
24 4547 Tuesday 21 January 2020 26 جمادى األولى 1441هـ 21 يناير/ كانون الثاني الثالثاء

تعزية 
أســرة شــركة االتصاالت الفلســطينية يشــاطرون زميلهم محمــد الغوانمة  

األحزان بوفاة المغفور لها بإذن اهلل والدته: 
)أم محمد(

ســائلين المولى )عزّ وجّل( أن يتغمد الفقيدة بواســع رحمته ويسكنها فسيح 
جناته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.
إنّا هلل وإنّا إليه راجعون

إعالن وتحذير
أحــذر أن الدكتور وليد خليل الحمامي العموم مــن محاولة تزوير توقيعي 
على أي مســتند أو موضوع أو انتحال شــخصيتي باســتخدام صور هويتي 
الشــخصية أو محاولــة تزويرها واســتخدامهما لدى الجهات الرســمية أو 
القضائية عامة او لدى النيابة العامة والشرطة الفلسطينية بكافة أفرعها، 
وذلــك إليجاد مركز قانوني لتحقيق مآرب غير قانونية بعد أن عجز البعض 
عن كسب أي قضية تخصني أو تخص من أمثلهم أمام القضاء الفلسطيني 

أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى ذات اختصاص.
وسوف أتخذ جميع اإلجراءات القانونية بهذا الخصوص حسب األصول والقانون.

وقد أعذر من أنذر
تحريرًا في 2020/1/19م.

د. وليد خليل الحمامي
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عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى

االحتـالل يخطـر بهـدم 48 منـزاًل فـي القـدس والخليـل

م« يساوي بين زيارتهم ونقل ترامب سفارة بالده للمدينة المحتلة »مسلَّ
11 ألف عنرص إرسائييل لحامية 
عرشات الزعامء الزائرين للقدس

القدس المحتلة-غزة/ أدهم الشريف:
تنشــر شــرطة االحتالل اإلســرائيلي آالًفا من عناصرها في القــدس المحتلة، 

لتوفير الحماية لعشــرات الزعماء األجانب الذين سيبدؤون، اليوم، 
في الوصول للمشــاركة في المنتدى الدولي الخامس حول المحرقة 

غزة/ فلسطين:
شــيعت جماهير فلسطينية غفيرة، مســاء أمس، جثمان الشهيد عامر الحجار، 

الذي استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها خالل مسيرات العودة 
وكســر الحصار شــرق قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية 

هنية يعزِّي بوفاة رئيس 
مؤسسة »مرييس« اإلندونيسية

الدوحة- غزة/ محمد عيد:
بعث رئيس المكتب السياســي لحركة المقاومة اإلســالمية، 
حمــاس، إســماعيل هنية، أمــس، برقيــة تعزية ومواســاة 

إلــى إدارة مؤسســة اإلنقــاذ والطــوارئ الطبيّة 
اإلندونيسية "ميرسي" في جمهورية إندونيسيا، 

حملة المقاطعة تدعو لمقاطعة المعرض
فصيالن: مشاركة االحتالل يف 
"إكسبو ديب" تطبيع مرفوض

غزة/ فلسطين:
عدت حركة المقاومة اإلســالمية حمــاس والجبهة الديمقراطية 

لتحريــر فلســطين، أمــس، إعــالن وزارة خارجيــة 
االحتالل اإلسرائيلي البدء ببناء جناح لها في معرض 

حماس: قراراتها تشكل تهديًدا خطيًرا لتهويد المدينة
)إرسائيل( ُتسارع الخطى لتغيري 

الواقع الدميغرايف للقدس

قتىل وجرحى يف بغداد ومحافظات 
عراقية مع تصاعد االحتجاجات

أردوغان: سنواصل دعم المسار السياسي في ليبيا 
الرساج يدعو للضغط عىل حفرت

 لوقف حصار حقول النفط

القدس المحتلة/ فلسطين:
شــاركت فعاليات القدس، أمس، في وقفة احتجاجية رفضا لقرار سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي، إغالق مدرسة عبد اهلل بن الحسين الثانوية للبنات 

تدريجيا خالل العام الجاري، ونقل طلبتها إلى مدارس أخرى. 
وأكــد المشــاركون في الوقفة التي نظمت أمام مبنى المدرســة في حي 

الشــيخ جراح فــي القدس أن المدرســة فلســطينية خالصة، 
وبنيت على أرض للوقف اإلسالمي وشيدتها الحكومة األردنية 

وقفة احتجاجية يف القدس رفًضا 
لقرار االحتالل إغالق مدرسة الحسني

رو عدوان 2014  مترضِّ
يف خان يونس يحتّجون 

ضد مامطلة »أونروا«
خان يونس/ محمد أبو شحمة:

شــارك أصحــاب البيــوت المتضررة 
من العدوان اإلســرائيلي على قطاع 

غــزة 2014، أمس، بوقفة 
احتجاجيــة داخــل عيــادة 

مواطنون يُشيعون جثمان الشهيد عامر الحجار بغزة أمس                                 )األناضول(

أهايل األرسى:
 أبناؤنا يعيشون 

أوضاًعا صعبة بسجون 
االحتالل خالل »الشتاء«

2 2

2

23

4

7

8

23

14

5

15

محافظات/ عبد الله التركماني:
سّلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس، 
إخطــارات بإخــالء وهــدم 30 منــزاًل في عدة 
أحيــاء بمدينــة القــدس خــالل أقــل مــن 24 

ســاعة، تزامنــًا مع إخطار االحتــالل بهدم 18 
منــزاًل فــي قريــة أم الخيــر فــي مســافر يطا 

جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأفــاد شــهود عيــان، بــأن قــوات االحتــالل 

أصــدرت أوامــر بإخالء 22 منــزاًل في حي باب 
السلســلة، نتيجة تشــققها بفعــل الحفريات 
إلــى  ســيؤدي  مــا  أســفلها،  االســتيطانية 
تشــريد قرابــة 200 فــرد مــن 22 عائلــة فــي 

العــراء دون مأوى. وأصدرت قوات االحتالل 
قــرارات هدم جديدة طالت 4 منازل في حي 

وادي الحمــص بصور باهر، بعد أقل 
من 6 أشهر على هدم 10 مباٍن، 

جمـاهيــر فلسطينيــة تشـيــع 
جثمـان الشهيـد الحجــار بـغــزة

)Apa(    طالبات يُشاركن بوقفة احتجاجًا على قرار االحتالل بإغالق المدرسة
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"BDS"استجابة لـ
نقابة أمريكية تقاطع مؤمترًا 

ا تستضيفه )إرسائيل(  دوليًّ
الناصرة/ فلسطين:

قــررت نقابة طبية أمريكيــة، مقاطعة أول مؤتمر دولي حول طب األعشــاب، 
تستضيفه )إسرائيل( الشــهر المقبل في مدينة طبريا المحتلة، وفًقا لصحيفة 
"يديعوت أحرونوت". وقالت الصحيفة العبرية، أمس، إن قرار المقاطعة وعدم 
المشــاركة فــي المؤتمر جاء بفعل ضغــوط كبيرة من قبل حركــة المقاطعة 

."BDS"الدولية لـ)إسرائيل( المعروفة إعالميا بـ
ويعتبــر هــذا المؤتمــر األول من نوعه دوليا وســيكون حول طب األعشــاب، 

بمشاركة 11 خبيرا من دولة االحتالل والخارج.

خلف: املقاومة بأشكالها 
حّق مرشوع ألبناء شعبنا

غزة/ فلسطين:
أكــد الناطق باســم حركــة األحرار ياســر خلــف، أن المقاومة 
بمختلــف أشــكالها حــق مشــروع ألبناء شــعبنا الفلســطيني 
ضــد االحتالل اإلســرائيلي الذي يواصل عدوانــه على األرض 

والمقدسات.
وعــدّ خلف، فــي تصريح، أمــس، إطــالق الشــباب الثائر في 
مســيرات العودة وكســر الحصــار، "البالونــات الحارقة" دليل 

رفضهم الستمرار الحصار ومعاناة شعبنا في قطاع غزة.
وشــدد على رفض الهيئة الوطنية لمســيرات العودة لتنصل 

االحتالل من تفاهمات التهدئة وكسر الحصار.
واســتدرك: االحتالل يســعى إلــى التنصل من إجراءات كســر 
الحصار عن غزة، األمر الذى يســتدعى قيام الوسيط المصري 
بمهامه ومسؤولياته للضغط على االحتالل لتنفيذ التفاهمات 

السابقة. 
وأكد خلــف على ضرورة الوحــدة الوطنية والعمل المشــترك 

للتأثير على االحتالل ودفعه لالستجابة إلرادة الفلسطينية.

غزة/ فلسطين:
عدت حركــة المقاومة اإلســالمية حماس والجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلســطين، أمس، إعالن وزارة 
خارجية االحتالل اإلســرائيلي البــدء ببناء جناح لها 
في معرض "إكســبو دبــي 2020" بدولة اإلمارات 

العربية تطبيعا مرفوضا وطنيا وقوميا.
ودعت حركة حماس على لســان المتحدث باسمها 
حازم قاسم، في تصريح صحفي أمس، األطراف التي 

تسعى للتطبيع مع المحتل إلى وقف هذا السلوك.
وقال قاســم إن هذا السلوك يشــجع االحتالل على 
رفع وتيرة إجرامه ضد الشــعب الفلسطيني، وزيادة 
انتهاكاته ضد مقدســات األمة، مضيفا أن االحتالل 
يجــب أن يبقى العدو المركزي لألمــة وإبقاء عالقة 
الصــراع معــه، ومواجهــة سياســته التــي تهدف 

لتقويض كل فرص نهوض األمة وتطورها.
وطالبت الجبهة الديمقراطية الســلطات اإلماراتية 
بالتراجــع عن قرارها بإشــراك االحتالل في معرض 

"إكسبو 2020" في دبي.
وقالــت الجبهة فــي بيان لهــا، إن التراجع عن قرار 

إشراك االحتالل في المعرض يشكل التزامًا بمبادرة 
التســوية العربية التي اتخذتهــا القمة العربية في 
بيروت عــام 2002، حيــن رهنت العالقــة مع معه 
بانســحابه مــن كل األراضي العربيــة المحتلة في 

فلسطين والجوالن ومزارع شبعا وتالل كفر شوبا.
واعتبــرت أن فتــح أبــواب العواصم العربيــة أمام 
االحتــالل مــن شــأنه تشــجيعه علــى المزيد من 
التغول في االســتيطان وضم األراضي الفلسطينية 
والعربيــة، واإلمعــان فــي البطــش واالضطهــاد 
للمواطنين الفلســطينيين والعرب، واغتيالهم في 

الشوارع بذرائع واهية تثبت الوقائع زيفها.
وأضافــت أن "وحدة مصالــح شــعوبنا العربية في 
مواجهة المشــروع اإلســرائيلي التوسعي، تتطلب 
من كل األنظمة العربية اتباع سياسة نزع الشرعية 

عن االحتالل وعزله".
بدورهــا، عبرت حملــة المقاطعة- فلســطين، عن 
استنكارها ورفضها الشــديدين لمشاركة االحتالل 
في معرض "إكســبو دبي"، داعيــة الدول والجهات 
فــي  المقــرر عقــده  المعــرض،  فــي  المُشــاركة 

أكتوبر/ تشــرين األول المقبل، لمقاطعته الشاملة 
واالنسحاب منه، بسبب مشاركة االحتالل فيه.

كما دعت الحملة في بيان لها أمس، دولة اإلمارات 
لرفض استقبال وفد االحتالل على أراضيها وسحب 
مشــاركته من المعــرض، وأهمية تأكيــد التزامها 
بمعاييــر المقاطعة العربية، وقرارات وزراء الخارجية 

العرب. 
وقالــت إن مقاطعــة االحتــالل والتصــدي لظاهرة 
التطبيــع بــكل أشــكاله هــي مســؤولية جماعيــة 
وضرورة نضالية من أجل حرمانه ومؤسســاته من 
بعض أهم أدوات هيمنته وســيطرته على مجتمعنا 

ومقدراتنا.
وعــدّت أن مثــل هــذه المعــارض والمؤتمــرات 
يســتغلها االحتالل لتســويق نفســه للعالم كواحة 
للســالم والتعايش، وللتغطية على جرائمه اليومية 
بحق شــعبنا، والتي ال تقبل التأويل تحت مسميات 
تبــادل الخبــرات أو تعزيــز االســتقرار االقتصادي، 
فجميعهــا تصــب فــي خدمــة نظــام االســتعمار 

اإلسرائيلي.

الدوحة- غزة/ محمد عيد:
بعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة 
اإلســالمية، حماس، إســماعيل هنيــة، أمس، 
برقية تعزية ومواساة إلى إدارة مؤسسة اإلنقاذ 
والطوارئ الطبيّة اإلندونيســية "ميرســي" في 
جمهورية إندونيسيا، بوفاة رئيسها يوسريزال 

جورناليس.
وقــال هنيــة، فــي برقيــة التعزيــة: تلقينا في 
حركة حماس بفلســطين ببالغ الحزن والرّضا 
والتســليم، وبقلــوب مؤمنــة بقضــاء المولى 
وقدره، خبــر وفاة المغفور له بــإذن ربه تعالى 

الدكتور يوســريزال جورناليس رئيس مؤسسة 
)ميرسي( في جمهورية إندونيسيا الشقيقة.

وتقــدّم هنية بالتعزيــة إلى إدارة المؤسســة 
وأســرة الفقيد والشــعب اإلندونيسي الشقيق 
التعزيــة وأصــدق مشــاعر  بخالــص عبــارات 

المواساة، بوفاة الدكتور يوسريزال.
وأعــرب عن عميــق تقديــره وتثمينــه لكل 
الجهــود واألدوار التي كان يقوم بها الفقيد، 
في رعاية وتأسيس المستشفى اإلندونيسي 
فــي قطاع غزّة، الذي يقــدّم خدمات صحية 
مهمّة ورعاية طبية نوعية لســكان شــمال 

المواقــف  ولــكل  افتتاحــه،  منــذ  القطــاع 
المشــرّفة ومشــاعر التضامــن مع الشــعب 

الفلسطيني.
الطبيّــة  والطــوارئ  اإلنقــاذ  ومؤسســة 
 )Mer-C(اإلندونيســية، والتي تعرف اختصــارًا
قامــت بمهــام اإلشــراف والتنفيــذ واإلنشــاء 
للمستشــفى اإلندونيســي المقام فــي منطقة 
الشــيخ زايد ببيت الهيا شــمال القطاع، والذي 
يقدّم خدمات مميّــزة وحديثة في تخصصات 
الباطنــة والجراحــة والعظام، في ظــل الحصار 

المتواصل على قطاع غزة.

حملة المقاطعة تدعو لمقاطعة المعرض
فصيالن: مشاركة االحتالل يف "إكسبو ديب" تطبيع مرفوض

هنية يعزِّي بوفاة رئيس مؤسسة "مرييس" اإلندونيسية

القدس المحتلة-غزة/ أدهم الشريف:
تنشــر شــرطة االحتــالل اإلســرائيلي آالًفا 
من عناصرها في القــدس المحتلة، لتوفير 
الحماية لعشــرات الزعمــاء األجانب الذين 
ســيبدؤون، اليوم، في الوصول للمشــاركة 
في المنتدى الدولي الخامس حول المحرقة 
الخميــس  "الهولوكوســت"،  اليهوديــة 

المقبل.
وأعلنــت شــرطة االحتــالل أنهــا ستنشــر 
قرابــة 11 ألًفــا مــن عناصرهــا، بــدًءا من 
اليوم، مطلقًة لقب "رؤية للمســتقبل" على 

نشاطها هذا.
وأشــارت إلــى أنــه ســيركز علــى القدس 
ومحيطها ومطــار بن غوريون الدولي قرب 
)تــل أبيب(، الفتــة إلى أنها ســتغلق طرق 
وتضع حواجز، وســتحظر تحليــق الطائرات 
بارتفاعــات منخفضــة، في أجــواء المطار، 

ومدينة القدس.
ويبدأ أكثر من 42 زعيمًا ومســؤواًل دوليًّا 
الفلســطينية  األراضــي  إلــى  بالوصــول 
الرئيــس  نائــب  فيهــم  بمــن  المحتلــة، 
األمريكي مايك بنس والرؤســاء الفرنســي 
إيمانويــل ماكــرون، والروســي فالديميــر 
بوتين، واأللماني فرانك شــتانماير، وأمير 

ويلز، وولي العهد البريطاني األمير تشارلز.
ويعقــد المؤتمــر الخميس، ويتحــدث فيه 
رئيــس كيــان االحتــالل رؤوبيــن ريفلين، 
ورئيس الــوزراء المنتهية واليتــه بنيامين 

نتنياهو، إضافة إلى نائب الرئيس األمريكي 
والرؤساء الفرنسي واأللماني والروسي.

في مقابل ذلك، عدَّ رئيس الهيئة الشعبية 
العالميــة لســالمة القــدس األب مانويــل 

مسّلم أن "ما يجري مؤامرة عالمية".
لصحيفــة  تصريــح  فــي  مســلم  وســاوى 
"فلسطين"، بين وصول هؤالء الزعماء إلى 
القدس، وما نفذته إدارة الرئيس األمريكي 

دونالد ترامب بنقل سفارتها من )تل أبيب( 
إلى المدينة المحتلة.

وأوضــح أن زعمــاء هذه البالد "جــاؤوا إلى 
القــدس بــداًل مــن بنــاء األحجار وإرســال 
األعالم"، في إشــارة إلى السفارة األمريكية 
التــي أصبــح مقرهــا القــدس المحتلة في 
عهد ترامب الذي أوفى بوعده لـ)إســرائيل( 
بنقل السفارة في حل فاز بسباق االنتخابات 

األمريكية.
وكان ترامــب أعلن في 6 ديســمبر/ كانون 
القــدس عاصمــة مزعومــة   ،2017 األول 
لالحتــالل، وهــو ما أثــار موجــة ردود فعل 
رافضة على المســتوى العالمي لقراره هذا، 
وخروج مســيرات منــددة في أرجــاء الدول 

والعواصم العربية واألوروبية.
واعتبــر مســّلم زيــارة زعماء الــدول لكيان 
االحتالل "اعتراًفا منهم بأن القدس عاصمة 
لــه"، مضيًفــا: "نحن أمــام مؤامــرة دولية 
علينا، ولألســف العرب بــدؤوا يعترفون أن 
قضيــة فلســطين هي قضيــة إســرائيلية 
مــع  صلحًــا  يعقــدون  وبــدؤوا  داخليــة، 
)إسرائيل(، ويطبعون معها، ويدفعون نحو 
األمــام في العالقة معها سياســيًّا وتجاريًّا 

واقتصاديًّا".

م« يساوي بين زيارتهم ونقل ترامب سفارة بالده للمدينة المحتلة »مسلَّ
11 ألف عنرص إرسائييل لحامية عرشات الزعامء الزائرين للقدس

عناصر شرطة االحتالل ينتشرون بمنطقة باب العامود بالقدس المحتلة             )أرشيف(  
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قراءة إرسائيلية: ما يجري مع 
حامس تكتيك مؤقت ليس أكرث!
رغم الضخ اإلعالمي اإلســرائيلي الذي لم يتوقف خالل األسابيع 
الماضيــة حول ما يجري من تفاهمات غير مباشــرة مع حماس 
بوساطة مصرية، وبدا األمر كما لو كنا أمام اتفاق بعيد المدى 
لتهدئــة قد تمتــد عدة ســنوات، لكن األيام األخيرة شــهدت 
خفوت هذه اللهجة اإلســرائيلية، وانخفاض السقف العالي في 

الحديث عن تلك التفاهمات.
  فقد أشارت قراءات إســرائيلية مؤخرا أن ترتيبات التسوية مع 
حماس ليســت هي التــي يتم تداولها في اإلعــالم، فطالما أن 
الحركــة ال تنوي كبح جماح المجموعات المســلحة في القطاع، 
فيجب الحذر اإلســرائيلي من إرســال اإلشــارات عن قرب إنجاز 
التهدئــة؛ ألننــا في الحد األقصــى نتحدث عــن تهدئة مؤقتة 

زمنيا، وتفاهمات تكتيكية.
صحيح أن الهدنة بعيدة المدى في غزة ليست سلبية من وجهة 
النظر اإلسرائيلية، رغم أنها سترسخ سلطة حماس في القطاع، 
وتمنح إســرائيل هدوًءا اســتراتيجيًّا، وتحسن الواقع المعيشي 

بالقطاع، وتمهد الطريق إلحداث تسوية واسعة بالمنطقة.
ولكن في ظل غياب أفق استراتيجي وبدائل بعيدة المدى، وفي 
األســاس منها مسألتان: عدم وجود الســلطة الفلسطينية في 
غزة، ألن أبو مازن شخصيا ال يبدي تحمسه كثيرا لسيطرته على 
القطاع، أو إعادة احتالل القطاع، فإن التهدئة بعيدة المدى مع 
حمــاس تبدو فكرة قابلة للنقاش، والطرح برأس ثقيل، لكن ما 
يجري في الشــهور األخيرة بين حماس وإســرائيل، بصورة غير 

مباشرة، بعيد جدا عن التهدئة االستراتيجية بعيدة المدى.
تعتقد قطاعات واســعة مــن دوائر صنع القرار اإلســرائيلي أن 
الالعبين األساســيين، ال ســيما حماس، ليســت في عجلة من 
أمرهــا إلبــرام هذه التهدئــة، واألســباب واضحــة، أهمها أن 
إســرائيل عشــية حملة انتخابية، وال تبدو مهيأة التخاذ قرارات 
اســتراتيجية حاســمة، مــع أن كثيريــن في إســرائيل معنيون 
بإبراز أن تقدما ما يحصل مع حماس، ســواء العتبارات سياسية 

داخلية، أو أمنية خارجية.
تزعم األوســاط اإلســرائيلية أن تحقيق تســوية بعيدة المدى 
مع حماس تتطلب تحقيق ثالثة شــروط، أولهــا تعهد الحركة 
بوقــف التعاظم العســكري، بما فــي ذلك عدم نقــل عملياتها 
للضفــة الغربيــة، وثانيها فرض ســيطرتها علــى المجموعات 
المســلحة في القطاع، وثالثها إيجاد تســوية لموضوع األسرى 
اإلســرائيليين في غزة، وفي حال أرادت الحكومة اإلســرائيلية 
الحالية أو المســتقبلية إبرام تسوية مع حماس، فيجب الطلب 

منها إنجاز الشروط الثالثة.
الخالصة اإلســرائيلية أنه طالما أن تلك الشروط لم تتحقق مع 
حماس، وال أظن الحركة بوارد الحديث فيها من األساس، فمن 
المهم على إسرائيل أن تبدي حذرًا إزاء أي حديث أو تلميح بأننا 
نقترب من تســوية مع الحركة، واالقتصــار على تهدئة مؤقتة 
وتفاهمــات تكتيكية، وليس هدنة اســتراتيجية بعيدة المدى، 

رغم أنها قد تجلب تغييرًا عميًقا في الساحة الغزية.

رام اهلل/ فلسطين:
قــال النائــب المقدســي عن كتلــة التغيير 
واإلصالح في المجلس التشريعي محمد أبو 
طير، إن حملة "الفجر العظيم" التي شــارك 
فيها المواطنون بالصالة في المســجدين 
األقصــى واإلبراهيمــي جهد عظيــم أربك 
ضــرورة  مؤكــدًا  اإلســرائيلي،  االحتــالل 
اســتمرار حشــد المواطنين لحمايتهما من 

اعتداءاته ومستوطنيه.
وقــال أبو طير في تصريح صحفي أمس، إن 
الصــور والفيديوهات التي تظهر الحشــود 
والهتافــات الغاضبة "شــيء يثلــج الصدر، 
ومزاحمة الناس علــى التواجد في األقصى 

للصالة والربــاط رغم الظروف السياســية 
والمناخيــة الصعبة تثبت أن الفلســطيني 
صاحب نَفس قوي لن يترك حقه ومقدساته 

للعبث بها من قبل اليهود".
وأضاف أن "أهــل القدس عوّدونا وقفاتهم 
الرائعة كما حدث عــام 2017م، وموقفهم 
المشــرف في رفض البوابــات اإللكترونية، 
فهــم مســتمرون دائمًــا في الدفــاع عن 
األقصى والمقدسات اإلسالمية، خاصة في 
ظل موقف رسمي فلسطيني إسالمي عربي 

مخجل".
وأوضــح أن مدينــة القــدس تئــن تحــت 
نيــر االحتالل وعمليــات التهويــد والهدم 

والتخريب منذ احتاللها، مضيفا أن سياسته 
ومنها االقتحام المستمر لألقصى "ممنهجة 
ومخطط لها بشــكل دقيق لتفريغ المدينة 
مــن أهلهــا وإحــالل المســتوطنين بدياًل 

عنهم".
واعتبــر أبو طير الصمــت العربي والتواطؤ 
الدولي تشــجيعًا لالحتالل على المزيد من 
االنتهــاكات، منبهًــا في الوقــت ذاته إلى 
أن اســتمرار الزخــم الشــعبي المرابط في 
القــدس، المحافظ على هويتــه والمتمثل 
بتأديــة اآلالف الصــالة فــي األقصى يربك 
االحتالل ويجعله يفكر كثيرًا في كيفية الرد 
على هذه الحمالت لكي يحافظ على الواقع 

الجديد الذي يســعى لفرضــه على المدينة 
المقدسة".

من جانبه، قال القيادي في حركة المقاومة 
اإلســالمية حماس شــاكر عمارة: إن حملة 
"الفجــر العظيــم" فكــرة إبداعيــة واقعية 
من شــأنها إعادة البوصلــة واالهتمام نحو 
مدينة القدس المحتلة والحرم اإلبراهيمي 
فــي الخليل، فــي ظل ما يتعرضــان له من 
انتهاكات ومحاوالت تهويد وســيطرة من 

قبل االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه.
وأكــد عمارة في تصريــح صحفي أمس، أن 
هــذه الحملــة جــاءت اســتجابة ألهلنا في 
خليل الرحمن، والقدس الشــريف، ونصرة 

للمســجد األقصــى والحــرم اإلبراهيمــي، 
الفتــا إلــى أنهــا القت تفاعــاًل واســعًا من 
الفلســطينيين بتوافــد أعــداد كبيــرة من 
المصليــن فيهما فــي داللة علــى االنتماء 
المرابطة  الحقيقــي للمســجدين وصــدق 

وإعمارهما.
ودعــا المواطنين لالســتجابة لحملة الفجر 
العظيم، كل في منطقته، وتلبية نداء أهلنا 
في القــدس والخليل للصالة في المســجد 
األقصى والمســجد اإلبراهيمي "حتى نعيد 
الــروح للمســجدين ونضع حــدًا لمحاوالت 
االستفراد والتهويد التي تحاق ضدهما من 

االحتالل".

أبو طيــر: حملـة الفجـر العظيـم جهـد أربـك االحتــالل

القدس المحتلة- غزة/ فلسطين:
أكــدت حركة المقاومة اإلســالمية حماس، والجبهة 
الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين، أن قرار ســلطات 
االحتالل اإلســرائيلي إبعاد خطيب المسجد األقصى 
الشــيخ عكرمــة صبري عــن المســجد، يأتي ضمن 
الشــعب  إرادة  سياســة االحتــالل لمحاولــة كســر 
الفلســطيني فــي مواصلــة الدفــاع عــن المســجد 

والمقدسات كافة.
وقالت حماس، في بيان، أمس: إن سياســة االحتالل 
في إبعاد المقدسيين لن تفلح في كسر إرادة الشعب 

في مواصلة الدفاع عن األقصى والمقدسات.
وشــددت علــى أن إجــراءات االحتالل بحــق خطيب 

األقصــى أو بحق علمــاء القدس ورجالها ونســائها 
كافة لــن تثنيهم عن مواصلتهــم مقاومة االحتالل 

واعتداءاته المتكررة بحق القدس والمقدسات.
وأثنــت علــى دور الشــيخ صبري، وأشــادت في ذات 
الوقت، بدور المقدســيين المرابطيــن والمرابطات 

كافة دفاعًا عن القدس ومسجدها المبارك.
وأكدت حمــاس أن اإلجــراءات االحتالليــة كافة لن 
تغير من هوية مدينة القدس الفلســطينية العربية، 

وستبقى عاصمة لفلسطين.
وأدانــت الجبهــة الديمقراطية قرار االحتــالل إبعاد 

رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس.
وقالــت الديمقراطية، في بيان، أمس: إن ســلطات 

خــالل  المســتوطنين  حمايــة  تتعمــد  االحتــالل 
اقتحاماتهــم لألقصى، وإصدار قــرارات االبعاد بحق 
رجــال الديــن عــن دور عبادتهم، وذلــك في خطة 
مكشــوفة لفرض التقاســم الزمانــي والمكاني في 

المسجد.
وســّلمت ســلطات االحتالل، أول من أمس، الشــيخ 
عكرمة صبــري، قرارا بإبعاده عن المســجد المبارك 

لمدة أسبوع قابلة للتجديد.
وطلبت ســلطات االحتالل من الشيخ صبري الحضور 
مجددا الســبت القــادم للتحقيق معه، مــع إمكانية 
إبعاده أســبوعا آخر عن األقصى فــي حال قيامه بما 
يزعم االحتالل أنه تحريض ضده في خطب الجمعة.

حامس والدميقراطية: إبعاد الشيخ صربي عن األقىص محاولة فاشلة 

رسالة 
أخي العزيز سماحة الشيخ عكرمة صبري حفظه اهلل.

تحية بيرزيت وأهلها إليك وإلى القدس وأهلها.
ســفاهة التاريخ وقــذارة "زمن الزّْفت" هــذا أن يحاول جنــدي صهيوني 
محتــّل- اهلل وحــده يعلم أصله وفصله-  ويتجاســر ويتطاول ويســتدعي 
ويحــّذر ويعاقب رئيس الهيئة اإلســالمية العليا ليربيــه ويدّله على الخير 

والصواب. يا لفضائح الزمن واالحتالل.
أنت يا شيخنا الجليل شمس تضيء لنا الطريق ولكنك تعمي عيون البُوم.
بيتــي وقلبي وأهلي يرحبــون بك لتقيم عندنا وتعّلمنــا كيف نقاوم معك 

هذا الباطل الذي يأسر الحق في مدينة الحق قدس العرب والمسلمين.
ال أستنكر ما حدث لك أو جرى معك، فهو تصرف صحيح في االتجاه الخطأ، 
اتجــاه االحتالل. هذه هــي الحقيقة تحت االحتالل أن يُســتهدف األحرار. 

لكن عذابات األحرار هي الضامن ألفراح األبناء واألحفاد والشعب.
حماك اهلل لنا قائدا وعنوانا.

اخوك
األب مانويل مسلم
األب مانويل مسلم الشيخ عكرمة صبريبيرزيت 

القدس المحتلة/ فلسطين:
شــاركت فعاليــات القــدس، أمــس، فــي وقفة 
االحتــالل  ســلطات  لقــرار  رفضــا  احتجاجيــة 
اإلســرائيلي، إغالق مدرسة عبد اهلل بن الحسين 
الثانوية للبنات تدريجيا خالل العام الجاري، ونقل 

طلبتها إلى مدارس أخرى. 
وأكد المشــاركون في الوقفة التــي نظمت أمام 
مبنى المدرســة في حي الشيخ جراح في القدس 
أن المدرســة فلســطينية خالصــة، وبنيــت على 
الحكومــة  وشــيدتها  اإلســالمي  للوقــف  أرض 
األردنية قبل ستة عقود.  وعدوا القرار اإلسرائيلي 
تعديا صارخا على حــق وحرية التعليم في مدينة 
القدس، مشــددين على ضرورة تعويض النقص 

الحاد في غرف المدارس شرقي القدس.
وكان مــا يســمى "قســم المعــارف" فــي بلدية 
االحتالل بالقدس، أعلن نيته عن تحويل مدرسة 
عبد اهلل بــن الحســين لمدرســة صناعية ونقل 

الطالبات لمدارس أخرى.
 وفــي ســياق متصــل عّلقت لجنــة أوليــاء أمور 

مدرسة الطور الشاملة في القدس، أمس، الدوام 
المدرسي بعد تســرب المياه إلى صفوف الطلبة 

ووجود خطر على حياتهم.

وأوضحــت اللجنــة، في بيــان، أن غــرق الطابق 
العلوي بالمياه ناتج عــن أعمال تقوم بها بلدية 

االحتالل بحجة الترميم.

وقفة احتجاجية يف القدس رفًضا لقرار االحتالل إغالق مدرسة الحسني

)Apa(        جانب من الوقفة
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

سبع محميات إسرائيلية
 وثالثة تصريحات عربية

فلســطين أرض وشعب، فإن ضاعت األرض، وشــرد الشعب، تبعثرت 
الذاكــرة الجمعية، واختلط الوجدان بنتــوءات الزمان، وهذا ما يحدث 
اآلن ألرض فلســطين التــي تُغتصب أمــام أهلها على مــدار الوقت، 
ليعيش الفلسطينيون نكبة سنة 1948 بكل تفاصيلها من جديد، مع 
فارق الزمن الذي هيأت فيه وســائُل التواصل معرفة تفاصيل األطماع 

الصهيونية. 
لقــد أعلن وزيــر الحرب الصهيونــي نفتالي بينيــت أن حكومته تُعزز 
)أرض إســرائيل( باألفعــال وليــس باألقــوال، متوعــدًا بزيــادة عدد 
المســتوطنين في الضفة إلى مليون خالل الســنوات العشــر المقبلة، 
وأعلن أمام المأل عن إقامة ســبع محميــات طبيعية جديدة في الضفة 

الغربية، مساحتها تبلغ 130 ألف دونم.
فمــاذا فعل العــرب أصحــاب األرض المغتصبة؟ وكيــف واجهوا هذه 

األفعال؟
أواًل: تفضلت الخارجية الفلســطينية وفسرت األمر، وقالت: إن مسمى 
المحميــات الطبيعية هو »شــكل من أشــكال االســتيالء على األرض 
الفلســطينية«، وأدانت الخارجية بأقوى العبارات قرارات نفتالي بينيت 
االستعمارية والتوســعية، وأعلنت أنها ستقدم شكاوى بشأن اإلعالن 

الخطير في األمم المتحدة والمحاكم الدولية.
ثانيًا: المتحدث باســم وزارة الخارجية األردنية قــال: إن هذه الخطوة 
المدانــة تمثــل خرقا للقانــون الدولي واإلنســاني، من خــالل تعزيز 
االستيطان ومصادرة األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، 
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مســؤولياته لوقف سياسة االستيطان 
اإلســرائيلية، التي تقوض جهود حل الصراع وتحقيق السالم الشامل، 

وإلزام )إسرائيل( بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
ثالثا: المتحدث باســم حركة حماس أدان إقامة المحميات السبع مثل 
اآلخرين، ولكنه أضاف: المقاومة هي الخيار األمثل في مواجهة سياسة 
االحتالل االســتيطانية المتزايدة، المقاومة أثبتــت نجاحها وفاعليتها 

في التصدي لمشاريع االستيطان، وطالب بحشد الطاقات.
لقد أضاف المتحدث باسم حركة حماس على من سبقه من متحدثين 

أنــه عدّ المقاومة الخيــار األمثل، وطالب بحشــد الطاقات، 
23ولكن هذا التصريح لم يخف اإلسرائيليين، ولم يدب الرعب 

عمان- غزة/ نور الدين صالح:
كشــف النائــب فــي البرلمــان األردنــي صالــح 
العرموطــي، عن األســباب التــي دفعت مجلس 
النــواب األردنــي للتصويــت على قانــون يحظر 

استيراد الغاز من االحتالل اإلسرائيلي.
وقــال العرموطــي خــالل حديــث مــع صحيفــة 
"فلســطين"، إن مجلس النواب صوّت باألغلبية 
علــى مقتــرح إلغــاء اتفاقيــة اســتيراد الغاز من 
االحتالل اإلســرائيلي، ثم جرى إرساله للحكومة، 
مــن أجــل عمل مشــروع قانــون، لعرضــه على 

مجلس األمة.
وأوضــح العرموطي الذي شــغل ســابقًا منصب 
نقيب المحامين، أن النواب طالبوا بأن يكون له 
صفة "االستعجال"، بسبب االنتهاكات المستمرة 
التــي يرتكبها االحتالل، مشــيرًا إلــى أن المادة 
)95( من الدســتور األردني تســمح لعشرة نواب 

أو أكثر بتقديم أي مقترح.
وبيّــن أن األســباب الموجبة إلقــرار القانون أن 
االحتالل خــرق اتفاقية وادي عربة، وأعلن الحرب 
علــى األردن باحتــالل غور األردن وشــمال البحر 
الميت، "بالتالي ال ضرورة لوجود هذه االتفاقيات 

مع )اسرائيل("، وفق قوله.
وعدّ مطالبة مجلس النواب بإلغاء االتفاقيات مع 
االحتالل "رســالة سياســية مهمة بأن االتفاقية 
مرفوضــة شــعبيًا وبرلمانيًا"، متوقعــًا أن توافق 

الحكومــة األردنية على مشــروع القانون وإقراره 
وفق المدة المحددة له.

وأضــاف "ال يحــق للحكومة أن ترفض مشــروع 
القانون، ألنه صدر قرار عن مجلس النواب ويجب 

أن يُعرض عليه بموجب القانون".
وعــدّ العرموطي، قــرار مجلس النــواب" موقفًا 
تاريخيًا للنواب، بأن يعتبر العدو الصهيوني كيانا 

غاصبا وضمن إطار دعم الشعب الفلسطيني".
وصوّت مجلس النــواب األردني أمس، باإلجماع 
على تحويل مقترح قانون يمنع استيراد الغاز من 
)اسرائيل( إلى الحكومة. ومن الناحية التشريعية 
والدســتورية فإن مشــروع القانــون يحتاج لعدة 
مراحــل ليصبــح قانونًا نافــذًا، أبرزهــا صياغته 
مــن الحكومة وتحويلــه لمجلس النــواب للبدء 

بمناقشته ثم يحوّل إلى مجلس األعيان.
وحــول تأثيــر مشــروع القانــون علــى العالقات 
األردنية اإلسرائيلية، قال العرموطي: "نحن دولة 
ذات سيادة، وال يتم الضغط علينا من أي جهة".
وأشــار إلى وجود 12 بندا فــي االتفاقية، يُمكن 
من خاللها إنهاء االتفاقية مع )اسرائيل( دون أن 

تتحمل خزينة الدولة أي مبالغ مالية.
وشــدد على أن "كل االتفاقيــات التي وُقعت مع 
االحتالل اإلســرائيلي باطلة، ألنهــا تتعارض مع 
القانون الدولي والشرائع الدولية"، متابعًا "نحن 
ال نقيــس مواقفنــا بالربح أو الخســارة، بقدر ما 

نقيســها بالمبادئ والثوابت ودعم صمود أهلنا 
في فلسطين".

حــول تصريحــات االحتــالل بضــم غــور األردن 
تحت السيادة اإلســرائيلية، عدّ تلك التهديدات 
"إجراما وســببا موجبــا إللغــاء االتفاقيات وقطع 

العالقات معه، وطرد سفيره من االردن".
وبيّــن أن اإلعــالم اإلســرائيلي يشــن حملــة 
المملكــة  علــى  األخيــرة  اآلونــة  فــي  عنيفــة 
األردنية، ونظامها، بســبب مواقفها مع الشعب 

الفلســطيني، "لذلــك يجب قطــع االتفاقيات مع 
)اسرائيل("، وفق قوله.

ولفــت إلى أن المقترح تضمن أيضًا إلغاء اتفاقية 
وادي عربة مع االحتالل.

وخــالل حديثــه، اســتنكر العرموطــي، الحملــة 
الشرســة التي يشنها االحتالل في اآلونة األخيرة 

ضد مدينة القدس والمسجد األقصى.
وأوضــح أن األردن من أكثر الــدول العربية التي 
تقف بجانب الشــعب الفلســطيني وتدفع الثمن 
غاليًا لذلك، في ظل هرولة معظم الدول العربية 

للتعامل مع االحتالل واالعتراف به.
األردن  "موقــف  أن  علــى  العرموطــي  وشــدد 
ثابت بدعم الشــعب الفلســطيني بكل الوسائل 
المشروعة"، عادًا ممارسات االحتالل في القدس 
"جرائم حرب وإبادة جماعية ضد االنسانية، يجب 

أن يُحاكم عليها.
وطالب األردن والســلطة الفلســطينية، بالتقدم 
بشــكوى للجنائيــة الدوليــة والمدّعــي العام، 

لمحاكمة قادة االحتالل كـ "مجرمي حرب".
وتابع العرموطي أن "جرائم االحتالل تتطلب من 
الدول العربية وجامعة الدول بتقديم شكوى ضد 
االحتالل واستغالل البُعدين السياسي والقانوني 
بفضحها، فــي ظل الصمت العربي واإلســالمي 

والدولي المُطبق".
واستبعد أن "يُفكر العدو الصهيوني بقيام دولة 

فلســطينية، إنما يكتفي بالتضييق على الشعب 
الفلســطيني، عبر اقــرار مشــاريع تهويدية مثل 
ما تُســمى صفقة القــرن، واحتالل غــور األردن 

واستمرار سياسة التهجير"، حسب رأيه.
كما اســتنكر النائــب األردني الدعــم األمريكي 
المُطلق لـ )اسرائيل( واالعتراف بالقدس عاصمة 
للكيــان، معتبرًا إيــاه "إرهاب دولة وشــراكة في 

اإلجرام".
وشــدد على ضــرورة تقديم الرئيــس األمريكي 
دونالد ترامب للمحكمة الجنائية الدولية، لخرقه 
القرارات الدولية"، مشيرًا إلى أن االحتالل تمادى 
بإجرامــه ضد الفلســطينيين بســبب سياســته 

الرعناء.
وقــال: إن "سياســة ترامب من شــأنها اإلخالل 
بالســلم واألمــن العالمييــن وفق ميثــاق األمم 

المتحدة".
فــي الســياق، اســتهجن العرموطــي، اســتمرار 
الحصار اإلســرائيلي المفروض علــى قطاع غزة 
منــذ أكثر من 13 ســنة، مطالبــًا األمم المتحدة 
ومجلــس األمــن، بأن يكون لهمــا موقف واضح 

بمعاقبة العدو على سياساته.
كما طالــب جامعة الدول العربية بالقيام بدورها 
تجاه الشعب الفلسطيني وطرد االحتالل، مؤكدًا 
أن وحدة الشارع الفلسطيني وفصائله ومقاومته 

تعزز دعم األمة العربية.

"يجب قطع العالقات مع االحتالل وطرد سفيره من األردن"
نائب أردين لـ"فلسطني": إلغاء االتفاقيات مع االحتالل "رسالة رفض شعبية وبرملانية"

القدس المحتلة-غزة/ جمال غيث:
اعتبــر مختصان في شــؤون القدس تســليم ســلطات 
االحتــالل اإلســرائيلي أمــس، إخطارات جديــدة بإخالء 
وهــدم 30 منزاًل في أحياء مقدســية عــدة، تأتي ضمن 
المساعي المســتمرة لتغيير الواقع الديمغرافي للمدينة 
المقدسة، داعين لوضع خطط واستراتيجيات لمواجهة 

الواقع التهويدي في المدينة.
كمــا أصدرت ما تســمى "محكمة الصلح" اإلســرائيلية، 
قــرارا بإخالء بنايــة ناصر الرجبي في حــي بطن الهوى 
ببلــدة ســلوان، لصالــح "جمعيــة عطيــرت كوهنيــم" 
االســتيطانية، بحجــة ملكيــة اليهود لــألرض المقامة 

عليها البناية عام 1948.
تطهير عرقي

وقــال رئيس لجنة حي ســلوان فخــري أبو ديــاب: "إن 
سلطات االحتالل تمارس حملًة شرسة ضد أهالي القدس 
في محاولةٍ منها لتفريغ المدينة من سكانها األصليين، 
وإحالل ســكان غرباء مكانهــم، وتهويد القدس وتغيير 
معالمها وتراثها، وتحريف تاريخها األصيل". وأضاف أبو 
دياب لصحيفة "فلســطين": "تسليم ســلطات االحتالل 
في أقل من 24 ســاعة إخطارات بإخالء وهدم 30 منزاًل 
في أحياء مقدســية عدة، مقدمة الستيالء المستوطنين 

عليها أو هدمها".
وعدّ رئيس لجنة حي ســلوان تدمير ســلطات االحتالل 
منــازل فلســطينيين فــي القــدس، جريمة ترقــى إلى 
التطهيــر العرقــي، ورأى أن تلــك الهجمــة تأتي بضوء 
أخضر من اإلدارة األميركية، ووســط صمت دولي يصل 

إلى حد التواطؤ من جانب المجتمع الدولي.
ولفــت إلى أن القضاء اإلســرائيلي يشــارك في الهجمة 
التي تشن على منازل المقدسيين بهدف هدم منازلهم 
واالســتيالء عليهــا، مســتغربًا مــن مواصلة ســلطات 
االحتالل الحفريات أسفل المدينة المقدسة التي تتسبب 

في تشققات منازل المقدسيين ومنع ترميمها.
وحذر أبو دياب من تفريــغ مدينة القدس وأحيائها من 
ســكانها األصليين من خالل تلك اإلجراءات الممنهجة، 
موضحًــا أن االحتالل يدعي بشــكل مســتمر أن الهدم 
يأتــي بحجة عدم الترخيص، في الوقــت الذي ال تعطي 

فيه أحدًا تراخيص البناء أو ترميم منازلهم.
وتوقع رئيس لجنة حي ســلوان أن تشهد األيام القادمة 
تهجيرًا للمقدسيين في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، 

وحي وادي الحمص، وغيرهما، وطرد آخرين في حال لم 
تتحرك الســلطة فورًا لوقف جرائم االحتالل في القدس 
وأحيائها. ودعا أبو دياب لوضع برامج وخطط على أرض 
الواقع لوقف الجرائم اإلســرائيلية بحق األرض والمنازل 
الفلســطينية، مضيًفا: "إذا لم نســارع في ردع االحتالل 
فنحن مقبلون على كوارث بشرية وتاريخية في القدس".

هجمة شرسة
بدوره أكد المتخصص في شؤون القدس زياد الحموري 
أن مدينة القدس وأحياءها تتعرض لهجمات إســرائيلية 

كبيرة ومتعددة.
وقال الحمــوري لصحيفة "فلســطين": "جهات عدة في 
حكومــة االحتالل وبلديــة القدس والجهــات القضائية 
تتواطــأ لتنفيــذ عمليــات الهــدم الممنهجــة لتهجيــر 
الفلسطينيين قسرًا وذلك ضمن مساعيها لتغيير الواقع 

الديمغرافي في المدينة".
وأوضــح أن الهدف من سياســات االحتــالل تلك "حصار 
المدينة المقدســة وتغيير واقعها الديمغرافي، وتسريع 
خطوات هدم القدس والمسجد األقصى المبارك وإقامة 

هيكلهم المزعوم على أنقاضه".
وقال: "سلطات االحتالل تســابق الوقت لتفريغ القدس 
مــن ســكانها األصليين، وتغييــر طابعهــا الديمغرافي 
والجغرافي على مرأى ومســمع العالــم". وحث الحموري 
الســلطة الفلســطينية للضغط على المجتمــع الدولي 
والتوجــه للجنائيــة الدولية لوقف تغــول االحتالل على 
منازل المقدســيين وحماية ســكانها، ودفعهــا لتنفيذ 

القرارات الدولية التي اتخذتها بشأن مدينة القدس.

كمــا دعــا المجتمــع الدولي لتحمــل مســؤولياته تجاه 
القدس وســكانها وحمايتهم باعتبارهم سكان منطقة 
محتلــة بموجب قرارات مجلس األمــن والجمعية العامة 

لألمم المتحدة.
تهديد خطير

وأكدت حركة حمــاس أن قرار االحتــالل بإخالء المنازل 
المقدســية بســبب التصدعات واالنهيارات فيها نتيجة 
الحفريات المتواصلة "يشــكل تهديــدًا خطيرًا لتهويد 
مدينــة القــدس وتغييــر معالمهــا من خــالل التهجير 
القسري ألهلها". وقال الناطق باسم حماس عبد اللطيف 
القانــوع في بيــان أمــس: "إن قرارات االحتــالل بإبعاد 
العلمــاء عن المســجد األقصى والتــي كان آخرها إبعاد 
الشــيخ عكرمة صبري خطيب المســجد األقصى إفالسا 

وتخبطا يعيشه االحتالل ".
ودعا إلى مضاعفة الجهود والمشــاركة الفاعلة في شــد 
الرحــال للمســجد األقصى والربــاط في ســاحاته، كما 
دعــا كل أبناء شــعبنا الفلســطيني وأبناء أمتنــا العربية 
واإلســالمية إلى دعــم أهلنا في مدينــة القدس وتعزيز 
صمودهــم وتثبيت وجودهــم في مواجهــة مخططات 
االحتالل التي تعمل على تفريغ مدينة القدس من أهلها 

األصليين المقدسيين.
وأضــاف القانوع: "معركة شــعبنا المفتوحة مع االحتالل 
ستُفشــل مخططات االحتالل العنصرية، وستسقط أي 
محاولــة لفرض واقع جديد في مدينة القدس، وشــعبنا 
الفلســطيني العظيــم ســيحافظ على هوية المســجد 

األقصى بصموده األسطوري وإرادته الثابتة".

حماس: قراراتها تشكل تهديًدا خطيًرا لتهويد المدينة
)إرسائيل( ُتسارع الخطى لتغيري الواقع الدميغرايف للقدس
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إعالن طرح عطاء 
رقم 2020.01

توريد كرسي أسنان
يعلن اتحاد األطباء العرب – مكتب فلسطين عن طرح عطاء لتوريد كرسي أسنان 
ضمن مشــروع تطوير المراكز الطبية في قطاع غــزة ، وذلك وفقًا للمواصفات 
الفنية المذكورة في وثائق العطاء، فعلى الشركات ذات االختصاص والمسجلة 

رسميًا الراغبة في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
1. يجب على من يرســو عليــه العطاء تقديم فاتــورة ضريبية أصلية مع 

خصم منبع وخلو طرف.
2. يجب أن يكون العرض ســاري المفعــول لمدة ال تقل عن 60 يومًا من 

تاريخ تسليم العطاء.
3. علــى المتقدم للعطاء أن يكون حاصال على التراخيص الالزمة لمزاولة 

أعماله من الجهات المختصة وإرفاق نسخة منها ضمن وثائق العطاء.
4. يجــب تقديــم كفالة دخول عطــاء بقيمة 5 % من قيمة العطاء باســم 

اتحاد األطباء العرب – مكتب فلسطين.
5. كل جهة ترغب في التقدم للعطاء تســتطيع الحصول على نســخة من 
وثائــق العطــاء من مكتب اتحاد األطبــاء العرب مقابل مبلغ غير مســترد 

وقدره )50 $( فقط  خمسون دوالرا أمريكيا ال غير.
6. آخــر موعد لتســليم العطــاءات بالظرف المغلق المختــوم هو يوم االربعــاء الموافق 
2020/01/29 م الســاعة 12:00 ظهرًا، حيث تُســلم وثائق العطــاء في مكتب االتحاد 

الكائــن في مدينة غزة - غرب دوار أنصار- خلف مقر اليونيســكو مباشــرة وســيتم فتح 
المظاريف في نفس المكان وفي نفس الموعد بحضور من يرغب من المتقدمين للعطاء. 

7. رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
8. يحــق التحاد األطبــاء العرب إلغاء العطاء دون إبداء األســباب وهو غير 

ملزم أيضًا بقبول أقل األسعار.
9. يحق التحاد األطباء العرب تجزئة العطاء.

لالستفســار يرجى االتصال على هاتف رقم: 08-2889095 أو جوال رقم 
: 0597969615  يوميــا ما عدا يومي الجمعة والســبت خالل الفترة من 

الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساًء.

 شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 2020/02

الخاصة بتوريد باطون جاهزB200 "حسب الطلب"
تعلن شــركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حســب 

البيانات والمواعيد التالية:
- ســيكون موعد تسليم العطاءات ابتداء من صباح يوم االثنين الموافق 
2020/02/03 وحتى ســاعة فتـــح المظاريـــف الساعـــة 12:00 بنفس 

الزمان والمكان أعاله.
- يمكــن الحصول على مســتندات العطــاء من دائرة المشــتريات بمقر 
الشــركة الرئيســي بغزة شــارع جمال عبد الناصر "الثالثيني" اعتبارًا من 
يوم الثالثاء المـوافـــق 2020/01/21 علمـًا بـــأن ثمـن نسخـة العطـاء 

100 شيكـل فقط )غير مستردة(.

- يرفق مــع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا بقيمة %3 من قيمة العطاء بموجب 
كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنكي مصـدق أو نقـدًا. 

- يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب.
- أجرة اإلعالن )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء.

- ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن.
- االلتزام بكافة الشروط العامة والخاصة الواردة في كراسة العطاء. 

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

"الشاباك": استقرار
 السلطة يف رام الله 

مصلحة إرسائيلية
بيت لحم/ فلسطين:

حــذر رئيس جهاز الشــاباك نداف أرجمــان أعضاء المجلس الــوزاري المصغر 
"الكابنيــت" من تبعــات الخطوة التــي اتخذتها حكومة االحتــالل، بالضغط 
على الســلطة الفلســطينية ماليًّا والتي تعد شــريًكا في مكافحة ما يســمى 

بـ"اإلرهاب".
وأضاف أرجمان وفًقا لما نقلته صحيفة معاريف العبرية: إن اســتقرار الســلطة 
الفلسطينية، هو مصلحة إســرائيلية لضمان استمرار التنسيق األمني وتبقى 
)إســرائيل( بعيدة عن إدارة وتمويل احتياجات ماليين الفلســطينيين، لذلك 
هناك حاجة لتجنب أي مســار لزعزعة اســتقرارها بل تعزيز أجهزتها األمنية"، 

على حد قوله.
كمــا أوصى رئيس الشــاباك بالتوصل إلى اتفاق تســوية مع الســلطة لجهة 
عودتهــا التدريجية إلى قطاع غزة وإدارته، واإلشــراف علــى التهدئة، ووقف 

إطالق النار.
كذلك أوصى بأنه طالما لم يتم نزع ســالح حماس، فيجب توجيه أموال إعمار 
غزة لألجهزة األمنية بالســلطة، وبهذا يتم منح السلطة بغزة التفوق، وتعزيز 

قوتها أمام السكان وحماس بالقطاع.
وواصلت الصحيفة العبرية نقل توصيات الشــاباك بالقول: "ســيتم اســتثمار 
أمــوال المانحيــن إلعــادة إعمار قطاع غزة جســر عودة الســلطة إلى القطاع 
لتقويــة ســيطرتها على األمن والســكان هنــاك، مع ضمان ســيطرتها على 

المعابر والحدود".

غزة/ يحيى اليعقوبي:
فــي وقــت تُشــدِّد أجهــزة أمــن 
الســلطة بالضفــة الغربية قبضتها 
األمنيــة فــي مالحقــة المقاوميــن 
واالعتقال على خلفية سياسية، تبدو 
خاصرتها األمنية رخوة أمام حماية 
المؤسســات والبنــوك فــي الضفة 
الغربية في ظــل ارتفاع عدد حاالت 

سرقة الصرافات اآللية أخيرًا.
ويــرى مختصــان أن حــدوث تلــك 

العمليات على فترات زمنية متقاربة 
من شأنه تهديد السلم المجتمعي، 
وتأثر المؤسسات االقتصادية إذا ما 

تحولت األحداث إلى ظاهرة.
وكشف البنك اإلسالمي الفلسطيني 
مســاء أمس، عن قيمة ما سرق من 
فرعه بعملية الســطو المسلح التي 
استهدفت فرعه في بلدة دار صالح 
في بيت لحم جنوب الضفة الغربية 
المحتلة، موضحًا أن الجناة تمكنوا 

من ســرقة مــا مجموعــه )84( ألف 
شيقل.

الشــرطة  باســم  المتحــدث 
لــؤي  اهلل  رام  فــي  الفلســطينية 
ازريقــات، ردَّ على اتهام الشــرطة 
أمــن  حمايــة  عــن  بالتقاعــس 
المؤسســات والبنوك، بالقول: "إن 
معظم الســرقات تمــت في مناطق 
"ج" التي ال يوجــد لألجهزة األمنية 

الشرطية سلطة عليها".
لصحيفــة  حديــث  فــي  وأضــاف 
النظــر بعين  "فلســطين": "علينــا 
القلــق جراء هــذه العمليــات ألنها 
تضــرب المؤسســات االقتصاديــة 

والمصالح الوطنية".
وشــهد العام الماضي وقوع خمس 
عمليات سطو كاألربع التي شهدها 

يناير/ كانون الثاني الجاري، 
وتظهــر المعطيــات الجغرافيــة أن 
عمليات السطو حدثت في معظمها 
في مناطق تســيطر عليها السلطة 
يقــول  مــا  بخــالف  الفلســطينية، 

ازريقات.
غياب الدور

الكاتــب المحلــل السياســي خالــد 
عمايرة من ناحيته يقول إن السطو 
بسبب فقدان األمن حيث إن أجهزة 
أمن السلطة تتفرغ ألمور أخرى مثل 

التنســيق مع جيــش االحتالل لمنع 
أعمال المقاومة.

وأضاف عمايرة لصحيفة "فلسطين": 
تتصــرف  الســلطة  "لألســف، 
بازدواجية ظاهــرة ومفضوحة أمام 
الشــعب الفلســطيني، فمن ناحية 
تــردد كلمــات ثورية وإقامــة دولة 
أخــرى تمارس  فلســطينية، ومــن 
غيــر  بشــكل  األمنــي  التنســيق 
مســبوق مع االحتــالل، وبالتالي لم 
يعــد المواطن يصدق ما يشــاهده 
ويســمعه مــن الســلطة ووســائل 

إعالمها".
وتوقــع تصاعــد الظاهــرة إذا مــا 
اســتمرت الحال على مــا هي عليه، 
"فمــا يجــري ليــس حدًثــا عابــرًا، 
فالعمليات حدثت خالل فترات زمنية 
متقاربة، وهذا الوضع ال يحتمل إلى 
حــد بعيد خاصة فــي بعض المدن 

مثل: بيت لحم والخليل".
ولفت إلى أن أجهزة أمن الســلطة 
تهدر جهودها على التنسيق األمني 
والناشــطين  المقاومين  ومالحقــة 
السياسيين المعارضين والرافضين 
واألمنــي،  السياســي  لمشــروعها 
مردفــا: "ال نشــاهد جهــودًا تبذل 
بشــكل كافٍ للقضاء علــى ظاهرة 
الســطو، وحتــى فــي حفــظ أمــن 

المواطنين".
وبحســب عمايــرة فــإن التداعيات 
االجتماعيــة الناتجــة عــن عمليات 
السطو ستكون خطيرة، ألن مسوغ 
وجود السلطة الوحيد والمتبقي هو 
حماية أمن المواطن الفلســطيني، 
مشــيرًا إلى أن الســلطة قبل عشر 
ســنوات كانت ترفع شــعار "التحرير 
والدولــة المســتقلة"، وبــات ذلك 
مستحيال منها، فحملت الحًقا شعار 
"الحفــاظ على صمــود المواطن"، 
وإذا مــا أثبتت الســلطة عجزها فال 

مسوغ لوجودها.
اهتزاز االستثمار

بــدوره حذر الخبير االقتصادي نصر 
عبــد الكريــم، من خطــورة تحول 
عمليات السطو إلى ظاهرة ستدفع 
المانحين والمستثمرين إلى سحب 
مؤشــرات  تراجــع  أي  أموالهــم، 
التنمية واالســتثمار، مشــددًا على 
أن الســلم األهلي والشعور باألمن 
الشــخصي هما من أهم متطلبات 
االقتصــادي  االســتقرار  جلــب 

واالستثمارات.
ولفت إلــى أن المســؤولية األولى 
واألخيــرة تقع على عاتق الســلطة 
الظاهــرة  لمعالجــة  الفلســطينية 
ويتطلب ذلك تحرًكا ســريعًا إلزالة 
خيــوط  وتتبــع  حدوثهــا  أســباب 

الفاعلين.
تدلل عمليــات الســطو، وفق عبد 
الكريــم، على وجــود خاصرة أمنية 
رخوة، إذ يشــعر مرتكــب الجريمة 
العقــاب،  عــن  منــأى  فــي  بأنــه 
مســتدركا: "لو بــدأت تتطور هذه 
وزادت فســيحدث تخوف  األعمــال 
الممتلكات واألمن الشخصي،  على 
بالتالي تصبــح البنوك مترددة في 
فتح فــروع أخرى، وســيكون عاماًل 
إضافيًّا لتعقيد المشهد االقتصادي 
رســائل  ويرســل  الفلســطيني، 
ســلبية حول حالة االستقرار األمني 

والمجتمعي".
والسطو ليس الجريمة الوحيدة في 
الضفة، التي شهدت أكثر من )30( 
جريمــة قتــل عــام 2019، مقارنة 

بـ)24( عام 2018.
وكانت نقابــة المحامين قد حذرت 
العــام الماضــي من غيــاب األمن 
المجتمعــي فــي الضفــة الغربيــة 
المحتلــة، وعزت الســبب لســلوك 

السلطة األمني.

مختصان: جهد أجهزتها مهدور في التنسيق األمني ومالحقة المقاومين
السطو عىل البنوك بالضفة يفضح فشل السلطة يف األمن املجتمعي

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أكــد عضو المكتب السياســي لحزب الشــعب خالد 
منصــور، أن الســلطة الفلســطينية غير جــادة في 
تنفيذ قرار وقف "التنسيق األمني" الذي يسير باتجاه 
خدمــة االحتالل اإلســرائيلي فقــط، وإلغــاء اتفاق 
باريس االقتصــادي الذي أقره المجلــس المركزي، 
معتبرا أن تصريحات قادتها بأن التنسيق "مقدس" 

تؤكد ذلك.
وقال منصور لصحيفة "فلســطين"، أمس: "يبدو أن 
األمر ليس بيد الســلطة، فمثــاًل اتفاق باريس يتيح 
لنا اســتيراد البترول من خارج كيان االحتالل، ولكن 
بموافقة إسرائيلية، أي أن القيود التي يفرضها هذا 
االتفاق تخنقنا، ما يجعــل الحديث عن وقف التنفيذ 

أمرًا غير واقعي".
وأضــاف "عندما راجعنا قيادة الســلطة بشــأن عدم 
تنفيذهــا قرار وقف التنســيق األمني حتــى اللحظة 
خاصــة أن المجلــس المركزي الذي أقــره %99 من 
أعضائــه مــن فتــح "يكتفون بهــز الــرؤوس والرد 

المبهم بأن األمر يحتاج لخطوات".
وعبر عن اعتقاده بأن االعتقال السياسي على خلفية 
الرأي سيســتمر طالما استمر االنقســام السياسي، 
مردفــا "نحــن ضــد المســاس بحقــوق أي مواطن 
باالعتقال السياسي المؤســف الذي يعتبر عارًا علينا 
كفلســطينيين، فبســبب الخالف السياســي تضيع 

حقوق الشعب الفلسطيني".

وقــال منصــور: "المشــكلة أن األجهــزة األمنية ال 
تعتــرف بأنها تمارس االعتقال السياســي بل تغلفه 
بتهم أخرى كتهريب األموال لحماس مثاًل، لكن في 

الحقيقة االعتقال يحدث حال تفوه مواطن برأي
يُغضب المســؤول في حين في األصل أال يُحاسب 

عليه أو يُمس حقه في التعبير عن الرأي".
ولفــت إلــى أن تلــك السياســة تمــارس بتفــاوت 
وانتقائية فال تشــمل الجميع، بل وفق أجندات كأن 
يكون الشخص المســتهدف منتميًا لـ"حماس" وذو 
ثقــل فيها وتتعرض لـ"الســلطة" وتحــرض عليها، 

حيــث يتم اعتقالك ضاربين بعــرض الحائط حقوق 
اإلنسان.

واســتدرك بالقول: "لكن ذلــك ال يعني أن االعتقال 
السياســي ال يطال المنظمات اليسارية أيضًا، ولكن 
بشــكل أقــل، وهذا مــا تؤكــده مؤسســات حقوق 

اإلنسان التي ترصد تلك الحاالت".
وأكد أن تلك السياسة لن تنتهي إال بإنهاء االنقسام 
وإجراء انتخابات ووجود رقابة شعبية وتشريعية على 
المسؤولين ليشعروا بأنهم ليسوا أحرارًا بالمساس 

بحقوق اإلنسان فيتراجعون عن ذلك.
وحول انتشــار ظاهرة ســرقة الصرافات في الضفة 
الغربيــة المحتلــة، بيــن منصــور أن المشــكلة أن 
الضفة ليس فيها ســيادة كاملة للسلطة، ومقسمة 
لمناطق )أ، ب، ج(، حيث يشجع االحتالل في المناطق 
التي يســيطر عليها األعمال الجنائية ويوفر الحماية 

واألمن للخارجين عن القانون الفلسطيني.
وأضــاف أن تجــار المخدرات الفلســطينيين يجدون 
المالذ اآلمن في المستوطنات، حيث يدخلونها بكل 
ســهولة، وكذلك هرب االحتالل ســارقي صراف في 

بيت لحم للمناطق ذات السيطرة له.
وتابع أن المفترض في ظل وجود "التنسيق األمني" 
أن يعتقل االحتالل هؤالء ويســلمهم للسلطة لكن 
الحقيقــة أنه يقتصر لديه مفهوم التنســيق على ما 
تقوم به الســلطة من إجراءات في الموضوع األمني 

له.

منصور: "التنسيق األمني" يسري باتجاه خدمة االحتالل فقط

خالد منصور
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عندمــا انتُخبــت دولة فلســطين لرئاســة مجموعــة 77 + الصين 
قال وزيــر الخارجية الفلســطيني رياض المالكي: ســوف نعمل على 
تحقيــق المزيــد من اإلنجــازات للمجموعــة ومصالحهــا المختلفة، 
وكذلك ســنعمل على تحقيق المزيد من اإلنجازات لدولة فلســطين 
واهتماماتها ومصالحها السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ولكن 
بعد انتهاء فترة رئاســة فلسطين للمجموعة قال السيد المالكي: إن 
من أهم إنجازاتنا أن دولة فلســطين لم تتحدث عن ذاتها، بل ألغت 
نفسها وسمحت لآلخرين بالدفاع عن همومهم، وأضاف إضافة فيها 
العجــب العجاب حيث قال: الــدول األعضاء لديهــا أولويات إال دولة 
فلســطين جاءت بدون أولوية وقالت » أي فلســطين« إن أولوياتها 
هــي أولويــات المجموعة وإنهــا تتبناها، وهذا ما جعــل الدول تقف 

لتقول شكرا لفلسطين على هذا اإلنجاز.
من خــال متابعتــي تصريحات المالكي فــإن اإلنجــاز الوحيد الذي 
حصلت عليه دولة فلســطين هو كلمة » شــكرا« ألن الدبلوماســية 
الفلســطينية تخلت عــن الدفاع عــن قضيتنا ومصالحنا السياســية 
واالقتصادية...الــخ كما قال المالكي قبــل خوض التجربة، فقط من 
أجــل االهتمام بمصالح اآلخرين. ال أعلم ما هذه الدبلوماســية التي 
تحجم حتى ال تُغضــب اآلخرين وتُقدم من أجل تحقيق مصالحهم. 
وهــل أفهم من ذلك أن المصاريف التي تُنَفق في ســبيل النجاح في 
اختراق المجتمع الدولي، وتنفق على الجوالت المكوكية لهذا وذاك، 
بســبب وبدون ســبب، فقط من أجــل الدفاع عن مصالح التشــيك 
وموزمبيق ؟ ما هذا الهراء الذي نســمعه ؟ إذا لم نتحدث عن قضيتنا 

وندافع عن مصالحنا وحقوقنا فمن سيدافع عنها؟
وبما أن الشــيء بالشــيء يذكر، فإلى جانب انتصار »الشــكر« الذي 
حصلنا عليه فــي األمم المتحدة هناك انتصار آخر ال بد من االحتفال 
بــه , حيث قلــد األمين العــام لألمم المتحــدة أنطونيــو غوتيرش 
المنــدوب الدائم لدولة فلســطين الســفير رياض منصور وســام » 
السفير العتيق«، تكريما لعمله لدى األمم المتحدة لما يزيد على 10 
ســنوات، ولكن العجيب في األمر أن كل السياسيين لدينا من النوع 
» العتيــق« وال جديد بينهم، وكلهم أمضوا فــي مواقعهم أكثر من 
عشــرية منصور ولكنهم لم يتلقوا أي أوسمة، طبعا هذا تقصير من 

الشعب الذي ال يقدر قادته.. تصبحون على انتخابات.

مساحة حرة
د. عصام شاور

وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشئون المالية

دائرة المشتريات – غزة

1. تعلــن وزارة الصحــة – دائرة المشــتريات عن اعادة طــرح عطاء تبعًا 
للشــروط والمواصفــات الموضحــة فــي كراســة ووثائق العطــاء، فعلى 
الراغبين في المشاركة من أصحاب االختصاص المسجلين رسميًا مراجعة 
وزارة الصحــة – دائرة المشــتريات بالمجمع اإلداري خــال أوقات الدوام 
الرســمي من أجل الحصول على كراســة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ 

)100( شيكل غير مستردة.

2.  آخــر موعــد لقبول العروض بالظــرف المختوم يــوم االثنين الموافق 
2020/01/27 الســاعة 11:00 صباحًا وســيتم فتــح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

رقماسم العطاءم
 العطاء

ساعة فتح
 المظاريف

1
ترميم وصيانة دورات المياه

2020/5 بمركز صحي الصوراني
 11:00
صباحًا

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

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

5. أجرة اإلعان عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. ارفــاق شــهادة خلو ضريبي أو صــورة عنها أو شــهادة خصم ضريبي 

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

8. لاستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
 )www.moh.gov.ps( أو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الصحة

لاطاع على كراسة العطاء.

وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشئون المالية

دائرة المشتريات – غزة
1. تعلــن وزارة الصحة – دائرة المشــتريات عن إعادة طــرح عطاء تبعًا 
للشــروط والمواصفــات الموضحــة في كراســة ووثائق العطــاء، فعلى 
الراغبيــن في المشــاركة مــن أصحاب االختصاص المســجلين رســميًا 
مراجعــة وزارة الصحة – دائرة المشــتريات بالمجمع اإلداري خال أوقات 
الدوام الرسمي من أجل الحصول على كراسة العطاء والمواصفات مقابل 

مبلغ )100( شيكل غير مستردة.
2. آخر موعــد لقبول العروض بالظــرف المختوم يــوم االثنين الموافق 
2020/01/27 الســاعة 11:00 صباحًا وســيتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

رقم اسم العطاءم
العطاء

ساعة فتح
 المظاريف

1
صيانة دورات المياه باألقسام الرئيسية 

2020/4بمستشفى غزة األوروبي
11:00
صباحًا

3. يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني اإلسامي أو بنك اإلنتاج أو 
بنــك البريد أو كتاب من الخزينة العامــة بوزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

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

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

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

8. لاستفســار يرجــى التواصــل علــى هاتــف رقــم2829774– 
فاكــس2827634 أو زيــارة الموقــع اإللكترونــي لــوزارة الصحة 

)www.moh.gov.ps( لاطاع على كراسة العطاء.

وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشئون المالية

دائرة المشتريات – غزة
1. تعلــن وزارة الصحــة – دائرة المشــتريات عن اعادة طــرح عطاء تبعًا 
للشــروط والمواصفــات الموضحــة فــي كراســة ووثائق العطــاء، فعلى 
الراغبين في المشاركة من أصحاب االختصاص المسجلين رسميًا مراجعة 
وزارة الصحــة – دائرة المشــتريات بالمجمع اإلداري خــال أوقات الدوام 
الرســمي من أجل الحصول على كراســة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ 

)100( شيكل غير مستردة.

2. آخــر موعد لقبــول العروض بالظــرف المختوم يوم االثنيــن الموافق 
2020/01/27 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

1
صيانة السور الجنوبي

2020/3 لمستشفى غزة األوروبي
 11:00
صباحًا

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

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

5. أجرة اإلعان عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. ارفــاق شــهادة خلو ضريبي أو صــورة عنها أو شــهادة خصم ضريبي 

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

8. لاستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
 )www.moh.gov.ps( أو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الصحة

لاطاع على كراسة العطاء.

"إلغاء الذات" إنجاز 
دبلوماسي عجيب

عمان/ فلسطين: 
أطلقــت في األردن، حملة إلكترونية للدعوة للتســجيل 
فــي وكالة غــوث وتشــغيل الاجئيــن الفلســطينيين 

"أونروا" والحصول على "كرت المؤن".
ووجه القائمــون على الحملة التي حملت عنوان "كرتي 
وثيقة حق ال ينسى" الدعوة للفلسطينيين المتواجدين 
فــي األردن وغير المســجلين لدى وكالــة "أونروا" إلى 
المبــادرة في التســجيل والحصول علــى حقوقهم التي 
كفلهــا القانون الدولي وتثبيت حقهــم في العودة إلى 

فلسطين.

وقــال القائمــون على الحملة الشــعبية: ســنعمل على 
دعــوة الاجئيــن الفلســطينيين فــي األردن، والذين 
هجروا من ديارهم بفعل االحتال اإلسرائيلي للتسجيل 
فــي "أونروا" واســتصدار "كرت المــؤن" وثبيت حقهم 

التاريخي في فلسطين.
وأكــدوا أن الهــدف مــن الحملة هو التعريــف بالاجئ 
وحــق العودة المكفول بالقانون الدولي، وأهمية "كرت 

المؤن" وكيفية التسجيل في "أونروا".
وشــددوا على أهمية التسجيل في وكالة "أونروا" وذلك 
في إطــار التصدي لكل المحــاوالت الرامية إلى تصفية 

قضية الاجئين الفلسطينيين وإنهاء حق العودة.
وتعمــل الحملة على نشــر مــواد إعامية عبــر صفحة 
"أردني من أجل فلســطين"، تشرح فيها أهداف الحملة 
وآليــات عملهــا وتدعــو إلــى التســجيل في "أونــروا"، 
واستخدمت وســم #حقك_تسجل للتغريد عبر منصات 

التواصل االجتماعي.
وتقدر أعداد الاجئين الفلســطينيين في األردن حوالي 
2.6 مليون الجئ مســجل لدى "أونروا" ومليون ونصف 

الجئ غير مســجلين، يتوزعون في 13 مخيما وعدد من 
التجمعات غير الرسمية.

خان يونس/ محمد أبو شحمة:
العــدوان  مــن  المتضــررة  البيــوت  أصحــاب  شــارك 
اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة 2014، أمــس، بوقفة 
احتجاجيــة داخل عيادة وكالة غوث وتشــغيل الاجئين 
"أونــروا" فــي منطقة معن شــرق مدينة خــان يونس؛ 

رفضا لمماطلة األخيرة بصرف التعويضات المالية.
ورفــع المشــاركون الفتــات تطالــب "أونــروا" بالقيام 
بمســؤولياتها تجــاه البيــوت المتضررة مــن العدوان 
اإلســرائيلي، وأخرى تطالبها بسرعة صرف التعويضات 

المالية لترميم بيوتهم.
وأفاد المتحدث باســم أهالي البيــوت المتضررة، نهاد 
النجار، بأن الوقفة االحتجاجية تأتي نتيجة حالة الغضب 
إزاء مماطلــة "أونروا" بصرف التعويضــات المالية التي 
أقرتها عبر عقود رسمية مع أصحاب المنازل المتضررة.
وقال النجار لصحيفة "فلســطين": قبل مدة أقام هؤالء 
اعتصاما داخل مقر عيادة "أونروا"، وتدخلت شــخصيات 
مختلفــة وقابل وقتها أصحاب البيــوت المتضررة مدير 
عمليــات الوكالة في غــزة ماتياس شــمالي الذي وعد 

بوضع القضية على سلم األولويات.
وذكر أن "شمالي" وعد بصرف التعويضات المالية التي 
أقرها مهندسو األضرار ومكاتب "أونروا" لصرف األموال 

فور وصول أول تمويل خارجي.
وأشار إلى أنه منذ المقابلة األخيرة مع "شمالي" بمكتبه 
بمدينة غزة، لم تتواصل "أونــروا" مع أي من العائات 

المتضررة، ولم تصرف لهم أي أموال.
ونبــه النجــار إلى أن أصحــاب البيوت المتضــررة قرروا 
الدخول في اعتصام جديد داخل عيادة "أونروا" بمنطقة 
معــن، لكــن إدارة العيادة أقدمت على إغــاق العيادة، 

واتهمــت المعتصمين بعرقلة عمــل األطباء والعاملين 
فيها، وتم استدعاء الشرطة إلى مكان االعتصام.

وأكــد النجار أن لجنــة االعتصام قــررت االكتفاء بوقفة 
احتجاجيــة وفــض االعتصام وإنهاء الوجــود داخل مقر 
عيــادة "أونروا" حتــى ال تتم مواصلــة إغاقها، وعرقلة 

عملية العاج لمئات الاجئين.
وشــن جيش االحتــال عدوانــًا على قطاع غــزة في 7 
يوليو/ تموز 2014، أسفر عن استشهاد أكثر من 2320 
فلســطينيًا، وهدم 12 ألف وحدة ســكنية كليا، وتضرر 
عشــرات اآلالف من المنازل. وأقر المستشــار اإلعامي 
لوكالــة "أونــروا" في قطــاع غــزة عدنان أبو حســنة، 
بالحقوق المالية ألصحاب البيوت المهدمة منذ عدوان 
2014، لكــن ال يوجــد أي تمويــل لصرفهــا. وقال أبو 

حسنة لصحيفة "فلسطين" إن "أونروا" اضطرت إلغاق 
عيادتهــا الطبية في منطقة معن شــرق خــان يونس، 

التي تقدم خدمات لآلالف من الاجئين، لساعات، حتى 
تضمن سامة العاملين والخدمات والمعدات.

وأضاف أبو حسنة أنه أعيد فتح عيادة "أونروا" في معن 
أمــام المرضــى والمراجعين من الاجئيــن، بعد إنهاء 
االعتصــام. وحول المنــازل التي أعــادت وكالة "أونروا" 
بناءهــا كليــا، ذكــر أن عددهــا بلــغ 4500 بيــت بعد 
تدميرها كليا، إضافة إلى إعادة إعمار 5600 بيت كانت 

غير صالحة للسكن.
وذكر أبو حســنة أن هناك 47 ألف بيت متضرر بشــكل 
بسيط وينتظرون التمويل لصرف التعويضات المالية.

يشــار إلى أن األمــم المتحدة صوتت، خال ديســمبر 
الماضــي، بأغلبيــة ســاحقة لتجديــد تفويــض وكالة 
"أونــروا" حتى عام 2023. وصوتــت 170 دولة لصالح 
القرار، ودولتان ضده هما الواليات المتحدة و)إسرائيل( 

في حين امتنعت سبع دول عن التصويت.

"كريت وثيقة حق ال ينىس".. حملة باألردن لتثبيت حق العودة

أبو حسنة: 47 ألف بيت متضرر بانتظار صرف التعويضات المالية
رو عدوان 2014 يف خان يونس يحتّجون ضد مامطلة "أونروا" مترضِّ

جانب من الوقفة          )تصوير/ ياسر فتحي(
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إعالن طرح عطاء رقم 2020/01
"تركيب نظام طاقة شمسية للمكتبة املركزية يف الجامعة اإلسالمية - غزة"

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

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

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

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

)150 دوالرًا( للنسخة الواحدة غير مستردة.

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

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

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

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

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

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

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

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

غزة/ جمال غيث:
لــم يمنع انخفاض درجــات الحرارة وتســاقط األمطار 
على قطاع غزة، أهالي األســرى من االعتصام لمطالبة 
العالــم بالضغــط على االحتــال اإلســرائيلي لتوفير 
احتياجات أبنائهم في ســجونه والعمل على تحريرهم، 
مؤكدين أنهم يعيشــون أوضاعا صعبــة خاصة خال 

فصل الشتاء.
وطالــب أهالي األســرى، خال اعتصامهم األســبوعي 
أمــام مقر اللجنة الدولة للصليــب األحمر بغزة، أمس، 
بتوفيــر األغطيــة والمابــس الشــتوية ألبنائهم في 

سجون االحتال ووقف تغول إدارة السجون عليهم.
وتشتكي المسنة فرْيال، والدة األسير رائد الحج أحمد 
)22 عاما(، إجراءات إدارة سجون االحتال ضد األسرى 

والتــي تزداد خــال فصل الشــتاء، كاقتحــام غرفهم 
وتركهم ساعات طويلة عرضة للبرد القارس.

وتحــاول والدة األســير التعرف على أخبــار نجلها من 
خال أمهات األســرى والمحررين الذين أكدوا تعرض 
أبنائهــم إلجراءات تعســفية من قبل إدارة الســجون، 

معربة عن تخوفها أن يصاب نجلها بمكروه.
ومنــذ أربعــة أعــوام يواصــل االحتال حرمــان عائلة 
األســير الحج أحمــد، وغيرها من أهالي األســرى، من 
زيارة أبنائهم في ســجونه بحجــة "المنع األمني" التي 
يمارســها دون أن يوضح أســباب المنع، وفق ما قالته 

المسنة فريال لصحيفة "فلسطين".
وتــداوم علــى الحضــور والمشــاركة فــي االعتصــام 
األســبوعي ألهالي األســرى في محاولة منها إليصال 
صوتهــا ورســالتها عبر وســائل اإلعام التــي تحضر 
لنقل معاناة أهالي األسرى وجرائم االحتال الممارسة 

بحقهم للعالم.
وطالبــت والدة األســير رائــد "الصليــب األحمر" وكل 
المؤسســات الحقوقيــة واإلنســانية، وأحرار وشــرفاء 
العالــم بالضغط على االحتال كي يســمح لها بزيارة 

نجلها وإدخال جميع احتياجات األسرى.

واعتقلــت قــوات االحتال األســير "الحــج أحمد" قرب 
حاجز بيت حانون )إيريز(، في 1 أكتوبر/ تشــرين األول 

2004، وحُكم بالسجن 20 عاما.

رسائل الشوق
وإلــى جــوار والدة األســير "الحج أحمــد"، تجلس رضا 
العيلــة علــى مقعد خشــبي، رافعة بيــن يديها صورة 
نجلها رامــي، مرددة هتافــات داعية لتحرير األســرى 

وإنهاء معاناتهم، ووقف جرائم االحتال ضدهم.
و"العيلــة" الــذي يقبــع نجلهــا فــي ســجن "نفحــة" 
الصحــراوي، بعد أن حكمــت عليه ســلطات االحتال 
بالســجن 17 عامــا قضى منهــا 11 عامــا، تصر على 
المشــاركة فــي كل الفعاليــة الخاصة باألســرى رغم 
تقدمها في الســن ومرضها الشديد، في محاولة منها 

إليصال معاناتهم والمطالبة بتحريرهم.
وناشــدت "العيلــة" المؤسســات الدولية واإلنســانية 
للوقوف إلى جانب األسرى في معركتهم ضد انتهاكات 
االحتال، وضرورة وضع قضيتهم على سلم األولويات.

وتجمعت أمهات األسرى حول المحرر عاء أبو جزر الذي 
أفرج عنه مساء األربعاء الماضي، بعد اعتقال استمر 17 

عاما، كي تطمئن على أبنائهن في السجون.
وأخذ أبو جزر يطمئن أمهات األســرى ويوصل رسائل 
الشوق والمحبة لهن وآلباء األسرى خاصة الممنوعين 

من زيارة أبنائهم.
ويقــول أبــو جزر لـ"فلســطين": إن األســرى يطالبون 
كل أبناء الشــعب الفلســطيني وأحرار وشــرفاء العالم 
بالوقوف إلى جانبهم وكشف جرائم االحتال الممارسة 

ضدهم والتي تخالف كل األعراف والمواثيق الدولية.
وأضاف أن األســرى يناشــدون حركتي فتــح وحماس 
لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام، والعمل على 
تحريرهم وإنهاء معاناتهم من خلف القضبان، مؤكدا 
أن إدارة سجون االحتال تمارس عمليات تنكيل وقمع 
ممنهجــة بحقهم خاصة المرضى منهــم، في مختلف 

السجون.
ودعا "الصليب األحمر" وأحرار وشرفاء العالم والسلطة 
وفصائــل المقاومة إلى الضغط علــى االحتال لوقف 
جرائمه بحق األســرى، وإنهاء معاناتهــم بتحريرهم، 
وإدخال احتياجاتهم خاصة من أغطية ومابس شتوية 

كي تقيهم من برد الشتاء القارس.

غزة/ فلسطين: 
أكــد النائب جمال الخضــري رئيس اللجنة الشــعبية لمواجهة الحصار أن 
تحذيرات وكالة غوث وتشغيل الاجئين " أونروا" بخصوص عجز موازنتها 

تحتاج شبكة أمان مالية دولية.
وشــدد الخضري على ضــرورة تبنــي المجتمع الدولي شــبكة أمان مالية 
تُغطــي العجز، وتدعم موازنة ٢٠٢٠ واســتيعاب األعــداد اإلضافية التي 

تنتظر تقديم الخدمات لها من قبل الوكالة.
وأشــار الخضري فــي تصريح صحفي أمس، إلى أن عــدم توفر هذا األمان 
المالــي، يعنــي أن أونروا ذاهبة لما حذرت منه بأن العام الجاري ســيكون 
أصعــب على الاجئين. وبيــن الخضري أن هذه المســاعدات أصًا بالكاد 
تفي باالحتياجات األساســية لاجئين المســتفيدين مــن خدمات الوكالة 
الدوليــة داخل فلســطين وخارجها وخاصــة في قطاع غــزة، الذي يعاني 

سكانه من معاناة الحصار اإلسرائيلي واإلغاق والفقر والبطالة.
وقال "أونروا تقوم بدور إنســاني مهم، وتقدم خدمــات صحية وتعليمية 

وغذائية في ظل أوضاع استثنائية يعيشها الاجئ".
ودعا الخضري أيضًا إلى دعم مشــاريع التشغيل للخريجين وزيادة األعداد 
للحد من مشكلة البطالة، حيث ارتفعت النسبة إلى ما يزبد عن ٧٠٪ بين 
فئة الشــباب في قطاع غزة. ودعا إلى توجيه الدعم لقطاع المرأة ولألســر 
المنتجة، ما سيســهم في الحد من تفاقم مشــكلة البطالــة التي ارتفعت 

نسبتها بين النساء الى ٩٠٪.

غزة/ فلسطين:
تمكنت دفعة جديدة من أهالي أســرى قطاع غــزة، من زيارة أبنائهم في 
ســجن "رامون". وأفادت اللجنة الدولية للصليب األحمر، في بيان، أمس، 

بتمكن 12 مواطنًا، بينهم طفلين، من زيارة 11 أسيرًا في "رامون".
وتواصل ســلطات االحتال منــذ 3 يوليو 2017 منع أهالي أســرى حركة 
حمــاس بغزة من زيــارة أبنائهم للضغــط على الحركة فــي ملف الجنود 
اإلســرائيليين األسرى لدى كتائب القسام. ويقبع في سجون االحتال نحو 

5500 أسير، بينهم نحو 350 أسيرًا من غزة.

رام اهلل/ فلسطين:
منعت إدارة ســجون االحتال اإلسرائيلي، أمس، دخول 
ممثلــي األســرى إلــى أقســام األســرى القاصرين في 
"الدامون"، وأعلنت عن توجّهها بتعميم تلك السياسة 

على أقسام القاصرين في كاّفة السجون.
وأفــادت هيئة شــؤون األســرى والمحررين، فــي بيان، 
أمس، بأن إدارة الســجون نقلت األسيرين موسى حامد 
ومحمــد دالش من ســجن "عوفر" وصــاح رياحي من 
ســجن "مجدو" إلى "الدامون"، بعد ضغوطات مارســها 
األســرى في كاّفة الســجون لفرض وجود تمثيل إداري 
من األسرى الكبار لدى )34( أسيرًا قاصرًا كانت نقلتهم 

من "عوفر" إلى "الدامون" بدون ممثليهم.
وقالت الهيئة إن إدارة الســجون سمحت للمثلين الكبار 
بالدّخول لعدّة ساعات للقسم لتهدئة القاصرين، وبّث 
خبر التجاوب مع مطالب األسرى، ثمّ أعلنت نيّتها إرجاع 
األسرى الثاثة إلى ســجونهم، وإبقاء الحال على ما هو 

عليه، )بدون ممثلين(.

ولفتت إلــى أن القاصريــن المنقولين إلــى "الدامون" 
يعيشــون ظروفــا صعبــة فــي غــرف تفتقــر للحاجيات 

األساسية.
وكانت قوّات القمع اقتحمت قســم القاصرين واعتدت 
علــى األســرى بالضّرب، كمــا أن إدارة السّــجن تضع 
العراقيــل أمام زيارة محامــي الهيئة لهــم منذ نقلهم 

بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير الجاري.
إلى ذلك، اســتولت إدارة ســجون االحتال اإلسرائيلي، 
أمــس، على المبالــغ المخصصة لمشــتريات "الكنتينا" 
بحق 10 أســرى مــن القــدس واألراضــي المحتلة عام 

.1948

وأوضحت هيئة شــؤون األســرى والمحرريــن في بيان 
لها، أن إدارة الســجون اســتولت علــى المبالغ الخاصة 
باألسرى: ماهر يونس، وإبراهيم بيادسة، وإبراهيم أبو 
مــخ، ومحمد المصري، ومحمد محاجنة، وذياب جبارين، 
ووســام كســتيرو، وخليل الجيوســي، وفراس العمري، 

ولينين الطوري.

غزة/ فلسطين:
أدان النائــب عــن كتلــة التغييــر واإلصــاح البرلمانية 
د.محمد شــهاب اعتقــال االحتال اإلســرائيلي األطفال 
واستمرار ارتكابه جرائم بحق األسرى في سجونه، داعيا 
لوضع استراتيجية وطنية موحدة نصرة لهم وقضيتهم 

العادلة من قبل كل شرائح ومؤسسات شعبنا.
وعدّ شــهاب في تصريح صحفي أمــس، اعتقال الطفل 
يزن فروخ )16 عاما( من بلدة ســلوان بالقدس المحتلة 
ومحاكمتــه جريمــة إنســانية بحــق أطفال فلســطين 

تستوجب ماحقة االحتال على الصعيد الدولي، مؤكدا 
أن إصدار حكم بســجنه 26 شهرًا "انتهاك صارخ وتجاوز 

لحقوق اإلنسان".
واســتنكر تنكيل االحتــال بالحركة األســيرة الصامدة 
داخل السجون لكسر إرادتها، مشددا على أن من الواجب 
علــى األمــة الوقوف مع األســرى واالنتصــار لمعاناتهم 
وتضحياتهــم. وطالــب شــهاب المؤسســات الحقوقية 
وأصحــاب الضمائر الحية فــي العالم بالعمل على نصرة 

قضية األسرى، وماحقة االحتال في المحاكم الدولية.

أهـالـي األسـرى: أبنـاؤنـا يـعـيـشـون أوضـاًعـا 
صـعـبـة بـسـجـون االحـتـالل خـالل "الـشـتـاء"

الخضري: تحذيرات "أونروا" 
بخصوص عجز موازنتها تحتاج 

شبكة أمان مالية دولية

12 من أهالي أسرى غزة 
يزورون 11 أسيًرا في "رامون"

استولت على مبالغ "الكنتينا" لـ10 أسرى 
إدارة السجون تمنع دخول ممثلي األسرى ألقسام القاصرين

شهاب يدين اعتقال االحتالل األطفاَل ويدعو
 إلى إستراتيجية وطنية لنصرة األسرى

جانب من االعتصام أمام مقر الصليب األحمر بغزة أمس ) تصوير/ محمود أبو حصيرة (
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Call for Tender by Sealed Envelope No. (302/ 2020)

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

Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP) is a non-governmental organization 

(NGO) in Palestine. GCMHP introduced community mental health care in Gaza. It provides 

specialized mental health and psycho-social services. GCMHP is recognized as a benchmark 

for the delivery of quality services, evidence-based and action-oriented research. GCMHP 

provides education programs with a well-established international network, partnering with 

others to deliver effective care programs. In addition, it supports the organizational capacity of 

other actors to provide basic mental healthcare and assists them to integrate psycho-social 

support into their development and humanitarian interventions. 

GCMHP wishes to issue a tender for Supplying Clubs Tools and Sport Equipment for four sport 

clubs in Gaza Strip within project: "Sports for Smiles Phase 2”, the program is implemented by 

GCMHP in cooperation with Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH,  funded by The German Federal Foreign Office.

Interested companies with experience in such field may obtain the tender documents starting 

from 10:30 am, on Monday 20/ 01/ 2020, for a non-refundable fee of 100 NIS from the GCMHP 

headquarter in Tal El Hawa, Street Number 8, eastern the Rosary Sisters School in Gaza City. 

A session will be held at 12:00 pm on Wednesday 22/ 01/ 2020 to answer all questions related 

to the tender and its conditions at GCMHP headquarter. The final date for submitting the sealed 

tender envelops is at 12:00 pm on Sunday 26/ 01/ 2020, envelopes will be opened publicly in front 

of the companies' representatives on a day assigned later, and all applicants will be contacted.

Special Conditions:

- All tenders shall be accompanied by an initial insurance of (5% of the tender value) through 

providing a bank guarantee or a bank check authorized by a bank accredited by the Palestinian 

Monetary Authority. The insurance shall be valid for a minimum period of 3 months from the 

time of opening the tenders.

- Prices shall be provided in Dollar, includes VAT.

- GCMHP shall not be committed to awarding the tender for the lowest price offer.

- GCMHP shall not be responsible for any cash amount attached to the tender.

- GCMHP may cancel all of the submitted offers and reissue the tender either in its current 

form or upon making amendments to it.

- The cost of the announcement for two days in the newspaper shall be paid by the company 

which the tender will be awarded to.

For further enquiries, please call on the following numbers: 2641512- 2641511.

Gaza Community Mental Health Programme-GCMHP

إعــــــــــــالن مناقصة 2020/1
لتوريــد أدويــة ومســتلزمات طبيــة ضمــن مشــروع توفيــر احتياجات طبيــة طارئة 

للمستشفيات في غزة
 الممول من Penny Appeal وإشراف مؤسسة التعاون

تنفيذ: اتحاد لجان العمل الصحي
ضمن مشــروع توفير احتياجات طبية طارئة للمستشــفيات في غزة وبتمويل من Penny Appeal وإشراف مؤسسة 
التعــاون، يعلــن اتحاد لجان العمل الصحي عن طرح عطاء لتوريد أدوية ومســتلزمات طبية. فعلى الشــركات الراغبة 
بدخول العطاء مراجعة قســم المشــتريات في اتحاد لجان العمل الصحي الكائن في غزة – النصر – أبراج المقوســي 
للحصول على العطاء واألصناف المطلوبة ابتداًء من يوم الثالثاء الموافق 2020/1/21 وحتى نهاية عمل يوم االثنين 
الموافق 2020/1/27 مقابل رسم مالي ال يرد وقدره 200 شيكل )مائتا شيكل فقط(. مع العلم بأن آخر موعد لتسليم 

عروض األسعار هو الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الثالثاء الموافق 2020/1/28 وبحسب الشروط التالية:
1. يجب أن تكون األســعار بالدوالر األمريكي وتشــمل ضريبة القيمة المضافة وجميــع التكاليف وهى ذاتها التي 

ستدفع للمورد فقط دون اية إضافات بموجب فاتورة رسمية وشهادة خصم منبع. 
2. يجب أن تكون األسعار سارية لمدة ال تقل عن 90 يومًا من أخر يوم لتسليم العطاء.

3. يرفــق مع العطاء ضمان ابتدائي )شــيك بنكي أو كفالة بنكية فقــط( قيمته 5 % من اجمالي قيمة العطاء صالح 
لمدة 90 يوما من تاريخ فتح المظاريف وسيرفض أي عطاء غير مصحوب بضمان ابتدائي.

4. ترفق مع العطاء: 
- صورة من السجل التجاري للشركة.  - صورة عن آخر خلو طرف ضريبي. - صورة من فاتورة الشركة وسند القبض. 
5. آخر موعد لتســليم الوثائق هو الســاعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثالثاء الموافق 2020/01/28 وسيتم فتح 
المظاريف بجلســة علنية فــي نفس الموعد وفي نفس المــكان لمن يرغب بالحضور من الشــركات التي تقدمت 

بعرض سعر فقط. على أن يكون عرض السعر ساري المفعول لفترة 90 يوما من تاريخ اإلقفال.
6. ســيتم عقد اجتماع تمهيدي للرد على استفســار الشــركات وذلك يوم األحد الموافق 26-01-2020 الســاعة 

الحادية عشرة في مقر االتحاد. 
7. رســوم إعالن الجريدة ليومين على من يرســو عليه العطاء. في حال الترســية على أكثر من مورد، يتم احتساب 

تحمل كل مورد بالتناسب مع قيمة توريداته.
www.uhwc.ps  :8. تم إدراج أوراق المناقصة على الموقع اإللكتروني لالتحاد على العنوان التالي

9. لالستفسار عن المناقصة الرجاء االتصال بـ: السيدة/ نهال مهنا – قسم المشتريات على هاتف رقم 2895987
مواعيد العمل في االتحاد من الســاعة الســابعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر. مع 

التأكيد على عدم إمكانية بيع أي عطاء بعد التاريخ المحدد.
     رئيس قسم المشتريات/   نهال مهنا

الخليل/ فلسطين:
شارك عشــرات المواطنين والمتضامنين، أمس، في 
وقفة تضامنية مع األطفال األســرى، أمام مقر اللجنة 
الدولية للصليب األحمر فــي الخليل بالضفة الغربية 
المحتلــة؛ احتجاجا على سياســة القمع والتنكيل التي 
يتعرضــون لها فــي ســجون االحتالل اإلســرائيلية، 

مطالبين بتوفير الحماية الدولية لهم.
ورفــع المشــاركون فــي الوقفــة التي نظمهــا نادي 
األســير، وهيئة شــؤون األســرى، والحركــة العالمية 
للدفــاع عن األطفــال، ولجنة أهالي األســرى والقوى 
الوطنيــة، الفتــات كتــب عليهــا شــعارات تؤكد حق 
األطفــال األســرى بالرعايــة والتعليم، وأخــرى تندد 

بإجــراءات إدارة الســجون بحقهم وتحمّــل حكومة 
االحتالل المسؤولية عن حياتهم.

ووصــف مدير نادي األســير في الخليــل أمجد النجار، 
أوضاع األســرى وخاصــة األطفال منهــم بـ"الصعب 
جــدا"، مؤكدا ضرورة تحرك العالــم وجمعيات حقوق 
اإلنســان لنصرتهم واإلفراج عنهم لينعموا بحريتهم 

كما أطفال العالم.
مــن جهته، لفت مدير مكتب الحركة العالمية للدفاع 
عن األطفــال في الخليل رياض عــرار، إلى وجود نحو 
185 طفــال دون ســن 18 عامًا في ســجون االحتالل 

حتــى عــام 2019، وأن 83 طفــال تعرضــوا للعنــف 
الجسدي.

رام اهلل/ فلسطين:
قالــت هيئــة شــؤون األســرى والمحرريــن، أمس، إن 
األســيرات في ســجون االحتــالل اإلســرائيلي يعانين 

ظروًفا صعبة.
وأوضحت الهيئــة في بيان لها، عقب زيــارة محاميتها 
األســيرات في "الدامون"، أن أبــرز ما يعانينه هو النقل 
المرحلي للجدد منهن إلى ســجن "هشــارون" في غرف 
عزل انفرادي وظروف سيئة، إذ يحتجزن لمدة تصل إلى 

الشهر وذلك قبل نقلهن إلى سجن "الدامون".
ونقلــت المحامية عنهن مطالباتهن المتواصلة بتوفير 
طبيبة نسائية، وتقديم العالج الطبي الالزم للمريضات 
والجريحــات منهــن، كإســراء الجعابيص التــي تعاني 

حروًقا في كل أنحاء جسدها، ونسرين حسن التي تعاني 
الســكري واألعصاب، وأنسام شواهنة التي تعاني آالمًا 
في المفاصل، ومرح باكير التي تعاني تشــنجات، وروان 

أبو مطر التي تعاني آالمًا في البطن.
ويضــاف لذلــك، بحســب الهيئــة، الظــروف الحياتية 
الصعبة التي تعيشها األســيرات في "الدامون"، ومنها 
التنكيــل باألهالــي والمماطلــة في إدخالهــم للزيارة، 
ومنع دخول األغراض الخاصة باألشــغال اليدوية، ومنع 
االتصال الهاتفي مع األهالي، وزرع الكاميرات في ساحة 

السجن.
يذكر أن 41 أسيرة يقبعن في سجن "الدامون" بينهن 

(18( أمًّا، و4 أسيرات قيد االعتقال اإلداري.

رام اهلل/ فلسطين:
اعتقلت أجهزة أمن الســلطة في 
الضفــة الغربية المحتلــة، أمس، 
شــابًا واســتدعت أســيرًا محررًا 
للتحقيق فــي مقراتها على خلفية 

سياسية.
وأفــاد موقع "أمامة" المختص في 
رصــد انتهــاكات أمن الســلطة، 
بــأن جهــاز األمــن الوقائــي في 
مدينة نابلس اعتقل الشــاب عبد 
الغني فرج الشاعر )19 عامًا( بعد 
اســتدعائه للمقابلة علــى خلفية 
انتمائــه السياســي، وهو مريض 

بالقلب.
وأشــار "أمامة" إلى استدعاء جهاز 
المخابرات العامة األســير المحرر 

والمعتقل السياسي السابق سامح 
عبد الغني للمقابلة، علمًا أنه من 
ذوي االحتياجــات الخاصة وقدمه 

مبتورة.
وعبّرت مؤسسة محامون من أجل 
العدالــة، عن قلقها حــول مصير 
المعتقــل السياســي عمــرو عبيد 
المحتجــز لــدى جهــاز المخابرات 
العامة فــي رام اهلل، والذي اعتقل 
من منزله في التاســع من الشهر 

الجاري.
ويواصــل أمــن الســلطة حملــة 
اعتقاالته في صفــوف المواطنين 
في الضفة الغربية المحتلة، دون 

أي سند قانوني بحقهم.
إلى ذلــك، طالبت حركــة الجهاد 

اإلسالمي السلطة، بضرورة إيقاف 
"االعتقــاالت السياســية"، مؤكدة 
أن هذه السياســة "انعكست سلبا 
علــى ثقة أبناء الشــعب باألجهزة 

األمنية".
وقــال القيادي في حركــة الجهاد 
بالضفة الغربية، ســعيد نخلة، إن 
االعتقاالت السياســية في الضفة 
"أســوأ ما عرفه شــعبنا في الوقت 

الحاضر".
 وأشار نخلة في تصريحات صحفية 
السياســية  االعتقــاالت  أن  إلــى 
أجهزة  بيــن  األمنــي  والتنســيق 
االحتالل وأمن السلطة في الضفة 
المحتلة "لن تتوقف إال بســقوط 

منظومة أوسلو السياسية".

وأكد نخلــة أن أبناء حركة الجهاد 
اإلســالمي "لم يزالوا يعانون من 
االعتقال السياســي واالستدعاءات 
اليومية من أجهزة أمن السلطة".

يتســع  ال  "الســلطة  وأضــاف: 
المخالفــة، فهي  لــآراء  صدرهــا 
لمنعهم  الجهــاد  نشــطاء  تعتقل 
من تنظيم أي أنشــطة سياســية 

واجتماعية".
واســتهجن القيــادي فــي الجهاد 

مبررات أمن الســلطة ومحاكمها 
السياســيين  المعتقليــن  بحــق 
كـ"تلقي أموال من جهات معينة" 
أو "اإلضــرار بالســلم األهلــي" أو 
"إثارة النعــرات الطائفية"، مؤكدًا 

أن هذه المبررات واهية.
وأوضــح أن غيــاب دور المجلــس 
التشــريعي فــي الضفــة، وكذلك 
النزيه  القضائــي  الجهــاز  غيــاب 
ســببان  القانونيــة  والمتابعــة 

رئيســان في تصاعــد االعتقاالت 
السياسية.

مرجعيــات  توجــد  "ال  وأضــاف:   
تمنــع أو توقف أمن الســلطة عن 
التغــول.. نحن لم نصبح دولة وال 
ســلطة حقيقية، وما زال االحتالل 
جاثما فــوق صدورنا، ومن األجدر 
بالجهــة الحاكمــة أن تتوقف عن 
االعتقاالت السياسية في ظل هذه 

الظروف".

ظروف صعبة تعيشها األسيرات في سجون االحتاللوقفة تضامنية في الخليل مع األطفال األسرى

الجهاد: االعتقاالت لن تتوقف إال بسقوط منظمة أوسلو السياسية

أمن السلطة يعتقل شاًبا ويستدعي أسيًرا محرًرا
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دولة فلسطين
محكمة صلح دير البلح

في القضية الحقوقية رقم 1080 / 2019
في الطلب الحقوقي رقم 32 / 2020

المســتدعون/ 1. ماجد ســالم أحمد شــراب- من ســكان غزة شارع عمر 
المختار هوية 951904382. 2. وائل سالم أحمد شراب- من سكان غزة 
شــارع عمر المختار هوية 915885644.  3. رامي ســالم أحمد شــراب- 
من سكان غزة شارع عمر المختار هوية 900301516.  4. سوسن سالم 

أحمد شراب- من سكان غزة شارع عمر المختار مقابل منتزه البلدية. 
5. أروى ســالم أحمد شــراب- من ســكان غزة شــارع عمر المختار هوية 
915885636. وكالؤهــم المحامون/ محمد عادل بسيســو وحلمي وليد 

الحايك وتامر فتحي األشرم وآخرون.
المستدعى ضدهم/ 1. تغريد محمود شاكر شراب- غزة الرمال مقابل منتزه 
البلدية شارع عثمان بن عفان عمارة شراب. 2. حاتم خالد أحمد شراب- غزة 

الرمال مقابل منتزه البلدية شارع عثمان بن عفان عمارة شراب. 
3. ديما خالد أحمد شــراب- غزة الرمال مقابل منتزه البلدية شارع عثمان 
بن عفان عمارة شراب. 4.  تغريد محمود سالم شراب- غزة الرمال مقابل 
منتزه البلدية شــارع عثمــان بن عفان عمارة شــراب.  5. ريم خالد أحمد 
شــراب- غزة الرمال مقابل منتزه البلدية شــارع عثمــان بن عفان عمارة 

شراب. مجهولين محل اإلقامة
نوع الدعوى: تقسيم أموال مشتركة

قيمة الدعوى: تزيد عن مائة ألف دينار أردني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية رقم 1080 / 2019 

  في الطلب الحقوقي رقم 32 / 2020
إلى المســتدعى ضدهم المذكورين أعاله بما أن المســتدعين قد أقاموا 
عليــك قضية حقوقيــة تحمل الرقم 1080 / 2019  وموضوعها تقســيم 
أموال مشــتركة لذلــك يقتضي عليكم الحضور إلى هــذه المحكمة خالل 
خمســة عشــر يومًا من تاريــخ تبليغكم هــذه المذكرة، كمــا يقتضي أن 
تودعــوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمســة عشــر يومًا من 
تاريــخ تبليغكم هــذه المذكرة، علمًا أنه قد تم تحديد جلســة يوم األحد 
الموافــق 2020/2/2م للنظر في الدعوى، وليكــن معلومًا لديك أنك اذا 

تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي أن يسير في دعواه حسب األصول. 
تحريرًا في 2020/1/20م

رئيس قلم محكمة صلح دير البلح

المدعي/ جبرا ميشــيل غالي شحيبر بصفته الشــخصية وباإلضافة لباقي 
ورثة والده ميشــيل غالي شــحيبر – من غزة الرمال مقابل مهبط طيران 

الرئيس الناحية الجنوبية 
وكيلــه/ خميس عصفــور المحامي بموجب توكيل رقــم )4292 / 2019( 

لدى كاتب عدل غزة ويحمل هوية رقم/ 962415477 
المدعــى عليهم/ 1. عطية عبد الكريم محمــد دغمش- من غزة الصبرة 
خلف منزل الشــهيد عطية أبو شريعة 2. إيهاب صالح علي جبر من سكان 
المغازي خلف مســجد الفالح 3. حســين مصلح أبو عمــرة من غزة الرمال 

مدرسة أنس بن مالك بالقرب من كلية الرباط العسكرية.
نوع الدعوى: رفع يد.

قيمة الدعوى: تزيد عن الحد األقصى.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

إلــى المدعى عليه الثاني المذكور أعاله بما أن المدعي المذكور أعاله قد 
أقام عليك القضية رقم 1936 / 2019 صلح غزة وذلك استنادًا لما يدعيه 
فــي الئحة الدعوى. لذلــك يقتضي عليك أن تحضر لهــذه المحكمة يوم 
األحد بتاريخ 2020/3/8م الســاعة التاســعة صباحــًا، كما يقتضي عليكم 
إيداع جوابكم التحريري خالل خمســة عشر يومًا من تاريخ النشر، وليكن 
معلومــًا لديكــم أنكم اذا تخلفتم عن ذلك ســينظر فــي القضية والطلب 

باعتباركم حاضرين. حرر في 2020/1/15م
رئيس قلم محكمة صلح غزة
األستاذ/ أكرم أبو السبح

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

لدى محكمة صلح غزة – الموقرة
في القضية رقم 1936 / 2019
 في الطلب رقم 92 / 2020

مذكرة حضور 
المستدعيان/1. نادر شكري نعمان البنا- من سكان غزة هوية رقم/ 921005443 
2. روال نــادر شــكري البنا- من ســكان غــزة هوية رقــم/ 906680772 
بصفتهــم الشــخصية وبصفتهم من ورثــة المرجو لهــا بالرحمة )آمال 
كامل البنا( بموجب وكالة صادرة من دبي اإلمارات العربية المتحدة رقم 
7544.       وكيلتها المحامية/ ابتهاج الشوا- هوية رقم/ 934857764

المســتدعى ضدها/ نادية كامل ســعيد اإلمام- من ســكان غزة الصبرة 
خلف محالت الجرو مجهولة محل اإلقامة )خارج البالد حاليًا(.

نوع الدعوى: تقسيم أموال مشتركة
قيمة الدعوى: )20,000 دينار أردني( عشرون ألف دينار أردني فقط

مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل
في القضية رقم 1467 / 2015 - في الطلب رقم 2717 / 2019

إلى المستدعى ضدها المذكورة بما أن المستدعيين المذكورين قد تقدما لدى 
محكمة صلح غزة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها )تقسيم أموال مشتركة( 
استنادا إلى ما يدعيانه في الئحة دعواه ونظرًا ألنك مجهولة محل اإلقامة وحسب 
اختصــاص محكمة صلح غزة في نظر هــذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 وبناًء على قرار الســيد 
قاضــي محكمة صلــح غزة في الطلب رقم 2717 / 2019 بالســماح لنا بتبليغك 
عن طريق النشــر المســتبدل. لذلك يقتضي عليك أن تحضــري لهذه المحكمة 
يوم األحد بتاريخ 2020/2/9م الســاعة التاسعة صباحًا كما يقتضي عليك إيداع 
جوابك التحريري خالل خمســة عشــر يومًا من تاريخ النشر وليكن معلومًا لديك 

أنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرة.
حرر بتاريخ 2020/1/19م

رئيس قلم محكمة صلح غزة / أ. أكرم هشام أبو السبح

دولة فلسطين
لدى محكمة صلح غزة الموقرة
في القضية رقم 1467 / 2015
  في الطلب رقم 2717 / 2019

أعلن أنا/  أمل فضــل إبراهيم قنوع عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 801451659 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

الشــيخ  أوعــز  1988م  عــام  ففــي 
الشهيد صالح شــحادة قائد الجناح 
العســكري لحركة حمــاس، ألعضاء 
في  المتخصصة   )101( المجموعــة 
أســر الجنــود للبــدء بعمليات أســر 
للجنــود اإلســرائيليين عبر رســالة 
ســربها من داخل ســجنه، وحملت 
كلمة الســر للبــدء بعمليات األســر 

"افتحوا البوابة الشرقية".
وفــي الســادس عشــر مــن فبراير/ 
شباط 1989، قررت الخلية المكونة 
المبحــوح،  مــن الشــهيد محمــود 
والمجاهد محمد نصار تنفيذ عملية 
أســر جنود إســرائيليين من الداخل 

الفلسطيني المحتل.
انطلق المبحوح ورفيقه بســيارتهم 
بحًثــا عــن فريســتهما، وبمحــاذاة 
قريــة )جلــوس( القريبــة مــن خط 
عسقالن القدس التقيا بالجندي آفي 
سبورتس، الذي أشــار إليهم وطلب 
منهــم نقله إلــى مدينة عســقالن، 
وبعد صعود الجندي للســيارة أقدم 
المجاهــد نصــار علــى قتلــه، ومن 
ثم قامــا بدفنــه وإخفــاء جثته قبل 

مصادرة سالحه وأوراقه الشخصية.
لم تعلم )إســرائيل( بفقدان الجندي 
آفــي ســبورتس إال بعد عــدة أيام، 

في حيــن لم تتعرف على مكان دفن 
جثتــه إال بعد عدة أشــهر، في حين 
ســلمت أجهزة األمن الفلســطينية 
ســالحه الخاص إلى االحتــالل بعد 

سيطرتها عليه فيما بعد.
أسر إيالن

وبعــد أقــل من ثالثــة أشــهر على 
المبحــوح  نجــح  األولــى،  العمليــة 
ورفيقــه فــي تنفيــذ عملية األســر 
الثانيــة في الثالــث من مايــو/ أيار 
1989، إذ تمكنــا من أســر الجندي 

إيالن سعدون من منطقة المسمية 
فــي الداخــل الفلســطيني المحتل، 
ومــن ثم قتلــه وإخفاء جثته. فشــل 
االحتــالل فــي الوصــول إلــى جثة 
جنديها بكل الطرق، فقرر شن حملة 
اعتقاالت غير مسبوقة طالت المئات 
من قيادات حركة حماس وأنصارها، 

وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين.
لم يعثر االحتالل على جثة جنديه إال 
فــي عام 1996م أي بعد 7 ســنوات 
مــن البحــث، عندما حققــت أجهزة 
أمن السلطة الفلسطينية مع بعض 
أعضــاء الجهــاز العســكري لحماس 
الجنــدي  دفــن  خريطــة  وســلمت 
لالحتالل اإلســرائيلي، لتفشل بذلك 
صفقــة تبادل تم التوصــل إليها مع 

بإطالق  وتقضــي  االحتــالل  قــوات 
ســراح 76 أسيرًا وأســيرة من ذوي 
األحكام العاليــة مقابل جثة الجندي 

سعدون.
المطــاردة واكبــت عمليتي األســر 
مالحقٌة مشــددٌة، ليصبــح المبحوح 
ورفاقــه مطاردين لقــوات االحتالل 
اإلســرائيلي، وفــي حيــن لــم ينجح 
االحتــالل في الوصول إلى الشــهيد 

المبحــوح ورفاقــه، فقــررت االنتقام 
منه وهدم منزل عائلته.

ومع اشــتداد حملة المالحقة تمكن 
الشهيد محمود المبحوح ورفاقه من 
اجتيــاز الحدود المصريــة، فاعتقلته 
الســلطات المصريــة أربعين يومًا، 
ثم رحّل إلى ليبيا ليســتقر بعد ذلك 
في ســوريا. لم يكن خروج المبحوح 
مــن قطاع غزة نهايــة المعركة، بل 

كانت بدايــة معركة من نــوع آخر، 
فبحسب المصادر اإلســرائيلية كان 
للمبحــوح دور رئيــس فــي تهريب 
األســلحة والصواريخ إلى قطاع غزة؛ 
وهــو ما جعله المطلــوب األول على 
قائمة االغتياالت لدى جهاز الموساد 

اإلسرائيلي.
الشهادة

وفــي يناير/ كانون ثــان 2010 كان 
الشهيد محمود المبحوح )50 عامًا( 
على موعد مع الشــهادة بعد مشوار 
مشرف وطويل في مقارعة االحتالل، 
فقد تمكن فريق من جهاز الموساد 
اإلســرائيلي يحمل أعضاؤه جوازات 
سفر أجنبية مزورة من اغتياله خالل 

إقامتــه في أحد فنــادق مدينة دبي 
عبــر حقنه بمادة ســامة ســببت له 
شــلاًل في عضالت جسده، إلى جانب 
توقف الجهاز التنفســي؛ ما أدى إلى 

وفاته على الفور.
قضى المبحوح شــهيدًا، فيما أثارت 
قضيــة اغتياله الرأي العــام العالمي 
ضــد االحتالل، التي حســبت واهمة 
أن اغتيــال المبحــوح ســيقفل باب 
أســر الجنــود، إال أن رئيس المكتب 
الســابق لحمــاس خالد  السياســي 
مشــعل فــي جنــازة المبحــوح، قال 
ســبورتس  يكــون  لــن  صراحــة: 
وســعدون آخر من ســتقتلهم أيدي 

تالميذ الشهيد المبحوح وأبنائه.

الذكرى العاشرة الستشهاد المبحوح.. آسر الجنود
غزة/ فلسطين:

مجاهًدا مقاوًما.. فآسًرا للجنود.. فمطاَرًدا.. فُمطاِرًدا 
للكيــان اإلســرائيلي بمــا يمــده للمقاومة من ســاح، 
إلى أن ترجل شــهيًدا بطــًا.. هكذا باختصار هي حكاية 

أحــد مؤسســي  المبحــوح،  القائــد محمــود  الشــهيد 
كتائــب القســام الــذراع العســكري لحركــة المقاومــة 
اإلســامية »حمــاس«. يوافق يوم التاســع عشــر من 
يناير ذكرى اغتيال المبحوح في عام 2010م، في حين 

أن تاريًخــا آخــر ال يقــل أهميــة عــن تاريخ الشــهادة، هو 
تاريخ انطاق الوحدة القســامية المســؤولة عن أســر 
جنــود االحتــال، التــي كان مــن أعضائها المؤسســين 

الشهيد القائد المبحوح.

غزة/ فلسطين: 
بــدأت العالقات اإلعالمية في الدائــرة اإلعالمية لحركة المقاومة 
اإلســالمية حمــاس أمس، حملة زيــارات للمؤسســات اإلعالمية 

والقنوات الفضائية في قطاع غزة.
وشــملت الزيارات فــي جولتها األولى ثالث فضائيــات هي "قناة 

الغد"، و"قناة العربي"، و"فضائية الميادين".
وبيّنــت الدائرة أّن الزيارات تأتي تقديــرًا للجهود اإلعالمية في 
خدمة القضية الفلسطينية، ومناقشة أبرز العقبات التي يواجهها 
الصحفيــون أثناء عملهم في تغطية األحداث بغزة، وبحث ســبل 
تذليلها. وأّكد الوفد الزائر أّن الحملة تأتي في إطار تعزيز وتطوير 
العالقة مع مدراء المؤسســات اإلعالمية فــي قطاع غزة، وضمان 
ممارســة هذه المؤسســات عملها بالقطاع على أكمل وجه دون 
أي عائــق. من جانبها، رحّبــت إدارات الفضائيات بهذه الزيارات، 
معبرة عن شــكرها للدائرة اإلعالمية ولحركــة حماس على هذه 
الجهود التي من شأنها تعزيز أواصر العالقة، والبقاء على تواصل 

دائم مع المؤسسات اإلعالمية في قطاع غزة.

حماس تنّظم حملة زيارات 
لمؤسسات إعالمية بغزة الشهيد محمود المبحوح
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إعالن تسجيل بموجب وكالة خاصة
يُعلــن للعمــوم أنــه تقدمــت إلــى اإلدارة العامــة لضريبــة األمالك – 
محافظات غزة الســيدة/ ســعدية مســعود محمد عمران، وتحمل هوية 
رقم/ 914668637 من ســكان مدينة خانيونس، بطلب نقل ملكية في 
القســيمة رقم )107( من القطعة )1( لما مســاحته )2,083.34 م2( من 
أراضي عشــيرة العمور، وذلك بموجب وكالة خاصة صادرة عن القنصلية 
العامــة بجدة بالمملكة العربية الســعودية بصفتها وكيلة عن الســيد/ 
أحمد مســعود )محمد ســلمان( عمــران ويحمل جواز ســفر أردني رقم ) 

T377120( والمقيم في المملكة العربية السعودية.

فمن له أي اعتراض بهذا الشــأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لضريبــة األمــالك خــالل مدة أقصاها خمســة عشــر يومًا مــن تاريخ هذا 
اإلعالن، وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات التسجيل حسب األصول.

التاريخ: 2020/1/20م
اإلدارة العامة لضريبة األمالك

دولة فلسطين
وزارة المالية

اإلدارة العامة لضريبة األمالك

أعلن أنا/ نهله محمــد كامل عرفات عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 804663763  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنا/ ســمير مصبــاح مصطفى مهره عــن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 803637206 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

إعالن تسجيل مركبة
أعلن أنا/ عليان علي منصور أبو طعيمه من ســكان خان يونس – عبسان 
الكبيــرة وأحمل هوية رقم )974306540( عن رغبتي بتســجيل المركبة 
رقــم 3164123(( مــن نوع ســكودا طــراز  )1Z5264( موديــل 2010، 
وتحمل شاصي رقم )TMBH561Z7A2028977( والمسجلة سابقًا باسم 
المواطن/ أيمن عبد اهلل أحمد فليونة ويحمل هوية رقم )802131847(، 
حيث إنني اشتريت المركبة سابقًا وأرغب بتسجيلها على اسمي لدى دائرة 
ترخيص غزة، فمن لديه اعتراض على ذلك عليه أن يســجل اعتراضه لدى 
الدائرة المذكــورة التابعة لوزارة النقل والمواصالت الفلســطينية، خالل 

عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية خانيونس 
في القضية التنفيذية رقم 2019/6617

إلى المنفذ ضده: عبد اهلل محمد أحمد الفرا – العنوان/ خانيونس السطر 
الغربي- بجوار محطة األغا للبترول- خارج البالد حاليًا ليبيا.

أبلغــك أنه طبقــا لاللتزام المترتب عليك بموجب ســند اتفــاق ومصالحة المؤرخ 
بتاريــخ 2016/8/6م بمبلــغ 2500 دينــار أردنــي علــى ذمة القضيــة التنفيذية 
المذكورة أعاله لصالح طالب التنفيذ/ محمد علي محمد الفرا 800668444 والذي 
يلزمك فيه بتنفيذ سند االتفاق باإلضافة الى دفع قيمة الرسوم والمصاريف.

لذلك عليك الحضــور الى دائرة التنفيذ في غضون أســبوعين من تاريخ 
هذا اإلعالن لتنفيذ قرار المحكمة حسب األصول وإذا لم تحضر في المدة 
المحــددة فإنك تعــد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم ستباشــر دائرة التنفيذ 

اجراءات التنفيذ بحقك حسب األصول.
مأمور تنفيذ محكمة بداية خانيونس
مهدي نبيل القدرة

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

محكمة بداية خانيونس- دائرة التنفيذ

وقال: "تعطل هذه السياسات مصالح الناس من حج وعمرة 
ودراســة، فال يوجد ســيادة فلســطينية بتاتًا علــى المعبر 
فالحضور الفلســطيني شــكلي مئــة بالمئــة ويقتصر على 

تقديم الخدمات في قاعة االنتظار والحافالت".
وأضــاف: "ومن أشــكال المعاناة: االنتظار الســاعات طويلة 
والتفتيش وتقســيم الناس إلى أســياد وعبيد، فللفئة العليا 
معاملة خاصة يخصص لهم ســيارات ويمرون بســرعة عبر 
المعبر فيما يتعرض الســواد األعظم مــن الناس إلجراءات 
قاســية". وتابع الهودلي قائاًل: "كما أن هناك ضريبة خروج 
قدرهــا 250 شــيكاًل على كل مســافر، ويتعرض المســافر 
للفحــص األمني والتفتيش الدقيق لدى اإلســرائيليين، في 
إدارة ممنهجة لتعذيب المسافر الفلسطيني في ظل اإلدارة 

الفلسطينية السيئة له".
في حين أوضح الكاتب ســاري عرابي "الممنوع من الســفر 
منــذ عــام 1998م، أن اآلالف من أبنــاء الضفة خاصة ممن 
اعتقلــوا ســابقًا لــدى االحتــالل ممنوعين من الســفر عبر 
"الكرامة". وقال: "قد يتــم إبالغهم بالمنع خالل المقابالت 
األمنية التي يســتدعيهم لها االحتالل أو من خالل االرتباط 
الفلسطيني أو قد يُفاجؤون بقرار المنع عند محاولة السفر".

ويعقــد عرابــي أنه ال يوجد للفلســطينيين أي ســيادة على 

المعبر والوجود األمني للسلطة الفلسطينية "شكلي، فليس 
بيدهــا حل لقضيــة الممنوعين من الســفر الذين يلجؤون 

للمؤسسات الحقوقية اإلسرائيلية".
وأفــاد بــأن تلــك المؤسســات تراجــع الجهــات األمنيــة 
اإلســرائيلية المعنية أو ترفــع األمر لما يســمى بـ"محكمة 
العــدل العليا" اإلســرائيلية لمعرفة أســباب تلــك القرارات 
الجائرة التي تصادر كرامة اإلنسان الفلسطيني وتحرمه من 

كثير من حقوقه كحرية الحركة والتعليم.
معاناة كبيرة

بدوره، اتفق الكاتب ياســين عز الدين مع ســابقيه بوجود 

معاناة كبيرة للفلســطينيين بالضفة لدى الســفر عبر معبر 
"الكرامــة" أســوَؤُها طول فتــرات االنتظار التــي قد تصل 

أحيانا لـ)48( ساعة خصوصًا في مواسم الحج والعمرة.
وبين أنه إلى جانب اإلجراءات المعقدة والرســوم المرتفعة 
فلكي ينتقل المســافر الفلســطيني من المعبر اإلســرائيلي 
مســافة )100( متــر يدفــع )50( شــيقاًل، أضــف إلــى ذلك 

مشكالت ضياع حقائب السفر أو تلف محتوياتها.
ولفت ياســين إلــى وجود "ضريبة المغــادرة" بقيمة )156( 
شــيقاًل للشــخص، يذهب معظمها لالحتالل وترفع سنويًّا 
بشــكل مخالــف التفاقية أوســلو وهــي من أعلــى ضرائب 

المغادرة في العالم". وقال: "وهناك رســوم للمرور من عند 
الســلطة إلى ســلطات االحتالل بواقع )23( شيقاًل للراكب، 
و)13( شيقاًل على الشنطة، و)10( دنانير من جسر االحتالل 

إلى األردن، ودينار واحد على الشنطة".
وأشــار عز الدين إلى أن تلك الرسوم لمسافة كلية ال تتجاوز 
كيلومتريــن بجانب رســوم وتكاليــف أخرى مثــل العتالين 
وغيرهــم، مضيًفا: "كما يوجد خدمــة VIP(( من أجل تجاوز 
الــدور وتقليل وقــت االنتظار وهي درجات تبــدأ من )120( 
دوالرًا للشــخص الواحــد" )...( يضــاف إلى ذلــك االحتجاز 
لدى المخابرات لســاعات طويلة ســواء في أثناء المغادرة أو 

الخروج، واالعتقال".
وشــدد على أنه وبقراءة واقعية لما يسمى خدمة VIP(( هي 
"نظام رشوة مقنن بإشراف رســمي وبتنسيق بين السلطة 
واالحتــالل، يوازيها رشــاوى أخرى مباشــرة موجــودة عند 

االحتالل والسلطة واألردن".
ولفت إلى وجود ممنوعين من الســفر ألســباب سياسية 
وهــم بعشــرات اآلالف، كمــا يخضــع جميع المســافرين 
إلجراءات تفتيش تُســتخدم فيها ماكنة تصدر إشعاعات 
خطيــرة وتقــوم بتصوير كل جســم الشــخص وما تحت 

المالبس".

الناصرة/ فلسطين:
أجــرى رئيــس حكومــة االحتــالل اإلســرائيلي 
بنيامين نتنياهو، أمــس، تعديالت وزارية على 
حكومتــه االنتقاليــة، وذلك بعــد أن قدم قبل 
أســابيع عدة اســتقالته من المناصب الوزارية، 
عقــب التوصيــة بتقديمــه للمحاكمــة بتهــم 

الفساد وخيانة األمانة.
وأعلن نتنياهــو تعيين الوزير تســاهي هنغبي 
وزيــرا للزراعة إلى جانب توليه الحقيبة الوزارية 
"التعــاون اإلقليمــي"، وتعييــن الوزيــر أوفيــر 
أكوينــس وزيرا للعمل والرفــاه االجتماعي، في 
حين عيّــن نائــب الوزير تســيبي حوطوفيلي 
وزيــرًة الشــتات، ونائب الوزير موشــلم نهاري 
عن حركة "شــاس" نائبًا لوزيــر العمل والرفاه 
االجتماعــي، بــدال من منصبــه كنائــب لوزير 

الداخلية.
وأعلــن عضو الكنيســت عــن حــزب "الليكود" 
دافيــد بيتان عــن تخليه عن تعيينــه وزيرًا في 
الحكومــة االنتقاليــة، وذلك عقــب االنتقادات 
التي وجهت إلى نتنياهو بســبب ملفات الفساد 

التــي يواجهها بيتان. وكانت شــرطة االحتالل 
قد أوصت بمحاكمــة رئيس االئتالف الحكومي 
ســابقا، بيتــان، بتهمــة تلقي الرشــى في 12 
قضية فســاد، بموجبها حصل على مبالغ مالية 
بقيمة مئات آالف الشواقل من مقاولين ورجال 

أعمال بواسطة موشي يوسف المقرب منه.
وســبق ذلك أن قدم وزير الرفــاه حاييم كاتس 
اســتقالته في أعقاب الئحة االتهام التي قدمت 

ضده في قضية فساد.
وأتــى بــالغ نتنياهو االســتقالة مــن مناصبه 
الوزارية في أعقاب إعالن المستشــار القضائي 
لحكومــة االحتــالل أفيحاي مندلبليــت، أنه إذا 
لم يســتقل نتنياهو طواعية مــن مناصب وزير 
يتوالها فإنه سيضطر إلى إلزامه بالقيام بذلك.
وتولى نتنياهو أربع حقائب وزارية، وهي الصحة 
والرفاه والزراعة و"الشــتات"، في حين يســتند 
القرار بهذا الخصوص إلى ســابقة قضائية من 
عام 1993، عندما قررت محكمة االحتالل العليا 
أن علــى رئيس الحكومة آنذاك إســحاق رابين 
أن يقيــل الوزيــر أرييــه درعي، ونائبــه رفائيل 
بنحاســي، بســبب تقديم لوائح اتهام خطيرة 
ضدهمــا. وأعلــن مندلبليــت الشــهر الماضي 
اعتزامــه تقديــم لوائــح اتهــام ضــد نتنياهو 
تنسب له ارتكاب مخالفات فساد، بينها الرشوة 

واالحتيال وخيانة األمانة في ثالثة ملفات.

الناصرة/ فلسطين:
هاجمت صحيفة عبرية، أمس، وزير جيش االحتالل اإلسرائيلي نفتالي بينيت، 

واصفة إياه بـ"الرخيص".
وقالــت صحيفة "هآرتــس" العبرية في افتتاحيتها، إن بينيت يتالعب بشــكل 

"رخيص" بوزارة األمن ويستغلها كمقر انتخابي لليمين اإلسرائيلي الجديد.
وأضافــت أنه بعد أن هــدد حماس وإيــران، وأعلن عن ضم الضفــة الغربية 
المحتلة، ســعى لجعل المتسللين من غزة أوراق مساومة في صفقات األسرى، 
وغيرها هنا وهناك من اإلعالنات اليمينية الشعبوية، وتفرغ في نهاية السبت 

لحربه ضد نشطاء اليسار اإلسرائيلي.
وفي خطوة غير مســبوقة، أمر بينيت جيش االحتالل بإصدار قرار إداري باإلبعاد 
عــن المناطــق دون إقرار من قاض، ضد نشــطاء يســاريين، ينتمــون لمنظمة 
"فوضويون ضد الجدار"، وهي مجموعة إســرائيلية تبلورت في 2003  ضد بناء 
جــدار الفصل العنصري. وأوضحت الصحيفــة أن قرار المنع من قبل وزير الجيش 
يتعلــق بنحو 30 إســرائيليا بينهم الناشــط المعتقــل يونتان بولــك الموظف 
فــي "هآرتس". ولفتــت إلى أن "بينيت" يريــد أن يبقي اإلســرائيليين في البؤر 
االســتيطانية هادئين، وها هــو يتعهد بمعالجة اليســاريين بقبضة من حديد، 
بهــدف تفريق المظاهرات وتقليص المس بجنــود الجيش، معتبرة أن "محاولة 
عرض نشطاء اليسار كتهديد أمني، هو تالعب رخيص من سياسي متهكم، يصر 

على إدخال الجيش إلى المعمعة السياسية وجعل المراسيم دعاية انتخابية".

السفر عبر معبر الكرامة.. الحضور الشكلي للسلطة يزيد معاناة المواطنين
أريحا-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

تشــير الدالئل على األرض والتي يلمسها المواطنون 
إلــى أن ســيطرة شــكلية  بالضفــة الغربيــة المحتلــة 
للســلطة الفلســطينية علــى معبــر الكرامــة، فهي ال 

تمارس أي دور ســوى تعقيد إجراءات الســفر والتنقل 
عبــره، لتزيــد بذلــك معانــاة المواطنيــن إلــى جانب ما 
االحتــال  مــن ســلطات  لــه  مــن تعســف  يقاســونه 
اإلســرائيلي. الكاتــب وليــد الهودلــي بيــن أن أخطر ما 

يعانيه الفلســطينيون على معبــر الكرامة »المنع من 
الســفر« بأســباب أو دون أســباب، من قبل المخابرات 
اإلســرائيلية التــي تعيــد كثيــًرا وتبلغهــم بأنهــم غيــر 

مرغوب بدخولهم إليها.

صحيفة عبرية تهاجمنتنياهو ُيجري تعديالت وزارية على حكومته االنتقالية
 "بينيت" وتصفه بـ"الرخيص"

بنيامين نتنياهو

معبر الكرامة 
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كان واضحــًا لمــن يقرأ بين ســطور اإلعالم العبري في األســابيع 
الماضية، أن حدثًا كبيرًا ســيحدث علــى جبهة المواجهة مع إيران 
في ســورية أو العراق، وهذا ما أّكدته الحقًا وسائل إعالم أميركية، 
وأن رئيس الحكومة اإلســرائيلية، بنياميــن نتنياهو، كان الوحيد 
الذي علم مسبقًا من الرئيس دونالد ترامب بقرار اغتيال قائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري اإليراني، قاسم سليماني. وذكرت أكثر 
من وســيلة إعالم أميركية أن بنيامين نتنياهو لعب دورًا بارزًا في 
إقنــاع الرئيس ترامب باغتيال ســليماني منذ أكثر من عام ونصف 
عام، بســبب اإلجماع األمني والعســكري والسياســي اإلسرائيلي 
على خطورة قاســم سليماني على )إسرائيل(، إذ تحمّله )إسرائيل( 
مســؤولية تفجير ســفارتها فــي األرجنتين في عــام 1992، مرورًا 
بمحاصرة )إســرائيل( من الجهات الشــمالية والشرقية والجنوبية 
بمئات آالف المقاتلين والصواريخ، وتحســين مشروع دقة صواريخ 
حــزب اهلل، وإدخال المســيَّرات الهجومية إلى لبنــان وغزة. إال أن 
ترامــب لم يقتنع بفكــرة االغتيال إال قبل أشــهر قليلة، بعد زيادة 
التوتر في الخليج، من اســتهداف ناقالت للنفط، أو ضرب منشآت 
نفطية ســعودية وغيرها، واتهام قاسم سليماني بذلك. إال أن ردّ 
رئيس الحكومة اإلسرائيلية جاء بنفي أي صلة لـ)إسرائيل( باغتيال 

سليماني، سواء بالقرار أو المشاركة المعلوماتية أو العملياتية.
اغتيال قاســم ســليماني، وعودة التوتر في العالقات األميركية مع 
إيــران، يصبّان في مصلحة )إســرائيل( ونتنياهو شــخصيًا، ليس 
فقط ألن االغتيــال جاء بعد انتقاداتٍ شــديدة ضد ترامب، لعدم 
رده على إســقاط الحــرس الثــوري اإليراني المســيّرة األميركية 
المتقدمة قبل شــهور، وعدم الــرد على احتجاز ناقالت نفط دولية 
في المياه الخليجية، وضرب منشــآت لشــركة أرامكو الســعودية، 
الــذي يعني تحوّاًل في سياســة ترامب تجاه قضايــا المنطقة، وما 
يســمّى النفوذ اإليراني في المنطقة، وســيقطع الطريق على أية 
احتمالية النســحاب القوات األميركية مــن المنطقة، كما تحدّث 

ترامب مرارًا، بل أيضًا ألن نتنياهو تبنّى خطابًا متطرّفًا ضد إيران 
في العقد الماضي، وأصبــح الموضوع اإليراني في صلب برنامجه 
السياسي واالنتخابي، لما فيه من تخويف للمجتمع اليهودي وإبقاء 
الموضــوع األمني حاضرًا فــي النقاش العام، لما لــه من مصلحة 
انتخابيــة لنتنياهو، في ظل ما يتعرّض لــه من مالحقات قضائية 
بتهم الفســاد والغش والرشى، وفي ظل عدم القدرة على تشكيل 

حكومة في العام األخير.
عودة ما يســمّى الخطــر والتهديد اإليراني إلــى الواجهة تصبُّ 
أيضــًا فــي مصلحة )إســرائيل(، ألنه ســيؤدي إلى تراجــع آخر في 
المكانــة اإلقليمية والدولية للقضية الفلســطينية. وأي تراجع في 
االهتمام اإلقليمي والدولي بالقضية يصبّ في مصلحة )إسرائيل( 
التي ترى في ذلك إنجازًا استراتيجيًا يسمح لها بمواصلة مشروعها 
التهويدي، واالستمرار في محاوالت القضاء على المشروع التحرّري 
الفلســطيني، وذلك بمحاربة نشــاطات لجــان المقاطعة الدولية، 
وليس انتهاًء باالســتمرار بمشــروع تصفية ما بقــي من القضية 

الفلسطينية.
نجــح نتنياهو في الســنوات األخيرة بالتقارب مــع بعض األنظمة 
العربيــة، وخصوصًا الخليجية، ولم تعد بعــض األنظمة تنظر إلى 
)إســرائيل( عدوًّا، ال بل إن الخطاب اإلعالمي السعودي والبحريني 
بــدأ يتعامل مع )إســرائيل( في اآلونــة األخيرة، وكأنهــا جزء من 
المنطقــة، وما كان ذلك ليحــدث، من دون التوتر في عالقات تلك 
الــدول مع إيران. لذلك، يرى نتنياهو أن اغتيال قاســم ســليماني 
ســيؤدي إلى تصاعد في التوتــر والصدام بين تلــك األطراف، ما 
سيشــّكل مدخاًل جديدًا لنتنياهو، لتعميــق عالقاته وتطويرها مع 
بعض تلك الدول، وصواًل إلى بناء تحالفات إســرائيلية، مع بعض 
هذه األنظمة، لما يشّكله من مصلحة شخصية لنتنياهو، ومصلحة 
اســتراتيجية للحركــة الصهيونية، متمثلة بإخــراج الدول العربية 
من الصراع العربي اإلســرائيلي، واالستفراد بالشعب الفلسطيني 

وتيئيســه بــأن األمة العربيــة قد تخلــت عنه وتركتــه وحده في 
مواجهة )إسرائيل( والواليات المتحدة.

دفعت مصالح نتنياهو و)إســرائيل( في اغتيال قاســم ســليماني، 
نتنياهــو إلى أن يجــد فرصة في محاصــرة متظاهريــن عراقيين 
الســفارة األميركية فــي بغداد، لتذكيــر الرئيس ترامــب بمقتل 
الســفير األميركي في ليبيا عــام 2012، وإعادة الذاكرة األميركية 
40 عامــًا إلى الوراء، ومشــهد اقتحام الطلبة اإليرانيين للســفارة 

األميركية في طهران واحتجاز الرهائن األميركيين في عام 1980 
أكثر مــن عام، ما أدى إلى إصدار ترامب قرار االغتيال، الذي حصل 
بالتعاون االســتخباراتي مع األجهــزة األمنية اإلســرائيلية. وعلى 
الرغم مــن ذلك كله، كان وزراء نتنياهو قد مُنعوا من اإلدالء بأية 
تصريحــات، ردًّا على اغتيال القوات األميركية قاســم ســليماني، 
واصفــًا نتنياهــو ذلك بالقرار األميركي المســتقل الــذي ال عالقة 
لـ)إســرائيل( به. وبــرر نتنياهو ذلــك بأن إيــران وأذرعها لم تعد 
تشكل تهديدًا لـ)إســرائيل( وحدها، ال بل باتت تشكل خطرًا على 
اإلقليــم والعالم، بما فيه المصالح األميركية. وبالتالي، مواجهتها 
ليست مسؤولية إسرائيلية حصرية، بل مسؤولية إقليمية ودولية، 
وفي مقدمتها الواليات المتحدة األميركية التي عملت )إســرائيل( 
على وصول االشــتباك إلى الصدام المباشر بين الواليات المتحدة 
وإيــران، وليس عبــر األذرع والجماعــات المدعومــة إيرانيًا، حيث 
تتمنّــى )إســرائيل( أن تتطــوّر المواجهــة المباشــرة إلى تدمير 
القوات األميركية المشروع النووي اإليراني، على الرغم مما يحمله 
هذا الســيناريو مــن مخاطر، حيث تخشــى )إســرائيل( أن يعجّل 
اســتنزاف القوات األميركية في المنطقة في انسحابها، وليس في 

بقائها كما تريد )إسرائيل(.
يأتي التنصل اإلســرائيلي من اغتيال قاســم ســليماني، في وقت 
تعتقد فيه األجهزة األمنية اإلســرائيلية أن االغتيال ســيؤدي إلى 
تصاعد في التوتر واالشــتباك، وخصوصًا أنه تزامن مع مرحلةٍ لم 

تكــن مريحة إليران في العــراق، ومع المظاهرات التي شــهدتها 
عــدة محافظــات عراقية، ومطالبتهــا بوقف التدخــل اإليراني في 
العــراق، ما قد يجعل من اغتيال ســليماني فرصة إليران وحلفائها 
في العــراق لقلب الطاولة هنــاك، وإعادة طــرح الوجود األميركي 
فــي العــراق والمنطقــة، كالخطر األكبــر على العــراق والمنطقة، 
وما حــدث من قرار للحكومــة وللبرلمان فيما بعــد كان جزءًا من 
ذلك. كما مواكب تشــييع الفريق سليماني ونائب رئيس »الحشد 
الشــعبي«، أبو مهدي المهندس، ومشاركة ماليين العراقيين في 
أكثر مــن محافظة، الذي ســيُترجَم بعملياتٍ نوعيةٍ، ســتنفذها 
الجماعات المسلحة العراقية الحليفة إليران ضد الوجود العسكري 
األميركي في العراق، ما ســيؤدي إلــى مقتل أميركيين، وهذا ما ال 
يريد نتنياهو تحمّل مســؤوليته أمام الــرأي العام األميركي، لكي 
ال يؤثــر بدعم المجتمع والنظــام الحزبي األميركي لـ)إســرائيل(، 
وال يؤدي إلى إضعــاف الحزب الجمهوري واتهــام نتنياهو. كذلك 
إن تنصل نتنياهو من مســؤولية اغتيال قاسم سليماني يعود إلى 
تحذير مســؤولين إســرائيليين من أن ثرثــرة نتنياهو وتبجحه قد 
يؤديــان إلى نتائج عكســية، ويســتفزّان الجماعــات اإليرانية في 

لبنان وسورية للرد عليها.
في كل األحوال، تريد )إسرائيل( ورئيس حكومتها أن يكون اغتيال 
الفريق قاسم سليماني مشروعًا صافي الربح، ومن دون أي خسارة، 
وتكــون أكبر المســتفيدين من اغتياله، وتصعيــد التوتر بين كل 
األطــراف في المنطقــة، وخصوصــًا الواليــات المتحــدة وإيران، 
وتوريــط الواليــات المتحدة فــي صراعات المنطقة، وأال تســحب 
قواتهــا، وتخويف بعــض دول الخليج مــن إيران لتبــرّر عالقتها 
مــع )إســرائيل(، وأن يعود االهتمام اإلقليمي بإيــران ونفوذها، ال 
بالقضية الفلســطينية، كما مصلحة بنياميــن نتنياهو في تخويف 
المجتمع اليهودي، وإعادة الموضوع األمني إلى النقاش االنتخابي 

العام، ال إلى فساده ومحاكمته.

ال عــذر لواحد منا نحن األهل في الداخل الفلســطيني أن يقول 
اآلن في الدنيا أو غدًا يوم القيامة: لم أكن على علم بما يقوم به 
االحتالل اإلســرائيلي كل ثانية من اعتداء على المسجد األقصى 
المبارك، وعلى من كانوا يصرون على مواصلة رباطهم التعبدي 
من رجال مرابطين ومن نســاء مرابطات في المســجد األقصى، 
وها هي مشاهد هذه االعتداءات اإلرهابية التي يواصل االحتالل 
ارتكابها كل ثانية باتت تُنقل بالبث المباشر بالصوت والصورة 

وبجودة عالية!!
فمن منا لم يشــاهد هذا االحتالل وهو يجرّ مرابطة من ثيابها 
وهي تصلــي ثم يضع القيود في يديها ويعتقلها، ال لســبب إال 
ألنهــا تصلي علــى بقعة مباركة قريبة مــن مصلى باب الرحمة 

الذي هو جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى؟!
ومــن منا لم يشــاهد هذا االحتــالل وهو يضــرب مرابطا ضربًا 
مبرحًا حتى أســال دماءه وأســقطه على األرض، ال لسبب إال ألن 
هــذا المرابط صلى على بقعــة مباركة قريبة مــن مصلى باب 

الرحمة الذي هو جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى المبارك؟!
ومن منا لم يشــاهد هذا االحتالل وهو يصادر إفطار الصائمين 
الذين باتوا يصومون تطوعًا كل يوم اثنين وخميس ويفطرون 
في المســجد األقصــى، ال لســبب إال ألن هــؤالء الصائمين قد 
تناولــوا إفطار صيامهم التطوعي على بقعــة مباركة قريبة من 
مصلى باب الرحمة الذي هو جزء ال يتجزأ من المســجد األقصى 

المبارك؟!
ومن منا من لم يشاهد االحتالل وهو يصادر البطاقات الشخصية 
لصفــوة مــن المرابطين في المســجد األقصــى ويمنعهم من 
الدخول إلى المســجد األقصى أليام وأســابيع وأشهر، ال لسبب 
إال ألنهــم صّلوا على بقعة مباركة قريبة من مصلى باب الرحمة 

الذي هو جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى المبارك؟!
ومــن منا لم يشــاهد هذا االحتالل وهو يســوق العشــرات من 
المرابطيــن والمرابطات إلــى المحاكم اإلســرائيلية، ثم يحكم 
عليهم بالســجن أو باإلبعاد عن المســجد األقصــى المبارك، ال 
لسبب إال ألنهم أقاموا حلقة ذكر أو حلقة علم على بقعة مباركة 
قريبة من مصلة باب الرحمة الذي هو جزء ال يتجزأ من المسجد 

األقصى المبارك؟!
ومــن منا لم يشــاهد أذرع المخابرات اإلســرائيلية وهي تقتحم 
بيوت بعــض المرابطين والمرابطات وتعيــث فيها الخراب في 
القــدس وأم الفحم وكفرقاســم وعــكا وزلفة، ال لســبب إال ألن 
هؤالء المرابطين والمرابطات ال يزالون يواصلون شــدّ الرحال 
إلى المسجد األقصى المبارك، وإذا قيل لهم: إن زبانية االحتالل 
اإلســرائيلي قد جمعوا لكم فأخشــوهم قالوا حســبنا اهلل ونعم 

الوكيل؟!
ومــن منا من لم يرَ الدموع وهي تنحــدر من عيون المرابطات 
في المســجد األقصــى وهي تســتغيث اهلل أن ينصرها على علو 

االحتــالل؟! ومن منا من لم يســمع صرخات هــؤالء المرابطات 
الحرائــر وهي تصيح صابــرة وصامدة في وجــه صلف االحتالل 

اإلسرائيلي: واإسالماه؟!
ومــن منــا من لــم يــرَ الدماء وهــي تفيــض ناعبة مــن جراح 

المرابطين في المسجد األقصى؟!
ثــم بعد كل ذلك، أيجوز للغافل فينا أن يبقى غافاًل، وللنائم فينا 
أن يبقــى نائمًا، وللخائف فينا أن يبقى خائفًا، وللمتلعثم فينا أن 
يبقى متلعثما؟! أين أنتم يا عشرات اآلالف يا من كنتم تصرخون 
بصــوت واحد فــي كل مهرجان مــن مهرجانــات »األقصى في 
خطر«: بالروح بالدم نفديك يا أقصى؟! أما تســمعون المســجد 

األقصى يصيح فيكم صارخًا: ال تتركوني وحيدًا؟!
أيــن أنتم يا زحوف اآلالف يا من كنتــم تتزاحمون للصعود على 
حافــالت البيــارق التــي كانت توصلكــم كل يوم إلى المســجد 
األقصى؟! أما تســمعون المســجد األقصى يهتف فيكم مناديًا: 
إليّ يا رجال ونساء وشباب وأطفال حافالت بيارق النقب والمثلث 
والجليل والمدن الســاحلية عكا وحيفا ويافــا واللد والرملة؟! أنا 
المســجد األقصى ال كذب!! أنا أولى القبلتين وثاني المسجدين 
وثالث الحرمين ال كذب!! أنا مســرى الرســول األمين صلى اهلل 
عليه وســلم ال كذب!! أنا بوابة األرض إلى الســماء ال كذب!! أنا 

حصن الطائفة الظاهرة على الحق إلى يوم الدين ال كذب!!
أين أنتم يا مئات األلوف يا من كنتم تملؤون المســجد األقصى 

كل ليلة قدر في كل شــهر رمضان بالتسبيح والتهليل والتكبير 
واالســتغفار والدعــاء؟! أما تســمعون المســجد األقصى يقعقع 
فيكــم مجلجال: الثبات الثبات!! الربــاط الرباط !! الصبر الصبر!! 
المصابــرة المصابرة!! الصمود الصمــود!! الوفاء الوفاء!! فماذا 

بعد يا كل هؤالء وأنا واحد منكم؟!
أال نعلم كلنا أن الشجاعة صبر ساعة؟! فلنرص الصفوف ولنسدد 
األقدام ولنســد الُفرَج، ولنزأر فوق كل حجر من ساحات المسجد 

األقصى: إنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون!!
وماذا على أحدنا لو شــدّ الرحال إلى المسجد األقصى كل صالة 
مكتوبة، وإال كل يوم، وإال كل أســبوع، وإال كل شــهر، وإال فهو 
عاق للمســجد األقصى، أو قــد يكون ممن تولى يــوم الزحف.. 
وحــذاري ثم حــذاري أن نولــي ظهورنا للمســجد األقصى، ألن 
اهلل تعالى ســيضربنا بفتنة عمياء صماء بكماء، تدع الحليم فينا 

حيرانا.
وأما المســجد األقصى فإن لم ينتصر بنا فسينتصر بغيرنا، وأما 
نحــن فإن لم نجتمع على نصرة المســجد األقصى، فلن نشــمّ 
رائحــة النصر حتى نموت إال أن يتوب اهلل تعالى علينا ويتداركنا 
برحمته!! فليقل كل واحد منا لنفســه: أقسمت يا نفس لتصبرّن 
في المســجد األقصى لتصبرّن أو لتُكرهــنّ!! وليردد كل واحد 
منا بفرح وســرور: فيك نحن مرابطون، ولــن نخذلك أبدًا!! ولن 

ننساك أبدا!! ولن نتركك وحيدًا.

أمــا تســمعون المســجد األقصــى يقعقــع فيكم هل نتركك وحيًدا؟
مجلجال: الثبات الثبات!! الرباط الرباط !! الصبر الصبر!! 
المصابرة المصابرة!! الصمــود الصمود!! الوفاء الوفاء!! 

فماذا بعد يا كل هؤالء وأنا واحد منكم؟! أنس سليمان أحمد
عربي 21

عن تنّصل نتنياهو 
من اغتيال سليماني

عادل شديد
العربي الجديد

تريد )إســرائيل( ورئيس حكومتها أن يكون اغتيال 
الفريق قاســم ســليماني مشــروعًا صافــي الربح، 
ومــن دون أي خســارة، وتكون أكبر المســتفيدين 
مــن اغتيالــه، وتصعيــد التوتــر بيــن كل األطــراف في 
المنطقة، وخصوصــًا الواليات المتحدة وإيران، وتوريط 

الواليات المتحدة في صراعات المنطقة.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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الوحــوش اآلدمية في هيئة المحققين اإلســرائيليين يحظون 
بحصانة وبتشــجيع من المســتوى الرسمي اإلســرائيلي، لقد 
استشــهد 73 أســيرا في أقبيــة التحقيق منذ بدايــة االحتالل 
اإلســرائيلي عــام 1967، وإصابــة اآلالف بإعاقــات وأمــراض 
وصدمــات، ولم يقدم أي محقق إســرائيلي إلى المحاكمة، بل 
إنهم يحظون باألوســمة والنياشين ويعتبرون أبطااًل قوميين 

لدولة )إسرائيل(.
إن ما يســمى التحقيق العســكري، وهو التحقيــق العنيف الال 
محــدود فــي أدواته وأســلوبه وشــكله حتــى لو قتل األســير 
تحــت التعذيب، يتــم بغطاء قانوني من قبــل المحكمة العليا 
اإلســرائيلية والمستشار القضائي اإلســرائيلي بموجبه يسمح 
بالتعذيب العنيف، وقد اســتصدر جهاز األمن اإلسرائيلي إذنًا 
باســتخدام التعذيب العســكري بحق المعتقلين المذكورين، 
ولهــذا تحولت أقبيــة التحقيق إلى ســاحة حرب على أجســاد 
األسرى وأرواحهم دون مراقبة ودون أن يشكل ذلك أي ضغط 

على هؤالء المحققين.
التعذيب العســكري المســتمد من القوانين واالحكام الحربية 
واألوامر العسكرية وليس من القوانين المدنية، يجري التعامل 
من خالله مع األســير األعزل كأنه دبابة يجب تدميرها وقنبلة 
يجب تفكيكها، وينظر التعذيب العســكري إلى األسير كأنه في 
ساحة ميدان عسكري يجوز استخدام كل وسائل القتال ضده.

التشريعات والقوانين اإلســرائيلية تسمح باستخدام التعذيب 
وبإعفــاء المحققين مــن توثيق التعذيب بالصــوت والصورة، 
وفي ذلك تحد سافر للقانون الدولي ولكل االتفاقيات والشرائع 
اإلنســانية، إضافة أن سجالت القوانين اإلسرائيلية ال تتضمن 

المحاسبة على جرائم الحرب والجرائم ضد االنسانية.
ومــن المفارقــات أن تصبح جرائــم الحرب وجرائم اإلنســانية 
تجري تحت غطاء القانون في دولة االحتالل اإلســرائيلي وفي 
القرن الحادي والعشــرين، وفي زمن العولمــة والديمقراطية 

وحقوق اإلنسان.
إن إخفاء جريمة التعذيب وطمس الحقائق هي سياســة متقنة 

لدى أجهزة ومؤسسات االحتالل، فآالف الضحايا من المعذبين 
الفلســطينيين لم يتم فتح تحقيق جنائي بخصوصها، لقد تم 
إغالق معظم الملفات بالرغم من الشكاوى العديدة التي رفعت 
من قبل مؤسســات حقوق اإلنســان حول تعذيــب المعتقلين 

وبانتزاع اعترافات تحت التهديد.
التعذيب من أجل التعذيب:

اســتخدم التعذيب في أقبية التحقيق اإلســرائيلية ليس فقط 
ألجل انتــزاع اعترافات ومعلومات من المعتقلين وإنما تعذيب 
مــن أجل التعذيــب، تعذيب انتقامي، تعذيب ســادي، كراهية 
واســعة لكل الفلســطينيين، انه تعذيب التســلط واالستبداد 
والبلطجة، تعذيب يســتهدف تجريد اإلنســان من إنســانيته 
وكرامتــه وهويته الوطنيــة، تحويله إلى ال شــيء، وضعه في 
أجــواء مفزعة، تقليص عالقتــه بالحياة والزمــن، تحويله إلى 

عدم.
شــهادات األســرى الذيــن تعرضــوا للتعذيــب توحــي وكأن 
المحققين اإلســرائيليين لم يعد ينقصهم ســوى أن يلبســوا 
جلود الحيوانــات، جاؤوا من عصور ما قبــل التاريخ، يتمتعون 
باستخدام التعذيب، واألسرى بالنسبة لهم مجرد فرائس يجب 
التهامها، ينبحون ويصرخون ويبصقون ويرفسون ويتهيجون.
الشــهادات تشــير إلى أن الهدف مــن التعذيب هو التســبب 
بكسر الروح واإلرادة لدى األسير والموت الداخلي وليس فقط 
الجسدي، إيصاله إلى لحظة التدمير الذاتي والى أقصى درجات 

التذلل واالهانة.
ما جــرى مع األســرى في التحقيق يــدل علــى أن المحققين 
تحولــوا إلى آالت وماكنات لطحن البشــر، وهؤالء المحققين 
ليســوا مجرد موظفين، إنهم صــورة عن دولة االحتالل بكل 

منظوماتها ومؤسساتها وثقافتها الكولونيالية.
المحققــون اإلســرائيليون تحولــوا إلى كماشــات لتهشــيم 
العظــم واللحم وتدفــق الدماء، وتصرفاتهم الوحشــية تدل 
على أنهم مرضى يمثلون ظاهرة عامة في إســرائيل، ظاهرة 
دولة إســرائيل المصابة بأمراض العنف والفســاد والفاشية 

والتطرف.
التعذيب إرهاب دولة:

ا أو  لــم يعد اســتخدام التعذيب في دولة االحتالل أمرًا شــاذًّ
طارًئا وإنما هو سياسة ممنهجة ومستمرة ومتواصلة منذ ان 
وجد هذا االحتالل، فالتعذيب الجســدي والنفســي والمعنوي 
الــذي تعرض لــه اآلالف مــن المعتقلين الفلســطينيين هو 
جــزء من إرهاب الدولة اإلســرائيلية الرســمي بحق الشــعب 
الفلســطيني، ومنظومــة التعذيــب هــي جزء مــن منظومة 
القمع المتواصلــة لتعميق االحتالل والقضــاء على المقاومة 
للحريــة  الفلســطيني  الشــعب  وتطلعــات  الفلســطينية 

واالستقالل.
إن ســاحات الســجون وأقبيــة التحقيــق هــي ســاحات حرب 
وعدوان على كرامة وحقوق اإلنســان، إنها الســاحة الخلفية 
المتوارية لالحتــالل والتي تجري وراء الجــدران وداخل أقبية 

التحقيق المعتمة.
سجل التعذيب اإلسرائيلي حافل بالفظائع:

الحرق بالســجائر، التعرية، التعليق: وهو شــكل من أشــكال 
شــنق األســير حيًّا حتى يتفســخ، البصق، االلفــاظ البذيئة 
والنابية، الحشــر فــي زنازين ضيقــة، العزل، الغــرف الباردة 
المثلجــة، الضــوء االصفر الباهت، المســاومة علــى العالج، 
اعتقــال العائــالت بهــدف االبتــزاز، الصعقــات الكهربائية، 
القيود المشــددة، الحرمان من النوم وغيرها من األســاليب 
الرهيبة التي تذكرنا بالتعذيب في العهد الروماني، ومحاكم 
التفتيش الدموية، وعصر النازية المظلم، إنها عهد المخلعة 
والفلقــة والحــرق والتجويع والشــبح والصلب وخلــع االظافر 

والسحل والتقطيع واالستمتاع بآالم الضحايا.
التعذيب أكبر من مجرد اعتقال أو انتزاع اعترافات، إنه الشكل 
األعنــف للجريمة القصوى التي يمارســها االحتالل بحق أبناء 

الشعب الفلسطيني.
التعذيب ال يســبب فقط أضرارًا جسدية، وإنما أضرار نفسية 
ومعنوية واجتماعية أصابت العائالت الفلســطينية والمجتمع 

الفلســطيني، األطفال الفلســطينيون هم الفئــة األكبر التي 
تدفــع ثمن اســتخدام التعذيب والتنكيل بحقهــا، فاالحتالل 
يســتهدف تدميــر األجيــال الفتيــة والقضاء علــى أحالمهم 

بالحياة والمستقبل.
الجنائية الدولية واأليام السوداء:

قــال رئيس الــوزراء اإلســرائيلي نتنياهو انه يوم اســود في 
تاريخ )إســرائيل( علــى اثر قــرار المدعية العامــة للمحكمة 
الجنائيــة الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب في قطاع غزة 
والضفة الغربية والقدس ارتكبت على يد ســلطات االحتالل 
اإلســرائيلي، واعتقــد ان جرائــم التعذيــب القاســية والتي 
تعرض لها األسرى داخل السجون وفي زنازين التحقيق يجب 
بالفعل ان تتحول إلى أيام ســوداء على المحتلين والجالدين 
بتقديمهــم للمحاكمــة والعقــاب الدولي بســبب ارتكابهم 
انتهاكات جسيمة وجرائم حرب بحق أسرانا بالسجون تنتهك 

ميثاق روما للمحكمة الجنائية واتفاقيات جنيف األربعة.
ال يوجــد خيــار أمام الفلســطينيين في ظل اســتهتار الكيان 
الصهيونــي بالعدالة اإلنســانية واســتمراره بانتهاك حقوق 
اإلنسان الفلسطيني سوى مالحقته قضائيا والمطالبة بتوفير 
الحمايــة القانونية للمعتقلين ورفع الغطاء عن شــرعية هذا 
االحتــالل وقوانينه العنصريــة، وقوانين اإلبــادة والتعذيب 

وانتهاك إنسانية اإلنسان.
وكما قال مدير عام مركز بتســيلم حجاي العاد: هذا االحتالل 
ال يمكن إزالته بالمناشدات المهذبة وإنما بالعزم والخطوات 
الدولية الحاسمة لوقف الجرائم التي تجري وراء الجدران وفي 

كل مكان بفلسطين.
ان كل تعذيــب هو جريمة وأســوأ من عقوبــة الموت، وهذه 
الجريمــة لن تزول مثلمــا ان التعذيب لن يزول، ويســتطيع 
المصلحون والحقوقيون ورجال الفقه السياســي ان يتحدثوا 
حتــى تبــح اصواتهــم، ولكن هاتيــن الجريمتيــن على وجه 
االرض تبقــى بصماتهمــا إلــى االبــد، وطالمــا ان االحتالل 

موجود يمارسهما عمليا وقانونيا ومنهجيا.

مــع انتهــاء عــام 2019 تزايد الجــدل والنقاش داخــل أروقة 
المؤسسات وبين الشخصيات المركزية في الكيان الصهيوني 
حــول الواقــع اإلســتراتيجي الــذي يمــر بــه الكيــان في ظل 
المتغيــرات مــن حوله، وتنامــي التحديــات التي تحــدق به، 
النابعة باألســاس من تعاظم قوة المقاومة العسكرية، وتزايد 
حضورها الجماهيري والتأييد لخطها السياسي داخل فلسطين 

وخارجها.
تزايــدت حدة هذه النقاشــات بســبب حالة الفراغ السياســي 
والقيــادي التي يعيشــها الكيان بعد معركة حد الســيف التي 
تســببت بانهيار حكومــة االحتــالل أواخر عــام 2018، وعجز 

المكونات الحزبية عن تشكيل حكومة حتى اآلن.
تكشــف مجمل القراءات والتقديرات الرسمية منها، وتلك التي 
تتناولها أقالم كبار الكتاب في الكيان الصهيوني، أن االحتالل 
وبرغم كل ما يمتلك من قدرات، فإنه يمر بانســداد في وضعه 
اإلســتراتيجي متمثاًل بعجزه عن ترجمة ما يمتلكه من قدرات 
عسكرية إلى نصر حقيقي وواضح على المقاومة على الجبهات 
المختلفة، أو ترجمة ذلك إلى نفوذ سياســي يحســن من وضع 

الكيان اإلستراتيجي في أي من المجاالت أو المستويات.
وتشــتكي هذه التقديرات والتقييمات ممّا تســميه حساسية 
»المجتمــع اإلســرائيلي« للخســائر، وهــو تعبير عــن الخوف 
والرعــب الذي يعتــري الكيان وجيشــه من أي خســائر يمكن 
أن يتكبدهــا في صراعه مع المقاومة، وغيــاب قيمة التضحية 
عند شــرائح هذا المجتمع؛ األمر الذي أدى إلى ارتفاع معدالت 

التهرب من الخدمة العسكرية إلى 33%.
إن هذه األزمة أصبحت تحرمه من إمكان حســم المعارك، وهو 
ما دفع قادة الجيش لدراســة تغيير داللة مصطلح الحســم أو 
النصــر، حتى ال يكــون جيش العدو مجبرًا علــى تقديم صورة 
نصــر علــى المقاومة، بعد تزايــد النقاش الــذي يوحي بيأس 
صنــاع القرار مــن قدرة الجيش على حســم أي مــن الجبهات 

الساخنة معه.
تــزداد التحديــات التــي تواجه الكيــان الصهيونــي مع تعدد 
الجبهات الســاخنة التي تحيــط به المتمثلة فــي جبهة غزة، 
والضفة الغربية، والجبهة الشــمالية، وخشــيته من اشتعالها 
في وجهه بســبب سياســته العدوانية، ما يعني تشتتا لقدرته 

المحدودة، وتالشــي قدرته على حســم أي من هذه الجبهات، 
في ظل إصرار المقاومة على إســتراتيجية مراكمة القوة، برغم 
كل الصعــاب والمعوقــات التي تواجهها، مضافــا إلى ذلك ما 
يعانيــه كيان االحتالل من عقدة ضعــف مركزية، والتي تتمثل 

بغياب العمق اإلستراتيجي.
ومن المؤســف أن تــرى هذه التقديــرات في الخالفــات التي 
تمر بها األمة، وبعض الصراعــات المذهبية المفتعلة، فرصة 
لتعزيــز حضورها عبر الترويج لوجود عدو مشــترك بين بعض 
الدول والعدو اإلســرائيلي، ومــن الممكن أن ترى ذلك مدخال 
لتعزيز العالقات مع بعض األطراف، إال أن التقدير اإلستراتيجي 
األخير يؤكد أن العالقات اإلسرائيلية مع العالم العربي شهدت 
اســتقرارًا، ولــم تحدث اختراقــات جديدة برغم من اســتماتة 
نتنياهــو للترويــج لتنامي عالقتــه مع بعض أطــراف المحيط 
العربي، ومرد ذلك هو حيوية الشعوب العربية ومراهنتها على 

خيار المقاومة وتشكيلها حائط صد أمام هذه األنظمة.
مجمــل هــذه األزمــة اإلســتراتيجية التي يمــر بهــا الكيان 
الصهيوني، والمعضالت التي تواجهه في الساحات المختلفة، 

أصبــح أكثر وضوحا مــع إصــرار المقاومة الفلســطينية على 
مراكمة قوتها العســكرية، وتماســك الحاضنة الشــعبية من 
حولها، ووحــدة الموقف والقــرار في ميدان الفعــل المقاوم، 
وعلى مســتوى القرار السياســي، مضافًا إليه تماســك وتزايد 
المقاومة العربية واإلســالمية من حول الكيــان الصهيوني، 
وامتالكهــا مقــدرات عســكرية تزداد كمــًا ونوعــًا، وتعاظم 
الرفــض لهيمنــة االحتــالل وعنجهيــة حلفائــه متمثلــة في 

الواليات المتحدة.
هذه القراءة تؤكد قدرة المقاومة الموحدة على منع االحتالل 
من تمرير سياســاته، ودفعه إلى تغيير إستراتيجياته القديمة 
التوسعية واستبدالها بإســتراتيجيات دفاعية، وإن األمة بكل 
مكوناتها مطالبة بحشــد قواها، وتوحيد جهودها، لمواجهة 
مشــروع االحتالل وسياســته، والمســتقبل ســيثبت أن األمة 
إذا التفــت حول مقاومتها فإنها قادرة على هزيمة المشــروع 
الصهيونــي، وهو األمر الضروري إلطالق مســار نهضة األمة 
وتكاملها في مشــروع حضارة متكامل تشترك كل مكوناتها 

فيه.

هزيمة المشروع 
الصهيوني.. ممكنة وواجبة

حازم قاسم 

مجمل هذه األزمة اإلســتراتيجية التــي يمر بها الكيان 
الصهيونــي، والمعضالت التي تواجهه في الســاحات 
المختلفــة، أصبــح أكثــر وضوحا مــع إصــرار المقاومة 
الفلســطينية على مراكمة قوتها العســكرية، وتماسك 
الحاضنة الشــعبية من حولها، ووحدة الموقف والقرار في 

ميدان الفعل المقاوم.

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

عيسى قراقع
تعذيب تحت غطاء القانون:

مــا جرى مــع األســرى فــي التحقيــق يــدل على أن 
المحققين تحولوا إلى آالت وماكنات لطحن البشر، 
وهؤالء المحققون ليسوا مجرد موظفين، إنهم صورة 
عــن دولة االحتــالل بــكل منظوماتها ومؤسســاتها 

وثقافتها الكولونيالية.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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وأضافــت المصــادر أنه ســقط قتيل ثالث 
برصــاص قناص، وأصيب عشــرون آخرون 
في كربالء، كما قتل رابع وأصيب عشــرون 

متظاهرا في مدينة الناصرية.
من جهتها، قالت قيــادة عمليات بغداد إن 
14 ضابطــا بينهم آمــر اللواء فــي الفرقة 

األولــى بالشــرطة االتحاديــة أصيبــوا في 
مواجهات مع المتظاهرين.

وذكــرت تقارير صحفيــة أن القوات األمنية 
أعــادت فتح الطريــق الســريع الرابط بين 
العاصمــة ومحافظــات الوســط والجنوب. 
وأشــار إلى أن عــددا من طــرق محافظات 

الجنوب ما تزال مقطوعة.
من جانبه، قال المتحدث باسم القائد العام 
للقوات المســلحة إن أوامر صدرت للقوات 
األمنيــة باعتقــال كل مــن يغلــق الطــرق 

والدوائر الحكومية.
وكان المتظاهــرون وســط بغــداد أغلقوا 
الطرق المؤدية إلى ســاحة الطيران وسط 
العاصمة، كما أضرم عشــرات المتظاهرين 
النــار بإطارات الســيارات فــي محاولة لمنع 
حركــة الســير تنفيــذا لدعــوات تصعيــد 
االحتجاجــات بعــد انتهــاء مهلة ســموها 
"مهلــة وطــن" ليــل أول من أمــس والتي 
بتنفيــذ  للســلطات  المحتجــون  حددهــا 

مطالبهم أو البدء بخطوات تصعيدية.
ونقلت وكالــة "األناضول" عن مصدر أمني 
أن قــوات األمــن فضــت اعتصامــا بالقوة 
واســتعادت الســيطرة على طريــق محمد 

القاسم السريع وسط بغداد.
وقد أعلن محافظ واســط )جنــوب بغداد( 
تعطيــل الــدوام أمــس، حرصا علــى حياة 
المواطنيــن واألمــن والســلم االجتماعــي 

واالستقرار األمني.
وفــي ظل هــذا التصعيــد الشــعبي، حثت 
جينين هينيس بالسخارت الممثلة الخاصة 
لألميــن العــام لألمــم المتحــدة بالعــراق 

الســلطات في بغــداد على حشــد الجهود 
مجددا ألجل اإلصالح.

وإصابــة  مقتــل  إن  بالســخارت  وقالــت 
متظاهرين ســلميين -إلى جانب ســنوات 

طويلة من الوعود غير المنجزة- قد أســفر 
عن أزمة ثقة كبيرة.

وأضافت أنه حان الوقت لتنفيذ اإلصالحات 
التي أقرت جميع الجهات الفاعلة في العراق 
بالحاجــة إليهــا، وتجنب مزيد مــن عرقلة 
االحتجاجات من جانب من يسعون لتحقيق 

أهدافهم الخاصة.
وأشــارت الممثلــة األمميــة إلــى أنه يجب 
أال تطغــى التطــورات الجيوسياســية على 
المطالب المشــروعة للشــعب ألن ذلك لن 
يــؤدي إال إلى مزيد من غضــب الرأي العام 

وانعدام الثقة.
كما حثــت الســلطاتِ العراقيــَة على بذل 
المتظاهريــن  لحمايــة  جهدهــا  قصــارى 
الســلميين، والمســاءلة والعدالــة، ودعت 

المتظاهرين إلى االلتزام بالسلمية.
وفــي وقت ســابق، عبــرت منظمــة العفو 
الدولية "أمنســتي"، أمس، عن خيبة أملها 
إزاء تقاريــر تفيد باســتخدام قــوات األمن 
العراقية العنف المفــرط ضد المتظاهرين 

مجددا، في العاصمة بغداد.
وكتبت المنظمة تغريــدة على تويتر قالت 
فيهــا: "تقاريــر مخيبة لآلمال تفيــد بقيام 
قوات األمن العراقية مرة أخرى باســتخدام 
العنــف المفــرط ضــد المتظاهريــن فــي 

بغداد".
وأضافــت: "من حــق كل عراقــي أن يكون 
لديــه الحريــة باالحتجــاج الســلمي، ومن 

واجب قوات األمن حماية هذا الحق".

قتىل وجرحى يف بغداد ومحافظات عراقية مع تصاعد االحتجاجات
بغداد/ وكاالت: 

قتــل أربــع محتجين علــى األقل وأصيــب أكثر من 
مئــة آخريــن فــي بغــداد وعــدد مــن محافظــات 
الوســط والجنــوب العراقــي، أمــس، إثــر إطــاق 

المســيل  الحــي والغــاز  الرصــاص  األمــن  قــوات 
للدمــوع أثنــاء محاوالتهــا فتــح عدد مــن الطرق 

والجسور. 
وقالــت مصــادر أمنيــة وشــهود عيــان إن قتيلين 

ســقطا فــي بغداد، أحدهما بطلــق نار في رقبته 
واآلخــر إثــر إصابتــه بقذيفة مســيلة للدموع في 
رأســه، خــال المظاهــرات التي جرت عند ســاحة 

الطيران بالقرب من ساحة التحرير.

إحدى اإلصابات جراء تصاعد االحتجاجات في بغداد أمس          )األناضول(

نايبيداو/ األناضول:
رجحت لجنة مســتقلة شــكلتها حكومة 
ميانمــار أن تكون قــوات األمن بالبالد 
ضالعة في "جرائم حرب" ضد مســلمي 

الروهنغيا.
جــاء ذلك حســب نتائج توصلــت إليها 
لجنة التحقيق المســتقلة فــي ميانمار، 
نشــرتها في بيــان عبــر صفحتها على 

"فيسبوك".
يترأســها  التــي  اللجنــة،  واعتبــرت 
مانالو،  روساريو  الفلبيني،  الدبلوماسي 
في تقرير سلمته، أمس، لرئيس ميانمار 
وين مينت، أنــه ليس هناك أدلة تدعم 
االتهامــات حــول ارتــكاب أو التخطيط 

إلبادة جماعية ضد الروهنغيا.
وقــال تقرير اللجنة إنه لم "يعثر على أي 
دليــل على حدوث إبــادة جماعية، لكنه 
ذهب أبعــد مــن أي تصريحــات علنية 
صادرة عن حكومة ميانمار تشير إلى أن 
القوات الحكومية كانت ضالعة بارتكاب 

انتهاكات كبيرة".
وجاء فــي التقرير: "رغم أن تلك الجرائم 
الخطيرة واالنتهــاكات ارتكبت من قبل 
أطــراف متعــددة، إال أن هناك أســبابًا 
معقولة لالعتقاد بأن أفراد قوات األمن 

في ميانمــار ضالعون فــي جرائم حرب 
وانتهــاكات خطيــرة لحقوق اإلنســان، 

وانتهاك القانون المحلي في 2017".
وأضــاف: "قتــل قرويين أبريــاء وتدمير 
منازلهــم، ممارســات ارتكبهــا بعــض 
أفــراد قوات األمن في ميانمار من خالل 
االستخدام غير المتناســب للقوة خالل 

الصراع المسلح الداخلي".
وأوضحت اللجنة المسؤولة عن التقرير 
أنها ستســلمه ليكون متاحا لالستخدام 
في التحقيقــات المختلفة، والمحاكمات 
المحتملــة من قبل الســلطات المدنية 

والعسكرية في ميانمار.
ويأتــي تقرير اللجنة قبل قــرار مرتقب، 
اليوم الثالثاء، من المحكمة العليا لألمم 
المتحدة، حول طلب يأمر ميانمار بوقف 

حملة اإلبادة الجماعية ضد الروهنغيا.
الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/   11 وفــي 
الماضــي، تقدمت غامبيــا بدعوى أمام 
محكمــة العــدل، تتهــم فيهــا ميانمار 
بانتهــاك التزاماتهــا بموجــب أحــكام 
اتفاقيــة "منع جرائم اإلبــادة الجماعية 

والمعاقبة عليها" لعام 1948
وحظيــت غامبيــا بدعم مــن 57 دولة 
فــي منظمة التعــاون اإلســالمي، لكن 

مــن المتوقع أال يكون لهــذا الدعم في 
اإلجراءات القانونية أي أثر مادي الحقا.

واعترفــت زعيمــة ميانمــار أون ســان 
ســو تشــي، خالل إفادتها أمام محكمة 
العــدل الدوليــة، في ديســمبر/ كانون 
األول الماضي، باســتخدام بالدها "قوة 
غير متناســبة"، في التعامل مع مسلمي 

والية أراكان.
وقالت سو تشــي: "ال أستبعد استخدام 
قوة غير متناسبة )في أراكان(، لكن هذا 
األمر ال يرقى إلى حد اإلبادة الجماعية".
ومنذ 25 أغســطس/ آب 2017، تشــن 
القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات 
بوذيــة، حملة عســكرية تتضمن مجازر 

وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.
وأســفرت هذه الجرائم المســتمرة عن 
مقتل آالف الروهنغيين، بحسب مصادر 
محلية ودولية متطابقة، فضال عن لجوء 
قرابة مليون إلى بنغالديش، وفق األمم 

المتحدة.
الروهنغيــا  ميانمــار  حكومــة  وتعتبــر 
مــن  نظامييــن"  غيــر  "مهاجريــن 
األمــم  تصنفهــم  فيمــا  بنغالديــش، 
المتحــدة "األقلية األكثــر اضطهادا في 

العالم". 

مرص متدد حالة
 الطوارئ لثالثة أشهر

القاهرة/ وكاالت: 
مدَّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي حالــة الطوارئ في بالده لثالثة 
أشــهر اخرى "نظرا للظروف األمنية الخطيرة التي تعيشــها مصر"، بحسب ما 
نُشر في الجريدة الرســمية، أمس، لتُكمل الطوارئ بذلك ثالث سنوات منذ 

فرضها ألول مرة على مستوى الجمهورية.
وُأعلنــت حالة الطوارئ في كافة أرجاء مصر بعد اعتداءين نفذهما مجهولون 
في التاســع من نيسان/أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا 

دلتا النيل واالسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيال. 
ويأتــي تمديــد الطــوارئ هذه المــرة تزامنا مع الذكرى الســنوية التاســعة 
لـ"ثورة" 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حســني مبارك 

بعد 30 عاما في الحكم. 
وُفرضــت حالة الطــوارئ في عهد مبــارك دون انقطاع حتــى تنحيه في عام 

.2011

ويعزّز قانون الطوارئ بشــكل كبير صالحيات الســلطات األمنية في التوقيف 
والمراقبة ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق. 

وجاء في نص قرار الرئيس المصري بحسب الجريدة الرسمية "نظرا للظروف 
األمنيــة الخطيــرة التي تمر بها البالد وبعد أخــذ رأي مجلس الوزراء، قرّر أن 
تعلــن حالة الطوارئ فــي جميع أنحاء البــالد لمدة ثالثة أشــهر اعتبارًا من 

الساعة الواحدة من صباح األحد الموافق 27 كانون الثاني/يناير 2020".
ونص القرار على أن "تتولى القوات المســلحة وهيئة الشــرطة اتخاذ ما يلزم 
مــن إجراءات لمواجهــة أخطار اإلرهاب وتمويله، وحفــظ األمن بجميع أنحاء 

البالد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين". 
وفــي أيلول/ســبتمبر الماضــي، اندلعــت تظاهرات نــادرة ومحــدودة ضد 
السيســي، بعدما نشــر رجل أعمال مصري مقيم في أســبانيا سلسلة مقاطع 
فيديــو على مواقــع التواصل االجتماعي يتهم فيهــا الرئيس وبعض قيادات 

الجيش بالفساد.
وفرضــت حالة الطوارئ للمرة األولى في عهد السيســي في تشــرين األول/
أكتوبــر 2014، لكنهــا اقتصرت في البداية على محافظة شــمال ســيناء مع 

فرض حظر التجوال في بعض مناطقها.

لجنة شكلتها ميامنار ترجح 
ارتكاب األمن "جرائم حرب" بحق الروهينغا
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حلب/ األناضول:
قتل 7 مدنيين في قصف جوي روسي على منطقة 

خفض التصعيد شمالي سوريا.
وقال مرصد تعقب حركة الطيران التابع للمعارضة 
فــي حســاباته على مواقــع التواصــل االجتماعي 
أمــس: إن الطيران الروســي اســتهدف بالقصف 
قرى كاري و شــاميكو وبوابية و جينة و كفرتعال و 
كفرجوم بريف حلب الغربي، الواقع ضمن منطقة 

خفض التصعيد.
وأفادت مصادر من الدفاع المدني السوري )الخوذ 
البيضاء( لوكالة "األناضــول"، أن 3 مدنيين قتلوا 
في القصف على كفر تعال و مدنيين اثنين في كل 
من قرية جينة و قرية كفرجوم، إلى جانب جرح 15 

مدنيا في القرى التي استهدفها القصف.
وأشــار إلى تواصــل حركة النزوح مــن ريفي حلب 
الغربــي والجنوبي الواقعة ضمــن منطقة خفض 

التصعيــد. وكان 27 ألــف مدنــي نزحــوا خــال 
األيــام القليلة الماضيــة من ريفي حلــب الغربي 
والجنوبي مع تصاعد العمليات العســكرية للنظام 
وروســيا والمجموعات اإلرهابية التابعة إليران في 

المنطقة.
وكانت وزارة الدفاع الروســية أعلنت في 9 كانون 
الثاني/ يناير الجاري أن وقف إطاق نار بدأ الساعة 
14: 00 )بالتوقيــت المحلــي( فــي محافظة إدلب 

الســورية، إال أن قــوات النظــام وحلفائه واصلت 
هجماتها البرية والجويــة على المناطق المأهولة 

في قرى وبلدات بإدلب.
كما أعلنت وزارة الدفاع التركية، في 8 من الشهر 
الجــاري أّن الجانبين التركي والروســي اتفقا على 
وقف إطاق نار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، 
اعتبارا من الساعة )00: 01( بالتوقيت المحلي في 

12 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأعلن الســراج أنه ســيحترم دعوة قمة 
برليــن إلى وقــف إطــاق النــار وإجراء 
محادثات سياسية، لكنه لن يجلس مرة 

أخرى مع حفتر.
وفــي الســياق، أفــادت وثيقة ُأرســلت 
إلى متعاملين اطلعــت عليها رويترز أن 
المؤسســة الوطنيــة للنفــط فــي ليبيا 
أعلنت حالة القوة القاهرة على تحميات 
والفيــل  الشــرارة  حقلــي  مــن  الخــام 

النفطيين.
وقالــت الوثيقة إن أفرادا تحت إشــراف 
حرس المنشآت النفطية أغلقوا خطوط 
أنابيب تربط حقل الشرارة بمرفأ الزاوية 

النفطي وحقل الفيل بمرفأ مليتة.
في غضون ذلك، قال الســفير األميركي 
بليبيا في تغريدة علــى موقع تويتر إنه 
عقد لقاءين منفصلين مع حفتر والسراج 
للتعرف علــى انطباعاتهما حــول نتائج 

مؤتمر برلين.    
وفي وقت ســابق، أشــار وزيــر الخارجية 
األلمانــي هايكــو مــاس -فــي تصريح 
إلذاعة محلية- إلى أن آلية تسوية النزاع 
الليبــي التي توصل إليهــا المؤتمر تقع 
إحدى نقاطها ضمن مســؤولية االتحاد 

األوروبي.
من جانبه، أكد متحدث باســم الخارجية 
األلمانيــة أن باده واالتحــاد األوروبي 
اهتمامهمــا بهذه  يعتزمــان مواصلــة 
القضية، ومــن المقرر البدء في خطوات 
الحقــة على مســتوى وزراء الخارجية في 

فبراير/شباط المقبل.
وسيبحث وزراء خارجية االتحاد األوروبي 
في بروكســل آليــات تنفيــذ التفاهمات 
التــي أفرزتها قمة برلين بشــأن األزمة 

في ليبيا.
وعبر االتحــاد األوروبي عن التزامه لعب 
دور مهــم فــي متابعة نتائــج المؤتمر، 

وخاصة المشاركة في فرض احترام وقف 
النار، وحظر توريد األسلحة إلى ليبيا.

والسياســات  األمــن  مســؤول  وقــال 
الخارجية باالتحاد خوسي بوريل إن ثمة 
حاجة ملحة لمراقبة وقف النار، إال أنه لم 
يعلق على إمكانية إرســال قوات أوروبية 

للمشاركة في ذلك.
وأكــد بوريل أن الحــل الدائــم الوحيد 
لألزمــة من خال جهود الوســاطة التي 
تقودهــا األمم المتحدة، وعبــر العملية 

السياسية.
كما دعا إلعــادة إطاق مهمّــة مراقبة 
الســواحل الليبية، وضمان تنفيذ الحظر 
المفــروض مــن جانب األمــم المتحدة 

على إرسال األسلحة لليبيا.
واعتبر أن ما تم التوصل إليه في مؤتمر 
برلين ليس وقفا إلطاق النار بل هدنة.

وأوضــح المنســق األوروبــي أن الفريق 
المقترح إرســاله سيتضمن بعثة بقيادة 
عســكرية، مضيفا أن حظر الساح على 
ليبيا سيشــمل الحدود البحرية والجوية 

والبرية.
وكان هــذا المؤتمــر قد دعا فــي بيانه 
الختامــي إلــى وقف دائم إلطــاق النار، 
وأكــد أن الحــوار الليبــي الليبــي وحده 

الكفيل بإنهاء الصراع وفرض السام.
الليبيــة  األطــراف  البيــان  دعــا  كمــا 
وداعميها إلنهاء األنشطة العسكرية مع 
بدء وقف النار، والوقف الشــامل والدائم 
لــكل األعمال العدائية، كمــا دعا األممَ 
المتحدة إلى تشكيل لجان تقنية لضبط 

ومراقبة تطبيق وقف النار في ليبيا.
وحث المجتمعون جميع األطراف الليبية 
على إنهاء المرحلة االنتقالية بانتخابات 
حرة وشــاملة ونزيهة، وإنشــاء مجلس 
رئاسي فاعل، وتشــكيل حكومة موحدة 
وشــاملة وفعالــة معتمدة مــن مجلس 

النــواب. كما شــدد بيــان برليــن على 
محاسبة كل منتهكي القانون الدولي.

ومــن جانب آخر أكــد المشــاركون في 
المؤتمــر التزامهــم بعــدم التدخل في 
النزاع المسلح والشؤون الداخلية لليبيا، 
داعيــن إلى إنشــاء لجنة مراقبــة دولية 

لمواصلة التنسيق بين كل األطراف.
من جانبــه، أكد الرئيــس التركي رجب 
طيب أردوغان، أن باده ستواصل دعم 
المسار السياسي في ليبيا، ميدانيا وعلى 

طاولة المباحثات.
جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، 
أثناء عودته من ألمانيا عقب مشــاركته 

في مؤتمر برلين حول ليبيا.
وأضــاف أردوغــان أن تركيــا وقفت ضد 
مقتــرح مشــاركة االتحــاد األوروبي في 
مسار دعم الســام بليبيا بصفة منسق 

عوضا عن األمم المتحدة.
وفيمــا يخــص دعــوة رئيــس الــوزراء 
اليوناني لحفتر إلــى أثينا، قال أردوغان: 
"ميتســوتاكيس )رئيــس وزراء اليونان( 
دعــا حفتــر إلى أثينــا من أجل اســتفزاز 

تركيا".
واســتطرد قائا: "أحد الزعمــاء أبلغني 
بــأن رئيس الوزراء اليوناني يريد إصاح 
عاقات بــاده مع تركيا. قلــت له عليه 
أوال أن يصلــح خطــأه )دعــوة حفتر إلى 

أثينا(".
وأوضــح أردوغــان أن المشــاركين في 
مؤتمر برلين الدولــي حول ليبيا وافقوا 
على بيان المؤتمر المؤلف من 55 مادة، 
مشــيرا إلــى أن البيان يتضمــن خارطة 

طريق تحت رعاية األمم المتحدة.
وأضاف "في حــال االلتزام بالدعوة التي 
وجهناها مع )الرئيس الروسي فاديمير( 
بوتيــن لوقف إطاق النــار، فإن الطريق 
ســيكون ممهّدا أمام الحل السياســي 

)في ليبيا(".
ولفت إلى أنــه في إطار قــرارات مؤتمر 
برلين، ستتشــكل لجنة عســكرية تضم 
5 أشــخاص من حكومة الوفاق الوطني 
الليبية برئاسة فائز السراج و5 من جانب 
خليفــة حفتر قائد القوات غير الشــرعية 
بالشــرق الليبي وتعقــد اجتماعها خال 

أيام قليلة مقبلة.
وأضــاف "أهــم نقطة هنــا، هــي إنهاء 
الموقف العدواني لحفتر، فمؤيدي حفتر 
على وجــه الخصوص هم مــن انتهكوا 
جميــع االتفاقيــات منذ نيســان/ أبريل 
واعتــدوا على الحكومــة، لقد عبرت عن 
ذلك بــكل وضوح خال المؤتمر، وطبعا 

لم يعترض أحد على ذلك".
وأردف "فــي الحقيقــة الخطــوات التــي 
اتخذناها بشــأن ليبيــا حققت توازنا في 
المسار السياسي وشكلت األرضية لوقف 
إطــاق النار، وســنواصل دعم المســار 
السياســي فــي الميــدان وعلــى طاولة 

المباحثات".
وتابع "وجــود تركيا في ليبيــا عزز آمال 
الســام، فنحن نشــاهد جميع المكائد 
التي تحاك في ليبيا تحت ســتار مكافحة 
اإلرهاب، وســنقف إلى جانــب الحكومة 
الشــرعية في مواجهــة تلــك المكائد، 
وســيتم تشــكيل آلية لمراقبة القرارات 
التي اتخذت اليــوم )في مؤتمر برلين(، 
وستعقد اللجنة اجتماعاتها شهريا تحت 
رعايــة األمــم المتحدة لبحــث الملفات 
السياســية والعســكرية االقتصادية في 

ليبيا".
وأكــد أن "عــدم توقيع حفتــر على نص 
أمــر ذو مغــزى".  الهدنــة حتــى اآلن، 
ولفــت إلى أنه خــال لقائه مــع بوتين 
أكــد "ضــرورة توثيــق الهدنــة باتفاق 
مبــرم، لكن المؤتمر اقتصر على تقديم 

تعهدات شفهية أمام المشاركين".
وفي رده على ســؤال حول إرســال تركيا 
لقوات عســكرية إلى ليبيا، قال أردوغان 
"نحــن ال نرســل أي قوة عســكرية إلى 

ليبيا، نحن أرسلنا فقط فرق تدريب".
وأشــار أردوغان إلى وجود 2500 مقاتل 
من مرتزقة شركة "Wagner" الروسية 
في ليبيا، إضافة إلــى وجود نحو 5 آالف 
مرتزق من السودان، وآخرين من تشاد 

والنيجر.
ولفت الرئيس التركي إلى "دور أبو ظبي 
في استقدام المرتزقة لدعم حفتر". كما 
ذكر "بوجود أنظمة دفاع جوية في ليبيا 

بدعم خاص من روسيا واإلمارات".
وأكــد أردوغــان أن تركيــا "ســتواصل 
المظلوميــن  لنصــرة  جهودهــا  بــذل 
والمضطهديــن أينمــا كانوا فــي ليبيا 

وسوريا وغيرهما".
وفيما يخص موقف إيطاليا من مشــروع 
خط أنابيب شــرق المتوســط "إيســت 
ميد"، لنقل الغاز الطبيعي من إســرائيل 
إلــى أوروبــا عبــر خــط بحــري يمتــد 
مــارًا بقبــرص الرومية وجزيــرة كريت 
واليونان، أشار أردوغان إلى أن تطلعات 
إيطاليا بخصوص الغــاز الطبيعي هامة 
للغايــة مــن ناحيــة اعتبارها لمشــروع 

السيل التركي استثمارًا استراتيجيا.
وقال بخصوص مذكرة التفاهم مع ليبيا: 
"ســنعمل مع ليبيا بشكل مشترك؟، وقد 
نصبح شركاء مع بلدان أخرى، ومتفقون 
مع فائز الســراج )رئيس حكومة الوفاق 

الليبية( بهذا الخصوص".
ولفــت إلــى أنهــم تلقــوا طلبًــا مــن 
الصومــال يدعــو أنقــرة إلى اســتخراج 
النفط من البحــار المحيطة به. مضيفا: 
"لذلك ســيكون لنا أنشــطة نقوم بها، 

وخطوات نتخذها هناك".

أردوغان: سنواصل دعم المسار السياسي في ليبيا 

الرساج يدعو للضغط عىل حفرت لوقف حصار حقول النفط
طرابلس- عواصم/ وكاالت: 

قال فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية 
المعتــرف بهــا دوليــا أمــس، إن ليبيا ســتواجه 
وضعــا كارثيــا إذا لــم تضغــط القــوى األجنبيــة 

على اللواء المتقاعد خليفة حفتر لوقف حصار 
حقــول النفط الذي أدى إلى وقف إنتاج الخام 

تقريبا.
وأضاف في مقابلة مع وكالة رويترز أنه يرفض 

مطالب حفتر بربط إعادة فتح الموانئ بإعادة 
توزيع إيرادات النفط على الليبيين، مشيرا إلى 
أن الدخل في النهاية يعود بالفائدة على البلد 

بأكمله.

مقتل 7 مدنيني يف قصف رويس عىل " خفض التصعيد" شاميل سوريا

جانب من القصف الروسي على خفض التصعيد أمس             )األناضول(
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غزة/ محمد عيد:
الشــعبية  )الحملــة  طالبــت 
للمطالبة بحقوق الموظفين في 
قطاع غزة(، السلطة في رام اهلل، 
بإلغــاء التقاعــد المالــي، وإنهاء 
وإعادة   ،2005 تفريغــات  ملــف 

رواتب الموظفين المقطوعة.
جــاء ذلك، خــال ورقــة أعدتها 
الحملــة الشــعبية تحــت عنوان 
"المســاواة الوظيفية حق يكفله 
القانــون"، أمــس، للضغط على 
بالمسؤوليات  إللزامها  السلطة؛ 
القانونية واألخاقية تجاه قضية 

الموظفين المقطوعة رواتبهم.
أبرز  الشــعبية  الحملة  وحــددت 
مطالبهــا، متمثلة بإنهــاء ملف 
موظفــي األجهــزة األمنيــة من 
تعيينات -2005 -2006 2007 
بشــكل قانوني، وإلغــاء التقاعد 
المالي غير القانوني وعدم ربط 
إلغائه بلجان تحديث البيانات أو 

أي إجراءات أخرى.
وشــددت الحملــة علــى ضرورة 
رواتــب  صــرف  نســبة  توحيــد 
األســرى مــن أبناء غــزة بنفس 
النسبة التي يتم صرفها لألسرى 
من أبناء الضفة الغربية، وإعادة 
مســتحقاتهم الماليــة المترتبة 
على وزارة الماليــة نتيجة صرف 
نســبة %50 لهــم طيلــة المدة 

السابقة.
العمل  بتعديل  السلطة  وطالبت 
بقانــون رقــم )9( للعــام 2017 
التقاعــدي  الراتــب  باحتســاب 
للعسكريين على الراتب الكامل، 
واحتســاب ثلثــي المــدة للرتبة 

المســتحقة وانتظام نزول نشرة 
للعســكريين  والترقيات  الرتــب 

الغير متقاعدين.
ودعــت الحملــة إلى حــل قضية 
موظفي مؤسسة البحر الحكومية 
المقطوعــة  رواتبهــم  وإعــادة 
مــن تاريخ 1 ينايــر 2008، وحل 
مشــكلة المعلمين من تعيينات 

العام 2006/ 2007/ 2008.
إعــادة  ضــرورة  علــى  وأكــدت 
بتقاريــر  المقطوعــة  الرواتــب 
كيديــة منذ أحــداث االنقســام 
الماليــة  مســتحقاتهم  وإعــادة 
بأثــر رجعــي، وكذلــك توحيــد 

الرواتب للموظفين  نسبة صرف 
مــن  والعســكريين  المدنييــن 
الجنوبيــة  المحافظــات  أبنــاء 
إســوة بباقي الموظفين في كل 

محافظات الوطن الواحد. 
وزارة  الشــعبية  الحملة  وطالبت 
بجدولــة  اهلل  رام  فــي  الماليــة 
وصرف كامل المستحقات المالية 
المترتبة منذ شهر مارس 2017 
باإلضافــة لراتــب شــهر مارس 
2018 الــذي لــم يتــم صرفــه 

لجميع الموظفين في قطاع غزة.
باحتســاب  طالبــت  كمــا 
واالســتحقاقات  المســتحقات 

واإلداريــة  الماليــة  الوظيفيــة 
الخاصــة بموظفــي قطــاع غزة 
المدنيين حســب قانون الخدمة 
المدنية وبأثر رجعــي من تاريخ 
توقيفهــا مــع إعــادة الحكومــة 
الموظــف  وحصــة  لحصتهــا 
التأميــن  هيئــة  صنــدوق  فــي 

والمعاشات.
الشــعبية  الحملــة  أن  يذكــر 
ســتنظم اليــوم الثاثــاء مؤتمر 
صحفيــا في مدينة غزة، للضغط 
بشكل ســلمي على السلطة في 
رام اهلل مــن أجــل الحصول على 

حقوق الموظفين.

وإنهاء أزمة "تفريغات 2005"
أوكسفام: 2153 ميلكونحملة شعبية تطالب السلطة بإلغاء التقاعد املايل 

 ثروات تعادل ثروات 60 يف 
املائة من سكان العامل

لندن/ األناضول:
أعلنــت منظمة أوكســفام، أمس، أن عــدد المليارديرات حول 
العالم وصل إلــى 2153 مليارديرا، يملكون ثــروات تعادل ما 

يملكه 60 بالمئة من سكان العالم.
وقالــت المنظمة فــي تقرير لها، أمس، عشــية انطاق أعمال 
منتدى دافوس في سويسرا، إن عدد المليارديرات حول العالم، 

يملكون ثروات تعادل ثروات 4.5 مليارات نسمة حول العالم.
وذكــرت المنظمة، أن "هذه الفجــوة الكبيرة قائمة على نظام 
اقتصــادي معيــب اعتمادا علــى النوع.. بــل إن أغنى 22 رجا 
فــي العالم يملكون ثروة تفوق ما تملكه جميع النســاء الاتي 

يعشن في القارة اإلفريقية".
وزادت: "النســاء والفتيات تقدمن 12.5 مليار ساعة من أعمال 
الرعاية غير مدفوعة األجر يوميًا، ما يشكل إضافة إلى االقتصاد 

تبلغ 10.8 تريليونات دوالر سنويًا على األقل".
وأورد التقريــر أن إلزام األغنياء الذين يشــكلون 1 بالمئة من 
البشــر بدفع ضريبة إضافية بنســبة 0.5 بالمئة على ثروتهم 
علــى مدى العقــد القادم، قد يســاعد على خلــق 117 مليون 

وظيفة.
وقال إن الفشل في زيادة الضرائب بشكل كاف على األشخاص 
األكثر ثراء والشــركات في العالم، دفــع الحكومات للتخلي عن 

أموال يمكن أن تستخدمها النتشال النساء من الفقر.
واعتبــر أميتــاب بيهار، الذي ســيمثل أوكســفام فــي منتدى 
دافوس، أن حل مشــكلة الهوة بين األغنياء والفقراء ســيكون 
مستحيا، من دون اعتماد سياسات تناهض انعدام المساواة".

وأضــاف بيهار: "ينتهــي المطــاف باقتصاداتنــا المنهكة في 
جيوب أصحــاب المليــارات واألعمــال التجارية الكبيــرة، على 
حســاب الرجال والنســاء العاديين.. ال عجب فــي أن الناس قد 
بدأوا يتساءلون ما إذا كان وجود أصحاب المليارات أمر مقبول 

بعد اليوم".
وزاد: "النســاء والفتيات مــن بين أكبر الخاســرين في نظامنا 
االقتصــادي.. إنهــن يمضيــن مليارات الســاعات فــي الطبخ 
والتنظيف ورعاية األطفال والمســنين.. إنهــا أعمال رعاية غير 

مدفوعة األجر".

4 منح يابانية ملشاريع 
أهلية وإنسانية

رام اهلل/ فلسطين:
وقع ســفير الشــؤون الفلســطينية، ممثــل اليابان لدى الســلطة، 
ماســايوكي ماغوشــي، أمس، على أربعة عقود لمنح ضمن برنامج 
منح المساعدات للمشاريع األهلية واألمن اإلنساني، بقيمة إجمالية 

)344.371 دوالر(.
ووقع ماغوشــي العقود بمقر الممثلية اليابانية في رام اهلل بالضفة 
الغربيــة المحتلة مع ممثلي جمعية أصدقاء المريض )المستشــفى 
األهلي- الخليل(، وبلدية الكرمل، وبلدية كوبر، ومستشفى العيون.

وبموجب العقود، حصلت "أصدقاء المريض" على منحة قيمتها )87 
ألــف دوالر( لتوريــد جهاز تخطيط القلب لقســم األطفال، في حين 
حصلــت بلدية الكرمل على منحة قيمتهــا )89930 دوالرا( لتجهيز 
6 غرف صفية وغرفتين مكتبيتين في الطابق األرضي لمدرسة خلة 
حيان في الكرمل، لتحســين الظروف التعليمية لمدرسة خلة حيان، 
حيث سيُنقل 165 طالبا من الصف األول إلى الصف الخامس، و11 

معلما إلى الصفوف الجديدة بعد انتهاء المشروع. 
كما حصلت بلدية كوبر على منحة قيمتها )89175 دوالرا( لتوسيع 
شــبكة المياه فــي البلدة وتوصيــل المياه إلــى 65 عائلة إضافية، 
لتســهيل الحصول على المياه وتحســين جودتها، في حين حصل 
مستشــفى العيون بغزة على منحة بقيمــة )78266 دوالرا( لتوريد 

أجهزة طبية للمستشفى، لتحسين الخدمات الصحية.
وأكد ماغوشــي التزام اليابان الثابت بدعم الشعب الفلسطيني من 
منظور األمن اإلنســاني، وأهمية تنفيذ مشاريع التنمية االجتماعية 

واالقتصادية الازمة له.

وأكــد الخزندار خال اتصــال هاتفي مع موقع 
"فلسطين أون الين"، أن االحتال اإلسرائيلي 
لم يســمح بإدخــال أي كميات مــن الغاز، يوم 
أمــس، بدعوى عدم اســتقرار الحالــة الجوية، 
وارتفاع مستوى البحر، مما يجعل كميات الغاز 

لديه غير كافية.
وأوضح أن االحتال يزعم أيضًا أن ميناء اسدود 
غيــر قادر على اســتقبال أي كميــات من الغاز 
وتحويلها إلى قطاع غــزة، نتيجة المنخفضات 
الجوية التي يمر بها في الفترة الراهنة، مشيرًا 
إلى عدم دخول كميات أخرى أيضًا من الجانب 

المصري.
وقال: "نحــن اآلن دخلنا في أزمــة غاز خطيرة 
منذ عشرة أيام، لم تحدث منذ ثاث سنوات"، 
الفتًا إلى عــدم وجود غاز للمواطنين والمخابز 
والمصانــع والمــزارع وحتــى المستشــفيات، 

إضافة لعدم وجود مخزون استراتيجي.
وذكــر أن قطاع غزة يحتاج إلى 350 طنًا يوميًا 
مــن غاز الطهي في فصل الشــتاء وخاصة في 

أوقــات المنخفضات الجويــة، بينما يحتاج إلى 
200-250 طنًا في األيام العادية.

وبيّــن أن الغاز المصري ال يدخــل قطاع غزة 
منذ أكثر من عشرة أيام، مشيرًا إلى أن الهيئة 
العامة للبترول فــي وزارة المالية تتواصل مع 
الجانــب المصري، مــن أجل الســماح بدخول 

الغاز للقطاع.
وأشار إلى وجود وعودات من الجانب المصري 
بإدخال كميات من الغاز خال الفترة القادمة.

وناشد الخزندار، إدارة المعابر والحدود بتزويد 
كميات الغــاز الواردة لقطاع غزة، داعيًا الهيئة 
العامــة للبترول في وزارة المالية بغزة، بإبرام 

اتفاقية مع الجانب المصري لحل أزمة الغاز.
بدوره، أكــد مدير العاقات العامــة في وزارة 
الماليــة بغــزة بيان بكــر، أن قطــاع غزة يمر 
بأزمــة غاز فــي الوقــت الراهن، بســبب عدم 
إدخال الكميات الكافية من الجانب اإلسرائيلي 

وجمهورية مصر العربية.
وأوضح بكر خال اتصال هاتفي مع "فلسطين 

أون الين"، أن الســبب المُعلــن لعدم إدخال 
كميات الغاز من االحتــال والجانب المصري، 
هــو التقلبات الجوية، التي تمــر بها المنطقة 
في الوقت الراهن، إضافة ألسباب فنية أخرى.

وبيّــن أن الكميــات التــي ســمح االحتــال 
بإدخالهــا خــال الفتــرة القليلــة الماضيــة، 
أقــل من حاجة الســوق فــي القطــاع، وهو ما 
أدى لوجــود نقــص فــي الكميــات المطلوبة 

الحتياجات المواطنين.
ونفى وجود أي إشكاليات مع الجانب المصري 
فيمــا يتعلق بإدخال الغاز بســبب التســعيرة، 
مشــيرًا إلى "وجود توافق بيــن المالية ومصر 
علــى زيادة طفيفة في ســعر طــن الغاز، لكن 
لن يشــعر بها المواطن"، متوقعًا دخول الغاز 

المصري غدًا.
في األثناء، حذر بكر، موزعي الغاز من التاعب 
في ســعر إســطوانة الغاز، والبالغ 55 شــيقًا، 
مشــددًا علــى أنــه "ســيتم اتخاذ اإلجــراءات 

العقابية والقانونية ضد المخالفين". 

بكر يتوقع دخول الغاز المصري اليوم

الخزندار لـ"فلسطني": أزمة غاز "خطرية" تهدد غزة
غزة/ نور الدين صالح:

كشف عضو جمعية أصحاب محطات الغاز 
والبتــرول بغزة نــور الخزنــدار، أن قطاع غزة 

دخــل فــي أزمــة غــاز جديــدة، نتيجــة عــدم 
دخــول أي كميــات من الغاز اإلســرائيلي أو 

المصري، أمس.
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

هل تعلم
- هل تعلم أن الكشافة التي تعمل على مشاركة الشباب 
في العمل التطوعي والتعاون الجماعي بدأت في أوائل 

القرن العشرين في بريطانيا على يد روبرت بادن باول؟
- هل تعلم أن االسكندر األكبر )356-333 ق.م( حكم 

مقدونيا في اليونان وأصبح له إمبراطورية ممتدة من بحر 
األدرياتيك حتى الهند وهو ابن فيليب الثاني ملك مقدونيا؟

- هل تعلم أن أول حضارة زراعية في العالم قامت في 
مدينة أريحا بفلسطين منذ 9500 ق.م؟

مدن وقرى
مثــل شــعبي : طــب الجــرة علــى ثمهــا بتطلــع 

البنت ألمها.

األفقي:
1 - يضرب به المثل بالطمع 

– ثالثة ارباع دجاج معكوسة 
2 -عسير – حفظ جثث الموتى 

3 -من أسماء القدس – من 
الفواكه التي ذكرت في 

القران الكريم  
4 -مناقشة ال تجدي 

معكوسة – يلبس في الكف 
5 -جديد باالنجليزي – إله 
6 -زمن + بيت+ عكس 

ذكي
7 -نصف ارجع – مشروب 

ساخن + طريق 
8 -متخصص في علم 

الكهرباء
9 -مرض يصيب العين + 

حصل معكوسة + عدد

العمودي:
1 -أخر النهار – خبيث 

2 -من أألشهر 
القمرية + عملة 

عربية 
3 -رق – جواب 

4 -من أركان الصالة 
+ صغير األسد 

5 -أحرف متشابهة 
6 -ازدراء – يتوجع 
7 -مدينة تشتهر 

بصناعة الساعات – 
جدول ماء 

8 -عملة ذكرت 
في القران الكريم + 

احسان 
9 -عنب مجفف + 

حرف جزم 

أوجد الفروق
 بين الصورتين

بسعر يبدأ من 1899 دوالرًا..«كلرفول« 
الصينية تطلق حواسيب فائقة للمحترفين

بكين/ وكاالت:
 ProMaster إطالق سلسلة الحواســيب المكتبية »Colorful أعلنت شــركة »كلرفول
H1 الجديدة، والتي تهدف من خاللها إلى تلبية متطلبات المستخدمين المحترفين. 

وتمتاز الحواسيب المكتبية باألداء الفائق والتصميم النحيف مع تغطية جوانب صندوق 
الجهاز بالقماش. وتتوفر 3 موديالت من الحواسيب المكتبية الجديدة، Advanced و 

Prime وUltra بسعر يبدأ من 1899 دوالرا.

وأوضحت الشــركة الصينية أن باقة التجهيزات التقنية لسلســلة الحواسيب المكتبية 
الجديدة تشتمل على معالج إنتل 9700F-Core i7 ثماني النواة، والذي يعمل بسرعة 

تصل إلى 4.7 جيجاهرتز.
 ،GeForce RTX 2080 Super كمــا تتضمن األجهــزة بطاقة الرســوميات نفيديــا

وتصل سعة ذاكرة الوصول العشوائي إلى 64 جيجابايت.
ويطــرح الجهاز بذاكرة أقراص الحالة الســاكنة NVMe SSD بســعة واحد تيرابايت، 

وكذلك قرص صلب 3.5 بوصة بسعة تخزينية تبلغ 2 تيرابايت.
وأشــارت شــركة كلرفول إلى تجهيز صندوق الحاسوب بألواح قماشــية على الجوانب 

لكتم صوت مراوح التبريد.

كوااللمبور/ وكاالت:
أعلنت الســلطات الماليزية إعــادة 113 حاوية نفايات 
بالســتيكية غير قانونية إلى 4 دول أرسلت منها على 
ما أعلنت الســلطات، أمس، مشددة على أن البالد لن 

تصبح »مكبا« للدول المتطورة.
وتواجه دول جنوب شــرق آســيا صعوبــة في مواجهة 
الوصول الكثيــف لحاويات النفايات منــذ قرار الصين 
عــام 2018 وقــف اســتيراد النفايــات البالســتيكية 
الموجهة إلى صناعة التدويــر لديها، ما اضطر الدول 

المتطورة إلى إيجاد وجهات جديدة.

وقالت وزيرة البيئة ييو بي يين إن السلطات الماليزية 
»ســتتخذ اإلجراءات الضرورية للتحقق من عدم تحول 

البالد إلى مكب«.
وأكــدت لصحفيين مــن مدينة باتــروورث التي تضم 
مرفأ كبيرا في شــمال البالد مــن حيث أبحرت حاويات 
عدة، أن وزارة البيئة »ستســتمر فــي مكافحة التلوث 
ال ســيما النفايات البالســتيكية«. وقالت ماليزيا إنها 
أعــادت 113 حاوية مــن النفايات من بينهــا 43 إلى 
فرنســا و42 إلى بريطانيــا و17 إلى الواليات المتحدة 

و11 إلى كندا.

وتنوي ماليزيا إعادة 110 حاويات أخرى قريبا من بينها 
60 إلــى الواليــات المتحدة، على ما كشــفت الوزيرة. 

وغرق ســوق إعادة التدوير العالمــي في الفوضى بعد 
قرار الصين إغالق أبوابهــا أمام غالبية أنواع النفايات 
البالســتيكية فــي 2018، وانتقل الكثيــر من مصانع 
إعادة التدوير الصينيــة إلى ماليزيا، ما أدى إلى تدفق 

للنفايات غالبا ما يكون بطريقة غير قانونية.
وتقل قــدرات إعادة التدوير في ماليزيــا عن الكميات 
التــي ترد إليهــا وباتت بعــض المناطق تــرزح تحت 

النفايات.

ماليزيا تعيد 113 حاوية قمامة: لن نصبح مكب نفايات العالم

- قرية بشيت: تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة الرملة على بعد 16.5 كم 
منها. بلغت مساحة أراضيها سنة 1945/44 بالدونمات 18553 دونًما وكان عدد 

سكانها في ذلك العام 1620 نسمة. استولى المحتلون الصهاينة على القرية 
في 12-13 مايو سنة 1948 وهجروا سكانها األصليين الفلسطينيين منها.

- إشي بغّطي على إشي: ُيضرب للرؤية الشاملة وجميع الجوانب للمسألة 
المطروحة. الكمال لله وحده، اختص به سبحانه، ولن تجد إنساًنا كامل 

األوصاف والمعامالت واألخالق والسيرة، فكيف نحبه ونستسيغه ونتفق 
معه؟ أخالقه الطيبة تغطي على بعض أخالقه السيئة فتشفع له.

فلسطينيون يتجمعون حول موقد الفحم أثناء المنخفض بمدينة غزة   )أ ف ب(

صورة اليوم

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

أقوال تراثية



18
Tuesday 21 January 2020 الثالثاء 26 جمادى األولى 1441هـ 21 يناير/ كانون الثاني

طفلك ُيكثر 
من الطلبات 

عند الدراسة.. 
تقبلي األمر

غزة/ صفاء عاشور:
مــع بدايــة الفصــل الدراســي الثانــي فــإن أي 
منزل سيشــهد قريًبا حالة من الطوارئ تعلن 
عنها األم إلى حين انتهاء تدريس آخر امتحان، 
لكــن ال يمكــن للدراســة أن تتــم دون الكثيــر 
مــن الحجج والمتطلبات التــي يطلقها بعض 

األبناء على أمهم للتهرب من الدراسة.
"أمــي أنــا جائــع، أريــد أن أشــرب، بعــد دقائق 
أمي أريد الذهاب للحمام" وغيرها الكثير من 
الطلبــات التي تحفظها األمهــات غيًبا والتي 
يكثــر طلبها في أوقات الدراســة لالمتحانات 
مما يسبب المزيد من الضغط على األم التي 

قد تنهار منذ بداية اليوم وليس في آخره.

االختصاصي النفسي واالجتماعي إسماعيل أبو ركاب 
يوضــح أن مــا يحصل مــن قبل األطفال في ســاعات 
الدراســة من كثرة الطلبــات أمر طبيعــي يمر به أي 
طالــب عند وقت الدراســة وهــو ليس غريبًــا وعلى 

األمهات تقبل األمر.
ويؤكــد في حديث مــع صحيفة "فلســطين" أن هذه 
التصرفــات دليل على ذكاء الطفل، وتعكس حالة من 
التوتر الذي يعتبر ســمة األذكياء، حيث إن األشخاص 
الذين يصيبهم التوتر بسبب الدارسة يعكسون ذلك 

من خالل طلبات قد تكون غير منطقية لألهل.
ويقــول أبــو ركاب: "الموضــوع مركــب مــن جوانب 
متعددة منها: الضغط النفســي الــذي يعانيه الطفل 
وهو الناتج عن ضغط بعــض المدراس على الطالب 
في األيام التي تســبق االمتحانــات وهو ما يأتي على 

حساب حصص الترفيه والرياضة".

ويضيــف:" حرمان الطفــل من تفريغ طاقته يســبب 
زيــادة فــي ســلوكيات الحركة التــي قد تتطــور إلى 
العنف، وبالتالي يصبح ذلك ســبب لمشكلة تالحظها 
األمهات فــي المنزل وال تجد تفســيرًا لها خاصة في 

أوقات االمتحانات".
ويــرى أبــو ركاب أن الطــالب األذكياء هــم أكثر من 
يتحجج وذلك بسبب حالة التوتر التي تصيبهم ألنهم 
يريــدون الحصول علــى درجات عاليــة أو الخوف من 

التعرض لعقاب بسبب عدم تفوقهم في الدراسة.
وينعكــس ذلك على هيئة طلبات مثــل طلب الطعام 
وخاصة الحلويات أو الشرب أو الرغبة بالذهاب لدورة 
المياه وغيرها من االمور التي تستدعي الحركة، وفق 
أبــو ركاب، الذي يشــدد على أن األمــر طبيعي ولكن 
األمهات ال يدركن ذلك بسبب الضغط الواقع عليهن 

خاصة عند تدريس أكثر من طفل.

وينبه أبــو ركاب أنه على األم معرفــة أنها في "فترة 
طــوارئ" عنــد االمتحانــات، وعليهــا أن تحــاول قدر 
المســتطاع الســيطرة علــى الوضع وتلبيــة مطالب 
األطفال من خالل إشــباعهم أو توفير حلويات تعطي 

طاقة للطفل وتزيد إشباعه.
ويرى أن من المفتــرض على األمهات أن تقدر حركة 
األطفال وتتقبلها ألنها عالمة صحية للطفل الســليم 
وليــس العكس، كمــا أن محاولة قمعهــا يولد زيادة 

المطالب عند الطفل وعدم السكوت حتى تلبيتها.
وينصــح أبــو ركاب األهل أن يتيحــوا فرصة لألطفال 
للعــب في مــكان مغلق أو في البيت فــي وقت معين 
لتفريــغ الطاقــة، مع توفير وقت لتنــاول الطعام حتى 
الشــبع ثم الراحة ليبدأ بعدها في الدراســة، مشــددًا 
على أن تنظيم الوقت قبل الدراسة أمر أفضل وصحي 

أكثر لراحة األم والطفل في فترة االمتحانات.

ال تستسلمي لطفلك أثناء عقاب "الوقت المستقطع"
غزة/ مريم الشوبكي:

طفلهــا:  الغاضبــة  األم  تخاطــب  عندمــا 
اذهــب إلى غرفتــك وال تخرج قبــل انقضاء 
10 دقائــق، فيبكي ويصرخ واعًدا إياها بأالَّ 
يكــرر خطــؤه، وتــرد هي عليــه: اخــرج ولكن 

ال تفعــل ذلــك ثانيــة! فهــل يتحقــق هدف 
العقاب؟

ربمــا أحبــت األم هنــا أن تســتخدم أســلوب 
العقــاب بالوقت المســتقطع مــع طفلها، 

ولكنهــا قــد ال تكــون أحســنت اســتخدامه 
لــذا ال يمكنهــا أن تتفاجــأ إذا عــاد للخطــأ 
ثانيــة، وهنــا تتســاءل: مــا مفهــوم الوقــت 

المستقطع وطريقة استخدامه؟

االختصاصيــة االجتماعية عــروب جملة 
تعــرف أســلوب الوقت المســتقطع في 
العقــاب، هــي األخــذ من وقــت الطفل 
وإلزامــه بشــيء معيــن لوقــت محدد، 
ويكــون نتيجة ارتكابه لخطأ تم تحذيره 
منــه فــي الســابق، فمثال حينمــا يمزق 
كراســة أخيــه ألزميــه بالجلــوس فــي 
الزاوية لمدة 10 دقائق، أو نصف ساعة.
وتؤكــد جملة لصحيفة "فلســطين" أن 
الوقــت المســتقطع كأســلوب عقــاب، 
ناجع تربويًّا ألنه يعلــم الطفل االلتزام 
بقوانيــن محددة، وهو بعيــد كل البعد 
عن التســلطية، ألنه قام بسلوك خاطئ 
تم تحذيره عليه مســبقا، مفيد بوجوب 

أن يكون له بداية ونهاية.
وتبين أنه يفضل استخدام مؤقت زمني 
عند اســتخدام هذه التقنيــة مع الطفل 
بعمر الســت ســنوات مثال، ألن األطفال 
غير قادرين علــى فهم الوقت بعد، على 
ســبيل المثال يمكنك القول له: سأعود 
للتكلــم معــك عندمــا يــرن المؤقــت، 
فمفهوم الزمن عند الكبار يختلف كثيرًا 

عن مفهوم الزمن عند األطفال.

في غرفته، أو على كرسي".
وتضيــف: "ال يتوقــف اســتخدامه فــي 
عمــر معيــن، فيمكــن أن يكــون ناجعا 
استخدامه مع مراهق في بأن تلتزم األم 
بصمتها وعــدم الحديث معه مثال ألربع 
ساعات، وهذا يفيد حينما يقوم بالعقاب 
شخص تربطه بالمراهق والطفل عالقة 

وطيدة".
وتلفت االختصاصية االجتماعية إلى أنها 
ال تفضل اســتخدام هذا األسلوب دائما، 
بل حسب السلوك الخاطئ الذي قام به، 
وليس كل خلل سلوكي يحتاج إلى عقاب 
حتى ال يؤثر في التكوين التربوي لديه.

الطفل بطبعــه ملول، لذا على الوالدين 
أن  فيمكــن  طفلهمــا،  طبيعــة  فهــم 
يســتجيب للعقــاب بحرمانه مــن نزهة 
معينــة أو اصطحابــه في زيــارة عائلية، 
أجدى نفعا من عقاب الوقت المستقطع؛ 

وفق جملة. 
وتؤكد التنويع في أســاليب العقاب، ألن 
الطفل إذا تعود علــى نوع معين يصبح 
مألوفا لديه ولن يعطي النتيجة المرجوة 

بتغيير السلوك.

الطفــل  قــام  إذا  األم  جملــة  وتنصــح 
مــن مكانه، بــأن تعيده إليه فــورًا، ثم 
تشــرح له أن الوقت المســتقطع سيبدأ 
فقــط عندما يجلــس مكانــه، مخاطبة 
إياها بقولهــا: ضعي يدك على ســاقيه 
لتشــجيعه على البقاء جالســا، ال تتركيه 
ينزل عن الكرسي إذا قال إنه آسف، عليه 
أن يجلــس صامتًــا أواًل، ال تتحدثي إليه 
في أثناء مدة العقاب وال تســمحي ألحد 
آخر بأن يتحدث إليه أيضًا، وعند انقضاء 
الوقت المحدد، اطلبي منه أن يعتذر ثم 

سامحيه وانسي األمر.
وتشدد على أن يتم شرح سبب استخدام 
هذا األســلوب في العقــاب لطفل، ومع 
مرور الوقت سيشــعر بتغير في طبيعته 
واختالف النظام الــذي تعود عليه بفعل 
الوقت المســتقطع، حتــى ال يكرر الخطأ 

ثانية.
وعن العمــر الذي يمكن فيه اســتخدام 
أسلوب الوقت المســتقطع، تقول جملة 
: "حســب العمر اإلدراكــي للطفل حينما 
نشــعر بأنــه يــدرك مــا نقــول وينفذ، 
بإلزامه بالجلوس فــي زاوية محددة، أو 



Tuesday 21 January 2020 الثالثاء 26 جمادى األولى 1441هـ 21 يناير/ كانون الثاني
19

والثقة مهمة جدًّا في طبيعة العالقات بين أفراد المجتمع، 
في األسرة أو بين األصدقاء والزمالء"، وفق قول حمد.

ويضرب حمد في حديث إلى صحيفة "فلســطين" مًثال أن 
وجود الثقة بين الزوجين هو ذروة العالقة، فكيف ستكون 
العالقــة بين الزوجيــن في حال عدم وجــود الثقة، كذلك 
بين األقــارب واألصدقاء ... وغيرهم، فوجود العالقة يعني 
طمأنينة وراحة للطرف اآلخر، وهناك من إذا مرضت زوجته 
لــم يقم بمســاعدتها وال الوقــوف بجانبها، وهنا تفســد 

العالقة بينهما.
ويتابع: "تخيلوا شــخصًا احتاج لصديقه في محنة أو أزمة، 
وهــذا الصديق حــدود الثقة بــه عالية جدًّا، في الســراء 
والضراء، ثم بعد ذلك ال يجده بجانبه، سيشــعر بانتكاسة 
كبيــرة، في حين هناك أناس قــد ال يكونون في الصداقة 
األولــى أو الثقة األولى، فنجدهم هم مــن يقفون مع هذا 

الشخص".
ويلفت المحاضر في الكلية الجامعية إلى أن الثقة ممارسًة 
ال تُمنــح بل تُســتحق، مشــيرًا إلى أن المحك األســاس 
والرئيــس في الحيــاة الذي يجعلنا نرى أن هذا الشــخص 
يســتحق هذه الثقة أم ال، هــو المواقف التي تمر بها تلك 
العالقة، فإن وجد هذا الشــخص في هذا األخ، أو الصديق 
... ســندًا له في كل المواقف على اختالف أشــكالها فهي 

عالمة الثقة.
ويســتدرك: "وربما المواقف كذلك هــي التي تزعزع الثقة 
وعلى رأســها المواقــف المالية، فيرده هذا الشــخص مع 
قدرته على مســاعدته"، منبهًا إلــى أن الثقة في الرخاء ال 
نستطيع قياسها أبدًا، لكن تظهر في المحكات والضراء.

ويشــبه حمد العالقة بالمزهرية عندما تكسر من الصعب 

أن تعود كما كانت، أو كبناء ناطحة سحاب من العالقة مع 
طــرف آخر، ثم بعد ذلك تنهار هذه الناطحة بموقف واحد، 

ألن الثقة فيه قد فسدت.
وبســؤاله: اإلنســان اجتماعــي بطبعــه ويحب تشــكيل 
العالقات مع اآلخرين، فهل هناك حدود للعالقة مع اآلخر؟، 
يجيب: "اإلنســان بطبعه اجتماعي ال يســتطيع أن يعيش 
بمعزل عــن اآلخريــن، وإذا عاش بمعزل فســيكون لديه 
أمراض اجتماعية واضطرابات نفســية كاالنطواء والعزلة 

وغيرها".
ويبيــن أن اإلنســان ال يقــوى علــى العيــش دون أفــراد 
المجتمــع، لكن طبيعة هــذه العالقة يجــب أن تكون لها 
محددات، فمــن المهم التعرف إلى الجميع، لكن األهم أال 
نكون منفتحين على اآلخرين دون حدود مع الناس الذين 

ال نعرفهم جيدًا.
ويخص حمد بالذكر هنا األجيال الشــابة الذين ينشــئون 
عالقات على مواقع التواصل االجتماعي، ويعطون اآلخرين 
الثقة عطــاًء مبالغًا فيــه، مضيًفا: "هنــاك محددات يجب 
النظــر فيها قبل إعطــاء الثقة، وهي: مــدى معرفتنا بهذا 
الشــخص، ومدة هذه المعرفة، وهل هناك نقاط مشتركة 
فيما بيننا أم ال؟، وفرق الســن، حتى نســتطيع اختيار هذا 

الصديق ومنحه الثقة".
وينبــه إلــى أن محــددات الثقــة واختيــار األقــران تقــع 
مســئولياتها كاملــة علــى الوالديــن فــي تربيــة األبناء 
بالدرجة األساسية، فعليهما تعليم أبنائهما كيف يختارون 
أصدقاءهم، وكيــف يتعاملون مع اآلخرين، ولمن يمنحون 
ثقتهم من عدمه، فأي مشــكلة تقع بعد ذلك تكون نتيجة 

عدم تعليم اآلباء أبناءهم.

وفــي موقف متناقــض عندما يخــرج مجموعــة من األصدقــاء في يوم 
ترفيهي، بمجرد أن يصلوا إلى المكان يقول أحدهم لآلخر: "طلع الطفل 
اللي جواك"، نريد أن نرفه عن أنفســنا، فما اآلثار النفسية لذلك الطفل 

الداخلي؟

االختصاصية النفسية تحرير أبو شرار تقول: "يعرف علم النفس التحليلي 
الطفــل الداخلــي بأنــه هو جانبنــا الطفولي، ويشــمل كل مــا تعلمناه 
واكتســبناه في أثناء الطفولة وقبل ســن البلوغ، ويمثل الطفل الداخلي 

كيانًا شبه مستقل تابعًا للعقل الواعي".
وتوضــح لصحيفة "فلســطين" أن الشــخص مهما كبر فإنــه يحن إلى 
مرحلة الطفولة، كونها خالية من أي هموم أو مســئوليات، وهي 
مرحلة كان يســودها اللعب والمــرح، وحياة الطفولة تبقى 

عالقة في أذهاننا حتى لو تقدمنا في العمر.
وتشير أبو شرار إلى أن كثيرين يتحدثون عن تلك 
المرحلة، ويعدونها مهمة في حياة الشــخص، 
حيث تكون مرحلة اللعــب والمرح والضحك، 
ولكن الكثير يمنعه أن يعيش هذه اللحظة 
ألنه وصل إلى مرحلة النضج، وال يحب أحد 
أن يقــول له: "ما أصغر عقلــك!"، ولكن يا 
حبــذا لو لعبوا مع األطفــال وضحكوا دون 

أي قيود أو حواجز.
يلجــؤون  األشــخاص  بعــض  أن  وتبيــن 
للطفل الداخلــي لحاجتهم إلى التخلص من 

ضغوطات الحياة، ومن روتين العمل، والحنين للعيش بمرحلة الطفولة 
والتفريغ من المشــاكل التي يمرون بها، حيث إن الكثير يراوده "يا ريت 
ما كبرنا وال شــفنا هموم الدنيا"، كون أن مرحلة الطفولة مرحلة كافية 

للعيش بسعادة وحب دائمين.
ووفق "أبو شــرار" فإن اللجوء إلى هذا الشــخص فــي بعض األوقات له 
إيجابيــات كثيــرة علــى النفس البشــرية، حيــث إنها تجــدد روح األمل 
والتفــاؤل والحيويــة لدى الشــخص، وتعيد لــه الطاقــة اإليجابية، ألن 
العــودة لــروح الطفولة بحد ذاتهــا تفريغ للمكبوتات والمشــاكل التي 
يمر بها الشــخص أو مر بها من فترة، كما أنها تجعله شخصية متوازنة 

وتنمّي روح الشباب.
وتــرى أن الطفــل الداخلي ليســت له آثار ســلبية، ولكــن الكثير يخاف 
العيش بروح الطفولــة خوًفا من تعليقات وردود اآلخرين، ولكن إهماله 
وتجاهل صوته يمكن أن يحدثا آالما وانتهاكات عاطفية تنذر بمشــاكل 
نفســية، فال بد من االلتحام واالنسجام مع أنفسنا لنبني عالقات صحية 

مع اآلخرين.
وتختم أبو شــرار بأن كل شخص بداخله طفل داخلي، ولكن يتحرج عن 
إظهاره حتى أمام نفسه، ومن الممكن أن يخرج بكل لحظة عندما يلعب 

الشخص مع األطفال مثال.

الثقة..  لمن تكون وبأي حدود؟
»الثقــة« ذروة العالقــة لكن هل يمكــن أن تكون هناك 
حــدود للثقــة بيــن أطــراف أي عالقــة؟، أم أنهــا تكــون 
علــى إطالقهــا؟ »أطلق علــى الثقــة ذروة العالقة بين 

األشــخاص الذين نسجوا سلســلة من العالقات بينهم، 
وعندمــا وصلــوا لمرحلــة الثقــة كانوا فــي أفضل حاالت 
العالقــة بينهــم، وال يمكــن أن تكــون قويــة دون وجود 

الثقــة، وغيــاب الثقة يؤدي إلى فســاد العالقة ووجود 
المشــاكل«؛ بهــذا يبــدأ المحاضــر فــي الكليــة الجامعية 

للعلوم التطبيقية أحمد حمد إجابته عن السؤال.

غزة/ أسماء صرصور:

رغم تقدم اإلنســان في العمر فإن المفاجأة أن »الطفل« 
الذي بداخله لم يختِف، بل ال يزال بداخله، ولكنه يرسل له 

إشارات، فكيف يستقبلها المرء؟

ســلمى أحمــد )21عاًمــا( تشــّبك يديهــا مــع أبنــاء إخوتهــا 
لتلهو وتلعب وتمرح معهم وكأنها طفلة مثلهم، فتنسى 
نفســها معهــم، وأنهــا طالبــة جامعيــة، ولكــن إذا جــاءت 

والدتهــا علــى أصــوات ضحكاتهــم، فإنهــا تقــف علــى باب 
الغرفة مصدومة من صنيع ابنتها الشابة، فتوجه سهمها 

تجاهها بقولها: »ما أصغر عقلك يا ماما وتذهب..«.

غزة/ هدى الدلو:

"تجاُهل صوته ُينذر بمشاكل نفسية"

د األمل "إشارات الطفل الداخلي".. استقبالها ُيجدِّ
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غزة/ وائل الحلبي:
يســتقبل هالل القدس ضيفه صــور العُماني في 
ذهاب الدور التمهيــدي من بطولة كأس االتحاد 
اآلســيوي, في اللقاء الذي يجمعهما عند الســاعة 
الثانية من ظهر اليوم على ســتاد الشهيد فيصل 

الحسيني بضاحية الرام.
ويأمــل الفريق المقدســي حســم صعــوده لدور 
الـمجموعات قبل مباراة اإلياب التي من المقرر أن 

تُقام في عمان يوم 28 من شهر يناير الجاري.
ويتســلح الهــالل بخبــرة الفريق بعد المشــاركة 

يتطلــع لحســم التأهل لــدور المجموعــات, كما 
حــدث في الموســم الماضي حيث تأهــل الفريق 
على حساب الســويق العُماني, مشــددًا على أن 
المباراة لن تكون ســهلة. وأكــد طه أن مواجهة 
صــور العُمانــي مختلفة عــن مواجهــة مواطنه 
الســويق األمر الذي ســيجعل الفريــق يعمل على 
تقديــم أفضــل ما لديــه وتحقيــق الفــوز بفارق 
هدفين على أقل تقدير قبل لقاء العودة, وأنه يثق 
بقدرة العبيه على تحقيق النتيجة التي يطمح لها 

الفريق.

الثالثة على التوالي في البطولة, حيث يتفوق على 
ضيفــه صور العُماني في عدة جوانب, حيث ظهر 
بصــورة الفتة لألنظار في الموســم الماضي من 

البطولة.
وسيسعى أمجد طه مدرب هالل القدس لالستفادة 
مــن قدرة العبيه على الضغــط الهجومي المبكر 
للوصول لشباك الفريق العُماني والخروج بنتيجة 
مريحة قبــل المباراة الثانية, حيث ركز الفريق في 

تدريباته الماضية على الجوانب الهجومية.
وقال طــه في المؤتمر الصحفــي أمس إن فريقه 

وأضــاف طه أنه تابع عدد من مباريات فريق صور 
وتعــرف علــى طريقة اللعــب التي يعتمــد عليها 
ونقاط القوة والضعف في الفريق, متمنيًا أن ينجح 
في تحقيق أفضل نتيجة تساهم في حصد الفريق 

لبطاقة الصعود لدور المجموعات.
وسيصعد الفريق الفائز بمجموع المباراتين للعب 
فــي المجموعــة األولى إلــى جانب فــرق الجيش 
السوري والمنامة البحريني والعهد اللبناني حامل 
لقب النســخة الماضية مــن بطولة كأس االتحاد 

اآلسيوي.

في ذهاب الدور التمهيدي لكأس االتحاد اآلسيوي

هالل القدس يستقبل صور الُعماني 
على ستاد فيصل الحسيني اليوم

غزة/ وائل الحلبي:
أوقعت القرعة منتخب فلسطين للشباب في مجموعة 
صعبــة ببطولة كأس العــرب تحت 20 ســنة, التي 
تنطلق يوم 18 من شــهر فبرايــر القادم بالعاصمة 

السعودية الرياض.
وجــاء منتخب فلســطين في المجموعــة الثالثة إلى 
جانب منتخبات الســعودية صاحــب األرض والجزائر 
ومصــر, والتي تعد أبــرز مجموعة فــي البطولة مع 
وجــود ثالثة مــن المرشــحين للمنافســة على نيل 

اللقب.
ويشــارك في البطولــة 16 منتخب عربــي حيث تم 
توزيعهــا على أربعة مجموعات, حيث يصعد صاحبي 
المركزيــن األول والثانــي مــن كل مجموعــة لدور 

الثمانية.
وجــاءت المجموعــات األربعــة علــى النحــو التالي, 
المجموعة األولى العراق, تونس, موريتانيا, الكويت, 
المجموعــة الثانية المغرب, البحرين, قطر, جيبوتي, 
المجموعــة الثالثة فلســطين, الســعودية, الجزائر, 
مصر, المجموعة الرابعة الســودان, اإلمارات, ليبيا, 

جزر القمر.

منتخب فلسطين 
للشباب في 

مجموعة قوية 
بكأس العرب

غزة/فلسطين:
أعلنت إدارة الشــاطئ تكليفها للكابتن حمادة شبير بتولي منصب 
المديــر الفنــي للفريــق األول لكــرة القــدم بالنادي، خلفــًا للجنة 
المؤقتة التي تم تشــكيلها عقب استقالة الكابتن ربحي سمور في 

الجولة 15 للدوري الممتاز.
وســيقود شــبير فريق الشــاطئ فيما تبقــى من الموســم الجاري 
2019-2020 وكل الموسم القادم 2020-2021، من أجل العمل 

على إعداد الفريق بشكل جيد.
وكان شــبير ســبق وأن قاد الفريق في مواسم ســابقة كان آخرها 
الموسم قبل الماضي، قبل أن يستقبل ويتعاقد مع األهلي ويقوده 
للعــودة للدرجة الممتــازة، ومن ثم قيامه بتدريــب فريق الزيتون 

الذي استقال من قيادته قبل الجولة 16 للدوري.
وعلى صعيد آخر، أعلن الكابتن أيوب أبو زاهر، المدير الفني لفريق 
كــرة القدم األول بنــادي خدمات النصيرات اســتقالته من تدريب 
الفريق عقب خســارته أمس )0-3( أمام نماء في الجولة 15 لدوري 

الدرجة األولى.
وكان أبو زاهر تولى تدريب النصيرات منذ الموسم الماضي وسعى 
جاهــدًا لتحقيق حلم العــودة إلى الدرجــة الممتــازة، إال أن نتائج 
الفريــق في الجوالت الخمس األخيــرة لم تكن جيدة، حيث تعرض 
الفريــق لثالث هزائم خالل مرحلة اإليــاب فيما حقق فوزين، حيث 
يحتــل المركز الثالث برصيد )27( نقطة بفاق األهداف خلف الجالء 

الثاني، وبفارق نقطة خلف بيت حانون األهلي المتصدر.

شبير يتولى تدريب الشاطئ وأبو 
زاهر يستقيل من خدمات النصيرات
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غزة/ وائل الحلبي:
فــرط الجالء بفرصة ثمينــة للتربع على صــدارة دوري 
الدرجــة األولى بعــد تعادله أمــام األقصــى, في ختام 
منافســات الجولة السادســة عشــر من البطولة, التي 
شــهدت ســقوط مدوي لخدمات النصيــرات أمام نماء 
بثالثية نظيفة, فيما احتكم القادســية وضيفه خدمات 

المغازي للتعادل السلبي.
الجالء x األقصى

الجالء الذي كان مرشــحًا للقفز لصدارة ترتيب البطولة 
عاد بنقطــة التعادل من أمام مضيفــه األقصى بهدف 
لــكل منهمــا, فــي اللقــاء الــذي جمعهما علــى ملعب 
النصيرات البلدي, ليرفع الجالء رصيده إلى 27  متقدمًا 
للمركــز الثاني, وتقدم األقصى للمركز التاســع برصيد 

21 نقطة.

األقصــى دخــل المبــاراة مُهاجمــًا بحثــًا عــن مباغتة 
الضيوف بهدف مبكــر إال أن كرة أحمد أبو بالل حولها 
الدفــاع إلى ركنيــة, قبل أن يرد الجالء من كرة رأســية 
إلسماعيل أبو دان التي تصدى لها الحارس أحمد عليان 
ببراعة, ليتبعها زميله أحمد أبو الريش بتسديدة قوية 

جانبت مرمى األقصى بقليل.

خصيــوان, فيما أهدر عــز الدين العــرور فرصة ذهبية 
للتســجيل بعدما وصلت لــه الكرة أمــام المرمى لكنه 

فشل في التسديد, لينتهي اللقاء بالتعادل اإليجابي.
الحكام: محمد أبو شــهال للساحة وإياد أبو عبيد وأحمد 

شبير مساعدين ويوسف قشطة رابعًا.
نماء x خدمات النصيرات

فجــر نماء مفاجــأة من العيار الثقيل بفــوزه الكبير على 
خدمــات النصيــرات بثالثــة أهــداف دون مقابــل, في 
المبــاراة التي جمعتهما على ملعــب بيت حانون, ليقفز 
نمــاء خطوة هامة نحو تأمين بقــاءه في الدرجة األولى 
بعدما رفــع رصيده إلــى 21 نقطة في المركــز الثامن 
متفوقــًا بفــارق األهداف عــن فرق خدمــات خانيونس 
واألقصى صاحبي نفس الرصيد, وتجمد رصيد خدمات 

النصيرات عند 27 نقطة في المركز الثالث.
المبــادرة الهجومية كانت من جانب خدمات النصيرات 
عبــر محمد صقــر الذي أهــدر فرصة ثمينــة, ورد نماء 
بمحاولة عبر فادي عســاف الذي ســدد كــرة قوية مرت 
بجانب مرمــى الضيوف, قبل أن يتمكــن مروان علوان 

من اقتناص هدف التقدم لنماء )31(.
اندفع خدمــات النصيرات في الشــوط الثاني بحثًا عن 

أفضليــة الجالء كادت أن تُترجم لهــدف التقدم بعدما 
وضع أبو دان كرة رأســية قوية حولها الحارس لركنية, 
ليــرد محمــود أبــو خصيوان بتســديدة قويــة أبعدها 
الحارس إســماعيل عبــدو بصعوبة عن مرمــى الجالء, 

لينتهي الشوط األول سلبيًا.
مع بداية الشــوط الثاني ضغط األقصى وهاجم بشكل 
منظم لكن ســوء أرضية الملعب وقفت في وجه الفريق 
ببناء الهجمات, ليعتمد على الكرات الطولية التي تفوق 
فيها مدافعو الجالء الذين أجادوا التعامل مع كل الكرات 

العالية.
حــاول الجالء عبر إســماعيل أبــو دان وأحمــد الغزالي 
إال أن تلــك المحاوالت لــم تُثمر عن خطــورة, قبل أن 
يفتتح أحمد عجور التســجيل لألقصــى بعدما تابع كرة 
ارتــدت من يد الحارس بعد تصديه لتســديدة محمود 
أبــو خصيــوان ليحولها عجور في الشــباك )65(, اندفع 
الجالء للهجوم سعيًا لتعديل النتيجة من خالل محاوالت 
هجوميــة أثمرت عن ركلة جزاء نجح إســماعيل أبو دان 

في ترجمتها لهدف التعادل )77(.
تبادل الفريقين الهجمات في الدقائق العشــرة األخيرة 
وتألق حــارس الجالء في التصدي لكــرة من انفراد أبو 

التعديل إال أن محاوالته وجدت صالبة دفاعية من نماء, 
الذي استغل هجمة مرتدة في تعزيز النتيجة عبر مدحت 
الســيد )72(, قبل أن يختتم بالل مقبل ثالثية نماء في 

الدقيقة )86(.
الحــكام: فايز عمران للســاحة ومحمــد الغول ومحمود 

الصواف مساعدين ومحمود أبو مصطفى رابعًا.
القادسية x خدمات المغازي

احتكــم القادســية وضيفه خدمــات المغــازي للتعادل 
الســلبي, في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب 
رفــح البلدي, ليفــرط الفريقــان بفرصة ثمينــة لتعزيز 
حظوظهما في المنافســة على بطاقتي الصعود, ليرفع 
القادسية رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع, وبقي 

خدمات المغازي في المركز السابع برصيد 22 نقطة.
المباراة جاءت أقل من المســتوى مــن جانب الفريقين 
فــي ظل التحفظ الدفاعي الذي أثر ســلبًا على محاوالت 
الفريقيــن الهجوميــة, وعلــى الرغم مــن الفرص التي 
أتيحت للتســجيل إال أي منهما لم ينجح في استغاللها, 

ليبقى اللقاء سلبيًا.
الحكام: خالد الشيخ خليل للساحة وعدنان حنيدق ونادر 

أبو هجرس مساعدين ومحمد النبريص رابعًا.

دوري الدرجة األولى

بداية العام 2020 هدايا 
مقبولة وأخرى مرفوضة

الجالء ُيفرط بالصدارة
وخسارة مدوية لخدمات النصيرات على يد نماء
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دوري الدرجة الممتازة

الصداقة يتقدم للمنافسة عىل الوصافة امتداد وارتداد 
واتحاد خانيونس يعود لرصاع  الهبوط

الصداقة )2-0( اتحاد خانيونس

غزة/ عالء شمالي: 
نقل الصداقة نفســه إلى مهمة جديدة في المنافســة 
علــى مركز الوصافة بعدما حقق فــوزًا مهمًا على اتحاد 
خانيونــس بهدفين نظيفين في المبــاراة التي جمعت 
الفريقيــن، أمــس، علــى ملعــب اليرمــوك، فيضمــن 

منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز. 
ســجل هدفي الصداقة، أحمد الكرنز )44(، وعاهد 
أبو مراحيل )45(، ليرفع الصداقة رصيده إلى )24( 
نقطــة في المركز الثالث، فيمــا تجمد رصيد اتحاد 

خانيونس عند )18( نقطة في المركز التاسع.
تفاصيل المباراة
الشوط األول

بــدا واضحــًا تأثر الفريقيــن من األجــواء الماضية 

التــي أثرت علــى أرضيــة الملعــب والتــي أجبرت 
الفريقيــن على التركيز على الكــرات الطويلة منعًا 
للوقوع في أي خطأ يؤثــر على مجريات النتيجة مع 
بعــض األفضلية التحاد خانيونــس الذي ظهر في 
بعض المحــاوالت الهجومية التــي افتقدت للدقة 

والخطورة. 
الصداقة بــدأ يتطور تدريجيًا فــي األداء مع تراجع 
اتحاد خانيونس لكن الفريقين لم ينجحا في تجاوز 
أزمــة أرضية الملعب الســيئة التي أثــرت على أداء 
الالعبين ال ســيما خوفهم من قوة االلتحام لتجاوز 

هاجس اإلصابات. 
لــم يظهر الصداقة بقوة هجوميــة أو خطورة على 
مرمــى اتحاد خانيونــس لكنه اســتطاع أن يُنهي 

أحداث الشــوط األول بأفضل صــورة بعدما تمكن 
أحمد الكرنز من تســجيل الهــدف األول )44(، قبل 
أن يفاجأ عاهد أبو مراحيل الجميع ويســجل الهدف 
الثاني ســريعًا )45(، من كرة ساقطة بعدما استغل 
خطأ فادح من الحارس عطايا جودة لينتهي الشوط 

األول بثنائية نظيفة للصداقة. 
الشوط الثاني

كان مــن الممكــن أن يظهر اتحــاد خانيونس في 
الشــوط الثانــي بشــكل أفضــل لحاجتــه لتعديل 
النتيجــة والعمــل علــى تقويــة األداء الهجومــي 
والزيــادة العددية لكــن الصداقة اســتطاع إتقان 
اللعــب بتوازن كبير بين اإلغالق الدفاعي واالرتداد 
الهجومي السريع الذي كاد من خالله تعزيز النتيجة 

من أكثر من فرصة محققة. 
لم يتراجع الصداقة بشــكل كلي للمناطق الخلفية 
وشكل خطورة متجددة على مرمى اتحاد خانيونس 
الــذي كاد أن يقلــص الفارق من أكثــر من فرصة 
لــوال تألق الحــارس فادي جابر ودفاعــات الصداقة 
التي ظهرت بتماسك كبير واستطاعت التعامل مع 

الزيادة العددية في هجوم اتحاد خانيونس. 
مــع تقــادم الدقائــق لــم يتغيــر الحال علــى أداء 
الفريقين ســوى أن الصداقة استطاع تطوير األداء 
في ســرعة الهجــوم واالرتداد الدفاعــي مع البطء 
الــذي ظهر على أداء اتحــاد خانيونس في الدقائق 
األخيرة لتنتهــي المباراة بفــوز الصداقة بهدفين 

نظيفين. 

فادي جابر، إســماعيل أبو شرف، محمد الديري، ميسرة 
البــواب، محمد أبو ناجــي، محمود العامــودي، محمود 
عطية )بطاقة صفراء 37(، محمود سلمي )عبد الرحمن 
المنايعة 77(، عمر أبو عبيدة )بطاقة صفراء 70(، أحمد 

الكرنز )صائب أبو حشيش 64(، عاهد أبو مراحيل.
* أصحاب األهداف: أحمد الكرنز )44(، عاهد أبو مراحيل 

.)45(

* المدرب: عمار أبو سليسل
* الكابتن: محمد الديري

* عدد النقاط: )24(
* الترتيب: )3(

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

* الجولة: )16(
* النتيجة: )0/2(

* الملعب: اليرموك
* التاريخ: 2020/01/20

* عدد الجمهور: 500 متفرج

* وقت انطالق المباراة: 2:30
* وقت انتهاء المباراة: 4:30

* الوقت الضائع في الشوط األول:  4
* الوقت الضائع في الشوط الثاني: 2

* طاقم الُحكام والمراقبين: 
حكم ساحة: عاهد المصري، مســاعد أول: محمود أبو حصيرة، 

مساعد ثان: محمد اليازجي، حكم رابع: أمين عويص
مراقب المباراة: وسام بشير .. مُقيم الحُكام: سعود حمد

بطاقة املباراة

تشكيلة الصداقة:
عطايا جودة، محمــد أبو عودة، مهند المصري، حازم 
البيــوك، أحمد اللولحــي، أنور عمران، عــدي الغلبان 
)عطايــا جربوع 90(، مــروان الترابيــن، أحمد كالب، 
طــارق العطار )محمد أبو جويــد 45(، خالد النبريص 

)رمضان شبير 75(. 
* أصحاب األهداف: -

* المدرب: احميدان بربخ
* الكابتن: حازم البيوك

* عدد النقاط: )18(
* الترتيب: )9(

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

تشكيلة اتحاد خانيونس :
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اإلعالن عن تشكيل حزب العمل اإلسرائيلي.

2
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0
ما بعد الحرب العدوانية على قطاع غزة.. استشهاد 9

4 جرحى متأثرين بجراحهم وانتشال جثامني مسنتين 
مــن تحــت األنقــاض، ووزارة الداخليــة تعلــن اعتقال 

عدًدا من العمالء.

2
0

1
الشــاب الفلســطيني حمزة مترك يقدم على طعن 5

12 إســرائيلًيا مــن ركاب حافلــة وســط )تــل أبيــب( 
قبــل أن تطلق شــرطة االحتــالل النار عليــه وتصيبه 

وتعتقله.

تتمة مقال ماذا بعد؟ ...

في قلوب المســتوطنين، ولــم يخربش خطط المحتليــن، فاألقوال العربية ال 
ترتقــي إلى األفعال اإلســرائيلية، وكان بمقدور األردن العربي وحده أن يفعل، 
وأن يوجع )إســرائيل(، وأال يكتفي بالشــجب ومطالبة المجتمــع الدولي بأخذ 
دوره، وكان بمقدور السلطة الفلسطينية وحدها أن تفعل، وأن توجع االحتالل، 
وأن تفرض على وزير الحرب إرادة شعب يرفض أن تغتصب أرضه أمام عينيه، 
وكان بمقــدور حركة حماس والجهاد والتنظيمات الفلســطينية أن تفعل، وأال 
تكتفي بالتهديد، والتلويح بالقوة، والمناشدة بإطالق يد المقاومة في الضفة 

الغربية.
معلومــة: منذ عــام 1967 وحتى اليوم، أقام االحتالل اإلســرائيلي 52 محمية 
طبيعيــة علــى أرض الضفــة الغربيــة، حُوّلــت ثمانــي محميــات منهــا إلى 
مستوطنات كما حصل في جبل أبو غنيم جنوب بيت لحم، عندما ُأعلن محمية 

طبيعية قبل أن تقام مكانها مستوطنة هارحوماه عام 1997.
ملحوظة: لو كان في الضفة الغربية شبه انتفاضة، أو بعض مقاومة، هل كان 
سيشــارك 41 رئيــس دولة في احتفاالت )إســرائيل( بذكــرى المحرقة؟ ذكرى 

األكذوبة؟

تضم عشرات الشقق السكنية.
وفي بلدة ســلوان، أصدرت محكمــة االحتالل قرارًا بإخــالء بناية عائلة ناصر 

الرجبي في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، لصالح »جمعية استيطانية«.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في سلوان ولجنة حي بطن الهوى في بيان 
مشــترك، أن البناية السكنية مؤلفة من 3 طوابق )3 شقق سكنية(، تؤوي 16 

فردًا، بينهم أطفال وكبار سن، ومن ذوي االحتياجات الخاصة.
وذكر البيان أن األرض مقام عليها حوالي 35 بناية ســكنية، وجميع ســكانها 
يعيشــون في الحي منذ عشرات السنين، بعد شرائهم األرض والممتلكات من 

أصحابها السابقين بأوراق رسمية.
وفي العيســاوية، تســلم عدد من المواطنين إخطارات بهدم منازلهم ذاتيًا؛ 
أول من أمس، وإال ســتقوم قوات االحتالل بهدمهــا وتغريمهم تكلفة عملية 

الهدم، وأمهلتهم أيامًا لتنفيذ عملية الهدم الذاتي.
وأخطرت سلطات االحتالل أمس، بهدم 18 منزال في قرية أم الخير في مسافر 

يطا، جنوب الخليل.
وقال منســق لجــان الحماية والصمود في مســافر يطا فؤاد عمــور، إن قوات 
االحتــالل ســلمت إخطــارات بهــدم 18 منزال تعــود لمواطنين مــن عائالت: 

الهذالين، والمصري، والتبنة، والفقير، بحجة البناء دون ترخيص.
وكانت قوات االحتالل أخطرت األسبوع الماضي، بهدم ثمانية منازل في مسافر 
يطــا، تعود لكل من: محمد موســى مخامرة، وأحمد اليتيم، وأحمد إســماعيل 
الدبابسة، ومحمود عيسى اليتيم، وعنان محمد عبد ربه، وخليل عيسى اليتيم، 

وقاسم احمد أبو تحفة، ومحمد موسى مخامرة.
ويعاني المواطنون والمزارعون في مســافر يطا، بشــكل يومي جراء ممارسات 
االحتــالل المتمثلة بهدم منازلهــم وخيامهم وتخريــب مزروعاتهم واالعتداء 

عليهم لحملهم على الرحيل عنها.
وبحســب هيئة شــؤون الجدار واالســتيطان، فقد نفذت قــوات االحتالل 686 

عملية هدم 300 منها في مدينة القدس خالل العام المنصرم.
وفي ســياق منفصــل، اقتحم مســتوطنون، أمــس، باحات المســجد األقصى 
المبــارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشــدّدة من شــرطة االحتالل 

ومخابراته.
وأفــادت دائرة األوقاف اإلســالمية في القدس، بأن أكثر من 100 مســتوطن 
نفذوا جوالت استفزازية في باحات األقصى، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

فيما اعتقلت قــوات االحتالل أمس، 15 مواطنا بينهــم فتى من أنحاء متفرقة 
من الضفة.

أمــس، عن استشــهاد المواطن عامر منــار الحجار )30 عامًا( من ســكان حي 
الصفطاوي بمدينة غزة متأثرا بجراحه التي أصيب بها بمســيرات العودة في 

مارس 2018.

إجراء عملية معقدة 
يف غزة األورويب بعد اعتذار

 مستشفيات خارجية عنها
خان يونس/ فلسطين:

تمكــن جراحو مستشــفى غــزة األوروبي جنــوب قطاع غزة من إجــراء عملية 
جراحيــة نــادرة ومعقدة بالشــراكة مع وفد طبي استشــاري من فلســطينيي 
الداخل المحتل، وذلك عقب عودة المريض إلى قطاع غزة إثر اعتذار مشــافي 

إحدى دول الجوار عن اجراء العملية.
وبين استشــاري الجراحة العامة بمستشفى غزة األوروبي د. عماد الحوت، أن 
المريض كان يعاني باســتمرار من غيبوبة السكر بسبب وجود خلل في إحدى 

غدد البنكرياس، وهي من الحاالت النادرة على مستوى العالم.
وأشــار الحوت في بيان صادر عن مستشــفى غــزة األوروبي، أمــس، إلى أنه 
تــم خالل العمليــة التي أجريت بالشــراكة مع الوفد الطبي اســتئصال الغدة 
المســؤولة عن الخلل بطريقــة الجراحة، مبينــًا أن المريض حالته مســتقرة 
ويتعافى للشــفاء. وفي ســياق متصل، تمكن جرّاحو مستشفى غزة األوروبي 
بالشــراكة مــع ذات الوفد الطبــي أيضًا، من اســتئصال ورم كبيــر بالقولون 

لمريض يبلغ من العمر 65 عامًا وذلك باستخدام المنظار الجراحي.
وتــرأس الفريق الطبي المحلي الذي أجرى العمليات د. عماد الحوت إلى جانب 
أخصائي الجراحة العامة د. محمد األخرس وأخصائي الجراحة العامة د. باســم 
الجديلي، وعن الفريق الجراحي الوافد كل من د. عبد خاليلة استشاري جراحة 

الكبد والبنكرياس ود. نضال عيسى استشاري جراحة القولون.

»الصحة« تستجلب أكرث 
من 100 وفد طبي خالل 2019

غزة/ فلسطين:
قالت وزارة الصحة بغزة: إنها استجلبت إلى مرافقها الصحية في القطاع أكثر 
من 100 وفــد طبي خالل 2019، وذلك ضمن سياســتها الهادفة للتخفيف 

من معاناة المواطنين.
وذكرت الوزارة في تقرير إحصائي أمس، أن مستشــفى غزة األوروبي ســجل 
النصيب األكبر من زيارات الوفود الطبية، فيما بلغت عدد العمليات الجراحية 
التــي أجرتها الطواقم الطبية بالشــراكة مع الطواقــم المحلية فيه أكثر من 

520 عملية.

كمــا شــهد العام الماضــي، انطالق البرنامــج الثاني لزراعــة الكلى بمجمع 
الشفاء الطبي بالشراكة مع الطبيب األردني الوافد د. وليد مسعود إلى جانب 
البرنامــج األول برئاســة د. عبد القادر حماد والطاقــم الطبي المحلي، ليبلغ 

إجمالي عمليات زراعة الكلى خالل تلك المدة 32 عملية، بحسب التقرير.
وأوضحت الوزارة أن الوفود الطبية ســاهمت إلى جانب الطواقم المحلية في 
إجــراء العديد مــن العمليات النادرة والمعقدة، إذ شــهدت المرافق الصحية 
اســتمرار عمليات زراعة القوقعة وجراحات الكسور المعقدة واألعصاب وقلب 
األطفــال واألورام، وعمليات تنظير الجهاز الهضمي وغيرها من التخصصات 
النوعية والنادرة. ولفتت إلى أنها تهدف عبر سياســتها في استجالب الوفود 
الطبيــة التخفيف من معاناة المواطنين بالحصول على العالج داخل المرافق 
الصحيــة في قطاع غزة بدال من الســفر وما يتبعه مــن صعوبات اقتصادية 
ومضاعفات طبية على المرضى، إضافة إلى المنع اإلســرائيلي بفعل حصاره 

المستمر منذ 14 عاما.

االحتالل يفرج عن هاين فتحي اسليم 
من غزة بعد 5 سنوات من األرس

غزة/ فلسطين:
أفرجت سلطات االحتالل مســاء أمس اإلثنين عن األسير هاني فتحي اسليم 
من ســكان حي الزيتون بغزة، بعد قضائه 5 ســنوات في األسر، حسبما أفاد 
مكتب إعالم األســرى. وكان األســير اســليم البالغ من العمر 45 عامًا اعتقل 
خالل ســفره للعالج على معبر بيت حانون )إيرز( في شهر مارس عام 2016، 
فيما أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية في يناير 2017 عليه حكمًا بالسجن 

الفعلي لمدة خمس سنوات.

الداخلية ُتصدر 19 ألف شهادة 
ُحسن سرية وسلوك خالل 2019

غزة/ فلسطين:
أصدرت مديريات وزارة الداخلية -الشق المدني، خالل عام 2019م، 19 ألف 
و74 شهادة حسن سيرة وسلوك رسمية ألبناء شعبنا عبر مكاتبها المنتشرة 

بمحافظات قطاع غزة.
وأوضح تقرير ســنوي صادر عن مديريات الداخلية، أمس، أن دائرة الخدمات 
والنشاطات بالمبنى المركزي لوزارة الداخلية –الشق المدني، سلمت 1989 

وثيقة حسن سيرة وسلوك للمواطنين في غزة.
وأشــار إلــى أن مديريــة داخلية غــزة أنجزت خــالل فروعها المنتشــرة في 
المحافظة 6979 وثيقة حســن سيرة وســلوك، وداخلية الشمال أنجزت عبر 
فروعها 2655 وثيقة، في حين أنجزت مديرية داخلية الوسطى عبر مكاتبها 

2459 وثيقة حسن سيرة وسلوك.

كمــا أنجزت مديريــة داخلية خان يونــس 3167 معاملة، فــي حين أنجزت 
مديرية داخلية رفح 1825 معاملة حسن سيرة وسلوك خالل عام 2019.

رام اهلل/ فلسطين:
أقدمت إدارة شركة »فيسبوك« على حجب صفحة 
الكاتب الفلســطيني الراحل غســان كنفاني التي 
أنشئت منذ نحو عشر سنوات، ويتابعها نحو 300 

ألف شخص.
وصــدم مجموعــة مــن الشــبان الذين أنشــؤوا 
ويتابعون صفحة ثقافية لهم على موقع التواصل 
االجتماعي »فيســبوك« بعنوان »غســان كنفاني 
القضية« من إقدام إدارة الشركة على حجب هذه 

الصفحة دون إبداء أسباب ذلك.
وكانت الصفحة افتتحت بمبادرة عدد من الشبان 
في الضفة الغربيــة المحتلة ولبنان عام 2010م، 

وتشــمل مختلف إنتاجــات األديــب كنفاني الذي 
اغتاله »الموســاد« اإلســرائيلي عــام 1972 في 

بيروت بتفجير سيارته.
وقــال محمد دعامســة، الطالب فــي جامعة بيت 
لحــم وأحــد القائمين على هــذه الصفحــة، إنها 
ضمت مقاالت عن كنفاني لكبــار الكتاب واألدباء 
الفلسطينيين والعرب، وكانت تستقطب نحو 300 
ألف متابع، ما شــكل لنــا حافزًا كبيــرًا لتحديثها 
ومتابعتها، وشــعرنا بأننا نســاهم بتعزيز الجانب 
الثقافي لدى الجيل الشــاب تحديــدًا، مؤكدًا أن 

الصفحة مستقلة وال تتبع ألي فصيل أو جهة.
وأشــار دعامســة إلى أن إدارة »فيسبوك« حجبت 

هذه الصفحة قبل ثالثة أســابيع تقريبًا، دون أن 
تحدد أسباب ذلك، ما شكل لنا خسارة كبيرة وبدد 
جهدًا كبيرًا بذلناه على مدار نحو عشــر سنوات، 

وعليه لم يعد باستطاعتنا استرجاع تلك المواد.
وعدَّ حجــب الصفحــة »انتهــاًكا صارخًــا لحرية 
الرأي والتعبير، ومؤشــرًا على استهداف المحتوى 

الفلسطيني أيًا كان«.
وأكد أن الشــبان القائمين علــى الصفحة، بينهم 
طالبتــان، واحــدة في جامعــة بير زيــت واألخرى 
فــي جامعة النجاح، وشــاب من لبنــان واثنان من 
نابلس، جمعهم أدب كنفاني وهذه الصفحة دون 

أن يعرفوا بعضهم بعضًا.

رام اهلل/ فلسطين:
أطلقــت جمعية عطــاء فلســطين الخيرية، أمس، 
الدورة الثانية من المسابقة الثقافية بعنوان »أنا 
الراوي« الموجهــة لألطفال المبدعين من عمر 8 
إلى 14 عامًــا، في مجال كتابــة القصة القصيرة 
وأدب األطفال من محافظــات قطاع غزة والضفة 
الغربيــة المحتلة، وذلك بدعــم من هيئة األعمال 

الخيرية اإلماراتية.
وتســعى عطاء فلسطين بمشــروع »أنا المبدع« 
للمســابقات الثقافيــة تعزيز مشــروعها الريادي 
دعم ثقافة الطفل الفلســطيني وخلق بيئة تشجع 

اإلبداع لتنمية مخيلة األطفال وقدراتهم.

ويشــمل المشــروع مســابقة كتابــة القصــص 
القصيرة وتليها مســابقة للرسم توائم ومواضيع 

القصص الفائزة.
ودعت مدير عــام الجمعية رجاء أبو غزالة األهالي 
لحــث أبنائهــم علــى المشــاركة بمســابقة »أنا 
الــراوي« لعــام 2020، لخلق بيئة تشــجع الثقافة 

واإلبداع ونشر القيم اإليجابية.
ويجــب على المشــارك االلتــزام بمواضيع القصة 
القصيرة لعام 2020 )قصة ما قبل النوم، وطني، 
الرحلــة، حيواني األليف، أنا وجهــازي الذكي(، مع 

ضرورة االلتزام بشروط المشاركة. 
وأوضحــت أبو غزالــة أن الجمعية ستشــكل لجنة 

تحكيم لتقييم أعمال األطفال المشاركين وفرزها 
وتصفيتها، مشــيرة إلى أنه تم رصد جوائز مالية 
تتراوح بيــن 400-800 دوالر، للفائزين بالمراكز 
الخمسة األولى، مع نشر القصص الفائزة إعالميًّا 

وطباعتها في كتاب كقصة مصورة لألطفال.
وذكــرت أن الموعــد النهائــي لتقديــم القصص 
المشــاركة 19 إبريل/ نيســان القــادم، من خالل 
موقع الجمعية اإللكتروني، وأن اإلعالن عن أسماء 
المرشــحين العشــرين ألفضل خمســة مراكز في 
المســابقة ســيتم في 1 يونيو/ حزيــران القادم، 
في حين ســيكون موعد الحفــل الختامي وتوزيع 

الجوائز في 21 يونيو.

»فيسبوك« تحجب صفحة غسان كنفاين

»عطاء فلسطني« ُتطلق مسابقة ثقافية لألطفال يف الضفة وغزة
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تتحدث مصــادر مطلعة على أعمال اللجنــة التنفيذية واجتماعاتها 
األخيــرة أن محمود عبــاس قلق من تدهــور عالقاتــه باألمريكان 
واإلســرائيليين، ويشــعر باليأس! وأنه يفكر إذا واصلت )إسرائيل( 
االســتيطان أن يحّل الســلطة، ويدعو الســتالم مقاليدها. واعترف 
عباس أن الســلطة تقوم بالواجبات والمهمات نيابة عن االحتالل، 

وهذا أمر ال يمكن التعايش معه!!.
يبــدو أن عباس قد فاض به الغرام، وأنه لــم يعد قادرا على تحمل 
تنكــر األمريــكان له، وال إعــراض نتنياهــو عن لقائه، ويشــعر أن 
الضفــة الغربيــة تضيع أراضيها مــن بين يديه قطعــة قطعة، في 
حين هو يواصل التمســك بالمفاوضات، وبالتنســيق األمني، ويعد 
شــعبه بوعــود ال يتحقق منها شــيء، وباتت الســلطة عبئا عليه ال 
حال لمشــاكله السياسية مع )إســرائيل( واألمريكان. وربما أنهكت 
الســلطة قدراته علــى مواصلة طريــق االنتظار، والصبر الســلبي 
بســبب نقص موازنات الســلطة، وتوقف المســاعدات األمريكية، 
وتراجع المســاعدات السعودية من عشرين مليون دوالر إلى سبعة 

ماليين دوالر.
حين تهب العواصف ورياح الفتن يدركها الحصفاء وهي مقبلة، وقبل 
وصول رياحها السموم، في حين يدركها الغافلون بعد إدبارها. هذا 
وقد حذر الحصفاء واألذكياء الســلطة وعباس منذ سنين من غياب 
جدية األطراف اإلســرائيلية واألميركية من قيام دولة فلســطينية، 
وتقديــم حلول مرضية لقضايا الحل النهائي، ولكن عباس لم يكن 
يســتمع لهذه األصوات، ولم يقدم احتراما للدراسات االستشرافية 
الذكية. اآلن وبعد ســقوط كل الرهانات تقريبــا يعلن عباس أمام 

اللجنة التنفيذية أنه يفّكر في حّل السلطة!.
في ضوء المعلومات المســربة نســتطيع القــول إن عباس لم يعد 
يملك القدرة على اتخاذ القرار، وإن حالة من التردد تســكن نفسه، 
وإن مــن حوله من الحاشــية مختلفون، وال يقدمون له المســاعدة 
الالزمة. حين تنظر الحاشية المقربة من خالل مصالحها الشخصية 
واآلنيــة، فإن االختــالف واقع ال محالــة، ألن المصالــح تكون عادة 
متضاربــة، وحالــة كهذه الحالة ترجــع بصاحب القــرار إلى الخلف، 

وتجعله أكثر ترددا ويأسا.
كثيرون من شــعبنا من هم مع قرار حّل السلطة، وأراه قرارا متأخرا، 
وأن نقل الســفارة األميركية إلى القدس كان فرصة مناسبة لتفجير 
الرأي العالمي الدولي بقرار حّل الســلطة احتجاجا، وجرّ دول العالم 
لحماية القدس وحماية االســتقرار، وما زالــت الفرصة مهيأة لذلك 
القرار بســبب توجه االحتالل لضم األغوار. الشــعب يريد أرضا حرّة 
بال مســتوطنات، وال يريد ســلطة تعمــل بالوكالة عــن االحتالل، 
وتقوم بواجباته ومهامــه كما يقول عباس، في حين األرض تتآكل 

يوما بعد يوم!!

أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

»أسود يفترسها الجوع« 
تشعل الغضب في السودان

الخرطوم/ وكاالت:
أثــارت صور أســود هزيلة في إحــدى حدائــق الحيوانــات بالخرطوم غضب واســتياء 
الســودانيين على مواقع التواصل االجتماعي. وبحســب موقع »السودان اليوم«، فإن 
األســود التي تعاني من الجوع والهزال، والتي نشر صورها مستخدمو مواقع التواصل، 

توجد في حديقة القرشي بالعاصمة السودانية.
ونقل الموقع عن أحد المدونين قوله إن »أحد األســود نفق بســبب الجوع واإلهمال، 

والبقية مهددة إن لم تجد الطعام والعالج«. 
مــن جانبه، حمل بدر الدين ســليمان، مدير حديقة القرشــي، شــرطة الحيــاة البرية 
مســؤولية تردي صحة األسود بالحديقة باعتبارها المسؤولة مباشرة عن جلب اللحوم 

لها وعالجها ونظافتها وحمايتها.
وأكــد بدر الديــن أن إدارة الحديقة مجــرد راعية فقط وتقــوم بالمصروفات اإلدارية، 
كاشــفًا عن مخاطبتهم بصورة رســمية لشــرطة الحياة البرية منذ 3 أشــهر باستبعاد 
الحيوانــات آكلة اللحوم وترحيلها ألي جهة أخرى ألن شــرطة الحيــاة البرية غير قادرة 

على إعاشتها ونظافتها. 

فلسطيني ينال جائزة »هامليت« 
للموهوبين في الدنمارك

كوبنهاغن/ فلسطين:
نال الشاب الفلسطيني أحمد عبد المحمود )24 عاما( جائزة »هامليت« للموهوبين 

في الدنمارك عام 2019، كأفضل شركة للشباب دون سن الـ 30 عاما.
وأتقــن المحمود من مخيم اليرموك جنوب العاصمة الســورية، اللغة الدنماركية، 
وافتتح عام 2016م شــركة تُعنى بمســاعدة الالجئين وفئات أخرى من المجتمع 

الدنماركي وممن يعانون من مشاكل نفسية أو جسدية.
 وعقب حصول المحمود على الجائزة الدنماركية وظفته بلدية »هيلســنجو« التي 
يقيــم فيها بقســم االندماج، ويعمل فيها مترجما وعامال مســاعدا في المشــاريع 
الصغيــرة التي تقوم بها البلدية لدعم الالجئين. والفلســطيني محمود أول الجئ 

فلسطيني ينال هذه الجائزة.

فهد يثير الذعر في الهند.. اقتحم
 منزاًل وجلس على الشرفة

نيودلهى/ وكاالت:
أعلنت الســلطات الهندية، أمس، اصطيــاد نمر اقتحم منزال وأثار موجة 

من الذعر في منطقة سكنية في والية تيالنجانا، جنوبي البالد.
وقــال الطبيب محمــد عبدالحكيم، المســؤول في هيئة الحيــاة البرية، 
إن فــرق المطاردة بدأت عمليــة بحث، بعد أن أبلغ الســكان بأن القط 
الكبير خرج من غابة »كامدانام«، ودخل منزاًل في بلدة شادناجار بوالية 

تيالنجانا.
وأظهر تســجيل مصور التقطه أحد الســكان، النمر جالســا على شــرفة 
منزل. وأشار عبدالحكيم إلى أنه بعد إجالء الناس من المنطقة المجاورة، 
عمل مســؤولو الحياة البرية على اإلمساك بالحيوان بعد تخديره، بينما 

توافد السكان للمشاهدة والتقاط الصور.
وأضاف: »نقل النمر إلى حديقة الحيوان، حيث ســيبقى تحت المالحظة 

قبل إعادته إلى الغابة بعد يومين«.
وخالل األعوام األخيرة، ارتفعت معدالت هجمات الحيوانات البرية القاتلة 

على البشر في الهند بسبب قطع أشجار الغابات والتوسع الحضري.
وقتل 224 شــخصا في الســنوات الخمس الماضية جراء هجمات النمور 
في الهنــد التي تعد موطــن %70 من النمور في العالــم، وفقا لبيانات 

رسمية.

انتحل صفة زوجته.. شاب يدعي الموت 
للمطالبة بمليون جنيه إسترليني

لندن/ وكاالت:
ادعــى رجل وفاته للمطالبة بتعويض تأميني بقيمة مليون جنيه إســترليني، إال 
أن تضاربــا في بيانات المســتندات التي ُقدمت للجهات المعنية كشــفت أمره، 

ودفعت به إلى السجن.
وتواصل ســيد بخاري، صاحب الـ39 عامًا، وهو من مدينة مانشستر البريطانية، 
مع شــركة التأمين الخاصة به عبر البريد اإللكتروني، متقمصًا شخصية زوجته، 
وادعى وفاته إثر نوبة قلبية تعرض لها في كراتشي بباكستان، بحسب صحيفة 

»ميرور« البريطانية.
واتصل »بخاري« بشــركة التأمين هاتفيًا أيضًا منتحاًل شخصية زوجته، للتحقق 
من صحة المطالبة، ولكن لســوء حظه، شّكت الشركة في المستندات المقدمة 
منه، وأبلغت الشــرطة للتحقق من األمر، حتى كشــفوا جريمتــه وألقي القبض 

عليه.
وكان »بخــاري« قدم مســتندات مزيفة، منها شــهادة طبية عن ســبب الوفاة، 
وشهادة تسجيل الوفاة، ووثيقة ائتمان، وظهرت بعض التناقضات في األوراق، 
األمر الذي أثار شكوكا لدى الشركة، فكلفت على الفور محققا للتأكد من بيانات 

المقبرة التي دفن بها في باكستان.
وحاول المحققون أيضًا زيارة المركز الطبي المدرج في الشهادة الطبية للتعرف 
علــى ســبب الوفاة، لكنهــم لم يتمكنوا مــن العثور على أي عالمــة على وجود 
المبنى المذكور في كراتشي، فضاًل عن أن طبيبا يعمل في مستشفى قريب قال 

إنه لم يسمع قط عن هذا المركز الطبي من قبل.
وبعــد التأكد من الجريمة، ألقي القبض على ســيد بخــاري، ومواجهته باألدلة، 
لكنه نفى جرائمه في البداية، وقال إن زوجته هي من قدمت الطلب دون علمه، 

ولكن فيما بعد أقر بخاري بعملية االحتيال في إحدى محاكم لندن.
ويقضي »بخاري« حاليًا 7 أعوام و11 شــهرًا في السجن الرتكابه جرائم احتيال، 

كما صدر حُكم جديد بحقه بالسجن لمدة 5 أعوام و7 أشهر أخرى. 
وعلق قائد فريق التحقيق في إدارة مكافحة االحتيال بشــرطة مدينة لندن على 
الواقعــة قائاًل: »لم يقتصر األمر على محاولة بخاري تزييف موته وســرقة مئات 
اآلالف مــن األمــوال من شــركة التأمين، بــل كان أيضًا وقحًا بمــا فيه الكفاية 

النتحال شخصية زوجته لمحاولة التقدم بالطلب«.

أنقرة/ األناضول:
نجحت شــركة تركية في ابتكار مادة من شأنها زيادة 

صالبة هياكل الطائرات المسيرة دون زيادة وزنها.
المشــروع الذي تم تطويره من قبل شــركة »هازارفن 
للمســتلزمات الكيميائية وتكنولوجيا الطاقة«، حظي 

بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.
الشــركة التي تنشــط لــدى مكتب نقــل التكنولوجيا 
بجامعة غبزة التقنية، تواصل أعمالها منذ عام 2015، 

في مجال تطوير المنتجات المعززة بمادة الغرافين.
والغرافيــن في أصله يتكون من ذرات الكربون وتعتبر 

من أدق المواد معروفة على اإلطالق حتى اآلن.
وفــي إطار أعمالها، نجحت الشــركة فــي تطوير مادة 
مســتخلصة من الغرافين، تســاهم فــي تعزيز ترابط 
أليــاف الكربــون وتزيد مــن صالبته، ومــن الممكن 

أن تســهم هذه المــادة الجديدة فــي تعزيز عدد من 
الصناعات المســتحدثة في المجــاالت الجوية والبرية 
والبحريــة. وأثبتــت التجــارب التــي أجرتهــا شــركة 
»هازارفن«، مســاهمة المادة المبتكرة، بتعزيز صالبة 
هياكل الطائرات ومنع تمزقها خالل سقوطها، بزيادة 
تصل نســبتها إلى 50 بالمئة، فيما عــززت مقاومتها 

االصطدام، بنسبة تصل إلى 130 بالمئة.
وفــي حديثه لألناضــول، قال أردال توباتــش، المدير 
العام لشركة »هازارفن« ورئيس مجلس إدارتها، إنهم 

يطلقون على المادة المبتكرة بـ »المادة المعجزة«.
وأضــاف أنهــم أجروا تجربــة على طائرة مســيرة زود 
هيكلها بالمــادة المبتكرة، حيث تم اســقاط الطائرة 
لمرتين متتاليتين على ســرعة 90 كيلومترا/ الساعة، 
مــا أظهر فعالية المــادة الجديدة حيــث حافظت على 

هيكل الطائرة الرئيسي.
وأوضح أنــه وقبل ابتكارهم للمــادة المذكورة، كانت 
الطائرات المسيرة تتعرض ألضرار كبيرة خالل حوادث 
الســقوط أو االصطدام، ما يزيد من تكاليف صيانتها 

باهظة أصال.
وركــز توباتش، على أن أهم ميــزات المادة المبتكرة، 
عدم زيادتهــا وزن هيــاكل الطائرات المســيرة، رغم 

تعزيز مقاومتها وصالبتها.
وخالل الســنوات األخيرة حققت تركيا تقدما كبيرا في 
الصناعــات الدفاعيــة، وخصوصا في مجــال الطائرات 
المســيرة و الــزوارق الحربيــة وال تهــدف للحــد من 
االعتمــاد علــى الخارج وتحقيــق االكتفــاء الذاتي، بما 
يخص تســليح جيشها فحسب، بل الدخول إلى مصاف 

الدول المتقدمة بتصنيع األسلحة وتصديرها.

ابتكار مادة لزيادة صالبة ألياف الكربون دون زيادة وزنها

ماذا في التسريبات 
عن قرار حّل السلطة؟!


