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تعزية
هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين المالية، والمدير العام 
رشدي الغالييني وأسرة البنك يشاطرون الزميلة أماني محيي الدين انعيم، 
من فــرع الرمال وعائلتهــا، وعموم آل انعيــم الكرام األحزان، بوفاة شــقيقها 

وفقيدهم المرحوم بإذن اهلل تعالى:
السيد/ طارق محيي الدين انعيم

 ســائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح 
جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجنبهم كل مكروه.

شكر على تعاز
غــزة/ عائلة انعيم في الوطن والخارج يتقدمون بجزيل 
الشكـر وعظيـم العرفـان لكـل مـن واساهـم وعزاهـم 

بوفاة فقيدهم المغفور له بإذن اهلل المرحوم

الحـاج/ طـارق محيي الدين انعيم 
"أبو محيي الدين"

ســواء كان ذلك بالمشــاركة في الصالة وتشييع الجثمان أو 
الحضور إلى بيت العزاء أو إرسال برقيات التعازي عبر الصحف 
والهاتف ووسائل التواصل االجتماعي أو إرسال أكاليل الزهور 

مما كان له طيب األثر في التخفيف عنا في مصابنا الجلل.
آمليــن أن تكــون هــذه بمثابة كلمة شــكر لكل واحد 
منكم وأن يحفظكــم جميعًا من كل مكروه وأن يتغمد 
فقيدنا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا من 

بعده جميل الصبر وحسن العزاء.

دعوات فلسطينية إلى غضب 
شعبي يوم إعالن »صفقة القرن«

محافظات-عمان/ محمد القوقا- وكاالت:
دعــت القــوى الوطنية واإلســالمية لمحافظــة رام اهلل والبيرة 
وســط الضفة الغربيــة المحتلة إلى اعتبار يــوم إعالن »صفقة 

القــرن« المشــؤومة يوم غضب شــعبي وجماهيري 
واســع. وأهابت القوى في بيان صحفــي صدر عنها 

ترحيب وطني بدعوة هنية 
فصائل: التئام اإلطار القيادي 

المؤقت لمنظمة التحرير الخطوة 
األمثل لمواجهة »صفقة القرن«

غزة-رام اهلل/ فلسطين:
رحبت فصائل وشخصيات فلســطينية بدعوة رئيس المكتب السياسي لحركة 

المقاومة اإلسالمية »حماس«، لعقد لقاء عاجل يجمع اإلطار القيادي 
المؤقت لمنظمة التحرير الفلســطينية بمشــاركة جميــع الفصائل 

إهمال االحتالل »البنية التحتية« بالقدس.. 
سياســة ممنهجــة للتهجيــر الصامــت

غزة/ يحيى اليعقوبي:
تُلزم اتفاقية جنيف الرابعة سلطات االحتالل تقديم الخدمات للسكان الواقعين 

تحــت االحتالل، لكن االحتالل اإلســرائيلي يمارس تمييــزًا عنصريًا 
واضحًا وممنهجًا في األحياء العربية شرقي القدس المحتلة، بإهمال 

أبو سنينة: حملة »الفجر العظيم« 
أربكــــت حسابــــات االحتــــالل

الخليل- غزة/ إسماعيل نوفل:
قــال مدير الحرم اإلبراهيمي حفظي أبو ســنينة، إن األعداد الغفيرة التي تؤم 

الحــرم اإلبراهيم، ضمن حملــة »الفجر العظيم«  أربكت حســابات 
االحتــالل بشــأن الحرم. وأضــاف أبو ســنينة في تصريــح لصحيفة 

الّرشق ُيشيد بمواقف ماليزيا 
مـــن القضيــــة الفلسطينيـــة

الدوحة/ فلسطين:
ثمَّــن رئيس مكتــب العالقــات العربية واإلســالمية في حركة 
حمــاس عزت الرشــق، مواقــف ماليزيــا المتقدمــة والمتميزة 

حكومة وشعبًا تجاه نضال شعبنا الفلسطيني بوجه 
االحتالل اإلســرائيلي.  وقال الرشــق لموقع »المركز 

إبعاد النخب عن األقصى.. سياسة 
االحتــالل نحـو تهويـد بـال ضجيــج

القدس المحتلة-غزة/ محمد الهمص:
نشــطت ســلطات االحتالل في اآلونة األخيــرة في إصدار قــرارات جائرة بحق 

المواطنين المقدســيين تبعدهم من خاللها عن المســجد األقصى 
المبارك، بهدف تمرير مخططاتها التهويدية دون أن تلقى ردة فعل 

كوااللمبور/ فلسطين:
أكــد رئيس المكتب السياســي لحركــة المقاومة 
اإلسالمية حماس إسماعيل هنية مساء أمس، أن 

محافظات/ فلسطين:
أصيــب أربعة فلســطينيين، أمس، عقــب اندالع 
مواجهات بين الشــبان الفلســطينيين مع قوات 

»فلســطين وطننا وأرضنا هــي درة األمة الثمينة 
غير قابلة للمساومة أو البيع والشراء«. وقال هنية 
في تصريــح صحفــي: »جاهزون للقــاء عاجل مع 

االحتالل فــي مدينتــي نابلس والخليــل. وبينما 
اقتحــم عشــرات المســتوطنون باحات المســجد 
األقصى، شنت قوات جيش االحتالل حمالت دهم 

اإلخوة في حركة فتح وجميع الفصائل في القاهرة 
لنرســم طريقنــا ونملــك زمــام أمرنا، 
ونتوحد فــي خندق الدفاع عن قدســنا 

واعتقــال في عدة مدن، وأغارت على أراٍض زراعية 
فــي قطاع غــزة. ففي مدينــة القدس 
المحتلة، اقتحم عشــرات المستوطنين 

الصين تسابق الزمن الحتواء فيروس 
كورونا مع اتساع نطاق تفشي المرض
بعـــد محـــاوالت فضهـــا.. عــــودة قويـــة 
لالحتجاجات في بغداد والناصرية والبصرة

االحتالل يقصف أراضي زراعية ويفتح النار على المزارعين شرق القطاع 

إصابــة أربعــة فلسطينييــــن فـي الضفــة 
وعشــرات املسـتوطنيــن يقتحمــون األقصــى

غزة/ جمال غيث:
دعــت قياديات نســويات فــي فصائل فلســطينية في قطاع غــزة، إلطالق يد 

المقاومــة فــي الضفــة الغربية للجم جرائــم االحتالل اإلســرائيلي 
بمدينــة القدس المحتلة، ووقف كل أشــكال التنســيق والتعاون مع 

دعــوات نسويــة إلطــالق يــد 
المقاومة للجم االحتالل في القدس 

هنية: جاهـزون للقاء عاجـل مع فتح والفصائل
فـي القاهــرة ملـواجهــة صفقــة القــرن

نتنياهو: »صفقة القرن« خطوة 
تاريخيــة يجـــب عـــدم تفويتهــا
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فه القصف اإلسرائيلي لمواقع المقاومة بغزة أمس    )األناضول( آثار الدمار الذي خلَّ

 نعي قائد مجاهد ومربي كبير

 األستاذ/ سليمان حسن حمد )أبو محمد(
الــذي وافته المنية عصــر أمس األحد، بعــد حياة حافلة بالعطــاء والبذل، 
ربّــى خاللها أجيااًل من الدعاة والمجاهديــن والمربّين، وكان من الرعيل 
األول الذي شــيّد ووضع اللِبنات األولى لحركة حماس في الخارج، بالتعاون 
والتنسيق مع مؤسسي الحركة في الداخل. رحمك اهلل يا أبا محمد، فقد أينع 
زرعك، وها هم تالمذتك رجااًل يقودون الركب، ويحملون المشروع الرسالي 

في العودة، وتحرير األرض المباركة، والمسجد األقصى. 
تغمّدك اهلل يا أبا محمد بواسع رحمته، وأسكنك فسيح جنانه، 

وإلــى لقاء بــإذن اهلل معك في الفــردوس األعلى مع النبييــن والصديقين 
والشهداء والصالحين، وحَسُنَ أولئك رفيقا. 

حركة المقاومة اإلسالمية »حماس«

تنعى حركة المقاومة اإلسالمية »حماس« إلى جماهير 
شعبنا الفلسطيني، وإلى أمتنا العربية واإلسالمية

)من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه فمنهم مَن قضى نحبه ومنهم مَن ينتظر وما بدلوا تبديال(
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كوااللمبور/ فلسطين:
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس إسماعيل 
هنية مســاء أمس، أن "فلسطين وطننا وأرضنا هي درة األمة الثمينة غير 

قابلة للمساومة أو البيع والشراء".
وقال هنية في تصريح صحفي: "جاهزون للقاء عاجل مع اإلخوة في حركة 
فتــح وجميــع الفصائل فــي القاهرة لنرســم طريقنا ونملك زمــام أمرنا، 

ونتوحد في خندق الدفاع عن قدسنا وحرمنا وحرماتنا".
وأضــاف: "ولنعلنهــا مدويــة أن الصفقــة لن تمــر، وستســقط الهجمة 

االستعمارية الجديدة، وسينتصر الوطن ويندحر الغزاة".
وشــدد هنية على أن فلسطين وطننا وأرضنا، وهي درة األمة الثمينة غير 

قابلة للمساومة أو البيع والشراء.

رام اهلل/ فلسطين:
دان مركــز اإلنســان للديمقراطيــة والحقــوق ما 
أقدمــت عليه جماعات من المســتوطنين مســاء 
الجمعــة الماضيــة، بإضــرام النيران في مســجد 
"البدرييــن" ببلــدة بيت صفافــا، جنوبي القدس 
المحتلة، مما أدى إلى إحراق جزء كبير منه، إضافة 
إلى كتابة شــعارات عنصرية باللغــة العبرية على 

جدران المسجد.
وقــال المركز في بيان له أمس: "إن االعتداء الذي 
وقــع في بلدة بيت صفافا، على مســجد البدريين 
يدل على عنصرية االحتالل اإلسرائيلي، واستمرار 

استهدافه للمقدسات االسالمية واألماكن األثرية 
في األراضي المحتلة بشكل عام، والقدس بشكل 
خاص". وأضاف: "إن جريمة حرق المسجد ونقش 
العبــارات العنصريــة، دليــل واضح علــى همجية 
االحتالل فــي اســتهداف الوجــود الفلســطيني، 

واعتداء على الشعائر والرموز الدينية".
وشــدد على أن هذا االعتداء يخالف كافة القوانين 
والمعاهــدات التــي نصــت على حمايــة االماكن 
الدينيــة، وحريــة ممارســة الشــعائر وحماية دور 
العبادة، ويخالف المادة "18" من االعالن العالمي 
لحقوق اإلنســان 1948م، والعهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنيــة والسياســية 1966م، وكذلك 
مخالف لإلعالن بشــأن القضاء على جميع أشــكال 
التعصب والتمييز القائمين على أســاس الدين أو 

المعتقد1981م.
للديمقراطيــة  اإلنســان  وعليــه يطالــب مركــز 
والحقــوق، بضرورة التحــرك لمواجهة مخططات 
االحتــالل ضــد المقدســات اإلســالمية، وقيــام 
منظمة المؤتمر اإلســالمي، والتعاون اإلســالمي 
وجامعة الدول العربية بدورها، ومواجهة عنصرية 
االحتــالل، وقطــع العالقات مع االحتــالل ردا على 

جرائمه.

هنية: جاهزون للقاء عاجل مع فتح 
والفصائل لمواجهة صفقة القرن

"اإلنسان للديمقراطية" يدين استهداف 
مستوطنين مسجد البدريين جنوبي القدس

الدوحة/ فلسطين:
ثمَّن رئيــس مكتب العالقات العربية واإلســالمية في 
حركة حماس عزت الرشــق، مواقــف ماليزيا المتقدمة 
شــعبنا  نضــال  تجــاه  ــا  وشعب حكومــة  والمتميــزة 

الفلسطيني بوجه االحتالل اإلسرائيلي. 
وقــال الرشــق لموقع "المركــز الفلســطيني لإلعالم": 
"إن وفد الحركة ورئيســها إســماعيل هنية لقي حفاوة 
ــا كبيرًا فــي ماليزيا، وعقد  ّ ــا رســميًّا وشعبي وترحيب
عشــرات اللقاءات الرسمية والشــعبية اإليجابية، وعلى 

رأســها لقاء رئيس الوزراء الماليــزي د. مهاتير محمد، 
ونائــب رئيس الوزراء د. وان عزيــزة، ورئيس البرلمان 

الماليزي محمد عارف".
وبيّــن الرشــق أن الموقف مــن القضية الفلســطينية 
محل إجماع وتوافق في ماليزيا على جميع المســتويات 
الرســمية والشــعبية، والحكومة والمعارضة، فالجميع 
يجتمع ويتوحد على دعم القضية الفلســطينية، ودعم 
صمود الشعب الفلســطيني وحقوقه المشروعة، ويقف 

بوجه االحتالل وسياساته اإلجرامية.

وأضــاف أن وفد الحركة التقــى بالعديد من الوزراء في 
الحكومة الماليزية، ورؤساء األحزاب المختلفة، وقيادات 
المجتمــع المدنــي، أوضح فيهــا آخر التطــورات حول 
القضية الفلســطينية، والعدوان اإلسرائيلي المتواصل 
على شعبنا، وسلب األرض وتصاعد االستيطان وتهويد 
القــدس، وتدنيــس األقصــى، ومواصلة حصــار أهلنا 
في قطاع غزة. وأوضح الرشــق أن وفــد الحركة ناقش 
مع القيادة الماليزية ما يســمى "صفقة القرن" وســبل 
مواجهتهــا على كل المحافــل والمســتويات الدولية، 

مشــيرًا إلى موقف ماليزيا الثابت مع الحق الفلسطيني 
الجرائــم  وضــد  ومقدســاته،  أرضــه  اســترداد  فــي 

اإلسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني.
وأكد الرشــق أن قيادة الحركة مستمرة في اتصاالتها 
العربية واإلسالمية، إليصال رسالة الشعب الفلسطيني، 
ودعــم حقه بالتحرر واالســتقالل، والعمــل على توحيد 
الجهــود والمواقف ضد صفقة القرن، وضد سياســات 
االحتــالل اإلســرائيلي، ووقــف جرائمــه بحق الشــعب 

الفلسطيني، وقضيته العادلة.

الّرشق ُيشيد بمواقف ماليزيا من القضية الفلسطينية

وأكدت المتحدثة باســم دائرة العمل النســائي نســرين 
راضــي، أن المســجد األقصى خــط أحمر واالعتــداء عليه 
هو اعتداء على شــعبنا وأمتنا، مشــددة علــى أن االحتالل 
لن يســتطيع مهما خطط ودبر من تزييف التاريخ وتغيير 
هويــة المدينــة المقدســة وتهويــد المســجد األقصــى 
وتقسيمه زمانيا ومكانيا. وقالت راضي في كلمة لها خالل 
الوقفة: "نقــف والمدينة المقدســة تتعــرض النتهاكات 
وصمت عربي ودولي مخٍز، جراء مواصلة سلطات االحتالل 

اإلسرائيلي جرائمها في القدس واألقصى".
وأضافت: "نقف لنقول يا أمة المليار األقصى في خطر، نقف 
ونتابع الهجمة الصهيونية الممنهجة التي لم تتوقف على 
مدار التاريخ بحق المســجد األقصى والمدينة المقدسة". 
وحيا الشــيخ عكرمة صبري، رئيــس الهيئة الوطنية العليا 
في القدس، خطيب المسجد األقصى المبارك، الذي تحدى 
االحتــالل بإبعــاده عن القدس، مشــيرة إلى أن سياســة 
االحتالل إلبعاد رموز الشــعب الفلســطيني والمقدسيين 

فاشلة ولن تزيد شعبنا إال تمسكا بحقوقه ومقدساته. 
واعتبرت راضي، أن اقتحام المستوطنين وجيش االحتالل 
واالعتــداء علــى المصلين وحرق المســتوطنين مســاجد 
بالقــدس بمثابة عــدوان متكامل لن يوقفــه إال بتصعيد 

المقاومة واالشتباك على كافة الساحات والميادين.
وذكــرت راضــي أن مــا تتعــرض لــه المدينة المقدســة 
والمســجد األقصى هو ثمــرة الدعم واالنحيــاز األمريكي 
لالحتالل والتواطؤ الدولي والصمت العربي المقيت الذي 

شجع االحتالل على عدوانه على شعبنا واألقصى.
ودعت إلى توحيد الصف الفلســطيني والعربي واإلسالمي 

من أجــل تقديــم الدعــم المــادي والنفســي والقانوني 
والمســاندة الحقيقية للمقدسيين الذين هم رأس الحربة 
في مواجهة االحتالل نيابة عن األمة اإلسالمية والعربية.

وشددت راضي على ضرورة توثيق وفضح جرائم االحتالل 
الممارسة في القدس والمسجد األقصى المبارك، والتوجه 

إلى المحاكم الدولية لمحاسبة االحتالل على جرائمها. 
بدورهــا، أكدت القياديــة في حركة المقاومة اإلســالمية 
حماس نجــاح البطنيجي، أن جرائــم االحتالل في القدس 
والمســجد األقصــى المبــارك محاولة لتهويــده وفرض 
القــرن  الزمانــي والمكانــي وفــرض صفقــة  التقســيم 

المشؤومة المقرر إعالنها غدًا الثالثاء.
وأكــدت البطنيجي، فــي كلمة لهــا، أن عنجهية االحتالل 

بالقــدس "لــن تزيدنــا إال إصــرارًا علــى المضــي قدمًا 
في طريــق المقاومــة والجهــاد حتــى زوال االحتالل من 
أراضينا المحتلــة". واعتبرت أن المســيرات التي انطلقت 
من المســجد األقصى كحملــة الفجر العظيــم ووصولها 
إلــى قطاع غــزة ولعواصــم عربية وإســالمية مــا هي إال 
بشــائر النصر. وذكرت "أن مشــاركة 40 دولة في منتدى 
الهولوكوســت الخامس بمدينة القــدس المحتلة بمثابة 
صفعة القرن علــى وجه أمتنا العربية واإلســالمية جمعاء 
وصرخة قوية مدوية لهبة إسالمية تحرق المحتل وأعوانه 

وتسعى لتحرير البالد والعباد".
ودعــت الســلطة في رام اهلل لوقف كل أشــكال التنســيق 
والتعــاون مــع االحتالل والوقــوف صًفا واحــدًا لمواجهة 

الجرائم اإلســرائيلية بحق شــعبنا، واالنحياز الكامل لصف 
المقاومة بعد فشــل خيــار المفاوضات الــذي أوصلنا إلى 
الهاويــة، مطالبة تشــكيل جبهة وطنية موحدة إلفشــال 

صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية. 
بينمــا دعت القيادية في حركة الجهاد اإلســالمي إســالم 
حلــس، الشــعوب العربيــة واإلســالمية للتحــرك الفوري 

والعاجل لوقف الجرائم اإلسرائيلية في القدس.
وحثت حلس، في كلمة لها، الســلطة فــي رام اهلل لوضع 
خطــط وبرامج متكاملــة لوقــف جرائم االحتــالل ورصد 
موازنــات تالئــم الجرائــم الممارســة بمدينــة القدس، 
مطالبة الجهات الدولية والرســمية للضغط على االحتالل 

ومالحقته قانونيًا ودوليًا.
وأكــدت أن االحتــالل يســعى للنيــل من مدينــة القدس 
وتقســيمه زمانيًا ومكانيًا في ظــل  صمت دولي مطبق، 
مشــيرة إلى نجاح )إســرائيل( واإلدارة األمريكية في جعل 
األقصى والقدس شأنا فلسطينيا مقدسيا، ما يسهل عليه 
االنقضاض عليه وتنفيذ مشاريعه ومخططاته العنصرية.

وعــد أن مشــاركة 40 دولــة فــي منتدى الهولوكوســت 
الخامس بمدينة القــدس المحتلة، بمثابة تضليل للعالم 
بجرائــم االحتــالل المرتكبــة فــي األراضي الفلســطينية 
ولمواصلــة جرائمهــا، فــي مصــادرة األراضــي وتهويد 
المقدسات. ودعت حلس، جميع األطراف العربية والدولية 
لتحمــل مســؤولياتهم تجــاه مدينــة القــدس، مطالبــة 
بتظافر الجهود لوضع اســتراتيجيات واضحة لدعم صمود 
المقدســيين فــي ظل مــا تبذلــه حكومة االحتــالل من 

ميزانيات ضخمة لصالح عمليات التهويد بالقدس.

خالل وقفة نظمتها "األحرار" في غزة 
دعوات نسوية إلطالق يد المقاومة للجم االحتالل بالقدس

غزة/ جمال غيث:
دعت قياديات نســويات في فصائل فلســطينية في 
قطاع غزة، إلطالق يد المقاومة في الضفة الغربية 
للجــم جرائــم االحتــالل اإلســرائيلي بمدينــة القــدس 

المحتلــة، ووقــف كافــة أشــكال التنســيق والتعاون 
مــع االحتالل والوقوف صًفا واحًدا لمواجهة الجرائم 
اإلســرائيلية بحــق شــعبنا، واالنحيــاز الكامــل لصــف 

المقاومة.

جــاء ذلك خــالل وقفة نســوية نظمتها دائــرة العمل 
بعنــوان »أمــة  أمــس،  األحــرار  النســائي فــي حركــة 
المليــار.. األقصــى في خطر« أمام برج شــوا وحصري 

وسط مدينة غزة.

جانب من الوقفة في غزة أمس    ) تصوير/ ياسر فتحي (
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

يدفــع المقدســيون مبالــغ كبيــرة مثــل ضرائــب 
األرنونــا والدخــل، إذ يقــدر باحثــون مقدســيون 
لصحيفة "فلســطين" نســبتها بنحو %30-28 من 
مجموع ضرائب ســكان القدس، بمبلغ سنوي يقدر 
بقرابة 100 مليون شــيكل سنويا يذهب جزء كبير 
منهــا لبناء وتحســين المســتوطنات، فــي حين ال 
يزيد مــردود الخدمات للبنية التحتيــة مقابل هذه 

الضرائب على 6%.
في الوقت ذاته تعاني األحياء الفلســطينية شــرقي 
القــدس من عدم وجــود بنية تحتيــة حقيقية فيما 
يتعلق بالشــوارع والطرقــات واإلشــارات الضوئية 
واألرصفة وخدمة الصــرف الصحي وغياب المالعب 
والمتنزهــات، فــي المقابــل يتمتع القســم الغربي 
من القــدس بكل أنواع الرفاهية والخدمات رغم أن 
المقدســيين يدفعون الجزء األكبر من الضرائب، ما 
يظهر فجوة كبيرة تعكس حجــم التمييز العنصري 

اإلسرائيلي بين شرقي القدس وغربيها.
كل هــذه الخدمات التــي تهملها بلديــة االحتالل 
تؤدي إلــى أوضاع كارثية بالقــدس وكان ضحيتها 
أخيرا الطفل قيس أبو ارميلة في منطقة بيت حنينا 
الذي غــرق ببركة تجمع مياه عادمة مقامة في قلب 
حي ســكني ومركز تجاري، ال يحيط بها سياج أو أي 
يافطة تشير إلى أنها بركة مياه عادمة، في حين لم 
تصدر أي أصوات إسرائيلية تجاه هذا اإلهمال الذي 

تتحمل مسؤوليته بلدية االحتالل.
طريق القدس – بيت لحم، شــارع يبلغ طوله نحو 5 
كيلومترات لم يقم االحتــالل، وفق إفادة الباحثين، 
بأي أعمال صيانة له أو ترميم منذ عام 1967، هذا 
الطريق المركزي يصل كذلك بالفلســطينيين من 
الخليل إلى أحياء جبل المكبر وســلوان وقرى جنوب 
القدس المحتلة، تكثر فيــه المطبات غير القانونية 

والحفر وعدم وجود أرصفة وإشارات مرور.
سياسة ممنهجة

يقول مدير مؤسســة المقدســي لتنميــة المجتمع 
معــاذ الزعتــري: "مســألة إهمال االحتالل لشــرقي 
القــدس سياســية تهدف لتهجير الســكان بصمت 

بحيث ال تكون هناك إمكانية للحياة".
يشــير الزعتري لصحيفة "فلســطين" إلــى أنه منذ 
عام 1967 لم يطــرأ على البنية التحتية أي تجديد، 
حتى اإلســفلت األردني موجــود إلى اآلن"، مبينا أن 
األمــوال واالســتثمار وكل ما يدفعه المقدســيون 
مقابــل ضرائــب كبيــرة يســتخدمها االحتالل في 
تطوير المســتوطنات، وال يحصل المقدسيون على 
أي خدمــات مقابل ما يدفعونه مــن ضرائب خاصة 

ضريبة األرنونا وضريبة الدخل.
ويؤكد أن معظم شــبكات الصرف الصحي شــرقي 
القــدس مقامــة منــذ العهــد األردنــي واالحتالل 
البريطانــي، وأجبرت بلديــة االحتالل بالقدس على 
إصالحها حينما غرقت بيوت وحدثت فيضانات، في 

حين لم تنشئ أي شبكة جديدة.
وحول تأثير هذه السياسة على تهجير المقدسيين، 
رد الزعتري بالقــول: "يعلم االحتالل أنه يتعامل مع 
شريحة قابضة على الجمر، ال يتأثرون بهذه الحرب، 
فأعدادهم اليوم 400 ألف مقدســي؛ نحو 230 ألفا 
داخل الجــدار الفاصل، واألعــداد المتبقية بمناطق 
كفر عقب ومخيم شــعفاط التــي فصلها الجدار عن 

حدود بلدية االحتالل بالقدس".
محمد أبو ليل مهندس مقدسي عمل لمدة خمسة 
أعــوام بشــركة "جيخــون" لمياه الصــرف الصحي 
بالقــدس المحتلة، يقول: "هنــاك فجوة كبيرة بين 
خدمــات االحتــالل بيــن شــرقي القــدس المحتلة 

وغربيها".
ويضيــف أبو ليــل لصحيفــة "فلســطين" أن أحياء 
المكبــر  العامــود وجبــل  مناطــق ســلوان وراس 
والعيســاوية قديمــة وال يجري االحتــالل أي أعمال 
صيانة فيها، أو شق طرق لشوارع جديدة فيها، كما 

تخلو هذه المناطق من أي ميزانيات للخدمات.
ويبين أن معظم شوارع األحياء الفلسطينية ال يوجد 
فيها تصريــف لميــاه األمطــار، وأن المناطق التي 
يوجــد بها تصريف ال يتــم تنظيفها أو عمل صيانة 
دورية لها، الفتا إلى أن بلدية االحتالل تحصل على 
40-25 ألــف دوالر لترخيــص كل شــقة، في حين 

تهمــل وتتنصل من مســؤولياتها تجــاه أحياء كفر 
عقــب وبلدة عناتا ومخيم شــعفاط، كمــا تفعل مع 

األحياء بداخل البلدة القديمة.
يوضــح المهندس المقدســي أن الشــوارع كذلك 
مليئــة بالحفــر، وال يوجد بها أعمــال صيانة؛ مبينا 
أن أحياء سلوان وراس العامود ال توجد بها أرصفة، 
ما يعــرض الناس للحــوادث، وإن كان فيها أرصفة 
فــال يتجاوز عرض الواحد 70 ســم، ما يعرض حياة 

المارة للخطر.
تمييز عنصري

يقــول الكاتب والمحلل السياســي راســم عبيدات: 
إن "االحتــالل يمارس تمييزا عنصريــا تجاه األحياء 
الفلســطينية في القدس فيما يتعلق بإهمال البنية 
التحتية، فهو ال يعترف بوجود الشــعب الفلسطيني 
بالقــدس وال بحقوقه الوطنية، ويســتغل موضوع 
البنية التحتية فــي التطهير العرقي لتفريغ المدينة 

من المقدسيين".
يضيف عبيــدات لصحيفــة "فلســطين": "االحتالل 
األحيــاء  فــي  المناطــق  بعــض  تحويــل  يحــاول 
الفلســطينية لمكرهة صحية طــاردة للحياة، كبرك 
المياه العادمة في بيت حنينا التي غرق فيها الطفل 

قيس أبو ارميلة".
الكثير من الطــرق داخل األحياء العربية غير معبدة 
باألسفلت وتفتقر إلى شبكات تصريف مياه األمطار، 
مــا أدى في مرات عــدة لدخولها للبيــوت والمحال 
التجاريــة، ويتعامــل معها المقدســيون بوســائل 
بدائية بكنس وقشــط الشوارع والمياه أمام تنصل 

بلدية االحتالل من مسؤولياتها، وفق عبيدات.

دالالت تكرار االعترافات 
اإلسرائيلية: "جيشنا" ليس مؤّهًل! 
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بين حين وآخر نطالع اعترافا إســرائيليًا بعدم أهلية الجيش لخوض 
مواجهة عســكرية قادمة، ولعل ما يكسب هذه االعترافات أهميتها، 
ويعطيهــا الخطورة الالزمة، أنها صادرة عن جنــراالت ثقيلي العيار، 
ممــن يعلمــون دقائــق األمور فــي الجيــش، وتفاصيــل اإلخفافات 

العملياتية التي يواجهها الجيش الذي كان ال يقهر!
آخر هذه االعترافات جاءت على لسان بيني عميدرور الخبير العسكري 
اإلســرائيلي، والقائد الســابق للعقيدة القتالية، ومــدرب القادة في 
الجيش اإلسرائيلي، حين أعلن دون تردد أن »مقاتلي حماس وحزب 
اهلل أكثر كفاءة من جنودنا«، وهذا اعتراف غير مســبوق ضد الجيش 

اإلسرائيلي، ينبغي أن يقلق جميع اإلسرائيليين.
يبــرر هذا الجنرال المخضرم اعترافه هــذا بالقول: إن مقاتلي هاتين 
المنظمتين أكثر احترافية من مقاتلينا، خاصة في مجاالت التدريبات، 
فهم أكبر ســنا، ويخدمــون فترة زمنية أطول مــن جنودنا، ويجرون 
مناورات أكثر مما لدينا، في حين ينشغل الجنود اإلسرائيليون بمهام 
شــرطية في المناطق الفلســطينية أكثر منها عسكرية، ولم يعودوا 

مستعدين للمخاطرة بحياتهم.
فــي قراءة لدالالت هذا االعتراف يمكن العودة إلى حرب غزة األخيرة 
2014، التــي تعتبر األكثر ازدراء في تاريخ الجيش اإلســرائيلي، فقد 

اســتنفر الجيش جميع مكوناته النظامية، وعشر فرق، فضال عن لواء 
كافير، للقيــام بمهمة واحدة، وهي القضاء على القذائف الصاروخية 
من غزة، وفي النهاية لم يتــم معالجة هذا التهديد، وخالل العملية 

تم استبدال الهدف بالقضاء على األنفاق.
خــالل 50 يومًــا مــن تلــك الحــرب الداميــة، دخــل المســلحون 
الفلســطينيون مئات األمتار داخل حدود فلسطين المحتلة، ثم عادوا 
لغزة، ثم كرروا التسلل، وجاء النموذج األكثر تعبيرًا عن فشل الجرف 
الصامد هي معركة الشجاعية، حيث ذهب الجنود دون حماية كافية، 
جنــود يقتلون داخل ناقلة جند، وفيما ســارت الدبابــات إلى األمام، 
لكــن ناقلة الجنــد بقيت عالقة أمــام البيت المفخــخ، وظلت تتلقى 

قذائف اآلر بي جي.
وفق اإلحصائيــات المعلنة، فقد الجيش خالل حــرب غزة 68 جنديا، 
حتى أنه يمكن تشــبيه أداء المقاومة الفلسطينية خالل تلك الحرب 
بـ«لدغات القناص«، وطالما ســقط لدينا جنود في حرب غزة، فهذا 
فشــل ذريع لقادة الجيــش ووزير الحرب، ألن الهــدف كان الحيلولة 
دون وقوع خسائر بشرية في صفوف الجيش، وأي مقارنة بين حروب 
إسرائيل السابقة، وحرب الجرف الصامد 2014، تعطينا استنتاجا بأن 

مستوى تأهيل الجيش في تراجع!
خطورة تلك االعترافات اإلســرائيلية تتمثل في أن الجيش والمجتمع 
اإلســرائيليين فقدا الــروح القتالية، وهــي أول مكون فــي العقيدة 
العســكرية، في حروب ســابقة منذ العام 1948 حقق اإلسرائيليون 
»انتصاراتهــم«، بجانب اإلمكانيات اللوجســتية بســبب تلك الروح، 
لم يحســبون حســابا كثيرا للخســائر البشــرية، ولكن فــي الحروب 
التالية بدأت الحســابات تزداد لهذه الخســائر بسبب أخطاء القادة، 
وإخفاقاتهــم غيــر المهنية، ولذلــك تحول الجيش اإلســرائيلي إلى 

جيش راكد، وهذه مسئولية القيادة العليا.

ا مقابل خدمات شحيحة ر بنحو 100 مليون شيكل سنويًّ يدفع المقدسيون ضرائب ُتقدَّ
إهمال االحتالل "البنية التحتية" بالقدس.. 

سياسة ممنهجة للتهجير الصامت
غزة/ يحيى اليعقوبي:

ُتلــزم اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ســلطات االحتالل 
تحــت  الواقعيــن  للســكان  الخدمــات  بتقديــم 
يمــارس  اإلســرائيلي  االحتــالل  لكــن  االحتــالل، 

تمييــزا عنصريــا واضحــا وممنهجــا فــي األحيــاء 
العربيــة شــرقي القدس المحتلــة، بإهمال البنية 
التحتيــة، لتهجيرهــم بصمت وجعل هــذه األحياء 

غير صالحة للحياة.

الخليل- غزة/ إسماعيل نوفل:
قال مدير الحرم اإلبراهيمي حفظي أبو ســنينة، إن 
األعداد الغفيــرة التي تؤم الحرم اإلبراهيم، ضمن 
حملة "الفجــر العظيم"  أربكت حســابات االحتالل 

بشأن الحرم.
وأضاف أبو سنينة في تصريح لصحيفة "فلسطين" 
أمــس، أن االحتــالل وفي ظــل هــذه الحملة بات 
يحســب ألف حســاب ألي خطوة يقوم بها، مضيًفا 
"الظلــم الواقــع لــن يــدوم، وكلمــا زادت شــرور 

االحتالل زادت إرادتهم وصمودهم في وجهه".

وشــدد على أن إعمار الحرم بالمئات ضمن الحملة 
يدلــل على عظم انتمائهم للحــرم وحبهم للدفاع 
عنــه، مؤكــدا أن من حــق الجميع في فلســطين 
الوصــول والصالة إلــى الحــرم اإلبراهيمي، "فهو 

قلب الخليل، والمكان الذي دفن فيه األنبياء".
وأشــار أبو ســنينة، إلــى أن الحملــة انطلقت من 
الحــرم منذ ما يقارب الشــهر والنصــف، واختلفت 
المســميات، ولكن الهدف واحد، وهو إعادة إعمار 
المســجد بالمصلين لمواجهة اقتحامات االحتالل 

ومخططاته.

وذكر أن القائمين على الحرم، يقيمون العديد من 
األنشــطة التي تهــدف لجعل المســجد عامرًا في 
كل األوقات والصلوات، كالمســابقات واألمســيات 
اإليمانيــة، باإلضافة إلــى توفير األوقــاف لمقاعد 

الحج والعمرة لبعض المصلين.
وقــال: "كما نعمل على تســهيل وصول الوافدين 
إلى الحــرم، مع توفيــر كل ما يلزمهــم للبقاء في 
المســجد كالطعــام فــي األمســيات المقامة بعد 
العشاء، توزيع الحلويات على المصلين"، الفتًا إلى 
تضافر كل جهــود المواطنين، والجمعيات، وإدارة 

المسجد في سبيل انجاح الحملة.
وطالــب جميــع األهالــي مــن مختلــف البلــدان 
الفلســطينية، بتكثيف تواجدهم في الحرم لتقييد 
خطوات االحتالل الرامية لتهويده والسيطرة عليه.

يذكر أن االحتالل، قسّم الحرم اإلبراهيمي في عام 
1994، إلى قسمين: قسم خاص بالمسلمين، وآخر 

للمســتوطنين اليهود، وذلك بعد قيام مستوطن 
يهودي بإطالق النار على المصلين وقتل منهم 29 
مســلمًا أثناء تأديتهم صــالة الفجر في 25 فبراير 

من العام ذاته.

أبو سنينة: حملة "الفجر العظيم" أربكت حسابات االحتالل
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وقال وزير القدس األســبق، خالد أبو عرفة، إن سياسة 
اإلبعاد تهدف بشكل أساسي إلى إفراغ األقصى تمهيدًا 
القتحامــات المســتوطنين في األيــام القادمة وضمان 
عدم التصدي لهم، خاصة أن حساســية المسجد عالية 

لدى الفلسطينيين.
وأضــاف أبو عرفة لـــصحيفة "فلســطين"، أن االحتالل 
يحاول بشتى الطرق السيطرة والتحكم بأدق التفاصيل 
فــي األقصــى ومراقبة مــن يدخل ويخرج منــه، بحيث 
يســمح ويضيق متى شــاء على موظفي دائرة األوقاف 
اإلســالمية ومنعهم من الوجود وتنفيذ أعمال الصيانة 
بالمســجد، لذلك يلجأ إلى إبعــاد أكبر عدد من النُخب 

لتسهيل هذه المهام.
وأشــار إلى غياب الموقف الفلســطيني الرسمي بشكل 
كامــل وافتقــاره إلــى تنفيذ خطــوات حقيقيــة إليقاف 
االنتهــاكات بحــق المقدســيين، إضافة إلــى الموقف 
العربي المتخاذل والذي يخدم مصالح حكومة االحتالل.

وعــزا وزيــر القدس األســبق، اشــتداد وتيــرة اإلبعاد 
واالعتقــاالت، إلى محاوالت قادة االحتالل كســب نقاط 
في االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة، من خالل التضييق 
على المقدســيين وتغذيــة العنصرية وســحق الوجود 

العربي والفلسطيني في المدينة المقدسة.
وأضــاف: "يعي المقدســيون جيدًا المحاوالت لكســب 
مواقف من خالل تمريــر االقتحامات وإبعاد المواطنين 
عن المســجد األقصــى، وهو ما يجعلهــم أكثر جاهزية 

للتصدي ألي انتهاك".
ونبــه أبو عرفة إلى أن االحتالل فــي اآلونة األخير يركز 
قرارات اإلبعاد على أعيان ونخب القدس إلرســاء شعور 
الضياع لدى عموم المقدســيين، وإفــراغ المدينة من 

القيادة وصناع القرار والشيوخ".
وتابع: "المقدسيون أثبتوا في أكثر من موقف نضجهم، 
ومــا هبة "البوابات اإللكترونيــة" إال خير دليل، وهو ما 
يشــكل لدى قــادة االحتــالل صدمة تدفعهــم إلعادة 

ترتيب حساباتهم بحق القدس.
سياسة ظالمة

من جانبه، قال إمام وخطيب المســجد األقصى الشــيخ 
عكرمة صبري، إن اإلبعاد سياســة ظالمة وغير قانونية 
وال حضاريــة، فــال توجــد دولة فــي العالم تســتخدم 

هذا األســلوب وتمنع النــاس من الذهــاب إلى أماكن 
عبادتهم.

وأكــد أن كل التُهــم الموجهــة له ولحراس المســجد 
األقصى وشــيوخه تُلفق بهدف كســر شوكة الجماهير 
في القدس وإرهابهم لمنعهم من التصدي القتحامات 
المســتوطنين باإلضافــة لمحاوالت االحتــالل الدائمة 

قياس ردة الفعل الفلسطينية.
وأضاف الشــيخ صبــري لصحيفة "فلســطين": "يحاول 
االحتــالل إخمــاد أي صوت يخرج لتفــادي تكرار أحداث 

هبــة البوابــات وأحــداث باب الرحمة وكســر شــوكة 
جيشــه أمام إرادة المقدســيين". كانت قوات االحتالل 
قد اقتحمت يوم الســبت منزل الشــيخ صبري وسلمته 
بالغ اســتدعاء للتحقيق صباح أمس في مركز "القشلة" 
بالبلــدة القديمة، وســلمته بعدها قــرارًا بإبعاده عن 
المسجد األقصى المبارك لمدة أربعة أشهر من تاريخه.

وقال الباحث المقدســي فخري أبو ديــاب، إن االحتالل 
يهدف مــن وراء اإلبعاد إلى فرض وقائع جديدة وإفراغ 
األقصــى إلقامــة كنيــس وتأميــن عمليــات االقتحام 

الممنهجة بحقه.
وبيّن أبو دياب لصحيفة "فلسطين"، أن ما يحدث يأتي 
ضمن خطة ممنهجة بدأت بإبعاد المرابطين وفشلت، 
بل جعلــت األضواء تتجه نحو األقصى، ما دفع االحتالل 
إليجــاد خطط بديلــة ترتكز علــى إبعاد الشــخصيات 

وممثلي المرجعيات الدينية والسياسية الوازنة.
وأضاف: "يســعى االحتالل لخلق حالة مــن الفراغ وزرع 
شــعور الخــوف لدى المقدســيين من التوجــه للصالة 
بالمســجد، والحد من الزيادة الدائمة ألعداد المصلين 

والمرابطين".
وأكــد الباحث أبو ديــاب أن االحتالل يســير وفق خطة 
ممنهجة، غير أن الفترة األخيرة شــهدت بطشًــا قويًا 
ورده فعــل عشــوائية بعــد المشــاركة الواســعة من 
الفلســطينيين فــي فعاليــات القــدس وحملــة "الفجر 

العظيم".
وتوقــع أن تحمل األيــام القادمة فــي طياتها ضغوًطا 
شــديدة على المقدســيين وزيــادة في وتيــرة اإلبعاد 
واالعتقاالت، خصوصًا مــع محاوالت االحتالل تمرير ما 

تعرف بـ"صفقة القرن".

 رام اهلل/ فلسطين:
تُواصل إدارة ســجون االحتالل اإلسرائيلي عزل ستة 
أســرى من الهيئة التنظيمية لحركة التحرير الوطني 

الفلسطيني "فتح" لألسبوع الثاني على التوالي.
وأفادت هيئة شــؤون األســرى والمحررين، في بيان 
أمــس، بأن إدارة ســجن "ريمــون" كانت قــد نقلت 
األســرى جمال الرجوب ومحمد عمر خرواط وموســى 
مخامــرة وإبراهيم عبد الحي وأســامة محمد اســعيد 
وحازم صادق القواسمة إلى سجون متفرقة، وعزلتهم 
انفراديــا، ومــا زالت تخضعهــم للتحقيــق في وحدة 

)الهف 433(. وأوضحت أن األســرى يقبعون في غرف 
عزل انفرادي تفتقر ألدنى الحاجيات األساسية، وكانت 
إدارة الســجون قد جمعت األسرى خرواط وعبد الحي 
ومخامرة في غرفة واحدة في ســجن "هشــارون" قبل 

أيّام.
يذكر أن إدارة ســجون االحتالل وقوّات قمع السجون 
كانت قد اقتحمت ســجن "ريمــون" مرات عدّة خالل 
شــهر كانون الثاني/ يناير الجــاري، ثم تبع ذلك نقل 
نحو )100( أسير إلى "نفحة"، مجرّدين من أغراضهم 

الشخصية.

غزة/ فلسطين:
حملــت حركــة المقاومــة اإلســالمية حمــاس االحتالل 
اإلســرائيلي المســؤولية الكاملة عن التبعــات والنتائج 
المترتبة على اســتمرار التصعيد على قطاع غزة وقصف 

مواقع المقاومة واستهدافها.
وقال الناطق باســم حمــاس فوزي برهــوم في تصريح 
أمــس: "إن هــذا القصــف والتصعيد لن يرهب شــعبنا 
وال مقاومته الباســلة، ولن يثنيه عن مواصلة مســيرته 
ومقاومته بشــتى األشكال والوســائل دفاعًا عن حقوقه 

وأرضه ومقدساته".
وأضاف: "إننا نثق بحكمة وقدرة المقاومة الباسلة، وفي 
مقدمتها كتائب القسام في كيفية التعامل مع هذا العدو 
وإرباك ساحته وضرب منظومة أمنه واستقراره، والعمل 

على حماية شعبنا والدفاع عنه وكسر إرادة المحتل".
وأوضــح أن ما يجري من اســتهداف أمريكي إســرائيلي 
للوجــود الفلســطيني وحقوقــه ومقدســاته وقضيتــه 
الوطنية بتمرير ما يســمى بصفقة القرن "بحاجة ماسة 
لإلســراع إلــى تغيير هذا الواقــع وإعادة صياغــة الحالة 

الفلسطينية ضمن استراتيجية وطنية".
وشــدد على ضــرورة ارتــكاز هــذه االســتراتيجية على 
خيــار وبرنامج المقاومــة وتمتين وتعزيــز جبهة الكفاح 
والنضــال والفعل المقــاوم، وعلى أكثر مــن محور على 
األرض الفلسطينية، "وبما يضمن إيالم العدو واستنزاف 
مقدراتــه وإفشــال مخططاته، بالتزامن مع اســتنهاض 
األمة وتحشــيد طاقاتها في تعزيز صمود شــعبنا ودعم 
مقاومته، وتجريم التطبيع، ونزع الشرعية عن االحتالل".

الناصرة/ األناضول:
أثنى رئيس وزراء االحتالل اإلســرائيلي بنيامين نتنياهو، 
أمــس، على وزير الخارجية اإلماراتــي، عبد اهلل بن زايد، 
بعــد تغريدة له عــن "المحرقــة اليهوديــة"، معتبرًا أن 
كالمــه عالمة جديدة علــى التغير الذي يشــهده العالم 

العربي تجاه )إسرائيل(.
جاء ذلك في تغريدة لنتنياهو على حســابه الرسمي على 
"تويتر"، قبل وقت قصير من توجهه إلى واشــنطن للقاء 
الرئيــس األمريكي دونالد ترامب حيــث من المتوقع أن 

يطلعه األخير على تفاصيل "صفقة القرن".
وقــال نتنياهو: "أرحب بالــكالم المهم لوزيــر الخارجية 
اإلماراتــي عبد اهلل بن زايد الذي ذّكــر بضحايا المحرقة 

ودعا لمواجهة العنصرية والكراهية والتطرف".
واعتبــر نتنياهو أن ما قاله بــن زايد يمثل "انطالقة" في 

موقــف العالم العربي مــن "المحرقة"، ودليل جديد على 
تغير موقف العرب تجاه )إسرائيل(.

وأول من أمس، كتب بن زايد مغردا على حســابه بموقع 
تويتر: "في ذكرى المحرقة النازية نقف مع اإلنسانية في 
رفضها للعنصرية والكراهية والتطرف نتذكر معا األرواح 

التي أزهقت كي ال تتكرر هذه الجرائم ضد البشرية".
كمــا أثنى نتنياهــو في تغريدة الحقة اليــوم، على زيارة 
األميــن العــام لرابطة العالــم اإلســالمي )مقرها مكة( 
محمد العيســى، الخميــس الماضي، معســكر االعتقال 
النــازي "أوشــفيتز- بيركينــو"، فــي بولندا، للمشــاركة 

بالذكرى الـ 75 لتحريره.
واعتبر نتنياهو أن زيارة العيســى هي "عالمة أخرى على 
التغييــر في موقف الهيئــات اإلســالمية وبالطبع الدول 

العربية تجاه )إسرائيل( والمحرقة واليهود".

حماس تحمل االحتالل مسؤولية التصعيد في القطاعاالحتالل يواصل عزل 6 أسرى من الهيئة التنظيمية 

نتنياهو يثني على موقف وزير الخارجية
 اإلماراتي من "محرقة اليهود"

إبعاد النخب عن األقصى.. سياسة االحتالل نحو تهويد بال ضجيج
القدس المحتلة-غزة/ محمد الهمص:

نشطت سلطات االحتالل في اآلونة األخيرة في إصدار 
قــرارات جائــرة بحــق المواطنين المقدســيين تبعدهم 
مــن خاللهــا عــن المســجد األقصــى المبــارك، بهــدف 

تمريــر مخططاتهــا التهويديــة دون أن تلقــى ردة فعل 
فلســطينية، تقف حائــاًل أمام طموحاتهــا في تحقيق 
التقسيم الزماني والمكاني لألقصى. وتطال سياسات 
اإلبعاد العديد من المرابطين والشخصيات المقدسية 

البــارزة كان آخرهــم خطيــب المســجد األقصى الشــيخ 
البــارز عكرمــة صبري، وذلــك بعد أن أغاظــت الحمالت 
الشــعبية الواســعة المناصرة للمقدســات اإلسالمية 

بالضفة الغربية والقدس سلطات االحتالل.

قوات االحتالل تبعد الشيخ عكرمة صبري من المسجد األقصى في القدس المحتلة  ) األناضول (
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الناصرة/ فلسطين-صفا:
وصف رئيــس وزراء االحتالل بنياميــن نتنياهو »صفقة 
القــرن« بالحــدث التاريخي الذي ال يتكــرر، وذلك قبيل 
إقالع طائرته للواليات المتحدة للقاء الرئيس األمريكي 

دونالد ترامب.
وقال نتنياهو في افتتاحية جلســة الحكومة األســبوعية 
»نحن في ذروة حدث تاريخي، سأســافر بعد وقت قصير 
لواشــنطن، وألتقي غدًا مع صديقي الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب الذي ســيعرض صفقــة القرن، أعتقد أن 
فرصــة كهذه ال تتكرر ســوى مــرة واحدة فــي التاريخ 

ويجب عدم تفويتها«.
وأضــاف: »أجرينــا على مــدار الثالث ســنوات الماضية 
عــددًا كبيرًا من اللقاءات والنقاشــات حول االحتياجات 
األمنيــة الحيوية إلســرائيل، ووجدت آذانًــا صاغية في 
البيت األبيض لهذه االحتياجات، كلي أمل بقدرتنا على 

خلق تاريخ جديد«.
في حين امتدح نتنياهو خالل كلمته مواقف الســعودية 
والبحريــن مما وصفهــا بـ«المحرقــة« وتعاطفهما مع 

»الشعب اليهودي«.
ويتأهــب الرئيــس األمريكــي إلعالن خطته للتســوية 
في الشــرق األوسط، التي شــاع وصفها بأنها »صفقة 

القرن«، ووصف ترامب هذه الخطة بأنها »عظيمة«.
ووجــه ترامب أيضًا الدعــوة إلى بينــي غانتس، زعيم 
حــزب »أزرق أبيض«، خصــم نتنياهو الرئيــس، لزيارة 

البيت األبيض.
ومــن المتوقــع أن يلتقــي الرئيس األمريكــي نتنياهو 

وغانتس غدًا الثالثاء في البيت األبيض.
وتقول مصادر إســرائيلية: إن اإلعالن عن خطة ترامب، 
سيتم غدًا بعد لقائه مع كل من نتنياهو وغانتس على 

حدة.

وحسب المصادر، فإن الخطة تقوم على فرض السيادة 
اإلســرائيلية علــى جميــع المســتوطنات اليهودية في 
ااْلردن  المحتلــة وعلــى غــور  الفلســطينية  األراضــي 
وستعترف إدارة ترامب بالغور باعتباره الحدود الشرقية 

لكيان االحتالل اإلسرائيلي.
وصبــاح أمــس غــادر زعيــم تحالــف »أزرق-أبيــض« 
المعارض مطار بن غوريون في )تل أبيب( متوجهًا إلى 
واشنطن تلبية لدعوة الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

الذي ينوي إطالعه على »صفقة القرن«.
والخميس، أعلن البيــت األبيض أن ترامب، وجه دعوة 
إلى كل من نتنياهو، ومنافسه السياسي غانتس لزيارة 

واشنطن إلطالعهما على »صفقة القرن«.
وأول من أمس، أعلن غانتس قبوله الدعوة الشــخصية 
لترامب وقال إنه سيقابله بشكل شخصي ودون نتنياهو 

الذي يفترض أن يلتقي الرئيس األمريكي غدًا.

وأضــاف غانتس إنه ســيعود إلــى )إســرائيل( بعد لقاء 
ترامــب ولــن يتنازل عــن الجلســات التــي يفترض أن 
يعقدها الكنيســت )البرلمان( لمناقشــة تشــكيل لجنة 
معنية بالبت في طلــب نتنياهو الحصول على الحصانة 

البرلمانية، بحسب المصدر ذاته.
ومــن المقرر أن يصوِّت الكنيســت غدًا، على تشــكيل 
»لجنة الكنيست« للبت في طلب نتنياهو الحصول على 
الحصانــة مــن المحاكمة في ثالث قضايا فســاد بتهم 

الرشوة وخيانة األمانة واالحتيال.
وتنطلــق مســاعي المعارضة في )إســرائيل( لتشــكيل 
اللجنــة المذكورة قبل االنتخابات المقررة في 2 مارس/

آذار المقبل، من تقديرات تشير إلى أنه في حال تشكلت 
اللجنة فإنها ســتضم أغلبية رافضة لطلب الحصانة، ما 
يعنــي وقتهــا تقديم الئحــة االتهام ضــد نتنياهو إلى 

المحكمة.

محافظات-عمان/ محمد القوقا- وكاالت:
دعت القوى الوطنية واإلسالمية لمحافظة رام 
اهلل والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة إلى 
اعتبار يوم إعالن »صفقة القرن« المشــؤومة 

يوم غضب شعبي وجماهيري واسع.
وأهابت القــوى في بيان صحفــي صدر عنها 
أمــس بأبنــاء شــعبنا وجماهيرنا فــي القرى 
والبلــدات والمــدن لـ«إزالة أي شــعارات من 
المياديــن العامة والســاحات ومداخل القرى 
والبلــدات لهــا عالقــة بالتمويــل األميركي 
المشــروط سياســيًا، تعبيــرا عــن الرفــض 
الشــعبي لكل السياسات العدوانية األميركية 
تجاه شعبنا، وإلى تطوير أدوات المقاطعة بما 
يشــمل المنتجات األميركيــة، والتعامل معها 
بنفس مواصفــات بضائع االحتالل التي يجب 

أن تقاطع بشكل كامل«.
وقالت: إن »الواليــات المتحدة بهذا االعالن 
تضع مصالحها في المنطقة برمتها في دائرة 
االستهداف، وهي التي تمعن في نهب ثروات 
وخيرات البلــدان العربية، وهي تتحمل كامل 
المســؤولية حيال أيــة ردود فعــل حيال هذا 

الموقف المشين إلدارتها«.
ولفتــت إلــى أنه ســيتم االعالن عــن برنامج 
تفصيلــي باألنشــطة والفعاليــات المتعلقــة 
بمواجهــة إعــالن »صفقــة القــرن« خــالل 

اليومين المقبلين.
وشددت القوى على أن هذا االعالن لن يمس 
بواقع األراضي الفلســطينية باعتبارها وحدة 
واحدة واراضــي محتلة، مؤكــدة على أهمية 
إزالة االحتالل بكل اشــكاله، وإنفــاذ القانون 
الدولي بفرض عقوبات دولية على )إسرائيل( 

القوة القائمة باالحتالل.
وأكدت على أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ 
ولن يتــم تطويــع إرادته السياســية للقبول 
بالتنــازل عن حقوقه الوطنية المشــروعة في 
العــودة وتقرير المصير واالســتقالل الوطني 

في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
ودعت للوحدة الوطنية فــورًا لمواجهة هذه 
المؤامــرة وتذليــل كل العقبــات أمــام إنهاء 
االنقســام، واســتنهاض كل عوامــل القــوة 
واالرادة والصمــود فــي وجــه كل المحاوالت 

الرامية لتصفية القضية الوطنية.
من جانبه، أكد النائب في المجلس التشريعي 
عن مدينة طولكرم، عبــد الرحمن زيدان، أن 
التســريبات المتداولة حــول »صفقة القرن« 
تشكل خطورة على حقوق الشعب الفلسطيني 
وتطلعاته، منوها إلى أن الشكوك حول صحة 
هــذه األخبــار باقية فــي ظل تــردد الواليات 

المتحدة باإلعالن عن خطتها.
وقــال زيــدان فــي تصريــح صحفــي، إنه ال 
يســتبعد أن تســتغل اإلدارة االمريكية ضعف 
وانقســام الوضع الفلســطيني وحالة الضياع 
العربي واإلســالمي إضافة إلى محاولة هروب 
كال مــن الرئيــس األمريكي دونالــد ترامب 
ورئيــس حكومــة االحتالل بنياميــن نتنياهو 
»من ضغــوط المحاكمة المرتقبــة لهما عبر 
تمرير أمانــي الصهاينة كواقــع وفرضه على 

األرض«.
وأضــاف زيــدان أن حالــة الضعــف والهــوان 
الرسمي فلســطينيا وعربيا وإســالميا تفرض 
المسارعة إلى اجتماع القوى الفلسطينية كافة، 
والعمل على تجاوز حالة االنقسام وإعادة الثقة 
بجدية القيادة في تجميع نقاط القوة الحقيقية 

ومغادرة أوهام عملية التسوية العبثية.

ونبه إلى ضرورة تحشــيد الشعب الفلسطيني 
وكافة الشــعوب العربية واإلســالمية للدفاع 
عــن القــدس والمقدســات ووجــود وحريــة 
فلســطين، وحقنــا فــي إقامــة دولــة كاملة 
الســيادة على أرضنا ومواجهــة خطط الضم 

والتهويد.
وتابــع: »هذا الوقت يســتدعى عــدم التلكؤ 
فــي اســتخدام كافــة أوراق القــوة القانونية 
فــي المحاكــم الدوليــة وتنشــيط الجهــود 
للتصــدي  وإســالميا  عربيــا  الدبلوماســية 
لموجــات التطبيــع بعــد أن تبــدأ الســلطة 
بنفســها من خالل إعالن موت أوســلو ووقف 

التعاون األمني«.
شطب القضية الفلسطينية

في سياق متصل، تحدث نائب رئيس مؤسسة 
كارنيغــي للدراســات، ووزير خارجيــة األردن 
الســابق، مــروان المعشــر، عــن مالمح حول 
»صفقة القرن«، لشطب القضية الفلسطينية.

ونقلــت وســائل إعــالم أردنية عن المعشــر، 
قوله إن مسؤولين أردنيين وصلوا إلى قناعة 
باســتحالة ردع »صفقــة القــرن« نظــرًا ألن 

فكرتها صادرة من واشنطن.
وذكــر أن هذه الصفقــة تعنــي تهجير مزيد 

من الفلســطينيين إلى األردن، فيما يتم دمج 
بعــض مناطــق الضفة الغربية تحــت اإلدارة 

األردنية.
تصريحات المعشــر جاءت خالل مشاركته في 
ندوة سياســية حــول هذه القضيــة، نظمها 
حزب جبهة العمل اإلسالمي، الذراع السياسي 

لجماعة اإلخوان المسلمين في األردن.
وكان المعشــر، قال في تصريحات سابقة، إن 
»موقــف البــالد المعلن هو نفســه في الغرف 
المغلقــة، والمتمثل برفض صفقة القرن التي 
تشــكل تهديدا لوجود األردن«، مستبعدا أن 
تدفــع الضغــوط االقتصاديــة األمريكية إلى 

قبولها.
وقال إنه »من غير الممكن أن تعامل الواليات 
المتحــدة األردن بهــذه الطريقــة، خاصة أن 
عمــان تحظى بدعــم كبير مــن الكونغرس، 
وال تســتطيع واشنطن قطع المساعدات دون 

موافقته«.
وتابــع بــأن األمر ذاته ينســحب علــى الدول 
العربية، حيث اســتبعد أن تقدم بعضها على 
قطــع المســاعدات عقابا لــأردن على طرحه 

»حل الدولتين«.
ويرى المعشــر أن »األغلبية داخل الكونغرس 

ال  والديمقراطــي  الجمهــوري  والحزبيــن 
يوافقون على ما يقوم به ترامب، وهناك تأييد 
واســع لحل الدولتين، ليس مــن أجل العرب، 
بــل ألن إنهاء حــل الدولتين يعنــي االقتراب 
من حل الدولة الواحدة الذي يهدد مســتقبل 

)إسرائيل( على المدى البعيد«، كما قال.
تأهب إسرائيلي

في هــذه األثنــاء، ألغى رئيــس أركان جيش 
االحتالل اإلســرائيلي، أفيــف كوخافي، ندوة 
عسكرية موســعة كان مقرر تنظيمها أمس، 
تحســبًا لتصعيد فــي الضفــة الغربية وقطاع 
غزة، علــى خلفية نشــر »وشــيك« لتفاصيل 

»صفقة القرن«.
جــاء ذلــك وفق مــا أفادت بــه، أمــس، قناة 
»كان« العبريــة الرســمية،  بعــد وقت قصير 
من ســفر بيني غانتس زعيــم تحالف »أرزق- 
أبيض« إلى واشــنطن، للقاء الرئيس دونالد 
ترامــب الذي يتوقع أن يطلعه، وكذلك رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو على تفاصيل »صفقة 

القرن«.
وبحســب المصدر ذاته كان مــن المقرر عقد 
النــدوة على مســتوى جميع »العمــداء« في 
الجيــش، لمناقشــة برنامــج رئيــس األركان 
لتعزيــز النظــام القتالــي، وتطويــر قدراتــه 
الهجوميــة، علــى مــدى الســنوات الخمــس 

المقبلة.
وأول مــن أمس، نقلت القناة عن مســؤولين 
أمنيين فلســطينيين )لم تســمهم( إن هناك 
اآلن »أجواء ما قبل االنتفاضة األولى )1987-

تــدرس  الفلســطينية  والقيــادة   ،»)1993

قطع العالقات مع )إســرائيل( ووقف التنسيق 
األمني«.

و«صفقــة القــرن«؛ خطــة تســوية أعدتهــا 
إدارة ترامــب، ويتــردد أنها تقــوم على إجبار 
الفلســطينيين علــى تقديم تنــازالت مجحفة 
لمصلحة )إســرائيل(، بما فيهــا وضع مدينة 

القدس، وحق عودة الالجئين.
والخميس، أعلن البيــت األبيض أن الرئيس 
األمريكــي دونالــد ترامــب، وجه دعــوة إلى 
كل مــن نتنياهو، وغانتــس، إلطالعهما على 

»صفقة القرن«.

غانتس يغادر إلى واشنطن تلبية لدعوة ترامب
نتنياهو: »صفقة القرن« خطوة تاريخية يجب عدم تفويتها

وزير أردني سابق يحّذر من مخطط تهجير فلسطينيين لألردن 

دعــوات فلسطينيـــة إلــى غضــب 
شعبي يوم إعالن »صفقة القرن«



6
Monday 27 January 2020 االثنين 2 جمادى اآلخرة 1441هـ 27 يناير/ كانون الثاني

إعــان مناقصــة توريد أدويــة لصالح مشــروع "توفير 
األدوية الازمة للجرحى لعدد 600 مصاب بقطاع غزة"
تعلــن جمعيــة غزي دســتك -مكتب قطاع غــزة، وبتمويل وإشــراف من 
الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية - دولة الكويت، عن طرح عطاء توريد 
أدوية لصالح مشــروع "توفير األدويــة الالزمة للجرحى لعدد 600 مصاب 
بقطــاع غزة" تبعًا للشــروط والمواصفات الموضحة في كراســة ووثائق 
العطاء. فعلى الشــركات ذات االختصاص والمســجلة رسميًا والتي ترغب 
بالمشــاركة في هذا العطاء مراجعة جمعية غزي دستك في مقرها الكائن 
بمدينة غزة – شــارع عمر المختار – عمارة المدينة – مقابل سينما النصر 
– الطابق الرابع للحصول على كراســة العطاء، وذلك خالل ساعات الدوام 
الرســمي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الســاعة الثالثة مساًء كل يوم 

عدا يوم الجمعة وفقًا للشروط اآلتية:
1. أن تكــون الشــركة مؤهلة حســب األصول وتملك شــهادة ترخيص 

سارية المفعول من الجهات المعنية ومسجلة في دوائر الضريبة.
2. يجب على المورد تقديم كفالة بنكية )دخول عطاء( أو شيك بنكي مُصدق 
من أحد البنوك المعتمدة لدى ســلطة النقد بنســبة %5 مــن قيمة العطاء، 
وترفق ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
3. يجب أن تكون األســعار ســارية المفعول لمدة 90 يومًا من آخر موعد 

لتسليم العطاء، ويجب أن تكون األسعار المقدمة بعملة الدوالر.
4. أن تكون الشــركة قادرة على توفير فواتير ضريبية، مع تقديم شهادة 

خصم من المنبع لمن يرسو عليه العطاء. 
5. رســوم اإلعالنــات فــي الصحف )لمــدة يومين( على من يرســو عليه 

العطاء، وثمن رزمة العطاء )200 شيكل( غير مستردة.
6. يحق للجمعية تأجيل العطاء، إعادة طرحه، إلغاؤه، دون إبداء األسباب.
7. يحق للمؤسسة تجزئة العطاء والجمعية غير ملزمة بقبول أقل األسعار 

والسعر ليس المعيار الوحيد للترسية.

 لالستفســار: مراجعة قسم اللوازم والمشتريات بجمعية غزي دستك على 
جوال رقم 0592460110 في أوقات الدوام الرسمي.

مع تحيات جمعية غزي دستك  
مكتب قطاع غزة  

جمعية غزي دستك – مكتب قطاع غزة
عطاء رقم )2020/02(

Declaration of tender No. HMCAE 1/ 2020

SUPPLY, INSTALL & OPERATE OF MEDICAL 

DEVICES FOR Hayfa Charity Hospital.

Hayfa Charitable Medical Center Association declares for 

a tender to supply ,install and operate medical devices for 

hayfa charity hospital ,so to home they wishing to participate 

in the tender review the association headquarters, located in 

)Gaza City – Salah El Din St.- behind Al Sakhra Consumption 
Foundation – Hayfa  building –the fourth floor ( In order to 
receive  a copy of the specification notebook and tender 
condition , starting from 26/ 01/ 2020 until 16/ 02/ 2020 , 

from nine o'clock in the morning  until three in afternoon 
according to the following :

1. HMCA prefer the supplier who have previous experience 
in implementation similar projects.
2. The price of the tender )200 NIS( nonrefundable paid for 
tender at the head quarter of association.
3. preliminary meeting will be held in 02/ 02/ 2020 at 2 pm in 

Hayfa charity hospital. 
4. The deadline for delivery of sealed envelopes before 
2:00 pm, on 16/ 02/ 2020, and the tender will be opened 

on 16/ 02/ 2020 at 2.00 pm.
5. Price one of award criteria, but not only one.
6. Fees for advertising in the newspaper on who wins the bid 
and paid immediately upon award.
7. Commitment to ensure the entry tender 5% .
8. Applicants must bring a copy of the commercial 
registration and tax-free party 
9. The association have the right to hash ,)partition( or 
delayed or extended , or return or cancellation the tender 
without any compensation to the application for more inquiry 

and information please call 2808333 or 0597770090

Hayfa Charitable Medical Center Association 

إعان عن المناقصة رقم 2020/04
                   الخاصة بصرف وصفات طبية للمرضى من 

خال صيدليات القطاع الخاص
تمويل دولة اإلمارات العربية المتحدة

وتنفيذ اللجنة الوطنية اإلسامية للتنمية والتكافل االجتماعي
     تعلن اللجنة الوطنية اإلسالمية للتنمية والتكافل االجتماعي عن طرح 
عطاء بالظرف المختوم الخاصة بصرف وصفات طبية للمرضى من خالل 
صيدليات القطاع الخاص وذلك وفقًا لكراســة الشــروط الخاصة والعامة 

والمواصفات الفنية الواردة للمشتركين في المناقصة.
يمكــن الحصول علــى صحيفة الشــروط والمواصفات من مقــر اللجنة 

الوطنية اإلسالمية للتكافل االجتماعي الكائن في العنوان التالي:
غزة: شــارع الرشــيد –خلف الاليت هاوس وذلك لقــاء مبلغ )100( دوالر 
أمريكي غير مستردة خالل الفترة من الساعة الواحدة مساًء وحتى الثالثة 

مساء يوميا ما عدا يوم الجمعة. 
    علمــًا بــأن آخر موعــد لتقديم العــروض هو يوم الخميــس الموافق 
2020/01/30 الســاعة الثانية )2:00( مســاء في صندوق العطاءات في 

مقر اللجنة ولن يلتفت ألي عروض ترد بعد هذا الموعد. 
مالحظات: 

1( أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
2( يجب إرفاق كفالة بنكية أو شــيك بنكي مصدق حسب األصول بمبلغ 
1000 دوالر كتأميــن دخــول ســاري المفعول لمــدة 180 يوما من آخر 

موعد لتقديم العروض أو نقدًا لدى صندوق اللجنة.   
3( تقديم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب. 

4( يجــب إرفاق شــهادة خلــو ضريبي أو صــورة عنها أو شــهادة خصم 
ضريبي صادرة عن الدوائر الضريبية قبل صرف الفواتير.

5( لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.
لالستفسار يرجى االتصال على جوال: 0598297099                                                               
اللجنة الوطنية اإلسالمية للتنمية والتكافل االجتماعي

رام اهلل/ فلسطين:
ظهرت، أمس، شــهادات جديدة لتعرض أســرى أطفال للتعذيب في ســجون 
االحتالل اإلسرائيلي. ورصدت هيئة شؤون األسرى والمحررين في تقرير إفادة 
األســير القاصر خليل جبارين، وهو أحد األسرى األشبال الذين جرى نقلهم إلى 

معتقل "الدامون" مؤخرا، وتم إعادته األربعاء الماضي إلى "عوفر".
وأوضح الفتى جبارين بشــهادته، "أن األوضاع كارثية بمعتقل "الدامون"، وال 

تصلح مطلقا للعيش اآلدمي".
وأضــاف "بعد وصولهم للمعتقل عرضت عليهم إدارة الســجن اختيار ممثلين 
من األســرى القاصرين ليكونوا مسؤولين عن بقيتهم ويديرون أمور حياتهم 

اليومية، لكنهم رفضوا الفكرة".
وأكمــل جبارين، "أن إدارة المعتقل أقدمت على قمع جميع األســرى االشــبال 
الذيــن أعلنوا حالة العصيان في وجه الســجان ردا علــى األوضاع المزرية التي 
يعيشــونها داخل القسم، واحتجاجا على نقلهم من دون ممثليهم من األسرى 
البالغيــن، حيث قامت بنقل 4 منهم إلى زنازين العــزل االنفرادي في معتقلي 
"كيشون" و"ســلمون"، وكان جبارين أحد األسرى الذين جرى نقلهم تعسفيا، 

بدعوى ممارسته التحريض بين صفوف األسرى القاصرين". 
وتابــع: "ان كثيرا من األســرى االشــبال الذين نُقلــوا إلى "الدامــون" أعلنوا 
االضراب المفتوح عن الطعام، رفضا ألوضاعهم المأساوية التي يعيشونها في 
المعتقل من دون اللجان اإلدارية المســؤولة عنهم والمكونة من أسرى كبار، 
وكان من بينهم األسير القاصر رياض العمور الذي خاض االضراب، لكنه علق 
اضرابه بعد قيام إدارة المعتقل بزجه داخل الزنازين وإجباره على خلع مالبسه، 

وقاموا بتهديده بإبقائه دون مالبس في حال لم يتوقف عن اضرابه".
ولفتت الهيئة إلى أن سلطات االحتالل صعدت في الفترة األخيرة من هجمتها 
الشرســة بحق األطفال الفلســطينيين، بشــكل يخالف اتفاقيــة حقوق الطفل 

العالمية والمبادئ األساسية لحقوق اإلنسان.
وطالبت بتقريرها المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق اإلنسان بالتدخل بشكل 
فــوري وعاجل لوقف سياســة التنكيل التــي تُرتكب بحــق القاصرين في ظل 

االستفراد الفاضح بهم من قبل إدارة السجون وقواتها القمعية.

رام اهلل/ فلسطين:
وافقــت أمــس، الذكــرى الثانية عشــرة لرحيل 
القائــد الوطنــي والقومــي واألممي، مؤســس 
حركة القوميين العرب، والجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطين "الحكيم" جورج حبش.
ولــد "الحكيــم" فــي 12 آب/ أغســطس 1926 
في مدينة اللد، لعائلة مســيحية ميسورة الحال 
مؤلفة من ســبعة أفراد، وتعــرض للتهجير عام 
1948، بحســب تقريــر نشــرته وكالــة األنبــاء 

التابعة للسلطة "وفا" أمس.
أنهى حبش دراســته االبتدائية في مدينة اللد، 
وتابع دراسته الثانوية في مدينتي يافا والقدس، 
وتخرج من مدرســة ترســنطا في القدس، وعاد 

إلى يافا مدرسا قبل التحاقه بالجامعة.
انتقــل إلى بيروت عــام 1944 لاللتحــاق بكلية 
الطب في الجامعة األمريكية، وتخرج منها طبيبا 
عــام 1951، وخــالل مرحلة دراســته الجامعية، 
تبلــورت أفكاره وتعزز انتماؤه القومي، فســاهم 
فــي إعــادة صياغــة جمعيــة "العــروة الوثقى" 
وتحويلها إلى منتدى سياســي وفكــري، لتناول 
الحالة السياسية الفلســطينية، وتعزيز العالقات 

بين الشباب العرب.
شــّكل "كتائب الفداء العربي"، التي التف حولها 
جمع من الشباب العرب ونفذت عمليات عسكرية 

عدة ضد أهداف إسرائيلية في األرض المحتلة.
واتجه حبش إلــى ميدان السياســة والمقاومة، 
فأســس مع مجموعة من رفاقه "حركة القوميين 
العرب" عام 1951، وكان من بين المؤسســين 
وديــع حــداد، وهاني الهنــدي، وكانــت الحركة 

تسعى لخلق حالة نهوض عربي شامل.
وانتقــل الحكيــم إلى الســاحة األردنيــة ليكون 
مع رفاقه في ســاحة النضــال الميداني، وواصل 
حراكــه السياســي فــي األردن دون أن يغفــل 
متابعــة ســاحات العمل األخــرى فــي المنطقة 
العربية، وغادر األردن إلى سوريا، ثم إلى بيروت 

بهدف تشكيل خاليا لحركة القوميين العرب في 
الدول العربية. وأســس حبش الجبهة الشــعبية 
لتحريــر فلســطين، وأعلــن عــن انطالقتها في 
11/12/1967، كنــواة لحزب ماركســي لينيني، 

مــع التركيز على البعد القومــي العربي كميدان 
ورابطة للعمل الجبهوي.

واصل حبش قيادته الجبهة الشــعبية أمينا عاما 
حتى عــام 1999، وتــرك موقعه طوعــا، وخلفه 
مصطفــى الزبــري )أبو علــي مصطفــى(، الذي 
اغتالته )إسرائيل( في 27/8/2001 في رام اهلل.

عــاش "الحكيــم" بعد اســتقالته فــي العاصمة 
األردنيــة عمــان متفرغــا لإلشــراف علــى مركز 
للدراسات واألبحاث إلى أن توفي يوم 26 كانون 

الثاني/ يناير 2008، في عمّان ودفن فيها.
تــزوج حبش عام 1961 مــن هيلدا حبش، وهي 

فتاة مقدسية، وأنجبا فتاتين.
كان حبــش هدفــا لجهاز الموســاد علــى مدى 
ســنوات طويلــة، وحاول الموســاد اإلســرائيلي 
عــام 1973 اختطافــه حين اعترضــت مقاتالت 
إســرائيلية طائرة مدنية عراقيــة وأجبرتها على 
الهبــوط فــي مطــار "بــن غوريــون"، ومن ثم 
سمحت لها باإلقالع والمغادرة بعد أن تبين خطأ 
المعلومات االستخبارية، وأن حبش لم يكن على 
متنها، كما خطفت )إسرائيل( طائرة متجهة من 
طرابلس الغرب إلى دمشق عام 1986 العتقادها 

أن الحكيم كان على متنها.

أسرى أطفال يتعّرضون للعزل 
والتعرية في معتقل "الدامون"

س الجبهة الشعبية "جورج حبش" 12 عاًما على رحيل ُمؤسِّ

جورج حبش
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جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

 5/ADM/2020 إعالن طرح عطاء
تعلن جمعيــة الهالل األحمر الفلســطيني عن حاجتها 
لشــراء وتوريــد أدوات جراحــة المناظيــر لمستشــفى 

القدس التابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني . 
فعلى الشــركات المتخصصة و المسجلة والراغبة بالمشاركة التوجه لمقر 
الجمعية في غزة  لشــراء كراســات العطاء ابتداء من يوم االثنين الموافق 
2020/1/27 من الساعة الثامنة و النصف صباحًا حتى يوم األحد الموافق 

2020/2/2 حتى الساعة الثانية و النصف بعد الظهر للموردين المؤهلين 

و المرخصين و المتخصصين فقط الحق في االشتراك، علمًا بأن آخر موعد 
لتقديم العروض هو يوم األحد الموافق 2020/2/9 حتى الساعة الواحدة 
ظهرًا ، وذلك في صندوق المناقصات الموجود في دائرة المشتريات بمقر 

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني الكائن في غزة - تل الهوى 
1. ثمن  شراء كراسة العطاء )200( شيكل  غير مستردة.   

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة %5 من قيمة العطاء.
3. الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
لالستفسار يمكن االتصال على دائرة المشتريات بجمعية الهالل األحمر الفلسطيني 
على األرقام التالية :  هاتف : 2630555 - 2641906  داخلي 342 فاكس : 2641904 

إعالن طرح عطاء 
 )TE-01\01 -2020( عطــــاء رقم

توريد وتركيب 25 وحدة طاقة شمسية لمزارع الدواجن
 )2018/SPE/000400287( رقم المشروع

Project title : Improving economic situation of vulnerable farmers through 
the use of solar energy and rehabilitation of the agricultural facilities

تعلـــن جمعية اتحاد لجــان العمل الزراعــي )UAWC( وبتمويل مــن الوكالة 
اإلســبانية للتعــاون اإلنمائــي )AECID(، عن طــرح عطاء بالظــرف المختوم 
لمشــروع تحســين الوضع االقتصادي للمزارعين المهمشين, فعلى من يرغب 
بالمشاركة في العطاء واستالم نسخة عن وثائق العطاء التوجه الى مقر االتحاد 
فــي غزة ابتداء من يــوم االثنين الموافــق 2020/01/27 وحتى موعد اقصاه 
يوم األربعاء الموافق 2020/02/05 الساعة الثالثة ظهرًا وذلك حسب التالي:
1. أن يكون المورد لديه سجل تجاري معتمد وساري المفعول حسب األصول المتبعة.

2. أن يكون لديه خبرة سابقة في تنفيذ مشاريع مشابهة.
3. تأمين ابتدائي لدخول العطاء 5 % من قيمة العطاء.

4. تعقــد جلســة تمهيديــة الســاعة العاشــرة صباحًا من يــوم االثنين 
الموافق 2020/02/03 في مقر االتحاد.

5. تسليم المظاريف المختومة إلى االتحاد يوم الخميس الموافق 2020/02/06 
حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا ويتم فتح العطاءات في نفس اليوم والوقت.
6. رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو علية العطاء وتدفع فور الترسية.

7. يحــق لالتحاد تأجيل العطاء أو تمديــده أو إعادته أو إلغاؤه دون إبداء 
األسباب ودون أي تعويض للمتقدمين بالعطاء.

8. االتحاد غير ملزمة بقبول أقل األسعار.
9. لمزيــد من االستفســار والمعلومات االتصال علــى مقر االتحاد في 

غزة – النصر– مقابل مستشفى العيون تليفاكس: 2879959 – 08 

مؤرش الفساد العاملي: 
)إرسائيل( أكرث فساًدا مام 

كانت عليه سابًقا
رام اهلل/ فلسطين:

أظهرت معطيات مؤشــر الفساد الســنوي العالمي أن )إســرائيل( تراجعت للعام 
الثالــث على التوالي في مؤشــر الفســاد العالمي الذي صدر في نهاية األســبوع 
الماضي، وفي الوقت نفسه انضمت إلى الدول التي يُنظر إليها أنها متخلفة في 
مكافحة الفســاد. ووفًقا لتقرير أصدره المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية 
"مدار"، فإنه وفقا للمؤشر، احتلت )إسرائيل( المرتبة 35 من أصل 180 دولة في 
االستطالع الســنوي لمؤشر الفســاد العالميّ لعام 2019 الذي أصدرته منظمة 
الشفافية الدولية.  وتقيس هذه المنظمة الفساد في القطاع العام، وفي مؤشرها 

تعد درجة 100 نظيفة جدا، ودرجة صفر فاسدة جدا.
وكانت عالمة )إســرائيل( في المؤشــر الحالي 60، أقل بعالمة واحدة من مؤشر 
2018، وحصلت في عام 2017 على عالمة 62، أقل بعالمتين من مؤشر 2016.

ومعــروف أن عام 2019 شــهد إعــالن المستشــار القضائي لحكومــة االحتالل 
اإلســرائيلية أفيحــاي مندلبليــت نيته توجيــه الئحة اتهام إلى رئيــس الحكومة 
بنيامين نتنياهو بشــبهات تلقي الرشوة واالحتيال وخيانة األمانة. باإلضافة إلى 
ذلك يواجه وزيران في حكومته احتمال اشتباههما بارتكاب مخالفات فساد، وهما 
وزير الداخلية أرييه درعي، رئيس حزب شــاس الحريدي، الذي سبق له أن أمضى 
فترة في السجن بســبب إدانته بتهم فساد، ووزير الصحة يعقوب ليتسمان، من 

حزب يهودوت هتوراة الحريدي.
واضطــر وزير الرفــاه حاييم كاتس )الليكــود( إلى التنحي من منصبــه بعد اتهامه 
بشــبهات فســاد، وســحب عضو الكنيســت دافيد بيتان من الليكــود الذي يخضع 
للتحقيق أيضا بشبهات فساد ترشيحه لمنصب وزير األسبوع الفائت. وذكرت تقارير 
إعالمية أن الشــرطة استجوبت األســبوع الماضي نائب وزير بشأن شبهات متعلقة 
بالفســاد. ومع أن )إسرائيل( احتلت المرتبة 35 في مؤشر الفساد على مستوى دول 
العالــم، فــإن تدريجها جاء في المرتبــة 24 ضمن الئحة الدول الـــ36 األعضاء في 
منظمة التعاون االقتصــادي والتنمية OECD. وهذا يعني أن وضع نحو 65 بالمئة 

من بين هذه الدول المتقدمة أفضل من وضع )إسرائيل( على هذا الصعيد.

أمن السلطة يعتقل أسريين 
محررين يف الخليل

الخليل/ فلسطين:
اعتقلت أجهزة أمن الســلطة في الضفة الغربية أســيرين محررين على خلفية 
سياســية. وذكر موقع أمامة المختص برصد انتهــاكات االحتالل وأجهزة أمن 
الســلطة، أمس، أن جهاز األمن الوقائي في الخليل اعتقل األسيرين المحررين 
والمعتقلين السياسيين لعدة مرات إســماعيل الحروب، ويونس عودة الحروب 

بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.

غزة-الناصرة/ نور الدين صالح:
عــد حــزب الشــعب ســماح المملكــة 
لإلســرائيليين  الســعودية  العربيــة 
بدخول أراضيها "تطبيعًا صريحًا على 

حساب القضية الفلسطينية".
وقــال عضــو المكتب السياســي خالد 
منصــور لصحيفة "فلســطين"، أمس: 
"لم نكــن ننتظر اليوم الــذي يزور به 
اإلســرائيلي الــدول العربيــة، في ظل 
مــا تتعرض له األراضي الفلســطينية، 
وخاصة المسجد األقصى من انتهاكات 

وجرائم إسرائيلية".
بأنــه  الســعودي  القــرار  ووصــف 
ظهرهــم  وإدارة  للتطبيــع  "هرولــة 

للفلسطينيين".
الســلطة  قيــادة  منصــور،  ودعــا 
أســماه  عمــا  للتوقــف  الفلســطينية 
"االرتبــاك" فــي التعامــل مــع قضية 
التطبيع العربي، واتخاذ موقف رســمي 

واضح وجريء.
كما طالب بضرورة التواصل مع الدول 
العربيــة، من أجل اســتنهاض حركات 
مقاطعــة االحتــالل وتنشــيط اللجان 

العاملة فيها.
يُشــار إلى أن القرار اتُخذ بالتنســيق 
مع األجهزة األمنيــة، ووزارة الخارجية، 
ومجلــس األمــن القومــي والهيئــات 
األخــرى ذات الصلة، وفــق تصريحات 

درعي.
وصــدق وزيــر الداخليــة فــي حكومة 
االحتــالل، أريــي درعــي، أمــس، على 
بســفر  يســمح  غيــر مســبوق،  قــرار 

اإلسرائيليين إلى السعودية لـ"أغراض 
تجارية".

وأوضح أنه سيُسمح السفر للسعودية 
ألهداف تجارية، مثل عقد لقاءات عمل، 
وبحث عــن االســتثمارات، لمــدة 90 
يومًا، شــريطة أن يكون المســافر قد 
تلقى دعوة رسمية من مستضيفه في 
الســعودية. وذكرت صحيفة "هآرتس" 
أن قــرار درعــي وقع منذ يــوم األربعاء 

الماضي. 
ويتيح القــرار للحجاج المســلمين من 
األراضــي الفلســطينية المحتلــة عام 
48، أيضًا، دخول الســعودية بجوازات 
إسرائيلية، ألداء مناسك الحج والعمرة، 
علمًا أنه حتى اليوم، كان حجاج داخل 
الســعودية ببطاقات ســفر  يدخلــون 

أردنية مؤقتة.
وأوضح درعي أن القرار اتُخذ بالتنسيق 
مع األجهزة األمنيــة، ووزارة الخارجية، 
ومجلــس األمــن القومــي والهيئــات 

األخرى ذات الصلة.
وكان مجلس الشــورى السعودي وافق 
في الثامــن من مايو/ أيار 2019،  على 
مشــروع نظام "اإلقامــة المميزة"، أي 
اإلقامة الدائمــة لمواطني دول أخرى، 
في السعودية. وتنقســم هذه اإلقامة 
إلى قســمين، هما إقامة دائمة وإقامة 
مؤقتة، برســوم محددة تمنح صاحبها 
عددًا من المزايا من ضمنها ممارسة 
األعمال التجارية وفق ضوابط محددة.

وبحســب ما أوردته صحيفة "غلوبس" 
اإلســرائيلية فــي حينــه، فــإن هــذا 

فلســطينيي  سيشــمل  المشــروع 
األراضــي المحتلة عــام 48، من دون 
أن توضــح الصحيفــة مصــدر هــذه 

المعلومة.
الســفارة  عــن  صــادر  بيــان  وذكــر 
الســعودية فــي القاهــرة، أنــه "يمنح 

النظــام للمقيــم مزايا، منهــا اإلقامة 
مع أسرته، واســتصدار زيارة لألقارب، 
العقارات،  وامتالك  العمالة،  واستقدام 
وامتــالك وســائل النقــل، نظيــر دفع 
الالئحــة  تحددهــا  خاصــة  رســوم 

التنفيذية".

غزة-رام اهلل/ فلسطين:
رحبت فصائل وشــخصيات فلســطينية بدعوة رئيس 
اإلســالمية  المقاومــة  لحركــة  السياســي  المكتــب 
"حمــاس"، لعقــد لقــاء عاجل يجمــع اإلطــار القيادي 
المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة جميع 
الفصائل الفلســطينية فــي القاهرة "لنرســم طريقنا 
ونملــك زمــام أمرنــا"، مشــددة علــى أن الدعوة هي 

الخطوة األمثل لمواجهة الصفقة.
أعلــن هنية، في تصريح صحفــي أمس، رفض الحركة 
لمؤامرة صفقة القرن واعتبارها "معركًة، التراجعُ فيها 

حرام علينا".
وأكــدت حركــة الجهــاد اإلســالمي رفضهــا المطلق 
لمخطط ترامب الهادف لتصفية القضية الفلسطينية، 
معلنــة "تصديها له ووقوفها مع كل القوى الحيّة ضد 

هذه المخططات".
وشــدد القيادي في الحركة خالد البطش على ضرورة 
توحيد الجهود والعمل وفق استراتيجية وطنية جامعة 
إلســقاط "صفقة ترامب"، وحماية القدس والمســجد 

األقصى المبارك. 
ورحــب البطش بدعــوة هنية عقــد لقاء وطنــي لبناء 
استراتيجية مواجهة، ويضع اآلليات الالزمة للعمل على 
حمايــة الثوابت وتعزيز صمود الشــعب الفلســطيني، 
ومجابهــة كل التحديات التي تتهدد الحقوق والقضية 
الفلســطينية. ودعــا الجماهيــر الفلســطينية في كل 
أماكــن وجودهــا لـ"التحــرك الواســع ضــد المخطط 
الصهيو-أمريكــي الخطير والوقوف بكل قوة وبســالة 

إلسقاط الصفقة".

مــن جانبــه رحــب عضــو اللجنــة المركزيــة للجبهة 
الديمقراطيــة أركان بدر، بدعوة هنية، مشــددًا على 
أن اجتمــاع األمنــاء العامين للفصائل اســتحقاق طال 
انتظــاره، "وهــو فرصــة لبلــورة موقف وطنــي موحد 

لمواجهة الصفقة".
بدورهــا أكــدت الجبهــة الشــعبية لتحرير فلســطين 
القيادة العامة أن فلســطين بشعبها ومقاومتها أقوى 
من كل المؤامرات التي تحاك من أجل تصفية القضية 
الفلســطينية. وأكدت أن "صفقة القــرن" اليوم تمثل 
أحد أخطر أشــكال اإلرهاب الذي يمارس بحق الشــعب 
الفلســطيني ومقدســاته في محاولة لتركيعه وســلب 

حقوقه المشروعة.
وقالــت في بيــان صحفــي أمــس: "هــذه المؤامرات 
ستفشل ولن تمر، وال مجال فيها للمفاوضات والحلول 
االستســالمية )...( ونثمن دعوة هنيــة اإلطار القيادي 

المؤقت لمواجهة هذه المؤامرة".
بــدوره قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشــريعي 
د. حســن خريشة، إن اتفاق أوســلو هو من أوصل إلى 
صفقة القرن. وشــدد في تصريــح صحفي أمس، على 
أن لقــاء األمناء العامين للفصائل يجــب أن يكون في 
غزة "لرسم استراتيجية مواجهة مع القوى كافة، وعلى 
الرئيس تنفيذ قرارات المجالــس المختلفة، من إنهاء 
التفــاق أوســلو والتنســيق األمني وقطــع العالقة مع 

االحتالل وقيادة مشروع مواجهة الصفقة من غزة".
فــي حين قال األمين العام لحركة المبادرة الوطنية د. 
مصطفى البرغوثي: "إن مواجهة الصفقة تحتاج لصف 
موحد وقيادة وطنية موحدة، وهذا ما يجب أن يتم عبر 

عقد سريع لإلطار القيادي".
الخطوة األمثل

بدورها عدّت حركة األحرار دعوة هنية الخطوة األمثل 
لمواجهة صفقة القرن. وقالت في بيان صحفي أمس: 
"طالمــا أن الــكل الفلســطيني يعلــن نظريًّــا رفضه 
لصفقــة القرن, فإن عقــد اللقاء هو الخطــوة العملية 
األولى التي تعكس مدى جدية األطراف الفلســطينية 
كافــة، واســتعدادها الحقيقــي للعمــل على إســقاط 
الصفقة والدفاع عن أرضنا وشعبنا وحقوقنا الوطنية".

وبينت الحركة أن "وحدة وصالبة الموقف الفلسطيني 
هي األساس ألي مواقف عربية وإسالمية مطلوبة, فال 
يُعقــل أن ننتظر مواقف واضحة وفاعلة من األمة دون 
أن نتقدم الصفوف موحدين كفلسطينيين ونكون في 

طليعة المواجهة الفعلية".
مــن جانبها أكدت منظمــة الصاعقة فــي قطاع غزة، 
أمس، أن فلســطين ملك الشعب الفلسطيني وليست 
للبيع أو المساومة عليها من أي جهة كانت مادام فينا 
عــرق ينبط.  ودعت المنظمــة في بيان صحفي أمس، 
لترتيب البيت الفلسطيني, وإعادة بناء منظمة التحرير 
الفلســطينية, "األمــر الذي يســتوجب تفعيــل قرارات 
اإلجماع الفلسطيني التي تم االتفاق عليها في القاهرة 

٢٠١١ و٢٠١٧ في بيروت".
وأضافت: "كما يســتدعي المصارعة فــي عقد اجتماع 
عاجــل ودون تــردد األمنــاء العامين, أو دعــوة اإلطار 
القيــادي المؤقــت في القاهــرة أو أي مــكان آخر, من 
أجل االتفاق على اســتراتيجية وطنية وبرنامج سياسي 

مشترك".

ترحيب وطني بدعوة هنية 
فصائل: التئام اإلطار القيادي املؤقت ملنظمة 
التحرير الخطوة األمثل ملواجهة "صفقة القرن"

بعد إعالن تل أبيب السماح لمواطنيها بزيارة السعودية
حزب الشعب: الرياض تطبع مع )إرسائيل( عىل حساب القضية الفلسطينية



8
Monday 27 January 2020 االثنين 2 جمادى اآلخرة 1441هـ 27 يناير/ كانون الثاني

دولة فلسطين
وزارة 

الحكم المحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة 
بالمصادقة على مخطط شبكة شوارع منطقة وادي صابر

منطقة تنظيم : عبسان الكبيرة
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة المركزيــة لألبنية وتنظيــم المدن بمحافظــات غزة أنها 
قــد قررت بجلســتها رقــم 2019/32 المنعقــدة بتاريــخ 2019/11/20  
التصديــق النهائــي علــى مخطط شــبكة شــوارع منطقــة وادي صابر 
المحصور بين شــارع رقم )24( شمااًل وشــارع رقم )**11( جنوبًا وشارع 
رقم )29( شــرقا وشــارع رقم )35( غربًا والمار بالقســائم رقم )17-16-

19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-33-34(  من 

القطعة رقم )246( الســابق إيداعه لالعتراض بموجــب اإلعالن الصادر 
عن اللجنة المركزية والمنشور في جريدة فلسطين بتاريخ 2019/7/23

مع وضعه موضع التنفيذ بعد مرور خمســة عشر يوما من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن في الجريدة الرســمية أو في صحيفتين يوميتين محليتين أيهما 

أقرب ، وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن .
اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
بمحافظات غزة

دولة فلسطين
وزارة 

الحكم المحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة
 بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم )12168(

منطقة تنظيم : خانيونس
 قانون تنظيم المدن رقد )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلســتها 
رقــم 2019/31 المنعقــدة بتاريــخ 2019/10/30عن إيــداع المخطط 
التفصيلي لمســار الشــارع رقم )12168( بعرض )12( متر بدون ارتداد 
المحصور بين الشــارع رقم )12121( والشارع رقم )37( والمار بالقسائم 

رقم )13-34( من القطعة رقم )50( .
 لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا اإلعالن. 
وعليه فإنه يجوز تجميع أصحــاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك 
األخرى المشــمولة بهذا المشــروع االطالع على خارطة المشروع مجانا 
خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعتراضات عليه إلى مكتب اللجنة 

المطية للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس . 
))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((.

اللجنة المركزية األبنية وتنظيم المدن
بمحافظات غزة

دولة فلسطين
سلطة األراضي الفلسطينية

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات رقم )34/ 2020(

يعلــن للعمــوم أنه تقــدم لــإدارة العامــة لألراضــي والعقــارات بغزة 
الســيد: خليل محمد إبراهيم الشــواف من ســكان خانيونــس هوية رقم 
903517746 بصفتــه وكيال عن: محمد كامل علي أبو يوســف بموجب 

وكالة رقم: 12608 / 2019 الصادرة عن رام اهلل
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال إرث / بيع /مبادلة في:

قطعة 244 قسيمة 19 المدينة عبسان
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضــي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســة عشــر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك ســوف يتــم البدء في إجراءات فتــح المعاملة. وفي 
حال تبين إشــكاليات أو وفاة المــوكل أو أحد الموكليــن يتحمل الوكيل 
المســؤولية الكاملــة عن اســتخدام الوكالة بدون أدنى مســؤولية على 

سلطة األراضي.  التاريخ:  26/ 1/ 2020م
مسجل أراضي غزة     
أ . عصام عبد الفتاح الحمارنة

وتوقع جمعة في حوار خاص مع صحيفة 
»فلســطين«، أن تصبح األمــور أصعب 
بعد غــدٍ الثالثــاء )موعد طــرح صفقة 
القرن( »ســواء صدر مرسوم االنتخابات 
أم ال، مضيًفــا أننــا »أمــام كارثة وطنية 
تتمثــل بصفقة القــرن، وهــذا يتطلب 
وضع إســتراتيجية وبرنامج عمل وإنقاذ 

وطني ووحدة فلسطينية«.
وتابع: »علينا جميعًا أن نكون موحدين 
فــي مواجهة الصفقة، وهذه مســؤولية 
تتحملهــا قيــادة الســلطة التــي عليها 
القيام بما هــو مطلوب منها بخصوص 
تنفيــذ كل قــرارات المجالــس الوطنية 
المتوافــق عليها مــن جميــع األعضاء، 
والدعوة لحوار وطني شامل لوضع آليات 

المواجهة«.

ولفت إلــى أن ما يجعل األطراف الدولية 
صامتــة تجــاه صفقــة القــرن أنهــم ال 
يجــدون حــراكا مــن أصحــاب الشــأن 
نفسه، متمما: »اآلن وقت الجلوس على 
الطاولة والنقاش بهدوء بشــكل وطني 

وعقالني لتدبر ما هو قادم«.
وقــال النائــب جمعــة: »إن حركتي فتح 
وحماس وكل الفصائــل معرضة للخطر 
)..( هــذه لحظــات تاريخيــة وســيكتب 
التاريخ من وقف يتصدى«، مشددًا على 
ضرورة تــرك الخالفات جانبًــا والتفكير 
للمواجهة، إلفشال  إســتراتيجية  بوضع 

»صفقة القرن«.
خطوات مطلوبة

وبشــأن الخطوات المطلوبــة لمواجهة 
الصفقة األمريكية التي ترمي إلى شطب 
القضية الفلسطينية، شدد النائب جمعة 

علــى ضــرورة أن يدعو رئيس الســلطة 
محمــود عبــاس لعقــد لقاء مــع األمناء 
العامين للفصائل الفلســطينية بشــكل 
عاجل، يتم من خالله التوافق على رؤية 
إستراتيجية، والعمل على إنهاء االنقسام 
والعودة للوحدة وتنفيــذ برنامج وطني 
يتــم فيه التوافــق علــى كل المعطيات 
المطلوبــة وإيصال رســالة للعالم »أننا 
لن نســكت ولن تمر الصفقة مهما كان 

الثمن«.
ورأى جمعــة أنه ال يوجد أي فلســطيني 
حــر يقبــل بالرؤيــة األمريكيــة، مبينــا 
أن الصفقــة هــي برنامــج وُضــع بأيدٍ 
إســرائيلية، ما يحتم على الفلسطينيين 
مواجهتــه بأيــد موحــدة وإرادة قويــة 

»للخروج من هذا المأزق«.
وحول توقيت إعــالن الصفقة، قال: »لم 
نتفاجــأ بالتوقيــت، وحذرنــا كفصائــل 
وخرجنا في مسيرات، لكننا نقوم بردات 
فعل ثم نتهاون وال نقوم بالدور المنوط 

بنا«، وفق تقديره.
ولفت النائب عن »التيار اإلصالحي« إلى 
أنه يجب مناقشة مسيرات العودة بشأن 
اســتمرارها أو توقفهــا بحيث تســتثمر 
بالطريقــة التي تحقــق الكثير وتتصدى 

لـ«صفقة القرن«.
وبشــأن التحديــات الفلســطينية أمــام 
المتغيرات الحاصلة، أشار جمعة إلى أنه 
منذ فتــرة تواجه القضية الفلســطينية 
نتيجــة  مأزقــا صعبًــا وهــو تراجعهــا 
التغيــرات اإلقليميــة والدوليــة، كما أن 
االنقسام الفلســطيني الحاصل أثر على 
المســتوى اإلقليمي والدولي ولم تصبح 

القضية المركزية األولى.
وأضــاف: »نحن اآلن بحاجة لحشــد كل 
الطاقات ســواء على المســتوى المحلي 
واإلقليمــي والدولي والتعبير عن غضبنا 
واســتيائنا مما يحــدث ورفضنا الصفقة 
بمــا تحملها من كوارث لشــعبنا، بعدما 
بدأت بإعالن القدس عاصمة لالحتالل، 
تلتهــا محاولــة إنهاء عمــل وكالة غوث 

الفلســطينيين  الالجئيــن  وتشــغيل 
قضيــة  لتصفيــة  تمهيــدًا  )األونــروا( 

الالجئين«.
وتساءل النائب في المجلس التشريعي، 
حــول إن كانت مواجهة الفلســطينيين 
للصفقــة بمفردهــم أم بدعــم عربــي، 
وإن كان االحتالل سيشــعر بتحمل كلفة 

الصفقة من عدمه؟!.

وشدد جمعة على وجوب تنفيذ السلطة 
بــرام اهلل قــرارات المجلســين الوطني 
والمركــزي التــي ُأعلــن عنهــا لصالــح 
القضية الفلسطينية بشأن وقف التنسيق 
األمنــي وتعليق االعتراف بـ)إســرائيل(، 
التشــريعي وتحريك  وتفعيــل المجلس 
وتنظيــم  الفلســطينية،  الدبلوماســية 

مســيرات، وأن يصــدر عباس مرســوما 
يحدد موعد االنتخابات.

وقــال: »إن التاريــخ لن يرحــم أي قائد 
فلســطيني قصّــر في هــذه المرحلة«، 
وحــده  فريــق  يســتطيع  »ال  مؤكــدًا: 
مواجهة النكبــات والمؤامرات منفردا«، 
لذلك يشــدد على ضــرورة نفــض آثار 
االنقسام والخروج بوثيقة شرف في هذه 

المرحلة التاريخية الفاصلة.
وربــط جمعــة اإلعــالن األمريكــي عن 
»صفقة القرن« بقــرب إجراء االنتخابات 
وجــد  »عندمــا  وقــال:  اإلســرائيلية، 
الرئيس األمريكــي دونالد ترامب أنه ال 
أحــد يقف ضد مــا يقوم بــه بعد إعالن 
القدس عاصمة لالحتالل ونقل السفارة 
األمريكيــة إليهــا، تجــرأ لإعــالن عن 

الصفقة«.
المرسوم الرئاسي

وبشــأن عدم إصدار المرسوم الرئاسي 
بشــأن االنتخابات، قــال جمعة، إن ذلك 
يعيق الحياة الديمقراطية الفلســطينية، 
ويؤكد رغبة البعــض بعدم الدخول في 
هــذا المجال، مؤكــدا في الوقــت ذاته 
أهميتهــا ودورها المســتقبلي في إنهاء 
االنقســام والوصــول للوحــدة الوطنية 
ومواجهــة صفقة القــرن، وتجديد دماء 
القيــادات والتوجه الديمقراطي، أســوة 

بشعوب العالم.
وأضــاف: »نتفهــم أن القــدس قضيــة 
مركزية ال يمكن التنازل عن االنتخابات 
فيهــا، ولكــن يجــب أال نبقــى رهينــة 
لالحتالل في تأخير المرســوم تحت هذه 

الذريعة غير المبررة«.
واســتدرك جمعــة: »كان يفترض دعوة 
الــكل الوطنــي الفلســطيني لالنعقــاد 
والتشــاور فــي الخطــوات التــي يمكن 
اتخاذهــا فــي رفــض تعنــت االحتالل، 
خاصة أننــا مقبلون على أمر صعب جدًا 

وهو موضوع صفقة القرن«.
وشــدد القيادي في »التيــار اإلصالحي« 
»أصبحــت  االنتخابــات  أن  علــى 

مطلبًــا شــعبيًا وحيويًا لتغييــر الواقع 
الفلسطيني«.

وبخصوص مشاركة رؤساء دول من نحو 
40 دولة في إحياء ما يســمى »المنتدى 

عد  بالقدس،  للهولوكوســت«  العالمي 
هذه المشــاركة توافقا دوليا على كل ما 
يحدث، »وهذا أمر خطير يدفعنا للتوقف 
ومراجعــة أنفســنا، فال يجوز الســير إلى 

الموت دون مراجعة«.
ما بعد عباس

وعــن مرحلة مــا بعد عبــاس والحديث 
عــن تشــكيل تحالفــات لخالفتــه فــي 
منصب رئيس الســلطة، بين جمعة أنه 
كان المطلوب الوصول لتداول ســلمي 
الرئاســية  االنتخابــات  عبــر  للســلطة 
لتحقيــق االســتقرار واألمــان للشــعب 

الفلسطيني.

وحذر جمعــة من مواجهــة معضلة في 
عدم االســتقرار السياســي بعــد مرحلة 
عبــاس إال إذا كان عبــاس نفســه اتخذ 
قرارات بهذا الشأن غير معروفة للجميع، 
مبينا أن اختيار رئيس الســلطة يجب أن 
يكون بتوافــق محلي وإقليمــي ودولي 

وهذه مسألة ليست سهلة.
في ســياق آخر، وبشــأن ملف المصالحة 
المجتمعيــة وجبر األهالــي المتضررين 
من االنقســام، بين أن لجنة المصالحة 
المجتمعيــة حققــت إنجــازات عديــدة، 
وأنهــت 176 قضية لضحايا االنقســام 
وهي فــي طور االســتعداد إلنهــاء جبر 

خواطر 100 حالة أخرى.
واألحــداث  األوضــاع  »نراقــب  وتابــع: 
ننتظــر  يجعلنــا  مــا  وهــذا  الحاصلــة، 
الفرصة المناســبة للبدء في المصالحة 
المجتمعية، ألن جهودنا اآلن مركزة في 

مواجهة صفقة القرن«.

النائب عن »التيار اإلصالحي« أشرف جمعة لـ»فلسطين«:
مقبلون عىل لحظات تاريخية فارقة.. والقضية الفلسطينية مترُّ مبأزق خطري

غزة/ يحيى اليعقوبي:
البرلمانيــة  فتــح  كتلــة  عــن  النائــب  حــّذر 
»التيــار اإلصالحــي«، أشــرف جمعــة، مــن 
أن الشــعب الفلســطيني مقبــل علــى مــا 

وصفهــا »كارثــة وطنيــة« تمــس تاريخــه، 
مشــدًدا علــى أنــه حــان الوقــت للجلــوس 
علــى الطاولــة ووضع إســتراتيجية وطنية 
بشــكل »عقالني« لمواجهة ما هو قادم، 

ورأى فــي الوقت ذاته، أن إصدار مرســوم 
االنتخابات العامــة أمر في غاية األهمية، 
بحيث يمكــن من خاللها مواجهة »صفقة 

القرن« األمريكية.

عىل السلطة دعوة 
األمناء العامني لالنعقاد 

عاجاًل وتنفيذ قرارات 
الوطني واملركزي

ال رغبة للبعض باالنتخابات 
وقد نشهد عدم استقرار 
يف مرحلة ما بعد عباس

نستعد لجرب خواطر 100 
حالة من ضحايا االنقسام

أشرف جمعة
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نبضات ساخنة
وليد الهودلي

دولة فلسطين
وزارة االقتصاد الوطني

اإلدارة العامة للشركات 
مراقب الشركات

إعالن للعموم
 يعلن مراقب الشركات - أن شركة المجموعة العالمية للهندسة واالستشارات ذ.م.م 
ويمثلها السيد/ نصر الدين صادق سلمان المزيني رئيس هيئة المديرين 
ووكيلـه المحامـــي األستـاذ / محمد عادل سعدة والمسجلة لدينا تحت  

563114362 بتاريخ 1995/12/9 م

تقدمــت بطلب لتغيير مركز الشــركة الرئيس من )غزة - شــارع ســعيد 
العــاص - مركز نعمــة التجاري( إلى )غزه الرمال - شــارع الوحدة - مبنى 

نابلس التجاري التابع المعهد األمل لأليتام( .
تحريرا في 26/ 01 /2020 م.

المستشار / يعقوب الغندور
مراقب الشركات

دولة فلسطين
وزارة 

الحكم المحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة
بإيداع مخطط تفصيلي لشبكة شوارع منطقة الفراحين

 منطقة تنظيم : عبسان الكبيرة
 قانون تنظيم المدن رقم )28 ( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلســتها 
رقم 2019/24 المنعقدة بتاريخ 2019/7/31 عن إيداع مخطط تفصيلي 
لشبكة شوارع منطقة الفراحين المحصور بين الشارع الفاصل بين حدود 
القطعة رقم )239( والقطعة رقم )240( شرقا والتقاء الشارع رقم )4( مع 
الشارع رقم )2B( غربا والشــارع رقم )4( جنوبا والشارع رقم )2B( شماال 
والمار بجزء من القســيمة رقم )6( وجزء من القسيمة رقم )7( والقسائم 
رقم ) 14-13-12-11-10-9-8 15--23-22-21-20-19-18-17-16 ( 

من القطعة رقم )239( . 
لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا اإلعالن. وعليه فانه يجوز 
لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك األخرى المشــمولة 
بهذا المشــروع االطالع على خارطة المشروع مجانًا خالل ساعات الدوام 

الرسمي وتقديم االعتراضات 
عليه إلى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم ببلدية عبسان الكبيرة. 

))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((. 
اللجنة المركزية األبنية وتنظيم المدن 
بمحافظات غزة 

دولة فلسطين
وزارة 

الحكم المحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة
بإيداع مخطط تفصيلي لشبكة شوارع منطقة الفراحين

منطقة تنظيم : عبسان اإلقليمية
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنــة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلســتها 
رقــم 2019/24 المنعقدة بتاريخ 2019/7/31 عن إيداع مخطط تفصيلي 
لشبكة شوارع منطقة الفراحين ضمن المنطقة االقليمية لعبسان المحصور 
بين شــارع رقم )17( غربا وشــارع الفاصل بين حــدود القطعة رقم )239( 
والقطعة رقم )240( شرقا والشارع رقم )2B( جنوبا والشارع رقم )*7( 
والشــارع رقم )**7( شــماال والمار بالقســائم رقم ) جزء من 6 - وجزء من 
7-1-2-3-4-5( من القطعة رقم )239( والقسائم رقم )19-20-21( من 

القطعة رقم )236( والقسائم رقم )جزء من 13-12-11-10-9-4-3-1-
14-15 ( مــن القطعة رقــم )237( لالعتراض خالل مدة ســتين يوما من 

تاريخ هذا اإلعــالن. وعليه فإنه يجوز لجميع أصحــاب الحقوق في األراضي 
واألبنية واألمالك األخرى المشــمولة بهذا المشــروع االطالع على خارطة 
المشروع مجانًا خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعتراضات عليه إلى 
مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم ببلدية عبســان الكبيرة والى مكتب 

السيد / سكرتير اللجنة المركزية بمقره بوزارة الحكم المحلي بغزة. 
))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((.

اللجنة المركزية األبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة

تطبيقات ُتريك الجرائم 
النازية وال تريك الصهيونية!

التطبيــق األول إقامة محفل لتمثيل دور الضحية على أصولها ولتصدير 
هــذه الصورة للعالم أجمع، وال بد من االحتفال الســنوي بهذه الكارثة 
التي أحّلت بهم، وبالمناسبة فإن كل أمة أو شعب بإمكانه أن ينبش في 
ماضيه وينظر فيمــا وقع عليه من مذابح وقتل ودمار ثم اختيار الذكرى 
األبرز إلقامة محفل وإحياء احتفال ســنوي وترويجه عالميا إلظهار نفسه 
ضحية قد وقع عليها الظلم العظيم. فالشــعوب العربية مثال أصابها ما 
أصابها من االســتعمار الحديث، الجزائر مثال بلد المليون شــهيد، بلد 
هــذا الرئيس كاميرون الذي جــاء ليحتفل بالهولوكوســت الصهيوني 

تاركا خلف ظهره الهولوكوست الذي صنعته بالده في الجزائر!
تطبيــق إقامة هذا المحفل في القدس بعد احتاللها وكأن المحتل يحق 
له أن يستمر في تمثيل دور الضحية وفي هذا قفز على ما قاموا به من 
دور الجالد المجرم ، إنهم بذلك يغطون الدور النازي الجديد الذي قاموا 
به بإظهار كونهم كانوا في يوم من األيام ضحية ! وعلى سبيل المثال 
ال الحصر ما قاموا به على قرية من قرى القدس مجزرة دير ياســين كم 
تبعد عن هذا المكان الــذي يحتفلون به بذكرى مجزرتهم التي حدثت 
في بولندا، عملية تزوير وإخفاء وقلب لألمور تبرز القديم البعيد وتخفي 

ما قامت بده يداك على هذه األرض.
تطبيــق ما قامت بــه الحركة الصهيونيــة على أرض فلســطين بانتزاع 
شــعب كامل من مدنه وقراه وتطهير البالد على أســاس عرقي ثم إقامة 
دولة للشــعب اليهودي بالدم والقتل والتدمير هــو أبلغ تطبيق للنازية، 
فقــط هذه الزعامات التي جاءت تحتفل ألم تنظر في الحركة الصهيونية 
ومــا قامت به؟ بمــاذا تختلف عن النازية؟ بالف، هناك حظي باالســتنكار 
العالمي، هنا يحظى بالنفاق والعمى ودعم المجرم على حساب الضحيّة . 
بيــن الحين واآلخر ال بدّ مــن تفعيل تطبيق تحويل الضحية إلى مجرم 
ســّفاح يعيــد تمثيــل دور المحرقة، فلــم يكتفوا بما نكبوا به الشــعب 
الفلســطيني أول مرة سنة 48 بل اســتمروا يذكرون العالم بطبيعتهم 
العدوانية، ســنة 67 أطبقوا على بقيّة فلســطين ومــا بينهما ارتكبوا 
العديــد مــن المجازر مثــل مجزرة قبيــة، ثــم اجتياحاتهــم العدوانية 
للبنــان وما خلفت من قتل ودمــار كان أبرزها صبرا وشــاتيال وقانا ثم 
الحروب المستمرة على غزة وإجرامهم في الضفة في انتفاضة الحجارة 
وانتفاضــة األقصــى ومجزرة جنين، ومجازرهم علــى األرض ال تقل عن 
الجرائــم التي وقعــت على اإلنســان متوجة باالســتيطان واالعتداءات 

المستمرة على المقدسات.
بمــاذا يختلف الهولوكوســت عــن صب القنابــل الفســفورية الحارقة 

والعنقودية والفراغية على األحياء الســكنية والمدارس التي 
23يلتجئ إليها الناس في غزة مثل مدرسة الفاخورة؟

غزة/ فلسطين: 
وتشــغيل  غــوث  وكالــة  أعلنــت 
"أونروا"  الفلســطينيين  الالجئيــن 
مساء أمس، عن فتح باب التسجيل 
لوظيفة معلم خالل العام الدراســي 

2021-2020م.
ونشــرت "أونــروا" علــى موقعهــا 
اإللكترونــي رابًطــا للتســجيل في 
التخصصات اآلتيــة: )اللغة العربية 
–اللغــة اإلنجليزيــة –الرياضيات –

العلــــوم –المرحلة الدنيا –التربية 
االجتماعيــة  –المــواد  الدينيــة 
-تكنولوجيــا  الرياضيــة  -التربيــة 
-التربيــة  –الحاســوب  التعليــم 

الفنية(.
فــي  الراغبيــن  علــى  إن  وقالــت: 
التقــدم بطلبــات لوظيفــة معلــم 
أعاله  المذكــورة  التخصصــات  في 
اســتيفاء أحــد المؤهــالت اآلتيــة: 
بكالوريــوس تربية فــي التخصص 
عــن  يقــل  ال  بمعــدل  المطلــوب 
%75، أو بكالوريــوس آداب علــوم 

المطلــوب بمعدل  التخصــص  في 
ال يقل عــن %75 إضافة إلى دبلوم 
تربية، أو ماجســتير فــي التربية أو 
التخصــص المطلوب لحاملي درجة 
البكالوريوس بمعدل أقل من 75%.

وأشــارت إلى أنه بإمــكان الراغبين 
بالتقــدم للوظيفــة تعبئــة طلبات 
إلكترونيًّــا مــن خــالل  التوظيــف 
التوظيــف  موقــع  إلــى  الدخــول 
فــي   ،/https://jobs.unrwa.ps

موعد أقصاه 16 فبراير 2020.
وبينت "أونــروا" أن قوائم االنتظار 
الخاصــة بهــذا اإلعــالن ســتكون 
عاميــن  لمــدة  المفعــول  ســارية 
دراســيين متتالين وبنــاء عليه لن 
يتــم اإلعالن عن توظيــف معلمين 

في العام الدراسي المقبل.
وذكــرت أنه وبنــاء علــى األنظمة 
المعمــول بهــا فــي وكالــة الغوث 
بسياســة  والخاصــة  الدوليــة 
التوظيف، ســيتم قبول الشــهادات 
الصادرة عــن الجامعــات والكليات 

المعتمدة من اليونســكو أو الهيئة 
الوطنية لالعتمــاد والجودة التابعة 
لــوزارة التربيــة والتعليــم العالــي 
فــي الوطن. ونبهت إلــى أن قوائم 
االنتظار لوظيفة معلم الخاصة بعام 
2017م ســتصبح الغيــة مع نهاية 

العام الدراســي الحالي، مشــترطة 
أنها ســتحدد نوع ومدة العقد بناء 

على االحتياج وتوافر التمويل.
وأشارت "أونروا" إلى أنها غير ملزمة 
بتوظيــف المرشــحين علــى قوائم 
االنتظار الناتجة عــن هذا اإلعالن، 

وأنــه لن يتم قبــول طلبات متأخرة 
المحــدد  النهائــي  الموعــد  بعــد 

الستقبال الطلبات.
ويجــري عــادة اختيــار المرشــحين 
لملء هذه المناصب وفًقا لترتيبهم 
في القائمــة بعد اجتيازهم مرحلتي 

امتحان التوظيف والمقابلة.
ويتوقع أن تصل أعداد الطلبات إلى 
أكثــر من 40 ألف طلــب، إذ لم تجر 
"أونــروا" اختبارات منــذ عام 2017 
بدعوى استمرار األزمة المالية التي 

أثرت على كثير من برامجها.

رام اهلل-غزة/ جمال غيث:
كشف مصدر مطلع النقاب عن أن السلطة في 
رام اهلل تماطل كثيــرًا في حل ملف المحررين 

المقطوعة رواتبهم على خلفية سياسية.
وقال المصدر لصحيفة "فلسطين"، أمس: "إن 
ملــف المحررين لم يُحرَّك إال قبل أســبوع، ال 
سيما بعد رسالة بعثها رئيس السلطة محمود 
عبــاس إلى وزارة المالية وهيئة األســرى حول 
مطالــب األســرى والمحرريــن وأيــن وصلت 

قضيتهم".  وأضاف المصــدر الذي فضل عدم 
ذكر اســمه: "إن حل ملف األسرى يسير بشكل 
بطيء جدًا"، مرجعًا ذلك إلى "االنقسام القائم 

بين الضفة الغربية وقطاع غزة".
خطــوات  ســينظمون  المحرريــن  أن  وأكــد 
احتجاجيــة فــي األســابيع القادمــة فــي حال 
لــم يُســتجبْ لمطالبهــم بصــرف رواتبهــم 

ومساواتهم بغيرهم من المحررين.
وتقطــع وزارة المالية فــي رام اهلل رواتب نحو 

50 محررًا بالضفة الغربية المحتلة، الذين فاق 

عدد اعتقال بعضهــم الـ 20 عامًا، على خلفية 
انتماءاتهم السياسية لحركتي حماس والجهاد 

اإلسالمي و"التيار اإلصالحي" في حركة فتح.
وكان عدد من هؤالء نفذوا في أوقات ســابقة 
سلســلة فعاليــات جماهيريــة وإضرابًــا عــن 
الطعــام والتوقف عن شــرب المــاء، لمطالبة 
الســلطة بصــرف رواتبهــم المقطوعــة منذ 

سنوات.

رين المقطوعة رواتبهم مصدر لـ"فلسطين": السلطة تماطل في حل ملف الُمحرَّ

القدس المحتلة/ صفا: 
أخلت شرطة االحتالل اإلســرائيلي، أمس، سبيل 
رئيس الهيئة اإلســالمية العليا بالقدس الشــيخ 
عكرمــة صبري، مــن مركــز المســكوبية غربي 

القدس المحتلة، بعد تحقيق لمدة 4 ساعات.
وذكــر المحامي حمزة قطينــة أن المحققين في 
غــرف "4" بالمســكوبية وجهــوا للشــيخ صبري 
تهمــة مخالفة أمر اإلبعاد لمدة أســبوع، والقيام 

بعمل من شأنه االخالل بالنظام العام.
من جانبه أنكر الشيخ صبري التهم الموجهة إليه 
خالل التحقيق، ورفض قرار اإلبعاد عن المســجد 

األقصى.
وكانت نظمت وقفة تضامنية مع الشــيخ صبري 

أمام مركز التحقيق في المســكوبية قبل دخوله 
إلى غرف "4"، بمشــاركة شــخصيات من القدس 
والداخل، وطاقم المحاميــن خالد زبارقة وحمزة 
قطينة ورمزي كتيالت ومفيد الحاج ومدحت ديبة. 
وألقت الشــخصيات المشــاركة كلمات تضامنية 
مع الشيخ عكرمة صبري، لشد أزره والوقوف معه 
ضد انتهاكات االحتالل بحق العلماء المســلمين، 
ومنعهــم مــن الوصول إلــى المســجد األقصى 
للخطابة والعبادة، وممارسة سياسة كم األفواه.

وحمــل المشــاركون بالوقفــة التضامنية صورة 
الشــيخ صبــري، ورددوا هتافــات ضــد سياســة 

االحتالل باستهداف العلماء والخطباء.
فــي ذات الســياق، أوضــح قطينة أنه لــم تعقد 

يوم أمس، جلســة في محكمة الصلــح للمعلمة 
هنادي الحلواني، رغم انتظارها موعد الجلسة في 

المحكمة لمدة ثالث ساعات.
كما أصدرت محكمة الصلح غربي القدس أمس، 
قــرارًا بإبعاد الشــاب مراد مســك عن المســجد 
األقصــى لمدة شــهر، ودفع كفالــة مالية بقيمة 

500 شيكل.

وكان اعتقــل الشــاب مراد مســك يــوم الجمعة 
الماضــي، بعد أداء صالة الفجر خــارج باب حطة 

بالمسجد األقصى.
فــي حين أبعدت شــرطة االحتالل أمس الشــاب 
يحيى جبارين من أم الفحم بالداخل الفلسطيني، 

عن محيط األقصى لمدة 6 أشهر.

ويبعد آخرين عن األقصى
االحتالل يخلي سبيل الشيخ صبري بعد تحقيق لـ4 ساعات

بقوائم انتظار لعامين
رابط التسجيل لوظيفة معلم بـ"أونروا" في غزة
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أعلن أنا/ ايــاد عبد القادر مصطفى العرجــا عن فقد هويتي 
وتحمــل الرقــم  927278184 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنا/ صــادق عطيه محمــد القاضي  عن فقــد هويتي 
وتحمــل الرقــم  909230963 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

الموضوع / مذكرة تبليغ قرار استئنافي
إلى المدعى عليه/ نهاد محمد صابر عبد العزيز أبو عودة من بيت 
حانون وســكانها ســابقا ومجهول محل االقامة في اســبانيا، لقد 
عادت القضية أساس 480 /2019 المتكونة بينك وبين المدعية/ 
خديجة صالح مصطفى شــحادة مــن بيت حانون وســكان جباليا 
وكيلتها المحامية آية الوكيل من مقام محكمة االستئناف الشرعية 
في غزة مصدقة بموجب القرار االســتئنافي أســاس 8134 ســجل 
19 المــؤرخ في 2020/1/5م  وموضوعها إثبات طالق، حكما قابال 

للطعن أمام المحكمة العليا الشــرعية. لذلك جرى تبليغك حســب 
األصول . وحرر في 2020/1/13 .

قاضي جباليا الشرعي
محمد خليل الحليمي

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة جباليا الشرعية المســتدعي/ البنك العقاري المصــري العربي- فرع غزة يمثله الســيد 

مدير الفرع/ أنور أبو صالح هوية رقم/ 924441447
 وكيلته المحامية/ شيرين شهاب

المستدعى ضدها/ شركة المقاول العربيِ Acc يمثلها رئيس مجلس اإلدارة 
الســيد/ محمود عادل مصطفى الفرا- من خانيونس القرارة الطرق الغربية 

بجوار نصر شعيب بالقرب من مسجد طيبه "مجهول محل اإلقامة حاليًا".
نــوع الطلب: عدم تنفيذ العقد موضوع الدعوى رقم )399 / 2012( لدى 
دائرة تسجيل األراضي ووقف أية بيوع من المستدعي ضدها الثاني على 

األرض موضوع الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى
مذكرة حضور

إلى المستدعى ضدها/ شركة المقاول العربي Acc يمثلها رئيس مجلس 
اإلدارة/ محمود عادل مصطفى الفرا من خانيونس القرارة الطرق الغربية 
بجوار نصر شــعيب بالقرب من مسجد طيبة. بما أن المستدعي المذكور 
أعاله قــد أقام عليك الطلــب المرقوم أعاله يطالبك فيهــا/ بعدم تنفيذ 
العقد موضوع الدعوى لدى دائرة تســجيل األراضي استنادًا إلى ما يدعيه 
فــي الئحــة طلبه المحفوظ لك نســخة منه ومن ملحقاتــه في ملف هذا 
الطلــب لذلك يقتضي عليك الحضور إلى هــذه المحكمة وتقديم جوابك 
التحريري خالل خمسة عشــر يومًا من تاريخ النشر، وليكن معلومًا لديك 
انــك اذا تخلفت عن ذلك يحق للمســتدعي الســير فــي الطلب باعتبارك 
حاضرًا. علمًا بأن الطلب المذكور أعاله قد حدد لنظره جلسة يوم األربعاء 

الموافق 2020/2/19م
رئيس قلم محكمة بداية غزة
أ . عمار قنديل

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء 

لدى محكمة بداية غزة – الموقرة
في القضية رقم 399 / 2012
في الطلب رقم 79 / 2019
في الطلب رقم 70 / 2020

أعلــن أنا/ ربــاب عبد الكريــم نمر الصباغ عــن فقد هويتي 
وتحمــل الرقــم   927349506فالرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة
في القضية التنفيذية رقم 15049 / 2019

إلى المنفذ ضدهم/ 1. حســن كامل حســين عنان مجهــول محل اإلقامة 
2. ســامي كامل حسين عنان مجهول محل اإلقامة 3. ردينة كامل حسين 
عنــان مجهــول محل اإلقامة 4. فدوى كامل حســين عنــان مجهول محل 
اإلقامة 5. روال كامل حســين عنان مجهول محــل اإلقامة -6ندى محمود 

خليل عنان )لولو قبل الزواج( مجهول محل اإلقامة
طبقًا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في القضية رقم 2017/3 
والصادر بتاريخ 2019/9/19م لصالح طالب التنفيذ/ حسين كامل حسين عنان 
والقاضــي بتثبيــت وتنفيذ عقد االتفاق على قســمة رضائية المبرز م/2 
عــدد 3 المؤرخ في تاريــخ 2008/5/20م في صفحتيــه األولى والثانية 

لذلك عليك تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 3 /2017. 
لذلك عليك الحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين واذا لم تحضر 
خالل المدة المذكورة فإنك تُعد ممتنعاً عن التنفيذ ومن ثم تباشر دائرة 

التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري. حرر في 2020/1/15م
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

دمشق/ فلسطين:
المخيمــات  داخــل  التعليميــة  العمليــة  تأثــرت 
الفلســطينية في سوريا سلبيًا نتيجة ما أصابها من 
أعمال التدميــر أو الحصار أو التهجير، على ما أفادت 
مجموعــة حقوقيــة تعنى بشــؤون الفلســطينيين 

السوريين.
وذكــرت "مجموعــة العمــل مــن أجل فلســطينيي 
ســوريا"، أنه بعد 8 سنوات من األزمة شهد القطاع 
التعليمي الفلســطيني نشــاطًا ملحوظًا لكن يعاني 

أوضاعا صعبة وتحديات كبيرة.
ونوهت إلــى أن مخيم درعا يتلقــى أكثر من )500( 
فــي مــدارس بديلــة  طالــب وطالبــة تعليمهــم 
عــن مــدارس "أونــروا" بســبب تدميرهــا وخرابها 
خــالل األزمــة الســورية، حيث عمــل أبنــاء المخيم 
والهيئات العاملة علــى األرض بفتح تلك المدارس، 
مســتخدمين المنــازل التي تركها ســكانها ونزحوا 
إلــى خارج المخيم منهــا )منزل عبد اهلل اليوســف(، 
وقام المتطوعــون بتجهيز الصفوف الدراســية من 
الصــف األول حتى الصف التاســع، وجهزوا الصفوف 

بالمقاعد الدراسية والطاوالت بعد سحبها من تحت 
ركام مــدارس "أونروا". وأضافــت "مجموعة العمل" 
أن الطلبــة يعانون من ضيــق الصفوف واكتظاظها 
وعــدم التهويــة المناســبة، واالفتقــار إلــى الدعم 
المادي والمستلزمات الدراسية، وسط وضع خدمي 

ومعيشي سيئ.
وفي مخيم اليرموك الذي يخلو من مدرسة تعليمية 
مخصصة للطلبة، يلتحق الطلبة المتواجدون داخله 
بمدارســهم فــي مســاكن الزاهــرة، ويتــم نقلهم 
بوســائل نقل خاصة لمنــع النظام الســوري دخول 
األهالي وإصالح البنى التحتية في المخيم، بحســب 

"مجموعة العمل".
وتشــير "األونروا" إلى تدمير )16( مدرسة في مخيم 
اليرموك من أصل )23( مدرسة للوكالة كانت تعمل 

بنظام الفترتين.
كذلك أفادت المجموعة الحقوقية أن أكثر من )200( 
طالب في مخيم حندرات في حلب يعانون من ظروف 
تعليمية سيئة، بعد تعرض مدارس المخيم ومنازله 
للدمار والخراب بســبب قصف النظام السوري خالل 

ســنوات الحرب، حيث بدؤوا الدراســة في مدرســة 
مقامة في أحد بيوت المخيم المدمرة التي ال تحتوي 

على نوافذ أو أبواب أو مياه أو وسائل تدفئة.
أما في مخيم دير بلوط شــمال ســورية الذي يضم 
مئــات الالجئيــن الفلســطينيين يتلقــى الطــالب 
تعليمهــم في خيمة، وذلك في مبادرة من قبل عدد 
من المهجرين المتطوعين، وأسهمت فيها منظمة 

"آفاد" )AFAD( التركية.
ووصــل عــام 2018 عــدد طــالب المدرســة قرابة 
)250( طالبًا وطالبة من أصــل )1500( لم يلتحقوا 

بالمــدارس فــي مخيمي ديــر بلــوط والمحمدية، 
ويفتقــر الطــالب لمســتلزمات الدراســة من كتب 
وقرطاســية، ومع فصل الشــتاء يهدد المطر الخيام 
المعــدة للتعليــم، ويحتــاج األطفــال إلــى مالبس 

وأحذية شتوية تقيهم البرد القارس.
يشــار إلــى أن أكثر مــن )50( ألف طفل فلســطيني 
يتلقون تعليمهم في سوريا بالرغم من كل األضرار 
التــي لحقــت بمدارســها، إضافة لآلالف فــي لبنان 

واألردن وتركيا، وفق "مجموعة العمل".

غزة/ فلسطين:
للدراســات  ثينــك  "بــال  مؤسســة  نظمــت 
اإلســتراتيجية" أمس، المؤتمر الختامي لمشروع 
"مختبر السياسات العامة والتفكير اإلستراتيجي" 
الــذي امتد من يوليــو 2019 إلــى يناير 2020، 
بالشــراكة مع "مشــروع الديمقراطية في الشرق 

 ."POMED- األوسط – بوميد
مــن  واســعة  نخبــة  المشــروع  فــي  وشــارك 
األكاديمييــن والباحثيــن والمهتميــن، وتخللته 
مناقشــة عشــر أوراق تناولــت قضايــا مجتمعية 
مهمة كمشكلة الكهرباء وإدارة النفايات الصلبة، 
والعنــف االقتصــادي ضد المــرأة وغيرها، وذلك 
ضمن جهود "بال ثينك للدراسات اإلستراتيجية" 

في توطين التنمية المجتمعية.
وقال مدير مؤسســة "بــال ثينك" عمر شــعبان: 
"إن هذا البرنامج وغيره من البرامج التي تنفذها 
مؤسســة بال ثينك يهــدف إلى تعزيــز القدرات 
البحثيــة للشــباب، وتوطيــن التنميــة المحلية، 
وتمكيــن الشــباب الفلســطيني من المشــاركة 
الفاعلة في التنمية، باإلضافة لســد الفجوة بين 

التعليم العالي وسوق العمل". 

وبيّــن أن للمؤتمر ثالث رســائل، هي: الشــباب 
الفلسطيني قادر على أن يكون جزءا من العملية 
التنموية وليس هامشــيًا، وقــادر على أن يكتب 
ويفكــر علميــا، والتنمية يجــب أن تكون إلى حد 

كبير بأدوات محلية".
وخالل الجلسة األولى قدم الباحث خالد أبو جامع 
ورقة بعنوان "نحو سياســات فعالة لمعالجة أزمة 
الكهربــاء في قطــاع غزة"، ناقش فيها مشــكلة 
الكهرباء فــي قطاع غــزة، واســتعرض إجراءات 

سلطة الطاقة لمواجهة األزمة. 
وطرحــت الورقة ثالثة بدائــل لحل األزمة، وهي: 
اســتيراد كميات إضافية من الوقود بضغط من 
الجهــات المســؤولة، وتشــكيل هيئة مســتقلة 
لضمــان تنفيــذ تفاهمــات تحســين الكهربــاء، 
واستثمار المبادرات المجتمعية الساعية لتحسين 
الكهرباء ودعمها، وأخيرا تمت محاكمة البدائل.

أمــا الباحثــة عــال حلس فقدمــت ورقــة بعنوان 
"معالجــة وإدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة"، 
وبحثــت مشــكلة النفايــات الصلبة التــي تمثل 
نصف مجموع نفايات قطاع غزة، وأســباب تفاقم 
المشــكلة، وآثارها الصحية علــى البيئة والنبات 

واإلنسان. 
وتحدثت عن أنــواع النفايات الصلبة في القطاع، 
وطــرق معالجتهــا. وقدمــت ثالثة بدائــل، هي: 
إدارة التخلــص مــن النفايات الصلبــة، واعتماد 
برنامــج عمل حكومي متكامل لالهتمام ومتابعة 
المناطق الســكنية ومكبــات النفايــات الصلبة، 
واتخاذ سياســات تشــجيع االســتثمار فــي إعادة 

تدوير النفايات الصلبة. 
كما قدمت الباحثة ليالي أبو مهادي ورقة بعنوان 
"سياســات الحــد مــن العنــف االقتصــادي ضد 
المرأة في قطاع غزة" وتعرضت لمشــكلة العنف 
االقتصادي تجاه النســاء، وبيّنت أسباب ممارسة 
العنــف االقتصــادي تجاه المرأة، ومؤشــراته في 

قطاع غزة.
وطرحت ثالثة بدائل، هي: تبني سياسات القضاء 
علــى التمييز ضمــن القوانين الفلســطينية بما 
يضمــن اتخــاذ التدابير الالزمة التــي تؤدي إلى 
تمكيــن المــرأة اقتصاديا، وخطة عمل نســوية 
لمواجهة العنف االقتصادي، وتشجيع المرأة على 
التحكم في أصولهــا االقتصادية، وأخيرًا حاكمت 

البدائل.

الناصرة/ صفا:
كشف موقع "واال" العبري النقاب عن اعتقال أجهزة أمن السلطة 
فــي رام اهلل لمجموعة من عناصر حركة فتــح بتهمة التخطيط 

الغتيال مدير جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج.
ونقــل الموقع عــن مصــادر فلســطينية وإســرائيلية قولها إن 
"أفراد الخلية وبعضهم من األســرى المحررين يخدمون لصالح 
رئيس جهاز المخابرات الســابق والقيــادي في حركة فتح توفيق 
الطيراوي، حيث قــام أفراد الخلية بتجميع الســالح والمتفجرات 

لتفخيخ مركبات يستقلها فرج وعائلته".
وذكــر أن "األمن الفلســطيني عثر على األســلحة والعبوات التي 
كان سيســتخدمها عناصــر خليــة التصفية حيــث اعترف رئيس 
الخليــة خالل التحقيق معــه بمخطط تصفية فــرج وعائلته عبر 

تفجير عبوات في المركبات التي يستخدمونها".
وأضــاف الموقــع أن "أفــراد الخلية تابعــوا حركة فــرج وعائلته 
وتعرفوا على خط ســيرهم، حيث بينت المصادر بأنه جرى إبالغ 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس بتفاصيــل المخطط ولكن 
من غير الواضح إذا ما تم اتخاذ خطوات ضد الطيراوي حتى اآلن 

أم ال وهل هو المتهم الرئيس بالوقوف خلف المخطط أم ال".
ولفــت إلى أنه مــن غير الواضح إذا ما عملــت الخلية بتوجيهات 
الطيراوي أو غيره من قيادات الســلطة التــي تتنازع على خالفة 
عباس حيث يستعد قادة فتح لليوم الذي يعقب غياب عباس عن 

المشهد.

مجموعة حقوقية: أوضاع صعبة تواجه آالف الطلبة الفلسطينيين في سوريا

"بال ثينك" تختتم مشروع السياسات العامة والتفكير اإلستراتيجي

القدس المحتلة/ فلسطين:
ألغت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح أمس، اإلفراج عن أسيرين 
مقدســيين بعد أن توجهت عائلتاهما الصطحابهما من السجن.

وقالــت مصادر محلية في القدس، إنــه كان من المقرر أن يطلق 
ســراح الشــبلين مهدي أبو عصب، ومحمد سويطي، بعد انقضاء 
ثلثي مــدة محكوميتهما، حيث أخبرت ســلطات االحتالل األهالي 
بنيتها إطالق سراحي ابنيهما، وعندما توجهوا إلى السجن صباحا 

تفاجؤوا بإلغاء قرار اإلفراج.

االحتالل يلغي إطالق
ْين   سراح أسيَرْين مقدسيَّ

"أفراد الخلية يخدمون لصالح توفيق الطيراوي"
واال: السلطة تعتقل أفراد

 خلية من فتح خططت
 لتصفية ماجد فرج
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الموضوع/ مذكرة تبليغ حضور
 صادرة عن محكمة الشيخ رضوان

إلــى المدعــى عليــه/ أحمد خليــل محمد نجم مــن بيت جرجا وســكان 
الشــاطئ- بجــوار العيــادة العســكرية- البالخيــة بالقــرب مــن مكتب 
تاكســيات، البراق ســابقًا ومجهول محل اإلقامة خارج البالد اآلن ويحمل 
هوية رقــم 803852623 - يقتضــي حضورك إلى هــذه المحكمة يوم 
االثنين الواقع في 2020/3/2م الســاعة التاسعة صباحا وذلك بخصوص 
القضيــة أســاس 2019/1332م وذلك بخصوص دعــوى تطليق لعدم 
اإلنفــاق المرفوعة عليك من قبل الداعيــة/ أمنية عماد محمد كريزم من 
هربيا وســكان الشــاطئ "الصاوي" وان لم تحضر فــي الوقت المحدد أو 
ترســل وكياًل عنك ســيجري بحقك المقتضى الشــرعي غيابيًا لذلك جرى 

تبليغك حسب األصول . وحرر في 2020/1/23 م .
قاضي محكمة الشيخ رضوان الشرعية
حسام ابراهيم الحليمي

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة الشيخ رضوان الشرعية االبتدائية

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة شمال غزة الشرعية االبتدائية

اعالن خصوم والئحة دعوى
صادرة عن محكمة شمال غزة الشرعية

إلى المدعى عليه ســوران بن مجيد نامق من العراق ومقيم في الســويد 
حاليــًا ومجهول محل اإلقامة فيها يقتضي حضورك لمحكمة شــمال غزة 
الشــرعية يوم االربعاء 2020/3/4م الساعة التاسعة صباحا وذلك للنظر 
فــي القضية المقامة عليك من قبل زوجتك المدعية عبير بنت صبري بن 
أحمــد ماضي من بيــت جرجا ومقيمة في بيت الهيا وموضوعها إكســاء 
حكــم محكمــة أول درجة والمســجلة تحت أســاس 2020/60م وإن لم 
تحضــر فــي الوقت المعيــن يجر بحقــك المقتضي الشــرعي لذلك جرى 

تبليغك حسب األصول .  وحرر في 2020/1/20م .
قاضي شمال غزة الشرعي
زكريا رمضان النديم

المســتدعون / 1. ليلى علي سلمي ســعيد – دير البلح ، شرق المحطة – 
هوية رقم )957485550( .2. نعمه علي سلمي سعيد- دير البلح ، شرق 

المحطة – هوية رقم )801970021( 
وكيالهما المحاميان / صائب أبو معيلق وهناء أبو معيلق

المستدعى ضدهم/ 1. عبد اللطيف علي سلمي سعيد- شرق المغازي ، منطقة 
الســعايدة )داخل الخط األخضر(. 2. علي عطية علي ســعيد – شرق المغازي ، 
منطقة السعايدة )داخل الخط األخضر(. 3. نعمه عطية عليان القديم

)أصالــة وبوصايتها عن ورثة عطية علي ســلمي ســعيد القصر إبراهيم 
وحمزة وزكريا عطية ســعيد( – المغازي، منطقة الســعايدة قرب الحاووز 
)داخل الخط األخضر(. 4. محمد عطية ســلمي ســعيد - المغازي، منطقة 

السعايدة قرب الحاووز )داخل الخط األخضر(.
نوع الدعوى / تقسيم أموال مشتركة 

قيمة الدعوى/ )تزيد عن عشرة آالف دينار أردني(
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في الطلب رقم: 2020/55 - في القضية رقم 316 / 2019
إلى المســتدعى ضدهم المذكورين أعاله، بما أن المستدعيين قد أقاما 
عليكم قضية حقوقية )تقســيم أموال مشــتركة( لذلــك يقتضي عليكم 
الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمســة عشــر يومًا مــن تاريخ تبليغكم 
هذه المذكرة كما يقتضي أن تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري 
خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة، علمًا أنه قد تم 

تحديد جلسة يوم اإلثنين الموافق 2020/2/10م للنظر في الدعوى.
 وليكن معلومًا لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمســتدعيين أن 

يسيرا في دعواهما حسب األصول. تحريرًا في: 2020/1/26م.
رئيس قلم محكمة صلح دير البلح / محمد عاطف غزال

دولة فلسطين
محكمة صلح دير البلح

في القضية الحقوقية رقم: 316 / 2019
في الطلب الحقوقي رقم: 2020/55

بلدية جباليا النزلة تنجز
 7800 معاملة خالل 2019

غزة/ فلسطين:
قال رئيس قسم قلم الجمهور في بلدية جباليا النزلة ماهر الدعالسة 

إن القسم أنجز قرابة 7800 معاملة خالل عام 2019.
وأوضح رئيس القســم في بيان صحفي، أنه تم إنجاز 2430 معاملة 
تتعلــق بتراخيــص البنــاء والحرف وتحديــد الموقع العــام وتحديد 
الشــوارع وطلبات الحصول على اإلســمنت، وطلبات تحديد الموقع 

العام.
وأفاد الدعالسة بأنه تم أيضا إنجاز 4315 طلبا وشكوى؛ 1150 منها 
تم اســتقبالها علــى الرقم المجاني وصفحة الفيــس بوك، وتوزعت 
المعامالت إلــى طلبات صيانة شــوارع، وصيانــة وتركيب فوانيس 
اإلنارة، وطلبات خاصة لرئيس البلدية، واعتراضات على المخططات 

الهندسية والتفصيلية وعلى الشؤون القانونية وشكاوى أخرى.
وأضاف رئيس قسم قلم الجمهور أنه تم إنجاز 1055 معاملة تتعلق 
بخدمات المياه والصرف الصحي، وتشــمل االشــتراكات، وتجديدها 

ونقلها، وكذلك طلبات صيانة شبكات المياه والصرف الصحي.

أكادمييان يف »اإلسالمية« 
يشاركان بورشة حول »املدن 

الذكية« بجامعة بإيطاليا
غزة/ فلسطين:

شارك كل من أ.د.محمد عبد العاطي مدير مركز األبحاث والمشاريع 
في الجامعة اإلســالمية، ود.وسام عاشور نائب عميد كلية الهندسة 
في ورشــة عمل عقدتهــا جامعة ســبيانزا روما فــي إيطاليا، وذلك 
ضمن نشاطات مشروع أكاديمية المدن الذكية الممول من االتحاد 

األوروبي.
وأفاد بيان صادر عن دائرة العالقات العامة في الجامعة اإلســالمية، 
أن ورشــة العمــل تطرقت لجوانــب عدة أهمهــا الجانــب التقني، 
باإلضافــة إلــى مناقشــة وتقييــم الشــركاء لإلنجازات فــي األمور 

التطويرية الخاصة بالمشروع.
وشــملت الورشــة تنظيم عدة جلســات للهيئة اإلدارية للمشروع؛ 
بهدف وضع خطط وتواريخ إلنجاز المهام المطلوبة من كل شريك 

في الفترة المقبلة.

غزة/ فلسطين:
تنفيــذ  فــي  الصحــة  وزارة  شــرعت 
الصحة  لتحســين خدمــات  مشــروع 
اإلنجابيــة فــي مجمع ناصــر الطبي 
مــن خــالل تأهيل أقســام الــوالدة 
والحضانــة وطوارئ األطفال، بتمويل 
من اليونيسف بتكلفة تصل ألكثر من 

مليون يورو.
التحريــر  مستشــفى  مديــر  وأفــاد 
بمجمع ناصر د.وليــد أبو حطب، أنه 
سيتم توسعة قســم المبيت الوالدة 
)ج( بالمستشــفى مــن خــالل إضافة 
ثالث غرف للمريضات لتصل ســعتها 
السريرية إلى )22( سريرًا، إلى جانب 
ترميم أقســام المبيت األخرى وإعادة 
ترتيبها بحيث تضم كل غرفة حمامًا 
خاصًّا بالمرضى لتضاهى في خدمتها 
القطاع الصحي الخاص وتوفير الراحة 

والخصوصية للسيدات.
وأشــار أبــو حطب فــي بيــان صادر 
عــن وزارة الصحة، أمــس، إلى إجراء 
توســعة كبيرة فــي قســم العمليات 
حيــث ســيتم إنشــاء غرفــة عمليات 

ثالثة وتجهيزها وكذلك توسعة جناح 
اإلفاقة وإضافة جناح إداري إلى قســم 
العمليات وتزويده باألجهزة الالزمة.

وبين أنه سيتم توسعة وتجهيز قسم 
الحضانة لتصل قدرتها االســتيعابية 
إلى )24( حاضنة مــع توفير إمكانات 
جيدة ترتقى بمستوى الخدمة الطبية 

المقدمة لألطفال الخدج.
وعزا سبب هذه التوسعة إلى انشغال 
األسرّة بنسبة 100 % نتيجة تكدس 
حــاالت الدخول مــن المواليد الخدج 
التي يتــم اســتقبالها مــن محافظة 
خــان يونــس والحــاالت الخطرة في 

المحافظات الجنوبية عامة.
وذكــر أبــو حطــب أنــه ســيتم من 
خالل هــذا المشــروع إعــادة ترميم 
وتأهيل قسم طوارئ األطفال ودعمه 
باألجهزة الطبية ليصبــح قادرًا على 
اتبــاع نظــام الفــرز الطبــي وتقديم 
خدمــة متكاملــة وذا جــودة عاليــة 
لألطفال، حيث يتعامل قسم الطوارئ 
يوميــا مع ما ال يقل عــن 150 طفاًل، 
فضــال عن تجهيــز ســكن للطبيبات 
بهدف توفير البيئة المناســبة للكادر 

بــكل  الخدمــات  وتقديــم  الطبــي 
سهولة.

وأشــار أبــو حطب إلى أن مستشــفى 
التحرير يقدم خدماته لمحافظة خان 
يونس والحاالت الخطرة بالمحافظات 
الجنوبية في مجال الوالدة والحضانة 
حيث يســتقبل شــهريًّا )950( حالة 
20 % قيصريــة. كمــا  والدة منهــم 
ويجرى )200 عملية نسائية( شهريًّا 
منهــا 50 عملية كبــرى و150 عملية 

صغرى.

الصحة: تأهيل أقسام الوالدة والحضانة
 وطــوارئ األطفــال مبجمــع ناصــر

غزة/ طالل النبيه:
قــال رئيس قســم الدم فــي مجمع الشــفاء الطبي 
بمدينة غزة د. هشــام الجعيدي، إن 1300 مواطن 
مصابــون  بمرض الثالســيميا، يهددهــم الموت 

الحقيقي مع استمرار نفاد عالجهم الطبي.
وأوضح الجعيدي في حديث لصحيفة »فلســطين« 
أن مرضى الثالسيميا يعيشون في حالة صعبة، منذ 
أعوام عديدة، اشــتدّت اآلالم عليهــم في العامين 
األخيريــن مع النقص الحاد في عالجهم المخصص 

لهم.
ودعــا الطبيب المختص، المؤسســات الدولية إلى 
ضــرورة العمل على توفيــر العالج المخصص لهم، 
وزراعة النخاع غير الذاتي للمرضى الصغار، مشــيرًا 

إلى وجود حاالت وفاة بسبب نقص األدوية.
وأشار الجعيدي إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية ال 
ترسل الدواء المخصص للمرضى بشكل منتظم، او 
كميات كافية، مؤكدًا أنه ال يوجد أي عالجات أخرى 

تحافظ على حياة المريض غير المخصصة له.
وشــدد على أهميــة االســتمرارية في نقــل الدواء 
من المســتودعات الطبية في الضفــة الغربية، إلى 

المستودعات الطبية في قطاع غزة.
مــن جهتهما، حــذر المركــز الفلســطيني لحقوق 

اإلنســان وجمعية اإلغاثة الطبية الفلســطينية من 
اســتمرار عدم تلقــي مرضى الثالســيميا في قطاع 

غزة األدوية الالزمة لعالجهم.
وأوضحت المؤسســتان أن نسبة العجز في األدوية 
الطــاردة للحديــد من جســم مريض الثالســيميا 
وصلت نســبتها في مســتودعات وزارة الصحة في 
غــزة إلى أكثر من %90، مشــددتين على أن نقص 

األدوية يهدد حياة المرضى.
وطالبــت المؤسســتان وزارة الصحــة فــي كٍل من 
رام اهلل وغزة، بالتنســيق الفوري والعاجل من أجل 
ضمان توريد العــالج الالزم لهؤالء المرضى وإنقاذ 

حياتهم.
ويُعــرف مــرض الثالســيميا طبيًا بأنــه “اضطراب 
وراثي يحدث لخاليا الدم، حيث تنخفض فيه نســبة 
الهيموجلوبين عن المعــدل الطبيعي، وتبعًا لذلك 
ينخفض مســتوى األكســجين في الــدم”. ويحتاج 
مريض الثالســيميا إلى نقل الدم بشــكل مستمر، 
وتناول األدوية الطاردة للحديد من الجســم بشكل 

دائم ومنتظم للبقاء على قيد الحياة.
لحقــوق  الفلســطيني  المركــز  لمتابعــات  ووفقــًا 
اإلنســان، فإن مرضى الثالســيميا يعانون منذ نحو 
عام مــن وجــود نقص كبير فــي األدويــة الالزمة 

لعالجهــم، وتبعــًا لذلك يضطر األطبــاء إلى إعطاء 
المريــض كميــة قليلــة من الــدواء وعلــى فترات 
متباعــدة، وذلــك عندمــا تتوافر هــذه األدوية في 

مستودعات وزارة الصحة.
وأوضــح المركز أن نســبة عجــز األدويــة الطاردة 
للحديــد مــن جســم مريــض الثالســيميا، بلغت 
 500 الديفيروكــس  دواء  مــن  مــا: 100%  وفــق 
ملغــم )Deferasirox 500 mg(، و%90 مــن دواء 
 Deferasirox 250( ملغــم   250 الديفيروكــس 

mg(، ويستخدما عن طريق الفم.

فــي حين بلغت نســبة العجز من دواء الديســفرال 
 ،)Desferrioxamine 500 mg( ملغــم   500

المســتخدم عــن طريق الحقن فــي الوريد أو تحت 
الجلد 53%.

ودعت المؤسستان السلطة الفلسطينية إلى تحمل 
مســؤولياتها بتوفيــر كل األدويــة والمســتلزمات 
الطبيــة للعمــل علــى حمايــة الحق فــي الصحة، 
وطالبتا في ذات السياق، المجتمع الدولي بالضغط 
على )إســرائيل( من أجل رفع الحصــار عن القطاع، 
والســماح بتوريد كل أصناف األدوية والمستلزمات 
الطبية، وتسهيل حركة المرضى والسماح لهم في 

الوصول إلى المستشفيات خارج القطاع.

د الدواء بانتظام« »الصحة برام الله ال تورِّ
الجعيدي: املوت يهدد حياة 1300 مريض ثالسيميا يف غزة



Monday 27 January 2020 االثنين 2 جمادى اآلخرة 1441هـ 27 يناير/ كانون الثاني
12

بعد أن كسر خطيب المسجد األقصى، الشيخ عكرمة صبري، القرار 
اإلسرائيلي، ودخل المســجد األقصى، قبل نهاية فترة إبعاده عنه 
بيوم، عادت ســلطات االحتالل اإلســرائيلي، وقــرّرت إبعاده عنه 
أربعة أشهر أخرى. بل زادت على ذلك باستدعائه لحضور التحقيق 
لدى شرطة االحتالل في القدس. وال تقتصر آثار هذه الحادثة على 
البُعد الفــردي، إذ من الواضح أنها تحمل دالالتٍ رمزية ومعنوية 
خطيــرة؛ لما يمّثله الشــيخ صبري مــن مكانة علميــة ومرجعية، 
ومن أبعاد سياســية ســيادية. ولو أن إبعاده ينــدرج ضمن حملة 
أوسع طالت، خالل األســبوعين األخيرين، أكثر من 50 فلسطينيا. 
والتهمــة الموجَّهة هي التحريض ضــد االحتالل، في خطبه التي 
يلقيها على منبر المســجد األقصى، وهو خطيبه منذ سنين، وهي 
التهمــة التي ينفيهــا، لكنها الذريعــة التي توسَّــع االحتالل في 

توظيفها، كما توسَّع في مفهومها. 
تســتعيد هــذه المالبســات حادثــة البوّابــات اإللكترونية، حين 
ط االحتالل،  نجح الفلســطينيون، وأهل القدس، في إفشــال مخطَّ
وأجبروه علــى إزالة تلك البوابات التي كانــت تهدف إلى تكريس 
مها الدقيق  ســيادة االحتالل على المســجد األقصى، بإظهار تحكُّ
والصارم فيمن يُسمَح له بالدخول والصالة في المسجد األقصى، 

ومن يُرفض.
ولكن دولة االحتالل، وهي تســعّر حربها على القدس والمســجد 
األقصــى، تــدرك جيدا التأثيــرات المعنويــة )وهــي مطمئنة إلى 
التفوُّق المــادي( على معركــة الصمود وإثبــات الوجود في هذه 
البقعــة البالغة الداللــة على الصــراع، فقبل أيام قليلة، شــهدت 
القدس حادثًة رمزيًة أخرى، دولية، تمثلت بطرد الرئيس الفرنسي، 

إيمانويل ماكرون، أفرادا من شــرطة االحتالل اإلسرائيلي وعناصر 
المخابــرات، ورفضــه أن يرافقوه إلى داخل كنيســة القديســة آن 
في القدس المحتلة، خالل زيارة للبلدة القديمة شــملت المســجد 
األقصى المبارك. في لفتةٍ كانت واضحة الداللة والهدف، إذ كانت 
ردًّا علــى تجاوز االحتــالل األوضاع القانونية لألماكن المقدســة، 
وإلغاء أيّ حضور، ولو كان دوليًّا فيها، ولذلك أعقب ماكرون ذلك 

بزيارة إلى المسجد األقصى، بصحبة رجال الوقف اإلسالمي.
وعودا إلى الذريعة التي ُأبعِد بموجبها الشــيخ عكرمة صبري عن 
األقصــى، ويُحقق معه بســببها، وهي التحريــض، فإنه ال تعوزنا 
اإلشــارات على أبعادها السياسية االحتاللية، ولذلك سوابق تشير 
إلى توسيع مفهوم التحريض لدى االحتالل؛ ليشمل تناول مفاهيم 
دينية، في إطار تفســير آياتٍ قرآنية، تتعلق بالمسجد األقصى، أو 
أحاديث نبوية، كما في آيات سورة اإلسراء، إذ سبق أن اعتقل شيخٌ 
كان يشــرح تلك اآليات، في المســجد األقصى، واعتبره االحتالل، 

بذلك، متورِّطا في التحريض عليه.
وكنَّا الحظنا حساســية مبالغًــا فيها من ســلطات االحتالل، في 
الجانب المتعلق بالحضور الفلســطيني فــي القدس، كما يُفهَم 
مــن حادثة اســتدعاء رجــاٍل إصالح مقدســيين تصــدَّوا لخالف 
اجتماعــي عائلــي فــي القدس، علــى خلفيــة مقتل فتــاة، وكان 
التشــديد عليهم بضرورة التخلِّي عن دورهــم اإلصالحي، بحجَّة 
أن القانون اإلســرائيلي هو المرجع الوحيد لكل النزاعات الحاصلة 

في القدس.
وال حاجــة إلى اإلشــارة إلى مقدار التعسُّــف والتالعب، حين تلجأ 
ســلطات االحتالل إلى حرمان مســلمين من حقِّهــم في الصالة 

والعبادة في المســجد األقصى، وإدراج ذلــك اإلبعاد عن األقصى 
عقوبة متكررة. علمًا أن هذا الحق في الوصول إلى أماكن العبادة 
مكفــول دوليا، ولكن إســرائيل تبدو متضايقًة مــن مجرّد حضور 
المصلِّين الفلسطينيين في المسجد األقصى، كما فعلت، فجر يوم 
الجمعة الماضي، حين اقتحمت قواتها األقصى وساحاته، وأطلقت 
قنابــل الصوت والغاز، فــي محاولةٍ منها منــع آالف المصلين من 
الوصــول إليــه ألداء صــالة فجر الجمعــة، في إطار حملــة »الفجر 
العظيــم« لحمايــة األقصــى ومصلَّى »بــاب الرحمــة« من فرض 

السيطرة اإلسرائيلية عليه؛ تمهيدا لبناء كنيس في مكانه.
وتكّثف دولة االحتــالل، في المقابل، اقتحاماتها الحرم القدســي، 
بشرطتها ومســتوطنيها، والجماعات الدينية اليهودية المتطرِّفة 
والعنصريــة. وفــي إطار إحكام ســيطرتها على المســجد األقصى 
والمقدَّســات في القدس، ال ترى )إســرائيل( غضاضًة في التحلُّل 
من االتفاقات التي أبرمتها مع األردن، مثال، وهي تعلم أهمية هذا 
البلــد، وتأثيرات اســتقراره على مجمل الصراع ومســتقبله، ولكن 
العقلية المتحّكمة حاليا هي عقلية تقدِّم أولويات الســيطرة على 
الضفــة الغربية والقدس، في اســتغالل الفرصة الســانحة، تحت 
إدارة الرئيس األميركي، دونالد ترامب، الذي ســبق كلَّ أســالفه، 
في اســترضاء )إســرائيل(، والتماهي مع رؤيتها االحتاللية، ســيما 
اليمينيــة الليكودية التي تــرى أّن تركيز الوجــود الصهيوني في 
الضفــة الغربية والقدس، وتوســيعه، بالضــمّ والتهويد، يتقدّم 
علــى االعتبارات العربيــة واإلقليمية، حتى بــات باإلمكان تحقيق 
ذلــك، مــن دون تقديم تنــازالت، كمــا طالبت المبــادرة العربية 
للســالم، مثال، مستفيدة من دالئل تشير إلى تماشي دول عربية، 

فعليا، مع هذه الرؤية.
يعــزّز هــذا التعاطــي االحتاللي مع القــدس تســريباتٍ صحافية 
إســرائيلية عن أن القدس، بحســب »صفقة القرن« التي ســيعلن 
البيــت األبيــض عن فحواهــا قريبا، ســتبقى بشــطريها، الغربي 
والشــرقي، تحت ســيادة إســرائيلية، مع وجود ممثلية فلسطينية 
رمزيــة في البلدة القديمة، فال بدَّ أّن ضوًءا أخضر أميركيا شــجّع 
نتنياهــو، ومَن هم على يمينه، على تســريع هذه السياســة تجاه 

القدس والمسجد األقصى.
وهكذا، وجريًا على طريقة )إســرائيل( الراهنة في فرضها الوقائع، 
بشــكل ُأحادي، مســتندًة إلى امتالكهــا أدوات ذلــك ماديا، وإلى 
الدعم األميركي المطلق، سيما من البيت األبيض، تتعدّى بهذه 
السياسة إلى القدس والمسجد األقصى، مع أنها تجد رفضا دوليا، 
)ولــو غير متكافــئ(، كما حرص علــى إبدائها الرئيس الفرنســي 
ماكــرون، حين لم يكتــفِ بطرد أفراد الشــرطة االحتاللية، ولكن 
أعقــب ذلــك بجولةٍ في باحة المســجد األقصــى، بصحبة المدير 
العام لألوقاف اإلســالمية، عزام الخطيب. لتأكيد رفضه الســيادة 
اإلســرائيلية على القدس الشــرقية، والمقدســات، مقابل تذكيره 
بالوصاية األردنية على المقدّســات اإلســالمية والمســيحية في 

القدس.
وبعــد، ال تعمــد دولة االحتــالل فقط إلى االســتفراد بالمســجد 
األقصى والمقدســات، بتحجيم الوجود الفلسطيني فيه، بل تعمد 
أيضــا إلى ترويــض المنطقــة العربية والمحيط اإلســالمي، على 
التســليم بســيادتها المطلقة علــى تلك األماكن بالغة القداســة 

والحساسية.

إن الوعود االنتخابية النتخابات الكنيســت 23 بضم األغوار وشــمال 
البحر الميت ليست مجرد مناورات انتخابية بين حزبي الليكود وأزرق 
– أبيض, بل أصبحت تحظى بإجماع األحزاب الكبيرة في )إســرائيل( 
مع تسارع وتيرة بناء المســتوطنات وتوسيع البناء في الخليل وهدم 
بيوت القدس وإخالء مســاكن حي ســلوان لصالــح جمعية )عطريت 
كوهانيم( واســتباحة مناطق ج التي تمثل %60 من مســاحة الضفة 

الغربية, كلها مؤشرات خطيرة على ما يفرض من وقائع بالقوة.
فــي مقابلــة صحفية ســابقة في شــهر 12 /2017 مــع وزير الحرب 
الصهيونــي )بينيت( وعندما ســئل عــن حل الدولتين قــال: إن حل 

الدولتين قائم؛ دولة غزة ودولة )إسرائيل(.
اليــوم ومع الحديث عن قرب إعالن ترامب ما تســمى )صفقة القرن( 
تبــدأ موجة صراخ جديدة للســلطة, ولكنها هذه المرة تأخذ شــكل 
تحذيرات أقرب إلى التحليل السياســي, ألن تهديدات الســلطة -مع 

تكرارها- أصبحت هزلية ال أحد يأخذها على محمل الجد:
- رغم التهديد بوقف ما يسمى التنسيق األمني فهو مستمر وبفضله 
أعلنت )إسرائيل( قبل أيام قليلة على لسان رئيس هيئة األركان أنها 

أفشلت مئات العمليات الفدائية في الضفة الغربية عام 2019.
- وبــدل إعالن الســلطة عن انتهاء اتفاق أوســلو تعلــن أن )الفترة 

االنتقالية لم تعد قائمة(!!
- وبدل ســحب االعتراف بـ)إســرائيل( تكلف اللجنة التنفيذية باتخاذ 

قرار )تعليق العالقة بها( في الوقت المناسب.
ولســان حال الســلطة يقــول مكانك ســر, واالنتظار ســيد الموقف, 
والرهــان علــى إدارة أمريكية جديــدة, أو على انتخابات )إســرائيل( 

لتحسين شروط التفاوض.
ســلطة تراوح مكانهــا, وتكرر نفســها, وتغلق خياراتها, تســتجدي 
مســاعدة الغــرب في معركة دبلوماســية ومالحقــة قضائية, تظهر 
بمظهر المتحدي ولكنها تحدث ضجيجا دون ان تحقق شــيئا ما دام 
هناك اســتمرار في االستسالم لقواعد اللعبة اللعينة, وما دام الرهان 

على الخارج موجودا فال أحد مستعد للقتال من أجلها.
يمكن إجمال الموقف عشية النية بإعالن صفقة القرن بالتالي:

أوال- فلسطينيا:
- السلطة في رام اهلل تستمر في إدارة الظهر لترتيب البيت الداخلي 
الفلســطيني: ال انتخابات, وال عقد اإلطــار القيادي المؤقت أو اللجنة 
التحضيرية للمجلس الوطني وال ما يحزنون, وتســتمر بالمناشــدات 
الخارجيــة واســتعدادها الســتئناف المفاوضات وهذا يشــجع العدو 
ليصبــح أكثر شراســة فــي مواجهة كل أشــكال المقاومــة بما فيها 
)المقاومة الشعبية( في الضفة المستباحة متذرعا بمواجهة الفوضى 

المحتملة في صراعات خالفة أبي مازن.
- تم تعطيل طاقة أكثر من نصف الشــعب الفلســطيني في الشتات 
بعد أن تم تبهيت منظمة التحرير الفلســطينية ومؤسساتها لصالح 
مؤسسات السلطة التي باتت تهيمن على المنظمة ومقدراتها. كما 
تم إسقاط أكثر من مليون ونصف فلسطيني من الحساب باعتبارهم 

مواطنين في دولة )إسرائيل(.
- حماس فــي غزة تواصل التوجه نحو تفاهمات التهدئة وتحســين 
الوضع المعيشي لسكان القطاع في الوقت الذي تحرص فيه على أن 
تبقى قائــدة للمقاومة ولو بجوالت قصيرة من التصعيد دون انجرار 
لمعركــة في مرحلة تســميها هــي )مراكمة القوة(. وهكذا تنشــغل 
الســلطة فــي مواجهة حماس في حين تســتبيح )إســرائيل( الضفة 

الغربية.
ثانيــا: على المســتوى العربــي أصبحــت القضية الفلســطينية عبئا 
علــى النظام العربي الرســمي طرحهــا عن كاهله في أوســلو تحت 
شــعار )نقبل بما يقبل به الفلســطينيون( لتصبح بذلك على هامش 
االهتمام العربي الرســمي في عمومه, ثــم يلقيها أرضا في المبادرة 
العربية للســالم ويبدأ بعد ذلك مرحلة مد جسور الشراكة مع العدو 
الصهيونــي, ويصبح جــزءا من الضغط على الشــعب الفلســطيني 
وحصاره, ويتالشــى بذلك الخطاب القديم حول )العدو اإلســرائيلي( 

و )خطر إســرائيل(, وتتحول )إســرائيل( في خطــاب األنظمة العربية 
وأبواقها بشــكل عــام الى حليف اســتراتيجي وشــريك تجــاري في 
تحالفات اتفاق شــرق المتوسط. ويتشــكل وعي جديد -عند الطبقة 
الحاكمــة على األقل- بأن مصير المنطقة مرتبط بالتعاون والتحالف 

مع )إسرائيل( التي أصبحت في نظرهم محورا قائدا في المنطقة.
وبذلك تخلى ما يسمى )النظام العربي( تماما عن اشتراط تطبيعهم 
وتعاونهم مع )إسرائيل( بحل القضية الفلسطينية في حدها األدنى.

ثالثــا: علــى المســتوى الدولــي ليس هنــاك مــا يمكــن المراهنة 
عليــه فجميع القــوى الدولية بما فيها روســيا تبحث عــن مصالحها 
فــي المنطقــة ومســتعدة لالتفاق مــع )إســرائيل( والضغــط على 
الفلســطينيين وتعطــي اإلدارة األمريكية التفرد فــي عالج القضية 

الفلسطينية.
هناك تخوف حقيقي من توقيت ومضمون ما تسمى )صفقة القرن(, 
التي هي -في تقديري - انخراط في ترتيبات وشــراكة إقليمية بين 
)إســرائيل( ودول عربيــة -مصنفة معتدلة– متجــاوزا حل الدولتين 
ومنطلقا من الوقائع الجديدة التي خلقتها )إســرائيل( وأمريكا على 
ارض الضفة الغربية معترفا بالسيادة اإلسرائيلية على المستوطنات 
اليهودية التي تحول بقية أرض الضفة الى معازل حقيقية, ومعترفا 
بالقــدس الموحــدة عاصمة للكيــان الغاصب, وداعيــا الى توطين 
الالجئين الفلسطينيين في أماكن شتاتهم, ويحضر الضفة الغربية  
لوقائــع جديدة خطــرة, لنجد الضفــة مفتتة بين العــدو الذي يرى 
فــي أي كيانية فلســطينية خطرا عليه, وبين األردن مع حساســيته 
السياسية التاريخية وتداعيات أي ترتيبات إقليمية عليه, وما يحدثه 

ذلك من صدمة على مستوى اإلقليم.
وفــي هذه األحوال فــإن التنديد واإلدانة والصــراخ كله ال يجدي يا 

سادة.
هكــذا مقدمات تــؤدي حتما الى تلك النتائــج. ان اإلصرار على خيار 
)التفاوض حياة( يسلمنا الى )صفقة القرن( ال محالة. وعندما تتخلى 

أي ســلطة عن شعبها الذي هو مصدر قوتها الحقيقية, وتنخرط في 
تزييف وعيه, فإنها تفقد ثقة الشعب فيها وتنتهي في العراء.

إن من يستشــعر خطــورة صفقة القرن ويعلن رفضــه لها, عليه أن 
يســتعد للتصدي لهــذه الصفقــة وامتــالك أوراق القــوة التي في 
مقدمتها قوة الشــعب: االيمان بالشــعب, بقوتــه وحيويته وقدرته 

على التحدي والصمود واالنتصار.
قناعة شــعب فلسطين تتعاظم بفشــل المفاوضات وبأن )إسرائيل( 

تريد اقتالع فلسطين والسيطرة على اإلقليم.
وسواء أعلن ترامب عن الصفقة أو لم يعلن فإن الوقائع على األرض 

قاسية وصادمة.
وألن كل التحــركات فــي المنطقة عينها على فلســطين فقد دعونا 
كما دعا الشــرفاء من أبناء شــعبنا وأمتنا على مــدار الوقت الى بناء 
تفاهمــات وتوافقات وطنية عريضــة بعيدا عن الرهانات البائســة 
واليائســة وبعيدا عن اســتراتيجية )المفاوضات حياة(, وبلورة ذلك 
خطــوات عملية علــى ارض الواقع, و آليات عمل, وأشــكال مقاومة, 
وتقاســم أدوار, يزيل وهم ما تسمى )المسيرة السياسة(, و )الراعي 
النزيه(. يصاحب ذلك تطوير المؤسسات القيادية الفلسطينية بدءا 
مــن م.ت.ف، والحوامــل السياســية واالجتماعية  فــي الداخل وفي 
الشــتات التي تتولى النهوض بالمشــروع الوطنــي وتنفيذه بعيدا 
عن التســويف والعجــز و المماطلة, وخلق قيــادات تؤمن بالحقوق 
والثوابت الوطنية ومســتعدة للتضحية من اجــل تطبيقها, قيادات 
تؤمن بقدرة الشــعب وتضحياته, وترعى وتوجه انتفاضته الشعبية 
وتحميهــا وتحولها الى انتفاضة شــعبية عارمــة تعكس تالحم كل 
مكونات الشــعب وقواه فــي كل أماكن وجوده وتعيــد صياغة روح 

شعب فلسطين بل وروح األمة.
والبدايــة أن نغــادر أوهــام المفاوضــات واســتراتيجية المراوحــة 

واالنتظار, ولغة المراوغة, ونضبط ألسنتنا على حجم قدراتنا.
وما زالت هناك انفراجة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

صفقة القرن: حان وقت 
الحصاد المر )2-2(

الســلطة فــي رام اهلل تســتمر فــي إدارة الظهــر لترتيــب 
البيــت الداخلــي الفلســطيني: ال انتخابــات, وال عقــد اإلطار 
القيــادي المؤقت أو اللجنــة التحضيرية للمجلس الوطني وال ما 
يحزنون, وتســتمر بالمناشــدات الخارجية واستعدادها الستئناف 
المفاوضــات وهــذا يشــجع العــدو ليصبــح أكثــر شراســة في 

مواجهة كل أشكال المقاومة .
د.محمد الهندي

عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين

في قضية األقصى 
والشيخ عكرمة صبري

أسامة عثمان
العربي الجديد

ال تعمد دولة االحتالل فقط إلى االستفراد بالمسجد 
األقصى والمقدسات، بتحجيم الوجود الفلسطيني 
فيــه، بــل تعمــد أيضا إلــى ترويــض المنطقــة العربية 
والمحيط اإلسالمي، على التسليم بسيادتها المطلقة 

على تلك األماكن بالغة القداسة والحساسية.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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منــذ فجر الثورة والشــعب الفلســطيني يؤكد حــق الدولة 
المســتقلة وعاصمتهــا القدس وعــودة الالجئين لألراضي 
المحتلة _لذلك كانت المنظمة_ كعنوان سياســي للشــعب 
الفلســطيني وكتــب الميثــاق الوطني وتهيــكل المجلس 
الوطني وتم تشــكيل المجلس المركزي واللجنة التنفيذية 
لِـ م.ت.ف، للتحرك تجاه الهدف الموحد _تحرير فلســطين 
كل فلســطين وبناء االنســان الفلســطيني الحر_ بالحفاظ 
على حقوقه في ظل ما ذكرنا من نظام فلســطيني سياسي 
متواضــع ،ويفتــرض أن نــرى تقدمًا في واقعنا السياســي 

والتنظيمي تجاه التحرير.
كل المحطــات النضاليــة والمعــارك التي خاضها الشــعب 
الفلســطيني وممثلوه من القوى والفصائل لم تتقدم تجاه 
الهــدف بل لم تحافظ على مكونات الثورة والثوار، بســبب 
عوامــل خارجية قادتها انظمة الرجعية العربية لتبديد جهد 
الشــعب الفلســطيني المقــاوم لالحتالل ،وعوامــل داخلية 
أساســها االنتهازية والمصالح الخاصــة وارتباطات فضلت 
المصالح الفئوية والشــخصية فتنازعــت الفصائل وتراجعت 
أولوياتهم من تحقيق وتثبيت حقوق الشــعب الفلســطيني 
بالدولة والقدس والالجئين الى أوســلو وإفرازاته، مما دعا 
اهل الحل السياســي لتجريد شــعبنا الفلسطيني من عمقه 
الوطنــي القومي واالســالمي _بعنوان القرار الفلســطيني 
المســتقل_ وهــذا مــا افضى الى اســتفراد انظمــة الحكم 

العربــي وبدعم االمبرياليــة االمريكيــة والصهيونية لدفع 
قيــادة المنظمــة لدخول نفق اوســلو تحت شــعار الرجعية 

العربية )ما يريده الشعب الفلسطيني نحن معه(.
لم يبخل الشــعب الفلســطيني بدم الشــهداء للحفاظ على 
جذوة النضال مشــتعلة على مدار الســبعين عامًا الماضية 
)رغــم كل الذيــن اعتلــوا اكتافه وتكرشــوا حتــى باتوا بال 
رقبــة(، وحرفوا مســار العمل المقاوم عن اســتهداف العدو 

الصهيوني لحماية مصالحهم ومواقعهم.
لم يهدأ الكمبرادور الفلسطيني ولم يكتفِ ولم يتوقف عن 
مص دماء الشــعب الفلســطيني المكلوم ،وما زالت انظمة 
الحكم العربــي الرجعي مــع الكمبرادور الفلســطيني ترفع 
شــعارات المقاطعة مع االحتالل ،اعالميــا وتمارس التطبيع 
،بــل وتؤســس العالقــات االقتصادية على حســاب الوطن 
والقضية دون خجل، قائلة: هذه العالقة مع االحتالل لخدمة 
الشــعب الفلســطيني ونصرة قضيته )إنهم يمارسون الزنا 

السياسي واالقتصادي بعد انتفخت كروشهم(.
الطبيعــي أال تلتقي قيادة شــعب هدفه التحرير وتأســيس 
دولــة مســتقلة وعاصمتها القــدس والحفــاظ على حقوق 
الالجئيــن وحمايــة المشــروع السياســي الوطني لشــعبنا 
وقيادتــه مــع انظمــة هدفها تمتيــن العالقة مــع المحتل 

والغاصب الصهيوني ،للحفاظ على مكتسبات خاصة بهم.
المطلــوب تفعيل عالقاتنا كشــعب فلســطيني مع شــعوب 

االمة العربية واالســالمية على امل بناء انسان حر ليخوض 
مرحلــة التحرر الوطنــي الديمقراطــي ثم التقــدم للتنمية 
والتطوير في الوطن ثم االبداع السياســي واالقتصادي في 

مناطق االقليم العربي واالسالمي.
وما صفقة القرن الحديثة اال امتداد صارخ وواضح للعالقات 
الرجعيــة العربيــة الصهيونيــة  واالمبرياليــة والكمبرادور 
الفلســطيني -نحن نمر بمرحلة الجهر بالسوء والفجور في 

السلوك السياسي.
الغريب أن جميع القوى الفلسطينية وكل القيادات الشعبية 
الفلســطينية تعي هذا جيدا لكنهم حتى اللحظة يعيشــون 
فــي غفلة في الممارســة السياســية لمواجهة هــذا الواقع 
السياســي المــر الخطيــر المدمــر لمــا تبقى مــن قضيتنا 
بالمحافل الدولية والعربية واإلســالمية، الشعب ينتظر من 
الجميع تغيير الســلوك السياســي باتجــاه التصحيح بقيادة 
المرحلة الوطنية الديمقراطيــة لتحقيق الهدف وهو تحرير 
فلســطين واإلنســان الفلســطيني قبل فوات األوان، فكل 
فصيــل بانطالقتــه يؤكد على المشــروع الوطنــي بتحرير 
القدس واقامة الدولة وعــودة الالجئين وهذا عنوان يحتاج 
لممارســة واقعية لتحقيقه وفتح الطريق امــام احرار العالم 
لدعمنــا، فاإلخوة بفتح أكــدوا بانطالقتهم قبــل ايام على 
الثوابت والمشروع الوطني والرفاق بالجبهة الشعبية اكدوا 
وعملوا على ذلك والجهاد االســالمي وحماس هم في قلب 

المعركة لتحقيق ذلك والرفاق بالجبهة الديمقراطية عملوا 
علــى ذلك وما زالــوا يعملون ليــال ونهــارًا لتحقيق موقف 
وطني جامع شامل وكامل للحفاظ على الثوابت الفلسطينية 
والمشــروع الوطني وتنفيذ كل القرارات بالمجلس الوطني 
والمركــزي التي تدعــم خروجنا من نفق العمل السياســي 

الساقط لذلك ننصح بـ:
-1 بنــاء برنامج وطنــي موحد للمقاومة مــن خالل مؤتمر 

وطني شامل جامع للحوار لتقييم المرحلة التي نعيشها.
-2 تكليف القيادة الفلسطينية بتنفيذ تلك التوصيات.

-3 إعادة االعتبار لميثاقنا الوطني الفلسطيني المُؤسس.
-4 إعادة االعتبار لــكل مفهوم وطني جامع يصب في انجاز 

مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي.
-5 إدارة المرحلة التي نعيش بشكل جماعي ولتكن عالقات 

ثورية استثنائية من االزمة السياسية.
-6 علــى كل الفصائــل والقوى والفعاليــات تقييم هياكلها 
الحركيــة والحزبيــة والتنظيميــة لتكــون علــى مســتوى 
التحديــات المحلية والعربية واالقليمية _ولنكن بمســتوى 
تضحيات شعبنا_ فقطار الثورة الشعبية ماٍض حتى التحرير.

لذلــك بمــا تقــدم نســتطيع ان نقــدم تهنئتنــا للشــعب 
الفلســطيني بــكل االنطالقــات الثوريــة والفصائلية على 
اختــالف مشــاربها واال فلــن يرحمنا شــعبنا يــوم ان يُقرأ 

التاريخ.

تقاطــر الكثير من زعمــاء العالم الى دولــة االحتالل لحضور 
المنتــدى الخامس لما يســمى بالمحرقة »الهولوكســت«... 
حيث نجحت )إســرائيل( في تسويق وتوظيف قضية المحرقة 
اليهودية لتقديــس الضحية اليهودية لخدمــة أهدافها في 
انشــاء دولــة االحتالل ومن ثــم اعتبار هذه الدولة مقدســة 
وواحــة من الديمقراطية في غابة من الديكتاتوريات العربية 
و«التطرف« اإلسالمي، وكذلك الضغط على حلفائها من اجل 
زيادة مســاندتها وابتزازهم ماليًا والدفاع عن عدوانيتها ضد 
شعبنا الفلســطيني واستمرار محرقتها بحقه، واعتبار ما جرى 
بحق اليهود من قبــل النازية يتصف بالفرادة وال تضاهيه او 
تســاويه أية محرقة أخرى ال إبادة الزنوج من قبل األوروبيين 
وال إبــادة الهنــود الحمــر من قبــل أمريكا، رغــم ان اإلتحاد 
الســوفياتي في الحرب العالمية الثانية خســر مــا يربو على 
عشرين مليون عسكري ومواطن... زعماء العالم هؤالء الذين 
يهمهم باألســاس المصالح قبل أي شيء اخر فال قوانين وال 
مبادىء الشــرعية الدوليــة وال اتفاقياتهــا تعنيهم اذا كانت 
تتعــارض مــع مصالحهم وأهدافهــم، وفقط هــي جيدة اذا 
خدمت مصالحهــم وأهدافهم... ولذلك قدمــوا الى القدس 
رغم اعترافهم بأن القســم الشــرقي من المدينة محتل وفق 
القانون الدولي وقرارات، الشرعية الدولية واعترافهم بأن أي 
حل سياســي يجب ان يقوم على أساس حل الدولتين، ولكن 
فــي قدومهم للقــدس ولقاءاتهم مع قيــادة دولة االحتالل، 
باتــوا اقرب فــي مواقفهــم السياســية العملية الــى موقف 
اإلدارة األمريكيــة المتصهينة والتي نقلت ســفارتها من تل 
ابيــب الى القــدس واعترفت بهــا عاصمة لدولــة االحتالل، 
وشــرعنت اإلســتيطان في الضفــة الغربية واعتبــرت أنه ال 

يتناقض وقوانين الشرعية الدولية... ونتنياهو قال علنًا امام 
كل زعمــاء العالــم الذين جاؤوا للتضامن مــع دولة االحتالل 
والحزن على من قتلوا في المحرقة من اليهود، بأنه يســعى 
الــى ضم األغوار وشــمال البحــر الميت لكونهــا ذات اهمية 
اســتراتيجية لدولة االحتالل، ويوافقه الــرأي كذلك غانيتس 
رئيس حــزب ازرق أبيض الصهيوني، والــذي اعتبره البعض 
الفلســطيني وراهن عليه بأن يكون »المنقذ« و«المخلص« 
وبينت زعيم اليمين الجديد قال بأن )إســرائيل( لن تتنازل او 
تقدم أرض جديدة من اجل قيام دولة فلسطينية، ولم نسمع 
مــن »جوقة« النفــاق الدولي أي كلمة بحق )إســرائيل( التي 
ارتكبت وما زالت ترتكب الجرائم بحق الشــعب الفلســطيني 
وتواصــل القمع والتنكيل به بشــكل يومي، فهناك عشــرات 
المذابح التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، ومئات القرى 
والعديد من المدن الفلسطينية التي جرى تدميرها في حرب 
عام 1948،عــام النكبة، وقيام دولة االحتــالل على انقاضها 
وإحالل المســتوطنين محل ســكانها األصليين، وليشــرد ما 
يعــادل نصف شــعبها فــي المنافــي ومخيمات اللجــوء حتى 
يومنا هذا، ومن بعدها واصلت )إســرائيل( مسلسل جرائمها 
وقمعهــا وتنكيلهــا بحق الشــعب الفلســطيني، حيث مضى 
علــى حصار شــعبنا في قطاع غــزة أربعة عشــر عامًا، وصلت 
حــد تدميــر كل مقومات حياة هذا الشــعب، حيــث الحرمان 
من الماء والكهرباء والمشــافي والعــالج والخدمات الصحية 
وخدمــات الصــرف الصحي وعــدم صالحية البنيــة التحتية، 
وحتى اســتخدام اليورانيوم المخصب في الحروب العدوانية 
التي شــنتها )اســرائيل( على شــعبنا في قطاع غزة، لم يجر 
ادانتها او افرض عقوبات عليها بســبب استخدامها لألسلحة 

المحرمة دوليــًا... المهم نتنياهو وظف هذا الحشــد الدولي 
الكبيــر لكي يفيده في المعركــة اإلنتخابية القادمة، وخاصة 
بــأن صديقه ترامب ســيقدم له هدية جديدة تســاعده في 
الفوز في اإلنتخابات القادمة، وهي دعوته هو وغانتس زعيم 
ابيض ازرق الى واشــنطن من اجل اطالعهــم على تفاصيل 
صفقة القرن األمريكية، ما هو متبقي من الشــق السياســي 
منها، لتصفية وشــطب القضية الفلســطينية بشكل نهائي، 
وهذا يشــمل ضــم %50 من مســاحة الضفــة الغربية،27% 
منها في األغوار و %10 المســتوطنات اإلسرائيلية في الضفة 
و13 % شــوارع وطرق اســتيطانية وإلتفافية، ودعوة نتنياهو 
وغانيتس الى واشــنطن، تحمل عدة دالالت، وهي ان اإلدارة 
األمريكيــة تريــد القــول للطرفيــن بأنها تقف على مســافة 
واحدة الفرقين، وانها ربما تدفعهم لتشــكيل حكومة وحدة 
وطنيــة صهيونيــة ،والموافقة على صفقة القــرن األمريكية 
لكــي تصبح متبنــاه مــن اغلبية اســرائيلية واســعة... نعم 
التقاطر العالمي للمشــاركة فيما يســمى المنتــدى العالمي 
الخامس للمحرقة »الهولوكست« واإلعالن من قبل الحزبين 
اإلسرائيليين الكبيرين الليكود وازرق وابيض مع تحالفاتهما 
الحزبية عــن التوافق على ضم األغوار وشــمال البحر الميت 
واقســام كبيرة جدًا من الضفة الغربية، وتوقيت اإلعالن عن 
ما تبقى من الشــق السياســي من صفقة القــرن األمريكية، 
التــي جــرى إقــرار شــقها اإلقتصــادي فــي ال 24 و 25 من 
حزيــران الماضي في مؤتمر اقتصادي او روشــة مالية عقدت 
في البحرين برعاية واشــراف امريكي، الهــدف منها تصفية 
وشــطب القضية الفلســطينية، على اســاس اعتبارها قضية 
صفقة تجارية ومشــاريع اقتصادية تقوم على أساس تحسين 

شــروط وظروف حياة الشــعب الفلســطيني تحت االحتالل، 
دون أية حقوق وطنية وسياســية وحديث عن انهاء االحتالل، 
بــل صفقة تجارية يجري فيها بيع قضية فلســطين بموافقة 
ومشاركة وتمويل عربي ب أقل من خمسين مليار دوالر، جزء 
كبيــر منها قروض والباقي منح تقــدم اغلبها من قبل الدول 

العربية.
مــا يجري ويحدث على درجة عالية من الخطورة، وبقاء الحالة 
الفلســطينية متشــظية ومنقســمة على ذاتها، وعدم وجود 
رؤيــا واســتراتيجية فلســطينية موحدتين، وكذلــك الحالة 
العربية التي تعيش اســوء مراحلها من انهيار وتعفن النظام 
الرســمي العربي، وتورط اجزاء منه في المخطط والمشروع 
والصفقــة األمريكيــة، يدفعنا للقــول بأنه بــات محتمًا على 
القيادة الفلســطينية ان تخرج بشكل نهائي من مسار اوسلو 
وتتحلل مــن كل التزاماته المنية والسياســية واإلقتصادية، 
وعدم الركون والرهــان على المؤسســات الدولية والقانون 
الدولي، وإطالق العنان للخيارات الشــعبية والمقاومة، ووضع 
الخطــط واألليات لبرنامج تقــوم على الصمــود والمقاومة، 
بحيث يجــري إعتماد خيار المقاومة الشــعبية فــي الميدان، 
وليس مجرد شــعار، والبحث في خيارات حل السلطة والعودة 
بالقضية والمقاومة الفلســطينية الى ما قبل قيام الســلطة 
فهذه الســلطة، ســلطة بدون ســلطة وحتى أقــل من حكم 
ذاتــي، ومهما كان حجم وضخامة المؤامرات التي تحاك ضد 
شعبنا، فهذا الشعب أثبت على الدوام بأنه قادر على احباطها 
والتصــدي لها، فصفقة القرن األمريكية التي تنفذ بعيدًا عن 
الشعب الفلســطيني ومتعارضة مع حقائق التاريخ والجغرافيا 

والواقع لن تنشيء حقوقًا ولن يترتب عليها التزامات.

»هولوكوست«... ضم 
أراٍض... صفقة قرن

راسم عبيدات

ومهمــا كان حجــم وضخامــة المؤامرات التــي تحاك ضد 
شــعبنا، فهذا الشــعب أثبــت على الــدوام بأنه قــادر على 
إحباطهــا والتصــدي لها، فصفقــة القرن األمريكيــة التي تنفذ 
بعيدًا عن الشــعب الفلســطيني ومتعارضة مــع حقائق التاريخ 
والجغرافيا والواقع لن تنشئ حقوقًا ولن يترتب عليها التزامات.

في ذكرى انطالقة الثورة 
الفلسطينية المعاصرة

محمد حافظ العبادلة

الشعب ينتظر من الجميع تغيير السلوك السياسي 
الوطنيــة  المرحلــة  بقيــادة  التصحيــح  باتجــاه 
الديمقراطيــة لتحقيــق الهدف وهو تحرير فلســطين 

واإلنسان الفلسطيني قبل فوات األوان.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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وأثــارت الســالة الجديــدة مــن فيروس 
كورونــا القلــق نظرا لعــدم معرفة معظم 
خصائصها وخاصة مدى خطورتها وإلى أي 
مدى يســهل انتقالها بين البشر. ويمكن 
للفيروس أن يتسبب في اإلصابة بالتهاب 

رئوي كان فتاكا ببعض الحاالت.
وقــال وزيــر لجنــة الصحــة الوطنيــة مــا 
شــياوي في إفادة صحفية إن فترة حضانة 
الفيروس يمكــن أن تتراوح بين يوم و14 
يوما وإنه يصبح معديا خال فترة حضانته 
بعكــس متازمــة االلتهاب الرئــوي الحاد 
)سارس( الناجمة عن فيروس كورونا الذي 
ظهر في الصيــن وأودى بحياة قرابة 800 
شــخص علــى مســتوى العالم فــي عامي 

2002 و2003.

وأضاف الوزير للصحفييــن ”يبدو أن قدرة 
الفيــروس على االنتشــار تــزداد قوة وفقا 

ألحدث المعلومات اإلكلينيكية“.
وبدأت يــوم الجمعة عطلة العــام القمري 
الجديــد الذي يحتفل به في العادة مايين 
الصينييــن بالســفر داخــل وخــارج الباد 
لكــن االحتفاالت تعطلت بشــدة بســبب 

الفيروس.
وقال ما شــياوي إن الصين ستكثف جهود 
احتــواء المــرض الذي شــهدت حتى اآلن 
قيودا على التنقل والســفر وإلغاء مناسبات 

كبيرة.
وأفــاد تلفزيــون الصيــن المركــزي بــأن 
الحكومــة قد تمــدد عطلة العــام القمري 
الجديد مشــيرا إلى اجتماع ترأســه رئيس 

الوزراء.
وانتقــل الفيــروس، الذي يعتقد أنه نشــأ 
أواخر العام الماضي في ســوق للمأكوالت 
البحريــة بمدينة ووهان في وســط الباد 
كان يبيــع أصنافا برية غيــر مرخصة، إلى 
مدينتــي بكين وشــنغهاي. وأعلنت هونج 

كونج عن ست حاالت إصابة مؤكدة.
وأحجمــت منظمــة الصحــة العالمية عن 
وصف الفيــروس بأنه حالة طواريء صحية 
عالمية لكن بعض خبراء الصحة يشككون 

في قدرة الصين على احتواء المرض.
وكان الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينغ 
وصــف الموقف يــوم أول من أمــس، بأنه 

”خطير“.
وذكــر التلفزيــون المركــزي أن الحكومة 
أكدت يوم أمس، بلوغ عدد حاالت اإلصابة 
2051 حالــة حتــى منتصــف ليــل األحــد 

وارتفاع عدد الوفيات إلى 56.
وأبلغ مســؤولو الصحة في أورانج كاونتي 
بوالية كاليفورنيا األمريكية عن ثالث حالة 
إصابــة بالفيروس في الواليــات المتحدة 
وهو مسافر قادم من ووهان مشيرين إلى 
أنه وضع فــي عزل صحي وفي حالة صحية 

جيدة.
وأعلنت كندا يوم أول من أمس، عن كشف 
أول حالــة إصابــة بالفيروس وهــو مقيم 
عاد من ووهان. وأكدت اســتراليا أول أربع 

حاالت إصابة.
حظر على بيع الحيوانات البرية

فرضت الصين أمس، حظرا مؤقتا على بيع 

الحيوانــات البرية في األســواق والمطاعم 
ومنصات التجارة اإللكترونية. ويقول خبراء 
الصحــة إن عرض الحيوانــات البرية للبيع 
في أقفاص مكدســة باألســواق الصينية، 
بعد صيدها بصورة غيــر قانونية، يجعلها 
حاضنات للفيروسات وأنه يمكن للفيروس 

أن يتحور داخلها وينتقل إلى اإلنسان.
كمــا يتــم طــرح الثعابيــن والطــاووس 
والتماســيح وغيرها من األنــواع للبيع عبر 
تطبيق تواباو الــذي يديره موقع علي بابا 

للتجارة اإللكترونية.
وطالبت جمعية حمايــة الحياة البرية التي 
تتخــذ من نيويورك مقرا لهــا الصين بأن 

يكون الحظر دائما.
األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
أمــس: إنها ســتجلي موظفيهــا العاملين 
بقنصليتهــا بمدينة ووهــان إلى الواليات 

المتحدة، بينما قال رئيس الوزراء الياباني 
شينزو آبي إن حكومته تعمل مع السلطات 
الصينيــة لترتيــب رحلة طيــران إلجاء أي 
مواطــن يابانــي يرغــب في العــودة من 

مدينة ووهان.
وأدى تفشــي الفيــروس إلى فــرض قيود 
آخــذة فــي االتســاع علــى الحركــة داخل 
الصين إذ جرى فرض حظر شبه كامل على 
الدخــول أو الخروج من مدينة ووهان التي 
يعيش فيها 11 مليون شــخص واقتصرت 

فيها الحركة على مركبات الطوارئ.
إلغاء رحالت وعدم ثقة

حثت سلطات الصحة في بكين الناس على 
عدم مصافحة بعضهــم البعض واالكتفاء 
بالتحيــة التقليدية بضم اليدين. جاء ذلك 
في رســالة نصية وصلت لســكان المدينة 

صباح اليوم على هواتفهم المحمولة.

وأعلنت اإلذاعة الرســمية أن بكين أرجأت 
إعــادة فتــح المــدارس والجامعــات فــي 
المدينــة لمــا بعد عطلــة العــام القمري 
الجديــد. كانت هونج كونــج أجلت العودة 

إلى المدارس إلى يوم 17 فبراير شباط.
ودعت الصين إلى الشفافية في إدارة هذه 
األزمــة بعــد أن أدى التعتيم على انتشــار 
فيروس االلتهاب الرئوي الحاد )ســارز( إلى 
تراجع ثقة الناس، غير أن المســؤولين في 
ووهان تعرضوا النتقادات بســبب أسلوب 

تعاملهم مع األزمة الحالية.
وقالت فيوليت لي التي تعيش في منطقة 
سوق األطعمة البحرية في ووهان ”الناس 
في بلدتي يشــككون في عــدد المصابين 

بالفيروس الذي أعلنته السلطات“.
وأضافت عبر رســالة نصيــة ”أخرج مرتين 
فــي اليــوم لمرافقــة كلبي في المشــي، 
واضعة علــى وجهي كمامة. إنه النشــاط 

الوحيد الذي أقوم به في الهواء الطلق“.
ولتوضيــح مــدى تأثر الحياة فــي الصين، 
انخفــض إجمالي حركة المســافرين بنحو 
29 فــي المئة أمس الســبت وهو أول أيام 

العــام القمري الجديد. وقال مســؤول في 
وزارة النقــل إن حركــة المســافرين عبــر 
المطــارات تراجعت بمــا يقرب من 42 في 

المئة.
وجــرى إغاق عــدد كبير مــن دور العرض 
وتأجلــت  الصيــن  بأنحــاء  الســينمائية 
العروض األولى لعدد من األفام الضخمة.

وقالت شــركات   سفن سياحية منها )رويال 
كاريبيان كروزس( و)كوستا كروزس( إنها 
ألغت 12 رحلة مشتركة كان من المقرر أن 
تبدأ من موانئ صينية قبل يوم الثاني من 

فبراير شباط.  
وُأغلقت ماهي ديزني الند وأوشــن بارك 
بهونــج كونج ابتداء من يوم أمس. وجرى 
بالفعل إغاق ديزني الند بشنغهاي والتي 
كان من المتوقع أن تستقبل 100 ألف زائر 

يوميا أثناء فترة العطلة.
وعززت المطارات في أنحاء العالم إجراءات 
فحص الــركاب القادمين مــن الصين في 
حين شكك بعض مسؤولي وخبراء الصحة 

في جدوى هذه الجهود.

الصني تسابق الزمن الحتواء فريوس كورونا مع اتساع نطاق تفيش املرض
بكين- شنغهاي/ وكاالت: 

قالــت لجنــة الصحــة الوطنيــة بالصيــن أمــس، إن قــدرة 
فيــروس كورونا على االنتقال تزداد قوة وإن عدد حاالت 
اإلصابة بالعدوى قد يواصل االرتفاع، وذلك بعدما أصاب 

الفيــروس أكثر من ألفي شــخص وأودى بحيــاة 56 آخرين 
في الصين وحدها.

وقال رئيس بلدية ووهان الصينية، بؤرة تفشي الفيروس، 
إنه يتوقع ظهور ألف حالة إصابة جديدة بالمرض. وتسارع 

السلطات الصحية بأنحاء العالم الحتواء الفيروس ومنعه 
من التحول إلى وباء عالمي بعد اإلبالغ عن عدد محدود 
مــن اإلصابــات خــارج الصين وذلك فــي تايالند واســتراليا 

والواليات المتحدة وفرنسا.

األمن الصيني يقف في محطة للمترو لفحص المارة من الفيروس في بكين أمس            )ا ف ب(

فيضانات تقتل 46 شخًصا
 عىل األقل وترشد أكرث 
من 25 ألًفا يف الربازيل

برازيليا/ وكاالت: 
قالت الســلطات يوم أمس، إن 46 شــخصا على األقــل لقوا حتفهم في 
البرازيل بينما شُــرد أكثر من 25 ألفا بســبب فيضانات واســعة النطاق 

أعقبت عواصف وأمطار غزيرة اجتاحت جنوب شرق الباد.
وقالــت صحيفة يو جلوبو إن معظم حاالت الوفــاة حدثت في والية مينا 
جيــراي بما في ذلك العاصمة بيلو هوريزونتي التي ســقطت عليها أغزر 
األمطــار. وقالت الســلطات المحلية فــي مينا جيراي يــوم أمس: إن 37 
شــخصا لقوا حتفهم بينما نزح 17 ألفا عن ديارهم أو تم إجاؤهم منها. 

وهناك 25 شخصا في عداد المفقودين.
وقالت الســلطات في والية إيســبيريتو ســانتو إن تســعة أشخاص لقوا 
حتفهــم بينما نزح ثمانية آالف عن ديارهم أو تم إجاؤهم منها. وهناك 

ثاثة أشخاص في عداد المفقودين.

واشنطن/ األناضول:
غرمــت وزارة النقل األمريكية شــركة طيران 
"دلتا" المحلية 50 ألف دوالر؛ بســبب إنزالها 

3 ركاب مسلمين في حادثتين منفصلتين.
وأوضحــت وكالــة "أسوشــييتد بــرس"، أن 
الغرامة تم فرضها بموجب اتفاق تســوية مع 

شركة طيران "دلتا".
ووفق اتفاق التســوية، أنكرت شركة الطيران 
تهمــة "التمييــز" ضد الــركاب المســلمين، 
لكنهــا أقرت بأنــه كان يمكنهــا التعامل مع 

الموقف بشكل مختلف.
كانــت وزارة النقل اتهمت الشــركة بانتهاك 
إنــزال  التمييــز بقرارهــا  قوانيــن مكافحــة 
الــركاب المســلمين، وطلبت منهــا إخضاع 
طياريها وموظفيها الذين كانوا ضالعين في 

الحادثتين لدورة تدريبية خاصة بالحساسيات 
الثقافية.

وتعود الحادثة األولى إلى يوليو/تموز 2016، 
وبالتحديد فــي باريس، عندما قال أحد ركاب 
طيران الشــركة لمضيفــة إن رجــا وزوجته 
)ترتــدي الحجاب( يزعجانه؛ مــا دفع موظفي 
األمن الســتدعائهما والتحقق مــن أمرهما، 
ليجــدوا أنه ليــس هناك مــا يثير الشــكوك 

بشأنهما وسمحوا لهما بالعودة للطيارة.
إال أن كابتن الطائرة لم يسمح لهما بالدخول 
إليها، فاضطرا للسفر في اليوم التالي، حسب 
ما جاء فــي نص اتفاق التســوية الصادر عن 

وزارة النقل.
ووقعــت الحادثــة الثانيــة بعــد 5 أيــام من 
األولى، فــي مدينــة امســتردام الهولندية، 

عندمــا اشــتكى ركاب رحلــة جوية لشــركة 
الطيران نفســها ومضيفــي الرحلة من راكب 

مسلم، وتحفظهم على وجوده.
غير أن الطيار لم يجد شيئا غريبا بشأنه، كما 
قال موظف أمن بالشــركة إنه ليس هناك ما 

يستدعي القلق حياله.
وأثنــاء اســتعداد كابتــن الطائــرة لإلقــاع 
بالرحلة المتجهة إلى نيويورك، عاد إلى بوابة 
الطائرة بشكل مفاجئ، وأنزل الرجل المسلم 
وأمتعته منها، وطلــب بتفتيش المكان الذي 

كان جالسا فيه.
وحســب وزارة النقــل األمريكية، فــإن الرجل 
نفســه لم يخضع لتفتيش إضافي قبل ركوبه 
رحلــة الحقة؛ مــا يعني أن إنزالــه من الرحلة 

األولى كان "عما عنصريا". 

تغريم رشكة طريان أمريكية مارست "متييزًا" بحق ركاب مسلمني
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بغداد/ وكاالت: 
عــدة  عراقيــة  مــدن  شــهدت 
أمس، عــودة قويــة للمظاهرات 
فــي ســاحات االعتصــام، ووقوع 
األمــن  قــوى  بيــن  صدامــات 

والمتظاهرين. 
ففــي محافظــة ذي قــار )جنوبي 
البــاد( أصيب أكثر مــن ثمانين 
الناصريــة  بمدينــة  متظاهــرا 
)مركز المحافظة( بعد أن حاولت 
الشــرطة فتح تقاطع البهو الذي 

أغلقه محتجون صباح أمس. 
كمــا قالــت مصــادر محليــة في 
ذي قــار إن متظاهريــن تمكنــوا 
مــن إبعاد قــوات فض الشــغب 
من جســر النصر، وعبروا الجســر 
المؤدي لمنطقة الشــامية، حيث 
وحكوميــة  أمنيــة  مقــار  توجــد 

مهمة.
األمــن  قــوات  واســتخدمت 
الرصــاص الحــي فــي التصــدي 
للمتظاهرين ولمحاولة تفريقهم 
بســاحة  المحيطة  الشــوارع  من 

الحبوبي المركزية بالمدينة.
وفي بغداد، توافد عدد كبير من 
المتظاهرين إلى ساحتي التحرير 
والخاني، حيث يسود هدوء بعد 
محاوالت األمن فض االحتجاجات 

بالقوة أول من أمس.
وفي وقت سابق أمس، استخدمت 
قــوات األمــن الرصــاص الحــي 
لتفريق المتظاهرين في ســاحتي 
الخانــي والوثبــة القريبتين من 
مركــز االحتجاج بســاحة التحرير 
العاصمة، بحسب مصدر  وســط 

في الشرطة.    
 17 إن  األمنــي  المصــدر  وقــال 
متظاهــرا علــى األقــل أصيبــوا 
بجروح، بينهم ستة بأعيرة نارية.  
رشــق  أخــرى،  جهــة  مــن 

قــوات  الشــباب  المتظاهــرون 
مكافحة الشــغب بالحجارة وألقوا 

زجاجات حارقة عليها.
مظاهــرات  انطلقــت  وصباحــا 
طابيــة من جامعــات بغداد إلى 

ساحة التحرير.    
وفي مدينة البصرة )أقصى جنوب 
الباد( تشــهد ســاحة االعتصام 
هناك تجمعا للمتظاهرين بعدما 
فرقتهم القوات الحكومية أمس. 
كمــا شــهدت محافظــة النجــف 
)جنوب بغداد( مظاهرات تطالب 
ومحاربــة  السياســي  باإلصــاح 

الفساد.
قتلى وجرحى

وفــي بيان صــدر أمــس، ذكرت 
مفوضية حقوق اإلنسان العراقية 

و230  قتلــوا  متظاهــرا   12 أن 
آخرين أصيبوا خــال يومين من 

االحتجاجات.
ودعت المفوضيــة كافة األطراف 
إلى ضبــط النفس والحفاظ على 
ســلمية المظاهــرات فــي بغداد 

والمدن األخرى.
وأبدت في البيان أســفها وقلقها 
رافقــت  التــي  لألحــداث  البالــغ 
المظاهــرات التي أدت لســقوط 
قتلى ومصابين من المتظاهرين 
ذلك  معتبــرة  األمنية،  والقــوات 
"انتهاكا صارخا لحقوق اإلنسان".
وأشــارت المفوضيــة الحقوقيــة 
12 متظاهــرا بمحافظتي  لمقتل 
بغداد وذي قــار )منهم ثاثة في 
األخيرة( الفتة إلــى أن اإلصابات 

شــملت 118 في بغداد و78 في 
ذي قــار، و34 في البصــرة. كما 
تحدثــت عــن 89 حالــة اعتقــال 

لمتظاهرين في بغداد والبصرة.
ويشــهد العــراق منــذ األول من 
الماضــي  األول  أكتوبر/تشــرين 
-تطالــب  احتجاجــات  حركــة 
واقتصادية  سياســية  بإصاحات 
وتعديــل فــي الدســتور- خلفت 

مئات القتلى وآالف الجرحى.
إلــى إجراء  المتظاهرون  ويدعــو 
انتخابات مبكــرة بموجب قانون 
ويطالبــون  جديــد،  انتخابــي 
برئيس وزراء مســتقل وبمساءلة 
والذين  "الفاسدين"  المسؤولين 
أمــروا باســتخدام العنــف ضــد 

المتظاهرين.

بعــد محــاوالت فضهــا.. عــودة قـويـة
 لالحتجاجات فــي بغـداد والنـارصيـة والبصـرة

جانب من التظاهرات في بغداد أمس            )أ ف ب(

سقوط 5 صواريخ يف محيط 
السفارة األمريكية وسط بغداد

بغداد/ األناضول:
ســقطت 5 صواريخ، مســاء أمس، في محيط الســفارة األمريكية وسط 

العاصمة العراقية بغداد، دون تسجيل خسائر، حسب مصدر أمني.
وقال عقيد في شــرطة بغداد، لوكالة "األناضول"، طلب عدم ذكر اسمه، 
ألنــه غير مخول له التصريــح لإلعام، إن 5 صواريخ من نوع كاتيوشــا، 
أطلقهــا مجهولــون، مســتهدفين الســفارة األمريكية التــي تقع داخل 

المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، ببغداد.
وأضاف المصدر أن الصواريخ سقطت في محيط المنطقة الخضراء، دون 

وقوع خسائر بشرية.
وهذا خامس هجوم من نوعه منذ مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس 
الثوري اإليراني قاسم ســليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي 
أبــو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قــرب مطار بغداد في 3 

يناير/كانون الثاني الجاري.
لكن الصواريخ جميعها أخطأت أهدافها وســقطت خارج مجمع الســفارة 

مترامي األطراف وسط بغداد.
وتتهم واشنطن كتائب "حزب اهلل" العراقي، التي تمولها وتدربها إيران، 
بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية 

تستضيف جنودًا أمريكيين.
ولم تنف أو تؤكد الكتائب هذه االتهامات.

وفي أعقاب اغتيال ســليماني والمهندس دعت الكتائب القوات العراقية 
إلــى االبتعاد عن مواقع تواجــد القوات األمريكية مســافة ألف متر بغية 

استهدافها.
وتصاعد التوتر بين واشــنطن وطهــران على نحو غير مســبوق، ما أثار 

مخاوف عراقية من تحول البلد إلى ساحة لتصفية الحسابات. 

تفجري يف أعزاز السورية 
يودي بحياة 5 مدنيني

حلب/ األناضول:
قتــل 5 مدنيين وأصيــب 15 آخرين، أمــس، إثر تفجير إرهابي بســيارة 
مفخخة وقع في مدينة أعزاز بريف محافظة حلب شــمالي ســوريا، حسب 

ما أفادت مصادر محلية.
وأوضحــت المصــادر، لوكالــة "األناضــول"، أن حصيلة الضحايــا أولية، 

متوقعة ارتفاع أعداد القتلى نظرا لوجود إصابات خطيرة.
ولفتت إلى أنه تم نقل المصابين إلى مراكز صحية لتلقي العاج.

ووجهــت مصادر أمنية في المدينة أصابع االتهام في التفجير إلى تنظيم 
"ي ب ك/ي ب ك" اإلرهابي.

ويســتهدف إرهابيو "ي ب ك" بشــكل متكــرر مدينة أعــزاز انطاقا من 
مدينة تل رفعت جنوب المدينة التي يسيطر عليها التنظيم منذ 2016. 

"شورى النهضة" يدعو لحكومة واسعة 
ويستعد إلعادة االنتخابات يف تونس 

تونس/ األناضول:
دعا مجلس شــورى حركة "النهضة" التونســية، مســاء أمس، رئيس الــوزراء المكلف، إلياس 
الفخفاخ، إلى توســيع مشــاورات تشــكيل الحكومة، لتشــمل مختلــف الكتــل النيابية، وقرر 

االستعداد لكافة االحتماالت، بما فيها إعادة االنتخابات.
وكشــف الفخفاخ، الجمعة الماضي، أنه سيشــكل حكومته من األحزاب التي ســاندت الرئيس 
قيس ســعيد، في الدور الثاني باالنتخابات الرئاسية، في أكتوبر/ تشرين الماضي، وأن حزبي 
"قلــب تونس" )ليبيرالي- 38 نائبًا( و"الدســتوري الحر" )ليبيرالــي 17 نائبًا( لن يكونا جزًءا 
من الحكومة. وأرجع مجلس شــورى "النهضة"، المنعقد في تونس العاصمة، دعوته لتوسيع 
المشــاورات إلى دواعي "توفير حزام سياســي واســع، مثلما ورد في نص التكليف الصادر عن 
رئيــس الجمهورية، بما يضمن الوصــول إلى حكومة وحدة وطنيــة ذات مضمون اجتماعي 
ديمقراطي"، حسب بيان للمجلس. وكلف الرئيس سعيد، اإلثنين قبل الماضي، الفخفاخ، وزير 
المالية األســبق، القيادي في حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، بتشــكيل 

حكومة خال شهر، بدأ في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، وهي مهلة غير قابلة للتجديد.
وأوصى مجلس شــورى "النهضة" المكتب التنفيذي للحركــة بـ"التهيؤ لكل االحتماالت، بما 

فيها االنتخابات السابقة ألوانها، على أن يبقى مجلس الشورى في حالة انعقاد دائم".
وتصــدرت "النهضــة" االنتخابات التشــريعية األخيرة، فــي 6 أكتوبر/تشــرين أول الماضي، 

بحصولها على 54 مقعدًا من 217.
وقال عضو مجلس شورى "النهضة"، محسن السوداني، لوكالة "األناضول" قبل صدور البيان، 

إن "مجلس دعا إلى تكوين حكومة واسعة تؤمن حزامًا برلمانيًا وسياسيًا واسعًا".
وأضاف أن المجلس قرر أن تبقى الحركة مستعدة لكل االحتماالت، بما فيها إعادة االنتخابات"، 

و"أن يبقى المجلس منعقدًا للبت في أي مسائل متعلقة بتشكيل الحكومة".
وجاء تكليف الفخفاخ في أعقاب رفض مجلس "نواب الشعب" )البرلمان(، في 10 يناير/كانون 

الثاني الجاري، منح الثقة لتشكيلة حكومة الحبيب الجملي، مرشح حركة "النهضة". 

كوتشي- لكناو/ وكاالت: 
شــارك مئات اآلالف فــي احتجاجات بمختلف 
أنحاء الهند أمس، على قانون الجنسية الذي 
يخشــى كثيرون مــن أنه يمثــل تمييزا ضد 

األقلية المسلمة.
وبــدأت االحتجاجــات علــى القانون الشــهر 
الماضــي واســتعادت قــوة دفــع جديدة مع 
احتفال الهند بيــوم الجمهورية الذي يوافق 
ســريان دســتور الباد بعد اســتقالها عن 

بريطانيا.
وفي والية كيــراال بجنوب الباد قال منظمو 

واشنطن/ وكاالت: 
قــال الرئيس األمريكي دونالــد ترامب أمس، 
إن النائب الديمقراطي آدم شــيف الذي يقود 
االدعاء في قضية مســاءلة الرئيس ”لم يدفع 
الثمن بعد“ علــى تصرفاته وذلك في تصريح 

قال شيف إنه يراه تهديدا له.
ويأتي هجوم ترامب على شيف وديمقراطيين 
آخريــن بعد أيــام من دفوعهم فــي محاكمة 
الرئيس أمام مجلس الشــيوخ بتهمتي إساءة 
اســتغال الســلطة بالضغــط علــى أوكرانيا 
للتحقيق مع منافس سياسي له ثم سعيه بعد 

االحتجاجــات إن أكثــر من مئة ألف شــخص 
شكلوا سلســلة بشــرية في الوالية. وأعقب 
ذلك عقــد اجتماعات عامة في أكثر من 250 

مكانا.
وقال رئيــس وزراء الواليــة بيناريي فيجيين 
في اجتماع عام في ثيروفانانثابورام عاصمة 
الوالية ”لم تكن مجرد سلســلة بشــرية بل 
كانــت جدارا بشــريا ضــد انتهــاك مباديء 

الدستور“.
وقــال المنظمون إن سلســلة بشــرية أخرى 

امتدت أكثر من 11 كيلومترا في كلكتا.

ذلك لعرقلة التحقيق بالكونجرس.
وقال ترامب على تويتر ”إن آدم شيف المراوغ 
سياســي فاســد وربما رجل مريض للغاية. لم 

يدفع الثمن بعد على ما فعله ببلدنا“.
وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة تلفزيون 
)إن.بي.ســي( عما إذا كان يعتبر ذلك تهديدا 

قال شيف ”أعتقد أنه ُقصد به ذلك“.
ولعب شــيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس 
النــواب ورئيــس فريــق االدعاء فــي محاكمة 
ترامــب دورا محوريا في جهود الديمقراطيين 
لعــرض ســلوك ترامــب باعتباره خطــرا على 

وكان قانــون الجنســية وإحصــاء للســكان 
جزءا أساســيا من البرنامــج االنتخابي لحزب 
بهاراتيــا جاناتا الهندوســي القومي الحاكم 

بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وتعتقد الحكومة أن القانون مطلوب لحماية 
الاجئيــن فــي مختلف أنحــاء جنوب آســيا. 
ويتيح القانــون منح الجنســية لاجئين من 
غير المســلمين الذين جاءوا إلى الهند قبل 
31 ديســمبر كانــون األول عــام 2014 من 

ثــاث دول أغلبية ســكانها مســلمون وهي 
أفغانستان وبنجادش وباكستان.

الديمقراطيــة في أمريــكا وفي أنحــاء العالم 
وذلــك في الدفوع أمام مجلس الشــيوخ الذي 
يهيمن عليه الجمهوريــون حيث من المرجح 

أن تتم تبرئة ترامب.
وكان شيف النائب المنتمي لوالية كاليفورنيا، 
وهو مــدع اتحــادي ســابق، هدفــا لهجمات 
متكــررة من ترامــب ومؤيديــه الجمهوريين 
بالكونجرس. وبدأ محامــو ترامب الدفاع عن 
الرئيــس يوم أول من أمس، قائلين إن جهود 
الديمقراطييــن لعزلــه من منصبه ســتكون 

سابقة ”خطيرة للغاية“ في عام االنتخابات.

مئات اآلالف من الهنود يشاركون يف احتجاجات عىل قانون الجنسية

ترامب: رئيس االدعاء يف قضية مساءلتي سيدفع الثمن
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د. ماهر الطباع

غزة/ رامي رمانة:
أعلنــت وزارة العمــل، أنها أنجزت 
)%77( مــن خطــة العمــل التــي 

أعدتها لعــام 2019، وأنها نّفذت 
مشاريع وبرامج تقدر قيمتها بأكثر 
مــن )15( مليــون دوالر، مشــيرة 
إلــى توفيرهــا فرص عمــل لعدد 
24.883 مســتفيد بموازنــة تقدر 

قيمتها 45.875.480 دوالر خالل 
العام الماضي.

وذكرت الوزارة أنها بصدد إطالق 
أول نظــام معلومات ســوق عمل 
فــي الربع األول مــن العام الجاري 
يهــدف إلى ســهولة الوصول إلى 
ســوق العمــل مــن خــالل عملية 
المواءمــة بين العــرض والطلب، 
كما أنها تضع اللمســات النهائية 
لتعزيز  اســتراتيجية وطنيــة  على 
العمل عــن بعد مع كل الشــركاء 
والتــي ســيتم اإلعــالن عنها في 

مارس القادم.
ونبهت الوزارة إلى سعيها لتطوير 
البنيــة التحتيــة لمراكــز التدريب 
الجــاري  العــام  خــالل  المهنــي 
واستحداث أقســام مهنية جديدة 

تلبي احتياج سوق العمل.  
جاء ذلــك خالل اســتعراض مدير 
عام التعاون الدولي بوزارة العمل 
ماهــر أبو ريا، أمس أبــرز إنجازات 
وزارة العمــل خــالل برنامــج لقاء 
مع مســؤول والــذي تنظمه وزارة 

اإلعالم في مقرها بمدينة غزة.
 وقــال أبــو ريــا إن وزارة العمــل 
 2019 العــام  خــالل  وفــرت 
مــن خــالل التمويــل الحكومــي 
والمؤسســات المانحة فرص عمل 
لعدد)24.883( مســتفيد بموازنة 
قيمتهــا)45.875.480(  تقــدر 

دوالر.
 وأشــار إلى أنه وفق قواعد بيانات 
نظــام معلومــات ســوق العمــل 
الفلسطيني لدى الوزارة، بلغ  عدد 
)240.168( ألف خريج وعامل لعام 

خريــج،   )128,619( أي   ،2019

و)111،549( عامال. 
وأضــاف أبو ريا أن الــوزارة بصدد 
إطالق أول نظام معلومات ســوق 
عمل فــي الربــع االول مــن العام 
الجاري يهدف إلى ســهولة وصول 
الباحثين عن عمل إلى سوق العمل 
مــن خــالل عمليــة المواءمة بين 
مبدأ  وتحقيــق  والطلب،  العــرض 
العدالة وتكافؤ في فرص التشغيل 

التسهيالت
 اإلسرائيلية لقطاع غزة 

بين الواقع والتطبيق
مدير العالقات العامة واإلعالم بغرفة تجارة وصناعة غزة منذ عدة شهور 
و)إســرائيل( تعلن عن "تســهيالت" اقتصادية جديدة خاصة بقطاع غزة، 
لكن لألســف فإن كل التســهيالت التي تعلن عنها عبــارة عن "ترقيع" ال 
فائــدة منهــا، و المطلوب حلول جذريــة، حيث إن هذه التســهيالت لن 
تســاهم في تحســين الحياة االقتصادية والمعيشية في قطاع غزة، وهي 
تســهيالت وهمية وال انعكاس حقيقيا لها على حياة المواطنين والحركة 
االقتصاديــة في القطــاع المحاصر منذ 13 عاما، والــذي يعاني من أعلى 

معدالت بطالة وفقر بالعالم.
حيث شهد عام 2019 االستمرار غير المسبوق في ارتفاع معدالت البطالة 
و بحســب مركز اإلحصاء الفلسطيني فإن معدل البطالة في قطاع غزة قد 
بلغ %45 في الربع الثالث من عام 2019 وتجاوز عدد العاطلين عن العمل 
حوالي 217 ألف شخص، وبحسب البنك الدولي فإن معدالت البطالة في 
غــزة تعتبر األعلــى عالميا، وارتفعــت معدالت البطالة بين فئة الشــباب 
والخريجيــن في الفئــة العمرية من 20-29 ســنة الحاصلين على مؤهل 
دبلوم متوســط أو بكالوريوس فــي غزة لتتجاوز %69، وارتفعت نســبة 
الفقر في غزة لتصل إلى %53، ويعيش نحو نصف سكانه تحت خط الفقر 
الــذي يبلغ حوالي 5.5 دوالرات في اليوم ، وتشــير التقديرات إلى أن 62 
% من اأُلسر في القطاع تعاني من انعدام األمن الغذائي، وبينما شهدت 
إمدادات الكهرباء تحســنًا خالل العام 2019، فال تــزال نوعية الخدمات 

األساسية، بما فيها الرعاية الصحية وإمدادات المياه رديئة.
عن أي تســهيالت تتحدث )إســرائيل( و المئات من التجار ورجال األعمال 
ال يحملــون تصاريح بحجــة المنع األمني الوهمــي، باإلضافة إلى المئات 
مــن التصاريح الصادرة والتــي تحمل عبارة "بالرغم مــن الحظر األمني" 
ويتعرض العديد من التجــار ورجال األعمال ممن يحملون تصاريح بهذه 
العبارة إلى سلســلة من المضايقــات، أبرزها تفتيشــهم على معبر بيت 
حانــون، وتجريدهم مــن متعلقاتهم الشــخصية ومالبســهم واالنتظار 
لســاعات طويلــة ومقابلة المخابرات وفي الكثير من األحيان يتم ســحب 

التصاريح منهم أو اعتقالهم.
وبالرغــم مــن إعالن )إســرائيل( المتكرر عــن تســهيالت لتخفيف حدة 
الحصار الــذي تفرضه على القطاع منذ منتصف عــام 2007، فإن الواقع 
علــى المعابر عكس ذلــك تماما، فهي ال تزال تمنــع مئات األصناف من 
الســلع والبضائع والمواد الخام من دخول القطاع، وتمنع حركة التصدير 
والتســويق في أســواق الضفة الغربيــة للمنتجات الصناعيــة والزراعية 

بشكل شبه كلي.
و لم يشهد عام 2019 أي تغير في واقع المعابر, فكافة معابر قطاع غزة 
التجارية مغلقة باســتثناء "كرم أبو ســالم" وهو الوحيد الذي يعمل حتى 
اللحظة وفق االلية الســابقة لما قبل الحرب علــى قطاع غزة, فلم يتغير 
أي شــيء على آلية عمل المعبر من حيث ساعات العمل, وعدد الشاحنات 

الواردة, ونوع وكمية البضائع الواردة.
ومازالت )إســرائيل( تمنــع دخول العديد من الســلع و البضائع و المواد 
الخــام و المعدات و اآلليات و الماكينات وقطع الغيار و على رأســها مواد 
البنــاء و التي تدخل فقط و بكميات مقننة وفــق آلية إعمار غزة  إلدخال 

مواد البناء )االسمنت– الحصمة– الحديد(.
ومــن خالل رصــد حركة الشــاحنات الواردة عبــر "كرم أبو ســالم", بلغ 
عدد الشــاحنات الواردة للقطاع الخاص إلى غزة حوالي 90 الف شــاحنة 
خــالل عــام 2019، مقارنة مع حوالي 96 الف شــاحنة خــالل 2018 من 
مختلف األصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة باستثناء عدد شاحنات 

المحروقات الواردة.
وعلى صعيــد خروج البضائع من غزة, فقد بلغ عدد الشــاحنات الصادرة 
3000 شاحنة إلى أسواق الضفة الغربية و األسواق اإلسرائيلية و الخارج، 

وهذا يمثل ما نســبته %50 من عدد الشــاحنات الصادرة من قطاع غزة 
قبل فرض الحصار.

ولتجنيــب غــزة كارثة اقتصاديــة, اجتماعيــة, صحية, بيئيــة يجب على 
المجتمع الدولي و المؤسســات و المنظمات الدولية و على رأسها األمم 
المتحــدة ورعاة الســالم واللجنــة الرباعية ضرورة الضغــط الحقيقي و 
الجاد على )إســرائيل( من أجل فتــح كل معابر القطاع أمام حركة االفراد 

والبضائع و العمل على انهاء هذا الحصار الظالم بشكل فوري.

بصدد إطالق أول نظام معلومات سوق عمل بغزة

العمل: نفذنا مشاريع بأكرث من 15 مليون دوالر خالل 2019

ماهر أبو ريا خالل برنامج لقاء مع مسؤول في مقر وزارة اإلعالم بغزة أمس          )تصوير/ رمضان األغا(

القاهرة/وكاالت:
قالــت وزارة المالية فــي بيان أمــس، إن مصر 
وافقت على مبلغ يفــوق 28 مليار جنيه )الدوالر 
يســاوي 15.75 جنيها( عاجلــة لتلبية احتياجات 

سلعية وخدمية تغطي ستة أشهر.
وجــاء فــي البيــان "تمــت الموافقة علــى عدد 
من اإلتاحــات العاجلة خالل الفتــرة من يوليو/

تمــوز إلــى ديســمبر/كانون األول مــن العــام 
مليــارا   28.17 بقيمــة   2020-2019 المالــي 
لصالح الهيئة العامة للســلع التموينية والهيئة 

القومية لســكك حديد مصر، والشركة القابضة 
لمياه الشــرب والصرف الصحي، والهيئة العامة 
للتأميــن الصحــي، والهيئة الوطنيــة لإلعالم، 
والمجلس األعلــى للثقافة، والشــركة القابضة 

للغزل والنسيج".
وأفــاد البيان أن ذلك جاء "في إطار الجهود التي 
تبذلها الحكومة لتوفير الســلع األساسية ودعم 
منظومة المواصالت والمياه والصرف الصحي".

وأكد وزير المالية محمد معيط  في البيان حرص 
الحكومة علــى توفير الســيولة النقدية الالزمة 

للهيئــات الســلعية والخدمية، بما يســهم في 
تعزيز قدراتها على الوفــاء بالتزاماتها الخدمية 
على النحــو الذي يســاعد في توفيــر احتياجات 

المواطنين خاصة الفئات األولى بالرعاية.
وذكــر الوزيــر أن المخصصات تضمنــت: "نحو 
25  مليار جنيه للهيئة العامة للســلع التموينية 

تمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة 
التموينيــة، وفروق نقاط الخبــز، وفروق تكاليف 
تصنيــع الخبز، وضمانات بمبلــغ 970.2 مليون 

دوالر لشراء 4185 طن قمح مستورد".

مؤشــرات  وتوفيــر  والتدريــب، 
حقيقيــة ودقيقــة لمكونات القوى 
العاملة في كل القطاعات، بتمويل 
مــن مؤسســة اإلغاثة اإلســالمية 

حول العالم- مكتب فلسطين.
ولفت أبو ريا إلــى تخرج )1.764( 
مهني من مراكــز الوزارة المهنية 
خالل العام 2019، كما جرى انشاء 
وتطوير مركز تدريب مهني جديد 
فــي محافظــة الشــمال بواقع)4( 
أقســام مهنيــة، ويســتفيد مــن 
خدماته حاليًا )70( متدربا بتمويل  
 ،U N D P من مؤسسة  

.GIZ والتعاون األلماني
وأشــار إلى استحداث قسم الطاقة 
الشمســية في مركــز تدريب دير 
 KFW البلح بتمويل من مؤسسة
وبقيمــة )170( ألــف يــورو، وأن 
الــوزارة أعــدت مخططات إنشــاء 
مركز تميــز تدريب مهني_ اإلمام 
الشــافعي, حيــث إنه قيــد انتظار 
الموافقــة من خالل المؤسســات 

المانحة بقيمة)2( مليون دوالر.
العمــال  حمايــة  صعيــد  وعلــى 
والحفــاظ على حقوقهــم، قال أبو 
ريــا إن وزارته نفــذت )8( حمالت 
ســالمة وصحــة ومهنيــة وحملة 

لمسح المنشآت العاملة في سوق 
العمــل المحلي وزيــارة)14.322( 
منشــأة في ســوق العمــل، فضاًل 
إصابــة   )457( متابعــة  عــن  
مســتحقات  واحتســاب  عمــل، 
ماليــة,  تعويضات تقــدر قيمتها 

)8.764،493( شيقل.

وأضاف في هذا الصدد أن الوزارة 
قانونــي  اجــراء   )1.104( نفــذت 
شمل محاضر ضبط وتنبيه وإنذار 
وإغــالق جزئــي وكلــي لمنشــآت 
مخالفة وعاملة في الســوق، ايضًا 
انجاز  )550( مخالصة واســتمارة 
عمالية لصالح العمال تقدر قيمتها 
)4.427.269( شــيقل، والتعامــل 

ومعالجة شــكاوى ونزاعات عمالية 
وتقديــم االستشــارات القانونيــة 

لعدد)2.694( شكوى.
وذكــر أبو ريــا أن الــوزارة دققت 
واعتمــدت )16( ميزانيــة لصالــح 
وأجــرت  التعاونيــة،  الجمعيــات 
متابعة ومعالجة وتدقيقا لـ )818( 
قضية، لجمعيــات تعاونية قائمة، 
وتنفيــذ )8( حمــالت توعيــة على 
والزراعيــة  الصناعيــة  المــدارس 
والكليــات المهنيــة حــول أهمية 

العمل التعاوني.

تعزيز العمل الحر
واســتعرض أبــو ريــا رؤيــة وزارة 
العمل خــالل العام الحالــي، ومن 
أبرزهــا تجنيد التمويــل الحكومي 
والدولي لصالــح تعزيز العمل الحر 
وريادة األعمال والمشاريع الصغيرة 
واالقراض  الشــبابية  والمبــادرات 
رســم  في  والمســاهمة  الحســن، 
السياســات والتدخــالت الحكومية 
والتــي تهدف إلى ردم الفجوة بين 
مخرجات التعليم واحتياجات ســوق 
العمــل المحلي، وأيضًا رفد ســوق 
العمل باأليدي العاملة الماهرة من 
خالل توســيع القدرة االســتيعابية 
لمراكز التدريب المهني لتصل إلى 
3000 ملتحــق.  كما تســعى وزارة 

العمــل على مراجعــة  الحد األدنى 
لألجــور بمــا يتناســب مــع ظروف 
ســوق العمــل  المحلي فــي قطاع 
غــزة وبما يحقق التوازن بين فئات 
العمال والمشــغلين، والمســاهمة 
في حل القضايا العمالية وتأسيس 
عالقات عمل مســتقرة بما يضمن 
وفــق  األطــراف  لكافــة  العدالــة 
القانون، و تعزيــز التوعية بأهمية 
العمل التعاونــي ودوره في تنمية 

االقتصاد المحلي.

مرص.. 28 مليار جنيه مخصصات عاجلة الحتياجات سلعية وخدمية
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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 سلطات ألمانيا الشرقية سابًقا أقامت 

جداًرا يفصل بين برلين الشرقية وبرلين الغربية للحيلولة 
دون هروب األلمان الشرقيين أللمانيا الغربية سمي سور 

برلين، وقد بني عام 1961م؟
-هل تعلم أن إيرلندا اتحدت مع إنجلترا عام 1801 إال أنه 

لم يلبث الجزء الجنوبي أن انفصل واستقل تحت اسم 
جمهورية إيرلندا الحرية وقد تم ذلك عام 1921م؟

مدن وقرى
مثــل شــعبي : طــب الجــرة علــى ثمهــا بتطلــع 

البنت ألمها.

األفقي:
1 -منتج في سيناء 

2 -إنكار الجميل + فقر 
3 -للتعريف + حرف + نضع 

فيها المالبس 
4 -ضرب العدد بنفسه 
معكوسة + من ليبيا 
5 -أسوة معكوسة + 

صحراء مصرية 
6 - اسم موصول معكوسة 

+ لالستدراك + من االفران 
القديمة معكوسة 

7 - أصغر من الغزوة ولم 
يشارك فيها الرسول صلى 

اهلل عليه سلم + عاجل 
مبعثرة +هـ

8 -عاصمة بيرو + ثالثة 
ارباع مبهم معكوسة + 

سئم 
9 -غير معلوم معكوسة 

العمودي:
1 -بطولة – درج 

2 -هاجر + يخفي 
3 -بومة مبعثرة + غير 

جميل 
4 -ثالثة ارباع إدخر + ما 
يصل الرأس بالجسم + 

للنهي معكوسة
5 -انتهى معكوسة 

+ دخل خلسة + ضمير 
للغائب 

6 -من الجهات األربعة 
+يواجه  

7 -نتبع معكوسة – 
بدون مقابل معكوسة 

+حرف
8 -نصف خالد + مجموعة 

من اللصوص معكوسة 
+ متشابهان 

9 -مختلفان – لالستفهام 

أوجد الفروق
 بين الصورتين

قائمة أغلى 10 دول للعيش 
في العالم لعام 2020

واشنطن/ وكاالت:
كشــفت دراســة حديثة عن قائمة أغلى الدول في العالم عام 2020 من حيث 

القدرة السكانية على تحمل تكاليف المعيشة. 
وحللت الدراســة، التي نشــرها موقع بيزنس إنســايدر، 309 أسواق لإلسكان 
في 8 دول، هي أســتراليا وكندا وهونج كونج وأيرلندا ونيوزيلندا وســنغافورة 

والمملكة المتحدة والواليات المتحدة، في الربع الثالث لعام 2019.
ولتحديد ترتيب الدول، تمت مراجعة البيانات باستخدام »المتوسط المتعدد« 
-متوســط ســعر المنزل مقسوما على متوسط دخل األســرة- وكلما زاد عدد 

النقاط في المدينة، زادت تكلفة اإلقامة فيها.
وبحســب الدراســة تصدرت هونج كونج القائمة -كما لم تتغير جميع المراكز 
الـــ4 األولى لعام -2019 في حين أظهرت الدراســة أن غالبية المدن باهظة 

التكلفة تقع على الحدود مع المحيط الهادئ.
وأظهر االســتطالع أن أكثر أســواق الســكن الرئيســية التي ال يمكن تحمل 
تكاليفها، موجودة حاليا في أســتراليا وكندا والصين ونيوزيلندا، وهو ما كان 

عليه الحال منذ عدة سنوات، بما في ذلك تقرير العام الماضي.

واشنطن/ وكاالت:
رصــد فريق دولــي من علمــاء الفلــك والفيزياء 
الفلكيــة كمية كبيرة من األكســجين في الغالف 
 ،)J0815 + 4729( الجوي للنجم المعروف باسم
وهــو نجم قزم قديم يبعد مســافة 5000 ســنة 
ضوئيــة فــي كوكبة الوشــق، وذلك باســتخدام 
الرصــدات الطيفيــة عالية الدقة على تلســكوب 
)كيك(، الموجود على قمة »ماونا كيا« في هاواي 

بالواليات المتحدة األمريكية. 
واألكســجين هــو ثالث أكثــر العناصــر وفرة في 

الكون بعد الهيدروجين والهيليوم، وهو ضروري 
لجميــع أشــكال الحيــاة علــى األرض، باعتبــاره 
األساس الكيميائي للتنفس وبناء الكربوهيدرات، 

وهو أيضا العنصر األساسي في قشرة األرض. 
وخالل الدراســة، التي نشــرت في العــدد األخير 
من دورية »رســائل مجلة الفيزياء الفلكية«، أراد 
الباحثــون تتبــع اإلنتاج المبكر فــي بداية الكون 
لألكســجين والعناصر األخرى، فلجــأوا إلى أقدم 

النجوم التي ال تزال موجودة إلى اآلن. 
ووجد الباحثون 16 عنصــرا كيميائيًا في الغالف 

الجــوي للنجــم )J0815 + 4729(، حيث يحتوي 
علــى تركيبــة كيميائية غير عاديــة للغاية، منها 
كميــات كبيــرة نســبيًا مــن الكربــون )10%( 
والنيتروجيــن )%8( واألكســجين )%3(، وهنــاك 

عناصر أخرى مثل الكالسيوم والحديد. 
وهنــاك القليل مــن النجوم المعروفــة في هالة 
مجــرة درب التبانة التي توصــف بأنها من أقدم 
النجــوم مثل النجــم )J0815 + 4729(، لكن ال 
يوجد لديها هــذه الكمية الهائلــة من الكربون 

والنيتروجين واألكسجين، كما أكدت الدراسة.

نجم قزم يكشف أسرار بدايات الكون

-قرية بير سالم: تقع إلى الغرب من مدينة الرملة على بعد 4 كم منها. 
بلغت مساحة أراضيها سنة 1945/44 بالدونمات 3401 دونم وكان عدد 

سكانها في ذلك العام 410. استولى المحتلون الصهاينة على القرية 
خالل نكبة سنة 1948 وهجروا سكانها األصليين الفلسطينيين منها.

- اْصُدق الناس؛ بتشاركها بأموالها: في صدقك تكسب ثقتهم، 
وتكون محل أمانهم وأمنهم. ُيضرب للدعوة الصريحة للصدق في 

معاملة الناس وبيان نتائجه الطيبة.

الكولورابي... نبتة عالجية تنجح زراعتها ألول مرة في غزة      )األناضول(

صورة اليوم
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أقوال تراثية



الفقه السنني

د. محمد المبيض

البعض قد يقول كيف نفهم العالمات الصغرى ..
أقول : يمكن أن تفهمها كلها من خالل حديث واحد 
للنبــي عليــه الســالم يعتبــر هــذا الحديــث هــو مفتاح 
لكل العالمات الصغرى من خالل الفقه السنني في 

القرآن الكريم ..
لكن كيف ذلك ..

أقــول لكــم : هــل قرأتــم قــول النبــي عليــه الصــالة 
ِبُعــنَّ َســَنَن َمــْن َقْبَلُكــْم ِشــْبًرا ِبِشــْبٍر  والســالم : ) َلَتتَّ
ى َلــْو َســَلُكوا ُجْحَر َضبٍّ َلَســَلْكُتُموُه  َوِذَراًعــا ِبــِذَراٍع َحتَّ
َصاَرى َقاَل َفَمْن ( رواه  ِه اْلَيُهوَد َوالنَّ ُقْلَنا َيا َرُســوَل اللَّ

البخاري
هذا الحديث هو مفتاح الفقه الســنني لكل عالمات 

الساعة في القرآن
فما دمنا سنتتبع اليهود والنصارى كأمتين سابقتين 
لنا في كل صغيرة وكبيرة ... إذَا ســيصيبنا ما أصابهم 

في القرآن ألن السنن ال تحابي أحد ..
فكما أن من بينهم من مسخه الله لتحايله على دين 

الله كما في قصة أصحاب السبت
إذا هــذا المســخ ســيصيب مــن يقــع منــا فــي ذات 
التحايــل .. وقــد ورد المســخ فــي آخــر الزمــان ألقوام 

يستحلون الحر والحرير .. والحر هو الزنا ..
- وكمــا أنهــم وقعــوا فــي التشــديد لتباطئهــم فــي 
تنفيــذ أمر الله ولكثرة أســئلتهم كمــا في قصة بقرة 
بني إسرائيل .. كذلك أفراد كثيرة سيشدد الله عليها 

في كل شأنها لوقوعها بنفس النهج ..
- وكمــا ان بنــي إســرائيل تاهــوا فــي األرض ألنهــم 
تخاذلــوا عــن نصرة الحــق والدخول مع موســى عليه 
الســالم األرض المقدســة .. كذلــك نحــن فــي قمــة 

التيه والحيرة في األرض لوجود ذات التخاذل
- وكمــا وقعــت بنــو إســرائيل فــي االقتتــال الداخلي 
كعقوبــة عبــادة العجل .. فقد وقعنــا في ذات األمر 
وقــد ورد أثــر ضعيــف : لــكل أمــة عجــل وعجــل أمتي 
ونفــس  العقوبــات  نفــس  إنهــا   .. والدينــار  الدرهــم 

الذنوب ..
- وكمــا تفرقــت اليهــود والنصــارى ل 72 فــإن نفــس 

الشيء حاصل باألمة بنص صريح من النبي ..
الخالصة :

لــو تتبعنــا كل قصــص اليهــود والنصــارى فــي القرآن 
كل  سنســتخرج  الســنني  الفقــه  خــالل  مــن  الكريــم 

عالمات الساعة من خاللها ..
طبعــًا هذه مقالة صغيرة جــدًا كمثال لطريقة الفهم 
لعالمــات الســاعة ، وإال فالموضــوع لــو تناولنــاه من 

جميع جوانبه فلن يكفيه ألف صفحة.
لألسف الشديد نحن امة ندعي ارتباطنا في السلف 
الصالــح والصحابــة لكن من حيث الواقع نحن غارقون 

في اتباع سنن األمم حولنا حتى الثمالة ..

وصية اليوم: حديث شريف: 
َعْن َحِكيِم ْبِن ُمَعاِوَيَة، َعْن َأِبيِه، َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: » َأْنُتْم 
ًة َأْنُتْم آِخُرَهــا، َوَأْكَرُمَها َعَلى اهلِل، َوَما َبْيــَن ِمْصَراَعْيِن ِمْن  ُتوُفــوَن َســْبِعيَن ُأمَّ

َمَصاِريِع اْلَجنَِّة َمِسيَرُة َأْرَبِعيَن َعاًما، َوَلَيْأِتَينَّ َعَلْيِه َيْوٌم َوِإنَُّه َلَكِظيٌظ.

كن مهذبًا في مجلســك, صموتًا إال من 
خيــر, طلق الوجه محترمًا لجالســك منصتًا 

لحديثهم, وال تقاطع أثناء الكالم.

َك َأْو َيْأِتَي  }َهــْل َينُظــُروَن ِإالَّ َأن َتْأِتيُهُم اْلَمآلِئَكــُة َأْو َيْأِتَي َربُّ
َك اَل َينَفُع َنْفســًا  ــَك َيْوَم َيْأِتي َبْعــُض آَياِت َربِّ َبْعــُض آَيــاِت َربِّ
ِإيَماُنَها َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمن َقْبُل َأْو َكَســَبْت ِفي ِإيَماِنَها َخْيرًا 

ا ُمنَتِظُروَن {األنعام158 ُقِل انَتِظُروْا ِإنَّ
)َأْو َكَســَبْت ِفــي ِإيَماِنَهــا َخْيــرًا ( نفــٌس مؤمنــة معانــدة ال 

تعمل خيرا فلن ينفعها ايمانها ان جاء عذاب ربك. فاإليمان 
المعانــد ال يشــفع بــل ايمان يتبعه اســالم .فواقعنا اليوم 
دفع الكثيرين لســلوك النفاق والكذب والتســلق وتغليب 
التصــادم  أحــدث  ممــا  العامــة  علــى  الخاصــة  المصلحــة 

والفجور.

د.فتح اهلل صبحي أبو ناجع

اإللحـــاد السلوكـــي

الدعــوة  الفقــه وأصولــه بكليــة  بيــن أســتاذ 
اإلســالمية د. عبــد الباري خلــة أن حث النبي 
الكريــم صلــى اللــه عليــه وســلم علــى عمــل 
اِم - رضي  َبْيِر ْبــِن اْلَعوَّ الخبيئــة واضح فَعــْن الزُّ
اللــه عنــه - َقاَل: َقاَل َرُســوُل اللِه - صلى الله 
عليه وســلم: »َمِن اْســَتَطاَع ِمْنُكــْم َأْن َيُكوَن 
َلــُه َخْبٌء ِمــْن َعَمٍل َصاِلــٍح َفْلَيْفَعْل« رواه ابن 

أبي شيبة وغيره بسند صحيح.
وأوضح د. خلة لـ«فلسطين« أن الله عز وجل 
ِه  ذكــر في كتابه العزيز)َفَمْن َكاَن َيْرُجو ِلَقاَء َربِّ
ِه  َفْلَيْعَمــْل َعَمــاًل َصاِلًحا َواَل ُيْشــِرْك ِبِعَباَدِة َربِّ
َأَحًدا( الكهف، ويقول الله تعالى :) َوَما ُأِمُروا 

يَن..( البينة ِإالَّ ِلَيْعُبُدوا اللَه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ
واســتدل بحديث رســول الله صلى الله عليه 
اٍص َقاَل َسِمْعُت  وسلم، عن َسْعد ْبن َأِبي َوقَّ
َم َيُقوُل: ِإنَّ  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ى اللَّ ــِه َصلَّ َرُســوَل اللَّ
. رواه  ِقــيَّ اْلَغِنيَّ اْلَخِفــيَّ ــَه ُيِحــبُّ اْلَعْبــَد التَّ اللَّ

مسلم.
وفي حديث آخر، ذكر َعِن اْبِن َمْســُعوٍد، َقاَل: 
َم:  َوَســلَّ َعَلْيــِه  ــُه  اللَّ ــى  ــِه َصلَّ اللَّ َرُســوُل  َقــاَل 
َنــا ِمــْن َرُجَلْيــِن: َرُجٍل َثــاَر َعــْن ِوَطاِئِه  »َعِجــَب َربُّ
ــِه َوَأْهِلــِه ِإَلــى َصاَلِتــِه،  َوِلَحاِفــِه ِمــْن َبْيــَن ِحبِّ
ــُه َجلَّ َوَعاَل ِلَماَلِئَكِتــِه: اْنُظُروا ِإَلى  َفَيُقــوُل اللَّ
ِه  َعْبــِدي، َثــاَر َعْن ِفَراِشــِه َوِوَطاِئِه ِمــْن َبْيَن ِحبِّ

َوَأْهِلِه ِإَلى َصاَلِتِه َرْغَبًة ِفيَما ِعْنِدي، َوَشَفَقًة 
ا ِعْنِدي رواه ابن حبان بسند صحيح  ِممَّ

وأشــار د. خلة إلى أن أيوب الســختياني يقوم 
عنــد  كان  فــإذا  ذلــك,  فيخفــي  كلــه  الليــل 
الصبــح رفــع صوتــه كأنــه قــام تلــك الســاعة، 
وقال الحســن البصري: إن كان الرجل ليجلس 
المجلــس فتجيئه عبرته, فيردها, فإذا خشــي 

أن تسبقه قام.
ومن العوامل المعينة على الخبيئة الصالحة، 
ذكــر منهــا تدبر معاني اإلخالص، اســتواء ذم 
كمــال  مفهــوم  تقويــة  ومدحهــم،  النــاس 

العمل.
ومــن األعمــال التــي يمكــن أن تكــون خبيئــة 
بيــن العبــد وربــه، بيــن أن بعض طاعات الســر 
كالصــالة بالليــل قــال اللــه تعالــى: } َتَتَجاَفٰى 
ُهــْم َخْوًفــا  ُجُنوُبُهــْم َعــِن اْلَمَضاِجــِع َيْدُعــوَن َربَّ
ــا َرَزْقَناُهــْم ُيْنِفُقوَن . َفــاَل َتْعَلُم  َوَطَمًعــا َوِممَّ
ِة َأْعُيــٍن َجَزاًء ِبَما  َنْفــٌس َمــا ُأْخِفَي َلُهْم ِمــْن ُقرَّ

َكاُنوا َيْعَمُلوَن{)السجدة:16، 17(.
وأوضح د. خلة أن الصيام من أعظم األســرار 
فعــن أِبــي ُهَرْيــَرَة رضــي اللــه عنــه، َقــاَل: َقاَل 
َرُســوُل اللِه صلى الله عليه وســلم: َقاَل اللُه: 
ُه ِلي َوَأَنا  َياَم، َفِإنَّ ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه ِإالَّ الصِّ
ــٌة، َوِإَذا َكاَن َيْوُم َصْوِم  َياُم ُجنَّ َأْجــِزي ِبــِه، َوالصِّ

ُه  َأَحِدُكــْم َفــاَل َيْرُفــْث َواَل َيْصَخــْب، َفــِإْن َســابَّ
ِذي  ي اْمــُرٌؤ َصائٌم، َوالَّ َأَحــٌد َأْو َقاَتَلــُه َفْلَيُقْل ِإنِّ
ائِم َأْطَيُب  ٍد ِبَيِدِه َلُخُلوُف َفِم الصَّ َنْفُس ُمَحمَّ
ائــِم َفْرَحَتــاِن  ِعْنــَد اللــِه ِمــْن ِريــِح اْلِمْســِك ِللصَّ
ُه َفِرَح  َيْفَرُحُهَمــا: ِإَذا َأْفَطــَر َفــِرَح، َوِإَذا َلِقــَي َربَّ

ِبَصْوِمِه. رواه البخاري.
ولفــت إلــى أن مــن أعظــم الخبيئــات صدقــة 
َدَقاِت  الســر قــال اللــه تعالــى: }ِإْن ُتْبــُدوا الصَّ
ــا ِهــَي  َوِإْن ُتْخُفوَهــا َوُتْؤُتوَهــا اْلُفَقَراَء  َفِنِعمَّ
  َئاِتُكْم ُر َعْنُكْم ِمْن َســيِّ َفُهَو َخْيٌر َلُكْم  َوُيَكفِّ

ُه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر[. البقرة 271. َواللَّ
واســتدل علــى عظمــة صدقة الســر، بحديث 
ى اللُه  َأِبــي ُأَماَمــَة َقــاَل: َقاَل َرُســوُل اللــِه َصلَّ
َم: »َصَناِئُع اْلَمْعُروِف َتِقي َمَصاِرَع  َعَلْيِه َوَســلَّ
 ، بِّ ــرِّ ُتْطِفــُئ َغَضــَب الرَّ ــوِء، َوَصَدَقــُة السِّ السُّ
ِحِم َتِزيُد ِفــي اْلُعُمِر« رواه الطبراني  َوِصَلــُة الرَّ

في المعجم الكبير بسند حسن.
وأشــار د. خلــة إلــى أن قــراءة القــرآن والذكــر 
وقضــاء  الضعفــاء  حوائــج  وقضــاء  والدعــاء 
الديون كل ذلك وغيره من أعمال الخبيئات.

وختــم بقولــه: »ضابــط ذلــك كلــه هــو إنمــا 
وال  صحيــح  عمــل  فــال  بالنيــات  األعمــال 
مقبــول إال بالنيــة الصالحــة التــي فيهــا الســر 

واإلخالص«. 

اجعل بينك وبني ربك خبيئة
Monday 27 January 2020 االثنين 2 جمادى اآلخرة 1441هـ 27 يناير/ كانون الثاني

18

غزة/ مريم الشوبكي:
الخبيئــة الصالحــة كنــز من كنــوز يوم القيامــة، رّغب 
اإلســالم فيها لتكون للمؤمنين فرجًا ونجاة وذخرا، 
وعبــادة الســر مــن اعتادهــا طهــر قلبــه ووفق في 

عمله حيث ال يطلع على عملك إال الله سبحانه.

الصادقــون,  إال  يســتطيعها  ال  الســر  وأعمــال 
والشــيطان ال يرضــى ألحــد أن يعبــد اللــه ســرا ولن 
العجــب والريــاء  يتركــه حتــى يعلنهــا لبعدهــا عــن 

والشهرة.

تدبرات قرآنية
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مصطفى أبو السعود

تمتاز الدول المتقدمة بأنها تفتح المجال للجميع  ليشــارك في 

صياغــة خطة الحياة داخل المجتمع، ألنّهــا تؤمن بأن الجميع 
يملك من االفكار واآلراء مــا يمّكن المجتمع من تحقيق أقصى 

درجات التقدم والرّقي في كافة القطاعات.
والعمل الجماعي وفق مبدأ الشــورى هو فلســفة اسالمية ،وقد 
حثنا االســالم على اتباع مبدأ التعاون والتشارك والتشاور، على 
اعتبار أن االنســان مهما بلغ الكمال بــه فهو ناقص، وانطالقًا 
مما ســبق فقد حرص المســلمون األوائل على الســير وفق  » 

وأمرهم شورى بينهم » ونجحوا في كثير من المواقف.
ويبــدو أن الــدول الغربية ورغم انها ليســت اســالمية، فإنها 
تتبع المنهج القرآني الشــوري، فالكل يدلي برأيه بكل اريحية، 
ويخدم المجتمع دون عوائق، وينظرون الختالف اآلراء على انها 

نعمة تكاملية وليست نقمة تناقضية.
وبعيدًا عما يفترض أن يكون في بالدنا، دعونا نتحدث فيما هو 
موجود فيها، فإن الوصف االقرب للدقة تجاه أغلب المؤسسات 
العمــل االجتماعي، هو أننا بحاجة لشــراكة بنّاءة، ألن المتابع 
لعمل كثير من المؤسســات يشــعر وكأن كل واحدة في دولة، 
وهذا يرجــع الختالف المرجعيات المالية والسياســية، فبعضها 
يســير وفق رؤيــة الحزب الــذي أنجبهــا، أو وفق رؤيــة الجهة 
المانحة والتي تشــترط ما يجب أن يكون وما ال يكون، كما أن 

بعضها ينتهج نهج التنمية واخرى النهج االستهالكي.
سأتطرق لحدثين يتناوالن قضية مشاركة المجتمع في صياغة 

خطة عمل المؤسسات العامة:
األول: مؤتمــر نظمتــه وزارة التنمية االجتماعيــة بغزة »تعزيز 
الشــراكة الوطنيــة لقطاع العمــل االجتماعي شــركاء من أجل 
التنميــة«، هدف لدعوة الباحثيــن والمختصين لطرح أفكارهم 
ومقترحاتهــم حــول اآلليات الواجــب اتباعها إلحداث شــراكة 
حقيقيــة بين المؤسســات العاملة في حقــل العمل االجتماعي 
كوسيلة للخروج من حالة الفوضى المؤسساتية، حيث تم طرح 
الكثيــر من األفــكار والتي أكد وكيــل وزارة التنمية االجتماعية 
على أن الوزارة ســتأخذها  على محمل الجد، وقد كان لي شرف 

المشاركة بورقة عمل فيه.
الثاني: مشــاركتي في جلســة نقاش ومشــاورة نظمتها دائرة 
التواصل مع الجمهور والتي يرأسها الدكتور وليد أبو ندى عضو 
المجلــس البلدي مع نخب ولجــان أحياء وممثلي المؤسســات 
المجتمعيــة للخــروج بأفضل االفــكار التي من شــأنها احداث 
تغييــر ايجابي، وهنا أتفق مــع الدكتور وليد حين قال: إن أغلب 
المؤسسات في حالتنا الفلسطينية تعيش حالة اغتراب عن واقع 
المواطنين، فال تأخذ برأيهم فيما هو كائن وال تشــجعهم على 

اإلدالء برأيهم فيما يجب أن يكون. 
وأذكــر من واقــع تجربــة بدأتها منذ فتــرة، وهي نقــل أفكار 
الجمهور ألصحاب االختصاص فــي أعلى الهرم الوزاري ، وكان 
التقييــم لتلك التجربــة انها مفيدة وغنيــة، وجاءتني اتصاالت 
مــن بعض المســئولين تؤكد أنهم احالوا تلــك االفكار للجان 
متخصصة لدراساتها، ثم اتصلوا بي الحقًا للتأكيد على أنه تم 
تنفيذ بعض األفكار واآلخر قيد الدراســة، وهذا حدث مع رئيس 

بلدية رفح ، وزارة األوقاف، والصحة ،والنائب العام وغيرهم.
أؤكــد قبل وداعكم على أننا كلنا نحمل مســئولية هذا الوطن، 
فلنجتهد في طرح األفكار التي من شأنها تغيير واقعنا لألحسن، 
ألن الوطن كالســفينة يجب أن نحميهــا جميعًا من الغرق، وأال 
نسمح ألحد أن يقودها لوحده أو يحدث بها عيبًا، وأختم بطرفة 
معبــرة »انه في اليابــان توجد يافطات مكتــوب عليها«« أيها 
االنســان فكر لتبدع »، اما في عالمنا الثالث تجد يافطة مكتوب 
عليهــا، »ال تفكر وال تحتار،،، منتجنا هــو الخيار »، األولى دعوة 

لتفعيل خاصية التفكير واالبتكار، والثانية دعوة إللغائها.

الرشاكة املجتمعية
ودورها يف تحقيق النهضة

وعــن الحــاالت التــي يمنــع فيهــا تناول 
المضــادات الحيويــة، يقــول اختصاصــي 
األنف واألذن والحنجرة د.محمد القرشلي: 
إن منهــا نزالت البــرد العاديــة، حيث إّن 
اإلصابة بها تحدث نتيجة التعرض للهواء 
البــارد، ويصاحبها بعض األعــراض كألم 
في الجســم، وصداع وســيالن فــي األنف، 
والعطس وارتفاع طفيف فــي درجة حرارة 
الجسم، وال تحتاج لتناول مضادات الحيوية 
ألنهــا غيــر قائمة علــى عــدوى بكتيرية، 
ولكــن تحتاج ألدويــة البــرد العادية التي 
تقضي علــى األعراض وتخفــف من اآلالم 
مع االهتمام بالســوائل الدافئــة والراحة، 

وبعض المسكنات إذا لزم األمر.
وفــي حديــث مــع صحيفــة »فلســطين« 
يوضــح القرشــلي أن اإلنفلونــزا التي تعد 
عدوى فيروســية تصيب الجهاز التنفســي 
ويصاحبهــا أعراض تشــابه نــزالت البرد 
ولكن تكون أشــد شراســة منها، وتتمثل 
في التهاب الحلق، والتهــاب في األذنين، 
وارتفاع في درجــة الحرارة، وآالم عامة في 

الجسم، وارتشاح األنف، وكحة.
ويشــير إلى أنهــا ال تحتاج إلــى تناول إلى 
جرعات مــن المضادات الحيوية، بل تناول 
العقاقيــر التــي تثبط األعراض، وتســاعد 
في خفض درجــة الحرارة، وتحارب العدوى 
وهي أدوية البرد العادية، باإلضافة شــرب 

الســوائل الدافئــة وتنظيف األنــف، وفتح 
الممرات األنفية ومنع تراكم المخاط.

ويلفــت القرشــلي إلــى أن الســعال مــن 
األعراض التي ال يصح فيها تناول أي أنواع 
من المضادات الحيوية، حيث تختلف أنواع 
الكحة حسب نوع اإلصابة ويكمن عالجها 

في معرفة سببها وتحديد نوعها.
ويذكــر أن األدوية العشــبية مــن أكثر ما 
يستخدم في أغلب حاالت الكحة، خاصة إذا 
كان ال يصاحبها أعراض بالجهاز التنفسي، 
وعند اإلصابة بها يفضل استشــارة طبيب 
مختص ألنه قد يتســبب فــي العديد من 
المشــكالت الصحية األكثر تطــورا إذا لم 

يتم معالجته بطريقة صحيحة.
وينصح اختصاصي األنف واألذن والحنجرة 
باالبتعاد عن مســببات الحساســية لعالج 
الســعال والتــي تهيــج الجهاز التنفســي 
مثــل الغبار واألتربة وتيــار الهواء، وتناول 
العقاقيــر المهدئــة مع االهتمام بشــرب 
الســوائل الدافئــة مع تنظيــف األنف من 
المخــاط، والتعــرض لبخــار المــاء لفتــح 
يتــم  الهوائيــة، وال  والشــعب  الممــرات 
اســتخدام المضــادات الحيوية فــي حالة 
الســعال إال إذا كان عرض ناتج عن عدوى 
بكتيريــة، والتــي ال يتــم تشــخيصها إال 

بفحص الطبيب.
ومــن الحاالت أيضًا اإلصابة ببرد المعدة، 

حيــث يبين أنهــا تنتج جراء تنــاول طعام 
أو شــراب مصاب بعدوى فيروســية تنتقل 
لإلنســان إثر تناوله من يــوم إلى يومين، 
يصاحبه بعــض األعــراض المتمثلة بألم 
في البطن، والقيء، ووجع عام في الجسم، 

وارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم.
ويحذر د. القرشــلي من تنــاول المضادات 
الحيوية ألنها ناتجة عن عدوى فيروســية، 
ويعتمــد عــالج بــرد المعدة علــى تحديد 
المصدر المسبب له واالبتعاد عنه، وتناول 
الكثيــر من الســوائل، مع الراحــة، وتناول 
أدويــة تعالج القيء واإلســهال، خاصة في 
الحاالت الشديدة تجنبا لحدوث مضاعفات.

ومن الشــائع أن المضادات الحيوية عالج 
ناجع لألكزيما، لكن القرشــلي يبدد صحة 
هذا األمر الشــائع ألنها مرض جلدي ناجم 
عــن التهابات تصيــب الجلــد ويصاحبها 
بعض األعــراض، مثل االحمــرار، والتورم 
والشعور بالحكة، وظهور قشور في الجلد.

لبعــض  تحتــاج  االكزيمــا  بــأن  ويختــم 
الكريمــات الموضعيــة المرطبــة، والتــي 
تعالج االلتهابات، مع تناول بعض العقاقير 
المضــادة للحساســية، ولكــن ال يعتمــد 
عالجها على المضادات الحيوية الموضعية 
أو التــي تؤخذ عن طريــق الفم، بل أنها ال 
تؤثــر وال تعالج األعراض، وتؤثر بالســلب 

على صحة الشخص.

يف هذه الحاالت ال ميكنك 
تناول املضادات الحيوية

غزة/ مريم الشوبكي:
ا وفاعًل في حــاالت العدوى البكتيرية  المضــادات الحيويــة تعّد علًجــا قويًّ
ولكن ســوء اســتخدام تلك العقاقير واإلفراط فيها يتســّبب في الكثير من 
المشــكلت الصحيــة، لــذا هنــاك حــاالت يمنــع األطبــاء فيهــا المرضــى من 

تناولها ألنها قد تكون فّتاكة بأجسامهم على المدى البعيد.
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غزة/ عالء شمالي:
افتتــح أمس ملعب بيت الهيا بحلتــه الجديدة قبل 
مباراة شباب جباليا والشاطئ التي انتهت بالتعادل 
اإليجابي )1-1(، وذلك ضمن مشــروع إعادة تأهيل 
وتطويــر )6( مالعب فــي قطاع غــزة، بتمويل من 
المملكة العربية الســعودية، من خــالل الصندوق 
السعودي للتنمية بالتعاون مع وكالة األمم المتحدة 
إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين »األونروا«، 

.)UNDP( وتنفيذ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

وجــرى افتتاح الملعب بحضور تروند ينســين نائب 
المديــر العــام لألونروا، وتشيتوســي نوجوتشــي 
مديــرة مكتب برنامج األمــم المتحدة اإلنمائي في 
غــزة، وإبراهيم أبو ســليم نائب رئيــس اتحاد كرة 
القدم، وعبد الســالم هنية عضــو المجلس األعلى 
للشباب والرياضة ورؤســاء بعض األندية، والعديد 

من الشخصيات الرياضية والوطنية.
وتمنى تروند ينسين نائب المدير العام لألونروا أن 
يتطور المستوى الرياضي في غزة من خالل تطوير 

البنيــة التحتية، إلــى جانب قناعته بأنــه يوجد في 
فلســطين العبين كمحمد صالح المصري المحترف 

في صفوف ليفربول اإلنجليزي.
وقدم هنية شــكره للمملكة العربية السعودية على 
مشــاريعها التي قدمتها للقطــاع الرياضي، مثمنًا 
جهــود وكالة األمــم المتحدة والبرنامــج اإلنمائي 
وبلديــة بيــت الهيــا وكل من ســاهم فــي إنجاح 

االفتتاح.
وبارك هنية لجمهور بيت الهيا هذا اإلنجاز الرياضي 

الكبير الذي أضيف للملعب ليكون جاهزًا الستقبال 
المباريات تحت األضواء الكاشفة.

من جهته هنأ أبو ســليم األســرة الرياضية ومدينة 
بيــت الهيا باإلنجــاز الكبير وافتتــاح الملعب والذي 

يشكل إضافة نوعية للبنية التحتية الرياضية.
وشــكر أبو ســليم المملكة العربية السعودية على 
دعمها الكبير للرياضة الفلسطينية، مشيدًا بجهود 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تنفيذ المشاريع 

الرياضية.

بحضور ممثلي »UNDP« والبنك السعودي للتنمية

ا أبو سليم وهنية يفتتحان ملعب بيت الهيا رسميًّ

اتحاد دير البلح وأهيل النصريات 
يواصالن االنتصارات بدوري الدرجة الثانية

العودة واتحاد جباليا
 ُيحققان الفوز بدوري الدرجة الثالثة

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
تختتم اليوم منافســات الجولة السابعة 
عشــرة لبطولــة الدوري الممتــاز بإقامة 
3 مباريــات، يلتقــي فيهــا بيــت حانون 
الرياضي مع خدمات رفح على ملعب بيت 
حانون، واتحاد الشجاعية مع الهالل على 
ملعب فلسطين، وشــباب خانيونس مع 

األهلي على ملعب خانيونس.
بيت حانون الرياضي × خدمات رفح

يســعى خدمــات رفــح لالقتــراب خطوة 
جديدة من لقب الــدوري الممتاز، حينما 
يحل ضيفــًا على بيت حانــون الرياضي، 
واضعــًا نصيــب عينيــه حصــد 3 نقاط 
جديــدة لمواصلة التغريد فــي الصدارة 

التي ال يضايقه فيها أحد.
ويملك الفريق الرفحي حامل اللقب حاليًا 
34 نقطــة، بفــارق 9 نقــاط عــن اتحاد 

الشــجاعية صاحب المركــز الثاني، وفي 
حــال فــوزه اليوم ســيضمن بقــاء فارق 

النقاط على ما هو على األقل، ويمكن أن 
يزيد إن تعثر الشجاعية.

فــي المقابــل، يملــك بيت حانــون في 
رصيــده 24 نقطــة، يحتل بهــا المركز 
الســادس، ويبحــث عن نتيجــة إيجابية 
لتعزيز نفســه في وسط جدول الترتيب، 

ومواصلة االبتعاد عن مراكز الخطر.
اتحاد الشجاعية × الهالل

يشــهد ملعب فلسطين، مواجهة مهمة 
بيــن اتحــاد الشــجاعية والهــالل، حيث 
يأمــل األول الحفاظ علــى المركز الثاني 
في جدول الترتيــب، بينما يتطلع الثاني 
للتقدم من المركز السابع على الوصافة.

حاليــًا  نقطــة   25 الشــجاعية  ويملــك 
فــي المركــز الثانــي خلف خدمــات رفح 
المتصــدر، وســتكفيه نتيجــة التعــادل 
لتحقيــق ذلــك، أمــا الهــالل فيملك 23 
نقطــة، وفي حال فوزه ســيصبح رصيده 
26 نقطــة، وبالتالــي ســيتجاوز رصيــد 

الشجاعية ليصبح وصيفًا.
شباب خانيونس × األهلي

يستقبل شباب خانيونس نظيره األهلي 
في مباراة مهمة للفريقين، وســط رغبة 
المضيف فــي االبتعاد أكثــر عن مناطق 
الخطر، وســعي الضيف للتمسك باألمل 

الضئيل في النجاة من الهبوط.
شــباب خانيونس يملك فــي رصيده 19 
نقطة يحتل بها المركز التاسع في جدول 
الترتيب، بعد أن فاز في 5 مباريات فقط 
وتعادل في 4 وخســر فــي 7 مواجهات، 
وهي نتائج مخيبــة وغير متوقعة للفريق 
الــذي اعتاد في الســنوات الماضية على 

المنافسة بكل قوة على اللقب.
أما األهلي فيقبع فلي قاع الترتيب برصيد 
8 نقاط فقط، من فوز يتيم و5 تعادالت 
و10 هزائم، ليصبح قاب قوسين أو أدنى 
من الهبوط لدوري الدرجة األولى، إال إذا 

حدثت معجزة في الجوالت القادمة.

اختتام منافسات الجولة الـ17 للدوري املمتاز اليوم

غزة/ فلسطين:
حقــق اتحاد ديــر البلح فــوزًا كبيــرًا على 
نظيره جماعي رفح بخمســة أهداف مقابل 
هدف واحد، أمس، ضمن منافسات الجولة 
الثالثة عشــرة مــن دوري الدرجــة الثانية 
)فــرع الوســطى والجنــوب( علــى ملعب 

الشهيد محمد الدرة.
ســجل خماســية اتحاد دير البلــح كل من 
أحمد ناجي في الدقيقة 18, وأحمد بشــير 
فــي الدقيقــة 34, وعبد الكريــم ريان في 
الدقيقة 36, ومحمد البردويل في الدقيقة 
51، ومحمــد أبو عمران فــي الدقيقة 57, 

و وأحــرز هدف جماعي رفــح علي البابا في 

الدقيقة 73.
ورفــع اتحاد دير البلح رصيــده إلى 26 نقطة 
في المركز الثاني, في حين ظل رصيد جماعي 

رفح 6 نقاط بالمركز الثامن، وقبل األخير.
وفي مباراة أخرى، ســحق أهلي النصيرات 
نظيره االســتقالل بثالثة أهــداف دون رد 

على ملعب رفح البلدي.
مصلــح  مهنــد  الثالثــة  األهــداف  أحــرز 
)هدفيــن( في الدقيقتيــن 26، و74 وعيد 
العكاوي فــي الدقيقــة 95، ليرتفع رصيد 
أهلي النصيــرات إلى 23 نقطة في المركز 
الثالث، بينما تجمد رصيد االســتقالل عند 

13 نقطة في المركز الخامس.

غزة/فلسطين:
فــاز العودة على شــباب معن بهدف دون 
رد أمــس علــى ملعب خانيونــس، ضمن 
منافسات الجولة السادسة لدوري الدرجة 

الثالثة )فرع الوسطى والجنوب(.
سجل الهدف الوحيد الالعب صالح سالمة 
في الدقيقة 61، وتعرض العب معن نصر 
عاشــور للطرد بالدقيقة 89 لحصوله على 
بطاقة حمراء مباشــرة، وبهــذا الفوز رفع 
العــودة رصيــده إلى 6 نقاط فــي المركز 
الخامس، بينما توقف رصيد شــباب معن 

عند 7 نقاط في المركز الثالث.
أما في فرع )غزة والشــمال(، فسحق اتحاد 
جباليــا نظيــره الشــمس بتســعة أهداف 

مقابــل ثالثة في مبــاراة غزيرة باألهداف 
على ملعب بيت حانون.

تناوب على تســجيل أهــداف اتحاد جباليا 
كل من عبد اهلل الكفارنة )هدفين(, وعلي 
دبــور )هدفين( وأمجد أبــو القمصان من 
ركلــة جــزاء, وســهيل الكحلــوت, وعمرو 
الكحلــوت، وزكريــا أبــو المعــزة، وعبــد 
الرحمــن بعلوشــة، في حين أحــرز ثالثية 
الشــمس محمــد أبــو شــمالة )هدفين(, 

ومحمد الغزاوي.
ورفــع اتحاد جباليــا رصيده إلــى 6 نقاط 
فــي المركز الخامس، بينمــا توقف رصيد 
الشــمس عند 3 نقاط في المركز السابع، 

واألخير، وبفارق األهداف خلف حطين.
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دوري الدرجة الممتازة

شباب جباليا والشاطئ يواصالن نزيف ملوك التعادالت
النقاط واستنزاف الطاقات صوب الوصافة

شباب جباليا  )1-1( الشاطئ 

غزة/ عالء شمالي: 
احتكم فريقي شــباب جباليا والشــاطئ لتعادل جديد في 
مشــوارهما فــي الــدوري الممتاز بهدف لــكل منهما في 
المبــاراة التي جمعــت الفريقين على ملعــب بيت الهيا، 
أمس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري 

الممتاز. 
ســجل هدف شباب جباليا، محمد الملفوح )3(، فيما سجل 
هدف الشــاطئ، مهند أبو زيد )80( من ركلة جزاء، ليرفع 
شــباب جباليا رصيده إلى )24( نقطة فــي المركز الرابع، 
فيمــا رفع الشــاطئ رصيده إلــى )25( نقطة فــي المركز 

الثالث. 

تفاصيل المباراة
الشوط األول

البداية كانت ســريعة وهجومية بعدما تمكن شباب جباليا 
مــن التقــدم بالنتيجة عن طريــق محمد الملفــوح بال أي 
مقدمات )3(، ليبدأ الشــاطئ محاوالت تعديل النتيجة التي 
بدأت بتســديدات مهند أبو زيد التــي لم تؤثر على نتيجة 
المبــاراة لكــن أعطت الثقة للشــاطئ بزيــادة المحاوالت 

الهجومية. 
لــم يتراجع شــباب جباليا كثيرًا غير أنــه زاد من قوة إغالق 
المســاحات الدفاعية وخاصة في وسط الملعب األمر الذي 
زاد مــن صعوبة اختراق الشــاطئ لدفاعات شــباب جباليا 

بــكل المحاوالت والحلــول التي بقيت على حــدود منطقة 
العمليات. 

الضغط الهجومي للشــاطئ لم يحمــل معه خطورة كبيرة 
وبقيت المحاوالت مســتمرة فــي ظل التماســك الدفاعي 
القوي لشباب جباليا واالرتداد الهجومي في بعض األوقات، 

لينتهي الشوط األول بتقدم شباب جباليا بهدف نظيف. 
الشوط الثاني

بدأ الشــاطئ مهاجمًا مــع بداية الشــوط الثاني لتعديل 
النتيجــة وزاد من الضغط المكثف في المناطق الهجومية 
والعمــل على الزيادة العددية منــن أجل تكثيف الهجمات 
والمحاوالت في ظل استمرار القوة الدفاعية لشباب جباليا 

التي أبطلت المحاوالت المتكررة لمهند أبو زيد باالختراق. 
تدخــل الحارس إيــاد أبو دياب فــي منع تعديــل النتيجة 
للشاطئ من عرضية نهرو الجيش على مرتين، فيما حاول 
الشاطئ الوصول لشباك الثوار من الكرات الثابتة دون أي 
جدوى، في وقت لعب شباب جباليا على الهجمات المرتدة 

واالعتماد على سرعات البديل محمد عبيد. 
ومع اســتمرار محاوالت الشــاطئ الهجوميــة حصل على 
ركلة جزاء نفذها مهند أبو زيد بنجاح )80(، فيما شــهدت 
الدقائــق المتبقيــة تبــادل فــي الهجمات لخطــف نقاط 
المباراة التي بقيت نتيجتها على حالة التعادل بهدف لكل 

فريق.

إياد أبــو دياب، إبراهيــم أبو المعــزة، أحمد عميرة، 
مصطفــى شــاهين )بطاقــة صفــراء65(، عبــد اهلل 
عكاشــة، أدهم خطــاب )بطاقة صفــراء 92(، مؤمن 
زيدان، مؤيد اسماعيل )محمد نعيم عبيد 45(، حاتم 
نصار )محمود أبــو طبق 63(، محمد الملفوح، محمد 

أبو ريالة. 
* أصحاب األهداف: محمد الملفوح )3( 

* المدرب: عماد الغرباوي
* الكابتن: أدهم خطاب

* عدد النقاط: )24(
* الترتيب: )4(

* العقوبــات: البطاقــات الصفــراء: )2( .. البطاقــات 
الحمراء: )0(

* الجولة: )17(
* النتيجة: )1/1(

* الملعب: بيت الهيا
* التاريخ: 2020/01/26

* عدد الجمهور: 2000 متفرج

* وقت انطالق المباراة: 3:00
* وقت انتهاء المباراة: 5:00

* الوقت الضائع في الشوط األول:  7
* الوقت الضائع في الشوط الثاني: 5

* طاقم الُحكام والمراقبين: 
حكم ساحة: فايز عمران، مساعد أول: أحمد شبير، مساعد ثان: 

فادي السمهوري، حكم رابع: حازم الصوفي.
مراقب المباراة: وسام بشير.. مُقيم الحُكام: فريد األشقر

بطاقة املباراة

تشكيلة شباب جباليا:
عاصم أبــو عاصي، محمد ماضي )أحمد أبو حســنين 
44(، نــور عامــر )محمد الســدودي 45(، إســالم أبو 

عبيدة، مصطفى حســب اهلل )غســان أبــو عودة75(، 
محمــود أبو الخيــر، ســامي الداعور، نهــرو الجيش، 
ســليمان العبيد )بطاقة صفــراء 91(، مهند أبو زيد، 

بالل النجار.
* أصحاب األهداف: مهند أبو زيد )80(

* المدرب: حمادة شبير
* الكابتن: سليمان العبيد

* عدد النقاط: 25
* الترتيب: )3(

* العقوبــات:  البطاقــات الصفــراء: )1( ..  البطاقات 
الحمراء: )0(

تشكيلة الشاطئ :
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غزة/ وائل الحلبي:
قفز خدمــات النصيرات لصدارة جــدول ترتيب دوري 
الدرجة األولى من جديد في اليوم الثاني لمنافســات 
الجولــة )17( للبطولــة، بفــوزه الثميــن على ضيفه 
العطــاء, الــذي بــدوره ودع البطولة وهبــط للدرجة 
الثانية بشــكل رســمي, فيما وواصل نماء مسلســل 
إسقاط الكبار بفوزه على بيت حانون األهلي في اطار 

منافسات الجولة السابعة عشر من البطولة.
خدمات النصيرات x العطاء

وانتــزع خدمات النصيرات صدارة جدول ترتيب دوري 
الدرجــة األولى بفــوزه الثمين والصعــب على ضيفه 
العطــاء بهــدف دون رد, في المبــاراة التي جمعتهما 
على ملعــب النصيرات البلدي, ليرفــع الفريق رصيده 
إلــى 30 نقطة في المركز األول, وتجمد رصيد العطاء 
عند 6 نقاط ليتأكد هبوطه للدرجة الثانية قبل  نهاية 

البطولة بخمسة جوالت.
تســلح خدمات النصيرات بعاملــي األرض والجمهور 
منذ بداية المبــاراة وهاجم مرمى الضيوف مبكرًا عبر 
كرة قوية سددها أحمد مهدي جانبت المرمى, والتي 
تبعها طارق الهور بكرة رأسية مرت من فوق المرمى, 

وكان جمــال األفغاني قريبًا من هــدف التقدم بعدما 
ارتقى لكرة ركنية وحولها برأسه لتمر بجانب المرمى 

بقليل.
األفغاني ترجم أفضلية خدمات النصيرات لهدف الفوز 
بعدمــا تلقى كرة مــن ركلة ثابتة مــن أحمد مهدي 
ليحولهــا األفغاني برأســه قويــة في الشــباك )28(, 
الهور كان على وشــك تعزيز النتيجة بعدها بلحظات 
من تسديدة قوية للكرة تصدى لها الحارس وتابعها 
زميله مهدي بجانب المرمى, وسدد أحمد يونس كرة 
زاحفــة تصدى لها الحــارس بثبات, لينتهي الشــوط 

األول بتقدم أصحاب األرض بهدف دون رد للعطاء.
حاول العطاء مباغتة النصيرات بداية الشــوط الثاني 
وكاد أن يعــدل النتيجــة بعــد خروج خاطــئ للحارس 
أحمــد حميدة ليضع أحمد ســهمود الكــرة من فوقه 
لكن تدخــل الدفاع منــع التعادل, اســتمرت أفضلية 
العطاء في ظــل تراجع النصيــرات للمناطق الدفاعية 
بشــكل مبالغ, وعاد سهمود لتهديد مرمى النصيرات 

بكرة قوية حولها الدفاع لركنية.
أدرك النصيــرات حاجته لتعزيز النتيجــة بهدف ثاني 
وضغــط لتأمين النتيجة والحت لــه الفرصة من كرة 

أحمــد زهد إال أن الحــارس تألق في التصدي لها على 
مرتيــن, وتناوب العبو النصيــرات على إهدار الفرص 
الواحــدة تلــو األخــرى, فيمــا تراجع العطــاء في ظل 
انخفــاض المســتوى البدنــي لديهم بشــكل واضح, 
لينتهــي اللقاء بفوزه خدمــات النصيرات بهدف دون 

رد للعطاء.
الحــكام: أمين عويص للســاحة وإســام الشــخريت 

ومحمد بدر مساعدين وعاهد المصري رابعًا.
بيت حانون األهلي x نماء

بــدوره واصل نماء مسلســل إســقاط الكبــار بفوزه 
المفاجــئ على بيت حانــون األهلي بهــدف دون رد, 
فــي المباراة المثيرة التــي جمعتهما على ملعب بيت 
حانون البلدي, ليتقــدم نماء للمركز الخامس برصيد 
25 نقطــة, وتجمد رصيــد الحوانين عنــد 28 نقطة 

وتراجــع للمركز الثاني متنازاًل عــن الصدارة لخدمات 
النصيرات.

نمــاء أظهــر نوايــاه الهجوميــة مبكــرًا وضغط على 
الحوانين بشــكل مكثف خال الربع ساعة األولى من 
المبــاراة, وهدد مرمى الحارس إبراهيم ريان في أكثر 

من مناسبة لكنه لم يفلح في الوصول للشباك.

حــاول أصحــاب األرض تــدارك الموقــف وامتصاص 
حماســة العبــي نمــاء والرد مــن خــال هجمات من 
األطــراف, إال أنها وجدت صابة من دفاعات الضيوف 
الذين نجحوا في التعامل مع تلك المحاوالت, لينتهي 

الشوط األول سلبيًا.
واصل نمــاء أفضليته مــع بداية الشــوط الثاني في 
ظــل تحركات فــادي عســاف التي زادت مــن خطورة 
الفريق على مرمى الحوانين, لينجح عســاف في خطف 
هدف الفــوز الوحيد للفريق بعدما هيأ له زميله الكرة 
ليضعهــا من فوق الحارس ريان ببراعة وســط فرحة 

كبيرة من جماهير نماء )72(.
اندفــع الحوانيــن بعد الهــدف ســعيًا للتعديل ودفع 
المــدرب محمد صيــدم بكل أوراقــه الهجومية, لكن 
دفاع نماء حافظ على تماسكه مع اعتماد الفريق على 
الهجمــات المرتدة التي شــكلت الخطورة على مرمى 
الحوانيــن, لينتهــي اللقاء بفوز نمــاء بهدف دون رد 

لبيت حانون األهلي.
الحــكام: خالد الشــيخ خليل للســاحة ومحمــد الغول 
وعدنــان حنيدق مســاعدين ومحمود أبــو مصطفى 

رابعًا.

خدمات النصريات ينتزع الصدارة.. العطاء أول الهابطني
مناء يواصل الفوز وإسقاط الكبار والحوانني ضحيتهم الجديدة

دوري الدرجة األولى
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رفع الحصار عن مدينة لينينغراد بعد ما يقارب 
900 يــوم منــذ بدايتــه، أثنــاء الحــرب العالميــة 

الثانية.

1
9

9
1

إرغــام رئيس الصومــال محمد ســياد بري على 
التخلــي عن الســلطة بعــد معارك اســتمرت 4 

أسابيع في العاصمة مقديشيو.

2
0

0
3

مديــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة محمد 
البرادعــي يعلن فــي تقريره لمجلــس األمن أن 
فريــق الوكالة لم يعثر على أي أنشــطة نووية 

مشبوهة في العراق.

إن هروبهــم من مجازرهــم القائمة علينا إلى إعــادة إحياء ما وقع 
عليهــم، ولم تكن لنــا عالقة بها ال من قريــب وال من بعيد، لهو 
مسرحية ممســوخة مضّلة ممّلة ، الممثل فيها تعيس والمخرج ال 
عهــد له باإلخراج، والمشــارك جمهور منافق بليد قبل لنفســه أن 
يكون بهذه الصورة الســخيفة، أقصد هنا كل من شاركهم وأصرّ 
علــى أن يطمس على عينيه فتــرى جرائم النازيــة وال ترى جرائم 

الصهيونية.

وطــالب مــن معاهــد تلمودية، 
المســجد األقصــى المبارك، من 
جهــة بــاب المغاربة، بحراســة 
مشــددة مــن شــرطة االحتالل، 
فــي  تلموديــة  صلــوات  وأدوا 

باحاته.
وأفاد شــهود عيان، بــأن هؤالء 
جــوالت  نفــذوا  المســتوطنين 
باحاتــه، وأدوا  فــي  اســتفزازية 
صلــوات تلمودية فــي المكان، 
تحديدًا في منطقة باب الرحمة.

وذكــر مديــر المســجد األقصى 
المبارك الشــيخ عمر الكسواني، 

و)132(  مســتوطنًا   )81( أن 
طالبًــا مــن معاهــد تلموديــة 

اقتحموا األقصى صباحًا.
مــن ناحية أخرى أصيــب فتيان، 
بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، 
اندلعــت  مواجهــات  خــالل 
عقــب اقتحــام قــوات االحتــالل 
اإلســرائيلي، بلــدة بيــت أمــر، 

شمال الخليل.
وأفــاد الناشــط اإلعالمي محمد 
عــوض، بــأن قــوات االحتــالل 
اقتحمت منطقة الظهر المجاورة 
تســور«،  »كرمــي  لمســتوطنة 

المقامــة على أراضي المواطنين 
جنــوب بيــت أمــر، مــا أدى إلى 

اندالع مواجهات.
وأضاف أن جنود االحتالل أطلقوا 
المغلفــة  المعدنيــة  األعيــرة 
المواطنين ما  بالمطــاط تجــاه 
أدى إلى إصابــة فتيين، أحدهما 
)17 عامًا(  في أعلى الصدر نقل 

بواسطة إســعاف الهالل األحمر 
القريبــة،  المستشــفيات  ألحــد 
بالمســتقرة،  حالتــه  ووصفــت 
واآلخــر )16 عامًــا( فــي القدم، 

وعولج ميدانيًّا.
كمــا اندلعت مواجهات مع قوات 
مخيــم  مدخــل  عنــد  االحتــالل 
العــروب شــمال الخليــل جنوب 

الضفة الغربية.
أن  عيــان،  شــهود  وأوضــح 
»قــوات االحتــالل أطلقت خالل 
المواجهات قنابل الصوت والغاز 
الســام صــوب الشــبان وأهالي 
المخيــم، مــا تســبب بحالة من 
األطفــال«، الفتة  بيــن  الرعــب 
إلى إصابة عــدد من المواطنين 
بحاالت اختناق جراء استنشاقهم 

للغاز.
وأشــاروا إلى أن »قوات االحتالل 
العــروب  مخيــم  مــن  اعتقلــت 
فلســطين  فــي صوت  الصحفي 
ثائــر الشــريف، واعتــدت علــى 
عائلته بغاز الفلفل واقتادته إلى 

جهة مجهولة«.

وفي نابلس، أصيب فلسطينيان، 
جروح أحدهما وصفت بالخطيرة، 
المســتوطنين  اعتــداء  عقــب 
عليهما في بلدة الساوية جنوبي 
نابلــس، وهمــا »عبــد الجــواد 
محمــد حامــد خليــل )62 عامًا( 

ونجله نزار«.
قــروي  مجلــس  رئيــس  وأفــاد 
الســاوية مــراد أبــو راس بــأن 
»عبد الجــواد يعانــي من جروح 
خطيرة، إثــر إصابته في الرأس، 
جراء اســتهدافه من مستوطني 
بالحجــارة  رحاليــم  مســتوطنة 

والعصي«.
مــن جانــب آخــر، منعــت قوات 
االحتالل أمــس إعادة فتح طريق 
مغلــق بقرية زواتا غــرب مدينة 
نابلــس، وصــادرت جرافة كانت 

تعمل بالمكان.
وقال رئيس مجلــس قروي زواتا 
حافظ عليوي، إن قوات االحتالل 
اعترضــت جرافــة كانــت تعمل 
صباحًــا إلعــادة فتــح الطريــق 
الواصل بين زواتا وقرية الناقورة 
المجــاورة فــي منطقــة »عيــن 

قشة«.
وأوضــح أن جنود االحتالل منعوا 
الجرافــة مــن مواصلــة العمل، 
واستولوا عليها، كما اعتدوا على 
ســائقها بالضرب عندمــا حاول 

منعهم.
ويذكر أن مجلس قروي زواتا كان 

قد شــق هذا الطريق في السنة 
الماضيــة، لكن االحتــالل أغلقه 
بالســواتر الترابيــة، بحجة قربه 
مــن الطريق االلتفافــي، ما حال 

دون تأهيل الطريق وتعبيده.
وفــي اإلطــار ذاته شــنت قوات 
حملــة  اإلســرائيلي،  االحتــالل 
فــي مناطــق متفرقة  مداهمات 
المحتلــة،  الغربيــة  بالضفــة 
ضــد  اعتقــاالت  وتضمنــت 

فلسطينيين.
وذكرت مصــادر فلســطينية أن 
»قــوات االحتالل اعتقلت شــابًّا 
خــالل حملــة مداهمــات ببلدة 
برقــة شــمالي مدينــة نابلــس 
شمال الضفة الغربية المحتلة«، 
الفتة إلــى أن »االحتــالل اقتحم 
البلدة وداهــم عددا من المنازل 
وفتشها، وسلم بالغات لعدد من 
الشــبان لمراجعة مخابراته، إلى 
جانب اعتقال الشاب منجد راغب 

صالح«.
وصادر جنود االحتالل اإلسرائيلي 
مبلغًا من المال من منزل األسير 

المحرر محمد دغلس.
قــوات  فتشــت  األغــوار  وفــي 
االحتالل اإلســرائيلي، خيامًا في 
منطقــة »الحديديــة« باألغــوار 

الشمالية، وعاثت فيها خرابا.
وقال صاحــب الخيام عبد الرحيم 
االحتــالل  قــوات  إن  بشــارات، 
داهمت المنطقة، وفتش خيامه، 

بعد أن احتجز أفراد العائلة قرابة 
ثالث ساعات.

أما في ســلفيت فقد ردمت قوات 
االحتالل اإلسرائيلي، أمس، بئرًا 
للمياه في منطقة »سريسيا« في 

بلدة الزاوية غرب سلفيت.
وفي قطاع غــزة قصفت طائرات 
مســاء  اإلســرائيلي،  االحتــالل 
شــرق  زراعيــة  أرضًــا  أمــس، 

محافظة رفح، جنوب قطاع غزة.
وأفــاد مواطنــون بــأن طائــرة 
اســتهدفت  مســيرة  عســكرية 
بصاروخيــن علــى األقــل أرضًا 
زراعية شــرق حي النهضة شرق 
المحافظــة، دون أن يبلــغ عــن 

وقوع إصابات.
االحتــالل،  قــوات  فتحــت  كمــا 
صباح أمــس، النار تجاه األراضي 
للســياج  المحاذيــة  الزراعيــة، 
األمنــي، شــرقي محافظتي غزة 
وخان يونس؛ ما أجبر المزارعين 

على مغادرة المكان.
وتزامــن ذلــك مــع إطــالق نار 
المحاذية  األراضــي  مماثل تجاه 
للســياج قرب المقبرة الشــرقية 
شرقي بلدة جباليا ومحيط موقع 
»16« شــرقي بلدة بيت حانون، 

شمالي القطاع.
الحدوديــة  المناطــق  وتشــهد 
الشــرقية والشمالية لقطاع غزة، 
بشكٍل شبه يومي، اعتداءات من 

قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي.

نيويورك/ األناضول:
منعت الواليات المتحــدة، )16( طالبًا إيرانيًّا 
يحملون تأشــيرات دخول )فيــزا(، من دخول 
أراضيهــا، وأعادتهــم إلــى بلدانهــم، منــذ 

أغسطس/آب 2019.
وذكرت صحيفــة نيويورك تايمــز، أمس، أن 
الســلطات األمريكية رفضــت دخول الطالب 
اإليرانييــن البــالد، ممــن تــم قبولهــم في 
الجامعات األمريكية المرموقة، وحصلوا على 

تأشيرات دخول من قبل وزارة الخارجية عقب 
اجتيازهم مرحلة التحقيقات األمنية.

الطــالب  عــدد  أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
اإليرانيين ممــن قصدوا الواليــات المتحدة 
للدراســة الجامعية، ومنعتهم واشــنطن من 
دخــول البالد، بلغ )16( طالبًا منذ أغســطس 
الماضي، فيما تم حظر )5( طالب من تقديم 
طلــب دخــول للواليــات المتحدة، مــدة )5( 

سنوات.

ونقلــت الصحيفة عن بعــض هؤالء الطالب، 
بأن السلطات لم تذكر لهم أية مبررات حول 

منع دخولهم البالد.
بدوره، قال الطالب اإليراني محمد، الذي أعيد 
إلى بالده بعد قدومه لمطار بوسطن لوجان، 
إنه وخالل عودته إلى الواليات المتحدة قادمًا 
من باريس، بعد إلقاء محاضرة فيها، أخطرته 
الســلطات األمريكية بإلغاء تأشــيرته وحظر 

دخوله إلى البالد.

مقتل نجم كرة السلة 
األمريكية السابق براينت

 في تحطم مروحية
واشنطن/ وكاالت:

لقي أسطورة كرة السلة األمريكية كوبي براينت، حتفه، أمس، في 
تحطم مروحية في مدينة كاالباســاس فــي مدينة لوس انجليس 

جنوب والية كاليفورنيا.
وأفاد موقع »تي أم زي« األمريكي، أن الحادث أودى بحياة خمســة 

أشخاص.
وأكد مسؤولون في شــرطة لوس انجليس أنه ليس هناك ناجون 

من تحطم المروحية في غرب المدينة.
وأوضــح موقــع »تــي أم زي« أن »براينت كان يســافر مــع ثالثة 
أشخاص على األقل في مروحيته الخاصة عندما تحطمت إثر اندالع 

حريق«، مشيرًا إلى »تأكيد وفاة خمسة أشخاص«.
ولعــب براينــت )41 عاما( طوال مســيرته مع ليكرز بــدءا من عام 
1996 الــى حيــن اعتزاله عام 2016 وتوج معــه بلقب الدوري في 

خمــس مناســبات أعــوام 2000، 2001، 2002، 2009 و2010 
واختير في مناسبتين أفضل العب في النهائيات )2009 و2010(.

كما شــارك براينت في )18( مناســبة في مبــاراة كل النجوم »أول 
ســتار« وتــوج بأفضل العــب في اربع مناســبات، وحقــق الذهبية 
االولمبيــة مع منتخب بالده فــي اولمبيادي بكيــن 2008 ولندن 

.2012

وتأتي الحادثة بعد ســاعات فقط على تخطي ليبرون جيمس نجم 
لوس انجليس ليكرز الحالي رقم نجم الفريق الســابق براينت )41 
عامــا( كثالث أفضل هداف في تاريخ دوري كرة الســلة للمحترفين 

خالل المواجهة أمام فيالدلفيا سفنتي سيكسرز، أول من أمس.

مسجد في السويد
 يتعرض لثاني اعتداء 
عنصري خالل 7 أشهر

غوتنبرغ/ األناضول:
تعرض مســجد في مشــفى "مولنــدال" بمدينــة غوتنبرغ الســويدية العتداء 

عنصري، هو الثاني من نوعه خالل سبعة أشهر.
وقال ميكائيل يوكســل، رئيس حزب "المهاجرين" في السويد، لألناضول، إن 
المســجد تعرض العتداء عنصري، حيــث دخله مجهولون ومزقوا نســخة من 
القرآن، وكتبوا على الجدران عبارات مســيئة لإلسالم والنبي محمد صلى عليه 

وسلم.
وأشــار إلى أن المسجد نفســه قد تعرض العتداء عنصري مشــابه قبل سبعة 

أشهر.
وشدد على أن مثل هذه االعتداءات تثير قلق المسلمين.

وأوضح يوكســل أنه ال توجد كاميرات مراقبة في القســم الذي يضم المسجد، 
من المشــفى، داعيًا الســلطات األمنية إلى تركيب كاميــرات واتخاذ التدابير 

الالزمة.
وحضرت الشرطة السويدية للمسجد، وبدأت تحقيًقا في االعتداء العنصري.

وتلقــت إدارة مســجد في مدينة ترولهتــان )غرب(، في ديســمبر/ كانون أول 
الماضي، رسالة بريدية تهدد بتفجير المسجد، وقتل من يصلون فيه.

وجــاء التهديــد بعد أيام مــن إطالق مجموعــة عنصرية دعــوات، على مواقع 
التواصل االجتماعي، إلى قتل المسلمين وحرق مساجدهم.

ا  مقتل 19 جنديًّ
من مالي بهجوم قرب 

حدود موريتانيا
مالي/ وكاالت:

هاجم مســلحون معســكرا للجيش في مالي بالقرب من الحدود مع 
موريتانيا، مما أســفر عــن مقتل 19 جنديا، اليوم األحد، حســب ما 

قالت القوات المسلحة.
وأضافــت القــوات المســلحة، في بيان علــى تويتر، أن المعســكر 
الكائــن في بلدة ســوكولو بمنطقة ســيغو، ال يزال تحت ســيطرة 
القوات المســلحة المالية، مشــيرة إلى أن العدد المبدئي للجرحى 

يبلغ خمسة.
وقال ســليماني مايغا، أحد سكان سوكولو، إن المهاجمين سيطروا 
مؤقتا على المعســكر. وتابع: »معسكر الجيش تعرض صباح اليوم 
لهجوم مســلحين قاموا بالســيطرة عليه لفتــرة مؤقتة ودمروا كل 

شيء قبل مغادرتهم«.
وأضــاف: »لجأ الكثيــر من الجنــود الذين كانوا في المعســكر إلى 

القرية«.
ولم تتبن أي جهة الهجوم، لكنه يحمل بصمات الجماعات المتطرفة 
المرتبطة بتنظيم القاعدة المتمركزة في غابة واغادو، الواقعة على 

بعد حوالي 50 كيلومترا من القرية التي تمت مهاجمتها.

ا  واشنطن منعت 16 طالًبا إيرانيًّ
من دخول أراضيها منذ أغسطس 2019



Monday 27 January 2020 االثنين 2 جمادى اآلخرة 1441هـ 27 يناير/ كانون الثاني

yrizqa5@yahoo.com

لماذا يسرعون إلى صفقة القرن؟! أعني لماذا يسرع ترامب ونتنياهو لإلعالن 
عــن مضمون صفقة القــرن في هذا التوقيــت؟! يقولــون إن اإلعالن عنها، 
وكشــف مضامينها، ســيكون الثالثاء، بعد إجراء مباحثات حولها مع نتنياهو 

وغانتس في البيت األبيض.
بمــا أن الصفقــة تمثــل الرؤيــة )األمريكية اإلســرائيلية( المشــتركة للحل 
السياســي القــادم، وإعادة ترتيــب أوراق الصراع، كان من المهــم أمريكيًّا 
وإســرائيليًّا وضــع اللمســات األخيــرة عليها في اجتمــاع الثالثــاء. في لغة 
الصناعــات يقولون )الفنشــن( مهم للجــودة، وخداع الزبــون، وحمله على 

الشراء، فهل يشتري الفلسطينيون الصفقة؟!
نعود للسؤال األول، فنقول: إن ترامب نفسه في حاجة إلى اإلعالن عن الصفقة، 
مع علمه بوجود عقبات قوية أمامها، ولكنه في وضع داخلي ســيئ ويريد من 
خاللها مواجهة هذا الوضع الســيئ، الذي قد يســفر عن محاكمته وإدانته، أو 
علــى األقل قطع الطريق عليه للعــودة في االنتخابات القادمــة. ترامب يريد 
خلــط األوراق، وإعادة ترتيب األجنــدة الداخلية، والمعين األول له في تحقيق 
هــذه األهداف هو اللوبــي الصهيوني، اإلعالمــي، والمالــي، والقانوني، في 
أمريــكا. وباإلعالن عنها من خالل اتفاقه مــع نتنياهو وغانتس يضمن موقف 
اللوبــي الصهيوني إلى جانبه، لذا كان حريصًــا على دعوة نتنياهو وغانتس 
للبيــت األبيض، ليحضــرا اإلعالن. يتوقــع ترامب ومستشــاروه أن تحدث له 
صفقة القرن اختراًقا ناجحًا في العالقات الخارجية، وأن تكون إنجازًا خاصًّا به 

وبالجمهورين بعد اتهامه بالضعف في ملف العالقات الدولية.
ويمكــن القول من جهة أخرى، إن نتنياهو نفســه في حاجة ماســة لإلعالن 
عنهــا، لذا يمكن القول بأنه هو المحرك الرئيــس في اختيار توقيت اإلعالن 
عن الصفقة، فنتنياهو يريد أن يستخدمها ورقة في االنتخابات تساعده على 
الفوز، وتمنع محاكمته، وهو في الوقت نفســه يخشــى من محاكمة ترامب، 
بما يحرم )إسرائيل( من فرصة تاريخية ال تتكرر كل مائة عام إال مرة واحدة، 
بحســب قوله، حيث أكد أن صداقة ترامب مع )إســرائيل( تقدم هذه الفرصة 
التاريخية، وهو يرى أنه تحصل )إســرائيل( باإلعالن على ما تريد ســواء بقي 
ترامب في البيت األبيــض، أو خرج منه. من هذا المنطلق نقول: إن نتنياهو 

صياد فرص بارع ال يسبقه أحد في الدولة العبرية.
هــو يحصــل على تأييــد أمريكــي لتنفيــذ رؤية )إســرائيل( للتســوية وحل 
الصراع ومنع إقامة دولة فلســطينية مســتقلة، وال داعــي للخوف من رفض 

الفلسطينيين فبعد فترة سيلتحقون بالقطار مرغمين؟!
هــذا توقيت جيد لترامب ونتنياهو على المســتوى الشــخصي، والسياســي 
أيضــا، وهو توقيت يأتي بعــد االحتفالية الكبيرة بالمحرقــة، ويأتي في ظل 
ضعف فلســطيني، وتفهم عربي جيد للعالقة مع إســرائيل وأمريكا، ال سيما 
فــي منطقة الخليج ومصر واألردن. ومن المالحظ أننا نبعد مســافة أقل من 
48 ســاعة عن توقيت اإلعالن، وال يكاد يوجد رد فعل فلســطيني وال عربي؟! 

بــل ربما هناك من يقول بلســان الحال، أو غرف مغلقة: شــكرًا ترامب، اهلل 
يوفقك؟!

أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

صفقــــة القــرن: 
التوقيت الزمني)١(

واشنطن/ وكاالت:
أعلن باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
MIT، ابتكارهــم نموذجــا جديــدا إلثــراء الخرائــط 

الرقميــة يســمى RoadTagger، باســتخدام صــور 
األقمار الصناعية لتحديــد ميزات الطرق في الخرائط 
الرقمية؛ ما قد يســاعد على تحسين التنقل عبر نظام 

.GPS تحديد المواقع العالمي
وجرى شــرح النمــوذج في ورقــة قدمت فــي مؤتمر 

جمعية النهوض بالذكاء االصطناعي.
  GPS وكانــت خرائط نظام تحديــد المواقع العالمي
تحدد بواســطة شــركات كبرى مثــل Google، التي 
ترســل مركبات مزودة بكاميرات تجول ضمن األحياء 
اللتقــاط الفيديــو والصور الخاصة بطــرق المنطقة، 
لكن هذه العمليــة باهظة التكلفة، كمــا أن الحفاظ 

على هذه الخرائط محدثة يستغرق وقتا طويال.
 وقالت بوابة aitnews إن التكاليف المرتفعة تتسبب 
في تجاهل بعض أجزاء العالم، حيث ال تظهر هناك إال 
بيانات نظام تحديد المواقع العالمي GPS األساسية 
فقــط، وذكــرت أن أحد حلول هــذه التحديات يتمثل 
في إيجــاد نموذج تعليــم آلي مرتبط بصــور األقمار 

الصناعية، والتي يســهل الحصول عليهــا وتحديثها 
بانتظــام إلى حد ما، وذلك في ســبيل تحديد ميزات 

الطريق تلقائيًا.
لكن تواجه هذه الخطوة مشكلة وهي أن صور األقمار 
الصناعية للطرق غالبًا ما تكون غامضة بسبب أشياء 
مثل األشــجار والمباني؛ ما يجعل األمور أكثر صعوبة 
بالنســبة لعنصر التعلم اآللي، وهنا يأتي دور االبتكار 

الجديد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
ويســتخدم النموذج الجديد مزيجا من بنية الشــبكة 
العصبونيــة للتنبــؤ تلقائيًــا بعدد الممــرات وأنواع 
الطرق )الســكنية أو الســريعة( وراء العوائق، وتمكن 
النمــوذج في االختبارات ضمن الطــرق المعزولة من 
حســاب أرقام الممرات بدقة تصل إلى %77، ويمكنه 
أن يســتنتج أنواع الطرق )السكنية أو السريعة( بدقة 

.93%

 RoadTagger كما يخطط الباحثون أيضــا لتمكين
من التنبؤ بميزات أخرى، مثل أماكن وقوف السيارات 
وممــرات الدراجات، ويأملون في أن يتم اســتخدامها 
في يوم من األيام لمســاعدة البشر على التحقق من 

صحة التعديالت المستمرة على الطرق بسرعة.

GPS يستعين بالذكاء االصطناعي لتحسين الخرائط
واشنطن/ وكاالت: 

أعلن فريق بحثي من جامعــة »أيوا« األميركية عن 
تمكنهم من تصميم تركيبة معدنية ســائلة تعدل 
نفســها دون تدخــل خارجــي كلما ارتفعــت درجة 
الحــرارة، مما يحافظ عليها مــن التلف ويفتح الباب 

لتطبيقات مستقبلية واعدة في نطاق الصناعة.
للتوصل إلى تلك النتائج اســتخدم الباحثون سبيكة 
معدنيــة ســائلة مكونــة مــن ثالثــة معــادن هي 
الغاليوم واإلنديوم والقصدير مغطاة بقشرة ملساء 

تم تثبيتها كيميائيا.
وبحسب الدراسة الجديدة، فإنه عندما يتم تسخين 
تلك الســبيكة السائلة يصبح الســطح أكثر صالبة 
شيئا فشــيًئا ثم يتشــقق في النهاية، ويسمح ذلك 
للمعــادن الســائلة بالداخل أن تصل إلى الســطح 

وتصبح هي سطح السبيكة الجديد.
يبدأ األمر بالغاليوم، لكن المزيد من الحرارة يجلب 
اإلنديوم إلى الســطح أيضا، ومع الوصول إلى درجة 
حرارة تساوي حوالي ألف درجة مئوية يبرز القصدير 
إلى السطح، وبذلك تشبه تلك السبيكة الحرباء التي 

تتكيف بتغيير لونها كلما تغيرت بيئتها المحيطة.
وبحســب النتائج التي نشــرت في الثاني من يناير/

كانــون الثاني بدوريــة »أنجيوانــدت كيمي« فإنه 
كلمــا اختلفت درجة الحرارة -بالصعــود أو النزول- 

تغيــرت التركيبة الكيميائية للســطح بين المعادن 
الثالثــة بدرجة واســعة مــن المرونة بحيث يشــبه 
األمــر وكأنك تمتلك عدة ســبائك وليســت واحدة. 
وبحسب الدراسة الجديدة، فإنه يمكن -عبر التحكم 
فــي درجات الحرارة- أن يتحكــم الفريق البحثي في 
المعدن البارز على سطح السبيكة، وبالتالي يمتلك 
قدرة على التحكم في طبيعــة العمليات الكيميائية 
التــي يمكن أن تشــارك بهــا تلك الســبائك داخل 
قطعــة تقنية مــا في أي نطــاق من الهندســة إلى 

الحوسبة.
ويرى الباحثون مــن جامعة أيوا أن تلك الخصائص 
المتغيرة تبعا لدرجات الحرارة ليســت حصرية فقط 
لتلك الســبائك، بل هــي خاصية موجــودة في كل 
المعادن إذا وضعنا نسبا مضبوطة منها في سبائك 

مختلفة.
ويفتح ذلــك الباب لصناعة »ســبائك ذكية« يمكن 
التحكــم في طبيعة تفاعالتهــا الكيميائية بالتحكم 
فقــط فــي درجــات الحــرارة الخاصة بهــا، كذلك 
يمكــن -بحســب الدراســة- تطويــر ألــواح صلبة 
مســتقبلية قادرة على التكيف مــع نطاقات مختلفة 
لدرجات الحرارة، وبســبب طبيعتهــا فإنها أيضا قد 
تكون قادرة علــى التكيف مع التركيبــة الكيميائية 

لمحيطها.

واشنطن/ وكاالت: 
أطلقــت غوغــل ثالثــة تطبيقــات 
تجريبيــة جديــدة لمســاعدتك في 
اســتخدام هاتفك بشكل أقل كجزء 
من مبــادرة الصحــة الرقمية، أحد 
هــذه التطبيقات عبارة عن مظروف 
ورقي بحجــم الهاتف يغطي هاتفك 

بشكل كامل. 
يبــدو المظروف مشــابها للحقائب 
وضــع  الــزوار  مــن  يطلــب  التــي 
الحفــالت  فــي  بهــا  هواتفهــم 
الموســيقية، ويجب أن يســمح لك 
مظروف غوغــل على األقــل بإجراء 

مكالمة، إذا كنت بحاجة إلى ذلك.
إذا كنــت ترغــب في تجربــة تقنية 
المغلف من غوغل بنفسك، يجب أن 

يكــون لديك هاتف غوغل بيكســل 
3إي، فهــي تعمل مع هــذا الهاتف 

فقط في الوقت الحالي.
فإذا كان لديك بيكســل 3إي، نزّل 
 )Envelope( »تطبيــق »إنفيلــوب
من متجر غوغل، ثــم اطبع المغلف 
الموجــود بصيغــة »بــي دي أف« 
وقــص القالــب، واتبع اإلرشــادات 

إلنشائه.
بعــد ذلك، عندما تكون جاهزا ألخذ 
اســتراحة من هاتفك، افتح تطبيق 
إنفيلــوب، وضــع بكســل 3إي في 
المغلف، وأغلق قفل المغلف. بمجرد 
إغالق هاتفك في الظرف، ســتكون 
خدمــات طلــب أرقــام الهواتف أو 
استخدام االتصال السريع أو معرفة 

الوقت عــن طريق وميــض األرقام 
الموجــودة على لوحــة األرقام هي 

الخدمات الوحيدة المتوفرة.
وهنــاك مغلــف آخــر يســمح لــك 
بالتقــاط الصــور والفيديــو فقط، 
وفتحت غوغــل التطبيق للمطورين 
الذين يمكنهم عمل مغلفات خاصة 

بمميزات مختلفة.
ولمن يتســاءل عن فائدة إنفيلوب 
مقارنــة بــأي مغلــف عــادي يمكن 
وضــع هواتفنــا فيــه واالبتعاد عن 
الشاشــة، نقول إن إنفيلوب مبرمج 
مع التطبيق بحيث يمكن أن يظهر 
خدمــات معينــة والهاتــف بداخله، 
كما أنه يقيــس الفترة التي قاومت 

خاللها إغراء استخدام الهاتف.

إن الفكــرة تفيــد بشــكل كبير من 
لديهم اجتماعات أو يشــاركون في 
حفالت أو زيارات ومناسبات تتطلب 
التركيــز و التفاعــل أكثــر بدال من 

االستغراق في الشاشة.
كمــا أطلقــت غوغل أيضــا تطبيقا 
 Activity( يدعــى نشــاط الفقاعــة
Bubbles(، الــذي يضع فقاعة على 

ورق حائطــك الخاص، وفي كل مرة 
تفتح الهاتف يتزايد عدد الفقاعات. 
إذا كانت شاشتك الرئيسية مغطاة 
بالفقاعات، فقــد تكون هذه عالمة 
علــى أنك تســتخدم هاتفــك لمدة 

طويلة.
وتعد فكــرة تطبيق »ســاعة إيقاف 
الشاشــة« الجديدة من غوغل هي 
عبــارة عــن خلفيــة حيــة لهواتف 
أندرويــد وتتزايــد باســتمرار كلما 
ألغــي قفــل هاتفك. وعندمــا تفتح 
بالعمــل  العــداد  ســيبدأ  هاتفــك 
لحساب الوقت الذي تستغرقه على 

هاتفك.

علماء يبتكرون »معادن حربائية« 
تعدل نفسها مع تغير الحرارة

تطبيق يخلصك من إدمان الهواتف الذكية


