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تعزية ومواساة
أســرة صحيفة فلسطين يشاطرون الصديق العزيز الدكتور ماهر الحولي 
والعائلة الكريمة وعموم آل الحولي الكرام األحزان بوفاة والده وفقيدهم 

رحمه اهلل
الحاج حامد سلمان الحولي )أبو ماهر(

ســائلين المولى عــز وجل أن يتغمد الفقيد بواســع رحمته وأن يســكنه 
فسيح جناته.

إنا هلل وإنا إليه راجعون
مسيرة جماهيرية لحركة حماس شرق غزة رفضًا لصفقة القرن أمس       )تصوير/محمود أبو حصيرة(

)Apa(    تظاهرة أسبوعية ضد مصادرة االحتالل لألراضي الفلسطينية في قرية كفر قدوم أمس

بكين-القاهرة/ وكاالت:
خفضت الســلطات الصينية أمس حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد 
إلى أقل من 1500 بســبب تعداد بعض الحــاالت مرّتين، في حين توفي 

ستة من أصل 1716 من العاملين في المجال الصحي بالفيروس 
ال سيما بسبب النقص في األقنعة والمالبس الواقية. وبلغ عدد 

1500 وفاة بسبب فيروس كورونا 
في الصين.. ومصر تسّجل أول إصابة
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حماس: "صفقة ترامب" مناسبة إلعالن "وفاة أوسلو"
مسريات يف غزة والضفة وعّمن رافضة 

لـ"خطة ترامب" ومناِصة للقدس واألقىص

القاسم لـ»فلسطين«: خطاب عباس أمام 
مجلس األمن جلب »العيب« لشعبنا

عمان – غزة/ يحيى اليعقوبي:
قال رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أنيس القاسم، 
إن خطاب رئيس السلطة محمود عباس أمام مجلس األمن جلب 

تدهور خطير 
على صحة

 األسير المريض 
موفق عروق

رام اهلل/ فلسطين:
األســرى  شــؤون  هيئــة  أفــادت 
الوضــع  بتدهــور  والمحرريــن، 
الصحــي بشــكل خطيــر لألســير 

بالســرطان  المريــض 
عروق  موفــق  8المســن 

نتنياهو يقّر: »صفقة ترامب« تضع 
شروًطا تعجيزية أمام الفلسطينيين

الناصرة/ فلسطين:
أقــر رئيس وزراء االحتالل اإلســرائيلي المنتهيــة واليته بنيامين 
نتنياهــو، بــأن "صفقــة ترامــب" تضع شــروطًا تعجيزيــة أمام 

الفلســطينيين، الفتا إلى أنها تضمن اعترافًا أميركيًا 
319بضم المســتوطنات وغور األردن وشمال البحر الميت 

عمان-غزة-رام الله/ فلسطين:
واألردنييــن،  الفلســطينيين  آالف  شــارك 
رافضــة  جماهيريــة  مســيرات  فــي  أمــس، 

لـ"صفقة ترامب"، ونصرة للقدس والمسجد 
األقصى المبارك. ورفع المشاركون 
2في المســيرات الجماهيرية األعالم 

أردوغان: صفقة ترامب خطة 
احتالل وليست خطة سالم

إسالم أباد/ األناضول:
عدّ الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان، أمس، صفقة ترامب 
التصفوية للقضية الفلســطينية، "خطة احتالل" وليســت خطة 

ســالم، كمــا تــروج اإلدارة األمريكيــة واالحتــالل 
اإلسرائيلي. وقال أردوغان في خطاب ألقاه بالجمعية 

حشود كبيرة تؤدي صالة الفجر في 
»األقصى« بدعم من المساجد المركزية

القدس المحتلة/ فلسطين:
شــاركت حشــود كبيرة في أداء صالة الفجر بالمسجد األقصى في القدس 

المحتلة، ضمن حملة »الفجر العظيم«، أمس، وذلك بدعم  من 
المســاجد المركزية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مع 

االعتداء على مبعدين عن األقصى.. ومستوطنون يقتحمون "جبل البابا" في القدس
إصابة العرشات إثر قمع االحتالل مسريات 

مناهضة لالستيطان و"صفقة ترامب"
القدس المحتلة-غزة/ محمد المنيراوي:

أصيب عشــرات المواطنيــن بالرصاص الحي واالختنــاق بالغاز 
المســيل للدمــوع، أمس، إثر قمــع جيش االحتالل اإلســرائيلي 
مســيرات مناهِضة لالســتيطان وأخرى منــددة بصفقة ترامب 

التصفويــة، في الضفــة الغربية المحتلة، مع انــدالع مواجهات 
متفرقــه مع جنوده، فيما اعتدت قواتــه على عدد من المبعدين 

عن المســجد األقصــى عقب أدائهم صــالة الفجر في 
19المسجد المبارك.

ألول مرة.. االحتالل يعترف 
بأماكن احتجاز جثامين 123 شهيًدا

رام اهلل-غزة/ جمال غيث:
أكدت المتحدثة الرسمية باسم الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء، 

ســلوى حماد، أن االحتالل اإلســرائيلي، اعترف ألول مرة، بأماكن 
2دفــن جثاميــن 123 شــهيدًا في "مقابــر األرقــام". وقالت حماد 
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الخضري يدعو إلى الوحدة وتشكيل حكومة طوارئ
الحساينة: لغة التعايش ال تجدي 

نفًعا في مسيرة تحرير األوطان
غزة/ فلسطين:

قــال عضو المكتــب السياســي لحركة الجهاد اإلســالمي في فلســطين 
د. يوســف الحســاينة: إن منح كيان االحتالل اإلســرائيلي فرصة 
3لالســتقرار والهدوء، ينذر بالمزيد من التآكل ألرضنا ومشــروعنا 
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إعادة 
مخصصات 

محجوبة لعوائل 
في غزة وإضافة 

1451 جديدة 
لبرنامج الشؤون 

االجتماعية
14

7500 الجئ فلسطيني يعيشون 
»حياة بدائية« في الشمال السوري

دمشق/ فلسطين:
أفادت معطيات نشــرها "مركــز التوثيق المدني لالجئين الفلســطينيين" 

بأن أعداد الالجئين الفلســطينيين في الشــمال الســوري بلغت 
8قرابــة الـ 7500 الجئ، هجّروا من مخيمات درعا وحمص وحلب 
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عمان – غزة/ يحيى اليعقوبي:
قال رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أنيس 
القاســم، إن خطاب رئيس السلطة محمود عباس أمام 
مجلس األمن جلب "العيب" للشــعب الفلســطيني ألن 

يطلب الرحمة، والمجتمع الدولي يحتاج إلى قوة.
وأضاف القاسم في تصريح لصحيفة "فلسطين": "كان 
على عباس أن يعلن خروجه من أوسلو، وإعالن النضال 

والمقاومة، ومكافحة المستوطنين".
وتابــع موضحًا أن "أهم مــا ورد في الخطاب أن محمود 
عبــاس ال يــزال يحن التفاقية أوســلو، وهــذه مكرهة 
شديدة في النضال الفلسطيني أن القيادة الفلسطينية 
التي دمــرت المشــروع الوطني في دخولهــا باتفاقية 

أوسلو ال زالت تحن لتلك المأساة".
وبين أن الخطاب يدلل على أن قيادة السلطة لمدة 27 
عاما لم تتعلم شيئا، ما يقتضي بالضرورة التخلص من 
االتفاقيــة بموجب انتخابات مجلس وطني وإفراز قيادة 

وطنية جديدة.
وقــال: "من يخاطــب المجتمع الدولي عليــه أن يكون 
ملمًّــا بعقليــة المجتمع الدولي، فالخطــاب الذي ألقاه 
عباس وعظ وإرشاد، ألن العالم ال يحترم وال يقدر اللغة 

التي تتلمــس العدل واإلحســان والشــفقة والرحمة"، 
مشيرا إلى أن العالم الغربي يتبنى نظرية "داروين" في 

السلوك السياسي بالبقاء لألقوى واألصلح.
وأضاف: "هذه ليست دبلوماسية بل هي جهل".

وعلق على لقاء عباس مع رئيس وزراء االحتالل السابق 
ايهود أولمرت قائاًل: "اســتنجد عباس بشــخص فاسد 
محكوم، واألوْلى به أن يستنجد بالشعب الفلسطيني، 
وهذا يدلل على أن الســلطة أفســلت منذ فترة ويجب 
القــذف بهــا فــي ســلة المهمــالت، وعلــى الشــعب 

الفلسطيني إفراز قيادة جديدة".
وكان رئيس الســلطة صرح، أن الحل السياسي أواًل ثم 
يتبعــه الحل االقتصادي ســيجلبان الســالم، وإن خطة 
ترامــب ال يمكنها تحقيق الســالم واألمن؛ ألنها ألغت 
الشــرعية الدولية وتنكرت للحقوق الدولية المشروعة 

للشعب الفلسطيني.
كمــا أثار خطــاب عباس غضبًــا على مواقــع التواصل 
االجتماعي، حينما "ترحم على رئيس الوزراء اإٍلسرائيلي 
األسبق، إســحاق رابين، وشــكر300 ضابط في جيش 
االحتالل قال إنهم أرسلوا وثيقة له وقعوا عليها ترفض 

صفقة القرن".

رام اهلل-غزة/ جمال غيث:
أكدت المتحدثة الرسمية باسم الحملة الوطنية السترداد 
جثامين الشــهداء، ســلوى حماد، أن االحتالل اإلسرائيلي، 
اعتــرف ألول مرة، بأماكن دفن جثامين 123 شــهيدًا في 

"مقابر األرقام".
وقالــت حماد لصحيفــة "فلســطين": إن نيابــة االحتالل 
أفصحت مؤخرا عن أماكن احتجاز جثامين الـ123 شهيدا، 
مشــيرة إلى أن الحملة الوطنية توجهت بثالثة التماسات 
لمحكمتــه العليا منذ عام 2016، لتحديد أســماء وأماكن 

احتجاز الجثامين واإلفراج عنها.
وبينت أن الحملة الوطنية لن تتوقف عن مواصلة نضالها 
لحين استرداد جثامين الشهداء، وتتوقف جريمة االحتجاز 
التي هــي بمثابــة عقاب جماعــي يمارســه االحتالل ضد 

الفلسطينيين.
وذكــرت أن االحتالل ال يزال يحتجز جثامين شــهداء عرب، 
لــم تُحدد أعدادهم أو أماكن احتجازهم، مضيفة "ال يوجد 

حتى اللحظة أي تحرك قانوني في ملفاتهم".
ولفتــت حماد إلــى أن االحتالل ال يزال يحتجــز 55 جثمان 
شــهيد في ثالجاته، منذ ارتقائهم عام 2015، خاصة بعد 
تســليم جثمان الشهيد شــادي بنا )45 عامًا( منفذ عملية 
إطالق النار فــي القدس المحتلة، الجمعــة قبل الماضية، 

حيث جرى دفنه في مدينة حيفا المحتلة، أول من أمس.
وذكرت أن االحتالل يواصل احتجاز جثامين الشهيدة نايفة 

كعابنــة، من قرية رمون شــرق رام اهلل بالضفــة الغربية 
المحتلــة، التي استشــهدت في ســبتمبر/ أيلول الماضي، 
مشــيرة إلى أن جيشه ال يزال يرفض تسليم جثمانها دون 
إبداء الســبب، إلى جانب مواصلة احتجــاز نحو 17 جثمان 

شهيد اختطفوا خالل عدوان 2014 على قطاع غزة.
وأكدت حماد أن محامي الحملة اســتطاعوا أول من أمس، 
انتزاع أمر احترازي يقضي بعدم دفن جثمان الشهيد أمير 
دراج )20 عاما( في "مقابر األرقام"، لحين البت النهائي في 
االلتمــاس المقدم من قبل الهيئة فيما يتعلق باســترداد 

جثمانه.
وذكــرت أن هذا األمــر االحترازي جاء بعــد توكيل العائلة 
الحملة في وقت ســابق لمتابعه ملفــه بعد إبالغهم بنية 
جيش االحتــالل دفنه في "مقابر األرقام"، مشــيرة إلى أن 
المحاميــن اعترضوا على القــرار ونجحوا في الحصول على 
أمر احترازي بعدم الدفن لحين عقد جلسة للمحكمة العليا 

وصدور قرار من قبلها في ملفه.
والشــهيد دراج من قرية خربثــا المصباح برام اهلل، ارتقى 
في مارس/ آذار الماضي، بإطالق جيش االحتالل النار على 
ســيارة كان يستقلها برفقة الشــهيد يوسف العنقاوي من 
قرية بيت ســيرا، واألســير هيثم علقم من قرية صفا، وتم 

احتجاز جثماني الشهيدين حتى اليوم.
ويحتجز االحتالل جثامين الشــهداء الســتخدامهم كورقة 

تفاوض مع المقاومة الفلسطينية.

"السلطة أفلست ولم تتعلم شيًئا طوال
 27 عاًما وعلى الشعب إفراز قيادة جديدة"

القاسم لـ"فلسطني": خطاب عباس أمام 
مجلس األمن جلب "العيب" لشعبنا 

ألول مرة.. االحتالل يعرتف بأماكن
 احتجاز جثامني 123 شهيًدا

عمان-غزة-رام اهلل/ فلسطين:
شارك آالف الفلســطينيين واألردنيين، أمس، 
فــي مســيرات جماهيريــة رافضــة لـ"صفقة 
ترامــب"، ونصرة للقدس والمســجد األقصى 

المبارك.
ورفع المشــاركون في المســيرات الجماهيرية 
األعالم الفلسطينية واألردنية، وصور المسجد 
األقصــى المبــارك، والفتــات منــددة بخطة 
التســوية األمريكيــة وأخرى تؤكد التمســك 

بالحقوق الفلسطينية. 
وكتــب على بعــض الالفتات "لــن ننحني لن 
ننهــزم األقصى لنا وســيرحلون"، و"الرد على 
صفقة القرن إسقاط اتفاقية الغاز"، و"اتفاقية 
الغاز إحدى مقدمات صفقة القرن"، و"أسقطوا 

صفقة العار"، و"صفقة القرن إلى زوال".
وانطلقت مسيرة حاشدة من المسجد العمري 
إلى "ميدان فلسطين" وسط مدينة غزة، عقب 
صالة الجمعــة، وذلك تلبية لدعــوة أطلقتها 

حركة حماس.
وقال القيادي في حركة حماس د. ماهر صبرة، 
إّن هذه الصفقة جريمة بحق فلســطين، وحق 
القــدس، وحق األمّة، وهــي جريمة ال نقبلها 

ولن يكون لها أي فرصة للتنفيذ أو النجاح.
وشدّد صبرة، خالل كلمته في المسيرة، على 
أّن مدينــة القدس ســتبقى موحّــدة عاصمة 
أبدية لفلسطين، وأّن شعبنا بوحدته سيحّطم 

كل المؤامرات "الصهيوأمريكية".
وأضاف: نقول إلخواننا في الســلطة برام اهلل، 
إّن هــذه الصفقــة فرصة حقيقيــة إلعالن أّن 
"أوســلو" ماتــت وإلى األبد، داعيًــا إيّاها إلى 
وقف التنســيق األمني والتحلل من االتفاقيات 

السابقة.
كما دعاها إلى إفســاح المجــال أمام المقاومة 

لتنفيــذ عملياتهــا الفدائيــة ضــد االحتــالل 
والمستوطنين.

ودعــا القيــادي فــي حركــة حماس إلــى عقد 
اجتماع فوري لإلطار القيادي المؤقت لمنظمة 
التحريــر؛ لمناقشــة آليــات التصــدي للخطة 

األمريكية.
وأهــاب بجماهير شــعبنا في الضفــة الغربية 
المحتّلة والشــتات وأمّتنا العربية واإلسالمية 
القــرن"  لـ"صفقــة  رفضًــا  حاشــد  لحــراك 
األمريكية، مشــدّدًا على أّن شعبنا لن يتنازل 
عــن حقوقــه وثوابتــه وســيواصل مقاومــة 

المحتل.
ووجه صبرة التحية إلى شــيخ األقصى الشــيخ 

رائد صــالح، عقب الحكم اإلســرائيلي الصادر 
بحبســه 28 شــهرًا، علــى خلفيــة دفاعه عن 

المسجد األقصى المبارك.
وفــي الضفة الغربيــة المحتلة، شــارك أهالي 
قرية نعلين غرب رام اهلل، في مســيرة منددة 

بالخطة األمريكية.
وانطلقــت المســيرة، باتجــاه جــدار الضــم 
والتوســع المقــام علــى أراضــي المواطنين، 
حمل المشــاركون فيهــا العلم الفلســطيني، 
ورفعوا الشعارات الرافضة للصفقة األميركية-

الغاضبــة  الهتافــات  ورددوا  اإلســرائيلية، 
والمنددة بها وبجرائم االحتالل.

وفــي الســياق، شــارك آالف األردنييــن، فــي 

مسيرة حاشــدة ضد "صفقة ترامب" واتفاقية 
الغاز مع )إسرائيل(.

وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني 
بالعاصمــة عمــان، عقب أداء صــالة الجمعة، 
بدعوة مــن "التحالف الوطني لمجابهة صفقة 

القرن".
وشارك في الفعالية قيادات حزبية وبرلمانيون، 
تقدمهــم األميــن العام لحــزب "جبهة العمل 
اإلســالمي" )الذراع السياسي لجماعة اإلخوان 
المســلمين( مــراد العضايلــة، وعضــو "كتلة 
اإلصالح" النيابية )يقودها إســالميون( سعود 

أبو محفوظ، وشخصيات أخرى.
وهتف المشــاركون: "من الجنوب للشــمال.. 

غاز العدو احتــالل"، و"حكي واضح مش ألغاز.. 
تســقط اتفاقية الغاز"، و"صفقــة ذلك صفقة 
عــار.. باعوا الوطن بالدوالر"، و"ال شــرقية وال 
غربيــة.. عربية ميــة المية"، وهتافــات أخرى 

منددة بالصفقة المزعومة واتفاقية الغاز.
وتقدمت صفوف المشــاركين عريضة شعبية 
ترفض اتفاقيــة الغاز مع )إســرائيل( وتطالب 
بإلغائها، أعلن القائمون على الفعالية التوقيع 

عليها لمن يرغب بعد انتهاء مسيرتهم.
وقــال أمين عام حزب العمل اإلســالمي، مراد 
العضايلة، إن الشــعب األردني يؤكد استمرار 
فعالياته الرافضة للصفقة األمريكية واتفاقية 
الغــاز، وأن األردن لن يهدأ بإذن المولى حتى 

يسقطهما )الصفقة واالتفاقية(.
وتابــع "هــذه الصفقــة التي تريــد أن تعطي 
فلســطين لليهــود.. تهديد لــألردن وللدولة 

وللنظام وللشعب".
يذكــر أن الموقف الشــعبي الرافض لـ"صفقة 
ترامــب"، كان ذات الموقف مــن اتفاقية الغاز 
الموقعــة مــع )إســرائيل(، خاصة بعــد إعالن 
األخيرة واألردن عن بدء الضخ التجريبي للغاز 

بداية العام الجاري.
وتنــص االتفاقية، على تزويد األردن بنحو 45 
مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، 

اعتبار من يناير/كانون الثاني 2020.
وحســب ما أعلنته شــركة الكهربــاء الوطنية 
األردنيــة، فإنها ســتوفر حوالــي 300 مليون 
دوالر مــن خــالل شــرائها الغاز اإلســرائيلي؛ 

قياسا بشرائه من األسواق العالمية.
ويملك األردن بدائل عن )إســرائيل( الستيراد 
الغــاز، ممثلة بالغاز المصــري الذي بدأ ضخه 
التجريبــي منذ الربع األخيــر 2018 للمملكة، 

إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.

حماس: "صفقة ترامب" مناسبة إلعالن "وفاة أوسلو"
مسريات بغزة والضفة وعّمن رافضة لـ"خطة ترامب" ومناِصة للقدس واألقىص

)Apa(        شبان يشعلون اإلطارات خالل مواجهات مع قوات االحتالل بالقرب من مستوطنة بيت إيل
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

اإلرسائيليون مدينون 
لعباس بإنقاذ أرواحهم.. 

هكذا يعرتفون!
على غير العادة، نبدأ ســطورنا بتســاؤل الفت: هل بات من التكرار 
غير الالزم الحديث عن وجاهة استمرار التنسيق األمني بين السلطة 
الفلسطينية و)إســرائيل(، ومدى جدية وقفه، رغم تكرار التهديدات 

الفلسطينية الصادرة عن الرئيس أبو مازن؟
اإلسرائيليون يبدون ثقة الفتة ومفاجئة، بأن عباس الذي في الوقت 
الــذي يواصــل دفع الرواتب لألســرى الفلســطينيين في الســجون 
اإلســرائيلية باليــد اليمنى، فإنه عبــر اليد اليســرى يواصل إحباط 
العمليات والهجمات المســلحة ضــد أهداف إســرائيلية، إلى درجة 

الزعم بأن عباس بات جديرا بأن ينال جائزة األمن اإلسرائيلي.
يــرى اإلســرائيليون أن عباس ما زال يتطلع إلى صناعة الســالم مع 
)إســرائيل(، رغم القطيعة السياســية الســائدة بينهمــا، لكن من 
الواضح أن هذا الســالم لــن يتحقق في عصره، لكن مــا يثير كثيرا 
من التساؤالت عن السبب في تمسك عباس بهذا التنسيق األمني، 
وعــدم الضغــط على )إســرائيل(، ومحاولــة لي ذراعهــا، من خالل 
التهديــد الجــدي بوقفه، وليس فقــط الحديث اإلعالمــي، الهادف 

إلبراء الذمة ليس أكثر أمام الرأي العام الفلسطيني.
مع العلم أن الموقف المعلن لعباس من اســتمرار التنســيق األمني 
لصد الهجمات المسلحة ضد إسرائيل يعود إلى معارضة من الناحية 
المبدئية، حتى في ذروة االنتفاضــة الثانية، ولعله كان الوحيد من 
القيــادة الفلســطينية الــذي امتلك الشــجاعة للخــروج عالنية ضد 
العمليات االستشهادية واستخدام السالح الناري، وهكذا فهو اليوم 
يطبــق أجندتــه الحالية علــى أرض الواقع بعد مــرور 15 عاما على 

انتخابه رئيسا للسلطة الفلسطينية. 
الغريب أن اإلســرائيليين يغذون في ذهن عباس، والفريق المحيط 
بــه، فرضيــة خاطئة مفادها أن اســتمرار الهجمات المســلحة، وإن 
كانت ضد أهداف إســرائيلية، فإنها قد تمس به، وتعرض ســلطته 
للخطر، وعدم االستقرار، مما قد يجعله يخشى من خروج أي هجمات 

مسلحة ضد )إسرائيل( عن السيطرة.
عبــاس المســتمر فــي مالحقة منفــذي الهجمــات المســلحة ضد 
)اســرائيل(، مــا زال يواصــل إعالن تقديســه للتنســيق األمني مع 
األجهــزة األمنية اإلســرائيلية، مما يجعل )إســرائيل( مدينة له في 
إنقــاذ حياة وأرواح مواطنيها، وهناك من اإلســرائيليين من يطالب 

بمنحه جائزة أمن )إسرائيل(. 
يصعب على هذه الســطور أن تقفز عن حقيقة قاســية تتمثل في ما 
تقوم به األجهزة األمنية التابعة لعباس باعتقال المئات من عناصر 
حمــاس في الضفة الغربية، والنجاح فــي إحباط العديد من القنابل 
الموقوتة، من خالل تبادل معلومات ســرية مع )إســرائيل(، ويمكن 
إرجــاع »الفضــل« إلى عباس فــي عدم إطالق انتفاضة فلســطينية 

ثالثة، وفق التوصيف اإلسرائيلي.
يعلــم عباس جيدا أنــه يتلقى انتقادات فلســطينية كبيرة بســبب 
اســتمراره بالتنســيق األمني مع إســرائيل، ومع ذلــك فإنه يحافظ 
عليــه، ورغم عدم تحقيقه للســالم السياســي مع )إســرائيل(، لكن 

اإلسرائيليين على الصعيد األمني سيشتاقون إليه كثيرا!

غزة/ جمال غيث:
قلــل مختصــان فــي الشــأن اإلســرائيلي مــن جدية 
التهديدات التي يطلقها قادة االحتالل اإلسرائيلي بين 

الفينة واألخرى بشن عدوان جديد على قطاع غزة.
واعتبــر المختصــان لصحيفــة "فلســطين" أن هــذه 
التهديــدات غالبــا ما تكون مرتبطة بمحاوالت كســب 
أصوات الجمهور اليميني لدى االحتالل قبيل االنتخابات 

اإلسرائيلية المزمع إجراؤها في مارس/ آذار القادم.
وتصاعــدت فــي اآلونــة األخيــرة حــدة التهديــدات 
اإلســرائيلية بشــن عــدوان جديــد علــى قطــاع غزة، 
كان آخرها مــن وزير الطاقة بحكومــة االحتالل يوفال 
شــتاينتس، الــذي قــال: "نحن نســتعد لضربــة قوية 
وعملية عسكرية واســعة النطاق ضد غزة، عندما نقرر 
أنــه لم يعد بإمكاننا انتظار التســوية والهدوء ســنبدأ 

هذه العملية".
ورأى المختص في الشــأن اإلســرائيلي محمد حمادة، 
أن التهديــدات المتزايدة التي يطلقهــا قادة االحتالل 
تأتي في ســياق الدعاية االنتخابية، ومحاولة لممارسة 
المفاوضــات مع غــزة بالقــوة وفرض تفاهمــات على 

مقاس إسرائيلي.
وقال حمادة: إن قادة االحتالل يطلقون تلك التهديدات 
فــي محاولة منهم لكســب أصوات الجمهــور اليميني، 
قبيــل االنتخابــات المقــرر إجراؤها في مــارس القادم، 
مضيفــا أن تزايد التهديدات التي يطلقها وزير الجيش 
نفتالــي بينيت، محاولــة لخطف أصــوات الناخبين من 

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وتقليل شعبيته.
ولفت إلى أن نتنياهو يحاول مرارا إطالق تهديدات أكبر 
من نظرائه، مســتبعدا جدية تلك التهديدات الســيما 

بعد وصــول االحتالل لقناعة بأن شــن أي عدوان على 
القطاع لن يكون مجديا.

ورأى أن تفاهمــات التهدئــة بيــن فصائــل المقاومة 
واالحتالل برعاية مصرية، وسيلة لكسر الحصار وإعطاء 

غزة ما تحتاجه، وتجنب معركة ال يحمد عقباها.
تخوف إسرائيلي

واســتبعد المختص بالشأن اإلسرائيلي عليان الهندي، 
إقدام االحتالل على شــن عدوان جديد على قطاع غزة 
فــي الوقت الراهــن، موضحا أن تلويحه بشــن عدوان 
جديــد جاء لكســب أصــوات الناخبيــن، والضغط على 
المقاومــة لوقف إطــالق البالونات الحارقة وما تســببه 
من حاالت فزع وخســائر لدى مستوطني المستوطنات 

المحاذية للقطاع.
وقــال الهنــدي إن االحتالل يحاول عدم التورط بشــن 

عدوان على القطاع، ويخشــى أن يتم قصف )تل أبيب(، 
ويهجر المستوطنين من "غالف غزة"، فيلجأ إلى جوالت 
قتاليــة ســريعة وخاطفة ومن ثــم إجــراء تهدئة منعا 

لتدهور األوضاع.
ورأى أن نتنياهو يخشــى في هذا الوقت شن أي عدوان 
جديــد حتى ال يؤثــر على وضعه باالنتخابــات المقبلة، 
ولذلــك يؤجل العــدوان لكنــه ال يلغيه، الفتــا إلى أن 
المقاومة فــي غزة تحاول اســتغالل مخــاوف نتنياهو، 
قبــل االنتخابات، للضغــط عليه عبر جــوالت التصعيد 
المحــدود، حتــى يلتزم ببنــود اتفاق التهدئــة برعاية 

مصرية.
وبيــن أن االحتالل يحاول مــن خالل جوالتــه القتالية 
كبح جماح المقاومــة وفصائلها، وعدم تطوير قدراتها 

القتالية وجعلها رهينة له.

تهديـد غــزة بعـدوان جديــد.. دعايــة انتخابيــة بعيــد التنفيــذ

غزة/ فلسطين:
قــال عضــو المكتــب السياســي لحركــة الجهــاد 
اإلســالمي في فلســطين د. يوســف الحساينة، إن 
منح كيان االحتالل اإلســرائيلي فرصة لالســتقرار 
والهــدوء، ينــذر بالمزيــد مــن التآكل مــن أرضنا 

ومشروعنا الفلسطيني.
وشدد الحســاينة، في تصريح، أمس، على ضرورة 
مواصلــة شــعبنا حالــة النضــال واالشــتباك  مــع 
االحتــالل؛ كي ال يتمكــن من االســتقرار والتفكير 
بمزيــد من عمليات الســطو الممنهــج على أرضنا 

ومقدساتنا.
وقال إن لغة التصالــح والتعايش مع الواقع - التي 
ينادي بهــا البعض- لن تجدي في مســيرة تحرير 

األوطان، واستعادة الحقوق.
وأكــد أن تحــركات رئيس الســلطة محمود عباس 
فــي االتجاه غيــر الفاعل، لن تنتج إال "ســرابًا فوق 
ســراب، ووهمًا فــوق وهــم"، مطالبًا إيــاه بتغيير 
مســاراته والتحرك في االتجــاه الصحيح عبر العمل 

الجاد؛ الستعادة الوحدة، وتفعيل أوراق القوة التي 
يمتلكها شعبنا وهي كثيرة ومتنوعة.

وأضاف القيادي في الجهاد أنه دون أن تغير قيادة 
الســلطة طــرق تفكيرهــا، ومناهج ســلوكها التي 
الزمتها منذ انطالق مســيرة التســوية في مدريد 
وأوسلو، ســتبقى تدور في دائرة المجهول والعبث 
والوهــم الذي لــن يورثنا ســوى النكبــات وضياع 

األرض والمقدسات.
ورأي أن "العالــم اليــوم قائــم على لغــة المصالح 
والتوازنــات، ولــم يعد يأبــه بالضعفــاء أو يطرب 
لسماع أنينهم وشكواهم واستجداءاتهم"، مؤكدا 
أن المطلــوب هــو تغيــر األدوات والوســائل فــي 

التعامل مع التحديات التي تواجهنا.
ودعــا الحســاينة إلــى التوافق الجمعــي على رؤية 
اســتراتيجية موحدة على قاعدة المقاومة والنضال 
المســتمر، باعتبارهــا أقصر وأنجــع الطرق للخروج 
مــن هذا النفق المظلم الذي أوصلتنا إليه مســيرة 

التسوية والرهانات الخاسرة، كما قال.

من جهتــه، أكد النائــب في المجلس التشــريعي 
جمال الخضري، أن الوحدة الوطنية أقوى سالح في 
مواجهة "صفقة ترامب"، داعيا لإلسراع في تشكيل 
حكومــة طوارئ يشــارك فيهــا الكل الفلســطيني 

كخطوة عملية بشكل فوري وعاجل.
وقــال الخضــري، في تصريــح، أمــس، إن الوحدة 
الوطنيــة ستشــكل ســدا منيعا أمــام المخططات 
والمؤامرات، وستعمل على تقوية وتمتين الجبهة 
الداخلية، واستثمار الطاقات الفلسطينية والعربية 
واالسالمية وأحرار العالم للوقوف في وجه الصفقة.

وأكد على ضرورة حراك فوري وسريع للبدء بتشكيل 
حكومة طوارئ باعتباره مخرج مهم وعاجل وسريع.

وتساءل "إذا لم نتوحد اليوم فمتى سنتوحد؟".
وأضــاف الخضري: "األمر ليــس صعبا، يمكن ذلك 
خالل أيــام عبر مرســوم مــن الرئيس، بتشــكيل 
الحكومــة بمشــاركة الجميع، وتبــدأ بوضع خطط 
داخلية وخارجية لمواجهة الصفقة وتمتين الجبهة 

الداخلية".

الناصرة/ فلسطين:
أقــر رئيــس وزراء االحتالل اإلســرائيلي المنتهية 
واليته بنيامين نتنياهو، بأن "صفقة ترامب" تضع 
شروطا تعجيزية أمام الفلسطينيين، الفتا إلى أنها 
تضمن اعترافا أميركيا بضم المســتوطنات وغور 

األردن وشمال البحر الميت لـ)إسرائيل(.
وأضــاف نتنياهــو فــي مقال نشــره فــي صحيفة 
"إسرائيل اليوم"، أمس، "نحن والواليات المتحدة 
ســنقرر إذا اســتوفى الفلسطينيون شــروط قيام 
دولة فلسطينية )وهي شروط تعجيزية(، والخطة 
مختلفــة عــن أي خطة تــم طرحها فــي الماضي 

وتشكل فرصة تاريخية لـ)إسرائيل(".
وأوضــح أن "صفقــة ترامــب" تفــرض شــروطا 
متشــددة وصارمــة علــى الفلســطينيين مقابل 
صفقة مســتقبلية، وبين أمور عديدة تلزم الخطة 

بتغيير أساسي للمجتمع الفلسطيني.
وتابع إن )إسرائيل( والواليات المتحدة هما اللتان 
ســتقرران مــا إذا اســتوفى الفلســطينيون كافة 
الشــروط، والشــروط كثيرة، ومن أجــل الدخول 
في مفاوضات، الفلســطينيون ملزمون: بالتوقف 
فورا عن دفع رواتب األســرى وعائالت الشــهداء، 
والتوقف عن أي محاولــة لالنضمام إلى منظمات 

دولية دون مصادقة )إسرائيل(.
واستطرد نتنياهو كل هذه هي الشروط المسبقة 
مطلب من الفلســطينيين تنفيذهــا قبل الدخول 
لمفاوضات سياســية، ومن أجل إنهاء المفاوضات 
السياســية، عليهــم اســتيفاء الشــروط التاليــة: 
االعتــراف بدولــة )إســرائيل( كدولــة يهوديــة؛ 

االعتراف بالقدس الموحدة كعاصمة )إســرائيل(، 
الموافقة على ســيطرة أمنية إســرائيلية على كل 
المنطقــة الواقعة غــرب نهــر األردن –جوا وبحرا 
وبرا؛ ووقف التحريض ضد )إســرائيل( بما يشمل 
المنهــاج الدراســي في كتــب التدريــس وجميع 

مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وحــدد أيضــا نــزع كامل للســالح في غــزة ومن 
أيدي جميع السكان الفلســطينيين؛ والتنازل كليا 
عن "حق العــودة"، وإجراء انتخابــات حرة ضمان 
حريــة الصحافــة، والدفــاع عن حقوق اإلنســان، 
والحفاظ علــى حرية العبادة، وإضافــة إلى ذلك، 

بعد توقيع الصفقــة: إذا لم ينفذ الفلســطينيون 
الشروط األمنية المطلوبة منهم، سيكون بإمكان 
)إسرائيل( قلب الخطوات التي نص عليها االتفاق.

مخطط الضم
وكتــب نتنياهــو حــول مخطط ضــم مناطق في 
الضفــة الغربية إلــى دولة االحتــالل، أن "الخطة 
ســتقود إلى ذلــك، وألول مرة منذ قيــام الدولة، 
)صفقــة ترامب( تمنــح اعترافا أميركيا بســيادتنا 
على المســتوطنات في الضفة وغور األردن، وهذا 

تطبيق للحلم الصهيوني".
وأضاف أن "فرض القانون اإلســرائيلي على هذه 
المناطق يستوجب استكمال عملية ترسيم خرائط 
تنفذها لجنة مشتركة إسرائيلية – أميركية، وذلك 
بســبب حقيقة أنه ينبغي ترســيم خرائط لحدود 
بطول قرابة 800 كيلومتر، وتشمل المنطقة التي 
ســتفرض عليها السيادة اإلســرائيلية، وسننهي 

هذه العملية بأسرع وقت ممكن".
واعتبــر نتنياهــو أن "هذه أكثر خطــة ودية تجاه 
)إسرائيل(، وهي انقالب تاريخي لمصيرها، وألول 
مــرة، خطة ترامب تفعل العكس تماما لكل ما تم 
طرحــه في خطط سياســية ســابقة... ومن دون 
عالقة بموافقة الفلســطينيين أو عدم موافقتهم، 
نحصــل على اعتــراف أميركــي بمناطقنــا، بينما 
يطالب الفلسطينيون بتقديم تنازالت كبيرة فقط 

من أجل الدخول في محادثات!".
وأكــد نتنياهو أن الصفقة تطالــب الدول العربية 
بالتوقف عن مبــادرات ضد )إســرائيل( في األمم 

المتحدة ومؤسسات دولية أخرى.

الخضري يدعو إلى الوحدة وتشكيل حكومة طوارئ
الحساينة: لغة التعايش ال ُتجدِى نفًعا يف مسرية تحرير األوطان

حّدد سلسلة شروط "معقدة" للعودة للمفاوضات
نتنياهو يقّر: "صفقة ترامب" تضع رشوًطا تعجيزية أمام الفلسطينيني
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العين الثالثة
إياد القرا

تهنئة ومباركة
تتقدم أسرة صحيفة فلســطين بأجمل التهاني والتبريكات من الصديق 
العزيز المهندس ماهر حرزاهلل )أبو محمد( وأنجاله والعائلة الكريمة 

بمناسبة حفل زفاف نجله 
 مجد الدين ماهر حرز اهلل

متمنين له حياة زوجية ملؤها السعادة والسرور ،وبارك اهلل لكما وبارك  
                عليكما وجمع بينكما على خير . ألف مبارك

القدس المحتلة/ فلسطين:
شــاركت حشــود كبيرة في أداء صالة الفجر بالمسجد 
األقصــى فــي القدس المحتلــة، ضمن حملــة »الفجر 
العظيــم«، أمــس، وذلك بدعــم المســاجد المركزية 
فــي الضفة الغربيــة المحتلة وقطاع غــزة، مع تصاعد 
زخم الحملة واتســاعه، للدفاع عن القدس والمســجد 

المبارك من التهويد اإلسرائيلي.
وشهدت الجمعة مشاركة واسعة في مختلف المناطق، 
للتأكيد علــى إســالمية األقصى والتصــدي لهجمات 

االحتالل االستيطانية على األرض والمقدسات.
واستنفر االحتالل قواته المدججة بالسالح في القدس 
المحتلــة، وضيق على المصلين، فيما تحولت ســيول 
المصليــن بعد الصالة في مئات المســاجد في الضفة 
إلى مــا يشــبه المهرجانــات الوطنية، حيــث ارتفعت 

تكبيرات العيد، والهتافات الوطنية.
ونشط مواطنون ولجان المساجد في توزيع الحلويات 
والمشــروبات الســاخنة على المصلين، في ظل أجواء 

طقس باردة.
ومثل المســجد اإلبراهيمي، تشكلت السيول البشرية 
في مسجد النصر الكبير بنابلس، وهتف المصلون بعد 

الصالة بالتكبير والتهليل.
وتنوعــت مبــادرات المواطنيــن لخدمــة المصليــن، 
وأعلنــت مطاعم تقديم وجبــات اإلفطــار مجانا، فيما 
قدم آخرون الحلويات والمشروبات الساخنة، فيما بادر 
شبان لتولي تنظيم الحشود وترتيب المركبات لتجنب 

االزدحام.
كما تبرع مواطنون لتوفير وســائل نقل المصلين إلى 

ومن المساجد لمن ال يتوفر لديه وسيلة نقل.
وألقى أئمة المساجد كلمات تحث المصلين على بذل 
الجهــود في الدفاع عن المســجد األقصــى والقدس، 
والســعي للوصول إلى المســجد األقصى والدفاع عنه 

في وجه االحتالل ومستوطنيه.
كمــا دعا األئمة في القنوت لتحرير فلســطين وتوحيد 

شمل الشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية.
المشهد يبث األمل

وأشــاد القيادي في حركة حماس، الداعية زياد غربية، 
باالســتجابة الواســعة من المواطنيــن لحملة »الفجر 
العظيم«، للصــالة جماعة في المســاجد والرباط في 
المســجد األقصــى، والمســاجد المهــددة بالتهويد 

كالمسجد اإلبراهيمي في الخليل.

وقــال غربيــة في تصريــح صحفي أمــس: إن تضاعف 
أعــداد المصلين في المســاجد في صــالة الفجر، جاء 
استجابة لنداء األقصى و«اإلبراهيمي«، وتلبية لدعوة 

الحق في فجر هذه األمة القادم.
وأضــاف أن دعوات الفجر في هذه األوقات التي تعيش 
فيهــا األمة أزماتها إنما هي إحياء لألمة من ســباتها، 
وزرع الهمة في قلوب رجالها وشــبابها الذين غربتهم 
وغيبتهم الشــهوات عن المعالي إلى سفاسف األمور، 
لتنهض األمة من جديد ويقوم الشباب بالدور المرجو 
منهم. وطالب غربية شباب األمة  بإدراك عظم دورهم 
والمنزلــة التي وضعهم اهلل فيهــا واألمل الذي ترجوه 

أمتهم منهم.
كما أشــاد القيادي في حركة الجهاد اإلســالمي الشيخ 
خضــر عدنــان، بالمشــاركة الواســعة مــن الجماهير 
الفلسطينية في صالة الفجر بالمسجد األقصى، واصًفا 

ذلك بـ«انتفاضة الفجر«.
وقال عدنان في تصريح صحفي أمس، إن شــعبنا يبدع 
اليوم في سدانته للمسجد األقصى واألرض المقدسة، 
خاصــة فــي صــالة الفجــر العظيــم والتــي تمتد من 
األقصى إلــى اإلبراهيمي للمــدن والمخيمات والريف 

الفلسطيني.
ولفت إلــى أن حشــود المصلين في األقصــى فاجأت 
الكثيريــن ولكنها ليســت بمســتغربة ممــن مَهَجَ 
القــدس واألقصــى وفلســطين بدمه، مشــيدا بدور 

الحرائر والمرابطات للمسجد األقصى.

ودعا الشــباب فــي كل قرية وتجمع فــي داخل وخارج 
فلســطين ألخــذ زمــام المبادرة فــي صلــوات الفجر 

العظيم وعمارة بيوت اهلل.
تمسك بالحقوق

من جهتها، قالت حركة األحرار إن رســالة شــعبنا من 
حملــة »الفجر العظيم« أنه متمســك بحقوقه وثوابته 
وأرضه ومقدســاته، وأن االحتــالل واإلدارة األمريكية 
لن يفلحوا في تصفية قضيتنا مهما بلغ حجم العدوان 
والتآمــر. وأكدت األحرار في بيان لها، أن شــعبنا عازم 
علــى خــوض كل المعــارك وتقديــم كل التضحيــات 
فــي ســبيل التصــدي لما يحــاك ضد قضيتــه وأرضه 
ومقدســاته، وعلى السلطة االستجابة إلرادته بالتحلل 
من أوســلو ووقــف التنســيق األمني، وإطــالق العنان 
له ليحافظ على اســتمرارية االشــتباك وقطع الطريق 
علــى المتآمريــن. واعتبــرت المشــاركة الجماهيرية 
الواســعة فــي حملــة »الفجــر العظيــم« أو أي فعالية 
رافضة لـ«صفقة ترامب« تعكس وعي شعبنا بخطورة 
المؤامرة األمريكية، وهذا يفرض اســتمرار الحراك في 

كل أنحاء الوطن إلسقاطها.
وعقب صــالة الفجر، تمكن نحــو 50 ألف مواطن من 
األراضــي المحتلــة عــام 1948، والقــدس والضفــة 
الغربية،  من صالة الجمعة في رحاب المسجد األقصى.
وتوافــد المواطنــون إلى األقصى رغــم قيود االحتالل 
المشــددة التي يفرضهــا على دخــول المصلين، من 

عمليات تفتيش عند البوابات وتدقيق في الهويات.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
جــاءت حملة الفجر العظيم خالل فترة 
تتراجع فيها األعياد الدينية اليهودية، 
فهذه األعياد لها عدة مواســم تتركز 
مــا بين الفصــح العبري الــذي يوافق 
في الغالب شــهر 3 الميــالدي، وعيد 
العرش الذي يوافق في الغالب شــهر 
جماعــات  أن  وبمــا  الميــالدي،   10

الهيــكل توظف تلك األعيــاد كرافعة 
فقــد  ســنوي،  بشــكٍل  القتحاماتهــا 
باغتتهــا حملــة الفجــر العظيــم في 
وقت كمونها، فــي الوقت البعيد عن 
المواسم التي تســمح له باستقطاب 
أنصارهــا، فلجــأت جماعــات الهيكل 

الختراع عيد لتدارك األمر. 
ونظمت ما يســمى "اتحــاد منظمات 
الهيــكل" المزعوم اقتحامًــا مركزيًا 
المبارك  للمســجد األقصــى  واســعًا 
صبــاح االثنين الماضي بمناســبة ما 

يسمى "يوم الشجرة العبري".
ولــم يســبق أن عُــدَّ "يوم الشــجرة 
العبــري" عيــدًا أو أن دُعــي القتحام 
المسجد األقصى فيه، فهو يؤرخ لبدء 
العبري،  الزراعي بالتقويــم  الموســم 
وبهذا اليوم "يحتفل اليهود بالشجرة 

وزراعتها وتقديم بكور الثمار".

انطالًقا مــن ذلك، فإن يوم الشــجرة 
الذي يقع فــي 15 شــباط العبري هو 
عمليًا يــوم بداية الموســم الزراعي، 
وهــو بالتالي ال يحمل أهميــة دينية، 
واالحتفاء بــه يتركز على الفرح بالثمار 
والشجر وبدء زراعتها، بحسب الباحث 
في شؤون القدس زياد الحسن. ويقول 
الحســن لصحيفــة "فلســطين": "من 
حيث المبدأ تقلب حملة الفجر العظيم 
الطاولة على محاولة عزل األقصى عن 

المصلين بالحديد والنار".

وأشــار إلى أنه منذ عام 2000 ومسار 
عــزل األقصى عــن المصلين يمضي 
كأحــد المكونات األساســية لمخطط 
تقسيمه، فتقســيم األقصى يستحيل 
بحضور إســالمي بشــري كثيــف، وال 
بد مــن عزل األقصى واالســتفراد به 
كــي يصبح تقســيمه ممكنًــا زمانيًّا 

ومكانيًّا. 

إنجاز يتبدد
ومضت تلك السياســة، حســبما ذكر 
الباحث المقدســي، بشــكل تدريجي 
بعــزل أبنــاء قطاع غــزة ومنعهم من 
الوصــول لألقصــى منذ عــام 2000، 
وعزل أبناء الضفة الغربية مع اكتمال 
الحواجــز  وتوســيع  الجــدار  مقاطــع 
ومحاولة تحويلهــا إلى "معابر دولية" 
بدًءا من عــام 2003، أما أبناء األرض 
المحتلة عام 1948 فعزلوا بعد تجريم 
مؤسســات الربــاط وحظــر الحركــة 

اإلسالمية في نهاية عام 2015.
وقال: "ظــن االحتالل وعلى رأســهم 
جماعــات الهيــكل أن الفرصــة باتت 
مواتيــة، فجاءهم الرد مــن انتفاضة 
بــاب  إلــى هبــة   2015 الســكاكين 
األســباط 2017 وهبــة بــاب الرحمة 
2019 واليوم الفجر العظيم مع مطلع 

."2020

ورأى أن الدعوة إلى اقتحامات جماعية 
في "يوم الشجرة" العبري تبدو مفسرة 
ومفهومــة؛ فجماعات الهيــكل تنظر 
إلى ما كانت تعده "إنجازًا" تراكم عبر 
الســنوات يتبدد بحضــور المرابطين 
والمصليــن بأعداد كبيــرة، فيعيدون 
التواصل مع األقصى ويكسرون طوق 

العزلة واالستفراد عنه.
وأوضــح أن ذلــك يأتي وهــي بعيدة 
عن موســم التعبئــة المريــح لها، ما 
يضطرهــا الختراع أي مناســبة لعلها 
تجيّش لحشــد المقتحميــن، وهناك 
شك كبير في إمكانية استجابة جمهور 

جماعات الهيكل لهذه الدعوات.
استغالل الفرص

الباحــث فــي شــؤون القــدس ناصر 
الهدمي يقول: إن "منظمات الهيكل" 
التــي هي أحــد أذرع االحتــالل تبحث 
عــن كل فرصــة مــن أجــل الدعــوة 
القتحــام المســجد األقصــى، واليوم 
تســتغل عنوانًا جديدًا يسمى "بعيد 
الشــجرة" القتحام المســجد ما يؤكد 
حجم اســتفزازهم من حمالت "الفجر 
العظيــم". ورأى الهدمــي في حديث 
لصحيفة "فلســطين" أن حملة "الفجر 
وكل  األقصــى  بالمســجد  العظيــم" 

مســاجد الضفة الغربيــة وقطاع غزة 
لها مؤشــرات صحوة تــؤرق االحتالل 
باقتــراب زواله، ما أجبــره على اختراع 

مناسبات لمواجهة هذه الصحوة.
ولفــت إلــى أن "عيد الشــجرة" إحدى 
المحــاوالت اإلســرائيلية الختــراع أي 
فرصــة مــن أجــل اقتحــام األقصى، 
فحمالت الفجر مؤشــر صحــوة خطير 
بالنســبة لالحتالل، ويشير إلى مرحلة 
جديدة من الصراع، مبينًا أن االحتالل 
ينظر لخطورة ما يحــدث حينما يخرج 
رجــال ونســاء وفتيــان وأطفــال فــي 
البرس القارس لصالة الفجر، ما يعني 
تحول فــي التفكير النابــع من عقيدة 

إســالمية للحدث كفــرض واجب من 
أجل التحرير.

يخشــاه  مــا  أكثــر  أن  إلــى  وأشــار 
االحتالل تحــول الصراع إلى عقائدي 
اليــوم  واألحــداث  وجــودي  دينــي 
تذهب نحــو االتجــاه الذي يخشــاه 
االحتالل، بعدما حــاول تحويلها عبر 
العقــود الماضيــة لقضية سياســية 
عبــر قضية ضم الضفــة. وكان آالف 
المصليــن أدوا صــالة فجــر الجمعة 
في المســجد األقصى، رغم إجراءات 
االحتالل التعسفية التي حاول عبرها 
عرقلة وصــول المصلين من الداخل 

المحتل.

قاعــدة التعامل مــع االحتالل اإلســرائيلي أنه عــدو ال يؤمن جانبــه، وغادر 
ويرتكــب الحماقــات دون أي اعتبارات أو موازين، وهذه من المســلمات في 
الحكم على التهديدات التي تصدر عنه، وبنفس الوقت يســتوجب أن توضع 
في ميزان الدراســة في ظل تجدد تهديدات رئيــس وزراء االحتالل بنيامين 
نتنياهــو ضد غزة وكذلك وزير الجيش فنتالي بينت، خاصة بعد انتهاء زيارة 
الوفد األمني المصري لغزة، الذي كان يســعى لتثبيــت التفاهمات األخيرة، 
التي تملص االحتالل من تطبيق غالبيتها، مما زاد من التوتر وعودة العديد 

من األدوات التي يستخدمها الشبان في مواجهة االحتالل والضغط عليه.
وهنــا يتضح العديد مــن االعتبارات التي ينظر لها عند دراســة التهديدات، 
بحيث إنها ليســت جديــدة وهي متكررة ومتواصلة مــن قبل قادة االحتالل 
السياســيين والعســكريين، وألنها تكررت كثيرًا فأصبحــت ال تثير الخوف أو 
الذعر لدى الفلسطينيين، وليس لديهم ما يخشونه في ظل استمرار الحصار 
وتملــص االحتالل مــن التفاهمــات، وااللتزام بها بشــكل كامــل، وتهرب 
االحتالل من المسؤولية، وعدم احترام الدور المصري الذي يرعى التفاهمات 
التي تم التوصل لها في أكتوبر 2018، وال زال االحتالل يتهرب من االلتزام 
بتطبيــق غالبيتها، والتي كان يفترض أن يقدم مزيدًا من التســهيالت في 

ذلك، لكنه لم يلتزم.
االنتخابــات عنصــر مهم فــي التهديــدات التي تصــدر كجزء مــن الدعاية 
الحزبية االنتخابية اإلسرائيلية، وكذلك الضغط الذي تمارسه الفصائل على 
االحتالل، لاللتزام بالتفاهمات، وأن البالونات أصبحت ذات تأثير على سكان 

المستوطنات المحيطة بغزة.
مســتوى التهديــدات المرتفع هــذه المرة واســتمرارها، يســتوجب الحذر، 
لكــن الذهاب إلى مواجهة كبيرة وشــاملة عبر تنفيذ عمليــات اغتيال لقادة 
فلســطينيين، قد يكون غير حاضر حاليًا، ألنه سيجلب حربًا كبيرة وواسعة، 
وهذا ما يخشــاه االحتالل في هــذه المرحلة، لكنه يبقى خيــارًا حاضرًا عند 
نتنياهــو إلنقاذ نفســه في االنتخابــات القادمة، أو حصل علــى موافقة من 
الجيش لذلــك والقدرة على دفع الثمن لذلك، لكن مــا يحققه نتنياهو دون 
الحــرب على صعيد التطبيع وصفقة القــرن يخدمه كثيرًا دون الذهاب لحرب 
احتمالية خسارته فيها كبيرة، لكن بكل األحوال يستوجب الحذر الشديد من 

كيان مسكون بالخوف والغدر والتلذذ بالدماء.

تهديدات االحتالل بين 
الحذر والمزاودات االنتخابية

بعد أن باغتتها الحملة في وقت كمون وانتهاء األعياد اإلسرائيلية
"يوم الشجرة".. اختراع إسرائيلي لرد ضربة "الفجر العظيم"

حشود كبيرة تؤدي صالة الفجر في "األقصى" بدعم من المساجد المركزية

الحسن: 
جماعات الهيكل ترى 
إنجازاتها تتبدد بعدما 

فاجأتهم الحملة

الهدمي: 
الصراع يتحول إلى 
عقائدي وهذا ما 
يخشاه االحتالل

مواطنون يؤدون صالة الفجر في مدينة نابلس أمس       ) أ ف ب (
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دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة غزة

)MDPIII-CII( برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة / الدورة الثانية
اســم المشــروع الفرعي: توريد مــواد وقطع غيار 

لزوم شبكة المياه  
  MDPIIICII-1221109- 41  :رقم العقد

تاريخ استدراج العروض: 2020/02/15
1. حصلت منظمة التحرير الفلســطينية لصالح الســلطة الوطنية الفلسطينية- 
صنــدوق تطوير وإقــراض البلديات - على منحة بقيمــة 130  مليون يورو من 
مجموعــة من الشــركاء والمموليــن )االتحاد األوروبــي، البنك الدولــي، البنك 
األلمانــي للتنمية، الوكالة الفرنســية للتنميــة، الحكومــة الدنماركية، الوكالة 
الســويدية للتنمية الدولية، التعاون األلماني ) الوكالــة األلمانية للدعم الفني 
والبنــك األلمانــي للتنميــة(، الوكالة البلجيكيــة للتنمية، الوكالة السويســرية 
للتنمية، اتحاد البلديات الهولندي( باإلضافة إلى الســلطة الوطنية الفلسطينية 
.)MDPIII-CII(  في إطار برنامج تطوير البلديات المرحلة الثانية/ الدورة الثانية

2. وقد حصلت بلدية غزة على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض البلديات 
)المتلقيــة للمنحة( لتنفيذ مشــروع توريد مــواد وقطع غيار لزوم شــبكة المياه 
وتنوي استعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات تحت العقد 

رقم )MDP111CII-1221109 -41( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
3. تدعو بلدية غـــزة الموردين للتقدم الســتدراج عروض أســعار مشروع 

توريد مواد وقطع غيار لزوم شبكة المياه –. مدة التوريد 60 يومًا.
4. اســتدراجات عروض األسعار ستكون تســوقًا محليًا وحسب اآلليات المعتمدة 
لدى صندوق تطوير وإقراض البلديات، الشــراء حســب إجراءات التسوق المحلي 
ومفتوحة للموردين المؤهلين المحليين وحسب وثائق استدراج عروض األسعار.

5. الموردون المعنيون يمكنهــم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية 
غزة، دائرة المشتريات والمخازن، السيد/ موسى القدوة، هاتف: 082832200 
فاكس: 082824400، وذلك ابتداًء من الســاعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 

عشرة ظهرًا من تاريخ 2020/02/15 وحتى تاريخ 2020/02/24.
6. عــروض األســعار يجــب أن تقدم علــى العنــوان أدناه قبــل أو بتاريخ 

2020/02/24 الساعة الثانية عشرة ظهرًا وهو موعد فتح المظاريف. 

7. المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.
8. العنوان المشار إليه أعاله:

 بلديــة غــزة، المبنى الرئيســي، الطابق األول، مكتب مدير عام الشــئون 
اإلدارية، السيد/ حيدر شعث، ميدان فلسطين، ص. ب.، غزة، قطاع غزة

بلديـة غزة

Declaration of tender
No. 1/ 2020 

Sustainable healthy energy
Sawaed Association for Relief and Development is 

launching an invitation for bids for Sustainable healthy 

energy to Provide Solar Electricity System for women and 

child care center in Gaza, Palestine in accordance to the 

following general specifications:

• Qualified contractors shall have a valid registration 

certificates from affiliated entities.
•  Tender is available in SARD office in Gaza – Al toffah area – 
Nelson Mandela street – child care center – 4 rd floor from
 15 /02 /2020 till 20 /02 /2020 " working hours 8.00 am to 3.00 pm.
• Tender fees is 50 USD nonrefundable paid to SARD 

procurement department.
• Deadline for submission of tender on 20 /02 /2020 at 2.00 pm in 
SARD office in Gaza that should be filled out with the requirements 

and attached with Bid Guarantee, sealed and stamped.
• Bid Guarantee shall be equal to 1200 USD as Banking Cheque 
or Banking Guarantee in the name of SARD valid until 60 day 
from bid opening day, Personal Cheques will not accepted.
• Sealed and Stamped tenders only will be opened on

 20 /02 /2020 at 02.00 pm , delayed tenders will not accepted.
• Performance Guarantee equal to 2000 $ , shall be provided 

by winner supplier valid till 90 day from purchase order.
• Supplier shall provide Free taxes certificates and any 

required additional governmental documents.
• SARD is not obligated to select the lowest tender, as 

well as the tenders have to comply with the mentioned 

specification in the tender.
• The successful contractor will pay the declaration fees.
• SARD has the right to partition or delayed, or cancellation 

the tender without any compensation to the application.
  For more inquiry and information, please call 2811311.

دولة فلسطين
وزارة 

األوقاف والشئون الدينية

إعالن المناقصة رقم)2020/6(
الخاصة:- توريد أجهزة صوت ولوازمها للمساجد 

تعـلن وزارة األوقاف والشئون الدينية عن طـرح المناقصة رقـم )6/ 2020 (
وذلــك بطريق الظرف المختوم للموضوع المذكور أعاله، حســب كراســة 
الشــروط والمواصفات المعــدة، والتي يمكن الحصــول عليها من اإلدارة 
العامة للشئون المالية – دائرة المشتريات، بمقر الوزارة بمدينة غزة، خـالل 
سـاعات الدوام الرسمي ابتداًء من يوم األحد، الموافـق:- 2020/2/16م،  
مــع العلم بأن آخــر موعد لتســليم المظاريف هو يوم األحد، الموافـــق:- 
2020/2/23م السـاعة الحادية عشرة ظهرا وستفتح المناقصات في نفس 

اليوم والساعة بحضور أصحاب المناقصات أو مندوبيهم. 
*- مالحظات:-

1. ثمن كراسة المناقصة )100شيكل( غير مستردة.
2. يجــب إرفــاق كفالــة بنكية أو شــيك بنكي صادريــن من بنــك معتمد لدى 
وزارة الماليــة بغــزة )البنــك الوطني اإلســالمي أو بنك اإلنتــاج( او نقدا بمبلغ 
)1000شيكل(  " كتأمين دخول " ساري المفعول لمدة  ) 60 يوما( من آخر موعد 

لتقديم المناقصة وال يلتفت إلى المناقصة غير المصحوبة بالتأمين المذكور.
3. يجب أن يكون المورد مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة وتقدم األسعار 

بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب.
4. الوزارة غير ملزمة بقبول أقل األســعار وللوزارة الحق إلغاء المناقصة أو 

إعادة المناقصة دون إبداء األسباب.
5. أجرة اإلعالنات في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.

6. لمزيد من المعلومات يمكن االتصال على الرقم )2623114(.
                                                                   اإلدارة العامة للشئون المالية

                                                                          دائـــرة  المشتريات

لندن/ فلسطين:
دعت مؤسســة "إمباكت" الدولية لسياســات 
حقوق اإلنسان، الشركات الدولية واإلقليمية 
إلــى وقــف التعامــل مــع الشــركات العاملة 
في المســتوطنات اإلســرائيلية في األراضي 
الفلسطيني المحتلة، وإنهاء الشراكات معها 

بكل أشكالها.
وقالت "إمباكــت"، ومقرها لنــدن: إن إصدار 
مفوضيــة األمم المتحــدة الســامية لحقوق 
التــي  الشــركات  تضــم  قائمــة  اإلنســان 
تمــارس أنشــطة تجارية في المســتوطنات 
خطــوة جديدة نحو ضمان الشــفافية للدول 

والشــركات والمســتهلكين، مشــيرًة إلى أن 
قائمــة كهــذه يمكــن أن تحــد بالفعل من 
مشاركة الشــركات في االنتهاكات الجسيمة 
لحقوق اإلنســان فــي األراضي الفلســطينية 
المحتلــة. وذكــرت أن ما يجب أن يتبع نشــر 
القائمــة هو إجــراءات عمليــة  تتبناها الدول 
األعضــاء في مجلــس حقوق اإلنســان ممن 
سيقيمون التقرير األممي  في الدورة المقبلة 
للمجلس، والذي ســيفتتح أعماله في 24 من 
الشــهر الجاري، مؤكــدة أن تلــك اإلجراءات 
يجب أن تشــمل وقف كل أنشــطة الشركات 
العاملة في المســتوطنات، بما في ذلك وقف 

التمويل والدعم لها.
كمــا دعــت "إمباكــت" الــدول األعضــاء في 
مجلس حقوق اإلنسان إلى توجيه التعليمات 
والتوجيهات للشــركات المدرجة في القائمة 
األمميــة، وحثها علــى إنهاء عملهــا فورا مع 
المســتوطنات، باعتبارهــا تشــكل انتهــاكا 

للقانون الدولي وأسسه ومبادئه.
وتضمنت القائمة الصادرة عن مكتب حقوق 
اإلنســان التابــع لألمــم المتحدة الشــركات 
والكيانات التجارية التي تنفذ أنشطة محددة 
تتعلق بالمســتوطنات، وذلك بناًء على طلب 
من مجلس حقوق اإلنسان الذي كلف المكتب 

بإصدار قاعدة بيانات للشركات التجارية التي 
تمارس أنشــطة تجارية في قراره الصادر  في 

مارس/ آذار 2016.
وحدد مكتب حقوق اإلنسان في تقريره 112 
كيانا تجاريا يعتقد بأن لديه أســبابا معقولة 
لالســتنتاج بأن لدى تلك الكيانات نشــاط أو 
عدة أنشطة متعلقة بالمستوطنات حسب ما 
تم تعريفها في قرار مجلس حقوق اإلنســان 

.31/36
واعتبــرت "إمباكت" أن الشــركات والكيانات 
المدرجة في قائمة األمم المتحدة يُمكن أن 
تساهم بتســهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة 

لحقــوق اإلنســان، مــن خــالل تغاضيها عن 
اتخاذ إجراءات لتوخــي العناية الالزمة وإجراء 
مشاورات مجدية مع الجهات التي يُحتمل أن 

تتأثر بعملياتها.
ورأت أن األنشــطة التي تنفذها الشركات في 
المستوطنات تشــجعها السياسات التمييزية 
التي يتبعها االحتالل اإلســرائيلي فيما يتعلق 
الطبيعيــة  األراضــي والمــوارد  بتخصيــص 
والمحفــزات المالية لفئــات دون غيرها، إلى 
جانب توفير المرافق والبنى التحتية وتطبيق 
إجــراءات عنصرية تؤدي إلجحــاف بالغ يلحق 

بالفلسطينيين مقارنة بالمستوطنين.

"إمباكت" تدعو الرشكات العاملية لعدم التعامل مع بضائع املستوطنات

الرياض-الناصرة/ فلسطين:
كشــفت صحيفة عبرية، أمس، النقاب 
عن قيــام وفــد مــن أعضــاء "مؤتمر 
رؤســاء المنظمات اليهودية األمريكية 
الكبرى" بزيارة إلى السعودية األسبوع 

الماضي.
العبرية:  "هآرتــس"  وقالــت صحيفــة 
إن هــذه الزيــارة األولــى مــن نوعها 

للمنظمة ذاتها منذ 1993.
وذكــرت أن الزيــارة التــي اســتمرت 
مــن االثنيــن إلــى الخميس، شــملت 
المســؤولين  كبــار  مــع  اجتماعــات 

السعوديين )لم تسمهم(، وكذلك مع 
األمين العام لرابطة العالم اإلســالمي 
محمد العيســى، الذي ترأس وفدًا إلى 
أوشفيتز )معســكر اعتقال وإبادة بُني 
وشُغل من قبل ألمانيا النازية في أثناء 
االحتــالل النــازي لبولندا أثنــاء الحرب 

العالمية الثانية( مؤخرا.
محــور  أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
المحادثات بين أعضــاء وفد المنظمة 
كان  الســعوديين  والمســؤولين 
الذيــن  وأولئــك  اإلرهــاب  "مكافحــة 
يتسببون بعدم االســتقرار في الشرق 

األوسط".
أن  الصــدد  هــذا  فــي  وأوضحــت 
"الســعودية و)إســرائيل( تشــترك في 
مخاوف متبادلة حول نشــاط إيران في 
المنطقة، ويخشــى البلــدان أن تقوم 

إيران بتطوير برنامج أسلحة نووية".
و"مؤتمر رؤســاء المنظمات اليهودية" 
للمنظمــات  جامعــة  هيئــة  هــو 
اليهوديــة األمريكيــة، وتم إنشــاؤها 
في الخمســينيات من القــرن الماضي 
لتقديــم صوت يهــودي موحــد حول 
قضايــا السياســة الخارجيــة، وفــق ما 

تعرف بنفسها. 
وقالت "هآرتس" إن "الزيارة تشير إلى 
الدفء المتزايد بيــن بعض الجماعات 

اليهودية األمريكية والسعودية".
"تعرضــت  الســعودية  أن  وأضافــت 
الســنوات  الشــديدة في  لالنتقــادات 

األخيــرة بســبب قمعها للمنشــقين"، 
ســعوديين  "عمــالء  أن  إلــى  الفتــة 
قتلــوا في عــام 2018 الصحفي جمال 
خاشــقجي بوحشــية، وهــو مقيم في 
الواليات المتحدة وسعودي الجنسية".

أقامــت  الســعودية  "لكــن  وتابعــت: 
عالقات غير رسمية أوثق مع )إسرائيل( 

في السنوات األخيرة".
ولفتــت إلى إنه في عام 1993، أرســل 
مؤتمــر رؤســاء المنظمــات اليهودية 
األمريكيــة وفدا إلى الســعودية؛ حيث 

كانت عملية "أوسلو" جارية.
وختمت الصحيفة العبرية "أنه من غير 
المرجــح أن تكــون الزيــارة تمت دون 
مباركــة وتشــجيع إدارة دونالد ترامب 
وحكومة رئيس الوزراء المنتهية واليته 

بنيامين نتنياهو".
وفي السياق، نفت الخارجية السعودية، 

األنباء التي تحدثت عن ترتيب لقاء بين 
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 
اإلســرائيلي  االحتــالل  وزراء  ورئيــس 

المنتهية واليته بنيامين نتنياهو.
وقال وزير الخارجية الســعودي فيصل 
بن فرحان، إنه ال يوجد أي خطط لعقد 

لقاء بين السعودية و)إسرائيل(.
وأضــاف فيصــل فــي مقابلــة أجرتها 
معه قناة "العربية" الســعودية، مساء 
الخميس، "سياســة السعودية واضحة 
جــدا منذ بدايــة الصــراع. ال توجد أي 
عالقــات بين الســعودية و)إســرائيل( 
وتقــف المملكــة بحــزم إلــى جانــب 

فلسطين" وفق تعبيره.
وأكد أن الســعودية وغيرها من أعضاء 
الجامعــة العربيــة كانت تبــدي دائما 
اســتعدادها لتطبيع العالقــات مع "تل 
أبيــب"، إذا تم التوصل إلــى حل نزيه 
وعــادل متفق عليــه، لكــن حتى ذلك 

الحين تبقى سياسة المملكة ثابتة.
وكانت وســائل اإلعالم العبرية، نقلت 
األســبوع الماضــي، عــن دبلوماســي 
عربي، قوله إن اتصاالت مكثفة تجري 
لعقــد قمــة فــي العاصمــة المصرية 

القاهرة، تجمــع نتنياهو مع محمد بن 
ســلمان. وقالــت صحيفــة "يســرائيل 
هيوم" المقربــة من حــزب "الليكود" 
عبــر موقعهــا اإللكترونــي، إن وزيــر 
الخارجيــة األميركــي مايــك بومبيــو، 
يجــري اتصاالت مكوكيــة لعقد القمة 

منذ عدة شهور.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي عربي 
لم تســمه وصفته بـ "الكبير"، قوله إن 
اتصاالت مكثفة، تجري بين واشــنطن 
والســعودية  ومصــر  و)إســرائيل( 
لعقد قمــة القاهــرة، خالل األســابيع 
القليلة المقبلــة. وذكرت الصحيفة أن 
القمــة المزعومــة قد تعقــد حتى قبل 
االنتخابات اإلســرائيلية المزمع عقدها 

في آذار )مارس( المقبل.
وباستثناء مصر واألردن، ال تقيم الدول 
العربية عالقات دبلوماســية علنية مع 

االحتالل اإلسرائيلي.
ورغم ذلك، فقــد زادت وتيرة التطبيع 
خالل الفترة األخيرة بأشــكال متعددة، 
عبر مشاركات إســرائيلية في نشاطات 
رياضيــة وثقافية تقيمهــا دول عربية 

وخليجية.

"هآرتـس": شخصيــات يهوديـة زارت السعوديــة األسبــوع املـاضــي
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دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشئون المالية
دائرة المشتريات – غزة

1. تعلن وزارة الصحة – دائرة المشتريات عن طرح عطاء تبعًا للشروط 
والمواصفــات الموضحــة في كراســة ووثائق العطاء، فعلــى الراغبين 
فــي المشــاركة من أصحــاب االختصاص المســجلين رســميًا مراجعة 
وزارة الصحة – دائرة المشــتريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام 
الرسمي من أجل الحصول على كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ 

)100( شيكل غير مستردة.

2. آخــر موعد لقبــول العروض بالظــرف المختوم يــوم االثنين الموافق 
2020/02/24 الســاعة 11:00 صباحًا وســيتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

رقم اسم العطاءم
العطاء

ساعة فتح
 المظاريف

1

توريد كاسيتات لجهاز التصوير الطبي 
 )Agfa( من نــوع ) CR ( المحوســب

لصالح وزارة الصحة
2020/18

 11:00

صباحًا

3. يجب ارفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االسالمي أو بنك االنتاج أو 
بنــك البريد 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 صــوره 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 رقم2829774– فاكس2827634
 )www.moh.gov.ps(  أو زيــارة الموقــع اإللكترونــي لــوزارة الصحــة 

لالطالع على كراسة العطاء.

دولة فلسطين
اإلدارة العامة للوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

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

فعلــى الراغبين بالمشــاركة في هذا العطــاء مراجعــة وزارة المالية / اإلدارة 
العامــة للوازم العامةـ  المبنى الجديد غرب محطة فارس للبترول خالل أوقات 
الدوام الرســمي من أجل الحصول على كراســة المواصفــات ووثائق العطاء. 
مقابل دفع مبلغ مالي 300 شيكل غير مستردة تورد إلى خزينة وزارة المالية .
 آخــر موعــد لقبول العــروض  بالظــرف المختوم في صنــدوق العطاءات 
في غـــزة الســاعة العاشــرة يوم الثالثاء الموافــق 2020/02/25 وتفتح 

المظاريف بحضور ممثلي المتناقصين في نفس الزمان والمكان. 
رقم العطاءاسم العطاءم

2020/26إصالح جهاز ECO لصالح الخدمات الطبية العسكرية1

2
 OLYMPUS توريد قطع غيار جهاز المناظير نوع

2020/27في المستشفى األوروبي لصالح وزارة الصحة

2020/28توريد أجهزة حواسيب وملحقاتها لصالح وزارة الزراعة3

لجنة العطاءات المركزية
مالحظة:ـ

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

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

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

6. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم :0598967679

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشئون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( دوالر غير مستردة.
2. آخــر موعد لقبــول العروض بالظــرف المختوم يوم االثنيــن الموافق 
2020/02/24 الســاعة 11:00 صباحًا وســيتم فتــح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

رقم اسم العطاءم
العطاء

ساعة فتح
المظاريف

1

توفير جهاز منظار مع التراساوند
)Endoscopy Unit with Ultrasound( 
بتمويل من منظمة أطباء لحقوق اإلنسان

2020/17
 11:00

صباحًا

3. يجب ارفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االســالمي أو بنك االنتاج أو 
بنــك البريد أو كتــاب 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 صــوره عنها أو شــهادة خصم ضريبي 

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

8. تعقد جلســة تمهيدية يــوم الثالثاء الموافق 2020/02/18 الســاعة 
11:30 صباحًا بدائرة المشتريات.

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

القائمة العربية تعزز مكانتها 
غالبية إرسائيلية تعتقد أن 
هناك فرصة النتخابات رابعة

الناصرة/ فلسطين:
أظهر استطالعان للرأي العام في )إسرائيل(، أن غالبية إسرائيلية تعتقد أن هناك 
فرصة النتخابات رابعة، في حين عززت القائمة العربية مكانتها قبل 17 يوما على 

االنتخابات المقررة مطلع مارس/آذار المقبل. 
وحاليا فإن لدى القائمة المشــتركة، وهي تحالــف 4 أحزاب عربية، 13 مقعدا في 

الكنيست اإلسرائيلي )البرلمان( المؤلف من 120 مقعدًا.
لكــن صحيفة "معاريــف" العبريــة توقعت حصــول القائمة علــى 14 مقعدا في 
االنتخابــات القادمة وهي ذات النتيجة التي ذهبت اليها أيضا صحيفة "إســرائيل 

اليوم".
وبحسب نتائج االستطالعان، أمس، فإن حزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس 
يتقــدم على "الليكود" برئاســة بنيامين نتنياهو بمقعد واحــد أو مقعدين، لكن 
كالهما سيكون غير قادر على تشكيل حكومة في ظل الخارطة السياسية الحالية.
وأشــارت "معاريــف" إلى حصــول "أزرق أبيض" على 34 مقعــدا مقابل 33 لحزب 
"الليكود" الذي يحصل وفقا الستطالع "إسرائيل اليوم" على32 مقعدا مقابل 34 

لمنافسه "أزرق أبيض".
ويلزم61  مقعدا في الكنيست على األقل من أجل تشكيل حكومة.

وأفادت "معاريف" أن النتائج تعطي كتلة اليمين التي يتزعمها نتنياهو 56 مقعدا 
مقابل 43 لكتلة غانتس.

ويحصل حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني برئاسة أفيغدور ليبرمان على 7 مقاعد دون 
أن يحسم موقفه بشأن الكتلة التي سيدعمها، وإن كان دعا نتنياهو إلى التقاعد.

وأدى موقــف غانتس المؤيــد لـ"صفقة ترامب" المزعومة إلــى تراجع في إمكانية 
تأييد األحزاب العربية للتوصية بتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتشير "إسرائيل اليوم" إلى نتائج متقاربة جدا من نتائج "معاريف".
وســتكون االنتخابات اإلســرائيلية المقررة في مارس المقبــل الثالثة في غضون 
أقــل من عام، بعــد انتخابات جرت في إبريل/ نيســان وأخرى في ســبتمبر/أيلول 

الماضيين.
وبحسب استطالع "إســرائيل اليوم" فإن غالبية الناخبين اإلسرائيليين يعتقدون 

باحتمالية عقد انتخابات برلمانية رابعة.
وأفــادت بــأن %74 من المشــاركين يــرون أن فرص حــدوث ذلك تتــراوح بين 

المعتدلة والعالية.
وفي اإلجابة عن السؤال "برأيك، ما هي فرص إجراء انتخابات رابعة؟"، أجاب 40% 
أنها "عالية" و%34 "متوسطة"، و%16 فقط قالوا إن الفرص منخفضة بينما أجاب 

الباقون أنهم ال يوافقون على ذلك.
وفي القضية الثانية التي أبرزتها وســائل اإلعالم العبرية األســبوع الماضي، بما 
يخص القرار القضائي بالموافقة على خوض النائبة العربية هبة يزبك، انتخابات 

الكنيست  القادمة، فإن غالبية المستطلعين قالوا إن "القرار كان خاطئا".
ويعتقــد %53 أن القرار خاطئ، وفقط %15 يعتقدون أن القرار كان صحيحا، بينما 

قال الباقي أنهم ال يعرفون.

وأشار المحلل العسكري في موقع "والال" اإللكتروني، 
أميــر بوحبوط، إلى أنه "مهمــا كانت ميزانية األمن 
كبيرة، فإنها ال تزال تلزم الجيش بالتغيّر، أي إغالق 

وحدات وتقليص تشكيالت عسكرية".
وذكر بوحبوط أن "طوال عشــرات السنين األخيرة، 
كانت القوات البرية المتضررة الرئيســة، وذلك في 
الوقت الــذي تعاظمت فيه قوة ســالح الجو وحصل 
على مــوارد مــن ميزانيــة األمــن، وكذلك شــعبة 

االستخبارات العسكرية".
واعتبــر أنه "ال يمكــن التعمق بالخطــوط العريضة 
لـ)تنوفــا( مــن دون التســاؤل حــول تشــابهها مع 
فكــرة رئيس أركان الجيش األســبق إيهــود باراك، 
بتحويــل الجيــش إلى جيــش صغير، ذكــي، دقيق 
وفتاك، والســؤال المركزي الذي يتعين على ضباط 
هيئــة األركان العامة اإلجابة عليــه هو إلى أي حجم 

باإلمكان تصغير جيش البرية".
وقال: "ينبغي الوقوف عند العبرة بأنه ال يوجد اجتياح 
فتاك من دون قوات البرية. وال يمكن السيطرة على 
منطقــة من دون اجتيــاح مكثف. وال يمكــن القيام 
بذلك من الجو فقط. وفي هــذه المرحلة، تبدأ روح 
مفوض شــكاوى الجنود الســابق، يتســحاق بريك، 
ترفــرف في أجواء غرفــة المداوالت" في إشــارة إلى 
تقاريــر أصدرها بريك في الســنتين األخيرتين حول 

عدم جهوزية سالح البرية خصوصا للحرب.
ووفقــا لبوحبوط، فإنــه فيما يتعلق بقــرار كوخافي 
تعيين ضابــط برتبة لواء علــى رأس قيادة الدائرة 
الثالثة وإيران، "لن يوافق قائد ســالح الجو، عميكام 
نوركين، وقائد شــعبة االســتخبارات، تمير هايمن، 
وقائد شــعبة العمليات، أهرون حليفــا، على التنازل 

عن صالحيات ومجاالت مسؤولية في هذا السياق".
تقييمات مختلفة

وتطــرق إلى هــذه النقطــة المحلل العســكري في 
صحيفــة "هآرتس" العبريــة، عامــوس هرئيل، أنه 

"بشــكل مفاجئ قليال أعلن الجيــش عن عودته إلى 
نافذة الفرص اإلســتراتيجية. فقبل خمس ســنوات 
أدت تطــورات إقليميــة هامة – االتفــاق النووي مع 
إيــران والهزة فــي العالم العربي – إلــى فرضية أن 
حربا كبيرة ال تظهر في األفق. ولذلك اقترح الجيش 
حينذاك نقل مبالغ كبيرة من االســتعدادات لهجوم 
محتمــل في إيــران إلــى الحاجــة لتحســين قدرات 

عسكرية مختلفة".
ووافقــت الحكومــة على ذلك من خــالل مصادقتها 
على خطة "غدعون"، التي وضعت تحت قيادة رئيس 
أركان الجيش السابق، غادي آيزنكوت. "واآلن يطلب 
خلفه كوخافي إطالق )تنوفــا(، المنوطة هي األخرى 
برصد ميزانية كبيرة من أجل تطوير قدرات متنوعة 

أخرى".
ولفــت هرئيــل إلــى اختــالف بيــن قيــادة الجيش 
ورئيــس الحكومــة، بنياميــن نتنياهــو. "إذا ُطبقت 
)تنوفا(، فســيكون هذا تغيير جذري بالنسبة للوضع 
في الشــهور األخيرة، منذ أن تم جــرّ هيئة األركان 
العامة، مرغمة، لتشــكل جوقة مرافقة للتخويف من 

الحرب من جانب نتنياهو".
وأضاف هرئيل: "الرســالة اآلتية اآلن من جهة هيئة 
األركان العامة معقدة وربمــا أدق. إيران ترزح تحت 
ضغــط اقتصادي بالغ وال تســارع نحو النووي؛ خطر 
حرب تقليدية مع الجيوش في إحدى الدول المجاورة 
ليس مرتفعا: جيش ســوريا بدأ باالنتعاش وحسب؛ 
األردن ومصــر موقعتــان علــى اتفاقيات ســالم مع 
)إســرائيل( – وحتــى انقالبات فيهمــا ال تؤدي إلى 

صدام عسكري فوري".
وأكد أن الخطر الحقيقــي يتعلق بتدهور غير متعمد 
في قطاع غزة أو في الحدود الشمالية، وقد يقود إلى 

حرب، لكن تطورا كهذا مطروح منذ عدة سنوات.
وتابــع هرئيــل أن "هــذه الظروف تســمح للجيش، 
برأي كوخافي، تخصيــص المزيد من الوقت والمال 

لعملية بناء طويلــة األمد. وهو يميل إلى المخاطرة 
من أجل منح الجيش قوة دافعة  في الســباق مقابل 
أعدائــه، وتحســين وضعه على ضوء القــدرات التي 
يطورهــا الخصــوم تدريجيــا، وعلى رأســهم فيلق 

القدس اإليراني، حزب اهلل، حماس". 
وأشــار هرئيل إلــى أن "الخطة تثير شــكوكا. وخالل 
لقاء مــع صحافيين امتد خمس ســاعات، األســبوع 
الماضي، لــم يتم ذكر وحــدات االحتيــاط ولو مرة 
واحدة. والقــرار بتقليص عدد الدبابــات مرة أخرى 

سيؤرق ضباط المدرعات".
وفقــا للمحلل اإلســرائيلي فإن هنــاك ثالث عالمات 
اســتفهام مركزية تخيم على الخطــة: أولها: عالمة 
االســتفهام االقتصاديــة. "وزارة المالية تتحدث عن 
الحاجــة إلى تقليص 20 مليار شــيكل مــن ميزانية 
الدولــة من أجــل تغطية العجز المالــي، خالل العام 

الحالي، و30 مليارا أخرى في العام المقبل".
وثانيها: العنصر البشــري "الخطة تقضي باستخدام 
تكنولوجيا متطورة، ولذلك هــي متعلقة بأن يكون 
الجنود والضباط مؤهلين وأذكياء بالشــكل الكافي 
من أجل تفعيل الوســائل الجديــدة. وتوجد للجيش 
مشكلة هنا، وهي مســتمرة منذ أمد طويل، وتزداد 
خطورة، وتتعلق بالحافزية على الخدمة العســكرية 
وكذلك بالرغبة في االستمرار في الخدمة الدائمة".

والعالمة الثالثة: الخطــط المختلفة تتعهد كل مرة 
بإعادة جيش البرية إلى حجمه ووضع االجتياح البري 
العميق في مرتبــة عالية في ســلم األولويات. ولن 
تحدث هذه األمور من تلقاء نفسها، في ضوء إطالق 
أكثر من ألــف مقذوف باتجاه الجبهة الداخلية يوميا 
خالل حرب )مقبلــة(، ولن يكون خيارا أمام الحكومة 

سوى بالمصادقة على اجتياح بري واسع. 
وخلص هرئيل إلى أنه "في خلفية كل ذلك ثمة قلق 
آخر. فقد تورط الجيش في سلســلة فضائح، تقوض 

مصداقيته بنظر الجمهور".

شكوك إرسائيلية حول تطبيق الجيش خطته العسكرية "تنوفا"
الناصرة/ فلسطين:

إســرائيليون،  عســكريون  محللــون  شــكك 
بإمكانيــة تطبيق جيش االحتالل اإلســرائيلي 
للخطــة متعددة الســنوات التي أطلق عليها 
اســم "تنوفــا"، ووضعها رئيــس أركان الجيش 
أفيــف كوخافــي، واســتعرض تفاصيل بعضها 

األسبوع المنصرم.
ويأتــي تشــكيك المحلليــن علــى خلفيــة عدة 
أمــور، بينهــا الميزانيــة الهائلــة التــي يتطلبها 
تتعلــق  وإشــكاليات  الخطــة،  هــذه  تطبيــق 
بقدرات الجنود، وصعوبة تطبيقهم لتطلعات 

الخطة.
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مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
المدعية: شركة أبو راس للتجارة العامة والنقليات ومواد البناء 
ويمثلها الســيد / عبد الناصر عبد العظيــم علي أبو راس – من غزة التفاح 
– شــارع يافا بجوار مدرســة يافا – وكيالها المحاميان / محمد نبيل الريس 
ومحمد ماهر حمادة – من غزة الجندي المجهول بيتزا إن عمارة أبو شعبان 

الطابق الثاني 
المدعى عليه: سهيل أحمد إســماعيل الكحلوت – من مشروع بيت الهيا 

دوار أبو الجديان "مجهولين محل اإلقامة" 
في الطلب المدني رقم 116 / 2020

في الدعوى المدنية رقم 1131 / 2018 
إلى المدعى عليه / ســهيل أحمد إســماعيل الكحلوت – من مشــروع بيت 
الهيا دوار أبو الجديان "مجهولين محل اإلقامة" بما أن المدعية المذكورة 
اســمها أعــاله قد أقامــت عليــك القضية المدنيــة رقــم 1131 / 2018 
موضوعهــا "حقــوق مطالبــة دين تجاري" اســتنادًا لما تدعيــه في الئحة 
دعواهــا المحفوظ لك نســخة عنها في ملف الدعوى لــدى هذه المحكمة 
ونظــرًا لثبوت أنك مجهول محل اإلقامة فليكن بعلمك أنه قد تحدد لنظر 
القضية جلســة يــوم الثالثاء الموافــق 2020/3/3 لذلــك يقتضي عليك 
الحضــور وأن تودع ردك الجوابي على الئحة الدعوى خالل خمســة عشــر 
يومًا من تاريخ النشــر وليكن بعلمك أنــه بتخلفك عن ذلك وعن الحضور 

فانه يجوز للمدعية أن تسير بحقك في القضية باعتبارك حاضرًا.
غزة في: 2020/2/13م

رئيس قلم محكمة صلح شمال غزة
أ . هاني الهندي 

دولة فلسطين 
المجلس األعلى للقضاء 

لدى محكمة صلح شمال غزة الموقرة 
في الطلب المدني رقم 116 / 2020

في الدعوى المدنية رقم 1131 / 2018 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
المســتدعية: اريج خالــد جعفر البنا )البيك قبل الــزواج( من غزة النصر – 
أبراج المقوســي وتحمل هوية رقــم 935935775 – وكالؤها المحامون 
/ محمد عادل بسيســو وحلمي وليد الحايك وتامر فتحي االشــرم ومحمد 
ماجد لولو ومحمد ياســر أبو شقفة – من غزة دوار أنصار – شارع القدس 

مقابل عمارة األوقاف 
المستدعى ضدها: شركة النسور لالستثمار والتجارة والصناعة والمقاوالت 
ويمثلها السيد / نبيل يوسف المقوسي – من غزة النصر – أبراج المقوسي

في الطلب المدني رقم 49 / 2020
في الطلب المدني رقم 18 / 2020

في االستئناف المدني رقم 1045 / 2019 
الى المستدعى ضدها المذكورة أعاله بما أن المستدعية المذكورة أعاله 
قــد تقدمت بالطلــب رقم  18 / 2020 على ذمة االســتئناف المدني رقم 
1045 / 2019 وكذلــك االســتئناف رقــم 1045 / 2019 فليكن بعلمك 

انه قد تحدد لنظرهما – أي الطلب واالســتئناف المذكورين – جلسة يوم 
األربعاء الموافق 2020/3/29 لذلك يقتضي منك الحضور وان تودع ردك 
الجوابي على الطلب المقدم على ذمة االســتئناف وكذلك على االستئناف 
خالل خمســة عشر يومًا من تاريخ النشــر وليكن بعلمك انه بتخلفك عن 
ذلــك وعن الحضور فانه يجوز للمســتدعية ان تســير بحقــك في الطلب 

واالستئناف باعتبارك حاضرًة. غزة في: 2020/2/12م
رئيس قلم محكمة بداية غزة 
أ . عمار قنديل

دولة فلسطين - المجلس األعلى للقضاء 
لدى محكمة بداية غزة الموقرة – بصفتها االستئنافية

في الطلب المدني رقم 49 / 2020
في الطلب المدني رقم 18 / 2020

في االستئناف المدني رقم 1045 / 2019 
المســتدعي/ توفيق محمد علي بكرون- غزة شــارع صالح الدين مقابل 

الهندسية- هوية 923311377 
وكياله المحاميان/ مراد بشير وعلي بشير.

المستدعى ضده/ إياد خلوصي حسني خيال
 غزة برج الشام- ويقيم خارج البالد حاليًا )مجهول محل اإلقامة(.

نوع الدعوى/ تنفيذ عيني.
قيمة الدعوى/ )أربعون ألف دينار أردني فقط ال غير(.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية رقم 2011/315
في الطلب رقم 2020/249

إلى المســتدعى ضده بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة 
بداية غــزة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها )تنفيذ عيني( اســتنادا 
إلــى مــا يدعيه في الئحة دعــواه ونظرا ألنك مقيم خارج البالد وحســب 
اختصــاص محكمة بداية غزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من 
قانــون أصول المحاكمــات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 وبناء 
على قرار الســيد قاضي محكمة بداية غزة فــي الطلب رقم 2020/249 
بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل لذلك يقتضي عليك أن 
تحضر لهذه المحكمة يوم األحد بتاريخ 2020/4/12م الســاعة التاسعة 
صباحا كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمســة عشر يومًا 
من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر في 

القضية والطلب باعتبارك حاضرًا. حرر في 2020/2/10م.
رئيس قلم محكمة بداية غزة
األستاذ/ عمار قنديل

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

لدى محكمة صلح غزة الموقرة
في القضية الحقوقية رقم 2011/315
في الطلب الحقوقي رقم 2020/249

تظاهرة وإغالق شارع يف 
الداخل رفًضا إلخالء محال تجارية

الناصرة/ فلسطين:
نظمــت اللجنة الشــعبية في قريــة نحف داخــل األراضي المحتلة عــام 1948م، 
تظاهرة علــى مدخل القرية؛ رفضًا ألوامر ســلطات االحتالل اإلســرائيلي بإخالء 

جميع المصالح التجارية الموازية لشارع عكا- صفد.
وشارك عدد من األهالي في التظاهرة وبعض نواب القائمة المشتركة إلى جانب 

اللجنة الشعبية، وأغلق المحتجون شارع رقم 85 أمام حركة السير.
ورفع هؤالء الفتات كتبت عليها شــعارات مطالبة بعدم تنفيذ إخالء وهدم المحال 

التجارية التي يعتاش منها عدد من أهالي نحف.
وقــال رئيس اللجنة الشــعبية في نحــف، المحامي جمــال فطوم: إننــا "نتعرض 

إلجراءات تعسفية غير مبررة بحقنا كأبناء وطن محتل".
وأكد فطوم، خالل كلمته، أن هذه المحالت التجارية قائمة منذ أكثر من 20 عاما 
فــي الوقت الذي نفتقر فيه لمنطقة صناعية وتجارية، مضيًفا أن اللجنة الشــعبية 

ستقوم بتصعيد خطواتها االحتجاجية.
ولفــت إلى أن تنظيــم وقفة احتجاجيــة أمام مكاتــب "اللجنة اللوائيــة للتنظيم 
والبنــاء"، هذا األســبوع، ألجــل الضغط وإبطــال األوامر الصادرة ضــد المحالت 

التجارية أو التوصل لتسوية من أجل منع إصدار هذه األوامر مرة أخرى.
من جهته، قال صاحب أحد المحالت التجارية بســام قادري: إن ســلطات االحتالل 

تتعمد إرهاق التجار بالغرامات المالية الباهظة.
وقال قادري: "ال خيار أمامنا ســوى دفع الغرامات المالية في الوقت الذي ال تعترف 

فيه سلطات االحتالل بإقامة منطقة تجارية أو صناعية مخصصة لنا".
وأضاف: نحن متواجدون هنا منذ أكثر من 20 عاما وقد دفعنا ثمنا باهظا، مؤكدا 
أن هذه الممارســات تأتي من أجل تخويف التجار ودب اليأس في نفوســهم حتى 

إخراجهم وترحيلهم.

تدهور خطري عىل صحة
 األسري املريض موفق عروق

رام اهلل/ فلسطين:
أفادت هيئة شــؤون األســرى والمحررين، بتدهور الوضع الصحي بشكل 
خطير لألسير المريض بالسرطان المسن موفق عروق )77عاما( والذي ال 

يزال محتجزًا في مستشفى "برزالي" اإلسرائيلي منذ ١٢ يوما.
وقالت الهيئة، في بيان، أمس، إن األسير عروق من الداخل المحتل، خضع 
لعملية جراحية بداية الشــهر الجاري، الســتئصال المعدة وورم سرطاني 

في األمعاء بعد استنفاد عالجه الكيماوي.
وأضافت أن األســير بحالــة خطيرة وصعبة وتحت تخدير شــبه دائم، وال 

يتناول سوى قليل من المحاليل، وقد فقد من وزنه الكثير.
وذكرت الهيئة أن عروق، محكوم بالسّــجن لمدة )30 عامًا(، وهو معتقل 
منــذ عــام 2003، علمًا أن هناك عشــرة أســرى على األقــل يعانون من 

السرطان بدرجات متفاوتة.

دمشق/ فلسطين:
أفادت معطيات نشرها "مركز التوثيق المدني لالجئين 
الفلسطينيين" بأن أعداد الالجئين الفلسطينيين في 
الشــمال السوري بلغت قرابة الـ 7500 الجئ، هجّروا 

من مخيمات درعا وحمص وحلب واليرموك.
العائــالت  إن  علــي،  مهنــد  المركــز،  مديــر  وقــال 
الفلســطينية تتوزع على النحو التالي: -1400 1500 
عائلة في الشمال السوري منها 150 في مدينة إعزاز، 
400 فــي إدلب، 120 في البــاب، وحوالي 300 بقرية 

دير بلوط، باإلضافة لـ 200 في مدينة عفرين.
وذكر علــي لوكالة "قــدس برس"، أمــس، أن هناك 
بعــض الجمعيــات األمميــة والتركيــة تشــرف على 
عــدد من مخيمــات الالجئيــن كمخيمــات دير بلوط 
والمحمديــة واللذيــن يقعــان فــي منطقــة )غصن 
الزيتون( وتشرف عليهما منظمة اآلفاد التركية وعدد 

من المنظمات األممية األخرى.
وأوضــح علــي أن هــذه الجمعيــات تؤمــن لالجئين 
مســاعدات مثل: صهاريج مياه، ســلل طوارئ غذائية 
وأدوات للطبخ، وأقمشــة وألبســة وصوبيات للتدفئة 

وغيرهــا، فيما تشــرف جمعية "الهــالل التركي" على 
مخيــم البــل – الصداقة والذي يقع فــي منطقة )درع 

الفرات(.
وأشــار إلى أنه نتيجة الحتدام المعارك شــرقي مدينة 
إدلــب بيــن قوات النظــام وقــوات المعارضــة، تلجأ 
غالبية العائالت الفلسطينية إلى النزوح باتجاه مدينة 

عفرين.
واســتطرد: تعتبر هذه المناطق ريفية ما يعني وجود 
أزمة في اإلسكان، بســبب عدم وجود أبنية وعمارات 
يمكنها إيــواء األعداد الكبيرة لالجئيــن. مبينًا: "كل 

منزل في عفرين يستضيف حوالي 3 أو 4 عائالت".
ونــوه إلــى أن عائالت أخــرى تلجأ إلى بنــاء مخيمات 
عشــوائية أو العيــش في خيم في ظــل تدن كبير في 
الحرارة، وانقطــاع الكهرباء وأن اإلنــارة يتم تأمينها 
عبــر بطاريات أو قناديل، فيما البطالة تصل إلى 85% 

في صفوف الالجئين الفلسطينيين.
ووصــف مديــر مركــز التوثيــق المدني، الحيــاة في 
مخيمــات اللجوء في الشــمال الســوري بـ"البدائية"، 
مؤكدا أنه ال يوجد أي دور لوكالة "أونروا" على أراضي 

الشــمال الســوري، رغم تواجد منظمات أممية أخرى، 
والتي تدخل من الجانب التركي.

وتابــع: "وجهنــا لها عــدة خطابات لضــرورة التحرك 
وإنقــاذ الالجئين ومســاعدتهم إال أنها لــم تتجاوب 

معنا".
التحريــر  منظمــة  الفلســطيني  الحقوقــي  واتهــم 
الفلســطينية بالتخلي عــن الالجئين الفلســطينيين 

تمامًا، وعدم االكتراث لهم.
وفي الســياق، شــنّت قــوات النظام الســوري، حملة 
اعتقاالت في قدســيا بريف دمشــق، طالت الشــباب 

الفلسطيني؛ إلجبارهم على االلتحاق بقوات الجيش.
وأفادت مجموعة العمل من أجل فلســطينيي سوريا، 
في بيان، أمــس، بأن قوات النظام أقامت العديد من 
الحواجــز "الطيارة" واعتقلت العشــرات من الشــباب 
الفلسطيني في قدســيا؛ بتهمة التخلف عن "الخدمة 

العسكرية".
ويعيــش حوالــي 6 آالف عائلة فلســطينية نازحة من 
مخيم اليرموك جنوب دمشق إلى قدسيا وسط ظروف 

معيشية قاسية.

الخرطوم/ فلسطين: 
قال رئيس مجلس السيادة االنتقالي في السودان 
الفريــق أول عبــد الفتاح البرهــان: إّن االتصاالت 
بين السودان و)إسرائيل( لن تنقطع، وهناك لجنة 

إلدارة العالقات الثنائية.
وأضــاف البرهان، في مقابلة مع صحيفة "الشــرق 
األوســط" الســعودية، أمس، أّن مجلــس الوزراء 
وإدارة  المقبلــة  االتصــاالت  ترتيــب  ســيتولى 
العالقــات الدبلوماســية مــع )إســرائيل( بمجرد 

التوافق على قيامها.
وكشــف عن تشــكيل "لجنة مصغّــرة" لمواصلة 

بحث تطبيع العالقات الثنائية.
وزعــم وجود دور إســرائيلي في جهود رفع اســم 
الســودان من القائمة األميركية للــدول "الراعية 
لإلرهاب"، مشــددا على أنه "سيعمل على تحقيق 
مصالح الســودان متى مــا كان األمر متاحًا" وفق 

قوله.

وادعــي رئيــس مجلــس الســيادة االنتقالي في 
السودان أّن لقاءه بنتنياهو في أوغندا، في الثالث 
من الشــهر الحالي، أتي "في إطار بحث السودان 

عن مصالحه الوطنية واألمنية".

وأعلن البرهان أنّه في انتظــار اكتمال اإلجراءات 
لتحديد موعد للذهاب إلى الواليات المتحدة للقاء 

الرئيس دونالد ترامب.
وادعــي أيضا "أن تطبيع العالقات بين الســودان 
و)إسرائيل( يلقى تأييدا شعبيا واسعا، وال ترفضه 

إال مجموعات أيديولوجية محدودة".
ورفعــت إدارة ترامب، في 6 أكتوبر/تشــرين أول 
2017، عقوبــات اقتصاديــة وحظــرا تجاريا كان 

مفروضا على السودان، منذ 1997.
لكنهــا لــم ترفع اســم الســودان مــن قائمة ما 
تعتبرهــا "دول راعيــة لإلرهــاب"، المــدرج عليها 
منذ 1993، الســتضافته الزعيــم الراحل لتنظيم 

القاعدة، أسامة بن الدن.
يشــار إلى أّن الســودان شــهد مظاهرات شعبية 
حاشــدة، رفضا للقــاء البرهــان ونتنياهــو، ورفع 
المشــاركون فيها شــعارات مناصرة لفلســطين 

والمسجد األقصى ومنّددة باللقاء التطبيعي.

النظام يعتقل عشرات الشبان في ريف دمشق 
7500 الجئ فلسطيني يعيشون "حياة بدائية" يف الشامل السوري

الربهان: االتصاالت مع )إرسائيل( لن تنقطع وهناك لجنة إلدارتها
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المستدعي/ البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي المصري.
وكيله المحامي/ علي الناعوق

المستدعى ضده/ منير محمد حسن أبو شاويش
 – رفح الشابورة- ملعب برقة شارع حسن الفوال.

نوع الدعوى/ حقوق.
قيمة الدعوى/ 20000 دوالر أمريكي.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية رقم 2013/158

إلى المســتدعى ضده المذكور أعاله بما أن المســتدعي قــد أقام عليك 
دعــوى حقــوق )اثبات صحــة عقود ونفاذها وســند وكالــة خاصة( لذلك 
يقتضــي عليك الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمســة عشــر يومًا من 
تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة ردك 
التحريري خالل خمســة عشــر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علمًا 
أنه قد تحدد لها جلسة يوم الثالثاء 2020/3/9م الساعة التاسعة صباحًا 
للنظــر فــي الدعوى وليكن معلومــًا لديك إذا تخلفت عــن الحضور يجوز 
للمستدعي أن يسير في دعواه حسب األصول. تحريرًا في 2020/2/13م.
رئيس قلم محكمة بداية دير البلح
محمد عاطف غزال

دولة فلسطين
السلطة القضائية 

محكمة بداية دير البلح
في القضية الحقوقية 2013/158

وفي الطلب رقم 2020/88

 دولة فلسطين 
 المجلس األعلى للقضاء

لدى المحكمة العليا بغزة الموقرة 
بصفتها محكمة نقض

في الطعن المدني رقم 2017/566
في الطلب رقم   59 /2020

الطاعنون 1. محمد سلمان سالم أبو مزيد  2. معين سلمان سالم أبو مزيد
3. احمد سلمان سالم أبو مزيد.    4. هاني سلمان سالم أبو مزيد
5. غادة سلمان سالم أبو مزيد      6. لبنى سلمان سالم أبو مزيد
7. نجالء سلمان سالم أبو مزيد  8. نهلة سلمان سالم أبو مزيد 

 9/امنة سلمان سالم أبو مزيد .  جميعهم سكان الزوايدة بالقرب من مقبرة االنجليز .
 وكيلهم المحامي/ علي الناعوق

المطعون ضدهما 1/عمر سلمان سالم أبو مزيد _ الزوايدة مقابل مقبرة االنجليز 
 2/اينــاس ســلمان ســالم أبو مزيــد_ الزوايــدة مقابل مقبــرة االنجليز 

)المقيمان خارج البالد(       
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

إلى المطعون ضدهما/ عمر سلمان سالم أبو مزين و ايناس سلمان سالم أبو مزيد
 حيث أن  الطاعنين قد أقاموا عليك الطعن المدني رقم 2017/566 استنادا 
إلى مــا يدعونه في الئحة الطعن المرفقة نســخة منها و من ملحقاتها لك 
لدى المحكمة لذلك يقتضي عليكما أن تقدما الئحة جوابية للرد على الئحة 
الطعن خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر و ليكن معلوما لديكما أنكما 
إذا تخلفتما عن الحضور يجوز للطاعنين أن يســيروا  في الطعن و للمحكمة 

أن تحكم  في الطعن و اعتبار الحكم حضوريا. حرر بتاريخ/ 2020/1/26
رئيس قلم المحكمة العليا بغزة  / أ . بسام العشي 

"القسام" تنعى أحد
 عنارصها شامل القطاع

غزة/ فلسطين:
نعت كتائب القســام، الجناح العســكري لحركة المقاومة اإلسالمية حماس، أمس، أحد 

عناصرها من مشروع بيت الهيا شمال قطاع غزة، إثر وفاته بمرض عضال.
وقالت الكتائب في بيان مقتضب، إنها تنعى المجاهد حامد أبو زعنونة )65 عامًا( الذي 

توفي إثر مرض عضال".

"غزة للصحة النفسية" يواصل 
لقاءات التوعية املجتمعية

غزة/ فلسطين:
عقد برنامج غزة للصحة النفسية، لقاًء جماهيريًا في جمعية صناع اإلرادة الفلسطينية 
في دير البلح، ضمن مشروع تعزيز الوعي والوصول إلى خدمات الصحة النفسية للنساء 

واألطفال في قطاع غزة والذي ينفذه البرنامج بالشراكة مع مؤسسة تروكير الدولية.
وحضــر اللقــاء مجموعة من النســاء حيــث قام األخصائــي يحيى الهرباوي بمناقشــة 
موضوع العنف األســري وتعريف العنف وأنواعه وآثاره الســلبية على األسرة والمجتمع، 

بحسب بيان صادر عن البرنامج.
وضمن تعريف أنواع العنف أفاد الهرباوي أن العنف ال يقتصر فقط على العنف الجسدي 
بل يمتد ليشــمل ممارسة القوة في ســلب حقوق المرأة من الميراث أو السيطرة على 

ذمتها المالية، فهذا أيضا يعتبر نوعا من أنواع العنف.
وأشار البيان إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات ستعقد في مناطق مجتمعية 

مختلفة في قطاع غزة طوال فترة المشروع الذي يستمر حتى 31 ديسمبر.

الستكمال حصة القطاع
"األوقاف" تعلن موعد فتح باب 

التسجيل لقرعة الحج للعام الحايل
غزة/ فلسطين:

أعلنــت وزارة األوقاف والشــؤون الدينية في قطاع غزة، عن موعد فتح باب التســجيل 
للدخول بقرعة الحج لهذا العام 1441/2020م.

وقالــت الوزارة في تصريح صحفي، إن فتح باب التســجيل للدخول في القرعة "ســيتم 
بعــد انتهاء موعد تســديد الدفعة األولى من رســوم الحج مــن المواطنين الذين تم 
إعالن أســمائهم مؤخرًا، والمجدولة ضمن قرعة عام 2013م، وإتمام باقي اإلجراءات 
المتعلقــة بذلــك". وأضافت "بعــد أن تنتهي لجنة الحــج بوزارة األوقــاف من متابعة 
المســجلين والمســددين للدفعات المطلوبة، حينها ســيتم تحديد األعداد المتبقية 

إلجراء القرعة الستكمال حصة القطاع".
وأشــارت إلى أن "األعداد المتبقية سيتم تقســيمها وفًقا للتعداد السكاني لمحافظات 

القطاع باستثناء محافظة غزة ألنها استوفت العدد المخصص لها".
ودعــت الوزارة المواطنيــن إلى عدم دفع أي مبالــغ مالية للشــركات، مؤكدة أن دفع 
الرســوم سيكون مباشــرة من خالل البنك في الوقت الذي ستعلن فيه الوزارة عن فتح 
باب التسجيل للقرعة. وأعلنت الوزارة في 3 فبراير/ شباط الجاري عن أسماء المقبولين 
والمعتمدين للحج هذا العام 1441ه/2020م، وفقًا للكشــف المسلســل ضمن القرعة 

العامة المجدولة، التي تم إجراؤها عام 2013م.

بيروت/ فلسطين:
استقبلت حركة المقاومة اإلسالمية، حماس، وفدًا 

قياديًا من عصبة األنصار اإلسالمية في لبنان.
وجمــع الوفــد الزائر، أمس، الشــيوخ أبــو عبيدة 
مصطفى وأبو الشــريف عقل وأبــو عبيدة حوراني 
وطــه شــريدة ومحمــد دهشــة، فيمــا كان فــي 
اســتقبالهم المســؤول السياســي لحمــاس فــي 
منطقــة صيــدا ومخيماتها أيمن شــناعة، ونائبه 
محمد أبو ليلى، والمســؤول السياسي للحركة في 

مخيم عين الحلوة خالد زعيتر. 

وأكــد المجتمعــون أن "صفقــة ترامب" تشــكل 
الفلســطينية  القضيــة  علــى  خطيــرًا  منعطفــًا 
وتســتهدف أهم أركانــه، وأن مواجهــة الصفقة 
تكمن بوحدة الصف والموقف الفلسطيني وتبني 
خيار المقاومة خيارًا إستراتيجيًّا الستعادة األرض 

والمقدسات وتحقيق العودة.
وأشــاد المجتمعون بحالة االســتقرار العام داخل 
المخيمات، مشيدين في ذات الوقت، بكل الجهود 
المبذولــة إلبقــاء الحالة الفلســطينية بمنأى عن 

التطورات السياسية اللبنانية.

وشــددوا على أهمية أن تتحمــل وكالة "األونروا" 
مســؤولياتها، وضرورة إقرار مشروع إغاثي طارئ 
لالجئين الفلســطينيين في لبنــان، والتخفيف من 
معاناتهم في سياق الظروف االستثنائية والصعبة 

التي يمر بها لبنان.
وطالب المجتمعون بضرورة إقرار الحقوق المدنية 
واالجتماعيــة لالجئين الفلســطينيين فــي لبنان، 
وأكــدوا رفضهم التام لمشــروع توطين الالجئين 
والــذي تحيكــه الواليــات المتحــدة وتخــدم به 

"المشروع الصهيوني" في المنطقة.

غزة/ فلسطين:
أعلنت جمعية األنصار الخيرية، ومؤسســة شهيد 
فلسطين، مواعيد صرف مساعدات مالية لعوائل 

شهداء عدوان 2014 على قطاع غزة.
وذكرت الجمعية، في تصريح، أمس، أنها ستقوم 

بتسليم المستفيد األول فقط، مطالبة المستفيد 
باصطحــاب إثبات شــخصيته )الهوية( ليســتلم 
المســاعدة الماليــة. ونوهــت إلى أن الشــهداء 
األطفال من عمر يوم إلى عمر 15 عاما ليس لهم 

تبن من قبل الجهات المانحة.

وحددت مواعيد التوزيع حســب التواريخ التالية: 
ســكان محافظة رفح يوم األحد، ســكان محافظة 
خــان يونــس يــوم االثنيــن، ســكان المحافظة 
الوسطى يوم الثالثاء، ســكان محافظة غزة يوم 

األربعاء، سكان محافظة الشمال يوم الخميس.

ا من "األنصار اإلسالمية" يف لبنان حامس تستقبل وفًدا قياديًّ

رصف مساعدات مالية لعوائل شهداء عدوان 2014

قلقيلية/ مصطفى صبري: 
ال خيــار آخر أمام الســائق عــزات حمد، 
ســوى الخــروج مــن منزله باكــرا جدا، 
للعمــل علــى طرقــات الضفــة الغربية 

المحتلة.
ودون الخروج الباكــر، لن يتمكن حمد 
مــن العمل وتحصيل مصــروف عائلته؛ 
بفعــل اإلغالقــات المتكــررة للحواجــز 
الحديديــة  والبوابــات  العســكرية 
المنتشــرة في مختلف المدن والبلدات 

والقرى الفلسطينية. 
وذكــر حمد لصحيفــة "فلســطين" أن 
هناك ســؤاال شــائعا بيــن المواطنين 
"البوابــة مفتوحــة؟"، مؤكــدا أن جنود 
االحتالل يخضعون الفلســطينيين وفقا 

"ألهوائهم ومزاجهم".
وقال: نحن نعمل وسط بوابات وحواجز 
ودوريات الجيش وعربدة المستوطنين.

وأشــار إلى أن البوابات ال تخضع للحالة 
األمنيــة بــل تخضــع "لمــزاج الجنود" 

فقــد يكون الوضع األمنــي هادئا، لكن 
"البوابــة"  بإغــالق  يقومــون  الجنــود 
وهو أمر يشــكل قلقا وإرهاقا للســائق 

والمواطنين.
ولجــأت قــوات االحتــالل منــذ مطلــع 
االنتفاضــة عــام 2000م إلــى إغــالق 

المناطق الفلســطينية، وال ســيما تلك 
التي تشــهد أحداثا أمنيــة ويخرج منها 

مقاومون فلسطينيون.
واســتخدمت أســاليب قديمــة جديدة 
بعزلها عبر البوابات الحديدية والسواتر 
الترابية، ونشــر العشــرات مــن األبراج 

العسكرية والحواجز الثابتة والمتنقلة.
ووصــف المحاضر في جامعــة خضوري 
– طولكرم م. فتحــي عناية، التنقل عبر 

بوابة عزون الشمالية ثم البوابة أسفل 
الجسر أو بوابة عزبة الطبيب وجميعها 
في محيــط كليو متر واحــد، بـ"محطة 

عذاب".
وقــال عناية إن هذا األمــر يمثل محطة 
عذاب لمئات الطــالب المتوجهين من 
قلقيلية وقراهــا الجنوبية والموظفين، 
فالبوابة تغلق وتفتح فجأة دون ســابق 
إنذار، وتتعطل أمور المواطنين حســب 

"حالة البوابة الحديدية".
ولفــت إلــى أن "منظر البوابــة" يوحي 
الفلســطينيين،  والكآبة بين  باإلحباط 
وأضــاف: "عذابهــا النفســي أقوى من 

عذابها الميداني".
وتعد بلدة عزون شــرق قلقيلية األعلى 
في عدد البوابــات والتي يبلغ عددها 6 

بوابات محاطة بجميع مداخلها.
وقــال المواطــن حســن شــبيطة: كل 
من يســمع بوجود 6 بوابات في عزون 
يصــاب بالذهــول والصدمــة، فالبلدة 
محاصــرة ومع ذلــك وضعــت البوابات 
الحديديــة بألــوان مختلفــة لتحاصرها 

دون وجود دوريات عسكرية.
وذكــر شــبيطة أن المواطنيــن قامــوا 
بقص إحدى البوابات العسكرية سابقا، 
فقامت قوات االحتالل بمحاصرة البلدة.

ونــوه إلى أن قــوات االحتــالل وضعت 
قبل فترة بوابة عســكرية على المدخل 
الشــمالي للبلــدة واصبــح يعــرف اآلن 
بـ"مدخل البوابة" المطل على الشــارع 
االلتفافــي رقم 55 وعلى بعد عشــرين 
مترا أقيمت بوابة أخرى أســفل الجســر 

األمــر الــذى عــزل البلــدة عــن مدينة 
طولكرم والقرى  الشمالية.

وتابــع: هنــاك بوابة أخــرى للعزل من 
الجهة الغربية، والمدخل الشرقي مغلق 
بالكامل  وهنــاك بوابات زراعية، وهذه 
البوابــات أصبحت عامل "كدر وهم" في 

حياة اهالي البلدة.
وكذلــك قرية كفر القف شــرق قلقيلية 
التي تواجــه أعتى الكتل االســتيطانية 
شمال الضفة الغربية ومنطقة صناعية 
قام االحتــالل بتركيب بوابــة حديدية 
حمراء على مدخلها المطل على الطريق 

الرئيس بين قلقيلية ونابلس.
وقال رئيــس المجلس المحلــي للقرية 
نايــف جبر: إن تركيب البوابة الحديدية 
علــى مدخــل القريــة، يحمــل دالالت 
خطيرة، فاالحتالل ال يراعي اإلنســانية 

وال يراعي الحياة اليومية. 
وأكد جبر أن هذه البوابة جزء من حرب 
يومية تشــن علــى الفلســطينيين في 
جميع أماكنهم، وهي جزء من منظومة 
الجــدار العنصري واألســالك الشــائكة 

واالبراج العسكرية.

البوابــات الحديديــة .. تعذيــب "الجمــاد" لإلنســان 
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ترامب والهيمنة 
على مصادر النفط 

عربًيا وإيرانًيا
بسام أبو شريف

رأي اليوم

ترامب يريد الســيطرة على نفط إيران حتى يتحكم 
هــو ”أو يصبح الوســيط” ، بتســويق نفط الشــرق 
األوســط بأكمله ، وهذا ما سيعطي الواليات المتحدة 
وشريكتها الصهيونية اليد العليا في حرب المستقبل، 

أي الحرب التجارية والتكنولوجية.

صفقة ال تقبل
 الـ»لعم«

أمجد عرار
صحيفة البيان اإلماراتية

للضغوط  رضخ  الفلسطيني  الجانب 
األمريكيــة وســحب مشــروع قــرار 
يدعــو لرفض »صفقــة القرن« من 
التصويــت في مجلــس األمن. قبل 
السّــحب كان وافق علــى تعديالت 
على النص، بحيــث انتزعت منه أي 
إشــارة ألمريــكا، فضاًل عن مســألة 
بإجــراء  اســتبدلت  التــي  الرفــض 
نقاش تفاوضي بشأن فحوى الخطة 

األمريكية - اإلسرائيلية.
ســحبت  الفلســطينية  القيــادة 
المشــروع لتجنّب الفيتو األمريكي، 
مــع العلم أن مشــروع القرار - حتى 
لــو تحــوّل إلى قــرار - لــن تكون 
لــه قيمــة عمليــة فــي مواجهة أي 
خطــة تســتهدف حقــوق الشــعب 
هــذه  اســتعادة  الفلســطيني، ألن 
الحقوق باتــت - بل كانت وما زالت 
وســتبقى - أكبر وأبعد من قرار هنا 
أو بيان هنــاك. إنها قضية صراعية 
جذريــة وعميقة، وليســت مســألة 

نقاشية.
القيــادة الفلســطينية باتــت أمــام 
اســتحقاق غيــر مســبوق، ذلــك أن 
هامش المنــاورة الــذي كان متاحًا 
في اللحظــات المغطاة بالشرشــف 
االنتقالي، لم يعد متاحًا في اللحظات 
المصيريــة والحاســمة، إذ تصبــح 
المســافة بين الـ»ال« والـ»نعم« ال 

تتسع لكلمة »لعم«.
اآلن بــات الرفــض اللفظــي أليــة 
صفقة يتشــابه مع الرضى والقبول، 
ومن يريــد أن يواجه مرحلة جديدة 
نوعيًا مطالب بأن يغيّر أدوات عمله 
القديمة واســتخدام أدوات جديدة، 
ذلــك أن األدوات القديمــة فــي أي 

معركة تخدم العدو فحسب.
هذا يعني أن رفض الصفقة واإلبقاء 
علــى االتفاقــات مــع )إســرائيل( ال 
يلتقيان علــى أرضية المواجهة ضد 
بشــكلها  االتفاقات  بقــاء  الصفقة. 
الحالي ال يخدم أيضًا الموقف، وبقاء 
االنقســام الفلســطيني دليــل على 
عــدم جدية فــي مواجهة أي شــي 

معادٍ أو مجافٍ أو مجحف.
قد ال يكــون ضروريًا الذهاب باتجاه 
حــل الســلطة الفلســطينية، ولكن 
يجب القيــام بخطوات فورية كوقف 
التنســيق األمني، وأخــرى تدريجية 
وعلى رأسها إعادة االعتبار لمنظمة 
وتوســيعها  الفلســطينية  التحريــر 
ذلــك  وخــالل  الجميــع،  لتشــمل 
مواكبــة الغضب الشــعبي باعتماد 
صيغة محدّثة لـ»القيــادة الوطنية 
الموحــدة«. غير ذلــك يعني القبول 
الضمني بأي شيء تعدّه )إسرائيل(.

كثيرون يتصورون أن سياسة ترامب الخارجية 
تختلــف عن سياســة االدارات الســابقة، لكن 
التدقيق بالتفاصيل يؤكد أن سياســة ترامب 
الخارجيــة ال تختلــف عــن سياســات االدارات 
الســابقة إال بالشــكل وباألســلوب إذ تتســم 
بعلنيــة مصدرهــا االســتخفاف ببقيــة الدول 
القويــة ، وتحقيــرا لحلفــاء أميــركا واظهــار 
القــرار،  اتخــاذ  علــى  باإلصــرار  االســتعالء 
وإلــزام حلفائهــا وأتباعها دون الســماح لهم 

باالعتراض أو حتى بالنقاش.
ترامب نصب فــي البيت األبيض حتى يتالفى 
االنهيار التدريجي في قدرة الواليات المتحدة 
علــى االســتمرار في التحكم بشــعوب األرض 
ودولهــا مــن خالل فرضهــا ”بالقــوة”، نظام 
النقد واعتبار الدوالر هو المرجعية، إذ تخشــى 
أوساط روتشــيلد التي صنعت البنك الفدرالي 
الواليــات  الــدوالر أن ال تتمكــن  واخترعــت 
المتحدة من ســداد دين الــدوالر لحامليه، إذ 
قام روتشــيلد بإنشاء هذا النظام إثر انهيارات 
مالية متعددة الشــيء الذي دفع جون كينيدي 
للتفكير باعتماد الدوالر الفضي وليس الورقي 
المقيــم بالذهــب )وربما كان ولــوج كينيدي 

فــي هــذا الموضوع ســبب تآمــر إضافي من 
قبــل روتشــيلد وبــن غوريــون للتخلص منه 
ألنــه أيضــا كان يصــر علــى وضــع المفاعل 
النووي االســرائيلي تحت الرقابة حتى ال تنتج 
)اسرائيل( قنبلة نووية، فتخلصت منه وأنتجت 
القنبلة النووية، وتخلص روتشيلد من افالس 

كبير بمنع مشروع الدوالر الفضي(.
كل ورقة دوالر هي كمبيالة دين على حكومة 
الواليات المتحدة أن تســدد قيمتها بالذهب 
عنــد الطلــب، ولذلــك يحــرص ترامــب على 
إبقــاء الدوالر خدمة لمصالــح اميركا ومصالح 
روتشــيلد ولذلك يفــرض على الــدول الغنية 
والضعيفــة وضــع أرصدتهــا الضخمــة فــي 
مصــارف الواليــات المتحدة. المبالــغ مدونة 
كودائــع رقميا وعلى الــورق، ولذلك ال تضطر 
اميــركا العتبارها دينا إال عنــد الطلب، ولهذا 
تمنع حكومات الدول من ســحب مبالغ كبيرة 
إال بعــد انذار زمنــي، وإال إذا كانــت الدفعات 
تتم بناء على أوامر واشــنطن، أو ثمنا ألسلحة 
أو طائــرات أو بضائــع تشــترى مــن الواليات 
المتحــدة، والهيمنــة على منابــع النفط هي 
مصــادرة غيــر معلنة ألمــوال الــدول ومبالغ 

ضخمــة عندهــا مطلوب تســديدها بالذهب، 
لكــن رغبــة ترامــب وقراراتــه بالهيمنة على 
نفط الشــرق األوسط، وضرب محور المقاومة 
الذي يقف عقبة في وجه هذا التوجه، واشراك 
االمبرياليــة الصهيونية فــي الحرب االرهابية 
للســيطرة على النفط في الشرق األوسط بما 
فيه مخزون ايران مــن النفط والغاز ) والعراق 

وسوريا واليمن والجزيرة ودول الخليج(.
مواجهــة الصين هي الخطــر األكبر الذي يراه 
ترامب وكل رؤســاء اميــركا وروتشــيلد ) وال 
نســتبعد أن تخترع الواليات المتحدة وســائل 
تدميرية للصين وجهودها للتفوق تكنولوجيا، 
ومــن ضمــن ذلــك حــروب فيروســية تطال 
االنســان واآللــة( ، فاإلمبرياليــون ال يأبهون 
لسقوط عشــرات أو مئات الماليين من البشر 

للحفاظ على مصالحهم.
ترامب يريد الســيطرة على نفــط ايران حتى 
يتحكم هو ”أو يصبح الوسيط” ، بتسويق نفط 
الشــرق األوســط بأكمله ، وهذا ما ســيعطي 
الواليات المتحدة وشريكتها الصهيونية اليد 
العليــا في حرب المســتقبل، أي الحــرب التي 

التجارية والتكنولوجية.

فــي  الفلســطينية  الســلطة  أركان  يســتمر 
فلســطين  بتحريــر  للملتزميــن  اســتفزازهم 
بأقوالهم المتكررة حول إقامة دولة فلسطينية 
وفق حــدود الرابــع مــن حزيــران وعاصمتها 
القدس الشــرقية، ووفق ما يســمى بالشرعية 
الدوليــة. فــي حيــن أن تحريــر كامــل التراب 
الفلســطيني قريب جدا وأقرب بكثير من حدود 
حزيــران. وفي حين أن ما تســمى بالشــرعية 
الدولية هــي التي أوجدت الكيــان الصهيوني 

وشردت شعب فلسطين.
وهم الشرعية الدولية

عبــاس ومن معه مازالوا يظنون أن ما يســمى 
بالشــرعية الدوليــة والنشــاطات على ســاحة 
المؤسســات الدولية ســتؤدي إلى إقامة دولة. 
لــم تقنعهم حتــى اآلن تجــارب ممتــدة على 
مدى عقود من الزمن أن ما يســمونه شــرعية 
هو شرعية القوة وليســت شرعية الضعف، وال 

شرعية العدالة.
علــى األقل تجارب الســلطة الفلســطينية منذ 
عام 1994 ال تشير إلى أن الحقوق الفلسطينية 
تتعزز، بل على العكس، هي تنتهك باســتمرار 
والصهاينة ومعهم الدول االستعمارية الغربية 

يمعنون بعدوانهم على الشعب الفلسطيني.
وأســمع بعض أركان الســلطة وهم يتحدثون 
عــن لجوئهــم إلــى الهيئــات الدوليــة، وعن 
المحاكــم الدوليــة، والقانــون الدولــي، وهم 
مازالــوا يتوهمون أن مثل هذه النشــاطات قد 
تــؤدي إلى نتيجة إيجابية. إنهــم يلهثون نحو 
مجلس األمن واألمم المتحدة عموما، وينفقون 

أمواال طائلة على ترحالهم على حساب الشعب 
عسى أن تنقلب معادالت التاريخ من حق القوة 

إلى حق المظلومين.
المقاومة في مواجهة نظرية الضعف

هــم ال يدركــون حتــى اآلن أن نظرية الضعف 
فاشــلة، وإذا كان مــن بيننــا من يريــد تقليد 
الحركــة الصهيونيــة فــي بكائهــا وعويلهــا 
لكســب التعاطف فإن عليه أن يعرف أن الحركة 
الصهيونية كانــت تتباكى وتبني قواها في آن 
واحد ألنها كانت تدرك أن الدموع ال تجدي إن 
بقيت نتيجــة لطم الخدود. ووفــق ما عهدناه 
من ســلوك سياســي، المتنفذون منا يعملون 
باســتمرار على تصفية أي مصــدر من مصادر 

القوة يظهر لدينا وبإمكاننا تطويره.
دولــة القانون الدولي لن تقــوم، والقانون هو 
لمصلحة األقوياء، واألقوياء هم الذين يضعون 
القانون، وهم يدوســون عليــه إن تضارب مع 
مصالحهــم ويســتعملونه ضــد مــن يتحدى 
إراداتهــم. اختصروا الزمــن واختصروا الجهد. 
األمريكيــون لن يســمحوا لكم بإقامــة دولة. 
والدولة التي يقيمهــا األمريكيون والصهاينة 
لــن تكــون أبــدا دولة، وإنمــا ســتبقى وكيال 

لالحتالل ومصالحه.
الدولــة تُنتزع وال تســتجدى.. معادالت القوى 
في المنطقة العربية اإلسالمية وبالتحديد أمام 
الصهاينة واألمريكيين قد تغيرت. ال الصهاينة 
القيــام  علــى  اآلن  قــادرون  األمريكيــون  وال 
عســكريا بما اعتادوا على القيام به سابقا، وال 
العرب المقاومون جاهزون للفرار من ســاحات 

المعــارك. تطــورت المقاومــة فــي المنطقــة 
إلــى درجــة أنهــا أصبحــت مؤهلــة للهجــوم 
الفعــال وإلحــاق الهزائم بالعدويــن األمريكي 
والصهيوني. اشتد عود المقاومة، وهي تمتلك 
من السالح الفتاك ما يهابه العدو، وهي قادرة 
على تطوير قدراتها العسكرية التكتيكية منها 

واالستراتيجية.
لــم تعد حــروب األعداء نزها، ولــم يعد العرب 
يرتجفــون ذعــرا وخوفــا. المقاومــة العربيــة 
اإلســالمية ســتهزم الكيــان الصهيوني، ولن 
تتمكــن الواليــات المتحــدة مــن إنقاذهــم. 
المقاومة ستســتعيد فلســطين في وقت ليس 
ببعيد، وســتعيد القدس بكامل حلتها وبكافة 
أنحائهــا، وســيعود الالجئــون إلــى ديارهــم 
وممتلكاتهــم بإذن اهلل. دولة فلســطين على 
كامل التراب الفلســطيني ســتقوم قريبا، ولن 

يكون هناك مجال لدولة حزيران.
غــزة بنت قواهــا العســكرية على مــدى مدة 
قصيــرة مــن الزمــن، وهــي تســابق الحدث 
الســتجماع مزيــد مــن القــوة. وفــي أي حرب 
قادمة، وهــي حرب ال محال قادمة، ستســيطر 
المقاومة فــي غزة على جنوب فلســطين على 
أقل تقدير. ومن الشــمال ســيالقي الصهاينة 

أهواال، ووسط الكيان سينهار.
بالتأكيد هناك من ســيهزأ بهــذا الكالم، لكن 
غدا لناظــره قريب. وهل هناك من يراهن على 
ذلــك؟ أقصر الطرق نحو تحرير فلســطين هي 
االنضمام لقوى المقاومة في المنطقة العربية 

اإلسالمية.

دولة فلسطين 
من البحر إلى النهر أقرب 

من دولة عباس
عبد الستار قاسم

عربي 21

فــي أي حــرب قادمة، وهي حــرب ال محال قادمة، 
ستســيطر المقاومة فــي غزة على جنوب فلســطين 
علــى أقــل تقدير. ومــن الشــمال ســيالقي الصهاينة 

أهوااًل، ووسط الكيان سينهار.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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ال تتوقف وســائل اإلعالم اإلسرائيلية عن التهكم 
واالســتهزاء بوزير حــرب االحتــالل نفتالي بينت، 
وكيل االتهامات له، وإطالق األحكام عليه ومختلف 
األوصــاف والنعوت بحقه، فتنقل تصريحات رئيس 
وأعضــاء الحكومــة الســاخرة منــه والناقــدة له، 
وتســاهم فــي إشــاعة غضــب وانتقادات رؤســاء 
األحزاب وقادة المســتوطنين، وتطلق يد رسامي 
ليظهــروه  الســاخرين  والمعلقيــن  الكاريكاتــور 
بصورةٍ ضعيفة، ويســلطوا األضواء على طبيعته 
الصبيانيــة، حيث يصفونه تــارًة بأنه صبيٌ ولدٌ، 
وأنه أناني يحب نفســه، وعنيدٌ ال يفهم مصلحته، 
وأهوج ال يقدر الظرف، ومتقلبٌ ال يستقر على حال 
وال يثبت على موقف، وتارًة أخرى أنه طماعٌ شــره 
ال تشــبع غرائزه وال تزهد نفســه، وأنه جاهٌل في 
القضايا العسكرية والملفات االستراتيجية، وعنيدٌ 
في مواقفه بغير حكمةٍ تكفكفه أو كياسةٍ تعقله.

وأخيــرًا أطلقــوا عليــه وصف بوباي لكنــه ال يأكل 
السبانخ التي تقوي عضالته، وبداًل من أن يستنقذ 
زوجته من يدي خصمه، يخضع لغريمه ويستجيب 
إليــه ويلبــي رغباته، ويبقــى على زوجتــه زيتونة 
رهينًة عنده، وذلك في إشارةٍ إلى خضوعه لشروط 
حركة حماس وتلبية رغباتها، وعجزه عن مواجهة 
بالوناتها الحارقة والجديدة المتفجرة، التي أخذت 
تمطر المستوطنات اإلسرائيلية القريبة والبعيدة، 
وتفــرض علــى المســتوطنين التعايــش مع هذا 
الكابــوس المرعب، وتحــول حياتهم إلى جحيم ال 

يطاق وخــوف ال ينتهي، وهو الذي جــاء إلى وزارة 
الحــرب وهــو يظن أنه ســيكون أقوى من ســلفه 

ليبرمان، وأكثر ردعًا وأسرع حسمًا.
لكن هذا الذي األهوج الذي تزدريه األعين، ويحط 
من قدره الرجال، ويســتهزئ به الكبــار والصغار، 
ويتهكم عليه الخصوم واألنداد، يهدد بتســخين 
المنطقة بأســرها، ويقــدم دعمه للمســتوطنين 
والمتطرفين اليهود، ويؤيد ويســاند المجموعات 
اليمينيــة، وقد أصدر أوامره باإلفراج عن عددٍ من 
اإلرهابيين اليهود، وهذا ما يســبب حسب شهادة 
جهاز األمن العام اإلسرائيلي »الشاباك« في توتر 
األوضــاع األمنية فــي مختلف المناطــق، إذ كثرت 
في أيامه حــوادث اقتحام المســجد األقصى وقبر 
يوسف عليه السالم، وتضاعفت أعداد المقتحمين 
وتزايدت شــرائحهم وفئاتهــم، ومضى بال هوادة 
في اســتباحة المنطقة »C«، فهدم بيوتها وخرب 
منشآتها وضيق على سكانها الفلسطينيين، بينما 
منح المســتوطنين اليهود حرية البنــاء والتعمير، 
وشــق الطــرق وفتــح المشــاريع وإعــادة تنظيم 
المنطقة وفقًا ألهوائهم الشــخصية وحســاباتهم 

األمنية.
وهو نفسه الذي تعهد بمواصلة ما بدأه في األيام 
األولى الســتالمه منصبه وزيرًا للحــرب، إذ أغارت 
طائراتــه الحربيــة على أهــدافٍ في ســوريا، وما 
زال يهدد بالمزيد منهــا وينفذها، وكان قد طلب 
مــن اإلدارة األمريكية خــالل زيارتــه األخيرة إلى 

واشنطن، ضرورة تنسيق العمل العسكري بينهما 
في ســوريا والعراق، فتتولى أمريكا قصف األهداف 
المشبوهة في العراق، بينما يتولى جيش االحتالل 
قصف األهداف المشابهة في سوريا، والتي تنتمي 
غالبًا فــي المنطقتين إلى إيــران والقوى المؤيدة 

لها والمتحالفة معها.
لكنــه وهــو المتهــم بالتهاون مــع قطــاع غزة، 
والضعيف في مواجهة مقاومتها، قد بدأ في األيام 
القليلــة الماضيــة بالتعــاون مع رئيــس حكومته 
بنيامين نتنياهــو بتهديد حركة حمــاس والقوى 
الفلسطينية كافة، بحرٍب جديدةٍ قاسية ضروٍس، 
تدمر وتخــرب وال تبقــي وال تــذر، وال يقوى على 
احتمــال نتائجها أحد، ما لــم تتوقف حركة حماس 
والفصائــل الفلســطينية عــن إطــالق البالونات 
الحارقــة والمتفجرة على البلدات والمســتوطنات 
تهديداتــه  وأردف  المجــاورة،  اإلســرائيلية 
بتصريحــاتٍ ســاخنة وجوالتٍ عديــدة مع رئيس 
أركان جيشه وكبار ضباطه إلى المناطق الحدودية 
مــع قطاع غزة، حتى بات الجميع يتحدث عن جولة 
نــاٍر جديدةٍ ســاخنةٍ، قد تكون مختلفــًة كليًا عن 

سابقاتها.
رغم أن ما ســبق فيه تناقضٌ وعدم انسجام، بين 
ذاك المضطــرب األهــوج غير المتــزن، وبين هذا 
الجلد النشط الذي ال يهدأ، وبين الضعيف المهزوز 
المتردد، والمســتقوي بجيشــه والواثق بســالحه 
والحاســم بقــراره، إال أن ما يقوله اإلســرائيليون 

أنفسهم عن وزير حربهم هو خير ما نحكم به على 
سلوكه وتصرفاته، إذ يقولون عنه إنه ولد، والولد 
ال تصدقوه إن قال شــيئًا ولكن ال تكذبوه، ولهذا 
فال نستبعد أن يشــعل هذا األرعن الصغير الحرب 
في المنطقة كلها، ويفتح فوهات النار اإلسرائيلية 
في الشــمال والجنوب، وال يســتثني مــن عدوانه 
الجبهة الســورية، فهو كما يقول عن نفســه، أنه 
يملك كل الصالحيات إلعالن الحرب كما يملك كل 
الحق في الدفاع عن مواطني كيانه، ولكنه يرفض 

أن يكون أداًة لغيره أو خاتمًا في أصبع سواه.
احذروا هــذا الرجل ألــف مرةٍ ومــرةٍ، فقد يكون 
عبيطًا وغــرًا وجاهاًل وأهوج وأنانيــًا وصبيًا صغيرًا 
وولــدًا لعوبــًا، ولكنه قــد يقدم على فعــل الكثير 
وتنفيذ األخطر، فهو يؤمن بالهيكل فال يُســتبعد 
عليــه هــدم األقصــى، وهــو يؤمــن بــــ »يهودا 
والســامرة« فــال نســتغرب إن أقــدم علــى طرد 
ســكانها الفلســطينيين وأصحابها العــرب، وهو 
يرفــض االعتــراف بالفلســطينيين شــعبًا وينكر 
حقوقهــم فــي األرض، ويعــارض منحهــم حــق 
الســيادة وتقرير المصير، فال نستهجن سياساته 
إن قســم األرض وجزأها، وأعطى للفلســطينيين 
بعضــًا منها يعيشــون عليها ويخدمون أنفســهم 
فوقها، لكن ال حق لهم فيها وال فيما حوى جوفها 
أو عال سماءها، فهذا هو نفتالي بينت الذي يذكرنا 
دومــًا أن المجنون هــو من يلق الحجــر في البئر، 

والعبيط هو من يشعل النار في حصاد البالد.

دخلت أمس حيز التنفيذ خطة الجيش الخماسية 
والمســماة »خطــة تنوفا« التــي قدمها رئيس 
أركان جيــش االحتالل أفيــف كوخافي قبل عدة 
أشــهر، وتشــمل إقامة هيئة خاصة متخصصة 
بالموضوع اإليراني يرأسها جنرال، وإقامة فرقة 
جديدة وإغالق لواء دبابات وشــراء 150 دبابة 
جديدة وإنشــاء ســربين من الطائرات الحربية 
إضافية حتــى نهاية العقد الحالــي، إضافة الى 

شراء منظومات دفاعية جوية إضافية.
وفــي قلــب الخطة زيــادة قــدرات الجيش على 
»القتل«، وفق نص الخطة التي نشــرت وسائل 
االعالم االســرائيلية مقاطع منهــا أمس األول، 
زيــادة القدرة علــى »القتل« من حيــث الحجم 
والدقة، فالقتل هــو الهدف وليس مجرد تحييد 
العدو بإصابته أو شــّل حركتــه أو اعتقاله، وبذا 
انتقــل الجيش إلــى مرحلة االعــالن والتباهي 
وإماطة اللثــام -ويبدو لينال إعجــاب الجماهير 
االســرائيلية اآلخذة في التطرف وعشق الدماء- 
عمــا كان يفعله بالفلســطينيين منذ عشــرات 
الســنين، أما الدقة فما هــي إال للتزيين وإبعاد 

المالحقات القضائية ضد جنوده وضباطه.
لقــد وضعــت الخطة نخبــة القســام على رأس 
قائمــة التهديدات المســتهدفة فــي أي حرب 
قادمة، وقد يكون ذلك إشارة واضحة بأن بداية 
الحــرب المفاجئة القادمة ضد غزة -إن حدثت– 
فســوف تبدأ بضربة صاعقة ضــد مواقع قوات 
النخبة القســامية، وعليه فإن من الواضح أيضا 
أن التركيز في المتابعة االســتخباراتية كان وما 
زال وسيكون بالدرجة األولى على جمع معلومات 
ومحاولة اختراق قوات النخبة الستهدافها، فهل 
هي »المفاجأة« التي وعــد نتنياهو بها حماس 

قبل أيام؟
أساســيتين  ســاحتين  الخطــة  حــددت  كمــا 
للمعركة، أما األولى فهي الشــمال في مواجهة 
حــزب اهلل وقوات الرضوان الخاصة به، والثانية 
فهي غزة وعلى رأســها قــوات النخبة، وال يعني 
ذلــك أن المنطقــة أمام حرب وشــيكة إنما هو 
االستعداد المســتمر ألي طارئ، فـ)إسرائيل( ما 
تــزال ترى في الحرب الواســعة في الشــمال أو 
الجنوب تهديدًا ألمنهــا القومي، بل لقد نصت 

الخطة على وجوب منع اســتمرار المعركة أليام 
طويلة، والعمل على إجبــار حماس أو حزب اهلل 
وبســبب القتل المكثــف لعناصرهما على طلب 

وقف سريع إلطالق النار.
وقد تكون خشية )إســرائيل( الكبرى تكمن في 
تدهور األوضاع نتيجة لنشاطات حربها المسماة 
»مبــم« أي المعركة بين الحــروب، والتي كان 
آخر معالمها ضربــات جوية وتحركات الوحدات 
الخاصة االســرائيلية في سوريا والشمال وحتى 
فــي قطاع غــزة، والتي تهدف الــى منع تعاظم 

قدرات أعدائها من أبناء المقاومة.
تضمنت الخطــة أيضا تزويد الجيش بوســائل 
قتالية جديدة كالصواريخ المحمولة على الكتف 
والحوامــات االنتحارية وتعزيــز قدرات التواصل 
واالتصــال بين القوات في ميــدان القتال برفع 
مســتوى التنســيق والفاعليــة وكذلــك زيــادة 
القدرة على اكتشــاف العدو، ولمعالجة مشــكلة 
القوى البشرية طرحت الخطة تنازال من الجيش 
فــي شــروطه المشــددة التي يضعهــا لبعض 
أنــواع التجنيد والقبــول بتجنيد أشــخاص أقل 

كفاءة للعمل في مجــاالت ال تحتاج كفاءة عالية 
كتشغيل القبة الحديدية.

لقد اعترف رئيس اركان جيش االحتالل كوخافي 
بنفسه أثناء عرضه خطته »تنوفا » بتقدم قدرات 
كتائــب عز الدين القســام، حين قــال بتقلص 
الفجــوات بين الجيش االســرائيلي وأعدائه في 
الشــمال والجنوب، مؤكدًا علــى ضرورة العودة 

لزيادة الفجوات والقدرات بين األطراف.
وحتــى تبقى األمور في ســياقها ومــع التأكيد 
علــى قدرات القســام في تطوير نفســه، إال أن 
لخطة كوخافــي مآرب أخرى تســعى من خالل 
تأكيدها هــذا الجانب وتعظيمهــا التهديدات 
وهي مــآرب أمنيــة وسياســية واقتصادية، أما 
األمنيــة فهــي للتحفيز والجاهزية المســتمرة، 
وأما السياســية فلتبرير وتشــريع أعمال القتل 
الواســع المتوقع في الحروب القادمة من جهة 
ولكســب تأييد الرأي العام في )إســرائيل( من 
جهــة، وأمــا االقتصاديــة فلحصــد المزيد من 
الميزانيــات وهي لعبة الجيــش التقليدية منذ 

سنوات طويلة.

خطة الجيش الخماسية: 
تقدم القسام واستعداد 
لمواجهة قوات النخبة

ناصر ناصر

حــددت الخطة ســاحتين أساســيتين للمعركة، أما 
األولــى فهــي الشــمال فــي مواجهــة حــزب اهلل 
وقــوات الرضوان الخاصة به، والثانية فهي غزة وعلى 
رأســها قوات النخبة، وال يعنــي ذلك أن المنطقة أمام 

حرب وشيكة إنما هو االستعداد المستمر ألي طارئ.

حذاِر من
 العبيط بينت

د. مصطفى يوسف اللداوي

احــذروا هذا الرجل ألف مــرٍة ومرٍة، فقد يكــون عبيطًا وغرًا 
وجاهاًل وأهوج وأنانيًا وصبيًا صغيرًا وولدًا لعوبًا، ولكنه قد 
يقدم على فعل الكثير وتنفيذ األخطر، فهو يؤمن بالهيكل فال 
ُيستبعد عليه هدم األقصى، وهو يؤمن بــ »يهودا والسامرة« 
فــال نســتغرب إن أقــدم علــى طــرد ســكانها الفلســطينيين 

وأصحابها العرب.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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الجزائر/ وكاالت:
شــارك آالف الجزائريين في مسيرة 
أمــس بعــد مــرور عــام علــى بدء 
للمطالبة  األســبوعية  االحتجاجــات 
بإصــاح شــامل للنخبــة الحاكمــة 
ووضع حد للفساد وانسحاب الجيش 

من السياسة.
ورغــم الوجــود الكثيــف للشــرطة، 
رددت الحشــود في وسط العاصمة 
الجزائر هتافات تؤكد على اســتمرار 
االحتجاجات، بحســب وكالــة رويترز 

لألنباء.
غيــر  المنصــرم،  العــام  وخــال 
المحتجون وجه السلطة في الجزائر 
المخضــرم  بالرئيــس  أطاحــوا  إذ 
عبد العزيــز بوتفليقــة وأعقب ذلك 
البارزة  الشــخصيات  اعتقال عشرات 
بمن فيهم رئيــس جهاز المخابرات 
يمكــن  ال  كان  بعدمــا  الســابق 

المساس به من قبل.
وبرغــم أن الرئيــس الجديــد أفرج 
عــن أشــخاص تــم احتجازهــم في 
االحتجاجــات وأنشــأ لجنــة لتعديل 
الدســتور وعــرض إجــراء محادثات 
مــع المعارضــة، ال يــزال كثيــرون 
مــن النخبــة الحاكمــة القديمة في 

مواقعهم.
وتطالــب االحتجاجــات التــي تعرف 
باســم الحــراك وال يوجد لهــا قائد 
بالمزيد من التنــازالت بما في ذلك 
إطاق ســراح مزيــد من النشــطاء 

ورحيل مزيد من الشخصيات البارزة 
من السلطة.

ومع ذلك، منذ االنتخابات الرئاســية 
التــي جــرت فــي ديســمبر كانــون 
األول، انخفــض عــدد المتظاهرين 
بحسب األشــخاص الذين يحضرون 

المسيرات كل أسبوع.
وعــارض الحراك االنتخابــات واعتبر 

أي انتخابــات تجرى في وجود النخبة 
الســلطة  فــي  القديمــة  الحاكمــة 
وانخراط الجيش في السياســة غير 

شرعية.
وتــم انتخــاب عبــد المجيــد تبون 
وهــو رئيــس وزراء ســابق يعتبــره 
النخبــة  مــن  جــزءا  المتظاهــرون 
القديمــة، لكــن نســبة المشــاركة 

كانــت 40 في المئة فقط، بحســب 
اإلحصاءات الرسمية.

اضطرابــات  وجــود  دون  وحتــى 
سياســية، تواجه حكومتــه الجديدة 
اآلن عامــا اقتصاديــا صعبا وســط 
هبوط عائدات موارد الطاقة بشكل 
ســريع، ممــا أدى إلى تضــرر مالية 

الدولة بشدة.

الجزائريون يواصلون االحتجاج بعد عام من بدء املظاهرات

جانب من االحتجاجات في الجزائر أمس                 )أ ف ب(

العراق والكويت تبحثان 
تصفري الخالفات بينهام

بغداد/ األناضول:
بحث وزيــر الخارجية العراقي محمد علي الحكيم مع وزير خارجية 
الكويــت أحمد ناصر المحمد الصباح أمس تصفير الخافات بين 

البلدين.
جــاء ذلك خال لقــاء بين الجانبيــن على هامش أعمــال مؤتمر 
ميونــخ لألمن الدولي في ألمانيا، وفــق بيان صادر عن الخارجية 

العراقية.
وقال البيان إن الوزيرين "بحثا االرتقاء بالتعاون الثنائي والسيما 
في الجانــب األمني، وأهميــة تطوير التعاون في مجــال التجارة 
واالســتثمار، وتشجيع المستثمرين الكويتيين على االستثمار في 

العراق، وتحقيق المزيد من االنفتاح االقتصادي".
وأضــاف البيان ان الجانبين بحثا أيضــا "العمل على تصفير كافة 
النقاط الخافية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين".

ونقل البيان عن الوزير العراقي تأكيده على "اهتمام بغداد بملف 
األسرى والمفقودين الكويتيين".

كان العراق في عهد صدام حســين غــزا الكويت عام 1990 قبل 
أن ينســحب بعد أشــهر على يد قــوات دولية قادتهــا الواليات 

المتحدة؛ وهو ما أدى النقطاع العاقات بين البلدين.
واســتأنفت العاقات بيــن الدولتين عقب اســقاط نظام صدام 
2003، إال أن ملفــات ال تزال عالقة بينهما وخاصة ملف األســرى 

المفقودين الذين أعدموا في الغالب بُعيد الغزو.
وتقول الســلطات العراقية إنها ســلمت الكويــت رفاة 300 من 

األسرى المعدومين حتى اآلن.
وبينمــا  تقول الكويت إن عدد مفقوديهــا منذ عام 1990، إبان 
دخول الجيــش العراقي الكويت، يبلغ 320 مفقودا، يقول العراق 
إن أكثــر مــن 5 آالف عراقي اليزالون في عــداد المفقودين منذ 

ذلك العام.

بكين-القاهرة/ وكاالت:
خفضت الســلطات الصينية أمس حصيلة وفيات 
فيــروس كورونا المســتجد إلى أقــل من 1400 
بســبب تعداد بعض الحــاالت مرّتين، في حين 
توفي ســتة من أصــل 1716 مــن العاملين في 
المجــال الصحــي بالفيــروس ال ســيما بســبب 

النقص في األقنعة والمابس الواقية.
وبلــغ عــدد اإلصابات نحــو 64 ألفا فــي الصين 
بينهم 1716 من األطباء والممرضين المعالجين 

على األقل بحسب اللجنة الوطنية للصحة.
والغالبية العظمى لهذه الحاالت )1102( سجلت 
فــي مدينة ووهان )وســط( كبرى مــدن هوباي 

بؤرة تفشي وباء »كوفيد19-«.
ويأتي هذا االعان بعد أسبوع على وفاة الطبيب 
الذي أبلغ الســلطات بظهور الوباء، جراء اصابته 

به. وكانت وفاته سببت غضبا عارما على شبكات 
التواصل االجتماعي.

وبســبب تدفق أعــداد كبيرة مــن المرضى على 
مستشــفيات هوباي والنقص الحــاد في األقنعة 
والمابس الواقيــة باتت المخاطر التي تواجهها 

الطواقم الطبية كبيرة جدا.
وأعلنت اللجنة الوطنية الصينية للصحة عن 121 
وفــاة جديدة بيــن المصابين بفيــروس كورونا 

المستجدّ خال الساعات الـ24 األخيرة.
وبالتالــي خفضت الحصيلة الوطنية للوفيات إلى 
1380 شخصا. وسجل %99,9 من الوفيات بسبب 

الوباء في العالم في الصين. وحتى اآلن ســجلت 
كل من اليابان والفيليبين وفاة على أراضيها.

في هذه األثنــاء، أعلنت وزارة الصحة والســكان 
المصريــة، ومنظمــة الصحة العالميــة في بيان 

مشــترك، أمــس، تأكيــد أول إصابــة بفيــروس 
كورونــا المســتجد، الفتيــن إلــى أن المصــاب 

»أجنبي« وليس من مواطنا مصريا.
وقال مستشــار وزيرة الصحة والســكان لشؤون 
خالــد  للــوزارة،  الرســمي  المتحــدث  اإلعــام، 
مجاهــد، إن الوزارة اكتشــفت أول حالة شــخص 
أجنبي مصــاب بفيروس »كورونا« بفضل الخطة 
االحترازيــة الوقائيــة التي تطبقها الــوزارة، من 
خــال تفعيــل البرنامــج اإللكترونــي لتســجيل 
ومتابعــة القادمين من الدول التــي ظهرت بها 
إصابــات بفيــروس كورونــا، ومن خــال الفرق 

الوقائية التي تتابعهم على مدار الساعة.
وأشار مجاهد إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية 
للحالة المشتبه فيها، التي جاءت نتيجتها إيجابية 

للفيروس، لكن دون ظهور أي أعراض مرضية.

ميونخ/ وكاالت:
شــهدت النفقــات العســكرية العالميــة الســنة 
الماضية أكبر ارتفاع لها منذ عشــر ســنوات على 
خلفية تصاعد المنافســة وما أطلق عليه الرئيس 
األلمانــي »ديناميــة مدمــرة« فــي المســتوى 

العالمي.
وازدادت النفقــات العســكرية بنســبة 4 بالمئة، 
بحسب التقرير السنوي للمعهد الدولي للدراسات 
االستراتيجية الذي نشر أمس قبيل افتتاح مؤتمر 

ميونيخ لألمن.
وقام الرئيــس األلماني فرانك فالتر شــتاينماير 
في افتتاح هذا الحدث السنوي الكبير المخصص 
لبحث قضايا الدفاع، بتحليــل الوضع الراهن في 

العالم.
وقال بأســف »ســنة بعد ســنة نبتعــد من هدف 
التعاون الدولي الســاعي إلقامة عالم ســلمي«، 

ووجه نقدا لألنانيــة القومية التي يرى أن أميركا 
دونالد ترامب تشــيعها من خــال رفض »فكرة 

المجتمع الدولي نفسها«.
أمــا رئيســة مجلــس النــواب األميركي نانســي 
بيلوسي فقد رأت أنه »ال يمكن للعالم أن يسمح 
بحــدوث ســباق تســلح«، وتحدثت عــن »تآكل 
مثيــر للقلق ألطر الرقابة التــي جعلت العالم آمنا 

لعقود«.
مــن جانبــه أوضح جون شــيبمان المديــر العام 
للمعهــد الدولــي للدراســات االســتراتيجية أن 
النفقات العسكرية »ازدادت مع خروج االقتصادات 
من األزمة المالية )لسنة 2008( وتحت تأثير أفق 

تصاعد التهديدات«.
وشوشت نهاية العمل بمعاهدة األسلحة النووية 
المتوســطة المدى )من 500 الى 5500 كم( في 
2019 واحتمــال زوال معاهدة نيو ســتارت حول 

االســلحة النوويــة العابــرة للقارات فــي 2021، 
النظــام العالمي لفترة مــا بعد الحــرب الباردة، 
عــاوة على تصاعــد نفوذ الصين وسلســلة من 

األزمات االقليمية على غرار ليبيا وأوكرانيا.
وفــي هــذا الظــرف يتنامــى حجــم الميزانيتين 
العســكريتين االكبــر فــي العالم لتبلــغ ميزانية 
واشــنطن 685 مليار دوالر والصيــن 181 مليار 
دوالر. وارتفعــت الميزانيتان بنســبة 6,6 بالمئة 

في 2019 مقارنة ب 2018.
وارتفعت الميزانية العســكرية األميركية لوحدها 
بـــ 53,4 مليــار دوالر فــي 2019 ويســاوي هذا 
المبلغ ميزانيــة الدولة الســابعة عالميا في هذا 
المجال بعد ميزانية الســعودية )الثالثة( وروسيا 
)الرابعة( والهند )الخامســة( والمملكة المتحدة 
)السادســة( لكن قبــل ميزانية فرنســا )الثامنة( 

واليابان )التاسعة( وألمانيا )العاشرة(.

توقيف 12 شخًصا يف أملانيا 
عىل عالقة مبخططات 

اعتداءات لليمني املتطرف
برلين/ وكاالت:

ُأوقف 12 شــخصًا جميعهــم من الجنســية األلمانية أمس في 
إطار تحقيق بشــأن مجموعة صغيرة يمينية متطرفة يُشــتبه 
بأنها حضّرت العتداءات ضد "مســؤولين سياســيين وطالبي 

لجوء ومسلمين"، وفق ما أعلنت النيابة العامة الفدرالية.
وقالــت نيابة كارلســروه في بيان إنه يُشــتبه بــأن أربعة من 
هؤالء الموقوفين أنشــأوا "مجموعة يمينية متطرفة ذات طابع 
إرهابــي" فيما أكــد الثمانية اآلخرون على مــا يبدو أنهم على 
اســتعداد لتقديم خصوصًا دعــم "مالي" أو "مســاعدة لحيازة 

أسلحة".
وأضافــت أن المجموعــة الصغيــرة التي ُأنشــئت فــي أيلول/
سبتمبر الماضي كان لديها هدف "هزّ نظام الدولة والمجتمع 

في ألمانيا وفي نهاية المطاف اإلطاحة به".
وأشــارت النيابة المختصة بشؤون اإلرهاب إلى أن "االعتداءات 
التي لم تُحدد ترتيباتها العملية، كان يُفترض أن تســتهدف 
مسؤولين سياســيين وطالبي لجوء وأشخاصا مسلمين بهدف 

خلق حالة قريبة من الحرب األهلية".
وفي وقت سابق، أعلنت النيابة توقيف عدد من األشخاص في 
13 موقعــًا موزعة على خمســة مقاطعات. وتــمّ التعرّف على 

خمســة مشــتبه بهم وكذلك ثمانية أشــخاص يُشتبه بأنهم 
قدّموا لهم الدعم.

وبهدف تنفيذ مخططاتهم، التقى المشتبه بهم شخصيًا عدة 
مــرات وفي أماكن مختلفة، وفق ما أعلن القضاء. واســتخدموا 

أيضًا قططًا لخدمات مراسلة للتواصل فيما بينهم.
وتخشى الســلطات األلمانية إرهاب اليمين المتطرف منذ قتل 
مســؤول ألمانــي مدافع عــن المهاجرين. ومذاك تــم احتجاز 

شخص من النازيين الجدد.
ويتصاعد القلق أيضًا حيال تزايد أعمال العنف ضد المسؤولين 
فــي الباد في إطار توتر في األجواء السياســية في ظّل ضغط 

يمارسه اليمين المتطرف.

1400 وفاة بسبب فريوس كورونا يف الصني.. ومرص تسّجل أول إصابة

ارتفــاع كبري فـي نفقــات التسلــح فــي العــالــم



Saturday 15 February 2020 السبت 21 جمادى اآلخرة 1441هـ 15 فبراير/ شباط
13

إدلب/ وكاالت:
أســقطت مروحيــة تابعــة لجيــش 
النظــام، أمــس، فــي شــمال غرب 
ســوريا وقتــل طاقمهــا، فــي ثاني 
حادث من نوعه خالل أســبوع على 
خلفيــة توتــر متزايــد بيــن أنقرة 
ودمشــق التي تواصل تقدمها في 

مواجهة فصائل المعارضة.
وقد أطلقت قوات النظام الســوري 
بدعم من حليفها الروســي، هجوما 
منــذ كانــون االول/ديســمبر فــي 
شــمال غرب ســوريا ضد آخر معقل 
لفصائــل معارضــة رغــم تحذيرات 

أنقرة.
وأمس حققت قوات النظام السوري 
انتصارا جديدا مع استعادتها قاعدة 
عسكرية كانت خســرتها قبل أكثر 
من ســبعة أعوام في غرب محافظة 

ادلب.
في هذه المنطقة، أسقطت مروحية 

تابعة لجيش النظام السوري.
لحقــوق  الســوري  المرصــد  وكان 
االنسان أشــار الى مقتل »طيارين« 
والعثور على جثتيهما، اثر إســقاط 
القوات  المروحية بصــاروخ أطلقته 

التركية كما قال.
لــم تعلــق الســلطات التركية على 
الفــور فيمــا أشــارت وكالــة أنبــاء 
االناضــول الى الحــادث لكن بدون 

اعطاء تفاصيل.
وتنشــر تركيا التي تدعــم فصائل 
معارضة في سوريا، قوات في شمال 
غــرب البالد وأرســلت تعزيزات في 
األيــام الماضية لوقــف تقدم قوات 

النظام.

تابعة  أســقطت مروحيــة  والثالثاء 
لجيش النظام بصاروخ نســبه أيضا 
المرصد الســوري لحقوق االنســان 
الى القــوات التركية فــي محافظة 

ادلب المجاورة لمحافظة حلب.
من جهتها نسبت وســائل االعالم 
التركية آنــذاك مســؤولية الحادث 

الى مقاتلين موالين ألنقرة.
وتصاعد التوتر بين دمشق وانقرة 
التــي حضــت النظــام علــى وقــف 
الهجــوم الــذي أطلقه ضــد ادلب 
والمناطــق المجاورة. وهذا الشــهر 

جــرت مواجهات غير مســبوقة بين 
الجنــود األتــراك وقــوات النظــام 

السورية في شمال غرب البالد.
اســتعادة  عزمها  وتؤكــد دمشــق 
كل محافظــة ادلــب، آخــر معركــة 
اســتراتيجية كبرى لها بعدما باتت 
تســيطر علــى أكثــر من ســبعين 

بالمئة من أراضي البالد.
الشــام  تحريــر  هيئــة  وتســيطر 
المئــة  فــي   52 علــى  والفصائــل 
مــن محافظــة إدلــب وأجــزاء من 
المحافظــات الثــالث المحاذية لها، 

حلــب وحمــاة والالذقية. وتنتشــر 
مجموعات معارضــة وفصائل أخرى 
أقــل نفوذا في هــذه المناطق التي 
تشــكل آخر معقل خارج عن سيطرة 

قوات النظام.
النظام الســوري  وواصلــت قــوات 
تقدمها أمس حيث اســتعادت بعد 
»معــارك عنيفة« فجرا مــع فصائل 
القاعــدة   ،46 الفــوج  المعارضــة 
الواقعــة علــى بعد 12 كلــم غرب 
مدينــة حلــب كمــا أفــاد المرصد 

السوري لحقوق االنسان.

إسقاط مروحية لجيش النظام.. وقواته تتقدم يف شامل غرب سوريا

جانب من إسقاط الطائرة في سوريا  أمس                 )األناضول(

مقتل 20 شخًصا يف هجوم 
عىل قرية وسط مايل

باريس/ األناضول:
أفادت وســائل إعالم فرنســية، أمس، بمقتل نحو 20 شــخصا في 

هجوم تعرضت له قرية بقضاء بانكاس وسط مالي.
وذكرت إذاعة فرنســا الدولية RFI نقال عن مصادر محلية أن قرية 

أوغوساغو وسط مالي تعرضت لهجوم أسفر عن وقوع قتلى.
وأوضحــت أنــه فيما لــم ترد أنباء رســمية عــن حصيلــة القتلى، 
قالت جمعيــة "تابيتال بوالكو"، وهي بمثابــة رابطة ألبناء قومية 
الفوالني)شــعوب غــرب افريقيــا( إن نحــو 20 شــخصا قتلوا في 

الهجوم.
يشــار أن القريــة نفســها الواقعة فــي قضاء "بانــكاس" تعرضت 
لهجــوم في مارس / آذار الماضي، ما أســفر عن مقتل 134 مدنيا 
على األقل من بينهم نساء وأطفال وإصابة 55 شخصا، وفقا لألمم 

المتحدة.
وكانــت مصادر محلية قالــت إن منفذي هجوم مــارس كانوا على 
خــالف تاريخــي مع قبائــل الفوالني المشــتغلة بتربية الماشــية، 
ســببه البحث عن مناطق للنفوذ واالنتجاع والصيد، وقد وصل هذا 

الخالف إلى صراع مسلح خالل السنوات األخيرة.

ثاليث سد النهضة: 
توقيع االتفاق النهايئ 

قبل نهاية فرباير
واشنطن/ األناضول:

أعلنت كل من مصر والســودان وإثيوبيا أنه سيتم توقيع االتفاق 
النهائي بشــأن ملء وتشــغيل ســد النهضة قبل نهاية فبراير/

شباط الجاري.
جاء ذلك في بيان مشــترك نشره موقع وزارة الخزانة األمريكية، 
عقب اختتام جولة المفاوضات األخيرة بخصوص ســد النهضة، 
التي انعقدت بالعاصمة األمريكية واشــنطن بين يومي 12 و13 

فبراير/شباط.
وجرت المفاوضات بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان 
وإثيوبيا، برعاية وزير الخزانة األمريكي ستيفن منوشن وبحضور 

ممثلي البنك الدولي.
وقال منوشن: إن وزارة الخزانة األمريكية وبدعم فني من البنك 
الدولي، وافقت على تسهيل بلورة اتفاق "سد النهضة" بصورته 
النهائية، لينظر فيها رؤســاء الدول المعنيــة للتوقيع عليها قبل 

نهاية الشهر الجاري، حسب البيان.
وأضــاف أن الوزراء اســتعرضوا خــالل المفاوضــات التقدم الذي 
أحزرته فرقهم الفنية والقانونية، وواصلوا مشاوراتهم بخصوص 

المسائل العالقة للتوصل إلى اتفاق نهائي.
كانــت الخارجية المصريــة  أعلنت، في بيان فجــر أمس، اختتام 
جوالت مفاوضات ســد النهضة، والتوصل التفاق نهائي بشــأن 

خطة ملء السد، دون تقديم تفاصيل بهذا الخصوص.
وشــاب ملف ســد النهضة العديد من األزمات كان آخرها فشــل 
أطــراف األزمــة فــي التوصل إلــى اتفــاق شــامل ونهائي عقب 
مفاوضات جرت بالعاصمة الســودانية الخرطــوم، في 22 - 23 

يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتتخــوف القاهــرة مــن تأثير ســلبي محتمل للســد على تدفق 
حصتها الســنوية من مياه نهــر النيل، البالغــة 55.5 مليار متر 

مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.

رئيسا أوكرانيا وروسيا 
يبحثان إطالق رساح السجناء

كييف/ وكاالت:
أعلــن مكتب رئيس أوكرانيا فــي بيان، أمــس، أن الرئيس فولوديمير 
زيلينســكي تحدث هاتفيا مع نظيره الروســي فالديمير بوتين بشــأن 
إطــالق ســراح المواطنين األوكرانيين المحتجزين في روســيا وشــرق 

أوكرانيا وشبه جزيرة القرم.
كما بحثا االستعدادات لالجتماع المقبل لزعماء أوكرانيا وروسيا وألمانيا 

وفرنسا ضمن ما يعرف بصيغة نورماندي.
وانهارت العالقات بين البلدين بعد أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم 
في عام 2014. وتدعم روسيا مقاتلين انفصاليين في شرق أوكرانيا في 

حرب أسفرت عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص.

تونس/ وكاالت:
قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية 
عبــد الكريم الهاروني إن الحزب لــن يمنح الثقة 
لحكومــة إلياس الفخفــاخ في حال تــم تقديمها 
بصيغتهــا الحاليــة، احتجاجا علــى إقصاء بعض 

األطياف السياسية منها.
تصريحات الهاروني جــاءت خالل مؤتمر صحفي، 
أمــس، عقب اختتــام أعمال الــدورة 37 لمجلس 
شــورى حركة النهضة، التــي حظيت بـ54 مقعدا 

في البرلمان من أصل 217.
وأضاف "نحن حريصــون على أن تكون للحكومة 
حظوظ حتى تســتمر، وأن تنجــح في رفع التحدي 
االقتصــادي واالجتماعي، وأن يكون لها اســتقرار 

في البرلمان".
ونصح الهاروني الفخفــاخ "بعدم تقديم حكومته 
لرئيس الدولة بتشكيلتها الحالية، والقيام بمزيد 

من المشاورات".
وأوضح أن العرض الذي قدمه الفخفاخ يعتبر "دون 
المطلوب وال يحقق مقصد الوحدة الوطنية، وفيه 

عدم توازن بين األطراف المشاركة".

وأبــدى رئيــس شــورى النهضة تمســك حركته 
بالدفــاع عن حكومة وحدة وطنية ال تقصي أحدا، 
وتابع أن "التمســك بحكومة وحــدة وطنية يأتي 

لرغبة النهضة في إنهاء اإلقصاء في تونس".
وقال "ما الحظناه في البرلمان واإلعالم ال يشــجع 
علــى التعامل مــع أطراف ال تحتــرم بعضها، كما 
أن التهجــم علــى النهضة والمنظمــات الوطنية 
-خاصة اتحاد الشــغل- ال يســاعد على تشــكيل 

حكومة مستقرة".
وشــدد الهارونــي علــى ضــرورة "احتــرام إرادة 
الناخبيــن والناخبــات واحتــرام التوازنــات فــي 

البرلمان".
مــن جهته، قال رئيس كتلة حــزب "قلب تونس" 
فــي البرلمان، أمس، إن الحــزب لن يكون ضمن 

االئتالف الحكومي.
وقــال القيادي حاتــم المليكــي إن "قلب تونس" 
ســيكون في المعارضة، ولكنه لم يحســم موقفه 
بشــأن منح الثقة للحكومة المقترحة في جلســة 

التصويت بالبرلمان.
ويملــك حزب "قلب تونــس" الليبرالي 38 مقعدا 

في البرلمان، مقابل 54 مقعدا لكتلة النهضة.
وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، قال الفخفاخ 
إن عشرة أحزاب سياســية عبّرت عن استعدادها 

للمشاركة في الحكومة المقبلة.
واألحــزاب هي حركة النهضة والتيار الديمقراطي 
)اجتماعي ديمقراطي/ 22 نائبا(، وائتالف الكرامة 
)ثــوري/ 18 نائبا(، وحركة الشــعب )ناصري/ 15 
نائبا(، وتحيا تونس )ليبرالي/ 14 نائبا(، ومشروع 
تونــس )ليبرالــي/ 4 نــواب(، واالتحاد الشــعبي 
الجمهــوري )وســطي/ نائبــان(، ونــداء تونــس 
)ليبرالي/ 3 نواب(، والبديل التونسي )ليبرالي/ 3 

نواب(، وآفاق تونس )ليبرالي/ نائبان(.
وأكد حينها أن حزبي "قلب تونس" و"الدســتوري 
الحر" )دستوري ليبرالي/ 17 نائبا( سيكونان خارج 
االئتالف الحكومي، مشددا على أن "ال ديمقراطية 

دون معارضة حقيقية".
وقبل أســبوع قال رئيس البرلمان التونسي راشد 
الغنوشــي، إن "حكومة الفخفاخ لن تمر ولن تنال 
ثقة البرلمان فــي حال تم إقصاء قلب تونس من 

تشكيلتها".

واشنطن/ األناضول:
توصلــت الواليات المتحدة إلى وقف إلطالق النار 
مدته 7 أيام مع حركة طالبان، حســب مســؤول 

رفيع في وزارة الخارجية األمريكية.
ونقــل اإلعــالم األمريكي، أمس، عن المســؤول 
الــذي لم تفصح عن اســمه، أن وقف إطالق النار 

سيدخل حيز التنفيذ خالل فترة قصيرة.
وأوضــح المســؤول أن مباحثات ســالم واســعة 
ســتنطلق بعيد فترة الهدنة تتوقف فيها طالبان 

عن القيام بالهجمات.
وأشــار إلى واشنطن ســتراقب الوضع، وستنتقل 
إلــى مرحلة إبــرام اتفاقية مع طالبــان حال عدم 

خرق الهدنة.
وأكد أّن مباحثات الســالم واسعة، وتشمل كافة 
األراضــي األفغانيــة، مبينــا أن الرئيــس دونالد 

ترامب ينظر بإيجابية إلى االتفاق مع طالبان.
وأضــاف أن القــوات األمريكيــة ستنســحب من 
أفغانســتان خالل 18 شهرا، إذا سارت المباحثات 

بين الواليــات المتحدة وطالبان كما هو مخطط 
لهــا. واألربعــاء، كشــف مســؤولون أمريكيــون 
وأفغان، لصحيفة »نيويــورك تايمز« عن موافقة 

ترامب على اتفاق سالم »مشروط« مع طالبان.
وحســب الصحيفة، لن يتم التوقيع رســميا على 
اتفــاق الســالم بيــن الطرفيــن »إال إذا قدمــت 
طالبان دليال علــى التزامها به خالل فترة مدتها 
7 أيام، ســيتم اإلعالن عنها فــي وقت الحق من 

فبراير/شباط الجاري«.

النهضة ترّص عىل عدم منح الثقة لحكومة الفخفاخ بتشكيلتها الحالية

مسؤول أمرييك: واشنطن تتوصل إىل هدنة لـ7 أيام مع طالبان
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رام اهلل/ صفا:
أعلنــت وزارة التنميــة االجتماعيــة 
بــرام اهلل أنها أعادت بعض األســر 
التــي حُجبــت عنهــا مخصصــات 
الدفعة  االجتماعية خالل  الشــؤون 

األخيرة في قطاع غزة.
وأوضــح الوكيــل المســاعد لوزارة 
التنمية االجتماعيــة، أكرم الحافي، 
فــي تصريحــات صحفيــة، أن جزًءا 
كبيــرًا مــن األســر التي تســتحق 
وتــم حجبها خالل الدفعــة األخيرة 
تمت إعادة أسمائها وسيصرف لها 
مخصصات الشــؤون خــالل الدفعة 

المقبلة.
وبيــن الحافي أن بقية األســر التي 
لــم تعد لهــا مخصصات الشــؤون 
يُجرى االن دراســتها، الفتًا إلى أنه 
تمــت إضافة 1451 أســرة جديدة 
لالســتفادة مــن برنامج الشــؤون 

االجتماعية.
وأشــار الحافي إلى أنهــم يعملون 
مــع وزارة الماليــة لتوفيــر المبالغ 
الشؤون  المالية لصرف مخصصات 

االجتماعية.
والشهر الماضي كشف وزير التنمية 
االجتماعية أحمد مجدالني عن قرار 
بإعــادة صــرف الدفعــات النقديــة 
لعدد من األسر التي تم حجبها من 
برنامــج مخصصات األســر الفقيرة 
خالل الدفعــة األخيرة، بعد مراجعة 
ملفاتهــا والتأكد مــن أحقيتها في 

تلقي المساعدات.
وقــال مجدالني فــي تصريح خاص 
لوكالــة "صفــا": إن "كل من تقدم 
بشــكوى لمراجعــة ملفه فــي إطار 
الحجــب األخيــر الذي تــم، راجعناه 
بدقة وفحصنا وضعه وفق المعايير 
المثبتة لدينا، وأي أسرة تم حجبها 
بشــكل خاطئ، ســوف يتــم إرجاع 

المساعدات لها".
وبرر الحجب بأن "المســألة بشكل 
فنية بالنســبة لنا ال أكثــر وال أقل، 
لذلــك فــإن هنــاك أســر أعدناهم 
المخصصات  إلــى برنامــج  بالفعل 
وســتتلقى مســاعدات فــي الدفعة 

القادمة".
ونبه إلى وجود "عدد آخر )من األسر 
التي حجبت( ال يزال تحت الفحص".
أعــداد  فــإن  مجدالنــي  ووفــق 
تتعــدى  ال  مؤخــرًا  المحجوبيــن 
العشــرات، موضحًــا أن مــن تــم 
إعادتــه لبرنامــج المخصصات من 

المتظلمين سيتم التواصل معه.
اهلل  بــرام  التنميــة  وزارة  وكانــت 
مســتفيدين  قبل شــهرين  حجبت 
من مخصصات الشئون االجتماعية 
بقطــاع غزة، عــدد منهــم مرضى 

ومعاقين.
وبعــد احتجاج وتظلــم المحجوبين 
أعلنــت الــوزارة في حينــه أنه جرى 
أخــذ تغذيــة راجعــة بخصوصهم، 
واعدة بالرد إيجابًا على شكاويهم.

وتصرف الوزارة مخصصات الشئون 
111 ألف أســرة  االجتماعيــة لنحو 
بمبلغ إجمالي 130 مليون شــيكل 

تقريبًا لقطاع غزة والضفة الغربية 
بنظام دفعة شــهرية تصل ما بين 
700 شــيقل إلى 1800 لكل أسرة 

كل ثالثة أشهر، إال أن الدفعة تتأخر 
عن األســر أكثــر من أربعة أشــهر، 
وهــو ما يزيد مــن معاناتها كونها 
مصــدر الدخل الوحيد لهذه األســر 

المصنفة بالفقيرة.
وتدفع الســلطة الفلســطينية أكثر 
من نصف المبلغ من المخصصات، 
فــي حيــن يدفــع البنــك الدولــي 
واالتحــاد األوربــي قرابــة 40 ألف 

يورو سنويًا.

إعادة مخصصات محجوبة لعوائل يف غزة 
وإضافة 1451 جديدة لربنامج الشؤون االجتامعية

ضبط مواد منتهية 
الصالحية وأخرى غري 
قانونية يف نابلس

نابلس/ فلسطين:
ضبط جهــاز الضابطــة الجمركية فــي مدينة نابلس شــمالي الضفة 
الغربيــة، خالل الســاعات األخيــرة، كمية مــن الدخان والمعســل غير 
القانوني، إلى جانب كمية من الفستق غير الصالح لالستهالك اآلدمي، 
وكمية من المواد الغذائية ومواد التنظيف الفاسدة، وذلك بالتعاون مع 

جهات االختصاص ذات العالقة.
وأوضــح الجهــاز فــي بيانــات منفصلة، أنــه ضبط كمية مــن الدخان 
والمعســل الممنوع من التــداول لعدم قانونيته ولضــرره على الجانب 
االقتصــادي، وقد تم التحفظ على المضبوطات، واســتكمال اإلجراءات 

القانونية الالزمة أصواًل.
وأشــار إلى قيامه بالتعــاون مع جهات االختصاص فــي وزارة االقتصاد 
الوطنــي بضبــط نحو 3 طن من الفســتق الذي ظهــرت عليه عالمات 
التلف والفســاد وعدم صالحيته لالســتهالك اآلدمي، وبناًء عليه أقرت 
جهــة االختصــاص إتــالف الكميــة المذكــورة، واســتكمال اإلجراءات 
القانونية الالزمة أصواًل. وأوضح أن عملية الضبط هذه جاءت بناًء على 

معلومات أفادت بوجود الكمية داخل أحد المخازن في المدينة.
وأشــار الجهــاز كذلك إلى قيامــه، بناء علــى معلومــات بضبط )425 
كغــم( من المــواد الغذائية ومــواد التنظيف منتهيــة الصالحية داخل 
أحــد المحالت التجاريــة في نابلس، وتم اســتدعاء جهــة االختصاص 
فــي مديرية االقتصاد الوطني، وتقرر التحفظ علــى الكمية المذكورة، 

واستكمال اإلجراءات القانونية الالزمة أصواًل.

 )تل أبيب( تطلب 
من بريطانيا شمل 

املستوطنات باتفاقية 
التجارة الحرة

الناصرة/ فلسطين:
كشــفت صحيفة "إســرائيل اليوم" العبرية، أمس، أن )تل أبيب( 
تقدمت بطلــب إلى بريطانيا إلدراج مســتوطنات الضفة الغربية 
والقــدس ومرتفعــات الجــوالن، ضمن اتفاقيــة التجــارة الحرة 

المشتركة.
وســتدخل تلــك االتفاقية حيز التنفيــذ في كانــون الثاني/ يناير 
2021، بعــد خــروج المملكة المتحــدة البريطانية مــن االتحاد 

األوروبي.
وقالــت الصحيفة، إن االتفاقية التي أعــدت قبل فترة طويلة من 
البريكســت )خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي(، تمت كتابتها 

بنفس شروط االتفاقية مع االتحاد األوروبي.
ويعتبر االتحاد األوروبي المســتوطنات والجــوالن مناطق محتلة 
ويرفض شــملها فــي أي اتفاقيات مع )إســرائيل(، حيث تســعى 

األخيرة إلى تعديل االتفاقية مع بريطانيا.
ووفًقــا للصحيفة، فإن وزيــر االقتصاد اإلســرائيلي إيلي كوهين 
اتصــل بنظيــره البريطانــي كونــور بيرنــز وطلب منــه تحديث 

االتفاقية التجارية.
وصــرّح كوهيــن: "االتفاقيــة وفق اتفاقــات التجارة الحــرة التي 
وقعتها )إســرائيل( يجــب أن تنطبق على كل مــكان يطبق عليه 

القانون اإلسرائيلي".
وعلمت الصحيفــة أن رئيس وزراء االحتالل اإلســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو، تحدث مع نظيــره البريطاني بوريس جونســون حول 

القضية، لكنه لم يتلق ردًا حتى اآلن.
وكانت المحكمة العليا لالتحاد األوروبي في لوكســمبورغ، قضت 
عــام 2019، بأنه يجب على دول االتحاد وســم المــواد الغذائية 
اإلسرائيلية المُنتجة في أراضي الضفة الغربية والجوالن السوري 
المحتل، بأنها منتجات مســتوطنات إســرائيلية، األمــر الذي أثار 

غضبا ورفضا إسرائيليا.
ويعــارض المجتمــع الدولــي بنــاء المســتوطنات فــي المناطق 
المحتلــة، كمــا أن دواًل كثيــرة تعتبــر أن تلــك  الفلســطينية 
المستوطنات غير قانونية، إضافة إلى أن التوسع االستيطاني من 

شأنه تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.

رام اهلل/ فلسطين:
أعلن البنك الوطني، يوم الخميس، أنه حقق 
صافي أرباح بلغ حوالي 18.12 مليون دوالر 
العــام الماضــي، متراجعــا بحوالــي %6 من 

19.25 مليون دوالر في العام 2018.

وقــال البنك فــي بيان صدر عنــه، إن أصول 
البنــك ارتفعت بنســبة %10 إلــى 2.4 مليار 
دوالر فــي نهاية العام، مــن 2.2 مليار دوالر 
فــي نهاية العــام 2018، فيما نمــت ودائع 

عمــالء البنك بنســبة %15، إلــى 1.9 مليار 
دوالر مــن 1.7 مليــار دوالر نهايــة العــام 

.2018

كما ارتفعت محفظة التسهيالت والتمويالت 
االئتمانية المباشــرة بنســبة %7.5 الى 1.4 
مليــار دوالر في نهاية العام 2019، من 1.3 

مليار دوالر في نهاية العام 2018.
وقــال مدير عــام البنك أحمد الحاج حســن، 
"رغــم التحديات االقتصادية التي شــهدتها 

فلســطين جراء األزمــات الماليــة المتتالية، 
والتي انعكســت بدورها علــى األداء المالي 
أن  إال  كبيــر،  بشــكل  الشــركات  لقطــاع 
انعكاساتها على البنك الوطني كانت ضئيلة 
نسبيا، حيث استطاع البنك الحفاظ على نمو 
مجمــل بنود قائمة المركز المالي، وليحافظ 
كذلك األمر على موقعه التنافســي المتقدم 
بيــن البنوك الفلســطينية، كثاني أكبر بنك 

فلسطيني والثالث على مستوى الوطن".

18 مليون دوالر أرباح البنك الوطني العام املايض

إسالم آباد/ األناضول:
قــال عبد الرزاق داود، مستشــار رئيــس الوزراء 
الباكســتاني للشؤون التجارية، أمس، إن بالده 
وتركيا ســتبدآن، فــي أبريل/نيســان المقبل، 
التفاوض لوضع اللمســات األخيــرة على اتفاق 

التجارة الحرة بين البلدين.
جــاء ذلــك في تصريــح أدلى بــه لوكالــة أنباء 
األناضول على هامش منتــدى األعمال التركي 

الباكستاني المنعقد في إسالم آباد.
وأضاف داود أن »الحكومة التركية أرسلت وفدا 

إلــى باكســتان الشــهر الماضــي، واتفقنا على 
تعزيز عالقاتنا التجارية«.

وأضــاف أن »كال الجانبيــن ملتزمــان بالبــدء 
في التفاوض بشــأن اتفاقيــة التجارة الحرة في 

أبريل«.
وشارك في المنتدى الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــان، ورئيس الــوزراء الباكســتاني عمران 
خان، بحضور أكثر من مئة رجل أعمال ومستثمر 

تركي وباكستاني.
وتعهد الزعيمان بتعزيز حجــم التجارة الثنائية 

بين البلدين التي تبلغ حاليا 800 مليون دوالر.
وقــال داود: »لدينا هنا أشــخاص من قطاعات 
مختلفة كالبناء والســياحة والهندسة«، مضيفا 
أن وفدا باكســتانيا معنيا بالصناعات النسيجية 

سيتوجه إلى تركيا لبحث فرص التعاون.
وتابــع: »نحن ال نريــد أن نتنافــس فيما بيننا، 

نحن أخوة ونريد مساعدة بعضنا البعض«.
وحســب داود، فإن إســالم آباد تتطلــع إلقامة 
التركيــة  الشــركات  مشــاريع مشــتركة بيــن 

والباكستانية.

مفاوضات تركية باكستانية يف أبريل حول اتفاق تجارة حرة
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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 عدًدا من الزعماء العرب تخرجوا في كلية ساند هرست، 
وهــي الكليــة الملكيــة العســكرية البريطانيــة، وســميت هذا االســم 

نسبة إلى قرية سانت هرست التي تبعد عن الكلية بنحو ميلين؟
- هــل تعلــم أن مــن األمــراض التــي تصيــب اإلنســان مرض الببغــاء إذ 
يصــاب بارتفــاع الحــرارة والصداع والتهاب الرئة، وســمي هذا االســم 
لظهــوره في األشــخاص الذين يختلطون بطائــر الببغاء، ولكن ثبت أن 
هنــاك طيــوًرا أخرى تحمل فيروس هذا المرض، مع أنه ال تظهر عليها 

أعراض مرضية مثل الحمام والديوك الرومية؟

مدن وقرى
مثــل شــعبي : طــب الجــرة علــى ثمهــا بتطلــع 

البنت ألمها.

االفقي:
1  -  من المعارك التي 

قادها خالد بن الوليد + 
من األطراف 

2  -  كسول + نافذة 
3  -  من الفواكه – قط 

معكوسة + نقص 
معكوسة 

4  -  يتمسك برأيه – كنية 
5  -  ترك + إله + 
خاصته+ احسان 

6  -  انت باالنجليزية + ا + 
توقير واحترام 

7  -  استمر معكوسة + 
ندري 

8  -  ثلثا دار + عقلي 
معكوسة – ال باالنجليزية 
9  - من أخوات إن – دولة 

عربية 

العمودي
1  -  أبو األنبياء 

2  -  سأم معكوسة – 
حصاني 

3  -  متشابهان + عائد 
المبيعات 

4  -  جواب + يتبع 
النصرانية 

5  -  من الحواس 
معكوسة – من فروع 

الرياضيات معكوسة + 
قمح 

6  -  ما يغطي جسم 
الجمل – أ حرف  متشابهة 
7  -  عاتقه + أحد الوالدين 
8  -  يتعب + عكس بعد 

– مختلفان 
9  - أول منازل االخرة بدون 

ال – ما يحيط البناء 

أوجد الفروق
 بين الصورتين

بعد 6 شهور من اندالعها.. 
السيطرة على الحرائق في أستراليا

مالبورن/ األناضول:
تمكنت الســلطات األســترالية من إحكام الســيطرة على الحرائق التي اندلعت قبل 6 
شــهور في والية »نيو ســاوث ويلز«، وامتدت منها إلى واليات كوينزالند، وفيكتوريا، 

وجنوب أستراليا.
وحسب بيان صادر عن مركز إطفاء »نيو ساوث ويلز«، أمس، فقد تمت السيطرة للمرة 
األولى على الحرائق المنتشــرة في الوالية منذ 6 شــهور، وذلك بفضل هطول األمطار 

الغزيرة خالل األيام العشر األخيرة.
وأضافت أن السيطرة تمت على الحرائق المنتشرة في 24 نقطة في عموم الوالية.

واندلعت الحرائق في نيو ســاوث ويلز خالل ســبتمبر/ أيلول 2019، وامتدت فيما بعد 
إلى واليات كوينزالند، وفيكتوريا، وجنوب أستراليا، ما أسفر عن مصرع 33 شخصا.

كما التهمت النيران 11 مليون هكتارا من األراضي، وأكثر من 3 آالف منزل، فضال عن 
قرابة 1.02 مليار كائن حي، معظمها في والية نيو ساوث ويلز.

أنقرة/ األناضول:
أهــدى الرئيس التركــي رجب طيب أردوغــان، كتاب 
»احتالل القرن: فلســطين في ظل الخطط األحادية« 
إلى نظيره الباكســتاني عارف علــوي، ورئيس الوزراء 

عمران خان خالل زيارته إلى إسالم أباد.
جــاء ذلــك حســب بيان صــادر عــن دائــرة االتصال 
فــي الرئاســة التركيــة التي أعــدت الكتــاب باللغات 
التركيــة واإلنجليزيــة والعربية بهدف زيــادة الوعي 
بالمسألة الفلسطينية. ويتناول الكتاب نضال الشعب 
الفلسطيني، ومراحل االحتالل اإلسرائيلي وانتهاكاته 
للقانون الدولــي، ودعم تركيا للنضال الفلســطيني، 

وتفاصيل خطــة االحتالل والضم التي أعلنها الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب تحت مسمى »صفقة القرن«.
كمــا يحتــوي الكتاب علــى تصريحات زعمــاء الدول، 
وبيانــات المنظمات الدولية حــول الخطة المذكورة، 
وموقــف تركيــا منهــا.  في مقدمــة الكتــاب، يوضح 
رئيــس دائــرة االتصال فــي الرئاســة التركيــة فخر 
الديــن ألطون الموقــف التركي التاريخــي المعارض 
حيــال ضــم أراضي فلســطينية إلــى إســرائيل وفق 
»صفقــة القــرن« المزعومــة، مستشــهدا بتصريــح 
أردوغــان القائــل: »الخطــة المعلنة لن تخــدم الحل 
الفلســطينيين،  حقــوق  تتجاهــل  فهــي  والســالم؛ 

وتضفي الشــرعية على االحتالل اإلسرائيلي. القدس 
مقدســة بالنسبة للمســلمين، وال يمكن قبول خطة 
إعطائها لـ)إســرائيل(«. وأكد ألطون أن هذه الخطة، 
التي تنتهك القانون الدولــي، وقرارات مجلس األمن 
الدولي، »محكوم عليها بالفشل وال يمكن تطبيقها«.
وأضــاف: »ال ينبغــي الســماح هذه المرة بسياســات 
االحتالل واأللــم واإلبادة الجماعيــة التي تعرض لها 
الشعب الفلســطيني منذ عقود، كما ال يمكن تحقيق 
خطــة ســالم حقيقيــة إال علــى عبــر احترام قــرارات 
الشــرعية الدولية وفــي إطار يضمن حقوق الشــعب 

الفلسطيني«.

"احتالل القرن".. كتاب أهداه أردوغان إلى عمران خان وعارف علوي

- قرية دير أيوب: تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة الرملة على بعد 17.5 كم 
منها. بلغت مساحة أراضيها سنة 1945/44م بالدونمات 6028 دونًما، وكان 

عدد سكانها في ذلك العام 320 نسمة، استولى المحتلون الصهاينة على القرية 
خالل نكبة سنة 1948م وهجروا سكانها األصليين الفلسطينيين منها.

- اظهر وبان، عليك األمان: ُيضرب للطمأنة واألمان، يطلب منه 
الظهور وعدم االستمرار باالختفاء، ويعده أنه لن يؤذيه وسيكون 

بأمان منه.

الكويت تفتتح قرية تركية بمهرجان الموروث الشعبي الخلیجي         ) األناضول(

صورة اليوم

نتطّلع إلى استقبال مشاركات القراء المصورة عبر هذه
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أقوال تراثية
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غزة/ وائل الحلبي:
يترقب العبو منتخب فلســطين للشــباب مغادرة غزة 
خالل الســاعات القادمة عبــر معبر رفح البــري للحاق 
بزمالئهم في المنتخب الذين سبقوهم إلى السعودية 

منذ ثالثة أيام للمشاركة في بطولة كأس العرب.
وكان من المقرر مغادرة ثمانية العبين من غزة برفقة 
مدربهــم أحمد عبــد الهادي يــوم األربعــاء الماضي 

صاحب األرض فــي حالة وصولهم يــوم الثالثاء وهو 
نفس موعد المباراة.

وكان الكابتــن لؤي الصالحي مدرب منتخب الشــباب 
أعلــن عن ضم ثمانية العبين من غــزة للمنتخب هم 
محمد جــودة وحافــظ إرجيالت ومحمد حســنين من 
خدمات رفح, وخالــد النبريص من اتحــاد خانيونس, 
ووسام ســالمة من الهالل, والحارس أحمد الللي من 

للوصــول إلى القاهرة ومنها إلى الرياض حســب حجز 
الطيران الذي كان مقررًا الســاعة الثانية والنصف من 

فجر أمس.
ويسعى اتحاد كرة القدم لتسريع سفر الالعبين صباح 
غــدًا على أن يصلوا إلى العاصمة الســعودية الرياض 
يــوم الثالثاء على أقل تقدير, لكنهم لن يشــاركوا في 
المبــاراة األولى للمنتخــب أمام المنتخب الســعودي 

خدمات المغازي, وموســى أبو شربين من شباب رفح 
ومحمد بشير من خدمات البريج.

ويضــم وفد المنتخــب المتواجد حاليًا في الســعودية 
15 العبــًا فقط بينهم حارس مرمــى واحد, مما يعني 

أن المنتخــب ســيواجه أزمــة فــي حال عــدم اكتمال 
وصول الالعبين الغزيين الذي يتواجد بينهم خمســة 

أساسيين.

لاللتحاق بزمالئهم في السعودية

مساٍع لتمكين العبي منتخب الشباب من مغادرة غزة غدًا 

غزة/ وائل الحلبي:
تواصل سلطات االحتالل منع الالعبين إبراهيم الحبيبي 
وجالل أبو يوســف ثنائي فريق هالل القدس من العودة 
إلــى الضفة الغربيــة للمرة الثانية علــى التوالي برفقة 

الفريق العائد من مشاركاته في البطوالت القارية.
وواصلت قوات االحتالل للمرة الثانية على التوالي خالل 
ثالثــة أســابيع، منع الثنائــي الحبيبي وأبو يوســف من 
مرافقة هــالل القدس في طريق عودتــه من العاصمة 
األردنيــة عمان إلى رام اهلل بعد مواجهة العهد اللبناني 

في بيروت قبل عدة أيام.
وتواصل قوات االحتالل منع الثنائي )الغزي( من العودة 
إلــى الضفة الغربيــة عبر معبــر الكرامــة الفاصل بين 
فلســطين واألردن للمرة الثانية أثناء عودة الفريق من 

لبنان بعد مباراته أمام العهد اللبناني.
وكانــت ســلطات االحتــالل رفضــت الســماح للحبيبي 
وأبو يوســف من العــودة برفقــة الفريق أثنــاء عودته 
مــن العاصمة العُمانية مســقط بعد مباراته أمام صور 
العُماني في الدور التمهيدي لكأس االتحاد اآلســيوي, 

فمكثا في العاصمة األردنية عمان.
ويتواجــد الحبيبــي وأبو يوســف فــي عمان منــذ يوم 
2020/1/29 فــي انتظار العودة للضفــة الغربية, قبل 

أن يغــادران مع الفريــق إلى العاصمــة اللبنانية بيروت 
األســبوع الماضي لمواجهة العهد في دور المجموعات 
من كأس االتحاد اآلسيوي, وبالرغم من مساعي النادي 
إال أن االحتالل رفض مرورهما بالرغم من وجود تنسيق 

لهما.
ويشــارك الحبيبي وأبو يوسف في تدريبات فريق شباب 
األردن بشــكل مؤقت للحفاظ علــى جاهزيتهما خاصة 
وأنهمــا مــن العناصــر األساســية في صفــوف الفريق 

المقدسي.
وكان هــالل القــدس طالب اتحاد كرة القــدم بضرورة 
التواصل مع وزارة الشؤون المدنية إلنهاء أزمة الالعبان 
فــي ظــل معانتهما علــى مدار األيــام الماضيــة لعدم 
لحاقهما بالفريق, الذي من المنتظر أن يعود إلى عمان 
خالل األيام القادمة لمواجهة فريق الجيش السوري في 

كأس االتحاد اآلسيوي.

متواجدان 
في األردن 
منذ ثالثة 

أسابيع

االحتالل يمنع الحبيبي وأبو يوسف 
من العودة إلى الضفة الغربية

غزة/ وائل الحلبي:
فرَّط هالل القدس بفرصة ذهبية للقفز للمركز الثاني 
على جدول ترتيــب دوري المحترفين بالضفة الغربية 
بعدما ســقط في فخ التعادل أمام مؤسسة البيرة في 
إطار الجولة الخامســة عشر من البطولة, التي شهدت 

فوز جبل المكبر على وادي النيص أول  أمس.
لم يفلح هالل القدس في اســتثمار الفرصة وتقليص 
الفارق مع مركز بالطة متصدر الترتيب بســقوطه في 
فخ التعادل الســلبي أمام مؤسســة البيــرة, في اللقاء 
الذي جمعهما على ملعب الشــهيد فيصل الحســيني 

ظهر أمس.
التعــادل الســلبي رفع رصيــد الهالل إلــى 23 نقطة 
ليتقدم للمركز الثالث بفارق األهداف عن أهلي الخليل 
وادي النيــص صاحبي نفس الرصيد, فيما بقي البيرة 

في المركز التاسع بوصوله إلى النقطة 17.

وشــهد افتتاح الجولة الخامســة عشــر فوز مثير لجبل 
المكبــر علــى وادي النيــص بهــدف دون رد, ليتقدم 
المكبــر بهذا الفوز للمركز الســابع برصيد 20 نقطة, 
وتجمد رصيــد وادي النيص عند 23 نقطة في المركز 
الخامــس متأخــرًا بفــارق األهداف عن هــالل القدس 

وأهلي الخليل.
وتُســتكمل مباريات هذه الجولة اليــوم بإقامة ثالثة 
مباريات حيث ســيكون مركز بالطــة متصدر الترتيب 
أمام اختبار ســهل عندما يستقبل القوات الفلسطينية 
متذيل الترتيــب, فيما يحل ثقافي طولكرم ضيفًا على 
أهلي قلقيلية, ويلتقي شــباب الســموع بجــاره أهلي 

الخليل.
وكان اتحــاد كــرة القــدم قرر تأجيــل مباراة شــباب 
األمعري وشباب الخليل لموعد الحق بعدما كان مقررًا 

إقامتها اليوم على ملعب الشهيد ماجد أسعد.

الُمكبر 
يهزم واد 

النيص 
وهالل 
القدس 

يتعادل مع 
البيرة
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الدوحة/)أ ف ب(:
قاد المغربي أشــرف بنشرقي فريقه الزمالك المصري 
بطــل مســابقة كأس االتحــاد )الكونفدرالية(، للقب 
الكأس الســوبر اإلفريقيــة لكرة القــدم، بفوزه على 
منافســه الترجــي حامــل لقــب دوري األبطــال فــي 
الموســمين الماضيين 3-1 في المباراة التي أقيمت 
بينهما أمس، على ستاد ثاني بن جاسم في الدوحة.

وســجل بنشــرقي ثنائية في الدقيقتين 58 و2+90 
بعدمــا افتتح يوســف ابراهيم "أوباما" التســجيل في 
الدقيقة الثانية، بينما جاء الهدف الوحيد للترجي عبر 
الجزائــري عبد الرؤوف بن غيــث من ركلة جزاء )47(، 
ليحــرز الفريق المصــري بذلك لقب الكأس الســوبر 
للمــرة الرابعــة بعــد 1994 و1997 و2003، ويحرم 
الترجي من لقب ثانٍ بعد تتويجه الوحيد في 1995.

وأضاف الزمالك لقب الكأس الســوبر الى لقبي كأس 
مصر والكونفدراليــة اإلفريقية، بينما فشــل الترجي 
بقيــادة مدربه معين الشــعباني للعــام الثاني تواليا 
في إحراز الكأس الســوبر، وسقط للمرة الثانية تواليا 
أيضــا أمام المــدرب الفرنســي باتريــس كارتيرون، 
المديــر الفنــي الحالــي للزمالك، والذي كان يشــرف 
على الرجاء البيضاوي المغربي لدى فوزه على الفريق 

التونسي في "سوبر" 2019 في قطر أيضا.
وقال مــدرب الترجي "نقــول مبروك لنــادي الزمالك 
الفوز بالكأس الســوبر على مجمل المباراة يستحقها 

على نفســه وســددها من خارج المنطقــة كرة عالية 
بسنتيمترات عن العارضة، تلتها محاولة مشابهة من 

الالعب نفسه )25(.
وبيــن هاتيــن المحاولتين، ســدد بونســو كرة من 
داخــل المنطقة أبعدها مدافع الزمالك محمود حمدي 

"الونش" وهي متجهة نحو مرمى فريقه )20(.
وأنهــى الزمالــك الشــوط األول بمحاولتيــن هددتا 
المرمــى بشــكل جدي، أوالهمــا عبر تســديدة قوية 
ألحمد مصطفــى "زيزو" من داخــل المنطقة، ارتدت 
مــن ظهر قائــد الترجــي المدافع خليل شــمام وهي 
غير بعيدة من خط المرمى )39(، والثانية بتســديدة 
من مصطفى محمد أبعدها بن شــريفية، واستكملها 

بنشرقي نحو المرمى لكنها علت العارضة )41(.
 استيعاب زملكاوي لعودة الترجي

ودخل الترجي الشــوط الثاني بشــكل مغاير وضغط 
مســتحوذا على الكــرة في منطقة الزمالــك بحثا عن 
التعادل، وكان له ما أراد في الدقيقة 47 بعد احتساب 
ركلة جزاء لصالحه، أطلق صافرتها غوميز بعد العودة 
الى تقنيــة المســاعدة بالفيديو "في ايــه آر" لوجود 
لمســة يد على "الونــش" كان تغاضى عنهــا بداية. 
ونفذ ركلة الجزاء بن غيث، بقوة في ســقف مرمى أبو 

جبل.
وفي حيــن بدا الفريق التونســي األفضل بفارق كبير 
فــي الدقائــق األولى مــن الشــوط الثاني، اســتغل 

أكيد"، مضيفا "ظروف المباراة لم تسمح لنا بالفوز".
وأمــام 19398 متفرجا فــي مدرجــات الملعب مالت 
بينهــم األفضلية لفريــق "القلعة البيضــاء" المصري 
وهتافــات "ســوبر، يــا زمالك"، قــدم الطرفــان أداء 
محدودا على صعيد الفرص في الشــوط األول، كانت 
أبرز لمحاته الهدف الذي ســجله أوباما بعد نحو 100 
ثانية فقط على صافرة الحكم الجنوب إفريقي فيكتور 
غوميز، عندما استغل كرة عرضية من الجهة اليسرى 
لمحمد عبد الشــافي، وحولها برأسه قوية نحو مرمى 
الحــارس الدولي معز بن شــريفية الــذي تصدى لها 

بيده لكنها واصلت طريقها الى الشباك.
وغابت المحاوالت الجدية طوال الدقائق العشر األولى 
الســيما من قبل الترجي الذي بدا نسخة غير مطابقة 
للفريق الذي حل خامسا الشهر الماضي في منافسات 

كأس العالم لألندية التي استضافتها الدوحة.
وكانــت أولــى محاوالت فريــق حي باب ســويقة في 
الدقيقــة 14، عندمــا حــول مهاجمــه الليبــي حمدو 
الهونــي كــرة عرضية من يســار المنطقة، ســددها 
الغاني كوامي بونسو ضعيفة الى جانب القائم األيسر 

لمرمى محمد أبو جبل.
واعتمد فريق "القلعة البيضــاء" الذي غاب عنه قائده 
محمود عبد الرازق "شــيكاباال" بســبب اإلصابة، على 
خيار التســديدات البعيدة، ومنها في الدقيقة 16 عبر 
مصطفــى محمــد الذي هيأ كــرة على صــدره والتف 

الزمالــك خطأ دفاعيا قاتال لكبح جماح منافســه حيث 
تمكن بنشــرقي من قطع تمريرة عرضية من بونسو 
عنــد منتصف الملعــب تقريبا، وتقدم بهــا بمجهود 
فردي مخترقا ميدان الترجي وصوال الى داخل منطقة 
الجــزاء، قبل ان يودعها ببراعة أرضية على يســار بن 

شريفية )58(.
وكان الخطأ آخر ما قام به بونسو، اذ أخرجه الشعباني 

في الدقيقة 60 لصالح طه ياسين الخنيسي.
ولجــأ الزمالك الــى اســتيعاب الترجي، وســط غياب 
للمحــاوالت الجدية للفريــق التونســي، بينما كانت 
للمصريين تســديدة قويــة من خــارج المنطقة عبر 
"أوباما" أبعدها بن شريفية بصعوبة الى ركنية )70(.
وبعدما دفع الشــعباني بمحمد علي بن حمودة بدال 
من الجزائري بالل بن ســاحة في الدقيقة 69، ساهم 
المهاجم التونســي في تشــكيل بعض الضغط على 
مرمــى أبو جبل، فهز الشــباك في الدقيقة 87 بهدف 
ألغي لوجود خطأ في المحاولة الهجومية، وســدد من 

بعيد بعد ثوانٍ، كرة أبعدها الحارس.
واســتغل الزمالــك هجمــة مرتــدة مرر فــي ختامها 
التونســي فرجاني ساسي، الالعب الســابق للترجي، 
الكرة الى بنشــرقي الذي أودعها قوية في مرمى بن 
شــريفية )90+2(. وكاد الالعــب المغربــي ان ينهي 
المباراة بـ "هاتريك"، لكن رأسيته في الثواني األخيرة 

مرت قرب القائم األيسر.

ويتوج بلقب كأس السوبر اإلفريقي
الزمالك يهزم الترجي التونسي 

غزة/فلسطين:
هنأ عبد الســالم هنية عضو المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
الشــعب المصــري بفوز الزمالك بــكأس الســوبر اإلفريقي، بعد 
تغلبــه علــى الترجي التونســي )3-1( أمــس في المبــاراة التي 

استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.
وأجــرى هنية اتصااًل بوزير الشــباب والرياضــة المصري الدكتور 
أشــرف صبحي، وقــدم لــه التهنئة بهــذا اإلنجاز القــاري الكبير 
نيابة عن الشــارع الرياضي الفلســطيني، مؤكدًا له فرحة الشعب 

الفلسطيني بشكل عام وأهل غزة بشكل خاص بهذا الفوز.

وأشار هنية إلى أن الكرة المصرية تستحق الحصول على األلقاب 
القاريــة وأن وجود نادٍ مصــري على زعامة الكــرة اإلفريقية أمر 
يدعــو للفخر ليس للمصرين فحســب بل األمة العربية، مشــيرًا 
إلى أن هذه الزعامة اإلفريقية ليســت غريبة وليســت كبيرة على 

الزمالك ممثل مصر في المباراة.
من جهته، أشاد وزير الشــباب والرياضة المصري الدكتور أشرف 
صبحي، بالفرحة الفلســطينية للفوز المصري، ووجه شــكره لعبد 
الســالم هنية على هــذه اللفتة واالتصــال والمباركة الســريعة 

بالفوز، متمنيًا التوفيق للرياضة الفلسطينية.

 ُيبارك لمصر فوز الزمالك 
بكأس السوبر اإلفريقي هنية
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غزة/ إبراهيم أبو شعر:
يخــوض خدمات رفح المتــوّج رســميًا باللقب مباراة 
احتفاليــة أمام اتحــاد الشــجاعية اليوم علــى ملعب 
الشــهيد محمــد الدرة فــي افتتاح منافســات الجولة 
التاسعة عشرة، التي تشهد مباراة ثانية بين الصداقة 

وشباب خان يونس على ملعب اليرموك.
وبعــد أن حســم األخضــر الرفحــي اللقــب رســميًا، 
ليحافظ عليه للموســم الثاني على التوالي، ســيكون 
الهــدف أمامه مواصلة ســجله الخالي مــن الهزيمة، 
بينما ســتتفرغ الفرق األخرى إما لتحســين وضعيتها 
في جــدول الترتيب أو تجنب الهبــوط لدوري الدرجة 

األولى.
الشجاعية × خدمات رفح

يحل خدمــات رفح الذي ضمن التتويــج باللقب ضيفًا 
على اتحاد الشجاعية في ملعب الشهيد محمد الدرة، 
باحثــًا عــن فوز جديــد يواصل به ســجله الخالي من 
الهزائــم، حيث انتصــر في 11 مبــاراة وتعادل في 7 

أخرى.
وضمن الفــرق الرفحي التتويج فــي الجولة الماضية 
بعد فوزه على شــباب جباليا وتعــادل أقرب مطارديه 

الجولة.
وأخفــق "المنطــار" فــي تحقيق الفوز خــال الجوالت 
األربعة األخيرة، بل ومني بخســارة قاسية هي األكبر 
فــي تاريخه فــي الجولة قبــل الماضية أمــام الهال 
بســتة أهداف دون مقابل، وتعادل بعدها مع خدمات 

الشاطئ.
وســيكون انتصــار الشــجاعية اليــوم خيــر تعويض 
لجماهيــر الفريق الغفيرة عن تلك الخســارة المريرة، 
كــون المواجهة ســتكون أمام البطــل وحامل اللقب 
الذي لم يتمكن أي فريق من الفوز عليه هذا الموسم.
وحقق الشجاعية 6 انتصارات وتعادل في 8 وخسر في 
4، وكان يمنــي النفس بالمنافســة على اللقب، لكن 
الفريــق تعثر كثيــرًا وفرط بالكثير مــن النقاط ليجد 
نفســه في المركز الرابع، إال أن الفرصة ال زالت قائمة 
أمامه إلنهاء الدوري وصيفــًا، علمًا أن مباراة الذهاب 

بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي.
الصداقة × شباب خان يونس

فــي المباراة الثانيــة يلتقي الصداقة مع شــباب خان 
يونس، حيث يسعى األول لمواصلة الضغط من أجل 
إنهــاء الدوري في مركز الوصافــة، بينما يأمل الثاني 

الهال مع اتحاد خان يونــس، ليصل رصيده إلى 40 
نقطة في الصدارة، بفارق 13 نقطة عن الهال.

ورغم حســمه للقب، يريد خدمات رفح تحقيق انتصار 
جديــد وتكرار  ذلك في الجوالت القادمة، على أمل أن 
يصبــح الفريق الوحيد في تاريــخ بطوالت الدوري في 

فلسطين، الذي يفوز باللقب دون أي خسارة.
وعطفًا على أداء ونتائــج خدمات رفح في الدوري لحد 
اآلن، فإن تحقيق ذلك ال يبدو مســتحيًا، إذ يبدو من 
الواضــح أن الفريق األخضر يملك امكانات فنية تفوق 
بمراحــل جميع الفــرق الغزية األخرى المشــاركة في 

بطولة الدوري هذا الموسم.
ويملــك خدمات رفح أفضل األرقام فــي البطولة لحد 
اآلن، فقد ســجل 34 هدفًا بفــارق 7 أهداف عن ثاني 
أكثــر فرق البطولة تهديفًا، بينما اســتقبلت شــباكه 
9 أهــداف فقط، بفــارق 5 أهداف عــن ثاني أقل فرق 

البطولة استقبااًل لألهداف.
في المقابل، يدخل الشجاعية المواجهة بحثًا عن فوز 
ســيعيده إلى وصافة الترتيب، إذ يحتــل حاليًا المركز 
الرابع برصيد 26 نقطة، وفي حال انتصاره قد يتقدم 
إلى المركز الثاني بشــكل مؤقــت بانتظار بقية نتائج 

تأمين نفســه أكثر بعيدًا عن حسابات الهبوط لدوري 
الدرجة األولى، ولم ال المنافسة على الوصافة.

ويملك الصداقــة 25 نقطة في المركز الخامس، بعد 
أن فــاز في 6 مباريات وتعادل في 7، وخســر 5 أخرى، 
وال زالــت أمام الفرصة قائمة الحتــال المركز الثاني 
في نهاية الدوري، رغم المنافسة القوية مع فرق أخرى 

لديها نفس الطموح.
أما شــباب خان يونس، فيحتل المركز الثامن برصيد 
23 نقطــة مــن 6 انتصارات و5 تعــادالت و7 هزائم، 

وهي نتائج ال تليق بســمعة وتاريخ الفريق الذي اعتاد 
المنافسة بكل قوة على البطوالت، لكنه ظهر بشكل 

مخيب هذا الموسم.
ورغم تلك النتائج الســيئة التي سجلها "النشامى"، إال 
أن فرصتــه في إنهاء الدوري وصيفًا ال زالت قائمة في 
حال انتفض الجوالت القادمة وخدمته نتائج اآلخرين، 
وهو ما يسعى إليه الفريق لمحاولة التخفيف من وطأة 

النتائج المخيبة في الدوري.
يذكر أن مبــاراة الذهاب بيــن الفريقين انتهت بفوز 
الصداقــة بهدفين مقابل هدف واحد، وســجل حينها 

صائب أبو حشيش وأحمد الكرنز الهدفين.

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
تنطلق اليوم منافســات الجولة التاســعة عشــرة لدوري الدرجة األولى، التي كانت 
مقررة خال األسبوع الماضي، لكن تم ترحيلها إلى األسبوع الحالي بسبب األحوال 

الجوية.
ويلتقــي اليوم الجاء المتصــدر مع خدمات خان يونس على ملعب فلســطين، في 
لقاء يسعى خاله األول لتحقيق انتصار جديد وتعزيز صدارته للبطولة، بينما يواجه 

بيت حانون األهلي نظيره التفاح في مباراة غاية باألهمية لكا الفريقين.
ويملــك الجاء 33 نقطة في صدارة ترتيب بطولة الدوري بعد أن حقق الفوز في 9 
مباريات وتعادل في 6 وخسر في 3 مباريات، وهو الفريق األقل خسر واألقل استقبااًل 
لألهداف، في مؤشــر واضح يؤكد جدية الفري في المنافســة على الصعود للدوري 

الممتاز ألول مرة في تاريخه.
ومع بدء العد العكســي لنهاية مشــوار البطولة، يدرك الجــاء حتمية تحقيق الفوز 
والحفــاظ علــى الصدارة في ظل المنافســة المحتدمة على نيــل بطاقتي الصعود 

للدوري الممتاز.
أما خدمات خان يونس فيبدو أيضًا في حاجة ماسة لتحقيق الفوز نظرًا لمعاناته من 

خطر الهبوط، حيث يحتل المركز العاشــر برصيــد 24 نقطة، ويحتاج إلى االنتصار 
لابتعاد أكثر عن حسابات الهبوط.

يذكــر أن مباراة الذهاب بيــن الفريقين انتهت بفوز الجــاء بهدفين مقابل هدف 
واحد، وســجل وقتها أحمد أبو الريش وإســماعيل أبــو دان هدفي الجاء وإبراهيم 

صرصور هدف خدمات خان يونس.
فــي المبــاراة الثانية، يتطلــع كل من بيت حانــون األهلي والتفــاح لخطف النقاط 

الثاثة، في ظل تنافسهما الشديد على الصعود للدوري الممتاز.
بيــت حانــون يحتل المركز الثانــي برصيد 31 نقطة، مقابــل 30 نقطة للتفاح في 
المركــز الثالث ويكفي األول نتيجة التعادل للبقاء فــي الوصافة، بينما ال خيار أمام 
الثاني سوى الفوز، علمًا أن مباراة الفريقين في الدور األول انتهت بالتعادل السلبي.
وفــرّط بيت حانون األهلــي بالكثير من النقاط في األســابيع األخيرة ليتنازل على 
الصدارة التي احتلها لعدة أسابيع، وبات مهددًا بخسارة المركز الثاني المؤدي إلى 

الدوري الممتاز في حال كثرت تعثراته في األسابيع القادمة الحاسمة.
أما التفاح فقد تحســنت نتائجه في الفترة األخيرة وازدادت طموحاته في المنافسة 

على الصعود للدوري الممتاز، وتشكل مباراة اليوم فرصة ذهبية لتأكيد ذلك.

في افتتاح الجولة التاسعة عشرة لدوري الدرجة األولى

في افتتاح الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز

الجالء يسعى لتعزيز صدارته أمام خدمات خان يونس 
وقمـــــة بيـــــن بيــــت حــــــانـــون والتفــــــاح

الشجاعية × خدمات رفح.. مواجهة الوصافة والَزفة
الصداقة × شباب خان يونس.. االستمرار وتأمين البقاء
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

15
فبراير

1
9

9
قوات كوماندوز تركية تلقي القبض في كينيا 9

علــى زعيم حزب العمال الكردســتاني عبد الله 
أوجالن المطالب باالنفصال عن تركيا.

2
0

1
بدايــة االحتجاجــات فــي بنغــازي علــى خلفيــة 1

اعتقــال المحامــي فتحــي تربــل فــي مــا عــرف 
الحقًا بشرارة الثورة الليبية.

2
0

1
ا من العاملين 5  تنظيــم الدولة ُيعــدم 21 مصريًّ

في ليبيا.

2
0

1
وفاة خطيب المســجد األقصى ســابًقا محمد 9

صيام في السودان.

الحركة الطالبية تعلِّق الدوام 
اليوم في جامعة القدس

القدس المحتلة/ فلسطين:
أعلنــت الحركة الطالبية فــي جامعة القدس بالضفــة الغربية 
المحتلــة، تعليق الدوام الجامعي اليوم الســبت فــي الجامعة؛ 
وذلــك ردا على تجاهــل إدارة الجامعــة الحوار حــول المطالب 

النقابية.
وأفادت الكتلة اإلسالمية، في بيان، أمس، بأن الحركة الطالبية 
رفعــت كتابًا لعمادة شــؤون الطلبة، فتجاهلتــه ولم تفتح باب 

الحوار للنقاش في مطالب وحقوق الطلبة.
وذكــرت الكتلــة أنه بناء علــى حالــة التجاهل التــي تعمدتها 
إدارة الجامعة، فقررت الحركــة الطالبية اتخاذ بعض الخطوات 

التصعيدية من بينها تعليق الدوام.
وطالبت الكتلة اإلســالمية إدارة الجامعة بتحمل مســؤولياتها 

الوطنية والشعبية تجاه طلبتها.
وناشــدت في كتــاب رســمي وجهته لعمــادة شــؤون الطلبة 
بالتحرك في سبيل تحقيق بعض المطالب النقابية واألكاديمية 

للطلبة، في ظل الظروف المادية واألمنية التي تعصف بهم.

ففي قرية بلعين، أصيب عشــرات المواطنين 
باالختناق بالغاز المســيل للدمــوع، جراء قمع 
جيش االحتالل مســيرة القرية المركزية التي 
انطلقــت عقــب صــالة الجمعة باتجــاه جدار 

الفصل العنصري بمنطقة أبو ليمون.
وفــي قلقيلية، أصيــب عدد مــن المواطنين، 
بينهــم أطفــال، بحــاالت اختناق، جــراء قمع 
جيش االحتالل مســيرة كفر قدوم األسبوعية 
المناهضة لالســتيطان، والتي جاءت في إطار 
الفعاليــات المنــددة بـ"صفقة ترامــب"، فيما 
أصيب عشــرات المواطنين باالختنــاق بالغاز 
المســيل للدموع، خالل مواجهــات مع جيش 

االحتالل في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وقــال الناشــط اإلعالمــي محمد عــوض: إن 
جيــش االحتالل اقتحــم منطقــة عصيدة في 
بيت أمر، وأطلق قنابل الغاز المســيل للدموع 
صوب المواطنين ومنازلهــم، ما أدى الندالع 

مواجهات أصيب خاللها العشرات باالختناق.
كمــا أصيب عــدد من المواطنيــن باالختناق، 
جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خالل 
مواجهــات مع جيــش االحتالل علــى المدخل 
الشــمالي لمدينــة البيــرة، عقــب خروجهــم 

بمسيرة منددة بصفقة ترامب التصفوية.
وأصيــب شــاب بالرصــاص الحي في ســاقه، 
والعشــرات باالختنــاق، خــالل قمــع جيــش 

االحتالل مســيرة ســلمية انطلقت فــي قرية 
عابــود شــمال غــرب رام اهلل، احتجاجــا على 

تواصل إغالق مدخل القرية.
وأعلنت مصادر طبية عــن إصابة 4 مواطنين 
بالمطــاط،  المغلــف  المعدنــي  بالرصــاص 
والعشــرات باالختنــاق، خــالل مواجهــات مع 
قوات االحتــالل اندلعت في قرية بدرس غرب 

رام اهلل.
واندلعت مواجهات مع جيش االحتالل مســاء 
أمس، في مخيم الفوار جنوب الخليل. وأفادت 
مصــادر محلية بأن المواجهــات اندلعت على 
مدخــل المخيــم، وقد أطلــق خاللهــا جيش 
االحتالل األعيــرة المعدنية المغلفة بالمطاط 
وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين 

ومنازلهم، دون أن يبلغ عن إصابات.
اعتداء واعتقال

من جهــة ثانية، اعتقلت قــوات االحتالل فجر 
أمس مواطنا مقدسيا بحجة توزيع الكعك على 
المصلين قرب المسجد األقصى، واعتدت على 
عــدد من المصليــن المبعدين عن المســجد 
المبــارك الذيــن أدوا صالة الفجــر في طريق 

المجاهدين بالقدس المحتلة.
وأفــادت مصادر محليــة بأن قــوات االحتالل 
منعت المواطن المقدســي نظــام أبو الرموز 
مــن توزيع الكعــك والفالفل علــى المصلين 

أثناء خروجهم من المســجد األقصى، قبل أن 
تعتقله، وهو أحد المبعدين عن المسجد، كما 

حررت مخالفات مالية ألبو رموز وآخرين.
واقتحم مســتوطنون، أمس، تجمع جبل البابا 
البدوي قرب بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة 

القدس.
وأفــاد ممثــل التجمع عطــا اهلل مزارعــة، بأن 
مستوطنين مسلحين اقتحموا التجمع وأرهبوا 
ســكانه، مضيفا أنها المرة األولى التي يقتحم 

فيها مستوطنون المكان.
وجبل البابا أحد التجمعات البدوية في محيط 
القدس، ويســعى االحتالل إلى تهجير سكانه 
مــن أجل إقامــة مشــاريع اســتيطانية وربط 
مســتوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس، وتنفيذ 
المخطــط المعروف بـ)E1( الــذي يهدف إلى 
فصل المدينة المحتلة نهائيا وبشــكل كامل 

عن امتدادها الفلسطيني.
أما في جنوب قطاع غزة، أطلق جيش االحتالل 
نيران أســلحته الرشاشــة صوب مجموعة من 

الشبان شرق محافظة خان يونس.
وذكــرت مصــادر محليــة أن جنــود االحتالل 
المتمركزين في محيط مواقعهم العســكرية 
القريبة من السياج الفاصل أطلقوا النار صوب 
مجموعة من الشــبان شرق بلدة خزاعة، دون 

أن يبلغ عن إصابات.

العامة للبرلمان الباكســتاني في العاصمة إســالم أباد التــي يجري إليها 
زيارة رســمية تستغرق يومين: "اتخذنا موقفا مشرفا وحازما ضد الهجمات 
اإلســرائيلية التي تستهدف مدينة القدس الشريف، أولى القبلتين، وخالل 
فترة رئاســتنا لمنظمة التعاون اإلســالمي، بذلنا جهــودا وقمنا بتحركات 

نشِطة حيال كل األمور التي تهم األمة اإلسالمية".
وأضــاف "مــن خالل تصريحنــا أن القدس خط أحمر بالنســبة لنــا، أعلنّا 
للعالم أجمع أننا لن نترك القدس الشــريف تحت رحمة اإلدارة اإلسرائيلية 

المحتلة".

أمريكا تدرج 
قائد جيش سريالنكا 
على القائمة السوداء

واشنطن/ وكاالت:
أعلن وزيــر الخارجية األمريكي مايك بومبيو، أمس، أن الواليات المتحدة 
أدرجت قائد جيش سريالنكا شافيندرا سيلفا على القائمة السوداء بسبب 
انتهاكات لحقوق اإلنســان شملت القتل خارج نطاق القضاء أثناء المرحلة 

األخيرة من الحرب األهلية التي شهدتها البالد عام 2009.
وأضــاف بومبيو في بيــان ”المزاعم المثارة ضد شــافيندرا ســيلفا حول 
ارتــكاب انتهاكات جمــة لحقوق اإلنســان والتي وثقتها األمــم المتحدة 

والمنظمات )الحقوقية( خطيرة وموثوقة“.
كان تعيين سيلفا قائدا لجيش سريالنكا في أغسطس آب الماضي قد أثار 

انتقادات حادة من جانب الواليات المتحدة واألمم المتحدة.

طرابلس/ األناضول:
أعلن اللواء الليبــي المتقاعد خليفة حفتر، 
أمس، رفضــه لقرار مجلــس األمن بوقف 
دائم إلطالق النار في البالد، في حين قتل 
مدني ليبي إثر ســقوط قذيفة عشــوائية 
شــرقي  مزرعــة  علــى  قواتــه  أطلقتهــا 
العاصمة طرابلس، فيما خرجت مظاهرات 
فــي العاصمة ومدينــة مصراتــة تنديدا 

بعدوانه.
وقد جــاء رفض حفتــر في كلمــة متلفزة 
بثتها عــدة قنوات محلية، تعد أول رد من 
جانبه على تبني مجلس األمن  قرارا بوقف 

دائم إلطالق النار في ليبيا.
 وقال حفتر إنه "ال رجوع عن بلوغ الهدف، 
ولن نتوقف حتى السيطرة على طرابلس"، 
زاعما أن قواته "أصبحت اليوم على تخوم 
قلب العاصمة طرابلس وقاب قوســين أو 

أدنى من السيطرة عليها".
وكان مجلــس األمــن قد صــادق األربعاء 
الماضي على مشروع قرار بريطاني، يدعو 
إلــى االلتزام بوقف إطالق النــار في ليبيا، 

ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.
وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير/ 
كانون الثانــي 2019، وقف إلطــالق النار 
بين حكومــة الوفاق المعتــرف بها دوليا، 
وقــوات حفتر، الــذي ينــازع الحكومة على 
الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وبوتيــرة يوميــة تخرق قــوات حفتر وقف 
إطالق النار بشــن هجمات على طرابلس، 

مقر حكومة الوفاق، ضمن عملية عسكرية 
مســتمرة منذ 4 إبريل/ نيســان الماضي، 

للسيطرة على العاصمة.
وأمس، قتل مدني ليبي إثر سقوط قذيفة 
عشــوائية أطلقتها قوات حفتر على مزرعة 

شرقي العاصمة طرابلس.
جاء ذلك في بيان نشــره المركز اإلعالمي 
لعمليــة "بركان الغضب" التابعة للحكومة 
الليبيــة، عبــر صفحتــه الرســمية بموقع 
"فيسبوك"، موضحا أن قذيفة سقطت على 
مزرعة في منطقة الباعيش ما تســبب في 

مقتل رجل يبلغ من العمر 50 عاما.
وأضــاف أن المدنــي كان فــي اســتراحته 
يســقي األشجار، فسقطت عليه القذيفة ما 

أدى إلى مقتله فورا. 
في حيــن خرجت مظاهرات فــي العاصمة 
الليبية طرابلــس ومدينة مصراتة، أمس، 
دعمــا لعمليــة "بــركان الغضــب" التــي 
أطلقتها حكومــة الوفاق الوطني المعترف 
بها دوليًا، وتنديدا بعــدوان حفتر والدول 

الداعمة له.
وحمل المتظاهرون، الذين ُقدرت أعدادهم 
بالمئات، األعالم الليبية، ونددوا باستمرار 
هجــوم ميليشــيات حفتــر علــى العاصمة 
وقصف المدنيين، مطالبين بوقف القصف 
العشــوائي علــى أحياء العاصمــة من قبل 

ميليشياته.
ونــدد المتظاهرون بالدول الداعمة لحفتر 

وعلى رأسها "اإلمارات ومصر".

الحوثيون يعلنون 
إسقاط طائرة 

حربية من طراز 
"تورنيدو"

صنعاء/ األناضول:
أعلن المتحدث باســم جماعــة أنصار اهلل 
"الحوثييــن" العميد يحيى ســريع، أمس، 
إســقاط طائرة حربية من طراز "تورنيدو" 
تابعة للتحالف العربي بقيادة الســعودية، 

في محافظة الجوف شمالي اليمن.
وقال سريع في خبر نشره موقع "المسيرة" 
التابعــة للجماعة، أن مســلحي الحوثيين 
أسقطوا طائرة "تورنيدو" تابعة لما أسماه 
بـ"قــوى العــدوان" فــي ســماء محافظة 
الجــوف 143كلم شــرقي العاصمة صنعاء 

"أثناء تنفيذها مهاما عدائية".
وبيّــن أن الدفاعات الجويــة تمكنت من 
إسقاط الطائرة الحربية بصاروخ أرض جو 

متطور بتقنية حديثة.
وللعــام الســادس علــى التوالي، يشــهد 
اليمن حربــا بين القوات التابعة للحكومة 
ومســلحي الحوثييــن المســيطرين على 
محافظــات بينهــا العاصمة صنعــاء منذ 

سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مــارس/ آذار 2015، تدخل التحالف 
العســكري العربي بقيادة الســعودية في 
الحــرب الدائرة بيــن القــوات الحكومية 

والحوثيين.

حفتر يرفض قرار بوقف النار ومظاهرات 
في طرابلس ومصراتة تنديدا بعدوانه

غزة/ فلسطين:
نظمــت اللجنــة الشــعبية لالجئيــن فــي مخيــم 
الشاطئ لقاء مع الجهات المختصة في بلدية غزة 
لوضع اللمســات األخيرة لتنفيذ مشــروع توسعة 

الشارع الرئيس للمخيم.
وأوضحت اللجنة أن الشارع يعد الشريان األساسي 
للمخيــم، إذ يواجه ازدحامات مرورية في المنطقة 

الممتدة من المسجد األبيض حتى قهوة غبن.
وحضــر عــن اللجنــة رئيســها يوســف الزعــالن، 
وعضوية نشــأت أبو عميرة، وعمــر الدويك، ونور 
عقيــالن. وتطــرق الزعــالن إلــى تغــول أصحاب 
للمشــاة  المخصــص  الرصيــف  المحــالت علــى 
واألســفلت الخاص للمركبات وإصرار اللجنة على 
توســعة الشــارع وتغليب المصلحــة العامة على 

الخاصــة. بدوره أكد عقيالن على ضرورة عقد لقاء 
مع أصحاب المحالت قبل البدء بالمشــروع لوضع 

حد للتغول على طريق المشاة.
في حين دعا أبو عميــرة إلى ضرورة الحفاظ على 
شــارع البحر من االنهيار وتأكل الشــاطئ البحري 
بفعل االنهيــارات التي تحدث جــراء للمنخفضات 

الجوية وما يصاحبها من أمطار.

اللجنة الشعبية بـ"الشاطئ" تبحث مع بلدية غزة توسعة الشارع الرئيس
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أ.د. يوسف رزقة

الفلسطينيون بحاجة 
لثورة عىل أنفسهم؟!

كنــا في يوم األربعــاء الماضي في ندوة سياســية تناقش الشــق 
السياســي من صفقــة القــرن، وســبل مواجهتهــا، وقد حضر 
الندوة التشــاركية نخبة جيــدة من األكاديمييــن، والمثقفين، 
المناقشــة  مــن  تســتهدف  النــدوة  وكانــت  والسياســيين، 
المســتفيضة التــي تجــاوزت ثالث ســاعات في قاعــة الروتس 
القديــم، برعاية مركــز أبحاث cpds الخــروج بتوصيات واضحة 

لصانع القرار الفلسطيني في غزة والضفة.
في بداية الجلســة طلبوا مني الحديث في ســبل المواجهة في 
نقــاط دون الدخــول في تفاصيل الصفقة، ألنها ســتناَقش من 
قبــل الحضور من خالل برنامج ذكي يُشــِرك الحضور جميعهم 
تقريبًــا. وعندها قلت بعد بنــاء خلفية قصيرة قالت: إن خياراتنا 
الفلسطينية في ظل التمسك بأوسلو تبقى محدودة، وال يمكن 
أن تتسع، وأن تتنوع إال بالنية واإلرادة، وفك االرتباط مع أوسلو، 
وقلت إن التمســك بأوســلو، واالفتخار بها كإنجــاز وطني، رغم 
فشلها في تحقيق الحد األدنى من المصالح الفلسطينية، ورغم 
أنها خدمت االســتيطان بشــكل جيد، ورغم أن الليكود رفضها 
يوم تمريرها في الكنيســت، ورغم أن نتنياهو داســها بقدميه. 
إن االفتخار بها رغم كل هذا، يعني أن سياســة الفشــل تالحقنا 

في مواجهة مخطط )إسرائيل ترامب( المسمى صفقة القرن.
وقلــت: إن أول نقــاط المواجهة هو االعتراف الرســمي بفشــل 
أوســلو في تحقيق المصالح الفلســطينية، وبعد االعتراف يأتي 
العمل، وهو النقطة الثانية األساســية، وفي نقطة العمل نذهب 
إلى وقف التنســيق األمني، ونبدأ خطوات الخــروج المتدرج من 
أوسلو وباريس االقتصادي، ونعلن أننا جاهزون لتحمل التبعات، 
ألن ما يضيع منا اآلن هو القدس، واألرض، والالجئون، والدولة، 
والســيادة، والتواصــل الجغرافــي.. إلى آخره، أي كل شــيء إال 

الفتات.
ومن نقاط العمل األساسية تفعيل المقاومة في الضفة والقدس 
بكل أشــكالها، بما فيها المقاومة المســلحة، وتقبل التضحيات 
الناتجــة عنهــا، ألن العالم ال يتحــرك إال بالمقاومة ، وال تحركه 
المفاوضات نحو اإلقرار بحقوقنا. المقاومة الســلمية عندي هي 

مقاومة المحتل لتحقيق السالم.
ودعوتُ للتمســك بقرارات الشــرعية الدولية، على ما فيها من 
ظلم لنا، ألنها أقل ظلمًا من أوسلو ومن صفقة القرن؟! ودعوتُ 
القيادة لدعوة األردن للعمل معا بحســب برنامج مشــترك قابل 
للتنفيذ، ألن األردن في نظري مستهدف، إن وافق على الصفقة، 
وإن رفضها، وفي العمل المشترك هذا منجاة لنا وله، وإال فعلينا 
أن نعمل وحدنا وفق برنامج تجتمع عليه الفصائل مع السلطة.

وقلتُ إن هذه ليســت كل أدوات المواجهــة، بل يمكن الزيادة 
عليهــا، وقلت إنها ليســت جديدة، بل هــي مطروقة، ولكن آن 
أوان العمــل بهــا، وتحمل تبعــات العمل. ألن العــدو ال ينتظر 
موافقتنا علــى الصفقة ولكنه يكتفي بالدعــم األميركي لتنفيذ 
ما له في الصفقة. وهنا قلتُ نحن الفلســطينيين في حاجة إلى 
ثــورة، نثورها ضد أنفســنا، وضــد مواقفنا المتكلســة، التي لم 
تعــد تجدي نفعًا. ال يعقــل أن يتغير في دولة العدو كل شــيء 

بالصفقة، ونحن ال نغير من حالنا وطرقنا شيًئا؟!
والالفــت للنظر بمناســبة هذا الــكالم، على قاعدة أن الشــيء 
بالشــيء يذكــر، أن المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية 
والمســحية بــرام اهلل نشــر نتائج اســتطالع للرأي جــاء فيه إن 
الفلســطينيين يؤيدون اللجوء للعمل المســلح ، و%84 يؤيدون 
ســحب االعتراف بإســرائيل، و%78 يؤيدون مظاهرات شــعبية 
ســلمية، و%77 يؤيدون وقف التنســيق األمنــي، و%69 يدعون 

لوقف العمل باتفاق أوسلو.
هذا اســتطالع جرى في رام اهلل، وفيه أغلبية تؤيد أننا في حاجة 
لثورة على أنفســنا وعلى آليات عملنا المكررة، والوضع في غزة 
ربما يكون أشــد تأييدا لهذه الثورة وآلليــات المواجهة. وعليه 
فــإن مخالفة القيــادة للمطالب الشــعبية يبرر طلــب تغييرها، 
ودعوتها لالســتقالة. نحن في فلســطين على مفترق طريق في 
نهاية المشــوار، إما نكون، أو ال نكون، وليس في الزمن متسع 
للبقاء ثابتين فــي مكاننا نكرر الماضي، ونكرر أنفســنا، ونبكي 

من خذلونا؟!

واشنطن/ وكاالت:
خسرت شركة مايكروسوفت للتكنولوجيا 
مــا يقدر بـــ17 مليار دوالر مــن قيمتها 
الســوقية بعد خمس دقائــق فقط من 
أمر قضائي بتعليق عقد ضخم للشــركة 
مع وزارة الدفاع األميركيــة )البنتاغون( 

صدر الخميس.
وقد صدر األمر القضائــي بعدما زعمت 
شــركة أمازون للتسويق اإللكتروني في 
دعــوى لهــا أن الرئيس دونالــد ترامب 
تحيز ضــد مالكهــا جيف بيــزوس، مما 
حال دون فوزها بالعقد الذي تبلغ قيمته 
عشــرة مليارات دوالر، على حــد قولها، 
وتطالب الشكوى بإعادة تقييم العرض 

والتوصل إلى قرار جديد.
ويمنع األمــر المؤقــت وزارة الدفاع من 
بــدء العمل فــي العقد المعروف باســم 
»جيدي« )JEDI(، وبعد القرار القضائي 

انخفضــت قيمة ســهم مايكروســوفت 
الخميــس خــالل خمــس دقائــق مــن 
183.16 دوالرا، وأغلــق  إلــى   185.40

سهم الشركة عند 183.71 دوالرا.
وتكبــدت أســهم مايكروســوفت -التي 
تبلغ قيمتها 1.4 تريليون دوالر- خسارة 
بنسبة %1 من القيمة السوقية للشركة 

يوم الخميس.
وفيمــا أعربت مايكروســوفت عن خيبة 
أملهــا من القــرار قالت إنهــا واثقة من 

المضي قدما في العقد في النهاية.
وكشــرط جزائي، علــى شــركة أمازون 
دفع مبلــغ 42 مليــون دوالر لتغطية أي 
تكاليف أو أضرار تنجم في حال خسارتها 

الدعوى.
ولم يعلق البنتاغون على القرار القضائي 
بتعليق العقد مع مايكروسوفت، ومدته 

عشر سنوات.

ويهــدف العقــد التابع لبرنامــج »البنية 
التحتيــة المشــتركة للمؤسســات« إلى 
ربط جميع الفروع العســكرية، وضمان 
تبادلهــا للمعلومات في نظام ســحابي 

معزز بالذكاء االصطناعي.
وتعــد هــذه الخطــوة انتصارا لشــركة 
أمــازون التي احتجــت على منــح العقد 
-الــذي تبلغ قيمته 10 مليــارات دوالر- 
أكتوبــر/ فــي  مايكروســوفت  لشــركة 

تشرين األول الماضي.
وفــي رد فعل أولي، قال متحدث باســم 
البنتاغون »نشــعر بخيبة أمــل إزاء قرار 
اليوم، ونعتقد أن اإلجراءات المتخذة في 
هــذه القضية قد تســببت دون داع في 
تأخيــر تنفيذ إســتراتيجية تحديث وزارة 
الدفاع وحرمــت مقاتلينا مــن مجموعة 
من القدرات التي يحتاجون إليها بشكل 

عاجل«.

دراسة: التغري املناخي
 يؤدي النقراض ثلث الحيوانات 

والنباتات يف 2070
واشنطن/ األناضول:

أشــارت دراســة بحثية أمريكية إلى إمكانية انقراض ثلث الكائنات الحية 
من حيوانات ونباتات، بحلول عام 2070، بسبب التغيرات المناخية.

جاء ذلك في دراسة للباحثين كريستيان رومان باالسيوس، وجون واينس، 
من قسم علم البيئة والتطور البيولوجي بجامعة أريزونا األمريكية.

 Proceedings of the National« مجلــة  فــي  الدراســة  ونُشــرت 
.»Academy of Science

وأجرى الباحثان دراسة مفصلة لمعطيات التغير المناخي في 581 منطقة 
حول العالم، وعلى فترات، و538 نوعا من الكائنات الحية التي تضمها.

وأفضت الدراســة إلى أن 44 بالمئة مــن 538 نوعا من الكائنات انقرض 
منذ زمن بعيد.

وأضافــت أنه في حال اســتمرار زيــادة درجات الحرارة الحالــي في العالم 
بنفــس الوتيرة فإن ثلث هذه الكائنات قد يتعرض لالنقراض بحلول عام 

.2070

ولفتت الدراســة إلى احتمــال انقراض أنواع أكثر في حــال ارتفاع درجات 
الحرارة بشكل أكبر.

وقال واينس في بيان: إنه يمكن التقليص من انقراض الكائنات في حال 
االلتزام باتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي.

يستخدمه ربع سكان األرض
واتساب تعلن عدد مستخدمي 

تطبيقها حول العامل
نيويورك/ وكاالت:

قالت شــركة واتســاب المملوك لـ »فيســبوك« إن تطبيقها للمراســلة جمع 
ملياري مســتخدم لتصبح ثاني منصة وســائط اجتماعية في العالم تصل إلى 

هذا اإلنجاز.
ولم تحدد واتساب كيف تحسب عدد المستخدمين، لكنها قالت إنه كان لديها 
500 مليون مســتخدم في عام 2014 عندما استحوذت فيسبوك عليها بمبلغ 

19 مليار دوالر لتعزيز شعبيتها، وخاصة بين جمهور الشباب.

وقالت واتســاب في تدوينة »يمكــن لألمهات واآلباء الوصــول إلى أحبائهم 
حيثمــا كانوا. ويمكن لإلخوة واألخوات مشــاركة اللحظــات المهمة. ويمكن 
لزمــالء العمــل التعــاون، وللشــركات النمو من خــالل ســهولة التواصل مع 

عمالئهم«.
وأضافــت أن المحادثــات الخاصــة، التــي كانت فــي الماضي غيــر ممكنة إال 
مــن خالل اللقاء المباشــر، أصبحت متاحــة عبر المســافات البعيدة من خالل 

المحادثات الفورية، واالتصال المرئي.
وتحاول فيسبوك زيادة اإليرادات من وحداتها عالية النمو مثل منصة مشاركة 

الصور إنستغرام وواتساب.
وتقول فيسبوك إنها بحلول 31 ديسمبر/كانون األول 2019 كانت تملك 2.5 

مليار مستخدم نشط شهريا لتطبيقها.

يف خمس دقائق.. مايكروسوفت تخرس 17 مليار دوالر


