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استمرار فعاليات مسيرات العودة على الحدود الشرقية لمدينة غزة أمس        )أ ف ب(تظاهرة أسبوعية في قرية كفر قدوم ضد مصادرة األراضي الفلسطينية أمس        )أ ف ب(

االحتالل يسّلم األردن جثمان 
الشهيد سامي أبو دياك

عمان-رام اهلل/ فلسطين:
سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، السلطات األردنية، 

جثمان األسير الشهيد ســامي أبو دياك )36 عامًا( 
مــن بلدة ســيلة الظهر فــي مدينة جنين شــمال 

حماس: نرفض أي تغيير في 
واقع القدس.. والمقاومة 

مستمرة حتى تحريرها
بيروت-الدوحة/ فلسطين:

أكــدت حركة المقاومة اإلســالمية حمــاس، رفضها 
المطلق للمحاوالت اإلســرائيلية تغييــر واقع مدينة 

الدوحة/ فلسطين:
كشــف عضو المكتب السياســي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس، 
موســى دوديــن، أن دواًل عربية وإســالمية وغربية توســطت بين 
كتائب القسام الجناح العسكري لحركته واالحتالل اإلسرائيلي؛ إلبرام 
صفقة تبادل أسرى جديدة، كان آخر هذه المحاوالت منذ زمن قريب.

وأوضح دودين، وهو مسؤول ملف األسرى بحركة حماس، 
في حديث للمركز الفلسطيني لإلعالم، أن جمهورية مصر 

أسرى "عسقالن" يعّلقون إضرابهم 
مقابل وعود بتحسين ظروفهم الحياتية

رام اهلل/ فلسطين:
علق أســرى سجن "عســقالن" اإلســرائيلي، أمس، إضرابهم عن الطعام الذي 

اســتمر ثالثــة أيام؛ مقابل وعود بنقلهم إلى قســم آخــر تتوفر فيه 
ظــروف حياتيــة جيدة. وأوضح نادي األســير في بيان لــه أمس، أن 

حبيب: عالقتنا بحماس إستراتيجّية.. 
ولقاء القاهرة وضع آليات عمل مشترك

غزة/ يحيى اليعقوبي:
وصــف القيــادي في حركــة الجهاد اإلســالمي خضر حبيــب، عالقة حركته 

بحركة المقاومة اإلسالمية حماس بـ"اإلستراتيجية"، موضحا أن 
اللقاء بينهما فــي القاهرة جاء لتعزيز العالقات وترتيبها بينهما، 

غزة/ فلسطين:
أكــدت الهيئة الوطنيــة العليا لمســيرات العودة 
وكســر الحصار، اســتمرار المســيرات التي صارت 
عنوان وحدة الشــعب الفلســطيني فــي الميدان 

الشعبي والعسكري، مشددة على أنها أحد أشكال 
النضال الوطني و»نحن من يقودها ويوجه دفتها 

وال يملك أحد القرار عنّا«.
وقالــت الهيئة في ختــام فعاليــات الجمعة الـ83 

للمســيرة بعنوان »المســيرة مســتمرة«، أمس: 
إن »كل قوى الشــر لــن تفرقنا، وإن ما نملكه من 

قــوّة ردع لالحتــالل أكبر ممــا يتخيله 
هذا المغرور المأفــون«. ولفتت إلى أن 

تواصل االحتجاجات في الساحات.. والسيستاني يطلق تحذيًرا
مقتل 7 متظاهرين ببغداد 

وعنصر أمن بتفجير في كركوك
بغداد/ وكاالت:

قتل 7 متظاهرين عراقيين وســط بغداد، مســاء أمس، جراء إطالق نار من 
قبل مسلحين مجهولين كانوا يســتقلون سيارات مدنية، وفق مصدر طبي 

وشــهود عيان. وأوضح شــهود عيــان، لألناضول، أن مســلحين 
مجهولين يستقلون سيارات مدنية أطلقوا النار على المتظاهرين 
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تحقيق إسرائيلي يكشف خفايا 
مثيرة عن عملية خان يونس

الناصرة/ صفا:
كشــف تحقيق إسرائيلي، النقاب عن تفاصيل جديدة عن عملية خان يونس 

الفاشــلة التي نفذتها قوة إســرائيلية خاصة، قبل عام، وأسفرت 
3عــن مقتل قائدها وإصابــة نائبه بجراح واغتنــام عتادها، إضافة 
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دعت للمشاركة بفعاليات جمعة »فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا«
الهيئة الوطنية: املسريات مستمرة وهي عنوان الوحدة الشعبية

مؤتمر 
فلسطيني اليوم 
في برلين دعًما 

"لألونـــروا"

رين »ُمخِجاًل« عّد موقف السلطة من األسرى المحرَّ
طت إلبرام صفقة تبادل مع االحتالل.. وعهدنا سينفذ دودين: 5 دول توسَّ

غزة- القدس المحتلة/ محمد المنيراوي:
 37 أمــس،  اإلســرائيلي،  االحتــالل  قــوات  أصابــت 
العــودة  مســيرات  قمعهــا  إثــر  ســلميًا،  متظاهــرًا 
وكســر الحصار شــرق قطاع غزة في جمعتها الثالثة 

والثمانيــن، فيما أصيب عدد من المواطنين، أحدهم 
بجــراح حرجــة، إثــر اعتدائهــا علــى مســيرات مناهضة 

االستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وأفــادت وزارة الصحــة بغــزة، بــأن قــوات االحتــالل 

أصابت 37 متظاهرا، بينهم 4 بالرصاص الحي، وآخرين 
بالرصــاص المعدنــي المغلــف بالمطــاط، واالختنــاق 

بالغاز المسيل للدموع، بينهم 10 أطفال جراء 
19قمعها مسيرات العودة السلمية.

إصابة خطيرة لشاب في الضفة الغربية 
االحتالل يصيب 37 مشارًِكا يف مسريات العودة بعد استئنافها رشق قطاع غزة

بحر: لن نسمح أن تكون غزة مسرح 
دعاية لالنتخابات اإلسرائيلية

غزة/ فلسطين:
أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، الدكتور أحمد بحر، أن فصائل 
المقاومة الفلسطينية "لن تسمح بأن تكون غزة مسرحًا للدعاية االنتخابية 

الصهيونية، وعلى حســاب دماء شهدائنا". وقال بحر، خالل كلمة 
له في مســيرات العودة شــرق مدينة غزة، أمس: "إن مســيرات 
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وقال أحــد القائمين على الفعالية مهند الجعبري: إنها 
محاولة للحفاظ على المسجد اإلبراهيمي من عمليات 
التهويــد المســتمرة واالقتحامات، والتــي كان أبرزها 
زيارة رئيــس وزراء االحتالل بنياميــن نتنياهو لمحيط 

المسجد في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأضــاف "ندق ناقوس الخطر، بــات لزامنا علينا حماية 

المسجد وعدم تركه وحيدا".
وتهدف الحملة الســتقطاب عشــرات آالف المواطنين 
للصــالة في المســجد اإلبراهيمي في كافــة األوقات، 

وخاصة صالة الفجر.
وأشاد الجعبري باالســتجابة الجماهيرية للحملة، فقد 
صلى الفجر الجمعة الماضية في المســجد اإلبراهيمي 

نحو 15ألفا.
ولفــت إلــى أن العائالت فــي محافظة الخليــل تدعو 

أبناءها لشد الرحال للمسجد والصالة فيه.
وأشــار إلــى أن العمل جــار لتنظيم فعاليــات متعددة 
تهــدف لزيادة عــدد المصلين في المســجد في كافة 

األوقات.
بــدوره، نبــه مدير المســجد اإلبراهيمــي، حفظي أبو 

سنينة، للمخاطر التي تحدق بالمسجد.
وقال أبو ســنينة: "االحتالل اإلســرائيلي يسعى بشتى 
وأداء  االقتحامــات  عبــر  المســجد،  لتهويــد  الطــرق 

الطقوس التلمودية، وتغيير معالمه".
وأضاف "قبل أيام شرع االحتالل بالتخطيط لبناء مصعد 

وأكــد أن "المســجد إســالمي خالــص، وال حــق لغير 
المسلمين فيه، واالحتالل يحتله عنوة دون وجه حق".

ومنــذ عــام 1994 يُقسّــم الحرم اإلبراهيمــي، الذي 
يُعتقد أنه بُني على ضريح النبي إبراهيم عليه السالم، 

كهربائــي فــي المســجد اإلبراهيمي بهدف تســهيل 
دخــول اليهود للمســجد". وأشــاد أبو ســنينة بحملة 
"الفجــر العظيم"، داعيا المصلين للتواجد والصالة في 

المسجد على مدار األسبوع وفي كل األوقات.

إلى قسمين، قســم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، 
إثر قيام مســتوطن يهودي بقتل 29 فلســطينيا أثناء 
تأديتهم صالة الفجر يوم 25 فبراير/شــباط من العام 

ذاته.
ويعتبــر المســجد اإلبراهيمي رابع أقدم مســجد على 
النبــوي  والمســجد  الحــرام  المســجد  بعــد  األرض، 

والمسجد األقصى، ويعد من أكناف بيت المقدس.
وتحتل قوات االحتالل البلدة القديمة من الخليل التي 
يســكنها نحو 600 مســتوطن يهــودي و200 طالب 

يحرسهم ألف و500 جندي إسرائيلي.
وينسب اسم المســجد إلى النبي إبراهيم الخليل عليه 
الســالم، ويضم ضريحــه بداخله، كمــا يضم أضرحة 
األنبياء إســحاق ويعقوب ويوســف )عليهم الســالم(، 

وعدد من زوجاتهم.
ويعود بناء المســجد إلــى نحو 4 آالف عــام، فيما قام 
الملك "هيرودس" عام 20 قبل الميالد، بإقامة الســور 
فوق بناء المسجد القديم، وهو الموجود حاليًا، وحول 
المبنــى إلى كنيســة مســيحية فــي الزمــن الروماني 
والبيزنطي، وفي عام 15 للهجرة أعاد المسلمون البناء 

إلى مسجد.
وطــوال العهديــن األموي والعباســي، ظل مســجدًا 
إســالميًا، حتــى حوّلتــه "الحــروب الصليبيــة" إلــى 
كاتدرائية لمدة تســعين عامًــا، ثم حرره القائد صالح 

الدين األيوبي عام 587 للهجرة.

الناصرة/ صفا:
تعهــد وزيــر جيــش االحتــالل اإلســرائيلي "نفتالي 
بينيت" بشــن حملة هدم غير مســبوقة على المباني 
الفلســطينية الواقعــة فــي المنطقة )ســي( بالضفة 

الغربية المحتلة؛ بذريعة البناء دون ترخيص.
جاء ذلك في لقاء عقده األســبوع الماضي مع ســفراء 
االتحاد األوروبي في "تل أبيب"، وأبلغهم بوجود نية 
هدم جميع المباني الخاضعة للســيطرة اإلســرائيلية 

األمنية الكاملة حتى لو كانت بتمويل أوروبي.
ودعا "بينيت" السفراء األوروبيين إلى توجيه "أموالهم 
نحو المعونات اإلنسانية بداًل من المساهمة في بناء 

غير مرخــص" وفق تعبيره. في حيــن يأتي ذلك بعد 
يوم من تصريحات نســبت لقائد المنطقة الوســطى 
في جيــش االحتالل قــال فيها إن جيشــه بلور خطة 
لشــن حملة غير مســبوقة على المباني الفلسطينية 
في المنطقة المصنفة )ســي( حسب اتفاقية )أوسلو( 
والتــي تشــكل مســاحتها %61 من مســاحة الضفة 

الغربية.
وبحسب تقرير أممي، فإن 800 فلسطيني في الضفة 
الغربيــة المحتلة هجروا نتيجــة لعمليات الهدم حتى 
هــذا الوقت من العــام الجاري، وهــو ضعف عدد من 
هُجروا تقريبًا خالل الفترة نفسها من العام 2018.

طولكرم/ فلسطين:
أدى عشــرات المواطنين، صالة الجمعة، فوق أراضيهم 
المهددة باالستيالء في منطقة "واد سالم" من أحراش 

بلدة قفين شمال طولكرم.
وتأتــي هــذه الفعالية بدعــوة من لجنــة التضامن مع 
المزارعيــن وبلدية قفين، احتجاجا على قرارات االحتالل 
اإلسرائيلي بحق البلدة، وقيام أحد المستوطنين بنصب 
"بركســات" زراعيــة للماشــية على أجزاء منهــا، ومدها 

بخطوط المياه والكهرباء، بعد طرد المواطنين منها.
وانطلقت مسيرة عقب الصالة صوب األراضي المهددة، 
وهاجم المستوطنون بحماية جيش االحتالل المواطنين 
المشــاركين فــي المســيرة لمنعهم مــن الوصول إلى 

أراضيهــم. وأطلق جنود االحتالل قنابــل الصوت والغاز 
المسيل للدموع صوب المواطنين لتفرقتهم.

وكانــت جرافــات االحتــالل أغلقــت الثالثــاء الماضي، 
الطريق الواصلة ألحراش بلدة قفين بالســواتر الترابية 
والحجارة الكبيرة، ومنعــت المزارعين من الوصول إلى 

أراضيهم الزراعية في المنطقة.
وتتعرض قفين باســتمرار لمحاوالت االحتالل االستيالء 
المحاذيــة  أراضيهــا  مــن  الدونمــات  عشــرات  علــى 

لمستوطنتي "حرميش" من جهتها الشرقية.
و"حريــش"، المقام جــزء منها على أطــراف البلدة من 
جهتهــا الغربية، ضمــن مخطط تحويلها لمســتوطنة 

تضم 9 آالف مستوطن.

تونس/ فلسطين:
قــال وزير الســياحة والصناعــات التقليديــة في تونس 
روني الطرابلســي، إن هناك جهة أجنبية مســؤولة عن 
تحريف تصريح أدلى به األســبوع الماضي، لوكالة أنباء 
ألمانية حول تجديد جوازات ســفر لتونســيين يعيشون 
فــي )إســرائيل(. وأوضــح الطرابلســي، فــي تصريــح 
للصحفييــن، أول من أمس، علــى هامش ندوة صحفية 
بشركة الخطوط الجوية التونسية، أن هذه الجهة التي 
لم يســمها "هي من قامت بترجمــة تصريحي للوكالة 

األلمانية وحرّفت ما جاء فيه".
وذكر أن وزارة الســياحة ستقوم بنشــر بيان توضيحي 
تكشــف فيــه عــن هذه الجهــة التــي قال إنهــا حرفت 
تصريحاتــه. واعتبر الطرابلســي أن "هــذا التحريف هو 
عمليــة مقصــودة لضرب الســياحة التونســية ونشــر 

الفوضى قبل تشكيل الحكومة".
وقدّم رونــي الطرابلســي اعتذاره من كل األشــخاص 

الذين فهموا تصريحه بشكل خاطئ.

وأكــد أن هــذا التحريــف هــو ضــرب لشــخصه أيضا، 
مشــيرا إلى أنه تباحث ســابقا مع الســفير الفلسطيني 
لــدى تونــس، حــول كيفيــة تســهيل إجــراءات قدوم 
الفلســطينيين لبالده سواء للســياحة أو المشاركة في 
التظاهــرات الرياضيــة والثقافية. واألســبوع الماضي، 
قال الوزير لوكالة األنبــاء األلمانية، إن "90 بالمئة من 
الحجيج اليهود القادمين من )إســرائيل( هم من أصول 
تونســية، ولهم الحق في العودة إلى بلدهم والحصول 
على جوازات سفر لتسهيل دخولهم". وحذر الوزير الذي 
ينحدر من الطائفة اليهودية في تونس في التصريحات 
المذكــورة من التضييق على حركــة "اليهود القادمين 
مــن )إســرائيل( للمشــاركة فــي االحتفــاالت الدينيــة 

السنوية بمعبد الغريبة بجزيرة جربة".
وأثــارت هذه التصريحــات ردود فعل قويــة في تونس 
ودعا سياســيون وإعالميون ونشــطاء تونســيون، إلى 
إقالــة الوزيــر، متهمينه بمحاولة التطبيــع مع االحتالل 

اإلسرائيلي.

أمستردام/ فلسطين: 
أعلــن محامو عائــالت شــهداء الهجوم اإلســرائيلي 
على أســطول "مرمرة"، أنهم سيســتأنفون على قرار 
المحكمــة الجنائية الدولية التــي قضت بعدم توجيه 

التهم لدولة االحتالل.
وصرحت مدعيــة المحكمة فاتو بنســودة، أخيرا، في 
وثائق قدّمتهــا للمحكمة: "ال أســاس وجيه للمضي 

قدما في إجراء تحقيق".
وقــال المحامــون في بيــان إن قــرار المحكمة يظهر 
"النية لحماية )إســرائيل( بشكل سافر جدا تحت أنظار 
المجتمــع الدولــي مــن أي اتهامات بارتــكاب جرائم 
حــرب". وأضافــت: "نتوقــع أن تقبل المحكمــة العليا 

االستئناف وتطلق تحقيًقا وتلغي قرار المدعية".
ويأتــي قــرار بنســودة بعد ثالثة أشــهر مــن إصدار 
المحكمــة، ومقرها الهــاي، للمرة الثانيــة توجيهات 

لمدعيتها العامة بإعادة النظر في قرارها عدم مالحقة 
)إسرائيل( الصادر في عام 2014.

وكانــت جــزر القمــر، الدولــة المطلة علــى المحيط 
الهندي وحيث كانت الســفينة مسجّلة، أولى الجهات 

التي رفعت الدعوى ضد دولة االحتالل.
و)إسرائيل( ليست عضوا في المحكمة، إال أن مالحقة 
"مواطنيهــا" قضائيًــا أمــر ممكن. وقــال المحامون 
إن هذه ليســت مشــكلة منفصلــة وأن مكتب االدعاء 
"يرفض عــن قصــد" فتح تحقيقــات تتعلــق بقضايا 
الفلســطينيين. وفــي 31 أيار/ مايــو 2010، تعرض 
أسطول نظمته جمعية تركية، لهجوم من قبل بحرية 
االحتالل اإلســرائيلية فيما كان في الميــاه اإلقليمية 

متّجها إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.
واستشــهد في الهجــوم 10 أتراك على متن ســفينة 

"مافي مرمرة".

آالف المواطنين يؤّدون "الفجر" في اإلبراهيمي لتأكيد هويته اإلسالمية
الخليل/ األناضول:

فــي  الجمعــة،  فجــر  صــاة  المواطنيــن،  آالف  أدى 
المســجد اإلبراهيمــي بمدينــة الخليل جنوبــي الضفة 

الغربية المحتلة، في خطوة تهدف لحماية المســجد 
نشــطاء  وأطلــق  اإلســرائيلي.  التهويــد  خطــر  مــن 
فلســطينيون، حملــة تحت عنــوان »الفجــر العظيم«، 

تأكيد على إســامية المسجد، وحمايته من األطماع 
اإلســرائيلية. وامتأل المســجد بالمصلين، الذين رددوا 

التكبيرات واألهازيج الدينية قبل وبعد الصاة.

مواطنون يؤدون صالة الفجر في باحة الحرم اإلبراهيمي بالخليل 

صالة الجمعة على أراٍض مهددة باالستيالء شمال طولكرم"بنيت" يتعهد بهدم مباٍن فلسطينية بمنطقة )سي(

وزير تونسي يتهم جهة أجنبية بتحريف تصريحاته حول )إسرائيل( محامو "مرمرة" يستأنفون على
 قرار وقف مالحقة )إسرائيل(
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

تهنئة بالزفاف
تتقدم أرسة صحيفة فلســطني بأجمل التهــاين والتربيكات 

من الصديق العزيز
الدكتور أيوب الشوبيك )أبو محمود(

مبناسبة حفل زفاف نجله نعيم
عىل صاحبة الصون والعفاف اآلنســة آالء كرمية 

الصديق العزيز الحاج إسامعيل الزرد )أبو أسامة(.
متمنني لهام حياة زوجّية ملؤها السعادة والرسور.
بارك الله لكام وبارك عليكام وجمع بينكام يف خري 

ألف مبارك.

الناصرة/ صفا:
كشــف تحقيق إســرائيلي، النقاب عــن تفاصيل 
جديــدة عن عملية خــان يونس الفاشــلة التي 
نفذتها قوة إسرائيلية خاصة، قبل عام، وأسفرت 
عــن مقتل قائدها وإصابة نائبــه بجراح واغتنام 
عتادهــا، إضافــة الستشــهاد ثلة مــن مقاتلي 

كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
وبحســب مزاعم التحقيــق الذي نشــره برنامج 
التحقيقات "عوفداه" على القناة العبرية الثانية، 
مســاء الخميس فإن الخلل الرئيس الذي تسبب 
بفشــل القوة الخاصة، "يعــود النقطاع االتصال 
بين القوة وغرفة العمليــات بمقر هيئة األركان 

بـ)تل أبيب(".
وقال: إن "الســبب الرئيس النكشاف القوة، كان 
دخــول القوة التي تســتقل الميكــرو باص إلى 
بلدة عبســان في خان يونس، ومنها إلى بقالة 
كجزء مــن عمليــة التمويه إال أنهــا لم تالحظ 
انكشاف أمرها". ونقل عن قائد شعبة العمليات 
في جيش االحتالل حينها "نيتسان ألون"، قوله: 
إن "الدخــول إلى البقالــة كان جزءا من مخطط 
العمليــة للتغطية على تواجدها فــي المنطقة، 
لكــن أفرادها لم يالحظوا الشــكوك التي دارت 
حولهــم، إذ دخلت إلى ورطــة كان من الصعب 

الخروج منها".
وأظهر التحقيق طلب القائد في كتائب القســام 
الشــهيد نور بركة من عناصره متابعة المركبة 
المشــبوهة إال أن هــذا الحوار الــذي أداره على 

جهازه لم يصل ألسماع مخابرات االحتالل.
وأضاف التحقيق أن "جــل انتباه المخابرات كان 
منصبًــا علــى القــوة المتواجدة في الشــاحنة 
وليس باتجاه القوة المتواجدة في الميكروباص 
التي كانت مهمتها في األساس حل المشاكل ال 

خلقها". وفي مرحلة ما -وفق التحقيق- تم إيقاف 
القوة المتواجدة في الميكروباص واستجوابهم 
على يد القائد بركــة ورجاله إال أن قادة الجيش 
في "تل أبيب" لم يعلموا بأمر االســتجواب على 
مدار 20 دقيقة. أما وســائل المراقبة والمتابعة 
التي كان يفترض تشغيلها للحصول على صورة 
في ســاعة الصفر فلم يتم تشــغيلها في متابعة 

القوة في الميكروباص، يقول التحقيق.
وكشف أيضا عن فشــل الجنود المتواجدين في 
الميكروباص بالتواصل مع القيادة بـ"تل أبيب" 

بسبب خلل في االتصال.
ونقــل عن شــقيق الضابط القتيل فــي العملية 
"م" قوله: إنه "من البديهي التواصل مع شخص 
فــي أرض العــدو فكيف يمكن حــدوث خلل في 

االتصال عام 2019؟".
وعلــق ألــون "إن خلــل االتصال كان جــزًءا من 
تسلســل اإلخفاقات ولم يكن الوحيد، إذ فشلت 
جهــود التواصــل مــع القــوة حتى بعــد تفعيل 
قادة الجيش وســائل المراقبة ومالحظة إحاطة 

الميكرو برجاالت حماس".
ونقــل التحقيــق عــن ضابــط كبير في شــعبة 
االســتخبارات قولــه إنــه "وبســبب الخلــل في 
االتصال تابعنا الحدث كالطرشــان.. رأينا القوة 
محاطة وتستجوب لكن حاولنا تفسير األمر على 

المنحى اإليجابي".
وأضــاف: "في تمام الســاعة 20:54 من مســاء 
تلك الليلــة فهم قائد القوة القتيل )م( أن قصة 
التغطية تم كشــفها على يــد رجال حماس بعد 
أخــذ ورد ألكثــر مــن 20 دقيقة أظهــرت فيها 
القوة رباطة جــأش وبرودة أعصاب لكن حقيقة 
اضطرارهم للدخــول في هكذا اســتجواب كان 

خلاًل في العملية بالتأكيد".

مــن جهته، قــال قائــد أركان الجيش الســابق 
"غــادي آيزنكــوت" إنــه "ســبق العمليــة إعداد 
ألشــهر طويلة ضمن نخبة مــن ضباط الجيش 
األكفــاء لكنهم لم يحققوا مهمتهم"، مشــددًا 
علــى الحاجــة والحيوية لهكذا عمليــة لـ"األمن 

القومي اإلسرائيلي".
وأضاف: "عندما أســأل نفســي هــل كان هنالك 
إهمــال؟ الجــواب القطعــي ال، هــل كان هناك 
أخطــاء؟ الجــواب نعم، فقد وقعــت أخطاء بدأت 
مني وإلى األســفل وبالتالي فقد فتحنا تحقيقات 
موســعة جــدًا بهــذا الخصوص للوقــوف على 
حيثيــات العمليــة واســتخالص العبر لســنوات 

طويلة جدًا إلى األمام".
وأفشلت كتائب القســام في 11 نوفمبر 2018 
عمليــة تســلل لقــوة خاصــة إســرائيلية داخل 
قطــاع غزة للقطــاع تهدف إلى زراعــة منظومة 
تجسس للتنصت على شبكة االتصاالت الخاصة 
بالمقاومــة. وخاض مقاتلو القســام، اشــتباًكا 
معها أســفر عن مقتــل قائدهــا وإصابة جندي 
آخر، قبــل أن تتمكن طائرات االحتالل من إخالء 
القــوة وإنقاذ باقــي أعضائها باســتخدام غطاء 
ناري كثيف وقصف جوّي عنيــف للمنطقة، فيما 
استشــهد عدد مــن المقاومين خــالل العملية، 

أبرزهم القائد القسامي نور بركة.
و"سييرت متكال" إحدى الوحدات التابعة لشعبة 
"أمان"،  العســكرية اإلســرائيلية  االســتخبارات 
واشتهرت بشــكل خاص بتنفيذ عمليات اغتيال 
أثرت بمســار الصراع الفلســطيني اإلســرائيلي 
ويؤشر انتسابها لشعبة االستخبارات العسكرية 
إلــى أن طابــع مهامها الرئيس متمثــل بتنفيذ 
عمليات خــارج الحــدود بهدف جمــع معلومات 

استخبارية عن الدول.

تحقيق إسرائيلي يكشف خفايا مثيرة عن عملية خان يونس

غزة/ محمد أبو شحمة:
لــم يعــد اختــراق المنظومــة األمنيــة للمقاومــة 
الفلســطينية من قبل جيش االحتالل اإلســرائيلي 
الذي يملك أفضل وأقوى اإلمكانيات المختلفة، أمرًا 
ســهاًل مع تنامي وتراكم خبرات المقاومة على مدار 
السنوات الماضية، مطورة ألدواتها ومستفيدة من 

أخطائها في الوقت نفسه.
وطوال تلك السنوات عملت المقاومة على تحصين 
نفســها أمنيًّــا بإحــداث طــرق جديــدة للتواصل 
فيما بينهــا، مع إدراكهــا امتالك أجهــزة االحتالل 
العســكرية واألمنيــة قــدرات اســتخباراتية وتقنية 
تؤهلها للوصول إلى المعلومات التي تتناقلها بين 
أفرادها فــي الميدان في حال اعتمــدت على البنية 

التحتية الرسمية.
وقــد دفع ذلك بأجهزة االحتالل األمنية إلى المضي 
بطرق عديــدة الختراق منظومــة المقاومة األمنية 
بوصفهــا عمال إســتراتيجيا أعــاق قــدرة االحتالل 
االســتخبارية على كشــف خطط المقاومــة، بدأت 
بتجنيــد العمالء، والحًقــا بزرع أجهــزة تنصت عبر 
تمريــر أدوات يحتاجهــا عناصر المقاومــة، وأخرى 
بإرسال فرق عسكرية خاصة إلى األرض لزرع منظمة 

تجسس كاملة للسيطرة على شبكة االتصاالت.
وبثت قناة "الجزيرة" مســاء األحد الماضي، تحقيًقا 
جديــدًا من برنامــج "ما خفي أعظــم" عرضت فيه 
تفاصيل فشل وحدة "ســيريت متكال" اإلسرائيلية 
الخاصــة فــي الســيطرة علــى منظومــة اتصاالت 
القســام التي تصدت لها في عملية عسكرية عرفت 

باسم "حد السيف".
فــي هذا الســياق، يوضــح المختص في الشــؤون 
األمنية د. هشــام المغــاري، أن ســلطات االحتالل 
اســتخدمت وال تــزال العمــالء المحلييــن لتنفيــذ 
مهماتهــا األمنيــة بالحصــول علــى معلومــات أو 
اإلســهام في زرع مجســات إلكترونية فــي مناطق 
معينــة، ولكن إدخال وتركيــب منظومة تقنية على 
درجــة عالية من التطور يعد عماًل حساسًــا يتطلب 

قدرات عالية من مهندسين وأفراد متخصصين.
"فلســطين": عمــالء  المغــاري لصحيفــة  ويقــول 
االحتالل ال يستطيعون تنفيذ هذا النوع من المهام 
التكنولوجيــة األمنية، لذلك لجأ جيش االحتالل إلى 
إرسال وحدة خاصة من نخبة قواته إلى قطاع غزة.

عزا المغاري، مغامرة جيش االحتالل بوحدة "سيريت 
متــكال" إلى عمق قطاع غزة إلى فقدان أجهزة أمن 
االحتالل للمعلومات األمنية التي تمكنها من إعادة 
توجيه ســلوك المقاومة أو إعاقة خططها الدفاعية 
والهجوميــة، الفتًــا إلــى أن إدراك االحتــالل لقوة 
شــبكة االتصــاالت الخاصة بالمقاومــة، واحتوائها 
الكثيــر من التفاصيل الهامــة، جعله يحرص دائمًا 

على اختراقها والوصول إليها بجميع السبل.
جدار صلب

ويضع الخبير في الشؤون األمنية سببًا آخر لمجازفة 
جيــش االحتالل بواحدة من أهم قوات النخبة، وهو 
عدم ثقتــه بالعمالء المحليين لتنفيــذ مهام تقنية 
حساســة، وإمكانيــة اعتقالهم من قبــل المقاومة، 
وكذلك خشــية ســيطرتها على منظومة التجسس 
وهــذا يعني حصول المقاومة على تقنية ال يجب أن 

تمتلكهــا. ويشــير المغاري كذلك إلــى أن االحتالل 
يخشــى في مثل هذه الحاالت من توظيف المقاومة 
للعمالء تحت مســمى "عميل مــزدوج"، مؤكدًا أن 
أكثر ما يميز المقاومة الفلســطينية هو استفادتها 
من األخطــاء وتحليلها والبناء عليها، بوضع الحلول 
وأخــذ االحتياطــات الالزمة، خاصة بعــد حصولهم 
علــى المعدات االســتخباراتية التقنية اإلســرائيلية 

التي تركتها القوات الخاصة في خان يونس".
في حين يرى الخبير العســكري يوســف الشرقاوي، 
أن المقاومــة فــي قطاع غــزة باتت تســيطر جميع 
ثغرات أمنية قوية يحاول جيش االحتالل االستفادة 

بتوظيف اإلمكانيات البشرية أو التقنية.
ويؤكد الشــرقاوي لـ"فلســطين"، أن كشف كتائب 
القســام لوحــدة "ســيريت متــكال" وقتــل قائدها 
وإصابة نائبه "يعد إنجــازًا كبيرًا للمقاومة ويجعل 
جدارهــا األمنــي أكثــر صالبــة ويعطــي داللة بأن 
اختراقه ليس ســهاًل، فهناك عقــول تفكر، وتعمل 
على صــد وتحييــد أي محاولة للتصنــت على غرف 
عمليــات القيادة، عند التواصل مــع المقاتلين على 

األرض".

"حّد السيف" تكشف قوة الجدار األمني للمقاومة الفلسطينية 

فرضية تصدير األزمة
 اإلسرائيلية باتجاه الفلسطينيين
وصلت األزمة السياســيّة اإلسرائيليّة إلى انســداد غير مسبوق مع 
زيــادة التقديرات التي ترجّح الذهــاب إلى انتخابات ثالثة في مارس 
2020، وفي ضوء هذه األزمة اإلســرائيلية، يخشــى الفلســطينيون 

أن تــؤدي االنتخابــات اإلســرائيلية للمزيد من اإلجــراءات المؤيدة 
لالســتيطان في الضفة الغربية، وتصاعد عسكري محتمل في قطاع 

غزة.
عديــدة هــي الملّفــات الفلســطينيّة التــي ســتتأّثر باالنتخابــات 
اإلســرائيليّة، فالسلطة تترّقب إمكان توســيع رقعة االستيطان في 
الضّفــة الغربيّة، وإمكان إعاقة إســرائيل االنتخابات الفلســطينيّة 
فــي القدس، فيما تخشــى حمــاس أن تكون غزّة مســرحًا لتصعيد 

إسرائيليّ متوّقع، عشيّة ذهاب اإلسرائيليّين لصناديق االقتراع.
دأب الفلســطينيّون على التأكيد أنّهم ال يتدخّلون في االنتخابات 
اإلسرائيليّة، باعتبارها شأنًا إسرائيليًّا داخليًّا، لكنّ الرئيس عبّاس 
أعلن أنّه يسعى لتحقيق الشــرعيّة الدوليّة التي يرفضها نتنياهو، 
وهو موقف واضح في تفضيل غانتس عليه، وإن لم يقل عبّاس ذلك 

صراحة.
يتزامن الحديث عن انتخابات إسرائيليّة ثالثة مع اإلعالن األميركيّ 
أّن المستوطنات اإلســرائيليّة ليست مخالفة للقانون الدوليّ، فيما 
أعلن نتنياهو نيّته ضمّ غور األردن، ممّا يضع تحدّيات كبيرة على 

السلطة، ألنّها خطوات تقضي على حّل الدولتين.
في غزة، يعدّ الفلســطينيّون أّن التصعيد اإلســرائيليّ األخير، وفي 
هذا التوقيــت بالذات ورقة انتخابيّة إســرائيليّة، أراد منها نتنياهو 
رفع أســهمه الحزبيّة، وسط أزمته السياسيّة، بتسويق نفسه سيّد 

األمن في إسرائيل.
جــاء الفتًا أن يبــدأ الفلســطينيّون واإلســرائيليّون معــًا التحضير 
النتخاباتهــم المقبلة، حيث يؤّكد الفلســطينيّون إجراء انتخاباتهم 
التشــريعية المتوّقعة في فبرايــر في األراضي الفلســطينيّة، لكنّ 
الفلســطينيّين يخشــون أن االنتخابات اإلســرائيلية ســتمنع إجراء 
االنتخابــات الفلســطينية فــي القدس في ظــّل حالة االســتقطاب 
الداخليّــة، كــي ال تظهر الموافقــة على إجرائها فــي القدس تنازاًل 
أمام الفلســطينيّين، ويتســبّب بخســارة اليمين أصوات الناخبين 

اإلسرائيليّين.
إّن ذهــاب إســرائيل إلــى انتخابــات ثالثــة يحمــل تبعــات علــى 
الفلســطينيّين بتصدير األزمــة الداخليّة اإلســرائيليّة إلى الخارج 
بتصعيــد ضدّ غــزّة، رغم جهــود إســرائيل إلقناع الفلســطينيين 
بأن التفاهمات اإلنســانية ستســتمر في التطبيــق، لذلك قد تبقى 
األمــور كما هــي، ولكن في حال لم تقتنع حمــاس بهذه المحاوالت 
اإلسرائيلية، وشعرت أن إسرائيل تتباطأ بتنفيذ التفاهمات اإلنسانية 
بســبب المزاودات االنتخابية اإلســرائيلية الداخلية، فإّن االنتخابات 

اإلسرائيليّة قد تعّقد األمور في غزّة.
تشير المعطيات القائمة إلى أّن الفلسطينيّين سيتأّثرون باالنتخابات 
اإلســرائيليّة، ومن المرجّح أن يكون تأّثرهم بها ســلبيًّا في معظم 
األحوال، ممّا ســيبقيهم قلقين إلى يوم توجّه اإلسرائيليّين لإلدالء 
بأصواتهــم بصناديــق االقتــراع فــي مــارس، ولذلك فإّن األســابيع 
المتبّقية قد تحمل معها قرارات ومواقف إســرائيليّة ضدّهم، ســواء 
تجاه السلطة في الضّفة الغربيّة أم حماس في غزّة، أم ضدّهما معًا.
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السغظ البالبئ
إغاد الصرا

عمان/ فلسطين:
شــارك مئات األردنيين في مســيرة جماهيرية، 
عقب صالة الجمعة، تضامنا مع القدس المحتلة، 
وتنديدا بذكرى إعالن الرئيس األمريكي دونالد 
ترامــب، القــدس عاصمــة مزعومــة لالحتــالل 

اإلسرائيلي.
واستهجن المشــاركون في المســيرة التي دعا 
لهــا "التحالف الوطني لمجابهــة صفقة القرن"، 
وانطلقت من المســجد الحسيني، وسط عمان، 
بـ"االنحياز األمريكي الكامل للكيان الصهيوني، 

ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".
وطالبوا الحكومــة األردنية بقطــع العالقات مع 
االحتالل، وإلغاء معاهدة السالم المعروفة باسم 
"وداي عربة"، مشددين على ضرورة أن يستخدم 
األردن أوراقه كافة لثنــي الواليات المتحدة عن 

قرارها بشأن القدس المحتلة.
ورفض رئيس التحالف الوطني لمجابهة "صفقة 
القــرن"، النائب عبد اهللا العكايلــة، المخططات 

اإلسرائيلية الرامية الستهداف األردن وفلسطين 
معا.

وقــال خــالل كلمته فــي المســيرة: "الصهاينة 
يســعون للزحف نحــو األردن وعلــى أرض األمة 

كلها إن استطاعوا".
وطالــب العكايلــة الشــعوب الحــرة بالوقــوف 

لمواجهة هذه المخططات والتصدي لها.
وأضاف: "يجب على الشعوب الحرة أن تفرز قادة 
يواجهون مخططــات االحتالل، فالصحوة قادمة 
ورياح الشــعوب ســتهب من جديد، وفيها مثل 
هــذه النخب التي ترفض التطبيــع مع االحتالل، 
وتعــرف كيف تســترد حقوقها وحقوق الشــعب 

." الفلسطيني كاملةً
وتابع العكايلة: "االحتالل الصهيوني ليس قدراً، 
فغــزة بمســاحتها الصغيــرة اســتطاعت تركيع 
االحتــالل الصهيوني"، مشــيراً إلــى أن "صفقة 
القــرن التي نقف اليــوم لرفضها أعلنــت انتهاء 
معاهــدة وادي عربــة، وانتهاء أوســلو، وانتهاء 

مسيرة االستســالم التي عاشت فيها األمة على 
مدار عقود".

مــن جانبــه، قــال النائــب األردني ســعود أبو 
محفــوظ، إننا "نكــرر موقفنا الثابــت من صفقة 
القــرن، ذلك الفخ المنصوب لألردن وفلســطين 
علــى طريق تصفيــة القضية وشــطبها وكنس 
وجودها، عبر آليــة أمريكية إلعادة بناء المنطقة 
على أســس جديــدة، جوهرها تطبيع وتشــريع 
وجــود االحتالل، بل والقبول به كياناً طبيعياً في 

المحيط العربي عبر التنازل تلو التنازل".
وأضاف: "في لحظاته األخيرة بالحكم، يســتعجل 

ترامب لشراء انتصار عبر بيع فلسطين".
وتابع أبــو محفــوظ: "لو كانت فلســطين تحل 
بالمــال لحلها مــن ســبقوه، فلســطين قضية 
معقدة، وعناويــن مركبة، وشــرعيات متداخلة، 
كل واحــدة تحتاج إلــى مائة صفقــة، ولن تحل 
إال بالجهــاد واالستشــهاد هكــذا بــدأت، وبــه 

ستنتهي".

مسيرة وسط عمان رفضًا لـ"صفقة القرن"

جانب من المسيرة في األردن أمس         ( األناضول )

الكابوس والصدمة
كشــفت عمليــة خانيونس بما ال يدع مجاالً للشــك عن حجم الصراع 
الدائــر في الخفاء بين المقاومة واالحتــالل وال زال هذا الصراع دائرا 
حتى اللحظة، وما كشــفه برنامج الجزيرة, ما خفي أعظم, جزء يســير 
من قدرات المقاومة ترسخت بإفشال عمل الوحدة الخاصة لالحتالل، 
وأكــد اإلعالم العبري علــى مضمون ما جاء فــي البرنامج في محاولة 

لترميم صورة الوحدة الخاصة وتمجيد دورها.
الحديــث عــن الزوايا المخفية في هــذا الصراع هو نقطــة تحول لما 
يسعى االحتالل إلى تحقيقه من نجاحات يبني عليها قراراته ومواقفه 
فــي التعامل مع المقاومــة وقطاع غزة، ومحاولة تحقيــق أوراق قوة، 
لذلك يشــعر بالخسارة الفادحة من فشــل عملية خانيونس وتحولها 

لوصمة عار في جبين االحتالل وأجهزته األمنية.
على الرغم من مرور عام على وقوعها، لكن ما يكشــف من معلومات 
يســيرة حتــى اآلن تذكر االحتالل بفشــله، وأن أي محاولــة لتكرارها 
ســيعني تكرارا واستنســاخا للفشــل، وهــو ما يطرح هــدف االحتالل 
المرتبــط بالحصول على معلومــات والجلوس في دمــاغ المقاومة، 

ومعرفة توجهات متخذ القرارات.
أكثر ما كشــفه فشــل العملية أن الحديث عنها ســيبقى لمدة طويلة 
بفضــل تأثيرهــا، بل ســيتصاعد الصراع فــي محاولة مــن االحتالل 
لتكرارها والوصــول للمقاومة وقدراتها، ويزيد الحــذر عند المقاومة 

لقطع يد االحتالل، مهما كان الثمن.
أشاد االحتالل بشكل واضح بقدرات وقيادات المقاومة، وهنا الحديث 
عن الشــهيد نور بركة ورفاقه الذين أظهروا شــجاعة ومهارة ونباهة 
منقطعة النظير، وأربكوا االحتالل، وهذا ما يخشاه االحتالل، ويتحسب 
للتعامــل مــع هؤالء في أي مواجهــة قادمة، على الصعيد العســكري 

واألمني.
غزة اليوم تمتلك قدرات بشرية ومادية مذهلة في مواجهة االحتالل، 
ستلعب دورا مهما في أي مواجهة قادمة، وتردع االحتالل عن تكرار 

تجاربه الفاشلة.
لذلك ملخص ما ينشره االحتالل حول عملية خانيونس حالة الصدمة 
التــي تطــال كل مكونــات االحتالل العســكرية واألمنيــة، وتتواصل 
لتصبــح كابوســا يســعى للخروج منه ســواء بنشــر معلومــات حول 
معلومات ناجحة سابقة، أو محاولة تنفيذ عمليات مجددا لكنه يخشى 

تكرار الفشل والدخول في ورطة جديدة ال يضمن نتائجها.

رام اهللا/ فلسطين:
قال القيادي في حركة الجهاد اإلســالمي 
خضر عدنان: إن األســير مصعب الهندي 
المضرب عن الطعام منذ 77 يوما، يربك 
الحسابات اإلســرائيلية (محكمة االحتالل 

العليا، المخابرات، إدارة السجون).
وأضــاف عدنــان، في تصريــح، أمس، أن 
منظومــة االحتالل تتخبــط بالتعامل مع 
األســير الهنــدي، "فتارة تقــوم بتحويله 
اإلداري  االعتقــال  تجميــد  أو  لــإلداري 
بحقه، وسحب السجانين أو نقله لمشفى 

فلسطيني .. نحن أمام تخبط احتاللي".
وتساءل: "هل استنفد رئيس الحكومة د. 
محمد اشــتية خطواته لنصرة ابن بلدته 
تل في نابلس مصعــب الهندي؟، هل زار 
اشتية ذوي األسير في بلدتهما؟ أم ينتظر 
الكل أن ينعــوه لنا بتغريــدة حزينة كما 

فعلوا يومي السايح وأبو دياك؟".
وكانــت حركــة حماس، حملت ســلطات 
االحتــالل المســؤولية عن حياة األســرى 
المضربين عــن الطعام، وهمــا الهندي 

وزميله أحمد زهران.
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، 

فــي بيــان، "إننــا أمــام جرائــم وانتهاكات 
إسرائيلية متواصلة بحق األسرى بشكل عام، 
واإلداريين والمضربين عن الطعام على وجه 

الخصوص".
وأضاف برهوم: "في ظل الخطر الشديد الذي 
يهدد حياة األسيرين مصعب الهندي وأحمد 
زهران المضربيــن عن الطعام ألكثر من 70
يوما، تتجاهل ســلطات االحتــالل مطالبهم 
العادلة بإطالق ســراحهما، رغم تقارير طبية 

تشير إلى أنهما دخال في حالة الخطر.
بصمودهمــا  األســيران  يواصــل  وتابــع: 
األســطوري مســيرة النضال، وكفاح الحركة 
األســيرة في مواجهــة االحتالل وسياســاته 
الظالمــة؛ تعبيــرا عــن إرادة الصمــود التي 
يثبتها األسرى األبطال داخل الزنازين وأقبية 

التحقيق.
ودعــت حماس أبناء شــعبنا للقيام بواجبهم 
الوطني وتحمل أعباء المرحلة بتكثيف الفعل 
المقاوم واالشــتباك مع االحتالل، وتشــكيل 
أوسع حالة حراك شعبي جماهيري تضامنا مع 
األســرى، وتعزيزا لصمودهــم في معركتهم 

المتواصلة مع سلطات االحتالل.
وتعتقل ســلطات االحتالل نحو 5700 أســير 
فلســطيني، موزعين على قرابة الـ 23 مركز 
تحقيق وتوقيف وســجن، بينهــم 230 طفال 
و48 معتقلة و500 معتقــل إداري (معتقلون 
بــال تهمــة) و1800 مريــض بينهــم 700

بحاجة لتدخل طبي عاجل.
ويعانــي األســرى في ســجون االحتــالل من 
جملــة انتهــاكات إســرائيلية بحقهــا، فــي 
مقدمتها اإلهمال الطبي المتعمد الذي أزهق 

أرواح 222 منذ العام 1967.

عدنان يتساءل: هل زار اشتية عائلة األسير المضرب الهندي؟
بيروت-الدوحة/ فلسطين:

أكــدت حركــة المقاومــة اإلســالمية حمــاس، 
رفضهــا المطلق للمحاوالت اإلســرائيلية تغيير 
واقــع مدينة القدس المحتلة، مشــددة على أن 
المقاومــة بكل أشــكالها مســتمرة حتى تحرير 

المدينة وعودتها لحضنها العربي اإلسالمي.
جــاء ذلك على لســان رئيس الدائــرة اإلعالمية 
في حركــة حماس بالخارج، رأفت مرة، الذي أكد 
رفــض حركته ألي قرارات تغيــر من واقع مدينة 

القدس المحتلة وهويتها العربية اإلسالمية.
وقــال مرة في تصريح صحفي أمس: إن القدس 
عنــوان هويتنــا الوطنيــة، ورمز حضــاري لألمة 
وللعالم، ومرتكز سياســي للقضية الفلسطينية 
ولمقاومتنــا لالحتالل حتــى التحريــر والعودة، 
مشــيرا إلى أن اعتــراف إدارة الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب بالقدس عاصمةً لالحتالل «باطل 
ومرفــوض لــن يغيــر مــن مكانتهــا وموقعها 

وتاريخها».
فيما أدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس 
حســام بــدران، محاربــة االحتالل المؤسســات 
الفلســطينية في القدس، معتبرا هــذه الحملة 
محــاوالت لفــرض «الســيادة» المزعومة على 

المدينة المقدسة وفق قانون االحتالل.
وقــال بدران فــي تصريح صحفــي: إن إجراءات 
األمريكــي  القــرار  بعــد  تتواصــل  االحتــالل 
فــي القــدس، حيــث يحــارب الوجود الرســمي 
والتعليــم،  التربيــة  وزارة  مثــل  الفلســطيني 
والمؤسســات الطبيــة وهيئة اإلعالم الرســمي 
ويحاول تصفيتهــا عبر الضغــوط المالية ومنع 
المساعدات وإغالق مكاتبها، في محاولة لتركيع 

تلك المؤسسات وإخضاعها.
وأضاف: «إننا اليوم أمام تحد وجودي في مدينة 
القــدس، يســتهدف إنهــاء وجود المؤسســات 
الفلســطينية الرســمية وما تقدمه من خدمات 
للمقدســيين، وإن مرحلة «أسرلة» المؤسسات 
الفلســطينية عبــر إغالقهــا أو محاربتهــا ماليا 
يتطلب موقفا فلســطينيا وعربيا وإسالميا أكثر 

جدية».
وأكــد أن مســاعي االحتــالل لشــطب الهويــة 
الفلسطينية اإلســالمية لمدينة القدس ستبوء 
بالفشــل، ألن أهلها سيظلون يرفعون هويتهم 
الفلســطينية عاليا، وأن هــذا الكفاح المتواصل 
الــذي يقوم به المقدســيون يحتــاج لدعم من 

جميع األحرار في العالم.

حماس: نرفض أي تغيير بواقع القدس.. 
والمقاومة مستمرة حتى تحريرها

 األسير مصعب الهندي
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إعـــالن مزاد 
تعلن بلدية خان يونس عن تلزيم قلم حسبة السمك للفترة من 

2020/01/01م حتى 2020/12/31م وذلك بطريق المزاد العلني 

وبالشروط التالية :-
1 - سيتم عقد المزاد يوم السبت الموافق 2019/12/14 الساعة العاشرة 

صباحًا في مقر البلدية. 
2 - تدفــع %25 مــن قيمة المزاد نقــدًا حين التوقيع علــى العقد، وباقي 
المبلغ يتم تقســيطه على أقســاط شــهرية متســاوية تقدم بها شيكات 

بنكية أو كفالة بنكية .
3 - دفع مبلغ 20000 شيكل  رسوم تأمين لمن يدخل المزاد.

4 - أعلــى اثنيــن فــي المزاد يبقــى مبلغ التأميــن المودع لــدى البلدية 
موجودًا في الصندوق لحين االنتهاء وعمل العقد بالخصوص.

5 - في حالة انســحاب من أرسي عليه المزاد يفقد حقه بالمطالبة بإرجاع 
مبلغ  تأمين دخول المزاد. 

6 - يلتــزم كل مــن يرســو عليه المــزاد باللوائــح واألنظمــة والقوانين 
المعمــول بها في البلدية وكافــة التعليمات المنظمة لعمــل القلم وبما 

يخص تحصيل الرسوم. 
7 - مسئولية البلدية محدودة وضمن شروط العقد. 

8 -  يلتزم الملتزم بمواعيد العمل حسب التعليمات الصادرة عن البلدية .
9 -  البلدية ليست ملزمة بأعلى وأكبر مبلغ . 

رئيس بلدية خان يونس
م. عالء الدين محمد البطة   

إعـــالن مزاد 
تعلن بلدية خان يونس عن تلزيم قلم الذبحية )المسلخ( للفترة 

من 2020/1/1م حتى 2020/12/31م وذلك بطريق المزاد العلني
وبالشروط التالية :-

1 - سيتم عقد المزاد يوم األحد الموافق 2019/12/15م الساعة العاشرة 
صباحًا في مقر البلدية. 

2 - تدفــع %25 مــن قيمة المزاد نقــدًا حين التوقيع علــى العقد، وباقي 
المبلغ يتم تقســيطه على أقســاط شــهرية متســاوية تقدم بها شيكات 

بنكية أو كفالة بنكية.
3 - دفع مبلغ 20000 شيكل رسوم تأمين لمن يدخل المزاد.

4 - أعلى اثنين في المزاد يبقى مبلغ التأمين المودع لدى البلدية موجود 
في الصندوق لحين االنتهاء وعمل العقد بالخصوص.

5 - في حالة انســحاب من أرسي عليه المزاد يفقد حقه بالمطالبة بإرجاع 
مبلغ تأمين دخول المزاد. 

6 - يلتــزم كل مــن يرســو عليه المــزاد باللوائــح واألنظمــة والقوانين 
المعمول بها بالبلديــة وكل التعليمات المنظمة لعمل القلم وبما يخص 

تحصيل الرسوم. 
7 - مسئولية البلدية محدودة وضمن شروط العقد. 

8 -  يلتزم الملتزم بمواعيد العمل حسب التعليمات الصادرة عن البلدية.
9 -  البلدية ليست ملزمة بأعلى وأكبر مبلغ.

رئيس بلدية خان يونس
م. عالء الدين محمد البطة

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن إعادة مناقصة رقم 42/ 2019

الخاصة بـ: شراء خزن ملفات معدنية لزوم مقر خانيونس
تعلــن شــركة توزيع كهرباء محافظــات غزة عن إعادة طــرح العطاء أعاله 

حسب البيانات والمواعيد التالية:
- ســيكون موعد تســليم العطاءات ابتداء من صباح يــوم  األحد الموافق 
2019/12/15 وحتى ساعة فتـح المظاريـف الساعـة 12:00 بنفس الزمان 

والمكان أعاله.
- يمكــن الحصــول على مســتندات العطاء مــن دائرة المشــتريات بمقر 
الشــركة الرئيسي بغزة شارع جمال عبد الناصر "الثالثيني" اعتبارًا من يوم 
السبت المـوافـــق  2019/12/07  علمـًا بـــأن ثمـن نسخـة العطـاء 100 

شيكـل فقط )غير مستردة(.
- يرفــق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا بقيمــة %3 من قيمة العطاء بموجب 

كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنكي مصـدق أو نقـدًا .
-  يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب .

- أجرة اإلعالن )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء .
- ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .

- االلتزام بكافة الشروط العامة والخاصة الواردة في كراسة العطاء.
- ثمن كراسة العطاء مجانًا لمن قام بشرائها مسبقًا.
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وأكد أنه في حال إصدار المرســوم ســتتخذ 
حمــاس قرارها المفتوح "ســواء المشــاركة 
بقوائم مشــتركة، أو قوائم مع مســتقلين، 
أو مــع فتح، فــال يوجد فيتو علــى أي خيار"، 
مشــددا على أن حركته ستدخل االنتخابات 
بكل قوة، وأن هناك استعدادات كبيرة جدا 

داخل أروقتها لخوضها بكل شرف وكرامة.
إيجابيــة  أبــدت  حمــاس  أن  إلــى  ولفــت 
وتنازلــت عن أشــياء كثيرة حتــى بموضوع 
النســبية، رغــم وجــود اتفــاق ســابق بأن 
يكــون هناك نصيــب للدوائــر ونصيب آخر 
للقوائم، مضيفا: "رغم ذلك التزمت حماس 
وتجاوزت النقــاط الخالفية، وأكدت أنها مع 

االنتخابات".
واعتبر االنتخابات وســيلة من وسائل كسر 
الحصــار والواقــع الصعــب الــذي يعيشــه 
الشعب الفلسطيني، مبينًا أن حركته تنازلت 
عن أشــياء كثيــرة وكبيرة إلنجــاح إجرائها، 
وهو ما أشــاد بــه رئيس لجنــة االنتخابات 

المركزية حنا ناصر.
وبين الهندي أن حماس أكدت في رسالتها 
المكتوبــة لعباس بشــأن االنتخابات، على 
تحديد المحكمة الدســتورية لضمان نزاهة 
العملية االنتخابــات، وأن يكون هناك حرية 
ألبناء الشعب الفلســطيني بالضفة الغربية 
المحتلــة بحيث يعبر المواطــن عن إرادته، 
مبديــًا خشــيته أن يكون هنــاك قهر ألبناء 

شعبنا بالضفة من خالل المالحقة األمنية.
كما أكد عضــو المكتب السياســي أنه من 
شــروط الحركــة فــي رســالتها كذلك عقد 
االنتخابــات بالضفــة الغربية وقطــاع غزة 
والقــدس المحتلة "فال طعــم وال قيمة ألي 

انتخابات دون إجرائها في القدس".
وعن مسيرات العودة، بين الهندي أنها في 
طــور التقييم لكن المبدأ أن تســتمر، وأنه 

مبالغات كبيرة
ونفــى الهندي مــا يثار بشــأن الحديث عن 
هدنة طويلة بين حماس واالحتالل برعاية 
مصرية، مؤكــدا أن الموضــوع غير صحيح 
ويكتنفه مبالغات كبيرة، موضحا أن حركته 
في مثل هذه المواقف واألطروحات تتشــاور 
مع الفصائل وتخرج برأي جماعي فلسطيني، 
وال تتخــذ أي خطــوة إال بالتشــاور مع الكل 

الفلسطيني.

جــرى تأجيلها األســابيع الماضيــة لتفويت 
الفرصة علــى االحتالل اإلســرائيلي حتى ال 
ينال من أبناء الشــعب الفلســطيني، مشيرا 
إلــى أن شــكل وآليــات اســتمرارها تحدده 

الهيئة الوطنية العليا.
ولفــت إلــى أن مســيرات العــودة أمــس، 
أوصلت رسالة بأنها سلمية ومستمرة، وأن 
الشــعب الفلســطيني مصمم علــى العودة 

لكل فلسطين.

وأضــاف أن "بعض المغرضيــن" يطرحون 
الهدنة الطويلة وكأن حماس تريد الســالم 
مع االحتالل، مؤكدًا أن الصراع معه مستمر 

حتى زواله عن فلسطين.
وفيمــا يتعلــق بصفقــة تبادل أســرى، أكد 
الهنــدي أيضــا أن الحديــث عــن تقدم في 
الصفقة "غيــر صحيح"، مبينا أن االحتالل ما 
زال يماطل فــي األمر، وغير جاهز إلتمامها، 
ورئيس حكومتــه بنياميــن نتنياهو يحاول 

اســتغالل األمــر إلثــارة عواطــف المجتمع 
اإلســرائيلي، فيما حماس مستعدة لخوض 
الصفقة عبر الوسيط المصري أو أي وسيط 

آخر، وإبرامها بشكل مشرّف.
لقاءات القاهرة

وحول زيارة وفد من حركة حماس برئاســة 
رئيــس مكتبها السياســي إســماعيل هنية 
للقاهــرة، قــال الهنــدي إن الزيــارة تهدف 
لمناقشــة أوضــاع قطــاع غــزة والحصــار 
اإلســرائيلي المطبــق عليــه منــذ 13 عاما 
المصرييــن،  بمشــاركة  فكــه  ومحاولــة 
باإلضافــة إلى بحث العالقات الفلســطينية 
وآليــات  االنتخابــات  وموضــوع  الداخليــة 
إنجاحهــا، معربــا عن أملــه أن يكون هناك 
مزيد من الحــوارات بين حمــاس والقيادة 
المصرية خــالل المرحلة المقبلــة لتخفيف 

الحصار.
وعــن لقــاء وفــد حماس مــع قيــادة حركة 
الجهــاد اإلســالمي وأمينهــا العــام زيــاد 
النخالــة بالقاهــرة كذلك، ذكــر الهندي أن 
اللقــاء كان معمقا وأرســل رســالة لكل من 
يحاول "زرع األســافين" بين الحركتين بأن 
العالقة بينهما على أتم حال، مبينا أن اللقاء 
أكــد عمق العالقة والمصير المشــترك بين 
الحركتين اللتين يحمالن مشــروعا إسالميا 
يهــدف لتحرير فلســطين، وأن هناك شــبه 
اتفــاق في كل النقاط السياســية والمبادئ 

بينهما.
وإن كانــت هنــاك جولــة خارجيــة قريبــة 
لهنيــة بعــد لقــاءات القاهرة، أجــاب عضو 
المكتــب السياســي بحمــاس، أن موضوع 
جولتــه الخارجية لعدد من الــدول مطروح، 
وأن األيام القادمة ســتبين إن كان سيغادر 
أو يعود لغــزة، وأن األمر في طــور النقاش 

والحوار.

م في "صفقة تبادل" ال حديث عن هدنة طويلة مع االحتالل أو َتقدُّ
الهندي لـ"فلسطين": حماس منفتحة على الجميع وستدخل االنتخابات بقوة

غزة/ يحيى اليعقوبي:
المقاومــة  لحركــة  السياســي  المكتــب  عضــو  أكــد 
اإلسالمية حماس د. سهيل الهندي، انفتاح حركته على 
الجميع بشــأن ملف االنتخابات بما في ذلك »القائمة 

المشتركة مع كل إنسان فلسطيني حر«، مشددًا على 
أنه من المهم أن يكون هناك إرادة لدى السلطة وفتح 
بعقــد انتخابــات حرة نزيهة. وأعــرب الهندي في حديث 
خــاص بصحيفــة »فلســطين«، علــى هامش مشــاركته 

بالجمعــة الثالثــة والثمانيــن لمســيرات العودة وكســر 
الحصــار التي حملت عنوان »المســيرة مســتمرة«، عن 
أمله أن يصدر رئيس السلطة محمود عباس المرسوم 

الرئاسي في وقت قريب للبدء بالعملية االنتخابية.

الزميل يحيى اليعقوبي خالل محاورته سهيل الهندي في مسيرات العودة شرق غزة أمس          ) تصوير/ رمضان األغا (
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دولة فلسطين
اإلدارة العامة للوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

تعلن وزارة المالية / لجنة العطــــاءات المركــزية طرح عطاءات حكومية مختلفة تبعاً 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.

الدوحة/ فلسطين:
كشــف عضو المكتب السياســي لحركــة المقاومة 
اإلســالمية حماس، موســى دودين، أن دوال عربية 
وإســالمية وغربيــة توســطت بين كتائب القســام 
الجناح العســكري لحركتــه واالحتالل اإلســرائيلي؛ 
إلبــرام صفقة تبادل أســرى جديــدة، كان آخر هذه 

المحاوالت منذ زمن قريب.
وأوضح دودين، وهو مســؤول ملف األســرى بحركة 
حماس، في حديث للمركز الفلســطيني لإلعالم، أن 
جمهوريــة مصر العربيــة كانت فــي مقدمة الدول 
العربيــة التــي عملت على فتح ملــف جنود االحتالل 
األســرى لدى كتائب القســام، إلى جانب دولة قطر 
والجمهوريــة التركيــة، ودولتي الســويد وألمانيا، 

مشيراً إلى وجود أطراف أخرى لم يسمها.
وقــال: إن هــذه المحــاوالت لــم تحــدث أي تقدم 
بسبب تعنت االحتالل وعدم جهوزيته للبدء في هذا 
الملــف، مؤكدا أنه ال يمكن البدء في صفقة التبادل 

دون االلتزام بمستلزمات صفقة "وفاء األحرار".
وأوضح أن االحتالل أعاد اعتقال مجموعة كبيرة من 
األسرى المفرج عنهم بصفقة وفاء األحرار، بال تهمة 
وبال أي ذنب؛ انتقاماً منهم وتصفية للحساب معهم 
بأثــر رجعي، الفتا إلــى أن أي صفقة تبــادل جديدة 

تحتاج إلصالح الخلل الذي أوجده االحتالل.
وأضــاف "ال يعقل أن يتم التفاوض مع االحتالل على 
صفقة، ويتم االتفاق على ثمن محدد تلتزم المقاومة 
بالثمن، وهو ينقض كل ما تم االتفاق عليه"، مردفا 
"ال يمكن الدخول في ترتيبــات صفقة جديدة حتى 
يفرج عن األسرى المعاد اعتقالهم، وبقية الشروط 

تأتي من خالل المفاوضات غير المباشرة".
وشدد على أنه على رأس الشروط في صفقة التبادل 
القادمة سيكون عدم اعتقال االحتالل أي محرر أُفرج 
عنه بالصفقة الجديدة، على أي تهمة تســبق تاريخ 

اإلفراج عنه.
مزاعم إسرائيلية

وحــول المزاعم التي يســوق 
لهــا رئيــس وزراء االحتــالل 
بنياميــن نتنياهــو، بوجــود 
تقــدم فــي ملــف مفاوضات 
تبادل األسرى، عدها دودين 
نتنياهــو  "أكاذيــب، يحــاول 
عائــالت  علــى  تســويقها 

الجنود".
وقــال إن الوضــع السياســي 
االحتــالل،  لــدى  المعقــد 
وحالــة التجــاذب السياســي 
والمزايــدات بيــن األقطــاب 
السياسية اإلســرائيلية تلقي 
المصلحــة  علــى  بظاللهــا 
األســرى  للجنــود  العامــة 
أخالقي  خلل  وهو  وعوائلهم، 

كبير عند الكيان.
وأكــد دوديــن أن المقاومــة جاهزة إلبــرام صفقة 
تبادل في حال اســتجاب االحتالل للشروط، موجها 
رسالته إلى األسرى بســجون االحتالل، قائالً: التزام 
المقاومــة تجاه حريتكم التــزام ال يتجزأ، وال تتقدم 
عليــه أي أولويــات أخرى، والمقاومــة مصممة على 
انتــزاع حريتكم من االحتالل مهمــا كانت األثمان، 
واأليام القادمــة كفيلة لبرهــان أن المقاومة جادة 
وجــادة جــداً في الســعي لهــذا الهــدف المقدس 

والكبير.
وحول اســتمرار قمع األســرى، اعتبر هذه السياسة 
صفة الزمة إلدارة ســجون االحتالل في التغول على 
حقوق األسرى، واضطهادهم ومحاولة إذاللهم؛ في 
محاولة منها لكسر الروح الوطنية واالنتماء والقدرة 

الحقــوق  اســتخالص  علــى 
المشروعة لهم.

وأشــار إلى أن األســرى قاموا 
بخطــوات تصعيديــة تتمثل 
داخل  وعصيــان  بإضرابــات 
الســجون فــي محاولــة لنيل 
حقوقهــم، وهم يســتمدون 
قوتهــم مــن خــالل الــروح 
الوطنيــة والوحــدة لديهــم 

للرد على قمع االحتالل.
ولفــت إلــى أن هــذه الحالة 
حالــة  بوجــود  إال  تنجــح  ال 
مقابلة مــن االلتفاف الوطني 
والشعبي من جماهير الشعب 
الفلســطيني وفصائلــه خلف 

قضية األسرى.
ونبه إلــى أن االحتالل ينتهج 
أســوأ الظواهر االعتقالية في 
باالعتقال  والمتمثلــة  التاريخ 
اإلداري، مردفــا أن هذا االعتقال يعنــي التحرز على 
إنســان بريء من غير تهمة مسبقة، ومن غير جنحة 
ارتكبهــا، ومن غير التقدم إلــى محكمة أو الخضوع 

. والمثول أمام قاضٍ
وأضاف أن هذا االعتقال هو بمنزلة معادلة مزاجية، 
ترجع إلى مزاجيــة ضابط مخابــرات المنطقة التي 
يتابعهــا جهاز "الشــاباك" اإلســرائيلي، وهي التي 
تحدد كم يمكن لألســير أن يمكــث داخل االعتقال 
اإلداري، مطالبا بإثارة هذا الملف الظالم أمام الرأي 
العام الدولي وأمام المحاكم والمؤسســات الدولية 

ألنه "خطير جداً".
وأوضح أن االحتالل يســتهدف بكثافــة بهذا النوع 
مــن االعتقــال األســرى المحرريــن؛ كونهــم نخبة 

متميزة في المجتمع الفلســطيني، مضيفا أنه يوقن 
أنهم شــريحة تشــكل وعيا وطنيا ونضاليــا مقاوما 
عبر التجربة، وهو باســتهدافهم يريد إرسال رسالة 
لــكل فلســطيني أن الحســاب لم يغلق مع األســير 

الفلسطيني حتى وإن تحرر.
وأكد أن األســرى تاريخياً أثبتوا ســواء في السجون 
أو خارجهــا أنهــم على قدر المســؤولية وبإمكانهم 
أن يوجعــوا االحتالل، وأن يكونوا قادة متميزين في 
المقاومــة، وأن يدفعوه الثمن عن االنتهاكات التي 

يمارسها سواء في السجون أو خارجها.
"الشعب سيحاسب السلطة"

وعن دور الســلطة فــي مالحقة األســرى المحررين 
عبر أجهزة أمنها، عبر دودين عن أسفه من موقفها 
"المخجل"، داعياً إياها ألن "تكون وطنية فلسطينية 

كما يطلق عليها".
وقــال: "على الســلطة أن تكــون وطنية لــكل أبناء 
الوطن وفلســطينية مع كل أبناء فلسطين"، رافضاً 
سلوكها في المالحقات التي تتم لألسرى والمحررين 
خاصــة في أرزاقهم "فهذا شــيء مخــلّ بكل معايير 
الوحدة الوطنية والوفاء لألســرى المقدمين زهرات 

حياتهم للوطن".
وأضاف أنه ال بد من تصحيح هذه المعادلة "وسيأتي 
اليوم الذي ينصف فيه األسرى وينتزعون حقوقهم، 
ومــن يحاولــون االنتقــاص مــن مكانــة األســرى 
وحقوقهم فإن الشعب الفلسطيني سيحاسبه حساباً 

قاسياً".
وأردف أن األســرى المحرريــن المقطوعــة رواتبهم 
أعطــوا الوطــن الكثير، وواجب على كل فلســطيني 
وكل إنســان حــر ينتمــي لهــذا الوطــن أن يقــف 
معهم كتفــاً إلى كتف، الســترجاع حقوقهم و"نحن 
متضامنون معهم ونتمنى حل مشــكلتهم في أسرع 

وقت ممكن".

غزة/ جمال غيث:
ال يزال الغموض يخيم على المشــهد السياســي اإلســرائيلي 
بشــأن تشــكيل الحكومة الجديــدة مع عدم توافــق األحزاب 
اإلســرائيلية علــى مــن ســيتولى رئاســتها، وســط توقعات 
باتجاه دولة االحتالل إلى انتخابات ثالثة حيث شــارفت المدة 
القانونية الممنوحة لتشكيل الوزاري اإلسرائيلي على االنتهاء 

في 12 ديسمبر/ كانون أول الجاري.
ويــرى المختــص في الشــأن اإلســرائيلي وديع عــواودة، أن 
غمــوض المشــهد السياســي اإلســرائيلي مرده عــدم نجاح 
التحالفــات الحزبيــة في تشــكيل حكومــة جديــدة، متوقعا 
التوجــه إلجــراء انتخابات ثالثة بعد فشــل كل من زعيم حزب 
"أزرق أبيض" بيني غانتس، وزعيم حزب الليكود اإلســرائيلي 

اليميني برئاسة بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة.
وأرجــع عواودة هذا الفشــل إلــى محاولة نتنياهو المســتمرة 
إفشــال غانتــس وثنيه عــن تشــكيل الحكومة وجعــل إجراء 
انتخابــات ثالثة أمــرا بالغ الصعوبة دفعــا نحو خيار "حكومة 
تناوب" يرأســها هو خالل الفترة األولى بما يمكنه من كسب 
الوقت لمواجهة قضايا الفساد أدين بها وأخرى قيد التحقيق.
وأشــار إلــى وجــود اتصــاالت مســتمرة ووســاطات بين كل 
المســتويات لمنع التوجه إلــى انتخابات ثالثــة، والتحالف مع 
األحــزاب المختلفــة لتشــكيل الحكومة الجديدة قبــل انتهاء 
المدة القانونية الممنوحة للكنيست لتشكيل الحكومة والتي 
من المتوقع انتهاؤها في 12 من الشهر الجاري. ورجح عواودة 
أن يحــاول نتنياهو، جر المنطقة إلى حرب, ســواء على جبهة 
غزة أو ســوريا أو لبنان لتأجيل عقــد انتخابات ثالثة أو محاولة 

لتعطيل التحقيق معه على قضايا الفساد.
تغيرات مستمرة

بينما وصف الخبير في الشــؤون اإلســرائيلية أنطوان شلحت، 
المشــهد اإلســرائيلي بـ"الضبابــي، وعلــى درجــة عالية من 
االســتقطاب بين يمين علماني وآخر متطرف"، مرجحا اللجوء 

إلــى خيار انتخابــات ثالثة رغم معارضة الشــارع اإلســرائيلي 
إجراءها.

ويــرى شــلحت فــي حديــث لصحيفــة "فلســطين"، إمكانية 
حصــول الكثير من المفاجآت في اللحظة األخيرة وفق المهلة 
الممنوحــة "للكنيســت" حتى 12 ديســمبر الجاري لتســمية 

شخصية تتولى تشكيل الحكومة.
ويشــير إلى أنه يصعب التنبؤ بما ســتكون عليــه الحكومة في 
ظــل التغيرات والحوارات المســتمرة التي تجــرى بين األحزاب 
اإلســرائيلية، مشيرا إلى وجود حالة استعصاء لتشكيل حكومة 
إســرائيلية، كما يصعب تشــكيل تحالف بين الليكــود و "أزرق 
أبيــض" ما يرجح الذهــاب نحو انتخابــات ثالثــة، "إال في حال 
أســرع النائب العام اإلســرائيلي في تقديم الئحة االتهام بحق 
نتنياهــو". ويقــول: "إن ما يحــد من اندفاع األحــزاب نحو خيار 
االنتخابات هو اســتبعاد أن تختلف تركيبة الكنيست إال في حال 
حســب مصير نتنياهو وأصبح خــارج اللعبة السياســية ليصبح 
الليكود دون نتنياهو، ما يتيح الفرصة لتشكيل حكومة ائتالف".

والمتنافسان على تشــكيل الحكومة هما بيني غانتس، زعيم 
تحالــف "كحول الفان أزرق_أبيض" وبنيامين نتنياهو زعيم ما 
بات يعرف بكتلة اليمين التي تضم حزب الليكود وعدة أحزاب 

من اليمين اإلسرائيلي مجمل عدد نوابها (55) نائبا.
وينص القانون اإلســرائيلي بعد أن فشل كل من المتنافسين 
بمهمــة تشــكيل الحكومة قبل ذلك، أن ينقــل رئيس الدولة 
العبرية، وفقا للقانون، مهمة تشــكيل الحكومة إلى الكنيست 
ليجــد نائبا يحظــى بدعم (61) مــن زمالئه النــواب ليتولى 
مهمــة تشــكيل الحكومــة. وتجدر اإلشــارة إلــى أن المهلة 
الممنوحة للكنيست لتسمية شخصية تتولى تشكيل الحكومة 
هي 21 يوما ســتنقضي يوم 12 من الشهر الجاري، وفي حال 
تمت تســمية شخصية برلمانية تحظى بدعم (61) نائبا على 
األقل، فإن الرئيس اإلسرائيلي ريفلين سيكلف هذه الشخصية 

بتشكيل الحكومة المنشودة، وذلك في غضون 14 يوما.

تحليل: ضبابية المشهد السياسي في
 (إسرائيل) تدفع نحو انتخابات ثالثة

طت إلبرام صفقة تبادل مع االحتالل وعهدنا سينفذ دودين: 5 دول توسَّ
رين "ُمخِجًال" عّد موقف السلطة من األسرى المحرَّ

موسى دودين
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دعـوة  لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع 
 بلديـة عبسان الكبيرة

برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة )MDPIII( التمويل اإلضافي
مشــاريع التشــغيل والصيانة كثيفــة العمالة والخاصــة بمرافق وخدمات 

البلديات في قطاع غزة
اسم المشروع الفرعي: توريد حاويات نفايات بالستيكية مغطاة 
لزوم مشروع الجمع األولى للنفايات الصلبة في عبسان الكبيرة
الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة  التحريــر  1. حصلــت منظمــة 
الفلســطينية على منحة إضافية بقيمة 10 ماليين دوالر أمريكي من البنك 
الدولــي لصالح صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية- في إطار برنامج 
تطوير البلديات المرحلة الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ مشــاريع التشغيل 
والصيانة كثيفة العمالة والخاصة بمرافق وخدمات البلديات في قطاع غزة، 
حيث ينــوي هذا التمويل أن يقوم بإدارة عجلة االقتصاد في قطاع غزة عن 
طريق توفير ما يقارب من 5000 فرصة عمل. وقد حصلت  بلدية عبســان 
الكبيــرة على منحة فرعيــة من صندوق تطوير وإقــراض الهيئات المحلية 
)المتلقية للمنحة( لتنفيذ مشــروع توريد حاويات نفايات بالستيكية مغطاة 
لــزوم مشــروع الجمع األولى للنفايــات الصلبة في عبســان الكبيرة وتنوي 
اســتعمال جزء من أموال هذه المنحــة الفرعية في عمل دفعات تحت العقد 
رقم )MDPIIIAF-1523122- 03a( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2. المــوردون المعنيون يمكنهــم الحصول على المعلومــات الالزمة من 
بلدية عبســان الكبيرة الدائرة المالية – قسم المشتريات السيد/ إبراهيم 
أبو طير هاتــف: 2073505 فاكس: 2073066 وذلك ابتداًء من الســاعة 
التاســعة صباحًا حتى الثانية عشــرة ظهرًا من تاريــخ 2019/12/7 حتى 

تاريخ 2019/12/17م.
3. عــروض األســعار يجــب أن تقدم علــى العنــوان أدناه قبــل أو بتاريخ 

2019/12/17 الساعة الثانية عشرة ظهرًا. 
4. المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة. 

بلديـة عبسان الكبيرة

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ أعمال
بلديـة عبسان الكبيرة

برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة )MDPIII( التمويل اإلضافي
مشــاريع التشــغيل والصيانة كثيفــة العمالة والخاصــة بمرافق وخدمات 

البلديات في قطاع غزة
اسم المشروع الفرعي: ترحيل النفايات الصلبة من محطة 
الترحيــل إلى مكــب النفايات في الفخاري لزوم مشــروع 

الجمع األولى للنفايات الصلبة في عبسان الكبيرة 
1. حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
على منحة إضافية بقيمة 10 ماليين دوالر أمريكي من البنك الدولي لصالح 
صنــدوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية- في إطار برنامج تطوير البلديات 
المرحلة الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ مشــاريع التشــغيل والصيانة كثيفة 
العمالــة والخاصة بمرافق وخدمــات البلديات في قطاع غزة، حيث ينوي هذا 
التمويــل أن يقوم بإدارة عجلة االقتصاد في قطــاع غزة عن طريق توفير ما 
يقارب من 5000 فرصة عمل. وقد حصلت بلدية عبســان الكبيرة على منحة 
فرعيــة من صندوق تطويــر وإقراض الهيئــات المحلية )المتلقيــة للمنحة( 
لتنفيذ مشروع ترحيل النفايات الصلبة من محطة الترحيل إلى مكب الفخاري 
لــزوم مشــروع الجمع األولــى للنفايات الصلبــة في عبســان الكبيرة وتنوي 
اســتعمال جزء من أمــوال هذه المنحة الفرعية في عمــل دفعات تحت العقد 
رقم ) MDPIIIAF-1523122 -03b( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2. المقاولــون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية 
عبســان الكبيرة الدائرة المالية – قسم المشــتريات السيد/ إبراهيم أبو طير 
هاتف: 2073505 فاكس: 2073066 وذلك ابتداًء من الساعة التاسعة صباحًا 
حتى الثانية عشرة ظهرًا من تاريخ 2019/12/7 حتى تاريخ 2019/12/17م.

3. عــروض األســعار يجــب أن تقدم علــى العنــوان أدناه قبــل أو بتاريخ 
2019/12/17 الساعة الثانية عشرة ظهرًا. 
4. المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة. 

بلديـة عبسان الكبيرة

فما أن ولج المتظاهرون مخيم ملكة شــرق مدينة غزة، 
حتى تعانقت أشــواقهم مــع تفاصيل هذا المكان الذي 
تــرك الكثير منهــم فيه بصمــة وتضحية مــن دمائه 
وجســده، وال يزالون يعانــون من ألم إصابــة أو فراق 

شخص عزيز قتله جنود االحتالل اإلسرائيلي.
الســاعة الثالثــة عصــرًا، جنــود يرتدون خوذا ســوداء 
يختبئــون في ثكناتهم خلف تــالل رملية، ينظرون إلى 
المشــاركين في الجمعــة الثالثة والثمانين لمســيرات 
العودة وكســر الحصــار التي حملت عنوان "المســيرة 

مستمرة".
سيارات اإلسعاف والفرق الطبية تنتشر في مخيم ملكة 
بكثافة للتعامل مع أي حاالت طبية محتملة، والحافالت 
تستمر بالوصول ونقل المتظاهرين، وأصوات مكبرات 
الصوت في منصــة المهرجان التي ظلت صامتة طوال 
ثالثة أســابيع متوقفة عــادت إليها الحيــاة من جديد، 
لتصدح بأصوات المتحدثين وفعاليات ثقافية وشــعبية 

متنوعة.
"اشتقنا نرجع ونشارك في المسيرات فهي أقوى وسيلة 
ضغط علــى االحتــالل"، تعبر الخمســينية أم يوســف 

الصيفي عن تمسكها بحقها في التظاهر السلمي.
وتقول الصيفي، وهي أم شــهيد وجريح، وتجلس على 
كرسي بالســتيكي وســط جموع النســاء في المخيم: 
"أصبــح هنــاك ارتبــاط بيننــا وبيــن المســيرات، كل 
جمعــة نجهــز أنفســنا للقــدوم وتحدي االحتــالل، وال 
يمكن التخلي عن هذا المشــروع مهما كلفنا ذلك من 

تضحيات وأثمان".
إلــى جوارهــا تجلــس الحاجــة أم محمــد الحــاج التي 
اختصرت حديثها بالقول: "المســيرات حققت لنا أشياء 

عديــدة، فيكفــي أن الوســطاء أصبحوا يأتون لســماع 
مطالبنا بعد مرور عدة ســنوات طويلة من عمر الحصار 
دون حتى أدنى استجابة، ما يؤكد أن المسيرة ضاغطة 

وفاعلة، يستحيل أن تتوقف تحت أي ظرف".
فيما تحمل رســالة طارق النباهين الذي جاء للمشاركة 
هــو وأطفاله الصغار، رســالة تحد وصمــود قائال: "أمر 
طبيعي أن تستمر المسيرات حتى تحقيق األهداف التي 

انطلقت من أجلها، وأولها رفع الحصار عن القطاع".
"المســيرة تؤكد أهميــة الثبات على موقــف واحد بأن 
فلســطين ال تعود إال بالصمود أمــام االحتالل"، هكذا 
بدأ الخمســيني حسين البورنية حديثه، مضيفا "ال شك 
أن مســيرات العودة إحدى الوســائل التي تجعلنا نربك 

من خاللها االحتالل".
واستمرار المسيرات بالنسبة للبورنية إثبات عملي على 

أن الشــعب الفلســطيني على موقف واحد من السعي 
لتحرير فلسطين، مردفا: "نحن أهل الثوابت ال نتغير مع 
الزمن )..( استمرار المسيرات يجعلنا نملك أوراق ضغط 

على االحتالل لالستجابة لمطالب الفلسطينيين".
وفــي إحدى جنبــات مخيم ملكة، يقــف المصاب محمد 
مرتجى متكئا على عكازيه، واضعا قدمه اليســرى التي 
ال يســتطيع فردها على ركبتــه اليمنى، حيث جاء بهذه 

الوضعية الصعبة بخطوات متثاقلة إليصال رسالته.
يرحل بصوتــه ومالمحه التي ترســم فصال جديدا من 
فصــول الصبــر والتحدي إلــى لحظة إصابتــه في 26 
فبراير/ شباط الماضي، ويقول: "أصبت ضمن فعاليات 
اإلربــاك الليلي هنــا بمخيم ملكة، صحيــح أن اإلصابة 
كانت موجعة ومؤلمة لكــن قدرتي على التحمل كانت 

كبيرة".
يضيف وهو ال يزال على ذات هيئة الوقوف: "نعاني من 
قهــر اآلالم، لكــن عزيمتي وإرادتي صلبة لم يســتطع 
االحتــالل النيــل منها بتلــك الرصاصة التــي اخترقت 
قدمــي، ومــا نقدمــه هــو فــداء للوطن حتــى تحقيق 

األهداف وفك الحصار".
قــدم ال تزال ملفوفة بالشــاش األبيض، خضعت لعدة 
عمليــات لتقويم عظامهــا المفتت من أثــر الرصاص، 
لــم تمنع مرتجى من القدوم شــرق غزة وإعالن تحديه 
االحتــالل، مردفا: "إننا نأتي إلــى هنا لمقاومة االحتالل 
بأدوات ســلمية، نتسلح بقوة اإليمان واالنتماء للوطن 

وعزيمتنا الكبيرة، نحاربه بالمقالع والحجر".
يلتفت بنظره مشــيرا نحو الثكنات العســكرية لقناصة 
االحتالل: "أما هــؤالء الجنود فهم يحاربوننا بالرصاص 

المتفجر والقتل ونحن نقاومهم بصدورنا العارية".

مع استئنافها في جمعتها الـ83
المتظاهرون و"مسيرات العودة".. ارتباٌط باألرض وثبات في وجه المحتل

غزة/ يحيى اليعقوبي:
نفــوس محملة بالشــوق إلى األراضــي المحتلة عام 
1948، مالمــح كل متظاهــر تصادفــه فــي مخيمات 

العودة شــرق قطاع غزة، فالجميع هناك متمســك 
باســتمرار المســيرات حتــى تحقيــق المطالــب، فلــم 
تمنعهم الســماء الملبــدة بالغيوم واألجــواء الباردة 

مــن القدوم وقول كلمتهم وإعالن اســتئنافها بعد 
توّقــف دام ثالثة أســابيع إثر تصعيد إســرائيلي على 

القطاع.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
وصف القيادي في حركة الجهاد اإلســالمي خضر حبيب، عالقة حركته بحركة 
المقاومة اإلســالمية حماس بـ"االســتراتيجية"، موضحــا أن اللقاء بينهما في 
القاهرة جاء لتعزيز العالقــات وترتيبها بينهما، ووضع محددات آلليات العمل 
المشــترك. وأضــاف حبيــب في حديــث لصحيفة "فلســطين"، علــى هامش 
مشــاركته بالجمعة الثالثة والثمانين لمسيرات العودة وكسر الحصار، وحملت 
عنوان "المســيرة مســتمرة"، أن عالقــة حركته بحماس اســتراتيجية يمليها 
الظرف الموضوعي الذي تمر به القضية الفلسطينية والتحديات الجسام التي 

تواجهها الحركتان معا.
ولفت إلــى أن اللقاء الذي عقد بالقاهرة بين قيــادة الحركتين تطرق إلى كل 
األمور التي تهم الشــأن الفلسطيني من مســيرات العودة والعالقات الثنائية 
بيــن الحركتين، والعالقات مع المحيط العربي، وموضوع االنتخابات والعالقة 

مع السلطة الفلسطينية.
من جهة ثانية، أكد حبيب أن مســيرات العودة ســتبقى مســتمرة مهما كلف 
ذلك من ثمن حتى تحقيق أهدافها، مشــيرا إلى أنه غير وارد حدوث تغيير في 

شكل المسيرات حتى نهاية العام الجاري، وأنها ستبقى أسبوعية.
وأشــار إلى أن شــكل وآليات اســتمرار المســيرات ســتحدده الهيئة الوطنية 
العليا تبعًا لظروف المرحلة، والظرف الذي تمر به المســيرات "لكنها مستمرة 
بســلميتها وشعبيتها إلعالء صوت شعبنا"، الفتا إلى أنها منذ انطالقها جاءت 

ردا على ما يحاك ضد القضية الفلسطينية من مشاريع تصفية.
وأضــاف أنه رغم مرور ســنين طويلة علــى النكبة عام 1948، إال أن الشــعب 
الفلســطيني مصمم على نيــل حقوقه وطرد االحتالل اإلســرائيلي من أرضه، 

وكسر الحصار غير القانوني والالإنساني المفروض على قطاع غزة.
وذكر حبيب أن المسيرات أوصلت صوت الشعب الفلسطيني الرافض لتصفية 
قضيته، والمتمسك بحقوقه والمواصل لمقاومته الشعبية بكل أشكالها حتى 

عودته إلى دياره.
ونوه إلى أن "االحتالل لديه شهوة جامحة بقتل أبناء شعبنا، رغم أن المسيرات 
لــم تهدد حيــاة جنوده الذين يطلقــون الرصاص الحي علــى رؤوس وصدور 

المتظاهرين السلميين".

حبيب: عالقتنا بحماس
 إستراتيجّية.. ولقاء القاهرة 

وضع آليات عمل مشترك

مواطنون خالل مشاركتهم في مسيرة العودة شرق غزة أمس   ) تصوير/ رمضان األغا (
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نبضات ساخنة
وليد الهودلي

غزة/ فلسطين:
أكدت الهيئــة الوطنية العليا لمســيرات العودة 
وكســر الحصار، استمرار المســيرات التي صارت 
عنوان وحدة الشــعب الفلســطيني فــي الميدان 
الشعبي والعسكري، مشددة على أنها أحد أشكال 
النضال الوطني و"نحن من يقودها ويوجه دفتها 

وال يملك أحد القرار عنّا".
وقالت الهيئة فــي ختام فعاليــات الجمعة الـ83 
للمســيرة بعنوان "المســيرة مســتمرة"، أمس: 
إن "كل قوى الشــر لن تفرقنا، وإن ما نملكه من 
قــوّة ردع لالحتالل أكبر مما يتخيله هذا المغرور 

المأفون".
ولفتــت إلــى أن المســيرات الهيئــة وحدها من 
يقودها "فنحن من يوجه دفتها وال يملك أحد أن 
يقــرر لنا، وال يملك أحــد أن يراهن على تراجعنا، 
فــإن تقدمنا انتصرنا وإن تأخرنا التففنا إلى مربع 
أكثــر قوة وأثرًا في نضالنــا، واألمر بأيدينا نحن 

أصحاب القوة والحق".
وحيّــت الهيئــة "الرفاق فــي الجبهة الشــعبية 
لتحرير فلسطين في ذكرى انطالقتهم"، مشددة 
على قــوة الوحدة والشــراكة في الميــدان وفي 
الرؤيــة الوطنية وصــواًل إلى التحريــر والعودة، 
ورفضها المطلق لوجود هذا االحتالل السرطاني 

على كل أرض فلسطين.
ودعــت الجماهير لالحتشــاد في الجمعــة الـ84 
القادمة، تحت عنوان "فلسطين توحدنا والقدس 

عاصمتنا".
من جهتها، اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلســطين، اســتئناف مســيرات العــودة بقطاع 
غــزة، وتوافــد الجماهير فجــر أمس إلــى الحرم 
اإلبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 

يؤكد إصرار الشــعب الفلســطيني على امتشاق 
ســيف االنتفاضة والمقاومة الشعبية بدياًل لخيار 
المفاوضــات الثنائية البائــس، ورفضهم التفاق 

"أوسلو" وبروتوكول "باريس".
ودعــت الجبهة فــي بيان لهــا أمس، الســلطة 
الفلسطينية ألن تالقي وحدة النضال الفلسطيني 
بسياسة عملية تقوم على االشتباك الميداني مع 
االحتالل فوق كل شــبر من األرض المحتلة، وفي 
المحافــل الدولية، في ظل موقف دولي ال يتوقف 
عن تأكيد تأييده لحقوق شــعبنا، فــي المقاومة 

من أجل تقرير المصير، والعودة واالستقالل.
مــن ناحيته، قــال األميــن العام لحركــة األحرار 
خالد أبو هالل: "ليخســأ كل من راهن على توقف 
مســيرات العــودة، فمســيراتنا مســتمرة ألنها 
مســيرة شــعب لن يكل ولن يمل ولن يُســقِط 

البندقية، فالمقاومة عقيدة ومنهج حياة لشعبنا، 
وهي ســبيلنا للحفاظ علــى الثوابت واســتعادة 

الحقوق وتحرير األوطان".
واعتبر أبو هالل في كلمة له بمخيم العودة شرق 
رفح جنوب قطاع غزة، مسيرات العودة "حلقة في 
سلســلة المقاومة والنضال الفلسطيني، ومرحلة 
نضاليــة كمــا انتفاضتــي الحجــارة واألقصــى"، 
مضيفا أن شعبنا مســتمر في مقاومته بالوسيلة 
التي يقررها ويحدد أدواتها بما ينسجم ويتناسب 

مع كل مرحلة من مراحل جهاده ونضاله.
وأكد أن مســيرات العودة شــكلت مرحلة فاصلة 
وأحدثت تغييرات كثيرة على المســتوى المحلي 
والدولــي، وجعلــت االحتــالل يعيــش حالة من 
العجز والشلل والرعب "بفعل مقاومتنا ومسيرات 

عودتنا".

دعت للمشاركة بفعاليات جمعة "فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا"
الهيئة الوطنية: المسيرات مستمرة وهي عنوان الوحدة الشعبية

في ظل تسونامي النت
 المطلوب انتفاضة تربوية ..

لــم تعد المناهــج التربويــة المعتمدة فــي بالدنا وبالد 
العــرب قادرة على صد الغزو الثقافــي الجديد، هذا الغزو 
الذي يتعرض له أبناؤنا من خالل الفضاء اإللكتروني الذي 
فتــح عليهم العالم على مصراعيــه، فأين حجم المؤثرات 
والمدخالت علــى قلوبهم بين ما يدخله المنهج التربوي 
المدرسي وما يدخله النت ؟ كمّا ونوعا ؟ لقد بدت مناهج 
المدرســة لطالبنــا هذه االيــام باهتة جافــة مملة وهي 

تقارن مع الوافد االلكتروني الجميل المسلي الممتع . 
لقد ضعنا وضاع أبناؤنا ولم يتبق إال القليل القليل، ان لم 
نتدارك االمر ســنتحوّل الى كائنات غريبة ال هي شــرقية 
وال غربيــة ، يكاد زيته ينطفئ ونارهــم تداهمنا وتلتهم 
ما تبقى من هويتنا الثقافية ، كم وكيف ستؤثر المدرسة 
في تربيتا أو البيت وكيف ســتبني الذات التي نريد تربويا 
وثقافيا بينما ابناؤنا يقضون أغلب وقتهم يقتاتون ثقافة 
غيرنــا ؟ وتتلقى اعماقهم بشــغف وحــبّ وانفعال عميق 

وانسجام ممتع قوي مع كل ما يلوث ثقافتنا االصيلة . 
والغريب فــي االمر أن القدوة أيضا تغــرق في هذا البحر 
، فاالبن يرى أمه وأباه وهما عاكفان خاشــعان لســاعات 
طويلة على هذه الشاشة الجميلة ، ال يرتد اليهم طرفهم 
وال يخــرج منهــم اال النصائــح الممّلة بأن ينتبــه االبناء 
لدراستهم ويقلعوا عن هذا النت اللعين ، لعين حرام على 
أبنائهــم حــالل زالل جميل ولطيف لهم، كيف سيســتمع 
االبــن المه وابيه وهــم يرونهم منكبّيــن على النت وال 

يشكلون المثل الجيد لهم ؟ 
أقول ان االمر ال يكاد يغني وال يســمن من جوع أن نقوم 
بضخ جرعات توعية أو أن نكثر من النصح واالرشاد، االمر 
يحتاج الى انتفاضة تربوية الهل االختصاص ويحتاج الى 
سياســات عليا لتدارك االمر وأن نتعلم من االخرين كيف 
يحافظون على هويتهم الثقافية في ظل هذا التسونامي 
االلكترونــي ؟  ماذا تفعل الصين وكيف تحصن مواطنيها 
مثال، لقد جعلت لنفسها محرك بحث خاص بها وتعاملت 
مع النت بطرقها التي تحفظ أهلها من المؤثرات الغربية 
الكاســحة للقارات، عملت باعتزاز كبيــر بهويتها وأقامت 
صرحــا كبيرا فــي الفضــاء االلكتروني مما يعــزّز روحها 
ويحافظ على شــخصية مواطنهــا ذات الصبغة الصينية 
كماركة مسجلة عالميا ، وان لم تفعل هذا فكان باالمكان 

ان تكون عرضة للذوبان ومن ثم التبعية واالنهيار .
نحــن العــرب اذا اردنــا ان نحافــظ على شــخصيتنا وان 
نبنيهــا ونطوّرها كما نريد فعلينا االن وقبل فوات االوان 
القيــام بهــذه الثورة التربويــة او على االقــل االنتفاضة 
التــي تعيد لنا روحنــا ، على معدّي المناهــج ان يتوقفوا 
قليــال وأن ينتبهوا الى طبيعة ما بات ابناؤنا يرتعون فيه 
،وعلــى االقل كيف نعمق في صدورهم االنتماء لهويتهم 
الثقافيــة بطــرق محببة وكيف نأخــذ بأيديهم الى ما هو 
جيــد ومفيد وممتــع في نفس الوقت مما هــو متوّفر في 
هذا الفضاء فمثال هناك برامــج قد أعدّت بعناية تربوية 
عاليــة وبروح عصرية وطــرق فنية جميلة، لمــاذا ال تقرّ 
في التعليم المدرســي ليحضرها الطالب وليشــاركوا في 
نقاشها ، شــيئا فشــيئا تتعلق قلوبهم بمثل هذا النمط 
االلكترونــي الجميل ، اضــرب لهذا مثال برامــج د . وليد 
الفتيحي : ومحياي واالنســان قضيــة ، هذه اعدت بعناية 
فائقة واحتراف علميّ كبير في التنمية البشــرية المعززة 
لهويتنــا الثقافية، فهــذا منتج جاهز لم ال نــدرب ابناؤنا 

الذهاب اليه واالرتواء منه . 
وعلــى صعيد أســري وفردي حضرت مؤتمــرا للتربية في 
العالم الرقمي في جامعة بير زيت كانت خالصة توجيهاته 
انه ينبغي ان نتحّلى في عالقتنا مع ابنائنا بخصوص هذا 
العالم االلكتروني بثالثة أمور : القدوة ، المزيد من الحب 

، الحزم .

عمان-رام اهلل/ فلسطين:
ســلمت ســلطات االحتالل اإلســرائيلي، أمس، 
الســلطات األردنيــة، جثمان األســير الشــهيد 
ســامي أبو ديــاك )36 عامــا( من بلدة ســيلة 
الظهــر في مدينة جنين شــمال الضفة الغربية 

المحتلة.
وأعلن  رئيس هيئة شــؤون األسرى والمحررين 
قــدري أبو بكــر، في بيــان، أن االحتالل ســلم 
جثمان الشــهيد أبو دياك، الذي استشــهد في 

سجون االحتالل بتاريخ 26/ نوفمبر المنصرم.
وقال إن ســلطات االحتالل ســلمت جثمان أبو 
دياك إلــى األردن، عبر معبر الكرامة، بعد طلب 

ذويه بتسليمه، وذلك قبل استشهاده.
وأكــد أن هيئــة شــؤون األســرى والمحرريــن 
كانت قد طالبت بتســليمه إليها، لكن سلطات 

االحتالل رفضت ذلك.
ومنــذ العام 2015 تعرض أبو دياك لخطأ طبي 
عقــب خضوعــه لعملية جراحية في مستشــفى 
"سوروكا" اإلســرائيلي، حيث تم استئصال جزء 
مــن أمعائه، وُأصيب جــرّاء نقلــه المتكرر عبر 
"البوســطة" بتســمم في جســده وفشل كلوي 

ورئوي.
وعقب ذلك خضع لثالث عمليات جراحية، وبقي 
تحت تأثير المخدر لمدة شهر موصواًل بأجهزة 

التنفس االصطناعي، إلى أن ثبت الحقًا إصابته 
بالســرطان، وبقي يقاوم الســرطان والسّجان 

إلى أن ارتقى بعد )17( عامًا من االعتقال.
والشــهيد معتقل منــذ تاريخ 17 تمــوز/ يوليو 
2002، وحكــم عليه بالســجن المؤبــد لثالث 

مرات وثالثين عاما، أمضى منها 17عاما.
وباستشهاده ارتفع عدد شهداء الحركة األسيرة 

إلى 222 شهيدًا منذ عام 1967.
وخــالل العام الجاري 2019 استشــهد خمســة 
أسرى من بينهم األســير أبو دياك، إضافة إلى 
األسير فارس بارود، وعمر عوني يونس، ونصار 

طقاطقة، وبسام السايح.

رام اهلل/ فلسطين:
طالبت مجموعة حقوقية فلسطينية، النائب العام 
في الضفــة الغربيــة، بضرورة فتــح تحقيق جاد 
بعمليــات التعذيب بحق المعتقلين السياســيين 

في سجون أجهزة أمن السلطة.
وشــددت مجموعة "محامون من أجــل العدالة"، 
في تقريرها الشــهري، أمس، علــى ضرورة وقف 
أجهزة أمن الســلطة مالحقــة الطلبة الجامعيين 
على خلفية نشاطاتهم النقابية داخل جامعاتهم، 
والســماح للمحامين بلقاء جميــع موكليهم على 
انفــراد، دون وجود عناصر أمنية، والســماح لهم 

بأخذ توكيالتهم.
وطالبــت المجموعــة، ومقرهــا مدينــة رام اهلل، 
الســلطة ومحاكمهــا، بالتوقــف عن اســتخدام 
التهــم الجزائية لمالحقة النشــطاء السياســيين 
والمدافعين عن حقوق اإلنســان ومعتقلي الرأي؛ 
وســيما تهم محــددة كـ"جمع وتلقــي األموال" 
و"حيــازة الســالح دون ترخيــص" للتغطية على 

سبب االعتقال الحقيقي.

وقالت إنها تابعت خالل شــهر نوفمبر/ تشــرين 
ثــان المنصــرم 17 حالــة اعتقــال علــى خلفية 
سياســية، أو عمــل نقابــي أو على خلفيــة حرية 
التعبيــر، تــم إخالء ســبيل 13 منهم واســتمرار 

توقيف 4 منهم.
ولفتــت إلــى إثــارة 4 مــن المعتقليــن ادعاءات 
تعرضهم للتعذيب وســوء المعاملة أمام النيابة 

العامة.
وذكرت أن من بين المعتقلين السياسيين خالل 
الشــهر المنصــرم 7 طلبــة جامعييــن، مؤكدة 
تسجيل حالة عدم تطبيق تنفيذ قرارات المحاكم 
بإخالء سبيل معتقل، حيث عرض )م.ح( في اليوم 
التالــي لقرار اإلفــراج علــى النيابــة العامة التي 
وجهت له تهمة جديــدة وأوقفته وفقًا لها، دون 

تطبيق قرار إخالء السبيل.
وســجلت المجموعــة الحقوقية اعتقــال الطالب 
الجامعــي )م.أ( علــى ذمــة محافــظ طولكــرم، 
اســتمرت ســتة أيــام دون عرضه علــى أي جهة 
قضائيــة، كمــا تابعت نحــو 25 جلســة محكمة 

فــي قضايا نقابية أو حريــة رأي وتعبير أو اعتقال 
سياسي أو مدافعين عن حقوق اإلنسان؛ حاليين 

وسابقين.
وعبرت عن رفضها إلجراءات غير اعتيادية أحيانا؛ 
مثل عدم الســماح لها بتصوير ملفات موكليها، 
وعدم تمكين أعضاء فريقها من زيارة موكليهم 

وخاصة في جهاز المخابرات العامة في رام اهلل.
وطالبــت "محامون مــن أجل العدالة" الســلطة 
وأجهزتهــا األمنية بضرورة التوقــف عن اعتقال 
المعتقلين على ذمة المحافظ، الذي يعتبر توقيفا 

إداريا دون قرار أو إذن قضائي.
وّذكرت بأن القانون األساســي الفلســطيني في 
المــادة )11/2( بأنه "ال يجوز القبض على أحد أو 
تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه 
من التنقل إال بأمر قضائي وفًقا ألحكام القانون"، 
والتزاما بالمواد 8 و10 و11 من اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنســان، والتزاما بالمــواد 9/3 و14/3 
من العهــد الدولي الخــاص بالحقــوق المدنية 

والسياسية الذي انضمت له دولة فلسطين.

االحتالل يسّلم األردن جثمان الشهيد سامي أبو دياك

مجموعة حقوقية تطالب بتحقيق جاد بعمليات التعذيب في سجون السلطة

جانب من كلمة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق غزة أمس ) تصوير/ رمضان األغا (
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

تتّسع الهوة داخل المجتمع اإلسرائيلي يومًا بعد يوم. 
نتنياهــو والحاخامات المتطرفون يشــدون الثوب من 
جهة ليقيمــوا الدولة التوراتيــة المزيفة، والعقالنيون 
يشــدون من جهة أخــرى حتى ال تســقط ورقة التوت 

وتتعرى إسرائيل أمام العالم.
بعــد القــدس »عاصمة إســرائيل«، جاء وقــت الخليل 
لتكون عاصمة »دولة المستوطنين«. والخليل في عرف 
حاخامات المســتوطنين ال تقل »قداســة« عن القدس 
والهيكل المزعــوم خاصة بعــد أن ضموها وضمنوها 
باعتراف ترامب. ففيها مقامات األنبياء إبراهيم وإسحق 

ويعقوب وزوجاتهم.
منــذ احتاللها العام 1967 أنشــأ االحتــالل في الخليل 
أكثــر مــن 30 مســتوطنة، إضافــة لنحــو 20 بــؤرة 
استيطانية. وفي أنحائها أقيمت عدة مستوطنات وبؤر 
اســتيطانية يقيم فيها ما يزيد على 17 ألف مستوطن، 
منهــم 6 آالف في مســتوطنة »كريات أربع« و900 في 
البؤر االستيطانية الخمس في قلب مدينة الخليل، بما 
فيهم طالب مدرســة الالهوت المعهد الديني لتخريج 

الحاخامات.
مســتوطنة »كريات أربع« تعتبر أكثر من مســتوطنة، 
فهــي أيضــًا مقــرٌ لحركــة »كاخ« اإلرهابيــة. وأيضًا 
للجمعية االستيطانية »غوش أيمونيم«، ومنها انطلق 
اإلرهابي الصهيوني باروخ غولدشتاين، لتنفيذ مجزرة 
الحرم اإلبراهيمي التي راح ضحيتها عشــرات الشهداء 

والجرحى في فبراير 1994.
قــرار وزير الجيش اإلســرائيلي نفتالي بينيــت مؤخرًا، 
بإقامة حي اســتيطاني جديد في منطقة سوق الخضار 
المركزيــة بالبلدة القديمة مــن المدينة، والذي تعود 
ملكيتــه لبلدية الخليل واألوقاف اإلســالمية واألهالي، 
ينــدرج في إطــار المخططات المتســارعة التي ينفذها 
االحتــالل إلحكام ســيطرته علــى كافة أحيــاء الخليل 

العتيقة.
مدير معهد األبحاث التطبيقية في القدس جاد إسحاق 
يقــول إن ما تخطط له )إســرائيل( هــو دولتان ولكن 
على نفس المــكان في الضفة الغربية، بمعنى أنه من 
مساحة الضفة الغربية )إسرائيل( تخطط إلى أن تعطي 
المســتوطنين حوالــي %75 مــن المنطقــة )ج( وهذه 
تحــول الدولة الفلســطينية - إن وجــدت - إلى معازل 
وكانتونات تغطي حاليًا ليس أكثر من %50 من الضفة 
الغربية. وبتنفيذ خطة نتنياهو لضم األغوار إلى الكيان 

اإلسرائيلي لن يتبقى سوى %25 من أراضي الضفة.
الجنــاح المتعقــل من اإلســرائيليين يرون فــي التنمر 
االستيطاني خطرًا على وجود )إسرائيل( الحالي ناهيك 
عن أن طائفة ناتــوري كارتا اليهودية غير الصهيونية 
تؤكد على لســان الحاخــام مئير هيرش أنــه »ال يحق 
للصهاينــة تمثيــل اليهــود وأن مــا يســمونه أرض 

)إسرائيل( تزييف لتعاليم الدين اليهودي«.
وقد كشــفت معطيــات إســرائيلية رســمية أن جرائم 

المســتوطنين ضد الفلســطينيين في الضفة الغربية 
قــد تضاعفت ثالث مــرات في العــام الماضي، ونقلت 
وســائل إعالم إســرائيلية عن جهاز المخابــرات العامة 
)الشــاباك( أن مجموعــة مــن قادة المســتوطنين في 
مستوطنة يتسهار بادروا فور قتل السيدة الفلسطينية 
عائشة رابي وهي أم لتسعة أوالد، برمي مركبة زوجها 
بالحجارة إلى انتهاك حرمة الســبت بالسفر في سيارة 
واالجتماع بمجموعة المستوطنين المشاركين بجريمة 
القتل بهــدف إرشــادهم كيفية التــزام الصمت خالل 
التحقيق معهم وعــدم التعاون مع المحققين بحال تم 
اعتقالهم. وتبين الحقًا أن هذا ما فعلوه خالل التحقيق 
معهم ونشــطت جماعات واســعة من المســتوطنين 
لحشد التأييد للقتلة ولممارسة الضغوط على الحكومة 
لإلفــراج عنهــم، رغــم تأكيــد »الشــاباك« أن هنــاك 
اعترافات بتورطهــم بالقتل. وبالتزامن أعلن حاخامات 

من المستوطنات عن دعمهم للمستوطنين الشباب.
المســتوطنون أصبحوا عالة على )إسرائيل(. فقد نقلت 
صحيفــة »هآرتس« عن مســؤول أمني كبيــر تحذيره 
من احتمال تكرار جريمة حرق عائلة دوابشــة في دوما 
قبل ســنوات على يد »شــبيبة التالل« اليهودية قائاًل: 
»هؤالء الغالة الشباب من المستوطنين باتوا أقل خوفًا 
وارتداعًا من ســلطات األمن وأكثر جــرأة على اقتحام 
البلدات الفلســطينية واالعتداء على سكانها«. وحمل 
المسؤول األمني مسؤولية ذلك للمحاكم اإلسرائيلية 

التــي تصدر أحكامًا مخففة ال تــردع المعتدين محذرًا 
مــن جرائم جديدة خطيرة. وقال أيضًا إن مســتوطنة 
»يتســهار« والبؤر االســتيطانية المحيطــة بها باتت 
وكــرًا للمســتوطنين المعتديــن من الشــباب داعيًا 
أجهــزة القضاء والتربيــة والرفاه للتدخــل ومواجهة 

الظاهرة.
العــرب والعالــم يقفــون متفرجيــن علــى الوحــش 
االســتيطاني ينهش لحم األرض الفلســطينية. ومن 
يتحرك ال يهش ذبابة وال يوقف بيع دبابة لـ)إسرائيل(. 
مثاًل، المحكمة العليا لالتحاد األوروبي مؤخرًا، قانونية 
وسم البضائع اإلسرائيلية التي تنتج في المستوطنات 
المقامة في األراضي المحتلــة عام 1967، أي الضفة 
الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجوالن، والتي يتم 

تصديرها إلى دول االتحاد األوروبي.
وكانت المفوضية األوروبية، الذراع التنفيذي لالتحاد 
األوروبــي، وافقت في نوفمبر العام 2015، على وضع 
ملصقــات علــى منتجات المســتوطنات اإلســرائيلية 
لتمييزها عن بضائع أخرى ويكون باإلمكان مقاطعتها 

واالمتناع عن شرائها.
موقــف االتحاد األوروبي يؤكد على أن المســتوطنات 
»غير شــرعية وعقبة في طريق الســالم«. لكن.. عن 
أي ســالم يتحدثــون هــم وغيرهم منــذ 1979 فيما 
)إســرائيل( تتضخم وتتطرف وتكســب الوقت وقريبًا 

نشهد )إسرائيل( دولتين إحداهما للمستوطنين!

يجد المتتبّــع لحالة عدم االســتقرار العالمية من النواحي 
االقتصادية والمالية والعســكرية والسياســية أن الواليات 
المتحــدة موجودة في مختلف تفاصيل هذه الحالة، وهي ال 
تتوقف عن التدخل المباشر وغير المباشر في شؤون الدول 
وفي العالقات بين الدول، وبين الحكومات والشعوب التي 
تحكمها. والمالحظ بوضوح أن الواليات المتحدة ال تتدخل 
لحل مشــاكل أو جمع األطــراف على طاولة الــود والمحبة 
والوئــام، وإنما تجمعهــم على طاولة الكراهيــة والبغضاء 

وتأجيج الخصام، وصب الزيوت على النار.
في مراجعة سريعة للفتن التي تشعلها الواليات المتحدة أو 

تزيدها اشتعااًل نجد الحاالت اآلتية:
1 ـ تشن أمريكا حربا تجارية على الصين وهي تسبب حالة 
عدم اســتقرار اقتصــادي على المســتوى العالمي، وتحاول 
إعــادة الصين إلى الــوراء، إلى أيام الفقــر والجوع والعجز. 
يصعب عليها تحقيق هدفها، لكنها ال تكترث باألضرار التي 
تســببها هذه الحرب. وهي تتدخل في هونغ كونغ، وتعمل 

على تأجيج المواقف نكاية بالصين.
2 ـ تشــن أمريكا حربا على الفلســطينيين والعرب عموما. 
نقلت ســفارتها إلــى القــدس، وقطعت أمواال عــن وكالة 
غوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين، وعاقبت منظمة 
التحرير والســلطة الفلســطينية، واعتبرت االستيطان غير 
مخالف للقوانين الدولية. واعترفت بأحقية الصهاينة بضم 

مرتفعات الجوالن السورية.
3 ـ ال تتوقــف أمريــكا عن التدخل العســكري في ســوريا، 
ونهب الثروات السورية بخاصة النفطية منها. وهي تعمل 

دائمــا على إطالــة أمد الحرب في ســوريا حتــى ال تتمكن 
سوريا من إعادة بناء نفسها.

4 ـ أمريــكا هي التي قدمت كل أنــواع الدعم لإلرهاب على 
المســتوى العالمي بمســاعدة الكيــان الصهيوني وبعض 
البلــدان العربية مثل الســعودية واإلمارات. ومــا زال هذا 
الدعم يتدفق على اإلرهابيين الذين يتم اســتخدامهم في 

تدمير دول وشعوب.
5 ـ أمريــكا خرجــت مــن اتفاقيــة المنــاخ، ومــن االتفاق 
النــووي مع إيران، ومن اتفاقية الحد من انتشــار الصواريخ 
متوســطة المدى، وهي تعمل دائما على اســتفزاز روســيا 
بنشــر صواريخها في الشرق األوروبي مهددة بذلك األمن 

الروسي وأمن العالم بصورة عامة.
6 ـ تقدم أمريكا كل أنــواع الدعم للكيان الصهيوني الذي 
لم يسمح وجوده بهدوء المنطقة منذ عام 1948. إنه كيان 
عدوانــي مغتصب يثير الحروب والقالقل، وهو يتمشــى مع 

الروح العدوانية اإلرهابية األمريكية.
7 ـ أمريــكا تضغــط علــى االتحــاد األوروبــي لتمنعه من 
التعــاون مع إيران فــي تنفيذ االتفاق النــووي، وهي تدفع 
بذلك نحو مزيد من التوتر في المنطقة العربية اإلسالمية 

والذي قد ينتهي إلى حرب مدمرة على الجميع.
8 ـ تفــرض أمريــكا عقوبــات اقتصادية على روســيا وهي 
الدولــة العظمــى التــي تســتطيع الدفاع عن نفســها في 

مواجهة كل العالم.
9 ـ تفــرض أمريكا عقوبات على عدد من دول العالم وعلى 
رأسها إيران. إنها تعمل على إفقار الشعب اإليراني وإعادته 

ســنوات عديدة إلى الــوراء. وتفرض عقوبات على ســوريا 
وكوبــا وتركيا والســودان واليمن وفنزويــال وغيرها. إنها 
متمكنة عســكريا واقتصاديا وبإمكانها إلحاق األضرار بكل 
من يعارضهــا ويقف بوجهها حتى لو كان على المســتوى 

الشخصي.
10ـ  أمريــكا دمــرت العــراق وهي تتدخل فــي كل صغيرة 

وكبيرة في سوريا وتسرق النفط السوري.
11ـ  أمريــكا تدعــم التحالــف العربي ضد اليمــن، وتزوده 

بالســالح والمعلومات، وال تكترث بآالم وأحزان أهل اليمن 
وال بدمار البالد.

12 ـ ال تتوقــف أمريــكا عن إثــارة البلبلــة واالنقالبات في 

أمريكا الالتينية، وتم تسجيل ما يلي حول سياساتها:
أ  ـ أرادت بنــاء جــدار بينها وبيــن المكســيك وطلبت من 
المكســيك بكل وقاحة تمويل الجدار. صمدت المكســيك 

ولم تستجب لطلب األمريكيين.
ب  ـ أثارت القالقل في فنزويال وتدخلت بشــؤونها الداخلية 
بصورة ســافرة، وأثرت ســلبا على األوضاع االقتصادية في 
فنزويال وعلى معيشــة الناس. عطلت عجلة اإلنتاج إلى حد 

ما، وتآمرت من أجل إبقاء فنزويال بدون كهرباء.
ت  ـ لم تتأخر في بــث الفتنة في بوليفيا، ودعمت االنقالب 
العســكري، وغيرت النظام السياســي القائم بالقوة. وهي 

تتعامل مع أمريكا الالتينية على أنها مزرعة لها.
ث  ـ تآمــرت على البرازيل، واســتعملت االنتخابات وســيلة 
للتغيير السياسي، وعملت على كبح جماح منظمة البريكس 
التي تعتبــر البرازيل إحدى أركانها. تخوفت من مســتقبل 

دول البريكس، فلم تتركها وشأنها.
ج ـ  أمريكا تدخلت في ليبيا، وقدمت الدعم من أجل استمرار 
الحــرب الداخلية الليبية وتعطيل عجلة الحياة والمعيشــة. 

وتدخلت في السودان، وهي تتدخل في الجزائر.
ح  ـ وأمريــكا تتدخــل في مظاهــرات العــراق ولبنان، وجل 
هدفها هــو التأثير على محور المقاومة وإلهائه بمشــاكل 

داخلية من أجل الكيان الصهيوني.
خ ـ  وأمريــكا ما زالت تفــرض عقوبات على كوبا على الرغم 
من فشلها الصارخ في التأثير على إرادة الكوبيين الصلبة.

د  ـ حــروب أمريــكا في المنطقــة العربية اإلســالمية وفي 
أمريــكا الالتينيــة ال تنفصل عــن رؤية أمريكا فــي تقوية 
الكيان الصهيوني الغاصب اإلرهابي، وكل المشــاكل التي 
تصنعهــا أمريكا في المنطقة من أجــل أن يبقى الصهاينة 
سادة الموقف. وعلينا أال نتوقع انكماش أمريكا إلى الداخل 
األمريكــي ما دامت مصلحــة الصهاينة تتطلب المزيد من 
الفتــن والحــروب الداخلية العربيــة. وعلينــا أن نتوقع أن 
أمريــكا تفتح أبــواب فتن جديدة كلما فشــلت فــي فتنها 

الهادفة إلى  كسر ظهر المقاومة بخاصة في لبنان.
باختصار، يشــعر األمريكيون أن بقاءهم علــى قمة العالم 
كقطــب واحــد مهيمــن مهدد مــن قبل قوى كبــرى مثل 
الصين وروســيا وإيران والهند والبرازيل، وهم يســابقون 
الزمن في شــن الحروب وصناعة الفتن ليكســروا قوة من 
ينافســونهم، وهذا لن يتأتى لهــم. لقد انطلق العالم نحو 
قطبيــة متعــددة، وال أعتقد أن بإمكان أمريــكا وقف عجلة 

التحرر العالمي.

إبليس يسكن يف أمريكا.. 
هسترييا واشنطن يف 

إشعال الحروب
عبد الستار قاسم

عربي 21

حروب أمريكا في المنطقة العربية اإلسالمية وفي 
أمريــكا الالتينية ال تنفصل عن رؤية أمريكا في تقوية 

الكيان الصهيوني الغاصب اإلرهابي.

دولة املستوطنني 
وعاصمتها الخليل

رشاد أبو داود
جريدة البيان اإلماراتية

بعد القدس »عاصمة إســرائيل«، جــاء وقت الخليل 
لتكــون عاصمــة »دولــة المســتوطنين«. والخليل 
فــي عرف حاخامــات المســتوطنين ال تقل »قداســة« 
عــن القدس والهيكل المزعوم خاصة بعد أن ضموها 

وضمنوها باعتراف ترامب. 
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شــهد عام 1974م، مولــدًا دوليًا لمنظمــة التحرير 
داخــل أروقــة األمم المتحــدة، وبــدأت تمضي نحو 
أيدولوجيات سياســية لحل القضية المعترسة؛ لتنال 
المنظمــة بذلك تأييدًا ومكســبًا دوليًا رآه الساســة 
في حينه مدخــًا نوعيًا قد يعزز بناء الدولة ويرســخ 

استقالها.
وتوالــت األعوام ولــم يُلــق الفدائيون ســاحهم؛ 
ليقــف الرئيس الراحــل أبو عمار في الخامس عشــر 
من تشــرين الثاني لعــام 1988م، ليعلن من دولة 
المليون شــهيد عن استقال فلســطين وعاصمتها 

القدس الشريف..
اســتقلت فلســطين ضمنيًا في ظل منظومة فقدت 
وبــال أمرهــا وتاهت معانــي اإلنســانية بتناقضها، 
انتهاًء بمياد الســلطة في 1994م؛ لتدشن مرحلة 
جديــدة من التفــاوض الناعــم، وقفزًا عــن األعوام 
ومــرورًا بمئــات القــرارات الدوليــة المزدانــة ورقًا 
ومضمونــًا الزائفــة فعــًا وتطبيقــًا، وفــي ظل عجز 
المجتمــع الدولي عــن إلزام )إســرائيل( بتنفيذ هذه 
القرارات وانسداد األفق في المفاوضات الثنائية يتم 

اإلعان عن النية للتوجه لألمم المتحدة.
مولد دولي جديد منقوص!!

نمــر بالذكــرى الســابعة العتــراف األمــم المتحدة 
بفلســطين »دولــة غيــر عضــو« والذي أفهــم علنًا 
بتاريخ 2012/11/29م، ليؤذن بمياد جديد يتمثل 
بالموافقة على انضمام فلسطين كدولة »غير عضو« 
فــي األمم المتحــدة، هذا الحدث الــذي صنع متغيرًا 
على المســتوى اإلعامــي الجماهيــري، ال القانوني 
السياسي، فالمتتبع لتركيبة هذا االعتراف يعلم جيدًا 
أنه لم يشكل نقلة نوعية على حالة االعتراف الدولي 
والتي حظيت بها فلســطين كدولة كاملة في 1988 

, بإجمالي 100 دولة.
ال شــك أن كمالية العضوية يتوقــف على جملة من 
الشــروط والتي تاعبت بها األمم المتحدة بشــكل 
ملحوظ، ولعل شرط االنضمام األول أن تكون دولة 
مســتقلة ومعنى ذلك قانونيًا أن تمتلك قرار السيادة 
الداخلية والخارجية دون تبعية ألحد، وهذا ما تباينت 
فــي فهمه األمم المتحدة في منــح قبولها العضوية 
الكاملــة لبعــض الدول التــي لم تنعم باالســتقال 

بمفهومه السابق كالفلبين والهند، ولبنان وسوريا، 
وروســيا البيضاء وغيرهم، وهذا التباين في مفهوم 
االســتقال جعلها تقبل فلسطين بعضوية منقوصة 
لتناقض فلسفة تقرير المصير على كامل االقليم كما 

جاء في مقدمة قرارها 67/19.
هــذا االعتراف بفلســطين كدولة »غيــر عضو« على 
حدود 1967م يشــكل ضربة قاســية للدبلوماســية 
الفلســطينية على المســتوى السياســي والقانوني، 
وفي هذا الســياق يضيف البروفسور السياسي »إيال 
بنبستي«: »إن االعتراف جاء لترسيم الحدود وهو على 

وضعه القائم سيشطب أي حقوق للفلسطينيين«.
نتائج قاسية لاعتراف تنتهك حق االستقال:

االعتــراف بصورتــه القائمــة تدلي عنــه جملة من 
النتائج الشاقة نسردها على النحو التالي: 

• االعتراف كدولة غير عضو على حدود 1967 أعطى 
»إلسرائيل« الشرعية السياسية والقانونية على 78% 

من مساحة فلسطين التاريخية.
• االعتراف انعكس ســلبًا على القــدس حيث انصب 
على االعتراف »بالقدس الشــرقية« وهذا شرخ وحدة 

القدس ونسف أي حقوق متعلقة »بالقدس الغربية«.
• االعتراف ذوَّب منظمة التحرير وعرَّاها من مهامها 
القانونيــة فــي األمــم المتحدة وهذا يعنــي تذويب 
الهوية الفلســطينية في مشروع تشــتيت وتوطين 

جديد.
• االعتــراف يلغي ســندًا دوليًا مهمــًا يتمثل في قرار 
194 والخاص بعودة الاجئين، حيث ارتكز االعتراف 

علــى حــدود 1967م وتدقيقــًا يعني ضيــاع قضية 
الاجئين من خارج هذه الحدود.

• االعتــراف صــدر دون توصيــة من مجلــس األمن 
وهذا يكشــف النوايا غير الســوية للواليات المتحدة 
األمريكية فــي تغليبها ألولويات حلفائها ومصالحها 

الذاتية.
ختامًا

فلســطين من بحرها لنهرها في عقيدة شعبنا وهذا 
مــا يؤكــد اســتمرارية المضــي قدمًا فــي المعركة 
القانونية والدبلوماســية لمواجهة هــذا التآكل في 
المواقف الدولية، وصواًل إلى التحرر الكامل والسيادة 

الكاملة.

وحدهم هم الفلســطينيون الذيــن يدفعون دائمًا 
األثمــان الغالية للمتغيرات فــي المنطقة واإلقليم، 
الحزبيــة  والصراعــات  المحليــة  وللتناقضــات 
اإلســرائيلية والفلســطينية، وعلى رؤوســهم دومًا 
تســقط تداعيات الخافــات ونتائج االنقســام في 
الوطن ولــدى العدو، وتنعكس آثاره عليهم ســلبًا 
وضعفًا، ويأســًا وقنوطًا، ودمًا وجراحاتٍ، وخســارًة 
الشــعب  قــدر  وكأن  وانهيــارًا،  ونكســًة  وفقــدًا، 
الفلســطيني أن يكــون مضــرب العصــا لســلطة 
الطرفيــن معًا ومن تحالف معهما، فغدت الســياط 
علــى ظهره تتابع جلدًا وقهرًا من العدو والصديق، 
وكلما اهترأ ســوٌط وتمزق جيء بجديدٍ أســوأ منه 
وأنكى، وأشــد ألمًا وأكثر لســعًا، أو أتى جادٌ أسوأ 
من ســلفه وألعن من ســابقه ظلمًا وعتــوًا، ليبقى 
الشــعب المســكين تحت العــذاب األبدي، يســام 
ويضــرب، ويضهد ويظلم، ويهــان ويطرد، ويحرم 

وعلى الذل والهوان يجبر.
يعاني الفلســطينيون تــارًة من جرحهــم الداخلي 
الــذي طال أمــده وتقــرح، وتــأزم حالــه وتدهور، 
وتكلــس وضعه وأصبح يابســًا ال يتغيــر، وثابتًا ال 
يتبدل، وباقيــًا ال ينتهي، وكأن االنقســام الوطني 
الفلسطيني هو األصل الذي تبنى عليه السياسات، 
وغيره هو الشــاذ النشــاز الذي نحلم أن نصل إليه 
دون جدوى، إذ ال مصالحة تبدو في األفق، رغم أننا 
دخلنا منذ ســنواتٍ في العشــرية الثانية لانقسام 
البغيض، إال أن األمــل ما زال بعيدًا، والرجاء ما زال 
مســتعصيًا، والحل المنشود مستحيًا، فعيون قادة 
االنقســام عن المصالحة كليلة، وقلوبهم قاســية، 
وعقولهم مقفرة، رغم االنهيار الحادث في الوطن، 

والسقوط المريع للشــعب، والخسارة المهولة في 
الــروح المعنويــة لإلنســان الفلســطيني، إال أنهم 
ســادرون فــي ضالهم، وماضون فــي عماهم، وال 

يبالون بمعاناة شعبهم وقهر أهلهم.
ولكنهــم يعانــون أكثــر من االنقســام السياســي 
اإلســرائيلي، ومن حالة التشرذم الحزبية الداخلية، 
ومــن ســوق التطرف ومناخــات التطرف الســائدة 
بينهم، ويقاسون من ويات تعذر تشكيل الحكومة، 
التي لزم تشكيلها المزيد من التطرف والعنصرية، 
واإلفــراط فــي التشــدد والمواقف اليمينيــة، التي 
تترجــم على األرض عدوانًا على األرض والســكان، 
وحصــارًا خانقــًا وتضييقــًا مهينــًا، وقتــًا للقــادة 
المقاومين وللنشــطاء الفاعلين، ومصادرًة للمزيد 
من األرض، وتوســيعًا لاســتيطان وبنــاء الجديد 
منها، وتهويــدًا للقدس، ومحاولًة للســيطرة على 
المســجد األقصى والمقدســات الدينية اإلسامية 
والمســيحية، وضمــًا لألراضــي وإعــان الســيادة 

اإلسرائيلية عليها.
يرى اإلســرائيليون أن ســبل الخروج مــن مأزقهم 
، والطريقــة الوحيــدة التــي تنقذهم مــن التردي 
الحادث في سياستهم، هو في المزيد من ممارسة 
الظلم ضد الشــعب الفلســطيني، وفي المزيد من 
اإلجراءات التعسفية بحقه، فهذه السياسة توحدهم 
وتجمع صفهــم وتوحد كلمتهــم، وهي تصهرهم 
جميعًا فــي بوتقة التطرف والعنصريــة التي جبلوا 
عليهــا، فتراهم التزامًا بهــذا النهج يقدمون أوراق 
اعتمادهــم لبعضهــم البعــض مواقــف متطرفة، 
والتزاماتٍ عنصرية، حتى يقبل بهم الطرف األقوى، 
ويشــكل معهم ائتافًا أو يرضى بهم شريكًا له في 

حكومتــه القادمة، وهم جميعًا على اســتعدادٍ ألن 
يمهروا مواقفهم بالدم الفلســطيني، وبمزيدٍ من 
المصادرة لحقوقهم المدنية والسياسية والدينية.

فهذا نفتالي بينت الغِرُ الجديد والمتطرف اليميني 
العتيد، يفتح فوهات النار القاتلة في غزة ودمشــق، 
ويهدد بيروت وطهران، ويتوعد وهو الصغير ســنًا 
والضحل خبــرًة، والمهين قــدرًا والوضيــع مقامًا، 
بــــ«استعادة« مدينة الخليل كلها، وطرد سكانها 
منها، وإعادة إعمارها بمســتوطناتٍ جديدةٍ تمزق 
أحشــاءها وتســكن قلبهــا، ليحرمها مــن صبغتها 
العربيــة ويشــطب عنهــا هويتها اإلســامية، وما 
زال يعــد ويتوعــد بالمزيد من اإلجراءات القاســية 
والخطــوات الموجعة، فقط ليرمــم حزبه ويحصن 
وضعه، ويقدم أوراق ترشــيحه وزيــرًا للحرب أصيًا 

في الحكومة الجديدة.
وهــذا أفيغــدور ليبرمــان يدعــو لشــطب العــرب 
الفلســطينيين جميعــًا، وحرمانهم مــن أي حقوٍق 
مدنيــةٍ أو سياســية، وطردهــم مــن األرض التي 
يســكنون فيها، أو مبادلتهم بغيرها أرضًا وسكانًا، 
لئا يكونوا جزًءا من المعادلة السياســية الداخلية 
اإلســرائيلية، وال طرفــًا فــي المجتمــع المدنــي 
اإلســرائيلي، وحتى ال يكون لهم دورٌ في تشكيل 
الحكومــات ومنحهــا الثقة أو حجبهــا عنها، وكأنه 
بمواقفــه يســتميل المتطرفين مــن كل الجهات 
الدينيــة والقوميــة، ليكونــوا معــه فــي خصامه، 
ويؤيدونــه في صراعه، فهو يريد فلســطين كلها 
أرضــًا لليهود ومملكــًة لهم، دون عــرٍب أو أغراٍب 

فيها.
أما بنيامين نتنياهو كبير اليهود وزعيمهم، الهارب 

من رمضاء المحاكمة وســخماء الســجن، فقد بالغ 
في استخدام االنقسامين الفلسطيني واإلسرائيلي 
لخدمة المشــروع الصهيوني، وساعد على تعميق 
االنقسام وساهم فيه، واستغله في تمرير سياساته 
وتنفيــذ مخططاتــه، ومضى نحو حــروٍب ومعاركَ 
قد تنقــذه، وفجر أزماتٍ وصنع كــوارث قد تنجيه، 
وما زال يرغي ويزبــد، ويهدد ويتوعد بالمزيد من 
اإلجراءات القاســية ضد الفلســطينيين، مســتغًا 
ظرفهم الضعيــف وحالتهم المهلهلــة وقيادتهم 
المشــتتة، ولعله لن يحزن كثيــرًا إن غادر منصبه 
فــي حال خدم شــعبه وقــدم المزيــد لكيانه، فقد 
يراهن على مستقبٍل ينصفه وتاريٍخ يحفظه وأجياٍل 

تذكره.
ويٌل للفلســطينيين من قيادتهم الهزيلة، والويل 
لهــم من عدوهــم اللئيم، فكاهما لهــم ال يرحم 
ومن أجلهم ال يعمل، فعلى أي جانٍب يميلون وإلى 
مــن يركنون، هــل إلى عدٍو ملك أمرهم وتســلط 
عليهم، يترصدهــم ويتعقبهم، ويقتلهم ويبطش 
بهم، ويتآمر ضدهم ويجتمع عليهم، أم إلى قيادةٍ 
وطنيــةٍ منفصمةٍ عنهــم وال تعيــش معهم، وال 
تفكر فيهم وال تهتم ألجلهم، وال تشعر بأوجاعهم 

وال تحس بآالمهم.
لكم اهلل أيها الفلســطينيون الشرفاء الكرماء، فلن 
يتركم ســبحانه وتعالى أعمالكم، ولن يتخل عنكم 
ويترككم وحدكم، وسيرسل من بينكم من يخلص 
لكم وينهض بكم ويسمو معكم، ومن ينقذ نفسه 
وإياكم، ويطهر أرضكم ويستعيد وطنكم، وما ذلك 
على الشــعب الفلســطيني العظيم بمستحيٍل، وما 

هو على اهلل عز وجل بعزيٍز.

الجرح الفلسطيني بين 
االنقسامين الوطني 

الفلسطيني والداخلي اإلسرائيلي

مصطفى اللداوي

ويــٌل للفلســطينيين من قيادتهــم الهزيلــة، والويل لهم 
مــن عدوهم اللئيم، فكالهما لهم ال يرحم ومن أجلهم ال 
يعمل، فعلى أي جانٍب يميلون وإلى من يركنون، هل إلى عدٍو 
ملك أمرهم وتســلط عليهم، يترصدهم ويتعقبهم، ويقتلهم 
ويبطــش بهم، ويتآمر ضدهم ويجتمع عليهــم، أم إلى قيادٍة 

وطنيٍة منفصمٍة عنهم وال تعيش معهم.

ذكرى ميالد دولي

المحامي
 معين وليد الوحيدي

هذا االعتراف بفلســطين كدولة »غير عضو« على 
حــدود 1967م يشــكل ضربــة قاســية للدبلوماســية 

الفلسطينية على المستوى السياسي والقانوني.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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مــن  جمــوع  توافــد  عقــب  ذلــك  جــاء 
المتظاهريــن على ســاحات االحتجاج في 
بغداد ومدن الجنوب دعما للحراك الشعبي 
المســتمر منذ أســابيع، وفي غضون ذلك 
دعت المرجعية الشــيعية العليا في العراق 
إلــى اختيــار رئيــس الحكومــة الجديــدة 

وأعضائها بعيدا عن أي تدخل خارجي.
وخــال خطبة الجمعة، قــال عبد المهدي 
الكربائــي ممثــل المرجع الشــيعي علي 
السيســتاني: "نأمل أن يتــم اختيار رئيس 
ضمــن  وأعضائهــا  الجديــدة  الحكومــة 
المدة الدســتورية ووفقا لمــا يتطلع إليه 
المواطنون، بعيدا عن أي تدخل خارجي".

وأضاف أن المرجعية الدينية ليســت طرفا 
فــي أي حديث بهــذا الشــأن وال دور لها 
فيه بأي شــكل من األشــكال، وقد حذرت 
مــن "الذيــن يتربصون بالبلد ويســعون 
الستغال االحتجاجات المطالبة باإلصاح 
لتحقيق أهــداف معينة، تنال من المصالح 

العليا للشعب العراقي".
وكررت المرجعية تحذيراتها من اندساس 
المتظاهريــن  صفــوف  فــي  المخربيــن 
واعتدائهم على قوى األمن أو الممتلكات 
العامــة والخاصة، كما أشــادت بدور رجال 
العشــائر في منع الفوضى والخراب لكنها 
دعــت للعمل "علــى أن ترجــع األمور إلى 
ســياقها الطبيعــي فــي جميــع المناطق 
بتحمل القوى األمنية الرســمية مسؤولية 

حفظ األمن واالستقرار".
في تلك األثنــاء، بدأ مئــات المتظاهرين 

يتوافدون على ســاحتي التحرير والخاني 
وســط العاصمــة بغــداد، وكذلــك على 
جنــوب  مــدن  فــي  االعتصــام  ســاحات 
العراق، وســط هدوء نسبي، وال سيما في 
محافظتــي ذي قار والنجــف، بعد األحداث 

التي رافقت االحتجاجات فيهما.
وقد أثار دخــول متظاهرين وصفوا بأنهم 
أنصار لفصائل الحشــد الشعبي إلى ساحة 
التحرير في بغداد أول من أمس، وتسجيل 
اعتداءات بالطعــن على محتجين، مخاوف 

لــدى المعتصمين بالســاحة مــن تدخل 
عنيف لفض اعتصامهم.

ويشــهد العــراق مظاهــرات منــذ مطلع 
أكتوبــر/ تشــرين األول الماضي، تطالب 
باإلصاح السياســي ومحاسبة الفاسدين 

وتوفير فــرص العمــل. وأدت المواجهات 
العنيفــة بين قوات األمــن والمتظاهرين 
إلــى مقتــل أكثــر مــن أربعمئة شــخص 

وإصابة آالف آخرين بجروح.
بدورهــا، قالــت منظمــة العفــو الدولية، 
أمس، إن الســلطات العراقية فشــلت في 
وضع حد العتقاالت الناشطين والصحفيين 
والمتظاهرين، ما يظهر تسامحها مع تلك 

االنتهاكات.
وأوضحــت المنظمــة فــي بيان لهــا، إن 
الناشــطين والصحفييــن والمتظاهريــن 
فــي جميع أنحاء العــراق يتعرضون لحملة 
تخويــف ال هــوادة فيهــا منــذ 1 أكتوبر 
الماضــي، مضيفة أن الســلطات العراقية 
فشــلت فــي وضع حــد لهــذه االعتقاالت 
مــا  االختطــاف،  وعمليــات  التعســفية 
يعني إرســال رســالة تســامح تجــاه هذه 

االنتهاكات.
من جهة ثانية، قال مصــدر أمني عراقي، 
أمــس، إن عنصر أمن قتــل وأصيب اثنان 
آخــران، جــراء تفجيــر عبــوة ناســفة في 

محافظة كركوك شمالي الباد.
وأوضــح المازم في شــرطة كركوك عبد 
الصمــد الجميلــي، لألناضــول، أن عبوة 
ناســفة وضعهــا مجهولــون إلــى جانب 
الطريق، انفجرت قــرب جامع عبد اهلل في 
منطقة بنجا علي، شــرقي مدينة كركوك، 
دوريــة  اســتهدف  االنفجــار  أن  مضيفــا 
لشــرطة النجدة، مــا أدى إلــى مقتل أحد 

عناصرها وإصابة اثنين آخرين بجروح.

تواصل االحتجاجات في الساحات.. والسيستاني يطلق تحذيًرا

مقتل 7 متظاهرين ببغداد وعنرص أمن بتفجري يف كركوك
بغداد/ وكاالت:

بغــداد،  وســط  عراقييــن  متظاهريــن   7 قتــل 
مســاء أمس، جراء إطالق نار من قبل مسلحين 

مجهولين كانوا يستقلون سيارات مدنية، وفق 
مصدر طبي وشهود عيان.

وأوضــح شــهود عيــان، لألناضول، أن مســلحين 

مجهولين يستقلون سيارات مدنية أطلقوا النار 
على المتظاهرين في ساحة "الخالني" القريبة 

من جسر "السنك" وسط بغداد.

جانب من التظاهرات في العراق أمس        )األناضول(

الرياض-الدوحة/ وكاالت:
أكدت السعودية، أمس، دعوة أمير قطر تميم 
بــن حمد آل ثاني، لحضور القمة الخليجية في 

الرياض. 
جاء ذلك خال كلمة عادل الجبير، وزير الدولة 
السعودي للشؤون الخارجية بمنتدى "حوارات 
المتوســط" بالعاصمة اإليطاليــة روما، الذي 

التأم أول من أمس ويستمر حتى اليوم.
وقال الجبير، بحســب ما نقلتــه قناة "العربية" 
الفضائيــة، إنه "تم توجيــه الدعوة ألمير قطر 
لحضور قمة مجلس التعــاون الخليجي المقرر 
اســتضافتها فــي الريــاض" الثاثــاء المقبل، 
مضيفــا أن "تغيــر الموقــف مع قطــر مرهون 

بخطوات منها".

واشنطن/ األناضول:
قتل 4 أشــخاص وأصيــب 7 آخــرون، أمس، في 
إطاق نــار وقع داخل قاعدة بحرية جوية بمدينة 
بينســاكوال بوالية فلوريــدا األمريكيــة، بينهم 

منفذ الهجوم.
وقــال قائد شــرطة المدينة ديفيــد مورغان، في 
مؤتمــر صحفي، إّن إطــاق النار داخــل القاعدة 
العســكرية أســفر عن 4 قتلى بينهــم المهاجم، 

والثاثاء، ذكرت وكالــة األنباء القطرية أن آل 
ثاني تلقى دعوة من العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبد العزيز لحضور اجتماع مجلس 

التعاون الخليجي.
وأشــارت الوكالة أن "الرســالة تســلمها وزير 
خارجيــة قطر الشــيخ محمد بن عبــد الرحمن 
آل ثانــي، خــال اســتقباله عبــد اللطيف بن 
راشــد الزياني األمين العــام لمجلس التعاون 

الخليجي".
وعرفت األسابيع القليلة الماضية رواجًا لتقارير 
تتحــدث عن انفراجة قريبــة باألزمة الخليجية 
قــد تحصل خــال القمــة، بعد فــرض حصار 
شامل على قطر من قِبل السعودية واإلمارات 
والبحرين باإلضافة إلى مصر، منذ عام 2017، 

و7 مصابين بينهم الضابطين اللذان سارعا في 
السيطرة على المهاجم.

ونقلــت وكالة »أسوشــيتد برس« عن مســؤول 
أمريكــي قولــه، إّن منفــذ إطاق النــار بالقاعدة 
العســكرية »طالب طيران ســعودي الجنســية«، 
مضيفا أن »السلطات تحقق فيما إذا كان الحادث 

مرتبطا باإلرهاب«.
وتضــم القاعــدة فــي »بينســاكوال« أكثــر من 

بدعــوى دعم اإلرهــاب وهو ما نفتــه الدوحة 
بشــدة، معتبــرًة أنه للســيطرة علــى قرارها 

السيادي.
ومــا عــزز تلــك األنبــاء مشــاركة منتخبــات 
السعودية واإلمارات والبحرين على المشاركة 
في بطولــة كأس الخليج )خليجــي 24(، التي 
تحتضنها قطر حاليا، بعد رفضهم المشــاركة 

سابقا.
واســتضافت الســعودية القمة الســابقة، في 
ديسمبر/ كانون األول 2018، بداًل من سلطنة 
عُمــان، التي اعتــذرت عن عدم االســتضافة، 
وســط غياب لـ3 زعماء هم أمير قطر وسلطان 
عمان، ورئيس اإلمارات، فيما كان من المتوقع 

أن تستضيف اإلمارات القمة المقبلة.

16 ألــف عســكري، 7400 موظــف مدنــي، وفًقا 

لموقعهــا علــى اإلنترنت. ويعد إطــاق النار في 
فلوريــدا، الثاني خــال األســبوع الماضي، الذي 
يقع في قاعدة عســكرية. واألربعاء الماضي، قتل 
3 أشــخاص بينهم المهاجم في إطــاق نار وقع 
بقاعــدة »بيرل هاربر« العســكرية األمريكية في 
والية هاواي، وتبين الحقا أّن المهاجم هو عنصر 

في البحرية األمريكية.

احتجاجات أمام مؤسسات 
حكومية يف لبنان

بيروت/ األناضول:
تظاهر اللبنانيون في شــمال وجنوب لبنــان، أمس، أمام عدد 
من المؤسســات الحكومية، في إطــار االحتجاجات المتواصلة 
ضد النخبة السياسية منذ  17 أكتوبر/ تشرين األول الماضي.

وقطع المتظاهرون طرقا فرعية ورئيســة في مدينة طرابلس، 
إال أن عناصــر الجيــش والقوى األمنية عمــدت إلى فتحها من 
جديــد، أمــا في مدينــة حلبا، جال عــدد مــن المحتجين أمام 
الدوائر والمؤسسات الرسمية، منها مصلحة المياه ومؤسسة 

كهرباء لبنان، حيث نجحوا في إقفالها.
وأطلق المحتجون شــعارات مطلبية ومؤيدة للحراك الشعبي، 
مردّدين شــعارات "ثورة ثورة"، وطالبوا بـ"حكومة مســتقلة 

تحارب الفساد وتعيد األموال المنهوبة".
وفــي البقاع، أقفل المعتصمون مدخل مبنى ســراي الحكومي 

بمدينة زحلة بعلم لبناني كبير.
وأوضح المحتجون أن الهدف من هذا التحرك هو التأكيد على 
رفض تشــكيل حكومة تكنوسياســية، مشدّدين على ضرورة 
تشــكيل حكومــة تكنوقراط إلنقــاذ الوضع االقتصــادي  في 

الباد.
أمــا في الجنوب اللبناني وتحديدا في منطقة النبطية، اعتصم 
عدد من المحتجين أمام مصلحة تســجيل الســيارات واآلليات 
في المدينة؛ للمطالبة بـ"محاســبة ناهبي المــال العام"، كما 
أقفل عدد من المحتجين الذين أطلقوا على أنفســهم "الجناح 
الثــوري لصيــدا تنتفض"، مؤسســة المياه فــي مدينة صيدا 

بالساسل.

السعودية تؤكد دعوة أمري قطر لحضور القمة الخليجّية

4 قتىل و7 مصابني أمريكيني بإطالق نار يف قاعدة عسكرية
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الجزائر/ األناضول:
تظاهر اآلالف بعدة مــدن جزائرية 
في الجمعة الـ42 للحراك الشــعبي؛ 
رفضــا إلجــراء انتخابــات الرئاســة 

المقررة الخميس القادم.
وحافظ الحــراك الشــعبي بالجزائر 
على زخمــه، حيث خرجت مظاهرات 
بعدة مدن فــي مقدمتها العاصمة 
عقب صالة الجمعة كما جرت العادة 
منذ بداية االنتفاضة الشــعبية في 

22 فبراير/ شباط الماضي.

وتكررت شــعارات رافضة النتخابات 
12 ديســمبر/ كانون األول الجاري، 

مثــل "ال انتخابات مــع العصابات"، 
لســجناء  "الحريــة  أصــوت"،  "لــن 
الرأي"، فيما رفع متظاهرون بوسط 
العاصمــة بطاقات حمــراء مكتوب 
عليهــا "ال لالنتخابــات" تعبيرا عن 

رفضهم لالقتراع.
كمــا رفع محتجــون الفتــات عليها 
صور لمرشحي االنتخابات الرئاسية 
مكتــوب عليهــا "ال تمثلوننــا" و"ال 
للعهدة الخامســة" التي أســقطها 
الحــراك، فــي إشــارة إلى مــا يتم 
تداولــه لــدى المعارضيــن على أن 
هذه االنتخابات هي لتجديد واجهة 
نظام الرئيس الســابق عبد العزيز 

بوتفليقة.
وتعــد هــذه الجمعة األخيــرة قبل 
انتخابات الرئاسة المقررة الخميس 
بيــن خمســة مترشــحين هــم عز 
الديــن ميهوبــي، الــذي تولى في 
يوليو/ تموز الماضي األمانة العامة 
بالنيابــة لحــزب "التجمــع الوطني 
الديمقراطــي"، خلفا لرئيس الوزراء 
الســابق أحمد أويحيــى، الذي أودع 

السجن بتهم فساد.

إضافة إلى رئيسي الوزراء السابقين، 
علي بــن فليس األمين العام لحزب 
طالئع الحريات، وعبد المجيد تبون 
)مستقل(، وكذلك عبد العزيز بلعيد 
المســتقبل"، وعبد  "جبهــة  رئيس 
القادر بن قرينة رئيس حركة البناء 

الوطني )إسالمي(.
ومــع منتصف الليلــة اليوم، تنتهي 
الحملة الدعائيــة لتدخل البالد في 
صمــت انتخابي بالتزامــن مع فتح 
صناديق التصويت للجالية بالخارج، 
وسط انقسام في الشارع الجزائري 
بين داعمين لالنتخابات يعتبرونها 

حتميــة لتجاوز األزمــة، ومعارضين 
يرون ضــرورة تأجيلهــا ويطالبون 
برحيــل بقيــة رموز نظــام الرئيس 

السابق بوتفليقة.
وبالتزامــن مــع هــذه المظاهرات 
قــال قائــد أركان الجيــش الفريق 
أحمد قايــد صالح خالل زيــارة إلى 
الثانيــة، إن  العســكرية  المنطقــة 
هذه االنتخابات "استحقاق مفصلي 

وهام".
وأوضــح كما نقل عنه بيــان لوزارة 
الدفاع، أمس، أنها "ســتكون عرسا 
انتخابيا تتجسد فيه اإلرادة الشعبية 

ومنطلقا جديدا للجزائر على ســكة 
البناء والتشييد".

محمــد  صــرح  أمــس،  مــن  وأول 
شــرفي رئيس الســلطة المستقلة 
أن  إعــالم،  لوســائل  لالنتخابــات 
من يحســم الجــدل بشــأن أغلبية 
التمثيل في الشــارع بين الداعمين 
هــو  لالنتخابــات  والرافضيــن 
"الجــزء  أن  "الصنــدوق"، موضحــا 
األكبــر مــن الجزائرييــن مــع هذه 
االنتخابات والدليل هو المســيرات 
اليوميــة التــي تخــرج بعــدة مدن 

إلعالن دعم االستحقاق".

آالف الجزائريني ُيشِهرون البطاقات الحمراء يف وجه االنتخابات

جانب من التظاهرات في الجزائر أمس            )األناضول(

مقتل مدنيَّني يف "رأس 
العني".. وهجوم عىل 

قاعدة أمريكية بدير الزور
دمشق/ وكاالت:

ُقتل مدنيان وجُرح أكثر من 10 آخرين في تفجير سيارة مفخخة بمدينة 
"رأس العين" شــمالي ســوريا، فيما هاجم مجهولون القاعدة األمريكية 

في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشمالي الشرقي.
وأفــاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، بأن تنظيم "ي ب ك/ بي كا 
كا" نفذ التفجير الذي أسفر عن مقتل مدنيين وجرح أكثر من 10 آخرين.

من جهة ثانية، ذكرت وكالة سانا السورية أن مجهولين هاجموا القاعدة 
األمريكيــة في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشــمالي الشــرقي، 
تزامنًا مع وصول رتل من الشــاحنات يحمل معدات عسكرية ولوجستية، 
مشــيرة إلى أن القوات األمريكية ردت بقصــف مدفعي وقنابل مضيئة. 
وقاعــدة حقل العمــر النفطي واحدة من ثــالث قواعد رئيســة تتمركز 
فيهــا القوات األمريكيــة في ريفي دير الزور والحســكة، بعد انســحاب 
هذه القوات من قواعدها في ريفي الرقة وحلب مطلع أكتوبر/ تشــرين 
األول الماضــي. والشــهر الماضي، قال رئيس هيئــة األركان األمريكية 
المشــتركة: إن بالده ســتبقي ما بين خمســمائة وســتمائة جندي في 
ســوريا بعد قرار الرئيس دونالد ترامب ســحب القــوات، دون أن يحدد 
طبيعة مهامهم خالل الفترة المقبلة إن كانت قتالية أو إسناد ومساعدة 
فحســب. وكان ترامب أعلن في 19 ديســمبر/ كانــون األول 2018 بدء 
انســحاب قواته من ســوريا وعودتها إلى الواليات المتحدة دون تحديد 

موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم الدولة.

طّيني بهجوم  مقتل 10 ُشَ
لطالبان شاميل أفغانستان

كابل/ األناضول:
ُقتل 10 عناصر من الشــرطة األفغانية، أمس، في هجوم مســلح لحركة 

طالبان على مخفر بوالية قندوز شمالي البالد.
وأكد رئيس مجلس الشورى في قندوز محمد يوسف أيوبي، أن مسلحي 
طالبان شــنوا هجوما على مفخر في بلدة "إمــام صاحب" بوالية قندوز، 
ما أســفر عن مقتل 40 من عناصر الشــرطة وإصابة 3 آخرين. وقال إن 

االشتباكات بين الطرفين أسفرت عن خسائر في صفوف طالبان.

واشنطن/ وكاالت:
تضاربــت األنبــاء والتصريحات األمريكية بشــأن 
اعتــزام واشــنطن إرســال مزيد من القــوات إلى 
الشــرق األوســط، ففي حين لم يستبعد مسؤول 
كبيــر فــي وزارة الدفــاع البنتاغون األمــر، إال أن 
الرئيس دونالــد ترامب نفى هــذه األنباء معتبرا 

أنها »أخبار زائفة«.
وســعى الجيــش األمريكي أول مــن أمس جاهدا 
لشــرح خططه لزيادة محتملة للقوات في الشرق 
األوســط وسط مخاوف من قيام إيران بمزيد من 

األعمال العدائية بالمنطقة.
وقال مســؤولون أمريكيــون، لـ«رويترز«، وطلبوا 
عدم نشــر أســمائهم، إن بالدهم تدرس إرسال 
آالف القوات اإلضافية إلى الشــرق األوســط لردع 
إيران، لكنها لــم تتخذ قرارا بعد وال يزال الموقف 

غير واضح.
واستشــهد المســؤولون بمعلومــات المخابرات 
خالل الشــهر الماضي التي تشــير إلــى أن إيران 

تقوم بإعادة تمركز وانتشار للقوات واألسلحة.
ونفت وزارة الدفاع )البنتاغون(، األربعاء، بشــدة، 
تقريرا لصحيفة »وول ســتريت جورنال« يقول إن 
الواليــات المتحدة تدرس إرســال 14 ألف جندي 

إضافي إلى المنطقة.
وضغط النواب أول من أمس على جون رود، ثالث 

أكبر مســؤول بالبنتاغون، بشأن ما إذا كان سيتم 
بحث إرسال قوات إضافية للشرق األوسط.

وقال رود »بناء على ما نراه وفي ظل قلقنا بشــأن 
حجم التهديد، مــن الممكن أن نحتاج إلى ضبط 
وضع قواتنــا«، مضيفا »نفكر دائمــا، وفي الواقع 
واســتنادا إلى حالة التهديد في الشرق األوسط، 
نراقــب ذلــك، وأخبرنــي وزيــر الدفــاع بأنه عند 
الضــرورة يعتزم إجراء تغييــرات على وضع قواتنا 

هناك«.
وبدت خيبــة األمل على النواب مــن إجابات رود. 
وقال الســناتور الجمهوري جوش هاولي إنه يريد 

أن يسمع من وزير الدفاع مارك إسبر.
وقال هاولي »أود أن أسمع منه عن هذه القضية. 
أريــد ذلــك علنــا ألن البنتاغون أصــدر حتى اآلن 

تصريحات متعددة متناقضة«.
وأرســلت الواليات المتحــدة بالفعــل حوالي 14 
ألف جندي إضافي إلى الشــرق األوسط منذ مايو/ 
أيــار الماضي، بدعم مــن قاذفات وأفــراد الدفاع 
الجوي لردع ما تقول واشــنطن إنه »سلوك إيران 

االستفزازي«.
وانفتــاح البنتاغون على نشــر قوات إضافية ليس 
مفاجــأة، نظرا للتخطيــط المتواصل الذي يهدف 
إلى التصدي الحتمال تصاعد حدة التوتر مع إيران 
التي تعاني من العقوبات األمريكية واالحتجاجات.

تضارب أمرييك بشأن 
إرسال قوات إىل الرشق األوسط

عواصم/ وكاالت:
صرحت اليونان أمس، بأنها قررت طرد السفير الليبي 
تعبيــرًا عن غضبهــا من اتفــاق أبرمته ليبيــا وتركيا 
فــي 27 نوفمبــر/ تشــرين الثاني الماضي؛ لترســيم 
الحــدود البحريــة بينهما قــرب جزيرة كريــت، بينما 
ردت الخارجيــة الليبية بأن القــرار يخص اليونان، وأن 

طرابلس تحتفظ بحق إبرام التفاهمات مع من تريد.
وقــال وزير الخارجيــة اليوناني نيكــوس دندياس في 
إفادة صحفية، إن الســفير محمد يونس المنفي أمامه 
72 ســاعة لمغــادرة البالد، ووصف دنديــاس االتفاق 

الليبي التركي بأنه "انتهاك سافر للقانون الدولي".
وتأتــي هــذه الخطوة عقــب يوم واحد مــن مصادقة 
البرلمان التركي علــى مذكرة التفاهم التركية الليبية 

حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية.
مــن جهته، قال وزيــر الخارجية الليبي محمد ســيالة، 
إن قرار طرد اليونان الســفير الليبي "أمر غير مقبول"، 
مشــيرا إلى أنــه "ليس لليونــان في ليبيــا أي تمثيل 
دبلوماسي، ولو كان موجودا فسنقوم بطرد سفيرهم 

بالمثل".
وأكــد أن لليونان حق اللجوء إلى القضــاء الدولي في 
حال اعتراضها على مذكرة التفاهم التي "أبرمناها مع 
أنقــرة"، مضيفا أن اليونان "ماطلت في التفاهم معنا" 

بخصوص ترسيم الحدود البحرية منذ عام 2004.
أما وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، فأعرب 
عن اســتغرابه لطلــب اليونان التعرف علــى تفاصيل 

االتفاقيــة، وتســاءل "لمــاذا لــم تســألنا اليونان عن 
تفاصيل االتفاقية؟ كنا سنخبرهم فال شيء نخفيه".

واعتبر جاويش أوغلو طرد اليونان الســفير الليبي أمرًا 
غير مقبول، ومنافيًا لألعراف الدبلوماسية.

وكانــت أثينا قــد اعتبرت أول من أمــس االتفاق الذي 
وقع األســبوع قبل الماضي، بيــن كل من تركيا وليبيا 
بتقسيم مناطق النفوذ والمصالح في البحر المتوسط 

بينهما "انتهاكا للقانون الدولي البحري".
وتمثــل أثينــا وجهــة النظر القائلــة إن تركيــا وليبيا 
تنتهكان بهــذا االتفاق الجرف القاري اليوناني جنوبي 
جزيــرة كريت، في المقابل ترى أنقرة أن جزيرة كريت 

ال تمتلك جرفا قاريا وراء مياهها اإلقليمية.
ووفقا لتصريحات ســابقة لوزير الخارجية التركية فإن 
أنقرة تســعى من خالل هذا االتفــاق إلى الحفاظ على 
"حقوقها" في شرق البحر المتوسط، وضمان المشاركة 

العادلة في الموارد الطبيعية بهذه المنطقة.
مــن جهته قال الرئيس التركــي رجب طيب أردوغان، 
إن مذكــرة التفاهــم الموقعة بين تركيــا وليبيا حول 
تحديــد الصالحيــات البحرية بين البلدين، ســتحقق 
هدفهــا طالما تحلــت الحكومة الشــرعية فــي ليبيا 

بالصمود.
وأشــار أردوغــان إلــى أن هناك جهات تحــاول إطالق 
األكاذيــب حــول أن االتفاقية ال تتالءم مــع القوانين 
الدولية، مؤكدا أن االتفاقية منســجمة بشــكل كامل 

مع القانون البحري الدولي.

بسبب اتفاق الحدود البحرية
اليـونـان تطـرد سفيـر ليبيا.. 

وطـرابلس تعـّد ذلك "غيـر مقبـول"
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غزة/ فلسطين:
أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، 
النائب جمال الخضري، أن الخســائر الشهرية 
المباشَــرة وغير المباشرة للقطاع االقتصادي 
وقطــاع  والزراعــي  والتجــاري  )الصناعــي 
المقاوالت( في قطاع غزة ارتفعت بشكل كبير 
مــع نهاية العــام 2019 لتصــل لقرابة 100 
مليون دوالر شهريا بسبب الحصار اإلسرائيلي 

الممتد للعام الثالث عشر على التوالي.
وشــدد الخضري فــي تصريــح صحفي أمس، 
علــى أن واقــع القطــاع الصناعــي والتجــاري 
والمقــاوالت والورش والمحــال التجارية غاية 
فــي الصعوبة، حيث أغلــق أو تقلصت أعماله 
بنســب تزيد عن  % 80 من طاقته التشــغيلية 
طيلــة ســنوات الحصــار نحــو 4000 مصنع 

وورشة ومحل تجاري وشركة.
وقال: "ما تبقى من شــركات ومحال ومصانع 
ومنشــآت اقتصادية تعمل في الوقت الحالي 
بنســبة أقل من ٥٠٪ من قدرتها التشــغيلية 
مما ســاهم بشــكل كبير في ارتفاع معدالت 

الفقــر والبطالــة". وأضــاف: "طالما اســتمر 
الحصار تبقى كل الخطوات والجهود المبذولة 
وعلى أهميتها تعطي نتائج محدودة بســبب 
تصاعد األزمــات"، مؤكدًا أن قرابة ٨٥٪ من 
ســكان قطاع غزة يعيشــون تحت خط الفقر، 

وهذه النسبة من النسب المرتفعة عالميا.
وقال "إن مــا ذكرته التقارير الدولية أن قطاع 

غــزة ســيكون غيــر قابل للحيــاة فــي العام 
٢٠٢٠ هو بسبب هذا االرتفاع المهول فيمن 
يعيشــون تحت خــط الفقر وارتفــاع معدالت 
البطالة، وغياب أفق حقيقي ينهي المشكالت 
األساســية التي تمس الحياة اليومية لسكان 
غزة ومنها مشاكل المياه والكهرباء والقطاع 
الصحي، وتدهور الحالــة االقتصادية، وغياب 
مشــاريع تنمويــة حقيقيــة تعمــل على ســد 

الفجوات واالنهيار الناتج عن الحصار".
وناشد المجتمع الدولي للعمل الجاد للضغط 
علــى االحتــالل لرفع الحصــار عن غــزه، ألن 
رفــع الحصار هــو المدخــل الحقيقــي إلنهاء 
مشــاكل غزة االقتصادية والصحيــة والبيئية 

والتعليمية.
كما ناشــد الخضري المانحين لإلسراع برصد 
موازنــات خاصــة تعالــج الحالــة اإلنســانية 
جهــدا  وتحتــاج  كبيــر  بشــكل  المتدهــورة 
ومعونات تــوازي هذا التدهــور وصوال للرفع 
الكامــل للحصــار الــذي يتناقض مــع مبادئ 

القانون الدولي. 

الخرضي: ١٠٠ مليون دوالر خساِئر قطاع غزة شهرًيا

النائب جمال الخضري

إسطنبول تشهد
 أكرب تجمع لرجال أعامل 
فلسطينيني يف يناير

إسطنبول/ فلسطين:
أعلن اتحاد رجال األعمال الفلسطيني التركي عن أكبر تجمع لرجال األعمال 

الفلسطينيين في تركيا مطلع العام المقبل.
ويهــدف اللقاء الذي من المتوقع أن يضم نحو 200 من رجال األعمال إلى 
التشــبيك والتعارف ما بيــن القادمين حديثًا إلى تركيــا والموجودين منذ 
ســنوات. وقال رئيس االتحاد مازن الحساســنة، إن اللقاء الذي سيعقد في 
يوم الســبت 11 يناير 2020 في "فندق بولمان" بمنطقة "يني بوسنا" في 
مدينة إســطنبول سيتضمن محاور عدة، أولها تعريف رجال األعمال الجدد 

في اتحاد رجال األعمال الفلسطيني التركي.
وأضاف الحساســنة في تصريح لوكالة "نيوترك بوســت" التركية الناطقة 
بالعربية، أن اللقاء ســيوضح كل القوانين التركية فيما يتعلق باالستثمار، 

باإلضافة للتعريف في البيئة المصرفية وقوانين البنوك.
وســيتخلل اللقــاء حــوارات ومناقشــات عــدة بين رجــال األعمــال الجدد 

والقدامى، وذلك خالل الوقت الذي يخصصه االتحاد لذلك.
وكان وفــد كبيــر من االتحاد نظم زيارات لعــدة دول مختلفة حول العالم، 

كان آخرها لجمهورية ساحل العاج والسنغال.

فيينا/ وكاالت:
فازت الســعودية وروســيا أمس بدعــم منتجي 
النفــط من أوبــك وحلفائها لزيــادة تخفيضات 
اإلنتاج، وذلك في ظــل تطلعهما لتجنب فائض 
في المعروض في 2020 والحفاظ على اســتقرار 

األسعار.
وقالت مصــادر لرويترز إن المجموعة التي تضم 
أكثــر مــن 20 منتجــا اتفقــت علــى تخفيضات 
إضافيــة بواقع 500 ألف برميــل يوميا في الربع 
األول مــن 2020، مما يصــل بإجمالي الخفض 
إلى 1.7 مليــون برميل يوميا أو مــا يعادل 1.7 

بالمئة من الطلب العالمي.
وتضــخ أوبــك ومنتجــون متحالفون معهــا، ما 
يُطلق عليه اسم أوبك+، ما يزيد عن 40 بالمئة 
من النفط العالمي. وقد بدأوا اجتماعا مغلقا في 
حوالي الساعة 1130 بتوقيت جرينتش لمناقشة 

كيفية توزيع التخفيضات اإلضافية.
وقال مصــدر لوكالة رويترز أمس إن من المرجح 
أن تتحمــل أوبك عبء خفــض جديد قدره 340 
ألــف برميل يوميا تقريبــا وأن يتحمل المنتجون 
المســتقلون خفضــا إضافيــا بمقــدار 160 ألف 
برميل يوميا. وقال جولدمان ساكس في مذكرة 
”بالرغم من زيــادة التخفيضات المحتملة، ننظر 

إلــى أغلب األنباء حتــى اآلن على أنهــا أقل من 
إجماع التوقعات“ الفتا إلى عوامل من بينها مدة 

االتفاق القصيرة.
وستزيد أوبك+ التخفيضات في الشهور الثالثة 
األولى من 2020، وهي فترة أقصر من تصورين 
لستة أشــهر و12 شهرا طمح إليه بعض منتجي 

أوبك.
واجتمعــت أوبــك يــوم الخميــس فــي فيينــا، 
واســتمرت المداوالت بشــأن السياسة لما يزيد 
عن خمس ســاعات. وتســبب طول االجتماع في 
إلغاء مؤتمر صحفي وعشاء عمل للمندوبين على 

قارب في نهر الدانوب.
وتشــارك 11 من الــدول األعضاء بأوبــك البالغ 
عددها 14 في تخفيضــات اإلنتاج. وإيران وليبيا 

وفنزويال معفاة.
وتضــم أوبــك+ روســيا وتســع دول أخرى هي 
وقازاخســتان  وبرونــاي  والبحريــن  أذربيجــان 
وماليزيــا والمكســيك وســلطنة عمــان وجنوب 

السودان والسودان.
وإحدى نقــاط الخالف هي االمتثــال، إذ تخفض 
الســعودية اإلنتــاج بأكثر مــن المطلوب بهدف 

تعويض زيادة اإلنتاج من العراق ونيجيريا.
وقــال محللــون مــن جيفريــز ”التصــور الــذي 

    ‘    يســتوعب    ‘     بموجبه السعوديون غالبية الخفض 
البالــغ 500 ألف برميل يوميــا ويضفي الصبغة 
الرسمية على هدفهم لمستويات اإلنتاج الحالية 
لن يكون له أثر على السوق ما لم يمتثل العراق 

ونيجيريا للمستويات المستهدفة لهما“.                                
وقــال محللون لدى بنك آي.إن.جي إن التســاؤل 
الرئيس هو مــا إذا كانت التخفيضــات الجديدة 
حقيقية أم أنها مسألة إضفاء السعودية الصبغة 
الرســمية علــى مســتوى امتثالهــا الحالي الذي 

يفوق المطلوب.
وقــال آي.إن.جــي ”مــن الواضح، أنــه إذا تحقق 
التصور األخير، فإن الســوق ستنتابها خيبة أمل، 
ألن هــذا لن يؤثر كثيرا فــي محو الفائض خالل 

الربع األول“.
وتحتــاج الســعودية إلى أســعار عند مــا ال يقل 
عــن 80 دوالرا للبرميــل لتحقيــق التــوازن في 
ميزانيتها، وهو ما يزيد كثيرا عن معظم منتجي 
النفط اآلخرين، كما تحتاج إلى دعم طرح أسهم 
شــركتها النفطيــة الوطنيــة العمالقــة أرامكو 

السعودية.
ومــن المتوقــع بدء تــداول أســهم أرامكو هذا 
الشــهر عقب تســعير يــوم الخميــس جعل من 

الطرح العام األولي األكبر في العالم.

الرياض/ األناضول:
أعلنــت شــركة الســوق الماليــة الســعودية 
"تداول"، المشغل للبورصة المحلية، أنه سيتم 
إدراج وبــدء تــداول أســهم شــركة "أرامكو"، 
اعتبــارًا من األربعــاء المقبل، علــى أن تكون 
نســبة التذبذب اليومي لســعر الســهم ±10 

بالمئة.
وأضافت "تداول" في بيان أمس، أنه سيتم في 
اليــوم األول فقط لإلدراج تمديد فترة جلســة 
مزاد االفتتاح لشركة "أرامكو" السعودية لمدة 

30 دقيقة إضافية.

وبالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد االفتتاح األربعاء 
المقبل في تمام الساعة 9:30 صباحًا وتنتهي 

في الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.
وفي وقت ســابق أمس، أعلنت شــركة "سامبا 
كابيتــال"، تغطيــة اكتتــاب شــركة "أرامكو" 
بنسبة 465 بالمائة، عبر جمع 446 مليار ريال 

)119 مليار دوالر(.
وقالــت الشــركة، التــي تدير االكتتــاب، إنها 
حددت الســعر النهائي للطرح بـ32 رياال )8.5 
دوالرا(، بعد أن كان النطاق الســعري بين 30 
و32 ريــااًل في بداية عملية بناء ســجل األوامر 

للمؤسسات. 
وبلغت حصيلة االكتتاب 96 مليار ريال )25.6 
مليــار دوالر(، نتيجــة طــرح 1.5 بالمائــة من 

أسهم الشركة، بما يعادل 3 مليارات سهم.
وحســب مســح األناضــول، يتجــاوز اكتتــاب 
"أرامكــو" الطــرح األولى لشــركة "علــي بابا" 

الصينية، ويصبح أكبر اكتتابات العالم.
وبدأت "أرامكو"، أكبر شــركة نفط في العالم، 
بطــرح 1.5 بالمئــة من أســهمها في ســوق 
األســهم المحلية، 3 مليارات سهم، منها 0.5 
بالمائــة لألفــراد )مليــار ســهم(، و1 بالمائة 

للمؤسسات )2 مليار سهم(.

ضبط مروجي 
عملة مزّورة 
يف طولكرم

طولكرم/ فلسطين:
ضبــط جهــاز الضابطــة الجمركيــة مســاء 
الخميس، مروجي عملــة مزورة من فئة 100 
شــيقل في مدينــة طولكــرم شــمال الضفة 

الغربية المحتلة.
وقــال بيان للضابطة، إن ذلك جاء أثناء القيام 
بأعمــال الدوريــة االعتياديــة داخل أســواق 
المدينــة، إذ جــرى االشــتباه بشــخص يروج 

نقودًا مزورة داخل المدينة.
وأشــار البيان إلى أنه وبالمتابعة تبين وجود 
شــريك له، فتم اســتدراجه وضبــط بحوزته 
مبلغ من النقود المــزورة، الفتًا إلى أنه جرى 
تســليمهما إلــى جهة االختصــاص في جهاز 
الشرطة مع المضبوطات الستكمال اإلجراءات 

القانونية الالزمة حسب األصول.

رئيس الحكومة اللبنانية: 
طلبنا دعاًم مالًيا من 8 دول

بيروت/ فلسطين:
أعلن لبنان أمس أنه طلب مســاعدة دول صديقة وشــقيقة في 
تمويل واردات الســلع األساســية، كما ذكرت مصادر أن باريس 
تعتزم عقد اجتماع دولي لحشد الدعم لبيروت في مواجهة أزمة 

اقتصادية حادة.
وقــال رئيس حكومــة تصريف األعمال ســعد الحريري إنه طلب 
العــون من دول صديقة لتوفير االئتمان الــالزم لواردات الغذاء 
والمواد الخام. ووجه رســائل إلى ملك السعودية ورؤساء فرنسا 
وروســيا ومصر وتركيا والصين، وكذلك رئيس الوزراء اإليطالي 

ووزير الخارجية األميركي.
ودعــا الحريري هؤالء القــادة لتأمين "اعتمادات لالســتيراد من 
هذه الدول، بما يؤمن استمرارية األمن الغذائي والمواد األولية 

لإلنتاج لمختلف القطاعات".
وتأتي تلك الرسائل في وقت دخلت االحتجاجات يومها 51 على 

التوالي للمطالبة بحكومة مستقلة ومحاربة الفساد.
مــن جانب آخر، قالت مصــادر أوروبية إن فرنســا وجهت دعوة 
لعقد قمة للمجموعة الدولية لدعم لبنان في الحادي عشــر من 

الشهر الجاري.

تباطؤ معدل البطالة 
يف الواليات املتحدة

 إىل 3.5 % خالل نوفمرب
واشنطن/ األناضول:

أعلنــت وزارة العمل األمريكية، أمس، تباطؤ معــدل البطالة إلى 3.5 
بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مقابل 3.6 بالمئة في الشهر 

السابق عليه.
وقالــت الــوزارة، في بيــان، إن االقتصــاد األمريكي أضــاف 266 ألف 
وظيفة في الشــهر الماضي فــي مجاالت الرعايــة الصحية والخدمات 

المهنية والتقنية.
وأضاف االقتصاد األمريكي نحو 223 فرصة عمل شهريا في 2018.

وأشــار البيان إلى أن عدد العاطلين في الواليات المتحدة ســجل 5.8 
ماليين شخص في الشهر الماضي.

كما استقر متوسط أسبوع العمل لجميع الموظفين عند 34.4 ساعة. 
ويراقــب مســؤولو مجلــس االحتياطــي الفيدرالــي معــدل التوظيف 
والبطالة في القطاعات غير الزراعية؛ لمعرفة أداء االقتصاد األمريكي.

وتباطــأ نمو االقتصاد األمريكي إلــى 1.9 بالمئة في الربع الثالث من 
العام الجاري، مقابل 2 بالمئة في الربع السابق عليه. 

وخالل 2019، خفض الفيدرالي األمريكي أســعار الفائدة على األموال 
االتحادية، 3 مرات بمقدار ربع نقطة مئوية كل مرة، إلى نطاق 1.5 - 

1.75 بالمئة، وهي أدنى مستوى منذ مايو/أيار 2018.

السعودية وروسيا تقنعان منتجي النفط بزيادة التخفيضات

إدراج "أرامكو" السعودية
 يف البورصة املحلية األربعاء املقبل
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

هل تعلم
- هــل تعلــم أن تاريخ تأســيس مدينــة روما عاصمــة إيطاليا يرجع 
إلى مئات السنين وسميت بهذا االسم نسبة إلى رومليوس أول 

ملك لروما 753-716 ق.م؟
- هــل تعلــم أن مدينــة بودابســت عاصــم هنغاريــا يخترقهــا نهــر 
الدانوب من الشــمال إلى الجنوب حيث يقســمها إلى قســمين: 

أحدهما غربي ويدعى بودا وشرقي ويدعى بست؟
- هل تعلم أن نهر آموداريا من أنهار قارة آسيا، وينبع من أواسط 
آســيا متجًهــا نحو بحــر آرال، حيث يمتد مســافة 2414كم، تصلح 

منها مسافة طويلة للمالحة طولها 1497كم؟

مدن وقرى
مثــل شــعبي : طــب الجــرة علــى ثمهــا بتطلــع 

البنت ألمها.

األفقي:
1 - من أسماء يوم 

القيامة – حرف شرط 
2 - من الحمضيات – 

يمين 
3 - عكس سفلي + رزين 

4 - من يدعو الى اهلل + 
اسم موصول معكوسة 

5 - للتعريف – ثمن – 
نصف راجع

6 - إحسان + يلتقط 
الصور 

7 - أحرف متشابهة + 
من أصابع اليد ناقص 

الحرف األخير
8 -حيوان قطبي +إصبع 

+ يعبر  
9 -صعوبة 

العمودي:
1 - من معجزات موسى 

عليه السالم - يرشد
2 - يأتي بعد النهار – 

عاقل 
3 - ثبات – رحيق 

معكوسة 
4 - للتخيير + من األزهار 

5 - استسالم + تمرُّد
6 - المدينة التونسية 

التي بناها عقبة بن نافع 
بدون أل 

7 - شدة – من الفصول 
األربعة 

8 - عكس إمالق – كالم 
خافت 

9 -األمر من نام – 
لالستفهام + متشابهان 

أوجد الفروق
 بين الصورتين

لندن/ فلسطين:
تســلم الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان وحرمه 
أمينــة أردوغــان هدايــا رمزيــة ترتبــط بالقضيــة 
والتراث الفلســطيني، وهي مفتاح حقيقي لبيت أحد 
الفلسطينيين ممن هجروا قسرًا من مدينة عكا عام 
1948. جــاء ذلك خــال احتفال كبيــر نظمه مكتب 

حــزب العدالة والتنميــة التركي والســفارة التركية 
في لنــدن، على هامش زيارة أجراها الرئيس التركي 
للعاصمــة البريطانية، حيث تســلم الهدايا الرمزية 
من رئيــس منتدى التواصل األوروبي الفلســطيني، 

زاهر بيراوي.
وذكر بيــراوي في تصريح صحفــي، أن الهدية التي 
تســلمها الرئيس التركي عبارة عــن »مفتاح أصلي 
لبيت أحــد الفلســطينيين الذين هجروا قســرا من 
عكا، وعاش حياتــه وهو يحلم بالعــودة لبيته الذي 
تسكنه عائلة إســرائيلية حتى اآلن، وقد توفي ذلك 

الفلسطيني في مخيم عين الحلوة في لبنان«.
 أما الهديــة التي قدمت لحرم أردوغــان، عبارة عن 
»شــال من الحرير الصافي المطرز بتطريز فلسطين 
المشهور في تراث بلدتي اللد والرملة داخل أراضي 

١٩٤٨«. وعبــر بيــراوي للرئيــس التركــي باســم 
الفلســطينيين فــي بريطانيــا عن الشــكر والتقدير 
واالمتنــان لمواقفــه المؤيدة لفلســطين والحقوق 
الفلســطينية وعلى رأســها حق العــودة وحقهم في 

الحرية وتقرير المصير. 
وأكــد أن الفلســطينيين في األراضــي المحتلة وفي 
الشــتات يتطلعون بأمل كبير الســتمرار هذا الدعم 
من تركيا وبشكل شــخصي من رئيسها »أردوغان« 
حتى إنهاء االحتال وإقامة الدولة الفلســطينية على 

ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

أردوغان يتسلم مفتاًحا حقيقًيا لبيت فلسطيني يعود لزمن النكبة

- قرية عين غزال: تقع إلى الجنوب من مدينة حيفا على بعد 21 كم منها. 
بلغت مساحة أراضيها سنة 1945/44م بالدونمات 18079 دونًما، وكان عدد 
سكانها في ذلك العام 2170 نسمة، استولى المحتلون الصهاينة على القرية 

خالل نكبة سنة 1948م وهجروا سكانها األصليين الفلسطينيين منها.

- إذا وقعت البقرة؛ بتكثر السكاكين: ُيضرب على استغالل ضعف 
الشخص لالنتقام منه، يا للنذالة!، ويا للظلم االجتماعي!، أهذا أوان 

االنتقام واالنقضاض على من سقط مثخًنا بالجراح؟!، فبداًل من 
تضميد جراحه واألخذ بيده يريد كلٌّ أن ينهش من لحمه.

صورة اليوم
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أقوال تراثية

مستشار منشد بريطاني يعلن 
إسالمه عقب افتتاح مسجد

لندن/ وكاالت:
أعلن »بيدرو كارفالهو« المستشار اإلعامي للمنشد البريطاني »إسام يوسف«، إسامه، 
أمس، وذلك في مســجد ” كامبريدج” الذي افتتحــه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
يوم الخميس، في العاصمة البريطانية لندن. ونطق كارفالهو الشهادتين بحضور اإلمام 

التركي علي طوس، وحضور المنشد “إسام يوسف”، الذي هنأه بهذه الخطوة.
وأشــار كارفالهو إلــى أنه “فعل ما يتوجب فعله من البداية ألجل اهلل ســبحانه وتعالى، 

وأنه يشعر بالمحبة والسام”.واعتبر أن دخوله اإلسام “بمثابة رحلة”.
مــن جانبه، قال اإلمام التركي علــي طوس، إن كارفالهو تعرف على الدين اإلســامي 
بشــكل جيــد، وأزال كل العقبات التــي تقف أمامه حول الدين، وأضــاف أنه كان ينتظر 
الفرصــة المناســبة من أجــل إعان إســامه.ويوم الخميــس، افتتح أردوغان مســجد 
” كامبريدج” شــمالي العاصمة البريطانية لندن، حيث يتســع المســجد ألكثر من ألف 

شخص، وتم تصميمه وفق الطراز المعماري اإلسامي.



غزة/ وائل الحلبي:
تقدّم شباب الخليل لصدارة ترتيب دوري المحترفين 
بالضفــة الغربية مؤقتًا بعد فوزه على أهلي قلقيلية, 
فيما واصل أهلي الخليل صحوته للجولة الثانية على 
التوالي بفوزه على القوات الفلســطينية, وزاد البيرة 
معانــاة ثقافي طولكــرم بالفوز عليه فــي المباريات 
التــي أقيمــت أمس في افتتــاح الجولــة الثامنة من 

البطولة.
شــباب الخليل نجح في تحقيق فوزًا ثمينًا على أهلي 
قلقيليــة بثالثــة أهــداف مقابل هدف, فــي المباراة 
التي جمعتهما على ســتاد الشهيد فيصل الحسيني, 
ليرفع الشباب رصيده إلى 16 نقطة في المركز األول 
بشــكل مؤقت, وتجمــد رصيد أهلــي قلقيلية بهذه 

الخسارة عند 7 نقاط في المركز العاشر.
وواصل أهلي الخليــل صحوته القوية بتحقيقه الفوز 

الثاني على التوالي والثالث له منذ بداية المسابقة, 
والذي جاء على حســاب القوات الفلســطينية بأربعة 
أهداف مقابل هدفين, ليقفز األهلي للمركز السادس 
برصيد 11 نقطة, ويبقــى القوات في المركز الثاني 
عشــر واألخير برصيد نقطتين. وزاد مؤسسة البيرة 
معاناة ثقافي طولكــرم بفوزه الثمين عليه بهدفين 
دون رد, ليبتعد البيرة بهذا الفوز عن مناطق الخطر 
بشــكل مؤقت محتــاًل المركــز الثامــن برصيد 10 
نقاط, وتوقف رصيد الثقافي عند 6 نقاط في المركز 

الحادي عشر وقبل األخير.
وتُختتم اليوم منافسات الجولة الثامنة بإقامة ثالثة 
مباريــات من العيار الثقيل حيث ســيكون بالطة في 
اختبار صعب عندما يحل ضيفًا على جبل المكبر, فيما 
يلتقي شباب األمعري ضيفه وادي النيص, ويستقبل 

شباب السموع ضيفه هالل القدس.

يعود لصدارة دوري المحترفين 
بثالثية في أهلي قلقيلية

فوز كاسح ألهلي الخليل على القوات

شباب الخليل

غزة/ وائل الحلبي:
تنطلق اليوم منافسات الدور التمهيدي الثاني 
مــن كأس غــزة 2020 "بطولــة الراحل أحمد 
القــدوة, التــي ستشــهد إقامة أربــع مباريات 
اليوم, حيث تتأهل الفــرق الفائزة للدور الـ32 

لتنضم لفرق الدرجتين الممتازة واألولى.
ويلتقي المشــتل نظيره اليرموك على ملعب 
فلســطين, حيث يتطلع المشتل إلجتياز عقبة 
اليرموك بعد فوزه في الدور التمهيدي األول 
علــى الرضــوان بــركالت الترجيــح, فيما جاء 
تأهل اليرموك للدور الثاني بناء على القرعة.

ويلتقــي خدمــات ديــر البلــح جــاره المصدر 
على ملعــب الدرة, والتي يســعى من خاللها 

الفريقــان لحصد بطاقة الصعود للدور الـ32, 
خاصــة بعد الفــوز المثير للمصــدر في الدور 
األول علــى األمل بأربعة أهداف مقابل ثالثة, 
فيمــا وضعت القرعة خدمــات الدير في الدور 

التمهيدي الثاني مباشرة.
وعلــى ملعــب النصيــرات يلتقــي الشــافعي 
نظيــره فلســطين, حيــث تأهــل فلســطين 
لهذا الدور على حســاب حطيــن بفوزه عليه 
بخمسة أهداف مقابل هدفين, وبدوره يواجه 
اتحــاد دير البلح فريق االســتقالل على ملعب 
خانيونــس البلــدي, وكان اتحــاد الدير حقق 
الفــوز في الدور الماضي علــى الرباط بثالثة 

أهداف مقابل هدفين.

أربع مباريات في الدور التمهيدي الثاني
كأس غزة 2020

غزة/ فلسطين:
ناقــش أعضــاء لجنــة الحــكام باتحــاد 
كــرة القدم مــع حــكام دوري الدرجتين 
الثانية والثالثة التعديالت الجديدة على 
القانون, وأبــرز المواقف التي واجهتهم 
بعــض  حــدث  كمــا  البطولــة,  خــالل 
المُداخالت والتعقيــب عليها, باإلضافة 

التحكيميــة  الحــاالت  بعــض  لعــرض 
وتحليلها.

جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها اللجنة 
للحكام، فــي قاعة نادي نمــاء الرياضي 
شمال مدينة غزة، وحضر ختامها أعضاء 
اتحــاد الكــرة اســماعيل مطــر ومحمد 
العمصي وســعيد أبو سلطان, فيما كان 

في استقبالهم عضوي ادارة نادي نماء, 
الدكتــور عونــي البــرش, والمهنــدس 

إيهاب أبو الخير.
وصاحب الورشــة يوم ترفيهي للحكام, 
باســتخدام ملعب كرة القدم الخماسي, 
والســاونا والبخــار والمســبح, ثم تبعها 

تقديم وجبة عشاء مقدمة من النادي.

ورشة عمل لُحّكام الدرجتين الثانية 
والثالثة لالطالع على التعديالت الجديدة

غزة/فلسطين:
ســحب اتحاد كرة اليــد في غزة، أمس، قرعــة بطولة دوري 
"جوال" الممتازة للعبة لموســم 2020، في مقر االتحاد في 
اللجة األولمبية بمدينة غزة، بحضور محمد العمصي األمين 
العام المســاعد للجنــة األولمبية، و)( مندوب شــركة جوال 
راعي البطولة، وجمال أبو يوســف رئيــس االتحاد المركزي، 
وعضوي االتحاد أحمد صباح وماهر الملخ ، ومندوبي األندية 

المشاركة.
وقرر االتحاد إطالق اســم الراحل "علي مرتجى" على بطولة 
الــدوري، وفاًء له ولما قدمه للعبة طــوال تواجده في اللعبة 

كالعب أو في االتحاد.
وشهد األسبوع األول للبطولة التي يشارك في 9 أندية، عن 
مواجهات مثيرة وقوية، حيــث جاءت الجولة االفتتاحية على 

النحو التالي.
خدمات البريج × شباب خانيونس
نادي الصالح × اتحاد دير البلح

خدمات النصيرات × خدمات المغازي
شباب جباليا × خدمات الشاطئ

سحب قرعة دوري
"جوال" الممتاز 

لكرة اليد 

كم عدد فرق األندية المشاركة في 
الدوري الممتاز لكرة اليد في غزة ؟
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مدريد/ وكاالت:
حصل األرجنتيني ليونيل ميســي، مهاجم برشلونة، على 
لقب أفضل العب في الدوري اإلســباني عن شهر نوفمبر 
الماضي، وهو الشــهر الــذي قاد فيه الفريــق الكتالوني 

الحتالل صدارة الليغا.
وخالل الشــهر الماضي، سجل ميســي 4 أهداف للبارسا، 
أحدها فــي مواجهــة ليفانتــي وثالثية "هاتريــك" أمام 
ســيلتا فيغو، وأسهم في إحراز هدف خامس بتمريرة منه 
أسكنها األوروغوياني لويس سواريز في مباراة ليغانيس.
وسيتســلم "البرغــوث" جائــزة أفضــل العب فــي الليغا 

أمام مشــجعي "البلوغرانــا" على ملعب "كامــب نو" في 
21 ديســمبر الجاري، قبيــل انطالق مواجهة برشــلونة 

وديبورتيفــو أالفيس، وفقا لما أفادت بــه رابطة الدوري 
اإلسباني لكرة القدم أمس.

وكان الكاميرونــي كارل توكــو إكامبي مهاجــم فياريال 
قد نال لقب أفضل العب في الليغا اإلســبانية في أكتوبر 

الماضي.
يذكر أن ميسي حصل اإلثنين الماضي، على جائزة الكرة 
الذهبية للمرة السادســة في مشواره، ليصبح أكثر العب 

في التاريخ فوزا بها.

ميسي أفضل العب في 
الدوري اإلسباني لشهر نوفمبر

لندن/ وكاالت:
أكــد جوناثان بارنيت وكيل أعمال الويلزي غاريث بيل العب ريال 

مدريد اإلســباني أن الالعب ليس في قمة الســعادة بالنادي الملكي، 
لكنه لم يطلب أبدا الرحيل عن الميرينغي. 

وأصبح مستوى التزام بيل مع بطل أوروبا 13 مرة تحت المجهر الشهر 
الماضي بعد أن ساعد ويلز في التأهل لبطولة أوروبا 2020، ثم رقص 
مع زمالئه أمام علم يحمل عبارة "ويلز. الجولف. مدريد. بهذا الترتيب". 
وتعرض لصيحات اســتهجان من جماهير الريال الشهر الماضي، خالل 

مباراة ضد ريال سوسيداد. 
وكان بيل )30 عاما( مرشــحا للرحيــل في الصيف الماضي، بعد أن قال 
المدرب الفرنســي زيــن الدين زيدان قبــل بداية الموســم إنه يؤيد 

مغادرته قبل فشل انتقاله إلى الصين. 
وقال بارنيت وكيل بيل لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.ســي(: "بيل 
ليــس منتشــيا فيملك عقدا، وطالمــا يلعب في ريال مدريد فســيكون 

ملتزما تماما".
وأضــاف: "لم يطلب أبدا الرحيل، وإذا جاءت الفرصة المناســبة وكانت 
لديــه الرغبة فســنتحدث مــع رئيس ريال مدريد وســنرى كيف تســير 

األمور". 
وغاب بيل عن مران فريقه األخير، وقالت صحيفة ماركا اإلســبانية إنه 
قد يغيــب عن مواجهة إســبانيول في الدوري اليــوم وكذلك عن لقاء 

كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا بسبب شد عضلي.

وكيل بيل 
ينفي طلبه الرحيل 

عن ريال مدريد

مدريد/ )أ ف ب(:
اعتبر الفرنســي زين الدين زيدان مدرب ريال 
مدريد االسباني لكرة القدم أن إصابة مهاجمه 
البلجيكــي ادين هازارد فــي كاحله وغيابه عن 
مواجهة برشــلونة في الكالسيكو المؤجل في 

18 الحالي "نبأ سيء جدا".

وقال زيدان في مؤتمر صحافي قبل لقاء فريقه 
مع اســبانيول "انه نبأ سيء جدا. كان مستواه 
رائعا وحالتــه البدنية ممتازة. بــدأ يظهر علو 
كعبه كما فعل سابقا في مختلف أنحاء العالم".

وأضاف من دون أن يكشف عن الفترة الزمنية 
التي ســيبتعد فيها هازاد عــن المالعب "انها 

مجرد نكسة. آمل اال تطول كثيرا".
وتابــع "ال اود رؤيــة العبــي فريقــي مصابين 

وتحديدا ادين".
ويعاني هازارد من "شــعر" على مستوى كاحله 
األيمن وذكــرت تقارير صحافية ان فترة غيابه 

عن المالعب تتراوح بين اربعة وســتة اسابيع. 
وظهر نجم تشلســي االنجليزي الســابق على 
عكازين مطلع االسبوع خالل حفل غداء للنادي.

وتعــرض هــازارد الصابته ضد باريس ســان 
جرمــان الفرنســي فــي 26 نوفمبــر الماضي 
ضمن منافســات الجولة الخامسة قبل األخيرة 
من دور المجموعات لــدوري ابطال اوروبا، اثر 

تدخل قوي من مواطنه توما مونييه.
ويعاني الفريق الملكي أيضا من اصابة الظهير 
االيســر البرازيلي مارســيلو والجنــاح الويلزي 
غاريــث بيــل ولــوكاس فاســكيز والكولومبي 
خاميــس رودريغيــز باالضافــة الــى االصابــة 
الخطيرة التي تعرض لها ماركو اسينســيو في 
الرباط الصليبــي خالل مباراة وديــة إعدادية 
للموســم الجديد الصيف الماضي ضد أرسنال 
االنجليــزي والتــي ســتبعده طــوال الموســم 

الحالي.

زيدان: إصابة هازارد 
"نبأ سيئ جدًا"

برشلونة/ وكاالت:
علــق رونالــد كومان المديــر الفني 
للمنتخب الهولندي على أنباء توليه 
قيادة فريق برشلونة اإلسباني خالل 
الفتــرة المقبلة، مؤكــدا أن تركيزه 

حاليا ينصب فقط مع "الطواحين".
وكانــت تقارير صحفية أشــارت في 
الفتــرة الماضية إلــى إمكانية تولي 
كومان تدريب البارسا خلفا إلرنستو 
الكتالوني  الفريــق  فالفيردي مدرب 

الحالي.
وقــال كومان خــالل مشــاركته في 
ندوة لتكريــم يوهــان كرويف، في 

برشلونة: "األمر ليس في يدي".
بالفريــق  األســبق  الالعــب  وعبّــر 

الكتالوني عن ضجره بســبب سؤاله 
دوما عــن إمكانية تدريبه للبارســا 
بقولــه: "األمــر غير مريح بالنســبة 
لي ألننــي أعمل كمــدرب للمنتخب 
الهولندي وليس من الجيد الحديث 

حول أمور أخرى".
ويمتــد عقــد المــدرب مــع منتخب 
"الطواحيــن الهولنديــة" حتــى مــا 
بعــد مونديــال 2022، ولكن يوجد 
بند في عقده يتيــح له الرحيل عقب 
منافسات يورو 2020، لتولي تدريب 

برشلونة مقابل شروط محددة.
وأكــد كومــان أنــه سيســعد دائما 
بمســيرته كمدرب حتى إذا لم يتول 

تدريب برشلونة.

كومان يعّلق على 
أنباء تدريب برشلونة
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لوزان/ )أ ف ب(:
ســيتمكن نادي تشلســي اإلنجليزي مــن التعاقد مع 
العبيــن جدد اعتبارا من الشــهر المقبل بعد أن قررت 
محكمــة التحكيــم الرياضــي "تاس" أمــس تخفيض 
العقوبة المنزلة بحقه بسبب مخالفته لقواعد انتقاالت 

الالعبين القصر.
وخفضت "تاس" بالتالي عقوبة تشلســي، من فترتين 
في ســوق االنتقاالت الــى فترة واحــدة، كما خفضت 
الغرامــة الماليــة التي يتوجــب على النــادي اللندني 

دفعها من 607 االف دوالر الى نصف هذا المبلغ.
وقالت "تاس" في بيان أن تشلســي كان متهما بخرق 
قوانيــن تتعلق بالتعاقدات الدولية وتســجيل العبين 
قصــر "لكن لعدد اقــل من الالعبيــن" وبالتالي تبين 

بانه متهم بثلث من هذه القوانين من قبل فيفا.
وأضاف ان المخالفات بشــأن قوانيــن االنتقال "تبين 

بأنها أقل خطورة مما وجهه فيفا الى تشلسي".

وفي أول رد فعل على قــرار محكمة التحكيم الرياضي 
قال مدرب تشلسي فرانك المبارد "انها نتيجة ايجابية 
بالنســبة الينا. هذا األمر سيوفر لنا امكانية النظر الى 
ســوق االنتقاالت" مشــيرا الى أنه لم يتطرق الى هذا 

األمر مع مجلس ادارة النادي اللندني حتى اآلن.
وأضاف "أنا ســعيد من الناحية الكروية بطبيعة الحال. 
لم يكن من اختصاصي البحث عن األســباب القانونية 
لهذا القــرار منذ البداية وبالتالي فــان االمر في غاية 

االيجابية من ناحية المستقبل".
وكان االتحــاد الدولي لكرة القدم انزل عقوبة االيقاف 
بحق تشلســي في فبراير الماضي لكن تشلســي نفى 
دائمــا المزاعم ضده وتقدم باســتئناف لدى فيفا أوال، 
فقام األخير في إبريل الماضي برفع العقوبة فقط على 
تعاقــد النادي مع الالعبيــن دون 16 عاما وأبقى على 
العقوبــة االصلية المتمثلة بعدم قدرته على الحصول 

على خدمات العبين ما فوق هذه الفئة العمرية. 

"تاس" تخّفض عقوبة تشلسي 
وتسمح له بالتعاقدات في يناير 

روما/ وكاالت:
قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس السابق 
إنه ســينتظر حتــى نهاية الموســم للعــودة إلى 
كــرة القدم على الرغم مــن التكهنات التي ربطت 
بينــه وبين بايرن ميونيخ وأرســنال في األســابيع 

الماضية. 
ورحل أليغري البالغ عمــره 52 عاما عن يوفنتوس 
بعد حصد لقب الدوري اإليطالي لكرة القدم للمرة 
الخامســة تحت قيادته والثامنة علــى التوالي في 

موسم 2019-2018.

وأبلــغ أليغــري شــبكة "إي.إس.بــي.إن": "ال أعلم 
هل يمكــن وصفها بأنها إجــازة أم ال، بعد انتهاء 
عالقتي مع يوفنتوس كان القرار هو الحصول على 

راحة لمدة عام".
وأشار مدرب ميالن السابق إلى أنه يريد أن يكون 

جاهزا عندما يعود إلى التدريب.
وأضــاف: "العام المقبل ســيكون مهما، ســيكون 

مهما من أجل االختيار والحاجة إلى االستعداد".
وتابع: "بعد عام راحة وخمسة أعوام مع يوفنتوس 
ال أريد العودة إلى كرة القدم وتقديم نتائج سيئة".

لندن/ )أ ف ب(:
وقع المــدرب اإليرلندي الشــمالي براندن رودجرز 
عقــدا جديدا طويل األمد مع فريقه الحالي ليســتر 
ســيتي ثاني ترتيب الــدوري االنجليزي الممتاز، ما 

سيبقيه في مهامه الفنية حتى عام 2025. 
ويأتي هذا التمديد على خلفية طرح اســم رودجرز 
كبديل محتمل لإلســباني أوناي إيمري المقال من 
منصبه في نادي أرســنال األســبوع الماضي، علما 
أن المــدرب االيرلندي انضم إلى بطل انجلترا عام 
2016، فــي  فبرايــر الماضــي قادما من ســلتيك 

االســكتلندي، وقاده الحتــالل المركــز الثاني في 
الدوري المحلي مع 11 انتصــارا برصيد 35 نقطة 
خلف ليفربول المتصــدر )43( بعد 15 مرحلة هذا 

الموسم.
وقــال رودجرز: »عندما اتخــذت القرار بالقدوم إلى 
ليستر سيتي، كان ذلك ألني كنت متحمسا لالتجاه 

الذي سلكه النادي وكيفية تطبيق خبرتي في هذه 
المغامرة«.

وتابــع مــدرب ليفربول الســابق »جئــت إلى هنا 
بهدف اضافة بعض الشــيء إلى ذلك، ولمساعدة 

النادي على البناء من اجل المستقبل«.
في المقابل أثنى رئيس ليســتر ســيتي التايالندي 
أياوات »توب« سريفادانابرابا، على خطوة تمديد 
عقــد رودجــرز بالقول »صفــات برانــدن كمدرب 
معروفة وواضحة بالطريقة التي سعى فيها إلطالق 
العنان لإلمكانات داخل كل عضو من أعضاء فريقنا 

الشاب«.
وختــم نجل مالك الفريق الســابق فيتشــاي الذي 
لقي حتفه اثــر تحطم مروحيته عام 2018 بالقرب 
مــن ملعب النادي، قائال »ولكــن بنفس القدر من 
األهميــة بالنســبة لنا، هو مدى تناســب فلســفة 

براندن مع الثقافة والقيم الثابتة للنادي«.

أليغري: 
سأعود إلى 

التدريب 
بعد نهاية 
الموسم

رودجرز يوّقع عقًدا جديًدا 
طويل األمد مع ليستر سيتي 

برلين/ وكاالت:
اتخذ نادي بايرن ميونيخ األلماني قرارًا جديدًا بشأن مساعيه نحو 
التعاقد مع المدرب األرجنتيني ماوريســيو بوكيتينو، الذي أقيل من 

تدريب توتنهام هوتسبير اإلنجليزي خالل شهر نوفمبر الماضي.
وذكرت صحيفة "سبورت بيلد" األلمانية أن مسؤولي النادي البافاري 

قرروا عدم التعاقد مع مدرب السبيرز السابق بشكل مفاجئ.
يأتــي ذلك بعد األنباء التي ربطت المدرب األرجنتيني بتولي مهمة 
تدريب الفريق األلماني خالل الفترة المقبلة، خلفا للمدرب المؤقت 

هانز فليك.
ويبــدو أن إدارة بايــرن تركز حاليا على جلب مــدرب ألماني لقيادة 
الفريق، بدال من الوقوع في خطأ الســنوات الماضية، التي شــهدت 
عــدم نجــاح الفريق مع مدربيــن أجانب، ال ســيما على المســتوى 

األوروبي.
وكان بايــرن أقــال المدرب الكرواتــي نيكو كوفاتــش من منصب 
المدير الفني للفريق مطلع نوفمبر الماضي، ليخلفه مســاعده فليك 

بصفة مؤقتة.
وخاض بايرن 5 مباريات تحت قيادة فليك، حقق االنتصار في أول 4 
لقاءات قبل الخســارة في عقر داره أمام باير ليفركوزن بنتيجة 2-1، 

السبت الماضي.
يذكر أن بوكيتينو أعلن عودته إلى منزله بمدينة برشلونة األسبوع 
المقبــل، لبحث كافــة العروض المقدمــة له، مؤكدا أنــه ال يحتاج 

للراحة لفترة طويلة في عمره الحالي.

بايرن ميونيخ 
يتراجع عن فكرة 

التعاقد مع 
بوكتينيو
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

7
ديسمبر

1
9

8
اغتيــال المــؤرخ الفلســطيني د.عبــد الوهــاب 1

الكيالي عضــو المجلس الوطني الفلســطيني 
بلبنان على يد الموساد اإلسرائيلي.

1
9

8
األولــى 7 الفلســطينية  االنتفاضــة  انــدالع   

»انتفاضــة الحجــر«، إثــر دهس شــاحنة يقودها 
عمــال  يركبهــا  ســيارة  إســرائيلي  مســتوطن 
فلســطينيون مــن جباليا متوقفــة في محطة 
وقــود، ممــا أودى بحياة أربعة أشــخاص وجرح 

آخرين.

1
9

8
الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يعترف ألول 8

مرة بحق )إسرائيل( في الوجود.

2
0

1
رئيــس المكتب السياســي لحركــة حماس خالد 2

مشــعل يصــل قطــاع غــزة فــي زيــارة تاريخيــة، 
بعــد 37 عاًمــا مــن اإلبعــاد القســري عــن أرض 
فلسطين، وذلك للمشاركة في حفل انطالقة 

حماس الخامسة والعشرين.

072019/12/07

قال صىل الله عليه وسلم نعم الجيش جيشها
 ونعم األمري أمريهم فعىل من أطلقت هذه العبارات ؟

أســرى "عســقالن" وعددهم 33 أســيرا، شــرعوا باإلضراب رفضًا للقمع 
الذي تنفذه إدارة ســجون االحتالل بحقهم منذ أكثر من شهر، واحتجاجًا 
على ما ألحقته قــوات القمع من دمار وخراب في مقتنياتهم، حيث نفذت 
عملية قمع في أكتوبر/ تشرين األول الماضي، ونقلت األسرى إلى معتقل 
"نفحــة"، ومنهم أســرى يعانون من أمــراض مزمنة، حيــث أبقتهم في 

"المعبار" في ظروف قاسية ومأساوية.
وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعادت إدارة سجون االحتالل 
األسرى المنقولين إلى سجن "عســقالن"، ليجدوا كل مقتنياتهم مدمرة 
ومصحفــا عليه آثــار أقدام، األمر الذي دفعهم إلى رفض اســتالم أي من 

مقتنياتهم، ووجهوا رسالة احتجاج إلى مدير السجن.
يُشــار إلى أن إدارة ســجون االحتالل انتهجت منذ مطلــع العام الجاري، 
مســتوى عاليا من العنف عبر عمليات قمع منظمة لألســرى، وعلى إثرها 

ُأصيب العشرات منهم، تحديدًا في سجنَي "النقب" و"عوفر".
ومن الجدير ذكره أن سجن "عسقالن" يحوي قسما واحدا خاصا باألسرى 

األمنيين.

ولفتــت الوزارة في بيــان لها، إلى إصابة مســعف متطوع فــي الهالل األحمر 
الفلســطيني، بعيــار معدني مغلف بالمطاط أثناء عمله اإلنســاني شــرق خان 

يونس جنوب قطاع غزة.
وكانــت الهيئة الوطنية العليا لمســيرات العودة قد أعلنت اســتئناف فعاليات 
المســيرات عقب تجميدها ثالثة أســابيع بســبب التصعيد اإلسرائيلي، ودعت 
جماهير الشــعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة في فعاليات جمعة أمس تحت 

عنوان »المسيرة مستمرة«.
كما طالبت الجماهير بتفويــت الفرصة على االحتالل، محذرة من أي محاوالت 

الستهداف المسيرة.
وفي الضفة الغربية، أصيب نور الصليبي )18 عامًا( مســاء أمس، بعيار حي في 

بطنه، أطلقته قوات االحتالل عليه في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
كمــا أصيب عشــرات المواطنين، باالختناق جراء استنشــاقهم الغاز المســيل 
للدمــوع، خــالل قمع قوات االحتالل مســيرة كفر قدوم األســبوعية الســلمية 
المناهضة لالســتيطان في قلقيلية، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 

16 عاما.

وأفادت مصادر محلية في القرية، بأن أعدادا كبيرة من جنود االحتالل، هاجموا 
المشاركين في المسيرة التي خرجت للتنديد بقرارات اإلدارة األمريكية، والتي 

كان آخرها إعالن وزير خارجيتها مايك بومبيو شرعنة المستوطنات.
مــن جهة ثانية، اعتقلت قوات االحتالل رمضــان الخطيب )18 عاما( من الحي 
الشرقي في القدس المحتلة، فيما أفرجت شرطة االحتالل عن طاقم »تلفزيون 

فلسطين« بعد اعتقاله 5 ساعات والتحقيق معهم.
وكانت شــرطة االحتالل قد أوقفت طاقم تلفزيون فلسطين العامل في شرقي 

القدس، واقتادته إلى التحقيق، قبل اإلفراج عنه.
كمــا اعتقلت قوات االحتالل، عالء نزال )26 عامــا( خالل اندالع مواجهات على 
المدخل الشــرقي لمدينة قلقيلية، ومحمد رضــوان )23 عاما( من بلدة عزون 
على حاجز نصبته على المدخــل الرئيس للبلدة، فيما اعتقلت مالك زبون )27 
عامــا(، وصــدام دار الحــاج )29 عاما( بعد دهــم منزلي ذويهما وتفتيشــهما، 
وســلمت إبراهيم أبو ســرور بالغا لمراجعــة مخابراتها في مجمع مســتوطنة 

»غوش عصيون« جنوب بيت لحم.
وفــي طولكرم، اعتقلت قوات االحتالل، المواطنين اســتيفان شــحرور، وطارق 

شحرور، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

3200 طالب يتوجهون اليوم المتحان 
الثانوية العامة "الدورة االستكمالية"

رام اهلل–غزة/ فلسطين:
يتوجــه صباح اليوم 3200 طالب وطالبة فــي محافظات الوطن وخارجه؛ 
ألداء امتحــان الثانويــة العامة في دورتــه الثالثة )االســتكمالية(، وذلك 

للطلبة غير المستكملين في مبحثين على األكثر.
وذكــرت وزارة التربية والتعليم، في بيان، أمــس، أن هذه الدورة تعطي 
فرصــة أخــرى للطلبة غيــر المســتكملين لاللتحاق بمؤسســات التعليم 
العالــي في الفصل الدراســي الثاني، وللطلبة مــن ذوي الحاالت الخاصة 
الذين لديهم األعذار الكافية، وكذلك األســرى المفرج عنهم من سجون 
االحتــالل؛ بغية اســتكمال الحصول على شــهادة الثانويــة العامة بما ال 
يزيــد عن مبحثين. يُشــار إلى أن يومي األحد واالثنين سيشــهدان عقد 

االمتحانات العملية.

"القسام" 
تنعى أحد 
عناصرها 
إثر وفاته 
بجلطة 

رفح/ فلسطين: 
نعــت كتائب الشــهيد عــز الدين 
القســام الجناح العســكري لحركة 
حماس، أحــد عناصرها من مدينة 
رفــح جنوب قطاع غــزة، إثر توفيه 

بجلطة.
وقالت الكتائب، فــي بيان، أمس، 
إن المجاهد محمد سعد اهلل العرجا 

)30 عامًا( توفي إثر جلطة.

وأضافــت: "ليمضي إلــى ربه بعد 
حيــاةٍ مباركــةٍ حافلــةٍ بالعطــاء 
والربــاط  والتضحيــة  والجهــاد 
فــي ســبيل المولى، نحســبه من 
الشهداء األبرار األطهار وال نزكيه 

على ربه".

برلين/ فلسطين: 
ينعقد في العاصمــة األلمانية برلين، اليوم، 
مؤتمــر تحــت عنــوان "فلســطينيو أوروبــا 

واألونروا.. الماضي والحاضر والمستقبل".
ويهــدف المؤتمــر، الــذي تنظمــه كل من 
مؤسســة مؤتمر فلســطينيي أوروبا، ومركز 
وهيئــة  لنــدن،  فــي  الفلســطيني  العــودة 
المؤسسات الفلسطينية والعربية في برلين، 
والتجمع الفلســطيني في ألمانيــا، إلى دعم 
أعمــال "أونروا" وأســباب وجودهــا الملحة، 
التي دعت الى تأسيســها منــذ بداية النكبة 

الفلسطينية.
وقال الناطق اإلعالمي باســم المؤتمر أحمد 
محيســن، في تصريح، أمس، إن إقرار مكان 
انعقــاد المؤتمر، جاء بناء علــى الدور الكبير، 
الــذي تقــوم بــه الجمهوريــة األلمانية في 

دعمها و تمويلها لوكالــة "أونروا"، إذ باتت 
الداعــم األكبــر لهــا بعــد تراجع إســهامات 

الواليات المتحدة األمريكية. 
وأضــاف أن المؤتمــر يتخللــه ثــالث ندوات 
متتالية يشــارك فيها 12 بروفيســورا وباحثا 
ومحاميــا وأكاديميا، من 12 دولــة أوروبية، 
والقانونيــة  السياســية  األبعــاد  وتناقــش 
واإلنســانية لتجربــة "أونــروا" فــي الماضي 
وواقعها الحاضر وتستشــرف آفاق عملها في 

المستقبل.
وأكــد محيســن أن هــذه األوراق والنــدوات 
هدفهــا اســتخالص جملــة مــن التوصيات 
والخطــط، التــي من شــأنها أن تعــزز قرار 
الجمعيــة العمومية لألمم المتحــدة األخير، 
بدعم "أونروا" واســتمرار عملها، وتدفع من 

عجلة تنفيذه.

مـؤتمـر فلسطينـي اليـوم 
فــي بـرليـن دعًما »لألونــروا«

"فور شباب" تكرم 
المتطوعين ضمن أنشطتها

غزة/ فلسطين:
كرمت منظمة فور شــباب العالمية -مكتب فلسطين، المتطوعين، 
تقديرا لجهودهــم وعطائهم المبــذول إلنجاح أنشــطة وفعاليات 

المنظمة.
وأكد رئيس مجلس إدارة المنظمة، أشرف أبو دية، في بيان، أمس، 
على أهمية دور المتطوعين في تحقيق التنمية الشــاملة للمجتمع، 
ومساهمتهم الفاعلة في إنجاح أنشطة وفعاليات منظمة فور شباب 

التي تنتهج العمل التطوعي كركيزة أساسية في عملها.
وشدد على أن المنظمة تســعى إلى تعزيز ثقافة التطوع من خالل 
غرس مفهوم التطوع في الشباب، مشيرا إلى أن التطوع يعد سمة 

كبيرة وجميلة ترفع قدر الفرد في المجتمع.
وفــي نهاية اللقاء، كرم أبو دية المتطوعين من الشــباب والبنات، 

وأعلن عن إطالق أفضل متطوع للعام القادم.

العودة مســتمرة حتى تحقيق هدفها اإلســتراتيجي بالعــودة والتحرير"، 
مشــدّدًا على ضرورة توحيد كافة جهود ونشــاط شــعبنا لالنخراط في 

مسيرات العودة والعمل بكل السبل على استمرار نجاحها وتصاعدها.
وأضــاف أن تأجيل مســيرات العــودة في األســابيع الماضية جــاء بقرار 

فلسطيني فصائلي وليس ضغوًطا من أي جانب.
ونوه بحر إلى أن "فصائل المقاومة والغرفة المشــتركة لن تســمحا بأن 
يكون قطاع غزة مكانا لالســتثمار السياســي واالنتخابي لقادة االحتالل، 
وأن تشــكيل حكومة االحتالل لن يكون على حســاب حصار ودماء شعبنا 

الفلسطيني".
وثمن صمود األســرى في ســجون االحتــالل، معبرا عن اعتــزازه وفخره 
ببطوالت االســرى، داعيا إلطالق أكبر حملة دعم واســناد لألسرى الذين 
يتعرضــون لجميــع أنــواع االنتهــاكات والتي تشــكل جرائــم حرب ضد 

اإلنسانية.
وأكد على "أن اتفاقية أوســلو والتنســيق األمني مع االحتالل هي السبب 
الرئيس لتشــجيع العرب على التطبيع وتبادل الزيارات مع الكيان المحتل 

ألرضنا، مطالبا بشطب تلك االتفاقية األمنية المشؤومة".
وأضاف "أننا مستمرون في مقاومة التطبيع العربي مع المحتل الصهيوني 
ومقاومة التنسيق األمني الخبيث، وقال: "جاهزون لكافة الخيارات للحفاظ 
على ثوابتنا واســترداد حقوقنا، واستعادة أســرانا"، مؤكدا أن "المقاومة 

بكافة أشكالها هي خيارنا لتحرير أرضنا".
وتابــع النائــب األول لرئيس المجلس التشــريعي، "أننا مســتمرون في 
تثبيت قواعد االشــتباك مع المحتل الصهيوني، بأن تكون اليد العليا في 

الميدان للمقاومة، واستمرار قاعدة القصف بالقصف والدم بالدم".
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جرثومة انهيار الدول
يقول نتنياهو: أريد ســنتين في الحكم، ال ســتة أشــهر. وال تستطيع 
الحكومــة إجراء ما يلــزم لضم األغــوار، ألنها حكومــة انتقالية. من 
المعلوم أن الحكومــات االنتقالية أقل فاعلية من الحكومات العادية، 
ويزعــم نتنياهــو أنه يرغب في رئاســة الحكومة لمدة ســنتين حتى 
يتمم عملية ضــم األغوار، وخصومه يبكتونه قائلين: حكمت عشــر 
سنوات ويزيد ألم تكن كافية لعملية ضم األغوار؟! وهم حين يبكتونه 
يدعونه لالستقالة ومواجهة المحكمة، بعد أن اتهمته النيابة العامة 

بثالث تهم، منها الفساد والرشوة.
خصــوم نتنياهــو فــي حــزب أزرق أبيض يحاولــون اســتثمار التهم 
الموجهــة لنتنياهــو في تشــكيل حكومة بقيــادة غانيتــس، ولكن 
غانيتس فشــل في جمع األصوات الالزمة، ألن المجتمع اإلســرائيلي، 
وأحزابــه يميلــون نحو اليميــن واليمين المتطرف، ويــرون في أزرق 
أبيض شــبح اليســار الذي ال يقوم على صهيونية حقيقية، أو توراتية 

غالبة، وهو يستند إلى تأييد الكتلة العربية.
في ضوء تعدد األحزاب، وتنازعها، ومن ثم اختالف الشعب على هذه 
األحزاب، فإن حالة من االســتعصاء في تشكيل حكومة أغلبية تحيط 
باألحزاب والمجتمع، مما يرجح ذهابهم إلى انتخابات ثالثة، وحتى إذا 
ذهبوا إليها فإنها لن تكون أداة حلّ حقيقية، إذ يرجح أال تتغير نتائج 

االنتخابات كثيرا، وربما يعودون إلى حالة االستعصاء القائمة.
إن هــذه الحالــة المســتعصية تقدم لنا شــاهدا على قولــه تعالى: 
«تحســبهم جميعا وقلوبهم شــتى» األمر الذي ينبغي أن يعود على 
الفلســطينيين بشكر اهللا على ما أعلم وأخبر، ويجدر أن يؤنسهم هذا 
بأن عدوهــم ليس قويا، وال متماســكا، وأن مجتمعه أوهن من بيت 
العنكبــوت، وأن األنظمــة العربية تعاني من وهم قوته وتماســكه، 
بينما هو متنازع، مســكون بالرشــوة والفســاد، من رئاســة الوزراء، 
إلــى أدنى موظف، ناهيك عن ســجن رئيس الدولة كاتســاب بتهمة 

التحرش الجنسي، وسجن أولمرت بتهمة الرشوة والفساد.
مثــل هذه الدول والمجتمعات ال تعيش طويال، وال تســود قوية لعقود 
مديــدة، ألن ضعفهــا وانهيارها، كائن في جرثومة تســكن ذاتها، ولو 
طرقهــا طــارق المقاومــة الحقيقية مــن خارجها فإنه يعجــل فقط في 
انهيارها. إســرائيل دولة بلغت القوة العسكرية التي لم يبلغها اليهود 
يومــا، ولكنها تعانــي من أمراض اليهود المعلومــة للمؤرخين، وحين 
تبلغ الدول القمة العسكرية في مجتمع تسوده الرشوة والفساد، ويغيب 
عنــه العدل، وتتنازعه األحزاب يبدأ باالنهيار بعوامل داخلية. إســرائيل 

إلى االنهيار بجرثومة الذات التي كانت سببا في انهيار دول كبيرة.

أبــساد
أ.د. غعجش رزصئ

علامء: عىل أوروبا بذل املزيد من 
الجهد لحامية األنهار والبحريات

بروكسل/ وكاالت:
وقــع أكثــر من 5500 عالــم خطابا مفتوحــا يحذر من مخاطــر كبيرة تحدق 
بالتنــوع البيولوجي للمياه العذبة فــي أوروبا وحثّوا القــارة على فعل المزيد 
لحمايــة أنهارها وبحيراتها. ويأتي الخطاب في أعقاب تقرير صادر عن الوكالة 
األوروبيــة للبيئة التابعة لالتحاد األوروبي جاء فيه أن حوالي ثلثي مســطحات 

المياه العذبة في جميع أنحاء أوروبا تعاني من مشكالت.
ويدعــو العلماء االتحاد األوروبي إلى تكثيف جهوده لضمان تنوع المياه العذبة. 
ووفقا للهيئــة الحكومية الدوليــة المعنية بالتنوع البيولوجــي وخدمات النظم 
البيئية، فإن أكثر من مليون نوع في جميع أنحاء العالم معرضة لخطر االنقراض 
بســبب ســعي البشــر لتحقيق النمو االقتصادي. وأنواع الميــاه العذبة معرضة 
بشكل خاص للخطر إذ خرب سكان العالم 83 بالمئة منها في العقود الماضية.

«مكدونالدز» تعتذر 
لزبونة بعد خطأ سخيف

لندن/ وكاالت:
قدمت شــركة مكدونالدز الشهير للوجبات الســريعة اعتذارها لطالبة جامعية 
في إنجلترا، بعدما اكتشــفت الفتاة ما لم تكن تتوقعه في شطيرة الخضراوات 

المخصصة لألشخاص النباتيين.
وكانت إيفي توبينغ، قد اشــترت شــطيرة مخصصة للنباتيين، من أحد فروع 
مكدونالدز في مدينة نوتنغهام، وكان من المفترض أن تكون محتويات تلك 
الفطيــرة من بعض الخضــار وصلصة الطماطم، لكنهــا فوجئت بوجود قطع 

دجاج مع أول قضمة.
وعلى الفور أصاب الغضب واإلحباط إيفي، وصديقتها سيمون البالغة، اللتين 
تعيشــان علــى نظام غذائي نباتــي منذ فترة  طويلة وتحديــدا منذ 20 عاما، 
حســب ما نشــر موقع «مترو»، ممــا دفعهما إلى نشــر فيديو قصير يكشــف 
الشطيرة وما داخلها، مع عبارة «شكرا مكدونالدز على تخريب نظامنا الغذائي 

الذي اعتدنا عليه ألكثر من 20 عاما».
وســريعا، بادرت الشــركة الرائــدة في مجــال األطعمة الســريعة إلى تقديم 
اعتذارها إليفي، مؤكدة فيه على أن موظفيها وعمالها ســيبذلون جهودا أكبر 

في المستقبل «لضمان عدم تكرار مثل الخطأ».
وقالت الشــركة إنها ســتقدم لها، وكنوع من التعويض، قسائم شراء مجانية 

لتناول وجبات طعام في أي فرع لمكدونالدز في بريطانيا.
غير أن إيفي اعتبرت رد الشــركة «ســيئا للغاية»، وطالبت باســترداد قيمة ما 

دفعته لشراء «الوجبة الخاطئة».

«الرغوة السامة» تغزو 
الشاطئ.. واألطفال ال يأبهون

نيودلهي/ وكاالت:
تشبه رغوة الصابون لكنها ليست كذلك، وتشبه الثلج بلونها األبيض 
لكنها ليســت ثلجا أيضا، بل «رغوة سامة» تتراكم على الشواطئ بفعل 

اإلنسان.
فقد نشــرت وكاالت األنباء صورا ألطفال وهــو يلهون في هذه الرغوة، 
على شــاطئ مدينة تشــيناي المطلة على خليج البنغال جنوب شــرقي 

الهند، دون أن يعيروا التحذيرات التي صدرت عن األطباء أي اهتمام.
وعــادة مــا تتراكم هــذه الرغــوة على الشــواطئ فــي موســم الرياح 
الموســمية، وكانت الكميــات هذه المرة أكبر من المعتاد، بحســب ما 

أوردت «رويترز».
وتنشأ هذه الرغوة نتيجة األمطار التي تجرف معها مياه الصرف الصحي 

غير المعالجة إلى مياه البحر، األمر الذي يخلق مزيجا ساما.
وفــي تفســير آخر، فــإن الرغوة تتكون نتيجــة إلقاء مخلفــات المصانع 

والمستشفيات في البحر.
وأفادت وســائل إعالم محلية بأن ســكان تشيناي اســتيقظوا األسبوع 

الماضي على رائحة الرغوة التي قالت إنها «كريهة للغاية».
وفي العادة تتكون في البحر بعض الرغوة، لكنها تكون سائلة وسرعان 

ما تتالشى عندما تصل الشاطئ، بخالف هذه الرغوة األكثر ثقال.
وأثار األمر موجة انتقــادات خاصة بين أنصار البيئة، الذين تحدثوا عن 

تخريب «أجمل شواطئ الهند» بسب التلوث الذي يصنعه البشر.

الشارقة/ فلسطين:
حجــز المنشــد الفلســطيني من قطاع غــزة عبد 
المجيــد عريقات، مكانه في المنافســات النهائية 
من برنامج منشــد الشــارقة، في دورتــه الـ 12، 
خالل حلقة تصفيات المجموعة الثالثة، إلى جانب 

العراقي أركان القيسي.
وقدم عريقات والقيســي إبداعات الفتة في حلقة 
تصفيــات المجموعــة الثالثــة التــي بثتهــا قناة 
الشارقة يوم الخميس، فيما لم يتأهل المشاركان 

اللبناني عمر كبارة والعماني سعيد الروشدي.
وامتــازت الحلقــة التي تســبق الموعــد الختامي 
المرتقــب، بإبداعات متنوعة قدمها المنشــدون 
الذيــن عبروا عن قــدرات صوتية كبيــرة وثقافة 
الفنيــة  بالمــدارس  وإلمــامٍ  واســعة  إنشــادية 
المختلفة، حيث وفِّق المنشد الفلسطيني عريقات 
في تقديم أنشودة «قســماً باهللا»، التي أبدع في 
أدائهــا وعكس خاللها موهبة اســتثنائية أبهرت 
لجنــة التحكيم التي أثنت علــى موهبته، ليواصل 
بعدها األلق من خالل أنشودة «يا سايق الجمال»، 
التــي ضمنها بخامــة صوته المميزة وأســلوبه 

العذب.

ومــن بــالد الرافديــن، أجــاد المنشــد العراقــي 
أركان القيســي فــي تقديم أنشــودة «حب النبي 
، أتقن  الهاشــمي»، بصوت عذب وإحســاس عالٍ
خاللهــا الوصــول لعرب صوتية أبــدع فيها، فيما 
أبحر بأنشــودة «اهللا اهللا» صــوب أبعاد من األلق 
والجمال الفني الــذي قابلته لجنة التحكيم بالثناء 

على موهبته. بالمقابل عبر المنشد اللبناني عمر 
كبــارة، عــن طاقات صوتيــة متميــزة حيث قدم 
أنشــودة «كم يا أبي»، التي أبدع فيها بأســلوبه 
وعذوبة إحساسه، تبعها بأنشودة «يا إلهي» التي 

عكست موهبة وثقافة إنشادية واسعة.
فيما أظهر المنشد العماني سعيد الروشدي إبداعاً 
عذبــاً بعــد أدائه ألنشــودتي «هاليمــة» بإتقان 
متفــرد، و»رب البرية» التــي عبر من خاللها عن 
قــدرات صوتيــة كبيرة وجــدت ثناًء واستحســاناً 
من لجنــة التحكيم، التي طالبت كال المنشــدين 
وصقلهــا  موهبتهمــا  علــى  العمــل  بمواصلــة 
واالســتفادة من كل التجارب التي يخوضانها من 

أجل مواصلة اإلبداع في المستقبل.
وســيكون الجمهــور علــى موعد مع المنافســات 
النهائية والتي سيحييها الفنان العالمي ماهر زين 
في مسرح المجاز بالشارقة، والتي ستجمع كالًّ من 
المتأهلين السوري حسن الجلب، والجزائري نضال 
عيمــن، والمغربــي إبراهيم إنهــض، والمصري 
محمد طارق، إلى جانب الفلســطيني عبد المجيد 
عريقــات والعراقــي أركان القيســي يــوم الجمعة 

المقبل الموافق 13 ديسمبر الجاري. 

املنشد «عريقات» من غزة يحجز مقعًدا يف نهائيات «منشد الشارقة»

https://sba.net.ae/ar/munshidالاخعغئ سظ ذرغص المعصع اقلضاروظغ

حارك بخعتك

المظحث الفطسطغظغ طظ غجة 
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