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تعزية
مبزيـــد من الحـــزن واألســـى تشـــاطر أســـرة شـــركة االتصاالت الخلويـــة الفلسطينية جوال/ 

الزميل وائل سليامن عيل أبو زبيدة األحزان بوفاة شقيقه املغفور له 
الحاج / صبري سليمان علي أبو زبيدة )أبو أشرف( 

ســائلني املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد الفقيــد بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناته 
ويلهم أهله وذويه الصرب وحسن العزاء

إنا لله وإنا إليه راجعون
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الصحة اإلرسائيلية: 
إصابات جديدة 

بطفرات كورونا الربازيلية 
والتشيلية والهندية

النارصة/ فلسطني:
مســاء  اإلرسائيليــة،  الصحــة  وزارة  أعلنــت 

أمس، اكتشاف إصابات بساللتي 
فريوس كورونا املســتجد، اللتني 

القانون يمنح المستوطنين ملكية أراضي الفلسطينيين وطرد أصحابها

"حي الشيخ جراح".. رصاع مع 
محكمة االحتالل ورْفٌض

لقانون "حماية المستأجر"
غزة/ نور الدين صالح:

ال تــزال قضيــة حــي الشــيخ جــراح الواقــع رشقــي مدينــة القــدس "عالقــة" 
محكمــة  أمهلــت  بعدمــا  خاصــة  الحــل،  إىل  طريًقــا  تجــد  مل 
مــع  اتفــاق  إىل  ــل  للتوصُّ األهــايل  اإلرسائيليــة،  االحتــالل 

"وانسحب المقاوم 
بسالم".. أسلوب 
متجدد يستزنف 

جيش االحتالل
رام الله/ وكاالت:

العــروق  وابتلــت  الظــأ  ذهــب   
وانســحب املنفــذ بســالم، وفرحــة 

فلســطني،  ربــوع  عّمــت 
عــى  عســكرية  وتحيــة 

عا اندالع ثورة شعبية فيها ضد االحتالل توقَّ

ُمحلِّالن: هبَّة القدس والوضع المعييش 
البائس جعال الضفة عىل "صفيح ساخن"

11 وفاة و565 إصابة جديدة 
بفريوس كورونا يف غزة والضفة

ال مبرر لتعطيل االنتخابات
إعالن تشكيل مجلس تنسيقي للقوائم 

االنتخابية الستكمال االنتخابات

في اليوم العالمي لحرية الصحافة

دعوات للمجتمع الدويل لحماية الصحفيني 
الفلسطينيني من اعتداءات االحتالل

خالل فعالية "جائعون للحرية"

المدهون: األرسى المرضبون بحاجة 
إىل دعم وإسناد رسمي وشعيب

"علماء فلسطني" تحث المصلني 
عىل الرباط واالعتكاف يف األقىص

القدس املحتلة/ فلسطني:
حثت رابطة علامء فلســطني جميع املصلني عى الرباط واالعتكاف، وإحياء 
الليــايل العــر األواخــر مــن رمضــان، يف املســجد األقــى املبــارك.  وقالــت 
الرابطــة يف فتــوى رشعيــة تخــص االعتــكاف يف األقــى والربــاط يف باحاتــه 
ُيشــارك يف  الوصــول لألقــى أن  مــن يســتطيع  "إنــه يجــب عــى كل  أمــس: 
الرباط واالعتكاف يف أيام وليايل العر األواخر من رمضان". وشــددت عى 

ذلك من أجل إفشــال مخطط االقتحام اإلرسائييل الواســع لباحات 
األقــى يف 28 رمضــان، وعــدم تــرك املســجد فارًغــا بعــد اعتكاف 

األردن يطالب االحتالل بالكف 
عن انتهاكاته بالمسجد األقىص

عاّمن/ فلسطني: 
انتهاكاتهــا  عــن  بالكــف  اإلرسائيــيل،  االحتــالل  ســلطات  األردن  طالــب 
واستفزازاتها، وباحرتام الوضع القائم التاريخي والقانوين وسلطة وصالحيات 
إدارة أوقاف القدس وشــؤون املســجد األقى املبارك. جاء ذلك يف مذكرة 
وجهتهــا وزارة الخارجيــة األردنيــة إىل تــل أبيــب، وفــق بيــان أصــدره املتحــدث 
باســم الــوزارة، ضيــف اللــه الفايــز، يوم أمــس. وأدان الفايز اســتمرار االنتهاكات 

بإدخــال  الســامح  خــالل  مــن  األقــى،  املســجد  يف  اإلرسائيليــة 
رمضــان  شــهر  مــن  األواخــر  العــر  أيــام  أول  يف  إليــه  املتطرفــني 

ورقة معلومات: 4 أهداف إرسائيلية 
خِطرة القتحام المستوطنني 

األقىص يف 28 رمضان
القدس املحتلة/ فلسطني:

رت ورقة معلومات من أهداف خِطرة القتحام "منظامت الهيكل" اليهودّية لباحات  حذَّ
الجــاري.  مايــو   10 املوافــق  رمضــان   28 يف  املبــارك  األقــى  املســجد 
وأوضحت الورقة الصادرة عن رئيس قسم األبحاث واملعلومات يف مؤسسة 

الهيئة 302 تدعو "أونروا" 
إىل تفعيل دورها تجاه قرارات 

االحتالل بحق "الشيخ جراح"
بريوت/ فلسطني:

الالجئــني  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  الالجئــني"  حقــوق  عــن  للدفــاع   302 "الهيئــة  دعــت 
ل مسؤولياتها تجاه حي الشيخ  الفلسطينيني "أونروا" إىل تفعيل دورها وتحمُّ
جــراح بالقــدس املحتلــة، وعــدم الرضــوخ لسياســة األمــر الواقــع التــي تحــاول 

قانونيان: تأجيل االنتخابات 
جريمة دستورية وليس 

من اختصاص الرئيس
رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:

رئيــس  أصــدره  الــذي  املرســوَم  القانــوين  الشــأن  يف  مختصــان  عــدَّ 
الســلطة محمــود عبــاس بتأجيل االنتخابــات العامة، مخالًفا 
"دســتورية"  وجرميــة  الفلســطيني  األســايس  للقانــون 

تعطيل االنتخابات أربك الحالة 
الفلسطينية والضغوط الخارجية 

لن تدفع "عباس" إىل الرتاجع
غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

أكــد محلــالن سياســيان أن "االنتكاســة الكــربى" يف الوضــع الداخــيل 
العمليــة  عبــاس  الســلطة  رئيــس  تعطيــل  بعــد  الفلســطيني 
االنتخابيــة ال عــالج لهــا ســوى حــوار وطنــي شــامل وحقيقــي، 

مطالبات بإقالة مجدالين بعد اتهامه 
نشطاء بالتعاون مع االحتالل

غزة-رام الله/ محمد أبو شحمة:
أثار اتهام وزير التنمية االجتامعية يف حكومة رام الله أحمد مجدالين الرافضني قانون 
الضــامن االجتامعــي بأنهــم متعاونــون مــع اإلدارة املدنيــة التابعــة لســلطات االحتــالل 

ناشطان: إصدار بيانات دون علم أعضاء 
مجالس القرى "هيمنة واستغالل نفوذ"

غزة/ نور الدين صالح:
بالضفــة  وقرويــة  بلديــة  إصــدار مجالــس  الفســاد،  السياســة ومكافحــة  ناشــطان يف  عــدَّ 
الغربية املحتلة بيانات تؤيد تأجيل االنتخابات دون علم الكثري من أعضائها "اســتغالاًل 

أوصى المواطنين باإلجراءات الوقائية والحصول على اللقاح

ُصبح: نتائج فحص 
العينات لمعرفة طفرات 

"كورونا" بغزة خالل أيام
غزة/ أدهم الريف:

ع مدير فريق الطوارئ يف مكتب منظمة الصحة العاملية  توقَّ
نتائــج  وصــول  صبــح  النــارص  عبــد  الدكتــور  بغــزة 
العينات املفحوصة ملعرفة طبيعة طفرات فريوس 

اعتقل 20 مواطًنا في الضفة

د من إجراءاته األمنية  د من إجراءاته األمنية االحتالل ُيشدِّ االحتالل ُيشدِّ
يف نابلس وسط اعتداءات المستوطننييف نابلس وسط اعتداءات المستوطنني

محافظات/ فلسطين:
شددت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، من إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة نابلس 
شــمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد ســاعات من إعالن المدينة "منطقة عســكرية 
مغلقة، وسط اعتداءات للمستوطنين ومواجهات بين المواطنين وقوات االحتالل. وذكرت 

مصادر محلية أن قوات االحتالل، شددت من إجراءاتها العسكرية على حاجز "حوارة" 
المقام على المدخل الجنوبي للمدينة، وُيخِضع مركبــات الفلسطينييــن للتفتيـــش

جنود االحتالل يحاولون إطفاء النار بمركبة أحرقها شبان ُيعتقد أنها لمنفذ عملية نابلس أمس      )أ ف ب(

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
الضفــة  أهــل  يعيشــها  التــي  الشــديد  الضغــط  حالــة 
الغربية املحتلة من النواحي السياســية واالجتامعية 
واالقتصاديــة تؤســس لحالــة ثــورة شــعبية يف الوقــت 

الحايل تؤجج فتيلها التطورات يف القدس املحتلة، 
إىل جانــب انســداد األفــق الســيايس بتأجيــل رئيــس 

االنتخابــات  عبــاس  محمــود  الســلطة 
محلــالن  يؤكــد  كــام  العامــة،  الفلســطينية 

غزة-رام الله/ فلسطني:
أمــس، تســجيل  الفلســطينية،  الصحــة  أعلنــت وزارة 
كورونــا،  بفــريوس  جديــدة  إصابــة  و565  وفــاة   11

إضافــة إىل 779 حالــة تعــاٍف يف قطــاع غــزة والضفــة 

الصحــة  وزارة  أعلنــت  غــزة،  قطــاع  ففــي  الغربيــة. 
بـ"كورونــا"، و458  6 وفيــات و371 إصابــة  تســجيل 

فحــص  بعــد  الفــريوس،  مــن  تعــاٍف  حالــة 
1083 عينــة. وذكــرت الــوزارة يف تقريرهــا 

غزة-رام الله/ صفا:
أعلنــت قوائــم انتخابيــة مســاء أمس، تشــكيل مجلس 
تنســيقي بهــدف بلــورة مواقــف من أجــل االتفاق عى 

لت  خطــوات  الســتئناف العمليــة االنتخابيــة التي ُعطِّ
صحفيــا  مؤمتــرا  القوائــم  وعقــدت  مؤخــًرا. 
مشرتكا بالتزامن ما بني الضفة الغربية وقطاع 

وقفة تضامنية نظمتها وزارة األسرى  بغزة تضامًنا مع المضربين في سجون االحتالل )تصوير/ رمضان األغا(

مؤتمر القوائم المرشحة لالنتخابات أمام مقر التشريعي بغزة  )تصوير/ ياسر فتحي(
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
الموضوع/ إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/266(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: 
امــل عبــد الكريــم محمــد عطــا اللــه مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 801099953 

بصفته وكيال عن/ رشا عبد الكريم محمد أبو سمرة 
مبوجب وكالة رقم: 15138 / 2012 صادرة عن غزة 

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف: 
القطعة 675 القسيمة 2 املدينة غزة الزيتون 

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

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

مسجل أرايض غزة       
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
الموضوع/ اعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/265(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: لؤي 
ســليم عبــد اللــه عيــاد مــن ســكان غزة هوية رقــم 968870113 بصفته وكيال 

عن/ سليم عبد الله محمود عياد 
مبوجب وكالة رقم: 2017/38907293 صادرة عن السعودية الرياض 

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف: 
القطعة 978 القسيمة 354 املدينة جباليا 

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

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

مسجل أرايض غزة       
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
الموضوع/ اعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/264(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإلدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
محمــود عبــد اللــه محمــود عيــاد مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 928325372 
بصفتــه وكيــال عــن/ نعمــة عبــد اللــه محمــود مــوىس )عيــاد( ونعيمــة عبــد اللــه 
محمــود الجمــل )عيــاد( وجميــل عبــد اللــه محمــود عيــاد  مبوجــب وكالــة رقم: 
2016/20685 صادرة عن غزة + رقم الوكالة 2016/7787 عن االمارات 

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف: 
القطعة 978 القسيمة 354 املدينة جباليا 

 فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ هــذا اإلعــالن وبخــالف 
ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف حــال تبــني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 
استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.  التاريخ: 2021/5/3م

مسجل أرايض غزة      
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

 تعلن رشكة معامل الرشق األوسط لصناعة األدوية ومستحرضات التجميل )ميجا 
فارم( عن رغبتها يف توظيف مدير عام للرشكة عىل أن تتوفر فيه الرشوط اآلتية:

1. أن يحمل شهادة بكالوريس الصيدلة ويفضل من لديه شهادة املاجستري 
أو الدكتورة يف هذا املجال.

عــرش  الصيــديل  أو  الــدوايئ  التصنيــع  مجــال  يف  خــرة  لديــه  يكــون  أن   .2
ســنوات عــىل األقــل ويفضــل مــن تقلــد مناصــب إداريــة يف منشــأة لها عالقة 

بقطاع الصناعات الدوائية.
الوقــت  وإدارة  والتخطيــط  القيــادة  عــىل  القــدرة  للمتقــدم  يكــون  أن   .3
وتحليــل  قــراءة  عــىل  والقــدرة  واســتخدامه  الحاســوب  مبهــارات  واإلملــام 

التقارير الفنية واإلدارية.
4. أن يكون لديه املعرفة بأنظمة الجودة املتعلقة مبجال العمل.

عــىل الراغبــني للتقــدم لهــذه الوظيفــة وتتوفــر فيهــم الــرشوط الســابقة أعــاله 
تقديم الطلب مرفق بكافة األوراق والشهادات الثبوتية )صورة الهوية + صورة 
الشهادات العلمية + السرية الذاتية( لدى موظف الرشكة املختص يف مقر 
مســتودع الرشكة يف شــارع فلســطني– غزة بالقرب من مســجد فلســطني 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 

إعالن وظيفة مدير عام 

غزة/ نور الدين صالح:
الواقــع رشقــي  الشــيخ جــراح  تــزال قضيــة حــي  ال 
إىل  طريًقــا  تجــد  مل  "عالقــة"  القــدس  مدينــة 
الحــل، خاصــة بعدمــا أمهلــت محكمــة االحتــالل 
مــع  اتفــاق  إىل  ــل  للتوصُّ األهــايل  اإلرسائيليــة، 
املستوطنني الذين عرضوا عىل العائالت اإلقرار 
بأنهــا ُمســتأجرة وفــق قانــون "حاميــة املســتأجر" 

اإلرسائييل.
العائــالت  برفــض  قوبــل  املقــرتح  هــذا  لكــن 
الفلســطينية؛ لكونه ُيشــّكل تراجًعا عن حقها يف 
ملكيــة األرايض التــي تعــود ملــا قبــل عام 1956، 
أي يف عهــد اململكــة األردنيــة، يف حــني يواصــل 
املحكمــة  لقــرار  الرافضــة  تحركاتهــم  املحامــون 

واالقرتاح امُلقدم.
رئيــس لجنــة حــي الشــيخ جــراح عارف حــامد، أكد 

وحقوقيــة،  سياســية  القضيــة  لكــون  جــًدا"؛ 
واملســتوطنني  االحتــالل  محكمــة  أن  إىل  الفًتــا 
عائــالت  مــع  والعصــا"  "الجــزر  سياســية  يتبعــون 
الحــي، بهــدف إخــالء البيــوت وبنــاء 220 وحــدة 

استيطانية للمستوطنني.
ونّبــه إىل أن هــذا الحــل يجعــل العائــالت رهينــة 
غــري  يجعلهــا  إذ  املســتوطنني،  ورغبــة  لقــرارات 
البنــاء  تغيــري يف شــكل  أي  إحــداث  عــىل  قــادرة 

والعقار.
ُيشــكل  القانــون  هــذا  فــإن  حــامد،  وبحســب 
"خطــًرا كبــرًيا" عــىل أهايل الحــي، حيث يجعلهم 
مكبلــني وغــري قادريــن عــىل الدفــاع عــن أنفســهم 

وممتلكاتهم.
"أداة  هــي  االحتــالل  محاكــم  أن  عــىل  وشــدد 
للمســتوطنني وال تعمــل بالقانــون" خاصــة قضيــة 

االســتيطانية  شــمعون"  "نحــاالت  رشكــة  ملكيــة 
لألرض.

وأكــد أبــو حســني لصحيفــة "فلســطني" معارضتــه 
لقــرارات واقرتاحــات محكمــة االحتــالل الداعمــة 
أو  الســكان،  مــن  الحــي  وإخــالء  للمســتوطنني، 
تطبيــق قانــون "حاميــة املســتأجر"، الــذي ينــص 
عــىل جعــل الســكان مســتأجرين بــرشط اإلقرار أن 

ملكية األرايض للرشكة االستيطانية.
غــري  أنهــا  تّدعــي  أن "محكمــة االحتــالل  وأضــاف 
معنيــة بإخــالء ســكان الحــي، لذلــك دعتهــم إىل 
ــل إىل اتفــاق وإعالمهــا بالنتيجــة حتــى يوم  التوصُّ

الخميس القادم".
ملكيتنــا  بعــدم  نقــر  بــأن  اقرتاحــا  منــا  "قدَّ وتابــع 
املســتأجرين  وضعيــة  نأخــذ  وأن  لــألرض 
املحميني مقابل تنازل املستوطنني عن طلبات 

بعمــل  تقــي  التــي  املقرتحــة  الحلــول  رفضــه 
تسوية بني العائالت الفلسطينية واملستوطنني، 
نظًرا لفرق التفكري الشاسع والنوايا بني الطرفني.

وأوضــح حــامد خــالل حديــث خــاص مــع صحيفــة 
مــن  تريــد  االحتــالل  محكمــة  أن  "فلســطني 
العائالت املقدســية اإلقرار مبلكية املستوطنني 
إىل  مشــرًيا  مرفــوض"،  "وهــذا  الحــي  ألرايض 
بتنفيــذ  تتمثــل  املســتوطنني  اهتاممــات  أن 
مخططات إزالة الحي بالكامل، وإقامة عدد كبري 

من الوحدات االستيطانية.
وبــنيَّ أن قاضيــة محكمــة االحتــالل تحاول تقريب 
النظــر بــني الطرفــني مــن خــالل عقــد جلســات قــد 
ُتفــي لتحقيــق أهــداف املســتوطنني وتحويــل 

ملكية األرايض لهم.
ووصــف األوضــاع يف الحــي بـــ "الســيئة والخِطــرة 

حــي الشــيخ جــراح، الــذي لــدى ســاكنيه اثباتــات 
وزيــف  فيــه،  لــألرايض  ملكيتهــم  حــول  دامغــة 

قرارات املستوطنني.
االحتــالل متــارس دورهــا  أن محكمــة  وأشــار إىل 
شــق  عــىل  وتعمــل  صهيــوين  اســتعامري  كــذراٍع 

صف أهل الحي وإضعاف موقفهم.
والحكومــات  األردنيــة  الحكومــة  حــامد  وطالــب 
العربيــة األخــرى، بــرضورة الضغــط سياســًيا عــىل 
دولــة االحتــالل للتخيل عن مرشوعها بإخالء حي 
الشيخ جراح، الذي يضم 500 فرد، وجعلهم بال 

مأوى.
بدوره، قال املحامي املختص يف قضايا أرايض 
الدفــاع  ومســؤول  حســني،  أبــو  حســني  القــدس 
عــن حــي الشــيخ جــراح يف محكمــة االحتــالل: إن 
محكمة االحتالل عقدت جلستها من أجل اّدعاء 

اإلخالء التي تقدموا بها حتى تبت املحكمة يف 
موضــوع امللكيــة، وأننــا مســتعدون لدفــع مبالــغ 
بــدل اإليجــار نودعهــا يف صنــدوق املحكمة، لكن 

رفض املستوطنون هذا املقرتح".
ــا  وأوضــح أبــو حســني أن الســكان ال يرضخــون حاليًّ
تحــت خطــر اإلخــالء يف القريــب العاجــل، "وأنــه 
يف حــال عــدم التوصــل إىل اتفاق حتى الخميس 
باالســتئناف  الحــي  ألهــايل  املحكمــة  ستســمح 

إللغاء قرارات اإلخالء"، وفق قوله.
"أمــًرا  املســتأجر  حاميــة  قانــون  تنفيــذ  واعتــر 
العائــالت  أرايض  ملكيــة  يجعــل  لكونــه  خِطــًرا"؛ 
الفلسطينية تحت ترصف وسلطة املستوطنني، 
وقــت،  أي  يف  أصحابهــا  بطــرد  الحــق  ومنحهــم 
والعقــارات  األرض  مثــن  مــن   60% دفــع  مقابــل 

املقامة عليها.

األردن يطالب االحتالل بالكف 
عن انتهاكاته بالمسجد األقىص

عاّمن/ فلسطني: 
طالــب األردن ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل، بالكــف عــن انتهاكاتهــا واســتفزازاتها، 
أوقــاف  إدارة  وصالحيــات  وســلطة  والقانــوين  التاريخــي  القائــم  الوضــع  وباحــرتام 

القدس وشؤون املسجد األقىص املبارك.
بيــان  أبيــب، وفــق  تــل  جــاء ذلــك يف مذكــرة وجهتهــا وزارة الخارجيــة األردنيــة إىل 

أصدره املتحدث باسم الوزارة، ضيف الله الفايز، يوم أمس.
خــالل  مــن  األقــىص،  املســجد  اإلرسائيليــة يف  االنتهــاكات  اســتمرار  الفايــز  وأدان 
رمضــان  شــهر  مــن  األواخــر  العــرش  أيــام  أول  إليــه يف  املتطرفــني  بإدخــال  الســامح 

الفضيل، وتحت حامية رشطة االحتالل اإلرسائيلية.
وقــال: إن "اململكــة تديــن الترصفــات اإلرسائيليــة بحق املســجد وترفضهــا، وتعدها 
انتهــاًكا صارًخــا للوضــع القائــم التاريخــي والقانــوين، وللقانــون الــدويل، واللتزامــات 
إرسائيــل القــوة القامئــة باالحتــالل يف رشقــي القــدس، ولحرمــة املســجد وقدســية 
الشــهر الفضيل". وأكد أن "املســجد األقىص بكامل مســاحته، البالغة 144 دومًنا 

)الدونم يساوي ألف مرت مربع(، هو مكان عبادة خالص للمسلمني".
وشــدد عــىل أن "إدارة أوقــاف القــدس وشــؤون املســجد األقــىص املبــارك األردنيــة 
هــي الجهــة صاحبــة االختصــاص الوحيــد والحــرصي بــإدارة كل شــؤون الحــرم وتنظيم 

الدخول إليه، مبوجب القانون الدويل والوضع القائم التاريخي والقانوين".
هــت اليــوم إىل )إرسائيــل( مذكــرة احتجــاج رســمية طالبتهــا  وأشــار اىل أن الــوزارة وجَّ
التاريخــي  القائــم  الوضــع  واحــرتام  واســتفزازاتها،  انتهاكاتهــا  عــن  بالكــف  فيهــا 
املســجد  وشــؤون  القــدس  أوقــاف  إدارة  وصالحيــات  ســلطة  واحــرتام  والقانــوين، 
ــل مســؤولياته؛ للضغــط  األقــىص املبــارك". وطالــب الفايــز املجتمــع الــدويل بتحمُّ

عىل إرسائيل لوقف االنتهاكات املستمرة يف الحرم الرشيف.
ومنــذ بدايــة رمضــان يف 13 نيســان/أبريل املــايض، نصبــت الرشطــة اإلرسائيليــة 
ملنــع  بالقــدس،  العمــود"  "بــاب  ســاحة  يف  ممــرات  شــكل  عــىل  حديديــة  حواجــز 
إجــراءات ملنــع  كــام فرضــت  الســاحة،  عــىل مدرجــات  الجلــوس  مــن  املقدســيني 

وصولهم إىل املسجد األقىص.
خــالل  آخــر،  عــدًدا  الفلســطينيني، وجرحــت  الشــباب  عــرشات  االحتــالل  واعتقــل 

مواجهات أثارت ردود أفعال دولية.
وتشــهد مدينــة القــدس املحتلــة، منــذ بدايــة شــهر رمضــان، مواجهــات بــني الشــبان 
املقدسيني من جهة واملستوطنني وقوات االحتالل من جهة ثانية، حيث تعتدي 
رشطــة االحتــالل عــىل املصلــني بعــد أدائهــم صــالة الرتاويــح يف املســجد األقــىص، 

ومتنع تواجد املواطنني املقدسيني يف منطقة باب العمود.
يشــار إىل أن دائــرة أوقــاف القــدس، التابعــة لــوزارة األوقــاف واملقدســات والشــؤون 
وأوقــاف  األقــىص  املســجد  عــىل  الرســمي  املــرشف  هــي  األردن  يف  اإلســالمية 
القدس، مبوجب القانون الدويل الذي يعد األردن آخر سلطة محلية مرشفة عىل 

تلك املقدسات قبل أن تحتلها )إرسائيل(.

القدس املحتلة/ األناضول:
"إذا مل أرسقــه أنــا، ســيرسقه شــخص آخــر"، هكــذا رد 
الفلســطينية  عــىل  يعقــوب،  اإلرسائيــيل  املســتوطن 

منى الكرد، عندما قالت له "أنت ترسق منزيل".
العائــالت  إلحــدى  تنتمــي  فلســطينية  والكــرد 
الفلســطينية التــي اســتوىل مســتوطنون عــىل منازلهــا 

يف حي الشيخ جراح، بالقدس الرشقية.
يف  يقيــم  إرسائيــيل،  مســتوطن  فهــو  يعقــوب،  أمــا 

املنزل الذي ُطردت عائلة الكرد منه قبل سنوات.
وكانت املحكمة املركزية اإلرسائيلية رشقي القدس، 
قــت يف األشــهر املاضيــة عــىل أوامــر إخالء 7  قــد صدَّ
عائالت فلســطينية من منازلها، يف حي الشــيخ جراح 

لصالح مستوطنني.
العليــا،  االحتــالل  محكمــة  لــت  أجَّ أمــس،  مــن  وأول 
املهــددة  املقدســية  العائــالت  بشــأن  قرارهــا  إصــدار 
جــراح مبدينــة  الشــيخ  حــي  منازلهــا يف  مــن  باإلخــالء 
اســتيطانية،  جمعيــات  لصالــح  املحتلــة،  القــدس 
وأمهلت الطرفني 4 أيام )أي حتى الخميس املقبل(، 
قرارهــا  تصــدر  أن  قبــل  بينهــام،  اتفــاق  إىل  للتوصــل 

النهايئ.

عــام  منازلهــم يف  أقامــوا  إنهــم  الفلســطينيون  ويقــول 
1956 مبوجــب اتفــاق مــع الحكومــة األردنيــة ووكالــة 

األمم املتحدة لغوث الالجئني )األونروا(.
التواصــل  شــبكات  عــىل  فلســطينيون  نشــطاء  ونــرش 

االجتامعي، رشيًطا لحوار بني الكرد ويعقوب.
وتتوجه الكرد، التي ترتدي الحجاب، إىل املســتوطن 
باللغــة اإلنجليزيــة "يعقــوب، أنــت تعلــم أن هــذا ليــس 

منزلك".
ورد عليهــا املســتوطن الــذي كان يرتــدي "القلنســوة" 
عــىل رأســه، أيًضــا باللغــة اإلنجليزيــة يف أثنــاء تواجده 
تعلمــني  أنــِت  ولكــن  "نعــم،  الكــرد  منــزل  حديقــة  يف 
أننــي حتــى لــو خرجــت فإنــك لن تعــودي إليه، فام هي 

مشكلتك، أنا مل أفعل ذلك".
تــرسق  لــه "أنــت  التــي تقــول  الكــرد  الــرد  يســتفز هــذا 
بيتي". ويرد يعقوب عليها "إذا مل أرسقه أنا، سيرسقه 
أحد آخر"، فصاحت "ليس مســموًحا ألي شــخص أن 
يرسقــه". وعندهــا قــال يعقــوب باللغــة العريــة "هــذا 
ليــس يل، يك أعيــده". وشــهدت منطقة الشــيخ جراح 
االعتصامــات  مــن  سلســلة  األخــرية،  األشــهر  خــالل 

احتجاًجا عىل قرارات إخالء املنازل.

القدس املحتلة/ فلسطني:
قّدمــت جمعيــة أهــايل الشــيخ جــّراح بالتعــاون مــع 
حقــوق  أجــل  مــن  مخّططــون  "مبكــوم-  جمعيتــي 
املحكمــة  إىل  التامًســا  َعميــم،  وعــري  التخطيــط، 
تســجيل  عمليــة  بتجميــد  إياهــا  مطالبــني  العليــا 
قســيمة أرض يف أم هــارون، املوجــودة يف الطــرف 
الغريب من حي الشيخ جّراح يف القدس، عىل اسم 

يهود يّدعون ملكيتهم للقسيمة.
القانــوين  اإلجــراء  إن  الثــالث:  الجمعيــات  وتقــول 
القاطنــني  الفلســطينيني  الســاكنني  إعــالم  تــمَّ دون 
يف املــكان منــذ عــرشات الســنوات، ودون منحهــم 

إمكانية حامية حقوقهم يف العقارات. 
الشــيخ  يف  األرايض  تســوية  إجــراءات  ومّتــت 
بــدأت  التــي  اإلخــالء  دعــاوى  خلفيــة  عــىل  جــّراح 
يف الســنوات األخــرية، ضــد ســكان هــذا الجــزء مــن 
خاصــة  وجهــات  العــام  الــويّص  عــن  نيابــة  الحــي، 

ومستوطنني.
حكومــة  القــرار  ســياق  يف  اإلجــراء  لهــذا  ج  وُيــروَّ
ــا إىل  االحتــالل رقــم )3790(، الــذي يهــدف ظاهريًّ
وإىل  واالقتصاديــة،  االجتامعيــة  الفــوارق  تقليــل 
تحقيــق التنميــة االقتصاديــة يف القــدس الرشقيــة، 
والــذي ينــّص عــىل اســتثامر نحــو 50 مليــون شــيقل 
رشقــي  يف  األرايض  مســألة  لتســوية  الرتويــج  يف 

القدس. 
لدولــة  الحقيقيــة  النوايــا  االلتــامس  ويكشــف 
االحتــالل التــي تعمــل تحــت ســتار تحقيــق رفاهيــة 
اســتغالل  عــىل  الخــادع،  الرشقيــة  القــدس  ســكان 
املنظومة لغرض نقل ملكية أرايض الحي من أيدي 

الفلسطينيني إىل اإلرسائيليني.
العيــوب  مــن  عــدد  وجــود  إىل  امللتمســون  وأشــار 
كتلــة  يف  األرايض  توزيــع  عمليــة  تعــرتي  التــي 
تشــمل  والتــي  هــارون،  أم  يف  املوجــودة  األرض 
قســائم كثــرية، ومــن ضمــن هذه العيــوب: عدم نرش 
إجراءات تســوية األرايض للمشــاركة العامة، وعدم 
قيــام مســؤول التســوية يف الحــي بزيــارة املنطقــة، 

إىل  املبــادرة  وعــدم  توضيحــات،  وجــود  وانعــدام 
إجــراء محادثــات مــع الســكان حول عملية التســوية، 
املطالبــة،  مذكــرات  تقديــم  يف  حقهــم  وحــول 
لعمليــة  واملفــرط  الرسيــع  التســجيل  جانــب  إىل 
التســوية، مقارنــة مبــا حــدث يف باقــي القســائم، مبا 
يثري الشبهات حول النية يف سلب األرض برسعة.

وتطالب الجمعيات امللتمسة بأن تصدر املحكمة 
العليا أمرها بتجميد استكامل عملية تسوية ملكية 
األرض يف القســم املعنــي، يف حــي الشــيخ جــّراح، 
إىل حــني االســتيضاح بشــأن العيــوب التــي تعــرتي 
نــرش إجــراءات التســوية، إىل جانــب مســح  عمليــة 
بالقســيمة،  املتعلقــة  املعيبــة  التســجيالت  جميــع 

نتيجة لعملية التسوية غري السليمة.
إلجــراء  إضــايف  طلــب  م  ُقــدِّ ذلــك،  غضــون  ويف 
التــامس  مــع  التــوازي  عــىل  عاجلــة،  مــداوالت 
جمعيتــي ســكان الشــيخ جــراح وعــري َعميــم بواســطة 

املحامي عدي لوستيغامن.
ويتمحــور االلتــامس الثــاين حــول الحاجــة إىل قيــام 
الــويص العــام بتحديــد توجيهــات منظمــة مــن أجــل 
الحــي ويف رشقــي  العقــارات يف  مــن  الكثــري  إدارة 
القدس. وكام اتضح، فإن الويص العام قد كان هو 

اآلخر رشيًكا يف عملية السلب هذه. 
"إجــراءات  أن  الثــالث  الجمعيــات  وأضافــت 
التــي  الظــالم،  جنــح  تحــت  املســتعجلة  التســجيل 
مــن  املخــاوف  تؤكــد  جــراح،  الشــيخ  يف  جــرت 
إســاءة اســتخدام منظومــة تســوية العقــارات لغــرض 
ســلب أرايض ســكان الحــي، وحقيقــة أن الخطــوات 
األوىل يف إطــار عمليــة تســوية ملكيــة األرايض قــد 
جــاءت عــر اختيــار قســيمة تقــع بالــذات يف منطقــة 
إسرتاتيجية بالنسبة لجهود السيطرة اليهودية عىل 
اســتثنائية  برسعــة  أواًل  وتســجيلها  جــراح،  الشــيخ 
ــا  حاليًّ متــر  التــي  األرايض  قســائم  ببقيــة  مقارنــة 
بعمليــة تســوية ملكيــة، يف ظــل إخفــاء املعلومــات 
عــن الســكان الفلســطينيني، تظهــر جميعهــا الوجــه 

الحقيقي لعملية تسوية امللكية.

القدس املحتلة/ فلسطني:
فلســطني  علــامء  رابطــة  حثــت 
الربــاط  عــىل  املصلــني  جميــع 
الليــايل  وإحيــاء  واالعتــكاف، 
العــرش األواخــر من رمضان، يف 

املسجد األقىص املبارك. 
فتــوى  يف  الرابطــة  وقالــت 
يف  االعتــكاف  تخــص  رشعيــة 
باحاتــه  يف  والربــاط  األقــىص 
كل  عــىل  يجــب  "إنــه  أمــس: 

لألقــىص  الوصــول  يســتطيع  مــن 
واالعتــكاف  الربــاط  يف  ُيشــارك  أن 
األواخــر  العــرش  وليــايل  أيــام  يف 
ذلــك  عــىل  وشــددت  رمضــان".  مــن 
االقتحــام  مخطــط  إفشــال  أجــل  مــن 
اإلرسائيــيل الواســع لباحــات األقــىص 
يف 28 رمضان، وعدم ترك املسجد 

فارًغا بعد اعتكاف ليلة القدر.
الدفــاع  كان  "إذا  الرابطــة:  وأضافــت 
واجًبــا  املســلمني  أرايض  عــن 
عــن  بالدفــاع  فكيــف  ــا،  حتميًّ ــا  رشعيًّ
خاصــة  واملســاجد،  املقدســات 
القبلتــني  )أوىل  األقــىص  املســجد 

وثالث الحرمني الرشيفني(؟!".

القانون يمنح المستوطنني ملكية أرايض الفلسطينيني وطرد أصحابها

"حي الشيخ جراح".. رصاع مع محكمة االحتالل ورْفٌض لقانون "حماية المستأجر"

التماس للعليا لتجميد إجراء تسجيل 
أرض يف الشيخ جرّاح من أجل منع سلبها

مستوطن لـ"مقدسية": إذا لم 
أرسق بيتك سيرسقه شخص آخر

"علماء فلسطني" تحث المصلني 
عىل الرباط واالعتكاف يف األقىص
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د. عدنان أبو عامر

نتنياهو "يهدم 
المعبد عىل من فيه"

مــع مــرور الوقــت تتزايــد االنتقــادات اإلرسائيليــة لرئيــس الوزراء 
بنيامني نتنياهو، ومتسكه بالسلطة، ما قد يؤدي إىل انتخابات 
حكومــة  تشــكيل  أمــام  الوحيــدة  العقبــة  أنــه  رغــم  خامســة، 
مســتقرة، ألنــه "يحــرق" النــادي مــن أجــل البقــاء فيــه، وســيحكم 
انتخابــات  إىل  )األنــا(  رصاع  يــؤدي  أن  ميكــن  كيــف  التاريــخ 

خامسة، والنتيجة أن نتنياهو يقود )إرسائيل( إىل الفوىض. 
بــه  أنــه ال يوجــد تعريــف آخــر ملــا يقــوم  يتوافــق اإلرسائيليــون 
نتنياهــو، فــا توجــد حكومــة عاملــة، واملناقشــات يف مجلــس 
عــى  وهــم  يعمــل،  يــكاد  ال  والكنيســت  غــر منظمــة،  الــوزراء 
األرجــح يف طريقهــم إىل انتخابــات خامســة، ألنهــم أمــام رجــل 
متهــم بثــاث لوائــح اتهــام خطــرة، ورغــم ذلــك يســعى للحصــول 

عى حصانة فورية أو عفو عنه.
بجانــب نتنياهــو، إن التاريــخ الســيايس ســيحكم عى مجموعة 
ميكــن  ولذلــك  عليــه،  يتســرون  ومــن  بــه،  املحيطــني  الــوزراء 
املشــجعني،  مــن  وفرقــة  صامتــة"،  "خــراف  بأنهــم  وصفهــم 
السياســية  املنظومــة  ضــد  جرائــم  يف  متواطئــني  وأصبحــوا 
يفــوق والءهــم  الــوزراء  لرئيــس  بدليــل أن والءهــم  اإلرسائيليــة، 
للدولــة، والنتيجــة أنهــم يكذبون عى أنفســهم، ويفهمون متاًما 
اللعبــة الخطــرة التــي يقومــون بهــا، لكنهــم مثــرون لاشــمئزاز، 

عى األقل وفق التصور اإلرسائييل.
الجــوالت  يف  -خاصــة  لنتنياهــو  السياســية  التجربــة  تشــر 
رئيــس  لديــه  يعــد  ومل  أعصابــه،  فقــد  أنــه  األربعــة-  االنتخابيــة 
فريق، وال مستشار، وال سكرتر، وال يشء إطاًقا، وأمام ألسنة 
النــار والدخــان املتصاعــد مــن نــادي ليكــود املحــرق هناك ناٍد 
آخــر يقــوده خصــوم نتنياهــو، خاصة: يائر البيــد وبيني غانتس 
ليربمــان  وأفيغــدور  بينيــت  نفتــايل  وكذلــك  ســاعر،  وغدعــون 
ومــراف ميخائييل ونيتســان هوروفيتــس، وجميعهم يكافحون 

يف سبيل اإلطاحة بنتنياهو.
الغريــب أن هــذه املواجهــة اإلرسائيليــة الداخليــة تــأيت رغــم ما 
بينهــم مــن "ثغــرات أيديولوجية" يف مســائل القانون األســايس 
والرشيعــة اليهوديــة، فضــًا عــن ترتيــب التنــاوب عــى رئاســة 
الحكومــة، وتقســيم الصاحيــات الوزاريــة، لكــن اســتمرار هــذا 
الوضــع يف )إرسائيــل( يجلــب اشــمئزاز جميــع السياســيني إىل 
ذروتــه، ألنهــم يأبــون التخــيل عــن "األنا" مراًرا وتكــراًرا، وبعضهم 
ويف  بأســلوبهم،  ويتحــدث  الــوزراء،  رؤســاء  مثــل  ميــي  بــدأ 
هذه الحالة ال يرك نتنياهو وراءه لإلرسائيليني سوى الطوفان 

واألرض املحروقة والفوىض.
الخاصــة يف املشــهد اإلرسائيــيل القائــم أن األشــهر املقبلــة 
وهــو  عامــني،  خــال  الخامســة  هــي  انتخابيــة  حملــة  ستشــهد 
إنجــاز مل يســجله رئيــس وزراء إرسائيــيل لنفســه مــن قبــل، مــا 
الوضــع  هــذا  الوصــول إىل  عــن  عــن املســؤول  الســؤال  يطــرح 
الكاريث، ألن مرور سنتني من التحضرات االنتخابية يحط من 
قــدر )إرسائيــل( عــى مســتوى العامل، ويدفعها التخــاذ قرارات 
مؤذيــة، وتعيينــات مترسعــة، مبــا يتجــاوز صاحيــات املدعــي 

العام، ما يعني دخولها ساحة األرض املحروقة.

جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية
Palestinian Medical Relief Society

)07t-PMRS/MPDL-21G( إعالن عن املناقصة رقم
توفير خدمة مواصالت

تعلن جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية ضمن مرشوع :
Improved emergency health care in the North Gaza 

governorate for persons injured in the current context of 

escalation of violence in the Gaza Strip, Palestine.

Donor Project Code: 20S05301- 001
مــع  بالرشاكــة  الفلســطينية  الطبيــة  اإلغاثــة  جمعيــة  بتنفيــذه  تقــوم  والــذي 
مؤسســة )MPDL( Movement for Peace, Disarmament واملمــول 

 Ajuntament de Barcelona من
عــن رغبتهــا بتوفــر خدمــة مواصــات لنقــل جرحــى يف منطقــة شــال غــزة 
العطــاء  مســتندات  يف  عليهــا  املنصــوص  واملواصفــات  الــرشوط  حســب 
املســجلني  الــرشكات  كافــة  وتدعــو   )R07t-PMRS/MPDL-21G(رقــم
واســتام  املناقصــة  هــذه  يف  للمشــاركة  التقــدم  فلســطني  محافظــات  يف 
مســتندات العطــاء مقابــل مبلــغ مــايل قــدره مئــة شــيكل فقــط، غــر مســردة 
اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح يوم الثاثاء املوافق 2021/05/04 
وحتى الساعة الواحدة ظهرًا من يوم الخميس املوافق 2021/05/06 من 
مقر جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية – غزة تل الهوى شارع جامعة الدول 

العربية هاتف رقم )2635991/2( و فاكس رقم )2626069(.
• املرشوع معفى من رضيبة القيمة املضافة وعليه يجب تقديم فاتورة صفرية.

• يرفق مع املناقصة تأمني أويل بكفالة بنكية بقيمة 500 شيكل يف صورة 
خطــاب ضــان بنــي أو شــيك بنــي ويجــب أن يبقــى هــذا التأمــني صالحــا 
ملــدة 90 يومــا مــن تاريــخ فتــح املظاريــف، آخــر موعــد لتســليم الوثائــق هــو 
يــوم االثنــني املوافــق 2021/05/10 يف  الثانيــة عــرشة مــن ظهــر  الســاعة 
نفــس املوقــع عــى أن يكــون العطاء ســاري املفعول لتاريــخ 2022/12/14 
املوافــق  االثنــني  يــوم  مــن  ظهــرًا   12:30 الســاعة  املظاريــف  فتــح  وســيتم 
2021/05/10 يف مقــر الجمعيــة يف جلســة علنيــة ملــن يرغــب بالحضــور 

من الرشكات التي تقدمت بعرض السعر فقط.
ماحظة: رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

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 

فاعلني خر من دولة قطر . 
والخاصــة  العامــة  والــرشوط  واملواصفــات  الكميــات  جــدول  حســب  وذلــك 
باملــرشوع، وفيــا يــيل الــرشوط التــي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب يف 

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

وعى املورد أن يقدم فواتر رضيبية وكافة املستندات الازمة للمرشوع.
نســخة  عــى  الحصــول  تســتطيع  للعطــاء  التقــدم  يف  ترغــب  رشكــة  كل   .2
املوافــق  الثاثــاء  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 تأمــني ابتــدايئ لدخــول العطــاء بقيمــة %2مــن قيمــة العطــاء 
بشــيك بني مصدق من البنك الوطني اإلســامي، وســاريًا ملدة )45 يوما( 

من آخر موعد الستام العطاءات، وال تقبل الشيكات الشخصية. 
4. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات هــو الســاعة )12( ظهــرا مــن يــوم االثنــني 
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 املتقدمني 

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

جوال) 0599188512(

 TENDER\ 2020-21\06 طــرح عطاء رقم
توريد أجهزة حاسوب وتوابعها

تعلــن الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة وبتمويــل مــن الصنــدوق العــريب 
لإلمنــاء االقتصــادي واالجتاعــي – الكويــت )منحــة رقم ED 18/21( ضمن 
مــرشوع تطويــر البيئــة التعليميــة يف الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة يف 
إطار برنامج دعم الشعب الفلسطيني )املرحلة الثامنة عرش( عن طرح عطاء 
رقم: TENDER 2020-21/06\ بالظرف املختوم لتوريد أجهزة حاسوب 
وتوابعها، فعى الراغبني يف املشاركة الحضور ملقر الكلية الجامعية لرشاء 
كــراس العطــاء شــاما الــرشوط املرجعيــة للعطــاء برســوم $50 غــر مســردة 
وذلــك ابتــداًء مــن صبــاح يوم األربعاء املوافق 2021/05/05م من الســاعة 

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

متــام  يف   2021/05/11 املوافــق:  الثاثــاء  يــوم  التمهيــدي  االجتــاع   •
الساعة الحادية عرش صباحًا.

• آخر موعد لتسليم العطاءات يف متام الساعة الحادية عرش من ظهر يوم 
الثاثاء املوافق 2021/05/25م.

• أجرة اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

إعالن عطاء توريد سالت غذائية   
جمعيــة عايشــة لحايــة املــرأة والطفــل جمعيــة أهليــة غــر ربحيــة مســجلة 
لدى وزارة الداخلية رقم تســجيل 8136 تخدم النســاء ضحايا العنف بكافة 

أشكاله يف قطاع غزة.
ترغــب جمعيــة عايشــه لحايــة املــرأة والطفــل بطــرح عطــاء رقــم 2021/16 
مــع  بالرشاكــة   Covid-19 مبــادرة غذائيــة ضمــن  ســات  بتوريــد  والخــاص 

مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية.  
فمن يرغب برشاء العطاء الحضور إىل مقر الجمعية الستام كراس العطاء، 
حيث سيكون االستام بدءًا من يوم الثاثاء املوافق 04.05.2021 خال 
ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة، مينــاء غــزة الثانيــة 
بالقرب من فندق غزة الدويل بناية رقم 2011/8 من الساعة 9:00 صباحًا 

حتى الساعة 1:00 ظهرًا وفقًا للرشوط التالية:
• قيمة كراس العطاء 100 شيكل غر مسردة.

• األسعار تشمل رضيبة القيمة املضافة.
• الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار.

• رسوم اإلعان بالجريدة عى من يرسو عليه العطاء.
• يجب عى الرشكات املشركة يف العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 
5 % من قيمة العطاء باسم جمعية عايشة لحاية املرأة والطفل وذلك إما 
كفالة بنكية سارية املفعول ملدة شهرين من تاريخ إصدار الكفالة أو شيك 

بني مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
• آخر موعد لتسليم العطاء بالظرف املغلق واملختوم يوم الثاثاء املوافق 

11.05.2021 الساعة 12:30 مساًء.
 11.05.2021 املوافــق  الثاثــاء  يــوم  العطــاءات  مظاريــف  فتــح  ســيتم   •

الساعة 01:00 مساء.
إدارة الجمعية 

القدس املحتلة/ فلسطني:
رت ورقــة معلومــات مــن أهــداف خِطــرة  حــذَّ
اليهودّيــة  الهيــكل"  "منظــات  القتحــام 
لباحــات املســجد األقــى املبارك يف 28 

رمضان املوافق 10 مايو الجاري.
وأوضحــت الورقــة الصــادرة عــن رئيس قســم 
األبحــاث واملعلومات يف مؤسســة القدس 
الدوليــة هشــام يعقــوب أمــس أن "منظــات 
الهيكل" تســعى لحشــد آالف املســتوطنني 
القتحــام باحــات األقــى يف ذكــرى ســيطرة 
قــوات االحتــال عــى مدينــة القــدس بعــد 
الــذي يضــّم  الشــطِر الرشقــّي منهــا  احتــال 

املسجَد األقى.
وذكر يعقوب أن هناك 4 أهداف إرسائيلية 

الخسارِة التي لحقْت بهم بعد هزميِتهم يف 
ة باب العمود التي أشــعلها املقدســيون  هبَّ
بنــٍر  وتكللــْت  رمضــان،  شــهِر  بدايــِة  منــذ 
إجراءاتــه  عــن  الراجــِع  إىل  االحتــاَل  دفــع 

العسكرية يف ساحِة باب العمود.
ولفت إىل خطر االقتحام اإلرسائييل املقرر 
ــل عــى ذلــك بزيــادة  األســبوع املقبــل، ودلَّ
لألقــى  أعــداد املســتوطنني املقتحمــني 
خــال األعــوام )2019-2015(، منّبهــا إىل 
أن املســجد كان مغلًقا عام 2020 بســبب 

جائحة كورونا.
وأوىص يعقــوب بعــدة توصيــات مــن شــأنها 
املوســع  اإلرسائيــيل  االقتحــام  إفشــال 
للمســجد والحيلولــة دون تحقيــق االحتــال 

يســمى  فيــا  املقــرر  االقتحــام  وراء  خِطــرة 
العــربي،  التوقيــت  القــدس" حســب  "يــوم 
أولهــا: أن االحتــال يريــد إيصــاَل رســالٍة عرب 
هــذا االقتحــاِم الخِطــر أّنــه صاحــُب الســيادِة 

عى املسجِد األقى.
االحتــاِل  لجنــود  الســاح  وثانيهــا: 
خِطــرًة  اعتــداءاٍت  مبارســة  ومســتوطنيه 
وثالثهــا:  ورّواِده،  األقــى  املســجِد  عــى 
إللغــاء  محاولــة  يف  االحتــال  دور  تعزيــز 
التــي  القــدس  دوِر األوقــاف اإلســامّية يف 
متتلــك الحــقَّ الحــريَّ يف اإلرشاِف عــى 

شؤوِن املسجِد األقى.
وأشــار يعقــوب إىل أن الهــدف الرابــع هــو: 
ســعي االحتــال ومســتوطنيه إىل تعويــض 

ومستوطنيه أهدافه املزعومة.
الربــاط يف املســجد  تكثيــف  عــى  وشــدد 
األقى واالعتكاف فيه منذ مســاء يوم 27 
رمضــان، والعمــل عــى مواصلــة االشــتباك 
مــع االحتــال يف القــدس الســتدامة جــذوة 
املواجهــة واســتنهاض ِهمــم الفلســطينيني 
عامــة واســتنفار عائــات القــدس وهيئاتهــا 

ومرجعياتها خاصة.
مــع  اإلعامــّي  التفاعــل  تكثيــف  إىل  ودعــا 
الخطــر الداهــم، وتعبئــة الجاهــر العربيــة 
أقــى  لبــذل  والفلســطينّية  واإلســامّية 
االقتحــام  هــذا  وجــه  يف  للوقــوف  الجهــود 
املعبــد"  "منظــات  لــه  تخطــط  الــذي 

املتطرفة.

فعاليــات ميدانّيــة يف  تنفيــذ  أهميــة  وأكــد 
واملشــاركة  واإلســامية  العربيــة  األقطــار 
الفاعلة والحاشدة يف املسرات واألنشطة 
الضاغطــة عــى االحتــال وعــى الحكومات 

التخاذ املوقف الازم لردع االحتال.
وحثَّ عى مضاعفة جهود العلاء لتوجيه 
واإلســامية  العربيــة  واألمــة  شــعبنا  أبنــاء 
املســجد  عــن  الدفــاع  بواجــب  للقيــام 

األقى.
واقــرح ُمِعــّد الورقــة عــى فصائــل املقاومــة 
يف غــزة بــرضورة اتخــاذ القــرارات املناســبة 
يف  الفعليــة  واملشــاركة  االحتــال  لتهديــد 
منــع تنفيــذ هــذا االقتحام أو الرد عليه بالنار 

والقوة املناسبة.

الهيئة 302 تدعو "أونروا" 
إىل تفعيل دورها تجاه 

قرارات االحتالل بحق 
"الشيخ جراح"

بروت/ فلسطني:
غــوث  وكالــة  الاجئــني"  حقــوق  عــن  للدفــاع   302 "الهيئــة  دعــت 
ل  وتشــغيل الاجئني الفلســطينيني "أونروا" إىل تفعيل دورها وتحمُّ
مسؤولياتها تجاه حي الشيخ جراح بالقدس املحتلة، وعدم الرضوخ 
لسياســة األمــر الواقــع التــي تحــاول ســلطات االحتــال فرضهــا عــى 

الاجئني الفلسطينيني وعى ممتلكاتهم.
عتهــا  وُأنشــئ حــي الشــيخ جــراح يف عــام 1956 مبوجــب اتفاقيــة وقَّ
وكالــة "أونــروا" مــع الحكومــة األردنّيــة ليقيــم فيــه 28 عائلــة فلســطينّية 
رت من أراضيها املحتلة إبان النكبة 1948، ولتســتملك منازلها  ُهجِّ
بعــد ثــاث ســنوات ضمــن االتفاقيــة التــي وافق عليهــا الاجئون، لكن 

ذلك مل يحدث.
وبعد سنوات من املحاكم الصورية، ويف مطلع عام 2021 أصدرت 
محكمــة االحتــال قــراًرا ميهــل عائــات الجاعــوين والقاســم واســكايف 
ويف  وعــادت  منازلهــم،  إلخــاء  أيار/مايــو  مــن  الثــاين  حتــى  والكــرد 
خديعــة مــن املحكمــة مــددت املهلــة إىل يــوم الخميــس 6 أيار/مايــو 

الجاري ملحاولة "االتفاق" بني املستوطنني والعائات.
وأدانت "الهيئة 302" مارسات االحتال بحق أهايل الشيخ جراح، 
األمــر الــذي يتنــاىف مــع القوانــني واالتفاقيــات الدوليــة، موضحــة أن 
القــرارات الدوليــة تؤكــد أن رشق القــدس واقعــة تحــت االحتــال وال 
يحــق لســلطات االحتــال التــرف مبمتلــكات الســكان األصليــني أو 

محاولة فرض واقع دميوغرايف جديد.
والســلطة  األردنيــة  الحكومــة  ومعهــا  الغــوث  وكالــة  الهيئــُة  ودعــت 
الفلســطينية وجميــع األطــراف الدوليــة واألحــرار يف العــامل للتحــرك 
القانــوين العاجــل للتصــدي لقــرارات محكمة االحتــال الصورية بحق 

أهلنا يف حي الشيخ جراح.
قــرارات  أصــدرت  املتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  أن  إىل  هــت  ونبَّ
عــدة متعلقــة بوضــع رشق القــدس املحتلــة دعت فيهــا االحتال إىل 
الراجــع عــن كل مــا مــن شــأنه املــس بحقــوق الفلســطينيني. ومنهــا 
عــى ســبيل املثــال ال الحــر: القــرار رقــم 2253، الــذي صــدر يف 
الرابــع مــن يوليو/متــوز1967، وجــاء فيــه: "تأســف الجمعيــة العامــة 
الرشقيــة،  القــدس  عــى  القانــون اإلرسائيــيل  لقــرار إرسائيــل تطبيــق 

وترى ذلك غر رشعي".
 36/15 القــرار   1981 األول  أكتوبر/ترشيــن   28 يف  وصــدر  كــا 
والــذي يعتــرب أن "أي تغيــرات يف منطقــة القدس غر رشعية، وضد 

القانون الدويل".

رام الله/ فلسطني:
متخصــص  فلســطيني  أبحــاث  مركــز  كشــف 
بقضايــا األرض واالســتيطان، عــن طــرح االحتــال 
جديــدة،  اســتيطانية  مخططــات   6 اإلرسائيــيل 
خال شــهر أبريل/نيســان املايض؛ لتوسعة عدد 
من املســتوطنات عى مســاحة )853 دومًنا( من 
يف  املصــادرة  الفلســطينيني  املواطنــني  أرايض 

الضفة الغربية.
لجمعيــة  التابــع  األرايض  أبحــاث  مركــز  وقــال 
الدراســات العربيــة يف القــدس: "إن املخططــات 
ســتقام  أُعلنــت  التــي  الجديــدة  االســتيطانية 
والخليــل  طولكــرم  محافظــات  يف  أراٍض  عــى 
وبيــت لحــم". وبــنيَّ أن هــذه املخططــات تهــدف 
أراٍض  مــن  األرايض  اســتخدام  صفــة  تغيــر  إىل 
زراعيــة إىل مناطــق للبنــاء االســتيطاين وتســمني 
املخطــط  أن  إىل  املركــز  وأشــار  املســتوطنات. 
"عینــاف"  مســتوطنة  لتوســعة   )110/2/1( رقــم 
حيــث  طولكــرم،  محافظــة  أرايض  عــى  املقامــة 

رام الله/ فلسطني:
رصــدت وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة بــرام 
اللــه، اقتحــام االحتال واملســتوطنني أكرث من 
املبــارك  األقــى  املســجد  لباحــات  مــرة   20

خال شهر نيسان/ أبريل املايض.
أن  أمــس،  تقريــر،  يف  الــوزارة،  وأوضحــت 
متســارعة  أحداًثــا  شــهدا  ومســجدها  القــدس 
وهجــات مــن قــوات االحتــال عــى املصلــني 
وكثفــت  العمــود،  بــاب  يف  واملتواجديــن 
اقتحاماتهــا  مــن  املســتوطنني  عصابــات 

للمسجد واستفزازها للمصلني وللمواطنني.

مــن  دومًنــا(   289( عــى  املخطــط  سيســتويل 
أرايض املواطنــني الواقعــة يف الحــوض رقــم )1( 
ســكنية  مناطــق  إقامــة  لغــرض  رامیــن،  قریــة  يف 
)أ( و)ب( ومؤسســات عامــة  فئــة  مــن  اســتيطانية 
الرشقيــة  الشــالية  الجهــة  يف  وذلــك  وطــرق، 
)شــال  طولكــرم  رشق  املقامــة  للمســتوطنة 

الضفة(.
أمــا املخطــط رقم )414/3/1(، فيهدف لتوســعة 
مســتوطنة "متســاد– أســفر" املقامة عى أرايض 
محافظــة الخليــل الرشقيــة )جنــوب الضفة(، وتبلغ 
وسیســتويل  دومًنــا(،   274( املخطــط  مســاحة 
عى أرايض املواطنني يف الحوض رقم )20( من 
أرايض بلدة سعیر، والحوض رقم )8( من أرايض 
بلــدة الشــیوخ، ويهــدف إىل رشعنــة 120 وحــدة 
اســتيطانية مقامــة منــذ وقــت ســابق، كــا يهــدف 
إىل شق طريق جديد لربط مستوطنة "متساد– 

أسفر" مع مستوطنة "متساد– شمعون".
إيــداع املخطــط  االحتــال  أعلنــت ســلطات  كــا 

مؤسســة  تســمى  مــا  قيــام  أن  إىل  وأشــارت 
إىل  رســالة  بتوجيــه  الهيــكل"،  جبــل  "تــراث 
وزيــر االحتــال طالبتــه بالســاح للمســتوطنني 
بإدخــال "صناديــق وأكيــاس الطعــام والــرشاب 
داخــل  بتناولهــا  لهــم  والســاح  األقــى،  إىل 

ساحاته يف نهار رمضان".
شــتى  أنواًعــا  مــارس  االحتــال  إن  وقالــت: 
املصلــني  عــى  والسياســات  العقوبــات  مــن 
خاصــة صــاة الجمعــة، فاعتقــل وأبعــد العديــد 
واحتجــز  للصــاة،  الدخــول  مــن  املئــات  ومنــع 
القدميــة واملســجد  البلــدة  الحافــات وأحــاط 

"بیتــار  مســتعمرة  لتوســعة   )426/8/5( رقــم 
بيــت  محافظــة  أرايض  عــى  املقامــة  علیــت" 
 147( املخطــط  مســاحة  وبلغــت  املصــادرة، 
دومًنــا(، وسيســتويل عــى أرايض املواطنــني يف 
بلــدات نحالیــن وواد فوكیــن وحوســان، إضافة إىل 
مــن  طــرح مخطــط آخــر يســتويل عــى )1 دونــم( 

أرايض املواطنني لتوسعة املستوطنة ذاتها. 
 )410/5/66( رقــم  املخطــط  عــن  أُعلــن  كــا 
لتوســعة مســتوطنة "إفرات" املقامة عى أرايض 
مســاحة  وبلغــت  أيًضــا،  لحــم  بيــت  محافظــة 
أرايض  عــى  ويســتويل  دومًنــا(   128( املخطــط 
املواطنــني يف الحــوض رقــم )2( مــن أرايض بلــدة 
ســلطات  طرحــت  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  الخــرض. 
لتوســعة   )51/5( رقــم  املخطــط  االحتــال 
مستوطنة "شمعة" املقامة عى أرايض مواطني 
الخليــل،  جنــويب  املصــادرة،  الظاهريــة  بلــدة 
وبلغــت مســاحة املخطــط )14 دومًنــا( إلقامة 20 

وحدة استيطانية جديدة.

بسلسلة من الحواجز وعرشات الجنود.
االحتــال  ســلطات  أخطــرت  الخليــل،  ويف 
رشق  اإلســامية  املقــربة  يف  الرميــم  بوقــف 
ذ أمر  يطــا، مهــدًدا أنــه إذا اســتمر الرميم ســينفِّ

إزالة للمقربة.
ورصــدت الــوزارة منــع االحتــال رفــع األذان 44 
وقًتــا يف الحــرم اإلبراهيمــي خــال أبريــل، كــا 
أقــدم مســتوطنون عــى إجــراء عمليــات مســح 
عــن  عــدا  الحــرم  يف  محيطــة  ألحيــاء  هنــديس 
رفع أعام االحتال عى جدران الحرم بذريعة 

األعياد اليهودية.

ورقة معلومات: 4 أهداف إرسائيلية خِطرة 
القتحام المستوطنني األقىص يف 28 رمضان

مركز فلسطيين: االحتالل أعلن 6 مخططات 
استيطانية خالل الشهر المايض

االحتالل منع رفع األذان 44 وقًتا يف اإلبراهيمي

األوقاف: أكرث من 20 اقتحاًما إرسائيليًّا لألقىص خالل أبريل
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غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أكــد محلــان سياســيان أن "االنتكاســة الكــرى" يف 
الوضــع الداخــي الفلســطيني بعــد تعطيــل رئيــس 
السلطة عباس العملية االنتخابية ال عاج لها سوى 
حوار وطني شــامل وحقيقي، مشــَرْين إىل أن قرار 
ل  التأجيــل أربــك الوضــع الداخــي الــذي كان يعــوِّ
الداخــي  الوضــع  لتغيــر  االنتخابــات  عــى  كثــًرا 

والخروج من االنقسام الفلسطيني.
وأصــدر عبــاس الجمعيــة املــايض مرســوًما بإلغــاء 
ســاح  بعــدم  متذرًعــا  الترشيعيــة،  االنتخابــات 

)إرسائيل( بعقدها بالقدس.
أزمة عميقة

تعطيــل  عــودة  نــور  السياســية  املحللــة  وعــّدت 
السياســية  الحيــاة  يف  "انتكاســة"  االنتخابــات 

إليجاد حلول غر سطحية أو شكلية.
وأشــارت إىل رضورة فتــح الطريــق أمــام حــوار وطني 
أجــل  مــن  ا  سياســيًّ ضغًطــا  يخلــق  إيجــايب  شــامل 
املــي قدًمــا، "وال يجــب انتظــار ضغــط أي جهــة 
مرهوًنــا  الوطنــي  قرارنــا  يظــل  أال  ويجــب  خارجيــة، 
لألمريــكان  ســواء  الخارجيــة  السياســية  بــاإلرادة 
أمــر غــر  أو األوروبيــن أو موافقــة )إرسائيــل( فهــو 

منطقي".
العليــا  الوطنيــة  أن مصالحنــا  عــودة إىل  وإذ تشــر 
التــي أهمهــا إعــادة بــث الــروح يف الحياة السياســية 
إال  تتــأىت  ال  الوحــدة  تحقيــق  أن  تؤكــد  فإنهــا 
بتحــرك وطنــي تجــاه االنتخابــات والرشاكــة الوطنيــة 

الحقيقية.
تلــك  ــا  رهنَّ إذا  سنســتفيد  "مــاذا  وتســاءلت: 

تعطيل بإجماع شكلي
إن  عــوكل:  طــال  الســيايس  املحلــل  قــال  بــدوره، 
قرار تأجيل االنتخابات هو تعطيل لها وليس إلغاء؛ 
الســلطة  رئيــس  صاحيــات  مــن  ليــس  اإللغــاء  ألن 
عباس، موضًحا أن "اتخاذ القرار كان ضمن اجتاع 
شــكي للفصائــل، فالــذي حــر منها ليس له قوائم 
انتخابية مرشحة". وأوضح أن غالبية الفصائل التي 
شــاركت باجتــاع التعطيــل ليــس لها وزن ســيايس، 

كا ليس لها مصلحة بعقد االنتخابات.
ــف بهــذه الفصائــل، ولكــن رئيــس  وقــال: "القــرار ُغلِّ
فتــح  حركــة  وضــع  عــى  باألســاس  بنــاه  الســلطة 

وانقساماتها الداخلية".
ويشــدد عــوكل عــى أن هــذا القــرار املتفــرد أربــك 
ل  الساحة الفلسطينية الداخلية إىل حد كبر وشكَّ

ميكــن  ال  عميقــة  أزمــة  تواجــه  التــي  الفلســطينية 
تجميلهــا أو القفــز عنهــا، وحلهــا اآلن لــن يكــون إال 
بحــوار وطنــي حقيقــي يشــمل كل القــوى التقليديــة 
إىل  الحاجــة  ألن  لانتخابــات  والعــودة  والجديــدة 

التغير ماسة.
ميكننــا  فــا  ــا،  فعليًّ بــدأ  التغيــر  أن  إىل  هــت  ونبَّ
العــودة إىل الــوراء واعتبــار كأن شــيًئا مل يكــن فهــذا 
وجــود  مــع  ســيا  ال  العامــة،  املصلحــة  يخــدم  ال 
مــن  فقــط  ليــس  التأجيــل  لقــرار  واســعة  معارضــة 
القوائــم املرشــحة وإمنــا من قوى سياســية تقليدية 
مــن داخــل املنظمــة ومــن خارجهــا، فهــو ال يحظــى 

بأي نوع من اإلجاع.
املكونــات  جميــع  يكــون  أن  رضورة  عــودة  نــت  وبيَّ
إيجابيــن  العبــن  الحــايل  الوضــع  يف  السياســية 

املصالــح بــإرادة هــذه الجهــة أو غرهــا التــي ليــس 
ــل مســؤولية  مــن مصلحتهــا وحدتنــا؟"، علينــا تحمُّ
مصالحنــا الوطنيــة والدفــع باتجاههــا ولتكون معركة 

سياسية مع االحتال".
وأضافــت: "منــذ متــى االحتــال يريــد وجــود وحــدة 
حقيقية فلســطينية أو كانت تلك الوحدة مصلحة 
لـ)إرسائيل(؟ وهذا لن يختلف اليوم أو غًدا فيجب 
ولتحاربنــا  بإرادتنــا  االنتخابــات  قــرار  نفــرض  أن 
)إرسائيل( وتصادر صناديق االقرتاع فلن نسمح لها 

بأن يكون لها "فيتو" عى قرارنا".
وأكــدت أن وضــع القدس كذريعــة للتأجيل يوجب 
عــى املســؤولن التفكــر يف حلــول تجعــل صــوت 
املدينــة  يف  أحقيتنــا  وترســخ  مســموًعا،  القــدس 

املقدسة دون انتظار إذن االحتال.

أزمــة ثقــة بــن "الســلطة" واملجتمــع حيــث خيبــت 
ــأ للمــي يف االنتخابــات  آمالــه جميًعــا بعــد أن تهيَّ

واالستفادة منها كفرصة محدودة للتغير.
وقــال: "الســلطة أقفلــت البــاب يف وجــه املجتمــع 
مــا يجعــل الوضــع الداخــي حاليــًا مرتبــًكا ومتوتــًرا 
االنقســام  الســتمرار  ويكــرِّس  االســتفزاز  وســهل 

الداخي".
تســتجيب  لــن  الســلطة  بــأن  اعتقــاده  عــن  وأعــرب 
املرشــحة  والقوائــم  الفصائــل  لتحــركات  الســلطة 

االحتجاجية ما مل تتوحد "فتح" مجدًدا.
وبــنَّ أن الضغــوط األوروبيــة أيًضــا لــن تجعــل رئيــس 
عــدم  ظــل  يف  قــراره  عــن  يرتاجــع  عبــاس  الســلطة 
يجعــل  مــا  ذاتــه  باالتجــاه  أمريــي  ضغــط  وجــود 

الضغوط األوروبية دون أي وزن.

غزة/ نور الدين صالح:
بلديــة  مجالــس  إصــدار  الفســاد،  ومكافحــة  السياســة  يف  ناشــطان  عــدَّ 
وقرويــة بالضفــة الغربيــة املحتلــة بيانــات تؤيــد تأجيــل االنتخابــات دون 
بالقــرار  وتفــرًدا  وهيمنــة  للنفــوذ،  "اســتغااًل  أعضائهــا  مــن  الكثــر  علــم 

السيايس".
وأصــدر عــدد مــن مجالــس بلديــة وقرويــة بالضفــة بيانــات مؤيــدة لقــرار 
رئيــس الســلطة محمــود عبــاس تأجيــل االنتخابــات الترشيعيــة، دون علــم 

أعضاء منها، ما أثار موجة انتقادات ورفض لهذا الترصف.
وكانــت العديــد مــن املجالــس البلديــة والقرويــة قــد نــرشت بيانــات عــر 
صفحاتهــا، تعــرِّ عــن دعمهــا وتأييدها قرار رئيس الســلطة محمود عباس 
تأجيــل االنتخابــات الترشيعيــة بذريعــة عــدم ســاح االحتــال بإجرائهــا 
يف القــدس املحتلــة، مــا أثــار موجــة انتقــادات مــن مواطنــن وأعضاء يف 
إصــدار  عــدَّ  الســويطي،  فايــز  الفســاد  الناشــط يف مكافحــة  املجالــس. 
"الفســاد  إطــار  ضمــن  ينــدرج  مجالســها  مــن  أعضــاء  علــم  دون  البيــان 

السيايس واستغال النفوذ لتحقيق مآرب خاصة".
هم الســويطي خال حديثه مع صحيفة "فلســطن" بعض األشــخاص  واتَّ
مــن  البلديــات،  وخاصــة  املؤسســات  بعــض  مــع  عاقاتهــم  باســتغال 
أصبحــت  األمــور  هــذه  "لكــن  مســتدرًكا  خاصــة،  أجنــدات  فــرض  أجــل 

إدارة  يف  الســائدة  الســمة  أصبحــت  الرشاكــة  عــن  واالبتعــاد  والهيمنــة 
مؤسسات املجتمع الفلسطيني.

وعــدَّ حمــدان خــال حديثــه مــع "فلســطن" مــا جــرى يف قضيــة إصــدار 
البيانــات ينــدرج يف إطــار "الهيمنة والســيطرة والديكتاتورية وجعل زمام 
األمــور بيــد شــخص واحــد، خاصــة بعــد حالــة التشــظي التــي كانــت مــن 

املتوقع إحداثها لو جرت االنتخابات".
ــع أن تســود خــال املرحلــة القادمــة محــاوالت الســيطرة عــى كل  وتوقَّ
األمــور بطريقــة فوقيــة واتخــاذ قــرارات فرديــة دون العــودة إىل الهيئــات 

املمثلة يف املجتمع.
بــن كل االتجاهــات  القادمــة تتطلــب تكاتًفــا  وشــدد عــى أن املرحلــة 
بالتأثــر  عاقــة  لهــا  التــي  املــدين  املجتمــع  ومؤسســات  واملثقفــن 
والعجلــة  لانتخابــات  العــودة  إىل  القــرار، وصــواًل  واملشــاركة يف صنــع 
الدميقراطيــة ألنهــا الكفيــل الوحيــد للرشاكــة الحقيقيــة بــن كل مكونــات 
املجتمع. وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لوكالة "صفا" أن مسؤولن 
بــوزارة الحكــم املحــي تواصلــوا مــع املجالــس البلديــة والقرويــة وطلبــوا 

منهم إصدار بيانات دعم وتأييد.
ولوحــظ أن غالبيــة البيانــات كانــت متطابقــة بالصياغــة، مــا يشــر إىل أنها 

صدرت من جهة واحدة.

مكشــوفة بــل ارتــدت ضدهــم يف ظــل رفــض واســتنكار أعضــاء املجالــس 
لهــذا التــرصف". وبــّن أن البلديــات واملجالــس القرويــة تخضــع لســيطرة 
النظــام الحاكــم، الــذي يســعى بــكل جهد إىل الســيطرة عــى كل مفاصل 

املؤسسات يف البلد، خاصة يف مراحل إجراء االنتخابات.
محمــود  الســلطة  برئيــس  املتمثــل  الفلســطيني  النظــام  أن  إىل  ولفــت 
إلصــدار  القرويــة،  واملجالــس  البلديــات  عــى  ضغوًطــا  مــارس  عبــاس 
برفــض  قوبــل  الــذي  االنتخابــات  بتأجيــل  لقــراره  بيانــات مؤيــدة وداعمــة 

فصائي وشعبي.
وأشــار إىل أن عــدًدا قليــًا مــن األعضاء انصــاع لهذا القرار وأّيد البيانات، 
واصًفــا مــا جــرى بأنهــا "ترصفــات فســاد ومفضوحــة"، منّبًهــا إىل أن حالــة 

التشظي تعّم يف غالبية مؤسسات مبا فيها البلديات.
وطالــب الســويطي اتحــاد البلديــات بــرورة إعــان موقفه بــأن البلديات 
مســتقلة وليــس لهــا عاقــة باالنتخابــات وال تؤيــد طرًفا عى حســاب آخر، 

"لكنها أصبحت ُمسّيسة"، وفق قوله.
وختــم حديثــه: "مقبلــون عــى مرحلــة ضبابيــة ال نعــرف مصرهــا، لذلــك 
الحــل األمثــل واألفضــل رضورة التوافــق الفوري من جديد لتحديد موعد 

إلجراء االنتخابات، وإال سنذهب إىل طريق مسدود ونفق مظلم".
التفــرُّد  سياســة  إن  حمــدان:  غســان  الســيايس  الناشــط  قــال  بــدوره،   

خالل فعالية "جائعون للحرية"
المدهون: األرسى المرضبون بحاجة 

إىل دعم وإسناد رسمي وشعيب
غزة/ فلسطن:

أكــد وكيــل وزارة األرسى واملحرريــن بغــزة بهــاء املدهــون أن األرسى املربــن عــن 
ــة إىل الدعــم واإلســناد الرســمي والشــعبي يف مواجهــة سياســة  الطعــام بحاجــة ماسَّ
االعتقــال اإلداري التــي أضحــت وســيلة عقــاب إرسائيليــة جاعيــة بحــق أبنــاء شــعبنا 

الفلسطيني.
جــاء ذلــك خــال فعاليــة تضامنيــة نظمتهــا وزارة األرسى واملحرريــن، أمــس، تحــت 
اإلداريــن  األرسى  مــع  تضامًنــا  غــزة؛  بحــر  شــاطئ  عــى  للحريــة"  "جائعــون  عنــوان 

املربن عن الطعام.
البحــر تحــت شــعار )جائعــون  الفعاليــة رســم جداريــة عــى رمــل شــاطئ  وتخللــت 
للحريــة – ال لاعتقــال اإلداري( بحضــور أهــايل األرسى واملؤسســات العاملــة يف 

مجال األرسى.
وأوضــح املدهــون أن األســر عــاد الســواركة مــن مدينــة أريحــا الــذي دخــل إرضابــه 

املفتوح عن الطعام لليوم 46 عى التوايل يواجه ظروًفا صحية صعبة للغاية.
وذكر أن األسر الصحفي عاء الرمياوي مرب عن الطعام لليوم 13 عى التوايل 
رفًضا لسياســة االعتقال االداري، مؤكًدا أن اعتقاله بهدف تغييب الكلمة والصوت 

الحر املدافع عن األرسى.
وأشاد املدهون بجموع الصحفين الفلسطينين، مؤكًدا أن االحتال ميارس أبشع 
أســاليب العنجهيــة واالعتــداء بحــق الصحفيــن املعتقلــن يف ســجونه والــذي بلــغ 

ا.  عددهم 16 أسًرا صحافيًّ

تعطيل االنتخابات أربك الحالة الفلسطينية والضغوط الخارجية لن تدفعه إىل الرتاجع

ناشطان: إصدار بيانات دون علم أعضاء 
مجالس القرى "هيمنة واستغالل نفوذ"
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

امرأة فلسطينية أجربت 
الرئيس عىل تأجيل االنتخابات

جــاء قــرار تأجيــل االنتخابــات منســجاًم مــع التقاريــر الرسيــة التــي 
الرئيــس محمــود عبــاس، وال  التــي يقودهــا  القامئــة  أكــدت فشــل 
ســيام بعــد صعــود نجــم القوائــم املنشــقة عــن حركــة فتــح، وصعــود 
نجــم قوائــم املســتقلني، ومتانــة قامئــة القــدس موعدنــا، كل ذلــك 
أربــك املشــهد االنتخــايب، ولكــن الخطــر األشــد عــى قامئة الســيد 
متثــل  تــزل  ملــا  امــرأة  غــزة،  مــن  فلســطينية  بامــرأة  متثــل  عبــاس 
النموذج املرشف لكل نساء فلسطني، وقد أصبحن قادرات عى 

حسم نتائج االنتخابات.
فام حكاية هذه املرأة؟

القصــف  ذروة  ويف   ،2014 ســنة  غــزة  عــى  العــدوان  أثنــاء  يف 
املــدن  شــوارع  عــى  املــوت  بــكأس  طــاف  الــذي  والتدمــر 
واملخيــامت، اتصــل يب أحدهــم، وقــال: تعــال إلينــا، لتتحــدث مــع 
زوجتــي قليــًا، إنهــا قلقــة عــى ابنها الوحيد، فهــو يقاتل عى خط 
املواجهــة األول، إنهــا األم التــي ال تعــرف النــوم، وال تتــذوق طعامًا، 

وال تكف عن الترضع إىل الله بأن يحفظ لها ابنها.
مســاًء،  بيتهــم  إىل  توجهــت  والصواريــخ،  القذائــف  دوي  وســط 
وجلســت مــع الرجــل وزوجتــه، وتحدثنــا طويــًا عــن العــدوان، وعن 
منــه،  الفــرار  ميكــن  ال  الــذي  مصرنــا  وعــن  الوطــن،  تجــاه  واجبنــا 
فمواجهــة العــدو قدرنــا، والصــر راحتنــا، والتــوكل عــى اللــه ماذنا 
مــن القلــق، وتحدثنــا عــن ابنــي الشــهيد حــازم، وكيــف كان يهاجــم 
املوت يف كل الساحات، وكيف تلقيت خر ارتقائه شهيدًا أكرث 
مــن مــرة، وأتفاجــأ بعــد ذلــك ببقائــه عى قيــد الحيــاة، وكأن املوت 
يفر من أمامه، حتى جاء أجله املحتوم، قبل انتهاء العدوان عى 
غــزة بأيــام، إنــه املــوت الــذي ســياقينا، حتــى ولــو كنــا يف بيــوت 

مشيدة، وبعيدًا عن خط املواجهة.
كانــت  وكيــف  أخــي،  عقيــل  بــن  مبحمــد  مثــًا  للمــرأة  ورضبــت 
انتفاضــة  أثنــاء  يف  بيتــي  إىل  القــدوم  مــن  متنعــه  أن  تحــاول  أمــه 
األقــى، ألن بيتــي عــى خــط املواجهــة األول مــع جيــش العــدو 
واملســتوطنني، ويتعــرض إلطــاق النــار عــى مــدار الوقــت، كانــت  
أم محمــد خائفــة عــى ابنهــا مــن اإلصابــة بجــراح، ومل تكــن تعلم أنه 
ســيصاب  بإصابــة قاتلــة، وســط شــارع الجــاء يف مدينــة غــزة ســنة 
2003، يف املــكان األبعــد عــن املواجهــة املبــارشة، فقــد قصفت 

الطائرات اإلرسائيلية إحدى السيارات، فجاءته الشظية من حيث 
ال يحتسب.

استأنســت األم بحديثــي، وأســندت رأســها إىل صــدر الرجــاء، بــأن 
والدينيــة،  الوطنيــة  مشــاعرها  مــع  وانســابت  رحيــم،  لطيــف  اللــه 

وقالت يل وسط الدموع:
اسمع يا أبا حازم:

لقد جاءين ابني قبل أيام، جاء متخفيًا عن أعني العماء، اغتسل 
من غبار املعركة، وتناول القليل من الطعام، وقبل أن يغادرنا إىل 

خط املواجهة، ضممته إىل صدري، وقبلته، وقلت له:
اسمع يا ولدي، أنت وحيدي، وتعلم كم أحبك، وتعلم أن حيايت 
مــن دونــك جحيــم، ومــع ذلــك، فأنا أوصيــك يا ولدي أن تصمد يف 
املعركــة، وأال تخــذل إخوانــك يف املواجهــة، وإيــاك أن ترتجــف 
أو ترتعــب عنــد ماقــاة األعــداء، وقاتــل عــدوك بــكل مــا لديــك مــن 

عنفوان ورشاسة.
وإيــاك يــا ولــدي أن تعــود إلينــا مهزومــًا، عــد يــا وحيــدي شــهيدًا، 

محمواًل عى األعناق، وال تعد إيل مهزومًا منكس الرأس.
سأفخر بك شهيدًا يا ولدي، ولكنني سأموت بالحرسات كل العمر 

لو هزمتم يف هذه املعركة، فتوكل عى الله، وهو حسبك.
لقــد هزتنــي كلــامت األم مــن األعــامق، لقــد تفاجــأت أنــا وزوجهــا 
وجئنــا  ضعيفــة،  خائــرة  بأنهــا  حســبنا  اللذيــن  ونحــن  بحديثهــا، 

لتشجيعها، فإذا بها أكرث منا قوة وصابة وشجاعة وانتامء.
 وشاء ربك أن يخوض ابنها أرشس معارك املواجهة، ويعود إليها 

بعد أسابيع ساملًا منترصًا.
هــذه هــي املــرأة الفلســطينية، وهــذا هــو نــرص غــزة الــذي صنعتــه 
النســوة الــايئ تعبــأ صدورهــن باالنتــامء الصــادق واإلميــان، فــاألم 
أرعبــت  وأمثالهــا  املــرأة  والبطولــة. حكايــة هــذه  الرجولــة  مدرســة 
غــزة  فنســاء  االنتخابــات،  تأجيــل  يقــرر  وجعلتــه  عبــاس،  محمــود 
مثلهن مثل نســاء الضفة الغربية والقدس، نســاء ال ترفع ســباباتها 
اللــه، وأن أرض  اللــه، وأن محمــدًا رســول  إلــه إال  إال لتشــهد أن ال 

فلسطني للعرب الفلسطينيني، وال مكان فيها لألعداء والجبناء.

اخطار تنفيذ
اىل املخطر اليه/ يوسف أحمد إسامعيل الكحلوت )مجهول محل اإلقامة(.

نخطــرك بــان عليــك دفــع قيمــة القضيــة التنفيذيــة رقــم 2020/3334 لصالــح 
طالب التنفيذ/ محمد فايز محمد أبو عودة وذلك لتسديد قيمة القضية والبالغ 
قيمتهــا 25000 دوالر يف القضيــة التنفيذيــة الراهنــة لــدى دائــرة تنفيــذ محكمــة 
بداية شامل غزة باإلضافة اىل رسوم ومصاريف القضية التنفيذية وذلك خال 
أســبوعني مــن نــرش هــذا اإلعــان وعليــه يتــم اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة بحقــك 

حسب األصول لذلك عليك مراجعة دائرة التنفيذ خال أسبوعني.
مأمور تنفيذ محكمة بداية شامل غزة
أ . جامل النمرة

دولة فلسطني
السلطة القضائية

 املجلس األعى للقضاء
محكمة بداية شامل غزة – دائرة التنفيذ

اخطار تنفيذ
اىل املخطر اليه/ غالب سمر عيل جودة )مجهول محل اإلقامة(.

نخطــرك بــان عليــك دفــع قيمــة القضيــة التنفيذية رقــم 2020/2836 لصالح 
طالب التنفيذ/ عاء عيل محمود زقول وذلك لتسديد قيمة القضية والبالغ 
قيمتها 5000 شيكل يف القضية التنفيذية الراهنة لدى دائرة تنفيذ محكمة 
بدايــة شــامل غــزة باإلضافــة اىل رســوم ومصاريــف القضيــة التنفيذيــة وذلــك 
خــال أســبوعني مــن نــرش هــذا اإلعان وعليــه يتم اتخاذ اإلجــراءات القانونية 
بحقك حسب األصول لذلك عليك مراجعة دائرة التنفيذ خال أسبوعني.
مأمور تنفيذ محكمة بداية شامل غزة
أ . جامل النمرة

دولة فلسطني
السلطة القضائية

 املجلس األعى للقضاء
محكمة بداية شامل غزة – دائرة التنفيذ

الموضوع/ تبليغ حكم في الجريدة
اىل املدعى عليه/ صخر زاهر عبيد أبو شباب من السبع وسكان بيت حانون 
ســابقا واملقيــم حاليــا يف اليونــان ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا االن- نعلمــك 
انــه قــد تــم الحكــم يف الدعــوى أســاس 2020/916م وموضوعهــا نفقــة بنــت 
واملتكونــة بينــك وبــني زوجتك ومدخولتك بصحيــح العقد الرشعي املدعية: 
سحر محمد عبد املجيد أبو شباب من السبع وسكان خانيونس بنفقة اصاح 
البنتك منها ديانا وقدرها خمســة وثاثون دينارا اردنيا شــهريا لســائر حوائجها 
الرضورية والرشعية مبا يف ذلك الكســوة واملســكن اعتبارا من تاريخ الطلب 
لاســتئناف  قابــا  بحــق املدعيــة  2020/11/8م حكــام وجاهيــا  الواقــع يف 
حســب  تبليغــك  صــار  لذلــك  واالســتئناف  لاعــراض  قابــا  بحقــك  غيابيــا 

األصول وحرر يف 14 من رمضان لسنة 1442هـ وفق 2021/4/26م.
قايض خانيونس الرشعي
الشيخ/ عبادة الرقب

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة خانيونس الرشعية االبتدائية

الموضوع/ سند تبليغ حكم غيابي
صادر عن محكمة شرق خانيونس الشرعية

اىل املدعى عليه/ محمد عبد سليامن أبو طر من عبسان الكبرة وسكانها 
ســابقا واملقيــم حاليــا يف بلجيــكا ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا االن لقــد حكــم 
عليك غيابيا بتاريخ 2021/5/3م لدى محكمة رشق خانيونس يف الدعوى 
أساس 2021/182م وموضوعها تفريق للرضر من الغياب املرفوعة عليك 
من طرف املدعية هبه ماجد مســلم أبو مطلق من عبســان الكبرة وســكانها 
بطاقهــا منــك طلقــة واحــدة بائنة بينونة صغــرى دفعا للرضر الحاصل لها من 
غيابك عنها مدة اكرث من عام با سبب رشعي وال عذر مقبول حكام غيابيا 
بحقــك قابــا لاعــراض واالســتئناف اعتبــارا مــن تاريــخ التبليــغ لذلــك صــار 

تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/5/3م.
قايض رشق خانيونس الرشعي
احمد محمود عاشور

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة رشق خانيونس الرشعية

رام الله/ فلسطني:
قالت هيئة شؤون األرسى واملحررين: إن األرسى 
صحيــة  أوضاًعــا  يعيشــون  منهــم  املــرىض  خاصــة 
يتعرضــون  ملــا  نتيجــة  واســتثنائية،  جــًدا  صعبــة 
ســجون  إدارة  مــن  متعمــد  طبــي  إهــامل  مــن  لــه 
االحتــال، فهــي تنتهــج بحقهــم أســاليب عنجهيــة 
أوضاعهــم  تجاهــل  تتعمــد  فهــي  إنســانية،  وغــر 
الــازم  العــاج  تقديــم  وعــدم  القاســية،  الصحيــة 
لهــم كل حســب مرضــه وبالتــايل تركهــم يكابــدون 

األوجاع.
عــدد  عــن  أمــس،  لهــا  تقريــر  الهيئــة يف  وكشــفت 
ســجون  عــدة  يف  القابعــة  املرضيــة  الحــاالت  مــن 
 55( كميــل  عــامد  األســر  حالــة  منهــا  إرسائيليــة، 
عاًما( من بلدة قباطية جنوب جنني، والذي يعاين 
عــدة مشــاكل صحيــة مزمنــة، فهــو يشــتيك أوجاًعــا 

البوليــة  املســالك  يف  والتهابــات  املعــدة  يف 
يصاحبهــا حرقــة ونزيــف، ورغــم أوجاعــه ومعاناتــه 
املســكنات،  بإعطائــه  املعتقــل  إدارة  تكتفــي 
حالتــه  وتشــخيص  لــه  حقيقــي  عــاج  تقديــم  دون 
تشــخيًصا صحيًحــا، ويعــاين أيًضــا آالًمــا حــادة يف 
فهــو ال يســتطيع  اليمنــى،  العظــام ال ســيام رجلــه 

الوقوف وامليش ملسافات طويلة.
كــام يشــتيك األســر كميــل مشــاكل يف الجيــوب 
فقــدان  ومــن  أنفــه،  مــن  قيــح  نــزول  ومــن  األنفيــة 
حاسة الشم وضيق التنفس ويف كثر من األحيان 
يعــاين مــن عــدم وضــوح الرؤيــة، ومؤخــًرا ُنقــل إىل 
االحتــال  أطبــاء  ووصــف  "العفولــة"،  مستشــفى 
باملستشــفى بخاًخــا وأدويــة عاجية لــه، لكن إدارة 

معتقل "جلبوع" رفضت تزويده باألدوية.
 42( غنيــامت  إبراهيــم  األســر  يعــاين  حــني  يف 

عاًما( من بلدة صوريف بالخليل ضعًفا يف عضلة 
القلــب وبحاجــة ماســة إىل تركيــب منظم لنبضات 
بتحويلــه  متاطــل  "رميــون"  إدارة  لكــن  القلــب، 
إلجراء العملية، علاًم أن حالته الصحية تســتدعي 
إجــراء العمليــة بــأرسع وقــت ممكــن، فهــو يشــتيك 
آالًما حادة يف قلبه وال يستطيع بذل أي مجهود.

أمــا األســر منــذر اغباريــة )55 عاًمــا( مــن مدينــة 
طولكــرم، فهــو يعــاين انســداًدا يف مجــرى الدمــع 
ومــن وجــود ميــاه بيضــاء يف عينيــه، وهــو بحاجــة 
ماســة إىل تحويلــه إلجــراء عمليــة يف عينيــه لكــن 
تحويلــه،  يف  متاطــل  "جلبــوع"  معتقــل  إدارة 
اغباريــة  لألســر  الصحــي  الوضــع  تراجــع  ومؤخــًرا 
ــأ  ويتقيَّ املعــدة  يف  حموضــة  مــن  يشــتيك  وبــدأ 
ــا، وفقــد مــن وزنــه مــا يقــارب 10 كغــم، وهــو  يوميًّ

بانتظار تحويله إلجراء منظار ملعدته.

نْقل األسري المرضب عماد 
سواركة من "عسقالن" 
إىل "عيادة سجن الرملة"

رام الله/ فلسطني:
نقلت إدارة سجون االحتال اإلرسائييل، أمس، األسر املرضب عن الطعام 

عامد سواركة من سجن عسقان إىل "عيادة سجن الرملة".
وأوضحت هيئة شؤون األرسى واملحررين، يف بيان، أن األسر سواركة )37 
عاًمــا( مــن مدينــة أريحــا، يخــوض معركتــه احتجاًجا عى اعتقالــه اإلداري منذ 
ــا ألربعــة أشــهر،  47 يوًمــا. يذكــر أنــه أعلــن إرضابــه بعــد متديــد اعتقالــه إداريًّ

ليكون هذا التمديد هو الثالث توالًيا بنفس مدة التجديد.
ا أوضاًعا صحية ســيئة، حيث يعاين  وأضافت أن األســر ســواركة يواجه حاليًّ
ــا يف الجســم، وآالًمــا يف البطن والرأس واملعدة، وفقد من  إرهاًقــا وهــزااًل عامًّ
وزنــه أكــرث مــن 18 كغــم. وهــو معتقل منذ شــهر متوز من العام املايض، وقد 
أمىض 10 سنوات داخل سجون االحتال، وهو متزوج، وأب لخمسة أبناء.

أمــا عــن األســر الصحفــي عــاء الرميــاوي )43 عاًمــا( مــن مدينــة رام الله، فهو 
ا  يواصــل إرضابــه لليــوم 13 عــى التــوايل رفًضــا العتقالــه اإلداري، ويقبــع حاليًّ
داخــل زنازيــن "معتقــل "عوفــر" بظــروف قاســية، وهــو معتقــل منــذ تاريــخ 21 
نيســان مــن العــام الجــاري، وقــىض 11 عاًمــا داخــل معتقــات االحتــال، وهــو 

متزوج، وأب لخمسة أبناء.

غزة-رام الله/ محمد القوقا:
يف  فلســطينية  إعاميــة  مؤسســات  أطلقــت 
اليــوم العاملــي لحريــة الصحافــة، الــذي يوافــق 
الثالــث مــن مايــو/ أيــار مــن كل عــام، دعــوات 
ذات  الدوليــة  والهيئــات  املؤسســات  لــكل 
لة لتحرك فاعل ومستعجل يضمن حامية  الصِّ
االعتــداءات  مــن  الفلســطينيني  الصحفيــني 
التي يتعرضون لها عى أيدي قوات االحتال 

اإلرسائييل.
بيانــات  يف  اإلعاميــة  املؤسســات  وذكــرت 
فلســطينيا  صحفيــا   28 أن  منفصلــة  صحفيــة 
هم أرسى يف غياهب ســجون االحتال، ويف 
الرميــاوي  عــاء  اإلعامــي  الزميــل  مقدمتهــم 
املــرضب عــن الطعــام منــذ 21 أبريــل/ نيســان 

املايض.
املكتــب  بغــزة-  اإلعــام  وزارة  وأكــدت 
اإلعامــي الحكومــي، أن االحتــال اإلرسائيــيل 
الصحفيــني  حريــة  عــى  اعتداءاتــه  يف  مــاٍض 
مــن  انتهــاكًا   65 وثــق  حيــث  الفلســطينيني، 
التواصــل  مواقــع  إدارات  ومشــاركة  االحتــال 
االجتامعي يف محاربة املحتوى الفلسطيني، 
إضافــة إىل )3( انتهــاكات مــن األجهــزة األمنيــة 

الفلسطينية.
بــوزارة  واملتابعــة  الرصــد  وحــدة  ورصــدت 
اإلعام يف تقريرها الشهري خال شهر أبريل 
إقامــة  وفــرض  واســتدعاء  اعتقــال  املنــرصم 
جرية من قوات االحتال عى )12( صحفيا.

صمت دولي مريب
العاملــي  اليــوم  إن  اإلعاميــني  منتــدى  وقــال 
يــزال  وال  العــام  هــذا  حــل  الصحافــة  لحريــة 
بأقامهــم  يبذلــون  الفلســطينيون  اإلعاميــون 
ســبيل  يف  وعطــاء  جهــد  كل  وكامراتهــم 
أشــكال  أعتــى  ويواجهــون  والحقيقــة،  الحــق 
يســتهدف  الــذي  اإلرسائيــيل  اإلرهــاب 
املنتــدى  واســتذكر  وقمعهــم.  إســكاتهم 
وأحمــد  مرتجــى  يــارس  الصحفيــني  استشــهاد 
أبــو حســني يف أثنــاء أداء واجبهــام املهنــي يف 

والتهديد والكثر من املضايقات.
املؤسســات  الصحفيــني  دعــم  لجنــة  ودعــت 
اإلنســانية والحقوقيــة التدخــل لوقــف سياســة 
بحــق  اإلداري  االعتقــال  وتجديــد  االعتقــال 
الصحفيــني املعتقلــني يف ســجون االحتــال، 
واإلفراج عن كل الصحفيني والناشطني الذين 
يعتقلهــم االحتــال بشــكل ســيايس دون مــرر 

قانوين.
كــام دعــت مجلــس األمــن الــدويل إىل تنفيــذ 
الحاميــة  بتوفــر  الخــاص   )2222( القــرار 
عــى  )إرسائيــل(  ومحاســبة  للصحفيــني، 

انتهاكاتها ضد اإلعاميني الفلسطينيني.
وقــال التجمــع الصحفــي الدميقراطــي، أمــس، 
جرامئهــا  تواصــل  االحتــال  ســلطات  إّن 
الفلســطينيني  الصحفيــني  بحــق  وانتهاكاتهــا 
وتقييــد عملهــم ودورهم الوطني واملهني، يف 
حــني انضمــت إدارات مواقــع التواصــل لتكّمل 
مهمــة االحتــال يف تقييــد وشــطب املحتــوى 
وخاصــة  التواصــل،  مواقــع  عــى  الفلســطيني 

فيسبوك ويوتيوب وتوير.
وأشــار التجّمــع إىل أّنــه تــم تســجيل نحــو 100 
العــام  بدايــة  منــذ  الصحفيــني  بحــق  انتهــاك 
يف  مبــا  االحتــال،  قــوات  يــد  عــى  الجــاري 
ذلــك وصــول يدهــا إىل الصحفــي الفلســطيني 
معــاذ حامــد يف إســبانيا بتواطــؤ مع الســلطات 
"ورغــم  أّنــه  عــى  التجّمــع  وشــّدد  اإلســبانّية. 
يــزال  ال  واالنتهــاكات  االعتــداءات  هــذه  كل 
الصحفــي "يكتــب بالــدم لفلســطني" ويبحــث 
الحقيقــة  كل  "الحقيقــة  عــن  الــراب  تحــت 
الصحافــة  شــهداء  نهــج  عــى  للجامهــر" 
كنفــاين  وغســان  رشار  أبــو  ماجــد  وعاملقتهــا 

وعرشات الشهداء من الصحفيني..".
تكميم األفواه

وقــال رئيــس هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن 
االحتــال  إن ســلطات  بكــر،  أبــو  قــدري  اللــواء 
اســتهدافها  مــن  صعــدت  اإلرسائيــيل 
مــن  األخــرة،  الســنوات  خــال  للصحفيــني 

تغطيــة أحــداث مســرة العــودة الكــرى وكــرس 
الحصــار الســلمية، عــدا عــن إصابــة املئات من 

الصحفيني، دون أن يلقى االحتال العقاب.
الصحفيــني  بحــق  االحتــال  جرائــم  أن  وأكــد 
ظــل صمــت دويل  تســتمر يف  الفلســطينيني 
مريب، ما يشجعه عى املزيد من االنتهاكات 
والفظائــع بحقهــم، ويجعــل مــن هــذا االحتــال 
فــوق الحســاب واملســاءلة، عــى الرغــم مــن أن 
هــذه الجرائــم تخالــف قواعــد القانــون الــدويل 
التــي تنــص عــى عــدم اســتهداف الصحفيني، 

وتكفل لهم مامرسة أعاملهم دون قيود.
اإلعاميــني  منتــدى  جــدد  املناســبة  وبهــذه 
الــدويل  لاتحــاد  مطالبتــه  الفلســطينيني 
للصحفيــني واتحــاد الصحفيني العرب بالعمل 
عــى  االحتــال  قــادة  محاســبة  عــى  الجــاد 

جرامئهم بحق الصحفيني الفلسطينيني.
مــا  باتخــاذ  الفلســطينية  الســلطة  طالــب  كــام 
يلــزم مــن تدابــر وإجــراءات لحامية الصحفيني 
يف  االحتــال  ومحاســبة  الفلســطينيني 
املحكمة الجنائية الدولية السيام عى جرمية 

قتل الشهيدين مرتجى وأبو حسني.
يف  اإلعاميــة  الحريــات  تعزيــز  رضورة  وأكــد 
األرايض الفلســطينية، واتخــاذ خطــوات جــادة 
يف ســبيل ذلــك، مشــددا عــى رضورة إعــادة 
االعتبــار لنقابــة الصحفيــني الفلســطينيني مــن 

خال إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ارتفاع وتيرة االعتداءات

وقالــت لجنــة دعــم الصحفيــني إن الصحفيــني 
أشــكال  لــكل  يتعرضــون  الفلســطينيني 
االنتهــاكات واالعتــداءات والتعذيــب مــن قبــل 
سلطات االحتال اإلرسائييل ارتفعت وترتها 
يف  املســتمرة  األحــداث  تغطيتهــم  خــال 

القدس والضفة املحتلتني.
صحفيــني  هنــاك  أن  اللجنــة  وأوضحــت 
االنتهــاكات  أنــواع  ملختلــف  يتعرضــون 
عليهــم،  النــار  وإطــاق  العنيــف  كاالعتــداء 
واإلهانــة  االعتقــال،  ومتديــد  واالعتقــال، 

إداري  واعتقــال  تعســفي،  واعتقــال  احتجــاز، 
وإغــاق  واقتحــام،  واعتــداء  جائــرة،  وأحــكام 
مؤسســات إعاميــة، واالســتياء عى معدات 
واســتدعاء،  ماحقــة  إىل  باإلضافــة  وأجهــزة، 
وتقييــد حركــة الكثــر منهــم، ومنــع آخريــن مــن 

السفر.
وبني أبو بكر، يف بيان صدر عنه مبناسبة اليوم 
العاملي لحرية الصحافة، أن هذا االستهداف 
طال أيضا نشطاء مواقع التواصل االجتامعي، 
الذيــن عــروا عــن آرائهم ببضــع كلامت وصور، 
يف إطــار اســتهداف كل الكّتــاب والصحفيــني، 
نفوســهم  يف  الخــوف  وبــث  قمعهــم،  بهــدف 
الحــرة،  أقامهــم  وحــرف  أفواههــم،  وتكميــم 
التــي  البشــعة  الصــورة  وحجــب  وتحييدهــم، 

تلتقطها عدسات كامراتهم.
باليــوم  الخــاص  الــدويل  املؤمتــر  وطالــب 
العاملــي لحريــة الصحافــة لعــام 2021، الــذي 
للربيــة  املتحــدة  األمــم  منظمــة  اســتضافته 
وحكومــة  "اليونســكو"،  والثقافــة   والعلــم 
مــدار  عــى  ويندهــوك،  مدينــة  يف  ناميبيــا، 
تحمــي  واضحــة  بتوصيــات  بالخــروج  أيــام،   5
وأن  الفلســطينيني،  واإلعاميــني  الصحفيــني 
لإلفــراج  تحــرك جــدي وحقيقــي  يكــون هنــاك 
معتقلــني  زالــوا  مــا  وأســرة  أســرا   16 عــن 
كل  بكــر  أبــو  دعــا  كــام  االحتــال.  ســجون  يف 
االتحــادات الدوليــة ذات االختصاص باإلعام، 
والصحافة، وكل العاملني يف وسائل اإلعام، 
إىل  والتعبــر،  الــرأي  حريــة  عــن  واملدافعــني 
يف  القابعــني  زمائهــم  لنــرصة  الجــاد  التحــرك 
ســجون االحتــال، وتوفر الحاميــة للصحفيني 
مجــال  يف  العاملــني  ولــكل  الفلســطينيني، 
الفلســطينية  األرايض  واإلعــام يف  الصحافــة 
وإجراءاتــه  واعتقاالتــه،  االحتــال،  بطــش  مــن 

القمعية".
تقييد الوصول إلى المعلومات بغزة

الضــوء  امليــزان  مركــز  ســلط  جانبــه  مــن 
الوصــول  حريــة  عــى  املفرطــة  القيــود  عــى 

سياســات  بفعــل  غــزة  قطــاع  يف  للمعلومــات 
هــذه  إن  الحقوقــي  املركــز  وقــال  االحتــال. 
فيــه  يعــاين  الــذي  الوقــت  يف  متــر  املناســبة 
املعلومــات  إىل  الوصــول  صعوبــة  غــزة  قطــاع 
األمــد  طويــل  اإلرسائيــيل  االحتــال  ظــل  يف 
الحصــار  وسياســة  الفلســطينية،  لــألرايض 
واإلغاق الشامل التي يفرضها عى قطاع غزة 

للعام الثالث عرش عى التوايل.
وأشار أيضا إىل االستهداف املتكرر للعاملني 
يف حقل اإلعام، حيث كان لهذه املامرسات 
أثــر بالــغ يف طبيعــة العمل اإلعامي ودوره يف 

تعزيز الوصول للمعلومات.
وقــال: "يتجــى هــذا األثــر يف متحــور النشــاط 
الصحفــي املحــيل حــول التقاريــر السياســية، 
عــى حســاب تغطيــة مــا هــو متعلــق بالتعليــم، 
القضايــا  مــن  وغرهــا  واالقتصــاد،  والصحــة، 
االجتامعيــة، عــى ســبيل املثــال، حيــث كثرًا 
ما يدفع تدهور الظروف املعيشية والتقلبات 
بعيــدًا  الصحافيــني  غــزة  قطــاع  يف  السياســية 
عــن تنــاول هــذه املواضيــع. وقلام تجــد قضايا 
النــوع االجتامعــي )القضايــا الجندريــة( بشــكٍل 
بســبب  اإلعاميــة،  التغطيــة  يف  حيــزًا  خــاص 
الصــورة املتداولــة للمــرأة يف وســائل اإلعــام، 
أو  املتوفــرة  املعلومــات  يف  ســواء  والنقــص 

التنوع يف اآلراء يف هذه القضايا".
اإلرسائيــيل  االحتــال  اســتهداف  أن  كــام 
وخاصــًة  الفلســطيني،  لاقتصــاد  املمنهــج 
يف قطــاع غــزة، قــد انعكــس ســلبًا عــى حيويــة 
قطاعــات املجتمــع املختلفــة وال ســيام ظهــور 
مــا  جهــات ومنابــر إعاميــة جديــدة، وبالتــايل 
زالت قدرة الجمهور الفلسطيني عى التعبر 
الوســائل  عــر  املختلفــة  النظــر  وجهــات  عــن 
املامئــة محــدودة. وبحســب الجهــاز املركــزي 
البطالــة  نســبة  بلغــت  الفلســطيني،  لإلحصــاء 
الضفــة  يف  واإلعــام  الصحافــة  مجــال  يف 
الغربية وقطاع غزة )%46.4( يف عام 2020، 

بسبب استمرار تردي األوضاع االقتصادية.

هيئة: أوضاع صحية قاسية يواجهها 3 أرسى 

يف اليوم العالمي لحرية الصحافة

دعوات للمجتمع الدويل لحماية الصحفيني 
الفلسطينيني من اعتداءات االحتــــــالل

ا  28 صحفيًّا فلسطينيًّ
يرزحون يف سجون 

االحتالل يتقدمهم 
عالء الريماوي

منتدى اإلعالميني 
يطالب بتحرك يف 

الجنائية لمحاسبة قتلة 
"مرتجى" و"أبو حسني"

لجنة: الصحفيون 
الفلسطينيون 
يتعرضون لكل 

أشكال االنتهاكات

مركز حقويق: قطاع 
غزة يعاين صعوبًة يف 

الوصول إىل المعلومات 
بفعل االحتالل



المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

قــال عــزام األحمــد عضــو اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح: "إن حــركات 
مــرة  إال  االحتــال  ظــل  تحــت  انتخابــات  تجــري  ال  الوطنــي  التحــرر 
واحــدة، ولــوال وفــاة عرفــات ملــا أجرينــا انتخابــات 2006"، وأضــاف: 
"إن االنتخابــات تحــت االحتــال تعنــي االعــراف برشعيــة االحتــال 
وتكريســه"، وأكــد أن منظمــة التحريــر هــي مرجعيــة الســلطة وقائــدة 
الشــعب، وهــي التــي قالــت ال انتخابات، ومددت للرئيس أيب عامر 

واملجلس الترشيعي إىل إشعار آخر.
جعلــوا  ممــن  للتخلــص  إال  بانتخابــات  نطالــب  ال  األصــل  يف  نحــن 
األحمــد  عــزام  مثــل  الفلســطيني،  الشــعب  عــى  أوصيــاء  أنفســهم 
وشــخصيات أخرى كثرية ال حظ لها يف صناديق االقراع، ولكن من 
تجلبــه صناديــق االقــراع نحرمــه حتــى تنتهــي مدتــه الدســتورية ثــم 

يصبح با رشعية حقيقية.

الشــعب  قائــدة  انهــا  األحمــد  يقــول  التــي  التحريــر  منظمــة 
الفلســطيني ال تحظــى بأربعــن مــن املئــة مــن أصــوات الناخبــن 
الفلســطينين، إًذا ال هــي قائــدة وال هــي حــزب حاكم، واألصل أن 
تقبع يف صفوف املعارضة حتى يأذن الشــعب برفعها لتمثيله، 
وهــذا أمــر قــد ال يحــدث أبــًدا، ولــو علــم األحمــد وجامعــة منظمــة 
ــا يف االنتخابــات القادمــة لهرولــوا لهــا هرولــة،  التحريــر أن لهــم حظًّ
مــع نهايــة املــدة الدســتورية للمجلس الترشيعي الثاين، أي قبل 

12 عاًما.
اعــراف  االحتــال  ظــل  تحــت  االنتخابــات  "إن  األحمــد:  يقــول 
باالحتــال وتكريــس لــه"، ومن يكرس االحتال ويعرف برشعيته 
بســحب  يطالبهــا  وكلٌّ  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  ســوى 
اعرافهــا؟! ولكــن فصائــل منظمــة التحريــر مــرة عــى التمســك 

هــذه  كل  إىل  بحاجــة  عبــاس  محمــود  الفلســطيني  الرئيــس  يكــن  مل 
الرئاســية  االنتخابــات  تأجيــل  لتســويغ  الوهميــة  الوطنيــة  الديباجــة 
لهــا  كان  مــا  االنتخابــات  هــذه  أن  يعلــم  كان  فالجميــع  والترشيعيــة، 
أن متــي إىل خواتيمهــا، وأن نتائجهــا ســتكون كارثيــة عــى رئيــس 
السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح، سواء شارك أهايل القدس 
يف االنتخابــات أم مل يشــاركوا، حتــى يف حــال املوافقــة اإلرسائيليــة 
عى السامح للمقدسين بالتصويت يف االنتخابات، كانت الرئاسة 

الفلسطينية ستجد ذريعة أخرى إللغاء هذا االستحقاق.
لكن القرار اإلرسائييل )رمبا املنّســق( جاء برًدا وســاًما عى الســلطة 
يــأىب املــي يف  مــازن بخطــاب "وطنــي"  أبــو  ليخــرج  الفلســطينية، 
االســتحقاق االنتخــايب مــن دون القــدس، وهــو اإلعــان الــذي مل يكــن 
مفاجًئــا، بــل كان معلوًمــا ومنتظــًرا منــذ اللحظــات األوىل لبــدء حالــة 
مــروان  األســري  الفتحــاوي  القيــادي  فتــح ودخــول  التشــّقق يف حركــة 
الربغــويث يف مواجهــة مبــارشة مــع محمــود عبــاس، لكــن قيــادة "فتــح" 
مــا زالــت تعــّول عــى قــدرة الســلطة ومقوماتهــا، مــن نواحــي الرغيب 
والرهيــب والتوظيــف، عــى تفريــغ هــذه املواجهــة مــن قدرتهــا عــى 
اســتطاعات  نتائــج  أن  غــري  الفلســطينية،  الســلطة  قــوة  يف  التأثــري 
الرأي، وما أظهرته من خســارة متوقعة لحركة فتح، ســواء يف مواجهة 
الربغــويث أم أمــام "حــامس"، أخرجــت أبــا مــازن عــن طــوره، وهــو مــا 

بهــذا االعــراف املتناقــض مــع ثوابــت شــعبنا، حتــى ال يضيع البيت 
األخري الذي يؤوي مخلفات أوسلو.

ويقول أيًضا عزام األحمد: "إن املنظمة اضطرت إىل إجراء انتخابات 
ثانيــة بســبب وفــاة الراحــل يــارس عرفات"، وهل عرفــات وحده الذي 
ميوت يا عزام؟! هل قادة منظمة التحرير وغريهم من قادة الفصائل 
اآلن مخلدون ولن تجرى االنتخابات ولن يكون التغيري؟! إنك ميت 
يــا عــزام وإنهــم ميتــون، والتنظيــامت متــوت أيًضــا بفشــل سياســاتها 
التــي ترضبهــا، ومتــوت  وبالرهــات  وبانقســاماتها  قادتهــا  ومبــوت 
-بكل تأكيد- عندما تنفصل عن شعبها وتبتعد عن مصالحه وتركه 
ليواجــه مصــريه، والشــعب قــادر عــى تقريــر مصريه واختيــار ممثليه 
واالســتمرار يف مســريته حتى تحرير فلســطن حتى آخر شــرب منها، 

ودوام الحال من املحال، ونر الله قادم، بإذن الله

أظهــره التســجيل الصــويت املــّرب يف االجتامع الــذي كان مخّصًصا 
ملناقشة نتائج االستطاعات.

قــرار أيب مــازن تأجيــل االنتخابــات نزع فتيل تفجــري حركة فتح، مؤقًتا، 
من دون أن يلغي انعكاســات االنقســام يف الحركة، التي ســيكون لها 
آثــار عــى املــدى البعيــد، يف حــال مل تتــدارك يف األيــام املقبلــة، 
الــذي أحدثــه تعّنــت عبــاس نفســه، وإقصــاؤه  ويحــاول رأب الصــدع 
كوادر يف الحركة، ملجرد معارضتها أو إعانها تأييد مروان الربغويث 

يف الرّشح للرئاسة.
 لكــن مــن يعــرف أبــا مــازن يــدرك أنــه ليــس يف وارد إصــاح الوضــع يف 
داخــل الحركــة، فقــرار تأجيــل االنتخابــات، أو إلغائهــا محاولــة لــرشاء 
الوقــت، خصوًصــا أن ال معطيــات تشــري إىل إمــكان تراجــع )إرسائيــل( 
عــن قــرار عــدم الســامح بإجــراء االنتخابــات يف القدس، وهــو الذريعة 

التي عى أساسها نسف االستحقاق االنتخايب.
عــى هــذا األســاس، وإذا كان هــذا هــو املانــع مــن إجــراء االنتخابــات؛ 
إىل  دعــي  أجلهــا  مــن  التــي  األســباب  أمــا  مطلًقــا،  تحصــل  لــن  فإنهــا 
فــإن  الوطنيــة؛  الوحــدة  واســتعادة  االنقســام  إنهــاء  أي  االنتخابــات، 
عبــاس حــاول تداركهــا بالدعــوة إىل حكومة وحدة وطنية، يف مســعى 
إىل اســرضاء حركــة حــامس التــي تــرى نفســها أكــرب املترّضريــن مــن 
إلغــاء االنتخابــات، خصوًصــا أنهــا كانــت تســعى إىل الخــروج مــن حالة 

الحصــار الــذي تعيشــه منــذ 15 عاًمــا يف قطــاع غــزة، لكــن حتــى دعــوة 
عباس إىل تشكيل هذه الحكومة لن تجد لها أي أرضية للتطبيق، إذ 
إن سوابق كثرية ودعوات مامثلة خرجت يف أكرث من مناسبة، لكنها 
اصطدمــت بجــدار املحاصصــات التــي مل يخــرج منهــا طرفا االنقســام 

الفلسطيني.
قرار تأجيل االنتخابات اليوم سيعيد ملف االنقسام الفلسطيني إىل 
الواجهــة مجــّدًدا، لكنــه هــذه املــرة ســيكون انقســاًما متعــّدد األوجــه، 
وأخطر مام كان عليه، فإذا كان االنقسام األول بن "حامس" و"فتح" 
ــا بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة؛ فــإن  ا وجغرافيًّ أخــذ طابًعــا سياســيًّ
أرجــاء  ويف  الفتحــاوي،  البيــت  داخــل  يف  بــات  الحــايل  االنقســام 

فلسطن والشتات، وقد يتخذ أشكااًل متعّددة يف األيام املقبلة.
قــد ال تقــف االنعكاســات عنــد حــدود الداخــل الفلســطيني، خصوًصا 
أن االنتخابــات كان مــن املمكــن لهــا أن تســاعد الســلطة عــى كــر 
الحصــار الــذي فرضــه عليهــا دونالــد ترامــب عــى الســاحة الدوليــة، 
مــا  وهــو  التأجيــل،  لقــرار  أســفت  كثــرية  دوليــة  مواقــف  أن  ســيام  ال 

سينعكس الحًقا عى السلطة.
تأجيــل  إىل  ســتذهب  الفلســطينية  الرئاســة  أن  املعلــوم  مــن  كان 
االنتخابــات، لكــن مــا هــو غري معلوم إىل أين ســيؤّدي هذا القرار، وما 

االرتدادات املرتقبة عى املشهد السيايس الفلسطيني.

التغيري حاصل يا عزام سواء شئت أم أبيت

تأجيل االنتخابات الفلسطينية وانعكاساته

د. عصام شاور

حسام كنفاين
العريب الجديد

نحن في األصل ال نطالب بانتخابات إال 
للتخلص ممن جعلوا أنفسهم أوصياء على 

الشعب الفلسطيني، مثل عزام األحمد 
وشخصيات أخرى كثيرة ال حظ لها في 

صناديق االقتراع

قرار تأجيل االنتخابات اليوم سيعيد ملف 
االنقسام الفلسطيني إلى الواجهة مجّدًدا، 

لكنه هذه المرة سيكون انقساًما متعّدد 
األوجه، وأخطر مما كان عليه

مدينــة القــدس والتعامــل معهــا باعتبارهــا أرضــًا فارغــًة من الســكان 
متجاهــًا تلــك الحقيقــة، ليفاجــأ بعــد أكــرث مــن خمســن عامــًا بــأن 
باعتبارهــم  معهــم  وتعامــل  تجاهــل وجودهــم  الذيــن  املقدســين 
"مقيمــن أجانــب" ميكــن التخلــص منهــم بســهولة هــم حجــر العــرثة 
التــي عرقلــت وأفشــلت كل مشــاريعه باملنطقــة بأعدادهــم التــي 
تصل اآلن إىل أكرث من 300 ألف تحيط بإحكام باملنطقة املركزية 
املقدســة مــن مدينــة القــدس )التــي تشــمل البلــدة القدميــة ومــا 
فيهــا  االحتــال  ميلــك  وال  املقدســة(،  األماكــن  فيهــا  مبــا  حولهــا 
أكــرث مــن جيــوب اســتيطانية يحــاول مــن خالهــا اخراق هــذه النواة 
الصلبة. ولطاملا حاول االحتال تنفيذ أجندته يف تهويد املدينة 
املقدسة وتغيري طابعها ليواجهه املقدسيون دامئًا ويقفوا خططه 
واســراتيجيته ويؤخروهــا، حتــى مــر عــى احتــال املدينة أكرث من 
خمسن عامًا من دون أن يتمكن االحتال من رسم املشهد الذي 
يريــده يف القــدس. والافــت أن االحتــال كان عى الدوام يفشــل 
يف اخــراق منظومــة الرفــض الشــعبي املقــديس آللتــه اإلعاميــة 
ومــر  الشــديدة،  ضغوطــه  مــن  الرغــم  عــى  واألمنيــة  والسياســية 
املقدســيون يف خــال هــذه العقــود مبحطــاٍت جــرى فيهــا تطويــر 
اســراتيجية شــعبية للحــراك املقــديس يف وجــه االحتــال تأخــذ 

باالعتبار نقاط القوة لدى املقدسين.
قــوة املجتمــع املقــديس هــي  نقــاط  أن  فهــم  الطريــف  مــن  ولعــل 
فاملقــديس  لديــه،  ضعــف  نقــاط  الباحثــون  يعدهــا  التــي  نفســها 
ليــس لــه جهــة سياســية محــددة متثلــه ويخضــع لهــا وتديــر شــؤونه، 
بينــام  أردنيــًا،  مواطنــًا  باعتبــاره  املقــديس  يعرِّفــون  فاإلرسائيليــون 
مواطنــن   1988 عــام  االرتبــاط  فــك  قــرار  منــذ  األردن  تعتربهــم 
معاملتهــا  الفلســطينية  الســلطة  تعاملهــم  فيــام  فلســطينين، 
املبــارشة  لــإدارة  يخضعــون  باعتبارهــم  الداخــل  ملواطنــي 
اإلرسائيليــة وليســوا تحــت إدارتهــا. أي أنهــم فلســطينيون أردنيــون 
إرسائيليون، ويف نفس الوقت ليسوا أيًا من ذلك حسب القوانن 
املعمول بها! هذا التشتيت يف الهوية وعى الرغم من أنه يشكل 
أزمــة هويــة سياســية لــدى املقدســين، فإنــه يعــد يف ذات الوقــت 
نقطــة قــوٍة لهــم، إذ ال تســتطيع أي جهــة من الجهــات الثاثة: األردن 
و)إرسائيل( والســلطة الفلســطينية فرض ســيادتها السياســية عى 

املقدسين ومتثيلهم، وهذا ما مينحهم حرية كبرية.
ونفــس الــيء ميكــن أن يقــال فيــام يتعلــق بالفصائــل الفلســطينية 
التــي ال تســتطيع التحــرك بحريــة يف القــدس بســبب وضع املدينة 
الفلســطينية ال  السياســية  الفصائــل  أن  يعنــي  مــا  الخــاص، وهــذا 
متلــك ســلطة توجيــه الشــارع املقــديس بنفــس القــوة واألســاليب 
التــي تعمــل بهــا يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وهــذا مــا يعطــي 

كيــف لجيــش االحتــال أن يعجــز عــن فــرض ســيطرته عــى األرض 
يف القــدس؟ هــل ميلــك أهــل القــدس عــددًا يكفــي لتكــون لهــم 
الكلمــة الطــوىل؟ أو توجــد حســابات أخــرى؟ ملــاذا ال ينــزل أفــراده 
بقوة الســاح ويفرضون الواقع الذي يريدونه؟ فا ينقصهم ســاح 

وال قوة.
هــذه األســئلة وصلــت إيّل مــن أحــد األصدقــاء الذيــن يتابعــون مــا 
أســئلة تخطــر بذهــن  الفــرة األخــرية، ولعلهــا  بالقــدس يف  يجــري 
الكثرييــن خــارج فلســطن ممــن يرغبــون يف فهــم أبعــاد مــا يجــري 
هناك منذ سنوات. والواقع أن هذه األسئلة تفتح املجال لدراسة 
ونقــاط  املقــديس  للمجتمــع  العــام  والوضــع  املقــديس  الحــراك 
قوتــه وطريقــة تعاطيــه مــع االحتال اإلرسائيــيل منذ احتال رشقي 

القدس عام 1967.
فبمجــرد أن وضــع االحتــال يــده عــى رشقــي مدينــة القــدس عــام 
لــأرض مــن دون الســكان فيــام يعــرف  1967 أجــرى عمليــة ضــم 
بقانــون )توحيــد القــدس( الصــادر يــوم 27 يونيو/حزيــران 1967، 
أي بعــد عرشيــن يومــًا فقــط مــن احتــال رشقي القــدس، وطبَّق يف 
عــام  الفلســطينية  النكبــة  األرايض عشــية  أســلوبه يف ضــم  ذلــك 
1948. والواقــع أن عمليــة الضــم هــذه كانــت ســاذجة ألن العنارص 
العامــة للمشــهد املقــديس يف ذلــك الوقت كانــت مختلفة متامًا 
ــن االحتال من إجراء  عــام جــرى عــام 1948. ففــي فــرة النكبة متكَّ
عملية تطهري عرقي واســعة لأرايض الفلســطينية، فكانت األرض 
ــروا أو أُبيدوا  التــي جــرى ضمهــا فارغــًة فعليــًا من الســكان الذين ُهجِّ
يف بعــض املناطــق، وبذلــك متكــن مــن التحكم بســهولة يف األرض 

وتشكيلها بالطريقة التي تناسب مرشوعه.
أغفــل أن  أعلــن ضــم األرض  فــإن االحتــال حــن  القــدس  أمــا يف 
القدس كان فيها يف ذلك الوقت ما يصل إىل 74 ألف فلسطيني 
بقــوا يف منازلهــم وشــكلوا يف ذلــك الوقــت ربــع مجمــوع الســكان 
يف املدينــة بشــقيها الرشقــي والغــريب. ووقــع االحتــال منــذ ذلــك 
إنــه  إذ  الوقــت يف معضلــٍة جيوسياســية يف املدينــة املقدســة، 
أعلنهــا عاصمــًة لــه عــى الرغــم مــن فقدان القــدس ملقومات كونها 
عاصمــًة للمــرشوع الصهيــوين عمومــًا، فهي محاطة بالفلســطينين 
مــن كل الجهــات باســتثناء الغــرب، وهــذا مــا جعلهــا بعيــدًة متامــًا 
عــن أن تكــون عاصمــًة فعليــًة، ألن العاصمــة ينبغــي أن تكــون مركــزًا 
عمرانيًا ألي دولة، وهذا ال ينطبق عى القدس ألنها ليســت مركزًا 
عمرانيًا كتل أبيب وحيفا وبرئ السبع حسب الدراسات اإلرسائيلية 
نفسها، وهي بعيدة متامًا عن متثيل حاجٍة أليِّ إرسائييل كام هو 

الحال يف تل أبيب عى سبيل املثال.
عى الرغم من كل هذه املعطيات أرص االحتال عى ضم رشقي 

يحــرج  مبــا  للعمــل  واســعة  مســاحة  القــدس  يف  الشــعبي  البعــد 
االحتــال أمــام العــامل ومينــع عنــه إمكانيــة الــرضب بنفــس مســتوى 
العنــف الحــريب الــذي يجــري يف غــزة عــى ســبيل املثــال، أو حتــى 

كعمل )الجيش اإلرسائييل( يف الضفة الغربية.
إن )الجيش اإلرسائييل( ال يعمل يف القدس ألنها قانونيًا )حسب 
ولذلــك  االحتــال،  دولــة  حــدود  داخــل  تقــع  اإلرسائيــيل(  الفهــم 
فــإن الرشطــة هــي التــي تعمــل يف القــدس، وإدخــال الجيــش إىل 
املدينــة يعتــرب مشــكلة وكارثــة لـ)إرسائيــل(، ألن هــذه الدولــة عنــد 
ذلك تتحول إىل دولة فاشلة كبقية الدول التي تحافظ عى ذاتها 
بالقــوة املســلحة للجيــوش، ولذلــك اخــرع االحتــال فكــرة جهــاز 
)حــرس الحــدود(، وهــو جهــاز عســكري يف الحقيقــة، ولكنــه موجود 
ِطّيــة، وهــو مــا يشــري  ضمــن جهــاز الرشطــة ويعمــل باعتبــاره قــوًة رُشَ
إىل الحســابات املعقــدة التــي ينبغــي أن يحســبها االحتــال قبــل 
اإلقــدام عــى أي خطــوات مــن قبيــل إدخــال الجيــش إىل القدس أو 

التعامل باملنطق العسكري البحت مع سكان القدس.
وبسبب هذه الركيبة املعقدة للواقع االجتامعي يف القدس فإن 
محاولة االحتال فرض أي واقع جديد يف املدينة بالقوة املفرطة 
ال ميكــن أن ميــر بســهولة، ألنــه قــد يــؤدي إىل انتفــاض مــا مجموعــه 
)إرسائيــل(، واملقدســيون ال  قلــب  مقــديس يف  ألــف   300 نحــو 
يفصلهــم عــن غــريب القــدس -ومــن َثــمَّ بقيــة األرايض املحتلــة عــام 

-48 جدار وال حاجز، ال كأهل الضفة الغربية وغزة.
لــك أن تتخيــل مــاذا يعنــي انطــاق عمليــاٍت كــربى يف قلــب دولــة 
أي  وجــود  وعــدم  الكبــرية،  بأعدادهــم  املقدســين  مــن  االحتــال 
حواجــز متنعهــم مــن الوصــول إىل قلــب )إرسائيــل(. وال يســتطيع 
االحتــال فصلهــم بــأي حواجــز أو جــدار كالضفة ألن ذلك يعني أنه 
سيضطر إىل تقسيم )عاصمته(، وهو ما يتعارض مع قانون توحيد 
القــدس ويعنــي فشــل املرشوع الصهيــوين يف )عاصمته(. كذلك 
فإن حساســية القدس من الناحية الدينية تعترب بحد ذاتها حاجزًا 
نفســيًا بــن االحتــال وبــن إجــراءات العنف فيها، فهــو يعلم أن أية 
اضطرابات يف القدس يســهل أن تنتقل رشارتها بســهولة إىل بقية 
املناطــق الفلســطينية، بــل والــدول املجاورة وتــؤذي دولة االحتال 

أكرث من غريها بسبب املكانة الدينية للقدس.
أي أن الحاجــز النفــي لــدى املســتوى الســيايس واألمنــي عامــٌل 
أســايس يف وقــف أي تهــور صهيــوين يف القــدس. وهــذه النقــاط 
ينبغــي أن يســتفيد منهــا املقدســيون يف حراكهــم الشــعبي الــذي 
يعتمد عى الكثافة العددية التي يخشاها االحتال، وهو ما تبن 
بوضــوح يف الحــراك الشــعبي املقــديس الــذي بــدأ يأخــذ طابعــًا 
مســتمرًا يف بعــض األحيــاء يف القــدس كالعيســيوية التــي ال تهــدأ 

املواجهــات فيهــا يوميــًا منــذ ســنوات، وصــواًل إىل ذروات الصــدام 
ــات جامهرييــة قويــة تحــدث غالبــًا  املقــديس مــع االحتــال يف هبَّ
كل ســنة ونصــف إىل ســنتن تقريبــًا، كــام بــدا واضحــًا يف انتفاضــة 
القــدس عــام 2015 وهبــة بــاب األســباط عــام 2017 وهبــة بــاب 

الرحمة عام 2019 واآلن يف هبة باب العامود عام 2021.
ال  ألنهــا  خــارسة  القــدس  يف  حربــه  أن  يــدرك  أن  االحتــال  عــى 
تنظيميــة  حــدود  ضمــن  وال  منظمــة  عســكرية  قــوات  ضــد  تجــري 
شــعب  ضــد  تجــري  وإمنــا  اخراقهــا،  أو  عهــا  توقُّ ميكــن  فصائليــة 
متكامل يشــكل اليوم ثلث ســكان مدينة القدس بشــقيها الرشقي 
والغــريب، وبالتــايل فــا حــل له إال الراجع واالنســحاب منها، وعى 
املقدسين أن يعوا نقاط قوتهم وأن قدرتهم العالية عى التحرك 
والصمــود يف وجــه االحتــال هــي أكــرث مــا يخشــاه االحتــال ألنــه 
يعلــم أن رشارة أي انتفاضــٍة قادمــٍة إن انطلقــت مــن القــدس فإنهــا 

ستكون أكرب بكثري من قدراته.

ته نظرة يف الحراك المقديس وقوَّ

لك أن تتخيل ماذا يعني انطالق عملياٍت 
كبرى في قلب دولة االحتالل من 

المقدسيين بأعدادهم الكبيرة، وعدم وجود 
أي حواجز تمنعهم من الوصول إلى قلب 

)إسرائيل(. 

عبد هللا معروف
TRT عريب
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َواِك". ْيِل، َيُشوُص َفاُه ِبالسِّ َم(: "ِإَذا َقاَم ِمَن اللَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِبيُّ )َصلَّ اللهــم إني أســألك خير المســألة، وخيــر الدعاء وخير النجاح، وخير العمــل، وخير الثواب، وخير َكاَن النَّ
الحياة، وخير الممات، وثبتني، وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي وتقبل صالتي.

 )21( القدر
في القصص واألساطير والروايات تجد المستحيل يتحول إلى 
حقائــق كمــا يفعل مارد الفانوس وســجادة ســندباد والخاتم 
السحري وطاقية اإلخفاء وإكسير الحياة الذي يحارب الموت، 
وغيــر ذلــك مــن خرافات القــوى الخارقة التي تحقــق األماني 

العظيمة.
وعلــى مــا يبدو اإلنســان يولد على هــذه األرض ثم يرحل إلى 
ــي النفس امتــاك مثل هذه القــوى، وربما  بطنهــا وهــو ُيمنِّ
يحياهــا فــي أحــام يقظتــه! والهــدف تغييــر مســار الدنيــا أو 

امتاك "كنز" مغارة علي بابا!
في ديننا -أيها الكرام- في فلســطين المحتلة وفي مشــارق 
األرض ومغاربهــا ال مكان للخرافات واألســاطير، ولكن هناك 
مــكان لليلــة القــدر، وكلمــة القــدر تعنــي فيمــا تعنيــه المجــد 
والشــرف والرفعــة والســمو، وألنــه اللــه جــل وعــا، وألنــه 
الكريــم المعطــي الوهــاب؛ قــد أكرمنــا يقيًنــا بنــي اإلســام 
بشــهر رمضان، ثم أكرمنا بالعشــر األواخر منه، ثم أكرمنا بليلة 
القــدر فــي الوتــر مــن العشــر األواخــر التــي تتجاوز فــي خيرها 
وفضلها كما أخبر القرآن المجيد ألف شهر من العطاء والبذل 
واالجتهاد والجهاد والمقاومة، وأرى -والله تعالى أعلم- أنه 
لــن يفــوز بالقدر فــي ليلة القدر من َقِبــل الدونية والدنية في 
دينه ومقدساته ألرضه وعرضه وكان غداًرا خواًرا خواًنا وجباًنا.

إذا أردت الظفــر بليلــة القــدر بحــول اللــه؛ فاعــرف قــدر دينك 
وقدر نبيك المختار، وقدر بيت المقدس في القرآن.

 
 )22( التقوى

هــي علــة العبــادة التــي تأخــذ اإلنســان إلــى جماليــة االنقياد 
والتســليم لله ربِّ العالمين، أجل التقوى -يا صديقي- تحمل 
في جوهرها معاني الوجود؛ ألن الذي ال يتقي بإرادة طوعية 
أو بمجاهدة مفاتن الدنيا وإغراءاتها لن يتعرف يوًما إلى فقه 
الحيــاة الحقيقيــة ذات المعنــى والمغــزى، بــل ســيحيا آســًفا 

البهيمية ويمشي ميًتا، وإن كان بين األحياء!
التقــوى تعنــي امتــاك المنهــج والنهــج الــذي يوصــل إلــى 
األهداف العالية والنبيلة، وبقدر ما تصاحب دروبك التعرجات 
التقــوى  تأتــي  الصارخــة  والمرتفعــات  الحــادة  واالنحــدارات 
لتشعرك بمعية الله تبارك تعالى على وجه اليقين ال المجاز.

فالتقــوى هي االســتراحة الخضــراء النضرة البهيــة التي ننقي 
فيهــا وبها أنفســنا من أقذاء وأقــذار المعاصي واآلثام مهما 
بلغــت، فتذكروا ونحن في العشــر األواخر من رمضان الصفاء 
أن علــة الصيــام إدراك التقــوى التــي هــي الوفــاء واإلخــاص 
واإلحســان  والرضــا  والتوجــه  والشــرف  والعفــو  والصــدق 

واإليمان.
في شهر رمضان السمو التقوى محبة.

 

زهرٌة رمضانية 
)22-21(

بقلم األسير: سامح سمير الشوبكي
سجن ريمون الصحراوي

تكية خليل الرحمن يف بلدة عبسان الكبرية توزع  طعام اإلفطار عىل األرس المتعففة  بتربع من أهل الخري  )تصوير /يارس فتحي(
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لليلة القدر فضل عظيم.. تحروها كل ليلة

"الصيادية".. "طبق برائحة البحر"
غزة/ مريم الشوبكي:

أرز بنــي اتخــذ لونــه مــن البصــل المُحمــر زيــادة مضاًفــا إليه الســمك، منتًجا أشــهى طبق 
في المنطقة العربية "الصيادية"، وهو من األطباق المشــهورة في المطابخ العالمية، 
ال ســيما األســبانية حيث يعرف بـ"باييال" ))Paella، أو "الباييا"، اســم مشــتق من كلمة 

"بقايا" العربية".
ووفًقــا لحديث الشــيف عــال الحاج "الصيادية" مــن أطيب األكالت التــي يمكن إعدادها، 

إضافة إلى سهولة صنعها ومكوناتها متوافرة في كل بيت.
وتبيــن الشــيف عــال لصحيفــة "فلســطين" أن الصياديــة تعتمــد علــى الســمك الكامــل 

بعظامه، وال يمكن استخدام السمك المخلى من العظم.
وتوضــح أن طبــق الباييــا األســباني يختلف بعض الشــيء عن الصيادية، ألنــه يعتمد على 
عــدة أنــواع مــن األســماك كالجمبري والكلمــاري، وبلح البحــر، وأنواع أخــرى، واألرز لونه 

يكون أصفر بعض الشيء.
المقادير

ســمك غــزالن أو كنعــد- أرز بســمتي- بصــل شــرائح- زيــت نباتــي- دقيــق- جــزر- عــروق 

ا- مســمار  ــا- كزبرة حبًّ بقدونــس- ورق غــار- هيــل- عــود قرفــة- قرون شــطة- كراوية حبًّ
ا- ملح- رأس ثوم مقســوم  ا- زنجبيل مبشــور- بهار حلو حبًّ قرنفل- فلفل أســود حبًّ

من المنتصف.
طريقة التحضير:

ضعي بهار السمك الجاهز، وملًحا على قطع السمك.
غطي قطع السمك بالدقيق، واقلي نصف الكمية.

ضعــي القليل من الزيت الذي قلي الســمك فيــه وقلبي البصل حتى 
يصبــح لونــه غامًقا، أضيفي ماء، وجميع التوابل، والجزر، والبقدونس، 
ورأس ثــوم مقســوًما مــن النصف، ثم ضعي كمية الســمك المقلي، 

واتركيها على النار من نصف إلى ساعة إال ربع على نار هادئة.
في قدر على النار ضعي األرز، ثم ضعي كمية مناسبة من المرقة التي 

صفيتها أي لكل كوب أرز كوبان من المرقة.
اقلي باقي كمية السمك.

في قدر ضعي األرز ورتبي قطع السمك عليه. 

عظيمة القدر
وعــن فضل هــذه الليلــة المباركة وعظمتها يقول أســتاذ 
بالجامعــة  والقانــون  الشــريعة  بكليــة  وأصولــه  الفقــه 
"فلســطين":  لصحيفــة  الدايــة  ســلمان  أ.د.  اإلســالمية 
"إن اللــه تعالــى خص رمضــان بليلة القــدر العظيمة، وهي 
خيــر مــن ألــف شــهر، إذ يســتجيب فيهــا تعالــى الدعوات، 
وتتنــزل فيها الرحمات، وتكثر فيها المالئكة وتختبئ فيها 
الشــياطين، وتفتح فيها أبــواب الجنة، وتغلق فيها أبواب 

الجحيم".
ويستشــهد بذلــك َعْن َأَنــِس بِن َماِلٍك رضي اللــه عنه َقاَل: 
ِه صلى الله عليه وســلم:  "َدَخــَل َرَمَضــاُن"، َفَقاَل َرُســوُل اللَّ
ــْهَر َقــْد َحَضَرُكــْم، َوِفيــِه َلْيَلــٌة َخْيــٌر ِمــْن َأْلــِف  "ِإنَّ َهــَذا الشَّ
ــُه، َواَل ُيْحَرُم َخْيَرَها ِإالَّ  َشــْهٍر، َمــْن ُحِرَمَها َفَقْد ُحِرَم اْلَخْيَر ُكلَّ

َمْحُروٌم".
ويؤكــد الداية أنه يحســن بالمؤمن اســتثمار هــذه الليالي 
بطاعــة اللــه تعالى اقتــداء بالنبــي صلى الله عليه وســلم 
ى اللُه  فعــن َعاِئَشــُة َرِضَي اللُه َعْنَها: "َكاَن َرُســوُل اللــِه َصلَّ
َواِخِر، َمــا اَل َيْجَتِهُد ِفي  َم َيْجَتِهُد ِفي اْلَعْشــِر اأْلَ َعَلْيــِه َوَســلَّ

َغْيِرِه".
وعلــى المســلم حينمــا يســتيقظ لقيــام هــذه الليالــي أن 
يحــرص علــى إيقاظ أهله من زوجة وأوالد حتى ال يفوتهم 
فضــل هذه الليالي، إذ يوضح الداية أن النبي عليه الصالة 
والســالم كان يحــرص علــى أن يشــرك أهله فــي اغتنامها 
ليصيبــوا حظهــم مــن العبادة، ورجــاء أن يوفقــوا إلى ليلة 

القدر، فكان يوقظ أهله.
ويسترشــد فــي ذلــك َعــْن َعِليِّ ْبــِن َأِبــي َطاِلٍب َقــاَل: "َكاَن 
َم ُيوِقُظ َأْهَلُه ِفي اْلَعْشِر  ى اللُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِه َصلَّ َرُســوُل اللَّ
اَلَة". َواِخِر ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن، َوُكلَّ َصِغيٍر َوَكِبيٍر ُيِطيُق الصَّ اأْلَ

فضل هذه الليلة
وعــن فضائــل ليلــة القــدر العظيمــة يذكــر الدايــة أن اللــه 
تعالى أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشــر وسعادتهم 
فــي الدنيــا واآلخــرة، إذ أنــزل القرآن العظيــم جملة واحدة 
مــن اللــوح المحفوظ إلى الســماء الدنيا في ليلة الشــرف 

والفضــل، وتقدير األمــور واألحكام واألرزاق واآلجال التي 
يظهرهــا الله تعالى لمالئكتــه، ويأمرهم بتنفيذها، لقوله 
ــا ُمنِذِريــَن"  ــا ُكنَّ َباَرَكــٍة  ِإنَّ ــا َأنَزْلَنــاُه ِفــي َلْيَلــٍة مُّ تعالــى: "ِإنَّ

)الدخان: 3(.
ويتابــع فــي ذكــر فضائــل ليلــة القــدر: "إن المالئكــة تتنزل 
فيها بالســالم والدعاء والبركــة والرحمة ألهل اإليمان إذ 
ِهم  وُح ِفيَها ِبــِإْذِن َربِّ ُل اْلَماَلِئَكــُة َوالرُّ قــال الله تعالــى: "َتَنزَّ

ن ُكلِّ َأْمٍر" )القدر: 4(". مِّ
ويقول المفسر الطبري رحمه الله تعالى: "تتنزل المالئكة 
وجبريــل معهم، وهو الروح في ليلــة القدر وقوله تعالى: 
ن ُكلِّ َأْمــٍر" )القدر:4( يعني بــإذن ربهم، من  ِهــم مِّ "ِبــِإْذِن َربِّ
كل أمر قضاه في تلك السنة، من رزق وأجل، وغير ذلك".
ويشــير الدايــة إلى أن المالئكة فــي ليلة القدر في األرض 
عددهــم أكثــر من الحصــى، فَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُســوَل اللِه 
َهــا َلْيَلُة  َم َقــاَل ِفــي َلْيَلــِة اْلَقــْدِر: "ِإنَّ ــى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ َصلَّ
ْيَلَة  َســاِبَعٍة - َأْو َتاِســَعٍة - َوِعْشــِريَن، ِإنَّ اْلَماَلِئَكــَة ِتْلــَك اللَّ

ْرِض َأْكَثُر ِمْن َعَدِد اْلَحَصى". ِفي اأْلَ
ومــن فضائلهــا كذلــك يوضح أنها ســالم؛ لكثرة الســالمة 

فيها من العذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله تعالى، 
ٰى َمْطَلــِع اْلَفْجِر" )القدر: 5(،  لقولــه تعالى: "َســاَلٌم ِهَي َحتَّ
فإنها ليلة ســالم للمؤمنين من كل شــر وعذاب من الجن 
واإلنــس، والنــار، فهــي ممتــدة حتــى يطلع فجرهــا، فعن 
ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهما قــال: "إن تلــك الليلة تصعد 
مردة الجن والشياطين وعفاريت الجن، وتفتح فيها أبواب 
السماء كلها، ويقبل الله عز وجل فيها التوبة لكل تائب".

ومــن فضائلهــا أيًضا أن الله تعالى أنزل في فضلها ســورة 
كاملة تتلى إلى يوم القيامة، وهي سورة القدر.

سبب التسمية
ويرجــع الدايــة تســميتها ليلة القــدر إلى ما ذكــره العلماء 
مــن ثالثــة أســباب، أولها أنه يقدر فيها مــا يكون في تلك 
السنة، فيكتب فيها ما سيجري في ذلك العام، وهذا من 

حكمة الله عز وجل وكمال علمه وقدرته.
وأمــا الســبب الثانــي فبيــن -حســبما ذكــره العلمــاء- أنهــا 
ســميت بذلــك ألن القــرآن الكريــم نــزل فــزادت بــه شــرًفا 
وقــدًرا، فإنــه المعجــزة الخالــدة، أمــا الســبب الثالــث فأن 
للعبــادة فيهــا قــدًرا عظيًمــا، فَعــْن َأِبــي ُهَرْيــَرَة َأنَّ َرُســوَل 

َم َقــاَل: "َمْن َقاَم َرَمَضــاَن ِإيَماًنا  ــى اللُه َعَلْيِه َوَســلَّ ــِه َصلَّ اللَّ
َم ِمْن َذْنِبِه". َواْحِتَساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

متى ليلة القدر؟
وكثيــر مــن النــاس يســأل عــن محــل ليلــة القــدر: هــل هي 
ثابتــة فــي ليلــة معينــة أم أنها متنقلــة؟ وفي ذلــك يبين 
الداية أن العلماء قد اختلفوا في محل ليلة القدر أي ليلة 
مــن العشــر األواخر هي على أقوال كثيرة، أشــهرها ســتة 
أقوال: القول األول أنها ليلة الحادي والعشــرين، والقول 
الثانــي أنهــا ليلة ثالث وعشــرين، أمــا القول الثالــث فأنها 
ليلة الخامس والعشــرين، والقول الرابع أنها ليلة الســابع 
والعشرين، والقول الخامس أنها ليلة التاسع والعشرين.

ويتابــع الدايــة حديثــه: "أمــا القول الســادس الــذي أرجحه 
بأنهــا متنقلــة بيــن ليالي العشــر األواخر مــن رمضان، فقد 
تأتــي ســنة فــي ليلــة إحــدى وعشــرين، وفــي أخــرى ليلــة 
الخامــس وعشــرين، وفــي ثالثــة ليلة التاســع والعشــرين، 

وهكذا".
ويوضــح أن هــذا األمــر يتطلــب مــن المؤمــن أن يتحراهــا 
ِبيِّ  فــي العشــر األواخــر كلها، فقد َســِمَع اْبــَن ُعَمَر َعــِن النَّ
ْوَهــا ِفــي  َم ِفــي َلْيَلــِة اْلَقــْدِر: "َتَحرَّ ــى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ َصلَّ
َواِخــر..."، ويبيــن أن حكمــة إبهامهــا هــو أن يكثر  اْلَعْشــِر اأْلَ
المسلمون اجتهادهم فيها، ويطلبوها في جميع الليالي. 
وينصــح بــأن يجتهد المســلم في كل ليالي العشــر األواخر 
مــن رمضــان، حتــى فــي حــال حــدث أي خطــأ فــي تحديــد 

الليالي الوترية يكون بذلك قد أصاب ليلة القدر.
ويذكــر العالمــة ابن عثيميــن رحمه الله تعالــى أن الرحمن 
أخفــى علمهــا علــى العبــاد رحمة بهــم؛ ليكثــر عملهم في 
طلبهــا في تلك الليالي الفاضلــة، بالصالة والذكر والدعاء 

والصدقة، وغيرها من األعمال الصالحة. 
واآلن اجتهــد بهــذه الليالــي العظيمــة فــال تحرم نفســك 
َها  أجرهــا العظيــم، وعليــك بالدعاء المأثــور َعْن َعاِئَشــَة، َأنَّ
ــِه، َأَرَأْيــَت ِإْن َواَفْقــُت َلْيَلــَة اْلَقــْدِر َما  َقاَلــْت: "َيــا َرُســوَل اللَّ
َك َعُفوٌّ ُتِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف  ُهمَّ ِإنَّ َأْدُعو؟"، َقاَل: "َتُقوِليَن: اللَّ

ي". َعنِّ

غزة/ ريما عبد القادر:

شمر عن سواعدك بالوضوء والصالة؛ فقد هلت علينا الليالي 
المباركــة مــن شــهر رمضــان، فإن فاتتــك فضل العشــر األولى 
منها والثانية؛ فال ُتفرط في العشر األواخر منها؛ ففيها فضل 

عظيــم حيــث ليلة القــدر التي هي خير من ألف شــهر تتضاعف 
فيهــا األجــور واألعمال الصالحة، فهي ليلة مباركة تكون فيها 
المالئكــة أكثــر من عدد الحصــى علــى األرض يتقدمهم جبريل 

)عليه السالم(. 
ومهما كانت ظروفك فال تحرم نفسك فضلها؛ فيفوتك الخير 

الكثير؛ فاجتهد في طلبها؛ فهذا أوان الطلب.

الخبز المسموح استخدامه في حمية الكيتوجينك مصنوع سورة القارعة من السور؟"العادات السبع للناس األكثر فعالية" عنوان كتاب مؤلفه هو:
من طحين: 1(ستيفن ر. كوفي          2(جوزيف ميرفي

3(أنتوني روبينز               4(واين داير

222222

1(الذرة                        2(القمح األبيض1( المكية      2( بعضها مدنية      3( المدنية
3(القمح األسود          4(اللوز

Tuesday 4 May 2021 الثالثاء 22 رمضان 1442هـ 4 مايو/ أيار 8

جبريل )عليه السالم( يتقدم المالئكة فيها
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"غير المغضوب عليهم وال الضالين" المقصود عاصمة أستراليا هي:
من الالعب الذي حصل على جائزة بـ )المغضوب عليهم والضالون( على الترتيب:

الكرة الذهبية في عام 2015؟ 
1( اليهود والنصارى       2( النصارى واليهود

1( كريستيانو رونالدو          2( ليونيل ميسي        3( نيمار3( مشركو قريش وأهل الكتاب

222222

1( كانبرا         2(بكين        3(باريس

ما ال تعرفه عن الخل الطبيعي
قال رســول اللــه )صلى الله عليه وســلم(: 
"ِنْعــَم اإلداُم الخــل"، كمــا ورد العديــد من 

األحاديث الشريفة في فضل الخل .
والراجــح أن الخــل الــذي كان يعنيــه )صلــى 
اللــه عليــه وســلم( هــو خــل العنــب ال خل 
التفــاح، فالعنــب كان منتشــًرا فــي جزيــرة 
العــرب، أما التفــاح فلم يكن مشــهوًرا، بل 

كان يأتي من بالد الشام .
محتوياته :

ومــن   ،  B12، B5،B7 الفيتامينــات  مــن 
والبوتاســيوم  الصوديــوم  المعــادن 
والكالســيوم والمغنيســيوم والفوســفور 
والحديــد والنحــاس والمنجنيــز، والكــروم، 

والمولبيديوم. 
فوائده :

يعمــل علــى خفــض ضغــط الــدم المرتفــع 
إذ يعمــل الخــل علــى زيــادة إنتــاج أكســيد 
زيــادة  فــي  دوًرا  يلعــب  الــذي  النيتريــك 
اســترخاء األوعيــة الدمويــة وخفض ضغط 
الدم، إضافة إلى كونه يقلل الكولســترول 

ويمنع تصلب الشرايين .

الدمويــة،  والشــرايين  األوعيــة  يوّســع 
وبذلك يقي القلب من األمراض .

تقلصــات  عــن  الناتجــة  اآلالم  يخفــف 
وآالم  الرحــم  آالم  وكذلــك  العضــالت، 

الدورة الشهرية عند النساء .
يعالــج الصداع والصداع النصفي، إذ توضع 
ملعقــة صغيــرة علــى كــوب مــاء ويمكــن 
تحليتهــا بالعســل للتخلص تماًمــا من آالم 
الراس والصداع، وهو من أســرع العالجات 
إذ يســاعد علــى تنشــيط الــدورة الدموية، 
ويمكن استنشــاق بخار الخــل للتخلص من 

الصداع أيًضا .
يعالج الحساسية.

يقلل من التعب والوهن عند اإلنسان. 
ينّظم عمل الهرمونات. 

ينّشــط جهــاز المناعــة، فهــو يحتــوي علي 
تلــف  تحــارب  التــي  األكســدة  مضــادات 
المناعــي  الجهــاز  صحــة  وتحســن  الخاليــا 
مرونــة،  أكثــر  الدمويــة  الصفائــح  وتجعــل 
وكذلــك الفيتامينــات واألمــالح المعدنية 

الالزمة. 

يقتل البكتيريا والفيروسات والفطريات. 
يعالج فطريات األقدام. 

يضبــط مســتوى الســكر فــي الــدم، فعند 
إضافــة خل العنــب إلى أي وجبــة يؤثر في 
مستوى الجلوكوز واألنسولين بعد األكل؛ 
فقد وجد الباحثون أن خل العنب يستقلب 

الجلوكوز في الكبد )يحد من تشكله(. 
يعالــج مشــاكل الســمنة، فإضافــة ملعقة 
ا إلى السلطة الخضراء  من خل العنب يوميًّ
كيلوجــرام  نحــو  تخســيس  علــى  تســاعد 
الدهــون،  حــرق  علــى  يســاعد  إذ  ا،  شــهريًّ
خصوًصا دهــون منطقتي الخصــر والبطن، 
إذ يعطي اإلحســاس بالشبع مدة طويلة، 
كما أنه ينظم عمل المعدة ويســاعد على 

تنظيف الجسم من السموم .
يحســن عمليــات الهضــم واالمتصــاص، إذ 
تعــزز مادة البوليفينول الموجودة في خل 
العنــب التأثيــر في الببســين، وهــو اإلنزيم 
الــذي يكســر البروتيــن إلى أحمــاض أمينية 
أصغــر، وهــذا يعني أنه يســهل مــن عملية 
وتحســين  األمينيــة  األحمــاض  اســتيعاب 

عملية التمثيل الغذائي .
لمنع الغثيان والقيء إذ ننقع منشفة في 

الخل ونضعها على المعدة .
البشــرة  فــي  التالفــة  األنســجة  يعالــج 
تقويــة  علــى  البشــرة  فيســاعد  ويقّويهــا 
أنســجتها وإعــادة إنتــاج األنســجة التالفــة 
منهــا، وذلك بعمل تدليك خفيف للبشــرة 
بخل العنب المخفف، وتركه مدة 3 دقائق 
ثم غســل البشــرة بماء فاتــر، ويعمل ذلك 
ا أو حســب الحاجة، وكذلك  مرتين أســبوعيًّ
التجاعيــد وعالمــات  مــن  البشــرة  يحمــي 

الشيخوخة المبكرة .
يعالــج التهابــات الحلــق واللوزتيــن والربــو 
االحتقــان،  شــدة  مــن  ويخّفــف  والرشــح 
بعمــل غرغــرة مــن الخــل المخفــف بالمــاء 
ــا أو أكثــر حســب شــدة  ثــالث مــرات يوميًّ

االحتقان .
 ينّظــم عمــل المعــدة ويقلــل حموضتهــا، 
فيساعد في تصحيح األحماض، والحصول 
على توازن الحموضة في الجســم، وبذلك 

يحد من حرقة المعدة.

يســاعد الجســم في طرد المواد الســامة، 
فتأتــي هــذه الفائدة جزًءا مــن قدرته على 
موازنة الحموضة في الجسم، لذلك يعمل 
على التخلص من الســموم الموجودة في 
الجســم عموًما، وتظهر األبحاث أنه يمكن 
أن يساعد على التخلص من سموم الكبد .

لحروق الشمس بالدهن من الخارج .
حمــض  علــى  يحتــوي  إذ  البشــرة  يرطــب 
الجافــة،  البشــرة  يعالــج  الــذي  الخليــك 
الــالزم  الكوالجيــن  إنتــاج  علــى  ويســاعد 
الجلــد  مــن  والتخلــص  الخاليــا  لترطيــب 

الجاف. 
يعمل على حماية الجلد من األشعة فوق 

البنفسجية الضارة.
عــالج التهــاب المفاصل والتهــاب األوعية 

الدموية . 
األســنان،  ويقــوي  اللثــة  التهــاب  يعالــج 
إذ يحتــوي علــي مــادة البوليفينــول التــي 
تســاعد علــى تقوية اللثــة ومنــع التهابها، 
إضافــة إلــى منــع تــآكل األســنان والحفاظ 

عليها بعيًدا عن التسوس .

شحدة العالول      خبير أعشاب

القدس المحتلة-غزة/ مريم الشوبكي:
القــدس  فــي  العتيقــة  البلــدة  رمضــان  يزيــد 
المحتلــة تألًقــا وبهجــة، إذ تضج بأصــوات المقرئين 
والمنشــدين باالبتهــاالت والتواشــيح الدينية، وال 
تحلــو الليالــي الرمضانيــة دون قصــص الحكواتــي، 
األلفــة  تعــزز  التــي  المســرحية  و"اإلسكتشــات" 

والمحبة وتؤكد الهوية الفلسطينية.
بعــد وجبــة اإلفطار تتدفق الســيول البشــرية نحو 
أحيــاء البلــدة القديمة والمســجد األقصــى لتأدية 
صالتــي العشــاء والتراويــح، ومنهــا يدلفــون نحــو 
حضــور الفقــرات الترفيهيــة والدينيــة التــي تحــول 
التــي  والحركــة  بالحيويــة  يضــج  نهــار  إلــى  ليلهــا 

تشهدها القدس أكثر من باقي أشهر السنة.
مســرح ســنابل مــن المســارح التــي أرســت تقاليــد 
ا  األمســيات الرمضانية احتفاء بشــهر رمضان سنويًّ
في فلسطين، والقدس خاصة، مدة تزيد على 25 

عاًما.
مدير مسرح سنابل أحمد أبو سلعوم هو من أوائل 
المســرحيين فــي مدينــة القــدس، يهتــم المســرح 
بالتــراث الفلســطيني وتقديــم فقــرات مســرحية 

طوال العام.
يقــول أبــو ســلعوم )68 عاًمــا( مــن حــي الثــوري 
نضيــف  رمضــان  "فــي  "فلســطين":  لصحيفــة 
فرًقــا مختصــة فــي اإلنشــاد الدينــي واالبتهــاالت 
المســرح  وأعضــاء  النبــوي،  والمديــح  والتواشــيح 
يقدمــون فقــرة الحكواتي، وأناشــيد وطنية تراثية 

لترسيخ الهوية العربية الفلسطينية للقدس". 

ويشــير إلــى أن البلــدة العتيقــة يكــون لهــا الحصة 
األكبــر فــي الفعاليــات الفنيــة، فمنذ القــدم تقيم 
ســنابل احتفــاالت في ســوق القطانيــن الذي كان 
مقرئــي  بمشــاركة  المقدســيين،  بمئــات  يمتلــئ 

األقصى.
ويلفــت أبــو ســلعوم إلى أن ســنابل ال تحــرم أحياء 
القــدس إحيــاء األمســيات الرمضانيــة، إضافــة إلى 
مدن الضفة الغربية واألراضي المحتلة منذ 1948.
وعن تأثير جائحة كورونا في أنشــطة ســنابل، يبين 
أن آثارها كانت "قاسية" إذ أدت إلى توقف العمل 

المســرحي، ولكــن هــذا العــام عــادت الحيــاة إلــى 
المسرح بأعداد محددة من الجمهور.

ورغم منع التجمعات تمكن أبو ســلعوم من اختيار 
طريقة مناســبة في الحجر المنزلي بالســير بقافلة 
سيارات قدمت أمسيات فنية داخل أحياء القدس، 

للترفيه عن الناس في بيوتهم.
أيًضا تقدم فرقة "فناكيش" المقدســية فعالياتها 
الفنيــة مــن طريــق فكرة المســرح التفاعلــي، التي 
تســتهدف األطفال خاصة، بعقد فقرات مســرحية 

وفنية لهم في المدارس والمراكز داخل القدس.

يقــول مؤســس الفرقة عامــر مريــدي: "رمضان له 
رونــق خــاص وموســم تنشــط فيه الفرقــة إلقامة 
أنشــطتها الفنية المختلفة، ونأمل أن تكون أشــهر 

السنة كهذا الشهر الفضيل".
ويضيف مريدي لـصحيفة "فلسطين": "الفعاليات 
الفنيــة تأخــذ طابًعــا مختلًفــا في شــهر رمضــان، إذ 
تستعين بفرق إنشاد دينية ومقرئين من المسجد 

األقصى، وتقام قبل اإلفطار وبعدها".
ويشير إلى أن الحكواتي ال يستغنى عنه في ليالي 
رمضــان، إضافة إلى األلعــاب التفاعلية والقصص، 

وعروض السيرك.
الفرقــة  الماضــي  العــام  إلــى أن  ويلفــت مريــدي 
تحــدت ظــروف كورونــا، بابتــكار مشــروع فانــوس 
الحارة، وهي عربة عليها منصة تصنع أجواء رمضان 
فــي الشــوارع والحارات، حيث حققــت نجاًحا الفًتا، 

ولفت القدس ومحافظات الضفة.
ومــا يميــز أعمــال الفرقة هــذا العام إقامــة خيمة 
رمضانيــة فــي القــرى المهجــرة المحيطــة بمدينة 
القــدس، حيــث تقــدم عروًضــا فنيــة فــي الهــواء 
الطلــق، مــع ســيرك النــار، وأســئلة تفاعليــة مــن 
طريق األلعاب، وال غنى عن فرق اإلنشاد الديني، 

وفًقا لحديث مريدي.
وضعهــم  فــي  كبيــًرا  نصيًبــا  لألطفــال  أن  ويذكــر 
فــي أجــواء رمضان الممتعــة، بعقــد ورش لصناعة 
والحلويــات  الرمضانيــة  والمأكــوالت  الفوانيــس، 
التــي يشــتهر بهــا الشــهر الفضيــل، وتزييــن التمــر 

بالمكسرات والسكاكر.

بـ"أمسيات رمضانية" فرق فنية تعيد النبض للبلدة العتيقة 



هــذا المنبــر الرائــع شــكل قنديًل منيــًرا في زمن 
الظلم وتغييب الحقيقة.

نفخر بكم وبإرادتكم وإطللتكم المتميزة التي تزداد وتكبر يوًما بعد يوم.
م. علء الدين البطة 
رئيس بلدية خان يونس

صحيفة فلسطين الغراء نشأت وتطورت وحافظت 
على دقتها وموضوعيتها.

د. يحيى السراج 
رئيس بلدية غزة

صحيفــة فلســطين هــي صوت الحــق وعين 
الحقيقة، كل االحترام لجميع طواقم الصحيفة إدارة وتنفيذيين، 

وباســم وزارة الحكــم المحلــي والبلديــات والمجالــس المشــتركة نرفع لكم 
أسمى آيات الفخر والتقدير.

م. أحمد أبو راس
وكيل وزارة الحكم المحلي

الصحيفــة، ومــا  بهــذه  الغامــرة  عــن ســعادتنا  نعبــر 
قدمته وتقدمه من أجل فلســطين وشــعبها، من رســالة إعلمية ملتزمة بالهم 

الوطنــي، ومعبــرة عن أصالة وصمود الشــعب الفلســطيني، وناطقة باســم المقاومة، وهذا 
شرف كبير لكل إعلمي.

داود شهاب
المتحدث باسم حركة الجهاد اإلسلمي

تبقى صحيفة فلسطين صوًتا صادًحا 
بالحقيقــة التــي تختزنها أرض فلســطين، فما حملت الصحيفة االســم 

إال لتكون المعبر الجريء عن مصالح الشــعب الفلســطيني، وعن طموحاته بالحرية 
وتصفية الوجود اإلسرائيلي الغاصب للتاريخ والجغرافية الفلسطينيين.

صحيفة فلسطين منبر متميز من بداية انطلقتها، وستبقى كذلك ما دامت تضم نخبة 
من اإلداريين والمسؤولين والكتاب الملتزمين.
د. فايز أبو شمالة

كاتب ومحلل سياسي

صحيفــة فلســطين صــرح إعلمــي مهــم يعبر 
عــن نبــض الجماهيــر بمصداقيــة، والناطــق األميــن بقضايــا الوطــن 

بإخــلص ومهنيــة، هــذه الصحيفــة لها من اســمها نصيب؛ فهي فلســطين األرض 
والشــهداء والجرحى، فكل التحية لهذا الصرح الشــامخ بشــموخ جبال فلسطين، ومزيًدا 

من التقدم واالزدهار، فأنتم السلطة الرابعة.
د حسن الجوجو

رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي

أفتخــر برجــاالت صحيفــة فلســطين الذيــن نقلــوا 
هــذا الصــوت حتــى أصبــح علــى مــا نــراه اليــوم مــن صــوت فلســطين، الذي 

ينقل الحقيقة من الميدان في كل محطة من محطات فلســطين: شــعبها ومجاهديها 
ومقاومتها.

عصام الدعاليس
عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسلمية حماس

هــذه الصحيفــة الرائعة يمكــن أن ترقى إلــى صحيفة 
العالــم العربــي كافــة، فهــي مــن غــزة العــزة وكفاءاتهــا مبدعــة، وهــي في خط 

المواجهة والتماس مع المشروع الصهيوني، تكشف مؤامراته ضد أمتنا العربية واإلسلمية.
صحيفة فلسطين صحيفة بناء وعي األمة.

د. ناجي البطة
كاتب ومحلل سياسي

فــي  بصمتهــا  وضعــت  صحيفــة  فلســطين 
المشــهد اإلعلمــي، وأصبحــت جــزًءا مــن حاضــر ومســتقبل فلســطين 

األرض والقضية، وستبقى جزًءا من تاريخ اإلعلم الفلسطيني.
فلسطين الصحيفة حكاية ترسم معالم الوطن وتوثق لمسيرة شعب.

وسام عفيفة
المدير العام لشبكة األقصى اإلعلمية

فــي  المباركــة  لجهودهــا  نشــكر صحيفــة فلســطين 
خدمة قضية األسرى، ودعمها وإسنادها لهذه القضية العادلة.

محمد الشقاقي 
الناطق اإلعلمي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى

مؤسسة صحفية نعتز ونفتخر بأدائها رغم المدة 
ا من عمرها بين أخواتها من الصحافة المكتوبة. الزمنية القصيرة نسبيًّ

هــي علــى ثغــر من ثغــور هذا الوطــن وثوابتــه وحقوق شــعبنا الفلســطيني، مع أرقى 
مستوى من األداء اإلعلمي الذي نجح في ترك بصمة واضحة في حياتنا.

خالد أبو هلل
األمين العام لحركة األحرار الفلسطينية

فلســطين الوطــن والصحيفــة لهمــا كل الحــب 
والتقديــر، ونرجــو للوطــن التحــرر وللصحيفــة التقــدم واالزدهــار، ومًعا 

حتى القدس.
فتحي ناجي

أكاديمي وصحفي

في الذكرى 
الـ14 النطلقتها

ليصلك جديدنا، اشترك في مجموعة فلسطين - منوعات على واتس آب من خلل الكود FelesteensocietyCommunityFelesteen
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مذكرة حضور بالنرش املستبدل
الريــس بصفتــه أحــد ورثــة املرحــوم والــده/  القــادر  املســتدعي/ محمــد حســن عبــد 
حسن عبد القادر طاهر الريس وأحد ورثة املرجو لهام بالرحمة/ عائشة وأنعام حسن 
عبــد القــادر الريــس- مــن غــزة الرمــال الجنــويب بالقــرب من مفرتق الطــران ويحمل هوية 
رقــم/ 940935117 وكالؤه املحامــون/ محمــد عــادل بسيســو وحلمــي وليــد الحايــك 
وتامــر فتحــي األرشم ومحمــد ماجــد لولــو ومحمــد يــارس أبو شــقفة ويوســف ديــاب قدوم 

ونائل إبراهيم العيش- من غزة دوار أنصار شارع القدس مقابل عامرة األوقاف
املستدعى ضدهم/ 1. روال عبد العزيز حسن الريس- من غزة مقابل منتزه 
البلديــة شــارع دار الحكمــة بجــوار روضــة الــرور 2. دميــا كــامل ســليم الريس- 
مــن غــزة رشق مفــرتق الصناعــة بالقــرب من منزل/ ناهض الريس 3. رميا كامل 
سليم الريس- من غزة رشق مفرتق الصناعة بالقرب من منزل/ ناهض الريس

نوع الدعوى: اثبات قسمة واقعة قدمية )مهايأة مكانية(
قيمة الدعوى )تزيد عن ثالثون مليون دينار أردين(

يف الطلب املدين رقم 864 / 2021 
يف الدعوى املدنية رقم 698 / 2020

إىل املســتدعى ضدهــم املدعــى عليهــم 12 + 18 + 19 املذكوريــن أعــاله، 
مبــا أن املســتدعي – املدعــي- املذكــور أعــاله قــد أقــام عليكــم الدعــوى رقم 
698 / 2020 ونوعهــا اثبــات قســمة واقعــة قدميــة )مهايــأة مكانيــة( وفقــًا ملــا 

يدعيه يف الئحة دعواه، فليكن بعلمكم أنه قد تحدد لنظر الدعوى املذكورة 
جلسة يوم األربعاء املوافق 2021/6/9م لذلك يقتيض منكم الحضور وأن 
تودعــوا ردكــم الجــوايب عــى الئحــة دعــواه خــالل خمســة عــر يومًا مــن تاريخ 
النر وليكن بعلمكم أنه بتخلفكم عن ذلك وعن الحضور فإنه يجوز للمدعي 

أن يسر بحقكم يف الدعوى باعتباركم حارضين. غزة يف 2021/4/21م
رئيس قلم محكمة بداية غزة / أ. عامر قنديل

دولة فلسطن
املجلس األعى للقضاء 

لدى محكمة بداية غزة املوقرة
يف الطلب املدين رقم 864 / 2021 
إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية و تنظيم املدن مبحافظات غزةيف الدعوى املدنية رقم 698 / 2020

بإيداع مجددا للمخطط التفصيلي 
لمنطقة أبو صفية وأبو حالوب

منطقة تنظيم-بيت حانون
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت 
املخطــط  إيــداع   2021/2/24 بتاريــخ  املنعقــدة   2021/6 رقــم  بجلســتها 
اللجنــة  أعدتــه  الــذي  النفــوذ  توســعة  )cمــن   ( الرقيــة  للمنطقــة  التفصيــي 
املحلية للبناء والتنظيم يف بلدية غزة والذي يشمل القطع والقسائم التالية:

املساحة االجامليةرقم القسيمةرقم القطعة
5797-23-22-12-11-10

849.428 دونم 9541

9534-3

وذلك وفقا لنص املادة )16( من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
وعليــه ووفقــا لنــص املــادة )17( مــن ذات القانــون فإنه يجوز لجميع أصحاب 
الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع 
أو بــأي مــروع آخــر ســواء بصفتهــم مــن أصحــاب هــذه األمــالك أو بــأي صفــة 
أخــرى االطــالع مجانــا عــى املــروع املــودع لــدى مكتــب اللجنــة املحليــة 
للبناء والتنظيم مبقرها يف بلدية غزة خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم 
االعرتاضــات عليــه خــالل مــدة خمســة عر يوما مــن تاريخ نر هذا اإلعالن 

يف الجريدة الرسمية أو يف صحيفتن يوميتن محليتن أيهام أقرب.
))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((  

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
 مبحافظات غزة

دولة فلسطن 
وزارة 

الحكم املحي 

دولة فلسطن
سلطة االرايض - االدارة العامة للمساحة

دائرة التسوية
اعالن لتسجيل اراضي " مال غير منقول"

تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية
بشأن معاملة التسجيل املجدد

يعلن للعموم ان السيد/ سليم حسن أحمد بركة قد تقدم لتسجيل املال 
غــر املنقــول املبينــة اوصافــه وحــدوده ومســاحته بالجــدول ادنــاه تســجيال 
مجددا وعى كل من يدعي بحق الترصف او املنفعة او امللكية او التعدي 
عى حقوقه ان يتقدم باعرتاضه الخطي اىل دائرة التسوية بسلطة االرايض 

خالل مدة ثالثن يوما من تاريخ نر هذا االعالن.
1. اسم وعنوان طالب التسجيل: سليم حسن أحمد بركة - من وادي السلقا 

2. اسم املدينة او القرية: وادي السلقا 

3. اسم موقع االرض: وادي السلقا – بالقرب من املستوصف الحكومي 

4. رقم القسيمة: بدون "مالية" )حسب ادعاء املواطن( 

     رقم القطعة: بدون "مالية " )حسب ادعاء املواطن(
نوع األرض: مري املساحة:6447 م2  الحصة: كامال  

5. الحدود مبوجب املخطط

الرقــي: فتحــي ســلامن حســن أبــو مغصيــب.  الغريب: شــارع هيكي بعرض 
20 مرت ومن ثم ارض السيد أحمد عبد املجيد أبو مغصيب. الشاميل: خالد 

محمد محيسن أبو مغصيب  الجنويب: فتحي سلامن حسن أبو مغصيب 
6. كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل: والتــي آلــت اليــه حصــة بالــراء مــن 

هــدى حســن حســن العمــور والتــي الــت اليهــا بالــراء مــن ســعيدة حســن 
سامل أبو مغصيب وحصة بالتنازل من حسن أحمد سليم بركة والتي الت 
اليــه بالــراء حصــة مــن فتحــي ســلامن حســن أبــو مغصيــب وحصــة بالــراء 
مــن خالــد محمــد محيســن أبــو مغصيــب والغــر مســجلة لــدى اإلدارة العامــة 

دائرة التسويةلرضيبة األمالك بوزارة املالية.
 اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطن
املجلس األعى للقضاء

لدى محكمة بداية خانيونس املوقرة
يف القضية رقم 2020/231
يف الطلب رقم 2021/319

املســتدعيان/1. محمــد فــؤاد عــي االغــا. 2. عــي فؤاد عــي االغا- مقيمن 
يف دولة الكويت- وكالؤهم/ عبد العزيز وأمين وبسام الغالييني املحامون.

املستدعى ضدهم/1. عبلة جالل أحمد األغا.
2. حسام فؤاد عي األغا، 3. نها فؤاد عي األغا، 4. رنا فؤاد عي األغا.

5. هبة الله فؤاد عي األغا.   6. رىب فؤاد عي األغا.

عنوانهم: خانيونس السطر الرقي- بجوار مسجد جعفر منزل محمد سامل األغا.
املوضــوع/ اصــدار القــرار العــادل بحضــور فريــق واحــد بالســامح لنــا بتبليــغ 

املستدعى ضدهم املقيمن خارج البالد بالنر املستبدل.
مذكرة حضور  / دعوى رقم 2020/231

اىل املدعــى عليهــم املذكوريــن أعــاله والذيــن يقيمون خارج البالد حاليا مبا 
ان املدعــي قــد اقــام عليكــم دعــوى بطالبكــم فيهــا بتنفيذ ســند تنــازل وتخارج 
عن جزء من الرتكة واستنادا ملا يدعيه يف الئحة دعواه املحفوظ لكم نسخة 
عنهــا لــدى قلــم محكمــة البدايــة بخانيونس لذلك يقتــيض عليكم ان تحرضوا 
اىل هــذه املحكــة للــرد عــى االدعــاء املعن النظر له جلســة 2021/5/24م 
لــدى قلــم هــذه املحكمــة ردكــم التحريــري  كــام يقتــيض عليكــم ان تودعــوا 
خــالل 15 يومــا مــن تاريــخ تبلغكــم هــذا اإلعالن وان ترســلوا نســخة اىل وكالء 
عــن  تخلفتــم  اذا  انكــم  لديكــم  معلومــا  وليكــن  عنوانهــم  حســب  املدعيــن 
الحضــور يجــوز للمســتدعي ان يســر يف الدعــوى ويجــوز للمحكمــة اصــدار 

الحكم بحقكم عى اعتبار انك حارضًا. 2021/4/29م
رئيس قلم محكمة بداية خانيونس / أ . شادي سويدان

ابــو ســيف عــن فقــد هويتــي  أنــا/  عــالء عــالم محمــد  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   931507990 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بالقامئــن  والتجــار  البائعــون  وأهــاب 
عــى خليــة إدارة أزمــة )كورونــا( بــوزارة 
الداخليــة واألمــن الوطنــي بغــزة، لوقــف 
بعــد  لألســواق  اليومــي  اإلغــالق  قــرار 
أذان املغــرب، مشــرين إىل أن الحركــة 
بعــد  تنشــط  العيــد  ملوســم  الرائيــة 

اإلفطار.
البائــع مؤمــن عقــل: "إن الحركــة  يقــول 
الرائيــة ضعيفــة جــًدا، الزائــر للســوق 
يالحــظ حركــة ارتيــاد نشــطة لكــن عملية 
الراء محدودة جًدا، ومع ذلك نحاول 
معقولــة  بأســعار  منتجــات  م  نقــدِّ أن 
ومخفضــة لجــذب الزبائــن عى حســاب 
اإلقبــال  أن  إال  ربــح،  هامــش  تحقيــق 

ا". شحيح جدًّ
ويعمــل يف محــل عقل املخصص لبيع 
منتجــات نســائية ثالثــة عــامل، ويدفــع 
ألــف   )16( قيمتــه  مــا  ا  ســنويًّ إيجــار 

دوالر.

لصحيفــة  حديثــه  يف  عقــل  وقــارن 
"فلســطن" إقبــال النــاس عــى الــراء 
املوســم الحــايل مــع املواســم األخــرى، 
الظــروف  يف  البيــع  عمليــة  أن  ًنــا  مبيِّ
الفطــر  عيــد  موســم  خــالل  الطبيعيــة 
تصــل يف اليــوم الواحــد إىل )4( آالف 
شيقل، يف حن أنه يف الوقت الحايل 

بالكاد أن تصل إىل )1000( شيقل.
 وأشــار عقل إىل وجود بضائع مكدســة 
وديــون  ترصيفهــا،  عــى  قــادر  غــر 
املســتوردين  للتجــار  عليــه  مرتاكمــة 

ر بـ)20( ألف شيقل. تقدَّ
يف حــن اعتــر البائــع أمــر الشــعراوي 
مــن  أفضــل  بأنهــا  الرائيــة  الحركــة 
شــهرين مضــت، وأنــه يعــوِّل عى األيام 
القليلة املتبقية من الشهر الفضيل أن 

ُتحِدث انتعاًشا ملحوًظا يف محله.
وقــال الشــعراوي لصحيفــة "فلســطن: 
باملالبــس  مكدســة  األســواق  "إن 

االقتصادية واإلنتاجية بغزة.
مدحــت  البائــع  قــال  جهتــه  مــن 
والباعــة  التجــار  وضــع  إن  املحتســب: 
ًنــا أنــه مطاَلــب بدفــع  مــرتٍد للغايــة، مبيِّ
ألــف دوالر  بــــ)15(  إيجــار املحــل  مثــن 
أغســطس  مــن  عليــه  مســتحق  وهــو 
ذلــك  عــى  قــادر  غــر  وأنــه  املنــرصم 
حــن  إىل  ــث  بالرتيُّ مالكــه  ويطالــب 
ميــرة، مشــًرا إىل تراكــم ديــون عليــه 

ر بــ)80( ألف دوالر. تقدَّ
يف  يبيــع  الــذي  املحتســب  ولفــت 
أن  نســائية  وعبــاءات  جلبابــات  محلــه 
املنتجــات  عــى  يبحثــون  املتســوقن 
أوضاعهــم،  مــع  متاشــًيا  ســعًرا  األقــل 
يف حــن أن املنتجــات مرتفعــة الســعر 

مكدسة داخل املحل.
وبــنَّ يف حديثــه لصحيفــة "فلســطن" 
تغيــر  إىل  تتطلــع  كانــت  النــاس  أن 
أفضــل لواقعهــا لــو أُجريــت االنتخابــات 

األرس  إليهــا  تحتــاج  التــي  واملقتنيــات 
يف عيــد الفطــر، إال أن نقــص الســيولة 
ونحــن  بيعهــا،  دون  تحــول  النقديــة، 
رواتــب  رصف  عــى  ل  نعــوِّ كبائعــن 
الشــؤون  ومخصصــات  املوظفــن 
الســوق  ركــود  تحــرِّك  أن  االجتامعيــة 

بعض اليشء".
وحــثَّ الشــعراوي القامئــن عــى خليــة 
الداخليــة  بــوزارة  )كورونــا(  أزمــة  إدارة 
غــزة عــى متديــد  الوطنــي يف  واألمــن 
ســاعات العمــل خــالل أوقــات املســاء 
األيــام  ألن  الليــي،  اإلغــالق  وقــف  أو 
للتجــار  فرصــة  تعتــر  املقبلــة  القليلــة 

والباعة.
املفــروض  الحصــار  اســتمرار  وتســبب 
التــوايل  عــى   14 للعــام  القطــاع  عــى 
إىل  االقتصاديــة  الســلطة  وعقوبــات 
جانــب تداعيــات أزمــة كورونــا العامليــة 
بانعكاسات سلبية عى كل القطاعات 

التــي كانــت مقــررة يف 22 مايو/أيــار، 
لوقــف  حلــول  عــن  البحــث  إىل  داعًيــا 
التدهــور االقتصــادي الــذي يتعــرَّض لــه 

السكان بغزة.
االقتصاديــة  األوضــاع  تــردي  وبســبب 
عــدد  لديهــا  التــي  األرس  تقصــد  بغــزة، 
كبر من األبناء إىل البسطات الشعبية 

لراء احتياجاتها.
أحذيــة  بائــع  حســن  أبــو  محمــد  يقــول 
عــى بســطة شــعبية: "تحــاول األرس أن 
تلبي رغبة أبنائها براء مالبس العيد، 
واملحــدودة  املســتورة  األرس  وتتجــه 
التــي  الشــعبية  البســطات  إىل  الدخــل 
متتــاز برُخص بضاعتهــا مقارنة باملحال 

التجارية. 
وأشــار أبو حســن لصحيفة "فلســطن" 
أنــه يبيــع أحذيــة مســتوردة بأســعار دون 
واأللــوان  األشــكال  بــكل  شــيقاًل،   )20(

ولجميع األجناس والفئات العمرية.

أخطرت 19 منشأة مخالفة
"مباحث التموين" 

ُتحرِّر 30 محرض 
ضبط وإتالف 

منتجات فاسدة
غزة/ فلسطن:

حّررت مباحث التموين التابعة للمباحث العامة، 30 محرض 
وإتــالف لســلع ومنتجــات منتهيــة الصالحيــة، وأخــرى  ضبــط 
اليومــن  خــالل  مخالفــة  منشــأة   19 أخطــرت  كــام  فاســدة؛ 

السابقن .
رنــا  وقــال املقــدم أحمــد قنيطــة مديــر مباحــث التمويــن: حرَّ
املحــارض خــالل الجــوالت اليوميــة عــى األســواق واملحــالت 
االقتصــاد  وزارة  مفتــيش  مبشــاركة  واملــوالت،  التجاريــة 

الوطني. 
وأشــار إىل تحريــر 19 إخطــاًرا ملنشــآت غــر ملتزمــة بالروط 
الصحيــة واألنظمــة املعمــول بهــا وفــق القانــون الفلســطيني؛ 

شملت املخابز، واملطابخ، واملطاعم.
التزامــه  لعــدم  العمــل  عــن  مطبــخ رشقــي  إيقــاف  إىل  ولفــت 

الروط الصحية، ووجود إخطارات سابقة غر ملتزم بها.
بــوزارة  القانونيــة  للدائــرة  املخالفــن  إحالــة  إىل  قنيطــة  ــه  ونبَّ

االقتصاد الوطني لتسوية أوضاعهم القانونية.

غزة/ فلسطن: 
يستعد مركز شبايب فلسطيني يف غزة 
مــن  كعــك،  جــرام  كيلــو   500 لصناعــة 
أجــل توزيعــه عــى مئــات األرس الفقــرة 
خــالل عيــد الفطــر، وذلــك بعــد أن أنجــز 
مــروع املعجنات الذي أطعم املئات 
شــهر  أيــام  خــالل  الفقــرة،  األرس  مــن 

رمضان.
واإلداريــة  املاليــة  املستشــارة  وقالــت   
ملركــز همــم الشــبايب رنا قفــة: إن املركز 
إعــالن  بعــد  عمــل  خليــة  إىل  ل  تحــوَّ
إليهــا  يحتــاج  التــي  املقاديــر  كميــات 
مــن  جــزء  وهــو  املــروع،  هــذا  إلنجــاز 
فلســفة املركــز يف تلقــي املســاعدات 

العينية فقط.
بــرس":  "قــدس  لوكالــة  قفــة  وأضافــت 
"للعــام الخامــس عــى التــوايل يواصــل 
مــروع  تنفيــذ  الشــبايب  همــم  مركــز 
قائــم  مــروع  وهــو  غــزة(  ألجــل  )نخبــز 
والكعــك  املعجنــات  صناعــة  عــى 

لتوزيعهــا عــى الفقــراء مــن املواطنــن 
يف قطاع غزة".

وتابعــت: "يشــارك يف هــذا املــروع 
ناشــطات   7 ناشــًطا وناشــطة منهــم   40

من ذوي اإلعاقة السمعية الاليت أبدعن 
يف صناعة املعجنات والكعك".

عــى  الخامــس  "للعــام  وأوضحــت: 
فرحــة  املــروع  هــذا  ُيدِخــل  التــوايل، 
كبرة عى بيوت الفقراء يف قطاع غزة، 
حيــث أصبــح هنــاك طلــب كبــر عليــه 
يف ظــل زيــادة عــدد الفقــراء مــع انتشــار 

وباء كورونا".
ولفتــت إىل أن األســابيع الثالثــة األوىل 
مــن شــهر رمضان تكــون مخصصة لعمل 
أنواعهــا،  كل  مــن  املعجنــات  وتوزيــع 
ــا،  ع املركــز 100 طبــق يوميًّ حيــث يــوزِّ
يف  أشــخاص،   3 لـــ  يكفــي  طبــق  كل 
حــن يخصــص آخر أســبوع لعمل كعك 
العيــد، ومــن املقــرر صناعــة 500 كيلــو 

جرام لتوزيعه عى 500 عائلة فقرة.

وتابعــت الناشــطة الفلســطينية: "كميــة 
عملنــا  خــالل  نعيشــها  التــي  الســعادة 
ال  والعطــش،  التعــب  رغــم  التطوعــي، 
ميكــن أن ُتوصــف، وهــذا يعطينــا دافًعــا 
تدعمنــا  التــي  النــاس  مــن  وثقــة  كبــًرا 

باملواد".
ــز بحضــور 7  وأكــدت أن هــذا العــام متيَّ
فتيــات مــن ذوي االحتياجــات الســمعية 
املعجنــات  عمــل  يف  أبدعــن  الــاليت 
لفريــق  نوعيــة  إضافــة  وُكــنَّ  والكعــك 

العمل.
اإلشــارة  لغــة  مرتجمــة  أن  إىل  وأشــارت 
يف  مهــامًّ  دوًرا  لعبــت  غفــرة  أبــو  داليــة 
الفتيــات  لهــؤالء  الدمــج  عمليــة  نجــاح 

ليصبحن أساسيات يف الفريق.
عليهــم  عرضــت  "حينــام  قفــة:  وقالــت 
وافقــن  املــروع  يف  املشــاركة  فكــرة 
ألنهــا  كبــرة  ســعادة  وأبديــن  فــوًرا، 
كــرت منطيــة نظــرة املجتمــع لهــن يف 
ليصبحــن  يشء،  كل  يف  تهميشــهن 

جزًءا مهامًّ يف املجتمع".
وأضافــت: "الفتيــات يعرفــن كل يشء 
تدريبهــم  األســاس  العمــل ألن يف  عــن 
األيــام  عــى  توزعهــن  ويتــم  مهنــي، 
والشــغل، ضمــن خــط إنتــاج كامــل منــذ 
وأي  التغليــف،  حتــى  الدقيــق  عجــن 
مالحظــات تصلهــم مــن خــالل مرتجمــة 

اإلشارة".
وأكدت الشابة آيات مرصان )من خالل 
مرتجمــة اإلشــارة( أن ســعادتها ال ميكــن 
التجربــة  هــذه  تخــوض  وهــي  وصفهــا، 
والتطوع ضمن مروع نخبز ألجل غزة.

وأشارت إىل أنها باتت تعرف كل يشء 
يف عمــل املعجنــات والكعــك، وممكــن 
وبإتقــان  وحدهــا  األمــر  بهــذا  تقــوم  أن 

كبر.
أمــا زميلتهــا هبــة أبــو جــزر فأكــدت أنهــا 
تقــوم بعمــل عظيــم مــن خالل املشــاركة 
العمــل  ســتواصل  وأنهــا  الفريــق،  بهــذا 

معهم.

غزة-رام الله/ رامي رمانة:
قــررت وزارة االقتصــاد الوطنــي يف الضفــة الغربيــة منــع 
الســوق  إىل  اإلرسائيليــة  ــَلطات  السَّ وتســويق  إدخــال 

الفلسطيني، لرسوبها يف الفحص املخري.
يف  املســتهلك  لحاميــة  العامــة  اإلدارة  وأوضحــت 
ث بكتــري،  الــوزارة أن قــرار املنــع جــاء بعــد ثبــوت تلــوُّ
َلطات  عالوة عى تجاوز نسب املواد الحافظة يف السَّ

الحدَّ املسموح به، وفق التعليامت الفنية اإللزامية.
أن طواقــم حاميــة املســتهلك ســحبت  وأشــارت إىل 
املنتج من السوق، ومنعت إدخال أي كميات جديدة 
اإلجــراءات  ســتتخذ  وأنهــا  الفلســطيني،  الســوق  إىل 

القانونية املتبعة بحق املخالفن.
د.معــن  االقتصــادي  االختصــايص  قــال  جهتــه  مــن 
رجــب: إنــه ينبغــي البنــاء عــى هــذا القــرار مبــا يخــدم 
وقــف  باالســتمرار يف  وذلــك  الوطنــي،  املنتــج  صالــح 
إدخــال املنتجــات اإلرسائيليــة التــي لهــا بديــل محــي، 

وذلك حامية للمنتج الوطني.
وأضــاف رجــب لصحيفــة "فلســطن" أنــه ميكــن وضــع 
تعليــة جمركيــة عــى منتجــات إرسائيليــة أو مســتوردة 
يرغــب بهــا املســتهلك ليكــون لــه حريــة االختيار، ويف 

املقابل حامية املنتج الوطني.
التــي  ينبغــي تحديــد قامئــة األصنــاف  أنــه  وأشــار إىل 

لهــا بديــل محــي والعمــل عــى وقفهــا، مــع األخــذ يف 
أشــهر   )6( عــن  تقــل  ال  زمنيــة  فرصــة  إعطــاء  االعتبــار 
ــص مــن الكميات  للتجــار واملســتوردين مــن أجــل التخلُّ
تعاقــدات  عليهــا  يجــري  التــي  أو  لديهــم،  املتوفــرة 

تجارية.
الصــادرات  نســبة  فــإن  املتوفــرة،  لإلحصــاءات  ووفًقــا 
حجــم  تتعــدى  الفلســطيني  الســوق  إىل  اإلرسائيليــة 
حيــث  الفلســطينية،  البضائــع  مــن  إليهــم  الــواردات 
ا، يف حن  تعدت )3.5( مليارات دوالر أمرييك سنويًّ
مل تتجاوز قيمة الصادرات الفلسطينية )700( مليون 

ا. دوالر سنويًّ
 وأظهــرت البيانــات أن حصــة األلبــان اإلرسائيلية بلغت 
يف السوق الفلسطيني )%45(، أما العصائر فبلغت 
إال   ،)3%( عــن  اللحــوم  تــزد حصــة  مل  فيــام   ،)40%(
أّن هنــاك حصــة أخــرى وهــي حصــة اللحــوم الطازجــة 
إدخالهــا  االرسائيــي  التاجــر  يحــاول  التــي  والحبــش 

السوق الفلسطيني.
إىل  إضافــة  الغذائيــة،  واملنتجــات  الســلع  وُتعــدُّ   
القطاعــات  أكــر  مــن  بنــاء،  ومــواد  كهربائيــة  منتجــات 
خاللهــا  مــن  ــذ  ينفِّ أن  الفلســطيني  يســتطيع  التــي 
مقاطعة بنسبة ٪100، لتفقد الصادرات اإلرسائيلية 

قرابة 1.2 مليار دوالر سنوًيا.

دعوا "خلية األزمة" إلى وقف اإلغالق الليلي
بائعون يشتكون إقباًل ضعيًفا عىل رشاء مستلزمات عيد الفطر  

غزة/ رامي رمانة:
تسود حالة من اإلحباط لدى بائعي 

المالبس واألحذية في قطاع غزة، من 

جراء ضعف اإلقبال على شراء مستلزمات 
لين في الوقت نفسه  عيد الفطر، معوِّ
على أن تنعش األيام القليلة القادمة 

حركة األسواق، وهو مرتبط بصرف 
رواتب موظفي القطاعين العام والخاص، 

ومخصصات الشؤون االجتماعية.  

الستعداد لصناعة 500 كيلو جرام 
كعك لتوزيعها عىل الفقراء يف العيد

ثها َلطات اإلسرائيلية لتلوُّ االقتصاد تحظر تسويق السَّ
اقتصادي: يؤكد أهمية مقاطعة 

منتجات الحتالل وتعزيز الوطين
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مذكرة حضور
املدعية: شفا جميل نور الشنطي من غزة الشاطئ هوية رقم 925990574     
                        وكيلها املحامي/ محمد عبد السالم داود غزة- برج الجالء.

املدعــى عليهــا/ 1. إبراهيــم جميــل نــور الشــنطي )ســامل( مــن غــزة النــر 
مقابل جامعة القدس املفتوحة.

2. وليد جميل نور الشنطي )سامل( من غزة النر مقابل جامعة القدس املفتوحة.

نوع الدعوى: تقسيم أموال مشرتكة.
قيمة الدعوى: تزيد عىل عرشة االف دينار اردين.

إىل املدعى عليها مجهويل محل اإلقامة مبا ان املدعية قد أقامت عليكا 
دعوى تطالبكا فيها بتقسيم أموال مشرتكة استنادا اىل ما تدعيه يف الئحة 
دعــواه املحفــوظ لكــا نســخة عنهــا وعــن ملحقاتهــا لــدى قلــم املحكمة لذلك 
يقتــي عليكــا ان تقدمــا جوابكــا التحريــري بشــأن االدعــاء خــالل خمســة 
عــرش يومــًا مــن تاريــخ هــذا النــرش كــا يقتــي عليكــا الحضــور لــدى هــذه 

املحكمة يوم االحد املوافق 2021/5/30م الساعة التاسعة صباحًا.
وليكن معلوما لديكا اذا تخلفتا عن الحضور يجوز للمدعية ان تســر يف 

دعواها وللمحكمة أن تحكم يف الدعوى واعتبار الحكم حضوريًا.
رئيس قلم محكمة صلح غزةتحريرا 2021/4/29م.

أكرم أبو السبح

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
يف الطلب رقم 2019/32

يف القضية رقم 2018/521
املســتدعي/ عــي حســن صالــح نــر اللــه- مــن ســكان الربيــج بلــوك 12 

هوية رقم 802045609 
املستدعى ضدهم/1. محمد زهر رأفت البورنو )خارج البالد(.

2. احمــد فــؤاد رأفــت البورنــو )خــارج البــالد(. 3. هــاين رافــت مــوىس البورنــو 

)خارج البالد(. 4. عبد الرحمن رافت موىس البورنو )خارج البالد(.
5. نهلــة مــوىس مصطفــى البورنــو )خــارج البــالد(. 6. خالــد وليــد ســعد اللــه 

البورنو )خارج البالد(. 7. سحر وليد سعد الله البورنو )خارج البالد(.
8. عبر وليد سعد الله البورنو )خارج البالد(.

9. ماجد هاشم عبد الرزاق البورنو )خارج البالد(.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل 
يف القضية رقم 2019/206

اىل املستدعى ضدهم املذكورين بعاليه مبا ان املستدعي قد أقام عليكم 
قضية الرقم 2019/206 بداية دير البلح بذلك يقتي عليكم الحضور اىل 
هذه املحكمة خالل خمسة عرش يومًا من تاريخ تبليغكم هذه املذكرة علا 
انــه تــم تحديــد جلســة يــوم الثالثــاء 2021/6/6م للنظــر يف القضيــة وليكــن 
معلومــا لديكــم انكــم اذا تخلفتــم عــن ذلــك يجــوز للمســتدعي ان يســر يف 

طلبه حسب األصول. حرر يف 2021/5/3م.
رئيس قلم محكمة بداية دير البلح
أ . محمد عاطف غزال

دولة فلسطني
محكمة بداية دير البلح

يف القضية رقم 2019/206
يف الطلب 2021/240

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء
محكمة بداية دير البلح

يف القضية رقم 2018/94
يف الطلب رقم 2021/228

املستدعي/ خرض احمد نجيب مايض باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي 
ورثــة والــده املرحــوم/ احمــد نجيــب مــايض مــن ديــر البلح- املعســكر- وكيله 

املحامي/ طلعت الناعوق.
املستدعى ضدهن/1. عبر عز الدين خليل لولو  من غزة مجهولة اإلقامة حاليًا.
                         2. آمال عز الدين خليل لولو  من غزة مجهولة اإلقامة حاليًا.

نوع الدعوى/ اثبات صحة عقد.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم 2018/94م بداية دير البلح
اىل املســتدعيتني ضدهــا املذكورتــني بعاليــه مبــا أن املســتدعي قــد أقــام عليكا 
واخريــن دعــوى مدنيــة اســتنادا اىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه املــودع لكا نســخة 
اىل  الحضــور  عليكــا  يقتــي  لذلــك  املحكمــة  قلــم  لــدى  مرفقاتهــا  ومــن  منهــا 
هــذه املحكمــة خــالل خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ تبلغكــا هــذه املذكــرة كــا 
يقتــي ان تودعــا قلــم هــذه املحكمــة ردكــا التحريــري خــالل خمســة عــرش يومــًا 
مــن تاريــخ تبلغكــا هــذه املذكــرة علــا انــه قــد تحدد جلســة يــوم األربعــاء املوافق 
2021/5/26م لنظــر الدعــوى وليكــن معلومــا لديكــا اذا تخلفتــا عن ذلك يجوز 

للمستدعي أن يسر يف دعواه حسب األصول.تحريرا يف 2021/4/25م.
رئيس قلم محكمة بداية دير البلح
محمد عاطف غزال

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية غزة

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
املستدعي/ مصطفى كامل عيد الحاوي من كندا بواسطة وكيلته السيدة/ 
وداد محمد حســن الحاوي من غزة تل الهوا مقابل بنك فلســطني هوية رقم 
923260251 مبوجب وكالة عامة رقم )18/497( صادرة عن سفارة دولة 

فلسطني يف أبو ظبي وكيله املحامي/ جالل نبيل يوسف.
املســتدعى ضدهــا/ وفــاء اســحق خالــد الصــوراين مــن غــزة الرمــال- شــارع 
عمــر املختــار مفــرتق مســجد العبــاس منزل املرحوم خرض الصــوراين )حاليا 

مسافرة خارج البالد(.
)في الدعوى رقم 2019/565(
)في الطلب رقم 2021/899(

اىل املســتدعى ضدهــا/ املذكــورة أعــاله املقيمــة خــارج البــالد حاليــا مبــا أن 
املستدعي قد أقام عليك دعوى وموضوعها تنفيذ عيني استنادا ملا يدعيه 
يف الئحة دعواه املحفوظ لك نسخة عنها ومن ملحقاتها لدى قلم املحكمة 
الدعــوى  عــىل  للــرد  هــذه املحكمــة  تحــرضي اىل  ان  عليــك  يقتــي  لذلــك 
التاســعة  الســاعة  2021/6/2م  املوافــق  األربعــاء  يــوم  جلســة  لهــا  املعــني 
صباحــا كــا يقتــي عليــك ان تودعــي قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريــري 
خــالل خمســة عــرش يومــًا مــن تاريخ النــرش يف الصحيفة وليكــن معلوما لديك 
انك اذا تخلفت عن الحضور يجوز للمستدعي ان يسر يف دعواه وللمحكمة 

أن تحكم يف الدعوى واعتبار الحكم حضوريًا.حرر 2021/4/27م.
رئيس قلم محكمة بداية غزة
األستاذ/ عار قنديل

تعلــن بلديــة رفــح عــن طــرح مزايــدة بالظــرف املختــوم لتلزيــم منتــزه الرشــيد يف 
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 الرشوط اآلتية:
1. يتم دفع تأمني ابتدايئ بقيمة 200 دوالر من قيمة املزايدة داخل مظروف املزايدة. 

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

الســر  مــع إحضــار شــهادة حســن  رفــح  مــن ســكان مدينــة  أن يكــون املتقــدم   .3

والسلوك.
4. التلزيم يكون ملدة سنة قابلة للتجديد.

امليــاه  )دورة  والخارجيــة  الداخليــة  املرافــق  عــىل  باملحافظــة  امللتــزم  يلتــزم   .5

-املضخــات  امليــاه  –خزانــات  -الكــرايس  األلعاب-األثــاث   – –الغرفــة  -املخــزن 
-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 عــىل املزايديــن قبــل دخــول املزايــدة معاينة املــكان املعاينة النافية 

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

8. البلدية غر ملزمة بقبول أعىل األسعار.

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

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

بلدية رفح 

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

فرنسا ستبيع لمرص 30 
مقاتلة رافال يف صفقة 
قيمتها 4.5 مليارات دوالر

باريس/ وكاالت:
ذكــر موقــع ديســكلوز االســتقصايئ عــىل اإلنرتنــت يــوم أمــس، نقال عــن وثائق 
رسيــة، أن فرنســا وافقــت أن تبيــع ملــر 30 طائــرة مقاتلــة رافــال يف صفقــة 
تبلغ قيتها 3.75 مليارات يورو )4.52 مليارات دوالر(، قائال إن الصفقة قد 

تتم بحلول اليوم الثالثاء.
وقــال مصــدر بالحكومــة الفرنســية يف تعليــق عــىل تقريــر املوقــع يــوم أمــس: 
"جــرت بالطبــع مباحثــات وصلــت ملرحلــة متقدمــة للغايــة وقــد يصــدر إعــالن 
قريبا جدا". وكان الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون قال يف ديسمرب كانون 
األول إنه لن يجعل بيع األســلحة ملر مرشوطا بحقوق اإلنســان ألنه ال يريد 
أثــار  مــا  وهــو  اإلرهــاب يف املنطقــة،  عــىل مكافحــة  القاهــرة  قــدرة  إضعــاف 

غضب املنتقدين.
وقــال موقــع ديســكلوز إن االتفــاق بــني فرنســا ومــر يشــمل أيضــا عقــودا مــن 
رشكة صناعة الصواريخ )إم.يب.دي.ايه( ورشكة سافران لإللكرتونيات والدفاع 
لتوريد عتاد قيمة 200 مليون يورو أخرى. وقال املوقع إنه قد يتم إبرام اتفاق 
الرئيــيس  باريــس. كانــت فرنســا املــورد  اليــوم عندمــا يصــل وفــد مــري إىل 
يخــص  مــا  ومنهــا  العقــود،  وتوقفــت  و2017.   2013 بــني  ملــر  لألســلحة 
صفقــات كانــت يف مرحلــة متقدمــة تتعلــق مبزيــد مــن طائــرات الرافــال وســفن 
حربيــة. وقــال دبلوماســيون إن أســباب ذلــك تتعلــق بقضايــا التمويــل بقــدر مــا 
لهــا صلــة بــرد فعــل فرنســا إزاء املخــاوف بشــأن حقــوق اإلنســان. وقــال املوقــع 

إن الدولة الفرنسية ستضمن ما يصل إىل 85 يف املئة من متويل الصفقة.

كينشاسا/ وكاالت:
مريــم  الســودانية  الخارجيــة  وزيــرة  قالــت 
مــع  تتعامــل  بالدهــا  إن  املهــدي:  الصــادق 
املــلء الثــاين لســد النهضــة اإلثيــويب بوصفــه 
قضيــة "أمــن قومــي"، وجــددت تحذيرهــا مــن 
مغبــة قيــام أديــس أبابــا بهــذه الخطــوة من دون 

اتفاق مع الخرطوم والقاهرة.
جــاء ذلــك يف بيــان أصدرتــه املهــدي أمــس، 
الكونغــو  جمهوريــة  رئيــس  لقائهــا  عقــب 
تشيســيكيدي  فيليكــس  الدميقراطيــة 
بالعاصمــة كينشاســا، يف ختــام جولة أفريقية 
وروانــدا  كينيــا  وشــملت  الخميــس،  بدأتهــا 
وأوغنــدا، لــرشح موقــف بالدهــا يف الخــالف 

حول سد النهضة.
وأكدت الوزيرة ثقة بالدها يف قيادة الكونغو 
دورتــه  يف  األفريقــي  لالتحــاد  الدميقراطيــة 
مــع  ومســؤولية  بجديــة  و"التعامــل  الحاليــة، 
ملف سد النهضة ورعاية املفاوضات حوله".

وقالــت إن "الســودان يعطــي موضــوع املــلء 
االهتــام،  درجــات  أقــى  للســد  الثــاين 
حيــاة  عــىل  تؤثــر  قومــي  أمــن  باعتبــاره قضيــة 
النيــل  ضفــاف  عــىل  الســودانيني  ماليــني 

األزرق والنيل الرئييس".
اتفــاق  إىل  التوصــل  رضورة  عــىل  وشــددت 
الثــالث؛  الــدول  بــني  وملــزم  شــامل  قانــوين 
السودان ومر وإثيوبيا، بشأن ملء وتشغيل 

السد قبل يوليو/متوز املقبل.
الرئيــس  إن  الســوداين  البيــان  وقــال 
عــن  اللقــاء-  -خــالل  أعــرب  تشيســيكيدي 
"تفهمــه موقــف الســودان ومطالبه الواضحة"، 
إيجــاد  ســبيل  "يف  جهــده  ببــذل  ووعــد 
ومخــاوف  مصالــح  يخاطــب  لألزمــة،  حــل 
واســتقرار  أمــن  يحقــق  ومبــا  األطــراف،  كل 

املنطقة".

وتــر إثيوبيــا عــىل الــرشوع يف املــلء الثــاين 
لسد النهضة خالل موسم األمطار يف يوليو/

رفــض  رغــم  متــوز وأغســطس/آب املقبلــني، 
مر والسودان واشرتاطها التوصل أوال إىل 
اتفــاق ثــاليث يحافــظ عــىل منشــآتها املائيــة 
ويضمــن اســتمرار تدفــق حصتيهــا الســنوية 
بـــ55.5 مليــار  النيــل، املقــدرة  نهــر  مــن ميــاه 
مــرت مكعــب و18.5 مليــار مــرت مكعــب عــىل 

التوايل.
واالتهامــات  التريحــات  لهجــة  واشــتدت 
تعــر  وســط  األخــرة  اآلونــة  يف  املتبادلــة 

املفاوضات.
مــن  أول  اإلثيوبيــة  اإلعــالم  وســائل  وكشــفت 
أمــس، عــن أن وزيــر الخارجيــة اإلثيــويب دمقــي 
إىل  رســالة  املــايض  األســبوع  بعــث  مكونــن 
مــر  فيهــا  يتهــم  الــدويل  األمــن  مجلــس 

والسودان بالسعي لزعزعة االستقرار.
وذكــرت الرســالة أن القاهــرة والخرطــوم وقعتــا 
التهديــد  "تتجــاوز  ثنائيــة  عســكرية  اتفاقيــة 
بالحــرب"، وتحــاوالن الضغط عــىل أديس أبابا 
مــن خــالل تعطيــل املفاوضــات لتدويل ملف 
ســد النهضــة، وفقــا ملــا نقلتــه وســائل اإلعــالم 

اإلثيوبية.
مــر  "ترفــات  أن  الشــكوى  وأضافــت 
مبــادئ  احرتامهــا  عــدم  تظهــر  والســودان 
زعزعــة  يف  والرغبــة  األفريقــي،  االتحــاد 

االستقرار".
الســوداين  الجيشــني  أركان  رئيســا  وكان 
املــايض  مــارس/آذار  يف  وقعــا  واملــري 
عــىل اتفــاق تعــاون عســكري يغطــي مجــاالت 
التدريــب وتأمــني الحدود، يف موازاة تنســيق 
ســيايس عــىل أرفــع املســتويات بشــأن قضيــة 
ســد النهضــة، الــذي تبنيــه إثيوبيــا عــىل النيــل 

األزرق، الرافد الرئييس لنهر النيل.

باريس/ وكاالت:
ُفتحــت يف فرنســا شــكوى قضائيــة ضــد حاكم 
ســالمة  ريــاض  اللبنــاين  املركــزي  املــرف 
وأربعــة مــن مقّربيــه، تّتهمهــم بجمــع ثــورة يف 
أوروبــا مــن طريــق االحتيــال، وفــق مــا أعلنــت 
التــي  أمــس، منظمــة "شــربا" غــر الحكوميــة 

تقّدمت بالدعوى مع جمعية لبنانية.
وتســتهدف الشــكوى القضائية رياض ســالمة 
شــقيقه  وابــن  نــادي  ونجلــه  رجــا  وشــقيقه 

ومساعدته املقّربة ماريان حويك.
منظمــة  القضائيــة  بالشــكوى  وتقّدمــت 
الجرائــم  مكافحــة  يف  تنشــط  التــي  "شــربا" 
املاليــة الكربى و"جمعية ضحايا املارســات 
االحتياليــة والجرميــة يف لبنــان" التــي أنشــأها 
التــي  األزمــة  يف  أموالهــم  خــروا  مودعــون 
وذلــك   ،2019 العــام  منــذ  البــالد  تشــهدها 
30 نيســان/ لــدى النيابــة العامــة املاليــة يف 

أبريل.
وتطالــب الشــكوى التــي اّطلعــت عليهــا وكالــة 
دوليــة  تحقيقــات  بفتــح  الفرنســية،  الصحافــة 
بتهــم "تبييض األموال وإخفائها" و"االحتيال" 
و"املارســات التجاريــة االحتياليــة" و"حيــازة 

إطــار  يف  وذلــك  مســّوغ"،  دون  مــن  أصــول 
"عصابة منّظمة".

يف  بالتحقيــق  القضــاء  املنّظمتــان  وتطالــب 
األمــوال  لــرؤوس  النطــاق  الواســع  الهــروب 
اللبنانيــة منــذ بدايــة األزمــة، وحيــازة عقــارات 
األشــخاص  مداخيــل  مــع  تتناســب  ال  فارهــة 
مســؤولية  ويف  الشــكوى،  يف  املســتهدفني 
الوسطاء املاليني، من خالل مالذات رضيبية 

وأساء مستعارة.
املحاميــان  أعّدهــا  التــي  الشــكوى  وبحســب 
وليــام بــوردون وأليــس لوفافــر، "تتخطــى الثــورة 
املليــاري  "حاليــا  ســالمة  لريــاض  العامليــة" 

دوالر".
وأيضا بحسب الشكوى "بلغت قيمة األصول 
التي ميلكها يف لوكسمبورغ 94 مليون دوالر 

يف العام 2018".
معلومــات  إىل  خصوصــا  الشــكوى  وتســتند 
اللبنــاين "درج"،  اإللكــرتوين  كشــفها املوقــع 
عــن  اإلبــالغ  "مــرشوع  منصــة  وتحقيقــات 

الجرمية املنظمة والفساد".
ويشــدد ســالمة عــىل أن أموالــه كلهــا مــرح 
بهــا وقانونيــة وأنــه جمــع ثروتــه مــا ورثــه وعــرب 

مسرته املهنية يف القطاع املايل.
ســواحل  عــىل  فارهــة  فيــال  ســالمة  وميلــك 

األنتيب يف جنوب رشق فرنسا.
وســبق أن ُفتــح تحقيــق بحــق ســالمة وشــقيقه 
وحويــك يف ســويرا. وبحســب صحيفــة "لــو 
تحويــالت  التحقيقــات  تتنــاول  اليوميــة  تــان" 
أجراهــا  دوالر  مليــون   300 مــن  بأكــر  ماليــة 

الرجالن بني لبنان وسويرا.
أزمــة  أســوأ   2019 العــام  منــذ  لبنــان  ويشــهد 
اقتصادية يف تاريخه املعارص وانهيارا لقيمة 
العملــة الوطنيــة وفــرض قيــود مرفيــة تحظــر 

التحويالت املرفية إىل خارج البالد.
ومنــذ نحــو 15 عامــا، تــوىل القضــاء الفرنــيس 
حكوميــة  غــر  منظــات  شــكاوى  خــالل  مــن 
مرشوعــة"  غــر  "أصــول  بشــأن  عــدة  ملفــات 
ملســؤولني  فرنســا  يف  ثــروات  تســتهدف 
والــرشق  إفريقيــا  مــن  وخصوصــا  أجانــب 
األوســط، يعتقــد أنهــا جمعــت عــرب اختــالس 

األموال العامة.
جديــدة  آليــة  يف  الفرنــيس  الربملــان  وينظــر 
ترمي إىل إعادة األصول التي صادرها القضاء 

الفرنيس إىل من نهبت أموالهم.

143 انتهاًكا بحق الصحفيني 

اليمنيني بينها 3 حاالت 
قتل يف 2020

عدن/ األناضول:
قالت منظات مينية حقوقية، أمس: إن عدد حاالت االنتهاك التي طالت 
الصحفيــني يف البــالد خــالل العــام املــايض، بلغــت 143 حالــة، بينهــا 3 

حاالت قتل.
منهــا منظمــة  22 منظمــة حقوقيــة،  بيــان مشــرتك أصدرتــه  ذلــك يف  جــاء 
 ،)YMFO( ســام للحقــوق والحريــات، ومرصــد الحريــات اإلعالميــة - اليمــن
واملنظمــة الوطنيــة لإلعالميــني اليمنيــني )صــدى(، ومنظمــة صحفيــات بــال 
قيــود"، مبناســبة اليــوم العاملــي لحريــة الصحافــة الــذي يصــادف 3 مايــو/ 
أيــار مــن كل عــام. وذكــر البيــان أن اليمــن يشــهد "تراجعــا مخيفــا للحريــات 
اإلعالمية" تتصاعد حدتها كل عام مع استمرار الحرب التي دخلت عامها 
الســابع. وأضــاف: "يدفــع الصحفيــون اليمنيــون يوميــا فاتــورة باهظــة جــراء 
عملهــم املهنــي يف تغطيــة األحــداث، حيــث بلــغ عــدد االنتهــاكات خــالل 

العام املايض 143 انتهاكا، منها 3 حاالت قتل".
وأوضــح البيــان أن "10 مــن الصحفيــني اليمنيــني ال زالــوا رهــن االعتقــال منــذ 
أكــر مــن 5أعــوام؛ تــم الحكــم عىل 4 منهم باإلعدام من قبل جاعة الحويث 

يف إبريل/ نيسان ٢٠٢٠ عىل خلفية قضايا نرش".
وجــددت املنظــات، "رفضهــا ألحــكام اإلعــدام بحــق الصحفيــني األربعــة: 
)عبــد الخالــق عمــران، وتوفيــق املنصــوري، وحــارث حميــد، وأكــرم الوليدي( 

املختطفني منذ ما يقارب 5 أعوام يف سجون الحوثيني".
ومنــذ نحــو 7 ســنوات، يشــهد اليمــن حربــا أودت بحيــاة 233 ألفــا، وبــات 
80 باملئــة مــن الســكان، البالــغ عددهــم نحــو 30 مليــون نســمة، يعتمــدون 

عــىل املســاعدات للبقــاء أحيــاء، يف أســوأ أزمة إنســانية بالعــامل، وفق األمم 
فمنــذ  إقليميــة؛  امتــدادات  لــه  أن  النــزاع  تعقيــدات  مــن  ويزيــد  املتحــدة. 
مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عريب بقيادة الجارة السعودية، عمليات 
عســكرية دعــا للقــوات الحكوميــة، يف مواجهــة الحوثيــني املدعومــني مــن 

إيران، واملسيطرين عىل عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

سقوط صواريخ عىل قاعدة 
جوية عراقية تستضيف 

متعاقدين أمريكيني
تكريت/ وكاالت:

عــن ثالثــة صواريــخ ســقطت  يقــل  مــا ال  إن  أمــن عراقيــون  قــال مســؤولو 
عــىل قاعــدة بلــد الجويــة العراقيــة التــي تقــع شــايل بغــداد وتســتضيف 

متعاقدين أمريكيني.
وذكــرت مصــادر أن ثالثــة صواريــخ أخــرى ســقطت قــرب القاعــدة. ومل تــرد 
أنباء عن وقوع خسائر مادية أو برشية. ومل تعلن أي جهة مسؤوليتها عن 
الهجوم بعد. وسبق أن أعلنت جاعات مسلحة، يقول بعض املسؤولني 

العراقيني إنها مدعومة من إيران، مسؤوليتها عن وقائع ماثلة.

قتل 10 من 
قوات األمن 

األفغانية يف 
هجمات لطالبان

كابول/ األناضول:
األمــن  قــوات  مــن  عنــارص   10 قتــل 
هجــات  يف  األقــل،  عــىل  األفغــاين 
وبغــالن،  فــرح  واليتــي  يف  لطالبــان 

بحسب إعالم محي أمس.
ونقلت قناة طلوع نيوز األفغانية أمس، 
واليــة  حاكــم  جاهــد،  محمــد  تــاج  عــن 
فــرح قولــه، إن طالبــان هاجمــت موقعــا 
أمنيــا يف مقاطعــة بــاال بولــوك، بالواليــة 
املذكــورة، يف وقــت مــن مســاء أول مــن 
عــن  أســفر  الهجــوم  أن  وأضــاف  أمــس. 
قــوات األمــن وُفقــد  مــن  أفــراد   6 مقتــل 
آخــر. وأوضــح جاهــد أن "طالبــان فجــرت 
جنــود   5" أن  الفتــا  األمنــي"،  املوقــع 

هربوا وانتقلوا إىل موقعا آخر".
وتابــع أن الحركــة هاجمــت موقعــا أمنيــا 
آخــر يف مدينــة فــرح، عاصمــة الواليــة، 
إال أن قــوات األمــن تصــدت لهــم وقتلت 

وجرحت 10 منهم.
ومل تعلــق الحركــة بعــد عــىل الهجــات، 

بحسب القناة نفسها.
حاكــم  عزيــزي،  محمــد  قــال  بــدوره، 
 4 إن  بغــالن،  بواليــة  نهريــن  مقاطعــة 
بينهــم  مــن  األمــن،  قــوات  مــن  عنــارص 
قيــادي، قتلــوا يف هجــوم لطالبــان عــىل 

وحدة عسكرية باملقاطعة املذكورة.
 4 أيضــا  أرست  الحركــة  أن  وأضــاف 
عــىل  واســتولوا  آخريــن،  أمــن  عنــارص 

معدات قوات األمن بعد الهجوم.
وأعلنــت حركــة طالبــان مســؤوليتها عــن 

الهجوم، بحسب القناة نفسها. 

تركيا تؤكد وحدة األرايض الليبية 
وطرابلس تطلب تعاونها 
يف إنهاء الوجود األجنيب

طرابلس/ وكاالت:
أولوياتهــم  مــن  إن  أوغلــو:  جاويــش  مولــود  الــرتيك  الخارجيــة  وزيــر  قــال 
املحافظــة عــىل وحــدة األرايض الليبيــة، يف حــني أعربــت نظرتــه الليبيــة 
نجــالء املنقــوش عــن أملهــا يف تعــاون تركيا إلنهاء وجــود القوات األجنبية 

يف بالدها.
ويف مؤمتــر صحفــي مشــرتك عقــد يــوم أمــس، بالعاصمــة طرابلــس، قــال 
جاويــش أوغلــو إن املباحثــات تطرقــت إىل االتفاقيــة البحريــة املشــرتكة 
ومــا ميكــن اتخــاذه مــن إجــراءات إزاءهــا، إضافة إىل العالقــات االقتصادية 

وعودة الرشكات الرتكية مجددا إىل ليبيا واالستثار فيها.
الدفــاع  وزيــر  برفقــة  ليبيــا  لزيــارة  ســعادته  عــن  الــرتيك  الضيــف  وأعــرب 

خلويص أكار ورئيس هيئة االستخبارات هاكان فيدان.
وأكد أن زيارة الوفد "الرفيع" طرابلس تأيت تأكيدا لدعم ليبيا وحكومتها 
وشــعبها، مشــرا إىل الروابــط التاريخيــة بــني البلديــن واملمتــدة ألكر من 
500 عــام. وأضــاف: وقفنــا دامئــا إىل جانــب الشــعب الليبــي وحكومتــه 

الرشعية التي دعت بعض الدول، مبا يف ذلك تركيا، للتصدي للهجات 
التــي اســتهدفت العاصمــة طرابلــس، لكــن أنقــرة هــي الوحيــدة التــي لبــت 
الدعــوة. مــن جانبهــا، دعــت املنقــوش تركيــا للتعــاون فيا يتعلــق بتنفيذ 
اتفــاق وقــف إطــالق النــار ومخرجــات مؤمتــر برلــني، مبــا يف ذلــك إخــراج 

القوات األجنبية واملرتزقة يف إطار دعم سيادة ليبيا.
بالدهــا ملواجهــة  الصحــي يف  للقطــاع  تركيــا  بدعــم  املنقــوش  وأشــادت 
جائحة فروس كورونا، مؤكدة حرص حكومة الوحدة الوطنية عىل إقامة 

عالقات مميزة مع أنقرة مبا يخدم مصلحة الطرفني.
وكانــت تركيــا قــد نــرشت قــوات يف ليبيــا لدعــم حكومــة الوفــاق الوطنــي 
الســابقة يف قتالهــا ضــد قــوات اللــواء املتقاعــد خليفــة حفــرت، كــا أبــرم 
البلدان مذكرتني واحدة أمنية وأخرى تتعلق برتسيم الحدود البحرية يف 

نوفمرب/ترشين الثاين 2019.

شكوى قضائية يف فرنسا ضد حاكم 
المرصف المركزي اللبناين رياض سالمة

وزيرة الخارجية السودانية: الملء الثاين 
لسد النهضة قضية أمن قومي
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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(.

وزارة الشباب والرياضة في غزة

خالل 15عامـًا
#خدمتكم _ شرف

دولـــــــــة فلسـطيـــــــــن
وزارة اإلعـــــــــــــــــــــــــــالم
المكتب اإلعالمي الحكومي

دولة فلسطين
وزارة الشبـــــاب
والريــــــــــــــــــاضة

 21 مليون دوالر مساعدات ومنح لتطوير
 األندية والمنتخبات واالتحادات الرياضية

والالعبين

 14 مليون دوالر قيمة إنشاء مرافق
 رياضية مختلفة وإنشاء 150 ملعب

ساحات شعبية

 7 مليون دوالر قيمة قروض زواج الشباب
و 2�5 مليون دوالر المنحة القطرية للزواج

 مليون دوالر مساهمة في تمويل
صندوق دعم الشباب الفلسطيني

نصف مليون دوالر للمنتخبات واألندية
و350 ألف دوالر رعاية مشاريع صغيرة

 760 ألف دوالر تكريم األندية أبطال
الموسم الرياضي سنويًا

 500 ألف دوالر إنشاء أول إذاعة رياضية
 في فلسطين ومؤسسة أمواج

الرياضية

 200 ألف دوالر ألكثر من 250 دورة
 تدريبية متقدمة وتأهيلية للرياضيين

والالعبين

 200 ألف دوالر مساعدات لألندية
 واالتحادات المتضررة من العدوان
وإعادة إعمار 60 منشأة رياضية

30 ألف دوالر جائزة أفضل نادي
 (النادي الشامل) وأفضل اتحاد رياضي

200 ألف دوالر زفاف عرسان رياضيين 
وتكريم شهداء وحفظة القرآن الكريم

ترخيص 156 مركًزا ثقافًيا ورياضيًا 
�40 ناديًا رياضيًا وتسجيل 134 

مجموعة كشفية 

 إقرار قانون تنظيم الهيئات الرياضية
 وتنظيم فعاليات وطنية مثل القدس

عاصمة الثقافة العربية

 التأهل لنهائيات أمم آسيا والمشاركة
في البطولة للمرة األولى عام 2014م

 الفوز بكأس التحدي اآلسيوي ألول
مرة في تاريخ الرياضية الفلسطينية

 الحصول على بطولة العالم في
الننشاكو وبرونزية كرة القدم للشواطئ
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رام الله/ وكاالت:
العــروق  وابتلــت  الظــأ  ذهــب   
وفرحــة  بســام،  املنفــذ  وانســحب 
عّمت ربوع فلسطني، وتحية عسكرية 
عىل طريقة عاصم الربغويث، ملن فتح 
النار عىل جنود االحتال ومســتوطنيه 
وأجهــز  األعــرج،  باســل  طريقــة  عــىل 
عليهــم مــن مســافة صفــر عــىل طريقــة 
طريقــة  عــىل  واشــتبك  جــرار،  أحمــد 
بســام  وانســحب  نعالــوة،  أرشف 

وأسعد القلوب.
اإلرسائيــي  االحتــال  دولــة  وأمســت 
حاجــز  عــىل  نــار  إطــاق  عمليــة  عــىل 
زعرتة وانفجار عبوة ناسفة عىل طريق 
اســتيطاين يف رام اللــه، لتثــرا الذعــر 
لــدى االحتــال مــن تصاُعــد العمليــات 
يف  الراكــدة  امليــاه  وتحــرُّك  مجــدًدا 

الضفة والقدس.
انســحاب منفــذ العمليــة بســام، يزيــد 
مخــاوف االحتــال مــن تنفيــذ عمليــات 
أخرى من املقاوم نفسه وتشجيع غره 
موجــة  وتجــدد  طريقتــه،  انتهــاج  عــىل 

والعمليــات  املواجهــات  مــن  جديــدة 
البطولية.

انســحاب  يف  االحتــال  ويــرى 
بســام  العمليــة  مــكان  مــن  املنفذيــن 
أخطــر مــن تنفيــذ العملية ذاتهــا، فبقاء 
احتــال  وجــود  يعنــي  طليًقــا  ــذ  املنفِّ

كبر لتنفيذ عملية أخرى.
"انســحاب  خــرب  أن  متابعــون  ويــرى 
املنفــذ بســام" يعطــي دفعــة معنويــة 
للشــباب املقــاوم يف الضفــة الغربيــة، 
فرغم انتشار كل التقنيات والكامرات 
فانســحاب  االحتــال،  جنــود  ومئــات 
انتصــاًرا مضاعًفــا عــىل  املنفــذ يعنــي 
منظومة االحتال األمنية والعسكرية.

ومنــذ اللحظــة األوىل التــي أُعلــن فيهــا 
اســتذكر  بســام،  املنفــذ  انســحاب 
مــن  عــدًدا  الفلســطيني  الشــعب 
املقاومــني الذيــن ســاروا عىل الطريقة 

ذاتها.
المجاهد األنيق

بتاريــخ 01/07/2016م وعــىل شــارع 
رقــم 60 االســتيطاين كانــت رصاصات 

بشــارع  االحتــال  مقاهــي  أحــد  يف 
"ديزنغــوف" يف "تل أبيب"، وأســفرت 
آخريــن،   10 وإصابــة  اثنــني  قتــل  عــن 
قبــل أن يتمّكــن مــن االنســحاب بســاٍم 

من املكان.
عــن  العقيــم  البحــث  مــن  أيــاٍم  وبعــد 
 2016 ينايــر   8 وبتاريــخ  ِملحــم، 
والقــوات  االحتــال  قــوات  حــارصت 
توافــر  بعــد  عرعــرة،  أحيــاء  الخاصــة 
فيهــا.  البطــل  وجــود  عــن  معلومــات 
ولــدى اقــرتاب القــّوات مــن منــزٍل كان 
الشــهيد  بــادر  نشــأت،  فيــه  يتحّصــن 

لاشتباك معها، حتى استشهد.
أشرف نعالوة

أرشف  البطــل  القســامي  الشــهيد  أمــا 
ذ بتاريخ )2018-10-7م(،  نعالوة فنفَّ
قْتــل  إىل  أدت  نــار  إطــاق  عمليــة 
بجــراح  ثالــث  وإصابــة  مســتوطنني 
خِطرة، داخل املنطقة الصناعية بركان 
مدينــة  قــرب  "أرئيــل"  مســتوطنة  يف 

سلفيت شايل الضفة.
وضع الشهيد أرشف نعالوة بعد تنفيذ 

بدماء أبيه لتشع نوًرا عىل نور، وتكمل 
قصة كتبها نرص جرار، وللقصة بقية.

ومنــوذج  "بطــل"  إىل  جــرار  ل  تحــوَّ
املواطنــون  وأطلــق  املقــاوم،  للشــاب 
عليــه لقــب "شــبح جنــني" وغرهــا مــن 
عــن  تعــرب  التــي  واأللقــاب  األوصــاف 
االعتــزاز واإلكبــار البن جنني الذي أعاد 

سرة والده مقاومًة واستشهاًدا.
عملية )عوفرا(

ويف مســاء 09/12/2018، متكنــت 
خليــة عســكرية تابعــة لكتائــب القســام 
صالــح  القســامي  الشــهيد  يقودهــا 
مــن  مبــارش  نــار  إطــاق  مــن  الربغــويث 
ســيارة كانــت تســتقلها الخليــة صــوب 
كانــوا  املســتوطنني  مــن  مجموعــة 
يحيــون ذكــرى قتيــل بحــادث ســر قرب 
رام  مســتوطنة "عوفــرا" شــال مدينــة 

الله وسط الضفة املحتلة.
ومل تتعدَّ عملية "عوفرا" الفدائية زمن 
ــن املنفــذ  الثــواين الســت، حيــث متكَّ
صــوب  ســاحه  رصاصــات  توجيــه  مــن 
االحتــال  جنــود  بوجــود  املســتوطنني 

محمــد الفقيــه ترســم مشــهًدا مختلًفــا، 
مل يســتوعبه االحتــال للوهلــة األوىل، 
أبــرز  مــن  قتلهــا  التــي  فالشــخصية 
الحاخامــات الصهاينــة وزاد عــىل ذلــك 
أنــه متكــن مــن االنســحاب مــن املوقــع 
دون أن تعيقــه إجــراءات االحتال عىل 

امتداد شوارع الخليل.
وبعــد )28 يوًمــا( مــن املطــاردة أرّقــت 
دولــة االحتــال، ارتقــى محمــد الفقيــه 
مــن  أكــر  دام  مســلح  اشــتباك  بعــد 
مــن  كبــرة  قــوات  مــع  ســاعات،  ســبع 
جيــش االحتــال حارصتــه داخــل منــزل 
ببلــدة "صوريف" يف الخليل، وطالبته 
بتسليم نفسه إال أنه أىب وخاض معهم 
اشــتباًكا ُوصــف باألطــول منــذ ســنوات 
م العدو عن خســائره يف  عديدة، وتكتَّ
أن  دون  فجــًرا  واستشــهد  االشــتباك، 

يرفع شارة استسام.
الشهيد نشأت ملحم

يف األول مــن ينايــر مــن عــام 2016م، 
ملحــم  نشــأت  الشــهيد  الفــدايئ  ــذ  نفَّ
النهــار  وضــح  يف  نــار  إطــاق  عمليــة 

عمليتــه وملــدة 67 يوًمــا مــن املطــاردة 
األجهــزة األمنية لاحتال ومؤسســاتها 
وكل مــا متلكــه مــن تكنولوجيــا حديثــة 
تحــت امُلســاءلة، كان يف كل يــوم مــن 
انتصــاًرا  فيهــا  يســجل  املطــاردة  أيــام 

جديًدا.
بطل جنين

أرشف الشــهيد القسامي البطل أحمد 
نــرص  القســامي  القائــد  نجــل  جــرار 
مجاهــدة  قســامية  خليــة  عــىل  جــرار 
"حفــات  عمليــة  ــذت  نفَّ جنــني،  يف 
أحمــد  ل  وتحــوَّ نابلــس،  يف  جلعــاد" 
تلــك  بعــد  حيــة  أســطورة  إىل  فيهــا 
العمليــة الجريئــة التي نفذها ضد أحد 
املتطرفــني،  املســتوطنني  حاخامــات 
عــىل  كالصاعقــة  العمليــة  وقــع  لينــزل 
املنفــذ  وانســحب  وأمنــه،  االحتــال 

بسام.
شهر من املطاردة كان فيها أحمد نرص 
أبيــه  رايــة  حامــل  املغــوار،  البطــل  هــو 
الشــهيد نــرص جــرار ومصحفــه، ســالت 
فالتقــت  األرض  عمــق  إىل  الدمــاء 

الذيــن فشــلوا بالــرد عــىل املنفذيــن أو 
ماحقة مركبتهم.

بعــد  بســام،  املنفــذون  وانســحب 
حالــة  منهــم  ــا  إرسائيليًّ  11 أصابــوا  أن 
حرجــة، فيــا رشعــت قــوات االحتــال 
عمليات املطاردة للخلية واستطاعت 
الشــهيد  إىل  الوصــول  مــن  أيــام  بعــد 

القسامي صالح الربغويث.
وبعــد استشــهاد صالــح، أكمــل شــقيقه 
املشــوار،  الربغــويث  عاصــم  األســر 
ذ بعد ساعات من استشهاد صالح  ونفَّ
عملية جفعات آساف، وقتل جنديني 

إرسائيليني قبل أن ُيعتقل.
العســكرية  االحتــال  محاكــم  وأدانــت 
األسر عاصم الربغويث بقتل جنديني 
ومســتوطن، باإلضافــة إلصابــة آخريــن، 
شــايل  منفصلتــني  عمليتــني  خــال 
2018م،  عــام  نهايــة  اللــه  رام  مدينــة 
شارك معه يف األوىل شقيقه الشهيد 
القســامي صالح الربغــويث )29 عاًما(، 
الذي استشهد برصاص االحتال بعد 

إطاق النار عليه داخل مركبته.

نابلس/ صفا:
مــن  موجــة  اإلرسائيــي  االحتــال  جيــش  يواجــه 
يف  إخفاقــه  إزاء  واالســتهزاء  الشــديدة  االنتقــادات 
إحبــاط عمليــة إطــاق النــار الفدائية عــىل حاجز زعرتة 
يف نابلــس شــايل الضفــة الغربيــة املحتلــة أول مــن 

أمس.
وبحســب القنــاة 13 العربيــة، أصيــب مســاء أول مــن 
أمــس 3 مســتوطنني يف عمليــة إطــاق نــار مــن ســيارة 

مرسعة عىل حاجز زعرتة جنويب مدينة نابلس.
املســتوطنني  قــادة  أحــد  ســوكوت"  "تســفي  وقــال 
يف مســتوطنة "يتســهار" القريبــة مــن مــكان العمليــة 
أيــن وقعــت  "تويــرت": "الحظــوا  لــه عــىل  يف تغريــدة 
بــني موقعــني محصنــني للجنــود، أشــخاص  العمليــة، 
يشــهد  مــكان  يف  إســمنتية،  مكعبــات  خلــف  يقفــون 
مخــرب  يقــوم  ذلــك  ومــع  اإلرسائيليــة،  الحايــة  ذروة 
مــن  ويهــرب   3 ويصيــب  بالجميــع  باالســتهزاء  واحــد 

املكان دون أن يلحق به أي خدش".
مــن  "الكثــر  فقالــت:  بــراك"  "باتيــا  املســتوطنة  أمــا 
نقــاط الحراســة يف املفــرتق، ومــع ذلــك تجــرؤوا عــىل 

مهاجمتنا. يجب استعادة الردع".
وهاجــم مســؤول مســتوطنات شــايل الضفــة الغربيــة 
يــويس داغــان قــرار جيــش االحتــال بالدفــع مبزيد من 
التعزيــزات للضفــة يف أعقــاب العمليــة، داعيــًا إياهــا 
ضــد  انتقاميــة  بعمليــات  القيــام  إىل  ذلــك  مــن  بــدال 

غزة-رام الله/ محمد أبو شحمة:
يف  االجتاعيــة  التنميــة  وزيــر  اتهــام  أثــار 
الرافضــني  اللــه أحمــد مجــدالين  رام  حكومــة 
متعاونــون  بأنهــم  االجتاعــي  الضــان  قانــون 
مع اإلدارة املدنية التابعة لسلطات االحتال 
-حالــًة مــن الغضــب بــني صفــوف املطالبــني 

بإسقاط قانون الضان االجتاعي.
الذيــن  للحراكيــني  مجــدالين  تخويــن  وأمــام 
طالــب  القانــون،  هــذا  إســقاط  يف  شــاركوا 
عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــَس  الحراكيــون 

بإقالته ومحاسبته عىل تخوينه.
الناشــط وأبــرز املشــاركني يف حــراك إســقاط 
مدينــة  يف  االجتاعــي،  الضــان  قانــون 
الخليل جنوب الضفة الغربية املحتلة، كال 
دنون، أكد أن حديث مجدالين يعد تشــهًرا 

مبواطنني رشفاء، يقتيض محاسبته عليه.
وقــال دنــون يف حديثــه لـ"فلســطني": "يجــب 
ملجــدالين  حــد  وضــع  الســلطة  قيــادة  عــىل 
املواطنــني،  عــىل  املســتمر  تطاولــه  بســبب 
اتهــم  حيــث  واملنطقــة،  السياســة  وتجــاوزه 
يف آخــر اعتداءاتــه اللفظيــة َمــن أســقط قانون 
مــع  متعاونــون  بأنهــم  االجتاعــي  الضــان 

االحتال وهذا حديث تحرييض".
الضــان  قانــون  أســقط  "مــن  وأضــاف: 
وشــخصيات  البلــد،  رشفــاء  هــم  االجتاعــي 

الفلسطينيني.
وقــال: "تعزيــز القــوات هــراء، مل تكــن لديهــم الجــرأة 
للنظــر يف عيــون ضحاياهــم، فقــد اختبؤوا يف املركبة 

وهربوا".
وزار قــادة جيــش االحتــال املــكان تباعــا، مســتغربني 
يف  تحصينــا  األكــر  هــو  مــكان  يف  العمليــة  وقــوع 

الضفة.
وتفقــد قائــد أركان جيــش االحتــال أفيــف كوخــايف، 
أمــس، مــكان تنفيــذ عمليــة زعــرتة، واّطلــع عــىل آخــر 

التحقيقات يف العملية، وماحقة املنفذين.
وذكــرت القنــاة "13" العربيــة وفــق ترجمــة "صفــا"، أن 
التحقيقــات أظهــرت قيــام مهاجــم واحــد فقــط بتنفيــذ 

العملية، وهو نفسه سائق املركبة".
مــن  طلقــات   10 أطلــق  العمليــة  منفــذ  إن  وقالــت 
مسدســه باتجــاه مجموعــة مــن املســتوطنني مبحــاذاة 
االحتــال  جنــود  مــن   3 أن  إىل  الفتــة  الرصيــف، 
املوجوديــن يف املــكان أطلقــوا 7 رصاصــات باتجــاه 
مركبة منفذ العملية، حيث أصابت الطلقات املركبة 

لكنها مل تصبه.
وجاءت العملية بعد ساعة فقط من إجراء قائد كتيبة 
االســتطاع يف لــواء "جفعــايت"، الذي يتواجد جنوده 
عــىل الحاجــز املذكــور، منــاورة تحايك تعــرض الجنود 
وكان  مــارة،  مركبــة  مــن  نــار  إلطــاق  واملســتوطنني 
الهدف هو التأكد من إصابة املهاجم خال املناورة.

معلنــة  أهــداف  لديهــم  ونشــطاء  معروفــة 
أي  يوجــد  وال  النهــار،  وضــح  يف  ويعملــون 
وهدفهــم  غــره،  أو  االحتــال  مــع  تعــاون 

املواطنون وليس شيًئا آخر".
وبــنيَّ دنــون أنــه بصدد التوجــه إىل القضاء من 

أجل محاسبة مجدالين.
وشــدد عــىل رضورة أن تعمــل قيــادة الســلطة 
خاصــة  منصبــه،  مــن  مجــدالين  إقالــة  عــىل 
بســبب اســتمراره يف مهاجمــة النــاس، وعــدم 

وجود أي قبول له يف الشارع الفلسطيني.
إعــادة  مــن  عــن خشــيته  دنــون  الناشــط  وعــربَّ 
مترير السلطة بعد حديث مجدالين وتخوينه 
للنشطاء، لقانون الضان االجتاعي بطريقة 
أســقطها  التــي  األوىل  الصيغــة  عــن  مختلفــة 

املواطنون والحراكيون.
إساءة غير مقبولة

يف  املشــاركني  وأحــد  الناشــط  أكــد  بــدوره، 
الضــان االجتاعــي صهيــب  قانــون  إســقاط 
زاهــدة، أن ترصيحــات مجــدالين ُتعــد إســاءة 
غــر مقبولــة، مــن وزيــر ويحمــل منصًبــا مهــًا 

يف الحكومة.
"يجــب  "فلســطني":  لصحيفــة  زاهــدة  وقــال 
هــم  اتَّ التــي  ترصيحاتــه  بعــد  مجــدالين  إقالــة 
فيهــا نشــطاء قامــوا بحــراك ســلمي وقانــوين، 
بأنهم يتعاونون مع سلطات االحتال، فليس 

ن شــخص أو أي جهــة تعــارض  مقبــواًل أن ُيخــوَّ
الحكومة".

ــا واســتعداًدا لــدى  ًهــا عامًّ وبــنيَّ أن هنــاك توجُّ
الحراكيــني يف الضفــة الغربيــة برفــع شــكاوى 
ترصيحاتــه  بســبب  مجــدالين  ضــد  ــدة  موحَّ
مــع  بالتعــاون  واتهامهــم  للحراكيــني  املســيئة 

سلطات االحتال.
اشــتية  أن حكومــة محمــد  مــن  زاهــدة  ر  وحــذَّ
قــد تطــرح قانــون الضــان االجتاعــي بصيغــة 
عــام  يف  ُطرحــت  التــي  عــن  مختلفــة  أخــرى 

.2018
يشــار إىل أن الحراكيــني بعــد حمــات ضغــط 
ومظاهــرات عارمــة بالضفــة الغربيــة املحتلــة، 
نجحوا يف إســقاط قانون الضان االجتاعي 
الــذي مينــح املوظفــني املتقاعدين بعد ســن 
ا  شــهريًّ راتًبــا  الخــاص،  القطــاع  يف  عاًمــا   60
وعــدد  العمــل،  ســنوات  عــدد  وفــق  محــدًدا 
قبــل  املوظــف  مــن  الشــهرية  االقتطاعــات 

التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.
وينــص القانــون الــذي اقرتحتــه حكومــة رامــي 
الحمد الله يف حينها عىل اقتطاع 7.2 باملئة 
من مجمل راتب املوظف يف القطاع الخاص 
ا، و10.9 باملئــة مــن رب العمــل؛ كــا  شــهريًّ
وينــص عــىل أن ســن التقاعــد للرجال والنســاء 

60 عاًما.

"وانسحب المقاوم بسالم".. أسلوب متجدد يستزنف جيش االحتالل

استهزاء إرسائييل بإخفاق جيش 
االحتالل يف إحباط عملية زعرتة

مطالبات بإقالة مجدالين بعد 
اتهامه نشطاء بالتعاون مع االحتالل

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
القانــوين  الشــأن  يف  مختصــان  عــدَّ 
املرسوَم الذي أصدره رئيس السلطة 
االنتخابــات  بتأجيــل  عبــاس  محمــود 
األســايس  للقانــون  مخالًفــا  العامــة، 
"دســتورية"  وجرميــة  الفلســطيني 

وليست من اختصاص الرئيس.
أحاديــث  يف  املختصــان  وأكــد 
مرســوم  أن  لـ"فلســطني"  منفصلــة 
مــع  يتعــارض  االنتخابــات  تأجيــل 
يجيــز  ال  الــذي  األســايس  القانــون 
القــرار  وميثــل  االنتخابــات،  تأجيــل 
ُيعــد  الــذي  الشــعب  إلرادة  ســلًبا 

مصدر السلطات.
رئيــس  أصــدر  املاضيــة،  والجمعــة 
مرســوًما  عبــاس  محمــود  الســلطة 
ا بتأجيــل االنتخابــات إىل حــني  رئاســيًّ
األرايض  يف  إجرائهــا  رشوط  ــر  توفُّ
بدعــوى  وذلــك  كافــة،  الفلســطينية 
القــدس  املدينــة  يف  إجرائهــا  ر  تعــذُّ

املحتلة.
عابديــن،  د.عصــام  القانــوين  الخبــر 
عدَّ مرسوم تأجيل االنتخابات "خيانة 
األســايس،  للقانــون  األركان  مكتملــة 
ســيادة  مبــدأ  عــىل  صارًخــا  وعدواًنــا 

القانون واإلرادة الشعبية".
تأجيــل  "مرســوم  عابديــن:  وقــال 
عــىل  ينطــوي  العامــة  االنتخابــات 
مصلحــة  مــن  ألن  مصالــح؛  تضــارب 
دون  الحكــم  يف  البقــاء  الرئيــس 
مــن  شــكل  وذلــك  شــعبي  تفويــض 
أشــكال الفســاد ويشــكل بيئــة خصبــة 

له".
اســتحقاق  "االنتخابــات  وأضــاف: 
أحــد تعطيلــه وال  دســتوري ال ميلــك 
يســتطيع أي أحد تعطيل االســتحقاق 
ألن  الشــعبية؛  واإلرادة  الدســتوري 
ومــا  الســلطات  مصــدر  الشــعب 

يحدث هو تعطيل للدستور".
وأوضــح عابديــن أن القانون األســايس 
مل يعــِط أي شــخص صاحيــة تعطيــل 
أن  يجــب  التــي  االنتخابيــة  العمليــة 

ُتجرى كل 4 سنوات.
وقال: "ما حدث هو جرمية دستورية 
منهــا  الهــدف  األركان،  مكتملــة 
الســلطة  اغتصــاب  يف  االســتمرار 
وأخــذ النظــام الســيايس بالكامــل نحو 
املجهول وال يوجد أي حل ُمجٍد دون 

تحديد موعد واضح لانتخابات".
وبنيَّ عابدين أن رهن اإلرادة الشعبية 

العملية االنتخابية.
حديــث  يف  األشــقر  وقــال 
تأجيــل  "مرســوم  لـ"فلســطني": 
االنتخابات العامة منعدم ومل يستند 
إىل أي نص يف أي قانون فلسطيني، 
والرئيس ال ميلك صاحية التأجيل".

يعطلــه  ال  الدســتوري  "الحــق  وتابــع: 
مرســوم، ومــن واجــب الرئيــس إيجــاد 
الكفيلــة  الطــرق  واجــرتاح  الســبل 
باالقــرتاع،  املقدســيني  حــق  لضــان 
هــي  املركزيــة  االنتخابــات  ولجنــة 
الجهة التنفيذية التي يقع عليها هذا 
العبء مبوجب املادة 115 من قرار 

بقانون االنتخابات لسنة 2007".
وأضــاف: "لجنــة االنتخابــات املركزيــة 
وتخالــف  مســتقلة  غــر  أنهــا  ثبــت 
تطبيــق  أجــل  مــن  رصاحــة  القانــون 
ويخالــف  للقانــون  يســتند  ال  مرســوم 

القانون األسايس مخالفة رصيحة".
وكان مــن املقــرر أن ُتجرى االنتخابات 
عــىل 3 مراحــل خــال العــام الجــاري: 
مايــو/  22 يف  )برملانيــة(  ترشيعيــة 

يوليو/متــوز،   31 يف  ورئاســية  أيــار، 
وانتخابــات املجلــس الوطنــي يف 31 

أغسطس/آب.

مبوافقــة االحتــال إلجــراء االنتخابــات 
عــىل  اعتــداء  ميثــل  القــدس  يف 
مصــره،  تقريــر  يف  الشــعب  حــق 
االحتــال  تحــت  الواقــع  "فالشــعب 
فــرض  أجــل  مــن  يناضــل  أن  يجــب 
سيادته عىل األرض، وال يتوقف عىل 

موافقة املحتل".
يف  "االنتخابــات  بالقــول:  وأردف 
القــدس هــي صاحيــة وقانونيــة لجنــة 
مــن  وهــي  املركزيــة،  االنتخابــات 
تتخــذ كل اإلجــراءات الازمــة لتمكــني 
االقــرتاع،  القــدس  يف  الناخبــني 
واللجنة لديها سيناريوهات للتعامل 
ومتكــني  القــدس،  يف  الناخبــني  مــع 
املقدســيني مــن مارســة حقهــم يف 

االقرتاع".
قادمــة  أي حكومــة  أن  عابديــن  وذكــر 
ســتكون حكومــة أمــر واقــع ألنــه يجــب 
الترشيعــي،  املجلــس  ثقــة  تنــال  أن 
صفــة  أي  لهــا  يوجــد  ال  ذلــك  ودون 

دستورية.
املستشار القانوين القايض السابق، 
صيغــة  أن  أكــد  األشــقر،  د.أحمــد 
مرســوم تأجيــل االنتخابــات تثبــت أن 
رئيــس الســلطة ال ميلــك حــق لتأجيــل 

قانونيــــان: تأجيـــل االنتخابــات جريـمــة 
دستوريـــة وليس من اختصـــاص الرئيس

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
حالــة الضغــط الشــديد التــي يعيشــها أهــل 
النواحــي  مــن  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة 
واالقتصاديــة  واالجتاعيــة  السياســية 
الوقــت  يف  شــعبية  ثــورة  لحالــة  تؤســس 
يف  التطــورات  فتيلهــا  تؤجــج  الحــايل 
القــدس املحتلــة، إىل جانب انســداد األفق 
محمــود  الســلطة  رئيــس  بتأجيــل  الســيايس 
عباس االنتخابات الفلســطينية العامة، كا 

يؤكد محلان سياسيان.
االحتــال  قــوات  أعدمــت  أمــس  مــن  وأول 
 60( زعــول  رحــاب  املواطنــة  اإلرسائيــي 
عامــا( مــن بلــدة حوســان بإطــاق الرصــاص 
مســتوطنني   3 أصيــب  حــني  يف  عليهــا، 
فدائيــة  نــار  إطــاق  عمليــة  يف  بالرصــاص 
مــن ســيارة فلســطينية مرسعــة عــىل حاجــز 

"زعرتة".
ضغوط متعددة

علقــم  ســامي  الســيايس  املحلــل  وتوقــع 
الضفــة  يف  الشــعبي  الحــراك  اســتمرار 
الغربيــة لكــون مواطنيهــا يعانــون ضغوطــات 
متعــددة عىل صعيــد املجاالت االقتصادية 

والسياســية واالجتاعيــة، مــا يجعــل األمــور 
مهيأة النفجار يستمر ملدة طويلة نسبيا.

لصحيفــة  حديــث  يف  علقــم  ولفــت 
األرض  عــىل  األمــور  أن  إىل  "فلســطني" 
املواجهــات  يف  زيــادة  مــدة  منــذ  تشــهد 
الليليــة بــني املواطنــني واالحتــال، عــادا أن 
الضفــة تجلــس عــىل "صفيــح ســاخن" وقــد 
تجــاه االحتــال يف أي  عــن غضبهــا  تنفــس 

وقت. 
املحتلــة  القــدس  يف  األحــداث  أن  ورأى 
الضفــة،  يف  األمــور  اشــتعال  مــن  ســتزيد 
هــي  املراحــل  القــدس يف كل  أن  موضحــا 
لــدى أهــل الضفــة، ويف كل  املؤثــر الكبــر 
الهبــات بالقــدس كانــت ردة الفعــل بالضفــة 

قوية.
بــاب  "هبــة  ســمي  حــراًكا  القــدس  وتشــهد 
شــهد  تواليــا،  الثــاين  لألســبوع  العمــود" 
مواجهات بني االحتال واملقدسيني الذي 
يتصدون ملحاوالته إلخاء 6 بيوت من حي 

الشيخ جراح من سكانها.
الضفــة  يف  املواطنــني  إن  علقــم  وقــال 
يعيشــون يف "ســجن موســع" حيــث تحيــط 

مبدنهم املستوطنات والثكنات العسكرية، 
يف حــني متنــع الســلطة أي أعــال مقاومــة 
حالــة  هنــاك  يجعــل  مــا  االحتــال،  ضــد 

غضب كامنة يف نفوس املواطنني.
الســلطة  تســتطيع  لــن  املــرة  هــذه  أن  ورأى 
ثقــة  اهتــزاز  بعــد  الحــراك  هــذا  وقــف 
إجــراء  تعطيلهــا  بعــد  بهــا،  املواطنــني 
االنتخابات، مردفا "هناك غضب، وتفجره 
ضــد االحتــال أفضــل بكثــر مــن تطــوره إىل 

رصاعات داخلية".
ر ملف متفجِّ

جعــارة  عمــر  د.  الســيايس  املحلــل  وعــزا 
إىل  الضفــة  يف  الشــعبي  الحــراك  ســبب 
األحداث املتســارعة يف القدس، والشــعور 
بســبب  املواطنــني،  لــدى  بالظلــم  الكبــر 
وحرمانهــم  الظاملــة  االحتــال  سياســات 

أبسط حقوقهم.
لـ"فلســطني"  حديــث  يف  جعــارة  وأشــار 
أصــوات  تعــايل  إىل  دفــع  ذلــك  أن  إىل 
لــدى دولــة االحتــال تدعــو إىل إقامــة دولــة 
للفلسطينيني وتخفيف الضغوطات عليهم 
خشية انعكاسات ذلك عىل أمن االحتال.

تحــت  الغربيــة  الضفــة  النهايــة  "يف  وقــال: 
غــزة  وقطــاع  متامــا  اإلرسائيليــة  الهيمنــة 
ضــد  موجًهــا  االنفجــار  يجعــل  مــا  محــارص، 
االحتــال بشــكل كامــل، لذلــك يــويص عدٌد 
ليس بالقليل من قادة استخبارات االحتال 
مــع  للتعامــل  جديــدة  اســرتاتيجية  بوضــع 

الوضع يف املنطقتني".
وأشــار جعــارة إىل أن تأجيــل الســلطة ملــف 
النهــايئ  الحــل  مفاوضــات  حتــى  القــدس 
بظالــه  ويلقــي  امللــف متفجــرا  هــذا  جعــل 
مضيفــا  وغــزة،  الضفــة  يف  األوضــاع  عــىل 
القــدس  أن االحتــال أوغــل يف اســتهداف 
واســتوىل عــىل 90 يف املئــة مــن أراضيهــا 
لبنــاء  األقــى  املســجد  هــدم  ويحــاول 

الهيكل املزعوم.
كبــرة  مكانــة  لهــا  القــدس  لكــون  أنــه  وتابــع 
رشارة  أي  فــإن  الفلســطينيني  نفــوس  يف 
وغــزة،  الضفــة  إىل  فــورا  تنتقــل  فيهــا  ثــورة 
والــرصاع  العمــود"  بــاب  "هبــة  دامــت  ومــا 
مســتمرين  جــراح  الشــيخ  يف  األرض  عــىل 
وســتكون  سيســتمر،  بالضفــة  الحــراك  فــإن 

القدس وقوًدا له.

عا اندالع ثورة شعبية فيها ضد االحتالل توقَّ

ُمحلِّالن: هبَّة القدس والوضع المعييش
البائس جعال الضفة عىل "صفيح ساخن"
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ُصبح: نتائج فحص   ... 

د من إجراءاته  ...  االحتالل ُيشدِّ

إعالن تشكيل مجلس  ... 

هويتــي  فقــد  عــن  قيطــه  محمــود  بشــر  بهجــت  أنــا/   أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   900502493 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/   محمــد فتحــي حســن ابوفرحانــه عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    801938457 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ليــى عمــر محمــود الحرازين     عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  946698099   الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   الهــام فــارس محمــود العكــة     عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  901593996   الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  فــادي ســمر محمــد ابــو أمونــة عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   801952623 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   نضــال جــالل عبــد العزيــز الصوري   عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  803923176   الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

احمــد  اســاعيل  اســاعيل رمضــان     / أنــا املواطــن  أعلــن 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  800528630الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــد خالــد ابراهيــم قــدوم   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  803688019 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد الســيد محمــد ابــو كميــل   عــن 
ممــن  801430471الرجــاء  الرقــم   وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا/ ميساء نعيم محمد جنيد  عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 802433359 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   وليــد محمــد عبــد الفتــاح ابــو ناجــي عــن 
ممــن  403122534الرجــاء  الرقــم   وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ســعيد عبــد املعطــي محمــد العصــار 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  400098596 الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ســاهر ماهــر محمــد مهــاين   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  80021438 الرجــاء ممــن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ســمر احمــد محمــود ابــو الحمضيــات   
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  950928093الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا/  راســم ســعيد محمــد مســعود عــن فقــد هويتــي  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   908981962 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بالمصادقة على المخطط التفصيلي 
للشارع رقم )18011(

منطقة تنظيم - املوايص الجنويب - خانيونس
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا 
قــد قــررت بجلســتها رقــم 2021/1 املنعقدة بتاريــخ 2021/1/6 التصديق 
بعــرض   )18011( رقــم  الشــارع  التفصيــي ملســار  عــى املخطــط  النهــايئ 
)10( مــر بــدون ارتــداد واملحصــور بني الشــارع رقم )18050( والشــارع رقم 

)18080( واملــار بالقســائم رقــم )1-19( مــن القطعــة رقــم )91( والقســيمة 

رقم )2( من القطعة رقم )92(. 
 الســابق إيداعــه لالعــراض مبوجــب اإلعــالن الصــادر عــن اللجنــة املركزيــة 

والذي نرش يف جريديت )فلسطني واالستقالل( بتاريخ 2020/6/9.
كــا قــررت اللجنــة املركزيــة وضــع هــذا املــرشوع موضــع التنفيــذ بعــد مــرور 

خمسة عرش يومًا من تاريخ
نــرش هــذا اإلعــالن يف الجريــدة الرســمية ويف صحيفتــني يوميتــني محليتــني 

أيها أقرب. وذلك وفقا لنص املادة )18( من قانون تنظيم املدن.
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني 
وزارة 

الحكم املحي 

مــن  طوابــر  أن  إىل  مشــرة  الدقيــق، 
االتجاهــني،  يف  تشــكلت  املركبــات 

نتيجة صعوبة الحركة.
ومساء أول من أمس، أعلنت سلطات 
"منطقــة  نابلــس  مدينــة  االحتــالل 
الحواجــز  ونــرشت  مغلقــة"  عســكرية 
عــى مداخلهــا وعــى مفرقــات أخــرى 
وقــت  بعــد  وذلــك  الضفــة،  شــايل 
مســتوطنني  ثالثــة  إصابــة  مــن  قصــر 

برصاص مجهولني.
يف الســياق، اندلعــت مواجهــات بــني 
االحتــالل،  وقــوات  الشــبان،  عــرشات 

يف بلدة عقربا بنابلس.
وقــال شــهود عيــان: إن قــوة إرسائيليــة 
دهمــت بلــدة عقربــا مبحافظــة نابلــس 

الضفــة، ورشعــت يف عمليــة  شــايل 
كامــرات  تســجيل  أجهــزة  مصــادرة 
التجاريــة  املحــال  مــن  لعــدد  مراقبــة 
إثرهــا  يف  واندلعــت  واملنــازل، 

مواجهات.
االحتــالل  قــوات  أن  الشــهود  وأوضــح 
الرصــاص  اســتخدمت  اإلرسائيــي 
املســيل  الغــاز  وقنابــل  املطاطــي 
الشــبان  رشــق  حــني  يف  للدمــوع، 

القوات بالحجارة.
اعتقاالت

قــوات  اعتقلــت  متصــل،  ســياق  ويف 
مناطــق  مــن  مواطنــا   20 االحتــالل 
متفرقــة يف الضفــة الغربيــة، بينهــم 12 

مواطنا من محافظة نابلس.

فقــد اعتقلــت قــوات االحتالل الشــاب 
مالــك جميــل يوســف الرشقــاوي )25 
غرًبــا،  رشف  ديــر  حاجــز  عــى  عامــا(، 
يف  الجديــد  عســكر  ســكان  مــن  وهــو 
تلــك  اقتحمــت  حــني  يف  نابلــس. 
القــوات قريــة جالــود جنوًبــا، واعتقلت 
10 مواطنني، وهم: نسيم فرح فرحان 

عبــاد،  فرحــان  ســامي  وســمر  عبــاد، 
وركان  عبــاد،  فرحــان  ســامي  ومحمــد 
ومحمــود  فهيــدات،  يونــس  شــاهر 
وإبراهيــم  فهيــدات،  يونــس  شــاهر 
شــاهر يونــس فهيــدات، ومحمــد كال 
فرحان عباد، ووليد عبد الكريم محمد 
حمــود، ويوســف ناجــح محمــد حمــود، 

ومحمد أحمد يعقوب مطر.
أمــس،  مســاء  الحــق،  وقــت  ويف 
املواطــن  االحتــالل،  قــوات  اعتقلــت 

يف  جابــر  بنــي  زهــراوي  حمــزة  جــورج 
عقربــا  قريــة  يف  العــني  رأس  منقطــة 
خــالل  وذلــك  نابلــس،  رشق  جنــوب 

عودته من عمله إىل منزله.
مســتوطنون  هاجــم  الســياق،  ويف 
منــازل املواطنــني ومزارعهــم، واقتلعوا 
قــرة  بلــدة  يف  األشــجار  مــن  عــددا 

جنوب نابلس.
وأكد مســؤول لجنة املقاومة الشــعبية 
أن  وادي،  العظيــم  عبــد  قــرة  يف 
مــن املســتوطنني هاجمــت  مجموعــة 
وحطمــت  الجنوبيــة،  القريــة  أطــراف 
املواطنــني  مــن  عــدد  منــازل  نوافــذ 
حســن،  عــي  فريــد  بينهــم  مــن  عــرف 
توفيــق حســن، كذلــك  وعبــد املجيــد 
معــدات ملــزارع، واقتلعــت عــددا مــن 
أن  مضيفــا  املنطقــة،  يف  األشــجار 

األهايل تصدوا لهم ما أدى إىل اندالع 
مواجهات يف املنطقة.

وقال إن املســتوطنني هاجموا مزرعته 
املثبتــة  الكامــرات  وحطمــوا  أيضــا 
األشــجار،  مــن  عــددا  واقتلعــوا  فيهــا 
واســتهدفوا مزرعتــني تعــود ملكيتهــا 
وادي،  الحكيــم  عبــد  للمواطنــني 
القــدس،  ويف  رزق.  محمــد  وعــديل 
اللــه  عبــد  االحتــالل:  قــوات  اعتقلــت 
حمــزة  ومحمــد  الخطيــب،  حســني 
ونديــم  عقــاب،  خــر  وأميــن  مبــارك، 
عبــد الحميــد الخطيــب، وذلــك عقــب 
حزمــا،  بلــدة  يف  ذويهــم  منــازل  دهــم 
والشــاب مجــدي خالــد الهــدرة، عقــب 
تفتيــش ودهــم منــزل ذويه واســتجواب 

ساكنيه يف بلدة الطور.
قــوات  اســتدعت  الخليــل،  ويف 

محمــد  الســابق  األســر  االحتــالل 
عامــا(   18( الصليبــي  جميــل  رفعــت 
مســتوطنة  إىل  شــاال،  أمــر  بيــت  مــن 
أرايض  عــى  املقامــة  عليــت"  "بيتــار 
املواطنــني غــرب بيــت لحــم، واعتقلته 

عقب مقابلته.
من جانب آخر، أصيب، أمس، مواطن 
بجروح يف الرأس عقب االعتداء عليه 
مــن قبــل املســتوطنني يف بلــدة فرعتــا 

رشق قلقيلية.
وقال مســؤول ملف االســتيطان شــال 
الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنني 
جلعــاد"،  "حفــات  مســتوطنة  مــن 
محمــود  محمــد  املواطــن  هاجمــوا 
يف  األغنــام  رعيــه  أثنــاء  يف  ســلان 
أرضــه، مــا أدى إىل إصابتــه بجــروح يف 
الــرأس نقــل يف إثرهــا إىل املستشــفى 

لتقي العالج.
اقتحام األقصى

يف األثنــاء، اعتــدت قــوات االحتــالل، 
مــن  عــدد  عــى  املاضيــة،  الليلــة 
املصلــني قــرب بــاب األســباط مبدينــة 

القدس املحتلة.
وأفــاد شــهود عيــان بأن قــوات االحتالل 
احتجــزت عــددا مــن املصلــني ونكلــت 
بهم يف أثناء دخولهم ألداء الصالة من 
مــا  األقــى  للمســجد  األســباط  بــاب 

تسبب مبواجهات مع االحتالل.
عــرشات  اقتحــم  ذلــك،  إىل 
املســجد  أمــس،  املســتوطنني، 
بــاب  جهــة  مــن  املبــارك،  األقــى 
املغاربــة، بحايــة مشــددة مــن رشطــة 

االحتالل.
 وقالــت األوقــاف اإلســالمية بالقــدس، 

مســتوطنا   59" إن  لهــا:  بيــان  يف 
جــوالت  نفــذوا  يهوديــا  طالبــا  و20 
إىل  األقــى،  باحــات  يف  اســتفزازية 
أن غادروه من باب السلسلة". ووفرت 
الكاملــة  الحايــة  االحتــالل  رشطــة 
االقتحــام،  أثنــاء  يف  للمســتوطنني 
داخــل  التلموديــة  الطقــوس  وأدائهــم 

املسجد، وفق "دائرة األوقاف".
 وال تــزال رشطــة االحتــالل تفرض قيوًدا 
الفلســطينيني  املصلــني  دخــول  عــى 
عنــد  هوياتهــم  يف  وتدقــق  لألقــى، 

بواباته.
األقــى  املســجد  ويتعــرض 
مــن  وانتهــاكات  القتحامــات  يومًيــا 
االحتــالل،  ورشطــة  املســتوطنني 
األعيــاد  يف  وترتهــا  تــزداد  حــني  يف 

اليهودية.

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، أعلنــت فيــه عــن 
قامئــة   22 ويضــم  تنســيقي  مجلــس  تشــكيل 
انتخابيــة، بهــدف الضغــط الســتكال العمليــة 
الــكل  قامئــة  عــن  املرشــح  وتــال  االنتخابيــة. 
الفلسطيني بسام القواسمي بيانا أكد فيه أن 
االنتخابات العامة حق دستوري، وأن إجراءها 
يف القدس والضفة وغزة استحقاق دستوري 
ووطنــي وشــعبي، وأنــه مــن غر املــرر تعطيل 
أبنــاء  أن  االنتخابــات ألي ســبب كان، خاصــة 
قــادرون  القــدس  يف  الفلســطيني  الشــعب 

عى انتزاع هذا الحق".
اتفقــت  القوائــم  أن  القواســمي  وأوضــح 

العمليــة  الســتكال  الضغــط  اســتمرار  عــى 
القوائــم  بقيــة  مــع  والتشــاور  االنتخابيــة، 
تلبيــة  مــن  تتمكــن  يك  للمجلــس،  لالنضــام 
طموحــات وتطلعــات الشــعب يف املارســة 
الدميقراطيــة والتعبــر الحر عن الرأي واختيار 
وتجديــد  االقــراع  صناديــق  عــر  ممثليــه 
عــى  والحفــاظ  الفلســطينية  الرشعيــات 
أجــل تحقيــق  مــن  العليــا،  الوطنيــة  املصلحــة 

املرشوع الوطني الفلسطيني. 
التــي  الذرائــع  أن  إىل  القواســمي  وتطــرق 
اتخــذت لتأجيــل االنتخابــات تختلــف كليا عن 
القــدس  يف  االنتخابــات  إجــراء  وأن  الواقــع، 

يجب أن يكون رغم أنف املحتل.
يف  إجرائهــا  لطريقــة  الكتــل  تصــور  وعــن 
"لجنــة  إن  القواســمي:  قــال  القــدس، 
البدائــل  لديهــا  كان  املركزيــة  االنتخابــات 
مضيًفــا:  القــدس،  يف  االنتخابــات  إلجــراء 
االنتخابــات  ونجــري  الــرشق  لبيــت  "لنذهــب 
عى شــكل من أشــكال املقاومة، ولُتجرى يف 

مساجد وكنائس القدس".
يف  االنتخابــات  أن  عــى  القواســمي  وشــدد 
مــرشوع  مــن  جــزًءا  تكــون  أن  يجــب  القــدس 
والداخــل  الضفــة  مــن  وبإســناد  املقاومــة، 
والقــدس، إليجــاد ســلطات رشعيــة تــرى النــور 

مبوجب القوانني الفلسطينية.
أمــام  بالتزامــن  مؤمتــر  عقــد  غــزة  قطــاع  ويف 
املرشــح  وقــال  الترشيعــي،  املجلــس  ســاحة 
بهــاء الديــن الســيقي: نعلن عن تشــكيل هذا 
املجلس بهدف بلورة املواقف واالتفاق عى 
الخطــوات التــي مــن شــأنها اســتئناف العمليــة 

لت. االنتخابية التي ُعطِّ
حــق  العامــة  االنتخابــات  أن  الســيقي  وأكــد 
القــدس  مدينــة  يف  إجراءهــا  وأن  دســتوري 
والضفة وقطاع غزة استحقاق دستوري ووطني 
تعطيــل  املــرر  غــر  "مــن  وأضــاف:  وشــعبي. 
العملية االنتخابية –ألي سبب كان- خاصة أن 

أبنــاء شــعبنا الفلســطيني يف القــدس قــادرون 
أن  الســيقي  وبــنّي  الحــق.  هــذا  انتــزاع  عــى 
القوائــم االنتخابيــة الـــ 22 اتفقــوا عــى اســتمرار 
االنتخابيــة،  العمليــة  الســتكال  الضغــط 
والتشــاور مــع بقيــة القوائــم االنتخابيــة األخــرى 

لالنضام إىل هذا املجلس.
تلبيــة  مــن  معــا  نتمكــن  "يك  حديثــه:  وتابــع 
يف  شــعبنا  أبنــاء  وتطلعــات  طموحــات 
عــن  الحــر  والتعبــر  الدميقراطيــة  املارســة 
الــرأي، واختيــار ممثليــه عر صناديق االقراع، 
والحفــاظ  الفلســطينية  الرشعيــات  وتجديــد 

عى املصلحة الوطنية العليا".

التنســيقي  باملجلــس  املشــاركة  والقوائــم 
الشــبابية،  كرامتــي  للجميــع،  "فلســطني  هــي 
حــراك طفــح الكيل، تجمع الكل الفلســطيني، 
الوفاء والبناء، املســتقبل، فلســطني تجمعنا، 
وطــن،  نهضــة  عدالــة،  عائــدون،  العــودة، 
الفجــر  للوطــن،  العهــد  للمســتقلني،  وطــن 
الجديــد، نبــض البلــد، العهــد والوفــاء، صــوت 
املســتقبل  حلــم،  والكرامــة،  الحريــة  النــاس، 
العدالــة  والبنــاء،  العدالــة  الفلســطيني، 
 34 أمــس،  مــن  أول  وعقــدت  للجميــع". 
قطــاع  يف  متزامًنــا  اجتاعــا  انتخابيــة  قامئــة 
تداعيــات  لبحــث  املحتلــة،  والضفــة  غــزة 

إجــراء  تأجيــل  عبــاس  محمــود  الرئيــس  قــرار 
هــذا  عــن  ــب  وتغيَّ الترشيعيــة.  االنتخابــات 
أخــرى  وقامئــة  "العاصفــة"  فتــح  قامئــة  اللقــاء 

موالية لها.
وأصدر رئيس الســلطة محمود عباس الجمعة 
املاضيــة مرســوًما أّجــل فيــه إجــراء االنتخابــات 
العامــة إىل أجــل غــر مســّمى، عقــب اجتــاع 
عقــده بأعضــاء يف اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة 
وعــدد  "فتــح"  حركــة  مــن  وقيــادات  التحريــر 
تأجيــل  "إّن  عبــاس:  وقــال  الفصائــل.  مــن 
مشــاركة  ضــان  حــني  إىل  جــاء  االنتخابــات 

أهايل القدس فيها".

11 وفاة و565 إصابة  ... 

الصحة اإلرسائيلية: إصابات جديدة  ... 

اليومي، أن إجايل الحاالت التي تحتاج إىل 
رعاية طبية يف املستشفى وصل إىل 296، 

بينهم 211 حالة خِطرة وحرجة.
بالفــروس  املصابــني  إجــايل  بــأن  وأفــادت 
 ،102074 إىل  وصــل  الوبــاء  تفــي  منــذ 
و89196  نشــطة،  حالــة   11964 بينهــم 

متعافًيا، و914 وفاة.
تلقــوا  شــخًصا   37372 أن  الــوزارة  وبّينــت 
يف  اليــوم،  حتــى  لــ"كورونــا"  املضــاد  اللقــاح 
جرعــة   110400 القطــاع  إىل  وصــل  حــني 

لقاح، تكفي 55200 شخص.
الصحــة  وزارة  أعلنــت  الغربيــة،  الضفــة  ويف 
جديــدة  إصابــات  و107  وفيــات   5 تســجيل 

بـ"كورونا"، إضافة إىل ٣٢١ حالة تعاٍف.
وأوضحت الوزارة يف التقرير اليومي الوبايئ 
الغربيــة:  الضفــة  يف  وفيــات   5 لت  ُســجِّ أنــه 
 ،1 والبــرة  اللــه  رام   ،1 نابلــس   ،1 "طولكــرم 

بيت لحم 1، قلقيلية 1".
وأشــارت إىل أن اإلصابــات الجديــدة ســجلت 
عى النحو التايل: "طولكرم 25، نابلس 81، 
جنــني 38، طوبــاس 6، قلقيليــة 7، ضواحــي 

القــدس 2، رام اللــه والبــرة 19، ســلفيت 3، 
الخليل 9، بيت لحم 3، أريحا واألغوار 1".

فــروس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  وأوضحــت 
يف   ،93.1% بلغــت  فلســطني  يف  كورونــا 
حني بلغت نســبة اإلصابات النشــطة 5.8%، 
ونسبة الوفيات %1.1 من مجمل اإلصابات. 
وقــد توزعــت حســب التــايل: "طولكــرم 23، 
 ،10 طوبــاس   ،23 جنــني   ،202 نابلــس 
قلقيليــة 26، ضواحــي القــدس 4، ســلفيت 
أريحــا   ،13 لحــم  بيــت   ،10 الخليــل   ،7

واألغوار3".
ولفتــت وزارة الصحــة إىل وجــود 133 مريضــًا 
يف غــرف العنايــة املكثفــة، بينهــم 39 مريضا 
عــى أجهــزة التنفس االصطناعي، وُيعالج يف 
مراكــز وأقســام كورونــا يف املستشــفيات يف 

الضفة الغربية 338 مريضا.
تلقــوا  الذيــن  املواطنــني  يخــص  وفيــا 
الطعومــات املضــادة لفــروس كورونــا، فقــد 
الغربيــة  الضفــة  يف  اإلجــايل  عددهــم  بلــغ 
 186,040 بينهــم   ،258,065 غــزة  وقطــاع 

تلقوا الجرعتني من اللقاح.

إىل  أيــام  خــالل  غــزة،  املوجــودة يف  "كورونــا" 
القطــاع، الــذي شــهد مؤخــًرا زيــادة مرتفعــة يف 

أعداد اإلصابات وحاالت الوفاة.
لصحيفــة  خــاص  تريــح  يف  صبــح  وبــنيَّ 
"فلســطني" أمــس أن منظمــة الصحــة العامليــة 
أرســلت 200 عينــة إىل مركــز فحــص إرسائيــي 
يف مدينة القدس املحتلة، األسبوع املايض، 
ومــن املقــرر أن تســتغرق عمليــة الفحــص -10

12 يوًما، مشًرا إىل أن النتائج ستصل إىل غزة 

األسبوع املقبل.
طبيعــة  حــول  النتائــج  وصــول  عنــد  وأضــاف: 
إطــالع  ســيتم  العينــات،  فحــص  بعــد  الطفــرات 
الفحــص  نتائــج  الصحــة وإخبارهــا بجميــع  وزارة 

يف املركز اإلرسائيي.
وتابــع صبــح: نعتقــد جازمني أن طفرات جديدة 
مــن فــروس "كورونــا" اســتطاعت الوصــول إىل 

غزة، مؤكًدا أن ذلك ال يغرِّ شيًئا من اإلجراءات 
املتخذة للحد من انتشــار الفروس، أو طريقة 
التعامل مع املرىض املصابني بأي طفرة منه.

ويتقاطــع تريــح صبــح مــع تأكيــد مديــر دائــرة 
يف  املركــزة  العنايــة  بأقســام  الحــرج  الطــب 
أبــو  إيــاد  الدكتــور  الصحــة  وزارة  مستشــفيات 
أيــام،  قبــل  "فلســطني"،  لـــ  تريــح  يف  كــرش 
"كورونــا"  لفــروس  متعــددة  طفــرات  وجــود 
بأعــداد  كبــرة  بزيــادة  تســببت  غــزة  قطــاع  يف 

اإلصابات.
ــه صبــح إىل أن اللقاحات املضادة  إىل ذلــك، نبَّ
للفــروس أثبتــت جدارتهــا، موصًيــا املواطنــني 
ــه إىل املراكــز الصحيــة املخصصــة بغزة،  بالتوجُّ
للحصــول عــى اللقــاح وتجنــب اإلصابــة ونقلهــا 
إىل كبــار الســن األكــر عرضة للخطر إذا ُأصيبوا 

بالفروس.

د عــى أن املوطنــني يتحملــون مســؤولية  وشــدَّ
أن  ا  عــادًّ الوقائيــة،  اإلجــراءات  اللتــزام  كبــرة 
الحصول عى اللقاح هو األمل الوحيد للقضاء 

عى الفروس يف أقرب وقت ممكن.
وأشــاد بــدور املواطنــني امللتزمــني باإلجــراءات 
ا أن اإلجراءات  ألن ذلك مينع نقل اإلصابة، عادًّ
مســاهمة  تســاهم  حالًيــا  املتبعــة  الحكوميــة 
ًقا  محدودة يف تســطيح منحنى اإلصابات، معلِّ
أمالــه يف هــذا الشــأن عــى املواطنــني ومــدى 
والتزامهــم  وخطــره،  الفــروس  لطبيعــة  فهمهــم 
وغســل  الجســدي،  والتباعــد  الكامــة  ارتــداء 

األيدي، واستخدام املعقات.
وعدَّ أن وعي املواطنني عامة مل يصل بعد إىل 

املستوى املنشود.
وأبريــل/ مــارس/آذار،  خــالل  أنــه  إىل  وأشــار 

الحــاالت  عــدد  ارتفــع  املاضيــنْي،  نيســان 

مــن  باملئــة   50 إىل  وصلــت  بنســبة  اإليجابيــة 
ــا، وقد أثار  إجــايل العينــات املفحوصة مخريًّ
ذلــك قلًقــا كبــًرا لــدى منظمــة الصحــة العامليــة 
ووزارة الصحــة والقطاعــات العاملــة يف مواجهة 

"كورونا".
انكســار  بــدأ  األخــرة  األيــام  أنــه يف  وأشــار إىل 
املنحنــى اســتعداًدا لتســطيحه، ومل يصبــح يف 
حالــة صعــود دائــم بــل يف حالــة نــزول الحــاالت 
اإليجابيــة مــن العينــات املفحوصة، مضيًفا: إال 
أننــا مل نالحــظ أن املنحنــى انكــر مبــا يتعلــق 
بالحــاالت التــي تدخل املستشــفيات أو حاالت 
ودخــول  وفــاة  حــاالت  نشــهد  زلنــا  فــا  الوفــاة، 
رعايــة  إىل  بحاجــة  للمستشــفيات  مصابــني 
اإلجــراءات  مــن  مدعــاة ملزيــد  وهــذا  رسيريــة، 
الوقائية، حتى يتسنى لهذين املؤرشين النزول 
وصواًل إىل انتهاء املوجة الحالية من الجائحة.

باإلضافــة  وتشــيي،  الرازيــل  يف  تطورتــا 
الهنديــة  بالســاللة  جديــدة  إصابــة   19 إىل 
إصــدار تحذيــر  عــن  تقاريــر  للفــروس، وســط 
مشدد محتمل يويص باالمتناع عن زيارة دول 

تشهد انتشارا واسعا لطفرات كورونا.
ونقل موقع "عرب ٤٨" عن "الصحة اإلرسائيلية 
الجديــدة املســجلة  اإلصابــات  أن  توضيحهــا، 
بلغــت 3 حــاالت لقادمــني مــن الخــارج، بواقــع 
إصابتــني بالطفــرة الرازيليــة لطفــل ورجــل بالــغ 
وإصابــة  للفــروس،  املضــاد  اللقــاح  تلقــى 

واحــدة بالطفــرة التشــيلية لرجــل بالــغ كان قــد 
حصل عى التطعيم.

جديــدة  إصابــة   19 تشــخيص  إىل  وأشــارت 
ألجانــب؛  لـ"كورونــا"  الهنديــة  بالطفــرة 
املســجلة  اإلصابــات  عــدد  أن  وأوضحــت 
بالطفــرة الهنديــة وصــل إىل 60 حالــة. وذكــرت 
أنــه "حتــى هــذه اللحظــة، ال توجــد معلومــات 
عــى  وآثارهــا  الطفــرات  هــذه  بشــأن  واضحــة 
الذيــن  واملصابــني  الفــروس  مــن  املتعافــني 

تلقوا التطعيم".

النارصة/ فلسطني:
يســعى قــادة يف حــزب "الليكــود" الســتبدال 
لرئاســة  نتنياهــو  بنيامــني  الحــزب  زعيــم 
اليمــني  حكــم  إلنقــاذ  محاولــة  يف  الحكومــة 

اإلرسائيي.
نــر  "الليكــود"  حــزب  يف  القيــادي  وطــرح 
بارزيــن  ميينّيــني  صحافيــني  عــى  بــركات، 
الحكومــة  رئيــس  "اســتبدال  إىل  الحاجــة 
بنيامــني نتنياهــو، فوًرا، إلنقاذ حكم اليمني"، 
بحسب ما كشف الصحايف بن كسبيت يف 

موقع "معاريف".
واّدعــى بــركات خــالل اللقــاء أنــه إذا مل يتنــحَّ 
"نتنياهو" ويستبدل بأحد قيادات "الليكود" 
يســار"  "حكومــة  إلقامــة  الطريــق  فســتكون 

ألجيــال  "بــكاًء  ذلــك  وسيســبب  قصــرة، 
ا" حسب تعبره. وفشاًل تاريخيًّ

وقــال الصحــايف كســبيت: إن "بــركات ليــس 
القيــادي الوحيــد املّطلع عى الخطة الرية 
املحــرّك  لكّنــه  نتنياهــو(،  )الســتبدال  هــذه 

األسايس لها".
وتشر استطالعات الرأي إىل أن الليكوديني 
يفّضلــون أن يتــوىّل بــركات قيــادة "الليكــود" 
القياديــني  بفــارق كبــر عــن  لنتنياهــو،  خلًفــا 

اآلخرين.
تنــصُّ  املقرحــات  أحــد  أن  كســبيت  وذكــر 
عى أن يبقى نتنياهو رئيًسا لـ"الليكود"، لكن 
ليــس مرّشــح الحــزب لرئاســة الحكومــة إلتاحــة 

تشكيل "حكومة ميينية كاملة".

يطــرح  أن  املقــرر  مــن  املقــرح  أن  وأضــاف 
ــف  خــالل األيــام الحاديــة والعرشيــن التــي ُيكلِّ
)الكنيســت(  الرملــان  الكيــان  رئيــس  فيهــا 
باقراح شــخص لتشــكيل الحكومة بعد فشــل 

املكّلفني بتشكيلها. 
رئيــس  أن  كســبيت  زعــم  املقابــل،  يف 
صفقــة  أبــرم  بينيــت،  نفتــايل  "ميينــا"  قامئــة 
مــن  كان  بينيــت  أن  إىل  الفًتــا  نتنياهــو.  مــع 
املفــرض أن يبلــغ قــراره لرئيــس قامئــة "ييــش 
عتيــد" يائــر لبيــد، مســاء الســبت، بتشــكيل 
"حكومــة وحــدة"، إال أن بينيــت مل يبلــغ لبيــد 

بأي قرار.
"إشــارات  هنــاك  أن  كســبيت  واّدعــى 
متزايــدة عــى انقــالب بينيت باتجاه معســكر 

نتنياهو".
بينيــت  بــني  املحتملــة  الصفقــة  وتنــص 
بينيــت  يكــون  أن  كســبيت،  وفــق  ونتنياهــو، 
الحكومــة،  رئاســة  عــى  التنــاوب  يف  األّول 
االنتخــاب  قانــون  الحكومــة  متــّرر  أن  بــرشط 
تذهــب  وأن  الحكومــة،  لرئيــس  املبــارش 
مبــارشة  انتخابــات  إىل  بعدهــا  )إرسائيــل( 
لرئاســة الحكومــة دون حــّل )الكنيســت( كــا 
اندمــاج "ميينــا" داخــل  الصفقــة عــى  تنــّص 

الليكود.
بــدأ  أنــه  بينيــت  أعلــن  أســبوعني،  وقبــل 
اتصاالته لتشكيل "حكومة وحدة" يف إشارة 
إىل حســمه خيار االبتعاد عن حكومة يرأســها 

نتنياهو.

مساٍع حزبية الستبدال نتنياهو لرئاسة الحكومة من داخل "الليكود"
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دراسة تحدد دور الدجاج يف الوقاية 5 مرشوبات تعالج فقر الدم
من اإلصابة برسطان الثدي

الربتغال تدشن أطول جرس 
مشاة معلق يف العالم

لشبونة/ وكاالت:
دشنت الربتغال أطول جرس مشاة معّلق يف العامل شاميل البالد، بطول 

يبلغ 516 مرتا وعىل علو 175 مرتا فوق نهر بايفا.
ووفقــا لوكالــة "فرانــس بــرس"، فــإن الجــرس يتألــف من 127 منصة مشــّبكة 
متصلــة ببعضهــا البعــض ودعائــم معدنيــة يبلــغ طــول كل منهــا 1.20 مــرت 
حــرف "يف"  شــكل  عــىل  املقامــة  الركائــز  مــع  فوالذيــة  بأســالك  وترتبــط 

الالتيني من جانبي الجرس.
وقال مارسيو سواريس املقيم يف املنطقة: "أعيش هنا وعندما سمعت 
للمــرة األوىل عــن مــروع الجــرس هــذا، مل أصــدق األمــر حقــا، لكني اليوم 

فخور جدا بوجودي هنا.. أعيش هذه التجربة الفريدة".
بقــوة  أيضــا يف املنطقــة: "أنصحكــم  برانــداو املقيــم  قــال خــوي  كذلــك 
باملجيء إىل هنا حتى لو كنتم ممن يشعرون بالدوار )يف املرتفعات(.. 

أقّر بأين مل أعاِن أي مشكلة البتة".
هــذا وكانــت هــذه املنطقــة عــىل ضفــاف نهــر بايفــا تضــم أصــال مســارا 
ممتــدا عــىل مثانيــة كيلومــرتات مــن العّبارات الخشــبية، التــي تصل حتى 
عمــق الــوادي. يذكــر أن هــذا اإلنجــاز حطــم الرقــم القيــايس الســابق العائد 
منذ العام 2017 إىل عّبارة "شارل كوونن" يف جبال األلب السويرسية.

موسكو/ وكاالت:
ــا أن نقــص الحديــد يف الــدم يــؤدي  مــن الثابــت علميًّ
مــام  الدمــاغ  إىل  األوكســجني  وصــول  صعوبــة  إىل 
أزمــات  فتحــدث  عليهــا،  هائــل  ضغــط  يف  يتســبب 

عديدة. 
 5 هنــاك  فــإن  اليــن"،  "هيلــث  موقــع  وبحســب 
مروبات تصنف عىل أنها تحتوي عىل نســبة عالية 

جًدا من الحديد. 
واوضح أن فقر الدم يحدث عندما ال يحتوي جسمك 
الســليمة.  الحمــراء  الــدم  مــن خاليــا  يكفــي  مــا  عــىل 
وهنــاك أنــواع عديــدة من فقر الدم، لكن النوع األكرث 
الحديــد. نقــص  عــن  الناجــم  الــدم  فقــر  هــو  شــيوًعا 

بروتــني  عــىل  الحمــراء  الــدم  خاليــا  تحتــوي  حيــث 
يســمى الهيموغلوبــني املــيء بالحديــد، فحينــام ال 
يستطيع جسمك إنتاج الهيموغلوبني الذي يحتاجه 
لتكويــن خاليــا دم حمــراء كافيــة لتوصيــل الــدم الغني 
فقــر  يحــدث  الجســم،  أنحــاء  باألكســجني يف جميــع 

الدم.
وعــىل الرغــم مــن أن خطــط عــالج فقــر الــدم فردية، إال 

موسكو/ وكاالت:
ُتشــّكل اللحوم الحمراء من األبقار والبيضاء من الدواجن 

ا. املصادر الرئيسة للربوتني التي نستهلكها يوميًّ
اللحــوم  تنــاول  يف  اإلفــراط  أن  الدراســات  وأكــدت 
لالســتهالك  األفضــل  الصحــي  الخيــار  ليــس  الحمــراء، 
اليومــي، بعــد أن ُربطــت أنــواع مختلفة من لحوم املاشــية 
بأنــواع مختلفــة مــن الرسطانــات، بحســب مــا ذكــر موقــع 

."medikforum"
أن  تريــد  ال  ولكــن  اللحــوم  تجنــب  يف  ترغــب  كنــت  إذا 
وهــو  جيــد.  بديــل  بالتأكيــد  الدجــاج  فــإن  نباتًيــا،  تصبــح 
أخــف مــن اللحــوم الحمراء ويحتوي عىل دهون أقل. كام 
أن الدجــاج ال يحتــوي عــىل "الزئبــق الســام" املوجــود يف 

بعض األسامك.
كــام يرتبــط اســتهالك الدجــاج بانخفــاض خطــر اإلصابــة 
برسطــان الثــدي، الــذي يعترب ثــاين أكرث أنواع الرسطانات 
شــيوًعا عنــد النســاء، إذ يصيــب واحــدة مــن كل مثــاين 

نساء حول العامل.

أن معظمهــا يتطلــب 150 إىل 200 مغــم مــن عنــر 
الحديد يومًيا. 

التــي  أفضــل املروبــات  مــن  فهــو  الســبانخ:  عصــر 
تحتــوي عــىل نســبة عاليــة مــن الحديــد، باإلضافــة إىل 
أنه مصدر جيد للمغنسيوم وفيتامني يس وفيتامني 

ك، وغرها من الفيتامينات واملعادن. 
التــي  األطعمــة  أفضــل  مــن  وهــو  اليقطــني:  عصــر 
تحتــوي عــىل نســبة عاليــة مــن الحديــد باإلضافــة إىل 

الفيتامينات املفيدة لعالج مشاكل فقر الدم. 
عصــر الربقــوق: حيث يوفر كوب من عصر الربقوق 
حــوايل 3 مغــم مــن الحديــد، إضافــة إىل أن الربقــوق 
 6 ب  وفيتامــني  والبوتاســيوم،  باملنجنيــز  غنــي 

وفيتامني يس. 
بالحديــد  غنــي  النــوع  هــذا  ويعــد  البنجــر:  عصــر 
والبوتاســيوم، وميكنــه أن يكــون مؤثــرا جــدا يف عــالج 

ضغط الدم.
منهــا  كل  تحتــوي  حيــث  والسمســم:  الكتــان  بــذور 
عــىل نســبة كبــرة مــن الحديــد واألليــاف ومضــادات 

األكسدة والربوتني.

يف دراســة أجريــت عــام 2020، نظــر العلــامء يف كيفيــة 
ارتبــاط أنــواع مختلفــة مــن اللحــوم برسطــان الثــدي. كــام 
ألقــوا نظــرة عــىل كيفيــة طهــي اللحــم ملعرفــة مــا إذا كان 

يؤثر عىل تطور رسطان الثدي.
متكــن العلــامء مــن الوصــول إىل البيانــات مــن أكــرث مــن 
وتضمنــت  املتحــدة.  الواليــات  مــن  مشــاركة  ألــف   40
البيانــات، التــي تــم جمعهــا مــن املشــاركني الذيــن ترتاوح 
أعامرهــم بــني 35 و74 عاًمــا، معــدل اإلصابــة بالرسطــان 

يف عائالتهم والتفضيالت الغذائية.
وجــد الفريــق أن املتطوعــني الذيــن تناولــوا املزيــد مــن 
الدجــاج كان لديهــم خطــر أقــل لإلصابــة برسطــان الثــدي. 
اللحــوم  باســتبدال  الخــاص  االســتبدال  منــوذج  عكــس 
زيــادة  ارتبطــت  النتيجــة:  نفــس  بالدواجــن  الحمــراء 
اإلصابــة  احتامليــة  بانخفــاض  الدجــاج  لحــوم  اســتهالك 
اســتبدال  أن  إىل  الباحثــون  وخلــص  الثــدي.  برسطــان 
اللحــوم الحمــراء بالدواجــن قــد يقلــل مــن خطــر اإلصابــة 

برسطان الثدي لدى النساء.

أحــد.  بــه  يشــعر  أن  دون  العــام  هــذا  يف  العــامل  عيــد  مــّر 
تقــوم  التــي  اليســارية  االتجاهــات  مــن  بــه  املهتمــني  بعــض 
االتصــال  وســائل  خــالل  مــن  لــه  نبهــت  العــامل  عــىل  بزعمهــا 
لهــذا  جامهريــة  احتفــاالت  ال  متواضعــا.  تنبيهــا  االجتامعــي 
وال  الحــدث،  تناســب  إخباريــة  تغطيــة  وال  الســنوي،  العيــد 
وعيدهــم. العــامل  حــول  فلســطني  داخــل  حواريــة   لقــاءات 

الفلســطيني،  املجتمــع  يف  األفقــر  الطبقــة  هــم  باتــوا  العــامل 
يف  جلوســا  األكــرث  الطبقــة  هــم  الغــزي.  املجتمــع  وبالــذات 
بســبب  متوقفــة  املصانــع  جــل  غــزة.  يف  أعــامل  ال  ألنــه  البيــت 
وقلــة  الكهربــاء،  وشــح  الخــام،  املــواد  نقــص  وبســبب  الحصــار، 
كســاد،  شــبه  أو  كســاًدا  تعــاين  التجاريــة   والحالــة  التســويق، 
راتــب،  نصــف  يتلقــى  فاملوظــف  الســوق،  يف  الســيولة  لغيــاب 
بطــن،  بنصــف  يعيــش  الجامعــة  وأســتاذ  رواتــب،  بــال  والعــامل 
تــكاد  التــي اســتأثرت بجــل ســيولة األمــوال راكــدة ال  والعقــارات 
الــزواج. بيــت  أجــرة  ميلكــون  ال  الشــباب  ألن  يســكنها  مــن   تجــد 

من نتائج هذه الحالة االقتصادية السيئة تزايد عدد العاطلني عن 
العمل، وتناقص دخل األرس وذهابها إىل االقتصاد يف املصاريف 
الشهرية، واستنزاف املدخرات، وعجز قطاع عريض من الشباب 
عن الزواج، وارتفاع سن الزواج للثالثني، وتزايدت حاالت الطالق 
 بــني األزواج الشــابة بســبب الســكنة املشــرتكة يف بيــت العائلــة.

حــاالت  يف  يتمثــل  التعليــم  مســتوى  عــىل  آخــر  خطــر  ومثــة 
التعليــم الجامعــي،  العــام، والعــزوف عــن  التعليــم  التــرسب مــن 
أو التــرسب منــه لعجــز يف القــدرة عــن دفــع األقســاط الدراســية، 
رفــوف  عــىل  تقبــع  الجامعيــة  الشــهادات  آالف  أن  واملؤســف 
الجامعــات لعــدم قــدرة الخريــج عــىل تحريــر شــهادته. وإذا أعلــن 
ديــوان املوظفــني وظيفــة تســابق إليهــا آالف الخريجــني، الذيــن 
 يعــود جلهــم بإحبــاط بعــد معرفــة العــدد املحــدود مــن الوظائــف.

الحديث يف قضايا العامل حديث يطول ويطول، واإلحصاءات 
املرعبــة تغنــي عــن كل قــول، والواقــع املعيــي أبلــغ مــام يقــال، 
اليــوم وهــذا العيــد دون  وأبلــغ مــن اإلحصــاءات، ولكــن مــّر هــذا 
تذكــر ودون معالجــة لبعــض قضاياهم املمكنــة. الحصار وضعف 
االهتــامم بالعــامل مرضــان مضنيــان، فهــل تســعف مجتمعنــا يــد 

قادرة عىل املعالجة ؟ نتمنى ذلك.


