
رام اهلل/ فلسطين:
كشــف مصدر قيادي في الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين يقيم في الضفة 

الغربية المحتلة عن معلومات أكيدة لديهم بوجود »غرفة عمليات 
مشــتركة« بين مخابرات السلطة الفلسطينية وجهاز األمن العام 

غزة/ محمد أبو شحمة:
منــذ األيام األولــى لبدء رئيــس المكتب السياســي لحركة حمــاس جولته 

الخارجية األولى منذ انتخابه رئيسًا للحركة في مايو/ أيار 2017، 
وظفــت الســلطة الفلســطينية وحركة فتــح وســائلها اإلعالمية 
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تعزية
بمزيـــد من الحـــزن واألســـى تشـــاطر أســـرة شـــركة االتصاالت الخلويـــة

الفلســطينية جوال/ الزميل فهد خميس عبد الرحمن السويسي األحزان بوفاة 
شقيقه المغفور له /

فادي خميس عبد الرحمن السويسي )أبو رمزي(
ســائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 

ويلهم أهله وذويه الصبر وحسن العزاء.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

الناصرة 4:10غزة 14:10يافا 14:10رام اهلل 6:2القدس 7:3 شيقلدوالر أمريكي=الشروق 6:39فجر غد 5:07العشاء 6:28المغرب 5:09العصر 2:46الظهر 11:53 شيقلدينار أردني=3.45 4.87

الرئيس الفرنسي ماكرون خالل جولة في أزقة مدينة القدس المحتلة أمس        )أ ف ب(

هنية خالل لقائه رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في ماليزيا أمس       )فلسطين(

كوااللمبور/ فلسطين:
المقاومــة  حركــة  مــن  وفــد  التقــى 
رئيــس  برئاســة  حمــاس  اإلســامية 
مكتبهــا السياســي إســماعيل هنيــة، 
رئيــس الــوزراء الماليزي مهاتير محمد 
فــي مكتبــه فــي العاصمــة اإلداريــة 
بوتراجايــا. وأشــاد هنيــة خــال اللقاء، 
بالمواقــف المتقدمــة لماليزيا ســواء 
في مجلس األمن الدولي أو مختلف 

المحافل السياسية في دعم 
الحق الفلسطيني، قائًا إنها 

القدس المحتلة/ فلسطين- وكاالت:
وقعت مشــادة بين الرئيــس الفرنســي إيمانويل ماكرون وشــرطة االحتالل 

اإلســرائيلي، مســاء أمس، في المدينة القديمــة بالقدس المحتلة. 
وظهر ماكرون في مقطع مصور غاضبًا ومعلنًا رفضه اقتحام عناصر 

أكثر من 40 رئيًسا يعتمرون "القلنسوة" 
في القدس وسط صمت السلطة

رام اهلل-غزة/ أحمد المصري:
يتقاطر اليوم على مدينة القدس المحتلة أكثر من 40 رئيسًا وزعيمًا من دول 

العالم للمشــاركة في ما يســمى »منتدى الهولوكوســت العالمي« 
الذي تقيمه دولة االحتالل اإلسرائيلي للمرة الخامسة على التوالي.

حماس: شعبنا ينتظر من زعماء
العالم دعم معركته من أجل الحرية

غزة/ فلسطين:
قالت حركة حماس إن »شــعبنا الفلســطيني ينتظر من الزعماء والمســؤولين 

الدولييــن الذين يجتمعون في أراضينا الفلســطينية المحتلة إلحياء 
ذكــرى المحرقــة النازية ضــد اليهود، اســتنكار اســتمرار االحتالل 

ْين  االحتال ُيبعد مقدسيَّ
عن األقصى لمدة أسبوع

القدس المحتلة/صفا:
أبعدت شرطة االحتالل االسرائيلي، أمس، مسؤول قسم النظافة 
فــي المســجد األقصى رائــد زغير، والناشــط المقدســي محمد 

الشــلبي عن المســجد لمدة أســبوع. وذكر إيهاب 
زغير أن شــرطة مركز القشلة اتصلت بشقيقه رائد، 

وقفة احتجاجية رفًضا للهدم 
وانتهاكات االحتال في النقب

النقب المحتل/ وكاالت:
احتشد العشــرات من أهالي قرية »بير هداج« والنقب الجنوبي، 
أمس، أمام محطة شــرطة »رمات نيغف«، للتظاهر احتجاجًا على 

سياســة هدم البيوت والممارســات العنصرية لما 
تســمى »ســلطة تطوير النقب«. وتأتي التظاهرة 

فيديو يثبت إعدام االحتال الفتيان 
الثاثة شرق القطاع بدم بارد

غزة/ طالل النبيه:
نشر جيش االحتالل اإلسرائيلي مقطعًا مصورًا إلعدامه 3 فتيان من المحافظة 

الوســطى، ليلة أمس، بزعم إلقائهــم "عبوات متفجرة" نحو جنوده 
قرب الســياج الفاصل، مزيًفا الحقيقــة التي أثبتها مختصون. وفنَّد 

هنأ هدى غالية بأدائها القسم القانوني لمزاولة المحاماة
هنية يلتقي رئيس الوزراء الماليزي ويبحث معه قضايا مهمة

وسط احتجاجات واسعة
دياب: الحكومة الجديدة

تشكيلة إنقاذ لكل اللبنانيين
بيروت/ وكاالت:

شدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب على أن الحكومة الجديدة ليست 
لفريق بعينه، مؤكدًا أنها »حكومة إنقاذ وطني لكل اللبنانيين«.

جــاء ذلك على لســان أمين عام مجلس الــوزراء محمود مكية، 
لدى تالوته مقررات أول جلسة للحكومة عقدتها أمس، برئاسة 

مجلس األمن 
يدعو األطراف 
الليبية لالتزام 
بوقف إطاق النار

ترامب يصف 
محــاكمتـــه 

ا بأعظم  برلمانيًّ
ماحقة سياسية
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بوتين وتشارلز يزوران بيت لحم اليوم
خ شرطة االحتالل  الرئيس الفرنسي يوبِّ
ويرفض اقتحامها كنيسة "القديسة حنا"
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تفوق سياسي ودبلوماسي.. لهذه 
األسباب تزعج جولة هنية قيادة السلطة

مصدر قيادي بالشعبية: غرفة مشتركة 
لمخابرات السلطة والشاباك إلنهائنا

محافظات/ فلسطين- وكاالت:
اعتقلــت قــوات االحتالل اإلســرائيلي عــددا من 
المواطنيــن بينهم صحفــي وفتاة، فــي حوادث 

منفصلة بالضفة الغربية المحتلة، أمس.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل اعتقلت 
المواطن عمر عبد الغافر التميمي خالل اقتحامها 

قرية دير نظام شــمال غرب رام اهلل. وفي السياق 
اســتولى جنود االحتــالل المتمركزون 
على مدخل مخيم العروب شمال مدينة 

أخطر باالستياء على أراٍض جنوب نابلس
االحتالل يعتقل 6 مواطنين بينهم صحفي وفتاة في الضفة
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ميالدينوف: ضم
 مناطق )ج( سيقيض 

عىل العملية التفاوضية
رام اهلل/ فلسطين:

قال منســق األمم المتحدة الخاص لعملية )السالم( في الشرق 
األوســط نيكوالي مالدينوف، إن ضم بعــض أو كل مناطق )ج( 

سيقوض نهائيًّا العملية التفاوضية.
وذكــر مالدينوف في تصريحات صحفيــة، أمس، أنّه »إذا ما تم 
ضمّ بعض أو كل المناطــق المُصنّفة )ج( في الضفة الغربية، 
فإن ذلك سيشــكل ضربــًة مدمّرة إلمكانية إحيــاء المفاوضات 
اإلسرائيلية- الفلســطينية وتقدّم السالم اإلقليمي وجوهر حل 

الدولتين«.
وتوعــد رئيس حكومــة االحتــالل بنيامين نتنياهــو، في وقت 
سابق، بضم مستوطنات األغوار وبسط السيادة »اإلسرائيلية« 

على جميع المستوطنات في الضفة المحتلة.
وقال نتنياهو في خطاٍب انتخابي لحزب الليكود، إيذانًا بانطالق 
الدعايــة االنتخابيــة لالنتخابات القادمة »سنبســط الســيادة 
اإلســرائيلية قريبًا علــى غور األردن وشــمال البحر الميت دون 

تأجيل ودون فيتو«.
وكان رئيــس حــزب »أزرق- أبيــض« بينــي غانتــس، قال في 
تصريحــات مماثلــة أول من أمــس، إنه ســيعمل على »فرض 
الســيادة اإلســرائيلية على منطقــة غور األردن، بالتنســيق مع 
المجتمــع الدولــي، إذا فاز في االنتخابات العامــة المقررة في 2 

مارس/ آذار المقبل«.

غزة/ محمد أبو شحمة:
منذ األيــام األولى لبدء رئيس المكتب السياســي 
لحركــة حمــاس جولتــه الخارجيــة األولــى منــذ 
انتخابــه رئيسًــا للحركة فــي مايو/ أيــار 2017، 
وظفت الســلطة الفلسطينية وحركة فتح وسائلها 
اإلعالميــة والناطقيــن باســمها لمهاجمة الجولة 

والتحريض عليها.
وعلــى عكس مــا أرادته الســلطة وقيــادة حركة 
فتح فقــد حققت جولة هنية نجاحات دبلوماســية 
وسياســية رغم أنه فــي بداياتها اســتقبله زعماء 
وملــوك الدول التــي زارها، وكان أبرزها ســلطنة 
عُمــان خالل تأديته واجب العزاء بوفاة ســلطانها 
الراحل قابوس بن سعيد، وقطر، وتركيا، وماليزيا.

واســتقبل الســلطان هيثم بــن طــارق هنية في 
قصر العلم بمســقط إلى جانب عــدد من قيادات 
الســلطنة العسكرية والسياســية، حيث تم تداول 
صور ومقاطــع فيديو الســتقبال مرموق حظي به 

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
كمــا التقى هنيــة بالرئيــس التركــي رجب طيب 
أردوغان في إســطنبول، وناقــش معه العديد من 
القضايــا المهمة وخاصة قضية القدس والمخاطر 
المحدقة بالمســجد األقصى المبــارك ودور تركيا 
في إسناد القضية الفلســطينية ودعم الشعب في 

القدس والضفة وغزة والخارج.
وضمن لقاءاته مــع زعماء الدول العربية، زار هنية 
قطــر والتقى بأميرها تميم بــن حمد آل ثاني في 

الديوان األميري.
كذلك زار هنيــة العاصمة اإليرانية طهران، وألقى 
خطابــًا في جنازة قائد فيلق القدس التابع للحرس 
الثوري اإليراني، قاســم ســليماني الــذي اغتالته 

الواليات المتحدة األمريكية.
وضمن جدول زياراتــه التقى هنية، أمس األربعاء، 
رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، في العاصمة 

كوااللمبور، خالل زيارته لها.
وبحث هنيــة ومهاتيــر محمد عددًا مــن القضايا 
المهمة المتعّلقة بالقضية الفلسطينية، إلى جانب 

العالقات الثنائية بينهما.
المحلــل السياســي مصطفــى الصــواف يؤكد أن 
زيــارات هنيــة الخارجية ضمن جولتــه ال تخدم إال 
البعــد الوطنــي والقضية الفلســطينية، وتشــرح 
األبعــاد التــي تتعــرض لهــا القضيــة والقــدس 

المحتلة.
ويهــدف هنيــة من جولتــه وفق حديــث الصواف 
لـ«فلســطين«، لتحقيــق نجاحات كبيــرة للقضية 
الفلســطينية عامــة، وإعــادة إحيائهــا في نفوس 

الجميع.
ويقــول الصــواف: »حركــة حماس ســتطرق كل 
األبــواب خالل جولــة رئيــس مكتبها السياســي 
الخارجية، وتمد يدها لكل من يرغب في استقباله 

من قادة الدول العربية واإلسالمية«.
وحــول مهاجمــة الســلطة الفلســطينية وحركة 
فتــح جولَة هنيــة الخارجية، وخاصة بعــد الحفاوة 

التــي حظــي بها مــن قــادة الــدول، رأى المحلل 
السياسي أن األسباب تتعلق بعدم إرادتها تحقيق 
أي نجاحــات لحركة بقيــادة إســماعيل هنية على 

الصعيد الدولي.
المحلل السياســي راســم عبيدات يــرى أن جولة 
هنيــة الخارجية ألكثر من دولــة، أظهرت االنفتاح 
الذي تعيشــه حركة حماس مــع العديد من الدول 
ومدى العالقات القوية التي تتمتع بها خارج حدود 

األراضي الفلسطينية.
ويقول عبيدات لـ«فلسطين«: جولة هنية أظهرت 
أيضًــا وجود تفوق سياســي ودبلوماســي لحركة 
حماس، من خالل اســتقبال رؤســاء وزعماء الدول 

العربية واإلسالمية لهنية.
وســيكون الباب مفتوحًا لهنيــة لزيارة دول عربية 
ودولية أخرى خالل جولتــه، كما يؤكد عبيدات، إذ 
مــن المتوقع أن يتلقــى دعوات لزيــارة دول عدة 
أبرزها روسيا التي تبدي اهتمامًا بالملف السياسي 

الفلسطيني، وتدعم إنهاء االنقسام السياسي.
وعن سبب تحريض الســلطة الفلسطينية وحركة 
فتح علــى جولــة هنية، تشــير تقديــرات المحلل 
السياســي إلــى تخوف فتحــاوي من إقامــة حركة 
حماس عالقات دبلوماســية مع الــدول التي زارها 

هنية على حسابها.
واســتدرك: »حركــة فتــح ال تريد أن يمثــل أحدٌ 
غيرها الشــعبَ الفلســطيني، وترفــض أي تمثيل 

دبلوماسي لحركة حماس خارجيًا«.

تفــــوق سيـــاســـي ودبـلـومــاســـي.. 
لهـذه األسبـاب تزعـج جولـة هنيـة قيـادة السلطـة

كوااللمبور/ فلسطين:
التقى وفد من حركة المقاومة اإلســالمية 
حماس برئاســة رئيس مكتبها السياســي 
إســماعيل هنيــة، رئيس الــوزراء الماليزي 
مهاتيــر محمد فــي مكتبه فــي العاصمة 

اإلدارية بوتراجايا.
بالمواقــف  اللقــاء،  وأشــاد هنيــة خــالل 
المتقدمة لماليزيا سواء في مجلس األمن 
الدولي أو مختلف المحافل السياســية في 
دعم الحق الفلســطيني، قائاًل إنها تعكس 
حالــة قيمية عالية وفهمًا لطبيعة القضية 

الفلسطينية.
واســتعرض المخاطــر والتحديــات التــي 
تواجه القدس والمســجد األقصى المبارك 
وتصاعد االســتيطان، واألوضــاع الصعبة 
لالجئيــن ومحاوالت االلتفــاف على حقهم 
المشــروع بالعودة، وكذلك قضية األسرى 
ومعاناتهم في ســجون االحتالل، والحصار 

المفروض على قطاع غزة.
وبحث اللقاء أيضًا العالقات الثنائية، حيث 
ثمــن هنية الجهــود التي تبذلهــا ماليزيا 
فــي دعم صمــود الشــعب الفلســطيني، 
مســتحضرًا الوفود المتعددة التي وصلت 
إلى قطاع غزة، وشكلت أحد روافد وجهود 

كسر الحصار.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الماليزي على 
موقفه الثابت في دعم الشعب الفلسطيني 
العادلــة، ورفــض أي مشــاريع  وقضيتــه 
سياســية ال تلبي تطلعات الفلســطينيين 

وحقوقهم المشروعة.
وكان هنية وصل عصر أول من أمس، إلى 

العاصمة الماليزيــة كوااللمبور على رأس 
وفــد من قيــادة الحركة، وذلــك في زيارة 
للقاء القادة والمسؤولين الماليزيين وعلى 

رأسهم رئيس الوزراء الماليزي.
وتأتي الزيارة في إطار الجهود السياســية 
التــي تبذلهــا قيــادة الحركــة لتحشــيد 
كل أشــكال الدعم للشــعب الفلســطيني، 
ولمواجهــة التحديات الخطيرة التي تواجه 

القضية الفلسطينية.

وقد ضم وفد الحركــة أعضاء من المكتب 
السياســي للحركــة: عــزت الرشــق، ونزار 

عوض اهلل، وماهر صالح.
كمــا التقــى هنيــة، أمس، رئيــس الحزب 
اإلســالمي الماليزي الشــيخ عبــد الهادي 
أوانج، وقدم شــرحًا مســتفيضًا حول آخر 
التطــورات المتعلقة بالواقع الفلســطيني، 
وخاصة المحــاوالت الصهيونيــة لتصفية 
الحقــوق  وإلغــاء  الفلســطينية،  القضيــة 

الوطنية للشعب الفلسطيني. 
وأشــار رئيس الحركة إلى التهديدات التي 
تمس القدس والمسجد األقصى المبارك، 
وعمليــات التهويد، ومصادرة األراضي في 
الضفــة الغربيــة، والجرائــم اليومية بحق 
المواطنين الفلسطينيين، والحصار الظالم 
المفــروض علــى قطــاع غــزة، ومحاوالت 
شــطب حــق العــودة، واألوضــاع الصعبة 
التي يعيشها الالجئون في مخيمات اللجوء 

المختلفة.
وأثنــى هنيــة علــى دور ماليزيــا في دعم 
القضية الفلســطينية وحقوقهــا الوطنية، 
والجهود المبذولة من مختلف المستويات 
الرسمية والشعبية في دعم صمود الشعب 

الفلسطيني.
من جانبــه أكد أوانــج الوقــوف التام إلى 
جانــب الحقــوق الفلســطينية، ورفض أي 
انتقــاص منهــا، وإدانة االنتهــاكات بحق 
الشعب الفلســطيني، مشيدًا بصمود هذا 
الشــعب وإصــراره علــى التمســك بأرضه 

ووطنه وحقوقه الوطنية.
إلى ذلك، هاتف رئيس المكتب السياســي 
لحركة حماس أمس، الشــابة الفلسطينية 
هدى غالية، مهنًئا إياها على أدائها القسم 

القانوني لتصبح محامية معتمدة رسميًا.
وأشــاد هنيــة بمثابــرة غالية، وقــال إنها 
تحمــل عزيمــة وهمــة عاليتيــن، إذ إنها 
رغم المأســاة التــي ألمت بهــا وبعائلتها 
أنهــا  إال  التلفــزة-  -وســجلتها عدســات 
أصــرّت على المضــي قدمًــا وبنجاح في 
مســيرة حياتها لتعبر عن العزيمة واإلرادة 
الفلســطينية التي ال تُهزم رغم ضراوة ما 

تواجه.
وتُعد هــدى غالية نموذجًا للفلســطينية 
المثابــرة، فقد نجت فــي العام 2006 من 
مجــزرة إســرائيلية على شــاطئ بحر غزة، 
حين استشهد والدها وأربعة من أشقائها، 
وأصيبــت أمها في ذلــك الوقت، ومع ذلك 
واصلــت بتحدٍ مشــوار حياتهــا، وحصلت 

على بكالوريوس القانون عام 2018.

هنأ هدى غالية ألدائها القسم القانوني لمزاولة المحاماة
هنية يلتقي رئيس الوزراء املاليزي ويبحث معه قضايا مهمة

وفد حماس خالل لقائه رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

آخر ما يتمناه نتنياهو الدخول 
يف مواجهة مع ترامب!

تتزايد التوقعات اإلســرائيلية بأن تعلن اإلدارة األمريكية عن صفقة 
القــرن قبيل االنتخابات اإلســرائيلية فــي آذار/ مارس القــادم، رغم 
أنها ليســت بالضرورة ســتكون طوق النجاة لبنيامين نتنياهو رئيس 
الحكومة مما هو فيه من أزمات شــخصية، ربما تشمل هذه الصفقة 

تقديم تنازالت إسرائيلية، أيا كانت.
المســتجد في إعان الصفقــة، فيما لو تم فعــا، أن موافقة نتنياهو 
المفترضة عليها ســتظهره ناكثــا بوعوده أمام جمهــور ناخبيه من 
اليمين، وسيزيد من قوة اليمين المتطرف على حساب حزب الليكود، 

ويجعل نتنياهو في مواجهة مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب.
بالمناســبة ســبق لخصم نتنياهــو، زعيم حــزب أزرق أبيــض، بيني 
غانتــس، اعتباره أن اإلعان عــن الصفقة قبيل االنتخابات ســيكون 
تدخا فظا في شــأن إســرائيلي داخلي، بل إنه يعتقد وجود تنســيق 
بين نتنياهو وترامب، ولعل األخير أعطى صديقه ضوءا أخضر بإعان 
ضم غور األردن، والتجمعات االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية.

مــن الواضح أننا نتكلم عن أســابيع قليلة قبيل ذهاب اإلســرائيليين 
لصناديــق االقتــراع، وهنا يمكــن االفتراض بأن إعــان الصفقة لن 
يقدم لنتنياهو الطموح الذي يســعى لتحقيقه، بالحصول على أغلبية 
برلمانية فشــل في تحصيلها في جولتي االنتخابات الســابقتين في 

أبريل وسبتمبر 2019.
ترامب ســيعرض صفقته التي ال تشــمل إقامة دولة فلســطينية، وال 
تقســيما للقــدس، وال إخاء للمســتوطنات في الضفــة الغربية، وال 
عودة لاجئ فلســطيني واحد، وال عودة لحدود عام 1967، ما يجعل 
نتنياهو يرى فيها أساســا مقبوال لمفاوضات جدية، وفي ظل القطيعة 
مع الســلطة الفلســطينية، فقد يمنح ترامب نتنياهو فرصة ضم كل 

ما يشاء.
هــذه البنــود المتوقعة في صفقة القرن قد تجعــل الجمهور اليميني 
اإلســرائيلي يعجب بكام "الســاحر" نتنياهو، ويســارع إلى صناديق 
االقتراع، ومنحه أربع ســنوات جديدة في مكتب رئاسة الحكومة، رغم 
الئحة االتهام الموجهة ضده، وفضائح الفســاد والرشــوة واالحتيال، 
وفي هذه الحالة يمكن لنتنياهو أن يقود معســكر اليمين الذي وحّد 

أحزابه ضمن قائمة واحدة.
ولكن يمكن االســتدراك هنا بوجود شكوك في االفتراض بأن ترامب 
ســيقوم بذلك، ألن القناعة الســائدة أنه في حــال أعلن الصفقة في 
الدقيقة التســعين قبيل أيام قليلة من تصويت اإلســرائيليين، أنها 
ستشمل تنازال إســرائيليا عن بعض األراضي الفلسطينية، وفي هذه 
الحالة فإن أحزاب اليمين ستهاجم ترامب، ألنه يطلب من )إسرائيل( 

تقسيم األراضي الفلسطينية. 
في هــذه الحالة قد نشــهد تناميا لمعســكر اليميــن المتطرف على 
حساب حزب الليكود، وفي هذه النقطة بالذات سيجد نتنياهو صعوبة 
في الموافقة على الصفقة، عانية على األقل، وهو ما يجعله يصل إلى 

مرحلة ال يريدها، وتتمثل بمواجهة مع ترامب. 

ندوة سياسية يف »إسيك 
شهري« الرتكية عن القدس

إسكي شهير/ وكاالت:
نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة »إسكي شهير« التركية ندوة سياسية بعنوان: 
»القدس في قلوبنا«، بالتعاون مع جمعية »شباب األناضول«، في حضور أعضاء من 
حزب السعادات المناصر للقضية الفلسطينية. واستعرض نائب رئيس الجالية أمجد 
الســعيد مجمل التطورات السياسية على الســاحة الفلسطينية، وانتهاكات االحتال 
المتواصلة بحق أبناء الشــعب الفلســطيني وممتلكاته ومقدراته، السيما في مدينة 

القدس، والتوسع االستيطاني في األرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد مراد الجيوســي رئيس الجالية الفلســطينية في »إسكي شهير«، أهمية تعريف 
الرأي العام التركي واألحزاب التركية بكل أطيافها القضية الفلســطينية، وإطاعهم 
على آخر المســتجدات، والتواصل المســتمر معهم من طريــق الحملة التي أطلقتها 

الجالية بهذه المدينة في تشرين اآلخر )نوفمبر( الماضي.
ويتضمــن برنامــج الحملة: إلقــاء محاضرات ولقاءات مــع األحزاب التركيــة، وزيارة 
المدارس، واإلجابة عن استفسارات الطلبة األتراك عن القضية الفلسطينية، يقدمها 
لهم محاضرون فلسطينيون متخصصون بهذا الشأن. أيضًا نظمت نشاطات يشارك 
بهــا الطلبة الفلســطينيون واألتراك في المناســبات الوطنية للبلديــن، إضافة إلى 
تنظيم زيارات لهؤالء الطلبة إلى فلسطين، للتعرف من قرب إلى الواقع الفلسطيني، 

واستقطاب الرأي العام والموقف الرسمي لمصلحة القضية الفلسطينية.

غزة/ طال النبيه:
نشــر جيــش االحتــال اإلســرائيلي مقطعًــا مصورًا 
إلعدامه 3 فتيان من المحافظة الوســطى، ليلة أمس، 
بزعــم إلقائهــم »عبــوات متفجرة« نحو جنــوده قرب 
السياج الفاصل، مزيًفا الحقيقة التي أثبتها مختصون.

وفنَّد مختصون في الدعاية اإلعامية، المقطع المرئي 
الذي نشــره االحتال مؤكدين تعمده تزييف الحقيقة 

التي أظهرها المقطع المرئي ووثقته كاميراته.
وقــال الباحث والمختص في الدعايــة اإلعامية حيدر 
المصدر، إن االحتال تعمد نشر فيديو حقيقي لجريمة 
إعــدام الفتيــان الثاثة، وأرفقها بنص وبيان رســمي 
يحرف فيه مسار الحقيقة الظاهرة في المقطع المرئي.

وأوضح المصــدر لصحيفــة »فلســطين« أن الفيديو 
الذي نشره االحتال حقيقي، مع حرفه للحقيقة ببيانه 
الرسمي، مضيًفا أن الفتيان الثاثة ظهروا خاله وهم 
يلقون مابســهم التي أجبرهم على خلعها، ثم أطلق 

النار عليها.
وأشــار إلــى أن أي روايــة إعامية لها ســياق إعامي 
واجتماعي، والسياق االجتماعي الخاص بجريمة إعدام 
الفتيــان الثاثة اســتهدافهم في المنطقة الشــرقية 
المحاذية للســياج الفاصل التي يقطنــون فيها، حيث 
إن البيئة الخاصة بهم هي نفســها التي اســتهدفهم 

االحتال فيها.
وأضــاف أن الفيديو يوجد فيه مؤشــرات تشــكك في 
صحته وأنه مجتــزئ للحقيقة، الفتًا إلــى أن االحتال 

يهــدف إلى تعميم روايته غيــر الصحيحة عبر منصات 
التواصل االجتماعي.

وتابــع أن االحتال يحاول نشــر روايتــه بأنه في حالة 
دفــاع عن النفــس وأنه معتــدى عليه، مشــددًا على 
ضرورة عدم التعاطي معها، وتركها لذوي االختصاص 

في الشأن اإلسرائيلي والدعائي.
وأكــد ضرورة تعميــم الرواية الفلســطينية الصحيحة 
والمفنــدة لروايــة االحتــال عبــر مواقــع التواصــل 
االجتماعــي واإلعامية، محذرا مــن تعميم وتصديق 
الرواية اإلســرائيلية التي نشــرها عبر مواقع التواصل 

االجتماعي بشكل سريع.
وقال المصدّر إن أنواع الفيديو التي يعممها االحتال 
مباشــرة بعــد أي حــدث أمني فــي مواقــع التواصل 
االجتماعي الرتباطهــا بجزء من المعلومات والعاطفة؛ 

لتجد انتشارًا كبيرًا بين المستخدمين.
وأفــاد بأن هنــاك مســارين للدعاية ضد قطــاع غزة، 
أولها مسار االحتال بزعمه »أنه معتدى عليه«، ومسار 

خصوم غزة بترويج دعاية تتساوق مع أهدافه.
من جهته، قال رئيس قسم الصحافة واإلعام بجامعة 
األمة د. عدنان أبو عامر، إن شريط الفيديو الذي وزعه 
جيــش االحتال لجريمــة إعدام الفتيان الثاثة شــرق 

قطاع غزة، يثبت أنه قتلهم بدم بارد.
وأضاف أبو عامر، وهو مختص في الشأن اإلسرائيلي، 
أن الفتيــان الثاثة كانوا ينزعون مابســهم في برد 
قارس بنــاء على طلــب الجنود الســاديين المرضى، 

أي  دون  المعتمــدة  الفلســطينية  الروايــة  وهــذه 
اســتدراكات، مشــددا علــى أهميــة تعميــم الرواية 
الفلســطينية بجميــع اللغات، ومواجهــة رواية جيش 

االحتال القاتل.
جريمة بشعة

مــن جهته، عــد المتحــدث باســم حركــة المقاومة 
اإلســامية حمــاس، فــوزي برهــوم، قتــل االحتال 
الفتيان الثاثة »جريمة بشــعة وشــكا من أشــكال 
اإلجرام واإلرهاب اإلســرائيلي المنظم الذي يمارســه 
بحق أبناء شــعبنا الفلســطيني على مــدار عقود من 

الزمن«.
وقال برهوم في تصريح صحفي أمس، إنه في الوقت 
الذي يســتقبل فيه قادة االحتال العديد من رؤســاء 
وزعماء العالم للمشــاركة في إحياء ذكرى ما تســمى 
المحرقة »الهولوكوست«، تقتل الدبابات اإلسرائيلية 

ثاثة فتية بدم بارد شرق القطاع.
وبيــن أن االحتــال يتســتر خلــف روايــات كاذبــة 
للتهــرب مــن المســؤولية، مشــددا علــى أن هــذه 
الجرائم تســتوجب من المنظومة الدولية والحقوقية 
واإلنسانية كسر حالة الصمت ووضع حد لتغوله على 

الدم الفلسطيني، والعمل على إنهاء حصار غزة.
وأكد برهوم أن هذه الجريمة تمثل رسالة لكل الذين 
قدمــوا أمس إلــى كيان االحتــال، بأن قيــادات هذا 
الكيــان ال يجيــدون إال لغة القتــل، وأياديهم ملطخة 

بدماء الفلسطينيين األبرياء.

مختصون: االحتالل يحرف الحقيقة لخدمة دعايته
فيديو يثبت إعدام االحتالل الفتيان الثالثة رشق القطاع بدم بارد

القدس المحتلة-غزة/ طال النبيه:
يواجه خطبــاء وأئمة المســجد األقصى 
منــذ أشــهر حملــة إســرائيلية شرســة 
تســتهدف وجودهم الدائم في المسجد 
المبــارك، فــي محاولــة مــن االحتــال 
لكبــح  والعســكرية  األمنيــة  وأذرعــه 

جهودهم الداعمة للمرابطين فيه.
وأبعــد االحتال خــال األربعة أســابيع 
األقصــى  المســجد  خطيبــي  األخيــرة 
الشــيخين عكرمة صبــري رئيس الهيئة 
اإلسامية العليا في القدس، وإسماعيل 
بزعــم  وأســابيع  أليــام  نواهضــة، 
»التحريــض علــى العنف خــال خُطب 

الجمعة«.
وأكد مســؤوالن مقدســيان أن االحتال 
كّثــف من اســتهداف المســجد األقصى 
وانتهاكاتــه بحق المرابطين والمصلين 
فيه، مع ازدياد أعدادهم، ونجاح الحمات 
المقدسية في الرباط وصاة الفجر فيه، 
داعين لاحتشاد واالستمرار في الحملة.

ودعت حركة حماس إلى االســتمرار في 
حملة »الفجر العظيم«، وتعمير األقصى 
والربــاط فيه في كل األوقات، والتصدي 

القتحامات المستوطنين المتوالية.
رئيس مجلس األوقاف اإلسامية الشيخ 
عبد العظيم سلهب، أكد أن االحتال لن 
ينجح في اســتهداف المســجد األقصى 
وخطبائــه ومصليــه والمرابطيــن فيه، 
األردنيــة  الهاشــمية  المملكــة  داعيــًا 

للتدخل في »لجم االحتال«.
ووجــه ســلهب فــي حديــث لـــصحيفة 
»فلسطين« رســالته إلى الملك األردني 
عبد اهلل الثاني، بـ«صفته صاحبًا لرعاية 
المقدسات اإلسامية، بضرورة بذل كل 

ما بوسعه في ســبيل لجم االحتال عن 
استهداف المسجد األقصى وخطبائه«.

األقصــى  »المســجد  أن  علــى  وشــدد 
إســامي بحــت، وال عاقة لــه باليهود 
أو باالنتخابــات اإلســرائيلية، ونرفــض 
أن تجعل )إســرائيل( منه ورقة مساومة 
النتخاباتهــا«، مؤكدا أهمية الرباط فيه 
والمشــاركة الدائمة في حملــة »الفجر 

العظيم«.
وأضاف أن أعداد المرابطين والمصلين 
فــي األقصــى مباركة وتــزداد يومًا بعد 
يــوم و«لن يثنينــا اســتهداف االحتال 
باالعتقــال  تهديــد  أي  أو  المتكــرر 
واإلبعــاد عــن الربــاط والصــاة فــي 
المســجد المبارك«، محــذرا من خطورة 
المتكــرر  اإلســرائيلي  االســتهداف 
للمســجد، بنيانــًا ومصليــن ومرابطين 
وخطباء وأئمة وموظفين وحراســًا وكل 

ساحاته وباحاته.
وقــال ســلهب: »واجبنا تجاه المســجد 

األقصــى عقــدي ديني، وعلينــا أن نظل 
مرابطين فيه، ونواظب على الصاة فيه 
بكل األوقات مهما كلفنا ذلك من ثمن، 
وواجــب أمتنــا العربية واإلســامية أن 

تجعل قضيته في أول سلم أولوياتها«.
االحتــال  انتهــاكات  أن  إلــى  ولفــت 
زادت وتيرتهــا ضــد القــدس المحتلــة 
والمسجد األقصى »ألن األمتين العربية 
والمرابطيــن  تركتهمــا  واإلســامية 
ولــم يصــدر عنهــا إال بيانات الشــجب 

واالستنكار«.
بدوره، أكد الخبير في الشــأن المقدسي 
د. جمال عمرو، أن االحتال يســعى إلى 
اســتهداف الرمــوز الدينية المقدســية 
محاواًل إرهاب وكســر هيبــة المرابطين 
فيه، معتبرا ذلك تغوال إســرائيليا جديدا 

على األقصى والعقيدة اإلسامية.
وقال عمرو لـ«فلســطين«: »لوال قضية 
النتهــت  والمســجد ألقصــى  القــدس 
واســتهداف  الفلســطينية،  القضيــة 

المبــارك  المســجد  لخطبــاء  االحتــال 
وباحاته بســبب وجــود مكانة خاصة له 
في وجدان الشعب الفلسطيني«، مؤكدًا 
غيــاب الدور الفلســطيني الرســمي في 

دعم الخطباء والقدس.
مــن جهته، أكد الشــيخ عكرمــة صبري 
فــي حديــث لـ«فلســطين« أن االحتال 
يحاول إخماد أي صوت مقدسي؛ لتفادي 
تكــرار أحداث هبة البوابات وأحداث باب 
الرحمة وكسر شوكة جيشــه أمام إرادة 

المقدسيين.
واعتبــر صبري اعتــداءات االحتال بحق 
القــدس ترجمًة لقهره من حملة »الفجر 
العظيــم«، داعيًا الفلســطينيين وخاصة 
المقدســيين إلى االســتمرار في الزحف 

نحو األقصى والرباط فيه والدفاع عنه.
حملــة  اســتمرار  األصــل  أن  وأضــاف 
»الفجر العظيــم« دون دعوات، من باب 
صدق االنتمــاء لهــذه األرض المباركة 

والمقدسات اإلسامية.

خطباء »األقىص« يف عني العاصفة اإلرسائيلية.. 
ودعــوات ملواصلــة »الفجــر العظيــم«

مواطنون يؤدون صاة الفجر في المسجد األقصى

سلهب: األردن مطالب بلجم 
استهداف االحتالل للخطباء

صربي: االحتالل قهرته جموع 
املصلني وعلينا االستمرار يف الحشد
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يافا المحتلة/ فلسطين:
رفضت محكمة االحتالل اإلسرائيلي المركزية في )تل 
أبيب( وســط فلسطين المحتلة عام 1948، االلتماس 
الذي تقدمت به الهيئة اإلسالمية في مدينة يافا لمنع 

المساس بمقبرة »اإلسعاف« اإلسالمية التاريخية.
وقال رئيس الهيئة اإلســالمية المحامي محمد ريعي، 
إن محكمة االحتالل استندت بقرارها إلى قرار المحكمة 
الــذي صدر في القــدس المحتلة ســابقًا، بحق مقبرة 
»مأمن اهلل« التاريخية، وجاء قرارها أمس لصالح بلدية 

)تل أبيب( التي عدت إقامة المشاريع وتطوير المدينة 
أهم من الحفاظ على قدسية المقابر.

وأضاف ريعي في تصريحات صحفية أن بلدية االحتالل 
ادعــت في جوابهــا للمحكمة أن المقبــرة قديمة وأن 
األرض تحولــت لملكية »الدولة« ثــم إليها، وبالتالي 
لهــا الحريــة في ممارســة حقها في األرض بالشــكل 
الذي تراه مناسبا، موضحا أن المحكمة بقرارها ضربت 
بعرض الحائط حرمة األمــوات، ودون إعطاء أي قيمة 
للمقبرة اإلسالمية في المكان، األمر الذي أكده وجود 

العظام داخلها.
ولفت إلى أنه »كهيئة إســالمية ســنكون في تشــاور 
بالنســبة للخطــوات المقبلة القضائيــة والجماهيرية 
المتعلقة بهــذا الموضوع، ونوجّه إنــذارا لبلدية )تل 
أبيــب( من المحاولــة بالعبث في مقدســاتنا وأوقافنا 

وتحديدًا مقبرة اإلسعاف«.
وبرفــض محكمة االحتــالل االلتماس فإنها تســمح 
لبلديتــه فــي )تل أبيــب( بإقامــة مبنى علــى أرض 
مقبرة »اإلســعاف« اإلســالمية المُقامــة منذ الفترة 

العثمانية في فلسطين، وبالتالي تجريف مئات القبور 
وتدنيســها، ونقل عظــام الموتى لمــكان مجهول، 
كما حدث في الســنوات الماضيــة للعديد من مقابر 

المسلمين في المدينة.
ففي أبريــل/ نيســان الماضي، انتهكــت بلدية )تل 
أبيــب( حرمة المقبــرة وبدأت بعمليــات حفر داخلها 
إلقامة مشــروع إســكان، وتم اكتشــاف عظام أموات 
في مــكان الحفر، وقد هبّ أهالي يافــا وأوقفوا هذه 

األعمال.

محكمة االحتالل تسمح بتجريف مقربة إسالمية تاريخية يف يافا

رام اهلل/ األناضول:
ســلطات  قــرار  أن  الفلســطينيون  يــرى 
االحتالل اإلســرائيلي، إقامة )7( محميات 
طبيعيــة فــي الضفــة الغربيــة المحتلة، 
بمنزلــة محاولة لالســتيالء على األراضي 

العربية، تحت غطاء »بيئي«.
وذكــرت وزارة جيــش االحتــالل ، في 15 
يناير/ كانون الثاني الجاري، أن المحميات 
الســبع، توجــد فــي المناطــق المصنفة 
)ج( فــي الضفة الغربية والتــي تقع تحت 

سيطرة االحتالل كاملة.
وذكرت أن القرار يشمل أيضا توسيع )12( 
محميــة طبيعية أخــرى، قائمة في الضفة 

الغربية.
وال تتوافــر لــدى ســلطة جــودة البيئــة 
الفلســطينية، معلومــات وافية حول تلك 

المحميات.
لكن وكالــة األنباء »وفا« قالــت نقاًل عن 
وســائل إعــالم إســرائيلية إن المناطــق 
التــي تنــوي ســلطات االحتــالل إعالنها 
كمحميــات طبيعيــة هــي: وادي المقلق، 
وتمتد مــن منطقة الخان األحمر شــرقي 
القــدس حتى البحر الميت، ومحمية وادي 
ملحة فــي غــور األردن، ومحميــة مجرى 
نهر األردن الجنوبــي )يعتقد أنها منطقة 
المغطــس المقدس للمســيحيين وتضم 
كنائس وأديــرة( وهي منطقة عســكرية 
حدودية مغلقــة، ومحميــة وادي الفارعة 
ويقع إلى الشــرق من مدينة نابلس حتى 
غــور األردن، ويمتاز بغناه بالينابيع، ويعد 
منطقــة زراعية فلســطينية، وبمســاحات 
واســعة، يــزرع بالحمضيــات، والخضــار 
والفواكه، ومحمية  وادي األردن شــمالي 
األغوار، ومغــارة ســوريك )ويطلق عليها 
كهف الحليمات العليا أو مغارة الشــموع، 
تقع فــي القدس، على المنحدرات الغربية 
لجبال فلســطين فــي منطقــة قرية بيت 
ســوريك(، إضافة إلى محمية »بترونيت« 
)اســم عبري جنوبي الضفــة الغربية، غير 

معروف موقعه بعد(.
قرار غامض

ويقــول محمــد محاســنة، مديــر التنوع 
الحيوي والمحميات الطبيعية، في ســلطة 
جــودة البيئــة، إن »القــرار اإلســرائيلي 
غامض، وبعض المسميات التي وردت ال 

نعرف موقعها«.
لكن »محاسنة«، ذكر أن المناطق المنوي 
مصادرتهــا تتميز بحســب البحث األولي 
بنظــام بيئي فريد، حيث تقع ضمن حفرة 

االنهــدام اآلســيوي اإلفريقــي )األغوار(، 
البريــة،  والنباتــات  بالحيوانــات  وغنيــة 

وينابيع المياه.
وأضــاف: »بدأنــا العمــل لتحديــد تلــك 
المواقع ولتجهيز ملفات شــاملة ســترفع 
للجهــات الفلســطينية المختصــة التخاذ 

اإلجراءات الالزمة لمواجهة )إسرائيل(«.
وقال محاســنة: »إن القرار سياسي بغطاء 
بيئــي، )إســرائيل( تلتــف علــى القانون، 
وتســرق األرض الفلســطينية خشية من 

محاكمتها أمام القانون الدولي«.
تخريب للبيئة

ويفنّد المســؤول الفلســطيني، المزاعم 
اإلسرائيلية، بالحرص على البيئة بالضفة 
الغربية، مؤكدًا أنها تعمل على تخريبها، 
ويضرب مثال على ذلك، بتدميرها لمحمية 

»وادي قانا« غربي مدينة نابلس.
وأوضــح محاســنة أن محميــة وادي قانا، 
واحدة من أجمــل المحميــات الطبيعية، 
الطبيعيــة  النباتــات  بغنــى  تتنــوع  إذ 
وحيواناتها، وينابيع المياه، مشيرًا إلى أن 
ســلطات االحتالل أعلنتها منذ عام 1983 
محميــة طبيعــة، لكنهــا اقتلعــت الغطاء 
النباتــي على قمــم جبــال المحمية وبات 

يلفها )13( مستوطنة، »دمرت البيئة«.
وأشــار إلى تخوّف ســلطات االحتالل من 
فتح ملفات، قدمتها فلســطين للمحكمة 
الجنائية الدولية، دفعها إلعالن السيطرة 

على تلك المواقع، بغطاء بيئي.
وقــال: »)إســرائيل( تنوي مصــادرة آالف 
الدونمات من األغوار الفلسطينية خاصة، 
لخلق أمر واقع جديد«، مضيًفا أن سلطات 
االحتــالل أعلنــت غيــر مــرة، نيتها ضم 

األغوار، وهذا جزء من المخطط.
51 محمية طبيعية بالضفة وغزة

وحسب معطيات سلطة جودة البيئة، فإن 
في أراضي الســلطة الفلسطينية )الضفة 
الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة( 51 
محمية طبيعية، منهــا محمية وحيدة في 

قطاع غزة »وادي غزة«.
وتشــكل المحميات ما مساحته )٪9( من 
مساحة الضفة الغربية، وتقع في غالبيتها 
فــي المناطــق المصنفــة )ج(، الخاضعــة 

للسيطرة اإلسرائيلية.
حكومــي  بقــرار  المحميــات  واعتمــدت 
وتتــوزع   ،2015 عــام  فــي  فلســطيني، 
المحميات بواقع )5( محميات في الخليل، 
و)4( فــي طوبــاس، و)3( فــي نابلــس، 
و)13( محميــة في رام اهلل، و)9( محميات 
فــي أريحا، و)3( في بيــت لحم، و)10( في 
الخليل، ومحميتين في القدس، إلى جانب 

محمية وحيدة في قطاع غزة.
وأوضــح »محاســنة« أن شــح اإلمكانات، 
ووقــوع تلــك المحميــات فــي المناطــق 
المصنفــة )ج( يحــول دون الوصول إليها 

وإعداد دراسات حولها، وحمايتها.

ولفت إلى أن ســلطات االحتالل الســلطة 
الفلســطينية )19( محميــة بعــد اتفــاق 
أوســلو، غير أنها لم تتسلم فلسطين أي 
خرائط، أو تفاصيل، إنما أسماء المحميات 
التــي تقــع فــي المنطقــة )ب( أي تخضع 
الفلســطينية واألمنية  المدنية  للسيطرة 

اإلسرائيلية.
ومضى بالقول: »على األرض تسلمنا )15( 
محمية فقــط، وغالبية المحميــات عبارة 

عن محميات نباتية صغيرة المساحة«.
محميات استيطانية

وبحســب مركــز المعلومات اإلســرائيلي 
لحقوق اإلنســان فــي األراضــي المحتلة 
»بتسيلم«، أعلنت سلطات االحتالل )26( 
موقعــا فــي غــور األردن في عــام 2011 
محميات طبيعية، وتُشكل تلك المحميات 

نحو )٪20( من مساحة األغوار.
باســم  الناطــق  جبــران،  كريــم  وأشــار 
»بتســيلم« إلى أنه ال تتوافر أي معلومات 
تفصيلية عن عدد ومســاحات المحميات 
الطبيعيــة التــي تقــع تحــت الســيطرة 
»)إســرائيل(  قــال  لكنــه  اإلســرائيلية، 
تستخدم طرًقا عدة للسيطرة على األرض 

الفلسطينية«.
ويقــول الخبير فــي قضايا االســتيطان، 
عبد الهادي حنتش، إن سلطات االحتالل 
الطبيعة كـ«احتياط  المحميات  تستخدم 
والبؤر  المستوطنات،  لتوسيع  استيطاني 

االستيطانية وربطها ببعض«.
وضرب مثااًل على ما ذهــب إليه بالقول: 
»إلى الشــرق من مدينــة الخليل جنوبي 
الضفــة الغربيــة، أعلنــت إســرائيل عن 
محميــة طبيعية قبل عدة ســنوات، تقع 
بين مســتوطنتين، وبات المحمية اليوم 
جزًءا من تلك المســتوطنات«، الفتًا إلى 
أن اإلعالن اإلســرائيلي »سياسي بغطاء 

بيئي«.
وأوضــح أن المناطق المعلــن عنها، تقع 
في غالبها في غور األردن شــرقي الضفة 

الغربية المحتلة.
وأكثر من مرة، أعلنت إسرائيل نيتها ضم 
غور األردن، وشــمالي البحر الميت )شرق 

إسرائيل( إلى سيادة تل أبيب.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلن 
رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، 
دعمه مشــروع قانــون يقضي بتوســيع 
السيادة اإلسرائيلية، لتشمل غور األردن.

مواجهة القرار شعبيًّا وقانونيًّا
بدوره، يوضح وليد عســاف، رئيس هيئة 
مقاومــة الجــدار واالســتيطان، أن تلك 
المحميــات التــي أعلنت عنها ســلطات 

االحتالل »تتميز بتنوع بيئي«.
وأشــار إلى أن )4( مواقع مــن أصل )7(، 
هي عبــارة عن ينابيع ميــاه، محذرًا من 

ضمّ تلك األراضي.
وقال: »ســنواجه القرار اإلســرائيلي على 
الصعد كافة، شعبيًّا من خالل المواجهة 
الشــعبية، وتنظيــم المســارات، وكســر 
القرار اإلســرائيلي، وقانونيًّا عبر تقديم 
كل الوثائق لمحكمة الجنايات الدولية«.

للتضييــق  )إســرائيل(  »تســعى  وزاد: 
علــى المواطنيــن، مــن خــالل منعهــم 
بحجــة  األراضــي  تلــك  اســتغالل  مــن 
أنهــا محميــات طبيعية، االحتــالل يدفع 
الســكان لترك األراضــي لضمها لصالح 

االستيطان«.
ووفــق اتفــاق أوســلو للتســوية، فقــد 
تــم تقســيم أراضــي الضفة إلــى ثالثة 
مناطــق، وهــي  )أ(، و)ب(، و)ج(، وتخضع 
الكاملــة،  الفلســطينية  للســيطرة  )أ( 
و)ب( للســيطرة المدنيــة الفلســطينية 
)ج(  والمنطقــة  اإلســرائيلية،  واألمنيــة 
تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة وتبلغ 

مساحتها )%60( من أراضي الضفة.
وكان مــن المفترض تحويــل صالحيات 
إدارة مناطق )ج( للســلطة عــام 1999، 

لكنه لم يحدث.

تشكل 9 % من مساحتها
املحميات الطبيعية يف الضفة الغربية.. استيطان بغطاء »بيئي«

مغارة بيت سوريك الفلسطينية

محاسنة: 51 محمية موثقة
 لدى سلطة البيئة الفلسطينية 

بينها محمية يف غزة

حنتش: احتياطي 
استيطاين بغطــاء 

املحميــات

عساف: نعد ملفات حول 
املواقع لرفعها ملحكمة 

الجنايات الدولية
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

دولة فلسطين
وزارة

 الحكم المحلي

إعالن بشأن مختار لعائلة النخالة
تعلن دائرة شــؤون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بأن 
الســيد/ رضوان عبد الكريم هاشــم النخالة قد تقدم لشــغل منصب 
مختــار لعائلــة النخالة وعلى من يرغب في االعتــراض التوجه الى الدائرة 
في مقر الوزارة لتقديم طلب االعتراض وذلك خالل أسبوعين من تاريخه.

إعالن صادر عن
"جمعية أساتذة الجامعات – فلسطين"

يعلــن مجلــس إدارة "جمعية أســاتذة الجامعــات – فلســطين" عن عقد 
االجتمــاع العــادي للجمعيــة العمومية للعــام )2020( وذلــك يوم األحد 
الموافــق 2020/2/9 الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــرًا فــي مقــر جمعية 
المحاســبين الكائــن مقابل البوابــة الجنوبية للجامعة اإلســالمية وذلك 

النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال اآلتي:
1 - فتح باب االنتســاب وتســديد االشــتراكات للجمعيــة العمومية لعام 

)2020(، وذلك من تاريخ 2020/1/26 إلى تاريخ 2020/1/29.

2 - فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك من تاريخ 2020/1/30 
إلى تاريخ 2020/2/3.

3 - فتــح باب االنســحاب والطعــون واالعتراض لعضويــة مجلس اإلدارة 
والجمعية العمومية وذلك من تاريخ 2020/2/4 حتى تاريخ 2020/2/6.

4 - تباشــر اللجنــة االنتخابية مهامها من تاريــخ 2020/1/26 إلى تاريخ 
2020/2/9 فــي المقر المذكور أعاله )جمعية المحاســبين الكائن مقابل 
البوابة الجنوبية للجامعة اإلســالمية( من الســاعة العاشــرة صباحًا حتى 

الساعة الواحدة ظهرًا.
التواصل على جوال رقم: 059941144/ 0599489453

مجلس إدارة الجمعية

دجاج غزة يرتجف من الربد 
وتدنـي األسعـار

ســعر كيلو الدجاج في غزة أقل من 8 شواكل في المزرعة، 
مــع العلم أن تكلفة كيلو الدجاج تبلغ 9 شــواكل، شــرط 
نجــاح المزرعــة، فإذا كانــت المزرعة فاشــلة، أو تعرضت 
لألخطار، فالخسائر في المزرعة الواحدة قد تتجاوز 20 ألف 

شيكل.
النــاس فــي غزة تشــتري الدجاج بســعر رخيص نســبيًا، 
ويدعــون اهلل أن يديــم الرخــاء، وبعــض النــاس يتمنى 
أن ينــزل ســعر الدجاج أكثر وأكثر، وهــم ال يعرفون أنهم 
يمضغــون فخذ الدجاج المنــزوع من قــوت أطفال مربي 

الدجاج.
لو ســأل أحدكــم مربي الدجــاج: وما الــذي يجبركم على 
مواصلــة التربيــة، وتحمل الخســائر؟ ســيقولون: األمل، 
لقــد تراكمت علينا الديون، وال أمل لنا بســداد الدين إال 
مــن خالل مواصلــة تربيــة الدواجن، على أمــل أن ينجح 
فــوج صيصان، ويعوض بعض الخســارة، فإذا توقفنا عن 
التربية، فمن أين لنا بســداد الدين؟ ومن أين لنا بتوفير 

رغيف الخبز ألطفالنا؟
تربية الدجاج في قطاع غزة ليست غاية بحد ذاتها، مزارع 
الدجــاج وســيلة رزق وحياة آلالف األســر في قطــاع غزة، 
ويعيش عليها آالف األســر ممن يعملــون بتجارة األعالف 
والصيصــان، ومن ثم أصحاب التفقيــس، وورش النجارة، 
وشركات النقل، والتوزيع والذبح والتنظيف والسلخ إلى أن 
تصل إلى محالت الشــاورما، ومن ثم فم المستهلك الذي 
ال يعرف شــيئًا عن خســارة المربي الذي وقع بين مطرقة 
الضائقــة المالية التي يعيشــها أهالي قطــاع غزة، وبين 
ســندان وزارة الزراعــة التي عومت كميــة البيض الالحم 
المدخلــة إلى قطاع غــزة، حتى بلغت في بعض األشــهر 
أكثر مــن أربعة ماليين بيضة، في الوقــت الذي ال يحتاج 
فيه قطاع غزة ألكثر من 3 ماليين بيضة، فإذا كان البيض 
مضروبــًا، وغير صالــح للتربية، تجشــم المربــي العبء، 
وتحمل النتائج، فإذا أضيف إلى كل ما ســبق ارتفاع أسعار 
األعالف، وعــدم جودتها، مع انتشــار األمــراض الفتاكة، 
وفســاد األدويــة، فــإذا بمربــي الدجاج يقع تحــت طائلة 

الديون والخسائر والنكبات العائلية.
كل ما ســبق من معاناة يهون أمــام انقطاع الغاز، ورجفة 
الصــوص، حتى صار المربي يهتم بتدفئة الصيصان أكثر 
من اهتمامه بتدفئة أطفالــه، فتدني الحرارة في المزرعة 
قــد يدمرها بالكامل، ويحمل المربي أكثر من أربعين ألف 

شيكل خسائر في المزرعة الواحدة.
أمام هذه الصورة القاتمة، وهذه الحالة المأساوية لمربي 
الدواجن، ولغيرهم من فئات شــعبنا المتضرر من الحصار 
والعقوبات، يتوجه نظــر الجميع إلى وزارة الزراعة، ووزارة 
االقتصاد، والهيئة العامــة للبترول، وهذه الجهات الثالث 
تتحمــل المســؤولية وفق مجــال االختصــاص، وعليهم  
جميعــًا البحــث عن حلــول جذريــة ألصحــاب المصائب، 
وفــي هذا المقــام ال يمكــن تجاهل دور رئيس الســلطة 
الفلسطينية، فهو المسؤول األول واألخير عن كل ما يلحق 
بالشعب الفلســطيني من معاناة، فلو تسلم الموظف في 
قطاع غزة راتبه بالكامل، لتحسن مستوى اإلنفاق، وارتفع 
ســعر الدجاج ولو قلياًل، ولو قدمت الســلطة الفلسطينية 
المســاعدات لذوي الحاجات في قطــاع غزة مثلما تقدمها 
للمواطن في الضفة الغربية، لتحسن الحال، وزاد اإلقبال، 
ولو اهتمت الحكومة الفلســطينية بالمؤسسات في قطاع 
غزة قدر اهتمامها بمؤسســات الضفة الغربية لتحســنت 

الحال قلياًل، وانكسرت هيبة الحصار.
من واجبات السلطة الفلسطينية تخصيص بند استثنائي 
فــي الميزانيــة لحــل ضائقة أهالــي قطاع غــزة، بما في 
ذلــك ضائقة التجــار والعمــال والمزارعيــن، والخريجين، 
والحرفيين، والعاطلين، وكل من يتقلب الليل على وسادة 

القلق، تشغله همومه اليومية وأحزانه الوطنية.

غزة/ خاص فلسطين:
»أعطينــي خُبزًا ومســرحًا ُأعطيك 
شــعبًا حضاريًّــا مُثقًفــا«.. هذا ما 
أجمع عليــه ُكتــاب وُأدباء وشــعراء 
على  التقائهم  خــالل  فلســطينيون 
طاولة مســتديرة جمعهم في حفل 

أمس.
وأكد هــؤالء لصحيفة »فلســطين« 
فــي  مشــاركتهم  هامــش  علــى 
اإلســرائيلي  االحتــالل  أن  الحفــل، 
يتعمــد إضعــاف المشــهد الثقافي 
المســتمرة  من خــالل مُمارســاته 
في منع المثقفيــن والمهتمين من 
الحصول على تصاريح للمشاركة في 
مؤتمرات دوليــة ثقافية ومحاوالته 
في تضيق دائرة االتصال والتواصل 
مع العالم المنفتح بهدف منع تدويل 
وتعزيز الرواية الثقافية الفلسطينية.
ونظــم الحفــل مركــز غــزة للثقافة 
العــام  االتحــاد  برعايــة  والفنــون 
للمراكز الثقافيــة، وذلك في قاعات 

»الروزا« بمدينة غزة.
تعزيز الهوية الفلسطينية

وقــال رئيس االتحاد العــام للمراكز 
الثقافية الفلسطينية يسري درويش: 
إن الحفل يأتي كوســيلة للمثقفين 
والمهتميــن التواصــل والمناقشــة 
المشــهد  تُعــزز  التــي  الجماعيــة 
الثقافي الفلسطينية وتُؤكد الهوية 

الفلسطينية الثابتة.
وطالــب درويــش بزيادة التنســيق 
االنتماءات  لكل  المُشــترك  والعمل 
والخــروج  المختلفــة  الفلســطينية 
بقاعدة وطنية وجبهة ثقافية قادرة 
علــى خــوض معركــة الثقافــة مع 

االحتالل.

زال  مــا  االحتــالل  أن  وأوضــح 
الثقافــي  الــدور  ويُخــرب  يرتكــب 
المؤسســات  خاصــة  الفلســطيني 
أبرز محاوالت  الثقافية، مســتعرضًا 
االحتالل في تدميــر البنية الثقافية 
الفلســطينية والتشــكيك بهــا من 
خالل اعتقــال كبار رمــوز المثقفين 
ومنعهم  وترويعهم  واســتهدافهم 

من المشاركات العالمية الثقافية.
»اإلبداع موجود«

من جهته، طالــب رئيس مركز غزة 
للثقافة والفنون، أشــرف ســحويل، 
بتوحيد الجسم الثقافي الفلسطيني 
من الكل الثقافي الفلســطيني، على 
أن يتم جمعهم في لقاءات مشتركة 

تؤكد المشهد الثقافي الموحد.
اإلبــداع  »إن  ســحويل:  وقــال 
رائع  الفلســطيني موجــود بشــكل 
ومميــز، لكــنَّ ضعــف اإلمكانــات 
وغيــاب البنية التحتية الفلســطينية 
اإلســرائيلي  االحتــالل  ومحــاوالت 
تغييب الرواية الثقافية الفلسطينية 
عنــد المجتمــع الدولــي، هــي أبرز 
الثقافــة  تواجــه  التــي  المعوقــات 

الفلسطينية«.
يشــار إلى أن االحتالل اإلســرائيلي 
اســتهداف  دائــم  بشــكل  يتعمــد 
المراكز الثقافية الفلسطينية، وكان 
آخــر انتهاكاتــه فــي هــذا المجال، 
قصف عمارة سعيد المسحال للثقافة 
والعلــوم بمدينة غــزة، والتي تضم 
بنيات ثقافيــة متعــددة، وذلك في 

أغسطس من عام 2018 الماضي.
وفــي الســياق ذاتــه، أشــار األديب 
شــفيق  الفلســطيني،  والشــاعر 
التلولــي، إلــى أن الورقــة والقلم ال 

يــزاالن يمثالن بشــكل أصيــل بناء 
الفلســطينية،  الوطنية  المنظومــة 
مبينًــا أن الحرب مــع االحتالل »هي 

معركة سياسية بغطاء ثقافي«.
إنهــاء  التلولــي بضــرورة  وطالــب 
االنقسام الفلسطيني »الذي يضُعف 

واقع الثقافة الفلسطينية«.
وحمل المؤسســات الثقافية التابعة 
مســؤولية  الفلســطينية  للســلطة 
ترتيــب الوضــع الداخلي وتشــكيل 
عريضــة  ثقافيــة  وطنيــة  جبهــة 
المثقفيــن  جُــل  بيــن  والتنســيق 
مســتندة في حد ذاتها على برنامج 
سياســي وطنــي نضالــي مُقاِومــة 

لرواية االحتالل ومزاعمه.
فــي حين أكــد عضو اتحــاد الُكتاب 
واألدبــاء الفلســطينيين، عــون اهلل 
أبــو صفية، أن االحتالل يروج لثقافة 
مزيفة غير حقيقية للمجتمع الدولي، 
في الوقت الذي يهدف فيه إلى إفراغ 
المحتــوى الثقافي الفلســطيني من 

خالل تضييق الحصار وتكريس حالة 
االنقسام الفلسطيني.

حالة أزمة ثقافية
في ســياق متصل، قال عضو وممثل 
األمانــة العامــة التحــاد الفنانيــن 
والمُثقفيــن، علــي أبو ياســين: إن 
كل الفعاليات الثقافية في فلسطين 
فــي ظل حالــة الحصار اإلســرائيلي 
المُشــدد علــى غزة، تشــّكل رافعة 

لحالة الثقافة.
الثقافــة  أن  ياســين  أبــو  وأوضــح 
أزمــة  حالــة  تعيــش  الفلســطينية 
شــبة  الثقافيــة  والحيــاة  وتراجــع، 
معطلة في المؤسسات الفلسطينية 
عنــد  خاصــة  للســلطة  التابعــة 

فلسطينيي الشتات.
ورأى أن االرتقاء بالمشــهد الثقافي، 
أولــى خطواتــه تتمثــل فــي إنهاء 
االنقســام الفلســطيني الــذي يؤثر 
علــى كل مناحــي الحيــاة الثقافيــة 

الفلسطينية.

لوا مؤسسات السلطة الثقافية مسؤولية ترتيب الوضع الداخلي حمَّ
مشاركون: املشهد الثقايف الفلسطيني بحاجة

 إىل إسرتاتيجية تواجه الرواية اإلرسائيلية

رام اهلل/ فلسطين:
كشــفت مصادر عبرية النقاب عن أن ســلطات 
االحتالل اإلسرائيلي، سمحت لنحو 1 في المائة 
فقط من الفلســطينيين، الحصول على رخص 
للبنــاء على مــا نســبته نصف فــي المائة من 
أراضي منطقة »ج« بالضفــة الغربية المحتلة، 
المسموح البناء عليها، خالل العامين )2016-

)2018

وتشــكل المنطقة »ج« نحو 60 في المائة من 
الضفة الغربيــة المحتلة، وتقع تحت ســيطرة 
االحتــالل الكاملــة، بموجــب اتفاق »أوســلو« 
واالحتــالل  التحريــر  منظمــة  بيــن  الموقــع 

اإلسرائيلي عام 1993.
ووفقــا لصحيفــة »هآرتس« العبريــة الصادرة 
أمس، فقد قدم الفلسطينيون ألف و485 طلبًا 
للحصــول على تصريح بناء فــي المنطقة »ج« 

في الضفة الغربية، ما بين 2016 و2018.
المدنيــة  اإلدارة  أن  إال  الصحيفــة،  وتضيــف 
)التابعة لجيش االحتالل(، وافقت على 21 منها 
فقط، وهذا يشــكل ما نسبته نحو 1 في المائة 

من مجموع الطلبات.
فــي المقابــل، تم فــي ذلــك الوقــت، إصدار 
ألفــي و147 أمر هــدم للمباني الفلســطينية 
فــي المنطقــة »ج«، بزعم انتهــاكات لقوانين 
التخطيط والبناء، وفًقا لبيانات اإلدارة المدنية 

اإلسرائيلية.
وتم اســتالم هذه البيانات فــي الرد على طلب 
وفق قانون »حرية المعلومات« قدمته منظمة 
مخططون من أجل حقوق التخطيط »بمكوم« 

)في المكان(.
وادعــت اإلدارة المدنيــة أنــه تم خــالل هذه 
الســنوات منح 56 تصريح بناء للفلسطينيين، 

لكــن 35 مــن هــذه الطلبــات لــم يقدمهــا 
فلســطينيون، وإنما تم منحها كجزء من خطة 
أبناء قبيلة »الجهالين« في خان األحمر شــرقي 
القدس، الذين يعيشون بالقرب من مستوطنة 
»معاليــه أدوميــم«، إلى حــي الجبــل الغربي 

القريب من العيزرية.
ولــم يتم تطبيق هــذه التصاريــح. لذلك، فإن 
البيانــات النهائيــة عن نســبة عــدد الطلبات 
المقدمة من الفلسطينيين مقارنة بما صودق 

عليه، اقل من ذلك بكثير، بحسب الصحيفة.
ومــن البيانــات التــي نقلتهــا الصحيفــة، أنه 
منــذ عــام 2000 وحتــى عــام 2018، قــدم 
الفلســطينيون 6 آالف و532 طلبًــا للحصــول 
علــى تصريح بناء فــي المنطقــة »ج«، وتمت 
الموافقة على 210 منها فقط، أي نســبة 3.2 

في المائة من الطلبات.

االحتالل أصدر رخص بناء لـ 1 % من الفلسطينيني يف املنطقة »ج« 
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دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشئون المالية
دائرة المشتريات – غزة

1. تعلن وزارة الصحة – دائرة المشــتريات عن طرح عطاء تبعًا للشــروط 
والمواصفــات الموضحة في كراســة ووثائق العطاء، فعلــى الراغبين في 
المشاركة من أصحاب االختصاص المسجلين رسميًا مراجعة وزارة الصحة 
– دائرة المشتريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل 
الحصول على كراســة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير 

مستردة.
2. أخــر موعد لقبــول العروض بالظــرف المختوم يوم األربعــاء الموافق 
2020/01/29 الســاعة 11:00 صباحًا وســيتم فتــح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

ساعة فتح رقم العطاءاسم العطاءم
المظاريف

1

cyclosporin توفير دواء
11:00 صباحًا2020/13لوزارة الصحة

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

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

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

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

8. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم 2829774 -فاكس2827634 
 )www.moh.gov.ps( أو زيارة الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة

لالطالع على كراسة العطاء.

إعالن إعادة طرح المزايدة رقم 06-2019 /2020م
تعلــن جامعة األقصى بغزة عــن رغبتها في إعادة طــرح المزايدة رقم 

)06 - 2019 /2020م(

والخاصة بتلزيم بوتيك مالبس شرعية 
فرع الجامعة خانيونس – المواصي.

فعلى الراغبين في االشــتراك في العطاء التقدم للشؤون اإلدارية والمالية 
– دائرة اللوازم والمشــتريات - الفرع الرئيســي الحرازين – مبنى الشئون 
االداريــة الجديــد، وذلك للحصول علــى كراس العطاء مقابل رســوم غير 
مستردة )100 شيكل( مائة شيكل، في موعد أقصاه يوم االثنين الموافق: 

2020/01/27م.. الساعة الواحدة ظهرًا.

علمًا بأن آخر موعد لتسليم كراس العطاء إلدارة الجامعة هو يوم الخميس 
الموافق: 2020/01/30م الثانية عشرة ظهرًا بالظرف المختوم.

مالحظة:
1. تكلفة اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

2. كفالة دخول العطاء %10 نقدًا من قيمة المبلغ المقترح.
3. جميــع المعامالت ســوف تتم في المبنى الرئيســي بغــزة/ الحرازين/ 

جامعة األقصى/ الشئون اإلدارية والمالية.
واهلل ولي التوفـيق ,,

إدارة جامعة االقصى

إعالن طرح عطاء رقم  2019/34-2020م
تعلن جامعة األقصى بغزة عن رغبتها في طرح العطاء رقم )2019/34-2020م(
والخاص باستئجار ماكينات تصوير في فروع الجامعة.

فعلى الراغبين في االشتراك في العطاء التقدم للشؤون اإلدارية والمالية 
– دائرة اللوازم والمشــتريات-الفرع الرئيســي الحرازين – مبنى الشئون 
االداريــة الجديد، وذلك للحصــول على كراس العطاء مقابل رســوم غير 
مستردة )200 شــيكل( مائتا شيكل ال غير، في موعد أقصاه يوم االثنين 

الموافق 27 /2020/01م الساعة الواحدة ظهرا.
علمــًا بأن آخر موعد لتســليم كــراس العطاء إلدارة الجامعة هــو يوم الخميس 
الموافق 2020/01/30م الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بالظرف المختوم.

مالحظة:-  
1. تكلفة اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

2. كفالة دخول العطاء مبلغ مقطوع بقيمة )2000( شــيكل نقدًا أو شيك 
بنكي مصدق.

3. ســيتم عقد جلســة تمهيدية يوم الثالثاء الموافــق 2020/01/28م 
الساعة الحادية عشرة في مكتب مركز الحاسوب غزة – الحرازين.

4. جميــع المعامالت ســوف تتم في المبنى الرئيســي بغــزة/ الحرازين/ 
جامعة االقصى/ الشئون االدارية والمالية.

إدارة جامعة األقصىواهلل ولي التوفيق ,,

القدس المحتلة/ فلسطين- وكاالت:
وقعت مشادة بين الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون وشــرطة االحتالل 
اإلسرائيلي، مساء أمس، في المدينة 

القديمة بالقدس المحتلة.
وظهــر ماكــرون فــي مقطــع مصور 
اقتحــام  رفضــه  ومعلنًــا  غاضبًــا 
عناصر من شــرطة االحتالل كنيســة 
»القديســة حنا« بالقدس فــي أثناء 
دخولــه إليها، التــي عدَّهــا »أرضًا 
»كان«  قنــاة  بحســب  فرنســية«، 

العبرية.
شــرطة  يخاطــب  ماكــرون  وكان 
االحتالل قائاًل: »على كل شــخص أن 
يلتزم بالقانون، ظلت هذه القوانين 
لقرون ولــن تتغير معي، على الجميع 

احترام القانون«.
كمــا خاطــب أحــد عناصــر شــرطة 
االحتالل قائاًل: »لم يعجبني ما فعلته 

أمامي، اخرج من فضلك«.
ووصل ماكرون األراضي الفلسطينية 
المحتلة للمشاركة في منتدى تعقده 

)إسرائيل(.
كمــا زار الرئيــس الفرنســي باحات 
المسجد األقصى، ورافقه مدير دائرة 
األوقاف اإلســالمية في القدس عزام 
الخطيــب، ومدير المســجد األقصى 

الشيخ عمر الكسواني.
وقــدم »الخطيــب« نبــذة تاريخيــة 
للرئيــس الفرنســي عــن المســجد 
االحتالل  وانتهــاكات جيش  األقصى 
فيــه، كمــا قدم لــه هديــة تذكارية 

صورة للمسجد من الداخل.
وكان رئيس الهيئة الشعبية العالمية 
مانويــل  األب  القــدس  لســالمة 
مســّلم، فــي تصريح صحفي ســابق 
لـ«فلســطين«، ســاوى بيــن وصول 
الرؤساء إلى القدس، وما نفذته إدارة 
الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامب 
بنقــل ســفارتها من )تــل أبيب( إلى 
المدينــة المحتلة. وأوضــح أن زعماء 
هذه البالد »جــاؤوا إلى القدس بداًل 
من بنــاء األحجار وإرســال األعالم«، 

في إشــارة إلــى الســفارة األمريكية 
التــي أصبح مقرها القــدس المحتلة 
في عهــد ترامب الــذي أوفى بوعده 
لـ)إسرائيل( بنقل السفارة في حل فاز 

بسباق االنتخابات األمريكية.
من جهة ثانية أعلــن رئيس حكومة 
االحتــالل بنيامين نتنياهو اتفاقه مع 
ماكــرون، خالل لقائهمــا، أمس، في 
القــدس المحتلة علــى »إطالق حوار 

إستراتيجي بين البلدين«.
وقــال نتنياهــو فــي بيــان: »أنهيت 
للتو لقــاَء عمٍل ممتعًا وحارًّا ومثمرًا 
جدًّا مع صديقي الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكــرون؛ تناول هذا اللقاء 
مواضيــع كثيرة، منها: إيران والعراق 
وليبيــا،  وتركيــا  ولبنــان  وســوريا 

ومواضيع أخرى«.
وأضــاف: »اتفقنــا علــى إقامــة حوار 
إســتراتيجي بين )إســرائيل( وفرنسا 
من شأنه مواصلة التعاون بيننا حول 
مصالحنا المشتركة؛ هذا تغيير مهم 
جدا في سياســة االحتــالل الخارجية، 
وبإمكانه مساعدتنا في تحقيق أشياء 

مهمة جدًا ألمن الدولة«.
مــن جهتــه، قــال مكتــب نتنياهــو 

فــي تصريــح مكتــوب: إن نتنياهــو 
دعــا ماكــرون لممارســة »الضغوط 
علــى  تمــارس  التــي  والعقوبــات 
إيران، إثــر الخطوات التــي اتخذتها 
طهران فــي المجال النووي وأعمالها 

العدوانية في المنطقة«.
وأضاف: »تحدث نتنياهو مع الرئيس 
ماكرون عن األوضاع في لبنان، وعن 
مشروع إنتاج الصواريخ الدقيقة الذي 
يقوم بــه حــزب اهلل، كمــا بحث مع 
الرئيس ماكرون األحداث التي تجري 

في ليبيا«.
وتابع »قرر نتنياهو وماكرون، إطالق 
حوار إســتراتيجي بين البلدين بغية 
وتحقيــق  بينهمــا  التعــاون  تعزيــز 
أهدافهمــا أيضا بما يخــص القضايا 

اإلقليمية«.
وأشــار إلى أن نتنياهــو رحّب بطلب 
الرئيــس الفرنســي، االنضمــام إلى 
»منتدى غاز شــرق المتوسّط« الذي 

تأسس في القاهرة أخيرًا.
من جانــب آخر، تســتعد مدينة بيت 
لحم لزيارة الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين وولــي عهد بريطانيــا األمير 

تشارلز.

وأعلــن المتحــدث باســم الشــرطة 
الفلســطينية بالضفة الغربية العقيد 
لؤي ارزيقــات، أن المئات من عناصر 
أجهزة أمن السلطة، سينتشرون في 
المدينة لتأمين زيارة الضيوف اليوم 

الخميس، وغدًا الجمعة.
وأضاف في تصريحــات لموقع وكالة 
»معًــا« المحليــة، أن أجهــزة أمــن 
الســلطة أعلنت حالة االســتنفار منذ 
الضيفيــن  لزيــارة  اســتعدادًا  أيــام 
المهمين لفلســطين، وتنظيم حركة 
المرور، مؤكدًا أن هناك تعاونًا كبيرًا 
من المواطنين مــع األجهزة األمنية 

في هذا الموضوع.
وأشــارت تقاريــر إلى أن رجــال أمن 
روســيين وصلــوا مدينة بيــت لحم 
تحضيــرًا لزيارة بوتيــن التي يتوقع 
أن تبــدأ بعد ســاعات عصر الخميس 
وتســتمر لمدة قصيرة قد تســتغرق 
ســاعتين قبل أن يغادر إلى موسكو، 
علمًــا أن يوري أوشــاكوف، مســاعد 
الرئيس الروســي أعلن أن مدة زيارة 
بوتيــن إلــى فلســطين تقلصت إلى 
يوم واحد، بســبب مســائل تشكيل 

الحكومة الروسية.

بوتين وتشارلز يزوران بيت لحم اليوم
الرئيــس الفرنســي يوبِّـخ رشطـة االحتــالل 

ويرفــض اقتحامهــا كنيســة »القديســة حنــا«

ماكرون خالل جولته في القدس المحتلة          )أ ف ب(

وصلوا األراضي المحتلة إلحياء ذكرى المحرقة
حامس: شعبنا ينتظر من زعامء 

العامل دعم معركته من أجل الحرية
غزة/ فلسطين:

قالت حركة حماس إن »شعبنا الفلسطيني ينتظر من الزعماء والمسؤولين الدوليين 
الذين يجتمعون في أراضينا الفلســطينية المحتلة إلحياء ذكرى المحرقة النازية ضد 

اليهود، استنكار استمرار االحتالل ألراضينا«.
وأوضحــت الحركة فــي تصريح صحفي، أمس، تلقت »فلســطين« نســخة عنه، أن 
االجتمــاع يأتي في الوقت الذي يمارس فيه االحتالل، وعلى مدار ســبعة عقود، كل 
أشــكال العنصرية، ويرتكب أبشع الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، وحقه الثابت في 

الحرية واالستقالل.
وأكدت أن شــعبنا ينتظــر من هؤالء الزعماء والمســؤولين دعــم معركته من أجل 
الحرية، واســتنكار اســتمرار احتالل أراضينا، والتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير 
في التعامل مع القانون الدولي، وتحويل األقوال إلى أفعال لوضع حد ألطول احتالل 

في العصر الحديث.
ودعت حماس هؤالء الزعماء أن يتذكروا أن ماليين الفلســطينيين يعيشــون داخل 
»جيتوهــات« الفصل العنصري »الصهيونية« على بعد مئات األمتار من مكان إقامة 

الوفود المجتمعة.
وشــددت على أن شــعبنا الفلســطيني يمارس حقــه الطبيعي في رفــض االحتالل، 

ويعمل على إنهائه بكل الوسائل المتاحة التي أقرتها الشرعية الدولية.
وشددت حماس على أن الشعب الفلسطيني يرفض العنصرية، ويكره الظلم، ويحب 
التعايــش، ويتطلع نحو الحرية واالســتقالل، ويتوقع من أحرار العالم مســاندته في 

نضاله لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

الوقايئ يعتقل ُمحرًَّرا 
بعد وفاة والده بأيام

رام اهلل/ فلسطين:
اعتقل جهاز األمن الوقائي المحرر محمد الصباح من بلدة قفين بمحافظة طولكرم، 
شمالي الضفة الغربية المحتلة، على خلفية سياسية، حسبما أفادت عائلة المعتقل.

وأشــارت المصــادر إلى أن الوقائي يعتقــل الصباح منذ يومين، بعــد أيام من وفاة 
والده. وأوضحــت عائلة الصباح، في تصريحات صحفية، أن »األمن الوقائي كان قد 
أرسل استدعاًء لمحمد، قبل شهر، وتوجه الثالثاء للمقابلة، وتم اعتقاله، ولم تتمكن 

من زيارته«.
وأضافــت العائلــة أن »والد محمــد توفي قبل 5 أيام فقط مــن اعتقاله، األمر الذي 

يزيد من معاناته.
وكان تعرض لالعتقال السياسي ألكثر من 3 مرات سابًقا في سجون السلطة.

وطالبت عائلته »المؤسســات الحقوقية والفصائل الفلســطينية، بالتدخل للضغط 
على وقائي السلطة من أجل اإلفراج عنه.

والصباح أمضى في سجون االحتالل 4 سنوات ونصف السنة، وهو أب لثالثة أطفال.
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فلسطني أرض املعركة 
وليست األمم املتحدة

دعــا وزير جيش االحتــال نفتالــي بينيت الحكومة اإلســرائيلية 
للتصويــت يــوم األحد علــى تطبيق الســيادة اإلســرائيلية على 
غور األردن، كمقدمة للســيطرة علــى كل مناطق الضفة الغربية 
المحتلــة، مؤكدا أن تلك الخطوة تأخرت عشــرات الســنين، وأن 
)إسرائيل( تخوض معركتها على أرضها وأن المعركة ال تجرى في 

األمم المتحدة. 
من الواضح أن المحتل االســرائيلي يخوض معركة شرسة لبسط 
ســيطرته على كل شبر في الضفة الغربية والقدس، لم يعد على 
الجانب االســرائيلي من يؤمن بحل الدولتين، وال بالشــراكة مع 
الســلطة الفلسطينية. الظروف الراهنة تشجع دولة االحتال على 
توسيع كيانها وتثبيته على كامل التراب الفلسطيني ما عدا قطاع 
غزة الذي تســيطر عليه المقاومة الفلســطينية وال تترك للمحتل 
مجــرد التفكير في اعــادة احتالــه. عندما نتحدث عــن الظروف 
الراهنــة فإننا نقصد بذلك وقبل كل شــيء تواطؤ دول عربية مع 
االحتال االســرائيلي وعلى رأســها دولة االمارات التي تقود أكبر 
عمليــة تطبيع فــي تاريخ القضيــة الفلســطينية، وكذلك الدعم 
الامتناهــي الذي تقدمــه االدارة االمريكية للكيان االســرائيلي 
الغاصب، وإلى جانب ذلك الموقف االوروبي المنقســم بين داعم 
قوي للمحتل اإلسرائيلي وبين متخاذل يلعب دور الصديق للشعب 
الفلسطيني ولكنه يحاول تدمير المجتمع الفلسطيني من الداخل 
بفرض سياسات وشروط تخدم في النهاية االحتال اإلسرائيلي.

فلســطين هــي أرض المعركة وليســت االمم المتحــدة، هذا ما 
يجب أن يتبناه صاحب الحق الفلسطيني وليس المحتل الغاصب، 
وال بــد للقيــادة الفلســطينية أن تعي جيدا أن كل مــا تنجزه في 
األمــم المتحدة مجرد ســراب ومضيعــة للوقــت، وال أدعي ذلك 
ألن الســلطة ذاتها هــي التي تزودنــا بين الحيــن واألخر بعدد 
القــرارات التي اتخذت لصالــح القضية ثم وضعــت جانبا وكأنها 
ألقيــت في ســلة مهمات ولم يطبق منها أي قرار، أليســت هذه 
جملة مشهورة نسمعها من القيادة الفلسطينية؟ اذًا لماذا نضيع 
الوقت في اســتصدار القرارات، ونضيع الوقت في كســب اعتراف 
الدول بفلســطين طالما ال يحدث ذلك أي تغيير على أرض الواقع 
وارض المعركة التي هي فلســطين؟ أرى أنــه آن األوان لتصحيح 
البوصلــة الوطنيــة والتركيز على صراعنا مــع المحتل والكف عن 
المحــاوالت العبثية في تحويل صراعنــا مع االحتال إلى مناكفات 
داخليــة، واألهم مــن كل ذلــك التوقف عن اختــاق االنتصارات 

الوهمية وماحقة السراب. 

مساحة حرة
د. عصام شاور

Call for Tender by Sealed Envelope No. (303/ 2020)

Supplying Sport Uniform for Sport Coaches and Children 

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

Interested companies with experience in such field can obtain the tender documents starting 
from 10:30 AM, on Wednesday 22 /01/ 2020, for a non-refundable fee of 100 NIS from the 
GCMHP headquarter in Tal El Hawa, Street Number 8, eastern the Rosary Sisters School in 
Gaza City. A session will be held at 12:00 pm on Sunday 26 /01/ 2020 to answer all questions 
related to the tender and its conditions at GCMHP headquarter. The final date for submitting 
the sealed tender envelops is at 11:30 pm on Tuesday 28 /01/ 2020, envelopes will be opened 
publicly in front of the companies' representatives on the same day at 12:00 pm. 
Special Conditions:
- All tenders shall be accompanied by an initial insurance of )5% of the tender value( through providing a 
bank guarantee or a bank check authorized by a bank accredited by the Palestinian Monetary Authority. 
The insurance shall be valid for a minimum period of 3 months from the time of opening the tenders.
- Prices shall be provided in Dollar, includes VAT.
- GCMHP shall not be committed to awarding the tender for the lowest price offer.
- GCMHP shall not be responsible for any cash amount attached to the tender.
- GCMHP may cancel all of the submitted offers and reissue the tender either in its current 
form or upon making amendments to it.
- The cost of the announcement for two days in the newspaper shall be paid by the company 
which the tender will be awarded to.
For further enquiries, please call on the following numbers: 2641512- 2641511.

Gaza Community Mental Health Programme.

أكرث من 40 رئيًسا يعتمرون »القلنسوة«
 فــي القــدس وســط صمــت السلطــة

رام اهلل-غزة/ أحمد المصري:
مدينــة  علــى  اليــوم  يتقاطــر 
القــدس المحتلــة أكثــر من 40 
رئيسًــا وزعيمًا من دول العالم 
للمشاركة في ما يسمى »منتدى 
العالمــي« الذي  الهولوكوســت 
تقيمه دولة االحتال اإلسرائيلي 

للمرة الخامسة على التوالي.
الــذي يأتــي العام  »المنتــدى« 
الحالــي تحــت عنــوان »تذكــر 
معــاداة  محاربــة  المحرقــة.. 
الســامية«، يمــر وســط غيــاب 
شبه تام للســلطة الفلسطينية، 
وصمــت خــا حتى مــن مواقف 
واالســتنكار  اإلدانــة  وبيانــات 

»المقولبة«.
وبعــد  المؤتمــر  إطــار  وفــي 
األصــوات التــي دعــت للتظاهر 
ضده، خرجت الســلطة عن حالة 
الصمــت إلى منع حــزب التحرير 
من تنظيم وقفــة احتجاجية في 
مدينــة رام اهلل وســط الضفــة 
باســتخدام  المحتلــة،  الغربيــة 
والحواجــز  القمعيــة  اإلجــراءات 
العسكرية، ومنع المواطنين من 
الوصول للمدينــة، وحولت دوار 

المنارة إلى ثكنة عسكرية.
استقبال المشاركين

وستســتقبل الســلطة عددا من 
الرؤســاء في مقر المقاطعة برام 
اهلل، بعد مشاركتهم في »مؤتمر 
القــدس  فــي  الهولوكوســت« 
المحتلــة، على رأســهم الرئيس 
بوتيــن،  فاديميــر  الروســي 
والرئيــس الفرنســي إيمانويــل 

ماكرون.
ومؤسســات  قــوى  واعتبــرت 
حقوقية مشــاركة زعماء دول في 
»منتدى الهولوكوست« تشجيعا 
واضحا لاحتال على االســتمرار 
في انتهاكاته بحق الفلسطينيين 

وتغطيًة على جرائمه.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي 
المقدســي فضــل طهبــوب، إن 
الفلسطينيين عموما لديهم من 
المبررات القوية لرفض المؤتمر 

وإدانته.
لصحيفــة  طهبــوب  ويضيــف 
والرؤساء  القادة  أن  »فلسطين« 
فــي  المشــاركين  والزعمــاء 
المؤتمر »منتدى الهولوكوست« 
اســتحضروا جريمــة ويتباكــون 

الجرائــم  عــن  وقفــزوا  عليهــا، 
الحاضرة المنظورة بحق الشعب 

الفلسطيني.
فــي  جــرى  مــا  أن  وأكــد 
»الهولوكوســت« قبل عشــرات 
السنين في أوروبا، يقع اآلن يوميا 
الغربيــة والقدس  الضفــة  فــي 
وغــزة بفعــل جرائــم االحتــال 
»الهولوكوســت«  يضخّم  الذي 
ويجمّع قــادة العالم في القدس 
تغطيًة عما يرتكبه ضد الشــعب 
الفلســطيني، والزعــم من جهة 
يهوديــة  القــدس  أن  أخــرى 

خالصة.
ولفت إلى أن موقف السلطة من 
المؤتمــر »مؤســف«، وأنها في 
كثير من األوقاف تبدو »تائهة«، 
أو تسير على ردات الفعل المجردة 
دون وعي لخطورة األمور، متابعًا 
»على أقل القليل السلطة لديها 
إمكانية رفض عقد المؤتمر من 
ناحية سياســية، وأنــه تعد على 
شــعبنا وتأييد لإلسرائيليين في 

احتالهم وانتهاكاتهم«.
جرائم حية

القــدس ليس  واختيــار مدينــة 

عفويًّــا بــرأي الكاتــب والمحلل 
الســتار  عبــد  د.  السياســي 
قاســم، بل مقصود من الناحية 
لعقــد  والسياســية  الجغرافيــة 

المؤتمر.
أســتاذ  وهــو  قاســم  ويضيــف 
لـ«فلسطين«،  السياسية  العلوم 
أن القــدس مدينــة محتلة أوال، 
وثانيًــا لم تقــع فيهــا المحرقة 
أو الهولوكوســت بحــق اليهود، 
الدول  بعــض  رفضــت  ولذلــك 

المشاركة.
وقــد رفــض الرئيــس البولندي 
اندزي دودا، المشاركة بالمؤتمر 
بســبب عقــده بالقــدس وليس 
ببولنــدا، وهاجــم وزيــر خارجية 
االحتال يسرائيل كاتس متهما 

إياه بإهانة الشعب البولندي.
ولم يستغرب قاســم من موقف 
الســلطة الصامــت تجــاه عقــد 
المؤتمر في القدس، أو إبداء أي 
إدانة واســتنكار، أو حتى وقوفها 
فــي وجه مــن حــاول االعتراض 
الجهــات  مــن  المؤتمــر  علــى 

الفلسطينية السياسية.
ويشــير إلى أن »الذي ال تفهمه 
السلطة أن من ستستقبلهم في 
رام اهلل من رؤساء وزعماء قدِموا 
متضامنيــن مــع االحتــال وفي 
قلب القدس المحتلة ويتغاضون 
عــن جرائــم حيــة يوميــة بحق 
»)إســرائيل(  مردًفــا:  شــعبنا«، 
نجحــت في توظيف هذا المؤتمر 
سياسيًّا في سياقه إلكمال رواية 
مظلوميتهــا، وغطت غطاء ثقيًا 
علــى جرائمهــا وإنكارهــا لحــق 

الفلسطينيين«.
»ضعيفــة«  الســلطة  أن  وأكــد 
أن  إال  ذلــك،  يــدرك  والجميــع 
الجميع ال يمكنهم فهم أالَّ تدعم 
وقفــة أو اعتصام يقــول: لتحيوا 
هذه الذكرى بعيدًا عن مدينتنا.

غزة/ فلسطين:
أكد الناطق العسكري باسم ســرايا القدس، الجناح 
العســكري لحركة الجهاد اإلســامي، أبو حمزة، أن 
عملية »بيت ليد« أسست لمرحلة جديدة في تاريخ 

الصراع مع االحتال اإلسرائيلي.
وقال أبو حمزة في سلســلة تغريدات عبر »تويتر«: 
»25 عامــًا على عملية بيت ليد البطولية التي باتت 
أنموذجــا يحتذى به فــي العمل المقاوم وأسســت 

لمرحلة مهمة في تاريخ الصراع مع االحتال«.
وأشار إلى أن ذلك جاء »في الوقت الذي كان البعض 
يلهث وراء الحل السلمي مع هذا المحتل الغاصب«.
وأضــاف: »تمر ذكــرى بيت ليد حاملــة معها ذكرى 
مــرور عــام علــى عمليــة القنــص البطوليــة التي 
نفذها مجاهدو ســرايا القدس مستهدفين ضابطًا 
إســرائيليًا كان يعتــدي بالرصاص الحــي على أبناء 
شعبنا في مسيرات العودة السلمية شرق المحافظة 

الوسطى«.
وأوضح أن القيادي العسكري البارز في السرايا بهاء 

أبــو العطا، الذي اغتالته )إســرائيل( العام الماضي، 
كان يتابــع بعينه عملية قنص الجندي اإلســرائيلي 

شرق غزة.
وأردف: »لقد كان الشهيد القائد بهاء أبو العطا على 
رأس غرفة عمليات سرايا القدس في متابعة لحظية 
لمجريات عملية القنص منــذ الرصد وحتى التنفيذ 
في حرص كبيــر من القيادة علــى وجوب أن يذوق 

االحتال من الكأس ذاتها التي أذاقها لشعبنا«.
وتابــع: »نجــدد العهــد ألبنــاء شــعبنا أن نبقــى 
المدافعيــن عنهــم والــدرع الحامي لهــم.. فأيادي 
مجاهدينا مــا زالت وســتبقى على الزناد وســنظل 
حاضريــن في كل ميدان نذود عن شــعبنا وأقصانا 

وأسرانا«.
وصادف أمس، 22 كانون ثانٍ/ يناير، الذكرى الـ 25 
لعملية »بيت ليد« المزدوجــة التي نفذها مقاتان 
من الجهاد اإلســامي، عام 1995 قرب قطاع غزة، 
وأســفرت عن مقتل 24 جنديًا مــن جيش االحتال 

وإصابة قرابة 80.

»رسايا القدس«: عملية بيت ليد أسست 
ملرحلة جديدة من الرصاع مع االحتالل
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جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
إعالن طرح عطاءات رقم :

 ADM/2020/1 توريد فرشات وحرامات لدائرة إدارة الكوارث
ADM/2020/2 توريد مدفأة كهربائية لدائرة إدارة الكوارث

ADM/2020/3 توريد سجاد لدائرة إدارة الكوارث

ADM/2020/4 توريد طرد غذائي لدائرة إدارة الكوارث

تعلــن جمعية الهــالل األحمر الفلســطيني بالتعاون مــع جمعية الهالل 
االحمر القطري عن حاجتها لشــراء وتوريد مواد إغاثية )فرشات – حرامات 
– مدفأة كهربائية – سجاد – طرود غذائية( لدائرة إدارة الكوارث التابعة 

لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني.
فعلــى الشــركات المتخصصة والمســجلة والراغبة بالمشــاركة التوجه 
لمقر الجمعية في غزة لشــراء كراســات العطاء ابتداء مــن يوم األربعاء 
الموافــق 2020/1/22 من الســاعة الثامنة والنصــف صباحًا حتى يوم 
الثالثاء الموافق 2020/1/28 حتى الســاعة الثانية والنصف بعد الظهر 
للمورديــن المؤهليــن والمرخصيــن والمتخصصيــن فقــط الحق في 
االشتراك ،علمًا بأن آخر موعد لتقديم العروض هو يوم الثالثاء الموافق 
2020/2/4 حتى الســاعة الواحدة ظهرًا، وذلك في صندوق المناقصات 

الموجود في دائرة المشــتريات بمقر جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 
الكائن في غزة - تل الهوى.

 ADM/2020/3&2&1 1. ثمن شراء كراسة العطاء )50( شيكاًل للعطاءات
غير مستردة.

2. ثمن شراء كراسة العطاء )200( شيكاًل لعطاء ADM/2020/4 غير مستردة.
3. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة %5 من قيمة العطاء.

4. الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار.
5. يحق للجمعية تجزئة العطاء.

6. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
لالستفســار يمكن االتصال مع دائرة المشــتريات بجمعية الهالل األحمر 

الفلسطيني على األرقام التالية:
هاتف: 2630555 - 2641906 داخلي 342 فاكس : 2641904.

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

محكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ

إعالن بيع بالمزاد العلني في القضية رقم  2013/217
نعلــن للعموم أنه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 

في القضية التنفيذية رقم
2013/217 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ / يوســف محمد اسماعيل 

أبو نار والمنفذ ضده / محمد سامي رمضان اليازجي بيع الشقة الواقعة في 
الدور الرابع في عمارة الفايز هوم )1( الجهة الشــمالية بجوار صالة السعد 
في شارع النصر والذي يملكها الكفيل وهو السيد / محمد سامي اليازجي .
 فعلــى من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور إلى دائرة تنفيذ محكمة 
بدايــة غزة في أوقات الدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعــد دفع قيمة 
التأمين بواقــع %10 من قيمة التخمين وأن الرســوم والداللة واالنتقال 
على نفقة المشتري علما بان المزاد سينعقد الساعة الثانية عشر من يوم 

األحد بتاريخ 2020/2/23، حرر في: 2020/1/22م.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا
بشأن بناء منزل المواطن: فرج عبد الكريم رمضان نايفة

تعلن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية بيت الهيا لعموم المواطنين 
الكرام بأنه قد تقدم إليهــا المواطن: فرج عبد الكريم رمضان نايفة والذي 
يحمــل الهوية رقــم )921941167( بطلــب الحصول علــى إذن بناء لمنح 
خدمات لمنزل لغرض الترخيص والبناء في أرض القسيمة رقم 34 من أرض 
القطعــة رقم 1756 على ما مســاحته 438 مترًا مربعــًا الواقعة في منطقة 

الحطبية وفقًا لمستندات الملكية والخرائط المقدمة للبلدية من قبله.
لــذا فمن له حق فــي االعتراض على ذلك أو مســتندات ملكية المواطن 
المذكورة أعــاله أو الخرائط والمخططات المقدمــة منه للبلدية التقدم 
باعتراضــه خالل 15 يوما من تاريخ نشــر هذا اإلعالن وإال لن يلتفت ألي 

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

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

بلدية بيت الهيا

غزة/ محمد أبو شحمة:
أكد تقرير صادر عن مركز حقوقي، 
االقتصاديــة  األوضــاع  تراجــع  أن 
واإلنتاج المحلي، نتيجة االستهداف 
السلطة في  اإلســرائيلي وتضييق 
رام اهلل علــى القطاعــات اإلنتاجية 
عبر خفض الرواتــب وإحالة اآلالف 
مــن الموظفيــن العمومييــن إلى 
أثــر  لهــا  كان  المبكــر،  التقاعــد 
المواطنين  فــي تمتــع  انتكاســي 
بقطــاع غزة فــي حقهــم بالتعليم 

العالي.
لحقــوق  الميــزان  مركــز  وأشــار 
اإلنســان خالل إطــالق، أول أمس، 
بـ«أثــر تدهور  المعنــون  تقريــره 
األوضــاع االقتصادية فــي القطاع 
علــى تمتع الفلســطينيين بحقهم 
في التعليم«، إلى غياب الضمانات 
الحكومية إلقامــة نظام القروض، 
التي تســاعد الطلبة المتعســرين 
ماليًــا علــى مواصلــة تعليمهــم 

العالي.
وتوصــل التقريــر إلــى أن األزمــة 
المالية كشفت مدى قصور حكومة 
رام اهلل في الوفــاء بالتزامات دولة 
فلسطين بشأن الحق في التعليم، 
وخاصــة أن المضمــون المعيــاري 
لهــذا الحــق يكفــل أن ال تشــكل 
القــدرات الماليــة للطلبــة عائًقــا 
دون تمتعهــم بحقهم في التعليم 

العالي.
الســلطة  رئيــس  أن  إلــى  يشــار 
عقوبات  يفــرض  عبــاس،  محمود 
ضد قطاع غزة منذ أبريل/ نيســان 

2017، شــملت تخفيــض رواتــب 

موظفي الســلطة بالقطاع بنســبة 
%50 وإحالــة اآلالف منهم للتقاعد 

أهالــي  رواتــب  وقطــع  المبكــر، 
الشهداء،  واألسرى، والجرحى.

وبين التقرير أن إجراءات السلطة، 
إضافــة إلــى تلقــي موظفــي غزة 
%40 من رواتبهم، انعكســت على 

أســرهم، وتراجعــت قدرتهم على 
توفير كل متطلبات التعليم العالي 

ألبنائهم.
ولفت التقرير إلى أن األزمة المالية 
التعليم  إلــى مؤسســات  انتقلــت 
العالــي التي تأثــرت وباتت تواجه 
الجامعة  صعوبــات حقيقية، مثــل 
اإلســالمية وجامعة األزهر، وبعض 
الكليات، على غرار الكلية الجامعية 

للعلوم التطبيقية.
وتشير أرقام التقرير إلى أن حوالي 
مجمــوع  مــن  فقــط   30%-25

رســوم  دفــع  اســتطاعوا  الطلبــة 
الفصل الدراســي الثاني من العام 
2019/2018، بينمــا حوالي 70% 

لــم يتمكنوا مــن دفع الرســوم أو 
دفعوها بشكل جزئي.

وأوضــح التقريــر أن عــدم قــدرة 
الطلبة على دفع الرسوم الدراسية 
فــي تغييــرات واختالالت  تســبب 
التعليميــة  العمليــة  فــي  كبيــرة 
فــي مؤسســات التعليــم العالــي، 
ومن أبــرز آثارهــا، انخفاض حجم 
اإليرادات واألجوار بنسب متفاوتة، 
وهجــرة بعــض حملة الشــهادات 
والتخصصــات المطلوبة إلى خارج 

قطاع غزة.
وشــدد التقرير على أن »الحق في 
الحماية االجتماعية وتوفير التعليم 
يعتبــر واحدًا من الحقــوق الواجب 
على الدولة الفلســطينية مراعاتها 
وفعالياتها،  أنشــطتها  في ســياق 
كما ينبغي عليها تســهيل وتيسير 

الوصول والحصول على التعليم«.
االقتصاديــة  األوضــاع  وتتســبب 
في غزة، وضعف قدرة األســر على 
الدراســية،  الرســوم  دفع وتغطية 
بمشــاكل مزدوجة، أبرزهــا تفاقم 
الجامعــات وعجزها عن  مديونيــة 
تنفيــذ برامجها على الوجه األمثل، 
األجهــزة  توفيــر  لجهــة  خاصــة 
وزيــادة  المتطــورة،  والتقنيــات 
مخصصــات البحــث العلمي، ودفع 
رواتــب وحوافز ماليــة للموظفين، 

بحسب التقرير.
وبســبب عــدم االســتقرار المالي، 
توصــل التقريــر، إلــى تأثــر األداء 
األكاديمــي لهيئــة التدريــس، إذ 
أصبحت فكرة الهجــرة إلى الخارج 
ســواء كإجازة لمواصلة الدراســة، 
أو الحصــول على فرصة عمل خارج 
القطــاع، حاضرة لدى العاملين في 

المجال األكاديمي.
وتشــير تقديرات التقرير الحقوقي 
إلى أنه في حالة اســتمرت األحوال 
االقتصاديــة علــى هــذا النحو في 
قطــاع غزة، خاصة اســتمرار شــح 
حالــة  فســتزداد  العمــل،  فــرص 
وربمــا  الســكان،  بيــن  اإلحبــاط 
ســيكون هناك عزوف أعداد كبيرة 
من الطلبة عــن التعليم الجامعي، 
وهــو مــا ســيترتب عليه مشــاكل 

اجتماعية أكثر تعقيدًا وخطورة.
ونــوه التقريــر إلــى وجــود فجوة 
الملتحقين  أعــداد  بيــن  واضحــة 
بمؤسســات التعليم العالي سنويًا، 
أن  بمعنــى  الخريجيــن،  وأعــداد 
الطالب يستغرق فترة زمنية تتجاوز 
الفتــرة المتعــارف عليهــا إلتمــام 
شهادة البكالوريوس، وذلك يدعو 

إلى القلق.
ودعا مركز الميزان لحقوق اإلنسان 
خالل تقريره، حكومة محمد اشتية، 
إلــى العمــل علــى إزالــة العقبات 
والمعوقات التــي تحول دون تمتع 
المواطنيــن بحقهم فــي التعليم، 
العالي، ســواء  ومواصلة تعليمهم 
مــن خالل رعاية وضمــان صندوق 
إقــراض ميســر، أو إحــداث تغيير 
اقتصادي في قطــاع غزة للحد من 

حالة التدهور المستمر.
وشدد المركز على أن حق المواطن 
بالتعليم هــو التزام أصيل بموجب 
بالحقوق  الخــاص  الدولــي  العهد 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

وطالب المركز بالبحث في الســبل 
الكفيلة بخلق آالف فرص العمل في 
المؤسسات الحكومية والخاصة، أو 
العمل على تفعيل صندوق إقراض 

للمشاريع الصغيرة للشباب.
كما أوصــى وزارة التربية والتعليم 
رســوم  قيــم  بمراجعــة  العالــي 
الساعات الدراســية في الجامعات، 
المواطنين،  متنــاول  فــي  وجعلها 
خاصة مراجعة المتطلبات الجامعية 
الخريجين من  بتمكيــن  وربطهــا 
مهــارات ومعارف ضرورية لســوق 

العمل.

دعا حكومة اشتية إلى تغيير اقتصادي بغزة 
مركز امليزان: االحتالل وإجراءات السلطة تسببا بانتكاسة يف حق املواطنني بالتعليم

رام اهلل/ فلسطين:
وافقت، أمس، الذكرى الثامنة عشرة الستشهاد 
قائــد كتائب الشــهيد عــز الدين القســام في 
الضفة الغربية الشيخ القائد يوسف السركجي، 
الذي كان يمثل حينها القائد الســري للكتائب، 
لتســتذكر فلسطين كلها جهاده ومقاومته في 

وجه االحتالل.
في نابلس جبــل النار عــام 1961، ولد القائد 
السركجي لعائلة محافظة، وتزوج ورُزق بأربعة 
من األبناء، وتلقى علومه األساســية والثانوية 
في مدارس نابلس، ثم نال درجة البكالوريوس 
فــي الشــريعة من الجامعــة األردنيــة بعمان، 
وتتلمــذ على أيــدي علمــاء وقادة إســالميين 

بارزين.
عمل الســركجي إمامًــا وخطيبًا في مســاجد 
عدة، أنشــأ فيها جياًل صدق ما عاهد اهلل عليه، 
حتى اعتقل مرات عديدة في ســجون االحتالل، 
وغــدا علــى رأس قائمــة المبعديــن إلى مرج 
الزهور عــام 1992م مع 415 من قادة حركتي 

حماس والجهاد اإلسالمي.
وفــي حين لم ينجح مخطــط اإلبعاد في إيقاف 
العمــل المقاوم، ســعى االحتالل مجــددًا إلى 
اعتقــال المجاهديــن وقــادة العمــل المقاوم، 
فاعتقــل الســركجي عــام 1995، وعانــى من 
المرض فــي أثنــاء التحقيق وأصيب بالفشــل 
الكلوي؛ حتى اضطر االحتالل إلى إطالق سراحه 
وإبعــاده إلى غــزة، ليصبح بذلــك أول معتقل 

يبعد إلى غزة من الضفة الغربية.
بعــد أيــاٍم ُألغــي قــرار اإلبعــاد، وعــاد القائد 
الســركجي إلــى نابلس ليواصل قيــادة العمل 
المقــاوم، حتى جاء دور الســلطة في االعتقال، 
حيــث اعتقلته أجهزة أمن الســلطة مرات عدة 
منذ عــام 1997، علــى خلفية قيادتــه كتائب 

القسام في الضفة الغربية.
بقي السركجي بعدها طوال ثالثة أعوام ونصف 

العام في ســجون الســلطة، يتعرض للتحقيق 
المتواصــل على يد جهاز األمن الوقائي، فكلما 
ُكشــفت خلية عسكرية لحماس أو حدث هجوم 

ما أعيد الشيخ إلى التحقيق.
كان ال بــد لالعتقال من نهايــة، ولكنها كانت 
بدايــة المطاردة، التي شــرع يعايش فصولها 
منذ بداية شهر آيار2001، فكان له أن غيّر في 
تلك الشــهور مجرى االنتفاضة، عبر مهندسي 
العمليــات  أمجــاد  أعــادوا  الذيــن  الكتائــب 

االستشهادية البطولية.
نحــو الثالثــة من فجــر الثاني والعشــرين من 
كانــون الثانــي عام 2002 كانــت نابلس على 
موعد مــع مجزرة تضــاف إلى سلســلة جرائم 
االحتالل، حيث تســللت مجموعــة من وحدات 
جيــش االحتالل الخاصة إلــى المدينة وطوقت 

شقة سكنية في الجبل الشمالي.
كان الهــدف أربعــة مــن قــادة القســام، على 
رأســهم الشــهيد القائد يوســف الســركجي، 
ونســيم أبو الروس، وجاســر ســمارو، وكريم 
مفارجــة، في حيــن تعــززت القــوات بدبابات 

وناقالت جند.
استشهد السركجي قائدًا مجاهدًا، ولمّا ترتِو 
مــن فيض جهــاده أرض فلســطين، مســلمًا 
عهــدة المقاومة إلــى تالميــذه الذين حفظوا 
الدرب وثــأروا لقائدهم بعمليــات بطولية في 
»تل أبيب« والقــدس وأم خالد ليدفع االحتالل 

ثمن مجزرته بحق السركجي ورفاقه.

18 عاًما عىل استشهاد القائد الرسي للقسام يف الضفة

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

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

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

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

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

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

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

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

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشئون المالية
دائرة المشتريات – غزة

 شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 01/ 2020
الخاصة:- شراء شاحنات مانوف"

تعلن شــركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حســب 
البيانات و المواعيد التالية:                

ســيكون موعد تســليم العطاءات ابتداء من صباح يوم االربعاء الموافق 
2020/02/05 وحتى ســاعة فتـــح المظاريـــف الساعـــة 12:00 بنفس 

الزمان والمكان أعاله .
- يمكــن الحصول على مســتندات العطــاء من دائرة المشــتريات بمقر 
الشــركة الرئيسي بغزة شــارع جمال عبد الناصر " الثالثيني " اعتبارًا من 
يوم االربعاء المـوافـــق  2020/01/22  علمـًا بـأن ثمـن نسخـة العطـاء 

400 شيكـل فقط ) غير مستردة ( .

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

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

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

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

طرح عطاء رقم 2020/01
توريد " سوالر – بنزين "

تعلــن الجمعية اإلســالمية – خــان يونس عن طرح عطاء رقــم -01 2020 م  
بالظرف المختوم عطاء توريد مشــتقات بترولية))سوالر وبنزين (( ، فعلى كل 
من يرغب بشــراء العطاء من الشــركات ذات االختصاص والمســجلة رسميًا، 
التوجه إلى قسم المالية بالجمعية لشراء كراس الشروط والمواصفات برسوم 
)100( شــيكل غير مســتردة، وذلك ابتداًء مــن صباح يوم األربعــاء الموافق 

2020/01/22 من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

مالحظات هامة:
- آخر موعد لتســليم العطاءات وفتح المظاريف في تمام الســاعة الثانية 

عشرة من بعد ظهر يوم االثنين الموافق 2020/01/27.
- يجــب على المتقدم دفع كفالة تأمين ابتدائي بقيمة 500  دوالر وذلك 
بكفالــة بنكية ســارية المفعول لمدة ال تقل عن 30 يوما أو شــيك بنكي 

مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
- الجمعية غير ملزمة بأقل األســعار ولهــا الحق في تجزئة أو إلغاء العطاء 

بدون إبداء األسباب.
- أجرة اإلعالن ) لمدة يومين( على من يرسو علية العطاء..

• الجمعية اإلسالمية- خان يونس - حي األمل - مقابل مسجد الرحمة 
• لمزيد من االستفسار تلفون رقم / 2054141 جوال / 0599416155

الجمعية اإلسالمية – خان يونس

الجمعية اإلسالمية 
خان يونس 

أسير قاصر يروي لحظات اعتقاله 
ع واعتداء االحتالل عليه بشكل مروِّ

رام اهلل/ فلسطين:
روى األسير القاصر قصي إسحاق محمد أبو حتة )17 عامًا( من مدينة الخليل، 

تفاصيل اعتقاله المروعة واالعتداء الذي تعرض له على يد المستوطنين.
ونقلت هيئة شــؤون األســرى والمحررين في تقرير صدر عنها أمس اإلفادة 
كاملــة للفتى أبو حتــة والقابع حاليًا في مركز توقيــف »عصيون«، موضحة 
أنه تــم اعتقال أبو حتة بتاريخ 2020/1/18 بالقــرب من الحرم االبراهيمي 
في أثناء توجهه للصالة، وخالل وجوده بالطريق هاجمه أحد المســتوطنين 
دون أي مبرر وتحرش به، ومن ثم مرت مجموعة من المســتوطنين بجانب 

الطريق وقاموا بااللتفاف حول الفتى وتهديده وترويعه.
وأشــارت الهيئة إلى أنه بعد ذلك أقدم عدد كبير من الجنود على مهاجمته 
واالعتــداء عليه بالضــرب المبرح بدعوى محاولته طعن أحد المســتوطنين، 
ومــن ثم أجبروه على الجلوس على ركبتيه وتركه في العراء والبرد الشــديد 
لثالث ساعات متواصلة، وطوال وجوده على جانب الطريق لم يتوقف الجنود 
عن شــتمه وإهانته كما قاموا بنزع مالبســه وتركــه بقميص خفيف يرتجف 

تحت المطر.
وأضافــت أنه فيما بعــد جرى نقل أبو حتة إلى مركز الشــرطة بمســتوطنة 
»كريــات أربــع« الســتجوابه، وبعــد التحقيق معــه نُقل إلى مركــز توقيف 
»عصيون« حيث يقبع اآلن، وقبل دخول الفتى إلى المعتقل تعمد أحد الجنود 

استفزازه ورش وجهه بالماء البارد.
وذكرت الهيئة أن ســلطات االحتالل تتفنن بالتنكيل باألســرى والمعتقلين، 
خاصة األطفال منهم، وتتعمــد إهانتهم وإذاللهم في أثناء عملية اعتقالهم 
واســتجوابهم في مراكز التحقيق اإلســرائيلية، بشــكل يخالف كل المواثيق 

األخالقية التي كفلتها اتفاقية حقوق الطفل.

خمس أسيرات يعشن ظروًفا 
صحية صعبة في سجن الدامون

غزة/ فلسطين:
أفادت وزارة األســرى والمحرريــن بأن خمس أســيرات جريحات ومريضات 

يعانين ظروًفا صحية صعبة للغاية داخل سجن الدامون.
وأوضحــت الوزارة في تصريح صحفي أمس، أن األســيرات ال يتلقين العالج 
الالزم ألوضاعهن الصحية، كاألســيرة إســراء الجعابيص التي تعاني حروًقا 
في جميع أنحاء جســدها، واألســيرة نســرين حســن التي تعاني الســكري 
ومشــكالت صحية في األعصاب، واألسيرة أنســام شواهنة التي تعاني آالم 
في المفاصل، واألسيرة مرح باكير التي تعاني تشنجات، إضافة إلى األسيرة 

روان أبو مطر والتي تعاني آالمًا في البطن.
ولفتت الوزارة إلى )41( أســيرة يقبعن في سجن »الدامون«، بينهنّ )18( 

أمًّا، وأربع أسيرات قيد االعتقال اإلداري »بال تهمة«.

غزة/ فلسطين:
عدَّ المتحدث اإلعالمي لمركز أســرى فلســطين 
للدراســات ريــاض األشــقر، ما ُكشــف عنه من 
تعذيب األســير وليد حناتشــة )51 عامًا(، جزًءا 
يســيرًا ممــا يتعــرض له األســرى من وســائل 

تعذيب في أقبية تحقيق االحتالل اإلسرائيلي.
وقــال األشــقر فــي بيان لــه أمــس، إن تعذيب 
األسرى في سجون االحتالل ليس سلوًكا فرديًا، 
وإنما سياســة ممنهجة ومدروسة وبتصريح من 
الجهــاز القضائي الــذي يعطى الضــوء األخضر 
للمحققين باستخدام أساليب التعذيب المحرمة 

ضدهم النتزاع المعلومات.
ولفــت إلــى أن االحتالل عــاد بقوة خــالل العام 
العســكري  التعذيــب  إلــى ممارســة  الماضــي 
الجســدي العنيــف بحــق األســرى بحجــة أنهم 
يشــكلون خطرًا على أمنــه، حيث رصد عدد من 
حــاالت التعذيــب المميت كما جرى مع األســير 
سامر العربيد الذي وصل درجة الموت ونقل إلى 

العناية المكثفة نتيجة ذلك.

وأكــد أن االحتالل اســتخدم التعذيب القاســي 
مؤخــرًا بحق األســرى: جميل درعاوي، وقســام 
باإلضافــة  غــوش  أبــو  وميــس  البرغوثــي، 
لـ«العربيــد« و«حناتشــة« الذي بالــكاد تعرفت 
عليــه زوجته نتيجــة تغير مالمحه بعــد تعرضه 

لتعذيب قاٍس ألكثر من شهرين متتالين.
وكشــف األشــقر أن األســير البرغوثــي تعرض 
لتحقيق في ســجن ســري، وأطلــق عليه الكالب 
البوليسية المتوحشــة التي نهشت لحمه ونزف 
الكثيــر من الدمــاء، ورغم ذلك اســتمر التحقيق 
معه ألكثر من شــهر ونصــف، وكان المحققون 
يركزون في تعذيبه على مناطق إصابته بشــكل 

مباشر، حيث أغمي عليه عدة مرات.
وقال: إن ما كشــف عنه من صــور هو جزء فقط 
ممــا يخفيــه االحتالل مــن جرائم تجــاوزت كل 
الخطــوط الحمراء بحق األســرى، ويمنع تصوير 
جلســات التحقيق معهم كي ال تكشــف أساليب 
التعذيب المحرمة دوليًّا التي يســتخدمها تحت 

ذرائع األمن.

وذكــر أن االحتــالل الكيــان الوحيد الــذي يجيز 
التعذيــب ويضفي عليــه صفة الشــرعية، حيث 
من النــادر اعتقــال مواطــن دون تعرضه ألحد 
أشــكال التعذيب، ســواء لحظة االعتقــال أو في 
أقبيــة التحقيق والتوقيــف، مبينًا أنه يهدف من 
وراء ذلك إلى وضع األســير في حالة من المعاناة 
الجســدية والنفســية وكســر إرادتــه وإرهاقه، 
وإنشاء مبدأ المبادلة بوقف هذه المعاناة مقابل 

االعتراف.
وعلــى الرغم مــن توقيع االحتالل علــى اتفاقية 
مناهضــة التعذيب فــي أكتوبر/ تشــرين األول 
1991 إال أنه يشــرع التعذيب من خالل السماح 

باستخدام وســائله، وتوفير الغطاء القانوني له، 
ما يعرض حياة األسرى إلى الخطر الشديد.

وطالب األشــقر المنظمات اإلنسانية والحقوقية 
بالقيــام بمســؤولياتها، وتشــكيل لجنة تحقيق 
لالطــالع على ما يجري من جرائم بحق األســرى 
وصلــت إلــى جرائــم الحــرب، والضغــط علــى 
االحتالل لاللتزام بالمواثيق التي تحرم التعذيب.

اإلفراج عن أسير 
مقدسي بعد 

اعتقاله 50 شهًرا
القدس المحتلة/ فلسطين: 

أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس، عن 
األســير المقدســي عبادة نضــال دنديس )24 
عامًا( من حي واد قدوم ببلدة ســلوان، بعد أن 

قضى مدة محكوميته البالغة 50 شهرًا.
وكان في اســتقبال المحرر دنديس أمام سجن 
»النقب« الصحراوي، العشرات من أفراد عائلته 

وأصدقائه الذين جاؤوا لتهنئته باإلفراج عنه.
واعتقلــت قــوات االحتالل دنديــس في خريف 
العــام 2015، وأديــن بعدة تهــم، وتنقل بين 
عــدة ســجون منهــا »مجــدو، نفحــة، جلبوع 

والنقب«.
وشارك دنديس زمالئه األســرى في الفعاليات 
المناهضــة إلدارات الســجون، وخــاض تجربة 
اإلضراب المفتوح عن الطعام عام 2017 لمدة 

17 يومًا، وتعرض لنزيف ومضاعفات.

رام اهلل/ فلسطين:
أكدت هيئة شــؤون األسرى والمحررين، أن 
الوضع الصحي للمعتقل فراس صادق غانم 
)46 عامًا(  من بلدة كفر عقب شمال مدينة 

القدس المحتلة، غاية في السوء.
ولفتــت الهيئة في بيان لهــا، أمس، إلى أن 
المعتقــل غانم والقابــع حاليًّا فــي معتقل 
»ريمــون«، يعــد إحــدى ضحايا االســتهتار 
الطبــي في معتقالت االحتــالل، فهو يعاني 
منذ ســنوات من مشــكالت صحيــة، ومنها 
ضعــف عضلة القلــب، وتعرض عــدة مرات 
لذبحة قلبيــة، والتهابات مزمنــة باألذنين 
تُســبب له دوخة وفقدانًا بالتــوازن، ومن 
وجــود ظفر فــي عينيه، وهو بحاجة ماســة 
إلجراء عمليــة لكــن إدارة المعتقل تماطل 

بتحويله.
وأضافــت أن المعتقل يشــتكي من خلل في 
عمــل الغدة الدرقية، وديســكات في ظهره 
ورقبتــه، ومشــاكل فــي المســالك البولية 

والبواســير، مشــيرة إلــى أن إدارة المعتقل 
تكتفي بإعطائه المســكنات دون تشخيص 
لحالتــه بالشــكل الصحيــح، وتقديم العالج 

المناسب لوضعه الصعب.  
يذكــر أن األســير غانــم معتقل منــذ تاريخ 
لـــ9  بالســجن  ومحكــوم   ،2002/2/18

مؤبدات، و50 عامًا وهو أب ألربعة أطفال.

األشقر: صور تعذيب »حناتشة« 
جزء يسير مما يتعرض له األسرى

هيئة: الوضع الصحي للمعتقل
ا  فــراس غانـــم سيـــئ جـــدًّ
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دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
دائرة التنفيذ

محكمة غزة الشرعية
إعالن إخطار تنفيذ حكم قضائي

الــى المنفــذ ضده: أحمد بن محمــد امين بن ابراهيــم الكردي من غزة 
وســكان تل الهوا بالقرب من مســجد أبــو حنيفة النعمان ســابقا واآلن 
مجهول محل اإلقامة خارج قطــاع غزة أبلغك أنه وطبقا لاللتزام المترتب 
عليك بموجــب الحكم الصادر عــن  محكمة غزة الشــرعية لصالح طالبة 
التنفيذ: ايناس اســماعيل محمود عليان من غزة وسكان الوسطى والذي 
يلزمــك بتنفيذ قــرار المحكمة المذكور بدفع مبلغ وقــدره )4000( أربعة 
آالف دينار أردني شهريا قيمة حكم مهر مؤجل اساس 2019/1435 صادر 
بتاريخ 2019/12/4 وذلك لحين الوفاء التام لقيمة السند التنفيذي لصالح 
طالبــة التنفيذ ايناس المذكــورة اعاله باإلضافة للرســوم والمصروفات 
القانونية وقدرها )166( شــيكال وذلك على ذمــة القضية التنفيذية رقم 
)2019/63( ونكلفك بالوفاء بااللتزام المذكور وذلك بحضورك الى دائرة 

التنفيذ بمحكمة غزة الشــرعية االبتدائية خالل أســبوعين من تاريخ هذا 
االعالن وإن لم  تحضر فإن دائرة التنفيذ ستباشــر اجراءات التنفيذ حسب 

مأمور التنفيذالقانون وحرر في 2020/1/20م.
أ . أمين صلحي الدحدوح

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
دائرة التنفيذ

محكمة جباليا الشرعية االبتدائية
اعالن جريدة اخطار تنفيذ حكم نفقة زوجة

دائرة التنفيذ محكمة جباليا الشرعية االبتدائية
الــى المنفذ ضده/ عبــد الرحمن زياد عبــد الرحمن درابيه من سمســم 
وموجــود حاليا في الخط االخضر ومجهول محل اإلقامة فيها طبقا للحكم 
الصادر ضدك من محكمة جباليا الشرعية االبتدائية لصالح طالبة التنفيذ/ 
أفنان محمد يوســف حسين من سمسم وسكان الكرامة نبلغك بأن عليك 
مراجعة دائرة التنفيذ بمحكمة جباليا الشرعية وذلك بخصوص دفع حكم 
نفقــة زوجة لطالبــة التنفيذ افنان المذكورة وقدرهــا )80( ثمانون دينارًا 
اردنيًا شــهريا اعتبارا من تاريخ الطلب الواقع في 2018/8/14م باإلضافة 
للرســوم والمصروفات القانونية )269( مئتان وتسعة وستون شيكل وإن 
لم تحضر وتراجع دائرة التنفيذ خالل اسبوعين من تبليغك سيجري بحقك 

االجراءات القانونية حسب األصول وحرر في 2020/1/22م.
مأمور التنفيذ
أ . محمد حسن ظاهر

أعلــن أنا/ احمــد صابر عبد الفتــاح صباح عــن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 801995663 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ ســهيلة حسن مصطفى مســعود عن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 931436364 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

إعالن فقد دفتر شيكات
أعلن أنا/ يوســف العبد يوســف القوقا- من ســكان قطاع غزة هوية رقم: 
802731729 عن فقد دفتر الشيكات التي تحمل من رقم )30000001( 

الــى الرقــم )30000010( المســحوبات على بنــك االنتاج الفلســطيني 
والمســجالت باسمي،  فأرجو ممن يجده أن يســلمه ألقرب مركز شرطة, 

وله جزيل الشكر والتقدير.

إعالن فقد شيك
أعلن أنا/ ســليم محمد ســليم عليوة- من ســكان قطاع غزة هوية رقم: 
905509006 عن فقد شيك يحمل الرقم )30000015( وقيمته )3000( 

شيكل المسحوب على البنك االســالمي الفلسطيني باسم عيسى حسنى 
علي صيام،  فأرجو ممن يجده أن يســلمه ألقرب مركز شرطة, وله جزيل 

الشكر والتقدير.

وأوضــح المصــدر أنه بعــد ثبوت 
اإلســرائيلي  االحتــالل  اعتقــال 
بعــض منفــذي العمليــة، عُقدت 
بتنسيق كامل مع جهاز )الشاباك( 
اإلســرائيلي اجتماعات مكثفة في 

مقرّ مخابرات رام اهلل.
ولفت إلــى أنه تــم بموجب هذه 
سلســلة  »اتخــاذ  االجتماعــات 
مــن القــرارات لمواجهــة تنامــي 
العمليات العســكرية«، إضافة إلى 
محاربة نشــاط الجبهة الشــعبية 

في الضفة، وبخاصة في رام اهلل.
ووفــق المصدر القيــادي فتمتلك 
الجبهــة »معلومــات كاملــة عمَّا 
تفعلــه الســلطة، وقوائــم لــكلِّ 
المراَقبين مــن أجهزة  أعضائهــا 
لعــة تمامًــا  الســلطة، وهــي مطَّ
ــط األجهــزة األمنيــة  علــى مخطَّ
في الضفة، وبخاصــة المخابرات، 
لتصفيــة وجــود ونشــاط الجبهة 

العسكري وحتى الطالبي«.
ونبــه إلى أن اجتماعــات مخابرات 
السلطة الفلســطينية و)الشاباك( 
اإلســرائيلي أفضــت إلــى تكثيف 
كّل  ضــدّ  االســتخباري  العمــل 
وبخاصــة  »الشــعبية«،  ناشــطي 
مَــن تَثبت لــه أيّ عالقة بعملية 
)بوبين(، وتحديــدًا العاملين في 
بأنها  االحتالل  يتهمها  مؤسسات 
مقرّبة من الجبهــة مثل: »اتحاد 
لجان العمل الصحي«، ومؤسســة 

»الضمير«، واالتحاد الزراعي.
بالجهة  القيــادي  المصــدر  وبين 

الشــعبية أنه بعــد العملية راقب 
القيادات  العديــد مــن  االحتــالل 
وبعــض  اهلل  رام  فــي  والكــوادر 
ضواحي القدس وبيت لحم، ِبمَن 
فيهــم القياديــة البــارزة خالــدة 
جرار )اعتُقلت في تشــرين األول/ 
أكتوبــر الماضــي، وهــي متهمة 
بقيــادة التنظيــم فــي الضفــة(، 
وبعض األســرى المحررين الذين 
اعتقلــوا مجــددًا علــى خلفيــات 
عديــدة والتُقطت صــور لهم في 

المناسبات االجتماعية والوطنية.

وخرجوا من ســجون العدو، إضافة 
إلى طالب جامعة بيرزيت وبخاصة 

أعضاء كتلة القطب الطالبي«.
ونبه القيــادي بالشــعبية إلى أنه 
تقرر مراقبة المؤسســات بطريقة 
مكثفــة إلــى حــدّ وضــع هيكلية 
كاملة لكّل موظفيها، ووظائفهم، 
بــكّل  الخــاص  البنــوك  ورصيــد 
منهــم، وحركــة تنّقلــه، والــوارد 
والصادر على بريــده اإللكتروني، 
المديريــن  منهــم  وخصوصًــا 
والمســؤولين الماليين والباحثين 

ولفــت إلــى أن هــذه المعلومات 
كانــت مضمَّنة فــي تقرير قدَّمه 
عــن  الســلطة  إلــى  االحتــالل 
الناشطين الذين تمَّت مراقبتهم.

وذكر أنه تلت ذلك اجتماعات أخرى 
بين ضباط مخابرات في الســلطة 
الفلســطينية وإســرائيليين قرّروا 
عمليات مشتركة  غرفة  »تشــكيل 
هدفها منع أيّ عمليات مستقبلية 
للجبهــة، ومراقبة كّل ناشــطيها، 
الســابقين  األســرى  وبالتحديــد 
الذيــن ســبق أن نفــذوا عمليات 

االجتماعييــن، فــي حيــن أخــذت 
السلطة على عاتقها مراقبة نشاط 
أعضاء بارزين من شــبان وشابات 
التواصــل االجتماعي،  على مواقع 
وإعداد تقرير مرّقم لكّل شــخص 
منهم و«مدى خطورته وتحريضه 
على االحتالل«، على أن يرسل كّل 
مــا تقدّم فــي تقاريــر دورية إلى 

االحتالل.
وتعتقــد الجبهــة -وفــق المصدر 
مــن  جــزٌء  »هــذا  أن  القيــادي- 
الهجمة على المقاومة، وهو ليس 
معزواًل عــن الهجمة المســتمرّة 
علــى األســرى وتضييــق الحصار 
علــى غزة، لكنــه تعبيــر عن قلق 
االحتالل والســلطة من تنامي أيّ 
دور لقــوى ثورية ال تخضع لثنائية 
فتــح -حماس، وال ســيما أنهم ال 
يريــدون أيّ طريق يســاري ثوري 

مقاوم بقوة وإرث الشعبية«.
ولفــت المصــدر إلــى أنــه »جرت 
بالفعل هجمة غير مسبوقة على ما 
ســمَّاه العدو عشّ الدبابير«، في 
إشــارة إلى مخيم الدهيشة ببيت 
لحم جنوب الضفــة الغربية، حتى 
»وصل األمر إلى مراقبة واستدعاء 
األشــبال )الفتيــة والمراهقين(... 
كّل هــذا لخدمــة فرض مشــروع 

االستسالم«.
وحــول دور الســلطة، أشــار إلــى 
أن الســلطة »تــدرك أن برنامــج 
مــع  تمامــًا  يتناقــض  الشــعبية 
مشــروعها للعودة من جديد إلى 
التســوية... مــا يحــدث اآلن من 
الســلطة واالحتالل يذّكر بالشعار 

نفسه في 1985، وهو عام تصفية 
الشــعبية التي تصــدّرت مواجهة 

مشروع روابط القرى«.
هــذا  »لكــن  المصــدر:  وأضــاف 
المشروع فشل أمام صخرة صمود 
قياداتنا وكوادرنا، بل ينســب إلى 
الشــعبية شــرف أنها مــن أنهت 

روابط القرى باعتراف العدو«.
ووجه رسالة للسلطة قائاًل: »نؤكد 
للســلطة أنــه ال يمكــن تصفيــة 
الشعبية بسبب جذورها التاريخية 
الكفاحيــة الضاربــة فــي التربــة 
تنظيمًا  ليست  فهي  الفلسطينية، 
طارئــًا...، ندعــو إلى وحــدة قوى 
المقاومــة المســلحة فــي الضفة 
لتنامي  أرضية خصبــة  وتشــكيل 

الفعل المقاوم«.
وســبق للســلطة أن اســتهدفت 
نشاط الشــعبية عام 2002، عقب 
اغتيالها وزير السياحة اإلسرائيلي 

آنذاك رحبعام زئيفي.
ففــي مطلــع ذلك العــام، اعتقلت 
أجهــزة الســلطة منفــذي عملية 
الريمــاوي  مجــدي  االغتيــال 
وحمدي القرعان وباســل األسمر، 
إلــى جانــب األميــن العــام أحمد 
ســعدات والقائد العــام لـ«كتائب 
أبــو علــي مصطفــى« عاهــد أبو 
غلمــة وقدّمتهم إلــى المحاكمة 

العسكرية.
وبعد صــدور الحكم سُــجنوا في 
»سجن أريحا« الذي اجتاحه جيش 
واعتقلهم  اإلســرائيلي  االحتــالل 
منه فــي آذار/ مارس 2006، وهم 

منذ ذلك الوقت أسرى لديه.

»هجمة غير مسبوقة«

مصدر قيادي بالشعبية: غرفة مشتركة 
لمخابرات السلطة والشاباك إلنهائنا بالضفة

رام الله/ فلسطين:
كشف مصدر قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
يقيــم في الضفــة الغربية المحتلة عــن معلومات أكيدة 
لديهــم بوجــود »غرفة عمليات مشــتركة« بيــن مخابرات 

الســلطة الفلســطينية وجهــاز األمــن العام اإلســرائيلي 
)الشاباك( بهدف القضاء على الجبهة في الضفة الغربية.
ونقلــت صحيفــة »األخبــار« اللبنانيــة أمــس، عــن المصدر 
قولــه إنــه »منذ تــوارد األنبــاء عن مســؤولية الجبهة عن 

فت أجهزة أمن  )عمليــة بوبيــن( في أغســطس 2019، كثَّ
العامــة  المخابــرات  ســيما  وال  الفلســطينية،  الســلطة 
جهودهــا للحصــول علــى معلومــات بخصــوص العمليــة 

ونشاط الجبهة في المدة األخيرة«.
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دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء 
محكمة صلح رفح

في القضية الحقوقية رقم 2018/927
في الطلب رقم 40 /2020

المستدعي / ســعيد محمد ديب الخطيب - سكان رفح دوار النجمة هوية 
)901695320(، وكياله المحاميان/ محمد الصيداوي وأسماء سلمان .

المستدعى ضده / عبد الحكيم محمد عبد الرحيم الفي - رفح حي الجنينة 
شارع عوني ضهير خلف سوبر ماركت عابد .

نوع القضية / حقوق مطالبة بدين .
قيمة القضية / )36000( شيكل ستة وثالثون ألف شيكل .
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم 2018/927
في الطلب رقم 40 /2020

الى المســتدعى ضــده المذكور بعاليه بما أن المســتدعي قد أقام عليك 
القضيــة )حقوق مطالبة بديــن ( لذلك يقتضي عليــك الحضور الى هذه 
المحكمة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك هــذه المذكرة كما 
يقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلسة يوم األربعاء 

الموافق : 2020/1/28 للنظر في القضية. 
وليكون معلومًا لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمســتدعي أن يسير 

في الدعوى حسب األصول، تحريرا في :  2020/1/15
رئيس قلم محكمة صلح رفح
أ. أكرم أبو طعيمة

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء 
محكمة صلح دير البلح 

في القضية الحقوقية رقم 2019/1042
في الطلب رقم 2020/46

المســتدعي / محمد محمود محمد الحاج ســكان النصيرات مخيم 2سوبر 
ماركت الحاج هوية )942616178(، وكياله المحاميان / محمد الصيداوي 

وأسماء سلمان 
المستدعى ضده / ناصر صفوت حسن الخالدي سكان البريج دوار أبو رصاص 

نوع الدعوى / حقوق مالية
قيمة الدعوى/ )950 شيكال ( تسعمائة وخمسون شيكل 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في الطلب رقم 2020/46
في القضية الحقوقية رقم 2019/1042

الــى المدعى عليــه المذكور بعاليه بما أن المدعى قــد أقام عليك دعوى 
حقوقيــة ) حقــوق مطالبة بدين ( لذلك يقتضى عليــك الحضور الى هذه 
المحكمة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك هــذه المذكرة كما 
يقتضــي أن تــودع قلم هذه المحكمة ردك التحرير خالل  خمســة عشــر 
يوما مــن تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلســة يوم 

الخميس الموافق 2020/1/30م للنظر في القضية .
وليكن معلوما لديك إنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعى أن يســير في 

دعواه حسب األصول، تحريرا في 2020/1/20م
رئيس قلم محكمة صلح دير البلح
أ . محمد عاطف غزال

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء 
محكمة بداية شمال غزة - دائرة التنفيذ

إخطار تنفيذ
إلى المخطر إليه / زاهر فهيم زيادة الغول "مجهول محل االقامة " 
نخطرك بأن عليك دفع قيمة القضية التنفيذية رقم 2019/4631

لصالح طالب التنفيذ / سليمان محمد سليمان فرحات
وذلك لتسديد قيمة شيك ويحمل رقم 30000014 والبالغ قيمتها 4400 
شــيكل فــي القضية التنفيذيــة الراهنة لــدى محكمة بداية شــمال غزة 
باإلضافة إلى رسوم ومصاريف القضية التنفيذية وقدرها 85 شيكل وذلك 
خالل أسبوعين من نشر هذا االعالن وعليه يتم اتخاذ االجراءات القانونية 
بحقك حسب األصول، لذلك عليكم مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعين.
مأمور تنفيذ محكمة بداية شمال غزة
أ . جمال النمرة

غزة/ جمال غيث:
مــع إطاللــة العــام الجديــد 2020 كان الفتًا تنوع 
وســائل الضغــط علــى الســلطة فــي رام اهلل لرفع 
عقوباتها ضد قطاع غزة والتخفيف عن ســكانها، إذ 
انطلقت مؤخرًا، حمالت عدة تطالب السلطة بوقف 
إجراءاتهــا العقابيــة المفروضــة على القطــاع منذ 

إبريل/ نيسان 2017.
كان آخــر تلك الحمــالت، »الحملة الشــعبية للدفاع 
عن حقــوق الموظفين في المحافظــات الجنوبية«، 
والتي تطالب الســلطة بوقــف التمييز بين موظفي 
غزة وزمالئهم في الضفة الغربية، وإنهاء معاناتهم 

ومساواتهم بزمالئهم.
وكان عضــو اللجنــة المركزية لحركــة »فتح« أحمد 
حلــس، خاطب خالل فعاليــة إحياء الذكــرى الـ)55( 
النطالقــة فتح، أنصــار الحركة وأبنــاء القطاع، بأن 
العام الجاري 2020 سيكون »عامًا لتحقيق مطالبكم 

وإنهاء معاناتكم«.
وقف التمييز

وقال الناطق باســم الحملة رامي أبــو كرش: »بعد 
فشــل كل الوعود واللجــان إلنهــاء معاناتنا وصرف 
رواتبنــا ومخصصاتنــا الماليــة ووقــف التمييز بين 
موظفي غزة والضفة الغربية أطلقنا الحملة الشعبية 

للدفاع عن حقوقنا«.
وأوضــح لصحيفــة »فلســطين«، أن الحملة تهدف 
لوقــف التمييــز بيــن موظفــي قطاع غــزة والضفة 

الغربيــة، ووقــف االنتهــاكات القانونيــة للحقــوق 
المدنيــة والسياســية والوظيفيــة واحتــرام قانون 
قــوى األمن، وقانون الخدمة المدنية، وإنهاء معاناة 
تفريغــات 2005، وإنهاء معانــاة الموظفين وصرف 

حقوقهم.
وأكــد أبــو كــرش، أن الحــراك الشــعبي مســتمر 
وســيكون بأشــكال متعددة فــي حال لم تســتِجب 
الســلطة لمطالبنا وعلى رأســها إنهاء ملف موظفي 
األجهزة األمنية »تفريغات 2005« بشــكل قانوني، 
وتعديل عمــل القرار بقانون رقم )9( لســنة 2017 
باحتســاب الراتــب التقاعدي للعســكريين على آخر 
راتب كامل، وليس على متوســط آخر )36( شــهرًا، 
واحتساب ثلثي المدة للرتبة المستحقة للعسكريين 
مع احتســاب حصة االســترداد )%6( من تاريخ األخذ 

وليس من تاريخ 1سبتمبر 2006.
ويأمل القائمون على الحملة، أن يكون العام الجاري 

عامًا إلحقاق حقوق الموظفين وإنهاء معاناتهم.
ولفت الناطق باسم الحملة إلى أن »الثقة بيننا وبين 
الحكومة تزعزعت بســبب كثرة الوعود التي حصلنا 

عليها بإنهاء معاناتنا«.
إجراءات عقابية

بدوره، توقع القيادي في حركة فتح )التيار اإلصالحي( 
عبد الحميد المصري، أن تواصل الســلطة سياستها 

تجاه قطاع غزة خالل العام الجاري 2020.
وقال المصري لصحيفة »فلســطين«: الظروف التي 

كانت خلــف الخصومات على رواتب موظفي غزة، ما 
زال مستمرًا في ظل وجود محمود عباس على رأس 

السلطة، إلى جانب تشديد الحصار اإلسرائيلي.
وأكــد أنه »لن يحــدث أي تغيير خالل العــام الجاري 
2020 على صعيد رفع اإلجراءات العقابية عن القطاع، 

وكل ما يقال في ذلك ما هي إال وعود كاذبة«.
وللخروج من تلك الحالــة دعا المصري، المتضررين 
لحــراك علــى األرض للمطالبــة برفــع اإلجــراءات 
العقابية عن غزة، ومساواة الموظفين بزمالئهم في 
الضفــة الغربية، وإطالع العالم على التمييز الحاصل 

بين موظفي غزة والضفة الغربية.
وفرض رئيس الســلطة محمود عباس، سلسلة من 
اإلجــراءات العقابيــة في نيســان/ إبريــل 2017م، 
على قطــاع غزة إلجبــار حركة حماس على تســليم 
الســلطة التي حظيت بها بعد فوزهــا باألغلبية في 
االنتخابات البرلمانية الفلسطينية األخيرة التي جرت 
عام 2006م، لكن تلك العقوبات استمرت حتى بعد 
التوصــل إلى اتفــاق مصالحة في القاهــرة بأكتوبر 

.2017

وشــملت العقوبات المســتمرة حتى اليوم تقليص 
إمــدادات الكهربــاء، والتحويالت الطبيــة، وتوريد 
األدوية، وتقييــد التعامالت الماليــة والحواالت عبر 
البنــوك، إضافــة إلى إحالــة )33( ألف مــن موظفي 
السلطة الفلسطينية في القطاع إلى التقاعد المُبكر 

اإلجباري.

عبر الموقع اإللكتروني إلبداء الرأي 
التشريعي يعرض 

مشاريع القوانين على
 الجمهور والمختصين 

غزة/ فلسطين:
أعلن المجلس التشــريعي عن البدء في عرض مشــاريع القوانين قبل إقرارها 

.)www.plc.ps( على الجمهور والمختصين، وذلك عبر موقعه اإللكتروني
وأوضح المجلس، في بيان صحفي أمس، أن الخطوة تهدف لتحقيق مشــاركة 
مهنية وشــعبية أكثر في إعداد القوانين، ولضمــان أن تكون جميع القوانين 
الصادرة عن المجلس ذات فاعلية في تخفيف األعباء عن المواطنين بما يحقق 

المصلحة الوطنية العليا ألبناء شعبنا الفلسطيني.
وبدأ المجلس خطوته بعرض مشروع قانون المعدل لقانون التحكيم رقم )3( 
لســنة 2000م، لالســتفادة من مالحظات المختصين والجمهور وإبداء الرأي 
فيما يتعلق بمسودة مشروع القانون الذي شارك في إعداده نخبة من الخبراء 
واألكاديميين والمحامين ورجال األعمال ونقابيين من النقابات ذات العالقة.

وأوضــح أمين عــام المجلس التشــريعي د. نافذ المدهــون أن الخطوة تأتي 
إطار توســعة اآلراء حول بنــود مشــاريع القوانين من الجمهور الفلســطيني 
والمختصيــن وأصحاب العالقة بمشــروع القانــون قبل إقــراره من المجلس 
التشــريعي الفلســطيني، وكذلــك في إطار الرقابة الشــعبية علــى القوانين، 
وتعزيز المشاركة للمجتمع المدني ومؤسساته المختلفة في صياغة القوانين 

وفًقا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن نشــر القوانيــن عبر الموقع اإللكتروني تأتي تماشــيًّا مع القرار 
اإلداري الذي أصدره رئيس المجلس باإلنابة د. أحمد بحر، باعتبار عام ٢٠٢٠ 
عام التحول التكنولوجي في كل إدارات ودوائر المجلس التشريعي بما يواكب 
ثورة التكنولوجيا والمعلومات ويناسب التطورات العالمية الهائلة في المجال 

التقني والتكنولوجي.

نواب شمال غزة 
يزورون جرحى الشلل

غزة/ فلسطين:
زار النائب عن كتلة التغيير واإلصالح د. يوســف الشرافي برفقة رئيس اللجنة 
العليــا لجرحى مســيرات العودة وكســر الحصــار أحمد الكــرد، ورئيس تجمع 
مؤسســات قطــاع غزة عيســى شــحادة، جرحى الشــلل الذيــن أصيبوا خالل 

المسيرات.
وقال الشــرافي خالل جولته التفقدية لجرحى الشــلل بمحافظة شــمال قطاع 
غــزة، إن هذه الزيارات تأتي في إطار المتابعة الدورية لجرحانا األبطال الذين 
قدمــوا دماءهم وكل مــا يملكون من أجل حرية شــعبنا العظيــم، مؤكدا أن 
اللجنة العليا لجرحى المسيرات ستبقى على العهد والوفاء لهذه الدماء الزكية.
من جهته أشاد الكرد بصمود الجرحى أمام ترسانة االحتالل اإلسرائيلي، وقال 
إن شعبنا يثبت في كل مرحلة أنه صمام األمان لقضية األمة المركزية القضية 

الفلسطينية، ووزع خالل زيارتهم مساعدات نقدية وهدايا رمزية.
واســتمع الوفد إلى الجرحــى وذويهم ووعد بتلبيــة احتياجاتهم المختلفة، ال 

سيما مواءمة وترميم منازلهم بما يخدم أوضاعهم اإلنسانية والمعيشية.
في سياق متصل، استقبل نواب كتلة التغيير واإلصالح مدير شرطة المحافظة 
الوسطى العقيد إياد سلمان في مكتب الكتلة، حيث كان في استقباله النائبان 

عبد الرحمن الجمل وهدى نعيم.
وثمن النواب الجهود التي تبذلها أجهزة الشرطة بالمحافظة لتقديم الخدمات 

الالزمة للمواطنين من حماية أرواحهم وممتلكاتهم والحفاظ على أمنهم.
بدوره، اســتعرض العقيد ســلمان بعــض القضايا التي تتعلــق بالمواطنين، 
أهمهــا قضيــة مدرســة المزرعة التــي تقع على شــارع صالح الديــن وكثرة 
الحوادث هنــاك، وتوفير مركز شــرطة بمنطقة الزوايدة، حيــث تبنى النواب 

القضايا المطروحة وإيصالها للجهات ذات العالقة.

هل تنجح الحمالت الشعبية في دفع
 السلطة لالستجابة لمطالب الغزيين؟
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»محميات«
 االحتالل

نبيل سالم

سياسة 
المستعمرة 

العدائية
حمادة فراعنة

في كل يــوم يبتكر االحتالل »اإلســرائيلي« حيلــة جديدة؛ 
لالســتيالء على المزيــد من األراضــي الفلســطينية، تحت 
مظلة ما يُسمى ب»عملية السالم« المهترئة، والتي أثبتت 
األيام، أنها ليست سوى مسرحية، بات اللعب »اإلسرائيلي« 
فيها على المكشوف؛ بســبب االنقسام الفلسطيني، والعجز 
العربــي المخزي، ولعل آخر هذه االختراعات هي ما تُســمى 
ب»المحميــات الطبيعية«، التي يســعى قــادة االحتالل إلى 
اتخاذهــا عنوانًــا جديــدًا؛ لتعزيز الســيطرة علــى الضفة 
الغربية المحتلة، وتوســيع االســتيطان اليهودي، وتسمين 

المستوطنات فيها.
فقــد كلــف وزير حــرب االحتــالل نفتالي بينيت ما يُســمى 
ب»اإلدارة المدنية« بإنشــاء ســبع محميات طبيعية جديدة 
في الضفــة الغربية إلى جانب توســيع 12 محمية موجودة 

خاصة في مناطق )ج(.
وأشــارت المواقــع اإلخبارية العبرية إلى أن قــرار بينيت جاء 
باتبــاع اإلجراء اإلداري على الرغم مــن عدم موافقة الجانب 
السياســي. مشــيرة إلى أن هذا أول قرار مــن نوعه منذ 25 
عامًــا. وقــال بيان أصــدره مكتب بينيــت، إنه بعــد تنفيذ 
الخطوة اإلدارية، ســتنتقل »المحميات الطبيعية« الجديدة 
إلى مســؤولية »سلطة الطبيعة والحدائق«؛ من أجل فتحها 

أمام الجمهور. كما سيتم توسيع 12 محمية سابقة.
وفي معرض تعليقه على الخطوة »اإلســرائيلية« الجديدة، 
قال بينيت: »اليوم نعطي قوة كبيرة إلى أرض »إســرائيل« 
ونواصل تطوير المســتوطنات وتوسيعها في المنطقة )ج(. 
باألفعال، وســوف نوســع المواقع الموجودة، ونفتح أماكن 

جديدة أيضًا«.
وتابــع: »أدعو جميع مواطني »إســرائيل« للقــدوم للضفة 

الغربية؛ الستمرار المشروع الصهيوني«.
وجديــر بالذكــر أن المناطــق التي شــملها هذا المشــروع 
االســتيطاني؛ هــي: مغــارة ســوريك، وتعرف أيضًا باســم 
كهــف الحليمات العليا أو مغارة الشــموع، القريبة من قرية 
بيت سوريك الفلســطينية؛ ووادي المقلك، عند المنحدرات 
الشــرقية لجبل الزيتون في القــدس؛ ووادي ملحة، في غور 

األردن، عنــد مجرى نهر األردن الجنوبــي؛ و»بترونوت« في 
جنوب الضفة؛ ووادي الفارعة؛ ووادي األردن، شمالي األغوار.
ولو قارنا بين مزاعم االحتالل »اإلسرائيلي« حول حرصه على 
المحميات الطبيعية، والسياســة »اإلسرائيلية« المتبعة في 
األراضي الفلســطينية المحتلة؛ لوجدنــا أنها تأتي في وقت 
ترتكب فيه ســلطات االحتالل الجرائم بحق الفلســطينيين 
وممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية، وســرقة المياه الجوفية 
الفلســطينية؛ حيــث إن االحتــالل هو المســؤول عن تدني 
الواقع الزراعي في األراضي الفلسطينية، وقتل الحياة البرية، 
ومنع تدفق المياه بشــكل طبيعي إلى األراضي الفلسطينية 

المحتلة، وتوفيرها لمصلحة المستوطنات اليهودية.
والحقيقــة أن خبــر إقامة محميــات طبيعية جديــدة، يمثل 
استمرارًا لسياسة االحتالل في األراضي الفلسطينية؛ لتعزيز 
الســيطرة عليهــا، وتعزيــز سياســة االســتيطان اليهودي؛ 
لمنــع قيــام دولة فلســطينية مســتقلة. كما يكشــف بكل 
واضــح حقيقة النهج »اإلســرائيلي« العنصري، ويعري كذبة 
الســالم التي يحاول البعض الترويج لها، والتنظير لفوائدها 

المزعومة على المنطقة.
ف»إســرائيل« التي تعد من أخطر أنــواع االحتالل العنصري 
االســتيطاني اإلجالئــي، قامت وتقوم على فكــرة الهيمنة، 
والســيطرة علــى الشــعب الفلســطيني، وســرقة مقدراته 
وثرواتــه الطبيعية، وشــهية التوســع الدائم فــي األراضي 
العربية األخرى؛ بهــدف تحقيق الحلم الصهيوني المعروف، 
وهو جعل حدود »إســرائيل« من »الفرات إلى النيل« وجعل 
»إســرائيل« قوة اســتعمارية كبرى، تهيمــن على المنطقة 
بأســرها، بالتحالــف مع القــوى االســتعمارية الغربية، وفي 
مقدمتهــا الواليات المتحدة األمريكيــة، التي تدعم وتتبنى 

المواقف العنصرية »اإلسرائيلية«؛ بل وتزاود عليها أيضًا.
وأخيرًا يمكن القــول: إن محميات االحتالل »اإلســرائيلي« 
الجديدة، تعد سطرًا جديدًا في سفر االعتداءات المتواصلة 
على الشــعب الفلســطيني، وســرقة موصوفــة للمزيد من 
األراضــي والثــروات الفلســطينية، تحت الفتــة »المحميات 

الطبيعية«

ليســت المــرة األولــى التــي تطالب بهــا أحزاب 
إســرائيلية شــطب مرشــحين على قوائم األحزاب 
الفلســطينية، ســواء كانــوا عربًا فلســطينيين أو 
عبرانيين إسرائيليين، فقد طالبت أحزاب إسرائيلية 
شطب المرشح ســابًقا والنائب حاليًا عوفر كسيف 
الديمقراطيــة للســالم  الجبهــة  الشــيوعي مــن 
والمساواة لشطبه من ترشــيح القائمة المشتركة 
العربية العبرية بســبب مواقفه المعادية لالحتالل 
وقــد أيــدت لجنــة االنتخابــات المركزية شــطب 
ترشــيحه ألنها مكونــة من ممثلي كافــة األحزاب 
المرشــحة لخوض االنتخابات، واألغلبية في قرارها 
يعــود لألحــزاب اإلســرائيلية اليمينيــة المعادية 
لحقــوق الشــعب الفلســطيني، ولكــن المحكمــة 
رفضت قرار الشــطب وثبتت ترشيحه وبات عضوًا 

في البرلمان عن القائمة المشتركة.
حزبا الليكود وإسرائيل بيتنا، أي نتنياهو وليبرمان، 
تقدمــا بطلبيــن إلى لجنــة االنتخابــات المركزية 
لمنــع النائبة هبة يزبك من الترشــح عــن القائمة 
المشــتركة العربيــة العبرية تحت حجــة » دعمها 
لإلرهــاب« وأوردوا دالئــل علــى ذلــك بعــدد من 

الوقائع:
-1 إعالنها رفض اغتيال الشــهيد اللبناني ســمير 

قنطار.
-2 زيارتهــا لمنــزل الشــيخ رائد صــالح المحكوم 

باإلقامة المنزلية.
-3 مشــاركتها فــي حفــل اإلفــراج عن األســيرين 

المفــرج عنهمــا وهما مــن أبناء مناطــق 48: أمير 
مخول وراوي سلطاني.

التجمع الوطنــي الديمقراطي، أحد أحزاب مكونات 
القائمــة البرلمانية المشــتركة أكــد »أن النضال 
الفلســطيني هــو كفاح مشــروع للتحــرر الوطني، 
يكفله القانون الدولــي، ومحاولة دمغه باإلرهاب، 

يهــدف إلى ســحب الشــرعية عن حقوق الشــعب 
الفلســطيني وليس عــن نضاله فقــط«، وأن هبة 
في مواقفها إنما تُعبر عن سياســة التجمع وتلتزم 
بمواقفه، وأن دعم اإلرهاب تهمة مردودة على من 

يدعيها.
توصيــة حزبي الليكود وإســرائيل بيتنا تهدف إلى 
إرباك األحزاب الفلســطينية وجعلها في حالة دفاع 
عن النفس بعد السياســة الهجومية التي تقودها 
القائمــة البرلمانية المشــتركة، والتجاوب الوطني 
المتســع من قبل جماهير الجليل والمثلث والنقب 
ومدن الســاحل الفلسطيني المختلطة في التجاوب 
مع روح العالقات الوحدوية الجبهوية السائدة بين 
األحزاب الفلســطينية ونجاح ائتالفها، بل وتوسيع 
هــذا االئتالف بضم حزبي القومــي العربي وحركة 
كرامة ومســاواة، لقطــع الطريق علــى أي مظاهر 
انقســامية لدى المجتمع العربي الفلسطيني داخل 

مناطق 48 مهما كانت متواضعة.
توصية الليكود واســرائيل بيتنــا بحق النائب هبة 
يزبك، تعبير عــن حالة العــداء العنصري للمجتمع 
العربــي الفلســطيني أصحــاب األرض الحقيقيين 
والداليــن على أصــل البــالد وهويتهــا وتاريخها 
وتراثها، إضافــة إلى حالة الغضب الداخلي الكامن 
في نفوس قادة وقواعد األحزاب اإلســرائيلية نحو 
حالة الوحدة الســائدة لدى األحزاب الفلســطينية 
وزيــادة تمثيلهــا الــذي ســيؤثر علــى سياســات 
حكومــات المســتعمرة وحتى على شــكل تمثيلها 
ومكوناتهــا، فهي المرة األولى التــي يتم النقاش 
علنًــا أن المجتمع العربي الفلســطيني في مناطق 
48 ونوابه باتوا على أبواب أن يكونوا شــركاء في 

المؤسســة السياسية والبرلمانية اإلسرائيلية، ولم 
يعــودوا مجرد أصــوات احتجاجيــة ال قيمة لها في 

الوزن السياسي اإلسرائيلي. 

انتقل الرئيس األمريكــي دونالد ترامب إلى مرحلة جديدة 
وفتــح فصــال جديدا فــي تحقير العــرب واالســتهتار بهم 

واالستخفاف بهم وقضاياهم.
وآخــر تقليعات ســاكن البيت األبيض تتمثــل في أنه يبدو 
عازمــا على توظيــف الخطة التي وضعهــا لتصفية القضية 
الفلسطينية، والمعروفة بصفقة القرن، في محاولة تحسين 

فرص اليمين الصهيوني بالفوز في االنتخابات.
فعلــى الرغــم مــن إدراك ترامــب أن أي طرف فلســطيني 
أو عربــي ال يمكنــه قبول هذه الخطــة، إال أن ترامب ينوي 
طرحها قبــل االنتخابات اإلســرائيلية المقــرر إجراؤها في 
الثانــي من مــارس القــادم، على اعتبــار أن ذلك يســاعد 
نتنياهو في حرف أنظار الــرأي العام الصهيوني عن قضايا 
الفســاد التي يواجهها ويقلص االهتمــام بطلبه الحصانة 
مــن المحاكمة ويمنح الليكود الفرصة لفرض جدول أعمال 

سياسي مريح له ولليمين.
ترامب يبــدو جادا في طرح »الصفقة« البائســة لدرجة أن 
بنــي غانز زعيــم تحالــف »أزرق أبيض« المعــارض هاجم 

اإلدارة االمريكية، وحذرها من مغبة التدخل في االنتخابات 
لصالــح نتنياهو. طبعا غانز ال يعترض على الخطة وما فيها 
من بنود تصفوية، بــل على توقيت طرحها، حيث إنه يعي 
أن التوقيت يهدف إلى مساعدة نتنياهو في تحقيق انتصار 

في االنتخابات القادمة.
لكــن اســتهتار ترامب بالعــرب ال يقف عند هــذا الحد، بل 
إنــه وصل إلى حد أنــه توافق مع نتنياهو على أن يســتغل 
األخير الرفض الفلســطيني لـ«الصفقــة« ويعلن ضم غور 
األردن والمســتوطنات إلســرائيل، بحيث يتبع ذلك اعتراف 
أمريكي بالضم، تماما كما تم االعتراف بفرض »الســيادة 

اإلسرائيلية« على الجوالن المحتل.
ومما ال شــك فيــه أن إعــالن نتنياهو ضم »غــور األردن« 
والمســتوطنات إلســرائيل ســيعزز من فرص فوزه بشكل 

كبير في االنتخابات.
لكن الســؤال الذي يطرح نفســه: أال يســتدعي هذا العبث 
صــدور موقف جــاد من قيادة الســلطة الفلســطينية التي 
تواصــل المراوحة في نفس المــكان وترفض التعاطي مع 

هذا الخطر بشــكل جدي، باســتثناء موجــات المزايدة هنا 
وهناك؟

أال يســتدعي هذا التحدي أن تحدث قيادة الســلطة تحوال 
على سياساتها تجاه االحتالل؟ ونحن هنا ال نطالب بصدور 
قرارات جديدة عن قيادة الســلطة، بل عليها فقط تطبيق 
مقــررات المجلســين المركــزي والوطني في أعقــاب قرار 

ترامب نقل السفارة األمريكية إلى القدس.
هل يعقل أن تواصل قيادة السلطة مكافأة نتنياهو وترامب 
بمواصلــة التعــاون األمني مع االحتالل الــذي يصر رئيس 

السلطة محمود عباس على أنه مقدس بالنسبة له!!
أال يمثل إعالن وزير الحرب الصهيوني نفتالي بنات الشروع 
فــي مخططه الممهد القتطاع منطقة »ج« التي تمثل أكثر 
من %60 من مساحة الضفة الغربية إلسرائيل تطورا كافيا 

بفك قيادة السلطة ارتباطها بالعبث الذي انغمست فيه؟!
ألم يســمع عباس عن نتائج اســتطالعات الــرأي المتواترة 
التي أجرتها مؤسســات مســتقلة والتي تؤكد أن أكثر من 
%60 من الفلســطينيين فــي الضفة الغربيــة وقطاع غزة 

يطالبونه باالستقالة بسبب فشل مشروعه السياسي؟!
وعلــى الصعيــد العربي، فإن األمور ال تبدو مريحة بشــكل 
خــاص. أال يمكن أن ينحو الحــكام العرب على األقل منحى 
زعيــم المعارضــة الصهيوني غانز ويتحدوا ترامب بســبب 
فعلته التي تهدد مصداقيتهم وتحرجهم أمام جماهيرهم؟!

فقد خضع هؤالء الحــكام لترامب عندما أجبروا على حضور 
مؤتمــر »المنامة« الــذي مثل توطئة لإلعــالن عن صفقة 
القرن، واآلن يطالب ترامــب ونتنياهو الحكام بدعم عملي 

لصفقة القرن.
ومن أســف، فإن أنماط العالقة القائمــة حاليا بين الكيان 
الصهيونــي وبعض نظــم الحكم العربية تــدل على أنهم 

يشجعون بشكل غير مباشر على تطبيق صفقة القرن.
فهــل يعقل أنه في الوقت الذي يتآمر نتنياهو وترامب على 
تمرير المخطــط التصفوي، تجد بعــض أنظمة الحكم أن 
الوقت مناسب لتطبيق صفقات شراء الغاز العربي المنهوب 
من الكيان الصهيوني، في حين تواصل أنظمة حكم أخرى 

التعاون األمني واالستراتيجي!

ترامب إذ يمنح
 »إسرائيل« غور األردن 

لضمان فوز نتنياهو

وعلى الصعيد العربي، فإن األمور ال تبدو مريحة بشــكل خاص. أال يمكن 
أن ينحــو الحــكام العرب علــى األقل نحو زعيم المعارضــة الصهيوني غانز 
ويتحــدوا ضــد ترامب بســبب فعلته التي تهــدد مصداقيتهــم وتحرجهم أمام 
جماهيرهم؟! فقد خضع هؤالء الحكام لترامب عندما أجبروا على حضور مؤتمر 
»المنامــة« الــذي مثــل توطئة لإلعــان عن صفقة القــرن، واآلن يطالــب ترامب 

ونتنياهو الحكام بدعم عملي لصفقة القرن.
صالح النعامي

صحيفة السبيل األردنية

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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تواجه أحيــاء القدس المحتلة حربًا مســعورة 
من االحتالل تســتهدف مواصلة هدم المنازل 
فيهــا وتشــريد أهلهــا تحــت حجــج واهيــة، 
إذ يســارع االحتــالل الصهيونــي الزمــن في 
تنفيــذ مخططــات التهويــد وبناء المشــاريع 

االستيطانية فوق هذه األحياء.
ومع بداية عــام 2020م يعمل الكيان إلحكام 
الســيطرة علــى القــدس واســتكمال تنفيــذ 
مخططات 2020 التهويدية، إذ أصدر االحتالل 
اإلسرائيلي العشــرات من قرارات الهدم بحق 
منازل المقدســيين، بهــدف مواصلــة تنفيذ 
مخططات تهويد أحيــاء القدس وإخالئها من 
المقدســيين، فقد أصدرت محكمــة االحتالل 
بالقدس قــرارًا بهدم 4 منــازل في حي وادي 
الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس، 
من هذه المنازل عمارة ســكنية مكونة من 3 
طبقات، كما أخطرت بلدية االحتالل أصحاب 7 
منازل في حي باب السلسلة بالقدس المحتلة، 
بإخالئهــا نتيجــة تشــققها بفعــل الحفريات 
االستيطانية أسفلها؛ وهذه الحفريات تتواصل 
ضمن مخطط إســرائيلي خطيــر لتهويد حي 

باب السلســلة وإقامة المشــاريع االستيطانية 
فوقه، إذ تسلمت 29 عائلة مقدسية إخطارات 
إســرائيلية بإخالء منازلهــا والرحيل من الحي 

المقدسي.
ويحبس االحتالل ويبعد الشخصيات المقدسية 
المؤثرة إذ يعتقل شــيخ األقصــى رائد صالح، 
ويواصل إصدار قرارات إبعاد بحق المقدسيين 
والمقدسيات، فصدرت سابًقا عدد من قرارات 
اإلبعــاد بحق عدد من المرابطات في القدس، 
وحديًثــا قررت محكمة االحتــالل إبعاد خطيب 
المســجد األقصى الشــيخ عكرمة صبري مدة 
أســبوع عن المســجد األقصى، بســبب الدور 
البــارز للشــيخ صبــري فــي دعــوة وتحشــيد 
المقدسيين لشد الرحال إلى المسجد األقصى 
المبــارك والربــاط فيــه، وإقامــة الصلــوات 
الخمــس، إضافة إلى حملة صــالة الفجر التي 

شهدتها الجمعة الماضية.
إن مــا تواجهــه القــدس هــذه األيــام مــن 
مخططــات التهويد وهدم المنازل يســتهدف 
اســتكمال تنفيذ مخطــط القــدس 2020م، 
وهو مخطط إجرامي تهويدي خطير يستهدف 

االســتيالء علــى أكبــر مســاحة مــن األرض 
األراضــي،  بمصــادرة  بالقــدس،  المحيطــة 
واالســتيطان، وتدميــر األحيــاء العربية، كما 
يســتهدف عزل التجمع الســكاني العربي في 
القــدس عــن التجمعــات العربية فــي الضفة 
الغربيــة، كما يســتهدف المخطــط اإلجرامي 
تطويق القــدس بأحزمة اســتيطانية متصلة 
علــى شــكل تجمعــات ســكنية تحقــق إقامة 
عزل ســكاني يهــودي بين القــدس وخارجها 
مــن جهة، وتحقق ســيطرة إســتراتيجية على 
التجمعــات العربيــة داخل القــدس من جهة 
أخــرى، كما يســتهدف المخطط بنــاء المزيد 
من التجمعات االستيطانية لعدد من األغراض 

العسكرية.
إن االحتــالل اإلســرائيلي يمضــي قدمًــا في 
مخططــه التهويدي للقــدس 2020، الهادف 
إلى محاصــرة  مدينة القدس بالمســتوطنات 

وتشريد سكانها.
وحسب إفادة المصادر والمعلومات المقدسية 
إن مخطــط 2020  مــا يســميه الصهاينــة 
»القــدس الكبــرى« يبــدأ من حــدود رام اهلل 

شمااًل إلى منطقة بيت لحم جنوبًا، ومن حدود 
منطقة عمواس غربًا إلى سفوح أريحا شرقًا.

إن عدد المنــازل التي هدمهــا االحتالل العام 
الماضــي وصل إلــى 265 منزاًل شــرد أهلها، 
ويرجح أن تزداد أعمال هدم منازل المقدسيين 
هذا العام الستكمال مخططات التهويد لتنفيذ 

مخطط 2020 التدميري.
إن أحيــاء القدس القديمة تواجــه هذه األيام 
مخططات إجرامية تســتهدف هدمها بالكامل 
الســتكمال تنفيذ المشاريع االســتيطانية في 
القــدس، وأهمهــا مشــاريع 2020، وما ينفذ 
من عمليات هدم للمنــازل ينذر بكارثة كبيرة 
تســتهدف هــذه األحيــاء وتســتهدف تهجير 
وتشريد أهلها، وإكمال السيطرة على القدس 

وضواحيها التاريخية العريقة.
ما يحدث في القدس من جرائم تدمير وتهويد 
إســرائيلية يســتوجب علــى األمــة العربيــة 
اإلســالمية النهــوض مــن ســباتها العميق، 
والنفيــر لحماية القــدس والمســجد األقصى 
مــن جرائم ومخططات التهويد والتدمير التي 

تواجهها القدس يوميًّا.

يجمع علماء األمة على أن مبدأ الشريعة األعظم 
يقوم على جلب المصلحة ودرء المفسدة، وعليه 
يجــري الحكم على أي موقف سياســي، بناء على 
أحكام الشريعة معللة بتحصيل المصالح للعباد 

دون تجاوز مبادئ الشريعة.
وعليه يمكن القول إن المرونة هي السمت الذي 
يميز السياســة الشريعة، فمســؤولية الشريعة 
فــي جوهرهــا تقديم حلــول ومخــارج لألزمات 
والمشــاكل، ال تعطيــل مســار تطور المشــروع 
اإلســالمي، ومبــادئ وقيــم حمــاس؛ الملتزمة 
بمبادئ الشــريعة تقوم على الوفاء بالعهد لمن 

أحسن لها.
لــذا يمكــن اعتبــار الوفــاء بالعهد هــو جوهر 
العالقات اإلنسانية والدولية التي تسعى حماس 
لتعزيزهــا مــع كل األطــراف، لصالــح توظيفها 
لمصلحة الشعب الفلســطيني وقضيته العادلة، 
ومن هنا يعتبر كثير مــن العلماء موقف حماس 
من إيران مبنيا على أســس ســليمة ومنطلقات 

أساسية في السياسة الشرعية.
أمــا عالقة إيــران بالقضيــة الفلســطينية فهي 
عالقــة تاريخية، بــدأت بدعم منظمــة التحرير 
وتحويل ســفارة العــدو في طهران إلى ســفارة 
فلسطين، وسفينة األســلحة )كارين إيه( كانت 
آخــر تجليات هــذه العالقــة التي ربمــا انتهت 

باغتيال العدو الصهيوني للرئيس الراحل ياســر 
عرفات 11 نوفمبر 2004.

ومــن هنــا يمكن اعتبــار دعم إيــران للمقاومة 
الفلســطينية »مبــدأي« قائــم علــى المصالــح 
اإليرانيــة فــي تدمير كيان العــدو، وليس دعما 
قائمــا علــى األيدلوجيــا، بدليل أن دعــم إيران 
لحماس والجهــاد هو تمامــًا كدعمها لألحزاب 

العلمانية واليسارية التي تتبنى المقاومة.
وعودتنا حماس أنها تبني عالقاتها مع أي طرف 
أو دولــة كانــت، على قاعدة أن فلســطين فوق 
الجميــع وبحاجة لدعم الجميــع، وأن درجة قرب 
حماس مــن أي طرف مرتبطة حتما بدرجة قربه 

من فلسطين ومن المقاومة فيها.
ومن هنا كان حرص حماس على توسيع مجالها 
الحيوي وتوســيع عالقاتها اإلقليميــة والدولية 
لتعظيــم تأثيرها فــي العالم، وخاصــة مع دول 
محوريــة تدعــم حق الشــعب الفلســطيني في 

الحرية.
ومحاوالت حماس لنســج عالقات مع دول أخرى 
مثل جنوب افريقيا وفنزويال ومع غيرها الدول ال 
تخفى على أحد، وهــي عالقات تجمعها مناصرة 
الحق والحرية وحقوق االنسان وليس األيدلوجيا 

أو الدين.
تقديرات العدو الذي يؤكــد الكتاب والمفكرين 

والمحللين حتــى داخل الكيــان الصهيوني أنه 
ذاهب إلى الضعف والتفكك، يضع العالقات بين 

حماس وإيران في دائرة العالقات الخطيرة.
نظــرا ألن العدو وأنصاره فــي األنظمة العربية 
ال يريــدون أن تمتد الجبهة الشــمالية الممتدة 
من طهران حتى لبنان لتتشــابك مع حماس في 

الجنوب.
وعالقة إيران مع فلســطين كانت قبل سليماني 
وستبقى بعد ســليماني، ألنها عالقة مع قضية 

األمة.
ومــا اغتيال ســليماني اال محاولــة الغتيال هذه 
العالقــة ومنع إيران مــن مواصلة تقديم الدعم 
واالســناد للمقاومة التــي تهــدد وتزعج االبن 

األمريكي المدلل لـ)إسرائيل(.
وال شــك ان اغتيال سليماني شــكل تحديا أمام 
إيران مــن المتوقع ان يدفع طهــران لمضاعفة 
دعمها للمقاومة الفلســطينية كي تواجه الخطر 

الصهيوني واالمريكي.
وآن للذين ال يزالــون يلوكون األمر أن يتوقفوا 
عــن وضــع الكلمــات في افــواه قــادة حماس، 
فمشعل لم يبدي استياءه من مشاركة هنية في 
تشييع سليماني، باختصار ألن مشعل يدرك قبل 
غيره أن حماس حركة مؤسسات ال يقودها هنية 
بقرار منفرد، وانما هو رأس هرم القيادة ينفذ ما 

تقرره مجالسها الشورية والسياسية.
تماما كما كان مشــعل قبل ســنوات على رأس 
هرم القيادة وينفذ ما تقرره مجالســها الشورية 
والسياسية، عندما زار موسكو في 2017والتقى 
مســؤوليها، وعندمــا وجه الشــكر فــي 2009 
وعلــى رؤوس األشــهاد للدولة الســورية، على 
مــا قدمته للمقاومــة من دعــم واحتضان، ولم 
يتكلــم حينها أحد، ال عن ســوريا التــي تحارب 
االخوان والمســلمين والتي ارتكبت مجازر حماة 
وحلــب1982، كما لــم يتحدث أحد عــن مجازر 
روســيا بحق الســوريين، وال بحــق األفغان من 

قبلهم.
عدا عن ذلك فإن مشــعل ذاك الهرم الثقيل في 
ميــزان حماس، أكبر مــن أن يلجأ إلــى االعالم 
ليعبــر عن مواقفــه في قــرارات حمــاس، ففي 
دوائــر حماس الداخلية متســع للتعبيــر والنقد 

والنصيحة.
مشــعل وهنيــة قطبــا حمــاس قــد يختلفــان 
فاالختالف رحمــة، ولكنه ليس خالفا، واالختالف 
ال يفســد للــود قضيــة، وان اختلفــا فتحت قبة 
فلســطين وفــي ســبيل جلــب المصلحــة ودرء 
المفســدة، يحوطهما في كل ذلك االحتكام الى 
شــريعة الديــن الحنيف الذي نظــم عالقات كل 

شيء في الحياة.

مشعل وهنية وإيران... 
بين الشريعة والسياسة

عماد عفانة

وعودتنا حماس أنها تبني عالقاتها مع أي طرف 
أو دولــة كانــت، علــى قاعدة أن فلســطين فوق 
الجميــع وبحاجة لدعم الجميــع، وأن درجة قرب حماس 
من أي طرف مرتبطة حتما بدرجة قربه من فلسطين 

ومن المقاومة فيها.

أحياء القدس في مواجهة 
مخططات التهويد والتهجير

غسان الشامي

إن االحتالل اإلســرائيلي يمضي قدًما في مخططه 
التهويدي للقدس 2020، الهادف إلى محاصرة  مدينة 

القدس بالمستوطنات وتشريد سكانها.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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وقــال البيان: "تــم خالل االجتمــاع تدارس 
وجــود القــوات األجنبيــة وتخفيضهــا في 
البــالد، وأهميــة احتــرام مطالب الشــعب 
العراقي في الحفاظ على الســيادة الوطنية 

وتأمين األمن واالستقرار".
ووافــق البرلمان العراقي فــي الخامس من 
كانــون الثاني/ ينايــر على قــرار غير ملزم 
يطالــب الحكومــة بإنهــاء وجــود القــوات 
األجنبيــة فــي البالد فــي أعقــاب الضربات 
الجوية األمريكيــة التي أدت لمقتل الجنرال 
اإليرانــي قاســم ســليماني والقيــادي في 
مهــدي  أبــو  العراقــي،  الشــعبي  الحشــد 

المهندس.
وسلط مقتل ســليماني، الذي ردت طهران 
عليــه بهجــوم بصواريــخ باليســتية علــى 
قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان 
قــوات أمريكية، الضــوء على نفــوذ القوى 
األجنبيــة في العراق، خاصة إيران والواليات 

المتحدة.
إن حكومتــه  ترامــب،  قــال  جهتــه،  مــن 
ســتواصل التعاون العســكري مــع العراق، 

والعمل ضد تنظيم الدولة.
وفــي مؤتمر صحفي مشــترك عقده ترامب 
مــع صالح، على هامش المنتدى االقتصادي 
قال ترامب إن "الواليات المتحدة ستواصل 
تعاونها  العسكري مع العراق كما عملت وما 
زالــت تعمل علــى ذلك"، مؤكــدا أن عالقة 

البلدين في "أفضل حال".
بدوره، قال صالح، إن العراق يمتلك شــراكة 

مع الواليات المتحدة بشــأن محاربة عناصر 
تنظيم الدولة في العراق، مشــددًا بالقول: 

"هذه المهمة يجب أن  تكتمل".
قطع طرق

وعلى األرض، قطع محتجــون غاضبون في 

العراق، أمــس، طرقا رئيســية في محافظة 
البصرة جنوب البالد، بحسب ما أكده مصدر 

أمني.
وذكــر مصــدر لـ"األناضــول"، فضّــل عدم 
الكشــف عن هويتــه، أن محتجين غاضبين 

قطعــوا الطرق المؤدية إلى ميناءي أم قصر 
وخور الزبير في البصــرة، موضحا أن "قطع 
الطريق أدى إلى تكدس عشــرات المركبات 
والشــركات  الميناءيــن  إلــى  المتوجهــة 

الصناعية.

وقتــل متظاهــر عراقي وأصيــب 25 آخرون 
الثالثــاء، فــي مواجهــات "عنيفــة"، بيــن 
متظاهريــن وقوات األمن في شــارع محمد 

القاسم السريع وسط العاصمة بغداد.
وقتلت ناشــطة بهجوم مسلح وسط مدينة 
البصرة النفطية في جنوب العراق، بحســب 
ما قــال مصدر أمني لوكالــة فرانس برس، 

أمس.
وقــال ضابــط في شــرطة البصــرة "قتلت 
الناشــطة المدنية جنات مــاذي )49 عامًا(، 
بهجوم شنه مسلحون مجهولون يستقلون 
ســيارة رباعية الدفع"، مشــيرًا إلــى إصابة 

خمسة آخرين بينهم ناشطة بجروح بالغة.
وكانــت حصيلة قتلى المواجهــات االثنين، 
ارتفعت إلــى 5 قتلى بعد ســقوط 3 منهم 
مســاء االثنيــن، جــراء إصابــات بالرصاص 

وقنابل الغاز المسيل للدموع.
ومنــذ االثنين، صعّد الحراك الشــعبي من 
االحتجاجــات بإغالق العديد مــن الجامعات 
والمدارس والمؤسسات الحكومية، والطرق 
الرئيسية في العاصمة بغداد ومدن وبلدات 

وسط وجنوب البالد.
واتجــه المتظاهــرون نحــو التصعيــد مــع 
انتهاء مهلة ممنوحة للســلطات لالستجابة 
لمطالبهــم وعلى رأســها "تكليف شــخص 
مستقل نزيه لتشكيل حكومة من مختصين 
غيــر حزبييــن تمهيــدا النتخابــات مبكرة، 
فضــال عــن محاســبة قتلــة المتظاهريــن 

والناشطين في االحتجاجات".

تواصل االحتجاجات وقطع طرق رئيسة في البصرة

صالح يلتقي ترامب يف دافوس ويدعوه الحرتام سيادة العراق
بغداد/ وكاالت:

دعــا الرئيس العراقي، برهم صالح، نظيره األمريكي، 
دونالد ترامب، إلى احترام مطالب الشعب العراقي 

وتأميــن  الوطنيــة،  البــاد  ســيادة  علــى  بالحفــاظ 
االســتقرار. وقالــت الرئاســة العراقيــة فــي بيــان إن 
صالح التقى ترامب في دافوس، أمس، حيث ناقشا 

خفــض القــوات األجنبيــة فــي البــاد، وذلــك بعدما 
رفضت واشــنطن طلبا عراقيا في وقت ســابق هذا 

الشهر بسحب قواتها.

جانب من االحتجاجات في العراق أمس            )أ ف ب(

إدلب/ األناضول:
قتل 3 مدنيين، أمس، في قصف روسي على منطقة خفض 

التصعيد شمالي سوريا.
وأفــاد مرصد تعقب حركــة الطيران التابــع للمعارضة في 
حســاباته علــى مواقع التواصــل االجتماعــي، أن الطيران 
الحربي الروســي اســتهدف، أمس، مدنية معــرة النعمان 
و بلدة كفرومة و قرية ســرجة بريــف إدلب، ومدينة إدلب 
بريف حلب الغربــي، الواقعة جميعها ضمن منطقة خفض 

التصعيد.
وذكرت مصادر في الدفاع المدني لمراســل األناضول، أن 
مدنييــن اثنين قتال في مدينة األتارب، فيما قتل مدني في 

قصف مدفعي على قرية تلمنس بريف إدلب.
وأوضحت المصادر أن العدد مرشح لالرتفاع بسبب تواصل 

الهجمات العسكرية من قبل قوات النظام وحلفائه.
وكان 26 مدنيــًا قتلوا، أول أمس، جراء اســتهداف طائرات 
حربية روسية األحياء السكنية في ريفي حلب و إدلب ضمن 

منطقة خفض التصعيد.
وقتــل 79 مدنيا، ونزح 31 ألفا و500، جراء هجمات النظام 
وروســيا والمجموعــات اإلرهابية التابعة إليــران، منذ 12 
يناير/ كانون الثاني، تاريخ ســريان وقف إطالق النار، الذي 
تم توصل إليه الجانبان التركي والروســي، وذلك بحســب 
معلومات حصلت عليها األناضول، من "منسقوا االستجابة 

في الشمال السوري".
وفــي 9 ينايــر الجاري، أعلنــت وزارة الدفاع الروســية وقف 
إطالق نار في محافظة إدلب الســورية، إال أن قوات النظام 
وحلفائه واصلــت هجماتها البرية والجويــة على المناطق 

المأهولة في قرى وبلدات بإدلب.

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية، في 8 من الشــهر نفسه، 
أن الجانبين التركي والروســي، اتفقــا على وقف إطالق نار 
بمنطقة خفــض التصعيد في إدلب، اعتبــارا من 12 يناير 

الحالي.
وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها 
إلــى اتفــاق "منطقــة خفض التصعيــد" بإدلب، فــي إطار 

اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
إال أن قــوات النظام وداعميه تواصل شــن هجماتها على 
المنطقــة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروســيا في 17 

سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية.
وقتــل أكثر من 1500 مدني جراء هجمات النظام وروســيا 
على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 ســبتمبر 2018، كما 
أســفرت الهجمــات عن نــزوح أكثر من مليــون مدني إلى 

مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.
وقف النار

من جانبها، طالبت تركيا روسيا بااللتزام بوقف إطالق النار 
المعلن مؤخرا في محافظة إدلب.

وقــال وزير الخارجية التركي مولــود جاويش أوغلو، أمس، 
فــي كملــة ألقاهــا على هامــش أعمــال منتــدى دافوس 
بسويســرا: إن بالده تنتظر من روسيا االلتزام بتعهداتها 

حيال وقف إطالق النار، باعتبارها ضامنة للنظام للسوري.
وأضاف جاويش أوغلــو أن الوضع في إدلب ال يزال خطيرا، 
وأنــه ال يمكــن قبول الهجمــات التي يشــنها النظام على 
المدنييــن بطريقــة عشــوائية في هذه المنطقة، مشــيرا 
إلــى أن الرئيس رجب طيب أردوغــان أكد مجددا على هذا 
األمر خالل اللقاء مع نظيره الروســي فالديمير بوتين على 

هامش مؤتمر ليبيا في برلين.

 عواصم/ وكاالت:
دعا مجلس األمــن الدولي األطراف الليبيــة إلى االنخراط 
بإيجابية في اجتماعات اللجنة العســكرية المشــتركة من 

أجل التوصل لوقف إلطالق النار في أسرع وقت.
وقد تم االتفاق على تشكيل هذه اللجنة في قمة برلين من 
خمســة ضباط يمثلون حكومة الوفاق المعترف بها أمميا، 
وخمسة ضباط يمثلون قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ورحــب المجلس فــي بيان صحفــي بنتائج مؤتمــر برلين 
بشــأن ليبيا، وجدد دعمه لمساعي المبعوث األممي غسان 
سالمة من أجل التوصل لوقف دائم إلطالق النار واستئناف 
العملية السياســية. مــن جهته، وجه األميــن العام لألمم 
المتحــدة أنطونيو غوتيريش مســاء أمس، رســالة علنية 
لخليفــة حفتر، عقــب انتهاء جلســة مجلس األمــن. ودعا 
غوتيريش في رسالته لحفتر إلى »القبول الكامل بمخرجات 
مؤتمر برلين«، مشددا على أهمية »إظهار القيادة في مثل 
هــذه المواقف، من أجل بقاء ليبيــا موحدة وقادرة على أن 

يحكمها الليبيون في سالم وأمن وتعاون مع جيرانها«.
وطالب غوتيريــش جميع الدول األعضــاء باألمم المتحدة 
بااللتــزام بقــرارات مجلس األمن الدولــي المتعلقة بحظر 
تصديــر الســالح إلى ليبيــا، الفتا إلى أن »الــدول الخمس 
دائمة العضوية بالمجلس )أمريكا وروسيا والصين وفرنسا 

وبريطانيا( كانت متواجدة في مؤتمر برلين«.
واعتبــر مؤتمــر برلين »خطــوة هائلة«، ألنــه جمع الدول 
ذات التأثير المباشــر أو غير المباشــر في ليبيا، على طاولة 
واحــدة، وأعلنــوا التزامهم بعدم التدخل في شــؤون ليبيا 
الداخلية، والتزامهم بدعم وقف إطالق النار وتعزيز العملية 

السياسية.
واســتدرك غوتيريش قائال: »لكن كل هذا هو مجرد بداية 
فحسب، خاصة أن أحد طرفي الصراع )لم يسمه(، لم يؤكد 
بشــكل علني حتى اآلن دعمه لمخرجات مؤتمر برلين )..(، 
نعم لدينا هدنة تشــهد بعض الخروقــات )..(، ونحتاج إلى 
االنتقــال لمرحلة وقــف إطالق النــار، وبعدها إلــى عملية 

سياسية حقيقية، ونحن لم نصل إلى هذه المرحلة بعد«.
وعُقد المؤتمر األحد الماضي، بمشــاركة 12 دولة، بينها 
الواليــات المتحــدة وتركيا، إضافــة إلى األمــم المتحدة، 
واالتحاد األوروبــي، واالتحاد اإلفريقــي والجامعة العربية، 
وتواجد رئيس الحكومة الليبية فايز السراج وحفتر؛ للبحث 

عن حل سياسي للنزاع الليبي.
ودعــا المؤتمر، وفــق بيانــه الختامــي، األطــراف الليبية 
وداعميهــم إلى إنهاء األنشــطة العســكرية، والعودة إلى 
المسار السياسي لحل النزاع، وااللتزام بقرار األمم المتحدة 
الخاص بحظر تصدير الســالح إلى ليبيــا )رقم 1970 لعام 
2011(. وعلــى الصعيد الدبلوماســي، أيضا تســتضيف 

الجزائر، اليوم، اجتماعا لوزراء خارجية 6 دول جوار لليببا، 
إلى جانب مالي، لبحث آخر تطورات الوضع، ودعم مخرج 

سياسي لألزمة.
وقالــت الخارجيــة الجزائريــة، فــي بيــان، إن االجتماع 
يشــارك فيه وزراء خارجية كل من الجزائر ومصر وتونس 

والسودان وتشاد والنيجر.
وأوضح البيان، أن مالي ستحضر االجتماع ممثلة في وزير 
خارجيتهــا، »نظرا لتداعيات األزمة الليبية على هذا البلد 

الجار« للجزائر.

وتركيا تدعو موسكو لالتزام بوقف النار 
مقتل 3 مدنيني بقصف رويس عىل "خفض التصعيد"

غوتيرش يدعو حفتر للقبول الكامل بمخرجات مؤتمر برلين
مجلس األمن يدعو األطراف الليبية 

لاللتزام بوقف إطالق النار
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وقال ديــاب: »الوضع في البلد ال يُطمئِن 
علــى كافة المســتويات، وعلينــا أن نعمل 
فــي  واحــد  كل  ومنفرديــن  مجتمعيــن 

وزارته« . 
وتمنى دياب أن تكون جلسة اليوم صفارة 
انطالق قطار الحكومة »ألننا نواجه أصعب 

وأخطر مرحلة في تاريخ لبنان«.
ديــاب شــدد علــى أهميــة الحفــاظ على 
الديمقراطيــة، قائال: »هــذه حكومة إنقاذ 

وطني وليست لفريق أو جهة«.
ودعا دياب الوزراء إلى التعامل بتواضع مع 
الناس. مشيرًا أن »الوزير ليس في مرتبة 

متقدمة عن الناس«.
وذكــر أن »آمــال اللبنانيين تتــآكل، ومن 
حقهم أن يصرخوا ويطالبوا بوقف المسار 
االنحــداري، وعلينــا التخفيــف مــن وطأة 

الكارثة وعناوين المشاكل واضحة«.
وأكــد ديــاب »المهــم تأمين االســتقرار 
الذي يحفــظ البلد، والرهــان على حماية 
ظهر الجيــش والقوى األمنيــة عبر تأمين 
المظلة السياســية والتمييز بين التظاهر 
والشــغب«. مشــددا على »أهميــة حماية 

الجيش والقوى األمنية«.
وتمنى »أن نستطيع تقديم صورة مختلفة 
عن العمــل الحكومي، وعلينــا العمل ليال 
نهارا من أجل تحقيق أهدافنا ونحن لســنا 
حكومة سياسية ويجب أن تكون استثنائية 

بأداء وزرائها«.
وفي مســتهل الجلســة قال الرئيس عون: 
»مهمتكــم دقيقــة وعليكم اكتســاب ثقة 
األهــداف  لتحقيــق  والعمــل  اللبنانييــن 
التــي يتطلعون إليها ســواء بالنســبة إلى 
المطالب الحياتية التي تحتاج إلى تحقيق، 

أو األوضــاع االقتصادية التي تردت نتيجة 
تراكمها على مدى سنوات طويلة«.

وتابع: »البــد من العمل لمعالجة األوضاع 
االقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي 
بالمؤسسات اللبنانية، والعمل على طمأنة 

اللبنانيين على مستقبلهم«.
من جهته، أبدى رئيــس المجلس النيابي 
نبيه بري تفاؤله بتشــكيل الحكومة، وقال 
بعــد لقاء جمعه مع عــون ودياب في قصر 

بعبدا الرئاسي قبيل جلسة مجلس الوزراء: 
»بحســب اإلعالم اليــوم ال تفاؤل، ولكنني 

متفائل بالحكومة«.
وأعلــن أميــن عــام مجلــس الــوزراء أن 
الحكومــة الجديدة شــّكلت »لجنــة إعداد 
البيــان الوزاري برئاســة ديــاب وعضوية 
نائــب رئيــس الحكومــة، ووزراء: المالية 
والخارجيــة والعــدل واالقتصــاد والبيئــة 
الشــباب  واإلعــالم،  اإلداريــة،  والتنميــة 

والرياضة، واالتصاالت والصناعة والشؤون 
االجتماعية«.

ولفت مكي إلــى »عقد لجنة صياغة البيان 
الوزاري في أول اجتماع صباح الجمعة«.

والقى إعالن الحكومة ترحيبا ، من األمين 
العــام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
والذي أكد أنه ســيعمل مــع رئيس الوزراء 
الجديــد مــن أجل دعــم اإلصالحــات في 
البلد المثقل بالديــون والذي يصارع أزمة 

اقتصادية.
باســم  المتحــدث  أصــدره  بيــان  وقــال 
غوتيريــش: »إن األمــم المتحــدة ملتزمة 
بدعم لبنان في تعزيز ســيادته واستقراره 

واستقالله السياسي«.
وأكد الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
،أمــس، أن فرنســا ســتفعل »كل شــيء« 
لمســاعدة لبنان على الخروج من »األزمة 

العميقة« التي تعصف به. 
وخلف ديــاب، ســعد الحريري في رئاســة 
الحكومة التي اســتقالت فــي 29 أكتوبر/ 
ضغــط  تحــت  الماضــي،  أول  تشــرين 
احتجاجات شــعبية متواصلة منذ الســابع 

عشر من ذلك الشهر.
وإضافــة إلــى ملــف الحكومــة، يطالــب 
المحتجون بانتخابات نيابية مبكرة، ورحيل 
ومحاســبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، 
التي يتهمونها بالفساد واالفتقار للكفاءة.

وفور إعــالن الحكومــة، نــزل المئات من 
المواطنين إلى الشــارع، و عمدوا إلى قطع 
طريق رئيســية فــي بيروت ومــدن جبيل 
)وســط البالد( وطرابلس )شماال( وصيدا 

)جنوبا(، باإلطارات المشتعلة والعوائق.
مئــات  تجمــع  العاصمــة  وســط  وفــي 
المتظاهرين أمام مدخل شــارع يؤدي إلى 
البرلمــان الــذي أحاطت بــه تعزيزات من 

الشرطة.
ويشــهد لبنــان منــذ 17 تشــرين األول/

أكتوبر حراكا شــعبيا غير مســبوق يطالب 
بإسقاط الطبقة السياسية كاملة ويتهمها 
بالفساد ويحملها مســؤولة انهيار الوضع 
االقتصادي. وأدت االحتجاجات إلى استقالة 

الحكومة السابقة بعد ثالثة أسابيع.

وسط احتجاجات واسعة

دياب: الحكومة الجديدة تشكيلة إنقاذ لكل اللبنانيني
بيروت/ وكاالت:

ديــاب،  اللبنانــي حســان  الــوزراء  رئيــس  شــدد 
لفريــق  ليســت  الجديــدة  الحكومــة  أن  علــى 

بعينه، مؤكــًدا أنها »حكومة إنقاذ وطني لكل 
اللبنانيين«.

جاء ذلك على لســان أمين عــام مجلس الوزراء 

محمود مكية، لدى تالوته مقررات أول جلسة 
الرئيــس  برئاســة  أمــس،  عقدتهــا  للحكومــة، 

ميشال عون، وحضور دياب.

جانب من االحتجاجات في لبنان أمس            )أ ف ب(

واشنطن/ وكاالت:
وصــف الرئيــس األميركــي دونالد ترامــب محاكمته 
البرلمانية بأعظم مالحقة سياسية في التاريخ، وبأنها 
خدعة وأمر ســيئ جدا للواليات المتحدة، فيما يواصل 
مجلس الشيوخ جلســات المحاكمة لليوم الثاني عقب 

إقرار قواعدها التنظيمية.
وقال ترامب فــي مؤتمر صحفي قبيل مغادرته منتدى 
دافوس في سويســرا إنه يترك لمجلس الشــيوخ الرد 
على "أكبــر عملية صيد في الماء العكر في السياســة 
األميركيــة"، وأضاف إنه ســيفوز علــى الديمقراطيين 
في قضية العــزل، وفي االنتخابات الرئاســية المقررة 

إجراؤها العام الحالي.
وأضــاف الرئيس األميركــي أنه يفضل مســارا طويال 
لمحاكمتــه برلمانيــا، وذلــك لكــي يتســنى لكبــار 
المســؤولين الســابقين والحاليين فــي إدارته اإلدالء 
بشــهاداتهم أمام مجلس الشــيوخ، إال أنه اســتدرك 
قائال إن ظهور هؤالء يشكل مصدر قلق لألمن القومي 

األميركي.
عليــه  يســيطر  -الــذي  النــواب  مجلــس  وصــادق 
الديمقراطيون- الشهر الماضي على محاكمة الرئيس 
برلمانيا بتهمتي: إســاءة استغالل الســلطة، وعرقلة 

عمل الكونغرس.
وقــد نفى ترامب مــرارا أن يكون ارتكــب أي مخالفة، 
حيث يتهمه خصومه بأنه سعى للضغط على أوكرانيا 
لفتح تحقيق بشــأن أنشــطة نجل جو بايدن المرشــح 
المحتمــل للحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاســة 
األميركية المقبلة، في خطوة يمكن أن تساعد ترامب 

في مسعاه إلعادة انتخابه رئيسا.
فريق االدعاء

واســتأنف مجلــس الشــيوخ لليــوم الثانــي جلســات 
المحاكمــة البرلمانيــة للرئيــس ترامــب، وخصصت 
جلســة، أمس، لفريــق االدعاء كي يطــرح قضيته وما 

بحوزته من أدلة.
وكان مجلــس الشــيوخ -الذي يســيطر عليــه الحزب 
الجمهــوري- قــد صــوّت فــي الجلســة األولــى من 
المحاكمة علــى الضوابط اإلجرائية. وتمنح الضوابط 
أعضــاء المجلــس حــق اســتدعاء وثائــق جديــدة أو 
االســتماع لشــهود جدد، إذا صوتوا باألغلبية لصالح 

ذلك.
وحــاول الديمقراطيــون فــي مجلــس الشــيوخ دفــع 
المحاكمــة نحــو طلــب وثائــق جديــدة مــن اإلدارة 
واالســتماع لشــهود جدد، إال أن األغلبية الجمهورية 

في المجلس رفضت ذلك، ومــن الطلبات المرفوضة: 
اســتدعاء شهود جدد إلى المحاكمة، وكذلك استدعاء 
جون بولتون مستشــار ترامب الســابق لشؤون األمن 

القومي، للشهادة في القضية.
كمــا رفض الجمهوريون في المجلس المطالبة بجلب 
أوراق ومســتندات من البيت األبيــض، وطلب إحضار 
وثائق من وزارة الخارجية، وأخرى من مكتب الميزانية، 

متعلقة بالمساعدة األمنية ألوكرانيا.
ورُفض أيضا طلب إحضار وثائق وزارة الدفاع المتعلقة 
بأوكرانيا، واستدعاء مدير مكتب إدارة الميزانية التابع 

للبيت األبيض ميك مولفيني، لإلدالء بشهادته.
وذكر رئيس فريق االدعاء الديمقراطي آدم شيف -في 
تصريحات صحفية- أنه "دون الحصول على الوثائق ال 
يمكــن اتخاذ قرارات مهمة، بما فيها اختيار الشــهود 
وتوجيــه األســئلة إليهم، وفي ذلك انحــراف لما جرى 

أثناء محاكمة الرئيس السابق بيل كلينتون".
تهديد االتحاد االوروبي

وعلــى الصعيــد األوروبي، هــدد الرئيــس األمريكي، 
بفــرض ضرائــب جمركيــة إضافيــة على الســيارات 
المســتوردة مــن دول االتحــاد األوروبي، حــال عدم 

توصل الجانبين إلى اتفاق تجاري.

جاء ذلك، في مقابلة أجرتها معه شــبكة "ســي إن بي 
ســي" األمريكيــة، أمس، علــى هامش مشــاركته في 
أعمال النسخة الـ50 للمنتدى االقتصادي العالمي، في 

بلدة دافوس السويسرية.
ولفــت ترامب إلى أنه عقــد، الثالثاء، لقاء مع رئيســة 
المفوضــة األوروبية أورســوال فون دير اليــن، تناوال 
خاللــه اتفــاق التجارة، مضيفــا أن اللقــاء "كان رائعا، 
لكننــي أخبرتها بأنــه في حال لم نتوصــل إلى نتيجة 

إيجابية، فإنني سأضطر للتحرك".
وأضاف ترامب: "لقد أخبرتها بأن هذا التحرك سيكون 
معنــاه فرض ضرائــب جمركية عالية على الســيارات 

المستوردة، وعدد من المنتجات األخرى".
وبــدأ التوتر التجاري بين الواليــات المتحدة واالتحاد 
األوروبــي، فــي 2018، عقــب فرض ترامــب ضرائب 

جمركية إضافية على الفوالذ واأللمنيوم المستورد.
وعلــى الرغم من المفاوضــات المكثفة بيــن االتحاد 
األوروبي وواشنطن حينها، لم ينجح الجانب األول من 

جعل الثاني يتراجع عن إقرار تلك الضرائب.
واتفــق الجانبان في 2018، علــى عدم فرض ضرائب 
اســتمرار  طــوال  الســيارات،  قطــاع  علــى  إضافيــة 

المفاوضات التجارية بين الطرفين.

ويهدد مجدًدا بفرض ضرائب إضافية على االتحاد األوروبي

ا بأعظم مالحقة سياسية ترامب يصف محاكمته برملانيًّ
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كالم في االقتصاد
خالد أبو عامر

اآلثار االقتصادية السلبية 
لالنتخابات اإلرسائيلية "الثالثة"

تستعد )إسرائيل( لدورة انتخابية ثالثة مطلع مارس خالل أقل من عام، 
بعد فشل األحزاب المتنافسة، وعلى رأسها الليكود وأزرق –أبيض، في 

حشد أصوات 61 نائبا لتشكيل الحكومة.
هــذه األزمة التي تعيشــها دولة االحتالل لم تقتصــر فقط على الحالة 
السياســية، بــل انعكســت آثارها علــى الحالــة االقتصاديــة، في ظل 
تحذيرات نقابات العمال من التكاليف الباهظة التي يتحملها االقتصاد 

اإلسرائيلي في كل دورة انتخابية.
بلغــة األرقام: وفقا لبيانات اتحاد الصناعيين اإلســرائيلي، فإن التكلفة 
المباشرة للخسائر الناجمة عن تعطيل العمل إلجراء االنتخابات تقدر بـ 
2.5 مليار شــيكل، أي 700 مليون دوالر، وتشمل حساب خسائر فقدان 

اإلنتاج واإلنتاجيــة في مرافق العمل، وتكلفة األجر اإلضافي لألجيرين، 
نظرا لكون يوم االنتخابات عطلة مدفوعة األجر.

كما يتم احتســاب تكلفة الحمــالت االنتخابية التــي وصلت 2.3 مليار 
شــيكل، 600 مليون دوالر، وتشــمل تكاليف دعم األحزاب بقيمة 195 
مليــون شــيكل، 54 مليــون دوالر، وميزانية لجنــة االنتخابات بـ255 
مليون شــيكل، 72 مليون دوالر، تضاف لها تكلفة الدولة جراء تحملها 
رواتــب تعيين ألف موظف لمراقبة ســير العمليــة االنتخابية، ومنحهم 
مخاطرة بنســبة %100 عن يــوم عمل إضافي، كون يــوم االنتخابات 

عطلة رسمية.
علما بأن تكلفة اليوم الواحد للقطاع العام تصل 700 مليون شــيكل، 
200 مليــون دوالر، أمــا تكلفة اليــوم الواحد للقطــاع الخاص فتصل 

ضعفه بـ1.4 مليار شيكل، 400 مليون دوالر.
أكثــر من ذلك فإن كل عضو الكنيســت يحصل على راتب مدى الحياة، 
يعــادل 4 أضعاف ما يحصل عليه موظف القطاع الخاص، وهي النســبة 
األعلى في العالم، في حين يكلف النائب الواحد خزينة الدولة 700 ألف 

شيكل، 200 ألف دوالر.
كما أن غياب حكومة إســرائيلية مستقرة، وليس تسيير أعمال، تسبب 
في تصــدع بمرافق الدولة، جــراء غياب الموازنات، حيث تأثر الســلك 
الدبلوماسي اإلسرائيلي جراء غياب الموازنات المخصصة له، وتخفيض 
الحكومة نســبة الرواتب للعاملين بالسفارات اإلســرائيلية في الخارج، 
وفي أكتوبر، أغلقت للمرة األولى السفارات اإلسرائيلية في 103 دولة، 

في حدث غير مسبوق.
ينص القانون اإلسرائيلي على حل الكنيست، إذا لم يقر ميزانية الدولة 
في ثالث قراءات نهائية، وبالتالي فإن إقرار موازنة العام الحالي 2020، 
قــد تتــم المصادقة عليهــا بعد نجاح أحــد األحزاب بحشــد 61 صوتا 

لتشكيل الحكومة. 
ومــن المتوقــع أن تقــر الموازنة منتصــف العام الجــاري تحت ضغط 
زمني، ما يلزم وزارة المالية باتخاذ إجراءات ليســت مفضلة من الناحية 
االقتصاديــة، مثل رفع معدل ضريبة القيمة المضافة، بنســبة واحد أو 
اثنين في المئة، وإجراء تخفيضات شــاملة في الميزانيات الوزارية، بعد 

نفاد نفقاتها.

غزة/ فلسطين:
أعلــن رئيس اللجنــة القطرية إلعادة 
إعمار غزة، الســفير محمــد العمادي، 
صــرف  عمليــة  ســتبدأ  اللجنــة  أن 
المستورة  لألسر  النقدية  المساعدات 
والمتعففة فــي قطاع غزة، يوم األحد 

القادم.
وأوضح الســفير العمــادي في تصريح 

صحفي، أن عملية الصرف ســتتم عبر 
فــروع مكاتــب البريد فــي محافظات 
قطــاع غزة لـــ)70 ألف أســرة(، بواقع 

100 دوالر لألسرة الواحدة.

وبيّــن العمادي أن الصرف ســيكون 
وفق اآللية المعمول بها خالل المرات 
السابقة، لألسر التي تم اختيارها وفق 
المتفــق عليها  المعاييــر والشــروط 

بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية 
بغزة. ومن المقرر أن تســتمر عملية 
التوزيع لعــدة أيام وفقا آللية الترتيب 

األبجدي للمستفيدين.
ووصل خالــد الحردان نائب الســفير 
القطــري، قطــاع غــزة الليلــة قبــل 
الماضية عبر معبر بيت حانون "ايرز"، 
بالتزامن مع وصول وفد طبي قطري.

"النقل واملواصالت" تنفذ زيارة 
ميدانية لـ"كرم أبو سامل"

غزة/ فلسطين:
نفــذت وحدة الرقابة الداخلية بوزارة النقــل والمواصالت، زيارة ميدانية 
لدائــرة االســتيراد في معبر كرم أبو ســالم، وذلك لمتابعة ســير العمل 

ومدى سرعة إنجاز معامالت المواطنين.
وأكــد نائب مدير عام الرقابة الداخليــة م.هاني مطر في بيان صادر عن 
الــوزارة، أمس، أن فريق الوحدة قام بمتابعة آلية ســير العمل واســتالم 
البضائع وتدقيق األوراق والمعاينة واالطالع على اآللية المعمول بها في 

دائرة االستيراد.
وأضاف مطر أنه تم رفع التوصيات الالزمة للجهات المختصة في ســبيل 
تطوير العمل داخل معبر كرم أبو ســالم. الجدير بالذكر أن وحدة الرقابة 
الداخليــة مســتمرة بعملية الرقابــة علــى كل مرافق الــوزارة بناًء على 

تعليمات وكيل الوزارة اللواء صالح الدين أبو شرخ.

رسحان: وصول 
دفعات مالية 

جديدة ملشاريع 
املنحــــة 

اإليطالية بغزة
غزة/ فلسطين:

أعلن وكيل وزارة األشغال العامة 
واإلســكان م. ناجي سرحان، عن 
وصــول دفعــات ماليــة جديــدة 
لصالح مشــاريع المنحة اإليطالية 
بقطــاع غزة.   وقال ســرحان في 
تصريــح صحفي، أمــس، لقد تم 
تحويل مبالغ مالية تكميلية لعدد 
من شركات المقاوالت التي تعمل 
اإليطالية.    المنحــة  في مشــاريع 
وعبر سرحان عن شكره، للحكومة 
اإليطالية على مساندتها للشعب 
الفلسطيني، مثمنا جهود الوزارة 
وشــركات المقاوالت في مشاريع 

المنحة اإليطالية.

رصف املنحة القطرية لـ70 ألف أرسة متعففة األحد 

رام اهلل/ صفا:
كشف وزير التنمية االجتماعية أحمد مجدالني، 
أمس، عن قرار بإعادة صــرف الدفعات النقدية 
لعدد من األســر التــي تم حجبها مــن برنامج 
مخصصات األسر الفقيرة خالل الدفعة األخيرة، 
بعــد مراجعة ملفاتها والتأكــد من أحقيتها في 

تلقي المساعدات.
وقال مجدالني في تصريح لوكالة "صفا"، أمس: 
"إن كل مــن تقدم بشــكوى لمراجعة ملفه في 
إطــار الحجــب األخير الــذي تم، راجعنــاه بدقة 
وفحصنا وضعه وفق المعايير المثبتة لدينا، وأي 
أسرة تم حجبها بشكل خاطئ، سوف يتم إرجاع 

المساعدات لها".
وبــرر الحجــب بــأن "المســألة بشــكل فنيــة 
بالنســبة لنــا ال أكثر وال أقل، لذلــك فإن هناك 
أســر أعدناهم بالفعل إلى برنامج المخصصات 

وستتلقى مساعدات في الدفعة القادمة".

رام اهلل/ فلسطين:
أفاد الجهــاز المركزي لإلحصاء الفلســطيني، أن 
الرقم القياســي ألســعار تكاليف البنــاء للمباني 
الســكنية فــي الضفــة الغربية، ســجل انخفاضًا 
طفيفًا مقــداره %0.03 خالل العام 2019 مقارنة 
مــع العــام الســابق، حيث بلــغ متوســط الرقم 
القياسي ألســعار تكاليف البناء للمباني السكنية 
2019 )ســنة األســاس  105.81 خــالل العــام 

.)100=2013

وأضــاف الجهــاز المركزي فــي بيان أمــس، أن 
الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء للمباني غير 
السكنية في الضفة الغربية سجل أيضًا انخفاضًا 
مقداره %0.10 خالل العام 2019 مقارنة مع العام 
السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي ألسعار 
تكاليــف البناء للمبانــي غير الســكنية 105.68 
خالل العام 2019 )سنة األساس 2013=100(.

وســجل الرقم القياســي ألســعار تكاليــف البناء 

ونبــه إلــى وجــود "عدد آخــر )من األســر التي 
حجبت( ال يزال تحت الفحص".

ووفق مجدالني فإن أعــداد المحجوبين مؤخرًا 
ال تتعدى العشــرات، موضحًا أن من تم إعادته 
لبرنامــج المخصصــات من المتظلمين ســيتم 

التواصل معه.
وعن عدد األسر التي ســتُعاد لها المخصصات 
أجــاب: "ليس هناك عدد معين ألن هناك أســر 

أخرى ال تزال قيد الفحص".
كانــت وزارة التنميــة بــرام اهلل حجبــت قبــل 
شــهرين مســتفيدين من مخصصات الشئون 
االجتماعيــة بقطــاع غــزة، عدد منهــم مرضى 

ومعاقين.
وبعــد احتجــاج وتظلــم المحجوبيــن أعلنــت 
الــوزارة في حينه أنــه جرى أخــذ تغذية راجعة 
علــى  إيجابًــا  بالــرد  واعــدة  بخصوصهــم، 

شكاويهم.

لمبانــي العظــم فــي الضفــة الغربــي انخفاضًا 
مقــداره %0.97 خــالل العــام 2019 مقارنة مع 
العام الســابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي 
ألســعار تكاليف البنــاء لمباني العظــم 104.50 
خالل العام 2019 )سنة األساس 2013=100(.

في حين ســجل الرقم القياســي ألســعار تكاليف 
إنشــاء الطــرق بأنواعهــا المختلفة فــي الضفة 
الغربيــة انخفاضــًا مقــداره %0.79 خــالل العام 
2019 مقارنــة مــع العــام الســابق، حيــث بلغ 

متوســط الرقم القياســي العام ألســعار تكاليف 
)شــهر   2019 العــام  خــالل   109.21 الطــرق 

األساس كانون أول 2008 = 100(.
وســجل الرقم القياســي ألســعار تكاليف إنشــاء 
شــبكات الميــاه فــي الضفــة الغربيــة انخفاضًا 
مقــداره %0.31 خــالل العــام 2019 مقارنة مع 
العام الســابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي 
العام ألســعار إنشــاء شــبكات الميــاه 113.55 

وتصرف الوزارة مخصصات الشئون االجتماعية 
لنحو 111 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون 
شــيكل تقريبًــا لقطاع غــزة والضفــة الغربية 
بنظام دفعة شــهرية تصل ما بين 700 شيقل 
إلــى 1800 لكل أســرة كل ثالثة أشــهر، إال أن 
الدفعة تتأخر عن األســر أكثر من أربعة أشــهر، 
وهو ما يزيد من معاناتها كونها مصدر الدخل 

الوحيد لهذه األسر المصنفة بالفقيرة.
وتدفع الســلطة الفلســطينية أكثــر من نصف 
المبلغ من المخصصات، فــي حين يدفع البنك 
الدولــي واالتحــاد األوربي قرابــة 40 ألف يورو 

سنويًا.
وبشــأن تطــورات النظام الجديــد الذي تعكف 
الــوزارة علــى تطبيقــه فيمــا يتعلــق بصــرف 
المخصصات لألســر الفقيرة بشــكل شــهري، 
أجاب مجدالني: "ال زلنا نفحص مع وزارة المالية 

والجهات الشريكة إمكانية تطبيق ذلك فنيًا".

خالل العام 2019 )شــهر األســاس كانون ثاني 
.)100=2010

وشــهد الرقم القياســي ألســعار تكاليف إنشــاء 
شــبكات المجاري فــي الضفــة الغربيــة ارتفاعًا 
نســبته %0.25 خــالل العــام 2019 مقارنــة مع 
العام الســابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي 
العام ألســعار إنشــاء شــبكات المجاري 109.78 
خالل العام 2019 )شــهر األســاس كانون ثاني 

.)100=2010

وذكــر اإلحصــاء الفلســطيني أن أســعار تكاليف 
البنــاء للمبانــي الســكنية فــي الضفــة الغربية 
شــهدت ارتفاعــًا نســبته %0.32 خــالل شــهر 
كانــون أول 2019 مقارنة بشــهر تشــرين ثاني 
2019، إذ ارتفع الرقم القياســي ألســعار تكاليف 

البناء للمباني الســكنية إلــى 105.61 مقارنة  بـ 
105.27 خالل الشــهر الســابق )ســنة األساس 

.)100=2013

بعد مراجعة شكاواهم ..وآخرون قيد الفحص
مجــدالنــي: إعــادة الصــرف لعــدد مــن 

محجويب مخصصات الشؤون بالدفعة املقبلة

انخفاض أسعار تكاليف البناء للمباين السكنية بالضفة يف 2019
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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 الحرب العالمية األولى بين قوات الحلفاء وفي 
مقدمتها انجلترا وفرنسا وروسيا وبلجيكا والواليات المتحدة 
واليابان من جهة وبين قوات الوسط وتضم المانيا والنمسا 

والدولة العثمانية قامت في 1914 وانتهت في 1918؟
- هل تعلم أن داج همرشلد سياسي سويدي مشهور ولد عام 
1905 وتولى منصب األمين العام لألمم المتحدة عام 1953 

خلفا لألمين العام لألمم المتحدة تريجفلي وعرف بموقفه 
المحايد في العدواني الثالثي على مصر سنة 1956 وقد مات 

في حادثة طائرة في الكنغو؟

مدن وقرى
مثــل شــعبي : طــب الجــرة علــى ثمهــا بتطلــع 

البنت ألمها.

األفقي:
1 -يسكنون القطب 

الشمالي – نقص 
2 -واد في جهنم – 

نعاتب 
3 -ضمير للمتكلم- - 
تحدها المياه من كل 

جانب 
4 -من األحرف األبجدية + 

غيرمتعلم 
5 -كثيرة + قافلة + 

يدق الجرس 
6 -أظلم معكوسة – 

مختلفان – مرض 
7 -متشابهان + حاجز 

– سارق 
8 -نسيان – عكس أخيار 

9 -عكس ساخن 
معكوسة – طعام 

للحيوانات 

العمودي:
1 -أستفسر + تشابه 

لفظين 
2 -ثالثة ارباع نقسو 

معكوسة – نقاتل في 
سبيل اهلل  

3 -دفتر – ما يحيط بالمنزل 
4 -يرجع 

5 -من أالت الحرب قديما – 
أحد الوالدين 

6 - للتحسر معكوسة + 
ردع – بيت العصفور 

7 -يواسي مبعثرة – ثلثا 
رعب 

8 -يظهر بالليل- من 
قياصرة الروم + للتعريف 
9 -حرف + حرف نصب + 

بنك 

أوجد الفروق
 بين الصورتين

بيتزا طولها 103 أمتار.. مطعم 
يجمع المال لرجال اإلطفاء بأستراليا

كانبرا/ وكاالت:
أعد مطعم إيطالي في أستراليا »بيتزا مارجريتا« طولها 103 أمتار لجمع المال 

من أجل فرق اإلطفاء التي تكافح حرائق الغابات المستعرة في البالد.
وقالت إدارة مطعم »بيليجريني« إن األمر اســتغرق 4 ساعات ونتج عنه 4 آالف 
قطعة بيتــزا، وذهبت العائدات إلى خدمة اإلطفاء في المناطق الريفية     بوالية 

نيو ساوث ويلز.    
وانتشر مقطع فيديو للبيتزا على مواقع التواصل االجتماعي وأثار دهشة الكثير 

من المستخدمين بسبب حجمها الكبير.
أعــد المطعم في البداية قطعا مســتطيلة مــن عجين البيتــزا بطول متر ثم 
جمعهــا معا وأضــاف إليها الطهاة صلصــة الطماطم وجبــن الموتزاريال، ثم 

أضيفت إليها أوراق الريحان والزعتر وزيت الزيتون.
ويجــري المطعــم حاليا مســابقة لتخميــن عــدد كيلوجرامات الدقيــق التي 

استُخدمت في إعداد البيتزا.

طوكيو/ وكاالت:
يحتفل اليابانيون في 22 يناير/ كانون الثاني من 
كل عام بيوم الكاري، وهو أحد أشهر أنواع التوابل 
التي تشــتهر بها العديد من مطابخ العالم، أولها 

المطبخ الهندي، ويليها الياباني والصيني.
ووصل الكاري إلى اليابان عن طريق اإلنجليز، ففي 
القرن الثامن عشر شق الكاري الهندي طريقه إلى 
إنجلتــرا عندما كانت الهند مســتعمرة بريطانية. 
وفي القرن التاســع عشــر بدأ البريطانيون بصنع 
مســحوق الكاري الخــاص بهم، ولكنــه كان أقل 

لذعة، من خالل إضافة دقيق خاص.
وفــي عهد ميجي الذي امتد في الفترة من 1868 
إلــى 1912 تم إدخــال الــكاري إلــى اليابان من 
قبــل البريطانيين بعد أن فتحــت اليابان موانئها 

للتجارة الخارجية.
وبحلول سبعينيات القرن التاسع عشر، بدأ تقديم 
الــكاري في اليابــان، وأصبح عنصرًا رئيســيًا في 
النظــام الغذائي، حتى إنه أصبح في وقت الحق ذا 

شعبية كبيرة في الجيوش والمدارس.
ووفقا لكاتب الطعام الياباني »موريدا تاكاشي«، 

اعتبــارا من عــام 2000، أصبح تنــاول اليابانيين 
للكاري أكثر من السوشي.

وظهر »يــوم الكاري« ألول مرة فــي 22 من عام 
1982 عندمــا أرادت الحكومــة اليابانية أن توفر 

لألطفال الطعــام الجيد الغنــي بالعناصر الكاملة 
خــالل الفترة التــي يحتاجــون فيها إلى الجســم 
والقــوة والنمــو الجيــد للدماغ، فاختــار المجلس 
الوطنــي للمدارس »األرز مــع الكاري« كواحد من 
األطباق الرئيسية التي يجب أن تقدم لألطفال في 

المدارس، ومنذ ذلك الوقت تم اعتماده.

في يومها العالمي.. قصة توابل »الكاري« من الهند إلنجلترا واليابان

- قرية بيت سوسين: تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة الرملة على بعد 17كم 
منها. بلغت مساحة أراضيها سنة 1945/44 بالدونمات 6481 دونما وكان عدد 

سكانها في ذلك العام 210 نسمة. استولى المحتلون الصهاينة على القرية في 
28-30 مايو سنة 1948 وهجروا سكانها األصليين الفلسطينيين منها.

- إشي ومنه: ُيضرب للشخص الذي تعطيه قليال فيطمع بالمزيد. 
أعطيناك كرما منا ومنة، فال تطمع كثيرا.

صياد فلسطيني في عرض بحر غزة يحيط به طائر النورس

صورة اليوم

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

أقوال تراثية



دواٌء لكل داء

م. عماد شحادة صيام             

األدواء متعــددة منهــا مــا يصيــب البــدن ومنهــا مــا 
ُيصيــب النفــس والقلب والروح ولــكل داٍء منها دواء، 
فقــد ثبت فــي صحيح البخــاري من حديــث أبي هريرة 
)رضــي الله عنه( أنه قال: قال رســول اللــه )صّلى الله 
عليــه وســّلم(: »مــا أنزل اللــه داًء إال أنزل له شــفاء«، 
وفي مســند أحمــد، قال عليه الصاة والســام: »إنَّ 
اللــه لــم ينــزل داًء إال أنــزل له شــفاًء، علمــه من علمه 
وجهله من جهله«، وهذه األحاديث وغيرها تفتح بابًا 

واسعًا لألمل في الشفاء.
والقرآن الكريم هدى وشــفاء ورحمة للمؤمنين، قال 
ــا َلَقاُلوا َلْوال  اللــه )تعالــى(: }َوَلــْو َجَعْلَناُه ُقْرآًنــا َأْعَجِميًّ
ِذيــَن آَمُنوا  َلــْت آَياُتــُه َأَأْعَجِمــيٌّ َوَعَرِبــيٌّ ُقــْل ُهــَو ِللَّ ُفصِّ
ُهــًدى َوِشــَفاٌء{، وقــال تعالى: }َوُننـــزُل ِمَن اْلُقــْرآِن َما 
ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنيَن{، و )من( التي وردت في 
اآليــة الثانية ليســت للتبعيــض ولكنها لبيــان الجنس، 
أي أن القــرآن كلــه شــفاء، شــفاء لما فــي الصدور من 
أدرانهــا، شــفاء لألبــدان من أســقامها، فقــد ثبت في 
الصحيحيــن مــن حديــث أبــي ســعيد الخــدري )رضــي 
اللــه عنــه( أن نفرًا مــن أصحاب النبي )صّلــى الله عليه 
وســّلم( نزلــوا علــى حــي من أحيــاء العرب فُلدغ ســيد 
ذلك الحي فرقيه أحد الصحابة بسورة الفاتحة، فقام 
الرجــل وكأنــه نشــط مــن عقــال )مــع أنه أصيب بســم 
عقــرب أو ثعبــان وكاد يموت( وعندما عادوا لرســول 
الله )صّلى الله عليه وســّلم( وأخبروه بما حدث، قال: 

»وما يدريك أنها رقية، قد أصبتم....«
الــداء  كتــاب  فــي  اللــه-  –رحمــه  القيــم  ابــن  يقــول 
والــدواء: »ولو أحســن العبــد التــداوي بالفاتحة لرأى 
لهــا تأثيــرًا عجيبــًا في الشــفاء«، ويقــول: »الدعاء من 
أنفــع األدويــة، وهــو عــدو البــاء، يدفعــه ويعالجــه، 
ويمنــع نزولــه، ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو ســاح 
المؤمــن«، قــال رســول الله )صّلى الله عليه وســّلم(: 
»الدعــاء ينفــع مما نــزل ومما لم ينــزل، فعليكم عباد 

الله بالدعاء«.
فالدعــاء إذا كان من قلــب غير غافٍل، موقن باإلجابة، 
متضرع خاشــع مضطر منكســر، صاحبه يتحرى الحال 
في مأكله وملبسه ومشربه، وتحرى أوقات اإلجابة، 
فإنــه يكــون أقــوى مــن البــاء فيدفعــه قبــل النــزول 
أو يخففــه إن نــزل إن كان ضعيفــًا، وإن تســاوى فــي 
القــوة مــع البــاء فإنهمــا يتعالجــان في الســماء إلى 
يــوم القيامــة كمــا جاء فــي الحديــث الشــريف، وقال 
رســول الله )صّلى الله عليه وســّلم(: »ال يرد القدر إال 
الدعــاء، وال يزيــد فــي العمر إال البــر...«، فقد صح عن 
النبي )صّلى الله عليه وسّلم( أنه عّلم السيدة عائشة 
)رضي الله عنها( دعاًء وكان منه: »وأسأُلَك أن تجعَل 

كلَّ َقضاٍء قضيَتُه لي خيًرا«.

وصية اليوم: حديث شريف: 
َعِن اْلَعبَّاِس، َقاَل: َأَتْيُت َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلِل َعلِّْمِني َشْيًئا َأْدُعو ِبِه، 
َفَقاَل: » َسِل اهلَل اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة » َقاَل: ُثمَّ َأَتْيُتُه َمرًَّة ُأْخَرى، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلِل َعلِّْمِني َشْيًئا َأْدُعو ِبِه، 
ْنَيا َواْلِخَرِة« . َقاَل: َفَقاَل: » َيا َعبَّاُس، َيا َعمَّ َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َسِل اهلَل اْلَعاِفَيَة ِفي الدُّ

حافــظ القــرآن ، التالــي لــه آنــاء الليــل 
وأطراف النهار ال يشكو ملالً وال فراغا 
ًوال سأمًا، ألن القران مأل حياته سعادة .

}َيْســَأُلوَنَك َعــِن اْلَخْمــِر َواْلَمْيِســِر ُقــْل ِفيِهَمــا ِإْثــٌم َكِبيــٌر 
ْفِعِهَما َوَيْســَأُلوَنَك  ــاِس َوِإْثُمُهَمــا َأْكَبُر ِمــن نَّ َوَمَناِفــُع ِللنَّ
ــُن الّلُه َلُكــُم اآلَياِت  َمــاَذا ُينِفُقــوَن ُقــِل اْلَعْفــَو َكَذِلــَك ُيبيِّ

ُروَن {البقرة219 ُكْم َتَتَفكَّ َلَعلَّ

العفــو في اآلية إنما هــو ما طاب من المال فقد جاءت 
)َوَيْســَأُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن(معطوفة على ســؤالهم عن 
الخمر والميسر مع بيان ما فيهما من إثم وكأن اإلنفاق 

أن يكون مما ال إثم فيه.

ميــادة عدنــان أم ألربعــة أطفال قالــت:« أجلس 
مــع أطفالــي فــي بعــض األحيــان نتابــع بعض 
المسلسالت الكرتونية التي تعرض على القنوات 
العربيــة ولكني صدمــت في إحدى المــرات عند 
متابعة مسلســل الســنافر تلك الكائنــات الزرقاء 

اللطيفة والتي تسعى لمحاربة الشر«.
وأضافت في حديث لـ«فلسطين« :« صدمتي كان 
سببها أن إحدى الشخصيات التي تتسم بالحكمة 
نســبت خلق العالم  وكل مــا فيه من جبال وأنهار 
وأزهار ومــاء إلى الطبيعة األم وهي ترجمة حرفية 

للنسخة األجنبية«.
وأشــارت إلى أنه بمجرد انتهاء المسلســل سألها 
أحد أطفالها كيف تخلق الطبيعة الجبال واألنهار؟، 
الفتة إلى أن الحلقة التي لم تســتمر أكثر من 15 
دقيقــة قضــت أضعافها وهــي تقنــع أطفالها أن 
كل مــا في هذه الدنيا والحيــاة هي من خلق اهلل 

سبحانه وتعالى.
أســتاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون 
بالجامعــة اإلســالمية، د. ماهر السوســي أوضح 
أنــه مــن المهــم أن يعــرف األهالــي أن األفالم 

التــي تعــرض علــى  الكرتونيــة  والمسلســالت 
الفضائيات والقنوات العربية ليست مصنوعة من 

قبل المسلمين.
وبين في حديث لـ«فلســطين« أن هــذه البرامج 
هــي صناعــة أصحــاب عقائد أخــرى غيــر عقيدة 
عقيــدة  أمــر  يهمهــم  ال  وهــؤالء  المســلمين، 
أطفالهم، أو هم يعتقدون أن ما يقدمونه في هذه 

األفالم هو صحيح عقائديًا بالنسبة لهم.
وقال السوســي :« من أجل ذلــك كان من الخطأ 
على الدول اإلســالمية أن تتعاطى على شاشاتها 
مع مثل هــذه األفالم، واألصــل أن يخصص جزء 
من األموال الطائلة التي يملكها المســلمون من 
ثروة النفط التي أنعم اهلل بها عليهم إلنتاج أفالم 

تتناسب مع عقيدتنا نحن المسلمين.
وأضاف :« على األهل وخاصــة األم واألب متابعة 
أطفالهــم ومراقبة ما يعرض على قنوات الكرتون 
التي يتابعونهــا وأن يخصصوا الكثير من وقتهم 
لمتابعتها حتــى االطمئنان على المحتوى المقدم 

فيها«.
وذكر السوســي أن عند مشــاهدة بعــض األمور 

التي يمكــن أن تؤثر على عقيــدة وأخالق الطفل 
فإن الحل األسلم هو حذف القناة ومنع الطفل من 
متابعتها، مشددًا على أهمية اختيار قنوات تكون 
أقل خطرًا  على الطفل مثــل قناة طيور الجنة وما 

شابهها.
ونبه السوســي أنــه إذا تم وشــاهد الطفل هذه 
القنــوات وأصبح لديه تســاؤالت تخــص العقيدة 
واألخــالق فعلــى األهل العمــل علــى تصحيحها 
بالطريقــة الســليمة وذلــك يأتــي مــن منطلق 
مسؤوليتهم عن تربية أبنائهم، لقول اهلل تعالى: 
)يــا أيها الذين آمنــوا قوا أنفســكم وأهليكم نارًا 
وقودهــا النــاس والحجــارة عليهــا مالئكة غالظ 
شــداد ...( وقــول النبــي صلــى اهلل عليه وســلم 

»كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته«.
وأكد السوسي أهمية وضرورة قيام األهل بعملية 
التوجيــه والتصحيــح للمفاهيــم التــي يمكن أن 
يتابعها الطفــل على بعض القنــوات الكرتونية، 
والتوضيــح له أن الكثير من المشــاهد واألحداث 
هــي من واقع الخيال والخرافة التي ال تمت للواقع 

بصلة.

غزة/ صفاء عاشور:

الماضية  السنوات  خالل  التلفاز  أصبح 
وسيلة الترفيه األولى لألسرة، ومع انتشار 
أصبح  المتخصصة،  والقنوات  الفضائيات 
لألطفال قنوات خاصة بهم تعرض محتوى 

أجنبيا مترجما للغة العربية.
وثقافته  العربي  العالم  خصوصية  ورغم 

المحتوى  معدي  عن  يختلف  الذي  ودينه 
عمليات  من  الكثير  نجد  أننا  إال  الكرتوني 
البرامج  على  حرفي  بشكل  تتم  الترجمة 
واهتمام  مراعاة  دون  الكرتونية  واألفالم 
األطفال  وأذهان  عقول  في  ُيغرس  لما 

وتأثيرها على المدى الطويل.
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قنوات الكرتون.. نافذة مفتوحة
على عقل الطفل يجب مراقبتها بحرص

د.فتح اهلل صبحي أبو ناجع

الَعْفوتدبرات قرآنية
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يعمل سائًقا منذ 76 عاًما..
"أبو ماضي" ينتظر تجديد "الرخصة"

كيف تطهو السمك المجمد؟

غزة/ مريم الشوبكي:
يملــك واحــدة مــن "أقــدم رخــص القيــادة فــي 
فلسطين" صدرت في عام 1944م، إنه المسن 
محمــد أبــو ماضي الــذي عمل ســائًقا في ثالث 
حقــب زمنية بالضفة الغربيــة المحتلة: االحتالل 

واالحتــالل  األردنيــة،  واإلدارة  البريطانــي، 
االسرائيلي، وجددها سنة 1967م.

أبــو ماضــي )95 عاًمــا( ولــد فــي ســلفيت قضاء 
الرابــع  الصــف  حتــى  بالُكتــاب  التحــق  نابلــس، 

االبتدائــي ألن البريطانييــن كانــوا ال يســمحون 
ألطفال القرى بالدراســة أكثر من هذه المرحلة، 
تــزوج فــي ســن 12 عاًمــا ألنــه وحيــد أبيــه مــن 

الذكور.

غزة/ أسماء صرصور:
هل تحب الســمك، ولكنك ال تستطيع شراء بعض األنواع 
الســمك  طهــو  إًذا  جربــت  هــل  المرتفعــة؟،  ألســعارها 
المجمــد؟، أنــت ال تثــق بــه ألن العديــد يتحدث عــن وجود 
أنواع ســامة، وتريد أن تعرف كيف تختار ســمًكا مجمًدا ال 

يؤذيك وعائلتك؟
أنــت في المكان الصحيح إًذا؛ فالشــيف نمر البواب يشــرح 
لقراء صحيفة »فلسطين« كيفية اختيار السمك المجمد، 

والطريقة المثلى لطهو كل نوع منه؟

عبر الهاتــف جاء صــوت "أبو ماضــي"، المولود عام 
1925م، مليًئــا بالحكايات التي يحــن أن يعود إليها 

يومًا ما، قائًل لصحيفة "فلســطين": "تزوجت باكرًا 
وتحملــت مســئولية عائلة لم أكن مهيــأ لها، ولكن 
نزواًل عند عادة القرية أن يزوجوا االبن حتى تســاعد 
زوجتــه والدتــه في أعمــال البيــت والحصيــدة في 

الحقول".
"كنت أســاعد أبي فــي التجارة، ثم قــررت أن أعتمد 
على نفسي فعملت "كنترول" في حافلة تعود للعائلة، 
كنــت أجمــع األجرة من الــركاب، على خط ســلفيت 
نابلس، حتى حصلت على رخصة قيادة شاحنة، وبعد 
ثلث سنوات حصلت على رخصة قيادة حافلة" يضيف 

الرجل التسعيني.
وبعد حصوله على الرخصة عمل سائًقا للحافلة ذاتها، 
ثم تركها وعمل على ســيارة عمومية اشــتراها، وبعد 
تسليم الضفة الغربية للحكومة األردنية افتتح كراجًا 
للسيارات مع شركاء آخرين، عملوا على ثلثة خطوط: 

نابلس-عمان، نابلس-إربد، نابلس-الشام.
أنجب أبو ماضي ســبعة من األوالد وابنتين من ثلث 
زيجــات آخرها كانت في عــام 1980م، وكبــر عائلته 
دفعه لشراء مركبات ثقيلة )شاحنات( لكي يعمل عليها 

أبناؤه، وأكمل هو عمله سائًقا في الداخل المحتل.
مهنة الســياقة كانت تدر دخــًل كريمًا على صاحبها 
لقلة أعداد المركبات والســائقين، ولكن هذه المهنة 
اليــوم "ما بتجيب همها" حســب وصف "أبو ماضي"، 

الشــاحنة العمومية، ثم رخصة الحافلة العمومية بعد 
بلوغــه 70 عامًــا، نظرًا ألنه يعانــي الضغط، ولكنه 

احتفظ برخصة قيادة السيارة الخصوصية.
بجانب السياقة عمل أبو ماضي ببيع وشراء السيارات، 
يقول: "الســياقة هــي أم األعمــال، والبيع والشــراء 
لتحسين الدخل فقط، فلم أترك العمل سائًقا مطلًقا".

لذا اضطر أبناؤه إلى ترك قيادة "الشاحنات" واالتجاه 
نحو الوظائف الحكومية. 

لــم يترك المســن الــذي يوصف بـ"أقدم ســائق في 
فلسطين" عمله سائًقا عموميًّا من تلقاء نفسه، وإنما 
بعد بلوغه 65 عامًــا، وفي أثناء خضوعه للفحوصات 
التي تعقدها "دائرة السير" كل عامين سحبت رخصة 

يخرج من بيته يوميًّا مستقلًّ سيارته إلى وسط بلدة 
ســلفيت يلتقي أصدقاءه، ويحافــظ على أداء صلتي 

الفجر والعشاء في الجامع.
ويشــير أبو ماضي إلى أنه رخصــة قيادته تنتهي في 
15 شــباط )فبرايــر( القادم، وينتظــر تجديدها لعام 

2020م.

ولدى سؤاله عن أي المدد التي يحن إلى العمل فيها 
لــو عاد به الزمــن، يجيب: "في أثنــاء الحكم األردني 
كانت الخطــوط مفتوحة، وأحلى أيام عشــتها حينما 
كنت أعمل علــى خط نابلس إربد، ونابلس الشــام، 
كانت أجــرة الراكب إلى عمان 35 قرشًــا، وإلى إربد 
40 قرشًا، والرحلة مدة ساعة وربع، وإلى الشام دينار 

أردني، والرحلة كانت تستغرق أربع ساعات".
ويكمل أبو ماضي: "كانت األجرة مبلغًا كبيرًا بالنسبة 
لراكب في ذلك الزمــان، كانت القروش قليلة، ولكن 
فيها بركة، والحياة كان األمان واالطمئنان يسودها، 
حينما كنت أسوق في 12 منتصف الليل كأني في 12 

ظهرًا".
وعــن االختلف بين الســائق قديمًا وســائق اليوم، 
يبين أن كثيرًا من الســائقين حاليًّا يميلون للعجلة، 

لذا تكثر الحوادث، وفق اعتقاده.
ويختــم حديثه بنصيحة للســائقين بعدم اســتخدام 
الهواتف النقالة في أثناء الســياقة، وااللتزام بقواعد 
وقوانين الســير، وعدم تجاوز المخطئ على الطريق، 

والتمهل ثم التمهل ثم التمهل في أثناء الرحلة.

يقــول البــواب: "هناك أصناف ثابتة من الســمك 
تصل إلــى قطاع غزة طــوال العام مثــل البكااله 
والصــروص )يســميه العامة دينيــس(، وأصناف 
كثيرة من األسماك العُمانية تشبه سمك الغزالن 

أو السردينة الكبيرة، والجرع المثلج، وغيرها".
ويلفت إلى أن الدراسات تؤكد بقاء ثلثيْ الفائدة 
في الســمك المجمد من ثلثة إلى ستة أشهر، أي 
ا،  ما نســبته 60-%70، وهي نســبة مقبولــة جدًّ
مســتدرًكا: "لكن بعد ذلك تتدرج نســبة الفائدة 
إلى النصف حتى ســنة، وال يســمح بتخزينه أكثر 
من ســنة، ويفضــل عدم شــرائه، إن زادت المدة 

على األشهر الستة".
ويشــير إلى أهميــة التحقق من بلــد المنتج عند 
الشــراء؛ فإنتاج البرازيل واليونــان وقبرص إنتاج 

ممتاز.
ويوصــي بانتقــاء الســمك العُمانــي، وتحديدًا 

كل الســمك المجمد يصلح للقلي، فكل سمك له 
طريقة طهو خاصة به.

يشــار إلى أنــه يجب ســؤال البائع كم مــرة أعيد 
تخزين هــذه المنتجــات المجمــدة، للتحقق من 
ســلمتها ســلمة كاملة وكلية، مع أهمية تجنب 
إعــادة تجميد األســماك عقب فك ثلجهــا، مثلها 
مثل أي طعام يفضل عدم تجميده بعد فكه، حتى 

ال يصاب من يتناوله باألمراض.
ولتذويب الســمك المجمد: يخرج كيس الســمك 
مــن المجمد )الفريــزر(، طوال الليــل دون فتحه، 
وندع الجليد يذوب تمامًا عن السمك قبل طهيه، 
حفاظًا علــى قيمتــه الغذائية ومنعــًا لحصول أي 

تسمم.
وإلذابته في وقت قصير، ال يفتح الكيس بل يترك 
مغلًقــا جيــدًا، ويوضع في وعاء به مــاء بارد مدة 

ساعة.

الصنــف األحمــر، فهــو يكــون طيبًا بعــد قليه، 
ومقبواًل طعمًا وقيمة غذائية.

أمــا الصــروص )ســعره في متنــاول الجميــع لذا 
يقبلــون على شــرائه( فبعــد قليه يحــدث تكتل 
دهني حول قشرة السمك كبقع سوداء، لذلك من 
كان مضطرًّا إلى شــرائه ينصحه البواب بشــراء 
الســمكات الكبيــرة، ألن لبها أكبــر وأكثر جودة، 
وقســمها من بطن الرأس حتى تفتح مثل الدفتر، 
ثم تتبيله وفرشه في الصواني ونثر أسفله شرائح 
مــن البصل وقليل من الثوم والطماطم والكزبرة 
الخضراء، مع تقليــل البهارات حتى ال يضيع طعم 

السمك، ووضعه في الفرن للشواء.
ويوضح أن أصناف الســمك المجمــد مثل الفيليه 
والبــكااله إذا كانت من الــدول لمضمونة اإلنتاج 
فمــن الممكــن طهوهــا بأكثر مــن طريقة مثل 
الصياديــة أو طحنهــا كفتة، منبهًــا إلى أن ليس 
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غزة/ وائل الحلبي:
صعــد المنتخــب الوطنــي لنهائــي بطولــة الكأس 
الذهبيــة "بنغابانــدو" الوديــة, بفــوزه الثمين على 
منتخــب جــزر سيشــل بهــدف دون رد, فــي مباراة 
نصف النهائــي التي جمعتهما ظهر أمس بالعاصمة 

البنغالية دكا.
وينتظــر المنتخــب الوطني الفائز مــن مباراة نصف 
النهائــي الثانية بين بنغالديــش وبورندي التي من 
المقرر إقامتها اليوم, حيث ســتقام المباراة النهائية 

وبالرغم مــن أفضلية الوطنــي إال أن غياب الضغط 
الهجومــي على مرمى سيشــل ظهر بشــكل واضح, 

لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي.
تراجع مســتوى المنتخب الوطني في الشوط الثاني 
فــي ظل تفــوق العبــي جزر سيشــل الذيــن حاولوا 
الوصول لمرمى أبو عكر, وتكررت محاوالت سيشــل 
إال أنها لم تُظهر خطورة كبيرة على مرمى الفدائي.

عــاد الوطني لفــرض أفضلية مع تحــركات أبو وردة 
الذي أرســل كرة متقنة لليث خروب الذي لم يتوانى 

يوم السبت القادم.
فرض الوطنــي أفضليته في الســيطرة علــى الكرة 
خاصة في وســط الملعــب, إال أنه لــم يهدد مرمى 
منتخب سيشــل, الذي ســعى بــدوره لتهديد مرمى 
الحارس نعيم أبو عكر من خالل تســديدة قوية علت 
المرمى بقليل, قبل أن تنشــط المحاوالت الهجومية 
للفدائي من خالل تسديدة عدي خروب التي تصدى 
لهــا الحــارس, ليتبعها محمــود أبــو وردة بمحاولة 

لكنها افتقدت للدقة.

فــي وضعها بالشــباك بطريقــة رائعــة )79(, وكاد 
البديــل محمــد درويش أن يعــزز النتيجــة بالهدف 
الثاني من تســديدة قوية تصدى لها حارس سيشل 

ببراعة, لينتهي اللقاء بفوز الوطني بهدف دون رد.
تشكيلة المنتخب الوطني: نعيم أبو عكر, رضوان أبو 
كرش, يزن العويوي, موســى سليم, أحمد قطميش, 
عدي خروب, داوود عراقي, سامح مراعبة, محمود أبو 
وردة )محمد درويش(, ليث خروب )رامي مســالمة(, 

خالد سالم.

بانتظار الفائز من بوروندي وبنغالديش 

أعلن رعاية كأس الكرة الطائرة بـ12 ألف دوالر

يتأهل لنهائي الكأس الذهبية الفدائي
بفوزه على ُجزر سيشل بهدف

غزة/ وائل الحلبي:
أجــرى عبــد الســالم هنية عضــو المجلــس األعلى 
للشــباب والرياضة اتصااًل هاتفيًا مع ياسر المسحل 
رئيس االتحــاد الســعودي لكرة القــدم, هنأه فيها 
على تأهــل المنتخب األولمبي الســعودي لنهائيات 

منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020.
وأكــد هنية خــالل االتصال على عمــق العالقة التي 
تربط فلســطين والســعودية وأنها عالقة تاريخية، 
وأن الســعودية لعبت وال تــزال دورًا كبيرًا في دعم 

القضية الفلسطينية.
وكان هنيــة بارك للشــعب الســعودي تأهل منتخب 
بالدهــم ألولمبياد طوكيــو 2020 بعد فــوزه على 
منتخب أوزبكســتان في نصــف نهائي بطولة كأس 

آســيا تحت 23 ســنة، متمنيًا الفوز له فــي المباراة 
النهائيــة أمام كوريا الجنوبيــة والحصول على لقب 

البطولة.
وأعــرب المســحل ســعادته الكبيرة بهــذه التهنئة 
موجهًا شكره للشعب الفلســطيني, مشددًا على أن 

تأهل منتخب السعودية هو إنجاز لكل العرب.
وقــدم هنيــة التهنئة لســمو األمير طــالل بن بندر 
على مــا تحقق من إنجاز كبيرة للرياضة وكرة القدم 
السعودية, الذي نقل تحية الشعب السعودي لألسرة 
الرياضية الفلســطينية, وأن فلســطين والسعودية 
جســد وروح واحدة ال تنفصل وأن فرحة الســعودية 

هي فرحة لكل فلسطيني وعربي.
وفي سياق آخر، أعلن هنية رعاية بطولة كأس الكرة 

الطائرة, بقيمة 12 ألف دوالر أمريكي سيتم توزيعها 
على األندية المشــاركة في البطولة بداية الموسم 

الجديد.
وأضاف هنية خالل حفل تكريم أبطال الكرة الطائرة 
أنه سيتم تقديم مكافأة مالية لفريق خدمات جباليا 
لتســهيل مهمته للمشــاركة في البطولــة العربية 
لألندية األبطال التي ســتقام في شهر فبراير القادم 

بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأكد هنيــة على أن اتحــاد الطائــرة توصل التفاق 
مع شــركة جوال لرعاية بطولة دوري الكرة الطائرة 
للموسم القادم, موجهًا شــكره للشركة على دورها 
الريــادي في رعايــة الرياضة الفلســطينية والحفاظ 

على استمراريتها.

هنية ُيهنئ السعودية بتأهل منتخبها 
األولمـــبي ألولمبيـــاد طوكيــــو 2020

غزة-رام اهلل/فلسطين:
أهلن اتحاد اإلعالم الرياضي فتح باب االنتساب لمن يرغب ويتمتع 
بمواصفات وشــروط العضوية وفقًا للنظام األساســي، الذي يحدد 

فتح باب العضوية مرتين في العام.
وحدد االتحاد الفترة من 23 إلى 31 من شــهر يناير الجاري موعدا 
الستقبال طلبات االنتســاب من الراغبين بالحصول على العضوية، 
مشــيرًا إلــى أنه لن يتلق أي طلــب بعد انتهاء الفتــرة المنصوص 

عليها.
وحــدد االتحاد نقاط اســتقبال الراغبين بالحصــول على العضوية، 
مشــيرًا إلى أن وائل الشــيوخي سيســتقبل طلبات جنــوب الضفة 
الغربيــة وبيــت لحم، وحســام عز الديــن، طلبات وســط الضفة، 

ومنتصر العناني شمالها، ومصطفى صيام في غزة.
يشار إلى أن لجنة العضوية في االتحاد يرأسها الزميالن أشرف مطر 

وحسام عز الدين.

فتح باب االنتساب 
التحاد اإلعالم الرياضي
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دوري الدرجة الممتازة

الهالل وشباب جباليا يرفضان الوصافة مسلسل الضياع
وُيقدمان هـدية كبيــرة ألربعــة فــرق

الهالل )1-1( شباب جباليا

غزة/وائل الحلبي:
فــرط الهــال وضيفه شــباب جباليــا بفرصــة ثمينة 
للقفــز إلى مُقدمة جــدول ترتيب الــدوري وبالتحديد 
احتــال الوصافة بعــد تعادلهما اإليجابــي )1-1( في 
المباراة جمعتهما أمس على ملعب اليرموك, في ختام 
منافســات الجولة السادســة عشــر مــن دوري الدرجة 

الممتازة.
هذه النتيجة لم تكن مُرضية بالنسبة للفريقين لكنها 
تبقى أفضل من الخسارة, وفي نفس الوقت كان خدمة 
كبيرة لفريق الشجاعية على وجه الخصوص ومن بعده 

الشاطئ والصداقة واتحاد بيت حانون.

وبهــذا التعادل رفع الهال رصيــده إلى 23 نقطة في 
المركز الســابع, وهو نفس رصيد شــباب جباليا الذي 

تواجد في المركز السادس بفارق األهداف.
تفاصيل المباراة
الشوط األول

شــباب جباليــا دخــل المبــاراة مُهاجمًا وهــدد مرمى 
الهال في أكثر من مناســبة عبر محمد أبو ريالة الذي 
ســدد كرة قوية من خارج الصندوق علت المرمى, قبل 
أن يضع كرة رأســية قوية جانبت مرمى الهال بقليل, 
الذي رد بدوره على تلك المحاوالت من خال كرة قوية 

سددها وسام سامة وصلت للحارس إياد أبو دياب.

الهال كان قريبًا من التســجيل بعدما أرســل ســامة 
كــرة من ركلــة ثابتــة حولها محمــد أبو عــودة نحو 
المرمــى لكن القائم تدخل ومنــع الهدف, نجح الهال 
في التقدم عبر بال شــعت الذي استقبل كرة عرضية 
من إحسان أبو دان ليحولها برأسه في الشباك مستغًا 
الخــروج الخاطئ لحارس الثوار مــن مرماه )42(, حاول 
الضيوف الرد ســريعًا وســدد مؤمن زيدان كرة زاحفة 

حولها الحارس أحمد عفانة لركنية.
الشوط الثاني

فرض شــباب جباليــا أفضليــة مطلقة علــى مجريات 
المبــاراة بداية الشــوط الثاني وســط تراجــع دفاعي 

مُبالغ فيه مــن جانب الهال, لتــزداد محاوالت الثوار 
للتعديــل من خال الهجمــات المتتاليــة التي وجدت 
صابة دفاعية وتألق الفت للحارس عفانة, فيما ســعى 
الهال الستغال المساحات في دفاع الشباب من خال 

وسام سامة لكن دون تهديد حقيقي.
دفع مدرب شــباب جباليا بحاتم نصار لتنشيط الجانب 
الهجومي الذي ســدد كرة قوية جانبت المرمى بقليل, 
وكاد أبــو ريالة أن يعدل الكفة بعدمــا تابع كرة عالية 
ليضعها برأســه فوق المرمى, محــاوالت الثوار أثمرت 
عــن هدف التعادل عبر مصطفى شــاهين الذي ســدد 

كرة من ركلة ثابتة عانقت الشباك )93(.

أحمــد عفانة, محمد الترامســي محمد عاشــور, 
محمد أبو عودة, إحســان أبو دان, محمد حسان, 
محمد أبو كرش, وسام سامة )خليل حميد 87(, 
أحمد لبد )محمد محمد عبيد 85(, حازم شكشك, 

بال شعت.
* أصحاب األهداف: بال شعت )42(

* المدرب: حازم الوزير
* الكابتن: إحسان أبو دان

* عدد النقاط: 23
* الترتيب: 7

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

* الجولة: 16
* النتيجة: )1-1(

* الملعب: اليرموك
* التاريخ: 2020/1/22

* عدد الجمهور: 100 متفرج

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

* الوقت الضائع في الشوط األول:  3 دقائق
* الوقت الضائع في الشوط الثاني: 5 دقائق

* طاقم الُحكام والمراقبين: 
حكم ساحة: سامح القصاص، مساعد أول:

 خالد بدير، مساعد ثان: محمد خطاب، حكم رابع: خالد أبو الخير.
مراقب المباراة: محمود مسعود .. 
مُقيم الحُكام: محمد الشيخ خليل.

بطاقة املباراة

تشكيلة الهالل :
إيــاد أبو ديــاب, إبراهيم أبــو المعزة, أحمــد عميرة, 
مصطفــى شــاهين )بطاقــة صفــراء 93(, عبــد اهلل 
عكاشــة, مؤيد إســماعيل )حاتــم نصــار 66(, أدهم 
خطــاب, مؤمــن زيدان, محمــد الملفــوح, محمد أبو 

ريالة, محمد عبيد )محمود أبو طبق 80).
* أصحاب األهداف: مصطفى شاهين )93(

* المدرب: عماد الغرباوي
* الكابتن: أدهم خطاب

* عدد النقاط: 23
* الترتيب: 6

* العقوبات: * البطاقات الصفراء: )1(، 
البطاقات الحمراء: )0(

* تشكيلة شباب جباليا :
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بانكوك/وكاالت/
 بلغ المنتخب الســعودي نهائيات كــرة القدم في االلعاب االولمبية للمرة 
الثانيــة في تاريخه بعــد 1996، بتأهله الى نهائي كأس آســيا لتحت 23 
عاما، اثر فوزه على اوزبكستان حاملة اللقب -1صفر األربعاء في بانكوك.

وسجل هدف الفوز عبداهلل الحمدان بكرة مرتدة الى الشباك بعد تسديدة 
قوية من ناصر العمران )87(، لتلتقي السعودية في النهائي المقرر األحد 
مــع كوريا الجنوبية التي ضمنت بطاقة مشــاركتها فــي أولمبياد طوكيو 
الصيــف المقبــل أيضا بفوزها فــي نصف النهائــي الثاني على أســتراليا 

-2صفر في رانغسيت.

وكان المنتخــب االخضــر يبحث عــن ضمان الفــوز وبالتالــي التأهل الى 
االولمبياد دون انتظار مباراة تحديد المركز الثالث.

ويشــارك في البطولة 16 منتخبا تم توزيعها على أربع مجموعات، فتأهل 
متصــدر ووصيــف كل مجموعة إلى ربع النهائي، ثــم يحجز بطل ووصيف 
وثالث النهائيات بطاقات التأهل الى طوكيو 2020، فيما تشــارك اليابان، 

التي ودعت من دور المجموعات، تلقائيا كونها مضيفة االولمبياد.
ونجحت الســعودية بالتأهل مــرة ثانية الى االولمبياد بعــد الوحيدة في 
أتالنتــا 1996 حيث ودعت بثالث هزائم امام اســبانيا صفر1- واســتراليا 

1-2 وفرنسا 2-1.

وتصدر المنتخب االخضر مجموعته في الدور االول بســبع نقاط بعد فوزه 
علــى اليابان 2-1 بهدفي أيمن الخليــف والغريب من ركلة جزاء، وتعادله 
ســلبا مع قطر ثــم فوزه على ســوريا بهدف متأخر بالكعــب من مهاجمه 

فراس البريكان.
وفي ربع النهائي، انتظر الســعوديون حتى الدقيقة 78 لحســم المواجهة 
مع تايالند المضيفة، بهدف من ركلة جزاء حمل توقيع المتألق الحمدان.

في المقابل، تأهلت اوزبكســتان بصعوبة بالغة الى ربع النهائي كوصيفة 
لكوريا الجنوبية في مجموعتها بفارق هدف يتيم عن ايران الثالثة، قبل ان 

تلحق خسارة موجعة بالمنتخب االماراتي 5-1 في ربع النهائي.
بحالة صدمة

قــال عبداهلل الحمدان مســجل هــدف الفوز للســعودية وصيفة النســخة 
االولــى في حديث لقناة "بي ان ســبورتس" القطرية "لــم يتأهل منتخبنا 
منــذ 1996. هدفنا كان واضحا وهو التأهــل الى االولمبياد. يجب االن ان 

نحرز اللقب".
امــا ناصر العمــران صاحب الفضل بتســجيل هدف الســباق فقال "نطمع 

بتحقيق الكأس.. أنا حاليا بحالة صدمة".
وحصلت الســعودية على بعض الفــرص في الشــوط االول عبر الرحمن 
الغريب وســعود عبد الحميد، لكن أخطرها كان للحمدان سددها بيسراه 

ارضية بعيدة عن القائم االيســر )16(، وذلك بعد حصول اوزبكستان على 
فرصة خطيرة أهدرها بوبير عبد الخالقوف )11(.

وبعــد خطأ مشــترك بين المدافع ســعود عبــد الحميد والحــارس محمد 
اليامي، سنحت فرصة بالغة الخطورة لالوزبك اطاحها عبد الخالقوف خارج 

الخشبات على بعد نحو متر من المرمى الخالي )17(.
وفي الشــوط الثاني، واجه الغريب المرمى وســدد برعونة فوق العارضة 

)51(، ثم مرت تسديدة علي الحسن القوية فوق الخشبات )66(.

وبينما كانت المباراة تتجه الى التمديد، باغت العمران الدفاع بتســديدة 
قوية بعد سلسلة من االخطاء الدفاعية غيرت اتجاهها عن طريق الحمدان 

وعانقت الشباك )87(.
ومع اندفاع العبي اوزبكســتان بحثا عن التعادل في الرمق االخير، ســجل 
عبــد الرحمن الغريب من تســديدة بعيــدة جدا في المرمــى الخالي من 
حارســه المتقدم لكن الحكم الغى الهدف بداعي التســلل بعد االستعانة 

بتقنية الفيديو "في ايه آر" )5+90(.
وفــي نصــف النهائي االخر االربعــاء، ضمنت كوريا الجنوبيــة عبورها الى 
النهائي للمرة الثانية، بعد 2016، وذلك بتغلبها على أســتراليا بهدفين 
سجلهما كيم داي وون )56( ولي دونغ غيونغ )76( الذي كان أهدى بالده 
بطاقة تأهلها الى دور األربعة على حســاب األردن )2-1( بتســجيله ركلة 

حرة جميلة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وال تزال الفرصة قائمة أمام أســتراليا، الفائزة بصعوبة في نصف النهائي 
بعد التمديد على ســوريا -1صفــر بهدف البديل الغيني األصل الحســن 
توريــه، للحصول علــى بطاقتها الــى أولمبياد طوكيــو 2020 من خالل 

إحرازها المركز الثالث السبت على حساب أوزبكستان.
وكان المنتخــب الكوري الجنوبي مثل آســيا بأفضل طريقــة في اولمبياد 
لنــدن 2012 عندما أحــرز الميدالية البرونزية كما بلغ ربــع نهائي العاب 

ريو 2016.
وقد شــارك منتخــب "النمور" فــي النهائيات االولمبيــة دون انقطاع منذ 
نســخة ســيول 1988 على ارضه، علما بانه الوحيد في النهائيات الحالية 
يفــوز في كل مبارياته والوحيــد يبلغ نصف نهائي النســخ االربع دون ان 

يحظى بشرف التتويج.
في المقابل، خاض منتخب "أوليروس" نصف النهائي االول له، بعد خروجه 
من ربع نهائي النسخة االفتتاحية ثم دور المجموعات في 2016 و2018.

واقيمت النسخة االولى عام 2014 وتوج بها المنتخب العراقي على حساب 
الســعودية -1صفــر، والثانية في قطر عام 2016 واحرزتهــا اليابان امام 
كوريا الجنوبية 3-2، فيما حسمت اوزبكستان النسخة االخيرة امام فيتنام 

2-1 بعد التمديد في الصين.

كأس آسيا تحت 23 عامًا

 تتأهل ألولمبياد 2020 وتواجه
كوريـــا في نهــائي كـــأس آســـيا

باريس/)أ ف ب(:
أكــد والد األوروغوياني ادينســون كافاني مهاجم فريق باريس ســان جرمان 
الفرنســي لكرة القدم أمس، أن ابنه يرغب في االنضمام إلى اتليتيكو مدريد 

اإلسباني بعد التعامل معه "بشكل غير عادل" من الفريق الباريسي.
وفقد كافاني )32 عاما( مكانه في التشــكيلة األساسية لحساب كيليان مبابي 
والبرازيلــي نيمار واألرجنتينيين ماورو إيكاردي المعــار من انتر االيطالي هذا 

الموسم وأنخل دي ماريا.
ويطمح عــدد من األندية بالتعاقد مع كافاني الهداف التاريخي ســان جرمان 

برصيد 198 هدفًا الذي ينتهي عقده مع نادي العاصمة في الصيف. 
ويبــدو أن أتليتيكو هو الخيار المفضل لدى كافانــي، لكن ثالث ترتيب الليغا 

لم يتوصل بعد إلى اتفاق حول قيمة الصفقة مع متصدر الدوري الفرنسي. 
وقال لويــس كافاني لبرنامج "ال شــرينغيتو" اإلســباني "أود أن يلعب هناك 
)في إســبانبا(، حيث يريده )المدرب دييغو( سيميوني اآلن، لكن المدير الفني 
لفريــق باريس ســان جرمان )األلماني توماس توخيل( يقــول إنه بحاجة إليه 

لمساعدته في دوري أبطال أوروبا".
وأضــاف "أعتقد أن هنــاك فرصة قوية للذهاب إلى أتلتيكــو. هناك أيضا خيار 
االنضمــام إلى النــادي في حزيران/يونيــو القادم. هناك الكثيــر من األندية 
األخرى المهتمة ولكن عندما تقوم بإعطاء كلمتك لفريق عليك أن تحترمها".
وأكد كافاني األب "إذا سُــمح له بالمغادرة غدا وما زال أتلتيكو يريده، أعتقد 
أنه سيوقع. إنه العب يحتاج إلى وقت للعب وفي الوقت الحالي يلعب فقط أربع 

أو ست دقائق في كل مباراة. باريس سان جرمان يعامله بشكل غير عادل".
ويحتل أتلتيكو حاليا المركز الثالث في الدوري المحلي، بفارق ثماني نقاط عن 
برشــلونة وريال مدريد، فيما يتصدر سان جرمان بطل الموسمين الماضيين 

الترتيب بفارق ثماني نقاط عن مرسيليا.
ويمكــن لكافاني أن يكــون هدية منتصف الموســم للنــادي المدريدي قبل 
المواجهة مع ليفربول اإلنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا في 18 شباط/

فبراير القادم ضمن الدور ثمن النهائي من المسابقة األوروبية.
من جهتها أكدت بيرتا غوميز والدة كافاني لصحيفة )آس( أن "باريس ســان 
جرمان رفض ثالثة عروض من أتلتيكو مدريد )...( ابني طلب المغادرة ونحن 

في انتظار اتفاق من الناديين".
وأضافت "إنه غاضب ألنه ال يفهم ســبب منعه من المغادرة إذا لم يعول عليه 

للعب".
وأظهرت عدة مؤشــرات أن انتقال المهاجم األوروغوياني من فريقه الفرنسي 
بات وشــيكا السيما بعد اســتبعاده عن التشكيلة التي ســتلعب مساء أمس، 
ضد رينس في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الرابطة، حيث قال توخيل 

الثالثاء إن المهاجم لم يشارك في التدريبات الجماعية االثنين.
وشــارك كافاني في مباراتيــن فقط خالل كانــون الثاني/يناير الحالي كبديل 
لدقائق معدودة، باإلضافة لدخوله أساسيا في مسابقة كأس فرنسا ضد فريق 

الهواة ليناس مونليري من الدرجة السادسة )-6صفر(.
ودفع تدهور العالقة بين النادي الفرنســي والعبــه الدولي )32 عاما( باألخير 
للتفكير باالنتقال خالل فترة االنتقاالت الشــتوية قبل ســتة أشهر من انتهاء 

عقده.
وكان البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لســان جرمان أكد األحد رغبة انتقال 

"إيدي" من الفريق.

كافاني
يرغب باالنضمام 

إلى أتلتيكو مدريد  السعودية
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انتهــاء عمليــة تبــادل األســرى بيــن )إســرائيل( 
والدول العربية التي اشتركت في حرب حزيران 
عــام 1967م حيــث بلــغ عــدد األســرى العــرب 
4480 مصريا و574 أردينا و365 سوريا مقابل 

10 أسرى يهود.

 2
0

0
8

آالف المواطنين في قطاع غزة يتدفقون إلى 
رفــح المصرية بعد إحداث ثغــرات في الحدود، 
وذلك بعد اشتداد األزمة اإلنسانية في قطاع 

غزة عقب تشديد سلطات االحتالل لحصارها.

ومنهــا أن علــى ألمانيا مواصلة تعويــض اليهود عن معاناتهــم، وعلى هذه 
الدول تأييد )إسرائيل( في األمم المتحدة، وفي المنظمات الدولية.

هذا الحضور الواسع يمثل نجاحا لدبلوماسية نتنياهو، وفي الوقت نفسه يمثل 
فشــا ذريعا لدبلوماســية عباس، ومنظمــة التحرير التي تملك 128 ســفارة، 
وقنصليــة، وممثليــة في العالم، ولــم تتمكن هذه مجتمعة مــن تحذير وثني 
هــذه الدول عن حضور احتفاالت المحرقة فــي القدس، ولم تبين خطورة هذا 
الحضور على الحقوق الفلسطينية التي تحترق يوميا بنار االحتال واالستيطان 
والحواجز، وتمتلئ الســجون باألســرى، ويقاســي الســكان الفلسطينيون من 
التمييــز العنصــري. نعــم، ثمة نجاح إســرائيلي، وفشــل فلســطيني وعربي، 
وهــذا واقــع محبط، ولكنــه يبعث علــى الغضب، وطلــب المراجعــة الذاتية، 
ومعالجة حاالت القصور، وقلة االهتمام. ندعو لتغيير جذري في الدبلوماســية 
الفلســطينية حول العالم، نريد شبابا نشــطا في الممثليات يخدم الوطن، وال 

نريد تاجرا يبحث عن مصالحه الشخصية!

في ظل االنتهاكات المســتمرة ضد أهالي النقب على يد عناصر »وحدة يوآف« 
الشــرطية االحتاليــة، التي كان آخرها اقتحام قرية بيــر هداج، أول من أمس، 
بهدف توزيع أوامر هدم، واعتداء عناصر الشــرطة على أهالي القرية والتسبب 
بإصابة عدد من المواطنين، وسط إطاق النار الحي في الهواء لترويع األهالي.
وأعلنــت اللجنــة المحلية في قريــة بير هداج خــال الوقفــة االحتجاجية، عن 
االســتمرار في النشاطات ضد سياســة هدم البيوت، والدعوة لوقفة احتجاجية 

ثانية اليوم الخميس الساعة الثالثة على مفرق » تسومت هنيغف«.
وحمل المتظاهرون الفتات تندد بعنف الشــرطة وترفض ممارســات ســلطات 

الهدم في النقب. 
وفي هذا الســياق قال النائب ســعيد الخرومي لموقع »عــرب 48«: »قرية بير 
هداج هي قرية معترف بها منذ عام 2003 ولها خريطة هيكلية، القرية تعاني 
هجمة سلطوية شرسة تحاول عبرها )سلطة تطوير النقب( تغيير قواعد اللعبة 

وأن تقلص مساحة نفوذ القرية بأدوات سلطوية وعبر ماحقة األهالي«.
من جانبــه، قال رئيس المجلس اإلقليمي واحة الصحراء، إبراهيم الهواشــلة، 
لـ«عــرب 48«: »ما حصل مع أهلنا فــي قرية بير هداج عمل همجي ومرفوض، 
لمجــرد مطالبتهــم بأبســط حقوقهم المشــروعة، توجد العديــد من الطرق 

األخرى للوصول إلى حل وليس باالعتداء على األهالي«.
وأضاف »كان بإمكان السلطان على األقل، التوجه إلى المجلس اإلقليمي واحة 
الصحراء، المســؤول عن قرية بير هداج، نرى في هذا العمل الحقد الشــخصي 
الموجــه ضد أهلنا في بير هداج وســوف نعمل على تمكيــن أهلنا في أرضهم 
ومقارعة هذه السياســات«. بدوره قال الناشط سلمان بن حميد، الذي تعرض 
لاعتــداء على يد عناصر »وحدة يوآف« خــال اقتحامها القرية، أمس، لـ«عرب 
48«: إن »ما يحدث هو محاولة لتركيعنا ودفعنا للقبول بقرية مدنية في مكان 

التخطيط الزراعي الذي حصلنا عليه وهذا لن يحصل«.
وأضــاف أن الجميع يعلــم أن العنصري يائير معيان -المدير العام لما تســمى 
سلطة تطوير وتوطين البدو في النقب- بقي له شهران فقط في عمله رئيسًا 
لسلطة تدمير النقب كما نسميها، وكان قد وعد في بداية عمله بإنهاء قضية 
عرب النقب خال خمس ســنوات ويحاول اليوم تســجيل نصــر على أهالي بير 

هداج، نحن نقول: معيان زائل وبير هداج باقية رغمًا عنه«.

واســتدعته للتحقيق بدعوى أنه يدعو المصلين إلى حملة صاة فجر األمل في 
المســجد األقصى. وأضاف أن شقيقه رائد نفى التهمة، ولكن الشرطة سلمته 
قرارا يقضي بإبعاده عن المســجد األقصى لمدة أســبوع، وطلبت منه الحضور 

بعد انتهاء المدة، لتسلم قرار باالبعاد عن المسجد لعدة شهور.
كما اســتدعت شــرطة االحتال في القشــلة اليوم الناشــط المقدسي محمد 
الشــلبي، وبعد التحقيق معه ســلمته قرارا يقضي بابعاده عن المســجد لمدة 

أسبوع، والمثول أمامها عند نهاية األسبوع لتسلم قرار ابعاد لعدة شهور.
ويذكــر أن شــرطة االحتال أبعدت منذ نحو أســبوع أكثر من عشــرة شــبان 
مقدسيين عن المسجد األقصى لمدة أسبوع، بينهم خطيب المسجد األقصى 

الشيخ عكرمة صبري.

الخليل على مركبة الشاب رامي هنية، واعتقلوه ساعات قبل إخاء سبيله.
واعتقلت قوات االحتال صحفيًا من بلدة عرابة جنوب جنين على حاجز زعترة 
العســكري جنوب نابلس، كما اعتقلت فتاة في أثناء عبورها حاجز »الكونتينر« 

شمال شرق مدينة بيت لحم.
وذكــرت مصادر محليــة لوكالة »وفا« أن قوات االحتال اعتقلت الشــاب يزن 
جعفر أبو صاح في أثناء مروره عبر حاجز زعترة العسكري وهو عائد إلى منزله.

كما اعتقلت قوات االحتال مواطنًا من بلدة سبسطية شمال نابلس.
وقــال رئيس بلدية سبســطية، محمد عازم لوكالة »وفــا«، إن قوات االحتال 
اعتقلــت المواطن محمد مخيمــر من منزله عقب تخريــب محتوياته، بعد أن 

اقتحمت البلدة في ساعات الفجر األولى، وداهمت منازل عدة وفتشتها.
كما اعتقلت قوات االحتال اإلسرائيلي الشاب محمد خالد أبو تركي )28 عاما( 
في أثناء عبوره حاجز أبو الريش قرب الحرم اإلبراهيمي في المنطقة الجنوبية 

من مدينة الخليل.
وشددت قوات االحتال إجراءاتها العســكرية على حاجز أبو الريش، واعتقلت 
العديد من الشــبان عليه، كما استشــهد العديد مــن المواطنين في المكان 
ذاته، ســعيًا من االحتال لدفع األهالي إلى ترك منازلهم في البلدة القديمة 

لصالح االستيطان.
وفــي انتهاك جديد اعتدت قوات االحتــال على محرر من بيت جاال غرب بيت 

لحم، بعد ساعات من اإلفراج عنه من سجونها .
وأفــاد مدير جمعية األســرى والمحرريــن محمد حميدة، بــأن جنود االحتال 
المتمركزين على حاجز الكونتينر شــمال شــرق بيت لحم، أوقفوا مركبة كان 
فيها المحرر الفتى معروف أحمد األطرش )15 عامًا(، بعد اإلفراج عنه وقضائه 
محكوميتــه البالغة 8 أشــهر، واعتدوا عليه بالضرب المبــرح، قبل أن يفرجوا 

عنه.
وفي انتهاك آخر أخطرت قوات االحتال اإلســرائيلي، أمس، باالســتياء على 

أراٍض من قرى تل ومادما وبورين جنوب نابلس.
وأفاد مســؤول ملف االســتيطان شــمال الضفة غســان دغلس لوكالة األنباء 
»وفا« التابعة للسلطة، بأن قوات االحتال أخطرت المواطنين باالستياء على 

مساحة من أراضيهم في تلك القرى.
وأضاف أن األراضي المهددة باالســتياء عليها تمتد من جســر مادما وصواًل 
إلى منطقة البرج العسكري في قرية تل، وتمتد إلى جوانب الطريق العسكري 

بطول 3 كم.

"ناصر الطبي" استقبل أكثر من 252 ألف مريض
مستشفى بيت حانون ُيجري نحو 
2000 عملية جراحية خالل 2019

غزة- خان يونس/ فلسطين:
أجــرت الطواقــم الطبية بمستشــفى بيــت حانون شــمال قطاع غــزة، قرابة 

2000عملية جراحية خال العام المنصرم.

وأظهر التقرير الســنوي للمستشفى، أن قسم الطوارئ والحوادث قدم خدماته 
ألكثر من 74 ألف مريض، بينما سجل أكثر من 16 ألف حالة دخول وبيات.

وبيــن أن العيادات الخارجية تعاملت مع ما يزيد عن 19 ألف متردد خال العام 
2019 في التخصصات المختلفة التي يقدمها المستشفى. ورصد التقرير أكثر 

من 101 ألف فحص طبــي أجرته الطواقم الفنية داخل المختبر بكافة أنواعه، 
فيما سجل قسم األشعة أكثر من 16 ألف صورة أشعة وتصوير التلفزيون.

يذكر أن مستشفى بيت حانون يقدم خدماته لـ)340( ألف نسمة على مستوى 
محافظة شــمال غزة، حيث يســتقبل حوالي 8000 مريض شــهريًا في قســم 
الطوارئ فقط، وما يقــارب 2500 مراجع للعيادة الخارجية ويجرى 200 عملية 

جراحية متخصصة و25 عملية طارئة شهريًا.
فيما كشف التقرير السنوي لمجمع ناصر الطبي بمحافظة خانيونس، أن أقسام 
الطوارئ والحوادث تعاملت مع أكثر من  252 ألف مريض خال 2019، وسجلت 
حــاالت الدخول أكثر من 37 ألــف منوم. وأظهر التقرير الســنوي أن العيادات 

الخارجية بكافة تخصصاتها قدمت خدماتها ألكثر من 90 ألف مريض.
وبيــن أن الطواقم الطبية داخل غرف عمليات المجمــع أجرت خال ذات العام 
)8095( عمليــة بأنواعها الكبرى والصغرى والمتوســطة وذات المهارة، منها 

)52( عملية لمصابي مسيرة العودة وكسر الحصار.

عيادة الشاطئ تقدم 77 ألف خدمة 
طبية للمواطنين العام الماضي

غزة/ فلسطين:
مت عيادة الشــاطئ التابعة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية  قدَّ
واألمــن الوطنــي 77 ألــف و757 خدمــة طبية خــال العــام الماضي عبر 
أقســامها المتعددة. وأوضح تقريــر إحصائي صادر عــن إدارة العيادة، أن 

العيادة استقبلت 65 ألف و92 حالة خال العام الماضي.
م الخدمة لـ 1748 طفًا،  وأشــار التقرير إلى أن قســم الحَوَل لألطفال قدَّ
م  في حين قدم قســم الصيدلة الخدمة لـ14 ألًفا و204 مواطنين، فيما قدَّ

قسم األسنان التابع للعيادة 15 ألًفا و161 خدمة للمواطنين.
م الخدمة لـــ 17 ألف 896  وبيّــن التقرير أن قســم تحاليــل المختبر قــدَّ
م قســم  مواطنًا، وقدم قســم البصريات الخدمة لـ 8199 مواطنًا، فيما قدَّ
األشــعة خدمــة تصوير أشــعة البانورامــا والتصوير التلفزيونــي وتصوير 
تلفزيوني للحوامل لـ 11 ألف و358 مواطنًا، في حين قدّم قسم التمريض 
9 آالف و191 خدمــة للمواطنيــن. جدير بالذكر أن عيادة الشــاطئ تُقدم 
خدمات طبية في عدة تخصصات منها الباطنة والقلب والجلدية واألعصاب 
والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية واألنف األذن والحنجرة 

واألسنان واألطفال والطب البديل.

غزة/ فلسطين: 
وصــل وفد من وزارة الصحــة القطرية متخصص 

بالتأهيل والسمع إلى قطاع غزة. 
وقال د.رأفــت لبد المدير العام لمستشــفى حمد 
للتأهيــل واألطــراف الصناعية في غــزة إن الوفد 
يترأسه ويشــرف عليه مســؤول ملف التأهيل في 
وزارة الصحــة القطرية د.خالد عبد الهادي ويضم 
أخصائي في العاج الوظيفي متخصصا في خدمة 
الجلوس، أخصائي فــي تأهيل األطفال وأخصائي 

في العاج المائي.
وبيــن لبد في بيان صحفي أمس، أن مهمة الوفد 
الذي سيمكث مدة أســبوع ستتركز على جانبين: 
األول تدريب وتطويــر وصقل خبرات كوادر فريق 
التأهيــل فــي مستشــفى حمــد، واآلخــر تركيب 
وبرمجة أجهزة القوقعة لألطفــال زارعي القوقعة 
الفوج الثامن " ورود الســام " وعددهم 13 طفًا 

حيــث مــن المتوقــع أن يســتمع هــؤالء األطفال 
ألصوات الحياة ألول مرة في حياتهم.

وأوضح أن وجــود الوفد ســيكون داعمًا لخدمات 
التأهيل المقدمة في قطــاع غزة في جانب خدمة 
تأهيل الكراسي والجلوس، خدمة تأهيل األطفال، 

وخدمات العاج المائي الطبيعي.
وأشــار  إلى أن هذه الخدمات تفتقــر اليها مراكز 
التأهيــل األخــرى في قطــاع غــزة وبالتالي وجود 
الفريــق المتخصــص سيســاهم فــي نقــل هذه 
الخبرة والخدمة بالشــكل المناسب وبالتجهيزات 
الازمة للمرضى بالتعاون ما بين مستشفى حمد 

والمؤسسات ذات العاقة.
ونبــه لبد، إلــى أن المشــفى والذي بدأ تشــغيل 
خدماتــه في 22 ابريل من العام الماضي بتمويل 
من صندوق قطر للتنمية وقدم خدماته ألكثر من 
8300 مريض خال العام المنصرم، يســعى ألن 

يكون مركز متقــدم )Tertiary Center( للتأهيل 
الطبــي واألطــراف الصناعيــة والتعليــم والبحث 
العلمي فــي قطاع غزة، بخدمــات نوعية تضاهي 

أحدث المستشفيات العالمية.
وشــدد على أن المشــفى يســير في هذا االتجاه 
بخطــى ثابته وبتعاون مــع وزارة الصحة القطرية 
مــع  وبالتعــاون  للتنميــة  قطــر  صنــدوق  عبــر 

المؤسسات ذات العاقة المحلية منها والدولية.
وذكــر لبــد أن المرضــى المســتفيدين من هذه 
الخدمــات هــم: )الشــلل الدماغــي – التهابــات 
األعصــاب الطرفيــة – القطع الشــوكي/ إصابات 
مثــل  المفاصــل  التهابــات   – الشــوكي  الحبــل 
ممــن  المرضــى  مــن  والعديــد  الروماتويــد( 
يحتاجــون إلى إعادة التأهيــل إضافة الى األطفال 
زارعــي القوقعة فالخدمة حســب وصفه " شــاملة 

ومتكاملة".

وفد من وزارة الصحة القطرية يصل غزة 
متخصص بالتأهيل والسمع

خالل 2019
أكثر من 73 ألف مريض ترددوا 

إلى مستشفى دار السالم 
خان يونس/ فلسطين:

أفاد مستشــفى دار الســام في خان يونس أن عدد المترددين إلى أقسامه 
المختلفة، حســب إحصائية قســم االســتقبال والطوارئ لعــام 2019م، بلغ 

)73585( مريضًا. 
وذكــر رئيســه د. ماجــد الفرا، أن المستشــفى حقــق عددًا مــن اإلنجازات 
المتعلقــة بالخدمات الصحية، إذ أجرى )20( عملية تغيير مفصل ركبة، ونفذ 
مشــروع تطوير قســم الطوارئ بتزويده ببعض األجهزة التي ســاهمت في 
تحسين جودة العمل، وزيادة القدرة االستيعابية للمستشفى، وتطوير جهاز 

األشعة العادية X-ray ليصبح جهازًا رقميًّا متطورًا.
وأشــار إلى أنه رفد المستشفى بجهار أشــعة مقطعية حديث يقدم خدماته 
للجمهور بأســعار مخفضة، وُطوّر مشــروع الطاقة الشمسية بزيادة قدرتها 
اإلنتاجية. وأوضح الفرا أن أهم المشاريع التطويرية المستقبلية التي تسعى 
إدارة المستشــفى لتنفيذها هو إنشاء مركز تشــخيصي متقدم على مساحة 
)900( متــر مربع، يخدم ســكان محافظــات قطاع غزة كافــة. ولفت إلى أن 
المستشــفى بدأ يتابع خطته االستراتيجية لألعوام الثاثة المقبلة، التي من 

شأنها إحداث نقلة نوعية للخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
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ال توجد فرصة حقيقية لالستقرار في المنطقة العربية، والشرق 
األوســط. دولــة االحتــالل تحاول فرض ســيادتها علــى بقية 
األرض الفلســطينية المحتلة. )إسرائيل( التي فرضت سيادتها 
علــى القدس، وحازت علــى دعم أمريكي كبير مــن خالل نقل 
السفارة األمريكية إليها، تحاول ضم منطقة C ومناطق األغوار.

دعوة )إســرائيل( لقادة العالم لحضور احتفاالت ذكرى المحرقة 
اليهوديــة تحمــل دعــوة للعالــم لالعتــراف بالواقــع القائم، 
وبسياسة الضم القادمة. إن حضور وفود إلحدى وأربعين دولة 
لالحتفــاالت في القدس يتضمن اعترافا ضمنيا من هذه الدول 
بالقدس عاصمة )إلسرائيل( . وهو نوع من االلتفاف الصهيوني 

على معارضة جل الدول نقل سفاراتها إلى القدس.
إن حضــور واحد وأربعين وفدا دوليــا إلى القدس فيه دعم غير 
مباشــر لدولة االحتالل رغم العدوان المتكــرر لجيش االحتالل 
على غزة، وانتهاك حرمة الضفة، وإدارة نتنياهو ظهره لعباس 
. ويمكــن أن يعدّ هــذا الحضور غير المســبوق من حيث عدد 
الوفود رشوة لنتنياهو، وتعزيزا لموقفه من رفض قرار محكمة 
الجنايــات. ربما يقول نتنياهو للمحكمة: تريدون أن تحاكمونا، 
ودول العالم تأتي لزيارتنا ومشــاركتنا مأســاتنا القديمة، وفي 

هذه المشاركة نفي دولي لجدوى قرار محكمتكم؟!.
اهتمام دولة االحتالل بذكرى المحرقة في هذا العام، وحرصها 
على توســيع الحضور الدولي يحمالن رســائل عديدة، منها أن 
)إســرائيل( تعيش في ظــل حماية دولية واســعة وقوية، أمام 
األخطــار الحديثة، وأن دول العالم لن تســمح بمحرقة جديدة 
لليهــود. ومنهــا أن هذه الــدول تتفهم سياســة )إســرائيل( 

المحلية والخارجية، وأنها تتفهم خطوات )إسرائيل( 
األخيرة في القدس، وفي الضفة. 

أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

واشنطن/ وكاالت:
طورت »موجو فيجن« األمريكية الناشــئة عدســات 
الصقة ذات شاشــة عالية الجــودة يمكنها التواصل 
 ،»augmented reality« بالعالــم من خالل تقنيــة
ويعــد من ضمن أهداف الشــركة تحويل تكنولوجيا 
الخيــال العلمــي إلى واقع. وتقوم العدســة بإنشــاء 
طبقات، وتتيح خاصية الزووم إن والزووم أوت، وذلك 
من خالل االتصــال باإلنترنت، مع إمكانية تشــغيل 

مقاطع الفيديو والمعلومات.
وتسعى الشــركة إلى ابتكار أول عدسة الصقة قابلة 

للعيش مدة أطول وبأسعار معقولة لإلنتاج بالجملة، 
وقــال الرئيــس التنفيــذي للشــركة مايكــي ويمير: 
»األشــخاص الذين يعانون من مشــاكل في الرؤية 
ســيكونون قادرين على رؤية العالم وفهمه بشــكل 
أفضــل، دون خــوف من مغــادرة المنــزل ومواجهة 
تحديات الطريــق«. أضاف خالل تصريحاته مع موقع 
»تك كرانــش«: يتم تثبيــت التكنولوجيا ، في حجم 
حبة الرمل، على العدســات الالصقة التقليدية، وتقع 
فوق العين، وســتعرض العدســة بجودة عالية جدًا 
حيث تبلغ 14000 نقطة في البوصة، مقارنًة بشاشة 

iPhone التي تحتوي على 326 في البوصة فقط.

وتحتوي العدسة أيضًا على مستشعر للحركة وراديو 
ومستشعر للصورة يساعد على تثبيت طبقات الصور 
المعروضة على الواقع.  ويشير مايك إلى أن »الهدف 
ليس اإلغمار بالمعلومات طوال الوقت، ولكنه يربط 

المعلومات التي يريدها المستخدم وقتما يشاء«.
ولــم تنجح شــركات أخــرى فــي اســتخدام تقنيات 
»augmented reality« وتطويعهــا، أمثلة نظارات 
»سناب شــات« و«جوجل جالس«، والتي فشلت في 

أن تعمل منتجاتها بشكل يومي.

خيال علمي أصبح واقًعا.. عدسات الصقة بتقنية الزووم

مــا مغــزى حضــور احتفــاالت 
المحرقة؟! نريد شباًبا ال تجاًرا
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