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وقفة نسوية للجهاد اإلسالمي تضامنًا مع األسيرات في سجون االحتالل أمس         )تصوير/ ياسر فتحي(

11-18في ملــف "14 سنة وغزة تعاني" اليــوم

مسيرة العودة.. 
حراك شعبي »دق 
جدران الخزان« في 

وجه الحصار

خريجون تتبعثر 
ر  أحالمهم وُيغيِّ
الحصار معالم 

حياتهم

الحصار يفاقم أزمة 
الكهرباء ويعرقل 
تنفيذ مشاريع 

إستراتيجية

مواجهات بين األمن اللبناني ومحتجين أمام البرلمان أمس           )أ ف ب(

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
نظمت دائرة العمل النســائي لحركة الجهاد اإلســالمي بغــزة وقفة تضامنية 

مع األســيرات في ســجون االحتالل، أمس، للمطالبة بتوفير ظروف 
معيشية مناســبة لهن. وطالبت مســؤولة اإلعالم في الدائرة آمنة 

د للسيطرة على 63 % من مساحة الضفة  ُتمهِّ
ٌه إسرائيليٌّ  "المحمّيات الطبيعّية".. توجُّ

للضم الفعلي وحسم ملف األرض
غزة/ يحيى اليعقوبي:

جاء قرار وزير جيش االحتالل اإلسرائيلي نفتالي بينيت، األربعاء الماضي، إعالن 
ســبعة مواقع في الضفــة الغربية المحتلة أنهــا "محميات طبيعية" 
جديدة، وتوســيع )12( "محمية طبيعية" أخرى في الضفة، كجزء من 

أصوات فتحاوية تدعو لالنتخابات 
فتح في جنين ُتهاجم بياًنا باسم 

الحركة »أساء للطيراوي«
جنين-رام اهلل/ فلسطين-وكاالت:

هاجمت حركة فتح في محافظة جنين شــمالي الضفة 
الغربيــة المحتلة مجموعــات أصدرت بيانًا 
باسم الحركة في وقت ســابق أمس، أساء 

القيادي في »الجهاد« سعيد نخلة 
االعتقال والتنسيق األمني 
فا إال بسقوط "أوسلو" لن يتوقَّ

رام اهلل-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي سعيد نخلة أن 

االعتقاالت السياســية والتنسيق األمني بين 
أجهزة االحتالل اإلســرائيلي وأمن الســلطة 

وزير سابق: حملة الفجر العظيم 
مرحلة جديدة ضد االحتالل

رام اهلل/ فلسطين:
قال خالد أبو عرفة، وزير شــؤون القدس السابق: إن حملة الفجر 
العظيم التي انطلقت من المســجد األقصى المبارك والمســجد 

اإلبراهيمــي ومســاجد قطــاع غــزة، تدشــن مرحلة 
جديدة مــن الصــراع مع االحتــالل اإلســرائيلي في 

خالد: نقل هندوراس سفارتها إلى 
القدس اعتداء على الحق الفلسطيني

نابلس/ فلسطين:
أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيســير خالد إعالن 
رئيــس هندوراس خوان أورالندو هرنانديز، أن حكومته ســتنقل 

ســفارتها من )تل أبيب( إلى القــدس المحتلة، عادًّا 
ذلك "مساسًــا خطيرًا بحق ســيادي لدولة فلسطين 

حاوره/ يحيى اليعقوبي:
قال العضو العربي عن "القائمة المشتركة" في كنيست 
االحتالل اإلســرائيلي سامي أبو شــحادة: إن مشاركة 
رؤســاء دول عالمية بالمنتدى الدولي "الهولوكوست" 

الذي ســيعقد في الثالث والعشرين من الشهر الجاري 
بالقــدس المحتلــة، تدلل على أن هنــاك دعمًا دوليًّا 

لسياسة االحتالل ولرئيس حكومته بنيامين 
نتنياهو المشــتبه فيه بالتــورط في قضايا 

تنديد فلسطيني بتعذيب 
"الشاباك" األسير وليد حناتشة

رام اهلل- غزة/ محمد عيد:
نــددت فصائــل وشــخصيات حقوقية بتعذيــب جهاز األمــن العام 
اإلسرائيلي "الشاباك" األسير وليد حناتشة، المعتقل منذ الثالث من 

ناشطة: المعتقل أبو عليا خضع 
لتعذيب وابتزاز في سجون السلطة

رام اهلل-غزة/ جمال غيث:
أفادت الناشــطة في الدفاع عن المعتقلين السياسيين سهى جبارة، 
بأن المعتقل السياســي باســل أبو عليا من بلــدة المغير قضاء رام 

مقتل 4 جنود روس 
بهجوم لفصائل 
معارضة في إدلب

مؤتمر ليبيا ينطلق في برلين اليوم.. 
ر أوروبا إذا سقطت "الوفاق" أردوغان ُيحذِّ

برلين/ متابعة فلسطين-وكاالت:
تحتضــن العاصمــة األلمانية برلين، اليوم األحــد، المؤتمر الخاص 
بإحالل الســالم في ليبيا بمشــاركة طرفــي النزاع فــي البلد الغني 

رفح-الخليل/ فلسطين:
استشهد مســاء أمس، مزارع فلسطيني وأصيب 
آخر بجراح خطيرة، جراء انفجار جسم مشبوه من 
مخلفــات االحتــالل جنوبي قطاع غــزة، في حين 
أصيب مســتوطن إســرائيلي بعملية طعن قرب 

مستوطنة »كريات أربع« بالخليل جنوبي الضفة 
الغربية المحتلة، واعتقلت قوات االحتالل المنفذ.
وقال مواطنون إن جســما مشبوها انفجر، أمس، 
خــالل عمــل المزارعين الفلســطينيين شــرقي 
مدينــة رفح جنوب شــرق قطاع غزة، أســفر عن 

استشــهاد أحدهــم وإصابة آخر بجــراح خطيرة. 
وذكــرت وزارة الصحــة بغزة في بيــان مقتضب، 
أن المــزارع مهدي عيد عياد رميــالت )36 عاما( 

استشــهد، وأصيب مواطن آخر بجراح 
خطيرة شرق رفح.
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مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين قرب »كريات أربع«
شهيد وجريح رشق رفح وإصابة مستوطن بعملية طعن يف الخليل

وقفة بغزة تدعو املجتمع الدويل 
للوقوف إىل جانب األسريات

165 مصـاًبـا فــي مواجـهـــات بـيــن 

األمن ومحتّجني مبحيط الربملان اللبناين
بيروت/ األناضول:

أصيــب أكثر مــن 165 شــخصًا فــي مواجهات 
بيــن قوات األمن اللبنانيــة ومحتجين، قرب مقر 

البرلمان، وســط العاصمة بيروت، مســاء أمس، 
وفق ما أفــاد الصليب األحمر اللبناني. 
20وقــال الصليــب األحمر، فــي بيان، إن 
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النائب عن "القائمة المشتركة" سامي أبو شحادة لـ"فلسطين":
مشاركة رؤساء دول مبنتدى"الهولوكوست" 

تــدلل عىل دعمهم لسياسة االحتالل
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رام اهلل-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أكــد القيادي في حركة الجهاد اإلســامي ســعيد نخلة 
أن االعتقاالت السياســية والتنســيق األمني بين أجهزة 
االحتال اإلســرائيلي وأمن الســلطة في الضفة الغربية 
المحتلــة لــن تتوقــف إال بســقوط "منظومــة أوســلو 

السياسية". 
وقلل نخلة فــي مقابلة مع صحيفة "فلســطين"، أمس، 
من نــداءات وقــف االعتقاالت السياســية فــي الضفة، 
مســوغا ذلك "بــأن قيادة الســلطة ترغب باســتمرارها 

كونها تخدم مصالحها الذاتية".
ووصف االعتقاالت السياسية في الضفة بـ"أسوأ ما عرفه 
شــعبنا في الوقت الحاضر"، مشــددا على ضرورة إيقاف 

"هذه المهزلة التي تنفذ بتعليمات جهات عليا".
وذكــر أن غيــاب دور المجلــس التشــريعي فــي الضفة 
الغربية، وكذلك غياب الجهاز القضائي النزيه والمتابعة 
القانونيــة ســببان رئيســان فــي تصاعــد االعتقــاالت 
السياســية، "فــا توجد مرجعيــات تمنــع أو توقف أمن 

السلطة عن التغول".
وقــال: "نحــن لــم نصبــح دولة وال 
ســلطة حقيقيــة، ومــا زال االحتال 
ويمــارس  صدورنــا،  فــوق  جاثمــا 
االعتقاالت والقمع بحق أبناء شعبنا، 
وبالتالي فــا يمكن أن يكون هناك 

اعتقال سياسي بحق أبناء شعبنا".
واســتهجن مبــررات أمن الســلطة 

ومحاكمها بحق المعتقلين السياســيين كـ"تلقي أموال 
مــن جهــات معينــة" أو "اإلضرار بالســلم األهلــي" أو 

"إثارة النعــرات الطائفية"، مؤكدا أن هذه 
المبررات واهية.

الســلطة  تســتهدف  "لمــاذا  وتســاءل: 
باعتقاالتهــا أبنــاء فصائــل معينــة دون 

غيرهم؟!".
المعتقلــون  كان  "إذا  نخلــة:  واســتدرك 
متهميــن بقضايــا جنائيــة فلتحاكمهــم 
الســلطة علنا، ولن يعارض ذلك أيٌ منا، لكن المشكلة 
تكمن فــي أن التهم جاهزة والمحاكم ليس لها دور بل 

تنفذ إماءات الجهات العليا".
وأضاف: هنــاك معتقلون قضوا ســنوات 
طويلــة فــي ســجون االحتــال وآراؤهم 
السياســية معروفة، وإن محاولة السلطة 
تلفيق التهم بحقهم تأتي في إطار تبرير 

اعتقالهم سياسيا.
وأشــار إلــى أن تلــك السياســة المتبعة 

من الســلطة انعكست سلبا على ثقة شــعبنا بأجهزتها 
األمنيــة، كما انعكســت على مؤسســاتها التي تمارس 

التمييز وفقا "لانتماء السياســي، فتعاقب الناس الذين 
لهم آراء مخالفة لرغبتها وتوجهاتها".

وشــدد على ضرورة نشــر الحريات العامة وتقبل اآلراء، 
كما شدد على دور اإلعام الرسمي بنشر ثقافة االختاف 

سيما أن شعبنا يخضع تحت االحتال.
وأكد القيادي في الجهاد أنه ال يجوز للســلطة أن تعتقل 
مَنْ يرفض اتفاق )أوســلو( أو يثبت أن التنسيق األمني 
سياســة خطأ، معتقــدا أن االعتقاالت السياســية تندرج 
ضمن التنســيق األمنــي الواضح للعيان بين الســلطة 

واالحتال.
وتابــع: "عدد كبير ممــن اعتقلتهم الســلطة تعتقلهم 
قوات االحتــال بعد فترة من اإلفــراج عنهم، فاالعتقال 
السياسي أصبح مسوغا لاحتال العتقال الفلسطينيين".
وأكــد نخلة أن حركة الجهاد اإلســامي ما زالت تكتوي 
بـ"نار" االعتقال السياسي واالستدعاءات اليومية ألجهزة 
أمن السلطة. "فالسلطة ال يتسع صدرها لآلراء المخالفة، 
فهــي تعتقل نشــطاء الجهــاد لمنعهم مــن تنظيم أي 

أنشطة سياسية واجتماعية".
وختــم المحرر من ســجون االحتال: 
"علينا أن نســتوعب اختافنا الفكري 
وأال نقف لبعضنــا البعض بالمرصاد 

ونحارب بعضنا إعاميا".
ونخلــة يعــد مــن الجيل المؤســس 
فــي  اإلســامي  الجهــاد  لحركــة 
فلسطين؛ ويقطن في مخيم الجلزون 
قضــاء رام اهلل؛ وتعــرض لاعتقال مرات عــدة، أمضى 

خالها ما يزيد على 16 عامًا في سجون االحتال.

رام اهلل/ فلسطين:
قــال خالــد أبــو عرفة، وزيــر شــؤون القدس 
السابق: إن حملة الفجر العظيم التي انطلقت 
مــن المســجد األقصــى المبارك والمســجد 
اإلبراهيمي ومساجد قطاع غزة، تدشن مرحلة 
جديدة من الصراع مع االحتال اإلسرائيلي في 
الدفاع عن المقدسات اإلسامية والمسيحية.

وأكــد أبو عرفة فــي بيان له أمــس، أن هذه 
الحملــة تأتــي فــي ســياق مواجهــة تمادي 
ســلطات االحتال فــي اعتداءاتهــا المتكررة 
والمســعورة خال المدَّة والسنوات الماضية 
دون اعتبار لمشــاعر المسلمين وحقوقهم في 

العبادة.
وأضــاف: "االحتــال تمادى فــي االعتداء على 
النساء واألطفال والعجائز، واعتدى على حقهم 
في أقدس حقوق اإلنســان وهو العبادة بأمان 
في مســجدهم األقصى المبارك"، مشــيرًا إلى 
معاناة المســيحيين مدينة القــدس المحتلة 

من االعتداءات اإلسرائيلية بحقهم.
وأشاد الوزير السابق بحملة صاة الفجر، التي 
تؤجج الشعور الحقيقي تجاه القدس المحتلة، 
حيث يتنادى المقدسيون والمسلمون للدفاع 
عــن مســجدهم المقــدس وتــراب القــدس 
المحتلة، ومصليات المسجد األقصى المبارك، 

ومرافقه، وساحاته، وبواباته.
مرحلة جديدة

وتوجــه بالتحية إلــى المشــاركين في صاة 
الفجر في األســابيع الماضيــة، مؤكدًا أن هذا 
الحضور والتعاظم سيشكل مرحلة جديدة في 

الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

وعــد أبو عرفــة حملة الفجــر العظيــم بارقة 
أمل يجب اســتثمارها من العقــاء ومن الكل 
الفلســطيني للمضــي قدمًا نحــو الدفاع عن 
المقدســات وتطهيرهــا من دنــس االحتال 

العسكري.
وأضــاف: "هذه التجمعات علــى صلوات الفجر 
كان يتقدمهــا األطفــال معًــا مــع الشــباب 
والشــيوخ، وهذه الشــرائح لهــا كل االحترام، 
وكنا نســمع عند الهتــاف أن المرأة تهتف ثم 

يتبعها شبان وشيب وكذلك األطفال".
وتابــع: "هنــاك أســر بأكملهــا تأتــي وترتاد 
المســجد األقصى والمقدسات مغادرًة بيوتها 
في منتصف الليل، وهــذا يدلل على خير كثير 
في نفوس األسر والبيوت الفلسطينية، وأعتقد 
أنــه آن األوان أن نرعــى هــذه الظاهرة بكل 

اهتمام وتأييد ودعاء، واهلل يتكفل بالباقي".

رسائل واضحة
وأكــد الوزيــر أبــو عرفــة أن "هــذه الحمات 
توجه رســالة واضحة للنظام الرسمي العربي 
-المســلمين  أننــا  الفلســطيني  والرســمي 
والمقدســيين- عزل من كل ساح إال قضيتنا 
العادلــة، بأنــه يجب دعــم القــدس المحتلة 
نفســيًا ومعنويًا وماديًا كحق فلسطيني عربي 

يواجه سياسة إسرائيلية عنصرية".
وقــال: "هذه األنظمة بمؤسســاتها المختلفة 
الدبلوماســية والسياســية عليها أن تحســم 
أمرهــا، وأال تتــردد فــي خطــوة واحــدة في 
والوقوف مع المقدسيين، والتوجه إلى محكمة 
الجنايــات الدولية من أجل الدفاع عن الحقوق 

الفلسطينية".
وفــي رســالته الثانية، توجــه أبــو عرفة إلى 
الشــعوب العربيــة واإلســامية والقــادر من 
الشــعب الفلســطيني بأهمية مد يــد العون 
والدعم النفسي والمادي واالقتصادي واإلنفاق 
لمــا فيه مصلحة المســجد األقصــى ومرافقه 

وأوقاف القدس والمؤسسات المقدسية.
وأكــد الوزيــر الســابق أن "القــدس المحتلة 
ومؤسســاتها ومرافقهــا تســحق ســاعة بعد 
ســاعة على يد االحتال اإلسرائيلي مستهدفًا 
إياهــا على كل المســتويات الدينية والصحية 

واالقتصادية وغيرها".
ودعــا أبو عرفة "المجتمع الدولي الذي ال يزال 
يتشدق بالعناوين الشرعية الدولية والقرارات 
األمميــة التي لــم ينفذ منها شــيء لمصلحة 
الحقوق المقدسية، لضرورة الوقوف مع الحق 

الفلسطيني العادل".

رام اهلل/ فلسطين:
قال تقرير فلســطيني رسمي: إن تخصيص سلطات االحتال أراضي فلسطينية كمحميات 
طبيعيــة يهــدف لتوفير احتياط من األرض للتوســع االســتيطاني والســطو على أراضي 
الفلســطينيين. وكان وزير جيش االحتال نفتالي بينيت صدَّق األسبوع الماضي على قرار 
اإلعان عن ســبع محميات طبيعية جديــدة في الضفة الغربية تبلغ مســاحتها  130 ألف 
دونم، معظمها "أراضي دولة" والباقي حســب التقديــرات 20 ألف دونم من األراضي هي 

أراٍض بملكية فلسطينية خاصة.
وتشــكل هذه الخطوة من المســتوى السياســي تصديًقا على عمليــة تخطيط بدأت في 
عام 2008 في اإلدارة المدنية. ويشــمل اإلعان ضمــن أمور أخرى محمية وادي المالحة، 
وجميعها على أراٍض فلسطينية خاصة )14.236 دونم(، محمية وادي تيرتسا )200 دونم 

من األراضي الخاصة(، ومحمية وادي أوغ )5700 دونم من األراضي الخاصة(.
وأوضح تقرير االستيطان األسبوعي الصادر أمس، عن المكتب الوطني للدفاع عن األرض 
ومقاومة االستيطان، أن بينيت يروج لقراره باالدعاء أن "وزارة الجيش تقدم تعزيزًا كبيرًا 

ألرض )إسرائيل( باألفعال وليس باألقوال"، وفق تعبيره.
وبذريعــة الحفاظ على المحميــات الطبيعية والتنوع البيئي فيها, تمنع ســلطات االحتال 
الفلســطينيين فــي كل محافظــات الضفــة الغربية من اســتغال أراضيهــم الواقعة في 
مناطــق تلك المحميات، وتبدي اإلدارة المدنية كما هي العادة وللتعمية على مشــاريعها 
االســتيطانية المســتقبلية حرصًا على ضمان التصرف بتلك المناطــق باعتبارها محميات 

طبيعية.
وأفــاد التقرير بأنه يوجد نحــو 700 كيلومتر مربع في الضفة الغربية أعلن عنها "محميات 
طبيعيــة"، إضافة إلى 78 كيلومترًا مربعًا كغابات، لتصل نســبة تلك األراضي إلى 13.7 
في المائة من مساحة الضفة الغربية، يقع معظمها في المناطق المصنفة "ج" وفًقا التفاق 

أوسلو أي تحت السيطرة اإلسرائيلية. 
وتبقى المســاحات الواســعة المقدرة بـ13.7 في المائة من الضفة الغربية عرضة إلعادة 
تدوير االحتال لقراراته العســكرية، من أجل اســتغالها لصالح االســتيطان، حيث توجد 

قرابة 50 محمية.
وأهم المناطق التي تحويها هي مناطق األغوار الشمالية التي يروج رئيس حكومة االحتال 
بنيامين نتنياهو لخطته بفرض الســيادة اإلســرائيلية عليها في حــال فاز في االنتخابات، 

ووادي قانا في سلفيت، ومناطق محميات طبيعية في محافظات بيت لحم والخليل. 

تقرير: "المحميات الطبيعية" مناطق وزير سابق: حملة الفجر العظيم مرحلة جديدة ضد االحتالل
احتياط للتوسع االستيطاني بالضفة

القيادي في الجهاد اإلسالمي سعيد نخلة لصحيفة "فلسطين":
فا إال بسقوط "أوسلو" االعتقال السياسي والتنسيق األمني لن يتوقَّ

المحاكم في 
ذ  الضفة ُتنفِّ

إمالءات "الجهات 
العليا"

الجهاد تكتوي 
بـ"نار" االعتقاالت 
واالستدعاءات 

اليومية

خالد أبو عرفة
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إعالن رسمي - ملن يهمه األمر
املوضوع: بخـصوص إخـــالء الــمــبــنــى
القـديم للجــمــعــيــة بــشــارع النــصــر

نحن جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية إذ لم نعد راغبين في االستمرار باستئجار 
المبنى القديم الذي تتواجد فيه الجمعية منذ عام 1985م والواقع بشارع النصر 
في حي الرمال بغزة قرب تقاطع شــارعي "النصر" و"الثورة". واســتنادا النقطاع 
التواصــل مع مالكي المبنى منذ ثالث ســنوات كاملة رغم المحــاوالت الحثيثة 
مــن طرفنا لذلك، حيث إنهم يقطنون في الخارج منــذ عقود، فإن الجمعية من 
الناحية المهنية تود التفاهم معهم على بنود وإجراءات اإلخالء وبشكٍل يتوافق 
عليه الطرفان. هذا وتســتعد الجمعية لنقل أنشــطتها الجارية بالموقع القديم 
لمركزها الرئيس الدائم في المقر الجديد بتقاطع شــارعي "اللبابيدي" و"سعيد 

العاص" عند اكتمال إنشائه قريبًا خالل الفترة القادمة.
كما أن المقر القديم المشار إليه بهدف اإلخالء بات يشكل عبئًا كبيرًا على 
الجمعيــة فيما يخص تكلفة الصيانة الدورية.  ونشــير أيضا إلى أن تقادم 

المبنى وتهالك جزٍء مهم منه أصبح يحتم اإلخالء فورًا.
ولذا فــإن الجمعية ترجو أي شــخص أو جهة تربطهــا العالقة المضمونة 
بمالكي العقــار أو وكالئهم التكرم بإبالغهم بفحوى هذا اإلعالن أو بنصه 

الصريح حسبما نُشر وذلك الستالم المبنى.
مــع العلم بأن الجمعيــة ال تتحمل أي مصاريف إيجاريــة وغيرها بخصوص 

ذلك المبنى وذلك منذ عام 2017.
مع فائق التقدير واالحترام

رئيس مجلس اإلدارة / فتحي نصر 

إعالن صادر عن بلدية غزة
وظيفة محاسب

تعلن بلدية غزة عن حاجتها لشغل وظيفة محاسب بالدائرة المالية التابعة لإلدارة 
العامة للشئون المالية على بند الراتب المقطوع وذلك وفق الشروط التالية:

1. أن يكــون حاصاًل على بكالوريوس تجارة تخصص محاســبة بتقدير ال يقل عن 
جيد جدًا من جامعة معترف بها ومصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي.

2. إجادة اســتخدام برامج الحاسوب المختلفة )Office( ويفضل أن يكون 
حاصاًل على الشهادة الدولية لقيادة الحاسوب .

3. يفضل إجادة اللغة اإلنجليزية قراء وكتابة ومحادثة .
4. القدرة على العمل ضمن الفريق الواحد .

5. امتالك اللباقة في الحديث وحسن التعامل مع المواطنين .
6. تحمل ضغط العمل والعمل خارج أوقات الدوام الرسمي .

7. أال يزيد عمر المتقدم عن )30( سنة .
8. أن يكون لديه خبرة في نفس مجال التخصص ال يقل عن )عامين( .

9. أن يكون من سكان مدينة غزة .
10. أن يكون عضوًا في نقابة المحاسبين والمراجعين الفلسطينية .

فعلــى من يجد لديــه الرغبة للعمل بنظــام العقد المقطوع ممــن تنطبق عليه 
الشــروط المذكورة أعاله التقدم بطلبه عبر الموقع اإللكتروني في البلدية مرفقًا 

به الشهادات والخبرات المطلوبة وذلك حتى موعد أقصاه 2020/1/26م .
www.mogaza.org املوقع اإللكرتوين لبلدية غزة

بلديــــة غــــزة

تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

ترقب إسرائيلي إلعالن صفقة 
القرن قبل انتخابات مارس

يترقــب اإلســرائيليون التوجــه األمريكي الــذي أعلن عنه في األيــام األخيرة 
بشــأن قرب إعالن صفقة القرن قبيل االنتخابات اإلســرائيلية الثالثة المقررة 
في مارس، وســط توقعات إســرائيلية بأن ترامب ينوي مرة جديدة مساعدة 

نتنياهو إلنجاحه باالنتخابات.
ال يتوقــع أن يرحب خصوم نتنياهو في الحلبة السياســية اإلســرائيلية بهذه 
الخطوة األمريكية المتوقعة، على اعتبار أنهن يبدو تدخاًل أمريكيًّا في شــأن 
إســرائيلي داخلــي، ما دفــع بزعيم حــزب أزرق-أبيض الجنــرال بيني غانتس 
إلرســال رسالة واضحة لألمريكان تشــمل تحذيرًا بعدم اإلعالن عن أي خطة 
قبــل االنتخابــات اإلســرائيلية، وتحدثت أوســاطه أن تحذيره كفيل بإرســال 
الرسالة المطلوبة لإلدارة األمريكية، ويهدئ من روعها بعدم التسرع إلعالن 

الصفقة.
فــي الوقت ذاته، هناك شــكوك بأن غانتــس ينوي الدخول فــي مواجهة مع 
الرئيــس األمريكــي دونالد ترامــب في حال أعلن الصفقة، ال ســيما عشــية 
االنتخابات اإلســرائيلية المقبلة، لذلك يكتفي أزرق-أبيض إجراء المشــاورات 

السرية مع اإلدارة األمريكية إلرجاء إعالن الصفقة.
وبينمــا أصــدر غانتس في بداية األمــر نوعًا من االنتقــاد إلدارة ترامب، قرر 
فــي وقت الحق التوقف عن إصــدار االنتقادات، واالكتفــاء بمباحثات من وراء 
الكواليــس، وبقيت المعارضة الحادة له داخل غرف مغلقة، ألن آخر أمر يريده 

غانتس ورفاقه بقيادة الحزب هو الدخول بمواجهة مع ترامب وفريقه.
أي هجــوم مــن غانتس على ترامب، ســيعمل على التقريب أكثــر بين األخير 
ونتنياهو، ولذلك يكتفي حزب باإلعراب عن أمله بأن تتصرف اإلدارة األمريكية 
بالصورة الصحيحة، دون إضافات وتفاصيل، وفي حال أصر ترامب على عرض 
الصفقة، فإن أزرق-أبيض قد يقدم خطته البديلة للتسوية مع الفلسطينيين.
بعد مــرور وقت قصير على تحذيــرات غانتس، تبين أن األمريــكان لم يبدوا 
اهتمامًــا بكالمه، وأرســلوا مبعوثهم الجديد إلى إســرائيل آفي باركوفيتش، 
وعقــد لقاءات مع نتنياهو إلحداث التغييــرات النهائية للصفقة، وكذلك التقى 
مــع غانتس الــذي عبر عــن معارضتــه ألي إعــالن للصفقة قبــل االنتخابات 
اإلســرائيلية. في حين أن مستشــار األمن القومي فــي البيت األبيض روبرت 
أوفريان قال: إن الصفقة قد يعلنها ترامب قبل االنتخابات اإلســرائيلية، بزعم 
أنها ليســت مرتبطة باألزمة السياسية اإلســرائيلية، ولم يبد تأثرًا بمعارضة 
غانتس للخطوة األمريكية المتوقعة، ألن ترامب يريد حال للصراع الفلسطيني 

اإلسرائيلي يكون نهائيًّا وطوياًل ومستقرًّا، وفق المزاعم األمريكية.
تعتقــد واشــنطن أنها ليســت مرتبطة بأزمات سياســية إســرائيلية داخلية، 
وليســت رهينة بجداول انتخابية إســرائيلية، رغم التقدير اإلسرائيلي السائد 
بأن اإلعــالن األمريكي للصفقة في هذه المرحلة الحساســة الحرجة، غرضها 
األساســي إنقاذ نتنياهو من األزمات التي يعيشــها، ومنحــه فرصة البقاء من 

جديد كما يتمنى.

الجديد في قرار بينيت هو الســيطرة 
على مناطق ســياحية في شمال البحر 
الميت فــي المنطقــة الواقعة ضمن 
حــدود محافظــة أريحــا وحــدود عام 
1967م، بمعنى أن االحتالل سيضيف 

هذه المناطق لالســتثمار الســياحي، 
وســيمنع سكانها الفلســطينيين من 
دخولها وإذا سمح لهم سيتم بتصريح 
رســمي، وهــذا يعنــي إدخــال البعد 
االقتصادي ضمن مكونات المشــروع 
المختص  وذلك بحسب  االستيطاني، 

في الشأن اإلسرائيلي عادل شديد.
إحكام السيطرة

وأوضح شــديد لصحيفة "فلسطين"، 
أن ســلطات االحتــالل لم تعــد تبني 
االســتيطان على الفهم األيديولوجي 
واألمني، بل أدخلت البعد االقتصادي 
لالســتثمار بهذه المناطــق، وحرمت 
الفلســطينيين مــن الوصــول إليهــا 
إلحــكام الســيطرة، مشــيرا إلــى أن 
هذه المحميــات تقع في مناطق أريحا 

واألغوار ومدينة طوباس.
الخطورة في القرار، وفق شــديد، أنه 
جزء من مراحل الضم الفعلي لألراضي 
الفلســطينية، وهــو مخالــف للقانون 
الدولــي الــذي يمنــع أي جهــة وأي 
مؤسسة من مؤسسات دولة االحتالل 
مــن إصــدار أي قرار يخــص المناطق 
المحتلة باســتثناء القائد العســكري، 
وأال يتعارض قــرار القائد – إذا اتخذه 
- مع مسألتين؛ نقل السكان أو إحداث 
تغيير على شــكل األرض، وبينت جزء 
السياســي  الحكومة والمســتوى  من 
اإلســرائيلي يمنع عليــه وفق القانون 

الدولي إصدار هكذا قرار.
وحول تأثير القرار على الفلسطينيين، 
أشار إلى أنه منذ ثالث أو أربع سنوات 
والرؤية  القانونيــة  المكانة  اختلفــت 
اإلســرائيلية للضفــة الغربيــة، فلــم 
تعــد الضفــة بالمفهوم اإلســرائيلي 

منطقة محتلة وأن مســتقبلها يخضع 
للمفاوضات.

يتصــرف  االحتــالل  أن  إلــى  ولفــت 
تخضــع  منطقــة  وكأنهــا  بالضفــة 
للقانــون اإلســرائيلي يســكن فيهــا 
"فلســطينية  الناس  مــن  مجموعتان 
وإســرائيلية" فلم يعد وجــود )700( 
ألف مســتوطن في الضفة أقلية أمام 

نحو ثالثة ماليين فلسطيني.
وكأنــه  يتصــرف  "االحتــالل  وقــال: 
يســيطر على الضفــة الغربية، خاصة 
بعد تصريــح وزير الخارجية األمريكية 
بــأن المســتوطنات ال تتناقــض مــع 

القانون الدولي".
مصطلــح  أن  إلــى  شــديد  ولفــت 
منذ  الطبيعيــة" موجود  "المحميــات 
عام 1967 بالمناطق الشرقية للضفة 
بين الخليل وبيت لحم، ويخضع الكثير 
منها لســيطرة الســلطة الفلسطينية 
حســب اتفاق "أوســلو"، مــع وجود ما 
المدنيــة كمرجعيــة  اإلدارة  تســمى 
للســيطرة، لكن قــرار بينــت الجديد 

يدخلها ضمن القانون اإلسرائيلي.
وبين أن وجود "المحميات الطبيعية" 
تحــت إشــراف اإلدارة المدنية لجيش 
االحتــالل يعني قانونيًّــا أنها منطقة 
تحــت احتــالل، فــي حيــن أن ينقــل 
للحكومــة  الســيطرة  بينيــت  قــرار 
موضــوع  إســقاط  أي  اإلســرائيلية، 
األرض من مفاوضات "الحل النهائي".

واســتبعد شــديد أن تمتلك السلطة 
المشــروع  للجــم  ووســائل  أدوات 
تطبيــق  أن  مرجحًــا  اإلســرائيلي، 
المشــروع ســيؤدي لتفكك الســلطة 
"فهي لــن تكون قــادرة على التحرك 
بيــن محافظــات الضفــة، وســتكون 
أمام خيارين إمــا المواجهة والصدام 

المفتوح، أو القبول بالكانتونات".

تسويق انتخابي
مــن جانبــه يــرى الخبير في الشــأن 
اإلســرائيلي فرحان علقم أن االحتالل 
األراضــي  مصــادرة  علــى  يعمــل 
إمــا  مختلفــة  بطــرق  الفلســطينية 

بتحويلهــا إلــى محميــات طبيعية أو 
لمناطــق عســكرية ومن ثــم تتحول 
إلى بــؤرة اســتيطانية لتمريــر ذلك 
علــى القانون الدولي، في محاولة لذر 

الرماد بعيون المجتمع الدولي.
لصحيفــة  حديثــه  فــي  علقــم  ورأى 
"فلسطين"، أن بينيت يسعى لتسويق 
نفسه انتخابيًّا بترجمة أقواله ألفعال، 
ليضمن لنفســه موقعًا متصدرًا في 
االنتخابات اإلسرائيلية القادمة بعدما 
أخفــق في اجتياز نســبة الحســم في 
االنتخابــات األولــى. وبيــن أن القرار 
يمهد لعملية الضم ألراضي بمنطقة 
)ج( التي تشــكل )%63( من مســاحة 
الضفــة الغربية، خاصــة أن االحتالل 
يمنع الفلسطينيين من البناء في هذه 
المناطق، ويمنع إقامة شــبكات طرق 
وبنــى تحتيــة تمهيــدا لتفريغها من 
ســكانها، مشــيرا إلى أن عام 2019 
شــهد اعتداءات كبيرة مــن االحتالل 
اإلسرائيلي وهدم منازل في المنطقة 
خاصــة جنــوب  البحــر الميــت وقرى 

مسافر "يطا" بالخليل.

د للسيطرة على 63 % من مساحة الضفة  ُتمهِّ
ٌه إسرائيليٌّ للضم الفعلي وحسم ملف األرض "المحمّيات الطبيعّية".. توجُّ

رام اهلل/ فلسطين:
قالــت وزارة الخارجيــة والمغتربيــن: إن اعتقــال جيــش االحتــالل 
اإلســرائيلي، الطفل زيد ياســين )10 أعوام( مــن قرية عانين غرب 
جنيــن، فــي أثناء وجــوده قرب جــدار الضــم والتوســع العنصري، 
وإخضاعــه للتحقيــق الميداني قبل إخالء ســبيله، ســقطة أخالقية 

جديدة، وخرق فاضح للقانون الدولي اإلنساني.
وأضافــت الوزارة، في بيان، أمس، أن هذا الحدث هو أبشــع وأوضح 
صورة لجيش االحتالل الذي يتبجح قادته زورا وبهتانا في أخالقياته، 
وهو يطارد ويالحق األطفال والفتية الفلســطينيين ليعتقلهم تارة، 

ويرهبهم ويحطم نفسياتهم تارة أخرى. 
وأشــارت إلــى أن اعتقال الطفل ياســين يعكس همجيــة االحتالل، 
وعمــق ثقافة الكراهية والعنصرية التي تنتشــر في أوســاط قادته 
وقواتــه ضد الفلســطينيين، وتفســر حالة أوســع مــن االعتقاالت 

الجماعية المتواصلة التي يشنها ضد أبناء شعبنا.
وتابعــت الــوزارة: ال يكاد يمــر يــوم دون حدوث اعتقــاالت تطال 
العشــرات من أبناء شــعبنا بمختلف فئاته من أطفال ونســاء وطلبة 

مدارس وجامعات، بمن فيهم المصلون في دور العبادة.
واعتبــرت أن جرائــم االحتالل اليوميــة حرب مفتوحة على شــعبنا، 
تهــدف إلى ضرب مرتكزات وعيه الوطني لقضيته وحقوقه، وكســر 
إرادته في الصمــود والمواجهة، وإغراقه فــي المعاناة والبحث عن 

مصادر رزقه اإلنسانية.
وأدانــت الخارجية عمليــات القمع التي تمارســها قــوات االحتالل، 
واالعتقاالت المتواصلة ضد أبناء شعبنا وفتيتنا وأطفالنا، محذرة من 
مغبة التعامل مــع تلك االعتقاالت كأحداث اعتيادية ومألوفة وأرقام 
فــي اإلحصــاءات، بما يخفي حجــم المعاناة الكبيرة التــي تقع على 

العائالت الفلسطينية ونسيجها االجتماعي ومصادر رزقها. 
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين منظمة األمم المتحدة للطفولة 
"اليونيســف"، وجميــع المجالــس والمنظمات األمميــة المختصة، 
بإعــالء صوتها في وجه االحتــالل وقواتــه، وانتهاكاتهم للقوانين 
الدولية التي تجرم إرهاب األطفال واعتقالهم وابتزازهم وتعذيبهم.

ودعت إلى مساءلة سلطات االحتالل عن كل حالة من تلك الحاالت، 
خاصة أن مئات القاصرين الفلسطينيين اختطفتهم واعتقلتهم في 
ســجونها ومراكز التعذيب بعيدًا عن ذويهم وأرضهم، في مخالفة 

صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

الخارجية: اعتقال االحتالل الطفل 
ياسين خرق للقانون الدولي

غزة/ يحيى اليعقوبي:
جــاء قــرار وزير جيــش االحتــال اإلســرائيلي نفتالي 
بينيــت، األربعاء الماضي، إعان ســبعة مواقع في 
الضفــة الغربيــة المحتلة أنهــا »محميات طبيعية« 

جديــدة، وتوســيع )12( »محميــة طبيعيــة« أخــرى 
فــي الضفــة، كجــزء مــن الضــم الفعلــي، وحســم 
ملــف األراضــي قبــل ما تعــرف بـ«مفاوضــات الحل 

النهائي«.

شديد: القرار 
يدخل البعد 

االقتصادي ضمن 
مكونات المشروع 

االستيطاني

علقم: 
بينيت يوظف 
االستيطان 

لتسويق نفسه 
ا  انتخابيًّ
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

إعالن لشغل وظيفة "مدير إدارة الحاسوب ونظم المعلومات"
بشركة توزيع كهرباء محافظات غزة ) بعقد سنوي (

تعلن شــركة توزيع كهرباء محافظــات غزة عن حاجتها للتعاقد لوظيفة "مدير إلدارة الحاســوب ونظم المعلومات" 
بعقد سنوي، على أن تتوفر فيه الشروط التالية:

ملخص الوظيفة المطلوبة:
- مدير إلدارة تختص بالبرمجة والتحليل والشبكات والدعم الفني.

- يشارك في رسم السياسات العامة ووضع الخطط االستراتيجية والتشغيلية.
- إدارة وتوفيــر الخدمــات المتعلقة بالحاســوب وتكنولوجيات المعلومات من تحليل وبرمجة وتشــغيل وتشــغيل 
وادارة االنظمة المحوســبة والخدمات االلكترونية وادارة وتطوير الشبكات وخدمات الصيانة والدعم الفني ألجهزة 

الحاسوب واعداد مواصفاتها عند الشراء.
- توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تطوير أعمال الشــركة من ادارة وتوزيع الطاقة الكهربائية وكذلك 

تطوير باقي أعمال الشركة.
المؤهالت المطلوبة:

أن يكون حاصاًل على أحد المؤهالت العلمية التالية على األقل من جهة معترف بها.
- بكالوريوس هندسة حاسوب. - بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها. 

الخبرات المطلوبة:
1. خبرة موثقة 5 سنوات على األقل في منصب ال يقل عن درجة مدير في مهام ذات عالقة بالوظيفة المطلوبة.

2. خبرة ال تقل عن 5 سنوات في تطوير البرمجيات واألنظمة المحوسبة.
4. خبرة في مجال إدارة تطبيقات االنترنت. 3. خبرة في مجال ادارة قواعد البيانات. 

5. معرفة بشبكات الحاسوب وأمن المعلومات.
6. معرفة في مهام واجراءات الدعم الفني.

7. القدرة على إدارة وتطوير أنظمة التحكم والمراقبة.
المهارات المطلوبة:

- أن يكون قادرًا على العمل ضمن فريق عمل لساعات طويلة ويتحمل الضغط الناتج عن العمل وفي حاالت الطوارئ واألزمات.
- القدرة على اعداد الخطة االستراتيجية والتشغيلية.

- القدرة على التواصل مع الموظفين من مختلف الفئات الوظيفية.
- القدرة على كتابة تقارير العمل ويفضل من لديه مهارة كتابة التقارير باللغة االنجليزية.

مالحظة: ال يقل عمر المتقدم عن 30 عام وال يزيد عن 50 عام.
الراتب: الراتب الموازي لدرجة "مدير C" في قانون الخدمة المدنية.

األوراق المطلوبـة:
- صورة معتمدة عن الشهادة الجامعية. - سيرة ذاتية بالغتين العربية واالنجليزية. 

- صور شهادات الخبرات العملية والدورات التدريبية.
- صورة عن شهادة الميالد. - صورة عن البطاقة الشخصية.  

 )/https://gmt.gedco.ps/gedcoApp( تقدم الطلبات والمســتندات المطلوبة عبر الموقع االلكتروني للشــركة
وذلك خالل مدة أسبوعين من تاريخ نشر اإلعالن.

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

نابلس/ فلسطين:
أدان عضــو اللجنــة التنفيذيــة 
لمنظمــة التحرير تيســير خالد 
إعالن رئيس هنــدوراس خوان 
أورالندو هرنانديز، أن حكومته 
ستنقل سفارتها من )تل أبيب( 
إلى القدس المحتلة، عادًّا ذلك 
"مساسًــا خطيرًا بحق ســيادي 
لدولة فلســطين فــي أراضيها 

المحتلة".
وأشــار خالد، في بيــان، أمس، 
افتتحــت  هنــدوراس  أن  إلــى 
الماضي  )ســبتمبر(  أيلــول  في 
القــدس  مكتبًــا تجاريًّــا فــي 
المحتلة، امتدادًا لسفارتها في 
)تــل أبيــب(، دون أن تجد تلك 
الخطوة االســتفزازية ردود فعل 
عربية وإســالمية مناسبة، األمر 
الــذي شــجعها علــى خطوتها 

األخرى.
وذكــر أن هنــدوراس ســتكون 
ثاني دولة بعد غواتيماال، تنقل 
ســفارتها مــن )تل أبيــب( إلى 
القــدس المحتلة واالعتراف بها 

عاصمة لدولة االحتالل. 
وأكد خالد أن خطوة هندوراس 
عمــل اســتفزازي، وخــارج عــن 

القوانين والشرعية الدولية.

غياب تونس عن مؤتمر 
برلين غياب للنوايا الحسنة

غيــاب تونس العربية عــن مؤتمر برلين الذي ســيناقش 
أوضــاع ليبيا العربيــة -الجارة األقرب- دليــل على تخبط 
النظام العربي المنقسم على نفسه، وغير القادر على تمثيل 
المصالح االستراتيجية لألمة العربية، وغياب تونس دليل 
على عــدم النزاهة وغيــاب الموضوعية فــي اختيار الدول 
والمنظمــات صاحبة الحق في مناقشــة األوضــاع الليبية، 
وتسجيل المالحظات، وتقديم المشورات، والموافقة على 

المقررات.
فــإذا أضيف إلى غياب تونس غياب دولة قطر، الدولة التي 
شــكلت الداعم الرئيس للشــعب الليبي منذ ثورة فبراير، 
نســتنتج ســوء النية، وانحياز مؤتمر برلين المســبق إلى 
الطرف الذي تدعمــه دولة اإلمارات، الدولة التي ال تحدها 
حدود مع ليبيا، وال هي من الدول العظمى، وال هي من دول 
منتدى غاز شرق المتوسط كدولة اليونان؛ التي لم تكتفِ 
بالمطالبــة بحضور المؤتمر، بل أعلنت عن اعتراضها على 
أي اتفاقية ســالم بيــن الليبيين ال يلغــي االتفاق التركي 
الليبــي، ذلك االتفاق الذي حرك مياه المتوســط الراكدة، 
وأزعــج دولــة اليونــان، واإلمــارات، وفرنســا، وبريطانيا، 
وألمانيا، وهي دول ال تحدها حدود جغرافية مع ليبيا، وإنما 
تحدها الرغبة فــي حماية مصالحهم، واســتمرار الهيمنة 

وبسط النفوذ.
إصــرار حكومة الوفاق الليبية التي يترأســها فايز الســراج 
علــى حضور دولتــي تونس وقطر يعكــس الوعي العميق 
ألهميــة حضور الدولتيــن الصديقتيــن، وتأثيرهما البالغ 
على مقررات المؤتمر الذي سيدعو الجهات الخارجية لوقف 
تدخلها في الشــأن الليبي، فكيــف يكون ذلك؟ والقائمون 
علــى المؤتمر قد وجهوا الدعوة إلى كل الجهات الخارجية 
للمشــاركة في المؤتمر، واســتثنوا األقربين مثل تونس، 
الدولــة التي ســتحقق مــع الجزائــر وقطــر وتركيا بعض 

التعادل في موازين القوى داخل أروقة المؤتمر.
حضور تونس لمؤتمر برلين يحتاج إلى مشاغبة سياسية، 
وحضور ميداني، فالعالم ال يســتمع للساكت، وال يستجيب 
لطلبات الــدول المؤدبة حتى ولو اعتمــدت الديمقراطية 
طريًقا النتخــاب الرئيس والبرلمان، العالــم يحترم القوي 
الموجــود في الميــدان، وهذه هي السياســة التي أعطت 
لتركيا وروســيا الحضور في الفترة األخيرة، وهما تقدمان 
الدعــم المادي لطرفي النزاع الليبي، لتغدو روســيا وتركيا 
مركــز الربط والحل فــي الملف الليبي، رغــم أنف االتحاد 

األوروبي وغيره.
عدم مشــاركة تونس وقطر ال يبشــر بالخير، ويثير الريبة 
حول مســتقبل ليبيا، الذي تحركه رياح األطماع والمصالح 
الدوليــة، لتبقــى تركيا في هذا الخضم صمــام األمام لما 
ســيصدر عن المؤتمر مــن مقررات، ولتركيــا القدرة على 
ضبــط المســار، والتأثير اإليجابــي على النتائــج، من هنا 
جاءت تصريحات الرئيس التركي المتشــددة عشية افتتاح 
المؤتمــر، تصريحــات حــادة، تحمــل العديد من رســائل 
التحذيــر، فلتركيا مصالح سياســية وأيديولوجية في ليبيا 
تفوق كثيــرًا مصالحها االقتصاديــة، ولتركيا القدرة على 
فرض منطقها الدبلوماسي في مؤتمر برلين بالقدر نفسه 
الــذي فرضت فيــه منطقها العســكري الداعــم للحكومة 

الشرعية؟
ليبيا العربيــة ال تحتاج من مؤتمر برلين دعمًا اقتصاديًا، 
وال ترتيبات أمنيــة، ليبيا بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي 
لتأسيس نظام حكم ديمقراطي؛ يسحق دكتاتورية الفرد، 
وينبذ حكم العسكر، ديمقراطية تحفظ للغرب مصالحهم، 
وتحفظ للشــعب الليبي حريته ووحدته وحقوقه السياسية 
وقــدرة  يقــل كفــاءة  الليبــي ال  فالشــعب  واإلنســانية، 
وثقافــة وثقة بمســتقبله عن بقية الشــعوب التي اختارت 

الديمقراطية طريًقا للحكم.

 القدس المحتلة/ فلسطين:
اعتــداء   4164 فلســطيني،  تقريــر  أحصــى 
إســرائيليًّا بحق مدينة القدس المحتلة، خالل 

عام 2019م.
وأفــاد التقرير الصــادر عن الدائــرة اإلعالمية 
لحركة حماس في الضفــة الغربية، أمس، بأن 
االعتداءات اإلســرائيلية شــملت عمليات القتل 
بإطالق الرصاص علــى المواطنين ما أدى إلى 

ارتقاء 10 شهداء مقدسيين.
279 منشــأة  االحتــالل  قــوات  ووثــق هــدم 

فلســطينية، بينهــا 100 وحــدة ســكنية فــي 
حــي وادي الحمــص فــي المدينــة وذلك في 
أكبر عملية تشــريد جماعي منــذ احتالل الجزء 
الشرقي لمدينة القدس عام 1967، نجم عنها 

تهجير 700 مواطن.
وأشــار التقرير إلى تنفيذ المستوطنين اليهود 
293 اقتحامًا لباحات المســجد األقصى، وإبعاد 

ســلطات االحتــالل ألكثــر مــن 247 مواطنًــا 
عــن المســجد، إضافــة إلــى محاولتهــا إغالق 
مصلى بــاب الرحمة بعــد أن تمكن المصلون 

الفلسطينيون من فتحه في شهر شباط/ فبراير 
2019م.

وقال التقرير: إن ســلطات االحتالل عمدت إلى 
إغــالق مكتب التربيــة والتعليم فــي المدينة، 
وإغالق شــركة تقدم خدمات إعالمية لتلفزيون 
فلســطين، في حين تحاول ســلطات االحتالل 
فرض الترخيــص من بلديتها علــى المدارس 
الفلســطينية التــي تقــوم بتدريــس المنهاج 
الفلســطيني الســتبداله بالمنهاج "االحتاللي" 

وهو ما ترفضه مدارس القدس.

الناصرة/ فلسطين:
أفادت تقارير إعالمية إســرائيلية، بنوايا تقديم 
طلبــات رســمية للجنــة االنتخابــات المركزية 
الســتبعاد مرشــحة مــن "القائمة المشــتركة" 
التي تمثل فلســطينيي الداخل بدعوى "دعمها 

لإلرهاب".
وذكــرت القنــاة 12 للتلفزيون اإلســرائيلي أن 
عضو الكنيســت أوفير كاتز من حزب "الليكود" 
اليمينــي بزعامــة نتنياهــو يعــد لتقديم طلب 
رســمي إلى لجنة االنتخابات المركزية الستبعاد 
النائبة البرلمانية هبة يزبك، المرشــحة مجددا 
عــن "القائمــة المشــتركة" بدعــوى "دعمهــا 

لإلرهاب".
وأضافت القناة أن أعضــاء تحالف "أزرق أبيض" 
بزعامة بني غانتس في اللجنة ســيدعمون هذا 

الطلب، فــي حين هددت "القائمة المشــتركة" 
بأن "خطوة كهذه ستكون لها عواقب".

وأشــارت القنــاة الى أن يزبك كانــت قد أعربت 
عن أســفها حول اغتيال سمير القنطار المعروف 
بـ"عميد األســرى المحررين اللبنانيين"، واصفة 
إياه بـ"الشهيد"، وترحيبها براوي سلطاني الذي 

أدين بالتواصل مع "حزب اهلل".
كانت رئيســة محكمة االحتــالل العليا القاضية 
استير هايس، أشارت في السابق إلى أنه إذا تم 
التقــدم بالطلب للمحكمة الســتبعاد يزبك من 

الترشح للكنيست "ربما تتم الموافقة عليه".
وأشارت القناة إلى أن دعم تحالف "أزرق أبيض" 
بزعامــة بنــي غانتس للطلب له تبعــات كبيرة، 
وأهمهــا تدهــور عالقــة التحالف مــع "القائمة 
المشتركة" التي أوصى 10 من أعضائها لصالح 

غانتس بتشكيل الحكومة.
بدورهــا، أوضحت النائبة يزبــك أن "جميع هذه 
االدعاءات قد ردتها في الماضي لجنة االنتخابات 
نفســها والمحكمــة العليــا"، مضيفــة أن حزب 
)يســرائيل بيتينو( يطرح ذلك ألهداف شعبوية 

فقط".
ومــن جانبه، قال عضو الكنيســت من "القائمة 
المشتركة" أحمد الطيبي: "إن دعم تحالف )أزرق 
أبيض( الســتبعاد يزبك ســيُنظر إليه بشــدة، 
وســيكون تطورًا خطيرًا وســلبيًا"، دون الخوض 

في تفاصيل.
وأضافت القنــاة الى أنه مــن المتوقع أن يقدم 
عوديد فورير من حزب )يســرائيل بيتينو( أيضًا 
طلبًــا إلى لجنــة االنتخابــات المركزيــة اليوم 

برفض ترشيح يزبك.

ا في القدس خالل 2019م تقرير: 4164 اعتداء إسرائيليًّ

أحزاب إسرائيلية تقدم طلًبا الستبعاد مرشحة من "القائمة المشتركة"

خالد: نقل 
هندوراس 

سفارتها إلى 
القدس اعتداء 

على الحق 
الفلسطيني
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قطاع التعليم

)Gulf\Med1.3\01\020.Gz( إعالن طرح عطاء رقم
أعمال توريد أثاث مكتبي

بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية، وبإدارة البنك اإلســامي للتنمية، يعلن فرع 
جمعية الخليج التعليمية- غزة، وبالتعاون مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة 
عن طرح عطاء )أعمال توريد أثاث مكتبي ضمن مشــروع تأهيل وتجهيز مختبر مركز 
تكنولوجيا الوســائط المتعددة وتطوير الويب بالكليــة الجامعية للعلوم التطبيقية( 
وذلــك حســب جــدول الكميــات والمواصفــات والشــروط العامة للمشــروع، فعلى 
الموردين والشركات المســجلة والراغبة في المشاركة، التوجه للحصول على نسخة 
من وثائق العطاء من مقر فرع جمعية مؤسسة الخليج التعليمية بغزة– دوار الميناء- 
برج دريم- الطابق الخامس- )ت: 2884810-08 ف: 2880060-08(، وذلك اعتبارًا 
مــن يوم األحد الموافق 2020/1/19م ولغاية يــوم الثاثاء الموافق28 /2020/1م 

من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 2:00 مساًء، وفق الشروط التالية:
1. الشــركات المشاركة: يجب على الشركات المشــاركة أن تكون مسجلة 

لدى جهات االختصاص ومسجلة رسميًا في دوائر الضريبة.
2. ثمن نسخة العطاء: 50 $ أمريكي غير مستردة.

3. األسعار: غير شاملة لضريبة القيمة المضافة ويجب تقديم فواتير معفاة.
4. االجتمــاع التمهيــدي: ســيتم عقــد اجتمــاع تمهيــدي لإلجابــة على 
استفســارات المشــاركين، وذلــك يوم االربعــاء الموافــق 2020/1/29 م 

الساعة العاشرة صباحًا في نفس المكان المشار إليه أعاه.
5. كفالة دخول العطاء: يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة %3 من قيمة العرض المقدم، 
وتكون بشكل كفالة بنكية وفق الصيغة الواردة في مستندات العطاء، وتكون مدة سريان 
الكفالة 90 يومًا من تاريخ تسليم العطاء، وال تقبل الشيكات البنكية أو الشيكات الشخصية.

6. تجزئة العطاء: العطاء قابل للتجزئة على أكثر من شركة.
7. تســليم العطاءات: آخر موعد لتســليم العطاءات هو يوم األحد الموافق 
2020/2/2م الســاعة 11:00 صباحا في نفس المكان المذكور أعاه، ولن 

ينظر في العروض المقدمة بعد هذا الموعد.
8. فتح المظاريف: ســيكون موعد فتح المظاريف الساعة 12:30 ظهرًا في 

نفس اليوم المحدد لتسليم العطاءات في نفس المكان وبجلسة علنية.
9. رسوم االعان: على من يرسو عليه العطاء وتدفع لدى توقيع العقد.

10. فرع جمعية الخليج التعليمية بقطاع غزة غير ملزمة بالترسية على أقل 

األسعار وبدون إبداء األسباب.
11. لمزيــد مــن المعلومــات يرجــى االتصــال علــى هاتــف: 2884810 

فرع جمعية مؤسسة الخليج/2880061 أو جوال: 0599145121

قطاع التعليم
 

)Gulf\Med1.3\01\020.Gz( إعالن طرح عطاء رقم
أعمال صيانة وتجهيزات معمارية وكهربية

بتمويــل من الصندوق الكويتــي للتنمية، وبإدارة البنك اإلســامي للتنمية، يعلن فرع 
جمعيــة الخليج التعليمية- غزة، وبالتعاون مع الكليــة الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة 
عــن طــرح عطاء )تنفيــذ أعمال صيانــة وتجهيــزات معمارية وكهربية ضمن مشــروع 
تأهيــل وتجهيز مختبر مركــز تكنولوجيا الوســائط المتعددة وتطويــر الويب بالكلية 
الجامعية للعلوم التطبيقية( وذلك حسب جدول الكميات والمواصفات والشروط العامة 
للمشروع، فعلى الموردين والشركات المسجلة والراغبة في المشاركة، التوجه للحصول 
على نسخة من وثائق العطاء من مقر فرع جمعية مؤسسة الخليج التعليمية بغزة– دوار 
المينــاء- برج دريم- الطابق الخامس- )ت: 2884810-08 ف: 2880060-08(، وذلك 
اعتبارًا من يوم األحد الموافق 2020/1/19م ولغاية يوم الخميس الموافق2020/1/30 

م من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 2:00 مساًء، وفق الشروط التالية:
1. الشــركات المشاركة: يجب على الشركات المشــاركة أن تكون مسجلة 

لدى جهات االختصاص ومسجلة رسميًا في دوائر الضريبة.
2. ثمن نسخة العطاء: 50 $ أمريكي غير مستردة.

3. األسعار: غير شاملة لضريبة القيمة المضافة ويجب تقديم فواتير معفاة.
4. االجتمــاع التمهيــدي: ســيتم عقــد اجتمــاع تمهيــدي لإلجابــة على 
استفســارات المشــاركين، وذلك يوم األحد الموافق 2020/2/2 م الساعة 

العاشرة صباحًا في نفس المكان المشار إليه أعاه.
5. كفالة دخول العطاء: يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة %3 من قيمة العرض المقدم، 
وتكون بشكل كفالة بنكية وفق الصيغة الواردة في مستندات العطاء، وتكون مدة سريان 
الكفالة 90 يومًا من تاريخ تسليم العطاء، وال تقبل الشيكات البنكية أو الشيكات الشخصية.

6. تجزئة العطاء: العطاء قابل للتجزئة على أكثر من شركة.
7. تســليم العطاءات: آخر موعد لتسليم العطاءات هو يوم الثاثاء الموافق 
2020/2/4 م الساعة 11:00 صباحا في نفس المكان المذكور أعاه، ولن 

ينظر في العروض المقدمة بعد هذا الموعد.
8. فتح المظاريف: ســيكون موعد فتح المظاريف الساعة 12:30 ظهرًا في 

نفس اليوم المحدد لتسليم العطاءات في نفس المكان وبجلسة علنية.
9. رسوم االعان: على من يرسو عليه العطاء وتدفع لدى توقيع العقد.

10. فرع جمعية الخليج التعليمية بقطاع غزة غير ملزمة بالترسية على أقل 

األسعار وبدون إبداء األسباب.
11. لمزيــد مــن المعلومــات يرجــى االتصــال علــى هاتــف: 2884810 

فرع جمعية مؤسسة الخليج/2880061 أو جوال: 0599145121

قطاع التعليم
 

)Gulf\Med1.3\01\020.Gz( إعالن طرح عطاء رقم
توريد أجهزة حواسيب وكاميرات ومستلزمات

بتمويــل من الصندوق الكويتــي للتنمية، وبإدارة البنك اإلســامي للتنمية، يعلن فرع 
جمعيــة الخليج التعليمية- غزة، وبالتعاون مع الكليــة الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة 
عن طرح عطاء )توريد أجهزة حواســيب وكاميرات ومكيفات ومستلزمات ضمن مشروع 
تأهيــل وتجهيز مختبر مركــز تكنولوجيا الوســائط المتعددة وتطويــر الويب بالكلية 
الجامعية للعلوم التطبيقية( وذلك حسب جدول الكميات والمواصفات والشروط العامة 
للمشروع، فعلى الموردين والشركات المسجلة والراغبة في المشاركة، التوجه للحصول 
على نسخة من وثائق العطاء من مقر فرع جمعية مؤسسة الخليج التعليمية بغزة– دوار 
المينــاء- برج دريم- الطابق الخامس- )ت: 2884810-08 ف: 2880060-08(، وذلك 
اعتبارًا من يوم األحد الموافق 2020/1/12م ولغاية يوم الخميس الموافق2020/1/23 

م من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 2:00 مساًء، وفق الشروط التالية:
1. الشــركات المشاركة: يجب على الشركات المشــاركة أن تكون مسجلة 

لدى جهات االختصاص ومسجلة رسميًا في دوائر الضريبة.
2. ثمن نسخة العطاء:100 $ أمريكي غير مستردة.

3. األسعار: غير شاملة لضريبة القيمة المضافة ويجب تقديم فواتير معفاة.
4. االجتمــاع التمهيــدي: ســيتم عقــد اجتمــاع تمهيــدي لإلجابــة على 
استفســارات المشــاركين، وذلــك يوم االثنيــن الموافــق 2020/1/27 م 

الساعة العاشرة صباحًا في نفس المكان المشار إليه أعاه.
5. كفالة دخول العطاء: يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة %3 من قيمة العرض المقدم، 
وتكون بشكل كفالة بنكية وفق الصيغة الواردة في مستندات العطاء، وتكون مدة سريان 
الكفالة 90 يومًا من تاريخ تسليم العطاء، وال تقبل الشيكات البنكية أو الشيكات الشخصية.

6. تجزئة العطاء: العطاء قابل للتجزئة على أكثر من شركة.
7. تســليم العطــاءات: آخر موعد لتســليم العطــاءات هو يــوم الخميس 
الموافق 2020/1/30 م الســاعة 11:00 صباحا في نفس المكان المذكور 

أعاه، ولن ينظر في العروض المقدمة بعد هذا الموعد.
8. فتح المظاريف: ســيكون موعد فتح المظاريف الساعة 12:30 ظهرًا في 

نفس اليوم المحدد لتسليم العطاءات في نفس المكان وبجلسة علنية.
9. رسوم االعان: على من يرسو عليه العطاء وتدفع لدى توقيع العقد.

10. فرع جمعية الخليج التعليمية بقطاع غزة غير ملزمة بالترسية على أقل 

األسعار وبدون إبداء األسباب.
11. لمزيــد مــن المعلومــات يرجــى االتصــال علــى هاتــف: 2884810 

فرع جمعية مؤسسة الخليج/2880061 أو جوال: 0599145121

وتنفيذ المشــروع ســيكون بتمويل قطــري، بعدما وقع 
الســفير رئيس اللجنة القطريــة إلعادة إعمار غزة محمد 
العمادي، في ديســمبر/ كانــون األول الماضي، اتفاقية 
البدء في أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز "مركز نوره 

راشد الكعبي" لغسيل الكلى.
وبحســب االتفاقية التي وقعها العمادي وشركة األهرام 
الذهبية للتجارة العامة والمقاوالت، من المقرر أن تنفذ 
أعمال المشروع بإشــراف مباشر من قِبل وزارة الصحة، 
قرب مقر المستشــفى اإلندونيسي في شــمال القطاع، 

بتكلفة إجمالية تبلغ 1.2 مليون دوالر.
ويقارب عدد مرضى الفشــل الكلوي في شــمال القطاع، 
180 مريضًــا، ويشــكلون %35 من إجمالــي المرضى 

البالغ تعدادهم في قطاع غزة، قرابة 830 مريضًا، وفق 
ما قاله القيشاوي لـ"فلسطين، في اتصال هاتفي.

وطيلة الســنوات الماضية، كما يضيف القيشــاوي، كان 
قســم غســيل الكلى في مجمع الشــفاء يخــدم مرضى 
الفشــل الكلوي فــي مدينتي غزة والشــمال، وكان ذلك 
يشــكل عبًئا كبيرًا على القســم، تزامنًــا مع نقص في 

الكادر الطبي.
وأضاف: أن أي خلل أو مشكلة تصيب أي جهاز غسيل في 

المجمع، يؤثر سلبًا على المرضى.

ونبَّــه إلــى أن 500 حالة مــن إجمالي مرضى الفشــل 
الكلوي، تخضع للغسيل في مجمع الشفاء خال 5 فترات 
عمل متواصلة، تبدأ األولى الســاعة السادســة صباحًا، 
وتنتهي الخامسة بحلول ساعات الفجر من اليوم التالي.
وقدَّر تعداد عمليات الغســيل في قسم الكلى بالشفاء، 

بـ5200 عملية شهريًّا.

وعدَّ افتتاح مركز "نورة الكعبي" ســيخفف نســبة كبيرة 
من ضغط تواجد المرضى في الشــفاء، وســيوفر الراحة 
لمرضى الشــمال، بداًل من المجيء إلى الشفاء من أجل 

الخضوع للغسيل الكلوي.
كما أنه مــن المقرر تخصيص مبلغ حوالي نصف مليون 
دوالر لتجهيــز المبنــى بالمعــدات واألجهــزة الطبيــة 

الخاصة بمرضى غسيل الكلى في الشمال.
وأكد القيشاوي أن المركز سيشكل نقلة نوعية بالنسبة 
لمرضى الفشــل الكلوي في الشــمال، عــادًّا بأنه حاجة 
ماســة بالنســبة لهــؤالء المرضى الذين يعيشــون في 
منطقــة أحداثهــا متقلبــة باســتمرار بفعــل اســتمرار 

انتهاكات االحتال وما يشهده من عدوان مستمر.
وأشار رئيس قسم الكلية الصناعية في مجمع الشفاء إلى 
أن العديد من هؤالء كانوا ال يســتطيعون الوصول إلى 
مجمع الشفاء، خال التصعيد العسكري اإلسرائيلي على 

غزة، وكان ذلك يشكل خطرًا على حياتهم.
وســيتكون المركز الطبي من طابقين، ولديه قدرة على 
اســتيعاب مرضى الفشــل الكلــوي في الشــمال، ويزيد 

تعدادهم 180، وفًقا للقيشاوي.
ولم يحدد القيشاوي موعدًا لبدء تقديم المركز خدماته 

الطبية، لكنه توقع ذلك ما بين عام، وعام ونصف.

غزة/ فلسطين:
فتحــت قوات االحتــال اإلســرائيلي، أمس، ســدود 
المياه، تجاه األراضي الزراعية شــرق حي الشــجاعية 

شرق مدينة غزة.
وذكــرت وزارة الزراعة بغزة في بيان صحفي، أن هذه 

هي المرة الثالثة التي يفتح االحتال فيها السدود.
وبينــت أن االحتال فتــح أربع عبارات مياه، بشــكل 
أكبر من المرات الســابقة التي أغــرق فيها األراضي 

الزراعية.
وأصدرت وزارة الزراعة،  في وقت سابق، تقديرًا أوليًّا 
لألضرار والخســائر التي لحقت بأراضــي المزارعين، 
نتيجة فتــح االحتــال اإلســرائيلي ســدود وعبارات 

األمطار في مناطق شرقي محافظتي غزة والشمال.
وذكرت الزراعــة أن أضرارًا كبيرة لحقت بمســاحات 
حقــول مفتوحة مزروعة بمختلف أنــواع الخضراوات، 

إضافة إلى خسائر في قطاعي الدواجن والنحل.
وأوضحــت أن األضــرار األولية التي لحقــت بالقطاع 
الزراعــي تقــدر بأكثر مــن )500 ألــف دوالر(، نتيجة 
تعمــد االحتال المتكــرر للمرة الثانيــة على التوالي 
فتح سدود مياه األمطار خال أسبوع، األمر الذي أدى 
إلى غمر التربة وانجرافها في بعض المناطق، وإتاف 
كامــل لمحاصيل كالبطاطــس والبصل، والمحاصيل 

الحقلية المختلفة المزروعة في هذه األراضي.

ا في مجمع الشفاء 5200 عملية غسيل كلى شهريًّ
مرضى الكلى في شمال غزة على موعد مع مركز خاص بهم

للمرة الثالثة.. 
االحتالل يغرق

 األراضي الزراعية 
شرق الشجاعية

غزة/ أدهم الشريف:
أصبح مرضى الكلى في محافظة شــمال قطاع غزة، أقرب إلى 
مركز خاص بهم، سيمكنهم من الخضوع لعمليات غسيل الكلى 
بعدمــا كان يتطلــب األمــر منهــم الذهــاب إلــى مجمــع الشــفاء 

الطبي -أكبر المستشفيات في القطاع الساحلي- من أجل ذلك.
وفــي غضون عــام أو أكثر ببضعة أشــهر؛ ســتفتتح وزارة الصحة 
مركًزا خاًصا لغسيل الكلى في الشمال، حسبما أفاد رئيس قسم 
الكلية الصناعية في مجمع الشفاء الدكتور عبد الله القيشاوي.

د. عبد اهلل القيشاوي
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مساحة حرة
د. عصام شاور

دولة فلسطين
اإلدارة العامة للوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

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

فعلى الراغبين المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية / اإلدارة العامة 
للوازم العامة ـ المبنى الجديد غرب محطة فارس للبترول خالل أوقات الدوام 
الرســمي من أجل الحصول على كراســة المواصفات ووثائــق العطاء. مقابل 

دفع مبلغ مالي )300( شيكل غير مستردة تورد الى خزينة وزارة المالية .
 آخــر موعد لقبول العروض  بالظرف المختوم فــي صندوق العطاءات في 
غـزة الساعة العاشرة يوم الثالثاء الموافق 2020/01/28 وتفتح المظاريف 

بحضور ممثلي المتناقصين في نفس الزمان والمكان. 
رقم العطاءاسم العطاءم
اعــادة طــرح عطاء شــراء خدمــة التصوير 1

باألشعة المقطعية CT لصالح وزارة الصحة
2020/12

2020/22توريد أدوية لصالح وزارة الصحة2

2020/23توريد بدلة سائق إسعاف لصالح وزارة الصحة3

لجنة العطاءات المركزية
مالحظة:ـ

1. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
2. يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االســالمي أو بنك اإلنتاج أو 

بنك البريد صالحة لمدة ثالثة شهور 
3. االدارة العامة للوازم غير مسئولة عن أي مبلغ نقدى يرفق مع العطاء.

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

6. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم :0598967679

إعــالن مناقصة
تعلن بلدية غزة عن طرح مناقصة بالظرف المختوم
لصيانة معرش سوق بسطات اليرموك

فعلى الشــركات المتخصصة والراغبة الدخول في المناقصة الحصول على 
نسخة من العطاءات المعدة لذلك من مكتب قسم العقود والمناقصات في 
البلدية خالل أوقات الدوام الرســمي مقابل مبلغ )200( شيكل ثمنًا للعطاء 

الواحد غير مستردة.
آخر موعد لتقديم العطاءات وفتح المظاريف الســاعة العاشــرة صباحًا من 
يــوم الخميس الموافــق 23 /2020/1 بمكتب الســيد مدير عــام اإلدارة 

العامة للشئون اإلدارية.
 علمًا بأن البلدية غير ملزمة بقبول أقل األسعار ورسوم اإلعالن في الصحف 

على من ترسو عليه المناقصة.
بلدية غزة

دولة فلسطين - وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشئون المالية

دائرة المشتريات – غزة
1. تعلــن وزارة الصحــة – دائــرة المشــتريات عــن طــرح عطاء تبعا للشــروط 
والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء، فعلى الراغبين في المشاركة 
مــن أصحــاب االختصاص المســجلين رســميًا مراجعــة وزارة الصحــة – دائرة 
المشتريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على 

كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )150( شيكاًل غير مستردة.
2. آخــر موعد لقبول العــروض بالظــرف المختوم يوم األربعــاء الموافق 
2020/01/29 الســاعة 11:00 صباحًا وســيتم فتــح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

رقم اسم العطاءم
العطاء

ساعة فتح 
المظاريف

توريــد دمى وأجهــزة تدريبية 1
لصالح تنمية القوى البشرية

على حساب هيئة المساعدات النرويجية نورواك
2020/11

 11:00
صباحًا

3. سيتم عقد جلسة تمهيدية يوم األربعاء الموافق 2020/01/22 الساعة 
09:30 صباحًا بمقر دائرة المشتريات بوزارة الصحة. 

4. علــى المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على شــكل كفالة بنكية أو شــيك بنكي 
صادرين من )البنك الوطني اإلســالمي أو بنك االنتاج الفلســطيني( أو كتاب من الخزينة 
العامة بوزارة المالية يفيد بحجز قيمة الكفالة من مستحقات الشركة أو سند دفع معتمد 
صادر من بنك البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات باسم )وزارة الصحة( 
بمبلغ %5 من إجمالي قيمة العطاء المتقدمة له الشــركة كتأمين دخول ســاري المفعول 
لمدة ثالثة شــهور من آخر موعــد لتقديم العروض، وفي حال لــم يتمكن المناقص من 
إحضار الكفالة من المصادر المذكورة يجب احضار كفالة من أي بنك معتمد لدى ســلطة 

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

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

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

9. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم 2829774– فاكس 2827634 
)www.moh.gov.ps( أو زيارة الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة

لالطالع على كراسة العطاء.

عزام والكالم الصريح
قال الســيد عزام األحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشــريعي 
المنتخــب أن وجــود الســلطة الفلســطينية فــي ظــل اإلجراءات 
اإلســرائيلية األخيرة، أصبح في مهب الريح وأكد ضرورة أن تكون 
هنــاك قرارات نهائيــة وواضحة مــن جانب القيادة الفلســطينية 
موضحًا أنه "منذ سنوات وأشهر كل أسبوع نسمع أن اإلسرائيليين 
ضموا أراضي وبنوا مستوطنات وأنهم يبتلعون األرض أمام أعيننا، 

وينهون حقوق الشعب الفلسطيني، وينهون مسيرة التسوية.
هــذه هــي المرة األولى -حســب ما أذكــر- التي يقــول فيها األخ 
عــزام األحمد كالمًــا مفيدًا، فيصــف جانبًا من جرائــم االحتالل 
اإلســرائيلي في الضفة الغربية وصًفا قريبًا. االحتالل اإلســرائيلي 
يبتلع األراضي الفلســطينية ويزرع الضفة الغربية بالمســتوطنات 
على مدار الســاعة، والسلطة ال حول لها وال قوة، أو هي في مهب 

الريح كما قال األحمد.
دولة االحتالل إسرائيل قررت ضم مناطق "سي" إلى إدارتها ناسفة 
بذلك اتفاقية أوسلو، وكخطوة عملية قررت أيضًا اعتبار 7 مناطق 
في الضفة الغربية كمحميات طبيعية، أي أن الضفة سيتم تمزيقها 
بين مستوطنات ومعسكرات جيش وشوارع التفافية للمستوطنين 
ومحميات طبيعية وبذلك لن يكون هناك أي إمكانية إلقامة كيان 
فلسطيني، وقد يستعاض عن دولة فلسطينية في حدود 67 حسب 
اتفاقية أوســلو بحكم محلي، الســلطة العليا فيــه لرئيس البلدية 
دون وجود لســلطة أو حكومة أو وزارات أو مؤسســات حكومية ال 

من حيث الشكل وال المضمون.
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية هــددت بقطــع كل العالقات مع 
الكيان اإلســرائيلي ومن ضمن ذلك التنســيق األمني، وقد مضت 
مدة طويلة على هذه التهديدات دون تنفيذ أو إرهاصات للتنفيذ، 
ولذلك تغولت "إســرائيل" عندما اكتشــفت أن الســلطة غير جادة 
وغيــر قادرة على اتخاذ قرارات مفصلية من شــأنها تهديد عملية 
الســالم، أو حتى العالقات اإلسرائيلية الفلسطينية الحساسة، وقد 
تقدم دولة االحتالل في المســتقبل القريب على اتخاذ قرارات أكثر 
جرأة وأكثر سوًءا، ولذلك ال بد للسلطة أن تفيق من غفلتها وتنفذ 
تهديداتها حتى تكبح ســعار االحتالل والمستوطنين، ألنها إذا لم 
تفعل ذلك ستنتهي وتنتهي معها منظمة التحرير الفلسطينية إلى 
األبــد، أما الضفة الغربية فلن تظل مســتباحة كما يعتقد المحتل 
اإلســرائيلي وســيجد من يوقظــه من أحالمه وينغض عيشــه ثم 

يهدم كيانه.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
نظمــت دائــرة العمل النســائي لحركــة الجهاد 
اإلســالمي بغزة وقفة تضامنية مع األسيرات في 
ســجون االحتالل، أمس، للمطالبة بتوفير ظروف 

معيشية مناسبة لهن.
وطالبت مســؤولة اإلعالم في الدائرة آمنة حميد 
المؤسســات الحقوقية بالوقوف بشكل جدي إلى 
جانب األســيرات بعيدًا عن الشعارات، مؤكدة أن 
المؤسســة األمنية اإلسرائيلية متورطة في إيذاء 

األسيرات بشكل نفسي واجتماعي.
وبينــت حميــد خــالل الوقفــة، أمام برج "شــوا 
الوقفــات  مــن  الهــدف  أن  بغــزة،  وحصــري" 
التضامنيــة هو الضغــط من أجــل تحرير جميع 
األسرى، خاصة األسيرات، والتذكير بأن األسيرات 
في سجون االحتالل يعشن ظروفًا معيشية صعبة 

منذ لحظة االعتقال.
وقالــت: "منذ لحظة االعتقال حتى التحرر يمارس 
االحتــالل ضــد األســيرات التنكيل بهــن بطرق 
ممنهجة ومدروســة، وهن يعشن أكثر من وجع، 
فعــددٌ منهــن اســتهدفهن االحتالل مباشــرة 
بأعيــرة ناريــة ليصبحــن بحاجة لعنايــة ورعاية 

كـ"إسراء جعابيص" وآيات محفوظ" وغيرهما.
وأضافــت أن هناك العديد من األســيرات الالتي 
يعانيــن ظروفــًا اعتقاليــة أكثــر صعوبــة وهن 

المقدســيات الالتي يعشن أوضاعًا معيشية أكثر 
سوءًا من غيرهن.

وتابعت حميد: "األسيرات محرومات من ذويهن 
ومــن األغطيــة والمالبــس الشــتوية فــي ظل 
البرد القــارس، كما يتعرضن للتنكيل الجســدي 
والنفســي واالجتماعــي، حيث يضغــط االحتالل 
بكل الوســائل من أجل إفراغهــن من محتواهن 

الوطني والنضالي ودورهن النضالي".
وأشارت إلى أن االحتالل يرفع األحكام االعتقالية 
بحقهن ويشــد قســوة السالســل على أيديهن 
وأرجلهــن ويحــاول "غســل أدمغتهــن" بشــتى 
الوســائل. وأكــدت ضــرورة "تبييض" ســجون 

االحتــالل مــن األســيرات واألســرى، والكف عن 
التالعــب بأعمــار وصحــة األســيرات ومحاولــة 
تركيعهن، مشــددة على أن األســيرات صامدات 

ولن ينال االحتالل من قوتهن وجبروتهن.
وقالــت: "االحتــالل يمــارس سياســة التضليــل 
للمجتمــع الدولــي بتصديــر روايــة أن هــؤالء 
األســيرات جنائيات لتدمير حياتهــن بعد التحرر 

من األسر وهو من أشد أنواع الظلم".
وطالبت حميد الفلسطينيين بأفعال جدية لتحرير 
األســرى الفلسطينيين ونشــر قصص معاناتهم 
االجتماعــي  التواصــل  وســائل  عبــر  وذويهــم 

المختلفة.

رام اهلل-غزة/ جمال غيث:
أفــادت الناشــطة فــي الدفــاع عن 
المعتقلين السياسيين سهى جبارة، 
أن المعتقــل السياســي باســل أبو 
عليــا من بلدة المغير قضاء رام اهلل، 
مارس عليــه جهاز المخابرات العامة 
في مدينة رام اهلل أنواعًا شــتى من 

التعذيب واالبتزاز المالي.
لصحيفــة  جبــارة  وأوضحــت 
"فلســطين"، أمس، أن المعتقل أبو 
عليا، عذب تعذيبًا شــديدًا ومرعبًا 
فــي ســجن المخابــرات العامة، في 
محاولة إلجباره على اعتراف بأشــياء 
"وهمية".  وقالت جبارة، التي التقت 
عائلــة أبو عليــا، أخيرًا: "إن باســل 
يعــذب يوميًّــا منــذ اعتقالــه في 6 
كانــون األول )ديســمبر( الماضــي، 

دون توجيه له أي تهم حقيقية".
وذكرت أن جهــاز المخابرات العامة 
يضغط بمختلف الوسائل واألساليب 
علــى المعتقــل أبو عليــا، ويخضعه 
للتعذيــب الشــديد؛ إلجبــاره علــى 
االعتــراف بأنــه "يمتلك ثــالث قطع 
مــن األســلحة" كي يطلق ســراحه، 

االحتــالل  مــع  التخابــر  "تهمــة  أو 
اإلسرائيلي".

وأشــارت المعتقلة السياسية سابًقا 
إلــى أن جهاز المخابــرات عرض أبو 
عليا علــى محكمة الصلــح برام اهلل 
أكثر مــن مرة، ونال قــرارًا باإلفراج 
قبــل نحو أســبوعين بكفالــة مالية 
قيمتهــا 300 دينار أردنــي، غير أن 
جهاز المخابرات أعاد توقيفه بتهمة 
جديــدة متعلقة بـ"حيازة الســالح"، 

وهو أمر ينفيه المعتقل وعائلته.
ولفتــت إلــى أن عائلــة أبــو عليــا 
ابتــزت ماليًّــا، ودفعت مبلــغ قدره 
6 آالف شــيقل مقابــل اإلفــراج عن 
ابنها، لكــن دون جدوى، مؤكدة أن 
جهــاز المخابــرات منــع عائلته، أول 
من أمس، مــن زيارته علــى خلفية 
تنظيمها وقفة وسط مدينة رام اهلل 

رفضًا لالعتقال السياسي.
واستهجنت جبارة صمت المؤسسات 
الحقوقية في الضفة الغربية المحتلة 
عن تغول السلطة وأجهزتها األمنية 
على الحريــات العامــة، ومواصلتها 
وتعذيــب  السياســي  االعتقــال 

المعتقليــن، داعية إياها لممارســة 
دورهــا والعمــل على إطالق ســراح 

المعتقلين السياسيين وحمايتهم.
واعتقلت أجهزة أمن السلطة، باسل 
أبو عليا، خالل حملة اعتقاالت واسعة 
الشهر الماضي، للحيلولة دون إقامة 
حركة حمــاس حفــل انطالقتها في 

الضفة الغربية المحتلة.
وقضى أبو عليا ثالث سنوات ونصف 
ســنة فــي ســجون االحتــالل، منها 
17 شــهرًا فــي االعتقــال اإلداري، 

غيــر قضائه 45 يومًا فــي االعتقال 
السياســي في ســجون السلطة عام 

2007م.

وقفة بغزة تدعو المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب األسيرات

ناشطة: المعتقل أبو عليا خضع لتعذيب وابتزاز في سجون السلطة

جانب من الوقفة التضامنية مع األسيرات في سجون االحتالل بغزة أمس   ) تصوير/ ياسر فتحي (
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دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

محكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ

إعالن بيع بالمزاد العلني في القضية رقم 2010/480
نعلــن للعموم أنه معروض للبيــع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
موجودات ومحتويات مطعم شاورما )سلسبيل الواقع في غزة شارع النصر 
مقابــل المجمع اإليطالــي على ذمة القضيــة التنفيذيــة المرقومة أعاله 
والمتكونــة فيما بين كل من طالب التنفيذ/ محمد عرفات العجلة والمنفذ 

ضده/ رياض عامر أبو منيع.
 فعلى من يرغب بالدخــول بالمزاد عليه الحضور إلى دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة في أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمين 
بواقــع %10 من قيمة التخمين وأن الرســوم والداللة واالنتقال على نفقة 
المشتري علمًا بأن المزاد ســينعقد الساعة التاسعة صباحا من يوم األحد 

بتاريخ 2020/02/02م .
حرر في : 2020/1/15م .

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطين 
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة شمال غزة الشرعية االبتدائية
مذكرة تبليغ قرار استئنافي 

صادر عن محكمة شمال غزة الشرعية
إلى المســتأنف عليه/ عزام خالد إبراهيم المسلمي من بيت الهيا وسكانها 
ســابقًا ومجهول محل اإلقامة حاليًا في سويســرا لقد عادت القضية أساس 
501/ 2019 من مقام محكمة االستئناف الشرعية بغزة والمقامة عليك من 

قبل زوجتك المدعية/ ختام حسن السيد أبو طالب المشهورة المسلمي من 
بيت الهيا وســكانها وموضوعها دعوى تفريق للضرر من الغياب منقوضة 
الحكــم االبتدائي بموجب القرار االســتئنافي أســاس 8109 المســجل في 
ســجل 19 بتاريخ 2019/12/11 حكمًا قابال للطعن أمــام المحكمة العليا 
الشــرعية وقد جددت الدعوى تحت أســاس 2019/920 وحدد لها جلســة 
يــوم األربعاء الموافق 26/2/2020 الســاعة التاســعة صباحــًا لذلك جرى 
تبليغك بمذكرة القرار االستئنافي حسب األصول وحرر في 2019/12/30.

قاضي شمال غزة الشرعي 
الشيخ/ زكريا رمضان النديم

وأوضحت عائلة األسير حناتشة، أن 
نشرها صور آثار التعذيب على جسد 
نجلهــا، نتيجة التحقيق العســكري 
الذي خضع له لمــدة 45 يومًا في 
مركز تحقيق )المســكوبية(، هدفه 
كشــف فظائــع االحتــالل للعالــم، 
وجرائمــه بحــق األســرى وصــواًل 

للمحكمة الجنائية الدولية.
بيــان  األســير  زوجــة  وأكــدت 
حناتشــة، فــي تصريــح، أمس، أن 
العائلــة حصلــت قبــل ثالثــة أيام 
على 13 صورة، مــن خالل محامي 
"مؤسســة الضمير لرعاية األســير 
مــن  تظهــر  اإلنســان"،  وحقــوق 
خاللهــا الكدمات على يديه ورقبته 

وقدميه، ومختلف أنحاء جسده.
وتابعــت: كانــت جلســات تمديد 
 45 التوقيف تجــرى لزوجــي طيلة 
حضــور  دون  والتحقيــق  يومًــا، 
المحامــي، لكــن كان يصلنــا من 
زمالئــه فــي الزنازين بــأن وضعه 
الصحــي صعب، ويتنقل بواســطة 

كرسي متحرك.
واســتطردت: فــي إحدى جلســات 
المحاكمــة تم إحضــاره إلى القاعة 
محمــواًل، وعندمــا ســأله القاضي 
عن الســبب، رد وليد بأنه يتعرض 
لتعذيــب شــديد، وال يتمكــن من 
الســير على قدميه، وكشف له عن 

جسده ليرى آثار التعذيب.
وقالــت زوجــة األســير: "بعــد أن 
رفعت محكمــة االحتالل الحظر عن 
المحاكمة، دخلنا  حضورنا لجلســة 
قاعــة المحكمــة لمــدة دقيقتيــن 
وشــاهدنا رجــاًل يبــدو طاعنــا في 
الســن، لــم نعرفــه حينهــا، لكنه 
ناداني باســمي، ذهلت من فظاعة 
المنظــر، كانــت عينــاه غائرتيــن، 
ومنتفــة وكذلك  ولحيتــه طويلــة 
شعر رأســه، وكان همه الوحيد أن 
يطمئن علينا لكونــه كان ممنوعًا 
مــن التواصــل معنــا طيلــة فترة 

التحقيق".

ولفتت إلى أن المحققين استخدموا 
ممارســة  فــي  كثيــرة  أســاليب 
التعذيب بحق زوجها، فأجلسوه في 
غرفــة مقابلة لغرفــة أخرى تجلس 
فيها ابنته ميس التي اعتلقت لمدة 
ثالثة أيام كوسيلة ضغط، وعُِرض 
عليه بث مباشــر في أثنــاء اقتحام 
جيش االحتــالل لمنزله في رام اهلل 

وأخذ قياساته تمهيدًا لهدمه.
"لن تمر بدون عقاب"

وإزاء ذلك، توعدت الجبهة الشعبية 
لتحريــر فلســطين، بــأن جريمــة 
االحتالل بحق أحــد قادتها لن تمر 

دون عقاب.

وأكدت الشــعبية، في بيان، أمس، 
فشــل االحتــالل فــي كســر إرادة 
عامة،  الفلســطينيين  المقاوميــن 
وكوادرهــا الذيــن يتعرضــون في 
ســجونه منــذ شــهور إلــى شــتى 
أنواع التعذيب الجســدي والمعنوي 

خاصة. 
التــي  المســربة  الصــور  وعــدّت 
أظهرت حجم التعذيــب دلياًل على 
اإلجراميــة  التعذيــب  سياســة  أن 
بحق المقاوميــن تعبير عن إفالس 
االحتــالل وتأكيــد علــى طبيعتــه 

اإلجرامية.
وقالــت: على االحتالل اســتخالص 
الــدروس والعبــر جيــدًا، فالجبهة 
دائما ما تكون أكثر قوة وتصميمًا 
وإرادة كلمــا تعرضــت للمالحقات 
واالســتهداف  واالعتقــاالت 

المتواصل.
وأضافــت: "الجبهــة التــي خبــرت 
سياســة التعذيــب وواجهتها على 

مدار أكثر من نصف قرن، وشــكلت 
مــدارس ثورية تخرجت منها أجيال 
ثورية حملت وما زالت راية الصمود 
فــي أقبيــة وزنازيــن التحقيــق، ال 
يمكــن أن تهزها عواصف أو جرائم 

أو سياسات تعذيب". 
ودعت الجبهة الشعبية إلى ضرورة 
مواجهــة سياســة التعذيــب فــي 
سجون االحتالل كسياسة إسرائيلية 
ممنهجــة من أجل فضــح االحتالل 
وإماطة القناع عن وجهه الحقيقي، 
واعتبــار األيام واألســابيع القادمة 

أيامًا للتصعيد من خالل االشــتباك 
المفتــوح مع قوات االحتــالل وعبر 
الفعاليــات النضاليــة والجماهيرية 

في الوطن والعالم.
مؤتمر وموقف

ودعت حركة الجهاد اإلسالمي إلى 
عقــد مؤتمر وطني عاجــل للوقوف 
على جرائم االحتالل بحق األســرى 
الذين تعرضوا لتحقيق وحشــي في 

زنازين االحتالل.

وقــال القيــادي في الجهــاد، خضر 
عدنــان، في بيان، أمــس، إن صور 

تعذيب حناتشة "مزلزلة".
ونبّــه إلــى أن جريمــة االحتــالل 
بحق حناتشــة أصعب وأكثر "زلزلة 
من الصــور"؛ ألن االحتالل يرفض 
التصوير لكل من تعرضوا للتحقيق 

الوحشي.
وشــدد عدنان على ضــرورة اتخاذ 
مواقف فلســطينية متقدمة إلنقاذ 

األسرى من جرائم التعذيب.
كمــا أكــد األميــن العــام لحركــة 
مصطفــى  الوطنيــة  المبــادرة 
البرغوثــي، أن ســلطات االحتــالل 
تجاوزت الحدود في خروقات حقوق 

اإلنسان الفلسطيني.
وقال البرغوثي، في تصريح، أمس: 
"االحتالل تجاوز كل الحدود، خاصة 
لممارســة  الخطير  تصعيــده  فــي 
التعذيب ضد األســرى والمعتقلين 

واعتقال األطفال القصر".
ورؤســاءها  الدول  ممثلــي  وطالب 
الذيــن ينــوون زيــارة )إســرائيل( 
بمســاءلتها عمــا تقــوم بــه مــن 
تعذيب ضد األسرى واستمرارها في 
اعتقال مئات األطفال الفلسطينيين 
النفســي  لإلرهــاب  وإخضاعهــم 

والجسدي.
وشــدد البرغوثــي علــى أن حالتي 
األســيرين ســامر عرابيــد ووليــد 

حناتشــة تظهــر مــدى اســتخفاف 
ســلطات االحتالل بحقوق اإلنسان 
والقوانين الدولية، وحقوق األسرى 
الذين يتعرضــون لتعذيب ممنهج 

سيودي بحياة بعضهم.
وحشية االحتالل

من جهته، قال مدير مركز األســرى 
للدراســات د. رأفــت حمدونــة، إن 
حجــم التعذيب الظاهر على جســد 
حناتشــة، دليــل وحشــية االحتالل 
الــذى يمــارس التعذيب النفســي 
المعتقليــن  بحــق  والجســدي 

الفلسطينيين دون استثناء.
وأكــد حمدونــة، في بيــان، أمس، 
أشــكال  يمــارس  "الشــاباك"  أن 
تعذيب محرمة دوليًّا، وفق اتفاقية 
 1984 لعــام  التعذيــب  مناهضــة 
القاضيــة بمنع التعذيــب وضروب 
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية 

مرحلــة  أن  وأوضــح  المهينــة.  أو 
التعذيب لألســرى تبــدأ منذ لحظة 
االعتقال وتستمر بأشكال مختلفة، 
الفتا إلى أن أقسى مراحل التعذيب 
تكون في أثنــاء التحقيق التي تبدأ 
بتغطية الرأس بكيس ملوث وعدم 
النوم وعدم العالج، ووضع المعتقل 
في ثالجــة والوقوف لفترات طويلة 
واســتخدام المربــط البالســتيكي 
والمعدني لليدين والقدمين، ورش 
الماء البارد والســاخن على الرأس، 
واســتخدام الضرب المبرح والشبح 

لساعات طويلة بل أليام.
حقــوق  مجلــس  حمدونــة  ودعــا 
اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة 
والمنظمات الحقوقية واإلنســانية؛ 
لحمايــة القوانين واالتفاقيات التي 
تحفظ اإلنســان في السلم والحرب 
االحتالل  علــى ســلطات  والضغط 
لاللتــزام بها والعمل علــى حماية 

األسرى.
المختصة بمتابعة  الجهات  وطالب 
أحوال األسرى منذ لحظة اعتقالهم، 
األســير  صحــة  علــى  باالطــالع 

حناتشة.
مــن جانبه، عدّ الناشــط الحقوقي 
فؤاد الخفش، التعذيب في ســجون 
االحتــالل، بمنزلــة "أن تُنتَزع من 
األســير جميــع المعلومــات خــالل 
أقصر وقت ممكن، وباستخدام كل 

طرق التعذيب الجسدي".
وقــال الخفــش، فــي تدوينــه عبر 

أمــس:  بـ"فيســبوك"،  صفحتــه 
ســريع  رهيــب  جســدي  تعذيــبٌ 
محققــو  بــه  يقــوم  مــدروس، 
"الشــاباك" ضــد األســرى وخاصة 
الذيــن تربطهــم خاليا عســكرية 
علــى  إلجبارهــم  األســر؛  خــارج 
الخليــة والعمل  االعتــراف بأعضاء 

على اعتقالهم بشكل سريع.
لمــن  الثانيــة  "تتحــول  وأضــاف: 
ب لسنة، ال أحد يسمع صراخه،  يُعذَّ
يتمنــى الموتَ وال يجــده، ال مجال 
للتفكيــر بخطط بديلــة، يحاصَرُ 
تفكيره من شــدّة األلــم والعذاب 
والوجع، ال مناورات وال عروض من 

قِبَل المحقق.. فقط عذاب".
بدورهــا، قالــت مديــرة مؤسســة 
"الضميــر لرعايــة األســير وحقوق 

اإلنسان سحر فرنسيس: إن
الحصول على هذه الصور أمر مهم 
في إثبات التعذيــب وتوثيقه، لكن 
لألسف ليس في كل الملفات ننجح، 
لكن في ملفات أخــرى لدينا تقارير 
طبيــة دون صور، لكن يكون هناك 
وصف للحالة مثل ملف األسير سامر 

عربيد.
وأوضحت فرنســيس، في تصريح، 
أمــس، أن المؤسســة تعمل حاليًّا 
على الشــكاوى المحلية لدى قضاء 
االحتــالل، في حين يتــم التحضير 
لتقديــم هذه الشــكاوى دوليًّا إلى 
ولجنة  بالتعذيــب  الخــاص  المقرر 
مناهضــة التعذيب، وســيتم إعداد 
ملف لمحكمة الجنايات الدولية ألن 

تعذيب األسير يعتبر جريمة حرب.

وحناتشــة، اعتقلته قوات االحتالل 
على خلفيــة عملية "عيــن بوبين" 
قرب قرية دير ابزيــع غرب رام اهلل 
وسط الضفة الغربية، وقتلت فيها 
مســتوطنان  وأصيــب  مســتوطنة 

آخران.
وتتهم سلطات االحتالل، حناتشة، 
بالمســؤولية عــن تمويــل الخلية 
والتابعة  العمليــة،  فــي  الضالعــة 
لتحرير فلسطين،  الشعبية  للجبهة 
وقــد أجرى جيــش االحتــالل أواخر 
كانــون األول/ ديســمبر الماضــي 
مسحًا هندسيًا لمنزل حناتشة في 

رام اهلل، تمهيدًا لهدمه.
يذكــر أنه في أعقــاب عملية "عين 
بوبيــن" اعتقلــت قــوات االحتالل 
عددا من النشــطاء بينهم األســير 
وُصفــه  الــذي  عربيــد،  ســامر 
الخلية، وتعرضت  بقائد  "الشاباك" 
حياتــه لخطــر شــديد فــي أعقاب 

تعذيبه في أقبية "الشاباك".

عائلته تعتزم رفع قضيته للمحكمة الجنائية الدولية
تنديد فلسطيني بتعذيب "الشاباك" األسير وليد حناتشة

رام الله- غزة/ محمد عيد:
نــددت فصائــل وشــخصيات حقوقية، بتعذيــب جهاز 
األمــن العــام اإلســرائيلي »الشــاباك« األســير وليــد 
حناتشــة، المعتقــل منــذ الثالــث مــن تشــرين األول/ 

أكتوبر الماضي، ضمن 50 كادًرا من الجبهة الشــعبية 
وطلبة جامعيين؛ بذريعة المشاركة في عملية »عين 
بوبين« قضاء رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأظهــرت صــور مســربة من داخــل ســجون االحتالل، 

أول من أمس، حجم التعذيب الجســدي الذي تعرض 
له األســير حناتشــة، وظهور آثار التعذيب والكدمات 
فــي مختلــف أنحــاء جســده، خصوًصــا نصــف جســده 

السفلي.

الشعبية: جرائم 
التعذيب بحق 
كوادرنا لن تمر 

دون عقاب

عدنان يدعو إلى 
مؤتمر وموقف 
فلسطيني عاجل 

إلنقاذ األسرى

البرغوثي:
 تعذيب عربيد 

وحناتشة 
استخفاف 

إسرائيلي بالقوانين 
الدولية

شخصيات 
حقوقية: تعذيب 
األسير جريمة حرب

األسير وليد حناتشة
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إعالن عن املناقصة رقم 2020/03
الخاصة بتوريد أدوية

بتمويل اللجنة الوطنية اإلسالمية للتنمية والتكافل االجتامعي
تعلن اللجنــة الوطنية اإلســامية للتنمية والتكافــل االجتماعي عن طرح 
عطاء بالظرف المختوم الخاصة بتوريد أدوية وذلك وفقًا لكراســة الشروط 
الخاصــة والعامة والمواصفــات الفنية الواردة للمشــتركين في المناقصة 

حسب الجدول التالي 
الكميةالصنفم
.1Avastin 400 mg vial20

يمكن الحصول على صحيفة الشروط والمواصفات من مقر اللجنة الوطنية 
اإلسامية للتكافل االجتماعي الكائن في العنوان التالي:

غزة : شــارع البحر-خلف الايت هاوس )فيا عاشــور (وذلك لقاء مبلغ )50) 
دوالر أمريكي غير مســتردة خال الفترة من الســاعة الواحدة ظهرًا وحتى 

الثالثة بعد الظهر يوميا ما عدا يوم الجمعة. 
علمــًا بــأن آخــر موعــد لتقديم العــروض هــو يــوم الخميــس الموافق 
2020/01/23 الســاعة الثانية مساء)2:00( في صندوق العطاءات في مقر 

اللجنة ولن يلتفت ألي عروض ترد بعد هذا الموعد. 
ماحظات: 

1( أجرة اإلعان في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
2( يجب إرفاق كفالة بنكية أو شــيك بنكي مصدق حســب األصول بنسبة 
%5 من إجمالي قيمة العطاء المتقدمة لها الشــركة كتأمين دخول ســاري 

المفعــول لمــدة 120 يوما من آخر موعــد لتقديم العــروض أو نقدا لدى 
صندوق اللجنة.   

3( تقديــم األســعار بالــدوالر األمريكــي وتشــمل جميــع أنواع الرســوم 
والضرائب. 

4( يجب ارفاق شهادة خلو ضريبي أو صورة عنها أو شهادة خصم ضريبي 
صادرة عن الدوائر الضريبية في قطاع غزة قبل صرف الفواتير.

5( لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.
لاستفسار يرجى االتصال جوال: 0598297099

اللجنة الوطنية اإلسامية للتنمية والتكافل االجتماعي

وأوضح أبو شــحادة في حوار خاص 
مع صحيفة "فلســطين"، أن أسبابًا 
عــدة تقف وراء هذه المشــاركة من 
قبل رؤســاء الدول، أهمها المصالح 
الشــخصية والقناعــات السياســية، 
مــا يدلل علــى أن ما يدير الســاحة 
والقــوى  العاقــات  هــي  الدوليــة 

والمصالح".
ومــن المقــرر أن يعقــد االحتــال 
القدس  “الهولوكوست” في  منتدى 
المحتلــة فــي الثالــث والعشــرين 
بمشــاركة  الجــاري،  الشــهر  مــن 
أكثر من خمســين بعثة مــن أنحاء 
وملــوك  رؤســاء  بينهــم  العالــم 
وأمراء. ومن بين الضيوف ســيكون 
الرئيس الروســي فاديمير بوتين، 
إيمانويــل  الفرنســي  والرئيــس 
ماكرون، والرئيــس األلماني فرانك 
شــتاينماير، وملــك هولنــدا فيليم 
ألكســندر، ونائب الرئيس األمريكي 
وزوجته، وولي عهــد النرويج، وولي 

عهد المملكة المتحدة.
رسالة داخلية

وبين أبو شحادة أن نتنياهو يرى أنه 
مــا زال هناك دعم دولــي كبير جدًّا 
لاحتال وسياساته وهو سيستعمل 
هــذا اإلنجاز للحســم لمصلحته في 
القريبــة  اإلســرائيلية  االنتخابــات 
باالدعاء أنه الوحيد الذي يســتطيع 
أن يقــوم بهذا الدور على الســاحة 

الدولية.
اختــار  نتنياهــو  أن  إلــى  ولفــت 
موضوعــا يســهل تجنيــد قيــادات 
كثيرة من العالــم حوله وهو قضية 
الحــرب العالمية الثانيــة و"الكارثة 
اليهوديــة"، ولــم يختــر موضــوع 
الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي، 
مســتدرًكا: "كان يجب أن يكون دور 
للقيادة الفلســطينية، بأن تســتغل 
الحدث وتدعــو كل هــذه القيادات 
المهمــة ليتــم الحديــث معها عن 

أطيافهم  بمختلــف  للفلســطينيين 
سياســة خارجية موحدة وأن يكون 
لســفارات الســلطة دور أكبر بكثير 

في هذا االتجاه.
حول توجهــات حكومة االحتال في 
الســيطرة على القــدس خال العام 
الجــاري، ذكــر شــحادة أن االحتال 
قــرر اإلجهــاز علــى حــل الدولتين، 
ورأى أن هذه الفرصة هي المناسبة 
لذلك بســبب حالة الضعف الرهيب 
الفلســطيني والعربــي وكذلك من 
خــال الدعم غيــر المشــروط من 

أمريكا على المستوى الدولي.
وأضــاف أن االحتــال وجــد فرصة 
مواتية إلنهاء حل الدولتين وفرضه 
قضيــة  فــي  األرض  علــى  واقعًــا 

القدس.
تخوفات كبيرة

الخارجي،  اإلســرائيلي  التوجه  وعن 
أوضح أن مــا يجري في العقد األخير 
هــو تغييــر كبيــر فــي السياســات 
الخارجيــة لدولــة االحتــال بقيادة 
نتنياهو الذي قــرر أن يطور عاقات 
االحتــال الخارجيــة مع عــدد كبير 
مــن دول العالم التي لــم تكن لها 
عاقات قويــة مع االحتال باألخص 
الدول غيــر الديمقراطية واألنظمة 
الديكتاتوريــة في أفريقيــا وأمريكا 
الاتينية وعــدد من قيادات اليمين 
في أوروبا الشــرقية، بســبب بداية 
النجــاح التي حققته حملة المقاطعة 
العالميــة ""BDS، ومــا حققته من 
حصــار لاحتــال فــي دول أوروبــا 

الغربية والدول الديمقراطية.
واســتدرك أبو شــحادة: "كان يجب 
أن تكون لنا كفلسطينيين ردة فعل 
وبرامــج لتحدي هــذا التغيير الكبير 
من أجل الحفاظ على انجازات حركة 
المقاطعــة الدوليــة ولكــن لم نُقم 

بذلك".
ولفت إلى أن التغييرات في السياسة 

االحتــال والتهويد وجــدار الفصل 
وإبعــاد االحتال علــى حياة مايين 

الفلسطينيين".
وذكر العضو العربي في الكنيســت 
اإلسرائيلي أنه لو قام الفلسطينيون 
الدوليــة  الســاحة  علــى  بدورهــم 
ألحدثوا تغييــرًا، ألن وضع القضية 
الفلســطينية على الســاحة الدولية 
أفضــل بكثيــر ممــا يعتقــد أبنــاء 

الشــعب، وهذا ما يعكسه التصويت 
الكبير بأغلبية ســاحقة في الجمعية 
العامة لألمم المتحــدة، لوال تدخل 
النقــض  أمريــكا واســتخدام حــق 
الفيتو، من خال الدعم المفتوح من 

اإلدارة األمريكية لدولة االحتال.
وشدد أبو شحادة على ضرورة وحدة 
االنقســام  وإنهــاء  الفلســطينيين 
سياســي  برنامــج  حــول  بينهــم 
متفــق عليــه مــن جميــع الفصائل 
الفلســطينية وإعــادة بنــاء منظمة 
التحريــر، باعتبــار أن أمامهم دولة 
قويــة لديها مؤسســات وميزانيات 
كبيــرة جدًّا، ولديها واحد من أقوى 
الجيوش على مستوى العالم، مردًفا: 
"علينا أن نتوحد ونتصرف كشــعب 

له قيادة استراتيجية موحدة".
ولفت إلى أن الحالة "التعيسة" التي 
وصــل إليهــا الفلســطينيون تأتي 
بســبب إضعــاف وتغييــب منظمة 
التحرير الفلســطينية، وأنه ال توجد 

خطوة واحدة إلنهاء االنقسام.
كما شــدد على أنه يجــب أن يكون 

الخارجية اإلسرائيلية أتت باألساس 
للتعامل مع التحديات الجديدة التي 
وبدأت  المقاطعــة  حملــة  وضعتها 

تحصد نجاحات مهمة جدًّا.

وأردف: "لكن لألسف؛ ال توجد هناك 
موحــدة  فلســطينية  اســتراتيجية 
حققتهــا  التــي  النجاحــات  تدعــم 
الحملــة التــي مــا زالــت مرتبطــة 
بنشاطات وفعاليات شخصية مهمة 
الدولــي، تطــوع  المســتوى  علــى 
فيهــا عدد كبير مــن أنصار القضية 
الفلســطينية، كانــوا بحاجــة لدعم 
القيــادات الفلســطينية من منظمة 
التحريــر والفصائــل جميعهــا، كي 

يستطيعوا القيام بعمل أكبر.
ضغط معنوي

وأوضــح أن االقتصــاد اإلســرائيلي 
قوي وغير متوقع من حملة مقاطعة 
القضاء عليــه، مبينًا أن قوة الحملة 
المعنــوي  بالضغــط  باألســاس 

واألخاقــي بــاألدوات المتاحة لمن 
يقومــون بها وفــي عدد النشــطاء 

والمؤسسات والجمعيات. 
ونبه شــحادة إلــى أن العامل األهم 
والغائــب عــن الحملــة هــو وجود 
قيــادة فلســطينية موحــدة لديها 

اســتراتيجية واضحــة للتعامــل مع 
ملف إنهاء االحتــال وإقامة الدولة 

الفلسطينية وهذا األمر غير قائم.
االنقســام  حالــة  أن  إلــى  ولفــت 
الفلســطيني أصبحــت وكأنهــا أمر 
طبيعي، رغم أنهــا تعوق حتى عمل 
أنصار القضية من خارج فلســطين 
المحتلة، وتؤثر بشكل عام على كل 
نشــاط وفعاليات وأي شيء يريد أن 

يفعله هؤالء األنصار.
ويعتقد النائب العربي في كنيســت 
االحتــال أن هناك تعامًا جديًا من 
دولة االحتال مــع حملة المقاطعة، 

السياســات  تغييــر  تــم  ولذلــك 
الخارجيــة اإلســرائيلية، والدليل أن 

العاقات  نتنياهــو احتفــظ بملــف 
الخارجية بيده على مدار سنوات ألن 
هناك تخوفات كبيرة ما زالت قائمة 

من تأثير الحملة.
التخوف األول، وفق أبو شحادة، هو 
صورة دولة االحتال على المستوى 
العالمــي، فالحملــة غيــرت الصورة 
التي حاولت ترويجها دولة االحتال 
الوحيدة  الديمقراطية  الدولة  بأنها 
بالشــرق األوســط، فضــًا عن أن 
للحملة نتائج اقتصادية عدة وأثرت 

بشكل عيني على مصانع بذاتها.
وأشــار شــحادة إلــى أن األهم من 
ذلك هــو القرار األخيــر الصادر عن 
محكمة العــدل الدولية الذي ينص 
أنه يمكن محاكمــة مجرمي الحرب 
اإلســرائيلية، وهذا أكثر شيء يخيف 
دولــة االحتــال وقــد يضــع أغلب 
والعســكرية  السياســية  القيــادات 
اإلســرائيلية امــام محكمــة العدل 
الدوليــة، وهذا إحــدى نتائج حملة 

المقاطعة.

القدس المحتلة/ فلسطين:
رت وكالة الغوث وتشــغيل الاجئين "أونروا"، مــن محاوالت االحتال اإلســرائيلي إلخراج  حــذَّ

الوكالة من مدينة القدس.
وقال المتحدث باســم "أونروا"، ســامي مشعشــع في تصريحــات إذاعية: إن هــذه المحاوالت 
مســتمرة، وتوجت أخيرًا بخطة ســيبدأ تنفيذها قريبًا بالبدء ببنــاء مجمع مدارس قرب مخيم 
شــعفاط، لتشــجيع األهالي على تســجيل األبناء في مدارس بلدية االحتال فــي القدس، في 
محاولــة لتجفيف مــدارس أونروا، ومن ثــم العمل إلخــراج الوكالة من القــدس، والمحاوالت 

مستمرة.
وأضاف مشعشــع، أن األونروا تواجه هذه المحاوالت بتعزيز الوجود في القدس، منبهًا إلى أن 
"األخطر من ذلك أن الطرف اإلســرائيلي يعمل مــع البرلمانات األوروبية، كي ال ترصد األموال 
للوكالــة، وهذا خطير جدًّا، ألنه ســيصيب عملياتنــا العادية والطارئة فــي المناطق الخمس، 

وسيضعنا في موقف حرج جدًّا".
وفي ســؤال بشــأن إمكانية تجاوب البرلمانات األوروبية مع المحاوالت اإلســرائيلية، أوضح أن 
هنــاك مجموعــات جديدة دخلــت البرلمانات األوروبيــة، والبرلمانات التابعة للــدول األعضاء 
في االتحاد، وهناك أحزاب يمينية في الطابع وشــعبوية، وهذه األحزاب، من الســهولة التأثير 
عليها في هذا الشــأن. وعدَّ مشعشع أن وجود أصوات داخل أوروبا، تنادي بعدم تجديد الدعم 
للوكالــة، حتى لو كانت قليلة، أمر مقلق، ألن االتحاد يعد حتى اللحظة المتبرع األكبر للوكالة، 

كما أن الدول األعضاء مؤثرة جدًا في دعم الوكالة.

صيدا/ فلسطين:
أطلق مكتب شــؤون الاجئين في حركــة "حماس" إصداره 
الســادس المختص بالاجئين، وهو تقرير سنوي حول أداء 

وكالة غوث وتشغيل الاجئين "األونروا" في عام 2019.
وجــاء التقرير تحت عنــوان: "تحديات وجــود األونروا.. بين 

سندان الفساد الداخلي ومطرقة الضغوط الخارجية".
ودعــا مســؤول المكتــب فضل طــه األونروا إلطــاق نداء 
استغاثة عاجل للمجتمع الدولي، مؤكدًا أهمية الحفاظ على 

"األونروا" ودورها كشاهد دولي على قضية الاجئين.
كمــا أعلن عــن رفض حمــاس تقليصــات الخدمــات الصحية 
والتعليميــة وغيرهــا. وتضمن التقريــر ثاثة محاور رئيســية: 
تقليصــات الخدمات في عــام 2019 على المســتوى التعليمي 
والصحي، وتطورات التهديد الوجودي لألونروا وكيفية مواجهة 

هذه التهديدات، وانتخابات اتحاد الموظفين في الوكالة.

النائب عن "القائمة المشتركة" سامي أبو شحادة لـ"فلسطين":
مشاركة رؤساء دول بمنتدى "الهولوكوست" تدلل على دعمهم لسياسة االحتالل

حاوره/ يحيى اليعقوبي:
قال العضو العربي عن »القائمة المشتركة« في كنيست 
االحتــال اإلســرائيلي ســامي أبــو شــحادة: إن مشــاركة 

رؤســاء دول عالمية للمنتدى الدولي »الهولوكوســت« 
الذي ســيعقد في الثالث والعشــرين من الشــهر الجاري 
ــا  بالقــدس المحتلــة، يدلــل علــى أن هنــاك دعًمــا دوليًّ

لسياســة االحتــال ولرئيــس حكومتهــا بنياميــن نتنياهو 
المشتبه فيه بالتورط في قضايا فساد، وأن هناك تحواًل 

كبيًرا نحو اليمين المتطرف على الساحة الدولية.

"شؤون الالجئين" 
بحماس ُيطلق تقريره 

السنوي السادس حول 
أداء "األونروا"

مشعشع: محاوالت إسرائيلية لوقف
 دعم البرلمانات األوروبية لألونروا

التغييرات 
في السياسة 

اإلسرائيلية أتت 
للتعامل مع تحديات 

"BDS" فرضتها

ال توجد إستراتيجية 
فلسطينية موحدة 
تدعم نجاحات حملة 

المقاطعة

االنقسام يعوق 
عمل أنصار القضية 
من خارج فلسطين

الحالة "التعيسة" 
الفلسطينية هي 

ب  نتيجة تغيُّ
منظمة التحرير
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خمسة عشر عاما على اســتالم الرئيس محمود عباس مقاليد السلطة 
في فلســطين، حيث تعاقب خــالل فترة حكمه ثالثة رؤســاء للواليات 
المتحدة األمريكية، وأربعٌة في فرنسا، ومَلِكان في السعودية وأميران 
في قطر، وسُلطانان في عُمان، ومُسمّياتٌ من سائر األلقاب والتنوع 

الجغرافي.
مرّت هذه الســنون وما يزال الشــعب الفلســطيني يئــنّ تحت وطأة 
النكبــات المتتالية عليــه. ومُخطٌِئ من يعتقــد أن نكبة االحتالل هي 
الوحيــدة التي يعاني منها هذا الشــعب، بل توالــت عليه النكبات من 
كل حدٍب وصوب. وبعد فترة الرئاســة هذه، نســتعرض تِباعا عشــرة 
أســباب كفيلة بدفــع الرئيس محمود عباس إلى التخلي عن الســلطة 
والبحــث عن بديل آخر، وجميعُها أســبابٌ ربما تنجح في إقناع القارئ 
أّن المرحلــة بحاجة إلــى مواصفات غير متوفرة في شــخصية الرئيس 

أبو مازن أال وهي:
-1 الرئيس محمود عباس في لقاء صحفي سابق كان قد قال: إذا خرج 

ضدي خمســُة متظاهرين فقط، فسوف أستقيل من الرئاسة مباشرة. 
ولعــّل الرئيس لــم يرَ حتى هذه اللحظة خمســَة مدنييــن معارضين 
لحُكمه، أو خمســَة معارضين، أو كأنه لم يرَ المظاهرات التي خرجت 
في قطاع غزة تطالبه بالرحيل، بســبب سياســة الحصار. ولن يعرض 
هذا المقــال أرقاما عن تعداد المتظاهرين والمعارضين لحكم محمود 
عبــاس، ألّن هذا الرئيس المتواضع لم يطلب الكثير، ولكنه حتى هذه 
اللحظة لم يعثر على خمســة متظاهرين، ولذلك فهو ما يزال معتصما 

بحبل السلطة على مدار خمسة عشر عاما.
-2 الرئيس الشــاب محمود عباس مــن مواليد عام 1935م، يبلغ من 

العمر خمسة وثمانين عاما فقط، وبعدما أظهرت الدراسات أن الشعب 
الفلســطيني شــعبٌ َفتِيٌّ يتمتــع بالحيويــة والفتوة وارتفاع نســبة 
النشــاط، كان لزامــا على هــذا الرئيس اليافع أن يستمســك بمقاليد 

الحكم.
كال.. فمن حق الشــعب الفلسطيني أن يكون له رئيسٌ شابٌ نَشِط، 
ذو أفــكاٍر جديدة وأســلوٍب يافع، في األربعينيات أو الخمســينيات من 

العمــر، ال أن يحكمــه عجــوزٌ هِرم قد بلغ مــن العمر عتيــا، مع كامل 
االحتــرام لكبار الســن. ومصيبــُة الكهولة هذه ال تنطبــق فقط على 
محمود عباس، بل على الكثيرين من رفاقه في منظمة التحرير وحركة 
فتح، الذين تجــاوزوا الثمانينيات وما يزالون يصرون اإلصرار كله على 

حُكم الشعب الفلسطيني.
-3 الدافع الثالث هــو أن الرئيس محمود عباس حتى هذه اللحظة لم 

ينجح في كشــف مالبســات اغتيال الرئيس ياســر عرفات، الذي ُطِويَ 
ملــف التحقيق به، رغم كل األمارات التي تشــي بأّن عرفات اغتيل من 
خالل دس الســم له في معجون األســنان وذلك بحســب ما صرّح به 
بســام أبو شريف، مستشــار عرفات، حيث وصل السم إلى لثة عرفات، 

ومنها إلى مجرى الدم بسبب االستخدام المستمر للمعجون.
فكيف وصل الســم إلى المعجون، ومن المســؤول عــن هذه القضية؟ 
ولمــاذا أغلِق الملف ولم يتحدث به محمــود عباس ولم يُعطِ جدوال 
زمنيا لصــدور النتائج النهائية، تمهيدا لمحاكمــة المتهمين، أو على 
األقل الكشف عن أســمائهم لتعريتهم أمام الشعب الفلسطيني الذي 

من حقه أن يُحاسب أو يعرف من اغتال زعيمه الراحل؟
-4 فــي عهد الرئيــس محمود عباس تم نقل الســفارة األمريكية إلى 

القــدس، حيث اعترف بهــا الرئيس األمريكي دونالــد ترامب عاصمة 
لدولة االحتالل، وقد يتســاءل أحدهم: وماذا بوســع محمود عباس أن 
يفعل أمام أمريــكا ودولة االحتالل وهما الدولتان المســيطرتان على 
الملفات الدولية كافة؟ ليس المطلوب منه مجابهة أمريكا وإســرائيل 
عســكريا، علــى الرغم مــن أّن ذلك مــن واجباته، بل عليــه فقط أن 
يوقــف المفاوضات واســتجداء المحتــل للجلوس معه علــى الطاولة. 
وهذا ما أعلن عنه أبو مازن بعد قرار الرئيس األمريكي نقل الســفارة، 
لكنــه وكعادته لم يلتــزم أبدا، بل كانت الغاية مــن هذه التصريحات 
امتصاص الغضب الشــعبي العارم وعدم الدخــول في أي مواجهة مع 
االحتــالل اإلســرائيلي. فقد ذكــرت إذاعة جيش االحتــالل أن الرئيس 
عباس قال في لقاء معها، إنه طلب لقاء نتنياهو أكثر من عشرين مرة، 
لكــن األخير كان يرفض دائمــا، وهذا األمر يتناقض مــع ما تعهد به 

عباس سابقا.
-5 حق العودة المقدس هو من الحقوق التي فرّط بها محمود عباس 

مــرارا، وكثيرٌة هي التصريحات المنســوبة له في هــذا الصدد، أبرزها 
ما قاله أمام مجموعة من الشــباب اإلســرائيليين الذين زاروا رام اهلل، 
بأنه ال يســعى إلى إغراق إســرائيل بالالجئين وال إلى تغيير تركيبتها 
االجتماعيــة، وهذا ما اعتبــره الالجئون الفلســطينيون تنازال عن حق 
العودة، هذا الحق الذي ال يمتلك رئيس أو فصيل صالحية التنازل عنه، 

ألنه حق شخصي بامتياز ال يجوز المساس به بحاٍل من األحوال.
-6 التنســيق األمنــي مع دولــة االحتالل، الذي وصفــه محمود عباس 

بأنه مقدس، وبأنه ســيمنع أي مواجهة مع دولة االحتالل ويسعى إلى 
توفير األمن لمواطنيها دون أي مقابل أو التزامات بسيطة من الجانب 
اإلسرائيلي. وعلى الرغم من أّن هذا التنسيق األمني ضارب في الجذور 
وهــو من نتائج اتفاقية أوســلو، إال أنه في عهد محمــود عباس زادت 
وتيرته، حيث إنه لم يسمح حتى ألنصاره بدعم المقاومة الشعبية، بل 
عمدت أجهزته األمنية إلى مالحقة كل من تســوّل له نفســه بإحداث 
خــرق أمنــي إســرائيلي أو التالعب بالخطــوط الحمراء التــي فرضتها 
عليه دولة االحتالل، ومن ثم أصبح رئيسُــنا الشــاب شرطيا لدى دولة 

االحتالل يحافظ على أمنها وهدوئها.
-7 مــا تزال القبضة األمنية التي تفرضها مخابرات الســلطة، تشــتد 

يومــا بعد يــوم، وال تُنتَقد هــذه القبضة من كونها قبضة فحســب، 
ألن مثيالتها ُكثر في العالم العربي والشــرق األوســط، بل من كونها 
تســتهدف مقاومين لدولة االحتالل وأســرى محررين، حيث زجت بهم 
شــرطة عباس فــي الســجون بذرائع مختلفــة، حيث واصلــت أجهزة 
السلطة في الضفة الغربية حملة االعتقاالت واالستدعاءات على خلفية 
سياســية، كما اســتمرت في اعتقال أكثر مــن 50 مواطنا، بينهم أكثر 
من 15 معتقال سابقا في ســجون االحتالل على خلفية مقاومة الجنود 

اإلسرائيليين.
-8 في عهد الرئيس محمود عباس زادة حدة االنقسامات بين صفوف 

الشعب الفلســطيني، فإلى جانب االنقسام المأســاوي بين حركة فتح 

وحركة حماس، لم تســلم فتــح ذاتها من االنقســام والتفكك، وذلك 
بعــد أن فصَل محمود عباس رئيس جهاز األمن الوقائي محمد دحالن 
من فتح، دون علــم أعضاء اللجنة المركزية للحركة، وذلك على خلفية 
انتقاده لسياســة محمود عباس وموقفه من حصار غزة وأسباب أخرى، 
األمر الــذي دفع بدحالن إلى تشــكيل تيار مناهض لسياســة محمود 
عبــاس، وما يزال أنصار محمد دحالن حتى هــذه اللحظة يعترفون به 
وبدوره في الريادة داخل فتح، مما أدى إلى انقســام فتح داخليا، وهذا 

كله حدث في عهد محمود عباس.
-9 لم يتمكن محمود عباس من إصالح منظمة التحرير الفلســطينية 

كي تحظى باعتراف الشــعب الفلسطيني بشكل كامل، بل إن قسما ال 
بأس به من الشــعب الفلســطيني ما يزال حتى اليوم يرفض االعتراف 
بها ممثال شــرعيا، بسبب هيمنة بعض األطراف على قرارها السياسي 
وانحيازهــا إلــى سياســة حركة فتــح التــي يتزعمها محمــود عباس، 
فاالنضــواء تحت منظمــة التحرير يعنــي للكثيرين من أبناء الشــعب 
الفلســطيني االعتراف بدولة االحتالل، والتنــازل عن الثوابت والحقوق 

الفلسطينية المشروعة.
-10 بعــد كل هذا الخلل الداخلي في سياســة محمــود عباس، انتقل 

الخلــل أيضا إلــى العالقات الخارجيــة التي أحرجت الفلســطينيين في 
كثير من األحيان. فعلى ســبيل المثال، كيف يمكن لمواطن فلسطيني 
يعيش في الداخل أو الشتات، أال يشعر بالحرج إزاء تصريحات مستشاره 
محمود الهباش تجاه مأساة مسلمي اإليغور في الصين، حيث تضامن 
مســلمو العالم معهم، باســتثناء ثلٌة قليلة، ومن بينها الهباش الذي 
قال في تعليقه على هذه الحادثة، »إّن محاوالت التضامن مع ما يسمى 
مســلمي اإليغور هو محاولة مفضوحة لدعــم الهيمنة األمريكية على 
حســاب الصين التي لم تتواَن عن دعم الرئيس أبو مازن«، حيث كان 

هذا التصريح بمنزلة تجاهٍل للقيم اإلسالمية واإلنسانية.
ختاما، في الذكرى 15 الســتالم الرئيس محمود عباس مقاليد الحكم 
لدولة فلســطين، كثيرون يتوجهون إليه بالقــول »يعطيك العافية ما 

قصرت«.

بدأ العام الجديد بقرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب اغتيال الجنرال 
قاســم ســليماني، لكن كواليس ذلك القرار تشير إلى عدة أمور مهمة، 
منهــا متى وكيف تم اتخاذ القرار؟ ومن كان على دراية به قبل التنفيذ؟ 
وكيف كانت الكواليس؟ واألهم هل تم وضع خطة للتعامل مع التبعات؟

صحيفة نيويورك تايمز األمريكية نشــرت، في 13 يناير/كانون الثاني، 
تقريرًا بعنوان: »أسبوع في يناير/كانون الثاني: كيف دفع ترامب إيران 
والواليات المتحدة إلى حافة الحرب«، تناول قصة األســبوع والتخطيط 
الســري في األشهر التي ســبقته، فيما قد يكون األسبوع األكثر تخبُّطًا 

في سنوات ترامب في البيت األبيض.
متى بدأ التفكير في قتل سليماني؟

قصــة اغتيال ســليماني بدأت قبل أكثر من 18 شــهرًا، بحســب تقرير 
الصحيفة على لســان مســؤولين في إدارة ترامب، وجاء ذلك في سياق 
تصاعُد حدة التوتر بين إيران والواليات المتحدة، في أعقاب انســحاب 
ترامب مــن االتفاق النــووي، وفرض عقوبــات اقتصاديــة خانقة على 
طهــران، واتخاذ إيران خطواتٍ تصعيدية مثل اســتهداف ناقالت نفط 

وغيرها.
في تلك األثناء بدأ مسؤولو المخابرات والبنتاغون وفريق األمن القومي 
الذي كان يرأسه جون بولتون، قبل استقالته، بوضع سيناريوهات للرد 
على التصعيد اإليراني، تمثلت في قائمة بأهداف إيرانية يمكن ضربها، 
وكان من بين تلك األهداف ســفينة القيادة والسيطرة التابعة للحرس 
الثوري والمتواجدة في مضيق هرمز، إضافة لمنشآت نفط وغاز ومواقع 
صواريخ باليســتية. وباإلضافة لتلك األهــداف، كانت هناك أيضًا قائمة 

ببعض األســماء التي يمكن اســتهدافها، من بينها عبد الرضا شهالي 
وهو مسؤول إيراني في فيلق القدس أيضًا يقوم بتمويل الحوثيين في 
اليمن، وبالطبع كان اســم قاسم سليماني على رأس تلك القائمة التي 
وضعهــا الفريق األمني والعســكري لترامب على مكتبــه؛ لينتقي منها 

الهدف أو األهداف التي يمكن ضرُبها.
كيف تم التنفيذ؟ وما كواليسه؟

كان فريــق االغتيال األرضي في مطار بغداد ينتظر وصول طائرة أجنحة 
الشــام رحلة رقم 6Q501 القادمة من دمشق، التي كان من المفترض 
أن تُقلع من هناك الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي، لكنها تأخرت نحو 3 
ساعات، وبدأ الفريق يشعر بالقلق، وكاد يتم اتخاذ قرار بإلغاء المهمة، 
لكــنَّ مخبرًا يعمل في مطار دمشــق أبلغ الفريق بــأن الطائرة ال تزال 

متوقفة، وأن »الهدف لم يصل بعد«.
وقبل إغالق باب الطائرة استعدادًا لإلقالع بدقائق، وصل الجنرال قاسم 
ســليماني في قافلة من السيارات توقفت أمام سُــلم الطائرة مباشرًة 
وصعد بســرعة ومعه اثنان من حراســه الشــخصيين، وهكــذا أقلعت 
الطائرة من دمشــق في طريقها إلى بغداد متأخرة عن موعدها بثالث 

ساعات كاملة.
هبطــت الطائرة في مطــار بغداد الدولي بعــد 36 دقيقة من منتصف 
الليــل، وكان ســليماني ومرافقــوه أول مَن غادروهــا، وكان بانتظاره 
عند ســلم الطائرة أبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشــد الشعبي 
العراقي، ومعه أربع ضباط إيرانيين، وعلى الفور ركب الجميع ســيارتين 
انطلقتــا بهم من المدرج لمغادرة المطار. وبعد أقل من 12 دقيقة من 

وصول الطائرة، أطلقــت طائرة بدون طيار أمريكية من طراز ريبر عدة 
لت األشــخاص العشرة بداخلهما إلى  صواريخ نســفت السيارتين وحوَّ
أشــالء. الرصد المكثف لتحركات ســليماني منذ مايو/أيار الماضي أنتج 
تقارير عدة عن طبيعة تحركاته، فهو يســتخدم عدة خطوط طيران في 
ســفرياته الكثيرة من طهران لبغداد ودمشق وبيروت واليمن، ودائمًا 
مــا يتم حجز ثالث تذاكر باســمه على ثالث رحالت فــي نفس التوقيت 

إمعانًا في التضليل.
تقارير رصد ســليماني أيضًا أكدت أنه يســافر دون حراسة مكثفة، وال 
يرتدي ســترات واقيــة من الرصــاص، ودائمًا ما يصل فــي آخر لحظة 
ممكنــة قبل إقالع الطائرة، ويجلس في الصف األول من مقاعد الدرجة 

األولى؛ ليكون أول مَن يغادر بمجرد هبوط الطائرة.
وفي تلك الرحلة األخيرة له كان هناك رصد دقيق من خالل مخبرين في 
مطارات دمشق وبغداد وأيضًا على األرض في بيروت للتأكد من الرحلة 

التي سيكون على متنها.
هل كان لـ)إسرائيل( دور في اغتيال سليماني؟

تقريــر »نيويورك تايمز« لم يتطرق بشــكل مباشــر لــدور المخابرات 
اإلســرائيلية، لكــنَّ تقريرًا نشــرته صحيفــة جيروزاليم بوســت، يوم 
اإلثنيــن 13 يناير، أجــاب بنعم عن الســؤال، حيــث إن كواليس رصد 
تحركات ســليماني شــملت وجود مخبرين يعملون لدى الموســاد في 

سوريا ولبنان.
التقريــر تحــدث عن كيفيــة رصد تحركات ســليماني فــي الرحلة التي 
انتهــت باغتياله بالتفصيل، حيث غادر ســليماني طهران، ودور المخبر 

فــي مطار دمشــق الذي لواله لتم اتخــاذ قرار إلغاء العمليــة بعد تأخّر 
الطائرة التي أقّلته عن موعدها بثالث ساعات، وهذا المخبر على األرجح 

يعمل مع األجهزة اإلسرائيلية.
 نتنياهو الحليف الوحيد الذي كان يعرف

الدور اإلســرائيلي في عملية اغتيال ســليماني يبدو أنه أكبر بكثير مما 
تم اإلفصاح عنه، فبحســب تقريرَي نيويورك تايمز وجيروزاليم بوست، 
كان رئيس الوزراء اإلســرائيلي بنيامين نتنياهو الزعيم الوحيد من بين 
حلفاء الواليــات المتحدة الذي تــم إبالغه بالعملية قبــل تنفيذها من 

جانب وزير خارجية ترامب مايك بومبيو.
قبل االغتيال بســاعات، قــال نتنياهو للصحفيين وهو فــي طريقه إلى 
اليونان: »نعلم أن منطقتنا عاصفــة، وأن هناك أحداثًا درامية جدًا جدًا 
سوف تحدث اآلن«، وأضاف أنه »يقدم الدعم للواليات المتحدة ولحّقها 
الكامل في الدفاع عن نفســها وعن مواطنيها«، وهي التصريحات التي 

تشير إلى أن نتنياهو كان يعرف مسبقًا باغتيال سليماني.
الالفت أن نتنياهو وجّه أوامر للسياســيين والقادة العســكريين بعدم 
الحديــث علنًا عن اغتيال ســليماني حتى ال يســتفز اإليرانيين فيقوموا 
باستهداف )إسرائيل(، لكن التقارير التي بدأت تظهر وألقت مزيدًا من 
الضوء على الدور اإلســرائيلي تجعل سياســة الغموض التي طالب بها 

أفيغدور ليبرمان في تصريحاته لصحيفة جيروزاليم بوست أمرًا صعبًا.
ليبرمان قال إن »الغموض والصمت هما أفضل شــيء لنا )إلسرائيل(«، 
ملقيــًا باللوم على المصادر اإلســرائيلية التي تحدثــت لصحيفة التايم 
البريطانية بالتفصيل عن الدور اإلسرائيلي في عملية اغتيال سليماني.

كواليس اغتيال سليماني.. 
دور )إسرائيل( وجاسوس 

مطار دمشق والطالق مع 
أوروبا وأسرار أخرى )2-1(

عربي بوست

الدور اإلســرائيلي في عمليــة اغتيال ســليماني يبدو أنه 
أكبــر بكثيــر مما تــم اإلفصــاح عنــه، فبحســب تقريَري 
الــوزراء  رئيــس  بوســت، كان  وجيروزاليــم  تايمــز  نيويــورك 
اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو الزعيم الوحيد مــن بين حلفاء 

الواليات المتحدة الذي تم إبالغه بالعملية قبل تنفيذها .

عشر مالحظات
 في الذكرى الـ15 لتسلم 
محمود عباس السلطة

عبد السالم فايز
عربي21

مصيبــُة الكهولــة هــذه ال تنطبــق فقــط علــى 
محمــود عباس، بل على الكثيريــن من رفاقه في 
منظمة التحرير وحركة فتح، الذين تجاوزوا الثمانينيات 
ومــا يزالــون يصرون اإلصــرار كله على ُحكم الشــعب 

الفلسطيني.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 



ملف صادر عن صحيـفة فلسـطين 
يتناول دور المرأة في دعم واسناد

مسيرة العودة وكسر الحصار

11 محرم 1440هـ 21 سبتمرب/ أيلول 2018
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غزة/ نور الدين صالح:
المعاناة  من  الكثير  تحمل  األخرى  تلو  تنطوي  سنة 
صالح  أبو  المواطن  لدى  الكهرباء،  أزمة  عن  الناجمة 
أحمد )40 عاًما( الذي لم يخِف حجم التأثير السلبي الذي 
الحصار  14 سنة من  نتيجة لذلك.  انعكس عليه وعائلته 

أحمد،  عائلة  لدى  االستقرار"  "عدم  من  بحالة  مّرت 
بسبب وصل وقطع التيار الكهربائي بين الفينة واألخرى، 
نتيجة إجراءات االحتالل وانقطاع أو عدم كفاية السوالر 

المغذي لمحطة توليد الكهرباء في فترات عدة.

يقول أحمد لصحيفة "فلسطني"، إن انقطاع الكهرباء 
أّثر سلًبا عىل تلبية متطلبات عائلته، سواء عىل صعيد 
دراسة أطفاله، أو األعامل املنزلية امللقاة عىل عاتق 

زوجته.
ويضيف أن هذه األزمة زادت عليه تكاليف مالية كبرية، 
مثل  البديلة،  الطاقة  وسائل  عن  البحث  سبيل  يف 
رشاء البطاريات الخاصة باإلنارة وغريها من األمور، الفًتا 
سنوًيا  أمبري   100 بسعة  بطارية  لرشاء  يحتاج  أنه  إىل 

لتوفري طاقة بديلة عن الكهرباء لعائلته.
خّلفها  التي  السلبية  اآلثار  من  بعًضا  ويستعرض 
فساد  مثل  الكهربايئ  للتيار  املستمر  االنقطاع 
األطعمة بسبب عدم املقدرة عىل تشغيل الربادات، 
الحر  بسبب  الصيف  فصل  يف  املعاناة  زيادة  إضافة 
الشتاء  ويف  التهوية،  وسائل  تشغيل  إمكانية  لعدم 

عدم القدرة عىل تشغيل التدفئة.
)33 عاًما(،  الحال لدى الشاب أدهم سعدي  هكذا بدا 
اإلنرتنت،  عرب  التعليم  مواقع  مجال  يف  يعمل  الذي 
حيث يؤكد أن مشكلة الكهرباء من أصعب املشكالت 

التي تواجهه خالل عمله.
االنقطاع  إن  "فلسطني"،  لصحيفة  سعدي  ويقول 
عرب  عمله  بإعاقة  يتسبب  الكهربايئ  للتيار  املستمر 

اإلنرتنت.
بيت  كأي  يعاين  أنه  فيوضح  عائلته،  صعيد  عىل  أما 
أجهزة  عدة  تعرضت  حيث  القطاع،  يف  فلسطيني 

كهربائية للعطل نتيجة تكرار انقطاع الكهرباء. 
بداية  "يف  املرصي:  توفيق  الشاب  يقول  حني  يف 
الكهربايئ غري منتظمة، وهذا  التيار  ة  األزمة كانت قوَّ

أثَّر يف عدة أمور يف البيت".
ذات  أنه  "فلسطني"،  لصحيفة  املرصي  ويروي 
الشتعال  ذلك  أدى  بقوة،  الكهرباء  وصول  ومع  يوم 
"طابلون" شبكة الكهرباء، واندالع حريق يف املنزل".
إصالح  لحني  أيام  لعدة  كهرباء  دون  "جلسنا  ويضيف: 
واستبدال العداد، عدا عن التكاليف التي تكبدناها يف 
بالكامل"، مشرًيا  تلفها  نتيجة  املنزلية  الشبكة  إصالح 
الوصل  نتيجة  الكهربائية  األجهزة  بعض  احرتاق  إىل 

واالنقطاع املفاجئ.

عاًما(   30( عايش  قيص  أم  أما 
تنتظر  تزال  ال  منزل  ربة  وهي 
الكهربايئ  التيار  قدوم  لحظة 
الطويل  االنقطاع  بعد  بشغف، 
ساعات  لثامين  يستمر  الذي 
األعامل  إنجاز  أجل  من  ا،  يوميًّ

املنزلية املطلوبة منها.
مع  أكرث،  عايش  معاناة  وتشتد 
الكهرباء،  قطع  ساعات  تزايد 
ويزيد  كاهلها،  يثقل  الذي  األمر 
عاتقها،  امللقاة عىل  األعباء  من 

تؤقلم  أن  تحاول  أنها  سيَّام  ال 
أعاملها مع قدوم الكهرباء.

صحيفة  ملراسل  عايش  وتحيك 
التي  املعاناة  "فلسطني"، 
ساعات  زيادة  جراء  تعيشها، 
"قطع  قائلًة  الكهرباء،  انقطاع 

الكهرباء أفسد حياة املواطنني، وغرّي منط حياتهم".
لساعات  للمنزل  الكهرباء  تأيت  "عندما  وتضيف: 
محدودة، يتحول البيت ورشة عمل جديدة يف منتصف 
الغسل  مثل  املنزلية  األعامل  بعض  إلنجاز  الليل، 

والتنظيف وغريها".
أزمة قدمية جديدة

يف السياق، يؤكد مدير العالقات العامة واإلعالم يف 
رشكة توزيع الكهرباء محمد ثابت، أن أزمة الكهرباء يف 
قطاع غزة قدمية جديدة، مشرًيا إىل أنها تعّمقت أكرث 

منذ عام 2006، حتى يومنا هذا.
ثابت لصحيفة "فلسطني"، أن فصول األزمة  ويوضح 
محطة  االحتالل  طائرات  قصفت  عندما  جلًيا  ظهرت 
توليد الكهرباء الوحيدة سنة 2006، ما أدى لتدمري ستة 

محوالت كهرباء بالكامل.
ُيسمح  التي  الوقود  كمية  حدد  االحتالل  أن  ويبني 
الخصوص  بهذا  أقرَّه  قانون  وفق  غزة  لقطاع  بإدخالها 

آنذاك.
أزمة  يف  نعيش  ونحن  التاريخ  ذلك  "منذ  ويضيف: 
سكان  زيادة  نتيجة  آخر،  بعد  يوًما  وتتعمق  كهرباء، 

العمراين  والتوسع  غزة،  قطاع 
لزيادة  يؤدي  ما  املستمر، 

الطلب عىل الطاقة".
الكهرباء  كمية  أن  إىل  ويلفت 
من  غزة  لقطاع  تدخل  التي 
االحتالل تصل إىل 120 ميجاواط 
بني  مفاوضات  بعد  وذلك 
عام  بعد  و)إرسائيل(  السلطة 
إىل  مستمرة  وهي  1994م، 

اآلن.
كميات  جلب  تم  أنه  إىل  ويشري 
املرصي  الجانب  من  الوقود  من 
بعد  الكهرباء  بكميات  للتعويض 
قصف محطة التوليد، يف محاولة 
لحل جزء من األزمة الحاصلة آنذاك.

الواصلة  الكهرباء  ويبنّي أن مجمل 
ومحطة  ميجاواط   120 للقطاع، 
حني  يف  القطرية،  املنحة  بعد  ميجاواط   80 التوليد 
 ،2018 الخطوط املرصية متعطلة منذ مارس/آذار  أن 
أحسن  يف  للقطاع  الواصلة  الكهرباء  أن  إىل  منبًها 

الظروف تصل 200 ميجاواط.
ويذكر أن الطلب عىل الطاقة يصل إىل 500 ميجاواط 
خاصة يف فصل الشتاء، ما يعني أن هناك عجز يصل 

إىل 300 ميجاواط.
ويؤكد ثابت، أن قلة الكهرباء أّثرت عىل االقتصاد الغزي 
واملتاجر واملصانع وبعض املرافق العامة، وكل مناحي 
والورش،  املرافق  الكثري من  بإغالق  ما تسبب  الحياة، 
تراجع  أدى  ما  الصحي،  القطاع  عىل  للتأثري  إضافة 

مستويات األداء فيها.
جيوب  استنزفت  الكهرباء  أزمة  أن  عىل  ويشدد 
بديلة،  وسائل  عن  البحث  يف  الغزيني  املواطنني 
أن قطاع غزة رصف مليار  تتحدث  إحصائية  الفًتا لوجود 
بأنه  ذلك  واصفا  الكهربائية،  الطاقة  بدائل  دوالر عىل 

"استنزاف للجيب الفلسطيني املنهك أصاًل".
هذه  خالل  اسُتنزفت  الكهرباء  "رشكة  ويقول: 
السنوات ومل تستِطع التدبر بكميات الكهرباء الواصلة 

حاجتهم،  يكفي  بشكل  الناس  عىل  وتوزيعها  لها، 
وكهرباء دامئة ألنها جهة توزيع وليس جهة توفري".

عن  مسؤولون  الكهرباء  رشكة  يف  "نحن  ويضيف: 
عن  مسؤولني  ولسنا  كهرباء  من  يصلنا  ما  توزيع 

التوفري".
"فيتو إرسائييل"

ويؤكد ثابت، وجود فيتو إرسائييل عىل تنفيذ مشاريع 
بطاقة  غزة  قطاع  متد  أنها  املفرتض  من  اسرتاتيجية 

كهربائية، تسد رمقها املتعطش للكهرباء.
تنفيذ  عىل  يعتمد  الكهرباء  مشكلة  حل  أن  ويوضح 
اإلسعافية  املشاريع  مثل  االسرتاتيجية،  املشاريع 
التي مُيكن من خاللها التدبر واستقدام كهرباء إضافية 
الذي  )إرسائيل(  من  القادم   161 خط  تشغيل  عرب 
بـ100  األوىل  مرحلته  يف  غزة  قطاع  مد  شأنه  من 

ميجاواط.
االحتالل،  بحاجة ملوافقة من  الخط  أن تشغيل  ويذكر 
فلسطيني،  فلسطيني  وتوافق  األطراف  وكل 
هذه  مثن  بدفع  يطالب  االحتالل  أن  إىل  مشرًيا 
ترميم  إلعادة  أيًضا  بحاجة  "نحن  مضيًفا:  الكهرباء، 

محطات التحويل".
بحيث  التوليد  محطة  توسعة  إىل  "نحتاج  ويتابع: 
ثم  ومن  أربعة،  من  بداًل  مولدات  مثانية  تستوعب 
مُيكن الحديث عن مشاريع أكرب مثل الربط الثامين مع 

مرص".
الطاقة  مثل  املساندة  املشاريع  إىل  ويشري 
الكهرباء  أزمة  تقليص  يف  ساعدت  التي  الشمسية 
حل  يتم  مل  "إذا  محذرًا:  جذري،  بشكل  حلها  وليس 
كل  عىل  خطرية  تداعيات  له  سيكون  رسيعا،  األزمة 

املرافق يف القطاع".
مواجهة التحديات

إىل  ينبه  ثابت  فإن  والتحديات،  األزمات  كل  ورغم 
العادمة  املياه  ضخ  محطات  تشغيل  منها  إنجازات 
عىل مدار الساعة، خاصة الواقعة عىل الشاطئ، من 
البحر، إضافة ملحطات  البيئي يف  التلوث  أجل وقف 
مستشفيات  جميع  وإمداد  العادمة،  املياه  معالجة 

قطاع غزة بالكهرباء عىل مدار الساعة يف 2019.

الحصار يفاقم أزمة الكهرباء 
ويعرقل تنفيذ مشاريع اسرتاتيجية

محمد ثابت:
 أزمة الكهرباء

 تعمقت منذ 2006
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غزة/ محمد أبو شحمة:
االحتالل  من  رد  رسالة  الحمامي  ناجي  الشاب  تلقى 
المحتلة  األراضي  إلى  دخوله  رافًضا  اإلسرائيلي 
بكثير  مستشفياتها،  أحد  في  للعالج  1948م  سنة 
لعالج  األخير  األمل  كانت  إذ  والغضب،  الصدمة  من 
عمل.  حادث  بعد  بها  الرؤية  فقد  التي  اليمنى  عينه 

ب رفض االحتالل خروج الحمامي إلى العالج في  وسبَّ
مستشفى "سانت جون" في مدينة القدس المحتلة 
تأخر  ورعايتها،  العيون  مشاكل  عالج  في  المختص 
أصابه  ما  وهو  الصحية،  عينه  حالة  وتدهور  عالجه، 

بحالة من اإلحباط.

صحيفة  إىل  حديث  يف  الحاممي  يقول 
يف  الرؤية  فقدت  أن  "بعد  "فلسطني": 
الجراحية  العمليات  جميع  تفلح  مل  عيني 
قطاع  مستشفيات  يف  لها  خضعت  التي 
يف  املختلفة،  العالجية  األدوية  وكذلك  غزة، 
تحسني حالتي أو إرجاع يشء من النظر لعيني 

املصابة".
ويضيف: "لذلك قرر األطباء إعطايئ تحوييل 
ولكن  جون"،  سانت  مستشفى  إىل  طبية 
مدينة  إىل  السفر  ليلة  اإلرسائييل  االحتالل 
القدس املحتلة أبلغه عرب رسالة هاتفية بعدم 
حصوله عىل "موافقة أمنية" لدخول األرايض 

املحتلة.
يلفت  اإلرسائييل،  االحتالل  قرار  وبعد 
التوجه  أن خطوته األوىل كانت  الحاممي إىل 
إىل أحد املراكز الحقوقية يف قطاع غزة، بعد 
نصيحة حصل عليه من أحد الجريان، بهدف رفع 

ملفه وتقديم شكوى ضد حكومة االحتالل.
املراكز  أحد  إىل  الحاممي  ذهب  وبالفعل 
الحقوقية ووثق ما حدث معه، ثم حصل عىل 

تحويلة جديدة إىل مستشفى العيون نفسه 
يصل  مل  ولكن  املحتلة،  القدس  مدينة  يف 
طلبه  عىل  الرفض  أو  باملوافقة  االحتالل  رد 

الجديد.
الشاعر  مريس  القلب  مريض  يكن  ومل 
يحصل  مل  فهو  الحاممي،  من  حااًل  أفضل 
أحد  إىل  للوصول  االحتالل  من  موافقة  عىل 
القلب،  رعاية  يف  املتخصصة  املستشفيات 

يف مدينة نابلس، شاميل الضفة الغربية.
"كان  "فلسطني":  لصحيفة  الشاعر  ويقول 
مقرًرا يل الذهاب إىل مدينة نابلس، وتحديًدا 
قلب  عملية  إلجراء  العريب،  املستشفى 
مفتوح بعد قرار اللجنة الطبية، ولكن االحتالل 

مل يوافق عىل خروجي من قطاع غزة".
بفعل  مهددة  باتت  حياته  أن  الشاعر  ويوضح 
رفض االحتالل السامح له بالوصول إىل مدينة 
تأكيد  وفق  املهمة  العملية  إلجراء  نابلس، 

األطباء.
هو  له  الوحيد  العالج  أن  إىل  ويلفت 
مشرًيا  نابلس،  يف  املوجود  املستشفى 

قلب  بعمليات  يقومون  أطباء  وجود  إىل 
مفتوح يف قطاع غزة، ولكن توصية األطباء أن 

تجرى العملية خارج القطاع.
توثيق حقوقي

مثانية  نحو  سفر  اإلرسائييل  االحتالل  رفض 
2019م،  خالل  غزة  قطاع  من  مريض  آالف 
يف  للعالج  التنقل  يحاولون  كانوا  عندما 
أو  املحتلة  األرايض  داخل  املستشفيات 

مستشفيات الضفة الغربية.
اإلنسان  لحقوق  الفلسطيني  املركز  ووثق 
لطلبات  غزة  قطاع  من  مريض  ألف   22 تقدم 
ورفض  املايض،  العام  خالل  للعالج  تصاريح 
آالف مريض  لثامنية  التصاريح  تقديم  االحتالل 

منهم، أي ما نسبته %35.1 من الطلبات.
ويبنّي التقرير أن هذا اإلجراء "أّثر عىل األوضاع 
إمكانية  تتوافر  ال  الذين  للمرىض  الصحية 
عالجهم يف مستشفيات قطاع غزة"، مؤكًدا 

أن املرىض حاالتهم خطرية ومستعصية.
عىل  الحصول  طلبات  من  العديد  أن  ويؤكد 
األسباب  إبداء  دون  االحتالل  رفضها  تصاريح 

تحويالت  عىل  املتقدمني  حصول  رغم 
أخرى  طلبات  رفض  حني  يف  رسمية،  طبية 
أو  اعتقال املرىض  عائلية، فضاًل عن  ألسباب 
مرافقيهم أو التحقيق معهم وابتزازهم مقابل 

منحهم تصاريح مرور للعالج.
االحتالل  إلجبار  دويل  بتدخل  املركز  ويطالب 
والسامح  السياسة،  هذه  عن  التوقف  عىل 
لكل الذين يعانون أمراًضا خطرية بالحصول عىل 

العالج.
إلمداد  املخصصة  املعابر  بفتح  يطالب  كام 
يتسنى  حتى  األساسية،  باملواد  غزة  قطاع 
للمنشآت الطبية الحصول عىل احتياجاتها كافة 

من أدوية ومعدات وأجهزة طبية.
يف  التنقل  عىل  قيوًدا  االحتالل  ويفرض 
املايض  القرن  تسعينيات  أوائل  منذ  القطاع 
-وفق إفادة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
حصارًا  وفرض  املتحدة-  لألمم  التابع  »أوتشا« 
الترشيعية  االنتخابات  عقب  القطاع،  عىل 
يف  وشدده  2006م،  يف  الفلسطينية 

ا. ا وجويًّ ا وبحريًّ حزيران )يونيو( 2007م بريًّ

رفض طلبات املرىض..
 شكل مؤمل لحصار غزة
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لندن-غزة/طالل النبيه:
– غزة  قطاع  إلى  وصلوا  ودولي  عربي  متضامن  آالف  ثالثة 

د.  غزة  لدعم  العالمية  الشعيبة  الهيئة  رئيس  إفادة  وفق 
أياًما  غزة  أهالي  مع  عاشوا  2009م،  منذ  يوسف-  عصام 
وليالي، ضمدوا خاللها جراح أهلها النازفة، ورسموا االبتسامة 
على محّياهم، وبقي هدفهم الوحيد هو رسم االبتسامة، مع 

مرور 14 سنة على حصار االحتالل قطاع غزة. الهيئة الشعبية 
العالمية لدعم غزة سيرت قوافل إنسانية إغاثية أطلقت عليها 
مع  ووصلت  الحصار،  سنوات  خالل  االبتسامات"،  من  "أميال 
نهاية 2019م إلى غزة 37 قافلة إنسانية إغاثية، عبر معبر رفح 

البري الحدودي مع جمهورية مصر العربية جنوبي القطاع.

فلسطني"  لـ"صحيفة  يؤكد  يوسف 
وجود ترتيبات فنية بني الهيئة والسلطات 
من  أميال  قافلة  لوصول  املرصية 

االبتسامات الـ38 إىل قطاع غزة.
2020م  "عام  إن  يوسف:  ويقول 
قطاع  مع  واسًعا  ا  تضامنيًّ حراًكا  سيشهد 
الحصار  عىل  سنة   14 مرور  مع  غزة، 
الهيئة  أن  مؤكًدا  عليه"،  اإلرسائييل 
سلمت إىل وزارة الخارجية املرصية قامئة 
والدوليني  العرب  املتضامنني  بأسامء 

الذين سيشاركون يف القافلة الـ38.
واإلغايث  اإلنساين  "حراكنا  ويضيف: 
اإلنسانية  باملساعدات  غزة  قطاع  إلمداد 
الحصار  كرس  حتى  يتوقف  ولن  مستمر 
عىل  مشدًدا  القطاع"،  عن  اإلرسائييل 
واألعراف  القوانني  االحتالل  كيان  انتهاك 

الدولية بحصاره غزة.

وشارك يف قوافل أميال من االبتسامات 
وسياسيون  برملانيون  املختلفة  بنسخها 
ودولية  وإسالمية  عربية  جنسيات  من 
ُمحملة  غزة،  قطاع  مع  تضامًنا  مختلفة 
باملساعدات الطبية واإلنسانية واإلغاثية. 
يقدم  من  لكل  شكره  عن  يوسف  ويعرب 
ويساهم  غزة،  قطاع  إىل  املساعدات 
إىل  اإلنسانية  القوافل  وصول  يف 
العرب  العامل  أحرار  كل  وإىل  القطاع، 
واملسلمني وغريهم الذين يشاركون مبا 

يستطيعون لدعم غزة.
"مناسبة أليمة"

ويصف يوسف وصول الحصار اإلرسائييل 
باملناسبة  الـ14  سنته  إىل  غزة  لقطاع 
األليمة، قائاًل: "يف هذه املناسبة يتبني 
االحتالل  قادة  يرتكبها  التي  الجرمية  حجم 

بحق أكرث من مليوين إنسان يف غزة".

مهمتنا  يف  "مستمرون  ويضيف: 
واإلنساين  األخالقي  وواجبنا  اإلنسانية، 
إنهاء  حتى  وأهلها،  فلسطني  تجاه 
مشدًدا  االحتاللية"،  والجرمية  العنرصية 
عىل  االحتالل  قادة  محاكمة  رضورة  عىل 
جرامئهم بحق اإلنسانية عاجاًل أو آجاًل، وأن 

الحق ال يسقط بالتقادم.
االبتسامات  من  أميال  قوافل  وحملت 
وصحية،  وإنسانية  غذائية  مساعدات 
اإلعاقة،  ذوي  لنقل  وسيارات  ومعدات 
القطاع  وتأهيل  إعامر  إلعادة  ومساعدات 
الجرحى  دعم  منها:  املختلفة،  بقطاعاته 
وطلبة  والصحية،  الطبية  واملؤسسات 

الجامعات، وفك الغارمني، وغريها.
اإلرسائييل  االحتالل  محاوالت  وعن 
قطاع  مع  الدوليني  املتضامنني  ملالحقة 
اإلرسائييل  الكيان  أن  يوسف  يؤكد  غزة، 

ميارس العنرصية بإطالق حمالت تحريضية 
من  أميال  قوافل  يف  املشاركني  ضد 

االبتسامات.
القوانني املحلية  نخالف  ويقول: "نحن ال 
تنجح  ولن  الدولية،  القوانني  وال  للدول 
املتضامنني،  مالحقة  يف  )إرسائيل( 
الدولية  القوانني  تنتهك  التي  وهي 
باستمرارها حصار قطاع غزة"، مشرًيا إىل 
مصريه  سيكون  اإلرسائييل  الحراك  أن 

الفشل.
يف  املشاركة  الدول  أبرز  من  أن  ويذكر 
هي:  االبتسامات  من  أميال  قوافل 
وأندونيسيا،  وماليزيا،  واألردن،  الجزائر، 
بريطانيا،  منها  عديدة،  أوروبية  ودول 
هو  الفلسطيني  الحق  أن  مؤكًدا 
هو  اإلرسائييل  االحتالل  وأن  املنترص، 

الباطل، وإىل زوال.

"أميال من االبتسامات"..
 حكاية قوافل تضمد "جرح غزة"

عصام يوسف:
عام 2020 سيشهد 
ا واسعًا حراكًا تضامنيًّ
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غزة/ جمال غزة:
وفق  صعًبا،  واقًعا  غزة  في  المياه  قطاع  يواجه 
اختصاصيين، في ظل نقص الكميات المتوافرة منها، 
إلنهائها،  البلديات  تكافح  التي  تلوثها  ومشكالت 
التي تحول  فضاًل عن معوقات االحتالل اإلسرائيلي 

دون تطوير واقع المياه. وأثر الحصار المفروض على 
مشاريع  على  سلًبا  سنة،   14 نحو  منذ  غزة،  قطاع 
مياه  واقع  لتطوير  التحتية  البنية  وتقوية  تطوير 

القطاع.

وكانت مؤسسات دولية حذرت يف وقت سابق، من 
وتلوث  شح  بسبب  غزة  قطاع  يف  املرتدي  الوضع 

املياه يف السنوات األخرية.
بلدية  ويؤكد مدير عام املياه والرصف الصحي يف 
الحصار املفروض عىل قطاع  غزة م. رمزي أهل، أن 
املياه  قطاع  تطوير  مشاريع  جميع  لتعرث  أدى  غزة، 

يف غزة.
جميع  "إن  "فلسطني":  لصحيفة  أهل  ويقول 
الوضع  إلنقاذ  اقرتحت  التي  والخطط  املشاريع 
االحتالل  سلطات  عرقلتها  القطاع،  يف  املايئ 

اإلرسائييل".
الالزمة  املواد  إدخال  منع  االحتالل  "إن  ويضيف: 
املعالجة،  ومحطات  املركزية  التحلية  محطة  لتنفيذ 
الخزان  تنقذ  يك  لها  املخطط  بدورها  تقوم  يك 

الجويف".
عىل  بظالله  ألقى  اإلرسائييل  الحصار  "إن  ويتابع: 
نحو  الواحد  الفرد  نصيب  بلغ  حيث  بغزة  املياه  واقع 
80 لرًتا من املياه بشكل يومي من أصل 120 لرًتا"، 

سلطات  لدى  الواحد  الفرد  نصيب  أن  إىل  مشرًيا 
االحتالل اإلرسائييل نحو 400 لرت.

متكن  عدم  خالل  من  أثر  الحصار  أن  إىل  ويشري 
الغزيني من تسديد ما تراكم عليهم من ديون لصالح 
التي  الخدمات  عىل  بالسلب  انعكس  ما  البلدية، 

تقدمها.

الدولية  التقارير  أن  ويذكر 
الوضع  تردي  من  حذرت  التي 
صحيحة،  القطاع،  يف  املايئ 
مشرًيا إىل أن بلديته و"بفضل 
تأخري  من  متكنت  الخريين" 
إمكاناتها  رغم  ألعوام  األزمة 

املحدودة.
األمم  مؤمتر  تقرير  وذكر 
والتنمية  للتجارة  املتحدة 
الحصار  أن  "األونكتاد" 
والعمليات العسكرية االحتاللية 

السنوات  يف  القطاع  عىل 
كثري  تدين  إىل  أدت  األخرية 
االجتامعية  املؤرشات  من 
مستوى  أدىن  إىل  االقتصادية 
قرابة  قبل  االحتالل  منذ  لها 

نصف قرن.
املياه  قسم  رئيس  ويتفق 

سابقه،  مع  الطيب،  أبو  حازم  خانيونس  بلدية  يف 
القى بظالل  غزة،  الحصار املفروض عىل قطاع  أن 

سلبية عىل واقع املياه الرشب.
ويذكر أبو الطيب لصحيفة "فلسطني" أن سلطات 
القطاع، من خالل  مياه  االحتالل اإلرسائييل ترسق 
املياه  وصول  متنع  التي  املائية  املصائد  نصب 

الجوفية إىل غزة.
مياه  رسقة  أن  إىل  ويشري 
وصولها  ومنع  الجوفية  القطاع 
تلوث  نسب  الرتفاع  أدى  لغزة 
وترسب  الجوفية  الخزانات  مياه 
إليه،  الصحي  الرصف  مياه 
انقطاع  أزمة  أن  إىل  مشرًيا 
التيار الكهربايئ املستمر عىل 
عىل  كبري  بشكل  أثر  القطاع 
املياه،  تحلية  محطات  تشغيل 
الكاريث  املايئ  الوضع  وسبب 

بشكل عام.
الحد،  هذا  عند  الحال  يقترص  وال 
أن  أكد  الذي  الطيب  أبو  وفق 
الغيار  قطاع  إدخال  منع  االحتالل 
املستخدمة يف العمل، وعطل 
إكامل مشاريع تطوير واقع مياه 
إدخال  ومنع  بالقطاع،  الرشب 

األدوات الالزمة يف العمل.
غزة،  عىل  املفروض  اإلرسائييل،  الحصار  وزاد 
عىل  املواطنني  قدرة  دون  حال  ما  الفقر  معدالت 
تخصص  والتي  للبلدية،  املالية  التزاماتهم  تسديد 
جزًءا منها لرشاء الوقود الالزم لتشغيل محطات ضخ 

مياه الرشب للسكان، وفق رئيس قسم املياه.

وسائل جديدة
كام أن رئيس بلدية النصريات محمد أبو شكيان، يؤكد 
أن الحصار املفروض عىل قطاع غزة، حال دون إدخال 
يف  املستخدمة  واملولدات  واملعدات  الغيار  قطع 

توصيل مياه الرشب للمنازل. 
ويؤكد أبو شكيان لصحيفة "فلسطني" تراجع نصيب 
التيار  انقطاع  املياه بشكل يومي بسبب  الفرد من 
اليوم،  يف  ساعات  لثامين  يصل  الذي  الكهربايئ 
ولعدم إدخال االحتالل احتياجات البلدية التي متكنها 

من إيصال مياه الرشب ملواطنيها.
املعدات  من  عدد  لوقف  اضطرت  بلديته  أن  ويذكر 
للمنازل  الرشب  مياه  توصيل  يف  املستخدمة 
االحتالل  سلطات  سامح  لعدم  نظًرا  تعطلها  بعد 
وقطع  املعدات  من  احتياجاتهم  إدخال  اإلرسائييل 

الغيار الالزمة لصيانتها.
جديدة  وسائل  الستحداث  لجأت  بلديته  أن  ويبني 
لتمكينها من العمل وإيصال مياه الرشب للمواطنني 
عىل  الحتوائها  املياه؛  جودة  وتحسني  نوًعا،  أو  كاًم 

كميات عالية من النترات.
عىل  للضغط  املانحة  الدول  شكيان،  أبو  ويدعو 
املياه  تحلية  محطات  إلدخال  االحتالل  سلطات 
رشب  مياه  إيصال  من  البلديات  تتمكن  يك  للقطاع 
صالح لالستخدام ملواطنيها بعيًدا عن املياه امللوثة 

واملحملة بالنرتات.

البلديات تكافح واالحتالل ُيعرقل الحلول
ميــاه غـــزة..

محمد أبو اشكيان: 
استحدثنا وسائل 

جديدة إليصال مياه 
الرشب للمواطنني
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غزة/ أدهم الشريف:
بـ"التكتك"،  ا  الشاب محمد صالح، بعربة تشتهر غزيًّ يلف 
لبيع المياه العذبة للباعة المتجولين في مناطق متفرقة 
على  للعثور  محاوالته  كل  باءت  بعدما  غزة،  مدينة  من 
تخرج  عاًما،   )21( العمر  يبلغ صالح من  بالفشل.  وظيفة 

كان  دبلوم محاسبة،  دراسة  أنهى  بعدما  2019م  بداية 
صدم  لكنه  منها،  ليعتاش  وظيفة  على  يحصل  أن  يأمل 
بواقع قطاع غزة الذي يفرض االحتالل الحصار عليه منذ 

14 سنة.

آمل  "كنت  "فلسطني":  لصحيفة  صالح  يقول 
لكن  الجامعي،  بتخصيص  وظيفة  عىل  الحصول 

الحصار وضعف االقتصاد حاال دون ذلك".
والتخصص الذي أنهى الشاب دراسته )املحاسبة( 
من التخصصات الراغب يف دراستها طلبة غزة من 
االقتصادي  بالوضع  مرتبط  لكنه  واإلناث،  الذكور 
الحصار وما خلفه من  بفعل  كثرًيا  تأثر  الذي  بغزة، 
أزمات متالحقة عىل مدار أكرث من عقٍد من الزمان.

للعربات  العذبة  املياه  يبيع  أنه  صالح  ويبني 
وأكشاك بيع املرشوبات الساخنة املنترشة يف 
شوارع مدينة غزة، خاصة يف األماكن املزدحمة؛ 
مثل منطقة الجندي املجهول، واملتنزه املقابل 

لجامعتي األزهر واإلسالمية.
بدأه قبل عام  الذي  الخريج محمد  ويستمر عمل 
مسائه،  حتى  اليوم  صباح  من  املياه  بيع  يف 

لتحصيل 20 شيكاًل فقط.
التي  الجوية  املنخفضات  خالل  أنه  إىل  ويشري 
تتأثر بها فلسطني شتاء كل عام ال يخرج من بيته 
العذبة  املياه  يوجد من يشرتي  ال  اضطرارًا، ألنه 

منه.
وتعكس الظروف التي مرَّ بها صالح حالة آالف من 

تخصصات  يف  دراساتهم  أنهوا  الذين  الخريجني 
وجامعات مختلفة.

لكن لدى الشاب محمد إبراهيم يبدو األمر مغايًرا، 
جامعة،  أي  يف  تخصص  أي  يدرس  أال  قرر  لقد 
ألنه لن يساعده يف الحصول عىل وظيفة، كام 

يقول.
ميكانيكا  تعلم  عاًما   )30( البالغ  إبراهيم  وفضل 
السيارات والشاحنات، بداًل من الدراسة، وبالفعل 
بتكلفة  به،  ا  خاصًّ مرشوًعا  وافتتح  ذلك  يف  نجح 

إيجار خمسة آالف دوالر سنويًّا.
لكنه يقول لـ"فلسطني": "املرشوع مل يستمر 
طوياًل، بفعل تشديد الحصار عىل غزة وما نتج عنه 
سبب  ما  الورشة،  عىل  اإلقبال  يف  ضعف  من 

تراكم اإليجار وعدم قدريت عىل تسديده".
عمله،  يف  كبرية  مشكلة  يواجه  إبراهيم  وكان 
وكذلك  املعدات،  يف  الحاد  النقص  يف  تتمثل 
سنوات  إدخالها  االحتالل  منع  التي  الغيار،  قطع 
قبل  واتجه  ورشته،  إغالق  عىل  أجرب  ولهذا  طويلة، 
قرب  كشك  يف  الساخنة  املرشوبات  لبيع  عام 

جامعة األزهر بغزة.
أغلق  بعدما  مجاله  يف  عماًل  يجد  مل  أنه  ويوضح 

ورشته، واضطر إىل اللجوء إىل كشك.
أنه مل  زواج  بفرصة  يحظَّ  الذي مل  إبراهيم  ويعتقد 
فلسطني،  خارج  عمل  عن  البحث  سوى  أمامه  يبَق 
االحتالل،  فرضها  التي  الحصار  ظروف  عن  بعيًدا 
الساحيل  القطاع  يف  كثريين  حياة  معامل  وغريت 
البالغة مساحته 365 كيلومرًتا مربًعا، ويسكنه أزيَّد 

من مليوين نسمة.
رشق  الشجاعية  حي  سكان  من  -وهو  إبراهيم 
مدينة غزة- يحلم بادخار مبلغ من املال حتى يتزوج، 
مرصوفه  مال  من  يحصله  ما  يكفي  بالكاد  أنه  إال 

اليومي، كام يقول.
يارس  الفلسطيني  يعانيها  التي  املشكلة  أما 
)33 عاًما(، وهو خريج دار العلوم يف جامعة  صالح 
فمع  آخر،  نوع  من  فتبدو  2009م،  سنة  القاهرة، 
حصوله عىل شهادة من مرص تثبت دراسته العلوم، 
مل يحَظ بوظيفة منذ أن وطئت قدماه أرض غزة عام 

2012م.

ويقول صالح لـ"فلسطني": "حتى مل أحَظ بفرصة 
للعمل عىل بند البطالة".

ويضيف صالح -وهو متزوج وأب البنتني بسنت )13 
عملوا  يل  أصدقاء  "إن  واحد(-:  )عام  وكنزي  عاًما( 

عىل بند البطالة يف وكالة غوث وتشغيل الالجئني 
بعد  تثبيت  عقود  ووقعوا  )أونروا(،  الفلسطينيني 

أشهر".
يف  للبيع  بقالة  صالح  افتتح  الحال،  ضيق  وبسبب 
الحركة  ضعف  بسبب  لكن  الصربة،  مبنطقة  منزله 
بقالته،  تطوير  ينوي  أنه  ويبني  أغلقها،  الرشائية 
دخل  مصادر  انعدام  مع  جديد،  من  فتحها  وإعادة 

أخرى، وعدم توافر فرص عمل.
يف  والقطاع  الضفة  يف  البطالة  معدل  وارتفع 
31 % من بني األفراد  2018م ليصل إىل نحو  عام 
املشاركني يف القوى العاملة مقابل نحو 28 % يف 
عام 2017م، إذ ارتفع العدد من 377 ألف عاطل عن 
426 ألف عاطل يف عام  2017م إىل  العمل عام 
2018م؛ وفق بيان صادر عن الجهاز املركزي لإلحصاء 

الفلسطيني يف أيار )مايو( 2019م، تزامًنا مع يوم 
العامل العاملي.

نحو  البطالة  معدل  بلغ  املنطقة  مستوى  وعىل 
18 % يف الضفة الغربية يف عام 2018م مقابل 

نحو 19 % يف عام 2017م، يف حني بلغ املعدل 
52 % يف قطاع غزة يف عام 2018م مقابل  نحو 

44 % يف عام 2017م.

خريجون تتبعرث أحالمهم
 وُيغيِّ الحصار معامل حياتهم
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غزة/ أحمد المصري:
كان انطالق مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار السلمية 
بارزة،  وطنية  محطة  2018م  )مارس(  آذار  من  الـ30  في 
قطاع  على  االحتالل  يفرضه  الذي  الخانق  الحصار  لكسر 
بأيديهم،  المبادرة  زمام  أخذ  الفلسطينيون  قرر  إذ  غزة، 
إلفشال  النابض  وحراكهم  وفعاليتهم،  عظمتهم،  مؤكدين 

مبادرة  من  تستهدفهم.  التي  والسياسات  المؤامرات  كل 
فعل  إلى  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  وحراك  شبابية 
أكبر  في  األساسية،  بقواه  الشعب  فيه  يلتحم  كبير  وطني 
إلى  الفلسطينية  القضية  أعاد  ووطني  وحدوي  مشهد 
صدارة اهتمام العالم، و"دق جدران الخزان" في وجه الحصار.

ففي الرابع عرش من شباط )فرباير( 2018م، كشفت 
عن  املسرية  عىل  وقامئون  فلسطينية  فصائل 
لفعاليات  التحشيد  يف  الفعيل  للبدء  بينهم  اتفاق 
الذكرى  تزامًنا مع  العودة؛ مبوعدها املذكور،  مسرية 
الـ42 ألحداث يوم األرض؛ بهدف تحقيق العودة وكرس 
الحصار عن قطاع غزة ولـ"تكون مصدر قلق كبري لدولة 
االحتالل، ووضعها يف مأزق أخالقي، وتهوي بروايتها 

ا". التي تجتهد يف تسويقها عامليًّ
تغلغل الحصار

ومفاعيله  الحصار،  تغلغل  بعد  املسرية  فكرة  وأتت 
القاسية عىل الشعب الفلسطيني يف قطاع غزة، 
ما  رغم  الحصار،  هذا  عن  الدولية  املنظومة  وصمت 

يتجرعه املواطنون من أمل ومعاناة.
ويفرض االحتالل قيوًدا عىل التنقل يف القطاع منذ 
مكتب  إفادة  -وفق  املايض  القرن  تسعينيات  أوائل 
لألمم  التابع  »أوتشا«  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق 
املتحدة- وفرض حصارًا عىل القطاع، عقب االنتخابات 
يف  وشدده  2006م،  يف  الفلسطينية  الترشيعية 

ا. ا وجويًّ ا وبحريًّ يونيو 2007م بريًّ
ويشتمل الحصار عىل منع وتقييد إدخال املحروقات 
والكهرباء، والكثري من السلع، ومنع الصيد يف عمق 

البحر، وغلق املعابر.
املرصد  أصدر  بعام  املسرية  انطالق  وقبل 

لحقوق  األورومتوسطي 
عن  شاماًل  تقريًرا  اإلنسان 
قطاع  يف  اإلنسانية  األوضاع 
تجاوز  إىل  فيه  مشرًيا  غزة، 
يف   %  65 الفقر  معدالت 
القطاع، ووصول معدالت انعدام 
األمن الغذايئ إىل 72 %، وأصبح 
يعتمدون  السكان  من   %  80

حني  يف  املساعدات،  عىل 
لتصل  ارتفاًعا  البطالة  شهدت 
2016م،  عام  نهاية   % 43 إىل 

وأغلق حاجز كرم أبو سامل التجاري 
بنسبة 36 % خالل عام 2016م، 

عىل قلة ما يدخله من بضائع.
الوطنية  الهيئة  عضو  ويقول 
محمود  العودة،  ملسريات  العليا 

خلف: "إن الحصار الشامل الذي يفرضه االحتالل عىل 
املعيشة،  تدهور كبري يف مستويات  أدى إىل  غزة 
وخدمات الصحة والتعليم والوقود والكهرباء، وفاقم 
سوَء األوضاع يف القطاع الناتجة عن عدوان عسكري 
و2008م  2006م  يف  والعمران  لإلنسان  مدمر 

و2012م و2014م".
الحصار  "إن  "فلسطني":  لصحيفة  خلف  ويضيف 

سيايس  بقرار  نفذ  غزة  عىل 
ألهداف  االحتالل،  حكومة  من 
القطاع،  بعزل  تتعلق  رئيسة 
عىل  الخناق  وتضييق  وتجويعه 

املقاومة".
أن  استطاعت  غزة  أن  ويؤكد 
ومآسيه،  الحصار  رغم  تصمد 
شنت  عدوانية  حروب  وثالث 
عليها، وأن تبني قوة للمقاومة 
لها  يحسب  ردع  حالة  شكلت 
يستطع  مل  حني  يف  حساب، 
ا من أهداف  االحتالل أن يحقق أيًّ

الحصار.
نضال شعبي

ويشدد خلف عىل أن مسريات 
النضال  أشكال  أحد  العودة 
العامل،  لكل  الصوت  إلعالء  والجامهريي  الشعبي 
وخنق  حصار،  يف  يعيشون  فلسطيني  مليونا  أْن 
واملواثيق  الرشائع  كل  مع  يتناىف  اقتصادي 

الدولية.
وسمت  التي  املسريات  أن  عىل  يشدد  كام 
توصل  أن  عمرها  مدار  عىل  استطاعت  بالشعبية 
رسالة بليغة إىل العامل، وحركت املياه الراكدة التي 

غض فيها مسبًقا عن هذه الجرمية الخطرية.
وخرقت  الثلج  "أذابت  املسرية  أن  خلف  ويؤكد 
الشعب  حقوق  وثبتت  للحصار"،  املحكم  الجدار 
طاولة  عىل  قضيته  متوضع  وأعادت  الفلسطيني 

العامل من جديد.
املنح  أمور  يف  املسرية  حققته  مبا  ويستدل 
الكثري من  وإدخال  الكهرباء،  الدولية، وتحسن ملف 
مساحات  وزيادة  املعابر،  عرب  املحظورة  املواد 
البحرية، فضاًل عن طرح مشاريع إسرتاتيجية  الصيد 

مهمة خدمة ألهل القطاع.
العودة  مسرية  نضال  نتائج  أن  عىل  خلف  ويشدد 
مل يكن لها أي من األمثان السياسية يف مقابلها، 
الشعب  ألبناء  طبيعي  حق  الحصار  كرس  ألن 
الفلسطيني، إال أن هذه القضايا بحاجة الستكامل 

وتواصل وطني من أجل رفع كامل للحصار.
املسرية  ضد  العنف  االحتالل  استخدام  ونتيجة 
شهيًدا،   316 الشهداء  عدد  إجاميل  بلغ  السلمية، 
يف  شهيًدا،   62 األطفال  من  الشهداء  عدد  وبلغ 
حني بلغ إجاميل عدد الجرحى 35 ألًفا و703 جرحى، 
والرصاص   ،% 40.7 الحي  الرصاص  إصابات  وبلغت 
الغاز  وإصابات   ،% 7.7 باملطاط  املعدين املغلف 
13.0 %؛ وفق تقرير صادر عن وزارة الصحة يف غزة 

حتى 23 ترشين اآلخر )نوفمرب( 2019م.

مسرية العودة.. حراك شعبي 
"دق جدران الخزان" يف وجه الحصار

خلف: أوصلْت رسالة 
بليغة إىل العامل
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فرض  استمرار  بلة"  الطني  من  زاد  و"ما 
عىل  عقابية  إلجراءات  الله  رام  يف  السلطة 
السيولة املالية يف القطاع، وأدت إىل حالة 
تردت  كام  الداخلية،  التجارة  يف  الركود  من 
غري  مستويات  إىل  االقتصادية  الحالة  معها 

مسبوقة.
وتفرض سلطات االحتالل قيوًدا عىل التنقل 
القرن  تسعينيات  أوائل  منذ  القطاع  يف 
الشؤون  تنسيق  مكتب  -وفق  املايض 
اإلنسانية »أوتشا« التابع لألمم املتحدة- كام 
االنتخابات  عقب  القطاع،  عىل  حصارًا  فرضت 
الترشيعية الفلسطينية يف 2006، وشددته 

ا. ا وجويًّ ا وبحريًّ يف حزيران/ يونيو 2007 بريًّ

الصناعات  اتحاد  رئيس  يقول  جهته  من 
الذي  الحصار  إن  بسيسو،  وضاح  الخشبية، 
يفرضه االحتالل، وما تخلله من حروب عدوانية 
ألصحاب  كبرية  معاناة  سبب  واعتداءات 
املصانع والعاملني، وهذا ترتب عليه تسجيل 

النمو االقتصادي معدالت سلبية.
أن  "فلسطني"  لصحيفة  بسيسو  ويضيف 
يف  كبري"  "شلل  أحدث  الحصار  استمرار 
طاقتها  انخفضت  التي  الصناعية  القطاعات 
االحتالل  منع  بسبب   )% 10( لنحو  اإلنتاجية 
انخفاض  أن  كام  الكاملة،  بالحرية  التصدير 
والحصار  الرواتب  أزمة  جراء  النقدية  السيولة 

املايل عقد من الوضع املايل بغزة.
ويؤكد بسيسو رضورة الضغط عىل االحتالل 
لرفع الحصار كاماًل، وفتح كل منافذ القطاع مع 
ملنتجات  أسواق  وايجاد  الخارج،  ومع  االحتالل 
نهضة  إلعادة  املمولني  مشاريع  وتوجيه  غزة، 

القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية.

توقف املهن
يف  واملختص  النقايب  يقول  جانبه  من 
قضايا العامل، د. سالمة أبو زعيرت، إن للحصار 
املناحي  كل  عىل  انعكاًسا  االقتصادي 
وهذا  العامل  وخاصة  املجتمع  يف  الحياتية 
واضح يف ارتفاع نسب البطالة بني الشباب 

والخريجني.
أن  "فلسطني"  لصحيفة  زعيرت  أبو  ويضيف 
جديدة،  عمل  فرص  استحداث  عىل  أثر  هذا 
خاصة يف صعوبة االسترياد والتصدير عىل 
األساسية  املواد  دخول  وعدم  املعابر، 

للصناعة والزراعة أو البناء.
ويؤكد أبو زعيرت أن استمرار الحصار املفروض 
كل  عىل  خطورة  يشكل  غزة،  قطاع  عىل 
وساهم  واالقتصادية  االجتامعية  املكونات 
االجتامعية  املشاكل  من  العديد  خلق  يف 

التي أثرت عىل وحدة املجتمع ومتاسكه.
وتراجع  املهن  من  كثري  توقف  إىل  ويشري 
واألعامل  والبناء  الزراعة  يف  خاصة  أخرى 

السياحية واملطاعم بسبب الحصار.
ويقول إن نسبة البطالة يف غزة عام 2012 
 ،% 52 29 %، يف حني تبلغ حاليا  تقدر بنحو 
استنادا  الشباب؛  بني   %  69 إىل  وترتفع 
لإلحصاء  املركزي  الجهاز  عن  صادرة  لبيانات 
تزامًنا   2019 أيار  مايو/   1 يف  الفلسطيني 

مع يوم العامل العاملي.
ويشدد أبو زعيرت عىل أن الحصار منع العامل 
سنة  املحتلة  املناطق  إىل  الوصول  من 

1948، وقنن مشاريع التشغيل الذاتية.

تقليص الصيد
من جهته يقول املسؤول عن ملف الصيادين 
بكر:  عائد  الزراعي،  العمل  لجان  اتحاد  يف 
وهذا  كثرًيا،  الصيد  مساحة  قلص  الحصار  إن 
جعل نسبة البطالة والفقر مرتفعة جًدا يف 

أوساط الصيادين.
أن  "فلسطني"  لصحيفة  بكر  ويضيف 
مواد  إدخال  الصيادين  عىل  مينع  االحتالل 
السفن، مثل مادة  مهمة تدخل يف صناعة 

الفيربجالس، ومحركات، وأدوات صيد.
عن  يتواىن  ال  االحتالل  أن  إىل  ويشري 
البحر،  عرض  يف  وهم  الصيادين  مالحقة 
ومعدات  املراكب  ويصادر  ويعتقل  فيقتل 

الصيد.
انخفض  الصياد  دخل  متوسط  أن  ويبني 
عليه قبل فرض  يتحصل  كان  الثلث عام  إىل 

الحصار.
الصيادين  غرف  تعرض  إىل  بكر  وينبه 
ومعداتهم إىل استهداف االحتالل يف كل 

حرب عدوانية يشنها عىل القطاع.
قرابة  غزة  يف قطاع  الصيادين  أعداد  وُيقدر 
أربعة آالف يعيل الواحد فيهم أرسة متوسط 

أفرادها خمسة.
التحرير  منظمة  بني  أوسلو  اتفاقية  وتنص 
بروتوكوالت  من  تبعها  وما  واالحتالل 
يف  األسامك  صيادي  حق  عىل  اقتصادية، 
قطاع غزة، باإلبحار ملسافة 20 مياًل، بهدف 
يلتزم  مل  االحتالل  أن  إال  األسامك،  صيد 

بذلك.

املدخالت الزراعية
نزار  الزراعي  الخبري  يقول  السياق،  يف 
عىل  أرضاره  تقترص  ال  الحصار  إن  الوحيدي، 
الزراعية،  للمنتجات  واالسترياد  التصدير  منع 
السعرية  االضطرابات  من  حالة  أوجد  إنه  بل 
املواد  من  كثري  ومنع  اإلنتاج  مدخالت  يف 
سيام  ال  الزراعي  لإلنتاج  الالزمة  األساسية 
باإلنتاج  العالقة  ذات  واألدوات  األسمدة 
ساهم  أخرى  ومواد  واملولدات  كاملحركات 
انعدامه  أو  الربح  هامش  تقليل  يف  ذلك 

يف كثري من األحيان.
املزارعني  كبار  "أصبح  الوحيدي:  ويضيف 
من  فمنهم  باستمرار،  للخسارة  معرضني 
من  اآلن  يعاين  من  ومنهم  الزراعة  هجر 
الزراعة  ترك  يف  ويفكر  املتتالية  الخسارات 
املبيدات  من  الكثري  نقص  أن  كام  متاما، 
النباتية  األمراض  الكثري من  انتشار  أدى إىل 

والحيوانية فتفاقمت مشاكل املزارعني".
الطاقة جعل عمليات  توليد  أن نقص  ويؤكد 
الري  مثل  وقتها  غري  يف  تدار  كثرية  زراعية 
سلًبا  انعكس  والذي  املثال،  سبيل  عىل 

عىل املزارع وعىل مزروعاته.
رجال األعامل  رئيس جمعية  جانبه يشدد  من 
املاسة  غزة  حاجة  عىل  الحايك  عيل  بغزة 

يف  املساهمة  شأنها  من  إلجراءات 
وإعطاء  اإلنسانية  املعاناة  من  التخفيف 
بارقة أمل للفلسطينيني يف غزة يف ظل 

التفاقم الكبري ألزمتي البطالة والفقر.
أن  ميكن  املنشودة  اإلجراءات  أن  ويؤكد 
عىل  وتعمل  غزة  يف  االقتصاد  عجلة  تدفع 
ركوده  ظل  يف  االقتصادي  الوضع  تحريك 
مع الحاجة إىل رفع قيود التصدير واالسترياد 
إضافة  اإلعامر  إعادة  مشاريع  وترية  وترسيع 
لجميع  النشاط  إلعادة  حقيقي  دعم  إىل 

مرافق الحياة االقتصادية يف القطاع.

"آلية جرام"
الصناعات  اتحاد  رس  أمني  يؤكد  جانبه  من 
اإلنشائية، محمد العصار، أن الطاقة اإلنتاجية 
كبري،  بشكل  تهاوت  اإلنشائية  للصناعات 
عن  الخاص  والقطاع  األفراد  إلحجام  نظًرا 
ومحدودية  والتشييد،  البناء  أعامل  تنفيذ 

مشاريع إعادة اإلعامر يف قطاع غزة.
ساهمت  التي  جرام  آللية  رفضه  عن  ويعرب 

يف تعميق الحصار عىل قطاع غزة.
وآلية إعادة إعامر غزة )GRM(، اتفاقية مؤقتة 
بني السلطة يف رام الله واالحتالل واألمم 
العدوانية  الحرب  عقب  أبرمت  املتحدة، 
توضح  واأللية   ،2014 يف  غزة  قطاع  عىل 
اإلجراءات التي مبوجبها ميكن إدخال املواد 

األساسية الالزمة للبناء إىل قطاع غزة.
إن  "فلسطني":  لصحيفة  العصار  ويقول 
الصناعات  يف  للعاملني  اإلنتاجية  الطاقة 
يرتتب  وذلك   ،)15%( تتخطى  ال  اإلنشائية 
قطاع  يف  العمرانية  الحركة  كساد  عليه، 
غزة، وتوقف املنشآت عن العمل، وبالتايل 

االستغناء عن األيدي العاملة. 
إلنتاج  معمل   )200( أن  العصار  ويضيف 
و)25(  العمل،  عن  ا  كليًّ متوقفة  البلوك 
مصنًعا إلنتاج الباطون الجاهز متوقفة أيًضا. 
ويشري إىل أن مصانع إنتاج البالط "البلدي" 
متوقفة منذ سنوات، ويعود ذلك إىل عدم 
الذي يعد  إدخال االحتالل اإلسمنت األبيض 
العملية  يف  واملكون  األسايس  العنرص 
آلية جرام، فضاًل عن عزوف  إال عرب  اإلنتاجية 
من  النوع  هذا  استخدام  عن  املواطنني 

البالط. 
حجر  إنتاج  مصانع  أن  إىل  العصار  ويلفت 
الوقت  يف  تعمل  "الجبهة"  اإلنرتلوك 
إنها  حيث  محدودة،  بطاقة  ولكن  الحايل، 

تشغل ما تبقى من مشاريع دولية.

اقتصادي مرتدٍّ
د.  االقتصادي  االختصايص  يؤكد  جهته  من 
وبصامته  آثاره  ترك  الحصار  أن  رجب،  معني 
وليست  الحياة  نواحي  جميع  عىل  السلبية 

االقتصادية وحسب.
إن  "فلسطني"  لصحيفة  رجب  ويقول 
يواجهون  القطاع  يف  الفلسطينيني 
منذ  بدأت  للغاية،  صعبة  اقتصادية  أوضاًعا 
بل  قامئة  زالت  وما  حصاره  االحتالل  فرض 
تتسع عام بعد اآلخر، خاصة يف نواحي أزمة 
الكهرباء، وتردي البنية التحتية، واالحتياج اىل 
الذين  الخريجني  أعداد  وارتفاع  مياه،  مشاريع 
يف  الوظائف  لقلة  عمل  فرص  يجدون  ال 
للعمل  السفر  وعراقيل  املحيل  السوق 

يف الخارج.
صحيفة  مع  حديثه  يف  رجب  ويشري 
غالبية  جعل  الحصار  أن  إىل  "فلسطني" 
املجتمع يف قطاع غزة بأمس الحاجة ألدىن 
العقوبات  أن  كام  األساسية،  االحتياجات 
عىل  السلطة  تفرضها  التي  االقتصادية 

القطاع قد ساهمت يف تعميق األزمة.
تؤرق  الكهربايئ  التيار  انقطاع  أزمة  تزال  وال 
 8 لنحو  وصل  جدول  اعتامد  مع  غزة  سكان 
ساعات وقطع لفرتة مامثلة، كام أن القطاع 
جهود  وسط  املياه،  تلوث  تحدي  يواجه 
محدودية  رغم  إلنهائه؛  البلديات  من  حثيثة 

اإلمكانات.

عىل مدى سنوات الحصار.. 
منعطفات "صعبة" مرَّ بها اقتصاد القطاع

غزة/ رامي رمانة:
انقضت 14 سنة، واقتصاد قطاع غزة المحدود الموارد، 
مراقبون-  يصفها  –كما  صعبة  منعطفات  بين  يترنح 
المقبلة  األيام  تحمله  ما  ضبابية  وسط  الحصار،  بسبب 
وانخفاض في  والبطالة  الفقر  ارتفاع مؤشرات  في ظل 
تقيد  االحتالل  تزال سلطات  وما  والتنمية.  النمو  نسب 
على القطاع -ذي الكثافة السكانية المرتفعة والمساحة 

الخارجي،  العالم  مع  والتجارة  األموال  تدفق  الضيقة– 
المالحة، وتعوق تنقل األفراد والتجار. كما  وتقيد حرية 
القطاع  االحتالل على  التي شنها  العدوانية  الحروب  أن 
بين 2008 و2014، والعدوانات المتكررة التي استهدفت 
والتجارية  والصناعية  الزراعية  للقطاعات  التحتية  البنية 

وحتى الخدمية، أضعفت اقتصاد غزة.

بسيسو: تهاوي معدالت 
اإلنتاج إىل مستويات متدنية

العصار: نرفض "آلية جرام" 
"العقيمة" لتعميقها الحصار 

الحايك: غزة بحاجة إلجراءات 
ومشاريع لدفع االقتصاد

الوحيدي: الحصار تسبب 
يف اضطرابات سعرية
 يف مدخالت اإلنتاج 

أبو زعيرت: ارتفاع نسبة 
البطالة إىل 52 %

بكر: االحتالل يواصل قتل واعتقال 
الصيادين ومصادرة معداتهم

رجب: عقوبات السلطة زادت 
من تأزيم األوضاع االقتصادية
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هل صلوات الفجر في 
األقصى ستكون »بروفا« 
لهبة جماهيرية قادمة؟

راسم عبيدات

ربما تكون »بروفا« جديدة لهبة شــعبية مقدسية 
واســعة تذكــر بهبــة باب األســباط التــي اقتلعت 
البوابات اإللكترونية التي وضعها االحتالل على بوابات 

األقصى في 17/ تموز/ 2017م.

البالونات الملتهبة 
وإنذارات التصعيد

أحمد أبو زهري

لم يكن في حسبان الشركات المصنعة أن تكون هذه البالونات 
يومًــا في أيدي ثائرة تطالــب بالتحرر من حياة القهر واإلذالل، 
التــي يفرضها االحتالل، ففي الحقيقة هذه األنفوخة أو النفيخة 
وفــق مصطلحات اللغــة ما هــي إال أداة بريئة أعــدت للترفيه 
وإضفاء البهجة علــى نفوس األطفال، وعرفها العالم بأشــكال 
وألــوان مختلفــة وهي تزهو فــي الميادين والســاحات وأروقة 

االحتفاالت.
لكــن أحدًا لــم يتخيلها يومًــا تخرج عن طوعهــا وتتمرد على 
روتيــن الغــرض المدني ونقل رســائل الســالم، فمــن يدري 
األســباب التي تدفع قطعة من المطاط للقيام بدورها الوطني 
وهي تنطلق من أرض المعاناة )غزة( إلى ســماء المستوطنات، 
إنها ليســت ألعابًا طائــرة، وال مجرد بالونات موســمية، بقدر 
مــا هــي أدوات فاعلــة ومؤثــرة فــي ســلم التصعيــد، حملت 
أشــكااًل جديدة للتعبير عــن تفاقم المعاناة، وتســلحت بهيئة 
غير معهــودة وخرجت عن طبيعتها، ألنهــا تأثرت بما يتأثر به 
الوطن، وانتفخت بهمــوم الغزيين وحملت حماًل ثقياًل يمكنها 
من إيصال الرسالة لتحط بها فوق الثكنات، والبيوت، والمزارع، 
ليكون هبوطها اضطراريًّا في هذه المناطق، وهي تنذر بدخول 
األوضاع في ظروف تصعيد جديدة، فهناك في غزة موت يتهدد 
النــاس، حيث الجــوع والفقر والمــرض، بفعل االحتــالل وبقاء 

الحصار.
فــال أحــد يمكنه أن يقنع هــذه البالونات بالتوقف عن التســلح 
المستمر بالمفرقعات، وشعل النيران، أو على األقل أن يقنعها أن 
تجعل رحالتها الجوية في المديات القصيرة، فهي حتى ليســت 
لديها ساعة يدوية لتراعي وقت نوم الجنود والمستوطنين، بل 
هي عازمة على القيام بالفعل والتأثير بإحداث الحرائق، ونشــر 
الخوف، واإلزعاج المســتمر، هذه رســالتها الحالية، ورسالة من 
يقــف خلفها، ثــوار غاضبون، ضاقوا ذرعًا بظــروف الحياة، ولم 
يعــودوا يحتملوا ســنوات جديدة مــن الحصار، فقــد تحطمت 

اآلمال على صخرة المماطلة اإلسرائيلية.
إنهم ببســاطة يريــدون حياة أفضــل، يأملــون زوال الحصار، 
يصرخــون أمام أحرار العالم: هــا نحن هنا نموت في غزة، لكننا 
لــن ندفع الثمــن وحدنا، فمن يــزرع الموت في غــزة عليه أن 
ينال قســًطا من الثمن، مــن أمنه، ومســتقبل كيانه، فال راحة 
بالمجــان، وال عــودة للوراء، فكمــا ترش المزارع الفلســطينية 
بالمبيدات وتحرق المزروعات بفعل الطائرات اإلسرائيلية، يجب 
أن تكتسي المســاحات الزراعية في المستوطنات بلون السواد 
وتشــتعل في أشــجارها لهيب الحرائق، ولســنا وحدنا من ينام 
علــى أصوات قصف الطائرات، فالجنود والمســتوطنون عليهم 

أن يخضعوا للظروف نفسها.
إنها ضريبة االحتــالل، يتجرعونها رغم أنوفهم؛ فكل هدوء في 
غزة مخادع، بل هو مقدمة لجوالت عنيفة وقاســية مع المحتل، 
فــال يمكن للجســد الفلســطيني أن يحتمل هذه العلل، لســنا 
دعاة للحــرب، لكننا أصحاب حق، ولدينــا قضية عادلة، ونؤمن 
أن التدافع واالشتباك المستمر هو المقدمة الحقيقية نحو زوال 

االحتالل.
ويبــدو أن االحتــالل حتــى اآلن يميل إلــى تجاهــل المطالب، 
ويحــاول عالج الوضع القائم بنيران المدفعيــة والطائرات، ردًّا 
علــى البالونات، ال يريد أن يرضخ، أو يســتجيب، وال يزال يناور 
بالمماطلــة المعهودة، األمر الــذي يزيد من حجم اإلصرار لدى 
الثوار في غزة على تصعيد حراكهم، ومن يدري إلى أين يمكن 
أن نذهب تحت هذا الوضع، فالوسطاء يترقبون، واإلسرائيليون 
تتقاذفهــم األزمات الداخلية والتهديــدات الخارجية، وذاهبون 
نحــو مزيد من التلكؤ والمماطلــة، والمناوئون للحكم في غزة 
ليس لديهم خيارات يمكن أن تغير أجنداتهم الشــخصية التي 
ســببت إلى حــد ما صورة من صــور المعاناة القائمــة، فإن لم 
يحســن األطراف فهم هذه اإلنذارات سنكون أمام خطوات أكثر 
عنًفا، من شأنها تفجير األوضاع، لكنني أعتقد أنهم سيتدخلون 
قبل فوات األوان، فال أحد يريد حربًا جديدة في هذه المنطقة.

صلــوات الفجــر فــي األقصى، التــي تأتي فــي إطــار التصدي 
لمشــاريع االحتالل المستهدفة الســيطرة على القسم الشرقي 
من المســجد األقصى، مصلى باب الرحمة ومقبرة باب الرحمة 
مرورًا بالقصــور األموية إلى حائط البــراق، الذي غير االحتالل 
اســمه أخيرًا إلى الحائط الغربي للمسجد األقصى، ربما تكون 
»بروفــا« جديــدة لهبة شــعبية مقدســية واســعة تذكر بهبة 
باب األســباط التي اقتلعت البوابــات اإللكترونية التي وضعها 

االحتالل على بوابات األقصى في 17/ تموز/ 2017م.
 االحتالل جمعياته التلمودية والتوراتية وحاخاماته يستهدفون 
مصلــى باب الرحمة، مــن أجل أن يكون لهــم موطئ قدم في 

المسجد األقصى.
االحتــالل ربما يريد من محاولة الســيطرة علــى باب الرحمة أو 
منــع إعــادة فتحه وتحويله إلــى مصلى، أن يحــول الصراع من 
صــراع وجــودي وطني سياســي إلى صــراع دينــي، لكي يدول 

الصراع على األقصى، وبذلك يجد له موطئ قدم فيه.
األقصى له مكانتــه الدينية والروحانية والتاريخية واإلنســانية 
والوطنية في قلوب كل العرب والمســلمين، والتعدي عليه لعب 
بالنار لحريق قد يشــتعل ويمتد اشــتعاله إلــى المنطقة كاملة، 
تعنــت االحتالل وإصراره على اســتمرار إغالق بــاب الرحمة قد 
يدفــع باألوضاع نحو االنفجار، فالحجج والذرائع التي يتحجج بها 
االحتــالل، لعملية إغالق المــكان منذ عــام 2003م، أنه مركز 
للجنة التراث اإلســالمي، تديره منظمــة »إرهابية«، والمقصود 
هنا حركة حماس، تسقطها الوقائع على األرض، فالمكان يفتح 
من أجل العبادة والصالة، وحماس تدرك جيدًا أن أي تدخل في 
شؤون األقصى سيتخذه االحتالل حججًا وذرائع، لينفذ مشاريعه 
ومخططاتــه، ولذلك هي تحرص علــى أن يكون األقصى مكان 
عبادة بعيدًا عن التوظيف السياسي، الشك حماس وغيرها من 

المكونات والمركبات السياسية الفلسطينية األخرى.
اســتهداف األقصى في هذه المدة والمدة المقبلة ســيتصاعد، 
خاصــة أن األحــزاب اإلســرائيلية المتصارعــة علــى الحكم في 
االنتخابــات المبكــرة للمرة الثالثــة خالل عام تريــد أن تحقق 
مكاســب وأصواتًا انتخابية، والشــك قضيــة األقصى جزء من 
المزاد االنتخابي، والحصول على أصــوات الجماعات التلمودية 
والتوراتية، يتطلــب أن تقوم تلك األحزاب الصهيونية اليمينية 
العلمانيــة المتطرفة أو اليمينية الدينيــة المتطرفة على اتخاذ 
قرارات وإجراءات من شــأنها السعي إلى فرض أكبر قدر ممكن 
من الســيطرة على المســجد األقصــى، فعلى ســبيل المثال ال 
الحصــر: وزيــر ما يســمى األمن الداخلــي اإلســرائيلي »جلعاد 
أردان« قــال أكثــر مــن مــرة: »إن الوقــت الذي ســيصلي فيه 
اليهــود في »جبل الهيكل« )والمقصود هنا المســجد األقصى( 
ليس بالبعيد«، وكذلــك نتنياهو والعديد من الوزراء الصهاينة 
تحدثــوا في هذا االتجــاه، ما يؤكد توظيــف قضية األقصى في 

المزاد االنتخابي.
فــي قضية األقصى نحن نشــهد تطورات غير مســبوقة: أنفاًقا 
حول وأســفل المســجد األقصى والبلدة القديمة وسلوان، بلغ 
مجموعهــا 104 أنفــاق، منها عشــرة وحدها أســفل المســجد 
األقصــى، واقتحامات متصاعدة تجاوزت فــي عام 2019م أكثر 
من 27000 عملية اقتحام، واستهداف حراس وسدنة وموظفي 
المســجد األقصى، إذ أبعــد أكثر من 55 مقدســيًّا خالل العام 
الماضي عن األقصى والبلدة القديمة من يوم حتى ســتة أشهر 
أو أكثــر، فضاًل عن منع المصليــن والمرابطين من الوجود في 
بــاب الرحمة، وقمعهــم والتنكيل بهم، والحفريــات في مقبرة 
باب األســباط مقبرتيها اليوســفية وباب الرحمة التي استولي 
على قســم منها، حيث سينصب 15 عامودًا ضخمًا بارتفاع 26 

مترًا، سيحفر لها قواعد خرسانية ضخمة، قواعد لمحطة القطار 
الطائر )تلفريك( الذي ســيلتف حول المســجد األقصى ويشــوه 

معالمه التاريخية والدينية.
االحتالل ماض في مشــاريعه ومخططاته، ويرسم إستراتيجياته 
التــي يريــد الوصــول إليها فــي القــدس والمســجد األقصى، 
وهو يســتغل سياســيًّا بامتياز القــرار األمريكي نقل الســفارة 
األمريكيــة من )تل أبيــب( إلى القدس واالعتــراف بها عاصمة 
لدولــة االحتالل، ويحــول إدارة األوقاف وإشــرافها اإلداري على 
المســجد األقصى إلى إدارة شــكلية، ويفــرغ الوصاية األردنية 
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية -وفي مقدمتها المسجد 
األقصــى- من مضمونهــا، فهو يعد كل الظروف الفلســطينية 
والعربية والدولية مواتية له من أجل تنفيذ برامجه ومخططاته 

في القدس واألقصى.
الرهــان األساســي في إفشــال مخططــات ومشــاريع االحتالل 
بحــق األقصى يعتمد علــى الحلقة المقدســية، التي تبدو حتى 
اللحظة صلبة ومتماســكة، وخبرها االحتالل جيدًا في أكثر من 
معركــة، معركــة البوابــات اإللكترونية في تمــوز/ 2017م، إذ 
انتصر المقدسيون بســجاجيد صلواتهم المقاومة، وصمودهم 
ورباطهــم وثباتهم علــى بوابات األقصى وشــوارع وســاحات 

القدس، وأجبروا االحتالل على إزالة تلك البوابات.
معركة باب الرحمة تبدو ككرة الثلج تتدحرج وتتطور، وبقدر ما 
ســيلجأ االحتالل إلى التصعيد ومحاولة فرض األمر الواقع، إنها 

ستأخذ زخمها والتفافها الشعبي والجماهيري.
االحتالل عليه أن يراجع حســاباته، فقضية األقصى من القضايا 
التي يتوقــف عليها مصير المنطقة، فهي ليــس لها بعد ديني 
وتاريخي وحضاري وإنســاني فقــط، بل لها أيضًــا بعد وطني 

سياسي بامتياز.

إن الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي يحــدث ضمــن منطقة 
جغرافية صغيرة نسبيًّا، لكنه يحظى باهتمام سياسي وإعالمي 
كبير؛ نظــرًا لتورط العديد من األطــراف الدولية فيه، وغالبًا 
مــا تنخرط دول عظمى في الصراع، لحساســية العالم العربي 
ومنطقة الشرق األوســط، وغنى بلدانهما بالثروات الطبيعية 
الكثيــرة، حتى باتت قضية الصراع الفلســطيني اإلســرائيلي 

القضية المركزية في المنطقة، ببعديها العربي واإلسالمي.
االحتالل العســكري يكون من ســلطة ما على إقليم مســتقل، 
وعندئــذ يعــرّف اإلقليــم باســم األرض المحتلة، غيــر أن ما 
تواجهه فلســطين التاريخية تعدى مسألة االحتالل العسكري 
المعهود، الذي غالبًا ال يطالب بالســيادة الدائمة على األرض 
المحتلة، مع اقتصار حقوق المواطنة على السلطة المسيطرة، 
التــي ال تمنح ســكان األرض المحتلــة جنســيتها، ومثل هذا 
االحتالل مارســته كثيــر مــن اإلمبراطوريات والــدول قديمًا 
وحديًثــا، فنجدها تحتل األرض لنهب خيراتها، ولجعلها قاعدة 
ألمن »المركز« الذي جاءت منه جيوشــها، والشــك مع إخضاع 
شعوب وأراضي البالد المحتلة وثرواتها لالستغالل، وتتلخص 

أنواع االحتالل في األنماط التالية:
-1 االحتــالل العســكري المباشــر؛ ففي عــام 1917م احتلت 
حكمًــا  عليهــا  وفرضــت  فلســطين،  البريطانيــة  القــوات 
كولونياليًّــا، األمر الــذي أثار االبتهــاج في أوروبــا، إذ وقعت 
القدس تحت السيطرة الغربية ألول مرة منذ أكتوبر 1187م، 
ومنــذ بداية احتاللها أعلنت بريطانيــا أن من أهدافها تحقيق 
»وعد بلفور«، أي فتح باب هجرة اليهود إلى فلسطين، وإقامة 
»بيت قومــي« لهم فيها، وتشــجيعهم ودعمهــم كي تؤمن 
الســيطرة على الضفة الشرقية لقناة السويس، وتمزق العرب 
بزراعــة كيان، يضمــن أيضًا التخلص من اليهــود في أوروبا 

عمومًا، وحينئذ، أسست وشكلت منظمات مثلت نواة لما عرف 
الحًقا باسم »جيش الدفاع اإلسرائيلي«، ومن هذه المنظمات 
اإلرهابية في فلســطين »حرس المســتعمرات« )هاشــومير(، 
ثــم »هاجاناة« وأداتهــا الفاعلة »بالماخ«، الذراع العســكرية 
للمنظمة الصهيونية العالمية، وكذلك »أرغون« و»شــتيرن« 

اللتان عدتهما السلطات اإلنجليزية منظمات إرهابية.
-2 االحتــالل االســتعماري االســتيطاني الصهيونــي المتمم 
لســابقه، وهو األخطر ألن هدفه غرس نفســه بعد االســتيالء 
علــى األرض، واســتغالل ســكانها واقتالعهم مــن أراضيهم 
وديارهم باإلبادة أو التهجير، وعمل هذا النوع من االســتعمار 
علــى تحويل فلســطين إلى »أرض بال شــعب«، لجعلها أرضًا 
خالصــة له مــن دون أهلها!، وقد توسّــع هــذا االحتالل في 
الضفــة الغربية منذ عام 1967م، حيث تحين المســتوطنون، 
بدعم من الحكومات اإلسرائيلية، الفرص لتنفيذ مخططاتهم 
بأيديهم، بعد أن أوجدوا ألنفســهم بنية تنظيمية »شعبية«، 
وتوغلــوا في معظم مفاصــل الدولة الصهيونية، التشــريعية 
والتنفيذيــة والقضائيــة، حتــى داخل المؤسســة العســكرية 
األمنيــة اإلســرائيلية، وقــد تفاقم خطر هؤالء بعــد أن تعمق 
لديهم خطاب صهيوني ديني قومي متطرف يســوغ التطهير 
العرقــي والديني، مســتغلين وجــود ممثليهم فــي الحكومة، 
وزيادة عددهم في الجيش، إضافة إلى ازدياد الدعم الرســمي 

متمثاًل في الحكومة والكنيست )البرلمان اإلسرائيلي(.
-3 االحتالل االقتصادي المباشــر وغير المباشــر، الذي يضمن 
ســيطرة االحتالل على الثروات، وبحســب تقرير مؤتمر األمم 
المتحــدة للتجارة والتنمية »أونكتــاد« نهاية عام 2019م، إن 
»هذا االحتالل حرم الفلسطينيين استغالل موارد النفط والغاز 
فــي قطاع غزة والضفة الغربية، ومليــارات الدوالرات، وفرصًا 

إنمائية ثمينة، وســتزداد هذه الخســائر، وســيتواصل ارتفاع 
التكاليــف االقتصادية لالحتالل على االقتصاد الفلســطيني«، 
كذلك اغتصب االحتالل اإلســرائيلي مناحي الحياة ووسائلها، 
وأهمهــا المياه، فســيطر على مصادرها وحرم الفلســطينيين 
منها، وحارب المزارع الفلســطيني، في فلسطين 1948م وفي 
الضفة والقطــاع، وكل ذلك بهدف إلغاء الوجود الفلســطيني 

المرتبط أساسًا باألرض.
-4 االحتالل الثقافي، ويهدف إلى نهب ومسح تاريخ فلسطين، 
وذاكرة الفلسطيني الذي يعتز بتاريخه ولغته وثقافته العربية، 
وتدرك الدولة الصهيونية جيدًا أنه ما لم تمسح هذه الذاكرة 
الحية، فلــن تتمكن يومًا مــن الوصولش إلــى غايتها، إلغاء 
الهوية العربية اإلسالمية للشعب الفلسطيني، ومن هنا تظهر 
خطورة »قانــون القومية« الذي ينقل الحال من وضع عنصري 
»بالواقــع« المعيــش إلــى حالة تكريــس وتشــريع »الواقع« 
العنصري، وبذلك يصبح الفلسطيني داخل أرضه غريبًا الجًئا، 
يواجه محاولة نسف وجوده السياسي والثقافي، حقيقة قديمة 
جديــدة علــى أرض فلســطين التاريخيــة، وكانت فلســطين 
التاريخية شــاهدًا على الوجود البشري والحضاري الفلسطيني 
المفعم بالحياة، وهذا ما ينقــض زعم الصهيونية: »أرض بال 

شعب، لشعب بال أرض«.
لذلــك، يمــارس االحتالل العســكري واالســتيطاني سياســة 
التطهيــر العرقــي، التــي تتواصــل حتــى اليوم، عبــر عملية 
تطهيــر عرقي غير تقليدية ذات نفس طويل، جوهره التوســع 
االســتعماري على األرض، حتى لو أدى ذلك إلى إبادة السكان 
أصحــاب األرض، فالصهيونيــة هدفها احتالل وطن الشــعب 
الفلســطيني، ليحل محلهم يهود الحركة الصهيونية بمختلف 

أطيافها.

فلسطين..
 تعدد االحتالالت

د. أسعد عبد الرحمن
االتحاد اإلماراتية

يمارس االحتالل العســكري واالســتيطاني سياسة 
التطهيــر العرقــي، التــي تتواصــل حتى اليــوم، عبر 
عمليــة تطهير عرقي غير تقليديــة ذات نفس طويل، 
جوهره التوســع االســتعماري على األرض، حتى لو أدى 

ذلك إلى إبادة السكان أصحاب األرض.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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بيروت/ األناضول:
أصيــب أكثر مــن 165 شــخصًا 
فــي مواجهات بين قــوات األمن 
اللبنانيــة ومحتجيــن، قــرب مقر 
البرلمان، وسط العاصمة بيروت، 
مساء أمس، وفق ما أفاد الصليب 

األحمر اللبناني.
وقال الصليب األحمــر، في بيان، 
تــم  جريحًــا   65 مــن  أكثــر  إن 
نقلهم إلى مستشفيات المنطقة، 
ومــا يزيد عــن 100 جريــح جرى 

إسعافهم على األرض.
وكان قــد أفــاد، في وقت ســابق 
شــخصًا،   75 بإصابــة  أمــس، 
تــم نقــل ثالثيــن منهــم إلــى 
مستشفيات، وإســعاف البقية في 

مكان المواجهات.
وأضاف أن 18 فرقــة تعاملت مع 
ضحايــا المواجهــات، وتــم رفــع 
جاهزيــة الصليــب األحمــر إلــى 

الدرجة القصوى.
وقالــت وزيرة الداخليــة بحكومة 
تصريــف األعمــال، ريا الحســن، 
عبــر "تويتــر": "أكثــر مــن مــرة 
تعهــدت أن أحمــي التظاهــرات 
السلمية، وكنت دائمًا أؤكد على 
أحقيــة التظاهر، لكــن أن تتحول 
التظاهــرات العتــداء ســافر على 
عناصــر قوى األمــن والممتلكات 
العامة والخاصــة، فهو أمر مدان 

وغير مقبول أبدا".
وضمــن مســيرات بعنــوان "لن 
ندفــع الثمــن"، تجمــع محتجون 
على  احتجاجًــا  البرلمــان؛  أمــام 
استمرار تردي األوضاع السياسية 

واالقتصادية.

المحتجــون مطالباتهــم  وجــدد 
باســتقاللية القضــاء، ومحاســبة 
حكومــة  وتشــكيل  الفاســدين، 
عن  اختصاصيين مســتقلة  مــن 
استبعاد  مع  السياســية،  األحزاب 
الوجــوه الوزاريــة القديمة، التي 
واالفتقــار  بالفســاد  يتهمونهــا 

للكفاءة.
ويشــهد لبنان، منــذ 17 أكتوبر/ 
تشــرين أول الماضي، احتجاجات 

شــعبية أجبــرت حكومــة ســعد 
الحريــري على االســتقالة في 29 

من ذلك الشهر.
كما انطلقت مســيرات احتجاجية 
نحــو مقــري جمعيــة المصــارف 
اللبنانــي  المركــزي  والمصــرف 
يعانــي  وقــت  فــي  بالعاصمــة، 
فيه لبنان أســوأ أزمــة اقتصادية 
منــذ الحرب األهليــة بين 1975 

و1990.

وشــارك محتجــون في مســيرات 
بمدينة طرابلس شمااًل ومدينتي 

صور والنبطية جنوبي لبنان.
الــوزراء المكلف،  ويواصل رئيس 
حســان ديــاب، منــذ أكثــر مــن 
أربعة أســابيع، مشاورات لتشكيل 
حكومــة تواجــه مــن اآلن رفضًا 
بيــن المحتجين، الذيــن يدعون 
إلى عصيــان مدني، في ظل عدم 

تشكيلها حتى اآلن.

165 مصاًبا يف مواجهات بني

 األمن ومحتّجني مبحيط الربملان اللبناين

جانب من االحتجاجات في لبنان أمس          )أ ف ب(

28 عدد الضحايا المدنيين
 السوريين خالل 27 ساعة

مقتل 4 جنود روس بهجوم 
لفصائل معارضة يف إدلب

لندن/ وكاالت:
أفاد المرصد الســوري لحقوق اإلنســان، أمس، بمقتل أربعة 
جنــود روس جــراء هجوم لفصائــل المعارضة الســورية على 
أحد المواقع العسكرية التي تدير منها روسيا العمليات بريف 

إدلب الشرقي.
وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحفي، 
أمــس، إن ذلك يأتــي في الوقــت الذي أكمل فيــه التصعيد 
الجديد في العمليات العســكرية للجيشين السوري والروسي 
يومــه الثالث على التوالي، مشــيرا إلى تنفيذ أكثر من 1796 
ضربة جوية وبرية طالت المنطقة خالل الـ 72 ســاعة الفائتة 
تركزت بشــكل رئيسي على أرياف إدلب الشــرقية والجنوبية 

والجنوبية الشرقي باإلضافة لريفي حلب الغربي والجنوبي.
ولفــت المرصــد إلى مقتل رجــل وزوجته وأطفالهمــا الثالثة 
بقصف جــوي اســتهدف قرية “بــاال” التابعة لعنجــارة بريف 
حلب الغربــي ليرتفع بذلك عدد الضحايــا المدنيين خالل الـ 
72 ســاعة الماضية إلى 28 قتيال بينهــم ثمانية أطفال و75 

مصابا.
ووفق المرصد، تمكنت فصائل المعارضة من الســيطرة على 
قرى أبو جريف وتل خطرة تل مصطيف منذ انهيار وقف إطالق 
قبل ثالثة أيام ، مشــيرا إلى مقتل مــا ال يقل عن 58 عنصرًا 
من قوات جيش النظام الســوري والمســلحين الموالين لها، 

باإلضافة لمقتل 49 مسلحا من فصائل المعارضة.

إيران تعتزم تسليم 
الصندوَقنْي األسوَدْين

 للطائرة املنكوبة إىل أوكرانيا
طهران/ وكاالت:

تعتزم إيران تســليم مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة 
من الطائــرة المنكوبة من طراز بوينج إلــى أوكرانيا إلجراء المزيد من 

التحقيقات، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج في تقرير لها أمس.
ونقلت وكالة “تسنيم” اإليرانية شبه الرسمية عن حسن رضيفار المدير 
العام للجنــة التحقيق في حــوادث الطائرات التابعــة لمنظمة الطيران 
المدنــي اإليراني قوله “الصندوقان األســودان في الرحلة رقم 752 لن 
يتم فك شــفرتهما في إيران، وسيتم نقلهما إلى أوكرانيا بدال من ذلك 

بناء على طلب البالد”.
وتتعرض إيران لضغوط دولية مكثفة كي تتحمل المسؤولية كاملة عن 
الظروف التي تســببت في تحطم طائرة الخطوط الجوية األوكرانية في 
الثامــن من كانون ثان/ يناير. وأعلن الحرس الثوري في البالد في وقت 
الحــق أن موقع الدفاع الجوي الذي أصــاب الطائرة األوكرانية كان حدد 

الطائرة بالخطأ على أنها صاروخ كروز.
وتوقفت الطائرة بوينج 800-737، التي صنعت منذ ثالث سنوات، فجأة 
عن إبالغ موقعها وسقطت على األرض بعد حوالي دقيقتين من إقالعها 

من طهران، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم .176
ووقع الحادث بعد ســاعات من بدء إيران إطالق الصواريخ على قاعدتين 
عراقيتين تتمركز فيهما قوات أمريكية، ردا على اغتيال الجنرال اإليراني 

البارز قاسم سليماني.

مقتل 40 يف هجوم للحوثيني 
عىل معسكر يف مأرب باليمن

الرياض/ وكاالت:
ذكــرت قنــاة اإلخباريــة التلفزيونية الســعودية أن الحوثييــن هاجموا 
معسكر تدريب للجيش في مدينة مأرب باليمن أمس مما أدى إلى مقتل 
40 عســكريا وإصابة العشــرات. ونقلت اإلخبارية عن مصادر قولها إن 

الهجوم نفذ بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.
وثمة حــرب بالوكالة في اليمن بين إيران والســعودية. وتدخل تحالف 
بقيادة السعودية في 2015 لدعم قوات الحكومة التي تقاتل الحوثيين.
ويخضــع الحوثيون لحظر أســلحة منذ 2015. ونفت إيــران مرارا إمداد 

الحوثيين باألسلحة.

كابل/ وكاالت:
أفاد الناطق باســم طالبان ســهيل شــاهين أن 
الحركــة ترغب بالتوصل إلــى اتفاق مع الواليات 
المتحــدة لســحب قواتها بحلــول نهاية كانون 
الثاني/يناير وأنها مســتعدة "لخفض" العمليات 

العسكرية قبل ذلك.
"داون"  لصحيفــة  شــاهين  تصريــح  ويأتــي 
الباكســتانية في حين أجرت الحركــة والواليات 
المتحدة محادثات في الدوحة األسبوع الماضي، 
بعد أن أفادت مصادر في طالبان لوكالة فرانس 
برس أنها عرضت وقف إطالق النار لفترة وجيزة.

وقال شــاهين للصحيفة وفق تقرير نُشــر أمس 
"اتفقنــا علــى خفــض العمليات العســكرية في 
األيــام التــي تســبق توقيــع اتفاق الســالم مع 

الواليات المتحدة".
وأضاف أن طالبان "متفائلــة" بأنه يمكن توقيع 
اتفاق مع واشنطن قبل نهاية الشهر، وأن خفض 

مقديشو/ وكاالت:
قتــل أربعة أشــخاص علــى األقل، أمــس، وجرح 
عدة مهندسين أتراك في هجوم بسيارة مفخخة 
قرب موقع تشــييد طريق في منطقــة تقع غرب 
العاصمة الصومالية مقديشو، وفق ما أكد مصدر 

في الشرطة وشهود عيان.
وتبنــت حركــة الشــباب الصوماليــة المرتبطة 

العمليــات في جميع أنحاء البالد ســوف يشــمل 
أيضًا تلك التي تستهدف القوات األفغانية.

وقال المتحدث "إنها اآلن مسألة أيام".
وتدعــو واشــنطن الحركــة منــذ أســابيع للحد 
من العنف األمر الذي وضعته شــرطًا الســتئناف 
المفاوضات الرســمية حول اتفــاق تبدأ بموجبه 
القــوات األميركية باالنســحاب مقابل ضمانات 
أمنيــة، بعــد نحو عقديــن من بــدء تدخلها في 

أفغانستان.
واســتمرت المفاوضات بين طالبــان والواليات 
المتحــدة لمــدة عــام وكانتا على وشــك إصدار 
إعــالن فــي أيلول/ســبتمبر 2019 عندما أعلن 
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب فجــأة أن 
العملية "ميتة"، وعزا ذلك إلى الهجمات العنيفة 

التي تشنها طالبان.
واستؤنفت المحادثات بين الجانبين في كانون 
األول/ديســمبر في قطر، لكنهــا أوقفت مؤقتًا 

بتنظيم القاعدة هذا الهجوم.
وانفجرت الســيارة قرب حاجز على مدخل مدينة 
أفجوي الواقعة على بعد 30 كلم من مقديشــو. 
وبحســب عدة مصــادر، بينهــا حركة الشــباب، 
اســتهدف الهجوم حاويًة يستخدمها مهندسون 

أتراك يعملون في بناء طريق في المدينة.
وتبنــت حركة الشــباب، التي نفــذت مؤخرًا عدة 

مرة أخرى في أعقاب هجــوم بالقرب من قاعدة 
باغــرام العســكرية التــي يتمركــز فيهــا جنود 

أميركيون.
ومن المتوقع أن يقوم أي اتفاق مع طالبان على 
ركيزتين رئيســيتين: االنســحاب األميركي من 
أفغانستان والتزام المسلحين بعدم تقديم مالذ 
للمقاتلين األجانب، شــرط أن يحصل على ضوء 

أخضر من ترامب.
ويتفــق العديد من المراقبين علــى أنه لم يعد 
باإلمكان كســب الحــرب عســكريا وأن الطريق 
الوحيد إلحالل ســالم دائم في أفغانســتان هو 
االتفــاق بين طالبان والحكومــة المدعومة من 

الواليات المتحدة في كابول.
ورفضت طالبان حتى اآلن التفاوض مع الحكومة 
األفغانية التي تعتبرها نظامًا غير شرعي، ما أثار 
مخاوف من اســتمرار القتال بغض النظر عن أي 

اتفاق يتم التوصل إليه مع األميركيين.

هجمات أبرزها هجوم ضد قاعدة أميركية-كينية 
في كينيا، هذا الهجوم.

ويشــنّ مقاتلــو حركة الشــباب مــرارًا هجمات 
بالســيارات المفخخة. ويؤكــدون أنهم يريدون 
اإلطاحــة بالحكومــة الصوماليــة التــي يدعمها 
المجتمــع الدولــي و20 ألــف مقاتل مــن القوة 

اإلفريقية المشتركة في الصومال.

طالبان تسعى للتوقيع عىل اتفاق مع واشنطن يف نهاية الشهر

إصابة مهندسين أتراك
4 قتلــى بتفجري لحــركــة الشبــاب فــي الصــومــال
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عام 2015
8 أحكام باإلعدام

 يف قضية تفجري حافلة
 لألمن الرئايس بتونس

تونس/ وكاالت:
قضت محكمة تونسية بالحكم باإلعدام على ثمانية متهمين بتفجير 

حافلة لألمن الرئاسي قتل فيها 12 شخصا عام 2015.
واســتهدف تفجير انتحاري تبناه تنظيم الدولة حافلة لألمن الرئاسي 
في 24 تشــرين الثاني/نوفمبر 2015 في العاصمة التونســية وأسفر 

عن مقتل 12 وإصابة 20 من عناصر األمن الرئاسي.
وحوكم في القضية عشرة متهمين، أربعة منهم موقوفون واآلخرون 

فارون، ووجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في التخطيط للعملية.
وقــال نائب وكيل الجمهورية محســن الدالي لوكالــة فرانس برس، 
أمس: "أصدرت المحكمة أحكاما باإلعدام في حق ثمانية متهمين في 

قضية تفجير حافلة األمن الرئاسي"، بينهم ستة فارين.
وحكم على متهم تاســع بالسجن المؤبد واألخير بالسجن لمدة عشر 
ســنوات، مشــيرا الى أن التهم تتعلق بـ"القتل العمد واالنضمام إلى 

مجموعات إرهابية".
وعّلقت السلطات التونسية تنفيذ أحكام اإلعدام منذ 1991.

ونفذ الهجوم شــاب تونســي يدعى حســام العبدلي )26 عاما( قالت 
وزارة الداخليــة آنــذاك إنــه كان يحمــل حزاما ناســفا يحوي عشــرة 

كيلوغرامات من المتفجرات.
وفي 27 تشــرين الثاني/نوفمبر 2015 ، نشــرت وزارة الداخلية على 
صفحتها الرســمية على "فيســبوك" صور ثالثة شبان تونسيين قالت 
إن لهــم عالقــة بالعمليــة االنتحارية التــي اســتهدفت حافلة األمن 

الرئاسي.
وشــهدت تونس في 2015 سلســلة اعتداءات تبناها تنظيم الدولة، 
بينها قتل 21 ســائحا أجنبيا وشرطي تونســي في هجوم على متحف 
بــاردو الشــهير وســط العاصمة نفذه شــابان تونســيان مســلحان 
ببندقيتي كالشنيكوف في 18 آذار/مارس، وقتل 38 سائحا أجنبيا في 
هجوم نفذه شــاب تونسي مسلح بكالشــنيكوف على فندق في والية 

سوسة )وسط شرق( في 26 حزيران/يونيو.
وحكم القضاء التونســي في شــباط/فبراير الفائت بالســجن المؤبّد 
على ســبعة متّهمين باعتداءي باردو وسوســة وذلك بعد نحو عشــر 

جلسات محاكمة على مدى عام ونصف العام.
وال تزال حالة الطوارئ ســارية في البالد بالرغم من أن الوضع األمني 

تحسن وفقا للسلطات التي تدعو دائما إلى اليقظة.

بكين/ وكاالت:
يخشــى علماء أن يكون عدد اإلصابات بفيروس 
غامض من ســاللة فيروس "ســارس" )متالزمة 
االلتهابات التنفســية الحادّة( ظهر في الصين 
مؤخــرا، أكبر من العدد الذي أعلنته الســلطات، 
فيمــا تتكثــف التدابير في الخارج مــن أجل منع 

تفشي المرض.
وسُــجّلت أربــع حــاالت إضافية أمس مــا يرفع 
العدد اإلجمالي إلى مــا ال يقّل عن 45 حالة في 
مدينــة ووهان وســط الصين، وفق مــا أعلنت 
الهيئة البلديــة للنظافة والصحة فــي المدينة 
حيث تمّ اإلبــالغ عن مجمل الحــاالت الصينية 

منذ الشهر الماضي.
لكــن الفيــروس انتقل علــى األرجح الــى مئات 
األشخاص أي الى أكثر بكثير من العدد الرسمي، 
بحسب علماء في مركز أبحاث "إمبيريل كوليدج" 

بورما/ وكاالت:
أكــد الرئيس الصيني شــي جينبينغ، أمس، 
تأييــده للزعيمة البورمية أونغ ســان ســو 
تشــي التي فقدت مكانتها كرمز للدفاع عن 
حقوق اإلنسان، في اليوم الثاني من زيارته 
لبورما حيث وقع الجانبان عشرات االتفاقيات 

الضخمة في مجال البنى التحتية والتجارة.
وتأتي زيــارة الدولة التي يقوم بها الرئيس 
الصينــي إلى العاصمة البورمية بينما ابتعد 
المســتثمرون الغربيــون عــن البــالد على 

خلفية أزمة الروهينغا.
في 2017، أجبر نحو 740 ألًفا من الروهينغا 
علــى الفــرار مــن بورما عبــر الحــدود إلى 
بنغــالدش إثر حملة القمع العســكرية التي 
استهدفت هذه األقلية المسلمة بمعظمها 
ووصفهــا محققــون مــن األمــم المتحدة 

باإلبادة.
ووقفت بكين على الــدوام إلى جانب بورما 

في لندن الذي يقدّم استشارات لمنظمات على 
غرار منظمة الصحة العالمية.

ويرجح هــؤالء في دراســة أن العــدد قد يكون 
1723 مصابــًا. وتأخذ هذه الحصيلــة باالعتبار 

معلومات متوافرة حتى 12 كانون الثاني/يناير.
واســتند الباحثــون في هذه الخالصــة الى عدد 
الحاالت التي تمّ الكشــف عنهــا خارج الصين - 
اثنتان في تايالند وحالة في اليابان - الســتنتاج 
عدد األشخاص المصابين في ووهان، بناء على 
قاعدة بيانات الرحالت الجوية الدولية المغادرة 

من مطار ووهان.
وأوضــح أحــد معدّي الدراســة نيل فيرغوســن 
لشــبكة "بي بي ســي" البريطانيــة بالقول "إذا 
كانــت ووهان صــدّرت ثالث حــاالت نحو دول 
أخــرى، يجب أن يكون هناك عــدد إصابات أكثر 

مما تمّ اإلعالن عنه".

رغــم اإلدانات التــي تعرّضت لهــا األخيرة 
وباتــت حاليًــا أكبر مســتثمر فيها وســط 

شكوك بشأن طموحاتها.
وأمس أكــدت الصين موقفها هذا في بيان 
مشــترك نشــرته وســائل اإلعالم الصينية 
في حين كانت طائرة شــي تغادر العاصمة 
البورمية تواكبها طائرات مقاتلة، في ختام 

زيارة استمرت يومين.
وأكــدت الصيــن في البيــان أنهــا »تدعم 
بحــزم جهــود بورما فــي حمايــة حقوقها 
ومصالحها وكرامتها الوطنية على الساحة 
الدولية« ورغبتها في الحفاظ على »السالم 

واالستقرار والنمو في والية راخين«.
ووقعت الصين وبورمــا أمس أكثر من 30 
اتفاقًا فــي اليوم الثاني واألخيــر من زيارة 
شــي، في وقــت جلــس الرئيــس الصيني 
قبالة ســو تشــي بحضور عدد مــن الوزراء 

المعنيين.

وأضاف "أنا قلق أكثر مما كنت عليه قبل أسبوع".
ويثير الوبــاء مخاوف من عــودة ظهور فيروس 
من نوع ســارس الشــديد العدوى الــذي أودى 
بحياة حوالى 650 شــخصًا فــي الصين القارية 

وهونغ كونغ بين عامي 2002 و2003.
ويُعتقد أن العوامل المســببة للمرض هي نوع 
جديــد من الفيروس التاجي وهو ســاللة تضمّ 
عددًا أكبر من الفيروسات تتراوح من اإلنفلونزا 
العاديــة إلى أمراض أكثر خطــورة مثل متالزمة 

التنفس االلتهابي الحاد.
وأتــاح التحقيق الذي أجرته الســلطات الصينية 
التوصل إلــى أن عددًا مــن المصابين يعملون 
في سوق ووهان المتخصص في بيع ثمار البحر 

والسمك بالجملة.
ودفــع القلــق في الخــارج الــى تكثيــف تدابير 

الوقاية.

تـرجيح إصـابـة املئـات بفيـروس غـامض فـي الصني

رئيس الصني يدعم بورما رغم 
اّتهامها باإلبادة بحق الروهينغا

زلزال بقوة 6.3 
درجات يرضب 

"بابوا" رشقي 
إندونيسيا

جاكرتا/ األناضول:
ضرب زلزال بقــوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، 

أمس، والية بابوا، شرقي إندونيسيا.
جــاء ذلك بحســب بيان صــادر عن هيئــة األرصاد 

الجوية والمناخ والجيوفيزياء اإلندونيسية.
وقالت الهيئة إن الزلزال وقع شــمال غربي عاصمة 

الوالية جايابورا، على بعد 39 كم منها.
وأوضحت في البيان أن عمق الزلزال بلغ 56 كم.

ولم تصدر الســلطات بيانًا عما إذا كان الزلزال قد 
تســبب بوقوع أضرار مادية أو بشرية، أو أي تحذير 

من وقوع أمواج  تسونامي عقبه.
وفي 26 ســبتمبر/ أيلول الماضي، لقي 36 شخصًا 
مصرعهــم جراء زلــزال وقع بقــوة 6.8 درجات في 

آمبون، عاصمة مالوكو.

برلين/ متابعة فلسطين-وكاالت:
تحتضــن العاصمة األلمانيــة برلين، اليوم 
األحد، المؤتمر الخاص بإحالل الســالم في 
ليبيا بمشاركة طرفي النزاع في البلد الغني 
بالنفط، وهما: فايز السراج رئيس المجلس 
الرئاســي لحكومة الوفاق الليبية المعترف 

بها دوليا، واللواء المتقاعد خليفة حفتر.
كما تحضــر المؤتمــر: الواليــات المتحدة 
األمريكيــة، وروســيا، وفرنســا، وبريطانيا، 
وإيطاليــا،  وتركيــا،  وألمانيــا،  والصيــن، 
ومصر، واإلمــارات، والجزائر، والكونغو، في 
حين اعتذرت تونس عن المشــاركة، وعزت 
ذلك "لورود الدعوة متأخرة من المستشارة 
األلمانيــة، ولغيــاب تونــس عــن المســار 

التحضيري للمؤتمر".
كما عبرت المغرب عن اســتغرابها العميق 
إلقصائهــا من المؤتمر، وأكــد بيان لوزارة 
اإلفريقــي  والتعــاون  الخارجيــة  الشــؤون 
والمغاربة المقيمين بالخارج، أن "المملكة 
المغربيــة كانت دائما فــي طليعة الجهود 
الدولية الرامية إلى تسوية األزمة الليبية".

ويهدف المؤتمر إلى إنهاء التدخل األجنبي 
واالنقسامات بشأن ليبيا، وإرساء هدنة بين 
أطراف النزاع، والعودة إلى عملية سياســية 
يقودها الليبيون، وحظر توريد الســالح إلى 

ليبيا.
لكــن ثمــة تحديــات أمــام المؤتمــر، من 
بينهــا تقريب وجهات نظر الدول األوروبية 
المتضاربــة األهداف والمطامــح في ليبيا، 

خصوصا فرنسا وإيطاليا.
وتتالحق االستعدادات في برلين قبيل بدء 
المؤتمر للتوافق علــى بيانه الختامي الذي 
من المتوقع أن يتضمن ســتة بنود، منها: 
إصالحات في مجالي االقتصاد واألمن، إلى 
جانب وقف دائم إلطالق النار وتطبيق حظر 

تصدير األسلحة.
ونقلت قناة الجزيرة الفضائية أن اجتماعات 
تحضيريــة تُجرى في ديوان المستشــارية 
األلمانيــة بمشــاركة ممثليــن عــن الدول 

المشاركة.
وأعــدت األمم المتحدة وثيقة داخلية تحدد 
مســارات دعم ليبيا، نحو وقف دائم إلطالق 
النار وتطبيق حظر تصدير األســلحة إليها، 
وقــد أحــال األمين العــام لألمــم المتحدة 
أنطونيــو غوتيريــش الورقــة إلــى أعضاء 

مجلس األمن الدولي األربعاء الماضي.
ودعا مبعوث األمم المتحدة إلى ليبيا غسان 
ســالمة إلــى وقــف كل أشــكال التدخالت 
ســيخرج  المؤتمــر  إّن  وقــال  الخارجيــة، 
بمجموعــة قرارات منها دعــم مؤتمر ليبي 

داخلي يتوقع أن يعقد في جنيف نهاية هذا 
الشهر.

وحذر المبعــوث األممي مما ســماه اللعب 
بالنفــط في ليبيا، وشــدد علــى ضرورة أال 

يُحوَّل رزق الليبيين إلى سالح حرب.
وفي وقت ســابق، أمس، أعلنت المؤسسة 
الوطنيــة للنفط حالة "القــوة القاهرة" في 
موانــئ النفــط الشــرقية، وذلــك بعد أن 
أغلقت قوات موالية للــواء المتقاعد خليفة 
حفتــر أبرز موانئ النفط الواقعة في شــرق 

البالد.
وقالــت المؤسســة )حكومية( -فــي بيان 
اطلعت عليه وكالــة األناضول- إن القيادة 
العامــة وجهاز حــرس المنشــآت النفطية 
التابع لحفتر أصدرا تعليمات لشركات نفط 
بإيقاف صادراتها من موانئ البريقة وراس 
النــوف والحريقــة والزويتينــة والســدرة، 

شرقي البالد.
وحّذرت المؤسســة من أن إيقاف صادرات 
النفط ســيؤدي لخســائر في إنتــاج الخام 
بمقــدار 800 ألــف برميل يوميا، وخســائر 
ماليــة يوميــة تقــدّر بحوالــي 55 مليون 

دوالر.
وأعربــت بعثــة األمم المتحــدة للدعم في 
ليبيــا عــن قلقها العميــق لتعطيــل إنتاج 

النفــط، وحــّذرت مــن خطورة ذلــك على 
االقتصاد الليبي.

وجاء فــي بيــان للبعثة أن "هــذه الخطوة 
ســتكون لها عواقب وخيمة، أوال وقبل كل 
شــيء على الشعب الليبي الذي يعتمد كليا 

على التدفق الدائم للنفط".
ومســاء الجمعــة، قالــت مصــادر محليــة 
لألناضــول إن مئــات مــن مؤيــدي حفتر 
اقتحموا ميناء الزويتينــة وطالبوا موظفيه 
بإقفالــه بدعــوى أن أمــوال بيــع النفــط 
وتوقعــت  الوفــاق،  تســتخدمها حكومــة 
المصــادر ذاتهــا عــزم المحتجيــن إقفال 
حقول وموانئ نفطية أخرى خالل الساعات 

القادمة.
وأعلن المحتجون في البيان عزمهم إيقاف 
تصديــر النفط مــن جميع الموانــئ بدءا 
بميناء الزويتينة، بحســب وكالة األناضول 

ونقال عن مصادر محلية.
وتشــرف قــوات حفتر على تأميــن الحقول 
والموانئ النفطية في المنطقة الوســطى 
)الهالل النفطي( والبريقــة ومدينة طبرق 
علي الحــدود المصريــة، فيمــا تدير تلك 
المنشآت مؤسســة النفط التابعة لحكومة 
الوفــاق التي ال يعتــرف المجتمــع الدولي 

بغيرها مسوقا للنفط الليبي.

أردوغان يحذر
فــي غضــون ذلك، حــذر الرئيــس التركي 
رجــب طيــب أردوغــان أوروبــا، فــي مقال 
نشــر في مجلة "بوليتيكــو"،  من تداعيات 
ســقوط حكومة الوفاق الليبية التي تعترف 
بها األمم المتحدة ونبــه إلى أن منظمات 
"إرهابية" ستجد موطئ قدم لها في القارة 

العجوز.
وكتب أردوغان في المقال أن فشل االتحاد 
األوروبــي فــي تقديــم الدعــم المناســب 
لحكومــة الوفاق الوطني الليبية سيشــّكل 
"خيانة لقيمها )أوروبا( األساســية، بما في 

ذلك الديمقراطية وحقوق اإلنسان".
وأضاف "ســتواجه أوروبــا مجموعة جديدة 
مــن المشــاكل والتهديدات إذا ســقطت 
ســتجد  الشــرعية.  الليبيــة  الحكومــة 
منظمات إرهابية على غرار تنظيم "الدولة 
اإلســالمية" والقاعدة، اللذين منيا بهزائم 
عسكرية في ســوريا والعراق، أرضا خصبة 

للوقوف مجددا على أقدامهما".
وتواجــه حكومــة الوفــاق برئاســة فايــز 
الســرّاج منذ أبريل/نيســان هجوما تشنه 
قوات المشــير خليفة حفتر الذي يتّخذ من 
شــرق ليبيا معقال. وأســفرت المعارك عن 

مقتل أكثر من 280 مدنيا وألفي مقاتل.

تونس تعتذر عن المشاركة والمغرب ُتبدي استغرابها إلقصائها

ر أوروبا إذا سقطت "الوفاق" مؤمتر ليبيا ينطلق يف برلني اليوم.. أردوغان ُيحذِّ
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سلفيت/ مصطفى صبري: 
يعدُّ ســهل دير بلوط الشــهير في محافظة ســلفيت، 
وســط الضفــة الغربيــة المحتلة، ســلة غــذاء مهمة، 
فمنتوجات السهل من الفقوس البلوطي والخيار البلدي 
والبامية والحمص والسمســم وغيرهــا من المزروعات 
البعلية تصل أسواق الضفة الغربية، وبذلك تكون بلدة 
دير بلوط قبلة المتســوقين لشراء المنتوجات الزراعية 

في السهل التاريخي.
المهنــدس إبراهيــم حمــد مديــر دائــرة الزراعــة في 
محافظة ســلفيت تحدث عن إجــراءات ينفذها االحتالل 
على سهل دير بلوط التاريخي بالقول: "إن مياه األمطار 
تتجمــع في قرابــة الخمســمئة دونم كمســتنقع لمياه 
راكدة، وال يســتطيع المزارعون من النســاء وهي القوة 
العاملة الرئيســة في السهل من استخدام األرض حتى 
شــهر أيار ويكون موعد الزراعة البعلية قد انتهى بفعل 

توقف األمطار وقتها".
وأضاف حمد لصحيفة "فلسطين": يمنع االحتالل تنفيذ 
أي مشــاريع مائية تساعد على تصريف المياه من سهل 
دير بلوط التاريخي واالستفادة من كامل المساحة التي 

تصل إلى 1200 دونم في أرض خصبة".
وتابــع: "يتــذرع االحتــالل وأذرعــه مــن إدارة مدنيــة 
وســلطة طبيعة وبيئة من أن هــذه المياه الراكدة من 
ميــاه األمطار تحتفــظ بالتنوع البيئي فــي المكان من 
خالل وجود حشــرات وسلطعون نادر مكانه األصلي في 
السهل، وهذه عبارة عن ذرائع وهمية وحجج واهية من 
أجل عدم استخدام المزارعين ألراضي السهل التاريخي، 
فالمســتوطنات تحيــط بالســهل من جميــع الجهات، 
ويتم إلقاء مخلفــات البناء وغيرها على أطراف الســهل 
وهذا يشــكل معضلة بيئية". وتابع: "لو سمح االحتالل 
بمشــاريع مائية تســاعد على تصريف مياه األمطار في 
ســهل دير بلــوط لتغيرت نســبة اإلنتــاج وتضاعفت، 
كما أن االحتالل يســتهدف الســهل بشكل مباشر وغير 

مباشــر وتوجهنا علــى عدة جهات مانحــة واصطدمت 
كل المشــاريع برفــض االحتالل في إقامتها والســماح 
بتنفيذها في السهل التاريخي". رئيس بلدية دير بلوط 
يحيــى مصطفى وســياق حديثه عن ســهل دير بلوط 
يقول لصحيفة "فلســطين": "إن عدم السماح بمشاريع 
مائيــة فــي المنطقة يــؤدي إلى حرمان من اســتخدام 
لثــروات األرض، فالمســتوطنات المحيطة لســهل دير 
بلوط التاريخي حاصرته، وتحاول تشديد الخناق عليه".

مــن جانبه قــال نايــف جبر رئيــس مجلــس قرية كفر 
القــف شــرق قلقيليــة: "إن منطقــة اديــرت الصناعية 
االســتيطانية تقوم بتلويث مزروعاتنا وأوديتنا بالمياه 
الملوثــة والخطيرة، في حين تمنع شــق طريق زراعي، 
أو بنــاء أي منشــآت زراعيــة، فنحن في واقــع مؤلم من 
جهة المســتوطن تقدم له كل التســهيالت الميدانية 
والفلســطيني يحاصــر فــي أرضــه ومنزلــه، فنحن في 
عيــن العاصفــة وال نعــرف من أيــن نتلقــى الضربات، 
فتــارة مصادرة وتارة أخــرى تلويث متعمد من مخلفات 

مصانعهم االستيطانية".
ويقول المختص بالشــأن االســتيطاني محمد زيد: إن 
االحتــالل يمنــع أي مشــاريع ذات قيمة للفلســطينيين 
فــي أراضيهم المصنفة حســب اتفاقية أوســلو "ج" أي 
أنهــا خاضعــة إداريًــا وأمنيًا لســلطات االحتــالل، أما 
المستوطنات فتقام لها المرافق العامة والبنية التحتية 
على حساب أراضي الفلسطينيين ومزارعهم وأشجارهم 
وطرقهــم، ويتم تغييــر معالم كاملة علــى األرض، في 
حين مشــروع تصريف مياه في ســهل دير بلوط ينقذ 
مئات الدونمات يعمل حسب زعم االحتالل على خلل في 

التنوع البيئي في المكان".
ويضيف زيد لـ"فلســطين": "أما المســتوطنات والمياه 
العادمة والمياه من مخلفات مصانع المناطق الصناعية 
فتغــزو األراضي الفلســطينية وتلــوث التربــة والمياه 

الجوفية، وتتسبب في مكرهة صحية". 

غزة/ رامي رمانة:
قالــت وزارة المالية فــي قطاع غزة، 
إنه لم يطــرأ أي ارتفاع على أســعار 
بيع غاز الطهي للمستهلك المحلي، 
محــذرة من أي تالعــب أو زيادة في 
األســعار من قبل محطات التعبئة أو 

الموزعين.
وأوضح مديــر العالقــات العامة في 
الــوزارة بيان بكــر، أنه طــرأ ارتفاع 
طفيف على أسعار غاز الطهي المورد 
مــن الجانــب المصــري إلــى قطاع 
غزة، وأن ذلك االرتفــاع لن يتحمله 

المستهلك الغزي.
وأشــار بكــر فــي حديثــه لصحيفة 
"فلســطين" إلــى أن وزارة الماليــة 
وهيئة البترول بغزة، أعادتا استئناف 

ضــخ الغاز المصري إلى القطاع، بعد 
االتفــاق مــع الجانب المصــري على 
تخفيض التعليــة الجديدة على كل 

طن غاز.
ولفــت إلــى أنه دخــل إلــى القطاع 
240 طنًّا من غــاز الطهي المصري 

الخميــس الماضــي، متوقعًا دخول 
كميات جديدة اليوم األحد.

وبين بكر أن ســعر أســطوانة الغاز 
التي تزن 12 كيلو يبلغ 54 شــيقاًل، 
ومســموح بيعها كحد أقصى بمبلغ 
55 شيقاًل، محذرًا من أن أي تالعب 

أو زيــادة في األســعار مــن محطات 
الموزعين ســيخضعهم  أو  التعبئــة 
للمحاسبة والمالحقة بشكل قانوني. 
إجــراءات  هنــاك  أن  علــى  وشــدد 

صارمة ومشــددة تجاه المحطات أو 
الموزعيــن ممن يحتكــرون الغاز أو 
يتالعبون باألســعار، تصــل إلى حد 
عرضهــم للنيابة أو إغــالق المحطة 
أو نقطــة التوزيــع بشــكل كامل أو 
تقليص الكميات الموردة للموزع أو 
منعه من العمل نهائيًا، موضحًا أن 
هذا األمر ال تهاون فيه ألنها ســلعة 
أساسية وإستراتيجية تمس كل بيت 

وكل مواطن.
ويعتمــد قطاع غــزة منــذ أكثر من 
سنة على استيراد الغاز المصري، إذ 
تدخل شــاحنات الغاز عبــر معبر رفح 
البــري، وهو مــا دفع التجــار لتقليل 
الكميــات التــي يســتوردونها مــن 

االحتالل بشكل كبير.

يُعد فائض الشــيقل، معضلــة متجددة، 
تواجه القطاع المالي الفلسطيني، إذ تأخذ 
المصارف اإلســرائيلية مبالــغ محددة من 
البنوك العاملة في األراضي الفلســطينية 
كل فترة طويلة، وهذا السلوك اإلسرائيلي 
يخالــف ما نص عليــه بروتوكول باريس، 
المنظم للعالقة االقتصادية بين السلطة 

الفلسطينية واالحتالل.
وحســب بروتوكــول باريس، فــإن البنك 
المركــزي اإلســرائيلي ملــزم باســتقبال 
الفائض من عملته، والتي يفترض أن يتم 

تحويلها بشكل أسبوعي.
وعزا الشــوا أســباب فائض الشــيقل إلى 
أجور العمال الفلســطينيين الذي يعملون 
في الداخل المحتل، وتســوق فلســطينيي 

الداخل في مناطق الضفة الغربية.
وقــال الشــوا: "إن العمال الفلســطينيين 
الذين يعملون في الداخل المحتل يجلبون 
ما يقارب )1.5( مليار شــيقل نقدًا شهريًّا 
وهي عبارة عــن أجورهم وأتعابهم، وهذا 
يزيــد مــن حجــم الشــيقل فــي األراضي 

الفلسطينية".

وأضاف "أن مدن الضفة الغربية والمناطق 
المحاذيــة لجــدار الفصل العنصــري تعدُّ 
مراكــز تســوق للفلســطينيين المقيمين 
داخل الجدار، وينتج عن عمليات التســوق 
المذكورة مزيدًا مــن جلب النقود بعملة 
الشيقل إلى السوق المحلي، باإلضافة إلى 
وجــود بعض المصارف األخــرى المتعلقة 
بحركــة الطــالب واالســتثمارات والتجارة 

وغيرها".
تداعيات الفائض

وبيــن الشــوا أن فائــض الشــيقل، لــه 
تداعيات سلبية على االقتصاد الفلسطيني 
وعلى البنوك، إذ إن استخدام الشيقل في 
االقتصاد الفلســطيني يعنــي قرضًا دون 

فائدة لصالح االقتصاد اإلسرائيلي.
وأشــار إلى أن عــدم قدرة المصــارف في 
فلســطين علــى شــحن فائض الشــيقل، 
يعني تكبدها العديد من الخسائر أهمها، 
حاجــة المصــارف إلى مزيد مــن األماكن 
المحصنة لحفظ الشيقل، وتكبد المصارف 
نفقات مرتفعــة للتأمين على هذه المبالغ 
مــن ناحية وتجاوز بعض األرصدة ســقف 

بوالص التأمين.
كذلــك فإن فائض الشــيقل يتســبب في 
عدم مقدرة البنوك علــى تنفيذ عملياتها 
وتغطيــة التســويات البنكية مــع الجانب 
اإلســرائيلي فيمــا يتعلــق بالمشــتريات 

وشيكات المقاصة وغيرها من العمليات.
ونبــه الشــوا إلــى أن لجــوء البنــوك إلى 
األســواق العالمية لتوفير الشيقل لتغطية 
حساباتها في البنوك اإلسرائيلية يكبدها 
العديد مــن المصاريف والعمــوالت، كما 
أن العديــد من المشــتريات مــن الجانب 
الضفــة  فــي  بيعهــا  يتــم  اإلســرائيلي 
والقطاع نقــدا ومنها المحروقات والدخان 
والكهرباء والمواد الغذائية الرئيســة، ما 

يرفع التكاليف على الشركات والمواطن.
وعــن الحلول لتلك المعضلة، بين الشــوا 
أنهــا ترتبــط باتخاذ الجانب اإلســرائيلي 
إجــراءات فوريــة وفاعلــة نحــو تحويــل 
ومســتحقات  رواتــب  تســديد  عمليــة 
العمال الفلســطينيين لتصبــح من خالل 
المصــارف، وأيضًا رفع القيود عن عمليات 
شحن الفائض لكون الشــيقل هو العملة 

المركــزي  البنــك  قبــل  مــن  المصــدرة 
اإلسرائيلي، وهو المسؤول عن قبولها في 

جميع األوقات.
وبفعــل قانون ُأقر مؤخرًا لــدى االحتالل، 
بــات مــن المحظور علــى التجــار وأرباب 
األجــور  دفــع  )إســرائيل(  فــي  العمــل 
والتعامالت المالية التي تزيد على 11 ألف 
شــيقل نقدًا، ويجب أن تكون عبر وسائل 

الدفع اإللكتروني المتعددة.
وتهــدف ســلطات االحتــالل مــن هــذه 
الخطــوة إلــى محاربة التهــرب الضريبي 
وغســل األموال والتجارة غير المشــروعة، 
وتداول العملة المزورة، إضافة إلى تقليل 
تكلفــة إدارة النقد، ما يعني تكدس النقد 

في خزائن البنوك.
الســوق  بــات  القــرار،  تطبيــق  ومــع 
الفلســطيني متضررًا بشكل كبير بسبب 
التعامالت الكبيرة بعملة الشيقل في ظل 
قلة وسائل الدفع الحديثة، وهو ما سينتج 
عنــه فائض كبيــر في عملة الشــيكل في 

األسواق المحلية.
من جانبه قــال االختصاصــي االقتصادي 

د. هيثــم دراغمة، إن فائض الشــيقل في 
األراضي الفلســطينية، يــؤدي إلى تراجع 
نصيب العمالت األجنبية األخرى كالدوالر 
والدينــار واليــوور، وبالتالي ذلك يحد من 
الفلســطيني  االقتصــادي  النشــاط  أداء 

خاصة التجاري.
ويــرى االختصاصي في حديثــه لصحيفة 
"فلســطين" أن الفائض من الشيقل هي 
مشــكلة قديمــة جديدة؛ وأنــه ال بد من 
االنعتاق من هيمنة الشــيقل االســرائيلي 
الفلســطينية  الماليــة  التــداوالت  علــى 
وذلك باالســتعاضة عنه بالعمالت األخرى 
ألنه من الصعب اصدار عملة فلســطينية 
فــي ظــل هيمنــة االحتالل علــى مفاصل 
االقتصاد الفلسطيني، وهشاشة االقتصاد 

الفلسطيني وضعف موارده.
ومنذ إنشــاء السلطة الفلســطينية، ترحل 
عملــة الشــيقل عبــر بنكــي "هبوعليــم" 
وعلى  بتكليف حكومــي،  و"ديســكونت"، 
مدى العقدين الماضييــن، أوقف البنكان 
البنــوك  التعامــل مــع  أكثــر مــن مــرة 

الفلسطينية.

للفائض تداعيات سلبية على البنوك واالقتصاد الفلسطيني

الشوا لـ"فلسطني": تحويل أجور العامل عرب املصارف يحد من فائض الشيقل
 غزة/ رامي رمانة:

الشــوا،  عــزام  النقــد،  طالــب محافــظ ســلطة 
ســلطات االحتالل اإلسرائيلي، بالموافقة على 

تحويل أجور الفلسطينيين العاملين في الداخل 
فائــض  مــن  للتخلــص  المصــارف  عبــر  المحتــل 

الشيقل في األراضي الفلسطينية.

وشــدد الشــوا في حديثه لصحيفة "فلسطين" 
على أن فائض الشيقل له تداعيات سلبية على 

أداء البنوك واالقتصاد الفلسطيني ككل.

"املالية": 240 طن غاز دخلت غزة الخميس 
وال ارتفاع يف أسعاره للمستهلك

سلة غذائية مهمة 
االحتــالل مينــع مشــاريــع 

مائية عـن سهل "دير بلوط" التاريخـي
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كلمات 
متقاطعة 

إسثاد/ وشاء المعاثي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

هل تعلم
- هل تعلم أن قناة بنما حفرت في بداية القرن العشــرين، 

وأن المهندس الذي بناها هو جورج واشنطن غوثالز؟
- هل تعلم أن أوناســيس هو رجل أعمال يوناني بدأ حياته 
فقيًرا ولكنه ما إن بلغ الخامسة والعشرين من عمره حتى 
أصبــح مــن أصحــاب رؤوس األمــوال لــه شــهرة كبيــرة في 

شركات الطيران واألساطيل التجارية؟

مدن وقرى
مثــل شــعبي : طــب الجــرة علــى ثمهــا بتطلــع 

البنت ألمها.

افشصغ:
-1 سادات طاعاربئ – اتث 

العالثغظ 
-2 غصئض طئسبرة – اقطر طظ 

َشَسض طسضعجئ 
-3 ججاء الضفار غعم الصغاطئ 

+ بتر 
-4 أترف طاحابعئ + طثغظئ 

سراصغئ طسضعجئ 
-5 أختاب وأخثصاء 

-6 ن + ذمأظغظئ + غتمطه 

ضض اظسان 
-7 ترف جر + ظتظ با�ظةطغجغئ 

– طظ سطعم الطشئ السربغئ 
-8 أظطط + جسط + ذقء

-9سظاء وتسإ طسضعجئ – 

ذظعب خشغرة طسضعجئ 

السمعدي
-1 تعاوتر + اظبى الدأن 

-2 ظرف زطان + ترف - شغ 

الفط + بطبا ظسط 
-3 جعرة صراظغئ + ظاشثة 

طسضعجئ 
-4 طصابطئ + جقجض تربط 

الغثغظ + ترف 
-5 ظخش راضغ + خعت 

الةرس 
-6 برعان + طثاطفان – غةري 

بالسروق 
-7 طظ افصارب + اخئع – 

ضمغر لطشائئغظ 
-8 لطادةر  جاتض طئسبرة 

-9اطغظ سام جابص لفطط 

الماتثة 

أوجد الفروق
 بين الصورتين

«بوينغ» تكتشف خلًال جديًدا 
في «الطائرة الملعونة»

واشنطن/ وكاالت:
أعلنت مجموعة «بوينغ» للطيران، اكتشــاف عطل جديد في برنامج طائراتها 
من طراز «737 ماكس» الممنوعة من التحليق، لكنها تأمل في حل المســألة 

قريبا لتجنب تأخر عودة الطائرة إلى الخدمة.
وأفادت الشــركة في بيان: «نجري عمليات التحديــث الالزمة ونعمل مع إدارة 
الطيران الفدرالية على تقديم هذا التغيير، ونبقي زبائننا ومزودينا على علم» 

بآخر المستجدات.
وأضافــت: «ضمــان أن طائرات 737 ماكــس آمنة وتفي بجميــع المتطلبات 

التنظيمية قبل عودتها إلى الخدمة، في مقدمة أولوياتنا».
ولم يقدم البيان تفاصيل بشــأن طبيعة المشكلة، لكن بحسب مصدر مطلع، 

يتسبب الخلل بتعطيل برامج أخرى على الطائرة عند تشغيلها.
وأفاد المصدر أن «بوينغ» اكتشــفت المشكلة الجديدة خالل «مراجعة تقنية» 
األســبوع الماضي، واصفا الخلل بـ»البســيط»، ومضيفا أن عليه أال يتســبب 

بتأجيل عودة الطائرة إلى الخدمة.

رود ايالند/ وكاالت:
وقعــت جينا ريمونــدو حاكمــة رود ايالنــد أمرا 
تنفيذيا يهدف الى جعل مصادر الطاقة المتجددة 
تقــدم كل الكهربــاء في تلك الواليــة األمريكية 

بحلول 2030.
وبهــذا األمر تنضم رود ايالنــد إلى بضع واليات 
أمريكية أخــرى حددت هدفا للطاقة النظيفة عند 
مئة فــي المئة، بما في ذلك هــاواي وكاليفورنيا 
ونيــو مكســيكو وميــن ونيويــورك وواشــنطن 

وفرجينيا، وفقا لمنظمة (انفيرومنت أمريكا) وهى 
جماعــة بيئية تحث البالد على انتاج كل الكهرباء 

من مصادر للطاقة النظيفة والمتجددة.
ومــن المتوقــع أن يتخطى طلب المســتهلكين 
األمريكييــن علــى الطاقة النظيفــة والمتجددة، 
مثل الرياح والطاقة الشمسية والكهرباء المولدة 
من المســاقط المائية، الفحــم والطاقة النووية 
لتصبــح ثاني أكبر مصــدر لتوليــد الكهرباء في 

الواليات المتحدة في 2021.

ومن المتوقــع أن يبقــى الغاز الطبيعــي الوقود 
الرئيســي لمحطات الكهرباء في أمريكا لسنوات 
كثيرة بعد أن تخطى الفحم في 2016 . لكن من 
المنتظر أن تتراجع حصة الغاز من 38 بالمئة في 
مزيــج توليد الكهرباء فــي 2020 إلى 37 بالمئة 

في 2021 مع تزايد حصة المصادر المتجددة.
ووفقــا لتوقعــات مــن إدارة معلومــات الطاقــة 
األمريكيــة فإن المصادر المتجددة ســترتفع من 
19 بالمئة في 2020 الى 22 بالمئة في 2021.

والية أمريكية تهدف لتوليد كل الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول 2030

- قرية برفيلية: تقع إلى الشرق من مدينة الرملة على بعد 10.5 كم منها، 
بلغت مساحة أراضيها سنة 1945/44م بالدونمات 7134 دونًما، وكان عدد 
سكانها في ذلك العام 730 نسمة، استولى المحتلون الصهاينة على القرية 

في 15-16 يوليو سنة 1948م، وهجروا سكانها األصليين الفلسطينيين منها.

-  إشي ِبُجر إشي: ُيضرب على الشيء الذي جر وراءه أشياء لم تكن بالحسبان، 
فتصير سلسلة ال نهاية لها؛ فإذا عملت شيًئا ما، يجبرك لتتمه بأحسن صورة، 

على أن تضيف شيًئا آخر تابًعا له، وهكذا تتوالى أمور يجر بعضها بعًضا.

بائع يعرض جماًال للبيع في  العاصمة الموريتانية نواكشوط           ( أ ف ب )  

صورة اليوم

نتطّلع إلى استقبال مشاركات القراء المصورة عبر هذه
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أقوال تراثية
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غزة/ إبراهيم أبو شعر:
يســعى خدمــات رفح لالبتعــاد بصدارة جــدول ترتيب 
الدوري الممتــاز واالقتراب خطوة جديــدة نحو اللقب، 
حين يستقبل اليوم نظيره شباب خانيونس على ملعب 
رفح البلدي، ضمن منافســات الجولة السادسة عشرة، 
التي تشــهد مواجهة مهمة أخرى بين غــزة الرياضي 

واتحاد الشجاعية على ملعب فلسطين.
خدمات رفح × شباب خانيونس

ســيكون خدمات رفــح أمام فرصــة االقتــراب أكثر من 
حســم اللقب، فــي حال تمكــن من تحقيــق الفوز على 
ضيفه شباب خانيونس على ملعب رفح البلدي، إذ يملك 
"األخضر" حاليــًا 31 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 7 

نقاط عن مطارديه اتحاد الشجاعية وخدمات الشاطئ.
ويــدرك الفريق الرفحــي أن فوزه اليوم ســيجعله على 
مشــارف اللقــب الثاني علــى التوالي، خصوصــًا إذا ما 
ترافق ذلك مع تعثر الشجاعية في المباراة األخرى أمام 

غزة الرياضي سواء بالتعادل أو الخسارة.

بــركالت الترجيــح بعــد التعادل الســلبي فــي الوقت 
األصلي، علمًا أن مباراة شــباب خانيونس وخدمات رفح 
في مرحلة الذهاب انتهــت بفوز الفريق الرفحي بثالثة 

أهداف مقابل هدفين.
غزة الرياضي × الشجاعية

المباراة الثانية تجمع غزة الرياضي مع اتحاد الشجاعية 
على ملعب فلســطين، وهي مهمة لــكال الفريقين في 
ظل رغبة األول في الحفاظ على فرصته في المنافســة 
على اللقب، وســعي الثانــي للنجاة من شــبح الهبوط 

لدوري الدرجة األولى.
"العميــد" يقبــع في المركــز الحادي عشــر برصيد 13 
نقطــة، بعــد أن اكتفــى بالفوز فــي 3 مباريــات فقط 
وتعادل في 4، وخســر في 8 مواجهــات، وال خيار أمامه 
ســوى تحقيق الفوز إن أراد انعاش آماله في النجاة من 

الهبوط.
أمــا الشــجاعية، فيملك 24 نقطــة في المركــز الثاني 
خلف خدمات رفح المتصــدر، ولديه بصيص من األمل 

وحقــق خدمات رفح منذ بداية الــدوري 8 انتصارات و7 
تعادالت، ولم يتعــرض ألي هزيمة، وهي أرقام تبرهن 
على مدى قوة حامل اللقــب ورغبته في مواصلة حصد 
البطوالت، وســط غياب المنافســة الحقيقيــة له على 

اللقب.
لكن بالتأكيــد لن تكون المهمة ســهلة أمام خدمات 
رفــح، في ظــل حاجة شــباب خانيونس للفــوز وتأمين 
نفسه بعيدًا عن حســابات الهبوط، حيث يحتل المركز 
الثامن برصيد19 نقطة، وفــوزه اليوم قد يقفز به إلى 

المركز الخامس.
وانتفض شــباب خانيونس في الجولــة الماضية بفوزه 
على خدمات الشاطئ، ليستعيد جزء من بريقه بعد أداء 
ونتائــج مخيبة منذ بداية الدوري، ويتطلع اليوم لتأكيد 
استفاقته أمام خدمات رفح الذي لم يتعرض ألي هزيمة 

في الدوري.
وصعد شباب خانيونس األسبوع الماضي بشق األنفس 
لــدور الـ16 فــي بطولة الكأس، بفوزه على القادســية 

في المنافســة علــى اللقب، ويدرك جيــدًا أن أي نتيجة 
غير فــوزه في مباراة اليوم ســتعني تقلص فرصته في 

التتويج.
وفاز الشجاعية في 6 مباريات وتعادل في مثلها، وخسر 
فــي 3 مواجهــات، وال تبــدو أرقامه مقنعــة وكفيلة له 
بالتتويج، األمر الذي يتطلب من الفريق جدية أكثر في 

المواجهات القادمة، على أمل تعثر خدمات رفح.
وعانى الشــجاعية من أزمة في الجولــة الماضية، حيث 
اعتبره اتحاد الكرة خاســرًا إداريًا، أمام اتحاد خانيونس 
بســبب األحداث التي واكبت مباراة الفريقين واالعتداء 

على الحكم المساعد من أحد المشجعين.
يذكر أن الشجاعية تأهل لدور الـ16 في بطولة الكأس، 
بفوزه على شــباب معن بثالثة أهــداف دون رد، بينما 
تأهل غــزة الرياضي بفوزه على العطــاء بثالثة أهداف 
مقابــل هــدف واحــد، علمــًا أن مبــاراة الذهــاب بين 
الفريقيــن في الدوري انتهت بفوز الشــجاعية بهدفين 

دون رد.

خدمات رفح × شباب خانيونس.. مالمسة اللقب وتجاوز الخطر
غزة الرياضي × الشجاعية.. فرصة للنجاة والتمسك بأمل المنافسة

غزة/ فلسطين:
واصل شــباب الزوايدة عروضه الرائعــة، وفاز على جماعي رفح بثالثة 
أهــداف مقابل هدف واحد، في المباراة التــي جمعت الفريقين أمس 
على ملعب الدرة، في افتتاح منافسات الجولة الثانية عشرة، من دوري 

الدرجة الثانية لفرع »الوسطى والجنوب«.
ســجل أهداف الزوايدة كل من محمد تمــراز )هدفين( في الدقيقتين 
24، و75، ويوســف العــش فــي الدقيقة 50، أما هــدف جماعي رفح، 

فســجله طارق العايدي فــي الدقيقة 92، وأهدر زميله عمرو موســى 
ركلة جزاء في الدقيقة 66 تصدى لها حارس الزوايدة محمد أبو عواد 

ببراعة.
ورفع شباب الزوايدة رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب، بينما 
تجمد رصيد جماعي رفح عند 6 نقاط في المركز الثامن وقبل األخير.

وفي مبــاراة ثانية، فاز االســتقالل على جاره الشــوكة بثالثة أهداف 
مقابل هدف، على ملعب رفح البلدي.

وســجل لالســتقالل محمد ديب فــي الدقيقة 24، وجميــل صقر في 
الدقيقــة 35، ومحمد الهمص في الدقيقة 50 مــن ركلة جزاء، فيما 
أحــرز هدف الشــوكة أحمد حماد فــي الدقيقة األولــى، وطرد حارس 

الشوكة موسى األسود ببطاقة حمراء مباشرة عند الدقيقة 45.

ورفع االستقالل رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، وبفارق 
األهــداف أمام األمل، وبقي رصيد الخاســر 3 نقاط بالمركز التاســع، 

واألخير.
وفي افتتاح الجولة العاشــرة من فرع »غزة والشمال«، فاز بيت الهيا 
علــى الرضوان بهــدف نظيف على ملعب بيت حانون، ســجله محمد 

البدي في الدقيقة 38.
ورفع بيــت الهيا رصيده إلــى 10 نقاط في المركز الســادس، وقبل 

األخير مؤقتًا، وبفارق األهداف خلف الوفاق.
الدرجة الثالثة

فــي افتتــاح الجولة الخامســة مــن دوري الدرجة الثالثــة لفرع »غزة 
والشــمال«، حقق حطين فوزًا كبيرًا على اتحاد جباليا بخمسة أهداف 

مقابل هدفين على ملعب بيت الهيا.
ســجل أهداف  حطين معاذ حســونة )ســوبر هاتريك( فــي الدقائق 
الثالثــة، و60، و64، و80 تواليــًا، وعمــر الدحدوح فــي الدقيقة 71، 
بينما سجل هدفي اتحاد جباليا عبد الرحمن بعلوشة في الدقيقة 41، 

وسهيل الكحلوت في الدقيقة 74.
وحصد حطين أول 3 نقاط في رصيده ليحتل المركز الســادس، وقبل 

األخير وبفارق األهداف خلف اتحاد جباليا بالذات.

غزة/ فلسطين:
حقــق الزيتون فــوزًا كبيرًا علــى العطاء 
بثالثة أهــداف دون رد أمس على ملعب 
خانيونــس البلدي، في افتتاح منافســات 
الجولة السادسة عشرة من دوري الدرجة 
األولــى، بينمــا تأجلــت مبــاراة األقصى 
مــع الجالء بســبب تضرر أرضيــة ملعب 

النصيرات البلدي، جراء هطول األمطار.
تناوب على تســجيل أهداف الزيتون كل 
من محمد الحمامــي، ومحمود العارضة، 
وهيثم النجار في الدقائق 22، و71، و80 
على التوالي، علمــًا أن العطاء أهدر ركلة 
جزاء في الدقيقة 45 ســددها جودت جاد 
الحق وتصدى لها الحارس محمود  مطر 

ببراعة.
ورفــع الزيتون بفضل هــذا الفوز رصيده 
إلــى 18 نقطة وظل فــي المركز الحادي 
عشــر وقبل األخيــر، بفــارق المواجهات 

المباشــرة خلــف نمــاء، في حيــن تجمد 
رصيــد العطاء عند 6 نقــاط فبي المركز 
الثاني عشــر واألخير، ليقتــرب كثيرًا من 

الهبوط لدوري الدرجة الثانية.
وتتواصــل مباريات الجولــة اليوم، حيث 
يلعــب خدمات البريــج مع بيــت حانون 
األهلي على ملعب الشهيد محمد الدرة، 
والتفاح مع خدمات خانيونس على ملعب 

اليرموك.
ويملــك خدمات البريــج 22 نقطة يحتل 
بهــا المركز الخامس، مقابــل 27 نقطة 
لبيــت حانون صاحب المركــز الثاني، وال 
زال لــدى الفريقين أمل كبير في الصعود 
للــدوري الممتــاز، وال ســيما "الحوانين" 

وهو ما يحفزهما لتحقيق االنتصار.
أمــا التفاح فيملك 21 نقطــة في المركز 
الثامــن، وهــو نفــس رصيــد خدمــات 

خانيونس صاحب المركز السادس.

في افتتاح الجولة السادسة عشرة لدوري الدرجة األولى

الزيتون يقسو على العطاء 
وتأجيل مباراة األقصى والجالء

الزوايدة ُيحقق الفوز العاشر
على التوالي في دوري "الثانية"

ضمن الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز
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دوري الدرجة الممتازة

الشاطئ يفرض التعادل عىلشعور الحرمان 
بيت حانون يف الوقت القاتل

الشاطئ )1/1( اتحاد بيت حانون

غزة/ عالء شمالي: 
حرم الشــاطئ ضيفه اتحاد بيت حانون من فوز مستحق 
بعدما خطف التعــادل في الوقت القاتل بهدف لمثله في 
المبــاراة التي جمعــت الفريقين على ملعب فلســطين، 
أمس، في افتتاح منافســات الجولة السادســة عشرة من 

الدوري الممتاز. 
ســجل هدف بيت حانون، محمد الجرمي )45(، وإســالم 
أبو عبيدة )96(، ليرفع الشــاطئ رصيده إلى )24( نقطة 
في المركز الثالث، فيما رفع بيت حانون رصيده إلى )24( 

نقطة في المركز الرابع. 
وحرم الشــاطئ نفسه من اســتعادة الثقة للعودة لمربع 
المنافســة واالقتراب من مركز الصــدارة، فيما حرم بيت 
حانون نفســه من التقــدم للوصافة ومواصلــة إنجازاته 

خالل الموسم الحالي.
تفاصيل المباراة 

الشوط األول
شهدت المباراة فوة في األداء وتبادل الفريقان األفضلية 
والســيطرة علــى الكرة مع تكــرر المحــاوالت الهجومية 
للفريقيــن بــأداء ســريع لكن الخطــورة لــم تحضر في 

المحاوالت الهجومية للفريقين. 
ظهر الشاطئ بأفضلية في الهجوم لرغبته تحقيق نتيجة 
إيجابيــة لكنه ظهــر بدفاعات مفككــة ومهترئة ما جعل 
بيت حانون يشكل خطورة كبيرة على مرمى الشاطئ من 
األطراف والعمق في ظل عدم التمكن من بناء الهجمات 
بالشــكل الصحيح بســبب اإلغالق الدفاعي لبيت حانون 

والضغط الكبير على حامل الكرة.

بــدأت األفضليــة تميل لبيــت حانون بعدمــا هز محمد 
القاضي الشــباك مســتغاًل خطأ من محمــد ماضي لكن 
راية الحكم المســاعد ألغت الهدف بداعي التســلل قبل 
أن يخترق القاضي دفاعات الشاطئ في منطقة العمليات 
ويحصل على ركلة جزاء نفذها محمد الجرمي بنجاح )45( 
لينتهي الشوط األول بتقدم بيت حانون بهدف نظيف. 

الشوط الثاني 
بحث الشــاطئ منذ البداية لتعديل النتيجة لكن األخطاء 
الدفاعيــة بقيت حاضــرة وكاد القاضي أن يعــزز النتيجة 
لوال صحوة الحارس عاصم أبو عاصي الذي أبقى النتيجة 
على حالها في ظل الســعي المتالحق من الشاطئ بعدة 
محــاوالت هجومية لتعديــل النتيجة لكــن دفاعات بيت 
حانون تماســكت بشــكل قوي وحرمت الشــاطئ من أي 

مساحات أو بناء للهجمات وإجبارهم على الكرات الطولية 
التي تفوق فيها دفاع بيت حانون. 

أفضلية الشاطئ في السيطرة تواصلت في ظل التماسك 
لبيت حانــون في الخطوط الخلفية وتألق حارس المرمى 
باسل الصباحين الذي أعطب عدة فرص محققة للتسجيل 
في الوقت الذي استمرت فيه هجمات الشاطئ ومحاوالت 

الخروج بأقل الخسائر. 
رغبــة الشــاطئ فــي التعديــل جعلتــه يرفــع مــن عدد 
المهاجمين لخلــق الكثافة العددية في منطقة العمليات 
وحينهــا تمكــن إســالم أبو عبيــدة من إحــدى الفرص 
تســجيل هدف التعــادل في وقت قاتــل )96( قبل دقيقة 
على نهاية المباراة التي تقاســم فيهــا الفريقان نقطتي 

التعادل. 

تشكيلة اتحاد بيت حانون :تشكيلة الشاطئ:
عاصــم أبو عاصي، محمــد عطا اهلل )إســالم أبو عبيدة 
32(، محمــد الســدودي، محمد ماضــي )بطاقة صفراء 

68(، مصطفى حسب اهلل، سامي الداعور )بطاقة صفراء 

34(، محمود أبو الخير، نهرو الجيش، ســليمان العبيد، 

مهند أبو زيد، غسان أبو عودة )بالل النجال58(. 
* أصحاب األهداف: إسالم أبو عبيدة )96(

* المدرب: مجدي أبو ناصر
* الكابتن: سليمان العبيد

* عدد النقاط: )24(
* الترتيب: )3(

* العقوبات: 
البطاقات الصفراء: )2( 
البطاقات الحمراء: )0(

باســل الصباحيــن )بطاقة صفــراء 80(، عماد الســماعنة، 
يوســف أبو زيد، عبد الكريــم نصير، ناجي النحال، أســامة 
أبو قرشين، فراس األســمر، محمد سلمان، محمد القاضي 
)المعتز باهلل القططي 88(، محمــد الجرمي )بطاقة صفراء 

75()محمد المنايعة 75()بهاء الدعالسة 83(.

* أصحاب األهداف: محمد الجرمي )45(
* المدرب: محمد العماوي

* الكابتن: عبد الرحمن أبو الطرابيش
* عدد النقاط: )24(

* الترتيب: )4(
* العقوبات: 

 البطاقات الصفراء: )3(
 البطاقات الحمراء: )0(

* الجولة: )16(
* النتيجة: )1/1(

* الملعب: فلسطين
* التاريخ: 2020/01/18

* عدد الجمهور: 3500 متفرج

* وقت انطالق المباراة: 2:30
* وقت انتهاء المباراة: 4:30

* الوقت الضائع في الشوط األول:  4
* الوقت الضائع في الشوط الثاني: 7

* طاقم الُحكام والمراقبين:
حكم ساحة: عماد مرجان  مساعد أول: محمد الغول

مساعد ثان: فادي السمهوري  حكم رابع: خالد أبو الخير
مراقب المباراة: وسام بشير ..

 مُقيم الحُكام: عبد المعطي أبو غرقود

بطاقة املباراة
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دوري الدرجة الممتازة

األهيل وشباب رفح ُيهدران فرصًا أجا يكحلها عامها
كثريًة للتسجيل فاحتكام للتعادل

األهلي )0-0( شباب رفح 

غزة/وائل الحلبي:
أحبط التعادل الســلبي فريقي األهلي وشــباب رفح, 
بعدما فرض نفســه على مباراتهمــا التي جمعتهما 
أمــس علــى ملعــب اليرمــوك, فــي افتتــاح الجولة 
السادســة عشــر مــن دوري الدرجة الممتــازة لكرة 

القدم ألندية غزة لموسم 2020-2019.
وكان بإمكان الفريقيــن تحقيق الفوز في كل أوقات 
المباراة حيث أهدرا العديد من الفرص كان أألبرزها 
إهدار شــباب رفــح لركلــة جــزاء، فــازدادت معاناة 
الفريقين في ظل مســاعيهما للتمسك بأمل الهرب 
مــن مقصلــة الهبــوط, حيث بقــي شــباب رفح في 

المركز العاشــر مؤقتًا برصيد 14 نقطة, واألهلي في 
المركز الثاني عشر واألخير برصيد 8 نقاط.

تفاصيل المباراة
الشوط األول

األهلــي دخــل المباراة بقــوة هجوميــة كبير وهدد 
مرمى شــباب رفح مبكرًا من تســديدة لمحمد صالح 
جانبــت المرمى, قبل أن يضع يوســف لولو كرة من 
داخــل الصنــدوق أنقذهــا الحارس عبد اهلل شــقفة 
بصعوبة, واصل األهلــي محاوالته في ظل غياب رد 

شباب رفح على تلك المساعي الهجومية.
وظهــرت الخطورة علــى مرمى األهلــي متأخرًا من 

تســديدة لجمعــة الهمــص أبعدها الحــارس مجد 
أبــو العمريــن, ورد شــقفة بتألق مماثــل بتصديه 
لتســديدة صالح, وأهدر محمــد النمس فرصة هدف 
مؤكد لشــباب رفح بعدما انفرد بالمرمى لكنه لسدد 
الكرة ضعيفة في يد الحارس, لينتهي الشــوط األول 

بالتعادل السلبي.
الشوط الثاني

صحح شــباب رفح من مســاره بداية الشــوط الثاني 
وضغــط على مرمى األهلي في ظــل تحركات محمد 
الرخــاوي والبديل ناصــر أبو قرشــين, وكاد الفريق 
الرفحــي أن يتقــدم بهــدف التقــدم بعد خطــأ أبو 

العمريــن في الخــروج للكــرة دون اســتغالل لتلك 
الفرصــة, قبــل أن يهــدر الرخــاوي فرصــة ثانيــة 

للتسجيل.
أثمــرت محاوالت شــباب رفح عن ركلة جزاء ليســدد 
محمد أبــو دان الكرة في العارضــة قبل أن يتصدى 
لهــا أبو العمرين)73(, واصل حــارس األهلي تفوقه 
وتصدى النفــراد الرخاوي, حاول األهلي االســتفادة 
من الحالــة المعنوية بعد إهدار ركلــة الجزاء, وكان 
يوســف لولو أمــام فرصة ثمينــة للتســجيل بعدما 
راوغ الدفــاع ومرر كرة مرت من أمــام المرمى دون 

استغالل, لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

مجــد أبو العمرين, شــادي الشــريف, أحمد مهنا, 
إبراهيــم   ,)85 صفــراء  الشــريف)بطاقة  هيثــم 
الترامســي )بطاقــة صفراء 73(, أحمــد أبو العطا, 
محمــد داوود, محمــد صالح, محمد شــبير, أحمد 
سالمة )إبراهيم أبو سيف 77(, يوسف لولو )بسام 

الرفيع 77(.
* أصحاب األهداف: ال يوجد
* المدرب: أشرف الغرباوي

* الكابتن: محمد داوود
* عدد النقاط: 8

* الترتيب: 12
* العقوبات: البطاقات الصفراء: )2(، 

البطاقات الحمراء: )0(

* الجولة: 16
* النتيجة: )0-0(

* الملعب: اليرموك
* التاريخ: 2020/1/18

* عدد الجمهور: 700 متفرج

* وقت انطالق المباراة2:30:
 * وقت انتهاء المباراة:  4:30

* الوقت الضائع في الشوط األول:  2 دقائق
* الوقت الضائع في الشوط الثاني: 5 دقائق

* طاقم الُحكام والمراقبين: 
حكم ساحة: خالد الشيخ خليل، مساعد أول: عبد الرحمن زقوت، 

مساعد ثان: محمد السدودي، حكم رابع: سامح القصاص.
مراقب المباراة: محمود مسعود .. مُقيم الحُكام: فريد األشقر.

بطاقة املباراة

تشكيلة األهلي:
عبد اهلل شقفة, محمد أبو هاشم, موسى أبو شربين 
)بطاقة صفــراء 91(, رأفت القن, فهد الحولي, وليد 
أبــو دان, جمعة الهمص, عبــد الرحمن صالح )عبد 
الرحمن وشــاح 76(, عبد اهلل عبيــد )محمد أبو دان 
63(, محمــد الرخــاوي, محمــد النمــس )ناصر أبو 

قرشين 60(.
* أصحاب األهداف: ال يوجد

* المدرب: رأفت خليفة
* الكابتن: رأفت القن

* عدد النقاط: 14
* الترتيب: 10

* العقوبات: * البطاقات الصفراء: )1(،
 البطاقات الحمراء: )0(

تشكيلة شباب رفح:
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شهيد وجريح شرق رفح ...

27
Sunday 19 January 2020 األحد 24 جمادى األولى 1441هـ 19 يناير/ كانون الثاني

اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

19
يناير

19
88

يعلــن  رابيــن  إســحاق  االحتــال  جيــش  وزيــر 
بــدء سياســة جديــدة للقضــاء علــى االنتفاضة 
الفلسطينية، حيث أصدر أوامره للجيش بتكسير 

العظام وإطاق النار على المتظاهرين.

20
09

مــا بعــد انتهــاء العــدوان اإلســرائيلي: انتشــال 
15 جثمانــا مــن تحــت األنقــاض واستشــهاد 3 

مواطنيــن متأثرين بجروحهم، وقوات االحتال 
تواصل سحب آلياتها من قطاع غزة.

20
12

االحتــال يعتقــل رئيــس المجلــس التشــريعي 
عزيــز دويــك بعــد جولــة قــام بهــا فــي رام الله 

ومناطق مختلفة بالضفة الغربية.

20
15

االتحــاد األوروبــي يقرر اســتئناف قرار محكمة 
العــدل االوروبيــة رفع حركة حماس من قائمة 

»اإلرهاب« األوروبية.

إلى عضو اللجنة المركزية للحركة توفيق الطيراوي.
وذكرت حركة فتح في بيان صحفي أنه »في الوقت 
الــذي يواجــه فيه رئيس الســلطة محمــود عباس 
والشــعب الفلســطيني هجمة أمريكية وإسرائيلية 
تطــل فئة من خفافيش الظــام لتهاجم وتنال من 
عضو اللجنة المركزية توفيق الطيراوي«، بحســب 

تعبير البيان.
ونــددت فتح في بيانهــا بما جاء في ذلــك البيان، 
مؤكــدة وقوفها مع الطيراوي، ومطالبة بمحاســبة 
مُصــدِري البيان، »وتلــك المجموعــات التي تثير 

البلبلة واإلشاعات«.
وكان بيان آخر وُزّع في وقت ســابق أمس باســم 
»العاصفــة- حركة فتح« تهجم على شــخص اللواء 
الطيراوي، واتهمه »بتشكيل مليشيات ومجموعات 
مســلحة لغايات مشــبوهة، وكذلك اختاس أموال 

والتعاون مع االحتال خال فترات عمله السابق«.
واتهــم البيــان الطيــراوي بمهاجمــة »األجهــزة 
األمنية للســلطة في الفترة األخيرة، لغايات ومآرب 

شخصية«.
فــي ســياق آخــر، أظهــرت تصريحــات لمتحدثين 
ومسؤولين في حركة فتح، أخيرًا، رغبتهم الشديدة 
بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وهو ما يتعارض 
مع رغبة رئيس الســلطة محمود عبــاس، الذي لم 
يصدر المرسوم بعد رغم تســّلمه ردًا مكتوبًا من 

غالبية الفصائل وفي مقدمتها حركة حماس.
وقال المتحدث باســم حركة فتح حسين حمايل: إن 
»حركة فتح ســتجبر االحتال على إجراء االنتخابات 
في القدس رغمًا عن أنفه، ألنها لمصلحة الشعب«، 

وفق تعبيره.
وأضاف في تصريحات صحفية أن قيادة فتح ستعقد 
اجتماعًــا مع الســفراء والقناصــل الموجودين في 

األراضي الفلسطينية بهدف الضغط على )إسرائيل( 
من خال هذه الدول، لتسمح بإجراء االنتخابات في 
القدس، ولن نقبل بسياســة األمر الواقع التي تريد 

)إسرائيل( فرضها علينا وعلى المقدسيين«.
وكان عضــو اللجنتين التنفيذيــة لمنظمة التحرير 
والمركزيــة لحركــة فتــح عــزام األحمد، دعــا إلى 
ضرورة الضغط على االحتال، للموافقة على إجراء 

انتخابات تشريعية ورئاسية في القدس المحتلة.
وتأتــي هــذه التصريحــات فــي وقــت اقتــرح فيه 
الدبلوماســي الفلســطيني عفيف صافيــة مطالبة 
القنصليــات األجنبيــة والمؤسســات التابعــة لهــا 
والمؤسســات األهليــة غيــر الربحيــة الكبــرى في 
القدس، بالتعاون من أجل إنجاح العملية االنتخابية 

في فلسطين.
وقــال صافية فــي تصريحات صحفيــة: »لن تكون 
هنــاك انتخابــات فلســطينية إذا لــم تكــن هناك 
انتخابات في الضفة وغزة والقدس، ويجب أال نترك 
لنتنياهو إمكانية عرقلة العملية االنتخابية بحرماننا 

من االنتخابات«.
وشــدد على أهمية إجــراء االنتخابــات في القدس 

بموجب االتفاقيات الموقعة مع االحتال.
وتابع: »علــى المجتمع الدولــي أن يُجبر االحتال 
علــى احتــرام االتفاقيات، خاصة مــا ورد في اتفاق 
)أوســلو( بخصوص االنتخابــات وآليتها، فالقدس 

والمقدسيون جزء أصيل من االنتخابات«.
أما المتحدث باســم حركة فتــح إياد نصر، فقال إن 
حركتــه مصممة على إجراء االنتخابات التشــريعية 
أواًل، ومن ثم الرئاســية بهدف تجديد الشــرعيات 
لكــن دون التخلــي عن أحــد أبرز الثوابــت، وهي 

القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطين.
وأضاف في تصريحات صحفيــة: »إجراء االنتخابات 

أمــر ضروري جدا مــن أجل تكريــس الديمقراطية 
في الحياة السياسية الفلسطينية، وإنهاء الخافات 
الداخليــة، لكن ليس على حســاب مدينة القدس، 

عاصمة دولة فلسطين ومقدساتها وهويتها«.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح 
أكد عزم حركة فتح خوض االنتخابات، وتذليل كل 
العقبات أمامها لتحقيــق المصلحة الوطنية العليا، 
وأن االنتخابــات لن تعقد دون مشــاركة أهلنا في 

القدس.
ولم يقتصر اإلصرار على الرغبة في إجراء االنتخابات 
علــى مســؤولين ومتحدثيــن في فتح، بل شــمل 
أشــخاصا رفيعــي المســتوى في منظمــة التحرير، 
حيــث أكد عضــو اللجنة التنفيذيــة صالح رأفت أن 
االنتخابات مرهونة بالسماح بإجرائها في القدس، 

كما حصل في أعوام 1996، و2005، و2006.
وقال فــي تصريحات صحفيــة إن حكومة االحتال 
لن تعطــي جوابًا واضحًا قبل إجراء االنتخابات في 

مارس/ آذار المقبل وتشكيل حكومة جديدة.
كمــا ذكــرت تقاريــر إخباريــة أن عضــو المجلس 
المركزي لمنظمة التحريــر عبد الجواد صالح، قدم 
اســتقالته من المجلس، بسبب عدم تنفيذ قرارات 
المجلس واســتمرار التنسيق األمني وتأخير عباس 

إصدار المرسوم.
الوضــع  أن  صحفيــة  تصريحــات  فــي  وأضــاف 
الفلسطيني الراهن ال بد أن يتغير وينتهي بتجديد 
الشرعيات ذات العاقة برئاسة السلطة والمجلس 
التشــريعي والوطنــي، وعبــاس عمليًــا منتهــى 

الشرعية.
فــي حين طالب نائــب رئيس الوزراء فــي رام اهلل، 
زياد أبو عمــرو، ألمانيا والمجتمع الدولي بالضغط 

على )إسرائيل( إلجراء االنتخابات بالقدس.

في ســياق آخر، أفاد اإلسعاف اإلســرائيلي، وفق ترجمة وكالة »صفا«، 
بأن مستوطنًا أصيب بجراح متوسطة في عملية الطعن.

أما المتحدث باسم جيش االحتال فذكر أن قواته اعتقلت المنفذ.
والحًقــا، هاجم مســتوطنون مســلحون تحــت حماية قــوات االحتال 
االســرائيلي، قبيل منتصف الليلة، منــازل المواطنين في »حارة جابر« 
القريبة من مســتوطنة »كريات أربع« المقامة على اراضي المواطنين 

وممتلكاتهم.
وأفــادت وكالــة األنبــاء التابعــة للســلطة »وفــا«، أن العشــرات من 
مســتوطني »كريات أربع«، هاجموا عدة منازل في حارة جابر، عرف من 
أصحابها عارف وســوزان جابر، ورشقوها بالحجارة والزجاجات، وأطلقوا 
الشــتائم العنصرية والمســيئة وتهديدات بقتل المواطنين العزل، ما 
تســبب بحالة من الرعب والهلع في صفوف أفراد المنازل المستهدفة، 

وخصوصا األطفال.
في غضــون ذلك، اعتقلت قوات االحتال اإلســرائيلي، أمس، الشــاب 
قصي إســحاق أبو حتة )18 عاما( في حارة جابر بالبلدة القديمة شــرق 

الخليل.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتال التي تنتشــر بكثافة في حارة 
جابر قرب ما تسمى مستوطنة »كريات أربع« القائمة عنوة على أراضي 

المواطنين في الخليل، اعتقلت الشاب أبو حتة.
وأضافــت أن قــوات االحتال داهمــت منازل عدة فــي المنطقة لعائلة 

جابر، وفتشتها وعاثت بمحتوياتها خرابا.
وفي مدينة القدس المحتلة اعتقلت قوات االحتال، أمس، ســيدة قرب 
باب العامود في القدس المحتلة، بذريعة محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وبين شهود عيان أن قوات االحتال اعتدت بالضرب على السيدة، التي 
لم تعرف هويتها، قبل أن تعتقلها.

وأغلق جنود االحتال منطقة باب العامود وشــارع الســلطان ســليمان 
القريب، ومنعوا المواطنين من الدخول إلى البلدة القديمة في القدس 

المحتلة أو الخروج منها.

االحتالل يمنع سفر 12 مواطًنا 
عبر "الكرامة" األسبوع الماضي

أريحا/ فلسطين:
منعت ســلطات االحتال اإلســرائيلي، 12 مواطنًا من السفر عبر معبر 
الكرامة الفاصل بين الضفة الغربية المحتلة واألردن، األسبوع الماضي.

وذكــرت إدارة العاقات العامة واإلعام في الشــرطة، في تقرير، أمس، 
أن أكثــر من 54 ألف مواطــن ومواطنة وزائر تنقلوا عبــر معبر الكرامة 

األسبوع الماضي.
وأشــارت إلــى أنها قدمــت العديد مــن التســهيات والخدمــات لكل 
المواطنين، والتنســيق لـ)11( حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر 

في سيارات اإلسعاف الفلسطينية.
ولفتــت الشــرطة إلــى أن الحركة األســبوع الجاري على معبــر الكرامة 
مفتوحة في االتجاهين على مدار24 ساعة من األحد حتى الخميس دون 
أي تشــويش على حركة المســافرين، وتتوقف الحركة يوم الجمعة عند 

الساعة 10:30 صباحًا.

الناصرة/ وكاالت:
قال العميــد احتياط بجيش االحتال اإلســرائيلي، 
يوســي كوفورفســير، قائد وحدة األبحاث الســابق 
بالجيش، إن االســتخبارات العســكرية اإلسرائيلية 
قــدرت أن تكون هناك احتماالت كبيرة لانفجار في 

الحلبة الفلسطينية.
وادعى كوفورفســير، في تصريحات صحفية نقلتها 
عنــه القناة )12( العبرية، أن حركة "حماس" تتوجه 

نحو التهدئة، مع مواصلة بناء قوتها العسكرية.
وأكد أن العام الماضــي )2019( كان مليًئا بفرص 
انــدالع التصعيد مــع قطاع غزة، بســبب اعتداءات 

جيش االحتال في القطاع.
ولفت النظــر إلى أن "حماس" تديــر قضية الجنود 
األسرى لديها بشــكل منفصل عن التهدئة، مبينًا 
أنها ستجد صعوبة كبيرة في الموافقة على شروط 

)إسرائيل(، التي تربط كل شيء بعودة الجنود.
وأضح أن ")إسرائيل( ليست قادرة على حل مشاكل 
قطــاع غزة بشــكل مطلــق، وإذا وصلــت مباحثات 
التهدئة بين الطرفين إلى طريق مسدود فاألوضاع 

ستكون قابلة لانفجار".
وتقــود مصر واألمم المتحدة وقطر مشــاورات منذ 
أشــهر عدة للتوصــل إلــى تهدئة بيــن الفصائل 

القدس المحتلة-غزة/ فلسطين:
أصيب األســبوع الماضي، عشــرات الفلســطينيين بالرصاص الحــي والمطاطي 
والشــظايا واالختناق بالغــاز في اعتداءات إســرائيلية بالقــدس المحتلة والضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وذكر تقرير »حصاد األســبوع«، أمس، أن إســرائيلييِن )جندي ومستوطن( أصيبا 

بجراح متفاوتة، خال الفترة ذاتها بمواجهات مع الشبان الفلسطينيين.
وأفاد التقرير بأن األســبوع الماضي شــهد 53 نقطة مواجهــة في مختلف المدن 

الفلسطينية، تخللها إلقاء الزجاجات الحارقة وعملية إطاق نار.
وقال: إن المقاومة الفلســطينية فجرت عبوة ناســفة في مدينة أســدود المحتلة، 

الفلســطينية بغزة واالحتال اإلســرائيلي، تســتند 
إلى تخفيف الحصــار المفروض على القطاع، مقابل 
وقف االحتجاجات التي ينظمها الفلســطينيون على 
الحــدود مــع األراضــي الفلســطينية المحتلة عام 

.1948

منظومة الليزر الدفاعية
في ســياق آخر، شــكك خبير أمني إسرائيلي، أمس، 
فــي قدرة منظومــة الليزر الدفاعيــة الجديدة التي 
كشف عنها جيش االحتال أخيرا إلسقاط الصواريخ.

وقال الخبير اإلســرائيلي، إيلي بار أون، الذي يعمل 
في منظمة "ماجين لعــورف" المتخصصة في  دمج 
أنظمة الليزر المتقدمة في نظام الدفاع اإلسرائيلي 
إن أعضاء من الجمعية التقــوا وزير الجيش نفتالي 
بينيت عشــية الكشــف عــن المنظومــة الجديدة، 
وأخبــروه أن "الليــزر الكهربائي ضعيــف ولن يفي 

بالغرض".
وأشــار فــي تصريحات نقلتهــا صحيفــة "معاريف" 
العبرية إلى أن إسقاط جســم طائر صلب كصاروخ 
أو قذيفــة صاروخية يتطلب اعتراضــه بقوة هائلة 

من الطاقة.
وفنّد ادعــاءات وزارة جيــش االحتــال القائلة إنه 
سيكون باإلمكان الوصول لمصدر طاقة كهربائية 

وأخرى في بيت أمر )الخميس(، إضافة لثالثة في معسكر »قبة راحيل« يوم األربعاء.
وأضاف أن مقاومين فلســطينيين نفــذوا عملية إطاق نار يــوم األربعاء الماضي 
فــي مدينة جنين تجــاه قوات االحتال التــي دهمت أحياء المدينــة فجرًا، وجرى 
إطــاق 4 قذائف تجــاه المســتوطنات المحاذية لغــزة. وأطلق مقاومــون زجاجة 
حارقــة تجاه جنود االحتال في 18 نقطة تمــاس تجاه أهداف تتبع قوات االحتال 
والمستوطنين في الضفة والقدس المحتلتين وقرب الحدود الشرقية لقطاع غزة. 
وأحصى »حصاد األسبوع«، 9 نقاط مواجهة يوم الجمعة، و11 يوم الخميس، 12 
يــوم األربعاء، 8 يوم الثاثاء، باإلضافة لـ 6 يــوم االثنين و4 يوم األحد، و3 نقاط 

يوم السبت.

تعتمد علــى 1 ميغاوات، يمكنه إســقاط الصواريخ 
على بعد 40 كيلومترا.

وقال إن الواليــات المتحدة الرائدة في مجال الليزر 
تحاول منذ ســنوات إنتاج أشعة ليزر كهربائية ذات 

قوة عالية لتلبية االحتياجات األمنية دون جدوى.
وأكــد "بــار أون" أن األمريكييــن القــوا إخفاقــات 
تكنولوجيــة كبيرة جدا ولم يصلــوا حتى إلى 100 

كيلووات )1 ميغاوات = 1000 كيلووات(.
وأضــاف: "ليس هنــاك من شــك في أنــه لن يتم 
الحصول على 1 ميغاوات خال الـ 20 عامًا المقبلة".
ودعــا الخبير اإلســرائيلي في المقابــل إلى تطوير 
الليــزر الكيميائــي، ومصــدره االحتــراق المباشــر 

للوقود.
وفي التاسع من كانون الثاني/ يناير الجاري كشفت 
وزارة جيــش االحتــال، النقاب عــن منظومة ليزر 
حديثة، ذكرت أنها ستستخدم العتراض الصواريخ 

التي تُطَلق من غزة وسوريا ولبنان.
ومــن المقــرر أن تختبــر ســلطات االحتــال نظام 
الليزر الجديد في النصــف الثاني من العام الجاري، 
وتقــدر وزارة جيــش االحتال أنه ســيتم تشــغيل 
النظام بنجاح، وسيساعد في الحماية من الصواريخ 

وقذائف الهاون بحلول العام المقبل.

ك بفاعلية منظومة "الليزر الدفاعية" العتراض الصواريخ خبير ُيشكِّ
ضابط إسرائيلي: احتماالت كبيرة لالنفجار خالل 2020

عملية إطالق نار و53 نقطة تماس األسبوع الماضي
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

انتظروها في يونيو القادم
)االنتخابات اإلســرائيلية( في مارس القادم. واالنتخابات الفلســطينية 
في يونيو القادم على أرجح االحتماالت. إذا أسفرت انتخابات العدو عن 
حكومة يشــكلها أزرق أبيض ربما تزيد فرص انتخابات فلسطينية في 
التاريخ المذكور آنفا. لماذا تربط قيادة السلطة انتخاباتنا باالنتخابات 
اإلســرائيلية؟! الجواب ألن السلطة نفسها مرتبطة بتبعية شبه كاملة 
)إلسرائيل(؟! وتزعم الســلطة أن نتائج االنتخابات اإلسرائيلية تضيء 

لها طريقها للمستقبل، وطريقها لالنتخابات.
مــن المعلوم أن عباس تعــرض لضغوط ألمانية وفرنســية وأوروبية 
إلجراء انتخابات فلسطينية لتجديد الشرعيات، ويقال إن فرنسا هددت 

بوقف مساعداتها للسلطة، إذا لم يجر عباس انتخابات عامة.
عباس أذعن للضغوط األوروبية، رغمًا عن موقفه منها، وفاجأ فتح في 
األمم المتحدة بدعوتــه لالنتخابات، التي لم تكن ضمن نص خطابه 

في األصل.
فتح ليســت مجتمعة على طرح موضوع االنتخابــات في هذه المرحلة 
وفي هذا التاريخ القريب، وبعض أجنحتها المستفيدة من الواقع القائم 
على المستوى الشخصي طلبت من )إسرائيل( عرقلة االنتخابات، ومنع 
القــدس من المشــاركة، وأقنعت قيادات إســرائيلية نافذة أن حماس 
ستفوز في االنتخابات، وهذا الفوز ليس في مصلحة )إسرائيل(، وال في 

مصلحتنا حسب قولهم؟!
الطرف الفلســطيني القريب من المخابرات اإلســرائيلية، زعم أن فتح 
عباس ستخســر االنتخابات، وتخسر الرئاســة إذا ما شارك فيها مروان 
البرغوثــي بقائمــة مســتقلة، ونافس على الرئاســة؟! وزعــم الطرف 
المســتفيد من الوضع القائم على المســتوى الشــخصي، أن فتح في 
غــزة والضفة غير جاهزة للفــوز، وأنها تواجه في غــزة قائمة دحالن، 
وتمرد المحالين على التقاعــد، والذين ال يتقاضون رواتبهم، وتواجه 
في الوقت نفســه البرغوثي، والمســتفيد الرئيس في هذه الحالة هو 

حماس.
المخابرات الفلســطينية وعباس يدركون أنه ال مناص من االنتخابات 
بســبب الضغــوط األوروبية، ويقولــون إنه يمكن تأجيلها بســبب أو 
آخــر، ولكن ال يمكن منــع وقوعها، ومنع وقوعها فيــه أضرار منظورة 
وغيــر منظورة، لذا تعمل المخابرات علــى اإلعداد لالنتخابات، وتجري 
اســتطالعات رأي، وتعمــل إحصــاءات، وتتعرف على شــرائح األصوات 
المؤيدة، والعائمة، وتستدعي الشــخصيات الحمساوية والنشطة في 
الضفة للتعرف منها بشكل مباشر عن موقفها الشخصي من المشاركة 

في االنتخابات، وتزودها برسائل الترغيب والترهيب الالزمة.
قصة االنتخابات الفلسطينية، هي قصة فتح التي ال توافق على مغادرة 
كرســي القيادة، وقصة فتح هي قصة عباس وحاشيته الذين يريدون 
االســتمرار فــي القيادة وركــوب الحافلــة وحدهم، وقصــة الغرب مع 
االنتخابات هي قصة من ال يريد حماس شريًكا، ويريد عباس بشرعية 

جديدة، بزعم الحاجة إلى رجل قادر على التوقيع وإنهاء الصراع؟!

فقد 4 متسلقين كوريين جنوبيين
 و3 مرشدين بعد انهيار جليدي في نيبال

كاتمندو/ وكاالت:
ذكرت الشــرطة ومســؤولون في نيبال، أمس، أن ســبعة أشــخاص من 
بينهــم أربعــة متســلقين كورييــن جنوبيين ُفقــدوا في منطقــة جبال 
الهيمااليا بشمال غرب نيبال بعد أن وقع انهيار جليدي في الطريق الذي 

كانوا يسلكونه.
وقال المســؤولون إن المفقودين الثالثة اآلخرين مرشدون محليون وإن 
منطقة الحادث تبعد نحو 150 كيلومترا إلى الشمال الغربي من العاصمة 

كاتمندو.
وأضافوا بحســب وكالة رويترز لألنباء، أن األمطار الغزيرة وانهمار الثلوج 

تسببا في االنهيار.
وقال ســانديش باندي مدير شركة الســياحة التي نظمت الرحلة لرويترز 
”فقدنــا االتصال بأربعة من عمالئنــا الكوريين كانوا يتنقلون في منطقة 

أنابورنا، وهم مفقودون منذ وقوع انهيار جليدي يوم الجمعة“.
وجبل أنابورنا بشــمال غرب نيبال هو عاشــر أعلى جبــل في العالم ويبلغ 

ارتفاعه 8091 مترا، ويأتي إلى المنطقة آالف كل عام.
وقالــت ميرا أتشــاريا المســؤولة بإدارة الســياحة في كاتمنــدو إن أربع 
طائــرات هليكوبتر تقــوم بعملية بحــث وإنقاذ في المنطقة بمســاعدة 

الشرطة ومتطوعين محليين لكن سوء األحوال الجوية يعوق العملية.

واشنطن/ وكاالت:
أعلنت مايكروسوفت وقفها دعم "ويندوز7-" 
المســتخدم من قبل المالييــن حاليا، بعدما 
بات هاجس المســتخدمين ترقية هذا النظام 
إلى نســخة "ويندوز10-"، فكيف الوسيلة إلى 

التحديث دون تكاليف؟
وتبعــا للخبراء فــإن ترقية نظــام ويندوز إلى 
النســخة العاشــرة بات أمرا ضروريــا لحماية 
بيانــات الكمبيوترات من االختــراق وتحميل 
للفيروســات،  المضــادة  الحديثــة  البرامــج 
والتماشــي مع متطلبات البرمجيات والمواقع 
التــي تتغيــر باســتمرار، لكــن علــى أصحاب 
الحواســب قبــل تحديــث برنامــج التشــغيل 
االنتباه إلى أن حواسبهم تتوفر فيها الميزات 

األساسية لتشغيل نظام "ويندوز10-".
والنقطــة الثانيــة التي يجب االنتبــاه لها هو 

أن العديد من البيانــات والملفات المحفوظة 
والتطبيقات في الحاسب قد تختفي من الجهاز 
عند تحديث نســخة برنامج التشغيل، بسبب 
االختالف الكبير بيــن برمجيات اإلصدارين 7 
و10، لذا وقبل التحديث يجب على المستخدم 
صنع نســخة احتياطية من ملفاته ومعلوماته 
واختيــار التطبيقــات الالزمــة لتأمينهــا قبل 

تحديثها.
ولتحديــث نظام "وينــدوز7-" أو "ويندوز8-" 
مجانــا إلــى النســخة "وينــدوز10-" في حال 
كانت النســخة أصلية ومرخصة رســميا يجب 

اتباع عدة خطوات:
-1التحقــق من أي تحديثــات جديدة لبرنامج 

فــي   BIOS نظــام  وتحديثــات  التشــغيل 
الكمبيوتر، وإلغاء تثبيت برنامج األمان التابع 

ألي جهة خارجية مؤقتا.

للمســتندات  احتياطيــة  نســخة  -2صنــع 

والتطبيقات الضرورية.
-3 التوجه إلى صفحة مايكروسوفت الرسمية 

لتحميل "ويندوز10-".
 Download tool خيــار  علــى  -4الضغــط 

now في قسم "وســائط تثبيت ويندوز10-" 

 Create Windows 10 installation

.media

بعد اكتمال تحميل الملف يجب الضغط عليه 
 upgrade مرتين، وبعدها الضغط على خيار
this PC now. وبعدها ســيحصل المستخدم 

علــى ترخيص رقمــي لنظام "وينــدوز10-"، 
إلــى  االنتقــال  يجــب  الترخيــص  ولتأكيــد 
 Update ثــم  ومــن   ،Settings اإلعــدادات 
Security &، وبعدهــا الضغــط علــى خيــار 

.Activation

كيب كنافيرال/ وكاالت:
التابعــة  إكــس  اضطــرت شــركة ســبيس 
للمليارديــر إيلــون ماســك، أمــس، لتأجيل 
إطــالق كان مقــررا ألحــد صواريخها بهدف 
اختبــار حالــة توقــف مفاجــئ لألنظمة على 
كبسولة غير مأهولة وذلك حتى اليوم األحد 

بسبب سوء حالة الطقس.
وكان من المقرر إجــراء هذه التجربة، أمس، 
فــي اختبار نهائي قبل إطــالق إدارة الطيران 
والفضــاء األمريكية )ناســا( رحــالت مأهولة 

للفضاء من األراضي األمريكية.
وقالت ســبيس إكس على حسابها في تويتر 
إنها تجربة كبســولة الفضاء دراجون توقفت 
أمــس لســرعة الريــاح وارتفاع أمــواج البحر 
فــي المنطقة التــي كان من المقــرر هبوط 

الكبسولة فيها.
وأضافت أنهــا تتطلع إلجــراء التجربة اليوم 
األحد خالل نطاق زمني مدته ســت ســاعات 
بــدءا مــن الثامنــة صباحــا بتوقيت شــرق 

الواليات المتحدة 1300 بتوقيت جرينتش.
ومن المقرر أن تنطلق من كبســولة الفضاء 

دراجون، التي بنتها شــركة ســبيس إكس، 
قوة دفع بعد أقل مــن دقيقتين من إقالعها 
من قاعــدة بواليــة فلوريــدا األمريكية بما 
يتيــح لها االنفصال عن صــاروخ )فالكون 9( 
في الجو، وهو مــا يحاكي حالة توقف مفاجئ 
ألنظمتها، وذلــك في اختبار يهــدف إلثبات 
إمكانيــة عودتهــا ســالمة بمــن عليها إلى 

األرض.
وهذا االختبار حاســم فيما يتعلــق بإمكانية 
نقــل بشــر إلى محطــة الفضــاء الدولية في 
إنجــاز تتوقــع ناســا إتمامــه قريبــا ربما في 
منتصــف العــام الحالــي. ويأتــي ذلــك بعد 
تأجيــالت وجهود تطوير على مدى ســنوات 
بينما تسعى الواليات المتحدة إلحياء برنامج 
رحالت الفضاء المأهولة من خالل شــراكات 
خاصــة. ومنحــت ناســا عقــودا بقيمــة 4.2 
مليار دوالر لشــركة بوينــج و2.5 مليار دوالر 
لســبيس إكس عــام 2014 لتطويــر أنظمة 
كبســوالت منفصلة قادرة على نقل رواد إلى 
محطة الفضــاء الدولية انطالقا من األراضي 
األمريكيــة، وذلــك للمرة األولــى منذ توقف 

برنامج ناسا للرحالت المكوكية عام 2011.
وتعتمد ناســا منذ ذلــك الحين على مركبات 

فضاء روسية لتوصيلها بالمحطة الفضائية.
ومن المقرر أن تتوقف محركات دفع الصاروخ 
)فالكــون 9( علــى ارتفاع نحــو 19 كيلومترا 
فوق المحيط، على نحو يحاكي توقفا مفاجئا 
لألنظمــة تنطلق معــه قوة دفع للكبســولة 
دراجون بســرعة تتجــاوز ســرعة الصوت إذ 

تصل إلى 2400 كيلومتر في الساعة.
وســتخرج عن الكبسولة ثالث مظالت إلبطاء 
نزولها إلــى المــاء، حاملــة مجموعتين من 
الدمــى علــى شــكل بشــر يضعــون أجهزة 
الستشــعار الحركة بهدف جمع بيانات قيّمة 
تتعلق بتأثير التسارع على الجسم عند توقف 

محركات الدفع.
وكان من المقرر إجراء تجربة توقف األنظمة 
أثناء التحليق في منتصــف عام 2019 لكنها 
تأجلــت تســعة أشــهر بعــد انفجــار إحــدى 
كبســوالت دراجون علــى منصــة اختبار في 
أبريل نيســان قبيل إطالق دفاعاتها. وأعقب 

ذلك بدء تحقيق مطول.

ل تجربة سوء األحوال الجوية يؤجِّ
 تسبق استئناف رحالت مأهولة للفضاء

أربع طرق لتحديث وإصدار "ويندوز- 10" دون تكاليف


