

وحاية مقدساتها وشعبها.
م حديثه لـ"فلســطن بالقول:  وختم األب مانويل مســلَّ
")إرسائيــل( ال ُتقهــر إال ببندقيــة املقاومــة القادرة عى 
مل  التــي  املفاوضــات  خــالل  مــن  ال  رشوطهــا  فــرض 

تجلب نفًعا للفلسطينين طوال األعوام املاضية".

األب مانويل مسلَّم لـ"فلسطني": 
)إرسائيل( ُتقَهر ببندقية المقاوم ال بالمفاوضات

مانويل مسلَّم



األربعاء 23 رمضان 1442هـ 5 مايو/ أيارمحليات
Wednesday 5 May 2021 

FELESTEENONLINE

4

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

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ أعمال
بلديـة غزة

برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة MDPIII التمويل اإلضايف
مشاريع كثيفه العاملة لتحسني الخدمات األساسية يف بلديات قطاع غزة

اسم املرشوع الفرعي: تطوير شارع كشكو يف مدينة غزة.
MDPIIIAF-1221109- 26 :رقم العقد

تاريخ اصدار الدعوة: 2021/05/05.
1. حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 

عــىل منحــة إضافيــة بقيمــة 10 مليــون دوالر أمريــي مــن البنــك الــدويل مــن 
الهيئــات املحليــة- يف إطــار برنامــج تطويــر  خــالل صنــدوق تطويــر وإقــراض 
البلديــات املرحلــة الثالثــة )MDPIII( وذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق 
وخدمــات البلديــات يف قطــاع غــزة، حيــث يهــدف هــذا املــرشوع إىل دعــم 
بلديــات القطــاع مــن خــالل تنفيــذ مشــاريع كثيفة العاملة لتحســني الخدمات 

األساسية للبلديات والتي تخدم أكرب عدد من السكان.
2. وحصلــت بلديــة غــزة عــىل منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات 

املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــرشوع تطويــر شــارع كشــكو يف مدينــة غــزة 
وتنــوي اســتعامل جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت 
العقد رقم MDPIIIAF-1221109 -26 الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

3. تدعــو بلديــة غـــزة املقاولــني للتقــدم الســتدراج عــروض أســعار )تســوق 

محيل( ملرشوع تطوير شارع كشكو يف مدينة غزة.
4.  مدة املرشوع 3 شهور، وحسب اآلليات املعتمدة لدى صندوق تطوير 

واقراض الهيئات املحلية.
5. املقاولــون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــىل املعلومــات الالزمــة مــن بلديــة غــزة، 

فاكــس:   082832200 هاتــف:  ســامل،  فــرج  الســيد/  الهندســية،  العقــود  قســم 
082824400، وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر من 

تاريخ 2021/05/05 وحتى تاريخ 2021/06/08، وذلك يف العنوان املشار اليه.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــىل  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .6

2021/06/08 الساعة الثانية عرشة ظهرًا وهو موعد فتح املظاريف. 

7. املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة.

8. زيارة املوقع واالجتامع التمهيدي: جميع املقاولني مدعوون للمشاركة يف 

الجولــة امليدانيــة واالجتــامع التمهيــدي يــوم االربعــاء املوافــق 2021/05/26 
يف متــام الســاعة العــارشة صباحــًا، حيــث أن االجتــامع التمهيــدي ســيعقد يف 

بلدية غزة، اإلدارة العامة للهندسة والتخطيط - شارع عمر املختار. 
9. العنــوان املشــار اليــه أعــاله: بلديــة غــزة، املبنــى الرئيــيس، الطابــق األول، 

قسم العقود الهندسية، السيد/ فرج سامل.
بلديـة غزة

القدس املحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:
يف الوقت الذي ُيرسع فيه االحتالل اإلرسائييل 
من محاوالته املكوكية لتهويد حي الشيخ الجراح 
عــىل  واالســتيالء  املحتلــة،  القــدس  مدينــة  يف 
بيــوت ســكانه األصليــني ومنحهــا للمســتوطنني، 
الوقــوف  واملقدســيون  الحــي  أهــايل  يواصــل 
أمــام جرامئــه، يف حــني تقف الســلطة عاجزة عن 
اســتخدام أدواتهــا القانونيــة ملواجهــة مخططاتــه 
رغم املطالب املتكررة لها بالتحرك دوليا لنرصة 
القــدس. وعملــت األردن الــذي وّقــع معــه أهــايل 
 ،1948 عــام  بعــد  اتفاقيــة  املقدســيون  الحــي 
البيــوت،  لتلــك  عــىل ملكيتهــم  التصديــق  عــىل 
خطــوة  يف  الحــي،  أهــايل  إىل  الوثائــق  وإرســال 

تثبت ملكيتهم لها يف مدينة القدس.
الســلطة  جــراح  الشــيخ  حــي  أهــايل  ويطالــب 
قضائيــة  دعــوى  رفــع  خــالل  مــن  دوليــا  بالتحــرك 
فقــط  وليــس  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة  أمــام 
مخاطبتها، ومخاطبة االتحاد األورويب، ومجلس 
األمــن، للتحــرك لوقــف قــرار االحتــالل الــذي بات 
قــاب قوســني أو أدىن مــن االســتيالء مــن بيــوت 

املقدسيني يف الحي.
وتــأيت قــرارات االحتــالل طــرد أهــايل حــي الشــيخ 
القــدس،  مدينــة  لتهويــد  جــراح، ضمــن مخطــط 

واشنطن/ فلسطني:
إن  بوســت":  "واشــنطن  صحيفــة  قالــت 
تعليــق  عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  قــرار 
االنتخابــات الفلســطينية كان مهــامًّ مــن ناحيــة 
ق وســيطرة حركــة حــامس عــىل  تفــوُّ أنــه منــع 
الضفــة الغربيــة املحتلــة، لكنــه مــر بالحكــم 
الفلســطيني ألنــه ســيجعله أضعــف ويزيد من 

عدم شعبيته.
التــي  افتتاحيتهــا  يف  الصحيفــة  ودعــت 
ترجمتهــا "عــريب21"، عبــاس إىل التنحي عن 
الســلطة حتــى يفتــح املجــال أمام جيل جديد 

من الفلسطينيني. 
وجــود  عــدم  أســباب  مــن  واحــًدا  إن  وقالــت: 
م نحــو التســوية بني االحتــالل اإلرسائييل  تقــدُّ
املــايض  العقــد  خــالل  اللــه  بــرام  والســلطة 
بنيامــني  االحتــالل  حكومــة  رئيــس  رْفــض  هــو 
نتنياهــو -الــذي يحكــم منذ عــام -2009 تبنِّي 

رشوط معقولة للدولة الفلسطينية.

الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  العامــة  املدعيــة 
القــرسي  للتهجــر  العاجــل  بــاإلدراج  للمطالبــة 
التحقيــق  إطــار  يف  الحــي،  مــن  لهــم  الوشــيك 

الجاري للحالة يف فلسطني.
فصل عنصري

لدعــم  الدوليــة  الهيئــة  يف  التنفيــذي  املديــر 
حقوق الشعب الفلسطيني، سامر موىس، أكد 
أن الســلطة مطالبــة بالتحــرك دوليــا عــرب محكمــة 
العدل الدولية، واملقرر الخاص لحقوق اإلنسان 
واالتحــاد  املحتلــة،  الفلســطينية  األرايض  يف 
االحتــالل  عــىل  ضغــط  ملامرســة  األورويب، 
ووقف سياساته يف مدينة القدس، التي آخرها 
تهجر ســكان حي الشــيخ جراح واالســتيالء عىل 

منازلهم.
وقــال مــوىس يف حديــث لـ"فلســطني": إنــه بعــد 
الــذي  ووتــش"  رايتــس  "هيومــن  منظمــة  تقريــر 
يتهــم ســلطات االحتــالل باتباع سياســتي الفصل 
الفلســطينيني،  بحــق  واالضطهــاد  العنــرصي 
يجــب عــىل الســلطة التحــرك رسيًعــا مــن خــالل 

املنظامت الدولية.
ولفــت إىل أن ســلطات االحتــالل تنتهــج أســلوب 
الخــداع يف التعامــل مع قضايا طرد املقدســيني 
املجتمــع  أمــام  االدعــاء  خــالل  مــن  بيوتهــم  مــن 

وكان عباس يأمل -عىل ما يبدو- يف الحصول 
يقــود  تفويــض جديــد  عــىل  االنتخابــات  عــرب 
إىل حكومة فلســطينية موحدة لحركته "فتح" 
الفلســطينيون  ــب  ورحَّ فيهــا،  الطــوىل  اليــد 
لت  وســجَّ االنتخابــات،  مبنظــور  متحمســني 
نســبة %93 ملن يحق لهم االنتخابات إضافة 

إىل 36 قامئة.
وبالنســبة لعبــاس، فقــد انقســمت حركته إىل 
ثالثة فصائل، واحد يشــتمل عىل رموز شــابة 
املــايض  األســبوع  ويف  بشــعبية.  ويحظــى 
االنتخابــات  يف  تفــوز  قــد  حــامس  أن  بــدا 
أن  االســتطالعات  أظهــرت  فيــام  الترشيعيــة، 
مــروان  ملنافســه  الرئاســة  يخــرس  قــد  عبــاس 
الربغــويث وحتــى لرئيــس املكتــب الســيايس 

لحركة حامس إسامعيل هنية.
قــرر  عندمــا  أحــد  يفاجــأ  مل  فإنــه  وبالتــايل، 
عبــاس يــوم الخميس تعليق االنتخابات ألجل 
غر مســمى، متذرًعا برفض )إرسائيل( تأكيد 

النارصة/ فلسطني:
ــة  الهبَّ حــول  تقديــًرا  إرسائيليــة  إعــالم  وســائل  نــرشت 
وعــن  األقــى،  باملســجد  العمــود  بــاب  يف  األخــرة 
رشــقة الصواريــخ التــي انطلقــت مــن قطــاع غــزة صــوب 

مستوطنات غالف غزة.
ألون بن دافيد محرر الشؤون العسكرية يف القناة 13، 
ذكــر يف مقــال بصحيفة معاريــف، ترجمته "عريب21"، 
األســبوع  هــذا  تذكــًرا  تلقتــا  وحــامس  ")إرسائيــل(  أن 
مبــدى ســهولة االنــزالق إىل مواجهــة أخــرى غــر مثمــرة 
يف قطاع غزة تقربهام من حافة الهاوية، ما يؤكد مدى 
مواجهــة  إىل  الوصــول  وإمكانيــة  بينهــام  األزمــة  عمــق 

أخرى غر مثمرة"، وفق تعبره.
تجــاه  اســرتاتيجية  أي  غيــاب  ظــل  "يف  أنــه  وأوضــح 
حامس، ترص )إرسائيل( عىل االستمرار يف إغالق غزة 
ا وبحــًرا وبــرًّا، وتحــرص عــىل إبقائهــا يف حالة تعاســة  جــوًّ
دامئــة، وإذا اعتقــد أي إرسائيــيل أن العيــش بجوار غزة، 
العاطلــة عــن العمــل، وليــس لديهــا مــاء أو كهربــاء، هــو 
يف  النظــر  بإعــادة  مطالــب  فهــو  جيــدة،  لجــرة  وصفــة 
أحــداث رمضــان مل  أن  الجيــش  القناعــة، ويقــدر  هــذه 
تنتــِه بعــد، ويحافــظ عــىل مســتوى عــاٍل مــن االســتعداد 
إن  يقــول:  "املنطــق  أن  دافيــد  بــن  وأكــد  والجاهزيــة". 
حامس لن ترغب يف املخاطرة بإحراق قطاع غزة )...( 
مــن الواضــح أن املنطــق تخــىل منــذ فــرتة طويلة عن كل 
ما يحدث هنا، ومن املشكوك فيه أن يشهد قطاع غزة 

املزيد من االستقرار يف املرحلة القادمة".
استسالم

نــداف هعتســني الكاتــب اليمينــي قــال: إن ")إرسائيل( 
تحنــي رأســها أمــام صواريــخ غــزة، بعــد أن استســلمت 
يف قضيــة الحواجــز يف بــاب العمــود، وأعطــت حــامس 
ا آخر من شأنه أن يجلب علينا مزيًدا من  إنجاًزا أخالقيًّ
املواجهــات، ألن مــا ميكــن رؤيتــه مــن نتيجــة نهائيــة يف 
وسائل اإلعالم والشبكات االجتامعية والقدس والعامل 

العريب بأرسه، عنوانه "ُهزمت إرسائيل".
ترجمتــه  معاريــف،  بصحيفــة  مقــال  يف  وأضــاف 
العامــود  بــاب  عنــد  الحواجــز  "أن موضــوع  "عــريب21" 
يف القدس، ُأضيف إىل البوابات اإللكرتونية يف الحرم 
القديس، وصفقات تبادل األرسى وغرها من املعامل 
الكئيبــة يف أيــام االستســالم اإلرسائيــيل، وهــي أحداث 
دفعنا أمثانها باهظة، رغم ما تم تسويقه من الكثر من 

املعلومات الخاطئة عرب وسائل اإلعالم اإلرسائيلية".
وأشــار إىل أن االحتفــال الــذي أقيــم عــىل بــاب العمــود 
واإلشــادة  مبــارشة،  اإلرسائيليــة  الحواجــز  إزالــة  بعــد 
الهزميــة  أن  يعنــي  القســام،  وكتائــب  الضيــف  مبحمــد 
الفلســطيني  النــرص  أمــام  اإلرسائيــيل  واالستســالم 

البطويل.

عــىل  واالســتيالء  البيــوت  هــدم  إىل  باإلضافــة 
األرايض، وتقدميها لصالح جمعيات استيطانية 

متطرفة.
جرائم ضد اإلنسانية

أســيل  "الحــق"  مؤسســة  يف  القانونيــة  الباحثــة 
غــن، أكــدت أن الســلطة مطالبــة بتوجيــه ضغــط 
ســيايس مكثــف عــىل جميــع الــدول القويــة يف 
التــي لهــا تأثــر يف ســلطات االحتــالل،  العــامل، 
خاصة دول االتحاد األورويب، وتذكرها بواجبها 
وفــق القانــون الــدويل يف التعامــل مــع ما يحدث 

يف حي الشيخ جراح.
وقالــت غــن يف حديــث لصحيفــة "فلســطني": 
وقــف  تســاند  والقانونيــة  الدوليــة  املنظــامت  إن 
إخــالء املقدســيني مــن بيوتهــم وطردهــم، لذلــك 
يجــب الذهــاب إىل تلــك املنظامت ومخاطبتها 

باستمرار بهدف الضغط عىل االحتالل.
وأوضحت أن إخالء املقدسيني من بيوتهم يعد 
وفــق القانــون الــدويل جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 
اإلنســانية، إضافــة إىل أنــه أحــد أشــكال التهجــر 

القرسي.
تحركــوا  جــراح  الشــيخ  حــي  ســكان  أن  وبينــت 
وحدهم لوقف إخالء بيوتهم من خالل إرســالهم 
إىل  دوليــة  منظمــة   191 مــع  بالرشاكــة  رســالة 

وأضافــت الصحيفــة أن هنــاك ســبًبا آخــر هــو 
الوضع البائس للحكم الفلسطيني.

وأوضحــت أن لــدى عبــاس ميــزة كبــرة وهــي 
معارضتــه ملــا أســمته "العنــف"، إىل جانــب 
وضــع  عــىل  للحفــاظ  )إرسائيــل(  مــع  تعاونــه 
ليــارس  خالفتــه  منــذ  اآلمــن  املحتلــة  الضفــة 

عرفات، وإال لكان حكمه كارثة.
وانُتخب عباس يف 2005 ملدة أربعة أعوام 
العقــد  مــدى  عــىل  الرئاســة  يف  ظــل  أنــه  إال 
وقــاد  املراســيم  خــالل  مــن  وحكــم  املــايض 

نظاًما غر شعبي وفاسًدا.
الحكــم  لتوحيــد  محاوالتــه  وفشــلت 
بالقــوة.  وإمــا  بالتفــاوض  إمــا  الفلســطيني 
وكانــت آخــر مبادراتــه يف كانــون الثاين/يناير 
عندمــا أعلــن عن انتخابات ترشيعية ورئاســية 
ملنظمــة  الحاكــم  الوطنــي  املجلــس  وداخــل 
التحرير الفلســطينية، وقد كان من املقرر أن 

تبدأ انتخابات الترشيعي هذا الشهر.

الــدويل بــأن ذلــك قــرار محاكــم وليــس لهــا عالقــة 
أنــه يجــب عــىل الســلطة إظهــار  بــه، مشــرا إىل 
القضائيــة  الســلطتني  بــني  املشــبوهة  العالقــة 

والتنفيذية يف دولة االحتالل.
التحــرك  يف  مشــكلة  لديهــا  الســلطة  أن  وبــني 
بشأن انتهاكات االحتالل أمام املجتمع الدويل، 
خــالل  أو  الجرميــة  وقــوع  بعــد  تتحــرك  حيــث 
وقوعهــا، مبعنــى أنــه بعد طرد ســكان حي الشــيخ 

جراح من بيوتهم، رمبا تبدأ مبخاطبة العامل.
لديهــام  خارجيتهــا  ووزارة  الســلطة  أن  وأوضــح 
مشكلة بعد إعالن رئيس السلطة محمود عباس 
حيــث  املتحــدة،  األمــم  التفاقيــات  االنضــامم 
لتوظيــف  اســرتاتيجية  خطــة  لديهــام  يوجــد  ال 
القضيــة  لخدمــة  الحقوقيــة  املنظــامت  تلــك 

الفلسطينية.
العائــالت  عــرشات  تعيــش   1956 عــام  ومنــذ 
الفلســطينية يف حي الشــيخ جراح الذي وصلت 

إليه بعد نكبة عام 1948.
وأقامــت تلــك العائــالت يف الحــي باالتفــاق مــع 
الضفــة  تحكــم  كانــت  )التــي  األردنيــة  الحكومــة 
الغربيــة مبــا فيهــا رشقــي القــدس، قبــل احتاللهــا 
لغــوث  املتحــدة  األمــم  ووكالــة   )1967 عــام 

وتشغيل الالجئني الفلسطينيني "أونروا".

مشــاركة الفلســطينيني يف القــدس املحتلــة 
يف االنتخابات.

تعــاين  التــي  االحتــالل  ســلطات  تشــعر  ومل 
شلاًل بسبب أزمتها السياسية بالدول العربية 
الجــارة والواليــات املتحــدة، ألن أحــًدا مل يكن 
الغربيــة  الضفــة  عــىل  حــامس  ســيطرة  يريــد 

وانهيار الوضع األمني الهش.
وأقــل  ضعيًفــا  ســيرتكه  عبــاس  تراجــع  ولكــن 
شعبية وأكرث من أي وقت مىض، إىل جانب 
اســتمرار الفلســطينيني يف التعامــل مــع نظام 

سيايس فاشل.
وال يحتمــل تعامــل الرئيــس األمريي جوزيف 
ومــن  كأولويــة،  املشــكلة  هــذه  مــع  بايــدن 
الحكمــة لــو قامــت الــدول العربيــة وضغطــت 
عــىل عبــاس العجوز لالســتقالة وفتــح املجال 
أمام جيل جديد من القيادات التي تســتطيع 
الحكومــة  وإحيــاء  حــامس  مــع  التنافــس 

الفلسطينية ووضع األسس لدولة ناجحة.

تصعيد للهجمات
الكاتــب اإلرسائيــيل غــال برغر، قال إنه "بعد شــهرين من 
انشــغالها بالتحضــر لالنتخابــات، شــعرت حــامس بالرغبة 
يف تنفيــذ الهجــامت، وهــو مــا يعنــي أننــا أمــام جملــة مــن 
التواريــخ الحساســة القادمــة التــي قــد تزيــد الوقــود عــىل 

النار".
وأضاف يف مقال عىل هيئة البث اإلذاعي والتلفزيوين-

االنتخابــات  تأجيــل  قــرار  أن  "عــريب21"،  ترجمتــه  كان، 
أحبــط جهــود حــامس للعــودة إىل الضفــة الغربيــة، "وقــد 
عــىل  يدهــا  اإلرسائيليــة  العســكرية  املؤسســة  وضعــت 
الطاقــة  مــن  مزيــًدا  وجهــت  التــي  املــؤرشات  مــن  جملــة 
االقــرتاع،  بصناديــق  فوزهــا  بهــدف  الحركــة  حملــة  لصالــح 

وتوجيه مسارات قيادتها نحو هذا الهدف".
انحــرف عــن  القطــار االنتخــايب  أن  مــا دام  أنــه  وأشــار إىل 
مســاره بفعــل قــرار عبــاس، فــإن قيــادة حــامس املســؤولة 
عــن تنفيــذ هــذه العمليات يف الضفة الغربية رشعت يف 
التحضــر لهــا، مــا دام أن االنتخابــات مل تعــد عــىل جــدول 
األعــامل، وفــق تعبــره. وأكــد أنــه "بالنســبة لحــامس فــام 
إن انتهــت قصــة االنتخابــات، حتــى بــدأت الحركــة بتوجيــه 
الطاقــات التــي اســتثمرتها يف الحملــة االنتخابيــة، وظهــر 
التقليــدي املتمثــل  للمــكان  الوقــت املناســب إلعادتهــا 
املدخــالت  وكل  الغربيــة،  والضفــة  القــدس  بإشــعال 
بــدت ملحوظــة حًقــا، وقــد يكــون مثــل هــذا  واملــؤرشات 
الهجــوم مبثابــة وقــود لهجــامت الحقــة، مــن خــالل محــاكاة 

هذه الهجامت، أو كجزء من مخطط تصعيد متطور".
تــدرك أن األســبوعني املقبلــني مليئــان  وأوضــح حــامس 
لزيــادة  وتحــاول ركوبهــا  الحساســة،  والتواريــخ  باملواعيــد 

التوترات، ودفع عجلة التصعيد إىل األمام".
وأشــار إىل أن "الجمعــة القــادم هــو آخــر جمعــة مــن شــهر 
الســابع  ليلــة  القــدر،  ليلــة  األحــد  ويصــادف  رمضــان، 
والعرشين من رمضان، ويف اليوم التايل 28 أيار سيكون 
"يــوم القــدس اليهــودي" الــذي يصــادف هــذا العــام خالل 
شــهر رمضــان، وإذا مل يكــن ذلــك كافًيــا، فــإن يــوم الســبت 
بعــد أســبوع ونصــف هــو يــوم النكبــة، خاصــة أن الحركــة ال 
توافــق عــىل حقيقــة أن االضطرابــات يف القدس تضاءلت 
مــع فتــح بــاب العامود وإزالة الحواجز، وهي مهتمة للغاية 

بإعادة إشعال النار يف القدس".
وقــال: "بعــد أن هــدأت األحــداث العنيفــة يف القــدس يف 
األيــام األخــرة، تحــاول حــامس اآلن التمســك بعــدم إجالء 
العائــالت الفلســطينية مــن حــي الشــيخ جــراح، مــن أجــل 
الشــوارع،  النــزول إىل  القــدس عــىل  تحفيــز ســكان رشق 
هــذه  مثــل  التنظيــامت، ويف  مــن  فتــح وغرهــا  وبجانبهــا 
األيــام املشــحونة ميكــن لألحــداث التــي ال تتعلــق مبــارشة 
بالتوتــرات حــول القــدس، أن تتفــق مــع رغبــة حــامس يف 

التصعيد".

"الشيخ جراح" يف خطر.. مطالبات للسلطة بالتحرك دوليًّا لَِلجم جرائم االحتالل

حكم عباس ضعيف وفاسد

ق حماس واشنطن بوست: تأجيل االنتخابات منع تفوُّ

تقدير إرسائييل: هذا ما تعنيه 
هبَّة باب العمود وصواريخ غّزة



5محليات األربعاء 23 رمضان 1442هـ 5 مايو/ أيار 
Wednesday 5 May 2021

FELESTEENONLINE

إعالن مناقصة تنفيذ مرشوع 
رمضان 2021 - توريد سالل خضار مع دجاج طازج

 A7 -5- 2021 مرشوع رقم
تعلن الجمعية الفلسطينية عون عن طرح عطاء تنفيذ مرشوع رمضان 2021 
– توريد سالل خضار مع دجاج طازج، فعىل الراغبني يف رشاء كراسة العطاء 
التوجه إىل مقر الجمعية الكائن يف محافظة غزة – شارع الجالء، خلف سوبر 
ماركت الوليد عامرة الوفاء الطابق األريض، للحصول عىل رزمة العطاء وذلك 
خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة العارشة وحتى الواحدة ظهرا، علاًم 

بأن مثن كراسة العطاء 50 شيكل، عىل النحو التايل:
- تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة %5 من قيمة العطاء )شيك بنيك(

- رسوم اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.
- يحق للمؤسسة تأجيل أو إعادة أو إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.

- لالستفســار: مراجعــة قســم املشــريات بالجمعيــة الفلســطينية عــون عــىل 
جوال رقم )0598802100( يف أوقات الدوام الرسمي.

موعــد الحصــول عــىل العطــاء مــن 
مقر الجمعية الدائم

يوم األربعاء 2021/05/05 

مظاريــف  لتســليم  موعــد  آخــر 
العطــاء كاملــة بالظــرف املختــوم، 
وفتح العطاءات يف جلسة علنية

2021/05/06م،  الخميــس  يــوم 
الساعة الثانية عرشة ظهرًا.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
حظيــت دعــوة رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة 
موقــف  بلــورة  إىل  هنيــة  إســامعيل  "حــامس" 
التــي  والقوائــم  الفصائــل  بــني  مشــرك  وطنــي 
ترفض تعطيل االنتخابات باهتامم واسع، عكس 
ا قد يكون السد األخري أمام انهيار  موقًفا وحدويًّ
تعطيــل  بعــد  الفلســطيني  الداخــي  الوضــع 
املواطنــني  طموحــات  ومصــادرة  االنتخابــات 
أمــام  اآلفــاق  هــي  فــام  بالتغيــري،  الفلســطينيني 

هذه الدعوة؟
ودعا هنية إىل عقد لقاء وطني لجميع الفصائل 
الفــرة  خــالل  العمــل  كيفيــة  لتــدارس  والقــوى 
عبــاس  الســلطة  رئيــس  تعطيــل  بعــد  املقبلــة 

لالنتخابات الترشيعية.
التنســيقي  املجلــس  مــن  القواســمي  بســام 
ســيكون  املجلــس  أن  بــنيَّ  االنتخابيــة،  للقوائــم 
إىل  العــودة  صعيــد  عــىل  واضــح  دور  لــه 
البيــت  وترميــم  الترشيعيــة  االنتخابــات  مســار 

لــه  ســيكون  الجســم  هــذا  أن  القواســمي  وأكــد 
البيــت  ترميــم  يف  وفعــال  أســايس  وتأثــري  ثقــل 
وتجديــد  االنتخابــات  دفــة  وإدارة  الفلســطيني 
وبنــاء  التحريــر  منظمــة  بنــاء  وإعــادة  الرشعيــات 

دولة مؤسسات وسيادة قانون.
وقــال: "نســعى للحفــاظ عىل الحقوق والحريات 
وعــالج  القــدس  وعروبــة  وفلســطينية  وقدســية 
العدالــة  برســيخ  االنقســام  تركهــا  التــي  اآلثــار 
الحالــة  ومللمــة  وغــزة  الضفــة  بــني  االنتقاليــة 

الفلسطينية".
مل  املســتقلة  القوائــم  إىل  القواســمي  وأشــار 
الوصــول إىل  أجــل  مــن  االنتخابــات  تشــارك يف 
قيــادة سياســية  لوصــول  "بــل  فقــط،  الترشيعــي 
رشعيــة منتخبــة تبتعــد عن األجنــدات الفصائلية 
وتســعى ملصلحة الوطن أواًل وتحمل هم الوطن 

واملواطن".
باملصلحــة  ذهاًبــا  االنتخابــات  تأجيــل  وعــدَّ 
مــن  يتطلــب  أمــر  وهــو  املجهــول  إىل  الوطنيــة 

تعطيــل  بســبب  فــراغ  حالــة  بنشــوء  نســمح  ال 
مــع  للتعامــل  رؤيــة  لوضــع  وثانًيــا  االنتخابــات، 
االنســداد  هــذا  ظــل  يف  الفلســطينية  الحالــة 

السيايس".
وأشــار قاســم إىل أن الرؤية تســتند باألساس إىل 
بتعطيــل  االحتــالل  رغبــة  إىل  االستســالم  عــدم 
إلرصار  االستســالم  وعــدم  الوطنــي  املســار 
"عبــاس" عــىل التفــرد بالقــرار الفلســطيني، "فــال 
ميكــن أن يكــون وضعنــا بعــد تعطيــل االنتخابــات 
الحالــة  نرهــن كل  أن  قبلهــا، وال ميكــن  هــو  كــام 
الفلســطينية مبوقــف منفــرد مــن مجموعــة تقــود 

السلطة وفتح".
وأكــد أن الدعــوة منطلقــة مــن إحســاس حــامس 
والسياســية،  واألخالقيــة  الوطنيــة  مبســئوليتها 
مشــرًيا إىل أن الحركــة تفتــح املجال أمام الجميع 
مــن أجــل تكويــن أوســع ائتــالف وطنــي ميكــن أن 

يتعامل مع الحالة الفلسطينية.
إدارة  عــن  يــدور  ال  األمــر  أن  إىل  قاســم  ــه  ونبَّ

مــع  برامــج توافقيــة  الفلســطيني، والوصــول إىل 
الفصائــل والقــوى السياســية وأي جهــود تهــدف 

للوصول بالحال الفلسطيني إىل بر األمان.
تســعى  املســتقلة  االنتخابيــة  القوائــم  أن  وبــنيَّ 
الفلســطينية  للحالــة  إنقــاذ  شــبكة  لتشــكيل 
املتأزمة والضغط عىل كل الجهات باتجاه إنهاء 

االنقسام والضغط عىل كل األطراف املعنية.
ســيجتمع  املجلــس  أن  إىل  القواســمي  ولفــت 
قريًبــا لتحديــد خطواتــه عــىل كل األصعــدة عــىل 
االنتخابــات  لتأجيــل  الواضــح  الرفــض  أســاس 
ورضورة إصــدار مرســوم بتحديــد موعــد آخــر أو 

إلغاء مرسوم التأجيل.
قامئــة   22 لــه  انضــم  املجلــس  أن  إىل  وأشــار 
ويجــري التواصــل مــع بقيــة القوائــم، متوقًعــا أن 
ممــن  البعــض  باســتثناء  القوائــم  أغلــب  تنضــم 
اللــه  رام  يف  املقاطعــة"  "سياســة  مــع  يتامهــى 
انطالًقــا مــن مصالــح فصائليــة وليــس مــن منطلــق 

الفهم الحقيقي ملوضوع االنتخابات.

ــه إلنصــاف  الجميــع تــرك األجنــدة الحزبيــة والتوجُّ
املواطن، متسائاًل: فكيف لنا أن نخاطب العامل 

ومرشوعنا الوطني يف انهيار؟!".
اتصاالت متواصلة

املقاومــة  حركــة  باســم  املتحــدث  أكــد  بــدوره 
اإلســالمية "حــامس" حــازم قاســم أن االتصــاالت 
الفلســطيني،  الــكل  مــع  متواصلــة  واللقــاءات 
القادمــة املزيــد منهــا لتطبيــق  وستشــهد األيــام 
رئيــس  تعطيــل  إثــر  جــاءت  التــي  هنيــة  دعــوة 

ا. السلطة عباس لالنتخابات عمليًّ
وبنيَّ أن دعوة هنية جاءت لسد الفراغ السيايس 
الــذي نشــأ بســبب غيــاب حكومــة وحــدة أو أي 
أفــق أمــام بإمتــام العملية االنتخابيــة ووجود تفرُّد 
محمــود  ملصلحــة  للمنظمــة  وتعطيــل  بالقــرار 

عباس.
ــد  موحَّ موقــف  لبلــورة  تهــدف  "الدعــوة  وقــال: 
بــني كل الجهــات الوطنيــة مــن أحــزاب وفصائــل 
بحيــث  انتخابيــة،  والقوائــم  مــدين  ومجتمــع 

منفصلــة عــن "الضفــة" أو أي تشــكيالت إداريــة 
بــل تنســيق مواقــف وطنيــة ملواجهــة ســلوك أبــو 
مــازن بتعطيــل االنتخابــات، وإيجــاد صيــغ عمــل 
الســيايس  املوقــف  وتوحيــد  وحدويــة  مشــرك 
الــكل  مبشــاركة  وغــزة  الضفــة  بــني  واإلداري 
الفلســطيني وذلــك بعــد أن مــزَّق رئيــس الســلطة 

الحالة والقضية الفلسطينية.
الحديــث  يــدور  املرحلــة  هــذه  "يف  وأردف: 
عــن العمــل وفــق القواســم املشــركة بــني الــكل 
الفلســطيني، وهــي كبــرية جــًدا وحــامس تبحــث 
العمــل  هوامــش  وتوســيع  توافقيــة  صيــغ  عــن 

املشرك ولو بالحدود الدنيا".
وشــدد قاســم عــىل أن الفلســطينيني أمــام خطــر 
حقيقي سواء عىل الوضع الداخي الفلسطيني 
يف ظل حالة تعطيل االنتخابات واملخاطر عىل 
القــدس  عــىل  اإلرسائيــي  واالعتــداء  القضيــة 
واســتمرار االســتيطان بالضفة والحصار عىل غزة 

ما يستدعي توحدهم.

رام الله-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
مل تلبــث فــرة الهــدوء اإلعالمــي كثــرًيا 
الداخليــة  األجــواء  لتهيئــة  متهيــًدا 
ملرحلــة االنتخابــات الفلســطينية التــي 
عــىل  ُتجــرى  أن  املقــرر  مــن  كانــت 
مراحــل متعــددة أولهــا الترشيعيــة هذا 
الشهر. لكن مع انقالب رئيس السلطة 
التفاهــامت  عــىل  عبــاس  محمــود 
تعطيــل  قــرار  وإصــداره  الوطنيــة 
الواجهــة  إىل  عــادت  االنتخابــات، 
ومحاولــة  اإلعالميــة"  "الفــركات 
السياســيني  الخصــوم  اســتهداف 
للســلطة وحركة "فتح". هذا األمر دفع 
مــن  خشــيتهم  عــن  للتعبــري  مختصــني 
يعــزز  الــذي  اإلعالمــي  الراشــق  عــودة 
إلغــاء  قــرار  بعــد  الداخــي،  االنقســام 
لت بارقة أمل يف  االنتخابات التي شكَّ
البيــت  لرتيــب  الفلســطيني  الشــارع 
الداخي وإصالح مؤسسات السلطة.

الفضائيــة،  األقــى  قنــاة  واســتنكرت 
مواقــع  تناقلتــه  مــا  أمــس،  مــن  أول 
وصفحات مشبوهة يف الضفة الغربية 
االفــراءات  بعــض  حــول  املحتلــة 
القنــاة  أن  بالزعــم  وذلــك  واألكاذيــب 
كشــفت عر شاشــتها صورة مركبة يف 
يف  اســتخدمت  أنهــا  ُيعتقــد  نابلــس 
زعــرة  حاجــز  عــىل  البطوليــة  العمليــة 

األسبوع املايض.
فشل ذريع

الصحفــي  كتلــة  رئيــس  وجــدد 
الفلســطيني أحمــد زغــر ثقتــه بفشــل 
محاوالت التشويه من اإلعالم الرسمي 
والصفحــات  الرســمي  وغــري  للســلطة 
الضفــة  أمنيــة يف  أجهــزة  مــن  املمولــة 

الغربية ضد الخصوم السياسيني.

نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:
تنفيــذ عمليــة  مــن  قليلــة  أيــام  بعــد 
إطــالق نــار فدائيــة عنــد حاجــز زعرة 
الضفــة  شــاميل  نابلــس  مبدينــة 
مشــبوه  دور  بــرز  املحتلــة،  الغربيــة 
الفلســطينية  الســلطة  أمــن  ألجهــزة 
مــن  بالقــرب  وجودهــا  خــالل  مــن 
ســيارة منفــذي العمليــة، ثــم وصــول 
إليهــا  اإلرسائيــي  االحتــالل  قــوات 
العثــور  تــم  التــي  املركبــة  ومعاينــة 

عليها يف قربة عقربا.
وظهــر دور بــارز ألجهــزة أمن الســلطة 
ســيارة  عــن  االحتــالل  تبليــغ  يف 
منفذي عملية نابلس، حيث ذكرت 
القنــاة 12 العريــة، أن أمــن الســلطة 
أبلــغ ســلطات االحتــالل بخــط ســري 

ومكان املركبة.
تنسيق أمني

املقاومــة  حركــة  يف  القيــادي 
اإلسالمية حامس وصفي قبها، قال 
إن مــا قامــت بــه أجهــزة أمن الســلطة 
مــن تبليــغ عــن موقــع ســيارة منفــذي 
االحتــالل  لســلطات  نابلــس  عمليــة 
"مل يعــد أمــرا غريبــا عليهــا، بل يأيت 

ضمن التنسيق األمني بينهام".
وأضــاف قبهــا يف حديــث لصحيفــة 
"فلســطني" أن أجهــزة أمــن الســلطة 
تعمــل عــىل كشــف ظهــر املقاومــة 
مــن خــالل مســاعدة االحتــالل بعــد 

واستدرك: "يتوجب علينا كإعالميني 
املحــاوالت  تلــك  وراء  االنجــرار  عــدم 
التــي تهــدف لدفع الوضع الفلســطيني 
مــن  واملزيــد  التوتــر  مــن  مزيــد  نحــو 
أن  إىل  مشــرًيا  اإلعالميــة"،  املناكفــة 
هــذا  يرفــض  الفلســطيني  املجتمــع 

الخطاب التوتريي.
باملناكفــات  االنشــغال  أن  زغــر  وأكــد 
القــدس  قضايــا  وتجاهــل  اإلعالميــة 
أن  يثبــت  األقــى  واملســجد 
تعطيــل  لقــرار  الحقيقــي  الســبب 
يف  أطــراف  "مشــاركة  هــو  االنتخابــات 
االنتخابــات تتعــارض مــع خــط الســلطة 
األكادميــي  وانتقــد  ــا".  وأمنيًّ ا  سياســيًّ
أمــني  اإلعــالم  مجــال  يف  الفلســطيني 
أبــو وردة االســتخداَم الســلبي لإلعــالم 
املهاتــرات  مــن  نــوع  يف  االجتامعــي 
الخــالف  يف  الهبــوط  تعكــس  التــي 
لصحيفــة  ورد  أبــو  وقــال  الســيايس. 
"فلســطني": الحظنــا بعــد قــرار تعطيــل 
االنتخابــات أن هنــاك "عــودة إىل مربــع 
الهبوط يف الخطاب لبعض األطراف".

السيارة يف عقربا.
حديــث  يف  بشــارات  وأوضــح 
العــري  اإلعــالم  أن  لـ"فلســطني" 
الشــباب  رسعــة  عــن  تحــدث 
املركبــة،  إحــراق  يف  الفلســطينيني 
ووجــود حملــة شــعبية إلزالــة توثيــق 
منفــذي  كشــف  لعــدم  الكامــريات، 
لقــي  األمــر  أن  مبيًنــا  العمليــة، 
اســتجابة واســعة من املواطنني يف 
الكامــريات مبنطقــة  مــا وثقتــه  إزالــة 

تنفيذ العملية.
غضب شعبي

وعّمــت حالــة من الغضــب بني رواد 
إزاء  االجتامعــي  التواصــل  مواقــع 
وصــول عنــارص أجهــزة أمــن الســلطة 
مــكان ســيارة منفــذي العمليــة، ومن 
إىل  االحتــالل  قــوات  وصــول  ثــم 

املكان.
قربــة عقربــا  مــن ســكان  عــدد  وأكــد 
يف  عــر حســاباتهم  منشــورات  يف 
"فيســبوك" أن أجهــزة أمــن الســلطة 
ثــم  الســيارة،  إىل  وصلــت  مــن  أول 
قامــت بإبــالغ جيــش االحتالل الذي 

وصل رسيًعا إىل املكان.
عــر  املقدســية  رغــدة  وكتبــت 
تعــر  الســلطة  "أجهــزة  حســابها: 
عــىل الســيارة التــي اســتخدمت يف 
عقربــا  قريــة  داخــل  زعــرة  عمليــة 
جنــوب رشق نابلــس، وقامــوا بتبليــغ 

لصحيفــة  حديثــه  يف  زغــر  وأكــد 
التشــويه  محــاوالت  أن  "فلســطني" 
يف  تنجــح  لــن  اإلعالميــة  والفركــة 
تشويه صورة اإلعالم الفلسطيني الحر 

الذي يرفع آمال وطموحات شعبنا.
وأشــار إىل أن هــذه املحــاوالت ســتبوء 
تيــار  بالفشــل ســواء كانــت تســتهدف 
ال  سياســيني  خصــوم  أي  أو  املقاومــة 
يلتقــون مــع الســلطة يف خطهــا األمنــي 

والسيايس.
ودعا الجهات اإلعالمية تلك واملواقع 
إىل  املشــبوهة  والصفحــات  الصفــراء 
ســنوات  مــن  والعــر  الــدروس  أخــذ 
االنقســام والتــي فشــلت فيهــا بتشــويه 

الخصوم ومل تحقق أهدافها. 
فضائيــة  تشــويه  محاولــة  زغــر  واعتــر 
االحتــالل  يعاديهــا  التــي  األقــى 
مقاومــة  أداة  ويعترهــا  اإلرسائيــي 
عــدة  للقصــف  وتعرضــت  فاعلــة 
مــرات واعُتقــل صحفيوهــا يف الضفــة 
محاولــًة  غــزة،  يف  آخــرون  واستشــهد 

فاشلة ولن تنجح.

الوصــول  يف  فدائيــة  عمليــة  كل 
خارطــة  إعطائــه  عــر  منفذيهــا  إىل 
تكشــف  أمنيــة  ومعلومــات  القــرى 
أن  إىل  ولفــت  وجودهــم.  أماكــن 
أجهزة أمن السلطة سبق أن قدمت 
عمليــات  منفــذي  عــن  معلومــات 
صــور  تقديــم  خــالل  مــن  فدائيــة 
ســري  وخــط  لالحتــالل،  الكامــريات 
أدى  مــا  وهــو  املنفذيــن،  انســحاب 
إبــالغ  أن  إىل  ونبــه  اعتقالهــم.  إىل 
الســلطة عــن ســيارة منفــذي عمليــة 
يف  واســعة  إشــادة  شــهد  نابلــس 
الصحافــة العريــة التــي وصفــت مــا 
قامــت بــه أجهــزة أمــن الســلطة بأنهــا 
ومهمــة  وكبــرية  مخلصــة  "جهــود 

لصالح األمن اإلرسائيي".
ال  الســلطة  أن  إىل  قبهــا  وأشــار 
توقف التنســيق األمني مع ســلطات 
تقديــم  وتواصــل  مطلًقــا،  االحتــالل 

املعلومات األمنية له ليل نهار.
العــري  الشــأن  وقــال املختــص يف 
أمــن  أجهــزة  إن  بشــارات  ســعيد 
الســلطة هــي مــن أبلغــت االحتــالل 
منفــذي  ســيارة  وجــود  مــكان  عــن 
أن  مضيفــا  زعــرة،  حاجــز  عمليــة 
العريــة  و13  و12   11 قنــوات 
تحدثــوا  إرسائيليــني  وصحفيــني 
بشــكل واضــح أن الســلطة هــي مــن 
أبلغــت جيــش االحتــالل عــن مــكان 

وتــر  عــىل  الــرب  "محاولــة  وأضــاف: 
الخالفــات الداخليــة والــردح اإلعالمــي 
التــي  الحاليــة  املرحلــة  يناســب  ال 
النظــام  ترميــم  فيهــا  يتحقــق  أن  يجــب 

السيايس املتفكك".
املجتمــع  بــأن  ثقتــه  عــن  وعــرَّ 
وال  وعًيــا  "أكــر  أضحــى  الفلســطيني 
اإلعالميــة"،  الفــركات  عليــه  تنطــي 
معتــًرا أن املرحلــة الحاليــة تســتدعي 
والتعبــري  الــرأي  حريــة  عــىل  الحفــاظ 
ومهنيــة  كبــرية  بأريحيــة  والتعامــل 

واحراف مع الوضع الحايل.
املخاصمــة  إىل  النــزول  "أمــا  وتابــع: 
غــري األخالقيــة مــن خــالل دبلجــة أخبــار 
وصــور فهــو أســلوب رخيــص عفــا عليــه 
الزمن وهو ليس من رشف الخصومة".

ر األكادميــي الفلســطيني أن هذا  وحــذَّ
حالــة  إىل  الشــارع  يجــر  قــد  األســلوب 
مــن االقتتــال واملخاصمة غري الرشيفة 
"لسنا بحاجة إليها يف وقت ينبغي أن 
تكــون خطاباتنــا اإلعالميــة موجهــة ضد 

االحتالل". 

االحتالل عنها عن طريق االرتباط 
العسكري".

عــر  جابــر  حكيــم  الناشــط  ونــرش 
بيــوت  أحــد  مــن  حســابه مشــاهد 
الشــباب الذيــن اعتقلتهــم أجهــزة 
"مخابــرات  وقــال:  الســلطة،  أمــن 
سلطة فتح اقتحمت بيًتا يف بلدة 
صاحــب  ألقــارب  يعــود  ترمســعيا 
الســيارة التــي ُنفــذت فيهــا عمليــة 
والليلــة  معهــم،  وحققــت  زعــرة 
)قبــل املاضيــة( اقتحــم االحتــالل 
أحمــد  الشــاب  واعتقلــوا  منزلهــم 
شــلبي الذي يبلغ من العمر )١٦( 

سنة".
يف  الديــن  عــز  ياســني  وقــال 
تغريــدة عــر حســابه يف "توير": 
عــرت  الســلطة  أمــن  "أجهــزة  إن 
يف قريــة عقربــا عىل ســيارة يرجح 
عمليــة  يف  اســتخدمت  أنهــا 
جنــود  رصــاص  آثــار  وفيهــا  زعــرة 
االحتــالل، وقامــت بتبليــغ جيــش 
بــدوره  اقتحــم  الــذي  االحتــالل 
عنيفــة  مواجهــات  وســط  القريــة 
مــع الشــبان". وبــني عــز الديــن أن 
الســيارة  أحرقــوا  القريــة  شــباب 
إلخفاء البصامت وأي أدلة أخرى.

اعتقــال  االحتــالل  جيــش  وأعلــن 
قريــة  يف  املواطنــني  مــن  عــدد 
عقربــا، واالســتيالء عــىل املركبــة 
مكانهــا  عــن  الكشــف  تــم  التــي 

بالتعاون مع السلطة.
 3 أصيــب  املــايض،  واألحــد 
اثنــان بجــروح  مســتوطنني، منهــم 
خطــرة، يف إثــر عمليــة إطــالق نــار 

عىل حاجز زعرة.

"المحامني األمريكيني" 
تطالب بايدن بدعم الحقوق 

الفلسطينية وكرس حصار غزة
واشنطن/ فلسطني:

الرئيــس األمريــيك جــو  التقدميــني األمريكيــني  نقابــة املحامــني  طالبــت 
بايدن بدعم الحقوق الفلســطينية، والراجع عن سياســات ســلفه دونالد 
ترامــب، وكــر الحصــار اإلرسائيــي املفــروض عــىل قطــاع غــزة منــذ 15 

عاًما.
متهــا إىل بايــدن أمــس، إىل إعــادة ســفارة  ودعــت النقابــة يف مرافعــة قدَّ
الواليــات املتحــدة إىل )تــل أبيــب( مــن القدس املحتلــة، تطبيًقا لقرارات 
مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحدة، وإبالغ املجتمــع الدويل بنية إدارته 

احرام القانون الدويل.
كــام طالبتــه بإصــدار بيــان ســيايس واضــح يؤكــد أن جميــع املســتوطنات 
يف الضفــة الغربيــة ورشقــي القــدس غــري قانونيــة مبــا يتــامىش مــع الــرأي 
القانــوين لــوزارة الخارجيــة األمريكيــة لعــام 1978 وقــرارات مجلــس األمــن 

ومنها القرار 2334.
وأكــدت النقابــة يف مرافعتهــا رضورَة وســم منتجــات مســتوطنات الضفــة 
الغربية املحتلة حتى تظهر بوضوح للعيان عىل أنها أنتجت يف األرايض 
الفلســطينية املحتلــة، وإعــادة تقديــم املســاعدات للــوكاالت وتحديــًدا 
وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني "أونــروا" 

التي توفر االحتياجات األساسية الحيوية للفلسطينيني.
وشــددت عــىل رضورة وضــع حــد فــوري للحصــار الــذي يفرضــه االحتــالل 
عــىل قطــاع غــزة منــذ 15 عاًمــا ومــا ميثله من سياســة غــري قانونية للعقاب 
باملســاعدات  ذلــك  ربــط  ورضورة  املواطنــني،  حيــاة  ــرت  دمَّ الجامعــي 

األمريكية املقدمة لالحتالل.

بعد أن مزَّق عباس القضية الفلسطينية

حماس تبحث عن توافقية سياسية مشرتكة مع الكل الوطين.. فهل تنجح؟

جهات إعالمية تعاود "تشويه الخصوم" 
هرًبا من مسؤولية تعطيل االنتخابات

االحتالل 
ُيبِعد ناشًطا 

من أم 
الفحم عن 

القدس 
شهرين

أم الفحم/ فلسطني:
االحتــالل  ســلطات  قــررت 
الناشــط  إبعــاد  اإلرسائيــي 
ســكان  مــن  جباريــن  أنــس 
مدينــة أم الفحــم يف األرايض 
عــن   1948 عــام  املحتلــة 

القدس شهرين.
قــد  االحتــالل  قــوات  وكانــت 
الســبت  جباريــن  اعتقلــت 
املايض يف مظاهرة تضامنية 
الشــيخ جــراح  مــع ســكان حــي 
بإخــالء  املهدديــن  بالقــدس 

منازلهم وتهجريهم.
"الصلــح"  محكمــة  وقــررت 
التابعة لالحتالل إطالق رساح 
جباريــن وإبعــاده عــن القــدس 

60 يوما.

بعد وصول عنارصها إىل سيارة منفذ عملية نابلس

اتهامات شعبية للسلطة بأنها عني االحتالل لكشف المقاومني



المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ا  القــدس منوذًجــا فلســطينيًّ الفلســطينيون يف  الشــباب  قــدم  لقــد 
بامتيــاز يف فــرض إرادتهــم الوطنيــة عىل االحتــال، ومل تكن أحداث 
باب العمود هي املرة األوىل التي يتصدون فيها لقرارات االحتال 
البوابــات  معركــة  ففــي  واملدنيــة،  الدينيــة  حريتهــم  متــس  التــي 
اإللكرتونيــة يف يوليــو 2017 اســتطاع املقدســيون إجبــار االحتــال 
يف  حريتهــم  تقييــد  إىل  هدفــت  التــي  البوابــات  تلــك  إزالــة  عــىل 
اإللكــرتوين  والفحــص  التفتيــش  عــر  األقــى  للمســجد  الوصــول 
ذهاًبــا وإياًبــا، ويف معركــة مصــىل بــاب الرحمة )فرايــر 2019( أجر 
املقدســيون االحتــال عــىل فتــح املصــىل للصــاة تحقيًقــا إلرادتهم 
التي ترى أن املصىل هو جزء من املسجد األقى، وأن الصاة فيه 

هي حق خالص للمسلمني.
الشــباب  إرادة  فرضــت  التــي  العمــود  بــاب  أحــداث  كانــت  وكــذا 
املقدســيني الذيــن يتمســكون بحقهــم يف الوجــود يف ســاحة بــاب 
العمــود وقتــا شــاؤوا، ويــرون أن منعهــم مــن اســتخدام املدرجــات 
ا تعــدٍّ عــىل حقهــم املــدين والطبيعــي،  التــي تعــد متنزًهــا مقدســيًّ

الذي ال يقبلون أن تصادره بلدية االحتال.
رغــم  املقــديس  الحــراك  قــوة  رس  عــن  يــأيت  دامًئــا  الســؤال  ولعــل 
ضعف إمكاناتهم املادية والسياسية؛ فهم ال ميلكون قوة عسكرية 

للمقاومة كالتي يف غزة، وال تحركهم تنظيات سياسية كا يف 
الضفة، ولعل رس قوتهم يأيت ما يراه بعٌض ضعًفا لدى غريهم 
الفلســطينية األخــرى؛ فهــؤالء شــباب ال تحركهــم  مــن املكونــات 
يــرون أنفســهم ســوى فلســطينيني مــن  تنظيــات أو فصائــل وال 

حقهم استعادة حقوقهم املغتصبة من االحتال اإلرسائييل.
هــؤالء ال يراهنــون عــىل إجــراءات الســلطة وال قراراتهــا الشــكلية، 
فهم قرروا يف كل مرة أن يفرضوا سلطتهم وسيادتهم عر املعركة 
يف امليــدان، هــؤالء ال ينتظــرون مــن يزايــد عىل حقهم الســيايس 
باملشاركة يف االنتخابات الفلسطينية، فهم قادرون عىل فرضها 
يف املياديــن، مهــا كان الثمــن، وهــم عــىل ثقــة بقدرتهم الذاتية 
املســتمر  االحتــال  فظلــم  االســتجابة،  عــىل  االحتــال  إلجبــار 
يضغــط عليهــم ألن يكونــوا كذلــك، وليــس لديهــم خيــارات ســوى 
ولــدوا فيهــا  التــي  أمــام مصــادرة ممتلكاتهــم وبيوتهــم  املواجهــة 
ومات عىل فراشــها آباؤهم يف الشــيخ جراح، ورضائب االحتال 
التــي تهــدف إىل تعطيــل حياتهــم التجاريــة واالقتصادية، وتعكري 
صفــو عبادتهــم باقتحامــات اليهــود املســتمرة للمســجد األقــى 

بحاية كاملة من الرشطة اإلرسائيلية.
رغــم قســوة إجــراءات االحتــال ووحشــيتها الشــعب الفلســطيني 

مدينــة  جــراح يف  الشــيخ  حــي  أهــايل  أطلقهــا  عديــدة  مناشــدات 
إخــاء  بــرورة  لهــم  االحتــال  تهديــدات  بعــد  املحتلــة  القــدس 
ليحتلهــا  وأجدادهــم  آبائهــم  عــن  ورثوهــا  التــي  املنــازل  عــرشات 
إصدارهــا  اعتــادت  شــكلية  وبقــرارات  الســاح  بقــوة  مســتوطنون 

محاكم االحتال لصالح املستوطنني اليهود.
معانــاة أهــايل الشــيخ جــراح هــي فصــل جديــد مــن فصــول النكبــة 
الشــعب  تهجــري  لعمليــة  مصغــر  مشــهد  وهــي  الفلســطينية، 
أكــر  االحتــال  عصابــات  طــردت  حــني   1948 عــام  الفلســطيني 
مــن مثامنئــة وخمســني ألــف فلســطيني مــن أراضيهم تحــت تهديد 
الســاح، واســتولت عــىل ديارهــم  بعــد ارتكابهــا عــرشات املذابــح 
التي راح ضحيتها ما يقرب من خمسة عرش ألف شهيد فلسطيني 

آنذاك.
تهجــري  مخططــات  االحتــال  وضــع  الــذي  جــراح  الشــيخ  حــي 
مــن  ســكنه الجئــون  قــد  كان   1972 عــام  منــذ  منــه  الفلســطينيني 
الداخــل املحتــل يف إثــر النكبــة الفلســطينية، قبــل أن يصبــح عــام 
1956 حيــا ســكنيا بالتوافــق بــني اململكــة األردنيــة ووكالــة غــوث 
وتشــغيل الاجئــني األونــروا، ومنــذ خمســة عقــود يطالــب أهــايل 
الحــي محاكــم االحتــال بإثبــات ملكيتهــم لبيوتهــم وأراضيهــم دون 

جدوى.
واليوم يواصل االحتال سياســته االســتيطانية من خال االســتياء 

ال  فهــو  وإفشــالها،  متجــددة ملواجهتهــا  ذاتيــة  قــوة  يــزال ميلــك  ال 
ميلــك خيــارات كثــرية أو كبــرية بعــد أن تخــىل عنــه كثــري مــن العــرب 
واملســلمني؛ إمــا بالصمــت عــن جرائــم االحتــال دون تحرك رســمي 
أو شــعبي يتناســب مــع حجــم القــدس ومكانــة األقــى، أو بالتطبيــع 
االقتصــاد  مــن دعــم  بــداًل  باملــال واالســتثار  االحتــال ودعمــه  مــع 

املقديس والفلسطيني تحقيًقا للواجب القومي أو الديني!
إن رصاع اإلرادات الذي يخوضه الفلســطيني يف معركته املســتمرة 
بالخــذالن  الشــعور  مــن  األمل  مــن  كثــرًيا  معــه  يحمــل  االحتــال  مــع 
الســلطة حالــة  الداخــيل، فاســتغال رئيــس  الخارجــي واالســتغال 
املقدســيني ومعاناتهــم تحــت االحتــال، مــن أجــل تعطيــل املســار 
الدميقراطــي بتأجيــل االنتخابــات، تحــت ذرائــع أثبــت املقدســيون 
عــرشات  مأســاة  بتجاهلــه  يتجــىل  تبديدهــا؛  عــىل  قــادرون  أنهــم 

العائات يف حي الشيخ جراح املهددة بالتهجري والطرد.
وتبقــى القــدس العاصمــة محــل فخــر ومنــوذج للعــزة والكرامــة التــي 
تفرضهــا اإلرادة الوطنيــة دون اســتجداء أو اســرتضاء للمحتــل، فهــي 
عنــوان للــراع وبوصلــة الثــورة الفلســطينية التي ال تنتــر إال بإقامة 
الدولــة الفلســطينية املســتقلة وعاصمتهــا القــدس، شــاء مــن شــاء 

وأىب من أىب.

عىل أراٍض تتجاوز مساحتها أكر من مثامنئة دونم من حي الشيخ 
جراح بالقدس، واالســتياء عىل مثانية وعرشين منزال فلســطينيا، 
اســتكال  بهــدف  الحــي  أهــايل  مــن  مقــديس  وترشيــد خمســمئة 
تهويــد مدينــة القــدس وإقامــة مئتــي وحدة اســتيطانية فوق أرايض 

الحي واستجاب مستوطنني يهود لاستيطان فيها.
ورغــم ان أهــايل حــي الشــيخ جــراح اســتعانوا بعــرشات املنظــات 
أمــام  االحتــال  ومحاكمــة  لــأرض،  ملكيتهــم  إلثبــات  الحقوقيــة 
السياســات  تلــك  عــن  الرتاجــع  إىل  لدفعــه  الدوليــة  املحاكــم 
العدوانيــة فإنهــم مــا زالــوا بحاجــة ماســة إىل مــؤازرٍة مــن أصحــاب 
الضائــر الحيــة للحيلولــة دون قيــام جيــش االحتــال بتهجريهم من 

ديارهم خال األيام القريبة املقبلة.
القــدس  مدينــة  يف  االســتيطانية  سياســته  يف  االحتــال  يعتمــد 
املحتلــة عــىل حرمــان الفلســطينيني حيــازة أي أوراق قانونية تثبت 
حقهــم يف التملــك، كــا مينعهــم مــن تشــييد أي مبــاٍن جديــدة أو 
ترميــم منازلهــم وعقاراتهــم املتهالكــة، كا ويفــرض عليهم رضائب 
املدينــة  تفريــغ  إىل  تهــدف  خفيــة،  تهجــري  سياســة  يف  باهظــة 

املقدسة من أصحابها الفلسطينيني.
االســتيطانية  واملنظــات  الجمعيــات  تنشــط  املقابــل  ويف 
الصهيونية يف مدينة القدس، وتســتعني ببعض الســارسة الذين 
باعوا أنفســهم للشــيطان، أو بعض املطبعني العرب الذين ارتضوا 

فلســطني،  يف  الصهيــوين  للمــرشوع  أذرعــا  يكونــوا  أن  ألنفســهم 
حيــث يحاولــون بطــرق ملتويــة الســيطرة عــىل املنــازل والعقــارات 
الفلســطينية يف مدينــة القــدس بهــدف ترسيبهــا إىل الجمعيــات 
املســتوطنني  إىل  النهايــة  يف  لتصــل  الصهيونيــة  االســتيطانية 
سياســة  تعتمــد  التــي  االحتــال  مبحاكــم  مســتعينني  الصهاينــة 

التمييز العنري ضد الفلسطينيني. 
وحــي  القــدس  مدينــة  يف  أهلنــا  نــرتك  أال  جميعــا  منــا  املطلــوب 
الشيخ جراح وحدهم يف ميدان املواجهة مع االحتال، وعلينا أن 
نقوم بدورنا يف اســتنهاض أحرار األمة ورشفائها، وكذلك اســتنفار 
قــادة  الغربيــة ملاحقــه  الــدول  العربيــة واإلســامية يف  الجاليــات 
االحتــال أمــام املحاكــم الدوليــة، وفضــح زيــف دميقراطيتــه أمــام 
املنظات واملؤسســات الدولية، وفضح سياســة الفصل والتمييز 
أبنــاء الشــعب  التــي تنتهجهــا حكومــات االحتــال ضــد  العنــري 
أرضنــا  يف  الفلســطيني  الحــق  تثبيــت  إىل  وصــوال  الفلســطيني 

فلسطني.
ختامــا نقــول ليــس قــدر الشــعب الفلســطيني أن تســتمر معاناتــه 
وتتــواىل نكباتــه إىل إشــعار آخــر، بــل علينــا أن نعيد توجيه بوصلتنا 
يك  قوتنــا  بنــاء  ونعــاود  وحدتنــا  ونســتعيد  القــدس  نحــو  الوطنيــة 
نواجــه االحتــال ومســتوطنيه يف كل مياديــن املواجهــة السياســية 

والقانونية والدبلوماسية والعسكرية.

قراءة يف نموذج القدس لفرض اإلرادة الوطنية

أنقذوا حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

د. ناجي شكري الظاظا  
كاتب ومحلل سيايس

بقلم: ماجد الزبدة

إن صراع اإلرادات الذي يخوضه الفلسطيني 
في معركته المستمرة مع االحتالل يحمل 
معه كثيًرا من األلم من الشعور بالخذالن 
الخارجي واالستغالل الداخلي، فاستغالل 

رئيس السلطة حالة المقدسيين ومعاناتهم 
تحت االحتالل، من أجل تعطيل المسار 

الديمقراطي بتأجيل االنتخابات، تحت 
ذرائع أثبت المقدسيون أنهم قادرون على 

تبديدها؛ يتجلى بتجاهله مأساة عشرات 
العائالت في حي الشيخ جراح المهددة 

بالتهجير والطرد.

ليس قدر الشعب الفلسطيني أن تستمر 
معاناته وتتوالى نكباته إلى إشعار آخر، بل 
علينا أن نعيد توجيه بوصلتنا الوطنية نحو 

القدس ونستعيد وحدتنا ونعاود بناء قوتنا 
كي نواجه االحتالل ومستوطنيه في كل 

ميادين المواجهة السياسية والقانونية 
والدبلوماسية والعسكرية.

غســان كنفــاين يف روايتــه الخالــدة عائــد إىل حيفــا، تلــك الروايــة 
الفلســطينيني  حيــاة  يف  تتكــرر  أحداثهــا  مشــاهد  زالــت  مــا  التــي 
كل يــوم، دون أن يــكل الســارق مــن مارســه هوايتــه ودون أن ميــل 
الضحيــة مــن الدفــاع عــن حقــه، هــي حكايــة الظلــم التاريخــي الــذي 
يقــع يف كل لحظــة عــىل شــعبنا عــىل مــرأى من العــامل الذي يدعي 
الحضارة واإلنسانية، ثم ال يتورع عن مساندة مجرم ميارس إجرامه 
أمــام وســائل االعــام بــكل وقاحــة دومنــا رادع مــن قيــم أو خــاق أو 
قانــون، حكايــة الشــيخ جــراح هــي حكايــة قانون الغــاب الذي ال يزال 
يحكــم هــذه إلنســانية رغــم  كل مــا صاغتــه مــن قوانــني ونظــم، ورغــم 
كل ما أقرته من أعراف وقيم، حكاية الشيخ جراح حكاية فلسطني 
التــي تنتهــك عروبتهــا وإســامها كل لحظــة عــىل مــرأى مــن العــرب 
املجــرم يف  عــن مشــاركة  بعضهــم  يتــورع  الذيــن مل  واملســلمني، 
ارتــكاب جرميتــه املمتــدة منــذ أحــداث حيفــا 1948م، التــي كتب 
عنهــا روايتــه الشــهيد غســان كنفــاين، وليــس انتهــاء بحــي الشــيخ 

جراح 2021م.
الــذي يعلــن  تقــف وقاحــة االحتــال عنــد حديــث املســتوطن  مل 
رغبته يف رسقة البيت الفلسطيني، ولكن ميتد اإلجرام الصهيوين 
إىل ســاحات )القضــاء الصهيــوين( الــذي يحــاول أن يلقي ظااًل من 
الرشعيــة عــىل هــذه الرسقــة املــرح بهــا، فيعطــي الســكان مهلــة 
للتفــاوض مــع الســارق، عــى أن يقبــل الســارق الكــف عــن ســعيه 
للرسقــة ويــرتك العائلــة وشــأنها، فــأي عــامل هــذا الــذي متــارس فيــه 
هــذه املوبقــات ثــم ال يجــد أهــل الشــيخ جــراح عــىل الحــق نصرًيا؟! 
وإمعاًنــا ممــن يســمى القضــاء الصهيــوين يف مارســة رذيلة إســباغ 
املرشوعيــة عــىل الرسقــة العلنيــة؛ يثبــت هــذا القضــاء للصهاينــة 
حقوًقا عىل األرض الفلسطينية بدعوى أنهم ميتلكون أوراق ملكية 

حوار دار بني مستوطن صهيوين وإحدى السيدات الفلسطينيات 
مــن عائلــة الكــرد املهــدد بيتهــا بالرسقــة مــن املســتوطنني يف حــي 
تخاطــب  باألمــس،  الفضائيــة  الجزيــرة  قنــاة  بثتــه  جــراح،  الشــيخ 
الســيدة الفلســطينية املســتوطن الــذي ســبق لــه أن اســتوىل عــىل 
جــزء مــن بيــت العائلــة، وفــرض نفســه )كجــاٍر(، بحالة أشــبه ما تكون 
بالذبابة التي تلتصق بإحدى زهور الربيع، لتشوه جالها وتثري يف 
نفــس الــرايئ مزيًجــا من مشــاعر التقزز والغضب، يدور الحوار بني 
الســيدة التــي تخاطــب املســتوطن قائلــة له: "إنــك تحاول رسقة ما 
تبقى من منزيل"، فريد ذاك املستوطن بكل صفاقة ووقاحة: "إن 
مل أرسقــه أنــا فســيرسقه غــريي"، وكأن املســالة تســابق بــني هــؤالء 
الرعاع من املســتوطنني لرسقة ما تطاله أيدهم من أماك وأموال 
أن  ســبحانه  اللــه  إرادة  شــاءت  الذيــن  الفلســطينيني،  املواطنــني 
يكونوا خط الدفاع األول لأمة العربية واإلسامية ملواجهة تهويد 
املدينــة املقدســة، مــا تلفــظ بــه املســتوطن الصهيــوين هــو ثقافــة 
راســخة يف أذهــان هــؤالء الغربــاء الذيــن قامــت خرافــة وجودهــم 
عــىل رسقــة أمــاك الشــعب الفلســطيني، هــذه الثقافــة امُلَغــذاة 
نفوســهم املظلمــة،  أعــاق  تلمودهــم املتغلغــل يف  تعاليــم  مــن 
التي تستلذ بكل ما ينايف فطرة اإلنسان النقية القامئة عىل حب 

الخري وكره الرش.
قصــة حــي الشــيخ جــراح مــا هــي إال امتــداد لجرميــة رسقــة الوطــن 
الفلســطيني التــي بــدأت منــذ عــام 1948م، حينــا اســتوىل هؤالء 
بيوتهــم  مــن  ُهجــروا  الذيــن  الفلســطينيني  أمــاك  عــىل  الدخــاء 
ارتكبهــا  التــي  اإلجراميــة  املذابــح  بفعــل  وممتلكاتهــم  وأراضيهــم 
املجرمــون، الشــيخ جــراح هــي حكايــة جرميــة مســتمرة بــدأت وملــا 
تنتِه بعد، هي الجرمية ذاتها التي تحدث عنها الروايئ الفلسطيني 

يف الشيخ جراح منذ القرن التاسع عرش، ويرفض هذا القضاء يف 
الوقت نفســه االعرتاف بآالف الوثائق التي ميتلكها الفلســطينيون 
ألراضيهــم وبيوتهــم وأماكهــم، الصــادرة إمــا عن ســلطات االنتداب 
الريطاين أو سلطات الحكم العثاين، وكان ما يأيت به الصهيوين 
مــن وثائــق هــو حــق بغــض النظــر عــن كيفيــة الحصــول عليــه ملجــرد 
أنــه قــدم مــن صهيــوين، ومــا يــأيت بــه الفلســطيني باطــل ملجــرد أنــه 
أمــاك  أن  وذاك  هــذا  مــن  إياًمــا  واألشــد  فلســطيني،  مــن  قــدم 
الفلســطينيني املثبتــة نهبــت بســطوة )ترشيعــات( االحتــال، ومــا 
الـــعرشين مــن  عــرف بقانــون أمــاك الغائبــني هــو قانــون ُســّن يف 
آذار )مــارس( 1950 وُيعــرّف كّل مــن ُهّجــر أو نــزح أو تــرك حــدود 
فلســطني املحتّلــة حّتــى ترشيــن اآلخــر من عام 1947، ألّي ســبب 
أّنــه غائــب، وبهــذا  كان، وتحديــًدا بســبب حــرب االحتــال؛ عــىل 
التعريف جعل االحتال نفســه "القّيم" عىل أماك )الغائبني( ثم 
استوىل عليها  بعد أن منعهم بالقوة من العودة ألماكهم، ورفض 
وال يزال يرفض تطبيق قرار حق العودة رقم 194 الصادر عن األمم 

املتحدة.  
مــن  الغربــاء  عــىل  بتوزيعهــا  الحــق  لنفســه  االحتــال  وســوغ 
هــو  مــن  أمــاك  رسقــة  يواصــل  ذاتــه  الوقــت  ويف  املســتوطنني، 
صامــد عــىل أرضــه فيــا تبقــى مــن تــراب األرض وجــدران البيــوت 

حتى شواهد القبور.
ســيبقى االحتــال يرتكــب الجرائــم بحــق شــعبنا حتــى اليــوم األخــري 
الــذي ينتهــي فيــه وجــوده عــىل هذه األرض، وســيبقى الفلســطيني 
صامــًدا عــىل أرضــه حتــى اللحظــة األخــرية التــي ســيقتلع فيهــا هــذا 
والباطــل،  الحــق  معــامل  ترتســم  ذاك  هــذا  بــني  ولكــن  املحتــل، 
ويصطف خلف كل منها من يشــاء، ليشــهد التاريخ شــهادة الحق 

إن لم أرسقه أنا فسيرسقه غريي

لم تقف وقاحة االحتالل عند حديث 
المستوطن الذي يعلن رغبته في سرقة 

البيت الفلسطيني، ولكن يمتد اإلجرام 
الصهيوني إلى ساحات )القضاء الصهيوني( 

الذي يحاول أن يلقي ظالاًل من الشرعية 
على هذه السرقة المصرح بها، فيعطي 

السكان مهلة للتفاوض مع السارق

المستشار/ أسامة سعد
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23( حماقة
مــن غريــب ما ســمعت أن طالًبا دخل قاعــة االمتحان لالختبار 
في مادة التربية اإلسالمية، وكان االمتحان يركز على مكانة 
النظــام والترتيــب والنظافــة فــي اإلســالم، وفي يــوم خروج 
النتائــج تســلم الطالــب ورقــة اختبــاره، فــإذا هــو يحصــل على 
العالمــة الكاملــة والتامــة وإلــى جانبها كلمات اإلشــادة من 
مــدرس التربية اإلســالمية، فرح الطالب كثيــًرا وحق له الفرح 
علــى اجتهــاده، ولكــن مــع بالــغ األســف جمــع هــذا الطالــب 
بعــد اســتعراض النتيجــة علــى زمالئــه بافتخــار وتباهــي ورقة 
االمتحــان فــي يده كمــا الكرة الصغيــرة، وألقاها علــى أرضية 
الصــف المدرســي، وراح يركلهــا بقدمــه بــكل حماقــة، غير آبه 
بالنظافــة العامــة والنظــام والترتيب! وال تســتغربوا ســلوك 
هذا الطالب الذي جمع بين الذكاء وسوء األداء، ألنه باختصار 
يمثل شريحة ال بأس بها من األمة العربية واإلسالمية، هذه 
الفئــة الموجــودة في كل مــكان، تقول جميــاًل وتفعل قبيًحا، 
تعلــم أن النظافــة الفكريــة والســلوكية والبيئية مــن اإليمان 
ثــم تلقــي النفايــات فــي كل مــكان، تعلــم أن العلــم نــور ثــم 
تهــزأ بالمعلميــن والمتعلميــن، تعلــم أن طلب الُمنــى والعال 
والنهوض يحتاج إلى جهد وبذل وعطاء وإخالص وهمة، ومع 
ذلك تنام نوم الدب وتمأل األرض شــخيًرا! كانت العرب تقول 
قديًما: "احذروا من وافقت أقواله أفعاله"، وقد أصابوا؛ ألن 
مثل هذه الشــخصية التي جمعت حسن القول وروعة الفعل 

تمثل الثروة الحقيقية وركيزة البالد.
فــي شــهر رمضــان االنســجام احرصــوا أن توافــق أقوالكــم 

أفعالكم.
24( اجتماع

اإلنســان مخلوق يحب االجتماع ويســعى إليه، وال ينعزل عن 
النــاس إال وحــش كره نفســه وعــادى محيطه، والعــادة التي 
جــرت علــى بنــي آدم مــن قديــم وبعيــًدا عــن بعد الفلســفات 
المتطرفة أن يألف اإلنسان أخاه اإلنسان، وهنا تجدر اإلشارة 
إلى أن اإلسالم دين اإلنسانية في أصله وفرعه، دين جماعة 
واجتمــاع، والنصــوص القرآنية والتوجيهــات النبوية المطهرة 
التــي تخاطــب المجموعــة والتجمعــات البشــرية ال تقــع فــي 
إطــار الحصــر، ومــا المعاني العظيمــة الرفيعة التــي يتضمنها 
ويحملهــا شــهر رمضــان المبــارك وربمــا يغفــل عنهــا كثير من 
الخلق إال خير دليل على أن رمضان النور جاء ليربي فينا أكمل 

وأسمى معاني إيجابيات االجتماع على البر والمعروف.
وتظهــر هذه المعانــي في حرص غالبية النــاس )غير المعتاد( 
علــى صــالة الفرائض فــي جماعة، والتداعــي بهمة إلى صالة 
التراويح وإحياء ليالي العشــر األواخر في جموع غفيرة، وبحًثا 
عــن جائزة ليلة القدر يتكاثر كذلك اجتماع العباد في مســاجد 
الرحمــن، ويتكثــف تالقــي النــاس فــي رمضــان ضمــن اإلطــار 
العائلي على الفطور والســحور، ونفيرهم نهاًرا إلى األســواق 

واألماكن العامة وما يرافقه من مظاهر البهجة والسرور.
كل هذه الحركة تظهر الوحدة الجمعية الفريدة في اإلسالم 
الــذي يرفــض الفردانية، ويحارب االنطوائية والعزلة بالحشــد 

على الفضائل في وجه البؤر الشائعة على الرذائل.
رمضان شهر الطاعة يدعونا للمحافظة على فضيلة االجتماع 

الرائدة طوال العام.

زهرٌة رمضانية
)24-23(
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رمضــــان 23

ُه َوَرُسوُلُه  ِه َعَلى الِعَباِد؟"، َقاَل: "اللَّ َم(: "َيا ُمَعاُذ َأَتْدِري َما َحقُّ اللَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِبيُّ )َصلَّ َقاَل النَّ
ُه َوَرُسوُلُه  ُهْم َعَلْيِه؟"، َقاَل: "اللَّ َأْعَلُم"، َقاَل: "َأْن َيْعُبُدوُه َواَل ُيْشِرُكوا ِبِه َشْيًئا، َأَتْدِري َما َحقُّ

َبُهْم". َأْعَلُم"، َقاَل: "َأْن اَل ُيَعذِّ

اللهــم إنــي أســألك إيماًنــا ال يرتــد، ونعيًمــا ال يعد، وقــرة عين ال تنقطــع، ومرافقة نبيك ســيدنا 
محمد )صلى الله عليه وسلم( في أعلى جنان الخلد.

اقرأ غًدا يف .. 

مصىل باب الرحمة.. 
حيث يجتمع 

الفلسطينيون 
للعبادة وصد 

التهويد

حلوى "المامونية".. 
 "فاتحة يوم السوريني"

الريحان.. "نبتة جامعة 
للفوائد"

رمضان باب للرب.. 
هل يستثمره 

األبناء؟

تكيه خليل الرحمن يف بلدة عبسان الكبرية توزع طعام االفطار عىل االرس المتعففة بتربع من اهل الخري     )تصوير /يارس فتحي(

بقلم األسير: سامح سمير الشوبكي
من سجن ريمون الصحراوي
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"نظريــة الفســتق" عنــوان كتاب جاد طريف أحياًنا، ســيغير 
طريقة تفكيرك وحكمك على األشياء، مؤلفه:

َماِء"؟ األشخاص الذين يمنعون من تناول ما نوع البالغة في قوله )تعالى(: "َفَفَتْحَنا َأْبَواَب السَّ
الحليب ومشتقاته يعانون حساسية:

1( فهد األحمدي.      2( د. راغب السرجاني.          3( أحمد خيري العمري.

23

1( االستعارة التمثيلية.
2( االستعارة المكنية.

3( التطابق.
1( القمح.                  2( الكالسيوم.

3( الالكتوز.                4( األجبان.

23 23

غزة/ ريما عبد القادر:
مــا أجمــل الصداقة الصادقة في كل معاني حروفها، وأن 
تمتــد مــن جــذور الدنيــا إلى ثمــرة اآلخرة، وتكــون أكثر من 
مجــرد حديــث وأوقات مشــتركة يقضيانها بالمــرح وتناول 
الشــوكوالتة، وشــرب النســكافية، والعمــل مًعــا، بل هي 
صداقــة أعمــق من ذلــك بكثيــر، خاصة حينمــا ترحل إحدى 
الصديقــات بمــوت مفاجئ، في تلك اللحظة رغم الدموع 

التي تنهمر من القلب األمر يحتاج إلى الصبر أكثر.
هذه المشــاعر التي عايشــتها هدى الســراج حينما ودعت 
جثمــان صديقة الطفولــة جارتها وزميلتها "نادية"، فأرادت 
أن تربــط هــذه األخــوة بهدية تقدمها لهــا تطبق بها قول 
ْنَســاُن  اْلِ َمــاَت  "ِإَذا  اللــه عليــه وســلم(:  الرســول )صلــى 
اْنَقَطــَع َعْنــُه َعَمُلــُه ِإالَّ ِمْن َثَلَثٍة: ِإالَّ ِمــْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة ..."، 

حتى يتواصل لها األجر، خاصة في شهر رمضان.
الصداقة الطيبة

األمــر كان مفجًعــا لهــدى )31 عاًمــا( حينمــا علمت بوفاة 
صديقتها نادية في أثناء الوالدة، األمر الذي جعلها تبكي 
علــى هــذا الرحيل الصعــب على قلبها، ومع ذلك شــعرت 
بــأن صديقتهــا ال تحتاج منها للبــكاء؛ فهي اآلن بحاجة إلى 
شــيء أفضــل مــن ذلــك، إذ تقــول لصحيفــة "فلســطين": 
"أول مــا فكــرت به هو أن أقدم لصديقتي شــيًئا يمتد لها 

بها األجر، فوجدت الصدقة الجارية".
وتتابــع: "كان فــي ذهنــي أمــران يتمثــلن في: ســقيا ماء، 

ا في استكمال بناء بيتها". ومساعدة عائلة فقيرة جدًّ

تجهيــز  مبــادرة  تذكــر  األخــرى  الجميلــة  المبــادرات  ومــن 
المواليــد لألمهــات الفقيــرات اللتــي ال يســتطعن شــراء 

الحاجات المهمة لوليدهن.
وأما رمضان فله نكهة خاصة إذ تعمل على إنشاء الخيمة 
الرمضانية، وعن فكرتها تبين هدى أنها تتمثل في تقديم 
طــرود غذائية تقــدم للعائلت الفقيــرة، إضافة إلى توزيع 

ولتحقيــق ذلــك أخبــرت هــدى مديــرة مدرســتها -وهــي 
المدرســة التي كانت تعمل فيها نادية سابًقا- عن الفكرة 
التــي وجــدت منهــا ترحيًبــا كبيًرا، ونشــرت إعلًنــا لمن تريد 
المشــاركة من المدرســات أو الطالبات، بحيث تشارك كل 
منهــن بــــ5 شــواقل )يقابلهــا تقريًبا دوالر وربــع(، وبالفعل 
وجدت تفاعًل كبيًرا، وهنالك من تبرع أكثر من ذلك بكثير.
وأخــذت هــدى تتحــدث عــن صديقتهــا وأخلقهــا العالية، 
فكانــت محبوبــة ولها أثر أينمــا حلت، وهي حافظة للقرآن 
وقد ســمعته كامًل على جلســة واحدة قبل مدة قصيرة 
من وفاتها، إذ توضح أنها شعرت ببركة األمر والتيسير من 
اللــه )تعالى( في هذا العمل، فحينما نشــرت الفكرة على 
)فيــس بــوك( وجــدت إقبــااًل طيًبــا، واألغرب مــن ذلك أن 

كثيًرا من الذين شاركوا لم يعلموا من نادية.
وبعــد أن أخــذت تــردد الحمــد والشــكر للــه رب العالميــن 
على توفيقه لها في القيام بهذه الصدقة، تتابع حديثها: 
"بفضــل اللــه )تعالى( اســتطعت تقديم مســاعدة للعائلة 
الفقيــرة، وكذلك المســاهمة في حفر بئــر ماء حتى يكون 

لصديقتي صدقة سقيا ماء، خاصة في شهر رمضان".
خيمة رمضان

وهــذه المبــادرة ليســت األولــى ولــن تكــون األخيــرة، إذ 
تشــير إلى أنها بين مدة وأخرى تطلق مبادرات خير حســب 
الحاجــة، وفــي الوقت ذاته تحب التجديــد في فعل الخير، 
فمــرة أطلقــت مبــادرة مســاعدة العرائس الفقيــرات في 

توفير األشياء التي يحتجن إليها وال يستطعن شرائها.

مساعدات نقدية. 
هــذه رســالة لك بــأن تنتقي صداقة طيبة تمتــد أثرها بعد 
وفاتــك، في الدعاء لــك والصدقات التي تكون في حاجة 
ماســة لهــا بعــد أن تفارق هــذه الحيــاة، واألمــر اآلخر أنك 
تســتطيع فعــل الخيــر، وإن كنــت ال تملــك مــااًل؛ فأبــواب 

الخير في رمضان كثيرة، فبادر إليها حيث المستطاع.

األقصــى يمثــل لزينات الجنــة التي ال تســتطيع العيش 
خارجهــا، نــذرت نفســها للربــاط فيــه وخدمتــه، تزوجــت 
وانتقلت للعيش في حي وادي الجوز، ولم تنقطع عن 
الوجود فيه، حيث تحفظ األطفال القرآن على مصطبة 

باب المغاربة.
شــعرت زينــات أن دورهــا يجــب أن يكــون داخــل أســوار 
األقصــى، اســتقالت مــن وظيفتهــا معلمــة، وتفرغــت 
للربــاط فــي باحاتــه، حتــى ســنحت لهــا فرصــة التقديــم 
رئيــس  وعينــت  األقصــى،  للمســجد  حارســة  لوظيفــة 

لحارساته منذ 2014.
مهمــة رئيســة حارســات األقصــى فــي شــهر رمضــان 
تنصب في وضع خطة تليق بالشهر الفضيل إذ يتوافد 
آالف الفلسطينيين إليه، تقول زينات: "يتضاعف العمل 
فــي هذا الشــهر، لذلــك يزيد عــدد الحارســات، ويوزعن 
على مناوبات صباحية ومسائية تمتد حتى انتهاء صلة 

التراويح".
وليلــة القــدر تبــذل الحارســات جهــًدا أكبــر، تبيــن زينــات 
لصحيفــة "فلســطين" أن الترتيبــات لهــذه الليلــة تبــدأ 
مــن صبيحــة اليــوم الــذي يســبق ليلــة القدر إلــى اليوم 
الثاني، وتستدعى حارسات لمعاونة األساسيات منهن 
لتنظيــم دخول وخروج النســاء إلــى مصلى قبة الصخرة 

الذي ال يستوعب إال عدًدا قليًل منهن.
وتوضــح أنهــن يقمن بعمل مســارات وطرقــات لتأمين 
دخــول وخــروج المصليــات إلــى األقصى، بالتعــاون مع 

وتفرغــت لتربية خمســة أطفال، وبعــد بلوغها األربعين 
الحلــم بــات حقيقة حينمــا حصلت على وظيفة حارســة 

لألقصى.
تقــول جمانــة )44 عاًمــا(: "دخلــت األقصى بنيــة الرباط 
فيــه ثــم بنيــة العمــل إذ حصلــت علــى الوظيفــة عــام 
2015، فأنــا أعــده بيتي األول، وبيــت الزوجية هو بيتي 

الثاني".
ا في شــهر رمضان الســاعة  تقصد جمانة األقصى يوميًّ
السابعة والنصف لتسلم عملها في المناوبة الصباحية 
يات المصفوفة  حتى الســاعة 1:30م ظهًرا، في المصلَّ
لتنظيــم صفــوف النســاء، وتصحيــح المفاهيــم الخطــأ 
يــات، والفصــل بيــن النســاء والرجال فــي الصلة  للمصلِّ

في مصلى قبة الصخرة.
أمــا ليلة القــدر ففيها يتغير دوام جمانــة، تضيف: "يبدأ 
دوامــي مــن صــلة التراويــح حتــى الفجــر، هــذا اليــوم 

اآلالف يجتمعون في مكان واحد".
"فــي رمضــان 2020 -تقــول جمانــة- خــل األقصى من 
مصليه بســبب جائحة كورونا، نحن الحارســات والحراس 
كنــا نــداوم بالشــكل االعتيــادي، شــعور مؤلــم حينمــا 
كان يــؤذن المؤذن ونســمع: "حي علــى الصلة"، كانت 
تبكــي عيوننا وقلوبنا، ألنه أول مرة في التاريخ ال تقام 

الصلة به".
وهكذا تحرس هؤالء الســيدات المقدســيات المســجد 
ا، و"تطير" قلوبهن فرًحا بالسهر على أمنه. األقصى حبًّ

لجان النظام في األقصى.
طبيعــة عمــل الحارســات فــي األقصــى لهــا حساســية 
لرمزيتــه الدينيــة، ويقابلها صعوبــات ومعيقات تضعها 
شــرطة االحتــلل، تذكــر زينات أنهــن يواجهــن التفتيش 

اليومي لحقائبهن والتحقق من بطاقتهن الشخصية.
وتشير إلى أن االحتلل في السنوات األخيرة زاد وتيرة 
اقتحام المســتوطنين لألقصى في رمضان وتدنيســه، 

واستفزاز المقدسيين، بإقامة طقوس "تلمودية".
بالقهــر  نشــعر  المشــاهد  هــذه  "أمــام  زينــات:  تقــول 
واالستفزاز، ونعجز عن فعل أي شيء ألننا إما سنعتقل 

أو نبعد".
وتكمــل: "لكــن يبقــى األقصــى جنــة اللــه علــى األرض، 
الكلمــات،  تصفهــا  ال  فيــه  بالوجــود  وســعادتي 
فالمســلمون يرجــون أداء ولــو ركعتيــن فيــه، فهــو رمز 

العزة والكرامة لكل مسلم في كل أنحاء العالم".
تعلق بالمسجد

فتحت جمانة غوشــة عينيها على القبة الذهبية، وكان 
أول صوت يخترق أذنها صوت أذان المســجد األقصى، 
ووعيــت علــى هذه الحيــاة وجدها ووالدهــا وأعمامها 
وإخوتهــا يعملــون حراًســا فــي المســجد األقصــى، ألن 

الله حباهم بالسكن بالقرب منه في باب الساهرة.
تعلــق قلــب جمانــة بالمســجد األقصى، ورجــت الله أن 
تعمــل حارســة فيه منــذ الصغر، والقــدر جمعها بزوجها 
الــذي يعمل حارًســا أيًضا فيه، تزوجت في ســن صغيرة 

"حارسات األقصى" قلوب تعلقت به وعيون ساهرة على أمنه 

بـ"الصدقة الجارية".. الصديقات يودعن "نادية" 

القدس المحتلة-غزة/ مريم الشوبكي:

المســجد األقصــى عــاش معهــا تفاصيــل طفولتها، كانــت زينات أبو 
صبيح في أثناء ذهابها إلى مدرســتها االبتدائية في حي ســلوان تمر 

ببابــي الغوانمــة والمغاربــة، كان والداهــا يصطحبانهــا للصــالة فــي 
رحابه حيث يبعد عن بيتها في حارة السعدية مسافة خمس دقائق.

زينات أبو صبيح
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ما جنسية جوزيف بالتر رئيس االتحاد الدولي متى أصدرت صحيفة فلسطين في غزة عددها األول؟
لكرة القدم السابق؟

1( سويسري.           2( بلجيكي.          3( إيطالي.

محمد محسن.. عامل يكافح "في سبيل الحياة"

محســن من شــمال قطاع غزة يحمل شهادة البكالوريوس 
فــي اختصــاص علــم النفــس، لم يأُل جهــًدا منــذ تخرجه عام 
2016 في البحث عن وظيفة ضمن مجال دراسته، لكنه لم 
يتمكن من ذلك، مع انعكاســات الحصار االحتاللي الطويل 

لقطاع غزة، فعمل في مجال نقليات العفش، والطوبار.
يقــول لصحيفــة "فلســطين": "كأي خريــج أملــت الحصــول 
علــى وظيفــة فــي مجــال دراســتي، خاصــة أن اختصاصــي 
لــه عالقــة بالواقــع الفلســطيني، ولــم أكتِف بالدراســة بل 

تلقيت العديد من الدورات والنتيجة واحدة".
لــم يتــرك أي مؤسســة إال وضــع لديهــا شــهاداته وخبراتــه 
وطلــب التوظيــف أو التطــوع، ومــع ذلــك لــم يحصــل على 
الدعــم المعنوي والمادي مــع أنه حاصل على تقدير متميز 

في الجامعة.
يوضــح محســن أنه كان قد حصل علــى وظيفة ضمن مجال 

دراسته، مدة ال تتعدى ثمانية أشهر فقط.

العمال يوميتهم ال تتجاوز 20 شيقاًل وأحياًنا أقل من ذلك، 
إلــى جانــب عــدم حصــول بعضهــم علــى التقديــر المعنــوي 

الالزم.
ويــرى محســن أن العامــل يواجــه العديــد مــن المشــاكل 
بطبيعة العمل، وعدم قدرته على إشباع الرغبة في العمل 

بمجال الدراسة لقلة الفرص المتاحة.
ويكمــل: "العامــل الفلســطيني إنســان بســيط، لكــن عمله 
عظيــم، ورغم قلــة اإلمكانات والحصار وعــدم القدرة على 
مواجهــة الواقــع رضــي بالحد األدنــى والقليل، ومشــكلتي 
ومشــكلة أبنــاء الجيــل الخريــج منهــم والعامل عــدم وجود 

فرص جديدة".
ويطمــح محســن إلــى االهتمام بواقــع العمــال ورفع الحد 
األدنــى ألجورهــم، وفتــح مجــاالت وأفق لهــم وللخريجين، 
وبــاب للوظائــف، وزيــادة العمــل علــى التقليــل مــن نســب 

البطالة.

ا، وتحول ذلك إلى مرض عضوي بمشكلة ارتفاع  تأثر نفســيًّ
ضغــط الــدم، لكونه تعــب واجتهد في دراســته، وكبد أهله 
ينتشــلهم  أن  يفتــرض  واليــوم  الجامعيــة،  الرســوم  ثمــن 
ا بعمله لمســاعدتهم، وتأمين حياته المســتقبلية،  معيشــيًّ

لكونه مقباًل على تكوين بيت وعائلة، ويحقق ذاته.
لكــن هــذه الظــروف الصعبــة كانــت دافًعــا لــه للبحــث عــن 
أي فرصــة عمــل، حتــى لو كانت بعيدة عــن مجال اختصاصه 
الدراسي، فعمل في التحميل ورفع األثاث عند أحد أقاربه، 

ولكنه توقف عن العمل عنده بسبب جائحة كورونا. 
ويشــير محســن إلــى أنــه تحــدى كل الظــروف، ألن العمــل 
ــا كان شــكله فهــو ليــس عيًبــا، "المهم أن تكفــي حاجتك  أيًّ
وال تكــون عالــة على أحد"، ثم انتقل إلــى العمل في مجال 
"الطوبــار" )أعمــال البنــاء( وتوقــف لتأثيره فــي ضغط الدم 

الذي فرض عليه أال يقوم بمجهود جسدي متعب.
ويبيــن أن واقع العامل الفلســطيني صعــب، حيث كثير من 

غزة/ هدى الدلو:

العامــل يكــّد طيلــة حياته ليحصل علــى قوته اليومــي، وبعرق جبينه 
يحلــم بحيــاة كريمة لــه ولعائلته، وبيت يؤويه وهــو ينظر إلى العمل 
علــى أنه عبادة وكرامة وشــخصية وكينونة لإلنســان، وكله أمل في 

كرم الله عليه، لكونه إنساًنا مثابًرا وطموًحا ويرضى بالقليل"، كلمات 
كأنمــا تحــدث بهــا قلــب الشــاب محمــد محســن )27 عاًما( ال لســانه 

فحسب.

232323

النبي الذي عالج مشكلة اقتصادية كانت شائعة في قومه:
1( شعيب )عليه السالم(. 
2(  صالح )عليه السالم(.   

3( هود )عليه السالم(.

1( الثالث من مايو 2006.

2( الثالث من مايو 2007.

3( الثالث من مايو 2008.

ضغــوط نفســية وتوتــر واكتئــاب وتقــدم في العمــر، كلها عوامل تــؤدي إلى اضطــراب هرمونات 
الجســم وتســبب اإلصابــة بارتفــاع ضغط الــدم، في حيــن يحتاج مرضــى الضغط إلى عنايــة فائقة 

واختيار نظام غذائي ينظم الضغط ويمنع من آثاره الخطرة على القلب.

ومــع تفشــي جائحــة كورونا مرضــى الضغط معرضون لمخاطــر اإلصابة بالفيــروس لضعف مناعة 
أجسامهم، لذا تتعاظم مشاكلهم الصحية، وبذلك يحتاجون إلى أغذية تخفض الضغط وترفع من 

مناعة أجسادهم لتمر كورونا عليهم بسالم.

غزة/ مريم الشوبكي:

الصيام ومرضى ارتفاع ضغط الدم.. توصيات صحية

يقــول خبيــر التغذية رمضان شــامية: "أول ما 
يجــب أن يفعلــه مريــض ضغط الــدم التقليل 
علــى  يعمــل  الــذي  الملــح  اســتخدام  مــن 
احتباس الســوائل في الجســم، والتوجه نحو 
زيــادة األغذية الغنية بالبوتاســيوم الموجود 
في الموز، والتفاح، والتوت األرضي، وجميع 

األوراق الخضراء الفقيرة أيًضا بالصوديوم".
صحيفــة  إلــى  حديثــه  فــي  شــامية  وينصــح 
مــن  الدســمة  اللحــوم  بتقليــل  "فلســطين" 
مــن  والكثــار  الحمــراء،  واللحــوم  الدجــاج 
األســماك الحتوائها على أوميجا 3، وإضافة 
زيت الكتان أو مسحوق الكتان إلى السلطة، 
الزيتــون،  وزيــت  الشــيا، والسمســم،  وبــذور 
واألفاكادو، وجميعها ترفع من الكولسترول 

النافع وتخفض الضار منه.
تحتــوي  النيئــة  المكســرات  أن  إلــى  ويشــير 
والبوتاســيوم،  والزنــك  المغنيســيوم  علــى 
وهــي مصــدر للبروتيــن والدهــون المفيــدة، 
بمقــدار حبتيــن، ويمكــن تحميصها علــى النار 
مــع القليــل من عصير الليمــون، ويترك يجف 

ليعطيها الطعم المقبول.
الموســمية  الفواكــه  أن  شــامية  ويبيــن 
والحمضيــات مفيــدة، ال ســيما الليمون ألنه 

غني بالبوتاسيوم والكالسيوم.
وفي وجبة الفطار يدعو مريض الضغط إلى 
البــدء بتنــاول التمــر، ألنه غني بالبوتاســيوم، 

النيئة، أو مســحوق الخــروب الغني باأللياف 
ويمكــن  المهضومــة،  غيــر  والســكريات 
االعتمــاد علــى تمــر ولــوز مــع أوراق خضــراء 

على السحور.
واألغذيــة  المقليــات  تنــاول  مــن  ويحــذر 
المملحــة كاألســماك واأللبــان، ناصًحــا بــأن 
البنــدورة  مــع  بصــل  شــوربة  بهــا  يســتبدل 
وزيــت زيتون نصف اســتواء لغناها بمضادات 

األكسدة.
تقوية المناعة

وللتخلــص مــن القلــق والتوتــر وقلــة النــوم 
يدعو شامية إلى صنع "المشروب المعجزة" 

لتهيئــة  المــاء  وشــرب  الصوديــوم،  وقليــل 
الجهــاز الهضمــي، ثــم تنــاول صحــن شــوربة 

الخضار أو الشوفان.
وينصــح شــامية بتأديــة صــلة المغــرب، ثــم 
تناول المشروبات الرمضانية كعرق السوس، 
الذي عكس ما هو شــائع بأنه يســبب ارتفاع 

الضغط.
ويوضح أن عصير عرق السوس مفيد لمرضى 
ضغــط الدم، وما يشــاع أنه يضــر بهم اعتقاد 
خطأ، والضار في األمر إذا اســتمر شربه مدة 

14 يوًما على التوالي.
ويبين شامية أن مشروبي الخروب والكركديه 
ينظمــان ضغط الدم، ويعــد الكركديه بنقعه 

12 ساعة بماء دافئ ثم ُيصفى.
وينبــه إلــى أن مــن أفضــل المشــروبات التمر 
ومخفــض  للدهــون  حــارق  فهــو  الهنــدي؛ 

للكولسترول والدهون الثلثية في الدم.
ويحث شــامية على شــرب ثمانية أكواب من 
ــا، وفــي الجــو الحــار  المــاء علــى األقــل يوميًّ

زيادتها إلى 12 كوًبا.
ويشدد على أهمية المشي لمريض الضغط 
ونصــف،  بســاعة  أو  بســاعة  الفطــار  قبــل 
فذلــك مهم لحــرق الدهون والخليــا الميتة 

والمتراكمة والمخزنة بالسموم. 
وعلــى وجبــة الســحور ينصــح شــامية بتناول 
اللبــن مــع إضافــة ملعقتيــن من المكســرات 

المفيد لصحة الجســم عموًمــا، المكون من: 
حبــة مــوز، و10 إلــى 12 حبــة لــوز نيــئ، و30 
حبــة بــزر قــرع نيــئ أو اليقطيــن أو الكوســا 
مــن  كبيرتيــن  وملعقتيــن  تقشــيرهما،  مــع 
السمســم، مع ثلث حبات من التمر، وكوب 
مــاء، وملعقــة من الزبيب األســود الكبير مع 

بزره.
ويعــدد شــامية فوائــد هــذا المشــروب أنــه 
غنــي بالمغنيســيوم، والبوتاســيوم، والزنك، 
القلــب  لصحــة  المفيــدة  والكالســيوم، 
وتنظيــم ضرباته، وأنــه يريح العضلت ويمنع 

التشنجات، ويحسن الخصاب.

أمــا إذا كان مريــض الضغــط مصاًبــا بكورونــا 
"المشــروب  تنــاول  أهميــة  شــامية  فيؤكــد 
ويحســن  المناعــة  يقــوي  ألنــه  المعجــزة"، 
ســيولة الــدم، ويمنع تجلط الــدم، ويزيد من 
تدفــق األكســجين، ويقلــل الضغــط ويعمــل 
علــى اندفــاع الــدم لعضلة القلــب وعضلت 

الجسم بصفة عامة. 
وينبــه إلى أهمية التعرض ألشــعة الشــمس 
مــع تحري الوقت المناســب الــذي يمتد من 
الثالثــة قبــل العصــر،  العاشــرة صباًحــا حتــى 
فميــول الشــمس علــى األرض صيًفــا يعمــل 
على تحويل الكولسترول إلى فيتامين )د3(.

ولكــن كيــف نجلــس تحــت أشــعة الشــمس 
ومتــى؟ يجيــب شــامية: "يجــب تعريــض ثلث 
الجســم للشــمس مــع ضرورة تغطيــة الرأس 
ا". من 10 إلى 20 دقيقة ثلث مرات أسبوعيًّ
ويلفــت إلــى أن األبحــاث أثبتــت أهميــة حبــة 
البركــة فــي الوقايــة وعــلج كورونــا بإضافــة 
ملعقــة صغيــرة منها أو نصفها إلى العســل، 
ويمكــن إضافة الماء الدافئ إليهما وتناولها 
الــدم  ضغــط  لتخفيــف  ومســاء،  صباًحــا 

والكولسترول الضار من الجسم.
شــامية  ينصــح  عموًمــا  المناعــة  ولتقويــة 
بإعــداد مشــروب الســماق بإضافــة ملعقــة 
منــه إلى كــوب من الماء وغليه وشــربه مرة 

ا. يوميًّ



Wednesday 5 May 2021 األربعاء 23 رمضان 1442هـ  5 مايو/ أيار 10

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

الكلمــة الطيبة صدقة، االبتســامة صدقة، إفســاحك 
فــي مجلســك ألخيــك صدقــة، ســؤالك عــن أخ لــك 
ورســم  الفقيــد،  وتشــييع  المريــض،  عيــادة  صدقــة، 

االبتسامة على شفاه اآلخرين صدقة.
وأيًضــا تشــجيع المبــدع صدقــة، وقولــة: "أحســنت" 
للمجتهد صدقة، والتصفيق عند فوز اآلخرين صدقة.
احتضان المواهب صدقة، وجعلك من نفســك ســّلًما 
يرتقيــه اآلخــرون نحــو التميــز صدقــة، والتربيــت علــى 

كتف الُمخفق صدقة.
إذا كنت رئيًســا فتشجيع من هم تحت إمرتك صدقة، 

وتقدير جهدهم وشكرهم صدقة.
وإذا كنــت مرؤوًســا، فإعانة زميلــك صدقة، وصدقك 
تجــاه مديرك صدقــة، واالمتناع عــن النميمة، والذّب 

عن عرض أخيك -مهما اختلفت معه- صدقة.
إذا كنــت زوًجــا، فعطفك على زوجتك صدقة، وتقدير 
جميلهــا، وغــّض الطرف عن هناتهــا، وتحّمل الضغوط 

التي تحدث لها صدقة.
وإذا كنــِت زوجــة، فتهيئــة الجــو لراحــة زوجــك صدقة، 
والتزين والتجمل وتهيئة نفســك وبيتك وأبنائك عند 
اســتقباله صدقــة، كمــا أن كظمــك لغيظــك، وتحمل 
غضبــه وثورتــه، والثناء علــى تعبه وجهــده -مهما بدا 

لك منه تقصير- صدقة.
وهكــذا -يــا صاحبــي- جميع ما تفعله لنشــر الســعادة 
في مجتمعك لك عليه أجر من الله، كل ما تبذله من 

أجل أن تجعل عالمك أفضل وأجمل وأروع صدقة.
أنــت قــادر علــى أن تكــون بائًعــا للســعادة، أن تكــون 
ســماء تمطــر بهجــة وفرًحــا علــى اآلخريــن، دون كثيــر 
مــال، دون بذل الصعب، وفعل المســتحيل، ومقارعة 

األهوال، فقط بسلوكك الحياتي الجميل.
ســتكون نجًمــا بارًزا، وشمًســا، إن غابــت أظلم جزء من 

هذا العالم وغام.
أتتعجــب؟ إذن فانظــر جيًدا إلى تلك الوجوه العابســة 
التي مألت دنيانا لتعرف كم تحتاج الحياة البتسامتك.
طالْع فيما يحدث بين األصدقاء من تشاحن وتصادم، 
صافــي  تكــون  أن  معنــى  لتــدرك  وتحاُســد،  وغيــرة 

السريرة نقي القلب.
ألــِق أذنــك إلــى همســات الموظفيــن لتعلــم مــدى 
المعانــاة التــي يعانونهــا مــن مدير ال يرحــم، وزميل ال 

يراعي حقوق الزمالة.
انظــر إلــى بيوت أغلقــت أبوابها على الصــراع والصراخ 
ــا مخلًصا لهو  والضجيــج، لتعلــم أن كونــك شــريًكا وفيًّ

من عجائب هذا الزمان.
هل تبحث عن السعادة، ازرعها يا صاحبي تجدها.

اغرسها تجد ثمرها زاهًيا ُموِرًقا يسر ناظريك.
وصّدقنــي عندمــا تعمــل علــى أن تكــون أنــت صانًعــا 
للســعادة والخيــر، ســتحار الحياة في كيفيــة هزيمتك 

وكسر إرادتك.
فالقلــوب المعطــاءة قّلمــا تتألــم، نــادًرا مــا ُتهزم في 
ألنهــا  الــذات(؛  وحــب  واالمتــلك،  )األخــذ،  معركــة 

دائًمــا مــا تترفــع، وتديــر ظهرهــا 
مبتســمة، وتشد خطوها لتلحق 
قطــار  فــي  األولــى  بالعربــة 

السعادة.

صدقة
"الكنتاكي".. الدجاج كما لم تتذوقه من قبل

كريم الشاذلي- فيس بوك

بشــكل جميل ومرتب كان يحتفظ جدو بملحق رمضان 
لصحيفــة فلســطين منــذ الصــدار األول لــه، فاليــوم 
تكمــل الصحيفــة مســيرتها العطــرة بالجــد واالجتهــاد 
لتدخــل عاًمــا جديــًدا مكلــًل بالعطــاء، بعــد أن ســارت 
ســنوات في مســيرة التقدم واالزدهار على مدار أربعة 

عشر عاًما من العطاء.
وكل يــوم يحــرص جــدو أن يشــتري صحيفــة فلســطين 
الفلســطينية  الســاحة  علــى  المجريــات  عبرهــا  ويتابــع 
وغيرهــا، ويكــون له اهتمام أكثر بالجلوس على مقعده 
النافــذة  بجــوار  العائلــة  جلــوس  غرفــة  فــي  المفضــل 

المطلة على حديقة المنزل الجميلة.
وبينمــا كان جــدو يتابع ملحق رمضان لهــذا العام الذي 
تــوج بعنــوان: "رمضــان.. بالحــب نلقــاك"، وهــو يشــعر 
المختلفــة  موضوعاتــه  علــى  يطلــع  حينمــا  بالســعادة 
الجميلــة، كان صــوت ريــان: "جــدو، أيــن أنــت يــا حبيبي يا 
جــدو؟"، األمر الذي قطع متابعــة جدو للصحيفة بعض 

الوقت.
فــي هــذه اللحظــة وضــع جــدو ملحــق رمضــان الجميل 
على الطاولة الصغيرة بجواره ذات اللون األبيض بجانب 
المزهريــة الجميلــة التــي تزينــت بزهــور فواحــة العطــر، 
وهــو يجيــب: "يا قلب جدو يا ريــان، أنا في غرفة جلوس 

العائلة".
وســرعان مــا أســرع ريان فــي خطواتــه إلى جــدو إذ كان 
يفتــح ذراعيــه وهــو يســتقبل حفيــده الغالــي، وبمجــرد 
أن رأى ريــان ذلــك حتــى ركــض وقفــز بلطــف إلى حضن 
جــدو الحنون؛ فهذا يســعد جدو؛ فهــو دائًما يحاول أن 
ــا وحناًنا، فهو بذلك يقتدي بســنة  يشــبع حفيديه حبًّ

رســول اللــه َفعــْن َأِبي ُهَرْيــَرَة، َقاَل: َدَخــَل ُعَيْيَنُة ْبــُن ِحْصٍن 
ُل اْلَحَسَن  َم َفَرآُه ُيَقبِّ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه َصلَّ َعَلى َرُسوِل اللَّ
ــِه؟"، َقاَل ُعَيْيَنُة:  ُلُهَما َيا َرُســوَل اللَّ َواْلُحَســْيَن، َفَقاَل: "َأُتَقبِّ
ِه  ْلُت َأَحًدا ِمْنُهْم"، َفَقاَل َرُسوُل اللَّ "َوِإنَّ ِلي َعَشــَرًة َفَما َقبَّ

َم: "َمْن اَل َيْرَحْم اَل ُيْرَحُم". ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ َصلَّ
ملحــق "رمضــان.. بالحب نلقــاك" تصميمــه الجميل جذب 
نظــر ريــان، فــراح يســأل: "مــا هــذه الصحيفــة الجميلــة يــا 

جدو؟!".
ابتســم جــدو وهــو يجيــب: "هــذا -يــا حبيــب جــدو- ملحق 
رمضــان؛ فأنــا أقــرأ كل كلمــة فيــه كل يــوم، إذ يحتــوي 
علــى الموضوعــات الجميلــة المفيــدة المتنوعــة، وفــي 
الصفحة األولى يشرق قول الرسول )عليه أفضل الصلة 
والســلم(، والدعــاء الطيــب فــي هــذه األيــام المباركــة، 

والمسابقات الممتعة المفيدة".
نظــر ريــان وهــو يقلــب الملحــق ويســأل باهتمــام كبيــر: 
"ومــن يقــوم بكل هــذا العمل الجميــل يا جدو؟"، ابتســم 
جــدو وهو يحتضن ريــان ويحمل الصحيفة بيده: "يا حبيبي 
يــا ريــان، بفضــل الله تعالــى وتوفيقه أواًل ثــم هنالك كثير 
مــن الجهود الطيبــة التي يقوم بها فريق متكامل، منهم 
ومخرجــون  لغويــون  ومدققــون  وصحفيــات  صحفيــون 
أتعلــم أن المســؤولين عــن هــذا  ومصــورون صحفيــون، 
العمل الطيب يتابعون كل كلمة تكتب فيه حتى يتحققوا 

من سير العمل بالشكل المميز؟".

فــي هــذه اللحظة فتــح ريان عينيه أكثــر وفمه كذلك، 
وعلمــات االســتغراب لهــذه الجهــود كبيــرة؛ فهو لم 
يكــن يعلــم بحجــم هــذا العمــل المتكامــل والتعــاون 
الجميل بين خلية النحل العلمية؛ ليخرج الملحق بهذا 

الجمال.
وضع ريان يده خلف رأسه وهو يحرك شعره وقد لفت 
رأسه إلى جدو وهو يسأل: "وهل ممكن أن أكتب فيه 
حينمــا أكبــر، رغــم أننــي في ذلــك الوقت أريــد أن أكون 

مثل المام الشافعي رحمه الله تعالى؟".
ابتسم جدو ابتسامته الجميلة الحنونة وهو يتابع نظره 
إلــى ريــان بفخــر: "نعــم يــا ريــان ممكــن أن تكتــب فيهــا؛ 
فصحيفــة فلســطين لديها صفحة إســلميات، وكذلك 
ملحــق رمضــان، حيــث تهتــم بالموضوعــات واألحــكام 

الشرعية".
وســرعان مــا ســأل ريــان: "وهل يا جــدو مــن الممكن أن 

تستقبلني الصحيفة، إذا زرتها، خاصة أنني طفل؟".
نظــر جــدو وهــو يحتضن ريان بكل حب: "ال شــك يا قلب 
جدو؛ فصحيفة فلســطين ترحب بالضيوف وتستقبلهم 
ا ســأذهب إلــى زيارتهــا، وســوف  بــكل حــب، وقريًبــا جــدًّ

تذهب معي، إن شاء الله تعالى".
قفــز ريــان فرًحــا وهو يتجول فــي أنحاء المنــزل وصوته 

صحيفــة  إلــى  جــدو  مــع  أذهــب  "ســوف  يــردد: 
فلسطين".

بالحب 
نلقاك

إعداد/ ريما عبد القادر:

)23(

ُيعــاد وضــع قطــع الدجــاج فــي خليــط البهارات 
ودعكها جيًدا به حتى تغلف تماًما.

تقلى قطع الدجاج في طاسة تحتوي على زيت 
غزيــر لغمــر الدجــاج به، مــدة تراوح مــن 6 إلى 8 

دقائق للقطعة الواحدة.
في حالة قليها على دفعات، يمكن وضع قطع 
الدجــاج المقليــة مســبًقا فــي الزيت مــرة أخرى 

مدة 90 ثانية قبل التقديم.
القيمة الغذائية

غزة/ فلسطين:
التــي  األطعمــة  أشــهى  مــن  المقلــي  الدجــاج 
يفضلهــا الكبــار قبــل الصغــار، ولكنــه أيًضــا مــن 
أكثــر األكالت التي تحاول ربات البيوت إعدادها 
فــي المنــزل علــى طريقــة مطاعــم المأكــوالت 
النتيجــة  علــى  الحصــول  دون  لكــن  الجاهــزة، 

المرجوة. 
وبســبب تنــوع وتشــابه الوصفــات قضــى طــاٍه 
هــاٍو يدعــى "دان فيــل 18 شــهًرا فــي دراســة 
وتجربــة وصفــات الدجــاج المقلــي، حتــى توصل 
إلــى الخلطة المماثلة لخلطة سلســلة مطاعم 
التغريــدات  موقــع  علــى  ونشــرها  "كنتاكــي"، 
 "supereva" تويتــر"، وفًقــا لما جــاء في وقــع"

اإليطالي.
وســميت "كنتاكي" ألن المطعم الذي يصنعها 
كنتاكــي  بواليــة  لويفيــل  مدينــة  فــي  يقــع 

األمريكية.
ودجــاج كنتاكــي من األطبــاق الرئيســة اللذيذة 
والمحّببة إلى الغالبّية، ال ســيما األطفال، وهو 

بحاجٍة إلى توابل خاّصة لتحضيره.
مكونات دجاج كنتاكي: 4 مالعق كبيرة بابريكا- 
ملعقتان كبيرتان فلفاًل أبيض- ملعقتان كبيرتان 
بــودرة ثــوم- ملعقــة كبيــرة زنجبيــاًل مطحوًنــا- 
ملعقــة كبيــرة من مســحوق خردل "مســتردة"، 
ملعقة كبيرة ملح كرفس- ملعقة كبيرة فلفاًل 
أســود- نصــف ملعقــة كبيــرة مــن البردقــوش- 

نصــف ملعقة كبيــرة من الزعتــر- قليل من ملح 
الطعــام- بيضتــان- قليــل مــن الدقيــق- نصــف 

كوب حليب.
طريقــة التحضيــر: توضــع قطــع الدجــاج وهــي 
بدرجــة حرارة الغرفة في مزيــج البهارات الجاف 

بعد إضافة القليل من الدقيق وتقلب جيًدا.
ترفــع قطــع الدجاج مــن خليط البهــارات لتوضع 
في خليط السائل المخفوق المكون من البيض 

والحليب.

يفيــد موقــع "ســطور" اإللكتروني أن لــكٍل نوٍع 
مــن اللحــوم قيمتــه الغذائّيــة، وللدجــاج علــى 
اعتباره من اللحوم البيضاء قيمٌة غذائّيٌة مهّمٌة 
لجســم اإلنســان ألداء وظائفــه الحيوّية، وال بّد 
مــن تناولــه بتــوازٍن واعتدال؛ فهــو يحتوي على 
العديــد مــن العناصــر الغذائّيــة، ال ســيما صدور 
الدجــاج؛ فــكّل صــدر دجــاج يحتــوي علــى: 301 
سعرة حرارّية، ومن الكربوهيدرات 2 غرام، ومن 

الدهون 13 غراًما، ومن البروتين 44 غراًما.
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رام الله/ فلسطني:
النقــد  ســلطة  "مــؤرش  نتائــج  كشــفت 
لشــهر  األعــال"  لــدورة  الفلســطينية 
أبريل/نيســان 2021 عــن صعــود قيايس 
يف املــؤرش الــكيل مســجًل 7.4- نقطــة 
مقارنــة مــع 24.1- نقطــة لشــهر مــارس/

مســتوياته  عــى  ًقــا  متفوِّ املــايض،  آذار 
يف الشــهر املناظــر مــن العــام املــايض، 

ومستعيًدا مستواه ما قبل الجائحة.
املــؤرش  اســتأنف  الغربيــة،  الضفــة  ففــي 
الجزئيــة  الســيطرة  ضــوء  يف  صعــوده 
عــى انتشــار الوبــاء وتخفيــف اإلجــراءات 
بهامــش  ســمح  الــذي  األمــر  االحتوائيــة، 
والــذي  االقتصاديــة،  لألنشــطة  أكــر 
انعكــس يف أداء أفضــل للمــؤرش، مرتفًعا 
نقطــة،   -5.2 إىل  نقطــة   -22.9 مــن 
لــه منــذ شــباط  ومســجًل أعــى مســتوى 

.2020

وقــد ُســّجل التعــايف األبــرز ملــؤرش قطــاع 
نقطــة(،   -5.9 إىل   -15.8 )مــن  التجــارة 
 4.9 إىل   0.9 )مــن  الزراعــة  مــؤرش  تــله 
نقطــة( ومــؤرش الصناعــة )مــن 7.3- إىل 

التوجــه  هــذا  شــمل  وقــد  نقطــة(.   -3.7
مــؤرَش  أضعــف-  بوتــرٍة  -ولكــن  أيًضــا 
 -0.4 إىل   -0.6 )مــن  والتخزيــن  النقــل 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت  ومــؤرَش  نقطــة(، 

املعلومات )من 0.1 إىل 0.3 نقطة(.
اإلنشــاءات  مــؤرش  اســتفرد  جانبــه،  مــن 
ولكــن  نيســان،  شــهر  خــلل  بالرتاجــع 
نقطــة(.   -0.4 إىل   -0.3 )مــن  ا  هامشــيًّ
أمــا مــؤرش الطاقة املتجــددة، فقد حافظ 
الســابق  مســتواه  عنــد  اســتقراره  عــى 

والبالغ 0.0 نقطة.
ويشــر املســتطلعة آراؤهــم من أصحاب 
إىل  الغربيــة  الضفــة  يف  املنشــآت 
ــن الجــيل يف مســتويات اإلنتــاج،  التحسُّ
إىل  أدى  مــا  املبيعــات،  يف  وخاصــة 
تراجع مستويات املخزون. وقد متخض 
ــن األداء حالــة مــن التفــاؤل إزاء  عــن تحسُّ
اإلنتــاج،  حــول  املســتقبلية  التوقعــات 
وبدرجــة أقــل تجــاه مســتويات التوظيــف 

املتوقعة يف األشهر الثلثة القادمة.
أما مؤرش قطاع غزة، فقد واصل صعوده 
أفضــل  أحــد  ًقــا  محقِّ نيســان،  خــلل 

املبيعــات خــلل شــهر نيســان، مــا أســفر 
وقــد  املخــزون.  مســتويات  تراكــم  عــن 
انعكــس هــذا األداء يف توقعــات أفضــل 
مــن  كل  تجــاه  القادمــة،  الثلثــة  لألشــهر 

مستويات التوظيف واإلنتاج.
النقــد  بالذكــر أن "مــؤرش ســلطة  وجديــر 
األعــال"  لــدورة  املوّســع  الفلســطينية 
هــو مــؤرش شــهري ُيعنــى برصــد تذبذبات 
مــن  الفلســطيني  االقتصــادي  النشــاط 
واملبيعــات  اإلنتــاج  مســتويات  حيــث 
مــن  الــكيل  املــؤرش  وينتــج  والتوظيــف. 

مجموع املؤرشات القطاعية.
الــكيل  للمــؤرش  القصــوى  القيمــة  وتبلــغ 
تبلــغ  حــني  يف  نقطــة،   100 موجــب 
نقطــة.   100 ســالب  لــه  الدنيــا  القيمــة 
وتشــر القيمــة املوجبــة إىل أن األوضــاع 
أن  حــني  يف  جيــدة،  االقتصاديــة 
األوضــاع  أن  عــى  تدلــل  الســالبة  القيــم 
االقتصادية سيئة. أما اقرتاب القيمة من 
الصفــر، فهــو يدلل عى أن األوضاع عى 
حالهــا، وأنهــا ليســت بصــدد التغيــر يف 

املستقبل القريب.

النقــد  ســلطة  مبــارشة  منــذ  مســتوياته 
إصــدار هــذا املؤرش، وذلك بعد ارتفاعه 
نقطــة.   -12.6 إىل  نقطــة   -27.0 مــن 
بالقفــزة  مدفوًعــا  الصعــود  هــذا  ويــأيت 
النوعيــة التــي حققهــا مــؤرش التجــارة )من 
28.0- إىل 12.0- نقطــة(، وبدرجــة أقــل 
 -2.6 إىل   -3.2 )مــن  الصناعــة  مــؤرش 

نقطة(.
بعــض  طالــت  اآلخــر،  الجانــب  وعــى 
الرتاجعــات مــؤرش النقــل والتخزيــن )مــن 
برتاجــع  متبوًعــا  نقطــة(،   -0.5 إىل   0.9
مــؤرش اإلنشــاءات )مــن 1.2- إىل 1.8- 
االتصــاالت  مــؤرش  ثــم  ومــن  نقطــة(، 
وتكنولوجيــا املعلومــات )مــن 0.1- إىل 
0.2- نقطــة(. ويف الوقــت ذاتــه، اختــر 
املتجــددة  والطاقــة  الزراعــة،  مــؤرشا 
املســتويات  عنــد  ا  نســبيًّ اســتقراًرا 
السابقة البالغة 4.4 نقطة، و0.0 نقطة، 

عى الرتتيب.
املســتطلعة  املنشــآت  أصحــاب  وأشــار 
ــن  تحسُّ إىل  غــزة  قطــاع  يف  آراؤهــم 
أقــل  نحــو  وعــى  اإلنتــاج،  مســتويات 

وقفة احتجاجية 
رفًضا لخصم بنوك 

غزة المرابحات 
الشهرية

غزة/ فلسطني:
أمــس،  العــام،  القطــاع  يف  املوظفــني  نقابــة  نظمــت 
وقفة احتجاجية مبدينة غزة، لتجاهل مطالب النقابة 
مــن قبــل إدارة البنــك الوطني اإلســلمي وبنك اإلنتاج 

بتأجيل قسط املرابحة لشهر إبريل.
يف  كلمتــه  يف  مــوىس،  كــال  النقابــة  رئيــس  وأكــد 
أن  اإلســلمي،  الوطنــي  البنــك  مقــر  أمــام  الوقفــة 
املوظــف هــو رأس املــال الحقيقي، وهو مصدر دخل 
البنكني الحقيقي، وأن الدور املجتمعي للبنك يحتم 
عليــه الوقــوف بجانــب املوظــف الــذي يعــاين أزمــاٍت 
ماليــة كبــرة بحكــم عــدم حصوله عى مســتحقاته منذ 

سنوات.
وطالب موىس إداريت البنكني بالرتاجع عن سياستها 
االســتعلئية التي ال تراعي ظروف زبائنها ومتعامليها 

وحاجتهم اإلنسانية واالجتاعية.
ودعا وزارة املالية إىل العمل عى رصف راتب كامل 
املســتحقات  مــن  مرابحاتهــم  وتســديد  للموظفــني 

املالية املرتاكمة للموظف عند وزارة املالية.

المالية تعلن 
آلية رصف أموال 

الزكاة الخاصة 
بالموظفني

غزة/ فلسطني:
أعلنت وزارة املالية بغزة آليَة توزيع مبالغ زكاة الفطر 

التي ُخصمت من مستحقات املوظفني.
اآلليــة  أن  الــوزارة يف ترصيــح صحفــي، إىل  وأشــارت 
جاءت بالتعاون مع هيئة الزكاة تخفيًفا عن املوظفني 
التكافــل  الصعبــة، وتحقيًقــا ملبــدأ  الظــروف  يف ظــل 

االجتاعي.
تلــك  مــن  ستســتفيد  التــي  الفئــة  أن  الــوزارة  نــت  وبيَّ
األمــوال هــي املوظفــني الذيــن يتقاضــون راتًبــا قيمتــه 
1500 شيقل فأقل، ولديهم عدد من األبناء دون سن 

18 عاًما.
وأوضحت أن من ضمن املستفيدين أيًضا املوظفات 
وموظفــي  ألبنائهــم،  املعيــلت  واألرامــل  املطلقــات 

مقطوعة األوقاف.
الســنوات  إنهــا أطلقــت هــذه الخدمــة خــلل  وقالــت 
ظــل  يف  املوظفــني  كاهــل  عــن  تخفيًفــا  املاضيــة، 

الظروف الصعبة التي يعانوها.
ل رابــط فحــص املســتفيدين  ولفتــت إىل أنهــا ســتفعِّ

من هذه الخدمة خلل األيام املقبلة.

غزة/ رام الله: رامي رمانة:
تحــرك  أن  الغربيــة،  الضفــة  تجــار  ُيعــول 
األيــام القليلــة املقبلــة، مــن حجــم الحركــة 
املحليــة،  األســواق  داخــل  الرشائيــة، 
الــذي طــال البائعــني  لســد العجــز املــايل 
والتجــار، نتيجــة تداعيــات جائحــة كورونــا، 
وأزمــة أمــوال املقاصــة اللتــني تســببتا يف 

نقص السيولة النقدية.
وطالــب ممثلــون عــن الغــرف التجاريــة، أن 
بتعويــض  فعــيل  تدخــل  للحكومــة  يكــون 
التــي  الخســائر  مــن  املترضريــن  التجــار 
مــن  إعفــاءات  وتقديــم  بهــم،  ُألحقــت 
الرســوم والجــارك، داعــني ســلطة النقــد 
املحليــة  املصــارف  عــى  الضغــط  إىل 
لتقديم برامج ائتانية وتســهيلت بنســب 

فوائد متدنية وفرتات تسديد طويلة.
وقــال رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة شــال 
الخليــل نــور الديــن جرادات: "إن األســواق 
بــدأت تتعــاىف بعــض  يف الضفــة الغربيــة 
تجاريــة،  حركــة  نتلمــس  بدأنــا  الــيء. 
نأمــل أن تســتمر خاصــة يف األيــام القليلــة 
األيــام  أفضــل  مــن  تعــد  التــي  املقبلــة، 
التجــار  يتمكــن  يك  والتجــار،  للبائعــني 
وتســديد  البضائــع،  أمثــان  تحصيــل  مــن 
مــا عليهــم مــن التزامــات ماليــة تجــاه الغــر 

ودفع النفقات التشغيلية".
"فلســطني"  لصحيفــة  جــرادات  وأضــاف 
أن تخفيــف الحكومــة اإلجــراءات املتخــذة 
بــل  كورونــا  جائحــة  تفــي  مــن  للحــد 
عــى  الضغــط  حجــم  مــن  ســُيخفف  شــك 

املنشــآت االقتصاديــة والتجاريــة، ومن ثم 
ستســاهم يف إحــداث انتعــاش اقتصــادي 
مــن  أفضــل  الحــايل  الوقــت  أن  خاصــة 
القطــاع  موظفــو  تســلم  أن  بعــد  الســابق، 
العام رواتبهم كامًل بعد أن كانت ترصف 

نصفها لتجميد أموال املقاصة".
وأكــد جــرادات أهميــة التكامل بني القطاع 
كثــب  مــن  للوقــوف  والخــاص،  العمومــي 
عــى حجــم التحديات التي تواجه التجار، 
مســؤولية  أكــر  حكومــي  دور  إىل  داعًيــا 
بتقديــم تعويضات للمترضرين من الرضر 
الــذي وقــع عليهــم خــلل وقــت الجائحــة، 
وتقديم إعفاءات مالية جمركية ورضيبية، 
مــايل  صنــدوق  إنشــاء  أهميــة  إىل  مشــرًا 

لتعويض ومتويل املنتجني والتجار.
من جهته أكد جال جوابرة، األمني العام 
التحــاد الغــرف التجاريــة، رضورة أن يكــون 
للــدول املانحــة تدخــل يف تقديــم برامــج 
ماليــة لتعويــض املترضرين وتقديم برامج 

إغاثية طارئة حايًة للقتصاد الوطني.
لصحيفــة  حديثــه  يف  جوابــرة،  وأهــاب 
املاليــة  باملؤسســات  "فلســطني"، 
والبنوك العاملة يف فلسطني، لتخصيص 
برامــج لتدعيم االقتصــاد الوطني، مبنحهم 
أو  صفريــة  فائدتهــا  ائتانيــة  تســهيلت 
محــدودة مــع فــرتات ســداد مطولــة، الفًتــا 
تســببت  املرتجعــة  الشــيكات  أن  إىل 
وتصفيــة  التجــار  مــن  العديــد  إفــلس  يف 

رشكات.
الضفــة  يف  التجــار  أن  إىل  جوابــرة  وأشــار 

القــدس  مــن  متســوقني  عــى  يعولــون 
احتياجاتهــم،  لــرشاء  املحتــل  والداخــل 
حيــث إن األســعار تعــد أقــل، وهــذا يرفــع 
مــن حجــم الحركــة التجاريــة يف محافظــات 

الضفة.
ونبــه جوابــرة إىل أن املطاعــم والكافيهــات 
حركتهــا  تنشــط  أن  عــى  الكثــر  تعــول 
خــلل أيــام عيــد الفطر خاصة يف محافظة 
أساســية  بدرجــة  تعتمــد  التــي  لحــم  بيــت 
الســياحة  أن  إىل  مشــًرا  الســياحة،  عــى 
الخارجيــة متوقفــة يف بيــت لحــم منــذ بــدء 

إجراءات الحد من تفىش وباء كورونا.
النقــد  لســلطة  املشــرتك  للبيــان  ووفقــًا 
األوضــاع  فــإن  املركــزي،  اإلحصــاء  وجهــاز 
االقتصاديــة يف الضفــة والقطــاع ُعدت يف 
2020 املنــرصم، األشــد مــن حيــث  عــام 
الضائقة واملعاناة االقتصادية، إذ انكمش 
 ،)12%( بنحــو  اإلجــايل  الناتــج املحــيل 
مــع   )14%( بنحــو  الفــرد  نصيــب  وتراجــع 
فجــوة هائلــة بــني حالتــي الضفــة والقطــاع 
لصالــح الضفــة الغربيــة. كا حدث تفاوت 
كبــر يف تراجــع منــو األنشــطة اإلنتاجيــة، 
إذ انكمــش نشــاط الزراعــة بنحــو )11%(، 
والصناعة بنحو )%12(، والخدمات بنحو 
)%10(، وكان أعلهــا تراجعــًا اإلنشــاءات 
وعانــت   .)35%( قــدره  ســالب  بنمــو 
حكومــة اشــتية عجــزا كبــرا بلــغ )21.3%( 
ــَي مــن  مــن صــايف اإليــرادات العامــة، وُغطِّ
الدعــم الخارجــي واالقــرتاض الداخــيل من 

الجهاز املرصيف وغره.

عان/ وكاالت:
انخفــض عجز امليزان التجاري لألردن 
خلل عام 2020 بنسبة 16.5 باملئة 

مقارنة بالعام الذي سبقه.
الخارجيــة  التجــارة  تقريــر  وبحســب 
الــذي أصدرته وزارة الصناعة والتجارة 
والتمويــن، أمــس، طــرأ ارتفــاع طفيــف 
عــى نســبة الصــادرات الوطنيــة خــلل 
الــذي  باالرتفــاع  مقارنــة   2020 عــام 

شهدته خلل عام 2019.
وأشــار إىل أن تداعيــات أزمــة كورونــا 
ومــا  األردين،  االقتصــاد  عــى  ــرت  أثَّ

تزال اآلثار مستمرة حتى اآلن.
قيمــة  شــهدت  للتقريــر،  ووفًقــا 
شــهر  خــلل  الوطنيــة  الصــادرات 
ديســمر/كانون األول من عام 2020 
نســبته  مبــا  لرتتفــع  ملحوًظــا  انتعاًشــا 
12.1 باملئــة، مقارنــة مــع كانون األول 

ــا  مــؤرًشا إيجابيًّ ُيعــد  مــا   ،2019 عــام 
األشــهر  خــلل  الصــادرات  لتعــايف 

املقبلة.
ارتفعــت  الصــادرات  أن  وأضــاف 
خــلل هــذا الشــهر إىل دول الواليــات 
والهنــد  والســعودية  املتحــدة 
واالمــارات والجزائــر، جراء ارتفاع قيمة 
الصــادرات الوطنيــة مــن األســمدة مبــا 
والحيوانــات  باملئــة،   334.2 نســبته 
باملئــة،   152.5 نســبته  مبــا  الحيــة 
باملئــة،   50 ومصنوعاتــه  واألملنيــوم 
ومصنوعاتــه  والنحــاس  والصابــون 

بنسبة 95.5 باملئة.
مســتوى  وعــى  أنــه  التقريــر  وأوضــح 
الرتكيب السلعي للصادرات األردنية 
خــلل عــام 2020، مــا زالــت األلبســة 
قامئــة  يف  األوىل  املرتبــة  تحتــل 
النســبية  األهميــة  ذات  املنتجــات 

انخفاًضــا  شــهدت  التــي  للصــادرات 
ا بنسبة بلغت 16.2 باملئة. حادًّ

البــاب  فتحــت  الجائحــة  أن  وبــنيَّ 
املحليــة  الصناعــة  تطويــر  أمــام 
قيمــة  فارتفعــت  الصــادرات،  وتنويــع 
الحــيل  مــن  الوطنيــة  الصــادرات 
 152.2 نســبته  مبــا  واملجوهــرات 
كذلــك  األســمدة  وصــادرات  باملئــة، 
مــع  مقارنــة  باملئــة   1.15 نســبته  مبــا 
عام 2019. وكان لتداعيات الظروف 
التــي فرضها املشــهد الوبايئ لجائحة 
عــى  والحــاد  الكبــر  األثــر  كورونــا 
تجــارة الرتانزيــت والتغــر الواضــح يف 
لتنخفــض قيمــة املعــاد  هــذا املســار 
باملئــة   34.6 نســبته  مبــا  تصديــره 
عــام  مــع  مقارنــة   2020 عــام  خــلل 

.2019

مؤمتــر  منظمــة  قالــت  جهتهــا،  مــن 

والتنميــة  للتجــارة  املتحــدة  األمــم 
االضطرابــات  إن  "أونكتــاد": 
الناجمــة  واالجتاعيــة  االقتصاديــة 
ــرت تأثــًرا كبًرا  عــن جائحــة كورونــا أثَّ
العــام  العامليــة خــلل  التجــارة  عــى 
املنــرصم، فانخفضــت قيمــة التجــارة 
وكذلــك  باملئــة،   9 بنحــو  العامليــة 
 6 بنحــو  الســلع  تجــارة  انخفضــت 
بنحــو  الخدمــات  وتجــارة  باملئــة، 
التوقعــات  وتشــر  باملئــة.   16.5
عــام  مــن  األول  الربــع  يف  الخاصــة 
التجــارة  انتعــاش  تباطــؤ  إىل   2021
 1.5 بنســبة  بانخفــاض  الســلع  يف 
تجــارة  تراجــع  وكذلــك  باملئــة، 
الخدمات بنســبة 7 باملئة مقارنة مع 
الربــع األخــر مــن عــام 2020 بســبب 
قطــاع  يف  املســتمرة  االضطرابــات 

السفر.

مؤشر غزة حقق أفضل مستوياته
النقد: صعود قيايس لمؤرش دورة األعمال يف أبريل

طالبوا السلطة بتدخل لتعويضهم من الخسائر
تجار الضفة يعّولون عىل "مستلزمات 

العيد" لتنشيط الحركة التجارية
انخفـــــاض العجـــــز التجـــاري

 لألردن العــــام الماضـــي 16.5 %

أعلــن أنــا/  فتحيــه فايــز احمــد بركــه عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
الرقم 952367233 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

لدى محكمة بداية دير البلح املوقرة
يف القضية الحقوقية رقم 2020/154
يف الطلب الحقوقي رقم 2021/255

رقــم  هويــة  النصــرات-  حصــرة-  أبــو  حســني  محمــد  يوســف  املســتدعي: 
)412347411( وكيــله املحاميــان/ بهــاء الديــن الجمــل ومحمــود البــواب- 

النصرات- الدوار العام شارع عارة فرج الله.
املســتدعى ضــده/ ســليان حســني دهشــان أبــو ســتة )خــارج البــلد حاليــًا( 

ويحمل هوية رقم )940910162(.
نوع الدعوى/ تنفيذ عيني  ،، قيمة الدعوى/ )61.328 دينارا اردنيا( واحد 

وستون الف وثلثة مائة ومثانية وعرشون دينارا أردنيا.
مذكرة حضور

يف القضية رقم 2020/154
إىل املســتدعى ضده املذكور أعله والذي يقيم خارج البلد مبا ان املســتدعي 
قــد أقــام عليــك دعــوى حقوقيــة تحمــل الرقــم )2020/154( يطالــب فيهــا بتنفيذ 
عيني واســتنادا ملا يدعيه يف الئحة الدعوى املحفوظة لك نســخة عنها يف قلم 
محكمــة بدايــة ديــر البلــح لذلــك يقتــي عليــك ان تحــرض اىل هــذه املحكمــة او 
ترســل وكيــل عنــك للــرد عــى االدعــاء املعــني النظــر لــه جلســة 2021/5/30م 
كــا يقتــي عليــك أن تــودع قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريــري خــلل 15 يــوم 
من تبليغك هذا اإلعلن وان ترســل نســخة اىل وكيل املســتدعى حســب عنوانه 
وليكــن معلومــا لديــك انــك اذا تخلفــت عــن الحضــور يجــوز للمســتدعي أن يســر 

يف القضية ويجوز للمحكمة إصدار الحكم بحقك عى اعتبارك انك حارض.
تحريرا يف 2021/5/4م.

رئيس قلم محكمة بداية دير البلح
األستاذ/ محمد عاطف غزال

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
يف القضية رقم 2019/2011
يف الطلب رقم 2021/783

املستدعيان/1. جهاد عمر عى الطويل من غزة هوية رقم 934085945
2. مروان عطية إساعيل الشيخ من غزة هوية رقم 906220561 وكيلها 

املحامي/ حمدي إبراهيم الخري.
املستدعى ضدها/ هالة عبد الكريم احمد عطا الله )الريفي بعد الزواج( غزة الدرج شارع 

النفق منزل الريفي بجوار محطة الجرجاوي بعد منجرة العي )مجهولة محل اإلقامة(.
نوع الدعوى/ حقوق )مطالبة مالية( ، قيمة الدعوى/ 2500 دوالر أمرييك.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف القضية رقم 2019/2011 ، يف الطلب رقم 2021/783

اىل املســتدعى ضدهــا/ هالــة عبــد الكريــم احمــد عطــا اللــه )الريفــي بعــد 
الــزواج( غــزة الــدرج شــارع النفــق منــزل الريفــي بجــوار محطــة الجرجــاوي بعــد 
منجــرة العــي )مجهولــة محــل اإلقامــة( مبــا ان املســتدعيان املذكــوران قــد 
أعــله وموضوعهــا  املرقومــة  الدعــوى  غــزة يف  لــدى محكمــة صلــح  تقدمــوا 
)حقوق( استنادا اىل ما يدعوه يف الئحة الدعوى وعمل بنص املادة 20 من 
قانــون أصــول املحاكــات املدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 وبنــاء عــى 
قــرار الســيد قــايض محكمــة صلــح غزة يف الطلب رقــم 2021/783 والصادر 

بتاريخ 2021/4/7 بالساح لهم بتبليغك عن طريق النرش املستبدل.
لذلــك يقتــي عليــك ان تحــرضي لهــذه املحكمــة بتاريــخ 2021/5/31م 
الســاعة التاســعة صباحــا كــا يقتــي عليــك إيــداع جوابــك التحريري خلل 
خمشة عرش يوما من تاريخ النرش وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن 

ذلك سينظر يف القضية والطلب باعتبارك حارضة.
رئيس قلم محكمة صلح غزةتحريرا يف 2021/5/4م.

أكرم أبو السبح

اعالن بيع باملزاد العلني يف القضية رقم 2021/3387 
نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع من قبل دائــرة تنفيذ محكمة بداية غزة يف 
القضيــة التنفيذيــة رقــم 2021/3387 واملتكونــة فيــا بــني طالــب التنفيــذ 
رشكة البيان للتجارة والصناعة واملقاوالت واملنفذ ضده/ علء أنور عوض 
االقــرع موجــودات ومحتويــات محــل "االقــرع للحدادة" الواقــع ضمن العارة 
الســكنية يف غزة الشــيخ رضوان دوار الجرس الشــارع املؤدي لشــارع الشــيخ 
رضوان الثاين مقابل سوق الخرضة واملوجودات عبارة عن "بروفيل مجلفن 
بروفيــل   30-/30 مجلفــن  بروفيــل   20-/20 مجلفــن  بروفيــل   10-/10
مجلفــن 60/60" .فعــى مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور اىل 
دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة غــزة يف أوقــات الــدوام الرســمي لتســجيل اســمه 
بعــد دفــع قيمــة التأمــني بواقــع %10 من قيمة التخمني وأن الرســوم والداللة 
واالنتقــال عــى نفقــة املشــرتي علــا بــان املــزاد ســينعقد الســاعة التاســعة 

صباحا من يوم األربعاء بتاريخ 2021/5/19م.
حرر يف: 2021/5/3م 

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ . رامي صلوحة 

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء 

محكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ 
املســتدعي/ محمــد ســليان محمــد اشــتيوي باألصالــة عــن نفســه وباإلضافــة لورثــة 
وتركــة مورثــة املرحــوم/ ماهــر محمــد ســليان اشــتيوي مــن غــزة الرمــال مقابــل نقابــة 
املهندسني  وكيله الدكتور سامل حاد الدحدوح من غزة تل الهوا مقابل اإلسعاف.

وبصفتــه  الشــخصية  بصفتــه  محمــد-  الحــاج  منــر  صدقــي  منــر  ضــده/  املســتدعى 
صاحب وممثل رشكة رصم عني لتوريد وتركيب وبناء الحجر القديس من غزة الرمال 

برج الغفري الطابق الرابع قرب فندق االمل )سابقا( ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
نوع الدعوى/ تعويض عن إصابة عمل.

الــف  وســتون  وتســعة  وخمســائة  مليــون   1569989 الدعــوى/  قيمــة 
وتسعائة وتسعة ومثانون شيقل.

مذكرة تبليغ حكم بالنرش املستبدل
يف القضية رقم 2013/1018
يف الطلب رقم 2021/792

اىل املستدعى ضده واملقيم حاليا خارج البلد مبا أن املستدعي قد حصل 
والقــايض  غــزة  بدايــة  محكمــة  عــن  صــادر   2021/3/29 بتاريــخ  حكــم  عــى 
بالــزام املســتدعى ضــده )املدعــى عليــه( بصفتــه املذكــورة يف الئحــة الدعــوى 
بدفــع مبلــغ وقــدره )863492( مثامنائــة وثلثــة وســتون الــف واربعائــة واثنــان 
وتســعون شــيكل للمســتدعي )املدعــي( بصفتــه املذكــورة يف الئحــة الدعــوى 
والــزام )املدعــى عليــه( بالرســوم واملصاريــف و %10 اتعــاب محامــاة لذلــك 

نبلغكم بانه سوف يتم تنفيذ الحكم بعد ثلثني يوما من تاريخ هذا النرش.
التاريخ 2021/5/3م.

رئيس قلم محكمة بداية غزة
عار قنديل

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء
محكمة بداية غزة املوقرة

جاكرتا/ وكاالت:
اإلندونيســية  املاليــة  وزارة  قالــت 
يف بيــان أمــس: إن البــلد جمعــت 
 693.24( روبيــة  تريليونــات   10
ســندات  بيــع  مــن  دوالر(  مليــون 
أمــس،  يــوم  عطــاء  يف  إســلمية 
الهــدف  مــع  يتوافــق  مــا  وهــو 

االسرتشادي.

عــى  الطلبــات  إجــايل  وبلــغ 
روبيــة  تريليــون   19.9 الصكــوك 
يف عطــاء الثلثــاء، وهــو أعــى مــن 
العطــاء  يف  روبيــة  تريليــون   17.9

السابق يوم 20 أبريل/ نيسان.
بآجــال  إســلمية  ســندات  وبيعــت 
اســتحقاق أقــرب بعائــد أعى قليًل 
ســندات  عوائــد  مــع  مقارنــة  اليــوم 

إندونيسيا تجمع 693 مليون دوالر من عطاء سندات إسالمية
يف  الســابق،  العطــاء  يف  مناظــرة 
حني بيعت السندات األطول أجًل 

بعائد أقل.
وكان وزيــر الطاقــة والبنيــة التحتيــة 
اإلمارايت سهيل املزروعي قد قال 
اإلمــارات  إن  املــايض:  أبريــل  يف 
العربيــة املتحــدة قــد تســتثمر يف 
لكوفيــد19-  لقــاح  إلنتــاج  منشــأة 

يف إندونيسيا.
عــن  اإلمــارات  أنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
"دولــة  أيًضــا:  قولــه  املزروعــي 
اإلمــارات أعلنــت اســتثارها مبلــغ 
خــلل  مــن  دوالر،  مليــارات   10
االســتثارية  وأدواتهــا  أجهزتهــا 
هيئــة  مــع  والخاصــة،  الحكوميــة 

االستثار اإلندونيسية".
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إخطار بشأن معاملة تسجيل مجدد
اىل السيدة/ أنعام جميل محمد الهور من سكان النصريات

تخــص  التــي  املجــدد  التســجيل  معاملــة  أوراق  عــى  توقيعكــم  لعــدم  نظــرا 
املواطن/ مؤمن نارص سليامن سلمي هوية رقم/801048448 املواطن/ 
غــزة  مــن ســكان  رقــم/961567708  نــارص ســليامن حســن ســلمي هويــة 
ادعــاء  )حســب  ماليــة   17 القســيمة  يف  مربــع  مــر   694 مســاحته  والبالــغ 
املواطن( من القطعة 5 مالية )حسب ادعاء املواطن( من أرايض أبو مدين 
الســبع- وادي غــزة وحيــث إنــك جــار لــأرض الخاصــة باملواطــن املذكــور مــن 

الجهة الغربية.
نرجــو العلــم بانــه إذا كان لديكــم أي اعــراض عــى إمتــام املعاملــة املذكــورة 
أعاله عليكم اثبات اعراضكم حسب األصول ومراجعتنا خالل 15 يوما من 
تاريــخ تبليغكــم اخطارنــا هــذا او احضار حكم قضــايئ بالخصوص خالل تلك 
الفرة وإال سيتم السري يف املعاملة حسب اإلجراءات املثبتة لدينا قانونا.
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة
2021/2/16

دولة فلسطن
سلطة األرايض

اإلدارة العامة للمساحة - دائرة التسوية
املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/270(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لأرايض والعقارات بغزة السيد: عطا 
محمــود عبــد الرحمــن فلنــه مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 936717750 بصفتــه 

وكيال عن/ أحمد عبد الكريم محمد االيس 
مبوجب وكالة رقم: 2020/5002 صادرة عن غزة 

 643 القطعــة  يف  /مبادلــة  بيــع   / انتقــال  معاملــة  إجــراء  الوكالــة:  موضــوع 
القسيمة 7 املدينة غزة الزيتون

العامــة  اإلدارة  إىل  باعراضــه  التقــدم  عليــه  الشــأن  بهــذا  اعــراض  أي  لــه  فمــن   
لأرايض والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
تبــن  فتــح املعاملــة. ويف حــال  إجــراءات  البــدء يف  يتــم  ذلــك ســوف  وبخــالف 
إشكاليات يف الوكالة أو وفاة املوكل أو أحد املوكلن يتحمل الوكيل املسؤولية 

الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
 التاريخ: 2021/5/3م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض

الموضوع/ مذكرة تبليغ حضور صادرة عن
محكمة جباليا الشرعية

اىل املدعــى عليــه/ حمــدي عبــد الكريــم "محمــد عــي" الجديــي مــن ليبيــا 
هــذه  اىل  حضــورك  يقتــي  االن  فيهــا  اإلقامــة  محــل  ومجهــول  وســكانها 
التاســعة صباحــا  الســاعة  2021/6/7م  الواقــع يف  االثنــن  يــوم  املحكمــة 
للنظــر يف القضيــة أســاس 2021/328 وموضوعهــا تفريــق للرضر من الهجر 
والتعليــق واملقامــة مــن قبــل زوجتــك املدعيــة/ زينــب احمــد مصبــاح عبــد 
املحاميــة  وكيلتهــا  وســكان جباليــا  مــن سمســم  الجديــي  املشــهورة  النبــي 
اميــان فطيمــة وان مل تحــرض يف الوقــت املعــن او ترســل وكيــال عنــك او 
تبــد للمحكمــة معــذرة مرشوعــة يجــر بحقــك املقتــى الرشعــي لذلــك جرى 

تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/5/4م.
قايض جباليا الرشعي
محمود صالح فروخ

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة جباليا الرشعية

اعالن وراثة صادر عن محكمة غزة الشرعية
املؤرخــة  غــزة  منطقــة  مختــار  مــن  موقعــة  مضبطــة  املحكمــة  لهــذه  قدمــت 
2021/5/4م تتضمــن أن عمــر بــن شــكري بــن حامــد الجــاميص تــويف لرحمة 
واالنتقــايل يف  الرشعــي  ارثــه  وانحــر  1996/12/9م  بتاريــخ  تعــاىل  اللــه 
زوجته عايشــة بنت رجب بن حامد قنديل املشــهورة الجاميص ويف أوالده 
منهــا الذكــور وهــم شــاكر انــا املقــرر وعدنــان وشــكري واالنــاث وهــن فتحيــة 
املذكــورة  عايشــة   توفيــت  2014/12/13م  بتاريــخ  ثــم  واعتــدال  وصبــاح 
مــن زوجهــا  لهــا  املتولديــن  أوالدهــا  واالنتقــايل يف  الرشعــي  ارثهــا  وانحــر 
املتــوىف قبلهــا الذكــور وهــم شــاكر أنــا املقــرر وعدنــان وشــكري واالناث وهن 
فتحيــة وصبــاح واعتــدال فقــط وال وارث للمتــويف املذكــور ســوى مــن ذكــر 
وليس له وصية واجبة او اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة 
ومــن لــه حــق االعــراض عــى هــذه املضبطــة مراجعــة محكمــة غــزة الرشعيــة 

خالل خمسة عرش يومًا من تاريخ النرش وحرر 2021/5/4م.
قايض غزة الرشعي
محمد خليل الحليمي

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة غزة الرشعية االبتدائية

طرابلس/ األناضول:
العــام  لأمــن  الخــاص  املبعــوث  أحــال 
كوبيــش،  يــان  ليبيــا  إىل  املتحــدة  لأمــم 
الدســتورية  القاعــدة  بشــأن  مســودة مقــرح 
الســيايس  الحــوار  ملتقــى  إىل  لالنتخابــات 

الليبي.
جــاء ذلــك يف بيــان للبعثة األممية نرش عى 

موقعها اإللكروين أمس.
وذكــر البيــان أن إحالــة املســودة "جــاء بعــد 
القانونيــة  اللجنــة  قبــل  مــن  منهــا  االنتهــاء 
اجتامعهــا  عقــب  امللتقــى،  عــن  املنبثقــة 
يف تونــس العاصمــة يف الفــرة مــن 7 إىل 9 

أبريل/ نيسان املايض".
ديســمرب/   17 يف  اللجنــة،  وتأسســت 
مــن   4 للــامدة  وفقــا  املــايض،  أول  كانــون 
خريطــة الطريــق التــي أقرهــا ملتقــى الحــوار 

بغداد/ وكاالت:
أعلن الجيش العراقي أن صاروخن استهدفا 
قــوات  التــي تضــم  أمــس قاعــدة عــن األســد 
نوعــه خــالل  مــن  ثالــث هجــوم  أمريكيــة، يف 
ثالثــة أيــام يف حــن يــزور وفــد مــن الحكومــة 

األمريكية البالد.
"ســقط  األمنــي  اإلعــالم  لخليــة  بيــان  وقــال 
عــن  قاعــدة  يف  كاتيوشــا  نــوع  صاروخــان 
دون  األنبــار،  محافظــة  يف  الجويــة  األســد 

خسائر برشية أو مادية".
األحــد  مامثلــة  صاروخيــة  هجــامت  ووقعــت 
واالثنن ضد قواعد تؤوي قوات أمريكية عند 

مطار بغداد الدويل وشامل بغداد.
عــن  مســؤوليتها  بعــد  جهــة  اي  تعلــن  ومل 
الهجــوم، لكــّن واشــنطن تّتهــم بانتظــام فصائــل 
مســّلحة عراقيــة مقّربــة مــن إيــران باســتهداف 

قّواتها ودبلوماسييها يف العراق.
بتصعيــد  الفصائــل  تلــك  توعــدت  وقــد 
الهجامت الرغام القوات األمريكية "املحتلة" 

عى االنسحاب.
مصطفــى  العراقــي  الــوزراء  رئيــس  وبحــث 
الكاظمــي أمــس مســألة وجــود حــواىل 2500 
مــع  العــراق  يف  منترشيــن  أمــرييك  جنــدي 

القاهرة/ وكاالت:
ثالثــن  عــى رشاء  فرنســا  مــع  مــر  تعاقــدت 
مقاتلــة إضافيــة مــن طراز رافال من رشكة داســو 
عــى أن تقــوم بســداد قيمتهــا عــى مــدار عــرش 

سنوات من خالل قرض متويي.
وقال الناطق باســم القوات املرية املســلحة 
تامر الرفاعي يف بيان نرش ليل االثنن الثالثاء 
عــى صفحتــه الرســمية عــى موقــع فيســبوك 
بتطويــر  السياســية  القيــادة  إطــار اهتــامم  "يف 
مــر  وقعــت  الشــاملة  الدولــة  قــوى  وتنميــة 
وفرنسا عقد توريد عدد 30 طائرة طراز رافال، 
وذلــك مــن خــالل القــوات املســلحة املريــة 

ورشكة داسو أفياسيون الفرنسية".
وأضــاف بيــان الجيــش أن االتفــاق ينــص "عــى 
أن يتــم متويــل العقــد املــربم مــن خــالل قــرض 
 10 إىل  أدىن  كحــد  مدتــه  تصــل  متويــي 

سنوات".

"مجموعة السبع" 
تبحث تشكيل جبهة 

موحدة يف مواجهة الصني
لندن/ األناضول:

بحث وزراء خارجية دول مجموعة السبع، أس، يف لندن، كيفية تشكيل 
جبهــة موحــدة يف مواجهــة الصــن، التــي تثبــت نفوذهــا بدرجــة متزايــدة 

عى الساحة الدولية.
ويف أول اجتــامع يعقــد وجهــا لوجــه منــذ أكرث مــن عامن، ركزت مجموعة 
أثــار  التــي  الصــن،  مــع  لبحــث عالقتهــا  أمــس،  الســبع جلســتها األوىل، 

نفوذها العسكري واالقتصادي قلق الدول الغربية بشكل متزايد.
ودعــا وزيــر الخارجيــة الربيطــاين دومينيــك راب، إىل "إيجــاد طــرق بنــاءة 
للعمــل مــع الصــن، ال ســيام يف مجــال التغــري املناخــي"، حســبام نقلــت 
أنتــوين  الخارجيــة األمريــي  قــال وزيــر  صحيفــة "األســرالية". واإلثنــن، 
بلينكن، خالل مؤمتر صحفي: "ما نحاول القيام به هو التمســك بالنظام 
العاملي، الذي يستند اىل قواعد، والذي استثمرت فيه بالدنا كثريا يف 
العقود املاضية". وأضاف: "ليس فقط من أجل مصلحة مواطنينا، لكن 

للشعوب يف مختلف أنحاء العامل، ومن بينها الصن".
"الصــن  بلينكــن:  قــال  قنــاة "يس يب إس"،  مــع  واألحــد، خــالل مقابلــة 
تتــرف يف الســنوات األخــرية بعدوانيــة أكــرث تجــاه الــدول األخــرى، وأكرث 

قمعية يف الداخل".
وأشــار إىل أن الواليــات املتحــدة ال تريــد مامرســة الضغــوط عى الصن، 

لكنها لن تسمح لبكن بتقويض النظام الدويل القائم عى القواعد.
ويجــري وزراء خارجيــة أملانيــا وكنــدا والواليــات املتحــدة وفرنســا وايطاليــا 
ردود  عــى  لالتفــاق  األربعــاء،  اليــوم  مباحثــات حتــى  وبريطانيــا  واليابــان 

مشركة للتهديدات العاملية.
وبعــد االجتــامع، يتوجــه بلينكن إىل كييف لتأكيد دعم الواليات املتحدة 
"الثابت" ألوكرانيا بعد حشد قوات روسية عى الحدود يف ظل عالقات 
متوترة مع موســكو. ومجموعة الســبع، منظمة تتكون من 7 دول صناعية 
وإيطاليــا،  وأملانيــا،  وفرنســا،  كنــدا،  وهــي  العــامل،  عــى مســتوى  كــربى 

واليابان، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة.

الســيايس، وتضــم 17 مــن أعضــاء امللتقــى 
قاعــدة  وضــع  يف  مهمتهــم  تتمثــل   ،)75(

دستورية لالنتخابات.
ألعضــاء  بالشــكر  األممــي  املبعــوث  وتقــدم 
الصياغــة  فريــق  ســيام  القانونيــة،  اللجنــة 

واملقررين عى عملهم وإنجازاتهم.
إىل  "ســيدعو  كوبيــش  أن  البيــان  وأوضــح 
الحــوار  مللتقــى  افراضيــة  عامــة  جلســة 
السيايس الليبي، بعد فرة وجيزة من عطلة 
مســودة  مناقشــة  يتســنى  يك  الفطــر،  عيــد 

مقرح اللجنة القانونية".
ودعــا املبعــوث وفــق البيان أعضــاء امللتقى 
بــروح  مناقشــاتهم  يف  "االسرشــاد  إىل 
الليبيــن  كافــة  مصالــح  ووضــع  التســوية 

واألجيال القادمة فوق كل االعتبارات".
ويف 15 نوفمــرب/ ترشيــن الثــاين املــايض، 

منسق البيت األبيض لشؤون الرشق األوسط 
وشامل افريقيا بريت ماكغورك، يف بغداد.

جيــدا  البعــض  بعضهــام  املســؤوالن  ويعــرف 
لجهــاز  رئيســا  وبصفتــه  الكاظمــي  ان  حيــث 
املخابــرات الوطنــي، املنصــب الــذي ال يــزال 
مــع  وثيــق  بشــكل  عمــل  اآلن،  حتــى  يشــغله 
ماكغــورك حــن كان ممثــال للتحالــف الــدويل 

بقيادة الواليات املتحدة.
ملحاربــة  العســكري  التحالــف  تشــكيل  وتــم 
تنظيــم الدولــة الــذي ســيطر عى ثلث ارايض 
العراق يف هجوم خاطف يف العام 2014.

واعلــن العــراق النــر عــى تنظيــم الدولــة يف 
مــن  الضغــط  ويتزايــد   2017 العــام  أواخــر 
جانــب الــرأي العام الشــيعي منذ ذلك الحن 
األمريكيــة  القــوات  كل  انســحاب  أجــل  مــن 
مــن البــالد. مــن جانــب آخــر، قالــت الحكومــة 
حســن  الصحــة  وزيــر  إن  بيــان  يف  العراقيــة 
التميمي اســتقال أمس بعد حريق يف بغداد 
نجــم عــن انفجــار خــزان أكســجن مبستشــفى 
املــايض  الشــهر  كوفيــد19-  مــرىض  لعــالج 

وأسفر عن مقتل أكرث من 80.
مصطفــى  الــوزراء  رئيــس  حكومــة  وأمــرت 
ابــن  مستشــفى  مديــر  بإقالــة  الكاظمــي 

ووفقــا للموقــع التحققــي "ديســكلوز"، وقعــت 
فرنسا ومر يف 26 نيسان/أبريل عقدا بقيمة 
إجامليــة تبلــغ 3,95 مليــارات يــورو يشــمل بيع 
30 مقاتلة رافال بالتسليح وتدريب الطواقم.

"ديســكلوز"،  حســب  مــر،  وعقــدت 
دي  يب  "إم  مجموعــة  لصالــح  آخريــن  عقديــن 
"ســافران  ومعــدات  الصواريــخ  لصناعــة  إيــه" 

إلكرونيكس أند ديفانس".
ومــن املقــرر تســليم 18 مقاتلــة مبقعــد واحــد 
و12 طائــرة مزدوجــة املقعــد بــن عامي 2024 

و2026.
ســتضمن  باريــس،  يف  املاليــة  وزارة  وحســب 
فرنســا متويــل مــر بواســطة البنــوك الفرنســية 

إىل حد %85 من قيمة العقد.
"الطائــرات  بــأن  املــري  الجيــش  بيــان  وأفــاد 
مــن طــراز )رافــال( تتميــز بقــدرات قتاليــة عاليــة 
بعيــدة  املهــام  تنفيــذ  عــى  القــدرة  تشــمل 

اختتمــت أعــامل امللتقــى الســيايس، الذي 
انعقــد يف تونــس برعايــة أمميــة، وتــم خاللــه 
تحديــد 24 ديســمرب 2021، موعــدا إلجــراء 

انتخابات برملانية ورئاسية بالبالد.
الترشيعيــة  األجســام  يف  ليبيــا  وتعــاين 
والتنفيذية، نتج عنه نزاع مسلح أودى بحياة 

مدنين، بجانب دمار مادي هائل.
انفراجــه  الليبيــة  األزمــة  شــهدت  ومؤخــرا، 
عــى  التصديــق  مــن  الفرقــاء  متكــن  عقــب 
مهامهــا  تســلمت  موحــدة،  انتقاليــة  ســلطة 

يف 16 مارس/ آذار املايض.
ويأمل الليبيون أن تساهم السلطة املوحدة 
يف إنهاء ســنوات من الراع املســلح، جراء 
خليفــة  املتقاعــد  اللــواء  مليشــيا  منازعــة 
بهــا دوليــا عــى  للحكومــة املعــرف  حفــر، 
الرشعية والسلطة يف البلد الغني بالنفط.

الخطيــب ومســؤولن كبــار آخريــن فيــه. وكان 
لعــالج  تــم تحويلــه  قــد  بالكامــل  املستشــفى 

مرىض كوفيد19-.
أبريــل   24 يف  وقــع  الــذي  الحريــق  وســلط 
كان  نظــام  يف  اإلهــامل  عــى  الضــوء  نيســان 
يف يــوم مــن األيــام أحــد أفضــل أنظمــة الرعاية 
دمرتــه  لكــن  األوســط،  الــرشق  يف  الصحيــة 
الراعــات والعقوبــات الدوليــة والغــزو الــذي 
قادتــه الواليــات املتحــدة للعــراق يف 2003، 

وتفيش الفساد منذ ذلك الحن.
وتــم وقــف التميمــي عــن العمــل بعــد الحريــق 
مبــارشة. ورفعــت الحكومــة الوقــف أمس لكنه 

استقال عى الفور.
جميــع  يف  املستشــفيات  الحكومــة  وأمــرت 
إجــراءات  وتحســن  مبراجعــة  البــالد  أنحــاء 

الصحة والسالمة.
يف  الضعــف  مــن  مزيــد  إىل  الحــادث  وأدى 
الصحيــة.  الرعايــة  نظــام  يف  العراقيــن  ثقــة 
ويدفــع إحســاس كهــذا خــالل جائحــة كورونــا 
الكثرييــن إىل عــدم طلــب املســاعدة الطبيــة 
عنــد اإلصابــة بكوفيــد19-، واتخــاذ قــرار عــدم 
تلقــي اللقــاح يف املراكــز الطبيــة التي تديرها 

الدولة.

املــدى، فضــاًل عــن امتالكهــا ملنظومــة تســليح 
متطــورة، وقــدرة عاليــة عــى املنــاورة، وتعــدد 

أنظمة التسليح بها".
باإلضافــة إىل متيــز هــذه املقاتــالت، حســب 
متطــورة  إلكرونيــة  حــرب  "مبنظومــة  البيــان، 
تنفيــذ كافــة املهــام  القــدرة عــى  مــن  متكنهــا 

التي توكل إليها بكفاءة واقتدار".
سوق مهم

تعد مر إحدى األســواق الرئيســية للمعدات 
العســكرية الفرنســية. وكانــت أول بلــد أجنبــي 
بعــد   ،2015 يف  رافــال  مقاتــالت  يشــري 
عــام مــن وصــول الرئيــس املــري عبــد الفتــاح 
الســييس إىل الحكم. اشــرت حينها 24 طائرة 
رافــال مقاتلــة وفرقاطــة بحريــة متعــددة املهــام 
مــن طــراز فريــم بقيمــة تتجــاوز 5,2 مليــار يــورو 
مــن  حربيــة  مروحيــات  حاملتــي  إىل  باإلضافــة 

طراز ميسرال بنحو 950 مليون يورو.

انتهاء جولة خامسة من 
مفاوضات ترسيم الحدود 

بني لبنان و)إرسائيل(
بريوت/ األناضول:

انتهــت الجولــة الخامســة مــن املفاوضــات غــري املبــارشة لرســيم 
الحــدود البحريــة بــن لبنــان و)إرسائيــل(، بعــد اســتئنافها صبــاح 

أمس، عقب توقف دام نحو 5 أشهر.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية، أن "جولة املفاوضات استمرت 
5 ساعات، برعاية األمم املتحدة وبوساطة أمريكية، وسط رسية 

تامة بعيدة من اإلعالم".
وأضافت أن الجانب اللبناين "أرص عى حقه يف حدوده البحرية 

ويف كل نقطة مياه، وفقا لقانون البحار املتعارف عليه دوليا".
للجيــش  الجنــويب دوريــات مكثفــة  والســاحل  الناقــورة  وشــهدت 
ملروحيــات  وجويــة  بحريــة  دوريــات  إىل  إضافــة  و"اليونيفيــل"، 
فــوق  )إرسائيــل(  لطــريان  مكثــف  تحليــق  وتزامــن  "اليونيفيــل"، 
الناقــورة والبحــر، مــع انعقــاد جلســة التفــاوض، حســب املصــدر 

ذاته.
2020، انطلقــت املفاوضــات غــري  ويف أكتوبــر/ ترشيــن األول 
املبارشة برعاية األمم املتحدة، وبوساطة أمريكية، إثر نزاع عى 

منطقة يف البحر املتوسط غنية بالنفط والغاز.
املوقتــة  املتحــدة  األمــم  بعثــة  مقــر  4 جلســات يف  عقــد  وبعــد 
"يونيفيل" يف منطقة الناقورة الحدودية، جنويب لبنان، مل تعقد 
الجلسة الخامسة التي كانت مقررة يف 2 ديسمرب/ كانون األول 

املايض، بعد ما طلب الجانب اإلرسائيي تأجيلها.
بحســب  كلــم،   860 عليهــا  املتنــازع  املنطقــة  مســاحة  وتبلــغ 
األمــم  لــدى  و)إرسائيــل(  لبنــان  جانــب  مــن  املودعــة  الخرائــط 
املتحدة، لكن الوقد اللبناين املفاوض يقول إن املســاحة املتنازع 

عليها هي 2290 كلم.
وكان الوفــد اللبنــاين قــدم خــالل إحــدى جلســات املحادثــات التــي 
انعقــدت ســابقا خريطــة جديــدة تدفــع باتجــاه 1430 كلــم، إضافيــا 

للبنان، وهو ما ترفضه )إرسائيل(.

األمم المتحدة: آالف 
العائالت اليمنية ترضرت 

من جراء الفيضانات
عدن/ وكاالت:

أعلنــت األمــم املتحــدة أمــس أّن آالف العائــالت يف أنحــاء اليمــن الغــارق 
يف الحــرب تــرضرت مــن جــراء األمطــار والفيضانــات التــي تجتــاح البــالد 
الفقــرية منــذ منتصــف نيســان/ أبريــل، متســببة بوفــاة أشــخاص وتدمــري 

منازل وممتلكات.
وقــال مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع لأمــم املتحــدة يف بيــان 
إن "التقاريــر األوليــة تشــري إىل أن حــواىل 3730 أرسة )22380 شــخصا( 

ترضرت من األمطار والفيضانات ومعظمهم من النازحن داخليا".
وأضاف "تسبب هطول األمطار الغزيرة خالل األيام القليلة املاضية يف 
إلحاق أرضار بالبنية التحتية وتدمري املنازل واملأوى وتسبب يف سقوط 

قتى وجرحى".
وكانت الحكومة املعرف بها دوليا قالت اإلثنن إن أربعة أشخاص لقوا 
حتفهم يف سيول مفاجئة يف مدينة تريم التاريخية مبحافظة حرضموت 

وسط البالد.
وقالــت االمــم املّتحــدة أمــس ان ثالثــة اشــخاص آخريــن لقــوا حتفهــم يف 

مناطق أخرى.
وأظهرت لقطات مصورة لوكالة فرانس برس شــوارع املدينة التي غمرتها 
األنقــاض  تحــت  ناريــة  ودراجــات  ومركبــات  طينيــة  مبــان  وتــرضر  امليــاه 

والوحول.
الفيضانــات يف  تســّببت  اإلنســانية،  الشــؤون  تنســيق  وبحســب مكتــب 
أرضار متعــددة واســعة النطــاق يف محافظــات عــدن وأبــن والضالــع ولحج 

وحرضموت ومأرب وتعز.
يلقــى العــرشات مــن األشــخاص مرعهــم كل عام يف جميــع أنحاء اليمن 
إىل  الشــديدة  العواصــف  أضيفــت  وقــد  املفاجئــة،  الفيضانــات  جــراء 

ويالت البلد الذي ميزقه الراع.
ويعيــش اليمــن أســوأ أزمــة إنســانية يف العــامل بحســب االمــم املتحدة مع 
نــزوح أكــرث مــن أربعــة مالين شــخص بينــام يعتمد ثلثا ســكان البلد البالغ 

عددهم 30 مليون نسمة عى املساعدات.
ُقتــل عــرشات اآلالف مــن األشــخاص وأصبح املاليــن عى حافة املجاعة 
جــراء الــراع املســتمر منــذ ســنوات بــن الحكومــة املدعومــة مــن تحالف 

عسكري تقوده السعودية واملتمردين الحوثين املدعومن من إيران.

مرص تتعاقد مع فرنسا لرشاء 30 مقاتلة رافال

استقالة وزير الصحة العرايق بسبب حريق مستشفى

هجوم صاروخي ضد القوات األمريكية 
يف العراق هو الثالث خالل ثالثة أيام

إحالة مسودة "القاعدة الدستورية" لالنتخابات لملتقى الحوار اللييب

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 برئ ميــاه وتركيب 
للــرشوط  تبعــًا  وذلــك  الشمســية،  الطاقــة  بنظــام  وتزويدهــا  تحليــة  محطــة 
ذات  الــرشكات  فعــى  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
مقــر  مراجعــة  بالعطــاء  باملشــاركة  وترغــب  رســميًا  واملســجلة  االختصــاص 
الجمعيــة الكائــن شــامل أبــراج األندلــس – الكرامــة – محافظــة غــزة -فلســطن ، 
وذلك خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية 
والنصف ظهرًا، ابتداًء من يوم األربعاء املوافق 05/05/2021م وحتى متام 
الســاعة الثانيــة والنصــف مــن يــوم األحد املوافــق 09/05/2021م، للحصول 

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

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

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

العاملة يف قطاع غزة وسارية املفعول ملدة 3 شهور.
• عــى مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 10% 
من أحد البنوك العاملة يف قطاع غزة وسارية املفعول ملدة 3 شهور.

• إرفــاق شــهادة عــدم خصــم مــن املنبــع عــى مــن يرســو عليــه العطــاء 
وشهادة خلو رضيبة.

• يحق للجمعية تجزئة العطاء عى أكرث من رشكة.
• أجرة اإلعالن ملدة يومن عى من يرسو عليه العطاء.

• يوجد اجتامع متهيدي لإلجابة عى استفسارات املشاركن بالعطاء 
يوم األحد القادم املوافق 09/05/2021م الساعة 4 مساًء.

• آخــر موعــد لتســليم العطــاءات يــوم االثنــن املوافــق10/05/2021م 
عــرشة  الثانيــة  الســاعة  املظاريــف  وتفتــح  ظهــرًا  عــرشة  الثانيــة  الســاعة 
والنصف ظهرًا من نفس اليوم بحضور ممثي الرشكات يف نفس املكان.

للمراجعــة واالستفســار االتصــال عــى هاتــف رقــم: 082877333 أو 
.Rowad.ssd@gmail.com :عرب بريدنا االلكروين

جمعية رواد للتنمية املجتمعية
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غزة/ مؤمن الكحلوت:
اســتكملت مســاء أمــس ُمنافســات دور الـــ8 مــن 
لكــرة  حشــيش  أبــو  جــال  الراحــل  كأس  بطولــة 
يجمــع  الــذي  األخــر  اللقــاء  بانتظــار  الطائــرة, 

شباب جباليا والكرامة يوم الثالثاء القادم.
وتغلــب الصداقــة عىل الوافــد الجديد خدمات 
الــذي  اللقــاء  يف  نظيفــة,  أشــواط  بثالثــة  رفــح 
جمعهــا عــىل صالــة أبــو يوســف النجــار مبدينــة 
النحــو  عــىل  األشــواط  وجــاءت  خانيونــس, 

التايل)25-14(,)25-20(,)25-6(.
وبذات النتيجة, فاز مناء عىل نظره الوفاق يف 
اللقــاء الــذي جمعها عــىل صالة نادي خدمات 
النحــو  عــىل  األشــواط  نتائــج  وجــاءت  جباليــا, 

التايل)25-12(,)25-13(,)25-15(.
وكان فريــق خدمــات جباليــا قــد فــاز عــىل فريــق 
يــوم  نظيفــة  أشــواط  بثالثــة  بيــت حانــون  إتحــاد 
الخميــس املــايض, وجــاءت النتائــج عــىل النحــو 

التايل)25-10(,)25-15(,)25-20(.

يســعى اتحــاد خانيونــس لحســم الصعــود 
بطولــة  مــن  الثــاين  الــدور  ملنافســات 
ينظمهــا  التــي  الرمضانيــة،  "القــدس" 
مــع  بالتعــاون  للرياضــة  األعــىل  املجلــس 
مؤسســة أحبــاء غــزة املاليزيــة، وبــإرشاف 
اتحــاد كــرة القــدم، وســيكون االتحــاد أمــام 
عندمــا  الصعــود  لحســم  مواتيــة  فرصــة 
يالقي االستقالل، فيا يصطدم الزوايدة 

بجاره اتحاد دير البلح يف مواجهة قوية.
فرصــة  السادســة  املجموعــة  وستشــهد 
أمــام الربتقــايل للصعــود يف ظــل تحقيقــه 
لفوزيــن يف املباراتــني الســابقتني، حيث 
سيكون الفوز أمام االستقالل بطاقة عبور 
يف  ميتلــك  وأنــه  خاصــة  الثــاين،  للــدور 
رصيــده 6 نقــاط، فيــا يتطلــع االســتقالل 
لتفجــر مفاجــأة قويــة خاصــة وأن الفريــق 
متكــن مــن الفــوز عــىل القادســية وتعــادل 
أمــام شــباب خانيونــس، مــا يجعــل أمامــه 
عــىل  قــوة  بــكل  للمنافســة  مثينــة  فرصــة 
الصعــود لــدور الثانيــة حيــث ميتلــك 4 

نقاط.
ويف اطــار املجموعــة الخامســة يصطــدم 
اتحــاد ديــر البلح بجــاره الزوايدة يف مباراة 
الحظــوظ  ظــل  يف  الثقيــل،  العيــار  مــن 
املتكافئة لغالبية فرق املجموعة للصعود 
لــدور الثانيــة، حيــث ميلــك اتحــاد الديــر 
يف رصيــد 4 نقــاط مــن فــوزه عىل األقىص 

وتعادله أمام خدمات النصرات.
عــىل الجانــب األخــر فــإن الزوايــدة يتطلــع 
للصعــود  املنافســة  يف  آمالــه  إلحيــاء 

بعــد  األقــىص،  أمــام  الخســارة  وتعويــض 
عــىل  والفــوز  االفتتــاح  القويــة يف  بدايتــه 
خدمات دير البلح حيث ال ميلك الفريق 
التــي حصدهــا يف  الثالثــة  النقــاط  ســوى 

مباراته األوىل.
المتأهلون لدور الثمانية

الثانيــة زاد  لــدور  وكان عــدد املتأهلــني 
والهــالل  منــاء  صعــود  بعــد  خمســة،  إىل 
غــزة  لفريقــي  انضامهــم  بعــد  والجــالء، 

الريايض والشاطئ 
نماء )6-1( الوفاق

تقــدم منــاء للمركــز الثــاين يف املجموعــة 
عــىل  والكاســح  الكبــر  فــوزه  بعــد  الثالثــة 
يف  رد،  دون  أهــداف  بســتة  الوفــاق 
املبــاراة التــي جــرت بينهــا عــىل ملعــب 
بيــت الهيــا، وضمــن منــاء الصعــود بعدمــا 
رفــع رصيــده إىل 6 نقطــة، حيــث اختارتــه 
فريــق  أفضــل  ليكــون  املنظمــة  اللجنــة 
يحصل عىل املركز الثاين يف مجموعات 

غزة والشال.
سجل سداسية مناء كاًل من بالل عساف 
وهاشــم  هدفــني  علــوان  ومــروان  هدفــني 
وســجل  ســليم،  أبــو  ومحمــد  ربــه  عبــد 
مصطفــى أبــو عمرة هدف الوفاق الوحيد 

بالخطأ يف مرمى فريقه.
خدمات دير البلح )1-0( األقصى

الخامســة  املجموعــة  صعيــد  وعــىل 
)املحافظــة الوســطى( حقــق خدمــات ديــر 
بهــدف  األقــىص،  عــىل  مثينــًا  فــوزًا  البلــح 

للمجموعة بعد تعادله سلبًا مع الصداقة 
يف املبــاراة التــي جمعــت الفريقني عىل 

ملعب فلسطني. 
ووقف الجالء ندًا قويًا ومنع الصداقة من 
التأهــل عىل حســابه رغم تبــادل الفريقان 
األفضليــة خــالل شــوطي املبــاراة إال أنها 

مل يصال لشباك اآلخر. 
إىل  رصيــده  الجــالء  رفــع  التعــادل  وبهــذا 
فيــا  املجموعــة،  نقــاط يف صــدارة   )7(
برصيــد  األخــر  املركــز  الصداقــة  احتــل 

نقطتني من تعادلني وخسارة. 
الرضوان)2-2( خدمات جباليا

واحتكــم فريقــا الرضــوان وخدمــات جباليا 
للتعــادل اإليجــايب بهدفــني ملثلهــا, يف 
اللقــاء الــذي جمعهــا أمــس عــىل ملعب 
مباريــات  ضمــن  غــزة,  مبدينــة  الرمــوك 

املجموعة الثالثة من املسابقة.
وافتتح سامل رضوان التسجيل للخدمات 
عليهــا  إنتهــي  ركنيــة,  رضبــة  مــن  برأســية 

الشوط األول.
الرضــوان  متكــن  الثــاين  الشــوط  ويف 
رأســية  رضبــة  مــن  النتيجــة  تعديــل  مــن 
ويف  ســحويل,  يوســف  الالعــب  عــرب 
الوقــت بــدل الضائــع عــاد خدمــات جباليا 
محمــد  راوغ  بعدمــا  أخــري,  مــرة  للتقــدم 
الصنــدوق  الرضــوان داخــل  نصــار مدافــع 
الرضــوان  ليعــود  املرمــى,  يف  وســددها 
عــرب  ويتعــادل  واحــدة  بدقيقــة  بعدهــا 
بعدمــا  أيضــًا  ســحويل  يوســف  الالعــب 
ثابتــة وســددها  مــن رضبــة  تلقــي متريــرة 
الفريقــان  ويــودع  الضيــوف,  مرمــى  يف 

يف  نظيــف,  بهــدف  اإلســالمي  املجمــع 
اللقــاء الــذي جمعهــا أمــس عــىل ملعب 
هــدف  وســجل  البلــدي.  حانــون  بيــت 
شــعث  بــالل  الالعــب  الوحيــد  املبــاراة 

التــي جمعتهــا  املبــاراة  مقابــل يف  دون 
عــىل ملعــب الشــهيد محمــد الــدرة، ورفع 
خدمــات الديــر رصيــده بهــذا الفــوز إىل 4 
نقاط وتوقف رصيد األقىص عند 4 نقاط 

بهذه الخسارة.
الفــوز  بهــذا  الديــر  خدمــات  ويديــن 
هــدف  صاحــب  بــارود  محمــد  ملهاجمــه 

املباراة الوحيد.
جماعي رفح )2-2( القادسية

وفرض التعادل اإليجايب نفســه عىل لقاء 
لــكل  بهدفــني  والقادســية،  رفــح  جاعــي 
ملعــب  عــىل  جمعتهــا  والتــي  منهــا، 
منافســات  اطــار  يف  البلــدي،  خانيونــس 

املجموعة السادسة.
هذه النتيجة منحت الجاعي والقادسية 
أول نقطــة لــه يف املســابقة، بعــد خســارة 
لهــا  مباراتــني  أول  يف  الفريقــني  كال 
وشــباب  اتحــاد  يــد  عــىل  املجموعــة  يف 

خانيونس تواليًا.
سجل هديف جاعي رفح أحمد األخرس 
وعــالء أبــو غيــث وســجل للقادســية أدهــم 

املغاري وأحمد عرام.
مباريــات  ُتســتكمل  ان  املقــرر  ومــن 
يــوم  والسادســة  الخامســة  املجموعتــني 
البلــح  ديــر  اتحــاد  يلتقــي  حيــث  غــدًا, 
ويواجــه  الــدرة،  ملعــب  عــىل  والزوايــدة 
اتحــاد خانيونــس نظــره االســتقالل عــىل 

ملعب خانيونس البلدي.
الجالء )0-0( الصداقة

الثالثــة  املجموعــة  منافســات  وضمــن 
كمتصــدر  الثــاين  للــدور  الجــالء  تأهــل 

منافسات البطولة سويًا.
الهالل )1-0( المجمع اإلسالمي

عــن  الصعــود  بطاقــة  الهــالل  وحســم 
املجموعــة الرابعــة بعــد تغلبــه عــىل فريق 

مــن   "77" الدقيقــة  يف  تــام  إنفــراد  مــن 
زمــن املبــاراة, ليرتبــع الهــالل عــىل صدارة 
ويتأهــل  نقــاط,   7 برصيــد  املجموعــة 

رسميًا للدور الثاين, من املسابقة.

إيــاب  يف  لنــدن  يف  اليــوم  القيــايس  الرقــم 
نصف النهايئ.

قويــة  رســالة  وّجــه  لنــدن  غــرب  فريــق  وكان 
وهــّز  ســيطر  عندمــا  الذهــاب،  مبــاراة  مطلــع 
الشباك عرب األمريك كريستيان بوليسيك، 
قبــل أن يســتدرك ريــال األمــور بكــرة مقصيــة 
لهدافــه الفرنــي كريــم بنزمية، رافعا رصيده 

إىل 71 هدفا يف املسابقة القارية األوىل.

وبهــذه النتيجــة، ســيكون تشــلي قادرا عىل 
بلــوغ املبــاراة النهائيــة، بحــال تعادله ســلبا أو 
فــوزه بأيــة نتيجــة عــىل الفريــق امللــي الــذي 
يف  الثالثــني  للمــرة  النهــايئ  نصــف  يخــوض 

تاريخه الزاخر.
هــذه  يف  ســائغة  لقمــة  ُيعــد  ال  ريــال  لكــن 
الــذي  زيــدان  مــع مدربــه  البطولــة، خصوصــا 
 2016 بــني  متتاليــة  ألقــاب  ثالثــة  إىل  قــاده 

و2018.
ويف املرات الثالث السابقة التي وصل فيها 
زيــدان إىل نصــف النهــايئ، ذهــب ريال حتى 
النهايــة وأحــرز اللقــب، مــا يعــّزز حظوظــه يف 
مواجهــة تشــلي الطامــح إلحــراز لقبــه الثاين 
يف املســابقة بعــد عــام 2012 عــىل حســاب 
بايرن ميونيخ األملاين، علا بأنه خرس نهايئ 

2008 أمام مواطنه مانشسرت يونايتد.

غزة/فلسطني:
للمجلــس  العــام  األمــني  مســاعد  هنيــة  الســالم  عبــد  قــدم 
الدرجــة  أنديــة  مــن  لــكل  املاليــة  املنحــة  للرياضــة،  األعــىل 
قدامــى  ولجمعيــة  الطاولــة  وتنــس  الطائــرة  لكــرة  املمتــازة 
الرياضيــني، بعــد ظهر اليــوم الثالثاء، مبقر املجلس األعىل 

بغزة.
ضمــن املرحلــة األوىل للدعــم املــايل بقيمــة )300.000( 

شيكل، ومبناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد.
وأوضح عبد الســالم هنية أن املنحة املالية ستشــمل أندية 

كرة السلة واليد وأندية الدرجة الثالثة لكرة القدم.
وأضــاف هنيــة أن املجلــس األعــىل يواصــل تقديــم الدعــم 
لألنديــة ولكافــة األلعــاب ويســاهم يف مســاندة األنديــة يف 
ظــل الظــروف االقتصاديــة الصعبــة، وتخفيــف األعباء املالية 

عىل األندية التي ازدادت صعوبة مع وباء "كورونا".

بطولة القدس التنشيطية
اتحــاد خانيونس يسعى لحســم الصعــود وصدام بين اتحــاد الدير والزوايدة
الهالل والجالء ونمــاء يلحقـــون بغـــزة الريــاضي والشـــاطئ لدور الثمانيــة

غزة / وائل الحلبي وعالء شمالي ومؤمن الكحلوت:

300 ألف شيقل من المجلس األعلى للرياضة

تسليم المنحة المالية لفرق أندية كرة 
الطائرة والطاولة وقدامى الرياضيين 

رياض محرز
يقود مانشستر 

سيتي لنهائي دوري 
األبطال ألول مرة 

في تاريخه
تشيلسي يستضيف 
ريال مدريد لتحديد 

الطرف الثاني 
للنهائي

لندن/)أ ف ب(:
تأهل مانشســرت ســيتي اإلنجليزي اىل نهايئ 
دوري أبطــال أوروبــا لكــرة القــدم ألول مــرة يف 
تاريخــه، بتجديــده تفوقــه عــىل ضيفه باريس 
ســان جرمــان الفرنــي وصيــف البطــل بالفــوز 
عليــه -2صفــر، أمس، بفضــل ثنائية الجزائري 
نصــف  إيــاب  يف  الثالثــاء  محــرز  ريــاض 

النهايئ.
وكان ســيتي حســم لقــاء الذهــاب يف باريــس 
1-2 وقطــع أكــر مــن نصــف الطريــق لحرمــان 
سان جرمان من التأهل اىل النهايئ للموسم 
الثــاين تواليــًا، ثــم أكــد تفوقــه عــىل منافســه 
اليــوم بفضــل هــديف محــرز )11 و63( الــذي 

كان أيضًا صاحب هدف الفوز ذهابًا.
يف  املقــرر  النهــايئ  يف  ســيتي  ويلتقــي 
مــن  الفائــز  مــع  اســطنبول  أيار/مايــو يف   29
مواجهة األربعاء بني مواطنه تشــلي وريال 
مدريد اإلسباين حامل الرقم القيايس بعدد 
األلقــاب )13( والــذي اكتفــى بالتعــادل 1-1 

ذهابًا عىل أرضه.
ويعّول تشلي اإلنجليزي عىل هدف مثني 
ســّجله ذهابــا خــارج معقلــه يف ملعــب ريــال 
مدريــد اإلســباين )1-1(، حامــل اللقــب 13 
مــرة، لبلــوغ النهــايئ الثالــث يف تاريخــه يف 
أبرز مســابقة قارية، عندما يســتقبل صاحب 
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تحقيق/ يحيى اليعقويب:
الساعة الحادية عرشة صباًحا، عطٌل مفاجئ 
يقــذف  الحجــارة  طحــن  كســارة  جنزيــر  يف 
الفلســطيني  العامــل  وجــه  يف  بأحشــائه  مــا 
أحمــد أبــو بكــر )23 عاًمــا( الــذي كان يزودهــا 
بـ"الخومــر"، يف موقــع العمــل داخل األرايض 
الفلســطينية املحتلــة عــام 1948 مثــل بركان 
أفــرغ حممــه، وأســقطه مــن علــو عــى أســياخ 
العمــل  صاحــب  هــرع  مــا  رسعــان  وحجــارة، 
وجهــه،  مــن  تنــزف  والدمــاء  بســيارته  وحملــه 
ولكن ليس إىل املستشفى وإمنا عند حاجز 
تركــه  وهنــاك  جنــن  مدينــة  قــرب  عســكري 
وُنقــل إىل مستشــفى "الــرازي" لتلقــي العالج 

بواسطة إسعاف فلسطيني.
واملــوت،  الحيــاة  بــن  املشــفى  "بقيــُت يف 
مــن  األكل،  أســتطيع  ال  يوًمــا  ســتن  مكثــت 
عمــل  بــال  بيتــي  يف  أجلــس  أغســطس  شــهر 
بعــد الحادثــة، مل أتلــقَّ أي تعويض، وتدمرت 
حيــايت" .. كلــات وجــع ترافقهــا تنهيــدات 
صوتــه  ويف  أحمــد،  حنجــرة  مــن  خرجــت 
مســافة مــن القهــر: "رمــوين بعد ما اشــتغلت 

عندهم سنتن ونصف السنة".
هــذا  يف  "فلســطن"  صحيفــة  تكشــف 
التحقيق تعرُّض العال الفلسطينين الذين 
النتهــاكات  املحتــل  الداخــل  يف  يعملــون 
وحــوادث  العمــل  بإصابــات  متعلقــة  مركبــة 
الوفــاة، وتكشــف عــن تجــارة التصاريــح التــي 
يتــم مــن خاللهــا نهــب نصــف راتــب العامــل، 
يف ظــل عــدم وجــود جســم نقــايب يدافــع عــن 
لقســائم  تزويــر  عمليــات  وكذلــك  حقوقهــم، 

رواتب العال وأكل حقوقهم.
العامــل أحمــد أبــو بكــر، مــا هــو إال واحــد مــن 
إلصابــات  يتعرضــون  الذيــن  العــال  مئــات 
يف  مشــغليهم  مــن  تعويــض  أي  دون  عمــل 
عــن  صــادر  طبــي  تقريــر  يظهــر  )إرسائيــل(، 
تعرُّضــه  عليــه  أطلعنــا  "الــرازي"  مستشــفى 
داخــل  الغربيــة"  "باقــة  يف  عمــل  لحــادث 
آب/أغســطس   31 يف  املحتلــة  فلســطن 
الفــك  يف  كســور  أربعــة  عنــه  نتــج   ،2020

السفيل، وُأدخل غرفة العمليات.
هنــا، كان اليــوم الــذي ســيحصل فيــه الشــاب 
مصعــب عمــر )36 عاًمــا( عــى ترصيــح عمــل 
وحيــاة  يــراوده  حلــٌم  املحتــل،  الداخــل  يف 
وردية رسمها ألرسته، فلم يستطع استصدار 
ترصيــح مــن رشكــة إرسائيلية مبارشة، واضطر 
ا  كــا غــره اآلالف أن يشــري ترصيًحــا شــهريًّ
مــن أحــد الســارسة، لكــن املبلغ الــذي طلبه 
زايــد"  "مثنــى  ويدعــي  مــن جنــن  السمســار 
شــيقل   2500 يبلــغ  الترصيــح  إصــدار  إزاء 
ا وهــو مبلــغ شــهري ثابــت لــدى جميــع  شــهريًّ

السارسة.
حياة جحيمية

عــر ســاعة الخــط الهاتفــي، يعــض مصعــب 
فقــد  الترصيــح،  رشاء  عــى  النــدم  أصابــع 
لــت الحيــاة الورديــة التــي رســمها لنفســه  تحوَّ

إىل جحيــم ال يــزال يالحقــه منــذ عــام 2019 
"اشــريت  قصتــه:  فــروي  اليــوم،  حتــى 
العمــل يف مجــال  بــدأت  الترصيــح، وحينــا 
مبلــغ  عــى  ا  شــهريًّ أحصــل  كنــت  الدهــان 

4500 شيقل.
راتبــه  نصــف  يدفــع  كان  الــذي  مصعــب 
ســارسة  تجــار  ضحيــة  وقــع  للترصيــح  فقــط 
حلقــة  يف  الغربيــة  بالضفــة  الترصيحــات 
ثــم  الفلســطيني  السمســار  مــن  تبــدأ  طويلــة 
اإلدارة املدنيــة يف جيــش االحتــالل  ضبــاط 

الذين يتقاسمون هذه الرسقة.
"ألن  الترصيــح؛  لــرشاء  أضطــر  أنــه  وأوضــح 
مينــع  املحتــل  الداخــل  يف  مناطــق  هنــاك 
تواجدنــا فيهــا دون ترصيــح، لكنــي مل أســتطع 
أن أكمل بهذا النظام ألكرث من خمســة أشــهر 
الخــاص وجلســت  الشــهر  أكمــل  أالَّ  فقــررت 

يف البيت".
املثر أن السمسار مل يرك مصعب وشأنه، 
بــل طالبــه بدفــع مبلــغ األيــام املتبقيــة عــى 
باملحكمــة،  عليــه  شــكوى  م  وقــدَّ الترصيــح، 
وفق إفادته، فوصله بالغ اعتقال من الرشطة، 
يدخــل يف تفاصيــل ذلــك أكرث: "ذهبت إىل 
مكتــب العمــل بــوزارة العمــل بجنن وقدمت 
تفاجــأت  أننــي  إال  السمســار،  ضــد  شــكوى 
بعــد مــدة يريــدون خفــض املبلــغ إىل 1200 
دفــع  أريــد  ال  ألين  رفضــت  لكنــي  شــيقل، 
مــع السمســار  أنهــم يقفــون  املبلــغ، شــعرت 
وليــس مــع العامل، واآلن يهددين بأمر حبس 
جديــد وســأرى إن كانــوا ســيحمون العامــل أم 

سيقفون مع ذلك السمسار".
تحدثــت  عــا  يختلــف  مصعــب،  أورده  مــا 
للتشــغيل  العــام  املديــر  حنــون  أســاء  بــه 
الخارجــي بــوزارة العمــل عــن دور الــوزارة يف 
بأنــه  التصاريــح،  وســارسة  تجــار  مالحقــة 
ل  مبجــرد مــا يشــتيك العامــل فــإن الــوزارة تحوِّ
لهــا للنيابة  الشــكوى للجهــات املختصة وتحوِّ

العامة.
التصاريــح  تجــارة  يجــرم  قانــون  يوجــد  وال 
عــى  ماليــة  وغرامــات  عقوبــات  ويفــرض 
األشــخاص الذيــن يتعاملــون بهــا، مــا يجعل 
العامــل الفلســطيني فريســة لهــذا النــوع مــن 

االستغالل.
تكشــف حنــون مُلِعــد التحقيــق أن مــن يحــرِّك 
هــم  ويجندهــم  ويديرهــم  الســارسة  هــؤالء 
وكبــار  اإلرسائيليــة  املدنيــة  اإلدارة  ضبــاط 
أصحــاب العمــل اإلرسائيلين الذين يهدفون 
الســتقطاب العــال وتجريدهم من رواتبهم، 
الدولــة  مراقــب  تقريــر  يف  مثبــت  وهــذا 

اإلرسائييل لعام 2020.
العامــل"  "عــون  جمعيــة  ممثــل  بحســب 
اإلرسائيلية بالضفة الغربية عرفات عمر، فإن 
هناك قرابة 50 ألف عامل يشرون التصاريح 
بالضفــة الغربيــة مــن مكاتب ســارسة، يدفع 
بواقــع  شــيقل،  ألــف   30 ا  ســنويًّ عامــل  كل 
الراتــب،  نصــف  أي  ا،  شــهريًّ شــيقل   2500

شــيقاًل   240 عــى  أحصــل  أن  واملفــرض 
مل  شــهور  عــدة  قبــل  معــه  عملــت  أن  ومنــذ 

يعِطني قسيمة راتب".
الداخــل  يف  عيــى  يعمــل  عاًمــا   25 منــذ 
الفلســطيني املحتــل، وأكــرث مــا يؤرقــه عــدم 
الحقــوق،  وهضــم  واالســتقرار،  "الطأمنينــة" 
مــن  حقوقــه  ومصــادرة  واالحتيــال  والنصــب 
إجازات مرضية وسنوية، ورغم أنه يتم خصم 
االحتــالل  لكــن  منــه،  صحــي  تأمــن  رســوم 
يرفــض عالجــه مبستشــفياته، فيدفــع رســوم 
ا لــدى  تأمــن صحــي تبلــغ 60 شــيقاًل شــهريًّ

وزارة الصحة الفلسطينية برام الله.
ووفــق املعطيــات التــي حصلنــا عليهــا، فــإن 
فلســطيني  عامــل  مليــون  ربــع  قرابــة  هنــاك 
الداخــل  يف  يعملــون  الغربيــة  الضفــة  مــن 
يعملــون  ألًفــا   120 منهــم  الفلســطيني 
بترصيــح عمــل، و30 ألــف يعملــون بتصاريــح 
عامــل  ألــف   100 ونحــو  باملســتوطنات، 
خــالل  مــن  أو  مختلفــة  بتصاريــح  يعملــون 
منهــم  آالف  تعــرض  التهريــب  فتحــات 

لإلصابات عند تلك الفتحات.
حــوادث  ضحايــا  ملنحنــى  البيانــات  تظهــر 
 2000 البنــاء منــذ بدايــة ســنة  بفــرع  العمــل 
معــدل  أن   2021 أبريل/نيســان   28 حتــى 
 33-35 قرابــة  يبلــغ  الســنوية  الوفــاة  حــاالت 
حاجــز  الضحايــا  عــدد  تخطــى  لكــن  عامــاًل، 
األربعن يف عام 2019 بعد وفاة 47 عاماًل 
بحــوادث العمــل، ونفــس العــدد عــام 2016، 
ل عــام 2018 41 حالــة وفــاة،  يف حــن ســجَّ
ومنــذ بدايــة 2021 حتــى نــرش هــذا التحقيق 
تحصــل  ال  وغالًبــا  عــال،   8 تــويف  فقــد 

عائالتهم عى تعويضات.
فــرع  يف  العمــل  مجموعــة  اتفاقيــة  بحســب 
عمــل  درجــات  مثــاين  هنــاك  فــإن  البنــاء، 
العامــل  مــع  التعامــل  يتــم  )إرسائيــل(  يف 
األوىل  الدنيــا  الدرجــة  الفلســطيني بحســب 
براتب 5600 شيقل، أما العامل اإلرسائييل 
فيتــم التعامــل معــه بالدرجــة الثامنــة براتــب 
7500 شــيقل، أمــا الفــروع األخرى غر البناء 
فأجــرة العامــل فيهــا متدنيــة وال تختلف كثًرا 

عن واقع العمل بالسوق الفلسطيني.
عملية تزوير

تظهــر وثائــق لقســائم رواتــب عــال حصلنــا 
لحقــوق  تزويــر  عمليــات  وجــود  عليهــا، 
البيانــات  ر صاحــب العمــل  يــزوِّ العــال، إذ 
مها لدائرة املدفوعات اإلرسائيلية  التي يقدِّ
والتــي  العــال،  رواتــب  بقســائم  املتعلقــة 
تتضمــن بالخانــة األوىل عــى الجهــة اليمنــى 
ويف  للدائــرة،  العمــل  صاحــب  يدفعــه  مــا 
الوســط مــا يحصــل عليــه العامــل مــن راتب، 
وتأمــن  دخــل،  رضيبــة  مــن  والخصومــات 
 1% تبلــغ  نقــايب  تنظيــم  ورســوم  صحــي، 
"الهســتدروت"  بــن  تقاســمها  يتــم  وهــذه 
اإلرسائييل واتحاد نقابات عال فلسطن.

ر أربــاب العمــل األرقام واملعطيات يف  ويــزوِّ

دراســات  "بحســب  التحقيــق:  مُلعــد  وقــال 
تبلــغ  التصاريــح  تجــارة  قيمــة  فــإن  أجريناهــا 
ا ومعظــم  مليــاًرا و300 مليــون شــيقل ســنويًّ
هذه األموال تذهب للرشكات اإلرسائيلية".

انتهاكات مركبة
لكــن ليســت تجــارة التصاريــح هــي االنتهــاك 
الوحيــد الــذي يعانيــه العــال، فهنــاك قامئــة 
إذاللهــم عنــد  أولهــا  االنتهــاكات،  مــن  طويلــة 
تصاريــح  وجــود  رغــم  وعــودة  ذهاًبــا  املعابــر 
يف  االصطفــاف  إىل  العــال  فيضطــر  عمــل 
ســاعات طويلــة يف  وإمضــاء  طابــور طويــل، 
التفتيــش اليومــي، وعــدم توفــر أدىن رشوط 
عنــه  نتــج  مــا  املهنيــة،  والســالمة  للصحــة 
مئــات اإلصابــات وحــاالت الوفــاة، إضافــة إىل 

حرمانهم من حقوقهم.
عملهــا  عاًمــا(   37( تركــان  كلثــوم  تركــت 
الداخــل  يف  العطــور  زجاجــات  تليــن  يف 
تعرضــت  بعدمــا  املحتــل،  الفلســطيني 

إلصابة عمل قبل خمس سنوات.
تزيــح الســتار عــن معاناتها لنا: "عملت ملدة 
ثــالث ســنوات، كنــت أصــر عــى ذل طابــور 
االنتظــار عــى الحاجــز فنســتيقظ باكــًرا حتــى 
نصــل إىل الحاجــز الســاعة السادســة صباًحا، 
صاحــب  لكــن  دقيــق،  لتفتيــش  ونتعــرض 
بعــرشة  العمــل  ســاعة  يحســب  كان  العمــل 
شــواقل رغم أنه يســجلها يف قســيمة الراتب 
27 شيقاًل، وكنت أحصل عى راتب شهري 
رغــم  فقــط،  شــيقل   1500-2000 يبلــغ 
صعوبــة العمــل يف تليــن زجاجــات العطــور 

وتشكيلها".
بــاألمل  تتحــرس عــى حالهــا بصــوت مســكون 
االعــراف  املشــغل  "رفــض  عاميــة  بلهجــة 
عملــت  مــا  بعــد  منهــا،  وتهــرَّب  بإصابــايت 
عمليــة تحريــر وتــر وعصــب، وهينــي مــا بقــدر 
أرفــع إيــدي حتــى أنه رفض اعتبار الفرة اليل 

تغيبت فيها إجازة إصابة عمل".
تأخذهــا الذاكــرة إىل بعــض أشــكال املعاناة: 
نذهــب  كنــا  اإلغالقــات،  أيــام  يف  "تخيــل 
ونخاطــر بحياتنــا بــن األشــجار والحقول ألجل 

نا". أن نصل إىل أعالنا ونعيل ُأرَسَ
عيــى ميتــاين )52 عاًمــا( هــو أحــد العــال 
مناطــق  بــن  املشــغل  بهــم  يتجــول  الذيــن 
داخــل  شاســعة  مســافات  تفصلهــا  مختلفــة 
يف  للعمــل  التاريخيــة  فلســطن  حــدود 
الزراعة، فتارة يعمل يف هضبة الجوالن قرب 
الحــدود مــع ســوريا، أو يف الحقــول املحاذية 
مســرة  املســافات  تلــك  وبــن  غــزة،  لقطــاع 
العمــل  أرض  يصــل إىل  الســيارة  طويلــة يف 

منهًكا.
لكــن ليــس هنــا االنتهــاك فقــط، يحــرر عيــى 
بتنهيــدة  قلبــه  عــى  الجامثــة  التفاصيــل 
مقابــل  كرامتــك  "أصبحــت  صوتــه:  ســبقت 
فراتبــي  اليوميــة،  باألجــرة  فيبتزنــا  الترصيــح، 
رغــم  شــيقاًل،   150 عــى  يزيــد  ال  اليومــي 
الحارقــة،  الشــمس  لهيــب  تحــت  أعمــل  أين 

الوثائــق، فيدخلــون بيانــات تفيــد أن العامــل 
حصــل عــى كل حقوقــه مــن إجازات ســنوية 
ومرضيــة رغــم أن هــذه القســائم تصــدر عــن 
جهة رسمية إرسائيلية، بالتايل ُترسق أموال 
العال ألن األرقام غر مطابقة ملا يتم عى 
أرض الواقــع، وحينــا يريــد العامل الذهاب 
يتفاجــأ  الحقــوق  بتلــك  للمطالبــة  للمحكــة 

بأنها موجودة يف قسيمة الراتب.
"عــون  يقــول عرفــات عمــرو منســق جمعيــة 
دائــرة  "إن  الغربيــة:  بالضفــة  العامــل" 
املدفوعــات تجبــي مــن العامل الفلســطيني 
تكــون  أن  واألصــل  راتبــه،  مــن   20% قرابــة 
ــا لكــن ال يتــم ذلــك، وخــالل  معاًشــا تقاعديًّ
العــال  تعطــل  كورونــا  جائحــة  أزمــة  فــرة 
ُيعــوَّض  ومل  اإلرسائيــيل  العامــل  ُعــوِّض 
الكبــر  الحجــم  ورغــم  الفلســطيني،  العامــل 
لحــوادث العمــل التــي راح ضحيتهــا العــال 
عمــل  منشــأة  إغــالق  نــَر  مل  الفلســطينيون 
واحــدة ونــادًرا مــا تجــد عامــاًل يحصــل عــى 

حقوقه املتعلقة باإلجازات ".
عــورة  كشــف  كورونــا  مــرض  أن  ويعــدُّ 
العــال  تجــاه  اإلرسائيليــن  املشــغلن 
األخالقــي،  غــر  وتعاملهــم  الفلســطينين 
عــى  يلقــى  كان  العامــل  يصــاب  فحينــا 
املعابــر، أو ينامــون شــهًرا داخــل )إرسائيــل( 
يف الحقــول وورشــات البنــاء، وهــذا انتهــاك 

كبر.
تقاسم الحصة

االتفاقيــة  عــى  مالحظــات  عمــر  يســجل 
عــال  )اتحــاد  "الهســتدروت"  بــن  املرمــة 
عــال  لنقابــات  العــام  واالتحــاد  االحتــالل( 
 1% "الهســتدروت"  يجبــي  إذ  فلســطن، 
مــن قيمــة راتــب العامــل، بواقــع 40 مليــون 
شــيقل بالســنة ويتقاسمها مع اتحاد العال 
منذ عام 1996م، متسائال: "بأي حق يأخذ 

الهستدروت ذلك".
مــا يثــر اســتغراب عمــر وجود كل هــذا الكم 
الذيــن  الفلســطينين  العــال  مــن  الهائــل 
بدولــة  العاملــة  القــوى  مــن   30% يشــكلون 
النتهــاكات  يتعرضــون  أنهــم  إال  االحتــالل، 
"مرعبة" وتصادر حقوقهم، وال يوجد جهات 

فلسطينية نقابية تقف عند مسؤولياتها.
جميــل أبــو راس نقــايب ورئيــس لــواء املثلــث 
مــدى  يعلــم  "الجميــع  يقــول:  الجنــويب، 
عــن  والتغيــب  الشــاق  العمــل  صعوبــة 
البشــع  واالســتغالل  طويلــة  لفــرة  العائلــة 
الفلســطينيون  العــال  لــه  يتعــرض  الــذي 
مــن ســارسة التصاريــح ومــن معظــم أربــاب 
زيــادة  الوحيــد  همهــم  الذيــن  العمــل، 
أرباحهــم حتــى لــو جــاءت عى حســاب حياة 
لحــوادث  ارتفاًعــا  نشــهد  حيــث  العاملــن، 
يذهــب  ســنة  كل  خــالل  القاتلــة،  العمــل 
ضحيــة لقمــة العيــش ما بــن 40-30 عاماًل، 
بإعاقــات  ُأصيبــوا  الذيــن  بالجرحــى  ناهيــك 

دامئة".

عمٌل مغمٌس برائحة "الموت" واالبتزاز
"تجارة التصاريح" واقتطاعات الرواتب.. وحوش وسمارسة 
ينهشــون أجـــــور العمـــــال الفلسطينييــــن يف )إرسائيل(

العاملة تركمان: المشغل 
كان يحسب ساعة العمل 
بـ 10 شواقل ويسجلها 

بقسيمة الراتب 27 شيقًل

عيسى ميتاني: أصبحت 
كرامتنا مقابل التصريح 

وُنبَتز باألجرة اليومية

ضُت  العامل أبو بكر: تعرَّ
إلصابة خِطرة وصاحب 
العمل ألقاني عند الحاجز

مليار و٣٠٠ مليون شيقل 
حجم تجارة التصاريح 

بالضفة سنوًيا

مصعب عمر: اشتريُت 
تصريًحا من سمسار بـ 
2500 شيقل وتحولت 

حياتي إلى جحيم

مسؤولة بوزارة العمل: من 
ك سماسرة التصاريح  ُيحرِّ
ضباط إسرائيليون وكبار 

المشغلين 

مؤسسة "عون العامل": 
تجارة التصاريح تبلغ ملياًرا 
ا و300 مليون شيقل سنويًّ

قرابة 50 ألف عامل 
يشترون التصاريح من 
السماسرة وال دور 
فلسطيني حقيقي 

لملحقتهم

الحلقة
الثانية
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االحتالل ُيغلق  ... 

13 وفاة و718 إصابة  ... 

أعلــن أنــا/  محمــد مبــارك صبــح ابوصفــرة عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء  الرقــم959830811  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  بيســان ســعدات عبــد العزيــز ابــو دقــه عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل الرقــم 400623666 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/  امنه محمد حسني النجار عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 915840615 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

فقــد  عــن  النــادي  املجيــد  عبــد  أحمــد  تحســني  أنــا/   أعلــن 
هويتي وتحمل الرقم903332070 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

فقــد هويتــي  عــن  أنــا/  محمــد عصــام محمــد شــوحه  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   404273450 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / اسامعيل عبد الحي عبد الغني ابو الجبني  
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  902240951 الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /نعمــه الزوارعــة   عــن فقــد هويتي وتحمل  
الرقــم802385591  الرجــاء ممــن يجدها أن يســلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /نعيم عبد الجواد عن فقد هويتي وتحمل  
الرقــم 803638535 الرجــاء ممــن يجدها أن يســلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ســناء ســالمة أحمــد البســيوين عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  931695142 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  ســامل محمــد ســامل جــر عــن فقــد هويتــي وتحمل 
الرقم 802396051 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/   سيف الدين نهاد شكري ياسني عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    405865437 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  محمــود أحمــد محمــود نعفــش عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    967230335 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   بالل نرص عمر النملة   عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء   802452979 الرقــم   وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   نســيم فتحــي خليــل شــحير    عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  903185502 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   أحمد عبد الكريم نظمي بالطه عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  400575627الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   هيــام ســعدي فايــز ابــو عــرار    عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  405219775الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   أحمــد صبحــي أحمــد ديــب عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  802386920الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

"الداخلية" تعلن تخفيف إجراءات 
مواجهة "كورونا" يف غزة

غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي يف قطــاع غــزة، مســاء 
أمــس، تخفيــف القيــود املفروضــة للحــد مــن تفــي فــروس 

كورونا.
التقاريــر  األزمــة  إدارة  خليــة  "درَســت  لهــا:  بيــان  يف  وقالــت 
الــواردة مــن وزارة الصحــة، التــي أشــارت إىل تراجــع يف الحالــة 

الوبائية لفروس كورونا".
ر املوقــف بــأن هنــاك مســاحة للتخفيــف مــن  وأضافــت: "ُقــدِّ
املجتمــع  متطلبــات  مــع  يتــامىش  مبــا  املفروضــة  اإلجــراءات 
خــالل األيــام املتبقيــة مــن شــهر رمضــان ومناســك عيــد الفطر، 
مــع التشــديد عــى اتبــاع إجــراءات الســالمة وارتــداء الكاممــة؛ 
حتــى ال تتحــول هــذه الفرصــة والتخفيــف إىل انتكاســة وموجــة 

جديدة من الوباء".
التجــوال  حظــر  رفــع  تقــرر  ذلــك  ضــوء  يف  أنــه  وأوضحــت 
الليــي بالكامــل، مبــا يشــمل حركــة املشــاة واملحــال التجاريــة 

واملنشآت كافة.
كام تقرر السامح بحركة املركبات يوميًا حتى الساعة 12 لياًل 

فقط طوال أيام األسبوع، مبا فيها يوما الجمعة والسبت.
وقــررت أيضــا إعــادة فتــح املســاجد يف جميــع الصلــوات مبــا 

فيها العشاء والقيام.
لكنهــا أكــدت اســتمرار قــرار منــع التجمعــات يف األماكــن كافــة 
مبــا فيهــا األفــراح وبيــوت العــزاء يف الشــوارع، واســتمرار إغالق 

صاالت األفراح.
ونبهــت الداخليــة إىل أن جميــع اإلجــراءات الجديــدة ســترسي 
اعتبارًا من مساء أمس الثالثاء، وتستمر ملدة 10 أيام، وُتقّيم 

مجدًدا ثالث أيام عيد الفطر.
ونبهــت إىل أن الرشطــة ســُتكثف متابعتهــا لاللتزام باإلجراءات 
الوقائيــة يف جميــع املناطــق واملنشــآت، وســتتخذ اإلجــراءات 

القانونية بحق املخالفني.

بفــروس كورونــا و994 حالــة تعــاٍف مــن الفــروس، بعــد فحــص 
1529 عينة خالل الـ24 ساعة املاضية.

وذكــرت الصحــة، يف تقريرهــا اليومــي، أن إجــاميل الحــاالت التــي 
تحتــاج إىل رعايــة طبيــة يف املستشــفى وصــل إىل 267، بينهــم 

196 حالة خِطرة وحرجة.

وأفــادت بــأن إجــاميل املصابــني بالفــروس وصــل إىل 102532، 
بينهم 11418 حالة نشطة، و90193 متعافًيا، و921 وفاة.

املضــاد  اللقــاح  تلقــوا  شــخًصا   37749 أن  الــوزارة  وبّينــت 
للفــروس، يف حــني وصــل إىل القطــاع 110400 جرعــة لقــاح، 

تكفي 55200 شخص.
وفيــات   6 تســجيل  الصحــة  وزارة  أعلنــت  الغربيــة،  الضفــة  ويف 

و260 إصابة جديدة بـ"كورونا"، و508 حاالت تعاٍف.
 6 لت  ُســجِّ أنــه  اليومــي،  الوبــايئ  التقريــر  الــوزارة يف  وأوضحــت 
وفيات يف الضفة الغربية: "جنني 1، رام الله والبرة 1، ضواحي 

القدس 1، طولكرم 1، نابلس 2".
وأشــارت إىل أن اإلصابــات الجديــدة ســجلت عــى النحــو التــايل: 
"جنــني 44، طولكــرم 24، نابلــس 66، الخليــل 50، ســلفيت 9، 
قلقيلية 8، رام الله والبرة 48، ضواحي القدس 3، بيت لحم 5، 

طوباس 2، أريحا واألغوار 1".
فلســطني  يف  كورونــا  فــروس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  وأضافــت 
النشــطة  اإلصابــات  نســبة  بلغــت  حــني  يف   ،93.4% بلغــت 

%5.5، ونسبة الوفيات %1.1 من مجمل اإلصابات.

وتوزعــت حــاالت التعــايف الجديــدة حســب التــايل: "جنــني 51، 
طولكــرم 16، نابلــس 241، الخليــل 24، ســلفيت 19، قلقيليــة 
18، رام اللــه والبــرة 115، ضواحــي القــدس 0، بيــت لحــم 11، 

طوباس 11، أريحا واألغوار 2".
ولفتــت وزارة الصحــة إىل وجــود 129 مريضــًا يف غــرف العنايــة 
التنفــس االصطناعــي،  41 مريضــًا عــى أجهــزة  بينهــم  املكثفــة، 
يف حــني ُيعالــج يف مراكــز وأقســام كورونــا يف املستشــفيات يف 

الضفة الغربية 330 مريضا.
املضــادة  الطعومــات  تلقــوا  الذيــن  املواطنــني  يخــص  وفيــام 
لفــروس كورونــا، فقــد بلــغ عددهــم اإلجــاميل يف الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة 259,507، بينهــم 190,051، تلقــوا الجرعتــني مــن 

اللقاح.

وقفة تضامنية يف أم الفحم 
مع حي الشيخ جراح بالقدس

النارصة/ فلسطني:
عــام  الفحــم يف األرايض املحتلــة  أم  أهــايل مدينــة  مــن  العــرشات  شــارك 
1948، أمــس، يف وقفــة تضامنّيــة مــع حــّي الشــيخ جــراح املهــّدد باإلخــالء 

يف القدس املحتّلة.
وشــهدت الوقفــة التــي دعــت إليهــا اللجنــة الشــعبية يف مدينــة أم الفحــم، 
بحســب "عرب 48"، مشــاركَة أهاٍل من منطقة وادي عارة كذلك، باإلضافة 
إىل ناشــطني. وحّمــل مشــاركون يف الوقفــة االحتجاجّيــة، ســلطات االحتــالل 

اإلرسائيلّية، املسؤولّية عاّم يحصل من تهجٍر يف القدس.
ورفــع بعــض املشــاركني الفتــات، ُكتَبــت عليهــا شــعارات منــّددة مبســاعي 

اإلخالء اإلرسائيلّية، وبالسياسات التمييزّية ضّد العرب يف املدينتني
ومــن بــني الشــعارات التــي ُكِتبــت عــى الالفتــات: "مــن أم الفحم هنا الشــيخ 
جــّراح - ضــّد التهجــر القــرسّي"، و"تحّيــة فحاموّيــة للشــيخ جراح"، و"الشــيخ 

جراح لن تكون إال فلسطينّية"، وغرها.

"سواركة" و"الريماوي" يواصالن 
إرضابهما عن الطعام 

رفًضا العتقالهما اإلداري
رام الله/ فلسطني:

يواصل األسران عامد سواركة )37 عاًما( والصحفي عالء الرمياوي )43 عاًما( إرضابهام 
املفتــوح عــن الطعــام يف ســجون االحتــالل اإلرسائيــي رفًضــا العتقالهــام اإلداري. وأفــاد 
نادي األسر بأن األسر سواركة من أريحا يواصل معركة األمعاء الخاوية لليوم 48 توالًيا 
رفًضا العتقاله اإلداري، مشًرا إىل أنه معتقل منذ يوليو/ متوز 2020، وهو أسر سابق 

أمىض يف سجون االحتالل ما مجموعه 10 سنوات.
وكانت إدارة سجون االحتالل نقلت سواركة إىل سجن "عيادة الرملة" مؤخًرا بعد أن كان 
يف زنازين سجن "عسقالن" طوال املدة السابقة، ويذكر أنه متزوج وأب لخمسة أطفال.

كــام يواصــل األســر الصحفــي الرميــاوي مــن رام اللــه إرضابــه عــن الطعــام لليــوم 14 توالًيا 
رفًضا العتقاله اإلداري.

ورشع الرميــاوي يف إرضابــه منــذ اليــوم األول العتقالــه يف 21 إبريل/نيســان املــايض، 
لــه جلســة  ــا يف زنازيــن ســجن "عوفــر"، ومــن املفــرض أن يعقــد االحتــالل  ويقبــع حاليًّ
محاكمــة غــًدا. وأمــىض الرميــاوي ســابًقا يف ســجون االحتــالل ما مجموعــه 11 عاًما، وهو 

متزوج وأب لخمسة أطفال.
وكان نادي األســر قال: إن األســرين ســواركة والرمياوي يواجهان أوضاًعا صحية صعبة، 
مع استمرار تعنُّت االحتالل يف االستجابة ملطلبهام املتمثل بإنهاء اعتقالهام اإلداري.

وأوضــح أن األســر ســواركة ال يــزال محتجــًزا يف زنازيــن ســجن "عســقالن"، وفقــد مــن وزنــه 
حتــى اليــوم 18 كيلوغراًمــا، يف حــني الرميــاوي كان قبــل اعتقالــه مبدة قصرة قد ُأصيب 
مــن  الــذي فاقــم  آثــار اإلصابــة، األمــر  يــوم اعتقالــه كان يعــاين  بفــروس كورونــا، وحتــى 

معاناته.

تكريم أصغر حافظ 
للقرآن الكريم يف فلسطني

غزة/ فلسطني:
أصغــر  فلســطني،  فــرع   – املســلمني  لعلــامء  العاملــي  االتحــاد  كــرم 
د.  االتحــاد  فــرع  رئيــس  وعــّر  فلســطني.  يف  الكريــم  للقــرآن  حافــظ 
مروان أبو راس، عن سعادته بإنجاز أصغر حافظ للقرآن يف فلسطني 
الطفــل أحمــد رمضــان الشــيخ عمــر )٦( ســنوات مــن مخيــم الشــاطئ 
غــرب مدينــة غــزة. وقــال أبــو راس يف بيــان مكتــوب: إن هــذا إنجــار 

ومنوذج رائع ورشف لنا أن نفتخر به يف غزة املحارصة.
من جهته، شكر والد الطفل، االتحاد العاملي لتقديره نجَله وتكرمَيه.

"الصحة" تضيف أجهزة جديدة 
لمرافقها خالل الربع األول من 2021

غزة/ فلسطني:
عمــدت وزارة الصحــة إىل إضفــاء العــرشات مــن األجهــزة الطبيــة النوعيــة إىل 
2021، وذلــك ضمــن  الربــع األول مــن عــام  مرافقهــا ومستشــفياتها خــالل 
سياســاتها الهادفة إىل التطوير املســتمر يف املرافق الصحية، مبا ينعكس 
عــى جــودة الخدمــات الصحيــة املقدمــة للمواطنني. وذكــر تقرير صادر عن 
وحــدة ُنظــم املعلومــات يف وزارة الصحــة، أمــس، أن األجهــزة املســتحدثة 
وأجهــزة  الطبيــة،  ة  واألرَسَّ الصناعــي،  التنفــس  أجهــزة  مــن  العديــد  شــملت 

التصوير باألشعة املقطعية وأجهزة تنظر الحنجرة.
وأوضــح التقريــر أن مــن بــني األجهــزة التــي اســُتحِدثت، إضافة جهــازي منظار 

الحنجرة إلجراء عمليات التصوير الرقمي للحنجرة عر األنف والفم.
وعــى صعيــد أقســام العنايــة املركــزة، شــهد قســم العنايــة املركــزة مبجمــع 
الشــفاء الطبــي، إضافــة 5 أجهــزة "كارديــاك مونيتــور" وهــي أجهــزة ملراقبــة 
تنفــس  أجهــزة   8 إضافــة  جانــب  إىل  املــرىض،  لــدى  الحيويــة  املقاييــس 

صناعي )ventilator(  إىل مستشفى غزة األورويب.
د املستشــفى األورويب بـــ9 أجهــزة )CPAP( وهــي أقنعــة أكســجني  كــام ُزوِّ

مخصصة للمرىض الذين يعانون مشاكل يف التنفس.
ة الخاصــة بالعنايــة املركــزة، أفــاد التقرير بإضافة خمســة  وعــى صعيــد األرَسَّ
ة إىل مستشــفى غزة األورويب وذلك بدعم من جمعية اإلغاثة 48، إىل  َأرسَّ
ة العنايــة مبجمــع الشــفاء الطبــي يف مبنــى عمليــات جراحــة  جانــب دعــم َأرسَّ

ة. اليوم الواحد بـ8 َأرسَّ
دعــم  جانــب  إىل  مقطعيــة،  أشــعة  بجهــاز  الطبــي  الشــفاء  مجمــع  وُأرفــد 
الــكى، ودعــم املستشــفى  بـــ)4( أجهــزة لغســيل  مستشــفى غــزة األورويب 

الريك بـجهاز لغسيل الكى.

ومنعــت  الحديديــة  بالحواجــز  الحــي  مداخــل 
مــع  للتضامــن  إليــه  الوصــول  مــن  املقدســيني 
لصالــح  باإلخــالء  املهــددة  املنــازل  أصحــاب 
دخــول  ســهلت  حــني  يف  املســتوطنني، 
البيــوت  يف  للمكــوث  الحــي  إىل  مســتوطنني 

دت. التي ُهوِّ
عقــب  بجــروح،  أصيبــوا  مواطنــني   10 وكان 
اعتــداء نفــذه جيــش االحتــالل واملســتوطنون، 
الليلة قبل املاضية، ضد األهايل املعتصمني 
ضــد إخالئهــم مــن منازلهــم، يف حــي "الشــيخ 

جراح".
 10 بوقــوع  األحمــر  الهــالل  جمعيــة  وأفــادت 
إصابــات، خــالل مواجهــات مع قــوات االحتالل 
يف حــي الشــيخ جــراح بالقــدس، حيــث ُنقــل 3 

منها للمستشفى.
وذكــر شــهود عيــان أن قــوات االحتــالل رّشــت 
يف  العادمــة،  بامليــاه  ومنازلهــم  املواطنــني 
األهــايل  عــى  املســتوطنون  اعتــدى  حــني 

املوجودين يف الحي.
"العليــا"  املحكمــة  أجلــت  املــايض،  واألحــد 
بشــأن  قرارهــا  إصــدار  لالحتــالل،  التابعــة 
مــن  باإلخــالء  املهــددة  املقدســية  العائــالت 
لصالــح  جــراح"،  "الشــيخ  حــي  يف  منازلهــا 
جمعيــات اســتيطانية، وأمهلــت الطرفــني حتــى 
غد الخميس، للتوصل إىل اتفاق بينهام، قبل 

أن تصدر قرارها النهايئ.
اعتداءات المستوطنين

بجــروح  ســيدة  أصيبــت  منفصــل،  ســياق  يف 
مركبــات  بالحجــارة  مســتوطنون  رشــق  أن  بعــد 
املقامــة  "شــيلو"  مســتوطنة  قــرب  املواطنــني 

عى أرايض ترمسعيا شامل رام الله.
مــن  أكــر  بــأن  عويــس،  نايــف  املواطــن  وأفــاد 
عــرشة مســتوطنني تعرضــوا ملركبتــه ورشــقوها 
تحطيــم  إىل  أدى  الحجــارة  مــن  كثيــف  بوابــل 
معظــم زجاجهــا، وإصابــة زوجتــه نجــاح عويــس 
مركــز  يف  ُأســعفت  حيــث  رقبتهــا،  يف  بحجــر 

ترمسعيا الصحي.
أمــس،  فجــر  مســتوطنون،  اعتــدى  ذلــك  إىل 
عى املواطنني بالرضب وبرشهم بغاز الفلفل 
كرفــان  نصــب  منعهــم  محاولتهــم  أثنــاء  يف 
استيطاين يف أراضيهم الزراعية رشق الخليل.

وقال صاحب األرض عارف جابر: إن مجموعة 
تبلــغ  التــي  مــن املســتوطنني اقتحمــت أرضــه 
البقعــة،  منطقــة  يف  دومنــا   25 مســاحتها 

املحاذيــة ملســتوطنة "كريــات أربــع" املقامــة 
عــى أرايض املواطنــني رشق مدينــة الخليــل، 
وحاولــوا نصــب كرفــان فيهــا، يف محاولــة منهــم 
التصــدي  وعنــد محاولتهــم  عليهــا،  لالســتيالء 
تحــت  بالــرضب  اعتــدوا عليهــم  للمســتوطنني 
حامية جنود االحتالل ورشوهم بغاز الفلفل.

وأشار إىل أنها ليست املرة األوىل التي يهاجم 
خــالل  قامــوا  فقــد  أرضــه،  بهــا  املســتوطنون 
الشــهر املنــرصم بوضع عالمــات فيها وتجريف 
جــزء كبــر منها، باإلضافــة ملحاولتهم بناء غرفة 
مبســاندته  املختصــة  الجهــات  مناشــدا  فيهــا، 

وحامية أرضه من أطامع املستوطنني.
مصادرة أراٍض

االحتــالل  قــوات  اســتولت  آخــر،  جانــب  مــن 
رشقــي  "تقــوع"  بلــدة  يف  أرض  عــى  أمــس، 
بيــت لحــم. وأفــاد مديــر مكتــب هيئــة مقاومــة 
الجدار واالســتيطان ببيت لحم حســن بريجية، 
يف ترصيحــات صحفيــة، بــأن قــوات االحتــالل 
منطقــة  يف  مــر(  )الــف  دونــم  عــى  اســتولت 
لجيــش  معســكر  قــرب   ،)1( حــوض  البقعــة 
لبلــدة  الشــاميل  املدخــل  عــى  االحتــالل 

"تقوع".
وأشار إىل أن عملية املصادرة يراد بها توسيع 
معســكر جيش االحتالل، عى حســاب أرايض 

الفلسطينيني.
 22 يف  قــت  صدَّ االحتــالل  ســلطات  وكانــت 
نيســان/أبريل املنــرصم، عــى مخطــط يهــدف 
لالســتيالء عــى 147 دومنــًا مــن أرايض بيــت 
لحــم جنــويب، مــن حــوض رقــم )5( مــن أرايض 
أرايض  مــن   )3( رقــم  وحــوض  حوســان،  بلــدة 

بلدة نحالني، غرب محافظة بيت لحم.
االحتــالل،  قــوات  هدمــت  ذلــك،  غضــون  يف 
أمس، بركســا لتصليح املركبات ومغســلة، يف 
املنطقــة الواقعــة بــني بلــديت الخــرض ومدينــة 

بيت جاال، جنوب وغرب بيت لحم.
وأفــاد الناشــط أحمــد صــالح، بــأن تلــك القوات 
تعــودان  اللتــني  واملغســلة  الركــس  هدمــت 
غليــون  أبــو  محمــد  حســني  املرحــوم  ألبنــاء 

عيىس، بحجة عدم الرخيص.
اعتقاالت

االحتــالل،  قــوات  اعتقلــت  ثانيــة،  جهــة  مــن 
أمس، 13 مواطنا من أنحاء متفرقة يف الضفة 

الغربية.
 5 االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  القــدس،  يف 

يف  واحــدة  عائلــة  مــن  ثالثــة  بينهــم  مواطنــني 
بلدة العيسوية.

قــوات  اقتحمــت  محليــة،  مصــادر  عــن  ونقــال 
العتقــال  عصــب،  أبــو  عائلــة  منــزل  االحتــالل 
هاجمــت  ذلــك  وخــالل  أيــوب،  نجلهــا 
بــدر  الوالــد  واعتقلــت  بالــرضب،  املوجوديــن 
وأحــد  اللــه،  وعبــد  أيــوب  ونجليــه  عصــب  أبــو 
أقاربــه أحمــد كايــد أبــو عصب، وأصابــت أفراد 
العائلة بجروح ورضوض مختلفة يف كل أنحاء 

جسدهم، خاصة يف منطقة الوجه والرأس.
نــرص  الشــاب  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  كــام 
يف  ذويــه  منــزل  اقتحــام  عقــب  محمــود،  اللــه 

العيسوية.
االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  اللــه،  رام  ويف 
املواطــن منتــرص شــلبي ونجلــه الشــاب جهــاد 
)18 عامــا(، عقــب دهــم منزلــه وتفتيشــه يف 

البلدة. 
وعبثــت  املنــازل،  مــن  عــددا  دهمــت  كــام 
الغــاز والصــوت  قنابــل  مبحتوياتهــا، وأطلقــت 

صوب املواطنني، دون أن يبلغ عن إصابات.
ويف نابلــس، اعتقلــت قــوات االحتــالل ثالثــة 
عقربــا  بلــدة  مــن  شــقيقان  بينهــم  مواطنــني، 
جنوب املدينة، وهم: الشــقيقان رداد وقاســم 
فــوزي بنــي منيــة، واملواطــن فــادي أديب زياد، 
ومــا زالــت تفــرض حصــارا عــى البلــدة، وتشــل 
أو  الدخــول  مــن  ومتنعهــم  املواطنــني،  حركــة 

الخروج، عقب إغالق جميع مداخلها.
منــازل  مــن  عــددا  القــوات  تلــك  دهمــت  كــام 
عــى  واســتولت  وفتشــتها،  املواطنــني، 
تسجيالت كامرات املراقبة، وحارصت عددا 
من املصلني يف أحد املساجد ملدة قصرة.

 3 االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  الخليــل،  ويف 
يف  بالــرضب  آخــر  عــى  واعتــدت  مواطنــني 
الزبانيــة  عمــر  هــامم  وُهــم:  الخليــل،  محافظــة 
مــن بلــدة ترقوميــا، وعمــر عــي الحيــح مــن بلدة 

صوريف، عقب دهم منزليهام وتفتيشهام.
واعتقلــت قــوات االحتــالل الطالــب الجامعــي 
راشد موىس عادل الصليبي ) 24 عاما(، بعد 
تفتيــش منــزل ذويــه يف بلــدة بيــت أمــر شــامال، 

والعبث مبحتوياته.
املواطــن  عــى  االحتــالل  قــوات  اعتــدت  كــام 
زجــاج  وحطمــت  بالــرضب،  األطــرش  أيــرس 
مدينــة  مــن  الجنوبيــة  املنطقــة  يف  مركبتــه 

الخليل.

الحكوميــة اإلرسائيليــة ذات الصلــة بتزويــد جميــع البــؤر االســتيطانية 
العشــوائية بخدمــات البنــى التحتيــة، والكهربــاء، والطرقــات، وامليــاه 
واالتصــاالت واملواصــالت. كــام يلــزم القانــون حكومــة االحتــالل منــح 
مكانــة قانونيــة والعمــل عــى رشعنــة البــؤر االســتيطانية مبوجــب قرار 
صــادر عــن املجلــس الــوزاري اإلرسائيــي املصغــر للشــؤون األمنيــة 
والسياسية )كابينيت( يف عام 2017، وحتى رشعنتها يتعني عى 
الوزارات الحكومية تقديم الخدمات األساســية للمســتوطنني بالبؤر 
االســتيطانية. وبحســب معطيــات حركــة "الســالم اآلن"، فــإن هنــاك 
ع بإقامتهــا يف  124 بــؤرة اســتيطانية عشــوائية بالضفــة الغربيــة رُشِ

سنوات التسعينيات من القرن املايض، دون موافقة الحكومة.
باملقابــل فــإن هنــاك 132 مســتوطنة كبــرة بالضفة الغربية، أقيمت 
مبوافقــة حكومــة االحتــالل. وتشــر "الســالم اآلن" إىل وجــود 661 
ألف مستوطن بالضفة الغربية، مبا فيها القدس املحتلة التي تضم 

13 مستوطنة، يقيم فيها 220 ألف مستوطن.

ر االحتالل  حماس ُتحذِّ
من تفجري صاعق ثورة 

جديدة يف القدس
القدس املحتلة-غزة/ فلسطني:

حــامس،  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  حــذرت 
أمــس، االحتــالل اإلرسائيــي مــن تفجر صاعق 
عقــب  املحتلــة،  القــدس  يف  جديــدة  ثــورة 
إعــالن مــا يســمى بجامعــات الهيــكل املزعــوم، 

اقتحاَم املسجد األقىص األحد املقبل.
عبــد  حــامس  حركــة  باســم  املتحــدث  وقــال 
مــا  ودعــوات  إعــالن  "إن  القانــوع:  اللطيــف 
املســجد  القتحــام  الهيــكل  بجامعــات  يســمى 
املقبــل،  األحــد  املســتوطنني  مــن  األقــىص 
ميثــل صاعــق تفجــر لثــورة جديــدة ضــد جرائم 

االحتالل وقطعان مستوطنيه".
الشــعب  جامهــر  بيــان،  يف  القانــوع،  ودعــا 
القتحــام  ببســالة  التصــدي  إىل  الفلســطيني 
األقــىص  للمســجد  املرتقــب  املســتوطنني 

ومواجهة ذلك مبختلف الوسائل واألدوات.
وأكد أن "خيارات شــعبنا الفلســطيني مفتوحة 
ملواجهة عربدة االحتالل وهمجيته املســتمرة 
للمســجد  املتواصلــة  وانتهاكاتــه  شــعبنا  ضــد 

األقىص".
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زعترة.. شهادة
  المكان والمكين

مضار صحية "جسيمة" 
للسهر لساعات طويلة

نظام غذايئ يحمي من مرض 
السكري وأمراض القلب

4 مرشوبات تقيض عىل 
جفاف الفم خالل الصيام

موسكو/ وكاالت:
يــؤدي ارتفــاع درجــة الحــرارة خاصــة خــال الصيــام، إىل جفــاف الفــم، حيــث 

يقل إفراز اللعاب مام يسبب إزعاًجا للبعض.
ولكن هناك 4 مرشوبات تقلل جفاف الفم يف أثناء الصيام.

العصائــر الطبيعيــة: تنــاول العصائــر الطبيعيــة بــن وجبتــي اإلفطــار والســحور 
مثــل املــوز والفراولــة والعنــب والجوافــة، تســاعد عــى إفــراز اللعــاب بصــورة 

كبرية وتقليل جفاف الفم أثناء الصيام.
العرقســوس: يعترب العرقســوس املرشوب األســايس يف رمضان عن الكثري 
يف الوطن العريب ملا له من فوائد يف تقليل جفاف الفم، ألنه يحتوي بنسبة 
كبرية عى معدن البوتاســيوم، الذي يحافظ عى توازن الســوائل بالجســم، 
باإلضافة إىل قدرته عى ضبط ضغط الدم وتنظيم رضبات القلب وتنشيط 

الدورة الدموية
الحليــب: يعمــل حمــض اللبنيــك املتواجــد يف الحليــب عــى الحفاظ عى 
ترطيــب الفــم أثنــاء الصيــام، إذا تــم تناولــه خــال وجبــة الســحور، وفقــا ملوقع 

"الكونسلتو".
املــاء: رشب 8 أكــواب مــن املــاء بــن وجبتــي اإلفطــار والســحور، يعمــل عــى 

ترطيب الفم وحامية الجسم من اإلصابة بالجفاف خال ساعات الصيام.

موسكو/ وكاالت:
طويلــة،  لســاعات  الســهر  عــى  الكثــريون  يعتــاد 
صحيــة  مضــار  مــن  ذلــك  يســببه  قــد  مــا  متناســن 
جسيمة، ال سيام مع تكرار ذلك والنقص املتزايد 

يف ساعات النوم.
الطويــل  الســهر  يســببها  التــي  املضــار  أكــر  ومــن 
ضعــف الوظائــف اإلدراكيــة، إذ تســبب قلــة النــوم 
ضعــف الرتكيــز وفقــدان القــدرة عــى التذكــر، األمر 
الــذي يؤثــر عــى كفــاءة عمــل الدمــاغ، بحســب مــا 

ذكر موقع "elconsolto" الطبي.
وتسبب قلة ساعات النوم، أيضا، زيادة يف فرص 
الــدم  ضغــط  وارتفــاع  القلبيــة  للنوبــات  التعــرض 
الذيــن  فأغلــب  القلــب،  رضبــات  انتظــام  وعــدم 
مــن األرق يتعرضــون لإلصابــة مبثــل هــذه  يعانــون 

الحاالت.
ال  والتــي  القليلــة،  النــوم  ســاعات  تــؤدي  وكذلــك 
اإلصابــة  إىل  الراحــة،  مــن  اإلنســان  حاجــة  تكفــي 

واشنطن/ وكاالت:
كشــفت دراســات عديدة أن تقييد الســعرات الحرارية والصيام 
املتقطــع يطيــان العمــر ويحميــان مــن أمــراض القلــب واألوعيــة 

الدموية ومرض السكري.
ومينــح الصيــام املتقطــع الجهــاز الهضمــي الراحــة التــي يحتاجهــا 
بشــدة وبالتــايل يزيــد مســتويات الطاقــة ويعــزز الصحــة الخلوية. 
باإلضافة إىل ذلك، يحســن الصيام عامات اإلجهاد التأكســدي 

ما يساهم يف إطالة العمر.
شــاركت  تجــارب  األمريكيــة  أالبامــا  جامعــة  مــن  علــامء  وأجــرى 
فيهــا مجموعــة صغــرية مــن الرجــال البدنــاء املصابــن مبقدمــات 
لفــرتات  الطعــام  املشــاركون  تنــاول  التجربــة  وخــال  الســكري. 

متقطعة انحرصت يف مثاين ساعات.
وبعد مرور خمســة أســابيع، ســجل الباحثون انخفاض مستويات 
األنســولن لــدى املجموعــة التــي تناولــت الطعــام خــال مثــاين 
ســاعات وتحســن بشــكل ملحــوظ لحساســية األنســولن لديهــم، 
وانخفــاض  ملحــوظ،  بشــكل  الــدم  ضغــط  انخفــاض  عــن  فضــا 

الشهية.

الهرمونــات  اضطــراب  جــراء  وذلــك  باالكتئــاب، 
واملواد الكيميائية املوجودة يف الدماغ.

ببعــض مــن املشــاكل  الســهر أيضــا  وقــد يتســبب 
وظهــور  العينــن  وتــورم  الجلــد  كانتفــاخ  الجلديــة، 
هــاالت ســوداء أســفل العــن، ويعــود ذلــك لهرمون 
الكورتيــزول الــذي يتشــكل مــع قلــة النــوم ويتســبب 
الجلــد  يف  املوجــود  الكوالجــن  تكســري  يف 

واملسؤول عن نضارة البرشة.
الطويلــة،  الســهر  ســاعات  تســببه  مــا  أســوء  ومــن 
كبــرية  كميــات  وتنــاول  بالجــوع  املتزايــد  الشــعور 
مــن الطعــام ال ســيام تلــك الغنيــة بالكربوهيــدرات 

والدهون، األمر الذي يسبب اإلصابة بالسمنة.
ومــن املمكــن أيضــا أن يكــون الســهر الطويل واحدا 
ســاعات  لعــدد  النــوم  أن  إذ  الوفــاة،  أســباب  مــن 
يقــل عــن خمــس إىل ســت ســاعات يوميــا يســبب 
مشــاكل صحيــة كمشــاكل األوعيــة الدمويــة، التــي 

قد تكون سببا يف الوفاة.

وأوىص الخــرباء باعتــامد طريقــة لتنــاول الطعــام تدعــى الصيــام 
الــدم،  ضغــط  خفــض  يف  تســاعد  أن  ميكــن  والتــي  املتقطــع 
وإنقــاص الــوزن وإطالــة العمــر، وذلــك بنــاء عــى تحليــل بيانــات 

دراسات عدة أجريت عى البرش والحيوانات.
جــون هوبكنــز،  مــن جامعــة  ماتســون،  مــارك  الربوفيســور  وقــال 
التحــول  تنــاول الطعــام ميكــن أن تســاعد يف تحفيــز  إن طريقــة 

األييض.
الوقــود  مــن  الخايــا مخزونهــا  تســتهلك  األيــيض،  التحــول  ويف 
وتحــول الدهــون إىل طاقــة، وهــذا بــدوره يســاعد الدهــون عــى 
التحــول مــن تخزيــن الدهــون إىل حفــظ الدهــون ولــه العديــد مــن 

الفوائد الصحية.
وأضاف ماتســون، "أظهرت الدراســات، أن هذا التبديل يحســن 
تنظيم نسبة السكر يف الدم، ويزيد من مقاومة اإلجهاد ويوقف 
مــن  كل  عــى  أجريــت  دراســات  أربــع  وجــدت  االلتهاب".كــام 
الحيوانــات والبــرش، أن الصيــام املتقطــع ســاعد أيضــا يف خفض 
رضبــات  ومعــدل  الــدم  يف  الدهــون  ومســتويات  الــدم  ضغــط 

القلب أثناء الراحة.

ســيكونان  واملكــن  املــكان  أعنــي  زعــرتة،  عمليــة  أعنــي  زعــرتة، 
الوطنــي  الخــط  عــن  الفلســطينية  الســلطة  انحــراف  عــى  شــاهدين 
الســلطة  قيــام  قبــل  ومــن  فتــح،  حركــة  انطــاق  قبــل  مــن  املــوروث 
مبنــأى. عنهــا  وهــي  الفلســطينية،  للوطنيــة  نفســها  تنســب   التــي 

كل الصحــف العربيــة تفتخــر بجهــود الســلطة وأجهزتهــا األمنيــة يف 
البحث عن منفذ العملية الفدائية، وعن السيارة التي استخدمها، 
مــن  شــكرا  الســلطة  تلقــت  نعــم،  املنفــذ.  هويــة  تحديــد  وعــن 
القيادات اإلرسائيلية، ولكنها يف الوقت نفسه تلقت ذما واحتقارا 
واإلســامي. الوطنــي  العمــل  وفصائــل  الفلســطيني،  الشــعب   مــن 

فتــح  ومركزيــة   ، الفلســطيني  الوطنــي  املجلــس  طالــب  نعــم، 
أنهــم  الســلطة  مــن  رجــال  وزعــم  األمنــي،  التنســيق  بوقــف  يومــا 
كذبتهــم،  الوقائــع  ولكــن  ترامــب،  صفقــة  طــرح  بعيــد  أوقفــوه 
املواطنيــن  يخــدم  الــذي  اإلداري  التنســيق  أوقفــوا  حيــث 
االحتــال. يخــدم  الــذي  األمنــي  التنســيق  عــى   وأبقــوا 

سلطة فلسطينية تستغبي شعبها، تقول إنها يف معركة مع االحتال 
بسبب القدس، ويف الوقت نفسه هي يف خط االحتال نفسه  يف 
منع املقاومة، ويف مطاردة املقاومن، وإخبار العدو عن هوياتهم 
وأماكن وجودهم. مهزلة التنسيق األمني تقول إنه ال مجال إلصاح 
الســلطة، وال مجــال إلعــادة قيــادات أجهزتهــا األمنيــة إىل العقيــدة 
األمنيــة الوطنيــة. بعــض قــادة األجهــزة يبذل فوق ما يســتطيع، وفوق 
 ما هو مطلوب منه إللقاء القبض عى منفذ عملية زعرتة الفدائية.

متــذ مــدة طويلــة مــن الزمــن مل تتحــرك الضفــة ضــد العــدو، بســبب 
مــن حــامس   القــدس، وزادت  كانــت هبــة  األمنــي، حتــى  التنســيق 
الشــباب وانفعاالتهم، فوجدوا لها تنفيســا يف الرباط يف املســجد 
األقــى، ويف عمليــة زعــرتة، ولكــن ســلطة الحكــم الــذايت ال تريــد 
لقــوات  بتســليمه  يغامــر  مــن  كل  وتهــدد  مقاومــة،  تريــد  وال  رباطــا 
العــدو. عــار الســلطة مل يعــد أمــرا مخجــا لهــا، بــل هي متــارس العار 
، ويــكاد الشــاباك ال يســتطيع القيــام مبــا تقــوم  بــكل فخــر وبــكل تحــدٍّ
بــه ســلطة العــار، وأجهزتهــا األمنيــة التــي باعــت أبنــاء الوطــن للعــدو 
وبدمــاء  الوطــن،  بدمــاء  مغمســة  شــهرية  رواتــب  بخــس،  بدراهــم 
الشــباب. وســتبقى زعــرتة املــكان واملكــن شــاهدين  مــن  األحــرار 
عــى خيانــة األجهــزة الفلســطينية لــكل املفاهيــم الوطنيــة املوروثــة 

واملعتربة.


