
غزة/ فلسطين:
لتحريــر  الشــعبية  دعــت »الجبهــة 
فلســطين«، إلى الشــروع فــي حوار 
وطنــي لبناء رؤية وطنيــة بديلة عما 
وصفتها »سياســة اإلقصــاء والتفرد 
والتجاذبــات والمناكفــات ومحاوالت 

تعميم الفوضى«.
جاء ذلك على لســان عضــو مكتبها 
السياســي جميــل مزهــر، مســؤول 
فرعهــا في غــزة، في ختام مســيرة 
جماهيرية حاشــدة للجبهــة، أمس، 
الذكــرى  بمناســبة  غــزة  بمدينــة 

السنوية الـ52 لتأسيسها.
وطالب مزهر قيادة السلطة ومنظمة 

التحرير باســتخالص العبر 
27مــن تجربــة أوســلو التي 

27

28 4503 Sunday 8 December 2019 11 ربيع اآلخر 1441هـ 8 ديسمبر/ كانون األول األحد

الناصرة 14:10غزة 18:15يافا 14:10رام اهلل 12:10القدس 12:10 شيقلدوالر أمريكي=الشروق 6:29فجر غد 4:55العشاء 6:04المغرب 4:43العصر 2:21الظهر 11:34 شيقلدينار أردني=3.47 4.90

تعزية
2000 ممـثلـــة بمديرهــــا العــــام   تتـقـــدم شركـــة رامكـــو 
المهندس/ فليب قســيس وجميع العاملين فيها بفرعيها بالضفة 
الغربية وقطاع غزة بأحر التعــازي من الدكتور/ خالد جودة -نائب 
رئيس جمعية الهالل األحمر الفلســطيني بوفاة المغفور لها بإذن 

اهلل المرحومة 
والدته

ســائلين المولى عــز وجل أن يمن عليها بالرحمــة والرضوان وأن 
يلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

11-18في ملف "محررون تأسرهم سياسات السلطة" اليوم

"ضنك العيش" 
يحول بين المحرر 

المحتسب 
وأطفاله

المحرر رامي 
رؤوف يواجه 

المعاناة بالصبر 
والتحدي

قطع السلطة 
رواتب المحررين 
انتهاك ومخالفة 

للقانون

استمرار 
التظاهرات في 
العراق رغم ليلة 
دامية في بغداد

بغداد/ وكاالت:
المتظاهريــن  آالف  واصــل 
المناهضين للحكومة،  العراقيين 

ســاحة  فــي  التجمــع 
مقتل  رغــم  االحتجــاج 

ح بتأجيل إصدار المرسوم العالول ُيلوِّ
"الشعبية": "فتح" تشترط تسليم سالح 
المقاومة قبل إصدار مرسوم االنتخابات

غزة/ محمد أبو شحمة:
عــدّ عضو اللجنــة المركزية للجبهة الشــعبية، إياد عوض اهلل، 

حديــث حركة "فتح" عن عقبــات تؤخر إصدار رئيس 
الســلطة محمود عباس مرسومًا رئاســيًا بتنظيم 

أبو عبيدة: صبُرنا على استفزازات 
االحتالل في األقصى لن يطول

غزة/ فلسطين:
قــال المتحدث باســم كتائب القســام الجناح العســكري لحركة 
حمــاس أبو عبيــدة، إن ما حــدث أخيــرًا ويحدث في المســجد 

األقصــى المبــارك مــن اعتــداءاتٍ واســتفزازاتٍ 
وممارســاتٍ خطيرة ضد المصلين ورواد المســجد 

رام اهلل-غزة/ جمال غيث:
قال القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية حماس جمال الطويل: 

إن إدارة ســجون االحتــالل اإلســرائيلي تشــن هجمة 
شرســة وغير مســبوقة تتعاظم وتتصاعد وتيرتها في 

الخليل/ فلسطين:
اقتحم عشرات المســتوطنين، أمس، تحت حماية 
جيــش االحتالل اإلســرائيلي البلــدة القديمة في 

مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
عشــرات  أن  فلســطينية  مصــادر  وذكــرت 
المســتوطنين اقتحمــوا ســوق الخضــار القديم 

»الحســبة« بمدينة الخليل، ضمن جولة أوسع في 
البلدة القديمة.

ويعانــي رواد البلــدة وســكانها مــن 

عشرات المستوطنين يقتحمون البلدة القديمة في الخليل

في ذكرى تأسيسها.. "الجبهة الشعبية"
تدعو إلى بناء رؤية وطنية جديدة

عقب اإلفراج عنه
القيادي الطويل: إدارة 

سجون االحتالل تشن هجمة 
شرسة ضد األسرى

رام اهلل-غزة/ فلسطين:
قال المُحرَّر من ســجون االحتالل اإلســرائيلي، ســفيان 
جمجــوم، إن قضية قطع رواتــب المحررين، الذين كانوا 
معتصميــن فــي مدينــة رام اهلل وأضربوا عــن الطعام 

احتجاجًا على ذلك، ما زالت قيد المتابعة مع مكتب رئيس 
السلطة محمود عباس. وكانت قضية هؤالء الذين يصل 

عددهم للعشــرات وصلت إلى مكتب عباس 
بعد تدخل رئيس لجنة االنتخابات الرئاســية 

رون المقطوعة رواتبهم: قضيتنا قيد المتابعة  الُمحرَّ

دويك: المخطط االستيطاني في الخليل 
سيفرغ البلدة القديمة من المواطنين

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أفاد منســق تجمع "المدافعون عن حقوق اإلنســان" الناشط بديع دويك، بأن 
المشروع االستيطاني الجديد في مدينة الخليل يهدف إلنشاء "الحي اليهودي 

الكبير" في المناطق الممتدة من قفيشة وتل الرميدة مرورًا بشارع 
الشــهداء وغيث والساليمة وحتى "كريات أربع". وأشار دويك إلى أن 

خاطر: القدس تشهد خطوات متسارعة 
وخطيرة تطبيًقا إلعالن ترامب

غزة-القدس المحتلة/ فاطمة الزهراء العويني:
أكد رئيس مركز القدس الدولي د.حسن خاطر، أن األوضاع في مدينة القدس 
المحتلة، تتجه نحو األســوأ، منذ اعتراف الرئيــس األمريكي دونالد ترامب بها 

عاصمة مزعومة لدولة االحتالل اإلســرائيلي )7ديسمبر/ 2017م(. 
وأوضح خاطر في مقابلة مع صحيفة »فلسطين«، أمس، أن المدينة 

في الذكرى الـ23 النتفاضة الحجارة
قوى فلسطينية: االنتفاضات 

ومسيرات العودة وحدت شعبنا 
وأفشلت المؤامرات

غزة/ جمال غيث:
أجمعــت فصائل وقوى فلســطينية، على أن االنتفاضات الشــعبية ومســيرات 
العــودة الكبرى وحدت شــعبنا الفلســطيني، وجعلت قضيــة التحرير الوطني 

عنوانًا رئيسًــا لها، وأفشــلت المؤامرات الراميــة لتصفية القضية 
الفلســطينية. وأكدت الفصائل والقوى، في الذكــرى الـ32 الندالع 
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مستوطنون يقتحمون البلدة القديمة في الخليل وسط حراسة مشددة من قوات االحتالل أمس    )أ ف ب(

مزهر يتحدث خالل مهرجان للجبهة الشعبية بغزة أمس )تصوير/رمضان األغا(
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غزة-القدس المحتلة/ فاطمة الزهراء العويني:
أكــد رئيــس مركــز القدس الدولــي د.حســن خاطر، أن 
األوضــاع في مدينة القدس المحتلة، تتجه نحو األســوأ، 
منــذ اعتــراف الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب بها 
كعاصمة مزعومة لدولة االحتالل اإلسرائيلي )7ديسمبر/ 

2017م(.

وأوضح خاطر في مقابلة مع صحيفة "فلســطين"، أمس، 
أن المدينــة تشــهد ترجمــة عمليــة وخطيــرة إلعــالن 
ترامب، وســباًقا غير مسبوق في عمليات التهويد والقمع 

والمصادرة وبناء االستيطان.
وأشــار إلى ارتفاع معدالت هدم منازل المقدســيين، وال 
ســيما الهدم الجماعــي في وادي الحمــص وصور باهر، 
إضافــة إلــى التصعيــد اإلســرائيلي بحــق الشــخصيات 
المقدسية والمؤسسات وإغالق مديرية التربية والتعليم 

وأكثر من 30 مؤسسة ذات طابع سيادي عربي.
وبحسب منظمة "بتسيلم" الحقوقية اإلسرائيلية، هدمت 
قوات االحتــالل 165 منزال منذ بداية عام 2019م، حيث 
وصف خاطــر العــام الحالي بأنه "عام أســود" بالنســبة 

للقــدس. وقال خاطر إن: "هذه اإلجــراءات يريد االحتالل 
مــن خاللهــا أن يثبــت للعالــم أن القــدس ال عالقة لها 
بالفلســطينيين وأنهم مجرد ســكان ليس لهم أي صفة 
ســيادية فيهــا"، ودلل على ذلــك بقمع قــوات االحتالل 
احتفااًل ثقافيًّا في القــدس؛ بهدف إخفاء الهوية العربية 

فيها.
ولفــت إلــى أن اإلجــراءات اإلســرائيلية الممنهجة بحق 
المقدســيين مســتمرة حتى أن حياتهم أصبحت كالحياة 
فــي مخيمــات اللجــوء الفلســطيني؛ لصعوبــة األوضاع 

المعيشية.
وذكــر أن نحــو %80 مــن المقدســيين يعيشــون تحت 
خط الفقر، وتُفرض عليهم ســلطات االحتالل الضرائب 

الباهظة عدا عن إغالق محالتهم ومنشآتهم التجارية.
ونبه خاطر إلى أن حياة المقدسيين تزداد صعوبة نتيجة 
جــدار العزل العنصري الذي حدد للمدينة مداخل ومخارج 
محددة، يجعل الدخول والخروج منها أمرًا يحتاج لساعات 

طويلة، األمر الذى دفع سكانها لنقل أماكن سكنهم.
األقصى هدف

وقال الرئيس الســابق للهيئة اإلســالمية المســيحية إن 
المسجد األقصى المبارك في "صلب الهجمة اإلسرائيلية 

ضد القدس ومقدساتها".
وأوضــح أن ســلطات االحتــالل تواصل العمــل من أجل 
بناء "الهيكل" المزعوم على أنقاض المســجد، الفتًا إلى 
تصاعد عمليات االقتحامات بقيادة حاخامات وشــخصيات 

سياسية إسرائيلية.
وأضــاف: "الطقــوس التلمودية تؤدى بشــكل واضح في 
باحــات األقصــى، وتحت حماية قــوات االحتــالل، فتبدأ 
تلــك الطقوس من غرب األقصى من باب المغاربة مرورا 

بالمصلى القبلي ووصوال لباب الرحمة شرق األقصى".
ولفت إلــى تصاعد عمليــات االعتقال للمصليــن وإبعاد 
المرابطين وحراس األقصى إلى جانب تصاعد اإلجراءات 

القمعية بحق القدس وبلداتها وأحيائها السكنية.
كمــا قامت شــرطة االحتــالل بتركيب كاميــرات للتعرف 
علــى هوية المصلين أمام مداخل األقصى، بهدف عرقلة 
وصولهم ومالحقتهم وإلصاق التهم الكاذبة بحقه؛ للحد 

من وصولهم إلى المسجد.

وذكــر الباحــث في شــؤون القــدس أن مســاحة األرض 
المتبقية بيد المقدسيين %14 من مساحة القدس، األمر 
الــذى يعكس الهجمة اإلســرائيلية علــى األرض لصالح 

االستيطان.
واســتطرد: "األمر األكثر خطورة أنه بعــد اعتراف اإلدارة 
األمريكيــة بشــرعية ضم االحتــالل للمســتوطنات فإن 
االحتالل شرع بخطوات عملية من أجل ضم المستوطنات 
للقــدس المحتلة، واإلســراع في إقامة الجســور واألنفاق 
في المدينــة كالقطار الخفيف الذي يصل المســتوطنات 

باألقصى والبلدة القديمة".
واســتدل بخطوة إقامة "التلفريك الهوائي" الذي سيصل 
جبل الزيتون باألقصى لتسهيل وصول عشرات اآلالف من 
المســتوطنين إليه، وفتح المســتوطنات على مصراعيها 

لدمجها في المدينة المقدسة.
وجدد خاطر أن "المســتوطنات بموجــب القانون الدولي 
غير شرعية، وكل ما يقوم به االحتالل على األرض باطل، 
لكن سياســة األمر الواقع التــي ينتهجها االحتالل أثبتت 

أنها تخالف على مدى السنوات الطويلة هذه القرارات".

رام اهلل/ فلسطين:
أفاد تقرير فلســطيني رســمي، بوجود إجمــاع قومي في 
دولة االحتالل اإلســرائيلي على سياســة الضم والتوسع 

االستعمارية بدعم من اإلدارة األمريكية.
وقــال تقرير االســتيطان األســبوعي الصــادر أمس عن 
المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان: 
إن رئيس حكومــة االحتالل بنياميــن نتنياهو الذي وعد 
بفرض الســيادة اإلســرائيلية على األغوار الفلســطينية، 
يعتــزم تحويل ضــم األغوار إلى مشــروع إجمــاع قومي 
إســرائيلي يفرضــه على حــزب )كاحول- الفــان( بزعامة 
بينــي غانتس. وأضــاف التقرير: "وهذا مــا حصل مؤخرًا 
حين أعلن غانتس تأييــده دون تحفظ للتصريحات التي 
أطلقهــا بنياميــن نتنياهو مؤخــرًا وأعلن فيهــا أنه في 
الطريق لبحث األمر مع وزير الخارجية األمريكي للحصول 
علــى الضوء األخضــر من اإلدارة األمريكــي، التي أعلنت 
مؤخــرًا أنها ال تــرى في إقامة المســتوطنات في الضفة 

الغربية ما يتعارض مع القانون الدولي". 
جديــر بالذكــر أن األغــوار الفلســطينية وشــمال البحر 
الميت منطقة واسعة وتبلغ مســاحتها %24 من مساحة 
الضفة الغربية. ويوجد في األغوار 37 مســتوطنة وبؤرة 
اســتيطانية تســيطر علــى ما نســبته %12 مــن أراضي 
منطقة األغوار ويســتوطن فيها حوالي 9500 مستوطن 

إسرائيلي. 
وحسب تقارير يصدرها ما يسمى بـ"مجلس المستوطنات" 
فإن )إســرائيل( تجني من مستوطنات األغوار بين 650–
750 مليــون دوالر ســنويًا، ويربح االحتــالل من األغوار 

أكثر مــن كل صادرات الســلطة الفلســطينية إلى دولة 
االحتالل االسرائيلي. 

وبحرمان الفلسطينيين من السيطرة على هذه المنطقة 
واالستثمار فيها توجه )إسرائيل( ضربة قاسية لالقتصاد 
الفلســطيني  خاصــة وأن األغــوار تعتبر مفتــاح التنمية 
المستدامة لالقتصاد الوطني، وهي سلة غذاء فلسطين، 

ولكنها سلة يتم تفريغها تمامًا من قبل االحتالل. 
وحســب تقارير مصــادر متعددة بما فيهــا البنك الدولي 
فقــد كانــت خســارة الفلســطينيين نتيجــة منعهم من 
الوصول إلى مواردهم الشرعية في األغوار والبحر الميت 
تصــل إلى 3.4 مليــارات دوالر ســنويًا ناهيــك بحرمان 
السلطة الفلسطينية من توفير عشرات آالف فرص العمل 

للفلسطينيين.

بيروت/ فلسطين: 
أكد ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي 
أن الشــعب الفلســطيني الذي واجه كل المشــاريع 
الســابقة الهادفــة لتصفيــة القضية الفلســطينية، 
ســيواجه "صفقة القــرن" بموقف موحّــد، ومقاومة 

مقتدرة.
ورأى عبــد الهــادي، خــالل كلمة مصورة بمناســبة 
الذكرى الـ32 النطالقة حماس، أمس؛ أن االنطالقة 
"مّثلــت حدًثــا تاريخيًّــا فــي تاريــخ نضال الشــعب 
الفلسطيني، إذ أضافت إليه إضافات نوعية، في إطار 

مشروع تحرير فلسطين، وإعادة الالجئين إليها".
واستحضر التحديات الجســام التي تمر بها القضية 
الفلســطينية، خصوصًا ما يُعــرف بـ"صفقة القرن" 
التي تســتهدف تصفية القضية على حســاب حقوق 

الشعب الفلسطيني وثوابته.
وقال: "شــعبنا الذي واجه المشاريع السابقة الهادفة 
لتصفيــة قضيته ســيواجه هذا المشــروع األميركي 
الصهيونــي، بموقف فلســطيني موحّــد، بمقاومة 
مقتدرة بناها المجاهدون المرابطون في فلسطين، 

وخصوصًا في قطاع غزة الصامد الباسل".
وأكــد القيادي في حماس أن قطــاع غزة "لّقن العدو 
الصهيوني دروسًــا لن ينســاها، ورسم معادالت مع 

هذا العدو لم يسبق لها مثيل".

وأضــاف: "إّن شــعبنا يواجه هذه المشــاريع في كل 
الســاحات والميادين، في غزة حيث ترسم المقاومة 
معادالت القــوة، وفي الضفة الغربيــة حيث اإلبداع 
بالمقاومة، ونعتقد أن االحتالل سيندحر من الضفة، 

بثورة عارمة".
وتابــع عبد الهــادي: "وهناك القدس؛ ففي ســاحات 
المســجد األقصــى المرابطــون، الذيــن يواجهون 

تهويــد األقصــى والقــدس علــى يــد الصهاينــة 
والمستوطنين، ويحققون إنجازات عظيمة".

واســتطرد: "وهناك ساحة األســرى والسجون، حيث 
أســرانا البواســل، الذيــن يخوضــون المعركــة مع 
الســجان بإرادتهم، وانتصروا بعدة معــارك، وأهلنا 
في المناطق المحتلة عــام 1948م، حيث يخوضون 
معركة الهوية من جهة، ودعم أهلنا من المقدسيين 

من جهة أخرى".
وأكمــل: "وهنــاك ســاحة ومعركــة علــى مســتوى 
الالجئيــن عمومًا، وفي لبنــان خصوصًا، يخوضون 
معركــة الهويــة، ومعركة التمســك بحــق العودة، 
وقضية الالجئين، ولن يبعدهم عن ذلك مرارة سنين 
النكبــة، وظلــم ذوي القربــى، والحالــة االقتصادية 

والمعيشية التي يعيشون".
وشــدد عبد الهــادي علــى أن المقاومة بأشــكالها 
المســلحة والشــعبية -ومنهــا مســيرات العــودة- 
ستؤطر مشروع الشعب الفلسطيني لتحقيق التحرير 

والعودة.
وختم ممثــل حركة حماس في لبنــان: "في الذكرى 
الـ32 نبارك لشــعبنا وأهلنا، ونعاهــد كل هؤالء، أن 
نبقى متمســكين بثوابتنا الوطنية، ولن نحيد عنها، 
وأن نستمر بالمقاومة حتى التحرير والعودة، وليس 

ذلك على المولى ببعيد".

غزة/ فلسطين:
ســجل تقرير محلي 2149 انتهاًكا إســرائيليًّا بحق 
الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة 
خــالل نوفمبر الماضي، تخللها استشــهاد خمســة 

مواطنين برصاص االحتالل.
وأوضــح تقريــر أعدتــه الدائــرة اإلعالميــة لحركة 
حماس في الضفة نشر أمس، أن أعداد المنازل التي 
هدمهــا االحتــالل تضاعفت مقارنة بشــهر أكتوبر 

الماضي لتصل لـ24 منزاًل.
كما شــهدت أعــداد الجرحى ارتفاعًــا كبيرًا نتيجة 
اعتداءات جيش االحتالل على الفعاليات والمسيرات 
الشــعبية التــي انطلقت في عدد مــن مدن الضفة 
والقــدس، لتصــل إلــى 261 جريحًــا، كان أبرزهم 
الصحفي معاذ عمارنة الذي فقد عينه اليســرى بعد 

أن أطلــق جنــود االحتالل النار عليه خــالل تغطيته 
مواجهات قرب بلدة صوريف شمال الخليل. 

وفــي مخيــم العــروب، تعمــدت قــوات االحتــالل 
إطالق النار على الشــهيد "عمــر هيثم بدوي" خالل 
اقتحامهــا للمخيــم، مــا أدى الستشــهاده على إثر 
إصابتــه بالرصاص الحي في بطنه، كما استشــهد 
األســير "ســامي أبو دياك" في مستشــفى ســجن 
الرملــة نتيجة اإلهمــال الطبي المتعمــد ومرضه. 
وعلى صعيد أنشــطة االحتالل االســتيطانية، وثق 
التقريــر تصاعدها لتصــل لـ"15" اعتــداء، في ظل 
القرار األمريكي الذي يعد المســتوطنات في الضفة 
شــرعية، وهو ما شجع حكومة االحتالل لإلعالن عن 

نيتها ضم األغوار.
وخالل نوفمبر 2019، نفذ جيش االحتالل أكثر من 

470 اقتحامًا لمنازل المواطنين في الضفة والقدس 

المحتلتين. وســجلت محافظة الخليل الحصة األكبر 
لعدد االنتهاكات في الشــهر ذاته بـــ380 انتهاًكا 
إســرائيليًّا، بينها استشــهد 3 مواطنين. في حين 
شــهدت القــدس ورام اهلل 337 و283 انتهــاكات 

إسرائيلية على التوالي.
وعلى صعيــد االعتقاالت، شــهد نوفمبــر الماضي 
321 حالــة اعتقــال بينهم أطفال ونســاء وأســرى 

محــررون، وبلغت عدد اعتداءات المســتوطنين 95 
اعتداء، إضافة لـ158 حالة أطلق فيها المستوطنون 
وجنود االحتالل النار على المواطنين الفلسطينيين.
وبلغت االعتداءات على دور العبادة والمقدسات 24 
اعتداء، حيث اقتحم المسجد األقصى خالل 22 يومًا 

1525 مستوطنًا.

خاطر: القدس تشهد خطوات متسارعة وخطيرة تطبيًقا إلعالن ترامب

عبد الهادي: شعبنا سيواجه مشاريع التصفية في أماكن وجوده

2149 انتهاًكا لالحتالل في الضفة والقدس الشهر الماضي

تقرير فلسطيني: إجماع 
قومي إسرائيلي على ضم 

األغوار لسيادة االحتالل

أحمد عبد الهادي
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تصثغر طعصش
د. سثظان أبع ساطر

تهنئة من األعامق
تتقدم أرسة صحيفة فلسطني بأحر التهاين والتربيكات من

الزميل الصحفي
محمد فتحي األيويب

مرشف اإلعالم الجديد
مبناسبة املولود الجديد "عبد العزيز"

بورك لك يف املوهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره
ألف مبارك

الترددات اإلسرائيلية
 لزلزال فشل عملية 

خانيونس
يومــا بعد يوم، بــدأت تخرج المزيد مــن المعلومات عن 
العملية الفاشــلة فــي خانيونس جنوب قطــاع غزة، التي 
نفذتها وحدة إسرائيلية خاصة في نوفمبر 2018، صحيح 
أن المعلومات ليســت من واقع الميــدان الذي وقعت فيه 
العملية اإلســرائيلية، لكنها إفادات من أفراد عملوا سابقا 
في وحدات النخبة األخرى في الجيش اإلسرائيلي، ونفذوا 
مهام صعبة في مناطق معادية خارج حدود إسرائيل، دون 
أن يعلم أحد أنهم هناك، حتى حصل المشــهد األخير في 

خانيونس، وتسبب بانقالب الصورة كلها.
لقد تسبب فشل القوة اإلسرائيلية الخاصة في خانيونس 
بكشــف المزيــد مــن المعلومات حولهــا، وأعــاد األفراد 
العامليــن الســابقين في وحــدات النخبة إلــى اللحظات 
الصعبة التي عاشوها في تلك الليلة حين تم اكتشاف أمر 
زمالئهم، ولم يكونوا مســتعدين لهــذا الموقف، حتى لو 
خاضوا تدريبات علــى إمكانية تحققه، لكن الواقع مختلف 

تماما.
إن الوصف الدقيق لهذا المشهد في الواقع األمني يسمى 
انتقــال من درجة صفر إلــى مائة، حينهــا ال يبقى العمل 
ســريا، فجأة تتحول البيئة التي يعمــل فيها أفراد الوحدة 
إلــى عاصفة هوجاء، أنت تقع في القلب منها، هذه أصعب 

لحظة تعيشها الوحدة الخاصة أن يتم كشف أمرها.
مــع العلم أن أفراد الوحدة الســابقين يخوضون تدريبات 
قاســية على إمكانية انكشاف أمرهم خالل تنفيذ المهمة، 
رغــم أن الحظ يلعب لصالحهم في بعــض األحيان، هذه 
التدريبات طويلة واالســتعدادات هائلة تحضيرا للعملية، 

وكثير من أجزائها يمر بطريقة سرية.
لقد تسبب الفشل اإلسرائيلي في خانيونس بإعادة معظم 
العامليــن في هذه الوحــدات الخاصة إلــى ذات المرحلة 
المسماة "االنتقال من درجة صفر إلى مائة"، هذه المرحلة 
يعلمها كل أفراد الوحدات الخاصة في الجيش اإلسرائيلي، 
في لحظة واحدة يكونون في أرض "العدو"، دون أن يعلم 
أحــد بذلك، وفي لحظــة تالية يجدون أنفســهم في عين 

العاصفة. 
إن مــا حصل في خانيونــس هو وصول الوحــدة الخاصة 
لمرحلة من التورط، ألن وصــول الوحدة الخاصة لمرحلة 
كشــف أمرها في أرض "العدو"، فنحن نتحدث عن لحظات 
دراماتيكية ومعقدة، وهكذا وقع الفشــل اإلســرائيلي في 
غزة رغم أن أفراد هذه الوحدات الخاصة، والمعروفة بأنها 
"نخبة النخبة"، يتدربون على األســوأ، ويخططون له، بما 
يســاهم بكثير من األحيــان بإنقاذ أفــراد الوحدات، وفي 

النهاية يخرجون بعملية هادئة. 
المحظــور األخطر لدى هــذه الوحدات الخاصــة أن يعرف 
"العدو" أنهم في أرضه، ففي حال علم أحد، سيكونون في 
وضع صعب للغاية، وهو ما حصل في خانيونس، فرغم ما 
يخوضونه من تدريبات قاسية، لكن الواقع مختلف تماما، 
ألنهم يجدون أنفسهم في لحظات ال يتوقعونها، في هذه 
اللحظة يدركون معنى االنتقال من مرحلة صفر الى مائة.

غزة/ فلسطين:
عدت حركــة المقاومة اإلســالمية، حماس، تعهد 
رئيس السلطة محمود عباس بمنع أي إجراء يسهم 
فــي التخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة، 
دليل إصرار قيادة الســلطة على استغالل المعاناة 
اإلنســانية التي يعيشــها أهالي القطــاع من أجل 

تحقيق أهداف حزبية فئوية.
وقــال المتحدث باســم حمــاس، حازم قاســم، في 
بيان، أمس، إنه يجب على قيادة الســلطة المبادرة 
برفع العقوبات عن قطاع غزة، والتي أســهمت في 
زيادة األزمة اإلنسانية، ال رفض أي إجراء يسهم في 

التخفيف من أزمة القطاع.
وأوضــح قاســم أن تصريحات عبــاس، فيما يتعلق 
بالمشفى الميداني والمشاريع األخرى التي تسهم 
فــي التخفيف من معانــاة المواطنين بغــزة، يأتي 
للتغطيــة على اســتمرار جريمة مواصلة التنســيق 

األمني مع االحتالل اإلسرائيلي.
وأكــد أن حمــاس تجــدد فــي كل المناســبات أن 
الواليات المتحدة شريكة في العدوان على الشعب 
الفلســطيني، كمــا أكد أن حماس فــي طليعة من 
قــاوم وواجــه اإلجــراءات األمريكيــة فــي تصفية 

القضية الفلسطينية. وشدد قاسم على أن السلطة 
هي المسؤولة عن اســتمرار حالة االنقسام بسبب 
اإلجراءات التي تتبعها تجاه قطاع غزة، الفتا إلى أن 
حماس حذرت من قضية فصل الضفة عن غزة منذ 

بدء إجراءات السلطة العقابية تجاه غزة.
وختم قاســم: «حماس تريد أن تكســر الحصار عن 
المواطنيــن في غــزة، وإن أي إجراء لكســر الحصار 
ال يمكن أن يكون إال خدمة الشــعب الفلســطيني 

وقضيته العادلة». يذكر أن رئيس الســلطة فرض 
سلسلة عقوبات ضد قطاع غزة، منذ إبريل/ نيسان 
2017م، تمثلــت بوقــف موازنــات القطاع الصحي 

والتحويالت الطبية، ووقف إمــدادات الكهرباء عن 
غزة، وقطع رواتب آالف الموظفين وأســر الشهداء 
والجرحى واألســرى والمحررين، وخصــم أكثر من 
%50 من رواتــب الموظفين، وإحالــة نحو 17 ألف 

موظف للتقاعد القسري.

الناصرة/ فلسطين:
كشفت قناة «كان» العبرية النقاب عن فشل عملية 
إســرائيلية الغتيال قادة حركة المقاومة اإلسالمية 
«حماس» في قطاع غزة، وتحديدا صيف 2003م.

وأجرت القناة، في وثائقي نشــرته، أول من أمس، 
لقاءات مع قادة إســرائيليين في تلك الفترة، حيث 
خطــط لتصفية غالبيــة قادة حمــاس عبر ضربة 
جوية على شــقة ســكنية في حي الرمــال بمدينة 

غزة.
وأظهــر التحقيــق أن قيــادة حركة حمــاس كانت 
موجــودة آنذاك فــي اجتماع خاص، فــي المقابل، 
أطلق قــادة االحتالل على العملية «قطف شــقائق 

العــام  األمــن  جهــاز  رئيــس  وعبــر  النعمــان». 
«الشــاباك» آنذاك آفي ديختــر، عن خيبة أمله من 
نتائــج العمليــة. قائــالً: «إن فشــلها يكلف األمن 

اإلسرائيلي كثيرا وعلى مدار سنوات طويلة».
ووصف األمر بالـ»زِفت» عندما فشلنا باغتيالهم.

وعد قائد شعبة العمليات في جيش االحتالل وقتها 
يســرائيل زيــف، أن جميــع المعلومــات والفرصة 
الذهبية والرغبة الشديدة بتحقيق اإلنجاز «تبخرت 
مرة واحــدة، لتصــاب باإلحباط الكبيــر من خيبة 

األمل، بعد الفشل في اغتيال قادة حماس».
في حين وصف وزير الجيش وقتها موشيه يعلون، 
فشــل محاولــة اغتيــال قــادة حمــاس بـــ «األمر 

الصعــب». كما وصف قائد فرقة غــزة اللواء غادي 
شمني، فشل العملية بـ «الشعور السيئ والزبالة»، 
مبيناً أنه كان يتمنى االنتقام لجنوده الذين قتلوا، 
قائــال: «دباباتنــا فجــرت وجنودنا احترقــوا أحياء 

بداخلها».
وأظهر الوثائقي فشــل جيش االحتالل في تصفية 
قــادة الحركــة؛ نتيجــة خلل فــي المعلومــة التي 
وصلت «الشــاباك» وأفاد بوجود قادة الحركة في 
الطابــق الثالث مــن المبنى الســكني، حيث تبين 
بعد استهداف المبنى بصاروخ يزن ربع طن، أنهم 
كانــوا في الطابــق األول من المبنــى ولم يصابوا 

بأذى.

الناصرة/ فلسطين:
كشــف تحقيق إسرائيلي للمرة األولى، النقاب عن 
تفاصيل جديدة حول فشــل عملية اغتيال القائد 
العســكري الفلســطيني علي حسن ســالمة عام 
1973، والتــي وقعــت قبل شــهرين ونصف من 

اندالع حرب أكتوبر مع مصر وسوريا.
ووقعت الحادثة تحديدا في الســاعة العاشرة من 
مســاء 21 تموز/ يوليــو 1973، حين أطلق اثنان 
من عمالء جهاز «الموســاد» اإلسرائيلي النار ضد 
أحمد بوشــيكي، النادل من أصول مغربية يعمل 
في أحد شــوارع مدينة ليلهامر النرويجية باعتقاد 

أنه «سالمة».
أوري  اإلســرائيلي  العســكري  الخبيــر  وقــال 
المطــول بصحيفــة  فــي تحقيقــه  ميليشــتاين 
«معاريــف»، الــذي ترجمته «عربــي21»، أمس، 
أن «ســالمة هــو المطلــوب األخطــر للمخابرات 
اإلســرائيلية فــي حينــه، وضابــط العمليات في 
منظمة أيلول األسود، وأسس القوة 17، وخطط 
لعملية قتل الرياضيين اإلســرائيليين في مدينة 

ميونيخ األلمانية».
وأشــار ميليشــتاين إلى أن «البعض تم اغتياله، 
حتى جاء الدور على سالمة، لكن بعد مرور بعض 
الوقت تبين أن هــذه العملية الحذرة تحولت إلى 
إخفاق تاريخــي خطير للموســاد، ليس فقط ألن 
عمــالءه أخطؤوا في قتل الشــخص المســتهدف 
الذي مشــى بجانب زوجتــه الحامل في شــهرها 
األخيــر، ولكن ألن 6 من بين 16 عميال شــاركوا 
فــي هذه العمليــة الفاشــلة اعتقلتهم الشــرطة 
النرويجيــة، وقدمتهــم للمحاكمــة التــي حظيت 

بتغطية إعالمية دولية واسعة».
وأكد التحقيق أن «نوعام تافير» الخبير اإلسرائيلي 

في الشــؤون األمنية أصدر كتابا جديدا عن هذه 
العملية الفاشلة بعنوان (ليلهامر.. كتاب مفتوح)، 
وكشــف أن أحد عمالء «الموســاد» في العاصمة 
اللبنانية بيروت أبلغ مشغليه في ظهر اليوم ذاته 
الذي حصــل فيه االغتيال أنه رأى ســالمة يتجول 
هناك، في حين كان «عمالء الموســاد» يالحقونه 

في النرويج.
وأوضح أن «هــذه المعلومة الحساســة الخطيرة 
وصلت مايك هراري قائد وحدة العمليات الخاصة 
للموســاد المعروفة باســم (قيســارية)، الســاعة 
الثالثة فجرا، مع العلم أن هذه الوحدة مســؤولة 
عن فرقة االغتياالت المسماة (كيدون)، وكان في 
طريقه من مدينة ليلهامر إلى العاصمة أوســلو، 

ووصلــت المعلومة عن طريق وحدة 848 التابعة 
المسماة  العســكرية-أمان،  االســتخبارات  لجهاز 

اليوم 8200».
ولفــت إلى أن «هذه المعلومــة وصلت بعد وقت 
قصير من تلقــي الجهاز معلومــات تفيد باغتيال 
ســالمة، وكانــت هــذه صفعــة مدوية فــي وجه 
الموســاد ورئيســه آنذاك تســافي زامير، وحاول 
الموساد إخفاء هذه المعلومات عشرات السنين».

المعلومــات  هــذه  «لكــن  التحقيــق:  وتابــع 
الدراماتيكية تكشــف اليوم للمرة األولى، بجانب 
إخفاقات أخــرى أحاطت بالعملية، وتطرح أســئلة 
صعبــة حول تأثيــرات هذا اإلخفــاق وتبعاته على 
الفشــل المــدوي لحــرب أكتوبر ذاتها، وتســلط 
الضوء على اإلشــكاالت الكبرى التي تحيط بعمل 

أجهزة األمن اإلسرائيلية».
وأضــاف أن «الروايــة التي أخرجها الموســاد في 
حينــه اقتصــرت علــى خطأ القــوة المنفــذة في 
تشــخيص ســالمة، ولــم يأتــوا على ذكــر قصة 
المعلومة التــي وصلتهم من بيروت، ولذلك فإن 
الخطــأ الحقيقي فــي عملية االغتيال الفاشــلة لم 
تكن خطأ في التشخيص فقط، وإنما عدم إيصال 
المعلومــة في وقتها الصحيح، حيث وصلت قيادة 

الموساد قبل تنفيذ االغتيال بـ40 دقيقة».
ا  وختــم التحقيــق اإلســرائيلي أن «هنــاك إخفاقً
أمنيا آخر يتعلق بتلقي الموســاد معلومة خاطئة 
ممن زرعها عميلة لــه، واخترقت الدائرة الضيقة 
لســالمة، وقد أبلغت الجهاز بأنه سافر من جنيف 
إلى أوســلو، ومن هنا بدأ التخطيط الغتياله بناء 
علــى هذه المعلومة التي اســتندت لعبــارة أنني 
ســمعت أنه سيسافر، وكلمة (سمعت) ال يجب أن 

يكون معموالً بها في عالم االستخبارات».

حماس: السلطة تصّر على استغالل المعاناة اإلنسانية ألهالي غزة

قناة عبرية: معلومة خطأ أفشلت اغتيال قادة حماس عام 2003م 

تفاصيل جديدة حول فشل االحتالل في اغتيال علي سالمة

الشهيد علي حسن سالمة

المستشفى الميداني األمريكي في غزة
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إعالن شاغر وظيفي
جمعيــة الحق في الحياة جمعية فلســطينية غير حكومية غير ربحية تقدم المســاعدة لإلنــاث والذكور المصابين 
بمتالزمــة داون والتوحد داخل قطاع غزة لتعزيز فرصهم في العيش بشــكل مســتقل وكريم ودمجهم في الحياة 

العامة ويقبلهم المجتمع كأفراد فاعلين في عملية التنمية المستدامة للمجتمع الفلسطيني.
تعلن جمعية الحق في الحياة بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية ضمن مشروع تحسين وصول ذوي متالزمة 
داون والتوحد للخدمات التعليمية األساســية والتدريب المهني في قطاع غزة حاجتها لشغل عدد من الوظائف في 

مقر جمعية الحق في الحياة في مدينة غزة حسب المؤهالت والشروط التالية.
R.P.2/ 2019رمز الوظيفةمدرب تأهيل مهني "خدمات مكتبية وتجليد كتب"المسمى الوظيفي  المطلوب

كاملطبيعة الدواممحدد المدة – عشر شهورنوع العقد ومدته
واحدعدد الموظفينجمعية الحق في الحياة - غزةمكان العمل

المهام والمسؤوليات:
- تدريب وتأهيل الطالب البالغين والمصابين بمتالزمة داون والتوحد والعمل على تهيئة بيئة التدريب.

- إعداد خطة التدريب المهني المالئمة .
- تحديد األهداف التدريبية في مجال المهنة .

- تجهيز مستلزمات التدريب وتنفيذ تمارين التدريب والممارسة العملية.
- إعداد وسائل تدريبية واستخدامها بفاعلية التخصص المطلوب .

- تنفيذ برامج الصيانة للتجهيزات التدريبية ومتابعة جاهزيتها.
- كتابة التقارير المطلوبة.

- مراقبة تطبيق إجراءات وتعليمات الصحة والسالمة المهنية .
دبلوم مهني في مجال التخصص مع خبرة ال تقل عن سنتينالمؤهالت العلمية والخبرة العملية

المهارات الفنية والشخصية

- أن يكون لدية مهارة في االتصال والتواصل .
- القدرة على تحمل ضغط العمل .

- العمل ضمن فريق .
- القدرة على التعامل مع الفئة العمرية المستهدفة .

- مهارة استخدام الحاسوب .

الوثائق المطلوبة

- صورة عن المؤهل العلمي .
- صورة عن إثبات الشخصية الهوية أو جواز السفر.

- CV السيرة الذاتية وصورة شخصية .
- صورة عن الخبرات والدورات.

آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم األحد         الموافق 15/ديسمبر/2019         الساعة الثانية عشرة ظهرًا
في مقر جمعية الحق في الحياة غزة الشجاعية شارع الكرامة أو على البريد اإللكتروني أو فاكس الجمعية مع ضرورة 

إحضار الوثائق الثبوتية .
. rightolivesociety@gmail.com  :البريد اإللكتروني

هاتف رقم : 2807011                             فاكس رقم : 2807010                          جوال رقم : 0598070118

إعالن شاغر وظيفي
جمعيــة الحق في الحياة جمعية فلســطينية غير حكومية غير ربحية تقدم المســاعدة لإلنــاث والذكور المصابين 
بمتالزمة داون والتوحد داخل قطاع غزة لتعزيز فرصهم في العيش بشــكل مســتقل وكريم ودمجهم في الحياة 

العامة ويقبلهم المجتمع كأفراد فاعلين في عملية التنمية المستدامة للمجتمع الفلسطيني.
تعلن جمعية الحق في الحياة بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية ضمن مشروع تحسين وصول ذوي متالزمة 
داون والتوحد للخدمات التعليمية األساسية والتدريب المهني في قطاع غزة حاجتها لشغل عدد من الوظائف في 

مقر جمعية الحق في الحياة في مدينة غزة وذلك حسب المؤهالت والشروط التالية.
R.P.1/ 2019رمز الوظيفةمدرب مهني "خدمات نظافة"المسمى الوظيفي المطلوب

كاملطبيعة الدواممحدد المدة – عشر شهورنوع العقد ومدته
واحدعدد الموظفينجمعية الحق في الحياة - غزةمكان العمل
المهام والمسؤوليات: 

- تدريب وتأهيل الطالب البالغين والمصابين بمتالزمة داون والتوحد والعمل على تهيئة بيئة التدريب.
- تحليل المهارات التي سيتم تدريب الطالب عليها.

- إعداد خطة تدريبية وتحديد األهداف المالئمة للطالب وتحديد األولويات والوقت المالئم والوسائل الالزمة للتدريب.
- متابعة المتدربين في أثناء التدريب داخل المؤسسة، والتدريب الميداني في سوق العمل. 

- تنفيذ برامج الصيانة الوقائية للتجهيزات التدريبية ومتابعة جاهزيتها. 
- تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية في مجال التخصص. 

- المشاركة في األنشطة المختلفة. 
دبلوم مهني في مجال التخصص مع خبرة ال تقل عن سنتين المؤهالت العلمية والخبرة العملية 

المهارات الفنية والشخصية 

- أن يكون لدية مهارة في االتصال والتواصل.
- القدرة على تحمل ضغط العمل .

- العمل ضمن فريق .
- القدرة على التعامل مع الفئة العمرية المستهدفة .

- مهارة استخدام الحاسوب .

الوثائق المطلوبة
- صورة عن المؤهل العلمي . 

- صورة عن إثبات الشخصية الهوية أو جواز السفر . 
- CV السيرة الذاتية وصورة شخصية .

- صورة عن الخبرات والدورات .
آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم األحد         الموافق 15/ديسمبر/2019         الساعة الثانية عشرة ظهرًا

فــي مقر جمعية الحق في الحياة غزة الشــجاعية شــارع الكرامــة أو على البريد اإللكترونــي أو فاكس الجمعية مع 
ضرورة إحضار الوثائق الثبوتية.

. rightolivesociety@gmail.com  : البريد اإللكتروني
هاتف رقم : 2807011                             فاكس رقم : 2807010                          جوال رقم : 0598070118

رام اهلل-غزة/ فلسطين:
قال المُحرَّر من سجون االحتالل اإلسرائيلي، سفيان جمجوم، إن قضية قطع رواتب المحررين، 
الذيــن كانوا معتصمين في مدينة رام اهلل وأضربوا عــن الطعام احتجاجًا على ذلك، ما زالت 

قيد المتابعة مع مكتب رئيس السلطة محمود عباس.
وكانت قضية هؤالء الذين يصل عددهم للعشرات وصلت إلى مكتب عباس بعد تدخل رئيس 
لجنة االنتخابات الرئاسية حنا ناصر، وتعهده بإيصالها إليه، بعدما اجتمع رئيس الوزراء محمد 
اشــتية بهم وأخبرهــم أن قضيتهم بحاجة إلى قرار من رئيس جهاز مخابرات الســلطة ماجد 

فرج.
وأضاف جمجوم لـ"فلسطين أون الين": نتوقع ردا إيجابيا على مطالبنا باستعادة صرف رواتبنا.
وتتفــاوت الفتــرات التي قطعت فيها الســلطة رواتب هــؤالء المحررين، ومنهــم من ُقطعت 
رواتبهــم منــذ 2002، و2003، و2007م وأعادتها لهم ألشــهر معدودة قبــل قطعها ثانية 
بـ"قرار سياســي" وفق ما أعلنوا مســبًقا في تصريحات صحفية. ونفذ هؤالء خطوات احتجاجية 
في رام اهلل، تمثلت بإضراب عن الطعام عام 2018م، واآلخر الشهر الجاري عن الطعام والماء، 

قبل أن يعلقوه بناء على مبادرة وطنية.

وأوضحــت الصحيفــة في تحقيقهــا الذي 
نشــرته، أمــس، أن الحملــة اســتهدفت 
بشــكل خــاص، أول امرأتيــن مســلمتين 
يتــم انتخابهمــا للكونغــرس األمريكــي، 
إلهــان عمر ورشــيدة طليــب، إضافة إلى 
زعماء يســاريين من ضمنهم رئيس حزب 
كوربيــن،  جيريمــي  البريطانــي  العمــال 
ورئيس الــوزراء الكندي جاســتين ترودو، 
وعمــدة لنــدن صــادق خــان، وأول عضو 
مجلس شيوخ مسلمة في أستراليا مهرين 

الفاروقي.
وذكــرت أن هناك اتصــاالت بين مجموعة 
من الحســابات التي مقرها )إســرائيل( مع 
21 صفحــة يمينيــة متطرفة مســجلة في 

الواليــات المتحــدة وأســتراليا وبريطانيا 
وكندا والنمسا و)إسرائيل( ونيجيريا، تنشر 
أخبارا مشــوهة أو مفبركــة تؤجج كراهية 
اإلســالم من خــالل دعم القــوى اليمينية 

المتطرفة وشيطنة سياسيين يساريين.
وأشارت إلى أن الحملة نشرت نحو 165 ألف 
منشور منذ انطالقها على شبكة اإلنترنت، 
موضحًا أن هذه المنشــورات حصلت على 
"تفاعل جــارف" حيث حصــل بعضها على 

14.3 مليون "اليك" وتعليقات ومشاركات. 

ولفتــت إلــى أنــه خــالل تشــرين األول/ 
أكتوبر وحده، نشرت الحملة 5 آالف و596 
منشــورا، حصلــت علــى 846 ألفــا و424 

تفاعال على "فيسبوك".
وبحســب التحقيق الذي أجري بالتعاون مع 
مركز البحــوث الرقمية بجامعة كوينزالند، 
فــإن كيانــا واحدا مقــره )إســرائيل( كان 
مســؤوال عــن تنســيق المنشــورات على 
الصفحات؛ وكشــف التحقيق أن إســرائيليا 
يحمل اســم أرئيل إلكيرس، في الثالثينات 
من عمره، من مدينة اللد المحتلة، ويعمل 
بائعا للمجوهرات، اعتمد اســم المستخدم 
"Ariel1238a"، يعتبر شخصية رئيسة في 

هذه الحملة.
وقالــت الصحيفــة إنهــا توجهــت لهــذا 
الشــخص للحصــول علــى تعليــق علــى 
تحقيقهــا، لكن تم إزالــة بعض الصفحات 
وحــذف محتويــات للحملــة عن الشــبكة، 

ونفى هذا الشخص أي عالقة له بالحملة.
وأضافــت أن الكيــان أو المجموعــة التي 
تحرك الحملة نجحت في جني مبالغ طائلة 
مــن اإليــرادات التــي حصلــت عليها من 

اإلعالنــات من عــدد الزيــارات والمتفاعل 
على الصفحات.

ومنذ بــدء الحملة، قبل نحو عامين، أوضح 
التحقيق أن اســم النائبة فــي الكونغرس 
األمريكــي، إلهــان عمر ُذكر فــي أكثر من 
1400 منشــور، فيما ُذكر اســم طليب في 

حوالي 1200 منشور.
قامــت  غارديــان"،  "ذي  توجــه  وبعــد 
"فيســبوك" بإغالق عــدد مــن الصفحات 
والحســابات المتورطة فــي الحملة، وبعد 
إطالعــه على التحقيق قال متحدث باســم 
انتهكــوا  المســتخدمين  إن  "فيســبوك" 
سياســات الشــركة ضــد البريــد المزعج 

)سبام( والحسابات الزائفة.
من جهتها، علقت عمر قائلة: "كما يوضح 
هذا التقرير، ال يزال التدخل األجنبي، سواء 
من قبل أفراد أو حكومات، يشــكل تهديدا 

على ديمقراطيتنا".
وأضافت عمر: "تعمل هذه الجهات الفاعلة 
الخبيثــة في بلــد أجنبي وهو )إســرائيل(، 
وخطــاب  الكاذبــة  المعلومــات  وتنشــر 
الكراهيــة للتأثيــر علــى االنتخابــات فــي 

الواليات المتحدة".

الناصرة/ فلسطين:
شارك العشرات في مدينة شفا عمرو داخل األراضي المحتلة عام 48، أمس، في وقفة احتجاجية 

ضد العنف والجريمة، على خلفية قتل الطالب عادل الخطيب األسبوع المنصرم.
وشــارك في الوقفة االحتجاجية، التي أقيمت على دوار عين عافية في المدينة، طالب المدرسة 
الشاملة )ج( وعدد من أهالي شفا عمرو. وشهدت البلدات والمدن الفلسطينية المحتلة، أخيرًا، 
حركة احتجاج واسعة ضد العنف وتواطؤ شرطة االحتالل، على شكل تظاهرات واعتصامات في 
مختلف المناطق، تضمّنت إغالًقا للشوارع الرئيسة. وبمقتل الخطيب يرتفع عدد ضحايا جرائم 
القتــل إلى 88 قتيال بينهم 11 امــرأة منذ مطلع العام الجاري، علما بأن العام الماضي شــهد 

مقتل 76 مواطنا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة.

تساهم في التحريض ضد النواب المسلمين
تحقيق: شبكة إسرائيلية على "فيسبوك" لنشر الكراهية رون المقطوعة رواتبهم: الُمحرَّ

 قضيتنا قيد المتابعة 

وقفة في الداخل المحتل 
رفًضا للعنف والجريمة 

لندن-الناصرة/ فلسطين:
البريطانيــة،  غارديــان«  »ذي  صحيفــة  كشــف 
النقاب عن مجموعة إسرائيلية سرية استخدمت 
شــبكة من 21 صفحة على »فيسبوك« ناطقة 

باإلنجليزيــة، لنشــر أخبار زائفة، ألكثــر من مليون 
متابع حول العالم، ضمن حملة منسقة استمرت 
»سياســيين  مهاجمــة  إلــى  عمــدت  لعاميــن، 

يساريين« من جميع أنحاء العالم.
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

إعالن طرح عطاء رقم 2019/02
توريد خبز لمشروع الرغيف الخيري

تعلــن هيئة األعمــال الخيرية اإلماراتيــة )مكتب فلســطين، المحافظات 
الجنوبيــة( وبالتعاون مــع وزارة التنمية االجتماعية، طــرح عطاء بالظرف 
المختــوم لتوفيــر ربطات الخبــز لصالح مشــروع )الرغيف الخيري لألســر 
الفقيــرة في المحافظــات الجنوبية(، فعلى المخابز والشــركات المختصة 
والمســجلة رســميًا، والتــي ترغب بالمشــاركة فــي هذا العطــاء التقدم 

للحصول على وثائق العطاء واالطالع على الشروط، مع مراعاة التالي:
• يتم استالم مستندات العطاء يوميًا ابتداًء من يوم األحد الموافق 2019/12/08م 
من الســاعة التاسعة صباحًا حتى الســاعة الثالثة عصرًا، وحتى يوم األحد الموافق 
2019/12/15م، وذلك من هيئة األعمال الخيرية _ مكتب المحافظات الجنوبية.

( فقط مائتا شيكل غير مستردة. •  ثمن كراسة العطاء )200
• آخر موعد لتســليم العطاءات بالظرف المختوم هو الساعة الثانية عشرة 
ظهرًا من يوم األحد الموافق 2019/12/15م، وســيتم فتح المظاريف في 
نفس الوقت وفي نفس المكان بحضور من يرغب من الشركات المشاركة.

مالحظـات:
1. التسعير بعملة الشيكل.

2. السعر هو أحد معايير الترسية وليس الوحيد.
3. يجب تقديم فواتير ضريبية، وشهادة خصم من المنبع مع الفاتورة.

4. يجب إرفاق تأمين دخول العطاء كفالة أو شيك بنكي بقيمة 1000 دوالر أمريكي.
5. يمكن المشاركة بجزء من العطاء لكون العطاء قاباًل للتجزئة.

6. قيمة رسوم اإلعالن على من يرسو عليهم العطاء.

تعلــن الجمعية اإلســالمية – جباليا عــن طرح مزايدة بالظــرف المختوم 
لتلزيم كل من:

1.  مشروع مطبخ التقوى.
2. صاالت مزايا لألفراح.

3. مالعب مزايا الخماسية المعشبة.
فعلــى من يرغــب بالمشــاركة في هذه المزايدات واســتالم نســخة من 
وثائق المزايدة التوجه إلى مقر الجمعية اإلسالمية بمدينة جباليا – شارع 
المحكمــة القديمة بجــوار صاالت مزايــا ابتداًء من يوم األحــد، الموافق 
2019/12/08م بيــن الســاعة التاســعة صباحا وحتى الواحــدة والنصف 

بعــد الظهر إلــى موعد أقصاه نهايــة دوام يوم الخميــس الموافق 12 / 
2019/12م وذلك حسب الشروط التالية:

• ثمن كراس العطاء 200 شيكل فقط غير مسترده للعرض الواحد: 
• رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

• يحــق للجمعية تأجيــل المزايدة أو تمديدها أو إعادتهــا أو إلغاؤها دون 
إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمين بالمزايدات.

• المعاينــة يوم الثالثاء 2019/12/10م الســاعة الحادية عشــرة صباحًا 
واالنطالق من مقر الجمعية.

•  آخر موعد لتســليم المزايدات يوم الســبت الســاعة التاسعة صباحًا في 
مقر الجمعية.

• لمزيد من االستفســار االتصال على الجمعية اإلســالمية  – جباليا البلد 
جوال "5503040 059

الجمعية  اإلسالمية - جباليا 

مزايدة بالظرف المختوم
إعالن طرح مناقصة بالظرف المختوم

تأمين آليات ومعدات والعاملين في المجلس
يعلن مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة للهيئات المحلية 
لمحافظات خانيونس ورفح والوسطى عن طرح مناقصة بالظرف المختوم 
لتأمين ســيارات المجلس والموظفين والعمال ضد إصابات العمل، فعلى 
مــن يرغب الدخــول في المناقصــة التوجه إلى قســم الشــئون اإلدارية 
والمالية في مقر المجلس الرئيسي الكائن في خانيونس _ قيزان النجار _ 
شارع العلوم والتكنولوجيا ابتداء من يوم األحد 2019/12/08 بالمجلس 

للحصول على كراس العطاء مع مراعاة الشروط اآلتية:
1. يلتزم المورد بتقديم )كفالة تأمين ابتدائي( و هي كفالة بنكية/شــيك 
بنكي لدخول العطاء بنسبة %2 من قيمة العطاء سارية المفعول لمدة 90 

يوما من تاريخ تقديم العطاء.
2. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

3. رسوم شراء كراس العطاء )100 شيكل جديد( غير مستردة.
4. آخــر موعد لتســليم العطاءات يــوم الخميس 2019/12/12 الســاعة 

الواحدة ظهرًا.
لمزيد من المعلومات: 

مجلس الخدمات المشــترك إلدارة النفايــات الصلبة للهيئات المحلية في 
محافظــات خانيونــس ورفح والوســطى، خانيونس، قيزان النجار، شــارع 

العلوم والتكنولوجيا، المركز الثقافي التابع لبلدية خانيونس.
تليفون: 08.2034001 فاكس: 08.2034008

            مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة
                         في محافظات خانيونس ورفح والوسطى

غزة/ األناضول:
تقول الشــابة مي أبــو رويضة التي 
تســكن مخيم المغازي وسط قطاع 
غــزة، إنهــا كانــت تقف مثــل باقي 
المتظاهرين السلميين على السياج 
األمني الفاصل شرقي مخيم البريج، 
دون ممارســة أيِّ نشاط ضد جيش 
االحتــالل، قبــل أن تســقط فجــأة 
أرضًا وبدأت الدماء تخرج من عينها 

اليمنى.
وتوضــح أبو رويضــة )23 عامًا( أّن 
المتظاهريــن تجمعوا على مشــهد 
للمستشــفى  وحملوهــا  إصابتهــا 
الميدانــي، وبعدهــا نقلت بســيارة 
شــهداء  لمستشــفى  اإلســعاف، 
األقصــى وســط القطــاع، وبعدهــا 
لمجمــع الشــفاء الطبــي فــي قلب 
مدينة غــزة، ثم لمستشــفى النصر 
للعيون، وهناك تم استئصال عينها.

وأصيبت الشــابة بطلقــة مطاطية، 
االحتــالل،  جنــود  عليهــا  أطلقهــا 
الجمعــة الماضية، خالل مشــاركتها 
في مســيرات العودة وكسر الحصار 
األســبوعية علــى الحدود الشــرقية 

لقطاع غزة.
اإلســرائيلي،  الجنــدي  أّن  وتؤّكــد 
الــذي أطلــق عليهــا النــار، تعمــد 
إصابتها بشــكٍل مباشــر، حيث إنّه 
أطلق باتجاهها قنابل الغاز المســيل 

للدموع، قبل العيار المطاطي.
أنهــا  إلــى  رويضــة  أبــو  وتشــير 
أصيبــت قبل ذلك أربــع مرات خالل 
مشــاركتها فــي المســيرات ذاتهــا 
إحداها بالرصاص الحي، مضيفة أن 
االحتالل يتطلع باســتهداف الشبان 
الفلسطينيين للسيطرة على األرض 
بشــكٍل أوســع، وتشــديد الحصــار 
المفــروض على قطــاع غزة بال وجه 
حــق منذ ١٣ عــام. وأردفــت: "هذا 
لن يحصل ألّن الشــعب الفلسطيني 

بطبعه ال يصمت على حقه".

جريمة إسرائيلية
ويذكــر والد الشــابة ســليمان أبو 
رويضــة )53 عامًا( أّن ابنته اعتادت 
المشــاركة في المســيرات "بشــكٍل 
سلمي خالص، وتحرص في كل مرة 
على أن تبقــى بعيدًة عن المواجهة 

المباشرة مع الجنود اإلسرائيليين".
ويضيف )باكيًــا(: "حين خرجت ميْ 
في اليوم الــذي أصيبت فيه، طلبت 
منــي الدعاء لهــا، وأخبرتنــي أنّها 
ســتعود ســالمًة من جديــد، لكنّ 
األمــر كان عكس ذلــك، وعادت لي 
وألســرتها المكونة من عشرة أفراد 
بعيــٍن واحــدة". وأوضــح أن ابنتــه 
تخرجت في جامعة األزهر بغزة، قبل 
شهر واحد، منهيًة سنوات دراستها 

لتخصص السكرتاريا الطبية.
ويلفت إلى أنّها لم تكن تحلم وقت 
تخرجها إال "بوظيفــةٍ وحياةٍ آمنة، 
لكــنّ االحتالل اســتكثر عليها ذلك 

الحلم.

استئصال العين
ابنتــه  إصابــة  خبــر  األب  وتلقــى 
بصعوبــةٍ بالغة، ال ســيما وأّن أحد 
الجيــران أخبره بينما هو في طريقه 
للمستشــفى أنّــه شــاهد فيديــو 
لِمَــيْ وإصابتها كانــت تظهر في 

منطقة الوجه.
وينبــه إلــى أنّه وصل لمستشــفى 
فــي  الواقعــة  األقصــى  شــهداء 
مدينــة دير البلح وســط قطاع غزة 
علــى عجلةٍ، وهناك أخبــره األطباء 

مباشرة أّن إصابة ابنته خطرة.
ويتابع: "كان األمر صعبًا جدًّا، وقرر 
الطاقــم الطبي نقلها لمستشــفى 
الشــفاء إلجراء الفحوصــات، وهناك 
صعقني أحــد األطبــاء بخبر وجوب 

االستئصال الفوري للعين".
ويبيّن أنّــه على إثر ذلــك حُولت 
مــي لمستشــفى العيــون، وجــرت 
عملية االســتئصال التي اســتمرت 

لساعتين.
ويزيد أبــو رويضــة: "ال أعلم لماذا 
كّل هذه العنجهية اإلســرائيلية في 

التعامل مع متظاهرين أبرياء وعزل، 
العالم كله يجــب أن يعلم ما يجري 

هنا على أرض غزة من جرائم".
وأعلنت وزارة الصحة الفلســطينية 
أّن  الماضيــة،  الجمعــة  بغــزة، 
طواقمها تعاملت مــع )37( إصابة 
بجراح مختلفة، منها )4( بالرصاص 
الحي، و)10( بأعيرة معدنية مغلفة 
بالمطــاط، مــن جــراء قمــع قوات 
االحتالل للمشــاركين فــي فعاليات 
الجمعــة الـــ)38( لمســيرة العودة 

شرق قطاع غزة.
ومنذ مــارس/ آذار 2018، يشــارك 
فلســطينيون في مســيرات العودة 
قرب الســياج الفاصل شرقي قطاع، 
للمطالبــة بعــودة الالجئيــن إلــى 
مدنهم وقراهــم، ورفع الحصار عن 

القطاع.
تلــك  االحتــالل  جيــش  ويقمــع 
مــا  بعنــف،  الســلمية  المســيرات 
عشــرات  استشــهاد  عــن  أســفر 
اآلالف  وإصابــة  الفلســطينيين، 

بجروح مختلفة.

بعد إصابة رابعة.. رصاصة إسرائيلية ُتفقد الشابة أبو رويضة عينها

من يتحّمل مسؤولية 
العنف في مدارس األونروا؟

نشــكر األونروا على ما قدمتــه من خدمات لالجئين الفلســطينيين 
على مدار ســبعين عامًا، وال سيما في مجال التعليم، فجميعنا خريجو 
مدارس األونروا، وجميعنا مد يــده للمدرس كي يؤدبه بالعصا، كنا 
نرتجــف من البرد، وكنا نرتجف من ســوط المعلــم أكثر، وكان ولي 
األمــر منا يقول للمدرس، أنت تكســر، وأنا أجبر، أريده رجاًل شــهمًا 
متعلمــًا مؤدبًا، وكان المــدرس على مدار عمر األونــروا التعليمي ال 
يبخل على الطالب بالعلم والمعرفة والتهذيب والتثقيف والعصا حتى 

استقام عودنا العلمي واألخالقي والديني والوطني.
طــالب اليوم في مدارس األونروا يختلفون كليًا عن طالب األمس، ال 
سيما بعد صدور قرار األونروا الذي ال يسمح بضرب الطالب، وال يأذن 
بتأديبه وتعزيره، فالقرار يعاقب بالفصل كل مدرس يزجر تلميذًا على 
خطأ، لينقلب المشــهد، فإذا بالمعلم القوي قد صار ضعيفًا، ال يقوى 
علــى تقويم اعوجاج، لقد فقدت المدرســة هيبتهــا، وازداد الطالب 
عنــادًا وشراســة، وكبــر لديهم التحدي، فصاروا يشــاغبون بشــكل 
متعمد، وصاروا يعتدون على بعضهم بشكل عنيف، وهم يعرفون أن 
بيدهم فصل المدرس لو رفع صوته، أو رفع سوطه، ويتناقلون أخبار 

فصل أحد المدرسين في المنطقة الوسطى بشماتة وتلذذ.
األنظمة التربوية الحديثة تحض على عدم استخدام العصا، وتطالب 
بتوفيــر أجواء نفســية تأذن للطالــب أن يتعلم دون خــوف أو وجل، 
ولكن هذه األســاليب التربوية الحديثة تنسجم مع البيئة المستقرة 
اآلمنــة التي يعيش فيهــا الطالب، ليكتمل الجو العــام للمجتمع مع 
الجــو الخاص لحيــاة الطالب، وهذا ال ينســجم مع بيئة غــزة القلقة 
والمضطربــة والمتحفــزة والمنفعلــة، والطالب يعيش فيهــا أجواًء 
تجعــل منه عصبيًا انفعاليّا. أحوال غزة تقضي نظمًا تربوية تنســجم 
وحالة الطــالب في قطاع غزة، بما في ذلك الســماح للعقاب البدني 
المنضبــط والمدروس، الذي يتعارض مع قرار رئيس برنامج التربية 
والتعليم بوكالة غوث غزة، الصادر ســنة 2013، والقرار الصادر سنة 
2014، وكالهما يؤكد على منع العقــاب بصنوفه وألوانه المختلفة، 

وإنهــاء مظاهره من حمــل العصي، ولم يكتفِ رئيــس البرنامج بما 
ســبق، بل هدد بعدم التهاون بهذا الشأن، وحمل المسؤولية لمدير 

المدرسة إذا لم يتخذ كل التدابير.
رئيس برنامج التربية والتعليم طالب بأنشطة بديلة للعقاب البدني، 
وزود المدارس بداعم نفســي يتعامل مع الحاالت الشــاذة والصعبة 

في المــدارس، ولكن رئيــس البرنامج اضطر إلى ســحب 
27العاملين في مجال الدعم النفسي، ولم يتراجع عن قراره 

الجريحة مي أبو رويضة بعد فقد عينها خالل مشاركتها في مسيرة العودة شرق القطاع       ) األناضول (
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دولة فلسطين
اإلدارة العامة للوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

تعلن وزارة المالية / لجنة العطــــاءات المركــزية طرح عطاءات حكومية مختلفة تبعًا للشروط 
والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.

فعلى الراغبين في المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية / اإلدارة العامة للوازم العامة 
ـ المبنى الجديد غرب محطة فارس للبترول خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على 
كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبلغ )300( شيكل غير مستردة تورد إلى خزينة 

وزارة المالية.
 آخر موعد لقبول العروض بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في غـــزة الســاعة العاشرة 
يــوم الثالثاء الموافق 2019/12/17م وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المتناقصين في نفس 

الزمان والمكان. 
رقم العطاءاسم العطاءم
2019/94توريد جهاز مناظير لصالح الخدمات الطبية العسكرية- وزارة الداخلية1

توريــد أثاث مكتبــي + القطع االســتبدالية لألثاث المدرســي لصالح 2
وزارات ومؤسسات دولة فلسطين

2020/01

2020/02توريد مطبوعات لصالح وزارة الصحة3

2020/03توريد مواد وأدوات نظافة لصالح وزارات دولة فلسطين4

 لجنة العطاءات المركزية 
مالحظة:ـ

1. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
2. يجــب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني اإلســالمي أو بنك اإلنتاج أو بنك البريد صالحة 

مدة ثالثة شهور. 
3. اإلدارة العامة للوازم غير مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق مع العطاء .

4. اإلدارة العامة للوازم غير مسئولة عن عمليات الصرف .
.www.mof.gov.ps 5. لالطالع على كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة المالية

6. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم :0598967679.

إعـالن بشـأن تلزيـم األسـواق للعـام/2020م
بطريــق الظــرف المختــوم

تعلـــن بلديـة غـزة عـن تلزيـم أسواقهـــا بالمـزاد بطريـق الظـرف المختـــوم للعام/2020م وذلك خالل الفتـرة 
الواقعـة مـن 2019/12/02م وحتـى يوم 2019/12/09م قبل موعد فتح المظاريف وهـي:

1. سوق الخضار والثمار والحاجيات والداللة لمـدة سنة كاملة.
2. سـوق السمـك وطيـور الصيـد البلـدي لمـدة سنة كاملة.

وذلك وفقــًا للشــروط التاليــة:
1. على من يرغب الدخول في المزاد التوجـــه إلى قســـم إيجارات أمالك البلديـة بالدائرة الماليـة للحصـول علـى 
الئحـة المـزاودة وشروطهـا وذلك مقابل دفـع المبلـغ المحدد بالئحة المزاودة لكل سوق كرسـوم غيـر مستـردة 

خالل الفترة مـن 2019/12/02م وحتـى يوم 2019/12/09م قبل موعد فتح المظاريف.
2. تقديم الئحة ونموذج المزاودة بعد تعبئتهما والتوقيع عليهما وفق اآلتي:

أواًل: سوق الخضار والثمار والحاجيات والداللة )الخان – سوق فراس(:
• دفع 30 % من قيمة العطاء المقدم من قبل الملتزم )نقدًا أو بموجب شــيك بنكي(، على أن يتم تســديد المبلغ 
المتبقي والمدون في العطاء بموجب )ثمانية شــيكات شــخصية شــهرية( تبدأ بتاريخ: 2020/01/20م وتنتهي 
بتاريخ 2020/08/20م، مكفولة بكفالة بنكية قيمتها )300,000 شيقل/ فقط ثالثمائة ألف شيقل( تنتهي بتاريخ 
2020/08/31م، وفي حالة عدم دفع الملتزم أي شــيك من الشــيكات المقدمة في موعدها يحق للبلدية تســييل 

الكفالة بالكامل وفسخ العقد مع الملتزم. 
ثانيًا: سـوق السمـك وطيـور الصيـد البلـدي:

• دفع 30 % من قيمة العطاء المقدم من قبل الملتزم )نقدًا أو بموجب شــيك بنكي(، علي أن يتم تســديد المبلغ 
المتبقي والمدون في العطاء بموجب )ثمانية شــيكات شــخصية شــهرية( تبدأ بتاريخ: 2020/01/20م وتنتهي 
بتاريخ 2020/8/20م، مكفولة بكفالة بنكية قيمتها )200,000 شــيقل/ فقط مائتان ألف شــيقل( تنتهي بتاريخ 
2020/08/31م، وفي حالة عدم دفع الملتزم أي شــيك من الشــيكات المقدمة في موعدها يحق للبلدية تســييل 

الكفالة بالكامل وفسخ العقد مع الملتزم. 
3. يجـب أال تقـل أسعـار األسـواق عـن األسعـار المبينـة كاآلتي:

• سوق الخضار والثمار والحاجيات والداللة )3,000,000( شيكل.
• سوق السمك وطيور الصيد البلدي )1,800,000( شيكل.

4. في حالة عدم بلوغ المزاودة الســعر الوارد في بنود الفقرة الســابقة رقم )3( بهــذا اإلعالن يحق للبلدية إلغاء 
المزاودة وترســيتها بالطريقة التى تراها مناسبة ألي شخص من المتنافسين في المزاودة الملغاة أو من غيرهم 

وفقا" للمصلحة العامة للبلدية دون إعادتها مرة أخرى.
5. أن يقـــوم المزاود بوضـــع الظـــرف المختوم للمزاودة الخاصة به قبل الســاعة الثانية عشــرة ظهرًا من يوم 
االثنين الموافق 2019/12/09م وذلك في صندوق العطاءات المخصص لذلك بمكتب الســيد/ مدير عام اإلدارة 

العامة للشئون المالية ولن يسمح ألي شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا الموعد ولن يلتفت إليه.
6. فـتح مظاريـف المـزاودة الساعة الثانية عشرة ظهرًا مباشرة من يوم االثنين الموافق 2019/12/09م بمكتب 

السيد/ مدير عام اإلدارة العامة للشئون المالية.
7. تكون الرسوم التي يجبيها الملتزم من األسواق علي النحو التالي:

• سوق الخضار والثمار والداللة والحاجيات بواقع )6 %(.
• سوق السمك وطيور الصيد البلدي بواقع )2,5 % من الصياد )البائع( و 2,5 % من التاجر) المشتري((.

8. سوق الخضار والثمار والحاجيات والداللة يشمل )الخان القديم( و)الخان الجديد والواقع في شارع /10(.
9. تم ترتيب المكان الخاص بسوق الدواجن والطيور في الجهة الغربية من خان الخضرة – فراس الستقبال تجار 

الجملة لبيع منتجاتهم. 
10. يحــرم من دخول المزاودة كل من عليه مســتحقات ماليه لبلدية غزة وكذلك ممن عليهم التزام ســابق من 

األعوام السابقة إال بعد تسديدها قبل الدخول في هذه المزاودة.
11. على كل من يرغـب دخول المـزاد إحضار شهادة خلو طرف من:

• بلدية غزة.                 • دائرتي ضريبة الدخل والقيمة المضافة.
12. البلدية غير ملزمة بقبول أعلى األسعار ولها حق االختيار وفًقا لما تراه مناسبًا ويحقق المصلحة العامة لها.

13. يلتـزم من يرسـو عليه المزاد ألي سوق من األسواق المذكورة بدفع رسوم اإلعالن بالصحف كل حسب قيمة التزامه.

بلديــة غـــزة

رام اهلل/ فلسطين:
أعلنــت الكتلــة اإلســالمية الــذراع 
الطالبــي لحركــة حمــاس، أمــس، 
إنهاء اعتصامها المفتوح في جامعة 
بيرزيت قرب رام اهلل وســط الضفة 
الغربيــة المحتلــة، بعــد ضمانــات 
وتعهدات قدمــت لها بعدم تعرض 
للطلبــة  الســلطة  أمــن  أجهــزة 
المعتصمين ومالحقتهم على خلفية 

نشاطاتهم الطالبية.
وقالــت الكتلــة اإلســالمية، خــالل 
مؤتمــر صحفــي عقدتــه فــي حرم 
الجامعة، إنها تلقــت وعودًا عديدة 
بعــد اعتصامهــا ألســابيع في حرم 
الجامعــة؛ احتجاجًــا على اســتمرار 
طلــب  بحــق  األمنيــة  المالحقــة 
الجامعــة وأعضــاء مجلــس الطلبة، 
تخللتهــا جهود مشــكورة من إدارة 

الجامعــة ونقابــة العامليــن إضافة 
إلى المســاعي المقدرة للعديد من 
والمؤسسات  الوطنية  الشــخصيات 
والهيئات الحقوقية في ســبيل وقف 

مالحقة واعتقال طلبة الجامعة.
وجددت رفضها لالعتقال السياسي، 
وتوغل أجهزة أمن السلطة وتدخلها 

في الحياة الطالبية النقابية.
وأضافــت: لقــد أكــد طلبــة جامعة 
بيرزيــت مرة أخــرى مبدأهم الثابت 
فــي رفــض اعتقــال زمالئهــم على 
وعملهــم  الطلبــة  خدمــة  خلفيــة 
النقابي، شــاكرة عموم الطلبة على 
دعمهم وإسنادهم ورفضهم للظلم 

الواقع على إخوانهم المعتصمين.
إدارة  الكتلــة اإلســالمية  وشــكرت 
جامعــة بيرزيــت ونقابــة العاملين 
فيهــا، والشــخصيات والمؤسســات 
الوطنية على جهودهم واتصاالتهم 

وتوفيــر  الطلبــة  مالحقــة  لوقــف 
الحماية لهم.

وتعهــدت الكتلــة اإلســالمية أنها 
ســتبقى الوفيــة لخدمــة الطــالب، 
والنهوض بالحركة الطالبية لتكون 

رائدة العمل الطالبي والنقابي.
رئيــس تجمــع  أكــد  مــن جهتــه، 
الشــخصيات المســتقلة في الضفة 
خليل عساف، أن االعتداء على العمل 
النقابــي جريمــة يجــب أن تتوقف، 
مشددًا على ضرورة احترام االتفاق 
الذي جــرى بموجبه إنهــاء اعتصام 
طالب جامعة بيرزيت ضد المالحقة 

واالعتقاالت السياسية.
وقال عساف، في بيان، أمس: "نحن 
مــع القانــون، وإذا كان هنــاك خلل 
داخــل الجامعة فــإدارة الجامعة هي 
مطالبــة بمعالجته حســب القوانين 
السائدة في كل الجامعات، وإن كان 

الخلل خارج أسوار الجامعة فنحن مع 
تطبيق قانــون االجــراءات الجزائية 
دون أن يتم تســييس األمر، وإقحام 
القانون في العمل النقابي الطالبي، 
وذلــك مــن بــاب احتــرام العمــل 
النقابــي". وأضاف عســاف أن العمل 
النقابــي غيــر مجــرّم فــي القانون 
الفلسطيني، مشددًا على ضرورة أن 
يكون هناك تقويــة ودعم للحركات 
الطالبيــة علــى اختــالف توجهاتها 
فــي ظــل وجودنــا تحــت االحتالل 

اإلسرائيلي.
وأضــاف "أنه يجب أن يكــون هناك 
حالــة من الوجود الثــوري ألن أغلب 
قــادة المســتقبل هــم مــن طلبــة 
العمــل  فــي  النشــطاء  الجامعــات 
النقابي". وأعرب عســاف عن أمنيته 
بــأن تبقى جامعــة بيرزيــت صرحًا 

وطنيًّا وحدويًّا كبيرًا.

فيينا/ فلسطين:
أحيت األمم المتحدة في فيينا، بالتعاون مع بعثة دولة فلســطين 
لــدى النمســا، والمراقبــة الدائمة لــدى مكتب األمــم المتحدة، 
والمنظمــات الدوليــة؛ اليــوم العالمــي للتضامــن مع الشــعب 
الفلسطيني، بفعالية حضرها حشــد كبير من السفراء، وممثلون 
أمميون، وممثلون للدول األعضاء، والمنظمات الدولية، وممثلون 

للمجتمع المدني، وإعالميون.
وتطــرق المراقــب الدائم لدولة فلســطين لدى األمــم المتحدة 
والمنظمات الدولية في فينا الســفير صالح عبد الشــافي إلى آخر 
التطــورات في الســاحة الفلســطينية، واالنتهاكات اإلســرائيلية 

المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ومقدراته.
وطالــب المجتمــع الدولــي بوضــع حــد لالحتــالل اإلســرائيلي 
وممارســته في األراضي الفلسطينية، باتخاذ تدابير عملية تحمي 
الشــعب الفلسطيني، وتمكنه من ممارسة حقه في تقرير مصيره 

ونيل حريته واستقالله على أرضه المحتلة وعاصمتها القدس.
ودعا عبد الشافي الدول "التي تؤمن بحل الدولتين" إلى االعتراف 

بدولة فلسطين على حدود 1967م، وعاصمتها شرقي القدس.

إحياء اليوم العالمي للتضامن 
مع شعبنا في فيينا

الكتلة اإلسالمية في بيرزيت تنهي
 اعتصامها بعد تعهدات بوقف مالحقتها
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مساحة حرة
د. عصام شاور

إعادة إعالن طرح عطاء
بتمويل من محســنين من دولة الكويت، وإشــراف جمعية الرحمة العالمية، تعلن جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية 
وبالتعاون مع وزارة الصحة، عن إعادة طرح عطاء رقم )RAH-T21/2019( لتنفيذ مشروع )حفر وإنشاء بئري مياه(، 

وذلك حسب الشروط والمواصفات وجدول الكميات الموضحة في وثائق العطاء.

فعلى الشــركات التي ترغب بالمشــاركة في العطاء التوجه للحصول على نســخة منه من مقر جمعية الرحمة لإلغاثة 
والتنمية خالل أوقات الدوام الرسمي، وفيما يلي الشروط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب في التقدم للعطاء:

1. يمكــن فقط للشــركات التي يتوفر لديها ســجل تجاري وأن تكون مؤهلة، ولديها خبــرة جيدة بهذا النوع من 
األعمــال، وأن تتوفر لديها القدرة على التنفيذ حســب الشــروط، وأن تتوفر لديها القدرة الفنية وســالمة الوضع 

المالي، ومسجلة لدى جهات االختصاص ومسجلة رسميًا لدى دوائر الضريبة.
2. يجب أن تكون األسعار بالدوالر وشاملة ضريبة القيمة المضافة.

3. يجب على المتقدم أن يكون قادرا على إصدار فواتير ضريبية وشهادة خصم من المنبع مع الدفعات المالية المقدمة من طرفه.
4. يجب أن تكون األسعار سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوما من تاريخ تقديم العطاء.

5. العطاء يجب أن يكون مصحوبا بكفالة دخول عطاء بقيمة )1,000 $(، إما بكفالة أو بشيك بنكي مصدق، باسم 
جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية، على أن تكون مدة سريان الكفالة 90 يوما من تاريخ تقديم العطاء.

6. يتم تســليم العطاء في مقر جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية حســب العنوان المذكور أدناه، ولن يتم النظر في 
العطاءات المقدمة بعد الموعد النهائي للتســليم المذكور في الجدول، وســيتم فتح المظاريف بعدها مباشرة في 

نفس المكان بحضور من يرغب من المتقدمين للعطاء.
7. جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية غير ملزمة بقبول أقل األسعار، ولها الحق في إلغاء العطاء أو إعادة طرحه دون بيان األسباب.

8. رسوم اإلعالن في الجريدة على من يرسو عليه العطاء.
9. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية-الشــؤون المســاندة، خالل أوقات الدوام 

الرسمي، أو االتصال على هاتف رقم )2623674(أو جوال رقم )0595788444(. 
العنوان: جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية– غزة – تل الهوى– شارع دمشق–مقابل وزارة المالية.

 أوقات الدوام الرسمي: من األحد إلى الخميس، من الساعة 08:00 صباحا إلى الساعة 03:00 مساء.
    جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية

اتفاق يقوم على 
عدم االعتراف المتبادل

قال رئيــس وزراء العدو بنيامين نتنياهــو: "حماس ال تعترف 
بنا، ونحن ال نعترف بها، ولكن قد تكون هناك فرصة للتقدم 
في التهدئة " أما عضو الكنيســت اإلســرائيلي جدعون ساعر 
فقال: "إن التهدئة التي تســمح باســتمرار بنــاء وتعزيز قوة 
حماس في غزة هي خطأ إستراتيجي خطير ستدفع "إسرائيل" 

ثمنه باهًظا".
ما قاله بنياميــن نتنياهو يدل على تحول ملحوظ في طريقة 
تفكير العدو اإلســرائيلي، فهو اآلن يبدي استعداده للتوصل 
إلى اتفاق تهدئة مع طرف ال يعترف بدولة االحتالل إســرائيل 
بغض النظر عن مزاعمه تجاه اســتعدادات حماس للتهدئة، 
وهذا االســتعداد من جانب العدو اإلسرائيلي يثبت أنه ليس 
من المســتحيل اقامة دولة فلســطينية في المناطق المحتلة 
عــام 67 دون اعتراف بشــرعية االحتــالل اإلســرائيلي، فإن 
كان أساس اتفاقية أوســلو هو االعتراف المتبادل بين العدو 
اإلسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية فإن مشروع حماس 
السياســي والمرحلــي يقوم على "عــدم االعتــراف المتبادل 
بيــن الطرفين"، وعــدم التنازل عــن أي ثابت مــن الثوابت 

الفلسطينية. 
جدعون ســاعر يفترض أن دولته ستدفع ثمنًا باهًظا لتهدئة 
تســمح بتعزيز قدرات حماس، ولكن مــا البديل الذي تملكه 
دولــة االحتالل وقــد حاولت ثالث مــرات اجتثــاث المقاومة 
مــن جذورها ولكنهــا دفعت ثمنًا باهًظا، فإن اســتمر حصار 
قطاع غزة واســتمرت المحــاوالت الغبية الجتثــاث المقاومة 
الفلســطينية فإن دولة االحتالل ســتدفع ثمنًا باهًظا أيضًا، 
وال يمكن للفلسطينيين التعايش إلى األبد مع هذه األوضاع 
السيئة فضاًل عن إمكانية التعايش مع االحتالل ذاته، وبذلك 
تكون التهدئة والحلول المرحلية أنســب للعدو اإلســرائيلي 

رغم أن نهايته معروفة وزوال االحتالل حتمي.
هناك من يقول إن سقف مطالب المقاومة في قطاع غزة أقل 
بكثير من ســقف أوســلو، وأنا كمتابع ال أرى المقاومة تطرح 
أي مشــاريع سياســية في هذا الوقت، ولذلك ال يمكن الحكم 
علــى ارتفاع ســقفها من عدمــه، ولمن يتباهــى بما أعطته 
أوسلو للشعب الفلســطيني فإنني أقول إنها لم تعطنا سوى 
األوهام والســراب ولكنها أعطت المحتل اإلسرائيلي شرعية 
على ثالثة أرباع الوطن معترف بها من جانب منظمة التحرير 
الفلســطينية اعتراًفا كريســتاليًّا ال تشوبه شــائبة، اتفاقية 
أوسلو كانت المفتاح لدولة االحتالل اإلسرائيلي لالنفتاح على 
دول العالــم كلها وآخرهــا الدول العربية وخاصــة الخليجية، 
ولذلــك ال داعي ألن أعرف مــا الذي منحته لنا أوســلو طالما 
كان ثمنه %78 من فلســطين واختراق للعالم العربي وإبقاء 
الشعب الفلسطيني في دوامة الصراع الداخلي والخارجي، إن 
جميع انتصاراتنا في األمم المتحدة ومجلس األمن والمحكمة 
الجنائية الدولية لم تخرج مســتوطنًا من الضفة الغربية ولم 
تمنح األمن واألمان لفلســطيني يعيش في بيته، لذلك نحن 

نريد وطنًا وهوية وال نريد هوية بال وطن.

غزة/ جمال غيث:
أجمعت فصائل وقوى فلسطينية، 
الشــعبية  االنتفاضــات  أن 
الكبرى وحدت  العودة  ومسيرات 
وجعلــت  الفلســطيني،  شــعبنا 
قضيــة التحرير الوطنــي عنوانًا 
رئيسًــا لها، وأفشلت المؤامرات 
القضيــة  لتصفيــة  الراميــة 

الفلسطينية.
وأكــدت الفصائــل والقــوى، في 
انتفاضة  النــدالع  الـ32  الذكرى 
األولــى"،  "االنتفاضــة  الحجــارة 
علــى مواصلة نضالهــا ومقاومة 
االحتــالل حتــى تحريــر األراضي 
الفلســطينية كاملــة مــن دنس 
المحتل، وأن وحدة شــعبنا تأتي 
مــع  المواجهــة  مياديــن  مــن 

المحتل.
الذكرى  األحــد،  اليوم  ويوافــق، 
الحجارة  انتفاضة  الـ32 النــدالع 
التــي تفجــرت فــي الثامــن من 
ديسمبر/ كانون األول 1987 بعد 
دهس شاحنة إسرائيلية لمركبة 
فلســطينيون  عمــال  يســتقلها 
بمخيم جباليا شــمال قطاع غزة، 
مــا أدى الستشــهاد أربعة منهم 

وإصابة آخرين.
مخزون نضالي

وأكد القيادي فــي حركة الجهاد 
أن  المدلــل،  أحمــد  اإلســالمي 
نضال شــعبنا لن يتوقــف طالما 

بسلب  االحتالل  قوات  اســتمرت 
األرض ومواصلــة الجرائــم ضد 

أبناء شعبنا.
وقال المدلل لصحيفة "فلسطين" 
فــي الذكــرى الـــ32 لالنتفاضة 
األولــى: "إن انتفاضــة الحجــارة 
جاءت لتؤكــد أن شــعبنا يمتلك 
المقــاوم  النضالــي  المخــزون 
حتــى بأقل اإلمكانــات كالحجارة 
والسكين في مواجهة االحتالل".

وأضــاف: أن "االنتفاضــة األولي 
وبعد 32 مــن انطالقتها وحدت 
شــعبنا، وها هو اليوم موحد من 
الكبرى  العــودة  خــالل مســيرة 
التي أفشــلت المؤامرات الرامية 
للتخلــص من شــعبنا بإمكاناته 
البســيطة ليؤكد تمسكه بأرضه 
ووطنــه ورفضه التنــازل عن ذرة 

تراب من أرض فلسطين".
وبيــن أن وحــدة شــعبنا تأتــي 
مــن مياديــن المواجهــة، لكن 
المشــاريع السياســية هــي التي 
تفــرق أبنــاء شــعبنا، داعيًا ألن 
تكون المرحلــة القادمة عنوانها 

إدامة االشتباك مع االحتالل.
شرخ أوسلو

وقــال عضــو اللجنــة المركزيــة 
الحاج  أســامة  الشــعبية  للجبهة 
أحمــد: إن شــعبنا منــذ الثــورة 
الفلســطيني األولي عــام 1936 
ويواصــل  التضحيــات  يقــدم 

نضالــه من أجــل تحقيق أهدافه 
المشروعة.

لصحيفــة  أحمــد  الحــاج  وأكــد 
"فلســطين" أن انتفاضة الحجارة 
وحدت شعبنا في الداخل والخارج 
وأعطــت زخمًــا إضافيًّا في دعم 
أن  معتبــرًا  ونضاالته،  قضيتنــا 
مســيرات العودة وكســر الحصار 

امتداد النتفاضة الحجارة.
وأضــاف: "لــو كان هنــاك قيادة 
حقيقيــة أدارت االنتفاضة األولي 
لوضعــت اللبنــة األولــي لقيــام 
دولة فلســطينية، لكــن القيادة 
المتنفذة استغلت االنتفاضة من 
أجــل توقيــع اتفاق أوســلو الذي 
ســبب الشرخ في الثورة والشعب 

الفلسطيني".
االنتفاضــة  اســتمرارية  وأكــد 
العــودة،  مســيرات  ومواصلــة 
داعيًا إلــى تفعيل المقاومة بكل 
أشــكالها ضــد االحتــالل "الذي 
ال يفهــم إال لغة القــوة، وتكبده 
الخســائر"، مشــددًا  مزيدًا من 
علــى أهميــة اســتعادة الوحدة 
الوطنيــة لمقاومة االحتالل وبناء 

الدولة الفلسطينية المستقلة.
محطة نضالية

ورأى القيادي في حركة المبادرة 
الوطنية نبيل ذياب، أن انتفاضة 
الحجارة شــكلت نموذجًا عظيمًا 
فــي  شــعبنا  وكفــاح  لنضــال 

المقاومــة الشــعبية، وأســقطت 
تدجين  االحتــالل في  مخططات 

الشباب الفلسطيني.
وأكد ذياب لصحيفة "فلســطين" 
أن الكل الفلســطيني شــارك في 
انتفاضــة الحجــارة مــن أطفــال 
وجسدت  ونساء،  وشيوخ  وشباب 
االنتفاضة حالة العمل الوحدوي، 
وأوصلــت رســالة للعالــم بــأن 
شــعبنا تواق للحرية واالستقالل 

والخالص من االحتالل.
وبين أن انتفاضة الحجارة أثبتت 
أن شــعبنا يرفــض المخططــات 
التصفويــة والمشــاريع الراميــة 
قضيتــه  وتصفيــة  لتذويــب 
للعمل  االعتبار  وأعادت  الوطنية، 

والفعل الشعبي المقاوم.
وقال: إن االنتفاضة الشعبية عام 
1987أعــادت االعتبــار للنســيج 

الوطنــي واالجتماعــي وحافظت 
على التكاملية في األداء الوطني 
والنضــال االجتماعــي، وحافظت 
على اللحمــة الوطنية والتكاملية 

بين مختلف المكونات.
من جهتهــا، أكدت حركة األحرار 
مواصلة المقاومة بكل أشــكالها 
وعلى رأســها المقاومة المسلحة 
وتبديــد  االحتــالل  لمواجهــة 
أرض  علــى  بالبقــاء  أوهامــه 

فلسطين.
وقالــت الحركــة، في بيــان، إن 
االنتفاضة شكلت محطة نضالية 
مهمة في تاريخ شــعبنا فكسرت 
حاجــز الخــوف لديــه وأشــعلت 
الثورة الشــعبية التي أثبت فيها 
أو  لــن يســتكين  شــعبنا بأنــه 
يقبــل باســتمرار الظلــم والقهر 

واالضطهاد وإجرام االحتالل.
االنتفاضــة  أثبتــت  وأضافــت: 
أن روح المقاومــة متجــذرة فــي 
نفــوس وقلوب أبناء شــعبنا من 
خــالل ابتكار الوســائل واألدوات 
في  اســتخدمها  التي  واألساليب 

مواجهة االحتالل.
بمســيرات  تمســكها  وأكــدت 
الحصــار حتــى  العــودة وكســر 
تحقيــق أهدافهــا، فاالنتفاضــة 
األولى والثانية ومسيرات العودة 
محطــات مفصليــة في مســيرة 
نضال ومقاومة شعبنا المستمرة.

وطالبت حركة األحرار األمة بكل 
مكوناتهــا لتحمل مســؤولياتها 
شــعبنا  ونصــرة  حمايــة  فــي 
وقضيته ووقف التطبيع والضغط 
على االحتالل لرفع الحصار ووقف 

العدوان.
الثانيــة  االنتفاضــة  وســميت 
بـ"انتفاضة الحجارة" ألن الحجارة 
الفلســطينيون ضد  كانت سالح 

قوات االحتالل.
وتوقفــت االنتفاضــة نهائيًا مع 
توقيــع اتفاقيــة "أوســلو" بيــن 
ومنظمة  اإلســرائيلي  االحتــالل 
التحريــر الفلســطينية فــي عام 
فلسطينيًّا  قوبلت  والتي   ،1993

وجماهيــري  فصائلــي  برفــض 
ومؤسساتي. 

غزة/ محمد أبو شحمة:
أكد رئيس جمعية شــركات الحج والعمرة في غــزة عوض أبو مذكور، أن 
الفوج األول من رحالت العمرة ســيغادر قطاع غزة في الخامس عشــر من 

شهر ديسمبر الجاري.
وقال أبو مذكور في تصريح لـ"فلســطين أون الين": "الفوج األول يتكون 
مــن 532 معتمرًا، وســيغادر القطاع دفعة واحدة يــوم األحد القادم عبر 
معبر رفح البري، ثم ســيتبعهم الفوج الثاني في 29 ديسمبر الجاري وهم 
بنفــس العدد". وبين أبو مذكور أن هناك إقبااًل مميزًا من ســكان قطاع 

غزة ألداء مناسك العمرة، حيث تجاوز عدد المسجلين الـ1500 معتمر.
وكانت لجنة الحج والعمرة بوزارة األوقاف والشئون الدينية في غزة أعلنت 
أن تســعيرة العمرة لهذا العام بلغت 890 دينارًا أردنيًا شاملة التكاليف 

والخدمات، حتى بداية شهر شعبان )1441ه(.

في الذكرى الـ23 النتفاضة الحجارة
قوى فلسطينية: االنتفاضات ومسيرات

 العودة وّحدت شعبنا وأفشلت المؤامرات

أبو مذكور: أولى رحالت العمرة 
ستغادر غزة منتصف الشهر الجاري
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إعــالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة
بايداع مخطط تفصيلي للشارع رقم )8210( 

منطقة تنظيم - غزة 
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلســتها 
رقــم 2019/25 المنعقــدة بتاريــخ 2019/8/7م عــن ايــداع المخطط 
التفصيلي لمســار الشــارع رقم )8210( بعرض )20( متر وارتداد )3( متر 
والمحصور بين شارع رقم )5000( وشارع رقم )7080( وبعرض )20( متر 
وارتداد )5( متر والمحصور بين شــارع رقم )7080( والشارع رقم )9030( 
والمار بالقســائم رقم )17-20-21(  من القطعة رقم )647( والقســيمة 

رقم )3( من القطعة رقم )646(.
لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليه فانــه يجوز لجميع أصحاب الحقوق فــي األراضي واألبنية واألمالك 
األخرى المشــمولة بهذا المشــروع االطالع على خارطة المشــروع مجانًا 
خالل ســاعات الدوام الرسمي وتقديم االعتراضات عليه إلى مكتب اللجنة 

المحلية للبناء والتنظيم ببلدية غزة.
))ولن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة المركزية لالبنية وتنظيم المدن
بمحافظات غزة

دولة فلسطين 
وزارة 

الحكم المحلي 

إعالن للعموم
يعلــن الســيد / مراقب الشــركات واســتنادًا لقانون الشــركات رقم )7( 
لســنة 2012بأنه تم اندماج شــركة ائتالف شــركتي الخيســي والشركة 
الفلســطينية الشــرقية للصناعة والتجارة العامة والمقاوالت والمســجلة 
كشــركة ذات مسؤولية محدودة في شــركتي الخيسي للصناعة والتجارة 
العامة والمقاوالت والشــركة الفلســطينية الشــرقية للصناعــة والتجارة 
العامة والمقاوالت بحيث أصبح رأس مال شركة الخيسي للصناعة والتجارة 
العامــة والمقــاوالت مبلغ وقــدره 8.750.000 دوالر أمريكي والشــركة 
الفلســطينية الشــرقية للصناعة والتجارة العامة والمقاوالت مبلغ وقدره 
4.750.000 دوالر أمريكي وعلى إثر ذلك تم شــطب الشــركة المندمجة 

المذكورة أعاله من سجل الشركات حسب قانون وعقد االندماج.
تحريرًا في 2019/12/4م

المستشار / يعقوب الغندور
مراقب الشركات

دولة فلسطين
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للشركات

مراقب الشركات

رام اهلل/ فلسطين:
وافق أمس الذكرى الـ26 الستشهاد 
القائــد فــي كتائــب القســام عبــد 
الرحمــن العــاروري، بنيــران قــوات 
التــي أعدمته  االحتالل اإلســرائيلي 

بدم بارد بعد اقتحامها منزله.
وبحســب تقريــر صــادر عــن حركة 
حمــاس، أمــس، فقد ولد الشهـــيد 
1962م   /3  /12 فــي  العـــاروري 
فـــي قـريــــته عــــارورة، ودرس في 

مدارســها، وعــرف عنه منــذ صغره 
حبــه لإلســالم وعملــه لخدمته قدر 
بجماعــة  التــزم  فقــد  اســتطاعته، 
1979م،  عــام  المســلمين  اإلخوان 
الروحيــة  التربيــة  بمراحــل  ومــر 
والذهنيــة وعمل بنشــاط في مجال 
جانــب  إلــى  والتنظيــم،  الدعــوة 
المشــاركة فــي النشــاطات الخيرية 
والتطوعيــة العامة. وأضــاف التقرير 
أنه مــع انطالقة انتفاضــة الحجارة، 

كان العــاروري ممن عمل على نشــر 
إســالمية االنتفاضــة، فــكان له أثر 
كبير فــي نشــاطاتها، ونتيجة لذلك 
اعتقل مرتين إداريًّــا، ثم كان ممن 
وقع عليه أمر اإلبعاد إلى مرج الزهور.
وتطــور  االنتفاضــة  تصاعــد  ومــع 
وسائلها وأســاليبها، انضم العاروري 
إلى إحــدى المجموعات العســكرية، 
ورافــق تطــورات العمــل حتــى غدا 
الجنــاح  القســام  كتائــب  مســؤول 
العســكري لحركة حماس في منطقة 
الثالثــة  للمــرة  ليعتقــل  اهلل،  رام 
بتاريــخ 6/ 8/ 1992م إداريًّــا مــن 
المنزل، ويحوّل فيما بعد إلى قســم 
التحقيــق في ســجن الظاهرية، وقد 

عز الدين القســام(، وضمت خمســة 
مقاومين، كان منهم العاروري. 

وكان مــن أبــرز عملياتهــا الجريئة 
إطــالق الشــهيد العاروري واألســير 
عبــد الرحمــن حمــدان النــار مــن 
رشاشــي كالشــنوكوف وإم 16 على 
ســيارة إسرائيلية كانت متوقفة على 
جانــب الطريــق، ما أدى إلــى مقتل 
مســتوطنين وجــرح آخريــن، وكان 
موقع العملية علــى طريق رام اهلل- 
بيتونيــا في 1/ 12/1993م، أي قبل 

خمسة أيام من استشهاده.
وفي يوم 6/12/1993م، استشــهد 
العــاروري بنيــران قــوات االحتــالل 
ثــالث  عليــه  أطلقــوا  إذ  الخاصــة، 

مارس االحتالل بحقــه صنوًفا كثيرة 
مــن التعذيــب واإلرهــاق الجســدي 
والنفســي، لكنــه كان مثــااًل يحتذى 
في الصالبة والقوة وعدم االعتراف، 
حتى اضطرت محكمــة االحتالل إلى 
الحكــم عليــه مدة 8 شــهور تقريبًا 
بنــاء علــى اعترافــات غيــره، وفــق 
التقريــر. بعــد خروجه من الســجن، 
أســس مع الشهيد ســليمان زيدان 
من قبيا، والمهندس الشهيد يحيى 
عيــاش مــن رافــات، خليــة مقاومة 
مســلحة، وقد عرفت باسم )الوحدة 
المختــارة رقم ســتة(، وأمــا الثانية 
فقد عرفت باســم )الوحدة الســرية 
المختارة رقم صفر/ كتائب الشــهيد 

رصاصــات في صــدره وتحــت أذنه، 
بعد أن سألوه ثالث مرات عن اسمه، 
وهم يمســكون ببطاقة هويته، وقد 
كان آخر كالم الضابط اإلســرائيلي 
مع الشهيد قوله: "أنت الذي يدعوك 
الناس الشــيخ عبد الرحمن"، ما أكد 
نيتهم الغادرة المبيتة للشهيد، كما 

أضاف التقرير.
وحجــز االحتــالل جثمــان الشــهيد 
نفــذت خاللهما  يوميــن  العــاروري 
قواتــه حملــة اعتقاالت فــي صفوف 
حركة حمــاس. ودفن الشــهيد في 
مقبرة البلدة، بعد أن شيع في جنازة 
مهيبــة حضرهــا اآلالف مــن قريته 

والقرى المجاورة.

كان وزيــر جيش االحتالل نفتالــي بينيت، قد أمر األحد 
الماضي، بالبدء في التخطيط لبناء مســتوطنة يهودية 
جديدة في سوق "الحســبة" المركزية بالبلدة القديمة 

من المدينة.
وأوضــح دويك فــي حديــث لصحيفة "فلســطين"، أن 
االحتالل يســتهدف بشــكل مكثف الوجــود والكينونة 
أصبحــت  التــي  المنطقــة  تلــك  فــي  الفلســطينية 
للمســتوطنين بشــكل شــبه كامــل، مشــيرًا إلى أن 
المشــروع الجديد ســيتصل عنــد نهايته بخــط )60( 
الذي ســيصله بمســتوطنة "كريات أربع"، حيث يسلكه 
المســتوطنون للوصــول إلــى مناطق الضفــة الغربية 

ومستوطنات الخليل األخرى.
وأفاد بأن المســتوطنة الجديدة ســتصل مســتوطنات 
الضفة والقدس بمســتوطنات الخليــل: "كريات أربع"، 
و"ابراهام افينو"، و"بيت رومانو"، "مدرســة أسامة بن 

منقذ سابًقا"، وغيرها.
ولفت دويك إلى االحتالل استطاع إفراغ شارع الشهداء 
من الوجود الفلســطيني فلم يتبقَّ سوى بضع عائالت 
يقدر عددها بنحو )80( عائلة تقطن في الجزء الشمالي 
منه، "وهؤالء شــهداء مع وقف التنفيذ"، إْذ يمعنون من 
كل مقومات الحياة األساســية حيث استشهد عدد كبير 

منهم في أثناء نقلهم للعالج عبر الحواجز اإلسرائيلية.
ستسوء األمور

وأشــار إلــى أن تنفيذ المخطــط االســتيطاني الجديد 

ترجمة لسياسة االحتالل بمصادرة مزيد من األراضي، 
مشــيرًا إلى أن ما يحدث على األرض صيرورة طبيعية 
بالنســبة الحتالل مــارس جميع السياســات االجرامية 
البشــعة لترســيخ بقائه كما فعل الرجــل األبيض في 

أمريكا بقتل الماليين من السكان األصليين.
واستدرك: "لكن شــعبنا يرفض أن يواجه نفس مصير 

سيزيد األمور على األرض سوًءا في الخليل التي قسمها 
 )H1( االحتالل بعد مجزرة الحرم اإلبراهيمي إلى مناطق
و)H2( وهو ما أقرته الســلطة فــي اتفاقها مع االحتالل 
عام 97م حيث ال يســتطيع فلســطيني غير مسجل في 

حواجز االحتالل التنقل بين الجانبين.
وبين دويك أن االستيطان في الخليل قديم جديد فهو 

أهــل أمريكا األصليين وهو على مدار أكثر من مئة عام 
انتفض ضد سياسة قتل الشعب وطرده من ارضه بعدد 
من الثــورات واالنتفاضات التي تؤكد تمســكه بارضه 
وهويته". وقال: "اإلعالنات اإلســرائيلية عن مستوطنة 
جديــدة في الخليل تأتي في وقت تضاعف فيه االمتداد 

البشري للحرم اإلبراهيمي بزحف آالف المصلين إليه".
مجموعة حماة الحرم

ونبه دويــك إلى أن مجموعة حماة الحــرم االبراهيمي 
تعمــل حاليًّا على تنشــيط وتشــجيع المواطنين ألداء 
الصلــوات في الحرم حيث بدؤوا بالفجر وســيمتد ذلك 
لصالتــيْ المغرب والعشــاء مــن خــالل مجموعة من 
الحوافز التشــجيعية لكســر الحاجز النفسي الذي يحول 
دون زيارتهــم لمنطقــة البلــدة القديمــة والحرم من 

تنكيل جنود االحتالل بالشباب والعائالت.
وذكــر أن تلــك المجموعة اســتطاعت اختــراق الحاجز 
النفســي ببيان أن الوصول للحرم أمرًا ليس مستحياًل 
وإن كان صعبًــا لعوامل احتاللية ممــا يتطلب التأكيد 

على فلسطينية وعروبة وإسالم المسجد اإلبراهيمي.
وبين دويك أن اإلعالن أتى بعد أن هب الناس للصالة 
فــي الحــرم االبراهيمــي كإحــدى الخطــوات لتثبيــط 
عزيمتهم وإحباطهم لالستسالم لسياسة األمر الواقع، 
مؤكدًا أن توافد الفلسطينيين إلى اإلبراهيمي باآلالف 
يثبت تمســكهم به وأن درة تاج مدينــة الخليل، وأحد 

مقومات الهوية الفلسطينية.

غزة/ فلسطين:
أعلنــت وزارة األوقاف والشــؤون الدينية بغــزة صرف مســاعدة مالية، األيام 
القادمــة، لنحــو 1300 متطوع يعملون في المســاجد مــن الخطباء والوعاظ 

والمحفظين واألئمة والمؤذنين واألذنة.
وأكدت الوزارة، في بيان، أمس، أنه سيصرف مبلغ 200 شيقل مرة واحدة لكل 

متطوع، ليس له أي دخل آخر. 
وأوضحت أن هذه المســاعدة جــاءت عقب الجهود التــي بذلتها واالتصاالت 
واللقاءات التي عقدتها مع الجهات والشــخصيات الرســمية والوطنية، للبحث 

عن حل لقضية المتطوعين.
وعبرت األوقاف عن جزيل الشــكر والتقدير لكل الجهات التي كان لها دور في 
تقديم هذه المســاعدة في إطار التخفيف من معاناة فئة المتطوعين، مشددة 

على أنها ستواصل جهودها من أجل حل مشكلة المتطوعين.
يُذكــر أن وزارة األوقاف كشــفت األســبوع الماضــي أن لديهــا قرابة 1700 

متطوع يعملون في مساجد قطاع غزة وال يتقاضون أي رواتب.

دويك: المخطط االستيطاني في الخليل سيفرغ البلدة القديمة من المواطنين
غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

أفاد منسق تجمع »المدافعون عن حقوق اإلنسان« 
االســتيطاني  المشــروع  أن  دويــك،  بديــع  الناشــط 
الجديــد فــي مدينــة الخليــل يهــدف إلنشــاء »الحــي 

اليهودي الكبير« في المناطق الممتدة من قفيشة 
وتل الرميدة مروًرا بشارع الشهداء وغيث والساليمة 
وحتى »كريات أربع«. وأشار دويك إلى أن ذلك يعني 
إتمام السيطرة على الحرم اإلبراهيمي الذي تستولي 

قائــاًل:  1994م،  عــام  منــذ  نصفــه  علــى  )إســرائيل( 
»لمســنا ذلك فــي اقتحام البيوت والضــرب واعتقال 
عائالت الشرباتي وأبو شمسة اللتين ما زالتا تسكنان 

في خط المواجهة بالمناطق المغلقة«.

الذكرى الـ26 الستشهاد القائد القسامي عبد الرحمن العاروري

األوقاف بغزة تصرف مساعدة 
مالية لـ1300 متطوع
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نبضات ساخنة

أعلن أنا/ جهاد محمد أحمــد االنقح عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 902535178 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

إعالن بيع بالمزاد العلني في القضية رقم 2019/3686
نعلن للعموم أنه معــروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
فــي القضية التنفيذيــة رقــم 2019/3686 والمتكونة فيمــا بين طالب 
التنفيــذ / عبــد النور علي مطــاوع الداية والمنفذ ضده / عيســى محمود 
بدوان ســيارة وهــي من نوع كيا ريو 2012 ولونها ســكني وتحمل لوحة 

رقم 3475702 وقودها بنزين.
فعلــى من يرغب بالدخول بالمزاد عليــه الحضور إلى دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة في أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمين 
بواقع %10 من قيمة التخمين وأن الرســوم والداللة واالنتقال على نفقة 
المشتري علما بأن المزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحًا من يوم الثالثاء 

بتاريخ 2019/12/24م
حرر في 2019/12/05م

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ. رامي صلوحة

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

محكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ

المدعي/ جبرا ميشيل غالي شحيبر- من غزة الرمال
 وكيله/ خميس عصفور المحامي بموجب توكيل رقم 4292 / 2019 لدى 

كاتب عدل غزة ويحمل هوية رقم/ 962415477 
المدعى عليهم/1. موريس ميشــيل غالي شــحيبر من غزة شــارع الجالء 
قرب عمارة الزهارنة 2. توفيق ميشــيل غالي شحيبر من غزة شارع الجالء 
قرب عمارة الزهارنة 3. فينيس ميشــيل غالي عياد )شــحيبر قبل الزواج( 
من غزة شارع الجالء قرب عمارة الزهارنة 4. مي ميشيل غالي شحيبر من 
غزة شــارع الجالء قرب عمارة الزهارنة 5. هالة ميشــيل غالي شحيبر من 
غزة شــارع الجالء قرب عمارة الزهارنة. بصفتهم ورثة شــقيقهم/ الياس 

ميشيل غالي شحيبر وباإلضافة للتركة وجميعهم خارج البالد
نوع الدعوى: اثبات صحة عقد اتفاق على بيع ونفاذه

قيمة الدعوى: )85000 $( خمسة وثمانون ألف دوالر أمريكي
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

إلى المدعــى عليهم المذكورين أعاله، بما أن المدعي المذكور أعاله قد 
أقام عليكم القضية رقم 415 / 2019 بداية غزة وذلك استنادًا لما يدعيه 
فــي الئحة الدعوى، لذلك يقتضي عليكم أن تحضروا لهذه المحكمة يوم 
الموافق األحد بتاريخ 2020/1/19م الساعة التاسعة صباحًا، كما يقتضي 
عليكم إيداع جوابكم التحريري خالل خمســة عشر يومًا من تاريخ النشر، 
وليكــن معلومــًا لديكم أنكــم اذا تخلفتم عن ذلك ســينظر في القضية 

والطلب باعتباركم حاضرين. حرر في 2019/12/4م
رئيس قلم محكمة بداية غزة 
أ . عمـــار قنديل

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

لدى محكمة بداية غزة الموقرة
في القضية رقم 415 / 2019
في الطلب رقم 1925 / 2019

شمال غزة/ فلسطين:
كشــف جهاز الشــرطة الفلسطينية، 
تفاصيــل جريمة اختفــاء ومقتل فتاة 
)31 عامًــا( مــن ســكان بلــدة بيت 
الهيا شمال قطاع غزة، دفنها والدها 
وهي على قيد الحياة في 17 سبتمبر 

الماضي.
وقالــت الشــرطة فــي بيــان وصلت 
"فلســطين" نسخة عنه أمس: "بدأت 
القصة في الســابع عشــر من شــهر 
ســبتمبر من هذا العام عنــد اختفاء 
المواطنة )أ – ن( 31 عامًا من سكان 
بيت الهيا عن األنظار وغابت عن كل 
من يعرفها وبدأت األسئلة تنشتر عن 
لغز اختفائها ولكن ســرعان ما يجيب 
األهل أنها ســافرت برفقــة والدتها 
للعالج بالخارج وبذلك يسكت السائل 
دون أن يراوده الشك أن هناك إجابة 

مــن شــبكة حمايــة الطفولــة حول 
المذكورة  للمواطنــة  غامض  اختفاء 
وأخــذت الموضوع علــى محمل الجد 
وتواصلت مع مدير مركز شرطة بيت 
الهيــا الرائد فــراس عليــان إلبالغه 
بمــا وصلنا بهــدف عمــل اإلجراءات 

المناسبة في تلك القضية".
وأكد الرائد عليان أن الشرطة تعاملت 
مــع البالغ بشــكل جدي واســتنفرت 
قواتهــا وكلفــت المباحــث العامــة 
بالبحث والتحري عن ظروف االختفاء. 
وقال إنه من خالل التحقيقات األولية 
أفاد األهل بــأن المواطنة المذكورة 
سافرت برفقة والدتها إلى األردن في 
رحلة عالج، وبدورنــا قمنا بالتواصل 
مــع وزارة الداخلية "الشــق المدني" 
لالستفسار عن مغادرتها غزة وتبين 
أنهــا لم تمتلك جواز ســفر وال يوجد 

شــيطانية يخفيها المجيب". وبيّنت 
أن الشــك أخذ يراود أختها الصغيرة 
ذات الـــ)13 عامًــا( بأن رواية ســفر 
أختها غير صحيحة ومختلقة وتحدثت 
للمرشــدة النفســية التي تعمل في 
مدرســتها بأنها تعيش أزمة نفسية 
طاحنة بسبب عدم تصديقها للقصة 
التي يتحدثــون بها بخصوص تغيب 

أختها عن البيت الذي تجاوز الشهر.
المرشــدة  أن  الشــرطة  وأوضحــت 
النفســية تواصلت فورًا مع "شــبكة 
وأبلغتهــم  الطفولــة"  حمايــة 
بالمعلومــات حــول اختفــاء الفتــاة، 
بدورها رفعت الشبكة الموضوع إلى 

الشرطة لمتابعة القضية.
وقالت المقــدم مريم الناعوق مديرة 
العالقــات  فــي  والطفولــة  األســرة 
العامة بالشــرطة: "تلقيت معلومات 

لها أي اسم في كشوفات المسافرين 
األمر الذي يدحض رواية األهل.

وأضاف عليــان: "تم اســتدعاء والد 
المفقــودة البالــغ مــن العمــر )52 
عامًــا( والــذي أنكــر بشــكل كامل 
خــالل التحقيق معــه أن يكون على 
علــم بمــكان ابنته، ولكن جلســت 
معــه شــخصيًّا وقمت باســتدراجه 
وواجهته باألدلة واعترف بقتلها عن 
طريق دفنها وهي علــى قيد الحياة 
بعد أن حفر حفرة بعمق متر ونصف 
داخل قن دجاج في البيت نفسها ثم 
وضعها داخل الحفرة الســاعة 3.30 
فجــرًا من تاريخ 17-9-2019 وقام 
بدفنها داخل التراب مع إخفاء كامل 
لمعالم الجريمة". وأشــار عليان إلى 
أنه على الفور تم إبالغ مدير شرطة 
واستدعاء  والنيابة  الشمال  محافظة 

وقوات  الجنائيــة  واألدلة  المباحــث 
التدخــل وحفظ النظــام إضافة إلى 
إلى  والذهــاب  النســائية  الشــرطة 
مــكان دفن الجثة وتم اســتخراجها 
مــن المكان وهــي متحللة بشــكل 
شــبه كامل األمر الذي أخفى معالم 
الجثــة. وأضاف عليان أنه تم تحويل 
الجثــة إلــى مركــز الطب الشــرعي 
إلجراء الفحوصــات الالزمة ولتحديد 

ســبب الوفاة وذلك إلتمام إجراءات 
التحقيــق. وأكــد جهاز الشــرطة أن 
أخــذ القانــون باليــد، "ال يمت إلى 
حتــى  وال  التشــريعات  وال  الديــن 
"هناك  الشــرف بصلــة"، مضيفــة: 
بالية  لألســف رواســب لمعتقــدات 
ما زالت راســخة فــي أذهان البعض 
ربما نتيجــة الجهل أو نتيجة التربية 

األسرية المنغلقة".

رام اهلل-غزة/ فلسطين:
قدم أمس نحو 3200 طالب وطالبة من كل محافظات الوطن وخارجه امتحان 
الثانويــة العامة في دورته الثالثة )االســتكمالية(، للطلبة غير المســتكملين، 
في مبحثين علــى األكثر. وقالت وزارة التربية والتعليــم، في بيان، أمس: إنه 
ســيعقد اليوم األحد وغــدًا اإلثنين االمتحانــات العملية لمــادة التكنولوجيا 
وللفروع المهنية، وســتصدر النتائج أســرع ما يمكن. وذكرت الوزارة أن هذه 
الــدورة تعطــي فرصة أخرى للطلبة غير المســتكملين لاللتحاق بمؤسســات 
التعليم العالي في الفصل الدراسي الثاني، وللطلبة من ذوي الحاالت الخاصة 
الذين لديهم األعذار الكافية، واألســرى المفرج عنهم من معتقالت االحتالل؛ 
بغية استكمال الحصول على شهادة الثانوية العامة بما ال يزيد على مبحثين.

رام اهلل-غزة/ جمال غيث:
قــال القيــادي فــي حركــة المقاومة اإلســالمية 
حمــاس جمال الطويل: إن إدارة ســجون االحتالل 
اإلســرائيلي تشــن هجمة شرســة وغير مسبوقة 
تتعاظــم وتتصاعــد وتيرتها فــي كل لحظة ضد 

األسرى الفلسطينيين.
الطويــل الذي أطلــق االحتــالل ســراحه األربعاء 
الماضي بعد قضاءه 20 شــهرًا في ســجونه أكد 
خالل تصريحاته لصحيفة »فلسطين«، أن سلطات 
االحتالل تقوم باســتهداف األسرى في كل مناحي 
الحياة وتستمد ذلك من أعلى مستوياتها وتعمل 
علــى ترجمة قــرارات وزير أمن االحتــالل الداخلي 

جلعاد إردان، للتضييق على األسرى«.
وأضاف الطويل: »إن سلطات االحتالل تحاول من 
خالل االعتقال اإلداري تحييد بعض أبناء الشــعب 
الفلســطيني وخاصة قيادته وكوادره عن ســاحة 

التأثير من خالل تلفيق التهم«.
سياسة ممنهجة

ويحــاول األســرى اإلداريــون مواجهــة االعتقــال 
اإلداري من خــالل االمتناع عن الخــروج للمحاكم 
اإلسرائيلية، واإلضراب عن الطعام، وفق الطويل، 
الذي خــاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام اســتمر 
خمســة أيــام وعلقه بعــد التوصل التفــاق بعدم 

تجديد اعتقاله.
وبيــن الطويــل أن االحتالل اإلســرائيلي يمارس 

وأضــاف أن أبنــاء الشــعب الفلســطيني ضحيــة 
لنازيــة وســادية ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي 
التــي تعتقلهــم دون توضيــح أســباب االعتقــال 
أو التوقيــت أو اإلفــراج، الفتًــا إلــى أن المحاكم 

االعتقال اإلداري كسياســة ممنهجــة يتبعها بحق 
جميع أبناء الشــعب الفلسطيني، مؤكدًا أن جميع 
الفلسطينيين عرضة لهذا النوع من االعتقال دون 

تبرير أسبابه أو مدته.

االحتاللية مســتمرة بنهجها المكمــل ألجهزتها 
األمنيــة، »فالمحامــي محيــد، والمعتقــل هو من 
يتلقــى الضربــات والقاضي يلبــي مطالب أجهزة 

المخابرات«.
ولفــت الطويــل إلــى أن عــددًا مــن المعتقلين 
اإلدارييــن تعرضــوا للضــرب في أقبيــة التحقيق 
بهــدف انتزاع اعترافات منهــم، مضيًفا: »في حال 
اعترف أو لم يعترف األســير بالتهــم الموجهة له 

فمصيره االعتقال اإلداري«.
إنهاء االنقسام

وشــدد على ضرورة تبني قضية األسرى المرضى 
واألســيرات واالهتمــام بملــف األســرى األطفال 
والعمــل على إنهاء اعتقالهم فــي ظل االعتداءات 

التي يتعرضون لها.
ويطالــب األســرى القابعون خلف الســجون، وفق 
القيــادي الطويل، الشــعب الفلســطيني وحركتي 
حماس وفتح بالعمل على تحقيق الوحدة الوطنية 
وإنهــاء االنقســام السياســي، وإطــالق الحريات 
واحتــرام الدســتور، واإلفــراج عن جميع األســرى 
مــن خالل صفقــة تبادل مشــرفة أســوة بـ«وفاء 

األحرار1«.
وتعــرض الطويــل )56 عامًا( الذي تولى رئاســة 
بلدية البيرة ســابًقا، لالعتقال عــدة مرات ومكث 
قرابــة )14( عامًــا داخل ســجون االحتالل، قضى 

معظمها في االعتقال اإلداري.

عقب اإلفراج عنه
القيادي الطويل: إدارة سجون االحتالل تشن هجمة شرسة ضد األسرى

الشرطة تكشف تفاصيل صادمة حول دفن رجل البنته حية شمال غزة

طلبة الدورة "االستكمالية" 
يتوجهون اليوم لالمتحانات العملية

الشيخ جمال الطويل يتوسط أهله لحظة اإلفراج عنه من سجون االحتالل
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على أعتاب خان يونس.. 
بيقظة األبطال ُسحقت 

»سييرت متكال«

أحمد سمير قنيطة
الجزيرة نت

إن الفشــل االســتخباراتي المذل للمنظومة األمنية لالحتالل 
الصهيوني في عملية »حد السيف« وسيطرة القسام على 
الكنــز المعلوماتــي المهم؛ كانا نتيجــة طبيعية لالهتمام 
الكبيــر الــذي توليــه قيــادة القســام لمعركــة العقــول وصراع 
نها من الرقي بالقدرات االســتخبارية للمقاومة  األدمغة، ما مكَّ
ا ال ُيستهان به للمستوى  ل عقبًة كؤوًدا، وندًّ التي أضحت تشكِّ

السياسي واألمني للعدو .

»مالك السالم« 
وشيطان االستيطان

نزار السهلي
عرب48

يخيل للمرء المستمع لألوبريت الغنائي الذي بثه تلفزيون فلسطين، 
أن قائمة اإلنجازات لـ«ماك الســام« ال تنتهي من القائمة الطويلة 
التي يســردها المنشدين، »يا ماك السام يا حارس الحلم الندي، يا 
صانعً فجر الغد، من خلفك الشــعب مضى، حتى الخطى نحو الفضا، 
من حقنا الفخر بك، يا سيدي.. يا سيدي لنا الفخار بنا سموت، بالفكرة 
األسمى علوت، وقد دنا منك المشيب، وما تعبت وال سلوت، يا سيف 
أمتنا، الذي نحمله شعبًا مؤمنًا، جرد نجومك في العلى، نأتيك موجًا 
موقنا، يا ســيدي يا سيدي، يا سيد المجد الذي جيًا فجيًا يحمل«... 

إلى آخر الكلمات المحشوة في مديح الرئيس أبو مازن.
األوبريت يحمل »تســحيجًا« فجًا، وال يمت للواقــع بصلة وال بواقع 

الرئيس أصًا، الذي يكره السيوف والرصاص والمعارك.
األوبريــت الغنائــي »ماك الســام » الــذي يمجد رئيس الســلطة 
الفلسطينية، محمود عباس، وهو من إنتاج تلفزيون فلسطين، الذي 
قــال عنه مديــر البرامج خالد ســكر، إنه أنتج رغــم الضائقة المالية، 
بمعنى هناك تكلفة ضخمة واضحة للعمل، في وقت تمر فيه السلطة 
ومؤسســاتها بأزمة مالية خانقة على كافة المستويات. توقيت إنتاج 
األوبريت يأتي في ظل مطالبات األســرى المحررين برواتبهم، فضًا 

عن بقية األزمات السياسية التي تعصف بالوضع الفلسطيني.
ليــس مقصدنا مناقشــة جــودة العمــل األوبرالــي أو نقــده، لكن 
المســتمع يخرج بنتيجة واحدة مفادها أن العمل تســحيجي بامتياز 
وتطبيل للرئيس أبو مازن، وهو ال يليق بصورة فلسطين وال بشعب 
تحت االحتال، لم يســمع طيلة سبعة عقود قصائد مماثلة »تمجد« 
من رســخ مئات آالف الكتل االســتيطانية، وفــي فترته جرى تهويد 
80 في المئة من أرض فلســطين، ونجح االحتال خالها في اغتيال 

اآلالف مــن »أعدائه« بطريقة شــيطانية. ولم يســمع الفلســطيني 
قصائد مماثلة لقادة وزعماء في القارة األوربية على ســبيل المثال، 
كانوا مســاهمين في إرساء قوة اقتصادية وعســكرية وتنموية في 
بلدانهــم. المقارنــة هنا ال تصح، بين الفعل وعدمــه، أو بين ماك 
الســام الذي يحاول نزع مخالب شــعبه، وبين الشــيطان الذي بذر 

االستيطان
الرئيــس أبو مازن، أكثر الرؤســاء الذين تحدثوا عن أنفســهم وعن 
إيمانــه بمســيرته التــي تخالف التســحيج والتطبيــل، ال يدعي أنه 
ســيصنع فجــرًا وال كان فخورًا برصــاص وال بحجارة، وال بســكين 
وال بعلــى ال بخطــى نحو الفضا، هــو مؤمن بأن يقبل اإلســرائيلي 
بمفاوضات أي تكن نتائجها، وهي نتائج لمسها الشعب الفلسطيني 
بعد ربع قــرن من إيمان المــاك بها، فأنتجت هــذه الكوارث التي 

يتوسطها األوبريت الغنائي.
لكــن عبقرية التطبيل علــى الطريقة العربية، بأن تضخ ســيًا من 
األوهام واألكاذيب علها تخفي بشاعة الواقع، لن تزيده سوى كارثة 
جديــدة، عبقرية مجربــة من المحيط إلــى الخليــج، والجديد فيها 
أنهــا تبتكر في وقت يبتدع فيها الشــارع العربــي أدوات انتفاضاته 
على التســحيج والتطبيل والفســاد والعجز وعلى ديكتاتورية الفرد، 
المصادر لحق اإلنســان في الحرية والكرامة. يعتقد سحيجة النضال 
الفلســطيني، أنهم مختلفون بســوبرمانية الوهــم وانتفاخ الذات، 
وعندمــا نتحدث عن عبقريــة التطبيل فإننا غالبًا ما ننســى أن هذا 
المصطلح يحتل مكانة مبهمة في مجتمعات تســيطر عليها إما قوى 
االحتال أو سلطات قمعية وفاسدة، تبحث دومًا عمن يلمع صورتها 
عندما تقتضي الحاجة، في حين ال نجدها في مجتمعات يســود فيها 

القانون والعدالة والمواطنة والحرية.
األزمات العامة، والسلطة الفاســدة تؤثر دومًا على الثقافة والذوق 
العام تأثيرًا عميًقا، وتقليص دور الفن أو األدب الذي يعرف بوصفه 
مناوًئــا لاحتال أو للطغاة على حد ســواء، إلى مجرد أدوات تخريب 
للوعــي يتناقض والتقليد الثــوري الذي تدعيه حركــة تحرر وطني، 
ليبقــى الســؤال ما هو الشــكل الذي يقدمــه عمل أوبريــت غنائي 
ليســاهم في عملية تغيير ثوري وديمقراطي لمجتمع يواجه احتال 
اســتيطاني استعماري؟ وهل تحليق الماك نحو سماء بعيدة تجعلنا 
ال نــرى الشــيطان أمامنا؟ التســحيج للماك يوصي بــا ريب، بأنه 
يمكــن اعتباره عمــًا من أعمال »المقاومة«، ونشــاًطا من نشــاط 

االستهبال للشعب.

فــي الذكــرى األولى للفشــل الذريع الــذي مُنيت به 
قيــادة االحتــال األمنية واالســتخباراتية شــرق خان 
يونــس، إثر محاولة قــوة خاصة ومختــارة من وحدة 
االســتخبارات  لشــعبة  التابعــة  متــكال«  »ســييرت 
العســكرية الصهيونية زرع أجهزة تجســس متطورة 
على شــبكة اتصاالت القسام في 11 نوفمبر 2018م؛ 
عرضــت قناة الجزيــرة عبر برنامج »مــا خفي أعظم« 
تفاصيــًا جديــدة -مما ســمحت قيــادة األركان في 
كتائب القســام بنشــره- أظهرت المجريــات الدقيقة 
للعملية األمنيــة المعّقدة التي ســعت القوة الخاصة 
تنفيذهــا، لكــن يقظة رجال القســام وحنكــة وخبرة 
القائد القســامي »نور بركة« بالتحديد؛ أوقعت القوة 
الخاصة المتســتّرة تحت أسماء فلسطينية حقيقية - 
وتتحدث اللغة العربية بَطاقة - في ورطة كبيرة، فقد 
كانت تقديرات رجال األمن العســكري التابع للقســام 
أن يتم اقتياد الوحدة »المشتبه بها« إلى موقع قريب 
تابع للقســام الســتكمال التحقيقات، األمر الذي كان 
بمثابــة الكارثة األعظم في تاريــخ المنظومة األمنية 
واالســتخباراتية الصهيونية؛ لو حــدث ووقعت القوة 

كاملة في األسر لدى جنود كتائب القسام.
إن من أبرز ما كشــفت عنــه حلقة برنامــج »ما خفي 
أعظم« هــو حجــم المعركــة األمنية االســتخباراتية 
التــي تــدور رحاها فــي الخفاء بيــن كتائب القســام 
واالحتــال الصهيوني، والتــي كان من أهم تجلياتها 
قــدرة اســتخبارات القســام على الوصــول للتفاصيل 
الدقيقة عن هوية أفــراد الوحدة واألدوار التي ُأوكلت 
إليهم، ومســار رحاتها وأماكــن تدريبها في القواعد 
العسكرية الصهيونية المختلفة في األراضي المحتلة، 
وذلك بعد ســيطرة القسام على كنز معلوماتي خطير 
تركــه أفراد الوحــدة الخاصة خلفهــم مُجبرين، بعد 
أن فروا تحت ضربات جنود القســام الذين اســتمروا 
بماحقتهم واالشــتباك معهم إلى مــا قبل اخائهم 
بالطائرات الحربية بالقرب من الحدود الشرقية لخان 
يونس، وهو ما مّكن استخبارات القسام من استخراج 
التســجيات والفيديوهات الخاصة بالعملية، حيث تم 
فك الشــيفرة الخاصــة بالجنود ومعرفة مســمياتهم 
الوهمية، ثم ربطها بأســمائهم وصورهم الحقيقية، 
وهــو مــا يعتبــر ضربــة كبيــرة للمنظومــة األمنية 

المتطورة التي يتباهى بها قادة العدو على مر العقود.
ومن جهة أخرى فقد كشــفت الحلقة الستار عن مزيد 
من المعلومات المتعلقة بشــبكة االتصال الســلكية 
»اآلمنة« التابعة لكتائب القسام، والتي شكلت رافعة 
حقيقية للعمل العسكري، حين مّكنت قيادة المقاومة 
من التواصل المباشــر مع القاعدة العسكرية العاملة 
في الميدان، وحجبت عن العدو الكثير من المعلومات 
التي كان يحصل عليها بســهولة من خال التجسس 
والتنصت علــى اتصاالت قيادة المقاومة عبر األجهزة 
الاســلكية، لذلك كانت شــبكة االتصاالت الســلكية 
هي الهدف األهم والمباشــر لتسلل »سييرت متكال« 
إلى قطاع غزة، حيث زُوّدت الوحدة الخاصة بمعدات 
تقنية متطورة وأدوات لوجســتية متنوعة ومسدسات 
»كاتم صــوت« ناهيك عــن الدعم واالســناد الجوي 
من خال الطائرات الصهيونية المســيرة التي تقدّم 
المعلومات أواًل بأول للوحدة المتســللة، لمساعدتها 
وتمكينها من أداء مهمتها في اختراق عقل المقاومة 
المتمثل في شبكة اتصاالتها، وبالتالي التجسس على 
توجيهات قادة المقاومة قبل وخال المعارك ومعرفة 
نواياهــم تجــاه العدو، واحبــاط الخطــط والعمليات 
العسكرية المعدة مســبًقا، وكذلك محاولة استهداف 
األماكن اآلمنــة للقيادة العســكرية والعقد الدفاعية 

والهجومية لجنود وكوادر المقاومة.
ولعــل مــن أهــم الركائــز األساســية التــي يمكــن 
اســتخاصها بعد مشــاهدة حلقة »مــا خفي أعظم«، 
والتي يجــب على فصائــل العمل الجهــادي والثوري 

االهتمام بها ما يلي:
-1 ضرورة االهتمــام البالغ بمعركــة العقول وصراع 
األدمغة لدى فصائل العمل الجهادي، وإنشــاء وحدات 
متخصصة في العمل األمني واالســتخباري، والســعي 
الــدؤوب المتــاك القــدرات التقنيــة والمعلوماتيــة 
وتســخيرها لخدمة المشــروع الجهادي، والعمل على 
تدريــب مجاهديــن أكفاء، على مســتوى مــن الذكاء 
والنباهــة، ليكونــوا بمثابــة جدار الصــد ألي محاولة 
للعــدو الختراق صفــوف المجاهدين ســواء من خال 
تجنيد العماء، أو من خال اختراق وسائل االتصال أو 

التجسس على غرف القيادة والسيطرة.
-2 شــبكة االتصاالت الســلكية الخاصة بالمجاهدين 

هي من أهم الوســائل لضمان التواصل بين القيادة 
العليــا والقيادة المتوســطة من جهــة، وبين القيادة 
المتوسطة والمقاتلين على الجبهات من جهة أخرى، 
وهذا األمر غايــة في األهمية لمتابعة ســير المعارك 
وارســال األوامر واســتقبال المعلومات، ما من شــأنه 
أن يعطــي القيادة صورة كاملــة ودقيقة عن مجريات 
المعركــة التخاذ القــرارات المناســبة، وكذلك يمّكن 
قيــادة الجهــاد والمقاومة من توجيه رســائل الثبات 
والطمأنة للحاضنة الشــعبية من جهة، وإدارة الحرب 
النفسية، وتوجيه رسائل التحدي لقيادة العدو وزعزعة 

الروح المعنوية لجمهوره.
-3 ال يخفى على أحد األهمية االســتراتيجية لســاح 
والهجومــي،  الدفاعــي  المســتويين  علــى  األنفــاق 
وكذلــك ما توفــره األنفــاق مــن بيئة آمنــة لتحرك 
المجاهديــن خال تأدية مهامهم فــي تقديم الدعم 
العســكري واللوجســتي للمجاهدين علــى الجبهات، 
أضف إلى ذلك أنه الســاح األخطر واألهم في تطوير 
ســاح االتصاالت الســلكية والحفاظ على منظوماته 
وخطوطه، وحماية غرف التحكم والسيطرة الخاصة به 
بعيدًا عن اســتهداف الطيران المعادي، أو المحاوالت 
االســتخباراتية للعــدو للوصول إلى مقاســم التحكم 

والسيطرة المزروعة في باطن األرض.
إن الفشــل االســتخباراتي المذل للمنظومــة األمنية 
لاحتــال الصهيونــي فــي عمليــة »حــد الســيف« 
وسيطرة القسام على الكنز المعلوماتي المهم؛ كانت 
نتيجــة طبيعية لاهتمــام الكبير الــذي توليه قيادة 
نها من  القسام لمعركة العقول وصراع األدمغة، ما مكَّ
الرقي بالقــدرات االســتخبارية للمقاومة التي أضحت 
ل عقبًة كؤود، وندًّا ال يُســتهان به للمستوى  تشــكِّ
ر في اتخاذ أي قرار  السياســي واألمني للعدو حين يفكِّ
معــادي ضــد قطاع غــزة، وتبقى النظريــة األهم؛ أن 
كتائب القســام عوَّدتنا أّن ما تخفيــه في جعبتها هو 
أكثر بكثير مما تفصح عنه في اإلعام، وهذا هو ســر 
نجاحها واســتمرارية فعلها المقاِوم وعنفوان جهادها 
المتواصــل، وباعتقــادي أن مــا أفصحت عنــه كتائب 
القســام -بما يخدم معركتها األمنية المتواصلة- هو 
جــزء مــن المعلومة الكاملــة للحدث، ومــا خفي كان 

أعظم.

معطيات منظمة بتسيلم اإلسرائيلية أفادت بأنه تم 
هدم )165( منزاًل فلســطينيًّا في القدس منذ بداية 
عــام 2019م وحتى اليــوم، مقابل بنــاء اآلالف من 
الوحدات السكنية في مستعمرات المدنية المقدسة، 
وبما يعني أن سياســة هــدم بيوت للفلســطينيين 
تتواصل وبنهــج عنصري بغيض لم يســجل التاريخ 
عبــر العصــور إرهاب دولــة أو جماعــات أو عصابات 
قامــت بغــزو جوارها أو شــعوب أخرى هــذا اإلرهاب 

المنظم.
)إسرائيل( بحكوماتها اليمينية المتطرفة واليسارية 
المغلفــة تتعمد المضي قدمًا في سياســاتها ليس 
فــي القــدس وحدها بــل وفــي الخليــل وكل مدن 
الضفة الغربيــة المحتلة، وحججها ومبرراتها تتاقى 
والفكــر اإلحالي القائم على اقتــاع صاحب األرض 

وإحال مستعمرين من أصقاع المعمورة واسكانهم 
في بيــوت جديدة وبمزايــا ال تخطر علــى بال أحد، 
وفــي ســياق المعطيــات المحلية ال تقوى الســلطة 
الفلسطينية على منع أو تحدي اإلجراءات اإلسرائيلية 
لكونها رهينة اتفاقات وقعتها، كما أن الحال العربي 
يرثي حالــه وال يقوى على المواجهة، وإذا نظرنا إلى 
العالــم وجدنا التغــول الصهيوني فــي كل مفاصل 
األنظمــة الدولية الكبرى وخاصــة الواليات المتحدة 

األمريكية.
إرهــاب دولة )إســرائيل( ال يقتصر علــى هدم منازل 
الفلســطينيين بل يتجــاوزه إلى قتلهــم على مفارق 
الطرق وفــي مناطق عربدة للمســتوطنين وبصورة 
يومية وفي كامل مســاحة الجغرافيا التي باتت تحت 
رحمة الجرافات الصهيونية التي تقتلع اشجار الزيتون 

والحمضيات ويهاجم المزروعات والبساتين...، دون 
رادع من أحد.

اليهود عاشوا في فلسطين كما باقي الدول العربية 
قبل مجيء هؤالء الصهاينة وإقدامهم على احتالها 
وتشريد سكانها وإقامة دولة لهم عاشوا كما العرب 
أصحــاب األرض فا أحــد يعتدي عليهــم والقوانين 
تطبــق على الجميع، وما يجري اليوم هو إرهاب دولة 
تحكمها عصابات إجرامية ترى في غيرها عدوًّا يجب 
اقتاعه بالقوة وترى أن الفرصة مهيأة لهم.. ونحن 
نرى أن األيام ستدور ولن تطول عمر دولة اإلرهاب، 
وكما أتــوا واحتلوا فلســطين ســيأتي اليــوم الذي 
يخرجون فيه كما دخلوا، فها هي فلســطين وشعبها 
وجغرافيتهــا تهزم المحتل وترمي بــه وبإرهابه إلى 

مزابل التاريخ.

هدم المنازل..
 إرهاب دولة

محمد سالمة
الدستور األردنية

سياســاتها ليس فــي القدس وحدها بل وفــي الخليل وكل مدن 
الضفة الغربية المحتلة، وحججها ومبرراتها تتالقى والفكر اإلحاللي 
القائــم علــى اقتــالع صاحــب األرض وإحــالل مســتعمرين مــن أصقاع 
المعمورة وإســكانهم في بيوت جديــدة وبمزايا ال تخطر على بال أحد، 
وفي سياق المعطيات المحلية ال تقوى السلطة الفلسطينية على منع 

أو تحدي اإلجراءات اإلسرائيلية لكونها رهينة اتفاقات وقعتها.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 



ملف صادر عن صحيـفة فلسـطين 
يتناول دور المرأة في دعم واسناد

مسيرة العودة وكسر الحصار

11 محرم 1440هـ 21 سبتمرب/ أيلول 2018

ملف صادر عن صحيـفة فلسـطين يسلط 
الضوء على معاناة أسرى محررين من قطع 

السلطة رواتبهم ومالحقة سبل عيشهم

 11 ربيع اآلخر 1441هـ 8 ديسمرب/ كانون األول 2019 

ملف األسبوع

محررون تأرسهم 
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 )19( رقم  واملحررين  األرسى  قانون  ويتكفل 
وعائالتهم،  لألرسى  كرمية  بحياة   ،2004 لسنة 
ال  وجزًءا  مناضلة  رشيحة  بوصفهم  ويصنفهم 
يتجزأ من نسيج املجتمع الفلسطيني، مع تأمني 
مخصص شهري لهم وهم داخل سجون االحتالل 

وخارجها.
عىل  تنص  التي  الواضحة  القانون  نصوص  ورغم 
رئيس  الشهري، فإن  حق األرسى يف املخصص 
الورقة  هذه  استخدم  عباس،  محمود  السلطة 
رواتب  قطع  خالل  من  سياسية  مصالح  لتحقيق 

املئات منهم؛ وفق مراقبني.
يؤكد  رشرشة  الله  عبد  القانوين  املستشار 
األرسى  لقانون  التنفيذية  الالئحة  بحسب  أنه 
األرسى  يحصل  الفلسطيني،  واملحررين 
الذين أمضوا خمس سنوات فام فوق  املحررون 
عىل درجات وظيفية ذات طابع مدين أو عسكري، 
الرواتب  سلم  حسب  يحدد  راتب  من  يقابلها  وما 

للوظائف املعمول به من قبل وزارة املالية.
لـ"فلسطني":  حديثه  يف  رشرشة  ويقول 
رصف  يوقف  القانون  من   )8( املادة  "بحسب 
حاالت  يف  املحرر  األسري  عن  املقطوع  الراتب 

منصوص عليها، أولها إذ مارس األسري أو اتضح أنه 
ميارس مهنة أخرى تدر عليه أجًرا دورًيا".

ويوضح أنه إذا أعيد أرسه من قبل جيش االحتالل 
مترضر  إىل  الحالة  هذه  يف  يحول  اإلرسائييل، 
شؤون  وزارة  من  املرصوف  الراتب  ويعتمد 

األرسى واملحررين.
عىل  املذكور،  واملحررين  األرسى  قانون  وينص 
األسري  عن  املقطوع  الراتب  رصف  يوقف  أنه 
شاغر  وجود  حالة  يف  وظيفته  مارس  إذا  املحرر 
الوزارات  أو  األجهزة  أو  املؤسسات  إحدى  يف 
الحكومية وينتقل بذلك إىل مالك الجهة املعنية 

ويحصل عىل راتب كامل.
إذا طلب من  القانون  يذكرها  التي  الحاالت  ومن 
بها  التي  الرسمية  الجهات  بأحد  االلتحاق  املحرر 

شواغر، ورفض االمتثال لهذا الطلب.
راتب  وقف  فيها  يتم  التي  الحاالت  هي  "هذه 
السيايس،  االنتامء  أما  القانون،  بحسب  األسري 
الخاص  الراتب  لقطع  ا  قانونيًّ سبًبا  يعد  ال  فهو 
لحقوقهم"،  دستورًيا  انتهاًكا  يعد  بل  باألرسى، 

والحديث لرشرشة.
بأن  السلطة  واملحررين  األرسى  قانون  ويلزم 

النظام،  يحدده  ا  شهريًّ راتًبا  أسري  لكل  ترصف 
رصف  مع  املعيشة،  غالء  بجدول  مربوًطا  ويكون 
ملعايري  طبًقا  عائلته  ألفراد  األسري  راتب  من  جزء 
األسري  وتحديد  بها،  املعمول  القانونية  النفقة 
راتبه  استالم  يف  وكيله  تحرره  عدم  حال  يف 

الشهري أو ما تبقى منه.
تأهيل  القانون،  وفق  السلطة  عىل  يجب  كذلك 
وفًقا  لهم  الوظائف  وتأمني  املحررين،  األرسى 
ملعايري تأخذ بعني االعتبار السنوات التي أمضاها 
وذلك  العلمي،  وتحصيله  السجن  يف  األسري 

وفق نظام يصدره مجلس الوزراء.
وكانت السلطة يف رام الله قطعت يف 2007 
سياسية،  خلفيات  عىل  محررًا،  أسرًيا   38 رواتب 

منهم 14 أعاد االحتالل أرسهم.
يوًما.   24 ملدة  الطعام  عن  محررًا   24 وأرضب 
أجهزة  فضت  املايض،  الشهر  من   26 ويف 
بالقوة،  املحررين  هؤالء  اعتصام  السلطة  أمن 
مع  تزامًنا  عليهم،  واعتدت  خيامهم  وهدمت 
سجون  يف  دياك  أبو  سامي  األسري  استشهاد 

االحتالل.
الجاري، عقد املحررون مؤمتًرا  لكن مطلع الشهر 

االحتجاجية،  خطواتهم  وقف  فيه  أعلنوا  ا  صحفيًّ
لجنة  رئيس  برئاسة  وساطة  لجنة  اجتامع  عقب 
السلطة،  رئيس  مع  نارص  حنا  املركزية  االنتخابات 
مل  ذلك  لكن  رواتبهم،  بإعادة  وعوًدا  وتلقيهم 

يتحقق حتى اللحظة.
خاضوا  الذين  أحد  نارص  عرفات  املحرر  األسري 
السلطة  أن  يؤكد  الطعام،  اإلرضاب املفتوح عن 
األرسى  رواتب  قطع  استخدمت  الفلسطينية 
يوجد  ال  إذ  سيايس،  ضغط  لتحقيق  املحررين 
رواتب  قطع  يف  الحق  متنحها  قانونية  صفة  أي 

األرسى.
"راتب  "فلسطني":  لصحيفة  نارص  ويقول 
األسايس  القانون  عليه  نص  حق  املحرر  األسري 
األرسى  من  اآلالف  فهناك  الفلسطيني، 
ولكن  شهرًيا،  رواتبهم  يتقاضون  املحررين 
أهداف  وتحقيق  للضغط  استخدمتنا  السلطة 

أخرى".
ويوضح أن األرسى توجهوا للمحكمة العليا بسبب 
بعد  ولكن  12 سنة،  أكرث من  منذ  رواتبهم  قطع 
اختصاص،  جهة  ليست  بأنها  قرار  جاء  جلسة،   15

وفق تأكيدات مؤسسات حقوقية.

غزة/ محمد أبو شحمة:
تواصل السلطة في رام الله انتهاك القانون األساسي من خالل 
قطعها رواتب مئات األسرى والمحررين على خلفيات سياسية، 

ووفًقا لتقارير كيدية، وهو ما يزيد من صعوبة الحالة االقتصادية 
لهم، خاصة أن غالبيتهم ال يوجد لديهم أي دخل شهري آخر.

قطع السلطة رواتب المحررين
 انتهاك ومخالفة للقانون
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رام الله- غزة/ نور الدين صالح:
رواتبهم  السلطة  تقطع  محررين  أسرى  إنهاء  بعد 
عن  إضراب  وتخلله  يوًما،   44 استمر  الذي  اعتصامهم 
السؤال  لعل  المحتلة،  الله  رام  مدينة  وسط  الطعام، 

األبرز يتمحور حول مدى جّدية السلطة في التعامل مع 
اقتصادية  أوضاًعا  يعانون  الذين  المحررين،  هؤالء  ملف 

واجتماعية متدهورة. 

وكانت السلطة يف رام الله قطعت يف 2007م 
سياسية،  خلفيات  عىل  محررًا،  أسرًيا   38 رواتب 
منهم 14 أعاد االحتالل أرسهم.وأرضب 24 محررًا 
عن الطعام مدة 24 يوًما، يف مشهٍد عكس حجم 

املعاناة التي يعيشون فصولها.
أمن  أجهزة  الشهر املايض، فضت  26 من  ويف 
السلطة اعتصام هؤالء املحررين بالقوة، وهدمت 
استشهاد  مع  تزامًنا  عليهم،  واعتدت  خيامهم 

األسري سامي أبو دياك يف سجون االحتالل.
مؤمتًرا  املحررون  عقد  الجاري،  الشهر  مطلع  لكن 
االحتجاجية،  خطواتهم  وقف  فيه  أعلنوا  ا  صحفيًّ
لجنة  رئيس  برئاسة  وساطة  لجنة  اجتامع  عقب 
السلطة،  رئيس  مع  نارص  حنا  املركزية  االنتخابات 
مل  ذلك  لكن  رواتبهم،  بإعادة  وعودات  وتلقيهم 

يتحقق حتى اللحظة.
قطعت  ممن  محرر  أسري  الربغويث  رامي 
يف  وشارك  2007م،  منذ  رواتبهم  السلطة 
يؤكد  الله،  برام  األخري  املحررين  األرسى  اعتصام 

لوعود  العميل  التنفيذ  ينتظرون  املحررين  أن 
واملوافقة  عباس،  محمود  السلطة  رئيس 
رواتبهم  إعادة  أبرزها  التي  مطالبهم،  عىل 

واملستحقات.
صحيفة  إىل  حديث  يف  الربغويث  ويعرب 
"فلسطني" عن أمله يف استجابة حقيقية هذه 
يف  سلًبا  أثر  رواتبهم  قطع  أن  السّيام  املرّة، 
حياتهم املعيشية واالقتصادية خالل الـ 12 سنة 

املاضية.
"الفيتو  أسامه  ما  برفع  أيًضا  السلطة  وُيطالب 
وإعادة  األمنية،  املالحقة  ووقف  األمني"، 
املؤسسات  يف  التوظيف  فرصة  منحهم 

والرشكات الخاصة.
غري جادة

املجلس  لرئيس  الثاين  النائب  يقول  بدوره 
الترشيعي حسن خريشة: "إن األرسى املحررين 
أن  الطعام، دون  اعتصامهم وإرضابهم عن  أنهوا 
يكون هناك أي وعود حقيقية وجدية من السلطة؛ 

فالقضية مؤجلة منذ زمن بعيد".
صحيفة  مع  هاتفي  اتصال  يف  خريشة  ويوضح 
"فلسطني" أن ملف األرسى مازال مفتوًحا حتى 
اللحظة، واصًفا تعاطي السلطة مع اإلرضاب منذ 

ا ومدان ومرفوض". بدايته بأنه "سيئ جدًّ
وعود،  من  السلطة  تقوله  مبا  أثق  "ال  وُيضيف: 
يف  املعقدة  امللفات  من  أيًّا  تحل  مل  لكونها 
تنتهج  أنها  إىل  الفًتا  الفلسطينية"،  الساحة 
أزمات  لتصبح  ترحيلها  أو  امللفات  تأجيل  سياسة 

مستقبلية.
ويتابع خريشة: "يبدو أن السلطة ليس لديها إرادة 
للشعب  الشائكة  امللفات  مع  للتعاطي  جدية 

الفلسطيني".
متييز  هناك  يكون  أال  "األصل  أن  عىل  ويشدد 
قضوا  الذين  املحررين  األرسى  مع  التعامل  يف 
عىل  بناء  االحتالل  سجون  يف  شبابهم  زهرات 

توجهاتهم السياسية".
قانون  إىل  "االحتكام  رضورة  خريشة  ويؤكد 

القانون  يف  املقر  واملحررين  األرسى 
بني  التمييز  عدم  عىل  وينص  الفلسطيني، 

األرسى وإعطائهم حقوقهم كاملة".
األرسى  ملف  مع  بالتعاطي  السلطة  وُيطالب 
املظاهر  كل  عن  بعيًدا  ووطنية،  بجدية، 
للشعب  األموال  هذه  "ألن  االنقسامية، 

الفلسطيني".
تجدر اإلشارة إىل أن أهايل الشهداء واألرسى هم 
تأييًدا  والقت  االعتصام،  إلنهاء  مبادرة  قدموا  من 

من قوى وفصائل فلسطينية أخرى. 
واألرسى  الشهداء  أهايل  قدمها  مبادرة  وحملت 
مطالب األرسى املحررين املعلنة: رصف رواتبهم 
رصف  وضامن  واملحررين،  األرسى  قانون  وفق 

مخصصات لكل أسري يف سجون االحتالل.
إنهاء  إعالن  يف  املحررون  األرسى  يتطرق  ومل 
للهيئة  العام  املدير  حضور  يف  اعتصامهم، 
إىل  دويك،  عامر  اإلنسان  لحقوق  املستقلة 

تفاصيل االتفاق الذي أجريت املباحثات بشأنه.

السلطة والمحررون المقطوعة 
رواتبهم.. وعود بانتظار الترجمة

المحرر البرغوثي: 
ُنطالب برفع الفيتو 
األمني وإعادة رواتبنا

خريشة: ال أثق 
بوعود السلطة

 بإنهاء معاناة المحررين
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رام الله-غزة/ طالل النبيه:
محمود  المحرر  األسير  قضاها  حياته،  زهرات  من  عاًما   15 نحو 
الورديان، في سجون االحتالل اإلسرائيلي، مواجًها أسوأ أشكال 
األسر الذي يوصف بـ"اإلداري". تلك األعوام التي مضت بأشهرها 

وأيامها وساعاتها كانت صعبة على األسير الورديان، الذي زجه 
ا دون أي تهمة، ليكون  االحتالل في سجونه مرات عديدة، إداريًّ

أحد األسرى الذين قضوا أطول سنوات األسر اإلداري.

معاناة األسري، وسنوات شبابه التي قضاها يف 
عن  مرضًبا  أخرى،  إىل  زنزانة  من  السجون  غياهب 
مل  األرسى،  زمالئه  برفقة  عديدة،  مرات  الطعام 
تشفعان له لدى السلطة يف رام الله إلرجاع راتبه 

املقطوع منذ 13 سنة.
يوًما وعن   22 الطعام  الورديان عن  املحرر  وأرضب 
وسط  املفتوح  اعتصامهم  يف  أيام،  أربعة  املاء 
رام الله، الذي استمر مدة 44 يوًما توالًيا، مطالبني 

فيه السلطة بإعادة رواتبهم.
والورديان )43 عاًما( أسري محرر يقطن يف منطقة 
هندازة، جنوب رشق بيت لحم، يف الضفة الغربية، 
املرة  يف  رساحه  اإلرسائييل  االحتالل  وأطلق 
األخرية يف أيلول )سبتمرب( 2018م، بعدما قىض 

26 شهًرا يف أرسه اإلداري.

صحيفة  إىل  حديث  يف  الورديان  املحرر  ويقول 
املفتوح  االعتصام  طريق  "دخلنا  "فلسطني": 
انتهى  سابق،  اعتصام  تجميد  من  شهًرا   13 بعد 

السلطة  يف  املخابرات  جهاز  مسؤول  من  بوعد 
ماجد فرج بإعادة رواتبنا".

ومسؤولون  فرج  قطعه  الذي  الوعد  أن  ويوضح 
معرًبا  شهًرا،  الـ13  طيلة  ينفذ،  مل  السلطة  يف 
خوض  إىل  املحررين  األرسى  الضطرار  أمله  عن 
اعتصامهم الجديد يف املدة املاضية، وإرضابهم 
عن الطعام واملاء للمطالبة بحقوقهم املكفولة.

إليه  وصل  ما  عىل  كبرية  حرسة  فيه  "القلب 
هذه  إىل  واضطرارهم  واملحررين،  األرسى  حال 
االحتالل  سجون  يف  نخوضها  كنا  بعدما  الخطوة، 
لنيل حقوق والبحث عن حياة كرمية" يتابع الورديان 

حديثه.
ويقول: "الوضع الذي أوصلتنا إليه السلطة أرغمنا 
قارعة  عىل  واالعتصام  اإلرضاب،  هذا  خوض  عىل 
الطريق، وسط تجاهل كبري من املسؤولني الذين 
ال تبعد مقراتهم كثرًيا عن مكان االعتصام"، مؤكًدا 

عدم تراجعهم حتى نيل حقوقهم.

"ال عمل"
فرصة  أي  توافر  عدم  املحررون  األرسى  ويعاين 
رواتبهم،  السلطة  قطعت  بعدما  لهم  عمل 
الخاص  القطاع  يف  العمل  أرباب  يرفض  إذ 
واملؤسسات األهلية استقبالهم بدعوى حاجتهم 

لـ"التشييك األمني".
قد  تكون  الطلب  بهذا  أنه  إىل  الورديان  ويشري 
رغم  وجوههم  يف  العمل  أبواب  "أوصدت 
لعدم  جامعية وخربات عملية،  امتالكهم شهادات 
وسلوك"  سري  حسن  "شهادة  عىل  حصولهم 
تصدر من وزارة الداخلية التابعة للسلطة" يف رام 

الله.
يعملون  املحررين  األرسى   من  عدًدا  أن  ويذكر 
السيارة  مقود  خلف  ونهارًا  لياًل  طويلة  ساعات 
عىل  مبيعات  مندويب  أو  عموميني،  سائقني 
باهظة،  مالية  مبالغ  كبدهم  ما  الخاص،  حسابهم 
عدة  أمراًضا  يعانون  وهم  صحتهم  يف  سلًبا  وأثر 

كالضغط والسكري وغريهام.
أسرًيا   38 رواتب  السلطة  تقطع  2007م  ومنذ 
الشهر  26 من  محررًا عىل خلفية سياسية، ويف 
اعتصام  السلطة  أمن  أجهزة  فضت  املايض 
وهدمت  بالقوة،  رواتبهم  املقطوعة  املحررين 
استشهاد  مع  تزامًنا  عليهم،  واعتدت  خيامهم 

األسري سامي أبو دياك يف سجون االحتالل.
مؤمتًرا  املحررون  عقد  الجاري،  الشهر  مطلع  لكن 
االحتجاجية،  خطواتهم  وقف  فيه  أعلنوا  ا  صحفيًّ
لجنة  رئيس  برئاسة  وساطة  لجنة  اجتامع  عقب 
السلطة،  رئيس  مع  نارص  حنا  املركزية  االنتخابات 
مل  ذلك  لكن  رواتبهم،  بإعادة  وعودات  وتلقيهم 

يتحقق حتى اللحظة.
)مارس(  آذار  يف  قطعت  املالية  وزارة  وكانت 
يف  واملحررين  األرسى  من   277 رواتب  2017م 

الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيًضا بعض املبعدين 
إىل الخارج. 

بذريعة "التشييك األمني".. أبواب 
العمل موصدة في وجه المحرر الورديان
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رام الله-غزة/ أحمد المصري:
ما إن بدأت خطوات السلطة في رام الله بقطع رواتب أسرى 
رؤوف من  رامي  المحرر  لألسير  واتضح  2007م،  محررين سنة 
ماجت  حتى  الرواتب"؛  "مقصلة  على  مدرج  اسمه  أن  الله  رام 
الدنيا ودارت في عينيه ورأسه. مما دار في رأس المحرر رؤوف 

أن راتبه الذي ُقطع يمثل حياته وحياته أبنائه الخمسة، مع كونه 
ا من العمل داخل فلسطين المحتلة سنة 1948م،  ممنوًعا أمنيًّ
واسمه مدرج على لوائح الممنوعين من السفر، وممنوًعا من 

العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة بذرائع أمنية أيًضا.

ويف خضم ذلك قرر املحرر أن "يلعن الظالم"، 
عيش  لقمة  عن  بحًثـا  التحدي،  سالح  وميتشق 
رام  مدينة  يف  الخبز  لبيع  مخبًزا  فافتتح  كرمية، 
مل  ذلك  أن  غري  كرامته،  يحفظ  ما  ليضمن  الله، 

يقه بؤس الحياة وصعوبتها.  
 12 اإلرسائييل  االحتالل  زجه  الذي  ورؤوف 
قسوة  معاناته  يف  يشرتك  األرس  يف  سنة 
الذين  املحررين  زمالئه  مع  املعيشية  الظروف 
تقطع السلطة رواتبهم، وخاضوا اعتصامات عدة 

وخطوات نضالية بحًثا عن حقوقهم يف الراتب.
الجمعية  واإلرضابات  االعتصامات  رحلة  بدأت 
لصحيفة  رؤوف  يرويه  ما  -وفق  للمحررين 
قطع  من  سنوات  سبع  بعد  "فلسطني"- 
الراتب، وقد تلقى هو وزمالؤه عدًدا من الوعود 
لتسوية األمر، غري أن جميعها مل ُتفِض إىل أي 

التزام حقيقي بذلك.
االحتالل  اقتطاع  السلطة  أعلنته  ما  وقبيل 
املحررون  األرسى  كان  "املقاصة"،  أموال  من 
اعتصام  خوض  مع  موعد  عىل  رؤوف-  -ومنهم 

وسط رام الله طلًبا لحقوقهم، غري أن التزامهم 
الوطني أّجل خطواتهم.

أحقية  عىل  نتحرك  أن  العيب  من  "قلنا  يقول: 
والتقليص يف  األزمة  مع هذه  مطالبنا  وعدالة 
وقف  أجل  من  يوجه  الذي  والضغط  امليزانية، 

رواتب األرسى يف سجون االحتالل كاملة".
وبعد انتهاء األزمة، اعتصم رؤوف وزمالؤه أمام 
مقر مجلس الوزراء مبدينة رام الله، يوًما واحًدا، 
السلطة،  ورئاسة  للمجلس  رسالة  ووجهوا 
عىل  يحصلوا  أن  دون  أسبوعني  قرابة  وانتظروا 

أي رد للبحث يف املظلومية ورد الراتب.
العناء  من  مسرية  "بعد  رؤوف:  ويتابع 
وسط  نعتصم  أن  إىل  اضطررنا  واملامطلة، 
مدينة رام الله قريًبا من دوار يارس عرفات، غري أن 
كانا سيد املوقف،  االستجابة  التهميش وعدم 
وأجهزتها  للسلطة  الرسمية  املستويات  من 

األمنية كافة".
وصفه،  وفق  املسؤولة  غري  الصمت  حالة  ومع 
اتفق املحررون عىل أن يرشع أعداد منهم يف 

اإلرضاب عن الطعام، ليعلو الصوت ويصل صداه 
إىل كل مكان بوجود ظلم واقع البد من رفعه.

ترشين  يف  املحررين  األرسى  اعتصام  بدأ 
بدأت  يوًما   20 وبعد  املايض،  )أكتوبر(  األول 
الطعام  عن  اإلرضاب  وهي  أخرى،  معاناة  رحلة 
وجه  يف  إال  املحررون  األرسى  يخضه  مل  الذي 
بسبب  إليه  اضطرارهم  لكن  املحتل،  سجانهم 
قطع السلطة رواتبهم أكرث ما كان يصيب رؤوف 

باألمل والقهر.
التي  املعاناة  اتساع  وعىل  غرة،  حني  وعىل 
ملثمني  باقتحام  فوجئ  املحرر  هذا  أصابت 
خيمة االعتصام من عنارص األجهزة األمنية التابعة 
للسلطة يف رام الله، وفضهم االعتصام، ونزع 
إرصارًا  ولّد  ذلك  أن  غري  ومصادرتها،  حاجياتهم، 
وهذا  الخطوة  هذه  عن  التزحزح  عدم  عىل  أكرب 

املطلب )إعادة الراتب(.
الوطني،  العقد  خدش  االعتداء  هذا  أن  ويؤكد 
وبات املحرر من سجون االحتالل يتهم ويعتدى 

عليه ملناداته بأبسط حقوقه.

ويأمل رؤوف مع تدخل بعض القوى والشخصيات 
الوطنية أن تنتهي معاناة هؤالء املحررين، وأن 
منهم  اقتطعت  التي  حقوقهم  عىل  يحصلوا 

دون أي ذنب.
يف  قطعت  الله  رام  يف  السلطة  وكانت 
خلفيات  عىل  محررًا،  أسرًيا   38 رواتب  2007م 

سياسية، منهم 14 أعاد االحتالل أرسهم.
يوًما،   24 مدة  الطعام  عن  محررًا   24 وأرضب 
أجهزة  فضت  املايض  الشهر  من   26 ويف 
بالقوة،  املحررين  هؤالء  اعتصام  السلطة  أمن 
مع  تزامًنا  عليهم،  واعتدت  خيامهم  وهدمت 
استشهاد األسري سامي أبو دياك يف سجون 

االحتالل.
لكن مطلع الشهر الجاري، عقد املحررون مؤمتًرا 
االحتجاجية،  خطواتهم  وقف  فيه  أعلنوا  ا  صحفيًّ
لجنة  رئيس  برئاسة  وساطة  لجنة  اجتامع  عقب 
االنتخابات املركزية حنا نارص مع رئيس السلطة، 
وتلقيهم وعودات بإعادة رواتبهم، لكن ذلك مل 

يتحقق حتى اللحظة.

المحرر رامي رؤوف يواجه
 المعانــاة بالصبــر والتحــدي
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رام الله/ أدهم الشريف:
لتصرف  قطر  أو  غزة  إلى  اذهبي  عليهم،  المغضوب  من  "أنِت 
كانت  الطويل؛ كيف  بشرى  المحررة  األسيرة  تذكر  راتًبا..."،  لك 
الله  رام  السلطة في  أحد ضباط مخابرات  صدمتها بعدما صاح 
بهذه الكلمات في وجهها. لم يقتصر األمر بالنسبة لبشرى )26 

عاًما( عند حد الصدمة؛ بل أثار ما قاله الضابط غضبها الشديد، 
سياسي؛  بقرار  المقطوع  راتبها  من  أشهر  منذ  محرومة  وهي 
رغم أن اللوائح والقوانين الفلسطينية تكفله لها كونها أسيرة 

محررة.

من  أيًضا  شبابية  ناشطة  وهي  برشى  وكانت 
سكان مدينة البرية، شاركت يف اعتصام األرسى 
عىل  أقيم  الذي  رواتبهم  املقطوعة  املحررين 
مدار 44 يوًما يف رام الله، قبل تعليقه منذ عدة 

أيام بناًء عىل وعود بحل قضيتهم جميًعا.
وتقول لصحيفة "فلسطني": إنها "شاركت يف 
جميع أيام االعتصام للمطالبة بحقها املسلوب".

وتضيف: "مل يخطر ببايل ولو للحظة واحدة يوًما 
بقرار  راتبي  الفلسطينية  السلطة  تقطع  أن  ما 

سيايس".
األرسى  من  رواتبهم  املقطوعة  عدد  ويبلغ 
املحررين، منذ فرتات متفاوتة، 38 محررًا ومحررة.

سنة  مرة  ألول  برشى  أرس  االحتالل  جيش  وكان 
"وفاء  صفقة  ضمن  رساحها  وأطلق   ،2011

القسام  الدين  عز  الشهيد  كتائب  بني  األحرار" 
اإلسالمية  املقاومة  لحركة  العسكري  الجناح 
حامس، واالحتالل اإلرسائييل، بوساطة مرصية.

لكن جيش االحتالل مل ميهلها كثرًيا، وأعاد أرسها 

مجدًدا وعرشات األرسى املحررين يف الصفقة، 
وقضت فرتة طويلة يف السجون دون تهمة أو 

مربر، وأطلق رساحها الحًقا.
من  االحتالل  جيش  أرسها   ،2017 بحلول  لكن 
مثانية  اإلداري  األرس  سجون  يف  وزجها  جديد، 

أشهر دوت تهمة، كام تقول.
راتبي  تقطع  السلطة  بأن  أفاجأ  "اآلن  وتضيف: 
بعد أكرث من سنتني ونصف قضتيها أسرية لدى 

االحتالل".
مخابرات  من  بأمر  كان  راتبي  "قطع  وتتابع: 
لحركة  تابعة  أنني  بحجة  الفلسطينية  السلطة 
املغضوب  من  أنني  "تفاجأت  مردفة:  حامس"، 
مخابرات  يف  ضابط  يل  قال  كام  عليهم 

السلطة".
يارس  دوار  عند  اعتصمت  ذلك،  عىل  واحتجاًجا 
رام  مدينة  يف  املعروفة  األماكن  –من  عرفات 
االعتصام  رواتبهم  املقطوعة  وشاركت  الله- 

واإلرضاب املفتوح عن الطعام.

وكانت أجهزة أمن السلطة حاولت فض االعتصام 
املعتصمني  وطالبت  االعتصام  خيمة  واقتحمت 

مبغادرة املكان، بحجة أن وجودهم غري قانوين.
وترى برشى يف ذلك دليل عىل طريقة تعامل 
يف  املحررين  األرسى  مع  السلطة  أمن  أجهزة 

الضفة الغربية املحتلة.
وتشري إىل أن األرسى املحررين أنهوا االعتصام 
محمود  السلطة  رئيس  من  وعود  عىل  بناًء 
إىل  امللف  وإحالة  املوضوع،  هذا  بحل  عباس، 

جهات متخصصة.
الفلسطينيات  األسريات  بأوضاع  يتعلق  وفيام 
يف سجون االحتالل، توضحت أن ما يزيد عىل 45 
ويعانني  "الدامون"،  سجون  يف  يقبعن  أسرية 

ظروًفا اجتامعية ونفسية صعبة للغاية.
الطبي  اإلهامل  يعانني  األسريات  أن  وتضيف 
الذي متارسه إدارة سجون االحتالل عمًدا بحقهن 

دون اهتامم أو مباالة ألوضاعهن الصحية.
تحرم بعض  ووفق برشى فإن سلطات االحتالل 

إدارة  أن  لهن، مبينة  زيارة األهايل  األسريات من 
السجون منعتها من زيارة والدها الذي كان أسرًيا 
من  آنذاك  يتمكنا  ومل  أرسها،  فرتة  خالل  أيًضا 

رؤية بعض.
هناك  كبرية،  السجون  داخل  األسريات  "معاناة 
إهامل طبي كبري؛ ومنع بذرائع أمنية من الزيارات، 
وعندما كنت أسرية كان والدي أسرًيا ومنعنا من 

زيارة بعض داخل السجون"، تقول برشى.
كام تعاين بعض األسريات –وفق برشى- إصابات 
االحتالل  جنود  أطلقه  الذي  الحي  بالرصاص 
السجون،  يف  بهن  وزج  واعتقلهن  صوبهن، 

واصفة ذلك بأنه "مؤسف ومؤمل".
وأكرث األسريات معاناة، املصابات بأمراض مزمنة 

من األمهات كبريات السن.
سجون  إلدارة  أوضاعهن  رشحنا  برشى:  وتكمل 
ملطالبنا،  اهتامم  أو  جدوى  دون  لكن  االحتالل 
اهتامم  دون  املسكنات  مبنحهن  واكتفت 

لوضعهن الصحي الذي يتفاقم مبرور األيام.

ضابط في السلطة للمحررة "الطويل":
 "أنِت من المغضوب عليهم"



Sunday 8 December 2019 األحد 11 ربيع اآلخر 1441هـ 8 ديسمرب/ كانون األول
محررون تأرسهم 
17سياسات السلطة

رام الله-غزة/ جمال غيث:
ال يتعدى الوقت الذي يخصصه األسير المحرر صالح المحتسب 
ا، ليتبادل معهم  للجلوس مع أفراد أسرته 10 ساعات أسبوعيًّ
قطع  بعد  األموال  وتوفير  العمل  إلى  لحاجته  همومهم، 
سلطة في رام الله راتبه منذ 2007م. ويضطر المحتسب إلى 

المكتبات  إحدى  في  عمله  بين  متنقاًل  وقته  معظم  قضاء 
المطاعم،  بأحد  وطاهًيا  الطلبة،  لخدمة  المخصصة  العامة 
اليسير-  بالشيء  -ولو  ويلبي  يومه،  قوت  كسب  محاواًل 

احتياجات أسرته.

2007م،  منتصف  راتبه،  السلطة  وقطعت 
ومتوز  )يونيو(  حزيران  لشهري  راتبه  وأعادت 
إجراء  يف  مجدًدا،  قطعته  ثم  2013م،  و)يوليو( 
خلفيات  عىل  واملحررين  األرسى  عرشات  شمل 

سياسية.
الجلوس  محروم  أنه  إىل  املحتسب  ويشري 
الجمعة،  يوم  حتى  األسبوع  طوال  أبنائه  مع 
بسبب  للرتفيه،  فسحة  يف  واصطحابهم 
لتوفري  العمل،  يف  األسبوع  طوال  انشغاله 

بعض من احتياجاتهم، بعد قطع راتبه.
اصطحابهم  أبنائه  مرض  عند  يحاول  أنه  ويوضح 
جانبهم  إىل  والجلوس  املستشفى  إىل 
أحضان  يف  يرتكهم  أن  قبل  ساعتني،  أو  ساعة 
إىل  للبقاء  أعينهم  من  تنساب  والدموع  أمهم 
جانبهم، مضيًفا بحزن: "ال أمتكن من البقاء إىل 
وتأمني  عميل  ظروف  بسبب  أطفايل  جانب 

احتياجاتهم".
ويتابع املحتسب )39 عاًما(: "يف حال عدت إىل 
نامئني،  أبنايئ  أجد  املساء  ساعات  يف  البيت 
إىل  أذهب  ثم  وأقبلهم  جوارهم  إىل  ألجلس 
تنتهي  أن  أمتنى  وأنا  النوم  محاواًل  فرايش 
راتبي املوقوف منذ  معانايت وترصف السلطة 
2007م، يك أجلس إىل جوار أبنايئ وأشاركهم 

يف أفراحهم وهمومهم".
مدينة  سكان  من  -وهو  املحتسب  وقىض 
مجموعة  ما  املحتلة-  الغربية  بالضفة  الخليل 
االحتالل اإلرسائييل،  سبع سنوات يف سجون 

وأطلق رساحه نهاية 2017م.
راتبه،  إعادة  محاواًل  وطرقه  إال  باًبا  يرتك  ومل 
-حسبام  دامًئا  يصدم  فكان  جدوى،  دون  ولكن 
بـ"االنقسام  القطع  أسباب  عىل  بالرد  يبني- 
السيايس"، ومخالفة ما تسميها السلطة يف 

رام الله "الرشعية".
األرسى  اعتصام  يف  شارك  أنه  إىل  ويلفت 
املقطوعة رواتبهم وسط مدينة رام الله بالضفة 
44 يوًما، وأرضب عن الطعام  الغربية، الذي امتد 
زمالئه  برفقة  املاء  تناول  عن  وامتنع  يوًما،   23

األرسى أربعة أيام، للضغط عىل السلطة لرصف 
رواتبهم. 

املقطوعة  األرسى  إنهاء  بعد  املحتسب  ويأمل 
تنتهي  أن  الله  رام  يف  اعتصامهم  رواتبهم 
رواتب  عىل  الحصول  من  ويتمكنوا  معاناتهم، 
بغريهم،  ومساواتهم  كرمية،  حياة  لهم  تضمن 
وتحييدهم الخالفات والتجاذبات السياسية كافة.
يف  قطعت  الله  رام  يف  السلطة  وكانت 
خلفيات  عىل  محررًا،  أسرًيا   38 رواتب  2007م 

سياسية، منهم 14 أعاد االحتالل أرسهم.
يوًما،   24 مدة  الطعام  عن  محررًا   24 وأرضب 

أجهزة  فضت  املايض  الشهر  من   26 ويف 
بالقوة،  املحررين  هؤالء  اعتصام  السلطة  أمن 
مع  تزامًنا  عليهم،  واعتدت  خيامهم  وهدمت 
دياك يف سجون  أبو  استشهاد األسري سامي 

االحتالل.
لكن مطلع الشهر الجاري، عقد املحررون مؤمتًرا 
االحتجاجية،  خطواتهم  وقف  فيه  أعلنوا  ا  صحفيًّ
لجنة  رئيس  برئاسة  وساطة  لجنة  اجتامع  عقب 
السلطة،  رئيس  نارص مع  حنا  االنتخابات املركزية 
بإعادة رواتبهم، لكن ذلك مل  وتلقيهم وعودات 

يتحقق حتى اللحظة.
عقابية  إجراءات  الله  رام  يف  السلطة  وتفرض 
عىل قطاع غزة منذ آذار )مارس( 2017م شملت 
الخصم من رواتب موظفيها يف القطاع، وإحالة 
مجاالت  ومست  القرسي،  التقاعد  إىل  بعضهم 

حيوية كالكهرباء والصحة وغريهام.

"ضنك العيش" يحول بين 
المحرر المحتسب وأطفاله
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غزة/ يحيى اليعقوبي:
أكلت من  السجون،  بين عذابات  بعد سنوات طويلة قضاها 
عمره حتى غزا الشعر األبيض رأسه، كان األسير المحرر سفيان 
ا له من أبناء شعبه، بعدما أمضى  جمجوم ينتظر تكريًما خاصًّ
في سجون االحتالل 20 سنًة، ليجد نفسه على قارعة الطريق 

دون عمل وال راتب، يواجه قسوة الحياة.

السجن،  أسوار  داخل  عنها  معزواًل  المدة  تلك  طوال  بقي 
فلم يجد سوى العمل خلف مقود سيارة كمندوب مبيعات 
لمواجهة الظروف الصعبة التي فرضت عليه، وخوض معترك 
ومكانته  وضعه  تناسب  ال  مهنة  في  والطلب  العرض  صراع 

المفترضة بين أبناء شعبه.

تحرر جمجوم بعد 13 سنة متتالية أمضاها يف سجون 
االحتالل يف الفرتة ما بني )2006-1992(، ومل ميِض 
الداخلية  بوزارة  ا  عامًّ مديًرا  تعيينه  عىل  عام  من  أكرث 
مصحوًبا   2007 يف  فصله  قرار  جاء  حتى  الله  برام 
وعليه  دخل،  بال  وبات  محرر،  كأسري  راتبه  بقطع 

مسؤولية توفري دخل ألطفاله األربعة.
أندب حظي، وأقف  أبقى  أن  إما  أمرين،  أمام  "كنت 
الثاين  الخيار  فاخرتت  رزق،  مصدر  عن  أبحث  أو  عاجًزا، 
املادي  وضعي  ألن  نظًرا  مبيعات،  كمندوب  بالعمل 
يستهل  يب"..  خاص  عمل  لتأسيس  يسعفني  مل 
حديثه مع صحيفة "فلسطني"، قائال: "كان زماليئ 
يف املبيعات يف مقتبل العمر، لذا كانت املنافسة 
وجهد  إضايف  وقت  لبذل  مضطًرا  وكنت  شديدة 

كبري". 
معرتك حياة

سيارة،  مقود  خلف  للعمل  مضطًرا  املحرر  هذا  كان 
يغيب  األربعة،  أطفاله  عن  بعيدا  أخرى  غربة  فعاش 
محافظات  بني  والتنقل  العمل  يف  ساعة   14 ا  يوميًّ
بعُد  يربد  مل  إذ  الرشكات،  ملنتجات  للرتويج  الضفة 
وأطفاله،  لزوجته  السجن  داخل  رافقه  الذي  الشوق 
ألنه فعال كان محروما من املكوث معهم فرتة كافية 
إلطفاء نار الحنني التي ما زالت مرضمة يف قلوبهم، 

نتيجة العمل ساعات طويلة خارج املنزل.
مل يرتك االحتالل جمجوم وشأنه، وبدأ األرس يالحقه 
مرة أخرى ويلقي بثقله عىل حياته االقتصادية فعاد 
 ،2010 عام  أخرى  مرة  االحتالل  سجون  أسوار  إىل 
"كان األرس يقطع أوصال حيايت العملية، فقبله كنت 
مندوب مبيعات يف كامل الضفة الغربية، لكن عندما 
خرجت بعد عامني، اضطررت لتقاسم املنطقة الخاصة 
يب مع مندوب مبيعات آخر، عينته الرشكة لسد غيايب 

خالل فرتة األرس" يقول.
بالنسبة  يكن  مل  املحافظات  بني  التنقل  حتى 
وقرى  طرق  من  التنقل  عليه  كان  ا،  طبيعيًّ لجمجوم 
مداخل  عند  الرئيسة  االحتالل  حواجز  لتفادي  جانبية 
املدن، مواقف كثرية تجول بخاطره عن تلك املتاعب 
نابلس  من  الطريق  مسافة  "كانت  بعضها:  ينتقي 

النعاس  يغلبني  ساعات،  خمس  تستغرق  للخليل 
كثرًيا وأستيقظ عىل صوت ارتطام سياريت وانحرافها 

بحافة الطريق، ليهدد هذا العمل حيايت".
شاب  يستطيع  رمبا  لجمجوم  بالنسبة  متعب  عمل 
صغري تحمله، وليس أسرًيا محررًا أمىض 20 سنة من 
عمره مكباًل خلف القضبان، تلك التنهيدة التي خرجت 
"اضطررت  بداخله:  حكاية  مائة  عن  تتكلم  حنجرته  من 
إال عن  أبحث كأسري محرر  للعمل بظروف صعبة، وال 
حقي وأن ُأعامل أسوة باألرسى املحررين )...( حق يل 
أن أجد عمال أفضل من ذلك أو أن أحصل عىل راتبي".

عىل طرف السامعة الهاتفية األخرى بدا صوته متأمًلا 
كل  وتحمل  العمل  أواصل  "كنت  حاله:  واقع  عىل 

مساوئه، ألن حياتنا صعبة ويجب توفري الدخل".
معركة خارج القضبان

مل يرتك االحتالل جمجوم وشأنه، يف هذه املعركة 
أسوار  خارج  األسري  هذا  يخوضها  التي  الظروف  مع 
السجن، فأعاد أرسه يف 2014 وأفرج عنه بعد سنة، 
ويف آخر مرة أرضب عن الطعام برفقة األرسى ملدة 
63 يوًما نقل عىل اثرها إىل ما يسمى مستشفى 

الصحية،  حالته  تدهور  نتيجة  اإلرسائييل،  "سوروكا" 
جمجوم  أنهى  أيام  فقبل  باليوم،  األمس  أشبه  وما 
وعرشات األرسى املحررين اعتصامهم االحتجاجي ضد 
استمرار قطع راتبهم، ولكن هذه املرة كان االعتصام 

السرتداد حقوقهم من السلطة برام الله.
أن  يوما،  بحسباننا  يخطر  أو  نتوقع  "مل  قائال:  يعلق 
الوحيد  تناقضنا  ألن  صعبة،  ملربعات  األمور  تسحبنا 
كأرسى مع االحتالل )...( اإلرضاب يف سجون االحتالل 
يصحبه تحدي وقوة يف مواجهة السجان، أما اإلرضاب 
خارج السجن وعائلتك بجانبك فإنه صعب وأنت ترفض 

الطعام ضد سياسة قطع الراتب". 
العمل  يف  زمالئه  من  احرتاما  جمجوم  يجد  كان 
ال  املال  رأس  املحصلة  يف  لكن  الكبرية،  لتضحيته 
يفهم إال لغة األرقام، واآللة الصناعية ال تعرف قيمة 
اإلنسان، فهو ُينظر إليه كوحدة منتجة وال ترى سنوات 
أرسه، نظرات الخوف يف عيون زمالئه منه خوًفا عىل 
تصاريحهم لكونه أسرًيا، ذلك التاجر الذي رفض رشاء 

التجار  بعض  فظاظة  الئقة،  غري  بطريقة  املنتجات 
العرض والطلب، كلها أشياء كان يقرؤها  يف معركة 
وكتامن  للصمت  يضطر  لكنه  جيًدا  ويفهمها  جمجوم 

كل األحزان ودفنها يف قلبه.
أسايس"..  يشء  بالضفة  املحرر  األسري  "راتب 
التدريب  نتلقَّ  مل  محررين  كأرسى  "فنحن  يقول: 
منعتنا  الطويلة  األرس  وسنوات  الحياة،  يف  الكايف 
 )...( مصاعبها  من  يحمينا  اقتصادي  جدار  تكوين  من 
والنفيس  البدين  الجهد  هذا  لتحمل  مضطرا  كنت 
بسبب  العمل  من  استقالتي  قدمت  حتى  الكبري 
 44 استمر  الذي  األخري  اعتصامنا  قبل  الدخل،  تراجع 

يوما احتجاجا عىل استمرار قطع رواتبنا.
كل األبواب مغلقة

السدة  إيهاب  املحرر  األسري  أخريا  استطاع  بعدما 
مبدينة  صناعية  بورشة  عمل  فرصة  إيجاد  عاما(   33(

الكبرية  مبهارته  إعجابه  العمل  صاحب  يبدى  قلقيلية، 
الحديد  من  منزيل  ألثاث  حديدية  هياكل  صناعة  يف 
واألخشاب، ليفاجئه يف هذا الحوار املسايئ بينهام: 
الصبح  بكرا  واملخرطة  املحددة  تستلم  إياك  "بدي 

وحزيد اجرتك اليومية إىل 250 شيقل".
مع  رحلته  منذ  الذي  السدة  قلب  السعادة  غمرت 
الفلسطينية  والسلطة  االحتالل  لدى  االعتقاالت 
2007م، مل تدم أي فرصة عمل حاول الوصول  سنة 
هذه  بداخله  األسئلة  تتزاحم  أسبوع،  من  ألكرث  إليها 
ليلة  فبات  عني؟"،  يدهم  سيكفون  "هل  املرة: 
إدارة  وتسلم  الصباح  بحلول  يحلم  وهو  سعيدة 
التي شاهدها صاحب  الكبرية  نظًرا ملهارته  امَلحددة 

العمل بنفسه.
ما إن انسلت شمس الصباح، ووصل األسري الورشة، 
عمله،  أسبوع  عن  أجرته  يعطيه  العمل  بصاحب  تفاجأ 
ويخربه آسًفا: "مضطر إلغالق الورشة ملدة أسبوع"، 
الورشة  يف  زميله  عىل  اتصل  املكان  غادر  بعدما 
يستفرس عام جرى، ليجيبه األخري عرب الهاتف: "اتفق 
ألن  لطردك  قصة  تلفيق  عىل  العمل،  صاحب  معنا 
إن  تهديده  وجرى  عليه  ضغوطات  مارس  من  هناك 

سمح لك مبواصلة العمل معه، بإغالقها".

بدأت حكاية السدة مع األرس الذي بلغ يف مجموعه 
سبع سنوات، حينام زجه االحتالل يف سجونه للمرة 
2007 وأفرج عنه يف نوفمرب/ ترشين  األوىل سنة 
الثاين 2011، وبعد يومني من اإلفراج اعتقلته أجهزة 
هذه  عند  يكمل  أشهر،  خمسة  ملدة  السلطة،  أمن 
بيومني  بعدها  االحتالل  "أرسين  الدوارة:  املحطة 
الباب  سياسة  توالت  ثم  ومن  ونصف،  عامني  ملدة 

الدوار".
 ،2015 عام  السدة  عن  االحتالل  أفرج  مرة  آخر  يف 
وكان ال يجد عماًل ثابًتا، نتيجة مالحقته من قبل أجهزة 
أمن السلطة، فرغم خربته الكبرية يف مجال الحدادة 
مبهارته،  الورش  أصحاب  من  كثري  وإعجاب  والخراطة، 
إال أن أطول عمل كان ال يدوم أكرث من أسبوع واحد، 
العمل بشكل  ففي كل مرة كان يطلب منه أصحاب 
مفاجئ مغادرة الرشكة، رغم أنهم يف بداية التقييم 

يشيدون مبهارته.
صب  يف  للعمل  السدة  اضطر  الوضع،  هذا  أمام 
القهوة يف األعراس، لكن حتى هذا العمل وجد فيه 
عقبة، عندما رأى مستوطنني يحرضون احتفاالت لعدد 
الفلسطينيني، وطلب منه أصحاب الرشكة صب  من 
أرفض  "كنت  بالقول:  يعلق  للمستوطنني،  القهوة 
يعيلونني  إخويت  واآلن  لالستقالة،  فاضطررت  ذلك 

ولدي أطفال ثالثة ال أستطيع تلبية احتياجاتهم".
من  بعضه  واستدان  املال،  من  مبلًغا  ادخر  بعدما 
إخوته، طلب السدة من أحد التجار تزويده بآالت حدادة 
لفتح ورشة ومخرطة خاصة له إلنهاء معاناته مع إيجاد 
الستالم  التايل  اليوم  يف  خرج  إن  ما  عمل،  فرصة 
األدوات، وجد ضابط االحتالل ينتظره مع بعض الجنود، 
نهدها  سوف  خاصة  ورشة  بفتح  قمت  "إن  يهدده: 

فوق رأسك".
بات السدة محروًما من الحصول عىل رخصة عمومي، 
ومن العمل بأي ورشة حدادة أو أي رشكة، عىل خلفية 
شهادة  حتى  أمامه،  مغلقة  األبواب  كل  سياسية، 
حسن سري وسلوك محرمة عليه من قبل أجهزة أمن 
من  يالحق  راتبه،  األخرية  قطعت  بعدما  السلطة، 

الجميع.

بعدما بدد قطع الراتب أحالمه يف عيش حياة كرمية

"جمجوم" يواجه قسوة الظروف
و"السدة" يضطر لـ"صب القهوة" في األعراس!
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التحالف األمريكي 
اإلسرائيلي

د. حسام الدجني 

فأي انتقاد للسياســة أو للســلوك اإلسرائيلي في 
المنطقة يقف في وجهه الفيتو األمريكي، وأيًضا 
ربطت الواليات المتحدة الكثير من الصفقات السياسية 
واالقتصادية مع العديد مــن الدول في العالم بتطبيع 

العالقات مع )إسرائيل(.

الالجئون الفلسطينيون
 في لبنان يدقون
 ناقوس الخطر

رأفت مرة 

االقتصاديــة  األزمــة  تصاعــدت 
بعــد  لبنــان  فــي  واالجتماعيــة 
الحراكات الشعبية األخيرة، وبدأت 
من أيامها األولى تضرب المجتمع 
الفلســطيني فــي لبنــان المثقــل 

أساسًا بمشاكله وهمومه.
مــن مظاهر هــذه األزمــة: فصل 
مئات مــن العمال الفلســطينيين 
مــن أعمالهــم، وارتفاع األســعار 
لتصل إلى ما يقارب %40، وجمود 
قيمة  األســواق، وهبــوط  حركــة 
المصارف  وامتناع  اللبنانية،  الليرة 
عن دفــع الحواالت المالية القادمة 
من الخارج، التي تشــكل متنفسًا 
العائــات،  مــن  لفئــة  محــدودًا 

وتراجع خدمات )أونروا(.
هــذه األوضاع تترافق هــي وأزمة 
لبنــان،  فــي  معروفــة  سياســية 
بيئــة  تهــدد  أمنيــة  ومخــاوف 

الاجئين الفلسطينيين. 
الفلسطينيون  الاجئون  بدأ  لذلك 
الصــوت،  يرفعــون  لبنــان  فــي 

محاولين التخفيف من األزمة.
أطلقتهــا  اجتماعيــة  مبــادرات 
ومبادرات  ومؤسســات،  جمعيــات 
خاصــة في عــدد مــن المخيمات 
للمحتاجيــن  األغذيــة  لتوفيــر 
والطعــام للفقــراء، نــداءات إلــى 
اعتصامــات  المانحــة،  الجهــات 
وتحــركات شــعبية أمــام مراكــز 
)أونــروا( المســؤولة عــن إغاثــة 
الاجئين، تحركات على مستويات 
شــعبية عامــة كالجهــود اإلغاثية 

التي بدأتها حركة حماس. 
الاجئون الفلســطينيون في لبنان 
يستشــعرون الخطر مــع المخاوف 
واســتفحال  األزمــة  طــول  مــن 
األوضــاع االقتصاديــة، خاصة أن 
جهات لبنانية عديدة بدأت تستعد 
لما هو أســوأ، مــن قبيــل اللجوء 
واســتيراد  األراضــي  زراعــة  إلــى 
الخــارج  مــن  مباشــرة  األغذيــة 
وتقديم مســاعدات مادية مباشرة 

لمجتمعاتها.
الفلســطينيين  الاجئيــن  نــداء 
في لبنــان اليوم هو اإلســراع في 
تقديم الدعم اإلغاثي لجميع فئات 
الاجئين دون استثناء، ألن الجميع 

دخل حيز الفقر أو الفقر الشديد.
وهــذا مطلــوب من أجــل الحفاظ 
على موقع الاجئين الفلسطينيين 
في لبنــان، وهويتهــم ومكانتهم 

في مشروع التحرير والعودة.
وكــي نمنــع رؤوس الفتنــة مــن 
استغال أوضاع الاجئين، لدفعهم 

نحو االنخراط في األزمة.

بأنهــا  تتميــز  اإلســرائيلية  األمريكيــة  العاقــات 
»إســتراتيجية«، وهذا ليس ســرًّا، فالواليــات المتحدة 
األمريكيــة تخصص ما يزيــد على ثاثة مليــارات دوالر 
سنويًّا لدعم )إســرائيل( سياسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا، 
وتوفــر لها حماية دولية في المنظومــة الدولية تجعلها 
دولــة فوق القانــون، فأي انتقاد للسياســة أو للســلوك 
اإلسرائيلي في المنطقة يقف في وجهه الفيتو األمريكي، 
وأيضًــا ربطت الواليــات المتحدة الكثيــر من الصفقات 
السياســية واالقتصادية مع العديد من الدول في العالم 
بتطبيــع العاقات مــع )إســرائيل(، وهنــاك العديد من 
الشــواهد والدالئل التي تؤكد إستراتيجية العاقات بين 

الدولتين.
أواًل: أبعاد التحالف:

الكيان اإلســرائيلي يبعد جغرافيًّا عن الواليات المتحدة 
آالف األميــال، ولكن عمق العاقة بيــن الطرفين يعطي 
مؤشــرًا على أن )إســرائيل( أصبحت الواليــة األمريكية 

الحادية والخمسين، وهذا يستند إلى عدة أبعاد:
1. التقاطع األيديولوجي:

يبلــغ تعداد ســكان الواليــات المتحــدة )310( مايين 
نســمة تقريبًا، %51.3 بروتســتانت، %23.9 كاثوليك، 
وباقي النســب تتوزع بين عدة ديانــات تعبر عن طبيعة 
التركيبــة االجتماعية للواليات المتحــدة األمريكية التي 

أصبح يطلق عليها الدولة التجميعية.
الديانة المســيحية تقوم على اإليمان بالكتاب المقدس 
الذي ينقسم بدوره إلى العهد الجديد )اإلنجيل(، والعهد 
القديم )التــوراة(، ومن هنا يأتــي التقاطع األيديولوجي 
بالواليــات  )البروتســتانت(  الجــدد  المحافظيــن  بيــن 

المتحدة واإلسرائيليين، فهي عاقة الدين محدد رئيس 
فيهــا، ومن يصل إلى درجة مــن الفهم في هذا المحدد 
يدرك السبب المباشر الذي يقف أمام تقدم عجلة السام 

في المنطقة العربية مع )إسرائيل(.
 2. المصالح السياسية واالقتصادية:

هنــاك مصالــح سياســية واقتصاديــة وعســكرية تعزز 
العاقات األمريكية اإلســرائيلية، فأمريكا ترى )إسرائيل( 
دولة وظيفيــة تقّطع أوصال األمة العربية واإلســامية، 
وتحمي المصالح اإلستراتيجية األمريكية قاعدًة عسكرية 
متقدمة في منطقة الشرق األوسط، و)إسرائيل( تستفيد 
من تلك المصالح في تعزيز ترســانتها العسكرية، ودفع 
عجلــة اقتصادهــا، ما يؤهلها للســيطرة مســتقبًا على 
مقــدرات المنطقــة، ويجعلها فاعًا رئيسًــا فــي صياغة 
الخريطة السياسية، خدمة للمصالح القومية اإلسرائيلية.

3. اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة:
يتحكم اللوبــي اليهودي بالواليات المتحــدة األمريكية 
بالعديــد من وســائل اإلعام والشــركات الكبرى ورأس 
المال، وهذا يؤهله ألن يكون العبًا في السياسة الداخلية 

والخارجية للواليات المتحدة لمصلحة )إسرائيل(.
  ثانيًا: مواجهة التحالف:

ليس من الســهل مواجهــة التحالف اإلســتراتيجي بين 
الواليات المتحدة و)إسرائيل( في النظام العالمي الحالي، 
ولكن هذا ال يمنع أن نؤسس لثقافة قد نرى تأثيرها على 

المدى المنظور، ببعض الخطوات، منها:
• بيرني ســاندرز المرشح الرئاســي األمريكي في سابقة 
تاريخيــة قاطع مؤتمر أيبــاك، وحضر المؤتمر الســنوي 
للجمعيــة اإلســامية لشــمال أمريــكا معلنًــا معارضته 

والفلســطينيين،  المســلمين  ضــد  ترامــب  سياســات 
والسؤال هنا: لماذا ال تفكر منظمة التعاون اإلسامي في 
بناء خطة تقضي بتوجيه اللوبي المسلم -وعدده يتجاوز 
ثاثة مايين مســلم- لدعم ساندرز كما يعمل أيباك في 

كل انتخابات؟
• تفعيــل وتعزيــز دور الجاليات واألقليات المســلمة في 
الواليــات المتحــدة لتعريــة السياســة الصهيونية تجاه 
الشعب الفلسطيني األعزل، والتركيز على كذب الروايات 
التاريخيــة الصهيونيــة بالحــق التاريخي في فلســطين 

والهولوكوست وغيرها.
• تبني إســتراتيجية إعامية قادرة على مخاطبة الشــعب 
األمريكــي، لتنقــل لــه جرائــم دولــة االحتــال، ودور 
المســاعدات األمريكية التي تجبــى من دافعي الضرائب 

في الواليات المتحدة.
• تعزيز ثقافة المقاطعة االقتصادية للمنتجات األمريكية 
واإلســرائيلية، لمصلحة منتجــات عربية أو إســامية أو 
صينية، وأن تمارس الشعوب العربية واإلسامية ضغًطا 
على أنظمتهم لحثهم على ســحب االستثمارات واألموال 

المكدسة في البنوك األمريكية.
•  ترســيخ وعي جمعي قادر على ربط الظلم واالســتبداد 
الذي وقع على الشــعوب العربية واإلســامية بالتدخات 
اإلســرائيلية واألمريكيــة مــن طريــق حمايــة النظــم 
الشــمولية، األمر الذي يمثل مؤشــرًا مهمًّا على فرملة 

المشروع اإلمبريالي في المنطقة.
• توعيــة الجمهــور األمريكــي بكشــف الوجــه الحقيقي 
للعنصرية الصهيونية تجاه غير اليهود من طريق ما جاء 

بالتلمود والكتب المقدسة األخرى.

الجــزء الـ26 من برنامج عوفدا الحلقــة األولى منه التي 
بنيت علــى فيلم »ما خفــي أعظم« لم تكن في ســياق 

الخطة، بعد غياب البرنامج أشهرًا.
فــإن برنامجًــا من هذا النوع ال يمكــن أن يكون خطط 
للحلقــة تحت هــذا العنوان وفــي هذا المجــال، لوال أن 
الجيش والكيان بحاجة ماســة لهــذه الحلقة، خاصة أن 
»إيانا ديان« معادية جــدًّا لرئيس الوزراء ووزير حربه، 

هي والقناة 12.
 وبثت الحلقة بموافقة مقص الرقابة العسكرية، وشارك 

فيها:
- الجنــرال »نيتســان ألــون« )في الجيش آخــر مناصبه 
قسم العمليات، شارك في التخطيط للعملية، كان قائدًا 

للوحدة ورئيس اللجنة التي حققت في أسباب الفشل(.
- المقــدم »ميخائيل مليشــتاين« المســؤول الســابق 

للقسم الفلسطيني )أمان(. 
- »إيان لوطون« ضابط سابق في )شاباك(.
- »راز شيبت« ضابط في وحدة المستعربين.
- »كوبي ميخال« ضابط في وحدة العمليات.

- »إيان فاز« عميد عمل في )شييطت 13(.
- »نداف زئيي« ضابط سابق في االستخبارات.

- الضابط المناوب في ســاح الجو فــي )كرياه( قبطان 
طائرة )يسعور(.

 كل هــذه الشــخصيات وهذه المعلومات والتســجيات 
التــي بثت من االجتماعــات مع رئيس األركان الســابق 
إيزنكــوت تدل علــى أن الكيــان يقر بأنــه تلقى ضربة 
موجعة، وقد زود عودا بكل هذه المعطيات واإلمكانات 
لنجــاح البرنامج، ما يخفــف من تأثير برنامــج »ما خفي 

أعظم«، الذي قدمه تامر المسحال.
أهم الماحظات على البرنامج:

-1 موافقة الرقابة العســكرية تعني أنه ضمن السياسة 
العامة وفي السياق المسموح به.

-2 الحلقة لم تأت بمعلومة تناقض ما جاء في برنامج ما 
خفي أعظم، لكن القراءة والتقديم مختلفان.

-3 البرنامج عزز التوصيف الذي استحقه رجال المقاومة.
-4 التقرير أقر بقدرات اســتخبارات المقاومة واهتمامها 

البالغ بالتصدي لمخططات العدو.
-5 قائد حماس في غزة هو من أنشــأ »شاباك حماس« 
مخابــرات، عينــاه مفتوحتان دائمًا، بث هــذه الروح في 

عناصر وكوادر حركته.
-6 »نيتســان ألون« بعكس ما خرج عــن لجنة التحقيق 
التي يرأســها وبــرأت الوحدة من األخطاء يســجل عدة 
أخطاء في البرنامج، ارتكبها من خّطط للوحدة والوحدة 

نفسها عند التطبيق:
* التقدير الخطأ لنسبة نجاح العملية.

* الدخول إلى )السوبر ماركت( عجل االحتكاك دون حاجة 
ملحة، واألصل في هــذه العمليات أن يحرص المنفذون 
على تخفيض نســبة االحتكاك حتى ال يقعوا في أي خلل 

أو التباس يؤدي إلى انكشافهم.
* غياب رادار الكرياه ووسائل التتبع إذ بقيت الوحدة في 
قطاع غزة عشرين دقيقة دون أي اتصال، في حين رادار 

المقاومة رصدها.
 * الخلــل فــي االتصال وعــدم التواصل بيــن المركبة 

والشاحنة، وبين المركبة و)تل أبيب(.
* فشل الوحدة في فهم طبيعة الشكوك من )الفيسبا(، 

ولم تتمكن الوحدة من تشــخيص خطــورة ما يحدث، 
األمــر الــذي أدخلها في تعقيــدات لم تســتطع الخروج 
منها، وخطورتها واالنغماس في مواجهتها دون تقدير 

مآالتها.
* المبالغة في قوة الوحدة مقابل خطورة المنطقة التي 

أدخلها إليها صانع القرار.
* عــدم تقدير خطورة وجــود غرباء فــي منطقة قروية 

وحدودية.
صحيــح أن البرنامــج لم يقــدم معلومــات تناقض مع 
معلومات »مــا خفي أعظم«، إنما صور إدارة الحوار بين 
ضبــاط الوحدة تصويــرًا يخالف ما جاء في الشــهادات 
من قبطان طائرة يســعور التي هبطت لنقل الهاربين، 
والتســجيل الذي نشــر في الجزيرة لعملية الصعود إلى 
المركبــة والفرار، وطبيعة األصوات ال يدالن على رباطة 

جأش وانضباط كما تحدث البرنامج.
لقــد خطط للعملية منــذ عام، العمليــة األبعد خطورة 
فــي تاريخ الجيش الصهيوني التــي نُفذت في القطاع، 
القطــاع الذي امتــاز بأنــه المنطقة األعقد فــي العالم 
لتنفيذ أي عمل، كما قال نيتســان، أكــد الرجال وأثبتوا 
أن الجيــش دائمًــا ما يكــون خلف هــذه الوحدة، لكن 
ال يســتطيع دائمًا مســاعدتها كما يجــب، بالرغم من 
التخطيــط عامًا كامًا، فالبراعة والمهنية اللتان تحدث 
عنهمــا إيزنكوت أفضليتين أســهمتا في اتخــاذ القرار؛ 
أبطــل مفاعيلهمــا الرجال الرجــال، والغايــات الكبيرة 
واألهداف العظيمة التي سوغت هذا القرار بقيت محمية 
ــط لهدم كيانه بإذنه )تعالى( وزوال  مصونة فيها يخطَّ

شره واحتاله.

برنامج الحقيقة
 »عوڤدا« يجافيها

محمود مرداوي

كل هذه الشــخصيات وهذه المعلومات والتسجيالت 
التــي بثت مــن االجتماعات مع رئيس األركان الســابق 
إيزنكوت تدل على أن الكيان يقر بأنه تلقى ضربة موجعة، 
وقــد زود عوفدا بكل هذه المعطيــات واإلمكانات لنجاح 

البرنامج، ما يخفف من تأثير برنامج »ما خفي أعظم«.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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وشــن مســلحون مجهولون هجومًا على 
المتظاهريــن في بغداد وســيطروا لفترة 
وجيــزة علــى مبنــى يحتلوه منذ أســابيع 
قرب جســر الســنك، ما أســفر عــن مقتل 
17 شــخصًا على األقل وإصابــة نحو مئة 

بجروح، بحســب مــا أكدت مصــادر طبية 
لفرانس برس.

وأطلــق المتظاهرون على الهجوم اســم 
"مجزرة الســنك" نسبة إلى الجسر القريب 

من ساحة التحرير المركزية.
وإثــر الهجــوم الدامــي، انتشــر أصحاب 
"القبعــات الــزرق" العزّل التابعيــن للتيار 
الصــدري فــي محيــط المنطقــة لحماية 

المتظاهرين.
وتدفقت أعداد كبيــرة من المحتجين إلى 
ســاحة التظاهرات في بغداد والمحافظات 
الجنوبيــة حيــث تجــري اعتصامــات منذ 

أسابيع عدة.
ويطالب العراقيون منذ أكثر من شهرين، 
بتغييــر الطبقــة الحاكمــة منــذ 16 عامًا 

ويتهمونها بالفساد والمحسوبية.
ويمثــل الهجــوم األخير نقطــة تحول في 
مسار حركة االحتجاج العفوية التي أسفرت 
حتى اآلن عن سقوط 445 قتياًل وأكثر من 

عشرين ألف جريح.
فسبق للقوات األمنية المنتشرة في محيط 
ســاحات التظاهــر أن أطلقت النــار مرات 

عدة علــى المتظاهرين، لكن ما جرى ليل 
الجمعة مختلــف، إذ أن تلك القوات وقفت 

مكتوفة األيدي أمام هجوم المسلحين.
ويبدو أن األجهزة األمنية الحكومية عاجزة 

عن التعــرف عن المهاجمين أو اعتقالهم، 
في بلد اكتســبت فيه الفصائل المســلحة 
نفوذًا كبيــرًا، خصوصًا بعدما باتت تحمل 

صفة رسمية.

وفي الجنوب، تجمع آالف المتظاهرين في 
الناصريــة والديوانيــة تضامنًا مع ســاحة 
التحريــر في بغداد، وســط انتشــار أمني 

كثيف، بحسب مراسلي فرانس برس.

وكانــت الفوضى عارمة في وســط بغداد 
اثناء الهجــوم على المحتجيــن الذين لم 
يكــن بحوزتهم ســوى وســائل التواصل 
االجتماعــي لبــث صــور توثــق صراخهم 
لســاعات وغالبا في الظالم بسبب انقطاع 

التيار الكهربائي.
مسار خطير

وقــال طبيــب لوكالــة فرانس بــرس إن 
"قــوات االمن كانــت على بعــد كيلومتر 

واحد ولم تفعل شيئا".
فميا قــال أحد المتظاهريــن "كان إطالق 
النــار على المتظاهريــن كثيفا لم يرحموا 
ولم يســمحوا بإجــالء الجرحــى )...( لقد 

كانت مذبحة".
ورغم ذلك، تقول مصادر في الشرطة إنها 
توصلت إلــى معلومات عن الفصائل التي 
شــنت الهجوم ضد المحتجين الذي دانته 

السفارات الغربية في البالد.
ويســود قلــق لــدى المتظاهريــن الذين 
أحرقوا عشــرات المقار الحزبيــة ومكاتب 
الفصائــل المســلحة من أن تكــون ليلة 

العنف هذه هي األسوأ.
ومثلت "مذبحة الســنك" صدمــة وطنية 

ادانتها منظمات ومؤسسات غربية.
وحــذرت األمــم المتحــدة مــن أن "عنف 
العصابات المنبثــق عن الوالء للخارج )...( 

قد يضع العراق في مسار خطير".

استمرار التظاهرات يف العراق رغم ليلة دامية يف بغداد
بغداد/ وكاالت:

العراقييــن  المتظاهريــن  آالف  واصــل 
المناهضين للحكومة، التجمع في ساحة 
االحتجــاج رغــم مقتــل 17 متظاهــرا فــي 

بغــداد على أيدي "مســلحين مجهولين"، 
مــا يثيــر مخــاوف مــن تصاعــد العنف في 

البالد.
وبعــد وقتــل قصيــر مــن مقتــل هــؤالء، 

اســتهدفت طائــرة مســّيرة فــي النجــف 
بقذيفــة هاون منزل رجل الدين الشــيعي 
للمتظاهريــن  الداعــم  الصــدر  مقتــدى 

المناهضين للسلطة.

جانب من التظاهرات في العراق أمس         )أ ف ب(

ترامب ُيوّجه إشادة "نادرة" إليران 
بعد تبادل للسجناء عىل األرجح

واشنطن-طهران/ وكاالت:
أعــرب الرئيس األمريكي دونالد ترامب، أمس، عن شــكره إليران على ما 
وصفــه "التفاوض المنصف للغاية" الذي أفضى إلى صفقة تبادل أمريكي 

مسجون لدى طهران بعالم إيراني محتجز لدى واشنطن.
وتعد هذه إشــادة "نادرة" من الرئيس األمريكي بحكومة الرئيس حسن 
روحاني؛ حيث يمارس ضدها -منذ أن وصل للبيت األبيض أوائل -2017 
حملة ضغــط كبرى إلجبارها على إعادة التفــاوض من أجل التواصل إلى 
اتفاق أشــمل مع إيران يتضمن مشــروعها النووي وبرنامجها للصواريخ 

الباليستية وسياساتها اإلقليمية.
وفي وقت ســابق أمس، كشف وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف، 
عن صفقة بوســاطة سويســرية، تم بموجبها مبادلة طالــب الدكتوراه، 
شــيوي وانــغ، الذي يحمــل الجنســيتين األمريكيــة والصينيــة، بالعالم 

اإليراني، مسعود سليماني.
وقــال ترامب في تغريدة على حســابه بموقع تويتــر: "ألقي القبض على 

وانغ في ظل إدارة باراك أوباما، وتم إعادته في ظل إدارة ترامب".
وتابع: "أشــكرك إيــران على تفاوض منصف للغاية. انظــروا كيف يمكننا 

إبرام صفقة معا".
كانت وســائل إعالم إيرانية ذكرت، مســاء أمس، أن مســعود ســليماني 

وصل األراضي اإليرانية قادما من الواليات المتحدة.
يشــار إلى أن طهران احتجزت وانغ، في أغســطس/آب 2016، عندما كان 
يتعلم الفارسية ويبحث في األرشيف الوطني اإليراني عن مصادر ألطروحة 
دكتوراه عن تاريخ الساللة القاجارية، التي حكمت إيران بين عامي 1785 
و1925. وفي يوليو/تموز 2017، صدر أمر اعتقال وانغ، وسجنه لمدة 10 

أعوام بتهمة "التعاون مع دولة عدوة".
أما سليماني، فهو عالم وباحث إيراني في مجال الخاليا الجذرية وأمراض 
الدم، ألقت الســلطات األمريكية القبض عليه في 2018، بتهمة انتهاكه 
العقوبــات التجارية على طهران، من خــالل محاولة جلب مواد بيولوجية 

إلى إيران.

طرابلس/ األناضول:
التــي  الغضــب"،  "بــركان  أعلنــت عمليــة 
أطلقتهــا حكومة الوفــاق الليبية، إســقاط 
مقاتلة حربية تابعة لقــوات اللواء المتقاعد 
خليفــة حفتــر، جنوبي العاصمــة طرابلس، 

وأسر قائدها، أمس.
وقالت، في بيان عبر حســابها الرسمي على 
فيســبوك، أن المقاتلة، التي تم إســقاطها 
من نوع "ميغ 23"، وتم إصابتها في ســماء 
محور اليرموك جنوبي طرابلس، وســقطت 

جنوب مدينة الزاوية.
وذكرت أنها "ألقت القبــض على الطيار إثر 

هبوطه من الطائرة بمظلة".
وأطلقت حكومة "الوفــاق الوطني" الليبية، 
المعترف بها دوليا، عملية "بركان الغضب" 
لمواجهــة هجــوم تشــنه قــوات حفتر على 

طرابلس منذ أبريل/نيسان الماضي.
وتجددت لليوم الثانــي على التوالي، أمس، 
اشــتباكات بيــن قــوات "بــركان الغضب" 
وقــوات حفتر فــي محور الخالطــات جنوبي 

طرابلس.
وأرســلت قــوات "بركان الغضــب" تعزيزات 
عســكرية كبيــرة إلــى محــوري الخالطــات 
واليرمــوك؛ لصد أية هجمــات لقوات حفتر، 

وفق األناضول.
ومنذ عام 2011، يعاني البلد الغني بالنفط 
من صراع على الشــرعية والســلطة، يتركز 
حاليًــا بين حكومــة الوفــاق، المعترف بها 

دوليًا، وقوات حفتر.
من جانب آخر، أكد مجلس النواب بالعاصمة 
الليبيــة طرابلــس، أمس، دعمــه مذكرتي 

التفاهم الموقعة مع وتركيا.
جــاء ذلك فــي مؤتمر صحفي عقــده رئيس 
المجلــس، الصادق الكحيلــي، في العاصمة 

طرابلس، ونقلته وسائل إعالم محلية.
وأضــاف الكحيلــي أن المجلــس يعرب عن 
التزام الدولــة الليبية بالمذكرتين ووضعها 

حيز التنفيذ.
وشدد الكحيلي على أن مذكرتي التفاهم "ال 
تعد مساســا أو تفريطا في سيادة واستقالل 

ليبيا، ولم تشكل أي خرق للقانون الدولي".
وفي وقت ســابق أمس، دخلت حيز التنفيذ، 
مذكــرة التفاهــم بشــأن تحديــد مجــاالت 
الصالحيــة البحريــة فــي البحــر األبيــض 
المتوسط، بعد نشرها في الجريدة الرسمية 

للدولة التركية.
ووفًقــا للمذكرة، "قــررت تركيــا والحكومة 
الليبية العمل على تحديد المجاالت البحرية 
في البحر المتوســط بشكل منصف وعادل، 
والتي يمارســان فيها كافة حقوق الســيادة 
و/أو الصالحيــات المنبثقــة مــن القوانيــن 
الدوليــة، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار كافة 

الظروف ذات الصلة".
وفي 27 نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضي، 
وقــع الرئيس رجب طيــب أردوغان مذكرتي 
تفاهم مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج.

األمنــي  بالتعــاون  المذكرتــان،  وتتعلــق 
والعســكري بين أنقــرة وطرابلس، وتحديد 
مجــاالت الصالحية البحريــة، بهدف حماية 
حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

لندن/ وكاالت:
أظهر استطالع للرأي نشر أمس أن التأييد لحزب 
العمال البريطاني المعارض زاد بنسبة أربعة في 
المئة فــي األســبوع الماضي مما قلــص الفارق 

بينه وبين حزب المحافظين الحاكم الذي يتصدر 
السباق إلى ست نقاط.

وأظهــر االســتطالع الذي أجــراه مركز ســافانتا 
كومريــس الســتطالعات الرأي ونشــر في موقع 

يــوروب إليكتيس تويتر أن نســبة التأييد لحزب 
المحافظيــن اســتمرت كما كانت في اســتطالع 
يــوم األربعاء وهي 42 في المئة بينما زاد التأييد 

لحزب العمال إلى 36 في المئة.

مجلس النواب في طرابلس يدعم مذكرَتي التفاهم مع تركيا
الحكومة الليبية: إسقاط مقاتلة تابعة لحفرت وأرس قائدها

الفارق يضيق بني املحافظني والعامل قبل انتخابات بريطانيا
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باريس/ وكاالت:
اتســع نطاق التعبئة في فرنســا 
ضــد إصــاح نظــام التقاعد في 
محاولــة لجعل الحكومــة ترضخ 
وتجلــت  المحتجيــن،  لمطالــب 
أمــس فــي تظاهــرات عــدة مع 
اســتمرار االضطرابات في قطاع 
النقل العــام، وذلك قبــل اختبار 

قوة جديد الثاثاء.
وقال األمين العام لنقابة "القوى 
العاملة" إيف فيريه "لقد ســددنا 
ديناميكية"  وولدت  قوية،  ضربة 
قبــل أن يحــدد تجمــع النقابات 
موعدًا جديدًا للتعبئة في العاشر 

من كانون األول/ديسمبر.
التظاهرات  حشــدت  والخميس، 
عددًا أكبر من المشاركين مقارنة 
باأليــام األولــى مــن التحركات 
االجتماعيــة بشــأن التقاعــد في 

1995 و2003 و2010.

الغضب بســبب  واندلعت موجة 
الذي  للتقاعد  الشــامل"  "النظام 
يُفترض أن يحّل اعتبارًا من عام 
2025، مكان 42 نظامًا تقاعديًا 

خاصًا معموال بها حاليًا.
وتعــد الحكومــة بترتيــب "أكثر 
يخشــى  حيــن  فــي  انصافــا" 

المعارضــون لإلصاحــات إلحاق 
الضرر بالمتقاعدين.

وشــارك في التظاهرات أســاتذة 
ورجــال  حديــد  ســكك  وعمــال 

إطفاء وعاملون في القطاع العام 
وغيرهم كثيرون. ونزل أكثر من 
800 ألــف شــخص إلى الشــارع 

الخميــس فيمــا تراجــع نشــاط 

بعــض القطاعــات أو حتى توّقف 
مثــل معامــل التكريــر. وعــززت 
حركــة النقابات المعارضة لنظام 

اإلصاحات موقعها.

استمرار إرضاب النقل املشرتك يف فرنسا وتظاهرات يف مدن عدة

جانب من التظاهرات في فرنسا أمس            )أ ف ب(

كوريا الشاملية: نزع 
السالح النووي غري مطروح 

للتفاوض مع أمريكا
بيونغ يانغ/ وكاالت:

قال كيم ســونج سفير كوريا الشــمالية في األمم المتحدة أمس إن نزع 
الســاح النووي غير مطروح للتفاوض مع الواليــات المتحدة وإنه ليس 

هناك حاجة إلجراء محادثات مطولة مع واشنطن.
ويبدو أن تصريح كيم كان أكثر حدة من تحذير وجهته كوريا الشمالية 
فــي وقت ســابق من أنه ربمــا يتعين اســتبعاد المحادثــات المرتبطة 
ببرنامجهــا لألســلحة النووية مــن طاولة المفاوضات فــي ضوء رفض 
واشــنطن تقديم تنازالت. ومثــل هذا البرنامج محــور تركيز مفاوضات 

الواليات المتحدة مع كوريا الشمالية خال العامين الماضيين.
وقــال كيم في بيان إن ”الحوار المســتمر والجوهري“ الذي تســعى إليه 
الواليات المتحدة ”خدعة لتوفير الوقت“ ليتناسب مع أجندتها السياسية 

الداخلية.
وقال في البيان الذي تســني لرويترز االطــاع عليه ”ال نحتاج لمحادثات 
مطولة مع الواليات المتحدة اآلن ونزع الســاح النووي مستبعد بالفعل 

من طاولة المفاوضات“.
وتزايــدت حدة التوتر قبل انتهاء المهلة التي حددتها كوريا الشــمالية 
بنهاية العــام ودعت الواليــات المتحدة إلى تغيير سياســتها بمطالبة 
بيونجيانــج بنزع ســاحها النــووي من جانــب واحد وطالبــت بتخفيف 

العقوبات.
وحذر الزعيم الكوري الشــمالي كيم جونج أون من أنه قد يسلك ”مسارا 
جديدا“ لم يحــدده العام المقبل مثيرا مخاوف من أن هذا قد يؤدي إلى 
عودة لتجارب القنابل النووية والصواريخ بعيدة المدى التي تم تعليقها 
منــذ 2017. والتقى الرئيس األمريكي دونالــد ترامب وكيم جونج أون 
ثــاث مرات منذ يونيو حزيران 2018 ولكن المحادثات لم تحقق تقدما 
يذكر وشــهدت األيــام األخيرة عودة إلى التصريحات المحتقنة بشــكل 

كبير والتي أثارت مخاوف نشوب حرب قبل عامين.
وفي 2017 نشــبت حــرب كامية بيــن الزعيمين حيــث وصف ترامب 
كيم جونج أون بأنه ”رجل الصواريخ“ في حين هاجمت كوريا الشــمالية 

ترامب،الذي يبلغ عمره اآلن 73 عاما، بوصفه ”مصابا بالخرف“.
ووصــف ترامب من جديد كيم يوم الثاثاء بأنــه ”رجل الصواريخ“ وقال 
إن الواليــات المتحــدة تحتفــظ بحق اســتخدام القوة العســكرية ضد 
كوريا الشــمالية. وقالت بيونجيانج إن أي تكرار لمثل هذه اللغة سيمثل   

  “انتكاسة خرف لشخص مصاب بالخرف“.    
وقالت كوريا الجنوبية إن ترامــب ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن 
أجريا محادثات عبر الهاتف اســتمرت نصف ســاعة بشأن سبل استمرار 

الجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

الدوحة/ وكاالت:
اســتأنفت واشــنطن محادثاتهــا مــع حركة 
طالبان في قطر، أمس، وفق ما أفاد الطرفان، 
بعد ثاثة أشــهر من تعليــق الرئيس دونالد 
ترامــب الجهود الدبلوماســية الرامية إلنهاء 

أطول حرب في تاريخ الواليات المتحدة.
وبدت الواليات المتحــدة وطالبان في أيلول/

سبتمبر على وشــك توقيع اتفاق كانت ستبدأ 
واشنطن بموجبه ســحب آالف الجنود مقابل 

ضمانات أمنية.
وكان مــن المتوقع أن يمهــد االتفاق إلجراء 
مفاوضــات مباشــرة بين طالبــان والحكومة 
األفغانيــة وهو ما كان سيفســح المجال أمام 
التوصــل إلى اتفاق ســام يضع حــدًا للحرب 

المستمرة منذ 18 عامًا.

لكــن فــي الشــهر ذاتــه، أعلــن ترامــب أن 
المحادثــات باتت فــي حكم "الميتــة" وألغى 
دعوة للمتمردين إلجــراء محادثات في كامب 
ديفيــد في أعقــاب مقتل جنــدي أميركي في 

أفغانستان.
وقال مصدر أميركي مطلــع على المفاوضات 
"انضمت الواليات المتحدة مجددًا للمحادثات 
اليوم )أمس( في الدوحة. ســتركز النقاشــات 
على خفض العنف وهو ما يؤدي إلى مفاوضات 

أفغانية داخلية ووقف إلطاق النار".
وأكد المتحدث باســم طالبان في قطر سهيل 
شــاهين إجراء المحادثات وذلــك في تغريدة 
على حســابه على تويتر قائــا إن المحادثات 

استؤنفت "من حيث توقفت".
وكتب "تمحورت المحادثات حول توقيع اتفاق 

ومواضيــع ذات صلــة" مضيفــا "ســتتواصل 
المحادثات غدا" األحد.

وشــارك أنــس حقانــي، شــقيق نائــب زعيم 
طالبان في المحادثات، وفق ما أكد شاهين.

كان حقانــي معتقا لدى الحكومــة األفغانية 
التي أفرجت عنه الشهر الماضي ضمن صفقة 
تبــادل معتقلين أفــرج بموجبها عن اســتاذ 

اميركي وزميله االسترالي.
وخال زيارة مفاجئة أجراها لقاعدة عســكرية 
أميركيــة في أفغانســتان األســبوع الماضي، 
قــال ترامب إن طالبان "ترغــب بالتوصل إلى 

اتفاق".
وتواصــل طالبــان، التــي تعتبر أنهــا الطرف 
األقوى فــي الحرب، هجماتهــا اثناء التفاوض 

مع الواليات المتحدة.

ضحية اغتصاب بالهند تفارق 
الحياة بعد إشعال النريان فيها

أوناو/ وكاالت:
توفيــت شــابة تبلغ من العمــر 23 عامــا، كانت ضحيــة لاغتصاب ثم 
أحرقتها مجموعــة من الرجال من بينهم المتهــم باغتصابها، في أحد 
مستشــفيات نيودلهي ما دفع زعماء المعارضة لاحتجاج واتهام الحزب 

الحاكم بالفشل في التصدي لجرائم العنف ضد المرأة.
وقالت الشــرطة إن المــرأة كانت في الطريق للحــاق بقطار في منطقة 
أوناو بوالية أوتار براديش الشــمالية لحضور جلســة استماع في قضية 
اغتصابهــا بالمحكمــة عندما ُألقي عليها الكيروســين ثــم أحرقت يوم 

الخميس.
ونقلت جوا إلى دلهي للعاج في وقت الحق من ذلك اليوم.

ويمثل الهجوم ثاني قضية عنف كبيرة تستهدف النساء في األسبوعين 
الماضيين وأثار غضبا شعبيا في الهند.

وقــال الدكتــور شــاالبه كومــار، رئيــس قســم الحــروق والتجميل في 
مستشفى سافدارجونج بنيودلهي، لرويترز إنها توفيت يوم الجمعة بعد 

إصابتها بسكتة قلبية.
وأضاف ”كانت مصابة بحروق بنســبة 95 بالمئة“ وأشار إلى أن قصبتها 

الهوائية احترقت وكانت ”األبخرة السامة والساخنة“ تمأل رئتيها.
وكشــفت وثائق الشرطة أن المرأة قدمت باغا لشرطة أوناو في مارس 
آذار تقول فيه إنها وقعت ضحية لجريمة اغتصاب تحت تهديد الســاح 
في 12 ديســمبر كانون األول 2018. وذكرت الضحية في باغها اســم 
شــخصين     من المنطقة ألقت الشــرطة القبض على أحدهمــا بينما فر 
اآلخر.     ووالية أوتار براديش هي أكثر واليات الهند اكتظاظا بالســكان، 
وأصبحت معروفة بســجلها السيء في الجرائم ضد المرأة إذ تم اإلباغ 
عــن أكثر من 4200 حالــة اغتصاب فيها عام 2017 وهي أعلى نســبة 

في الباد.

بدء محاكمة رفعت األسد يف باريس 
يف قضية "إثراء غري مرشوع"

باريس/ وكاالت:
تبــدأ غدًا االثنين في باريــس المحاكمة الثانية لرفعت األســد، عمّ الرئيس 
السوري الحالي بشار األســد، في قضية "إثراء غير مشروع" لاشتباه بأنه بنى 
عــن طريق االحتيــال امبراطورية عقاريــة في باريس تُقدر قيمتها بتســعين 

مليون يورو.
إال أن مقعد المدعى عليه ســيكون شاغرًا. وقال وكاء الدفاع عن رفعت األسد 
البالــغ 82 عامًا لوكالــة فرانس برس إن الشــقيق األصغر للرئيس الســوري 

الراحل حافظ األسد والمقيم في بريطانيا، سيغيب "ألسباب طبية".
وتســتمر محاكمة رفعت األســد حتى 18 كانون األول/ديســمبر، وهو متهم 
بـ"تبييــض أمــوال في إطــار عصابــة منّظمة" لاحتيــال الضريبي المشــدد 
واختــاس أموال عامة ســورية بيــن عامــي 1984 و2016، وهــي اتهامات 

يرفضها كلها.
كان رفعت األســد أحد األركان السابقين لنظام دمشق، وقائد "سرايا الدفاع" 
وهي قوات خاصة كان لها دور أساســي في الهجوم المدمر على مدينة حماة 
بوسط سوريا الذي أوقع حوالى 20 ألف قتيل عام 1982 بزعم الرد على تمرد 

مسلح نفذته حركة اإلخوان المسلمين.
وُأرغــم رفعت األســد على مغادرة ســوريا إلى المنفى عــام 1984 بعد أن قاد 
انقابًا فاشــاً ضدّ شــقيقه حافظ األسد الذي حكم ســوريا منذ 1971 وحتى 

وفاته في 2000. وعاش في سويسرا أواًل لينتقل بعدها إلى فرنسا.

اليمن.. اغتيال قيادي بارز يف 
قوات "الحزام األمني" بعدن

عدن/ األناضول:
اغتال مسلحون مجهولون، مساء أمس، ضابًطا رفيع المستوى في قوات 
الحــزام األمني، المدعومــة إماراتيا، في محافظة عــدن جنوبي اليمن، 

حسب مصدر أمني.
وقال المصدر، لألناضول، طالبا عدم نشر اسمه، إن مسلحين مجهولين 
أطلقــوا النار علــى العقيد  محمد صالــح الردفاني، نائــب مدير "القوى 
البشــرية" لقــوات الحــزام األمني والدعم واإلســناد، أمــام منزله بحي 

المنصورة في عدن.
وأضــاف أن مواطنين حاولوا إســعاف "الردفاني" بنقله إلى مستشــفى 

السام، لكنه فارق الحياة قبل وصوله.
وهذه هي ثالث عملية اغتيال في عدن، بعد أقل من أسبوع على اغتيال 
ضابطين في البحث الجنائي التابع لشــرطة عدن، برصاص مجهولين، 
فيما نجا مدير دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة الدفاع، العميد مســفر 

الحارثي، من محاولة اغتيال، الخميس.
وتشــهد العاصمــة اليمنيــة المؤقتة عــدن عمليات اغتيال تســتهدف 
عناصر من الجيش والشــرطة وأئمة مساجد وقضاة وقادة في المقاومة 
الشعبية. وتجاوز عدد ضحايا االغتياالت 250 شخصًا، بحسب إحصاءات 
أمنيــة وحقوقية، منذ طــرد قوات الحوثي من المدينــة، في 17 يوليو/ 

تموز 2015.

استئناف املحادثات بني الواليات املتحدة وطالبان يف الدوحة
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وأضاف أبو شــكيان لصحيفة "فلســطين" 
علــى   )35%( أيضًــا  تقــدم  البلديــة  أن 
إجمالــي فاتــورة المياه والمتأخــرات، مع 
تســديد المبلغ المتبقي نقدًا حتى نهاية 

العام الجاري.
وتابع أبو شــكيان أن البلدية كذلك تقدم 
خصــم )%25( لموظفــي غــزة بعــد دفع 
)%30( نقــدًا والباقــي على المســتحقات 

بنسبة )%70( حتى نهاية العام الحالي.
وبيــن أن حجم ديون البلديــة المتراكمة 
علــى المواطنيــن تقــدر بـــ)70( مليون 
شــيقل، وأن البلديــة تصــرف )%70( من 

رواتب الموظفين.
من جانبها قررت بلدية غزة، تقديم حزمة 
خصومــات على رســوم الحرف الســنوية 
ضمن حملة تشــجيعية أطلقتها للتخفيف 

عــن أصحاب الحرف والمهــن في المدينة 
خــال الفتــرة الممتــدة من بداية شــهر 
نوفمبر الماضي وحتــى نهاية مارس من 

العام 2020. 
وأوضحــت البلدية فــي بيــان، أمس، أن 
الخصومات تشمل؛ خصمًا بنسبة )40%( 
على رســوم حرفــة العام الجديــد 2020 
فــي حالــة الدفع النقــدي لجميــع المبالغ 
المســتحقة علــى الحســاب خــال ينايــر 

المقبل.
وتابعــت البلديــة، أن الخصــم ســيكون 
بنســبة )%30( عــن رســم حرفــة 2020 
للملتزم بتســديد رسوم الحرفة عن جميع 
الســنوات فما قبل 2019 في حالة ســدد 
الرسوم خال شهر فبراير المقبل، و)20%( 
في حالة ســدد الرســوم في شهر مارس، 

وخصــم نســبة )20 %( لجميع الســنوات 
بما فيها العام الجديد 2020 للمســددين 

خال فبراير 2020.
وأضافت أن الحزمة تشــمل أيضًا؛ خصم 
نســبة )%10( على رســوم الحرفة لجميع 
الســنوات بمــا فيهــا رســوم حرفــة عام 
2020م فــي حالــة الدفع النقــدي لجميع 

المبالــغ المســتحقة على الحســاب خال 
مارس من العام 2020.

ودعــت البلديــة أصحاب الحــرف والمهن 
وتســديد  الحملــة  مــن  لاســتفادة 
المســتحقات التــي عليهم خــال الفترات 

المذكورة.
كما تقدم بلدية جباليا النزلة، تســهيات 

على فاتورة الخدمات الشهرية.
وأوضحت البلدية على موقعها اإللكتروني، 

أنهــا تقــدم خصــم )%30( مــن المبالــغ 
المتراكمة عنــد دفع كامــل المبلغ نقدًا، 
وخصــم )%20( للدفــع بنظام األقســاط 
الشــهرية، وبعد دفع جميع المســتحقات 
القديمــة واالشــتراك في خدمة الســداد 
اآللي يحصل المواطن على فاتورة مجانية 
بشرط االلتزام بالدفع لـ)5( أشهر متتالية 
وفــي حال الدفع نقدًا في صندوق البلدية 

يحصل المواطن على خصم )15%( .
ألســر  خصومــات  البلديــة  تقــدم  كمــا 
الشــهداء واألســرى والجرحــى والهــدم 
الكلــي، مبينــًة أنها تقدم خصــم )40%( 
ألسر الشهداء وأصحاب المنازل المهدمة 
لمــرة واحدة، وخصم )%50( لألســرى في 
ســجون االحتال اإلســرائيلي طيلة فترة 
األسر، وخصم )40( للجرحى لذوي اإلعاقة.

كمــا تقدم بلديــة جباليا النزلــة، خصمًا 
علــى تراخيص البناء والحــرف والصناعات 
مــن   )50%( خصــم  منهــا  واإليجــارات، 
المبالــغ المتراكمــة على الحــرف المغلقة 
للدفــع نقدًا، خصــم )%30( مــن المبالغ 
المتراكمــة عن الحرف حتــى نهاية العام 
الحالي، وخصم )%20( من رسوم التنظيم 
المتراكمــة حتــى نهايــة العــام، وخصم 
)%20( على متأخــرات األماك واإليجارات 

حتى نهاية العام.
كما تقــدم البلدية خصومــات على براءة 
الذمــة لاشــتراكات المتوفــي أصحابها، 
خصــم )%40( على االشــتراكات المتوفي 
أصحابهــا عند دفــع كامل المبلــغ نقدًا، 
خصــم )%30( علــى االشــتراكات المتوفر 
أصحابها للدفع بنظام األقساط الشهرية.

بلـديـات قطـاع غـزة تقـدم تسهيـالت مـاليـة للمـواطنني
غزة/ رامي رمانة:

تقــدم عــدد مــن بلديــات قطــاع غــزة، فــي الوقــت 
الراهــن، حزًمــا من التســهيالت للمواطنيــن في إطار 
التخفيــف عنهــم في األوضــاع االقتصاديــة الصعبة، 

وكــي تتمكــن البلديــات من تحصيــل جزء مــن ديونها 
لمواصلة نشاطها ودفع رواتب عامليها.

فبلديــة النصيــرات وســط قطــاع غــزة، واحــدة مــن 
البلديات التي تقدم حزمة تسهيالت، اقتصرتها على 

فواتير المياه. وبين رئيس البلدية محمد أبو شكيان، 
أن البلديــة تقــدم خصم )%50( علــى إجمالي فاتورة 
ا حتى نهاية  المياه للملتزمين بســداد الفاتورة شهريًّ

العام الحالي.

غزة/ رامي رمانة:
اشــتكي مســتوردو اللحوم فــي الضفــة الغربية 
المحتلــة، من ضبابيــة عملية شــراء العجول من 
الســوق اإلســرائيلية، وقالوا إنهــم ال يعرفون إن 
كانت حكومة اشــتية، عدلت عن قرار وقف شــراء 

العجول الذي اتخذته قبل نحو شهرين أم ال.
وبين هؤالء لصحيفة "فلسطين" أن وزارة الزراعة 
برام اهلل، تعطي موافقات لعدد محدود من التجار 
بالشراء من السوق اإلسرائيلية دون أن تبين لهم 
إن كان ذلك يدرج في إطار استئناف عملية الشراء 

كما كانت سابًقا أم لفترة مؤقتة.
وقال المســتورد وليد الحرايشة، إن وزارة الزراعة، 
أعطته موافقة على اســتيراد عشــرة عجول فقط 
من الســوق اإلســرائيلية، لكنه اعتذر ألن الكمية 
محــدودة جدًا ال تفي باحتياجات الموزعين الذين 

يتعامل معهم.
وأشــار الحرايشــة في حديثه لصحيفة "فلسطين" 
إلى أن وزارة الزراعة ســمحت لمستوردين آخرين 
بشــراء كميات أقل منه، بعضهــم وافق والبعض 

اآلخر رفض.
وبين أنه كان يشــتري من الســوق اإلســرائيلية، 

حوالي )50( عجًا أسبوعيًا قبل قرار المنع.
وأشــار إلى انتظاره رد وزارة الزراعة على مراسلته 
يســتوضح فيها ســبب تقنين الكميات المشتراة 

من السوق اإلسرائيلية.
من جانبه قال المســتورد خالــد عقيان، إن وزارة 
الزراعة، لم تســمح له حتى اللحظة بشراء العجول 

من السوق اإلسرائيلية.
وبيــن لصحيفة "فلســطين" أن الوزارة ســمحت 

فقط للذين اشتروا بضاعة سبقت قرار المنع.
ورجــح عقيان أن تفتــح وزارة الزراعة "الباب على 
مصراعيه" الســتئناف شــراء العجول من الســوق 
اإلســرائيلية دون أي ضوابــط، مشــيرًا إلــى أن 
ما تفعلــه الوزارة من إجــراءات حاليًا هي محاولة 
للتغطية على فشــل قــرار المنع الــذي تضرر منه 
المستورد الفلسطيني والمستهلك على حد سواء.

مــن جانبه أوضح عمــر النبالي، المتحدث باســم 
وزارة  أن  الغربيــة  الضفــة  وجــزاري  مســتوردي 
الزراعة، ســمحت للتجــار بإدخال عجول ســبق أن 

اشتروها من السوق اإلســرائيلية قبل قرار المنع، 
وآخرين اشتروا العجول من األسواق الخارجية بعد 
موافقــة االحتال على الســماح بإدخالها في إطار 

تفاهمات بينية.
وأضاف النبالي لصحيفة "فلسطين" أنه لم يصدر 
قرار رسمي من وزارة الزراعة بشأن إعادة استئناف 
الشراء من الســوق اإلسرائيلية، وأن هذا سيتضح 

مع األيام المقبلة.
ونبــه إلــى أنهم أبلغوا مــن جانــب وزارة الزراعة 
بأنه ســيتم الســماح لهم بالشــراء من األســواق 
اإلسرائيلية ولكن ليست بالكميات السابقة، حيث 
ســيتم إجراء موازنة ما بين الشــراء من األســواق 

اإلسرائيلية واالستيراد من الخارج.
وأوضــح النبالــي أن المســتوردين تمكنوا خال 
األيــام القليلــة الماضيــة من إدخــال نحو 1000 
من العجول المشــتراة من األســواق اإلسرائيلية 

والخارجية.
ولفــت إلى أن هــذه الكمية وإن كانــت محدودة، 
إال أن مــن شــأنها أن تضبــط أســعار اللحوم في 

األسواق الضفة الغربية.
النبالــي أن قــرار وقــف االســتيراد كبــد  وأكــد 
المستوردين والجزارين خسائر مالية، بسبب شح 
الكميــات المتوفرة في المــزارع المحلية وعراقيل 

االحتال أمام االستيراد من الخارج.
وكانــت وزارة الزراعــة، قالــت فــي بيــان لها إنه 
اعتبارًا من مطلع العام الجديد ســيتم االســتيراد 
المباشــر للعجول من األســواق الخارجية دون أي 
موانــع إســرائيلية وبالكميــات التي يحتــاج إليها 

السوق الفلسطيني.
كما أشارت الوزارة إلى أنها ستحدد أعداد العجول 
التــي تحتاج إليها من الســوق اإلســرائيلية خال 

الشهر الجاري، وفًقا لحاجة السوق الفلسطيني.
وكانــت حكومــة اشــتيه حظرت على مســتوردي 
اللحوم بالضفة الغربية شــراء العجول من السوق 
اإلســرائيلية في اطار ما اعتبرته محاولة لانفكاك 
االقتصــادي عن االحتال، ودعــت التجار في حينه 
إلى االســتيراد مــن األســواق الخارجيــة، غير أن 
دعوتها وجــدت اعتراضا إســرائيليًا عــاق إدخال 

العجول المستوردة إلى األسواق الفلسطينية.

 غزة/ فلسطين:
اختتــم الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل والحماية 
االجتماعية للعمال، أســبوع الريــادة واألعمال، الذي 

استهدف 25 رياديًا من قطاع غزة.
ويأتي هذا الحدث ضمن برنامــج تعزيز الوصول إلى 
سوق العمل "PALM"، والذي تنفذه مؤسسة التعاون 
األلمانــي "GIZ"، بتمويــل مــن الــوزارة االتحاديــة 

."BMZ" للتعاون االقتصادي والتنمية األلمانية
وأكــد عضــو مجلــس إدارة الصندوق علــي الحايك، 
فــي كلمة له، أن صندوق التشــغيل، باعتباره المظلة 
الوطنيــة للتشــغيل، يعمل علــى كل الصعد من أجل 
تعزيــز ومســاندة الشــباب والخريجيــن فــي تمويل 
مشــاريعهم ونقــل الخبــرات لهم ومســاندتهم في 
االنطاق نحو ســوق العمل، مطالبا الجميع بتشــجيع 
الشباب نحو إقامة مشــاريع إنتاجية مائمة ومناسبة 

لمتطلبات سوق العمل.
وأشــار إلى أن الصندوق ســيعمل على تمويل ميســر 
وحســن ومــن دون أي فوائد ألفضل المشــاريع التي 
سيتم اختيارها ضمن المشروع، وسيتم متابعتها فنيًا 

خطوة بخطوة.
مــن جانبه، أكــد نائب المديــر التنفيــذي للصندوق 
محمــد أبو زعيتر، أن الصنــدوق يعمل ويبذل قصارى 
جهــده لتوفيــر التمويــل الــازم لدعــم المشــاريع 
اإلبداعيــة والريادية، مشــددًا على ضرورة تشــبيك 
المتدربين مع مظات القطاعات االقتصادية ودراسة 
الســوق والتحقق مــن أفكارهــم، إضافة إلــى تعزيز 

الشراكة مع البنوك والمؤسسات المصرفية المختلفة 
لتعزيز قدراتهم المصرفية وربطها بالدراسة المالية 

ألفكارهم.
بدوره، أشــاد مستشــار برنامــج الوصول إلى ســوق 
 "GIZ" في مؤسسة التعاون األلماني "PALM" العمل
ديتمــار، بالمشــاريع الريادية التي يتــم تنفيذها في 
قطاع غزة من قبــل ريادين مبدعين، مبينًا أن ما تم 
تقديمــه من المتدربين يفوق عشــرة أضعاف ما كان 

متوقعا منهم.
وأشــار إلى وجود عقبات تواجه الريادين وهي بحاجة 
إلى حلول إبداعية لتحســين جودة المشــاريع وقدرة 
العاملين، مبديًا استعداده لتعميق العمل مع صندوق 

التشغيل مستقبًا.
وقــال رئيس قســم خدمــات االعمــال فــي صندوق 
التشــغيل رباح المصري، إن أســبوع الريادة واألعمال 
يهدف إلى الترويج لثقافة التشغيل الذاتي والمساهمة 
في إيجاد حلول إبداعية لبعض المشــاكل والتحديات 
التي تواجه القطــاع الصناعي وتكنولوجيا المعلومات 

والزراعة والخدمات.
وأضاف أن األســبوع اســتهدف تدريب 25 رياديًا من 
ذوي المهارات المختلفة واألفكار الريادية واإلبداعية، 
من قطاعــات اقتصادية مختلفــة، الصناعي والزراعي 
وقطاع تكنولوجيا المعلومات لزيادة قدراتهم وصقل 
مهاراتهم بما يمكنهم من الوصول إلى الســوق من 
خــال الدعــم الفني والتقنــي، الذي يقــوم بتقديمه 

الصندوق عبر دائرة الخدمات الفنية.

دمشق/ وكاالت:
تشهد األسواق في سوريا ضعفا ملحوظا في حركة البيع 
والشــراء، مع تهاوي ســعر صرف العملــة المحلية خال 

الشهر الجاري مقابل الدوالر إلى نحو ألف ليرة.
ويتزامن الهبوط الحاد للعملة مع تفاقم مشكلة الفقر، 
وعــدم توافر فــرص العمل. فخال أســابيع قليلة ارتفع 

سعر صرف الدوالر بأكثر من الضعف مقابل الليرة.
وعجز البنك المركزي في دمشــق عن إيجاد حلول ألزمة 
ســعر الصــرف بســبب افتقاره للنقــد األجنبــي، وتآكل 

احتياطياته منها على مدار السنوات التسع الماضية.

أما معدل التضخم -وفقا لمؤشرات اقتصادية- فقد ظل 
يتفاقم منذ عام 2011 حتى وصل إلى مستوى 1200%.

وقــد أدى تهــاوي ســعر صرف الليــرة إلى أزمــة كبيرة 
لألهالــي والتجــار على حد ســواء في شــمال الباد، إذ 
اضطــرت بعــض المتاجــر إلى إغــاق أبوابها بســبب 
التذبذب الحاد في أسعار الصرف التي تختلف بين لحظة 

وأخرى.
وبات المواطنون يعيشون في حالة من التقشف جعلتهم 
تحت خط الفقر المدقع بحســب المعاييــر الدولية، في 

حين تشير الدراسات إلى أن نسبة البطالة تبلغ 80%.

صندوق التشغيل يختتم
 أسبوع الريادة واألعمال في غزة

هبوط حاد لليرة السورية والمتاجر تغلق أبوابها

مستوردو الضفة يشتكون ضبابية
 شراء العجول من السوق اإلسرائيلية
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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 أعلى قمة في جبال االنديز هي اكونجاجوا 

في األرجنتين ويبلغ ارتفاعها 6960 متًرا؟
- هــل تعلم أن الكونــت فولك برنادوت الذي عينته األمم 
المتحدة وســيًطا لها واقترح مشــروًعا لتقسيم فلسطين 

هو سويدي الجنسية؟
- هــل تعلم أن ماجالن أطلق علــى جنوب أمريكا الجنوبية 
بتاجونيا ألنه الحظ أن ســكان المنطقة ذوي أقدام كبيرة 

فهي تعني ذوي األقدام الكبيرة؟ ص280.

مدن وقرى
مثــل شــعبي : طــب الجــرة علــى ثمهــا بتطلــع 

البنت ألمها.

االفقي:
1 -  الجدال – هر 

2 -  كثير الطلب والسؤال – 
اخالص معكوسة 

3 -  متشابهان + تقال 
للتهنئة + بحر 

4 -  بدين – أنظم معكوسة 
5 -  شاي باالنجليزية + 

استقر واستقام
6 -  ثلثا غني + علم مؤنث 

معكوسة – أحد الوالدين 
7 -  هرب + محسوبية 

وواسطة + ا
8 -  الجمرة مبعثرة – خاصتي 
9 - حرف + لالستدراك – في 

الفم 

العمودي
1 - من االدعية التي تجلب الرزق

2 - جزارين + من األشهر 
القمرية 

3 - جثة محنطة + ذنوب 
صغيرة معكوسة 

4 - واسع + ن + مفرد سحرة 
5 - أماكن مرتفعة 

6 - متشابهان + إله + رجوع 
الى اهلل 

7 - األمر من كتب 
8 - فقير مبعثرة – مختلفان+ 

حرف نصب 
9 -  أخر سالطين دولة 

المماليك 

أوجد الفروق
 بين الصورتين

»آخر« قمصان بيليه بـ30 ألف يورو
روما/ وكاالت:

بيع قميص، ارتداه أســطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه، بمبلغ 30 ألف يورو خالل مزاد ألشــياء 
رياضية قيمة، أقيم في مدينة تورينو اإليطالية.

وارتــدى بيليــه القميص رقــم 10 خالل مباراتــه الدولية األخيــرة ضد يوغوســالفيا على ملعب 
»ماراكانا« الشهير في ريو دي جانيرو في يوليو عام 1971.

أما أبرز عمليات الشــراء األخرى خالل هذا المزاد، فكان القميص األصفر للدراج االيطالي الشهير 
فاوستو كوبي خالل طواف فرنسا عام 1952، الذي بيع بمبلغ 25 ـلف يورو.

كما بيع قميص نادر ليوفنتوس باللون األزرق ارتداه لوتشــيانو ســبينوزي في نهائي كأس مدن 
المعــارض عام 1971 )أصبحت بعد ذلــك كأس االتحاد األوروبي وحاليا يوروبا ليغ( مقابل 9400 
يــورو، باإلضافة إلــى القميص رقم 10 الــذي ارتداه أســطورة الكرة االرجنتينــي دييغو أرماندو 

مارادونا في صفوف نابولي موسم 1989-90 مقابل 7500 يورو.
كما اشــترى أحد المشاركين في المزاد عصا البيسبول التي استعملها أسطورة كرة السلة مايكل 

جوردان عندما مارس هذه اللعبة لفترة وجيزة، مقابل 425 يورو.

واشنطن/ وكاالت:
للمــرة األولــى وصل اســم محمد إلى 
قائمــة أكثــر 10 أســماء شــعبية بين 
األطفــال حديثي الــوالدة في الواليات 
المتحــدة، وفــق ما ذكر موقــع »بيبي 

سنتر« المختص باألطفال وتربيتهم.
وتقدم اسم محمد 4 مراكز على قائمة 
الموقــع منذ العام الماضي، ليصل إلى 

المركز العاشر.

وقــد أحــرز تقدمــا كبيــرا علــى مدار 
السنوات الماضية، إذ وصل إلى قائمة 

أكثر 100 اسم انتشارا عام 2013.
وأوضح موقع »بيبي ســنتر«، أنه جمع 
بيانــات من 600 ألف شــخص بشــأن 
أسماء أطفالهم خالل عام 2019، كما 
احتسب طرق الكتابة المختلفة لالسم 

الواحد، تحت نفس االسم.
أمــا المركــز األول في أســماء األوالد 

فكان مــن نصيب »ليــام«، فيما احتل 
اســم »صوفيــا« المركــز األول لــدى 

البنات.
االجتماعــي  الضمــان  إدارة  وتصنــف 
أسماء األطفال األكثر شعبية باستخدام 
ســجالت جميــع األطفــال المولودين 
في الواليات المتحــدة، لكنها تتعامل 
مع كل طريقــة كتابة مختلفة كاســم 
منفصل حتى وإن كانت لالسم نفسه.

ألول مرة.. »محمد« بين األسماء األكثر شعبية في أمريكا

- قرية الُغبية التحتا: تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة حيفا على بعد 28 كم منها. 
بلغت مساحة أراضيها سنة 1945/44 بالدونمات 12139 دونما وكان عدد سكانها 

في ذلك العام 1130 نسمة. استولى المحتلون الصهاينة على القرية في أبريل/نيسان 
سنة 1948 وهجروا سكانها األصليين الفلسطينيين منها.

- اربط الجحش محل ما بقلك صاحبه: ُيضرب لتنفيذ أمر صاحب المصلحة دون 
مناقشته واالحتجاج على قراره. فهو أدرى بهذا األمر من الجميع. حتى وإن 
لم يرق لك ذلك، فهذا ليس شأنك. عندها توفر على نفسك وعليه النقاش 

والجدال، ويكون هو المسؤول وحده عن النتائج.

الفنان الفلسطيني إبراهيم حمد يرسم التمثال الرملي باللغة العربية عبد المجيد عريقات ، على شاطئ مدينة غزة

صورة اليوم

نتطّلع إلى استقبال مشاركات القراء المصورة عبر هذه
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غزة/ وائل الحلبي:
صعــدت فرق اليرمــوك والمصدر وفلســطين 
واالســتقالل للدور الـ32 من كأس غزة 2020 
"بطولة الراحل أحمد القدوة", بعد فوزها على 
المشــتل وخدمات دير البلح والشافعي واتحاد 
ديــر البلح, فــي الــدور التمهيــدي الثاني من 

البطولة.
اليرموك )2-0( المشتل

انتــزع اليرموك بطاقــة الصعود للــدور الـ32 
بعد فوزه الثمين على المشــتل بهدفين دون 
رد, فــي المباراة التــي جمعتهمــا على ملعب 

فلسطين.
ونجــح محمــود الخطيب فــي تســجيل هدف 
التقــدم لليرموك, قبل أن يعــزز زميله محمود 

مقداد النتيجة بالهدف الثاني.
الحكام: هيثم لقان للســاحة وإبراهيم الشــيخ 
خليل ومحمد محسن مســاعدين ومحمود أبو 

الحسنى رابعًا.
المصدر )3-0( خدمات دير البلح

واصل المصــدر نتائجه المميــزة في البطولة 
بعد فــوزه الكبير على جاره خدمــات دير البلح 
بثالثيــة نظيفة, فــي المباراة التــي جمعتهما 

على ملعب الشهيد محمد الدرة.
ســجل ثالثة المصــدر أحمد المصــدر هدفين 
)68+25( وســجل زميلــه خليل عوض الهدف 

الثالث في الدقيقة )78(.
الحكام: يوسف قشطة للساحة وساعده جمعة 

العفش ومحمود أبو زر وعالء أبو طه رابعًا.
فلسطين )5-0( الشافعي

بــدوره حقــق فلســطين فــوزًا كاســحًا علــى 
الشــافعي بخمســة أهــداف دون رد, ليحصــد 
بطاقة الصعود للــدور الـ32, في المباراة التي 

أقيمت على ملعب النصيرات.
ســجل خماســية فلســطين مؤمــن المدهون 
هدفيــن ومحمــد مقــداد وبالل جنديــة وعبد 

الهادي صباح "هدف ذاتي".
الحكام: عبد اهلل أبو عشــيبة للساحة ومحمود 
عيــاد ومرســيل أبو شــدق مســاعدين, وعبد 

السالم أبو سليسل رابعًا.
االستقالل )0-0( )5-4 ترجيح( اتحاد دير البلح

وحجز االســتقالل بطاقة الصعــود بعد تفوقه 
علــى اتحاد دير البلح بــركالت الترجيح بنتيجة 
)5-4(, بعــد نهايــة الوقت األصلــي بالتعادل 

الســلبي الذي جمعهما علــى ملعب خانيونس 

البلدي.
ولــم تفلــح محــاوالت الفريقين خــالل الوقت 
األصلي بالوصول للشــباك, لينجح االســتقالل 

بالفوز من خالل ركالت الترجيح.
ســجل لالســتقالل: إبراهيــم أبو زيد وحســن 
النجــار ومحمد ديب وســعيد العنابــي وأحمد 
أبــو هالل, وأهدر عبــد القادر المغير, وســجل 
التحاد الدير أحمد بشير ومحمد السيد ومحمد 
البردويــل وحمدي لبد وأهدر محمد أبو عمران 

وعمر البنا.
أدار اللقاء: محمد النبريص للســاحة وســاعده 
محمد النجــار ومحمد درابيه ويوســف بركات 

للساحة.
مباريات اليوم

وتقــام اليوم أربــع مباريــات في ختــام الدور 
التمهيدي الثاني مــن كأس غزة, حيث يلتقي 
الزوايــدة وبيت الهيــا على ملعــب النصيرات 
البلدي, ويســتضيف ملعــب خانيونس البلدي 
مبــاراة أهلــي النصيرات وشــباب معــن, فيما 
يلتقــي المجمع اإلســالمي والوفاق على ملعب 
فلســطين, ويقــام لقاء أهلــي البريــج واتحاد 

جباليا على ملعب الدرة.

أربعة فرق تحجز مقاعدها 
بدور الـ32 لكأس غزة 2020

 يعود للصدارة واألمعري 
يستفيق أمام وادي النيص

بالطة

زقوت يستقيل من 
تدريب غزة الرياضي

بانتظار مثلها اليوم للعب مع الكبار

في ختام الجولة الثامنة لدوري المحترفين

غزة/ وائل الحلبي:
اســتعاد مركز بالطــة صــدارة دوري المحترفين لكرة القــدم بالضفة 
الغربية بعد فوزه على جبل المكبر, في ختام منافســات الجولة الثامنة 
من البطولة, والتي شهدت استفاقة األمعري بفوزه على وادي النيص, 

فيما أوقف السموع انتصارات هالل القدس.
ونجح بالطة في العودة للصدارة من جديد بعد فوزه الثمين على جبل 
المكبر بهدفين دون رد, في المباراة التي جمعتهما أمس، على ســتاد 
الشهيد فيصل الحسيني, ليرفع بالطة رصيده إلى 18 نقطة في المركز 

األول, وتوقف رصيد المكبر عند 11 نقطة في المركز السابع.
ســجل هدفــي الجدعان كاًل مــن مراد إســماعيل )12( وعبــد اللطيف 
البهــداري )19(, ولم يتمكن المكبر من العــودة بالنتيجة بالرغم من 

الهدفين المبكرين.
وقــاد محمد مراعبــة فريق األمعري لالســتفاقة والعودة لســكة الفوز 
التــي جاءت على حســاب وادي النيص بهدفيــن دون رد, في المباراة 
التي أقيمت على ملعب ماجد أســعد, ليرفع األمعري رصيده بهذا الفوز 
إلــى 14 نقطة في المركز الثالث, وتجمــد رصيد وادي النيص عند 10 

وتراجع للمركز التاسع.
وأوقف السموع صحوة هالل القدس بعدما فاز عليه بهدف دون مقابل 
فــي المباراة التــي جمعتهما على ســتاد دورا, ليقفز الســموع للمركز 
الخامــس برصيــد 11 نقطة متفوقًا بفارق األهــداف على أهلي الخليل 
وجبــل المكبــر صاحبي نفــس الرصيــد, وتراجع هالل القــدس بهذه 

الخسارة للمركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند 12 نقطة.

غزة/ عالء شمالي: 
كشفت مصادر مقربة من نادي غزة الرياضي النقاب عن قيام  الكابتن 
محمــود زقوت المدير الفنــي للفريق األول لكرة القدم اســتقالته من 
تدريــب الفريق قبل أســبوع على انطالق منافســات الــدور الثاني من 

الدوري الممتاز الموسم الحالي 2020-2019. 
ولم تورد المصادر أســباب استقالة زقوت في هذا الوقت الحرج، إال أن 
المصادر تحدثت لـ"فلسطين" أن زقوت أخبر العبي الفريق في التدريب 

األخير نيته تقديم االستقالة وعدم االستمرار في تدريب العميد. 
ويبدو أن هذه االســتقالة ســتضع غزة الرياضي في حــرج كبير نتيجة 
الوضع الصعب الذي يمر به الفريق وحاجته لالســتقرار في ظل ســعيه 

المتواصل للخروج من أزمة المعاناة من الهبوط. 
وتعتبر اســتقالة زقوت هي االستقالة التاسعة في صفوف أندية الدوري 
الممتاز بعد أن ســبقه في االستقاالت، محمد أبو حبيب، ورأفت ريحان، 
ونــادر النمس، وناهض األشــقر، وأحمــد عبد الهــادي، وخالد كويك، 

ومحمود المزين، ورأفت خليفة.
وكان غــزة الرياضــي أعلــن تعاقده مــع )4( العبين خــالل االنتقاالت 
الشــتوية تحضيرًا لمرحلة اإليــاب التي يأمل أن يُحقــق خاللها نتائج 

إيجابية تُمكنه من تفادي الهبوط. 

من هو متصدر دوري المحترفين 
في الضفة الغربية حاليًا ؟

82019/12/8



25
Sunday 8 December 2019 األحد 11 ربيع اآلخر 1441هـ 8 ديسمبر/ كانون األول

السعودية والبحرين في نهائي مرتقب لكأس الخليج 

البطولــة"، متابعا "المنتخب الســعودي من )...( 
أقوى المنتخبات في القارة، وتفوقوا علينا في دور 
المجموعــات بهدفيــن دون رد، ولكن المواجهة 
النهائية لها حســابات خاصة ولدينا كل الثقة في 

العبينا لتحقيق الحلم الكبير".
للقــاء  اســتعادة  النهائيــة  المبــاراة  وســتكون 
المنتخبيــن في الــدور األول للمجموعــة الثانية، 
والذي انتهى بفوز ســعودي بنتيجة -2صفر. كما 
ستكون اســتعادة لمنافسات النســخة السادسة 
عشــرة مــن البطولــة، حيــث توجت الســعودية 
باللقــب وحلت البحريــن ثانية )نظــام مجموعة 

واحدة(.
وأكد عضــو مجلس إدارة االتحاد البحريني محمد 
الحمــادي في تصريحات نقلهــا االتحاد، إن بلوغ 
النهائــي يعكس األداء الذي قدمــه المنتخب في 
البطولــة، على رغم اعتباره أن حســابات المباراة 

المقبلة ستكون مختلفة.
وأوضح "المباريات النهائية تدار بمعايير مختلفة؛ 
كونهــا تتمتــع بطابــع خــاص. أملنــا وثقتنا في 
الالعبيــن باســتمرار أدائهــم الواقعــي، للظهور 
بأفضل المســتويات أمام السعودية في النهائي 
والمنافســة على اللقــب األول فــي تاريخ مملكة 

البحرين ببطوالت كأس الخليج العربي".
وتأهلت الســعودية الى نصف النهائي بتصدرها 
المجموعــة الثانية برصيد ســت نقاط من ثالث 
مباريــات، أمــام البحريــن الثانيــة )أربــع نقاط( 
بفارق األهداف عن ســلطنة عمــان حاملة اللقب، 

الدوحة/ )أ ف ب(:
يقف المنتخب الســعودي عقبة أخيرة أمام تحقيق 
نظيــره البحرينــي "الحلــم الكبيــر" بلقــب طال 
انتظــاره فــي كأس الخليــج لكرة القــدم، عندما 
يلتقيــان اليوم فــي نهائــي "خليجــي 24" التي 
تستضيفها قطر، في استعادة لمباراة الدور األول 

التي انتهت سعودية بثنائية نظيفة.
ويدخــل المنتخــب البحرينــي بقيــادة المــدرب 
البرتغالي هيليو ســوزا، مباراة اليوم على ســتاد 
عبداهلل بــن خليفــة بنــادي الدحيــل، باحثا عن 
لقبه األول في البطولــة التي انطلقت على أرضه 
فــي العــام 1970، في مواجهة منتخــب المدرب 
الفرنســي هيرفيه رونار، الساعي الى إضافة لقب 
رابع الى الســجل الســعودي بعد 1994، 2002، 

و2003.
ولــم يســبق للمنتخبيــن أن التقيــا فــي نهائي 
البطولة ذات الشعبية الواسعة في منطقة الخليج.
ويدخــل المنتخــب البحرينــي المبــاراة النهائية 
بعــد تفوقه علــى المنتخــب العراقــي في نصف 
النهائي )5-3 بركالت الترجيح بعد التعادل 2-2 
فــي الوقتين األصلــي واإلضافــي(، بينما تمكن 
المنتخب الســعودي من الفوز بهدف نظيف على 
المضيف القطري بطل آســيا فــي نصف النهائي 

الثاني.
وأبــدى رئيــس االتحــاد البحرينــي الشــيخ علي 
بــن خليفــة آل خليفة ثقتــه بـ"العبينــا األبطال" 
بعدمــا كانوا "على قدر المســؤولية طــوال فترة 

والكويت الرابعة )ثالث نقاط(.
واعتمــد المدرب ســوزا على تشــكيلة أساســية 
مغايرة في معظم مبارياته، وهو يعوّل على أكثر 
من العب بينهم الحارس المخضرم ســيد محمد 
جعفر والمدافع عبداهلل الهزاع والمهاجمين تياغو 

أوغستو ومحمد الرميحي.
مــن جهتــه، ســيكون المنتخب الســعودي أمام 
فرصة تعزيــز حضــوره كأحد أفضــل المنتخبات 
على صعيد المنطقة والقارة، بلقب رابع ســيجعله 
ينفرد بالمرتبة الثانية على صعيد أكثر المنتخبات 
تتويجا باللقب الخليجي بعد الكويت حاملة الرقم 

القياسي )10 ألقاب(.
ويتســاوى المنتخــب الســعودي حاليــا مــع قطر 

والعراق بثالثة ألقاب.
وقال رونار الذي تولى تدريب المنتخب السعودي 
في يوليــو الماضي بعد تجربة لثالثــة أعوام مع 
المنتخــب المغربي "إلى النهائــي! خطوة واحدة 
متبقية فقط من أجــل الفوز بالكأس"، وذلك في 
شــريط مصور بثه االتحاد السعودي لكرة القدم 

عبر حساباته على مواقع التواصل.
ويأمــل األخضر في كســر عقــدة النهائــي الذي 
بلغــه أربــع مرات ســابقا دون تحقيــق اللقب، إذ 
خسر نهائي 1974 أمام الكويت برباعية نظيفة، 
ونهائــي 2009 أمــام ســلطنة عمــان بــركالت 
الترجيــح، ونهائــي 2010 أمــام الكويت بهدف 
نظيــف، ونهائــي 2014 علــى أرضه أمــام قطر 

بنتيجة 2-1.

لندن/ وكاالت:
قالــت تقارير صحفية إن مســؤولين من نــادي تشلســي اإلنجليزي التقــوا وكيل أعمال 

الفرنسي عثمان ديمبلي جناح فريق برشلونة اإلسباني؛ لبحث ضمه في يناير المقبل.
وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن موســى سيســوكو، وكيل ديمبلــي، التقى بالفعل 
مســؤولين من أندية تشيلســي ومانشســتر ســيتي اإلنجليزيين وباريس سان جيرمان 

الفرنسي.
وعانــى ديمبلي مــن إصابات عديدة مع البارســا، كان آخرها في العضلة ذات الرأســين، 

ستبعده عن المالعب حتى بداية الدور الثاني من الدوري اإلسباني "ال ليجا".
ويسعى تشلسي من جانبه إليجاد حلول هجومية بعد السماح له بالعودة إلبرام تعاقدات.
وقررت المحكمة الرياضية، يوم الجمعة الماضي، قبول استئناف النادي اللندني وتخفيض 

العقوبة، ليصبح مؤهال إلبرام صفقات جديدة بداية من يناير المقبل.
وبحســب ما تتداوله الصحافة اإلنجليزية في الساعات الماضية، فإن إدارة تشلسي لديها 
150 مليون جنيه إسترليني إلنفاقها على تعاقدات الشتاء، لتعويض عدم إبرام أي صفقة 

في الصيف الماضي.
ديمبلي انضم لصفوف البارسا في صيف 2017 قادما من دورتموند، مقابل 105 ماليين 

يورو وتعرض خالل تلك الفترة لـ8 إصابات مختلفة.
وغاب ديمبلي خالل هذه اإلصابات عن البارســا لمدة عام تقريبا، وذلك بواقع 332 يوما، 

علما بأن عقده سينتهي في صيف 2022.

تشلسي يبدأ مساعيه 
لضم عثمان ديمبلي

ريال مدريد
مجبر على بيع بعض 

نجومه في يناير
مدريد/ وكاالت:

يخطــط نادي ريــال مدريد اإلســباني للتخلص من بعــض نجومه خالل فتــرة االنتقاالت 
الشتوية المقبلة، من أجل تفادي خرق قواعد اللعب المالي النظيف، وفقا لما أكدته تقارير.

وحســب ما ذكرته صحيفة "ماركا" اإلســبانية، فإن النادي الملكي يخشــى عقوبات االتحاد 
األوروبي لكرة القدم "يويفا"، ال ســيما بعد إنفاقه 350 مليون يورو لجلب صفقات جديدة 

خالل الصيف الماضي.
وتعاقد الريال مع عدد من الالعبين، أبرزهم الثنائي البلجيكي إيدين هازارد والصربي لوكا 

يوفيتش، بينما لم يحصل سوى على 150 مليون يورو نظير بيع العبيه.
وبذلــك يحتاج الريــال إلنعاش خزائنه بـ200 مليون يورو إضافيــة، من أجل تحقيق توازن 
بيــن المصروفات والمداخيل، مما ســيدفعه للتخلي عن بعض نجومه فــي يناير المقبل، 

لخلق ذلك التوازن في ميزانيته، تجنبا لخرق قواعد اليويفا.
وهناك عدد من األســماء المرشــحة للخروج من ملعب "ســانتياغو برنابيو" في الميركاتو 

الشتوي، يأتي على رأسهم الثنائي الويلزي غاريث بيل والكولومبي جيمس رورديغيز.
وال يشارك رودريغيز بصفة منتظمة منذ عودته للريال هذا الموسم لكثرة إصاباته، كما هو 
حال بيل، الذي أثار الكثير من الجدل حوله طوال الفترة الماضية، ودخل في مشــكالت مع 

مدربه الفرنسي زين الدين زيدان وجماهير فريقه، مما يقربه من توديع القلعة الملكية.
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مدريد/ (أ ف ب):
واصــل ريال عروضــه القوية في الدوري اإلســباني، بفوزه أمــس على ضيفه 

إسبانيول -2صفر ضمن المرحلة السادسة عشرة.
وواصــل ريال بهدفي الفرنســيين رافايل فاران وكريــم بنزيمة، الضغط على 
بطل الموسمين الماضيين برشــلونة، مع اقتراب موعد "الكالسيكو" بينهما 

في 18 ديسمبر في كاتالونيا، في قمة مؤجلة من المرحلة العاشرة.
وحقــق ريال بقيــادة مدربه الفرنســي زين الديــن زيدان فــوزه الرابع تواليا 
والخامس في آخر ســت مباريات في الليغا، علما بأنه خاض المباراة في غياب 

عدد من أبرز العبيه يتقدمهم البلجيكي إدين هازارد المصاب.
ونوه زيدان بمســجلي الهدفين، معتبرا أن فــاران "تمتع بالتركيز من البداية 
حتــى النهايــة"، بينمــا رأى أن بنزيمة الذي عــزز صدارته لترتيــب الهدافين 
بهدفــه الـ 11 هذا الموســم "هو العــب يتغير في االتجاه الصحيح، يكتســب 

نضوجا كبيرا، وأعتقد أن هذا ما يصنع الفارق".
وتابع "ليس لدي الكثير ألطلبه منه. أريده أن يستمر على هذا المنوال".

وعلى رغم خســارته التي وضعته في المركز التاســع عشر ما قبل األخير، حقق 
اســبانيول ســابقة في مباراة األمس، اذ بات مهاجمه وو لي الذي انضم الى 
صفوفه مطلــع 2019، أول العب صيني يخوض مباراة على ملعب ســانتياغو 

برنابيو، بحسب صحيفة "ماركا".
وشــارك الالعب البالغ من العمر 28 عاما أساســيا في تشــكيلة المدرب بابلو 

ماشين.
وتعاقد اســبانيول مع وو فــي خطوة تمزج بين األهداف الفنية والتســويقية، 
نظرا ألن الصين تشكل ثالث أكبر سوق من حيث العائدات بالنسبة الى الليغا. 
وبحســب "ماركا"، تابع 350 مليون شخص عبر شاشــات التلفزة في الصين، 

تقديم الالعب مع فريقه الجديد.

فوز سهل لريال مدريد على إسبانيول

لندن/ (أ ف ب):
غرد ليفربول خارج الســرب بفــوزه الكبير على مضيفه 
بورنمــوث -3صفر، وصب توتنهام جام غضبه بضيفه 
بيرنلي عندما دك شــباكه بخماســية نظيفة أمس في 
المرحلة السادســة عشــرة من الدوري اإلنجليزي لكرة 

القدم.
وواصــل ليفربول ســيره بخطى ثابتة نحــو لقبه األول 
منذ 30 عاما بتحقيقه الفوز الخامس عشر هذا الموسم 
والرابع والعشرين في آخر 25 مباراة (تعادل واحد) في 
الــدوري، معززا موقعه في الصــدارة برصيد 46 نقطة 
بفــارق 11 نقطــة مؤقتا أمــام أقرب مطارديه ليســتر 

سيتي الذي يحل ضيفا على أستون فيال اليوم.
وســجل أليكس تشــامبرالين (35) والغيني نابي كيتا 

(44) ومحمد صالح (54) أهداف ليفربول الثالثة.
واســتعاد توتنهام بقيــادة مدربه الجديــد البرتغالي 

جوزيــه مورينيو، توازنه بســرعة عقب الخســارة أمام 
مانشســتر يونايتد (1-2) في المرحلة الماضية، وفجر 
جام غضبه بضيفه بيرنلي بخماســية نظيفة حســمها 

في الشوط األول الذي شهد تسجيل ثالثة أهداف.
وســجل هاري كين (4 و54) ولوكاس مورا (9) وســون 

(32) وموسى سيسوكو (74) خماسية توتنهام.
ورد إيفرتون بأفضل طريقة على إقالة مدربه البرتغالي 

ماركو سيلفا، بفوز كبير على ضيفه تشلسي 1-3.
وأقال ايفرتون ســيلفا عقب الخسارة القاسية 2-5 في 
"دربي" المدينة أمام ليفربــول، ليوكل المهمة مؤقتا 
لالســكتلندي دنكان فيرغوسون الذي نجح في التفوق 
على تشلســي ومدربه النجم الســابق فرانك المبارد، 
من خــالل أداء هجومي قوي أثمر هدفيــن لدومينيك 
كالفرت-لوين (49 و84) وآخر للبرازيلي ريشارليســون 

(5) مقابل هدف للكرواتي ماتيو كوفاشيتش (52).

 يغرد خارج السرب وتوتنهام 
يصب جام غضبه على بيرنلي 

ليفربول برلين/ (أ ف ب):
وجــه بوروســيا مونشــنغالدباخ المتصدر 
ضربة معنوية كبيرة لضيفه بايرن ميونيخ 
حامل اللقب عندما أســقطه في اللحظات 
القاتلــة 2-1 بثنائيــة الظهيــر الجزائري 
رامي بن ســبعيني، أمس في المرحلة 14

من بطولة ألمانيا لكرة القدم.
ومني بايرن بخســارته الثانيــة تواليا بعد 
سقوطه أمام باير ليفركوزن 1-2، فتراجع 
من المركز الرابع الى السادس، فيما بقي 
مونشــنغالدباخ متصدرا بفارق نقطة عن 
اليبزيغ الفائز على ضيفه هوفنهايم 1-3.

الدوري  وابتعد مونشــنغالدباخ، متصــدر 
منذ المرحلة الســابعة، بفارق ســبع نقاط 

عن بايرن الذي سيطر على الـ"بوندسليغا" 
في المواسم السبعة الماضية.

ويخوض مونشــنغالدباخ افضل مواسمه 
منذ احرازه اللقب في 1977، وواجه بايرن 
 عدمتصدرا للمــرة االولى منذ 1997. وي
مونشــنغالدباخ اصعب الفــرق لبايرن في 
الــدوري، فحصد منــه 17 نقطــة في 11

مباراة منذ 2014.
وبكر بايرن في التســجيل مطلع الشــوط 
وأعــاد   (49) بيريشــيتش  عبــر  الثانــي 
المضيف المباراة الى نقطة البداية عندما 
عادل برأســية محكمة لبن ســبعيني (24
عاما)، قبل أن يســجل بن ســبعيني هدف 

الفوز (92) من ركلة جزاء.

وبثنائيــة لمهاجمــه الدولي تيمــو فيرنر 
تخطــى اليبزيــغ ضيفــه هوفنهايم 1-3، 
محققا فوزه الخامس تواليا ومبتعدا بفارق 

اربع نقاط عن بوروسيا دورتموند.
وافتتــح فريــق المــدرب الشــاب يوليــان 
مرتــدة  بهجمــة  التســجيل  ناغلســمان 
تقليدية، فتبادل فيرنر الكرة مع التشــيكي 
باتريك شيك قبل ان يودعها الشباك (11).
في الثاني، حصل فيرنر على ركلة جزاء 
ترجمهــا بنفســه مصعبا األمــور على 
الضيوف (52). وحسم النمسوي مارسيل 
سابيتســر النتيجــة (83)، قبل أن يســجل 
البوســني ارميــن بيتشكاتشــيتش هدفا 

شرفيا لهوفنهايم (89).

ثنائية بن سبعيني ُتغرق بايرن أكثر 
واليبزيغ مستمر في انتصاراته 

رئيس برشلونة قلق من إمكانية رحيل ميسي

الدوري األلماني

برشلونة/ وكاالت:
اعتــرف جوســيب ماريا بارتوميــو، رئيس نادي برشــلونة 
اإلسباني، بقلقه إزاء قرب نهاية مسيرة األرجنتيني ليونيل 

ميسي قائد الفريق.
الالعــب الدولــي األرجنتينــي بلــغ 32 عامــا، ليصبح على 

مشارف االعتزال في غضون سنوات قليلة.
وخالل تصريحــات أبرزتهــا صحيفة "مونــدو ديبورتيفو" 
الكتالونيــة، قــال بارتوميو: "أنــا قلق بشــأن اليوم الذي 
سيغادر فيه ميســي، لذا أود تجديد عقده في أقرب فرصة 

ممكنة".

وأضاف: "ميســي ال يزال بعيدا عن الرحيــل، ولقد تحدثنا 
مرارا بشــأن ذلك، فهو ليس لديه أي مشكلة بشأن البقاء 
مع البارسا، وال شك لدي في استمراره معنا حتى االعتزال، 

هذا تعهد منه بذلك".
وأكمل: "لهذا السبب، ليس لدي شك في انتهاء مسيرته 

هنا، وقتما يشاء ذلك".
وســئل بارتوميو عن مصيــر المدرب إرنســتو فالفيردي، 
فأجــاب: "إنه مطالــب كل عام بالفوز بكل شــيء، كما أن 
لديــه عقدا حتى عــام 2021، لكن ربما نقــرر أو يقرر هو 

عدم االستمرار في وقت قريب، فهناك شرط جزائي".



في ذكرى تأسيسها ...

عشرات المستوطنين يقتحمون ...

تتمة مقال ماذا بعد؟ ...

أبو عبيدة: صبُرنا...

"الشعبية": "فتح" تشترط...
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن
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تأسيس وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 9

الالجئين الفلسطينيين »األونروا«.

2
0

1
االحتــالل يبعــد النائــب المقدســي محمــد أبو 0

طير إلى الضفة الغربية بشكل نهائي.

2
0

1
لجنة مجلس النواب في الكنيست اإلسرائيلي 4

تصوت على مشــروع قانــون حل المجلس بعد 
671 يوًما على تشكيله.

082019/12/08

كــم يبلـغ بعد مذنـب هـالـي عـن األرض الـذي 
يظهر كل 76 عاًما وكيف تقاس أبعاد مسافاته ؟

بمنع العقاب البدني، وفصل أحد المدرسين بتهمة ضرب أحد طالبه بالعصا.
أنا شخصيًا ولي أمر عدد من الطالب في مدارس األونروا، أنا وغيري من أولياء 
األمور ال نطالب بســلخ جلده، نطالب بضبط العمل في المدارس، واســترداد 
هيبة المعلم، وتعزيز مكانته التي ســتنعكس باإليجاب على ســلوك الطالب، 
وهــذا لــن يتحقق من خالل ترك الطالب يمارســون العنف والشــتم والســب 
والتسيب، ويعيشون أجواء تعليمية أقرب إلى »السبهللة« دون عصا المدرس؛ 
التي تشــد مــن أزر األخالق التي يحتاج إليها مجتمعنا فــي قطاع غزة أكثر من 

حاجته إلى بعض العلوم الحديثة.
المعلــم هو الوالد واألخ والجد والصديق للطالب، فإن رفع العصا وضرب، فإنه 
يــؤدب أواًل، ويعلــم ثانيًا، والطالب في غزة ليســوا مالئكة مــن حرير وخرير، 
طــالب غزة متمردون، فيهم العناد والتحدي، وهــم بحاجة إلى ضبط، وربط، 
وبحاجــة إلى عصا التربية التي تحول دون ضياع مســتقبل أجيــال بقرارات ال 
تنسجم وأحوال غزة. ملحوظة: قرار األونروا بمنع العقاب أثر في مجمل العملية 
التعليميــة فــي قطاع غزة والضفة الغربية بالســلب، ال ســيما طالب المرحلة 

الثانوية في مدارس الحكومة.

مقدمٌة وسببٌ النفجاٍر قادٍم في وجه االحتالل.
وعدّ أبو عبيدة في تغريدة عبر تطبيق »تليجرام«، ممارســات االحتالل بمنزلة 
»صــب الزيت على النــار«، محماًل »العدو الصهيوني المســؤولية الكاملة عن 

استمرارها«. وختم التغريدة بقوله: »إّن صبرنا عليها لن يكون طوياًل«.

االنتخابات، تلكؤًا سياسيًّا وتهربًا من استحقاق وافق عليه كل الفلسطينيين، 
مؤكدًا أن فتح تشترط تسليم سالح المقاومة للسلطة قبل إصدار المرسوم.

وتحــدث نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، أمس، عن وجود ما ســمّاها 
بعض العقبات ستؤدي إلى تأخير إصدار مرسوم االنتخابات الفلسطينية.

وقال العالول إلذاعة "صوت فلســطين": إن بعض العقبات ستؤدي إلى تأخير 
إصدار مرســوم االنتخابات الفلســطينية "ومنها إصرار الفصائل في غزة على 

إجراء االنتخابات الرئاسية بعد التشريعية بـ 3 أشهر".
وعــد أّن "هــذا يتعارض مع قــرار عباس القاضــي بتحديد موعــد االنتخابات 

الرئاسية حال سمحت الظروف السياسية"، وفق تعبيره.
وقــال عوض اهلل لموقع "فلســطين أون الين": "هناك العديد من التصريحات 
مــن حركة فتح التي تضع عقبات أمام إجراءات االنتخابات، أبرزها وجود تعهد 

بتسليم كل سالح المقاومة للسلطة قبل إصدار المرسوم الرئاسي".
وبين أن فتح تشترط كذلك ضرورة اعتراف رؤساء القوائم االنتخابية بمنظمة 
التحرير، ما يعني االعتراف باالحتالل اإلسرائيلي، "وهو ما يعد مخالًفا للقانون، 

الذي يعطي الحرية لكل المرشحين الختيار برنامجهم".
وعدّ فرض هذا الشــرط على القوائم االنتخابية "واحدة من بين العقبات، إذ 

ليس من المعقول إلزام أي قائمة باالعتراف بـ)إسرائيل(".
وبيّــن عــوض اهلل أن المرحلة القادمة ستشــهد الكثير مــن المفاجآت حول 

االنتخابات التي ستعيد المشهد السياسي إلى المربع األول.
كانــت حركة "حماس" أرســلت ردًا خطيًا للجنة االنتخابــات المركزية في أثناء 
زيارتهــا للقطــاع، أكــدت فيه ضرورة إجــراء االنتخابات اســتنادًا إلــى قانون 
االنتخابات مع عــدم إلزام القوائم االنتخابية أو المرشــحين بالتوقيع على أي 
اشــتراطات سياســية مســبقة ومن حقها تبني البرامج السياســية التي تراها 

مناسبة وتعبر عن قناعاتها.
وتتمســك "حماس" بضرورة إجراء االنتخابات الشاملة )التشريعية والرئاسية 
والمجلس الوطني(  وضرورة عقد اللجنة التحضيرية الســتكمال الحوار بشأن 
ترتيب المجلس الوطني الفلســطيني بما يشــمل تمثيل شعبنا في كل أماكن 

وجوده.
وال تمانع "حماس" إجراء االنتخابات التشريعية ثم تتبعها االنتخابات الرئاسية 
من خالل مرســوم رئاســي واحد وضمن تواريخ محددة بحيــث ال تزيد المدة 
بينهمــا على ثالثة أشــهر، إضافة إلى إجــراء االنتخابات على أســاس النظام 

النسبي الكامل.
ورأى مراقبون أن هذا دليل على أن حركة فتح تواصل اختالق الذرائع والحجج، 
بهدف التهرّب من استحقاق االنتخابات، بعدما تفاجأت بموقف حركة حماس 

اإليجابي منها، وهي التي كانت تراهن على رفض الحركة إجراء االنتخابات.

وصفها بـ »الكارثية« ونبذ أي »أوهام إلمكانية العودة للمفاوضات والتسوية«.
وشــدد مزهر على أن جبهته ال تقبل المســاومة على الثوابت والحقوق، وتعد 
مهمة االنتصار على االحتالل وتفكيك كيانه هدفها اإلســتراتيجي، مشيرا إلى 
أن حق العودة بالنســبة للجبهــة ال يزال جوهر الصراع مــع االحتالل والثابت 

المقدس في رؤيتها الكفاحية والسياسية.
وحذر مزهر من أن اســتمرار االنقســام، مبينا أن »االحتالل وأعوانه اســتغلوا 
اســتمرار االنقســام كأداة من أدوات تمريــر مخططات التصفيــة عبر صفقة 
القرن«، كما قال. وشدد على ضرورة مواجهة الهجمة اإلسرائيلية على الضفة 
الغربية وخصوصًا في القدس والخليل باالشتباك المباشر مع االحتالل وتطوير 
أدوات المقاومــة وتشــكيالتها، وباعتبار أن الضفة هي خط االشــتباك األول 
واإلســتراتيجي مع االحتالل. وانطلقت المســيرة المركزية للجبهة من ميدان 
فلسطين وســط مدينة غزة وتوجهت عبر شارع عمر المختار الرئيس إلى مقر 
إقامــة المهرجان الخطابي في شــارع الوحــدة أمام برج شــوا وحصري غربي 
المدينة وذلك بمشاركة اآلالف من أنصار الجبهة وقادة الفصائل الفلسطينية 

والوجهاء وممثلي المؤسسات المحلية.

نصــب االحتالل حواجزه العســكرية الدائمــة على مداخل البلدة، لتفتيشــهم 
والتدقيق في هوياتهم، ولتأمين اقتحامات المستوطنين.

الجديــر بالذكر أن نفتالي بينيت، وزير جيش االحتــالل، أعطى الضوء األخضر 
األســبوع الماضي لبناء حي اســتيطاني في ســوق الخضار القديم »الحســبة« 
بالخليــل. ومن المقرر أن يكون غدًا االثنين، إضرابا شــامال للتصدي للهجمة 

االستيطانية، التي تستهدف مدينة الخليل وبلدتها القديمة.
ووفق بيان لحركة »فتح« فإن اســتهداف الخليل واســتباحة الحرم اإلبراهيمي 
الشــريف واالســتيالء على األراضي في شــمال المحافظة وجنوبها، يدلل على 
أن هناك قرارًا سياســيًا من حكومة اليمين المتطــرف بالهجوم على الخليل، 
وتهويد البلدة القديمة، اســتكمااًل لمخطــط التهويد ومحاولة تغيير الحقائق 
التاريخية على األرض. من جانب آخر، نصبت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، 
حاجزا عســكريا عند مدخل بلدة الســيلة الحارثية غرب مدينة جنين، شــمالي 
الضفــة الغربية. وذكرت مصــادر محلية أن جنود االحتالل نصبــوا حاجزا عند 
مدخــل البلدة المحاذي لشــارع حيفا، واحتجزوا عددا مــن مركبات المواطنين 

ودققوا في هوياتهم الشخصية.

برلين/ فلسطين:
شــهدت العاصمــة األلمانيــة برليــن، 
مؤتمــر  فعاليــات  انطــالق  أمــس، 
"فلســطينيو أوروبا واألونروا.. الماضي 
الــذي ناقش  والحاضــر والمســتقبل"، 
األبعاد السياسية والقانونية واإلنسانية 

للوكالة األممية.
وشارك في المؤتمر سياسيون وباحثون 
وحقوقيــون فلســطينيون ومتضامنون 
من عموم القارة األوروبية وضيوف من 
فلســطين، ويأتي المؤتمر في الذكرى 

السبعين إلنشاء وكالة "األونروا".
مؤتمــر  مؤسســة  المؤتمــر  ونظــم 
العــودة  ومركــز  أوروبــا،  فلســطينيي 
المؤسســات  وهيئــة  الفلســطيني، 

برليــن،  فــي  والعربيــة  الفلســطينية 
والتجمع الفلسطيني في ألمانيا.

الكاملــة  األبعــاد  المؤتمــر  وناقــش 
لوجــود األونروا، وآليات تصويب عملها 
واســتمرارها فــي تقديــم كل أشــكال 

الدعم لالجئين الفلسطينيين.
وتخلل المؤتمــر عدد من الندوات التي 
تناولت األبعــاد السياســية والقانونية 
الماضــي  بيــن  لألونــروا  واإلنســانية 
والحاضر والمســتقبل، ودور فلسطينيي 
أوروبــا تجاه األونــروا وقضية الالجئين 

الفلسطينيين.
وفي كلمته أكد النائــب الثاني لرئيس 
الفلســطيني  التشــريعي  المجلــس 
حســن خريشــة أن "األونروا" ُأنشــئت 

اإلنســانية لالجئين  الخدمــات  لتقديم 
إلــى  عودتهــم  حتــى  الفلســطينيين 
ديارهــم، وأن اســتهداف األونــروا هو 

استهداف لحق العودة.
وأشــار إلــى أن االســتهداف األمريكي 
للمؤسســة األمميــة يخــدم االحتــالل 
اإلسرائيلي الذي يسعى لتصفية قضية 
الالجئيــن، مشــيرا إلــى أن التقليصات 
األمريكيــة المالية عن المؤسســة هي 

مقدمة إلنهاء الوكالة.
وشدد خريشــة على أن التطبيع العربي 
اإلســرائيلي يعــد اســتهدافا للقضيــة 
الفلســطينية، في حين دعــا إلى العمل 
الوطنيــة  الوحــدة  الســتعادة  الجــاد 
الفلســطينية، والعمل على إعــادة بناء 
منظمــة التحريــر الفلســطينية وإجراء 
انتخابات فلســطينية للمجلس الوطني 

الفلسطيني، وإنهاء اتفاق أوسلو.
وفي كلمة مؤسســة مؤتمر فلسطينيي 
أوروبــا، قــال رئيــس تجمــع الشــباب 

الفلسطيني في أوروبا د. عبيدة المدلل 
إن المؤتمر يأتي بعد انتصار فلسطيني 
تحقــق بموافقــة األمم المتحــدة على 
تجديد واليــة "األونروا" ألربع ســنوات 
الضغــوط  مــن  الرغــم  علــى  قادمــة 

األمريكية واإلسرائيلية إلنهائها.
وأكد المدلل أن رسالة المؤتمر عنوانها 
أن الشــعب الفلســطيني كان ومــا زال 
البوابة الوحيدة الســتعادة حقوقه عن 

طريق العمل الحقيقي والمشترك.
فــي حين تحــدث الناشــط السياســي 
أحمــد أبو رتيمة عن الوضع اإلنســاني 
الصعب في قطاع غــزة في ظل الحصار 
اإلســرائيلي المفــروض منــذ أكثر من 
13 ســنة، مشــيرا إلى استشهاد 4000 

فلســطيني جراء االعتداءات اإلسرائيلية 
المتواصلة على قطاع غزة.

كما تحدث عن مسيرات العودة الكبرى 
في قطاع غزة، وكيف تواجه )إســرائيل( 
باســتخدام  الســلميين  المتظاهريــن 

الرصاص الحي، والسياســة اإلسرائيلية 
التي تشــعر أنها فوق القانون الدولي، 
حيــث تواصــل جرائمها بحــق األطفال 

والنساء الفلسطينيين.
وأكد أن الشــعب الفلســطيني مشكلته 
مع االحتالل الــذي يقتلهم ويحاصرهم 
ويحتــل أرضهــم، ورســالة أهالــي غزة 
أنه ال بد أن يكســر الحصار اإلسرائيلي 

الظالم المفروض عليه.
المؤسســات  هيئــة  كلمــة  وفــي 
الفلســطينية والعربية فــي برلين، أكد 
د. أحمد محيســن أن محــاوالت اللوبي 
اإلسرائيلي إفشال انعقاد المؤتمر باءت 
بالفشل، مشيرًا إلى أن إنهاء "األونروا" 
يكون بتنفيذ قرارات الشــرعية الدولية 
الفلســطيني  الالجئين  وتحقيق عــودة 
إلــى ديارهــم التــي ُأخرجــوا منها عام 

.1948

مــن جهتــه أشــار المحامــي األلماني 
"إبراهام ميلزر"، إلى أن وســائل اإلعالم 
األلمانيــة روجت لهذا المؤتمر على أنه 
مناهض للســامية بهدف إلغائه لكنهم 

فشلوا في ذلك.
وتحــدث عــن مشــاركته فــي فعاليات 
فلسطينية عدة عقدت بعواصم أوروبية 
متعددة، يتزايد فيها اللوبي اإلسرائيلي 
أكثر من تزايد النفوذ الفلســطيني في 

القارة األوروبية.
وقال: ")إسرائيل( تمارس نظام الفصل 
العنصــري ضد الشــعب الفلســطيني، 

ومصطلــح األبارتهايــد ينطبــق علــى 
مــا تمارســه )إســرائيل( فــي األراضي 

الفلسطينية".
فــي حين أشــار المحامــي األلماني من 
أصول يهوديــة "أباهارد شــولتز"، إلى 
عدم الحاجة إلى األونروا "لو كانت دولة 

االحتالل ملتزمة بالقوانين الدولية".
مــن جانبه أشــار مديــر مركــز العودة 
أن  إلــى  حمــود،  طــارق  الفلســطيني 
لقــاء الفلســطينيين اليوم فــي برلين 
التمســك  هــو رســالة واضحــة علــى 
بـ"األونروا"، مبينًا أن المراهنة ما زالت 
قائمــة على األمــم المتحــدة واالتحاد 
األوروبــي فــي الحفــاظ علــى الوكالة 
األممية في ظــل الضغوطات األمريكية 

واإلسرائيلية إلنهاء عملها.
وفي كلمة نائــب رئيس بلدية أوغوس 
الدنماركيــة ربيــع أحمد، حث وســائل 
اإلعــالم األوروبيــة علــى العمــل على 
إيصــال الصورة الحقيقيــة عن فعاليات 
الجاليات الفلســطينية فــي أوروبا بداًل 

من محاوالت التشويه.
يشــار إلى أن مجموعة بأعــداد صغيرة 
مــن اللوبي اإلســرائيلي تظاهرت أمام 
مــكان انعقــاد المؤتمــر فــي محاولــة 

إسرائيلية للتشويش على انعقاده.
وعلى هامش المؤتمــر المذكور، أعلن 
رئيس مؤتمر فلســطينيي أوروبا، ماجد 
الزيــر، عن عقــد المؤتمر الثامن عشــر 

لفلسطينيي أوروبا 2020 في فرنسا.

مؤتمر في برلين يتمسك باألونروا وحق عودة الالجئين الفلسطينيين
اإلعالن عن عقد المؤتمر الـ18 لفلسطينيي أوروبا في باريس
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من أي جحر دخل األمريكان؟!
مــا زال المستشــفى األميركي الميداني شــمال قطاع غزة 
موضــع حديث الفصائل والمواطنين. المواطن يريد عالجا 
ميســرا يخفف عنه مصاعب الســفر إلى مستشفى المطلع، 
ورام اهلل، ونابلــس. ويريد خبرة عالجية جيدة ال تتوافر في 
مشــافي القطاع، وهو يتوقع أن يجد هذا في المستشــفى 
األميركي. هذا ما يريده المواطن، لذا تجده أكثر موضوعية 

في تناول قضية المستشفى.
أمــا الفصائــل فهــي تريــد سياســة، وال تنظر إلــى حاجة 
المرضــى، وبالذات أصحاب األمراض المســتعصية إال من 

خالل السياسة، والمناورات الحزبية!
إنــك إذا تأملــت جيدا تصريحــات عزام األحمــد األخيرة ال 
تجد أن لفتح والســلطة أدنى مشكلة مع المستشفى نفسه 
كجهــة عالج، أو كجهة أميركية تقدم عالجا لغزة. مشــكلة 
فتــح والســلطة أن المستشــفى يقــام في غــزة دون إذن 
الســلطة، وأنه لم يمرّ إلى غزة عبــر بوابة رام اهلل، وعليه 
فإن مشــكلتهم تكمن في الشــرعية! عقدة الشــرعية هي 
التــي جاءت بكل هذه االنتقادات والتحريضات المؤســفة ، 
دون نظر إلى مصالح المواطنين المرضى، لذا أشــعر أنني 
كنت على حق حين قلت إذا كان عباس ال يريد المستشفى 
فبإمكانه أن يطلب من أميركا ســحبه، وكنت أعلم بالعقل 

أن عباس ال يستطيع ذلك، ولو طلب لخسر كثيرا.
إن كان األمــر هــو ورقة الشــرعية، وهي ورقــة ال يملكها 
عبــاس، وال تملكها فتــح، فاألمر ال يتعلــق بحماس، وإنما 
يتعلق بأميركا، وبالتالي عليكم معالجة مشــكلتكم معهم 
، وتــرك المنــاورات والمزايــدات، حيث إن مــا تقولونه ال 
ينفع المرضى وال يخفــف عذاباتهم، و تحكمكم بتحويالت 
الخارج، وتقديمها سهلة لألولياء واألحباب، وتعسيرها على 

غيرهم.
ثم الحظ ما يقوله األحمد عن غزة بأسلوب ينضح كراهية: 
"الذي يريد أن يســاعد شــعبنا عبر بوابته الشرعية، وليس 
عبر جحور الفئران!" من هم الفئران؟! وهل باتت غزة جحورا 
يا أحمد؟! هل نسيت أن غزة بمقاومتها هي التي جاءت بك 
من المنفى؟! وهل تنســى أنك كنت يوما نائبا إلســماعيل 

هنية ؟!
وهل من قدموا الشــهداء والجرحى واألســرى يســتحقون 
منــك هذا التعبير المشــين؟! إن من كان مريض الفم يجد 
مرا به الماء الزالل. مشــكلة األحمد والسلطة في ذواتهم، 

وليس في اآلخرين!
شــرعية تمثيلكــم القــرار الفلســطيني ســقطت منذ مدة 
طويلة، ولن يعيدها لكم ولعباس أن يمرّ المستشــفى عبر 
رام اهلل إلى غزة. الشــرعية يعطيها الشعب لمن يحب، وال 
يعطيهــا المال، وال مشــافي الدنيا كلهــا، فاعتبروا يا أولي 

األبصار، واحذروا مناورات اإلعالم الفاسد.

"ناسا" تستعين بفيل البحر
 لفهم التغّيرات المناخّية

واشنطن/ وكاالت:
رغم التطور الهائل الذي أحرزه اإلنسان في مجال العلم، وال سيما الفضاء، 

فإن التجارب أثبتت أن الحيوانات أداة ال غنى عنها.
فقد أفاد موقع "ســبيس" المتخصص في الشؤون العلمية، بأن الباحثين 
في إدارة الطيران والفضاء األميركية )ناســا( استعانوا بفيل البحر من أجل 

فهم ظاهرة مرتبطة بالتغير المناخي.
ووضع العلماء هوائيا ومستشعرا على أجساد هذه الحيوانات الضخمة التي 

تعيش قرب القطب الجنوبي، أثناء استلقائها على الشواطئ.
وســعى الباحثــون مــن وراء هذا األمر إلــى تتبع درجات الحــرارة في مياه 
المحيط، وذلك لفهم أعمق لكيفية تخزين المحيطات للطاقة مع التغيرات 

المناخية األخيرة التي حدثت على كوكب األرض.
ويغــوص فيل البحــر في المياه 80 مرة في اليــوم، ولعمق يصل إلى نحو 

كيلومتر واحد.
وقبل "ناســا"، كان العلماء المتخصصون في شؤون البحار يستعينون منذ 

20 عاما بفيلة البحر لفهم المنطقة المحيطة بالقطب الجنوبي.

وقــال العلماء إن هــذه الحيوانات أكثر كفاءة من اإلنســان في اكتشــاف 
المحيطــات، وأوضحــوا أن فيلــة البحــر ســاعدتهم فــي فهم مــا تعرف 
بـ"الدوامات متوســطة الحجم" التي يمكن أن تمتد لدائرة قطرها من 50 

إلى 500 كيلومتر.
وتخلــق هذه الدوامات مســاحات من المياه الكثيفــة واألقل كثافة، تماما 

كما يحدث في الطبقات الهواء.
وعــادة مــا يتــم تعقب هــذه الدوامات عبــر األقمــار االصطناعيــة، لكن 

المعلومات بشأنها تظل ناقصة.
وقالت الباحثة الزائرة في مختبر "ناســا| في كاليفورنيا، ليا سيغلمان، إن 
فيلة البحر ســاعدت في معرفة عمق هذه الدوامــات الذي يصل إلى 500 

متر، وال تحدث على سطح الماء كما كان يعتقد العلماء سابقا.

"المسيرة الطويلة".. نمر 
يقطع 1300 كيلومتر للتزاوج

نيودلهي/ وكاالت:
قطــع نمر مســافة تزيد علــى 1300 كيلومتر تمتد فــي 6 مقاطعات بواليتي 
ماهاراشــترا وتيالنغانا في الهند من أجل التزاوج، وإيجاد منطقته الخاصة به 

حيث الطرائد والفرائس.
وقال مســؤول في مجال الغابات في والية ماهاراشــترا إن النمر "سي 1" قطع 
هذه المســافة خالل 150 يوما، وأنه غادر مسقط رأسه في محمية تايبيشوار 
في يونيو 2019، بعد أن كان قد انفصل عن شقيقيه سي 2 وسي 3 في وقت 
ســابق من العام الجاري. والنمر ســي 1، وعمره عامان ونصــف العام، خاضع 
للمراقبــة طويلة األمد، والدراســة بواســطة طوق مراقبة، حيــث يتم تعقبه 

بواسطة نظام تحديد الموقع العالمي "جي بي إس".
وخالل مسيرته الطويلة بحثا عن مالذ جديد له، مرّ النمر سي 1 بمئات القرى 
والحقول الزراعية والمناطق المأهولة في المقاطعات الســت بالواليتين، دون 
أن يكون له أي احتكاك مع السكان، باستثناء قتله عددا من رؤوس األبقار من 
أجل الحصول على طعام، بحسب ما ذكر موقع "إنديا توداي" اإلخباري الهندي.

ميامي/ وكاالت:
بيعت نســختان من عمل فني عبارة 
عــن قطعة موز مثبتــة على الحائط 
خــالل  دوالر،  ألــف   120 بمبلــغ 
عرضهمــا فــي معــرض "آرت بازل" 
األســبوع  األمريكية  ميامي  بمدينة 

الماضي.
ويعود العمل الفني الذي حمل اسم 

اإليطالــي  للنحــات   "Comedian"
مارويتســيو كاتيــالن، الــذي صمم 
المرحــاض الذهبي الذي ســرق من 
قصر في بريطانيا خالل وقت سابق 

من هذا العام.
ويقول المنظمون في المعرض وفقا 
لموقــع "نيويورك بوســت" إن رجال 
وامرأة فرنسيين ابتاعا العمل الفني، 
لقــاء 120 ألــف دوالر لــكل واحــدة 
منهما، فيما تم رفع ســعر النســخة 

الثالثة لنحو 150 ألف دوالر.
ووفقا لموقع "آرت نــت" فإن الفنان 
اإليطالي ماوريتسيو كاتيالن اشترى 
مــوزة مــن ســوبرماركت، وعلقهــا 
بشــريط الصــق علــى الحائط في 
معــرض "Perrotin" لألعمال الفنية 
المعاصــرة ألول مرة، فــي العاصمة 

الفرنسية باريس.
وقال مؤســس المعرض، إيمانيويل 
بيروتين، إن المــوزة تمثل "التجارة 
المــزدوج، ونوعا  العالمية والدخول 
مــن الفكاهــة"، كمــا لفــت إلى أن 
الفنــان، يحول األشــياء إلى "مراكب 

بطابع مبهج وناقد".

بيع موزة مثبتة على
 حائط بـ120 ألف دوالر!


