
محافظات/ فلسطين- وكاالت:
أصيــب مواطنان برصاص جيــش االحتالل في 
مناطــق متفرقة من الضفــة الغربية، في وقت 
نفــذ فيه سلســلة اعتقــاالت طالــت المُحرَّرة 

الناشــطة في الدفاع عن قضايا األسرى بشرى 
الطويل.

وبحســب مصادر محليــة أصيب الشــاب حازم 
لحلــوح من بلــدة عرابة بالرصاص في ســاقه 

عنــد البوابة العســكرية المقامــة على مقطع 
جــدار الفصــل العنصري غــرب باقة الشــرقية 

شمال طولكرم، ونقل إلى مستشفى 
الشــهيد خليل ســليمان في مدينة 
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غزة/ جمال غيث:
قال عضو المكتب السياســي لحركة حماس، 
خليــل الحيــة، إن حركــة حماس أزالــت بمرونة 
كل العقبــات أمــام االنتخابــات، مضيًفــا: "لــن 
ا أنها  نكون عقبة أمام إجــراء االنتخابات"، عادًّ
رافعة للمشروع الوطني في وجه التحديات، 

ويمكنها أن تبدد حالة االنقسام.
وأكمــل الحيــة فــي لقــاء متلفز بثتــه فضائية 

األقصــى مســاء أمــس: "عملنــا مــا 
أبــي مــازن  علينــا، وننتظــر موافقــة 

البرلمان العربي ينّدد بزيارة برلماني 
برازيلي للمستوطنات اإلسرائيلية 

القاهرة/ فلسطين:
وجــه رئيــس البرلمان العربي مشــعل الســلمي، رســالة مكتوبــة إلى رئيس 
مجلــس النواب البرازيلي، تعبّر عن رفض زيارة رئيس لجنة العالقات الخارجية 

بمجلس النواب البرازيلي النائب إدواردو بولســونارو، إلى مستوطنة 
»بســاغوت« المقامة على األراضــي الفلســطينية المحتلة بالضفة 

الديمقراطية تدعو السلطة لتنظيم 
مؤتمر وطني ضد االستيطان

رام اهلل/ فلسطين:
أدانت الجبهة الديمقراطية التغول االســتيطان فــي أنحاء مختلفة من الضفة 
الغربيــة المحتلة، بعد قرار ســلطات االحتــالل تمديد ما يســمى "وضع اليد" 
علــى آالف الدونمات من أراضي طولكرم وقلقيلية وســلفيت، داعية الســلطة 

لتنظيــم مؤتمر وطني لمناهضة االســتيطان. وأوضحت الجبهة في 
بيان صحفي أمس، أّن تلك القرارات التعسفية جاءت مرفقة بخرائط 

تحترف الّتضليل وطمس الحقائق والكذب
»بتسيلم«: ال توجد ضحّية تعجز 

)إسرائيل( عن طمس الجريمة بحّقها
الناصرة/ فلسطين: 

قــال مدير عــام مركز المعلومات اإلســرائيلي لحقوق اإلنســان فــي األراضي 
المحتّلــة )بتســيلم( حجــاي العاد: إن ســلطات االحتالل وأجهزتهــا التنفيذية 

و»األمنيــة« تحترف التضليل وطمــس الحقائــق والتورية والكذب، 
ليفلــت المتورّطــون مــن العقاب ويحــرم الضحايا مــن حّقهم في 

الناصرة/ وكاالت:
صدَّقــت الهيئــة العامــة للكنيســت فــي ســاعة متأخرة مســاء 
أمــس بالقراءة األولى على مشــروع قانون حل الكنيســت الثاني 

والعشــرين، وقانون تقديم انتخابات الكنيست الثالث 
والعشــرين لتاريــخ 2 آذار/ مــارس المقبــل، في وقت 

إضراب األسير أحمد زهران 
يتجاوز اليوم الـ80 رفًضا "لإلداري"

رام اهلل/ فلسطين:
دخل األســير أحمد زهران )42 عاما(، أمــس، يومه الـ)80( في 
إضرابــه المفتــوح عن الطعام، وســط أوضــاع صحية خطيرة 

يواجهها في مستشــفى »كابالن« اإلسرائيلي، مع 
استمرار رفض االحتالل االستجابة لمطالبه.

رام اهلل/ فلسطين:
اســتقبل رئيــس لجنــة االنتخابــات المركزيــة الدكتور 
حنا ناصر، أمــس، في المقر العام للجنــة بمدينة البيرة 
بالضفة الغربية، منســق األمم المتحدة الخاص لعملية 

التسوية في الشرق األوسط  نيكوالي مالدينوف.
وأفــاد بيــان صادر عن اللجنــة، بأنه تم خــالل االجتماع 

الذي حضره المدير التنفيذي للجنة هشــام 
كحيــل إطــالع الضيــف األممــي علــى آخر 

غزة/ فلسطين:
نفــت حركة المقاومة اإلســالمية 
حمــاس، التدخل فــي االنتخابات 
البريطانية المزمــع عقدها اليوم 
الخميــس، ودعــم حــزب العمال، 

جيرمــي  بقيــادة 
كوربيــن. وقال باســم 

غزة/ فلسطين:
أكــد قائد قــوات األمــن الوطني 
العميد جهاد محيســن أن الوضع 
األمنــي علــى الحــدود الجنوبية 
لقطــاع غــزة مــع مصــر العربية 

اســتقرار  حالة  يشــهد 
وأرجع  مســبوقة.  غيــر 

ل  البرلمان العراقي يؤجِّ
التصويت على قانون االنتخابات

بغداد/ وكاالت: 
أرجــأ البرلمان العراقي أمس، التصويت على مشــروع قانون جديد لالنتخابات 
يعــد مــن المطالب الرئيســة للمتظاهرين، فــي حين تتصاعد وتيــرة اغتيال 

الناشــطين المشــاركين في تنظيــم االحتجاجات المطالبــة بتغيير 
سياسي شــامل ومكافحة الفســاد. وأجل مجلس النواب حتى إشعار 

مجموعة العمل: توثيق انتهاكات خطيرة 
بحق الالجئين الفلسطينيين في سوريا

دمشق-بيروت/ فلسطين:
أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أنها وثقت انتهاكات جسدية 

وقانونية خطيرة ارتكبت بحق الالجئين الفلســطينيين في ســوريا، 
عالوة علــى آالف الجرحى الذيــن أصيبوا ألســباب مختلفة منذ بدء 

وقفة في رام الله احتجاًجا على اعتقال 
االحتالل الصحفية بشرى الطويل

رام اهلل-غزة/ أدهم الشريف:
شــارك ذوو الصحفية الناشطة الشبابية بشرى الطويل، مساء أمس، في وقفة 

بمدينة رام اهلل، احتجاجًا على اعتقال جيش االحتالل اإلسرائيلي لها. 
وشــارك في الوقفة عدد من الصحفيين، وذوو أســرى فلسطينيين، 

مستوطنون وعناصر من مخابرات االحتالل يقتحمون األقصى

إصابتـان برصـاص االحتـالل واعتقـاالت
رة بالضفـة الغربيـة تطـال أسيـرة ُمحـرَّ

م الدعم لشعبنا" "حريصون على زيارة هنية للدول التي ُتقدِّ
الحيــة: عملنـــا مــا عليـنـا وننتـظــر 

المرسوم الرئاسي إلجراء االنتخابات
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اغتياالت الناشطين تتصاعد

عشرات المستوطنين وجنود االحتالل يقتحمون ساحات المسجد األقصى المبارك أمس     )األناضول(
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 )إسرائيل( تتأهب النتخابات جديدة
ونتنياهو يخوض المعركة محاصًرا باالتهامات

ق على حل نفسه "الكنيست" ُيصدِّ
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الربملان العريب ينّدد 
بزيارة برملاين برازييل 

للمستوطنات اإلرسائيلية 
القاهرة/ فلسطين:

وجه رئيس البرلمان العربي مشــعل السلمي، رســالة مكتوبة إلى 
رئيــس مجلــس النــواب البرازيلي، تعبّــر عن رفض زيــارة رئيس 
لجنــة العالقات الخارجية بمجلس النــواب البرازيلي النائب إدواردو 
بولســونارو، إلى مســتوطنة »بســاغوت« المقامة علــى األراضي 

الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية.
وأكد السلمي، في رسالته إدانة البرلمان العربي ورفضه التام لهذه 
الزيارة باعتبارهــا انتهاكًا صارخًا لقواعد القانــون الدولي وقرارات 
الشرعية الدولية، وتشــجع القوة القائمة باالحتالل )إسرائيل( على 
التمــادي في سياســة االســتيالء علــى األراضي بالقــوة واالحتالل 
البغيــض، وتتناقض مع التــزام البرازيل بقــرارات الجمعية العامة 
لألمــم المتحدة وقــرارات مجلس األمن الدولي، خاصــًة القرار رقم 
)2334( بشأن رفض االستيطان، الذي نص على عدم شرعية إنشاء 
)إســرائيل( للمســتوطنات فــي األرض المحتلة منذ عــام 1967م، 
وطالبها بوقف االســتيطان في الضفة الغربيــة والقدس باعتبارها 

أراضي محتلة.
وشــدد على »ضــرورة التزام مجلــس النــواب البرازيلــي بمبادئ 
القانــون الدولــي وما أقرته األمــم المتحدة من قــرارات ذات صلة 
بالمســتوطنات اإلســرائيلية في األراضــي الفلســطينية المحتلة، 
داعيًا مجلــس النواب البرازيلي لمراجعة موقفــه والعدول عن مثل 
هــذه الزيــارات لما تمثله مــن تحدٍ لإلجماع الدولي بشــأن رفض 
االســتيطان، وتحــوٍل جذري فــي المواقــف التاريخيــة لجمهورية 
البرازيل تجاه القضية الفلســطينية وعملية الســالم باعتبارها من 
أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلســطين تأييدًا لحقوق الشــعب 

الفلسطيني المشروعة«، وفق البيان.

تحترف الّتضليل وطمس الحقائق والكذب
»بتسيلم«: ال توجد ضحّية تعجز )إرسائيل( عن طمس الجرمية بحّقها

الناصرة/ فلسطين: 
قال مدير عام مركز المعلومات اإلســرائيلي لحقوق 
اإلنسان في األراضي المحتّلة )بتسيلم( حجاي العاد: 
إن سلطات االحتالل وأجهزتها التنفيذية و«األمنية« 
تحترف التضليل وطمس الحقائق والتورية والكذب، 
ليفلت المتورّطون من العقاب ويحرم الضحايا من 

حّقهم في التعويض.
وأوضــح العاد فــي بيان صحفــي أمس، لمناســبة 
الذكرى الـــ30 إلنشــاء المركــز، أن »وظيفة جهاز 
تطبيــق القانون العســكريّ، التحقيق فــي أحداث 
عينيّــة، والتركيز على المســؤولين فــي المناصب 
الدّنيا وشــبهة التصــرّف خالًفا لألوامــر، ما يعني 
أن الجهــاز ال يفحص مدى قانونيّة التعليمات التي 
صــدرت للجنــود، وال يحّقق مع من صاغــوا األوامر 
ومــن صادقوا عليهــا وال ينظر في مســؤوليّة من 
وضعــوا السّياســة، وحيــث إنه ال يوجــد جهاز آخر 
يحّقق، يصبح جميع المســؤولين عــن هذه األوامر 

معفيّين سلًفا من المسؤوليّة«.
وقال المركــز: »على مدار ثالثين عامــا تعّلمنا أنّه 
ال توجــد ضحيّة فلســطينيّة يعجز جهــاز الطمس 
اإلســرائيليّ عــن طمس الجريمــة بحقها بموهبة 
فّذة، وكنا كلما باشــرنا التحقيق في قضية، لم نعثر 

على الملفّ، فالفاعل مجهول«.
وتابــع: »يــكاد ال يوجــد جانــب واحــد فــي حيــاة 
بشــكل  )إســرائيل(  تخضعــه  ال  الفلســطينيّين 
تعســفي ألوامرهــا )...( فالهندســة الديمغرافيّــة 
للحيّز يمكن أن تكون سياســة حكوميّة رســميّة، 
وأّن الفلســطينيّ قد يخلد إلى النّوم لياًل وينهض 
صباحًا ليجد جــدارا قد نصب بينــه وبين مدينته، 

وقد يفتح عينيه على جنود يقفون وسط غرفة نومه 
ثــمّ يأمرونه أن يوقــظ أطفاله مــن نومهم، وأّن 
الفلسطينية قد تســتيقظ من نومها على صواريخ 

إسرائيليّة تسحق منزلها وأسرتها«.
وشــدد المركز علــى أن تجربــة المركــز أثبتت أن 
العالم لن يوقف )إسرائيل( عمّا تفعله »لكن األكيد 
أّن الفلســطينيين متشــبثون بالحياة ومتمسكون 
بــاألرض، فـ)إســرائيل( تســتطيع محاولــة طمس 
الحقائق وإســكات النّقد، لكــن الصحوة واالعتراف 
بالواقــع آتيان ال محالــة، وأن اليوم الذي ســيدرك 

فيــه العالم بأن االحتــالل ال يمكن إزالتــه بتوجيه 
المناشــدات المهذبــة إلــى المحتل وإنمــا بالعزم 

والخطوات الدوليّة الحاسمة قادم ال محالة«.
وأضاف: »يمكن القول مليون مرّة إّن هذه األراضي 
ليست محتلة، وإن المســتوطنات شرعية، وإن غزة 
ليســت محاصرة، وإنه ال يوجد شــيء اســمه شعب 
فلســطيني، لكن الشــرب من بئر األكاذيب هذه ال 

يغيّر الواقع«.
وبين مركز »بتسيلم« أن سياسة سلطات االحتالل 
في المساءلة والمحاسبة تختلف جوهريًّا، »والهدف 

منها إبقاء الدّولــة ومن يعملون نيابة عنها بمنأى 
عــن دفع أيّ ثمــن لقاء العُنف الذي مارســوه، ومع 
ذلــك ال تعترف )إســرائيل( أّن هذا هــو نهجها، بل 
تزعم أنّها تتصرّف وفًقا ألحكام القانون الدوليّ«.

ولفــت إلى أن فحــص أداء »جهاز تطبيــق القانون 
العســكريّ«، يظهــر أّن الجهــاز »يفشــل حتى في 
تنفيــذ المهمّة المحــدودة التي أنيطــت به، وفي 
كثيــر من الحــاالت تقــرّر النيابة العســكريّة عدم 
فتــح تحقيــق جنائيّ وتعّلــل قرارها أحيانًا بـــعدم 
وقــوع المخالفة، بحجة أن قتل الفلســطينيين جرى 
ضمن عمليــات قتاليّة، ما يمنح الجنــود إعفاًء من 
التحقيقــات الجنائيّــة، وفــي حــال باشــرت وحدة 
التحقيقات في الشرطة العســكريّة التحقيق فإنّها 
تديره بشكل سطحيّ ودون أيّ سعٍي جدّيّ لسَبر 

غور الحقيقة«.
وأوضح في بيانه، أن »الفلسطيني ال يمكنه تقديم 
شكوى أو شــهادة أمام الجهاز المذكور، كما تدوم 
معالجة كّل شــكوى ألشــهر طويلة وحتى سنوات، 
وخاللها يكون الجنود المشتكى عليهم قد سُرّحوا 

من الخدمة وال يسري عليهم القانون العسكري«.
وقال: »قدمت المؤسســة منذ عــام 2000 إلى عام 
2015، )739( حالــة وقــع فيهــا فلســطينيون من 

ســّكان المناطق المحتّلة ضحايا انتهاكات ارتكبها 
عناصــر قوّات األمن، وفي رُبع من هذه الحاالت لم 
تفتح النيابة العســكريّة ملفّ تحقيــق أصاًل. وفي 
نصفهــا تقريبًا أغلق ملــفّ التحقيق دون التوصّل 
إلى شــيء، وفقط في )25( حالة تــمّ تقديم لوائح 
اتّهــام ضــدّ الجنــود المتورّطيــن فــي مخالفات 

هامشية«.

جنود االحتالل يعدمون الشهيد عبد الفتاح الشريف بدم بارد في الخليل          )أرشيف(

رام اهلل/ فلسطين:
التغول  الديمقراطيــة  الجبهــة  أدانــت 
االستيطان في أنحاء مختلفة من الضفة 
الغربيــة المحتلــة، إثــر قــرار ســلطات 
االحتالل تمدير ما يســمى »وضع اليد« 
على آالف الدونمات من أراضي طولكرم 
وقلقيليــة وســلفيت، داعيــة الســلطة 
لمناهضــة  وطنــي  مؤتمــر  لتنظيــم 

االستيطان.
أوضحت الجبهة في بيان صحفي أمس، 
أّن تلك القرارات التعسفية جاءت مرفقة 
بخرائــط تفصيلية بهــدف اإلبقاء على 
جدار الفصــل العنصــري وبذرائع أمنية 
تحــاول أن تتســتر علــى مشــاريع ضم 
الضفة في إطار بناء ما يســمى بـ«دولة 

)إسرائيل( الكبرى«.
ودعــت الجبهة إلــى ضــرورة أن يحتل 
االســتيطان الموقع الواجــب أن يحتله 
الفلســطينية  فــي اهتمامات الســلطة 
وقيادتهــا والتــي بيدهــا زمــام القرار 
السياســي. وأضافت أنه لــم يعد يجدي 
بإصــدار  الســلطة،  تكتفــي  أن  نفعــًا 
األعمــال  حــول  والتقاريــر  البيانــات 
االســتيطانية، بــل بــات األمــر يحتــاج 
خطوات عملية تكون لها نتائج إيجابية 

على الصعيد الفلسطيني.
وقيادتهــا  الســلطة  الجبهــة  ودعــت 
إلــى تنظيــم مؤتمر وطنــي للدفاع عن 
علــى  االســتيطان،  ومقاومــة  األرض 

غــرار باقــي المؤتمرات التــي تنظمها، 
وآخرهــا مــا يســمى بمؤتمــر مكافحة 
الفســاد، وتشــكيل اللجان الشعبية في 
المحافظــات والمدن والبلــدات والقرى 
للدفــاع عــن األرض، لمقاومــة غــول 

االستيطان، واعتداءات المستوطنين.
كمــا شــدد علــى ضــرورة نقــل قضية 
االستيطان إلى المحافل الدولية، »قبل 
أن نشــهد واقعًا جديدًا يجرد الشــعب 
الفلســطيني مــن أرضــه، خاصــة وأن 
سلطات وحكومة االحتالل لم تعد تخفي 
رغبتهــا ونواياهــا فــي ضم غــور وادي 
األردن وشــمال البحر الميت، مستقوية 

بالدعم األميركي المكشوف«.
وفــي موضوع منفصل اســتنكرت كتلة 
الوحدة العمالية، اإلطار العمالي للجبهة 
الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين، مــا 
أقدمت عليــه وزارة التنمية االجتماعية 
مــن قطــع مخصصــات عــدد كبير من 
األسر الفقيرة وذوي االحتياجات الخاصة 
في قطــاع غــزة. ودعت الكتلــة لتوزيع 
المساعدات على مســتحقيها من األسر 
المحتاجة بعيدًا عن أي اعتبارات، محذرة 
من السياســة المجحفة بحــق العائالت 

الفقيرة والمحتاجة.
وطالبت الكتلة رئيــس الحكومة محمد 

اشــتية بالتدخل الفــوري إلنصاف تلك 
العائــالت الفقيرة التــي تعاني من فقر 
مدقع بصرف مستحقاتهم في مواعيدها 

المحددة دون تسويف أو مماطلة.
وكانــت وزارة التنميــة االجتماعية برام 
اهلل حجبــت دفعــة جديــدة من األســر 
المســتفيدة من برنامج األســر الفقيرة 
فــي قطــاع غــزة بالتزامن مــع صرفها 
فــي غزة والضفــة يــوم أول من أمس، 
وذلك بعد ســاعاتٍ من إعــالن االتحاد 
األوروبــي عن تقديــم 10 ماليين يورو 
لدعم برنامــج التحويالت النقدية التابع 

للوزارة.

صات أسر فقيرة بغزة مجدًدا استنكرت قطع مخصَّ
الدميقراطية تدعو السلطة لتنظيم مؤمتر وطني ضد االستيطان

قوات االحتالل تواصل عمليات التوسع االستيطاني بالضفة الغربية              )أرشيف(
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

تهنئة من األعامق
تتقدم أرسة صحيفة فلسطني بأحر التهاين والتربيكات من

الزميل الصحفي / محمد املنرياوي
مبناسبة املولودة البكر "شام"

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

أمام هــذا الحدث، الذي يأتي بمناســبة مرور 75 
عامًا على ما يســمى »تحرير أوشــفيتز«، بعنوان 
»نتذكر المحرقة ونناضل ضد معاداة الســامية«، 
تبــدو الدبلوماســية الفلســطينية الرســمية عبر 
قنصليات الســلطة المنتشــرة حــول العالم، وفق 
مراقبين، تغّط في نومها، بال دور فاعل أو حقيقي 
تجــاه حشــد الدعم لصالح الشــعب الفلســطيني 
فضاًل عن تحول دول صديقة للفلســطينيين إلى 

صديقة لالحتالل كالهند وجنوب إفريقيا.
ولم تتواصل قنصليات الســلطة مع جامعة الدول 
العربيــة وال مع تلــك الدول، لتنظيــم اعتصامات 
وإرسال رسائل اعتراض، لحث هؤالء الرؤساء على 
عدم حضور المهرجان، مدعّمين بسجل كبير من 
جرائم االحتــالل كان يمكن تقديمــه أمام هؤالء 
الرؤســاء بوســائل وطرق مختلفة، بمــا قد يكون 
كفياًل بدفع العديد منهم إللغاء الزيارة، لكن هذا 

لم يتم حتى اللحظة.
حالة عربية منهارة

ويقول الكاتب والمحلل السياســي راسم عبيدات: 
إن اســتضافة االحتالل اإلســرائيلي، لرؤســاء 35 
دولة، يدلل على أن االحتالل معني بهذا الحشــد 
الدولي الــذي يأتي في ظل حالــة عربية منهارة، 
بهــدف الحصــول على دعم دولي فــي التحريض 

على حركات المقاومة الفلسطينية.
ويرى عبيــدات في حديثه لصحيفة »فلســطين« 
أن رئيــس حكومة االحتالل يريد توظيف الحشــد 
في معركته االنتخابية وتعزيز فرصه في الفوز في 
االنتخابــات الثالثة، وإثبات قوتــه بين الخصوم، 
فضال عن توسيع عالقات االحتالل دوليا وإقليميا، 
وإرسال رسالة لدول الخليج إلجبارهم على توسيع 

التطبيع معه.
ومــن حيث التوقيت، يعتقد عبيــدات أن االحتالل 

يحاول تحشــيد الدول ضد إيران، وأنها من يهدد 
األمن القومــي بالمنطقة وليــس دولة االحتالل، 
وأن إيــران تحاول امتالك الســالح وتدعم حركات 

المقاومة وأنها المسؤولة عما يحدث بالمنطقة.
عبيدات، يحمل وزارة خارجية السلطة الفلسطينية 
المسؤولية، مشــيرا إلى أن 15 دولة امتنعت عن 
التصويــت فــي قــرارات الجمعية العامــة األخيرة 
فــي األمم المتحدة لصالح القضية الفلســطينية، 
واتخــذت موقف »الضــد« مما يؤكــد تراجع دور 
القنصليــات الفلســطينية التي ال تلعــب دورا في 
حشد الدعم لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته.

ولفت إلــى أن هنــاك أصدقــاء كانــوا تقليديين 
للشــعب الفلســطيني كالهنــد وجنــوب أفريقيا، 
ودائمــا يصوتــون لصالــح القضية الفلســطينية 
وحقوق شعبها، أما اآلن فانقلبت األمور وأصبحت 
تلك الدول تؤيد االحتالل بفعل جهود خارجية )تل 
أبيــب(، فضال عــن عقد صفقات تجارية وأســلحة 

بينها.
ويرى عبيدات، أن نجاح االحتالل في حشــد الدول 
يعكس حالة التراجع في الدبلوماسية الفلسطينية 
إعفــاء االنقســام  الخــارج، كمــا ال يمكــن  فــي 

الفلسطيني من ذلك، كما قال.
وهناك مخاطر كبيرة على القضية الفلسطينية من 
وراء هذا الحشد الدولي، وفق عبيدات، خاصة على 
حقوق الشعب الفلســطيني غير القابلة للتصرف، 
كالقدس والالجئين والتــي لطالما أيدتها قرارات 

الشرعية الدولية.
عمل مستمر

من جهتــه، يرى الباحث في الشــأن اإلســرائيلي 
جمال عمرو، أن االحتالل اإلسرائيلي ال يتوقف عن 
العمل في موضوع التســويق الخارجي، وأن هناك 
عمليات مالحقــة من قبل ســفراء االحتالل بدول 

العالم لكل مــن يتهمونه بـ«معاداة الســامية«، 
مبينا أن االحتالل يوظف كل أجهزته من ســفارات 
ووســائل إعــالم ومناصرين في تزييــف الحقائق 
ومحاربــة الراويــة الفلســطينية في الخــارج رغم 

األزمة السياسية التي يمر بها داخليًا.
وقال عمرو لصحيفة »فلســطين«: »إن هذا األمر 
يدّلل على ضعف الدبلوماســية العربية، المشتتة 
التي تعمل ضد بعضها البعض وتقاتل شــعوبها، 
ويؤشر الحدث المزمع عقده بالقدس إلى أن وزراء 
الخارجية العرب وجامعة الدول العربية والســلطة 
الفلســطينية لــم تتواصل حتى مع رؤســاء هؤالء 
الدول وتبدي اعتراضها على زيارتهم إلى األراضي 

الفلسطينية المحتلة«.
ويــرى أن هنــاك عــدة أهــداف يســعى االحتالل 
لتحقيقهــا من جراء هــذا الحــدث، أواًل تبرير أنه 
»منطقة آمنة« تســتطيع اســتضافة كبار رؤســاء 
العالم وتأمينهم، وسيســعى إلــى تقديم الرواية 
اليهودية، بأشــكال مختلفة مــن األكاذيب وقلب 
الحقائــق، كمــا ســيحرص االحتالل علــى تنظيم 
زيارات للمدعوين إلى األماكن التي جرى تهويدها 

لتدعيم روايته.
وأوضح أن ذلك له تداعيــات خطيرة، الهدف منه 
كذلك حث رؤســاء الدول إلى نقل ســفاراتهم من 
)تــل أبيب( إلــى القدس المحتلة، علــى غرار نقل 
الســفارة األمريكيــة، خاصة أن واشــنطن قامت 
مؤخــرا بنقل ســفاراتها إلى مكان آخــر بالقدس 

مهيئ مستقبال ليصبح تجمعًا دبلوماسيًا.
وبحسب عمرو، فعندما يحدث مهرجان دبلوماسي 
كبيــر، يبــدو وكأنه تعاطــف دولي مــع االحتالل، 
ورســالة محبطة للفلســطينيين والــدول العربية 
بـــ«أن موضوع القــدس انقضــى وانتهى«، وفق 

تقديره.

رام اهلل/ فلسطين:
اســتنكرت حملة المقاطعة الوطنية لـ)إسرائيل( 
مشــاركة دولــة االحتــالل في معرض »إكســبو 
فــي دبــي  إقامتــه  2020«، والمقــرر  الدولــي 

باإلمارات العربية المتحدة.
 ودعــت الحملة فــي بيان صحفي أمــس، جميع 
الدول والجهات المشــاركة فــي المعرض المقرر 
المقبــل،  األول  تشــرين  أكتوبــر/  فــي  عقــده 
لمقاطعتــه الشــاملة واالنســحاب منه، بســبب 

مشاركة دولة االحتالل فيه.
كما دعت دولة اإلمارات العربية لرفض استقبال 

وفــد دولــة االحتــالل علــى أراضيهــا وســحب 
مشــاركته من المعرض، وأهمية تأكيد التزامها 
وزراء  وقــرارات  العربيــة،  المقاطعــة  بمعاييــر 

الخارجية العرب.
وقالــت الحملــة: »إن مقاطعــة دولــة االحتالل 
اإلســرائيلي والتصــدي لظاهــرة التطبيــع بكل 
أشكاله هي مســؤولية جماعية وضرورة نضالية 
من أجل حرمان االحتالل ومؤسســاته من بعض 
أهــم أدوات هيمنتــه وســيطرته علــى مجتمعنا 

ومقدراتنا«.
وعــدّت الحملة مثل هذ المعــارض والمؤتمرات 

منافذ يســتغلها االحتالل لتســويق نفسه للعالم 
كواحة للسالم والتعايش، وللتغطية على جرائمه 
اليومية بحق شعبنا، والتي ال تقبل التأويل تحت 
مســميات تبــادل الخبــرات أو تعزيز االســتقرار 
االقتصــادي، فجميعهــا تصب فــي خدمة نظام 

االستعمار اإلسرائيلي.
وكانــت وزارة الخارجية فــي حكومة االحتالل قد 
أعلنت رســميًا، مشــاركتها في معرض »إكسبو 
الدولي 2020«، ما عده بنيامين نتنياهو، تعبيرًا 
عن »المكانــة الصاعدة لـ)إســرائيل( في العالم 

والمنطقة«، حسب قوله.

)إرسائيـل( تستضيـف رؤسـاء 35 دولـة.. 
ودبلوماسيـة رام اللـه تغـّط فـي نومهـا!

القدس المحتلة-غزة/ يحيى اليعقوبي:
ســيحضره  الــذي  الحــدث  خطــورة  تقــف  ال 
قرابــة 35 رئيس دولــة من جميع أنحاء العالم، 
الشــهر المقبــل فــي مدينــة القــدس المحتلة 

عنــد حــدود جلــب تأييــد دولــي لاحتــال، بــل 
يتعدى ذلك لتحقيق أهداف سياسية ودينية 
متعــددة كلها تصب في خانة تضييع الحقوق 

الفلسطينية.

حملة املقاطعة تدعو ملقاطعة »إكسبو 2020« يف ديب

فعالية لحركة المقاطعة         )أرشيف(

تصور إرسائييل للحديث 
املتباين بشأن التهدئة

بغــض النظر عــن طبيعــة المباحثــات التي شــهدتها 
العاصمة المصرية بخصوص مســتقبل الوضع في قطاع 
غــزة، لكن المعطيات اإلســرائيلية تتحدث عن توجهات 
إيجابية باتجاه التســوية مع حماس، باعتبارها تسير في 

المسار اإليجابي. 
ورغم أنه ليس مطلوبا من الطرفين، حماس و)إسرائيل(، 
أن يعترف كل منهما باآلخر، لكن هناك إمكانية للتوصل 
لترتيبات معينة، وهو مــا أعلنه رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهــو مــن جهــة، ورؤســاء الســلطات المحليــة في 
مســتوطنات غــالف غزة من جهــة أخرى، لــدى لقائهم 

األخير مع قائد الجيش أفيف كوخافي.
لكن المنافس األقوى لنتنياهو في حزب الليكود، غدعون 
ساعر، هاجمه بســبب مباحثات التســوية الجارية، ألنها 
ستســمح لحماس باالســتمرار ببناء قوتها العســكرية، 
وستكون التسوية خيارا خطأ على الصعيد اإلستراتيجي، 
ألن هذه التســوية، وفقا لتحذير ساعر ومعارضين آخرين 
لها، ســتجعلنا أمام نمــوذج قاٍس لبناء حــزب اهلل 2 في 
الجبهــة الجنوبية في غزة، كما بُني ســابقا حزب اهلل 1 
في الجبهة الشــمالية في لبنان، وحيــن تأتي المواجهة 
المفترضــة فــي اللحظة المناســبة للفلســطينيين، فإن 

)إسرائيل( ستدفع ثمنا باهظا على هذا المسار.
مع العلم أن أوســاطا إســرائيلية ال ترى أن ساعر ورفاقه 
مخطئون في تحذيراتهم، ألن حماس دأبت على استغالل 
كل فترات التهدئــة بعيدة المدى لالســتعداد للمعركة 
القادمة من خالل استخالص الدروس والعبر، هذا حصل 
في حرب غــزة األولى -2008 2009، حيث أدركت قيادة 
حماس العســكرية أنــه ال بد من بنــاء منظومتها تحت 
األرضية ممثلة بشــبكة األنفــاق الكفيلة بصد أي اجتياح 

بري إسرائيلي في المواجهة القادمة.
وبعــد حرب غزة الثالثة 2014، بدأت الحركة ببناء قوتها 
العســكرية علــى صعيــد تطويــر القذائــف الصاروخية، 
وكيفية إطالقها، بحيث ال تُطَلق قذيفة واحدة تسقطها 
القبــة الحديديــة، وإنما إطــالق عشــرات القذائف دفعة 
واحــدة، ما يصعب األمر على القبــة، والمنظومة األمنية 

اإلسرائيلية ونتنياهو خصيصا يدركان ذلك تماما.
رغــم كل ذلــك فإنه ليــس هناك حتــى اللحظــة توجه 
إسرائيلي لإلطاحة بســلطة حماس في غزة، ربما خشية 
من ســيطرة منظمات صغيرة على القطاع، تأخذ به إلى 
مســارات الفوضى، بجانب الثمن اإلنساني الباهظ الذي 

سيقع على عاتق )إسرائيل(. 
كل ذلك يجعل من التسوية مع حماس الخيار االفتراضي 
الواقعي لحكومة نتنياهو، مع أن التســوية معها ستكون 
لصالحها، وسترســخ من خاللها ســلطتها فــي القطاع، 
مــع العلم أنه حتى لو زعم نتنياهو أن التســوية ال تعني 
اعتــراف )إســرائيل( بالحركــة، لكن الواقــع يقول عكس 
ذلك، ألنــه يتحدث صراحة عن االعتــراف بها وبقيادتها 

أمرًا واقعًا.
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رام اهلل/ فلسطين:
اســتقبل رئيــس لجنــة االنتخابــات المركزيــة الدكتور 
حنا ناصر، أمــس، في المقر العام للجنــة بمدينة البيرة 
بالضفة الغربية، منســق األمم المتحدة الخاص لعملية 

التسوية في الشرق األوسط  نيكوالي مالدينوف.
وأفــاد بيان صادر عــن اللجنة، أنه جرى خــالل االجتماع 
الذي حضره المدير التنفيذي للجنة هشــام كحيل إطالع 

الضيف األممي على آخر التطورات المتعلقة باالنتخابات 
العامــة المزمعة، وخاصــة فيما يتعلق بــردود الفصائل 

اإليجابية على رسالة رئيس السلطة محمود عباس.
وأضــاف البيان أن اللقــاء بحث الدور الــذي تلعبه األمم 
المتحــدة فــي ســبيل إنجــاح االنتخابات فــي األراضي 
الفلســطينية، ال سيما موضوع مشــاركة مدينة القدس 

في االنتخابات.

حنا نارص ُيطلع مالدينوف 
عىل مستجدات االنتخابات العامة

غزة/ محمد أبو شحمة:
على قدم وســاق تجــري دول خليجية 
عالقــات متقدمــة مع كيــان االحتالل 
اإلســرائيلي، ضمــن موجــة التطبيع 
المعلنة منذ فترة، رغــم الجرائم التي 
يرتكبها الكيان بشــكل متواصل ضد 
على  وتطاوله  الفلســطيني،  الشــعب 

سيادة عدد من الدول العربية.
الخليجــي  التطبيــع  تصاعــد  ويأتــي 
اإلســرائيلي، مــع قــرب الحديــث عن 
تحقيق مصالحة داخل البيت الخليجي 
وإنهاء حصار دولة قطر المســتمر منذ 
يونيو 2017، وهو ما يضع تســاؤالت 
حــول إمكانية تراجــع قطــار التطبيع 
أو تطــوره، في حالة تمــت المصالحة 

المأمولة.

واختتم قادة مجلس التعاون الخليجي 
العاصمــة  فــي  األربعيــن  قمتهــم 
الســعودية الريــاض، يــوم أول مــن 
أمــس، بالتأكيد على أهمية تماســك 
ووحدة دول المجلــس، وعلى ضرورة 
التكامل العسكري واألمني بينها وفًقا 

التفاقية الدفاع المشترك.
وشــدد بيــان القمــة الخليجيــة على 
ضــرورة العمل مع »الــدول الصديقة 
والشــريكة« لمواجهــة أي تهديدات 

أمنية وعسكرية.
ويرى المحلل السياســي عادل شديد، 
الخليجــي  اإلســرائيلي  التطبيــع  أن 
»لــم يكن جــزًءا مــن األســباب التي 
دفعت الســعودية واإلمارات والبحرين 
إلــى محاصــرة قطــر، ولكن ألســباب 

أخــرى أبرزها ما يتعلق بسياســة قناة 
الجزيرة«.

ويقول شــديد لصحيفة »فلسطين«: 
التــي دفعــت  األســباب  أبــرز  »مــن 
إلى  واإلمــارات  والبحرين  الســعودية 
محاصــرة قطر هو عــدم تبني الدوحة 
موقف الرياض تجاه إيران، والمشاركة 
معهــا في محاصرتهــا اقتصاديًا وفق 

األهداف المعلنة«.
ويضيف أنه فــي حالة تمت المصالحة 
الخليجيــة وإنهــاء حصــار قطــر، فلن 
تتوقــف الــدول الخليجية عن الســير 
في مجرى التطبيع مــع كيان االحتالل 
اإلســرائيلي، »بــل ســتزداد العالقات 
بينهم، وستطور وتأخذ أشكااًل أخرى«، 

وفق تقديره.

ويشير إلى أن الدول الخليجية تتسارع 
السياســية  عالقاتهــا  تطبيــع  نحــو 
واالقتصادية مع االحتالل اإلسرائيلي، 
خاصــة في ظــل عدائهــا مــع إيران، 
ومحاولتها تشكيل تحالفات ضدها في 

المنطقة.
كانت آخــر نتائج موجــة التطبيع بين 
الدول الخليجية و)إســرائيل( ما كشفه 
وزيــر خارجيــة االحتالل اإلســرائيلي، 
يسرائيل كاتس، في أكتوبر الماضي، 
عن أنه يقــود وبدعم من رئيس وزراء 
االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
مبادرة لتوقيع اتفاقيات »عدم اعتداء« 

مع دول الخليج العربي.
وكتب كاتس على حســابه الرســمي 
علــى »تويتر« فــي حينهــا: »إن هذه 
نهايــة  وســتضع  تاريخيــة  الخطــوة 
وستتيح  )العربي-اإلسرائيلي(  للصراع 
التعــاون المدنــي حتــى يتــم توقيع 

اتفاقيات«.

وفي 26 أكتوبر/ تشرين األول 2018، 
زار نتنياهــو ســلطنة عُمــان والتقى 
السلطان قابوس بن سعيد، في ثاني 
زيــارة لرئيس وزراء احتالل إســرائيلي 
إلى مســقط، منذ أن زارها عام 1994 

آنذاك إسحاق رابين.
»ربما سيزداد«

المختص في الشأن اإلسرائيلي نظير 
مجلي يرى أنه في حالة تحققت الوحدة 
الخليجية، فإن التطبيع مع )إســرائيل( 
ســيبقى كما هــو وبل ربما ســيزداد، 
خاصة مع سعي الدولة العبرية لتقوية 

عالقاتها مع هذه الدول.
لصحيفــة  فــي  مجلــي  ويقــول 
االحتــالل  »ســلطات  »فلســطين«: 
اإلســرائيلي تحاول دائمًا ابتزاز الدول 
الخليجيــة والعربيــة مــن خــالل باب 
األمــن، وتطلــق لهــم األوهــام بأن 
العالقــات معهــا ســتوفر األمــن، لذا 
تســارع تلك الــدول لتطبيــع عالقتها 

معها«.
ويضيف مجلــي: »الخليج العربي يمر 
بعــدة أزمــات، ويعاني مــن جماعات 
وقــوى إرهابيــة أوجدتهــا الواليــات 
المتحدة، وأصبحــت محاربتها تحتاج 
لتعــاون أمنــي دولــي، ومــن ضمنه 

تعاون خليجي إسرائيلي«.
ويوضــح أنــه كلمــا زادت حاجة دول 
الخليــج إلــى األمــن كلمــا ســيكون 
هنــاك إمكانية لفتــح عالقات جديدة 
مع )إســرائيل(، على حســاب القضية 

الفلسطينية.
ســلطات  أن  إلــى  االنتبــاه  ويلفــت 
االحتالل اإلســرائيلي تروج لمشــاريع 
وهميــة مــع دول الخليج، كمشــروع 
»مســارات الســالم اإلقليمــي« الذي 
يشــمل ربــط المجاليــن االقتصادي 
واالســتراتيجي بين السعودية ودول 
الخليــج عبر األردن بشــبكة الســكك 

الحديدية في )إسرائيل(.

هل تعّزز املصالحة الخليجية املرتقبة مساعي التطبيع مع )إرسائيل(؟

غزة/ جمال غيث:
قال عضــو المكتب السياســي لحركة حمــاس، خليل 
الحيــة، إن حركة حمــاس أزالت بمرونــة كل العقبات 
أمام االنتخابات، مضيًفا: »لــن نكون عقبة أمام إجراء 
االنتخابات«، عــادًّا أنها رافعة للمشــروع الوطني في 

وجه التحديات، ويمكنها أن تبدد حالة االنقسام.
وأكمــل الحية في لقــاء متلفز بثتــه فضائية األقصى 
مساء أمس: »عملنا ما علينا، وننتظر موافقة أبي مازن 
)رئيس الســلطة محمود عباس(، ومرســومه الرئاسي 
إلجراء االنتخابــات، وال نتفهم حالــة التلكؤ«، مؤكدًا 
أن حركتــه تعد االنتخابــات »بوابة للتوحــد في وجه 
التحديات الصهيونية واألمريكية التي تحاول شــطب 

القضية الفلسطينية«.
مــن جانــب آخر، قال الحيــة: إن حركته ستشــارك في 
مؤتمر قمة كوااللمبــور بوفد رفيع من أعضاء مكتبها 

السياسي.
وأكــد أن »مصــر ذللــت الصعــاب أمام زيــارة رئيس 
المكتــب السياســي لحركة حمــاس إســماعيل هنية 
للخــارج، مبينًــا أن هنية يقود الحركة مــن موقعه إن 

كان في غزة أو في كل موقع تقع عليه أقدامه«.
وبين حرص حركته على زيارة رئيس مكتبها السياسي 
لــكل الــدول التي يمكــن أن تقــدم الدعم للشــعب 
الفلســطيني، مشــيرًا إلــى أن العاملين فــي مكاتب 
العالقات السياسية للحركة يجرون ترتيبات واتصاالت 
مــع الدول المعنية، ومع كل مــن يمكن التواصل معه 
من شــخصيات وكيانــات ودول لزيارتهم حتى تحقيق 

النتائج المرجوة.
حشد الدعم

وذكر الحيــة أن وفــد الحركة ناقش مع المســؤولين 
فــي مصر الدور المصري في اجتــراح المعادالت لدعم 
الشعب الفلســطيني، وتفاهمات كسر الحصار، ومدى 
التزام االحتالل بها، وخاصة كف يد االحتالل عن إطالق 

الرصاص علــى المدنيين المشــاركين في مســيرات 
العودة، وما يدور في المنطقة ومآالت »صفقة القرن«.
وتابع: »اليوم هنية بين شــعبه وإخوانه في الشــتات 
ودولنــا العربية واإلســالمية«، مثمنًا الــدور المصري 
لتذليــل الصعــاب وإزالــة العقبات أمام خــروج رئيس 
المكتــب السياســي ليحشــد الدعــم لصمود شــعبنا 

الفلسطيني.
وأكد أن حركتــه التقت باألمين العــام لحركة الجهاد 
اإلســالمي زياد النخالــة، وأعضاء المكتب السياســي 
للحركــة، »وتحدثنا مطــواًل عن تطويــر العالقة بين 
الحركتين، وســبل تطوير مســيرات العــودة، والغرفة 

المشتركة«.
وذكــر أن اللقــاء مع حركة الجهاد اإلســالمي جرى في 

جو من األخوة، مضيًفــا: »نطمئن محبي المقاومة أن 
العالقة راسخة وثابتة وتعمقت أكثر وأكثر«، الفتًا إلى 

أنه تم االجتماع داخل غزة وخارجها.
تزييف الحقائق

ونفى الحية األخبار التي يتم تناقلها حول هدنة طويلة 
األمد مع ســلطات االحتالل برعاية مصرية، مؤكدًا أن 
تلــك األخبار عارية عــن الصحة، الفتًا إلــى أن بعض 
الجهــات الفلســطينية وغيــر الفلســطينية تصر على 

تزييف الحقائق واإلساءة للمقاومة بطرق متعددة.
وعد إثــارة هذا الموضوع محاولة لإلســاءة للمقاومة، 
أو إحــدى أكاذيب رئيــس وزراء االحتالل اإلســرائيلي 
بنياميــن نتنياهــو في إطــار صراعــه االنتخابــي، أو 
تغطيــة علــى أمور أخــرى، مؤكــدًا أن حركته عودت 

الفصائل على الشــفافية والشراكة »حتى ال نخفي أيًا 
مــن حواراتنا مع األطراف كافــة، ونعرضها على الكل 

الوطني«.
وأمضــى عضــو المكتــب السياســي لحمــاس قائال: 
»قضايا الهدنة الشــاملة تفصــل فيها فصائل العمل 
الوطني، وإذا طرحت علينا ســتكون الفصائل أول من 

تعلم منا وسنناقشها معًا«.
خيبة »أوسلو«

وعد إعالن وزير الخارجية األمريكي شــرعية االستيطان 
نهاية طبيعية لخيبة »أوســلو«، ومســارها الذي يشبه 
الســراب، مؤكدًا أن اإلدارة األمريكية بقراراتها خارجة 
عــن القانــون الدولي، وهــي األكثر انحيــازًا لالحتالل 

اإلسرائيلي.
وذكر أن االســتيطان من يوم )أوســلو( إلــى اليوم زاد 
%600، وعندمــا عرضت الســلطة تبــادل األراضي هي 

قبلت فعليًا ببقاء االســتيطان، مضيًفا: »ليقل نتنياهو 
وبومبيــو وترامب ما يشــاؤون، فنحن أصحــاب الحق، 
وقــادرون على رســم معادلــة جديدة فــي الصراع مع 
االحتالل، فهل من آذان صاغية لتدارك هذا الوضع، أما 

زالوا يعيشون في وهم؟«.
وعــن محاوالت االحتالل شــن عــدوان على غــزة قال 
الحيــة: »لن يكون العــدوان على غزة نزهة، ســندافع 
عن شــعبنا بكل بســالة وقوة، ولن نكون لقمة سائغة 
ال لنتنياهــو وال لغيــره، قــادة االحتــالل يعرفون ثمن 

االقتراب من غزة«.
ودعا كل الدول العربية واإلسالمية واألحرار إلى مد يد 
العون للمخيمات الفلسطينية »فهم ضيوف في الدول 

التي يوجدون بها ونريد العيش كرماء«.
وطالب األمة العربية واإلسالمية بدعم شعبنا سياسيًا 
ومعنويًــا وماديًــا، ووقــف كل مســارات التطبيــع مع 
االحتالل اإلســرائيلي، وأن يغلقوا مطاراتهم وأجواءهم 

أمام االحتالل.

م الدعم لشعبنا« »حريصون على زيارة هنية للدول التي ُتقدِّ
الحية: عملنا ما علينا وننتظر املرسوم الرئايس إلجراء االنتخابات

خليل الحية
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

األغوار بوابة االنتخابات 
اإلرسائيلية وغزة القفل

الدبــور ال يعطي عســًا، وغــزة بالنســبة لإلســرائيليين دبــور مزعج، 
يبتعدون عنه، ويهربون من شــره، بينما خلية النحل التي تعطي العسل 
لإلســرائيليين هــي أرض الضفــة الغربيــة، تلك األرض التي يحســبها 
نتنياهو وغيره من قادة األحزاب اإلســرائيلية، أرض إســرائيل التوراتية، 
ووطن األجداد كما قال قبل أيام: نحن نعيش في وطننا الضفة الغربية، 
وال نحتلها، وكلمة يهودي جاءت من أرض يهوذا جنوب الضفة الغربية، 

هذا وطننا منذ جاء أبونا إبراهام قبل 3500 سنة.
ورغم هذا الوضوح، إال أن بعض المنشــغلين بالسياســة الفلســطينية 
يتعمــد حرف أنظار الشــعب عن لــب المصيبة، ويوجهــون األنظار إلى 
غزة، هجومًا ونقدًا وتحريضًا، وكأن فلســطين هــي غزة، وكأن الماضي 
والمســتقبل لقضيــة الصــراع العقائــدي هي غــزة، والحقيقــة العنيدة 
تؤكــد أن الطمع والعدوان واالســتهداف ومجــال التنافس بين األحزاب 

اإلسرائيلية هي أرض الضفة الغربية.
لقــد اتضــح ذلك بعد حســم موضــوع القدس، وبعــد أن طــوت أمريكا 
وإســرائيل صفحتهــا، ليفتحــوا اليوم بوابة ضــم منطقة األغــوار، مجال 
األطماع، ومجال التنافس الحزبي، والســباق إلى قلب الناخب، والسيما أن 
منطقة األغوار تمثل %30 من مساحة الضفة الغربية، وهي منطقة مغلقة 
لإلسرائيليين، والفلسطيني فيها مقيم مثل الضيف، محاصر مشرد منبوذ.

منطقة األغــوار ال تعني االســتفادة االقتصادية، والتنميــة الزراعية في 
إســرائيل، وال تعني خزان الميــاه، وال تعني الجغرافيــا، والفصل القاطع 
بيــن الضفة الغربيــة واألردن، وال تعني توليد الطاقة ومشــاريع أخرى، 
وال تعني األهمية العســكرية للجيش اإلســرائيلي، األغوار كل ما سبق، 

واألغوار عمق األكذوبة بأرض آباء إسرائيل.
نتنياهو يقول للجمهور اإلســرائيلي، إذا تلقيــت تفويضًا منكن، فهناك 
مكان واحد يمكننا تطبيق السيادة اإلسرائيلية عليه، إنها منطقة األغوار 
التي تمتد على مســاحة 1.6 مليون دونم، من شمال البحر الميت وحتى 

طبريا، بمحاذاة الحدود األردنية.
فكيــف نصد الهجمــة على األغــوار دون غــزة؟ وكيف نحــارب األطماع 

الصهيونية دون ساح المقاومة؟
بعضهم يقول: نتوجّه إلى األمم المتحدة، ونحمل جامعة الدول العربية 
مســؤوليتها، ولكن بعضهم يقول: نواجه المخطط اإلسرائيلي بسحب 
االعتراف بإســرائيل، ووقف العمل باالتفاقيــات الموقعة، ووقف التعاون 
األمني الذي يكبل يد المقاومة، ونلتقي كتنظيمات فلسطينية وجماهير 
شــعب على برنامج سياســي مقاوم لاحتال، ورافــض لمنهج الصمت 
واالنتظــار، وال يتحقــق ذلــك إال باحتضان غــزة، واالحتمــاء بحصونها، 

ورضاعة ثديها المعبأ بحليب العز والكرامة.
غــزة بمقاومتهــا هي عنوان الوحــدة الوطنية ، وهي نقطــة اللقاء على 
برنامج مقاومة االحتال، وهي الســياج الذي يحمي األرض، ويسهم في 
بناء اإلنســان الفلســطيني، ودون غزة ال مقاومة، وال كرامة وطنية، وقد 
دللت التجربة أن إسرائيل لم تزدهر، ولم تتطور إال بعد أن حققت األمن، 
وال يقوض أركان الحياة االقتصادية والسياســية في إسرائيل إال انعدام 
األمن، وهنا تكمن أهمية غزة لمن يبحث عن وطن، وهنا تكمن خطورة 
االتفاقيات التي تقدس التعاون األمني مع اإلسرائيليين، وذبحت الوطن.

إرضاب األسري أحمد زهران يتجاوز 
اليوم الـ80 رفًضا »لإلداري«

رام اهلل/ فلسطين:
دخل األســير أحمد زهران )42 عاما(، أمس، يومه الـــ)80( في إضرابه المفتوح عن 
الطعام، وســط أوضاع صحية خطيرة يواجهها في مستشفى »كابان« اإلسرائيلي، 
مع اســتمرار رفــض االحتال االســتجابة لمطالبــه. وأوضح نادي األســير في بيان 
صحفي، أمس، أن جلســة محكمة ستُعقد لألســير زهران في يوم 19 كانون األول/ 
ديســــمبر الجاري، للنظر في االســتئناف المقدم باســمه ضد قــرار تثبيت اعتقاله 

اإلداري ومدته أربعة شهور.
ولفت إلى أن إدارة معتقات االحتال، تفرض على األســير زهران إجراءات عقابية 
وانتقاميــة منذ شــروعه في اإلضراب، من خال حرمانه من زيــارة العائلة وعرقلة 
تواصل المحامين معه، ونقله المتكرر، وعزله في زنازين ال تصلح للعيش اآلدمي.
ويُشــار إلــى أن األســير زهران من بلدة دير أبو مشــعل، أســير ســابق قضى ما 

مجموعه في معتقات االحتال )15 عامًا(، وهو أب ألربعة أبناء.
يذكر أن عشــرات األســرى نفذوا إضرابات عن الطعام ضد اعتقالهم اإلداري منذ 

مطلع العام الجاري، علمًا أن عدد األسرى اإلداريين يبلغ نحو 450 أسيرا.

رام اهلل-غزة/ أدهم الشريف:
شارك ذوو الصحفية والناشــطة الشبابية بشرى 
الطويل، مســاء أمس، في وقفة بمدينة رام اهلل، 
احتجاجًــا على اعتقالها من قبــل جيش االحتال 

اإلسرائيلي.
وشــارك في الوقفة عدد مــن الصحفيين، وذوي 
أســرى فلســطينيين، وأقيمت الفعالية عند دوار 
المنــارة وســط رام اهلل، احتجاجًا علــى اعتقالها 

والزج بها للمرة الرابعة في سجون االحتال.
ورفع المتضامنون صــور الطويل والفتات تحمل 
شــعارات تُطالــب بحريّتها واإلفــراج عنها وعن 

كافة األسيرات في سجون االحتال اإلسرائيلي.
اإلعامييــن  منتــدى  نــدد  الســياق،  فــي 
الفلسطينيين، أمس، بتواصل انتهاكات االحتال 
اإلســرائيلي بحق من وصفهم بـ«فرسان اإلعام 

الفلسطيني«.
وقال منتدى اإلعاميين في بيان صحفي: إن هذه 
االنتهاكات اإلســرائيلية المتجددة تأتي بينما ال 
تزال صــور الزميل معاذ عمارنة الــذي فقد عينه 
اليســرى برصــاص االحتــال اإلســرائيلي ماثلة 
في األذهان كشــاهد حــي على جرائــم االحتال 
البشــعة، إضافــة لجرائمــه بحق الزميــل عطية 
درويش والزميل سامي مصران كذلك، فضًا عن 

انتهاك حرية أكثر من عشــرين صحفيا باالعتقال 
في سجون وزنازين الظلم اإلسرائيلي.

وأكــد منتــدى اإلعامييــن تضامنه مــع الزميلة 
»الطويــل« التــي أعلنــت اإلضراب عــن الطعام 
والمــاء احتجاجًا على اعتقالها التعســفي من قبل 
االحتال اإلســرائيلي، داعيًا إلى إطاق ســراحها 
فــورًا، واإلفــراج أيضــا عــن ســائر الصحفييــن 
الفلســطينيين القابعين في ســجون االحتال ال 
لشيء سوى ممارســة عملهم الصحفي المكفول 

بكل القوانين واألنظمة.
وشــدد على »أن مسلســل اإلرهاب اإلســرائيلي 
أوهى من أن ينال مــن عزيمة وإرادة الصحفيين 
الفلســطينيين الذيــن أثبتــوا فــي كل المراحل 
والمحطــات عزمهم وعزيمتهــم وإصرارهم على 
فضــح جرائم االحتــال اإلســرائيلي ونقل هموم 
ومعانــاة شــعبهم القابع تحت نير أبشــع احتال 

عرفه التاريخ المعاصر«.
ودعــا منتــدى اإلعامييــن المنظمــات الدولية 
الصحفيــة والحقوقيــة، وفــي مقدمتهــا االتحاد 
الدولي للصحفييــن، لماحقة انتهاكات االحتال 
الفلســطينيين،  اإلســرائيلي بحــق الصحفييــن 
والعمل بشكل جاد وحثيث على وقف تغول قوات 
االحتال عليهم، فضًا عن إلزام سلطات االحتال 

بإطاق سراح الصحفيين الفلسطينيين القابعين 
فــي ســجونها والذين انضمــت إليهــم الزميلة 

بشرى الطويل.
كمــا طالب وســائل اإلعــام المحليــة والدولية 
بتســليط الضوء علــى انتهــاكات االحتال بحق 
اإلعام الفلســطيني بكل مكوناته، فالمؤسسات 
واإلغــاق،  بالقصــف  مســتهدفة  اإلعاميــة 
بالقتــل  مســتهدف  الفلســطيني  والصحفــي 
واإلصابــة واالعتقال، وحتى الكلمة الفلســطينية 
باتــت ماحقة في منصــات التواصل االجتماعي، 

وكذلك الصورة الفلسطينية.
وكانــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي اعتقلــت 
الصحفيّــة الطويــل فجــر أول من أمــس، عقب 
اقتحــام منزلهــا في حــي أم الشــرايط، بمدينة 
البيــرة، واقتادتهــا عبــر آليــة عســكرية لجهــة 

مجهولة. 
ورفع اعتقال جيش االحتال األسيرة الطويل عدد 
األســيرات في السجون اإلســرائيلي إلى ما يزيد 

عن 40 أسيرة.
يذكــر أن والدها الشــيخ جمال الطويــل، رئيس 
بلدية البيرة سابقًا، قد تحرر من سجون االحتال 
قبــل أســبوع بعــد اعتقــال دام 22 شــهرًا في 

االعتقال اإلداري.

غزة/ فلسطين:
أكــد قائــد قــوات األمن الوطنــي العميــد جهاد 
محيســن أن الوضع األمني على الحدود الجنوبية 
لقطاع غزة مع مصر العربية يشــهد حالة استقرار 

غير مسبوقة.
وأرجــع »محيســن« فــي تصريح صحفــي أمس، 
أســباب اســتقرار الوضــع األمنــي علــى الحدود 
الميدانيــة  المتابعــة  إلــى  للقطــاع،  الجنوبيــة 
والضبط والسيطرة من قبل قوات األمن الوطني، 
وتعزيز النقاط األمنية بعناصــر إضافية، وتكثيف 

الكمائن لسدّ الثغرات الضعيفة على الحدود.
وأوضــح أن خطــة القــوات تتضمــن العمــل من 
أجل زيادة الضبط والســيطرة علــى الحدود، من 
خال زيــادة النقــاط األمنية، وتكثيــف الدوريات 

والكمائن؛ لمنع عمليات التسلل والتهريب.
وأشار محيسن إلى وجود دوريات دائمة مُساندة 
لضبط الحالة األمنية، »إذ تم تعزيز القوات ونصب 
كمائن ليلية لمنع عمليات التســلل والتهريب عبر 

الحدود مع مصر في كا االتجاهين«.
وأضاف: »أجرينا مسحًا شامًا للمنطقة الحدودية 

مــع مصــر، وتــم تحديــد عــدد النقــاط األمنية 
المطلــوب تواجدهــا، وعملنا على تعزيــز القوات 

على الحدود من خال دعمها بقوات إضافية«.
وكشف محيســن عن إحباط قوات األمن الوطني 
عددًا من عمليات التسلل إلى مصر خال الشهور 
األخيــرة، حيث ضبــط )13( مُتســلًا أحيلوا إلى 
الجهــات المختصــة؛ التخاذ اإلجــراءات القانونية 

الازمة.
ولفــت العميــد »محيســن« إلــى أنــه تــم خال 
الفتــرة األخيرة اتخاذ عدد مــن اإلجراءات األمنية 
والميدانية بما يســاهم في زيادة ضبط الحدود، 
ومــن ضمنها تم تعزيز القوات األمنية، وتوســيع 

منظومة اإلنارة«.
وقــال: إن قوات األمن الوطني عملت خال الفترة 
السابقة على إعادة ترميم عدد من النقاط األمنية 
علــى الحدود الجنوبية وإجراء صيانة وتطوير لها، 
منوهًا إلى ســعي القوات الســتحداث نقاط أمنية 

جديدة، بما يساهم في حالة الضبط واالستقرار.
ومضى يقول: »نســعى خــال المرحلــة المقبلة 
لتوســيع مشــروع إضاءة الحدود الجنوبية لقطاع 

غزة، وعلى امتداد 14 كيلومترًا ، وذلك بالتنسيق 
مع الجهات المختصة«.

وبخصوص منع التهريب على الحدود، أكد العميد 
محيسن عدم وجود أي أنفاق للتهريب عبر الحدود 
الجنوبية حاليًا، مســتطردًا: »بخصوص »األنفاق 
الراجعــة« يتم التنســيق مــع الجهــات المختصة 

لضبطها ومتابعتها«.
خطة 2020

وبخصــوص خطــة عمــل األمــن الوطنــي للعام 
القادم، أكــد العميد محيســن أن قيــادة القوات 
تعمــل على تعزيز برامــج التدريب؛ بهدف تطوير 
قــدرات الكادر البشــري، إلى جانــب ترتيب وضع 
الكتائب في الجهاز، وزيادة أعداد القوة الميدانية 

العاملة على الحدود«.
وحــول دور قــوات األمــن الوطني في مســيرات 
العــودة، أكد العميد محيســن أنهم يُشــاركون 
بشــكل دوري فــي دعم وإســناد جماهير شــعبنا 
المشــاركين في مســيرات العودة وكسر الحصار 
منذ انطاقها نهاية مــارس 2018، مثمنًا جهود 

الضباط والعناصر بهذا الصدد.

منتدى اإلعالميين ينّدد بانتهاكات االحتالل المتجّددة بحق الصحفيين
وقفة يف رام الله احتجاًجا عىل اعتقال االحتالل الصحفية برشى الطويل

قائد األمن الوطني: الحدود مع مرص تشهد استقرارًا غري مسبوق

عناصر من األمن الوطني خال تأمينهم الحدود                     )أرشيف(
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شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 48/ 2019

الخاصة بـ: شراء مولدات كهربائية لزوم مقرات الشركة
تعلن شــركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حســب 

البيانات والمواعيد التالية:
- ســيكون آخر موعد لتســليم العطــاءات ابتداء من صبــاح يوم االثنين 
الموافق 2019/12/23 وحتى ساعة فتح  المظاريـــف الساعـة 12 بنفس 

الزمان والمكان أعاله.
- يمكــن الحصول على مســتندات العطــاء من دائرة المشــتريات بمقر 
الشركة الرئيس بغزة شارع جمال عبد الناصر "الثالثيني" اعتبارًا من يوم 
األربعاء المـوافـــق  2019/12/11  علمـًا بـأن ثمـن نسخـة العطـاء 200 

شيكـل فقط ) غير مستردة (. 
- يرفق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا وفقًا للمذكور بكراسة العطاء.  

-  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.
• تليفاكس   2888481 / 08     - صندوق بريد  1265 .

Pur.gedco@Gmail.com :بريد إلكتروني •
شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

GZ-2019 -015 إعالن عطاء رقم

تعلن جمعية الزكاة اإلسالمية عن طرح عطاء توفير كسوة شتوية لألطفال 
الفقراء بنظام التسوق ، فعلى الراغبين بالتقدم مراعاة الشروط التالية:

1. يمكن فقط لمحالت وشــركات المالبس المشاركة بالعطاء بشرط أن 
يتوفــر لديها ســجل تجاري وأن تكــون مؤهلة، ولديها خبــرة جيدة بهذا 
النــوع من األعمال، وأن تتوفر لديها القــدرة على توفير الكميات الالزمة،  

ومسجلة لدى جهات االختصاص.
2. ثمن نسخة العطاء غير مستردة.

3. يجب أن يكون العرض ســاري المفعول لمــدة ال تقل عن )120 ( يومًا 
من آخر موعد لتسليم العطاء.

4. يجــب إرفاق كفالة دخول عطــاء بقيمة %5 من قيمــة العرض المقدم  
سارية المفعول لمدة 120 يومًا من تاريخ تسليم العطاء.

5. العطاء يشمل مدينة غزة فقط.
6. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء ولمدة يومين متتاليين.

7. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة جمعية الزكاة اإلسالمية – لجنة زكاة غزة – 
دائرة المشتريات خالل ساعات الدوام الرسمي أو االتصال على هاتف )2820300(

إعالن طرح عطاء توريد مستلزمات تموينية
تعلن جمعية تطوير بيت الهيا ، عن طرح عطاء خاص لتوريد مســتلزمات 
تموينيــة ( طــرود غذائية  ) ضمن مشــروع ضمان األمن الغذائي لألســر 
الضعيفة خالل العدوان على قطاع غزة، ويمكن الحصول على وثائق العطاء 
خالل ســاعات الدوام الرســمي ابتــداًء من يوم الخميــس 2019/12/12 
وحتى يوم األربعاء الموافق 2019/12/18، مقابل رســم مالي غير مسترد 
مقــداره )100  $ ( للعطــاء أو مــا يعادله بأي عملة أخــرى، وذلك من مقر 

الجمعية الواقع في بيت الهيا الشيماء - شارع الجمعية.
الشروط التي يجب أن تتوّفر في كل من يرغب بتقديم العطاء المذكور، كما يأتي:

1. أن تكون الشركة لديها سجل تجاري ساري المفعول معتمد من الجهات 
الرسمية عند فتح المظاريف.

2. أن تكون الشركة  قد أنجزت مشاريع مشابهة خالل الفترة السابقة .
3. أن يكون لديها القدرة واإلمكانات لتوريد المواد ضمن الجودة والمدة الزمنية 

المحددة في وثائق المناقصة، وأن تتوفر لديها القدرة وسالمة الوضع المالي.
4. على المتقدم أن يرفق كافة الوثائق الثبوتية للشركة ، حسب األصول مرفقة 

بالعينات وسابقة األعمال كجزء من العطاء لتأكيد كافة المطلوبات أعاله. 
5. ســوف يتم اســتبعاد كل عطاء ال يرفق بصيغة العطــاء معبأ على أوراق 

الشركة الرسمية، وموّقع، وكذلك التأمين األولي.
6. كل عطــاء يجب أن يكــون مصحوبا بتأمين أولــي قيمته5 % من قيمة 
العطاء اإلجمالية، على شــكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق وصالحة 

لمدة 90 يوما من تاريخ فتح المظاريف.
7. تقــدم األســعار بعملة الدوالر ويجــب أن تكون ســارية المفعول لمدة 

تسعين )90( يومًا من تاريخ تسليم العطاء. 
8. األسعار غير شاملة قيمة الضريبة المضافة. 
9. تكلفة اإلعالنات على من يرسو عليه العطاء.

10. الجمعية غير ملزمة بالترسية على أقل األسعار ، ودون إبداء األسباب.

11. ال تقبــل العطــاءات على الفاكــس أو بالبريد ، وإنمــا يجب تقديمها 

بالظرف المغلق والمختوم حسب األصول.
12. االجتمــاع التمهيــدي يوم الثالثــاء الموافق 2019/12/17 الســاعة 

12:00ظهرا 

13.  آخر موعد لتســليم كراســات العطاء بالظــرف المغلق والمختوم يوم 

الخميــس الموافق 2019/12/19 الســاعة 12:00 ظهرا في مقر الجمعية 
، ولن يقبل اســتالم أي عطاء بعد هذا الموعد، حيث ســيتم فتح المظاريف 
في جلســة علنية وبحضور من يرغب من المتقدميــن للعطاء ، والمجتمع 

المحلي في نفس موعد تسليم العطاءات.
14. لمزيد من االستفسار يمكن مراجعة إدارة الجمعية على األرقام التالية 

2479853-08 جوال رقم : 0597329293

غزة/ فلسطين:
استنكرت لجنة دعم الصحفيين، بشدة استمرار 
الهجمة االســرائيلية الممنهجة ضد الصحفيين 
ونشطاء التواصل االجتماعي في الضفة الغربية 
المحتلــة بما فيها القدس، ومواصلة االعتداءات 
اليومية علــى اإلعالميين واالقتحامات لمنازلهم 
وتحطيــم معداتهــم ومنعهم من نقــل جرائم 

االحتالل بحق الشعب الفلسطيني.
وأكــدت اللجنــة فــي بيــان صحفي أمــس، أّن 
اعتقــال الصحفييــن واإلعالمييــن واحتجازهــم 
واســتدعائهم، ومنعهم من تغطية األحداث في 
الضفــة والقدس، تأتي لتدلل من جديد على أن 
قــوات االحتالل ماضية تســعى لحجــب الحقيقة 
ومنع التغطيــة اإلعالمية، منتهكــة بذلك كافة 
المواثيق الدولية التــي أقرت الحريات اإلعالمية 

وحرية العمل اإلعالمي.
وأشــادت لجنة دعم الصحفيين بدور اإلعالميين 
فــي تغطية جرائــم االحتالل رغم مــا يتعرضون 
لــه من اســتهداف بالرصاص والضــرب والقمع 
والتفتيــش والمعاملــة المهينة لهــم ولعملهم 

ولمنع عدساتهم من نقل الحقيقة.

وأشــارت اللجنــة إلــى أن التصعيد اإلســرائيلي 
الممنهج ضد الصحفيين، هو نتاج الحصانة التي 
يشعر بها قادة االحتالل في ظل صمت المجتمع 
الدولي بمــا في ذلك المؤسســات الدولية ذات 
الصلــة التي يبــدو أنها تتعامل مع »إســرائيل« 

كدولة فوق القانون.
وطالبت اللجنة المنظمات الدولية وعلى رأســها 
االتحــاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراســلون 
بال حدود ومنظمة اليونسكو ومقرر لجنة حقوق 
االنسان في األمم المتحدة بضرورة رفع صوتهم 
والقيــام بإجراءات عملية لوقــف جرائم االحتالل 
بحق اإلعالميين الفلســطينيين والتدخل الفاعل 
من أجل اإلفراج عــن المعتقلين من الصحفيين 

الذين وصل عددهم إلى )20( صحافيًا.
وأكدت اللجنة أن اعتقال الصحفيين واإلعالميين 
واحتجازهم واســتدعائهم، ومنعهم من تغطية 
االحــداث في الضفة والقــدس المحتلتين، تأتي 
لتدلل من جديــد على أن قوات االحتالل ماضية 
تســعى لحجب الحقيقة ومنع التغطية اإلعالمية، 
منتهكة بذلك كافة المواثيق الدولية التي أقرت 

الحريات اإلعالمية وحرية العمل اإلعالمي.

وأشــادت لجنة دعم الصحفيين بدور اإلعالميين 
فــي تغطيــة جرائــم االحتــالل علــى الرغم ما 
يتعرضــون لــه مــن اعتــداءات واســتهدافات 
بالرصاص والضرب والقمع والتفتيش والمعاملة 
المهينة لهــم ولعملهم ولمنع عدســاتهم من 

نقل الحقيقة.
كما أشارت إلى أن التصعيد اإلسرائيلي الممنهج 
ضــد الصحفيين، هو نتاج الحصانة التي يشــعر 
بهــا قــادة االحتالل في ظــل صمــت المجتمع 
الدولــي بما في ذلك المؤسســات الدولية ذات 
الصلــة التي يبدو أنهــا تتعامل مع )إســرائيل( 

كدولة فوق القانون.
وطالبت اللجنة المنظمات الدولية وعلى رأسها 
االتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراســلون 
بــال حــدود ومنظمــة اليونســكو ومقــرر لجنة 
حقــوق االنســان في االمــم المتحــدة بضرورة 
رفع صوتهــم والقيــام بإجــراءات عملية لوقف 
جرائم االحتالل بحق اإلعالميين الفلســطينيين 
والتدخل الفاعل من أجل اإلفراج عن المعتقلين 
من الصحفيين الذين وصــل عددهم إلى )20( 

صحافيًا.

لجنة دعم الصحفيني تستنكر اعتقال 
صحفيَّنْي واحتجــاز واستدعــاء آخريــن

لصحيفــة  الطويــل  وقالــت 
»فلسطين«: »كثير منهن يعتقلن 
يســتخدم  حيــث  تهــم  أي  دون 
االحتالل االعتقال اإلداري بشــكل 
كبير«، مشــيرة إلــى أن بعضهن 
المتكــرر  باالعتقــال  مســتهدف 
كـ«بشــرى الطويــل« التي تعتقل 

حاليًا للمرة الثالثة.
اعتقلــت  الطويــل  أن  وبينــت 
ألول مــرة وهي قاصــر )17 عامًا( 
أي  دون  كان  الثانــي  واالعتقــال 
تهمة فهي من عائلة مســتهدفة 
أســيرة  فوالدتهــا  باالعتقــاالت، 
محررة ووالدهــا يتعرض لالعتقال 

بشكل مستمر.
ورأت أن حالة الهوس األمني  التي 
يعيشها االحتالل تجعله يعتقل أي 
أحد إداريَّا يشــعر بالريبة تجاهه، 
مشــيرة إلى أن )42( فلســطينية 
تعتقل حاليَّا في ســجون االحتالل 
و)7(  أمــا،   )17( بينهــن:  مــن 

جريحات يحتجن للرعاية.
ولفتت إلى وجود طالبات جامعيات 

بســبب  الدراســة  عــن  توقفــن 
وأخريــات  المتكــررة  االعتقــاالت 
ذوات محكوميــات عاليــة وصلت 

لـ16 عامًا.
وأفادت بــأن األســيرات القابعات 
فــي ســجن الدامــون، يتعرضــن 
لضغوطات شــديدة كالتقليل من 
مــواد »الكنتينــا«، والمماطلة في 
تلبيــة مطالبهــن كعــدم إحضار 
مــواد للعمــل اليــدوي أو كتب أو 
منعهــن مــن إكمــال دراســتهن 
بالجامعات، وحرمانهن من زيارات 

أهاليهن.
وبينــت أنهن يعانيــن كذلك من 
التسويف في إصدار األحكام، فقد 
تمكث األسيرة قرابة العامين دون 
محاكمــة، أمــا الجريحــات منهن 
فيعانيــن سياســة إهمــال طبــي 
ممنهجــة حيث يماطــل االحتالل 
فــي إحضار األدويــة ويقتصر على 
إدخــال المســكنات، »كما يحرمن 
من العــرض على طبيب وفي حال 
نقلن للمشــفى يذهبــن مقيدات 

األيدي واألرجل عبر البوسطة، في 
رحلة تســتمر 12 ســاعة من أجل 
فحص تشــخيصي وليــس عالجيا 
وال يتم إعطاؤهــن العالج إال بعد 

شهور«.
ودللــت علــى ذلك بما حــدث مع 
األسيرة إســراء جعابيص التي قرر 
لها األطبــاء عملية طارئة فيما لم 
يُســمح لهــا بإجرائها ســوى في 

نهاية العام الماضي.
عنف واعتداء

بدورها، بينت الناشــطة واألسيرة 
المحــررة ميســر عيتانــي أنه منذ 

وجود االحتالل اإلسرائيلي سجلت 
)20( ألف حالة اعتقال بحق نســاء 
أن  إلــى  مشــيرة  فلســطينيات، 
االحتالل يمــارس العنف واالعتداء 
بشــكل يومي ضــد النســاء حتى 
في لحظــة اعتقالهن بإطالق النار 
مباشــرة عليهن على الحواجز من 
إصابتهن  مســافة صفر متعمــدًا 
بإعاقة باســتهداف الجزء السفلي 

من الجسم.
وقالــت: »كمــا يمــارس االحتالل 
العنف ضد المقدســيات باالعتقال 
دخــول  مــن  ومنعهــن  اليومــي 

األقصــى ومحيطــه، وكذلــك في 
الخليل المحاصــرة والمدمرة فقد 
تعرضت ما ال يقل عن 100 سيدة 
لقتل مباشــر واعتقــال منذ بداية 

العام الجاري«.
وأوضحت أن ما يزيد معاناة المرأة 
فــي هاتيْن المدينتيــن ويضاعف 
»المضايقــات  بحقهــا  العنــف 
واإلهانات التــي يتعرضن لها من 
جنود االحتالل علــى الحواجز أثناء 
خروجهــن من منازلهــن، وكذلك 
الذيــن  المســتوطنين  انتشــار 
يستفزون النساء ويعتدون عليهن 

وصواًل لحد القتل«.
ولفتــت إلى أن ســلطات االحتالل 
كانــت قــد حكمــت علــى خمس 
نساء بالسجن مدى الحياة إلى أن 
تحررن في »صفقة وفــاء األحرار« 

عام 2011م.
بيــن  مــن  »لدينــا  وأضافــت: 
األســيرات أمهات كوالدة الشهيد 
أشرف نعالوة، ووفاء مرداوي التي 
ال تــزال تتعرض للعنــف من قبل 
المحاكمة،  خــالل  المســتوطنين 
فيما تُحرم أسيرات غزة من زيارة 

ذويهن«.

ناشطتان: استهداف االحتالل للنساء باالعتقال املتكرر يعرب عن هوس أمني
غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

أكــدت ناشــطتان نســويتان أن تكــرار ســلطات 
االحتالل اعتقال النســاء الفلسطينيات بالضفة 
الغربيــة المحتلــة دون تهــم تذكر، مع ممارســة 

شــتى أنواع التعذيب واإلهمال الطبي بحقهن، 
إنمــا ينطلق مــن الهوس األمني الذي يعيشــه 
االحتالل اإلسرائيلي. الناطقة باسم مركز أسرى 
فلســطين للدراســات أمينــة الطويــل بينــت أن 

المرأة الفلســطينية محط اســتهداف االحتالل 
 )15-10( ا  شــهريَّ تســجل  إذ  مســتمر،  بشــكل 
حالــة اعتقال بعضهــن يفرج عنهن فيما يتواصل 

اعتقال األخريات.
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طرح مناقصة بالظرف المختوم رقم )2019/317(
استئجار سيارات أجرة

جمعية برنامج غزة للصحة النفسية مؤسسة أهليّة غير حكومية غير هادفة للربح تُعنى بتقديم خدمات الصحة 
النفســية والمجتمعية للمنتفعين بخدماتها كمــا تقوم بإعداد وتنفيذ برامج التدريــب والتعليم في مجال علوم 
الصحة النفســية وإجراء الدراســات واألبحاث التي تخدم المجتمع المحلي، وتعنى بدعم األسرة والطفل وضحايا 

انتهاك حقوق اإلنسان. ترغب الجمعية في طرح مناقصة استئجار سيارات أجرة.

يمكن للشــركات ذات االختصاص والخبرة في أعمال مشــابهة الحصول على وثائق المناقصة ابتداًء من الساعة 
10:30 من صباح يوم األربعاء الموافق 2019/12/11 مقابل رســم مالي غير مســترد وقدره مائة شيكل ال غير، 

وذلك من مقر الجمعية الكائن في غزة تل الهوا شارع 8 شرق مدرسة راهبات الوردية. سيتم تحديد جلسة يوم 
األربعاء الموافق 2019/12/18 الســاعة الثانية عشرة ظهرًا لإلجابة عن جميع االستفسارات الخاصة بالمناقصة 
وشــروطها في مقر الجمعية. آخر موعد لتسليم المناقصة بالظرف المختوم يوم اإلثنين الموافق 2019/12/23 
الســاعة 00:12 ظهرًا. سيتم تحديد جلســة علنية لفتح المظاريف بحضور من يرغب من الشركات التي تقدمت 

للمناقصة واالتصال على المتقدمين بموعد الجلسة. 
شروط خاصة: 

- يجــب أن تكون كافة المناقصات مصحوبة بتأمين أوّلي )5 % من قيمة المناقصة( وذلك بتقديم كفالة بنكية 
أو شيك بنكي مصدق من بنك معترف به من قبل سلطة النقد وعلى أن تكون مدة التأمين سارية المفعول لفترة 

3 شهور على األقل من موعد فتح المناقصة.
- تقدم األسعار بالشيكل وفقًا لفاتورة ضريبية. 

- الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار.
- الجمعية غير مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق بالمناقصة.

- يحق للجمعية إلغاء جميع العروض المقدمة وإعادة طرح المناقصة مرة ثانية إما بشــكلها الحالي أو بعد إجراء 
التعديل عليها. 

- تكلفة اإلعالن لمدة يومين في الصحف على من ترسو عليه المناقصة من قبل الشركات.
لمزيد من االستفسار يمكن مراجعة إدارة الجمعية على األرقام التالية: 2641511-2641512                                                                                                                      
جمعية برنامج غزة للصحة النفسية

2019/MOH/CS- 11  إعالن طرح مناقصة رقم
تقديم خدمات هندسية )تصميم وإعداد وثائق عطاء(

لمشروع إنشاء المركز الوطني للصحة النفسية المجتمعية والتأهيل – غزة
ترغب دائرة العطاءات المركزية بالحصول على الخدمات الهندسية الالزمة ) تصميم وإعداد وثائق عطاء(  لمشروع 
إنشاء المركز الوطني للصحة النفسية المجتمعية والتأهيل – غزة، وذلك بتمويل كريم من مؤسسة أمان فلسطين 
لصالح وزارة الصحة الفلســطينية، حيث ســتقوم وزارة الصحة بالتعاقد مع أحد المكاتب الهندســية االستشــارية 
المسجلة لدى نقابة المهندسين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية بنقابة المهندسين لتصميم وإعداد وثائق 
العطاء وإنجاز الدراســات ومراجعة التصميمات لجميع األعمال المتعلقة بالمشروع وتحضير المخططات التفصيلية 

وجداول الكميات والشروط الخاصة المطلوبة لهذا المشروع.
يمكــن للمكاتــب /الشــركات الهندســية الراغبة في االشــتراك في تقديم الخدمات الهندســية المطلوبة شــراء 
نســخة من وثائق العطاء من دائرة العطاءات المركزية في مقر وزارة األشــغال العامة واإلســكان – غزة – النصر- 
مدينــة العودة )أبراج المقوســي(, ابتداًء من يوم الخميس الموافــق 2019/12/12 وحتى يوم الخميس الموافق 

2019/12/19 خالل ساعات الدوام الرسمية، وذلك مقابل مبلغ مالي قيمته )$100( مائة دوالر غير مستردة.

وفق الشروط اآلتية:
- أن يكون المكتب/ الشــركة مصنًّفا لدى نقابة المهندســين كــ: شــركة استشارية  في عمارة األبنية والهندسة 

اإلنشائية وهندسة الميكانيك وهندسة الكهرباء وإدارة المشاريع ولديه شهادة تصنيف سارية المفعول.
- يجــوز للمكاتب الهندســية الدخــول في اتفاقية ائتــالف فيما بينها وبمــا يحقق متطلبــات القوانين واألنظمة 
المتعلقة بتنظيم العمل الهندسي على أن ترفق اتفاقية االئتالف من هيئة المكاتب بعد تصديقها واعتمادها من 

قبل دائرة العطاءات المركزية.
- ترفق بالعرض كفالة دخول عطاء بقيمة )1,500 دوالر أمريكي( لحساب وزارة األشغال العامة واإلسكان، وتكون 
الكفالة سارية المفعول لمدة 90 يومًا من تاريخ تقديم العروض وصادرة من أحد فروع بنك البريد في قطاع غزة 

أو أحد البنوك المعتمدة.
- يجب أن يشمل العرض المقدم من االستشاري عرضا فنيا وعرض سعر لألتعاب الهندسية )عرض مالي(.

- سيتم عقد اجتماع تمهيدي للمكاتب المشاركة وذلك في مقر دائرة العطاءات المركزية وتتبعه زيارة للموقع إن 
لزم، وذلك يوم الثالثاء  الموافق 2019/12/17 الساعة العاشرة صباحًا.

- آخــر موعد لتســليم العروض وفتــح المظاريف في مقر دائرة العطــاءات المركزية بغزة يــوم الخميس الموافق 
2019/12/26 الساعة الثانية عشرة بعد الظهر.

- يجب أن يكون المكتب االستشــاري مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة وعليه أن يقوم بتقديم شهادات خلو طرف 
من الدوائر الضريبية سارية المفعول باسم المكتب وليس بأسماء شخصيّة.

- دائرة العطاءات المركزية غير مقيدة بقبول أقل األسعار.
- لدائرة العطاءات المركزية الحق في إلغاء المناقصة دون ذكر األسباب.

- رسوم اإلعالنات في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.
دائرة العطاءات المركزية / وزارة االشغال العامة واالسكان

دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات المركزية

دمشق/ فلسطين:
نظم المكتب السياسي للجبهة الشعبية حفل استقباٍل 
فــي العاصمــة الســورية دمشــق، أمــس، لمناســبة 
االنطالقة الـ52، أكد خالله أن االنتخابات الفلسطينية 

هي المدخل الحقيقي إلنهاء االنقسام.
وحضر الحفل ممثلون للفصائل الفلسطينية والسورية 
مــن الصفيــن األول والثاني، بمشــاركة واســعة من 

قيادات وكوادر الشعبية في فرع سوريا.
وفــي كلمته أكد نائب األمين العــام للجبهة أبو أحمد 
فؤاد أن الجبهة انطلقت لتســتمر وتنتصر حتى تحقق 
الهــدف مــن وجودهــا بإقامــة الدولــة الفلســطينية 
المســتقلة علــى كل ذرة تــراب من أرض فلســطين، 
ومن أجل القدس عاصمة فلســطين األبدية ومن أجل 

العودة وتقرير المصير.
وســلط فــؤاد الضــوء علــى تاريــخ الجبهــة الحافــل 
بالبطوالت والضربات الموجعة للعدو، وحاضرها الذي 
يتمتــع بالمواقف الوطنية الصلبــة رغم كل ما تواجهه 
الحركــة الوطنيــة، وأيضًا مســتقبلها الــذي يجب أن 
تقوده الفئة الشــابة المفعمة بالحماسة والطاقة وروح 

التضحية والفداء.
ونبــه إلــى موقــف الجبهة مــن موضــوع االنتخابات، 
مشددًا على أنها مدخل إلنهاء االنقسام وإعادة وحدة 
جناحــي الوطن ال مدخل لتعزيــز االنفصال أو االقتتال، 
على أن تشــمل قطــاع غــزة والضفة الغربيــة، وفيها 

القدس.
وبشــأن موقف الجبهة من أي حراك شعبي عربي، أكد 
أنه »مرتبــط بمدى انحيازه إلى القضية الفلســطينية 
وموقفــه منهــا، ومــن الحلــف المعــادي اإلمبريالــي 
الصهيونــي الرجعي«، مشــددًا على رفض الشــعارات 
الطائفية واحترام موقف القوى الصديقة والحليفة من 

الحراك وأخذه في الحسبان.
ولفــت فؤاد إلى رفض الشــعبية التدخل في الشــؤون 

الداخليــة للدول، وتأييد الشــعارات الشــعبية الوطنية 
والديمقراطية المحقة المطالبة بالكرامة والحرية.

من جانب آخــر، هنأ مكتب العالقات الوطنية في حركة 
حماس الجبهة الشعبية بذكرى انطالقتها.

وقال عضو المكتب السياســي لحركة »حماس« رئيس 
مكتب العالقات الوطنية حســام بــدران: »نتقدم بأحر 
التهانــي من رفاق درب النضال في الجبهة الشــعبية، 

بذكرى انطالقتها الثانية والخمسين«.
وخــص بدران األميــن العام األســير المناضــل أحمد 
سعدات )أبا غسان( بتهنئة خاصة، آماًل أن يرى الحرية 

قريبًا.
وأعرب بدران عن أمله للجبهة الشــعبية دوام العزيمة 
واإلصــرار علــى مواصلة طريــق الثــورة والكفاح حتى 
تحرير األرض واإلنســان، وبلوغ الشــعب الفلســطيني 

أهدافه وتطلعاته بالحرية واالستقالل.

غزة/ فلسطين:
أكــد النائب المستشــار محمــد فرج الغــول أن عقد 
االنتخابات الفلسطينية يعد مدخاًل حقيقيًّا للمصالحة 
الوطنية، موضحًا أن اإلجراءات والعقبات التي يضعها 

قادة فتح توحي بعدم وجود نية إلجراء انتخابات.
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، 
فــي تصريح صحفي أمــس: »الفصائل الفلســطينية 
أبدت اســتعدادها الكامل إلجــراء انتخابات والدخول 
فــي عملية انتخابيــة كاملة، وقدمت تنــازالت كثيرة 
لتذليــل كل العقبــات والصعوبات، مــن أجل إصدار 

مرسوم باالنتخابات«.
وتابع: »وافق الجميع على إجراء انتخابات تشــريعية، 
ثم خالل ثالثة أشهر تعقد انتخابات رئاسية، وتنازلوا 
عن شــرط التزامن، مــع أن التزامن ضــروري إلجراء 
انتخابــات مجلس وطني وتشــريعي ورئاســي في آن 

واحد«.
وأضــاف الغول: »يبدو أن هناك مماطالت وتســويف 
وعــدم رغبة فــي إجراء هــذه االنتخابــات من عباس 
وفريقه، ويحاولون أن يضعــوا العراقل من أجل عدم 

إجراء هذه االنتخابات وتجديد الشرعيات«.
ولفــت إلى أن أولى الشــرعيات تجديدًا هي شــرعية 
المجلــس الوطني ألنه منذ عقود لــم تجر انتخابات، 
وكذلك الرئاســة التي مضــى عليها أكثــر من )15( 

سنة، يتلوها المجلس التشريعي.
وطالــب الغــول فريق الســلطة بااللتــزام بالقوانين 
الفلســطينية الخاصــة باالنتخابــات، مؤكــدًا أن أي 
تعديــالت علــى قانــون االنتخابات يجــب أن تكون 
من طريق المجلس التشــريعي »صاحــب الصالحية 

الحصرية بذلك وفًقا للقانون األساســي الفلسطيني 
والقوانين ذات الصلة«.

وقــال: »البد مــن أن تكون هناك نيــة لتجديد هذه 
الشــرعيات«، مســتنكرًا تصريحــات فريــق عبــاس 
»ممن يضعون اشــتراطات وعقبــات مخالفة للقانون 
األساسي، ومخالفة لقانون االنتخابات رقم 2005/9، 
حتــى مخالفة للقــرار بقانــون الباطل الــذي أصدره 

محمود عباس رقم 2007/1« على حد وصفه.
ودعا الغول للضغط على الســلطة إلجراء االنتخابات 
كما اتفــق عليه في اجتماعات القاهــرة عام 2011م 
مدخــاًل حقيقيًّــا للمصالحــة الفلســطينية، وتحقيق 

مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته.

بدران يهنئ الشعبية بذكرى انطالقتها الـ52
فؤاد: االنتخابات مدخل حقيقي إلنهاء 

االنقســام وتحقيــق الوحــدة

النائب الغول: االنتخابات الفلسطينية 
مدخل حقيقي للمصالحة الوطنية

أبو أحمد فؤاد

محمد الغول
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إعالن للعموم
يُعلــن الســيد مراقب الشــركات أن شــركة/ بسيســو للصرافــة ذ.م.م 
ويمثلها السيد رئيس هيئة المديرين/ حمدي غازي حمدي بسيسو وكيله 
المحامي/ مصطفى أبو موسى، والمسجلة لدينا تحت رقم 563144062 
بتاريخ 2007/11/17 تقدمت بطلب من أجل تخفيض رأســمال الشــركة 
المذكــورة من )1,005,000( دوالر أمريكــي لتصبح )1,000,000( دوالر 
أمريكــي مع العلــم أن قيمة الســهم )150( دوالرا أمريكيا وذلك بموجب 
قــرار اتخذته الجمعيــة العامة للشــركاء – غيــر العادية للشــركة بتاريخ 
2019/11/28م. لذا من لديــه اعتراض بهذا الخصوص ضرورة مراجعة 

مكتــب مراقــب الشــركات وزارة االقتصــاد الوطنــي – غزة النصــر أبراج 
المقوسي الطابق األول خالل شهر من تاريخه.

المستشار/ يعقوب الغندورتحريرًا في 2019/12/8م
مراقب الشركات

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للشركات

مراقب الشركات

دولة فلسطين
محكمة صلح دير البلح

في القضية الحقوقية رقم 2019/215
في الطلب الحقوقي رقم 2019/1015

المســتدعية/هبة ســهيل جمعة أبو شــاويش- غزة النصر دوار الشــباب 
والرياضة هوية رقــم/ 802163907. وكالؤهــا المحامون/مروان النجار 
ووسام أبو ميري ومحمد مهنا ومحمود الهور ومحمد السقا وهبة حجازي. 
المســتدعى ضده/ باسل عامر أحمد أبو شــاويش- دير البلح حكر الجامع 

خلف مدرسة شهداء دير البلح )مجهول محل اإلقامة(
نوع الدعوى: حقوق مصاغ ذهبي

قيمة الدعوى: )3290 د.أ( ثالثة آالف ومائتي وتسعون دينارًا أردنيًا
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في الحكم الصادر في القضية الحقوقية رقم 215 / 2019
الحكم

قــررت المحكمة بتاريخ 2019/6/27م حكمًا يقضي بإلزام المدعى عليه/ 
باســل عامر أحمد أبو شاويش بدفع ما وزنه )117.5 جرام ذهب عيار 21( 
للمدعية/ هبة ســهيل جمعة أبو شــاويش وإلزامه بالرسوم والمصاريف 
و100 شــيكل أتعاب محاماة. لذلك يقتضي عليك أن تودع اعتراضك على 
هذا الحكم خالل المدة القانونية من تاريخ تبلغك هذا اإلعالن وأن ترسل 
نســخة إلى المدعية حســب عنوانه، وليكن معلوم لديك أنك اذا تخلفت 
عن إيداع اعتراضك واســتئنافك خالل المــدة القانونية يعتبر هذا الحكم 
نهائيًا ويجوز للمستدعي تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية بعد أن صدر الحكم 

باعتبارك حاضرًا. صدر في 2019/6/27م، تحريرًا في: 2019/12/5م
قاضي محكمة صلح دير البلح/ أ. عبد الرحمن التتر
رئيس قلم محكمة صلح دير البلح/ أ. أيمن أبو مصطفى

دولة فلسطين
السلطة القضائية

ديوان القضاء الشرعي
محكمة غزة الشرعية

الموضوع/ مذكرة تبليغ حكم غيابي
صادر عن محكمة غزة الشرعية

الــى المدعــى عليه/ أحمد بن محمــد أمين بن إبراهيــم الكردي من غزة 
وســكان تل الهوا سابقا ومجهول محل اإلقامة في تركيا اآلن نعلمك بأنه 
قد حكــم عليك من قبل هــذه المحكمة للمدعية/ إيناس بنت إســماعيل 
بــن محمود عليان من غزة وســكانها بمهرها المؤجــل وقدره أربعة آالف 
دينار أردني وضمنته الرسوم والمصروفات القانونية وذلك بموجب اعالم 
الحكم الصادر عن هذه المحكمة في القضية أســاس رقم 2019/1435م 
بتاريخ 2019/12/4م  مسجل في سجل )99( عدد )1189( صفحة ) 193( 
حكما وجاهيًا بحق المدعية قابال لالســتئناف غيابيا بحقك قابال لالعتراض 

واالستئناف لذا صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2019/12/11م.
قاضي غزة الشرعي
بالل داوود أبو خاطر

محكمة االحتالل تحكم
 بسجن أسريين من جنني

جنين/ فلسطين: 
أفــادت مؤسســة مهجة القدس للشــهداء واألســرى والجرحــى أمس، أن 
ما تســمى محكمة ســالم العســكرية اإلســرائيلية؛ أصدرت أحكامًا بحق 
األســيرين أحمــد فواز فايز أبــو دواس وإيهاب محمود ســعيد ناطور )17 

عامًا(، من مخيم جنين قضاء مدينة شمال الضفة المحتلة.
وأوضحت مهجة القدس أن المحكمة حكمت على األسير أبو دواس بالسجن 
23 شــهرًا وغرامــة مالية قدرها 3000 شــيكل، بتهمة القيام بنشــاطات 

عسكرية ضد قوات االحتالل، علمًا أنه اعتقل بتاريخ 2018/11/28.
وأضافت أن المحكمة حكمت أيضًا على األســير ناطور بالسجن 24 شهرًا 
ويــوم واحد وغرامة مالية قدرها 6000 شــيكل، بتهمة القيام بنشــاطات 

عسكرية ضد قوات االحتالل.
وكانت قوات االحتالل اعتقلته بتاريخ 2019/03/12، ويقبع األســيران في 

قسم األشبال بسجن »مجدو«.

مطالبة الحكومة األردنية 
بعدم اإلفراج عن املتسلل 

اإلرسائييل إال برشوط
عمان/ فلسطين: 

سلمت نقابة المهندسين األردنيين مذكرة إلى رئاسة الوزراء تطالب فيها 
بعدم اإلفراج عن المتســلل اإلســرائيلي الذي دخل أراضي المملكة بشكل 

غير شرعي، إال بشروط.
وأكدت »المهندســين األردنيين« أمس، أنها طالبت في المذكرة، رئيس 
الحكومة عمر الرزاز، بعدم اإلفراج عن اإلســرائيلي المتسلل، إال بعد إفراج 
)إســرائيل( عــن كافة األســرى األردنيين المعتقلين لديها وكشــف مصير 

المفقودين.
وقال نقيب المهندســين األردنيين أحمد ســمارة إن »النقابة تابعت بقلق 
بالغ الواقع الذي يعيشه األسرى األردنيون في سجون االحتالل واالنتهاكات 

التي يتعرضون لها«.
وأكد »قدرة الدبلوماسية األردنية على تحقيق تقدم في هذا الملف، خاصة 

بعد تمكنها من انتزاع األسيرين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي«.
وأشــاد المهندس ســمارة بالجهود التي بذلتها الحكومة في ذلك الملف، 
مؤكدا أن »قضية األســرى لم تنته بعد، فهناك 23 أسيرا يقبعون إلى اآلن 

في سجون االحتالل«.
وشــدد على أن »االحتالل الصهيوني ال يحترم حقوق اإلنسان وال القوانين 
الدولية، مبينا أنه أوقع عقوبات وأحكاما جائرة على األســرى األردنيين في 
محاكمات صورية ترأســها ضباط جيش االحتــالل الملطخة أيديهم بدماء 

شهداء األردن وفلسطين«.
وأشار سمارة إلى أن »بعض تلك األحكام الجائرة وصل إلى الحكم المؤبد 

على بعض األسرى، ليترجم حقد االحتالل على األردن والشعب األردني«.

غزة/ فلسطين:
أطلــع برنامج غزة للصحــة النفســية وفدًا من 
مؤسســة »تروكير«، على آخر التطورات الخاصة 
باألوضاع النفســية لمواطني قطــاع غزة، وتابع 

سير األنشطة في البرنامج.
وضم الوفد: مســؤول فريق التواصل »تروكير« 
ســيران غالغيــر، ومســؤول متابعــة المحتــوى 
اإلعالمــي في المؤسســة غاري ولش، ومرشــد 
متخصص في قضايا اإلدمان أوسين ماكونفيل.

وفي مســتهل اللقاء أطلع مدير البرنامج د.ياسر 
أبو جامع الوفد على حالة الصحة النفســية لدى 

المجتمــع الفلســطيني، ضمن الســياق الحالي 
لألوضــاع والخدمات التي يقدمهــا البرنامج في 
إطــار الدعــم النفســي المجتمعــي والتحديات 

القائمة.  
وقدم مديــر مركز غزة المجتمعــي في البرنامج 
د.ســامي عويضــة موجــزًا عن أهم المشــاكل 
النفســية التــي يواجههــا األطفــال والبالغــون 
في قطــاع غزة، في حين أوضحــت مديرة دائرة 
التدريــب والبحــث العلمــي في البرنامــج راوية 
حمام طبيعة األنشــطة التدريبية والبحثية التي 
تنفذها الدائرة في ســبيل تطوير قدرات الكوادر 

العاملة في قطاع التدخالت النفسية المجتمعية.
و شــرح مدير دائرة العالقــات الخارجية وتنمية 
الموارد قصي أبو عودة إستراتيجية البرنامج في 
إطالق المشــاريع واألنشطة، مبينًا أن أي نشاط 
أو مشــروع ينفذ بعد دراســة تقويــم احتياجات 

دقيقة.
وفيما يخص مشــاريع برنامج غــزة التي تمولها 
مؤسســة تروكيــر، أعطــت منســقة المشــاريع 
أســماء نعيــم ملخصًا عن ســير عمليــة تنفيذ 
هذه المشــاريع، التي تهدف إلــى تعزيز الصحة 

النفسية لدى النساء في قطاع غزة.

»غزة للصحة النفسية« ُيطلع »تروكري« الدولية عىل أعامل الربنامج

غزة/ محمد أبو شحمة:
عبــر مواطنــون عــن غضبهــم مــن 
الهجوم المتواصل الذي تشنه السلطة 
وأجهزتهــا  وقيادتهــا  الفلســطينية 
المخابراتيــة واإلعالمية المختلفة على 
وجود المستشــفى الميدانــي الدولي 
شمال في قطاع غزة، ورفضها حصول 

سكانه على حقهم في العالج.
واعتبر المواطنون في أحاديث منفصلة 
مــع صحيفــة »فلســطين« معارضــة 
السلطة إلنشــاء هذا المستشفى الذي 
يعالج مرضى السرطان بشكل أساسي 
فــي قطــاع غــزة، بأنــه يأتــي ضمن 
المناكفــة السياســية فقــط، وتحقيق 
مصالح الحزب الواحد على حساب أبناء 

الشعب الفلسطيني.
الســلطة  اســتخدام  هــؤالء  ورفــض 
الفلسطينية وقياداتها المخاوف األمنية 
لدى المواطنين بســبب المستشــفى، 
في حين تواصل هي التنســيق األمني 
مع االحتالل اإلسرائيلي باستمرار بكل 
مــا يحمل من مخاطر تحــدق بقضيتنا 

الفلسطينية.
وكان رئيــس الســلطة محمود عباس 
صحــر منتصف هــذا األســبوع أنه لن 
يســمح للمستشــفى الميداني الدولي 
بالوجــود في قطاع غــزة، وهو ما يعد 
إصرارًا من قبله على اســتمرار الحصار 
علــى القطاع، ومنع أي فرص ألهله في 

إيجاد حلول لمشاكلهم اإلنسانية.
وجــاء بناء المستشــفى في غــزة، عبر 
الوســيط المصري الــذي عرض فكرة 
إنشــائه كجــزء مــن إجــراءات تخفيف 
الحصــار اإلســرائيلي المفــروض على 

قطاع غزة منذ أكثر من 13 عامًا.

المواطــن حمــود الحمامــي، أكــد أن 
السلطة الفلســطينية تريد خنق قطاع 
غزة وعدم السماح لهم في الخروج من 
الحصــار المفــروض عليهــم منذ أكثر 
مــن 12 عامــًا بهدف تحقيــق مصالح 

سياسية لها فقط.
وقال الحمامي: »الســلطة اســتخدمت 
األمــن وروجــت نظريــة المؤامرة من 
وجــود المستشــفى، رغــم أن مهمته 
هي إنســانية بحتــة، ووزارة الداخلية 
فــي قطاع غــزة تشــرف علــى أمنها، 
مــن الداخل والخارج، وتعــرف ما يدور 

بداخلها«.
وأضاف الحمامي: »كذلك وزارة الصحة 
فــي غزة هــي المســؤولة عــن جميع 
الحاالت التي ستعمل الطواقم الطبية 
الدولية على تقديم العالج لها، فجميع 
المســؤولية اإلدارية واألمنية ستكون 

في غزة، فلماذا كل هذه المزايدة«.

كذلــك، يــرى الســتيني أحمد الشــيخ 
المتواصلــة  الســلطة  مهاجمــة  أن 
للمحــاوالت التي يبذلها ســكان قطاع 
غزة بهــدف تخفيــف الحصــار الخانق 
الذي يمرون به هــو ضمن محاوالتها 
الهادفــة إلى عدم حــدوث أي انفراجه 

للقطاع.
أوقفــت  »الســلطة  الشــيخ:  وقــال 
التحويــالت الطبيــة منــذ فتــرة أمام 
مرضــى قطــاع غــزة، ومنعــت إيصال 
األدوية العالجية للمستشــفيات، وهو 
ما تســبب بوفــاة عدد مــن المرضى، 
واآلن ال تريد لمشــروع إنساني تقديم 

خدماته العالجية ألهل غزة«.
وعبر الشيخ عن رفضه لتلويح السلطة 
بتخوين أهالي غزة بسبب المستشفى 
الدولي، في مقابل ممارستها للتنسيق 
أمنيــة  معلومــات  وتقديــم  األمنــي، 
عــن مقاوميــن فــي الضفــة الغربية، 

والمساهمة في إحباط عمليات فدائية.
ورأى المواطــن حمــزة أبو عــودة أن 
المستشــفى األمريكــي ســيعمل على 
تخفيف مشــكلة كبيرة تواجه المرضى 
فــي القطــاع وأهاليهم غيــر القادرين 
علــى الســفر للخــارج أمــام الظــروف 

األمنية، أو بسبب إجراءات السلطة.
وأوضــح أبــو عــودة أن حديــث قادة 
الســلطة المعارض لوجود المستشفى 
يدلل أن الســلطة تصر على اســتمرار 
ســكان قطاع غزة تحت الحصار والفقر 
أي  تقديمهــا  عــدم  مــع  والمــرض، 
مبادرات إنسانية للتخفيف من المعاناة 

التي يواجها المرضى.
أن  الســلطة  تــرى  »لــو  وأضــاف: 
المستشــفى خطــر على األمــن فمن 
بــاب أولى أن تنهي األزمة اإلنســانية 
التي يمر بها ســكان قطاع غزة، وترفع 

إجراءاتها العقابية على القطاع«.

مواطنون: السلطة ُتشيطن املستشفى
 امليداين الدويل ألغراض حزبية بحتة

المستشفى الميداني الدولي
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دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشئون المالية
دائرة المشتريات – غزة

1. تعلن وزارة الصحة – دائرة المشتريات عن طرح عطاء تبعاً للشروط 
والمواصفــات الموضحــة في كراســة ووثائق العطاء، فعلــى الراغبين 
في المشــاركة من أصحــاب االختصاص المســجلين رســمياً مراجعة 
وزارة الصحة – دائرة المشــتريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام 
الرسمي من أجل الحصول على كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ 

(100) شيكل غير مستردة.

2. آخــر موعد لقبــول العروض بالظــرف المختوم يوم األربعــاء الموافق 
2019/12/18 الســاعة 11:00 صباحاً وســيتم فتــح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

رقم اسم العطاءم
العطاء

ساعة فتح 
المظاريف

1

يربــط  خرســاني  ممــر  عمــل 
الرئيســية  المستشــفى  مبانــي 
بمبنى الباطنــة واألورام الجديد 

بمستشفى غزة األوروبي

/60

2019

11:00

صباحاً

3. يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني اإلســالمي أو بنك االنتاج أو 
بنك البريــد أو كتاب من الخزينة العامة بــوزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

الكفالة من مستحقات الشركة وتكون صالحة لمدة ثالثة شهور.
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد (2) على من يرسو عليه العطاء.
6. ستتم زيارة الموقع لمعاينة المكان يوم االثنين الموافق 2019/12/16

الســاعة 10 صباحاً بالتواصل مع المهندس المختص م. راني أبو ســمرة 
جوال رقم 0599867425.

7. إرفــاق شــهادة خلو ضريبي أو صــورة عنها أو شــهادة خصم ضريبي 
صادرة عن الدوائر الضريبية في قطاع غزة.

8. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.
 –2829774 رقــم  هاتــف  علــى  التواصــل  يرجــى  لالستفســار   .9
www.moh.) فاكس2827634 أو زيارة الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة

gov.ps) لالطالع على كراسة العطاء.

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشئون المالية
دائرة المشتريات – غزة

1. تعلن وزارة الصحة – دائرة المشتريات عن طرح عطاء تبعاً للشروط 
والمواصفــات الموضحة في كراســة ووثائــق العطاء، فعلــى الراغبين 
في المشــاركة مــن أصحــاب االختصاص المســجلين رســمياً مراجعة 
وزارة الصحــة – دائرة المشــتريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام 
الرسمي من أجل الحصول على كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ 

(100) شيكل غير مستردة.

2. آخــر موعــد لقبول العــروض بالظــرف المختوم يوم االثنيــن الموافق 
2019/12/23 الســاعة 11:00 صباحاً وســيتم فتــح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

رقم اسم العطاءم
العطاء

ساعة فتح 
المظاريف

1

تطوير مقسم بيت 
11:00 صباحا2019/59ًمستشفى بيت حانون

3. يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني اإلســالمي أو بنك اإلنتاج أو 
بنــك البريد أو كتاب مــن الخزينة العامة بوزارة الماليــة يفيد بحجز قيمة 

الكفالة من مستحقات الشركة وتكون صالحة لمدة ثالثة شهور.
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد (2) على من يرسو عليه العطاء.
6. إرفاق شــهادة خلــو ضريبي أو صــورة عنها أو شــهادة خصم ضريبي 

صادرة عن الدوائر الضريبية في قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634
أو زيــارة الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة (www.moh.gov.ps) لالطالع 

على كراسة العطاء.

مجمع اللغة العربية 
يكّرم المدارس الفائزة بمسابقة 

«الضاد تكسر الصمت»
غزة/ فلسطين:

كــرم مجمع اللغة العربية الفلســطيني، المدارس الفائزة بمســابقة «الضاد 
تكسر الصمت»، التي تنافس فيها مدارس محافظات قطاع غزة كافة.

واحتضنت مدرســة شــادية أبو غزالة الثانوية للبنات، أمــس، الحفل، بحضور 
مدير التربية والتعليم في شــمال غزة نبيــل العرابيد، ورئيس المجمع اللغوي 
الفلسطيني د. عطا اهللا أبو السبح، ورئيس المجمع المدرسي د. جهاد العرجا، 
وعضــو المجمع اللغوي الفلســطيني د. عبد الفتاح أبو زايــدة، ومدير المجمع 
اللغوي خليل عنبر، والمدير اإلداري لمديرية شمال غزة جواد صالحة، ورئيس 
مجمع اللغة العربية بشــمال غزة محمد طه، وممثلين عــن مديريات التربية 

والتعليم السبعة التي شاركت في المسابقة.
ورحبت مديرة المدرســة نبيهة المدهون، بالحضور، مشــيدة بالقائمين على 
مجمع اللغة العربية الفلســطيني ودورهم في تعزيــز االهتمام باللغة العربية 
ورفــع مكانتهــا في نفوس الطلبة، ال ســيما فــي ظل الهجمة الشرســة التي 

تستهدفها وتستهدف موروثنا القيمي والثقافي واألخالقي. 
مــن جهته، قــال العرابيــد إن الحفل يعكس مــدى االهتمام باللغــة العربية 
وغرســها في نفوس الطالبات، باعتبارها اللغــة األم ولغة القرآن الكريم ولغة 

أهل الجنة التي اختص اهللا بها األمة العربية واإلسالمية. 
وطالب العرابيد المعلمين والمعلمات باالهتمام أكثر باللغة العربية الفصحى 

لتصبح منهاج حياة بالنسبة لهم، خاصة خالل التعامل مع الطلبة.
وفي كلمته تحدث أبو السبح عن المكانة العظيمة التي أوالها اإلسالم والقرآن 
الكريــم للغة العربية، مشــيرا إلــى أن كل محاوالت الطمــس والتغييب التي 
تعرضــت لها اللغة العربية على أيدي أعداء األمة باءت بالفشــل، مستشــهدا 

بالعديد من األمثلة والنماذج الحية. 
كما ذكر أن المشــروع اإلسرائيلي يهدف إلى تجهيل شعبنا وتغريبه عن لغته 

وثقافته وتاريخه باءت بالفشل كذلك.
وفــي ختام الحفل كرمــت المدارس الفائزة بمســابقة اللغــة العربية، وهي: 
مدرسة شــادية أبو غزالة الثانوية للبنات من شمال غزة، والمجدل األساسية 
«أ» للبنات عن شــرق غــزة، وزهرة المدائــن الثانوية للبنات عــن غرب غزة، 
ورفيــدة األســلمية الثانوية للبنات عــن المنطقة الوســطى، وبيت المقدس 

الثانوية للبنات عن خان يونس، والكويت الثانوية للبنات عن مديرية رفح.
كمــا تخلل الحفل افتتاح معرضاً للغة العربية على أرض مدرســة شــادية أبو 

غزالة.

حماس تنفي دعم "كوربين" 
في االنتخابات البريطانية

غزة/ فلسطين:
نفت حركة المقاومة اإلســالمية حماس، التدخل فــي االنتخابات البريطانية المزمع 

عقدها اليوم الخميس، ودعم حزب العمال، بقيادة جيرمي كوربين.
وقــال باســم نعيم، عضو مكتــب العالقــات الدولية في حركة حمــاس، في تصريح 
صحفي، أمس:" نحن ال نتدخل في الشــؤون الداخلية للدول األخرى، ولسنا طرفا في 
أي صراع داخلي، ولكننا نطالب أي رئيس وزراء (بريطاني) قادم بدعم حقوق الشعب 

الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في الحرية والعودة واالستقالل".
وأضــاف: "نؤكد أنه ليــس لحركتنا أي ممثلين فــي بريطانيــا، واالتهامات للحركة 
بالتدخــل في االنتخابــات ودعم زعيم المعارضة الســيد جيرمــي كوربين، ليس له 

أساس من الصحة".
وقال نعيم إن مواقع إعالمية إســرائيلية ومنظمات اللوبي اإلسرائيلي في بريطانيا، 
هــي التــي تقف "وراء هــذه المزاعم لشــعورها أن جيرمي كوربين أكثــر إنصافا في 
سياســاته الخارجيــة وألنه أعلــن في برنامجــه االنتخابــي بأنه ســيعترف بالدولة 

الفلسطينية في حال فوزه".
وكان وزير الخارجية اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أعرب عن أمله بخسارة كوربين 
لالنتخابات البريطانية؛ وقال إلذاعة الجيش اإلســرائيلي، األســبوع الماضي: "أنا لن 
أتدخل في االنتخابات الداخلية، ولكن شــخصيا آمل أال يتم انتخابه". ونفى كوربين 
اتهامات (إســرائيل) له بالالســامية، ولكنه شــدد على الحاجة ألن تعترف بريطانيا 
بالدولة الفلســطينية. وأشــار كوربين في أكثر من مناسبة إلى أنه سيعترف بالدولة 

الفلسطينية في حال انتخابه.

البرلمان التونسي يدعو لنصرة  
الفلسطينيين ودعم حقوقهم المشروعة

تونس/ فلسطين:
دعا مجلس نواب الشــعب التونسي (البرلمان) أحرار العالم إلى نصرة المستضعفين في 
فلسطين المحتلة وحمايتهم، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة كافة، 

ا لقرارات الشرعية الدولية. وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقً
وحث «المجلس» في بيان له، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان، البرلمانيين على 
التحرك لنصرة البرلمانيين الفلســطينيين األسرى في سجون االحتالل، والمضطهدين 
والمهجرين، وغيرهم من البرلمانييــن المعتقلين، والمنتهكة حقوقهم في العديد من 

دول العالم. 
وعبر عن قلقه من تزايد االنتهاكات لحقوق البرلمانيين في مختلف أنحاء الدول، مشيدا 
باالهتمام الذي يوليه االتحاد البرلماني الدولي لحقوق اإلنســان للبرلمانيين، الســيما 

بمتابعته القضايا ذات الصلة بالضغوطات واالنتهاكات التي يلقاها البرلمانيون.

بيرزيت-غزة/ جمال غيث:
رفضت الكتــل الطالبية في جامعة 
بيرزيــت قــرار إدارة الجامعــة حظر 
األنشــطة الطالبيــة التــي تحمــل 
طابعا عسكريا، داعية إياها للعدول 
عــن قرارها، ألنه يصب في مصلحة 
االحتــالل واالنصياع له ولضغوطه، 
خاصــة بعد نشــر جيــش االحتالل 
بيانه األخير حول الجامعة وطالبها، 
مدعيــا أنها تســاعد الطــالب في 
القيــام بـ"عمليــات تحريــض على 

اإلرهاب" على حد قوله.
وكانت إدارة جامعة بيرزيت عطلت 
الــدوام الدراســي، أمــس، وأخلت 
حــرم الجامعــة من الطــالب حتى 
إشــعار آخر، احتجاجــا على العرض 
الكتــل  أقامتــه  الــذي  العســكري 
الطالبية في ذكرى انطالقة الجبهة 
الشــعبية الـــ52. وفــي وقت الحق 
أعلنت استئناف التدريس كالمعتاد 

في الجامعة اليوم الخميس.
من جانبه، اســتنكر رئيــس الكتلة 
اإلســالمية فــي فلســطين محمد 
فروانة، قــرار إدارة الجامعة بإغالق 
لشــائعات  واالنصيــاع  أبوابهــا، 
االحتــالل واالنجــرار وراءهــا، ومــا 
ترتب عليها من منع إقامة فعاليات 
الجبهــة  انطالقــة  ذكــرى  إحيــاء 

الشعبية داخل الجامعة.

ر فروانة خالل حديث لصحيفة  وحذَّ
التي  السياســية  "فلســطين"، من 
بحــق  الجامعــة  إدارة  تنتهجهــا 
األطر الطالبية، داعيــا إياها للنأي 
بنفسها عما تقوم به من منع إقامة 
الفعاليــات الطالبيــة داخل حرمها 

الجامعي.
وقــال: "كان علــى إدارة الجامعــة 
أن تقــف موقفا وطنيا مشــرفا كما 
عهدناها في الســابق وتكون على 
بعــد متســاوٍ من األطــر الطالبية، 
إقامــة  ترفــض  أن  يعقــل  فــال 
فعاليات للشــعبية وتسمح للشبيبة 

الفتحاوية".
وأضــاف: "إن ذلــك يضعــف إدارة 
موضــع  فــي  ويضعهــا  الجامعــة 
االتهــام المباشــر من قبــل األطر 
للشــبيبة  بانحيازهــا  الطالبيــة 
الفتحاويــة وتنفيذ سياســة أجهزة 
أمن الســلطة، والخضوع إلمالءات 

االحتالل".
ودعــا رئيس الكتلــة إدارة الجامعة 
للعــدول عن قرارهــا، وألن تتوخى 
الحذر فيما تقــوم به من تصرفات 
وال تنجــر خلــف قــرارات وإمالءات 
واالحتالل  الســلطة  أمــن  أجهــزة 

اإلسرائيلي.
بدوره، أكــد القطــب الطالبي، أن 
"الحركــة الطالبية واحــدة موحدة 

أثبتت أنها الوحيــدة صاحبة القرار 
ال غيرهــا، حيــث اســتطعنا إحيــاء 
فعالياتنا رغما عن قرارات الجامعة 

المجحفة"، على حد وصفه.
واســتنكر القطــب الطالبــي، قرار 
إغالق جامعة بيرزيــت، معتبرا أنه 
صرح وطني وأكاديمي ال يجوز ألحد 
إغالقه دون هدف وطني أو نقابي. 

بيرزيــت،  جامعــة  نقابــة  وحيــت 
توحدت  التــي  الطالبيــة  الحركــة 
بكافــة أطرهــا للدفــاع عــن تاريخ 
بيرزيــت وهويتهــا الوطنيــة أمام 
الهجمة الشرسة التي تتعرض لها 
قدمت  الجامعة كمؤسســة وطنية 
الشهداء واألســرى على مدار تاريخ 

الثورة الفلسطينية.
وأكــدت فــي بيــان لهــا، أن دور 
بيرزيت الوطني سيبقى عصيا على 
محاوالت الكسر، وأنها ستبقى رمزا 
للتالحــم العضــوي بيــن البعدين 

المعرفــي والوطني-التحرري، فهذا 
هو جوهر دور الجامعة المجتمعي.

وذكــرت أن العســكرة تتمثــل في 
اقتحامات االحتالل للجامعة واعتقال 
طلبتهــا وموظفيها، وإبعادهم عن 
مؤسستهم، مشيرة إلى أن مقاومة 
االحتــالل بشــتى الطــرق هو حق 

مكفول في كافة الشرائع.
واعتبــر محاوالت االحتالل تشــويه 
صــورة الجامعة ودورها اإلنســاني 
والوطني ما هو إال مقدمة لتبرير أي 
لتحييدها  اعتداءات عليها ومحاولة 

عن خطها الوطني والنضالي.
ودعت الهيئة اإلدارية لنقابة جامعة 
بيرزيت جميع مكونات الجامعة إلى 
ا واحدا فــي مواجهة  الوقــوف صفً
االحتــالل ومحاوالتــه للنيــل مــن 
الجامعة ضمن استراتيجية موحدة 
علــى مصلحــة  الحفــاظ  تضمــن 

الجامعة ودورها الوطني.

الشعبية وفتح تعقدان 
ا في غزة اجتماًعا قياديًّ

غزة/ فلسطين: 
التقى وفد من الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين مساء أمس، ترأسه عضو 
المكتــب السياســي جميل مزهر بوفد مــن حركة فتح ترأســه عضو اللجنة 

المركزية للحركة أحمد حلس.
وقال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين إياد 
عــوض اهللا: إن "اللقاء تناول القضايا الوطنية العامة، والمخاطر التي تحدق 

بالقضية الوطنية لشعبنا الفلسطيني".
وأوضح أن اللقاء شــدد على "ضرورة إنهاء االنقســام الفلسطيني وتحقيق 
الوحــدة الوطنية من أجــل مواجهة التحديــات ومخططــات التصفية التي 

تواجه القضية الفلسطينية .
وحضر االجتماع إلى جانب عوض اهللا، ماهر مزهر، وهاني الثوابتة، وبكر أبو 
صفية، أعضاء اللجنة المركزية للجبهة الشــعبية، وعماد األغا، وجمال عبيد، 

وسلمي الخوالدة أعضاء الهيئة القيادية لحركة فتح.

دعت للحفاظ على الهوية الوطنية 
األطر الطالبية ترفض قرار إدارة "بيرزيت" 

حظر أنشطتها داخل حرم الجامعة 
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دولة فلسطين 
المجلس األعلى للقضاء

لدى محكمة بداية غزة الموقرة
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في الطلب المدني رقم 2019/1985 - في الدعوى المدنية رقم 2019/637
المســتدعي/ عمر محمد عبد القادر أبو شرار- من غزة الرمال بجوار مسجد 
فلسطين ويحمل هوية رقم/ 902835594 وكالؤه المحامون/ محمد عادل 
بسيسو وحلمي وليد الحايك وتامر فتحي األشرم ومحمد ماجد لولو ومحمد 

ياسر أبو شقفة – من غزة دوار أنصار شارع القدس مقابل عمارة األوقاف.
المســتدعى ضده/ 1 -علي محمد عبد القادر أبو شــرار بصفته من ورثة والدته 
المرحومة/ شــريفة محمد عنــان 2 -عدنان محمد عبد القادر أبو شــرار بصفته 
من ورثة والدته المرحومة/ شــريفة محمد عنان 3 -بشرى محمد عبد القادر أبو 
شرار بصفتها من ورثة والدتها المرحومة/ شريفة محمد عنان 4 -سالفة محمد 
عبد القادر أبو شــرار بصفتها من ورثة والدتها المرحومة/ شريفة محمد عنان 5 
-ميساء محمد عبد القادر أبو شرار بصفتها من ورثة والدتها المرحومة/ شريفة 
محمــد عنان 6 -ســناء محمد عبــد القادر أبو شــرار بصفتها من ورثــة والدتها 
المرحومة/ شريفة محمد عنان 7 -بسمة محمد عبد القادر أبو شرار بصفتها من 

ورثة والدتها المرحومة/ شريفة محمد عنان- وجميعهم مقيمون خارج البالد.
في الطلب المدني رقم 1985 2019
في الدعوى المدنية رقم 637 / 2019

إلى المســتدعى ضدهم المذكورين أعاله بما أن المستدعي المذكور أعاله قد 
أقــام عليكم الدعــوى رقم 637 / 2019 ونوعها اثبات صحــة عقد بيع وفقًا لما 
يدعيه فــي الئحة دعواه فليكن بعلمكم أنه قد تحــدد لنظر الدعوى المذكورة 
جلســة يوم األربعاء الموافق 2020/1/22م لذلــك يقتضي منكم الحضور وأن 
تودعــوا ردكم الجوابي على الئحة الدعوى خالل خمســة عشــر يومًا من تاريخ 
النشر وليكن بعلمكم أنه بتخلفكم عن ذلك وعن الحضور فإنه يجوز للمستدعي 

أن يسير بحقكم في الدعوى باعتباركم حاضرين، غزة في 2019/12/4م
رئيس قلم محكمة بداية غزة / أ. عمار قنديل

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

محكمة بداية غزة
دائرة التنفيذ

إعالن بيع بالمزاد العلني في القضية رقم 2852 / 2019
نُعلن للعموم أنــه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
على ذمة القضية التنفيذية رقم 2852 / 2019 والمتكون فيما بين طالب 
التنفيذ/ كمال حسن حسين الدردساوي والمنفذ ضده/ باسم نصري محمد 
الطباطيبي وآخرين الشقة الموجودة في الطابق الخامس بعمارة النعمان 
الواقعة في أرض القســيمة رقم )205( من القطعة )725( من أراضي غزة 
محلة الرمال، حيث يحد العمارة شــارع عز الدين القسام )الشفاء( 20 مترًا 
من جهة الغرب وشــارع بعرض 20 مترًا من جهــة الجنوب ومبنى لعائلة 
الحلو من جهة الشــرق ومبنى لعائلة كحيل من جهة الشمال والشقة بالغ 

مساحتها 125 مترًا وهي عظم دون تقطيع )غير مشطبة(.
فعلــى من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضــور إلى دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة في أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمين 
بواقــع %10 من قيمة التخمين وأن الرســوم والداللة واالنتقال على نفقة 
المشتري، علما بأن المزاد سينعقد الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس 

الموافق 2020/1/9م، حرر في: 2019/12/9م
رئيس قلم محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء
لدى محكمة بداية غزة الموقرة

في القضية رقم 2015/25 - في الطلب 2019/1891
المستدعية/ ميســون علي إبراهيم أبو دقة- سكان غزة- الشجاعية شرق 
مدرســة حطين- هوية رقم 410194021 وكيالها المحاميان/ ناجي بكر 

أبو عصر- وحازم عياد أبو جبل- غزة الشجاعية.
المســتدعى ضده/ منير محمود أحمد الهليس- من ســكان غزة الصبرة 
شــارع المغربــي بالقرب من شــركة الهليــس هوية رقــم 912095460 

مجهول محل اإلقامة حاليًا.
نوع الدعوى/ حقوق.

قيمة الدعوى/ $24.000 أربعة وعشرون ألف دوالر أمريكي فقط ال غير.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية رقم 2015/25 - في الطلب رقم 2019/1891
الى المســتدعى ضــده بمــا أن المســتدعية المذكورة قــد تقدمت لدى 
محكمة بداية غزة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها )حقوق( اســتنادا 
الى ما تدعيه في الئحة دعواها ونظرا النك مجهول محل اإلقامة وحســب 
اختصــاص محكمة بداية غزة فــي نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من 
قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء على 
قرار الســيد قاضي محكمة البداية في الطلب رقم 2019/1891 بالسماح 

لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل.
لذلــك يقتضــي عليــك أن تحضــر لهــذه المحكمــة يــوم األحــد تاريخ 
2020/2/16 الســاعة التاســعة صباحــًا كما يقتضي عليــك ايداع جوابك 

التحريري خالل خمســة عشــر يومًا من تاريخ النشــر وليكن معلوما لديك 
انــك اذا تخلفت عن ذلك ســينظر في القضية والطلــب باعتبارك حاضرًا، 

رئيس قلم محكمة بداية غزةتحريرا في 2019/12/10م.
أ . عمار قنديل

دمشق-بيروت/ فلسطين:
أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أنها وثقت 
انتهاكات جســدية وقانونية خطيرة ارتكبــت بحق الالجئين 
الفلســطينيين في ســوريا، عالوة علــى آالف الجرحى الذين 

أصيبوا ألسباب مختلفة منذ بدء أحداث الحرب عام 2011.
وذكــر فريق الرصد والمتابعة في مجموعة العمل، بمناســبة 
اليوم العالمي لحقوق اإلنسان، أن 4009 الجئين فلسطينيين 
قضوا بسبب القصف والحصار واالشتباكات والتعذيب والغرق 
أثنــاء محــاوالت الفرار من الحــرب في ســوريا، باإلضافة إلى 
1769 حالة اعتقال واختفاء قســري تواصــل األجهزة األمنية 

السورية التكتم على مصيرهم.
كمــا وثقــت المجموعــة قضاء أكثــر مــن 614 ضحية تحت 

التعذيب في السجون السورية.
أما علــى المســتوى القانوني، ال يــزال الالجئ الفلســطيني 
الســوري ممنوعــًا من الدخــول إلــى معظم الــدول العربية 
واإلســالمية، والغربية إال تحت شروط تعجيزية، والتي تعتبر 

انتهاك صارخ لحقوق أساســية نص عليهــا اإلعالن العالمي 
لحقوق االنسان.

وأشــارت مجموعــة العمــل إلى أن هنــاك عشــرات العائالت 
الفلســطينية الالجئة إلى الجــزء الجنوبي الشــرقي من قارة 
أسيا "مملكة تايالند " تعاني خطر الترحيل واإلعادة القسرية 
أو التوقيــف غير معلــوم المدة، في فصــل جديد من فصول 
المعاناة المتجددة التي يحياها الالجئ الفلســطيني إلى دول 

اللجوء الجديد.
ودعــت مجموعــة العمل، المجتمــع الدولي بكل مؤسســاته 
للتدخل العاجل والســريع لوقف االنتهاكات التي يتعرض لها 
الالجئون الفلســطينيون الســوريون الذين فروا من سورية 
للبحث عن األمن والخالص من الخطر الذي يتهدد أرواحهم، 
وتســوية أوضاعهم القانونية واحترام إنسانيتهم وكرامتهم 
والعمــل بموجب النصــوص والمواثيــق الدوليــة واإلعالن 

العالمي لحقوق اإلنسان.
كما طالبــت وكالة غوث وتشــغيل الالجئين الفلســطينيين 

"أونروا" بشــكل خــاص بالقيــام بالدور المطلــوب منها في 
تقديــم الحماية الجســدية والقانونية لفلســطينيي ســوريا، 
ودعم حق الالجئين الفلســطينيين بالتنقل واإلقامة والعمل 

في الدول التي آل اليها مصيرهم.
من جانب آخر، أعلن عدد من الناشطين ولجان العمل األهلي 
الفلســطيني الســوري المســتقلة يــوم أول مــن أمس، عن 
تشــكيل "تجمع اللجان األهلية لفلسطيني سورية في لبنان"، 
بهدف توحيد كافة الجهود والعمــل على مواجهة التحديات 
والصعاب التــي تواجه الالجئون الفلســطينيون فــي لبنان، 
والمطالبــة بحقوقهم والتخفيف مــن معاناتهم لحين انجالء 
مصابهــم وإيجاد حل جــذري لمعاناتهم يضمن لهم العيش 

والحياة الكريمة.
وأشــار بيــان صادر عــن الناشــطين ولجان العمــل، على أن 
التجمع عبارة عن ناشــطين فلســطينيين الجئين من سوريا 
الــى لبنان يعملون ضمن لجان مســتقلة لهم باع في العمل 
التطوعي واالغاثي منذ ســنوات، مؤكدًا وقوفه على مســافة 

واحدة مــن كافة الفصائل الفلســطينية في لبنــان من أجل 
ايصال صوت الالجئ الفلســطيني الســوري للجهات المعنية 

والقيادة الفلسطينية.
في الســياق قالت المؤسســة الفلســطينية لحقوق اإلنسان 
"شــاهد" التي تتخذ من بيروت مقــرًا لها إن األوضاع الراهنة 
التــي تشــهدها لبنان منذ بداية األزمة، انعكســت مباشــرة 
وبشكل سلبي على أوضاع الالجئين الفلسطينيين السوريين، 
الذين يعيشون بعد مرور حوالي ثمان سنوات على تواجدهم 
فــي لبنان من أوضاع إنســانية غاية فــي الصعوبة، ويعانون 
أزمــات إنســانية مركبــة علــى كافــة المســتويات الحياتية 

واالجتماعية والقانونية في ظل شح المساعدات االغاثية.
ودعــت المؤسســة الحقوقيــة فــي بيــان صحفــي، "أونروا" 
والجهــات المعنية إلى تدارك األزمــة واعتماد برنامج طوارئ 
ووضع وايجاد آليات للتعامل مع األزمة قبل تفاقمها تزامنًا مع 
الصرخات والنداءات العاجلة التي يطلقها الالجئون من داخل 

المخيمات بعد اشتداد االزمة االقتصادية عليهم.

وقــال وزيــر التعليــم العالــي والبحث 
إن  مويــس:  أبــو  محمــود  العلمــي 
اســتراتيجية الوزارة انبثقت من خطة 
الحكومــة، التــي تتواءم مــع أولويات 
الخطــة الوطنيــة الشــاملة لألعــوام 
"2017-2022" ومحورها المســؤولية 
المجتمعية والتنمية المســتدامة، من 
خــالل االنتقال من التعليم إلى التعلم، 
ومن االحتياج إلى االنتاج، ومن مرحلة 
األفــكار إلــى االبتــكار، ومــن تطوير 
المهــارات إلى طرح المبــادرات، ومن 
المدرســة إلــى الجامعة، لخلــق ثقافة 

وطنية جامعة.
ولفــت إلــى أن التعليــم هــو الطريق 

هــي  الجامعــة  ومخرجــات  للتنميــة، 
مدخــالت التنميــة، في إطــار الهدف 
الرابع من أهداف التنمية المستدامة، 
الذي يتعلق بجودة التعليم وشموليته، 
مشــيرا إلى أن تأثيرها يمتد ليشــمل 
جميع األهداف، مــن خالل التحول الى 
برامــج تولــد معرفة، وتقنيــات تخدم 
محورهــا  تعليميــة  ومــن  المجتمــع، 
المعلــم، إلى عمليــة تعليمية محورها 
المتعلــم، ومن التركيــز على األهداف 
اإلدراكية ومجرد المعرفة، الى التركيز 
على بنــاء اتجاهات ايجابية، وإكســاب 

المهارات.
وأشــار أبو مويس إلى أهمية االنتقال 

من الجامعات التقليدية إلى الجامعات 
الرقمية، التي تواكب الثورة الصناعية 
الرابعة، وضــرورة أن تتحــول البرامج 
النمطيــة إلى برامــج ثنائية ومزدوجة 
وتقنيــة، لتوائم مخرجــات التعليم مع 
احتياجات ســوق العمل، وضــرورة أن 
تضيــف األبحاث العلميــة المنتجة من 
الجامعــات للمعرفــة العالميــة، بحيث 
يكون لها تأثير اقتصادي على المجتمع 

أيضا بالشراكة مع القطاع الخاص.
بدوره، قــال رئيــس اللجنــة الوطنية 
للتربيــة والثقافــة والعلــوم علــي أبو 
زهــري: إننا نجتمع "لنبحــث عن الدور 
الفلســطينية في  للجامعات  المأمــول 

تنفيذ أهداف التنمية المســتدامة في 
فلســطين"، مضيفــا أن "االحتــالل ال 
يزال العائق األســاس أمام كل الجهود 
والبرامج التنموية في فلســطين، لكن 
يجب مواصلة العمل في كل المجاالت 
نحو مفهوم التنمية واقتصاد الصمود 
للمواطن الفلســطيني على أرضه وفي 

وطنه".
ولفت إلــى أن الجامعات الفلســطينية 
رغــم ما تواجهــه من تحديــات، يجب 
حــدود  لتتجــاوز  العمــل  تواصــل  أن 
دورهــا التقليــدي، المتمثــل بالتعليم 
والتدريب، لتساهم في دعم متطلبات 
إحداث التنمية والتطور، عبر ما تملكه 

مــن مــوارد وطاقــات علميــة تقــوم 
بإعــداد خريجين في شــتى المجاالت 

والميادين.
وتابــع أبو زهــري: نحــن فــي اللجنة 
الوطنيــة كجهــة ربــط وســيطة بين 
والمنظمــات  الوطنيــة،  المؤسســات 
الدوليــة المتخصصة مثل اليونســكو 
التزامنا  نجدد  واأللكسو،  واإليسيسكو 
بالعمل الحثيث مع كافة الشــركاء نحو 
االندمــاج في كافة التوجهات والبرامج 
التي توفرها هذه المؤسسات الدولية، 
بما يمكننا من مواكبة وتبني وتوطين 
أفضل الممارســات الدوليــة، لتحقيق 
التنمية فــي المجــاالت والموضوعات 

التي تدخل في نطاق اختصاصاتنا.
وأضــاف: نعكــف خالل األيــام المقبلة 
مــع  بالشــراكة  تقييــم  إجــراء  علــى 
المؤسســات الوطنية لمشــاركتنا في 
المؤتمر العام لليونســكو كمًا ونوعًا، 
بحيــث نتمكن مــن متابعة مــا صدر 
عنه من قــرارات وتوجيهات واتفاقيات 
واســتخالص  المياديــن،  شــتى  فــي 

العبر لتكون مشــاركتنا فــي مثل هذه 
فاعلية،  أكثر  والمنتديــات  المؤتمرات 

وجدوى لتحقيق أهدافنا الوطنية.
بأعمــال  القائــم  أكــد  جانبــه،  مــن 
مكتب اليونســكو في فلســطين جنيد 
ســوروش، دور الــوزارة والجامعات في 
تطويــر التعليم العالي في فلســطين، 
من أجــل تحقيق الهــدف الرابع، وهو 

التنمية المستدامة.
ولفت الى أن اليونســكو أجرت دراسة 
حــول ضمان جــودة التعليم، شــملت 
تحليل األزمات التي يواجها التعليم في 
والبحث  المناهج  وتحديث  فلســطين، 
العملي، مشــددا على الحاجــة لتعزيز 
التعــاون بيــن الــوزارة واليونيســكو 

للنهوض بالتعليم العالي.
واشــتملت الورشــة علــى جلســتين، 
العالــي  التعليــم  األولــى  ناقشــت 
واألهداف األممية للتنمية المستدامة، 
فيمــا كانــت الثانية بعنوان "كراســي 
أهــداف  لتحقيــق  أداة  اليونيســكو: 

التنمية المستدامة".

مؤسسة حقوقية تدعو "أونروا" إلى تدارك أزمة الالجئين في لبنان
مجموعة العمل: توثيق انتهاكات خطيرة بحق الالجئين الفلسطينيين في سوريا

متحّدثــون يوصـــون باالنتقـــال مــن الجامعــات التقليديـــة إلـى الرقميـــة
رام الله/ فلسطين:

أوصــى متحدثــون خــالل ورشــة عمل، عقــدت أمس بمدينــة رام 
اللــه، بضــرورة االنتقــال من الجامعــات التقليدية إلــى الجامعات 
الرقمية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، ومن البرامج النمطية 

الــى التقنيــة، لتتــواءم مخرجــات التعليــم مــع احتياجــات ســوق 
العمل. وأكدوا خالل الورشــة التي نظمتها وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي، حول "دور الجامعات الفلســطينية في تحقيق 
بالتعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة  التنميــة المســتدامة"  أهــداف 

للتربيــة والعلــوم والثقافــة، ومكتــب "اليونســكو" فــي بيــروت، 
المجتمــع  قطاعــات  بيــن  شــراكة  المجتمعيــة  المســؤولية  أن 
ومؤسساته المختلفة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة في 
الجوانب التعليمية والصحية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية.
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دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

محكمة بداية غزة
دائرة التنفيذ

قائمة شروط البيع
بنــاًء على قرار الســيد قاضــي التنفيذ وبعــد االطالع على ملــف القضية 
التنفيذية رقم 2229 / 2011 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ/ موســى 
محمود الزعبــوط والمنفذ ضده/ مروة خميس ســعيد الخضري باألصالة 
عن نفســها وباإلضافة إلــى باقي ورثة وتركة المرحوم/ أســامة الخضري 
والقضية مقامة لتنفيذ شيكات بقيمة )1020160 دوالرًا أمريكيًا( مليون 

وعشرون ألًفا ومائة وستون دوالرًا أمريكيًا. 
بتاريخ 2017/10/31م تم إخطار المنفذ ضدها بإخطار تنفيذ الحكم حسب 
األصــول. بتاريخ 2017/11/9م تم إيقاع الحجز التنفيذي على فيال الخضري 
الواقعــة فــي القطعة رقم 727 قســيمة رقــم 183 أراضي غــزة المملوكة 
للمنفــذ ضدهم. بتاريــخ 2018/3/15م تــم وضع يد مأمــور التنفيذ على 
الفيال المكونة من بدروم أرضي ودور أول والبناء مساحته حوالي )350 م2( 
مقام على أرض مســاحتها حوالي )1166 م2( تم تثمين ســعر المتر الواحد 
500 دينــار أردني وعليه يكون اجمالي ثمن األرض مبلغ وقدره )793000( 

سبعمائة وثالثة وتسعون ألف دينار أردني.
وسيتم نظر أي اعتراضات في الجلسة المحددة لذلك يوم األربعاء الموافق 
2020/1/15م فعلــى من لديه أي اعتراض على البيع أن يتقدم له لدائرة 

التنفيذ في مواعيد الدوام الرســمي حتى موعد أقصاه يوم األحد الموافق 
2020/1/12م، حرر في 2019/12/11م

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة / أ. رامي صلوحة

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء
محكمة صلح خانيونس

في الطلب رقم 2019/1217 - في القضية رقم 2017/18
المســتدعيان/1. أمال فتحي محمد كساب- غزة النصر- اللبابيدي عمارة 

أبو ستة، 2. آمنه فتحي محمد كساب- غزة عمارة ابو ستة.
وكيلهم المحامي/ حسين صبحي هنية.

المســتدعى ضده/ محمود فتحي محمد كساب – البلد بجوار دوار السنية 
غرب السقا للصرافة.

نوع الدعوى/ تقسيم أموال مشتركة.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية 2012/18

الى المســتدعى ضــده المذكور بعاليه بما أن المســتدعي قد أقام عليك 
دعوى )تقســيم أموال مشــتركة( اســتنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه 
المرفق لك نســخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي 
عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك 
هــذه المذكرة كما يقتضــي أن تودع قلم هذه المحكمــة ردك التحريري 
خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما أنه قد تحدد 
لها جلســة اإلثنين 2020/1/13م لنظر الدعوى وليكن معلوما لديك أنك 
إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمســتدعي أن يســير في دعواه حسب األصول 

رئيس قلم محكمة صلح خانيونستحريرا في 2019/12/10م.
أ . فتحي حسين محسن

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

بلدية بيت الهيا

إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا
بشأن اعتماد مخطط قسمة رضائية

مقدمة من ورثة المرحوم/ حسين يوسف سرور
تعلــن اللجنــة المحليــة للتنظيم والبنــاء في بلديــة بيت الهيــا لعموم 
المواطنين الكرام بأنه قد تقدم إليها المواطنين: محمد حســين يوســف 
سرور ويوسف حسين يوسف سرور وأحمد ومحمد وإياد وروال وأيمن وريم 
أبناء المرحوم/ ابراهيم حســين سرور وروضة ســليم اسماعيل المدهون 
وفايزة محمد خليل ســرور )المدهون قبل الزواج( ومحمد وأميرة وماجدة 
وأمل وريم وخلود وابتســام وماجد أبناء المرحوم/ إسماعيل حسين سرور 
بطلــب العتماد خارطة القســمة الرضائية المعدة من قبل المســاح م.د. 
خميــس بدوي بتاريخ 2019/12/3م والمصــادق على تواقيعهم من قبل 
المحامي أ. محمد إسماعيل محمد مطر بتاريخ 2019/12/3م لما يملكون 
في أرض القســيمة رقم )16( من ارض القطعة رقم )1775( لما مساحته 

)14875( مترا مربعا بما فيها من شوارع وطرق.

لذا فمن له الحق في االعتراض على ذلك أو مســتندات ملكية المواطنين 
المذكوريــن أعاله أو الخرائط والمخططــات المقدمة منه للبلدية التقدم 
باعتراضــه خالل 15 يوما من تاريخ نشــر هذا االعــالن وإال لن يلتفت ألي 

اعتراض يقدم بعد ذلك.
أ . عز الدين الدحنون / رئيس بلدية بيت الهيا
رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية بيت الهيا

"االتصاالت" تنفذ 
مبادرة حول أثر األلعاب 
اإللكترونية في المجتمع

غزة/ فلسطين:
أطلقــت وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، مؤخــرًا، 
مبادرة توعويــة بعنوان "أثر األلعــاب اإللكترونية على المجتمع 

الفلسطيني" والتي كانت تحت شعار )# مشمجردلعبة(.
وقال رئيس اللجنة المكلفة بتنفيــذ المبادرة، م.علي عكيلة: إن 
اللجنة نفذت العديد من الفعاليات واألنشــطة لتوضح إيجابيات 
وأضــرار األلعاب االلكترونية، من بينها إصدار بيان إعالمي حول 
األلعاب االلكترونية، وإصدار نشــرة بالتعاون مــع وزارة األوقاف 
تضمنت سبل مواجهة إدمان األلعاب االلكترونية إضافة إلى أبرز 

أضرار األلعاب االلكترونية.
وأضاف عكيلة في بيان صحفي صادر عن الوزارة، أنه تم تصميم  
ملصقات  تضمنت ايجابيات األلعــاب االلكترونية وأبرز أضرارها 
وجــرى تعميمهمــا على مواقــع التواصــل االجتماعــي، كما تم 
تصميم نشرة ارشادية حول مواجهة إدمان األلعاب االلكترونية، 
وكذلك إصدار نشــرة توعوية حول  أثر األلعاب االلكترونية على 
األطفال والمراهقين وعُممت من خــالل وزارة التربية والتعليم 

على المدارس.
ونوه عكيلة إلى أن اللجنة قامت بنشــر معاني الرموز الموجودة 
على غالف األلعاب االلكترونية حسب التصنيف العمري األمريكي 
واألوربي لأللعاب، وكذلك أصدرت نشــرة حول معاني شــعارات 
محتــوى األلعاب االلكترونية، كما تم انتاج ونشــر فيديو توعوي 
حــول كيفيــة الحــد مــن األثــر الســلبي لأللعــاب االلكترونية، 
بينمــا جرى تنفيذ  لقــاء توعوي ألولياء األمور بمدرســة القاهرة 

االبتدائية.
وذكر أن الوزارة هدفت من خــالل المبادرة إلى تعزيز دور أولياء 
األمور والمعلمين واشــراك جهات االختصــاص كافة في تحمل 
المســئولية المجتمعية من خالل إشراكهم في تنمية المفاهيم 
الصحيحة حول االســتخدام اآلمــن والمفيد لخدمــات االنترنت 

ولأللعاب االلكترونية.

الدوحة- رام اهلل/ فلسطين:
حصلــت فلســطين، أمــس، علــى عضويــة 
دائِمة في أولمبيــاد العلوم العالمي؛ بعدما 
حّقق الفريق الطالبي المشارك في أولمبياد 
العلوم العالمي الـ16 للناشــئين المقام في 

قطر، الفوز بالميدالية البرونزية.
وكان الطالب الفلســطيني رايق غانم، حّقق 
البرونزيــة خالل مواجهة 70 دولة مشــاركة 

في المسابقة.

كما حصــد الفريق قبــل أيــام المركز األول 
فــي مســابقة األفــالم التعليمية عــن فيلم 
بعنوان "التنمية المســتدامة"، للطلبة عهد 
العارضــة، وميــرا عمــار، وتاال فهــد، ورايق 
غانــم، ومصطفــى صنوبــر، وعبــد الرحمن 
شــفيع، بقيادة المشــرفين التربويين مراد 

عبد الغني، وأحمد جبر، وفيحاء البحش.
وقال وزيــر التربية والتعليــم العالي في رام 
اهلل مــروان عورتانــي: "إن طلبة فلســطين 

بمــا يملكون من أفــكار ومهــارات ملهمة، 
يؤكدون للعالــم تميزهم وإبداعهم وحبهم 

للعلم".
وبــارك عورتانــي باســم األســرة التربوية 

للدولة الفلسطينية هذا التميّز الكبير.
وتضمنــت المســابقة التــي شــاركت فيها 
فلسطين ألول مرة في األولمبياد؛ مسابقات 
فــي مجــاالت العلــوم "األحيــاء، والفيزيــاء، 

والكيمياء".

غزة/ فلسطين:
عقــدت كليــة التربيــة بالجامعة 
اإلسالمية في مدينة غزة، أمس، 
يومًــا دراســيًا بعنــوان "نماذج 

تطبيقية للتدريس الفعال".
قاعــة  فــي  المؤتمــر  ونظــم 
المؤتمرات الكبــرى، بحضور كل 
مــن رئيــس الجامعــة د. ناصــر 
فرحــات، وعميــد كليــة التربيــة 
د. إبراهيــم األســطل، و مشــرف 
قســم التدريــب الميدانــي فــي 
كليــة التربية د. أدهم البعلوجي، 
وأعضاء هيئة تدريســية في كلية 
التربية، وجمع من معلمي وطلبة 

المدارس.
وفي مســتهل الجلسة االفتتاحية 
أكد فرحات أن مســؤولية األجيال 
الناشــئة تقع على عاتــق الجميع، 
وأن العلــم والتربية هما أســاس 
المجتمعات، وأساس بناء االنسان 
والنافــع  المدافــع  الفلســطيني 

لوطنه.
ونــوّه إلــى أن الجامعــة أكثر ما 
يهمهــا فــي مخرجــات التعليــم 
مواءمة سوق العمل، وضرورة أن 
يكــون الخريج تلقى مــن التعليم 
والمعرفة ما يؤهله للمنافسة في 

تخصصات الجامعة كافة.
من ناحيته، لفت األسطل إلى أن 
التدريــب أصبح على مــدار ثالثة 
فصــول بــداًل لفصليــن؛ وذلــك 

لصقل المهارات واألداء للطلبة.
وأوضح أن اليوم الدراســي عبارة 
الخبــرات  لبعــض  عــرض  عــن 
المنتقــاة مــن الميــدان، وذكــر 
أن  األســطل  الدكتــور  األســتاذ 
اإلســالمية  الجامعــة  خريجــي 
يحصلــون على أعلى الدرجات في 

االمتحانات الوظيفية.
مــن جانبــه، بيــن البعلوجي أن 
اليوم الدراســي هو يــوم التنمية 
لالرتقاء  الثاني؛ وذلــك  العمليــة 
وتطويــر قــدرات طلبــة التدريب 

الميدانــي، وإيمانًــا مــن كليــة 
يبقــى طلبــة  أن  علــى  التربيــة 

الجامعة متميزون.
وأّكــد على أنــه ال يمكن للطالب 
الجامعــي أن يحصل كل ما يريده 
من خالل المعلومات النظرية، بل 
يحتــاج إلى الجانب العملي لصقل 
مهاراته، وأشار الدكتور البعلوجي 
إلى أن كليــة التربية في الجامعة 
اإلسالمية تقوم باســتمرار بعقد 
األنشــطة والفعاليات التي تنشئ 
الشــخصية المتكاملــة للطالــب 

لتجهيزه لسوق العمل.
وتخلل اليوم الدراســي جلســتان 
األولــى  اســتعرضت  علميتــان 
توظيــف األناشــيد فــي تدريس 
اللغــة اإلنجليزية، وتلعيب العلوم 
العامــة للصف الرابع األساســي، 
وتوظيــف الدرامــا فــي تدريــس 

العلوم.
في حين تناولــت الثانية توظيف 
اإليقــاع العروضــي فــي تدريس 
وتوظيــف  الشــعرية،  القصائــد 

النظام في تدريس الرياضيات.

العثور على مواطن مشنوقًا 
بمنزل جنوب نابلس

نابلس/ فلسطين: 
أعلنت الشــرطة والنيابة العامة في نابلس شــمال الضفة الغربية 
المحتلة مســاء أمــس، فتح تحقيق فــي ظروف وفــاة مواطن وجد 

مشنوًقا.
وأوضحتــا في بيــان مقتضب أن المواطن )38 عاما( وجد مشــنوقا 

داخل غرفة بمنزله جنوب نابلس.
ولم تذكرا مزيدا من التفاصيل حول الحادثة.

كلية التربية بـ"اإلسالمية" تعقد يوًما دراسًيا 
حول "نماذج تطبيقية للتدريس الفعال"

جانب من اليوم الدراسي 

عضوية دائمة لفلسطين في أولمبياد العلوم العالمي
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ربما يتّفق العرب، اليوم، في اســتخدام مصطلح »التطبيل« وصًفا 
للمندرجيــن في مســالك النفــاق والتزّلــف، وأكثر مــا يصدق هذا 
الوصــف على أصحاب الصوت العالي منهــم، والمبالغين في ذلك. 
وهــو وصف دقيق، باعتبار أّن الطبل أجوف.. صوت بال مضمون، أو 

َقرْع وال حقيقة من خلفه.
وإذا كان الطبل يُســتخدم فــي المعارك لتحميــس الجند وإرهاب 
العدوّ، فإنّه في مســالك النفاق يوضــع في غير موضعه، ويُضرب 
به لغير أهداف المحاربين، فكان استخدامه، وصفا للمنافق؛ معبّرا 
من الجهتين، أي من جهة طبيعة الطبل نفســه من حيث هو طبل، 

ومن جهة استخدام المنافق آلليات التطبيل في غير موضعها.
الفلســطينيون، كالعرب، يســتخدمون هذا المصطلح، بيد أنّهم، 
وباإلضافــة إليه، لهم مصطلحهم الخاص، لوصف الحالة نفســها، 
وهو مصطلح »التســحيج«، وهو اللفظ الدارج الذي يعني في أصل 
استخدامه »التصفيق«، ولعّلهم فضّلوه على مصطلح »التطبيل«؛ 
ألنّه يصلــح أوال وصفا لجميع المتزّلفين، عال صوتهم أم انخفض، 
عُرفوا أم جُهلوا، وهو بهذا االعتبار أعمّ وأوسع، ويبقى »التطبيل« 

أخصّ بأصحاب الجلبة منهم.
ثــم »التســحيج« يتعــدّى فاعلــه ليطــال »المُسَــحَج لــه«، إذ 
»التســحيج« عادة؛ يكون علــى وقع األنغام في األعــراس وغيرها، 
ويقترفه الجمهور فــي أثناء كلمات المتحدّثين، فهو فعل ال عالقة 
له باألفعال في أصله، وإنّما يلتصق بالكالم، أغنية أو خطبة. وأمّا 
المحاربــون فلهــم أهازيجهم المقترنة بالســالح، ثــم تذوب هذه 

األهازيج في وطيس المعركة.
ويظــّل »التســحيج« عملية مســتهدَفة بالشــكّ؛ ألنّــه »يَبْصم 
ويختــم« ســلفا بلطــم األكــفّ ببعضها لكلمــات تنتظــر األفعال 

لتصدّقها، أو هو حالة من الســكر النفســي المتوّلــد عن الطرب، 
فإن لم يكن طربا، فهو وال شــك، ضَرْب من الهذيان، ولهذا كّله 
صَلــح وصفا للتزّلف الذي ال يســتند إلى الحقيقة، وقد يســتند إلى 

عكسها تماما!
والذي ال بدّ من التأكيد عليه، أّن هذا المصطلح جديد في الساحة 
الفلسطينية، أخذ يتصاعد في السنوات األخيرة. وهو، والحال هذه، 
كاشف في أصل ظهوره، عن ظاهرة جديدة غير مألوفة فلسطينيّا، 
ثــمّ في صعــوده عن صعود هــذه الظاهرة، بيــد أّن ظهورها ثمّ 
صعودها ال يعنيان بالضــرورة عمقها، فجدّة الظاهرة تعني تجرّد 
الشــخصية الفلســطينية عنها. ولطبيعة هذه الشخصية. فمن غير 
المتوقع أّن تتعمّق الظاهرة حتّى وإن فشت وانتشرت، فقد ال تزيد 

على كونها قشرة، ال أكثر.
تبلورت الشــخصية الفلســطينية، في ظروف الكفاح ضدّ االحتالل، 
وفي مقابــل الخذالن العربي، ومع اإلحســاس العميــق باالختالف 
عن المحيط كّله، وبالتالي تعمّق الشــكّ في وجدان الفلســطيني 
تجــاه الزعامات عمومــا، بما في ذلك زعاماته هــو، حتّى النضالية 
منهــا، التي كان يحيط بعضها بنظرة تتوسّــل بالغموض والريبة 
واالتهام أحيانا. ولعّل تجاربــه مع قيادات الثورات والمقاومات منذ 
فجــر القضيّة جعلتــه أكثر حذرا، مســتثنيا المثاليــات الزائفة من 
اعتباره ومُحاّل مكانها االحتمــاالت المتعدّدة، ثمّ ومع دور الكفاح 
في نحت الشخصية األنوفة، استقامت تلك الشخصية على طباعها 

تلك.
يُضاف إلى ذلك اتسام الشخصية الفلسطينية بالتسييس الشديد، 
وبصــورة مكّثفــة ال يوجد لها مثيل في البــالد العربية، على األقل 
ســابقا، واســتغراق التعليم ألكثر شــرائح الفلســطينيين، وتحوّل 

المســاجد والمــدارس والجامعات إلــى منابر للتعبئــة ومنطلقات 
للنضال، ولم يكن للفلســطيني دولة، أو حكومــة محّلية، تُبرمجه 
منذ الطفولة على الهتاف للحاكم، وتجســيد الوطن فيه، أو تربطه 
بهــا اقتصاديّــا، وتُحّطم شــخصيّته بابتــزازه بلقمة عيشــه، أو 
تصوغه على القانون الفرعوني القائل »..َأَليْسَ لِي مُْلكُ مِصْرَ 
وَهَــذِهِ األنْهَارُ تَجِْري مِنْ تَحْتِــي..«، وكأّن الحاكم هو الذي 

يحيي ويرزق، ويتفضّل بذلك على الخلق!
هذه الشــخصية، ربّما سبّبت للفلســطيني المتاعب وسوء الفهم 
أحيانا من إخوانه العــرب، الذين تنطمس لدى كثير منهم الحدود 
بيــن الوطــن والدولة والحاكــم، ويعتقدون أّن الفلســطيني الذي 
يشــتم حكامهم ناكر لجميل ما يســدونه إليــه، أو يبدي العداء بال 
ســبب وجيه، مع أنّــه وبكل بســاطة ال يفعل أكثر ممــا يفعله مع 
زعاماتــه، إذ يَفتِرض، وبحكــم تجربته المــرّة، أّن الزعامات إنّما 
تصعد على أشــالء أصحاب التضحيات، وأّن دورها أن تخدمه، دون 
أن تترتب على ذلك امتيازات خاصّة لها، حتّى لو كانت سابقة إلى 

تضحية من قبل، وقطفت ثمنها بالزعامة.
لــم تكن هتافــات الفلســطينيين وأهازيجهم تنصــرف إال للوطن 
والمقاتليــن واألســرى والشــهداء، وهــم وإن غنّــوا لزعيــم من 
زعاماتهــم فبقدر التصاقــه بعناوين الكفاح والنضــال تلك. وبقدر 
انتمائــه لمعانيهــا وخدمته لهــا، وهذا قبــل أن تتحــوّل حركات 
التحرّر والمقاومة إلى ســلطة، وإن كانت قبل تحوّلها إلى سلطة، 
وكأيّ زعامة، ال ســيما وهي تســتفيد من نمــوذج القبيلة الكامن 
فينا، تســتبطن منطق الســلطة وما يتبعها من استزالم، وتقريب 
»الســحيجة«، وإبعاد الناصحين، وإقصاء الكفــاءات التي تغار منها 
الزعامات، وبروز الدســائس، وما سوى ذلك من أمراض اجتماعية، 

إال أّن هــذه األمــراض التــي تُحّطــم الكرامة اآلدميــة، كانت أقل 
انتشــارا مما صارت إليه بعد تحوّل حركات المقاومة إلى ســلطات 
حاكمة، كما أّن ظروف النضال تحدّ من النزوع السلطوي للزعامات 

ومن تأثيره على العناصر إلى حدّ كبير.
أصبحــت مظاهر »التســحيج« أكثر كثافة ألّن الســلطة صارت أكثر 
كثافــة، حينما تحوّلت حركات التحرر إلى ســلطة، ابتداء من حركة 
فتح، مســتدعية معها نموذج الدولة العربية الذي يُجسّــد الوطن 
في الحاكم، أو في أحســن أحاوله في الحزب أو العائلة الحاكمة، ثم 

أسندت ذلك إلى وقف الكفاح.
ومع منطق الســلطة ووقف الكفاح تحلُّ القيم االســتهالكية مكان 
المُثــل العليا، وبالتالي تآكل اإلحســاس بالكرامــة. وأمّا في حالة 
حماس، والتي تحوّلت إلى ســلطة بقدر ما، فاســتمرار دفع الثمن 
والمقاومــة يحــدّ مــن تلــك األمــراض وإن كان ال يوقفهــا، كما 
أّن األزمــات ومراوحــة المــكان تُضيّــق دوائر النافذيــن في وجه 
الناصحين وتوسّــعها »للســحيجة« وتنظمها بنمط من الشللية، 
وهــو أمر بالــغ الخطورة على الســالمة العامّــة ألي حركة مقاومة 

لديها مشروع لم تنجزه بعد.
بيــد أّن هــذه الحالــة علــى خطورتهــا، ال تعنــي أن الشــخصية 
الفلســطينية قد صارت شــخصية »تســحيجية« وانتهى بها األمر 
إلى ذلك، فــردود الفعل على أوبريت »مالك الســالم« الذي عُمل 
خصّيصًا للرئيس الفلســطيني، تُبيّن أن الشخصية الفلسطينية 
األصيلــة حيّة، وســتبقى كذلك، ليــس فقط ألّن الفلســطيني لم 
ينجز بعد تحرير بالده ويصّفي حســابه مع عــدوّه المحتّل، وإنّما، 
وباإلضافة إلى ذلك، ألّن الشــخصية العربيــة عموما آخذة بالتغير 

لتتّصف بما كان يتّصف به الفلسطيني خالل نضاله الطويل.

الشخصية الفلسطينية 
في مواجهة التطبيل 

والتسحيج!
هــذه الحالــة علــى خطورتهــا، ال تعني أن الشــخصية 
الفلســطينية قد صارت شخصية »تسحيجية« وانتهى 
بهــا األمــر إلى ذلــك، فــردود الفعل علــى أوبريــت »مالك 
الســالم« الذي ُعمل خّصيًصا للرئيس الفلســطيني، ُتبّين أن 

الشخصية الفلسطينية األصيلة حّية، وستبقى كذلك.
ساري عرابي
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مقدمة:
يســتهدف هذا التقدير استقراء مســتقبل القدس، في المدى المنظور 
القريب والمتوســط، ضمن المعطيات المتاحــة. وهو بغض النظر عن 
عواطفنــا وعن مركزيــة القدس فــي اهتمامنا؛ يوضح أن المؤشــرات 
الحالية تشــير إلى ســياقات مســتقبلية خطيرة، وتنبه إلــى ضرورة أن 

يتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه القدس، وتجاه إنقاذها.
أواًل: مدخل: دراسة الظاهرة المستقبلية:

دراســة مستقبل الظاهرة السياسية تستوجب مراعاة عدد من الجوانب 
هي:

1. التركيز على االتجاهــات )Trends( ال على األحداث )Events(. ولعل 
متابعــة الســلوك التفاوضي العربي يشــير إلى أن التغير فــي المواقف 
العربيــة والفلســطينية هو االتجــاه الســائد. فقد بدأت الدبلوماســية 
العربية على أســاس رفض قيام دولة إسرائيلية في فلسطين، ثم قبلت 
الهدنة معها، ثم قبلت التفاوض معها، ثم االعتراف الكامل بها، ثم بدأ 
التخلي التدريجي عربيًا عن الموضوع الفلسطيني ذلك يعني أن الطرف 
العربي قد يواصل هذا التراجع في كل الموضوعات )الالجئين، والحدود، 
والميــاه، وحق المقاومــة(. مما يعني ضــرورة عدم اســتبعاد “احتمال” 

االعتراف بالقدس عاصمة موحدة لـ)إسرائيل( من قبل بعض العرب.
2. قيــاس موازيــن القوى من ثالثــة جوانب هي: المتغيــرات المادية، 
والمتغيــرات المعنويــة، وفــن إدارة وتوظيــف هذه المتغيــرات، وفي 
تقديري أن المتغير األول هو في صالح الطرف العربي بالقياس الكمي، 
والمتغيــر الثانــي مزيج بعضــه لصالح الطــرف الصهيونــي )التطور، 
والتماســك الداخلي، والتكنولوجيا الخ( وبعضه لصالح الطرف العربي 
)القــدرة على تحمل الخســارة والمعانــاة لفترة طويلــة(، لكن المتغير 
الثالــث وهو فن إدارة متغيرات القوة، وهو األهم في ميزان القوى فهو 

لصالح الطرف الصهيوني بشكل كبير.
3. االمتنــاع عن التفكيــر الرغبي/ الرغبــوي )wishful Thinking( على 

أســاس رؤيــة الواقع كمــا هو، ال كما تزينــه الرغبة ســواء أكانت هذه 
الرغبــة سياســية أم دينيــة أم عقائديــة أم غير ذلك. واعتقــد أن هذا 
الجانب يتجلى في التفكير السياســي العربي بشكل أكبر كثيرًا منه في 

التفكير السياسي الصهيوني.
ثانيًا: الموقف األمريكي:

بدأ التغير فــي الموقف األمريكي منذ إدارة ريغــان )1981-1989( أي 
بعــد خروج مصر من الصراع، وأخذ هــذا التغير خطوات تدريجية تجعل 

من موقف ترامب األخير غير مفاجئ:
1. امتنــاع )وليــس رفــض( الواليات المتحــدة عن التصويــت لصالح 
قــرار مجلــس األمن رقم 478 في عــام 1980 والخــاص برفض القرار 

اإلسرائيلي باعتبار القدس عاصمة )إسرائيل( الموحدة.
2. إدراج القــدس كمدينة إســرائيلية في ســجالت الخارجية األمريكية 

)منذ فترة ريغان وبوش األب(.
3. االتفاق على شــراء أراض عربية في القدس لبناء السفارة األمريكية 

فيها.
4. يقول الســفير األمريكي لدى )إســرائيل( في التســعينات من القرن 
الماضي مارتن انديك أنه كتب مذكرة للخارجية األمريكية يطلب فيها 

بنقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس في عام 1982.
5. فــي عام 1995، أصدر الكونغرس قانون ســفارة القدس الذي أعلن 
فيه بأنه “ينبغي االعتراف بالقدس عاصمة لدولة )إسرائيل(”، كما نصّ 
مشــروع القانون على أن السفارة األمريكية يجب أن تنتقل إلى القدس 
خالل خمس ســنوات ومنذ ذلك الحين، وقــع كلُّ رئيس أمريكي تأجياًل 

متتابعًا لتنفيذ الخطوة.
6. فترة كلينتون تبنت الموقف القائل “عدم نقل السفارة األمريكية من 
تل أبيب إلى القــدس “في الوقت الحالي” وكان موقفه هو تأييد اعتبار 

القدس عاصمة لـ)إسرائيل(.
7. فترة ترامب ونقل الســفارة، وهو تعبير عن خاتمة المسارات المشار 

لهــا أعاله، كما أنها تعبير عــن اتجاه متناٍم ومتناغم مع موازين القوى، 
التــي ازدادت خلــاًل لصالح )إســرائيل( مــع اضطرابات العالــم العربي 
منذ ســنة 2011 وحتى اآلن، خصوصًا مع زيــادة التضييق على الطرف 
الفلســطيني لتحقيق مزيد من الخلل كالضغط على غزة عربيًا ودوليًا؛ 
وتقليص المساعدات للفلسطينيين، والتضييق على دور وكالة الغوث، 
ودفــع دول عربيــة إلدراج حــركات المقاومة الفلســطينية فــي قوائم 
 )التنظيمــات اإلرهابيــة، وتنامي ايقــاع التطبيع العربي مع )إســرائيل
وغيرهــا. وبالرغم من أن ترامب قال في إعالن نقل الســفارة إن “حدود 
القــدس تحددها المفاوضات بيــن الطرفين” فإنه بدأ يعمل على مزيد 
مــن الخلل فــي موازين القوى، ليضمــن أن تكون نتيجــة أي تفاوض 
مستقبلي هي لصالح الطرف اإلسرائيلي؛ ألنه يدرك أن نتيجة التفاوض 
هي طبقــًا لموازين القوى، وليســت طبقــًا لفن المُحاجَّــة والجدل أو 

“ثقافة سوق عكاظ”!!.
ثالثًا: موقف الرأي العام اإلسرائيلي:

طبقًا لدراســات معهد دراســات األمن القومي في جامعة تل أبيب فإن 
هنــاك عالقة بين درجة التمســك بشــرقي القــدس لدى الــرأي العام 
اإلسرائيلي وبين زخم المقاومة لالحتالل، فدراسات المعهد تقول بأنه:

• فــي الفترة 1994 إلــى 1998 كان %80 من الرأي العام اإلســرائيلي 
يرفض تقسيم القدس أرضًا أو بلدية.

• فــي الفترة 1998 إلى 2014 تراجع رفض التقســيم إلى ما بين 65% 
إلى 70%.

• في الفترة 2014 إلى 2015 و2016 تراجعت نسبة الرفض إلى 60%، 
ويقــول تقرير المعهد إن انتفاضة الســكاكين بين 2015-2016 كان 
لهــا دور مهم في التراجع المتواصل عن فكرة عدم التقســيم المدينة، 
كما أن وجود الجــدار العنصري العازل بين األحيــاء العربية واليهودية 
عــزز التراجع وبلغ عام 2017 حوالي %49.وحول إجراء تغيرات في وضع 

القدس الحالي كانت النتائج كالتالي:

• إن %25 يريدون بقاء الوضع الحالي في القدس على ما هو عليه.
• إن %20 يؤيــدون مزيدًا من إجــراءات الفصل بين العرب واليهود في 

القدس.
• إن %27 يؤيــدون منــح الفلســطينيين في ضواحي القــدس العربية 
)شــرقي القــدس( مزيدًا مــن الصالحيات إلدارة شــؤونهم باســتثناء 

القدس القديمة.
• إن %28 يؤيدون بلدية مســتقلة للفلســطينيين ولكن تحت ســلطة 
)إسرائيل(، وهو مســتوى أعلى من قبل، حيث كان في السنوات 2017 

حوالي 23%.
ويــرى المعهــد أن هناك مشــكالت تواجه السياســة اإلســرائيلية في 

القدس تتمثل في اآلتي:
• أغلب المجتمع الدولي ينظر للقدس الشرقية كأرض محتلة.

• كثافــة البعــد الديني لليهود والعرب )والمســلمين( يؤجج المشــاعر 
ويجعل االنفجار محتماًل في كل مرة.

• الظروف المعيشية القاســية لسكان القدس الشرقية تجعل االستقرار 
أمرًا أكثر صعوبة.

• التحديــات األمنيــة المســتمرة داخل القــدس الشــرقية ومحدودية 
التواجد اإلسرائيلي في القدس الشرقية.

• أن %38 من سكان القدس )شرقية وغربية( هم من العرب واحتماالت 
زيادتهم )عدد ســكان القدس الشــرقية 230 ألف فلســطيني( – نسبة 
المستوطنين في الضواحي العربية في القدس أقل من %1 من السكان 
العرب في المناطق التي فيها المســتوطنات. فمثاًل سلوان كان عددها 
8,700 عام 1990 دون أي مستوطن، اآلن هناك 500 مستوطن مقابل 

20 ألف فلســطيني.. مما يعني أن نســبة اليهود للعرب تتزايد لصالح 

اليهود على أساس االرتفاع في نسبة المستوطنين من صفر مستوطن 
لكل 8,700 فلســطيني )عام 1990( إلى مستوطن لكل 40 فلسطيني 

حاليًا.

مستقبل مدينة القدس… 
مخاطر حقيقية )2-1( 

أ. د. وليد عبد الحي
)مركز الزيتونة(- بيروت

بدأت الدبلوماسية العربية على أساس رفض قيام دولة إسرائيلية 
فــي فلســطين، ثــم قبلت الهدنــة معها، ثــم قبلــت التفاوض 
معهــا، ثــم االعتــراف الكامل بها، ثم بــدأ التخلــي التدريجي عربيًا 
عن الموضوع الفلســطيني… ذلك يعني أن الطرف العربي قد يواصل 
هــذا التراجع فــي كل الموضوعــات )الالجئين، والحــدود، والمياه، وحق 
المقاومة(. ما يعني ضرورة عدم اســتبعاد “احتمال” االعتراف بالقدس 

عاصمة موحدة لـ)إسرائيل( من بعض العرب.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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االنتخابات والبحث 
عن الذرائع

أحمد أبو زهري

ويقــرأ  اآلن  حســاباته  يحســب  الســلطة  رئيــس 
المشهد جيدا، ويبحث خياراته فلديه من المكر ما 
يسعفه إليقاف هذه العجلة وتشغيل المكابح بشكل 
يفاجئ الجميع وهناك من القوالب والذرائع ما يمكن 

أن يغلف قراره بطابع ودافع الحرص الوطني.

االنتخابات الثالثة.. هل 
تعني زوال )إسرائيل(؟

 د.خالد معالي

قد يقول قائل إن ذهــاب أحزاب وقوى دولة 
االحتــالل لالنتخابات وللمــرة الثالثة، خالل 
عــام واحــد، وعــدم اتفاقها، هــو دليل على 
قــرب اإلنهاك الداخلي ومن ثم انتهاء وزوال 
دولة االحتالل، وهذا فيه من الصحة الكثير، 
فاإلمبراطوريات العظيمة ترينا قراءة التاريخ 
أنها كانــت تنهار من الداخــل وليس بفعل 

قوة خارجية.
االنهيــار من الداخــل حذر منــه وزير جيش 
االحتالل »نفتالــي بينت« قبل أيام، وقال إن 
دولة لليهــود لم تعمر قديمــا أكثر من 80 
عامــًا، وإن ما يحصل من عــدم االتفاق على 
تشــكيل حكومة والذهــاب النتخابات ثالثة 
مؤشر خطير على االنهيار والتفكك الداخلي.
 كمــا أن »نتنياهو« وفي اجتمــاع مغلق في  
منزلــه جرى قبــل مدة، قــال إن هناك خطرا 
علــى زوال دولة االحتــالل وقــرب نهايتها، 

لكثرة وزيادة التحديات أمامها.
التنبــؤات بقــرب زوال دولــة االحتــالل عام 
2022، بدت وكأنها قد تتحقق مع ما يالحظ 

ويقرأ في تفاصيل المشــهد االسرائيلي، مع 
أن مثل هذه التنبؤات قد ال يؤخذ على محمل 
الجد في األوساط السياسية، وكل له حججه 
وبراهينه، وال حجر على األفــكار والتحليالت 

السياسية، اختلفنا أم اتفقنا معها.
مــاذا لو قلنــا للقــارئ ان حكايــة زوال دولة 
االحتالل ليســت حكــرا  وقصــرا  فقط على 
الشيخ بســام جرار والشــهيد احمد ياسين، 
بــل إن هناك مفكريــن من دولــة االحتالل 
قالوا بذلك، حيث التنبؤات اإلســرائيلية عن 
اضمحالل )إســرائيل( وانهيارهــا وهزيمتها 
من الداخل تصدر عن تيارات فكرية مختلفة.
أفراهام بورغ السياسي اإلسرائيلي المخضرم 
ورئيس الكنيســت ســابقا، حذر مــن توافر 
أســباب زوال )إســرائيل(، حيث يرى بورغ أن 
)إســرائيل( بنبذها للديمقراطية وتمســكها 
بعقلية »الغيتو« وإهدارها للقيم اإلنســانية، 
إنما تأخذ بأسباب االنهيار وتعجل بالنهاية.  
الوهــاب  عبــد  المصــري  المفكــر  يلتقــي 
إلــى  ودراســاته  بحوثــه  فــي  المســيري 
اســتنتاج زوال )إســرائيل(، بقوله بأن القوى 
االســتعمارية اصطنعت )اسرائيل( وأنشأتها 
للقيام بوظائف ومهام تترفع عن القيام بها 
مباشرة. هي مشــروع استعماري ال عالقة له 

باليهودية«.
أليس عالمــة فارقة أن مفكــري الصهيونية 
يهــودي  مليــون   20 ال  يحضــر  ان  أرادوا 
لفلســطين، لكــن مــن حضــر فقــط قرابة  

خمسة الى ستة ماليين.
بعيدا عــن التنبؤات والتحليــالت، فإن كيانا 
وقوة تعتبر قوة خامسة أو سادسة في العالم، 
لم تستطع مواجهة مقاومة في جنوب لبنان 
وغزة، وتضطر تحت وقــع ضربات المقاومة 
أن تنهزم وتنســحب وتهدم 22 مســتوطنة 
في غزة، بل وتالحقها صواريخ غزة في قلب 
كيانها، لهو كيان هش وضعيف وسرعان ما 

سيزول .

تــزداد التكهنات حــول االنتخابات الفلســطينية المزمع 
إجراؤهــا وما تبعها من اشــتراطات حملهــا رئيس لجنة 
االنتخابــات حنا ناصر من رئيس الســلطة محمود عباس 
إلــى حركــة حماس والفصائــل, األمر الــذي دفع حماس 
لمفاجأة الجميع عبر موافقتها على االشــتراطات وتذليل 
كل العقبــات المتوقعة وإبداء مرونــة لم يتوقعها رئيس 
الســلطة الذي بدا غير متحمس إلصدار مرسوم في وقت 

قريب.
 رد حمــاس المكتوب أظهرها األكثر حرصا على إجرائها، 
لتصبــح الكــرة اآلن في ملعــب رئيس الســلطة إلصدار 
المرســوم الرئاسي، لكن بعض التصريحات التي أطلقها 
مســؤولون من حركــة فتح حــول رد حمــاس بصورة ال 
تكافــئ المواقف الوطنية التي قدمتهــا الحركة يثير قلق 
الخبــراء والمحلليــن وحتــى المواطن، فكيــف يمكن أن 

نفهم هذه التصريحات وفى أي سياق تأتي؟
 مــن جانب آخر يعتبر بعض القيــادات المحيطة برئيس 
السلطة أنه ليس في عجلة من أمره إلصدار هذا المرسوم 
وأن هنــاك ظروفــا أخرى يجــب أن يتم تهيئتهــا ومنها 
الحصــول على موافقة االحتالل فــي إمكانية إجرائها في 
القدس لضمان الوحدانية الجغرافية والسياســية، فماذا 
ستقول السلطة حال رفض االحتالل إجراءها في القدس؟! 
هل نحن أمام تأجيــل أم تعطيل؟! وماهي مخاوف رئيس 

السلطة وفتح التي تظهرها اآلن أقل تحمسا؟
ال شــك أن األجواء الحالية بدت غيــر مواتية لفتح إلجراء 
االنتخابات، خصوصا أن هناك حملة إعالمية منظمة ضد 
حركة حماس علــى خلفية إقامة المشــفى األمريكي في 
غزة بزعم أنهــا قاعدة أمريكية اســتخباراتية، والتهديد 

بوقفــه بــأي ثمن كان، ترافــق ذلك مــع محاولة تبهيت 
المحادثــات الجاريــة في القاهــرة التي جمعــت قيادتي 
حماس والجهــاد بالمخابــرات المصريــة، إللصاق تهم 
بالحركة حول نيتها وقف العمل المسلح في غزة وعقدها 
هدنة طويلة األمد مع )إســرائيل( مقابل بعض المشاريع 
االنسانية، االمر الذى تنفيه حماس والجهاد وحتى بعض 

المصادر المصرية المطلعة.
فقطــاع غــزة المحاصــر يئــن من األلــم ويذبح بســيف 
اإلجراءات االنتقامية التي اتخذها رئيس السلطة ويشهد 
تدهورا قاســيا في شــتى مجاالت الحياة ويقف على حافة 
الكارثة، فلم يتغير شيء يمكن أن يخفف من هذا النزيف، 
فيما تشــهد الضفة الغربية تضييقا واسع النطاق وقيودا 
أمنيــة على نشــاط األفراد وعمل المؤسســات التي تتبع 

حماس، هذا الى جانب االستدعاءات واالعتقاالت.
أمــا ملف القدس فــال أعتقد ان أحدا من الفلســطينيين 
يريــد أن تكــون القــدس خارج هــذه االنتخابــات، لكن 
)إســرائيل( غير معنية بدخول القدس ضمن هذه الحالة 
وهي تحرص على عزل القدس وإبقائها بعيدة عن مربع 
تأثيــر الســلطة، وال حاجــة إلعطائهم تمثيال وشــرعية 
فــي هذه البقعة المقدســة، صحيح أنه يمكن ممارســة 
ضغوط على االحتالل اإلســرائيلي، لكن هذا ال يعني أن 
تكــون هناك موافقة فهي تتذرع دوما بالمخاوف األمنية 

وغيرها.
 هنا يجب أن تكون لدى قيادة الســلطة خيارات منطقية 
في ظل واقع االحتالل وأال تدع ذلك يشكل سببا للتأجيل 
أو حتى تعطيل االنتخابات بذريعة منعها في القدس واال 
سيعتبر أي قرار بالتأجيل أو التعطيل بمثابة احد المخارج 

التي حاولت رئاسة الســلطة اللجوء اليها بعد أن أدخلت 
نفسها في ورطة االنتخابات.

فال يخفى على أحد الظروف االســتثنائية التي تعيشــها 
حركة فتح فــي ظل حالة التجاذب بيــن تيار يتبع رئيس 
الســلطة، وبيــن تيار يتبــع محمد دحالن والــذي يتهم 
أبــو مازن باإلخفاق السياســي وتمزيق صفــوف الحركة 
بإجراءاته التــي طالت الكوادر والقواعــد بقطع الرواتب 
واإلحالة للتقاعد وتهميــش المحافظات الجنوبية، األمر 
الذي يمكن أن يتســبب بانتكاســة للحركــة حال دخول 

االنتخابات.
 وهي تجد نفســها أمام خصم سياســي قوي ومتماسك 
لم يتأثر بمحاوالت االســتهداف المتكررة وبدا مســتعدا 
لدخول المعترك االنتخابي لتجديد شرعيته والخروج من 
عزلته السياســية ورفع الحصار عن القطاع وإيجاد أرضية 
له في الضفة الغربية تشــكل تحوال في رســم المشهد 
السياســي الفلســطيني، منطلقا للعالم الخارجي وفاعال 

من جديد في تمثيل الشعب الفلسطيني.
ال شــك هذه المخاوف تؤرق رئيس السلطة فهو يحسب 
حســاباته اآلن ويقرأ المشــهد جيــدا، ويبحــث خياراته 
فلديه من المكر ما يسعفه إليقاف هذه العجلة وتشغيل 
المكابــح بشــكل يفاجــئ الجميــع وهناك مــن القوالب 
والذرائع ما يمكن أن يغلف قــراره بطابع ودافع الحرص 
الوطنــي، على أي حال أتمنى أن نكــون بعيدين عن أي 
من الخيارات القاسية؛ خصوصا تدخل المنظومة األمنية 
لتشــكل اإلنقاذ للموقف من خالل اختالق مشــهد أمني 
يكون ذريعة لتفجير األوضاع من جديد والتجارب سابقة 

وعالقة في األذهان.

في الثامن من الشــهر الجاري، يكون قد مضى أكثر من 
اثنين وثالثين عامًا على االنتفاضة الفلســطينية األولى 
التي اندلعت في ديسمبر/كانون األول من العام 1987، 
من جباليا في قطاع غزة، قبل أن تنتشــر ويتســع مداها 

لتشمل كل مدن وقرى ومخيّمات فلسطين.
وكما هو معروف، يعود ســبب شرارة االنتفاضة المباشر 
إلى قيام ســائق شاحنة إســرائيلي بدهس مجموعة من 
العمّــال الفلســطينيين عمدًا على حاجــز »إيريز«، الذي 
يفصل قطاع غزة عن بقية األراضي الفلسطينية المحتلة.
وعبــارة االنتفاضة األولى ال تعني فــي الواقع أنها الهبة 
الشــعبية الفلســطينية األولى ضد االحتــالل العنصري 
التــي  االنتفاضــة  ولكنهــا  اإلســرائيلي،  االســتيطاني 
ذاع صيتهــا عالميــًا، لدرجــة أن كلمــة انتفاضة، وهي 
كلمــة عربية تعنــي الثورة، في وجه الظلم واالســتبداد 
والمســتعمر، وجــدت طريقها إلى قواميــس الكثير من 
لغات العالم، بسبب الصدى اإلعالمي الكبير الذي تركته 
تضحيات الشــعب الفلسطيني األعزل، في مواجهته آللة 

الحرب الصهيونية.
والحديث عن هــذه االنتفاضة، والتذكيــر بخصوصيتها 
فــي هذا الوقــت يبدو غاية في األهمية فــي ظل ما آلت 
إليه أحوال القضية الفلســطينية، التي تشــهد مؤامرات 
أمريكية وغربية، تســعى إلى تصفيتها، لصالح المشروع 
التوسعي اإلسرائيلي في المنطقة، في وقت ما زالت فيه 
الساحة الفلســطينية، تشهد انقسامًا، بل انقسامات جد 

مؤسفة، تزيد الطين بلة.
ولــو توقفنا عند هــذه االنتفاضــة التي تعتبــر من أبرز 
مالمــح النضــال الفلســطيني، خــالل العقــود األربعــة 

الماضية، لوجدنا أنها شكلت تجربة نضالية فريدة، من 
حيــث التنظيــم، أو أدوات المواجهة التــي اعتمدتها مع 

قوات االحتالل اإلسرائيلي.
فمن حيث القيادة تميزت االنتفاضة، بانضباطية نادرة، 
فــي ظل القيــادة الوطنية الموحدة، التــي كانت تحظى 
بدعــم منظمــة التحرير الفلســطينية، كمــا غابت عنها 
الشعارات الحزبية، وال ســيما في بداياتها، رغم انخراط 
معظــم الفصائل الوطنية الفلســطينية فــي فعالياتها، 
التي اعتمدت أســلوبًا فريــدًا في النضال، فاســتخدمت 
الحجارة، في مواجهة جيش منظم وقوي، مدجج بأحدث 
ما توصلت إليه التكنولوجيا الغربية، واألمريكية خاصة، 
من أســلحة تدميرية وفتاكة، فاســتطاعت بذلك تحييد 
ترســانة األســلحة الثقيلة التي يمتلكها جيش االحتالل، 
بل وفضحت جرائمه وعدوانه عبر العالم بأسره، ال سيما 
وأن جل أبطال االنتفاضة كانوا من رماة الحجارة الصغار، 

الذين راح اإلعالم يصفهم بأطفال الحجارة.
وعلــى الرغم من أنها كانت حراكًا شــعبيًا ســلميًا، فإن 
الشعب الفلســطيني قدم خالل انتفاضته هذه أكثر من 
ألف وثالثمئة شــهيد، ومئات وربمــا آالف الجرحى، في 
هــذه الملحمة البطولية التي هدأت مع األســف كغيرها 
من الهبــات والثورات الفلســطينية، بعــد التآمر عليها 
تحــت غطــاء البحث عن تســويات ســلمية، أو الســعي 
للســالم، وتغليب الحل السياســي على لغة المواجهة. 
ورغم أن االنتفاضة امتلكت جدارًا صلبًا خالل الســنوات 
الثــالث، حتــى بدايــة التســعينات، فإنه بعــد انخراط 
منظمة التحرير الفلســطينية، فــي مفاوضات قادت إلى 
اتفاق أوســلو في العام 1993، وجد الشعب الفلسطيني 

نفســه أمــام واقع جديــد، أدخله في متاهــات متعرجة، 
زاد مــن خطورتها االنقســام الذي بات يهــدد القضية 

الفلسطينية برمتها.
والحقيقــة التي البد من التوقف عندها ونحن نســتذكر 
بأبســط  اســتطاعت  التــي  الفلســطينية،  االنتفاضــة 
الوسائل، أن تدفع بالقضية الفلسطينية إلى األمام، وأن 
تعري المشــروع اإلســرائيلي أمام الرأي العام العالمي، 
هــي أن هــذه االنتفاضة، وُئِــدت مع األســف كغيرها 
مــن االنتفاضات والثورات الفلســطينية المتالحقة، من 
خــالل مؤامــرات، غلفت بشــعارات البحث عن الســالم 
بين الفلســطينيين الذين تم احتالل وطنهم التاريخي، 

والمحتل الغاصب لهذا الوطن.
وإذا كان الشــعب الفلســطيني، قــد ابتــدع الكثير من 
األســاليب النضاليــة، بدءًا مــن انتفاضة الحجــارة، إلى 
الطائــرات الورقية الحارقــة، والمســيرات والمظاهرات 
ضــد االحتالل، وصــواًل إلى الكفــاح المســلح، فإنه لن 
يعــدم الوســائل التي ســيتابع بها نضالــه، رغم كل ما 
يحيق بالقضية الفلســطينية من مؤامــرات ومخاطر، ال 
ســيما بعد أن أثبتت األيــام عقم العملية الســلمية مع 
االحتالل، والمفاوضات المزمنة معه والتي لم ينتج عنها 
ســوى المزيد من ابتالع األراضي الفلسطينية، وحمالت 
االســتيطان المســعورة، والجرائم التــي ال تنتهي بحق 
الشــعب الفلســطيني. أخيرًا، ال بد من القول إن ذكرى 
االنتفاضة، يجب أن تكون مناسبة إلعادة تقييم المسار 
السياسي الفلسطيني برمته، واستيعاب الدروس والعبر 
منها، ال سيما بعد كل هذه الخسائر التي لحقت بالقضية 

الفلسطينية، خالل مسرحيات السالم المزعومة.

في ذكرى
 االنتفاضة األولى

نبيل سالم
الخليج اإلماراتية

ُوِئدت مع األسف كغيرها من االنتفاضات والثورات 
الفلســطينية المتالحقة، من خالل مؤامرات، غلفت 
بشــعارات البحث عن السالم بين الفلســطينيين الذين 
تم احتــالل وطنهم التاريخــي، والمحتــل الغاصب لهذا 

الوطن.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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وحمــل متظاهرون بطاقــات حمراء كتب 
عليها "ال" في إشــارة إلــى رفضهم إجراء 
انتخابــات الرئاســة التي تجــرى في ظل 

انقسام بين مؤيد ورافض إلجرائها.
وفرضــت قوات األمــن طوقــا أمنيا على 
بالعاصمــة  والشــوارع  الســاحات  أكبــر 
وســط انتشــار مكثف لعناصر الشرطة، 
لمنع وصول المظاهرة إلى ســاحة البريد 
المركزي وســط العاصمة، وأفادت أنباء 

باعتقال عشرات المحتجين.
ووفق مواقع إخبارية جزائرية وناشــطين 
بمواقــع التواصل، فــإن مظاهرات أخرى 
خرجت أمس، بواليات قسنطينة وبجاية 
وتلمسان والبويرة وتيزي وزو ومستغانم 

وسطيف.
ومقابل المظاهرات المعارضة النتخابات 
الرئاسة، تجمع متظاهرون أمام المحكمة 
العليا في حي األبيار بالعاصمة مطالبين 
بحمايــة المســار االنتخابــي. وقالوا إن 
مطالبهم تأتي بعد محاوالت منع ناخبين 
من الجاليــات الجزائريــة بالخارج اإلدالء 

بأصواتهم.

الجزائــري بــأن  التلفزيــون  أفــاد  كمــا 
مظاهــرات مســاندة إلجــراء االنتخابات 
خرجت في مناطــق أخرى بالبالد. وكانت 
األيام الماضية شــهدت خروج مظاهرات 
تؤيد االقتراع الرئاسي، وتندد بالتدخالت 

الخارجية.
وفــي منطقــة القبائل )شــرق العاصمة( 
أغلقت أمس، جميع الشــركات والمكاتب 
الحكومية تقريبا أبوابها في إضراب عام 

للمحتجين ومعارضــة لالنتخابات،  دعما 
بيــد أن االســتجابة لدعــوات اإلضــراب 
العــام بمناطق أخرى كانت ضعيفة، وفق 

مصادر إعالمية.
وفــي حين يقــول المدافعــون عن هذه 
االنتخابــات، بمــن فيهــم قائــد أركان 
الجيــش الفريق أحمد قايــد صالح، إنها 
سترســي أســس دولــة جديــدة وتخرج 

الجزائــر مــن أزمتهــا، يــرى معارضوها 
أنها ســتثبت "النظــام" الحالــي باعتبار 
أن المرشحين الخمســة كانوا جزءا منه، 
ويصــرون علــى تغييــر جــذري للنظــام 

السياسي.
مــن جهتها، شــددت الســلطة الوطنية 
المستقلة لالنتخابات على أن االنتخابات 
الرئاســية المقــررة غــدا لن تُـــشوه أو 

تُزوّر بأي حال.
ذراع  علــي  باســمها  المتحــدث  وقــال 
إنهم ســيعملون على حماية االنتخابات 
والوقوف في وجه من يريد التدخل فيها. 
وأضــاف أن العملية االنتخابيــة بالخارج 
والمناطــق النائيــة تشــهدا إقبــاال من 

الناخبين.
الســلطة  رئيــس  قــال  الســياق،  وفــي 

االنتخابية محمد شرفي أمس، في مؤتمر 
صحفي بالعاصمة إن ممثلي المترشحين 
ســيرافقون الســلطة فــي عمليــات فرز 
محاضــر األصــوات حتــى وصولهــا إلى 

المجلس الدستوري.
بالخــارج  التصويــت  عمليــات  وكانــت 
انطلقــت الســبت الماضــي، ويحق لنحو 
914 ألــف جزائري التصويت بالخارج من 

جملة 24.5 مليــون ناخب. كما انطلقت 
عمليــات التصويــت بالمناطــق النائيــة 

داخل البالد، ويشمل ذلك البدو الرحل.
ومن الرهانــات الكبرى بهذه االنتخابات 
نســبة المشــاركة، ففي حين دعــا قائد 
األركان مؤخــرا المواطنين إلــى اإلقبال 
بكثافــة على صناديــق االقتــراع، يدعو 
أنصار الحراك المستمر منذ فبراير/شباط 

الماضي إلى مقاطعة هذا االستحقاق. 
والمرشحون الخمســة هم رئيسا الوزراء 
الســابقين علي بن فليس )مرشــح حزب 
طــالع الحريــات( وعبــد المجيــد تبون، 
والوزيــر الســابق عــز الديــن ميهوبي 
)مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي 
ومدعــوم من جبهــة التحريــر الوطني( 
ورئيس حركة البنــاء الوطني عبد العزيز 
بن قرينة، ورئيس حزب جبهة المستقبل 

عبد العزيز بلعيد.
الدورتين،  وتجــرى االنتخابــات بنظــام 
وفــي حال لم يحصل أي من المرشــحين 
الخمســة على نصــف األصــوات أو أكثر 
فســتنظم جولة اإلعادة بين المرشحيْن 
الحاصليــن على أكبر عــدد من األصوات 

نهاية الشهر الجاري.

مظاهرات رافضة وأخرى مؤيدة النتخابات الرئاسة يف الجزائر 
الجزائر/ وكاالت: 

خرجــت فــي الجزائــر مظاهــرات جديــدة رافضــة 
الرئاســية  االنتخابــات  إلجــراء  مؤيــدة  وأخــرى 
المقررة اليوم الخميس، في حين وعدت الهيئة 

المشــرفة علــى االقتــراع بعــدم حــدوث تزويــر 
إلرادة الناخبين.

أمــس، آالف  العاصمــة، تظاهــر  الجزائــر  ففــي 
المواطنيــن رغم انتشــار أعداد كبيــرة من قوات 

األمــن، مرددين هتافــات وحاملين الفتات تعبر 
عــن رفضهــم إلجــراء االقتراع الرئاســي في ظل 
حكم "العصابات" أو رموز نظام الرئيس السابق 

عبد العزيز بوتفليقة.

جانب من التظاهرات في الجزائر أمس            )أ ف ب(

سراييفو-أنقرة/ األناضول:
أعلــن مجلس كانتون ســراييفو، أمــس، بيتر 
هاندكــه الكاتب النمســاوي الحائز على جائزة 
نوبل، "شــخصا غير مرغوب بــه" في العاصمة 
البوسنية ســراييفو، على خلفية انكاره اإلبادة 

المرتكبة في البوسنة.
وأعلن المجلس، في بيان له، هاندكه "شخصا 
غير مرغوب به" داخل حــدود الكانتون؛ وذلك 
بناء علــى تصويت أجــري بتوصيــة من حزب 

العمل الديمقراطي البوسني
وأفــاد البيان، أن أســوأ ما في األمــر هو عدم 
تغييــر بيتر هاندكه ألفكاره الســابقة المنكرة 

لإلبادة حتى اليوم.
وفي السياق، أعرب الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان عن شــكره لكافة القادة السياســيين 
الذين أعلنوا مقاطعتهم حفل جوائز نوبل بعد 
منحها للكاتــب هاندكه الذي ينكر وقوع إبادة 

جماعية في مدينة سريبرينيتسا البوسنية.
ووصــف أردوغان باالجتماع الدولي التشــاوري 

المحليــة،  اإلدارات  فــي  الســادس  النســائي 
بالعاصمة أنقرة هاندكه بأنه ممثل "مجموعة 
مثقفيــن مصاصــي الدمــاء"، معتبــرًا منحــه 

الجائزة إثبات لوجود هذه المجموعة.
وقال: "باســمي وباسم الشــعب التركي أشكر 
كافــة القــادة السياســيين الداعميــن لهــذا 
الموقف المشرف )مقاطعة حفل جوائز نوبل(".

وأضاف مخاطبا مانحي الجائــزة لهاندكه: "إن 
هــذه الجائزة التي منحتموها ليســت نفســها 
الجائزة الممنوحة ألســتاذنا عزيز سنجار )عالم 
تركــي فــاز بجائزة نوبــل للكيميــاء( وأورهان 
باموق )روائــي تركي فاز بنوبل لــآداب(، فال 

تخدعوا أحد".
كمــا أعلنــت الطبيبــة الســويدية كريســتينا 
دوكتيــر، الحاصلة علــى جائزة نوبل للســالم 
لعام 1988، إنها ســتعيد ميدالية الجائزة إلى 
األكاديمية السويدية، احتجاجا على منح نوبل 

لآداب للكاتب هاندكه.
وكانت دوكتير، قد أفادت في مقابلة تلفزيونية 

مع قناة "اس في تي" السويدية، بأنها حصلت 
علــى الجائزة لمشــاركتها كطبيبــة في قوات 
حفظ الســالم الدولية التابعــة لألمم المتحدة 
البوســنية  الحــرب  إبــان  البلقــان،  بمنطقــة 

الصربية.
وأشــارت أنهــا كانــت شــاهدة علــى المجازر 
الجماعيــة التــي ارتكبتهــا القــوات الصربيــة 
بحق البوســنيين فــي عهد الرئيــس الصربي 
سلوبودان ميلوســوفيتش، الذي كان الكاتب 

النمساوي "هاندكه" صديقا له ومن مؤيديه.
ومســاء أول مــن أمس، منح الملك الســويدي 
جائزة نوبل لآداب لعام 2019 لهاندكه، رغم 
خروج تظاهرات بالعاصمة الســويدية، مســاء 
شــارك فيها صحفيون وأكاديميون وناشطون 
مــن مختلــف دول العالــم، احتجاجــا على منح 

الجائزة للكاتب النمساوي.
وســبق للكاتب النمســاوي الزعــم أن زعم أن 
"البوســنيين قتلــوا أنفســهم ورمــوا التهمة 
على الصرب"، مضيفــا أنه ال يؤمن إطالقا بأن 

الصرب ارتكبــوا مذبحة بحق البوســنيين في 
سريبرينيتسا.

كما زار هاندكه، ســلوبودان ميلوشــوفيتش، 
الذي كان يحاكم بالمحكمــة الجنائية الدولية 
في الهاي، وشــارك الحقا في جنازته بعد وفاته 

في 2006.
وتعــد "مجــزرة سريبرينيتســا"، أكبر مأســاة 
إنسانية وقعت في أوروبا عقب الحرب العالمية 
الثانيــة )1939 ـ 1945(، نظــرا لحجــم العنف 

والمجازر والدمار الذي تخللها.
وفــي 11 يوليــو/ تمــوز 1995، لجــأ مدنيون 
بوســنيون من سريبرينيتسا إلى حماية الجنود 
الهولندييــن، بعدما احتلت القــوات الصربية 
بقيادة راتكو مالديتش المدينة، غير أن القوات 
الهولنديــة، التي كانت مشــاركة ضمن قوات 

أممية، أعادت تسليمهم للقوات الصربية.
وقضــى فــي تلــك المجــزرة أكثر مــن 8 آالف 
بوســني من الرجال والفتيان من أبناء المدينة 

الصغيرة، راوحت أعمارهم بين 7 ـ 70 عاما.

أردوغان يشكر القادة الذين قاطعوا حفل "نوبل"

البوسنة تعلن هاندكه "شخًصا غري مرغوب به"
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وتتمحور الخالفات حول الفقرة الخامســة 
عشــرة من القانون، والتي تحدد شــكل 
النظــام االنتخابــي القادم فيمــا إذا كان 
سيعتمد على الترشيح الفردي أو للقوائم 
االنتخابيــة، إضافــة إلى طريقة تقســيم 

الدوائر االنتخابية في عموم البالد.
وتواجــه عملية تمريــر القانون تحفظات 
كبيــرة بســبب اآلليــة التــي تضمنتهــا 
مســودة القانــون، والتي تقــول مصادر 
برلمانيــة إنهــا تعطــي فرصــة للقوائم 
الترشــيح  أمــام  بالتنافــس  االنتخابيــة 
الفــردي الــذي يدعمه الشــارعُ بشــكل 
كبيــر، ويطالب بأن يكون التنافس فرديا 

للمرشحين.
وكان البرلمان أجرى قبل نحو أســبوعين 
قراءة أولى على مشروع قانون االنتخابات، 
لكنه واجه انتقادات من ناشطي الحراك، 
وكذلك من األمم المتحدة التي قالت إن 

المشروع ال يلبي مطالب الشعب.
وينص مشروع القانون على اعتماد نظام 
مختلط بيــن االقتراع الفــردي والقوائم 
االنتخابية في طريقة احتساب األصوات، 
وهــو مــا يرفضــه المتظاهــرون الذين 
يدعــون إلجراء انتخابات بطريقة االقتراع 
الفردي المباشــر ويفوز مــن يحصل على 

أعلى األصوات.
ويقــول المحتجون إن قانــون االنتخابات 
الحالــي يخــدم األحــزاب الحاكمــة على 

حساب الكتل الصغيرة والمستقلين.
وقــد دعــا زعيم التيــار الصــدري مقتدى 
الصــدر البرلمان إلــى تمرير قانون داعم 

للترشــيح الفــردي فــي كل محافظة، مع 
مراعاة عدد ســكانها، كما اقترح بشــأن 
مجالــس المحافظات أن يجــري انتخابات 
ثالثة أشخاص فقط هم المحافظ ونائبه 
ورئيس مجلس المحافظة، معتبرا ذلك ما 

يرضي الشعب.
وحث -في بيان نشره أمس، صالح محمد 

العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري- 
على إلغاء تصويــت العراقيين في الخارج 
ولو مؤقتا، أو إعادة النظر بالطريقة التي 
ســيتم اعتمادها، مع تشديد الرقابة على 
تصويت أفراد القوات األمنية، محذرا من 
التسويف أو عدم التصويت على القانون.

وســبق للبرلمــان أن صــوت قبــل أيــام 

علــى حل مجلــس المفوضية المســتقلة 
لالنتخابــات، وتشــكيل مفوضية جديدة 
تضم تسعة قضاة يتم اختيارهم بالقرعة. 
وكانــت األحزاب الحاكمة تســمى أعضاء 

المفوضية.
من جانب آخر، نقلت وكالة األناضول عن 
مصــدر أمني أنه عثر فجر أمس، على جثة 

الناشــط علي نجم الالمــي الذي كان قد 
اختفى مســاء أول من أمس، إثر مغادرته 
ساحة التحرير وسط بغداد، وتوجهه إلى 
منزله بمنطقة الشعب شمالي العاصمة.

وأضــاف المصــدر األمني أنه تــم العثور 
علــى جثة الالمي في محيــط منزله وهو 
مصاب بطلقة في رأســه، وقد فارق على 

إثرها الحياة.
وقبــل اغتيــال الالمــي، قتــل مســلحان 
مجهوالن مســاء األحــد الماضي بمدينة 
كربــالء ناشــطا بــارزا فــي االحتجاجات 
والطبقة  للحكومــة  المناوئــة  الشــعبية 
الحاكمة، كما قتلت الناشــطة زهراء علي 
تحــت التعذيــب في بغداد فــي حين نجا 
ناشــطان آخــران مــن محاولتــي اغتيال 
بمدينتي كربالء والعمــارة جنوبي البالد 

وفق مصادر أمنية.
وتتكــرر حــوادث اســتهداف الناشــطين 
المصــور  قتــل  ومنهــا  باالحتجاجــات، 
الصحفــي أحمد المهنا طعنــا بآلة حادة، 
واختطــاف المصور زيد محمــد الخفاجي 

الجمعة الماضية في بغداد.
عشــرات  مســلحون  خطــف  ومؤخــرا 
المتظاهرين على مقربة من جسر السنك 
القريــب من ســاحة التحرير فــي بغداد، 
والحقــا أفرجــوا عــن أكثــر مــن ثالثين 
منهــم، في حين مــا زال آخرون في عداد 

المفقودين.
وتعهــدت الحكومــة مــرارا بمالحقة من 
واختطــاف  قتــل  عمليــات  وراء  يقفــون 

الناشطين، دون نتائج تذكر حتى اآلن.

ل التصويت عىل قانون االنتخابات.. واغتياالت الناشطني تتصاعد الربملان العراقي يؤجِّ
بغداد/ وكاالت: 

أرجــأ البرلمــان العراقــي أمــس، التصويــت 
لالنتخابــات  جديــد  قانــون  مشــروع  علــى 
يعد من المطالب الرئيســية للمتظاهرين، 

فــي حين تتصاعد وتيرة اغتيال الناشــطين 
االحتجاجــات  تنظيــم  فــي  المشــاركين 
المطالبة بتغيير سياسي شامل ومكافحة 

الفساد.

وأجل مجلس النواب حتى إشعار آخر جلسة 
كانــت مخصصــة للتصويــت علــى مشــروع 
قانون االنتخابات البرلمانية، وذلك بسبب 

خالفات بين الكتل.

جانب من التظاهرات بالعراق أمس        )أ ف ب(

أنقرة/ وكاالت: 
هــددت تركيا أمــس، ببحــث الوجود العســكري 
األميركــي في البالد إذا ما قررت واشــنطن فرض 
عقوبــات عليها، على خلفية شــراء أنقــرة أنظمة 

"أس 400" الروسية للدفاع الجوي.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، 
إن تركيــا تملــك خيــارات للــرد علــى أي خطوة 
أميركية ضدها ومن بينهــا إمكانية بحث الوجود 

األميركي في قاعدة إنجرليك العسكرية التركية.
وأكد جاويش أوغلو أن تركيا ســتبحث عن بدائل 
فــي حــال عــدم حصولها علــى مقاتــالت أف 35 
األميركية، مشــيرا إلى أن الســوق الروســية هي 
إحداها. وأضاف أن بالده حصلت على منظومة أس 
400 الروســية ألغراض دفاعية، مشــددا على أن 

هذه الخطوة ال تستهدف الواليات المتحدة، وحث 

نيويورك/ وكاالت: 
قالت األمــم المتحدة، أمس، إن مــا يقارب 400 
ألف يمني، نزحوا منذ بداية العام الجاري 2019.

وأوضحــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة التابعة 
لألمــم المتحدة، فــي تغريدة عبــر »تويتر« أنه 
»منذ بدايــة هذا العام وحتى اآلن، نزح ما يقارب 
من 393 ألف يمني، بسبب الصراع في الغالب«.

وأضافــت: »تعمــل المنظمــة الدوليــة للهجرة 

أعضاء الكونغرس األميركي على إدراك "أنهم لن 
يصلوا إلى نتيجة عبر سياسة اإلمالءات". ويطالب 
أعضاء بالكونغرس األميركي بفرض عقوبات على 
تركيا، على خلفية شرائها األنظمة الروسية، التي 
تقول الواليات المتحدة إنها ال تتكامل مع أنظمة 

حلف شمال األطلسي )الناتو(.
مــن جهة ثانية، حــذر جاويش أوغلــو أمس، من 
أن بالده ســتمنع دوال أخرى مــن القيام بعمليات 
استكشاف وتنقيب عن الغاز في مناطق تقول إنها 

تابعة لها في شرق المتوسط.
وقــال جاويــش أوغلو -في مقابلة مع شــبكة خبر 
التلفزيونية- "ال أحد يمكنــه القيام بهذه األنواع 
من األنشــطة فــي جرفنا القاري مــن دون إذننا"، 
مؤكدا أنه ال حق لليونان وال االتحاد األوروبي في 

إصدار أي قرارات بشأن االتفاق الموقع مع ليبيا.

بالشــراكة مــع المفوضيــة الســامية لشــؤون 
الالجئين في كتلة المأوى لمساعدة مئات اآلالف 
مــن النازحين اليمنيين على بنــاء مالجئ خاصة 

بهم وإقامة منازل مؤقتة لعائالتهم«.
وكانت الدول المانحة تعهدت في شــباط/فبراير 
الماضي، تعهــدت بتوفير 2.6 مليار دوالر لتلبية 
االحتياجات العاجلة ألكثــر من 20 مليون يمني، 
إال أنــه تم تســلم أقل مــن نصف هــذا المبلغ، 

وردا علــى ســؤال بشــأن رد تركيا فــي حال جرت 
أعمــال تنقيــب، قال "ســنوقفهم طبعــا"، غير أن 
جاويــش أوغلــو أكــد أن تركيــا علــى اســتعداد 

للجلوس مع اليونان لحل الخالف.
وقال "لســنا مع التوترات، بل مــع مقاربة يمكنها 
ضمان حقوق الجانبين بموجب القانون الدولي".

وأضــاف أن تركيا يمكن أن توقع اتفاقيات مماثلة 
مــع جميــع دول المتوســط بمــا في ذلــك لبنان 

واليونان، ومصر في حال تحسن العالقات.
ويتصاعــد التوتــر بشــأن الحــدود البحريــة في 

المنطقة منذ اكتشاف كميات كبيرة من الغاز.
وأثار اتفاق بحري الشهر الماضي بين تركيا وليبيا 
غضــب دول محاذية أخــرى، تطالــب بحقوق في 
مناطق واســعة من شــرق المتوسط مثل اليونان 

وشركائها اإلقليميين.

بحســب مكتب األمم المتحدة لتنســيق الشؤون 
اإلنسانية في اليمن.

ويشــهد اليمن، للعــام الخامس علــى التوالي، 
حربــا بين القــوات التابعــة للحكومــة مدعومة 
من التحالف العســكري التي تقوده الســعودية، 
ومســلحي الحوثييــن المتهميــن بتلقــي دعــم 
إيرانــي، والمســيطرين علــى محافظــات، بينها 

العاصمة صنعاء منذ أيلول/سبتمبر 2014.

يف ذكرى "حقوق 
اإلنسان".. مسلمو الروهنغيا 

يدعون العامل لدعمهم
نايبيداو/ األناضول:

دعا المرصد الروهنغي لحقوق اإلنســان ، أمــس، المجتمع الدولي إلى دعم 
أقلية الروهنغيا المســلمة المضطهدة، الســتعادة حقوقها والضغط على 

حكومة وجيش ميانمار، إليقاف انتهاكاتها المروعة.
جاء ذلك في بيان للمرصد، بمناســبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان، الذي 
يتزامــن مع أولى جلســات قضية تقدمت بهــا غامبيا، ضــد ميانمار، أمام 
محكمة العدل الدولية، بمدينة الهاي، على خلفية اتهامها بارتكاب "إبادة 

جماعية" ضد أقلية الروهنغيا المسلمة في أراكان.
وقال المرصد الحقوقي، إن "الروهنغيون يناشــدون العالم بأســره للوقوف 
معهم الســتعادة حقوقهم والضغط على حكومــة وجيش ميانمار؛ إليقاف 
شــالل الدم واالنتهاكات المروعة التي يمارســها الجيش ضد الروهنغيين 

العزل".
وطالب المرصــد بـ"الحقوق المســلوبة" للروهنغيا، فــي وطنهم ميانمار، 
"وعلى رأســها حق المواطنة المنــزوع منهم بالقــرار الحكومي الجائر عام 

."1982

كما لفت المرصد إلى ما يعيشه الالجئون الروهنغيون من "أوضاع إنسانية 
ونظاميــة صعبة" في دول الجــوار، و"حاجتهم الماســة لتلبية متطلباتهم 

للعيش بكرامة" في تلك الدول "لحين عودتهم آمنين إلى وطنهم".
وأبــدى المرصد أمله في أن "تواصل األمم المتحدة وكافة أجهزتها العمل 
من أجل حــل كل أمورهم، وتلبيــة احتياجاتهم الضروريــة، وتهيئة نظام 

متكامل يكفل لهم حياة مستقرة".
وفي وقت ســابق أمس، اعترفت زعيمة ميانمار، أونغ ســان سوتشي، خالل 
إفادتهــا أمــام محكمة العدل الدولية، باســتخدام قــوات بالدها "قوة غير 

متناسبة"، في التعامل مع مسلميّ والية أراكان.

د بخطوات تصعيدية ضد واشنطن وتتوعد تركيا ُتهدِّ
 بوقف أنشطة التنقيب "غري املرخصة" باملتوسط

األمم املتحدة تعلن نزوح قرابة 400 ألف ميني منذ بداية 2019
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غزة/ رامي رمانة:
حصلت خمس شركات غذائية من 
قطاع غــزة على شــهادة الجودة 
العالميــة )أيــزو 22000 ( وذلك 
بعــد خضوعهــا لبرنامــج تطوير 
اســتمر ثــاث ســنوات متتاليــة 
أشــرفت عليه المؤسسة األلمانية 

.GIZ( (للتعاون الدولي
جــاء ذلك خال حفــل أقيم أمس، 
الروتــس على شــاطئ  بمطعــم 
بحر غــزة، بحضــور ممثلين عن) 
"لويــدز  عــن  ومندوبيــن   ،GIZ(
المانحــة  الجهــة  ريجيســتر" 
للشــهادة ،وممثليــن عن االتحاد 
الفلســطينية  للصناعــات  العــام 
واالتحــادات التخصصيــة، ونخبة 
مــن رجــال االقتصــاد وأصحــاب 

الشركات.
 والشركات الحاصلة على الشهادة 
الدولية، شــركة مطاحن اإليمان، 
للمشــروبات  اليازجــي  شــركة 
الخفيفة، وشــركة أسكموا األمير، 
وشــركة مأرب للتجارة والصناعة، 

وشركة جمال أبو عيطة لأللبان.
المديــر  عايــش  محمــد  وقــال 
الصناعــات  التحــاد  التنفيــذي 
الغذائيــة، إن العمل فــي تطوير 
الشــركات اســتمر ثاث ســنوات 
GIZ(،وبتمويل من)  مــن)  بدعم 

.)BIZ

وعد عايش حصول الشركات على 
شــهادة )ايــزو 22000 ( بمثابة 
إنجاز عظيم، وجواز سفر للشركات 

من أجل وصولها إلى العالمية.
فيما أكد علي الحايك نائب رئيس 
الغذائيــة في  الصناعــات  اتحــاد 
كلمتــه أن شــهادة )ايزو 22000 
(  لهــي تأكيد على قــدرة المنتج 
في قطاع غزة أن يطور نفسه وأن 

يتبع معايير الجودة في الغذاء. 

ودعا الحايك المجتمع الدولي إلى 
الضغط علــى ســلطات االحتال 
من أجــل الســماح إلنتــاج قطاع 
غزة بالوصول إلى أســواق الضفة 
والدول العربيــة والخارج دون أي 

عراقيل.
من جهته تطرق موسى األسطل، 
المســؤول في شركة "ايزو بلس" 
اتبعتهــا  التــي  الخطــوات  إلــى 
الشركة مع الشركات الغذائية في 
قطاع غزة المشاركة في المنافسة 

حتى وصلت إلى هذا النجاح.
وأكــد علــى التعــاون الكبير من 
مــع  الفائــزة  الشــركات  جانــب 
وقــال:"  الشــهادة،  متطلبــات 
لقــد تجاوبت الشــركات بشــكل 
إيجابــي، وتعاونــت علــى إدخال 

العمل،   أماكــن  فــي  التعديــات 
الجودة  ومعايير  االنتاج،  وخطوط 

والتدقيق، وغيرها ".
ونيابة عن الشركات الحاصلة على 
الشهادة ،قال محمد الوادية:" إن 
شــهادة األيــزو 22.000 بمثابة 
التحــدي الجديــد الــذي يفــرض 
واالرتقــاء،  التطويــر  عليهــم  

ومواكبة كل ما هو جديد".
وشــدد الوادية على أن شــركات 
قطــاع غــزة قــادرة علــى اثبات 
قدرتها في شتى المجاالت، داعيًا 
إلــى تصديــر منتجاتهــم للخارج 
لمــا في ذلك من تنشــيط لعجلة 
االقتصــاد الوطنــي وخلق فرص 

عمل للمتعطلين .
مــن جانبــه قــال "بيتــر" مديــر 

التعــاون التنمــوي األلمانــي، إن 
ألمانيا ســتبقى داعمة لاقتصاد 
عملهــم  وأن  الفلســطيني، 
القادمــة  األيــام  فــي  ســينصب 
نحــو دعــم الشــركات الصغيــرة 
الغربية  الضفة  والمتوســطة في 
وقطاع غزة، ال ســميا المشــاريع 
يقدمهــا  ومشــاريع  الرياديــة، 
الجامعــات  الخريجــون  الطلبــة 

والكليات.
كما عبر "بيتر" عن فخره بحصول 
شــركات من غــزة على شــهادة 
)األيــزو 22000(  وقال " حصول 
الشــركات علــى الشــهادة إنجاز 
كبيــر، واننــا نأمــل أن نعيد هذا 
االحتفــال مــع شــركات أخرى في 

قطاعات جديدة ".

خمس رشكات غذائية بغزة تحصل عىل شهادة )أيزو 22.000(

جانب من الحفل في غزة أمس             )فلسطين(

غزة/ رامي رمانة:
أثــار حجــب وزارة التنميــة المجتمعيــة فــي رام اهلل، 
المســاعدة المالية عن عشرات األســر الفقيرة وذوي 
االحتياجات الخاصة في قطاع غزة االســتياء الشــديد، 
وطالب المتضررون الوزارة بتبيان األســباب الحقيقية 

وراء إجراءاتها، وتحييدهم عن أي مناكفات سياسية.
وأوضحت المتحدثة، باســم وزارة التنمية االجتماعية 
بغــزة عزيزة الكحلوت أن عشــرات الحــاالت زارت مقر 
الوزارة بغزة، لمعرفة ســبب حجب المســاعدة المالية 

عنها، مشيرة إلى أن الوزارة برام اهلل لديها اإلجابة.
وأوضحــت الكحلــوت لصحيفة "فلســطين" أمس، أن  
الــوزارة برام اهلل أوقفت البرنامــج المخصص لمعرفة 
عدد الحاالت المســتفيدة والمحجوبة منذ ستة أشهر 
عــن الوزارة بغزة"، مشــيرة إلى أنهــم  كانوا يزودون 
بتفاصيــل حجــب كل أســرة وإفــادة المســتفيدين 

باألسباب.
ونبهت الكحلوت إلى أن من بين المراجعين، أسرا بها 

أفراد معاقون ومرضى وكبار سن.
من جهتها اســتنكرت كتلة الوحــدة العمالية، اإلطار 
العمالــي للجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين، 
مــا أقدمت عليــه وزارة التنميــة االجتماعية من قطع 
مخصصــات عــدد كبيــر مــن األســر الفقيــرة وذوي 

االحتياجات الخاصة في قطاع غزة.
ودعت الكتلة لتوزيع المســاعدات على مستحقيها من 
األســر المحتاجة بعيــدًا عن أي اعتبــارات، محذرة من 

السياسة المجحفة بحق العائات الفقيرة والمحتاجة.
وطالبت الكتلة رئيس حكومة رام اهلل، محمد اشــتيه، 
بالتدخــل الفــوري إلنصــاف تلــك العائــات الفقيرة 
التــي تعاني من فقــر مدقع بصرف مســتحقاتهم في 

مواعيدها المحددة دون تسويف أو مماطلة.
وكانــت التنميــة االجتماعية برام اهلل شــرعت بصرف 
مخصصات الشــؤون أول من أمــس، في الضفة وغزة 

على حد سواء. 
وادعــت وزارة التنمية برام اهلل في بيان ســبق عملية 
الصرف أنه تم حجب األسر التي اتضح عدم استحقاقها 
للمســاعدة ســواء بســبب تحديث البيانات أو بسبب 
وجــود مخصــص مالي آخر لألســرة أو وجــود ملفات 

ضريبية.
وأشــارت إلــى أنه تــم إضافــة 2000 أســرة جديدة 
ستســتفيد للمــرة األولــى مــن برنامــج التحويــات 
النقدية، منها 1500 أسرة في قطاع غزة و 500 أسرة 

في الضفة الغربية.
  وحســب التنمية برام اهلل تبلغ مخصصات األسر من 
قطاع غزة من هذه الدفعة 94 مليون شيقل، والمبالغ 

المخصصة للضفة الغربية حوالي 30 مليون شيقل.
يجدر اإلشارة إلى أن قطاع غزة يواجه ظروفًا اقتصادية 
صعبة للغاية، بســبب الحصار اإلســرائيلي المتواصل 
منــذ أكثر من ) 12(عامًا ، وبســبب اســتمرار عقوبات 
السلطة االقتصادية التي تمخض عنها نقص السيولة 

النقدية وارتفاع معدالت الفقر والبطالة.

االتحاد األورويب 
وأملانيا يوقعان اتفاقيات 

حيوية للتربع لـ"أونروا"
القدس المحتلة/ وكاالت:

وقــع االتحاد األوروبي والجمهورية االتحاديــة األلمانية، أمس، اتفاقيات 
تبرع إضافي مع وكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين )أونروا(.

وجــرى التوقيع في مدرســة إناث القــدس التابعة لـ"أونروا" في ســلوان 
شــرقي القدس المحتلــة، بحضور العديــد من الدول األعضــاء باالتحاد 
األوروبي، كجــزء من الدعم الجماعي لاتحــاد األوروبي وللدول األعضاء 

فيه لـ"أونروا" ولاجئي فلسطين.
وفــي عام 2019، وفق بيــان صادر عن االتحاد األوروبــي، تلقت الوكالة 
تبرعــا بقيمة 82 مليون يــورو من االتحاد األوروبي دعمــا للعمل الهام 
الذي تقدمه "أونروا" في مجال التنمية البشــرية في المنطقة. وفي وقت 
يتســم بأنه في غاية الصعوبة لاجئي فلســطين، فإن االتحاد األوروبي 

يقدم تبرعا إضافيا بقيمة 21 مليون يورو.
وبالمثــل، قامت الحكومــة االتحاديــة األلمانية من خال بنــك التنمية 
األلمانــي باإلعان عن مشــروعات جديــدة لـ"أونروا" تبلــغ قيمتها 59 

مليون يورو.
وصــادق حفل التبرع على الدعــم األلماني لخدمــات الوكالة االجتماعية 

األساسية، وعلى توليد العمالة والبنية التحتية للمخيمات.
وفــي اجتمــاع اللجنة االستشــارية لـ"أونــروا" الذي عقــد يومي 26-25 
من تشــرين الثاني، ناشــد المفوض العام للوكالة باإلنابة كريســتيان 
ســاوندرز، الجهات المانحة االستجابة للعجز التمويلي البالغ 167 مليون 

دوالر. 
وأضــاف البيــان أن نصــف التبرعــات الحيويــة التــي تم اإلعــان عنها 
أمس ستســاهم فــي التخفيف من أزمــة التدفق المالي الحــادة للوكالة 
وستســاعدها علــى تقديم خدماتها الرئيســة لما تبقى مــن هذا العام، 
مشــيرا إلــى أن رصيد األموال من أجــل "أونروا" سيســاعد في التخفيف 
من الفقر في قطاع غــزة، من خال توليد فرص التوظيف، باإلضافة إلى 
مشــروعات البنــاء والبنية التحتية التي هي ضروريــة لعمل "أونروا" على 

األرض.
وتابــع أن االتحــاد األوروبي والــدول األعضاء فيه، بما فــي ذلك ألمانيا، 

مجتمعين، ما يزالوا، المتبرع األكبر لموازنة "أونروا".
وأوضــح البيان أنه باإلضافــة إلى االلتزامــات التي تــم توقيعها اليوم، 
فقد تم تبني حزمة مســاعدات جديدة لـ"أونروا" بقيمة إضافية تبلغ 36 
مليون يورو، ضمن إطــار الصندوق االئتماني اإلقليمي لاتحاد األوروبي 
اســتجابة لألزمة الســورية، بهدف تعزيــز صمود الجئي فلســطين من 
سوريا والمجتمعات المستضيفة لهم في األردن ولبنان من خال تقديم 

الخدمات األساسية.

استياء شديد مــن حجب
غزة/ فلسطين: رام الله الشؤون عن أرس فقرية بغزة

افتتحــت وزارة الزراعــة، أمــس، موســم التــوت األرضي 
"الفراولــة" للعــام -2019 2020 فــي بلــدة بيت الهيا، 

شمال قطاع غزة.
وحضر افتتاح الموســم وكيل الــوزارة د.إبراهيم القدرة، 
ورئيس بلدية بيت الهيا م.عز الدين الدحنون، وعدد من 
الجمعيات الزراعية لتصدير التوت األرضي، وممثلون عن 
القوى الوطنية واإلســامية، وحشد من المزارعين. وذكر 
القــدرة أن المســاحات المزروعــة بالفراولــة تبلغ 1760 
دونمًا تنتج 5200 طن ما بين المزروعة بالفراولة األرضية 
والمعلقة، متوقعًا أن يتم تصدير أكثر من -2500 2700 
طــن من ثمرة التوت األرضي إلى دول غرب أوروبا، ودول 
الخليج العربي التي صدر لها ألول مرة هذا العام. بدوره، 
تحدث الدحنون عن أهمية زراعة التوت األرضي في قطاع 

رام اهلل/ فلسطين:
أصدرت ســلطة النقد، تعليماتها للمصارف باالستثمار في 
مشــاريع اقتصادية تســاهم في النمو االقتصادي، بهدف 
تحفيــز المصارف وتعزيــز دورها في التنميــة االقتصادية 
المســتدامة عن طريق االســتثمار في مشــاريع وشــركات 
فلسطينية ناشئة تعمل على خلق فرص عمل وتشجع على 
االبتكار واإلبداع وتدعم المشاريع الريادية والمشاريع ذات 

العاقة بالمحافظة على البيئة.

غزة، مما يشــجع المــزارع في زراعة هــذه األصناف، ألنه 
محصول تصديري يعود بالنفع على المزارعين.

وأشــار الــى أن بيت الهيــا تحولــت الى منطقــة منتجة 
للمحاصيــل الزراعية المتقدمة، وقــد حصلت على أفضل 
المعاييــر الدولية. وقال معين مديــرس في كلمة للقوى 
الوطنية واإلســامية، إن المزارع الفلســطيني يتمســك 
بأرضــه ويحافــظ عليها رغــم االعتــداءات اإلســرائيلية 
المتكررة بتجريف األراضي الزراعية، مضيفًا أن "المزارعين 
الفلســطينيين يخوضون معركة تحدٍ لاحتال من خال 

إعادة زراعة أرضهم وثباتهم عليها".
من جهته، أكد ســليمان الشــافعي المسؤول في جمعية 
غــزة لإلنتاج والتســويق ببيت الهيــا، أن جمعيات التوت 
األرضي تســعى للحفاظ علــى جودة المنتــج التصديري 

للفراولة.

وتســمح التعليمات وفق بيان لســلطة النقد، صدر أمس، 
بالمبــادرة والمســاهمة فــي تأســيس مشــاريع رياديــة 
واقتصادية جديدة بمساعدة أصحاب االختصاص والمعرفة 
في شــتى األعمال وبنســبة مســاهمة تصل إلى %80 في 
حقوق ملكية شــركة أو شركات فلســطينية ناشئة، تكون 
من غاياتها ممارسة أنشــطة اإلنتاج الزراعي والحيواني أو 
الصناعي أو الطاقة البديلة أو تكنولوجيا المعلومات، فضًا 

عن الشركات الناشطة في مجال المحافظة على البيئة.

"الزراعة" تفتتح موسم التوت األريض 

 تعليامت للمصارف باالستثامر 
يف مشاريع تساهم بالنمو االقتصادي 
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

هل تعلم
-هل تعلم أن هناك جزيرة تسمى »الشيطان« تقع أمام ساحل 
جيانا الفرنسية في المحيط االطلنطي كانت فرنسا تنفي إليها 

المجرمين ويبلغ طولها 1200 متر وعرضها 400 متر؟
-هل تعلم أن جزيرة ديوميد الكبرى وجزيرة ديوميد الصغرى 
اللتان تقعان في مضيق بيرنج، اكتشفهما المالح الدنماركي 

بيرنج وأن الصغرى أمريكية والكبرى روسية؟
-هل تعلم أن المضيق الدنماركي يقع بين جزيرة جرينلند وجزيرة 

ايسلندة؟

مدن وقرى
مثــل شــعبي : طــب الجــرة علــى ثمهــا بتطلــع 

البنت ألمها.

األفقي:
-1من األشهر الحرم + 

سورة قرآنية 
-2عكس ادبار- من 

الطيور الجارحة 
-3 نجاح – لمع وبرق 

-4دارس مبعثرة + انت 

باالنجليزية + عكس 
أعطى 

-5متشابهان – اكتمل 

-6وهم + كثير الحياء 

معكوسة + دق الجرس
-7علم مؤنث + من 

األقارب معكوسة + 
جمع 

-8سورة قرانية + سأم 

معكوسة 
-9مشي + حرف جزم – 

رجل باالنجليزية 

العمودي:
-1من المعارك اإلسالمية 

ناقص الحرف األخير 
-2ما توقد بها النار – 

ثلثا ريم + خاصتي 
-3احد الوالدين + من 

المالبس + طليق  
-4 عملة عربية 

معكوسة – نصف باسم 
+ للتعريف 

-5مدينة فلسطينية + 

مدينة إيرانية 
-6طعام العرس

-7 أغلق معكوسة – ح 

+ راية 
-8مختلفان + مبتكر + 

اسم موصول 
-9َدين + عكس مدح + 

نشجب

أوجد الفروق
 بين الصورتين

قطار يقتل فيَلْين بالهند..
 والسلطات تحقق في الواقعة

نيودلهي/وكاالت:
أعلنت السلطات الهندية، أمس، أن قطارا للركاب قتل فيلين بعدما صدمهما 

شرق البالد.
وتجمع عشــرات الســكان حــول الفيليــن النافقين ورشــوهما بالــورود قبل 

إحراقهما.
وقال الناطق باسم هيئة سكة حديد الحدود الشمالية، سوبهانان تشاندا، إن 

الحيوانين اللذين كان أحدهما حامال أصيبا أثناء عبور مسار القطار.
وأضــاف: »نعتقــد أن الحادث وقع بســبب ضعــف الرؤية فــي المنطقة بفعل 

الضباب الكثيف«.
وأوضح: »أمرت ســلطات الســكك الحديدية بإجراء تحقيق للتأكد مما إذا كان 

القطار يسير متخطيا الحد األقصى للسرعة البالغ 90 كيلومترا في الساعة«.
وطلــب عمــال الغابات ومســؤولو الحيــاة البرية مرارا من ســلطات الســكك 

الحديدية التوقف عن تشغيل القطارات ليال بسبب حوادث مماثلة.
وفي الســنوات الـ5 الماضيــة، قتل ما ال يقل عن 26 فيال، وأصيب العشــرات 

بجروح في حوادث قطارات على هذا المسار قرب الحدود النيبالية.

روما/ وكاالت:
فــي مبادرة إليــواء أكبر قــدر من الحيوانــات األليفة 
المشردة، قررت إحدى بلديات إقليم أومبريا اإليطالي 
صرف مبلغ 400 يورو كمســاهمة لكل من يتبنى كلبا 
ضــاال في منزلــه. ووافقــت بلدية جيانو ديــل أمبريا 
الواقعة في شــمال البالد علــى الالئحة الجديدة التي 
تمنح المساهمات االقتصادية ألولئك الذين يختارون 
تبني كلب ضال من بيت الكالب المحلي، لتحصل كل 
أسرة على 200 يورو عند وقت حجز الكلب و200 يورو 
أخرى بعد 12 شهرًا. وتعد جيانو ديل أمبريا من أكثر 

المناطق الصديقة للحيوانات األليفة، لذا سيتم تنفيذ 
هذا القرار بشــكل حصري لمواطني بلدية جيانو ديل 
أمبريا لتبني الكالب التي يتم اصطيادها في األراضي 

البلدية فقط، بحسب موقع »greenme« اإليطالي.
ويبــدو أن الهدف مــن هذا القرار هــو ضمان رفاهية 
الحيوانــات وتوفيــر تكاليــف صيانة مرافــق البلدية 

وتجنب اكتظاظ أعداد الكالب الضالة بها.
أما عن شــروط إيواء الــكالب الضالة مقابــل المبلغ 
المالــي، فيمكــن للجميــع التبني وطلب المشــاركة 
بشــرط أن يكونوا بالغين ودون إدانات جنائية لتهم 

تخص إساءة معاملة الحيوانات. ويجب على المتبنين 
الجــدد ضمان العــالج المناســب للــكالب، وااللتزام 
باستضافتهم في بيئة مناسبة، تتعلق بحجم الحيوان 
األليــف واحتياجاتــه الخاصــة، باإلضافــة إلى ضمان 
إعطائه التطعيمــات الالزمة والعنايــة البيطرية، كل 
ذلــك باإلضافــة إلى عمــل فحوصــات الرعايــة قبل 
وبعــد عملية التبني. وســيكون على مكتب الشــرطة 
مســؤولية التحقق من الظروف الجيدة لتبني الحيوان 
ولــن يتم دفع المســاهمات الماديــة، إال بعد مراقبة 

الوضع المنزلي واألسري.

400 يورو لمن يتبّنى كلًبا ضاًل في أومبريا اإليطالية

-قرية كبارة: تقع إلى الجنوب من مدينة حيفا على بعد 30 كم منها. بلغت 
مساحة أراضيها سنة 1945/44 بالدونمات 9831 دونما وكان عدد سكانها 

في ذلك العام 120 نسمة. استولى المحتلون الصهاينة على القرية في 
أبريل/نيسان سنة 1948 وهجروا سكانها األصليين الفلسطينيين منها.

مة: ُيضرب للتاجر الذي جاء تاجر آخر وافتتح محال  -األرزاق مَقسَّ
مشابها بالقرب منه. فال تبتئس إذا فاتك رزق كنت حريصًا عليه، فهو 

ليس من نصيبك. إن الله قد قدر أرزاق الخلق كما قدر أعمارهم.

الفنان إبراهيم حمد يرسم شعار حماس في ذكرى انطالقتها الـ 32 على شاطئ بحر غزة    )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

صورة اليوم

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

أقوال تراثية



وصية اليوم: حديث شريف: 
َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: 

»اللُهمَّ ِإنََّما َأَنا َبَشٌر، َفَأيَُّما َرُجٍل ِمَن اْلُمْسِلِميَن َسَبْبُتُه، َأْو َلَعْنُتُه، 
َأْو َجَلْدُتُه، َفاْجَعْلَها َلُه َزَكاًة َوَرْحَمًة«.

يعرف موت القلب بترك الطاعة، وإدمان الذنوب، 
وعدم المباالة بسوء الذكر، واألمن من مكر اهلل، 

واحتقار الصالحين.
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ال تتولوا فيستبدل الله قوًما غيركم

خلة : الدنيا مزرعة لآلخرة وطريق موصل إليها

غزة/ أسماء صرصور:
ــْوا َيْســَتْبِدْل َقْوًمــا َغْيَرُكــْم ُثــمَّ َل َيُكوُنــوا  إن آيــة "َوِإن َتَتَولَّ
َأْمَثاَلُكــم" آخــر آية من ســورة محمد، صلى الله عليه وســلم،  
والتي تحدثت في بدايتها عن بعض أحوال الكفار وعن شرط 
نصر الله للمؤمنين أن ينصروه، ثم بينت سمة الكافر وهو أنه 

ل يأبــه باآلخــرة ول باتصاله بالله ســبحانه وتعالى، وأنه يأكل 
ويشرب فقط، ول يهمه من هذه الدنيا إل متاعها، ثم عقب 
الله على ذلك بأن هذا هو متاع الدنيا، لكن الجنة في اآلخرة 

للمتقين، وبين ما في الجنة من نعم ونعيم.

غزة/ مريم الشوبكي: 
ختــم الله تعالى األديان باإلســام، وجــاء ناظما لحياة الناس 
وما ينفعهم في آخرتهم، وفي خضم النخراط في المشاغل 
واألعمــال الدنيويــة ل ينســى ابتغاء مرضاة اللــه فيها ونفع 

المجتمع والناس  

وتســاءل البعــض إذا كرس المســلمون فــي هذا العالــم، جميع 
أوقاتهــم وأفعالهم لما ينفع في اليوم اآلخر ولم ينخرطوا في 
أي مــن األعمــال الدنيويــة، فكيف سيســاهمون فيما فيه نفع 

الحضارة واإلنسانية مثل التكنولوجيا والعلم والختراع ؟.

ويوضــح أســتاذ الفقــه المقارن فــي كلية الشــريعة 
والقانــون بالجامعة اإلســامية د. ماهر السوســي أن 
اهلل يتحدث في ســورة عــن أنه قادر أن يكشــف لنبيه 
صلى اهلل عليه وسلم، المنافقين ويعرفه بهم، إلى أن 
تنتهي السورة بهذه اآلية وهذا فيه تحذير وتنبيه لكل 
مــن يعرض عن منهــج اهلل وشــرع اهلل، ويتخذ الحياة 
الدنيــا وملذاتها ولهوهــا ولعبها ديدنًا له، وينســى 
اآلخــرة، ويعرض عــن اهلل، ويقول اهلل ســبحانه إنني 
لستُ عاجزًا أن أذهب بكم واستخلف قومًا بدال منكم 
يحبون اهلل ورســوله ويحبهم اهلل ورســوله، ويقومون 
بعمــارة األرض، ويتبعــون منهــج اهلل، ويعبدون اهلل 

سبحانه وتعالى.
ويشــير السوســي إلــى أن المقصــود من هــذه اآلية 
أن  اهلل ســبحانه وتعالى ال يعجزه شــيء، وال تعترض 
إرادتــه أي إرادة، وهذا األمر يجب أن يســلم به الناس 
وال يعترضــوه، مضيًفــا: "المقصود أن يســلم الناس 
بأن هلل تعالى ســننًا ال يمكن أن تختلف بأي شكل من 

األشكال".
والدليل على ذلك –كما يقول- ما عرضه القرآن الكريم 
في حشــد كبير من اآليــات التي تحدثت عــن األقوام 
الســابقة، عن عاقتهم مع رسلهم وعاقتهم مع اهلل، 
فالقــرآن الكريم مليء باآليات عن نــوح وهود وصالح 
وشــعيب ولوط وعاقة فرعون بموســى وقصص بني 

إسرائيل.
ويقول أســتاذ الفقه المقارن: "المســتعرض لكل هذه 
اآليات –وهي أكثر مــن أن نحصيها- في النهاية يقف 

وتمكنها في األرض، فكل هذه األمم في النهاية زالت 
بســبب شــيء واحد، أنها كانــت تكفر باهلل ســبحانه 
وتعالى، وكان زوالهم بشيء قد ال يصدق، فمنهم من 
أزيــل بالصيحة، أو خســف األرض، أو الغرق في البحر، 
أو الغرق فــي الطوفان، وغير ذلك مــن القصص التي 

رواها القرآن.
ويشــدد السوســي على أن هذه القصص ليســت من 
نســج الخيال، وهنا يجب أن نتوقف: فنحن نقرأ القرآن 

عند مشــهد واحد، وهو أن اهلل قد نصر رســله وأهلك 
الكافرين واســتبدلهم بقوم مؤمنيــن ومّكن لهم في 
األرض، وهذا أمر واقــع، وهو تاريخ رواه القرآن، وروته 

الكثير من كتب التاريخ".
وينبــه إلى أنــه ما علــى اإلنســان العاقل أمــام هذه 
النصــوص القرآنيــة واألحــداث التاريخيــة إال أن يقف 
ويتأمل ويتدبر ويحذر هذه النتيجة التي وصلت لها كل 
األمــم والمجتمعات، على اختافها في القوة والضعف، 

كثيــرًا، ومنا مــن يختم القرآن مرات كثيــرة في العام 
الواحد أو الشهر، لكن يبدو أنه ينقصنا شيء واحد، أال 

وهو التدبر والتأمل.
ويتابع: "وأن نفهم ونعتقد أن القرآن يخاطبنا، فهو لم 
ينزل ليخاطب قوم قريش فحسب ألنهم كانوا كافرين، 
بل هــو يخاطبهم ويخاطب مــن بعدهم إلى أن وصل 
لنا"، مشــيرًا إلى أن كل األمثلة التي تضرب في كتاب 
اهلل تعالى إنما هي تضرب لنا نحن، وكذلك التنبيهات 
والتحذيرات لنــا، ونحن مخاطبون بقولــه تعالى "وإن 
تتولوا يســتبدل قومًا غيركم، ثم ال يكونوا أمثالكم"، 
فاهلل تعالى يقول لنا إن تتولوا عني فإني مســتبدلكم 
بقــوم آخريــن، ولن يكونــوا أمثالكم، بل ســيكونون 

أفضل منكم.
ويوضح أستاذ الفقه المقارن أنه يجب االنتباه دومًا إلى 
أننا نحن المخاطبون وليســت األقوام الســابقة، وهذا 
يعني أننا يجب أن نقف عند هذه اآليات ونتدبرها، وأن 
نوقن بأن اهلل قــادر على أن يذهب بنا كما ذهب بكل 

األمم التي ذهبت من قبلنا.
ويشــير إلــى أنه إن كان األمــر كذلك فإننــا مطالبون 
باألخذ بالشــرط الموجود في أول ســورة محمد صلى 
اهلل عليه وسلم: "يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ِإن تَنصُرُوا 
َ يَنصُرُْكمْ وَيَُثبِّتْ َأْقدَامَُكمْ "، إًذا إما أن ننصر  اهللَّ
اهلل ســبحانه وتعالى وينصرنا، ويثبت أقدامنا، وإما أن 
نتولى فيســتبدل اهلل مكاننا قومًــا آخرين هم أفضل 
منا وأحســن منا، ويوفوا بشــرط اهلل سبحانه وتعالى، 
وبنصره، فيثبتهم اهلل تعالى ويمّكن لهم في األرض.

قــال أســتاذ الفقه وأصوله بكليــة الدعوة اإلســامية د. عبد 
 ُ البــاري خلة : » يقول اهلل تعالــى: }وَابْتَِغ فِيمَــا آتَاكَ اهللَّ
الدَّارَ اآْلخِرََة وَاَل تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وََأحِْســنْ 
 َ ُ ِإَليْكَ وَاَل تَبِْغ اْلَفسَادَ فِي اأْلَرِْض ِإنَّ اهللَّ َكمَا َأحْسَنَ اهللَّ

اَل يُحِبُّ اْلمُْفِسدِينَ )77( {.
وأضاف د.خلة لـ«فلســطين« : »فاإلســام دين ينظم الحياة 
كلهــا، فهو دين الدنيا واآلخرة, ومن دعاء المســلمين: ) ربنا 
آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار(، فدين 

اهلل كامل وشامل، يجمع بين حقوق اهلل وحقوق العباد«.
وبين أن اإلســام ال يعترف بالرهبانية بل يعتقد المســلمون 
أن الدنيــا ممر إلى اآلخرة، ويجب على المســلم أن يوازي بين 
الدارين فا يتعلق بواحدة ويترك األخرى، فكما يعمل اإلنسان 

من أجل الدنيا يعمل من أجل اآلخرة. 
ولما كان المســلمون متمســكين بدينهم ملكوا الدنيا، ولما 

أهملوا دينهم أصبحوا تبعًا لغيرهم.
وأوضــح د. خلة أن القرآن والســنة يحثان علــى عمارة األرض 

بكل الوسائل، وسارع المســلمون إلى العمل والجد ولم يؤثر 
علــى عبادتهم هلل، حيث فهموا أنه ال تضاد بين الدارين فعن 
أنس بــن مالك رضي اهلل عنه قال: قال رســول اهلل صلى اهلل 
عليه وســلم: ) ما من مسلم يغرس غرســًا أو يزرع زرعًا فيأكل 
منــه طيــر أو إنســان أو بهيمــة إال كان له به صدقــة ( رواه 

البخاري.
وأشــار إلى أن المســلمين كانوا متقدمين في العلوم الدينية 
والدنيويــة فبرز ابــن النفيس فــي الطب، وابــن الهيثم في 

الضوء، والخوارزمي في الرياضيات، وغيرهم. 
وأكــد د. خلة أنــه ال بد من العمل للدنيــا ولآلخرة، وال بد أن 
تكون الدنيا مزرعــة لآلخرة وطريقا موصا إليها بل كل عمل 

دنيوي قصدت به وجه اهلل فهو أخروي.
وأشــار إلى أنه ال تضاد بين الدارين بل همــا متكاملتان، وال 
يجوز النظر إلى واحــدة دون األخرى، غاية األمر اعمل لدنياك 
وال تنــس دينــك واعمــل لدنياك كأنــك تعيش أبــدًا واعمل 

آلخرتك كأنك تموت غداً.
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يحدث بشــكل مفاجــئ وغير متوقع لألطفــال الرضع غالبــًا أقل من عام 
واحد. يســميه العلماء بالمــوت الفجائي غير المتوقــع ) SUDI ( ألنه ال 
يكــون هناك أي أســباب أو مقدمات لحدوثه . ويســمى أيضــًا بـ ) موت 
المهد (  ألنه غالبًا يحدث وقت النوم أو خالل النوم وقدرت أغلب الحاالت 

توقيت الوفاة بين الساعة الثامنة والتاسعة لياًل .
أكثر الحاالت كانت ألطفال في عمر بين الشهرين واألربعة أشهر ، وتكثر 

أيضًا في فصل الشتاء .
وال يظهر في التشريح أي سبب طبي للوفاة هذا ما جعل العلماء يقولون 
إن سبب حدوث هذه الحالة غير واضح وسموها متالزمة ، مع ذلك فهناك 

عدة عوامل ربطت بحدوث هذه الحالة أهمها :
 - االختناق )  ) Suffocation  : وهو عدم وصول الهواء بشكل كافٍ إلى 
رئتــي الرضيع ، غالبًا يكون بســبب إغالق النوافذ أو لف الرضيع بشــكل 

مبالغ فيه .
 - االنحبــاس ) Entrepment ( : وهو وجود الطفل بين شــيئين يمنعه 
من الحركة والتنفس مثل وجوده بين الوسائد أو الغطاء وحافة السرير .
 - العــدوى ) ) Infection   : بعــض األمراض الناتجة عن عدوى بكتيرية 
أو فيروســية تصيــب الجهاز التنفســي أو تؤثر عليه تســبب صعوبة في 

التنفس أو قلة توارد االكسجين للدم.
 - ابتــالع أشــياء صلبة أو غيــر صلبة ال تدخل الجهــاز الهضمي وتدخل 
الجهاز التنفسي أو  تغلق مجرى الهواء قد ال ينتبه لها اآلباء واألمهات وال 
يشــعرون بضيق التنفس لدى طفلهم وقد تكون صغيرة جدًا ال تالحظ 

بسهولة لذلك يتفاجؤون عند حدوث الوفاة .
 - أمــراض أيضيــة ) metabolic diseases  ( : قد يولد بعض األطفال 
دون اكتمــال نضــج عمليات األيــض لديهم ومنها ما يؤثــر على عملية 

التنفس وقد ال تشخص هذه الحاالت عند الوالدة مباشرة .
 - طريقــة النوم : نــوم األطفال في وضعية تغلق مجــرى الهواء ) األنف 
والفــم ( مثل النوم على البطن ، أو نومه على ســطح رخو ، أو مشــاركة 
الفــراش مع األبوين أو اإلخــوة أو حتى الحيوانات األليفــة المنزلية ، أو 

وجود األلعاب في سرير الطفل .

 - التدخين في غرفة الطفل أو وجوده في مكان وجود أشخاص 
مدخنين .

 - بعــض حاالت الوالدة المبكرة تجعــل األطفال عرضة لهذه المتالزمة 
نظرًا لعدم اكتمال نمو الطفل .

 - أحيانــًا تحدث هذه الحالــة أثناء الرضاعة الطبيعيــة ، فقد ترضع األم 
طفلهــا وهي مســتلقية بجانبــه أو ال تترك له مجال لتنفــس مريح أثناء 

الرضاعة .
 - كذلــك األمهات المراهقات يتعرضن لخطر أكبــر لحدوث هذه الحالة 

مع أطفالهن .
 - انخفــاض وزن المولــود عند الــوالدة أيضًا يعتبر عامــال قويا لحدوث 
متالزمــة مــوت الرضيــع الفجائــي ، حيث أجريت دراســة فــي الواليات 
المتحــدة األمريكية عــام 1995-1998 وجد خاللها أن النســبة األكبر 
فــي وفيات األطفال دون ســبب كانت ألطفال ولدوا بــأوزان تتراوح بين 

1000-1500 جرام .

 - فــي عــدة أبحاث وجــد العلماء أن النســبة األكبر في وفيــات األطفال 
كانــت فــي الذكور عنها في اإلنــاث وعزا العلماء ذلك إلــى جين مرتبط 

.  X  على كرموسوم
 - وقــد يكون الســبب في عيــوب خلقية وراثية في القلــب خاصة كرباء 

القلب حيث تكون قوة انقباض القلب ضعيفة لدى الرضيع .
 - كذلــك تعاطي الوالدين أحدهما أو كالهما للكحول قد يجعل طفلهما 
عرضــة لحدوث مثل هــذه الحالــة وهناك عالقــة ايجابية بيــن األعياد 

واإلجازات والمناسبات وبين عدد حاالت وفيات الرضع .
كيف يمكن الوقاية من متالزمة موت الرضيع الفجائي أو غير المتوقع أو 

كيف يمكن تجنب حدوثها :
-ضع الرضيع على ظهره عند النوم دائما لياًل أو نهارًا .

- تجنب الفراش الرخو والبطانيات ذات الوبر والوسائد اللينة .
- ال تغطِ رأس الطفل خاصة أثناء النوم .

- التضع ألعابًا في سرير الطفل خاصة األلعاب المحشوة أو االسفنجية .
- راقب الطفل أثناء النوم بين فترات قصيرة .

- منع التدخين في مكان وجود الطفل .
- شــارك طفلك الغرفة لكن ال تشــاركه الفراش .. دعه يبقى في ســرير 

خاص به في الغرفة معك كي تستطيع متابعته أثناء النوم .
- ال يجب أن يتشارك الطفل فراشه مع الحيوانات المنزلية مثل القطة أو 

الكلب وال حتى مع إخوته حتى لو كانوا توائم .
- استخدام اللهايات تقلل من خطر اإلصابة بالمتالزمة .

- االهتمام بنظافة ثياب وفراش وبطانية الطفل .
- أخذ التطعيمات في مواعيدها يقلل من نسبة حدوثها .

- يجــب تلقي األم الحامل التوعية الكاملــة حول كيفية العناية والتعامل 
مع طفلها .

- حافــظ على درجة حرارة معتدلة لطفلك فالتدفئة الزائدة هي أحد اهم 
االسباب لتعرضه لحدوث متالزمة موت الرضيع الفجائي أو غير المتوقع .
وأهــم عالمات التدفئة الزائدة أو ارتفاع درجة حرارة الطفل هي : التعرق 
، ويكون شعره رطبًا ، وظهور طفح جلدي ، سرعة التنفس ، واضطرابات 

النوم ، والحمى .
إذا بــدأت هذه العالمات بالظهــور على طفلك فورًا خفــف عنه األغطية 
والمالبس وامســح جســمه بقطعة قماش مبللة بماء فاتر ، ويفضل أن 

تكون درجة حرارة غرفة الطفل من 16 إلى 20 درجة مئوية .
 - يجب المتابعة مع طبيب أطفال وااللتزام بتعليماته .

هل يفيد جهــاز مراقبة الطفل عن بعد في تجنــب حدوث متالزمة موت 
الرضيع الفجائي ؟

وفقًا لدراســات عديدة أجريت حول جدوى استخدام اللوحات االلكترونية 
أو أجهــزة مراقبة الطفل عن بعد وجد أنهــا ال تنفع في مثل هذه الحالة 

وال تعطي أي انذار عند حدوث الموت الفجائي .
فــي وطننا العربــي عند حــدوث وفاة لطفل رضيــع نتعامل بســلبية أو 
المبــاالة، لكن الواقع أن األبويــن يحتاجان إلى دعم نفســي واجتماعي 
لتخفيف الصدمة عليهما ومشاركة الحزن معهما وتقليل الشعور بالذنب 

الذي غالبًا يتملك الوالدين في هذه الحاالت .
حفظ اهلل أبناءكم جميعًا وأتمنى لكم وألطفالكم السالمة والعافية .

) SIDS – SUDI ( مي ظاهر - صيدالنيةمتالزمة موت الرضيع الفجائي

هذه السلوكّيات تهدم 
جدار العالقات والصداقات 

غزة/ مريم الشوبكي:
اإلنسان كائن اجتماعي يؤثر في المجتمع ويتأثر 
به، لذا يميل إلى تشكيل العالقات والصداقات 
وقد تنجح هذه العالقات وتستمر، أو أن تنتهي 
بسبب عدم التوافق الفكري أو عدم االهتمام، 

أو أن تكون مبنية على مصلحة.
تتعّدد األسباب التي يمكن أن تؤدي إلى فساد 
العالقــات، فهــل مررت –عزيزي القــارئ- بتجربٍة 

خسرت فيها صديًقا أو زمياًل؟

الغزية ديانا بدير ترى أن من هذه األســباب، 
ســوء الظن، وكذلــك عدم تقديــر الصديق 
وإعطائه حقه وتثمين طيبته، كما أن الغيرة 

مرض يقضي على الصداقة.
وتستوقف مسألة حســن الظن الشابة سهر 
سليمان التي تؤكد أهميته، لكنها ال تستبعد 
أن يصدمك شخص أحسنت الظن به يومًا، 

قائلة: "الكمال هلل، والبشر خّطاؤون".
أما حسناء أبو جراد من مدينة غزة، تقول: إّن 
تدخّل طرف ثالث في بعض األحيان يســبب 
فشــل العالقة أو الصداقة، وصحيح أن تدخل 
طرف ثالــث قد ينجح في إنقــاذ العالقة بين 
شــخصين من االنهيار، لكن هذا التدخل قد 
يدمر تلك العالقة أيضا خاصة إذا كانت نيته 

ليست خالصة هلل.
وتضيــف لصحيفة "فلســطين": "قد تفشــل 
العالقــات بســبب اإلهمــال المتمثــل بعدم 
الوفــاء،  الظــن، وعــدم  التواصــل، وســوء 

والمصلحة".
مــن جهتهــا تقــول االختصاصية النفســية 
كفاية بركة :"الحاسم في العالقة االجتماعية 
بيــن أي شــخصين هــو التوافــق الفكري، و 

عن الشخص عند مرضه أو غيابه عن العمل 
أو الجامعــة مثال، مع اهمــال حاجته المادية 

واالجتماعية.
وتحــذر بركــة مــن أن حــب التملــك بيــن 
المراهقيــن وطلبــة الجامعــة ألصدقائهم، 
بمنــع صديقــه مــن الحديــث مع غيــره أو 
مصادقته، والغضب منه وافتعال المشــاكل، 

يجعله ينفر من العالقة وينهيها. 
وتشــير إلى التدخــالت الخارجيــة من طرف 
ثالــث، خاصــة إذا كان متحيــزًا لطرف ضد 
اآلخــر، وكذلــك عــدم االحســاس باألمان، 
كأســباب أيضًــا، ألن العالقــة قائمــة على 
المصلحــة بمجرد أن تنتهي تفشــل العالقة 

القائمة.
وتلفت بركــة إلى وجود تراجــع ملحوظ في 
العالقات بسبب الظروف االقتصادية الصعبة 
ألهالي قطاع غزة، وإلــى تصرفات اجتماعية 
سلبية بســبب الوضع االقتصادي والسياسي 
تجعــل األشــخاص يعممونهــا علــى باقــي 

المجتمع.

تقديــر العالقة فــي نظره وتقديــره الطرف 
اآلخــر لــه، والدافع نحــو تكوينهــا، هي من 

تحدد النجاح أو الفشل".
وفي حديث مع صحيفة "فلســطين"، تضيف: 
"االنسجام الفكري والعاطفي واالجتماعي في 
العالقة والصداقة هي ســبب نجــاح العالقة 
ليكــون الطرف اآلخر ســند فــي أي وقت من 

األوقات".
وتؤكــد أن العالقات المبنية على المصالح ال 
تدوم، وكذلك مع إصرار الشخص على تغيير 

الطرف اآلخر.
وتلفــت إلــى أن النقــد غيــر البنــاء للطرف 
اآلخــر لطريقــة ملبســه وكالمــه، وتفكيره، 
وتصرفاته، مع االســتخفاف بقدراته العقلية 

أو الشخصية، يفسد العالقة.
كما أن السمات الشخصية غير سوية التي قد 
يمتلكهــا أحد طرفي العالقة، كأن يكون غير 
صريــح وغير واضح، متشــائم، تجعل الطرف 
الثانــي ينفر ويقرّر االنســحاب مــع العالقة، 

وفق االختصاصية النفسية.
وتوضح أن اإلهمال ســبب رئيس في إفشال 
العالقات والصداقات، إلى جانب عدم السؤال 

وعــدم االعتــذار ســبب رئيس أيضا لفشــل 
االجتماعيــة والصداقــة، وتعتقد  العالقــات 
بركــة أن ذلك عند الذكور أكثــر من االناث، 
الن الرجــل عقالنــي فيجــد االعتــذار شــيء 
صعب، أما المرأة عاطفية تعتذر لكي تكسب 

العالقة.
وتوضــح بركــة أن تعود أحد األطــراف على 
األخذ وعــدم العطاء، ورفضه تبــادل األدوار 
ســواء أن يكون العطاء ماديــا أو عاطفيا، أمر 

حتمي يؤدي إلى فشل العالقات.
وتحذر من أن ردود الفعل الفجائية، والعصبية 
الزائدة تؤدي إلى خســارة الصداقات وانهاء 
العالقات، دون التمــاس األعذار والبحث عن 

السبب من خالل الحوار .
لكــن بركة تخلــص إلى أن انهــاء العالقات 
المرهقــة التــي تســتنزف الطاقــة العقليــة 
وااليجابيــة، أمــر ضــروري ولكــن بطريقــة 
ايجابيــة للحفــاظ علــى الراحــة النفســية، 
واســتثمار الوقت في تحقيق النجاح، والبحث 

عن عالقة أخرى ناجحة.
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إسطنبول/فلسطين:
اســتقبل وزيــر الشــباب والرياضة التركــي محمد 
قصاب أوغلو، في مكتبه بمدينة اســطنبول أمس، 
عبد الســام هنية عضو المجلس األعلى والشــباب 
والرياضة ورئيس مؤسســة أمــواج الرياضية، الذي 

يقوم بزيارة سريعة وقصيرة إلى تركيا.
وشــهد االجتماع مناقشــة هنية وأغلــو العديد من 
الملفــات الرياضية أبرزها مراحــل تطوير الرياضة 
الفلســطينية، وأهميــة الدعــم التركي الســتمرار 

تطوير البنية التحتية الرياضية.
وأكد هنيــة، أن أوغلو على إطاع مســتمر بما تمر 
به الرياضة الفلســطينية من خال التواصل الدائم 
معــه، متمنيــًا أن يتحقق الهدف بتطويــر الرياضة 

الفلسطينية بكافة أشكالها.
مــن جهته عبر الوزيــر التركي أوغلو عن ســعادته 
بلقاء هنية ووعد بدراســة كل األمور التي ناقشــها 
معه مشــيدًا بالتطور الكبير للرياضة الفلســطينية 

على المستوى المحلي والقاري.
وسبق لعبد السام هنية زيارة تركيا أكثر من مرة، 
حيــث التقى فــي إحداها مع الرئيــس التركي رجب 
طيب أردوغــان وعدد من المســؤولين الرياضيين 

األتراك، وســبق وأن تم توقيع اتفاقية إنشاء ستاد 
"أردوغــان" في غــزة بتكلفة تصل إلــى 15 ملبون 

دوالر.
وســبق وأن تم تجهيز المخططات لهذا المشــروع 
إلى جانــب تحديد مــكان إقامته، بانتظــار اعتماد 
التمويل المالي للمشــروع بشكل نهائي ليتم البدء 

في التنفيذ.
وعــادة ما تشــهد الزيــارات التــي يقــوم بها عبد 
الســام هنية لدول عربية وإسامية تحقيق بعض 
اإلنجــازات علــى صعيــد الدعــم المالــي والمادي 
للمشــاريع الرياضية في غزة، وهو ما ســاهم كثيرًا 
في تطوير البنية التحتية للرياضة الفلسطينية من 
خال إنشــاء ماعب صغيــرة وترميم ماعب كبيرة 

وصاالت متعددة األغراض ومسابح.
كما وساهم هنية في طفرة إعامية من خال توفير 
فرصة المشــاركة في تغطية العديــد من األحداث 
الرياضيــة العربية وآخرها تواعــد اإلعام الرياضي 
الفلســطيني فــي كأس الخليج الرابعة والعشــرين 
التي استضافتها قطر من خال عدد من اإلعاميين 
والمصورين في مقدمته أسامة فلفل رئيس االتحاد 

الفلسطيني لإلعام الرياضي.

وزير الشباب والرياضة التركي يستقبل هنية في مكتبه بإسطنبول
وعد بدراسة دعم مشاريع رياضية في غزة

غزة/فلسطين:
أنجزت الشــركة المتعهــدة بتجهيز ماعــب المنحة 
السعودية في غزة، مشروع تجهيز غرف الاعبين في 

ملعب اليرموك بمدينة غزة.
وأكد عبد الســام هنية أن البدايــة كانت في ملعب 
اليرموك وأن جميع ماعب المنحة الســعودية سيتم 
تجهيــز غرف الاعبين فيها بنفــس المواصفات التي 

تم تجهيز غرف الاعبين بملعب اليرموك.
وأوضــح هنية أن إنشــاء وتجهيز غــرف الاعبين في 

الماعب يندرج تحت بند تطوير البنية التحتية 
ودعــا هنيــة الجميع مــن العبين وإدارييــن وطواقم 
فنيــة الحفاظ على الغــرف وأثاثها لكي يســتفيد كل 
الاعبين فــي مختلف الفرق منها، لمــا لها من تأثير 

على راحتهم.
كما ودعا هنية الاعبين إلى عدم الخلط بين السلوك 
والعصبية داخل المســتطيل األخضر وفترة تواجدهم 
داخل غرف الاعبين، مشيرًا أن العصبية والتوتر يجب 

أن ال تنتقل إلى داخل الغرف.
كمــا ودعا هنية اتحاد كرة القدم إلى فرض العقوبات 

على الفرق والاعبين غير الملتزمين بالمحافظة على 
المقــدرات والماعب وما تحتويه مــن مرافق لخدمة 

الرياضة والرياضيين.
جدير بالذكــر أن المنحة الســعودية لتطويــر البنية 
التحتيــة الرياضيــة الفلســطينية فــي غــزة بلــغ ما 
يُقارب عشــرة مايين دوالر من خال تطوير ماعب 
خانيونس البلدي والشــهيد محمد الدرة وفلســطين 

واليرموك وبيت الهيا وبيت حانون.
وشــملت عملية التطويــر فرش الماعــب المذكورة 
اليرمــوك  ماعــب  باســتثناء  الصناعــي  بالعشــب 
وفلســطين وبيــت الهيا، وإنــارة الماعــب جميعها، 
وبناء مدرجــات إضافية في جميع الماعب المذكورة، 
وصــواًل إلى تجهيز غرف الاعبين مثلما بدأ العمل به 

في ملعب اليرموك.
جديــر بالذكر أنهــا المــرة األولى التي يتــم خالها 
تجهيــز غرف العبين في ماعب غزة منذ العام 1948 
وحتى يومنها هذا، حيث كان العبو الفرق يستبدلون 
مابســهم فــي زوايــا الماعــب، إلــى جانــب قضاء 

استراحة ما بين الشوطين في منتصف الملعب.

تجهيز غرف الالعبين 
بملعب اليرموك من خالل 

المنحة السعودية

بداية لتجهيزها في جميع المالعب

غزة/ وائل الحلبي:
تلقــى غزة الرياضي ضربة موجعة بعد التأكد 
من غياب مهاجمه يوســف سالم لمدة ال تقل 
عن شهر, حيث سيفتقد الفريق لخدماته خال 
األســابيع األربعــة األولى من مرحلــة اإلياب 

بدوري الدرجة الممتازة.
وكشــفت الفحوصــات الطبيــة عــن إصابــة 
ســالم بالتهابات في أوتار الركبة, األمر الذي 
سيجعله يغيب عن تدريبات ومباريات الفريق 
لمدة شهر حيث سيخضع للعاج للتعافي من 

اإلصابة والعودة للفريق.

فتــرة  خــال  للعميــد  انضــم  ســالم  وكان 
االنتقاالت الشــتوية قادمًا مــن صفوف اتحاد 
بيت حانون, في ظل مســاعي غــزة الرياضي 
لتعزيــز صفوفه لابتعاد عن مراكز الخطر في 
الترتيــب, إال أن اإلصابة ســتحرم الفريق من 

خدماته.
ومن المقرر أن يســتقبل غزة الرياضي ضيفه 
شــباب رفح في افتتاح مشواره بمرحلة اإلياب 
يوم الثاثاء القادم على ملعب فلسطين, حيث 
ســتكون أول اختبــار رســمي للكابتن صائب 

جندية عقب توليه تدريب الفريق.

 يفتقد مهاجمه سالم لمدة شهر
العميد
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غزة/ عالء شمالي: 
مثَّل الواقع األليم لفريق شــباب رفح في الموسم الحالي 
صدمــة كبيرة لجماهير األزرق الرفحي التي اعتادت على 
مشاهدة فريقها منافســًا قويًا على البطوالت والصعود 

لمنصات التتويج. 
وبال شــك أن هــذا الواقــع الصعب الذي يعيشــه فريق 
شــباب رفح له عدة مســببات أبرزها االستغناء عن عدد 
كبير من الركائز األساسية للفريق مثل يسار الصباحين 
وسعيد الســباخي ومحمد بارود وميسرة البواب، إضافة 
لعــدم تدعيم الفريــق بالعبين لتعويــض رحيل هؤالء 

المتصاعــدة التــي ظهرت علــى أداء الفريــق مع تعدد 
المباريات. 

وبدأت الصورة تتضح لدى جماهير شباب رفح أن الفريق 
غير قادر على المنافســة هذا الموســم ال سيما في ظل 
هذا الواقع الذي يســعى فيه لبناء فريق شــاب يستفيد 

منه في المواسم القادمة. 
وتضــع الجماهير آمالها الكبيرة على مســتقبل وصحوة 
منتظرة للزعيم وتخطــي الواقع األليم نحو مكانة تليق 
بالفريــق ونســيان كل تفاصيــل هذا الموســم الحالي 
واالســتفادة مــن اإليجابيــات التي ظهرت ال ســيما أن 

الالعبين. 
وعانــى شــباب رفح من ســوء النتائج التــي وضعته في 
ضغط كبير في المراكز األخيرة من جدول الترتيب األمر 
الــذي دفع النادي لتغيير المدرب نــادر النمس والتعاقد 
مع المــدرب محمود المزين الذي حصــل على ثقة من 
الجميع لمواصلة مشوار الفريق الذي يسعى لبناء عناصر 

شابة واالستفادة منها في المواسم القادمة. 
ورغــم هذا الواقــع الصعب لشــباب رفــح إال أن الزعيم 
يمتلــك هيبة خاصــة دفعته لتقديم مباريــات قوية في 
األداء لكــن لم يُوفق في النتائــج، في ظل حالة التطور 

الجماهيــر انتظرت طوياًل لعودة الفريق لمنصات تتويج 
بطولة الدوري منذ أكثر من )6( أعوام متتالية. 

واستفاد شــباب رفح ببروز عدة عناصر شابة في الفريق 
خــالل الفتــرة الماضيــة بعدمــا حصلوا علــى الفرصة 
المناســبة لتفجير طاقة األداء والمهــارة التي تضعهم 
علــى بدايــة الطريــق التي تحتــاج مزيد مــن التطوير 

للوصول لمستويات أعلى وأفضل.
وال زال يعتبر شــباب رفح الفريق األكثر تتويجًا باأللقاب 
حيث ســبق له التتويج بـ)13( لقب في بطوالت الدوري 

الممتاز وكأس غزة وكأس فلسطين وكأس السوبر. 

 واقع أليم وصحوة 
منتظــــــرة للزعيـــــم  شباب رفح..

في مشوار الدوري. 
وظهر النصيرات هذا الموسم بمظهر 
مختلف عن المواســم الماضية خاصة 
أنه بدأ الموســم بنتائج قوية ساعدت 
الفريــق علــى الوصول لقمــة جدول 
الترتيــب في عدة جــوالت وكان ذلك 
مدعومــًا بزحــف كبير مــن الجماهير 
التــي ال زالــت تُمني النفــس بعودة 
فــي دوري  النصيــرات  رؤيــة أصفــر 

األضواء. 
ورغــم أن النصيرات ال زال في الطريق 
الصحيح لكنه يبدو أنه لم يتعلم كثيرًا 
مــن تجارب الماضي التــي لم يتمكن 
فيها مــن الصعود والعــودة رغم أنه 
كان قريبًا في لحظات فقط من العودة 
والصعود قبل أن يخطفها منه خدمات 

خانيونس في الثواني األخيرة. 
ويبدو أن النصيــرات خطط جيدًا هذا 
الموسم لتحقيق هدف الصعود بال أي 

كتب/ عالء شمالي: 
منذ لحظة السقوط التاريخي لخدمات 
النصيــرات مــن قمــة دوري الممتازة 
ووصولــه لدوري الدرجــة األولى وهو 
ال زال يســعى للعودة من جديد دون 
أن يالمس جدران الممتازة مرة أخرى 

لمدة )5( مواسم متتالية. 
وتبايــن مســتوى خدمــات النصيرات 
في المواســم الخمســة التي خاضها 
في الدرجــة األولــى، وكان قريبًا من 
الصعــود أكثــر من مــرة فيمــا ظهر 

بمستوى سيء في بعض المواسم. 
ويضع خدمــات النصيــرات كل آماله 
هــذا الموســم لتحقيق إنجــاز العودة 
لدوري األضواء بعدما ظهر بمســتوى 
ونتائج جيدة وضعت الفريق كمنافس 
قــوي على إحــدى بطاقتــي الصعود، 
لكنه ليس بمستوى ثابت وأهدر عدة 
نقاط كانت ممكن أن تســاعده أكثر 

تراجع، ألن الخبرات التي اكتسبها في 
الدرجة األولى األصل أن تكون كفيلة 
بتفادي العثرات والســير فــي االتجاه 

الصحيح. 
ورغــم وجــود النصيرات فــي المركز 
أن  إال  نقطــة   )21( برصيــد  الثانــي 
التقلبــات يمكــن أن تحــدث في كرة 
أن  خاصــة  جولــة  كل  فــي  القــدم 
المنافســة فــي الــدور الثانــي تكون 
أشــد من الــدور األول، وبال شــك أن 
ذلــك يحتاج إلــى التركيــز الكبير في 
كل مبــاراة دون التفريط بأي نقطة، 
خاصة أن النصيرات يحاول االستفادة 
من قــوة القاعــدة الجماهيريــة التي 
تزحف خلفه وبرزت بشــكل الفت هذا 
الموســم في اهتمامها بدعم الفريق 
األمــر الذي أثــر إيجابًا على مســتوى 
بتحقيــق  المرهــون  والنتائــج  األداء 

اإلنجاز في ختام الموسم.

طريق الممتازة في انتظار 

الضوء األصفر للنصيرات
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القاهرة/)أ ف ب(:
عاد األهلي حامل اللقب لموقعه في صدارة الدوري 
المصــري لكرة القــدم، بعدما حقق فوزا مســتحقا 
علــى ضيفــه وادي دجلــة بثالثية نظيفــة االربعاء 

بإستاد السالم ضمن المرحلة السابعة.
ســجل لألهلي رمضان صبحي )53( والمغربي وليد 

ازارو )72( واحمد الشيخ )3+90(.
ورفــع االهلــي رصيده الــى 15 نقطــة من خمس 
مباريــات فــي المركــز االول بفــارق نقطتين عن 
االتحــاد الســكندري والمقاوليــن العــرب ويملك 
مباراتيــن مؤجلتيــن مع الزمالــك والمصري، فيما 
يتذيــل وادي دجلة الترتيــب وتجمد رصيده عند 3 

نقاط.
واتســم الشــوط االول باإلثارة والســرعة والندية 
فتبادل الفريقان الســيطرة واالســتحواذ. وتعددت 
المحــاوالت الهجوميــة على المرمييــن وان كانت 
هجمات االهلي االخطر على مرمى المخضرم محمد 
عبد المنصف )42 عاما( في الشــوط االول. تصدى 
لرأســية وليد ســليمان )7(، انفراد رمضان صبحي 

)17( وتسديدة النيجيري جونيور اجايي )32(.
في المقابل، افتقدت هجمات وادي دجلة اللمســة 
االخيرة، وعاب الثالثي التونسي رفيق كابو ومروان 
حمــدي وعبــد الكريم وادي تســرعهم فــي انهاء 

الهجمة على مرمي محمد الشناوي.
اســفر الضغط الهجومي لألهلي عن هدف اول عن 

طريق رمضان صبحي بعدما راوغ وسدد الى يمين 
عبد المنصف )53(. وانقذ الشناوي مرماه من هدف 
تعــادل لوادي دجلة بتصديــه للمنفرد عبد الكريم 

وادي )64(.
واضــاف البديــل أزارو الهدف الثاني مــن عرضية 
متقنــه لحســين الشــحات تخطــت عبــد المنصف 

وسددها في المرمى الخالي )72(.
وفــي الدقيقــة 89 حصــل وادي دجلــة على اخطر 
فرصــه، بعدما انفــرد مروان حمدي وســدد لحظة 

خروج الشناوي فمرت الكرة بجوار القائم االيمن.
رد االهلــي بهجمة منظمة فوصلت كرته العرضية 
للبديل احمد الشيخ سددها إلى يسار عبد المنصف 

محرزا الهدف الثالث )3+90(.
واســتعاد اإلســماعيلي نغمة االنتصــارات، بفوزه 
على ضيفــه المقاصــة بهدفين نظيفين بإســتاد 
االســماعيلية بهدفي احمد الشــامي )82( ومحمد 

هاشم )85(.
وارتقــى اإلســماعيلي للمركز الثامــن برصيد 10 
نقاط فيما ظــل المقاصة في المركز 13 برصيد 7 

نقاط.
وحسم التعادل السلبي مباراة حرس الحدود ونادي 
مصر بإستاد المكس، برغم العديد من المحاوالت 
الهجوميــة. ورفع حــرس الحدود رصيــده الى 10 
نقاط في المركز الســابع، واف ســي مصر رصيده 

الى 7 نقاط في المركز الرابع عشر.

 يعود لصدارة الدوري المصري 
عـــن طـــريـــــق وادي دجلـــــة األهلي

الدوحة/وكاالت:
تأهل الســد القطري إلى الدور الثاني 
ببطولــة كأس العالــم لألندية، التي 
افتتحــت فعالياتهــا أمــس، في قطر، 
بفــوزه الثميــن 3-1 علــى هينجيــن 
)من كاليدونيــا الجديدة( بطل اتحاد 
أوقيانوســية في المبــاراة االفتتاحية 

للبطولة.
وأمــام أكثر من ســبعة آالف مشــجع 
احتشــدوا في مدرجات استاد "جاسم 
بن حمد" بنــادي الســد، عانى فريق 
الســد )الزعيــم( كثيــرا فــي مواجهة 
هينجيــن خاصــة في الشــوط الثاني 

وبداية الشوط اإلضافي األول.
ولكن الســد حســم المباراة لصالحه 
بعــد التمديــد لوقت إضافــي ليلتقي 
مونتيري المكسيكي في الدور الثاني 

بالبطولة.
وأنهى الســد الشــوط األول متقدما 
بهــدف ســجله بغــداد بونجــاح في 
الدقيقــة 26 ،فيما أهــدر الفريق أكثر 
من فرصة ثمينة أمام مرمى هينجين.
وفــي الشــوط الثانــي ، ســجل إيمي 
رويــن هــدف التعــادل لهينجين في 
أداء  الفريقــان  ،وقــدم   46 الدقيقــة 
متكافئا إلى حد كبير في هذا الشــوط 

لينتهي الوقت األصلي بالتعادل 1-1 
علما بأن الحكم ألغى هدفا للســد في 

كل من شوطي المباراة.
وفي الوقت اإلضافي األول ، سجل عبد 
الكريم حسن الهدف الثاني للسد في 

الدقيقة 100 .
وفي الشــوط اإلضافي الثاني ، سجل 
بدرو ميجيل الهدف الثالث للســد في 
الدقيقة 114 ليتأهل الســد إلى الدور 
الثانــي والــذي يلتقي فيــه مونتيري 
التأهــل  بطاقــة  علــى  المكســيكي 
لمواجهــة ليفربــول اإلنجليــزي فــي 

المربع الذهبي للبطولة.

يتأهل لمواجهة مونتيري 
بالدور الثاني لمونديال األندية

القطريالســـــد 

روما/)أ ف ب(:
يبــدو أن المُعَلِــم سيســّلم الشــعلة للتلميذ 
بعد إقالة كارلو أنشــيلوتي مــن تدريب نابولي 
االيطالــي الثالثاء، حيــث يبدو جينــارو غاتوزو، 
صديــق والعب أنشــيلوتي الســابق في ميالن، 
المرشــح االبرز لخالفته على رأس الجهاز الفني 

للنادي الجنوبي.
وكان نابولي قد أقال أنشــيلوتي أول أمس، بعد 
سلســلة من النتائج المتواضعة، على رغم الفوز 
في األمســية ذاتها على غنك البلجيكي -4صفر 
والتأهل الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري 
أبطــال أوروبا عــن المجموعة الخامســة برفقة 

ليفربول اإلنجليزي حامل اللقب.
لكــن فــوز نابولــي كان األول له في آخر عشــر 
مباريات فــي مختلف المســابقات. وكان مصير 
المــدرب البالــغ من العمــر 60 عامًا، قد شــكل 
عنوانًا للعديد مــن التقارير الصحافية في األيام 

الماضية، الســيما في ظل تراجــع نتائج وصيف 
بطل الدوري اإليطالي على المستطيل األخضر، 
والحديث عن مشاكل عدة بين اإلدارة من جهة، 

والمدرب والالعبين من جهة أخرى.
وبهذه االقالة يكون أنشــيلوتي قد فشل للمرة 
الثانيــة تواليــًا بعد إقالتــه من بايــرن ميونيخ 
األلماني مع انطالقة موســمه الثاني مع النادي 
البافاري في أيلول/سبتمبر 2017، عقب خسارته 
صفر3- أمام باريس ســان جرمان الفرنسي في 
دوري االبطــال. إال أن المفارقــة هــذه المرة أن 
االقالــة أتت بعد فوز كبير وبلــوغ فريقه االدوار 

االقصائية في البطولة االوروبية.
ويبدو غاتوزو، الذي رحل عن ميالن عقب فشــله 
في قيادة النــادي اللومباردي إلى دوري االبطال 
مع نهاية الموسم الماضي إثر حلوله في المركز 

الخامس، المرشح االبرز لخالفة أنشيلوتي.
وانتظر الدولي االيطالي الســابق المتوج بكأس 

العالــم عــام 2006، هذه الفرصة ولــو أنه كان 
يمني النفس أال تأتي على حســاب فشل مدربه 
الســابق في ميالن الذي حقق تحت إشرافه لقب 
دوري االبطــال عامــي 2003 و2007 وأصبحــا 

صديقين مقربين.
وجــاء في رســالة كتبها أنشــيلوتي في صحيفة 
"ال غازيتــا ديلو ســبورت" االيطاليــة في كانون 
الثاني/يناير 2018 بمناســبة عيد ميالد غاتوزو 
االربعيــن "اآلن وأنا أراك على دكة بدالء ميالن، 
تتحرك كالمجنون، تصرخ، تدفع الالعبين، أقول 

أنك الشخص المناسب في المكان المناسب".
وتابــع "هناك حاجة لشــغفك، لطبعــك، لروحك 

ولتضحياتك، من أجل تخطي العقبات".
ولــن تكون المهمة ســهلة علــى غاتوزو 
الــذي يدرك أن االدارة لن ترحم ال ســيما 
وأن تقييــم أدائه علــى رأس الجهاز الفني 

لميالن كان مخيبًا.

أنشيلوتي يفتح الطريق أمام غاتوزو
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وقــوع مذبحة »معــرة النعمــان«, راح ضحيتها 9

20 ألًفــا مــن الســكان، إبــان الحملــة الصليبيــة 
األولى.

 2
0

0
مصرع 10 مستوطنين في عملية استشهادية 1

نفذهــا عاصــم ريحــان من كتائب القســام قرب 
قلقيلية.

 2
0

0
وفــاة الشــاعرة الكبيــرة فــدوى طوقــان فــي 3

نابلس، عن عمر ناهز 83 عاًما.

 2
0

0
كتائــب القســام وصقــور الفتــح تفجــران نفًقــا 4

تحت موقع عسكري قرب معبر رفح مما أدى 
إلى مقتل 5 جنود إسرائيليين.

عر بالذهب ؟ متى يوزن الشَّ

122019/12/12

جنين لتلقي العالج.
أصيبــوا  مواطنيــن  خمســة  وكان 
برصــاص االحتــالل فــي المنطقــة 

ذاتها، أول من أمس.
كمــا أصيب شــاب من بلــدة قفين 
برصاص قوات االحتالل اإلســرائيلي 
علــى البوابة الزراعيــة المقامة على 
جــدار الضــم العنصري غــرب البلدة 
التــي تحمــل الرقــم )436(، ونُقــل 
إلى مستشــفى الشــهيد ثابت ثابت 
الحكومي في طولكرم لتلقي العالج.

ونقلت وكالة »وفا« التابعة للسلطة 
عن مصــادر طبيــة أن الشــاب عالء 
بســام أبــو بكــر )24 عامًــا(، وصل 
المستشــفى مصابــا بعيــار ناري في 
حالتــه  ووصفــت  اليســرى  الســاق 

بالمتوسطة.
اقتحــم  المحتلــة  القــدس  وفــي 
عشــرات المســتوطنين وعناصر من 
قوات وشــرطة ومخابــرات االحتالل 
األقصــى  المســجد  اإلســرائيلي 
المبــارك، مــن جهة بــاب المغاربة، 

وسط حراسة مشددة.
وقالــت دائــرة األوقاف اإلســالمية، 
أمس، إن 39 مســتوطنًا، والعشرات 
من قــوات االحتالل، و21 من عناصر 

قــد  االحتــالل  ومخابــرات  شــرطة 
اقتحموا المســجد بزيهم العســكري 
وســط  مجموعــات،  شــكل  علــى 
ألداء طقوس  اســتفزازية  محــاوالت 

تلمودية. 
كمــا اعتقلــت قوات االحتالل ســبعة 

مواطنين على األقل من الضفة.
ففــي رام اهلل اعتقلت قوات االحتالل 
خمسة مواطنين بينهم محرَّرة خالل 
اقتحامها مناطق عدة في مدينتي رام 

اهلل والبيرة.
وأفادت مصادر محلية بأن المعتقلين 
هــم: المحــررة بشــرى الطويل من 
البيــرة، وليث عاصــي الطريفي من 
مدينــة البيــرة، وأحمــد كايــد مــن 
بلدة بيتيــن، وكامل نخلة من مخيم 
الجلزون، وأحمـــــد عبد اهلل الســاحر 

من بلدة سلواد.
المواطنيــن  أصيــب عشــرات  كمــا 
بحــاالت اختناق نتيجة استنشــاقهم 
خــالل  للدمــوع،  المســيل  الغــاز 
مواجهــات عنيفة شــهدتها بيرزيت 
والبيرة ومخيــم الجلزون وأحياء عين 

مصباح وأم الشرايط .
وفي الخليل اعتقلــت قوات االحتالل 
المواطنيــن محمــود باجــس عقل، 

ونايــف عبد اهلل شــطريط من بلدة 
حلحول شمال الخليل، بعد أن داهمت 

منزليهما وعبثت بمحتوياتهما.
كمــا فتشــت قــوات االحتــالل منزل 
المواطن إياد باجــس عقل في بلدة 
حلحــول ، ومنزل عــز الدين الجعبري 
بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية 

وعبثت بمحتوياتهما.
وفــي بيــت لحــم اســتولت قــوات 
االحتالل على مركبة خاصة لمواطن 
من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.

وأفــادت مصادر بأن قــوات االحتالل 
داهمت منزل المواطن أحمد قاســم 
علــى  واســتولت  وفتشــته،  الشــيخ 

مركبته.
كما اعتقلت قوات االحتالل المواطنة 
زكيــة علي حســين )30 عامًــا( من 
قرية بيت دقو شــمال غرب القدس، 

بعد استدعائها للتحقيق.
وأفاد ســعيد يقين، وهو مواطن من 
القريــة، بأن اعتقــال المواطنة زكية 

جاء بعد اعتقال زوجها أخيرًا.
وأشار إلى أن جنود االحتالل اقتحموا 
القريــة مســاء أمس، وداهمــوا نحو 
مــا  12 منــزاًل ونكلــوا بســاكنيها، 

أدى إلى انــدالع مواجهــات، مضيًفا 

أن ممارســات االحتــالل فــي القرية 
تندرج في إطــار التضييق على أهالي 
قــرى شــمال غــرب القــدس وذلك 
بإقامــة حواجز عســكرية قــرب قرى 
بدو وبيت إكســا والجديرة. واعتدى 
مســتوطنون، أمس، على رعاة أغنام 

في خربة يانون جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف االستيطان شمال 
الضفة غســان دغلس لوكالة »وفا« 
إن عددا مــن المســتوطنين الحقوا 
رعــاة األغنــام شــرق خربــة يانــون 
التابعــة ألراضي بلدة عقربا، واعتدوا 

عليهم.
وأضــاف أن وتيرة االعتــداءات بحق 
تتصاعد  وممتلكاتهــم  المواطنيــن 

وبحماية جيش االحتالل.
أضــرارًا  مســتوطنون  ألحــق  كمــا 
المواطنين، بعد رشــقها  بمركبــات 
بالحجارة قرب بلدة زعترة شرق بيت 

لحم.
وكان مستوطنون رشقوا فجر أمس، 
مركبات المواطنين في أثناء مرورها 
عند جســر زعترة، ما أدى إلى تكسير 
زجــاج مركبة المواطن ياســر العمور 
من بلــدة تقــوع جنوب شــرق بيت 

لحم.

الجالية الفلسطينية وحركة 
املقاطعة العاملية ُتفشالن 

ندوة تطبيعية يف مدريد
مدريد/ فلسطين:

أفشــلت الجالية الفلســطينية، بالتعاون مع نشــطاء حركة مقاطعة )إســرائيل( 
وســحب االســتثمارات منهــا وفــرض العقوبات عليهــا، أول من أمــس، ندوة 

اقتصادية تطبيعية، عقدت في أحد الفنادق وسط العاصمة اإلسبانية مدريد.
ورفع النشــطاء الفتات مناهضة لالستيطان وأعالم فلســطين، في أثناء الندوة 
التي جاءت بعنوان: »جزر الســالم«، في إشــارة إلى المســتوطنات اإلسرائيلية، 

لمحاولة تجميل صورتها ومنحها الشرعية أمام المجتمع اإلسباني.
وحدثــت مشــادات كالمية بينهــم وبين المنظميــن، انتهت بوقــف أعمالها، 
فــي خطــوة وصفت بـ«االنتصــار الجديد للحق الفلســطيني«، فــي صراعه مع 
التوسع االســتيطاني بأراضي الضفة الغربية المحتلة، ومحاربته له بكل السبل 

المشروعة أخالقيًّا ودوليًّا.

القدس المحتلة/ الجزيرة نت:
مثل فرح األطفال بدمية جديدة فاجأهم 
ذووهم بها، يفرح األسرى الفلسطينيون 
داخــل ســجون االحتالل بمجــرد توارد 
كلمــة "غزال" إلى مســامعهم ليفهموا 
فورا أن هاتفــا خلويا وصل إلى الزنزانة 
التــي يقبعــون بهــا بعــد تهريبه من 

الخارج.
ســيمّكنهم هــذا الهاتــف المهرب من 
التواصل مــع عائالتهم المحرومين من 
االتصال بهم هاتفيا، ولعل أكثر األسرى 
احتياجا لـ"غزال" أولئك المحرومون من 
الزيارة لسنوات، باإلضافة ألسرى قطاع 

غزة.
مدة المكالمة قد تستمر دقيقة أو أكثر 
أو أقل وقد ال ينجح األســرى في إجرائها 
أصال في حال باغتهم السجانون بإجراء 
تفتيش مفاجئ تكــون نتيجته مصادرة 
الهاتف المهــرب وإنــزال العقوبة على 

جميع أسرى الزنزانة.
هذه التفاصيل وغيرها ســردها الشــاب 
المقدســي أمجد عرفة في فيلم "غزال"، 
بعــد معايشــته لهــذه التجربــة داخل 
السجون على مدار خمسة أعوام وصمم 

أن يكون فيلمه األول عنها.
يقــول المخــرج الشــاب إن كثيــرا من 
الهواتــف  علــى  يعتمــدون  األســرى 

المهربــة للتواصل مــع عائالتهم، ألن 
حرمانهــم من ذلــك ينهكهم نفســيا 
وبخاصــة المتزوجــون منهــم الذيــن 
باســتمرار علــى  يريــدون االطمئنــان 

أبنائهم وزوجاتهم.
منــذ حصوله على شــهادة الدبلوم في 
إنتاج األفــالم القصيرة عــام 2015 لم 
يتوقف أمجد عرفة عن التفكير بضرورة 
إنتاج فيلم عن الهواتف المهربة، خاصة 
بعد مشــاهدته عدة أفــالم وثائقية لم 
يتم التطرق بهــا ألهمية هذه األجهزة 

داخل السجون.
24 دقيقــة، يحبس المشــاهد أنفاســه 

خاللها أمــام الفيلم الروائــي الذي رأى 
النور قبل شــهرين، ينبهر بدقة تجهيز 
موقع التصوير المنســجم إلى حد كبير 
مع مقاطــع الفيديو التي تبث بين حين 
وآخر من الســجون تارة، ويبــدأ تلقائيا 
بقضم أظافــره أو فرقعــة أصابعه وهز 
ساقيه لشــدة التوتر من بعض مشاهد 

الفيلم تارة أخرى.
يلتحــم المشــاهد عاطفيــا مــع أحداث 
بألــم  ويشــعر  قليــال  فيفــرح  الفيلــم 
عميــق كثيــرا، وينتابه التوتر الشــديد 
كلمــا اقتــرب الســجانون من األســرى 
لتفتيشــهم أو تفتيــش زنزانتهم بحثا 
عــن الهاتف المهرب، ثــم يفكر كم هو 

بعيد عــن هموم حياتهم اليومية داخل 
السجون.

عامان ونصف العام اســتغرق إنتاج هذا 
الفيلم بعــد رفض الكثير مــن الجهات 
تبنــي فكرتــه وتمويله، فقــرر المخرج 
أمجد عرفــة إنتاجــه بأقــل اإلمكانيات 

وعلى حسابه الشخصي.
يقول عرفة "المعوقات ال يمكن حصرها 
تبــدأ بعــدم القــدرة على دفــع مقابل 
لممثليــن فاضطــررت للقاء شــبان من 
شــمال الضفة إلــى جنوبهــا وتمكنت 
بالنهايــة مــن اختيــار عشــرين شــابا 
مثلوا فــي الفيلم.. اإلمكانيــات التقنية 
متواضعــة أيضــا مقارنة بحجــم العمل 
والتدريــب اســتمر ســبعة أشــهر قبل 
االنطــالق بالتنفيــذ مطلع عــام 2018 
واستغرق التصوير ســتة أيام في درجة 

حرارة صفر مئوية".
فــي طابق مهجــور بالفندق الســياحي 
بمدينة البيرة تم تصوير أحداث الفيلم 
لكــن مخابرات االحتالل لم تمهل أمجد 
عرفة طويال فاعتقلتــه وحولته لزنازين 
مركز تحقيق المسكوبية غربي القدس، 
وحققت معــه مطوال حــول الفيلم بعد 

مصادرة المواد المصورة.
أفرجــت عنه وأعادت اعتقالــه مرارا مما 
أخــر صــدور الفيلــم الذي عــرض ألول 

مرة في القدس خالل شــهر ســبتمبر/
أيلــول المنصــرم، ثم حّلــق مخرجه به 
إلى المغرب حيث اختير للمشــاركة في 
مهرجان الدار البيضــاء للفيلم العربي، 
ومن المغــرب إلى الكويت في مهرجان 
بــي يونــد الدولــي لألفــالم القصيرة، 
وسيشــارك الفيلــم فــي مهرجــان آخر 

ينطلق بالهند.
األســير المقدســي المحرر عــالء العلي 
الــذي قضى 13 عاما في الســجون كان 
ممن حضروا العــرض االفتتاحي للفيلم 
في القدس قــال: "إن مخرج الفيلم نجح 
برفع نسبة إفراز هرمون األدرينالين في 
مواضع عدة بالفيلم لدى كل من حضره 
وخاصــة األســرى الذيــن عاشــوا هذه 
التجربة، وهذا يعنــي أن أمجد نجح في 
إيصال الفكرة بشكل دقيق للمتلقين".

وأضاف "كنت من األسرى الذين هرَّبوا 
هواتف خلوية داخل السجون وتعرضت 
لعقوبات كثيرة بسبب ذلك، وأعتقد أنه 
من المجدي بل من الضروري مشــاركة 
هــذا الفيلم في مســابقات ومهرجانات 
عالميــة ليطلع البشــر فــي دول العالم 
كافة على هذه المعاناة، ألن معظمهم 
ال يعرفــون أن مصلحة الســجون تحرم 
مــع  هاتفيــا  التواصــل  مــن  األســرى 

عائالتهم".

»غزال«.. فيلم فلسطيني يخرج من رحم الزنازين إىل العاملية

اســتمرت فيه المناقشــات حول مشــروعي القانونيــن إلى ما بعــد منتصف الليلة 
الماضية، قبل التصديق النهائي عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

يأتــي ذلك بعد أن صدق الكنيســت في وقت ســابق أمس، بالقــراءة التمهيدية، 
على مشــروع قانــون يحّل بموجبه نفســه، وآخر ينص على التوجــه إلى انتخابات 
جديــدة في الثاني مــن آذار/ مارس المقبل، في الوقت الذي شــارفت المهلة التي 
منحت للكنيســت لتكليف أحد أعضائه بتشــكيل حكومة على االنتهاء، بعد فشــل 
زعيــم الليكود بنيامين نتنياهو، ورئيس قائمة »كاحول الفان« بيني غانتس بهذه 

المهمة. 
وجــاءت المصادقــة بالقراءة األولى على قانون حل الكنيســت الـ22 بمصادقة 91 
عضــوًا ودون معارضة، في حين صــوت لصالح تقديم موعد انتخابات الكنيســت 
الـ23 من 90 يوما إلى 82 يوما، 93 عضوًا في حين صوت 7 أعضاء كنيســت ضد 

القانون.
وفــي تقرير لوكالــة األنباء العالمية »رويترز«، ذكرت أن )إســرائيل( تمضي باتجاه 
ثالــث انتخابــات عامــة في أقل من ســنة، يخوض فيهــا رئيس حكومــة االحتالل 
المنتهية واليته بنيامين نتنياهو معركة حياة أو موت من أجل البقاء السياسي بعد 

توجيه اتهامات جنائية له.
وما كان يبدو يومًا شــبه مستحيل لكثير من المســتوطنين، وهو الذهاب لمراكز 
االقتراع للمرة الثالثة بعد انتخابات غير حاسمة في أبريل/ نيسان، وسبتمبر/ أيلول 
الماضيين، بات وشــيكا اآلن. لكن التكلفة االقتصادية باهظة، إذ ســتمر فترة من 
عام 2020 قبل اعتماد ميزانية جديدة، وهو ما يعني شهورًا من تخفيضات اإلنفاق 

التي ستؤثر في النمو.
ولــم يفز حــزب »الليكود« اليميني بزعامــة نتنياهو وال حــزب أزرق أبيض بقيادة 
منافســه الرئيس، رئيس األركان الســابق بيني جانتس، بأغلبية تمكن أيا منهما 

من تشكيل الحكومة في االقتراعين السابقين.
وأوكل إلى االثنين مهمة تشــكيل حكومة ائتالفية في مســعى باء بالفشل وأنحى 
كل منهما بالالئمة على اآلخر في الوصول إلى طريق مسدود عندما لم يتمكنا من 

االتفاق على بنود رئاسة الوزراء »بالتناوب«.
وفــي االقتراعين الســابقين، كان معارضو نتنياهو يركزون على تحقيقات الفســاد 
الثالثة ضده، ومن بينهــا مزاعم بأنه منح مزايا ألباطرة اإلعالم من أجل الحصول 

على تغطية إعالمية تحابيه.
لكن نتنياهو، أطول الزعماء بقاء في ســلطة االحتالل، يدخل المنافســة هذه المرة 
فــي أجــواء تخيم عليها ســحابة الئحة االتهــام الجنائية بعد اإلعــالن عن اتهامه 

بالرشوة وخيانة الثقة واالحتيال الشهر الماضي.
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يبدو أن دولة االحتالل ذاهبة إلــى انتخابات ثالثة. الذهاب إلى 
انتخابــات ثالثة في فترة زمنية قصيرة، هو مؤشــر على أمراض 
داخل المجتمع اإلسرائيلي ال يملك المجتمع أخالقا لحلها. وربما 
تذكرنــا هذه األمــراض بالحالة المرضية التــي أصابتهم حين 
عبدوا العجل، فأمرهم اهلل بقتل أنفســهم تكفيرا عن عبادتهم 

العجل، وإشراكهم باهلل.
هــذه الحالة المرضية لها انعكاس على مجتمعنا الفلســطيني، 
كمــا لها انعكاســات داخلية على مجتمعهــم الصهيوني، الذي 
يزداد تعصبا وتطرفا. ربما يكون نتنياهو هو األقدر على التفاهم 
مع األمريكان، وبناء على هذه النظرية تولى الحكم لفترة زمنية 
طويلــة، ولكن بــدأت هذه النظرية اآلن فــي االنهيار، ولم يعد 
اليميــن الصهيوني في حاجة إلى من يفهم لغة أميركا، بعد أن 

تمكنت الصهيونية من إدارة البيت األميركي من داخله.
إن انتخابات ثالثة تجري في مارس القادم ٢٠٢٠م ربما تتخذها 
الســلطة الفلســطينية ذريعة للتهرب من االنتخابات الداخلية، 
بدافع انتظار ما يجري في الســاحة اإلسرائيلية. وربما تزيد هذه 
االنتخابات من تشــنج جنراالت الجيش بحيث تزيد تهديداتهم 
لغزة، ولبنان، وقد تحدث مغامرات عسكرية ذات أهداف دعائية. 
ومن المؤكد أن ال تجري حكومة تسيير األعمال بقيادة نتنياهو 
أي تقدم في ملف التهدئة، أو األسرى، أو الحصار، خشية التأثير 

على الناخب اإلسرائيلي.
ال توجــد فيمــا أحســب أي انعكاســات إيجابيــة لالنتخابــات 
اإلســرائيلية علــى الوضع في الضفة، وال علــى الوضع في غزة، 
بل ربما تشــهد االنتخابات مزايدات حزبية حــول ضم األغوار، 
وحــول ردع حماس، مع االعتماد على الجانب المصري في إدارة 
ملــف غزة، والضغط علــى المقاومة من أجــل تثبيت التهدئة. 
وربمــا تكون قضية ضم األغوار أو مناطــق C جزءا من الدعاية 

االنتخابية.
نعم، قد ال تســفر االنتخابــات الثالثة عن نتائــج مغايرة لنتائج 
االنتخابــات الثانية، وهذ يعني إطالة أمد انتظار الفلســطينيين 
الذيــن ينتظرون تحوالت الســاحة الصهيونية، ال ســيما إذا ما 
راهنت الســلطة علــى انتخاباتهم لكي تتحرك . وإذا لم تســفر 
االنتخابــات القادمــة عــن نتائج حاســمة، فإن حالــة المجتمع 
الصهيونــي المرضيــة ســتتفاقم، وتنعكــس ســلبا علــى غزة 
والضفة، بســبب غيــاب التوازن في مجتمعهم، وبســبب تزايد 
حالة التطرف والصراع عندهم، وتوجيه ما بهم من أمراض نحو 

غزة والضفة للنيل منهما.

أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

اكتشاف أواٍن وحطام 
سفينة عمرها 2000 عام

أثينا/ وكاالت:
عثر باحثون يونانيون على حطام سفينة رومانية تعود إلى ما بين سنة 1 قبل الميالد 

و1 ميالديًا )أي ما قبل نحو 2019 عامًا( محملة بنحو 6 آالف قدر من األواني.
وتتميــز األوانــي بمقبضين وعنق ضيــق، وكانت تســتخدم في نقل الطعــام والخمر 
وهــي في حالة جيدة. وذكرت صحيفــة "ديلي ميل" البريطانية أن الســفينة التي عثر 
عليها في قبالة ســاحل جزيرة كيفالونيا اليونانية يبلغ طولها 110 أقدام وعرضها 42 
قدمًا، مشــيرة إلى أن الحطام ربما يكشف معلومات جديدة عن طرق الشحن التي كان 

يسلكها التجار الرومان عبر البحر المتوسط.
وتوصل الباحثون إلى هذا االكتشــاف باســتخدام جهاز ســونار بالقرب من ميناء صيد 

فيسكاردو على الساحل الشمالي لكيفالونيا.
وقــال جورج فيرينتينوس من جامعة "باتــراس" اليونانية وقائد فريق البحث إن نصف 
حطام السفينة مدفون، متوقعًا العثور على هيكلها الخشبي كله أو جزء منه إذا أجريت 

عملية تنقيب في المستقبل.
ويعــد العثور على حطام ســفينة فيســكاردو أحد أكثر 4 اكتشــافات أهميــة في البحر 

المتوسط، وهو األكبر في شرق البحر المتوسط.
وفي المنطقة نفســها، اكتشفت ســابقًا منازل وحمامات ومسرح ومقبرة وضريح يرجع 

تاريخها إلى العصر الروماني ما بين عام 146 قبل الميالد و330 ميالديًا.
ويعني هذا، وفق فريق البحث، أن فيســكاردو كان ميناء مهمًا على طول طريق التجارة 

الروماني آنذاك، وكان يستخدم في نقل البضائع حول البحر المتوسط.

10 ماليين دوالر هدية.. شركة 
أمريكية تفاجئ موظفيها 

واشنطن/ وكاالت:
فاجأت إحدى الشركات العقارية في الواليات المتحدة موظفيها في الحفل 
الســنوي، بتوزيع 10 ماليين دوالر هدية، مما يضمن لهم موسم عطالت 

سعيدا ومختلفا، وأعياد نهاية العام.
وأعلن إدوارد ســانت جون، مؤســس ورئيس مجلس إدارة شركة ”سانت 
جون بروبرتيز“ العقارية، الســبت الماضي، موظفي شركته البالغ عددهم 
198 موظفــًا، عــن مكافــآت بلغت قيمتهــا 10 مالييــن دوالر، لينال كل 

موظــف في المتوســط نحو 50 ألفا، بناًء على مدة خدمتهم في الشــركة 
الواقعة في بالتيمور.

وقال جون: ”أردنا االحتفاء بتحقيق أهدافنا، أردنا تكريم موظفينا بطريقة 
ســيكون لها تأثير كبير على حياتهم. أنا ممتن لكل موظف من موظفينا، 

لعملهم الرائع وتفانيهم، ولم أجد طريقة أنسب للتعبير عن امتناني“.
أمــا الهدف الذي أشــار له إدوارد ســانت جــون فهو تحقيق تقــدم كبير 
فــي تطويــر 20 مليون قدم مربع مــن العقارات ما بيــن مكاتب ومخازن 
ومســتودعات ومنازل في 8 واليات أمريكية، بمــا يقدر قيمته بـ3.5 مليار 
دوالر، مضيفًا: "ربما كنت أنا الرّبان، لكنهم هم الذين يديرون القارب". 

وتذكرنا هذه البادرة النادرة من نوعها، بمبادرة شــركة Hilcorp للنفط 
والغاز ومقرها هيوســتن، التي قدمت لكل من عمالها 100 ألف دوالر بعد 

تحقيق أهداف معينة من خطة الشركة.

"منفذ كهرباء ذكي" 
بسعر 79 دوالًرا

واشنطن/ وكاالت:
طرحت شركة صناعة اإللكترونيات األمريكية 
ConnectSense منفــذ كهربــاء ذكيــا يتم 

تثبيته بالجدران وتتوصل به كابالت كهرباء.
ووفــق موقــع "زا فيــرج" المختــص بأخبــار 
التقنيات، فإن المنفــذ الذكي يتميز بأجهزته 
لالستشــعار التــي تســمح باتصالــه بأجهزة 
المتحــدث الذكيــة مثــل "جوجــل أسيســت" 
و"أمــازون أليكســا" ومتحدث آيفــون الذكي 

"سيري".
ويمكــن التحكــم فــي منفــذ الكهربــاء عبر 
أجهزة التحدث الذكية بقطع أو توصيل التيار 
الكهربائــي لألجهــزة المتصلة بــه عبر كابل 

كهرباء سلكي.
وذكر الموقع األمريكي أن الشــركة المصنعة 
توفــره بفئتيــن حســب معــدل قــوة التيــار 
الكهربائــي، فئة بطاقة ضخ 15 أمبير، وأخرى 

20 أمبير.

وتتــراوح تكلفة منفــذ الكهربــاء الذكي من 
شــركة ConnectSense باألسواق بين سعر 

79 دوالرا و99 دوالرا.

"صبي بلجيكا المعجزة" 
يترك الجامعة قبل تخرجه

بروكسل/ وكاالت:
أعلن والد البلجيكي الذي يطلق عليه "الصبي المعجزة" لوران سيمونز )9 

سنوات( أن ابنه سيترك جامعة آيندهوفن التي يرتادها.
وأوضح ألكســندر أن سيمونز، الذي كان من المفترض أن يتخرج بشهادة 
فــي الهندســة الكهربائية، ســيترك الجامعة، بســبب خالف حــول تاريخ 
تخرجــه، ألنهــا أرادت تأخير موعد تخرجه حتــى 2020، فيما أّكد أن لدى 
ابنــه اآلن خططا جديــدة، وأوضح: "اليــوم تلقى عرضين مــن جامعتين 

أجنبيتين".
وقالت الجامعة الهولندية، في بيان، إنها اقترحت جدوال زمنيا من شــأنه 
أن يسمح له بإنهاء البرنامج الدراسي في منتصف 2020 الذي كان "أصال 

جدوال زمنيا سريعا للغاية".
وأضافــت: "قرر والداه عــدم قبول هذا االقتراح وإنهاء دراســته هنا، نحن 
نأســف لذلك"، ولفتت إلى أن "والده قال مرارا وتكرارا إنه يريد أن يحصل 
ابنه على شــهادته في سن التاســعة"، ما يعني أن لوران كان عليه إكمال 

فترة دراسية مدتها ثالث سنوات في 10 أشهر فقط.
وتابعــت: "لــوران فتى موهوب جــدا ويتمتع بذكاء اســتثنائي ومع ذلك، 
لم تعتقــد الجامعة أن ذلك الموعد النهائــي كان ممكنا بالنظر إلى عدد 
االختبارات التي سيضطر لوران الجتيازها قبل عيد ميالده العاشر يوم 26 

ديسمبر/كانون األول الجاري".

لندن/ وكاالت:
حــذرت دراســة نشــرت فــي مجلة "نيتشــر" 
العلمية مــن أن ذوبان الغطــاء الجليدي في 
جرينالند يحدث بشكل أسرع من المتوقع بـ7 
مرات، وقد يعرض ماليين األشــخاص للخطر 

بحلول نهاية هذا القرن.
ويخشى علماء من أن التغير المناخي قد دفع 
الصفائح الجليدية إلى نقطة الالعودة، مع ما 
قد يترتب على ذلــك من عواقب وخيمة على 

البشرية.
وهذا التقرير هو األحدث ضمن سلســلة من 
التحذيرات حــول التهديد الذي تمثله ظاهرة 
التغيــر المناخــي علــى الغطــاء الجليدي في 

أنتاركتيكا وجرينالند.
وأوضحت الدراســة أن جرينالنــد فقدت نحو 
3.8 تريليــون طــن من الجليد منــذ 1992، 
وهــو ما يكفي لرفع مســتويات ســطح البحر 

10.6 ملليمترات )1.06 سنتيمتر(.
وتابعت أن معدل فقدان الجليد قد ارتفع من 
33 مليار طن في المتوســط في التسعينيات 

إلى 254 مليار طن في 3 عقود فقط.

وبيّنــت الدراســة أن خســائر الجليــد بلغت 
ذروتهــا عند 335 مليار طن في 2011، أي ما 
يعادل 10 أضعاف معدل التســعينيات عندما 

شهدت جرينالند موجة ذوبان شديدة.
ومنذ ذلك الحين، انخفض المعدل الســنوي 
إلى 238 مليار طن في المتوســط، لكن هذا 
الرقــم مــا زال أعلــى 7 مرات ممــا كان عليه 
في أوائل التســعينيات، وال يشــمل كل أشهر 
2019 التــي قد تســاهم في وضــع معدالت 

جديدة.
وقال البروفيسور أندرو شيبرد من جامعة ليدز 
البريطانيــة: "كقاعدة عامة، يؤدي كل ارتفاع 
ســنتيمتر في مســتوى ســطح البحر العالمي 
إلى تعريــض 6 ماليين شــخص للفيضانات 

الساحلية".
وأضاف: "وفقا لالتجاهات الحالية، سيتســبب 
ذوبان الجليد في جرينالند )وحده( في إغراق 
100 مليون شــخص كل عام مــع نهاية هذا 

القرن، أي مجموع 400 مليون بســبب ارتفاع 
مستوى سطح البحار"، وأوضح: "هذه األحداث 

ستكون مدمرة للمجتمعات الساحلية".

تسارع ذوبان جليد 
جرينالند يهّدد البشرية

انعكاســـات 
انتخابـــات ثالثــة


