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الجيش اإلسرائيلي يهدم منزلين وسط الضفة المحتلة بدعوى البناء دون ترخيص أمس        )األناضول(

االحتالل يهدم منزَلْي شامل غرب رام الله
محافظات/ فلسطين- وكاالت:

هدمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي، أمــس، منزلين 
فــي قريــة شــقبا شــمال غــرب رام الله.وأفاد شــهود 
عيان بأن جرافات إســرائيلية هدمت منزلين في قرية 
شــقبا، للمواطن عبد الجابر المصري، مشيرين إلى أن 

قوات االحتال احتجزت المواطن المصري وشقيقه.
وأصيب عشرات المواطنين باالختناق، بعد مواجهات 
مع قوات االحتال التي أطلقت قنابل الغاز المسيل 

للدمــوع. كما اعتقلت قــوات االحتال ثاثة 
23مواطنين من محافظة الخليل.

حّنا ناصر: اللجنة المركزية
ا  جاهزة إلجراء االنتخابات فنيًّ

رام اهلل- غزة/ جمال غيث:
أكــد رئيس لجنة االنتخابات المركزية حنا ناصر »جاهزية اللجنة 
مــن الناحية الفنيــة إلجراء االنتخابات«. جــاء ذلك خالل اجتماع 

عقد في المقر العام للجنة االنتخابات المركزية في 
مدينــة البيرة، أمس، ضمَّ أعضــاء مجموعة العمل 

غـانـتـس ُيعـلـن فشــلـه 
فـي تشـكيـل الحـكـومــة

الناصرة/ فلسطين:
أعلــن رئيس تحالــف »أزرق أبيض« بيني غانتس، مســاء أمس، 
فشــله في تشكيل حكومة إســرائيلية جديدة بعد تكليف رئيس 

دولة االحتــالل رؤوفين ريفلين له بتشــكيلها. وقال 
موقــع »والال اإلخباري« العبري، إن بيني غانتس أعاد 

إدانات واسعة ودعوات لحماية المقدسيين
االحتال ُيغلق ثاث مؤسسات 
فلسطينية في القدس لـ6 أشهر

القدس المحتلة/ فلسطين- وكاالت:
قوبل قرار ســلطات االحتالل اإلســرائيلي إغالق مقرات ثالث مؤسسات 
فلســطينية تعمل في شــرقي القدس، أمس، بإدانات واســعة ودعوات 

إلطالق يد المقاومة الفلسطينية للتصدي لمخططات االحتالل 
في المدينة المحتلة. وقالت مصادر مقدسية إن قوة من شرطة 

فعاليات تضامنية في تونس وغزة  
األردن يمنح الصحفي "عمارنة" 

الجنسية ويتكفل بعاجه
عواصم-غزة/ محمد المنيراوي-وكاالت:

منحــت المملكــة األردنية الهاشــمية، أمــس، المصــور الصحفي معاذ 
عمارنة، جنسيتها، وتكفلت بعالجه في مستشفياتها.

والصحفي عمارنة، فقد عينه اليسرى إثر إصابته برصاص قوات االحتالل 
اإلســرائيلي، خالل تغطيته انتهاكاتها بحق المواطنين شــمال 
غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، الجمعة الماضية، 

مـادينـوف: غـزة بحـاجـة لحـل 
سياسي ونريد انتخابات فلسطينية

نتنياهو ُيصّدق على تقديم 
مشروع قانون ضم األغوار

الناصرة/ وكاالت:
صــدَّق رئيس حكومــة االحتالل بنياميــن نتنياهو، أمــس، على تقديم 

مشروع قانون من شأنه أن يطبق سيادة دولة االحتالل على األغوار.
ويأتي قــرار نتنياهو بعد إعــالن الخارجية األمريكيــة، االثنين الماضي، 

تغيير موقفها حول عدم قانونية المســتوطنات اإلسرائيلية في 
الضفة الغربية المحتلة.

أسفر عن
 استشهاد سوريين

فصائل 
فلسطينية 

تدين القصف 
اإلسرائيلي على 

مواقع سورية
دمشق- غزة/ فلسطين:

فلســطينية  فصائــل  أدانــت 
قصــف االحتالل اإلســرائيلي، 
فجر أمس، مواقع ســورية في 
مناطق عدة بدمشــق وريفها، 
أدى إلى استشــهاد ســوريين 
وإصابة آخرين، وفق ما ذكرت 

وكالة األنباء السورية "سانا".
االحتــالل  جيــش  وأعلــن   
طائراتــه  أن  اإلســرائيلي، 
األهــداف  عشــرات  قصفــت 

عواصم-محافظات/ محمد المنيراوي- وكاالت:
تواصلت اإلدانــات العربية والدولية، أمــس، إلعالن إدارة 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب االثنين الماضي شــرعنة 
المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة، 

وعدّهــا الفلســطينيون "إعالن حــرب" عليهــم وأرضهم 
ومقدســاتهم، في حين عزمت جامعة الــدول العربية على 
عقد اجتماع طارئ على المســتوى الوزاري األسبوع المقبل، 
لبحث موقف اإلدارة األمريكية من االستيطان. وعدّ رئيس 

المكتب السياســي لحركــة المقاومة اإلســالمية حماس، 
إســماعيل هنية، قرار واشنطن بشــأن المستوطنات الذي 

أعلنــه وزيــر الخارجيــة األمريكي مايــك بومبيو 
"مجزرًة سياســية خطيرة" تمنــح الغطاء للمجازر 

شرعنة ترامب االستيطاَن.. 
فتٌح لشهية االحتال على 

النهب والتهويد
القدس المحتلة-غزة/ أكرم الشافعي:

عدّ باحثان في شــؤون االســتيطان إعالن وزيــر الخارجية 
األمريكــي مايــك بومبيــو، االثنيــن الماضــي، 
أن الواليــات المتحــدة ال تعــد المســتوطنات 

برلمانيان أردنيان
 يطالبان العرب بقطع 
العاقات مع واشنطن

عمان/ وكاالت:
عد برلمانيان أردنيان، إعالن وزير الخارجية األمريكي مايك 

بومبيو، االثنين الماضي، أن الواليات المتحدة 
ال تعد المســتوطنات اإلســرائيلية في األراضي 

شرعنة واشنطن االستيطاَن.. 
إنهاٌء لوجود السلطة ومنح 

االحتال »السيادة«
رام اهلل/ األناضول:

قــال أكاديميــون وخبــراء، أمــس، إن شــرعنة الواليــات 
المتحدة األمريكية االســتيطان اإلســرائيلي في 
الضفــة الغربية المحتلة، تنهي وجود الســلطة 

الجامعة العربية تعقد اجتماعًا طارئًا األسبوع القادم لبحث القرار األمريكي

تواصل اإلدانات لرشعنة واشنطن املستوطنات.. 
والفلسطينيــون يعــّدونهــا إعــالن حــرب عليهـم
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نتنياهو ُيصّدق عىل تقديم 
مرشوع قانون ضم األغوار

الناصرة/ وكاالت:
صادق رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، أمس، على تقديم مشروع 

قانون من شأنه أن يطبق سيادة دولة االحتالل على األغوار.
ويأتــي قرار نتنياهو بعد إعالن الخارجية األمريكية، االثنين الماضي، تغيير 
موقفها حول عدم قانونية المســتوطنات اإلســرائيلية في الضفة الغربية 

المحتلة.
ووصــف نتنياهو قرار وزير الخارجية األمريكــي مايك بومبيو بـ »التاريخي« 
خــالل زيارته التجمع االســتيطاني غوش عتصيون، بعد يــوم من اإلعالن 

األمريكي، الذي القى إدانة واسعة.
وكانت عضو الكنيســت عن حزب الليكود شارين هاسكل، اقترحت مشروع 
قانون ضــم غور األردن قبل أســابيع، ولكنها قررت اإلســراع به، في ضوء 

التغيير في السياسة الخارجية األميركية.
وقالت هاسكل: »مشروع القانون يحظى بدعم رئيس الوزراء الكامل«.

وكان نتنياهــو أعلن قبيل االنتخابات اإلســرائيلية فــي أيلول الماضي، أنه 
»فــي حالة إعــادة انتخابه، فإنه ســيضم غــور األردن«، وصوتت حكومته 
على تحويل المســتوطنة العشــوائية »ميفوت يريحو« في غور األردن إلى 

مستوطنة.
وقدمت هاســكل طلبًا إلعفاء مشــروع قانونها بضم غور األردن من فترة 
االنتظار اإللزامية التي مدتها ســتة أســابيع ألي تشريع جديد، كي يخضع 

للتصويت في الجلسة المكتملة في الكنيست األسبوع المقبل.
ودعت هاســكل أحــزاب: »أزرق-أبيض«، و«إســرائيل بيتنــا«، و«العمل-

غيشر«، إلى االنضمام إلى جهود حزب الليكود لضم غور األردن، واستغالل 
فرصة وجود إدارة الرئيس األميركي دونالد ترمب في البيت األبيض.

وأضافت هاســكل: »أدعوهم إلى اإليفاء بوعودهــم وكلماتهم والتصويت 
مــع الليكود على تطبيق الســيادة...ال يوجد ســبب لعدم تمرير مشــروع 
القانون المهم هذا في الجلسة المكتملة بأغلبية 80 صوت في الكنيست«، 

وفق زعمها.

وبعد مداهمة مقر تلفزيون فلســطين، في 
حــي الصوانة فــي القدس، تــم تعليق قرار 

بإغالقه لمدة 6 شهور.
ووّقع أمــر اإلغالق وزير األمن اإلســرائيلي، 
جلعــاد أردان بعد إشــارته إلــى أن »محطة 
للســلطة  تتبــع  فلســطين  تلفزيــون 

الفلسطينية«.
كمــا داهمت قــوات الشــرطة والمخابرات، 
مكتب مديرية التربيــة والتعليم في البلدة 

القديمة من المدينة.
وصادرت تلك القوات ملفات، قبل تعليق أمر 
إغالق صادر أيضا عن أردان بتاريخ السادس 
من الشهر الماضي، دون توضيح األسباب.

وقــال شــهود عيــان، إن عناصر الشــرطة 
والمخابرات، داهمت أيضــا المركز الصحي 
العربي في شــارع الســلطان ســليمان في 
القدس، وصادرت ملفات منه، دون توضيح 

األسباب.
بدورهــا أكدت حركــة حمــاس، أن التحلل 
مــن االتفاقيات والتنســيق األمني، وإطالق 
يــد شــعبنا فــي الدفاع عــن أرضــه، أصبح 
الخيــار الوحيد القادر على لجم االســتيطان 

والعدوان.
وعــدّت حمــاس في بيــانٍ لهــا، أن إغالق 

سلطات االحتالل المؤسســات الفلسطينية 
فــي القدس، صبــاح أمس، جــزء من حملة 
تقودهــا حكومة نتنياهو هي األكبر منذ 15 
عاما في هدم منازل المقدســيين، ومالحقة 
تقــدم  التــي  الفلســطينية  المؤسســات 

الخدمات لشعبنا في القدس.
وأشــارت إلى أن االحتالل يواصــل جريمته 
في تهويد مدينة القدس عبر إنهاء الوجود 
الفلســطيني الرسمي، وســط صمت عربي 

وإسالمي مطبق.
ودعت إلى دعم الصمود المتواصل لشعبنا 
الفلسطيني في القدس وتصديه لمحاوالت 
االحتــالل تغيير الهوية العربية اإلســالمية 
للمدينة المقدســة، رافضا أن يحمل الهوية 
اإلســرائيلية أو التعامــل مــع المؤسســات 

التعليمية التي تديرها بلدية االحتالل.
مــن جهتها، قالت الجبهة الشــعبية لتحرير 
فلســطين إن إقدام ســلطات االحتالل على 
إغــالق مؤسســات فلســطينية فــي مدينة 
القدس المحتلة، يأتي في سياق المحاوالت 
اإلســرائيلية المســتميتة لتهويــد المدينة 
وطمــس هويتها ومعالمهــا واالعتداء على 

موروثها الوطني والثقافي.
وشددت الجبهة في بيان صحفي، أن العدو 

يسابق الزمن واستغالل الظروف السياسية 
الراهنــة وفي مقدمتها القــرارات األمريكية 
االســتيطان  تشــريع  بخصــوص  األخيــرة 
مــن أجــل تنفيــذ مخططاتــه التهويدية، 
ومحاولــة فــرض أمــر واقــع جديــد، يجري 
خالله ضرب الوجود الفلســطيني والمعالم 
الدينيــة والتاريخيــة والتراثية عبر سياســة 
االعتداء المتواصلة على األماكن المقدســة 
والمؤسســات الفلســطينية، وعلى اإلنسان 

المقدسي.
كما أدانــت الجبهــة الديمقراطيــة لتحرير 
مــن  عــدد  االحتــالل  إغــالق  فلســطين، 
فــي  الفلســطينية  المدنيــة  المؤسســات 
مدينــة القدس المحتلــة. موضحة أن ذلك 
يأتي تحت غطاء سياســي كبيــر من اإلدارة 
األميركية التــي اعترفت بالقــدس عاصمة 
لدولــة االحتــالل وحكومــة نتنياهــو، فــي 
محاولة إسرائيلية لتهويد القدس وأسرلتها 

وفرض الحصار عليها.
وقالــت فــي بيــان صحفــي، إن االحتــالل 
اإلســرائيلي يســابق الزمــن فــي تهويــد 
القدس ويواصل فــرض الحصار والضرائب 
على المؤسســات الفلســطينية في القدس 
بهــدف شــلها والقضــاء عليهــا، إلضعاف 

المجتمع الفلســطيني وتجريده من عناصر 
قوته المجتمعية.

واستغربت »الديمقراطية« صمت السلطة، 
وقالت: »لــم يعد مفهومًا صمت الســلطة 
الفلسطينية وقيادتها، واكتفاءها بالمواقف 
اللفظيــة وبيانــات التنديد والشــجب دون 
االنتقــال لخطــوات عمليــة نحو االشــتباك 
الميدانــي مــع اإلدارة األميركية وســلطات 
االحتالل، وبناء سياسة ميدانية فعالة لدعم 
صمود القــدس وصون موقعهــا كعاصمة 

لدولة فلسطين«.
اإلعالمييــن  منتــدى  أدان  ذلــك،  إلــى 
مكتــب  االحتــالل  إغــالق  الفلســطينيين 
تلفزيــون فلســطين، معتبــرًا أنــه انتهاك 

إسرائيلي جديد لحركة اإلعالم.
وقال المنتدى في بيان صحفي، إن االنتهاك 
اإلســرائيلي الجديــد بعــد أيــام قليلة من 
جريمــة فقأ عيــن المصــور معــاذ عمارنة 
خالل تغطيته لألحــداث في الضفة الغربية 
المحتلــة، وفي إطــار مسلســل طويل من 
االنتهاكات اإلسرائيلية التي شملت اقتحام 
مقر وكالة األنباء »وفــا« برام اهلل، وتدمير 

مقر قناة األقصى الفضائية بغزة.
وشــدد على أن هــذه االنتهــاكات تعكس 

مدى إصرار ســلطات االحتالل على انتهاك 
حريــة اإلعالم فــي األراضي الفلســطينية، 
في محاولة يائســة إلرهاب فرسان اإلعالم 
الفلســطيني في إطار السعي لحجب صورة 
الجرائم اإلسرائيلية المتتالية بحق الشعب 

الفلسطيني عن أنظار العالم الحر.
وطالب المنتدى االتحاد الدولي للصحفيين 
واتحــاد الصحفييــن العــرب والمنظمــات 
الحقوقية المحلية والدولية بضرورة التحرك 
الفــوري والســريع لوقــف تغــول االحتالل 
الفلســطيني  اإلعــالم  علــى  اإلســرائيلي 

وفرسانه.
ونددت نقابة الصحفيين في رام اهلل بإغالق 
ســلطات االحتالل مقر تلفزيون فلســطين 
ومكاتب شركة األرز لإلنتاج التلفزيوني في 

القدس، واعتقال واستدعاء العاملين فيها.
وعــدت النقابة فــي بيان صحفــي أن هذا 
اإلجــراء قرصنــة وعربدة احتالليــة جديدة 
أمريكــي،  اســتعماري  بغطــاء  مســنودة 
حمايــة  عــن  ودولــي  عربــي  وتقاعــس 
والمؤسســات  الفلســطينيين  الصحفييــن 
اإلعالميــة التي تتعرض لحرب شــعواء من 
كيان االحتالل تكثفت فصولها في األسابيع 

واأليام األخيرة.

إدانات واسعة ودعوات لحماية المقدسيين
االحتالل ُيغلق ثالث مؤسسات فلسطينية يف القدس لـ6 أشهر

القدس المحتلة/ فلسطين- وكاالت:
قوبــل قــرار ســلطات االحتــال اإلســرائيلي 
إغاق مقرات ثاث مؤسســات فلســطينية 
تعمــل في شــرقي القــدس، أمــس، بإدانات 

المقاومــة  يــد  ودعــوات إلطــاق  واســعة 
الفلســطينية للتصدي لمخططات االحتال 
مصــادر  وقالــت  المحتلــة.  المدينــة  فــي 
مقدســية إن قــوة مــن شــرطة ومخابــرات 

االحتــال أغلقت مكتب تلفزيون فلســطين، 
ومديريــة التربية والتعليــم، والمركز الصحي 
مدينــة  مــن  القديمــة  البلــدة  فــي  العربــي 

القدس المحتلة.

عواصم-غزة/ محمد المنيراوي-وكاالت:
منحــت المملكة األردنية الهاشــمية، أمــس، المصور 
الصحفي معاذ عمارنة، جنســيتها، وتكفلت بعالجه في 

مستشفياتها.
والصحفــي عمارنــة، فقــد عينه اليســرى إثــر إصابته 
برصاص قــوات االحتالل اإلســرائيلي، خــالل تغطيته 
انتهاكاتها بحق المواطنين شــمال غرب مدينة الخليل 
بالضفــة الغربية المحتلة، الجمعــة الماضية، وتحولت 

قضيته إلى قضية إنسانية ورأي عام عربي ودولي.
وأعلن نائب نقيب الصحفيين األردنيين، ينال البرماوي، 
أنه تم إصدار جواز ســفر أردني للصحفي الفلســطيني 

»عمارنة«. 
وقــال على صفحته في »فيســبوك«: »تــم إصدار جواز 
ســفر أردنــي للزميــل عمارنــة. كل الشــكر واالمتنان 
لجاللة الملك علــى توجيهاته للحكومة بمتابعة الحالة 
الصحية له«. كما أصدر الملك عبد اهلل الثاني تعليماته 
للحكومــة األردنيــة لمتابعة الحالــة الصحية للصحفي 

عمارنة، وتقديم الدعم الممكن له.
وفــي الســياق، نظمت نقابــة الصحفيين التونســيين 
بمقرهــا، أمس، وقفــة احتجاجية تضامنــا مع الصحف 
عمارنــة . وعــد ناجــي البغــوري، نقيــب الصحفييــن 
التونسيين، أن ما حصل لمعاذ عمارنة »استهداف لعين 
الحقيقة التي توثق جرائم االحتــالل«، وقال إّن النقابة 
أجــرت اتصاالت مع االتحاد الدولــي للصحفيين واتحاد 
الصحفييــن العــرب ومنظمــات من المجتمــع المدني 
الدولــي، من أجل محاكمة المســؤولين اإلســرائيليين 

المتورطين في القتل والدمار.
ولفــت إلى أن »600 صحفي اســتُهدفوا خالل عام في 

ظل صمت عربي مريب« واصفا الرقم بـ«الكبير«.

ووجّــه البغوري رســالة إلــى برلمان بــالده، داعيا إياه 
إلى »ضــرورة تحمل مســؤوليته، والتحــرّك مع جميع 

برلمانات العالم لفضح الجرائم اإلسرائيلية«.
كما دعــا الرئيس التونســي إلى »اتخــاذ موقف واضح 
وصريح تجــاه القضية الفلســطينية«، وإلى أن »تكون 
تونــس صوتا مدويــا لفضح صورة )إســرائيل( القاتمة 

التي ال تحترم حقوق اإلنسان«.
وكان األطباء في مستشــفى »هداسا« استأصلوا العين 
اليســرى للصحفــي عمارنة، فيمــا فضلــوا اإلبقاء على 
الرصاصــة القريبــة من دماغه؛ خشــية تعــرض حياته 

للخطر إذا ما أزيلت.
في وقت ســابق، نظمت مديرية التربية والتعليم بخان 
يونــس جنــوب قطاع غــزة، أمس، وقفــة تضامنية مع 
الصحفــي عمارنة، بحضور مدير التربيــة والتعليم عبد 
الرحيم الفرا، ومدير الدائرة اإلدارية محمد العســولي، 

وعدد من رؤساء األقسام والموظفين بالمديرية.

وقال الفرا إن هذه الوقفة تأتي في إطار التنديد بجرائم 
االحتالل بحق الشعب الفلســطيني، خاصًة االستهداف 
المتعمد للصحفيين في محاولة يائسة لطمس الحقيقة 
ووأدها في مهدها، وســعيا منه لمنع نقل الحقيقة التي 
توثق جرائمه وبطشه بأبناء الشعب الفلسطيني العزل.
وأكد الفرا أن هــذه الجريمة لم تكن األولى من نوعها 
وال األخيــرة، حيــث تكــررت اعتــداءات االحتــالل بحق 
الصحفييــن فــي الضفة وغــزة، فارتقــى العديد منهم 
شــهداء، ومنهــم من فقد عينــه أو طرفا مــن أطرافه، 
أو أصيــب بجــراح بالغــة. ونظمــت الكتلة اإلســالمية 
بالمــدارس اإلعداديــة بمحافظة شــمال غــزة، حملة 
بعنوان »عين معاذ«؛ تضامنًا مع الصحفي معاذ عمارنة.

وأكــدت الكتلة خالل مشــاركتها فــي الحملة تضامنها 
الكامــل مــع الصحفــي عمارنــة، مطالبة المؤسســات 
الدولية والصحفية العالمية بـتوفير الحماية للصحفيين 

الفلسطينيين، ووقف جرائم االحتالل بحقهم.

األردن مينح الصحفي »عامرنة« الجنسية ويتكفل بعالجه
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

تعلن بلدية غزة عن حاجتها لشغل
وظيفة مهندس مدني عدد )2(

أحدهما للعمل بدائرة التنســيق واإلشراف التابعة لإلدارة العامة للهندسة 
والتخطيط، واآلخر للعمل بدائرة الرقابة العامة وفق الشروط التالية : 

أواًل : شروط الترشح :-
• أن يكون من سكان مدينة غزة. 

• أن يكون عمر المترشح أقل من )40( عاما .
• أن يكون حاصاًل على بكالوريوس هندســة مدنية بتقدير عام ال يقل عن 

"جيد" من جامعة معترف بها .
• أن يكون عضوًا في نقابة المهندسين .

• أن يكــون لديه رخصة قيادة ســارية المفعــول، وال يمانع في القيادة في 
حال طلب المسئولين ذلك منه.

• أن يكــون لديه خبــرة عملية ال تقل عن )3( ســنوات في مجال التصميم 
واإلشراف على المشاريع .

ثانيًا : المهام الرئيسية :-
• أن يكــون لديه خبرة في التصميم واإلشــراف على المشــاريع وخصوصًا 
مشــاريع البنية التحتية والمباني )يفضل أن يكــون لديه خبرة ال تقل عن 

)3( سنوات حقيقية( .

.)Level( أن يكون لديه معرفة بأعمال المساحة واستخدام أجهزة المساحة خاصة جهاز •
ثالثًا : المؤهالت والخبرات :-

 . )AutoCAD( إجادة استخدام برنامج الرسم الهندسي •
 )Advanced MS Excel(و )MS Project( إجادة استخدام برامج الحاسوب خاصة •

رابعـًا : المهارات :-
• أن يكون لديه مهارات عالية في استخدام الحاسوب.

• أن يكون لديه مهارات اتصال عالية والعمل ضمن الفريق وتحمل ضغط العمل .
• القدرة على العمل خارج ساعات الدوام الرسمية إذا لزم األمر .

• معرفة جيدة باللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة .
• القدرة على إعداد التقارير الالزمة للعمل .

فعلــى من يجــد لديه الرغبــة للعمل بهــذه الوظيفة ممــن تنطبق عليه 
الشروط المذكورة سابقًا التقدم بطلبه عبر موقع البلدية الرسمي

https://www.gaza-city.org/ وذلك حتى موعد أقصاه 2019/11/30م .
بلديـــة غـــزة

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

وظيفة مهندس معماري أو تخطيط مدن عدد)2(
بقســم التخطيــط الحضري بدائــرة التخطيط العمرانــي التابعة لإلدارة 

العامة للتنظيم، وذلك وفق الشروط التالية : 
أواًل : شروط الترشح :

• أن يكون من سكان مدينة غزة .
• أن يكون عمر المترشح أقل من )30( عاما .

• أن يكــون حاصــاًل على بكالوريــوس في تخصص )هندســة معمارية – 
تخطيط مدن( بتقدير عام ال يقل عن "جيد جدًا" من جامعة معترف بها .

• أن يكون عضوًا في نقابة المهندسين .
• أن يكون لديه خبرة عملية ال تقل عن )3( سنوات في مجال التخطيط .

ثانيًا : المهام الرئيسية :
• إعداد تحديث للمخطط الهيكلي للمدينــة.

• إعداد المخططات التفصيلية ألحياء المدينة.
• إعداد المخططات التفصيلية لشوارع المدينة.

• إعداد الدراسات ومقترحات التخطيط الالزمة لتطوير المدينة حسب الحاجة.
ثالثًا : المؤهالت والخبرات :-
• الخبرة في مجال التخطيط.

• القدرة على إعداد المخططات الهيكلية والتفصيلية.
• القدرة على اســتخدام البرامج الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد، وبرامج 

نظم المعلومات الجغرافية.
رابعـًا : المهارات :-

• أن يكون لديه مهارات عالية في استخدام الحاسوب.
• أن يكون لديه مهارات اتصال عالية والعمل ضمن الفريق وتحمل ضغط العمل.

• القدرة على العمل خارج ساعات الدوام الرسمية إذا لزم األمر.
• معرفة جيدة باللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

• القدرة على إعداد تقارير العمل.
• القدرة على تحليل المشاكل وتطوير حلول إبداعية.

فعلى من يجد لديه الرغبة للعمل بهذه الوظيفة ممن تنطبق عليه الشروط 
https://www. المذكورة سابقًا التقدم بطلبه عبر الموقع البلدية الرسمي

gaza-city.org وذلك حتى موعد أقصاه 2019/11/30م .
بلديـــة غـــزة

إعالن صادر عن جمعية
مركز فلسطين لرعاية ضحايا الصدمات النفسية

تعلن اللجنة المؤقتة إلدارة جمعية مركز فلسطين لرعاية ضحايا الصدمات 
النفســية المكلفة بالتحضير واالشــراف على االنتخابات عن عقد االجتماع 
العــادي للجمعيــة العمومية للعــام )2019( وذلك يوم اإلثنيــن الموافق 
2019/12/3 الساعة الثانية عشرة ظهرا في مقر الجمعية الكائن في شارع 

اللبابيدي-غرب مفترق الغفري-عمارة حمادة-الطابق األول وذلك النتخاب 
مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال اآلتي:

1 -فتــح باب االنتســاب وتســديد االشــتراكات للجمعيــة العمومية لعام 
)2019( وذلك من تاريخ 2019/11/23 الى تاريخ 2019/11/25. 

2 -فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك من تاريخ 2019/11/26 
الى تاريخ 2019/11/28. 

3 -فتــح باب االنســحاب والطعون واالعتــراض لعضوية مجلــس اإلدارة 
2019/11/30 حتــى تاريــخ  والجمعيــة العموميــة وذلــك مــن تاريــخ 

   .2019/12/2

4 -تباشــر اللجنة االنتخابية مهامها من تاريــخ: 2019/11/23 الى تاريخ 
2019/12/3 فــي مقر الجمعية المذكور أعاله من الســاعة 9 صباحا حتى 

الساعة الواحدة ظهرا.             
التواصل على جوال رقم: 0598881175           اللجنة المؤقتة 

وقــال رئيــس لجنــة فلســطين 
فــي مجلــس النــواب األردنــي، 
القــرار  إن  الســعود،  يحيــى 
المستوطنات  بشرعنة  األمريكي 
اإلســرائيلية ليس بجديد عليها 
»ومن وجهة نظري ونظر الشعب 
أصبحــت  أمريــكا  أن  األردنــي 
شــريكة لالحتالل، بدل أن تكون 
راعية للســالم في المنطقة، حاثًا 
واإلســالمية على  العربية  الدول 

قطع عالقاتها بواشنطن.
وحــذر الســعود فــي مقابلة مع 
بمقر مجلس  »األناضول«  وكالة 
النواب األردني بالعاصمة عمان، 
أمــس، الواليــات المتحــدة من 
بدعــم  التصعيديــة  خطواتهــا 
شــرعنة  خــالل  مــن  االحتــالل 
»عندما  مضيًفــا  المســتوطنات، 
نــرى الواليــات المتحــدة، وهي 
المنطقة،  تعتبر نفسها شــرطي 
تنحــاز لمعســكر الظــالم، هــذا 
ســيؤثر على العالقات مع الدول 

العربية واإلسالمية«.
ولفت إلى أن اإلعــالن األمريكي 
يزيــد مــن بــؤر اإلرهــاب ويعزز 
منظومتــه، وأنه علــى أمريكا أن 
تعــود إلى جادة الصواب، مضيفا 
»هــذه القــرارات تــدل علــى أن 
انحيازًا  المتحدة منحازة  الواليات 

كاماًل للكيان الصهيوني«.
وقــال إن علــى األردن والــدول 
فــي  النظــر  تعيــد  أن  العربيــة 
عالقاتهــا مع الواليــات المتحدة 

وقطع عالقاتها كاملة معها.
األردني  بالقــرار  يتعلــق  وفيمــا 
األخير بإنهــاء العمل بالملحقين 
الباقــورة  الخاصيــن بمنطقتــي 
والغمــر، فــي اتفاقيــة الســالم 

الموقعــة مــع )إســرائيل( عــام 
1994، أكد السعود أنه »سيادي 

من الدرجــة األولى، والملك عبد 
اهلل أعلنهــا مدوية، وكانت فرحة 

للشعب األردني بأكمله«.
األردنيــة  »العالقــات  وزاد 
اإلســرائيلية تــزداد توتــرًا يومًا 
بعد يوم؛ ألن الكيان الصهيوني 
يقوم يوميًا باستفزاز األردن من 

خالل ممارساته«.
وحــول إمكانيــة إلغــاء اتفاقيــة 
الســالم مع )إســرائيل(، كشــف 
البرلمانــي عــن قيام عــدد من 
أعضــاء مجلس النــواب بالتوقيع 
على مذكرة تطالب بإنهاء العمل 
التــي وصفها بـ«ذل  باالتفاقية، 
وعــار« لم يجــن األردنيون منها 

أي مصلحة.
وأشار إلى أن االحتالل باعتداءاته 
المقدســات  علــى  اليوميــة 
 2 مشــاعر  يســتفز  اإلســالمية 
مليــار وربــع مليــار مســلم فــي 
العالم، ما يــدل على أنه كيان ال 
يأبه التفاقيات، مشــددا على أن 
الفلســطيني باٍق، وعلى  الشعب 
العربيــة أن تضغــط  الشــعوب 
علــى حكوماتها لدفع عجلة دعم 
»فالقدس  والمقدســات  القدس 

في خطر«.
والملــك  األردن  أن  إلــى  ونبــه 
يتعرضــان  شــخصيًا  اهلل  عبــد 
تجاه  المواقــف  لضغــوط جــراء 
والملــف  والمقدســات  القــدس 
الفلســطيني، موضحــا »ال يوجد 
زعيــم عربــي أو إســالمي واضع 
القضية الفلسطينية نصب عينيه 
كالملك عبد اهلل، والشــعب بكل 

أطيافه يلتف خلفه«.

مــن جهتــه، اعتبــر البرلمانــي 
العرموطــي،  صالــح  األردنــي 
»بومبيو« حول شــرعنة  تصريح 
المســتوطنات »إعالن حرب على 
األردن وفلســطين معــًا من قبل 

اإلدارة األمريكية«.
ودعــا العرموطــي فــي تصريــٍح 
عقــد  إلــى  بــرس«،  لـ«قــدس 
الدول  لجامعــة  جلســةٍ طارئــة 
البرلمانييــن  واتحــاد  العربيــة، 
العــرب، وتقديــم شــكوى فــي 
قــرارات  ضــد  األمــن،  مجلــس 
اإلدارة األمريكيــة بحــق القضية 

الفلسطينية.
الواليــات  قــرارات  أن  وأكــد 
المتحدة األمريكيــة، تعد خروجا 
على الشــرعية الدوليــة، وإخالال 

في السلم واألمن الدوليين.
األمريكيــة  المواقــف  ودفعــت 
ضــد  المتالحقــة  واإلســرائيلية 
الفلســطيني،  الشــعب  حقــوق 
مجلس النــواب األردني، للتحرك 
وإدانة تصريحــات وزير الخارجية 
بإلغــاء  والتلويــح  األمريكــي، 
ردا  عربــة«؛  »وادي  معاهــدة 
علــى تصريحات رئيــس حكومة 

االحتالل بنياميــن نتنياهو بضم 
غور األردن، إذ وقع 33 نائبا على 
مذكرة تبناها النائب العرموطي، 

إللغاء المعاهدة.
األردنــي  الخارجيــة  وكان وزيــر 
أيمن الصفدي، حذر من خطورة 
تغيير الواليات المتحدة موقفها، 
إزاء المســتوطنات فــي الضفــة 
أن  مؤكــدًا  المحتلــة،  الغربيــة 
الموقف األردنــي ثابت في إدانة 
المســتوطنات التــي تعــد خرقا 

للقانون الدولي.
بــدوره، قال الخبير فــي القانون 
إن  قاســم،  أنيــس  د.  الدولــي 
المســتوطنات مخالفة التفاقيات 
األمن  مجلــس  وقــرارات  جنيف، 
الدولــي، والمواقــف األمريكيــة 
السابقة، عادًا المستوطنات أداة 
عدوان صهيونية لتقطيع أوصال 

الدولة الفلسطينية.
الســلطة  قاســم  وطالــب 
مــن  باالنســحاب  الفلســطينية 
فيهــا  بمــا  كافــة،  االتفاقيــات 
التنســيق األمنــي مــع االحتالل، 
واعتبــار الموقف األمريكي إعالن 

حرب.

عقب إعالن »بومبيو« بشأن شرعية المستوطنات
برملانيان أردنيان يطالبان العرب بقطع العالقات مع واشنطن

عمان/ وكاالت:
الخارجيــة  وزيــر  إعــالن  أردنيــان،  برلمانيــان  عــد 
أن  الماضــي،  اإلثنيــن  بومبيــو،  األمريكــي مايــك 
الواليــات المتحــدة لــم تعــد تعتبر المســتوطنات 

اإلســرائيلية فــي األراضــي الفلســطينية المحتلة 
مخالفة للقانــون الدولي، إعالَن حرب على األردن 
وفلســطين معــًا، وانحيــازًا لالحتالل اإلســرائيلي، 

دروس إرسائيليةمطالبين العرب بقطع العالقات مع واشنطن.
 من العدوان عىل غزة

ســجلت جولــة العــدوان اإلســرائيلي األخيــر علــى غــزة عــددا من 
االســتخالصات والنتائــج التــي خــرج بهــا اإلســرائيليون، ويعدونها 
أساســية، ومحظورٌ عليهم أن ينســوها أو يتجاهلوهــا، على اعتبار أن 
وقف إطالق النار الذي تم التوصل إليه مؤقت وهش، ومن المتوقع أن 

تتجدد الجولة القادمة.
يزعم اإلســرائيليون أن الدرس األول تمثل بأن )إســرائيل( كانت هي 
المبــادِرة باغتيال القائد العســكري بهاء أبو العطــا، بعملية محددة 
موضعيــة مركزة، بعــد أن أصاب اإلســرائيليين الملُل مــن مبادرات 
المقاومــة الفلســطينية التــي ال تتوقف، تــارة بإطالق النــار، وأخرى 
بالمظاهــرات، وثالثة بعمليات التســلل، في حين تكتفي )إســرائيل( 

بالرد على هذه العمليات.
الدرس اإلســرائيلي الثاني أن المنظمات الفلســطينية حين ردت على 
االغتيال في غزة أطلقت صواريخها بهدف واحد محدد، وهو تشويش 

الحياة في )إسرائيل(، وإصابة اإلسرائيليين. 
يؤكــد الدرس الثالث أنه ال مكان النســحابات إســرائيلية جديدة من 
المناطــق الفلســطينية، ألن االنســحاب من غزة جاء علــى أمل توقف 
الفلســطينيين عن مالحقة )إسرائيل(، وعودة الهدوء لجانبي الحدود، 
ألن جــوالت التصعيــد األخيــرة أكــدت خطــأ االعتقــاد اإلســرائيلي، 
فاالنســحابات، وفق المفهوم اإلســرائيلي، ال تــؤدي لحلول، وال توفر 
األمن لإلسرائيليين، بل تشجع الفلسطينيين على مهاجمة )إسرائيل(.

الدرس اإلســرائيلي الرابع فرضته المواجهــة األخيرة مع غزة، وتمثل 
بأن المنظمات الفلســطينية تتنافس بكراهيتها لـ)إسرائيل(، والعمل 
ضدها، وبذلك فإن مشــكلتنا األمنية لم تعد مع تنظيم واحد بغزة هو 
حمــاس، رغم أنهــا "رب البيت" في غزة، لكــن كل تنظيم بإمكانه أن 

يبادر إلطالق النار على )إســرائيل(، وسيجعل أي اتفاق هشا 
23وقابال للخرق في أي لحظة.
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أبلغ مسبقًا »نتنياهو« و»غانتس« بالقرار
كواليس رشعنة االستيطان.. »فريدمان« سفري االحتالل لتغيري السياسات األمريكية!

نيويورك/ وكاالت:
قال منســق األمم المتحدة الخاص لعملية الســام في الشرق 
األوســط نيكوالي مادينوف، إن غزة بحاجة إلى حل سياسي، 

وال يمكن للقتال أن يستمر.
وثمــن المنســق األممي، فــي إحاطة له خال جلســة مجلس 
األمــن الدولي، أمــس، دور مصر في إعادة الهــدوء إلى قطاع 

غزة، موضحًا أنها بذلت جهدًا كبيرًا بهذا الشأن.
وأكد أن »األمم المتحدة ســتبذل كل جهودهــا لمنع نزاع آخر 
رغم كل التوقعات«، مضيًفا: »نحتاج إلى دعم التفاهمات بشأن 

غزة لتخفيف األزمة اإلنسانية«.
وطالب جيــش االحتال بأن »يتحلى بضبــط النفس وأاّل يلجأ 
للقوى المميتة«، حســب تعبيره، ضد المشاركين في مسيرات 

العودة السلمية.
وذكــر مادينوف أن األمم المتحدة »تطالب بانتخابات في كل 
األراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس«، الفتًا إلى أنه 

»للشعب الفلسطيني الحق في أن يصوت ويختار قادته«.
وشــدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق فلسطيني داخلي بشأن 

عقد االنتخابات، موضحًا أنه شــجّع كل األطراف في فلسطين 
على القبول بتسويات لجعل االنتخابات واقعية.

وعبّــر مادينوف عن أســفه إلعان الواليات المتحدة بشــأن 
المســتوطنات أنها ال تخالف القانون الدولي، متابعًا: »يقلقني 
اســتمرار العنــف المتصاعــد ضــد الفلســطينيين المتصــل 

بالمستوطنات«.
وأردف: »يجــب أن تتوقــف )إســرائيل( عــن مصــادرة أراضي 

الفلسطينيين في الضفة«.
ورحــب المبعوث األممــي بتمديد والية األونــروا حتى 2023، 

وحث على دعمها لتمكينها من تقديم خدماتها.
وفجــر الثاثاء الماضــي، بدأ جيش االحتال عدوانًا عســكريًا 
على قطاع غزة بدأه باغتيال القيادي في ســرايا القدس؛ الذراع 

العسكري للجهاد اإلسامي، بهاء أبو العطا وزوجته أسماء.
وقــد أدى العــدوان الذي اســتمر يومين، قبــل التوصل لوقف 
إطــاق نــار صبــاح الخميــس الماضــي، إلــى استشــهاد 34 
فلســطينيًا؛ بينهم خمسة أطفال وثاث نســاء، وإصابة 111 

آخرين بإصابات مختلفة.

مالدينوف: غزة بحاجة لحل سيايس
 ونريد انتخابات فلسطينية

الناصرة/ األناضول:
لــدى االحتــال  الســفير األمريكــي  يحظــى 
اإلســرائيلي ديفيــد فريدمان، بثقــة الرئيس 
األمريكي دونالــد ترامب، ما مكنه من إحداث 
تغييــرات كبيرة في السياســة األمريكية تجاه 

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
فبعــد نجاحــه فــي شــطب تعبيــر »األراضي 
الخارجيــة  وزارة  قامــوس  مــن  المحتلــة« 
األمريكية، مطلع العام الجاري، عمل على دفع 
قرار ال يعتبر المستوطنات اإلسرائيلية مخالفة 
للقانــون الدولي، ليحــدث تغييــرا جذريا في 

السياسة األمريكية.
ويتضــح أن فريدمان لم ينجــح بداية مع وزير 
الخارجية األمريكي الســابق ريكس تيلرسون، 
فوجد ضالته في وزيــر الخارجية الحالي مايك 

بومبيو.
أمريكييــن  مســؤولين  إلــى  ومســتندا 
وإسرائيليين، قال موقع »إكسيوس« اإلخباري 
األمريكــي، إن فريدمــان دفع مــن أجل تغيير 
موقــف الواليــات المتحــدة مــن مشــروعية 
المستوطنات في وقت مبكر من إدارة ترامب، 

ولكن »تيلرسون« عارض هذه الخطوة.
وأضاف الموقع أن فريدمان الذي يعد المحرك 
الرئيــس وراء التحــول الكبيــر فــي الموقــف 
السياسي الذي تم إعانه اإلثنين، أثار القضية 
مــرة أخرى عندما جــاء »بومبيــو«، لكنه هذه 

المرة حصل على ضوء أخضر.
وأقــال ترامب »تيلرســون« مــن منصب وزير 
الخارجية، في مارس/ آذار 2018، وعين مكانه 
مديــر االســتخبارات األمريكية )ســي آي إيه( 

مايك بومبيو.

تغيير السياسة األمريكية
وتتفق صحيفة »إســرائيل اليوم« العبرية مع 
هــذا التقدير، حيــث قالت أمــس: »لقد عمل 
عــدد غير قليل من الشــخصيات والناشــطين 
اليمينيــن وراء الكواليــس لتغييــر السياســة 
بوضــع  يتعلــق  فيمــا  المهمــة  األمريكيــة 
المســتوطنات، ومع ذلك فإن المسؤولين عن 
هــذا التحول الكبيــر هم فريدمــان، الذي بدأ 
العملية، وبومبيو الذي أصدر تعليماته لوزارة 
الخارجيــة للقيــام بأعمال الفحــص، وبالطبع 
الرئيس ترامب، الذي كان شــريكا بالســر في 

البداية ورحب بهذه الخطوة«.
وكان االحتــال قــد رحــب بإعــان بومبيــو، 
حيث اعتبره رئيــس حكومته بنيامين نتنياهو 

»تصحيحا لخطأ تاريخي«.
ولــم يوضــح نتنياهــو مقصــد أقوالــه، لكن 
يتضــح أن في ذلك إشــارة إلى عــدم معارضة 
إدارة الرئيس األمريكي الســابق باراك أوباما 
لقرار 2334 في مجلــس األمن الدولي نهاية 
عام 2016، والذي أكد على أن المســتوطنات 
بمــا فيها التي في شــرقي القــدس المحتلة، 
غير مشــروعة بموجب القانون الدولي ويجب 

وقفها.
وأضافت صحيفة »إســرائيل اليوم«، أن األمر 
بدأ في نهاية فترة رئاســة أوباما، حيث عرّف 
وزيــر الخارجية األمريكي آنــذاك، جون كيري، 
المستوطنات في الضفة الغربية بأنها مخالفة 
للقانون الدولــي، وفاجأ موقفه هذا فريدمان، 
الذي كان ينتظر تعيينه رسميا سفيرا للواليات 

المتحدة األمريكية في )إسرائيل(.
ولفتــت إلى أن فريدمــان )كان يعمل محاميا( 

بــدأ في دراســة األمر، ووجــد أن موقف كيري 
كان يستند إلى رأي »وثيقة هانسيل« الصادر 
عــن إدارة كارتر عــام 1978، والتي أكدت أن 
هناك تعارضًا بيــن القانون الدولي ومنظومة 
االستيطان، وإلى جانب االســتعدادات لتوليه 
منصب الســفير، بدأ فريدمــان في وقت مبكر 
مــن عام 2017 بالبحث عــن محامين لتقديم 

مواقف مختلفة.
وأردفــت أنــه مــن بيــن أمــور أخــرى، وجد 
فريدمــان رأيًا كتبه محاٍم أمريكي آخر، يوجين 
روســتوف، والــذي صرح مباشــرًة بعــد حرب 
1967 بــأن »اليهــود الذيــن يســتقرون في 

)تل أبيــب( يتمتعون بنفس الحقوق القانونية 
للمستوطنين في األراضي التي احتلتها خال 
حرب األيام الستة« في إشارة إلى حرب 1967.

رجل االستيطان
وفي منتصف عــام 2017، تــم تثبيت تعيين 
فريدمان ســفيرا للواليات المتحدة األمريكية 
لــدى االحتال، لكنه اختار أن يركز على قضية 
أخــرى وهــي االعتــراف األمريكــي بالقــدس 
عاصمة لـ)إسرائيل(، ونقل السفارة األمريكية 

إليها.
وفي نهاية 2017 أعلن ترامب قراره، االعتراف 
بالقــدس عاصمة لـ)إســرائيل(، وفي منتصف 
2018 نقل ســفارة باده من )تــل أبيب( إلى 

القدس.
وكان فريدمــان قد أعلن قبيــل توليه منصبه 
معارضته لحــل الدولتين، الــذي يدعو إلقامة 
دولة فلســطين إلى جانب )إسرائيل(، وأشارت 
تقارير إسرائيلية وأمريكية عديدة إلى أنه قدم 
الدعم المالي لمستوطنات في الضفة الغربية.

القــدس  الخطوتيــن،  هاتيــن  وبتحقيــق 
والسفارة، فإن فريدمان سعى إلى تغيير جذري 
في الموقف الرسمي األمريكي من االستيطان 

في األراضي الفلسطينية.
ولفتــت الصحيفة العبرية إلى أن فريدمان قرر 
عدم االكتفاء ببيان سياسي يصدر عن ترامب، 
على الرغم من أهميته، وبداًل من ذلك، سعى 

إلحداث عملية تغيير جذرية.
وقالت إنه في ذلك الوقت، كان »تيلرســون« 
يشــغل منصب وزيــر خارجية ترامــب، وكان 
فريدمــان يعلــم أن األول لن يتعــاون معه، 
لذلك، لم يبدأ العمل إال في ربيع عام 2018، 
بعــد تعيين مايــك بومبيو وزيــرا للخارجية، 
والذي أمــر الفريق القانوني للــوزارة بإعادة 
النظــر في الوضــع القانوني للمســتوطنات، 

حيث اســتمرت العملية 14 شــهرا وشــملت 
فحصًا دقيقًا للخلفية التاريخية والقانونية.

المحفــزات كانــت قــرار  وأضافــت أن آخــر 
المنتجــات  بتمييــز  األوروبيــة  المحكمــة 
اإلسرائيلية الناشئة في المستوطنات، والذي 

عارضته الواليات المتحدة األمريكية.
لكــن موقع »إكســيوس« األمريكــي عارض 
الروايــة بتأكيــده علــى  جانبــًا مــن هــذه 
أن فريدمــان عــرض بالفعــل فكرتــه علــى 
»تيلرســون« إال أن األخيــر عارضها، مضيفا 
أن المناقشات استمرت داخل وزارة الخارجية 
األمريكية حول الوضع القانوني للمستوطنات 
لمــدة عــام، حيث تــم تشــكيل فريق خاص 
مؤلف مــن فريدمان ومحاميي الوزارة بقيادة 
المستشار القانوني آنذاك، جينيفر نيوستيد، 
التــي أصبحت اآلن المستشــار العــام لموقع 

»فيسبوك«.
وتابــع أنه خــال تلك الســنة، عقــد الفريق 
مــن  العديــد  مــع  مشــاورات  األمريكــي 
المســؤولين اإلســرائيليين بما في ذلك تل 
بيكــر، المستشــار القانوني لــوزارة خارجية 
االحتال، مشــيرا إلى أنه تــم منح »بومبيو« 
وفريقه الحريــة المطلقة لصياغة السياســة 

الجديدة.
وأردف »منــذ حوالــي شــهر، قــدم الفريــق 
القانونــي لــوزارة الخارجية إلــى بومبيو رأيا 

قانونيا من 40 صفحة«.
وتكشف صحيفة »إسرائيل اليوم« النقاب عن 
أن قادة من اإلنجيليين، مثل د. مايك إيفانز، 
عملوا على تغيير السياســة األمريكية بشأن 

المستوطنات.

 ديفيد فريدمان



Thursday 21 November 2019 الخميس 24 ربيع األول 1441هـ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني
5

ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ أعمال 
 بلديـة بيت حانون 

اســم المشــروع: برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثــة / الدورة األولى 
)MDPIII-CI(

اسم المشروع الفرعي: إنشاء مالعب خماسية 
1( حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية -صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية -على منحة من 
مجموعة من الشركاء والممولين باإلضافة إلى مساهمة السلطة الوطنية 
الفلســطينية بســبة %10 من تكلفة في برنامج تطوير البلديات المرحلة 
الثالثة / الدورة األولــى. وقد حصلت بلدية بيت حانون على منحة فرعية 
من صندوق تطوير وإقراض الهيئــات المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ 
مشروع انشاء مالعب خماسية، وتنوي استعمال جزء من أموال هذه المنحة 
 )MDPIIICI-1322114- 02( الفرعية في عمل دفعات تحــت العقد رقم

الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2( المقاولــون المعنيــون يمكنهم الحصول علــى المعلومات الالزمة من 
بلديــة بيــت حانون، م. عــادل أبو خضيــر، هاتــف: 08288011 فاكس: 
082488010، وذلك ابتداًء من الســاعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشر 

ظهرًا من تاريخ 2019/11/21 وحتى تاريخ 2019/12/05.
3( عــروض األســعار يجــب أن تقدم علــى العنــوان أدناه قبــل أو بتاريخ 

2019/12/05 الساعة الثانية عشر ظهرًا.

4( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.
5( زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: جميع المقاولين مدعوون للمشاركة 
فــي الجولــة الميدانيــة واالجتمــاع التمهيدي يــوم الخميــس   الموافق 
2019/11/28 فــي تمــام الســاعة العاشــرة صباحــًا، حيــث أن االجتماع 

التمهيدي سيعقد في بلدية بيت حانون وذلك بعد انتهاء الجولة الميدانية
6(  العنوان المسار إليه أعاله هو: بلدية بيت حانون، شارع خليل الوزير

بلديـة بيت حانون 
بتمويل من:

جمعية السالمة الخيرية
إعــالن مناقصــة توفيــر االحتياجــات الطبيــة الطارئة 

للجرحى لذوي االعاقة، مشروع رقم 10-2019
تعلن جمعية السالمة الخيرية عن طرح مناقصة )توفير االحتياجات الطبية 
الطارئــة للجرحى وذوي االعاقة, فعلى الراغبين في االشــتراك  في العطاء 
المذكور من الشــركات المختصة في هذا الشأن مراجعة جمعية السالمة 
الخيريــة، فــي مقرها الكائن في مدينة غزة - خلف بــرج الظافر9 - عمارة 
الربيــع - الطابق األرضي ، وذلك للحصول على رزمة العطاء خالل ســاعات 

الدوام الرسمي من الساعة الثامنة وحتى الواحدة ظهرا.
مالحظات للمتقدمين/

- هــذا العطاء مفتوح لجميع الشــركات المختصة في هذا المجال ومؤهلة 
حســب األصول وتمتلك شــهادة ترخيص ســارية المفعول مــن الجهات 

المعنية ومسجلة في دوائر الضريبة.
- يجــب ان تكون كافة العطاءات مصحوبة بتامين ابتدائي وقدره %5 من 
قيمة العطاء فقط ال غير وذلك بشيك بنكي مصدق او كفالة بنكية سارية 

المفعول لمدة )90( يوم على االقل من تاريخ فتح العطاء.
-  يجــب أن تكون األســعار المقدمة شــاملة جميع انــواع الضرائب وعلى 

المورد إرفاق خلو طرف ضريبي.
- رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

- ثمن كراس العطاء )200( شيكل غير مستردة.
- يحق للمؤسسة تجزئة أو تأجيل أو إعادة أو إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.

- لالستفســار: مراجعة قســم المشتريات بجمعية الســالمة الخيرية على 
جوال رقم )0566802100( في أوقات الدوام الرسمي.

موعد الحصول على العطاء 
من مقر الجمعية الدائم

من يوم الخميس 2019/11/21م حتى االثنين 
2019/11/25م الساعة الواحدة ظهرا.

تســليم مظاريف  موعــد 
العطاء بالظرف المختوم

يوم الثالثاء 2019/11/26م حتى الساعة 
الثانية عصرًا.

مظاريــف  فتــح   موعــد 
العطاء بالظرف المختوم

يوم االربعاء 2019/11/27م حتى الساعة 
الثانية عشرة ظهرا.

جمعية السالمة الخيرية

سبع ملحوظات عىل قرار 
وزارة الخارجية األمريكية

بعيــدًا عن الشــجب واالســتنكار لقرار وزيــر الخارجيــة األمريكية، 
وبعيدًا عــن التصريحات والتهليل الفارغ الــذي ال يؤجل قرارًا، وال 
يردع اســتيطانًا، وبعيدًا عــن كل الهيلمــان اإلعالمي الذي غطى 
ســماء المنطقــة العربية بغيــوم الرفض دون قطــرة مطر واحدة 
تبل ريق الفلســطينيين، وبعيدًا عن تهويش السلطة برفع قضية 
ضد وزير الخارجية األمريكية، بعيدًا عن كل ما ســبق، هنالك سبع 
ملحوظــات موضوعيــة يمكن النفــاذ منها لمســتقبل األمة الذي 

فقدت قيمتها ووجودها دون أرض فلسطين العربية.
الملحوظــة األولى: القرار األمريكي لم يكــن عفويًا، وال مارقًا على 
السياســة األمريكية، القرار األمريكي بشــرعية المســتوطنات جاء 
بعد عام من المناقشات والتفكير والدراسة واالستشارة القانونية، 
وهــذا يعني التدرج في حســم قضايا الصراع التــي أجلتها اتفاقية 
أوســلو، لقد بدأ الحسم بضم القدس، ثم تصفية قضية الالجئين، 
واآلن جاء دور االســتيطان، بعد أن حســم موضوع األســرى خلف 

القضبان إلى األبد.
الملحوظة الثانية: الذي هندس القرار األمريكي هو ســفير أمريكا 
في إســرائيل اليهودي ديفيد فريدمان، وقد حاول انتزاع القرار من 
وزير الخارجية األمريكية األسبق تيلرسون، ولكنه فشل، لينجح مع 
الوزير بومبيو، وهذا يعكس تأثير اللوبي اليهودي على السياســة 
األمريكية، وإضاعة القيادة الفلســطينية لســنوات طويلة من عمر 

القضية.
الملحوظــة الثالثة: الذي صاغ القرار لجنة قادها الســفير فريدمان 
وخمســة محامين من القســم القضائــي التابع لــوزارة الخارجية 
األميركية برئاســة المستشــارة القضائية جنيفر نيوســتيد، التي 

تشغل حاليًا منصب المستشارة القانونية لشركة "فيسبوك".
وهذا يفســر الحملة الشرســة ضــد مئــات النشــطاء والمؤثرين 
الفلســطينيين الذين تم إلغاء حســاباتهم على "فيسبوك"، وهذا 
يؤكد خطل السياسة الفلسطينية التي ستحارب شخص بمومبيو، 

برفع قضية ضده في محكمة الجنايات الدولية.
الملحوظة الرابعــة: اللجنة القانونية األمريكية المكلفة بدراســة 
قانونية القرار األمريكي اســتعانت بالسفير اإلسرائيلي في أمريكا، 
واستشــارت وزارة القضاء اإلســرائيلية في األمر، والتي لم تعترف 
في األمم المتحدة باألراضــي المحتلة، وإنما هي أراٍض مدارة من 

اإلدارة المدنية.
الملحوظة الخامســة: تشــريع االستيطان سياســة أميركية ليست 
بالجديــدة، فقد ســبقتها تصريحات أمريكية بالمضمون نفســه، 
وقــرار وزارة الخارجية يحظى بالدعم الكامل مــن البيت األبيض، 
وبعد تفويض كامل من ترامب للوزير بومبيو بهذا الشــأن، وخطأ 

العرب في تشخيص السياسة دون القراءة الموضوعية.
الملحوظــة السادســة: لقــد تــم إطــالع كل مــن رئيس الــوزراء 
اإلســرائيلي وزعيــم المعارضة علــى صيغة القــرار األمريكي قبل 
صــدوره، وهذا يؤكد أن تشــريع االســتيطان أقوى مــن الخالفات 
الحزبية اإلســرائيلية، والقرار يعبر عن موقف استراتيجي ثابت في 
السياســة األمريكيــة، وال يهدف إلى نصرة شــخص نتانياهو كما 

يفسر ذلك البعض.
الملحوظة الســابعة: القرار األمريكي بشرعية االستيطان جاء بعد 
أن اطمأن األمريكان على عدم تصعيد األوضاع في الضفة الغربية 
وغــزة، وهنــا مربط الفرس، وهنــا يظهر الحــرص األمريكي على 
عــدم االنفجار األمني فــي الضفة الغربية وغــزة، وهذا هو األصل 
في اتخــاذ القرارات األمريكيــة، وهنا تضمحل جــزر الملح العربية 
التي استســلمت ألمريكا، وســلمت مصير ماليين العرب للســيف 
اإلسرائيلي، يجز عنق من يشاء، ويلقي البساط األحمر تحت أقدام 

من يشاء.
ملحوظة استشــرافية: ســتكون أولى نتائج القــرار األمريكي إنهاء 
الدور الوظيفي للســلطة الفلســطينية، التي اســتوفت دورها من 
وجهة النظر اإلســرائيلية، وأكملت مهمتها بنجاح، بعد أن مهدت 
األرض مــن خالل قداســة التعــاون األمني للمرحلــة القادمة من 
صراعات داخلية؛ ســتصب إفرازاتها في دهاليــز التصفية للقضية 

الفلسطينية.
إنها الصورة القاتمة التي صنعتها القيادة الفلســطينية عن اقتدار 

وجدارة.

رام اهلل/ األناضول:
قال أكاديميون وخبراء، أمس، إن شرعنة الواليات 
المتحدة األمريكية االســتيطان اإلســرائيلي في 
الضفة الغربيــة المحتلة، ينهي وجود الســلطة 
الفلســطينية، ويمنح االحتالل ضوءًا أخضر لضم 
أجزاء واســعة مــن الضفــة وفرض »ســيادته« 

عليها.
وأجمع هؤالء في أحاديث منفصلة لـ«األناضول«، 
على أن القرار المخالف للقانون الدولي، من شأنه 
»فتح شــهية )إسرائيل( للتوســع االستيطاني«، 
داعين إلى اتخاذ موقف عربــي موحد، لمواجهة 

اإلعالن األمريكي.
واإلثنين الماضي، أعلن وزير الخارجية األمريكي 
مايــك بومبيو، في مؤتمر صحفــي، أن بالده لم 
تعد تعتبر المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي 
المحتلة »مخالفة للقانــون الدولي«، األمر الذي 
ندد به الفلســطينيون ووصفوه بغيــر القانوني 

والمنافي للقرارات الدولية.
صفقة القرن

وقــال أســتاذ العلــوم السياســية فــي الجامعة 
العربيــة األمريكية في جنين، أيمن يوســف، إن 
لإلعــالن األمريكــي تداعيات سياســية واضحة، 
ال تعتــرف بــأي تمثيــل للفلســطينيين، وتنهي 
عملية التفاوض، مضيفا »ميدانيا، تعطي اإلدارة 
األمريكية الضوء األخضر لـ)إســرائيل( للتوســع 
االســتيطاني، والضــم وتهجير الفلســطينيين، 

واستكمال عملية بناء جدار الفصل العنصري«.
ولفت يوســف إلى أن من الواضح أن هناك سباق 
مع الزمن لحســم قضايا هامــة، قبل اإلعالن عن 
الخطــة األمريكية لعملية التســوية في الشــرق 
األوســط، والمعروفة إعالميا بـ«صفقة القرن«، 
مشــيرا إلى أن »األحادية األمريكية واإلسرائيلية 
ال تريان أن هناك مفاوضا فلسطينيا حقيقيا، وأن 
التفاوض مع الفلســطينيين غير مجدٍ، ويجب أن 

تحــل القضايا المصيرية بحســمها دون الرجوع 
للجانب الفلسطيني والعربي«.

ووصف المواقف العربيــة والدولية تجاه اإلعالن 
بـ«الخجولة«، وقال يبدو أن العالم يرى أن الملف 
التفاوضي حكر علــى األمريكان، ويترك الواليات 
المتحدة تعمل بالشــكل الذي تراه مناسبا، رغم 

بعض التصريحات غير المرحب بها.
ودعــا إلى ضــرورة العمل على خطة فلســطينية 
بديلة لمواجهة القرار، مشــيرًا إلى ضرورة البدء 
بتحرك دبلوماســي وسياسي واسع على مستوى 

العالم.
ورأى أن الجانــب الفلســطيني لم يســتعد جيدا 
لمثل هذا القرار، رغم بعض المشــاريع والقرارات 
الحكوميــة الخاصــة بتعزيــز صمــود المواطن 
فــي المناطــق المصنفــة )ج(، إال أنهــا لم تخرج 
لرؤيــة واضحة ومتفــق عليها، معتبرا االنقســام 
الفلســطيني أحد أســباب الضعف فــي مواجهة 

القرارات األمريكية واإلسرائيلية.
ضم الضفة

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، 
جهاد حرب، أن اإلعالن األمريكي الجديد بمثابة 
ضوء أخضر لضــم الضفة الغربية لـ)إســرائيل(، 
منبهــا إلــى أن حكومة االحتالل قــد تقوم بضم 
الضفــة أو أجزاء منها؛ لخلــق واقع جديد أمام أي 
حكومة جديدة؛ مستغلة بذلك اإلعالن األمريكي.

ولفت حــرب إلى ضــرورة مواجهــة اإلعالن عبر 
استمرار المقاومة الشــعبية وتطويرها عبر خلق 
حالة من عدم االستقرار للمستوطنين في الضفة 
الغربيــة، فيما سياســيا »فعلى الســلطة تقديم 

شكوى في مختلف المحافل الدولية«.
وطالب بضــرورة تعزيز صمــود المواطنين في 
المناطق المستهدف باالستيطان ماديا وبشريا، 
مســتبعدا اتخاذ الــدول العربيــة موقفا ضاغطا 

وفاعال للتصدي إلعالن الواليات المتحدة.

وقال إن »كل ما ســمعناه عربيــا، تصريحات لم 
يتم ترجمة أي أفعال من شأنها التأثير«.

أمــا الخبيــر السياســي أحمــد عوض، يــرى في 
اإلعالن إنهاًء لدور الســلطة، ومنع إمكانية قيام 
دولة فلســطينية، معتبرا القرار األمريكي خطيرًا 
للغايــة، حيث يقضي بإنهاء أي وجود للســلطة، 
بحيــث ال يوجــد أي داعــي لهــا، وأن مســألة 

االستيطان شأن داخلي إسرائيلي.
وتوقع أن تشهد األرض الفلسطينية تسارعًا في 
البناء والضم االســتيطاني على حساب المواطن 

الفلسطيني وأرضه.
من جانبه، يرى مدير مركز »يبوس« للدراســات 
السياســية بالضفة الغربية، ســليمان بشارات، 
أن الواليــات المتحــدة تعمل علــى قطع خيوط 
الفلســطينية، واحتكارهــا والتصــرف  القضيــة 
بهــا وفــق مخططاتهــا المتوافقــة مــع الرؤية 

اإلسرائيلية.
وأضاف بشــارات أن اإلعــالن األمريكي لن يغير 
شــيئًا على أرض الواقع »لكن الواليات المتحدة 
تسعى لكســر الصورة النمطية لالستيطان غير 
الشــرعي لدى الجمهور، ويصبــح من غير المبرر 

مواجهته«.
وأشــار إلى أن القــرار يعني فعليــا ضم االحتالل 
للضفة الغربية، ووأد أي حلم فلســطيني بإقامة 
دولة فلســطينية قابلة للحياة، مؤكدا أن ضعف 
الموقف الفلســطيني السياســي وعدم امتالكه 
أوراق قــوة عقبــة أساســية في مواجهــة القرار 

األمريكي.
ويعتبر المجتمع الدولي االســتيطان اإلسرائيلي 
في األراضي العربية المحتلة »غير شرعي«، لكن 
)إسرائيل( لم تأبه بهذا الموقف، واستولت على 
نحــو %51.6 من مســاحة الضفــة الغربية )بما 
فيها مدينة القدس(، على مدار العقود الماضية 

لصالح االستيطان، والقواعد العسكرية.

رشعنة واشنطن االستيطان.. إنهاٌء 
لوجود السلطة ومنح االحتالل »السيادة«
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عواصم-محافظات/ محمد المنيراوي- وكاالت:
تواصلــت اإلدانــات العربيــة والدوليــة، أمس، 
دونالــد  األمريكــي  الرئيــس  إدارة  إلعــان 
ترامــب اإلثنين الماضي شــرعنة المســتوطنات 
اإلســرائيلية في األراضي الفلســطينية المحتلة، 
وعدّهــا الفلســطينيون »إعان حــرب« عليهم 
وأرضهم ومقدساتهم، فيما عزمت جامعة الدول 
العربيــة على عقد اجتماع طارئ على المســتوى 
الــوزاري األســبوع المقبل، لبحــث موقف اإلدارة 

األمريكية من االستيطان.
واعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة 
اإلسامية حماس، إسماعيل هنية، قرار واشنطن 
بشــأن المســتوطنات الذي أعلنه وزير الخارجية 
»مجــزرًة سياســية  بومبيــو  مايــك  األمريكــي 
خطيــرة« تمنــح الغطــاء للمجــازر الدموية التي 

يرتكبها االحتال اإلسرائيلي.
وقال هنيــة في تصريح صحفــي مكتوب وصلت 
صحيفة »فلســطين« نســخة عنه أمس، إن هذا 
القرار يمثل شــراكة وتحالفا شــيطانيا يستهدف 
حق الشــعب الفلســطيني في أرضه ومقدســاته 
ومســتقبل أجياله، ويأتي اســتكماال لمسلســل 
المواقف األمريكية لضرب وإنهاء ثوابت القضية 

الفلسطينية.
وأكد أن الشــعب الفلســطيني لن يستسلم أمام 
هذه المجازر السياســية والدموية، وســيظل في 
موقع التمسك بحقوقه، والدفاع عنها، والصمود 
فــي وجه هذه الغزوات السياســية والعســكرية، 
مشددا على ضرورة مغادرة الموقف الفلسطيني 
الرســمي مربع االستنكار والتشــخيص والتحليل 
لهــذه الخطوات إلــى مربع المواجهــة الفعلية، 
عبــر إســتراتيجية وطنيــة جامعــة تغــادر مربع 
»أوسلو«، وترتكز إلى الموروث النضالي للشعب 

الفلسطيني.
في ســياق آخر، عبر هنية عن استنكاره للعدوان 
اإلســرائيلي المتجدد على سوريا، والمتزامن مع 
العــدوان على قطاع غزة، قائــًا: »ندرك أن ذلك 
يجري أيضا فــي ظل غطاء أمريكــي«، داعيا إلى 
وقفة عربيــة جــادة ومســؤولة وتاريخية تنهي 
حقبة التردد في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية 
الشــعوب العربيــة، ومقــدرات األمــة وكياناتها 

السياسية.
واعتبرت رئاســة الســلطة الفلســطينية، إعان 
واشــنطن أن المســتوطنات ال تعــارض القانون 
الدولــي، »باطــًا«، داعيــة لعقد اجتمــاع طارئ 
لمجلــس الجامعــة العربيــة على مســتوى وزراء 

الخارجية لبحث الموقف األمريكي.
انحياز لالحتالل

وأدان نائــب رئيــس كتلــة التغييــر واإلصــاح 
البرلمانية، د.مروان أبو راس، شــرعنة الواليات 
المتحــدة المســتوطنات، معتبــرًا ذلــك انتهاكًا 
صارخًا للقانون الدولي، وتثبيت دعمها المستمر 

لاحتال ضد شعب أعزل.
وقــال أبــو راس فــي تصريــح خــاص بالدائرة 
اإلعامية بالكتلة، إن الواليات المتحدة تســتمر 
فــي االنحياز وتقديــم الدعم الكامــل لاحتال، 
وإن قرار شــرعنة المســتوطنات أكبر من إعان 
حرب وأعظــم قضية انتهــاك، و«لذلك الواليات 
المتحدة تمثل أعلى درجات االنحطاط السياسي 

واألخاقي والقيمي«.
وعدّ القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية، 
رأفــت ناصيــف، الموقــف العدوانــي للواليــات 

المتحــدة ضــد الشــعب الفلســطيني وقضيتــه 
»اســتمرارًا  باالســتيطان  المتعلــق  العادلــة، 
للمواقف األمريكية المعادية لشــعبنا والمنحازة 

لاحتال«.
وشــدد ناصيف في تصريح صحفــي أمس، على 
أن هذا الموقف بالنســبة للشــعب الفلســطيني 
ال يســاوي الحبــر الــذي كتــب بــه، وأن الوجود 
هــو  إنمــا  فلســطين  أرض  علــى  اإلســرائيلي 
اســتيطان احتــال غير مشــروع بــكل القوانين 

الدولية.
كمــا أكــد عضــو المكتــب السياســي للجبهــة 
الشــعبية لتحرير فلسطين، مســؤول فرعها في 
غــزة، جميــل مزهــر، أن تصريحــات »بومبيو« 
بشأن االســتيطان، ال تحمل جديدًا في المواقف 
األمريكيــة المعادية لشــعبنا والمنحازة بالكامل 

لاحتال.
وشــدد مزهــر في تصريــح صحفي أمــس، على 
أن الــرد على الموقــف األمريكي يكــون بـ«قبر 
اتفاق أوســلو ومغادرة أوهام التسوية إلى األبد، 
وتصعيد المقاومة الشــاملة فــي وجه االحتال، 
وقطع كل أشــكال العاقة مــع اإلدارة األمريكية 

السياسية واألمنية المعلنة وغير المعلنة«.
اجتماع طارئ

عربيًا، يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئًا، 
اإلثنيــن المقبــل، لبحث القرار األمريكي بشــأن 

االعتراف بشرعية االستيطان اإلسرائيلي.
وقــال ســفير الســلطة الفلســطينية بالقاهرة، 
ومندوبهــا الدائــم لــدى جامعة الــدول العربية 
ديــاب اللوح، في بيان له أمس، إن جامعة الدول 
العربيــة ســتعقد اجتماعا طارئا لمجلســها على 
المســتوى الوزاري، اإلثنين المقبل؛ لبحث موقف 
اإلدارة األمريكية بشأن االستيطان غير القانوني 

في األراضي الفلسطينية المحتلة.
واستنكر األزهر الشريف بشدة اإلعان األمريكي 
بشــأن المســتوطنات، مؤكــدا أنه يثير مشــاعر 
الغضــب والكراهية لــدى العرب، عــادًا الموقف 
األمريكــي اعتــداًء ســافرًا علــى حقــوق الدولة 
الفلســطينية المحتلــة، واســتكماال لمسلســل 
الجور على حقوق وممتلكات الشعب الفلسطيني 

المظلوم.
وحــذر األزهر فــي بيان له مســاء أول من أمس، 
من القــرارات التــي اتخذتهــا اإلدارة األمريكية 
بشــأن القضيــة الفلســطينية، بدءًا مــن إعان 
القــدس »عاصمــة« مزعومــة لاحتــال، مرورا 
بإصــدار خريطة محرفــة لكيــان االحتال تضم 

أرض الجوالن المحتلة، وانتهاًء بإعان يُشــرعن 
المستوطنات.

وجــدد رفضه القاطع لهذه الخطــوات التي تعبر 
عن التمادي في تجاهــل القوانين الدولية كافة، 
وعــدم االعتداد بقرارات األمــم المتحدة، مطالبا 
»المنصفيــن والعقــاء في العالــم بالوقوف إلى 
جانــب الشــعب الفلســطيني المظلــوم، ودعم 

نضاله في وجه االحتال الغاشم«.
وأكدت وزارة الشــؤون الخارجية التونســية، أن 
تشريع االستيطان تحت أي ذريعة أو في أي ظرف 
يعد انتهاكا ســافرا للمواثيــق واألعراف الدولية، 
مضيفة إن إعان »بومبيو« بشأن المستوطنات 
من شــأنه هدم األســس القانونية ألي تســوية 

عادلة للقضية الفلسطينية.
وحّذرت الخارجية التونســية في بيان لها أمس، 
من التبعات الخطيرة لتشــريع االســتيطان على 
األوضــاع المتفجــرة أصا في المنطقــة ودفعها 
نحو مزيد من االحتقان والعنف وعدم االســتقرار 
وتقويض كّل أمل في تحقيق سام عادل وشامل 
وحقيقي للقضية الفلســطينية، مؤكدة موقفها 
الثابت والمبدئي المســاند للشعب الفلسطيني 

في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة.
مغازلة اللوبي الصهيوني

واعتبــرت مجموعــة العمــل الوطنية مــن أجل 
فلســطين، وهي منظمة مغربية غيــر حكومية، 
شــرعنة اإلدارة األمريكية المســتوطنات بمثابة 
»مغازلــة« مــن ترامــب للوبــي الصهيوني كي 

يتحرك األخير ضد اإلطاحة به.
وقالت المجموعة في بيان لها، أمس، إن شرعنة 
بناء المســتوطنات هدية لرئيــس وزراء االحتال 
بنياميــن نتانياهــو، مضيفــة أن ترامب يكرس 
اغتصــاب أرض فلســطين والجــوالن بالكامــل، 
ويدعم شهية االحتال في االستياء على المزيد 

من األراضي العربية.
دوليــًا، بحث مجلــس األمن الدولــي، أمس، في 
جلســته الشهرية بشأن الشــرق األوسط، إعان 
»بومبيــو« بشــأن االعتراف األمريكي الرســمي 
بـ«شــرعية المســتوطنات« التي تُعتبر بموجب 

القانون الدولي »غير شرعية«.
وقال المنســق األممي الخاص لعملية التســوية 
بالشرق األوسط، نيكوالي مادينوف، إنه يأسف 
إلعان الواليات المتحدة عدم اعتبار االستيطان 

مخالفا للقانون الدولي.
وأكد مادينــوف في كلمته، أن انعقاد الجلســة 
يأتي وســط مخاطر كبيرة بالســام في الشرق 

األوســط، مضيفا أن ممارســات )إســرائيل( في 
حصــار الفلســطينيين تقــوض جهــود التنمية، 
مضيفــا أنــه يجب علــى )إســرائيل( التوقف عن 
مصــادرة أراضــي الفلســطينيين فــي الضفــة 

الغربية.
مــن جانبهــا، قالت مندوبــة بريطانيــا الدائمة 
لــدى األمــم المتحــدة كاريــن بيــرس، إن كل 
المستوطنات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية 

المحتلة غير شرعية وتقوض حل الدولتين.
جــاء ذلك في بيان مشــترك أدلت بــه المندوبة 
البريطانيــة، وهــي محاطة بمندوبــي أربع دول 
أوروبية هــم فرنســا وألمانيا وبولنــدا وبلجيكا 

بالمقر الدائم لألمم المتحدة بنيويورك.
وقالت المندوبة البريطانية للصحفيين »موقفنا 
من سياســة االستيطان اإلســرائيلية في األرض 
الفلســطينية المحتلــة، بمــا في ذلــك القدس 

الشرقية«.
كل  تغييــر:  دون  ويظــل  »واضــح  وأضافــت 
االســتيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي 
ويقــوض إمكانيــة حــل الدولتيــن واحتمــاالت 
ســام دائم، وهذا مــا أكده قــرار مجلس األمن 
رقم 2334«. ودعت )إســرائيل( إلى إنهاء جميع 

أنشطتها االستيطانية.
وتابعت »نؤكد مجددًا قلقنا بشأن الدعوات إلى 

ضم محتمل للمناطق في الضفة الغربية«.
باكســتان،  علمــاء  مجلــس  نــدد  ذلــك،  إلــى 
بتصريحــات وزيــر الخارجيــة األميركــي بشــأن 
المستوطنات. وقال رئيس المجلس الشيخ طاهر 
أشــرفي، إن موقف وزيــر خارجية أمريــكا تجاوز 
الخطوط الحمــراء وهو طرح مســتنكر مرفوض 
ومخالــف للحــدود والنظــام الدولــي ويتعارض 
مــع القــرارات واألنظمــة الدولية، وهــو بمثابة 
ظلم وعدوان ســافر على حقوق الدولة والشعب 

الفلسطيني.
وأضاف أشرفي في بيان له أمس، أن هذا االعان 
يأتي ضمن منظومة متكاملة وسلسلة مترابطة 
من الجرائم اإلسرائيلية المتاحقة غير المقبولة 
المبنية على ســلب الحقوق والكرامة اإلنســانية 
والممتلكات والحدود واألراضي الشرعية للشعب 

الفلسطيني.
تهديد حل الدولتين

وغــرد زعيم حــزب العمال البريطانــي المعارض 
جيرمــي كوربن علــى موقــع »تويتــر«، بقوله: 
»موقفــي هو موقف قرارات مجلــس األمن الذي 
يعتبر المســتوطنات في الضفــة الغربية انتهاكا 

صارخا للقانون الدولي وعقبة أمام السام«.
وغــردت عضو الكونغــرس األمريكي عن الحزب 
الديمقراطي الفلســطينية األصل رشيدة طليب، 
قائلــة: »المســتوطنات اإلســرائيلية في الضفة 
الغربية تنتهك القانون الدولي، مهما تقول هذه 
اإلدارة الفاســدة وغير األخاقيــة، قولها ال يغير 

من الحقيقة«.
وأعلن 15 عضــوا عن الحــزب الديمقراطي، في 
تغريــدات لهم رفضهم قــرار إدارة ترامب اعتبار 

المستوطنات اإلسرائيلية »شرعية«.
أما أبرز مرشــحي الحزب الديمقراطي النتخابات 
الرئاســة األمريكيــة، الســيناتور اليزابيث وارن، 
قالت إنهــا تدعم حقوق الشــعب الفلســطيني، 

وحل الدولتين.
وأوضح رئيس المؤسسة الفلسطينية األمريكية 
للســام في والية ايوا، جوني ضبيط، بعد لقائه 
وارن للتباحث في الشؤون الفلسطينية ونظرتها 
لعمليــة التســوية وإنهاء الصراع فــي المنطقة، 
أنها ال تترك أي فرصة إال وتعبر فيها عن دعمها 

الكامل لحقوق الفلسطينيين.
وانتقــدت رابطــة الكنائــس الســويدية، إعان 
اعترافهــا  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات 
بالمستوطنات، داعية للعودة إلى حل الدولتين.

وطالبــت الرابطة في بيان لها تضمن توقيع كل 
من مطران الكنيسة البروتستانتية في السويد، 
ومســاعديه، وزيــر الخارجية الســويدي وبلدان 
االتحــاد األوروبي، بالعــودة إلى حــل الدولتين 

الذي اعتبرته نقطة البداية.
وقالــت منظمة االشــتراكية الدوليــة، إن إعان 
اإلدارة األمريكية بشــأن المســتوطنات يشــكل 

عقبة جديدة أمام التسوية في الشرق األوسط.
وأضافت االشتراكية الدولية في بيان لها، أمس، 
أن هذا اإلعــان الجديد يتجاهــل اتفاقية جنيف 
الرابعــة، التــي صادقت عليها كل مــن الواليات 
المتحــدة و)إســرائيل(، والتي تنــص على أنه ال 
يجــوز لدولة االحتــال ترحيل أو نقــل أجزاء من 
ســكانها المدنيين إلــى األراضي التــي تحتلها، 
ويتعارض مع قــرارات مجلس األمن التابع لألمم 
المتحدة الذي تم تبنيه منذ عام 1979 معلنا أن 
االحتال اإلســرائيلي ليس له أي شرعية قانونية 
ويشــكل انتهاكًا صارخا بموجب القانون الدولي 
وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسام 

عادل ودائم وشامل.
واعتبــرت االعتــراف األمريكــي بالقــدس -وهو 
موقع تاريخي مقدس للمســلمين والمسيحيين 
لـ)إســرائيل(  واليهــود- كـ«عاصمــة« مزعومة 
فــي ديســمبر/ كانون األول ، قد قــوض بالفعل 
احتمــاالت التوصــل إلــى حــل دائــم للصــراع 

اإلسرائيلي الفلسطيني.
وأضافــت أن القــرارات األحاديــة الجانــب التي 
اتخذتهــا الواليــات المتحــدة، والتــي تتجاهــل 
اإلجمــاع الدولي والقانــون الدولــي على نطاق 
أوســع، تجعل احتماالت التوصل إلى حل ســلمي 
لهذا الصراع الطويل بعيدة عن أي وقت مضى.

ودعت المجتمع الدولي إلى الوفاء بمســؤولياته 
بشــكل جماعي بموجب القانــون الدولي إلنهاء 
احتال األرض الفلســطينية وجميع العوائق التي 
تحول دون ممارســة الشــعب الفلسطيني لحقه 
في تقرير المصير، السيما بعد أكثر من 27 عامًا 
من الفشــل في تحقيق الســام من خال عملية 

التسوية الثنائية منذ اتفاقات أوسلو.

الجامعة العربية تعقد اجتماعًا طارئًا األسبوع القادم لبحث القرار األمريكي

تواصل اإلدانات لرشعنة واشنطن املستوطنات.. 
والفلسطينيون يعّدونها إعالن حرب عليهم

مالدينوف: نأسف إلعالن أمريكا عدم 
مخالفة االستيطان القانوَن الدويل

هنية: إعالن »بومبيو« مجزرة سياسية 
خطرية متنح االحتالل الغطاء لجرامئه

5 دول أوروبية: املستوطنات غري 
رشعية وُتقّوض حل الدولتني
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ال بد من فك االرتباط 
بأوسلو وأمريكا

لم يعد اســتحضار » االنقالب » والمصطلحــات التوتيرية المعهودة 
مــن أجل التحريض الداخلي تثير الشــارع الفلســطيني أو المؤيدين 
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، تأثير تلــك المصطلحــات يكاد أن 
يتالشى ألن الزمن كفيل بطي فتنة االنقسام واالقتتال الداخلي حتى 
لو أصر البعض على النفخ فيها سنة بعد أخرى، عندما يستنفد الوقود 
تتوقــف الحركة ولم يعــد في خزان ما يســمى » االنقالب« اال بعض 
القطرات والرائحة، وهذه ال تكفي لتحريك مجموعة فضال عن تحريك 

الشارع الفلسطيني.
أكثــر مــن %80 مــن الشــعب الفلســطيني فــي أراضــي الســلطة 
الفلسطينية يعيشون حالة صعبة في الضفة الغربية وبالغة الصعوبة 
في قطــاع غزة، الغالبيــة ال تحقق الحد االدنى مــن متطلبات الحياة 
الطبيعيــة، الفقر والجــوع والبطالة واألمراض اجتمعت علينا بســبب 
االحتالل االســرائيلي ولذلك لم يعد هناك مجال للتفكير اال في تغيير 
الواقــع االليم وليس العودة إلى االقتتــال والنزاعات الداخلية حال بل 
هي الحماقة بعينها، ولذلك ال يجب المراهنة على اســتمرار االنقسام 
ألنــه غير موجود اال في رؤوس بعض القيــادات، حتى لو رأينا ظلهم 
يتحرك في الشارع الفلسطيني فهؤالء ال وزن لهم، ألن غالبية الشعب 
الفلسطيني بجميع انتماءاته السياسية دون استثناء قد ملوا االنقسام 

وكرهوا التوتيريين الذين أوصلونا إلى ما نحن فيه.
قالوا ان المطلوب من حماس جملة من الشــروط من اجل 

مساحة حرة
د. عصام شاور

إعالن طرح عطاء
بتمويل من الوكالة السويســرية للتنمية  وضمن مشروع تحسين وصول 
ذوي متالزمــة داون والتوحــد للخدمــات التعليمية االساســية والتدريب 

المهني في قطاع غزة، تعلن جمعية الحق في الحياة عن طرح عطاء: 
خدمات تغطية إعالمية

  B10 /2019 عطاء رقم
وذلك حســب جداول الكميات والمواصفات والشــروط العامة والخاصة في 
كراسات العطاءات فعلى الراغبين في التقدم للعطاء مراعاة الشروط التالية:

• يجــب على المتقدم أن يكون مســجاًل لدى جهــات االختصاص ولديه 
خبرة ســابقة في أعمال توريدات مشابهة وأن يكون مسجل رسميًا في 

دوائر الضريبة.
• األسعار بالدوالر االمريكي وتشمل ضريبة القيمة المضافة وعلى المورد 

تقديم شهادة عدم خصم من المنبع 
• يجب أن تكون األسعار سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يومًا من آخر 

موعد لتسليم العطاء.
• يمكن للمورد الحصول على نســخة من العطاء مقابل رســم غير مسترد 
وقــدره 50 شــيقل  وذلك ابتداء مــن يوم الخميس الموافــق 21 نوفمبر 
2019 من الســاعة 9 صباحًا وحتى الســاعة 1 ظهرًا من مقر جمعية الحق 

فــي الحياة – بمدينة غزة – الشــجاعية – شــارع الكرامة مقابل مدرســة 
األوقاف للبنين. 

• ســيتم عقد اجتماع تمهيدي يــوم االثنين الموافــق 25 نوفمبر 2019 
الساعة 11:00 صباحا للرد على استفسارات الشركات . 

• يجــب علــى المورد تقديم كفالة بنكية أو شــيك بنكــي بقيمة 5 % من 
قيمة العطاء لدخول العطاء ال تقل مدتها عن 90 يومًا من تاريخ تســليم 
العطاء وال تقبل الشــيكات البنكية الشخصية أو المبالغ النقدية ولن تقبل 

أي عطاءات غير مرفقة بكفالة الدخول .
•  آخر موعد لتســليم الوثائق الساعة الثانية عشر 12 ظهرا يوم الخميس 
الموافــق 28 نوفمبر 2019 في مقر جمعية الحق في الحياة. مع العلم أنه 
لــن يقبل أي عطاء بعــد هذا الموعد وال تقبل العــروض بالفاكس ويجب 

تسليمها بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في مقر الجمعية.
لالستفســار يمكنكم االتصال مع قســم المشــتريات  على هاتف رقم  
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مالحظات هامة
• رسوم اإلعالن ليوم واحد على من يرسو عليه العطاء.

• الجمعية غير ملزمة بقبول أقل أألسعار ودون إبداء األسباب.
• للجمعية الحق في إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.

جمعية الحق في الحياة

إعالن مناقصـة
مشروع توريد أجهزة طبية

  تعلــن جمعية مجمع الصحابة الطبــي عن طرح مناقصة توريد أجهزة طبية، 
فعلى الراغبين في االشــتراك بالعطاء المذكور أعاله من الشــركات المختصة 
بهذا الشــأن مراجعة جمعية مجمع الصحابة في مقرها الكائن في غزة شــارع 
الصحابة بالقرب من مسجد التابعين للحصول على كراسة العطاء وذلك خالل 

ساعات الدوام الرسمي من الساعة السابعة صباحًا وحتى الحادية عشرة.
مالحظات:

• يبدأ اســتالم عرض السعر يوم األربعاء الموافق 2019/11/20م وحتى 
يوم االثنين الموافق 2019/11/25م.

• آخر يوم لتســليم العطاء يوم االثنين الموافق 2019/11/25م الساعة 
العاشرة صباحا في مقر الجمعية.

• فتح المظاريف في جلسة علنية االثنين الموافق2019/11/25م الساعة 
العاشرة والنصف صباحًا في مقر الجمعية.

• رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
• لزوم إحضار من يرســو عليه العطاء شــهادة عدم خصــم من المصدر 

وفاتورة ضريبية.
• يجــب علــى المورد تقديم كفالة بنكية أو شــيك بنكي مصدق من أحد 
البنــوك العاملة فــي قطاع غزة بقيمة %5 من إجمالــي المبلغ وترفق مع 

العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية.
• يجب أن يكون المتقدم للعطاء مؤهاًل ويمتلك شــهادة ترخيص سارية 

المفعول وأن يكون مسجال في دوائر الضريبة.
• الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب.

• من حق الجمعية تجزئة العطاء.
• رسوم دخول العطاء 100 دوالر غير مستردة.

لالستفسار االتصال على جوال رقم : 0595348888

إعالن مناقصـة
مشروع معونة الشتاء

  تعلن جمعية مجمع الصحابة الطبي عن طرح مناقصة توريد معونة الشــتاء، 
فعلى الراغبين في االشــتراك بالعطاء المذكور أعاله من الشــركات المختصة 
بهذا الشــأن مراجعة جمعية مجمع الصحابة في مقرها الكائن في غزة شــارع 
الصحابة بالقرب من مسجد التابعين للحصول على كراسة العطاء وذلك خالل 
ساعات الدوام الرسمي من الساعة السابعة صباحًا وحتى الحادية عشرة ظهرًا.

مالحظات:
• يبدأ اســتالم عرض السعر يوم األربعاء الموافق 2019/11/20م وحتى 

يوم األحد الموافق 2019/11/24م.
• آخر يوم لتســليم العطاء يــوم األحد الموافق2019/11/24م الســاعة 

العاشرة صباحا في مقر الجمعية.
• فتح المظاريف في جلســة علنية االحد الموافق2019/11/24م الساعة 

العاشرة والنصف صباحًا في مقر الجمعية.
• رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

• لــزوم إحضار من يرســو عليه العطاء شــهادة عدم خصــم من المصدر 
وفاتورة ضريبيّة.

• يجــب على المــورد تقديم كفالة بنكية أو شــيك بنكي مصدق من أحد 
البنــوك العاملة في قطــاع غزة بقيمة %5 من إجمالــي المبلغ وترفق مع 

العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية.
• يجب أن يكون المتقدم للعطاء مؤهاًل ويمتلك شــهادة ترخيص سارية 

المفعول وأن يكون مسجاًل في دوائر الضريبة.
• الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب.

• من حق الجمعية تجزئة العطاء.
• رسوم دخول العطاء 200 شيكل غير مستردة.

لالستفسار االتصال على جوال رقم : 0595348888
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القدس المحتلة-غزة/ أكرم الشافعي:
عــدّ باحثــان فــي شــؤون االســتيطان إعــالن 
بومبيــو،  مايــك  األمريكــي  الخارجيــة  وزيــر 
ال  المتحــدة  الواليــات  أن  الماضــي،  االثنيــن 
تعــد المســتوطنات اإلســرائيلية فــي األراضــي 
الفلســطينية المحتلة مخالفة للقانــون الدولي، 
ضــوءًا أخضــر لحكومــة االحتالل ومســتوطنيها 
نحو مزيد من سياســة الهدم ومصــادرة أراضي 

الفلسطينيين ونهبها.
ولفت الباحث في شــؤون االستيطان عبد الهادي 
حنتش إلــى أن حكومــة االحتالل التــي أصبحت 
تتنفس من رئة االستيطان استغلت هذا اإلعالن 
منــذ اللحظــة األولى، وفــي تزامــن واضح طرح 
رئيسها بنيامين نتنياهو فكرة ضم منطقة األغوار 
التي تشــكل 22 % من مســاحة الضفــة  الغربية 

المحتلة، لما تسمى »السيادة اإلسرائيلية«.
وأوضــح حنتــش لصحيفة »فلســطين« أن هدم 
المنــازل وشــق الطــرق االســتيطانية ومصادرة 
أراضي الفلســطينيين، جزء من سياســة حكومة 
المواطنيــن  إلجبــار  االســتيطانية؛  االحتــالل 

علــى الرحيل، الفتــًا إلى أن خطوات االســتيطان 
تســارعت في ظل دعم اإلدارة األمريكية الحالية 
حيــث صادرت قوات االحتــالل 9000 دونم خالل 
األســبوع المنصرم فقط، عدا عن هدم عشــرات 

المنازل.
وذكــر أن االحتــالل يعتمــد فــي هدمــه منــازل 
المواطنين ومصــادرة أراضيهم علــى ركيزتين: 
أوالهما الموقــف األمريكي المنحاز له، وثانيتهما 
المســتوى  علــى  ســواء  الضعيفــة  الفعــل  ردة 
الفلســطيني أو العربــي، فضــال عــن اســتمرار 
االنقســام الــذي أضعف محــاوالت التصدي لهذا 

التغول.
بتحمــل  الفلســطيني  الــكل  حنتــش  وطالــب 
المســؤولية ونبــذ وتناســي الخالفــات، وتوحيد 
الجهــود ضمن برنامج مقاومة شــعبية إلرســال 
رسالة موحدة لكل العالم بأن الشعب الفلسطيني 

بات ال يحتمل مزيدًا من االحتالل واالستيطان.
أما الباحث في شــؤون االستيطان غسان دغلس 
فقال إن إعالن واشــنطن »ال يســاوي ثمن الحبر 
الــذي كتب بــه«، إال أنــه اســتهزاء بالمنظومة 

الدوليــة والقانون الدولــي وكل المنظمات التي 
تعنى بحقوق اإلنسان.

أن  »فلســطين«  لصحيفــة  دغلــس  وأضــاف 
)إســرائيل( والواليات المتحدة تتصرفان بجنون 
فــي ضــوء شــعورهما بالعزلــة، ومــن منطلــق 

استحقاقات ومزايدات انتخابية.
ولفــت إلــى أن خطورة هــذا اإلعالن وما ســبقه 
ســواء على صعيد إلغاء عمل وكالة غوث وتشغيل 
الالجئين »األونــروا«، أو إلغاء حق تقرير المصير، 
يكمن في محاولة )إســرائيل( والواليات المتحدة 
تنصيب نفســيهما بدل مجلس األمن والجمعية 
العامــة لألمــم المتحــدة، وفــرض قــرارات على 
الشرعية الدولية في شكل يمثل تحديا كبيرا لكل 

دول العالم.
وأشــار إلــى أن ما فعلــه الســفير األمريكي لدى 
االحتالل ديفيد فريدمان، عندما أمســك بمطرقة 
وبدأ في هدم  الصخور الفتتاح نفق تحت المسجد 
األقصى، كان حافزا وتشــجيعا ورســالة من إدارة 
الرئيــس األمريكي دونالــد ترامب نحو مزيد من 

االستيطان وهدم المنازل.

رشعنة ترامب االستيطاَن.. فتٌح لشهية
 االحتالل عىل النهب والتهويد

 قوات االحتالل تهدم منزلين في بلدة شقبة غربي رام اهلل         )األناضول(
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 (11 - 2019 - 2- IGAs) إعالن للمرة الثانية عن طرح عطاء رقم
توريد مستلزمات إلقامة مشاريع

دواجن بياض - دواجن الحم – تربية حمام – تربية كناري
قريــة األطفال )sos( – فلســطين هي منظمة دولية إنســانية واجتماعية تعمل علي 
مســاعدة األطفال المحتاجين واأليتام كما توفر لهم الفرصــة إلقامة عالقات دائمة 
داخل إطار أســري وتمكنهم من العيش وفق ديانتهم وثقافة مجتمعهم وتساعدهم 
علي التعرف علــى مواهبهم وقدراتهم الفردية والتعبير عن اهتماماتهم وتتأكد من 

أن يحصلوا على التعليم المطلوب كي يصبحوا ناجحين ومساهمين في مجتمعهم.
تقوم حاليا قرية األطفال )sos( – فلســطين بتنفيذ أنشــطة التمكين االقتصادي 
لصالح األسر المستفيدة بهدف إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل لهم، بناء عليه 
تعلن عن طرح عطاء توريد مســتلزمات إلقامة مشــاريع )مشــاريع دواجن بياض 
– مشــاريع دواجن الحم – مشــروع تربية حمام – مشــروع تربية كناري( بالظرف 
المختوم حسب المواصفات وجدول الكميات والشروط المرفقة العامة والخاصة. 

فعلي الموردين الراغبين في التقديم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
1. يجب أن تكون الشركة المتقدمة للعطاء متخصصة في مجال التوريد المطلوبة.

2. يمكــن للشــركات التقدم بأســعار لألغنــام فقط أو بأســعار لألعالف 
والعالقات والشرابات فقط أو كالهما معًا.

3. يجب أن تكون األسعار بالشيكل شاملة قيمة الضريبة المضافة.
4. على الشركة التي ترسو عليها العطاء تقديم فاتورة ضريبية وشهادة خصم المصدر.

5. يجب أن تكون األســعار المقدمة للعطاء ســارية المفعول لمدة ال تقل 
عن 90 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

6. لجنة العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
7. يحــق للجنــة العطاء تأجيل العطــاء أو تمديده أو اعادتــه أو الغاؤه أو 

تجزئته دون إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمين بالعطاء.
8. رسوم اإلعالنات على من يرسو عليه العطاء.

9. علي الشركة المتقدمة للعطاء تقديم كفالة بنكية بقيمة )5 %( من قيمة العرض 
المقدم ككفالة دخول عطاء سارية لفترة ال تقل عن 3 شهور من تاريخ تسليم العطاء.

10. ســيتم عقــد اجتمــاع شــرح كافــة التفاصيــل فــي يــوم الثالثــاء 

2019/11/26 الساعة 10 صباحا في مقر المؤسسة

11. كل شــركة ترغب في التقدم لهذا العطاء تســتطيع الحصول على نســخة 

العطــاء من مقر قرية األطفــال sos-رفح مقابل مبلغ غير مســترد وقدره )50( 
شيكال ابتداًء من يوم )األربعاء( الموافق )2019/11/20( وحتى يوم )الخميس( 
الموافق )2019/11/28( من العنوان التالي: رفح –تل السلطان بجوار بئر كندا. 
12. آخر موعد لتســليم العطاء هــو يوم )الخميس( الموافــق )2019/11/28( 

الساعة الثانية عشرة ظهرا، مع العلم أنه لن تقبل بعد هذا الموعد، وسيتم عقد 
لجنة فتح العطاءات بنفس اليوم الساعة 12:30 في حضور من يرغب بذلك.

13. لالستفسار يرجى االتصال على رقم هاتف 2150240

 (11 - 2019 - 1- IGAs) إعالن للمرة الثانية عن طرح عطاء رقم
توريد أغنام عساف عشار واعالف أغنام وعالفات وشرابات مياه

قرية األطفال ) sos ( – فلســطين  هي منظمة دولية إنسانية واجتماعية 
تعمل علي مســاعدة األطفال المحتاجيــن واأليتام كما توفر لهم الفرصة 
إلقامــة عالقــات دائمة داخــل إطار اســري و تمكنهم  مــن العيش وفق 
ديانتهــم وثقافــة مجتمعهم وتســاعدهم علــى التعرف علــى مواهبهم 
وقدراتهــم الفردية والتعبير عن اهتماماتهم وتتأكد من أن يحصلوا علي 

التعليم المطلوب كي يصبحوا ناجحين ومساهمين في مجتمعهم.
تقــوم حاليــا قرية األطفال ) sos ( – فلســطين بتنفيذ أنشــطة التمكين 
االقتصادي لصالح االســر المســتفيدة بهدف إقامة مشاريع صغيرة مدرة 
للدخــل لهم، بناء عليه تعلن عن طرح عطاء مناقصة توريد اغنام عســاف 
عشــار واعالف لألغنــام  بالظــرف المختوم حســب المواصفــات وجدول 

الكميات والشروط المرفقة العامة والخاصة .
 فعلي الموردين الراغبين في التقديم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
1. يجب أن تكون الشركة المتقدمة للعطاء متخصصة في مجال التوريد المطلوبة.

2. يمكــن للشــركات التقدم بأســعار لألغنــام فقط أو بأســعار لألعالف 
والعالقات والشرابات فقط أو كالهما معًا.

3. يجب أن تكون األسعار بالشيكل شاملة قيمة الضريبة المضافة
4. على الشركة التي ترسو عليها العطاء تقديم فاتورة ضريبية وشهادة خصم المصدر

5. يجب أن تكون األســعار المقدمة للعطاء ســارية المفعول لمدة ال تقل 
عن 90 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

6. لجنة العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب
7. يحــق للجنة العطــاء تأجيل العطــاء أو تمديده أو اعادتــه أو الغاؤه أو 

تجزئته دون إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمين بالعطاء.
8. رسوم اإلعالنات على من يرسو عليه العطاء.

9. على الشــركة المتقدمة للعطاء تقديم كفالة بنكية بقيمة )5 %( من قيمة العرض 
المقدم ككفالة دخول عطاء سارية لفترة ال تقل عن 3 شهور من تاريخ تسليم العطاء.

10. سيتم عقد اجتماع شرح كافة التفاصيل في يوم الثالثاء 2019/11/26 

الساعة 10 صباحا في مقر المؤسسة
11. كل شــركة ترغب في التقدم لهذا العطاء تســتطيع الحصول على نســخة 

العطاء من مقــر قرية األطفالsos-رفح مقابل مبلغ غير مســترد وقدره )100( 
شيكل ابتداًء من يوم )االربعاء( الموافق )2019/11/20( وحتى يوم )الخميس( 
الموافق )2019/11/28( من العنوان التالي: رفح –تل السلطان بجوار بئر كندا. 
12. آخــر موعد لتســليم العطاء هو يــوم )الخميس( الموافــق )2019/11/28( 

الساعة الثانية عشرة ظهرا، مع العلم انه لن تقبل بعد هذا الموعد، وسيتم عقد 
لجنة فتح العطاءات بنفس اليوم الساعة 12:30 في حضور من يرغب بذلك .

13. لالستفسار يرجى االتصال على رقم هاتف 2150240

     شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 42/ 2019

الخاصة:- شراء خزن ملفات معدنية لزوم مقر خانيونس
تعلن شــركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حســب 

البيانات و المواعيد التالية:-
- سيكون موعد تسليم العطاءات ابتداء من صباح يوم  الثالثاء الموافق 2019/12/03 

وحتى ساعة فتـح المظاريـف الساعـة 12:00 بنفس الزمان والمكان أعاله .
- يمكــن الحصول على مســتندات العطــاء من دائرة المشــتريات بمقر 
الشــركة الرئيسي بغزة شــارع جمال عبد الناصر " الثالثيني " اعتبارًا من 
يوم االربعاء المـوافـــق  2019/11/20  علمـًا بـأن ثمـن نسخـة العطـاء 

100 شيكـل فقط ) غير مستردة ( .

- يرفق مــع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا بقيمة %3 من قيمة العطاء بموجب 
كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنكي مصـدق أو نقـدًا . 

-  يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب .
- أجرة اإلعالن )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .
- االلتزام بكافة الشروط العامة والخاصة الواردة في كراسة العطاء. 

• تليفاكس   2888481 / 08     - صندوق بريد  1265 .
Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكتروني •

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

أسفر عن استشهاد سوريين
فصائل فلسطينية

 تدين القصف اإلرسائييل
 عىل مواقع سورية

دمشق- غزة/ فلسطين:
أدانت فصائل فلســطينية قصــف االحتالل اإلســرائيلي، فجر أمس، 
مواقع ســورية في عدة مناطق في دمشق وريفها، أدى إلى استشهاد 
سوريين واصابة آخرين، وفق ما ذكرت وكالة األنباء السورية »سانا«.

 وأعلــن جيــش االحتــالل اإلســرائيلي، أن طائراته قصفت عشــرات 
األهداف اإليرانية والسورية، داخل سوريا.

وأضــاف في بيــان أنه قصف ما زعم أنها »عشــرات األهــداف لفيلق 
القدس اإليراني والقوات السورية«، ودمر صواريخ أرض جو ومقرات 

ومخازن أسلحة وقواعد عسكرية.
بدورهــا أدانت حركــة حمــاس، العدوان اإلســرائيلي على ســوريا. 
وقالت في بيان صحفي »إن االحتالل ما زال يمارس سياســة العربدة 
واســتعراض العضالت بشــن عدوان ســافر على األراضي السورية، 
ويرتكــب جرائم بشــعة بحــق الســكان اآلمنيــن، راح ضحيتها عدد 
من الشــهداء والجرحــى، وعلى رأســهم معاذ العجــوري نجل القائد 

الفلسطيني أكرم العجوري«.
وأضافت »ندين هذه الهجمة الصهيونية التي تســتهدف المقاومة 
الفلسطينية وشــعوب المنطقة؛ تحقيًقا لهدف ضرب الروح المعنوية 

للشعب الفلسطيني وشعوب األمة«.
وطالبت حمــاس بضرورة مواصلة التصدي لهذا العدوان، وتســخير 
كل مقــدرات األمة لمواجهة وإفشــال المشــروع التصفوي المدعوم 
أمريكيًا في المنطقة، »وهزيمة هذا المخطط وإسقاطه أمر محتوم«.

كما أدانت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، العدوان اإلسرائيلي 
على ســوريا. وقالت فــي بيان صحفي : »يواصــل الكيان الصهيوني 
عدوانه وجرائمه ضد العرب والمسلمين، وفي تصعيد لهذا العدوان 

شنت طائرات العدو غارات جوية استهدفت سوريا الشقيقة«.
وأكدت الحركة وقوفها الكامل مع ســوريا في مواجهة هذا العدوان، 

وحقها في التصدي له والدفاع عن أرضها وشعبها.
من جهتها، أدانــت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطين العدوان 
اإلســرائيلي علــى ســوريا، وحذرت في بيــان لها، من خطــورة لعبة 
النيــران التي تحاول حكومــة نتنياهو في أيامهــا األخيرة أن تديرها 
في رهان مكشــوف على نقل أزمة النظام في )إســرائيل( إلى الخارج، 
والتغطيــة على الملف القضائــي لنتنياهو في ضلوعه في العديد من 

فضائح الفساد.
ودعــت الجبهة مجلس األمن في األمم المتحدة لتحمل مســؤولياته 
التي يمليهــا عليه واجبه كأعلــى مرجعية دولية لضمــان األمن في 
العالم، وتفويت الفرصة على نتنياهو إلشــعال النيران في المنطقة، 
من خــالل أعماله العدوانية التي لم تتوقــف، في قطاع غزة والضفة 

الفلسطينية بما فيها القدس، وعلى األرض السورية.

رام اهلل- غزة/ محمد أبو شحمة:
لم تمــر علــى العــدوان اإلســرائيلي على 
قطاع غزة، الذي خلف 34 شــهيدًا وعشرات 
الجرحــى، وتدمير عــدد من البيــوت، أيام 
قليلــة، حتى خــرج رئيس الســلطة محمود 
عبــاس، بتصريــح يؤكــد فيــه أنه ســعى 
لمقابلــة رئيس وزراء االحتالل اإلســرائيلي 

بنيامين نتنياهو أكثر من 20 مرة.
وأظهر عبــاس خــالل مقابلــة أجراها معه 
مراســل إذاعة جيش االحتالل اإلســرائيلي 
للشــؤون الفلســطينية جاكــي حوغي، في 
مقــر المقاطعــة بمدينــة رام اهلل، حرصــه 
الشديد على لقاء نتنياهو، متجاهاًل اإلعالن 
األمريكي األخير الذي لم يعدّ مســتوطنات 
االحتــالل فــي األراضــي المحتلــة مخالفة 

للقانون الدولي.
ولم يكتفِ عباس بحديثه عن ســعيه لعقد 
لقاء مــع نتنياهو بــل أكد أنه اشــتكى من 
طريقــة تعامله بســبب رفضه لقــاءه على 
مدار 9 سنوات، وأبرزها رفضه اشتراكه في 
جنازة رئيس دولة االحتالل السابق شمعون 

بيرس.
ويؤكد المحلل السياسي مصطفى الصواف، 
أن حديــث عباس ومصارحتــه، تعبران عن 
نهج رئيس الســلطة الواضح، وتأكيده أنه 

ال يؤمن إال بالتعاون مع االحتالل.
ويقــول الصــواف لصحيفــة »فلســطين«: 
»عباس يؤمن فقــط بما وقعه مع االحتالل 

خــالل اتفاقيــة أوســلو قبــل 26 عامًا، وال 
يؤمن أن كل فلسطين للشعب الفلسطيني، 

وال يؤمن إال باالعتراف باالحتالل«.
ويضيف الصــواف: »عندمــا يتحدث عباس 
عــن محاولة لقــاء نتنياهو فــإن ذلك ليس 
غريبًا، فهــو يلتقي بمن ينوب عن نتنياهو 
من خالل اللقــاءات المتواصلة مع قادة في 
دولة االحتالل ومســتوطنين إســرائيليين، 
وكان آخرُهم لقاءه بعائلة الكاتب اليهودي 
اســحق بــار موشــيه، وتأكيده اســتعداده 

لطباعة أحد كتبه«.
كذلــك التقى عباس في ســبتمبر وفدا من 
الطائفــة اإلثيوبيــة فــي دولــة االحتــالل، 
ضم عائلة الجندي األســير لــدى المقاومة 
الســابق  الكنيســت  وعضــو  »منغســتو« 

»شلومي موال«.
وخــالل اللقاء قال عباس: »ســأبذل جهودًا 

إلعادة نجلهم، وأنه يشعر بمعاناتهم«.
ويستبعد الصواف أن يتخذ رئيس السلطة 
اإلســرائيلي  االحتــالل  ضــد  خطــوة  أي 
كالتراجع عن اتفاق )أوســلو( أو االتفاقيات 

األمنية.
ويوضح أنه في حال أعلن الرئيس األمريكي 
دونالــد ترمب، نيته لقــاء عباس في البيت 
األبيض بهذا التوقيت، فلن يرفض عباس 
هذه الدعوة وســيذهب مسرعًا، رغم دماء 
الشــهداء التي ســالت أخيرًا فــي األراضي 

المحتلة.

بــدوره عد أســتاذ العلــوم السياســية في 
جامعــة النجــاح الوطنية، البروفيســور عبد 
الســتار قاســم، حديث عباس عن محاولته 
عقــد لقاءات مع نتنياهــو أكثر من 20 مرة، 
أنه يناقض ما يقوله حول وقفه المفاوضات 
مــع االحتــالل، وعدم وجــود لقــاءات بين 

مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين.
ويقــول قاســم: »عبــاس الذي يعد نفســه 
رئيسًــا كان يكــذب علــى النــاس خــالل 
الســنوات الماضيــة، وذلــك يعنــي أنه لن 
ينجز شــيئا للشــعب الفلســطيني، أو يقدم 
لهم أي إنجاز سياسي خالل فترة حكمه في 

السلطة«.
ويضيف قاســم: »نتنياهو حين يرى عباس 
يعمل من خلف شــعبه ويكذب عليهم حول 
مواقفه، يزيــد احتقاره للفلســطينيين من 
خالل مواقفــه المختلفة، ويعمل على تنفيذ 
مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني«.

نتنياهــو  ويتابــع قاســم: »عبــاس جعــل 
يســتهين بــه ويفتح له الطريــق ليصنع ما 
يشــاء، ولكــن لو عــرف االحتــالل أن لدينا 
مبدأ وقدرة علــى الصبر، وأننا صادقون مع 

شعبنا، لما فعل ما فعل«.
وأكمل قاســم: »عباس غير معني بمصلحة 
الشــعب الفلســطيني أو قضيته منذ ترأس 
الســلطة، فهو يفتح األبواب دائمًا ليتصرف 
اإلســرائيليون كما يشــاؤون في قطاع غزة 

والضفة الغربية«.

محاوالت عباس لقاء نتنياهو.. 
مصارحة تعطي االحتالل ُمسّوًغا لجرامئه
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دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء 

دائرة التنفيذ- محكمة بداية غزة

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية 
غزة في القضية التنفيذية رقم 2019/13630

إلى المنفذ ضده/ عز الدين عبد العزيز أحمد أبو شنب.
طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الكمبياالت المستحقة 
الدفع والصــادرة لصالح طالب التنفيذ/ محمود أحمد عبد المهدي مطاوع 
لذلك عليك دفع قيمة الكمبياالت والبالغة مبلغ وقدره )$2000( الفا دوالر 

أمريكي باإلضافة الى رسوم ومصاريف القضية.
لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين وإذا لم تحضر 
خالل المدة المذكورة فإنك تعد ممتنعًا عن التنفيذ ومن ثم تباشــر دائرة 

التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري، حرر في 2019/11/17م.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة جباليا الشرعية

الموضوع/ مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة جباليا الشرعية

الى/ أســامة منصور نصر اهلل أبو راشــد من السبع وســكان مشروع بيت 
الهيا ســابقا ومجهول محــل اإلقامة اآلن في مصــر يقتضي حضورك الى 
هذه المحكمة يوم اإلثنين الواقع في 2019/12/23م الســاعة التاســعة 
صباحًا لحضور جلسة الدعوى اســاس 2019/1118م وموضوعها تفريق 
للضــرر من الغياب والمقامــة من قبل زوجتك المدعية/ نوال شــاكر عبد 
القادر زيارة المشهورة أبو راشد من غزة وسكان جباليا وإن لم تحضر في 
الوقت المعين يجر بحقك المقتضى الشــرعي لذلك جرى تبليغك حســب 

األصول وحرر في 2019/11/20م.
قاضي جباليا الشرعي
محمد خليل الحليمي

دولة فلسطين
وزارة

الحكم المحلي

إعـالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة 
بالمصادقــة على المخطط التفصيلي لشــوارع القطعة 

رقم )84( ضمن حي قيزان النجار
 منطقة تنظيم – خانيونس

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم أنها 
قد قررت بجلستها رقم 2019/22 المنعقدة بتاريخ 2019/7/17 التصديق 
النهائي على المخطط التفصيلي لمســار شوارع القطعة رقم )84( ضمن 
حي قيزان النجار والمحصور بين شارع رقم )8( شماال وشارع رقم )6( جنوبا 
وشارع رقم )105( شرقا وشارع رقم )11( غربا والمار بالقسائم رقم )من 1 

الى 14( من القطعة رقم )84(.
الســابق إيداعه لالعتــراض بموجب اإلعالن الصادرعــن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدتي فلسطين واالستقالل بتاريخ 2018/11/19م. 
كما قــررت اللجنة المركزية وضع هذا المشــروع موضع التنفيذ بعد مرور 
خمســة عشر يوما من تاريخ نشــر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية وفي 

صحيفتين يوميتين محليتين أيهما أقرب .
 وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن.

اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
بمحافظات غزة

أعلن أنا/  باســل إســماعيل محمد النحال عــن فقد هويتي 
وتحمــل الرقــم 802657890  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

التوّجه النتخابات ثالثة.. أزمة سياسية خانقة تعصف بدولة االحتالل

غزة/ يحيى اليعقوبي:
حالة مــن الشــلل السياســي، وأزمة 
االحتــالل  بدولــة  تعصــف  خانقــة 
اإلســرائيلي، بعــد فشــل زعيم حزب 
»أزرق أبيــض« بينــي غانتــس فــي 
تشــكيل حكومــة أقليــات بدعم من 
»القائمة العربية المشتركة« ورئيس 
أفيغــدور  بيتنــا«  »إســرائيل  حــزب 
التوجــه نحــو  ليبرمــان، مــا يعنــي 

انتخابات ثالثة.
وفــي هذه الحالة بــرز رئيس حكومة 
االحتــالل االنتقالية بنيامين نتنياهو، 
الذي استطاع تحويل أزمته الشخصية 
إلى أزمة عامة أدت لفوضى سياســية 
ستســتمر حتى مــارس/ آذار المقبل، 
وهــو يراهن على كســب المزيد من 
الوقــت؛ لإلفالت من قضايا الفســاد 

التي تالحقه.
وقــال ليبرمــان إن )إســرائيل( فــي 
الطريــق إلى إجــراء جولــة انتخابات 
ثالثــة، موجهًا اللوم إلــى زعيم حزب 
المكلف  الــوزراء  ورئيس  »الليكــود« 
إياهما  وغانتس، ومحمــاًل  نتنياهــو، 
المســؤولية عن الفشــل في تشكيل 

حكومة وحدة وطنية.

وفــي إشــارة إلــى األحــزاب العربية، 
أضــاف ليبرمان في مؤتمــر صحفي، 
أمــس: »لــن ندخــل فــي حكومــة 
مدعومة مباشــرة أو غير مباشرة من 

القائمة المشتركة«.
فوضى

أمــام ذلك يرى المختص في الشــأن 
اإلســرائيلي فرحان علقم أن سيناريو 
اللجــوء النتخابات ثالثــة كان متوقعًا 
بعد فشــل الجولــة الثانيــة في جلب 
مــا  مســتقرة،  إســرائيلية  حكومــة 
يعني أن الواقع في الحياة السياســية 
اإلسرائيلية يتجه بشكل غير مسبوق 
نحــو فوضى سياســية لم يســبق أن 
حصلت فيما مضى، رغم حدوث تنافر 
وتنافس وتضاد بيــن زعماء األحزاب 

اإلسرائيلية.
ولفــت علقــم فــي حديــث لصحيفة 
»فلســطين«، إلــى أن هنــاك اتفاقا 
بصورة أو بأخرى على أن يتم تيســير 
كالحيــاة  اعتيــادي،  الحيــاة بشــكل 
الحالية  االقتصاديــة، بخالف األزمــة 
التي تعبر عن مدى االهتزاز في الحياة 

السياسية.
ويعتقــد أن أكثر الرابحيــن في هذه 

أن  خاصــة  نتنياهــو،  هــو  الجولــة 
المستشار القانوني لحكومة االحتالل، 
أفيحاي مندلبليت، يتلكأ، بعد أن كان 
مفترضًا عليه أول مــن أمس، توجيه 
اتهامات لنتنياهو، في داللة على أنه 
لــن يوجه لوائح االتهــام بحق األخير 

للقضاء مباشرة وإنما للكنيست.
وأضاف علقم أنه بســبب عدم تشّكل 
لجنة للكنيست لبحث موضوع حصانة 
نتنياهو، بسبب خالفات بين أقطابه، 
ســيجعل الفترة المقبلة تمضي دون 
توجيه الئحة اتهام ضده، وسيتنفس 
الصعداء، حيث لن تجرى المحاكمة أو 

تُعقد جلساتها.
تشــكيل  جهــود  فشــل  أن  ورأى 
الحكومة تجعل وضع نتنياهو حســب 
فــي  مســتقرا  الــرأي  اســتطالعات 
االنتخابات الثالثة، أما »أزرق أبيض« 
فقد تطــرأ عليه تغييرات إذا ما حصل 
انشــقاق وبــرز الخــالف بيــن أعضاء 

الحزب.
وعن أسباب فشل غانتس في تشكيل 
حكومة أقليات، بين علقم أن جهوده 
كان محكومًا عليها بالفشــل الذريع؛ 
ألنــه بحاجــة للجمــع بيــن الضدين 

وليبرمــان«،  المشــتركة  »القائمــة 
فرغم أن األولى كانت على اســتعداد 
لمنحــه الدعم الكافي، فــإن ليبرمان 
كان يرفض ذلــك، ووضع الفيتو على 

مثل هذا الدعم.
وأكمل فيمــا يتعلق بالوضــع القادم 
لحكومة االحتالل أنها ستبقى حكومة 
لرئيــس  يمكــن  ال  أعمــال  تســيير 
حكومتها اتخاذ قــرارات مصيرية في 
قضايــا اجتماعيــة وسياســية، وفــي 
الوقــت ذاته ســيبقى ســيف نتنياهو 
مُصلتــًا علــى الــوزراء فــي التعيين 

والنقل.
تحويل األزمة الشخصية

أمــا العضــو العربــي الســابق فــي 
»الكنيســت« طلــب الصانــع، فيقول 
إن فشــل تشــكيل حكومة إسرائيلية 
يؤشر على أزمة في الواقع السياسي، 
الشــخصية أصبحت  االعتبــارات  وأن 
هي المقــرر، موضحا أن هــذا الواقع 
ليس نتيجة عدم القدرة على تشكيل 
ائتالف لكن بســبب تمســك نتنياهو 
بالحكــم، بالرغــم مــن كل ملفــات 

الفساد والمالحقات ضده.
وأضاف الصانع لصحيفة »فلسطين«، 

أنــه لــو اســتقال نتنياهــو فبإمكان 
أي ممثــل بالليكــود تشــكيل ائتالف 
حكومــي، مشــيرًا إلــى أن نتنياهــو 
استطاع تحويل أزمته إلى أزمة عامة.

لــن  الثالثــة  االنتخابــات  أن  ورأى 
تغيــر من األزمــة الحالية شــيئا؛ ألن 
االنتخابات الســابقة لم تحلها، مردفا 
أنــه مــن الغبــاء التفكير بالســلوك 
نفســه؛ ألنك ســتحصل على النتائج 
نفســها ما لــم تتغير قواعــد اللعبة، 
كتغييــر نســبة الحســم أو الذهــاب 
النتخابات مباشــرة لرئاسة الحكومة 
مــع بقاء الكنيســت كما جــرى أعوام 

1999، و2001.

ولفــت إلى أن الخيــار المتبقي أصبح 
وقــد  ثالثــة،  النتخابــات  الذهــاب 
تشــهد تراجعــا بنســبة التصويــت 
بســبب إحبــاط الناخب اإلســرائيلي 
من السياســيين، مبينــًا أن نتنياهو 
يراهــن على كســب الوقــت آماًل أن 
يخــرج الناخبون بالمعســكر اليميني 
بنســبة عالية في االنتخابات الثالثة، 
تسمح له بتشكيل حكومة، أو تحدث 
أبيــض«،  انشــقاقات بحــزب »أزرق 
مع لجوئه لتصعيد عســكري محدود 
مــع غزة تحــت الســيطرة، كجزء من 
المنــاورة لكســب أصــوات الناخــب 

اإلسرائيلي.

علقم: الحياة فيها تتجه نحو 
فوىض سياسية غري مسبوقة

الصانع: النتائج ستكون ذاتها 
ما مل تتغرّي قواعد اللعبة

غزة/ األناضول:
أعادت المجزرة التي ارتكبها جيش االحتالل 
اإلســرائيلي بحــق عائلــة أبــو ملحــوس 
)الســواركة( فجــر الخميــس الماضي، إلى 
األذهان تاريخًا دمويًا حافاًل بالمجازر، بحق 

العائالت الفلسطينية في قطاع غزة.
وتنضــم عائلــة أبــو ملحوس إلــى )133( 
عائلة في غزة اســتهدفتها قوات االحتالل 
منــذ عام 2006 وحتى اآلن، بحســب رصد 
وكالــة »األناضول«، اعتمــادا على مصادر 

حقوقية.
عائلــة  مــن  أفــراد  ثمانيــة  واستشــهد 
»السواركة« – 5 منهم أطفال- جراء قصف 
جوي لالحتالل اســتهدف منزلهم، فجر 14 
نوفمبر الجاري، في مدينة دير البلح وسط 
قطــاع غزة، خــالل عدوان اســتمر يومين، 
عقب اغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء 
أبو العطا بقصف منزله في حي الشــجاعية 

شرقي غزة.
133 مجزرة عائلية

ويُظهــر رصــدٌ قــام بــه مراســل وكالة 
قــوات  اســتهداف  لتاريــخ  األناضــول 
االحتــالل للعائالت الفلســطينية في قطاع 
غــزة- باالســتعانة بعدد مــن اإلحصاءات 
والوثائق التــي صدرت بهــذا الصدد- أن 
قــوات االحتــالل اســتهدفت )133( عائلة 
فلسطينية في غزة بالقصف الجوي والبري 
والبحري منــذ عام 2006 وحتى األســبوع 

المنصرم، خّلفت )692( من الشهداء.
وشــهدت فترة الحروب الثالث التي شــنها 
جيش االحتــالل ضد غزة في أعوام 2008، 
2012، و2014، وقــوع العــدد األكبــر من 

المجازر بحق العائالت.
وتعرضــت )17( عائلة من غــزة لإلبادة – 
خالل الفترة المذكورة - باستشهاد عشرة 
شهداء فأكثر من أبنائها دفعة واحدة، أدت 

إلى شطب ُأســر كاملة من السجل المدني 
الفلسطيني.

فلســطينية  عوائــل   )8( تعرضــت  كمــا 
مُتكرر  بشــكل  اإلســرائيلي  لالســتهداف 

ألكثر من مرة على فترات زمنية مختلفة.
ولمحافظة غزة النصيب األكبر من ارتكاب 
المجــازر بحق العائــالت الفلســطينية في 
قطاع غزة، حيث تعرضت )38( عائلة منها، 
الرتــكاب مجــازر بحقهــا، تليهــا محافظة 
شــمال غزة بـ )37( عائلــة، ثم رفح بـ )36( 
عائلــة، فخانيونس بـ )14( عائلــة، وأخيرًا 

الوسطى بـ )8( عوائل.
أبرز مجازر العائالت

ومن أشــهر المجــازر التــي ارتكبتها قوات 
االحتــالل ضــد العائــالت في غــزة، كانت 
فــي صيف عام 2006، حيــن أطلقت بوارج 
بحريــة االحتــالل اإلســرائيلية عــددًا من 
القذائــف تجــاه شــاطئ بلدة بيــت الهيا 

شــمال قطاع غزة، أصابــت عائلة »غالية« 
التــي كانــت تســتجم على شــاطئ البحر، 
وعددها )9( أفراد، ما أدى إلبادتها بالكامل 
باســتثناء الطفلة »هدى« التــي التقطتها 
صــور الكاميرات وهي تصــرخ على فقدان 

والدها وعائلتها.
وفي تشرين اآلخر/نوفمبر من العام نفسه 
فتحت مدفعية االحتالل نيران قذائفها تجاه 
حي ســكني يقع على الشــريط الحدودي، 
شــرق بلدة بيت حانون شــمال قطاع غزة، 
مُخّلفة )19( شهيدًا من عائلة »العثامنة« 

نصفهم من األطفال.
ومــن أبرز العائالت التــي تعرضت للمجازر 
خالل الحروب اإلســرائيلية ضد غزة: عائلة 
»السموني« من حي الشجاعية، التي فقدت 
)29( شــهيدًا من أبنائها دفعة واحدة في 

يناير/كانون ثــان 2009، إلى جانب عائلة 
»أبــو جامع« التي فقدت )26( شــهيدًا في 

خانيونس جنوب غزة عام 2014.
كما فقدت عائلة »الداية« من حي الزيتون 
بمدينة غزة )22( شــهيدًا في يناير/كانون 
ثانٍ 2009، وعائلتــا »النجار« و«أبو جبر« 
فقــد كل منهما )20( شــهيدًا فــي يوليو/

تموز 2014.
وفيمــا تُعرف بـــ »الجمعة الســوداء« في 
رفح، بتاريخ األول من أغســطس/آب خالل 
حــرب 2014، استشــهد أكثر مــن مائتي 
فلسطيني بقصف مدفعي استهدف مدينة 
رفح جنــوب قطاع غزة، حيــث فقدت )23( 
عائلة، ثالثــة أفراد فأكثر من أبنائها خالل 

القصف.
ويقول الفلســطينيون إنهــم ال يتوقعون 
أن يتوقف مسلسل االســتهداف للعائالت 
الفلسطينية، في ظل غياب أي مساءلة من 
المجتمــع الدولي لدولة االحتــالل على ما 

ترتكبه ضد الفلسطينيين.

أسفرت عن 692 شهيًدا
133 مجزرة ارتكبها االحتالل بحق عائالت كاملة بغزة منذ 2006
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دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة جباليا الشرعية

الموضوع/ مذكرة تبليغ حكم غيابي
صادر عن محكمة جباليا الشرعية

الى المدعى عليه/ نهاد محمد صابر عبد العزيز أبو عودة من بيت حانون 
وســكانها ســابقا ومجهول محل اإلقامة في اســبانيا اآلن لقد حكم عليك 
من قبل هذه المحكمة لزوجتك المدعية/ خديجة صالح مصطفى شــحادة 
من بيت حانون وســكان جباليا بثبوت طلقة واحدة رجعية مسبوقة بأخرى 
رجعية األولى بتاريخ 2018/8/1 من خالل رســالة نصية على الهاتف وهو 
في اســبانيا وهي في بيت الزوجيــة الواقع في بيت حانون قائال لها روحي 
انــت طالق والثانية بعد شــهر تقريبا بعد أن تواصلت معــه على الهاتف 
وفي اثناء عدتها الشــرعية منه وبعد ان طلبت منه الطالق قال لها روحي 
انــت طالق ولم يرجعها الى عقد نكاحه وبذلك آلت الى طلقة واحدة بائنة 
بينونة صغرى مســبوقة بأخــرى بعد انقضاء عدتها الشــرعية منه بتاريخ 
2018/12/1م وعليها العدة الشرعية وذلك اعتبارا من تاريخ الحكم الواقع 
في 2019/11/7م في القضية أســاس 2019/480م سجل 17 وتضمينك 
الرســوم والمصروفــات القانونيــة حكما غيابيــا بحقك قابــال لالعتراض 
واالســتئناف لذلك جرى تبليغك حســب األصول وحرر فــي 10 ربيع األول 

1441ه الموافق 2019/11/7م.

قاضي جباليا الشرعية
محمد خليل الحليمي

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية دير البلح

في القضية الحقوقية 2019/104
في الطلب رقم 2019/386

المستدعي/ مفيد سليم محمد أبو سليم، وكيله المحامي/ عمرو الناعوق.
المستدعى ضده/ عبد الرؤوف سليم محمد أبو سليم- مقيم خارج البالد- 

عنوانه السابق دير البلح البلد- الشارع العام.
نوع الدعوى/ اثبات صحة عقود ونفاذها وسند وكالة.

قيمة الدعوى/ تزيد عن مائة الف دينار.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم 2019/104
الى المستدعى ضده المذكور اعاله بما أن المستدعي قد أقام عليك دعوى 
حقوق )إثبات صحة عقود ونفاذها وسند وكالة خاصة( لذلك يقتضي عليك 
الحضور الى هذه المحكمة خالل خمســة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذه 
المذكــرة كما يقتضي أن تــودع قلم هذه المحكمــة ردك التحريري خالل 
خمســة عشــر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها 
جلســة يوم الثالثاء 2019/12/31م الســاعة التاســعة صباحــا للنظر في 
الدعوى وليكن معلوما لديك إذا تخلفت عن الحضور يجوز للمســتدعي أن 

يسير في دعواه حسب األصول تحريرا في 2019/11/11م.
رئيس قلم محكمة بداية دير البلح
أ . أيمن أبو مصطفى

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء
لدى محكمة بداية غزة بصفتها االستئنافية

في االستئناف رقم 2019/137 - في الطلب رقم 2019/243
المســتدعي/ محمد ســلمان محمد الحاج أحمد- من ســكان غزة الزيتون 

هوية رقم 916157225 وكيله المحامي/ بالل الحاج أحمد- غزة.
المســتدعى ضدها/ فاطمة ســلمان محمــد الحاج أحمد من ســكان غزة 

الزيتون مجهولة محل اإلقامة حاليًا.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في االستئناف رقم 2019/137 - في الطلب 2019/243
الى المســتدعى ضدها بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة 
بداية غزة بصفتها االســتئنافية باالســتئناف المرقوم أعاله اســتنادا الى 
ما يدعيه في الئحة اســتئنافه ونظرا النك مجهولة محل اإلقامة وحســب 
اختصــاص محكمة بداية غزة بصفتها االســتئنافية فــي نظر هذا الطلب 
وعمال بالمــادة 20 من قانون أصول المحاكمــات المدنية والتجارية رقم 
2 لســنة 2001م وبنــاء على قرار محكمــة البداية بصفتها االســتئنافية 
نبلغك عن طريق النشر المستبدل لذلك يقتضي عليك الحضور أمام هذه 
المحكمة في تاريخ 2019/12/8م الســاعة التاســعة صباحًا كما يقتضي 
عليــك أن تتقــدم بجوابك التحريري خالل خمســة عشــر يومــًا من تاريخ 
النشر وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر في االستئناف 

باعتبارك حاضرة، حرر في 2019/11/19م.
رئيس قلم محكمة بداية غزة - األستاذ/ عمار قنديل

رام اهلل- غزة/ جمال غيث:
حنــا  المركزيــة  االنتخابــات  لجنــة  رئيــس  أكــد 
ناصــر "جاهزية اللجنة مــن الناحيــة الفنية إلجراء 

االنتخابات".
جاء ذلــك خالل اجتماع عقد في المقــر العام للجنة 
االنتخابــات المركزيــة فــي مدينــة البيــرة، اليوم 
األربعــاء، ضــمَّ أعضــاء مجموعــة العمــل الدولية 

الخاصة باالنتخابات.
وأضــاف ناصــر أن إجــراء االنتخابات العامة ســيتم 
لمتابعــة  ودولييــن  محلييــن  مراقبيــن  بوجــود 
العملية وفًقــا للمعاير الدولية وقانــون االنتخابات 

الفلسطيني.
وخــالل االجتماع أطلع ناصــر ممثلين عن مجموعة 
المؤسســات الدوليــة الداعمــة لالنتخابــات فــي 
فلسطين على آخر المستجدات المتعلقة بالتحضير 
إلجــراء االنتخابات العامــة، ونتائج مشــاوراتها مع 

بحركة حماس، والفصائل الفلسطينية".
وأضاف أن "األوضاع تسير في مسارها الصحيح، وال 
تزال اإليجابية تطغى على الموقف"، مشيرًا إلى أن 
بعض الفصائل في رام اهلل ســلمت ردها بالموافقة 

على إجراء االنتخابات للجنته في األيام الماضية".
وبيــن أن اللجنــة غــادرت غــزة خــالل العــدوان 
اإلســرائيلي األخيــر على غزة الذي اســتمر يومين، 
بعد أن حضرت لتســتلم رد حركــة حماس الخاص 

بإجراء االنتخابات.
وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
صالــح العــاروري، قال فــي لقاء بثته قنــاة األقصى 
الفضائية، مســاء أول من أمــس، إن حركته أعدت 
ردها المكتوب على مقتــرح الرئيس محمود عباس 
الخــاص بإجراء االنتخابات، وكانت تعتزم تســليمه 
لرئيس لجنــة االنتخابات حنا ناصــر لكن التصعيد 

الذي تزامن مع زيارته األخيرة لغزة منع ذلك.

الفصائــل ومؤسســات المجتمع المدنــي بالضفة 
الغربيــة وقطــاع غزة، ال ســيما زيــارات اللجنة إلى 

القطاع خالل الفترة األخيرة.
وأشار ناصر إلى ضرورة أن يضغط المجتمع الدولي 
علــى حكومة االحتالل للســماح بإجــراء االنتخابات 
العامــة في مدينة القدس أســوة بباقــي المناطق 
الفلســطينية. ويصــل وفد مــن لجنــة االنتخابات 
المركزية إلى قطاع غزة، األســبوع المقبل، ليستلم 
ردا مكتوبــا من حركة حماس والفصائل على إعالن 
رئيــس الســلطة محمود عبــاس، الخــاص بإجراء 
االنتخابات. وأكد المدير التنفيذي للجنة االنتخابات 
المركزية، هشام كحيل، أن رئيس اللجنة حنا ناصر، 
ووفدا مرافقا له سيصلون قطاع غزة، عبر حاجز بيت 

حانون "إيرز"، شمالي القطاع.
وقــال كحيل فــي تصريــح لموقع "فلســطين أون 
اليــن": "إن اللجنــة عند وصولها القطاع ســتلتقي 

وفــي 28 تشــرين أول/ أكتوبــر الماضــي، أعلنت 
حركــة حماس فــي بيــان لهــا، أنها أبلغــت لجنة 
االنتخابات المركزية بجهوزيتها الكاملة للمشاركة 
في االنتخابات التشــريعية، مقدمة مرونة وإيجابية 

للجهود الرامية إلجراء االنتخابات.
وكان وفــد من لجنة االنتخابات برئاســة حنا ناصر 
زار قطــاع غــزة أكثــر مــن مرة فــي تشــرين أول/ 
أكتوبــر الماضي، تخللها عقــد اجتماعات مع حركة 
حماس والفصائل، للتباحث حــول إجراء االنتخابات 
التشــريعية أوال على أن تتبعها انتخابات رئاســية، 
بفارق زمني ال يزيد على ثالثة أشــهر، حســب بيان 

سابق صدر عن اللجنة.
وأجريــت آخر انتخابات رئاســية في فلســطين عام 
2005 وفــاز فيهــا الرئيس الحالــي محمود عباس، 

في حين ُأجريت آخر انتخابات تشريعية سنة 2006، 
وفازت فيها كتلة حركة حماس.

رام اهلل/ فلسطين:
أفادت هيئة شؤون األســرى والمحررين أمس، 
أن محكمــة االحتــالل المركزية في بئر الســبع 
رفضــت طلب إعــادة النظــر في إطالق ســراح 

األسير المسنّ فؤاد الشوبكي )81 عامًا(.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن المحكمة 
تذرّعــت بـ"خطورة قضية األســير الشــوبكي 
وعــدم إبدائه النّدم"، لرفــض االلتماس الذي 
تقدّم به محاميا الهيئة، متجاهلة ســنّ األسير 
وحالته الصحيّة ومرور عامين على انعقاد لجنة 
الثلــث ورفضها لإلفراج عنه بعــد قضائه ثلثي 

محكوميته.
وأّكدت أن المحكمة اقترحت ســحب االلتماس 
وتقديــم المحاميان لطلب إفراج مبّكر في وقت 
الحق، إاّل أنهمــا ردّا بالرّفض، مضيفة أنّهما 
ســيقومان باالســتئناف على قرارها خالل )15( 

يومًا.
يشار إلى أن األسير فؤاد الشوبكي من غزة وهو 
أكبر األسرى ســنًّا، وكانت قد اعتقلته سلطات 
االحتالل عــام 2006، وحكمت عليه بالسّــجن 
لـــ)17( عامًا، وهو يعانــي من عدّة أمراض في 

القلب والمعدة والعيون.
من جانب آخر، أفادت مؤسســة مهجة القدس 
للشهداء واألسرى والجرحى أن المحكمة العليا 
اإلســرائيلية في القدس المحتلة حددت جلسة 
للنظر باســتئناف األســير المضرب عن الطعام 

مصعب توفيق محمد هندي اليوم الخميس.
وأوضحت فــي بيان صحفي، أمس، أن األســير 
هنــدي مــازال يواصــل إضرابــه المفتــوح عن 
الطعــام لليوم )60( على التوالــي، رفضًا لقرار 
ســلطات االحتــالل تحويلــه لالعتقــال اإلداري 

بدون أن يوجه له أي اتهام.
ونقلــت مهجة القدس عن األســير هندي قوله 
إن حالتــه الصحية صعبة للغايــة، حيث يعاني 
من دوخة شــديدة ومتواصلة، وصداع شــديد 
جــدًا، وضيق فــي التنفس، وعــدم انتظام في 
دقات القلب، وآالم في جميع المفاصل، وأوجاع 
شــديدة في الظهــر، وآالم شــديدة في الكلى 

والخواصر، وحموضة شديدة في المعدة.
وأضاف أنــه ال يقوى على الوقوف أبدًا ويتحرك 
بواســطة كرســي متحــرك، ونزول شــديد في 
الوزن، حيث نزل وزنه إلى ثالثين كيلو، كما أنه 

يشرب فقط الماء، ومقاطع للفحوصات الطبية، 
وال يتناول أي مدعمات أو فيتامينات أو سكر.

وأشــار إلى أن إدارة سجن "عزل نيتسان" نقلته 
األحــد الماضــي إلى مشــفى "كابــالن" إلجراء 
فحوصات طبيــة إال أنه رفض إجرائها، وأرجعته 
إدارة مصلحة ســجون االحتــالل إلى العزل مرة 
أخــرى، الفتًا إلــى أن أحــد األطباء أعــد تقريرًا 

بخطورة وضعه الصحي.
واألسير هندي من بلدة تل قضاء مدينة نابلس، 
وهــو متــزوج وأب لطفليــن، واعتقلتــه قــوات 
2019/09/04، وأعلن إضرابه  االحتالل بتاريخ 
المفتــوح عن الطعــام بتاريــخ 2019/09/22، 

رفضًا لتحويله لالعتقال اإلداري.
ولألســير عــدة اعتقــاالت ســابقة في ســجون 
االحتالل علــى خلفية عضويته ونشــاطاته في 
صفوف حركــة الجهاد اإلســالمي، وآخر اعتقال 
له خــاض إضرابًا عن الطعام لمــدة 31 يومًا 
رفضًــا الســتمرار اعتقالــه إداريًا، بــدأ بتاريخ 
2018/03/14 وعلقــه بتاريــخ 2018/04/13 

بعد اســتجابة ســلطات االحتالل لتحديد سقف 
اعتقاله.

اإلفراج عن أسير من نابلس
 بعد اعتقال إداري لـ6 أشهر

نابلس/ فلسطين:
أفرجت ســلطات االحتالل أمس عن األســير ســامي راضي العاصي )47 عامًا( 
من نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد اعتقال إداري لمدة ستة أشهر.

واعتقلت قوات االحتالل العاصي في مايو الماضي، بعد مداهمة منزله بمدينة 
نابلس وتفتيشــه واالعتداء عليه بالضرب، وتم تحويله لالعتقال اإلداري لمدة 

ثالثة شهور، تم تجديدها لثالثة شهور أخرى قبل انتهائها بأيام.
يذكــر أن العاصي أمضى في ســجون االحتالل أكثر من 10 ســنوات في عدة 

اعتقاالت، أغلبها كان باالعتقال اإلداري.

أسيران يواصالن اإلضراب في 
سجون االحتالل ضد االعتقال اإلداري

الناصرة/ فلسطين:
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، أمس، إن أسيرين في سجون االحتالل، 

يواصالن إضرابهما المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على اعتقالهما اإلداري.
وبيّنت الهيئة في بيان لها، أن األســيرين المضربين هما: أحمد زهران )42 
عامًا( من بلدة دير أبو مشعل قضاء محافظة رام اهلل ومضرب منذ )60( يومًا، 
ومصعب الهندي )29 عامًا( من بلدة تل قضاء مدينة نابلس، ويواصل إضرابه 
لليــوم )58( علــى التوالي. ولفتت الهيئــة إلى أن الحالة الصحية لألســيرين 
زهران والهندي، القابعين في عزل )نتيسان الرملة(، تتدهور يوميا، وأن إدارة 
معتقــالت االحتالل ال تكترث لمعاناتهما وآالمهمــا، وتواصل تعنتها ورفضها 

مطلبهما بإنهاء اعتقالهما اإلداري.

جلسة اليوم للنظر باستئناف المضرب مصعب هندي
االحتالل يرفض طلب اإلفراج المبكر عن األسير الشوبكي

وفد من اللجنة سيصل غزة األسبوع المقبل
ا حّنا ناصر: اللجنة المركزية جاهزة إلجراء االنتخابات فنيًّ
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دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة الشيخ رضوان الشرعية االبتدائية

الموضوع/ اعالن خصوم صادر عن محكمة الشيخ رضوان
الــى المدعــى عليه/ رمــزي خالد حســن الطويل من غزة وســكان النصر 
دوار الشــباب والرياضــة عمارة الطويل ســابقا- ومجهول محــل اإلقامة 
فــي تركيا االن- يقتضي حضورك لهذه المحكمة يــوم الثالثاء الواقع في 
2019/12/24م الســاعة التاســعة صباحا وذلك للنظر في القضية أساس 

2019/849م وموضوعها دعوى نفقة زوجة والقضية أساس 2019/850

وموضوعها عفش بيت والقضية اساس 2019/851 وموضوعها نفقة ولد 
والمرفوعة عليك من قبل زوجتك المدعية هبة محمد ناصر خضر أبو جراد 
من غزة وســكان الدرج هوية رقم 401034806 وإن لم تحضر في الوقت 
المعين أو ترسل وكيال عنك سيجري بحقك المقتضى الشرعي غيابيا لذلك 

جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2019/11/17م.
قاضي محكمة الشيخ رضوان الشرعية
حسام إبراهيم الحليمي

دولة فلسطين
المجلس األعلى  للقضاء
محكمة صلح خان يونس

في الطلب رقم 2019/1163 - في القضية رقم 2011/149
المستدعي/ سمير مسلم احمد عصفور  - عبسان الجديدة الشارع العام.

وكيله المحامي /  طارق أبو صقر 
المستدعى ضدهم / -1 خالد محمد احمد عرفات – عبسان الجديدة – باألصالة 

عن نفسه وباإلضافة إلى باقي ورثة والده المرحوم / محمد احمد عرفات 
2 - قصي ســليمان احمد عرفات – عبسان الجديدة – باألصالة عن نفسه 

وباإلضافة لباقي ورثة وتركة  المرحوم والده /  سليمان احمد عرفات 
3 - عريف احمد سليمان عرفات – عبسان الجديدة 
4 - هالنة احمد سليمان عرفات – عبسان الجديدة 

نوع الدعوى /  وضع يد باالشتراك 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية 2011/149
إلــى المســتدعى ضدهم المذكوريــن بعالية بما ان المســتدعي قد أقام 
عليكــم دعوى ( وضع يد باالشــتراك) اســتنادا إلى ما يدعونــه في الئحة 
دعواه المرفق لكم نســخة منها ومن مرفقاتها لــدى قلم المحكمة لذلك 
يقتضــي عليكم الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمســة عشــر يوما من 
تاريــخ تبليغكم هذه المذكرة كما يقتضــي ان تودعوا قلم هذه المحكمة 
ردكم التحريري خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة 
علما انــه قد تحدد لها جلســة األحد 2019/12/8 لنظــر الدعوى ويكون 
معلومــا لديكم أنكم اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمســتدعي ان يســير في 

دعواه حسب األصول، تحريراً 2019/11/19م 
رئيس قلم محكمة صلح خان يونس 
أ . فتحي حسين محسن 

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

لدى محكمة االستئناف غزة الموقرة

في االستئناف رقم 737 / 2019
في الطلب رقم 105 / 2019 - في الطلب رقم 406 / 2019

المستدعي/ علي كمال حســين عنان- غزة الرمال شارع مدحت الوحيدي 
مقابــل مطعــم عبــد اهللا وكالؤه المحامــون/ صافي الدحــدوح ومحمد 

الدحدوح ونسرين كشكو 
المستدعى ضده/ فدوى كامل حسين عنان – غزة الرمال برج داود (خارج البالد)

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في االستئناف رقم 737 / 2019
في الطلب رقم 406 / 2019

إلى المســتدعى ضده المذكــور بعاليه، بما أن المســتدعي المذكور قد 
تقدم لدى محكمة االســتئناف بغزة بالقضية المرقومة أعاله استناداً إلى 
ما يدعيه في الئحة اســتئنافه ونظراً ألنك مجهول محل اإلقامة وحســب 
اختصاص محكمة االســتئناف في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من 
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناًء على 
قرار السيد قاضي محكمة االستئناف في الطلب رقم 406 / 2019 بتاريخ 
2019/11/18م بالســماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل، لذلك 

يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم األحد الموافق 2019/12/8م 
التاســعة صباحاً، كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمســة 
عشر يوماً من تاريخ النشر، وليكن معلوماً لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك 

فسينظر في القضية باعتبارك حاضر.
حرر في 2019/11/20م

رئيس قلم محكمة االستئناف بغزة
أ . هناء ماضي

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة الشجاعية الشرعية

إعالن خصوم صادر عن محكمة الشجاعية الشرعية
إلى المدعى عليها مريم أيوب حســن الضبة من غزة الشجاعية آخر شارع 
المنصــورة بالقرب من المنطقة الصناعية ســابقا وحاليــا في خارج البالد 
ومجهولــة محل االقامــة فيها اآلن يقتضي حضورك لهــذه المحكمة يوم 
االربعاء الموافق 2019/12/25م الســاعة الثامنة صباحا وذلك للنظر في 
القضية اساس 2019/968 وموضوعها تفريق للشقاق والنزاع والمرفوعة 
عليــك مــن قبل المدعي عامــر خميس عبد القديــري وان لم تحضري في 
الوقت المعين او ترســلي وكيال عنك او تبدي للمحكمة معذرة مشــروعة، 
ســيجري بحقك المقتضى الشــرعي لذا صار تبليغك حســب األصول. حرر 

بتاريخ 2019/11/18م
قاضي محكمة الشجاعية الشرعي
محمد موسى كريزم

الناصرة/ فلسطين:
أعلــن رئيــس تحالــف "أزرق أبيــض" بينــي 
غانتــس، مســاء أمس، فشــله في تشــكيل 
حكومة إســرائيلية جديدة بعد تكليف رئيس 

دولة االحتالل رؤوفين ريفلين له بتشكيلها.
وقال موقع "والــال اإلخباري" العبري، إن بيني 
غانتــس أعاد كتاب تكليف تشــكيل الحكومة 
إلــى الرئيــس اإلســرائيلي بعــد فشــله في 

تشكيلها.
وكان أمــام غانتس مهلة حتــى منتصف ليل 
أمس، لتشــكيل حكومــة، ولكــن دون دعم 
ليبرمان، فإنه لن يكون قادرا على تشكيلها.

ونقلــت المصادر عن بيني غانتس قوله: "لن 

نتمكن من تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة 
بحلول الموعد المحدد".

ويــوم الـــ 23 مــن شــهر أكتوبــر الماضي، 
تسلم غانتس رســميا تفويضا من الرئيس 
الجديدة،  الحكومــة  اإلســرائيلي، بتشــكيل 

عقب فشل نتنياهو بالمهمة ذاتها قبله.
وظهر أمس قال زعيم حزب "إســرائيل بيتنا" 
اليميني أفيغدور ليبرمان، إن (إســرائيل) في 

الطريق إلى إجراء جولة انتخابات ثالثة.
ووجه اللــوم إلى زعيم حزب الليكود، ورئيس 
الوزراء، بنياميــن نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق 
أبيــض" بينــي غانتــس، بالمســؤولية عــن 

الفشل في تشكيل "حكومة وحدة وطنية".

وســيكون أمام "الكنيست" اإلســرائيلي بدًءا 
من اليــوم الخميس فتــرة 21 يوما، إليجاد 
شــخصية قادرة على تشكيل الحكومة، بدعم 

ما ال يقل عن 61 عضوا في الكنيست.
وفي حال فشل هذه اإلمكانية، فإن (إسرائيل) 
ســتتجه إلــى عقد جولــة انتخابــات جديدة، 
رجحت وسائل اإلعالم أن تجرى في شهر آذار 

المقبل.
جولتيــن  إجــراء  الجــاري،  العــام  وشــهد 
انتخابيتيــن، األولــى فــي أبريــل/ نيســان، 
والثانية في أيلول/ ســبتمبر، دون أن يتمكن 
الحزبان الكبيران (الليكود وأزرق أبيض) من 

تشكيل الحكومة.

إسطنبول- غزة/ جمال غيث:
توفي الصحفي محمــد داود –من 
ســكان غزة– في مدينة إسطنبول 

جراء أزمة قلبية مفاجئة، أمس.
وعمل داود، قبل ســفره لتركيا في 
فضائية "النجاح" المحلية مراســال، 
ومذيعا ومقــدم برامج فــي إذاعة 

"صوت الشعب" المحلية.
ونعى نشــطاء عبر مواقع التواصل 
االجتماعــي، الزميــل داود، الــذي 
توفــي، وتنوعت المشــاركات عبر 
بين  االجتماعي  التواصــل  مواقــع 
تغريــدات وصــور ومقاطع مصورة 

للفقيد.
وكتــب المصــور الصحفي حســام 
ســالم الموجــود فــي تركيــا، في 
تغريده له، أن صــالة الجنازة على 
الشــاب داود (رحمه اهللا) ســتؤدى 

غزة/ فلسطين:
كرمت وزارة األوقاف والشــؤون الدينيــة حفظة قرآن 
وفائزين في مســابقة األقصى المحليــة الـ19، وذلك 
فــي حفــل أقامتــه بقاعــة المؤتمــرات فــي الجامعة 

اإلسالمية، جنوب مدينة غزة، أمس.
وقال رئيس لجــان متابعة العمــل الحكومي د.محمد 
عوض: «ال شــك أننا نتكرم في هــذا الحفل بوجودنا 
بين حفظة القــرآن»، مؤكدا أن من أبرز مهام العمل 
الحكومــي فــي قطاع غــزة «أن نكــون بجانب حفظة 

القرآن».
(حفظــة  «إنهــم  بالحفــل:  كلمتــه  خــالل  وأضــاف 

بعد صالة ظهر اليوم الخميس في 
الفاتح بمدينة إسطنبول،  مســجد 
علــى أن يــوارى الثرى فــي مقبرة 
المدينــة، وتقبل التعــازي في مقر 
"بشيشــلي"  الفلســطينية  الجالية 
مــن الســاعة 7 حتى 9 من مســاء 

الغد.
وغرد شــاكر أحمد: "يودعنا الزميل 
محمــد  الفلســطيني  الصحفــي 
داود مــن غزة بشــكل مفاجئ في 
أثنــاء وجــوده فــي تركيــا ليلتحق 
بأعــز األصدقاء الشــهيد الصحفي 
الفلســطينية  الشــبكة  مؤســس 

للصحافة واإلعالم نصر أبو فول".
"جثمان  وهــدان:  إيهــاب  وكتــب 
الزميــل داود ســيوارى الثــرى في 
تركيــا.. غربة وفــراق.. حتى نظرة 
الوداع األخيــرة حرمتنا هذه الدنيا 

القــرآن) الســند الحقيقي لنا في إطــار تحقيق أهدافنا 
اإلستراتيجية».

من جانبــه، قال وكيــل وزارة األوقاف د.عبــد الهادي 
األغــا: «نحتفــل اليــوم بتخريج 500 حافــظ وحافظة 
لكتــاب اهللا، وكذلــك نحــو 7 آالف حفظــوا أجزاء من 
القــرآن الكريــم، تمتــد مــن 3 أجــزاء إلــى 27 جزًءا، 

سنكرمهم في المناطق المختلفة».
بدوره، قال مدير عام التحفيظ في الوزارة مازن النجار: 
«إن الوزارة تعتني باألجيال، وتعقد لهم حلقات تالوة 
وتجويد وتحفيظ القرآن»، مشــيرا إلــى أن كل حلقة 

يلتحق بها قرابة 15-20 طالبا أو طالبة.

منها".
وغردت آســيا الخالدي: كان دائما 
متبســما ضحوك الوجه، محمد راح 
وتــرك وراه األثر الطيــب ودعوات 
الناس اللي بتحبه، اللهم إن عبدك 
محمــد داود بيــن يديــك فارحمه 

وأحسن مثواه".
وكتــب محمد رضوان فــي تغريده 
لــه: "إنــا هللا وإنــا إليــه راجعون.. 
اإلعالمي الخلــوق محمد داود، في 
ذمــة اهللا إثر أزمة قلبيــة مفاجئة.. 
ذهــب "محمد" وذهــب معه العمر 
المفعم بــاألدب واألناقة واألخالق 
العالية كان محمد من أكثر الشباب 
أدبــا وحضورا في ميادين الغربة، 
يتنقــل بيــن الجميع فيــزرع ورود 

ابتسامته العذبة ويمضي".
الصحفــي  التجمــع  ونعــى 
الديمقراطي الزميل داود، متقدما 
بأحــر التعازي مــن عائلتــه، ومن 
الفلســطينيين،  الصحفيين  جموع 
بوفاتــه، حيث كان مثــاالً لألخالق 
والتفاني في العمل وصاحب رسالة 
إنســانية فــي عملــه الصحفي في 

قطاع غزة وفي األراضي التركية.

أمن السلطة يعتقل 
مواطًنا ويستدعي آخر

رام اهللا/ فلسطين:
تواصــل أجهــزة أمن الســلطة فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة مالحقة 
المواطنين على خلفية قانونية، فاعتقلت مواطنا واستدعت آخر، في حين 
تواصــل اعتقال آخرين دون أي ســند قانوني، حســبما أفاد موقع "أمامة" 

المعني برصد انتهاكات أمن السلطة.
وأوضح الموقع، أمس، أن مخابرات الســلطة في رام اهللا اعتقلت الشــاب 

محمد إبراهيم زهران، بعد استدعائه للمقابلة صباح، أمس.
مــن جانب آخر، اســتدعى جهــاز األمن الوقائي األســتاذ زهيــر صوالحة 

للمقابلة، صباح أمس.
كمــا تواصل مخابرات الســلطة فــي رام اهللا اعتقال الطالــب في جامعة 

بيرزيت عبد الرحمن حمدان، لليوم السابع على التوالي.

غانتس ُيعلن فشله في تشكيل الحكومة وُيعيد التفويض لرئيس الدولة العبرية

م حفظة قرآن وفائزين في مسابقة األقصى «19»وفاة الصحفي "محمد داود" بنوبة قلبية ونشطاء ينعونه األوقاف ُتكرِّ
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 تواصــل اإلدارة الحاليــة للواليــات المتحــدة التصريحات 
 - الفلســطيني  العربــي  بالصــراع  الخاصــة  واإلعالنــات 
اإلســرائيلي، واضعــة بذلــك حُفــرًا علــى طريــق الدولة 
المســتقلة التي يســعى إليها الفلســطينيون، وهي كمن 

يحاول أن يطفئ بركانًا بنفخة من فمه.
جــاءت تصريحات الســيد وزيــر الخارجيــة األمريكي حول 
المســتوطنات اإلســرائيلية، بعــد الصفعات التــي تلقتها 
»إسرائيل« في الجمعية العامة من خالل عدة قرارات تساند 
الحق الفلســطيني وتؤكد على عدم شــرعية االســتيطان، 
وبعد القرار المهم الذي صدر عن محكمة العدل األوروبية 
في قضية الوســم التجاري الخاص بمنتجات المستوطنات، 
فــي مخالفــة واضحة وصريحــة للقانون الدولــي الرافض 
لالستيطان اإلسرائيلي، ناهيك عن مخالفته للرأي القانون 
الصــادر عــن وزارة الخارجيــة األمريكية في ســنة 1978 
والــذي أكد أيضًا علــى أن بناء المســتوطنات يتعارض مع 
القانون الدولي، ما يجعل من تصريح السيد/ مايك بومبيو 
متناقضًا بصورة مباشرة مع توجهات المجتمع الدولي عدا 
عن السياســة األمريكية الســابقة خاصة في عهد الرئيس 

السابق/ باراك أوباما التي أدانت المستوطنات. 
إن سياســية اإلدارة االمريكيــة فــي التعامــل مــع الملف 
الفلســطيني واإلجراءات التي تتخذها في هذا الشأن برغم 
تصريح الســيد/ بومبيو وحال الواقــع القانوني يؤكد على 
انهــا تشــكل مخالفة صريحة لما هو ثابــت من قواعد في 

القانون الدولي والقانون الدولي االنساني.
إن اســتقراء الظــروف المحيطــة بالقضيــة الفلســطينية 
تســتدعي التأكيد على ان فلسطين كدولة تمتع بالسيادة 
الكاملــة منذ 1921 رغم عدم قدرة الشــعب الفلســطيني 

على ممارسة حقه في هذه السيادة.
كمــا أن دولة االحتالل االســرائيلي، بموجب قرار الجمعية 

العامة لألمــم المتحدة رقم 273 الصادر في ســنة 1948 
والقاضــي بقبول عضويتها في االمــم المتحدة، قد أعلنت 
التزامها باحترام القرارات 181 و 194 التي تعترف للشعب 
الفلســطيني بمبــدأ حق تقريــر المصير والحــق في عودة 

الالجئين مع التعويض.
يمثل إصدار مؤسســات الشــرعية الدولية ألكثر من 226 
قــرارًا، ومنها قــرار مجلس األمــن رقــم 2334 بتاريخ 23 
ديســمبر 2016، تأكيدًا على عدم شــرعية جميع االنشطة 
االســتيطانية في األراضي الفلســطينية بما فيها القدس 
الشــرقية واعتبار هذه االفعال شكاًل من أشكال االنتهاكات 

الصارخة للقانون الدولي.
 ان استمرار سلطات االحتالل االسرائيلي بممارسة عدوانها 
وارتكابهــا جرائــم حرب وجرائــم ضد اإلنســانية في حق 
الشعب الفلسطيني أمام نظر المجتمع الدولي وتلقيها كل 
اشــكال الدعم في ذلك من الواليات المتحدة ومنه الدعم 
المتمثل بتصريحات تشــرعن انتهاكاتــه للقانون الدولي 
وآخرهــا االســتيطان، كل ذلك لن يغير الثابــت في قواعد 
القانــون الدولــي وقرارات الشــرعية الدولية، أن الشــعب 
الفلســطيني له حقوق غير قابلــة للتصرف، ومنها حقه في 
تقرير المصير واقامة دولته المســتقلة كاملة السيادة في 
حدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس الشــرقية 
عاصمــة لدولــة فلســطين. إن خطط واجــراءات الواليات 
المتحــدة االمريكيــة الهادفــة لتصفيــة حقــوق الشــعب 
الفلســطيني الثابتة وغير القابة للتصرف تتعارض بصورة 
أساســية وال لبس فيها مع عشــرات القرارات الدولية التي 
تؤكــد على تلــك الحقوق، ، وتقوض فرص تحقيق ســالم 

شامل وعادل في منطقة الشرق االوسط.
كمــا تخالف اإلجراءات األمريكية ما اســتُقر عليه دوليًا من 
ضــرورة قيام دولتين مســتقلتين بســيادة كاملة، إحداها 

فلســطينية تعيــش جنبــًا إلــى جنب مــع دولــة االحتالل 
االســرائيلي، عدا عــن ما تنطوي عليه تلــك اإلجراءات من 
تغييــر الوضع القائم بشــكل ممنهج يمنع قيــام الدولتين 

التي يسعى إليها المجتمع الدولي.
إن مــن واجــب المجتمــع الدولــي أن يســاعد الشــعب 
الفلسطيني في نيل حقوقه و تأمين عيشه الكريم، وإن أي 
خطوات دولية يجب أن تتماشــى مع هذا الهدف انســجامًا 
مــع القواعد الثابتــة في القانون الدولي، ودون المســاس 

بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
بــدا أنه مــن الثابــت أن إرادة اإلدارة االمريكية من خالل 
إجراءاتها ضد الحقوق الفلسطينية، تتجه الى االلتفاف على 
االرادة الفلســطينية برفــض كافة الخطــوات الهادفة الى 

استبدال الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
من المؤســف أن محــاوالت فــرض هذه الخطــط تعطي 
ســلطات االحتالل اإلســرائيلي رخصــة لزيــادة هجماتها 
ومدينــة  الغربيــة  الضفــة  مناطــق  فــي  االســتيطانية 
القدس المحتلة، والســماح للجماعــات الدينية المتطرفة 
والمستوطنين بالتسّلط على الفلسطينيين وممتلكاتهم، 
بما يشكل اســتمرارًا لسياســة تهويد المدينة المقدسة، 
وامتــدادًا لمســاعي التطهير العرقي، مــا يؤكد االتهامات 
لســلطات االحتالل اإلسرائيلية بفرضها نظام »أبارتهايد« 
ضد الفلســطينيين، في إطار المحــاوالت الدؤوبة لطمس 

الهوية الفلسطينية.
إن تصريحــات الســيد وزيــر الخارجيــة األمريكــي حــول 
االســتيطان، وما ســبقها من خطوات أمريكية تهدف إلى 
نســف حقــوق الشــعب الفلســطيني الثابتة وغيــر القابلة 
للتصــرف، بالمخالفة لما اســتقر عليه الــرأي الدولي فيما 
يتعلق بالنزاع العربي الفلســطيني_ اإلسرائيلي، يجعل من 
الواجب على الفلســطينيين اتخاذ سلســلة مــن اإلجراءات 

والتدابيــر، وفــي اولهــا حشــد المجتمــع الدولــي إللزام 
االحتالل اإلســرائيلي باالمتثال لقرارتــه، وضمان تنفيذها 
بإقامــة الدولــة الفلســطينية ذات الســيادة الكاملــة في 
حــدود آمنة. ومن ثــم العمل على حشــد تأييد مجموعات 
الضغط داخل الواليات المتحــدة للعمل على إلزام اإلدارة 
األمريكية بقرارات الشرعة الدولية الخاصة بحقوق الشعب 
الفلسطيني والبحث في امكانية التوجه الى قضاء الواليات 
المتحــدة مــن اجــل الطعن على هــذه التصريحــات التي 
تمس بحقوق الشــعب الفلسطيني وتنتهك قواعد القانون 

الدولي.
ان دعوة دول االقليم الى عدم الرضوخ إلمالءات السياســة 
االمريكيــة الهادفــة الى تعزيز االحتالل االســرائيلي وفتح 
سياســة التطبيع علــى مصراعيها بــدون أي مقابل معتبر 
قائم على تطبيق قرارات الشــرعة الدولية، يجب ان تكون 
ايضا من الويات تحرك شــامل للدبلوماســية الفلسطينية 

بكافة اشكالها.
تكثيــف الضغــط على االتحــاد االوروبي ودولــه االعضاء، 
الــذي اعلن في اكثر من مناســبة ومن خــالل العديد من 
المواقــف رفضه لبناء المســتوطنات على االراضي المحتلة 
واعتبرهــا غير شــرعية ومتناقضــة مع القانــون واالعراف 
الدولية المســتقرة، من اجل تحمل مســؤولياته القانونية 
واألخالقيــة، والتدخــل الفاعل من اجل تحقيــق طموحات 

وتطلعات الشعب الفلسطيني وحماية ممتلكاته.
وســتبقى الحقــوق الفلســطينية ثابتــة وأكيــدة رغم كل 
إجــراءات االحتــالل الهادفة إلــى تفريــغ األرض ونقل غير 
ســكانها إليها وبرغم إجراءات الواليــات المتحدة في دعم 
دولة االحتــالل، هذه اإلجراءات التي يمكــن تكييفها على 
أنهــا جريمة االشــتراك والتواطؤ في ارتــكاب جرائم حرب 
وجرائم ضد اإلنسانية في حق الشعب الفلسطيني وأرضه.

أكثر مــا يميز عهد الرئيس األميركــي، دونالد ترامب، تنفيذه 
للوعود التي قطعها إلسرائيل بدعم سياسة بنيامين نتنياهو. 
تقديــم الدعم هذا يأتي من جعبة الحقوق الفلســطينية، التي 
ال تعطــي أحدًا  حــق التصــرف والتالعب بها أيًــا كان، فبعد 
المســاس بما كان يطلق عليه فلســطينيًا وإسرائيليًا بقضايا 
الحل النهائي، قضايا القدس والالجئين واالستيطان والحدود 
والميــاه، والتي تمثــل مجتمعــة، جوهر الصراع مــع المحتل، 
يســقط مفهوم الســالم والمفاوضــات، ويفتح البــاب مجددًا 
للحديث عــن اإلصرار األميركي على تطبيــق »صفقة القرن«، 
التــي تمس وتنال من قضايا الحل النهائي، وهو ما يتم فعليًا 

بغض النظر عن قدرة الفلسطينيين التصدي لها أم ال.
مــا هو مؤكد مــن تسلســل مواقف غــدارة ترامــب، الداعمة 
لسياسات حكومة نتنياهو االســتعمارية في األراضي المحتلة، 
أن جــرأة هــذه اإلدارة ال تتعلــق فقط بثبــات وصراحة ترامب 
بشــأن تقديــم شــرعية للمحتــل فــي الســطو علــى األرض 
والمقدســات، بل هناك حالــة عربية متصهينة متســاوقة مع 
طروحات إدارة ترامب، والبعض اآلخر ينقل الضغوط والشروط 
األميركية والصهيونية  للجانب الفلســطيني، على سبيل »إن 
قبلتم أو ال، فإن األمور ستســير حسبما هو مخطط لها«، وعلى 

اعتبــار أن جعبة الفلســطيني خالية الوفــاض وال يمكنه رفض 
مــا يملى عليه أو مــا يقرره. وبما أن االســتيطان شــكل حجر 
الزاويــة لمصطلح »الدولــة اليهودية« الذي اتبعت مســارات 
تنفيذه المؤسســة الصهيونية، وما تركته هذه السياســة من 
وقائع تنســف ركائز » الســالم« أصال، لم يعــد هناك ما يجمع 
المصطلــح والمفهــوم الذي تقــوم عليه مبــادئ المفاوضات 

وعملية »السالم«، منذ أن بدأت قبل ربع قرن.
اليوم يزداد الوضع المتصل بكل »عملية السالم« سوًءا وبكل 
القضايا المرتبطة بها، المقدســات وتهويدها، األرض ونهبها 
من ثم تشريع ذلك ليبقى أصحاب األرض في كانتونات صغيرة 
محاطة بكتل ضخمة من االســتيطان ومقطعة األوصال، فيما 
تجري إدارة مفاوضات مستقباًل على تحسين ظروف معيشتهم 

وتخفيف ظروف حصارهم، هذا هو جوهر صفقة القرن.
ماذا بعد؟

السؤال ســاذج إذا لم يربط مع معطيات تشير دومًا إلى عبث 
اإلجابات الفلسطينية والعربية؛ ال ينفع هنا إيراد عبارات تنديد 
وشجب وما إلى ذلك، حول خطورة الخطوة أو بقية االعتداءات. 
الخطورة قائمة مع االحتالل منذ ســبعة عقــود، واألخطر قائم 
فــي االلتصاق بتالبيب وهــم المفاوضــات، المتوقفة باألصل 

والقائمة فقط على التنســيق األمني الــذي يبدد كل الحقوق، 
والغرق في تفاصيل سلطة أو تقاسم سلطات وممارسة كيديات 

أغرقت الساحة الفلسطينية في وحل التجاذبات المدمرة.
شــعارات كبيرة ويافطــات أكثر، أكدت في مناســبات العدوان 
المتكرر على »المســار التاريخي« وخيارات اتضح أنها ســلبية، 
أو هكــذا يراد تقديم الجيل الفلســطيني الذي ترعرع  في كنف 
سلطة جل همها التنسيق األمني وإدارة اقتصاد مناطق نفوذها 
المقطعة األوصال، لكنها بارعة في تأديب وتطويع هذا الجيل، 
فــي ظل أجواء عربيــة في معظم الشــوارع والســاحات  ثائرة  
ومنتفضــة على أنظمة وسياســات قمعية، مــع نخب وفصائل 

تحول قسم منها إلى »هتيف« و«سحيج« ألنظمة قمعية .
قلمــت حركة التحــرر الوطني الفلســطيني  أظافرهــا،  بما ال 
يليــق بإرثها وال بنضال شــعبها المتواصل، وال حاجة للتذكير 
بسلســلة  طويلة مــن التخبط واالرتجالية فــي المواقف،  إن 
كان المتعلــق منها بعبــث المفاوضات أو مواجهــة العدوان،  
التي كان فيها المذهل سلوك السلطة الفلسطينية وتمسكها 
بالوظيفــة المناطــة بهــا، حتى بحالــة فقدانها كل أســباب 
وجودها الشــكلي،  والتمسك بترديد عبارات قوانين الشرعية 
الدوليــة، المتعلقة بالصراع مع المحتل، لكنها تســقط أقوى 

فقــرات من هذه الشــرعية، وهي حقها فــي مواجهة إجراءات 
االحتالل بااللتفاف حول شعبها مصدر القوة إلفشال ولجم كل 

سياسات العدوان.
إًذا، بعــد القــرارات األميركية بنقل الســفارة للقدس وإضفاء 
شــرعية على المســتعمرات المقامة على األراضــي المحتلة، 
واستهداف وكالة »أونروا« المعنية بالالجئين، ونية الحكومة 
اإلسرائيلية ضم منطقة األغوار وشمال البحر الميت، فما الذي 
تخافه الســلطة من التخلي عن الوظيفة، وما الذي ستخسره، 
إذا قلبت الطاولة فوق المتصهينين والصهاينة أنفسهم، هل 
هناك خسائر أكبر من  تلك التي يعلن عنها ترامب ونتنياهو.

أخيــرًا، لم تعد الحالة الفلســطينية تحتمل مقامــرات  العجز 
والرهان على نظام رسمي عربي متهالك بفعل أنظمة قمعية 
ووحشــية، وال يكفــي أن يطل الســيد عريقات أو عشــراوي أو 
نبيل أبو ردينة ليخبر الفلسطينيين عن خطورة ما تقدم عليه 
إدارة ترامب ونتنياهو. الفلســطينيون ينتظرون شــيئا مختلفا 
عن التضليــل، وبديل عن التفكك والضياع الداخلي لمواجهة 
التزوير التاريخي، وهي فرصة تاريخية في مناخ شــعبي عربي 
يقبــل أن تقلــب كل المعادالت، ويســمح بجرأة فلســطينية 

لتنفيذ وعود، هذا أوانها، وال يصح غيره.

ماذا بعد »شرعنة«
 أميركا لالستيطان؟

قلمت حركة التحرر الوطني الفلســطيني  أظافرها،  بما ال يليق 
بإرثها وال بنضال شــعبها المتواصل، وال حاجة للتذكير بسلسلة  
طويلــة من التخبــط واالرتجالية في المواقــف،  إن كان المتعلق 
منهــا بعبــث المفاوضــات أو مواجهــة العــدوان،  التــي كان فيهــا 
المذهل سلوك السلطة الفلسطينية وتمسكها بالوظيفة المناطة 
بها، حتى بحالة فقدانها كل أســباب وجودها الشــكلي،  والتمسك 
بترديد عبارات قوانين الشرعية الدولية، المتعلقة بالصراع مع المحتل.

نزار السهلي
)عرب 48(

تصريحات بومبيو
 نفخ في بركان

خالد الشولي

وســتبقى الحقــوق الفلســطينية ثابتــة وأكيــدة رغــم كل 
إجــراءات االحتــال الهادفــة إلــى تفريــغ األرض ونقــل غيــر 
ســكانها إليها وبرغم إجراءات الواليات المتحدة في دعم دولة 
االحتــال، هذه اإلجراءات التي يمكن تكييفها على أنها جريمة 
االشتراك والتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية 

في حق الشعب الفلسطيني وأرضه.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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شرعنة المستوطنات.. 
ماذا بعد؟

شرحبيل الغريب

هــذا القــرار يضــع صانــع القــرار فــي رام اهلل أمام 
مســؤولية كبيرة، فلم يعد للرئيس الفلســطيني 
محمــود عبــاس شــيء يراهن عليــه أو ممكن أن 
يقنع به الشعب الفلســطيني من خالل حلول سلمية، 
وهو مــا يعني فشــل المراهنة على االســتمرار بنهج 

المفاوضات مع )إسرائيل(.

األقصى.. عنقاء فلسطين 

تحتفل قناة األقصى الفضائية يوم الثامن عشــر من نوفمبر، 
بالذكرى الســنوية الثالثة عشــرة لتأسيســها، حيث شهدت 
القناة مراحل متعددة من التطور الفني الكبير على المستوى 
البرامجــي واإلخبــاري، والعمل الدرامــي والتدريب اإلعالمي، 
وأســهمت في صياغة الــذوق الفني الراقي لــدى جمهورها، 
ووظفتــه لخدمــة القضية الفلســطينية من جهــة واألمتين 
العربية واإلســالمية من جهة أخرى، لتشكل عنقاء فلسطين 
منذ تأسيســها في العام 2006م االمتداد التاريخي الحقيقي 

لألمة والقضية بتميز وإبداع إعالمي.
وحققت قناة األقصى نجاحًا الفتًا خالل مســيرتها اإلعالمية 
فقد حافظــت علــى المرتبة األولى فلســطينيًا فــي متابعة 
القضيــة الفلســطينية مــن حيــث عدد مشــاهديها حســب 

الدراسات ونتائج استطالعات الرأي.
كما أبدعــت القناة في العمل الدرامــيّ المقاوم الذي بدوره 
أعاد المشاهد للقضايا السياسية والوطنية واالجتماعية التي 
تحاكي واقع شعبنا وتسلط الضوء على الثوابت الفلسطينية، 
وتحديدًا القدس واألســرى والمقاومة، فقد استطاعت القناة 
توفير بديل للمشاهد العربي بثوب يتّسم باألخالق، ويحافظ 

على المبادئ اإلسالمية.
والجدير ذكره أنه في سابقة تعدُّ األولى من نوعها في تاريخ 
الدرامــا العربيــة والتركيــة، قامت فضائيــات تركية بدبلجة 
بعض مسلســالت القناة -ومنها الفدائي- إلى اللغة التركية، 
وهــو ما شــّكل نقلــة نوعية في تاريــخ الدراما الفلســطينية 

والعربية.
تعرضــت قناة األقصى على مدار ثالثة عشــر عاما من العمل 
اإلعالمي المتواصل لسلســلة من االعتداءات واالستهدافات، 
كان أولها قــرار الكونجرس األمريكي باعتبــار القناة منظمة 
إرهابية عــام 2008م، تبعه قرار وزارة الخزانة األمريكية عام 
2010م بتجميــد أرصدتها فــي الخارج، وقــرار مجلس وزراء 

اإلعــالم العرب بإزالــة القناة من القمر »النايل ســات«، وفي 
2007 اعتبــرت »حكومــة فياض« العمل مــع األقصى تهمة 

توِجب المســاءلة، تبعــه قــرار االحتالل عــام 2014 بإغالق 
شــركات اإلنتاج التــي تتعامل معها القنــاة، ومنع عملها في 
القــدس والضفــة الغربية، وفــي 2015 قرر جهــاز مخابرات 

السلطة الفلسطينية منع البث المباشر للقناة في الضفة.
كما قصفت طائرات االحتالل الحربية مقرات فضائية األقصى 
ودمرتها بشــكل كامل أربع مرات منذ تأسيسها، كان آخرها 
يوم االثنين 12 نوفمبر 2018م الماضي، واستهدف االحتالل 
العاملين في القناة بشــكل مباشــر ما أدى الستشــهاد أربعة 
مــن مصوريها، وإصابة آخرين في مواطــن عدة، كان آخرها 
مســيرات العودة وكسر الحصار  اســتهداف المصوريِن خليل 
أبــو عاذرة وســامي مصــران وآخرين على الحدود الشــرقية 

لقطاع غزة.
لم يترك االحتالل طريقة إلســكات عنقاء فلسطين إال ولهث 
خلفهــا، ففي عام 2015م شــن هجمتــه اإللكترونية وأوقف 
موقع القناة اإللكترونــي كليًا، باإلضافة إلزالة صفحاتها على 
مواقع التواصل االجتماعي وحذفها بشكل كامل، وقام بإنشاء 
غرفــة التحكــم اإللكترونية للتشــويش على بــث القناة في 
مناطق الضفــة الغربية، إضافة لمطاردة واعتقال مراســليها 

ومصوريها على يد االحتالل وأجهزة السلطة في الضفة.
لكن ورغم االســتهداف الكبيــر للقناة إال انهــا تقف كالجبل 
االشم في وجه االحتالل وأعوانه وتفضح جرائمه بحق شعبنا، 

وتذود عن حياض األمة.
 نحتفــل بذكراهــا الثالثــة عشــرة، واألقصى أصلــبُ عودًا، 
وأقوى شكيمة، وأبلغ رسالة،  وتنجح باقتدار في نشر رسالتها 
اإلعالمية المواِجهَة لسياسة االحتالل »اإلسرائيلي« وتسقط 
مخططه في إخراس كل صوت حرٍّ رغم اإلمكانات المتواضعة 

للقناة بعد قصفها.
إنهــا عنقاء فلســطين في ســطور ناصعة تتنقــل بين إبداع 
وتميــز ونجاح وتحد، وبين ألم فراق الشــهداء ودماء الجرحى 

وحكايات األسرى البواسل، صورتها أبلغ من الحكاية.

أعلن وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو خالل مؤتمر 
صحفــي أن الواليــات المتحــدة ال تعد المســتوطنات 
اإلسرائيلية المقامة على األراضي الفلسطينية بالضفة 
الغربية مخالفة للقانون الدولي، وأنها تشــجع على حل 
القضية الفلســطينية من خالل المفاوضات، وأن وقوف 

اإلدارة األمريكية مع )إسرائيل( أمر أساس.
إعــالن إدارة ترامــب على لســان وزيــر خارجيتها مثل 
هــذا الموقف، شــكل صدمــة للبعض، لكنــه لم يكن 
بالمســتغرب فــي الوقــت ذاته بعــد اتضــاح الموقف 
األمريكي الحقيقي تجاه القضية الفلســطينية والتثبت 
مــن انحيازهــا الكامــل للموقــف اإلســرائيلي، بعد أن 
أوهمت الجميع وقدمت نفســها خالل اإلدارات السابقة 
كوســيطة إليجاد حل للقضية الفلســطينية، وأصبحت 
اليوم بســلوكها ومواقفها الرســمية طرفًا أكثر انحيازًا 
لالحتــالل واتضحت أكذوبتها التي كانــت تعلنها دومًا 
أنها تعمل على إيجاد حل سمته »حل الدولتين للقضية 

الفلسطينية«.
القانــون الدولــي ينص بشــكل واضح علــى أن البناء 
االســتيطاني اإلســرائيلي فــي األراضي الفلســطينية 
المحتلــة يعــد خرًقــا للقانــون الدولي، لكــن الموقف 
األمريكــي قابله رئيــس وزراء دولة االحتــالل بنيامين 
نتنياهو بترحيب واســع عبــر تغريدة في تويتر، أشــاد 
فيها بالموقف األمريكــي، وقال بكل وضوح:« الواليات 
المتحدة اعتمدت سياسة مهمة تصحح ظلما تاريخيا«، 
كمــا رحــب بهــذا القــرار وزيــر الخارجية اإلســرائيلي 
يســرائيل كاتس وقال: »نبارك للواليات األمريكية على 

هذا القرار«.
أمام هذا المشهد ماذا يعني إعالن وزير خارجية أمريكا 
أن المســتوطنات االســرائيلية لم تعد مخالفة للقانون 

الدولي؟ وكيف يمكن قراءة مثل هذا القرار؟ وما دالالته؟
هــذا اإلعالن شــكل ترجمة عملية لصفقــة القرن التي 
تقول بشكل واضح إن االســتيطان شرعي وإن القانون 
الذي أصدره الكونجرس ســابقًا لن يحــل الصراع بعدِّ 

االستيطان غير شرعي.
هــذا اإلعــالن شــكل شــرعنة أمريكية للمســتوطنات 
اإلســرائيلية المقامــة علــى األراضي الفلســطينية في 
الضفــة الغربيــة، كما يشــكل تمهيدًا واضحــًا لتهجير 
الفلســطينيين وإعــالن ضــم الضفة الغربيــة ومناطق 
»ج« تحت السيطرة اإلســرائيلية الكاملة، ويثبت أن ما 
يســمى حل الدولتين أضحى أكذوبة لم يعد لها مكان 

في الطرح.
القرار األمريكي لم يكن وليد اللحظة على لسان بومبيو، 
فقد ســبقته خطوات عملية إســرائيلية تمهيدية، حيث 
سن الكنيست اإلســرائيلي يوم 6 شباط 2017، قانون 
شــرعنة االستيطان )باســمه الرســميّ: قانون تنظيم 
االستيطان في يهودا والسامرة - 2017(، الذي يهدف 
فعليًــا إلى مصــادرة أراضــي الفلســطينيين الخاصّة 
التــي بُنيــت عليها مســتوطنات فــي مناطــق الضّفة 
الغربيّــة، وتخصيصها للمســتوطنين اإلســرائيليين، 
وبذلك »شرعنة« هذه المســتوطنات بالنسبة للقانون 
اإلســرائيليّ ، وقد شــكل هذا القانون مبادئ السيادة 

اإلسرائيليّة في المناطق المحتّلة.
 شــكل هذا اإلعــالن صفعة لخيــار المفاوضــات ونهج 
أوســلو الذي ما زالت تراهن عليه السلطة الفلسطينية، 
أمــام فرض سياســة األمــر الواقع منذ إعــالن الرئيس 
األمريكي القدسَ عاصمة لدولة )إسرائيل( وحتى اآلن، 
كما ســبقه قطع التمويــل عن وكالة الغوث وتشــغيل 

الالجئين الفلسطينيين )األونروا(.

هذا القرار يضع صانع القرار في رام اهلل أمام مســؤولية 
كبيــرة، فلم يعــد للرئيس الفلســطيني محمود عباس 
شــيء يراهــن عليــه أو ممكــن أن يقنــع به الشــعب 
الفلســطيني من خــالل حلول ســلمية، وهو مــا يعني 
فشــل المراهنة على االســتمرار بنهــج المفاوضات مع 
)إسرائيل(، وأن كل ما يجري هو تصفية للحقوق ونهب 

لألرض الفلسطينية.  
يؤكــد هــذا الموقف أن الواليــات المتحــدة األمريكية 
لــم تكن فــي يوم مــن األيام تعمــل لصالــح القضية 
الفلسطينية كما كانت وما زالت تدعي، فهي بقراراتها 
أصبحــت شــريكة مــع دولة االحتــالل اإلســرائيلي في 
سياســة االســتيطان والقتل واإلبادة وفرض سياســة 
األمر الواقع، بل هي منحازة بشــكل واضح لـ)إسرائيل( 
على حســاب الحق الفلسطيني وتقف سدًا منيعًا أمام أي 

فرصة الستعادة الحقوق.
أمام هذا التغــول األمريكي على الحقوق الفلســطينية 
لصالــح االحتالل، ألــم يحن الوقت للتوقــف عن العبث 
والمراهنة على خيارات السراب؟ ألم يحن الوقت إلعادة 
تغيير نهج ومسار الفشل واالنخراط في مسار فلسطيني 
جديد يــؤدي لالتفاق على برنامج وطني وإســتراتيجية 
وطنية فلســطينية موحدة تكون قــادرة على مواجهة 
كل هــذه القــرارات العنصرية ومشــاريع التصفية بحق 
القضية الفلســطينية، وأن على الســلطة الفلســطينية 
التي مــا زالت تصر على التلويــح بالذهاب إلى محكمة 
العدل الدولية لم يعد أسلوبًا أو طريقًا مجديًا يمكن أن 
يعيد الحقوق الفلسطينية أمام عنجهية ترامب وبلطجة 
نتنياهو الذي يســابق الزمن لتطبيق مثل هذه القرارات 
التي عنوانها ضــم الضفة الغربية ولن تتوقف عند هذا 

الحد، وكل هذا بموافقة أمريكية وصمت عربي؟.

إلى أي مدى تعبّر سياسة دولة االحتالل اإلسرائيلي 
عــن االتجاه الطاغي على مواقــف الرأي العام فيها؟ 
هذا ما يحاول أن يجيب عنه معهد متافيم )مسارات( 
لدراســة السياسة اإلســرائيلية اإلقليمية، منذ عام 
2013، من خالل المؤشر السنوي لسياسة إسرائيل 

الخارجية الذي يشمل استطالعًا واسعًا. 
ووفقًا الســتطالع عام 2019 الذي نُشــر قبل أيام، 
ثمّة منذ 2015 صعود مضطرد في مســتوى رضى 
الــرأي العام اإلســرائيلي حيال مكانة إســرائيل في 
العالــم وسياســتها الخارجيــة )عالمــة 6 من 10(، 
بمــوازاة تعاظم ميله إلى ناحية اســتبطان الغايات 
العامــة لهــذه السياســة، كمــا دأب علــى صوغها 
وترسيخها رئيس الحكومة وزعيم اليمين، بنيامين 
نتنياهــو، خالل ســنوات حكمه منذ أكثــر من عقد. 
وفــي ضوء ذلك، أعرب %57 من اإلســرائيليين عن 
اعتقادهم بأنه في حال تســّلم رئيس تحالف »أزرق 
أبيــض«، بيني غانتــس، مهمات رئيــس الحكومة 
المقبلة لن يغيّر مفاصل السياســة الخارجية، وفي 
حال إقدامه على تغييرها فسيمس بالدولة. ومع أن 
القيمين على المؤشــر الذين يتم تأطيرهم بأنهم 
»أقــرب إلــى مواقف اليســار«، يبرّرون هــذا الميل 
بمســوّغ انعدام وجود بديل ناجع لهذه السياســة 
مــن المعارضــة البرلمانية، فإنهــم يتغاضون عن 
حقيقــة أن أحــد أهم أســباب انتفــاء هــذا البديل 
يعود إلى حالة التماهي شــبه التــام بين الحكومة 

والمعارضة.
ومن نتائج الفتة أخرى، ال بد من اإلشارة إلى ما يلي: 
ازدياد نسبة اإلسرائيليين الذين يعتبرون أن روسيا 
مهمــة لدولة االحتــالل إلى درجــة اعتبارها الدولة 
الثانية في ســلم أهميتها بعد الواليــات المتحدة؛ 
تعتقد أغلبية اإلسرائيليين أن السعودية هي الدولة 
العربيــة األهم التــي على دولة االحتــالل أن تدفع 
بالتعاون معها؛ يعتقد معظم اإلســرائيليين أنه في 
حال انطالق عملية سياســية مع الفلسطينيين فإن 
الوســيط المفضّل إلــى جانب الواليــات المتحدة 
هــو دول الرباعية العربية مصــر واألردن واإلمارات 

العربية والسعودية.
وفيمــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية ننــوّه إلى 
نتيجتيــن ذاتي داللــة: أن %61 من اإلســرائيليين 
يعتقدون أن الرئيس الفلســطيني، محمود عباس، 
ليس شــريكًا للســالم، وأن أي حكومة إســرائيلية 
مقبلــة يجب أال تولي أهمية خاصة لعملية الســالم 
مــع الفلســطينيين. وأن %55 مــن اإلســرائيليين 
يعتقــدون أن علــى المواطنين الفلســطينيين في 
الداخــل القيام بــدور مركزي أكثر فــي دفع عملية 
السالم اإلسرائيلية - الفلسطينية إلى األمام، بينما 
يعتقد %45 أنه ال ينبغي لهؤالء المواطنين أداء دور 

مركزي أكثر في بلورة سياسة الدولة الخارجية.
من شأن هذه المعطيات أن تعيد البريق إلى مقولة 
أن الــرأي العــام اإلســرائيلي يمينيّ بامتيــاز، وأن 

القيادة الحاليّة مناســبةٌٌ له في هذا الزمن بتطابق 
تــامّ. وهذا ما يجسّــده أيضــًا المُعطــى المتعلق 
بعالقات دولة االحتالل مــع االتحاد األوروبي، حيث 
يعتقد نحو نصف اإلســرائيليين أن هذا االتحاد بات 
خصمًا لدودًا لدولتهم أكثر من كونه صديقًا داعمًا. 
وبرأي هؤالء، ســتبقى عودة الصداقة بين الجانبين 
مرهونة فقط بإعالن ساسة أوروبا أن عالقاتهم مع 

إسرائيل مهمة للغاية من ناحيتهم أواًل.
على الرغــم ممّا تقــدّم، اختير اللجــوء إلى صيغة 
التســاؤل فــي العنــوان، ألنه في مقابــل من يقول 
إن الشــعب اليهودي كان يمينيًا في أساســه، ومنذ 
البداية يتبنّــى فكرًا يقول إنه شــعب مختار، وحيد 
وفريد، ال تنطبــق عليه القواعد اإلنســانية العامة، 
نجد من يدحض ذلــك، ودليله األبلغ على ذلك هو 
أزمة تأليف حكومة يمينية جديدة في إسرائيل، بعد 

جولتين انتخابيتين متتاليتين هذا العام.
فــي واقع األمــر، نتائــج هاتين الجولتيــن، بقدر ما 
إنهــا تعكس مواقــف الرأي العام، أثبتت مســألتين 
ترتبطان بجوهر اإلجابة عن تســاؤلنا: أن احتماالت 
تأليــف حكومــة بقيادة مــن يوصف بأنه »يســار« 
ضئيلــة للغايــة. وأن األحزاب التي تُــدرج في خانة 
ذلك اليســار كانت على وشــك التبخّر لوال لجوؤها 
إلــى عقد تحالفات مع قوى سياســية يمينية، وبدت 
تهمــس وتثرثــر كاليميــن، حتــى وإن طالبت بأن 

تُعَامَل كيسار.

هل الرأي العام اإلسرائيلي 
يمينّي بامتياز؟

أنطوان شلحت
)عرب 48(

ال بــد من اإلشــارة إلــى ما يلي: ازدياد نســبة اإلســرائيليين 
الذيــن يعّدون أن روســيا مهمــة لدولة االحتــالل إلى درجة 
عدها الدولة الثانية في ســلم أهميتها بعد الواليات المتحدة؛ 
تعتقــد أغلبية اإلســرائيليين أن الســعودية هــي الدولة العربية 

األهم التي على دولة االحتالل أن تدفع بالتعاون معها.

  شادي أبو صبحة 

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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بيروت/ األناضول- وكاالت: 
أمــام  أمــس،  ناشــطون  اعتصــم 
ومؤسســة  الماليــة  وزارة  مقــر 
كهرباء لبنان فــي مدينة طرابلس 
شــمالي لبنان، للمطالبة بمحاسبة 
بتشــكيل  ولإلســراع  الفاســدين 
حكومة في البالد، في حين أفرجت 
السلطات اللبنانية صباح أمس، عن 
12 متظاهرا أوقفوا عقب احتكاكات 

مع قوات األمــن أول من أمس في 
ساحة رياض الصلح وسط بيروت.

اعتصامــات  الطــالب  نظــم  كمــا 
أخــرى أمام المدارس فــي المدينة 
األوضــاع  بتحســين  للمطالبــة 
التربوية، وتأمين مســتقبل أفضل 
لهــم، بينما عمــد محتجون آخرون 
إلى قطع بعض الطرق في منطقتي 

المنية وعكار شمالي البالد.
وفي الجنوب جابت مسيرة طالبية 
شــوارع مدينــة صيدا وصــوال إلى 
ساحة االعتصام، وردد المشاركون 
هتافات نددت بالطبقة السياســية 

الحاكمة.
وكان عدد مــن المحتجين أصيبوا 
أول مــن أمــس، إثــر تدافــع بين 
القــوى األمنيــة ومتظاهريــن في 
ســاحة رياض الصلح، وذكر مصادر 
صحفية أن قوات األمن أوقفت أكثر 

من عشرة متظاهرين.
فوجئــوا  إنهــم  ناشــطون  وقــال 
بإقــدام قوات األمــن على ضربهم 
بالهــراوات واقتحــام خيمهــم في 

األســباب.  معرفــة  دون  الســاحة 
بالمقابــل، ذكــر مصــدر أمني أن 
رمــي  علــى  أقدمــوا  متظاهريــن 
العبوات الفارغة على أفراد الشرطة 
التي تقوم بحماية محيط البرلمان 

ومقر الحكومة.
وأشــارت وكالــة "األناضــول" إلى 
أن ســاحة ريــاض الصلح شــهدت 
اشــتباكات باأليــدي بين عشــرات 

مكافحــة  وقــوات  المتظاهريــن 
الشــغب مســاء أول من أمس، بعد 
محاولــة محتجين اجتياز األســالك 
ســاحة  إلــى  والدخــول  الشــائكة 
مجلس النواب، وهو ما أدى إلصابة 

ستة متظاهرين بجروح.
مدينــة طرابلــس شــمالي  وفــي 
لبنان، جابت مسيرة طالبية شوارع 
المدينــة تأييــدا لمطالــب الحراك 

الشــعبي المنتفض منــذ 35 يوما، 
كما توجه متظاهرون في محافظة 
عكار )شمال( إلى دوائر ومؤسسات 
حكوميــة بهدف إغالقهــا من أجل 
الضغط على الطبقة الحاكمة لكي 
تحقــق مطالــب الحراك الشــعبي، 
ومن أبرزها تشــكيل حكومة إنقاذ 
وطنــي والدعــوة النتخابــات عامة 

مبكرة، ومكافحة الفساد.

األمن يفرج عن موقوفين
اعتصـامـات أمـام املــؤسسـات فـــي لبنـان 

جانب من االعتصامات في لبنان أمس       )ا ف ب(

الحوثيون: أفرجنا عن السفن 
املحتجزة بعد تعهدها 

باحرتام السيادة اليمنية
صنعاء/ األناضول:

قالــت جماعــة الحوثي باليمن، أمــس، إنها أفرجت عن الســفن 
المحتجــزة لديها بعد قبــول االعتذار وأخذ تعهــد من طواقمها 

بـ"احترام السيادة اليمنية".
وفي وقت ســابق أمس، أعلنــت خارجية كوريــا الجنوبية، إطالق 
ســراح 16 بحار متعددي الجنســيات منهم كورييــن اثنين، مع 3 
سفن بينهما ســفينتا انتشال تابعتان للسعودية كانوا محتجزين 
منــذ يومين من قبل الحوثييــن بمحافظة الحديدة غربي اليمن. 
فيمــا قالت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها 
دوليــا، في بيان، إنه "ِبنَاء على توجيهات القيادة السياســية )..( 

تم اإلفراج عن العائمات المخالفة".
وأضاف البيــان أنه تم "االكتفــاء بقبول االعتــذار وأخذ تعهدات 
طواقمهــا باالحترام الكامل لســيادة الجمهوريــة اليمنية وعدم 
الدخــول الــى مياهنــا اإلقليمية إال بإذن مســبق طبقــا للقانون 

الدولي للبحار وقواعد المالحة البحرية المتعارف عليها".
وأضاف البيان أن خفر السواحل التابعة للجماعة "تؤكد جهوزيتها 
العاليــة والمســتمرة لضبط أي تجــاوزات أو مخالفــات ومنع أي 

مساس بسيادة الجمهورية اليمنية".
ومساء اإلثنين الماضي، أقرت جماعة الحوثي، احتجاز 3 سفن، في 

البحر األحمر، بدعوى "خرق" المياه اإلقليمية اليمنية.
وآنذاك اتهمت الحكومة اليمنية، وقوات التحالف العربي، جماعة 
الحوثي باحتجاز سفينة كورية وقاطرة سعودية، في جزيرة كمران 

على الساحل الغربي للبالد.
وأدانــت الســعودية واإلمــارات والبحرين، في بيانــات منفصلة، 

الواقعة.
ومنذ مــارس/آذار 2015، يدعــم تحالف عســكري عربي، تقوده 
الجارة الســعودية، القــوات الحكوميــة في مواجهــة الحوثيين، 
المتهميــن بتلقي دعم إيراني، والمســيطرين علــى محافظات، 

بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014. 

3 أحزاب معارضة مبوريتانيا 
تطالب بحوار سيايس جامع 

نواكشط/ األناضول:
دعت 3 أحزاب سياسية موريتانية معارضة، أمس، إلى فتح حوار سياسي 
جامع يضع حدا لـ"الفساد" المٌستشري في مفاصل الدولة، ويفضي إلى 

استقرار البالد.
جاء ذلك في بيان مشــترك ألحزاب "اتحــاد قوى التقدم"، و"تكتل القوى 

الديمقراطية"، و"االتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراطي".
وفــي بيانهــا، دعت األحــزاب إلى "حــوار سياســي جامع ينهــي األزمة 
السياســية القائمــة منــذ أكثر من عشــر ســنوات، ويضع حدا للفســاد 

المٌستشري في مفاصل الدولة، ويفضي إلى استقرار البلد".
كما دعت إلى التحقيق في ما قالت إنه "فســاد طال مؤسســات حكومية 
خــالل الفترة التي تولى فيها الرئيس الســابق محمد ولــد عبد العزيز، 

السلطة )حكم من 2008 إلى 2019(".
وشــددت األحزاب الثالثة علــى "ضرورة إجراء تحقيــق عاجل وجدي في 
وضعية المُؤسسات الوطنية التي طالها الفساد بينها الشركة الوطنية 
للمناجم، الشــركة الوطنيــة للكهربــاء، مينائي نواكشــوط ونواذيبو، 
المؤسســة الوطنيــة لصيانة الطــرق، وكالة تنفيذ األشــغال ذات النفع 

العام، ووكالة ترقية النّفاذ الشامل إلى الخدمات".
وأضــاف البيان، "جعل ولد عبد العزيز، من الثــروة الوطنية ملكا خاصا، 
فمنح رخص التنقيب عن خيرات البلد من ذهب وحديد ونحاس وبترول 
وغاز واســتغالل للثروات الســمكية والزراعية لشــركات مشــبوهة، عبر 
اتفاقيــات خارجة عن القانون، كما تــم تبديد موارد الطفرة التي عرفها 
البلــد إبّان حكمه في تمويل مشــاريع باهظة الثمــن، اتضح فيما بعد 

أنها وهمية".
واســتنكر البيان بشدة كل "محاولة من شــأنها التستر على المفسدين 

وحمايتهم".
وشدد على ضرورة معاقبة كافة المتورطين في ملفات الفساد.

ووصل ولد عبد العزيز، السلطة في انقالب عسكري عام 2008، وانتخب 
مرتين رئيســا للبالد في 2009 و2013،غير أنه لم يترشــح لالنتخابات 
الرئاســية األخيــرة المقامة فــي يونيو الماضــي، وفاز بهــا محمد ولد 

الغزواني. 

إدلب/ األناضول:
قتــل 6 مدنيين وأصيب آخــرون، في غارات 
لمقاتــالت روســية علــى منطقــة خفــض 

التصعيد بمحافظة إدلب السورية.
وأفــاد مرصد الطيران التابــع للمعارضة، أن 
مقاتــالت روســية، أغارت مســاء أمس، على 
منطقة "معرة النعمان" بريف إدلب الجنوبي، 
وبعض القرى فــي المحافظة، بينها "ببيال"، 

و"السرج"، و"الحميدية".
مــن جهة أخــرى، تعرضــت قرى أخــرى في 
المحافظــة، بينهــا "بداما"، و"كفرســنجة"، 
و"ســرمان"، لهجمات برية وجوية، شــنتها 

قوات النظام السوري.
وبحســب مصــادر الدفــاع المدنــي )الخوذ 
البيضاء( في إدلب، أسفرت الغارات الروسية 
علــى معــرة النعمــان، عن ســقوط 6 قتلى 
مدنييــن، بينهم 4 أطفــال، وإصابة آخرين، 

وفق إحصاءات أولية.
وتواصــل طواقم الدفــاع المدنــي عمليات 
البحــث واإلنقاذ في المنطقة، حســب نفس 

المصادر.
وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروســيا 
وإيــران توصلها إلى اتفــاق "منطقة خفض 
التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة 

المتعلقة بالشأن السوري.
إال أن قــوات النظــام وداعميه تواصل شــن 
هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم 
بيــن تركيا وروســيا في 17 ســبتمبر/أيلول 
2018، بمدينــة سوتشــي الروســية، علــى 

تثبيت "خفض التصعيد".
وقتل أكثــر من 1300 مدني جــراء هجمات 
النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، 

منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.
كما أســفرت الهجمــات عن نــزوح أكثر من 
مليــون مدني إلــى مناطق هادئة نســبيا أو 

قريبة من الحدود التركية. 

مقتل 6 مدنيني يف غارات روسية عىل إدلب السورية

أثينا/ األناضول:
أعلــن نائــب وزيــر الدفــاع اليوناني 
ألكيفياديس  الهجرة،  عن  المســؤول 
ستيفانيس، أمس، اعتزام بالده إغالق 
مخيمــات اللجــوء في جزر بحــر إيجة، 
وتشييد »مخيمات مغلقة« بداًل منها.

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي مشترك 
عقــده مــع الناطــق باســم الحكومة 
اليونانية، ســتيليوس بيتاس، كشــف 
فيــه عــن تفاصيــل القــرارات التــي 
اتخذتهــا بالده ضمــن إطــار قانون 

الهجرة الجديد.
وأشــار إلى أن بالده ستغلق مخيمات 
»ميديللــي«،  جــزر  فــي  الالجئيــن 

و«موريــا« و«صاقيز« فــي بحر إيجة، 
وستفتتح بداًل منها 3 مخيمات جديدة 
مغلقة، يســتوعب الواحد منها 5 آالف 

شخص.
وأوضح أن ســلطات بالده لن تســمح 
بتنقــل الالجئيــن خــارج المخيمــات 
الجديــدة، في خطــوة لالنتقــال إلى 

»المخيمات المغلقة«.
وأضــاف أن مخيمات اللجــوء الواقعة 
في جزيرتي »إستانكوي« و«الروس«، 
ســتتحول هــي األخــرى أيضــًا، إلــى 

مخيمات مغلقة.
اعتزام  اليوناني،  المســؤول  وكشــف 
بــالده ضمــن إطــار قانــون الهجرة 

الجديــد، نقــل 20 ألــف الجــئ مــن 
المخيمات التي تشهد اكتظاظًا كبيرًا، 

إلى البر الرئيسي.
كما تعتزم اليونان ضمن إطار القانون 
نفســه، تعزيز الحراســة على الحدود، 
واتخاذ المزيد مــن التدابير للحيلولة 
دون وصول الجئين جدد إلى أراضيها، 
وذلك عبر تعزيــز قوات حرس الحدود 

وإجراءات أخرى.
جديــر بالذكــر أن أعــدادا كبيرة من 
المهاجريــن علقــت في اليونــان إثر 
إغــالق الــدول األوروبيــة التــي تقع 
علــى خــط الهجــرة، حدودهــا أمام 

المهاجرين في العام 2016. 

اليونان تعتزم استبدال مخيامت اللجوء بأخرى مغلقة
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موسكو/ األناضول:
الروسي فالديمير  الرئيس  توقع 
بوتيــن، أمس، انســحاب بعض 
دول أوروبا الشــرقية من االتحاد 
األوروبــي بحلــول عــام 2028، 
عندما تتوقف عن تلقي التبرعات 

والمنح وتبدأ في سدادها.
جــاء ذلــك خــالل حديثــه فــي 
الجلســة العامة لمنتدى استثمار 
رأس المــال في موســكو، حيث 
مــع  األوروبــي  االتحــاد  قــارن 
االشــتراكية  الجمهوريات  اتحاد 
)يــو إس  الســابق  الســوفياتية 
إس آر( مــن حيــث المشــكالت 

االقتصادية واإلدارة السياسية.
وقــال بوتيــن: "في مطلــع عام 
دول  بعــض  ســتصل   ،2028

أوروبا الشــرقية )لم يسمها( إلى 
مستوى من التنمية االقتصادية 
عندمــا ال يمكنهــا تلقــي المنح 
الدعــم  مــن  مختلفــة  وأنــواع 
مــن الموازنــة األوروبيــة، لكن 
ســيتعين عليهــا أن تدفــع كما 

تفعل المملكة المتحدة".
وأضاف: "لست متأكدًا من أنها 
لن تفكر بنفــس الطريقة مثلما 
تفعــل المملكة المتحــدة اليوم 
)بشــأن االنســحاب من االتحاد 

األوروبي(".
وأشــار بوتيــن إلــى أن "هنــاك 
الراهن  الوقــت  تناقضــات فــي 
حــول تخصيــص الضرائــب في 
االتحاد األوروبي، حيث أن الجزء 
الكبير مــن الضرائــب التي يتم 
المتقدمة  الــدول  فــي  جمعهــا 
يذهــب لدعــم الــدول الضعيفة 

اقتصاديًا".
وردًا علــى ســؤال حــول مــا إذا 
كان يمكــن مقارنــة األزمة التي 
سبقت انهيار االتحاد السوفييتي 
بالصعوبــات الداخليــة الحاليــة 
قــال بوتين  لالتحــاد األوروبي، 
إن "روسيا مهتمة بالحفاظ على 
أكبر شــريك تجاري لها، االتحاد 
نتائــج ســقوط  األوروبــي، ألن 
االتحاد السوفييتي، كانت "أسوأ 

من التوقعات األشد سلبية".

السياسية،  لإلدارة  بالنســبة  أما 
قال الرئيــس إن عــدد القرارات 
االتحــاد  إدارة  اتخذتهــا  التــي 
األوروبــي وتعتبــر ملزمة لجميع 
دولــه أعلى مــن عــدد القرارات 
األعلى  المجلــس  اتخذهــا  التي 
وتعتبــر  الســوفييتي  لالتحــاد 
مُلزمة للجمهوريات السوفيتية.

واتخذت لندن قــرار الخروج من 
)بريكســت(  االتحــاد األوروبــي 
بموجب اســتفتاء شــعبي، جرى 

فــي 23 يونيو/ حزيــران 2016، 
وبــدأت بعــده مفاوضــات مــع 
بروكســل، عبر تفعيلهــا للمادة 
50 مــن اتفاقية لشــبونة، التي 

تنظم إجراءات الخروج.
تغــادر  أن  المقــرر  مــن  وكان 
بريطانيا رســميا في 29 مارس/ 
آذار الماضــي، لكن تــم التأجيل 
جــراء عــدم التوصل إلــى اتفاق 
نهائــي ينظم تلــك العملية، إثر 

رفض البرلمان البريطاني. 

بوتني: االتحاد األورويب سيشهد
 مـزيًدا مـن االنسـحابـات بحلــول 2028

جانب من كلمة بوتين أمس         )أ ف ب(

شهادة سفري واشنطن
 يف االتحاد األورويب تزيد 

الضغوط عىل ترامب
جنيف/ وكاالت: 

أقــر الســفير األميركي لــدى االتحاد األوروبــي غوردن ســوندالند خالل 
شــهادته فــي مجلس النواب أمــس، بأن الرئيــس دونالــد ترامب أمره 
بالعمــل مــع محاميه رودي جولياني بشــأن ملف أوكرانيــا، وأن جولياني 
كان يريد حث الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينســكي على التحقيق مع 

منافسي ترامب السياسيين.
وأثناء جلسة االستماع في مجلس النواب، قال سوندالند "طلبت من وزارة 
الخارجية والبيت األبيض توفير وثائق تســاعدني على تقديم شــهادتي 
لكنهمــا رفضا طلبي.. لم أحصل على أي جواب واضح ألســئلتي المتعلقة 

بأسباب تعليق المساعدات العسكرية ألوكرانيا".
وأضاف أن ترامب أمره بالعمل مع جولياني بشأن مسائل تتعلق بأوكرانيا، 
وأن وزيــر الخارجية مايك بومبيــو كان على علم بذلك وأنه "مؤيد تماما" 
لجهود جولياني التي كانت تصب في حث الرئيس األوكراني على التحقيق 
مع المرشــح الديمقراطي جو بايدن وابنه، والتي وصفها سوندالند بأنها 

"مقايضة مقابل ترتيب زيارة لزيلينسكي للبيت األبيض".
وأضاف ســوندالند أنه "لو كنت أعلــم بعالقات جولياني التي تخضع اآلن 

للمساءلة لما رضخت لمشاركته العمل معنا".
كما اعتبر الســفير األميركي أنه كان ينبغي إيصال المســاعدات ألوكرانيا 

دون أي ضغط.
وكان ســوندالند من رجال األعمال الذيــن مولوا حملة ترامب االنتخابية 
عام 2016، فعينه األخير بعد فوزه بالرئاسة سفيرا لدى االتحاد األوروبي.

وخالل إفادته األولى في جلســة مغلقة قبل شــهر، قال ســوندالند تحت 
القسم إنه "لم يشــارك" في أعمال ترمي إلى "تجميد المساعدة للضغط 
علــى كييف"، معتبرا أن مثل هذه الخطوة كانت ســتبدو "غير مواتية" إذا 

كان هدفها "التأثير على انتخابات أميركية".
وكــرر خالل تلك الجلســة عبــارة "ال أتذكر" ردا على أســئلة النواب، لكنه 
كتــب الحقا مذكرة خطية جاء فيها "أتذكر اآلن بأنني تحاورت على انفراد 
مع أندريه يرماك )المستشار المقرب من الرئيس األوكراني( ألقول له إن 
المســاعدة األميركية لن تصل على األرجح قبــل أن تقدم أوكرانيا إعالنا 

ضد الفساد، كنا نتكلم عنه منذ أسابيع".
وكانت لجنة االســتخبارات في مجلس النواب قد استمعت أول من أمس، 
لمستشــارة نائب الرئيس للشــؤون األوروبية والروســية جينيفر ويليامز 
التــي قالت إن مكالمة ترامــب مع نظيره األوكراني فــي 25 يوليو/تموز 

كانت غير عادية، وتضمنت أمورا سياسية داخلية.

طهران/ وكاالت: 
أعلنت إيران أمس، انتصارها على "مخططات 
العدو" بعد ســتة أيام مــن التظاهرات التي 
تخللتهــا أعمال عنف أوقعــت قتلى إثر زيادة 

أسعار الوقود.
وقال الرئيــس اإليراني حســن روحاني، إن 
"الشعب اإليراني "اجتاز اختبارا تاريخيا آخر"، 
وبدد مخططات العــدو في حوادث مختلفة، 
وهذه المرة نجح أيضا في إفشال مخططات 
العــدو، وإحبــاط مؤامــرات أولئــك الذيــن 
فرضــوا العقوبــات القصــوى في الســنتين 

الماضيتين".
وأضــاف روحاني أن "القليــل ممن نزلوا إلى 
الشــوارع في األيام األخيرة كانوا من مثيري 

الشغب".
وقال إن هؤالء "كانوا أكثر تنظيما وتنســيقا 
ومســلحين أيضــا ويعملون بالكامــل وفقا 
لبرنامــج أعد من قبــل القــوى الرجعية في 

المنطقة والصهاينة واألميركيين".
ومســاء أول من أمس، أعلن المرشد األعلى 
للجمهورية اإلســالمية آية اهلل علي خامنئي 
في خطاب بثــه التلفزيون أن إيران "فرضت 
التقهقــر علــى العدو فــي مياديــن الحرب 

العسكرية والسياسية واألمنية".
وأكــد خامنئي "دحرنا العــدو خالل األحداث 

األمنية فــي األيام األخيرة"، مشــيرا إلى أن 
االضطرابات التي شــهدتها البالد لم تكن 

ناجمة عن حراك شعبي.
وأعربــت الواليات المتحدة التي تتهم إيران 
بأنهــا خلــف األزمات في الشــرق األوســط 
وتفرض عليها عقوبات اقتصادية مشــددة، 

عن دعمها للمتظاهرين.
واندلعت التظاهرات في إيران مساء الجمعة 
بعــد ســاعات من اإلعــالن عن إصــالح في 
طريقــة الدعــم علــى الوقود، وهــو تعديل 
يهدف إلى مساعدة من هم أكثر حاجة، لكن 
يترافق مع رفع كبير ألسعار البنزين، في ظل 

أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البالد.
وامتــدت التظاهــرات ســريعا إلــى أربعين 
مدينــة ومنطقة أخرى، مــن بينها طهران، 
وأحرقت خاللها محطــات للوقود وهوجمت 
مراكز للشــرطة ومجمعات تجارية ومساجد 

ومبان عامة.
وأكدت الســلطات مقتل خمســة أشخاص، 
بينهم أربعة مــن قوات األمن ومدني، فيما 
أشــارت منظمة العفو الدوليــة الثالثاء إلى 
تقاريــر عــن "مقتــل 106 متظاهرين على 
األقل"، وأعربت األمم المتحدة عن خشيتها 

من احتمال مقتل "عشرات" األشخاص.
بيد أن المتحدث باســم البعثة اإليرانية في 

األمم المتحــدة علي رضا مير يوســفي قال 
فــي تغريدة على موقع توتير اليوم األربعاء، 
إن أي أرقام فيما يتعلق بالخســائر البشــرية 
لالحتجاجــات الدمويــة فــي البالد بســبب 
ارتفاع أســعار البنزين "ضرب من التكهنات 

وليست موثوقة" ما لم تؤكدها طهران.
وأضاف "المزاعم التي ال أساس لها واألرقام 
المزيفة مــن قبل كيانات غربيــة منحازة ال 
تزعــزع عــزم الحكومــة على اتخــاذ قرارات 
اقتصادية حكيمة مع احترام حقوق اإلنسان، 
بمــا في ذلــك الحــق فــي حريــة االحتجاج 

الشعبي في ظل أجواء سلمية".
وفي الســياق ذاته، ذكرت وكالة الجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية لألنباء أن وزارة الخارجية 
اإليرانية اســتدعت الســفير السويسري في 
طهران اليوم األربعاء بسبب تصريحات وزير 
الخارجيــة األميركي مايــك بومبيو التي عبر 
فيها عن دعمه للمحتجيــن الذين تظاهروا 

في إيران عقب رفع أسعار البنزين.
وقالت إيران للســفير -الذي يمثل المصالح 
األميركية في الجمهورية اإلســالمية بسبب 
عدم وجود عالقات دبلوماســية رسمية بين 
طهران وواشنطن- إن التصريحات الرسمية 
الداخلــي  الشــأن  فــي  تدخــل  األميركيــة 

اإليراني.

اليونيسيف تحتفل 
بـ "اليوم العاملي للطفل"

باريس/ األناضول:
احتفلت منظمــة األمم المتحــدة للطفولة )يونيســيف(، أمس، 
باليوم العالمي للطفــل، في خطوة تهدف لزيادة الوعي بحقوق 

الصغار.
ويأتي االحتفال ليصادف الذكــرى الثالثين لتوقيع اتفاقية األمم 

المتحدة لحقوق الطفل.
وقالت إنريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف، في تغريدة عبر 
حســابها على تويتر: "بينما نحتفل بمرور 30 عامًا على اتفاقية 
حقوق الطفل، دعونا أيضًا نتطلع إلى السنوات الثالثين القادمة 
ونلتزم بمضاعفة جهودنا لضمان عدم ترك أي طفل وراءنا )دون 

رعاية(".
وأضافــت أن "األطفال والشــباب هم من ســيتولون زمام األمور 
)مســتقبال( ومن ثم يحتاجون إلى إجراءات عاجلة بشأن القضايا 

التي يهتمون بها".
وأكدت فور، أن اليوم العالمي للطفل، "يوفر لقادة العالم فرصة 
مهمــة لالنتبــاه إلى احتياجــات األطفال في جميع أنحــاء العالم 

وإعادة االلتزام بحقوقهم".
وأضافت: "مثلما برز أطفال عام 1989 ليصبحوا قادة اليوم، فإن 

أطفال وشباب عام 2019 هم قادة المستقبل".
وشددت فور، على رغبتها في العمل إليجاد حلول للتحديات التي 
تواجــه األطفال اليوم وبناء مســتقبل أفضل لهــم وللعالم فيما 

بعد.
واليوم العالمي للطفل، مناسبة عالمية توافق تاريخ التوقيع على 
االتفاقية الدولية لحقوق الطفل، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 

1989، التي وقعت عليها 192 دولة. 

روحاين وخامنئي يعلنان النرص ويّتهامن 
دواًل يف املنطقة بإذكاء املظاهرات يف إيران 
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غزة/ رامي رمانة:
 "MTC" قال مدير شركة التقنيات الحديثة
بغزة، راسم مشــتهى: إن منصة "أموالي" 
التي أعلنت الشركة عنها مؤخرًا، تعد أول 
منصة إلكترونية فلسطينية تقدم خدمات 
إرســال واســتقبال األموال، وتدعم الشراء 
وتســديد الفواتيــر، وتحاكــي أحــدث مــا 
توصلت إليه التكنولوجيا المالية العالمية، 
وتعتمــد المعاييــر الدولية ألمــن الموارد 

المالية والبيانات.
وأكد لصحيفة "فلسطين" أن المنصة تعتبر 
أداة لزيــادة الدخــل القومي الفلســطيني 
وتطوير االقتصاد من خالل إتاحة الفرصة 
للذين يعملون في العمل الحر، مشيرًا إلى 
أن إطالق المنصة بصورة رســمية مرتبط 
بحصولهــا على ترخيــص، وأن الشــركة 
ستضطر للذهاب إلى أوروبا لترخيصها إن 

تعذر ذلك في فلسطين.
ماهية عمل المنصة

"أموالــي"   منصــة  أن  مشــتهى  وبيــن 
 ،"EMI" بمثابة مؤسســة مالية إلكترونية
تدعــم الذكاء االصطناعــي في آليات عمل 
المنصة، وأنه يمكن ألي شخص االشتراك 
فــي  المنصة بســهولة من خــالل بريده 

اإللكتروني، أو رقم هاتفه الخلوي.
وذكــر مشــتهى أنه يتم شــحن المحفظة 
اإللكترونية للمشــترك بطريقتين، بطاقة 
ائتمان )فيزا/ ماســتركارد(، حساب كاشيو 
"CashU"، كمــا يمكــن إنشــاء أكثر من 

محفظة إلكترونية في الحساب الواحد.
وأشــار إلى إمكانية التحويل من عملة إلى 

أخــرى فــي المنصة حســب ســعر الصرف 
العالمي والذي يتم تحديثه بشكل مستمر.

وعــن كيفية الحصــول على األمــوال من 
خالل منصة أموالي، قال مشــتهى: "سيتم 
إصــدار بطاقات ائتمانية خاصة بمشــروع 
أموالي ويمكن ســحب األمــوال من خالل 
أجهــزة الـــ ATM أو اســتخدام البطاقــة 

للشراء عبر اإلنترنت".
وأضاف أن المنصة مزودة بخدمة "مطالبة 
مالية"، وهي عبارة عن عملية طلب أموال 
من مشــترك آخر تبين فيها الخدمات التي 

قدمها له.
ولفــت إلــى أنــه ال يمكن إرســال األموال 
لشخص غير مشــترك في المنصة، ولكن 
يمكــن إرســال دعــوة لــه لالشــتراك في 

المنصة ولحظتها يمكن إرسال أموال له.
وذكــر مشــتهى أنه يمكــن الحصول على 
الماليــة علــى  الحــركات  تقاريــر بكافــة 
الحســاب، كما يمكن وقف االشــتراك في 

منصة "أموالي".
أداة  تعتبــر  المنصــة  أن  مشــتهى  ورأى 
لزيادة الدخل القومي الفلسطيني وتطوير 
االقتصاد من خالل إتاحــة الفرصة للذين 
يعملــون فــي العمــل الحر عــن بعد لكي 
يستطيعوا تســويق منتجاتهم وخدماتهم 

في أسواق متعددة.
وأكــد أن منصــة" أموالي" تقــدم الخدمة 
لكل شخص يتعامل باألموال، مثل األفراد 
والشركات والمؤسسات العربية والدولية، 
كمــا يمكــن تقســيم المســتخدمين إلى 
شــرائح وكل شــريحة لهــا ميــزة معينة، 

مشــيرًا إلــى أن المنصــة ربحيــة بأهداف 
اجتماعية. 

عنصر األمان
وبشــأن توفيــر األمــان لدى المســتخدم 
من االختراق، قال مشــتهى: "إن االختراق 
يحدث نتيجــة عدم وعي المســتخدم من 
خالل استخدام كلمات مرور بديهية أو فتح 
المنصة علــى متصفحات في أماكن عامة، 
ونحن في منصة أموالي عندنا ميزة التتبع 
الذكــي لحســابات المشــتركين حيث يتم 
معرفــة المكان الجغرافي للدخول للمنصة 
ويمكــن إعالمــه برســالة نصيــة بذلــك 
لمزيــد من األمان". وأشــار إلــى اتخاذهم 
االحتياطــات الالزمــة والمطلوبة من أجل 

حماية المنصة حسب المعايير الدولية. 
ولفــت إلــى أنه منــذ البــدء بالحديث عن 
التكنولوجيــا المالية، بدأت شــركتهم في 
التفكيــر بصناعة المنصة، وأنه جرى اتخاذ 

القرار قبل نحو )4( سنوات.

وذكر أن المشــاورات والخطــوط مفتوحة 
بينهم وبين ســلطة النقــد للوصول آللية 
تضمن وجود آليات وقوانين تســمح لهذه 
المنصة بالعمــل، قائاًل: "لــن نعمل دون 
ترخيص بالمطلق، ألننــا دومًا نعمل وفق 
القانون، وال نخالف القانون تحت أي ظرف 

من الظروف".
وأشار مشتهى إلى أنه في حال لم تستطع 
الشــركة الحصول على الترخيص للمنصة 
من سلطة النقد، ستضطر للذهاب ألوروبا 
حيث يقدمون تسهيالت كبيرة لمثل هذه 

المشاريع الريادية.
بالعمــل  الســيادية  بالجهــات  وأهــاب 
لالهتمــام بهــذا القطاع الحيــوي وإصدار 
قوانين تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني 
وقطاعــه الخاص لما له خيــر للتقليل من 
االغتراب المالي وانعكاساته السلبية، كما 

قال.
وذكــر أن المنصــة تتفــوق علــى األعمال 
المصرفية التقليدية بالســرعة والشمولية 
التامــة، حيث يمكن ألي شــخص أن يقوم 
بفتــح حســابات متعــددة "أو ما تســمى 
المنصــة  مــن  اإللكترونيــة"  بالمحافــظ 
مباشــرة أو مــن تطبيق الهاتــف الخلوي، 
كمــا يمكنــه اســتخدام مختلــف العمالت 
الموجــودة، وال تعتمد على مكان جغرافي 

معين.
ومما يشجع المســتخدمين على استخدام 
مثل هذه المنصات قال مشتهى: "سهولة 
التعامل واألمان األعلــى، وانخفاض قيمة 
العمولة التي يتــم جبايتها مقارنة بما هو 

معمــول به في المصــارف التقليدية وهذا 
يعــود ألن حجــم المصاريــف التشــغيلية 
لمثل هذه المشــاريع يكاد ال يذكر مقارنة 

بالمصارف التقليدية".
تطوير برمجيات

وكشف مشتهى أن شــركته التي تأسست 
1987 طــورت برمجيات خاصة يتم ربطها 

بكبريات المواقع العالمية التي تســتخدم 
 WooCommerce،( هــذه المتاجر مثــل
 Magento، Prestashop، )OpenCart
وال زال التطوير قائمــًا إلضافة المزيد من 

هذه المتاجر.
إضافــة إلى ذلك طــورت الشــركة أدوات 
برمجيــة "APIs" حيــث يمكــن ألي نظام 
مالــي أو محاســبي فــي العالم اســتخدام 
هذه األدوات لربط نظامه بمنصة أموالي 
واالســتفادة مــن هــذه القيمــة المضافة 

لخدمات أموالي.
وبشــأن المعيقات التي تعتــرض عملهم 
قــال مشــتهى: "إن الحصار أثر ســلبًا على 
قدرتنا في التحرك للدول العربية والدولية 

لعرض خدماتنا ومنتجاتنا".
وأضاف: "أن العائق اآلخر فهو شح التمويل 
لهذا النوع من المشــاريع الريادية والذي 
تكفلت به شركته في إطار مشاريع البحث 
والتطوير المســتمرة التــي تقوم بها منذ 

زمن بعيد".
وعما إذا عرضت جهات ما لشــراء المنصة 
أجــاب مشــتهى: "بالفعل هنــاك 3 نماذج 
مختلفــة الهــدف والغرض عرضــت علينا 

ونحن بصدد دراستها".

مدير شركة التقنيات الحديثة م.راسم مشتهى لــ"فلسطين":

"أموايل" أول منصة فلسطينية إلرسال األموال واستقبالها ودعم الرشاء
المنصة أداة لزيادة الدخل القومي وتطوير االقتصادإن تعذر ترخيص المنصة سنضطر للذهاب إلى أوروبا

راسم مشتهى

بدء املرحلة الثانية
 لتأهيل 400 دونم 

زراعي رشق خــان يونس
غزة/ فلسطين:

بدأ اتحاد لجان العمل الزراعي بالشــراكة مع مؤسســة التعاون 
بتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع )استعادة سبل عيش المزارعين 

المهمشين في جنوب غزة 2020-2019(.
واختار االتحاد 200 مزارع ممن تقدموا بطلبات لالســتفادة من 
المشــروع، بعد أن توفــرت لديهم الشــروط المطلوبة، وتمت 
عملية االختيار بعد زيارات ميدانية لكافة المزارعين المتقدمين 
من خالل طاقم من المهندســين الزراعيين والباحثين التابعين 

لالتحاد.
ويهدف المشــروع، بحســب بيان صادر عن اتحــاد لجان العمل 
الزراعــي، أمــس، إلى اســتصالح 400 دونم زراعــي للمزارعين 
المتضرريــن مــن قبل االحتالل اإلســرائيلي فــي محافظة خان 
يونس، وال ســيما االنتهاكات التي تمارس بحقهم في األراضي 
مقيــدة الوصــول، أو نتيجة الكــوارث البيئية التــي تضرر منها 
المزارعــون بشــكل مباشــر منعتهم من االســتمرار فــي زراعة 

أراضيهم.
ويشــمل نشــاط اســتصالح األراضي إعــادة تأهيــل أراضيهم 

الزراعية، وإعادة زراعتها كما كانت عليها سابًقا.
وتتضمن عملية تأهيل 400 دونم زراعي في خان يونس تزويد 
المزارعين بأشــجار مثمرة وخضار، إلى جانب تمديد شبكات ري 

وتوزيع سماد عضوي.
ومن خــالل هذا المشــروع، ســيتم توفير فرص عمــل لـ 250 
مزارعًــا متعطاًل، وخاصــة من الذين يعانــون ظروًفا اقتصادية 

صعبة.

غزة/ رامي رمانة:
أكدت وزارة الزراعــة في قطاع غزة، 
أمــس، أن أســعار الدواجــن، تتجه 
نحو االســتقرار وذلك عقب خطوتها 
االستباقية باستيراد كميات محددة 
مــن الدجــاج المبــرد، مشــيرة في 
الوقت ذاته إلى تلقيها وعودات من 
جهات لتقديم تعويضات للمزارعين 
والمربين الذين تعرضوا ألضرار في 

العدوان اإلسرائيلي األخير.
وبيــن المتحــدث الرســمي باســم 
الوزارة، أدهم البســيوني، أن أسعار 
الدواجن تتجه نحو االســتقرار بحيث 
يتمكــن المســتهلك مــن الحصول 
على احتياجه من تلك الســلعة وفي 

الوقت تحقيق هامش ربح للمنتج.
لصحيفــة  البســيوني  وأضــاف 
"فلســطين" أن خطوة وزارة الزراعة 
االستباقية بالسماح للتجار قبل نحو 
أســبوع باســتيراد الدجــاج المبرد، 
ســاهم في الحــد من ارتفاع أســعار 
إلــى أن ســقف  الدواجــن، مشــيرًا 

االستيراد سيكون لفترة محدودة.
وشــدد البســيوني علــى أن الوزارة 
دائمــة المتابعة والفحــص للبيض 
المخصــب المســتورد والموجــودة 
تتلــف  وأنهــا  الفقاســات،  داخــل 
الفحوصات  تثبــت  التــي  الكميــات 
اصابتهــا بأمــراض معديــة لصحة 

الحيوان أو المستهلك.
بنظــام  تقــوم  الــوزارة  إن  وقــال 
رقابي عالــي الجودة على اســتيراد 
وتضــع  الالحــم  الدجــاج  بيــض 
شروًطا الســتيراده حفاظ على حياة 
المواطنيــن، كمــا أنهــا ماضية في 
لتحقيق  الدواجــن،  قطــاع  تنظيــم 
فوائــد للمربين وتفــادي تعرضهم 
وزارة  أن  إلــى  مشــيرًا  للخســائر، 
الزراعة أمهلــت المربين مدة ثالثة 

أشهر لترخيص مزارع التربية مجانًا 
وتصحيح أوضاعهم.

ولفت البســيوني إلــى احتياج قطاع 
غــزة إلــى ) 2.5 ( مليــون دجاجــة 
شــهريًا، وأن االحتياج يتفاوت حسب 

االستهالك واألوضاع االقتصادية.
في ســياق آخر، أعلن البسيوني عن 
اســتجابة بعض الجهــات مع طلب 
الــوزارة في تقديم الدعم واإلســناد 
للمزارعين والمربين الذين تضرروا 

فــي العــدوان اإلســرائيلي األخيــر، 
وقــال: "تلقينــا وعــودات مــن عدة 
جهــات ونأمل أن يتحقــق ذلك على 

أرض الواقع".
وحســب تقديرات وزارة الزراعة فإن 
األضــرار األولية التي لحقت بالقطاع 
 600( مــن  بأكثــر  تقــدر  الزراعــي 
ألــف دوالر( شــملت تضــرر كل من 
القطاع النباتــي و الحيواني والثروة 

السمكية.

الـزراعـة: أسعـار الـدواجـن تتجه نحــو االستقـرار
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

هل تعلم
- هل تعلم أن االسم القديم لفيتنام هو انام وقد عرفت 

به قبل الحرب العالمية الثانية؟
- هــل تعلــم أن ســنغافورة دولة صغيرة في جنوب شــرق 
آســيا تتكــون معظــم أراضيهــا من جزيــرة ســنغافورة التي 
يصل عدد سكانها إلى 2.5 مليون نسمة، ويبلغ طولها 43 

كم وعرضها 22 كم؟

مدن وقرى
مثــل شــعبي : طــب الجــرة علــى ثمهــا بتطلــع 

البنت ألمها.

األفقي:
-1 السورة القرانية التي 

ذكرت فيها غزوة تبوك 
- قمح

-2 دعمه – عتاب 

-3 من الفواكه + حيوان 

بحري 
-4 عكس يسبق + َجدَّ

-5 حرف جزم – تقصد + 

حرف جر معكوسة 
-6 أحرف متشابهة – مزن 

-7 فيه شفاء للناس 

معكوسة + من الطيور 
-8مختلفان – ملتحم 

معكوسة 
-9بخل – مخترع ساعة اليد 

العمودي
-1تحرر من االستعمار  

-2 للنهي + يستخدم في 

التدفئة + االمر من سمح
-3 تحصل – ثالثة ارباع شعاع 

معكوسة 
-4 حب + جمع حوت 

-5 كذب وافتراء – من األقارب 

+ ن
-6كثير معكوسة + طرق 

وأسباب  
-7 مستحيل مبعثرة + نصف تامر 

-8 ب + ضعيف + مختلفان + 

خاصتي 
-9 من أدوات القتال قديما 

+عكس قبل معكوسة – االمر 
من نام معكوسة 

أوجد الفروق
 بين الصورتين

طوكيو/ وكاالت:
ظهرت تصميمات جديدة باليابان تكشف 
شــكل ذراع التحكم الخاص بجهاز ألعاب 
الفيديو جيم الشهير بالي ستيشن 5 في 

جيله الخامس المنتظر.
ونقلــت صحيفة ديلــي ميــل البريطانية 
هذه التصميمات التي كشفت الكثير من 
تفاصيل وإمكانيــات ذراع التحكم الجديد 

لجهاز بالي ستيشن 5.

وذكرت الصحيفــة أن ذراع التحكم يتوقع 
أن يكــون مزودا بوصلــة USB-C وأزرار 
تحكم بحجم أكبر، كما أن شــركة سوني 
ســتتغني به عــن خاصية اإلضــاءة التي 

كانت مضافة للنسخ السابقة منه.
وســيطرح ذراع التحكــم الخــاص بجهاز 
بــالي ستيشــن 5 مــع الجهاز خــالل عام 
ذراع  اســم  وســيكون  المقبــل،   2020

التحكم DualShock 5، في إشارة للجيل 

الخامــس الجديد من جهاز ألعاب الفيديو 
الشهير.

وأوضحــت صحيفــة ديلــي ميــل أن دور 
وصلة USB-C يتلخص في شــحن ذراع 

التحكم الجديد المهيأ للعمل السلكيا.
وقالــت الصحيفــة إن هــذه التصميمات 
 ،DualShock 5 المنشــورة لذراع تحكم
 Japanese Patent Office كان موقــع

الياباني أول من قام بنشرها.

صحيفة تكشف تصميم ذراع التحكم لجهاز بالي ستيشن 5 المرتقب

قرية خربة المنارة: تقع إلى الجنوب من مدينة حيفا على بعد 19 كم 
منها. كان عدد سكانها في سنة 1931 حوالي 2160 نسمة. استولى 

المحتلون الصهاينة على القرية خالل النكبة سنة 1948 وهجروا 
سكانها األصليين الفلسطينيين منها.

إذا بدك تستريح، شو ما شفت قول مليح: ُيضرب لمن يريد توخي 
السالمة والهرب من المواجهة مع اآلخرين. حيادية سلبية دون إبداء 
رأيك، ألنك في اللحظة التي تبديه ستجلب لك األعداء والمعارضين، 

وصدق من قال: كلمة الحق لم ُتبِق لي صديقا.

مسجد الّزيتونة .. أحد أهم المعالم اإلسالمية في العاصمة تونس      ) األناضول (

صورة اليوم

نتطّلع إلى استقبال مشاركات القراء المصورة عبر هذه
rest@felesteen.ps  الزاوية من خالل البريد التالي 

أقوال تراثية

اكتشاف جّثة فيل مقطوع
 الرأس في إندونيسيا

جاكرتا/ وكاالت:
أعلنت هيئة الحفظ اإلندونيســية عثور مزارع على فيل )40 عاما( في جزيرة 

سومطرة مقطوع الرأس ومنزوع األنياب.
وقال ســوهاريونو وهو، رئيس هيئة الحفظ، في بيــان الثالثاء: "قطع رأس 

الفيل وعثر عليه على بعد متر من جسمه".
وأوضــح ســوهاريونو "نعتقد أن الفيــل اصطيد وقتل ثم قطع رأســه إلزالة 

أنيابه".
وذكرت الســلطات أن الفيل قد نفق، على األرجح، من أســبوع، موضحة أن 

البحث جاٍر عن الفاعلين.
وتقــدر وزارة البيئــة اإلندونيســية بأنــه ال يــزال هناك أقل مــن ألفي فيل 

سومطري في البرية، في حين أن الطلب على أنيابها ازداد بشكل كبير.
وأدت إزالة الغابات على نطاق واســع إلى تراجع األعشاب التي تتغذى عليها 

الحيوانات، األمر الذي جعلها في صراع متزايد مع البشر.



الحياء
م.عماد شحادة صيام

الحياء: خُُلقٌ يبعث صاحبه على اجتناب القبيح، ويمنع 
، وهو نوعان، فطري  مِــن التقصير في حقِّ ذي الحــقِّ
خلقه اهلل )تعالى( في البشر –لمن لم تنتكس فطرته-

مثل عدم كشــف العورات والجماع أمام الناس، ونوع 
آخــر إيماني يتمثل في امتنــاع المؤمن عن المعاصي 

. حياًء من اهلل عزَّ وجلَّ
يأتــي حديثنــا عن الحياء فــي وقت تُذبــح فيه القيم 
وتنتحــر األخــاق فــي شــوارعنا وأســواقنا وبيوتنــا 
وجامعاتنــا -إال من رَحِــمَ اهلُل-بنات ونســاء تلبس 
المابس الفاضحة للعورات، مائات مميات، وشباب 
مُخنّث يلبس البنطال الهابط الذي يُظهر المابس 
الداخلية التي يســتحي أصحاب الحياء من نشرها بعد 
غسلها.. ســهرات بمكبرات الصوت لوقت متأخر من 
الليــل وقد أغلقوا شــوارع رئيســية ومنعــوا المرضى 
وكبار الســن واألطفــال مــن الراحة والنــوم ومنعوا 
الطلبة من المذاكرة بل ربما بلغت الوقاحة بالبعض 
ألن يقيــم أفراحــه بجوار بيــت عزاء جيرانــه، وعندما 
يشــتد الحر اذهب إلى البحر لترى النساء تسبح بجوار 
الرجــال وقد أظهرت مياه البحر ما لم تُظهره الرياح.. 
زُوّار لمريض لهم بالعشرات وكأنهم ذهبوا في رحلة 
جماعيــة يتبادلــون أطراف الحديــث ومريض بجواره 
يتمنى دقائــق ليرتاح فيهــا.. مقاهي ال تــكاد تعرف 
النســاء فيها من الرجال وكأنَّ أفواههــنّ وأنوفهنَّ 

مداخن لحرق النفايات... 
قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وسّلم(: »إنَّ مما أدرك 
الناس من كام النبوة األولى: »إذا لم تستحي، فاصنع 
ما شــئت«، ومعناه: أنَّ من لم يستِح دعاه ترك الحياء 
إلى أن يعمل ما يشاء ال يردعه عنه رادع، فعندما تزول 
القشــرة الخضراء التي تكســو عود النبات، فإنه يبدأ 
في الضمور حتى تــراه وكأنه فارق الحياة، وهكذا هو 
اإلنسان إذا فقد الحياء فقد تُودع من صاحه، وانحدر 

شيئًا فشيئًا حتى يبلغ الهاوية، وهلل درُّ القائل:
إذا لم تخــشَ عاقبة الليالي ... ولم تســتِح فافعل ما 

تشاء
فــا واهلل ما فــي العيش خيــرٌ ... وال الدنيا إذا ذهب 

الحياء
يعيش المرُء ما اســتحيا بخير ... ويبقى العود ما بقي 

اللحاء
الحياء شــعبة من شــعب اإليمان بل هــو قرينه، قال 
م(: »الحياء واإليمان  رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وســلّ
ُقرناء جميعًا، فإذا رُفع أحدهما، رُفع اآلخر«. وقد بيّن 
رســول اهلل  كيف يكون الحياء من اهلل )تعالى(؟ فقال: 
»أن تحفــظ الرأس وما وعى، والبطــن وما حوى وأن 
تذكر الموت والبلى، ومن أراد اآلخرة ترك زينة الحياة 

الدنيا وآثر اآلخرة على األولى...«
فمن حفظ ســمعه وبصره ولسانه عن الحرام وحفظ 
عقله مــن المخــدرات والمفترات والفكر المســموم، 
ومن حفــظ بطنه مــن أن يدخله حــرام، ومن تذكر 
المــوت وآثر الباقية على الفانية فقد اســتحيا من اهلل 

حق الحياء.

وصية اليوم: حديث شريف: 
َعْن ُأمِّ ُسَلْيٍم، َأنََّها َقاَلْت: َيا َرُسوَل اهلِل َخاِدُمَك َأَنٌس، اْدُع اهلَل 
َلُه، َفَقاَل: »اللُهمَّ َأْكِثْر َماَلُه َوَوَلَدُه، َوَباِرْك َلُه ِفيَما َأْعَطْيَتُه«.

ال توقد فرنًا في صدرك من العداوات واألحقاد 
وبغض الناس وكره اآلخرين , فإن هذا عذاب دائم .
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لنصر المؤمنين نواميس وموانع
غزة/ أسماء صرصور:

نواميس النصر وقوانينه تناولها القرآن الكريم في العديد من آياته 
البينة، فما بين الغلبة والنصر والتمكين، ومعاٍن وتفسيرات عديدة 

لو أخذ بها المسلمون واتبعوا تكاليفها لنصرهم الله نصًرا مؤزًرا.
ويشــير أستاذ التفســير وعلوم القرآن الكريم في كلية أصول 
الدين في الجامعة اإلسالمية وعضو رابطة علماء فلسطين 

د. صبحي اليازجي إلى أن النصر بيد الله عز وجل.
ويبيــن اليازجــي أن البعض يعد النصر هبة من الله ويســتحقه 
فيتــواكل، ومــن يعتقــد أن واقعه ال يســمح بالنصر حالًيا، غير 
متذكرين لحركة التاريخ وصراع الحضارات المداولة بين الناس، 

فاأليام دول فال دولة ستبقى إلى ما ال نهاية.

معاني النصر
والغلبــة  األعــداء  وقهــر  التأييــد  يعنــي  والنصــر 
وبالنظــر  يقــول،  كمــا  عليهــم،  واالســتعالء 
الحمايــة  بمعنــى  فهــو  القرآنيــة  اآليــات  إلــى 
والدفــع وأغلبهــا تأتــي في ســياق تهديــد الكفار 
والمشــركين، مثــل قولــه تعالــى: "َيــْوَم اَل ُيْغِنــي 
َعْنُهْم َكْيُدُهْم َشْيًئا َواَل ُهْم ُينَصُروَن"، و"َوَيا َقْوِم 
ُروَن"،  ُهْم  . َأَفاَل َتَذكَّ ِه ِإن َطَردتُّ َمن َينُصُرِني ِمَن اللَّ
ن  ِئَك َما َعَلْيِهم مِّ و"َوَلَمِن انَتَصَر َبْعَد ُظْلِمِه َفُأوَلٰ

َسِبيٍل".
ويقول: "فمن معانيه هنا الغلبة والظفر والفتح 
والتمكيــن والظهــور والفــوز والنجــاة والفرقــان 
وغيرهــا"، منبًهــا إلــى اآليــات العامــة فــي النصــر 
علــى  المؤمنــة  للفئــة  النصــر  أن  تظهــر  والتــي 
ِذيَن َكَفُروا َســُتْغَلُبوَن  لَّ الكفــار، مثل قوله: ""ُقل لِّ
َم  . َوِبْئَس اْلِمَهــاُد"، و"َوَمْن  َوُتْحَشــُروَن ِإَلــٰى َجَهنَّ
ِه  ِذيــَن آَمُنوا َفِإنَّ ِحــْزَب اللَّ ــَه َوَرُســوَلُه َوالَّ َيَتــَولَّ اللَّ

ِه". ْصُر ِإال ِمْن ِعْنِد اللَّ ُهُم اْلَغاِلُبوَن"، و"َوَما النَّ
ويشــدد اليازجــي علــى أن النصر له شــروط، أولها 
اإليمــان الــذي يحمــل علــى الطاعة واالســتعانة 
قولــه  فــي  النصــر  المؤمنيــن  فيســتحق  باللــه 
ا َعَلْيَنــا َنْصُر اْلُمْؤِمِنيَن"، وثانيها  تعالــى: "َوَكاَن َحقًّ
اإلعداد القوي وهو اإلعداد العام وليس شــرًطا 
ا  وا َلُهم مَّ كمــال العــدة، في قوله تعالى: "َوَأِعــدُّ
َبــاِط اْلَخْيــِل ُتْرِهُبــوَن  ٍة َوِمــن رِّ ــن ُقــوَّ اْســَتَطْعُتم مِّ
ُكــْم َوآَخِريــَن ِمــن ُدوِنِهــْم اَل  ــِه َوَعُدوَّ ِبــِه َعــُدوَّ اللَّ

ُه َيْعَلُمُهْم". َتْعَلُموَنُهُم اللَّ
وينتقــل إلــى الحديث عــن أنواع النصــر، نصر وعد 
اللــه بــه المؤمنيــن بعــد تقديــم اإليمــان وإعــداد 
العــدة، ونصــر تفضيلــي مثلمــا حــدث بيــن الــروم 
والفــرس وتفضيــل فريق على آخر، ونصــر المبدأ، 
مثــل ما حدث مــع أصحاب األخــدود الذين قتلوا 

جميًعا لكنهم انتصروا بمبدئهم والثبات عليه.
وينبه إلى أن النصر من عند الله، ومستحيل يأتي 
ُه َفاَل َغاِلَب  من البشــر في قوله: "ِإن َينُصْرُكُم اللَّ
ن  ــِذي َينُصُرُكــم مِّ َلُكــْم . َوِإن َيْخُذْلُكــْم َفَمــن َذا الَّ
ِل اْلُمْؤِمُنوَن"، والنصر  ِه َفْلَيَتَوكَّ َبْعــِدِه  . َوَعَلى اللَّ
ِذيــَن آَمُنــوا ِإْن  َهــا الَّ للمؤمنيــن فــي قولــه: ""َيــا َأيُّ
ــْت َأْقَداَمُكْم"، وال نصر  َه َيْنُصْرُكْم َوُيَثبِّ َتْنُصــُروا اللَّ
دون ابتــالء فــي قولــه: ""َأْم َحِســْبُتْم َأن َتْدُخُلــوا 
ِذيــَن َخَلــْوا ِمــن َقْبِلُكم  َثــُل الَّ ــا َيْأِتُكــم مَّ ــَة َوَلمَّ اْلَجنَّ
ــٰى َيُقــوَل  اُء َوُزْلِزُلــوا َحتَّ ــرَّ ُهُم اْلَبْأَســاُء َوالضَّ ــتْ سَّ . مَّ
ِه  . َأاَل ِإنَّ  ِذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتٰى َنْصُر اللَّ ُسوُل َوالَّ الرَّ

ِه َقِريٌب". َنْصَر اللَّ
والنصــر –كمــا يشــير اليازجــي- يحتــاج إلــى إعــداد 
وقــوة كمــا ورد فــي اآليــة ســابًقا، قائــاًل: "كلمة 
قــوة ذكــرت نكــرة فــي اآليــة لتبيــن أن كل أنــواع 

القوى على اختالف أشكالها مطلوبة".
اختبارات لثبات الصف

وبالحديث عن إخالص النوايا وتجرد النفوس يورد 
قصــة بني إســرائيل وقيادة طالــوت عليهم، في 
قولــه تعالى: "َأَلــْم َتَر ِإَلى اْلَمَلِ ِمن َبِني ِإْســَراِئيَل 
ُهُم اْبَعْث َلَنا َمِلًكا  ِمن َبْعِد ُموَسٰى ِإْذ َقاُلوا ِلَنِبيٍّ لَّ

ِه . َقاَل َهْل َعَســْيُتْم ِإن ُكِتَب  َقاِتْل ِفي َســِبيِل اللَّ نُّ
َعَلْيُكــُم اْلِقَتــاُل َأالَّ ُتَقاِتُلوا . َقاُلوا َوَما َلَنا َأالَّ ُنَقاِتَل 
ــِه َوَقــْد ُأْخِرْجَنا ِمــن ِدَياِرَنــا َوَأْبَناِئَنا .  ِفــي َســِبيِل اللَّ
ْنُهْم  .  ْوا ِإالَّ َقِلياًل مِّ ــا ُكِتــَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل َتَولَّ َفَلمَّ

اِلِميَن". ُه َعِليٌم ِبالظَّ َواللَّ
ويضيــف: "فوفــق اآليــة طلبوا مــن النبــي قائًدا 
للقتــال، فــأراد التأكد من عزيمتهــم وأنهم خرجوا 
فاألمانــة  أنفســهم،  عــن  الدفــاع  يريــدون  حًقــا 
ينبــه، وأن  تــرد حــق مغتصــب، كمــا  الكاذبــة ال 
الصــدق مــع اللــه ال تزحزحه عواصــف وال تهديد 
وال زالزل، وصدق اإليمان أســاس إرجاع الحقوق 

المسلوبة".
ليبــدأ بعدهــا -كما يقــول اليازجي- االختبــار الثاني: 
ــَه َقْد َبَعَث َلُكــْم َطاُلوَت  ُهــْم ِإنَّ اللَّ "َوَقــاَل َلُهــْم َنِبيُّ
ٰى َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلْيَنا َوَنْحُن َأَحقُّ  َمِلــًكا  . َقاُلــوا َأنَّ
َه  َن اْلَماِل  . َقاَل ِإنَّ اللَّ ِباْلُمْلِك ِمْنُه َوَلْم ُيْؤَت َسَعًة مِّ
اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم 
ُه َواِسٌع َعِليٌم". ُه ُيْؤِتي ُمْلَكُه َمن َيَشاُء  . َواللَّ . َواللَّ

فالقتال فريضة اآلن لكن القائد ليس ملًكا، وهذا 
يعني رسالة حالية –كما يؤكد- أنه ال يشترط في 
القائد العسكري أن يكون من عائلة وجنس أو فئة 
معينة، بل لديه صفات مطلوبة، وهو ما يجب أن 

تنظر إليه التنظيمات والفصائل المقاومة.
الزعيــم  علــى  "وباختالفهــم  اليازجــي:  ويكمــل 
وبيــان  الكلمــة  واتحــاد  الصــدع  لــرأب  النبــي  رد 
اســتحقاقات طالــوت كقيــادة أنه اختيــار من الله 
عــز وجــل، وهــو ما نحــن بحاجــة إليه دوًما وســط 

المعارك برأب الصدع ".
ويتطــرق إلــى الحديــث عــن االختبــار الثالث وهو 
والمســكن  والشــرب  األكل  أي  بالنهــر  االبتــالء 
والــدواء، وهــو مــا يبتلى بــه قطاع غــزة، وعندها 
تثبت الفئة القليلة المؤمنة فيحق لها النصر في 
ا َبَرُزوا ِلَجاُلوَت َوُجُنوِدِه َقاُلوا  قوله تعالى: ""َوَلمَّ
ْت َأْقَداَمَنــا َوانُصْرَنا َعَلى  َنــا َأْفِرْغ َعَلْيَنــا َصْبًرا َوَثبِّ َربَّ

اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن".
وفــي ذات الســياق، يشــدد اليازجــي على أهمية 
ِذي  الوحــدة لنيل النصــر في قوله تعالى: "ُهــَو الَّ

ــَدَك ِبَنْصــِرِه َوِباْلُمْؤِمِنيــَن"، فالفرقــة ال تعطي  َأيَّ
نصــًرا، ولــذا يجب علــى هذه التنظيمــات أن تعي 
أهمية البقاء متحدة وملتزمة بدين الله فالوطن 
ال يوحــد القلــوب وال يألفها، مع ضــرورة االلتجاء 

إلى الله.
موانع النصر

وأمــا بالحديــث عــن موانــع النصر فيذكــر ما كتب 
عمر بن الخطاب إلى ســعد بن أبي وقاص- رضي 
اللــه عنهمــا- ومــن معه مــن األجنــاد: "أمــا بعد؛ 
فإنــي آمرك ومــن معك من األجنــاد بتقوى الله 
علــى كل حــال؛ فإن تقوى الله أفضل العّدة على 

العدّو، وأقوى المكيدة في الحرب.
احتراســا  أشــّد  تكونــوا  أن  ومــن معــك  وآمــرك 
مــن المعاصــي، منكــم مــن عدّوكم ، فــإن ذنوب 
الجيــش أخــوف عليهم مــن عدّوهــم، وإنما ينصر 
المسلمون بمعصية عدّوهم لله، ولوال ذلك لم 
تكن لنا بهم قوة؛ ألن عددنا ليس كعددهم، وال 
عّدتنا كعّدتهم، فإذا استوينا في المعصية، كان 
لهــم الفضــل علينا فــي القــوة، وإال ننصر عليهم 

بفضلنا، لم نغلبهم بقوتنا.
واعلموا أن عليكم في مسيركم حفظة من الله، 
يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم، وال تعملوا 
بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله؛ وال تقولوا إن 
عدّونا شــر منا فلن يســّلط علينا، وإن أســأنا؛ فرّب 
قوم سّلط عليهم شر منهم، كما سلط على بني 
إســرائيل لما عملوا بمساخط الله كّفار المجوس، 

ياِر َوكاَن َوْعدًا َمْفُعواًل...". َفجاُسوا ِخالَل الدِّ
وأيًضــا يذكــر اليازجــي مــا حــدث يــوم حنيــن حيــن 
أعجــب المســلمون بكثرتهــم فــي قولــه تعالــى: 
ــُه ِفــي َمَواِطــَن َكِثيــَرٍة  . َوَيــْوَم  "َلَقــْد َنَصَرُكــُم اللَّ
ُحَنْيــٍن  . ِإْذ َأْعَجَبْتُكــْم َكْثَرُتُكــْم َفَلــْم ُتْغــِن َعنُكــْم 
ُثــمَّ  َرُحَبــْت  ِبَمــا  ْرُض  اأْلَ َعَلْيُكــُم  َوَضاَقــْت  َشــْيًئا 
ْدِبِريــَن"، والركون إلــى الكفار وتقليدهم  ْيُتــم مُّ َولَّ
ِذيَن َظَلُموا  فــي قولــه تعالــى: "َواَل َتْرَكُنوا ِإَلــى الَّ
ِه ِمْن َأْوِلَياَء  ــن ُدوِن اللَّ ــاُر َوَما َلُكم مِّ ــُكُم النَّ َفَتَمسَّ
ُثمَّ اَل ُتنَصُروَن"، فكلها مســببات تمنع النصر إلى 

جانب غيرها من موانع.



Thursday 21 November 2019 الخميس 24 ربيع األول 1441هـ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني
19

أال إن هلل أصفياء في أرضه، كأنما هم الياقوت بين خلقه، حتى 
إذا جاء أمر اهلل ارتقوا للعال شــهداء تحتضن أجســادهم الثرى 
وتعانــق أرواحهم الســماء، يا وجع غزة يا ســنا الضيــاء، فجرًا 

سموت للعلياء، وخّلدت لنا فخرًا عنوانه "البهاء".
أخلصــت زوجتــك هلل حين اختــارت أن تكون رفيقتــك في درب 
الجهاد، فاختارها اهلل معك لتكون رفيقتك في الشــهادة أيضًا، 
صدقت القول حين قالت: "لن أحزن ألني سأكون معه" فصدّقها 
اهلل لتكون شريكتك في القدر نفسه حتى في آخر رمق لكما فوق 

هذه األرض؛ هنيًئا لكما ولكل الشهداء مأوى الفردوس.

نوفمبر عظيم بجراحه، بآالمه، بانتصاراته، بشهدائه، يستذكر 
الشعب الفلسطيني هذه األيام ثلة من الشهداء العِظام الذين 
"صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه"، وكانوا جميعهم قادة في العمل 
الوطنــي والمقاومــة؛ أبرزهم: ياســر عرفات، أحمــد الجعبري، 
نور بركــة، وليس آخرهم بهاء أبو العطــا، "فمنهم من ينتظر 
ومــا بدلوا تبدياًل"، فمن ترنو عيناه للســمو األخروي ال يمكن 
أن يجنــح عنــه ولو قلياًل، هــؤالء هم الذين ضبطوا مؤشــرات 
بوصالتهم نحو الشــهادة فجاهدوا وقاتلوا وقتلوا حتى وصلوا 

إلى المبتغى.

ذاكرة البالد مثخنة بالشــهداء، ونوفمبر ليس شهر الشهداء، 
الشــهداء ليس لهم شــهر أو يوم محدد، كل أيامنا للشهداء، 
للمجد والفخار، لبيارق النصر، الذين جادوا بأعمارهم في سبيل 
اهلل ثــم الوطن، أنبخل عليهم نحن بأيامنا أو بدموعنا وانفطار 

قلوبنا.
الشهداء هم الجذوة المتوقدة للمقاومة، هم الذين حملوا راية 
الوطن فوق رؤوســهم وراية الشهادة فوق أرواحهم، ودماءهم 
وحدهــا هي القادرة على رد الروح فــي هذه البالد؛ فتزهر هذه 

األرض بشهدائها وتكبر بذكرياتهم.

مريم السقانوفمبر الشهداء

"المؤسس عثمان".. الدراما األضخم 
تستكمـــــــل أسطــــــورة "أرطغــــــرل"

إسطنبول/ األناضول:
فــي متابعــة لمســيرة "قيامــة أرطغــرل"، وهــو 
العمــل الــذي وصف باألضخــم واألول مــن نوعه 
من ناحية اإلنتاج الدرامي، انطلق عرض مسلسل 

"المؤسس عثمان".

ألكثر من عام كامل استمرت التحضيرات للعمل، 
ظــروف  وســط  العمــل  فريــق  تدريــب  شــهدت 
قاســية، ومنهــا تخييــم فــي الغابــات فــي تجربــة 

قاسية شملت فريق الممثلين جميًعا.

البســاط  ومئــات  جديــدة  خيمــة  مئــة  مــن  أكثــر 
مــن  اســتوردت  يدويــا،  المحبــوك  والســجاد 
تركمنســتان، خيــول جديدة، وماشــية مــن الماعز 

وغيرها، مدن جديدة، قبائل عديدة جديدة.

كلها جاءت في إطار التحضيرات إلنتاج مسلسل واقعي 
يحاكي فترة تأســيس الدولة العثمانية، ويســاعد في 

فهم طبيعة الحياة في تلك الحقبة من الزمن.
كل ما ســبق عملت عليه شــركة إنتاج بوزداغ، لخروج 
المسلســل فــي حلة جديــدة، وفريق جديــد، أماًل في 
كســب التحــدي، ومواصلــة االســتحواذ علــى قلوب 
المشاهدين عالميًا، في ليلة العرض األولى أمس على 

قناة a tv التركية.
وبحســب الشــركة المنتجة تم إنشــاء بحيرة صناعية 
بمســاحة 800 متر مربــع بعمق 160 ســم، ومدينة، 
وأســواق وبيــوت، وقلعــة، و4 قبائــل إضافــة لقبيلة 
"قايــي"، مع شــراء خيول جديــدة، وفريــق عمل كبير 
يتكون من 40 فنانا أساســيا وآالف الكومبارس، و350 

من فريق العمل.
وتحــدث منتــج المسلســل وكاتــب الســيناريو محمد 
بوزداغ، بشــكل مفصل عن التحضيــرات التي أجريت 
إلنتاج العمل الفني الضخم، والتحديات التي واجهتهم 

وطموحاتهم في هذا العمل.
واستهل حديثه بالقول: "قبل بث أي عمل جديد، أشعر 
بحمــاس شــديد، ألني أحب هذا العمــل، وهي طريقة 
للتعبير عن ذاتي، كنت دائما أتساءل عن قدرة األتراك 
بإنشــاء دولة فــي المنطقــة رغم الحمــالت الصليبية 

وحمالت المغول".
وأضــاف "ال يمكــن اإلجابة على ذلك ســوى عبر عيش 
تلك المرحلــة، كواحد من أفراد قبيلــة قايي، ومعرفة 
مــاذا كانت أحالم عثمــان، والصعوبات التي عاشــها، 

وأسئلة تتعلق باألعداء وكيفية التغلب عليهم".
ومضــى بالقــول "اآلن حان وقت تحول مســيرة قبائل 
قايــي إلى دولة، نعرف أن عثمــان لديه غايات وأهداف 
ولو لم تكن له هــذه األهداف والغايات لما كان ناجحا 

في الوصول إلى تأسيس الدولة".
ويوضــح منتج "المؤســس عثمان" أن "التاريخ منشــأ 
علــى الوثائق، بينمــا الروايــات تعتمد علــى الوثائق 
والخيال، والســينما فيها خيال علمــي، نحن هنا لدينا 
خيالنا وكذلك المخرج ونقول للمشاهد هذا هو العالم، 
وهذا العمل صعب جدا، بسبب الخشية من الوقوع في 

األخطاء، وهو ما يحمسني ويسعدني".
كل فنــان ينتظر لحظة أن يبصر عمله النور ويحلم بأن 
ينال إعجاب المشــاهدين خاصــة الدراما، فبيد المتابع 
جهــاز تحكم إن لم يعجبــه يغير القناة.. هــذا أكثر ما 

يشغل بوزداغ.

التحضيــر كانــت صعبــة، حيــث أنتجــت خيــام فــي 
تركمنســتان بعــد عام مــن العمــل، وكلهــا يدوية، 
إضافــة إلى الســجاد والبســاط، جرى حياكــة المئات 
منها، لتقديــم ألوان تلك الطبيعة، وقبائل قايي كانت 
تســيطر على مســاحة واســعة من الطبيعة وألوانها، 

والتي انعكست في حياتهم.
لم يتوقف األمر عند هــذا الحد، فقد صنع فريق العمل 
قالعًا كبيرة، إلى جانب أســواق، مدن، وجهد متواصل 
ليــل نهار، ليس فــي تركيا فقط ولكن على مســتوى 
العالم، من خالل تشــكيل ميدان عمــل كبير للتصوير 
موجود في تركيا، وتحولنا بذلك لشــركة عالمية تنفذ 

أعمالها، حسب بوزداغ.
وحول تدريبات فريق العمل من الممثلين، قال بوزداع 
"خضع الممثلــون لتدريبات مكثفة من أجل اكتســاب 
مهام القتال في الجبال، ولتشــكيل روح الفريق أعطوا 

وظائف عديدة، وأمضوا عدة أيام في الغابة".
واستشــهد بالقــول "كان هناك تصوير عدة مشــاهد 

ويقول عن ذلك "تعب أكثر من عام يقدم في ســاعتين 
للمشــاهد، وكل أسبوع يستمر، وبالتالي هناك حماس 

لرؤية جهد طويل خالل حلقات المسلسل".
وحول الجديد واألعمال والتحضيــرات التي جرت، أفاد 
"في المؤســس عثمان آمنت بأنه يجب تغيير ما نعمل 
فيه، فخالل 5 ســنوات قدمنا مسلســل أرطغرل، ولكن 
اآلن لدينا مشــروعًا جديدًا وأفكارًا جديدة وبعد فترة 
عندمــا تأكلون من نفــس الطعام تملــون منه، ليس 
فقط من قبل المشــاهدين ونحــن أيضا كفريق عمل، 

ومبدأنا إن لم يعجبنا شيء ال نقدمه للمشاهد".
لتحقيق هذا الهدف، تمسك منتج المسلسل بتغيير كل 
شيء والبداية من الصفر، حتى الخيام واإلكسسوارات 
كلهــا بنيت وشــكلت مــن جديــد، األســواق والمدن 
والقالع واألزياء كلها تغيرت ومنطق الحكاية كله تغير، 
مــع االحتفاظ بروح العمل، ورفع مســتواه، ونعتقد أننا 

نجحنا بذلك، وفق المنتج.
بوزداغ كشــف بعض أســرار العمــل بالقــول "مرحلة 

فــي الغابة، بقي فيها فريــق العمل 4 أيام دون النزول 
للمدينة، وبالتالي هو عمل صعب، ونســعى لتســليط 
روح الفريــق في كل مــكان، وكل تفصيلة مهمة، وهو 

ما يؤدي للنجاح".
وشــدد أن "هنــاك كثيرا مــن الدول التــي ترغب ببث 
المسلسل، منها الدول العربية، ودول البلقان، وأمريكا 

الالتينية، وهناك اتفاقيات أولوية".
وأوضح أن شــركته ستركز الفترة المقبلة على األعمال 
التاريخية، الســتثمار نجاح "أرطغــرل" عالميا، وهو أمر 
طبيعي وخاصــة في العالم اإلســالمي، في ظل تركيز 
على مراحل تاريخية هامة بالنسبة لها، ويريدون نقلها 

للشاشة.
ومسلسل "المؤســس عثمان"، هو اســتمرار لسلسلة 
"قيامة أرطغرل"، ويعرض لحكاية قبائل قايي وهجراتها 
وصوال إلى تأســيس الدول العثمانية في القرن الثالث 
عشر، حيث حققت السلسلة األولى نجاحات كبيرة على 

مستوى تركيا والعالم بتحقيق نسب مشاهدة عالية.
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غزة/وائل الحلبي:
يواصــل ثالثة مــن مدربي كرة القدم في فلســطين مشــاركتهم في دورة التدريب اآلســيوية 
للمحترفين "A. BRO" المقامة في العاصمة األردنية عمان بإشراف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

والتحــق الكابتن أيمن صندوقة مدرب المنتخب األولمبي, وعلي يونس مدرب منتخب الشــباب, 
إلــى جانب فادي الفي نجم المنتخب الوطني الســابق ومدرب شــباب الســموع الحالي, بالدورة 

التدريبية التي انطلقت يوم األربعاء الماضي.
ويشــارك الثالثي الفلســطيني بالدورة إلى جانب عدد من مدربي األندية والمنتخبات األردنيين 

والعراقيين والسوريين, والتي ستقام على خمسة مراحل حيث تمتد كل مرحلة لمدة 14 يومًا.
ويشــرف المحاضرين اآلســيويين نهاد صوقار وزياد عكوبة على الدورة, التي تعد أعلى شهادة 
تدريبية للمدربين, حيث يحمل هذه الشــهادة كل من الكابتن أحمد الحسن ومن قبله الكابتن 

عبد الناصر بركات على مستوى فلسطين.
وتعتبر هذه المرة األولى التي يســند فيها االتحاد اآلســيوي المهمة لمحاضرين اردنيين لقيادة 
مثل هذه الدورات، في ظل الكفاءة العالية والخبرات المتراكمة التي يتمتع بها محاضرو الدورة.

3 مدربين يشاركون في 
"A. PRO" دورة التدريب

غزة/وائل الحلبي:
أصبــح هــالل القــدس الممثــل الوحيد 
لفلســطين فــي بطولــة كأس االتحــاد 
اآلســيوي بشــكل مؤكــد, بعــد تثبيــت 
االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم حصــة 

فلسطين بنصف مقعد.
وحدد اآلسيوي مشاركة هالل القدس من 
الدور التمهيدي للبطولة, حيث ســيلتقي 
فريق صــور العُماني ذهابــًا وإيابًا, على 
أن يصعد الفائز منهما لدور المجموعات 

ببطولة كأس االتحاد اآلسيوي.
وكان هالل القدس ودع البطولة العربية 
من الــدوري التمهيــدي على يــد الرجاء 
المغربــي بعــد خســارتين فــي مباراتي 
الذهــاب واإليــاب, حيــث شــارك الفريق 

ممثاًل عن فلســطين في البطولة بشهر 
سبتمبر الماضي.

ومن المقــرر أن يحدد االتحاد اآلســيوي 
خــالل األيــام القادمــة موعــد مباراتــي 
الذهاب واإليــاب, علــى أن يقيم الهالل 
مبــاراة الذهــاب قبــل مواجهــة الفريق 

العُماني في مسقط.
وشــارك هالل القدس فــي بطولة كأس 
االتحاد اآلسيوي ثالثة مرات أعوام 2015 
و 2018 و 2019, حيث ودع البطولة من 
الدور التمهيدي في أول مشاركتين, قبل 
أن يصعد العام الماضي لدور المجموعات 
الذي خرج منه بعدما احتل المركز الثالث 
برصيــد 8 نقاط خلف الوحــدات األردني 

والجيش السوري.

 يواجـــــــه صــــــور الُعمــــــاني
في كأس االتحاد اآلسيوي

قطيفان يفوز بكأس الراحل
موسى سابا لفردي التنس األرضي

هالل القدس

 يتعاقد مع
أبو قينص
ومسعود 
و"حدوتو"

الجالء

غزة/وائل الحلبي:
أعلــن نادي الجالء تعاقده مــع ثالثة العبين 
لتعزيز صفــوف الفريق قبــل انطالق مرحلة 

اإلياب من دوري الدرجة األولى.
وضــم الجالء الالعب حســام أبو قينص بعد 
حصوله على االســتغناء الخاص به من نادي 
الصداقــة, إلى جانب تعاقده مــع محمد أبو 
يوسف "حدوتو" الذي أنهى تعاقده مع ناديه 
الســابق نماء بعد انتهاء مرحلة الذهاب من 

الدرجة األولى.
ونجح الجالء في ضم الالعب طارق مســعود 
العب أهلي النصيرات الســابق, ليكون ثالث 
الوافدين لصفوف الفريق, في ظل مســاعي 
الفريق للمنافســة بقوة على إحدى بطاقتي 

الصعود لدوري الدرجة الممتازة.
وأنهــى الجــالء مرحلــة الذهاب مــن دوري 
الدرجــة األولى فــي المركز الثالــث برصيد 
19 نقطة, بفارق 4 نقــاط خلف بيت حانون 

األهلي متصدر الترتيب.

غزة/فلسطين:
توج أحمد نافذ قطيفان بكأس الراحل موســى عيســى سابا لفردي التنس األرضي، بعد تغلبه على إسالم 
مضــر النواتي بمجموعتين دون مقابل ) 6-3( و)7-5( في المبــاراة النهائية للبطولة والتي أقيمت على 

ملعب جامعة االقصى بخان يونس بتنظيم من اتحاد كرة المضرب بالتعاون مع جامعة األقصى .
كما وتوج الشــقيقان خالد وأحمد إســماعيل بلقب الزوجي بعد تغلبهما علــى محمد وأحمد قطيفان  في 

المباراة بمجموعتين دون رد، بواقع )7-5( و)4-6 (.
وجــرى اللقاء النهائي للبطولة بحضور د. أســعد المجــدالوي نائب رئيس اللجنة األولمبية الفلســطينية 
ورئيس جامعة األقصى د. أيمن صبح وراعي البطولة أبو موسي سابا وحسيب الراعي نائب رئيس االتحاد 

وعبداهلل الحو  عضو االتحاد
و شكر الحو الضيوف وجميع الالعبين  وشكره الخاصة الي راعي البطولة علي هذه الرعاية الكريمة 

وقد شــارك في إدارة اللقاءات تحكيميًا/ الحكم الرئيسي محمد الخزندار، وساعده للخطوط طالل العشي، 
فخري حمدان، حسام الباز، خالد إسماعيل، ماجد الخطيب.

والشقيقان إسماعيل بلقب الزوجي

من هو الفائز بكأس الراحل موسى سابا 
لفردي التنس األرضي في غزة ؟

212019.11.21
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ثالث محطة إنجليزية
توتنهام
لمورينيو

لندن/)أ ف ب(:
ســيكون نادي توتنهام ثالث محطــة تدريبية في إنجلترا 
للبرتغالي جوزيه مورينيو بعد تعيينه مدربا لنادي شــمال 
لندن خلفــا لالرجنتيني ماوريتســيو بوكيتينو المقال من 

منصبه الثالثاء.
وأكــد توتنهام في بيان تعاقــده أمس، مع مورينيو بعقد 

يمتد حتى نهاية موسم 2024-2023.
وقال رئيس النادي دانيال ليفي "مع جوزيه لدينا احد اكثر 
المدربين تحقيقا للنجاحات في كرة القدم بعد احرازه 25 

لقبا كبيرا خالل مسيرته".
وأضــاف "لقد فــاز باأللقاب مع جميع األندية التي أشــرف 
على تدريبهــا. نعتقد بأنه ســيجلب الحيوية ويعيد الثقة 

بالنفس إلى الالعبين".
ولم يشــرف مورينيو )56 عامًا( علــى أي فريق منذ إقالته 
مــن تدريــب مانشســتر يونايتد فــي 18 كانــون االول/

ديسمبر الماضي.
وقال مورينيو "انا فخور لالنضمام الى ناد يملك إرثًا كبيرًا 
وأنصارًا شغوفين. النوعية الموجودة في تشكيلة الفريق 
وفي االكاديميــة تثيرني. العمل مع هــؤالء الالعبين هو 

الذي جذبني الى هذا المشروع".
وبــات توتنهام ثالث فريق انكليزي يشــرف عليه مورينيو 
بعد تشلسي ومانشستر يونايتد حيث قاد االول الى احراز 

لكــن بوكيتينو نجح فــي احداث نقلــة نوعية في صفوف 
توتنهام حيث بات الفريــق ينافس بقوة على اللقب )حل 
ثانيــا عــام 2017 وثالثا عامــي 2016 و2018( وشــارك 
بشــكل مســتمر فــي دوري ابطــال اوروبا في الســنوات 
االخيرة ال ســيما ان النادي لم يكن يملك ميزانية ضخمة 
مقارنــة مع كبار الدوري االنكليزي، كما اضطر الفريق الى 
خــوض موســم باكمله علــى ملعب ويمبلــي عندما كان 
يشــيد ملعبه الجديد الذي يتسع لـ62 الف متفرج وافتتحه 

في نيسان/ابريل الماضي.
وحقــق توتنهام الفــوز 3 مرات فقط في اخــر 12 مباراة 
الموســم الفائــت، ومثلهــا فــي 12 مبــاراة منــذ مطلع 
الموســم الحالــي فلم يجد مجلس االدارة بــدا من اقالته 
واعطاء دفعة معنوية جديــدة للفريق وقال رئيس النادي 
بعد قــرار االقالة "كنا مترددين جدا للقيــام بهذا التغيير 
والقرار الذي اتخذه مجلس االدارة لم يكن ســهال وليس 

مستعجال"
وتابــع "يقع على عاتــق مجلــس االدارة اتخــاذ القرارات 
الصعبة وما جعل القرار اصعب االوقات التي ال تنسى التي 
امضيناها مع ماوريســيو وجهازه الفنــي لكننا قمنا بذلك 

من أجل مصلحة النادي".
وســارع مهاجم توتنهام ومنتخب انكلتــرا ديلي الي الى 
شــكر بوكيتينو بقوله على حسابه على تويتر "ال يمكنني 

اللقب المحلي ثالث مرات والثاني الى احراز كأس الرابطة 
المحلية والدوري االوروبي )يوروبا ليغ(.

كما سبق له تدريب بورتو البرتغالي وقاده الى احراز دوري 
ابطــال اوروبا وانترميالن وقاده الــى ثالثية تاريخية عام 
2010 )الــدوري والكأس المحليــان ودوري ابطال اوروبا( 

وريال مدريد االسباني وقاده الى احراز اللقب المحلي.
ويحتل توتنهام المركز الرابع عشــر فــي الدوري المحلي 

ولم يفز سوى في ثالث مباريات من اصل 12.
وكان مورينيو رفض عروضا عدة اتته من الصين واسبانيا 
والبرتغال في االشــهر االخيرة وعمل فــي الفترة االخيرة 
معلقــا تلفزيونيا لشــبكتي "بــي ان" القطرية و"ســكاي 

سبورتس" البريطانية.
وسيخوض توتنهام اول مباراة رســمية باشراف مورينيو 

السبت ضد جاره وست هام في الدوري المحلي.
ويأتــي تعيين مورينيو بعد اقل من 24 ســاعة على اقالة 
بوكيتينو الذي اســتلم تدريب توتنهام عام 2014 قادما 
من ساوثمبتون. وخاض توتنهام 202 مباراتين باشراف 
المــدرب االرجنتيني ففاز فــي 113 مباراة وتعادل في 43 

وخسر 46.
لم يحــرز توتنهام اي لقب باشــراف بوكيتينــو لكنه بلغ 
نهائــي دوري ابطــال اوروبا في ايار/مايو الفائت وخســر 

امام مواطنه ليفربول صفر2-.

ان اشــكر هذا الشــخص كفايــة. لقد علمنــي الكثير وانا 
ممتــن جدا لكل مــا قام به من اجلي. حظا ســعيدا وامل 

رؤيتك مجددا يا صديقي".
وكان لســان حال قائد الفريق وهدافه هاري كاين مماثال 
بقوله "سأبقى ممتنا لك مدى الحياة النك ساعدتني على 
تحقيق احالمي. لقد عشنا خمس سنوات ونصف رائعة لن 

انساها اطالقًا".
واعتبر قائد توتنهام السابق غاري مابوت ان خطوة اقالة 
بوكيتينــو كان ال بد منها بقوله "اعتقــد بأن الجميع في 
النادي سيســتمر في ابداء التعاطف مع ماوريتســيو لكن 
كان يتعين علــى مجلس االدارة رؤية كيف تســير االمور 

واتخاذ القرار".
فــي المقابل، لــم تلق اقالــة بوكيتينو مــن منصبه رضا 
رابطــة جماهير توتنهام وانتقدت سياســة رئيس النادي 
التــي اوصلت النادي الى ما هــو عليه حاليا وقال في بيان 
رســمي "هل المدرب وحده المسؤول؟ ما مدى مسؤولية 
مجلــس ادارة النــادي فــي مــا يتعلــق باجــور الالعبين 

واالنتقاالت وعدم رضا الالعبين".
وأضــاف البيان "لقد عشــنا مــع بوكيتينو افضــل اوقاتنا 
كمشــجعين، لقد جعل توتنهام قوة يخشى بأسها ونسج 
عالقــة قوية مع انصار الفريق. لن ننســى ابدا الســعادة 

التي جلبها لنا".
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القاهرة/وكاالت:
تتجه أنظار الماليين من عشــاق كرة القدم في 
العالم العربي صوب قطــر خالل الفترة من 26 
تشرين ثان/نوفمبر الحالي وحتى 8 كانون أول/

ديســمبر المقبــل لمتابعة فعاليــات واحدة من 
أكثر البطوالت إثارة.

وتســتضيف قطــر فعاليــات النســخة الرابعــة 
والعشــرين من بطولــة كأس الخليج التي تقام 
بمشاركة الكويت والسعودية واإلمارات والعراق 

واليمن وقطر والبحرين وعمان.
وأثارت هذه النسخة جداًل واسعا حتى قبل ضربة 
البداية لفعالياتها بسبب التغييرات التي أحاطت 
بهــا ومنها إجــراء القرعة مرتيــن الكتمال عقد 
المنتخبات الثمانية المشــاركة في البطولة قبل 

أيام قليلة فقط.
وتحظى بطــوالت كأس الخليج منــذ انطالقها 
عــام 1970 وحتــى اآلن باهتمــام بالــغ مــن 
األوساط السياســية والرياضية والشعبية كافة 
ألســباب عديدة في مقدمتها أنها تحدد زعامة 
كــرة القدم فــي منطقــة الخليج العربــي التي 

شهدت تغيرات كبيرة في اللعبة خالل السنوات 
الماضية.

كما أن استمرارية البطولة منذ انطالقها وحتى 
اآلن جعــل منهــا واحدة مــن أقــوى البطوالت 
اإلقليميــة المعترف بها بل إن البعض يراها في 
كثير من األحيان خير بديل لبطولة كأس العرب 

التي ال تقام بنفس الدرجة من االنتظام.
ورغــم قلة عدد المنتخبات المشــاركة، تشــهد 
البطولة دائما منافسة شديدة على اللقب نظرا 
لتقــارب مســتوى معظم المنتخبات المشــاركة 
وحرصهــا على فــرض ســطوتها الكروية على 

المنطقة.
ومثــل العديد مــن البطــوالت العربيــة كانت 
فكرة إقامة هــذه البطولة ســعودية وصاحبها 
هــو األمير خالد الفيصل الــذي طرح الفكرة في 
أواخر الســتينيات قبل أن يعرضها وفد بحريني 
برئاسة الشــيخ محمد بن خليفة رئيس االتحاد 
البحرينــي في ذلك الوقت على اإلنجليزي ســير 
ستانلي راوس خالل دورة األلعاب األولمبية في 

مكسيكو سيتي عام 1968 .

ونظــرا لحرص البحرين علــى المضي قدما في 
تنفيذ الفكرة، عقد االتحاد البحريني لكرة القدم 
اجتماعا عقب العودة من المكســيك لمناقشــة 
الفكــرة وتقــرر توجيــه الدعوة إلى الســعودية 
والكويــت ألنهمــا كانتا الدولتيــن الخليجيتين 

اللتين انضمتا لالتحاد الدولي للعبة.
ووافقــت الدولتان على المشــاركة في البطولة 
األولى في ضيافــة البحرين ابتداء من 27 آذار/

مارس 1970 .
وشــاركت قطر فــي البطولة األولــى بإذن من 
االتحــاد الدولي للعبة )فيفــا( رغم أنها لم تكن 

ضمن الدول األعضاء في الفيفا آنذاك.
وعقــد اجتماع لممثلــي الدول المشــاركة على 
هامــش البطولــة األولى وتقــرر خاللــه إقامة 
الدورة كل عامين بدال من إقامتها ســنويا كما 

اختيرت السعودية الستضافة الدورة الثانية.
ونصــت الئحــة البطولة علــى أن الفائز باللقب 
ثالث مرات يحتفظ بالكأس مدى الحياة على أن 
تجرى المنافســات بعد ذلــك على كأس جديدة 

على غرار بطوالت كأس العالم.

فكـــــرة سعـــوديـــة ظهـــرت فــــي 
رقم الكويتي المكسيك وانطلقت من البحرين

جاسم يعقوب 
صامد أمام هدافي 

كأس الخليج

كأس 
الخليج

الدوحة/وكاالت:
رغــم مرور أكثر مــن ثالثة عقود على اعتزاله اللعــب، ال يزال المهاجم 
الكويتي الســابق جاســم يعقوب في صدارة أبــرز الهدافين في تاريخ 

بطوالت كأس الخليج العربي برصيد 18 هدفا.
وكان مــن بين أهداف يعقوب ســتة أهــداف في البطولــة الثالثة عام 
1974 وتســعة أهداف فــي البطولة الرابعة عام 1976 ليســاهم بقدر 

هائل في فوز الفريق باللقب في المرتين ورفع رصيده إلى أربعة ألقاب 
في تاريخ بطوالت كأس الخليــج حيث احتكر األزرق الكويتي اللقب في 

البطوالت األربع األولى.
وعلى مدار السنوات الماضية فشل أي العب من نجوم الخليج الحاليين 
في االقتراب من رقم يعقوب علما بأن أقرب العبين له في قائمة أفضل 
الهدافيــن اعتزال منذ فترة طويلة أيضا وهما العراقي حســين ســعيد 
والســعودي ماجد عبــد اهلل بفارق هدف واحد فقــط خلف يعقوب علما 
بأن حسين سعيد ما زال هو صاحب الرقم القياسي لعدد األهداف التي 
يســجلها أي العب في نســخة واحدة من بطــوالت كأس الخليج حيث 
سجل عشــرة أهداف في البطولة الخامســة التي فاز بها منتخب بالده 

عام 1979 .
والقائمة التاليــة توضح قائمة أبرز الهدافين فــي تاريخ البطولة على 

مدار تاريخها :
الكويتي جاسم يعقوب 18، العراقي حسين سعيد 17، السعودي ماجد 
عبد اهلل 17، الكويتي جاسم الهويدي 14، الكويتي فيصل الدخيل 14، 
القطــري منصور مفتاح 13، الكويتي يوســف ســويد 12، الكويتي بدر 
المطــوع 12، اإلماراتي فهد خميــس 10، القطري محمود صوفي 10، 
الســعودي ياســر القحطاني 10، البحريني طالل يوســف، 9، اإلماراتي 
عدنــان الطلياني 9، الكويتــي علي المال 9، الكويتــي حمد بوحمد 8، 
الســعودي ســعيد مذكور الغراب 8، القطري عادل خميس 8، العماني 
عماد الحوســني، 8، العراقي فالح حسن 8، السعودي محمد المغنم 8، 
الكويتي بشار عبد اهلل 7، البحريني خليل شويعر 7، الكويتي عبد العزيز 
العنبــري 7، العراقي علي كاظم 7، البحريني إبراهيم زويد 6، اإلماراتي 
إســماعيل مطــر 6، اإلماراتي زهيــر بخيت 6، البحريني عــالء حبيل 6، 
العمانــي هاني الضابــط 6، اإلماراتي علي مبخــوت 5، العراقي أحمد 
راضي 5، العماني بدر الميمني 5، الكويتي فتحي كميل 5، الســعودي 
فهــد المهلل 5، الكويتــي محمد إبراهيم حاجيه 5، الســعودي محمد 

النور موسى 5.

الدوحة/وكاالت:
يســتحوذ المنتخب الكويتي لكرة القدم على نصيب األسد 
مــن حيث عدد األلقاب على مدار تاريخ بطولة كأس الخليج 
منــذ انطالقها فــي 1970 حيث توج الفريق باللقب عشــر 
مرات من بين 23 دورة أقيمت حتى اآلن في تاريخ البطولة.

والقائمة التالية توضح الســجل الذهبــي للفائزين بلقب 
البطولــة والمراكز الثالثة األولى علــى مدار تاريخها حتى 

اآلن :
1970  البحرين: الكويت )البطل(، البحرين )2(، السعودية )3(

1972  السعودية: الكويت )البطل(، السعودية، اإلمارات

1974  الكويت: الكويت )البطل(، السعودية، قطر

1976  قطر: الكويت )البطل(، العراق، قطر

1979  العراق: العراق )البطل(، الكويت، السعودية

1982  اإلمارات: الكويت )البطل(، البحرين، اإلمارات

1984  عمان: العراق )البطل(، قطر، السعودية

1986  البحرين: الكويت )البطل(، اإلمارات، السعودية

1988  السعودية: العراق )البطل(، اإلمارات، السعودية

1990  الكويت: الكويت )البطل(، قطر، البحرين

1992  قطر: قطر )البطل(، البحرين، السعودية

1994  اإلمارات: السعودية )البطل(، اإلمارات، البحرين

1996  عمان: الكويت )البطل(، قطر، السعودية

1998  البحرين: الكويت )البطل(، السعودية، اإلمارات

2002  السعودية: السعودية )البطل(، قطر، الكويت

2003  الكويت: السعودية )البطل(، البحرين، قطر

2004  قطر: قطر )البطل(، عمان، البحرين

2007  اإلمارات: اإلمارات )البطل(، عمان

2009  عمان: )البطل(، عمان، السعودية 

2010  اليمن: الكويت )البطل(، السعودية

2013  البحرين: اإلمارات )البطل(، العراق، الكويت

2014  السعودية: قطر )البطل(، السعودية، اإلمارات

2017  الكويت: عمان )البطل(، اإلمارات

2019  قطر: ؟؟

 ُتهيمن على كأس 
الخليج بـ10 ألقاب الكويت
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

21
نوفبمر

1
9

6
استشــهاد المناضلة الشابة شــادية أبو غزالة في مدينة 8

نابلس، إثر إحدى العمليات المسلحة.
1

9
9

األردن تبعــد 4 من قادة حماس من حملة جنســيتها عن 9
أراضيها.

2
0

0
عمليــة في القدس نفذها االستشــهادي القســامي نائل 2

عربي موسى أبو هليل من الخليل تقتل 13 إسرائيليًا.

2
0

1
إصابة 21 إســرائيليًا في تفجير حافلة بعبوة ناســفة في 2

)تل أبيب( هي األولى منذ 6 سنوات.

2
0

1
وزيــر خارجية مصر محمد كامل عمــرو يعلن خالل مؤتمر 2

صحفي في القاهرة مع نظيرته األمريكية هيالري كلينتون 
التوصل إلــى اتفاق تهدئة في غزة برعاية الرئيس محمد 
مرســي ينهي ثمانية أيام من العدوان اإلسرائيلي الواسع 
علــى القطاع الذي حصــد 160 شــهيدًا و1222 جريحًا، 
فيما قتلت المقاومة 20 إسرائيليًا، وأصابت 700 آخرين.

212019/11/21

متى كان ظهور أول فيلم كرتون
ناطق يف العامل ؟ وما اسمه ؟

عشــرون مرة يطلب عباس -بحســب قولــه هو- اللقاء مــع نتنياهو، 
واألخير يرفض! عشــرون طلبا فاشــال للقاء لم يســتخرج منها عباس 
موقفــا؟! نتنياهو لم يجد موضوعا مهما يســتحق النقاش مع عباس، 
وعبــاس ينتظر حتى ضاعــت القدس بقرار أميركــي، وها هي الضفة 

واألغوار على طريق الضياع، وعباس يبحث عن لقاء مع نتنياهو!
إذا أردت يا ســيادة الرئيس أن تلتقي نتنياهو بطلب منه وقتما تريد 
فأطلــق يد المقاومــة التي قمعتها وصــادرت أســلحتها للتعامل مع 
المستوطنين والمســتوطنات، وعندها سيطلبك نتنياهو، ولن يكون 
هناك ضم للمســتوطنات، ولن يكون الفلســطيني هو الخاسر األكبر 
في التاريخ الحديث كما قالت واشــنطن بوست! وإن لم تفعل فانتظر 

وحيدا!
نعم، الفلســطينيون هم الخاســر األكبــر والوحيد أيضــا، بعد توقيع 
اتفاقيــة أوســلو، وبعد تقبــل الوســاطة األميركية، وبعد الســير في 
مفاوضــات عبثية لعشــرات الســنين. واإلدارة األميركية ثبت أنها لم 
تكن في وســاطة نزيهة على مدى تسع إدارات أميركية! وحين تكون 
فلســطين هي الخاســر األكبر، تكون )تل أبيب( هي الكاســب األكبر 

والوحيد! في هذه الحالة ماذا نعمل يا سلطة؟!

البــدء باالنتخابات وقالوا كذلــك انه ليس لديهم شــروط للجلوس 
مــع نتنياهو، بل ان الرئيس طلب الجلوس مــع نتنياهو اكثر من 20 
مرة ولكــن األخير رفض، فلماذا التمســك بنتنياهو والتســاهل معه 
والتخلي عن االخ والخصم السياسي والتشدد معه، فهل ما حدث عام 
2007 بين االخوة اشــد من اعتراف االمريكي _راعي عملية السالم _ 

بالقدس عاصمة لدولة االحتالل ووضع الســفارة االمريكية فيها؟ فما 
الداعي للتفاوض مع االحتالل بعد الذي حصل في القدس؟ لماذا نريد 
الجلوس مع المحتل االســرائيلي وهو يســعى الى شرعنة االستيطان 
وكانت البداية مع امريكا التي تعتبر المســتوطنات شــرعية وال يجوز 

مقاطعتها بل وستحارب من يقاطع منتجاتها؟ 
انا على يقين ان االحتالل الى زوال وحصار غزة اقتربت نهايته ســواء 
كانت غزة تحت ســيطرة حماس او ســيطرة الســلطة, وسواء تصالح 
الخصــوم ام لــم يتصالحــوا، ولذلك اعتقــد ان الزمن يســير لصالح 
الفلســطينيين وليــس ضدهــم، وواهــم مــن يعتقد اننا نســير من 
سيئ إلى أســوا، ولذلك انصح بالتخلي عن اوســلو ونتنياهو وامريكا  
والتمســك بالوحدة الوطنية ألنها اداة جيدة لتسريع الوصول الى بر 

االمان.  

الدرس اإلســرائيلي الخامس من هذه المواجهة أنه في ظل الدروس 
الســابقة فــإن حربــا جديدة علــى غزة هــي الرابعة مــن نوعها، قد 
تكون مؤكدة ال محالة، في ظل تشــجيع اإلســرائيليين في غالف غزة 
ألي حكومة قادمة على تنفيذ الحملة العســكرية الواســعة ضد غزة، 
للتخلص كليا من التهديد األمني الذي تمثله الفصائل الفلســطينية، 
ما يؤكــد أن ملف غزة ســيكون مطروحا على طاولة تلــك الحكومة، 

إليجاد حل جذري له.
إن قراءة واعية لهذه الدروس اإلسرائيلية من العدوان األخير على غزة، 
الذي أوشــك أن يتدهور إلى حرب رابعة، تضاف إلى سلســلة الحروب 
الثالث التي شنتها )إســرائيل( خالل العقد األخير، بين عامي 2008-

2014، تؤكد القناعة اإلســرائيلية المتجســدة، ســواء بين الجمهور 

اإلســرائيلي أو دوائر صنع القرار، أن التصعيد الحقيقي ينتظرنا هناك 
بجانب الجــدار.. متى قد يحصل؟ هذا مرهــون بالتطورات الميدانية 

على حدود غزة، والتحركات السياسية داخل )إسرائيل(!

وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل اعتقلت قصي زياد العالمة )22 عامًا( 
من بلدة بيت أمر شــمال الخليل، في أثناء وجوده على مدخل البلدة، وموسى 
عيســى محمد عوض ونجله ســعد، من بلــدة يطا جنوب الخليــل، وذلك على 

مدخل مدينة نابلس.
كذلك اعتقلت قوات االحتالل، فجر أمس، شابين من مخيم طولكرم.

وذكر مكتب نادي األســير في طولكــرم لوكالة األنبــاء والمعلومات "وفا"، أن 
قوات االحتــالل اعتقلت طارق محمود الدوش )25 عامًا( عقب مداهمة منزله، 
في حين اعتقلت محمود عبد الحميد ســوداني )23 عامًا( في أثناء عبوره حاجز 

عناب شرق طولكرم.
واستولى مستوطنون، أمس، على سطح منزل في البلدة القديمة من الخليل.

وأكــدت مصــادر من لجنة إعمــار الخليــل لوكالة "وفــا" التابعة للســلطة أن 
مستوطنين من مستوطنة "الدبويا"، استولوا على سطح منزل المواطن جمال 

طهبوب المجاور للمستوطنة، وبدؤوا ببناء غرفة من الصفيح.
كذلك اعتدت قوات االحتالل على أســيرين محرريــن من قريتي نعلين ومزارع 

النوباني بمحافظة رام اهلل.
وذكــرت مصــادر محلية أن قوات االحتــالل اعتدت على األســير المحرر محمد 
فهمي ســرور من قرية نعلين، وســلمته بالغًا لمراجعة مخابراتها، واســتولت 
علــى مبلغ من المال، كما اعتدت على األســير المحرر عبد الرحيم شــلبي بعد 

مداهمة منزله في قرية مزارع النوباني.
واســتدعت مخابرات االحتالل، أمس، شــابا من بلدة الســواحرة  شرق مدينة 

القدس المحتلة، كما استولت على مبلغ 12 ألف شيكل.
وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل داهمت منزل المواطن عبد العمر عبد 
القادر، واســتولت على مبلغ 12 ألف شيقل في أثناء عملية تفتيش المنزل قبل 

أن تترك استدعاء لنجله جعفر )30 عامًا( لمراجعة مخابرات االحتالل.
وفي اعتداء منفصل توغلت قوات االحتالل اإلســرائيلي، أمس، شــرق محافظة 

رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية بأن ســبع آليات عسكرية توغلت لمسافة محدودة شرق 
المحافظة وشــرعت بعمليات تجريف وتمشيط شــرق المحافظة وسط إطالق 

نار متقطع.
وتشهد المناطق الشرقية الحدودية للقطاع بين الفينة واألخرى عمليات توغل 
وتجريف تقوم بها قوات االحتالل وتمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم 

القريبة من السياج الفاصل لزراعتها واالستفادة منها.

الصحفي أبو رتيمة يفوز 
بجائزة المواطن العالمي

غزة/ فلسطين:
فاز الصحفي الفلســطيني أحمــد أبو رتيمة بجائــزة "المواطن العالمي- 
world citizen" السنوية التي ســيمنحها التلفزيون التركي "TRT" هذا 

العام لخمسة أشخاص حول العالم.
وتعد جائزة "المواطن العالمي" من أهم الجوائز التي تمنحها الجمهورية 

التركية.
ويعد أبو رتيمة أحد منظري فكرة مســيرات العودة، وأحد الوجوه البارزة 

فيها، التي انطلقت قبل عامين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وتهــدف المســيرات إلــى ربط األجيــال الجديــدة بماضيهــم وتراثهم 
وأرضهم، وتذكير العالم بمعاناة أجيال من الفلسطينيين المهجرين من 
أرضهــم رغم القوانين الدولية الصادرة مــن األمم المتحدة، ومن بينها 
قانون رقم 194 الذي يدعو صراحة إلى عودة الالجئين الفلسطينيين إلى 
قراهم. وتســعى المسيرات أيضًا إلى فرض حق عودة الفلسطينيين إلى 

أراضيهم التي هجروا منها قسرًا قبل عقود من الزمن.
ويهتــم الصحفي أبــو رتيمة بالقضايــا الفكرية، وكتب مئــات المقاالت 
الفكرية والسياســية في عشرات الصحف والمواقع العربية، ومؤلف كتاب 

"فوضى منظمة"، وقد شارك في إنتاج عدد من األفالم الوثائقية.

بلدية غزة تبحث مع 
مصلحة المياه آلية تشغيل 
محطتي المعالجة والتحلية

غزة/ فلسطين:
بحثــت بلدية غزة مع مصلحة مياه بلديات الســاحل، أخيرًا، آلية تشــغيل 
محطــة المعالجة المركزية شــرق البريج في المحافظة الوســطى ومحطة 

تحلية مياه البحر شمال غزة.
وشــارك في االجتمــاع الذي عقد في مقر المصلحــة بمدينة الزهراء جنوب 
محافظــة غزة، رئيس البلدية د. يحيى الســراج، ونائبه م. أحمد أبو راس، 
وأعضــاء المجلس البلــدي، وعن المصلحة رئيس مجلــس اإلدارة د. ماجد 
أبــو رمضان، ومديرها م. منذر شــبالق، ومدير التخطيــط م. ماهر النجار، 

والمدير المالي ممدوح الغزالي.
وناقــش االجتماع تعزيز التعاون المشــترك بين الجانبيــن لالرتقاء بقطاع 
الميــاه والصــرف الصحي في مدينــة غزة، وتجنيــد الدعم الــالزم لتنفيذ 
مشاريع تطويرية جديدة للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لسكان 

المدينة.
وأكد الطرفان أهمية تطوير مرافق المياه والصرف الصحي، وتحسين وضع 
شــبكات المياه لتقليل الفاقد، وتحســين جودة المياه، وعقد لقاءات دورية 
لتنســيق الجهود بما ينعكس ايجابيًا على تحســين خدمة توصيل المياه 

للمواطنين.
مختبرات "الصحة" ُتجري 55 ألف 
فحص لعينات األغذية والمياه

غزة/ فلسطين:
ذكــرت وزارة الصحــة أن مختبــر الصحــة العامــة أجــرى 55 ألف فحص 

ميكروبيولجي لعينات من األغذية والمياه، خالل عام 2018.
وأوضحت الوزارة في التقرير الســنوي للصحــة العامة الصادر عن المركز 
الصحي الفلسطيني أن العينات شــملت: )بسكويت ومثلجات ومشروبات 
خفيفة والحليب ومشــتقاته والزيوت والمعلبات وأغذية أخرى(، لنحو )10( 

آالف عينة استقبلها مختبر الصحة العامة خالل العام الماضي.
وأشار التقرير إلى إجراء الفحص الكيميائي لمياه الشرب بأخذ عينات منها 
كل نصف ســنة من جميع آبار الشــرب شــهريا من مياه الشرب في قطاع 

غزة بما يشمل جميع شبكات المياه ومحطات التحلية.
وتابعت الوزارة أنه يتم التقييم البيئي لكل بئر جديدة يتم إنشاؤها وذلك 
ضمن الحصول على الترخيص المطلوب، كما يتم أخذ عينات شهرية من 
البحار وحمامات الســباحة بهدف إجراءات الفحوصات الميكروبية ومعرفة 

نسبة التلوث حيث بلغت نسبة العينات 260 عينة.
وتشــمل فحوصــات الميــاه الفحــص البكتيرولوجي والكيميائــي للمياه 
وفحص الشوائب، واألسس الهيدروجيني للمياه، وتوصيل المياه الذائبة، 
إضافة إلى النيترات والبوتاســيوم والصالبة والكالســيوم والماغنيسيوم 

والبوتاسيوم والصوديوم والفلور.
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

أوسعته شتًما وذهب باإلبل!
تســع إدارات أميركيــة قبــل إدارة ترامــب عدّت المســتوطنات في 
األراضي الفلسطينية غير شرعية، وغير قانونية. إدارة ترامب األولى 
التي قلبت ظهــر المجن للقانون الدولي، وللفلســطينيين، ِبعَدّها 
المســتوطنات عمال قانونيا! وهي بهذا تضع نهاية بائسة لمشروع 
حّل الدولتين، وآللية المفاوضات، ولما تســمى فلســطينيا الوساطة 

األمريكية؟!
انتهى كل شيء جاءت به اتفاقية أوسلو، ولم يعد أحد في العالم يثق 
بالتزام أميركا أو )إســرائيل( بالقانون الدولي، وتجريد المسألة على 
هذا النحو قالته واشنطن بوست، وغيرها من الصحف الدولية. نحن 
أمام دولة احتالل، وأمام دولة عظمى تؤيد االحتالل، وتشــرّع له ما 
لم يشــرّعه القانــون الدولي. لذا ال غرابة أن يبــدأ نتنياهو بتكليف 

الجهات المختصة في حكومته بالبدء بضم األغوار الفلسطينية.
ربمــا لم تكن الســلطة تتوقــع هذا الموقــف الصادم والشــاذ من 
اإلدارة األميركيــة، ولكن ما لم يكن متوقعــا صار واقعا بقوة أميركا 
)وإســرائيل(، والمؤســف أن الســلطة تختفــي خلف المأســاة بزعم 
المالكــي أن الموقــف األميركــي ال يؤثــر قانونيا في عدم شــرعية 
االســتيطان؟! ونحن نعلم هذا، ولكن المســألة القائمة اآلن ليست 
مسألة قانونية، ومغالبتها قانونيا ال قيمة لها. المسألة اآلن واقعية، 
أرض محتلة تضمها )إســرائيل( لنفسها، بقوة التأييد األميركي، في 

مقابل عجز فلسطيني وعربي!
إن مثلنــا مــع القانــون مثل القائل قديما:) أوســعته شــتما، وذهب 
باإلبــل!(. نحن نرحــب باجتماع جامعة الــدول العربيــة، وباجتماع 
مجلــس األمن، وباجتمــاع منظمة التعاون اإلســالمي لحقا، ونرحب 
بالتوجه للجنائية الدولية لمقاضاة بومبيو! كل هذا نرحب به، ولكن 
مــا هي النتائج المتوقعة؟! وما تأثيرهــا على أرض الواقع في الضفة 

والقــدس واألغوار؟! نعم، إنه ال أكثر من أوســعته شــتما 
23بالقانون واالجتماعات، وذهب باإلبل!

واشنطن/ وكاالت:
ألقــت القــوات األمريكية القبض على أســتاذ 
جامعي ألف كتابا عن غسيل األموال والجريمة 
المنظمة، ووجهت له تهمة غســيل مبلغ 2.5 
مليــون دوالر. وشــارك بروس باجلــي، الذي 
يعمل بجامعة ميامــي، في تأليف كتاب قبل 4 
ســنوات بعنوان "تهريب المخدرات والجريمة 
المنظمة في األمريكيتين"، قال فيه إن غسيل 

األموال مزدهر حاليا. 

وقال االدعــاء في نيويورك إن بــروس باجلي 
تلقى أمــواال مــن حســابات بنكيــة خارجية، 
واحتفظ بربع مليون دوالر منها، لكن المتهم 
نفى ذلك وقال: "لســت مذنبا، وهذا ما أشــعر 
به.. لقــد ارتكبوا خطأ، وتتبع غســيل األموال 

عملية معقدة جدا".
وكشــفت الســلطات األمريكية أن األكاديمي 
فتح حســابا في بنــك بوالية فلوريدا لشــركة 
مسجلة باســمه واسم زوجته، تلقى من خالله 

أمــواال تعد الدفعــة األولى من رشــوة مقابل 
عمليات ستتم في فنزويال.

ووجهت الســلطات القضائيــة لباجلي تهمتي 
التآمر لغســيل أموال وبغســيل أمــوال، وتبلغ 

العقوبة القصوى لهما السجن 20 عاما.
وأطلق ســراح المتهم بكفالة قدرها 300 ألف 
دوالر، بعد أن ظهر أمام المحكمة في ميامي، 
بينما قالت جامعة ميامي إن القضية شخصية 

وإن األكاديمي المذكور في إجازة إدارية.

ا للسجن كتاب عن غسيل األموال يقود أكاديميًّ


