
فــي حــي ســلون، وإخطــار ســبعة منازل 
أخــرى فــي حي بــاب السلســلة 

بمدينة القدس المحتلة.

12 أسيًرا مريًضا يواجهون القتل 
البطيء في سجن "الرملة" 

رام اهلل/ فلسطين:
يعانى األســرى المرضى القابعون في "عيادة سجن الرملة" -والبالغ عددهم 

12 أســيرًا- ظروًفا صحيــة واعتقاليــة بالغة الســوء والصعوبة، 

ويواجهون الموت البطيء بفعل سياســة اإلهمال الطبي المتعمد 
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أّكد أن االحتالل يحاول إخماد أي صوت مقدسي

االحتالل ُيبعد الشيخ »صبري« 
عن األقصى أسبوًعا

القدس المحتلة-غزة/ محمد الهمص:
سّلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، رئيس الهيئة اإلسالمية العليا 

فــي مدينة القدس المحتلة، خطيب المســجد األقصى الشــيخ 
عكرمة صبري، قرارًا بإبعاده عن المســجد المبارك لمدة أسبوع 

ال توّتر مع مصر
النونو: زيارة 

هنية تسير حسب 
ما ُأِعدَّ لها

غزة/ فلسطين:
قــال المستشــار اإلعالمــي لرئيــس 
المكتــب السياســي لحركــة حماس 
طاهر النونو: إن زيارة رئيس الحركة 

تســير  هنيــة  إســماعيل 
حســب ما ُأعِدَّ لها بشأن 

)إسرائيل( تعلن بدء أعمال بناء 
جناحها في »إكسبو دبي 2020«

دبي/ األناضول:
أعلنت )إســرائيل(، أمس، رســميًّا، البدء في أعمــال بناء الجناح 
اإلسرائيلي في معرض »إكســبو دبي 2020« باإلمارات. وقالت 

الخارجيــة اإلســرائيلية، في بيــان: إن »أعمــال بناء 
الجناح اإلسرائيلي انطلقت رسميًا في معرض إكسبو 

على خلفية تحريضها وأمريكا على »أونروا«
تجمع حقوقي يدعو لطرد )إسرائيل(  

من منظمة األمم المتحدة
غزة/ فلسطين:

دعــا تجمــع المؤسســات الحقوقيــة )حريــة( إلى ضــرورة طرد 
)إســرائيل( مــن منظمة األمم المتحــدة، على خلفية 
ضغطهــا وأمريكا على البرلمانات األجنبية وعدة دول 

غزة/ فلسطين:
التقــى إســماعيل هنيــة، رئيــس المكتــب 
اإلســالمية  المقاومــة  لحركــة  السياســي 
"حماس"، أمس، وزير الدفاع الماليزي محمد 
ســابو، خالل زيارته دولة قطر. وحسب بيان 

صدر عن مكتب هنية، فإنه "جرى خالل اللقاء 
نقاش في القضايا ذات االهتمام المشــترك 
والعالقــات الثنائية". وأشــاد رئيس الحركة 
بمواقف ماليزيا تجاه القضية الفلســطينية 
والتــي عبر عنهــا رئيس الــوزراء د. مهاتير 

محمد فــي خطابه أمام األمم المتحدة. كما 
أشــاد هنيــة بالــدور الشــعبي لماليزيا  في 
التخفيف من الحصــار المفروض على قطاع 
غزة عبر الوفود العديدة التي زارت القطاع.

هنية يلتقي وزير الدفاع الماليزي في قطر

غزة/ يحيى اليعقوبي:
ليس جديدًا بروز مالمح صراعــات داخلية فتحاوية 
علــى خالفة رئيس الســلطة الفلســطينية محمود 
عباس، لكن يطفو على الســطح في اآلونة األخيرة 

العديــد من المؤشــرات التــي تشــير لحجم خالف 
فتحاوي داخلي كبير، وجمر يشتعل تحت رماد أروقة 

الســلطة. بدأت صورة الخالفات تتشكل 
أكثــر أمــام المراقبين، فعبــاس لم يعد 

برلين- طرابلس/ وكاالت: 
اتفق المشــاركون في مؤتمر برلين على ثالثة مسارات 
متوازيــة لحل األزمــة الليبية، ودعوا إلى حل سياســي، 
وأكدوا أن الحل العسكري مستحيل وسيزيد من معاناة 

الشــعب الليبي. وقــال األميــن العام لألمــم المتحدة 
أنطونيــو غوتيريش فــي مؤتمر صحفي عقــب انتهاء 

مؤتمر برلين مســاء أمــس، إن المجتمعين 
اتفقوا على ثالثة مسارات لحل األزمة الليبية 

البرلمان األردني يصوت باألغلبية على 
قانون يحظر استيراد الغاز من االحتالل 

عمان / األناضول:
صــوّت مجلس النــواب األردنــي، باإلجماع، علــى تحويل مقترح 

قانون يمنع استيراد الغاز من )إسرائيل(، إلى الحكومة. 
جاء ذلك، في جلســة صباحية عقدهــا المجلس، أمس. 

قوات حفتر تغلق حقول نفط بالجنوب وتفتح النار بطرابلس
مؤتمر برلين يتفق على ثالثة مسارات لحل األزمة الليبية

70 مصاًبا في 
مواجهات بين قوات 

األمن ومحتجين بمحيط 
البرلمان اللبناني

غزة/ أدهم الشريف:
»وقــف قطع الرواتــب واســتئناف صــرف المقطوعة، 
والمســاواة فــي أجور أطبــاء الضفة الغربيــة المحتلة 
وزمالئهم بغزة«.. مطالب يــرى متحدثون؛ أنه أصبح 

مــن الملــح تحقيقهــا واالســتجابة لها من الســلطة 
الفلســطينية. وفي تصريحــات منفصلــة، أكد هؤالء 

رفضهم الشــديد لحالة التمييــز بين أطباء 
غزة التابعين ماليًا لحكومة رام اهلل، وزمالء 

»واعد«: صور تعذيب األسير »حناتشة«
 تكشف إرهاب االحتالل وهمجيته

"الضمير" تنوي تقديم شكاوى 
ضد جرائم التعذيب بحق األسرى

غزة/ فلسطين:
قالت مديرة مؤسســة الضمير لرعاية األســير وحقوق اإلنســان، 
ســحر فرنسيس، إن المؤسسة تعمل على تقديم شكاوى للجهات 

تمييـــز فـــي األجــور وقطـــع للرواتــب..
يــــون تحــــت المقصلــــة!  أطبــــــــاء غزِّ

غزة/ نور الدين صالح: 
حذرت فصائل فلســطينية، مــن انفجار األوضاع في قطاع غزة نتيجة اشــتداد 

الحصار اإلســرائيلي، واتباع ســلطات االحتالل سياسة التسويف في 
تنفيــذ بنود اتفــاق التهدئة الذي رعته مصر. وأكــدت الفصائل في 

في أعقاب استئناف أساليب االحتجاج الشعبية على السياج الفاصل

فصائل: مماطلة االحتالل في تنفيذ 
اتفاق التهدئة قد ُتفجر األوضاع بغزة

دعوة لفلسطينيي الداخل
 إلى أوسع تضامن مع األسرى

وريـــــــث »عبـــــاس«.. جمٌر تحـــــت 
الرمــاد في أروقــة السلطة وفتــح
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محافظات/ محمد الدلو:
أعلــن في قطــاع غزة، مســاء أمس، عن 
الحجــار  منــار  عامــر  الشــاب  استشــهاد 

)30 عاًمــا(، فــي حيــن أصــدرت ســلطات 
االحتــالل قــراًرا بهــدم أربعــة منــازل في 
حــي وادي الحمص، وإخالء بناية الرجبي 

قرار بإخالء بناية عائلة الرجبي في سلوان لصالح جمعية استيطانية
شهيــد متأثــرًا بجراحــه بغــزة وقــرار بهـــدم

 )4( منازل وإخطار بإخالء )7( أخرى يف القدس

الشهيد عامر الحجار

هنية خالل لقائه وزير الدفاع الماليزي بالعاصمة القطرية أمس     )فلسطين(
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ال توّتر مع مصر
النونو: زيارة هنية تسري 
حسب ما تم اإلعداد لها

غزة/ فلسطين:
قــال المستشــار اإلعالمي لرئيس المكتب السياســي لحركة حماس طاهــر النونو: إن 
زيارة رئيس الحركة إســماعيل هنية تسير حسب ما تم اإلعداد له بشأن األهداف التي 

رصدتها الحركة لهذه الجولة على الصعيد الداخلي والوطني والعالقات السياسية.
وأوضح النونو في تصريحات نشرها موقع الحركة أمس، أن الهدف من هذه الزيارة هو 
تهدف لحشــد الدعم السياسي لقضيتنا الفلســطينية وتعزيز صمود شعبنا في أماكن 
تواجــده كافة، وااللتفاف حول القــدس في ظل المؤامرات التــي تتعرض لها وخاصة 

صفقة القرن.
ونفى النونو وجود أي توتر مع األشــقاء في مصر بشــأن الزيــارة ألن العالقة مع مصر 
محورية، ووصلت إلى حالة من االستقرار والتعاون والتنسيق في الملفات كافة، مؤكدًا 

أن رئيس الحركة يولي أهمية خاصة لهذه العالقة الراسخة والمتنامية مع مصر.
وأشــار النونو إلى أن عالقة حماس مع الدول الشــقيقة والصديقة تقوم على أســاس 
االنفتــاح على الجميــع، وعدم التدخل في الشــؤون الداخلية للدول، واســتقاللية قرار 
الحركة، مؤكدًا أن عالقة الحركة مع أي دولة ال تتم على حساب أو ضد أي دولة أخرى.

وأوضــح المستشــار اإلعالمــي أن رئيــس الحركة يتمتــع بعالقة متميزة مــع الجميع، 
وبانســيابية تحركــه بين الداخل والخارج عبــر جمهورية مصر الشــقيقة. ودعا النونو 
"المتصيديــن الذين يتطلعون إلى اإلضرار بعالقة حماس مع مصر وغيرها من الدول" 
إلى الكفّ عن البقاء في دائرة الحسابات الصغيرة؛ ألن ما تقوم به حماس في نشاطها 
السياسي والدبلوماسي هدفه المصالح العليا لشعبنا وقضيتنا، والبحث عن كل ما من 

شأنه تعزيز وحدتنا الوطنية في إطار إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.

االحتالل يبدأ تركيب أجهزة استشعار 
عىل طول الحدود مع لبنان

الناصرة/ فلسطين:
بدأ جيــش االحتالل اإلســرائيلي، أمس، بتركيب أجهزة استشــعار على طول 

الحدود الشمالية المحتلة مع لبنان، عبر عمليات حفر.
وذكر المتحدث باسم جيش االحتالل جوناثان كونريكوس أنه يتم نشر نظام 

دفاعي على األرض في مواقع مختلفة على طول الحدود.
ولفت إلى أن هذه الخطوة لرصد أنفاق "حزب اهلل" عبر نشــر تكنولوجيا كشف 
الضوضاء الجديدة، ومن المتوقع أن يستمر العمل عدة أسابيع لتثبيت أجهزة 

االستشعار على طول األجزاء األخرى من الحدود.

القدس المحتلة-غزة/ محمد الهمص:
ســّلمت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، أمس، 
رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في مدينة القدس 
المحتلة، خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة 
صبري، قرارا بإبعاده عن المســجد المبارك لمدة 

أسبوع قابلة للتجديد.
وطلبــت ســلطات االحتــالل من الشــيخ صبري 
الحضور مجددا الســبت القادم للتحقيق معه، مع 
إمكانية إبعاده أســبوعا آخر عــن »األقصى« في 
حــال قيامه بما يزعم االحتالل أنه تحريض ضده 

في خطب الجمعة.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة »فلسطين«، أفاد 
الشيخ صبري بأنه بعد توجهه لمركز التحقيق في 
تمــام الواحدة أمس، وجــه االحتالل له اتهامات 
ملفقة ومكررة بحقه، منها التحريض على العنف 
خالل خُطب الجمعة وتحشيد الجماهير لمحاربة 

قرارات االحتالل وانتهاكاته لألقصى.

وأوضح أن إجابته أمــام المحققين كانت برفض 
هذه التهم، مؤكدا أن المستوطنين المتطرفين 
هم المحرضون الحقيقيون على بث الفوضى في 
المسجد األقصى والقدس وكذلك االحتالل الذي 

يوفر لهم الحماية.
ولفت الشــيخ صبري إلى أن كل التُهم الموجهة 
له وحــراس المســجد األقصى وشــيوخه تُلفق 
بهــدف كســر شــوكة الجماهيــر فــي القــدس 
وإرهابهــم لمنعهــم مــن التصــدي القتحامات 
المســتوطنين، باإلضافــة لمحــاوالت االحتــالل 

الدائمة قياس ردة الفعل الفلسطينية.
وشــدد على أن على كل فلســطيني ومقدســي 
مدعــو لالســتمرار فــي الدفــاع عــن القــدس 
ومقدساتها مضيفا »لن أتخلى عن القدس حتى 

ألقى اهلل«.
وأكمل أن االحتالل يحاول إخماد أي صوت يخرج 
لتفــادي تكرار أحــداث هبــة البوابــات وأحداث 

باب الرحمة وكســر شــوكة جيشــه أمــام إرادة 
المقدسيين.

ويخطــب الشــيخ صبــري الجمعة في المســجد 
األقصى منذ عــام 1973 ويُفتي فيها، وتعرض 
لالعتقال واالســتدعاء مرات عدة رغم كبر ســنه، 
وتقلده عددًا من المناصــب الدينية في القدس 

المحتلة.
وكانــت قوات االحتالل قد شــددت منذ ســاعات 
الصبــاح إجراءاتها بحــق المقدســيين في أحياء 
عــدة، ونصبت عــددا مــن نقــاط التفتيش في 
منطقة كنيسة الجثمانية قرب القدس القديمة، 
وفي بيت حنينا، وسلوان، ورأس العامود، ودققت 
في هويات المقدســيين، ونّكلت بعدد من حملة 

هويات الضفة الغربية.
كما اقتحمت شرطة االحتالل محالت تجارية عدة 
في ســلوان، وســط عمليات تفتيــش للمركبات 

المارة هناك.

الناصرة/ فلسطين:
كشــفت القناة 12 العبرية عبــر تحقيق صحفي 
تفاصيــل جديدة عن اغتيال القيادي في كتائب 
القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمود 
المبحــوح، فــي ينايــر/ كانــون الثانــي 2010 

بمدينة دبي في اإلمارات.
وأظهــر التحقيــق أن قتلــة المبحــوح تواجدوا 
فــي أكثر من فندق مُتوقــع أن يمكث فيه بعد 
معرفتهم بوصوله دبي، وأن عناصر »الموساد« 
راقبوه لحظة وصوله فندق البســتان، حيث نزل 
به عند الســاعة الثالثــة و24 دقيقة، عصر يوم 

19 يناير 2010.

وحيــن دخــول المبحــوح الفنــدق كان تحــت 

أنظــار عناصر »الموســاد« ودخل معه المصعد 
عنصران متنكران كالعبــي تنس، الحقوه حتى 
شــاهدوه يدخل الغرفــة )230( وأبلغــوا بقية 

العناصر.
وعند الســاعة الرابعة و23 دقيقة، دخل العميل 
»بيتــر« وحجــز غرفــة مقابلة لغرفــة المبحوح 
تحمل الرقــم )237( ثم توالــى وصول عناصر 
»الموساد« إلى الغرفة، وعند السادسة والنصف 

توجهت مجموعة االغتيال إلى غرفة المبحوح.
»الموســاد«  عناصــر  أن  التحقيــق  وكشــف 
اســتخدموا جهــازا خاصــا من أجل نســخ كرت 
الغرفــة االلكتروني، ثم جلســوا داخــل الغرفة 
ينتظــرون قدومــه، وعند الســاعة الثامنة و24 

دقيقة، من مســاء ذلــك اليوم، عــاد المبحوح 
إلى غرفته، فهاجمه عناصر »الموســاد« ما أدى 
إلى استشــهاده، حيث أدخلوا موادا ســامة إلى 

جسده إلظهار الوفاة على أنها طبيعية.
وانتظر قتلــة االحتالل دقائــق للتأكد من قتل 
المبحــوح، ثم ألبســوه بيجامــة ووضعوه على 
السرير لكي ال تُكشف جريمتهم، وغادروا دبي 
عند العاشــرة من مســاء اليوم، ليتم اكتشــاف 

جثمانه بعد 17 ساعة من جريمة االغتيال.
وعــن الحرص األمنــي، يقول العنصر الســابق 
في »الموساد« جاد شــمرون: إن المبحوح نزل 
بغرفة من دون نوافذ وال شــرفة، كشــكل من 
أشكال التدابير األمنية التي كان يحرص عليها.

أّكد أن االحتالل يحاول إخماد أي صوت مقدسي
االحتالل ُيبعد الشيخ »صربي« عن األقىص أسبوًعا

االحتالل ينرش تفاصيل جديدة عن اغتيال القيادي املبحوح يف ديب

دعت إلى نبذ الخالفات واالشتباك مع االحتالل
القوى : »املحميات الطبيعية« صيغة جديدة لرسقة أرضنا

غزة/ محمد الهمص:
حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واالسالمية، من مخاطر 
قرار وزير جيش االحتالل، نفتالــي بينت القاضي بضم أراٍض 
جديــدة في الضفة الغربية لســيادة االحتالل، تحت مســمى 
»محميــات طبيعيــة«، ينتفع منهــا المســتوطنون تمهيدًا 

لضمها للمستوطنات ومن ثم مصادرتها.
وذكرت لجنــة المتابعة فــي مؤتمٍر صحفي عقــب اجتماعها 
الــدوري بغــزة، أمس، أن مصطلــح »محميــات طبيعية« هو 
صيغــة جديــدة وتحايل من ســلطات االحتالل للتســتر على 
جريمة الضم واالستيطان ومصادرة األراضي بالضفة الغربية 
المحتلة. واألســبوع الماضــي، كلف وزير جيــش االحتالل ما 
يسمى بـ«اإلدارة المدنية« بإنشاء 7 محميات طبيعية جديدة 
فــي الضفة المحتلة إلــى جانب توســيع 12 محمية موجودة 

.)C( خاصة في مناطق
وقالــت القنــاة الســابعة العبريــة إنه ســيتم تقديم إشــعار 
للســلطة الفلســطينية بذلك. وذكرت لجنة المتابعة أن قرار 
»بينت« يقطع الطريق على المشروع الوطني الفلسطيني في 
العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلســطينية المستقلة 
وعاصمتهــا القدس، ويفــرض وقائع ميدانيــة جديدة تمهد 
لإلعالن عن الشق السياسي »لصفقة ترامب نتنياهو« بهدف 

تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية.
وقالت إن الحملة االسرائيلية المجنونة التي يخوضها أقطاب 

اليمين المتطرف في دولة االحتالل 
مــا هــي إال تســابق مــع الزمــن لضم مزيــد مــن االراضي 
الفلســطينية لتوسيع المســتوطنات وخلق مزيد من المعازل 

والكانتونات في الضفة الغربية.
ونوهت إلى أن غياب اســتراتيجية وطنية فلســطينية موحدة 
لمجابهة غول االســتيطان، يمهد لالحتالل لمزيد من ابتالع 

األراضي الفلسطينية.
وفي هــذا الســياق، طالبت لجنــة المتابعة للقــوى الوطنية 
واإلسالمية بضرورة تنفيذ قرارات المجلس المركزي بدورتيه 
27 , 28 وقــرار المجلس الوطني في دورته 23 بكل ما يتعلق 

باالتفاقات الموقعة مع االحتالل.
ودعــت إلــى مقاومــة شــعبية وجماهيريــة وخلــق حالة من 

االشــتباك مع االحتالل في أروقة المؤسسات الدولية وسرعة 
تقديم ملف االستيطان لـمحكمة الجنايات الدولية ومطالبتها 
بمالحقــة قــادة االحتــالل علــى جرائمهــم بحــق اإلنســان 
واألرض الفلســطينية. وأكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية 
واالســالمية على أهمية انجاز ملف المصالحة الوطنية وانهاء 
االنقســام من خــالل دعوة رئيس الســلطة محمــود عباس 
إلطــار قيادي طارئ مــن القوى الوطنيــة والفصائل واالتفاق 
على مجريات العملية االنتخابية بين الرئاســية والتشــريعية 

وخوض معركة االنتخابات بالقدس.
وشــددت على أن التحديات كافة تتطلــب الوحدة الميدانية 
ونبــذ الخالف لمجابهة المخاطر المحدقــة بالقضية الوطنية 
الفلســطينية، داعيــة الجماهيــر الفلســطينية فــي الضفــة 
والقــدس وغزة والشــتات لالشــتباك مع االحتــالل في نقاط 
االحتــكاك للتعبير عــن الرفض لسياســاته بابتــالع االرض 
ومصادرتها. وفي سياق منفصل وجهت لجنة المتابعة التحية 
للمتضامنيــن األجانب الذين اجتاحوا خالل تظاهرة تضامنية 
الســياج الفاصل، شــرقي قطاع غزة، وتعرضوا لالعتقال على 

يد جنود االحتالل.
كانــت قوات االحتالل قد اعتقلت مســاء الخميس، عضوًا في 
البرلمان الفنلندي، باإلضافة إلى أربعة ناشطين آخرين، بعد 
اجتيازهم الســياج الفاصل احتجاجًا على األزمة اإلنسانية في 

القطاع.

جانب من المؤتمر                   )األناضول(
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

اإلسرائيليون يشكون تزايد النفوذ 
التركي بين فلسطينيي الـ48

فيمــا تزيد تركيا مــن تأثيرها ونفوذها في األراضي الفلســطينية، ســواء 
في الضفــة الغربية وقطاع غزة، مما يثير غضبا إســرائيليا، في ظل األزمة 
المتنامية بين تل أبيب وأنقرة على خلفية التطورات اإلقليمية، فقد كشفت 
الصحافة اإلســرائيلية عن زيــادة النفوذ التركي داخــل المدن العربية في 

إسرائيل.
تتهم إســرائيل تركيا بتوســيع تأثيرها بين الفلســطينيين فيها من خالل 
شــبكة "الدعوة" التي تضم العشــرات من المؤسسات الخيرية العاملة في 

مجال الصدقات والتعليم والدعم االجتماعي، الحاصلة على تمويل تركي.
تزعم إســرائيل أن تركيا تضخ أموالهــا لمناطق عربية كالنقب ويافا وحيفا 
واللد والرملة، وأنها شريكة لإلخوان المسلمين، وتسعى الستعادة الخالفة 
العثمانية، فيما تتعدد فعاليات األجسام التركية بين فلسطينيي 48، سواء 
تنظيم دورات اللغة التركية، وترميم البوابات اإلســالمية بالحرم القدسي، 
وفق فرضية "األقصى في خطر"، وترميم المساجد، وتوفير رواتب لعشرات 

األئمة، ودعم الطالب العرب بالجامعات اإلسرائيلية. 
تحولت تركيا إلى رئة جديدة للفلســطينيين العرب داخل إسرائيل، السيما 
على صعيد الرحالت الســياحية، بعد أن كانت قبلتهم في السابق منتجعات 
شــرم الشــيخ المصرية، وأصبحت متنفسا للفلســطينيين داخل إسرائيل، 
حيث يزورها ســنويا قرابة نصف مليون فلسطيني عربي، وعشرات الطالب 
المنخرطيــن فــي جامعاتهــا، والمئات من رجــال األعمال الذيــن يبرمون 

صفقات تجارية، ويحصلون على إقامة دائمة فيها.
فــي المقابــل، يبلغ عدد األتراك الذيــن يزورون القدس ســنويا قرابة 50 
ألفا، وهناك توجه تركي رســمي لضرورة زيادة أعدادهم، وأكدت شــركات 
الســياحة التركية وجود طلبــات مرتفعة على الجــوالت المخصصة لزيارة 
القــدس، ألن األتراك يبدون اهتماما بالقدس، ويرغبون بزيارتها، حتى أن 
نسبة زوار القدس من األتراك ارتفعت بنسبة 300 بالمائة، رغم الصعوبات 

التي تفرضها إسرائيل على السياح األتراك على خلفية سياسية.
مــع أن إســرائيل تتعمد المماطلة في منح تأشــيرات الدخــول لألتراك، أو 
ترفــض منحها، وتفرض 11 دوالرًا على كل ســائح تركــي بحجة التأمين، 
كما تفتش الســلطات اإلســرائيلية هواتف األتراك في المطارات والمعابر، 
وتوقف بعضهم لســاعات طويلة، لكن كل هذه التعقيدات اإلسرائيلية لم 

تثِن األتراك عن التوجه للقدس المحتلة، وزيارة أماكنها المقدسة.
تتزامــن زيادة عمل المؤسســات التركية بين الفلســطينيين العرب داخل 
إسرائيل مع إغالق جمعيات الحركة اإلسالمية عقب اإلعالن اإلسرائيلي أنها 
خــارج القانون منذ 2015، مع أن المؤسســات التركية ال تقدم مســاعدات 
ودعمًــا للجمعيــات والمرافــق التابعة للحركة اإلســالمية فقــط، بل لكل 
الفلســطينيين العــرب هناك، من خالل مبادرات فرديــة تقوم بها تكتالت 
عربيــة وجمعيــات محلية تحظى بدعم تركي، بهــدف تعزيز التواصل بين 
الجانبين، مما يقابل بتحريض إســرائيلي مكشــوف على مــا تعتبره زيادة 

النفوذ التركي المتزايد بين الفلسطينيين العرب داخلها.

غزة / فاطمة الزهراء العويني:
اعتبــر مختصــان بشــئون الالجئين أن اســتهداف 
الالجئيــن  وتشــغيل  غــوث  لوكالــة  االحتــالل 
الفلســطينيين "األونروا" بالقدس المحتلة مستمر 
في ســياق إتمــام اإلجــراءات المرتبطــة باإلعالن 
األمريكــي للقدس المحتلة كعاصمة لـ)إســرائيل(، 
مشــيريْن إلــى أن االحتــالل يريد تصفيــة قضية 

الالجئين في القدس وتهويدها بشكل كامل.
وكان المتحدث باسم "أونروا" سامي مشعشع، حذر 
أول مــن أمس مــن محاوالت االحتالل اإلســرائيلي 
المســتمرة إلخراج الوكالة من القدس التي توجت 
أخيــرا ببنــاء مجمع مــدارس قرب مخيم شــعفاط، 
والعمــل مــع البرلمانــات األوروبية، كــي ال ترصد 

األموال للوكالة.
استهداف "أونروا"

مديــر عام الدراســات واإلعــالم في دائرة شــؤون 
الالجئين بمنظمة التحرير، ســعيد ســالمة، أكد أن 
استهداف االحتالل اإلسرائيلي لـ"األونروا" بالقدس 
يأتي فــي ســياق االجــراءات التي تتخذهــا اإلدارة 
االمريكيــة وحكومة االحتالل الســتهداف المنظمة 

األممية بشكل عام.
وقال ســالمة لـ"فلســطين": "الكل عايــش قرارات 
اإلدارة االمريكية حول ايقاف مســاعدات "األونروا" 
باإلضافــة لرفض التمديد لها ثالث ســنوات أخرى 

في القدس الذي يحاول منذ تســلمه منصبه إنهاء 
"األونــروا" وإغــالق مقراتهــا لكنه لــم ينجح حتى 
اللحظة في ذلك". وأضاف: "االحتالل يستهدف أهل 
مخيم شــعفاط بإغالق المحــال التجارية والتضييق 
علــى  مؤسســات "األونــروا" الصحيــة والتعليمية 
والخدماتيــة وحتــى مالحقــة العيــادات المتنقلــة 
التــي تنطلق مــن المخيم ألماكن وجــود الالجئين 
األخــرى بالمدينة فتمنعهم مــن القيام بجوالتهم 
وتســحب تصاريحهم". وتابع الســراج: "كما أتبعت 
ذلك بإنشــاء مدارس قرب المخيم لســحب البساط 
من تحــت أقــدام مــدارس "األونــروا" في ســياق 
سياســة تطهير المدينة من التواجد الفلســطيني 
فيها المتماشــي مع "صفقة القرن" واعتبار القدس 

عاصمة لالحتالل".
وبيــن أن )إســرائيل( تعتقــد أن إنهــاء التواجــد 
الفلســطيني في القدس يزيح العقبات أمام اعتراف 
دول العالم بها كعاصمــة لها، لذلك تبقى القدس 
كحلقة أساســية مســتهدفة من االحتــالل للتأكيد 

على "الوجود االسرائيلي الخالص" فيها.
وأكد الســراج على ضرورة اســتثمار الفلسطينيين 
إلنصــاف المجتمــع الدولي لهــم في وجــه الظلم 
التفويــض  بتجديــده  واإلســرائيلي  األمريكــي 
لـ"أونروا" وعدم التجاوب مــع المحاوالت األمريكية 

– اإلسرائيلية إلنهاء وجودها.

والكثيــر مــن االجــراءات التــي فــي ســياق خدمة 
االحتالل بـ"تصفية الوكالة"".

يتهمــان  واالحتــالل  األمريكيــة  "اإلدارة  وتابــع: 
"األونــروا" بأنهــا تطيــل أمــد قضيــة الالجئيــن 
التــي يريــدان إنهائها في خطوة الحقــة لالعتراف 
األمريكي بالقــدس المحتلة عاصمة لـ)إســرائيل(، 
ونقل الســفارة االمريكية اليها وكل ذلك في سياق 

تصفية القضية الفلسطينية".
ولفت سالمة إلى اعتبار القدس عاصمة لـ)إسرائيل( 
يقتضــي تصفية "األونروا" وإنهــاء قضية الالجئين 
الفلســطينيين فيهــا لذلك تضع حكومــة االحتالل 

العقبات وتقوم بإجراءات لعرقلة عمل "األونروا". 
وتابع: "ذلك يســتدعي مــن القيادة الفلســطينية 
وبالتعــاون مــع جامعة الــدول العربيــة والمجتمع 
الدولي دعم "األونروا" لضمان صمودها واســتمرار 
خدماتهــا بالقــدس المحتلــة والتصــدي إلجراءات 

االحتالل بحقها".
دالالت سياسية

فيما اعتبر رئيس المكتب التنفيذي للجان الشــعبية 
لالجئيــن خالــد الســراج، أن االحتالل اإلســرائيلي 
يســتهدف الالجئين بشكل عام وفي مدينة القدس 
بشــكل خاص. وقال الســراج لـ"فلسطين": "الغطاء 
الدولــي بالتمديــد لـ"أونروا" اغاظ قــادة االحتالل 
والمجتمع االســرائيلي خاصة رئيس بلدية االحتالل 

غزة/ فلسطين:
التقــى عضوا المكتب السياســي لحركة المقاومة 
اإلســالمية "حمــاس" د. خليل الحيــة، ود. صالح 
البردويــل وعدد من قيــادات الحركة أمس، بوفد 
قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، 
برئاســة عضــو المكتب السياســي للجبهة صالح 

ناصر.
وناقشــت قيادة الحركــة مع قيــادة الديمقراطية 
تطــورات القضيــة الفلســطينية وما تمــر به من 
تحديات حقيقية، وتســارع وتيرة االســتيطان في 

القدس والضفة الغربية.
وبحــث الجانبــان ســبل تعزيــز العالقــة الثنائية 
الديمقراطيــة،  والجبهــة  حمــاس  حركــة  بيــن 
وســبل مواجهة التحديات التــي تعصف بالقضية 

الفلسطينية.
وناقش الطرفان تداعيات االعتداءات الصهيونية 
المتواصلة بحق الشعب الفلســطيني، ومحاوالت 
تغيير هويــة مدينة القــدس العربيــة، والهجمة 

فــي ختام اللقاء جرى التأكيــد على ضرورة تعميق 
العالقــة الثنائيــة في إطارهــا الوطنــي، والعمل 
المشــترك للحفــاظ على حالة الوحــدة الميدانية 
التــي أفرزتها مســيرات العودة وغرفــة العمليات 

المشتركة.

الشرسة على األسرى في سجون االحتالل.
االنتخابــات  إجــراء  ضــرورة  الجانبــان  وأكــد 
الفلســطينية، وتحويــل االنتخابــات فــي مدينة 
القدس إلى حالة اشتباك جماهيري، وعدم انتظار 

اإلذن من االحتالل.

دمشق/ فلسطين:
طالب الالجئون الفلسطينيون في سوريا منظمة التحرير 
الفلســطينية وقياداتهــا، أمــس، بتحمل مســؤولياتها 
تجاههم وخاصة في ملفي مخيم اليرموك والمساعدات 

المقدمة لهم.
وقال الجئــون في رســائل وصلت إلــى مجموعة العمل 
مــن أجل فلســطينيي ســوريا: إن أبناء مخيــم اليرموك 
يواجهــون معاناة قاســية جــراء نزوحهم عــن المخيم 
وانعكاســات ذلك عليهــم، فارتفاع إيجــار المنازل وغالء 

األسعار وانتشار البطالة أرهقت كاهلهم.
ودعا الالجئون عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير 
والمركزيــة لحركة فتح عزام األحمــد وقيادات المنظمة 
المتواجدة في دمشق، للعمل على عودة األهالي لمخيم 
اليرموك ووقف المماطلة والتسويف، وإثارة قضية تأخير 
محافظة دمشق في إصدار المخطط التنظيمي للمخيم، 

ومماطلة المسؤولين بإعادة سكانه إليه.
وحــول المســاعدات المقدمــة لهــم، طالــب الالجئون 
قيادات منظمة التحرير والســفير الفلســطيني بدمشق، 
بضــرورة التدخل لدى وكالــة األونروا من أجــل "إعادة 

توزيــع المعونات الغذائية وتحســينها وزيــادة كميتها 
لكافة فئات الالجئين الفلسطينيين.

وكان مخيم اليرموك تعرض في التاسع عشر من نيسان 
أبريل 2018 لعملية عســكرية أدت إلى تدمير %60 من 
مخيم اليرموك وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين، 
وتال ذلك عمليات نهب وسرقة "تعفيش" من قبل جيش 
النظام الســوري لمنازل األهالي وتمديدات الكهرباء في 

الشوارع والمنازل وغيرها.
ووصل مؤخرًا وفد يمثل منظمة التحرير الفلسطينية إلى 
العاصمة الســورية دمشــق، وضمّ عزام األحمد، وعضو 
اللجنة التنفيذيــة للمنظمة القيادي فــي جبهة التحرير 

الفلسطينية واصل أبو يوسف.
وذكــر عضــو اللجنــة المركزيــة لحركة فتــح ومفوض 
األقاليم الخارجية سمير الرفاعي أن حضور عضوي اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، لـــغرضين، األول المشاركة 
في احتفاالت انطالقة الثورة الفلسطينية، والثاني إلجراء 
لقــاءات فلســطينية - فلســطينية مع الجبهة الشــعبية 
والجبهــة الديمقراطية والقيادة العامــة، ولقاءات أخرى 

فلسطينية مع المسؤولين السوريين.

غزة/ فلسطين:
دعــا تجمع المؤسســات الحقوقيــة )حرية( إلى ضــرورة طرد 
)إســرائيل( من منظمة األمم المتحدة، علــى خلفية ضغطها 
وأمريــكا على البرلمانات األجنبية وعــدة دول لوقف التبرعات 

لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا".
وأعــرب التجمــع في بيان له أمــس، عن قلقــه إزاء ما جاء في 
تصريحات الرئيس لـ"أونروا" كريستيان سوندرز، حول ضغط 
الواليات المتحدة واالحتالل اإلســرائيلي وجماعات مؤيدة لها 

على البرلمانات األجنبية لوقف التبرعات للوكالة األممية.
وكان ســوندرز قال في مقابلة صحفية مع وكالة "رويترز"، إن 
الواليــات المتحدة و)إســرائيل( وجماعات مؤيــدة لها قامت 
بالضغــط على البرلمانات األجنبية لوقــف التبرعات لـ"أونروا" 
فــي الوقت الذي تكافــح فيه للتعافي من خســارة تمويل من 
الواليــات المتحدة عام 2018، مضيفا أن )إســرائيل( تســعى 
الســتبدال خدمــات "أونــروا" فــي شــرقي القــدس المحتلة 
بخدمات خاصة بها وبالتحديد بناء مدارس لمنافســة خدمات 
الوكالــة األممية. وأكد التجمع قانونية عمل "األونروا" في كل 
المناطق الفلســطينية المحتلة بما فيهــا القدس، وبتفويض 

من الجمعية العامة لألمم المتحدة التي تأسست عام 1949، 
وتجديد الجمعية العامة تفويضها لـ"أونروا" الشــهر الماضي 
حتى 30 يونيو/ حزيران 2023 و"هذا التفويض يجب أن يمتد 
حتى تطبيق القرار األممي 194". وطالب التجمع األمين العام 
لألمــم المتحدة ومجلس األمن بالبــدء بإجراءات نزع عضوية 
دولــة االحتالل مــن منظمة األمــم المتحدة تنفيذًا لشــروط 
انضمامهــا، وإلزامها باحترام كل القــرارات األممية المتعلقة 
بفلســطين الســيما القرارين 181 و194 ، مؤكدا مســؤولية 
هيئــة األمم المتحدة عن توفير دعــم وتمكين "األونروا" من 
تقديــم خدماتها لالجئين الفلســطينيين، باعتبار ذلك التزامًا 
يقع على عاتق المجتمع الدولــي، والدعوة إلى تحميل موازنة 

"أونروا" على الموازنة العامة لألمم المتحدة.
كما دعا المؤسســات الحقوقية الدول المانحــة إلى مضاعفة 
مســاهماتها المالية الطوعيــة المقدمة لـ"أونــروا"، من أجل 

استمرار خدماتها وفقًا لقرار إنشائها.
ولفت إلى ضــرورة قيام األمين العام لألمــم المتحدة بإعداد 
تقرير خــاص لقياس مدى التزام دولة االحتالل بقرارات األمم 

المتحدة وأجهزتها ومنظماتها.

مختصان: االحتالل يريد إنهاء "أونروا" بالقدس لضمان تهويدها

على خلفية تحريضها وأمريكا على "أونروا"
تجمع حقوقي يدعو لطرد )إسرائيل( 

من منظمة األمم المتحدة

فلسطينيو سوريا يطالبون
 "م ت ف" بتحمل مسؤولياتها تجاههم

قيادة حماس تلتقي بوفد قيادي من الجبهة الديمقراطية

جانب من اللقاء 
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الخليل/ فلسطين: 
أكدت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، 
ســميرة الحاليقــة، أن الحــرم اإلبراهيمي »جزء 
مــن عقيــدة المســلمين، والحفاظ علــى هويته 
اإلســالمية هو واجب كل مســلم«، مشــيرة إلى 
»الوجــود  بمرحلــة  يمــرون  الفلســطينيين  أن 

والالوجود«.
وأكــدت الحاليقــة أن ارتفــاع نســبة اقتحامــات 
وأن  جديــدة،  ليســت  للمســجد  المســتوطنين 
مــا أضفى عليــه شــرعية بالنســبة لالحتالل هو 
»توصيات لجنة )شمغار( التي أقرها وصمت عليها 
العرب، فنتج عنها تقســيم الحرم مكانيًّا وزمانيًّا، 
تمكــن االحتــالل من خاللــه من الســيطرة على 

)%60( من الحرم اإلبراهيمي«.
وجاءت تصريحــات الحاليقة أمــس، تعقيبًا على 
اقتحــام  إلــى أن  إحصائيــة إســرائيلية أشــارت 
المستوطنين للمســجد خالل العام الماضي كان 
األعلى منذ )53( عامــا، إذ اقتحمه )1,456,953( 
مســتوطنًا، وهو ارتفاع بنســبة )%90.6( مقارنة 

بعام 2018.
إلــى أن  الخليــل  النائــب عــن مدينــة  ولفتــت 
الفلســطينيين يمــرون بمرحلــة »وجــود وعدم 

وجود«، مبينة أن مشاهد ازدياد أعداد المسلمين 
المتردديــن للصالة فــي الحــرم اإلبراهيمي في 
صالتي الجمعة والفجر على وجه الخصوص »هي 
مشــاهد تشــرح الصــدر، وتؤكد أن المســلمين 
مســتعدون للتضحيــة بكل شــيء للحفــاظ على 

قدسية المسجد وإسالميته«.
وعدّت الحاليقة استمرارية هذه الحمالت »إنجازًا 
للمسلمين للتأكيد على هويته الحرم اإلسالمية، 
وســيكون لهــا أثــر أهــم بكثيــر مــن أي تحرك 

سياسي«.
وحــذرت من أن يرتكب المســتوطنون أي حماقة 
واعتــداء ويفتعلوا مجــزرة إلرهابهم ومنعهم من 

الصالة فيه.
وقالت: »االعتــداءات بحق المســجد اإلبراهيمي 
وغيرهــا مــن المقدســات هو جــزء مــن عقيدة 
االحتــالل التــي تســعى حثيًثــا ألن تكــون أغلب 
الضفة الغربية ديموغرافيًّا لهم وللمســتوطنين 

تمهيدًا لفرض السيادة الكاملة عليها«.
وطالبت الحاليقة الفلسطينيين على المستويين 
الرســمي والشــعبي بضــرورة الرد على سياســة 
التهويد اإلســرائيلية بدعم الفلسطيني للتشبث 

بأرضه ودعم صموده وتعزيز وجوده.

الحاليقة: الفلسطينيون ميرون
 مبرحلة »الوجود والالوجود«

غزة/ يحيى اليعقوبي:
مالمــح  بــروز  جديــدا  ليــس 
صراعــات داخليــة فتحاوية على 
خالفــة رئيس الســلطة محمود 
عباس، لكن يطفو على الســطح 
في اآلونــة األخيــرة العديد من 
المؤشــرات التــي تشــير لحجم 
خــالف فتحــاوي داخلــي كبيــر، 
وجمر يشــتعل تحت رمــاد أروقة 

السلطة.
بــدأت صورة الخالفات تتشــكل 
أكثــر أمــام المراقبيــن، فعباس 
لم يعد يســيطر علــى القيادات 
الفتحاوية كمــا كان عليه العهد 
إبان حكم الرئيس الراحل ياســر 
عرفات، كمــا أن معركة »وريثه« 
لم تعد شــأنا داخليا فلســطينيا، 
بل باتت إقليميــة ودولية، حتى 
أن االحتــالل اإلســرائيلي بــات 
يتدخــل فــي اختيار الشــخصية 
القادمــة حتى لو كان ذلك بعيدا 

عن صناديق االقتراع.
هنــاك  أن  مراقبــون  ويعتقــد 
قيــادات فتحاوية تحــاول تغييب 
المركزيــة لحركة  اللجنــة  عضو 
فتح، األسير في سجون االحتالل 
مــروان البرغوثي، حتى ال يحطم 
خروجــه فــي أي صفقــة تبــادل 
محتملة أحالمهم السياسية، في 
حين تبــدو الحركــة مقبلة على 
تشــّكل ثالثة تيــارات قوية غير 

متوافقة بعد غياب عباس.
التيــار األول يجمع عضوي اللجنة 
المركزيــة لفتح جبريــل الرجوب 
وتوفيق الطيراوي، يقابله تحالف 
ماجد  الســلطة  مخابــرات  مدير 
فــرج، ووزيــر الشــؤون المدنية 
الشــيخ ومعهما رئيس  حســين 
حكومــة رام اهلل الحاليــة محمد 
»التيــار  إلــى  إضافــة  اشــتية، 
الــذي يقوده محمد  اإلصالحي« 
دحالن خصم عباس اللدود، وهو 
تيار قوي ولديه قواعد جماهيرية 

الحركــة، وهــو  داخــل  واســعة 
شخصية يحظى بعالقات إقليمية 

قوية.
تدعمهــا  أقاويــل  وتتــردد 
تطورات ميدانية وصلت إلنشــاء 
مجموعات مســلحة من كل تيار 
لدعــم مطالبه في اليــوم التالي 

لغياب عباس.
دور إسرائيلي

نهايــة الشــهر الماضــي التقى 
فــي  المقاطعــة  بمقــر  عبــاس 
البرغوثــي  بفــدوى  اهلل  رام 
زوجة األســير مــروان البرغوثي، 
وضــم اللقاء فرج والشــيخ، حيث 
جــاء اللقاء بعــد تســريبات بأن 
األخيرين يحاوالن شيطنة عائلة 
مراقبــون  ويقــدر  البرغوثــي. 
أن هــذه الدعــوة جــاءت ضمن 
مساعي عباس لتطويق الخالفات 

وحصرها بالغرف المغلقة.
الخبير العسكري اإلسرائيلي تال 
ليــف قال في مقال لــه بصحيفة 
»معاريــف« العبرية، إن الســاحة 
الفلســطينية في الضفة الغربية 
المحتلــة باتــت تشــهد معركة 
جدية على كرســي الرئاسة، وإن 
هناك صراعات وراثة في السلطة 
مــن شــأنها أن تتــرك تأثيرهــا 
األمني،  الوضــع  علــى  الســلبي 
الشــخصيات  تلــك  أن  خاصــة 
تحظى بتأييد من قواعد ميدانية 
مســلحة منتشــرة في كل أرجاء 

الضفة.
أمــام هــذا الصــراع الخفي حتى 
اللحظــة، يبقــى الســؤال حــول 
الــدور الذي يلعبــه االحتالل في 
الصراع المحتدم على مســتقبل 

الرئاسة الفلسطينية.
بهــذا الصدد، يعتقــد المختص 
في الشأن اإلســرائيلي عماد أبو 
عــواد أن أطرافا إقليمية متعددة 
معنيــة أن يكــون لهــا دور فــي 
اختيار الشــخصية القادمة ألنها 

تعد رئيس الســلطة القادم بعد 
عباس ســينعكس علــى طبيعية 
العالقة مــع االحتالل واســتقرار 

الضفة.
ويعتقــد أبــو عــواد فــي حديث 
أن  »فلســطين«  لصحيفــة 
االحتــالل يريــد شــخصا يؤمن 
بالتســوية وعدم وجــود مقاومة 
مسلحة وعدم الوصول للمجتمع 

الدولي.
والســيناريو األرجح، بحســب أبو 
عــواد، لمرحلــة ما بعــد عباس 
أن يتــم التوافق على شــخصية 
معينــة، وأنه ليس من الســهل 
حــدوث اقتتال بين قيــادات فتح 
ألنه رغــم وجود مصالــح وعدم 
التقاء بيــن تيارات مختلفة، لكن 
لديهم هدف واحد، معتقدا أن ما 
بعد عباس ستشــهد عودة قوية 
لدحالن، ألنه شــخصية لها وزن 

وعالقات إقليمية.
فتــح  شــعرت  إذا  أنــه  ورأى 
فإنهــا  االنتخابــات  بخســارتها 

إلــى نظــام »التوريث«  ســتلجأ 
إن كان هذا الســيناريو ســيؤدي 
بتأييــد  وســيحظى  للهــدوء 

إسرائيلي وإقليمي ودولي.
تنافس وصراع

لكــن الكاتب المحلل السياســي 
عمر عســاف يقر أن هناك تنافسا 
وصراعا بين أوساط مختلفة من 
حركــة فتــح باتجاه من ســيرث 
عبــاس ويتم تداول أســماء عدة 

لمن سيمأل هذا الموقع.

حديثــه  فــي  عســاف  ويــرى 
لـ"فلســطين" أن هناك أكثر من 
مســؤول داخل اللجنة المركزية 
لفتــح لديه طمــوح بــأن يكون 
وريثا لعباس، لكن قبل هذا كله 
يحتــم علــى عبــاس أن يتصدى 
لمعالجة األمر باتجــاه أن تكون 
عامة  فلسطينية  انتخابات  هناك 

وكذلك انتخابات فتحاوية.
ويعتقد عساف أن هناك من يدعم 
و"الشيخ"،  »فرج«  باتجاه سيطرة 
يقابلهما تحالف معارض لعضوي 
اللجنــة المركزيــة بفتــح جبريل 
الرجــوب وتوفيق الطيــراوي، في 
حيــن يعتقــد كثيــرون أن مروان 

البرغوثي هو الوريث للمنصب.
وال يســتبعد ســيطرة فتــح على 
منصــب الرئيس كونها تســيطر 
علــى األجهــزة األمنيــة ولديهــا 
الســلطة  مكونــات اإلبقــاء على 
قائمــة بعــد رحيــل عبــاس حتى 
صنــدوق  إلــى  اللجــوء  بــدون 

االقتراع.
قواعد قانونية

النائب فــي المجلس التشــريعي 
عــن كتلة فتــح البرلمانية -التيار 
اإلصالحي– ناصر جمعة، يقول إن 
كل شيء له نهاية، لكن ما يتعلق 
بما ســيكون بعد عباس يجب أن 
يخضــع لقواعد ال يمكن تجاوزها، 
الفلســطيني  الشــارع  فربمــا 

األمــور  تبقــى  أن  متقبــل  اآلن 
باســتمرار عباس رئيسا للسلطة، 
لكــن فــي حــال غيابــه ال يمكن 
الذهــاب للموقــع إال عبر صندوق 

االنتخابات.
حديثــه  فــي  جمعــة  ويعتقــد 
لـ"فلســطين" أن األمــور صعبــة 
تــزداد  أن  ومرشــحة  للغايــة، 
صعوبــة، وأن األســاس في هذا 
السوء هو االحتالل، واألمر الثاني 
األطــراف الفلســطينية التــي لم 

تستطع إنهاء االنقسام.
وأشــار إلــى أن هنــاك إجــراءات 
قانونيــة علــى صعيد الســلطة 
أن  يفتــرض  عبــاس،  لخالفــة 
تكون القوى السياســة الضامن 
وأن ترفــض اإلبقاء علــى نظام 
ديمقراطيا،  منتخب  غير  سياسي 
وأن يرفض الشــارع الفلسطيني 
بأي حــال من األحــوال أن يأتي 
شخص لمنصب الرئيس دون أن 

يمر على صندوق االنتخابات.
ونظــرا  أنــه  شــك  »ال  وأردف 
الفلســطيني  الوضع  لحساســية 
وأهميتــه هناك اهتمــام إقليمي 
ودولــي بمــن ســيخلف عبــاس 
ال  األطــراف  وهــذه  مســتقبال، 
شــك أنها تدفع باتجاه أشخاص 
اعتــداال  أكثــر  هــم  معينيــن، 
بالنســبة لهم وتدفــع باتجاه أن 

يكونوا في هذا الموقع«.

ل وسيناريوهات محتملة أقطاب وتحالفات تتشكَّ

وريث »عباس«.. جمٌر تحت الرماد يف أروقة السلطة وفتح
نائب فتحاوي: اهتامم إقليمي 
ودويل بخليفة »عباس« يدفع 

باتجاه شخصيات محددة

أبو عواد: إذا شعرت فتح 
بخسارتها االنتخابات ستلجأ 

إىل نظام »التوريث«

عساف: قد تلجأ قيادات 
فتحاوية للسيطرة عىل املنصب 

بعيًدا عن صندوق االقرتاع



ولها كامل الحقوق والصالحية.
وفــي موضــوع التمييــز في نســبة 
الرواتب، قال د. نعيم لـ"فلسطين": 
إنه "منــذ أحداث االنقســام 2007، 
هنــاك تمييز في الراتــب والعالوات 
رغــم أن أطباء بغزة وأطبــاء الضفة 

يخضعون لحكومة واحدة".
كما أشــار إلى مــا أســماها "مجزرة 
الرواتــب"، ويقصــد قــرار الســلطة 
قطــع رواتب عدد من األطباء وإحالة 

آخرين للتقاعد االجباري.
وتابع: "لو وجد من يدافع عن أطباء 
غــزة التابعيــن ماليًــا لحكومة رام 
اهلل، لما حدث ذلك )..( المشكلة أن 
األطباء بغزة يقهرون بقطع رواتبهم 
والتمييــز بينهم وبين زمالئهم من 
الضفة فــي قيمة الراتــب بناًء على 

خلفية سياسية".

وأكمــل: "تقطــع رواتب أطبــاء غزة 
بناء على خلفية سياسية، و)السالمة 
األمنيــة( التي ألغيــت زورًا ما زالت 
مــن  كل  راتــب  ويقطــع  مطبقــة، 
ال يثبــت انتمائــه ووالئــه لرئيــس 

السلطة".
وفي السياق، طالب نعيم باستئناف 
صرف الرواتــب للمقطوعة، وتوحيد 
ســلم الرواتب بين الضفــة الغربية 
وقطــاع غزة. كمــا طالــب باجتماع 
األطر النقابية كلهــا في قطاع غزة، 
لاللتفــاف حول جمعيــة نقابة أطباء 
فلســطين -المحافظــات الجنوبية- 
وتشكيل مجلس نقابة موحد، يدافع 

عن حقوق األطباء.
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إعالن صادر عن 
جمعية منتدى اإلعالميين الفلسطينيين

يعلــن مجلــس إدارة جمعية منتــدى اإلعالميين الفلســطينيين عن عقد 
االجتمــاع العادي للجمعية العمومية للعــام )2019(، وذلك يوم الخميس 
الموافق 2020/1/30 الســاعة الثانية عشــرة والنصف فــي مقر الجمعية 
الكائــن في بــرج الجوهرة الطابق الخامس، وذلــك النتخاب مجلس إدارة 

جديد للجمعية بعد استكمال اآلتي:
1.  فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية لعام )2020(، 

وذلك من تاريخ 2020/1/20 إلى تاريخ 2020/1/23.
2. فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك من تاريخ 2020/1/25 

إلى تاريخ 2020/1/27.
3. فتــح باب االنســحاب والطعــون واالعتــراض لعضوية مجلــس اإلدارة 
والجمعية العمومية وذلك من تاريخ 2020/1/28 حتى تاريخ: 2020/1/29.

4.  تباشــر اللجنة االنتخابيــة مهامها من تاريــخ 2020/1/20 إلى تاريخ 
2020/1/30 في مقر الجمعية المذكور أعاله من الســاعة التاسعة صباحًا 

حتى الساعة الواحدة ظهرًا.
مجلس إدارة الجمعية 

ليس ذلك فحسب، بل إن االجراءات 
العقابية التي فرضتها الســلطة في 
ابريل/ نيســان 2017 شملت أطباء 
بغــزة، فقطعت رواتب عــدد منهم، 

وأحالت آخرين للتقاعد االجباري.
حالــة  ذلــك،  أســباب  مــن  ولعــل 
غــزة  بيــن  السياســي  االنقســام 
والضفة الغربية، وعدم وجود نقابة 
أطباء فلسطينيين موحدة في شقي 

الوطن.
ونقابيًا، يتبــع أطباء الضفة الغربية 
نقابة األطباء األردنيين فرع القدس، 
بينمــا فــي المحافظــات الجنوبيــة 
يتبعون جمعية نقابة األطباء، وهما 
منفصلتــان عن بعضهمــا وال يوجد 

أي رابط بينهما.
ويثبت ذلــك ما قاله نقيــب األطباء 
فــي الضفة الدكتور شــوقي صبحه، 
في تصريحات قبل أيام: "نحن نقابة 
أردنية، وليست فلســطينية، وفقط 
الضفــة الغربية تابعة لنــا، غزة لها 

جمعية، وغير تابعة لنقابتنا".
ويفســر ذلــك عضو التجمــع الطبي 
أبــو  بكــر  الدكتــور  الديمقراطــي 
صفيــة، بأن أطبــاء غــزة ال يتبعون 
نقابة الضفة الغربية تاريخيًا، فغزة 
لديهــا جمعيــة أطبــاء عثمانية في 
حيــن أن أطباء الضفة يتبعون نقابة 
األردن التــي يختلف عملها عن عمل 

الجمعية.
تمييز واضح

وأكــد د.أبــو صفيــة فــي تصريــح 
صحفي لـ"فلســطين"، أن االنقسام 
حال دون توحيد العمل النقابي بين 

غزة والضفة.
لكن رغم ذلك فإن نقابة األطباء في 
الضفة اســتطاعت انتزاع انتصارات 
ألطباء الضفة، أبرزها الحصول على 
عالوة طبيعة عمل تزيد عن 100%، 
 ،200%-150 بيــن  مــا  وتراوحــت 
باإلضافــة إلــى الحصــول على بدل 

مخاطرة ومناوبات.
وقــدم مثــااًل عــن أطبــاء الضفــة 
الحاصلين على "البورد الفلسطيني"، 
إذ يتقاضــى الواحــد منهــم ما بين 
-11 13 ألــف شــيكل شــهريًا، في 
حيــن أن أطبــاء غــزة حملــة نفس 
الشهادة يتقاضون 4-5 آالف شيكل 

فقط.
وعدَّ ذلك "تمييزًا واضحًا".

وحــول إمكانيــة الخروج مــن هذه 
الحالــة، قــال أبــو صفيــة، يمكــن 
ذلــك بالمصالحة الوطنيــة، وإجراء 

االنتخابات.

لكنه أضــاف: إن "كانــت المصالحة 
صعبة حاليًــا، يفترض البدء باألمور 
مجالــس  كانتخابــات  األبســط، 
الطالب والجامعات، ومن ثم التدرج 

إلى انتخابات نقابات والبلديات قبل 
الذهاب إلى تشريعية ورئاسية".

وينتظر الشعب الفلسطيني مرسومًا 
رئيــس الســلطة محمــود عبــاس، 
الــذي من المقــرر أن يحــدد موعد 
إجراء االنتخابات التشــريعية تتلوها 
الرئاســية، بعدما استلم قبل أسابيع 
ردًا مكتوبًا مــن حركة حماس عبر 
رئيس اللجنــة المركزية لالنتخابات 
حنــا ناصــر، والــذي نقل لــه أيضًا 

موقف الفصائل من االنتخابات.
المبادرة  ويتســاءل مســؤول حركة 
الوطنية في غزة الدكتور عائد ياغي، 
عن ســبب غياب نقابة أطباء موحدة 

في غزة والضفة الغربية؟.
أن  لـ"فلســطين"،  ياغــي  د.  وأكــد 

الموحــدة مطلــب جميــع  النقابــة 
األطبــاء حتــى تعبر عــن مطالبهم 
وتدافــع عن حقوقهم  ومصالحهم، 
خاصــة أنــه فــي الســنوات األخيرة 
تعــرض األطباء النتهــاك حقوقهم 
خاصة في موضوع الراتب، وبســبب 
غيــاب النقابة لم يســاعد أطباء غزة 

في الدفاع عن حقوقهم.

من يدافع عنهم؟
وتابــع: "مــا يجــري هــو أن زمالئنا 
األطباء فــي الضفة يتبعــون لنقابة 
األطباء األردنية، وهي تختلف تمامًا 
عما هو جــاٍر في قطاع غزة، حيث أن 
النقابــة تحت اســم جمعية ال تملك 
 )..( المســؤوليات  أو  الصالحيــات 
المطلــوب نقابة واحدة ينتمي إليها 
بقانون  األطبــاء، محكومــة  جميــع 

خاص بالنقابات".
المجلــس  غيــاب  أن  إلــى  ونبَّــه 
التشــريعي منــذ أحداث االنقســام 
فــي  أثــر كثيــرًا   ،2007 منتصــف 
تأخيــر إصدار قانون النقابات، وعدم 
فعاليتــه بعد اقراره فــي 2013 من 

التشريعي بغزة.
وفــي هذا الشــأن، قال عميــد كلية 
اإلســالمية  الجامعــة  فــي  الطــب 
الدكتور فضل نعيم، إنه بعد 2013 
تحولــت جميــع الجمعيــات األهلية 
التي كانــت تابعة لــوزارة الداخلية 
إلى نقابات بحكم القانون، وأصبحت 
نقابات حقيقية تابعة لوزارة العدل، 

يون تحت المقصلة! تمييز في األجور وقطع للرواتب.. أطباء غزِّ
غزة/ أدهم الشريف:

»وقــف قطــع الرواتب واســتئناف صــرف المقطوعة، 
والمســاواة فــي أجــور أطبــاء الضفــة الغربيــة المحتلة 
وزمالئهــم بغــزة«.. مطالــب يرى متحدثــون؛ أنه أصبح 

مــن الملــح تحقيقهــا واالســتجابة لهــا مــن الســلطة 
الفلسطينية.

وفــي تصريحات منفصلة، أكد هؤالء رفضهم الشــديد 
لحالــة التمييــز بين أطبــاء غــزة التابعين مالًيــا لحكومة 

رام اللــه، وزمــالء المهنــة فــي الضفــة الغربيــة، حتــى 
وصــل األمر إلى فروقات كبيرة في قيمة الرواتب بين 
مــا يحصل عليه فــي المحافظات الشــمالية من جهة؛ 

والجنوبية من جهة أخرى.

الناصرة-رام اهلل/ محمد المنيراوي:
قوبل قــرار وزير جيش االحتالل اإلســرائيلي 
الســالم  ناشــطي  ضــد  بينيــت،  نفتالــي 
الفلســطيني  الشــعب  مــع  المتضامنيــن 
والمشــاركين بتظاهــرات ضد جــدار الفصل 
العنصري في الضفة الغربية المحتلة، برفض 

فلسطيني.
ومن ضمن النشــطاء ناشطو سالم يساريون 
االحتــالل  جيــش  يتهمهــم  إســرائيليون، 
باســتفزاز عناصــره في الضفــة الغربية التي 
تنظم فيها تظاهرات أســبوعية ضد االحتالل 
واالستيطان، مثل بلعين ونعلين وكفر قدوم 
والنبي صالح، وفق القناة 12 العبرية الخاصة.

وقــال بينيت أول مــن أمس، بحســب القناة 
)12(: "ال أحــد لديه الحق في إيــذاء جنودنا، 
لقــد حــان الوقت لوقــف هذه االســتفزازات، 

واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم".
ويشــارك عشرات اإلســرائيليين من ناشطي 
الســالم أسبوعيا في عدة تظاهرات ضد جدار 
الفصل العنصري في الضفة الغربية، وينتمي 
معظمهم إلى أحزاب سياسية يسارية تحارب 
االحتالل، مثل "حركة الســالم اإلســرائيلية"، 

و"ميرتــس" و"الجبهة الديمقراطية للســالم 
والمســاواة". كما يوجد عدد من المؤسسات 
الحقوقيــة لدى االحتــالل، أبرزها "بتســيلم" 
و"الســالم اآلن"، تقوم بتســليط الضوء على 
انتهاكاته ضــد الفلســطينيين، أهمها تأثير 
الجدار العنصري عليهم، وتوسيع االستيطان 
فــي األراضــي المحتلــة، وقمــع التظاهــرات 

السلمية.
واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين بحكومة 
اشتية في رام اهلل، أن بينيت يُصر بقراراته أن 

يتصدر قائمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين.
وقالــت الوزارة في بيان لهــا أمس، إن تقييد 
أنشــطة المتضامنيــن اعتــراف مباشــر بما 
ســيرتكبه "بينيــت" من جرائم بحق شــعبنا، 
واعتداء صــارخ على الحريــات العامة، وحرية 
التعبير عن الرأي، واعتراف إســرائيلي رسمي 

بأن دولته فاشية عنصرية وغير ديمقراطية.
وأضافت أن وزير جيش االحتالل يسابق الزمن 
التخــاذ أكبر عــدد ممكن من القــرارات التي 
تنسجم مع سياسة وتوجهات اليمين الحاكم، 
وفي مقدمتها الســعي لتعميق سيطرته على 
حســاب حقوق الشــعب الفلســطيني وعدالة 

قضيتــه. وأكــدت أن قــرار "بينيــت" محاولة 
جديــدة للتغطيــة على عنف جيــش االحتالل 
ومليشيات المســتوطنين المسلحة وأعمالها 
اإلرهابية ضــد الفلســطينيين، ويندرج أيضا 
فــي إطار سياســة تكميــم األفــواه، مطالبة 
مؤسســات حقــوق اإلنســان بمتابعــة هذه 
واســتكمال  المطلوبة،  باألهمية  التطــورات 
رفع تفاصيلها للمحكمة الجنائية الدولية التي 
ســتنظر في جرائم الحرب التي يرتكبها قادة 

االحتالل بحق الشعب الفلسطيني.
من جهته، قــال األمين العام لحركة المبادرة 
الوطنيــة مصطفــى البرغوثــي، إن عنصرية 
"بينيت" تصاعدت إلى درجة قمع المتضامنين 
الشــعب  مــع  المتضامنيــن  اإلســرائيليين 
الفلســطيني، ووصلت إلى حدود الممارسات 

الفاشية بقمع حرية الرأي والتعبير.
علــى  االعتــداء  أن  البرغوثــي  وأضــاف 
المتضامنين  واعتقالهم وطرد  الفلسطينيين 
األجانــب وقمع حتى اإلســرائيليين منهم لن 
يفلح فــي وقف نضال الشــعب الفلســطيني 
النبيــل ضــد منظومــة االحتــالل والتمييــز 

العنصري حتى إسقاط نظام األبارتهايد.

رفض فلسطيني لقرار "بينيت" ضد ناشطي
 السالم المتضامنين مع الفلسطينيين

أبو صفية: التمييز 
واضح بين غزة 

والضفة.. والحل 
بالمصالحة 
واالنتخابات

ياغي: نقابة موحدة 
مطلب جميع 
األطباء للتعبير 
عن حقوقهم 

ومصالحهم

نعيم: التمييز قائم 
منذ 2007 رغم أن 

أطباء بغزة يخضعون 
لمالية رام الله



6
Monday 20 January 2020 االثنين 25 جمادى األولى 1441هـ 20 يناير/ كانون الثاني

إعالن طرح عطاء
تــوريد قــرطـــاسيــــة وقطع أجهزة حاسوب

تعلن جامعــة القدس المفتوحة عــن طرح عطاء توريد قرطاســية وقطع 
أجهزة حاســوب فعلى الراغبين بالتقدم للعطــاء التوجه إلى مكتب نائب 
الرئيس– تل الهوا مقابل مبنى اإلذاعة والتلفزيون الستالم وثائق العطاء 
ابتداًء من يوم السبت الموافق 2020/01/18 وحتى يوم األربعاء الموافق 

2020/01/22 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وفق الشروط التالية :
1. آخر موعد لتســليم العطاءات هو يوم الســبت الموافق 2020/01/25 

الساعة الواحدة ظهرًا.
2. إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادر من بنك معتمد بقيمة 1000 $ 

كتأمين دخول العطاء سارية المفعول لمدة 60 يومًا.
3. األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة.

4. الجامعة غير ملزمة بقبول أقل األسعار دون إبداء األسباب.
5. للجامعة الحق في تجزئة العطاء.

6. ثمن كراس العطاء )100 شيكل( غير مستردة.
7. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

8. من حق الجامعة إلغاء العطاء دون ذكر األسباب.
9. لالستفســار أو المراجعة االتصال على تليفاكــس 2629777 أو جوال 

. 0598880885
        جــامعة القــدس المفتـــوحة
دائرة اللوازم والمشتريات

إعـــالن مزاد  
تعلن بلدية خان يونس عن

 تأجير عدد )1( كشك رقم )20( من أكشاك الميدان
 من الفترة 2020/03/01 حتى 2021/2/28 
وذلك بطريق المزاد العلني و بالشروط التالية:

1. سيتم عقد المزاد يوم السبت الموافق 2020/01/25 الساعة العاشرة 
صباحًا في مقر البلدية. 

2. لمن يرغب دخول المزاد عليه دفع مبلغ 1000 دينار أردني في صندوق 
البلدية كتأمين دخول المزاد، مراجعة لمن ال يرسو عليه المزاد .

3. تدفع قيمة المزاد نقدًا على من يرسو عليه المزاد ..
4. أعلــي اثنين في المزاد يبقى مبلغ التأمين المودع لدي البلدية موجود 

في الصندوق لحين االنتهاء وعمل العقد بالخصوص.
5. في حالة انســحاب من ُأرســي عليه المزاد يفقد حقه بالمطالبة بإرجاع 

مبلغ  تأمين دخول المزاد. 
6. يلتزم كل من يرسو عليه المزاد باللوائح واألنظمة والقوانين المعمول بها 
بالبلدية وكافة التعليمات المنظمة لعمل القلم وبما يخص تحصيل الرسوم. 

7. مسئولية البلدية محدودة وضمن شروط العقد. 
8. البلدية ليس ملزمة بأعلى وأكبر مبلغ.

مع االحترام 
 رئيس بلدية خان يونس 
 م. عالء الدين محمد البطة

إعـــالن مزاد  
تعلن بلدية خان يونس عن

 تلزيم قلم السيارات من الفترة 2020/2/20 حتى 2021/2/19 
وذلك بطريق المزاد العلني وبالشروط التالية:

1. ســيتم عقد المزاد يوم الســبت الموافق 2020/2/1 الساعة العاشرة 
صباحًا في مقر البلدية 

2. دفــع مبلغ 25 % من قيمة المزاد نقــدًا فور التوقيع على العقد، وباقي 
المبلغ يتم تقســيطه على أقســاط شهرية متســاوية تقدم بها شيكات 

بنكية أو كفالة بنكية .
3. على من يرسو عليه المزاد دفع 2.5 % رسوم الداللة والدفع فورًا على 

طاولة المزاد.
4. دفع مبلغ 30000 شيكل رسوم تأمين لمن يدخل المزاد.

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

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

7. يلتــزم كل مــن يرســو عليه المــزاد باللوائــح واألنظمــة والقوانين 
المعمول بها بالبلدية وكافة التعليمات المنظمة لعمل القلم وبما يخص 

تحصيل الرسوم. 
8. مسئولية البلدية محدودة وضمن شروط العقد. 

9.  يلتزم الملتزم بمواعيد العمل حسب التعليمات الصادرة عن البلدية .
10.  البلدية ليس ملزمة بأعلى وأكبر مبلغ .

 مع االحترام   
 رئيس بلدية خان يونس/  م. عالء الدين محمد البطة

أم الفحم/ فلسطين:
دعت حركة سياســية تنشــط في مدينــة أم الفحم، جماهير 
الداخــل الفلســطيني المحتــل، إلى أوســع تضامــن ودعم 
لألسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، من قبل الهيئات 
الشــعبية والرســمية وفي مُقدّمتها لجنــة المُتابعة العُليا 

واألحزاب والقوى الوطنية على كل المُستويات.
وشــددت حركة »أبناء البلد« في بيــان مكتوب، أمس، على 
ضــرورة أن تتحمــل المؤسّســات الحقوقية لدعم األســرى، 
»مسؤوليّتها في المراَفعة عن أهالي األسرى وَعدم تركهم 
ُلقمَة ســائِغَة في أروَقــة المَحاكم الصَهيونيــة وَدهاليز 

السياسة الصهيونية الغاشِمَة«.
وقالت »أبناء البلد« »إنَّنا سَنســتمر فــي حَمِل هذا المَلف 

حتى التحرير ومع كل القوى الحَيّة والفاعَلة«.
وبينــت أن »الحَرب على األســرى َلــم تَتَوَقَّــف يَومًا من 
قِبَِل أجِهــزَة األمن الصَهيونية المُختَلَِفة وعلى مُختََلفِ 
مُسَمَّياتِها، حَرب نَفسية وََقمع وتَضييق على عائِالتِهم 
وََذويِهم بأساليب مُختَلَِفة، وَخاصّة منع الِزيارات وحصرها 
َفَقــط في األقــارب من الدَرَجــةِ األولى ِبحَسَــِب تعبيِر ما 

يُسَــمَّى مصلحة السُــجون مما أدى إلى مَنع آالف األسرى 
وَلســنوات َطويَلة من رؤية أقاِربهــم وأحبابَهُم وأهلهُم، 
هــذا عَدا عــن التضييق فــي الزيــارات والتفتيش القاســي 
والمُهيــن أحيانًا للعائــالت في حَرب نَفســية َقذِرَة ضدّ 
شــعبنا الفلســطيني ورأس الحربــة في مواجهَة المشــروع 

االستعماري الصهيوني، األسيرات واألسرى«.
وتابعــت »في خِضَمّ هذه الحَرب العُدوانية على األســرى 
قام أواخِــر الشَــهر الماضــي، نَفتالي بينيت وزيــر الحرب 
والعدوان الصَهيوني الجَديد بإصدار قرار ِبمُصادَرة أموال 
32 أسيرًا من أبناء الداخل الفلسطيني والحجز على حِسابات 

عائِالتِهــم«. وقالت إن »هذه الخطوة تأتي في ظل تَفاخُر 
هذا المأفون بخطوَتهِ واألخَطر في ظل صَمت مؤسّســاتي 
ورَســمي فلســطيني، هذه الخطوَة أبعَد مــن كونها فقط 

حجز على األموال ومع خطورَة األمر بُكّل تأكيد«.
وبيّنت أن هــذه »مَُقدّمة لسياسَــة َقد تَطال مُســتَقبل 
األســرى ووجودهم. نُدِرك أهداف المؤسّســة الصَهيونية 
وتَهديداتهــا بالطــرد وَسَــحب الجنســية مــن األســرى 

َكمَقدّمة لِطردهم خارج موطنهم«.

دعوة لفلسطينيي الداخل إلى أوسع تضامن مع األسرى

في أعقاب استئناف أساليب االحتجاج الشعبية على السياج الفاصل
فصائل: مماطلة االحتالل في تنفيذ اتفاق التهدئة قد ُتفجر األوضاع بغزة

غزة/ نور الدين صالح: 
حذرت فصائل فلســطينية، من انفجار األوضاع في قطاع 
غزة نتيجة اشــتداد الحصار اإلســرائيلي، واتباع سلطات 
االحتالل سياسة التسويف في تنفيذ بنود اتفاق التهدئة 

الذي رعته مصر.
وأكــدت الفصائــل فــي أحاديــث منفصلة مــع صحيفة 
»فلســطين«، أن الشــباب الفلســطيني يرفض استمرار 
الحصــار الذي دخل عامه الـــ)14(، في حين تزداد معاناة 

المواطنين عامًا بعد آخر.
واســتأنف عشــرات الشــبان قبل أيام إطــالق البالونات 
الحارقة بأعداد كبيرة تجاه األراضي المحتلة، من شــرقي 
وشــمالي قطاع غزة، نتيجة مماطلــة االحتالل في تنفيذ 

بنود تفاهمات التهدئة.
و«البالونــات الحارقة« هــي بالونات يتــم ربطها بمواد 
قابلة لالشــتعال، وبدأ الفلسطينيون في استخدامها بعد 
الطائــرات الورقية الحارقة أيضًا، فــي مايو/ أيار 2018، 
كأســلوب احتجاجي يمارسه الشــبان الفلسطينيون قرب 
الســياج األمني الفاصل شــرقي قطاع غزة؛ احتجاجًا على 

الواقع المعيشي ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار.
وأكد القيادي في حركة الجهاد اإلســالمي أحمد المدلل، 

أن الشعب الفلسطيني يستخدم كل الخيارات المطروحة 
لديه، في سبيل فك الحصار.

ورأى أن اســتئناف إطــالق البالونــات الحارقــة »يعكس 
غضب الشباب الفلســطيني الذي شعر أن العدو يُماطل 

في تنفيذ إجراءات فك الحصار«.
وقال: »رســالة الشباب الفلســطيني أنه ال بد أن تتحرك 
األطراف الراعيــة التفاق وقف النار للضغط على االحتالل 

من أجل تنفيذ تفاهمات التهدئة«.
وشــدد المدلل على أنــه »إذا ما بقيت غــزة تحت نيران 
الحصار وإجرام العدو، فإن األوضــاع ذاهبة نحو االنفجار 
فــي وجــه المحتــل«، مشــيرًا إلــى أن مســيرات العودة 
مســتمرة ولم تتوقف، »فالهيئة على تواصل مع الجانب 
المصري للضغط على االحتالل لتنفيذ تفاهمات التهدئة 

وفك الحصار«.
عدوان محتمل

وهذا مــا ذهــب إليه عضــو اللجنــة المركزيــة للجبهة 
الديمقراطية محمود خلف، والذي أكد أن عودة األساليب 
االحتجاجية الشــعبية »نتيجة« لعدم التزام االحتالل بفك 

الحصار المفروض على القطاع.
وأوضــح أن هــذه التحــركات هــي ردة فعــل مبنية على 

وجود مماطلة إسرائيلية وتسويف برفع تدريجي للحصار 
المفروض على القطاع منذ )13( عامًا.

وأشــار خلف إلــى أن اإلعالم اإلســرائيلي يهول ويضخم 
فاعليــة »البالونــات الحارقــة«، ويصورهــا كهجوم كبير 
من الشــبان على دولة االحتالل، بغرض تهيئة السياسة 

اإلقليمية والدولية لتبرير أي عدوان حربي محتمل.
وأكــد أن البالونــات »أحــد أشــكال النضــال والمقاومة 
الشــعبية لالحتــالل، وعــدم إشــعاره بحالــة االطمئنان 

وإبقائه في حالة اشتباك مستمرة«.
وطالب خلــف، جمهورية مصــر العربيــة بصفتها راعية 
اتفــاق التهدئة، بضرورة التدخل والضغط على االحتالل 

لرفع الحصار عن قطاع غزة.
فعل طبيعي

بــدوره، قال عضــو اللجنــة المركزية للجبهة الشــعبية 
حسين منصور: ال تفاهمات مع االحتالل في ظل تسوفيه 

تنفيذ إجراءات كسر الحصار«.
وقــال منصــور: »االحتــالل ال يفهــم إال لغــة المقاومة 
والنضال، والبالونات الحارقة هي أحد األشــكال النضالية 

التي يجب أالَّ تتوقف«.
وأوضح أن عودة البالونات جاءت نتيجة اســتمرار الحصار 

وســلوك االحتــالل اإلجرامــي المتواصــل ضد الشــعب 
الفلســطيني، وعمليات القتل والتهويد »التي تســتدعي 
أن ينتفض الشــعب الفلســطيني وتكون هناك انتفاضة 

شاملة.
وأضاف: »الحصار يجب أن يُكسر بكل الوسائل والخيارات 
المتاحة لدى الشــعب الفلســطيني، ألن االحتالل الذي ال 

يفهم لغة المفاوضات والحوارات«.
وأشــار منصــور إلــى أن االحتــالل »مشــروع صهيوني 
يســتهدف المقاومة وأبناء الشــعب الفلسطيني في كل 
أماكن تواجده، إضافة إلى الجرائم والتنكيل التي تتنافى 

مع كل المواثيق الدولية بشكل يومي«.
وتقود مصر واألمم المتحدة وقطر، مشاورات للتوصل إلى 
تهدئة بين الفصائل الفلســطينية في غزة و)إسرائيل(، 
تستند إلى تخفيف الحصار المفروض على القطاع، مقابل 

وقف مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وانطلقت المسيرات في 30 مارس/آذار 2018، وتوقفت 
لمــدة 3 أشــهر، علــى أن تُســتأنف نهاية مــارس/آذار 
المقبل، لكن وفق آلية جديدة، بواقع مرة واحدة شهريًّا، 
وفــي المناســبات الوطنية البارزة، بعــد أن كانت تُنظم 

أسبوعيًا.

رام اهلل/ فلسطين:
أكد النائب في المجلس التشــريعي، 
عبــد الرحمــن زيــدان، أن المعركة 
حول الســيطرة على القدس وتهويد 
األماكن المقدسة فيها وتفريغها من 
أهلها "بلغت مستويات غير مسبوقة 
في ظــل الدعم األمريكــي والصمت 

الدولي والتخاذل العربي".
وقــال النائب عن مدينة طولكرم في 
تصريحــات صحفيــة نشــرت أمس: 
"بــات مــن الواضــح ألهــل القدس 
المرابطيــن أنهم فقــدوا الثقة بأي 
عون خارجي، حتى من قبل الســلطة 

الفلســطينية، ما يعزز صمودهم وأن 
المعركة حول القــدس باتت معركة 

وجود بالنسبة لهم".
ومســيحيي  مســلمي  أن  وأوضــح 
صمودهــم  أن  أدركــوا  القــدس 
واستبســالهم فــي تثبيــت عروبــة 
المدينة المقدسة ومواجهة التهويد 
الممنهج المدعوم بالقوة واإلجراءات 
القهريــة "نجح بأيدٍ عارية في كســر 
جولــة  فــي  االحتالليــة  اإلجــراءات 
البوابــات اإللكترونية وبــاب الرحمة 

وما قبله من أحداث".
يبنــي  أن  غريبــا  "ليــس  وقــال: 

االنتصــارات  علــى  المرابطــون 
الســابقة جولة جديدة في حملة 
صــالة الفجر التي فاجــأت العدو 

وأربكته".
بالنســبة  "اإلنجــاز  وأضــاف: 
باإلنجــاز  يغــّذى  للمرابطيــن 
وشــعبنا في القدس يدرك شرف 
مهمتــه وال خوف علــى صموده 
وإصراره". وحث زيدان الســلطة 
علــى ضرورة مراجعة حســاباتها 
بدعم  الصحيح  الموقــف  ووقوف 
أهل القدس ومؤسســاتها ماديًّا 
الوســائل  وتفعيــل  وسياســيًّا 
القانونيــة الدوليــة لــردع العدو 
المقدســات  بحق  انتهاكاته  عن 

والمرابطين".

النائب زيدان: معركة السيطرة على 
القدس بلغت مستويات غير مسبوقة
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إعالن مناقصة
لتوريد مستلزمات
األقسام الداخليـة 

)مهمات طبية – مختبر – أشعة( 
لصالح مستشفى جمعية أصدقاء المريض الخيرية 

عطاء رقم )2020/1(
يعلن قسم المشتريات في مستشفى جمعية أصدقاء المريض الخيرية عن 
طرح عطاء توريد أدوية ومســتلزمات ألقسام المستشفى الداخلية، مختبر 

وأشعة لصالح مستشفى جمعية أصدقاء المريض الخيرية.
فعلى الشــركات ذات االختصاص والمســجلة رســميا، وترغب بالمشــاركة في هذا 
العطاء مراجعة قسم المشتريات في مستشفى جمعية أصدقاء المريض الخيرية غزة 
_ الرمال امتداد شارع الشهيد مصطفى حافظ- مقابل نادي غزة الرياضي للحصول 
على رزمة العطاء. ابتداء من يوم االثنين الموافق 2020/1/20م حتى يوم الخميس 
الموافق 2020/1/23م وذلك خالل ساعـــات الدوام الرســمي )من الساعة التاسعة 

صباحا حتى الواحدة بعد الظهر( مقابل رسوم غير مستردة وقدرها )150 شيكاًل(.
هذا وتود جمعية أصدقاء المريض الخيرية التنويه لما يأتي:

- العطاء بالشيكل شامل قيمة الضريبة المضافة.
- آخر موعد لتسليم العطاءات بمقر مستشفى أصدقاء المريض الخيرية المذكور 

أعاله هو الساعة الواحدة ظهرًا من يوم االثنين الموافق 2020/1/27م
- يجــب إرفاق شــيك بنكي أو كفالــة بنكية بقيمة %5 مــن إجمالي قيمة 

العطاء كتأمين لدخول العطاء ساري المفعول لمدة ستة أشهر.
- الجمعية غير ملزمة بقبول أقل األسعار دون إبداء األسباب.

- رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
- لالطــالع علــى صحيفــة الشــروط وجــدول الكميــات مراجعــة الموقع 

 www.pfsg.ps اإللكتروني للجمعية
- لالستفسار االتصال على هاتف رقم 08-2866336، 08-2824939.

      د. مصطفى العيلة 
 رئيس مجلس اإلدارة

1. تعلــن وزارة الصحــة – دائــرة المشــتريات عن طــرح عطاء تبعًا للشــروط 
والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء، فعلى الراغبين في المشاركة 
مــن أصحاب االختصاص المســجلين رســميًا مراجعــة وزارة الصحــة – دائرة 
المشــتريات بالمجمــع اإلداري خالل أوقات الدوام الرســمي من أجل الحصول 

على كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )150( شيكاًل غير مستردة.
2. آخــر موعــد لقبول العروض بالظــرف المختوم يــوم األربعاء الموافق 
2020/01/29 الســاعة 11:00 صباحًا وســيتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

رقم اسم العطاءم
العطاء

ساعة فتح
 المظاريف

1

توريد دمى وأجهزة تدريبية لصالح 
تنمية القوى البشرية على حساب 
هيئة المساعدات النرويجية نورواك

2020/11
 11:00

صباحًا

3. ســيتم عقد جلســة تمهيدية يوم الخميس الموافــق 2020/01/23 
الساعة 10:00 صباحًا بمقر دائرة المشتريات بوزارة الصحة. 

4. على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على شكل كفالة بنكية أو شيك 
بنكــي صادريــن من )البنك الوطني اإلســالمي أو بنك االنتاج الفلســطيني( أو 
كتاب من الخزينة العامة بوزارة المالية يفيد بحجز قيمة الكفالة من مستحقات 
الشــركة أو ســند دفع معتمــد صادر من بنــك البريد التابع لــوزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات باسم )وزارة الصحة( بمبلغ %5 من إجمالي قيمة العطاء 
المتقدمة له الشــركة كتأمين دخول ساري المفعول لمدة ثالثة شهور من آخر 
موعد لتقديم العــروض، وفي حال لم يتمكن المناقص من إحضار الكفالة من 
المصــادر المذكورة يجب إحضــار كفالة من أي بنك معتمد لدى ســلطة النقد 

الفلسطينية وتكون الكفالة باسم )لجنة المساعدات النرويجية – نورواك(.
5. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

6. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
7. إرفاق شــهادة خلو ضريبــي أو صورة عنها أو شــهادة خصم ضريبي 

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

9. لالستفســار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 
الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لالطالع على كراسة العطاء.

وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشئون المالية

دائرة المشتريات – غزة

إعـالن مزاد
تعلن الجمعية الفلسطينية لتأهيل المعاقين عن رغبتها 

   50KV في بيع مولد كبير الحجم من نوع بيركنز
فعلى الراغبين مراجعة الجمعية خالل أوقات الدوام الرسمي لتعبئة طلب 
الدخول في المزاد  ابتداًء من يوم تاريخ   2020/01/20 مع العلم أن آخر 

موعد لتعبئة الطلب هو 2020/01/28 .
1. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه المزاد.

2. يدفع الراغب في دخول المزاد مبلغ 100 شيكل .
3. تـمكـــين الـراغبـيـــن لمـعـاينـة المـولـــد من الفترة 2020/01/20 

حتى 2020/01/28.
4. يلتزم المشــتري بنقل المولد على مسؤوليته الخاصة خالل 10 أيام من 
تاريخ فتح المزاد، كما ويلتزم الراسي عليه المزاد بسداد قيمة المبلغ نقدًا .

لالستفسار تليفون: 2874911
لالستفسار جوال: 0599402245

غزة/ فلسطين:
قالــت مديــرة مؤسســة الضمير لرعاية األســير 
وحقوق اإلنسان، ســحر فرنسيس، إن المؤسسة 
تعمــل على تقديم شــكاوى للجهــات المختصة 
حــول جرائــم التعذيب التــي نفذتهــا مخابرات 
االحتالل اإلســرائيلي بحق األســير وليد حناتشة 
)51 عاما(، وجميع األسرى بما فيهم سامر عربيد.

وأضافت فرنسيس في تصريح صحفي أمس، أن 
حناتشــة بدأ يتعافى من آثار التعذيب التي تمت 
في أثناء التحقيق معه، مبينًة أن المؤسسة تزوره 

باستمرار منذ رفع قرار منع المحامي من لقائه.
وأظهــرت صور مســربة مــن ســجون االحتالل 
مدى التعذيب الذي تعرض له األســير "حناتشة" 
المعتقل منذ 3 أكتوبر/ تشــرين األول الماضي، 
علــى خلفيــة عملية "عيــن بوبيــن" التي وقعت 
نهايــة أغســطس/ آب الماضي، قــرب قرية دير 
ابزيع غرب رام اهلل وسط الضفة الغربية المحتلة، 

التي قتلت فيها مستوطنة وأصيب آخران.
وأوضحت فرنســيس أن "حناتشــة" رغم تحسن 
وضعــه الصحــي فإنــه يعانــي أوجاعــا مرتبطة 
بالتعذيــب منها أوجــاع بالقدم والوجــه والرقبة 
والصــدر، الفتــة إلــى أن نيابة االحتــالل قدمت 
الئحة اتهــام بحقه، ومن المقــرر البت فيها في 

17 فبراير/ شباط المقبل.

وحــول متابعــة قضيتــه ذكــرت فرنســيس أن 
مؤسســتها تقــدم شــكاوى للجهــات المختصة 
فــي األراضي المحتلة عام 1948، وســتقوم على 

المســتوى الدولــي بنقــل الموضوع إلــى هناك 
وخاصة إلى المقــرر الخــاص بالتعذيب وهيئات 
األمــم المتحدة، ولــكل جهة يمكن أن تشــكل 

ضغطا على االحتالل.
بدورهــا، قالت مؤسســة واعد لألســرى إن صور 
التعذيب الوحشــي لألسير "حناتشة" تظهر مدى 
استخفاف االحتالل بالحقوق اإلنسانية األساسية 
وتكشــف عــن وجهــه اإلرهابــي والهمجــي في 

التعامل مع األسرى.
وأضافت "واعد" في بيان لها أمس، أن ما تعرض 
له األســير "حناتشــة" هو غيض مــن فيض مما 
يحدث داخل أقبية التحقيق اإلســرائيلية، مشيرة 

إلى استشهاد نحو 74 أسيرا في أثناء التعذيب.
ولفتت إلــى أن عجز ضباط االحتــالل المحققين 

فــي مواجهة صالبة األســرى في أثنــاء التحقيق 
يدفعهم الستخدام أساليب تعذيب وحشية وغير 
إنســانية النتزاع اعترافات بهــدف إصدار أحكام 
جائــرة بحقهــم، موضحة أن أكثــر من %95 من 

األسرى يتعرضون للتعذيب في أثناء التحقيق.
وكانت هيئة شــؤون األســرى والمحررين وثقت 
شــهادة المعتقل القاصــر قيس عرعــراوي )17 
عامًــا( مــن مخيــم جنيــن، التــي يكشــف فيها 

تفاصيل تعذيبه خالل عملية اعتقاله.
وقالت الهيئة في تقرير صدر عنها أمس: »اعتقل 
الفتى عرعراوي عقب اقتحام جيش االحتالل لبيته 
فجرًا، بعد تفتيشه وتقييد يديه وتعصيب عينيه، 
واقتياده للخارج وزجه داخل المركبة العسكرية«.

بالمركبــة  الفتــى  وجــود  »خــالل  وأضافــت: 
العســكرية، تعمد الجنود التنكيل به وترك كلب 
بوليســي ينهش رقبته مســببًا له عدة جروح لم 
تُعالــج حتــى اللحظة، ثم نقل بعدهــا إلى مركز 
توقيف »الجلمة« الســتجوابه، وحُقق معه هناك 
ســاعات وهو مقيــد اليدين على كرســي صغير، 
وبقي 10 أيام داخل زنازين الجلمة، ثم نُقل إلى 
قســم األســرى األشــبال في »مجدو« حيث يقبع 

اآلن«.
يذكر أن عدد األســرى القاصرين القابعين حاليًّا 
بمعتقــل »مجدو« يبلــغ 50 طفــاًل، %98 منهم 
أخضعوا لشــكل من أشــكال التعذيب الجســدي 
والنفســي، خالل اعتقالهــم أو التحقيق معهم أو 

في أثناء نقلهم إلى مراكز التوقيف اإلسرائيلية.

رام اهلل/ فلسطين:
األســرى  شــؤون  هيئــة  أفــادت 
القاصر  المعتقــل  بــأن  والمحرريــن 
مصعب إيــاد أبــو غزالــة )15 عاما( 
مــن مدينة القدس المحتلة يقبع في 
العزل االنفرادي في ســجن "أوفيك" 
اإلســرائيلي الجنائي منــذ 27 يوما، 
الرّافــض  موقفــه  بســبب  وذلــك 
للدخول ألقســام السّجناء الجنائيين 

اإلسرائيليين، واالختالط بهم.
وأوضحت الهيئة في بيان، أمس، أن 
ســلطات االحتالل كانــت قد اعتقلت 
القاصــر أبو غزالــة بتاريخ 22 كانون 
ونقلتــه   ،2019 ديســمبر  األول/ 
للسّــجن الجنائي، ووضعت العقبات 
زيارتــه،  أمــام محــاوالت محاميهــا 
وطلب نقله إلى السّــجون "األمنية" 

منــذ اليــوم األول العتقالــه، ما دفع 
بــه لإلضراب عــن الطعــام ليومين، 
وأوقفه بعــد تحذيرات مــن خطورة 
تلــك الخطــوة على وضعــه الصحي 

لصغر سنه.
ونقــل محامــي الهيئة عــن القاصر 
أبو غزالة، عقب السّــماح له بزيارته 
بعــد جهــود قانونية؛ أنّــه يقبع في 
غرفة عزل انفــرادي تفتقر للحاجيات 
األساســية، إاّل أنه أصــرّ على موقفه 
رغم محاوالت إدارة السّــجن بدمجه 
مع السّجناء اإلسرائيليين المعتقلين 
على خلفيــات قضايا جنائية كتعاطي 

المخدرات واالغتصاب.
وأشــارت إلــى أن ســلطات االحتالل 
تتعمّــد احتجــاز عــدد مــن األطفال 
الفلســطينيين في السجون الجنائية 

اإلســرائيلية بيــن المجرمين الذين 
يعتــدون عليهــم ويســتولون علــى 
أغراضهــم الشــخصية، وقد ســعت 
ومــا زالــت تســعى لتحويــل جميــع 
األسرى األطفال من السجون األمنية 
وتجابــه  الجنائيــة،  الســجون  إلــى 
الحركــة األســيرة ذلك لمــا فيه من 

خطورة حقيقية علــى األطفال وعلى 
تنشئتهم. 

يذكــر أن القاصــر أبــو غزالــة كان 
قد أمضــى عامــا ونصف العــام قيد 
االعتقال المنزلي، وبعد انتهاء المدة 
أصدرت محكمة االحتالل بحقه حكما 

بالسجن الفعلي لثالثة أشهر.

غزة/ جمال غيث:
أكد المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس طارق أبو شلوف، أن السلطة 

في رام اهلل تتلكأ بصرف رواتب األسرى والمحررين المقطوعة.
وقال أبو شلوف لصحيفة "فلسطين" أمس: إن األسرى والمحررين حصلوا 
على عدة وعود طوال األشهر الماضية من مسؤولين في السلطة لصرف 

رواتبهم، لكنها لم تنفذ بعد.
وأضاف أن أســباب قطع رواتب األسرى والمحررين هو االنقسام السياسي 
بيــن الضفة الغربيــة المحتلة وقطاع غزة، مبينــا أن المقطوعة رواتبهم 
داخل وخارج السجون ينتمون لحركتي حماس والجهاد اإلسالمي و"التيار 

اإلصالحي" في حركة فتح.
وأكد أن األسرى القابعين في سجون االحتالل اإلسرائيلي تلقوا وعدا من 
الســلطة في رام اهلل بصرف رواتبهم بداية فبراير/ شباط القادم، مشيرا 
إلى أنــه في حال لم تصرف رواتبهم فإنهــم مقبلون على خوض إضراب 

مفتوح عن الطعام ضد السلطة للمطالبة بصرف رواتبهم.
وتواصل الســلطة، وفق أبو شلوف، قطع رواتب نحو 97 أسيرا في سجون 
االحتالل، إلى جانب 188 أســيرا محررا بشكل عام، ونحو 277 من محرى 
صفقة "وفاء األحرار". وكان األســرى ومحررون فــي الضفة الغربية نفذوا 
في وقت ســابق سلسلة فعاليات جماهيرية وإضرابا عن الطعام، لمطالبة 
الســلطة بصــرف رواتبهــم المقطوعة منذ ســنوات عديــدة على خلفية 

انتماءاتهم السياسية.

رام اهلل/ فلسطين:
اقتحمت قوات القمع التابعة إلدارة ســجون االحتالل قســمي )10( و)11( 
في ســجن "عوفــر". وقال نادي األســير في بيــان له، أمــس: إن وحدات 
"المتســادا واليّمــاز، ودرور"، متواجدة منذ الســاعة الخامســة فجرًا في 

السجن، وأن حالة من التوتر الشديد تسود كافة األقسام.
وحمّل إدارة ســجون االحتالل المســؤولية عن مصير األســرى في سجن 
"عوفر"، والذي شــهد خالل العام المنصرم، أعنف عمليات القمع منذ أكثر 

من عشر سنوات، ُأصيب خاللها العشرات من األسرى.
يُشار إلى عدد األسرى في سجن "عوفر" قرابة )1200( أسير. 

"واعد": صور تعذيب األسير "حناتشة" تكشف إرهاب االحتالل وهمجيته
"الضمير" تنوي تقديم شكاوى ضد جرائم التعذيب بحق األسرى

لليوم الـ27 على التوالي
االحتالل يواصل حجز القاصر أبو غزالة في العزل االنفرادي

أبو شلوف: السلطة تتلكأ بصرف 
رواتب األسرى المقطوعة

قوات االحتالل تقتحم قسمي 
)10( و)11( في سجن "عوفر" 

سحر فرنسيس
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مذكرة تبليغ حكم غيابي
الى المدعى عليه السيد رجائي احمد الدمرداش من جمهورية مصر العربية 
ومجهــول محــل اإلقامة فيها اآلن لقد حكم عليك مــن قبل هذه المحكمة 
في القضيــة أســاس 2019/474م وموضوعها تفريق للضــرر من الهجر 
والتعليــق والمرفوعة عليك من قبل المدعية فاطمــة عوني عطا الكتناني 
بتطليقهــا منك طلقــة واحدة بائنــة بينونة صغرى بعــد الدخول لهجرك 
وتعليقك لها بال سبب شرعي وال عذر مقبول وتضررها من ذلك وأن عليها 
العدة الشــرعية اعتبارا من تاريخ هذا الحكــم الواقع بتاريخ 2020/1/19م 
حكما وجاهيا بحق المدعية قابال لالستئناف غيابيا بحق المدعى عليه قابال 
لالعتراض واالســتئناف )ويجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر 
اليه متى طلب منها وعلى كل ســلطة وكل قــوة أن تعين على اجرائه ولو 
باســتعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقا لنصوص القانون( لذا 

صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2020/1/19م.
قاضي محكمة الشجاعية الشرعي
محمد موسى كريزم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة الشجاعية الشرعية

إعالن جريدة
صادرة عن محكمة دير البلح الشرعية

الى المدعى عليه حمدي أحمد شحاتة عزب من جمهورية مصر وسكانها 
ومجهول محل اإلقامة فيهــا اآلن يقتضي حضورك الى محكمة دير البلح 
الشرعية يوم الثالثاء الموافق 2020/2/18 الساعة التاسعة صباحا للنظر 
في القضية المرفوعة عليك من قبل زوجتك المدعية ســها ســعيد حسن 
الصعيدي من يافا وســكان المغازي وموضوعها اثبات طلقة بائنة بينونة 
صغرى قبــل الدخول والخلوة والتي تحمل اســاس 2019/978م وان لم 
تحضــر فــي الوقت المعين او ترســل وكيــال عنك يجر بحقــك المقتضى 
الشرعي غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2020/1/13م.
قاضي دير البلح الشرعي

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس االعلى للقضاء الشرعي
محكمة دير البلح الشرعية

إعالن وراثة 
صادر عن محكمة غزة الشرعية

قدمــت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختــار منطقة غزة المؤرخة 
2019/12/31م تتضمــن أن عاصــي محمــد صالــح جحا توفــي بتاريخ 

2016/9/27م وانحصر ارثه الشــرعي واالنتقالــي في زوجته هدية بنت 

ســليم بن خليل عباس المشــهورة جحــا وفي األخ الشــقيق الذكر وهو 
دياب فقط وال وارث للمتوفاة المذكورة سوى من ذكر وليس لها وصية 
واجبــة او اختيارية وال اوالد كبــار توفوا حال حياتها وتركوا ورثة ومن له 
حــق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة غزة الشــرعية خالل 

خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر وحرر 2020/1/2م.
قاضي غزة الشرعي

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة غزة الشرعية االبتدائية

مطالبة بفتح باب
 االنتساب لربنامج الدكتوراة 

لألرسى الفلسطينيني
غزة/ فلسطين:

طالــب المديــر العــام لبرنامــج تأهيــل األســرى المحرريــن في 
المحافظات الجنوبية، عاطف مرعي، رؤساء الجامعات الفلسطينية 
بتبني مشــروع يسمح لألسرى الفلســطينيين باالنتساب لبرنامج 
الدكتــوراة كما البكالوريوس والماجســتير في ســجون االحتالل 

اإلسرائيلي.
وقال مرعي فــي بيان مكتوب، أمس: "إن األســرى بهذا المطلب 
يتحــدون الســجان الذي يعمــل ليل نهــار لتقويــض إمكاناتهم 
التعليمية والثقافية"، مشيرًا إلى منع االحتالل برامج التعليم كافة 
)الثانويــة العامة والجامعات(، واألدوات الدراســية والقرطاســية 
والكتــب التعليميــة والتثقيفيــة، فضاًل عن الكثير مــن الخطوات 

الهادفة لتجهيل األسرى وعدم االستفادة من أوقاتهم.
وبيــن أن هنالك عــددًا من حملة الماجســتير من أســرى قطاع 
غزة بعثوا رســائل مناشــدة تطالب بطرق باب الجامعات والتربية 
والتعليــم الفلســطيني، لالســتفادة مــن أوقاتهــم والخروج من 

السجون حاصلين على الدراسات العليا بما ينفعهم وشعبهم.

يوم تضامني مع الحركة األسرية 
الفلسطينية يف "تولوز" الفرنسية

تولوز/ فلسطين:
نظمت "رابطة فلسطين ستنتصر" الفرنسية في مركز مدينة تولوز، يومًا 
إعالميًا تضامنيًا مع الحركة األســيرة في ســجون االحتالل واألمين العام 
للجبهة الشــعبية أحمد ســعدات، بمشــاركة واســعة من أعضاء الرابطة 

وناشطين وأطفال فرنسيين وعرب وفلسطينيين وعدد كبير من المارة.
وذكرت الرابطة في بيان مكتوب، أمس، أن "هذه المناسبة جاءت في إطار 
األيام التضامنية التي تم اإلعالن عنها من قبل حملة التضامن الدولية مع 
القائد أحمد ســعدات وشبكة صامدون في الفترة ما بين 15 إلى 29 يناير 
الجاري، تزامنًا مع الذكرى الســنوية العتقال القائد سعدات من قبل أجهزة 

أمن السلطة".
وأضافــت أن الخيم التضامنية التي تواصل الرابطة إقامتها بشــكل دوري 
في وســط المدينة وقرب مدخل الميترو، شــهدت إقبــااًل كبيرًا من المارة 
والمتضامنين مع األســرى والشعب الفلسطيني، حيث وزعت الرابطة أكثر 
من 600 نشــرة توثيقية حول واقع الحركة األســيرة والممارسات القمعية 
الصهيونيــة بحقهم، وعرض بعــض القمصان والروزنامــة التي تتضمن 

صورًا لألسرى وأماكن وأحداث في فلسطين.
وأقــام المنظمــون منصة قدمــوا خاللها مداخــالت ومناقشــات ونبذة 
تاريخية حول واقع االحتالل لفلســطين، وعرض الســيرة الذاتية لألسير 
ســعدات وواقع الحركة األســيرة من تعذيب واعتقال لألطفال واســتمرار 
لسياســة االعتقال اإلداري واســتهداف القادة السياسيين الفلسطينيين. 
كمــا عرضوا علــى امتداد الشــارع صور لقادة أســرى وشــعارات منددة 

بسياسات االحتالل.

12 أسرًيا مريًضا يواجهون القتل 
البطيء يف سجن "الرملة" 

رام اهلل/ فلسطين:
يعانى األسرى المرضى القابعون في "عيادة سجن الرملة" -والبالغ عددهم 
12 أســيرًا- ظروًفا صحية واعتقالية بالغة الســوء والصعوبة، ويواجهون 

الموت البطيء بفعل سياســة اإلهمال الطبي المتعمد إياه االحتالل وإدارة 
سجونه.

وذكرت هيئة شــؤون األســرى والمحرريــن، في بيان أمــس، أن المرضى 
هناك يعانون سياسة القتل الطبي المتعمد، حيث انعدام الخدمات الطبية 
والصحيــة، وعدم تشــخيص الحاالت المرضية، وانعــدام تقديم العالجات 
واألدوية الالزمة لهم، ومســاومة األســرى على العالج وتقديم المسكنات 

والمنومات.
وأشــارت إلى أن األسرى المرضى القابعين في "الرملة" هم: خالد شاويش 
ومنصــور موقــدة ومعتصــم رداد وناهض األقــرع وصالح صالــح ورامي 
مصطفــى وجمال زيد ومحمــد صباغ وســامر العربيد وكتيبة الشــاويش 
وأحمــد ســعادة وأحمد زهران، إضافــة إلى أربعة أســرى آخرين يرعونهم 
ويهتمــون بهم، وهم إياد رضوان وســامر أبو ديــاك وعليان عمور وأحمد 

أبو خضير.
ونبه إلى أن الحاالت المرضية القابعة بســجن الرملة هي األصعب مقارنة 
بالسجون األخرى، فهناك المصابون بالرصاص، والمعاقون، والمشلولون، 
والمصابون بأمــراض وأورام خبيثة يعانون منذ ســنوات تفاقم األمراض 
في أجســامهم وسياسة اإلهمال الطبي، والمماطلة في االستجابة لطلبات 
اإلفــراج المبكر ألســباب صحية، التي يتقــدم بها المحامــون إلى اللجان 

اإلسرائيلية المختصة بهذا الشأن.

)إرسائيل( تعلن بدء أعامل بناء 
جناحها يف "إكسبو ديب 2020"

دبي/ األناضول:
أعلنت )إســرائيل(، أمس، رســميًّا، البــدء بأعمال بناء الجناح اإلســرائيلي في 

معرض "إكسبو دبي 2020" باإلمارات.
وقالــت الخارجية اإلســرائيلية، في بيــان: إن "أعمال بناء الجناح اإلســرائيلي 

انطلقت رسميًا في معرض إكسبو دبي 2020".
وأضافــت: "بدأ فريق العمــل بالجناح والمقاول المحلي فــي بناء الجناح، هذه 

هي مرحلة هامة".
وأشــار الوزارة إلى أنها تواصل اإلشراف على "عملية البناء الطويلة، بالتعاون 

الكامل مع الدولة المضيفة، اإلمارات".
ويقــام المعرض الدولــي، المصمم لعــرض إنجازات األمم، مــرة كل خمس 

سنوات، ويستقطب ماليين الزوار من جميع أنحاء العالم.
وسينطلق "إكسبو دبي" خالل الفترة ما بين 20 أكتوبر/تشرين األول المقبل 

وحتى 10 أبريل/نيسان 2021.
ولم تعلق اإلمارات رسميا على تصريحات الخارجية اإلسرائيلية.

وباســتثناء مصر واألردن، ال تقيم الدول العربية عالقات دبلوماسية علنية مع 
إسرائيل.

ورغم ذلك، فقد زادت وتيرة التطبيع خالل الفترة األخيرة بأشكال متعددة بين 
اإلسرائيليين والعرب، عبر مشــاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية 

تقيمها دول عربية، مثل اإلمارات. 

غزة/ جمال غيث:
أطلقــت وزارة الثقافــة فــي قطاع غزة رزمة مشــاريع 

ثقافية للربع األول من العام الجاري 2020م.
وقال وكيل الــوزارة د. أنور البرعاوي: »ســنفتتح عام 
2020م بإعالنــه عامًــا للتــراث والهويــة الوطنيــة 

الفلسطينية«.
وأضــاف البرعــاوي، أمــس، خــالل برنامــج لقــاء مع 
مســؤول الذي ينظمــه المكتب اإلعالمــي الحكومي 
في مدينة غزة: »إن مجموعة من الفعاليات المتتالية 
ذات العمــق الثقافي سيشــهدها الربع األول من عام 

2020م، رغم قلة اإلمكانات البشرية والمادية«.

وذكر أن األســبوع القادم سيشــهد إطــالق مهرجان 
اإلبــداع الثقافــي لفئــة الشــباب، بهــدف اكتشــاف 
إبداعاتهم في مجال الفن واألدب والشــعر واالختراع، 
واصًفــا القطاع بالمخــزون اإلبداعــي الهائل والغني 
بثرواتــه الفكريــة واإلبداعيــة مــن الطفــل والمرأة 

والشباب.
وســيطلق مهرجان اإلبداع الثقافي، وفق إفادة وكيل 
الوزارة، األسبوع القادم في مركز رشاد الشوا الثقافي 
بمدينــة غــزة، وثمــن دور العاملين فــي بلدية غزة 
لتفاعلهــم الثقافي، مشــيرًا إلى أن بلديــات القطاع 

تشكل روافع ثقافية تستحق كل احترام وتقدير.
وأكمل: »كما سيشــهد شــهر مارس إطالق معرض 
غزة للكتاب، في مركز رشــاد الشوا الثقافي بالتعاون 
مع بلدية غزة«، مثمنًا دور كل المراكز والمؤسســات 

الثقافية العاملة مع وزارته. 
وبيــن البرعــاوي أن وزارتــه تســعى إليجــاد تجمــع 
للمثقفيــن ال يقل عــن 50 ألف مثقف، »كــي يرفعوا 
أصواتهــم وآرائهــم فــي كل القضايــا التــي تمس 

الوطن«.
وذكــر وكيل الوزارة أن منتصف فبراير القادم ســيتم 

تنظيــم أيــام ثقافيــة تتحــدث عــن اآلداب والفنون 
المختلفة والتراث وســيتم تسليط الضوء عن الكتاب 

ومشكالت الشباب وأعالم المثقفين والسياسيين.
وأوضــح أن أولى فعاليات األيام الثقافية ســتنفذ في 
مدينــة رفــح جنوبي قطاع غــزة، مــرورًا بالمحافظة 

الوسطى، ومدينة غزة، وآخرها شمال القطاع.
وســتخصص أربعة أيام لكل محافظة ضمن فعاليات 
األيــام الثقافية، وفق قــول البرعــاوي،  للحديث عن 
األدب والفنون المختلفة والتراث، وســيفتتح معرض 
للكتاب، ويســلط الضوء على ُكتــاب المحافظات كل 
على حدة، إلى جانب الحديث عن مشــكالت الشــباب 
وأعــالم المثقفين والسياســيين الذين أســهموا في 

رفعة هذه الفنون واآلداب.
وأكــد البرعاوي أن وزارتــه مصرة على إعداد شــاعر 
فلســطين محمود درويش بنســخة جديــدة، وإعادة 
صناعــة روائــي فلســطين غســان كنفاني، ورســام 

بالنســخة  العلــي  ناجــي  الفلســطيني  الكاريكاتيــر 
الجديدة، مضيًفا: »فلســطين قــادرة على أن تتقدم، 

وتقدم لإلنسانية والوطن كل ما هو جميل«.
وأشــار إلى أن وزارته ســتنظم سلســلة من الدورات 
التدريبيــة فــي مجــاالت الفنــون واآلداب والتنميــة 
الثقافية وغيرها، مؤكدًا أنه ســتطلق مســابقة شاعر 
الشــباب بالشــراكة مع منتدى الرياديين، إلى جانب 
إعالن مسابقة الشــاعر الصغير بالشراكة مع اإلعالم 

الحكومي.
وأكد أن االحتالل اإلســرائيلي يطارد ويحارب الثقافة 
والتراث الفلسطينية قاصدًا ومتعمدًا، ولديه منهجية 
فــي المعركة الثقافية، مدلاًل على ذلك بافتتاح متحف 
يهودي له في المغرب، والســيطرة على الســينما في 
الهند، والعبث بالتراث في أمريكا الجنوبية وأستراليا، 
داعيًــا العرب والفلســطينيين ألن ينتبهــوا لطبيعة 

المعركة مع االحتالل من النواحي الثقافية كافة.

»الثقافة« تطلق رزمة مشاريعها للربع األول من عام 2020

 د. أنور البرعاوي                              )تصوير/ رمضان األغا(



Monday 20 January 2020 االثنين 25 جمادى األولى 1441هـ 20 يناير/ كانون الثاني
9

نبضات ساخنة
وليد الهودلي

إعالن طرح عطاء رقم 2020/01
"تركيب نظام طاقة شمسية للمكتبة املركزية يف الجامعة اإلسالمية - غزة"

تعلــن جمعية الرياض الخيريــة للتنمية المجتمعية بإهداء وتمويل كريم من الهيئة الخيرية اإلســامية العالمية 
بدولة الكويت عن طرح عطاء مناقصة رقم 2020/01 مشــروع تركيب نظام طاقة شمسية للمكتبة المركزية في 
الجامعة اإلســامية - غزة، فعلى المعنيين من الشركات والمقاولين المؤهلين من ذوي االختصاص والراغبة في 

المشاركة بالمناقصة التقدم بعطاءاتهم في مظاريف مغلقة ومختومة لتنفيذ المشروع مع مراعاة ما يلي:
1. يجب أن يكون المتقدم للعطاء شركة مقاوالت مسجلة ومرخصة ويفضل من لديه خبرة في مجال الطاقة الشمسية.

2. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمريكي وتشمل جميع أنواع العموالت والضرائب والرسوم.
3. يجب أن تكون األسعار المقدمة نافذة المفعول لمدة 120 يومًا من التاريخ النهائي لتسليم العطاء.

4. جمعية الرياض غير ملزمة بقبول أقل األسعار، ويحق للجمعية تأجيل العطاء، إعادة طرحه، إلغاؤه كامًا، دون إبداء األسباب.
5. استام وثائق كراس العطاء من مقر الجمعية اعتبارًا من يوم اإلثنين الموافق 2020/01/20م مقابل دفع مبلغ 

)150 دوالرًا( للنسخة الواحدة غير مستردة.

6. ســيتم تنظيم زيارة للموقع يوم اإلثنين الموافق 2020/01/27م ويكون االلتقاء أمام مبنى المكتبة المركزية 
بالجامعة اإلسامية بغزة الساعة 9:00ص، وسيتم عقد االجتماع التمهيدي للرد على استفسارات المشاركين في 

العطاء في نفس اليوم الساعة 12:00م في مقر جمعية الرياض الخيرية.
7. يشمل الظرف المختوم:

• جميع وثائق كراس العطاء ومحضر االجتماع التمهيدي موقعة ومختومة بختم الشركة.
• شــيك بنكــي أو كفالة بنكية مصدقة من أحد البنوك المعتمدة لدى ســلطة النقد الفلســطينية باســم جمعية 
الرياض الخيرية للتنمية المجتمعية سارية المفعول لمدة 120 يومًا من تاريخ فتح المظاريف بقيمة 5000 دوالر 

كتأمين دخول العطاء، وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
• عرض مالي يشمل تحليل سعر لكامل بنود المشروع، باإلضافة للعرض الفني موّقع ومختوم بختم الشركة.

• الســجل التجاري، شــهادة خلو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، جميعه ســاري المفعول، 
باإلضافة لسيرتها الذاتية، الميزانية العامة للشركة آخر سنتين، كتاب تفويض للممثل عن الشركة.

8. تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالظرف المختوم في موعد أقصاه يوم األربعاء الموافق 2020/01/29م 
حتى 12:00م في مقر الجمعية ولن يلتفت ألي عروض ترد بعد هذا الموعد، وتفتح العطاءات علنًا الساعة 12:15م 

من نفس اليوم في مقر الجمعية.
9. مقر جمعية الرياض الخيرية: غزة – شارع النصر – خلف مخبز اليازجي – عمارة الغول والنوري – الطابق الثالث، 
لاستفسار باالتصال على هاتف رقم 082880639، جوال 0597011032، خال ساعات الدوام )من الساعة 8:00 

ص حتى 2:00م لجميع أيام األسبوع عدا الجمعة والسبت(.
10. رسوم اإلعان على من يرسو عليه العطاء.

Call for Tender by Sealed Envelope No. (302/ 2020)

Supplying Clubs Tools and Sport Equipment for four sport clubs in Gaza Strip

Gaza Community Mental Health Programme )GCMHP( is a non-governmental organization 
)NGO( in Palestine. GCMHP introduced community mental health care in Gaza. It provides 
specialized mental health and psycho-social services. GCMHP is recognized as a benchmark 
for the delivery of quality services, evidence-based and action-oriented research. GCMHP 
provides education programs with a well-established international network, partnering with 
others to deliver effective care programs. In addition, it supports the organizational capacity of 
other actors to provide basic mental healthcare and assists them to integrate psycho-social 
support into their development and humanitarian interventions. 
GCMHP wishes to issue a tender for Supplying Clubs Tools and Sport Equipment for four sport 
clubs in Gaza Strip within project: "Sports for Smiles Phase 2”, the program is implemented by 
GCMHP in cooperation with Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit )GIZ( 
GmbH,  funded by The German Federal Foreign Office.

Interested companies with experience in such field may obtain the tender documents starting 
from 10:30 am, on Monday 20/ 01/ 2020, for a non-refundable fee of 100 NIS from the GCMHP 
headquarter in Tal El Hawa, Street Number 8, eastern the Rosary Sisters School in Gaza City. 
A session will be held at 12:00 pm on Wednesday 22/ 01/ 2020 to answer all questions related 
to the tender and its conditions at GCMHP headquarter. The final date for submitting the sealed 
tender envelops is at 12:00 pm on Sunday 26/ 01/ 2020, envelopes will be opened publicly in front 
of the companies' representatives on a day assigned later, and all applicants will be contacted.
Special Conditions:
- All tenders shall be accompanied by an initial insurance of )5% of the tender value( through 
providing a bank guarantee or a bank check authorized by a bank accredited by the Palestinian 
Monetary Authority. The insurance shall be valid for a minimum period of 3 months from the 
time of opening the tenders.
- Prices shall be provided in Dollar, includes VAT.
- GCMHP shall not be committed to awarding the tender for the lowest price offer.
- GCMHP shall not be responsible for any cash amount attached to the tender.
- GCMHP may cancel all of the submitted offers and reissue the tender either in its current 
form or upon making amendments to it.
- The cost of the announcement for two days in the newspaper shall be paid by the company 
which the tender will be awarded to.
For further enquiries, please call on the following numbers: 2641512- 2641511.

Gaza Community Mental Health Programme-GCMHP

رسالة القّوة واالنتصار من شهد 
إلى أخيها في زنازين المسكوبية

بعثت شــهد ألخيها عبد المجيد الذي دخل معركة زنازين المســكوبية 
القاسية، رسالة قوية، مكثفة، شافية، وافية، ارتكزت على ثاث معادالت 
بهــا يتحقق الصبر والثبات واالنتصار، نهلــت من معين إيماني عميق، 
وذهبت ببرمجة عصبية عالية، وطرقت على أهم األوتار قوّة وحساسية 

لتصيب هدفها وتقوّي إرادة أخيها في هذه المعركة العاتية.
في هــذه المعركة غيــر المتكافئة يتناوب محققــون مدربون مؤهلون 
ويعملون فريًقا واحدًا، في مواجهة شــاب ليس له من المؤهات إال أن 
ننظــر في قوّة إيمانه بربّه، وصدق انتمائــه لقضيته، وقوة إرادته لما 
تربى عليه في ســياقه العائلي واالجتماعــي والتربوي، إضافة إلى وعي 
التجربة في هذا المضمار، وهذا يجب أن يُعد عامة فارقة للفلسطيني، 
ذلك أنّه في تحدّ مســتمر الحتال ال يرحم وال يرقب فينا إاّل وال ذمّة، 
وهــو معرض للعــدوان بمختلف أنواعه القاســية، التي منهــا االعتقال 
وتوابعــه مــن تحقيق وزنازيــن ومرابطة فــي خنادق االعتقــال، وهذه 
تحتاج منا إلى تربية أبنائنا على الخوشــنة، ورفــع قدراتهم على الصبر 
والجلــد وقوة العزيمــة التي تحقق الذات الثائرة القــادرة على التحدّي 

والمواجهة. 
أعود إلى المعادالت الثاث التي برمجتها شذى بكل دّقة وبراعة:

• ذّكــرت بالعاقة المتينة مــع اهلل، وأنه قد ارتضى لنفســه واختار لها 
أن يكــون في ســبيل اهلل، وهذا له ثمنه، وهــو أن يُختبر صبره وصدق 
عزيمته في هذا السبيل، اإليمان واالبتاء صنوان ال يفترقان؛ فباالبتاء 
يُختبر اإليمان ويثبت أهله من الرجال والنساء، ودونه يدّعيه أيّ كان، 
لذلــك به يميــز اهلل الخبيث من الطيّب ويكشــف القويّ الشــجاع من 

الضعيف الجبان. 
• وذّكــرت بأن بنيانه التربويّ عصيّ صعب المــراس: "إال أن الدواخل 

منك تشــتعل فتمأل ُغرَف وممرات )المسكوبية( أمًا وقوًة 
23وصبرًا بإذن موالك"، وكانت في اختيارها كلمة الدواخل

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
عقدت بلدية غزة لقاء تشــاوريًا مع 
القطاع الخاص والجهات المختصة 
في قاعة رشاد الشوا أمس؛ لتطوير 

الواجهة البحرية للمدينة.
وبين رئيــس لجنة تطوير الواجهة 
البحريــة بالبلدية هاشــم ســكيك 
أن اللجنــة بالتعــاون مع مختصين 
والعمرانــي  الحضــري  بالتطويــر 
الواجهــة  لتطويــر  خطــة  أعــدت 
البحريــة للمدينــة، مشــيرا إلى أن 
اللقاء جاء لمشاركة القطاع الخاص 

في ذلك.
وقال ســكيك إن البلدية أولت منذ 
عاميــن الواجهة البحريــة اهتمامًا 

كبيرًا، وتعد مخططا لتنظيمها.
بــدوره، أكــد مأمون بسيســو من 
جمعيــة الرحمــة الكويتيــة أنهــم 
كشركاء في الفريق الوطني إلعادة 
إعمــار قطــاع غــزة مكلفــون من 
حكومة اشــتية في رام اهلل لتنسيق 
الجهــود لهــذا الغــرض، مضيفــا 
"نحن نتعامل مع جميع المؤسسات 
الوطنيــة القائمة فــي القطاع بما 
يخــدم المواطن". ولفت بسيســو 
إلى أن المجلس البلدي بغزة يسارع 
الزمن لإلنجاز رغــم قلة اإلمكانات 
"مــا يعطينا انطباعا مســتقبليا أنه 
في حــال توافــر اإلمكانــات فإنها 
ســتحدث قفزة كبيرة فــي غزة بما 

جميع بلديــات القطــاع التي تطل 
على الشاطئ.

نســعى  "نحــن  بسيســو:  وقــال 
للشــراكة الكاملــة في هــذا اإلطار 
مــع المانحين والبلديــات والقطاع 
المدنــي  والمجتمــع  الخــاص 
والمؤسســات األكاديميــة ومراكز 

البحث".
فيما قدمت إيزيس المغني منسقة 
لجنــة "تطويــر الواجهــة البحرية" 
شرحا حول نموذج التطوير المقترح 
الذي تقدمه البلديــة في المنطقة 
الممتدة من الشاليهات حتى شارع 
رقــم )10(، حيــث قســمت مناطق 
االســتثمار لســتة نمــاذج مختلفة 

المستويات من الناحية المالية.

ينعكس على المواطنين".
وذكــر أن حكومــة رام اهلل تبنــت 
العــام الماضي التنميــة بالعناقيد 
وبــدء العمــل فيهــا فــي الضفــة 
الغربية المحتلة، أمــا في غزة فتم 
تحويل ثاثــة عناقيد وهي الزراعي 
والصناعي والســاحلي بما يشــمل 

كل ساحل البحر.
وأشار إلى أن تلك التنمية عبارة عن 
منظومة متكاملة من كل العناصر 
الخاصة بســاحل البحر سواء البيئة 
البحرية والبنية التحتية والقانونية 
المحلــي والصياديــن  واالقتصــاد 
والثروة السمكية والسياحة والمرأة 
لتشــكيل  والمعاقيــن؛  والشــباب 
منظور ســاحلي متكامل بما يشمل 

وقالــت المغني إنه ســيكون هناك 
"كافتيريات" ذات ثاثة مســتويات 
للمســتثمرين  المواصفــات  مــن 
حســب اإلمكانــات الماليــة لهــم 
أنــه  إلــى  إضافــة  وللمواطنيــن، 
ســيكون هنــاك "أكشــاك" لمــدة 
ســتة أشــهر يتم اســتئجارها من 
قبل المســتثمرين بحد أدنى أربعة 
لمســتوى  وشــاليهات  "أكشــاك"، 
االســتثمار العالي، وخيام لمستوى 

االستثمار المنخفض.
وأوضــح مهنــد المغني مــن لجنة 
التطويــر أن البلديــة تهــدف من 
الخــاص  القطــاع  مــع  الشــراكة 
لتقليــل مســتوى التكاليــف وخلق 
قطــاع خــاص مســؤول ويتنافس 
لألفضــل، وتعزيــز الشــراكة معه 
على مســتويات مختلفة وتشــجيع 

االستثمارات والمشاريع الخاصة.
وقال المغني إن الشروط المرجعية 
الشــتراك المســتثمرين فــي تلك 
المشــاريع ســتكون قائمــة علــى 
تقديــم المســتأجر لعــرض مالــي 
وفني وفقًا للنمــاذج المطلوبة من 
قبــل البلدية التي ســتقوم بعدها 

بتزويده بالمواقع على الطبيعة.
وأضــاف أنــه بعــد ذلــك ســيقدم 
التنظيمية  المخططات  المســتثمر 
الكاملــة لمشــروعه للبلدية، حيث 
ســيتم فحصهــا مــن قبــل لجنــة 
وتوقيع عقد  واعتمادهــا  مختصــة 
التلزيم وفق الشــروط التي سيتم 
االتفــاق عليهــا، ثم البــدء بتنفيذ 
بإشــراف  المعتمــدة  المخططــات 

البلدية.

بلدية غزة تعقد لقاء تشاوريًا لتطوير الواجهة البحرية للمدينة

جانب من الفعالية أمس          ) تصوير / رمضان األغا (
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أعلن أنــا/ مجدي ماهر عبــد الكريم الدلو عــن فقد هويتي 
وتحمــل الرقــم  956383160  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ فادي فايز فارس الشــريف عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم  802822924  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ عالء حمدان عطااهلل ابو طه عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم  800855512  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنا/  باســل ظريف ســعادة ارجيالت عــن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 802049619 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنا/ محمــد عبد الــرزاق خالد حميد عــن فقد هويتي 
وتحمــل الرقــم  411079445 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

إعالن فقد شيك
أعلن أنا/ محمود حســين محمود أبو حليمه- من سكان قطاع غزة هوية 
رقم: 802288951 عن فقد شيك يحمل الرقم )10000004( المسحوب 
على البنك الوطني اإلســالمي،  فأرجو ممن يجده أن يسلمه ألقرب مركز 

شرطة, وله جزيل الشكر والتقدير.

تنويه
نـشـر إعــالن بيـع أرض فـي صحيفـة فـلسـطيـن بتاريخ 2020/1/15م 
باسم السادة / جبريل محمد خضر أبو دقة ومصطفى سليمان سلمان أبو دقة 

، لقد سقط سهوا قطعة رقم 237 قسيمة 14 المدينة عبسان.
لذا اقتضى التنويه

"الدفاع املدين" ُينفذ 71 مهمة 
خالل املنخفض الجوي

غزة/ فلسطين:
ت طواقم المديرية العامة للدفــاع المدني، 71 مهمة على مدار ثالثة  نفــذَّ

أيام خالل المنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة الخميس الماضي.
وأوضح تقريــر إحصائي صادر عن الدفاع المدنــي أن المهام التي نفذتها 
طواقــم المديرية خالل األيــام الثالثة الماضية شــملت 27 مهمة إطفاء، 
و17 مهمة إنقاذ، و27 مهمة إســعاف. ولفت التقرير إلى أن طواقم الدفاع 
ت عملية شفط مياه األمطار  المدني في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، نفذَّ
في عدد من المنازل بمنطقة "الصيامات"، فيما تمكنت من سحب عدد من 

المركبات التي غرقت في بركة "النجيلي" جراء المنخفض.
وذكــر أن طواقم الدفــاع المدني في محافظة خان يونــس جنوب القطاع، 
نفذت عدة مهام إنقاذ من انهيار جدران وألواح "زينقو" لمنازل المواطنين.

"الصحة" تنّفذ مشاريع للمياه 
والطاقة البديلة بـ849 ألف 

دوالر العام املايض
غزة/ فلسطين:

أعلنــت وزارة الصحة بغزة، أمس، عن تنفيذ رزمة مشــاريع للمياه والصرف 
الصحــي والطاقــة البديلة بقيمــة بلغت 849 ألف دوالر خــالل عام 2019 

المنصرم.
وأشــار تقرير أصدره مركــز المعلومات الصحي الفلســطيني بالوزارة، إلى 
أن تكلفة مشــاريع المياه والصرف الصحي بلغــت أكثر من 489 ألف دوالر 

أمريكي.
وأوضح مدير عام الهندسة والصيانة م. بسام الحمادين، أن تلك المشاريع 
تنوعــت مــا بين حفــر آبار ميــاه في عــدة مستشــفيات منها الرنتيســي، 
ومجمع الشــفاء الطبي، ومستشفى النصر وتركيب محطات تحلية في عدة 
مستشــفيات منها النجار والهالل االماراتي، ومجمع ناصر، وتأهيل شبكات 
ألقســام غسيل الكلى والتعقيم، والغســيل ومياه الشرب في المستشفيات 

ومراكز الرعاية األولية.
من جانب آخر، أكد الحمادين أن تكلفة مشــاريع الطاقة الشمسية البديلة 
التي أنجزتها الوزارة في مستشــفيات العيون، والطب النفسي، ومستشفى 
الوالدة بمجمع الشفاء الطبي، وعيادة المغراقة خالل العام الماضي 2019 

بلغت تكلفتها 360 ألف دوالر.
وشــدد على حــرص وزارة الصحة على تقديم خدماتهــا الصحية من خالل 
إيجــاد حلول بديلة لتطويق مشــاكل الكهرباء في كل المنشــآت الصحية، 
الفتا إلى أن الوزارة بدأت أولى لبنات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في 

مجمع الشفاء الطبي قبل عدة أعوام.

"املوانئ البحرية" ووفد
 من البنك الدويل ُيِعّدان 
دراسة لدعم قطاع الصيد

غزة/ فلسطين:
اســتقبلت ســلطة الموانئ البحرية وفدًا من البنك الدولــي، في ميناء غزة 

البحري، إلعداد دراسة تقييمية لمؤشرات قطاع الصيد وتطويره.
وكان في اســتقبال الوفد الزائــر المكون من مستشــاري البنك الدولي د. 
وائل الداية وم. عماد المصري، مدير ســلطة الموانئ البحرية محمد حمو، 
ومدير وسائط اإلبحار م. خليل مرتجي، وعبد الناصر ماضي ممثال عن وزارة 

الزراعة.
واســتعرض حمو أهم المشــاكل التي يواجهها الصيادون في أثناء عملهم 
في مهنتهم واعتداءات قوات االحتالل اإلســرائيلي المتكررة عليهم, وأهم 

االحتياجات الضرورية لهم ولقطاع الصيد والمشاريع المطلوبة.
ووعــد حمو بتقديم دراســة كاملة للوفد حول أهــم االحتياجات الضرورية 

للميناء وقطاع الصيد لدعم أهم المشاريع التي يحتاج إليها.

أوقاف غزة
 تناقش آليات إعداد 
الخطة التشغيلية 

لعام 2020
غزة/ فلسطين:

عقدت مديرية أوقاف غزة أمس ورشة عمل بعنوان: 
"آليات إعــداد الخطة التشــغيلية لعــام 2020م"، 

استهدفت رؤساء األقسام واإلداريين بالمديرية.
وبين مدير أوقاف غزة د. محمد سالم أن المديرية 
على استعداد تام لتقديم التسهيالت كافة لرؤساء 
األقســام واإلداريين المتعلقة بالمعايير المطلوبة 
إلعداد الخطط التشــغيلية وتنفيذهــا, منبهًا إلى 
ضــرورة البنــاء في التخطيط على أســاس ســليم 
وخطــط منهجية علمية لما لــه من مردود إيجابي 

على العاملين بالمديرية.

 رام اهلل/ فلسطين:
افتتحت الكتلة اإلسالمية في جامعة 
القرطاســية  أمــس، معرض  النجاح 
للكتلــة اإلســالمية، تحــت عنــوان 

»بالعلم نسطر أمجاد أمتنا«.
المعــرض  أن  الكتلــة  وأوضحــت 
األســبوع  نهايــة  حتــى  سيســتمر 
الجاري، ويهــدف لخدمة الطلبة في 
الفــروع األربعــة للجامعة، ليشــمل 

كالًّ مــن: الحرمين الجديد والقديم، 
وكلية هشام حجاوي، وكلية الزراعة.

 وشــهد االفتتاح مشــاركة واســعة 
من طلبة الجامعة، إضافًة لعدد من 

الشخصيات الوطنية واالعتبارية.
وأشــار ممثل الكتلة اإلســالمية في 
الجامعــة إلــى أن المعرض يتضمن 
زوايــا مختلفة للقرطاســية والكتب 
الثقافيــة، واإللكترونية، والتفاعلية، 

إضافــًة  والثقافيــة،  والرياضيــة، 
لزوايا طبية وهندســية تتناسب مع 

تخصصات الطلبة واحتياجاتهم.
وبين أن المعرض انطلق من حاجات 
الطلبــة بالدرجــة األولــى، فســعى 
األكاديميــة  متطلباتهــم  إليجــاد 
وحاجاتهم من القرطاسية الجامعية 
والدراسية بشكٍل أساسي، بتوفيرها 

بأقل األسعار.

تفتتــح  الكتلــة  أن  إلــى  ويشــار 
معرضها القرطاســي لهــذا الفصل 
وســط اســتمرار حمــالت المالحقة 
االحتــالل  قبــل  مــن  واالســتنزاف 
وأجهــزة أمــن الســلطة، إذ مددت 
األخيــرة اعتقــال الطالب فــي كلية 
االقتصــاد »منتصــر طبنجــة« )15( 
يومًا، إضافة الستمرار قوات االحتالل 

اعتقال عددٍ من طلبة الجامعة.

إسالمية النجاح تفتتح معرَض »بالعلم نسطر أمجاد أمتنا«

غزة/ فلسطين:
قــدم مستشــفى ســمو الشــيخ حمــد للتأهيل 
واألطراف الصناعية بغزة والممول من صندوق 
قطر للتنميــة، الخدمة لـ8300 مريض منذ بدء 

العمل في المستشفى إبريل/ نيسان 2019م.
وأفــاد المدير العــام للمستشــفى د. رأفت لبد، 
في تقرير، أمــس، بأن المستشــفى تمكن من 
تقديم الخدمة ألكثر مــن 8300 مريض بواقع 
53,688 ألف خدمة قدمتها األقســام الرئيســة 
في المستشــفى )قســم التأهيل الطبي، وقسم 

األطراف الصناعية، وقسم السمع والتوازن(.
وذكر لبد أن أبرز اإلنجازات تمثلت في تشــغيل 
قســم األطراف الصناعية الذى شكل عمله نقلة 
نوعيــة في هــذا المجال بقطاع غــزة من خالل 
تركيب األطراف الصناعية وفق المعايير الدولية 
لــذوي البتــر مــن المســتويات واألعمــار كافة 
إضافة إلى تركيب األجهزة التعويضية للمرضى 
المصابيــن بتقوســات العمود الفقــري والذين 

كانوا يضطرون للسفر للعالج في الخارج.
وقــال: إن كل ذلــك ال يقــل أهميــة عــن إنقاذ 
عشــرات األطفال من خطر اإلعاقة السمعية من 
خــالل إجراء عمليــات زراعة القوقعــة ألكثر من 

60 طفاًل خالل العــام المنصرم، ليصبح إجمالي 

عمليات زراعــة الوقعة 180 عمليــة إضافة إلى 
متابعة وتركيب وبرمجة أجهزة السمع وتقديم 
العــالج التأهيلي المتدرج لهم من خالل قســم 

السمع والتوازن.
ولفــت لبــد إلى تقديــم المستشــفى الخدمات 
التأهيلية الشاملة للعشــرات من ذوي اإلعاقات 
اإلدراكيــة والعصبية في قســم التأهيل المبيت 
والعيــادات الخارجيــة واللذان يضمان أقســام 
)طب التأهيل، وتمريض التأهيل، وقسم العالج 
الطبيعــي، والعالج الوظيفي، وقســم التخاطب 
والبلــع، وقســم الدعــم النفســي واالجتماعي، 

وأخصائي التغذية(.
وأكد أن األقســام الســابقة تعمــل ضمن خطة 
شــمولية ومتكاملة تضمــن للمريض االعتماد 

على نفسه في ممارسة أنشطة حياته اليومية.
ونبــه إلــى أن إدارة المستشــفى عقــدت ثالثة 
اتفاقيــات تعاون مشــترك مع مؤسســات طبية 
وأكاديميــة ذات عالقــة فــي مجــال التأهيــل 
وذلك لتنظيم وتكامل وتطويــر خدمة التأهيل 
المقدمــة في قطاع غزة شــملت اتفاقية تعاون 
مع )مركز أطراف بلدية غزة، ومستشــفى الوفاء 

للتأهيــل الطبي، وجامعة األقصــى( إضافة إلى 
االتفاقيــة التي تــم عقدها بالشــراكة مع وزارة 
الصحــة الفلســطينية للتخفيــف مــن معانــاة 
المرضــى المســتفيدين من خدمــات التصوير 
الطبقي والمقطعي وفق اآللية المتبعة مع وزارة 

الصحة.
واستقبل المستشفى –حسب التقرير– عددًا من 
الوفود الطبية أبرزها وفد وزارة الصحة القطرية 
والــذي أشــرف علــى تدريــب الكــوادر العاملة 
في المستشــفى إلى جانــب البدء فــي اإلعداد 
لبرامــج تعليمية متعلقــة بالتأهيل بالتعاون مع 
الجامعات الفلســطينية )برنامج تعليمي لدرجة 
البكالوريــوس بالعــالج الوظيفي مــع الجامعة 
العربية األمريكية في جنين، ودبلوم متخصص 

في تمريض التأهيل مع الجامعة اإلسالمية(.
وقــدم مديــر المستشــفى باســم أبناء شــعبنا 
الفلسطيني عامة وأهالي قطاع غزة خاصة جزيل 
الشكر والعرفان لسمو الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني وسمو األمير تميم بن حمد أمير دولة قطر 
وشعب قطر؛ لتقديمهم الدعم عبر صندوق قطر 
للتنمية والذي عزز من صمود أهالي غزة وخفف 

من معاناتهم في ظل الحصار اإلسرائيلي.

إجراء 60 عملية زراعة قوقعة
8300 مستفيد من خدمات مستشفى حمد العام املايض

الناصرة/ األناضول:
تفاجأ إسرائيليون، أمس، بتعريف تطبيق 
»ســيري« علــى هاتف »أبل« لرئيســهم 
رؤوفيــن ريفلين على أنــه »رئيس دولة 

االحتالل الصهيوني«.
إن  اإلســرائيلية   »12« القنــاة  وقالــت 
ســألوا  وعندمــا  الهاتــف  مســتخدمي 
»ســيري« عن وظيفــة ريفليــن أجابهم 
التطبيــق بأنه يشــغل منصــب »رئيس 

دولة االحتالل الصهيوني«.
وخلف ذلك أصداء واســعة على شــبكات 
الحقــًا  ليتضــح  االجتماعــي  التواصــل 
أن »قرصانــًا« )هاكــر(، اختــرق صفحــة 
»الرئيس اإلســرائيلي على »ويكيبيديا« 
وغير محتواهــا ما أفضى إلى »هذا الخلل 

المحرج«، بحسب المصدر ذاته.
و«ســيري« هو مســاعد شــخصي ذكي، 
ومتصفــح معرفــي يعمــل كتطبيــق في 
هاتــف »أبل«، ويســاعد المســتخدمين 
في البحث عن طريق تعليمات التشــغيل 

الشفوية.
المســتخدمون »سيري«  يســأل  وعندما 
عن شــخصية عامة تكــون اإلجابة عادة 
وصف هذه الشخصية وفق تعريفها على 

»ويكيبيديا«.
 The Arab« وتبيــن أن »هاكر« باســم
Man«، اخترق عند الساعة )00:28 ت.غ( 

صفحــة ريفين علــى ويكيبيديــا ليضيف 
التعريــف الجديد، الذي تــم تعديله بعد 

ذلك، بحسب القناة.

»خلل محرج« بعد اخرتاق »هاكر« لصفحة 
الرئيس اإلرسائييل عىل ويكيبيديا
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دولة فلسطين
سلطة األراضي

مكتب رئيس سلطة األراضي

إعالن للعموم
يعلــن للعمــوم أنه وبنــاء على قرار مجلس الــوزراء رقم 17 في جلســتها رقم 
)342( المنعقدة بتاريخ 20 /2014/5 تم استالم قطعة األرض البالغ مساحتها 

)4500م2( والواقعة في جزء من القســيمة رقــم )15( في القطعة رقم )221( 

من أراضي مدينة خان يونس بني سهيال وتخصيص قطعة األرض المستملكة 
لصالح وكالة الغوث وتشــغيل الالجئين إلنشاء مدرسة, وقد تقدمت المواطنة 
/ سارة محمد زامل أبو جامع لتعويضها عن مساحة )1255م2( وقد آلت إليها 

بالتسجيل باسمها لدى سجالت الطابو بسلطة األراضي .
حدود االرض:ويحدها من جهة الشــمال / ورثة سالمة زامل سمور وباقي 
القســيمة من جهة الجنوب / الوادي ومن جهة الشرق شارع بعرض 14م 

ومن جهة الغرب / باقي القسيمة .
وحيــث إننا في ســلطة االراضي بصدد الشــروع في تعويــض المواطنين 
المذكورين أعاله، فعلى كّل من يدّعى بحق التصرف أو المنفعة أو الملكية 
أو التعــدي على حقوقه أو يدعي أنه األحق بالتعويض أن يتقدم باعتراض 
خطي إلى االدارة العامة للمســاحة خالل مــدة اقصاها 15 يوما من تاريخ 

هذا االعالن واال سوف يتم البدء في إجراءات التعويض حسب األصول .
 سلطة األراضي 
 لجنة تنفيذ المبادالت والتخصيصات 

المستدعي: يوسف عبد العزيز علي حجازي- غزة الرمال- )911855476(
وكيله اسامة الهيثم المحامي- من غزة.

المستدعى ضده: محمود بسام رمضان الكيالني-  من جباليا- دوار القرم- 
قرب مسجد الصديق هوية رقم 403049968

نوع الدعوى/ حقوق )أتعاب محاماة(.
قيمة الدعوى/ 1600 شيكل+ 714 دوالرا أمريكيا.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية رقم 2018/1063 - في الطلب رقم 2020/39

الى المســتدعى ضده بما أن المســتدعي المذكور قد أقــام القضية رقم 
2018/1063 وموضوعهــا حقوق )أتعاب محاماة( اســتنادا لما يدعيه في 

الئحــة دعواه المذكورة أعــاله ونظرا النك مجهول محل اإلقامة وحســب 
اختصاص محكمــة صلح غزة في نظر هذه القضية وعمال بالمادة 20 من 
قانون أصول المحاكمــات المدنية والتجارية رقم 2 لعام 2001 وبناء على 
قرار الســيد قاضي محكمة الصلح في الطلب رقم 2020/39 والســماح لنا 
بتبليغك عن طريق النشــر المســتبدل وذلك حسب األصول لذلك يقتضي 
عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم األربعاء الموافق 2020/2/5م الساعة 
التاســعة صباحا كما يقتضي عليك ايداع الئحة جوابية خالل 15 يومًا من 
تاريخ النشر وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك فسوف ينظر في 

القضية باعتبارك حاضرًا. غزة في 2020/1/13م.
رئيس قلم محكمة صلح غزة
األستاذ: أكرم أبو السبح

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

لدى محكمة صلح غزة الموقرة
في الطلب رقم 2020/39م.

متعلق بالدعوى رقم 2018/1063

إعالن نشر بيع بالمزاد العلني
بناء للقرار الصادر بتاريخ 2020/1/12 على صفحات القضية رقم 2013/2597 

والمتكونة بين:
طالب التنفيذ / هاني جابر محمد المصري

والمنفذ ضده / ضيف اهلل محمد إبراهيم المصري
والقاضي بعرض ماكنة حقن بالستيك االسم كراوس 210 طن لون أزرق 
فاتح تعمل بنظام ضغــط هيدروليكي وذلك للبيع بالمزاد العلني. وعليه 

نعلن للعموم أنه قد تحدد يوم األربعاء 2020/2/5 للمزايدة .
 لذا على من يرغب بالدخول بالمزايدة مراجعة دائرة تنفيذ محكمة بداية 
خانيونــس خالل الدوام اليومي قبل موعد البيع على أن يدفع المشــترك 

تأمينًا قدره عشرة بالمائة من قيمة تثمين الماكنة .
مأمور تنفيذ محكمة بداية خان يونس
مهدي نبيل القدرة

دولة فلسطين 
المجلس األعلى للقضاء 
محكمة بداية خان يونس

دائرة التنفيذ

ســنوات، و6.5 % العام الماضــي، ويتوقع أن تصل إلى 
8.3 % العام الحالي.

وفي مــوازاة ذلك، تراجعت المحفــزات لدى المجندين 
للخدمــة في الوحــدات القتاليــة، فقد عبّــر 81 % من 
المجنديــن عن الرغبة بالخدمة في وحدات قتالية، عام 

2011، وتراجعت إلى 65 % قبل سنتين.

ويســتند مقدمــو طلبات اإلعفاء ألســباب نفســية إلى 
تقارير أطباء نفســيين من خارج جيش االحتالل، وتعني 
هذه النسب بالنســبة للجيش أن آالف المستوطنين ال 
يتجندون. وحســب ضباط في شــعبة القوى البشــرية، 
فــإن االرتفاع في »اإلعفاء النفســي« ليــس ناجما عن 
ارتفاع مفاجئ بالحاالت النفســية، وإنما بســبب تراجع 

الحافز على الخدمة العسكرية باألساس.
وســبب آخر يتعلــق بحاالت انتحــار جنــود، األمر الذي 
يســتوجب تحقيقــا جنائيــا، يشــمل التحقيق فــي أداء 
ضابط الصحة النفسية الذي صادق على التجنيد، األمر 
الــذي يدفع ضباط الصحة النفســية إلى التســاهل في 

اعتبارات منح إعفاء نفسي.
أما بالنســبة للمرشحات للتجنيد، فإن السبب األساسي 
الذي يســتخدمنه للحصول على إعفــاء من الخدمة هو 
التصريح بأنهن متدينات، وأنهن يحافظن على قدسية 
يوم السبت والطعام والشراب الحالل بموجب الشريعة 

اليهودية، حتى لو كنّ علمانيات.

نصف مجندي االحتالل الجدد يتهربون من الخدمة العسكرية
الناصرة/ فلسطين:

كشــفت صحيفة »يديعوت أحرونــوت« العبرية، أمس، 
عــن اتســاع ظاهــرة التهرب مــن التجنيــد في جيش 
االحتــالل اإلســرائيلي، وخاصة بيــن المجندين الجدد 
الذيــن يعتمــدون علــى حجــة »اإلعفــاء مــن الخدمة 

العسكرية بسبب الحالة النفسية«.
وذكرت الصحيفة أن نحو )32.9 %( من الذين استدعوا 
للخدمة العســكرية في جيــش االحتالل العــام الجاري 
ســيمتنعون عــن التجنيــد، مؤكــدة أن الجيــش ينظر 
بخطــورة إلــى هذه الظاهــرة التي دفعت قائد شــعبة 
القوى البشــرية فيه، موطي ألموز، إلى تعميم رســالة 
على ضباط الصحة النفســية بعنوان »خطوات من أجل 

وقف ارتفاع اإلعفاء النفسي«.
وأضــاف ألموز في رســالته: »من واجبنــا التأكد من أن 
القرار بشأن إعفاء نفسي يُتخذ بشكل مهني ومسؤول 

ويحترم المرشحين للخدمة في الجيش«.
ولفتت الصحيفة إلى أنه يضاف إلى ُثلث المســتوطنين 
الذيــن يحصلون على اإلعفاء النفســي، يتســرب 15 % 
من المجندين من الجيش خالل خدمتهم العســكرية، 
مــا يعني أن قرابة نصف اإلســرائيليين ال يخدمون في 

الجيش أو ال ينهون خدمتهم العسكرية.
ووفقــا لمعطيات جيــش االحتالل، فإن هــذه الظاهرة 
منتشــرة بين المجندات أيضا، حيث يتوقع أن يشــمل 

اإلعفاء 44.3 % من المرشــحات للتجنيد، وإن كان ذلك 
ألسباب أخرى.

ويبــرز ارتفــاع نســبة اإلعفاء مــن الخدمة العســكرية 
بالمقارنــة مــع معطيات ســنوات ســابقة، ففي 2007 
حصل ربــع المجنديــن على إعفــاء، وارتفعت النســبة 
إلــى 26.9 % بيــن المســتوطنين الذين لــم يتجندوا 
عام 2015. ومنذئذ ارتفعت نســبة اإلعفــاءات باطراد 

وتجاوزت اإلعفاءات نسبة 30 % العام الماضي.
وتشــير شــعبة القوى البشــرية إلى وجود عدة أسباب 
الرتفــاع طلبات اإلعفاء مــن الخدمة العســكرية، لكن 
تقديراتها اعتبرت أن المشــكلة تكمن باالرتفاع الكبير 
بعدد »اإلعفاءات النفســية«، إذ أن اإلعفاءات لـ«أسباب 

صحية« لم ترتفع ونسبتها 2.5 %.
وكانــت نســبة اإلعفــاءات النفســية 4.5 % قبل خمس 

الناصرة/ فلسطين:
قرر رئيس الكنيســت اإلســرائيلي، يولي 
إدلشــتاين، أمس، دعوة الهيئــة العامة 
لـ"الكنيســت"، لالجتماع يوم الثالثاء من 
األســبوع المقبل، للتصديق على تشكيل 
"لجنــة الحصانــة" التــي من المقــرر أن 
تبحث طلــب رئيــس حكومــة االحتالل، 
بنيامين نتنياهــو، الحصول على حصانة 
برلمانيــة. وعقد جلســة للهيئــة العامة 
للكنيســت، هــو إجــراء ضــروري لتفعيل 
لجنة الكنيســت المعطلة في هذه األثناء 
بســبب الفشل في تشــكيل حكومة بعد 
جولتي انتخابات للكنيست. وكانت اللجنة 
المنظمة قررت تشــكيل لجنة كنيســت، 
المخولــة بالنظــر فــي منح أو عــدم منح 
الحصانــة لنتنياهــو، المتهــم بمخالفات 
فساد خطيرة. ورأى "إدلشتاين" في بيان 
صحفي أمــس، أن عملية مناقشــة طلب 
نتنياهو الحصول على الحصانة "أصبحت 
ملوثــة"، محــذرًا مــن "تحويــل الكتــل 
البرلمانية مداوالت لجنة الكنيســت إلى 
دعاية انتخابية محظورة. ستصبح الهيئة 
التشــريعية غابــة". وكرر "إيدلشــتاين" 
التصريحــات التــي صدرت عنــه بالفعل، 
األســبوع الماضــي، بأنه "لــن يؤجل أو 

يعجل" مناقشات لجنة الكنيست في طلب 
نتنياهــو للحصانة، مضيًفــا: "على الرغم 
مــن أنني ال أتفــق مع موقف المستشــار 
القضائي للكنيســت، أعتقــد أنه من أجل 
الحفاظ علــى ثقة جميع الكتل البرلمانية 
برئاســة الكنيســت، كان هنــاك أهميــة 
لقبول الطلب". وأجبر المستشار القضائي 
للكنيســت، "إيال يانون"، في وجهة نظر 
قانونية صــدرت عنه األســبوع الماضي، 
"إدلشــتاين" علــى االمتثــال لطلب )25( 
عضو في الكنيســت عقد جلســة للهيئة 
العامــة، للمصادقــة على مقتــرح اللجنة 
المنظمة بشــأن تكويــن اللجان الدائمة 

للكنيست.
وحــاول "إدلشــتاين"، المماطلــة ومنــع 
تشــكيل لجنة الكنيســت قبل االنتخابات 
المقبلة، والتي يعارض الليكود تشكيلها 
لتخوفه مــن أن تقرر رفض منح الحصانة 
لنتنياهو، بســبب عدم وجــود أغلبية في 
الكنيســت تؤيد منح الحصانــة. ورئيس 
الكنيست هو الوحيد المخول بعقد الهيئة 
العامة.  وهدد قياديون في حزب "كاحول 
الفــان" بأنــه في حــال عدم عقد جلســة 
للهيئــة العامة مــن أجل تشــكيل لجنة 
الكنيســت، ســتبدأ هذه الكتلة بإجراءات 

منصــب  مــن  بـ"إدلشــتاين"  اإلطاحــة 
رئيس الكنيســت، واتهموا "إدلشــتاين" 
بالمماطلة. وقرر "إدلشتاين" عقد جلسة 
للهيئــة العامــة في الـــ28 من الشــهر 
الجــاري، والــذي يوفق يــوم الثالثاء من 
األســبوع المقبل، وذلك قبــل )34( يومًا 
من موعــد االنتخابات المقررة في الثاني 
آذار/ مــارس المقبل. وذكر "إدلشــتاين" 
أنه لن يسمح بعقد الجلسة خالل األسبوع 
الجاري، لمنع انتشــار مشــاهد مشاجرات 
بين الكتل البرلمانية في الكنيست، منعا 
لتحقيــر الهيئة التشــريعية، بالتزامن مع 
مراسم إحياء الذكرى الخامسة والسبعين 
لتحرير معســكر "أوشــفيتز" التي تقيمها 
الســلطات اإلسرائيلية يومي )22( و)23( 
يناير/ كانون الثاني الجاري، في نصب ياد 
فاشيم التذكاري للهولوكوست بالقدس، 
والمملكــة  وفرنســا  روســيا  بمشــاركة 
المتحدة  المتحــدة وألمانيــا والواليــات 

األميركية.

الناصرة/ فلسطين:
اتهــم رئيس حكومــة االحتالل 
أمــس،  نتنياهــو،  بنياميــن 
المستشــار القانونــي للحكومة 
"افيحاي مندلبليت" بعدم اتباع 
الشفافية في تعامله مع ملفاته 

القضائية.
وكتب نتنياهو على صفحته في 
"فيســبوك" أن "قرار مندلبليت 
مــواد  كل  اســتالم  طلبــه  رد 
التحقيق في ملفاته الستخدامها 
في مداوالت الحصانة يستهدف 
الوصول إلى نتيجة هي معروفة 

مسبًقا".
وتســاءل: "كيف يمكن النضال 
مــن أجــل الحقيقــة فــي حال 
تم إخفــاء مــواد التحقيق التي 
تدل علــى ابتزاز شــهود الحق 
العام تحــت التهديد أو تطبيق 
أو  انتقائــي  بشــكل  القانــون 
يتــم تلفيــق ســوابق قضائية 
لم تشــهدها البشــرية من ذي 

قبل؟". وعلل المستشــار القضائي 
رفضه بعدم تقديــم الئحة اتهام 

بحق نتنياهو إلى المحكمة بعد.
وكان مندلبليت قــد رفض أمس، 
نقل جميع مواد التحقيق المتعلقة 
الخاصــة  الجنائيــة  بالملفــات 
بنتنياهو إلى محامــي الدفاع عنه، 
بالرغــم من أنــه لم يتــم تقديم 
الئحــة االتهــام بعــد بحقــه إلى 

المحكمة لغاية اللحظة.
وذكــر أن "محامي الدفــاع اطلعوا 
علــى مضامين هــذه المواد خالل 
جلســات االســتماع التــي عقــدت 
للمتهــم نتنياهــو وكذلــك ضمن 

طلب الحصانة من الكنيست".
وجاء فــي الرســالة الجوابية التي 
بعثهــا المستشــار إلــى نتنياهــو 

أنــه قــام بدراســة الطلــب بــكل 
تمعن وتمحيــص، ووجد أن جميع 
العوامــل المتوافــرة ال تمكنه من 
نقل هذه المواد خاصة وأن جوهر 
ومضمــون مــواد التحقيق اطلعت 
عليها هيئــة الدفاع عــن نتنياهو 
االســتماع  جلســات  عقــد  خــالل 
التي أجريت له قبيــل اتخاذ القرار 
النهائــي بتقديمــه إلــى العدالة، 

وكذلك في طلب الحصانة. 
وأوضــح مندلبليت في رســالته أن 
مكتبه قــام بنقل مــواد التحقيق، 
حيــث قــام محامــو الدفــاع عــن 
نتنياهــو وعلــى مــدى 4 أيام من 
جلســات االســتماع بتقديــم أدلة 
مضــادة لتلك الــواردة فــي مواد 

التحقيق.

الهيئة العامة للكنيست تلتئم األسبوع 
المقبل لتفعيل "لجنة الحصانة"

نتنياهو يتهم مستشار الحكومة القانوني "بعدم الشفافية"
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كواليس اغتيال سليماني.. 
دور )إسرائيل( وجاسوس 

مطار دمشق والطالق مع 
أوروبا وأسرار أخرى )2-2(

عربي بوست

بعيدًا عــن نتنياهو وولي العهد الســعودي، بدا أن 
ترامــب يقف وحيدًا تمامــًا على المســرح العالمي 
بعــد اغتيال ســليماني، بحســب تقرير نيويــورك تايمز، 
حيث لم تدعم قراره أي من القوى األوروبية الكبرى، وال 

حتى بريطانيا الحليف التقليدي.

الفجر العظيم ومسار 
الثورة الحتمية

جبريل عودة

يتواصل العدوان ويســتمر هجــوم ضباع االســتيطان وثعالب 
التهويــد تنهش باألرض الفلســطينية، وتســعى إلــى تزييف 
الهوية العربية اإلســامية لــأرض المباركة, ويســعى صغير 
شــذاذ اآلفــاق »نفتالــي بينت« لفــرض عضاته فــي مضمار 
االســتيطان, أمام قطيعه االنتخابي ليستعرض صيده الثمين، 
أراضي الضفة الفلســطينية المحتلة, فيصدر قرارات المصادرة 
والضــم، ويمنع الفلســطينيين مــن البناء علــى أراضيهم في 
مناطق »ج« حســب تصنيف اتفاق أوسلو الكارثي, ويعلن أخيرًا 
إقامة ســبع »محميات طبيعية« في الضفة المحتلة وتوسيع 12 
»محمية طبيعية« أخرى يســيطر عليها االحتال, هذه القرارات 
خطوة اســتيطانية مخادعة أمام أي اعتراضات محتملة عالميًّا, 
وكأن االحتــال يســعى لحماية هــذه األماكن مــن أي عبث أو 
تخريب, على أساس أن ثقافة إنشاء المحميات الطبيعية سلوك 
حضــاري, فــي حين أن هذا القــرار ابتاع لأرض الفلســطينية 
ومواردهــا المائيــة وآثارها ومعالمها التاريخيــة لمصلحة غول 

التهويد واالستيطان.
المسجد األقصى المبارك في أولويات االستهداف لدى حكومة 
اليمين وأوباشــها من أحزاب القتل التلمودية, محاولة ســرقة 
وتهويد باب الرحمة ومصاه خطوة يســعى لها االحتال وفًقا 
لمخطط مدروس, من أجل إقرار التقسيم المكاني في المسجد 
األقصــى المبــارك, وكل اإلجــراءات االحتاليــة فــي األقصى، 
واستهدافه المصلين والمرابطين وطاب العلم بالقمع والمنع 
واالعتقــال, تؤكد عــزم االحتال على تنفيــذ مخططه الخبيث, 
ولــن يردعه ويفشــل مخططــه إال يقظــة الجماهيــر وثورتها 

العارمة في وجه مخططاته اآلثمة.
فــي كل اللحظــات الحاســمة تتحــرك الجماهير الفلســطينية, 
تصون قضيتها وتدفع عنها األخطار المحدقة, تتقدم الصفوف 
لتقاتل رغم قلة اإلمكانات والنصير, ال تترك ساحات الواجب وال 
تتأخر عن النداء الوطني, ومن يقف في وجه القناعات الراســخة 
للشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن أرضه ومقدساته, فإنه 
يقف في خانة العداء لشعبنا وقضيته, وكل المصالح الموهومة 
تســقط أمام المصالح الوطنية بإبقاء الوطن وقضيته في سلم 
أولويات الكفاح الفلســطيني؛ فا قضية لشــعبنا ســوى الحرية 

واالنعتاق من هذا المحتل البغيض.
مــا حدث فــي فجــر الجمعة مــن زحف الجمــوع الفلســطينية 
المؤمنة الثائرة نحو ســاحات الرباط في مســاجد اهلل األقصى 
واإلبراهيمي، في حملة »الفجر العظيم«, رسالة ممهورة بكثير 
مــن القدرة على صنع المســتحيل, وأن يقظة األســود تعقبها 
الزمجرة, فاألقصى والهوية الفلســطينية والوطن الفلسطيني 
خطــوط حمــراء ال يمكــن اختراقها بروايــات الزيــف ومزاعم 
األفاكين, فا تطبيع القطيع المدجن من أنظمة العرب يشرعن 
لهــم اغتصــاب فلســطين, وال صفقــة ترامب األرعــن تحمي 

كيانهم أو تصنع لهم وجودًا شرعيًّا على أرضنا المحتلة.
تنتفــض الجماهيــر وتعلــن الســيادة، موعدهــا الفجــر؛ فهو 
انباج الحــق من بين تراكمات العتمة الطارئة، ال ســبيل أمام 
المقهوريــن إال الغضــب، وال مناص أمامنــا إال الثورة من أجل 
اســتعادة المسلوب وحماية المقدس، كل السراديب الموحشة 
على رأســها شــيطان ناطق بلغة الهوان ومصطلحات اإلرجاف، 
وطريق الحق شديد الوضوح باهظ التكاليف مؤكد فيه النصر، 
مضى عليه السابقون ونصيبه من سفر التاريخ مقدر ومحفوظ 

في ذاكرة األجيال المتعاقبة.
أمــام ُطهــر الجماهير الفلســطينية ونُضجها الثوري, تســقط 
القيــادة المتنفذة )ســلطة الحكم الذاتي( في رجس التنســيق 
األمنــي، ووحــل التبعية لمســارات العبــث بالقضيــة الوطنية 
واالرتهــان للعبة المفاوضات العبثية, وفي هذه اللحظة الفارقة 
يكون حتميًّا إنقاذ القضية وإســعاف الموقف بإســقاط كل من 
يقف في وجه حركة الجماهير نحو حريتها واستقالها واستعادة 

حقوقها الوطنية كاملة دون نقصان.

ر التنفيذ في العراق تحديدًا؟ لماذا تقرَّ
ومنذ مايو/أيار من العــام الماضي، أصبح رصد تحركات 
ســليماني هدفــًا في حد ذاتــه، وفي هذا الســياق تمت 
مناقشــات مســتفيضة داخــل أروقــة اإلدارة األمريكية 
بأفرعها المتعددة لوضع ســيناريوهات للتنفيذ. وبحسب 
المســؤولين األربعة في إدارة ترامب الذين لم تسمّهم 
نيويــورك تايمــز، خلصــت التقاريــر إلى أن اســتهداف 
ســليماني في إيران لن يكون ســهًا أو متاحًا ألســباب 

لوجستية.
وكانت البدائل تتركز في محاولة اغتياله في سوريا، لكن 
بســبب عدم حرية الحركة المتاحة لأمريكان هناك، لم 
يكن التنفيذ ليكون سهًا أو متاحًا أيضًا، كما تم استبعاد 
محاولة اغتياله في لبنان في أثناء إحدى زياراته المتكررة 
هناك، لكن تم اســتبعاد لبنان حتى ال تصبح )إســرائيل( 
هدفــًا مباشــرًا لانتقــام اإليراني عن طريــق حزب اهلل، 
حيث إن اســتهدافه في لبنان كان على األرجح ســيؤدي 
إلى اســتهداف أحد قيادات حزب اهلل أو حســن نصر اهلل 
نفســه. وهذه النقطة أيضًا تُلقي الضوء أكثر وأكثر على 
الدور اإلسرائيلي في التخطيط المبكر الغتيال سليماني.

وبالتالــي كان ســيناريو اغتيال ســليماني على األراضي 
العراقيــة، حيث توجــد القوات األمريكية هنــاك وتتمتع 
بحرية الحركة وتمتلك األجواء تقريبًا، وهكذا تم التنفيذ.

كيف كان رد الفعل السعودي؟

تقرير نيويورك تايمز ســرد الموقف السعودي بالتفصيل 
مــن خال رد فعــل الحاكم الفعلي للمملكــة ولي العهد 
األميــر محمــد بن ســلمان، الذي أرســل أخــاه خالد بن 
ســلمان، نائب وزير الدفاع، إلى واشنطن ليلتقي ترامب 
ويسمع منه خطة أمريكا للتعامل مع سيناريوهات ما بعد 

اغتيال سليماني.
اغتيال ســليماني أصاب ولي العهد بعدم الراحة، صحيح 
أنه يتبنى موقفًا متشــددًا تجاه طهــران، إال أنه كان قد 
بدأ يتعايش مع فكرة قبول الوساطة من أطراف متعددة 
لتهدئة األجواء، خصوصًا بعد اســتهداف أرامكو منتصف 
ســبتمبر/أيلول الماضي، ورد فعل ترامب الســلبي تجاه 
الرد العســكري ضــد إيران، فقبــل ولي العهد وســاطة 
باكســتان وعمــان والعراق وغيرها ســعيًا لحل سياســي 

لتهدئة التوتر مع طهران.
وكان الرأي السعودي أن »قتل سليماني خطوة عظيمة، 
لكــن ما هي الخطة؟«، بحســب الســير جــون جينكينز، 
الســفير البريطاني الســابق في الريــاض. »لو أن هناك 
خطــة )أمريكية للتعامل مع التصعيــد اإليراني المتوقع( 
فنحن مستعدون لمساندتها، أما إذا لم تكن هناك خطة 

فنحن جميعًا بحاجة للتهدئة«.
األمير خالد ســمع من ترامب ما أرضاه – أيًا كان ما قاله 
ترامب – حيث أخبر الصحفيين بعدها أن األسرة الملكية 
في الســعودية راضيــة بتوجيــه ضربة موجعــة إليران 

وراضية أكثر بأن ترامب ال ينوي أن يصعد أكثر.
خاف آخر على طريق الطاق مع أوروبا

وبعيدًا عن نتنياهو وولي العهد السعودي، بدا أن ترامب 
يقف وحيــدًا تمامــًا على المســرح العالمي بعــد اغتيال 
سليماني، بحســب تقرير نيويورك تايمز، حيث لم تدعم 
قراره أي من القــوى األوروبية الكبرى، وال حتى بريطانيا 
الحليــف التقليدي، رغم اإلجماع على أن ســليماني كانت 
»يداه ملطختيــن بالدماء«. وقد وصفت صحيفة لوموند 
الفرنســية قرار ترامب باغتيال سليماني بأنه مؤشر على 
»مرحلة جديدة من مراحل الطاق بين جانبي األطلسي 

بسبب الشرق األوسط«.
الطــاق المشــار إليــه هنا بــدأ منــذ انســحاب ترامب 
مــن االتفاق النووي مــع إيران عكس رغبــة األوروبيين 
الموّقعين عليه، وهم بريطانيا وفرنســا وألمانيا، وتلك 
الدول تســعى جاهــدة لتخفيض حدة التوتــر ومحاولة 
إقناع إيران بعدم االنســحاب من االتفــاق، وجاء بالطبع 
قرار اغتيال ســليماني بمنزلة القشــة التي قصمت ظهر 

البعير في هذا اإلطار.
وكــون إدارة ترامــب لــم تُطلع أيــًا مــن حلفائها عبر 
األطلسي كما فعلت مع نتنياهو يعد في حد ذاته مؤشرًا 
آخر على االختاف بين الجانبين بشــأن الشرق األوسط 
وكيفيــة التعامــل مع قضايــاه الملتهبة، وعلى رأســها 

إيران.

بعد تعهداتٍ متســارعةٍ من رئيــس حكومة االحتال، 
الغربيــة  الضفــة  مــن  ج  المناطــق  بضــم  نتنياهــو، 
لـ)إســرائيل(، أعلــن وزير الحــرب اإلســرائيلي، نفتالي 
بينيــت، فــي 15 ينايــر/ كانــون الثانــي الحالــي، عن 
إنشــاء ســبع محميات طبيعيــة، وتوســيع 12 أخرى في 
المنطقــة المذكورة، بغية ضم الضفــة الغربية تدريجيًا 
لـ)إســرائيل(. وهناك مخطط إسرائيلي يهدف إلى جذب 
مليون مســتوطن يهودي خال السنوات العشر المقبلة 
إلى الضفة الغربية، لفرض وقائع ديموغرافية تهويدية 
على األرض، يصعــب االنفكاك عنها. وقــد عزّز التوجه 
اإلســرائيلي إلى ضم الضفــة الغربية تدريجيًا شــرعنة 

إدارة ترامب المستوطنات. 
تشّكل المنطقة ج، حسب اتفاقات إعان المبادئ )أوسلو( 
حوالي %61 من مساحة أراضي الضفة الغربية. السلطة 
الفلسطينية هي المسؤولة عن تقديم الخدمات الطبية 
والتعليمية للفلســطينيين في المنطقة، في حين تكون 
الســيطرة األمنية واإلدارية بشــكل كامل لـ)إسرائيل(، 
حيث يتمركز فيها، باســتثناء مدينة القدس الشــرقية، 
حوالي 413 ألف مســتوطن يهودي فضًا عن ثاثمائة 
ألف فلسطيني، ويدير شؤون السكان الفلسطينيين في 
المنطقة ج المنسق اإلسرائيلي لأنشطة الحكومية في 

الضفة الغربية.
بعد تعهدات نتنياهو وبينيت، وغيرهما من قادة األحزاب 
اإلسرائيلية، بضم الضفة الغربية، من خال ضم مناطق 
واســعة في غــور األردن أواًل، تبرز قضية المســتوطنات 
باعتبارهــا أحد رمــوز االحتال ومعالمــه، وتاليًا ضرورة 
توضيح مخاطر النشــاط االســتيطاني اإلســرائيلي في 
فلسطين وعدم شــرعيته، حيث تم إخضاع هذا النشاط 
لمنهــاج تدريجي في عملية التوسّــع غير محدّد برقعة 
واضحة، دلل عليها تصريح أول رئيس وزراء اســرائيلي، 

دافيد بن غوريون، »حدود )إســرائيل( ستعينها األجيال 
القادمــة«. وقد كان هــذا المنهاج مرهونــا باإلمكانات 
المتاحة ديمغرافيا، أي إحــال المهاجرين اليهود مكان 

السكان العرب، أصحاب األرض األصليين.
نجحــت الحركة الصهيونية، بدعم بريطاني وغربي، في 
إعان إنشــاء )إســرائيل( في مايو/ أيار 1948 على 78% 
من مســاحة فلســطين التاريخية، وتمّكنــت العصابات 
الصهيونيــة مــن طرد 850 ألف فلســطيني فــي العام 
المذكــور، بعد أن ارتكبــت مذابح ومجــازر عديدة ضد 
الفلســطينيين. وإثر ذلك، تمّــت عملية تدمير مبرمجة 
لنحو 418 قرية ومدينة فلسطينية، وأنشأت المؤسسات 
الصهيونيــة على أنقاضها مســتوطناتٍ تخــدم أهدافا 
أمنيــة واقتصاديــة للتجمع االســتيطاني اإلســرائيلي. 
ولم تتوقــف تلك المؤسســات عند الحــد المذكور، بل 
ابتكرت قوانين جائرة لمصــادرة أراضي األقلية العربية 
)1،5 مليــون(، ولم يتبق خــال العام الحالــي )2020( 
ســوى %2 من المســاحة التي أنشــئت عليها إســرائيل 
الستخدامات األقلية العربية، على الرغم من أنها تشكل 
أكثر من %20 من إجمالي السكان. وثمّة قوانين جائرة 
استصدرت خال السنوات األخيرة أو تمّ إحياؤها بغرض 
تهويد كل مناحي حيــاة األقلية العربية لفرض يهودية 
الدولــة وتهميش األقلية العربية. ولهــذا يمكن القول 
إن سياســة ابتاع األرض واالســتيطان لــم تتوقف في 
المناطق المحتلة عام 1948، حيث تتم تحت مســميات 

تطوير منطقتي الجليل والمثلث.
فــي الخامس من شــهر يونيــو/ حزيــران 1967 تمت 
ســيطرة الجيش اإلســرائيلي على األراضي الفلسطينية 
الناجية مــن االحتال في عام 1948، أي الضفة الغربية 
وقطــاع غزة الــذي تم تفكيــك المســتوطنات وترحيل 
المســتوطنين عنه في عــام 2005، ولكن ذلك لم يمنع 

دولــة االحتال من االســتمرار بنشــاطها االســتيطاني 
في عمــق الضفــة الغربيــة. وتوضح دراســات تضاعف 
عدد المســتوطنات والمســتوطنين بعد اتفاقات إعان 
المبادئ )أوســلو( الموقع في ســبتمبر/ أيلــول 1993. 
وقد أدّى النشــاط االســتيطاني التهويدي إلى إنشــاء 
151 مســتوطنة فــي الضفــة الغربية حتــى نهاية عام 

2019، ويتركز فيها أكثر من خمســمائة ألف مستوطن 

، فضًا عن 26 مستوطنة تلف مدينة القدس من جميع 
الجهــات، بطوقين من المســتوطنات، وتســتحوذ على 

215 ألف مستوطن إسرائيلي.

دفعت الوقائع االســتيطانية التي فرضت بقوة االحتال 
اإلســرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس، عديدين 
من قادة )إســرائيل(، وفي مقدمتهــم نتنياهو وبينيت، 
إلــى الحديــث عن ضــرورة ضــم المســتوطنات خطوة 
رئيســية لضم الضفــة الغربية، باالعتمــاد على مواقف 
إدارة الرئيــس األميركي، ترامب، المنحــازة للتصورات 
اإلســرائيلية، األمر الذي يحتم اإلسراع لتحقيق مصالحة 
وطنية فلســطينية، واالتفاق على سبل كفاحية محدّدة 
لمواجهــة مخاطــر ضــم )إســرائيل( الضفــة الغربيــة، 
بغــرض تهويدها، عبــر فــرض ديموغرافيــا وجغرافيا 
قســرية، والعمل، في الوقت نفســه، على تدويل قضية 
االستيطان في الضفة الغربية بما في القدس. وسيعزّز 
هذا التوجه الفلســطيني عضوية فلسطين في منظمات 
دوليــة عديــدة، وكذلك القــرارات الدولية التــي تعتبر 
المستوطنات اإلســرائيلية غير شــرعية، وفي مقدمتها 
قرار مجلس األمن رقم 2334، الصادر خال عام 2016، 
حيث يعد إنشــاء )إســرائيل( مســتوطنات فــي األراضي 
الفلســطينية المحتلــة منــذ 1967، بما فيهــا القدس 
الشــرقية، ليس له أي شــرعية قانونية، ويشكل انتهاكًا 

صارخًا للقانون الدولي.

ضم الضفة الغربية 
على صفيح ساخن

نبيل السهلي
العربي الجديد

بعــد تعهــدات نتنياهــو وبينيــت، وغيرهمــا مــن قــادة األحزاب 
اإلســرائيلية، بضــم الضفة الغربية، من خالل ضم مناطق واســعة 
فــي غــور األردن أواًل، تبــرز قضيــة المســتوطنات باعتبارهــا أحد رموز 
االحتالل ومعالمه، وتاليًا ضرورة توضيح مخاطر النشــاط االستيطاني 
اإلسرائيلي في فلسطين وعدم شرعيته، حيث تم إخضاع هذا النشاط 

لمنهاج تدريجي في عملية التوّسع غير محّدد برقعة واضحة.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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التعذيــب كجريمة حرب وجريمة ضد اإلنســانية وفق 
القانــون الدولــي والقانــون الدولي اإلنســاني وصل 
ذروته علــى يد محققي الكيــان الصهيوني بحق عدد 
من المعتقلين من كوادر الجبهة الشعبية الذين بدأت 
حملة اعتقــاالت بحقهم منذ تاريــخ 2019/8/24 في 
ظل تعتيم وصمت شــّكال غطاء ألكبر عملية انتقامية 
جرت منذ ســنوات بحق أسرى فلســطينيين وأكثر مما 
كان يجري في أقبية التحقيق في ســنوات الســتينيات 
والســبعينيات، إنه عودة إلى القرون الوسطى وعهود 
البربريــة والهمجيــة عندما كانت تســتخدم وســائل 
وأشــكال تعذيــب وحشــية ومميتــة خــالل اعتقــال 

واستجواب األسرى بهدف تدميرهم جسديا ونفسيا.
االعتقاالت طالت: ســامر العربيــد، وميس أبو غوش، 
وعبد الــرازق فراج، وخالــدة جرار، وقســام البرغوثي، 
ويزن مغامس، وجميل الدرعاوي، ونظام مطير، ووليد 
حناتشة، وعصمت شواورة، وما يقارب خمسين معتقال 
آخريــن في حملة هســتيرية تحت قيــادة جهاز األمن 
اإلســرائيلي الشــاباك على خلفية تنفيذ عملية تفجير 
عبوة ناســفة قرب عين بوبين فــي 2019/8/23 في 
منطقة رام اهلل، ولتســتمر حمالت االعتقال على مدى 
أربعة أشــهر متواصلــة، ومعظمهم كانــوا معتقلين 
ســابقا اعتقاال إداريا يتجدد بحقهم باســتمرار بسبب 
عــدم وجود تهــم موجهــة إليهم ليخضعــوا العتقال 
تعســفي غيــر قانونــي ودون أن يقدمــوا لمحاكمات 

عادلة.
االعتقــاالت التي نفــذت بطريقة هســتيرية هي بحد 
ذاتها شــكل من أشــكال التعذيب الفردي والجماعي. 
الجنــود اإلســرائيليون الملثمــون بصحبــة الــكالب 
البوليســية وبــكل وســائل القمــع يقتحمــون منازل 
المعتقليــن، يفجــرون األبــواب بالقنابــل، يدمــرون 
محتويات البيت خالل عملية التفتيش، يقلبونه رأســا 
على عقب، يحشرون ســكان المنزل في غرفة محددة، 
يصادرون األجهــزة والهواتف، يصرخون ويشــتمون 

ويضربــون، حفلــة عواء وســعار واقتحــام لخصوصية 
الســكان ولنومهــم ونعاســهم وأحالمهــم، يرعبون 
األطفال والنساء وكأنهم يتدربون على اقتحام قلعة أو 

حصن على حساب السكان المدنيين.
التعذيب يبدأ من لحظة االعتقال:

الجنــود ورجــال األمن اإلســرائيلي ال ينتظــرون نقل 
األســير إلى مركــز تحقيــق الســتجوابه، وإنمــا يبدأ 
التحقيــق الميداني فورا في المنزل أو في باحة المنزل 
وعلى مرأى من عائلة األســير، وقبل أن يعرف األســير 
حقوقه عن أسباب اعتقاله، تبدأ حفالت الضرب المبرح 
وتكســير العظــام بحق األســير المكبــل والمعصوب 
العينين، الضرب بأعقاب البنادق، بالبساطير المدببة، 
بالهــراوات بالكلبشــات، باأليدي، باألرجــل، بإطالق 
الكالب المتوحشــة لنهش جســد األســير، ويســتمر 
الضــرب والتنكيــل والتعذيــب خالل نقل األســير في 
الســيارات العســكرية، يلقونــه علــى أرض الســيارة، 
يدعســون على رقبتــه وظهره، يســتمرون في ضربه 
بوحشــية طول الطريــق، ال يأبهون بالدمــاء النازفة 
من جســد األسير، ال يأبهون بصراخه وآالمه، ال يقدم 
للعــالج، ال ينقل إلى المستشــفى إال بعد أن يدخل في 
غيبوبــة أو صراع مع الموت، وهذا ما جرى مع األســير 
سامر العربيد الذي كسروا له 16 ضلعا وأصابوه بفشل 
كلــوي ونزيف في الرئتين ونقل إلى المستشــفى بعد 
30 ساعة في حالة غيبوبة ومكث 45 يوما داخل وحدة 

العناية المكثفة تحت أجهزة التنفس االصطناعي.
وما جرى مع ســامر جرى مع سائر المعتقلين اآلخرين، 
وكانــت ليالي مذبحة وســلخ وهلع وجنون إســرائيلي 
بامتياز، انحطاط همجي إلى أوسع نطاق، وليد حناتشة 
كسروا فكه وشــوهوا وجهه نتيجة الضرب، إلى درجة 
أن زوجته لم تتعرف عليــه في المحكمة، نتفوا لحيته، 
صبغوا جسده وأعضاء جسمه باللون األسود المحتقن 
نتيجــة التعذيب العنيــف، ال يســتطيع التنقل إال على 
كرســي متحرك، وقال وليد لقد مت ثالث مرات واصفا 

ما جرى بحقه من تعذيب بأنه كان الجحيم بعينه.
• األســير قســام البرغوثــي أخضعوه لتحقيــق قاٍس، 
تعمــدوا ضربــه على مــكان إصابته التــي أصيب بها 
لحظة اعتقاله، أطلقوا الكالب البوليسية لنهش لحمه، 
كان ينزف الدماء دون تقديم العالج له، اعتقلوا شقيقه 

ووالدته للضغط عليه.
• عبــد الرازق فراج، ضربوه حتى كســروا يده واعتقلوا 
ابنه وخضع لتحقيق قاٍس في أقبية ســجن عســقالن، 

ولم ينقل إلى المستشفى لتلقي العالج.
• جميل الدرعاوي، كسروا فكه وأضالع قفصه الصدري 
وأصابــوه في إحــدى عينيه واعتقلوا شــقيقه للضغط 

عليه.
• يزن مغامس، جســده كله مطــرز بآثار الضرب، فقد 

مالمحه الطبيعية، اعتقلوا كريمته للضغط عليه.
• ميس أبو غوش، جرهــا الجنود وهي مقيدة اليدين 
ومعصوبة العينين، تعرضت لتحقيق ميداني في أحد 
معسكرات الجيش، اعتقلوا والدها البتزازها والضغط 
عليها، تعرضت للشــتائم القذرة والال أخالقية وهتك 

خصوصيتها خالل التحقيق معها.
• خالدة جرار، لم تشفع حصانتها كنائٍب في المجلس 
التشــريعي من اعتقالها المتكرر بســبب نشــاطاتها 
السياســية والحقوقية واالجتماعية، زجت في االعتقال 
اإلداري مرات عدة ووُجهت لها تهم ســخيفة الهدف 
منها إبقاء خالدة داخل الســجن، فمن لم يســتطيعوا 
إثبــات تهمــة بحقه يــزج في الســجن تحــت طائلة 
االعتقــال اإلداري وهــذا مــا جــرى مع الكاتــب أحمد 
قطامش وبدران جابر وعلي جرادات والعشــرات ممن 
شــملتهم االعتقاالت. إنهــا أحكام سياســية قوامها 
اإلرهــاب واالنتقام وتحويــل المعتقلين إلــى تجارب 

بشرية.
توراة التعذيب:

ربمــا لــم يُكشــف حتــى اآلن عــن كل مــا جــرى مع 
واإلهانــات  التعذيــب  وســائل  مــن  المعتقليــن، 

واإلذالل والتحرشــات واإليحاءات الجنســية والتكسير 
والضغوطات النفسية التي تعرضوا لها، ونزع األظافر، 
والجــروح المفتوحــة، والكدمــات واألورام والزنازيــن 
القــذرة، الشــبح لســاعات طويلــة، والتعذيــب علــى 
الكرســي محني الظهر، وتعذيــب بالقرفصة والموزة 
والهــز العنيف والعزل والحرمان من النوم ومنع زيارات 
المحاميــن، والليالــي المعتمة القاســية فــي زنازين 
المســكوبية وعســقالن وعوفــر وبيتح تكفا، مســالخ 
بشرية ومحققون متوحشــون وتحريض رسمي واسع 

على التعذيب والقتل.
المحققــون الذين يدعــون أنهم يحققــون في مقتل 
مســتوطنة في عملية عين بوبين هم أنفسهم الذين 
يمثلــون دولة تنفــذ إعدامات ميدانيــة وقتال متعمدا 
خارج نطاق القضاء، فهذا المحقق هو الذي قال لزوجة 
الشــهيد نشــأت الكرمي خالل اعتقالهــا متفاخرا: أنا 
الرجل الذي قتل زوجك، عملنــاه منخال، وهذا المحقق 
هو نفســه الذي قــال لوالد ميس أبو غــوش: لو كنت 
مكانــك لقطعت رأس قســام البرغوثي، فــي محاولة 

خسيسة لإلساءة والتشكيك واإلثارة.
األغيــار،  قتــل  الصهيونــي،  التعذيــب  تــوراة  إنهــا 
الفلســطينيون. هــي تعليمــات دينيــة  والمقصــود 
وسياســية, دســتور لدولة االحتالل بكل مســتوياتها 
األمنيــة والقضائيــة والسياســية والتشــريعية. هذه 
التوراة التي تسمح بتعذيب وقتل الفلسطينيين ألنهم 
ليسوا بشرا، ليسوا آدميين، هم بمنزلة البهائم الذين 
يجب الســماح بقتلهم، لهذا فإن نسبة التعذيب بحق 
المعتقلين الفلسطينيين هي %100. كل أسير وأسيرة 
يتعرض لشكل أو آلخر من التعذيب، األطفال، الشباب، 
النســاء، الكبار، المرضى، فالتعذيــب جزء من العقيدة 
واأليديولوجيــة الصهيونية ومنظومــة الفكر والقمع 
التي يمارسها االحتالل بحق الشعب الفلسطيني، فكل 
فلسطيني هو قنبلة موقوتة يجب تفكيكها بالتعذيب 

العنيف.

ظلَّت لهذه األنشــودة مكانــة خاصة في قلبي، كانت قد 
صدرت قبــل فترة وجيزة من اعتقالــي في تموز 2018، 
وســمعتها مــرات عديدة حينهــا، حتى حفظــتُ معظم 
مقاطعها، ثم شاءت إرادة اهلل أن تكون -بعد كتاب اهلل - 
سلوتي في زنازين التحقيق، أترنم بها حين أكون وحدي 
في زنزانــة العزل، فتنفتح أمامي دروب من األمل، وأخال 
أن هناك شمســًا تضيء عالمي هناك، وأرى نفسي أجوب 

حواري القدس، أو أجلس في أفياء المسجد األقصى.
)ســنصلي في القدس( للمنشــد حســين األكــرف، فيها 
طاقــة غامضة من األمل، والقدرة على بعثه في النفوس 
المتعبة، أو هكذا بقيت بالنســبة لي الرتباطها بذكريات 
فريــدة وعزيزة، فيها تعب وإصــرار وانتصار، وفيها صبر 

وحنين واشتياق.
»ســنصلي« فعل متعلق بإرادة المســتقبل، يحسب من 
يسمعه أنه يدور حول أمنية بعيدة أو حلم صعب المنال، 
ولكن الحلــم مقدمة لكل أمر واقع، وكل هدف كبير يبدأ 

بأمنيــة تتبرعــم في أفئــدة موفــورة اإلرادة، تترفع عن 
االنشــغال بعدّ خسائرها وهي ســائرة في طريقها نحو 

غايتها.
غير أن المقدســيين اليــوم تقدموا خطــوًة مهمًة على 
الطريــق بمبــادرة حملة )الفجــر العظيم( في المســجد 
األقصــى، ومثلهــم صنع أهالــي مدينة الخليــل بارتياد 
المســجد اإلبراهيمي بــاآلالف في صــالة الفجر من كل 
جمعة. هذه المبادرات التي تبدو بســيطة وغير محتاجة 
جهــدًا كبيــرًا تقول شــيئًا مهمًا وهــو أنــه ال ينبغي لنا 
انتظــار تحرير المســجدين حتى نصلــي فيهما، ونطلق 
نــداءات التكبيــر منهمــا، وإن مــن ال يقــوى على حمل 
الســالح ألداء واجب الجهاد في ســبيل تحرير مقدساته 
يســعه أن يصونها بطرق شــتى، وأن يحول دون عدوان 
االحتالل عليها، وأن يقف بجسده األعزل في وجه مشاريع 

تهويدها.
ال شــيء أخطر على المقدســات من أن ينعزل عنها أهل 

البــالد الموجــودون فيهــا والقريبــون منهــا، فهجرها 
بدعــوى انتظــار تحريرها يغــري المحتــل بالتجرؤ على 
انتهاكهــا وتغييــر معالمها، وهو الــذي ال يضيع فرصة 
تتيح لــه إثبات صلة لــه بهذه األرض، حتــى ولو كانت 

وهمية أو زائفة ومدّعاة.
أهــل فلســطين هــم األولى بحمــل مشــعل الدفاع عن 
مقدســاتهم وفــي مقدمتها المســجد األقصــى، وهذا 
أجدى وأنفع من االكتفاء بهجاء تقصير المســلمين بحق 
األقصــى، ومطالبتهم بما ال يقــدرون عليه، فيما بينهم 

وبين األقصى حدود وطغاة وجيوش وجراح.
مبادرة )الفجر العظيم( التي شــملت القدس والخليل ثم 
امتدت إلى مســاجد غزة تؤّكد أن رســالة الحشد مهمة، 
وأن العــدد لن يكون كغثاء الســيل إن اســتثمر بشــكل 
ســليم ومجدٍ ومفيد، فدرس هبة باب األســباط 2017 
ال يــزال حاضرا، كما أن المبادرة تنير وعي الفلســطيني 
بما يســتطيع فعله ألجل الدفاع عن مقدســاته، حتى لو 

كان مجــردًا من ســالحه، وأن دوره ال يجــوز أن ينحصر 
في االســتجداء واالنتظار، وحين يراه عدوّه بهذه الهمة 
فــي ارتياده مســاجده المهــددة بالتهويد ســيدرك أن 
المقدسات ما تزال خطًا أحمر، وأن العدوان عليها سيفجر 
براكيــن غضب متفاعل تتجــاوز كل عمليــات الترويض 

والتدجين.
إن للمســاجد دورًا عظيمًا حين يُحســن استثماره، فهي 
موثِّقة عرى العقيدة في النفوس، وشاحنة القلوب بالزاد 
الحــاّث علــى العمــل والحركــة، والموحدة بيــن هموم 
المســلمين، وصائغة معاني االجتماع في وعيهم، ولهذا 
كان التآمــر علــى دورهــا كبيرًا فــي كل مــكان حّل فيه 

طغيان، أو رام فيه االستقرار المحتلون والمستبدّون. 
»ســنصلي فــي القــدس«؛ ثمــة من يــراه فعــاًل بعيد 
الحصــول، وثمة مــن يراه قريبا، وثمة مــن جعله واقعا، 
مستبشــرا بحدوثه في يــوم آتٍ بال ريب، والقدس حرة، 

وأقصاها عامر بأهل فلسطين واألمة.

»سنصلي
 في القدس«

لمى خاطر

مبادرة )الفجر العظيم( التي شملت القدس والخليل 
ثــم امتــدت إلى مســاجد غزة تؤّكد أن رســالة الحشــد 
مهمة، وأن العدد لن يكون كغثاء الســيل إن اســتثمر 

بشكل سليم ومجٍد ومفيد.

التعذيب في أقبية 
التحقيق اإلسرائيلية عودة 
إلى القرون الوسطى )2-1(

عيسى قراقع

مــا جرى مع ســامر جــرى مع ســائر المعتقليــن اآلخرين، 
وكانــت ليالي مذبحة وســلخ وهلع وجنون إســرائيلي 
بامتيــاز، انحطــاط همجي إلى أوســع نطاق، وليد حناتشــة 
كســروا فكه وشــوهوا وجهه نتيجة الضــرب، إلى درجة أن 

زوجته لم تتعرف عليه في المحكمة.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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وبخصوص المجال العســكري، قال غوتيريش 
إن المؤتمريــن اتفقــوا علــى تشــكيل لجنة 
عســكرية تدرس آليــات مراقبة وقــف إطالق 
النار، وســيجري بعد أيام تعيين أعضائها من 
الطرفيــن الليبيين المتقاتليْن، ويقصد قوات 
حكومة الوفاق الوطني وقوات اللواء المتقاعد 

خليفة حفتر.
وكشف غوتيريش أنه ستجرى أيضا مشاورات 
من أجل العودة إلى مســار العملية السياسية 
في ليبيا، وااللتــزام الكامل بحماية المدنيين 

واحترام القانون الدولي اإلنساني.
ودعا كل األطراف الدولية واإلقليمية لالمتناع 
عن تأجيج النزاع وااللتزام بقرارات حظر توريد 

السالح إلى ليبيا.
من جهتها قالت المستشــارة األلمانية أنجيال 
ميــركل إن مؤتمر برلين وضع مســارا جديدا 
ليكــون بارقــة أمــل لليبييــن، وكان هدفــه 
اإلســهام بشــكل كبير في دعم جهود األمم 

المتحدة في ليبيا.
وأضافــت أنــه ليســت هنــاك فرصــة للحــل 
العســكري ألن ذلك سيزيد من معاناة الشعب 
الليبــي، وأن ليبيــا بحاجــة إلى حل سياســي 

وليس إلى حل عسكري.
وكشــفت أن جميع المشــاركين في المؤتمر 
اتفقوا والتزموا بأن ال يقدموا أي دعم لألطراف 
المتقاتلة في ليبيا، واتفقوا كذلك على عملية 
ملزمــة لضمان هدنة وتثبيت حظر األســلحة 

وضمان حق الليبيين في العيش بسالم.
وكان وزيــر الخارجية األميركــي مايك بومبيو 
قال فــي تغريدة على موقع تويتــر، إنه »حان 
الوقــت ليحدد الليبيون بأنفســهم مســتقبال 
خاليــا مــن العنــف الــذي يغذيــه متدخلــون 

خارجيون«.
وعبــر بومبيو -خــالل لقاء مع وزير الشــؤون 
الخارجية والتعــاون الدولي اإلماراتي عبد اهلل 
بن زايد- عن الحاجة إلنهــاء جميع التدخالت 

األجنبية في ليبيا.
الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحدثــة  وذكــرت 
مورغــان أورتاغــوس، فــي بيــان صحفي، أن 
بومبيــو والوزيــر اإلماراتــي اتفقــا، فــي لقاء 
على هامــش مؤتمر برلين، علــى الحاجة إلى 
وقــف دائم إلطالق النار والعــودة إلى العملية 
السياســية التي ترعاها األمــم المتحدة، كما 
ناقشــا التهديد القائم الذي تمثله إيران لكل 

دول المنطقة، بحسب البيان.
بــدوره، قــال الرئيــس الفرنســي إيمانويــل 
ماكرون إن على األطــراف المتحاربة في ليبيا 
التفاوض بشــأن الهدنة دون شروط مسبقة، 

مؤكدا ضرورة إنهاء وجود المقاتلين األجانب 
في ليبيا على الفور.

وانطلق المؤتمر بغياب رئيس حكومة الوفاق 
الليبية فايز الســراج واللــواء المتقاعد خليفة 

حفتر. 
وتطالــب حكومــة الوفــاق الوطنــي الليبيــة 
-المعترف بها دوليا التي يقودها فايز السراج- 
بآليات واضحة في مؤتمر برلين لمراقبة وقف 

إطالق النار.
كمــا تطالــب بإعادة فتــح صمامــات تصدير 
النفــط لصالحها وإنشــاء صنــدوق لتعويض 
المتضرريــن مــن الحرب، وتشــترط في حال 

االتفــاق علــى حكومــة توافقية مســتقبال أال 
تعتمــد من برلمان طبرق، الــذي يدعم اللواء 

المتقاعد خليفة حفتر.
وعلــى هامــش المؤتمــر، التقــى الرئيســان 
والروســي  أردوغــان  طيــب  رجــب  التركــي 
فالديمير بوتين، كمــا اجتمعت ميركل ووزير 
خارجيتها بالسراج وحفتر بشكل منفصل بمقر 

المستشارية األلمانية.
وقال أردوغان إن حكومة الوفاق الليبية وقعت 
علــى الهدنة فــي االجتماع األخير بموســكو، 
وإن حفتر هو الذي رفض التوقيع عليها، داعيا 
للتوصل إلى هدنة تنهي ما وصفها بـ«أعمال 

حفتر العدوانية«.
كما أشــار إلى وجوب ضمان قبول وقف إطالق 
النار والعودة إلى العملية السياسية خالل قمة 
برليــن حتى تتمكن ليبيا من تحقيق الســالم 

واالستقرار.
مــن جهته، قال بوتين إنه يأمل في اســتمرار 
الحوار الليبي رغم عدم توقيع حفتر على اتفاق 
موســكو، معتبــرا أن مؤتمــر برلين ســيجني 
المشــاركون فيه ثمار ما اتفق عليه في روسيا 

لحل األزمة الليبية.
وعلى األرض الليبية، أعلن رجال قبائل بجنوب 
ليبيــا موالــون للــواء المتقاعد خليفــة حفتر 
إغالق حقلي الشــرارة والفيــل النفطيين، كما 
أكدت قوات حكومــة الوفاق الوطني أن قوات 
حفتر فتحت النار في محــور الخالطات جنوبي 

العاصمة طرابلس.
وقال منسق »حراك غضب فزان« بشير الشيخ 
أمــس، لرويترز إنهــم أغلقوا حقلي الشــرارة 
والفيــل، وذلك بعد يومين مــن إغالق حقول 

في شرق البالد.
ومــن جهة أخــرى، قالت المؤسســة الوطنية 
للنفط في بيان إن أفرادا من حرس المنشــآت 
النفطيــة الذي يعمل تحت إمــرة حفتر أغلقوا 
خــط أنابيــب الحمادة-الزاويــة، ممــا اضطر 
المؤسســة إلى تقليص إنتاج النفط في حقلي 

الشرارة والفيل.
وقال عثمــان صالح، وهو من زعمــاء القبائل، 
لرويتــرز إنهم لــن يعيدوا فتــح الموانئ دون 

وجود أي ضمانات دولية.
وكان رئيس مجلس إدارة المؤسســة الوطنية 
للنفــط مصطفــى صنــع اهلل قــال الجمعــة 
الماضيــة إن »قطاع النفط والغاز هو شــريان 
الحياة بالنســبة لالقتصــاد الليبي وهو كذلك 
مصــدر الدخل الوحيــد للشــعب الليبي... وال 
يجب اســتخدام )المنشــآت النفطيــة( كورقة 

للمساومة السياسية«.

قوات حفتر تغلق حقول نفط بالجنوب وتفتح النار بطرابلس

مؤمتر برلني يتفق عىل ثالثة مسارات لحل األزمة الليبية
برلين- طرابلس/ وكاالت: 

اتفق المشــاركون في مؤتمر برلين على ثالثة مســارات 
متوازيــة لحــل األزمــة الليبيــة، ودعــوا إلى حل سياســي، 
وأكدوا أن الحل العســكري مستحيل وسيزيد من معاناة 

الشــعب الليبــي. وقــال األميــن العــام لألمــم المتحــدة 
أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي عقب انتهاء مؤتمر 
برليــن مســاء أمــس، إن المجتمعيــن اتفقــوا علــى ثالثــة 
مســارات لحــل األزمــة الليبية تشــمل المجال العســكري 

واالقتصادي والسياسي. وأضاف أن المسار االقتصادي 
انطلــق منــذ مدة وبــدأ في النظر في النقاط األساســية 
والمؤسســات  المركــزي  البنــك  بإصــالح  المتعلقــة 

االقتصادية الليبية وكل ما يتعلق بهذا المجال.

بغداد/ األناضول:
ارتفعــت حصيلــة الجرحــى والمصابين بحاالت 
اختناق في صفوف المتظاهرين العراقيين وسط 
العاصمة بغداد، مســاء أمس، إلى 27 شــخصا، 
جراء احتدام المواجهات مع قوات األمن، حسب 

مصدر طبي وشهود عيان.
وقــال مصــدر طبــي فــي دائــرة صحــة بغداد 
الحكوميــة، مفضــال عدم الكشــف عن اســمه، 
لوكالة "األناضول" إن "عدد الجرحى واإلصابات 
بحاالت االختناق جراء استنشــاق الغاز المســيل 

للدموع ارتفع إلى 27 مدنيا في بغداد".
المتظاهريــن،  مــن  عيــان  شــهود   3 وقــال 
لـ"األناضــول"، إن الجرحــى والمصابين بحاالت 
اختناق ســقطوا جراء مواجهات عنيفة مع قوات 
مكافحة الشــغب علــى طريق "محمد القاســم" 

السريع، وقرب ساحة "التحرير"، وسط بغداد.
وأضاف الشــهود أن قوات األمــن أطلقت قنابل 
الغــاز المســيل للدموع بكثافــة، ونجحت لفترة 
وجيــزة بإبعــاد المحتجيــن عن طريــق محمد 

القاسم، لكنهم عادوا وأغلقوه مجددا.
كان مصــدر أمني أبلــغ "األناضــول"، في وقت 

ســابق أمس، بأن الحصيلة األولية للمواجهات 
علــى طريــق "محمــد القاســم" وقرب ســاحة 
صفــوف  فــي  إصابــة   15 بلغــت  "التحريــر" 

المتظاهرين.
وصعّــد المتظاهرون مــن احتجاجاتهم، أمس، 
والمــدارس  الجامعــات  العديــد مــن  بإغــالق 
والمؤسســات الحكومية والطرق الرئيســية في 

مدن وبلدات وسط وجنوبي البالد.
واتجــه المتظاهرون نحــو التصعيد ُقبيل انتهاء 
مهلة ممنوحة للســلطات لالستجابة لمطالبهم 

التي تنتهي بحلول مساء اليوم االثنين.
في تطــور آخر، أعلــن محافــظ الديوانية زهير 
الشــعالن، أمــس، تعطيــل الدوام فــي الدوائر 

الرسمية اليوم اإلثنين، دون توضيح األسباب.
لكــن تعطيل الــدوام في تلــك المحافظة يأتي 
تزامنــا مع تصعيــد مرتقــب لالحتجاجــات في 

محافظات وسط وجنوبي البالد.
وتتركــز مطالــب المحتجين، بتكليف شــخص 
مستقل لتشــكيل حكومة من اختصاصيين غير 
حزبيين تمهيــدا النتخابات مبكــرة، فضال عن 
محاســبة قتلــة المتظاهريــن والناشــطين في 

االحتجاجات.
ويشــهد العراق احتجاجــات غير مســبوقة منذ 
مطلع تشــرين األول/أكتوبــر الماضي، تخللتها 
أعمــال عنف خلفت 505 قتيل وأكثر من 17 ألف 
جريح، معظمهــم من المحتجيــن، وفق إحصاء 
لألناضول، اســتنادًا إلى مصادر حقوقية وطبية 

وأمنية.
وأجبــر المحتجــون حكومة عادل عبــد المهدي 
على االســتقالة، في األول من ديسمبر/ كانون 
أول الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل 
النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال 
الدولــة، والتي تحكم منذ إســقاط نظام صدام 

حسين عام 2003.
ويطالــب المتظاهــرون، أيضًا، باختيار مرشــح 
مســتقل نزيه ال يخضــع للخارج وخاصــة إيران 
يتولــى إدارة البلــد لمرحلــة انتقاليــة تمهيدًا 

إلجراء انتخابات مبكرة.
ويعيش العراق فراغًا دستوريًا منذ انتهاء المهلة 
أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشــح لتشكيل 
الحكومة المقبلة في 16 كانون األول/ديســمبر 
الماضي، جراء الخالفات العميقة بشأن المرشح. 

24 إصابة بإحباط
 محاولة اقتحام جامعية 

لسبتة املغربية
الرباط/ األناضول:

أصيــب 24 شــخصا، أمس، خــالل إحباط الســلطات األمنيــة المغربية 
محاولة اقتحام جماعية لمدينة ســبتة التابعة لإلدارة االسبانية من قبل 

نحو 400 مهاجر إفريقي غير نظامي.
وأوضح بيان أصدرته محافظة "المضيق الفنيدق" أقصى شمالي المغرب 
أن المصابيــن الـ24 هــم من رجال األمن والمهاجريــن غير النظامين، 

دون ذكر عدد محدد لإلصابات من كل جانب.
ولفت إلى أنه "تم نقل المصابين إلى المستشــفيات بمدينتي الفنيدق 

والمضيق لتلقي اإلسعافات الالزمة".
وتمكنــت القــوات األمنيــة، حســب البيان، مــن "توقيــف المقتحمين، 

وإحالتهم على المصالح األمنية المختصة قصد التحقيق معهم".
وأوقف األمــن المغربي، 27 ألفا و317 مهاجــرا غير نظامي، بينهم 20 
ألفا و141 من جنســيات أجنبية، خالل 2019، حســب حصيلة نشــرتها 
المديريــة العامة لألمن الوطني بالمغرب. وخالل العام ذاته، تم توقيف 
505 منظمــا للهجرة غير النظامية يشــتبه في تورطهم في 62 شــبكة 

إجرامية متخصصة في االتجار بالبشر. 

ارتفـاع إصـابـات املتظـاهـرين وسط بغـداد إلـى 27

جانب من مؤتمر برلين أمس           )أ ف ب(
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مأرب- صنعاء/ وكاالت: 
ارتفــع عــدد ضحايــا الهجــوم الذي اســتهدف 
معسكرا للجيش اليمني في مأرب مساء أول من 
أمس، ألكثر من 100 قتيل، واتهم الرئيس عبد 
ربه منصور هادي الحوثيين بتنفيذ الهجوم الذي 

وصفه بأنه "عملية إرهابية جبانة".
وأفاد الوكيل المســاعد لوزارة الصحة في اليمن 
عبــد الرقيــب الحيــدر عــن ارتفاع عــدد ضحايا 
الجيش اليمني إلى 111 قتيال وعشرات الجرحى، 
جــراء القصــف الصاروخي الذي اســتهدف أمس 
مســجدا في معســكر تابع للواء الرابــع- حماية 

رئاسية بمأرب.
وقالــت وزارة الدفــاع اليمنيــة إن الهجــوم تم 
بصــاروخ باليســتي، متهمــة جماعــة الحوثــي 
بتدبيــره انتقامــا لمقتــل قائــد فيلــق القدس 
اإليراني قاســم ســليماني، لكــن الحوثيين لم 

يعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم.
وجاء هذا القصف بعد هجوم مباغت شنه الجيش 
اليمني في جبهة نهم، وسقط فيه قتلى وجرحى 

من الحوثيين.
وقــال الرئيــس اليمنــي -وفــق وكالــة األنبــاء 
الرسمية ســبأ- "إن األفعال المشينة للمليشيات 
الحوثية يؤكد دون شــك عدم رغبتها أو جنوحها 

للسالم، ألنها ال تجيد غير مشروع الموت والدمار 
وتمثل أداة رخيصة ألجندة إيران في المنطقة".

وقــال الرئيــس اليمني "إن مثل هــذه العمليات 
التي ترتكبها المليشيات الحوثية ضد التجمعات 
وصــوال إلى دور العبــادة بما تمثلــه من اعتداء 
ســافر فإنها أيضا تجســد وجهها القبيح المجرد 

من القيم الدينية واألخالقية". 
وأكد هــادي عــزم اليمنيين بدعم وإســناد من 
التحالــف بقيــادة المملكــة العربية الســعودية 
علــى "قطع دابر تلك الجماعات ووأد مشــروعها 

الطائفي الدخيل على اليمن والمنطقة".
إلــى ذلك، بــدأ وفد أوروبــي، أمس، زيــارة إلى 
العاصمة اليمنية صنعــاء، لبحث تطورات األزمة 

في البالد، مع قيادة جماعة الحوثي.
وقــال االتحــاد األوروبــي فــي بيان، إن "ســفير 
االتحاد األوروبي لدى اليمن، هانس جروندبرج، 
بدأ بمعية سفير فرنسا، كرستيان تستو، وسفيرة 
هولنــدا، إيرمــا فان ديــورن، زيارة إلــى صنعاء 
ضمن التواصل المســتمر لالتحــاد األوروبي مع 
األطراف اليمنية، لتشــجيعها علــى التوصل إلى 

تسوية سياسية شاملة".
وأوضــح البيــان، أن االتحــاد األوروبي يســعى 
إلى "تشــجيع الجهود الجاريــة لخفض التصعيد 

واســتئناف المحادثات السياســية بين األطراف 
اليمنية برعاية المبعوث الخاص لألمم المتحدة 

إلى اليمن مارتن غريفيث".
ولفــت البيان إلــى أن "هذه الزيــارة تأتي عقب 
المحادثــات التــي جــرت األســبوع الماضي في 
عدن مع الحكومة اليمنية وأطراف رئيسية أخرى 

لتنفيذ اتفاق الرياض".
وحســب البيان، "سيدعو الســفراء إلى الوصول 
اإلنســاني دون عوائــق وتحســين بيئــة عمل 
الفاعلين اإلنســانيين واحترام حقوق اإلنســان 
للمواطنيــن  المعيشــية  الظــروف  وتحســين 
اليمنييــن فــي مختلف أنحــاء البالد، ومناقشــة 
والبيئيــة  والتنمويــة  االقتصاديــة  األمــور 

والثقافية".
وبدعم أمريكي يتخطى الغطاء السياســي، ينفذ 
تحالف عربي، تقوده السعودية، منذ عام 2015 
عمليــات عســكرية في اليمــن، دعمــا للقوات 
المواليــة للحكومــة، فــي مواجهــة الحوثيين، 
المســيطرين علــى محافظات بينهــا العاصمة 

صنعاء جنوب المملكة منذ 2014.
وتبذل األمم المتحدة جهــودا متعثرة للتوصل 
إلى حل سياســي ينهي هذه الحرب المســتمرة 

منذ 5 أعوام.

مسؤول إيراين: نفحص 
صندوقي الطائرة األوكرانية 

ومل نقرر إرسالهام للخارج
طهران/ وكاالت: 

أعلنت هيئة الطيران اإليرانيــة أنه يتم حاليا فحص الصندوقين 
األســودين لطائرة الــركاب األوكرانيــة التي أســقطها الحرس 
الثوري مؤخرا على وجه الخطأ، وأنها لم تقرر بعد إرســالهما إلى 

أوكرانيا وفرنسا.
ونقلت وكالة األنباء اإليرانية أمس، عن حســن رضائي فر رئيس 
لجنــة التحقيقات في الحوادث الجويــة بهيئة الطيران اإليرانية- 
قولــه إن بــالده ال تخطــط حاليا إلرســال الصندوقيــن اللذين 

يحتويان على بيانات الرحلة إلى الخارج.
وأضــاف رئيــس لجنــة التحقيقــات أنــه إذا لم تتمكن ســلطات 
بــالده من فحص الصندوقين فســوف تقرر عندهــا ما إذا كانت 

سترسلهما إلى أوكرانيا أو فرنسا.
وكان نفس المسؤول قال الســبت إنه سيتم إرسال الصندوقين 
إلــى كييف ليقوم خبراء أميركيون وكنديون وفرنســيون بتحليل 

بياناتهما.
وبعد إسقاط الطائرة في الثامن من الشهر الجاري بعيد إقالعها 
مــن مطــار الخميني الدولي مما أســفر عن مقتــل جميع ركابها 
وعددهم 176 شخصا، قال مســؤولون إيرانيون إن الصندوقين 

تضررا ولكن يمكن استخراج البيانات منهما.
ومــن بين ضحايا الطائرة المنكوبة 67 كنديا و11 أوكرانيا و17 
ســويديا وأربعة بريطانيين وأربعة أفغــان، وتضغط الدول التي 
كان مواطنوها بين القتلى كي تسلم طهران بيانات رحلة طائرة 
بوينــغ 737 لتحليلها على أيدي خبراء غربيين، فضال عن تقديم 

تعويضات للضحايا.
وأقرت طهران بأن الحرس الثوري أسقط خطًأ الطائرة التي كانت 
فــي طريقها إلى كييف، وأظهر مقطع فيديو إصابتها بصاروخين 
بفــارق ثالثيــن ثانية بيــن األول والثاني، ووقعــت الحادثة بعد 
ســاعات من قصف الحرس الثوري قاعدة عين األســد التي تضم 
قــوات أميركيــة بمحافظة األنبار )غربي العــراق( ردا على اغتيال 

الجيش األميركي قائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد.
وقد وصلت جثامين الضحايا األوكرانيين أمس، إلى كييف وسط 
مراســم رســمية حضرها الرئيس فلوديمير زيلينســكي ورئيس 

وزرائه أوليكسي غونشاروك.

12 قتيًل يف حادث
 مروري رشقي الجزائر

الجزائر/ األناضول: 
لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 46 بجروح في حادث تصادم حافلتين لنقل 

الركاب صباح أمس، في منطقة سطيل بوالية الوادي جنوب شرقي الجزائر.
وقالــت مديرية الدفاع المدني في والية الــوادي إن االصطدام وقع فجرا بين 
حافلتيــن تعمالن علــى الخطوط الطويلــة بين مدينتي ورقلــة وجيجل، وإن 

التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث. 
وأضاف المصدر نفســه أن أعمار القتلى تتراوح بين 19 و73 عاما، وأن خمسة 
مــن بيــن الجرحى فــي حالة حرجــة. وبثت وســائل إعالم محلية عبــر مواقع 
التواصــل االجتماعي لقطات من مكان الحادث أظهرت حجم الدمار الذي لحق 
بالحافلتين جراء الحادث. وقد أرســل رئيس الــوزراء الجزائري عبد العزيز جراد 
بعثة وزارية إلى مكان الحادث التخاذ اإلجراءات الالزمة التي لم يكشف عنها.

يشــار إلى أن ثالثــة آالف جزائري يقضون نحبهم في الحــوادث المرورية كل 
ســنة، وتعتزم الســلطات إقرار رخصة القيادة بالنقاط خــالل العام الحالي في 

مسعى لردع المخالفين لقانون المرور.

مقتل 6 مدنيني يف هجوم مسلح 
لطالبان شاميل أفغانستان

كابول/ األناضول:
قتل 6 مدنيين وأصيب اثنان آخران، أمس، في هجوم مســلح شــنته عناصر من 

حركة طالبان بوالية فارياب شمالي أفغانستان.
وقال والي فارياب، نقيب اهلل فايق، في تصريحات صحفية، إن "مســلحي طالبان 

شنوا هجوما مسلحا على منزل بقضاء أندهوي بالوالية".
وأضاف فايق أن الهجوم أسفر عن مقتل 6 مدنيين، بينهم أطفال، وإصابة اثنين 

آخرين. من جهة أخرى، نفت حركة طالبان في بيان، مسؤوليتها عن الهجوم. 

وفد أوروبي يزور صنعاء
هادي يتهم الحوثيني.. أكرث من 100 قتيل

 فــي الهجــوم علــى معسكــر للجيش مبــأرب

ولفت إلى أنه تم الدفع بـ 12 فرقة 
إسعاف تابعة له للتعامل مع حاالت 

اإلصابة.
واستهدفت قوات األمن المحتجين 
قــرب مقر مجلس النــواب بقنابل 
الغاز المســيل للدمــوع وخراطيم 

المياه في محاولة لتفريقهم.
وفي تغريدة عبر »تويتر«، طالبت 
قــوى األمــن الداخلــي اللبنانيــة 
المتظاهريــن باإلبقاء على الطابع 
الســلمي للتظاهــر واالبتعاد عن 
االعتــداء علــى األمــالك الخاصة 
عناصر  علــى  والتهجــم  والعامــة 

األمن بالمفرقعات والحجارة.
وقالــت إن التهجــم علــى عناصر 
األمن لن ينتج عنه سوى »الفوضى 

وخسائر مادية وجسدية«.
وتوافــد المئــات مــن المحتجين 
إلى وســط بيروت، أمس، تنديدا 
باالشــتباكات التــي وقعت مســاء 
أول مــن أمس، بين قــوات األمن 
التــي كانــت األعنف  ومحتجيــن، 
منذ بدء االحتجاجات الشعبية، في 

تشرين أول/أكتوبر الماضي.
التــي وقعت  المواجهات  وكانــت 
حتى وقــت متأخر من مســاء أول 
من أمس، قد أســفرت عن إصابة 
377 شــخصا نقل مــا ال يقل عن 

ثمانين منهم إلى المستشــفيات، 
كمــا أعلنت قوى األمــن عن جرح 

عدد من أفرادها.
سياســيا، انتهى اللقاء الذي جمع 
رئيس الوزراء المكلف حسان دياب 
والرئيس ميشــال عون في القصر 
الرئاســي، مساء أمس، والذي دام 
لمــدة الســاعة تقريبًا مــن دون 

اإلدالء بأي تصريح.
المكلف  الــوزراء  ويواصل رئيــس 

حســان دياب، منذ أربعة أسابيع، 
مشاورات لتشــكيل حكومة تواجه 

من اآلن رفضا بين المحتجين.
بحكومة  المتظاهــرون  ويطالــب 
حيادية مؤلفة مــن اختصاصيين، 
تعمــل علــى معالجــة الوضعيــن 
السياسي واالقتصادي المترديين، 
في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية 

منــذ الحــرب األهلية بيــن عامي 
1975 و1990.

ويشــهد لبنان، منذ 17 تشــرين 
األول/أكتوبــر 2019، احتجاجــات 
ســعد  حكومــة  أجبــرت  شــعبية 
الحريــري علــى االســتقالة، فــي 
التاســع والعشــرين مــن الشــهر 

ذاته.

70 مصاًبا يف مواجهات بني 
قوات األمن ومحتجني مبحيط الربملان اللبناين

بيروت/ وكاالت: 
تجددت المواجهات العنيفة، مساء أمس، بين المتظاهرين 
وقــوى األمــن اللبنانيــة، بمحيــط مقــر البرلمــان اللبنانــي، 

وسط بيروت، حيث أسفرت عن إصابة العشرات.
وأعلــن الصليــب األحمــر اللبنانــي إصابــة 70 شــخص، جراء 

استمرار المواجهات بين قوات األمن ومحتجين قرب مقر 
البرلمان.

وأضاف، في تغريدة عبر »تويتر«، أن 30 من المصابين تم 
نقلهم للمستشفيات، فيما ُعولج 40 ميدانيا، دون تحديد 

عدد المتظاهرين من قوات األمن أو المحتجين.

جانب من التظاهرات في لبنان أمس           )أ ف ب(
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رام اهلل- غزة/ رامي رمانة:
تجــار  لجنــة  باســم  المتحــدث  اتهــم، 
وأصحــاب مالحــم الضفة الغربيــة، عمر 
بالمماطلــة  اشــتيه  حكومــة  النبالــي 
والتســويف في اإلفراج عــن تجار العجول 
المعتقلين لديها منذ قرابة األســبوعين، 
كمــا اتهمــا بالتهــرب مــن التفاهمات 
المتعلقــة باســتئناف عملية الشــراء من 

السوق اإلسرائيلية.
وقال النبالي لصحيفة "فلســطين" أمس: 
إن النيابــة العامــة فــي رام اهلل، مــددت 
توقيــف زمالئنــا التجار لعدة أيــام أخرى، 
وهو إجراء مخالف للتطمينات المسبقة لنا 

بأن يتم االفراج عنهم أمس.
وعبــر النبالي عن ســخطه الشــديد تجاه 
مــا أســماه بالتخبــط الحكومــي، وقال:" 
إن الحكومــة تتناقــض فــي تصرفاتهــا، 
فبــداًل مــن وقــف تهريــب العجــول من 
أراضــي  علــى  المقامــة  المســتوطنات 
المواطنيــن فــي الضفة ومــن المناطق 
المصنفة )ج( تالحق وتغرم وتعتقل التجار 

الرسميين".
وأشــار إلــى أن حكومة اشــتية أســندت 

حــل "قضيــة شــراء العجول من الســوق 
اإلســرائيلية" إلى وزير الزراعة، لكنه خارج 

البالد اآلن، وال نعلم متى سيعود.
وفســر النبالي تصرف وزارة الزراعة ذلك، 
بأنه محاولة منها لدفــع التجار إلى زيادة 

نسبة االستيراد من الخارج دون التصريح 
بذلــك عالنية خشــية عراقيل إســرائيلية 

على االستيراد الفلسطيني.
ولفت إلى  فارق الســعر بيــن كيلو اللحم 
المســتورد من الخارج عن المشــترى من 

االحتالل، وقال إن كيلو اللحم المســتورد 
يزيد بـ 3 شواقل عن كيلو اللحم المشترى 
من الجانب اإلسرائيلي، وهذا يشكل عبئا 

على المستهلك.
ولــوح النبالي باتخاذ مســتوردي العجول 

بالضفــة، خطوات تصعيديــة، إن أصرت 
الحكومة على تجاهــل مطالبهم وصمت  

آذانها على منحهم أذونات الشراء.
ووفــق المعطيــات، ينتج الفلســطينيون 
15 % من األبقار الالحمة ويتم اســتيراد 

الباقي من الخارج.
ونفذ مســتوردو العجول االثنين الماضي، 
الــوزراء  مجلــس  مقــر  قــرب  اعتصامــًا 
الفلســطيني في مدينة رام اهلل، احتجاجا 
على اعتقال األمن الفلســطيني أربعة من 
التجار، قــرب معبر الجلمة شــمال جنين، 
وإحالتهم إلى المحاكمــة بتهمة تهريب 

العجول واإلخالل باالقتصاد الوطني.
وكانت حكومة اشــتية أصــدرت قبل نحو 
ثالثة أشــهر قرارًا بوقف شراء العجول من 
األســواق اإلســرائيلية في إطار االنفكاك 
الخطــوة  هــذه  أن  غيــر  االقتصــادي، 
القت تصديــًا مــن جانب المســتوردين 
الخطــوة  عــدوا  الذيــن  الفلســطينيين 
متسرعة وخسرتهم الكثير، لتعود حكومة 
اشــتية بعد شــهرين من ســريان القرار 
بتجميده ،وأوعزت للتجار بتقنين الشــراء 
من االحتالل لصالح االستيراد من الخارج.

غزة/ فلسطين:
االحتــالل  ادعــاءات  الزراعــة  وزارة  فنــدت 
اإلسرائيلي، بشــأن رش المبيدات الضارة على 

أراضي المزارعين شرق قطاع غزة.
وذكــرت الــوزارة في بيــان صحفــي، أمس، أن 
المعلومات التي نشرتها بعض وسائل اإلعالم، 
على لســان ما يسمى »بالمنســق اإلسرائيلي« 
والمتعلقــة بــرش المبيدات، تحمــل معلومات 
مغلوطــة، وأن جميــع المعلومــات فيهــا، غير 

صحيحة وال تمت للواقع بشيء.
وأكــدت أن »المنســق« يبرر لكيانــه الغاصب 
القيــام بجريمــة رش المبيــدات الضــارة على 
الشــريط الحدودي العنصري شــرق قطاع غزة، 
حيــث يتكبد المزارعون من جــراء هذا االعتداء 
المتكرر خســائر فادحــة، وذلك نتيجــة للضرر 

المتعمد الذي يلحقه االحتالل بمزروعاتهم.
ونوهت إلــى أن »مصدر المعلومــات الموثوق 
هو فقط ما تنشــره الوزارة، وأن رش المبيدات 
حقيقــة معلومــة ال يغطيهــا كــذب المواقــع 
الصهيونيــة وال يحجبهــا وال يبررهــا عاقــل أو 
منصــف، وهــي تحــدث كل عام بمعــدل ثالث 
مرات على أقل تقدير ســنويا وتتم فوق أراضينا 
المزروعــة وتتم قبــل حصادها بفتــرات قليلة، 

رام اهلل/ فلسطين:
للتشــغيل  الفلســطيني  الصنــدوق  أطلــق 
والحمايــة االجتماعيــة للعمــال، بالتعــاون 
مــع مجالس التشــغيل فــي محافظــات رام 
اهلل والبيــرة ونابلس وغزة وبالشــراكة مع 
 )PBC( الفلســطينية  المصرفية  المؤسسة 
اإلنمائــي  للتعــاون  االيطاليــة  والوكالــة 
)AICS(، مســابقات للمبــادرات الشــبابية، 
بهــدف دعــم تأســيس مشــروعات مــدرة 

للدخل.
وتشمل المبادرات تقديم تمويالت بمرابحة 
صفريــة للمشــاريع الفائــزة والمتميزة في 
فــرص عمــل جديــدة  لخلــق  المســابقة، 
للريادييــن والمبادريــن الشــباب وأصحاب 

علما أن كل المزروعات المتضررة هي عبارة عن 
خضروات وحبوب.

وشــددت الــوزارة أن لديها وثائق رســمية تم 
توثيقها من المواقع التي يتم فيها الرش«.

وأشارت إلى أن االحتالل »يتعمد رش المبيدات 
في فتــرة الصباح، وحين تكــون الرياح متجهة 
من الشــرق إلــى الغرب لتضمــن وصول جميع 
المبيــدات إلــى أرضنــا وال تصل إلــى مزارعنا 

المغتصبة داخل فلسطين«.
وقالــت الــوزارة: »إن المنطقــة المســتهدفة 
تزيد مســاحتها عن 25 % من مساحة األراضي 
الزراعية فــي غزة، وهذا يعني تهديدا مباشــرًا 

وخطيرا على األمن الغذائي برمته«.
كانــت الزراعة أصــدرت تقديــرًا أوليًا لألضرار 
والخســائر التــي لحقــت بأراضــي المزارعين؛ 
نتيجة فتح سلطات االحتالل االسرائيلي، سدود 
وعبــارات األمطار في مناطق شــرقي محافظتي 

غزة والشمال.
وذكــرت أن األضرار األولية التي لحقت بالقطاع 
الزراعي تقدر بأكثر من )500 ألف دوالر(، نتيجة 
تعمد االحتالل بشــكل متكرر فتح ســدود مياه 
األمطــار، األمر الذي أدى لغمــر وانجراف للتربة 
فــي بعض المناطق، وإتــالف كامل للمحاصيل 

المشــاريع الصغيرة، وتشغيل العاطلين عن 
العمل لزيادة فرص التشغيل الذاتي وتعزيز 

ثقافة االنتاج وريادة األعمال.
وتهدف هذه المبادرات إلى الحد من نســب 
البطالة المرتفعة بين الشــباب والخريجين، 
وتعزيــز قــدرات الشــباب من خــالل تنمية 
المهنية  المهــارات وتقديــم االستشــارات 
والتوجيه الالزم لهم، باإلضافة الى ترســيخ 
ونشــر ثقافــة العمــل الحر وريــادة األعمال 
وتعزيــز التفكيــر اإلبداعــي، وتعزيــز فكرة 
التنافس االيجابي بين الشــباب الفلسطيني 
لتطوير مشاريع خالقة ومبتكرة ودعم ورفع 

كفاءة المشاريع الريادية القائمة.
وأوضح المدير التنفيذي لصندوق التشــغيل 

كالبطاطــس والبصــل، باإلضافــة للمحاصيل 
الحقلية المختلفة المزروعة في هذه األراضي.

ودعــت وزارة الزراعة فــي بيانها، كل وســائل 
االعــالم المحلية وغيرها، إلــى توخي الدقة في 
النشــر، واســتيفاء المعلومــات مــن مصادرها 

الرسمية.
من جانب آخر، أفادت وزارة الزراعة أن النســبة 
المئويــة للغيــث النافــع التــي هطلــت علــى 
محافظــات غزة بلغت 71.3 %ملــم تقريبا، من 
المعــدل العام، وأن متوســط الهطــول لكافة 
المناطق بلغت 265.7 ملم بكمية 79.1 مليون 
متر مكعب، كما وصلت عدد ايام الهطول لهذا 

الموسم 20 يومًا.
كما أن كمية األمطار التي هطلت خالل اليومين 

الماضيين بلغت 9.6 ماليين متر مكعب
وقد كانت أعلى نسبة هطول في األيام الماضية 

بمنطقة جحر الديك حيث بلغت 53.5 ملم.
ودعت الوزارة وســائل اإلعــالم المختلفة كافة، 
والباحثين والمعنيين، إلى اســتقاء معلوماتهم 
عــن كميات األمطــار من مصادرها الرســمية, 
الموقــع االلكترونــي للــوزارة، منوهــة إلى أن 
أجهــزة قياس األمطار التابعة لها منتشــرة في 

جميع مناطق قطاع غزة.

مهدي حمدان أن ما يميز المشــروع، والذي 
سيســتمر التســجيل لالســتفادة منه حتى 
السادس عشر من الشهر القادم، هو حصول 
المشــاريع الفائزة على تمويل يصل قيمته 
كحد اقصــى 15000 دوالر بمرابحة صفرية 

على التمويل ودون اية عموالت أخرى. 
وأشــار إلى أن المشــاريع ســتحظى بالدعم 
الــالزم والمتابعة، وســيتم تقديم الخدمات 
االستشــارية والفنية لعدد من المتقدمين، 
وتدريبهــم علــى بناء خطة األعمــال وإدارة 
المشــروع والتســويق، مبينــًا أنــه ســيتم 
اختيار المشــاريع الفائزة في المســابقة بناء 
على معايير محددة مــن قبل لجان مختصة 

لتحديد المشاريع المميزة.

البرلمان األردني يصوت
 باألغلبية على قانون يحظر 
استيراد الغاز من االحتالل 

عمان / األناضول:
صوّت مجلس النواب األردني، باإلجماع، على تحويل مقترح 

قانون يمنع استيراد الغاز من )إسرائيل(، إلى الحكومة.
جــاء ذلك، فــي جلســة صباحيــة عقدها المجلــس، أمس. 
وتضمــن التصويــت علــى أن يرســل مقترح القانــون إلى 
الحكومــة، لصياغته وإعادته إلى المجلس لمناقشــته؛ كما 

صوت المجلس على أن يعطى صفة »االستعجال«.
ويأتــي تصويــت األحــد، بعــد إدراجــه من جانــب رئيس 
المجلــس عاطف الطراونة، الخميــس الماضي، على جدول 

أعمال جلسة يوم أمس.
أما من الناحية التشريعية والدستورية، فإن مشروع القانون 
يحتاج لعدة مراحل ليصبح قانونًا نافذًا؛ أبرزها صياغته من 
الحكومــة، وتحويلــه لمجلس النواب للبدء بمناقشــته، ثم 

يحوّل إلى مجلس األعيان )الغرفة الثانية للبرلمان(.
وبعد توافق شــقي البرلمان على تفاصيل مشروع القانون، 
يتــم رفعه للملك األردني إلصدار مرســوم ملكي فيه، وفي 
آخر مرحلة يعلن في الجريدة الرســمية، ليصبح قانونًا بعد 

30 يومًا من نشره.

جدير بالذكر أن 58 نائبًا أردنيا )من أصل 130(، وقعوا على 
مذكــرة في ديســمبر/ كانون أول الماضــي، إلعداد مقترح 

قانون إللغاء االتفاقية.
وفي مارس/ آذار 2019، اتخذ مجلس النواب، قرارا باإلجماع 
برفــض اتفاقية الغاز، إال أن المحكمة الدســتورية أصدرت 
قــرارا حينها، بأن االتفاقية »ال تتطلب موافقة مجلس األمة 
)البرلمــان بشــقيه(«؛ ألنهــا موقعة بين شــركتين وليس 

حكومتين.
وبــدأ مطلــع 2020، الضخ التجريبــي للغاز، الذي يســتمر 

لثالثة أشهر، بموجب االتفاقية الموقعة عام 2016.
وتنــص االتفاقية، على تزويــد األردن بنحــو 45 مليار متر 
مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من يناير/كانون 

الثاني 2020.
وحســب ما أعلنته شــركة الكهرباء الوطنية األردنية، فإنها 
ســتوفر حوالي 300 مليــون دوالر من خالل شــرائها الغاز 

اإلسرائيلي؛ قياسا بشرائه من األسواق العالمية.
ويملك األردن بدائل عن )إســرائيل( الستيراد الغاز، ممثلة 
بالغــاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبــي منذ الربع األخير 

2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.

كمية األمطار 79.1 مليون متر مكعب وجحر الديك األكثر هطوًل
»الزراعة« تفند ادعاءات االحتالل بشأن رش المبيدات شرق قطاع غزة

صندوق التشغيل يطلق مسابقات لدعم المبادرات الشبابية 

لّوح بخطوات تصعيدية 
النبالي: حكومة اشتية تماطل في اإلفراج عن تجار العجول المعتقلين
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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 مقياس ريختر يستعمل لتحديد شدة الزالزل 
يبدأ بالصفر وينتهي بالرقم 10، وأن العالم الذي وضع هذا 

المقياس هو األمريكي تشارلز فرنسيس ريختر؟
- هل تعلم أن بوليفار أحد أبطال تحرير شمال أمريكا الجنوبية 

من االستعمار اإلسباني، ولد في 24 يوليو 1783م وتعلم 
في إسبانيا وزار باريس أيام الثورة الفرنسية ثم عاد إلى 

أمريكا الشمالية ليقود الثورة ضد إسبانيا حتى كانت وفاته 
في17 ديسمبر 1830م؟

مدن وقرى
مثــل شــعبي : طــب الجــرة علــى ثمهــا بتطلــع 

البنت ألمها.

األفقي:
1 - أكبر دولة إسالمية 

2 -راقي – للتخيير 
3 -ثالثة ارباع  وعود – 

حرف + رجل دين مسيحي 
معكوسة 

4 -من األقارب معكوسة  
- االسم األول لخليفة راشد 

+ جواب
5 -إله + 24 ساعة + حرف

6 - أنابيب في الجسم تنقل 
الدم + عند

7 -من األشكال الهندسية 
+ علم مذكر معكوسة 

8 -متشابهان + من 
األسماء الخمسة + بقايا 

الهدم 
9 - رجل مبعثرة – عقل + 

ظرق مكان 

العمودي:
1 -قدوة – من الجهات 

األربعة  
2 -أملس + كثير 

الكالم 
3 -ماء العين – سورة 

قرأنية 
4 -نحن باالنجليزية – 

ق معكوسة  مشوِّ
5 -توضيح + للتحسر 

معكوسة 
6 -من األزهار + 

مجموعة من الطيور 
7 -شهادة جامعية 

معكوسة 
8 -ابدي ال يزول + للنداء 

معكوسة 
9 -زهرة المدائن + حرف 

– حرف جر 

أوجد الفروق
 بين الصورتين

الميكروبات تنقل األمراض غير المعدية
لندن/ وكاالت:

كشــفت دراســة حديثة قادها باحثون من جامعة كولومبيا ببريطانيا عن أن 
العديد من األمراض غير المعدية قد تنتقل بين البشر عن طريق الميكروبات، 

بما في ذلك البكتيريا والفطريات والفيروسات، التي تعيش على أجسادنا.
وتعد األمراض غير المعدية، بما في ذلك أمراض القلب والســرطان وأمراض 
الرئة، أكثر أســباب الوفاة شــيوعا، حيــث تمثل %70 من الوفيــات في جميع 
أنحاء العالــم، وتُعَد هذه األمراض »غير معدية« ألنه يُعتقد أنها ناجمة عن 
مجموعة من العوامل الوراثيــة ونمط الحياة والبيئية وال يمكن انتقالها بين 
 »Science« البشــر.  وفي دراســتهم التي نشــرت بالعدد األخير من دوريــة
أثبت الباحثون أن األشخاص الذين يعانون من مجموعة واسعة من األمراض 
مثــل الســمنة وأمراض األمعــاء االلتهابية إلى مرض الســكري مــن النوع 2 
وأمــراض القلب واألوعية الدمويــة تغير لديهم النظام الميكروبي بالجســم 
»الميكروبيــوم«. وأظهروا أن الكائنات المجهريــة المتغيرة عندما تؤخذ من 
األشــخاص المصابين وتوضع في نماذج حيوانية، تسبب المرض، كما وجدوا 
أن الميكروبيوم ينتقل بشكل طبيعي بين األشخاص، بعد أن توصلوا إلى أن 
األزواج الذين يتشــاركون في المنزل لديهم ميكروبيومــات مماثلة أكثر من 

التوائم التي تعيش بشكل منفصل.

طوكيو/ وكاالت:
أصبح للروبوتــات دور بالغ األهمية في رعاية 
المرضى داخل اليابــان التي تعاني نقصا في 

أطقم التمريض. 
ومن أجل تحســين قدرة الروبوتات في مجال 
التمريض، قــام فريق بحثــي ياباني بتطوير 

طريقة جديدة للتحكم في الروبوتات.
وتســمح الطريقة الجديدة للروبوتات بتقليد 
الحــركات البشــرية في مواقف مثــل تحريك 

المرضى ونقلهم من مكان آلخر.

وقــال الباحث تشــانجان جيانــج المتخصص 
فــي مجــال الهندســة الميكانيكيــة بجامعة 
إن نقــص أطقــم  اليابانيــة،  ريتســوميكان 
التمريض فــي اآلونة األخيرة أصبح مشــكلة 
اجتماعيــة خطيــرة ناجمة عن تراجــع أعداد 

المواليد وارتفاع مستوى أعمار السكان.
وأفــاد الموقــع اإللكتروني »فيــز دوت أورج« 
المتخصص فــي مجال التكنولوجيا بأن فريق 
الدراســة طــور تقنيــة جديــدة للتحكــم في 
حركــة ذراع روبوتية متخصصة فــي العناية 

بالمرضى.
والروبوتات المطورة ال تؤدي نفس الحركات 
الحــادة أو االحتكاكات التــي تنجم عن األذرع 

الروبوتية التقليدية.
وأوضح: »بدال من االحتكاك التقليدي الناجم 
عن اإلمســاك بالمرضى اســتعدادا لنقلهم، 
تعتمد الذراع الجديدة على الطاقة الكامنة«.

وتابــع: »يقلل ذلك مــن المعاناة التي يمكن 
أن يتعــرض لها المرضى أثناء تحريكهم على 

فراش المرض«.

الروبوتات تحل أزمة نقص الممرضات في اليابان

قرية البرية: تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة الرملة على بعد 5.5 كم منها، 
بلغت مساحة أراضيها سنة 1945/44م بالدونمات 2813 دونًما، وكان عدد 
سكانها في ذلك العام 510 نسمة، استولى المحتلون الصهاينة على القرية 

في 10-13 يوليو سنة 1948م وهجروا سكانها األصليين الفلسطينيين منها.

-إشي بشابه الكذب: ُيضرب على شيء قد حدث فعًل، ولكنه يصعب 
تصديقه واإليمان بوقوعه لشبه استحالته، لغرابته وندرة حدوث 

وقلة احتمال تصديقه.

مسابقة الختيار أجمل الطيور الداجنة في تركيا    )األناضول(

صورة اليوم

نتطّلع إلى استقبال مشاركات القراء المصورة عبر هذه
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أقوال تراثية



وقفات مع الصحابي 
الجليل معاذ بن جبل 

)رضي اهلل عنه(
بقلم: األستاذ الدكتور 

نعيم أسعد الصفدي

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف 
األنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد )صلى الله 
عليــه وســلم(، وعلــى آلــه وأصحابــه ومــن تبــع هداهم 

بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فدعونــا فــي هذا المقــال نتعرف إلــى الصحابي الجليل 
الذي وصفه النبي )صلى الله عليه وســلم( بأنه »أعلم 
الناس بالحالل والحرام«، لقد كان لمعاذ بن جبل )رضي 
اللــه عنــه( قصــص مــع النبي )صلــى الله عليه وســلم(، 
ِبيِّ  َث أنَّ النَّ روى أحمد في مسنده َأنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل َحدَّ
َم( َرِكــَب َيْوًما َعَلى ِحَماٍر َلُه، ُيَقاُل  ــى اللُه َعَلْيِه َوَســلَّ )َصلَّ
ى اللُه  ِبــيُّ )َصلَّ َلــُه: َيْعُفــوٌر، َرَســُنُه ِمــْن ِليــٍف، ُثمَّ َقــاَل النَّ
َم: »اْرَكْب َيا ُمَعاُذ«، َفُقْلُت: »ِســْر َيا َرُســوَل  َعَلْيِه َوَســلَّ
اللــِه«، َفَقاَل: »اْرَكْب«، َفَرَدْفُتُه َفُصِرَع اْلِحَماُر ِبَنا، َفَقاَم 
َم( َيْضَحُك، َوُقْمُت َأْذُكُر ِمْن  ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِبيُّ )َصلَّ النَّ
اِلَثَة َفَرِكَب،  اِنَيَة، ُثــمَّ الثَّ َنْفِســي َأَســًفا، ُثمَّ َفَعَل َذِلــَك الثَّ
َوَســاَر ِبَنــا اْلِحَمــاُر َفَأْخَلــَف َيــَدُه َفَضــَرَب َظْهِري ِبَســْوٍط 
َمَعــُه َأْو َعًصــا، ُثمَّ َقاَل: »َيا ُمَعاُذ َهــْل َتْدِري َما َحقُّ اللِه 
َعَلــى اْلِعَبــاِد؟«، َفُقْلــُت: »اللــُه َوَرُســوُلُه َأْعَلــُم«، َقــاَل: 
»َفــِإنَّ َحــقَّ اللِه َعَلى اْلِعَبــاِد َأْن َيْعُبُدوُه َوَل ُيْشــِرُكوا ِبِه 
َشْيًئا«، َقاَل: ُثمَّ َساَر َما َشاَء اللُه، ُثمَّ َأْخَلَف َيَدُه َفَضَرَب 
َظْهــِري، َفَقــاَل: »َيا ُمَعاُذ، َيا اْبــَن ُأمِّ ُمَعاٍذ، َهْل َتْدِري َما 
َحقُّ اْلِعَباِد َعَلى اللِه ِإَذا ُهْم َفَعُلوا َذِلَك؟«، ُقْلُت: »اللُه 
َوَرُســوُلُه َأْعَلــُم«، َقــاَل: »َفــِإنَّ َحــقَّ اْلِعَباِد َعَلــى اللِه ِإَذا 

َة«.  َفَعُلوا َذِلَك َأْن ُيْدِخَلُهُم اْلَجنَّ
وفــي الصحيحيــن واللفــظ لمســلم: َعــْن ُمَعاِذ ْبــِن َجَبٍل 
ى اللُه  )رضي الله عنه( َقاَل: ُكْنُت ِرْدَف َرُســوِل اللِه )َصلَّ
َم( َعَلى ِحَماٍر، ُيَقاُل َلُه: ُعَفْيٌر، َقاَل: َفَقاَل: »َيا  َعَلْيِه َوَسلَّ
ُمَعــاُذ، َتــْدِري َمــا َحقُّ اللِه َعَلــى اْلِعَباِد؟ َوَما َحــقُّ اْلِعَباِد 
َعَلــى اللــِه؟«، َقــاَل: ُقْلُت: »اللُه َوَرُســوُلُه َأْعَلــُم«، َقاَل: 
ُكوا  »َفِإنَّ َحقَّ اللِه َعَلى اْلِعَباِد َأْن َيْعُبُدوا اللَه، َوَل ُيْشــرِ
َب  ( َأْن َل ُيَعذِّ ِبــِه َشــْيًئا، َوَحــقَّ اْلِعَباِد َعَلى اللِه )َعزَّ َوَجــلَّ
َمْن َل ُيْشِرُك ِبِه َشْيًئا«، َقاَل: ُقْلُت: »َيا َرُسوَل اللِه، َأَفاَل 

ِكُلوا«. ْرُهْم َفَيتَّ اَس؟«، َقاَل: »َل ُتَبشِّ ُر النَّ ُأَبشِّ
َم( معــاًذا ِإَلى  ــُه َعَلْيِه َوَســلَّ ى اللَّ ِبــيُّ )َصلَّ ولمــا بعــث النَّ
الَيَمــِن، َقاَل له: »َكْيَف َتْقِضــي ِإْن َعَرَض َقَضاٌء؟«، َقاَل: 
»َأْقِضــي  ِبَمــا ِفي ِكَتاِب اللِه، َفــِإْن َلْم َيُكْن، َفِبَما َقَضى 
َم(، َقاَل: »َفِإْن َلْم  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ى اللَّ ِبِه َرُســْوُل اللــِه )َصلَّ
ُســْوُل؟«، َقاَل: »َأْجَتِهُد َرْأِيي َوَل  َيُكْن ِفْيَما َقَضى ِبِه الرَّ
َق  ــِذي َوفَّ آُلــْو«، َفَضــَرَب َصــْدِري، َوَقــاَل: »الَحْمــُد للِه الَّ
َم( ِلَما ُيْرِضي  ــُه َعَلْيِه َوَســلَّ ى اللَّ َرُســْوَل َرُســْوِل اللــِه )َصلَّ

َرُسْوَل اللِه«.
َم( ُمَعــاًذا َوَأَبا  ى اللــُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِبــّي )َصلَّ ولمــا بعــث النَّ
ــَرا َوَل  ــَرا، َوَبشِّ ــَرا َوَل ُتَعسِّ ُموَســى ِإَلى الَيَمِن َقاَل: »َيسِّ
ــَرا، َوَتَطاَوَعــا َوَل َتْخَتِلَفــا«، وقــد خــرج النبــيُّ )صلــى  ُتَنفِّ
الله عليه وســلم( يودع معاًذا ويوصيه حيث كان ُمَعاٌذ 
َم( َيْمِشــي  ــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ ــى اللَّ َراِكًبــا، َوَرُســْوُل اللــِه )َصلَّ
َك َعَســى َأْن  ا َفَرَغ، َقاَل: »َيا ُمَعاُذ!، ِإنَّ َتْحَت َراِحَلِتِه، َفَلمَّ
ــَك َأْن َتُمرَّ ِبَمْســِجِدي  َل َتْلَقاِنــي َبْعــَد َعاِمــي َهــَذا، َوَلَعلَّ
َوَقْبــِري«، َفَبَكــى ُمَعاٌذ َجَشــًعا ِلِفَراِق َرُســْوِل اللِه، َقاَل: 

ْيَطاِن«. »َل َتْبِك َيا ُمَعاُذ«، َأْو »ِإنَّ الُبَكاَء ِمَن الشَّ
للموضوع تتمة والحمد لله رب العالمين.

وصية اليوم: حديث شريف: 
َأنَّ َأَبا ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهلِل )َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم(: »َأَلْم َتَرْوا 
(، َقاَل: َما َأْنَعْمُت َعَلى ِعَباِدي ِمْن ِنْعَمٍة، ِإلَّ  ِإَلى َما َقاَل َربُُّكْم )َعزَّ َوَجلَّ
َأْصَبَح َفِريٌق ِمْنُهْم ِبَها َكاِفِريَن، َيُقوُلوَن: اْلَكْوَكُب َوِباْلَكْوَكِب«.

صالة الليل بهــاء النهار، وحب الخير للناس 
من طهارة الضمير، وانتظار الفرج عبادة.

خلــة:  البــاري  عبــد  الدكتــور  الداعيــة  قــال 
»لبــد مــن اإلخــالص فــي العمــل التربوي؛ 
ا  فالشــخص التربوي يؤثر في طالبه سلوكيًّ
إليــه  ــا، فطالبــه ينظــرون  ــا ودينيًّ واجتماعيًّ

على أنه قدوة«.
وأوضــح أن اإلخــالص فــي العمــل مــن أهم 
اللــه  يقــول  التربــوي،  الشــخص  خصائــص 
ِه َفْلَيْعَمْل  )تعالــى(: »َفَمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاء َربِّ
ــِه َأَحًدا«،  َعَمــاًل َصاِلًحــا َول ُيْشــِرْك ِبِعَباَدِة َربِّ
ــِذي َخَلَق اْلَمــْوَت َواْلَحَياَة  ويقــول أيًضــا: »الَّ
اْلَعِزيــُز  َوُهــَو  َعَمــاًل  َأْحَســُن  ُكــْم  َأيُّ ِلَيْبُلَوُكــْم 

اْلَغُفوُر«.
ْيِثيَّ  اٍص اللَّ وذكــر خلة أنه عن َعْلَقَمــَة ْبن َوقَّ
ــاِب )َرِضــَي  ْبــَن اْلَخطَّ َيُقــوُل: َســِمْعُت ُعَمــَر 
ــُه َعْنــُه( َعَلى اْلِمْنَبِر َقاَل َســِمْعُت َرُســوَل  اللَّ
َما  َم( َيُقــوُل: »ِإنَّ ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ــى اللَّ ــِه )َصلَّ اللَّ
َمــا ِلــُكلِّ اْمــِرٍئ َما َنَوى  ــاِت َوِإنَّ يَّ ْعَمــاُل ِبالنِّ اأْلَ

َأْو  ُيِصيُبَهــا  ُدْنَيــا  ِإَلــى  ِهْجَرُتــُه  َكاَنــْت  َفَمــْن 
ِإَلــى اْمــَرَأٍة َيْنِكُحَهــا َفِهْجَرُتــُه ِإَلــى َمــا َهاَجــَر 
ِإَلْيــِه«، فال بد للمعلــم من نية طيبة وعمل 
دؤوب وحــرص على العدل والمســاواة بين 

الطالب.
وأشــار إلى أنه من العــدل أن يطبق المعلم 
التابــع  األكاديمــي  النظــام  األســتاذ  أو 
للجامعة، من حضور ودرجات واختبارات إلى 
غير ذلك من نظام، وعلى الطالب أن يلتزم 
بالنظــام المعمــول بــه، وأن يكــون حريًصــا 
علــى ذلــك، وإن حصــل ظــرف قاهــر يمنعه 
مــن أداء واجب أو نحــوه فليتقدم للجامعة 

بالعذر الصحيح وسيجد حالًّ لمشكلته.
وبين خلة أنه من الجور أن يســتوي الطالب 
يحضــر،  ل  الــذي  والطالــب  يحضــر  الــذي 
والطالب المشارك والطالب غير المشارك، 
بالنظــام والقانــون  يلتــزم  الــذي  والطالــب 

والطالب الذي ل يلتزم بذلك، فحتى يكون 
العدل واإلنصاف بين الطالب لبد أن يأخذ 

كل طالب حقه.
وأضــاف: »عليه ل يجــوز للمدرس أن يحابي 
أو يجامــل طالًبــا بســبب معرفــة أو قرابــة 
آثــم،  أو وســاطة؛ فمــن فعــل ذلــك فهــو 
ويهمــل  القانــون  يتجــاوز  الــذي  والطالــب 
مــواده ويأتــي باألعذار من هنــا ومن هناك 
محتــاًل علــى المعلــم أو القانــون هــو آثــم 

معتد«.
وتابــع خلة حديثه: »وبهــذا يتبين عدم جواز 
العالمــات،  وزيــادة  الحضــور،  عــن  التجــاوز 

وترفيع بعض الطالب دون بعض«.
ونبــه إلــى أن هذا في الغالــب األعم، ولكن 
لكل قاعدة اســتثناءات، وبحســب الضرورة، 
فالضرورات تبيح المحظورات، لكن الضرورة 

تقدر بقدرها، ولبد من حفظ األمانة.

Monday 20 January 2020 الثنين 25 جمادى األولى 1441هـ 20 يناير/ كانون الثاني
18

قــال اهلل فــي حــق موســى: »وََفتَنَّــاكَ ُفتُونًــا« أي اســتخلصناك 
استخالصًا، لتقوم بمهمة اإلصالح، ولتنجد المستضعفين في األرض، 
وهكذا أي تغيير صاعد في المجتمع يحتاج إلى اســتخالص وارتقاء في 
الفكر والســلوك والقيــم، فالمصلح كالماء الطهور؛ طاهر في نفســه، 

مطهر لغيره.
والطهــارة الحقيقيــة التي يحتاج لها كل مصلح هــي: طهارة التوحيد 
ووضوحه، دون لبس أو شــبهة؛ لتســتقيم عالقتــه بربه، وطهارة في 

القيم واألخالق؛ لكي تميل إليه األفئدة الطاهرة.

د. محمد المبيض  ما يحتاج له المصلح

اإلخالص في العمل من أهم 
صفات الشخص األكاديمي 

غزة/ هدى الدلو:
في نهاية الفصل الدراســي الجامعي تتكرر الكثير من 
المواقــف مــع الدكاتــرة الجامعييــن، كأن يأتي طالب 
ويتــودد إلــى المــدرس مقدًمــا لــه لئحة مــن األعذار 
لعــدم حضــوره المحاضــرات طيلــة الفصــل الدراســي 
بحجــج مختلفــة؛ فيحــار الدكتــور الجامعــي أيأخــذ بهــا 
أم يتجاهلهــا، وفــي موقــف آخر يأتــي الطالب الخريج 
ويطلــب مــن الدكتــور أن يضــع لــه عالمــة النجاح كي 

ل يتأخــر تخرجــه، وفــي بعــض األحيــان، بعــد تصحيــح 
الطلبــة متدنيــة،  الدكتــور درجــات  يجــد  المتحانــات 
فيرفــع بعــض الطــالب دون آخرين، فهــل يجوز؟، في 
ضــوء هذه المواقــف كيف يتعامل المــدرس؟، فهل 
يأثــم في حال تعاطيــه مع هذه الحــالت؟، والطالب 
الــذي يقــدم أعــذاًرا غيــر صحيحة مــا حكمــه؟، هذا ما 

نتحدث عنه في السياق التالي:



Monday 20 January 2020 االثنين 25 جمادى األولى 1441هـ 20 يناير/ كانون الثاني
19

اضطراب جسدي الشكل
Somatic Symptoms Disorderمي ظاهر- صيدالنية

هــل عرفتم ذلك الشــخص الــذي يشــكو دائمًا علًل 
مختلفة، وكل مرة ترونه فيها يشــكو أعراضًا جديدة، 
ولديــه وســواس بأنــه مصاب مــراض خطيــرة، في 
حيــاة كل واحد منــا يوجد ذلك الشــخص، إنــه فعًل 
مريــض لكن ليس بهــذه األمراض التــي يتوهمها، 
وليــس بهــذه األعراض التــي يشــكوها، إنه مريض 
 Somatic بمــرض يدعى اضطرابًا جســدي الشــكل
Symptoms Disorder ، وهو اضطراب نفســي يميز 

من أعراض جسدية مختلفة ومتغيرة توحي للمريض 
وللختصاصي بأمراض أو علل في الجســم، لكن هذه 
األعراض ال يمكن تفســيرها تفسيرًا كامًل من الحالة 
الطبية العامة أو تأثير مادة ما، وليس لها ارتباط بأي 

مرض نفسي آخر، مثل: الفوبيا أو الهلع.
وعند إجراء تحاليل لهذا المريض قيمه تكون طبيعية، 

وال يمكن إيجاد أي سبب واضح لهذه األعراض.
هؤالء األشــخاص يكونون دائمًا فــي همٍّ وكدٍر فيما 
يخص صحتهــم، ودائمًا يتوهمــون تدهور وضعهم 

الصحي.
عادًة تظهر هذه األعراض في سن المراهقة، لما لهذه 

قد نصادفهم في حياتنا كثيرًا.
وتصاب النســاء عشــرة أضعاف الرجال بهذا المرض، 
ويعتقــد الباحثــون أن هنــاك العديــد مــن العوامل، 
ومنها الحساســية البيولوجية )وهي أكثر شيوعًا عند 
النســاء(، والضغط النفســي، والعوامل النفسية، مثل 
طرق التفكير المكتســبة في سياق البيئة االجتماعية، 
وكذلــك االعتــداءات البدنية والجنســية فــي مرحلة 

الطفولة.
كذلــك ضعف الوعي بالعواطــف والنمو العاطفي لدى 
األطفــال مــن قبل ذويهــم، وقد يكــون الطفل عانى 
إهمال الوالدين أو عدم وجود أسرة مترابطة، كل هذه 
العوامل في مرحلة الطفولة تجعله بالغًا محبًّا لجذب 
االنتباه ومضطربًا في التعامل مع مشاعره وإحساسه 

وخائًفا من اإلصابة بأي وكعة صحية.
كذلــك القلق المفرط، أو االهتمــام المبالغ بالتغيرات 
الجسدية، وانخفاض مســتوى تحمل األلم عند بعض 
األشــخاص أحيانًــا يكون ســببًا لظهــور االضطراب 

الجسدي الشكل.
كذلك مدمنو المخدرات ومدمنو الكحول هم من أكثر 

المرحلــة من حساســية بالغة يحرص فيهــا المراهق 
على جــذب انتباه وتعاطف اآلخرين، لكن العدد األكبر 

من المرضى هم في العقد الثالث من أعمارهم.
وال يوجد علقــة بين المرض والحالــة االجتماعية أو 

الوضع المادي للمرضى.
كيف يســتطيع المعالج تمييز األعــراض الحقيقية من 
األعــراض الوهمية التــي تصيب مرضــى االضطراب 

الجسدي الشكل؟
- األفكار المستمرة التي تصاحب المريض ال تتناسب 

مع خطورة األعراض.
- هناك عرض واحد على األقل ثابت ومســتمر وباقي 

األعراض تأتي وتذهب على أوقات مختلفة.
- يــداوم المريض علــى زيارة أطباء مــن تخصصات 

مختلفة، دون أن يقتنع بتشخيص أحدٍ منهم.
- إذا أخبــره أحد األطباء بعدم وجود أي مرض عضوي 
لديه يســتدعي الخوف، فإن ذلــك يزيد من اضطرابه 

وخوفه بداًل من طمأنينته.
ويصيب هذا المرض مــن 5 إلى %7 من البالغين في 
العالم، ما يعني أن هذه النســبة ليست قليلة، ولذلك 

الناس عرضة للصابة بهذا المرض.
أشهر األعراض التي يشكوها هؤالء المرضى هي:

-1 األلــم إما فــي الصدر أو المفاصــل أو الظهر أو أي 
منطقة في الجسم.

-2 الصداع.
-3 عدم القدرة على الحركة بسهولة.

-4 الدوار والضعف العام.
-5 آالم البطن ومشاكل اإلخراج إما إسهااًل أو إمساًكا.

غالبًــا المرضى يشــكون عدة أعــراض مجتمعة معًا، 
وقد تتراوح هذه األعراض بين خفيفة وشــديدة جدًّا، 
وما بين 30 إلى 50 % مــن المرضى يعانون القلق أو 

االكتئاب مصحوبًا بأرق مستمر في الليل.
أما العلج فهو في هذه الحالة يكون علجًا ســلوكيًّا 
معرفيًّــا أو إدراكيًّــا، إذ يحــال المريض إلــى طبييب 
نفســي ويخضع لجلســات ينمى فيهــا إدراكه بمرضه 

وآثاره.
الدوائــي  والعــلج  االكتئــاب  أدويــة  تســاعد  وقــد 
للضطرابات النفســية مثل الهلع علــى التخلص من 

القلق والخوف المصاحب للمرض.

أوصاه بأن "يحمل الكتاب الكريم في قلبه"

الطفل "عزام" يبرُّ والده الُمتوفى بحفظ القرآن
غزة/ هدى الدلو:

حتــى هــذه اللحظــة ال يــزال صــوت والــده وهــو يرتل 
آيات من القرآن الكريم يرن في أذنيه، وكأنه قبل أيام 
قليلــة، ولكــن كان ذلــك وهــو طفل صغير لــم يتجاوز 

أعواًما عدة من عمره، وقد بات اآلن يتيم األب.
كان والــده الُمتوفــى يقــرؤه بصــوت عــاٍل متعمــًدا 

حتــى يســمعه أطفالــه، ويعلقهــم بالقــرآن، ويكــون 
لهم قدوة، ويغرس تلك البذرة من صغرهم ليضمن 
نموهــا في بيئة خصبة قبــل أن تجتاحها أي مؤثرات 

خارجية.
الطفــل عبد الله ســالم عــزام )13 عاًما(، من ســكان 

مدينة غزة، يحفظ من القرآن الكريم 10 أجزاء، يقول: 
"كان والدي )رحمة الله عليه( يعزز فّي وفي إخوتي 
القيــم والمبــادئ القرآنيــة، فمنذ أن كنــت أبلغ عاًما 
كان يصحبنــي معــه إلــى المســجد مــع أننــا كنــا في 

الغربة".

كان عبــد اهلل يجلس مقابــل والده الذي كان 
يراجع القرآن دائمًا بعدمــا أتم حفظه كامًل، 
ويهمــس لــه: "أريــدك أنت أيضًــا أن تحمل 
القرآن في قلبك وعقلــك حافًظا آلياته وعامًل 
بها"، ولهــذا كان يلحق أبناءه وبناته بحلقات 
تحفيــظ للقــرآن حتــى فــي أثنــاء وجودهم 

باإلمارات.
يوضح الطفل عزام أنه ســار علــى نهج والده 
وإخوتــه في حفظ القــرآن، الذي بــدأ حفظه 
وهو في سن سبعة أعوام حفًظا متقطعًا تبعًا 
للظــروف واألهــواء، ومنذ ثلثة أعــوام كثف 
جهوده في الحفظ المتواصل، حتى أتم حفظ 

10 أجراء كاملة.

وإدراك،  بوعــي  القــرآن  أحفــظ  "أصبحــت 
وكان دافعــي لذلــك هو أن أحفــظ كلم اهلل 
وأتدبــر أوامــره ونواهيه، وأفهــم كيف كانت 
حياة الرســول محمد )صلى اهلل عليه وســلم( 
وأصحابه والرســل من قبلــه، والمناهج التي 
يتحدث عنها القــرآن، وأقتدي بوالدي وأعتني 
بالبــذرة التي زرعهــا منذ طفولتــي" يواصل 

كلمه.
وبكل ثقــة بالنفــس يتابع: "حفظــي للقرآن 
ســاعدني كثيــرًا علــى حفــظ دروســي فــي 
المدرســة، وخاصة فيما يتعلق بمادة التربية 
اإلسلمية، وتفاصيل السور القرآنية، والتفريق 

بين المدنية والمكية".
ويتحدث الطفل عزام كالشاب الواعي المتفهم 
لمصلحته: "أجدول حفظي في المدرسة حسب 
دراســتي ووقت فراغي، وأكرس وقتي وتعبي 

وجهــدي في اإلجازة لحفــظ القرآن، وفي حال 
لم يكــن لدي وقــت للذهــاب إلى المســجد 

تسمّع لي والدتي".
ذات مرة فــي حصة فراغ نظم أحد مدرســيه 
في المدرسة مسابقة أجمل صوت في القرآن، 
فجود آيات حكيمة بصوت طفولي أثار إعجاب 
زملئه ومدرسه، وخاصة إجادته أحكام التلوة 
والتجويد، فطلب منه معلمه أن يعتلي منصة 
اإلذاعة المدرســية ليقرأ القرآن على مســامع 
المدرســة، وتملكــه التوتر لكونــه أول مرة، 
وخوًفــا مــن أن يخطئ فــي القــرآن رغم قوة 

شخصيته وطلقة لسانه.
"تلك اآليات التي أحفظها لن أجعلها حبيســة 
صدري، بل ســتكون دواء لــكل مريض، فلن 
أبخل عن موجوع من كلم اهلل الذي فيه شفاء 
للصدور، فسأرقيهم بكلمه الشافي المعافي، 
كما أفعل اآلن مع والدتي، فعندما أراها تتألم 
أضع يدي على رأسها وأقرأ عليها ما أحفظ من 

آيات الرقية الشرعية" يضيف الطفل عزام.
وتبين والدته أنهــا وإخوته األكبر منه دائمو 
التشجيع له، ومتابعة آلية حفظه مع شيخه في 
المسجد، فقد حملت رســالة زوجها من بعده 
أن يكون أبناؤهم من حفظة كتاب اهلل قبل أن 

يكونوا من حملة الشهادات الجامعية.
توفي والده وسنه ســتة أعوام، ومع ذلك ظل 
محافًظا على نهجه في حفظ القرآن، ويســقي 
البــذرة التي زرعها باهتمام وجهد حتى يحقق 
حلمه بحفظه كامًل في مدة قصيرة، ليلبســه 

ووالدته تاج الوقار، وأن يصبح طبيبًا.
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غزة/ إبراهيم أبو شعر:
تُختتــم اليوم منافســات الجولة السادســة 
عشــرة لبطولــة الــدوري الممتــاز، بإقامة 
مباراتيــن، يلتقــي فيهما الهالل مع شــباب 
جباليا على ملعب فلســطين، والصداقة مع 

اتحاد خانيونس على ملعب اليرموك.
الهالل × شباب جباليا

ســيكون الهالل وشــباب جباليا أمام فرصة 
ذهبيــة للقفز إلى المركــز الثاني في جدول 
الترتيــب، فــي حــال تمّكــن أي منهما، من 
تحقيــق الفوز حين يلتقيان في مباراة مهمة 

ملعب فلسطين.
ويملــك الفريقين 22 نقطة لكل منهما، مع 
تفــوق شــباب جباليا بفارق األهــداف، حيث 
يحتل المركز الخامس، بينما يتواجد الهالل 

في المركز السادس في جدول الترتيب.
الهــالل المضيــف تمكــن من الفــوز في 6 

فقــط، وهــي نتائــج تبيّــن أن الفريق كان 
بإمكانــه احتــالل مركــز أفضل، لــوال كثرة 

التعادالت التي أفقدته نقاطًا عديدة.
ويرغــب "الثــوار" في انهــاء الــدوري محتاًل 
المركــز الثانــي كمــا فعــل فــي الموســم 
الماضي، وأي مركــز أقل من ذلك لن يكون 
مُرضيــًا بالنســبة لجماهيــره، التــي كانت 

تمنّي النفس بالمنافسة على اللقب.
يذكر أن كال الفريقين نجحا بســهولة خالل 
األســبوع الماضي في العبــور إلى دور الـ16 
فــي بطولة الــكأس، حيث فــاز الهالل على 
اتحــاد جباليا بســتة أهــداف دون رد، بينما 
فاز شباب جباليا على المصدر بأربعة أهداف 
مقابل هدف واحد، علمًا أن مباراة الفريقين 

في الدور األول انتهت بالتعادل السلبي.
الصداقة × اتحاد خانيونس

يبحــث الصداقــة عن فوز مهــم على ضيفه 

مباريات مقابــل 4 تعادالت و5 هزائم، وهي 
نتائج متوســطة، لكــن ال زال بإمكانه إنهاء 
الموسم بشكل مثالي في حال نجح بتحقيق 

االنتصارات في الجوالت القادمة.
وتبدو المنافســة محتدمة بيــن العديد من 
الفــرق إلنهاء الــدوري المركــز الثاني خلف 
خدمــات رفــح الــذي بات قــاب قوســين أو 
أدنــى من التتويج بعد أن وسّــع الفارق عن 

مطارديه.
وال شــك أن إنهاء الهــالل للــدوري وصيفًا 
ســيكون انجــازًا الفتــًا للفريق الــذي تطور 
بشكل واضح في الفترة الماضية، وبت قادرًا 
على التواجــد في مراكز المقدمــة، معتمدًا 
علــى العديد مــن النجوم الذيــن يضمهم 

الفريق.
في المقابل، فاز شباب جباليا في 4 مباريات 
وتعــادل في 10، وخســر في مبــاراة واحدة 

اتحــاد خانيونــس، مــن أجل تأمين نفســه 
بعيــدًا عــن الحســابات المعقدة فــي قادم 
الجــوالت، ومحاولة التقدم أكثــر في جدول 
الترتيب في ظل احتالله حاليًا المركز السابع 

برصيد 21 نقطة.
وفــاز الصداقة فــي 5 مباريــات وتعادل في 
6 وخســر في 4 مواجهات، ويــدرك جيدًا أن 
خســارته اليوم ســتعني دخوله في حسابات 
هو في غنى عنها، في ظل احتدام المنافسة 

في مناطق الوسط.
وانتعــش الصداقــة خالل الجولــة الماضية 
بفوزه على األهلي، وفي حال انتصاره اليوم 

قد يصل إلى المركز الرابع.
أما اتحاد خانيونس، فيمني النفس بالعودة 
من ملعب اليرمــوك بفوز في غاية األهمية، 
كونه يحتل المركز التاسع برصيد 18 نقطة، 
وأي خســارة له اليوم ســتضعه فــي موقف 

حرج.
وانتصر "البرتقالي" فــي 5 مباريات وتعادل 
في 3 وخسر في 7 مواجهات، وال خيار أمامه 
ســوى الفــوز لمحاولــة االبتعاد نســبيًا عن 
حســابات الهبوط، كونه يبتعد حاليًا بفارق 

4 نقاط عن المركز الحادي عشر.
وبلــغ كال الفريقيــن دور الـ16 فــي بطولة 
الكأس، فاكتســح الصداقة نظيــره الزيتون 
بســتة أهداف مقابل هدف واحــد، بينما فاز 
اتحــاد خانيونــس علــى األقصــى بهدفين 

مقابل هدف واحد.
وفي لقاء الذهــاب بين الفريقين في بطولة 
الدوري حقــق الصداقة فــوزًا عريضًا بأربعة 
أهــداف مقابل هــدف واحد، ســجلها وقتها 
ميســرة البــواب )هدفيــن( وأحمــد الكرنز 
ومحمــد أبو توهــة، في حين ســجل محمد 

الرخاوي هدف اتحاد خانيونس الوحيد.

في ختام الجولة الـ16 للدوري الممتاز

الهالل × شباب جباليا.. صراع على الوصافة
الصداقة × اتحاد خانيونس.. لقاء بعنوان األمان

غزة/ فلسطين:
حقق التفاح فوزًا كاسحًا على ضيفه خدمات خانيونس بأربعة 
أهداف دون رد أمس على ملعب اليرموك، ضمن منافســات 
الجولة السادســة عشرة، لدوري الدرجة األولى، بينما تعادل 
خدمات البريج مع ضيفه بيــت حانون األهلي بهدف لمثله، 

على ملعب الشهيد محمد الدرة.
في المباراة األولى، سجل أهداف التفاح األربعة كل من فادي 
عــوض اهلل )هدفيــن( في الدقيقتيــن 32، و65، جربوع في 

الدقيقة 66، ومحمد السطري في الدقيقة 67.
بهــذا الفوز رفــع التفاح رصيــده إلى 24 نقطة فــي المركز 
الرابع بشــكل مؤقت, بينما تجمد رصيد خدمات خانيونس 
عنــد 21 نقطة وتراجع إلــى المركز الثامن بشــكل مؤقت، 

بفارق األهداف خلف خدمات المغازي.
وفي المباراة الثانية، حسم التعادل بهدف لمثله لقاء خدمات 
البريج مع ضيفه بيت حانون األهلي، وســجل البريج أواًل عن 
طريق إبراهيم وشــاح فــي الدقيقة 44، بينمــا تعادل بيت 

حانون في الدقيقة 77 عن طريق الالعب محمد الحداد، وقد 
أهدر زميله يوسف مصلح أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 72.

ورفعت نتيجة التعادل رصيد البريج إلى 23 نقطة في المركز 
السادس بشكل مؤقت، بينما انفرد بيت حانون في الصدارة 
برصيد 28، لكنه بات مهددًا بفقدانها والتراجع إلى المركز 
الثالث في حال فوز كل من خدمات النصيرات والجالء اليوم.

ويحل خدمات النصيــرات اليوم ضيفًا على نماء في 
ملعــب بيت حانون، والجالء على األقصى في ملعب 
النصيرات البلدي، وخدمات المغازي على القادسية 

في ملعب رفح البلدي.
ويملــك النصيــرات 27 نقطة حاليًا وفي حال فوزه ســينفرد 
بالصدارة، مقابل 18 نقطة لنماء صاحب المركز العاشر، في 
حين لدى الجالء 26 نقطة، ويمكن أن ينفرد أيضًا بالصدارة 
في حال فوزه، لكن شــريطة تعثر النصيرات، أما القادســية 
فيملــك 23 نقطــة في المركــز الخامس، مقابــل 21 نقطة 

للمغازي في المركز السابع.

التفاح يكتسح خدمات خانيونس 
وتعادل البريج مع بيت حانون األهلي

غزة/ فلسطين:
حقــق المجمع اإلســالمي فــوزًا عريضًا على الســالم 
بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب بيت حانون، 
أمس ضمن منافسات فرع »غزة والشمال« ولحساب 

الجولة العاشرة، لدوري الدرجة الثانية.
ســجل أهداف المجمــع محمود البحيصــي )هدفين( 
فــي الدقيقتين الثامنــة، و38، ومحمد اشــتيوي في 
الدقيقــة 23، ومحمــود عليان في الدقيقــة 69، أما 
هدفي الســالم فأحرزهما أحمد صالح في الدقيقتين 

60، و94، من ركلتي جزاء.

ورفــع المجمــع رصيــده إلــى 18 نقطة فــي صدارة 
الترتيــب، وتجمد رصيد الســالم عنــد 11 نقطة في 

المركز الرابع.
بــدوره، حوّل فلســطين تأخره أمام خدمــات جباليا 

بهدف إلى فوز بهدفين، على ملعب بيت الهيا.
ســجل محمــد أبــو وردة هــدف خدمــات جباليا في 

الدقيقــة 38، قبــل أن يرد فلســطين بهدفي مؤمن 
المدهــون، ومحمود الشــنباري فــي الدقيقتين 55، 
و60، ليرتفــع رصيد الفائز إلــى 14 نقطة في المركز 
الثاني، وبقي رصيد الخاسر 9 نقاط بالمركز السابع، 

واألخير.
وتعادل األمل مع ضيفه جمعية الصالح بهدف لمثله 
على ملعب خانيونس، ضمن منافسات الجولة الثانية 

عشرة في »فرع الوسطى والجنوب«.
وتقدم مهيب أبو حيش لألمل في الدقيقة العاشرة، 
قبل أن يتعادل الصالح في الدقيقة الثالثة من الوقت 
بدل الضائع بهدف سجله العب األمل محمد الترابين 

بالخطأ في مرمى فريقه.
ورفــع األمل رصيده إلى 14 نقطة فــي المركز الرابع 
بشــكل مؤقت، فــي حين رفــع الصالح رصيــده إلى 
11 نقطة في المركز الســابع، وبفارق األهداف خلف 

خدمات دير البلح.

المجمع وفلسطين يفوزان واألمل 
والصالح يتعادالن بدوري "الثانية"

دوري الدرجة األولى
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خدمات رفح يهزم النشامى ويقرتب مربوك
أكرث من االحتفاظ بلقب الدوري

خدمات رفح )1-0( شباب خانيونس 

غزة/وائل الحلبي:
اقتــرب خدمات رفح مــن الحفاظ علــى لقب دوري 
الدرجــة الممتــازة للمــرة الثانيــة علــى التوالــي 
والسادســة في تاريخه, بفوزه الثمين على شــباب 
خانيونــس بهــدف دون رد, فــي المبــاراة التــي 
جمعتهما على ملعب رفح البلدي, في اطار منافسات 

الجولة السادسة عشر.
األخضــر الرفحــي أصبــح بحاجــة لتحقيــق ثالثــة 
انتصــارات فقط من أصل ســتة مباريــات من أجل 
حســم اللقــب رســميًا, بعدما رفع رصيــده إلى 34 
نقطــة في صــدارة الترتيب, وتوقف رصيد شــباب 

خانيونس عند 19 نقطة في المركز الثامن.
تفاصيل المباراة
الشوط األول

البدايــة جاءت قويــة من جانب خدمــات رفح الذي 
هدد مرمى النشــامى عبر هالل غــواش, لم يتأخر 
رد النشــامى وانفرد إســماعيل جبــر بالمرمى لكن 
الحــارس محمــود الجزار تألق فــي التصدي للكرة, 
قبل أن ينجح يســار الصباحين فــي اقتناص هدف 
المباراة الوحيد بعــد تلقيه عرضية رائعة من معتز 
النحال ليحولها الصباحين برأسه في الشباك )12(.

واصــل خدمات رفح ســعيه لتعزيــز النتيجة بهدف 

ثاني وســدد بدر موسى من ركلة ثابتة تصدى لها 
ببراعة الحارس هيثم فتيحة, ليســدد محمد بركات 
كــرة صاروخية جانبت مرمى األخضر, وجدد بركات 
تهديده لمرمى أصحــاب األرض إال أنه لم يتمكن 
من الوصول للشباك, لينتهي الشوط األول بتقدم 

خدمات رفح بهدف دون رد لشباب خانيونس.
الشوط الثاني

خدمات رفح كان الطرف األفضل مع بداية الشــوط 
الثانــي وهاجم مرمى النشــامى بحثًا عــن الهدف 
الثانــي, والحت الفرصة أمام موســى مــن انفراده 
بالحارس إال أن األخير تألق في التصدي للكرة, قبل 

أن يمنع هدفًا مؤكدًا من رأسية الصباحين, وتدخل 
القائم فــي حماية مرمى النشــامى من تســديدة 

موسى.
هــدأت وتيرة اللعب في ظل تناقــل الكرة بمنطقة 
وســط الملعب, قبل أن يظهر عمــاد فحجان بدياًل 
الذي أشــعل المبــاراة بمحاوالتــه وكان قريبًا من 
تسجيل الهدف الثاني, بعدما راوغ أكثر من خمسة 
مدافعيــن دفعة واحدة وســدد الكــرة لكنها علت 
المرمــى بقليل, وكاد خليل مطر أن يخطف التعادل 
للنشــامى من كرة قوية تصدى لهــا الحارس على 

مرتين.

محمــود الجزار, هالل غــواش )محمــود النيرب 76(, 
أحمد البهداري, محمود أبو عطوان, حازم أبو شــنب, 
أنس الشــخريت, جهاد أبو ريــاش, محمد حجاج, بدر 
موســى )عماد فحجان 82(, يســار الصباحين )عمران 

أبو بالل 91(, معتز النحال.
* أصحاب األهداف: يسار الصباحين )12(

* المدرب: إسالم أبو عريضة
* الكابتن: محمد حجاج

* عدد النقاط: 34
* الترتيب: 1

* العقوبات: البطاقات الصفراء: )0(،
 البطاقات الحمراء: )0(

* الجولة: 16
* النتيجة: )1-0(

* الملعب: رفح البلدي
* التاريخ: 2020/1/19

* عدد الجمهور: 3500 متفرج

* وقت انطالق المباراة: 2:30
* وقت انتهاء المباراة: 4:30

* الوقت الضائع في الشوط األول:  4 دقائق
* الوقت الضائع في الشوط الثاني: 5 دقائق

* طاقم الُحكام والمراقبين: 
أمين عويص، مساعد أول: محمود الصواف، 

مساعد ثان: محمد السدودي، حكم رابع: عاهد المصري.
مراقب المباراة: أيمن المغاري .. 

مُقيم الحُكام: محمد الشيخ خليل.

بطاقة املباراة

تشكيلة خدمات رفح:
هيثم فتيحة, باسل أبو بطنين )خليل مطر 23()بطاقة 
صفــراء 56(, عبد الرحمن الحــاج, إياد النبريص, عبد 
اهلل المجايدة, محمد أبو موســى, بالل النمنم )معتز 
أبو سل 57(, خالد القوقا, محمد الدرباشي, إسماعيل 

جبر, محمد بركات )رفيق عاشور 80(.
* أصحاب األهداف: ال يوجد

* المدرب: أحمد عبد الهادي
* الكابتن: محمد بركات

* عدد النقاط: 19
* الترتيب: 8

* العقوبات: * البطاقات الصفراء: )1(، 
البطاقات الحمراء: )0(

تشكيلة شباب خانيونس :

4
3|
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الشجاعية وغزة الريايض يفرتقان يا قلب ال تحزن
بنقطة ال لون وال طعم وال رائحة لها  

غزة الرياضي )1/1( الشجاعية 

غزة/ عالء شمالي: 
افترق غزة الرياضي والشجاعية بنقطة التعادل التي 
حسمت مباراتهما بهدف لمثله، في المواجهة التي 
جمعت الفريقين على ملعب فلسطين، أمس، ضمن 
منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري الدرجة 

الممتازة.
ولم تكن نقطة التعادل مفيدة للفريقين، فقد كانت 
نقطة بال لون وال طعم وال رائحة لها للفريقين، فال 
الشــجاعية قلص الفــارق بينه وبيــن خدمات رفح، 

والرياضي قلص استغل تعثر شباب رفح. 
سجل هدف الشجاعية، محمد مريش )2( فيما سجل 
هــدف غزة الرياضي، فرج جندية )7( من ركلة جزاء، 
ليرفع الشــجاعية رصيده إلى )25( نقطة في المركز 

الثانــي، فيما بقي غزة الرياضي في المركز العاشــر 
برصيد )14( نقطة. 

تفاصيل المباراة
الشوط األول

بدايــة المبــاراة جاءت قويــة ومثيــرة بعدما تقدم 
الشــجاعية بالهدف األول ســريعًا عن طريق محمد 
مريــش )2( الذي اســتغل ركنيــة برأســه وتابعها 
بقدمه داخل شــباك غزة الرياضي الذي بدأ ســريعًا 
محــاوالت تعديل النتيجــة دون أن يتأثــر بالهدف 

األول. 
ونجحت المســاعي الهجومية لغزة الرياضي سريعًا 
بعدمــا أدرك العميد هدف التعــادل عن طريق فرج 
جندية )7( من ركلة جزاء، قبل أن تهدأ وتيرة األداء 

بين الفريقين مع بعض األفضلية للشــجاعية الذي 
حاول اســتعادة التقدم مجددًا لكن الخطورة بقيت 

محدودة في معظم األوقات. 
ارتفعت نســبة الحذر فــي األداء للفريقين من أجل 
التعامل الجيد مع المباراة خوفًا من تلقي هدف آخر 

لينتهي الشوط األول بهدف لكل فريِق. 
الشوط الثاني

لم يختلــف أداء الفريقين في الشــوط الثاني كثيرًا 
غيــر أن الشــجاعية ظهــر بتحــركات هجومية أكثر 
فعالية وســيطرة على وســط الملعــب امتلك فيها 
أفضليــة المحــاوالت الهجومية الــذي واجه خاللها 
تماسكًا دفاعيًا لغزة الرياضي في المناطق الخلفية. 
واعتمــد غــزة الرياضــي علــى الهجمــات المرتدة 

الســريعة رغــم أن الرغبة بالتقــدم بالنتيجة كانت 
حاضرة بمحاولة الزيــادة العددية في الهجوم لكن 
دفــاع الشــجاعية كان جيــدًا في اإلغــالق الدفاعي 
القوي علــى مفاتيح لعب غــزة الرياضي الذي ظهر 
بشــكل متراجع تاركًا الشجاعية في مهمة محدودة 
من خــالل محــاوالت هجومية لم تحمــل الخطورة 
الكافيــة إال من بعــض الكرات الثابتــة على حدود 

منطقة العمليات. 
بدأ األداء يهدأ تدريجيًا مع انحصار الكرة في وسط 
الملعب أغلــب األوقات رغم أن الرغبة بانتزاع نقاط 
المبــاراة كانت حاضرة لدى الفريقين دون أن ينجح 
أي منهــم فــي ترجمتها بنجــاح، لتنتهــي المباراة 

بالتعادل بهدف لمثله. 

تشكيلة الشجاعية :تشكيلة غزة الرياضي:
إســماعيل المدهون، فرج جندية )بطاقة صفراء 50(، 
فادي العــراوي، ثائر أبو عبيدة، محمود شــيخ العيد، 
خالــد دادر )توفيق البيك 55(، ســليمان الســكافي، 
ربحي اشــتيوي، أحمد أبــو عبيد )يوســف داود 70(، 

يوسف سالم، كامل الترامسي )رامي الطريفي 76(.
* أصحاب األهداف: فرج جندية )7(. 

* المدرب: صائب جندية
* الكابتن: إسماعيل المدهون

* عدد النقاط: )14(
* الترتيب: )10(

* العقوبات: 
البطاقات الصفراء: )1( 
البطاقات الحمراء: )0(

أحمــد الجــرو، محمد مريــش، خيري مهــدي )بطاقة 
صفراء 26(، موســى حرارة، مصطفــى جندية )أحمد 
عابــد 50(، إبراهيــم النتيــل، أحمد حــرارة )عبد اهلل 
الجدي 87(، حربي السويركي، عالء عطية )أحمد الزق 

75(، سالم وادي، عمر العرعير )بطاقة صفراء 47(.

* أصحاب األهداف: محمد مريش )2(
* المدرب: نعيم السويركي

* الكابتن: عالء عطية
* عدد النقاط: )25(

* الترتيب: )2(
* العقوبات: 

 البطاقات الصفراء: )2(
 البطاقات الحمراء: )0(

* الجولة: )16(
* النتيجة: )1/1(

* الملعب: فلسطين
* التاريخ: 2020/01/18

* عدد الجمهور: 1000 متفرج

* وقت انطالق المباراة: 2:30
* وقت انتهاء المباراة: 4:30

* الوقت الضائع في الشوط األول:  3
* الوقت الضائع في الشوط الثاني: 3

* طاقم الُحكام والمراقبين:
حكم ساحة: محمود أبو مصطفى، مساعد أول: محمود أبو حصيرة، 

مساعد ثان: أحمد شبير، حكم رابع: عماد مرجان
مراقب المباراة: حمدي تنيرة .. مُقيم الحُكام: إبراهيم أبو العيش

بطاقة املباراة
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قــوات العاصفــة الفلســطينية تهاجــم مصنــع 
البوتــاس داخل أراضي الـ48 بصواريخ كاتيوشــا 

وألحقت به دماًرا كبيًرا.
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إيران تفرج عن رهائن الســفارة األمريكيين بعد 
444 يومًا من االحتجاز وذلك في يوم تنصيب 
الرئيــس رونالــد ريغــان رئيًســا علــى الواليــات 

المتحدة.
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المرحلــة 5 تبــدأ  اإلســرائيلي  االحتــال  قــوات 

األولى النسحابها من جنوب لبنان.
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انتخــاب رئيــس منظمــة التحريــر الفلســطينية 6

ياسر عرفات رئيًسا للسلطة الفلسطينية.

 اختصــار كبيــر لمحتوى هذا البنيــان التربوي الداخلي لهــذا الفتى: كيف 
بنيت إرادته وما طبيعة همّته وبماذا تشــتعل عزائمه؟، اإلرادة محور هذه 
الدواخــل: اإلرادة قــوًة وتوجّهًا، وفي هذا يكون النــاس درجات: على أي 
درجــة تقف قوة إرادته ثم صدق توجه هذه اإلرادة بإخالص مجرّد ال رياء 
وال نفــاق فيه، ثقة عالية دون أن يصل إلى غروره بنفســه فينســيه فضل 

ربّه في حفظه ومعيّته الكافية؟
• أما المعادلة الثالثة فقد نظرت في برمجته في سياق من ساروا قبله في 
هذا الطريق الالحب فثبتوا وضربوا أروع األمثلة جهادًا وتضحية، لم يأخذ 
ا وال باطاًل وحققوا االنتصار الســاحق على هذا العدوّ  منهــم األعداء ال حقًّ
الــذي ال رصيــد له إال الحقد والخسّــة والصفاقة، من أبيهــا وأمها وأخته 
شــذى التي ســبقته وكل األحرار الذين مرّوا بهذه المســكوبية اللعينة، 
وأشــعلت الروح أيضًا بعظيم بغضنا لهذا العدو الشيطاني اللئيم لتفجّر 

في نفسه مخزون التحدّي وتشعل روح االنتصار. 
معادالت هذه الرســالة النورانيــة المحمّلة بروح جهاديــة ثورية حركية 
عاليــة هي التي علينا أن نربــيّ أبناءنا عليها، ونبني علــى قواعدها جيل 
تحريــر واعدًا لمســتقبل أيامنا مع هذا العــدوّ الغادر، لقــد ضربت مثااًل 
للمــرأة المؤثــرة الرائدة،  ال كما ما يأتينا من مؤتمر ســيداو الذي يهبط 
بالروح، ويمسخ شخصيتنا ويجعلها ترتكس إلى مهاوي الردى، والجاهزية 
التامة لالستعمار واالستحمار أو التعايش مع ثقافة االحتالل تبعية وعبيدًا 

واستسالمًا. 
ال شــك بأننا أمام مدرســة تربوية نجحــت في زراعة هذه القيــم العالية، 
هي مدرســة بيت مربّ فاضل هو الشــيخ ماجد حســن، وهنا أعترف بأنه 
ليس من السهل هذه األيام النجاح في هذا البناء، في بيئة تربوية طاغية 
حاصــرت أبناءنا من كل جانب، وأغرقتهم فــي طوفان عارم، هو اإلنترنت 
الذي ال يقّل خطرًا عن الطوفان الذي أرســل على قوم نوح )عليه السالم(، 
هناك كانت ألواح ودســر نــوح طريق النجاة، اليوم نحتــاج إلى أمثال هذا 
الشيخ في إتقان عملية البناء التربوية بكل ألواحها ودسرها المطلوبة.    

وذكــرت مصــادر طبية في غزة بحســب 
وكالة وفا، أن الشهيد الحجار من سكان 
منطقــة الصفطاوي شــمال مدينة غزة، 
وكان قد أصيب برصاص جنود االحتالل 
اإلسرائيلي خالل مشاركته في المسيرات 
الســلمية في 14 مايو/ أيار عام 2018م 

شرق قطاع غزة.
وأفــادت عائلته لصحيفة »فلســطين«، 
بأن الشهيد كان قد خضع لعدة عمليات 
في المستشفى اإلندونيسي شمال قطاع 
غزة، حيــث اســتأصل األطبــاء الطحال، 
وإحــدى الكليتين، وجــزًءا مــن أمعائه، 
فــي حين خضــع الحًقــا لعمليــات أخرى 
في مشــفى المقاصد »المطلع« شــرقي 

القدس، وعمليات أخرى في مصر.
وفي مدينــة القدس المحتلــة، أصدرت 
محكمة إســرائيلية، مســاء أمس، قرارًا 
بهدم أربعة منــازل في حي واد الحمص 

ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس.
وذكــرت وكالة »وفا« التابعة للســلطة، 
علــى  صدَّقــت  االحتــالل  محكمــة  أن 
هــدم منــازل تعــود للمواطنيــن: نعيم 
عليوة، وأســامة حمد، ومحمــد أبو طير 
)أبــو عرب(، ومبنى عظــم مؤلف من )3( 

طبقات للمواطن نعيم األطرش.
وكانت قوات االحتالل اإلسرائيلي هدمت 
فــي 22 يوليو/ تموز مــن العام الماضي 

)11( بناية تضم أكثر من )70( شقة في 
المنطقة.

فــي اإلطــار نفســه، أصدرت ما تســمى 
»محكمــة الصلح« اإلســرائيلية، مســاء 
أمــس، قرارًا بإخــالء بنايــة عائلة ناصر 
الرجبــي في حــي بطــن الهــوى ببلدة 
سلوان، لصالح »جمعية عطيرت كوهنيم 
االســتيطانية«، بحجــة ملكيــة اليهــود 
لــأرض المقامــة عليهــا البنايــة عــام 

.1948

وأوضــح مركــز معلومــات وادي حلــوة 
بســلوان ولجنــة حــي بطن الهــوى في 
بيان مشــترك، أن قاضي محكمة الصلح 
اإلســرائيلية رد اعتراض عائلــة الرجبي 
علــى البالغات القضائيــة التي كانت قد 
تسلمتها من جمعية »عطيرت كوهنيم« 
عــام 2016، وبــدأت منــذ ذلــك الوقت 
تخــوض صراعًا فــي المحكمــة إلثبات 

ملكيتها في العقار واألرض.
البنايــة  أن  واللجنــة  المركــز  وأضــاف 
الســكنية مؤلفة مــن ثالثــة طوابق )3 
شقق ســكنية(، تأوي )16( فردًا، بينهم 
أطفال وكبار ســن ومن ذوي االحتياجات 

الخاصة.
وبينا أن الجلسة األخيرة للمحكمة كانت 
في شهر أيلول الماضي، وأصدر القاضي 
اليــوم قــرارًا لصالــح جمعيــة »عطيرت 

كوهنيم«.
وأضافــا أن جمعية »عطيــرت كوهنيم« 
حصلت عــام 2001 على حق إدارة أمالك 
الجمعية اليهوديــة التي تدَّعي ملكيتها 
لــأرض، وبــدأت منذ شــهر أيلــول عام 
2015 بتســليم بالغــات قضائية ألهالي 

الحــي، تطالب بــاألرض المقامة عليهم 
منازلهم، وتسلمت )84( عائلة من الحي 

بالغات ودعاوى اإلخالء.
وأوضحا أن بنايات عائلة الرجبي المهددة 
تقع ضمــن مخطط “عطيــرت كوهنيم” 
للســيطرة على خمســة دونمات و)200( 
متــرًا مربعًا مــن حي الحارة الوســطى 
منطقــة »بطن الهــوى«، بحجة ملكيتها 
ليهود من اليمــن منذ عام 1881، علمًا 
أنها مقســمة إلــى 6 قطع مــن األراضي 
 ،)97-96-95-88-75-73( وأرقامهــا 
وتدَّعي جمعيــة “عطيــرت كوهنيم” أن 
المحكمة اإلســرائيلية العليا أقرت ملكية 

اليهود من اليمن ألرض بطن الهوى.
مقــام  األرض  أن  إلــى  المركــز  ولفــت 
ســكنية،  بنايــة   )35( حوالــي  عليهــا 
وجميع سكانها يعيشــون في الحي منذ 
عشرات الســنين، بعد شرائهم األراضي 
والممتلــكات مــن أصحابها الســابقين 

بأوراق رسمية.
 وفي حي باب السلســلة، أخطرت بلدية 
االحتــالل أصحاب 7 منــازل في حي باب 
السلسلة، بإخالئها نتيجة تشققها بفعل 

الحفريات االستيطانية أسفلها.
وأوضــح محافــظ القدس عدنــان غيث، 
أن االنهيــارات والتصدعات التي تحصل 
في المباني في باب السلسلة هي »نتاج 
أعمــال الحفر والتخريب التــي تقوم بها 
الجمعيات االســتيطانية بدعــم وحماية 
األذرع الكاملة لحكومة االحتالل لتهويد 

القدس وتهجير المقدسيين«.
وقال في تصريحــات صحفية أمس: »ما 
يجري في باب السلسلة وفي سلوان وفي 
البلدة القديمة وتحديدا في حي القرمي 
وبــاب السلســلة هــو خطير جــدا وينذر 
بكارثــة، والكل مدعو للوقــوف في وجه 
عمليــات التهجير القســرية الخارجة عن 

كل األعراف والمواثيق الدولية«.
وذكــر رشــيد زاهــدة، أحد ســكان باب 
السلسلة، أن )22( عائلة مهددة باإلخالء 
مــن الحــي، وأن )7( عائــالت تســلمت 
قــرارات فعلية بإخالء منازلها في أســرع 

وقــت، ويتوقع أن تقــوم بلدية االحتالل 
بتوزيع باقي اإلخطارات باإلخالء اليوم.

وأضــاف: »الحفريــات اإلســرائيلية فــي 
باب السلســلة باتت تهــدد قرابة 200 
مقدســي باإلخــالء مــن منازلهــم، وأن 
الســبب الرئيس لما يحدث هو االحتالل 
وحفرياته، حيث بتنا نرى الحفريات أسفل 
منازلنــا، وهي طريقة جديــدة لتهجيرنا 

من الحي«.
وطالــب زاهــدة العالم بســرعة التدخل 
من أجل وضع حد لما يجري من حفريات 
أن  خصوصًــا  إســرائيلية،  وانتهــاكات 
سكان حي باب السلسلة هو أحد األحياء 

العريقة والتاريخية في القدس العتيقة.
اعتداءات المستوطنين

مــن جانــب آخــر هاجــم مســتوطنون 
مســلحون تحــت حماية قــوات االحتالل 
اإلســرائيلي، منتصف ليلــة أمس، منازل 
المواطنين في »حارة جابر« القريبة مما 
تسمى مستوطنة »كريات أربع« المقامة 
علــى أراضــي المواطنيــن وممتلكاتهم 
شــرق مدينــة الخليــل جنــوب الضفــة 

الغربية.
وأفاد مواطنون بأن مســتوطني »كريات 
أربع«، هاجموا عدة منازل في حارة جابر، 
عرف من أصحابها عارف وســوزان جابر، 
ورشــقوها بالحجارة والزجاجات، وأطلقوا 
الشتائم العنصرية والمسيئة وتهديدات 
بقتــل المواطنيــن العــزل، مــا تســبب 
بحالة مــن الرعــب والهلع فــي صفوف 
المســتهدفة، وخصوصًا  المنازل  أهالي 

األطفال.
وفي نابلس، أغلقت قوات االحتالل حاجز 
حوارة جنوب نابلــس، والطريق الواصل 
بين محافظتي نابلس وقلقيلية لساعات.

وأوضح مســؤول ملف االستيطان شمال 
الضفة غسان دغلس، أن قوات االحتالل 
أغلقــت الحاجــز والطريــق؛ وذلــك بعد 
انتشــار مجموعة من المستوطنين على 
الطرقــات، خاصــة بالقــرب مــن مدخل 
مســتوطنة »يتســهار«، ما تسبب بأزمة 

مرورية خانقة.
إلى ذلك هدمت سلطات االحتالل، أمس، 
قرية العراقيــب، مســلوبة االعتراف في 
النقــب، والمهددة باالقتــالع والتهجير، 

للمرة 173 على التوالي.
وكانت السلطات اإلسرائيلية قد هدمت 
خيــام العراقيــب للمــرة 172 يــوم 16 

كانون الثاني/ يناير الجاري.
اعتقاالت

اعتقلــت ســلطات  ثانيــة،  ناحيــة  مــن 
االحتالل، أمس، )12( مواطنًا من مناطق 

مختلفة من الضفة، بينهم فتى.
وذكــر نــادي األســير، في بيــان صحفي 
جــرى  محرريــن  أســرى   )6( أن  أمــس، 
اعتقالهم من بلدة بيت فجار جنوب بيت 
لحــم، وهم: أحمــد ســلطي ثوابتة )23 
عاما(، وأنس شاهر ديرية، وعوني وأحمد 
طقاطقة، وراغد حســين ديرية، ويونس 

زكي ديرية.
ومن بلدة عزون شــرق قلقيليــة، اعتقل 
االحتــالل أربعــة مواطنيــن بينهم فتى، 
وهم: نضــال صفوان ســليم )16 عاما(، 
وعمرو محمــد أبو هنية )28 عاما(، وعلي 
حســام ســويدان )19 عامــا(، ومنصــور 

عاصم سليم.

كمــا اعتقلت ســيدة من بلــدة ترقوميا 
غرب الخليل، وهي روان قباجة )30 عاما(، 
وجرى اإلفــراج عنها الحقــا بكفالة مالية 
بقيمة )500( شــيقل، بعد التحقيق معها 
لســاعات، إضافة إلى مهند جابر أبو سل 
)33 عاما( من مخيم العروب شــماال، في 
حين اعتقلت أســامة عرابي نخلة من رام 

اهلل.
ونبه نادي األســير إلى أن قوات االحتالل 
القــدس  مــن  مواطنيــن   )6( احتجــزت 
لســاعات، ثــم أطلقــت ســراحهم، حيث 
أفرجت عــن المواطنين: عرفــات نجيب، 
وأميــن صيــام على أن يتوجهــا إلى أحد 
مراكزها للتحقيق اليوم، في حين سّلمت 
أربعة آخرين قرارات باإلبعاد عن المسجد 
األقصى المبــارك لفترات متباعدة، وهم: 
خالــد الزيــر، وأحمد أبــو غزالــة، ومعاذ 

إدريس، ومحمد سعيد الدوو.

كوااللمبور/ الجزيرة نت:
عدّ الباحث اليهودي المناهض للصهيونية إيالن بابي 
القضية الفلســطينية »نموذجا للتحايــل على المبادئ 
الديمقراطيــة وتنكــر الحكومــات الغربيــة لتطلعــات 

شعوبها«.
وقال فــي ندوة عقــدت فــي العاصمــة كوااللمبور إن 
غالبية الشــعوب الغربية ال ســيما األوروبيــة: »لم تعد 
جاهلة بالقضية الفلســطينية، وتؤيد الحق الفلسطيني 
في الحرية وتقرير المصير ورفض الظلم الذي يمارســه 

االحتالل بشكل منظم«.
وأضــاف في تصريحــات للجزيــرة نــت أن المجتمعات 
الغربية -التي باتت علــى علم بما يجري من انتهاكات 
ضــد الشــعب الفلســطيني- ال تقبــل بهــا كشــعوب 
متحضــرة، وأن الحكومــات الغربية ال تعكس مشــاعر 
مواطنيهــا في دعمها للدولة الصهيونية، خاصة عندما 
يتعلق األمر بقضايا حقوق اإلنسان وحق تقرير المصير.

ووصف بابي األســتاذ بجامعة إكستر البريطانية تنامي 
المعرفــة والوعــي بالقضية الفلســطينية بكــرة ثلج ال 
يمكــن ألحد إيقافهــا. وبرأيه فإن الوعــي بالقضية لم 
يتــرك مجاال للشــعوب الغربيــة للوقوف علــى الحياد، 

ودفعهــا لالنحيــاز لدعم القضيــة الفلســطينية، حيث 
أصبــح النــاس يفهمون مــن هو المضطِهــد ومن هو 

المضطهَد.
تواطؤ

كما انتقد الباحث المطبعين وعالقاتهم مع )إسرائيل(، 
وقــال إن دوال مثل مصــر والســعودية واألردن تحول 
دون الضغــط علــى )إســرائيل( لتغييــر سياســاتها، 
وأشــار إلى أن العالقات اإلســرائيلية مع بلدان عربية 
تجاوزت العالقات الدبلوماســية إلى التعاون العسكري 

واالستخباراتي.
وأضاف أن )إســرائيل( نجحت في التغطية على سياسة 
التطهير العرقي ضد الفلســطينيين من خالل تسويق 
إيران باعتبارها عدوا مشــتركا، وأن هذه الدول وجدت 

في )إسرائيل( حلقة وصل للواليات المتحدة.
ويرى البروفيسور أن أحد أسباب هذه العالقة أن »هذه 
الدول تعتقد أن )إسرائيل( حلقة وصل جيدة بالواليات 
المتحــدة، فــي حالــة الســعودية التــي ال يوجــد لها 
عالقات كاملة مع )إســرائيل( كما هو الحال مع األردن 
ومصر، فإنها تقدم لـ)إســرائيل( إحساســا بأنها حليف 
إستراتيجي، وهذا ال يساعد في ممارسة ضغوط عليها 

إلجبارها على تغيير سياساتها«.
الربيع العربي

ووصف بابــي -المولود فــي مدينة حيفــا وهاجر من 
)إســرائيل( ليعيش في بريطانيا- االحتالل اإلسرائيلي 
لفلســطين بأنه أبشــع مثــال للتطهيــر العرقي الذي 
يشــهده العالــم المعاصــر، وذلك النتحــال المحتلين 
األجانب صفة السكان األصليين والتعامل معهم على 

أنهم أجانب يجب طردهم وقهرهم.
وقال إن األحداث التي يعيشــها العالم العربي مرتبطة 
بشــكل كامل مــع الصراع في فلســطين، وبدون منح 
هــذا الشــعب حقوقه في الحريــة والكرامــة فإنه من 
المســتحيل أن يتمكن المجتمع الدولي من تحســين 
ظــروف حقــوق اإلنســان والحيــاة المدنيــة بالعالــم 
العربي، وهذا يتطلب العودة إلى النكبة الفلســطينية 
وإعادة تقييم اآلثار التي خلفها االستيطان الصهيوني 
واألفــكار الصهيونية مــن أجل إعادة بنــاء المصالحة 

والسالم في فلسطين التاريخية والمنطقة بكاملها.
وحذر الباحث اإلســرائيلي األصــل -الذي ألف عدة كتب 
في القضية الفلسطينية- من استمرار حالة االضطراب 
بالشــرق األوســط مــا لــم تتحقــق العدالــة للشــعب 

الفلسطيني.
وقال أثناء ندوة بعنوان »فلسطين هي القضية« أقيمت 
بمعهد العالمي للفكر والحضارة )إيستاك( إن ما يشهده 
الشــرق األوســط من حــروب أهلية مرتبــط بالقضية 
الفلســطينية، وإن اآلثــار الكارثية للنكبة الفلســطينية 
المستمرة أكبر بكثير من الحروب التي يشهدها الشرق 
األوســط بأســره منذ قرابة عشر ســنوات، وذلك -في 
رأيه- نظرا لطول مدة االضطهاد اإلســرائيلي والدعم 

الغربي المفتوح لالحتالل.
تطهير عرقي

واستشــهد البروفيســور بالتطهير العرقــي عن طريق 
ترحيل سبعين ألف فلسطيني من مجموع سكان مدينة 
حيفــا الذي كان يبلغ 75 ألفا خــالل يومين عام 1948، 
وحل ســكان يهود جدد محل الســكان الفلســطينيين 

األصليين.
كما دعا الشــعوب المضطهدة في جميــع أنحاء العالم 
إلى التناصر، ودعم كل شعب للشعب اآلخر حتى تتحقق 
العدالة العالمية، وضرب مثاال باألثر اإليجابي لمظاهرة 
نظمت في غزة للتضامن مع الســود األميركيين عندما 

استخدمت السلطات أسلحة إسرائيلية لقمعهم.

باحث إسرائيلي: ال استقرار في الشرق األوسط دون حرية الشعب الفلسطيني
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

غزة/ أدهم الشريف:
لن ينســى الجريــح عطيــة درويــش، المصور 
الصحفي في وكالــة "الــرأي" الحكومية، اليوم 
الــذي أصيب به بقنبلة غاز إســرائيلية في أثناء 
تغطيته اإلعالمية لمســيرات العودة الســلمية 

شرق غزة.
لقد تسببت القنبلة التي أصابت وجهه مباشرة 
بمشــكلة ســتالزمه طيلــة حياتــه، بعدما أكد 
طبيــب أردنــي للجريح أنــه فقد الرؤيــة بعينه 

اليسرى تمامًا بعد فحوصات طبية خضع لها.
وكان درويــش البالــغ )31 عامًــا( أصيــب في 
ديســمبر/ كانــون األول 2018، بقنبلــة غــاز 

أطلقها جنود االحتالل أسفل عينه اليسرى.
لكنــه رغم ذلــك مــا زال مصرًا علــى مواصلة 
عمله فــي توثيق ما يتعرض له المواطنون من 
انتهاكات على يد جنود االحتالل بعدســته، كما 

يقول لـ"فلسطين" في اتصال هاتفي.
ويضيف: "رغم إصابتي وفقدان البصر في العين 
اليســرى، ما زلت متمســكا بعملي في التصوير 
الصحفــي، خاصــة أننــا نعيش تحــت احتالل، 
وهذا يتطلب وجود صحفييــن في ظل الجرائم 
التــي يرتكبها جنــود االحتالل بحــق المواطن 

والصحفي معًا".
وطالب المؤسسات الحقوقية ونقابة الصحفيين 
واألوساط الرسمية الفلسطينية برفع قضايا في 
المحاكم الدوليــة ضد جنود االحتــالل وقادته 

مقابل ما ارتكبوه من جرائم بحق الجميع.
وأثار اإلعالن الجديــد عن فقدانه وظيفة إحدى 
عينيه موجة تضامن ومواساة واسعة مع الجريح 

درويش على مواقع التواصل االجتماعي.
وتــداول صحفيون وحقوقيون ونشــطاء صورًا 
متعــددة لعطيــة، أرفقوهــا بمنشــورات مليئة 
بعبــارات التضامــن معــه، وكلمــات التنديــد 

بالجريمة اإلسرائيلية.
ونشــر زمــالء درويش علــى جــدار صفحته في 
موقع "فيس بوك" صورة له، خلفيتها ســوداء، 
ووضعــوا على عينــه عالمــة "x"، وكتبوا تحتها 

"عين عطية مغلقة بأمر من قوات االحتالل".
وكتب  صاحب الحســاب على موقع "فيس بوك" 
غــازي خليــل تضامنًا مــع درويــش: "الصديق 
والزميــل عطيــة بعــد تأكيد الفحوصــات التي 
أجراها في األردن لألســف أكــدت فقدانه عينه 
اليســرى نهائيا. عيوننا كلها لك يا صديق، ربنا 
يعوضك عوض خير، والحمد هلل على كل حال".
وغــرَّد على وســم #عطية_درويــش #عين_

الحقيقة، في صفحات الفيس بوك.
أمــا "  Mahmood Alfarra  " فكتب على صفحة 
الصحفي الجريح: "بعــد تأكيد الفحوصات التي 
أجراهــا في األردن أكدت فقدانه عينه اليســرى 

نهائيا. #خلص_الكالم. #عين_عطية".
كما كتب صاحب الحساب "Tarik Switiy": "كل 
التضامن مــع الصحفي الزميل والصديق عطية 
درويش، عســى اهلل أن يُنيــر بصيرته بعوض 

الخير".
والصحفــي درويــش ليــس الصحفــي الوحيد 
الذي اســتهدفه جيــش االحتالل، فقد تســبب 
االســتهداف المتعمد للصحفيين في استشهاد 
اثنين منهم؛ ياســر مرتجى وأحمد أبو حســين 
خالل ممارســتهما عملهما في تغطية مسيرات 

العودة.
وفــي نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2019، أصابت 
قوات االحتالل المصــور الصحفي معاذ عمارنة 
في أثناء عمله في مدينة الخليل، جنوبي الضفة 
الغربية المحتلــة، برصاصة في عينه اليســرى 

تسببت بفقدان البصر بها تماما.
ويكشــف ما تعرض له الصحفي درويش وغيره 
العديــد مــن الصحفيين حجــم الجرائــم التي 
يواجهها الصحفيون خالل تغطيتهم انتهاكات 

االحتالل في األراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكــدت وزارة العدل أن اســتمرار االحتالل في 
انتهاكاته ضد أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة 
الصحفيين، يأتــي نتيجة الصمــت الدولي غير 
المبــرر على هــذه الجرائــم المتواصلــة، عادة 
انتهــاكات االحتــالل بحــق الصحفييــن تأتــي 
ضمن سياسة ممنهجة ومقصودة، يتم خاللها 
مصادرة ممتلكاتهم وضربهم واالعتداء عليهم 
وتهديــد حياتهم بشــكل مباشــر عبــر إطالق 
الرصــاص مباشــرة عليهــم وإصابتهم بقصد 
منعهــم من تأدية رســالتهم فــي فضح جرائم 

االحتالل.
وأكــدت الوزارة فــي بيان وصلت "فلســطين" 
نسخة عنه، أمس، أن هذه االعتداءات المتكررة 
والممنهجــة تعبر عن اســتهتار وعربدة طاغية 
من االحتالل وقادته على قواعد القانون الدولي 

اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.
ودعــت الصحفيين في العالم إلى ضرورة تعزيز 
تضامنهم مع الصحفيين الفلســطينيين الذين 
يتعرضون النتهاكات جســيمة وبشــكل منظم 

من قوات االحتالل.
وأشارت وزارة العدل إلى إصابة 87 صحفيًا في 
غزة، خالل الســنة الماضية، في حين سجل في 
الضفــة إصابة 67 صحفيًا بينها 21 بالرصاص 

الحي وشظايا الرصاص المتفجر.

"#عين_عطية" مغلقة .. شاهد على جرائم االحتالل

مبكى اليهود الحديث؟!
تحتفــل دولة االحتــالل والعــدوان الصهيوني في يومــي األربعاء 
والخميــس القادمين بذكــرى المحرقة اليهودية وتحرير معســكر 
أشفيتز النازي. تقول مصادر عبرية إن احتفاالت المحرقة سيحضرها 
واحد وأربعون رئيسًــا، ومن أهمهم بوتين رئيس روســيا، ورؤساء 

كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
لماذا تحتفل دولة )إسرائيل( سنويًّا بذكرى المحرقة، والتي تعدها 
من أهم االحتفاالت الســنوية على المســتوى القومــي اليهودي؟! 
ولماذا يحرص رؤساء الدول الكبيرة التي شاركت دولهم في الحرب 
العالمية الثانية على حضور االحتفاالت؟! ولماذا ليس للعرب الذين 
شــاركوا الحلفــاء في الحرب ضــد ألمانيا يومًا يحتفلــون به بحيث 

يخلدون ذكرى القتلى العرب؟!
في اإلجابة عن الســؤال األول يمكن القــول إن دولة االحتالل التي 
تدعــي تمثيلهــا لليهود في كل دول العالم، تســعى ســعيًا حثيًثا 
لتخليــد هذه الذكــرى، واســتبقائها محفــورة في ذاكــرة األجيال 
اليهوديــة، باعتبــار المحرقــة مبكى اليهــود الحديــث، إلى جانب 
المبكــى الديني الموروث. إن ترك االحتفال الســنوي يعني عندهم 
بداية النســيان، وبداية محرقة جديدة، لــذا فإن التصدي للمحرقة 
المحتملة يكــون باالحتفال بالمحرقة القديمــة، وما دامت تحتفل 
)إســرائيل( بالمحرقــة، تبقى تحصــل على تأييد الــدول األوروبية 
وروســيا، وتبقى تحصل على تعويضات إضافية من ألمانيا. احتفال 
المحرقة عندهم ليس احتفااًل للغناء والرقص، وليس احتفال أضواء 
المدينــة، وليس ألعابًــا رياضية، وإنما هو احتفــاالت جادة، تجدد 
كمــا يقولون الكارثة والبطولة، ويتم فيها اســتقطاب تعاطف دول 
العالم مع تل أبيب، بحيث يصعب على قادة العالم اتهام )إسرائيل( 
باالحتــالل وبالعــدوان على الفلســطينيين، أو بممارســة المحرقة 
ضدهــم، ويبقــى هاجس حمايــة )إســرائيل( من محرقــة جديدة 
هو المســيطر على فكر رؤســاء أوروبا، وبه يبررون ســكوتهم عن 

احتاللها.
ويحرص رؤســاء دول الحلفاء على حضور احتفاالت )إســرائيل(، ألن 
هنــاك والء قلبيًّــا بينهم وبين دولة )إســرائيل( التي صنعوها هم 
بأيديهم، ودافعوا عن وجودها بأقالمهم وسياســاتهم، وبقوتهم 
العســكرية عند الحاجة. هؤالء الزعماء ال يجرؤ أحد منهم على إنكار 
المحرقــة، أو القــول إنها لم تكــن خاصة باليهــود، وإن أبناء دول 
وديانات أخــرى دفعوا مثل الثمن الذي دفعه اليهود على يد النازي 
األلماني. هم ال يستطيعون هذه حتى ال يتهموا بمعادات السامية، 

وحتى ال يكونوا تحت رحمة اإلعالم اليهودي في العالم؟!
أمــا العرب الذيــن قدموا للحلفاء مــا لم يقدمه اليهــود لهم، فإن 
لديهم سذاجة مفرطة، وغباء وجهاًل في التعامل مع الدول الكبرى، 
وفي الوقت نفســه ال يحترمون قتالهم، وال يعرفون كيف يكسبون 
تعويضــات لذويهــم، أو يكســبون تعاطًفا سياســيًّا لدولهم، هم 
يدعون الكرم، ولكنه كرم الغبي ال كرم الحصيف الشــجاع. لذا نجح 
اليهود، وفشــل القــادة العرب، رغم أن ما قدمــوه من ضحايا كان 
فوق ما قدمه اليهود. فهل يمكن القول بأن اليهود يناصرون بغباء 

العرب ال بذكائهم؟! ما رأيكم؟

بيع أغلى عملة بريطانية
 بمليون جنيه إسترليني

لندن/ وكاالت:
قالت ريبيكا مورجان، رئيســة خدمات هواة جمع العمالت بمصلحة سك العملة 
البريطانية، إن أحد هواة جمع المقتنيات اشترى عملة نادرة عليها صورة الملك 
البريطانــي إدوارد الثامــن تعود لعــام 1937، مقابل مليون جنيه إســترليني 

)1.31 مليون دوالر(، مما يجعلها أغلى عملة بريطانية على اإلطالق.

وأضافــت مورجان أن العملة المباعة واحدة من أنــدر العمالت، وتحظى بأكبر 
اهتمــام في العالــم، وبالتالي ليس غريبا أن تســجل رقما قياســيا جديدا بين 

العمالت المعدنية البريطانية.
وتزن العملــة المصنوعة من الذهب عيار 22 قيراطــا 7.98 جرام، وهي أصغر 
وأخــف قليال مــن الجنيه المعدني الحالي. وكانت العملــة واحدة من 6 عمالت 
أعدتها مصلحة ســك العملــة الملكية عندما اعتلــى إدوارد الثامن العرش في 
1936، وكان مقــررا إنتاجهــا للتداول اعتبــارا من 1937. لكــن الملك إدوارد 

تنازل عن العرش في ديســمبر/ كانــون األول 1936 ليتزوج األمريكية واليس 
سيمسون، األمر الذي أدى إلى إلغاء اإلنتاج الواسع للعملة.


