
محافظات/ محمد األيوبي:
أصيــب 20 مواطنا خالل مواجهــات اندلعت مع 
قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، فجر أمــس، قبيل 

اقتحــام مئــات المســتوطنين "مقــام يوســف"، 
شــرق نابلس شــمال الضفة الغربيــة المحتلة، 
في حين اقتحم 221 مســتوطنا باحات المســجد 

األقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية أمنية 
مشــددة. وأوضحت مصادر محلية أن 
جيبات عســكرية عدة اقتحمت شــارع 

24 4584 Thursday 27 February 2020 3 رجب 1441هـ 27 فبراير/ شباط الخميس

 
نعي شيخ فاضل

أبناء المرحوم بإذن اهلل الشــيخ : حســن جمعة اإلفرنجي, وأحفاده، يزفون 
إلى رحاب اهلل شــيخًا كريمًا وابن شــيخ كريم من رجاالت النقب, وعشــائر 

فلسطين وقبائلها, ورمزًا من رموزها الشيخ 
حسن إبراهيم الصانع
شيخ عشيرة قديرات الصانع

تغمد اهلل الفقيد بواســع رحمته وأسكنه فســيح جنانه, وألهم أهله وذويه 
بنين وبنات وأحفادًا وأشــقاء وإخوة وأبناء عمومة وعائلة وعشيرة, وأقرباء 

الفقيد الصبر والسلوان.
تقبل التعازي بغزة في ديوان خاله المرحوم الشــيخ حســن اإلفرنجي في الرمال 
شارع الثالثيني مفترق الصناعة من بعد عصر الخميس 27 فبراير ولمدة -3أيام.

تـهــنـــئـــة 
تتقدم شــركــة أبـــو عـــاصــــي لـلــبــتــــرول

بأصدق التهاين والتربيكات من السيد املهندس/
مازن عبد سامل النجار )أبو تامر(

 مبناسبة تعيينه رئيسًا لبلدية جباليا-النزلة
راجني من الله عز وجل له التوفيق والسداد

يف خدمة وطنه وأبناء شعبه.
ألـــف مـــبــــارك
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شديد: طرد البعثة الدولية مقدمة لمشاريع تهويدية
البلدة القديمة في الخليل.. المنطقة 
المعزولة بمخططات التفريغ والضم

الخليل-غزة/ يحيى اليعقوبي:
لــم تتوقف أطمــاع االحتالل اإلســرائيلي في مدينة الخليل منــذ مجزرة الحرم 

اإلبراهيمي قبل 26 عامًا، فالتهويد واالستيطان طاال قلب المدينة، 
وأضحت 43 % من منازل البلدة القديمة فارغة من الفلســطينيين؛ 

القدس المحتلة-غزة/ فلسطين: 
صدقت ما تسمى لجنة التخطيط والبناء في بلدية االحتالل في مدينة القدس 
المحتلــة أمس، على مشــروع رئيس حكومــة االحتالل بنياميــن نتنياهو لبناء 
أحياء اســتيطانية جديدة في المدينة المقدّسة. وذكرت القناة »11« العبرية 

أن اللجنــة صدقت على بناء حي اســتيطاني يســمى »هار حوماه« 
الواقع جنوبي شــرق القدس؛ بناًء على توصيات نتنياهو قبل أيام. 

اعتقال خليل التفكجي.. محاولة 
إسرائيلية لتغييب الرواية الفلسطينية

القدس المحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:
بعد اإلعالن عــن صفقة ترامب - نتنياهو التصفوية، وبــدء إجراءات تطبيقها 

على األرض، عمدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلى تغييب الرواية 
الفلســطينية الجغرافية، من خالل اعتقال مدير دائرة الخرائط في 

غزة/ يحيى اليعقوبي:
الظــرف  اإلســرائيليون  المســتوطنون  يســتغل 
السياســي اإلسرائيلي المقبل على جولة انتخابات 

ثالثة تبدو حاســمة لجميع المرشحين، في توزيع 
الفتات على مداخل )33( بلدة فلســطينية شمال 
الضفة الغربية المحتلــة، لفرضها أمرًا واقعًا على 

أجندة قادة دولة االحتالل في أي حكومة مقبلة.
والعبريــة  العربيــة  فباللغــات 
واإلنجليزيــة، كتب على هذه الالفتات 

ردًا على الهجمة االستيطانية الحالية
نائبان: فرض الوقائع لن يغير 

الحقائق الراسخة بحقنا في فلسطين
رام اهلل/ فلسطين:

أكد نائبان في المجلس التشــريعي الفلسطيني أن فرض االحتالل اإلسرائيلي 
وقائع جديدة وزيادة االســتيطان في القدس والضفة المحتلتين لن يغيرا من 

حقائق التاريخ الراســخة وحق شــعبنا الفلســطيني في أرضه كاملة 
غير منقوصة. وشــددا فــي تصريح صحفي أمس، على أن مســارعة 

لبنان يبدأ التنقيب 
عن الطاقة في 
مياهه اإلقليمية

بيروت / األناضول:
يبــدأ لبنــان اليوم، حفــر أول بئر 
للتنقيب عــن الطاقة فــي المياه 

البحر  علــى  اإلقليميــة 
المتوســط، وبالتحديد 

أبو حسنة: أموال 
المانحين المقدمة 
"لـألونروا" تغطي 
نفقاتها حتى مايو

غزة/ أدهم الشريف:
قــال الناطــق باســم وكالــة غــوث 

الالجئيــن  وتشــغيل 
الفلســطينيين »األونروا« 

د العمل بالعقوبات  مجلس األمن ُيمدِّ
ا المفروضة على اليمن عاًما إضافيًّ

نيويورك/ وكاالت:
مدّد مجلس األمن الدولــي العمل بمنظومة العقوبات المفروضة على 

اليمن عامًا إضافيًا أي حتى شــباط/فبراير 2021، وذلك بعد 
نقاشــات حادة بين بريطانيا وروسيا التي هدّدت باستخدام 

أوضاع صحية مقلقة لـ5 أسرى مرضى
رام اهلل/ فلسطين:

يعاني خمســة أســرى مرضى في سجون إســرائيلية عدة من 
أوضاع صحية مقلقة، جراء السياســة المتعمدة التي تنتهجها 

إدارة السجون بتجاهل أمراضهم وعدم التعامل معها جديا.
وكشــفت هيئــة شــؤون األســرى والمحررين، في 
تقريــر، أمس، أن عددًا من الحــاالت المرضية من 

عمرو: االستعدادات لحملة 
»صالة الضحى« قائمة وهدفها 

صد اقتحامات األقصى
غزة/ آالء األفندي:

قال الخبير في شــؤون القدس د. جمال عمرو: إن االستعدادات 
المقدســية إلطــالق حملــة »صــالة الضحى« في 
9المســجد األقصى المبارك قائمة؛ بهدف التصدي  4

دعوات فلسطينية إلى خطوات ميدانية للرد عليه
التصديق على مشروع نتنياهو 

لبناء أحياء استيطانية في القدس

20 إصـابـة بمواجهـات مـع االحتـالل فـي نابلـس
و221 مســتـوطًنـا يـقتـحـمـــون األقـــصى

استخدموا الطريقة ذاتها إبان اتفاق »أوسلو«
"الفتات المستوطنين".. أجندة وترسيخ لصفقة "ترامب نتنياهو" 

كورونا يضرب مزيًدا من الدول 
وتحذيرات من أن العالم "غير 

مستعد" للتصدي له
باريس/ وكاالت:

اتســع نطاق تفشي فيروس كورونا المستجد أمس مع تخطي الحصيلة 
اإلجماليــة لإلصابات في كوريا الجنوبية األلف في حين ارتفع 
15عدد الوفيــات في إيران ورُصدت إصابــات في دول لم يكن 
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أردوغان يؤكد أن تركيا »لن تتراجع 
قيد أنملة« في إدلب السورية

أنقرة/ فلسطين: 
أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أمس أن تركيا »لن تتراجع قيد أنملة« 
في إدلب، في شمال غرب سوريا، حيث تتصاعد المواجهات بين الجيش 

التركي من جهة وقوات النظام الســوري وروســيا من جهة 
14أخــرى. على صعيد آخر يتوقع أن يُعقد اجتماع بين أردوغان 

14

اعتقال 15 مواطًنا بالضفة

توسع استيطاني جديد في مستوطنة معاليه أدوميم شرق مدينة القدس المحتلة  أمس          )أ ف ب(
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ردًا على الهجمة االستيطانية الحالية
نائبان: فرض الوقائع لن يغري الحقائق 

الراسخة بحقنا يف فلسطني
رام اهلل/ فلسطين:

أكد نائبان في المجلس التشــريعي الفلسطيني، أن فرض االحتالل اإلسرائيلي لوقائع 
جديدة وزيادة االســتيطان في القدس والضفة المحتلتين لن يغير من حقائق التاريخ 

الراسخة وحق شعبنا الفلسطيني في أرضه كاملة غير منقوصة.
وشددا في تصريح صحفي أمس، على أن مسارعة االحتالل لفرض المستوطنات وطرد 
المواطنين الفلسطينيين، خاصة بعد إعالن اإلدارة األمريكية ما يسمى صفقة "ترامب 
نتنياهو" التصفوية، لن ينجح في كســر إرادة الصمود لدى أبناء شعبنا الذين يدافعون 

عن حقهم وحق األمة في فلسطين.
ومنــذ إعالن صفقة القرن، نهايــة يناير الماضي، ومع اقتراب االنتخابات اإلســرائيلية 
الثالثة، تســارعت قــرارات البناء االســتيطاني الجديدة، وعمليات ضم األراضي وشــق 

الطرق االستيطانية في الضفة الغربية والقدس.
وقــال النائب عن مدينة القدس المحتلة أحمد عطون إن االحتالل اإلســرائيلي يرى أن 
الظروف مناســبة بشــكل كبير لفرض أكبــر كم من الوقائع علــى األرض في موضوع 
التوســع االستيطاني وبناء مســتوطنات جديدة أو من خالل مصادرة أراضي وعمليات 

الهدم".
وأضــاف عطــون أن االحتالل يرى أنه فــي فترة ذهبية، تشــهد دعمــا أمريكيا كبيرا، 
وانشغاال عربيا وإقليميا، وتواطئا دوليا، يهيئ له أنه يمكنه في ظل هذه الظروف، شن 
هجمة اســتيطانية كبيرة، لتغيير الوقائع على األرض، وحسم قضايا مصيرية، وخاصة 

في القدس المحتلة.
وتابع النائب المقدســي قائال إن االحتالل يسير وفق استراتيجية وخطط معدة مسبقا 
بميزانيات ضخمة ويعرف ماذا يريد وإلى أين سيصل للسيطرة على كل شبر في مدينة 
القدس، داعيا في الوقت ذاته إلى توحيد الصف الفلسطيني الداخلي والعمل بأسرع ما 

يمكن لمواجهة الهجمة اإلسرائيلية الشرسة.
مــن جانبه، أوضح النائــب عن مدينة طولكــرم عبد الرحمن زيدان أن االســتراتيجية 
اإلسرائيلية باألراضي الفلســطينية وخاصة في القدس قائمة على االحتالل والتطهير 
العرقي، مشــيرًا إلى أن االحتالل يمضي في تنفيذ هذه االســتراتيجية وفق سياســات 

ثابتة لم تخلف حتى في زمان ما يسمى مفاوضات "التسوية".
وقال زيدان: "لعل الهجمة االستيطانية األخيرة والتوسع االستيطاني يستمد زخمه من 
عنصرين أساسيين هما التغير في الموقف االمريكي الذي لم يعد يعتبر االستيطان في 
األراضــي المحتلة عام ٦٧ غير قانوني، والســباق المحموم للفوز بأصوات المتطرفين 

وغالة المستوطنين في االنتخابات المعادة للمرة الثالثة خالل أسبوع"
وتســاءل زيدان عن غياب الرد الفلســطيني الرســمي تجاه هذه الحملة االســتيطانية 

المحمومة، والتي يجب التصدي لها بعمل رسمي وشعبي صادق.

وكان نتنياهو أعلن قبل أيام عن مصادقته على بناء 
حي استيطاني جديد في تلك المنطقة بواقع 2200 

وحدة استيطانية.
ونقلــت القناة الســابعة العبرية عــن نتنياهو قوله 
إنــه أصــدر أوامره بالســير قدمًا فــي مخطط لبناء 
آالف الوحدات االســتيطانية في المنطقة المســماة 
E1، والواقعة شــرقي القدس المحتلة، بالقرب من 

مستوطنة »معاليه أدوميم«.
فــي حين تعد هذه المنطقة نقطة الوصل المركزية 
بين شمالي الضفة الغربية وجنوبها، وستحول دون 
خلق تواصل جغرافي بين طرفي الضفة حال تطبيق 

المخطط.
تحد سافر

فلســطينيا، عــدت الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر 
فلســطين قرار نتنياهو بناء 3500 وحدة استعمارية 
استيطانية في المنطقة المسماة )E1( تحديا سافرا 
للفلسطينيين والمجتمع الدولي، داعية إلى خطوات 

ميدانية للرد عليه.
وقالــت »الديمقراطية«، في بيان صحفي، أمس: إّن 
إعــالن نتنياهو »تعبير عن حالة هيجان اســتعماري 
اســتيطاني غير محدود، يحاول من خالله أن يفرض 
الوقائــع النهائيــة التــي تحــول دون قيــام الدولة 
الفلســطينية المستقلة كاملة الســيادة وعاصمتها 

القدس على حدود 4 حزيران 67«.
وأضافــت »البنــاء االســتيطاني في هــذه المنطقة 
معطــل منذ حوالي 15 عامًــا، بضغط من الواليات 
المتحــدة واالتحــاد األوروبي واألمــم المتحدة؛ ألّن 
من شــأن تحويــل المنطقة إلى جزء من المشــروع 
االســتيطاني أن ينهــي تمامًــا العالقــة الترابطية 
بيــن مدينــة القــدس وشــرقها الفلســطيني، وأن 
يحول الضفة الفلســطينية إلى إقليمين جغرافيين، 
منفصلين عن بعضهما تمامًــا، بال أي رابط أو أية 

صلة جغرافية«.
ووفق »الديمقراطية« فإّن هذا المشروع االستيطاني 

يحوّل الضفة الفلسطينية إلى »غيتوات، مقاطعات، 
معازل ســكانية، تحــت هيمنة االحتالل وســيطرته 
الكاملــة«، مؤكــده أّن البناء االســتيطاني في هذه 
المنطقــة »ما هــو إال عدوان ســافر، على الشــعب 
الفلســطيني وحقوقه، وإطالق نار علــى أية دعوات 
مازالــت تراهن على اســتئناف المفاوضات للوصول 
مــع المشــروع الصهيونــي المتغــول إلى تســوية 

سياسية«.
ودعــت »الديمقراطية« إلى التصــدي لقرار نتنياهو 
من خالل رد فعلي وعملي »يتجاوز حدود االســتنكار 
واإلدانــة والرفــض األجــوف، ويقوم علــى خطوات 
ميدانية في إعادة النظر بالعالقة مع دولة االحتالل، 

عماًل بقرار المجلسين الوطني والمركزي«.
وعدت حركة األحــرار تصديق نتنياهــو على اللجنة 
المذكورة هو اســتمرار في العدوان الصهيوني على 
أرضنا ومدينة القدس إلحكام السيطرة عليها ضمن 

الخطوات العملية لتطبيق صفقة القرن.

وقــال األحرار فــي بيان صحفي، إن االســتيطان هو 
جريمــة حــرب تُمارســه حكومات االحتــالل ضمن 
سياســة ثابتة ضِد شــعبنا لفــرض أمــر واقع على 
األرض مســتغلة الدعــم واالنحيــاز والضوء األخضر 
األمريكــي لالحتالل الــذي يضرب بعــرض الحائط 
القــرارات الدوليــة والتــي كان آخرها القــرار 2334 

الهادف لوقف االستيطان.
وأكــدت أن كل القرارات اإلســرائيلية لن تُفلح في 
تغيير الطابع العربي واإلســالمي للمدينة المقدسة 
أو األرض الفلسطينية، مشددة على أن نلك الجرائم 
لن تزيد شــعبنا إال تمســكًا بأرضه وحقوقه وإصرارًا 

على مواجهة االحتالل ورفع كلفته.
ودعت األحرار الســلطة فــي رام اهلل التي قالت إنها 
»ســاهمت بسياســاتها العقيمة في منــح االحتالل 
والتهويــد  االســتيطان  فــي  لالســتمرار  الفرصــة 
والعربدة« العمل على وقف التنسيق األمني وإطالق 
يد المقاومة لتتصدى لمخططات االحتالل وعدوانه.

دعوات فلسطينية إلى خطوات ميدانية للرد عليه
التصديق عىل مرشوع نتنياهو لبناء أحياء استيطانية يف القدس

القدس المحتلة-غزة/ فلسطين: 
صدقــت مــا تســمى لجنــة التخطيــط والبنــاء في 
بلدية االحتالل في مدينة القدس المحتلة أمس، 

علــى مشــروع رئيــس حكومــة االحتــالل بنياميــن 
نتنياهو لبناء أحياء استيطانية جديدة في المدينة 
المقّدسة. وذكرت القناة »11« العبرية أن اللجنة 

صدقــت علــى بنــاء حي اســتيطاني يســمى »هار 
حومــاه« الواقع جنوبي شــرق القــدس؛ بناًء على 

توصيات نتنياهو قبل أيام.

القدس المحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:
بعــد اإلعــالن عــن صفقــة ترامــب - نتنياهو 
التصفوية، وبدء إجراءات تطبيقها على األرض، 
عمدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلى تغييب 
الرواية الفلسطينية الجغرافية، من خالل اعتقال 
مديــر دائــرة الخرائط فــي جمعية الدراســات 
العربيــة، والخبيــر البــارز في شــؤون األراضي 
واالستيطان خليل التفكجي لساعات قبل اإلفراج 

عنه.
وجــاء اعتقــال التفكجــي بعــد يــوم واحد من 
عقد اللجنة األمريكية اإلســرائيلية المشــتركة 
المُكلفة برســم خرائط الضفة الغربية المحتلة 
للضم اإلسرائيلي اجتماعها األول في مستوطنة 

آرييل شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال عضــو المكتب السياســي لحركة حماس، 
د. موســى أبو مرزوق، في تغريدة على حســابه 
في موقع »تويتر«: »اعتقال خليل التفكجي خبير 
األراضي واالســتيطان في القــدس هو محاولة 
يائســة العتقال الرواية الفلســطينية المتعلقة 

بالحقيقة الجغرافية«.
واعتقلــت قــوات االحتالل التفكجــي عقب دهم 
منزلــه الكائن فــي حي واد الجوز، إلى الشــمال 

من البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وأفــادت عائلــة التفكجــي بأن قــوات االحتالل 
أبلغتها بأن لديها أمرًا بتفتيش المنزل، وطلبت 
مــن التفكجي الموجود في مكان عمله بضاحية 
البريــد الحضــور إلــى المنزل قبل أن تفتّشــه، 
ولدى حضوره إلى المنزل تم اعتقاله، ولم تعرف 

أسباب االعتقال.
تغييب الفلسطينيين

ورأى المختــص فــي شــؤون االســتيطان، عبد 
الهادي حنتــش، أن اعتقال االحتــالل للتفكجي 
خطوة إسرائيلية تهدف إلى وقف نشاطه بشأن 
االســتيطان، خاصة فــي هذا التوقيــت الخطير 

الذي تمر به القضية الفلسطينية.

ويقول حنتش لصحيفة »فلســطين«: التفكجي 
مّطلع علــى جميــع المخططات االســتيطانية، 
وكذلــك لديه قــدرة علــى الدخول إلــى جميع 
المؤسســات التابعة لســلطات االحتالل خاصة 
البلديــة، لمعرفة أي نية لتجمعات اســتيطانية 
جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

تلــك  دائمــًا  يرصــد  »التفكجــي  ويضيــف: 
المخططات اإلسرائيلية، وينفذ جوالت ميدانية 
على المواطنين الفلســطينيين ويرشــدهم إلى 
كيفية مواجهة االســتيطان ومشــاريع االحتالل 
قراهــم  التحــركات حــول  المختلفــة وخاصــة 

وأراضيهم«.
وأشــار حنتش إلى أن االحتالل يريد من اعتقال 
مخططــات  إجــراء  التفكجــي  نشــاط  وإخفــاء 
ومشــاريع اســتيطانية جديــدة دون أي انزعاج 
أو معرفــة من أحــد، خاصة المختصين، ســيما 
أن الخبيــر في االســتيطان دائمًا مــا يوّثق تلك 

المخططات الجديدة.
ويعمــل التفكجــي، وفــق حنتش، منذ ســنوات 
طويلة في مجال الخرائــط، ولديه خبرة طويلة 

في مشاريع االســتيطان، كما يملك القدرة على 
معرفة أي توجــه أو وقائع جديدة يريد االحتالل 
المناطــق  أو  المحتلــة  القــدس  فــي  فرضهــا 

الفلسطينية.
ويتوقــع حنتــش أن تعمــل ســلطات االحتالل 
علــى تقييــد حركــة التفكجي بعد اإلفــراج عنه 
من ســجونها، وفرض مزيد من الشروط عليه، 
وممارسة التضييق والقمع بشكل واضح، بهدف 

وقف نشاطه.
من جانبه رأى أستاذ اإلعالم في جامعة القدس، 
د.أحمد عــوض أن اعتقال التفكجي يأتي ضمن 
محــاوالت االحتالل اإلســرائيلي منــع وجود أي 

نخب فلسطينية في القدس المحتلة.
وقال عوض لـ«فلســطين«: »اعتقــال االحتالل 
الخبير التفكجي هو ضمن كبت الفلســطينيين 
وقمعهم، كون الرجل له مساهماته واستشاراته 

في مجاله«.
وأشــار إلى أن االحتالل شن خالل الفترة األخيرة 
حملة اعتقــاالت طالت الكثير من الشــخصيات 

الفلسطينية في القدس.

اعتقال خليل التفكجي.. محاولة
 إرسائيلية لتغييب الرواية الفلسطينية

خليل التفكجي
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

استخالصات إسرائيلية 
متشائمة من العدوان األخير

فور انتهاء جولة العدوان اإلسرائيلي األخير ضد قطاع غزة، خرجت 
جملة اســتخالصات واســتنتاجات إســرائيلية، يغلــب عليها طابع 
التشــاؤم، عقب ما عدوه قدرة الفلسطينيين على بداية المواجهة 
وإنهائها، األمر الذي يؤكد، وفق نظرة أصحاب هذه االســتنتاجات 
أنه ال مناص من عملية عســكرية واســعة تكــون صعبة، تتطلب 
اســتخبارات قويــة، وبعــض العمليــات البرية المفاجئــة، دون أن 
تشمل إعادة احتالل القطاع، لكنها تتطلب الوصول لمفاصل القوة 

الحقيقية للفلسطينيين.
هذا االستخالص اإلسرائيلي الســلبي، إن صح التعبير، مصدره أن 
األمل يتضاءل مع مرور الوقت بإمكانية تحقيق تسوية مع حماس، 
أو شــراء الهدوء بالــدوالرات القطرية، وتصاريح العمل، وتوســيع 
مســاحة الصيد، يمكــن أن يحقق ذلك هدوًءا قصيــر المدى، لكن 
على المدى البعيد ســيكون هذا التفكيــر خاطًئا، ألن حماس تريد 
مــن تخفيف حصار غــزة إتاحة حرية الحركة أمامهــا، والقدرة على 
وصول الضفة الغربية، وبناء قوة عســكرية فتاكــة، وإبرام صفقة 

تبادل أسرى يطلق خاللها سراح العديد من كبار أسراها. 
ولما كانت التهدئة التي تســعى إليها إسرائيل مختلفة تماما عما 
تريدهــا حماس، فــإن الفجوات بينهما تبدو بعيــدة، وعصية على 
جســر الهوة بينهما، مما يجعل اإلسرائيليين، السيما العسكريين 
منهم، على قناعة أن العملية العســكرية القادمة في غزة سيكون 
لها أثمان تدفعها إســرائيل، وهنا يمكن تفهم سبب ترددها، لكن 
فــي النهاية ال منــاص منها، رغم وجود "غــزة أخرى" تحت األرض 
بســبب شــبكة األنفاق التي حفرتها الحركة، مما يجعلها محصنة 

من الضربات الجوية. 
بعد انتهاء التصعيد األخير، تعالت األصوات اإلســرائيلية التي ترى 
أن المهمة اإلســرائيلية أمــام حماس تضاعفت، ومــا كان يمكن 
القيــام به عقب حرب غزة األولى فــي 2008، بات أكبر وأخطر عما 
ســتقوم به إســرائيل بعد حرب غزة الثالثــة 2014، واليوم أصبح 
الوضع مختلفا كليا، صحيح أن إســرائيل يمكن أن تدفن رأسها في 
الرمال، لكنها في النهاية ســوف تصل إلى نقطــة المواجهة أمام 

حماس.
الحكومــة اإلســرائيلية القادمة بعد االنتخابات ســتطلب من قائد 
الجيــش أفيف كوخافي أن يحضر خططه العســكرية على الطاولة، 
وهي خطط لن تكون بال أثمان بشــرية قاســية تدفعها إسرائيل، 
سيكون لها بالتأكيد أثمان نخسرها، لكن الجيش ملزم، كما يقول 
اإلسرائيليون أنفســهم، بتحقيق الهدف المراد منه بالوصول إلى 

مرحلة جديدة من الردع لسنوات طويلة قادمة.
يعتبر اإلسرائيليون أن هدف العملية القادمة هو التصدي لظاهرة 
تنامي القوة العســكرية لحماس، ومن سيقود الحرب القادمة دون 
األخذ بعين االعتبار هذه المســألة ســيكون كمــن يهدر أوقاتهم 
دون داٍع، ويحول نتائج المعركة إلى سدى، ال يتعلق األمر بمواجهة 
عابرة أو جولة خاطفة، بل عملية طاحنة لن تســلم منها إســرائيل 

ذاتها، خاصة إن أبقت الفلسطينيين دون شيء ما يخسرونه!

بحر يهنئ الكويت بيومها الوطني 
ويشيد بدورها الحيوي يف دعم القدس

غزة/ فلسطين:
قال النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، إن دولة الكويت 
تمثل عنصر دعم وإسناد حيويًّا لمدينة القدس المحتلة وأهلها الصامدين.

وهنــأ بحر في رســالة بعث بها، أمــس، إلى رئيس مجلس األمــة الكويتي 
مرزوق الغانم الكويت أميرًا وحكومة وبرلمانًا وشعبًا، لمناسبة إحياء اليوم 

الوطني.
وجــاء في الرســالة: "ندعو اهلل أن ينعــم عليكم بمزيد مــن األمن واألمان 
والرخاء واالســتقرار، ويديمكم ســندًا وذخرًا لقضايا أمتكم، وفي مقدمتها 

قضية األمة المركزية، القضية الفلسطينية".
وأضاف: "الشــعب الفلسطيني يرى في دولة الكويت الشقيقة، رافعة مهمة 

لنصرة القضية الفلسطينية في مختلف المجاالت".
وأشــار إلــى أن الكويــت تمثل عنصر دعم وإســناد حيويًّا للقــدس وأهلها 
الصامدين فــي مواجهــة المخططات الســوداء واإلجــراءات الحاقدة التي 
تســتهدفها. وشكر بحر للكويت مواقفها التي وصفها بالشجاعة تجاه دعم 

قضية شعبنا الفلسطيني، ورفض صفقة القرن والعمل على إسقاطها.

الناصرة/ فلسطين:
توقعــت األجهــزة األمنيــة اإلســرائيلية، انفجــار 
األوضــاع الميدانيــة فــي األراضي الفلســطينية 
المحتلــة، قريبــا، وذلك كردة فعل علــى إجراءات 

تطبيق صفقة »ترامب نتنياهو«.
وكشــفت صحيفــة »هآرتــس« العبريــة، أمس، 
النقاب عن أن األجهزة األمنية اإلســرائيلية بدأت 
اســتعداداتها للتعامل مع احتمال انفجار األوضاع 
على نطاق واســع مع الفلسطينيين، في حال ضم 
مســتوطنات الضفــة الغربية المحتلــة، بموجب 

الخطة األمريكية المزعومة.
وذكــرت الصحيفة العبرية أنه ســتتم إقامة هيئة 
مؤلفة من الجيش والشــرطة وجهــاز المخابرات 
»شــاباك«، باإلضافــة إلــى دوائــر أمنيــة أخرى، 
إلى جانــب وزارات ذات العالقــة للتصدي لتفاقم 

األوضاع.

الســيناريوهات  بيــن  مــن  أنــه  إلــى  وأشــارت 
المطروحة: اقتحام فلســطينيين للمســتوطنات، 
واختراق أعداد كبيرة من الغزيين للســياج األمني 
الفاصل مع األراضي المحتلة عام 1948م، وتسلل 
أعــداد كبيــرة من الفلســطينيين فــي لبنان عبر 
الحدود، وتنفيذ عمليات مسلحة سواء في الداخل 

أو الضفة الغربية.
وترجــح الدوائــر األمنيــة اإلســرائيلية أن تتحول 
القدس المحتلة إلى ســاحة تصعيــد مركزية بما 
في ذلــك توافد آالف الفلســطيني إلى المســجد 

األقصى المبارك.
وتأتي تلك التســريبات، بالتزامــن مع تصريحات 
وزير الطاقة في حكومة االحتالل يوفال شتاينتس، 
أول مــن أمس، والتي قال إن حكومته أعدت خطة 
للســيطرة على قطاع غزة بالكامل لعدة أســابيع، 

بهدف إسقاط حكم حركة »حماس«.

وأضاف الوزيــر لهيئة البث اإلســرائيلية، »أعدت 
)إسرائيل( خطة شاملة للسيطرة على كامل قطاع 
غزة لعدة أســابيع مــن أجل إســقاط حكم حركة 
حمــاس وتدميــر صناعــة الصواريــخ إذا لم يكن 

هناك خيار آخر«.
ولــم يوضــح الوزيــر تفاصيل عــن الخطــة التي 
يتحدث عنهــا، فيما اكتفى بالقــول: »إنها كبيرة 
وصعبة للغاية ومختلفة جدًا عن كل ما فعلناه في 

غزة حتى اآلن«، على حد زعمه.
يشــار إلى أن مــع قــرب االنتخابات اإلســرائيلية 
المقــررة في الثاني من آذار/مارس المقبل، والتي 
تُعــد الجولة الثالثــة خالل أقل من عــام، تتزايد 
وعلــى  اإلســرائيليين  المســؤولين  تصريحــات 
رأســهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأعضاء 
حكومته، المُلوحة بشــن عدوان إســرائيلي على 

قطاع غزة.

غزة/ نور الدين صالح:
فــي الوقت الذي هاجمت فيه فصائل فلســطينية 
بضــراوة ما تُســمى لجنة التواصل مــع المجتمع 
اإلســرائيلي التابعــة لمنظمــة التحريــر، خرجت 
بعــض المزاعم حول لقاء حركــة حماس مع قادة 

االحتالل اإلسرائيلي وهو ما نفته األولى.
وأكــدت الحركة في بيان صحفي، موقفها الواضح 
والثابــت برفضهــا عقــد أي لقــاءات مــع العــدو 
الصهيونــي، وأنهــا ضــد أي عالقــة مــع الكيان 
باعتبــاره كيانًــا مغتصبًــا وغير شــرعي، وتجرم 
التطبيع معه من أي طرف أو جهة كانت، نافيًة ما 

روّجته بعض وسائل اإلعالم »جملة وتفصياًل«.
تشويه المقاومة

ويرى مختصان في الشــأن السياســي، أن الهدف 
من ترويــج هذه الشــائعات هو »تشــويه صورة 
المقاومــة وإظهار أنها تتواصــل مع االحتالل كما 

تفعل السلطة«.
ويؤكــد المحلــل السياســي د.ناجــي الظاظا، أن 
بعــض األطراف تحاول تشــويه صــورة المقاومة 
وأنها ليست أحسن حااًل من السلطة التي تُنسق 

وتتعاون مع االحتالل علنًا.
وأوضــح الظاظا لصحيفة »فلســطين«، أن هناك 
فرًقا كبيرًا بين من يُنسق مع االحتالل وآخر يضع 
حــدودًا له ويلجمــه عند قواعد اشــتباك مُعينة، 

»فال مقارنة بين الحالتين مُطلًقا«.
ويشدد على أن »المقاومة لم يحدث أن تفاوضت 
مع االحتالل بشــكل مباشــر، على عكس السلطة 
التي تجاوزت مستويات عليا في التنسيق المباشر 

معه«.
ويــرى أن المقاومــة تعــد أي لقــاء يُحســن من 
الظروف اإلنســانية للشــعب الفلســطيني بغزة، 
يُمثــل هدًفــا دون االخــالل بحالة التــوازن التي 
فرضته في التعامل مع الشأنين األمني والعسكري 

مع العدو.
ويبيّن أن اللجنة التي شــّكلتها السلطة للتواصل 
مع المجتمع اإلســرائيلي تأتي في سياق تطبيعي 
وال يخدم علــى اإلطالق تحســين أي الظروف وال 
تعزيز الموقف السياســي الفلسطيني في مواجهة 

صفقة القرن.
ويقــول: »كل مــن يتعاون مع االحتــالل ويُعطي 
صــورة للمجتمع الدولي علــى أن هناك حالة من 
التعايش مــع العدو فهو يُمهــد الطريق لصفقة 

القرن«.
ويشــير إلــى أن الســلطة تُقــدم خدمــات أمنية 
لالحتالل وهــو ما يريده األخير، كي يشــعر أنه ال 
مشــكلة مجتمعية مع الشعب الفلسطيني، »وهذا 

ما يخلق مشكلة مركبة«.
ويتفق مع ذلك، الخبير السياســي والدبلوماســي 

الســابق د. محمود العجرمي، حيث عــدَّ الترويج 
لهذه اللقاءات »محاولة لدس الســم في العسل«، 
خاصــة بعض االنتقــادات التــي وُجهــت للجنة 

التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي.
دعاية انتخابية

ويرى العجرمي أنه مع ُقرب االنتخابات اإلسرائيلية 
تريــد قيادة االحتالل أن تروّج أنها ال تُطبع فقط 
مع النظام العربي الرســمي أو قيادة السلطة إنما 

مع المقاومة وعلى رأسها حماس.
وبيّــن لصحيفة »فلســطين« أن نتنياهو وقيادة 
االحتــالل يريــدان تعويــض ما تســقط فيه من 
العســكري  الميدانــي  المســتوى  علــى  هزائــم 
بالهــروب لألمــام فــي محاولــة إلقنــاع الناخب 

اإلسرائيلي، ضمن دعايته االنتخابية.
وأوضــح أن االحتالل يحــاول تصدير فشــله على 
اإلعالميــة  الجبهــة  إلــى  العســكرية،  الجبهــة 
والنفســية في محاولــة للمس بوحــدة المقاومة 

ونقل صورة مزورة ومزيفة عن الحقيقة.
وأشــار العجرمــي إلــى أنــه فــي الحقيقــة هناك 
تنســيق عاٍل بيــن الفصائــل الفلســطينية، وهو 
ما يدلــل على أن المعلومات التــي جرى ترويجها 
عاريــة عن الصحــة، نافيًا وجود أي لقــاءات بين 
المقاومة واالحتالل مُطلًقا، إال من خالل الوساطة 

المصرية.

هيئة إرسائيلية ملواجهة انفجار األوضاع  يف األرايض الفلسطينية

»لقاء حامس مع قادة االحتالل«.. شائعات وأكاذيب لتشويه املقاومة

غزة/ فلسطين: 
طالبــت الحملة الوطنيــة للمطالبة 
الجامعية أمس،  الرســوم  بتخفيض 
التعليــم  ووزارة  اشــتية،  حكومــة 
جملــة  لوقــف  بالتدخــل  العالــي، 
اإلجــراءات التعســفية التي اتخذتها 
مؤخــرًا جامعة األقصــى الحكومية 

بقطاع غزة، بحق مئات الطلبة.
وتمثلــت اإلجراءات بإلغــاء الجامعة 
نظــام اإلعفــاء النصفــي لشــريحة 
الطلبة المستفيدين من برامج وزارة 
التنمية االجتماعيــة، وإجبارهم على 
دفــع كامل رســوم الفصــل المقررة 
عليهــم خالًفــا لمــا كان معمول به 
خــالل الســنوات الماضيــة، إضافة 
إلــى إجبار أبناء الشــهداء ممن تقل 
معدالتهــم التراكمية عن ٪70 من 
دفع كل الرســوم مع رفع نسبة دفع 

نظام الحد األدنى لباقي الطلبة.
الجامعــة  تراجــع  الحملــة  وعــدَّت 
وخروجها على أبســط مبادئها، في 
الصعبة،  االقتصاديــة  األوقات  هذه 
ســيدفع بمئــات الطلبــة إلــى ترك 

مقاعد الدراسة، لعدم قدرتهم على 
اإليفاء بالتزاماتهم المالية الناشــئة 
عن ذلك القرار، بســبب تغول الفقر 
والبطالــة، وانعدام األمــن الغذائي 

لحوالي %70 من أسر قطاع غزة.
الحملــة  باســم  المتحــدث  وأكــد 
الوطنيــة رامــي محســن فــي بيان 

صحفــي، أن هــذا القرار يعــد إجراء 
تعسفي وخطير، ينطوي على مساس 
بحق الطالب األشد فقرًا في التعليم 
الجامعي، وهو مــا يمثل ضربًا لكل 
القيم الوطنية التي نشأت من أجلها 
تدعم  الجامعــة، كجامعة حكوميــة 

فرص الفقراء في التعليم.

ودعــا محســن إدارة الجامعــة إلــى 
النظر حولهــا وتمحيص اإلحصاءات 
الصــادرة عــن مؤسســات محليــة 
ودوليــة بشــأن الواقــع االقتصادي 
والمعيشــي فــي قطــاع غــزة، وإلى 
التراجع الفــوري عن هذا القرار الذي 

وصفه بـ«الجائر«.

الحملة الوطنية تطالب حكومة اشتية بالتدخل لحل إشكالية »األقىص«

جامعة األقصى بغزة
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عمرو: االستعدادات لحملة 
"صالة الضحى" قامئة وهدفها 

صد اقتحامات األقىص
غزة/ آالء األفندي:

قــال الخبير في شــؤون القدس د. جمال عمرو: إن االســتعدادات المقدســية 
إلطالق حملة "صالة الضحى" في المســجد األقصى المبــارك، قائمة؛ بهدف 

التصدي لالقتحامات اإلسرائيلية اليومية لرحاب المسجد.
وأوضح عمــرو في تصريــح لصحيفة "فلســطين"، أمــس، أن الحملة هدفها 
حشــد آالف المصلين ألداء صــالة الضحى في األقصــى، وتلقي دروس العلم 
وقــراءة القرآن الكريم، وتكثيــف الوجود الفلســطيني بالتزامن مع اقتحامات 
المســتوطنين للمســجد خالل الفتــرة الصباحيــة، والتصدي الســتفزازاتهم 

المتواصلة.
وأضــاف أن الحملة لم تُنفذ بعــد على أرض الواقع، لكنه من المتوقع اإلعالن 
عنهــا "قريبا جدا"، الفتا إلى أنه ســيصاحبها نشــر مواد إعالميــة وملصقات 

بهدف حث المصلين على االحتشاد والصالة في المسجد.
وذكر عمرو أنه بعد اإلعالن عن الحملة، ســتنّفذ حملة إعالمية واسعة النطاق 
في جميع وسائل اإلعالم المختلفة، ومواقع التواصل االجتماعي، وسيتم توجيه 
دعوة للمدارس لمشــاركة الطلبة في الحملة إلى جانب كبار الســن والنساء، 

والفئات المتوفرة من المقدسيين؛ بهدف الحشد والرباط في األقصى.
وبيــن أن فكرة الحملــة نابعة من االقتحامات اإلســرائيلية الواســعة بقيادة 
"الحاخامــات" لباحات األقصى خالل الفترة الصباحية، لالســتفراد بالمســجد 
والتدخــل فــي شــؤونه؛ بهدف الســيطرة علــى المســجد أو تقســيمه بين 
المســلمين واليهود. وتوقع الخبير المقدسي أن تشــهد الحملة الفلسطينية 
الجديدة مشــاركة حاشــدة على غــرار حملة "الفجــر العظيم"، رغــم إجراءات 

االحتالل العسكرية في القدس المحتلة وبلداتها.
وأطلــق فلســطينيون حملــة "الفجــر العظيــم" فــي المســجدين األقصــى 
واإلبراهيمي، ومعظم المســاجد في فلســطين ودول عربية؛ ألداء صالة فجر 
الجمعــة؛ من أجل تعزيز التواجد الفلســطيني والربــاط، ومواجهة مخططات 

االحتالل واعتداءاته بحق المقدسات اإلسالمية.
ويشهد المســجد األقصى يوميا اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين على 

فترتين صباحية وما بعد صالة الظهر، بحماية مشددة من شرطة االحتالل.

وتغريمه نصف 
مليون شيقل

االحتالل يرفع 
محكومية األسري

 أبو الفيالت لـ18 عاًما
رام اهلل/ صفا:

شــددت محكمــة "عوفر" العســكرية، 
أمس، في عقوبة ســجن األســير حمزة 
أبو الفيالت من مدينة الخليل، ورفعت 
حكمــه إلــى 18 عامًــا، بعــد اتهامه 
بتنفيــذ عملية طعن قبل ســنوات على 
مفــرق "غوش عتصيون" االســتيطاني 

جنوبي بيت لحم.
وذكــرت القنــاة الســابعة العبرية، أن 
محكمة "عوفر" حكمت بالســجن لمدة 
18 عامًــا علــى األســير أبــو الفيالت، 

إضافــة لدفع تعويضــات بقيمة نصف 
مليــون شــيقل بعــد إدانتــه بإصابة 
مستوطنة في عملية طعن قبل خمس 

سنوات.
ويأتي ذلك بعد أن ســبق للمحكمة أن 
حكمت على األســير بالسجن لمدة 14 
عامًا بالتعويضات نفســه، قبل تقديم 
النيابة اســتئناًفا على القرار، وتشــديد 

العقوبة لتصل إلى 18 عامًا.
ويــدور الحديــث عــن عمليــة وقعــت 
علــى مدخل مجمــع تجاري فــي مفرق 
"غوش عتصيون" االســتيطاني جنوبي 
بيــت لحم عــام 2015 وأصيبــت فيها 
المســتوطنة "نيريــت زمــورة" بجراح 

خطيرة.

عمان- الرباط/ فلسطين: 
دعــا متحدثون فلســطينيون وأردنيون وعــرب إلى بناء 
اســتراتيجية عربية مشــتركة لمواجهــة تداعيات خطة 
التســوية األمريكية »صفقة القرن« وإفشــالها، والعمل 

على الحفاظ والتمسك بالحقوق العربية.
وطالب هؤالء، خالل ندوة عقدها مركز دراســات الشرق 
األوســط والجمعيــة األردنيــة للعلــوم السياســية، في 
عمان، أمس، ببناء مشــروع وطني يلتقي فيه المســتوى 
القضيــة  تجــاه  الثوابــت  وفــق  والشــعبي  السياســي 
الفلســطينية، وتشــكيل حاضنة عربية وإقليمية ودولية 

للموقف الفلسطيني.
واعتبروا خالل الندوة التــي حملت عنوان »صفقة القرن 
وخيــارات التعامــل معها«، تبنــي الجانب الفلســطيني 
لخيــار رفض الصفقة يعزز من فرص إفشــالها - حتى لو 
ذهب الجانبان اإلسرائيلي واألميركي في فرض إجراءات 
أحادية - ألن ما ينتج لن يتعدى كونه إدارة صراع ضمن 

موازين القوى الحالية.
وحددوا عدة متطلبات فلســطينية لنجاح خيار المواجهة 
ضــد الصفقة، أهمهــا: إنهاء االنقســام، وتعزيز الجبهة 
الداخليــة، وإنهاء التعاون األمني مــع االحتالل، وتفعيل 

المقاومة بكل أشكالها.
ودعوا إلى تمتين التنســيق بين األردن وفلسطين وفًقا 
لرؤية اســتراتيجية متفــق عليها وخارطــة طريق عربية 
متفــق عليها لمواجهــة الصفقة، كما دعــوا إلى تمتين 
الجبهــات العربية القوميــة والوطنية عبــر االنتقال من 
االنقســامات إلى المصالحــات بين الــدول العربية بما 
يحقــق موقًفا عربيًا موحدًا مشــترًكا مســاندًا للقضية 

الفلسطينية.

وأكد المشــاركون أن »صفقــة ترامــب نتنياهو« تمثل 
تحديًا جوهريًا للموقف الفلسطيني واألردني واتفقوا أن 
األردن هو الخاســر األول عربيًا بعد الشعب الفلسطيني 

إزاء تداعيات الصفقة األمريكية.
وفي الســياق، بحث وفد من مؤتمر فلســطينيي أوروبا، 
خالل سلســلة لقاءات عقدها في المغــرب، آليات تطوير 

العمل المشترك لمواجهة »صفقة القرن« األمريكية.
والتقــى الوفــد خــالل زيارتــه العاصمة الرباط، ســفير 
الســلطة هنــاك جمــال الشــوبكي، ورئيــس الحكومة 
المغربية واألمين العام لمؤتمر العدالة والتنمية ســعد 
الدين العثماني إلى جانب قيادات من األحزاب المغربية.

وتخلــل اللقاءات بحــث آليات تطوير دور الفلســطينيين 
فــي مواجهــة مخاطر الصفقــة األمريكية علــى القضية 
الفلســطينية وحقوق الفلســطينيين، وآليات مواجهتها 

في إطار الثوابت الوطنية.
وقدم الوفد، بحســب البيان، أمس، خالل لقاءاته شرحًا 
حول الحراك الفلسطيني في القارة األوروبية والفعاليات 
الشعبية والسياســية والقانونية التي أقيمت في مختلف 
الــدول األوروبيــة ضمــن اســتراتيجية العمل الشــعبي 
لمؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني لمواجهة 

الصفقة.
وذكــر أن اللقاء يأتي ضمن برنامــج وفد المؤتمر لزيارة 
العاصمــة المغربيــة وتقديم دعــوة لألحــزاب ورئيس 
الحكومة للمشــاركة في مؤتمر فلســطينيي أوروبا الذي 
ســيعقد في الخامس من أبريل/ نيســان هــذا العام في 

العاصمة الفرنسية باريس.
ووصف وفد فلسطينيي أوروبا زيارته للعاصمة المغربية، 

بالمهمة.

»فلسطينيو أوروبا« يبحثون آليات تطوير العمل لمواجهتها
متحدثون يدعون إىل إسرتاتيجية عربية 
مشرتكة إلفشال »صفقة ترامب نتنياهو«

غزة/ يحيى اليعقوبي:
اإلســرائيليون  المســتوطنون  يســتغل 
الظرف السياسي اإلســرائيلي المقبل على 
جولة انتخابات ثالثة تبدو حاســمة لجميع 
المرشــحين، في توزيع الفتات على مداخل 
الضفــة  شــمال  فلســطينية  بلــدة   )33(

الغربية المحتلــة، لفرضها كأمر واقع على 
أجندة قادة دولــة االحتالل في أي حكومة 

مقبلة.
العربية والعبريــة واإلنجليزية،  فباللغــات 
كتــب علــى هــذه الالفتــات »قــف.. أنت 
تدخل منطقة الدولة الفلســطينية، وهذه 
المنطقة هي جزء من الدولة الفلســطينية 
المستقبلية وفًقا لصفقة »ترامب نتنياهو« 

التصفوية.
ويــرى مراقبــان تحدثــت إليهــم صحيفة 
»فلســطين« عدة دالالت تقــف وراء هذه 
الخطــوة، أولها الضغط على المرشــحين 
وصناع القــرار لتبني رؤى المســتوطنين، 
وكذلــك لتحريض بعضهــم بعضا على ما 
تبقــى مــن األرض الفلســطينية، وكأنما 
يريدون القول إن بيدهم تحديد المساحة 
التي ســتقوم عليها الدولة الفلســطينية، 
مشــيرين إلى أن المســتوطنين سبق أن 
استخدموا الطريقة ذاتها بعد توقيع اتفاق 

»أوسلو«.
ويربط مدير وحدة مراقبة االستيطان في 
معهد »أريج« سهيل خليلية، بين الالفتات 
ومشــروع البؤر االســتيطانية العشــوائية 
التي بلــغ عددها بالضفــة الغربية )232( 
بــؤرة، موضحًا أن رئيس حكومة االحتالل 
بنياميــن نتنياهــو أوعز مؤخــرا بمد )12( 
بــؤرة بالكهرباء والمياه ممــا يؤكد قدرة 

السياســة  توجيــه  علــى  المســتوطنين 
اإلسرائيلية انطالًقا من خطوات ميدانية.

الالفتــات  أن  شــك  ال  خليليــة:  ويقــول 
عمــل فــردي بشــكل أو بآخر مــن »دولة 
المســتوطنين«، فهــم يحاولــون فــرض 
أجندتهم ســيما وأن الالفتات نشرت على 
مداخل المدن الفلســطينية، فيما تتحدث 
»صفقة ترامب نتنياهو« عن مناطق أوسع 

وأبعد من تلك المواقع.
يحاولــون  المســتوطنين  بــأن  وأضــاف 

إلــى  اســتنادًا  خاصــة  أجنــدة  فــرض 
معطيــات الصفقة، مشــيرًا إلــى أنه كان 
للمستوطنين عام 2012م سيناريو مشابه 
وذلــك بأن يتم تســليم مناطــق )أ( وجزء 
مــن المناطق المصنفة )ب( إلنشــاء كيان 
خاص بالفلســطينيين، واليوم يســتغلون 
االنتخابــات للتمــادي بفــرض أجندتهــم 
»فهــم يــرون أن الصفقة تبالــغ في منح 

الحقوق للفلسطينيين«.
وبحســب مدير وحدة مراقبة االســتيطان 

اإلبقــاء  يريــدون  المســتوطنين  فــإن 
التجمعــات  ضمــن  الفلســطينيين  علــى 
الفلســطينية الكبــرى ضمــن مســاحة ال 
تزيــد عن )38-%40( من مســاحة الضفة 
الغربيــة، وأجــزاء من المناطــق المصنفة 
)ب(، مــع امتيــازات اقتصاديــة مرتبطــة 

باالحتالل.
وعن مدى تأثير الالفتات على صناعة القرار 
اإلسرائيلي، أشار خليلية إلى أن الداعمين 
للمشروع  االستيطاني في الخفاء أكبر مما 

نتصور.
فرض أمر واقع

و يــرى المختص في الشــأن اإلســرائيلي 
فرحــان علقــم، أن كثيــرًا من األنشــطة 
تبدو فرديــة ولكن يقف خلفهــا منظمات 
استيطانية داعمة تتبناها الحكومة الحقا، 
فهــي ال تعمــل بمعــزل عن المســتويات 
السياســية اإلســرائيلية، خاصة أنها تأتي 

في أوج حملة االنتخابات.
ولفت علقــم إلى أن هــذه الالفتات كانت 
تنصــب بنفس اللون إبــان توقيع اتفاقية 
»أوســلو« غير أنها كانت تكتــب بالعبرية 

لتخاطب المستوطنين فقط.
وأوضح أن مواضع الالفتات ليســت بعيدة 
عن مخططات الضم والتهويد والمصادرة 
)ج(  مناطــق  مــن  الفلســطينيين  وطــرد 
التي تجري من االحتــالل، وتتبناها صفقة 
»ترامــب نتنياهو«، ويجــري تنفيذها على 
األرض منــذ عاميــن »فتوقيــت اإلعــالن 
عــن الصفقة هــو مــا كان ملفتًــا وليس 

محتواها«.
وبيــن علقــم أن الالفتات تهدف لترســيخ 
الخطــوات األحادية وإعــالء رصيد نتنياهو 
االنتخابي كســبًا ألصوات المســتوطنين، 
مشــيرًا إلــى أن اإلعالن عــن الصفقة جاء 
منســجمًا مع متطلبات ورغبــات الحكومة 
الضفــة  »فواقــع  معًــا،  والمســتوطنين 
الغربيــة مهيــأ لتنفيــذ الصفقــة، ســيما 
مــع غيــاب إرادة حقيقيــة لــدى الســلطة 

الفلسطينية لمجابهتها«.
وقال: ســواء فاز فــي االنتخابــات نتنياهو 
أم بينــي غانتــس, فالالفتات جــاءت لحث 

المستوى السياسي القادم على تبيها.

استخدموا الطريقة ذاتها إبان اتفاق »أوسلو«
»الفتات املستوطنني«.. أجندة وترسيخ لصفقة »ترامب نتنياهو« 

الفتة مكتوب عليها »قف.. أنت تدخل منطقة الدولة الفلسطينية«
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

دولة فلسطين
وزارة

الحكم المحلي

إعالن بشأن مختار لعائلة الغرباوي )الكوفخة(
تعلن دائرة شــؤون المخاتير في وزارة الحكــم المحلي بمحافظات غزة بأن 
الســيد/ محمد محمود محمد الغرباوي قد تقدم لشغل منصب مختار لعائلة 
الغرباوي بلدة )الكوفخة( وعلى من يرغب في االعتراض التوجه الى الدائرة 

في مقر الوزارة لتقديم طلب االعتراض وذلك خالل أسبوعين من تاريخه.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بنك اإلنتاج الفلسطيني المساهمة 
حضرة المساهم الكريم

وفقا لقانون الشركات رقم 7 لسنة 2012 والمادة )45( من النظام األساسي للشركة يسرني رئيس مجلس اإلدارة 
وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة شــركة بنك االنتاج الفلســطيني المســاهمة، دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية 
العامــة العادية للشــركة المزمع عقــده يوم الخميس الموافق 2020/03/12م في تمام الســاعة الحادية عشــرة 

صباحًا، في فندق الكومودور وذلك لمناقشة جدول األعمال اآلتي:
1. االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31، ومناقشته والمصادقة عليه.

2. االستماع إلى التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31، ومناقشته والمصادقة عليه.
3. االستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31، ومناقشته والمصادقة عليه.
4. االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31، ومناقشته والمصادقة عليه.
5. المصادقة على توصية واقتراح مجلس اإلدارة في تحديد األرباح وتوزيعها للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31.

6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31.
7.  انتخاب مدقق حسابات خارجي للشركة للعام المالي 2020.

8. انتخاب هيئة الرقابة الشرعية للشركة للعام 2020.
10. أية أمور أخرى. 9. المصادقة على االستبدال في أعضاء مجلس اإلدارة. 

نرجــو التكــرم بالحضور قبل الموعد المحــدد بـ 30 دقيقة إلتمام عملية التســجيل، وفي حــال عدم تمكنكم من 
الحضور، يحق لكم توكيل أي من المســاهمين اآلخرين )فقط( بالحضور نيابة عنكم حسب النموذج المرفق أدناه، 

ويرجى تزويدنا بالتوكيالت والتفويضات في مقر الشركة قبل ثالثة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
الرجاء اعتماد هذا االعالن بمثابة دعوة شخصية لكل مساهم.

د. رياض الخليفي / رئيس مجلس اإلدارة
...........................................................................................................................................

توكيل خاص
السادة شركة بنك االنتاج الفلسطيني م. المحترمين

تحية طيبة وبعد، بموجب هذا التوكيل أقر/ نقر أنا/نحن ........................................................................
بصفتي مســاهما/ مســاهمين في شركة بنك االنتاج الفلســطيني م. أنني قد عينت/ أننا قد عينا المساهم/المساهمة 
............................................................................. كوكيــل عني/عنا/ لإلنابة والتصويت في اجتماع الجمعية 
العامة العادي المقرر انعقاده يوم الخميس  الموافق 2020/03/12 في تمام الساعة الحادية عشرة في فندق الكومودور.

وإشهادا على ذلك قمت/ قمنا بالتوقيع بتاريخ ....../......./2020
اسم المساهم الموكل/....................... توقيع المساهم .......................
اسم الشاهد/ ................................... توقيع الشاهد .........................

يُعتمد/ المستشار القانوني

متى ستبدأ المعركة ضد غزة؟
يتحــدث نتنياهــو ووزيــر حربه نفتالــي بينت عن شــكل جديد من 
المعركــة ضد أهل غزة، ســتختلف عــن الحروب الســابقة، معركة 
تعتمد على المفاجأة، وســرعة الحسم، معركة يحدد زمانها الجيش 
اإلسرائيلي، ويختار ساحات المعركة ومســافتها، والطريقة العنيفة 
القاسية التي سيقضي فيها على رجال غزة، وهذه المعركة حتمية ال 
مفر منها، وتم اإلعداد لها بعناية فائقة، وستكون آخر المعارك ضد 

غزة، ليعم بعدها األمن والسالم!
إن من يدقق في تهديدات القادة اإلسرائيليين عن الحرب ضد أهل 
غزة ليدب في مفاصله الرعب، ويرهق نفســه فــي البحث والتحليل 
والتفكيــر في نوع الحــرب التي يخطط لها جهابــذة اإلرهاب، وكم 
ســتدمر، وأي شــكل من الموت ينتظــر رجال غزة أكثر قســوة من 
الموت قصفًا، وهم هاجعون على أســرتهم؟ وطالما هي معركة غير 
تقليدية، فهل صــار المدنيون جزءًا منها، وســيتم ترحيلهم مبكرًا 
من غزة إلى سيناء، تطبيقًا لصفقة القرن، لتستخدم إسرائيل كل ما 
لديها من أســلحة الدمار والفتك ضد مــن يظل على أرض غزة من 

مدنيين ومقاومين؟
تهديــدات القادة اإلســرائيليين ال يمكن التغافــل عنها، ولكن في 
الوقت نفســه ال يمكن أخذها على محمل الفعل والتنفيذ، والســيما 
أن هــذه التهديــدات اإلرهابيــة قــد جاءت بعــد موجة الســخرية 
واالســتهزاء بقدرات الجيش التي عمت المجتمع اإلسرائيلي، وبعد 
اســتطالعات الرأي التــي أظهــرت أن %38 من اإلســرائيليين غير 
راضين عن أداء وزير الحرب تجاه غزة، وأظهر االســتطالع أن نسبة 

%55 من اإلسرائيليين غير راضين عن سياسة نتانياهو تجاه غزة.

هــذه التهديــدات من وزيــر الحرب ورئيــس الوزراء جــاءت بعد أن 
اســتخف وزير الحرب السابق ليبرمان بوزير الحرب الحالي، وقال له، 
أنت لم تردع مقاومة غزة كما وعدت، وقد فشــلت أنا من قبلك في 
ردع غزة، بل إن غزة هي التي ردعت إســرائيل، وباللغة نفسها سخر 
الوزيــر جاالنت من وزير الحرب، واتهمــه بالعجز، وقال له: أنت من 
طالبــت بالتعامل مــع البالونات مثل الصواريــخ، وحين صرت وزيرًا 

فشلت في مواجهة البالونات والصواريخ.
هذه التهديدات جاءت بعد عجز المخابرات اإلســرائيلية عن تحديث 
معلوماتهــا عــن المقاومــة الفلســطينية، حتى اســتخفت الصحف 

بالقصف اإلسرائيلي للمواقع ذاتها التي دمرت عدة مرات.
هذه التهديدات جاءت بعد استخفاف زعيم المعارضة بوزير الحرب، 
ومطالبته بتدمير المقاومة، فجاء رد وزير الحرب أكثر إهانة للجيش 
اإلســرائيلي، حيــن قــال: كنت رئيســًا لــأركان في حــرب 2014، 
وارتجفت، ولم توافق على دخول الجيش مســافة 2 كلم على أطراف 

غزة!
واألهــم مــن كل ما ســبق، فإن هــذه التهديدات قد جاءت عشــية 
المظاهــرات التي خرجت فــي الجنوب تعيب على القيــادة ترددها، 
وتعيــب علــى الحكومة غيــاب األمن، وجــاءت التهديدات عشــية 
االنتخابات، وفي ذلك رســالة إلى الناخب اإلســرائيلي، بأن إسرائيل 
مع نتانياهو وبينت قوية، ولدينا الخطط العسكرية لتحقيق األمن.

ولكــن الســؤال األهــم: متى ســينفذ رئيس الــوزراء ووزيــر حربه 
تهديداتهم ضد غزة؟

قبــل االنتخابات ال يمكن شــن الحرب على غزة، وأثنــاء االنتخابات 
ال يمكــن، وبعد فرز األصوات وانتظار النتائج ال يمكن، ولن تشــن 
الحــرب فــي الفتــرة االنتقاليــة التي تنتظــر فيها األحزاب تشــكل 
الحكومــة، وهل نتانياهو ووزير حربة ضمنا الفوز باالنتخابات؟ وهل 
سيشــكالن الحكومة معًا؟ وهل ســيتم تكليف نفتالــي بينت بوزارة 

الحرب مرة أخرى؟
أســئلة لن يجيب عليها نتانياهو وال وزير حربه، وأجاب عنها رئيس 
األركان الســابق اشــكنازي حين قال: حال إسرائيل صار بائسًا، ففي 
الصباح نعد الدوالرات التي سنرســلها إلى غزة، وفي المســاء، نعد 

الصواريخ التي أرسلتها لنا غزة!

الخليل-غزة/ يحيى اليعقوبي:
لم تتوقــف أطماع االحتالل اإلســرائيلي 
في مدينــة الخليــل منذ مجــزرة الحرم 
اإلبراهيمــي قبــل 26 عامًــا، فالتهويد 
واالستيطان طال قلب المدينة، وأضحت 
%43 من منــازل البلــدة القديمة فارغة 

اعتــداءات  الفلســطينيين؛ بســبب  من 
االحتــالل الممنهجــة، وإجــراءات عــزل 
الحرم اإلبراهيمي عبر عشرات المشاريع 

والمخططات التهويدية واالستيطانية.
ويعيــش نحــو 250 ألف فلســطيني في 
الخليــل، منهم نحــو 40 ألًفــا يوجدون 
في البلــدة القديمة، فــي المقابل يبلغ 
عــدد المســتوطنين اليهود فــي البلدة 
800 مســتوطن. ويحيــط فــي المدينة 

جنوبــي الضفــة الغربية، نحــو 23 ألف 
مستوطن في 30 مســتوطنة وأكثر من 
20 بؤرة اســتيطانية. حسب إحصائيات 

فلسطينية.
فرض السيادة

وقال المختص في الشأن اإلسرائيلي د. 
عادل شــديد: إن طرد )إســرائيل( بعثة 
المراقبيــن الدولية قبل عام من الخليل، 
كان مقدمــة لفرض مشــاريع تهويدية 

جديدة في البلدة القديمة.
واســتدل بزيارة رئيس حكومة االحتالل 
بنيامين نتنياهو، للخليل، خالل األشــهر 

الخمسة األخيرة، مرتين.

وتوقــع شــديد فــي حديثــه لصحيفــة 
»فلســطين« أن يتجــه االحتــالل لضم 
البلــدة القديمــة والحــرم اإلبراهيمــي 
ومنطقة الســوق، والســعي خالل الفترة 
القادمــة لفرض »القانون اإلســرائيلي« 
عليها، ما يعيدنا لـ26 عامًا للوراء حينما 
ارتكبت مجزرة الحرم، وفرض بعدها منع 

التجول بالمدينة ألكثر من عام.
ولفت إلــى أن غياب البعثة الدولية، حفز 
المستوطنين إلى زيادة اعتداءاتهم على 
الفلســطينيين، بعدمــا كانوا يشــعرون 
أن هنــاك جهات دوليــة تراقبهم -رغم 

أن البعثــة لــم تتخــذ إجــراءات بمنــع 
انتهاكاتهم-.

وتعد الخليل، والكالم لشديد، من ناحية 
توراتية ثاني مدينة مقدسة عند اليهود 
من بيــن أربع مدن فلســطينية محتلة: 
القدس، والخليــل، وصفد، وطبريا، لكن 
لمســتوطني  »فإن  السياســي  الجانــب 
الخليــل جزًءا مهمًّــا في صناعــة القرار 
بدولــة االحتــالل أكثر من مســتوطني 

المناطق األخرى«.
تغييرات كبيرة

ورأى المختص في شــؤون االســتيطان 

عبد الهــادي حنتــش، أن التغيرات التي 
حصلت في الخليــل منذ 26 عامًا كبيرة 
جــدًّا، أبرزها إغالق شــارع »الشــهداء« 
في البلــدة القديمة، وإغــالق ألف محل 
تجاري 600 منهم فــي البلدة القديمة، 
واالســتيالء على ســوق الخضار، وزيادة 
عــدد الوحدات االســتيطانية فــي البؤر 
االستيطانية الخمس، وإعطاء مستوطنة 

»كريات 4« صفة بلدية.
وأكــد حنتــش لصحيفــة »فلســطين« 
أن هنــاك خشــية مــن ســحب االحتالل 
صالحيــات الخدمــات والضرائــب مــن 
بلدية الخليــل على المنطقة المســماة 

.»H2«
وقال: إن ســلطات االحتالل تريد تهويد 
قلب الخليــل، وتفريغها والتنغيص على 
حياة المواطنين الفلســطينيين بنشــر 
حواجــز إلكترونيــة وطيارة فــي البلدة 
القديمة، فضاًل عن قيامها بإعطاء أرقام 
لبعــض المواطنيــن بالخليــل ببعــض 
المناطق علــى غرار »النازيــة«، وقامت 
بقطع التواصــل بين العديد من األحياء 

العربية ومحاصرتها.
وفــي 15 كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 
1997 وقعت منظمــة التحرير مع دولة 

االحتــالل اتفــاق الخليــل، أو مــا يعرف 
باســم »بروتكول الخليل« الذي يقضي 

بتقسيم المدينة إلى قسمين: 
منطقة “H1” وتشــكل مســاحتها 80% 
من مساحة المدينة اإلجمالية؛ وتخضع 
للسيطرة األمنية واإلدارية الفلسطينية.

ومنطقة “H2” وتشــكل مساحتها 20% 
من مســاحة المدينة، وتتركز في البلدة 
القديمة وســط مدينة الخليل؛ وتخضع 
للسيطرة األمنية اإلســرائيلية، على أن 
تتحمل بلدية الخليل مســؤولية األمور 
الخدماتية التي تقدم للســكان في هذه 

المنطقة.
وحول مســتقبل الحرم اإلبراهيمي، ذكر 
حنتــش أن ســلطات االحتــالل أعلنــت 
الحرم »جــزًءا مــن التــراث اليهودي«، 
وباتــت االقتحامات اليهودية للمســجد 

يومية.
وعد مشــروع إقامة مصعد داخل الحرم 
ســيعزز من السيطرة اإلســرائيلية على 
اإلبراهيمي، ومن ثم منع المصلين من 
الدخــول إليه، كما فعلــت بمنع األذان، 
وربمــا تخطط تدريجيــا لمنع المصلين 

من الصالة.

البلدة القدمية يف الخليل.. املنطقة
 املعزولة مبخططات التفريغ والضم

جانب من البلدة القديمة بالخليل           )أرشيف(

شديد: طرد البعثة الدولية
 كان مقدمة ملشاريع تهويدية

حنتش: 600 محل تجاري
 مغلقة يف البلدة القدمية
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دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشئون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

)100( شيكل غير مستردة.

2. آخــر موعد لقبــول العروض بالظــرف المختوم يوم األربعــاء الموافق 
2020/03/04 الســاعة 11:00 صباحًا وســيتم فتــح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.
ساعة فتح المظاريفرقم العطاءاسم العطاءم

1

توفير بوابات
11:00 صباحًا2020/19اتصال خلوي للمقاسم

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

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

5. أجرة اإلعان 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. لاستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم 2829774– فاكس2827634 
)www.moh.gov.ps( أو زيارة الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة

لاطاع على كراسة العطاء.

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشئون المالية
دائرة المشتريات – غزة

1. تعلن وزارة الصحة – دائرة المشــتريات عن طرح عطاء تبعًا للشروط 
والمواصفات الموضحة في كراســة ووثائق العطــاء، فعلى الراغبين في 
المشــاركة من أصحــاب االختصاص المســجلين رســميًا مراجعة وزارة 
الصحة – دائرة المشتريات بالمجمع اإلداري خال أوقات الدوام الرسمي 
من أجل الحصول على كراســة العطــاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( 

شيكل غير مستردة.
2. آخــر موعد لقبــول العروض بالظــرف المختوم يوم االثنيــن الموافق 
2020/03/09 الســاعة 11:00 صباحًا وســيتم فتــح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.
ساعة فتح المظاريفرقم العطاءاسم العطاءم

1

شــبكات  لوازم  توفير 
11:00 صباحًا2020/20مراكز الرعاية األولية

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

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

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

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

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

لاطاع على كراسة العطاء.

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشئون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير مستردة.
2. أخــر موعد لقبــول العروض بالظــرف المختوم يوم األربعــاء الموافق 
2020/03/04 الســاعة 11:10 صباحًا وســيتم فتــح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.
ساعة فتح المظاريفرقم العطاءاسم العطاءم

1

صيانــة التكييــف المركزي 
لمبنى الجراحات التخصصي 

بمجمع الشفاء الطبي
11:10 صباحًا2020/21

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

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

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

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

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

لاطاع على كراسة العطاء.

واشنطن-الناصرة/ األناضول:
أعلن مرشــح الحزب الديمقراطي للرئاســة 
األمريكيــة، بيرنــي ســاندرز، أنه ســيبحث 
مســألة إعادة مقر سفارة باده من القدس 

إلى تل أبيب، في حال فوزه.
جاء ذلــك في تصريحات لـ«ســاندرز«، وهو 
أحــد المرشــحين االثنيــن اليهــود اللذين 
يدفع بهما الحزب الديمقراطي إلى الســباق 
الرئاسي، خال مناظرة تلفزيونية مع 7 من 
مرشــحي الحزب لانتخابات، عقدت مســاء 

أول من أمس.
وقال ساندرز، »إنه ســيعيد النظر في القرار 
التاريخــي إلدارة )الرئيس دونالــد( ترامب 

بنقل السفارة إلى القدس«، حسب ما نقلت 
صحيفة »واشنطن إكزامينر« أمس.

وردًّا على ســؤال حول موقفه من قرار نقل 
الســفارة، خال المناظرة، أضاف ســاندرز: 
»هذا أمر ســنأخذه باالعتبار، ســأعيد النظر 

في قرار ترامب التاريخي بنقل السفارة«.
ورغم إعانه دعمه لسيادة )إسرائيل(، شدد 
ســاندرز خال المناظرة علــى ضرورة زيادة 

التركيز على الفلسطينيين. 
وتابع: »أعتقد أن مــا ينبغي أن تكون عليه 
سياســتنا الخارجية في الشــرق األوسط هو 
حماية اســتقال )إســرائيل( وأمنها بشكل 
مطلق. لكن ال يمكننا تجاهل معاناة الشعب 

الفلسطيني«.
وتصــدر ســانرز المنافــس فــي االنتخابات 
التمهيديــة للحــزب الديمقراطي للســباق 
الرئاســي، تفضيات الرأى للمشــاركين في 
انتخابــات الديمقراطييــن، بواليــة نيفادا، 
ثالث والية في منافســات الحــزب بعد آيوا 

ونيوهامشي.
الشــخصية  الديمقراطية حول  والمنافســة 
األكثــر ترجيحــا لمواجهــة دونالــد ترامب 
فــي االنتخابات المقبلة، تزيــد من تاريخية 
اللحظــة أن يحصد يهــودي ـ أمريكي لقب 

الحزب للمنافسة على المقعد الرئاسي.
ودفع الحــزب باليســاري الشــعبوي بيرني 

ســاندرز، والمليارديــر مايــكل بلومبيــرغ، 
وكاهمــا ينحدران مــن األقليــة اليهودية 

األمريكية.
الخارجيــة  وزيــر  وصــف  المقابــل،  فــي 
تصريحات  كاتس،  يســرائيل  اإلســرائيلي، 

ساندرز، بأنها »مُروّعة«.
وقــال كاتس إلذاعــة الجيش اإلســرائيلي، 
أمــس: »تصريحــات ســاندرز، مُروّعة )..( 
إن له تاريخ طويل في مهاجمة )إســرائيل(، 
واألشــياء األكثــر قداســة لهويتهــا وأمنها 

القومي«.
وأضــاف »بطبيعــة الحال، فإن األشــخاص 
الذيــن يدعمون )إســرائيل( فــي الواليات 

المتحدة لن يدعموا شــخصًا يعارض هذه 
األشياء«.

الجدير بالذكر أن الواليــات المتحدة نقلت 
فــي 2018، ســفارتها لدى )إســرائيل( من 
مدينــة تــل أبيــب إلــى القــدس المحتلة، 
عقــب إعــان ترامب فــي ديســمبر/كانون 
أول 2017، اعتبار القدس بشــقيها الشرقي 
والغربي عاصمة للدولة العبرية، والبدء في 
نقل ســفارة باده مــن تل أبيــب للمدينة 

المحتلة.
وأثار قــرار ترامب موجة غضب واســعة في 
األراضي الفلســطينية، وردود فعل منددة، 

إساميا ودوليا.

واألحد الماضي، اســتهدفت قوات االحتال 
الشاب محمد الناعم )27 عامًا( بالقرب من 
السلك الحدودي شــرق مدينة خان يونس، 
ومن ثم داهمت جرافة إســرائيلية المكان، 
وقامــت بســحل جثتــه ورفعــه بأســنانها 

وسحبها إلى خلف الحدود.
وأعلنــت فيمــا بعد ســرايا القــدس الجناح 
العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي، أن 
الشــهيد الناعــم أحــد عناصرهــا، في حين 
نــددت الحركــة وحركة حمــاس بالجريمة، 
ووصفتا ذلك بالجريمة البشعة التي تضاف 
إلى ســجل جرائم »تل أبيب« بحق الشــعب 

الفلسطيني.
أن  حينــه  فــي  حمــاس  حركــة  وعــدَّت 
االنتهاكات اإلســرائيلية لن تجعل الشــعب 
الفلسطيني يرضخ بل ستزيده قوة وتمسًكا 

بأرضه وحقوقه.

وفــي حفل تأبيــن الشــهيد الناعــم توجه 
الناطق باســم السرايا أبو حمزة إلى فصائل 
المقاومة وأذرعها العســكرية »والتي كانت 
معنا على تواصل دائم، وعلى رأسها كتائب 
القســام، التــي كانت قيادة ســرايا القدس 

على تواصل مفتوح ومستمر معها«.
وقــال الكاتــب والمحلل السياســي حســن 
عبــده، إّن التصعيــد األخيــرة تجــاه غــزة، 
رســمت موقًفا فلســطينيًّا موحدًا، وموقًفا 
مشــرًفا من حركة حماس، بما يثبت وحدة 
المصير واألهداف، الفتًا إلى أن »القســام« 
و«الســرايا« كانتــا فــي ظل حالة انســجام 

واضحة داخل الجبهة.
وأشار عبده إلى أن جريمة استهداف الشاب 
الناعــم وســحله بالجرافة، كانت مســتفزة 
لكل مشــاعر الفلســطينيين وليــس لجهة 
معينة فحســب، ومثلت موقًفــا جمعيًا من 

كل الفصائل كما ظهر في بيانها المشترك 
والذي حمَّل االحتال تبعات جريمته.

ووفــق تأكيــد عبــده فــكان هناك مــؤازرة 
واضحــة مــن حركة قيــادة حمــاس لحركة 
الجهــاد مادحة ردها على الجريمة، في حين 
تناغــم موقف القســام مــع الســرايا لدرجة 
إعانــه الجهوزية والدخول فــي المواجهة 
إذا ما اســتدعى األمر ذلك وطــور االحتال 

جرائمه.
أن  السياســي  والمحلــل  الكاتــب  ورأى 
وحــدة الموقف والتناغم مــا بين الحركتين 
والفصائــل ســاهم في الوصول إلــى نتائج 
مشرفة تصب في مصلحة الكل الفلسطيني 

خال التصعيد األخير.
وقال: »أصبــح هناك تفهم ووعــي لتكتيك 
مشــترك ناجح يمنــع االحتال مــن تطوير 
هجومه«، مؤكدًا أن مواقف الوحدة والعمل 

المشــترك أكثر ما ينجح المقاومة ويفشــل 
مخططات االحتال.

وحدة الموقف
وردًّا علــى التصعيد اإلســرائيلي، والتنكيل 
واختطافــه،  »الناعــم«  الشــهيد  بجثمــان 
أطلقــت المقاومة الفلســطينية العشــرات 
علــى  الهــاون  وقذائــف  الصواريــخ  مــن 
البلدات والمستوطنات والمدن اإلسرائيلية 
المتاخمــة للقطــاع، ما اســتدعى االحتال 
لفتــح الماجــئ وتعطيــل الحيــاة ليومين 
متتابعين في المدارس والمرافق الحكومية 

والصناعية.
من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياســي 
محمــد مصلــح، أن وحدة الموقــف والعمل 
المشــترك لم يكن وليد عملية قتل وتنكيل 
بجثمان الشــهيد الناعم بين حركة حماس 
والجهاد اإلسامي سياسيًا وميدانيًا، إال أن 

الجريمة كشف عما هو موجود.
ورأى مصلح أن التصعيد اإلسرائيلي، أوضح 
للعيان تناغمًا بين المقاومة، وبين حركتي 
حمــاس والجهــاد، وترك أدلــة دامغة على 
العمل المشترك، بأشكاله المختلفة، منبهًا 
إلى قيادة الحركتين تدرك محاولة االحتال 

غرس أسافين الفرقة بينهما.
وأضــاف: »المعركــة األخيــرة بعــد جريمة 
الناعم كمــا كان واضحًا أنهــا تتم بتفاهم 
وتناغــم، وليــس شــرًطا أن يكــون جميــع 
األطراف فــي األمر العســكري، ولكن هناك 

أمور أخرى ال تقل أهمية من ذلك«.
ورأى مصلح أن الحركتين عملتا على تأصيل 
العمــل المشــترك، والتأكيــد علــى وحدة 
األهــداف والمصير، وقد بدا ذلك فيما ظهر 
جليًّا في اســتمرار التقاء قيادة الصف األول 

للحركتين.

)إسرائيل( تصف تصريحاته بـ»المروعة«
مرشح رئاسة أمرييك يبحث إعادة سفارة واشنطن لـ)تل أبيب( حال فوزه

يا لنتائج مرشِّفة محلالن: وحدة الفصائل وتناغمها خالل التصعيد األخري أدَّ
غزة/ أحمد المصري:

األخيــرة  اإلســرائيلية  التصعيــد  تركــت جولــة 
لوحــدة  واضحــة  صــوًرا  غــزة،  قطــاع  تجــاه 
وتناغم موقف الفصائل الفلســطينية، وأدلة 

دامغــة علــى العمل المشــترك، على أشــكاله 
المختلفــة، وفــق ما أكد مختصان في الشــأن 
السياسي. ورأى المختصان أن وحدة الموقف 
خالل التصعيد وبعده، تأتي انعكاًســا مباشــًرا 

ليقينية وحــدة المصير والموقــف واألهداف 
المشــتركة، وثمرة لقــاءات متعددة جرت في 
أعلــى رأس الهــرم السياســي لحركتــي حماس 

والجهاد اإلسالمي.
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مساحة حرة
د. عصام شاور

دولة فلسطين
اإلدارة العامة للوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

تعلن وزارة المالية / لجنة العطــــاءات المركــــزية عن طرح عطاءات حكومية مختلفة  تبعا للشروط والمواصفات 
الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.

فعلى الراغبين بالمشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية / اإلدارة العامة للوازم العامة ـ المبنى الجديد غرب 
محطة فارس للبترول خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق العطاء. مقابل 

دفع مبلغ مالي 300 شيكل غير مستردة تورد الى خزينة وزارة المالية .
 آخر موعد لقبول العروض  بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في غـزة الساعة العاشرة يوم الخميس الموافق 

2020/03/05 وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المتناقصين في نفس الزمان والمكان. 

رقم العطاءاسم العطاءم

1

اعــادة طــرح عطاء تطويــر نظــام محوســب إلدارة عمليــات المحاكم 
النظامية لصالح المجلس األعلى للقضاء. )الجلسة التمهيدية الخميس 

2020/2/27 الساعة الحادية عشر في قصر العدل(.

2020/30
---------

لالستفسار رقم 
0598814008

2020/33توريد مطبوعات وقرطاسية للثانوية العامة لعام 2020 لصالح وزارة التربية والتعليم2

2020/34تقديم خدمة نقل المساعدات خارجيًا وداخليًا لصالح وزارات دولة فلسطين3

2020/35توفير قطعة منظار الشعب الهوائية لوحدة مناظير الصدرية في مجمع الشفاء الطبي4

2020/05مزاودة تأجير أرض مساحة )125( دونم لصالح وزارة الشباب والرياضة5

لجنة العطاءات المركزية
مالحظة:ـ

1. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
2. يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االسالمي أو بنك اإلنتاج أو بنك البريد صالحة لمدة ثالثة شهور 

3. االدارة العامة للوازم غير مسئولة عن أي مبلغ نقدى يرفق مع العطاء .
4. االدارة العامة للوازم غير مسئولة عن عمليات الصرف .

.www.mof.gov.ps 5. لالطالع على كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة المالية
6. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم :0598967679

 Islamic University - Gaza
Computer Network Equipment  and Notebooks

(Reference Number 7/p/2019- 2020) 
Please submit offers on the subject above as detailed in the attached file, taking into 
consideration the following:
1. Time of delivery.  2. Abidance to specifications and quantity.
3. Prices are quoted in EURO and Zero VAT.
4. The tender booklet is purchased for ($50).
5. The university has the right of dividing the tender between more than one supplier, or cancel 
it without any legal obligation.
6. The university is not obligated to accept the lowest prices, without giving any reasons or justifications.
7. A bank check or bank guarantee amounting 5% of the total & valid for 90 days must be 
attached to your offer.
8. A valid performance bank guarantee amounting 10% of the amount won in the tender should 
be submitted to IUG on the date of signing the contract, and to take in consideration that it 
should be valid for 90 days after the delivery date mentioned in your offer. 
9. The offer should be valid for at least 90 days.
10. The offer should be presented in a closed, sealed envelope, with the company name and 
address written, in addition to the tender title & number.
11. The Deadline for submission of offers is at 10:00 am on Wednesday 042020/3/.
12. The envelopes open at 10:30 the same morning
13.  A complete set of the tender document may be downloaded from the university website 
http:// www.iugaza.edu.ps.
14.  Completed tender documents are to be enclosed in plain sealed envelopes marked with 
the tender reference number and the tender name and please make sure to attach a copy of 
the Finance Dep. receipt. 
15.  The financial offer and the technical offer should be submitted in separate documents, 
otherwise the offer will be not be considered.
16.  Any offer that does not comply with above conditions will not be taken into consideration.
17.  For further information about the tender please call Mr Mohammed Abu Jalala at telephone 
# 08 -  2641416.
18.Advertising fees in local newspapers for the bidder
Please review the attached file for information about Technical Specifications and quantities.
Best regards.

Mohammed Abu Jalala / Procurement & Supplies Unit
Islamic University - Gaza

مقاومة صلبة وعدو مرتبك
اختلفــت جولــة التصعيــد األخيرة عن ســابقتها فــي نوفمبر 
2019, في أعقاب اغتيال الكيان اإلسرائيلي للقيادي في حركة 

الجهاد اإلسالمي الشهيد بهاء أبو العطا رحمه اهلل، حيث ظهر 
قادة العدو اإلســرائيلي في الجولة السابقة أقوى مما هم عليه 
اآلن، يمكننا القول إن القيادة اإلسرائيلية, نجحت حينذاك في 
اخفاء مخاوفها بســبب حالــة إرباك لحظية اصابــت المقاومة 

الفلسطينية، سرعان ما تم تداركها الحقا.
ما يسمى بوزير الحرب االسرائيلي نفتالي بنيت اشاد بالجريمة 
االنســانية التي تــم فيها التنكيــل بالجثة الطاهرة للشــهيد 
محمــد الناعم رحمه اهلل، وقد تلقــى العتاب من قادة االحتالل 
والسخرية من وســائل االعالم االســرائيلي الن تلك الجريمة 
جلبت لدولة االحتالل اضرارا  بال مردود سياســي او عســكري، 
وجلبــت لهم العار دون حاجــة لذلك. وهنا ال بــد من االنتباه 
الــى امر مهم جدا، فوزير الحرب الذي فشــل فــي التعامل مع 
موقف على حدود غزة ال يمكنه ادارة معركة مع غزة وشــعبها 
وفصائلهــا المقاومة، ولذلــك ليس غريبا ان يفقــد المجتمع 
االســرائيلي الثقة بوزيــر الحرب واالرهــاب لديهم، وال يمكن 
لقادة االحتالل ان يغامروا بأمن كيانهم ويعلنوا الحرب بقيادة 

وزير يعيش بعقليه جندي يقمع المظاهرات.
قادة االحتالل االســرائيلي في هذه الجولة لم يستطيعوا اخفاء 
رعبهــم وخوفهم من مواجهة تكاد تكــون قريبة مع غزة، بل 
رأينا كيــف اقبل بعضهم علــى بعض يتالومون، ويكشــفون 
اســرار حروب ســابقة على نفس الجبهة  تــدل  على ترددهم  
وضعفهم، وفي المقابل وجدنا فصائل المقاومة الفلســطينية 
علــى قلب رجل واحد، لــم نلمس أي خالف بينهــا وهذا دليل 
على انها تتعلــم من اخطائها وعثراتها مهما صغرت، وكذلك 
اظهرت انه غير مســتعدة بعد االن للســكوت على أي جريمة 
اســرائيلية وهذا يشــير الى   اســتعدادها لكل السيناريوهات 
والمخططــات التــي يعدها العدو  الذي لم يعــد في جعبته أي 
جديد، حتى لــو هدد نتنياهو وتوعد بحــرب مختلفة، فالحرب 
القادمة بال شك ســتكون مختلفة اختالفا كليا ولكن االختالف 
على االغلب ســتصنعه المقاومة الفلسطينية كما جرت العادة 

وليس المحتل اإلسرائيلي.

غزة/ نور الدين صالح:
الرابعــة  الذكــرى  أمــس،  وافقــت 
الغتيال القيادي في الجبهة الشعبية 
لتحرير فلســطين عمر النايف، داخل 
مقر ســفارة الســلطة الفلســطينية 
في العاصمة البلغارية »صوفا« عام 
2016، فــي حيــن أن القاتل ال يزال 

طليًقا.
والنايف أسير محرر مُطارد، ولد عام 
1963م، فــي بلدة اليامــون قضاء 

مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، 
وانتمــى منــذ صغــره إلــى الجبهة 
الشــعبية لتحرير فلســطين، وأصبح 

فيما بعد أحد قادتها.
وتُشــير أصابع االتهام فــي عملية 
الســلطة،  تصفية »النايف« لتواطؤ 
وفًقــا لعائلتــه، خاصــة أنــه وُجــد 
مضرجًــا بدمائــه في ســاحة مبنى 
سفارة الســلطة في بلغاريا، صبيحة 

يوم الجمعة 26 فبراير 2016.
ورحل »النايــف« عن (52 عامًا) بعد 
مســيرة نضــاالت كبيــرة وعظيمة 
وّثقها الكفاح الفلســطيني له، حتى 
غدا عنوانًا يُشــار إليــه ببنان الفخر 
لمــا ســّطره من تضحيات جســيمة 
منذ أن كان شباًل يتجذر حب الوطن 

في قلبه.
وقال حمزة النايف شــقيق الشــهيد 

»عمــر«: إن ذكــرى استشــهاد عمر 
تمر ومشاعر األســى والحزن تنتاب 
العائلــة وكل محبيــه، ال ســيَّما أنه 
اغتيل غدرًا وبطريقة وحشــية بعد 

تسهيل المهمة من طرف آخر.
مــع  هاتفــي  اتصــال  وخــالل 
»فلســطين«، أشــار إلى أن الذكرى 
»تُثيــر فــي الوقــت نفســه اعتزاز 
العائلة بصنيع عمــر وبطوالته رغم 
كل المؤامــرات التي كانــت تُحاك 

ضده«.
بالتواطؤ  الســلطة  النايــف،  واتهم 
في اغتيال »عُمر« لكونه استشــهد 
فــي الســفارة وهــي مــكان يخضع 
لســيادتها، في حين ال تــزال تلتزم 

الصمت ولم تتحرك لمعرفة القاتل، 
وتقديمه للمحاسبة والمحاكمة«.

وأضاف: »كل الدالئل تُشــير لوجود 
معنــي  غيــر  الســلطة  فــي  طــرف 
بالوصول لنتائج حقيقية من الجهات 

المختصة في بلغاريا«.
الشــعبية،  الجبهة  النايــف  وانتقــد 
لضعف مســاعيها فــي الوصول إلى 
الحقيقة باتجاه محاسبة المتورطين 

في عملية تصفية »عمر«.
وقــال: »منذ اللحظــة األولى حاولت 
الســلطة حــرف البوصلــة عــن كل 
مجريات التحقيق خاصة سفيرها في 
بلغاريــا أحمد المذبــوح، وترافق مع 
ذلك المماطلة فــي إصدار النتائج«، 

عادًّا صمت الســلطة »أمرًا مؤسًفا 
ويســيء لعائلــة النايــف وللقضيــة 

الفلسطينية«.
إلى ذلك، توجهت الجبهة الشــعبية 
العهــد  بتحيــة  الغربيــة  بالضفــة 
والوفــاء إلــى روح الشــهيد النايف، 
ومحاسبة  تعهدها بمالحقة  مجددًة 
كل من ســهل أو تواطأ أو تخاذل أو 

ساهم في اغتياله.
وحَملت، الجبهــة في بيان صحفي، 
عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس 
شــخصيًّا المســئولية األولــى عــن 
تعطيــل ملــف التحقيق فــي قضية 

تصفية »عمر«.
وأشــارت إلــى أنها دعت باســتمرار 
لتشــكيل لجنة وطنية مهنية يكون 
لديهــا الصالحيــات كافــة للتحقيق 
فــي ظروف اغتيــال »النايــف« دون 

استجابة من السلطة.
كمــا حمَّلت الشــعبية أجهــزة أمن 
االحتــالل المســؤولية عــن ارتكاب 
جريمة تصفيــة »النايف« من خالل 
»أدوات فلسطينية عميلة من داخل 
أو خارج الســفارة، مــا ال يعفي قيادة 
الســلطة مــن مســئوليتها في فتح 

ملف التحقيق«.
وجددت الجبهــة دعوتها إلقالة كلٍّ 
من: الســفير أحمد المذبوح، ووزير 
خارجيــة الســلطة ريــاض المالكي 
وكل المســؤولين األمنيين »الذين 
ثبــت أن تعاملــوا ســلبيًّا وبطريقة 
مشــبوهة مــع الشــهيد فــي أثنــاء 
مكوثــه داخــل الســفارة، التي كان 
من المفتــرض أن يتم توفير حماية 

كاملة للرفيق داخلها«.
وختمت بيانهــا بالتأكيد أن جريمة 
استشهاد رفيقها القائد عمر النايف 
لــن تذهــب هــدرًا، ولــن يطويها 

النسيان مهما طال الزمن.

عائلته تجدد اتهامها للسلطة بـ»التواطؤ«
أربع سنوات عىل اغتيال »عمر النايف«.. وملف التحقيق معطل

عمر النايف
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إعالن إعادة طرح عطاء رقم 2019/45-2020م 
تعلــن جامعــة األقصــى بغزة عــن رغبتها فــي إعــادة طرح العطــاء رقم 

)2019/45-2020م(

الخاص بأعمال صيانة شبكة الكهرباء الخاصة
بكلية مجتمع األقصي –  خان يونس البلد.

فعلى الراغبين في االشــتراك في العطاء التقدم للشؤون اإلدارية والمالية 
– دائرة اللوازم والمشــتريات-الفرع الرئيســي الحرازين – مبنى الشــئون 
االداريــة الجديــد، وذلك للحصول على كــراس العطاء مقابل رســوم غير 
مســتردة )100 شــيكل( مائة شــيكل ال غير، في موعد أقصــاه يوم األحد 

الموافق 2020/03/01م ، الساعة الواحدة ظهرا.
علمــًا بأن آخر موعد لتســليم كــراس العطــاء إلدارة الجامعة هو يــوم الثالثاء 
الموافق 2020/03/03م الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بالظرف المختوم.

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

2. كفالــة دخول العطاء  %5 نقدًا من قيمة المبلغ المقترح أو شــيك بنكي 
مصدق من البنك.

3. جميع المعامالت سوف تتم في المبنى الرئيسي بغزة/ الحرازين/ جامعة 
االقصى/ الشئون االدارية والمالية.

واهلل ولي التوفيق ,,
إدارة جامعة االقصى

 01/QRC/2020:إعالن طرح عطاء رقم
يعلــن الهالل األحمر القطري بالتعاون مع جمعية الوفاء الخيرية، عن طرح 

مناقصة لصالح وزارة الصحة
)توريد أدوية لمرضى السرطان في غزة لصالح وزارة الصحة(

فعلى الشــركات المســجلة و الراغبة في المشــاركة التوجه للحصول على 
نســخة من وثائق المناقصة علــى العنوان التالي )مكتــب الهالل األحمر 
القطري غزة شــارع الوحدة – عمارة غازي الشــوا- الطابق -2 غزة( و ذلك 
اعتبــارًا من يــوم الخميس الموافــق 2020/02/27 و لغايــة يوم الثالثاء 
الموافق2020/03/03 من الســاعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 2:00 مساًء 

. و ذلك وفق الشروط التالية:
1.  الشركات المشــاركة: يجب على الشركات المشاركة ان تكون مسجلة 

لدى جهات االختصاص ومسجلة رسميا لدى دوائر الضريبة.
2. ثمن نسخة العطاء 200 دوالر امريكي غير مستردة.

3. األسعار: بالدوالر األمريكي وغير شاملة لضريبة القيمة المضافة و يجب 
تقديم فواتير ضريبية معفاة.

4. مدة سريان العرض المقدم: 150 يوما من الموعد النهائي لتسليم العطاء.
5. االجتمــاع التمهيــدي: ســيتم عقــد اجتمــاع تمهيــدي لإلجابــة على 
استفســارات المشــاركين وذلك يــوم االربعــاء الموافــق 2020/03/04  
الساعة  11:00 صباحا في مكتب الهالل األحمر القطري غزة شارع الوحدة 

– عمارة غازي الشوا- الطابق -2 غزة. 
6. كفالة دخول العطاء: يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة %2 من قيمة 
العــرض المقدم و تكون بشــكل كفالة بنكية أو شــيك بنكي مصدق من 
بنك معترف به من ســلطة النقد الفلسطينية باسم جمعية الوفاء الخيرية 

و تكون مدة سريان الكفالة 150 يومًا من تاريخ تسليم العطاء. 
7. تجزئــة العطاء: يحق للهالل األحمر القطري تجزئة العطاء إلى أي عدد 

من العطاءات. 
8. تسليم العطاءات: آخر موعد لتسليم العطاءات هو يوم االربعاء2020/03/11 
الســاعة 12:00 ظهرا في نفس العنوان المذكور أعاله )مكتب الهالل االحمر 
القطري غزة -شــارع الوحدة  عمارة غازي الشــوا مقابل عيادة الرمال الطابق 

الثاني(، و لن ينظر في العروض المقدمة بعد هذا الموعد.
9. فتح المظاريف: سيتم فتح المظاريف بحضور من يرغب من المتقدمين 

للعطاء في يوم تسليم العطاءات وذلك في نفس المكان.
10. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

11. لمزيــد من المعلومات يرجــى مراجعة الهالل األحمــر القطري خالل 

ساعات الدوام الرسمي أو االتصال على هاتف 2884822
12. ســوف يتم استبعاد أي عطاء ال يلتزم مُقدمه بالشروط والمواصفات 

المعلنة أعاله.

رسائل دعم من طلبة "بريزيت" 
لحشود "الفجر العظيم"

رام اهلل/ فلسطين: 
وجه طلبة جامعة بيرزيت رســائل متنوعة إلى الحشــود المشــاركة في حملة 
"الفجــر العظيم"، ضمن فعاليات معرض "ذخائــر المجد" الذي تنظمه الكتلة 

اإلسالمية في الجامعة.
ووضعــت الكتلــة اإلســالمية أمــام الطلبــة لوحة حــرة تحت عنــوان "اترك 
كلمتــك لجماهير الفجــر العظيم"، وجاءت رســائل الطلبــة متنوعة تضمنت 
"الدعم واإلعجاب" و"التحدي لالحتالل" و"االســتعداد للدفاع عن المقدســات 

اإلسالمية"، وخاصة المسجد األقصى.
ومــن بين ما كتبه الطلبــة كان "الفجر يأتي بعد طول ظلمــة الليل"، وكتب 
آخر: "يا صهيونية قد صرنا لكم عزرائيل.. ســنصلي في القدس"، فيما افتخر 
ثالث بكتابة "مقدسي يا أنا"، ونوه رابع إلى أن "النصر يأتي بعد الفجر"، وحيا 
آخرون المشــاركين في الحملة. وقال ممثل الكتلة اإلسالمية في بيرزيت في 
بيان صحفي أمس: "إننا نفخر بكل من شــارك في حملة الفجر العظيم، وكل 

مبادر يسعى لنصرة الحملة وترغيب المصلين وزيادة أعدادهم".
وأكــد أن فلســطين "إرٌث ديني وتاريخي وهي الحاضر والمســتقبل للشــعب 
الفلســطيني، لذلك لن تضيعها صفقات أو قرارات"، مشــددا على أن "التنازل 
عن شبر منها والتساهل مع قضيتها والتخاذل ما هو إال خيانة للدين ولقضية 

فلسطين".
وتجدر اإلشــارة إلى أن مجموعات واســعة من الشبان تنشط إليصال دعوات 
الفجــر العظيــم إلــى جميع المواطنيــن، وحثهم علــى أداء فجــر الجمعة في 
المساجد، إليصال رسالة الشعب الفلسطيني لالحتالل اإلسرائيلي الذي صعد 

خطواته العملية لتهويد المسجد األقصى المبارك والمسجد اإلبراهيمي.
وزخــرت وســائل اإلعــالم ومواقــع التواصل االجتماعــي بدعوات المســاجد 
المركزية في المدن والقرى ألداء صالة الفجر يوم غدًا الجمعة بشكل جماعي، 

نصرة لألقصى.
وانطلقت حملــة الفجر العظيم كرد على تصعيد االحتــالل لخطوات التهويد 
واالســتيطان في المســجد اإلبراهيمي فــي الخليل، والمســجد األقصى في 
القدس المحتلة، قبل أن تتوســع حيث وصلت في الجمعة الماضية ألكثر من 

200 مسجد في الضفة المحتلة.

والد األسري الحلبي يناشد 
االتحاد األورويب للوقوف

 مع قضية نجله
غزة/ فلسطين: 

ناشــد والد األســير المهندس محمــد الحلبــي، ممثلي ســفراء دول االتحاد 
األوروبي في األراضي الفلســطينية المحتلة، وممثلــي األمم المتحدة لحقوق 
اإلنسان، للوقوف مع عدالة قضية ابنه ضد الظلم الذي يتعرض له في سجون 
االحتالل والمحاكمات اإلسرائيلية غير العادلة، )وهي األطول في تاريخ الحركة 

األسيرة(.
ودعــا والــد األســير الحلبي، في بيــان، أمس، ممثلــي وســفراء دول االتحاد 
األوروبي لزيارة ابنه األســير في ســجن )ريمون( أو إرســال ممثليهم لالطالع 

على معاناته بسبب عمله اإلنساني وللتأكد من براءته.
وأشار الوالد إلى أنه في الثالث من مارس المقبل ستكون المحكمة رقم 135 

لنجله، "وهي أطول محكمة عرفها التاريخ".
والحلبــي مديــر مؤسســة الرؤيــا العالميــة فــي قطاع غــزة اعتقــل بتاريخ 
2016/7/20، خــالل عودته لقطاع غزة عبر حاجز بيت حانون )إيرز(، واتهمته 

مخابرات االحتالل بتحويل أموال إلى حركة حماس، وهي التهم التي لم تثبت 
طوال المدة الماضية.

ويعيش حاليا األسير، األب لخمسة أطفال، وسط ظروف حياتية سيئة.
وســبق أن وعد منسق األمم المتحدة في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف، 
خالل لقائه بعائلــة الحلبي في غزة، العام الماضي، بالضغط من أجل اإلفراج 

عن ابنهم.

رام اهلل-غزة/ »خاص فلسطين«:
تعددت أسباب االعتقال السياسي في الضفة 
الغربية المحتلة، حتى تجاوزت حد »الغرابة« 
و«الدهشة«، لكن الهدف الرئيس منها هو 
تغييب الصوت المعارض للســلطة وإخماد 

شعلة المقاومة الفلسطينية. 
أرقم هرشة، أسير محرر من سجون االحتالل 
اإلســرائيلي، لكنــه معتقل سياســي منذ 9 
فبراير الجاري في ســجون األمــن الوقائي؛ 

بتهمة »الهتاف بجنازة شهيد«. 
وقال والد المعتقل رياض هرشة: إن اعتقال 
ابنــي جاء علــى خلفية مشــاركته في جنازة 
الشهيد بدر هرشة في طولكرم، مؤكدًا أن 
التحقيقات جاءت على خلفية »الهتافات في 

الجنازة«.
وأهــاب والــد المعتقــل السياســي بــدور 
المؤسســات الحقوقية من أجل اإلفراج عن 

ابنه، وإنقاذه من سجون األمن الوقائي.
اعتقــال  حقوقيــة،  مؤسســات  وعــدَّت 
»هرشــة« من األمن الوقائي، تناقض لدور 
المؤسســات القضائيــة، وانتهــاك لقواعد 
حرية الرأي والتعبير وللقانون الفلســطيني، 
مؤكدين أن اعتقاله على خلفية سياســية ال 

دليل على مخالفته ألي إجراء قانوني.
الحقوقيــة  الشــخصيات  تجمــع  وأكــد 
المســتقلة، اعتقال هرشــة، خيانة وجريمة 
لكل فلســطيني حر، مبينًا أن المؤسســات 
تنفيذيــة  خطــوات  تملــك  »ال  الحقوقيــة 
لوقــف مأســاة االعتقــاالت اليوميــة بحــق 

الفلسطينيين«.
عســاف،  خليــل  التجمــع  رئيــس  وأوضــح 
لصحيفة »فلســطين« أن مواصلة السلطة 
اعتقال هرشــة، يثبت أن ممارساتها تتالقى 
مع مضايقات االحتالل في دفع عجلة الهجرة 

لشعب الفلسطيني من الضفة الغربية.
وشدد عساف على أن المطلوب من السلطة 
هو حماية شــعبنا من جرائم االحتالل، وقال 
إنــه ال يمكــن إقامــة دولة فلســطينية في 
ظل حالة الظلم واالضطهاد الذي تمارســه 

السلطة في الضفة الغربية.
وتساءل الحقوقي: »كيف يُمكن أن نطالب 
المؤسســات الحقوقيــة الدوليــة بضــرورة 
الضغط على االحتالل لإلفراج عن األســرى 
الفلســطينيين المعتقليــن فــي ســجونه، 
اعتقالها  الفلســطينية تواصــل  والســلطة 

لذات األسرى المحررين؟«. 

مــن جهتها، عدت مجموعــة »محامون من 
أجــل العدالــة« اعتقال »هرشــة« تجــاوزًا 
لقانــون اإلجــراءات الجزائي الفلســطيني، 
وأن احتجــازه مخالف لضمانــات المحاكمة 
العادلة، محذرة األمن الوقائي من مواصلة 
رفضه لقرار محكمــة »الصلح« في طولكرم 

ببراءة المعتقل.
ورأت المجموعة الحقوقية، في بيان، أمس، 
أن إعــالن بــراءة »هرشــة« أو غيــره مــن 
المعتقلين السياسيين من التهم المسندة 
اليهــم أو حفظ ملفاتهم بقــرار من النائب 
العام هو دليل أن اعتقالهم بســبب نشاط 
سياســي أو عمل نقابي أو على خلفية حرية 
الــرأي والتعبير، وال دليــل يربطهم بالتهم 

المسندة إليهم.
وقالت: إن »هذه التهم التي توجه لهم هي 
مجــرد تهم اعتادت النيابة العامة توجيهها 

للمعتقلين سابقي الذكر«.
وأطلــق نداء عاجل من أجــل اإلفراج الفوري 
عن المعتقل أرقم هرشــة دون قيد أو شرط 
التزامًا بالقرار القضائي الصادر عن محكمة 
الصلح في طولكرم، داعية النائب العام في 

الضفة للتدخل الفوري لإلفراج عنه.

ستوكهولم/ فلسطين:
يخوض الالجئ الفلســطيني أحمــد أبو عطا من 
قطــاع غزة، إضرابا مفتوحا عــن الطعام، منذ 28 
يومــا على التوالي أمام دائرة الهجرة الســويدية 
في منطقة »فانشــبوري«؛ للمطالبة بحق اللجوء 

في البالد.
وسبق أن طردت الشرطة السويدية، أبو عطا من 
مسكنه هناك، بعد رفض السلطات منحه اإلقامة، 
وبالتالــي حرمانه من حّقه في الســكن والرعاية 

االجتماعية.
وقالت الناشطة الفلســطينية في السويد فريدة 

بدران، إن »أبو عطا« يعاني هبوطا في مســتوى 
ســّكر الدم، وبات هذا األمر يشّكل خطرًا حقيقيًّا 

على حياته.
وذكــرت بــدران أن »أبو عطا«، واحــد من مئات 
الالجئين الفلسطينيين الذين طردتهم السلطات 
الســويدية من مســاكنهم، وســيما العائلة التي 

تتجاوز أعمار أفرادها 18 عاما.
وأكدت أن طلبات الرفض ال تميز بين فلسطيني 
وآخر، سواء قادم من قطاع غزّة والضّفة الغربيّة 
المحتّلــة، أم مــن دول الشــتات باألخــص لبنان 
واألردن او ليبيــا والعــراق، وبعــض الحاالت من 

حملة الوثيقة الفلسطينية السوريّة.
وأشــارت بــدران إلــى أّن البعــض يعيــش حالة 
الرفض وتبعاتها الحقوقية واالنســانيّة منذ 12 
عامــًا، وآخرون منذ ســبع ســنوات وبعضهم منذ 

أشهر.
ويعيــش نحــو 3700 فلســطيني في الســويد، 
بــال أيّ حقــوق في الســكن والطبابــة والرعاية 
االجتماعية، بســبب رفض دائرة الهجرة منحهم 
حقّ اللجوء، وبعضهم تجاوزت فترة وجودهم في 
الســويد 12 عامًا، وبعضهم حديثو الوفود. )وفقا 

لمجموعات فلسطينية(.

المحكمة برأته واألمن يواصل اعتقاله
»الهتاف بجنازة شهيد«.. تهمة السلطة
 بحــق املعتقــل السياســي »هرشــة«

تدهور صحة الجئ فلسطيني مرضب عن الطعام يف السويد
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توريد أدوية لصالح مستشفى دار السالم
تعلن مستشفى دار السالم عن طرح عطاء بالظرف المختوم والخاص بــــ:

توريد أدوية لمستشفى دار السالم بخانيونس، وذلك وفًقا لكراسة الشروط 
العامة والخاصة والمواصفات الفنية الواردة للمشتركين في العطاء.

فعلى الشركات الراغبة بالمشاركة في هذا العطاء استالم نسخة من وثائق 
العطاء التوجه إلى مقر المستشفى, الكائن في خانيونس, السطر الشرقي, 
شــارع صالح الدين, وذلك ابتداًء من يوم الخميس 2020/02/27 الساعة 
08:00 صباحًــا وحتى الســاعة 11:00 صباحًا من يــوم األربعاء الموافق 

2020/03/04 حسب الشروط التالية:

1. أن تكون الشركة المتقدمة للعطاء مسجلة رسميًّا حسب األصول.
2. تقدم األسعار بالشيكل وتشمل قيمة الضريبة المضافة.

3. رسوم العطاء 100 شيكل غير مستردة.
4. تقديم كفالة بنكية كتأمين دخول عطاء بقيمة %5 من القيمة اإلجمالية 
لعرض السعر سارية المفعول لمدة ال تقل عن ثالثة شهور من تاريخ تقديم 

العطاء أو شيك بنكي وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
5. آخر موعد لتســليم العطاء بالظرف المغلق في مقر مستشــفى دار السالم الساعة 
الحادية عشرة صباحًا من يوم األربعاء الموافق 2020/03/04 ولن تقبل أي عطاءات 
بعد هذا الموعد ، حيث سيتم فتح المظاريف بحضور من يرغب من ممثلي الشركات 
المتقدمة للعطاء يوم األربعاء الموافق 2020/03/04 الساعة الحادية عشرة صباحًا.

6. يحق لمستشفى دار السالم تجزئة العطاء.
7. مستشفى دار السالم غير ملزمة بقبول اقل األسعار دون إبداء األسباب.

8. يحق لمستشفى دار السالم إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.
9. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

لالستفسار: يمكنكم االتصال على األرقام التالية أوقات الدوام
من 9 صباحًا إلى 2 ظهرًا، هاتف: 2054240، فاكس: 2054260

إعالن طرح عطـــاء
رقم 2020/01

جمعيــة عايشــة لحماية المرأة والطفــل جمعية أهلية غير ربحية مســجلة 
لدى وزارة الداخلية رقم تســجيل 8136 تهدف لخدمة النساء ضحايا العنف 

بكافة أشكاله في قطاع غزة.
ترغب جمعية عايشــة لحماية المرأة والطفل بتمديد عطاء رقم 2020/10 
والخــاص بتوريــد أجهــزة كهربائية للطهــي وصناعة الحلويــات، ضمن 
مشــروع "حمايــة كرامة النســاء ربات األســر في قطاع غــزة" الممول من 

.Global Affairs Canada
فمــن يرغب في شــراء العطاء الحضــور إلى مقر الجمعية الســتالم كراس 
العطاء, حيث تــم تمديد العطاء حتى يوم االثنين الموافق 02.03.2020، 
وعليه ســيكون االســتالم بدءًا من يوم الخميــس الموافق 27.02.2020 
خالل ســاعات الدوام الرســمي بمقر الجمعية الكائن في غزة – ميناء غزة 
بالقرب من فندق غزة الدولي بناية رقم 2011/8 من الساعة 9:00 صباحًا 

وحتي الساعة 01:00 ظهرا وفقًا للشروط التالية:
• قيمة كراس العطاء 100 شيكل غير مستردة.

• األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.
• الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار.

• يجب على الشركات المشتركة في العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 
%5 من قيمة العطاء باسم جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل وذلك إما 

كفالة بنكية ســارية المفعول لمدة شــهرين من تاريخ إصــدار الكفالة أو 
شيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.

• رسوم إعالن العطاء في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
• آخر موعد لتسليم العطاء بالظرف المغلق والمختوم يوم االثنين الموافق 

02.03.2020 الساعة 12:00م.

• سوف يتم فتح مظاريف العطاءات يوم االثنين الموافق 02.03.2020 الساعة 12:30م.
الستفسار يرجى االتصال على هاتف رقم 0595707757.

إدارة الجمعية

إعالن تمديد عطاء توريد أجهزة 
كهربائية للطهي وصناعة الحلويات

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 03/ 2020

الخاصة:- شراء أجهزة قياس التيار والجهد على الضغط 
المتوسط لزوم أعمال الكفاءة الفنية.

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

- ســيكون موعد تســليم العطاءات ابتداء من صباح يوم األربعاء الموافق 
2020/03/11 وحتى ساعة فتـح المظاريـف الساعـة 12:00 بنفس الزمان 

والمكان أعاله .
- يمكــن الحصــول على مســتندات العطاء مــن دائرة المشــتريات بمقر 
الشركة الرئيسي بغزة شارع جمال عبد الناصر " الثالثيني " اعتبارًا من يوم 
الخميس المـوافـــق  2020/02/27  علمـًا بـأن ثمـن نسخـة العطـاء 200 

شيكـل فقط ) غير مستردة ( .
- يرفــق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا بقيمــة %3 من قيمة العطاء بموجب 

كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنكي مصـدق أو نقـدًا . 
-  ســيتم عقد اجتماع تمهيدي وذلك يوم األربعاء الموافق 2020/03/04 

في المقر الرئيسي للشركة
-  يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب .

- أجرة اإلعالن )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء .
- ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .

- االلتزام بكافة الشروط العامة والخاصة الواردة في كراسة العطاء. 
Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكتروني •

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

رام اهلل/ فلسطين:
يعاني خمســة أســرى مرضى في عدة 
ســجون إســرائيلية من أوضاع صحية 
مقلقة، جراء السياســة المتعمدة التي 
بتجاهــل  الســجون  إدارة  تنتهجهــا 

أمراضهم وعدم التعامل معها جديا.
األســرى  شــؤون  هيئــة  وكشــفت 
والمحررين، في تقرير، أمس، أن عددًا 
مــن الحاالت المرضية مــن بينها حالة 

المعتقل جمــال أبو عرام من بلدة يطا 
بمحافظــة الخليــل، والقابع في معتقل 
»عوفر« يشــتكي من ديسكات تُسبب 
له آالمًــا، كما ُأصيــب بجلطة في يده 
اليســرى، وهــو بحاجة لمتابعــة طبية 

لوضعه الصحي.
وذكــرت الهيئــة أن الحالــة الصحيــة 
لألســير أحمــد أبــو رميلــة )28 عامًا( 
مــن محافظــة الخليــل، تراجعــت بعد 

اعتقالــه فأصبــح يعانــي مــن وجــود 
حصــوة في المثانة، ومــن أوجاع حادة 
بالكلى، وتقــوم إدارة »عوفر« بتقديم 

المسكنات دون عالجه.
ويشتكي األســير هيثم جابر )45 عاما( 
من بلدة حارس بســلفيت من تضخم 
فــي الغــدة النخامية، وتم تشــخيص 
حالتــه خالل عــام 2016 بعــد تدهور 
طرأ على وضعه وشكواه من آالم حادة 

في الرأس، ورغــم أوجاعه تكتفي إدارة 
معتقــل »النقب« بإجــراء فحوصات له 

دون تقديم أي جرعات عالجية لحالته.
أما األســير فضــل الكركــي )31 عامًا( 
مــن محافظــة الخليــل والقابــع أيضًا 
في معتقــل »النقب« فهــو يعاني من 
مشــاكل نفســية صعبة، وتقــوم إدارة 
المعتقــل بتزويــده بمســكنات قويــة 
تبقيــه طوال الوقت شــبه نائم وبحالة 

هزال وضعف.
وأكــدت الهيئــة أن األســير ربيع فرخ 
)32 عامًا( من بلدة فرعون بطولكرم، 
والقابع فــي معتقل »ريمــون«، يواجه 
ظروًفا صحية ســيئة، ويعانــي أوجاعًا 
حــادة في المعدة ومشــاكل في الكلى 
وأذنه اليســرى، وتــم تحويلــه إلجراء 
فحوصات طبية لكنه لم يســتفد شــيًئا 

وتم تزويده بالمسكنات دون عالجه.

غزة/ األناضول:
طوال 14 عامًــا، لم تفارق مرارُة الحرمان 
قلبَ الفتاة هدى غالية، التي فقدت أفراد 
عائلتها أمام ناظريها في مجزرة ارتكبتها 
قوات االحتالل اإلســرائيلي عام 2006، إذ 

لم يبلغ عمرها آنذاك 12 ربيعًا.
ففي نهار الجمعة التاسع من يونيو/تموز 
2006، وعلــى شــاطئ بحر بلــدة »بيت 

الهيا« شــمال قطاع غــزة، أفاقت الطفلة 
هدى، على استشهاد والدها وخمسة من 
أشــقائها، بقذيفةٍ من بارجة إسرائيلية، 
اســتهدفتهم أثنــاء اســتجمامهم علــى 
الشاطئ، ليكون البحر شاهدًا على رحلةٍ 

ُكتب لها أن تُحال إلى مجزرة.
مصور تلفزيوني فلسطيني وّثق تفاصيل 
المجــزرة، إذ التقطــت عدســته الطفلــة 
هدى »آنــذاك«، وهي تبحــث عن والدها 
وأشــقائها، قبــل أن تجدهــم مضرجيــن 
بدمائهــم علــى رمــال الشــاطئ؛ لتبــدأ 

بالصراخ والنحيب.
وأثارت مشــاهد المجــزرة التــي ارتكبها 
جيش االحتالل ضــد العائلة المســالمة، 

سخًطا كبيرًا على مستوى العالم.

بداية المشوار
اليــوم، وبعد أربعة عشــر عامًــا، حصلت 
»هــدى« على إجازة مزاولة المحاماة، بعد 
إتمامهــا دراســة الحقوق؛ فتلــك الطفلة 
-التي وّثقت عدســات الكاميــرات بكاءها 
علــى صــدر والدهــا المُســجى بدمائــه 
علــى الشــاطئ- أضحت محاميًة تســعى 

لمحاكمة مَن حرَمها حنان األب.
بــدأت المحاميــة الواعدة تشــق طريقها 
أمــاًل فــي تحقيــق مبتغاها فــي مقاضاة 
)إســرائيل( على جريمة قتل عائلتها، بعد 

أن تعّذر ذلك طوال سنين مضت.
تقــول هدى: »لم يكن ســهاًل على طفلة 
مثلــي فــي ذلــك الوقــت، العيــش بعد 
فقــدان أب وخمســة أشــقاء، فــكل طفل 
يــودّ أن ينعم ويكبر في حضــن والديه، 
إال أنني سُــلبت هذا الحــق منذ طفولتي، 
حين ُكنتُ فــي أمسّ الحاجة لحنان األب 

وعطفه«.
وتتابع مُســتذكرة الحادث األليم: »رأيت 
والدي وإخوتي مُلقيــن على األرض أمام 
ناظري، وقد فارقت أرواحُهم أجسادَهم، 
حيــن ُكنا فــي خضم رحلــة ترفيهية بعد 

انتهاء العام الدراسي«.
وتُشــير »هــدى« إلــى أن الرحــالت إلى 
الشــاطئ باتــت تجبرهــا على اســترجاع 
ذكرياتهــا األليمة، مشــيرًة أنهــا لم تعد 
تحبــذ هذه الرحالت منذ وقــوع المجزرة، 
حيــث يمــر الصيف تلــو اآلخر ونــادرًا ما 

تذهب العائلة إلى الشاطئ.
وتضيــف: »لم تدع قوات االحتالل عائلتي 
َقتلــت  قليلــة  وشــأنها، فبعــد ســنوات 
إحدى شــقيقاتي وزوجها، خــالل العدوان 
 ،2009–2008 غــزة  علــى  اإلســرائيلي 
لتُضيــف صفحــة جديــدة فــي ســجلها 

األسود«.
وتــروي: »ظلت مشــاهد فقــدان عائلتي 
لت حافزًا  مالزمًة وجداني وذاكرتي، وشكَّ
شــخصيًّا يدفعني نحو الســعي الستعادة 
ولــو جزًءا بســيًطا مــن حقنا، لــذا قررتُ 
دراســة الحقوق ألغدو محاميــًة أدافع عن 

حق أبناء شعبي المظلوم«.
وتســتدرك: »لســت وحــدي مــن فقدتُ 
والــدي وأشــقائي بفعل مجــازر االحتالل، 
فهناك مئات العائالت الفلســطينية، التي 
نزعت قوات االحتالل البســمة من شــفاه 

أطفالها، وسلبتها أبسط حقوقها«.
تحدِّي الظروف

الفتــاة المكلومة قرَّرت تحــدي ظروفها 
الفــراق  ألــم  علــى  والتغلــب  القاســية، 
ومعاناتــه، وتحقيــق ذاتها، »فــذاك قدر 
الشعب الفلسطيني أن يصنع من المحنة 
منحة، ويوّلد من األلم أماًل«، تقول هدى.

أنهت »هــدى« دراســة الثانويــة العامة 
صيف عام 2012، والتحقت بكلية القانون 
فــي الجامعــة اإلســالمية بغــزة، بعد أن 
حصلت على منحة دراسية، إلى أن أتمّت 
درجة البكالوريــوس عام 2017، ومُنحت 

مؤخرًا إجازة مزاولة مهنة المحاماة.
وتســتعد الفتاة إلى االلتحاق بالدراســات 
العليا )الماجســتير( في نفس التخصص، 

وذلك على نفقة الجامعة.
وخالل الشــهور التي تلت الحادثة، وّثقت 
المراكــز الحقوقية في تقاريرها شــهادة 
»هــدى« وباقي أفــراد عائلتهــا الناجين 
من المجزرة؛ لكن كمــا تقول هدى: »لم 
تتوصل إلــى نتائــج عمليــة تُفضي إلى 
تدفيــع )إســرائيل( ثمــن جرائمهــا بحق 

شعبنا األعزل«.

وتتابع: »هذا األمــر دفعني لمحاولة بذل 
جهد شــخصي على أمــل أن تأتي فرصة 

مناسبة«.
وتُقــرّ الفتــاة بصعوبــة طريقهــا نحــو 
تحقيــق أملهــا، ال ســيما في ظــل إرادة 
دوليــة مُنحــازة، لكنها فــي ذات الوقت، 
تؤمن بأنه ال يضيع حــقّ وراءه مُطالب، 
و«ســيأتي اليــوم الــذي تُحاســب فيها 

)إسرائيل( على جرائمها«.
العــون  تلّقــي  فــي  »هــدى«  وتأمــل 
والمســاعدة من المؤسســات الحقوقية، 
العربيــة أو الدوليــة، لتحقيــق مســعاها، 
في ظل اعتزام محكمــة الجنايات الدولية 
فتــح تحقيق فــي الجرائم التــي ارتكبتها 
)إســرائيل( في األراضي الفلســطينية، إال 

أنها لم تتلقَّ بعدُ تواصاًل من أي جهة.
إن  بالقــول  الشــابة  المحاميــة  وتختــم 
المحامــي هــو أكثــر النــاس قــدرة على 
الدفاع عــن القضايا اإلنســانية، والتعبير 
عن أصحــاب الحقوق المغتصبة، لذا فهي 
تســعى لتطويــر ذاتها في ســبيل خدمة 
قضيتهــا، وهــي واثقة مــن تحقيق ذلك 

عاجاًل أم آجاًل.

أوضــاع صحيــة مقلقــة لـ5 أســرى مرضـــى

»هـدى« بنـت مذبحـة الشاطـئ.. دراسـة 
املحامـاة خطـوة أولـى ملقاضـاة )إرسائيـل(
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دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

محكمة بداية غزة 
دائرة التنفيذ

إعالن بيع بالمزاد العلني
في القضية رقم 16062 / 2019

نُعلــن للعموم أنه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
في القضيــة التنفيذية رقــم 16062 / 2019 والمتكونة فيما بين طالب 
التنفيذ/ تيســير العبــد محمود أبو دان والمنفذ ضــده/ نائل جمال أحمد 
البســوس وآخر بيع أغطية نك 28 عــدد 355 كرتونة +  بفورمة نك 28 
عدد 83 كرتونة + تنك 1200 لتر عدد 3 + ســيارة شــحن فولفو موديل 

94 + مولد بركنز + زجاج منفوخ حجم 1 لتر عدد 10000 زجاجة.

فعلــى من يرغب بالدخول بالمــزاد عليه الحضور إلى دائرة تنفيذ محكمة 
بدايــة غزة في أوقات الدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعــد دفع قيمة 
التأميــن بواقع %10 مــن قيمة التخمين وأن الرســوم والداللة واالنتقال 
على نفقة المشتري، علمًا بأن المزاد سينعقد الساعة الثانية عشر من يوم 

األحد بتاريخ 2020/3/15م، حرر في 2020/2/26م
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة / أ. رامي صلوحة

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة الشيخ رضوان الشرعية االبتدائية
الموضوع/ مذكرة تبليغ حضور

صادرة عن محكمة الشيخ رضوان
الى/ صدام بشير محمد نتيل من المجدل وسكان غزة أبراج الفيروز سابقا 
ومجهــول محل اإلقامة خارج قطاع غــزة اآلن- يقتضي حضورك الى هذه 
المحكمــة يوم األحــد الواقع في 2020/3/29م الســاعة الحادية عشــرة 
صباحًا وذلك بخصوص القضية أســاس 2019/1275 وموضوعها دعوى 
نفقة احفاد والقضية أساس 2019/1256م وموضوعها نفقة أم المرفوعة 
عليك من قبل المدعية زهدية حسن مصطفى الزنط المشهورة نتيل من 
المجدل وســكان ابراج الفيروز وان لم تحضر في الوقت المعين او ترســل 
وكيال عنك ســيجري بحقك المقتضى الشــرعي غيابيا لذلك جرى تبليغك 

حسب األصول وحرر في 1/رجب/1441هـ وفق 2020/2/25م.
قاضي محكمة الشيخ رضوان الشرعية
محمد كامل أبو راس

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء
لدى محكمة بداية  غزة

في القضية المدنية رقم 2019/243
المدعية/ سلطة األراضي ويمثلها المستشار/ النائب العام.

المدعى عليه/ جمعية العودة االسكانية التعاونية.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في الطلب رقم 2020/308
الــى المدعى عليه اعاله بما أن المدعيــة المذكورة أعاله قد تقدمت لدى 
محكمــة بداية غــزة بالدعوى المرقومة أعــاله وموضوعها )حقوق( لذلك 
يقتضــي عليــك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمســة عشــر يومًا من 
تاريــخ تبلغكــم هذه المذكرة كمــا يقتضي أن تودع قلــم المحكمة ردك 
التحريري خالل خمســة عشــر يومًا من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة علما 
أنه قد تحدد لها يوم االربعاء الموافق 2020/3/18م للنظر في الدعوى.

وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعية أن تســير في 
دعواها حسب األصول، حرر في 2020/2/23م.

رئيس قلم محكمة بداية غزة / عمار قنديل

رام اهلل/ فلسطين:
قــررت المحكمة العليا، أمس، وقــف إضراب األطباء في 
الضفــة الغربية، عقب طعن تقدمت به حكومة اشــتية 

لوقف اإلضراب.
وأعلــن نقيب األطباء د. شــوقي صبحة، التــزام النقابة 
بقرار المحكمة، قائاًل: إن »النقابة دائمًا تحت القانون، 
وســتلتزم بقرار المحكمة العليا، لكنها ســتجتمع وتقرر 

خطوات احتجاجية جديدة«.
وأضاف صبحة خالل المؤتمــر الصحفي الذي عقده في 
مقر النقابــة برام اهلل، أمس: »ســتكون هناك إجراءات 
غير مســبوقة وأتمنى مــن كل المســؤولين أن يعدوا 

للعشرة في كيفية التعامل مع نقابة األطباء«.
وحول مطالب النقابة، نفى صبحة رواية حكومة اشــتية 
بــأن »اإلضراب جاء بــدواٍع مادية بحتــة«، موضحًا أن 
الخطــوات االحتجاجيــة للنقابــة جاءت لتلبيــة مطالب 
حقوقية مرَّ على بعضها 6 سنوات، وهي ليست مطالب 

جديدة«.
وأوضــح أن من هــذه المطالب، زيادة الكــوادر الطبية 
فــي القطاع الصحي الحكومــي، »فهناك نقص حاد في 
الكوادر، حيث لم يعيــن أي كادر منذ 2019 حتى تاريخ 
اليوم، بالرغم من فتح مستشفيات وعيادات جديدة، ما 

يدل على أن الطبيب عليه عبء كبير«.

وأضــاف صبحة: »لدينا نصف المطلوب من عدد أســرة 
المرضــى، وهــو الســبب فــي التحويــالت الطبية بين 
المستشــفيات، ألن التحويــالت تتم لنقص األســرة أو 
عدم وجــود أجهزة مختصة، وليس لعــدم وجود كوادر 

متخصصة«.
كما رفض نقيب األطبــاء، فتح تخصصات جامعية تحت 
مســمى »دكتــور بصريات«، عــادًا المصطلــح خاصًا 
بالطبيــب المعالج أو دكتور الجامعة، وال يوجد مســمى 

دكتور أو طبيب لغير ذلك.
وقــال: »قانــون الصحــة الفلســطينية يقــول إن الذي 
يشــخص ويعالج ويصف الوصفــة الطبية للمريض هو 
الطبيب فقط، لذلك فتــح هذا التخصص في الجامعات 

يخالف القانون«.
وأشــار صبحة إلى من بين المطالبة دفع عالوة طبيعة 
العمل بنسبة )%200(، وقال: »أبرمنا عام 2011 أبرمنا 
اتفاقا مــع الحكومة، علــى أن يطبق فــي 2013/6/5، 
وبالفعل تم ذلك عام 2014 بأثر رجعي، وقبل التطبيق 
كانــت هناك ســلفة إســعافية« لحين تطبيــق العالوة 
الكاملــة، والتــي منحــت لألخصائي بنســبة )200%(، 
وللطبيــب العام بنســبة )%150( أي أنــه بقي للطبيب 
العام نسبة )%50(، فعالوة طبيعة العمل ال بد أن تكون 

متساوية لجميع األطباء وهي عالوة الطب البشري«.

غزة/ فلسطين: 
أكــدت وزارة الصحــة فــي غــزة، أنهــا تحــرص علــى 
تطويــر الخدمــة للمواطنين في مراكــز الرعاية األولية 
والمستشــفيات مــن خــالل ســهولة وصــول الخدمة 
لمواطنيها، وذلــك من خالل إعداد الملــف اإللكتروني 
الذي نفذه كوادر ومبرمجو وحدة الشــبكات والحاسوب 

خالل العام الماضي.
وذكر مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات م.عالء الشرفا، 
أنه يتم تســجيل كل المعلومات المتعلقة بالمريض في 
ملف الكترونــي بحيث تكون كل المعلومــات المتعلقة 
بالمريض موجودة وحاضرة ويسهل استخراجها، بحيث 
يتم تجميــع المعلومات الخاصة بــكل مريض في ملف 

واحد يتم فتحه من خالل رقم هوية المريض.
وأوضح الشرفا أن الملف الطبي اإللكتروني يتم تطبيقه 
في غالبية المستشفيات بحيث يتم تدريب القسم الذي 
يتم تشــغيل البرنامج فيه، مشــيرا الى تشابك البرامج 
التي يتم تشــغيلها ما بين األقســام الداخلية المختلفة 
واالشــعة والمختبــرات فــي المستشــفى، وأيضــا يتم 
تطبيقه ما بين الرعاية األولية والمستشــفيات وخاصة 

في رعاية السيدات الحوامل.

جوالت رقابية
من جهــة ثانية، نفذ قســم صحة البيئــة التابع لوزارة 
الصحــة في محافظة الوســطى جــوالت رقابية لمتابعة 

المزروعات التي يتم ريها بالمياه العادمة.
وأكد مدير صحة البيئة في الوســطى ناهض جودة، أن 
هذه الجوالت تهــدف لتحقيق الرقابة علــى المزروعات 
واألراضــي الزراعية التــي يتم ريها بالميــاه العادمة أو 
يتم تســميدها بمادة »الصالدج« التي لها انعكاســات 
سلبية على صحة المواطن والبيئة دون االلتزام بقواعد 

السالمة العامة.
وأوضح أنه خالل الجولة تم ضبط أرض زراعية مساحتها 
30 دونمــا في منطقة جحر الديــك تحتوي على كميات 

من مــادة »الصالدج« غير صالحة لالســتخدام اآلدمي، 
حيث يســتخدم المــزارع هذه المادة لتســميد أشــجار 
الزيتون، مضيًفا أن أي مزروعات ســمدت أرضها بمادة 
»الصالدج« تتلف ويتم اتخــاذ المقتضى القانوني بحق 

صاحبها ويتعهد بعدم تكرار ذلك.
وحذر جودة جميع المزارعيــن الذين يخالفون القانون، 
من اتخــاذ االجــراءات القانونية بحقهم فــي حال عدم 
التزامهم بقواعد السالمة العامة في األراضي الزراعية.

»العليا« تقرر وقف إرضاب األطباء 
والنقابة تتوعد باتخاذ إجراءات جديدة

ونفذت جوالت رقابية على األراضي الزراعية في الوسطى
الصحة: امللف الطبي اإللكرتوين خطوة

 جادة لتسهيل املتابعة للمرىض

غزة/ أدهم الشريف:
قــال الناطق باســم وكالة غوث وتشــغيل 
الالجئين الفلســطينيين »األونروا« عدنان 
أبــو حســنة: إن مــا يتوفــر لــدى الوكالة 
األمميــة من أمــوال، يكفــي نفقاتها حتى 

مايو/ أيار المقبل.
وأوضح أبو حســنة لـ«فلســطين«، أمس، 
أن ميزانية »األونــروا« لعام 2020، أعلنت 
عنها بقيمة مليــار وأربعمائة مليون دوالر؛ 
وتعهدت دول مانحــة بتوفير 299 مليون 
دوالر، لكن فعليًا األونروا لم تستلم سوى 
123 مليونًــا، وهي تكفي لتغطية نفقاتها 

حتى مايو. 
وتقدم الوكالــة األممية خدماتها لالجئين 
الفلســطينيين فــي خمس مناطــق، هي: 
قطــاع غــزة، الضفــة الغربيــة المحتلــة، 
مخيمات اللجوء في كل من األردن وسوريا 
ولبنان، ويســتفيد من خدماتها قرابة 5.5 

ماليين الجئ.
وذكر أبو حســنة، أن برنامــج الطوارئ في 
قطاع غزة والضفــة الغربية المحتلة أصبح 

بــال تمويــل حتــى اآلن، وبحلــول يونيو/ 
حزيــران المقبل، لن يكون لهــذا البرنامج 

تمويل في سوريا على اإلطالق.
وإثــر ذلك، فــإن »األونــروا« قــررت إبقاء 
الشــواغر كمــا هــي، لعــدم مقدرتها على 
توفيــر ما يلــزم من أمــوال، مشــيرة إلى 
أن الوظائــف التــي لديها لــن تتمكن من 
شــغلها، بســبب عدم وجــود تمويل، كما 
ســيتأخر حصول موظفيها علــى الزيادات 

التي طالبوا بها.
وأضــاف أبو حســنة: نبذل جهــودًا كبيرة 
للحصــول علــى قــرض حتــى نتمكن من 
تغطية نفقات األونروا ما بعد مايو المقبل، 
مشــيرًا إلــى وعد مــن المملكــة العربية 
الســعودية بــأن تقــدم 50 مليــون دوالر 

للوكالة األممية.
وتابــع: »إذا حصلنــا على التمويــل الالزم 
ســنتمكن من تغطية مصاريف »األونروا« 
حتــى مايــو المقبــل، ولكــن إذا لــم يتم 
الحصول علــى التمويل، فإننــا لن نتمكن 
مــن تنفيذ التفويض الممنــوح لنا«، وهذا 

ما ألمح إليه مبعوث األمم المتحدة لعملية 
التســوية فــي الشــرق األوســط نيكوالي 

مالدينوف، يوم اإلثنين.
وحــذر مالدينــوف خــالل جلســة لمجلس 

األمــن الدولــي، مــن »التحديــات المالية 
الكبرى أمام »األونروا«.

وتابــع ميالدينــوف: »مــن دون مزيد من 
الدعــم المالــي، ســيتم تعليــق الخدمات 
الحيويــة بغزة والضفة الغربيــة، بما فيها 
القــدس، اعتبارًا من أواخر نيســان/ إبريل 
المقبل، ما ســيؤدي إلى تداعيات إنسانية 
إلــى  الــدول األعضــاء  خطيــرة«، داعيًــا 
»مواصلــة دعم برامج األونروا األساســية، 

لضمان استمرار عملها«.
و قال أبو حسنة: نعد خطة بديلة بالتأكيد 
ستشــمل إجراءات في حال عــدم الحصول 
على التمويل تتعلــق بتقليصات وإجراءات 

أخرى.
وتابع: »ما يحدث مع األونروا خطير، خاصة 
بعد إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترمب 
)صفقــة القــرن(، وما انتــاب الالجئين من 
حالة قلــق حول التأثير علــى عمل األونروا 

بقطع التمويل المقدم لها«.
واعتبــر أن توقــف »األونــروا« عــن العمل 
»سيشــكل خطــرًا علــى االســتقرار فــي 

المنطقة«.
وطالــب أبــو حســنة المانحين باإلســراع 
فــي تقديم التبرعــات لوكالــة »األونروا«، 
ألن الوضــع أصبــح خطيرًا، وســيؤثر على 
تنفيذ مهام الوكالــة وبرامجها التي تقدم 
لالجئيــن، كمــا أثــر مســبًقا علــى عملية 

التوظيف والمصاريف.
وأكمــل: »األونــروا لــم يســبق لهــا منذ 
تأسيسها أن واجهت مثل األزمة الحالية«.

وذكر أن قطع المساعدات األمريكية بقيمة 
360 مليون دوالر )في أغســطس 2018(، 

بقرار مــن ترمب، كان له أثــر كبير، وكان 
يشــكل %30 مــن قيمة التمويل الســنوي 
للوكالة، مضيًفا: »ال زالــت تداعيات القرار 

األمريكي متواصلة على األونروا«.
وأشــار إلى أن اتصــاالت مختلفة يشــارك 
فيها األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، إضافــة إلى ميالدينوف، تزامنًا 
مــع اتصاالت بالمانحيــن التقليديين وغير 
التقليدين، متابعًــا: »الوضع المالي خطير 

سيؤثر على االستقرار«.

قد تلجأ الوكالة إلى تقليصات في خدماتها لالجئين
أبو حسنة: أموال املانحني املقدمة »لـألونروا« تغطي نفقاتها حتى مايو

عدنان أبو حسنة
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أعلــن أنا/ محمــد خليل محمد الســلطان عن فقــد هويتي 
وتحمل الرقم 959870734 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ ادهم اياد محمود الحوراني عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 401865837 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنا/ محمد بســام هشــام أبــو غازي عن فقــد هويتي 
وتحمل الرقم 403031090 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

السلطة الوطنية الفلسطينية 
سلطة األراضي الفلسطينية

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات رقم )96/ 2020(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لألراضــي والعقــارات بغزة 
الســيد: هاني محمد إبراهيــم المصري من ســكان خانيونس هوية رقم 
906661491 بصفتــه وكيال عن: فاطمة عيد حماد شــبير واياد وايهاب 

ومحمد وغادة ورندة وأروى وشيماء أبناء عثمان كامل شبير
بموجب وكالة رقم: 8891 / 2019 الصادرة عن خانيونس
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 67 قسيمة 19 المدينة خانيونس
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســة عشــر يومــا من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك ســوف يتم البــدء في إجراءات فتــح المعاملة. وفي 
حــال تبين إشــكاليات أو وفاة المــوكل أو أحد الموكليــن يتحمل الوكيل 
المســؤولية الكاملة عــن اســتخدام الوكالة بدون أدنى مســؤولية على 

سلطة األراضي، التاريخ:26/ 2/ 2020م
مسجل أراضي غزة / أ. عصام عبد الفتاح الحمارنة

السلطة الوطنية الفلسطينية 
سلطة األراضي الفلسطينية

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات رقم )84/ 2020(

يعلن للعموم انــه تقدم لإدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســيد: 
ماجد محمد ســعيد مكي من سكان غزة هوية رقم 927485979 بصفته 

وكيال عن: رقية سعيد محمود علمي
بموجب وكالة رقم: 547 / 2018 الصادرة عن أريحا

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 663 قسيمة 55 المدينة غزة الدرج

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســة عشــر يومــا من تاريخ هذا 
اإلعــالن وبخالف ذلك ســوف يتم البــدء في إجراءات فتــح المعاملة. وفي 
حــال تبين إشــكاليات أو وفاة المــوكل أو أحد الموكليــن يتحمل الوكيل 
المســؤولية الكاملة عــن اســتخدام الوكالة بدون أدنى مســؤولية على 

سلطة األراضي،  التاريخ:  23/ 2/ 2020م
مسجل أراضي غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحمارنة

تظاهرة احتجاجية داخل
 أرايض الـ48 ضد نتنياهو 

طمرة/ فلسطين:
نظمــت اللجنة الشــعبية في بلدتي طمــرة وكابول، داخل األراضي الفلســطينية 
المحتلة عام 48، أمس، تظاهرة ضد حزب الليكود ورئيسه بنيامين نتنياهو، خالل 

اجتماع انتخابي للحزب.
ورفعــت في التظاهرة شــعارات منــددة بنتنياهــو وحزبه وممارســاته العنصرية 

والمعادية للعرب والفلسطينيين.
وقال عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، رئيس اللجنة الشعبية 
في طمرة محمد صبح: التظاهرة ضد زيارة المحرض األول على جموع أبناء شعبنا 
الفلســطيني في كل مــكان، نتنياهو الذي ســن القوانين العنصريــة ووقف على 
رأس الممارســات العنصرية ضد أبناء شعبنا الفلســطيني، وهو المحفز والمحرك 
للسياســات العنصريــة من هدم بيوت وشــن الحــروب على أبناء شــعبنا وفرض 
الحصــار على أهلنا في غزة. وأضــاف: "نقول له غير مرحب بك في بلداتنا العربية، 
هــذه بلداتنا وهذا شــعبنا ال يمكن أن نســمح لك بأن تســتخف بمجتمعنا وأبناء 

شعبنا في كل مكان".

مركز حقوقي: االحتالل يتعمد 
حرق املزروعات بغزة باملبيدات

غزة/ فلسطين:
أصدر مركز حماية لحقوق اإلنســان أمس ورقــة حقائق حول "رش المبيدات وآثارها 

المدمرة" على األراضي الزراعية في قطاع غزة.
وأوضحت الورقة أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تعمدت تدمير القطاع الزراعي في 

غزة، بهدف القضاء على أي محاولة للنهوض باالقتصاد الفلسطيني.
ووفًقــا للبيانات والمعلومات والوثائق التي جمعها باحثو المركز، فإن رش المبيدات 

يلحق أضرارًا خطيرة بالبيئة والصحة العامة.
وبينــت الورقة أن قوات االحتــالل تتعمد إلحاق األذى بالمزارعيــن الغزيين وتدمير 
مصدر عيشــهم، والمس بالصحة والبيئة العامة، والقضاء على أي محاولة للنهوض 
بالقطاع الزراعي واالقتصاد الفلسطيني، السيما أن بإمكانها أن تتلف هذه األعشاب 
بصورة آمنة ومشروعة، ومعلنة، دون أن تتسبب بأي أضرار على الزراعة والمزارعين، 

والبيئة والصحة العامة، وإلحاق هذا القدر الكبير من الخسائر بالمزارعين.
وقالــت إن ســلطات االحتالل بانتهاجها هذه السياســة ترتكب انتهاكات جســيمة 
لقواعد حقوق االنســان وقواعد القانون الدولي اإلنســاني، السيما تلك التي تتعلق 
بضمــان الحــق في الحيــاة، والقواعد التي حظرت المســاس بالممتلــكات الخاصة 
والممتلــكات التــي ال غنــى عنهــا والقواعد التي كفلــت الحق في العمــل والصحة 

والسالمة وغيرها.
وطالبــت الورقة منظمة األغذيــة والزراعة "الفاو" ومنظمة الصحــة العالمية بإجراء 
تحقيقات واسعة للوقوف عند اآلثار الكارثية الناجمة عن رش المبيدات بهدف إعداد 

قاعدة بيانات لمالحقة ومحاسبة سلطات االحتالل.
وحثــت المجتمع الدولي على القيام بواجباته القانونية واألخالقية والتدخل من أجل 

إلزام سلطات االحتالل بوقف رش تلك المبيدات السامة والقاتلة.
ودعا مركز "حماية" المجتمع الدولي والمؤسسات والهيئات والوكاالت الدولية ذات 
العالقــة التخاذ اإلجراءات الالزمة لوقف عمليات الرش الجوي للمبيدات، وإيجاد آلية 
واضحــة من أجل تعويض المزارعين الفلســطينيين في قطاع غزة عن األضرار التي 
لحقت بهم. ومؤخرا صعد االحتالل اإلســرائيلي من اعتداءاته على األراضي الزراعية 

المحاذية للسياج األمني شرق قطاع غزة.

اقتصاديون: صفقة "ترامب نتنياهو" 
وصفة لتدمري االقتصاد الفلسطيني

رام اهلل/ فلسطين:
أكــد اقتصاديون فلســطينيون أن صفقــة " ترامــب نتنياهو"، هي وصفــة لتدمير 
االقتصــاد الفلســطيني، مرجحين أن تبدأ ســلطات االحتــالل بتطبيقها خالل وقت 
قريــب، ما يســتدعي إعادة النظر في السياســات االقتصادية الفلســطينية المتبعة 

لمواجهتها.
جاء ذلــك خالل حلقة نقــاش دعا إليها المعهد الفلســطيني لألبحاث والسياســات 
االقتصاديــة "ماس"، في مقره برام اهلل، أمس، عرض خاللهــا ورقة بحثية تحليلية 
بعنــوان "الرؤيــة األمريكية-اإلســرائيلية إلنهــاء القضيــة الفلســطينية. األبعــاد 

االقتصادية واآلثار المحتملة للتطبيق".
وقــال وزير االقتصاد الســابق ماهر المصــري إن "الخطة تحــاول ايهامنا بدولة غير 
موجــودة ولن تكون موجودة في يوم مــن االيام"، مضيفا أنها "لم تكتف بتكريس 
القيود القائمة التي يفرضها االحتالل على االقتصاد الفلسطيني، وانما تضيف قيودا 

جديدة لما هو قائم".
مــن جهتــه، قــال الرئيــس التنفيــذي لهيئة تشــجيع االســتثمار هيثــم الوحيدي 
إن "الصفقــة"، هــي لفائــدة االقتصاد االســرائيلي وليــس الفلســطيني، اذ تحول 

الفلسطينيون الى متعاقدين من الباطن لالحتالل.
بــدوره، قال رئيــس اتحاد جمعيــات رجال االعمال، امين ســر المجلس التنســيقي 
لمؤسسات القطاع الخاص أسامة عمرو "ان كل مكونات القطاع الخاص الفلسطيني 
تجمــع علــى رفض هذه الخطة، وال يجــد فيها أي رجل اعمال فرصــه له فيها، لهذا 
اجمعنــا على رفضها". واعتبر أســتاذ االقتصاد في الجامعــة العربية االمريكية نصر 
عبد الكريم أن  "الصفقة" تهدف لتصفية المشــروع الوطني الفلسطيني، وتحليلها 
ونقاشها ليس من باب االقناع بجدواها من عدمه، وانما من باب كيفية مواجهتها، 

واالنطالق في ذلك من الرفض التام لها.
وقــال عبد الكريم ان الصفقة "هي عبارة عن تحويل األزمات المرحلية في االقتصاد 
الفلسطيني الى واقع دائم، وهذا سيؤدي الى نتاج كارثية. والمطلوب سياسات تزيد 
الحصانة والمناعة في مواجهة هذه الخطة وافشــال تنفيذها، االمر الذي يســتدعي 

تغييرا جديا في السلوك االقتصادي".

"إعامر" تـقدم مساعدات عينية 
ونقدية وطبية لـ"862" مواطنًا

خان يونس/ فلسطين: 
قدمت جمعية إعمار للتنمية والتأهيل، مســاعدات عينية ونقدية وطبية لألسر الفقيرة 

بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأكد رئيس الجمعية د.رامي الغمري، أن قســم الحد من الفقر بالجمعية اســتطاع منذ 
بداية العام الجاري، تقديم خدمات عينية ونقدية وتنفيذ أيام طبية استفاد منها 862 
مواطنًا بخان يونس، مبينا أن المســاعدات شملت، توزيع كسوة شتاء وأغطية نايلون 
وحرامــات ومالبس وحقيبة مدرســية ولحوم طازجة ومســاعدات نقديــة وأغذية على 

.WFP طالب مدرسة بسمة الخاصة بدعم برنامج الغذاء العالمي
وأضــاف الغمري في بيان صدر عــن الجمعية، أمس، أنه تم تنفيذ أيام طبية في مجال 
فحص طبي للعيون وفحص سرطان الثدي مع مستشفى سان جون ومستشفى األهلي 

العربي بغزة.
وذكــر أن الجمعية تواصل عملها مــع فريق العون الصحي بجنــوب افريقيا في تنفيذ 
برنامج "عون المريض الفقير"، مبينًا أنه تم مؤخرا تقديم سماعات طبية إلى 25 طفال 

ممن يعانون  ضعف في السمع.
وأوضح أن جمعيته قدمت مســاعدات نقدية لــ 11 أســرة فقيرة بمنطقة مواصي خان 

يونس بدعم مؤسسة وفاء المحسنين.

غزة/ إسماعيل نوفل:
توقــف الطفــل منصــور أبــو زيــادة عــن 
ترديــد الكلمات التي تشــير إليها معلمته، 
محدًقــا النظر في اللوحــات التعليمية التي 
تشــرح تسلســل األرقام والحــروف العربية 
واإلنجليزية، ورسومات لشخصيات كرتونية 
تُزيــن غرفته في مستشــفى د. عبد العزيز 
الرنتيسي لألطفال، ليسألها: »جد يا أنطي 

)المدرسة( بدهم يسكروا الفصل؟!«.
ويعانــي الطفــل منصــور وهو من ســكان 
مخيم الشــاطئ غرب مدينة غزة، من فشٍل 
كلــوي منــذ ثالث ســنوات، ما أجبــر والده 
على نقله من مــدارس وكالة »أونروا« إلى 
»فصــل اإلرادة واألمــل« المســتضاف في 

المستشفى الواقع في مدينة غزة.
فصل اإلرادة

وتبلــورت فكــرة »فصــل اإلرادة واألمــل« 

منذ 4 ســنوات، بعدما طلــب أحد األطفال 
المرضى إكمال تعليمه الذي توقف بســبب 
مكوثــه الدائــم على ســرير المــرض من 
رئيــس »جمعية مبرة فلســطين« في أثناء 
زيارته لقســم الكلى في ذات المستشــفى، 

وسؤاله عن احتياجات األطفال المرضى.
وبعــد التواصل مــع وزارة التربية والتعليم 
اتفقــت »جمعيــة مبــرة فلســطين« مــع 
الوزارة على إنشــاء »فصل اإلرادة واألمل«، 
وإعطائه صالحيــة تعليم األطفال المرضى 
في مستشفى الرنتيسي حتى الصف الحادي 
عشــر، مع منحهم شــهادات رسمية تسمح 
لهم بإكمال تعليمهم في مدارس »أونروا« 
والمدارس الحكومية بعــد زراعتهم للكلى 

وإتمام عالجهم.
»أعــاد فصــل اإلرادة للمرضــى جــزًءا من 
حياتهم التي فقدوها«، قالتها ليندا الجبور 

مديــرة فصــل اإلرادة واألمل من مدرســة 
ســجى للشــلل الدماغي، التابعة لـ«جمعية 

مبرة فلسطين«.
وأوضحت الجبور لصحيفة »فلســطين« أن 
الفصل يعتمد على التعليم الفردي، »إكمال 
تعليم كل طالب من المرحلة الدراسية التي 
توصّل لها قبل مرضــه، والبدء من الصف 
األول لألطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس 

من قبل«.
ولفتــت إلــى تفاعــل أهالــي المرضــى مع 
التعليــم بـ«صــورة إيجابية«، مشــيرة إلى 
أن التعليــم فــي الفصل يركز علــى المواد 
األساســية الثــالث: اللغــة العربيــة، اللغة 
اإلنجليزيــة، الرياضيات، لـــ)27 طالبًا( من 

مختلف المراحل التعليمية.
وذكــرت أن حجم المســؤولية الواقعة على 
عاتق المدرســين كبيــرة جــدًّا، فالطالب 

المســتهدفون يحتاجون إلــى رعاية صحية 
نظرًا لحالتهم المرضية.

وحــذرت الجبــور من توقف »فصــل اإلرادة 
واألمل« بعد عطاء دام 4 ســنوات، مؤكدة 
أن توقــف المشــروع قيد الدراســة بالفعل 
بســبب انتهاء الدعم المخصص للمشروع 
منذ فترة، وعدم عثــور الجمعية على داعم 

آخر.
رفض فكرة التوقف

ويرفــض الطفــل منصــور، بتلويــح إصبع 
ســبابته إغــالق الفصــل الــذي درس فيه 
عامين ونصًفا، وحاز شــهادات الصف األول 

والثاني منه، ويكمل حاليًّا الصف الثالث.
وقــال منصــور الــذي يحضر إلى المشــفى 
أربعــة أيــام في األســبوع، يوميــن للعالج 
واآلخرين للتعليم: »أنا فرحان عشان بتعلم 
زي إخوتــي، ولمــا أكبــر بدي أصيــر مدير 

مستشفى«.
وعبر وائل أبو زيــادة، والد الطفل منصور، 
عن رفضه الشــديد إلغالق الفصل، متمنيًا 
اســتمرار المشــروع لما فيه فائــدة كبيرة 
لألطفــال المرضــى غيــر القادريــن علــى 
مداومــة الحضــور فــي المدارس بســبب 

وضعهم الصحي.
كما عبر وائل ذيب، وهو والد طفلة مريضة 
في قسم الكلى، عن رفضه إلغالق الفصل.

وقال ذيــب لصحيفة »فلســطين«: »بنتي 
مــا بتتعلم فــي الفصــل، لكن أنــا عايش 
مع األطفــال إلى بتعلموا، والمشــروع جيد 
جــدًا وكلنا حبيناه، ألنــه األطفال المرضى 

استفادوا كثير منه«.
ودعــا ذيب الجهات المعنية إلى االســتمرار 
التعليميــة  ألهميتــه  المشــروع؛  دعــم 

والنفسية.

»اإلرادة واألمل«.. فصل درايس يف مستشفى »الرنتييس« مهدد بالرحيل
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تشــهد )إســرائيل(، اإلثنين المقبل )2 مارس/ 
آذار 2020(، معركــة انتخابــات ثالثة خالل أقل 
من ســنة، تنتخب خاللها الكنيســت )البرلمان( 
الـ23، وســط غموض يكتنف صيرورته، وفيما 
إذا كان ســيؤول إلــى المصيــر الــذي آل إليــه 
الكنيســت الـ21 والـ22، أو سيكون مغايرًا عن 
الكنيســت الـ20، في حال تيسّر إمكان استمرار 
واليتــه. ويعــود ســبب المقارنة مع الكنيســت 
الـــ20، الــذي اســتمرت واليته بيــن 2015 - 
2018، إلى سلسلة تشــريعات ناجزة ومبادرات 

تشــريعية شــهدها، وعبّرت عن جهد محموم 
وممنهــج بذلــه اليميــن اإلســرائيلي الحاكــم 
لتكريس مواقعه وسلطته وتعزيزهما، في شتى 
المرافق والمجاالت، باألساس من خالل تضييق 
الحيّز الديمقراطي، كما أكدت تقارير متطابقة 
صــادرة عن جمعيــاتٍ تُعنى بحقوق اإلنســان 
والمواطن. ومنها جمعية حقوق المواطن، التي 
ذكرت أن دولة االحتالل تشــهد، خالل األعوام 
األخيــرة، توجهًا نحو ضرب القيم الديمقراطية، 
وطرح مبــادرات عديدة معاديــة للديمقراطية. 
وشــدّدت الجمعية على أن أكثر مــا يثير القلق 

في األسبوع الذي سبق نشر هذا المقال، التقط المشاة 
والسائقون في تل أبيب مشــهد لوحة إعالنية مزعجة 
للغايــة كان قــد تم نشــرها في جميع أنحــاء المدينة. 
وأظهرت اللوحة التي نصبتها جماعة »مشروع النصر« 
اإلســرائيلية اليمينية المتطرفة الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس وزعيم حماس إســماعيل هنية، راكعَين 
ومعصوبَــي العيون، أمــام خلفية من الدمــار. وتقول 
الكتابة التوضيحية على اللوحة: »الســالم يُصنع فقط 

مع أعداء مهزومين«.
بحلــول صباح يــوم األحد، أمــر عمدة تــل أبيب، رون 
هولــداي، بإنــزال اللوحــات اإلعالنية، وقــال إن هذه 
الصــور »تحــرض على ذلــك النــوع من العنــف الذي 
يذكرنــا بداعــش والنازيين«. لكنّ مــا كان مقلًقا في 
الواقع بشــأن اللوحات اإلعالنية لم يكن التحريض. إن 
إسرائيل ليست في حاجة إلى قادة فرق التشجيع عندما 
يتعلق األمر بممارســة العنف ضد الشعب الفلسطيني. 
كان مــا يبعث على الغثيان بشــكل خاص هو الطريقة 
التــي تضع بهــا اللوحات اإلعالنية أمــام أنظار الجميع 
أكثر الجوانب حلكة وإثارة لالشمئزاز في نظرة إسرائيل 

الجماعية تجاه جيراننا.
أواًل، هنــاك النص نفســه. »الســالم يُصنــع فقط مع 
أعــداء مهزومين«. إن أحدًا يأمل فــي أن يجعل عدوه 
يجثو على ركبتيه )معصــوب العينين، ال أقل( ال يمكن 
أن ينطــوي على أي اهتمام بالتوصل إلى اتفاق ســالم 
-إنــه مهتم فقط باإلخضاع. هذه هــي الحقيقة المرة 
التــي خالطت كل »محادثــات الســالم« والمفاوضات 

حقيقة أن إحدى الساحات المركزية التي تشكل 
منطلقًا لدوس الديمقراطية وقيمها وللمساس 
بقواعد اللعبة الديمقراطية هي ساحة البرلمان 
نفســه الذي يفترض أن يكــون رمزها وحصن 
الدفاع عنها، ذلك أنه لما يُقال ويُنفَّذ في هذه 
الســاحة إســقاطاتٌ بعيدة األثر على الجمهور 
بقضايــا  الديمقراطيــة  وتوجهاتــه  ومواقفــه 
حقوق اإلنســان، وحقــوق األقليات السياســية 
واالجتماعية أو اإلثنية، وسلطة القانون وغيرها.
وتجسّد جانب رئيسيّ من جهد الكنيست الـ20 
بطرح مبــادرات قانونية تســعى إلــى تقليص 
صالحيــات المحكمة العليا اإلســرائيلية، بحجة 
أنها تخلق واقعًا جديــدًا يخّل بالتوازن الصحيح 
بين الســلطات الثالث، التشــريعية والتنفيذية 

والقضائية.
ويتم هذا كله ضمن ما تشــهده إسرائيل، منذ 
عقــد ونيّف، من تبلور تيار اليمين إلى ناحية ما 
تسميه األدبيات السياســية »اليمين الجديد«. 
وهــي حالة تعتبر تطوّرًا لليميــن التقليدي في 
إســرائيل، حيــث يتفق هذا اليميــن الجديد مع 
اليميــن التقليــدي في توجهات حافــظ عليها، 

التي جرت مع الفلســطينيين: تريد إســرائيل أن تجعل 
الفلســطينيين يجثون على ركبهــم وأن تجبرهم على 
القبول بصفقــات هزيمة مخزية، بينما يشــكر الجميع 
اإلســرائيليين علــى »التنازالت المؤلمــة« التي ُأجبرنا 

على تقديمها وتحمل ألمها.
أن يُــرى عباس في اللوحات وهو يرفع يديه تســليمًا 
بالهزيمــة، بطريقة تشــبه شــيًئا من مشــهد إعدام، 
فذلك يكشــف عن حقيقة أخرى: أن إســرائيل لم تميّز 
أبدًا بشــكل حقيقي بين مختلف االتجاهات السياسية 
الفلســطينية أو نهجهــا تجــاه االحتالل اإلســرائيلي. 
بالنســبة إلســرائيل، ال يوجد تمييز حقيقي بين زعيم 
حركــة تؤمن بالكفاح المســلح، وزعيــم حركة تضمن 
استمرار التنسيق األمني مع إسرائيل من أجل الحيلولة 

دون تفجير الحافالت في قلب المدن اإلسرائيلية.
الحقيقة هــي أنه يجب جعل الجميــع يركعون. الجميع 

يجب أن يستسلموا.
بعد 50 عامًا من االحتالل العسكري الوحشي وما يزيد 
على 70 عامًــا من االضطهاد، ما أهمية الهزيمة التي 
يعتقد »مشــروع النصر« اإلســرائيلي أن على إسرائيل 
أن تطمــح إليهــا؟ يقــدم التدميــر الكامل فــي خلفية 
الصورة على اللوحات اإلعالنيــة تلميحًا مفيدًا. تعني 
الهزيمة أن الشعب الفلسطيني يجب أن يتخبط وسط 
الموت واإلبادة، بينمــا تحلق »أكثر الطائرات المقاتلة 
أخالقيــة« في العالم فوقهم. هذا هــو، وفًقا لما تقوله 
الشــاخصة اإلعالنية، هدف إسرائيل االستراتيجي. وإذا 
كان هــذا هو الهــدف، فإن وادي المــوت الذي صنعته 

وطــوّر توجهــاتٍ جديدة لم تكــن حاضرة في 
اليميــن التقليدي، وهذا األخيــر انقطع عنها أو 

طوّرها في اتجاه مسارات أخرى.
وتجــدر إعــادة التنويه بأن اليميــن الجديد في 
)إسرائيل( يدمج بين تصوراتٍ قوميةٍ مقطوعة 
عــن تصــورات ليبراليــة، رفــع رايتهــا اليمين 
التقليدي، ســيما في الشأن المدني، وتوجهات 
دينية ترى في الدين جــزءًا من منظومة فكره. 
عــالوة علــى ذلــك، نتــج اليميــن الجديد من 
جرّاء تحوالت سوســيو- ديمغرافية طرأت على 
المجتمــع اإلســرائيلي، وتالقــت مــع تحوالتٍ 
فكريــةٍ طرأت علــى اليمين القومــي والديني، 
إثر حرب يونيــو/ حزيــران 1967. ويحاول هذا 
اليمين الجديد ترجمة ســيطرته على السياسة 
فــي إســرائيل ضمن حالــة مــن الهيمنة على 
المشــهد العمومــي فــي المجتمع، مــن خالل 
سلســلة طويلة مــن السياســات واإلجــراءات 
والقوانيــن التي تجسّــد ســيطرته، وتترجمها 

نحو هيمنة شاملة.
ومع ذلــك، ال تلتفت جمعيات حقوق اإلنســان، 
بمــا فيــه الكفاية، إلــى حقيقة أن مــا يدفع به 

إسرائيل في غزة سيكون نجاحًا مدويًا.
الخضــوع  الفلســطيني  الشــعب  يرفــض  ذلــك  مــع 
واالستسالم ويستمرون في النضال من أجل تحررهم. 
فعند أي نقطة إًذا ستقرر إسرائيل أن الفلسطينيين قد 
هُزموا بما يكفي »لصنع الســالم؟«، وكيف يســتطيع 
المــرء تحقيق هذه الهزيمــة النهائيــة المطلقة؟ هل 
يكون ذلــك من خالل القتــل المســتمر للمتظاهرين 
العزل بالقرب من السياج في غزة؟ من خالل االستمرار 
في سياســة هدم المنازل؟ من خالل تســريع التطهير 
العرقي للفلســطينيين في الضفــة الغربية؟ عن طريق 
مضاعفة عدد الفلســطينيين المحتجزين في االعتقال 
اإلداري؟ مــن خــالل االســتمرار فــي تدميــر االقتصاد 
الفلسطيني؟ كم عدد األطفال الفلسطينيين اإلضافيين 
الذيــن يتعيــن أن يقبعــوا في الســجون اإلســرائيلية 
-بعضهم مــن دون محاكمة- حتى تتمكن إســرائيل 
من اإلعالن رســميًا عن هزيمة الشــعب الفلسطيني؟ 
كم من األطفال الفلسطينيين اآلخرين يجب أن يفقدوا 

أعينهم لنا كي نقنع بأننا حققنا هزيمة العدو؟
عندمــا تكــون الهزيمــة المطلقة للعدو هــي الهدف، 
فإن كل الوســائل لتحقيقها تكون مباحة ومبررة. هذا 
هــو بالضبط ما كان يفكــر فيه زعيم المســتوطنين، 
أوري إليــزور، عندما كتب مقاله الشــائن -والذي دافع 
فيه بشــكل أساســي عــن اإلبــادة الجماعية للشــعب 
الفلســطيني- والذي شاركته إيليت شاكيد، التي كانت 
على بعد أشــهر فقط من تعيينها وزيــرة للعدل، على 
صفحتها في »فيسبوك« في العام 2014. كتب إليزور:

اليمين الجديد، فيما يتعلق بصالحيات السلطة 
القضائية مثاًل، يتقوّى بما شــهدته إســرائيل، 
بما فــي ذلك في الفتــرات التي لــم يكن فيها 
اليمين ممســكًا بعنــان الســلطة، أو على وجه 
الدّقة فــي مرحلة التأســيس والجــداالت التي 

أثيرت بشأن اعتماد دستور أو عدم اعتماده.
وستســعفنا للتمثيل على ذلك اســتعادة أقوال 
لرئيــس الحكومــة األول، ديفيد بــن غوريون، 
المؤســس الفعلي لدولة االحتــالل، لدى إجراء 
نقاش في الكنيســت بشــأن »مشــروع قانون 
الخدمــة األمنيــة« فــي ينايــر/ كانــون الثاني 
1950، أكد فيها أنه يجب إنشــاء إسرائيل على 

أساس وثيقة واجبات ال وثيقة حقوق. ومما ورد 
في أقوالــه: »يبدو لي أننا عمومــًا نتكلم زيادة 
عن اللــزوم حول حقوق اإلنســان، كمــا لو أننا 
نعيش في القرن الـ18، عندما حطمت شــعوب 
معينــة ألول مرة قيود االســتبداد، وأعلنت عن 
حقــوق اإلنســان. فــي أيامنا الحاليــة، يجب أن 
نعلن أواًل وقبل أي شــيء عن واجبات اإلنسان. 
ودولة إســرائيل يجب بناؤها على أساس وثيقة 

واجبات، وأنه ال حقوق من دون واجبات«.

»لقد أعلن الشــعب الفلســطيني الحــرب علينا، ويجب 
علينــا أن نرد بالحرب. إنها ليــس عملية؛ ليس عملية 
بطيئــة الحركــة؛ ليــس عمليــة قليلة الكثافــة؛ ليس 
تصعيدًا مســيطرًا عليه؛ ليس تدميرًا للبنية التحتية 
لإلرهــاب، وال عمليات قتل مســتهدفة. كفانا من هذه 
اإلحــاالت إلى مرجعيات منحرفة. هــذه حرب. الكلمات 
لها معانٍ. هذه حرب. إنها ليســت حربًا ضد اإلرهاب؛ 
ليست حربا ضد متطرفين؛ وليست حربًا ضد السلطة 
الفلســطينية. هذه أيضا أشكال من تجنب الواقع. هذه 
حرب بين شعبَين. من العدو؟ الشعب الفلسطيني ما 
الشــيء المفزع في فهم أن الشعب الفلسطيني بأسره 
هو العــدو؟ إن كل حرب تكون بين شــعبين، وفي كل 
حرب، يكون الشــعب الــذي بدأ الحرب، ذلك الشــعب 
بأســره، هو العدو. إن إعالن الحرب ليس جريمة حرب. 
والرد بالحرب ليس كذلك بالتأكيد. وال استخدام كلمة 
»الحــرب«، وال إعــالن تعريــف واضح لمن هــو العدو 
كذلك. بل علــى العكس: إن أخالق الحرب )نعم، هناك 
شــيء من هذا القبيــل( تقوم على افتــراض أن هناك 
حروبًا في هــذا العالم، وأن الحرب ليســت هي الحالة 
الطبيعيــة لألشــياء، وأنه فــي الحروب عــادة ما يكون 
العدو شــعبًا بأكملــه، بما فــي ذلك كبار الســن فيه 

ونساؤه ومدنه وقراه وممتلكاته وبنيته التحتية«.
وإذن، بعد أن نتخلص من شعب بأكمله -بما في ذلك 
كبار ســنه ونســاؤه، ومدنه وقــراه، وممتلكاته وبنيته 
التحتية- ربما ســنخلص بعد ذلك إلــى أنهم »هُِزموا 

كما يجب«، ويمكننا أخيرًا أن نصنع السالم.

دولة واجبات
 ال حقوق إنسان

أنطوان شلحت

أكدت تقاريــر متطابقة صادرة عن جمعياٍت ُتعنى 
بحقوق اإلنسان والمواطن. ومنها جمعية حقوق 
المواطن، أن دولة االحتالل تشهد، خالل األعوام األخيرة، 
توجهًا نحو ضرب القيــم الديمقراطية، وطرح مبادرات 

عديدة معادية للديمقراطية. 

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

نعم )إسرائيل( تريد
 السالم بعد أن تتخلص

 من الفلسطينيين

أورلي نوي
)مجلة +972( 

يرفض الشــعب الفلسطيني الخضوع واالستســالم ويستمر في النضال من أجل 
تحرره. فعند أي نقطة إًذا ســتقرر إسرائيل أن الفلسطينيين قد ُهزموا بما يكفي 
»لصنع الســالم؟«، وكيف يســتطيع المرء تحقيــق هذه الهزيمــة النهائية المطلقة؟ 
هل يكون ذلك من خالل القتل المســتمر للمتظاهرين العزل بالقرب من الســياج في 
غزة؟ من خالل االســتمرار في سياســة هدم المنازل؟ من خالل تســريع التطهير العرقي 
للفلســطينيين في الضفة الغربية؟ عن طريق مضاعفة عدد الفلسطينيين المحتجزين 

في االعتقال اإلداري؟ من خالل االستمرار في تدمير االقتصاد الفلسطيني؟ 
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جرافة رام اهلل وجرافة 
غزة... مفارقات

محمد القيق 

* الجرافات نفسها واالحتالل نفسه والضحية نفسها.
* الجريمتان مصورتان.

- في جريمة غزة:
*استاء ساسة وصحفيون صهاينة على المشهد.

* الشــهيد عسكري في المقاومة وينفذ عملية »يشكل خطرا« 
لحظيا.

* لجنة تحقيق صهيونية في جريمة غزة واعتذارات وتبريرات.
* رد عسكري للمقاومة من غزة طال منشآت عسكرية ومدنية 

صهيونية.
* مناشدات صهيونية لدول إقليمية لوقف النار.

* غضب في أوساط المســتوطنين من جريمة غزة، وحجزهم 
في مالجئ وتعطيل الحياة لديهم ورعب كبير.

* ال دور للسلمية في غزة.
- في جريمة رام اهلل.

* فرحــة في شــبكات التواصــل االجتماعــي الصهيونية على 
مشهد الجرافة.

* الشهيد كان جثة هامدة منذ أيام وال »يشكل خطرا » لحظيًا.
*تقدير للجنود وشكر لقائد المنطقة وتثمين جهودهم.

* تزايد وفود المســتوطنين لرام اهلل وحملة التطبيع تتصاعد 
وتفرش لهم الورود على دماء فخر قرط.

*مصادقة على وحدات استيطانية وإطالق العنان للمستوطنين 
بالتنكيل فــي الناس وحجزهم في مدنهــم وقراهم كما غرب 
رام اهلل وإلقــاء الحجــارة على مركباتهم وتعطيــل الناس عن 

دوامهم.
* كل هذا رغم أن نهج السلمية يطبق في الضفة.

ترى ما الذي يدفع االحتالل لموقفين مختلفين مع أن المشهد 
واحد؟!

فــي أوقــات األزمــات ومواجهــة التحديــات الخارجيــة 
الكبيرة؛ تتجه كل المجموعات واألطر والدول، إلى التآزر 
والتماســك وألم الجراح الداخلية، لبنــاء حائط صد قوي 

ومنيع يواجه هذه التحديات ويبطل مفاعيلها المختلفة.
هذا مــا يفترض، وفــق التفكير الســوي والعقالني، وما 
يحدث في أغلب أرجاء العالــم، ولكنه يبدو غائبًا، وبعيد 
المنال في الحالة الفلسطينية، في وقت تواجه فيه واحدة 
من أعتى المخاطــر المتمثلة في وعد جديد من الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب، إلســرائيل، عبر خطته للســالم 

التي يطلق عليها صفقة القرن.
الفصائــل  كل  ومعهــا  الوطنيــة،  الســلطة  أن  ورغــم 
الفلســطينية، أعلنت موقًفا رافضًا لهذه الصفقة؛ إال أن 
مواجهــة محاوالت فــرض هذه الصفقــة وتنفيذها على 
أرض الواقــع، بقيت غالبًا أســيرة البيانــات والخطابات 
والفعاليــات الشــعبية المحــدودة؛ دون تأثيــر حقيقــي 
كبــح جماح سياســة األمر الواقع التي تســير وفق الهوى 

اإلسرائيلي تمامًا.
وذهبــت أو كادت تذهب أدراج الريــاح، تصريحات تدعو 
للوحدة في األيــام األولى إلعالن الخطــة األمريكية في 
28 ينايــر 2020، علــى وقــع اتصــال هاتفــي يتيم بين 

رئيــس الســلطة الفلســطينية محمود عبــاس ورئيس 
المكتب السياســي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الذي 
عــوّل عليه البعض في فتح صفحــة جديدة في العالقات 

الوطنية الداخلية، أمام التحديات الجديدة.
ما هــي أيام مــن ذلــك، إال ونكتشــف، أنه حتــى اللقاء 
الوطنــي؛ رهن أجندات وحســابات، غلبــت الحزبي على 
الوطنــي. وضاعت هــذه المحاولة بين تبــادل اتهامات 
وتراشــق وجدل عقيم؛ يدلل علــى عدم إدراك خطورة ما 

يجري ترتيبه على حساب الحق الفلسطيني الثابت.
األخطر، والمثير للريبة والشك، أنه بداًل من بدء خطوات 
لــرأب الصــدع الداخلــي، وجدنــا خطــوات فــي االتجاه 
المعاكس، من شــأنها إضعاف القدرة الفلســطينية على 

مواجهــة ما يجــري التخطيط لــه بل وتنفيــذه لتصفية 
وإنهاء واحدة من أعدل القضايا في العالم.

فبجردة حســاب سريعة، منذ إعالن صفقة ترامب، لحظنا 
ارتفــاع وتيرة انتهــاكات حقوق اإلنســان، التي تقترفها 
األجهزة األمنية الفلســطينية، خاصة في الضفة الغربية، 

وأبرز مالمحها خالل هذه المدة القصيرة ما يلي:
- ازديــاد ظاهــرة االعتقال السياســي، إذ ال تتوقف لجنة 
أهالــي المعتقليــن السياســيين فــي الضفة عن نشــر 
الحاالت يوميــا، والتي قارب عددها خالل أقل من شــهر 
عــن 60 حالــة، فضــال عــن االســتدعاءات والمالحقات، 
وجميعها، تتضمــن متوالية من االنتهــاكات، المتعلقة 
بالحجز التعســفي، وعلى خلفية حرية التعبير، أو االنتماء 

السياسي، أو حتى العمل المقاوم. 
- استمرار نهج تعذيب المعتقلين خالل التحقيق معهم، 
حيــث توالــت الشــهادات عن ذلــك وال يــزال المعتقل 
السياســي مؤمــن نزال قيــد االعتقــال يعاني مــن آثار 

التعذيب.
- فــض التجمعات الســلمية بالقــوة، وكانــت المفارقة 
في فض تجمع ســلمي لحزب التحريــر في جنين، رافض 

لصفقة القرن.
- االســتخدام المفرط للقوة، والذي أفضى لقتل الطفل 
صالح زكارنة البالغ )15 عامًا( من بلدة قباطية بمحافظة 
جنيــن، فــي 18/ 2/ 2020، أثناء قيــام األجهزة األمنية 
بفض حفل اســتقبال أحد األســرى المحررين في سجون 
االحتالل، والذي يمثل في حد ذاته انتهاكا آخر، وســلوًكا 
وطنيًّا معيبًا؛ بالنظر لمكانة األســرى الفلسطينيين في 

المجتمع الفلسطيني.
- اســتمرار أجواء القيود على الحريات العامة واإلعالمية 
التي تتيح مساحات متساوية لجميع األطراف للتعبير عن 

رأيها، بحرية.
وســط كل هذه الحالة، التي تضعف التماســك الداخلي، 
وجدنا في المقابل إصرارًا على اســتمرار التنسيق األمني 

مــع االحتالل اإلســرائيلي، وكذلــك التعــاون األمني مع 
المخابرات األمريكية، وهو ما ورد في تصريحات واضحة 
وحاســمة من أكثر مســؤول فلســطيني، مــن أحدثهم، 
تصريــح الناطق باســم الرئاســة نبيل أبــو ردينة، الذي 
حاول تبهيت الحقيقة المرة بتهديد غير محدد بســقف، 
باحتمال عدم بقاء هذا التنسيق لألبد، وهو استمرار للغة 

تهديد لم تنفذ منذ سنوات.
وال يخفــى أن هــذا التنســيق والتعاون األمني، يشــكل 
انتهــاكا لقواعد القانــون الدولي وحقوق اإلنســان؛ لما 
يترتب عليه من انتهاكات جسيمة. فكل جريمة تقترفها 
قوات االحتالل، من اعتقــال وتعذيب وحجز غير قانوني، 
وهدم لبيت أسير، أو إبعاد أ وغيره من سائر االنتهاكات؛ 
اقترفــت بنــاء على معلومــات أمنيــة قدمتهــا أي جهة 
فلســطينية؛ فإن هذه الجهة شــريكة في هذه الجريمة، 

وتستوجب المحاسبة.
وكان مــن المؤســف ابتداء، بعــض ما ورد فــي خطاب 
الرئيس الفلســطيني، أمام مجلس األمن، الذي قدم فيه 
رئيس الوزراء اإلســرائيلي إيهود أولمرت، كرجل ســالم، 
في حين أنه مجرم حرب؛ في عهده شنت إسرائيل حربها 
األولى علــى غزة )عدوان 2008-2009( التي اســتمرت 
21 يومًا قتلــت خاللها قوات االحتــالل أكثر من 1436 

فلســطينيًّا بينهم نحــو 410 أطفال و104 نســاء ونحو 
100 مســن، وأصابــت أكثر مــن 5400 آخرين نصفهم 

من األطفال، فضاًل عن التدمير غير المسبوق في المنازل 
والبنى التحتية، الذي أدى لتشريد مئات اآلالف لسنوات.

في المحصلة، دون اتخاذ قرارات ســريعة واســتراتيجية 
بوقف هذا االنحدار، وتصحيح المسار؛ لجهة قطع العالقة 
مع االحتــالل؛ لصالح التوحــد الداخلي، وإعمــال معايير 
حقوق اإلنســان، واالســتثمار في اإلنســان؛ فإن القدرة 
على إفشــال سياسة األمر الواقع اإلســرائيلية المدعومة 
أمريكيا، ستبقى ضعيفة ومهزوزة، بانتظار تغيير حقيقي؛ 

يعيد بناء الصفوف ويصحح مسار التوجهات السياسية.

انتهاكات وسلوك 
فلسطيني يضعف القدرة 
على مواجهة صفقة القرن

ياسر عبد الغفور

كان من المؤســف ابتداء، بعض ما ورد في خطاب الرئيس 
الفلســطيني، أمــام مجلــس األمــن، الذي قــدم فيه رئيس 
الــوزراء اإلســرائيلي إيهــود أولمرت، كرجل ســام، فــي حين أنه 
مجرم حرب؛ في عهده شــنت )إســرائيل( حربها األولى على غزة 
)عدوان 2008-2009( التي استمرت 21 يوًما قتلت خالها قوات 

االحتال أكثر من 1436 فلسطينيًّا.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ليــس غريبًا ما قام به جيش االحتالل اإلســرائيلي على الحدود 
الشــرقية لقطاع غزة، عندما قام أحد جنوده النظاميين بسحق 
جســد شــهيدٍ فلســطيني أمــام عدســات اإلعــالم وكاميرات 
المصورين، وهرس جســمه وســحق عظامه على مرأى ومسمٍع 
مــن العالم أجمع، وقد كانــت لديه النية لو اســتطاع أن يقتل 
المزيــد من الشــبان الفلســطينيين، الذين كانــوا في المكان 
يحاولون سحب جثة الشهيد محمد الناعم، ومنع جنازير الجرافة 
وشــفرتها مــن تمزيق جســده الطاهــر، إال أن ســائق الجرافة 
الجندي في جيش االحتالل اإلســرائيلي، لم يتردد في جريمته، 
ولم يمنع جرافته من النيل من جسد شهيدٍ ال حول له وال قوة، 
وأصر جيشــه المعــادي أن يقتله مرتين، مــرًة برصاص جنوده 
وأخرى بعجالت وشــفرة جرافته، وكأنه لم يشبع من القتل، ولم 
يرتِو من الدماء، فمضى بوحشــيةٍ ودمويــةٍ نحو مزيدٍ منها، 
وقــد كان قادة الجيــش وضباطه يراقبون الحادثة ويشــهدون 

على الجريمة.
ليست هذه هي الجريمة الوحيدة أو األولى التي يرتكبها جيش 
العــدو اإلســرائيلي بحقنا، فقد عودنا هــذا الجيش الذي يدعي 
األخالقية والمناقبية العالية، ويشيع أنه أحد أكثر جيوش العالم 
التزامــًا بقواعــد الحروب وأخالقيــات القتال، وأنــه يحافظ في 
حروبه مع األعداء على المفاهيم اإلنســانية، ويلتزم االتفاقيات 
الدوليــة، ويطبــق القوانيــن المرعيــة اإلجراء أثنــاء القتال وال 

يخالفهــا وال ينتهكها، فال يقتل طفاًل، وال يجهز على جريٍح، وال 
يطلــق النار على أســيٍر، وال يعتدي على امــرأةٍ، وال يقاتل غير 
مسلٍح، وال يطلق النار على الصحافيين وطواقم اإلسعاف ورجال 
الدفاع المدني، الذين يلبســون ســتراتهم الخاصة، ويضعون 
شــاراتهم المميزة، وال يهدم البيوت على ســاكنيها ويقصفها 
بمن فيها، وال يســتخدم في عدوانه وعملياته العسكرية القوة 

المفرطة واألسلحة المحرمة دوليًا.
هذا الجيش الذي يشــرف عليه حاخاماتٌ متطرفون، ومتدينون 
حاقــدون، يدرســون جنــوده ويفتــون لقادته، قــد عودنا على 
خالف مــا ادعى تمامًا، فقــد أثبتت الوقائع والتجارب الســابقة 
التي توثقها الصور وتســندها الدالئل والشــواهد، أنه يرتكب 
كل ما ســبق وأكثر، وال يلتزم بشيٍء مما ذكر، وال يحفظ عهدًا 
وال يراعي حقًا، بل يتعمد ارتكاب أي جريمةٍ في ســبيل تحقيق 
أهدافــه والوصــول إلى غاياتــه، وهو بهــذا ينفــذ التعليمات 
العســكرية الرسمية لقيادة جيشه النظامي، الذي اعتاد ارتكاب 
كل هذه الجرائم منذ سنوات ما قبل تأسيس كيانه وحتى يومنا 
هذا، فتاريخه القديم والجديد يشــهد على قتله األســرى ودفن 
بعضهم وهم أحياء، وســحل أجســادهم وإشــعال النــار فيهم، 
وبقــر بطونهم وانتــزاع أعضائهم الداخلية واســتئصالها من 

أجسادهم.
ولعل سجالت الجيش المصري تؤكد بالصورة والكلمة أن قادة 

جيش العــدو قد أمروا بقتل األســرى المصرييــن ودفنهم في 
قبور جماعية، وذلك في صحراء ســيناء إبــان حربي عام 1956 
و1967، وقد كان بعض الجنود المصريين األسرى أحياًء عندما 
دفنوا، وتاريخ المقاومة الفلســطينية يشهد أن دايان وشارون 
وبن آل عايزر ورفائيل إيتان وموشيه أرنس وغيرهم، قد ارتكبوا 
أبشــع الجرائم وأشــد الفواحش في حق الشــعب الفلسطيني، 
وأنهم كانوا شــهودًا على هذه الجرائم المنافية لقواعد الحرب 
وقوانينهــا، بــل إنهم الذيــن أصــدروا األوامر وأشــرفوا على 

تنفيذها.
لعلنا اليوم نســتعيد بذاكرتنا صور سحق المتضامنة األمريكية 
راشــيل كوري التي سحقتها جرافة إسرائيلية في مخيم يبنا في 
مدينة رفح الفلســطينية، وقــد كانت جريمتهــا أنها تتضامن 
مــع الفلســطينيين، وتؤيدهم في نضالهــم، وتقف معهم في 
حقوقهــم، وترفــض أن تهدم بيوتهم وتدمر مســاكنهم، فما 
كان من جيش االحتالل إال أن ســحقها بجرافته، تمامًا كما فعل 
مع الشهيد محمد الناعم، ولم يشفع لراشيل كونها أمريكية أو 
غير فلســطينية، أو أنها امرأة ضعيفة وغير مســلحة، وأنها غير 

مقاتلة وال تشكل خطرًا على حياتهم.
ال تختلــف هــذه الجريمة النكــراء عن جرائم اختطــاف جثامين 
الشهداء، واالحتفاظ بها في برادات المستشفيات أو في أماكن 
ســرية، حيث تتعرض أجسادهم بسبب طول فترة التجميد إلى 

التقوس والتشويه، أو تقوم سلطات االحتالل باحتجاز الجثامين 
لفتــراتٍ طويلةٍ، وتمتنع عن تســليمهم لذويهــم لدفنهم، أو 
تقوم بنفســها بدفنهم فــي مدافن األرقام بصــوٍر مهينةٍ، ال 
تراعي حرمتهم وال تحفظ حقوقهــم، وال تضمن إعادتهم إلى 

أسرهم وذويهم.
إن الجيش الذي ينكل باألحيــاء ويعذبهم، ويطلق النار عليهم 
ويقتلهم، ويستهدف األطفال والشيوخ والنساء، ويتعمد إطالق 
الرصاص الحي عليهم، ويصوب رصاصه القاتل على رؤوســهم 
وصدورهــم، ويفقأ عيونهم ويقتل قنصًا ويصيب عمدًا، ويمزق 
برصاصه أجســادهم ويهشــم عظامهم، ويتســبب في شــلل 
بعضهم وموتهم سريريًا، ال يبالي أبدًا باالعتداء على الشهداء 

واألموات، وعلى األجساد والرفات، أو األسرى والمرضى.
ولكــن جرائمه النكــراء وخبثــه القديــم ووصايــاه التلمودية 
والتوراتيــة ال تفت من عضدنا، وال توهــن عزائمنا، وال تضعف 
نفوســنا، وال تقلل من شــأن شــهدائنا، وال تحط من مقامهم 
العالــي ومكانتهم الرفيعة ومنزلتهم الكريمة، فهم أينما كانوا 
في قبوٍر تحت األرض، أو رمادًا أذرته الرياح، أو كانوا في بطون 
الســباع وجوف األســماك والحيتــان، فهم في جنــات عدنٍ مع 
النبيين والصديقين والشهداء، وأرواحهم الطاهرة في حواصل 
طيٍر خضٍر تحت عرش الرحمن، فطوبى لهم شهادتهم، وهنيئًا 

لهم مسكنهم، ومرحى بهم في الفردوس األعلى.

التنكيُل بالشهداِء والتمثيُل 
بأجساِدهم وصايا يهوديٌة 

وتعليماٌت إسرائيليٌة
د. مصطفى اللداوي

نســتعيد بذاكرتنا صور ســحق المتضامنة األمريكية راشيل كوري 
التي ســحقتها جرافة إســرائيلية فــي مخيم يبنا فــي مدينة رفح 
الفلســطينية، وقــد كانت جريمتها أنها تتضامن مع الفلســطينيين، 
وتؤيدهــم في نضالهــم، وتقف معهــم في حقوقهــم، وترفض أن 
تهــدم بيوتهم وتدمر مســاكنهم، فما كان من جيش االحتال إال أن 

سحقها بجرافته، تمامًا كما فعل مع الشهيد محمد الناعم.
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دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

لدى محكمة صلح غزة الموقرة 

مذكرة حضور 
في القضية رقم 1217/ 2019 - في الطلب رقم 380/ 2020

المســتدعي / بيان صائب درويش الوحيدي هوية 915952675 وكالؤه 
المحامون / كنعان الصوراني وحمزة المصري وعبد الرحمن أبوراس 

المســتدعى ضدهمــا / 1 -عاهد صائب درويش الوحيــدي من غزة خلف 
مول االندلسية شارع الكونت برندوت

2 - هيفاء صائب درويش الوحيدي من غزة خلف مول االندلســية شــارع 
الكونت برندوت (مجهولين محل االقامة )

نوع الدعوى / حقوق   قيمة الدعوى (9350 دينار اردني ) 
مذكرة بالنشر المستبدل 

في القضية رقم 1217/ 2019 - في الطلب رقم 380 /2020
الى المســتدعى ضدهما المذكورين بما أن المستدعي المذكور قد تقدم 
لــدى محكمة صلح غزة فــي القضية المرقومة اعــاله وموضوعها حقوق 
اســتنادا الى ما يدعيــه في الئحة دعــواه ونظرا ألنكمــا مجهولين محل 
االقامة وحســب اختصاص محكمة صلح غزة في نظــر هذا الطلب وعمال 
بالمادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لســنة 2001

وبنــاء على قرار االســتاذ قاضي محكمة صلح غزة فــي الطلب رقم 380/ 
2020 بالسماح لنا بتبليغكما عن طريق النشر المستبدل 

لذلــك يقتضــي عليكما ان تحضرا لهــذه المحكمة بتاريــخ 2020/3/23
الموافق يوم االثنين الســاعة التاســعة صباحا كما يقتضي عليكما ايداع 
جوابكما التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما 
لديكما انك اذا تخلفتما عن ذلك ســينظر في القضية والطلب باعتباركما 

حاضرين، تحريرا في 2020/2/23
رئيس قلم محكمة صلح غزة 
أ / اكرم هشام ابو السبح 

دولة فلسطين  
المجلس االعلى للقضاء 

محكمة بداية غزة الموقرة

في القضية الحقوقية رقم 2015/830
في الطلب رقم 2020/356

المســتدعي /عمر محمد مصطفى الزق / من ســكان غزة التركمان هوية 
رقم )922690144).

وكالؤه المحامون /خالد الطالع و صالح محمد بارود و محمد خالد الطالع
المســتدعى ضده عادل ســلمان محمود شــلدان /غزة وكيلتــه / وصفية 
محمد محمود شلدان، غزة حي الزيتون حارة اشتيوي قرب مطعم شلدان 

نوع الدعوى تنفيذ عيني 
قيمة الدعوى 61781 دينار اردني 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية رقم 2015/830

إلى المســتدعى ضده المذكــور بعاليه بما ان المســتدعي قد اقام عليك 
قضيــة حقوقية تحمل رقم 2015/830 بذلــك يقتضي عليك الحضور الى 
هذه المحكمة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغــك هذه المذكرة 
علما انه قد تم تحديد جلسة يوم االثنين 2020/4/13 للنظر في الدعوى 
وليكون معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمســتدعي ان يسير 

في دعواه حسب االصول. حرر بتاريخ 2020/2/26م
و تقبلوا فائق االحترام 

رئيس قلم محكمة بداية غزة 
أ . عمار قنديل  

أنقرة/ فلسطين: 
أكد الرئيس رجــب طيب أردوغان 
أمــس أن تركيــا "لــن تتراجع قيد 
أنملة" في إدلب، في شــمال غرب 
ســوريا، حيث تتصاعد المواجهات 
بيــن الجيــش التركــي مــن جهة 
وقوات النظام السوري وروسيا من 

جهة أخرى.
على صعيــد آخر يتوقــع أن يعقد 
اجتمــاع بيــن أردوغــان ونظيــره 
الروســي فالديميــر بوتيــن، وفق 
مــا أعلن وزيــر الخارجيــة التركي، 
قبيل قمــة محتملة تضــم ألمانيا 
وفرنســا في مســعى للتوصل إلى 

حل سياسي لألزمة في إدلب.
وقال أردوغان في كلمة أمام نواب 
من كتلــة "العدالــة والتنمية" في 
البرلمان في أنقرة "لن نتراجع قيد 
أنملة في إدلب، وسندفع بالتأكيد 
النظــام (الســوري) خــارج الحدود 
التــي وضعناهــاـ ونضمــن عودة 

الناس إلى ديارهم".
وفي إطــار اتفاقــات مع روســيا - 
إحــدى أكبر داعمي الرئيس بشــار 
األســد- أقامــت تركيــا الداعمــة 
موقــع   12 معارضــة،  لفصائــل 
مراقبة في إدلب لكن العديد منها 
تعرضــت إلطــالق نار مــن جانب 

قوات النظام السوري.
وأكدت أنقــرة أن ما يصل إلى 17
عنصــر أمــن تركياً قتلــوا في هذا 

الشهر وحده.
ودعا أردوغان النظام الســوري إلى 
"وقــف هجماتــه في أقــرب وقت" 
واالنســحاب قبــل نهاية شــباط/

فبراير الحالي.
التــي  "المهلــة  أردوغــان  وقــال 
أعطيناهــا للذين قامــوا بتطويق 
مواقع المراقبة التابعة لنا، شارفت 

على اإلنتهاء".
وأضــاف: "نحن بصــدد التخطيط 
لتحريــر مواقع المراقبــة تلك من 
الذين يطوقونها، بشــكل أو بآخر 

بحلول نهاية شباط/فبراير".
أن  التركــي  الرئيــس  وأضــاف 

"مشــكلتنا األكبر حاليــا هي أنه ال 
يمكننا اســتخدام المجــال الجوي" 
فــوق إدلــب والذي تســيطر عليه 

روسيا.
وقــال "بــإذن اهللا ســنجد حال في 

وقت قريب".
هــذه  مــن  قصيــر  وقــت  وبعــد 
التصريحات، ذكرت تقارير إعالمية 
أن عســكريين ودبلوماسيين من 
روسيا وصلوا الى أنقرة لمزيد من 
المحادثات مــع نظرائهم األتراك، 
والتــي بدأت في وقــت متأخر بعد 

الظهر.
وكانــت محادثات مماثلة فشــلت 

األسبوع الماضي.
فــي غضــون ذلك، تواصــل قوات 
دمشــق التقدم ميدانيــا مدعومة 
روســيا، الستعادة  جوية  بضربات 
المناطــق التــي ال يــزال تســيطر 
عليها الفصائل المقاتلة المدعومة 

من تركيا في إدلب.
وأعلــن الجيش الســوري في بيان 
أنــه  الرســمي  التلفزيــون  بثــه 
"اســتعاد الســيطرة" على العديد 
من البلــدات والمناطق في األيام 
القليلة الماضية من بينها كفرنبل 
فــي جنــوب إدلــب، البلــدة التي 
كانت من بيــن أولى البلدات التي 

تظاهرت ضد دمشق.

وتعهــد الجيــش "تحريــر جميــع 
العربيــة  الجمهوريــة  أراضــي 
اإلرهــاب  دنــس  مــن  الســورية 

وداعميه".
وتأوي إدلب أكثر من ثالثة ماليين 
شــخص نصفهم نازحون فروا من 
أعمــال عنف في مناطق أخرى، وقد 
حذرت األمم المتحــدة من "حمام 

دم" وشيك مع استمرار القتال.

أردوغان يؤكد أن تركيا "لن ترتاجع قيد أمنلة" يف إدلب السورية

جانب من كلمة أردوغان خالل المؤتمر أمس           (األناضول)

د العمل  مجلس األمن مُيدِّ
بالعقوبات املفروضة عىل 

ا اليمن عاًما إضافيًّ
نيويورك/ وكاالت:

مــدد مجلس األمن الدولي العمل بمنظومة العقوبات المفروضة على 
اليمن عاماً إضافياً أي حتى شــباط/فبراير 2021، وذلك بعد نقاشــات 
حادة بين بريطانيا وروسيا التي هددت باستخدام حق النقض (الفيتو) 

إذا تضمن قرار التمديد أي إشارة ولو ضمنية إلى إيران.
وأقــر المجلــس بموافقــة 13 عضــواً وامتنــاع روســيا والصيــن عن 
التصويت، النــص الذي أعدته بريطانيا ويمدد حتى شــباط/فبراير 

2021 العمل بالعقوبات المفروضة.

وينــص نظام العقوبات الذي مدد أول مــن أمس قبل يوم من انتهاء 
مدته، على تمديد تفويض خبراء األمم المتحدة لإلشراف على الحظر 
المفــروض على األســلحة منذ العــام 2015 وإمكانية فــرض تجميد 

موجودات وحظر سفر.
وبينمــا لم تكن هناك صعوبات كبــرى في المفاوضات التي تجري منذ 
أسبوع، اعترضت روسيا فجأة على النص الذي أعدته بريطانيا وهددت 

باستخدام حق النقض وعرض مشروع مضاد، كما ذكر دبلوماسيون.
وقالت المصادر نفسها إن روسيا رفضت بشدة أي إشارة إلى إيران التي 

ورد ذكرها في التقرير األخير لخبراء األمم المتحدة.
ويؤكــد الخبراء في هذه الوثيقة التي نشــرت في نهاية كانون الثاني/

ينايــر أن الحوثيين فــي اليمن يمتلكــون منذ 2019 أســلحة جديدة 
(طائــرات بال طيار وصواريــخ عابرة) يحمل بعضهــا «خصائص تقنية 

مشابهة ألسلحة مصنوعة في إيران».
وتنفي طهران التي تدعم الحوثيين، مدهم باألسلحة.

ويشــهد اليمن منــذ 2014 حربــاً بيــن الحوثيين والقــوات الموالية 
لحكومــة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، وتصاعدت حدة 
المعارك في آذار/مارس 2015 مع تدخل الســعودية على رأس تحالف 

عسكري دعماً للقوات الحكومية.
وإضافــة إلى الضحايــا، ال يزال هنــاك 3,3 ماليين نازح، فيمــا يحتاج 24,1

مليــون شــخص، أي أكثر من ثلثي الســكان، الى مســاعدة، بحســب األمم 
المتحدة التي تصف األزمة اإلنسانية في اليمن بأنها األسوأ في العالم حاليا.

الهند.. حرق مسجد 
واعتداءات عىل املسلمني 

ومودي يدعو للهدوء
نيودلهي/ وكاالت:

دعا رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي للهدوء بعد اشــتباكات اســتمرت 
أياما بين الهندوس واألقلية المســلمة بســبب قانون الجنسية الجديد 
الذي أقرته حكومته الهندوســية القومية، فيما أوردت الصحف اعتداءات 

نفذتها مجموعات هندوسية مسلحة ضد المسلمين.
وقال مودي إن "السالم والتناغم جوهريان لروح الشعب. أناشد شقيقاتي 

وأشقائي في دلهي الحفاظ على السالم واألخوة في كل األوقات".
وأوضــح مودي أنه شــارك فــي اجتماع لتقييــم الوضع في ســائر أنحاء 

العاصمة، مضيفا أن "الشرطة واألجهزة األخرى تعمل على األرض".
أما رئيســة حزب المؤتمر المعارض ســونيا غاندي، فدعت إلى اســتقالة 
وزير الداخلية أميت شــاه المســؤول بشــكل مباشــر عن فرض القانون 

والنظام في العاصمة.
واندلعت االشــتباكات بين آالف يتظاهرون تأييدا أو احتجاجا على قانون 
الجنســية الجديــد الذي يســتهدف األقلية المســلمة بحســب كثير من 

المراقبين.
واعتبرت األحداث الجارية واحدة من أســوأ أعمــال العنف الطائفي التي 

تشهدها العاصمة نيودلهي منذ عقود.
وقال طبيب إن عشــرين شــخصا قتلــوا وأصيب نحو مئتيــن بجروح في 

أعمال العنف.
ويعانــي كثيــرون من إصابات بالرصاص، وســط عمليــات نهب وحرق 

تزامنت مع زيارة الرئيس األميركي دونالد ترامب للهند. 
دوريات عسكرية

وســيرت الشرطة وقوات شبه عسكرية دوريات في الشوارع بأعداد أكبر 
بكثير، وبدت بعض المناطق التي شهدت أعمال شغب مهجورة.

وأول من أمس، شــوهدت حشــود تحمــل العصي والحجارة وتســير في 
الشوارع في أجزاء من شمال شرق دلهي، فيما سجلت العديد من حوادث 

الحرق والنهب.
وتصاعدت سحب من الدخان األســود من سوق لإلطارات أضرمت فيها 

النيران، فيما هرعت عربات اإلطفاء للسيطرة على الحريق.
وأوردت الصحف الهندية عددا من الحوادث التي هاجمت فيها مجموعات 
مســلحة من الهندوس أشــخاصا مســلمين، وظهرت في لقطات فيديو 

عصابات تهتف "يحيا اإلله رام".
ويرفرف علم هندوســي منذ صباح أمس فوق مسجد تم إحراقه، ويظهر 
في لقطــات فيديو صورت قبل يوم رجال يتســلقون المئذنة لنزع مكبر 

الصوت ووضع العلم، وسط هتافات مشجعة.
ويســهل القانــون الجديــد حصــول غير المســلمين من بعــض الدول 
المجــاورة علــى الجنســية الهنديــة، ويقول منتقــدوه إنــه متحيز ضد 

المسلمين ويقوض دستور الهند العلماني.



Thursday 27 February 2020 الخميس 3 رجب 1441هـ 27 فبراير/ شباط
15

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

محكمة صلح رفح

الموضوع نشر أمر بيع بالمزاد العلني
 وقائمة شروط بيع للمرة الثانية

بنــاء للقــرار الصــادر بتاريــخ 2019/2/19 علــى صفحــات القضيــة رقم 
2017/5503 والمتكونة بين :

طالب التنفيذ / محمد سلمان مصطفى الحولي
المنفذ ضده / بسام حسن أحمد عثمان

والقاضي بنشــر قائمة شــروط البيــع على صفحــات القضيــة التنفيذية 
المرقومة اعــاه وموضوعها باقي مبلــغ كمبالية مســتحقة األداء بتاريخ 
2017/3/5 قدره ســتة وثاثون ألف دوالر أمريكــي لصالح طالب التنفيذ 

وتبلغ المنفذ ضده بالقضية التنفيذية بتاريخ 2017/12/2 تم ايقاع الحجز 
التنفيذي بتاريــخ 2018/8/13 على العمارة الواقعة برفح - البلد - مقابل 
مدرسة بئر السبع الجهة الغربية بحيث إن الحجز وقع على المحل والعيادة 
من الطابق األرضي بالجهة الجنوبية وشقة في الطابق األول : من الجهة 
الغربية وشــقة في الطابــق الثاني من الجهة الغربيــة ضمن القطعة 28 
القسمية 9 وللعلم حسب تقرير المثمن فإن الشقة في الطابق الثاني من 
الجهــة الغربية وقــدر ثمنها 15000 دوالر امريكي على ان تكون جلســة 
البيــع بالمــزاد العلني بتاريــخ 2020/3/10 لذا على مــن يرغب بالدخول 
بالمزايدة مراجعة دائرة التنفيذ خال الدوام اليومي قبل موعد البيع على 
أن يدفع المشــترك تأمينا قدره عشــرة بالمائة من قيمــة التثمين ، علما 

بأن مساحة الشقة الواحدة 64 م والمحل التجاري 20 م و العيادة 57 م
مأمور تنفيذ محكمة صلح رفح
أ. إبراهيم أبو ريدة

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

 المجلس األعلى للقضاء
محكمة بداية شمال غزة 

دائرة التنفيذ
اخطار تنفيذ 

إلى المخطر إليه /محمد ابراهيم رمضان حمودة  مجهول محل االقامة
نخطرك بأن عليك دفع قيمة القضية التنفيذية رقم 2020/1002

لصالح طالب التنفيذ /محمود عمر عاشور سعده 
و ذلك لتســديد قيمة الكمبيــاالت و البالغ قيمتهــا 3200 دوالر امريكي 
في القضيــة التنفيذية  الراهنة لدى محكمة بداية شــمال غزة باإلضافة 
الــى رســوم و مصاريف القضيــة التنفيذية و قدرها 158 شــيكل  و ذلك 
خال اسبوعين من نشر هذا االعان و عليه يتم اتخاذ االجراءات القانونية 

بحقك حسب االصول 
لذلك عليكم مراجعة دائرة التنفيذ خال اسبوعين 

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ . جمال النمرة

وأعلنت إيــران عن تســجيل أربع وفيات 
جديدة من بين 44 حالة جديدة سُجلت 
خال األربع والعشرين ســاعة الماضية، 
ليرتفــع إجمالــي الوفيات إلــى 19 حالة 
واإلصابات إلــى 139، فيمــا أعلن نائب 
وزير الصحــة إيراج حريرجــي أنه أصيب 

بالفيروس.
وفــي مقر منظمــة الصحــة العالمية في 
جنيف، رحب بــروس آيلوورد الخبير الذي 
ترأس بعثــة خبراء إلى الصين، بإجراءات 
العــزل الكبيرة التي اتخذتها الســلطات 

هناك.
لكنــه قــال للصحافييــن إن دوال أخــرى 
الحتــواء  مســتعدة"  غيــر  "ببســاطة 

الفيروس.
تكونــوا  أن  "عليكــم  آيلــوورد  وقــال 
مســتعدين للتعامل مع الفيــروس على 
نطــاق أوســع.. ويجــب أن يحصــل ذلك 

بسرعة".
2715 شــخصا  وأودى الفيــروس بحياة 
وأصــاب أكثر مــن 78 ألفا فــي الصين. 
وُأفيد عن 52 وفيــات أمس- وهي أدنى 
حصيلــة يومية منــذ ثاثة أســابيع- لم 
يكــن أي منها خــارج بــؤرة المرض في 

مقاطعة هوباي.
وأفادت اللجنة الوطنية للصحة عن تراجع 
عدد اإلصابات الجديدة إلى 406، خمس 
منها فقــط خارج هوبــاي، وهي حصيلة 
ستعزز الثقة بأن سائر أنحاء الباد بصدد 

احتواء الوباء.
وخــارج الصين تم تســجيل أكثر من 40 

وفاة و2700 حالة إصابة.
ووصــل الوباء إلى عشــرات الدول آخرها 

كان النمسا وكرواتيا وسويسرا.
وتفاقمــت تداعيــات الوبــاء أيضــا فقد 
تراجعــت بورصــات فــي أنحــاء العالــم 

وفرضت قيود على المســافرين وألغيت 
فعاليات رياضية.

ودعــت منظمة الصحــة التابعــة لألمم 
المتحدة الدول "لاستعداد لوباء عالمي 
محتمــل"، محذرة من أن الــدول الفقيرة 

بشكل خاص معرضة للخطر.
إصابات جديدة 

وأعلنت كوريــا الجنوبية عن 169 إصابة 
جديــدة مــا يرفــع الحصيلــة اإلجمالية 
إلــى 1146 إصابــة -هــي األكبــر خارج 
الصين- و11 وفاة. ومن بين المصابين 

عنصر في القــوات األميركية المتمركزة 
فــي قاعــدة كارول العســكرية على بعد 
30 كلم شــمال دايغو، رابــع أكبر المدن 

ومركز الوباء.
وفرضــت الصين حجرا على 94 مســافرا 
وصلــوا جــوا إلــى نانجينــغ قادمين من 
أشــخاص  ثاثــة  رصــد  بعــد  ســيول، 
جميعهــم صينيــون، على متــن الرحلة 

كانت حرارتهم مرتفعة أول من أمس.
مــن ناحيتها أعلنت حكومــة هونغ كونغ 
أمــس عــن تقديم مبلــغ يــوازي 1280 

دوالرًا أميركيــًا إلى ســبعة مايين مقيم 
دائــم فــي مســعى لمواجهــة الركــود 
االقتصــادي الذي يفاقمه فيروس كورونا 

المستجد.
في اليابان ظهرت على عشــرات الركاب 
الذيــن ســمح لهم بمغــادرة الســفينة 
الســياحية دايموند برينس عوارض من 
بينهــا ارتفــاع الحرارة وســيطلب منهم 
اإلصابــة  لتحديــد  لفحــوص  الخضــوع 

بالفيروس.
فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا، 

سُــجلت أول إصابة مؤّكــدة بالفيروس 
في الجزائر، فيما باتت إيران تمثل مركزا 
النتشار الفيروس مع تسجيل أربع وفيات 

إضافية جراء وباء كوفيد19- األربعاء.
الحتــواء  اإليرانيــة  الســلطات  وتجهــد 
الفيــروس منذ األســبوع الماضي عندما 
أعلنت عــن أول وفاتين في قم التي تعد 
مركزا للدراسات اإلسامية وتجذب علماء 

الدين من إيران وخارجها.
وأعلنت وزارة الصحة الفرنســية عن أول 
حالة وفاة بعد إصابتــه بفيروس كورونا 
المســتجدّ فــي باريــس. فــي المجمل، 
الفيــروس  بهــذا  إصابــة   17 سُــجلت 
في فرنســا خمــس منهــا منــذ الثاثاء 
الماضة. وإضافة إلى المتوفى الليلة قبل 
الماضية، تُوفي ســائح صينــي ثمانيني 

في 14 شباط/فبراير.
أمــا إيطاليــا التي أفادت عــن 10 وفيات 
وأكثر من 300 حالة، فقد عزلت 11 بلدة 
وأمــرت بإجــراء مباريات رياضيــة أبرزها 
قمــة الدوري في كرة القــدم في ماعب 

من دون جمهور.
وأصبح شاب عاد من إيطاليا إلى كرواتيا 

أول حالة إصابة في منطقة البلقان.
وحذرت روســيا من الســفر إلــى إيطاليا 
وكوريــا الجنوبيــة وإيران لمنع انتشــار 
الفيروس. وحض الجهاز المســؤول عن 
ســامة المســتهلك المواطنيــن علــى 
تجنب الســفر إلى هذه البلــدان "إلى أن 

يستقر الوضع الوبائي".
في الواليات المتحدة التي ســجلت بضع 
عشــرات من اإلصابات، حضت السلطات 
والشــركات  المحلية  الحكومات  الصحية 
والمــدارس على وضع خطــط مثل إلغاء 
التجمعات الكبــرى أو العمل عن بعد في 

وقت تسعى الباد الحتواء الفيروس.

كورونا يرضب مزيًدا من الدول وتحذيرات من أن العامل "غري مستعد" للتصدي له
باريس/ وكاالت:

اتســع نطاق تفشــي فيــروس كورونا المســتجد أمس مع 
تخطــي الحصيلــة اإلجماليــة لإلصابات في كوريــا الجنوبية 
األلف فيما ارتفع عدد الوفيات في إيران وُرصدت إصابات 

في دول لم يكن قد وصلها الفيروس ما استدعى تحذيرات 
شديدة من أن العالم ليس مستعدا الحتواء الوباء.

وانتشــر الفيــروس بســرعة فــي أجــزاء مــن آســيا وأوروبــا 
والشــرق األوســط، رغــم تراجــع عــدد الوفيــات واإلصابات 

الجديدة في بؤرة الوباء في الصين.
وُعزلــت مــدن وبلــدات في مســعى لمنع انتشــار العدوى، 
فيمــا فرضــت إجــراءات حجــر على فنــادق في جــزر الكناري 

والنمسا أمس لالشتباه بإصابات.

بلدية طهران تطهر الحافات وعربات المترو على خلفية وصول "كورونا" إلى إيران     )األناضول(

القاهرة/ وكاالت:
المصريــة  العاصمــة  فــي  شــيع 
الســابق  الرئيس  أمــس  القاهــرة 
محمد حســني مبــارك فــي جنازة 
عبد  الرئيــس  تقدمهــا  عســكرية 
الفتاح السيســي، إضافــة إلى عاء 
وجمال نجلي مبارك الذي توفي أول 

من أمس عن عمر يناهز 92 عاما.
مســجد  مــن  الجنــازة  وانطلقــت 
المشــير الواقع في شــرق القاهرة، 

وسط إجراءات أمنية مشددة.
ونعــت الرئاســة المصريــة مبارك 
الــذي تولــى الســلطة علــى مدى 
ثاثين عاما، قبل أن تطيح به ثورة 
يناير 2011، كما كان قائدا للقوات 
الجوية فــي حرب أكتوبر 1973 مع 
)إسرائيل(، كما أعلنت مصر الحداد 

لمدة ثاثة أيام.
وأول مــن أمس، أعلــن التلفزيون 
المصــري وفــاة مبــارك فــي غرفة 
العناية المركزة بمستشــفى الجاء 
العســكري في العاصمــة المصرية 

القاهرة، بعد معاناة مع المرض.

وكان مبــارك أدخل إلى مستشــفى 
الجــاء صبــاح الثاثــاء 21 يناير/

وبعــد  الماضــي،  الثانــي  كانــون 
فحوصــات طبيــة أجريت لــه يوم 
الجمعة 24 من الشهر نفسه عملية 
اســتئصال ورم في المعــدة، ونقل 

بعدها إلى غرفة العناية المركزة.
وحكــم مبــارك مصر لثاثــة عقود 
ابتداء من عام 1981 خلفا للرئيس 
الراحــل أنــور الســادات، قبــل أن 
تطيح به االحتجاجات الشــعبية في 
عــام 2011، وأمضى بضع ســنين 
بعد ذلك في الســجن )لكنه قضى 
معظــم الوقــت فــي مستشــفيات 
عســكرية(، قبل إطاق سراحه في 

عام 2017.
وكانــت محكمــة مصريــة أصدرت 
حكما بالســجن المؤبد على مبارك 
بتهمــة االشــتراك في قتــل 239 
متظاهرا خال انتفاضة عام 2011، 
لكن تم اإلفراج عنه في 2017 بعد 

تبرئته من التهم.
وأديــن في عــام 2015 مــع نجليه 

لحســاب  عامــة  أمــوال  بتحويــل 
تطوير ممتلكات لألســرة، وعوقبوا 

بالسجن ثاث سنوات.
وقــال مبــارك إن التاريخ ســيحكم 

عليــه باعتبــاره رجا وطنيــا خدم 
بــاده بإخــاص، لكن كثيــرا من 
المصريين ينظرون إلى عهده على 

أنه حقبة من االستبداد.

تشييع مبارك يف جنازة عسكرية تقدمها السييس
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كالم في االقتصاد
خالد أبو عامر- باحث اقتصادي

تقييم الحمالت 
الفلسطينية لمقاطعة 

البضائع اإلسرائيلية
تتواصــل في األراضي الفلســطينية الحمالت الشــعبية 
المطالبــة بفــرض مقاطعة علــى البضائــع والمنتجات 
اإلسرائيلية، التي يتم اإلعالن عنها منذ أسابيع كخطوة 

احتجاجية على نشر اإلدارة األمريكية لصفقة القرن.
تتبنــى هــذه الحمالت عــددا مــن منظمــات المجتمع 
المدنــي والهيئــات االقتصادية، حيث يقوم نشــطاؤها 
بالتجول في األســواق لتوعيــة الشــارع بأهمية تفعيل 
ســالح المقاطعة، كجزء من المعركــة االقتصادية ضد 
دولة االحتالل، وإرشــاد التجار لالتجاه الســتيراد بضائع 
ومنتجات مــن دول عربيــة، وإنتاجها ضمــن المصانع 

الوطنية.
دعوات المقاطعة ليست جديدة على الشارع الفلسطيني، 
لكنهــا كثيرا ما اصطدمــت بمعوقات تؤدي لفشــلها ، 
أبرزها رفض التجار وأصحاب رؤوس األموال االســتجابة 
لمطالب المقاطعة، لعدة أســباب أهمها: ارتفاع هامش 
الربــح عنــد االســتيراد من إســرائيل مقارنــة بالصين 
وأوروبا، وعدم قدرة كثير منهم على تحمل تكاليف نقل 
اســتيراد البضائع من الخارج، ووجود معوقات لوجستية 
تمثل بتحكم إســرائيل فــي المعابر والمنافــذ التجارية 
التي تحتجز البضائع فترة طويلة على الحواجز والمعابر، 

مما يعرضها للتلف، ثم خسارة التاجر.
رغــم دعــوة الحكومــة الفلســطينية لتعزيــز حمــالت 
المقاطعة، لكن هذا الســالح ال يحتاج فقط لتصريحات 
إعالمية، بقدر ما يحتاج خططــا وبرامج، وإقرار موازنات 
إلنجاحها، وبعد عام من محاوالت حكومة اشــتية تبني 
ســالح المقاطعة منــذ األيــام األولى لتســلم مهامها، 
والبحــث عن بديل للبضائع اإلســرائيلية، لكنها نجحت 

ببعض السياسات، وفشلت بأخرى.
فقد كسبت الحكومة معركة العجول، حينما انتزعت قرارا 
من الحكومة اإلســرائيلية بالسماح للمرة األولى للتاجر 
الفلسطيني باستيراد اللحوم الحمراء من الخارج مباشرة 
دون وســيط إســرائيلي، مما يعني أن إسرائيل خسرت 
قرابة 70 مليون دوالر تأتيها عبر شــراء الفلســطينيين 

العجول منها.
كما توقفت الحكومة عن إرسال المرضى الفلسطينيين 
مــع دول  االتفــاق  بعــد  اإلســرائيلية،  للمستشــفيات 
كتركيــا والهنــد ومصر علــى تحويل المرضــى للعالج 
بمستشــفياتها، لكن القرار لم يطبــق على األرض بعد 
بســبب خالفــات حــول الضمانــات المالية بيــن وزارة 
الصحــة والدول التي أبدت اســتعدادها لعالج المرضى 

الفلسطينيين، رغم مرور عام على صدوره.
لكن الحكومة فشلت بخططها الستيراد مصادر الطاقة 
من نفط وغاز وكهرباء من دول كالعراق واألردن، حيث 
ترفض إسرائيل تخلي الفلســطينيين عن الموارد التي 
تأتــي منها بســبب أرباحها المرتفعــة، وتزيد عن 1.5 

مليار دوالر سنويا.
بلغــة األرقــام تعد إســرائيل الشــريك التجــاري األول 
للفلســطينيين، وتقــدر قيمــة صادراتهــا ألســواقهم 
بخمســة مليــارات دوالر ســنويا، وتحــل الصيــن فــي 
المرتبــة الثانيــة بـــ300 مليــون دوالر، تليهــا تركيــا 
واألردن واليابــان وألمانيا، وبالنظــر لالرتباط العضوي 
بين االقتصادين الفلســطيني واإلسرائيلي، فإن خطط 
االنفكاك والمقاطعة تحتاج عدة ســنوات، يرافقها تبني 
موقف رسمي وسياســي داعم لهذه التوجهات، وهو ما 

زال بعيدا عن التطبيق، على األقل في المدى المنظور.

غزة/ أدهم الشريف:
قــال الناطق باســم وكالــة غوث وتشــغيل 
الالجئين الفلسطينيين "األونروا" عدنان أبو 
حسنة: إن ما يتوفر لدى الوكالة األممية من 
أموال، يكفي نفقاتها حتى مايو/ أيار المقبل.
وأوضــح أبــو حســنة لـ"فلســطين"، أمس، 
أن ميزانيــة "األونــروا" لعــام 2020، أعلنت 
عنها بقيمــة مليار وأربعمائــة مليون دوالر؛ 
وتعهــدت دول مانحــة بتوفيــر 299 مليون 
دوالر، لكن فعليًا األونروا لم تســتلم ســوى 
123 مليونًــا، وهي تكفــي لتغطية نفقاتها 

حتى مايو. 
وتقدم الوكالــة األممية خدماتهــا لالجئين 
الفلسطينيين في خمس مناطق، هي: قطاع 
غزة، الضفة الغربية المحتلة، مخيمات اللجوء 
في كل من األردن وســوريا ولبنان، ويستفيد 

من خدماتها قرابة 5.5 ماليين الجئ.
وذكر أبــو حســنة، أن برنامج الطــوارئ في 
قطاع غــزة والضفة الغربيــة المحتلة أصبح 
بال تمويل حتى اآلن، وبحلول يونيو/ حزيران 
المقبل، لن يكــون لهذا البرنامج تمويل في 

سوريا على اإلطالق.
وإثر ذلك، فإن "األونروا" قررت إبقاء الشواغر 
كما هي، لعــدم مقدرتها على توفير ما يلزم 
من أمــوال، مشــيرة إلــى أن الوظائف التي 

لديها لن تتمكن من شــغلها، بســبب عدم 
وجود تمويل، كما سيتأخر حصول موظفيها 

على الزيادات التي طالبوا بها.
وأضــاف أبو حســنة: نبــذل جهــودًا كبيرة 
للحصول على قرض حتى نتمكن من تغطية 
نفقات األونروا ما بعد مايو المقبل، مشــيرًا 
إلى وعد من المملكة العربية السعودية بأن 

تقدم 50 مليون دوالر للوكالة األممية.
وتابــع: "إذا حصلنــا علــى التمويــل الــالزم 
ســنتمكن من تغطيــة مصاريــف "األونروا" 
حتى مايو المقبل، ولكن إذا لم يتم الحصول 
علــى التمويــل، فإننا لن نتمكــن من تنفيذ 
التفويــض الممنوح لنا"، وهــذا ما ألمح إليه 
مبعوث األمم المتحدة لعملية التســوية في 
الشــرق األوســط نيكوالي مالدينــوف، يوم 

اإلثنين.
وحذر مالدينوف خالل جلســة لمجلس األمن 
الدولي، من "التحديــات المالية الكبرى أمام 

"األونروا".
و قال أبو حســنة: نعد خطــة بديلة بالتأكيد 
ستشمل إجراءات في حال عدم الحصول على 

التمويل تتعلق بتقليصات وإجراءات أخرى.
وتابع: "ما يحدث مــع األونروا خطير، خاصة 
بعد إعالن الرئيــس األمريكي دونالد ترمب 
)صفقة القرن(، وما انتاب الالجئين من حالة 

قلق حــول التأثير على عمــل األونروا بقطع 
التمويل المقدم لها".

واعتبــر أن توقــف "األونــروا" عــن العمــل 
فــي  االســتقرار  علــى  خطــرًا  "سيشــكل 

المنطقة".
وطالــب أبو حســنة المانحين باإلســراع في 
تقديــم التبرعــات لوكالــة "األونــروا"، ألن 
الوضع أصبــح خطيرًا، وســيؤثر على تنفيذ 
مهام الوكالة وبرامجها التي تقدم لالجئين، 
كمــا أثــر مســبًقا علــى عمليــة التوظيــف 

والمصاريف.
وأكمل: "األونروا لم يسبق لها منذ تأسيسها 

أن واجهت مثل األزمة الحالية".
وذكر أن قطع المســاعدات األمريكية بقيمة 
360 مليــون دوالر )في أغســطس 2018(، 

بقرار مــن ترمــب، كان له أثر كبيــر، وكان 
يشــكل %30 مــن قيمــة التمويل الســنوي 
للوكالــة، مضيًفــا: "ال زالت تداعيــات القرار 

األمريكي متواصلة على األونروا".
وأشــار إلــى أن اتصــاالت مختلفــة يشــارك 
فيها األمين العام لألمــم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــش، إضافة إلى ميالدينــوف، تزامنًا 
مــع اتصــاالت بالمانحيــن التقليديين وغير 
التقليديــن، متابعًا: "الوضــع المالي خطير 

سيؤثر على االستقرار".

أبو حسنة: أموال المانحين المقدمة
 "لـألونــروا" تغطـي نفقـاتهـا حتــى مـايو 

بهدف عقد المؤتمر الدولي
 لهندسة القوى الكهربائية

توقيع مذكرة
 تفاهم بني رشكة الكهرباء 

والجامعة اإلسالمية
غزة/فلسطين:

وقعت شــركة توزيع كهرباء غزة، أمس مع الجامعة اإلسالمية، مذكرة تفاهم 
مشــتركة فــي إطــار التحضير إلطــالق فعاليــات تحضيرية للمؤتمــر الدولي 

لهندسة القوى الكهربائية.
ومن المزمع انطالق المؤتمر في 20 أكتوبر القادم  داخل الجامعة اإلسالمية.
ووقع االتفاقية عن شركة الكهرباء، م.سمير مطير رئيس مجلس اإلدارة، وعن 

الجامعة رئيسها أ.د.ناصر فرحات.
ووفًقــا لبنود المذكــرة، اتفق الطرفان على عقد مؤتمــر علمي دولي في إطار 
اســتخدام البحث العلمي لتطويــر قطاع الطاقة في فلســطين، والتعرف على 
جديد العلوم والتقنيات الخاصة بقطاع الطاقة ســواء )توليد أو نقل أو توزيع( 
ومجاالت الطاقة المتجددة وتكاملها مع شــبكات الكهربــاء والتوصل لحلول 

الطاقة وإدارة شبكات الكهرباء وأنظمة الشبكات الذكية وتقنياتها.
وحســب المذكرة ستوفر شــركة الكهرباء احتياجات المؤتمر حسب إجراءاتها 
اإلدارية وأنظمتها المالية، وتساهم الجامعة اإلسالمية برعاية المؤتمر علميًا 

واستضافته.

االقتصاد بغزة
 تبحث مع "الوطنية 

موبايل" التعاون املشرتك
غزة /فلسطين:

بحث وكيل وزارة االقتصاد الوطني، د. رشــدي وادي، مع الرئيس التنفيذي 
لشــركة الوطنيــة موبايــل هيثم أبو شــعبان، ســبل التعاون والتنســيق 

المشترك.
و دعــا وادي خالل اســتقباله وفد "الوطنية موبايل"، فــي مكتبه بالوزارة، 
إلى تطوير وتحســين خدماتها المقدمة للمواطنين في قطاع غزة والعمل 
على حمايــة المواطن والمســتهلك وخلق فرص عمل جديــدة للعاطلين 
عــن العمل. وأكد وادي أن الوزارة على اســتعداد لتقديم كل التســهيالت 
واإلجــراءات "للوطنية موبايــل" لتقديم خدمة أفضل لقطاع غزة، مشــيرًا 
إلى أن الوزارة على تواصل دائم مع مؤسســات القطاع الخاص واالتحادات 

الصناعية والتجارية المختلفة من أجل التخفيف عن المواطنين.
من جانبه, اســتعرض أبو شــعبان أنشــطة وفعاليات وإنجــازات "الوطنية 
موبايل"، وخطتها للتوســع واالنتشــار بشكل أكبر وأوســع في فلسطين، 
مشــددًا على ضرورة االرتقــاء بالخدمات المقدمة مــن الوطنية ومواكبة 
كافة التطورات على صعيــد االتصاالت والتكنولوجيا لتقديم خدمة أفضل 
في غزة. وأكد أبو شعبان أن الشركة تسعى بكل قوة إلنجاز مشروع توفير 
خدمات الجيل الثالث في قطاع غزة التي هي حق للشــعب الفلسطيني كما 
هــو حال كافة دول العالم، الفتًا الى أن االحتالل االســرائيلي الزال يعارض 

ويماطل في هذا األمر.

"تجارة الخليل" و"بــال تــريد" 
ينظمان ورشة لتشجيع الصادرات الزراعية

الخليل/فلسطين:
عقــدت غرفة تجــارة وصناعــة الخليل ومركز 
التجارة الفلســطيني "بال تريد" أمس، ورشة 
عمل لتشجيع الصادرات الزراعية الفلسطينية 

إلى بعض الدول األوروبية.
وحملت الورشــة عنوان "عرض نتائج دراسة 
أســواق كل مــن هولنــدا وألمانيا وفرنســا: 
تحليل الفرص التصديريــة"، بحضور ملتقى 

رجال األعمال الفلسطيني.

وأكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل 
نضال المحتســب أهميــة تعزيــز الصادرات 
الفلســطينية إلــى دول العالــم مــن كافــة 

القطاعات، خاصة القطاع الزراعي.
تريــد"  "بــال  إدارة  مجلــس  عضــو  وقــدم 
نافــذ نيروخ، نبــذة عــن المركز مؤكــدًا ان 
الهــدف األساســي له هو تشــجيع الصادرات 
الفلســطينية، وتحدث عــن برنامج االقتصاد 
األخضــر الــذي يســتهدف تشــجيع تصدير 

المنتجــات الزراعيــة الفلســطينية إلــى دول 
العالم.

من جانبه أكد، أمين سر ملتقى رجال األعمال 
الفلســطيني أحمد القواسمي، أهمية التركيز 
علــى القطــاع الزراعــي وتشــجيعه لتصدير 
منتجاتــه خاصة لما له مــن أهمية كبيرة في 
االقتصــاد الوطني، ونوه إلى ضرورة التعريف 
بمتطلبات التصدير إلى المستهدفة في هذه 

الورشة.
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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 جهاز الفولتاميتر يستعمل لقياس فرق الجهد؟

- هل تعلم أن العالم عرف منذ آالف السنين البريد، وقد عرفه 
المسلمون، فكانت هناك خيل البريد ورجل البريد والحمام 

الزاجل الذي ينقل البريد، وفي القرن التاسع عشر عرفت طوابع 
البريد، وقد صدرت أول طوابع بريدية في أول مايو 1840م 

في بريطانيا، وكان يحمل رسًما يمثل رأس الملكة فيكتوريا ثم 
أخذت بفكرة الطابع البريدي كل من البرازيل وسويسرا عام 

1843م والواليات المتحدة عام 1847م؟

مدن وقرى
مثــل شــعبي : طــب الجــرة علــى ثمهــا بتطلــع 

البنت ألمها.

األفقي:
1 -يستخدم لرؤية األجسام 

البعيدة 
2 -عكس صديق معكوسة – 

ما اجتمع من األشياء وتراكم 
بعضه فوق بعض + ق

3 -أظلم + بائعين + طريق 
4 -عكس نصبح + ي + 

مختلفان 
5 - أحرف متشابهة+ نعمة 

معكوسة + أحد الوالدين 
6 -سحب بقوة – متشابهان 

7 -اسم موصول – مدين 
مبعثرة +نصف اناء

8 -ثالثة أرباع دواء معكوسة 
+ دولة عربية + للنهي 

9 -علم مؤنث – ذو عفة 

العمودي:
1 -تختصر في الكالم – 

من الجهات األربعة 
2 -عند – يعالج 
3 -يهتم - أرشد 

4 -وسيم  + 
لالستفهام 

5 -دفتر – ال باالنجليزية 
6 -عش الطائر الذي 

يبيض فيه + يقصد + 
حرف جر معكوسة  
7 -ظاهر + حرف – 

تلف معكوسة 
8 -من األحجار الكريمة 

+ ثالثة أرباع اليد 
9 -باني مدينة القيروان 

ناقص الحرف األخير 

أوجد الفروق
 بين الصورتين

شاومي تفاجئ العالم بأول
 هاتف ذكي بتقنية الفضاء

بكين/وكاالت:
تخطط شــركة شــاومي المصنّعة للهواتف الذكية لدمــج تقنية منظمة 

أبحاث الفضاء الهندية )ISRO( في هاتفها الجديد.  
وقالت الشركة الصينية: اسم التكنولوجيا الجديدة نظام المالحة اإلقليمي 

.)NavIC( الهندي
وأوضحت شــاومي: »من خالل التقنية الجديدة يمكن التحقق من الموقع 

الدقيق ألي مكان داخل دائرة نصف قطرها 1500 كيلومتر من الهند«.
ومــن المقرر طــرح الهاتف الجديــد بالهند فــور االنتهاء منــه وإخضاعه 

لالختبار.
وتضيــف: »هذه هي المرة األولــى التي يعمل فيها صانع هواتف ذكية مع 

ISRO على التكنولوجيا المصنوعة في الهند«.

 Mi 10 وفي 2 فبراير الجاري، أعلنت شــركة شاومي هاتفها الذكي األحدث
الذي يمتاز ببعض المواصفات القوية خاصًة فيما يتعلق بالكاميرا؛ ما أهله 

.DxOMark ليتربع على المركز األول على مؤشر

طوكيو/وكاالت:
أعلن فرع الشركة األمريكية آي بي إم IBM لصناعة 
التكنولوجيــا في العاصمة اليابانية طوكيو في بيان 
لــه عن تحالــف يجمعــه بمجموعة مــن المطورين 
يهــدف إلــى إنتاج حقائب ســفر ذكيــة تعتمد على 
تقنيــة الــذكاء االصطناعــي AI تزيد مــن معدالت 

األمان والراحة بالنسبة للمسافرين.
وأوضح البيان بحسب موقع cnet.com أن الشركاء 
الخمســية بمــا فــي ذلــك شــركتي ميتسوبيشــي 
Mitsubishi وشــميزو Shimizu أن حقائب الســفر 

المطورة ســتكون بمثابــة أجهــزة للمالحة معززة 

بتقنيــة الــذكاء االصطناعي AI تهــدف إلى تقديم 
المســاعدة للمســافرين على الســفر بشــكل أكثر 

سالسة واستقاللية سواء داخليا أو خارجيا.
الخماســي  الشــركات  تحالــف  بيــان  أشــار  كمــا 
المشاركين في المشروع أن حقائب السفر المزودة 
بالذكاء االصطناعي AI والمزمع طرحها في األسواق 
مــع بداية شــهر يونيــو القــادم من العــام الجاري 
ستســاعد حامليها في العثور على أكثر طرق السفر 

أمانا واختصارا بناء على مواقعهم.
وبجانــب الخدمات المالحية ســوف تعمــل الحقيبة 
الجديــدة من خــالل المستشــعرات المتطورة التي 

تحتوي عليهــا وكاميرا الفيديو التــي تحتوي عليها 
على منح حامليها تنبيهات عند وجود أي مشاكل أو 
عقبات، كما ستزودهم بتفاصيل صوتية ومرئية عن 
أماكن المتاجر ومحطات الوقود في حال السفر برا.

ولــن يقتصــر اســتخدام حقائــب الســفر الذكيــة 
المُنتظرة داخل المطارات أو طرق الســفر فحسب، 
فتلــك الحقائــب تمتلــك قــدرة كاملة على إرشــاد 
أصحاب الهمم من فاقدي وضعاف البصر من التنقل 
داخل المدن أو حتى خالل الســفر بشكل منفرد من 
مكان إلى آخر بشــكل مســتقل ومنفرد دون الحاجة 

إلى وجود مرافق أو كلب اإلرشاد.

الذكاء االصطناعي في خدمة المسافرين

- قرية الطيرة )طيرة دندن(: تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة الرملة على بعد 
12 كم منها، بلغت مساحة أراضيها سنة 1945/44م بالدونمات 6956 دونًما، 

وكان عدد سكانها في ذلك العام 1290 نسمة، استولى المحتلون الصهاينة على 
القرية في 10 تموز سنة 1948م، وهجروا سكانها األصليين الفلسطينيين منها.

- األعمال بخواتيمها: ُيضرب إلظهار أهمية الخاتمة؛ فهي مقياس النجاح أو 
الفشل، اللهم نسألك حسن الختام في أعمالنا كلها، فالخاتمة هي المدعاة 

للفرح أو الترح، وبها تلخص األمور، وهي الزبدة في العمل.

بيت عثماني قديم  يقع في حي السيباط بمدينة جنين جمع بداخله أدوات من التراث الفلسطيني القديم
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موجز األنباء 
مما فيه مزدجر

د. محمد المبيض

ا  ــَماِء َوَما ُكنَّ َن السَّ »َوَمــا َأنَزْلَنــا َعَلــٰى َقْوِمــِه ِمــن َبْعِدِه ِمن ُجنــٍد مِّ
ُمنِزِليَن،  هذه آية من سورة يس ..

ذكرها الله بين يدي صيحة دمرت قرية بأكملها ..
الهدف من اآلية: أن الله قوي ال يعجزه شــيء ، واإلنســان مهما 

بلغت قوته وغطرسته هو ال شيء
صيحة واحدة كفيلة بإخماد أنفاس قرية بأكملها.

وصيحــة واحدة كفيلة بإنهاء النظام الكوني بأكمله وذلك عندما 
ينفخ صاحب الصور بالبوق

إنه الله القوي العزيز ..
كل شيء في الكون هو جندي من جنوده ) ولله جنود السموات 
واألرض (، جنــود ظاهــرة وجنــود خفيــة ) ومــا يعلم جنــود ربك إال 

هو (.
ما أحقر اإلنســان وما أكثر غطرســته .. يتمرد ويكفر ويطغى وهو 

ليس ببعيد عن سطوة الجبار ..
لــذا فــي كثيــر من جــوالت الحق، ال ينــزل الله جنــودا ظاهرين، ألن 
الكون كله مجند وهو بيد الله .. فقط يأتي األمر ألي جندي لكي 
يغير المعادلة .. حتى مهما صغر هذا الجندي فهو كفيل بأن يفزع 

أعظم األمم ..
على سبيل المثال :

بين يدي طغيان الصين واستضعافها للمسلمين اإليغور ..
فجأة بدأ يتحرك جندي خفي مأمور ..

إنه فيروس الكورونا ..
فيروس صغير أصغر مما نتصور وال يرى إال بالمجاهر

الجندي موجود أصاًل .. لكنه ينقصه األمر من صاحب األمر
جنــدي صغيــر أجبــر الصيــن بــأن تقفــل باألمــس أربــع مــدن ضمــن 

إجراءات أمنية مشددة
ال نعلــم حــدود هذا الجندي ... ومــا هي طبيعة المهمة المكلف 

بها ..ودرجتها
لكنه مزعج جدًا

أيهــا الصيــن العظيمــة والتــي اســتخدمت عظمتك إلغــالق بالد 
اإليغور والتضييق عليهم

جندي صغير اآلن يقوم بذات مهمة التضييق واالستنزاف
هذا مثل عجيب نراه يوميًا

وقبله تحرك جندي آخر
طائــر صغيــر بحســب جامعة ســدني وهو الحــدأة كان وراء اتســاع 

رقعة الحرائق
الطائر موجود من قرون طويلة في استراليا

فلماذا اليوم ..
ألنه جاءه األمر

لذا عندما يقول الله : وما أنزلنا من جند ..
معناه أن الله يخاطب اإلنسانية الضعيفة ، لسنا بحاجة لمواجهة 

طغيانكم بإنزال جنود وجيوش
ألن الكون كله بأيدينا .. يكفي في كشف عورتكم أي جندي صغير 
ْنَباِء َما ِفيِه  من جنود األرض ليغير المعادلة .. ) َوَلَقْد َجاَءُهْم ِمَن اأْلَ
ُذُر ﴿5﴾ َفَتــَولَّ َعْنُهْم َيْوَم  ُمْزَدَجــٌر ﴿4﴾ ِحْكَمــٌة َباِلَغــٌة َفَما ُتْغــِن النُّ

اِع ِإَلٰى َشْيٍء ُنُكٍر ﴿6﴾. َيْدُع الدَّ

وصية اليوم: حديث شريف: 
َه،  ــِق اللَّ ِه َواْلَيــْوِم اآْلِخِر َفْلَيتَّ َم : »َمــْن َكاَن ُيْؤِمــُن ِباللَّ ــى اللــُه َعَلْيِه َوَســلَّ ــِه َصلَّ قــال َرُســول اللَّ
َه، َوْلُيْكِرْم َضْيَفُه، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن  ِق اللَّ ِه َواْلَيْوِم اآْلِخِر، َفْلَيتَّ َوْلُيْكِرْم َجاَرُه، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباللَّ

ا، َأْو ِلَيْسُكْت«.  َه، َوْلَيُقْل َحقًّ ِق اللَّ ِه َواْلَيْوِم اآْلِخِر، َفْلَيتَّ ِباللَّ

ال يكن حبك كلفًا، وال بغضك ســرفًا ، 
وال حياتك ترفًا ، وال تذكرك أسفًا ، وال 

قصدك شرفًا.    

ببعــض  يقومــون  المصليــن  بعــض  أن  إال 
التصرفــات التــي تســيء للمســجد وللمصلين 
فيــه ومن هــذه التصرفات هي حجــز األماكن، 
ففــي فصــل الصيــف تجد مــن يريــد أن يصلي 
يحجــز مكانــًا قريبًا من التكييــف أو المروحة أو 
حجــز المكان للصــالة وحرمان مــن يصل مبكرًا 

من التواجد في الصفوف األولى.
الداعيــة اإلســالمي محمد خلة بيــن أن هناك 
صــورا عــدة مــن صــور اإليــذاء للمصليــن فــي 
اللــه عــز وجــل  المســاجد والتــي نهــى عنهــا 
وكذلــك النبــي محمــد صلى الله عليه وســلم 
مــن  غيــره  عــن  وحكــره  المــكان  حجــز  منهــا: 

المصلين.
وقال في حديث لـ«فلسطين« إن:« من أبشع 
صور اإليذاء في المساجد للمصلين الذين هم 
عبــاد للــه تعالــى، هو من حجــز مكانــًا خاصًا له 
فــي المســجد ســواء بوضــع كرســي خــاص له 
فــي الصــف األول يمنــع أن يزحــزح أو يجلــس 
عليــه أحد غيــره بدعوى الوجاهة أو اســتغالل 

المنصب أو قوة العائلة، أو غير ذلك«.
وأضــاف خلــة:« أو يقوم المصلــي بحجز مكان 
خلف اإلمام بدعوى كثرة العلم على غيره من 
المصليــن، وعــدم الســماح ألحد غيــره الصالة 
فيــه، أو حجــز مــكان فــي فصل الصيــف والحر 
الشــديد تحت إحدى الهوايات ومنع غيره من 

الجلوس تحتها«.
وشــدد على أن هذا الحجز لألمكنة في بيوت 
اللــه لهو من أشــد أنــواع اإليذاء الــذي يمقته 
اللــه تعالــى وال يرضــى عنــه، والــذي يتحمــل 

بفعلهــا  ويفلــس  العظــام،  الذنــوب  فاعلــه 
مــن الحســنات، وذلــك ألن بيــوت الله ليســت 
فيهــا  وتؤجــر  تبــاع  مــاله  دور  وال  مقاهــي 
األمكنــة، إنمــا هــي بيــوت الله يتســاوى فيها 
الغنــي والفقير، والرئيس والمرؤوس والقوي 

والضعيف.
ونبه خلة إلى أن الســبق في المســاجد يكون 
لمــن ســبق، وليــس لكل قــوي، الفتــًا إلى أنه 
ليس ألحد أي مكان خاص في المسجد سوى 

اإلمام والمؤذن ومن ينوب عنهما.
وذكر أن من يفعل ذلك قد يورث عنده األذى 
عــدة خصــال يمقتهــا اللــه تعالى، مــن أهمها: 
الكبــر والتعالــي وعــدم التواضــع مــع النــاس: 
وهــذه مــن أشــد الصفــات التــي يمقتهــا اللــه 
تعالــى، ففي الحديث القدســي يقــول الله: » 

اْلِكْبِرَيــاُء ِرَداِئــي، َواْلَعَظَمُة ِإَزاِري ، َفَمْن َناَزَعِني 
اِر ». َواِحًدا ِمْنُهَما، َقَذْفُتُه ِفي النَّ

وأردف خلــة:« كمــا يــورث مــن يقــوم بذلــك 
تعالــى  اللــه  بعــذاب  واالســتخفاف  التهــاون 
لقوله:« ومن استخف بعذاب الله ولم يخش 
باللــه  اللــه تعالــى وعقابــه فكأنمــا اســتخف 
نفســه«، ولذلــك فــإن الله تعالى سيســتخف 

بعذابه يوم القيامة، وال يقيم له وزنًا«. 
وشــدد علــى أن مــن يقوم بذلــك يتهاون في 
قدســية المســاجد، خاصــة أن األماكــن ُتعظم 
وُتقــدس بنســبتها، وبالتالــي فــإن المســاجد 
معظمة ومقدســة بنســبتها لله تعالى، ومن 
تهــاون في تعظيمها وتقديســها فقد تهاون 
بمن نسبت له، وهو الله تعالى، فيكون بذلك 

عقابه عند الله عظيما.

حجـــز األماكــــن فــــي المساجــــد..
 إيذاء عظيم للمصلين يمقته الله

غزة/ صفاء عاشور:

ُتعــد مســاجد الله مــن األماكن التي لها قدســية 
وآداب يجــب على كل مســلم معرفتهــا وااللتزام 
بهــا، خاصــة أنهــا من أفضل بقــاع األرض عنــد الله 

تعالــى وأشــدها حرمة، ولشــدة فضلهــا وحرمتها 
نســبها اللــه لنفســه فقــال عنهــا بيــوت اللــه أو 

مساجد الله.
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غزة/ هدى الدلو:
كل شــهر من األشــهر الهجرية حافل باألحداث 
زمــن  فــي  حدثــت  التــي  والدينيــة  التاريخيــة 
الرســول عليه الصالة والســالم، واألزمنة التي 
تليها، فبالنســبة لشــهر جمــادى اآلخرة ما هي 
األحــداث التاريخيــة التــي يذكرها هذا الشــهر؟ 
ومــا أهميــة هــذا الشــهر كونــه مقدمــا لشــهر 

رجب وشعبان ورمضان؟ 
فذكــر الداعيــة الدكتــور عبد البــاري خلة أن من 
أبــرز األحــداث التاريخيــة التي وقعت في شــهر 
جمــادى اآلخــرة غــزوة ذات السالســل )ســنة 
ه(،   15 أو   13( اليرمــوك  وموقعــة  12ه(، 

ووفــاة أبــي بكــر الصديق فــي جمــادى اآلخرة 
سنة 13هـ.

مميــز  شــهر  اآلخــرة  جمــادى  »شــهر  وقــال: 
وفضيــل، لكونــه وقــع قبــل شــهرين عظيمين 
لتصــل العظمــة كلهــا شــهر رمضــان قــال اللــه 

ــِه اْثَنا َعَشــَر  ــُهوِر ِعْنــَد اللَّ َة الشُّ تعالــى: »ِإنَّ ِعــدَّ
ــَماَواِت  ــِه َيــْوَم َخَلــَق السَّ َشــْهًرا ِفــي ِكَتــاِب اللَّ
ُم َفاَل  يُن اْلَقيِّ ْرَض ِمْنَهــا َأْرَبَعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِّ َواأْلَ
َتْظِلُمــوا ِفيِهــنَّ َأْنُفَســُكْم َوَقاِتُلــوا اْلُمْشــِرِكيَن 
َه َمَع  ًة َواْعَلُموا َأنَّ اللَّ ًة َكَما ُيَقاِتُلوَنُكْم َكافَّ َكافَّ

ِقيَن«. اْلُمتَّ
وأشــار د. خلــة إلــى أن األشــهر الحــرم هــي ذو 
القعــدة وذو الحجــة ومحــرم ورجــب الذي بين 
جمــادى وشــعبان كمــا بينــه النبي -صلــى الله 
عليــه وســلم- فعن أبي بكرة -رضــي الله عنه- 
َماُن  أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: »الزَّ
مَواِت َواأَلْرَض،  َقِد اْسَتَداَر َكَهْيَئِة َيْوَم َخَلَق السَّ
ــَنُة اْثَنا َعَشــَر َشــْهًرا؛ ِمْنَها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم، َثاَلَثٌة  السَّ
ُم،  ــِة َواْلُمَحــرَّ ُمَتَواِلَيــاٌت ذو اْلَقْعــَدِة َوُذو اْلِحجَّ

ِذي َبْيَن ُجَماَدى َوَشْعَباَن«. َوَرَجُب َمَضَر، الَّ
وأوضــح أن لألشــهر الحــرم فضــال عظيمــا عند 
الله فقد فضلها على ســائر األشــهر، وال شك 

أن شــهر رجب من األشــهر الحــرم فهو معظم 
ألمرين، األول ألنه من األشــهر الحرم، والثاني 

لقربه من شهر رمضان.
وبيــن د. خلــة أن مجــاورة شــهر جمــادى اآلخرة 
شهر رجب واالقتراب منه اكتسب منه الفضل 
لقربــه مــن شــهر رمضان، وعليه فإن في شــهر 
اقتــرب  فقــد  وفيــًرا،  فضــاًل  اآلخــرة  جمــادى 
موسم الخير والطاعة فال بد أن يشمر المسلم 
عــن ســاعد الجــد واالجتهــاد، فعــن محمــد بن 
مســلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
ُضوا  اِم َدْهِرُكْم َنفحــاٍت َفَتَعرَّ ُكــْم فــي أيَّ »إّن ِلَربِّ
ــُه أْن ِيِصيَبُكــْم َنْفَحــٌة ِمْنها فال َتْشــَقْوَن  لــُه َلَعلَّ

بعدها أبدًا«. 
ونبــه إلــى أن اللــه تعالــى فضل بعض األشــياء 
علــى بعــض، وبعــض األزمنــة واألوقــات علــى 
بعض فيا فوز من تعرض لرحمات الله في هذا 

الشهر وفيما بعده من أشهر.

مجاورة شهر جمادى اآلخرة لرجب
 اكتسب منه الفضل لقربه من رمضان
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غزة/ هدى الدلو:
"الكتابة بالنســبة لي الفرح.. موئل الراحة.. 
لها نغمة عذبة يشــجيها القلم، ليروي تلك 
الحكايــة التي تخــط من الوجــدان"، بتلك 
الكلمات تجيــب الطفلة جنــى طباخي )14 
عامًا(، عند ســؤالها ماذا تعني لها الكتابة؟ 
فرغــم صغــر ســنها توصــف بأنهــا كاتبة 
متميزة، بدأت موهبتها في تأليف الروايات 

والخواطر منذ سن العاشرة.
جنى من مدينة الخليــل المحتلة، لها رحلة 
شــيقة مــع الكتــب، عاشــقة للقــراءة منذ 
طفولتهــا التــي كانت تفضلها عــن اللعب 
واللهو، إلى أن أصبحت تلك الفتاة الصغيرة 

التي يجمعها الشغف بالروايات والخواطر.
تقول جنــى لصحيفة "فلســطين": "قراءتي 
الكتــب هي رحلتــي لعالم الكتابــة، فكتبت 
أولــى رواياتــي فــي عمــر الحادية عشــرة، 
التي هي بعنــوان "المثلــث الغامض"، إلى 
أن تالحقت الســنون فكتبت ثانية رواياتها 
"حكايــا ديســمبر"، وكتبــت قصــة قصيرة 
بعنوان "أنات زهرة الياســمين"، وأيضًا 30 

خاطرة.
"وعبــق النرجــس يفوح عطره عنــد الفجر.. 
ليروي حكاية قد خطت بين جنباته.. يشجي 
نغمة عذبة في ســاحة المقدس.. تحتضنه 
األرض المخضرة بيــن ثناياها.. وعلى تلك 

الورقة اليافعة تسقط قطرة من حبة مطر.. 
لتغســل عنه جميــع األدران.. فتنســاب إلى 
األســفل حيث تلك الجذور الظمأى.. فتنمو 
تلك الزهرة وبين ثناياها ذكريات قد رويت 
هنــاك.. على ناصية الطريــق.. على أرصفة 
العمــر.." تلك الكلمات األولــى التي خطها 
قلمها فوقعت بين يــدي والدتها لتعلم أن 

طفلتها تملك موهبة.
وتضيــف جنى: "أمي أول مــن رأت كتاباتي 
وأحبتهــا حبًــا جمًــا، ومــا كان منهــا إال 
التشجيع على كتابة المزيد"، مشيرة إلى أن 
موهبتهــا مولودة معهــا بالفطرة، وأعادت 
الفضل ألول رواية قرأتها بعمر 10 سنوات، 

حيــث إنهــا وجدت بيــن طيــات صفحاتها 
مالذها للكتابة. 

لــم يكن فــي بداياتهــا لتطويــر موهبتها 
إال الســعي وراء تلــك الكتــب، لتنهل منها 
مــا تســتطيع، فقــد وجــدت بيــن دفتيها 
جمال الكلمــات، كمــا كان لوالديها الدعم 
والتشــجيع، وطباعــة الرواية التــي كتبتها 

ومساندتها.
تتابع: "قدما لي كل شيء، وأيضًا لمدرستي 
دور باحتضــان موهبتــي، خاصــة مديــرة 
المدرســة التي عملت علــى تنمية موهبتي 
ودعمها، فوالدَاي ومديرة مدرستي هم من 
أوصلوني –بعد فضــل اهلل- إلى ما أنا عليه 

اآلن". رغم صغر سنها فإن اختيارها مواضيع 
خواطرهــا ورواياتهــا يكــون عــن الوطــن 
المســلوب والضائع، ومعاناة الفلسطينيين 
بســبب االحتالل اإلســرائيلي، واللغة األم: 

العربية.
وتوضــح أن مــادة اللغة العربيــة من أحب 
الحصــص الدراســية إلــى قلبها، بــكل ما 
فيهــا من نصــوص شــعرية، وأدب وغيره، 
إلــى جانب التعبير الذي يفســح لها المجال 

للكتابة والحديث عما يدور بداخلها.
تحلم جنى بالمشاركة في مسابقات دولية، 
وتطمح أن تصبح كاتبة يعرفها الجميع، وأن 

تدرّس األدب العربي.

ف روايات وخواطر جنى طباخي.. طفلة خليلية تؤلِّ

غزة/ مريم الشوبكي:
"مــن كان لديــه فضل دجاجة فليعــد بها على من ال 
يســتطيع شــراءها" كانت هذه الكلمــات خطوة نحو 
اإلعــالن عــن مبــادرة "دجاجــة البركــة"، التي القت 
تفاعال كبيرا من الجمهــور الذي تبرع بالمال والوقت 
عبر لجان شــكلت لتوزيعها على محافظات قطاع غزة 

الخمس.
المعلــم في إحدى المــدارس الحكومية محمود كلخ، 

يقــول إنــه أطلــق المبــادرة لتوفير دجاجــة في يوم 
الجمعة الذي تجتمع فيه كل عائلة على مائدة الغداء، 

لمن ال يتمكن من توفيرها.
يقول كلخ لصحيفة "فلســطين": "حاليا الدجاجة وزن 
2 كيلو ثمنها 15 شــيقال فقط، بإمكانك أن تعطيها 
لمن تعتقد أنه يســتحقها مــن جيرانك أو أقربائك أو 
أصدقائــك، واجعل من جُمعتهــم أجمل، وإن تعثرت 
فــي إيجاد من يســتحقها فبإمكاننا أن نســاعدك في 

ذلك".
ويشــير إلى أنه أطلق ســهما في المبادرة بقيمة 15 
شــيقال، وهو ما يعادل ثمن دجاجــة واحدة توزع يوم 
الجمعة على البيوت المســتورة التي ال تجد ثمنها في 

هذا اليوم، وذلك حسب عدد أفراد هذه العائلة.
ويضيف كلخ أن البعض أحيانا ال يوجد في جيبه ثمن 

دجاجة، أو يمكن أن يجد صعوبة في توفيره.
ويتابــع : " يــوم واحد في حياة هــذه العائالت ندخل 
الفرحة إلى قلوبها ونشــعرها أن الخيــر ما يزال على 

قيد الحياة".
ويلفت إلى أن المبادرة تطبق على ثالثة مســتويات؛ 
أوال: المستوى الشخصي، بإمكان أي شخص يطبقها 
من حولــه أو أقاربه أو جيرانه بإرســال دجاجة. ثانيا: 
المســتوى الجماعــي مــن المؤسســات والجمعيــات 
والعائــالت بمعنــى كل عائلــة لديها قائمة بأســماء 
األسر التي تعاني من مستوى فقر يمكنها أن تتصدق 

بشكل جماعي.
ثالثا على مســتوى الفرد، أوضح أن أي شــخص يريد 
التبرع بثمن دجاجة ولكــن ال يجد حوله أحدا محتاجا 
أو عالقته بالناس بســيطة، يمكنه المشاركة "بسهم 
البركــة" وتوزعه اللجان فــي مناطق القطاع الخمس؛ 

وفق إفادته.
ومن نتائــج المبادرة، يذكر كلــخ أن بعض العائالت 
كان تفاعلهــا على المســتوى الجماعــي، حيث وزعت 

إحدى العائالت الجمعة الماضية 300 دجاجة.
ولدى ســؤاله عن توقعه للتفاعل الالفت للجمهور مع 
المبــادرة، يجيــب: "توقعت هذا التفاعــل وأكثر منه، 
ألني لم أطلب التبرع بثمن بيت أو رسوم جامعية، بل 
ما طلبته أقل االحتياجات األساســية التي يحتاج إليها 

كل بيت".
ويردف: "فور اإلعالن عن المبادرة عبّر 20 شــابا عن 
اســتعدادهم للمساهمة في توزيع الدجاج، وغالبا من 
يوزع فردان أو ثالثة أفراد يوصلون الدجاج لباب بيت 

من يحتاج إليه".
ويلفت كلخ إلى أنه يســعى إلى كسر رقم 100 دجاجة 
فــي كل يوم جمعة، بخالف مــا تقوم به العائالت من 

تنفيذ المبادرة بجهود أفرادها الشخصية.
ويجدد كلــخ دعوته للمقتدرين لتفقــد العائالت من 
حولهم ومــن العائلــة الصغيــرة والدائرة األوســع، 
قائــال: "اصنعوا فرقا فــي حياة هؤالء ولــو يوم واحد 
فــي أمورهم األساســية، فلو كل شــخص طبق هذه 

المبادرة لن نجد محتاجا في هذا البلد".

»دجاجة البركة«.. مبادرة خيرية في رفح
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غزة/ وائل الحلبي:
التقى عبد الســام هنيــة األمين العام المســاعد 
للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة, بالدكتور 
محمد عوض رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي, 
فــي اللقاء الذي جمعهما لاطــاع على خطة عمل 

تطوير النشاط الرياضي في الفترة القادمة.
وقــدم الدكتور عوض التهنئــة لهنية على تكليفه 
بالمنصــب الجديد متمنيًا لــه التوفيق وأن يواصل 
مســيرة العمــل الرياضي فــي إطاراهــا الوحدوي, 
والتي كانت بدايتها من خال الوفاق الرياضي عام 

.2010

بدوره شــكر هنية الدكتور عــوض واألمانة العامة 
لمجلــس الوزراء على الثقة الكبيرة التي مُنحت له, 
متمنيًا أن تحظى الرياضة بالدعم الكامل من خال 

توجيهات القيادة في شقي الوطن.
وعرض هنية خطة العمل لتطوير النشاط الرياضي 
بالتعــاون مع األســرة الرياضية بالضفــة الغربية, 
من أجل توحيد العمل الرياضي, موضحًا أن العمل 
الرياضي ال يُقحم السياسة والعوائق الجغرافية في 
العمل الرياضي, وأن هذا المنهج ســيكون الطريق 
الوحيد نحو اســتعادة الجســم الرياضــي المتمثل 

بالمجلس األعلى للشباب والرياضة.
وفي ســياق منفصل أصدر المجلس األعلى في غزة 
تعميمًا لألندية واالتحادات واألكاديميات الرياضية 
بتغييــر المخاطبات الرســمية المتعلق بالشــؤون 
الرياضيــة والمنشــآت, وأن يتــم مخاطبــة هنيــة 
بصفته عضو المجلس األعلى للشــباب والرياضية 

"مساعد األمين العام".

هنية ُيطلع عوض على خطة 
المجلس األعلى للشباب والرياضة

غزة/ وائل الحلبي:
أعلنت لجنة المســابقات باتحاد كرة القدم تغيير موعد 
مباريات الدوري العام بدرجاته الثاثة التي يتبقى فيها 
منافســات, الممتــازة واألولى والثانية "فرع الوســطى 

والجنوب.
وأوضحت لجنة المســابقات أن المباريات ستنطلق عند 
الســاعة الثالثة عصرًا, ابتداًء من يوم الســبت القادم, 
حيث ستنطلق الجولة الواحدة والعشرين من الدرجتين 
الممتازة واألولى, والجولة الســابعة عشر وقبل األخيرة 

من دوري الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب.

وفــي نفس الســياق أعلنت لجنــة المســابقات تعديل 
موعد مباراة فريقا خدمــات خانيونس وخدمات البريج 
في الجولة الواحدة والعشــرين من الدرجة األولى التي 
كان مــن المقرر إقامتها يوم االثنين القادم, لتقام يوم 
األحد على ملعب خانيونس البلدي من أجل تعزيز مبدأ 
تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المتنافسة على بطاقتي 

الصعود للدرجة الممتازة.
وتغير موعــد مباراة شــباب خانيونس وضيفه شــباب 
جباليا لتقام يوم االثنيــن القادم على ملعب خانيونس 

البلدي, بعدما كان من المقرر إقامتها يوم األحد.

تأخير موعد مباريات الدوري
فـــي غـــــزة نصـــــف ســـاعــــة

غزة/ وائل الحلبي:
أوقعت قرعة كأس غرب آسيا الثانية للشباب، منتخب 
فلســطين فــي المجموعة األولى إلــى جانب منتخبي 
العــراق واإلمارات, فــي البطولة التي مــن المقرر أن 
تنطلق منتصف الشــهر القادم في العاصمة األردنية 

عمان.
وتقام البطولة في نسختها الثانية باألردن بمشاركة 
ستة منتخبات, حيث يتواجد المنتخب السعودي للمرة 
األولى بعدما غاب عن المشــاركة في النسخة األولى 
التــي أقيمت في الضفة الغربيــة, فيما يغيب منتخب 
قطر للشــباب عن البطولة بعد مشاركته في النسخة 

األولى.
وأسفرت القرعة عن تواجد منتخبات السعودية ولبنان 
والبحرين في المجموعة الثانية, حيث ستقام مباريات 

البطولة في مدينة العقبة الساحلية.
وكان منتخــب فلســطين للشــباب ودع بطولة كأس 
العــرب المقامــة حاليــًا فــي الســعودية, مــن دور 
المجموعــات بعد خســارته فــي ثاثة مباريــات أمام 

السعودية والجزائر ومصر.
ومــن المقرر أن يبدأ المنتخب تحضيراته للمشــاركة 
في بطولة غرب آســيا خال األيــام القادمة, من أجل 
تجهيز الاعبين ومعالجــة األخطاء الكبيرة التي ظهر 

بها المنتخب في بطولة كأس العرب.
وفي نفس السياق سيكون من المقرر أن يغادر العبي 
المنتخــب من غــزة أوائل شــهر مارس القــادم من 
أجــل االلتحاق بوفد المنتخب فــي األردن, خاصة بعد 
غيابهم المؤثر عن المشــاركة في كأس العرب لعدم 

مقدرتهم مغادرة غزة عبر معبر رفح البري

 ضمن المجموعة األولى

لكأس غرب آسيا للشباب

فلسطين

غزة/ وائل الحلبي:
حدد اتحــاد كرة القدم موعد مبــاراة هال القدس 
وجبــل المكبــر المؤجلة مــن الجولة الرابعة عشــر 
بــدوري المحترفيــن بالضفــة الغربية, إلــى جانب 
تحديد موعد مباراة إســامي قلقيلية وأبناء القدس 
المؤجلــة مــن الجولة السادســة عشــر فــي دوري 

االحتراف الجزئي.
وأعلــن االتحاد إقامة مبــاراة هال القــدس وجاره 

جبل المكبر يوم األربعاء القادم على ســتاد الشهيد 
فيصــل الحســيني, حيــث تأجلــت المباراة بســبب 
مشــاركة فريق هال القدس فــي دور المجموعات 

بكأس االتحاد اآلسيوي.
بدوره حــدد االتحاد موعد مباراة إســامي قلقيلية 
وضيفــه أبناء القدس لتقام يوم الثاثاء القادم على 
ملعب قلقيلية, والتي تأجلت من الجولة السادســة 

عشر بسبب سوء األحوال الجوية في ذلك الوقت.

جدولة المباراتين المؤجلتين
بدوري المحترفين واالحتراف الجزئي
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مدريد/)أ ف ب(:
ثأر مانشستر سيتي اإلنجليزي الستبعاده المحتمل 
لموســمين عن البطوالت القارية، وعاد بفوز بالغ 
االهمية مــن ارض ريــال مدريد االســباني 1-2، 
أمس، في ذهاب ثمن نهائــي دوري ابطال اوروبا 

في كرة القدم.
وبرغم تخلفه بهدف العب الوســط ايســكو، قبل 
نصف ســاعة على نهاية الوقت، حافظ سيتي على 
رباطــة جأشــه وســجل ثنائية في غضــون خمس 
دقائق عبر البرازيلي غابريال جيزوس )78( ونجمه 
البلجيكــي كيفن دي بروين )83 مــن ركلة جزاء(، 
وكان قادرا على تعزيزها لو اســتفاد من طرد قلب 

دفاع ريال سيرخيو راموس )86(.

الرياضية.
قال مدربه االســباني بيــب غوارديوال قبل انطالق 
المواجهــة "االيقاف ليس حافزا لالعبين، ال يمكننا 
الفــوز على ريــال مدريد خارج الملعــب، هذا فريق 

كبير".
وخــاض ريــال، المتــوج 13 مرة بلقب المســابقة 
المرموقة )رقم قياســي(، المبــاراة بعد تخليه عن 
صــدارة الــدوري المحلــي لغريمه برشــلونة. أما 
مانشســتر ســيتي المملوك اماراتيــا، فيركز على 
دوري االبطال بعد فقدانــه منطقيا االمل بالدفاع 

عن لقبه في الدوري االنكليزي امام ليفربول.
وهذا اول فوز لمانشســتر ســيتي رسميا على ريال 
مدريــد، وكانت ابرز مواجهاتهما في نصف نهائي 

كما حفظ ســيتي ماء وجه االندية االنكليزية التي 
عانت ثالث خســارات في ذهاب ثمن النهائي، اثر 
ســقوط ليفربول حامل اللقب علــى ارض اتلتيكو 
مدريد االسباني صفر1-، توتنهام على ارضه امام 
اليبزيغ االلماني صفر1- وتشلسي على ارضه امام 

بايرن ميونيخ االلماني صفر3-.
وكان ســيتي قــد صُــدم مطلــع الشــهر الحالي 
اليقافه ســنتين من قبل االتحــاد االوروبي للعبة، 
بســبب مبالغته في اإلعالن عــن ايراداته الرعائية 
بيــن عامــي 2012 و2016، وعــدم تعاونــه بعد 
إعادة التحقيق اثر تســريب رســائل الكترونية عبر 
مجلــة "ديــر شــبيغل" األلمانية. ويحاول اســقاط 
العقوبة من خالل االستئناف لدى محكمة التحكيم 

نســخة 2016، عندمــا ودع ســيتي محققا افضل 
نتيجة له في تاريخ المسابقة.

ليون يهزم يوفنتوس
وتقــدم فريق ليون الفرنســي، خطــوة هامة نحو 
التأهــل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم، عقــب فوزه على ضيفه يوفنتوس اإليطالي 
-1صفر، أمس ضمن منافســات دور الســتة عشر 

من المسابقة.
وســجل لوكاس توسارت هدف المباراة الوحيد في 

الدقيقة 31 لفريق ليون.
ويلتقــي الفريقان يوم 17 من اذار/مارس المقبل، 
فــي ملعــب "يوفنتــوس أرينــا" بمدينــة تورينــو 

اإليطالي في إياب دور الستة عشر.

في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا

السيتي فعل ما يريد على أرض ريال مدريد

ليون نجح في الخروج فائزًا على يوفنتوس بانتظار الحسم
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القاهرة/)أ ف ب(:
قــرر االتحــاد المصــري لكرة القــدم أمــس، اعتماد 
توصية إدارة المسابقات بشأن المباراة المؤجلة من 
المرحلة الرابعــة من الدوري بيــن األهلي والزمالك 
والتي كانــت مقــررة االثنين الماضــي وتخلف عنها 

األخير، باعتبار األول فائزًا )-2صفر(.
كما قرر اتحاد الكرة في بيان "خصم ثالثة نقاط أخرى 
من رصيد الزمالك في نهاية الموســم وإعادة ترتيب 
الفريق نفســه ضمن الجــدول النهائي للمســابقة، 
باإلضافــة إلى تغريمه 200 ألــف جنيه )نحو 11777 

يورو( تسدد لخزينة االتحاد خالل شهر من تاريخه".
وعــزز األهلي موقعه في صدارة الــدوري برصيد 48 
فوزًا بالعالمة الكاملة في 16 مباراة مع مباراة مؤجلة 
ضد إنبي ســيخوضها فــي 14 آذار/مــارس المقبل، 
فيما تجمد رصيــد الزمالك عند 31 نقطة في المركز 
الثالث مع مبــاراة مؤجلة ضد المصري البوســعيدي 

سيخوضها في 15 المقبل.
وكانــت إدارة المســابقات اعتبــرت فريــق الزمالــك 
منســحبا بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة، بناء 
على نصوص قانونية من الئحة المسابقات، وشروط 

ونظام المسابقة.
وكانت المباراة مقررة االثنين عند الســابعة والنصف 
بالتوقيــت المحلــي، لكن االتحــاد أخّــر انطالقتها 
بملعــب القاهــرة الدولي ســاعة واحدة فــي انتظار 
وصــول الزمالك الــذي برر مســؤولوه التأخر بتعطل 

الحافلة التي تقلهم.

وبعد ســاعة، أطلق الحكــم الليتوانــي جيديميناس 
ماســيكا صافــرة نهاية المباراة بســبب غياب العبي 

الفريق األبيض.
وكانــت المبــاراة مرتقبة علــى إيقاع لقــاء الفريقين 
المتوتــر فــي الــكأس الســوبر األســبوع الماضــي 
في أبوظبــي )فاز الزمالــك 4-3 بــركالت الترجيح(، 
وإشكاالته التي تبعتها عقوبات من لجنة االنضباط، 
اســتدعت مواقف حــادة مــن الناديين ضــد اللجنة 
المكلفــة تســيير شــؤون االتحــاد برئاســة عمــرو 

الجنايني.
وبقــي مصيــر المباراة علــى المحك بعــد العقوبات 
التي شــملت إيقــاف العبَيــن حتى نهاية الموســم 
هما محمود عبــد المنعم "كهربا" العب األهلي حاليا 
والزمالك سابقا، وإمام عاشور )الزمالك( وغيرها بحق 

العبين وإداريين.
وأبــدى مجلــس إدارة األهلــي األحــد نيتــه التقدم 
بشــكوى ضد الجنايني الــى االتحاد الدولــي )فيفا(، 
بينمــا رفض مجلــس إدارة الزمالك ورئيســه المثير 
للجدل مرتضــى منصور مواصلة الــدوري. لكن كما 
حصل مرارا ســابقا، عــاد الزمالك عن قــراره، وأعلن 

خوض اللقاء لكن بتشكيلة من الالعبين الناشئين.
وطالــب الزمالــك بتأجيل القمة لمنــح العبيه فرصة 
االستعداد الســتضافة الترجي التونسي حامل اللقب 
بعد غد الجمعة في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة 
دوري أبطــال إفريقيا، لكــن اللجنة المكلفة تســيير 

شؤون االتحاد أصرت على إقامتها في موعدها.

بسبب االنسحاب من مباراة القمة
اعتماد فوز األهلي وخصم

3 نقاط إضافية من الزمالك 

القاهرة/وكاالت:
أعلنــت لجنــة المســابقات باالتحــاد المصــري لكرة 
القــدم، انطالق مباريــات الدور الثاني من مســابقة 

الدوري المحلي في التاسع من اذار/ مارس المقبل.
وذكرت لجنة المســابقات في بيان رسمي، أمس، أن 
الخامس من اذار/مارس سيشهد إقامة مباراة طالئع 
الجيــش وإنبي، وهــي مبــاراة مقدمة مــن المرحلة 
التاســعة عشر، حتى ال يتعرض إنبي لضغط مباريات، 

مع تحديد موعد مباراته المؤجلة أمام األهلي يوم 14 
اذار/مارس المقبل.

وأضاف البيان أن المرحلة الثامنة عشر من المسابقة 
)بداية الــدور الثاني(، ســتقام على مــدار أربعة ايام 
ابتداء من التاســع من اذار/مارس المقبل، وحتى 12 

من الشهر ذاته.
ويتصدر األهلي ترتيب الــدوري المصري برصيد 48 

نقطة، بعد خوضه 16 مباراة في المسابقة.

تحديد موعد انطالق مرحلة 
اإليــاب للـــدوري المصـــــري

الرياض/)أ ف ب(:
أعلــن وزيــر الرياضة الســعودي األمير عبــد العزيز 
بــن تركي الفيصل أمس، أن المملكة ســتنظم في 
أواخر شهر آذار/مارس المقبل، دورة ألعاب ستكون 
»األكبــر« فــي تاريخها، بمشــاركة نحو ســتة آالف 

رياضي ورياضية.
ويأتي كشــف إقامــة الــدورة بيــن 23 آذار/مارس 
واألول مــن نيســان/أبريل المقبليــن، غــداة األمر 
الصادر عن الملك ســلمان بن عبد العزيز آل سعود 
بتحويل الهيئة العامــة للرياضة إلى وزارة، في إطار 
ســعي المملكة إلى تعزيز االســتثمار والنشــاطات 

الرياضية لتنويع موارد الدخل.
وقــال الفيصــل خالل حفــل أقيم في مجمــع األمير 
فيصــل األولمبــي بالرياض »يســرني أن أعلن عن 
اطالق النســخة األولى من الحــدث الرياضي األكبر 
فــي تاريخ المملكة )...( دورة األلعاب الســعودية«، 
بمشــاركة رياضييــن يمثلــون المناطــق الـ13 في 

المملكة، ويتنافسون في رياضات عدة منها »ألعاب 
القوى والسباحة واأللعاب القتالية والفروسية وكرة 
الســلة«، على ان ينــال الفائزون جوائــز »ضخمة« 
أبرزهــا مليــون ريــال ســعودي )270 ألــف دوالر( 

للميدالية الذهبية.
وضاعفت المملكة اســتثماراتها في مجال الرياضة 
فــي األعــوام الماضيــة، واســتضافت العديــد من 
األحداث ضمن استراتيجية انفتاح وإصالحات بدأتها 

منذ تولي األمير محمد والية العهد في 2017.
وتأمــل الرياض عبر االســتثمار فــي الرياضة إعطاء 
دفعة لمسعاها الســتقطاب السياح عبر فتح أبوابها 
للزوار االجانب. وبدأت المملكة أواخر العام الماضي 
للمرة األولى في تاريخها إصدار تأشــيرات ســياحية 

لمواطني 49 دولة أوروبية وأميركية وآسيوية.
وفــي مطلــع 2020، اســتضافت رالي دكار، أشــهر 
الســباقات الصحراويــة في العالم، كما اســتضافت 

الكأس السوبر اإليطالية واإلسبانية لكرة القدم.

السعودية تعلن إقامة دورة 
ألعاب رياضية هي األكبر في تاريخها 

270 ألف دوالر مقابل كل ميدالية

نيقوسيا/)أ ف ب(:
ميونيــخ  بايــرن  نــادي  أعلــن 
هدافــه  أن  أمــس،  األلمانــي 
البولندي روبرت ليفاندوفســكي 
سيغيب عن المالعب لنحو أربعة 
أســابيع، بعــد تعرضــه إلصابة 
بالغــة في الركبة اليســرى خالل 
المباراة ضد تشلســي اإلنجليزي 
الثالثــاء فــي ذهاب الــدور ثمن 
النهائــي لمســابقة دوري أبطال 

أوروبا في كرة القدم.
وأورد النــادي البافــاري في بيان 
نشر على موقعه االلكتروني، ان 
ليفاندوفسكي "تعرض لكسر في 
مفصل ركبة الساق اليسرى خالل 
الفوز أمس على تشلسي بنتيجة 
-3صفــر"، ما يســتوجب وضعها 

في الجبس عشــرة أيــام قبل ان 
تبدأ عملية التأهيل، ما ســيؤدي 
الى "غيــاب المهاجم لنحو أربعة 

أسابيع".

ليفاندوفسكي يغيب 
عن بايرن ميونيخ 4 أسابيع 

مانشستر سيتي 
يستأنف على قرار حرمانه 

من دوري األبطال 
لوزان/وكاالت:

أعلنت محكمــة التحكيم الرياضية )كاس( أمس، أنها 
سجلت رسميا طلب استئناف تقدم به نادي مانشستر 
ســيتي اإلنجليــزي ضد قــرار االتحــاد األوروبي لكرة 
القدم )ويفا( اســتبعاده عن المشــاركة في مسابقاته 
لمدة عامين، لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

وقالت "كاس" في بيان لها "ســجلت محكمة التحكيم 
الرياضية اســتئنافا قدمه نادي مانشستر سيتي لكرة 

القدم ضد االتحاد األوروبي لكرة القدم".
وأضاف البيان "االستئناف موجه ضد قرار غرفة الحكم 
التابعة للجنة المراقبة المالية لألندية الصادر في 14 
شباط/فبراير 2020"، موضحا أنه "من غير الممكن" 

في الوقت الحالي تحديد موعد اتخاذ القرار.

ويتوقع ان يســتغرق إصدار الحكم في القضية أشهرا 
عدة.

وتعهــد مانشســتر ســيتي بمواجهة العقوبــة التي 
فرضهــا "ويفــا" عليه هذا الشــهر بســبب "خروقات 
خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف"، والتي شــملت 
اســتبعاده لعامين من المســابقات القارية وتغريمه 

بمبلغ 30 مليون يورو.
ويواجه بطل الدوري اإلنجليزي الممتاز في الموسمين 
الماضييــن، احتمــال تكبّد خســائر ماليــة بماليين 
الجنيهات االســترلينية مــن جراء اســتبعاده، لكونه 
سيحرم من اإليرادات الكبيرة التي توفرها المشاركة 
القاريــة، بما يشــمل الجوائز الماليــة وعائدات البث 

التلفزيوني ومداخيل المباريات والرعاية.
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

إعالن صادر عن جمعية رواد للتنمية المجتمعية
يعلن مجلس إدارة جمعية رواد للتنمية المجتمعية عن عقد االجتماع العادي 
للجمعية العمومية لعام 2020 وذلك يوم االربعاء الموافق: 2020/03/11 
الســاعة الثانية عشــرة والنصف ظهرًا وذلك في مقــر الجمعية الكائن في 
غزة-امتداد شــارع النصر -شــمال بــرج األندلس وذلــك للمصادقة على 
التقريــر المالــي واإلداري لعام 2019 واختيار مدقق حســابات لعام 2020 

وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال اإلجراءات التالية:
1. فتــح باب االنتســاب وتســديد االشــتراكات للجمعيــة العمومية لعام 

(2020( من تاريخ : 2020/02/27 إلى تاريخ 2020/03/03.

2. فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة من تاريخ  2020/03/04 إلى 
تاريخ 2020/03/07.

3. فتــح باب االنســحاب والطعون واالعتــراض لعضوية مجلــس اإلدارة 
والجمعية العمومية 2020/03/08 إلى تاريخ 2020/03/10.

4. تباشر اللجنة االنتخابية مهامها من تاريخ 2020/02/27 الى تاريخ 2020/03/11 
في مقر الجمعية المذكور أعاله من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 مساء.

للتواصل على جوال رقم 0595353653
مع فائق االحترام والتقدير،،،

مجلس إدارة الجمعية

عمان ومحيط المقام شرقا، وأطلقت 
قنابل الغاز والرصاص المطاطي تجاه 
عشــرات الشــبان، ما أدى إلى إصابة 
المعدنــي  بالرصــاص  مواطنــا   20

بالغاز  بالمطــاط، واالختناق  المغلف 
المسيل للدموع.

وأوضح الهالل األحمر الفلسطيني أن 
20 مواطنــا أصيبوا خــالل مواجهات 

بين الشــبان وقــوات االحتالل قبيل 
 4 المــكان،  المســتوطنين  اقتحــام 
منهــم بالرصــاص المعدني المغلف 
بالمطاط و16 آخــرون اختناقا بالغاز 
المســيل للدمــوع، وتــم إســعافهم 

ميدانيا.
وكان حوالي ألفي مستوطن اقتحموا 
المقام بحراســة مشــددة من جيش 
االحتالل اإلســرائيلي، وأدوا طقوســا 

تلمودية.
اقتحام األقصى

إلــى ذلــك اقتحــم 221 مســتوطنا، 
األقصــى  المســجد  باحــات  أمــس، 
المبــارك من بــاب المغاربة، بحماية 

من شرطة االحتالل الخاصة.
وأوضحــت دائرة األوقاف اإلســالمية 
 203 أن  المحتلــة  بالقــدس 
مســتوطنين مــن بينهــم 107 من 
اليهودية  المعاهد والجامعات  طالب 
اقتحمــوا خــالل الفتــرة الصباحيــة 
المســجد األقصى، ونظمــوا جوالت 

استفزازية في باحاته.
وأضافت أن مرشــدين يهودا قدموا 
شــروحات عــن "الهيــكل" المزعوم 
للمســتوطنين فــي أثنــاء اقتحامهم 

في »بلوك رقم 4« قبالة شمال غرب العاصمة بيروت.
وأورد بيــان للرئاســة اللبنانية، أمس، أن الرئيس ميشــال عــون، التقى وزير 
الطاقة ريمون غجر، ومسؤولين محليين، ووفدا من شركة »توتال« الفرنسية 
التي ســتتولى عملية الحفر. وتقع أول بئر استكشــافية في الرقعة 4 على عمق 

1500 مترا تحت سطح البحر، بينما سيبلغ عمق البئر 4200 مترا.

ونقــل البيــان عن عون قولــه، إن عملية الحفــر ونتائجها ســتؤثر إيجابا على 
االقتصــاد الوطني، وســتحد من االنعكاســات الســلبية عليه، مــع بدء الضخ 
واإلنتــاج. ويقدر إجمالــي حجم االحتياطيات البحريــة اللبنانية من النفط عند 

865 مليون برميل، ومن الغاز عند 96 تريليون قدم مكعبة.

وســتبدأ الشركة الفرنسية خالل وقت الحق من العام الجاري، عمليات حفر في 
البلوك رقم 9 في المياه اإلقليمية اللبنانية.

وفي 2018، وقعت الحكومة للمرة األولى عقودًا مع ثالث شــركات دولية هي 
»توتال« الفرنســية، و«إينــي« اإليطالية، و«نوفاتيك« الروســية للتنقيب عن 

النفط والغاز في هاتين الرقعتين.
ويخــوض لبنان نزاعًا مع اإلحتالل على منطقة في البحر المتوســط، تبلغ نحو 
860 كــم مربع، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنيــة بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت 

في يناير/كانون الثاني 2016، إطالق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

المســجد، فــي حين حــاول بعضهم 
أداء طقــوس تلموديــة فــي منطقة 

باب الرحمة.
كما اقتحــم 18 عنصرًا من مخابرات 
االحتالل المســجد األقصى، وتجولوا 

في ساحاته.
وكانت شرطة االحتالل فتحت الساعة 
المغاربــة،  بــاب  الســابعة صباحًــا 
الخاصة  ووحداتها  عناصرها  ونشرت 

عند أبواب األقصى وداخل باحاته.
وواصلت شــرطة االحتــالل التضييق 
على دخول المصلين الفلســطينيين 
والداخــل  القــدس  مــن  الوافديــن 
للمســجد،  المحتــل  الفلســطيني 
واحتجزت  فــي هوياتهــم،  ودققــت 

بعضها عند البوابات.
ويتعرض المســجد األقصــى يوميًا 
والســبت(  الجمعــة  يومــي  )عــدا 
بــاب  عبــر  إســرائيلية  القتحامــات 
المغاربة، وعلى فترتين صباحية وما 
بعد صالة الظهر، في محاولة لفرض 
الزمانــي والمكانــي على  التقســيم 

المسجد.
اعتقاالت

من جانب آخر اعتقلت قوات االحتالل، 
أمس، 15 مواطنًــا بينهم محررون، 
واستولت على معدات ورشة حدادة، 
بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وأفــادت مصــادر محلية بــأن قوات 
االحتالل واصلــت مداهماتها لمنازل 
االحتالل  جنود  واعتقــل  المواطنين، 
بعــد  التميمــي،  فــراس  المواطــن 
اقتحــام منزله في قريــة "دير نظام" 

شمال غرب رام اهلل.
وأفــاد "نادي األســير" الحقوقي، بأن 
التميمــي هو والد الشــهيد مصعب 
بنيــران  ارتقــى  الــذي  التميمــي، 
االحتالل في كانون الثاني/ يناير عام 

.2018

وفــي بلــدة "زيتــا جماعيــن" جنوب 
نابلــس، اعتقلــت قــوات االحتــالل 
إمام مســجد القرية جمعــة رمضان، 
بعــد  الحايــك  ســفيان  والمواطــن 

مداهمة منزليهما في البلدة.
وفي الخليل صــادرت قوات االحتالل 
معدات ورشــة حدادة، وفتشت عددا 

من منازل مواطنين بالمدينة.
وأفــادت مصــادر محلية بــأن قوات 
االحتالل داهمت ورشــة حــدادة في 
الخليل،  "الفحــص" جنوبــي  منطقة 
وصادرت معداتها، كما حطمت أجزاء 

منها.
كما فتشــت منــازل عدة فــي بلدتي 
"البرج" )جنوبًا(، و"ســعير" )شــرقًا(، 

وعبثت بمحتويات تلك المنازل.
وفي بيت لحم اعتقلت قوات االحتالل 
شــادي علي محمــد حساســنة، بعد 
دهم منزلــه في منطقــة "الكركفة" 

وسط بيت لحم، وتفتيشه.
كما داهمت قــوات االحتالل منزلين 
ســرور،  أبــو  ياســين  للمواطنيــن 
والمحرر مصطفى إبراهيم قنيص في 
مخيم "عايدة" لالجئين الفلسطينيين 

وفتشتهما.
وفــي مدينة القــدس اقتحمت قوات 
االحتالل بلــدة "حزمــا"، واعتقلت 8 

مواطنين من ســكان البلدة، بينهم 
3 محررين.

وأفــادت مصــادر محلية بــأن قوات 
المحررين: عيســى  اعتقلت  االحتالل 
عــودة الخطيــب )50 عامــا(، وأحمد 
وحيد الخطيــب )21 عامــا(، ومحمد 
فــوزي الخطيب )25 عاما(، وشــقيقه 
الطفل أحمد، ومحمد رشــدي صالح 
وفــادي حامــد  عامــا(،   17( الديــن 
الخطيب )15 عاما(، ومحمود حسين 
الخطيــب )18 عامــا(، ورامــي صبيح 

الخطيب.
كمــا اعتقلت قــوات االحتــالل مدير 
جمعيــة الدراســات العربيــة خليــل 
التفكجــي، ورئيس الغرفــة التجارية 
كمــال عبيــدات من منزلــه في بيت 
حنينــا، قبــل أن تفرج عنــه في وقت 

الحق أمس.
وأفادت مصادر محلية بأنه التفكجي 
اعتُقل بعد تفتيش شــرطة االحتالل 
منزلــه بدقــة، كما فتشــت شــرطة 
وعبثــت  عبيــدات  منــزل  االحتــالل 

بمحتوياته.
وعمــل التفكجــي فــي بيت الشــرق 
قبــل إغالقه عام 2001 مديرا لدائرة 

الخرائط.
في هذه األثناء أعطب مســتوطنون، 
أمــس، إطــارات ثمانــي مركبات في 

قرية ياسوف شرق سلفيت.
أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
إطــارات  أعطبــوا  المســتوطنين 
المركبات بعد اقتحامهم حارة الشتل 

في القرية.

»نادي األسير«: بوادر جديدة 
لوضع حدٍّ لمعاناة األسرى 

األطفال في »الدامون«
رام اهلل/ فلسطين:

أكــد نادي األســير أن بوادر جديــدة تقترب من وضع حــد لمعاناة األطفال 
األســرى في ســجن »الدامون«، مبينًا أن الحل ســيكون مرهونا بالســماح 
بوجــود ممثليــن لهم داخل القســم، لإلشــراف عليهم، وتنظيــم حياتهم 
ورعايتهــم، كمــا هو قائم في جميع أقســام األســرى األطفال في ســجون 

االحتالل.  
وذكر نادي األســير، في بيان صحفي، مساء أمس، أن إدارة سجون االحتالل 
نقلــت مجددا أحد ممثلي األســرى األطفال في ســجن »عوفر« إلى ســجن 
»الدامون«، مشــيرًا إلى أن إدارة الســجون وافقت على نقل أســير آخر من 

سجن »النقب الصحراوي« كممثل لهم.
وكانــت إدارة ســجون االحتــالل قــد نقلت في شــهر كانون الثانــي/ يناير 
المنصــرم، ممثَليْــن عن األســرى األطفال في ســجن »عوفر« إلى ســجن 
»الدامون«، وبعد وصولهما للسجن منعتهما من الدخول إلى قسم األسرى 

األطفال.
يُشــار إلى أن إدارة ســجون االحتالل نقلت في 13 من كانون الثاني/ يناير 
الماضي، 33 طفال من ســجن »عوفر« إلى ســجن »الدامون«، تبقى منهم 
داخل القسم 17 طفال بعد اإلفراج عن عدد منهم ونقل جزء آخر، محتجزين 
في قســم ال تتوافر فيه أدنى شــروط الحياة اآلدمية، عــدا عن تنفيذ قوات 
القمــع عمليــات اقتحام متكــررة بحقهم، وعــزل عدد منهــم، وتهديدهم، 

وفرض عقوبات عليهم.

السعودية تطالب بحماية 
الشعب الفلسطيني من 

االنتهاكات اإلسرائيلية
جنيف/ فلسطين:

طالبــت المملكة العربية الســعودية، أمس، المجتمــع الدولي ومجلس 
حقوق اإلنســان بســرعة التحرك لضمان حماية الشعب الفلسطيني مما 
يواجهه من انتهاكات جسيمة، ومساءلة )إسرائيل( كقوة احتالل عن كل 

االنتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وشــدد مندوب المملكة الدائم لدى األمم المتحدة فــي جنيف، عبد العزيز 
الواصل، في كلمة أمام مجلس حقوق اإلنسان على ضرورة إلزام )إسرائيل( 
باحتــرام القانون الدولي، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، مع المطالبة 
بتعويــض كل المتضرريــن عن الخســائر الفادحــة التي لحقــت بهم جراء 
انتهــاكات قوات االحتالل، وذلك حســبما أفــادت وكالة األنباء الســعودية 

»واس«.
وأكــد الســفير الواصل اســتمرار دعــم المملكة ومســاندتها للشــعب 

الفلسطيني على األصعدة كافة وفِي مختلف المحافل.
وأوضــح أن المملكــة اطلعت علــى تقريــر المفوضية الســامية لحقوق 
اإلنسان، الذي تطرق للمســتجدات المتعلقة بضمان المساءلة والعدالة 
فــي جميع انتهاكات القانون الدولي في األراضي الفلســطينية المحتلة، 
بما فيها شــرقي القــدس المحتلة، وما عبر عنه التقريــر من قلق إزاء ما 
يواجهه الشعب الفلســطيني من استمرار االنتهاكات في حقه، بما فيها 
النســاء واألطفال، واالنتهــاكات الصارخة التي ترقى إلــى جرائم الحرب 

والجرائم ضد اإلنسانية.

غزة/ فلسطين:
دعــا عضــو مكتــب العالقــات الدوليــة لحركة 
المقاومــة اإلســالمية »حمــاس« باســم نعيم، 
تعقيبًا على تصريحات المنســق الخاص لعملية 
التســوية نيكــوالي ميالدينــوف بمجلس األمن 
التــي حــذر فيها مــن تداعيــات األزمــة المالية 
في وكالــة األونــروا، وإمكانية توقــف خدماتها 
اإلنســانية، المجتمعَ الدولي إلى التدخل وإنقاذ 

الموقف.
وقال نعيم في تصريــح صحفي أمس، إننا نؤكد 
أن علــى المجتمــع الدولــي أن يتدخــل إلنقــاذ 
الموقف، فهو الذي خلق المشــكلة وعليه حلها، 
أو علــى األقل حماية حقوق الالجئين وتســهيل 

حياتهم لحين حلها بشكل عادل وقانوني.
وأشار إلى أن شــطب الوكالة على طريق شطب 
ملــف الالجئيــن كان ومــا زال أحد أهــم أهداف 

»الرؤية األمريكية« لحل الصراع، المسماة زورًا 
»صفقة القرن«. 

وأكــد نعيم أن ملــف الالجئيــن وحقوقهم خط 
أحمــر، ويمثل جوهر الصــراع، واللعب فيه يعني 
اللعــب بالنــار، مضيًفا: لن نقبل كفلســطينيين 
»أفرادًا وجماعــات« أن نكرر تجربة »األمريكيين 
األصليين )الهنود الحمر(« باالستســالم لإلبادة 

والتطهير العرقي والتشريد.

»بتسيلم«: 19 متظاهًرا بغزة 
فقدوا عيونهم برصاص االحتالل

غزة/ فلسطين:
قــال مركــز المعلومات اإلســرائيلي لحقوق اإلنســان فــي األراضــي المحتلة 
»بتســيلم«: إن 19 متظاهرًا فلســطينيًّا في قطاع غزة فقدوا البصر في عين 
واحــدة خــالل العامين األخيريــن، نتيجة إطالق قــوات االحتالل اإلســرائيلي 
الرصاص عندما كانوا يتظاهرون على مقربة من الشريط الفاصل شرقي غزة.

وأوضــح المركــز في تقرير له، أمــس، أن هناك اثنين آخريــن على األقل فقدا 
البصــر في العينين كلتيهمــا. وأضاف أن أكثر من 200 شــهيد ونحو 8,000 
جريــح بالذخيرة الحيــة، ونحو 2,400 جريح جــراء إصابة باألعيــرة المعدنية 

المغلفة بالمطاط، ونحو 3,000 جريح جراء إصابات قنابل الغاز.
وذكر أن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ نحو 13 عامًا ألحق ضررًا بالغًا 
بمســتوى الخدمات الطبية المقدمة للســكان، حيث يعاني الجهاز الصحي من 

النقص في األدوية واألطباء والمعدات والتأهيل الطبي.
وأوضح أنه لهذا الســبب يُضطــر الجرحى إلى االكتفاء بالعــالج المحدود في 
القطاع أو محاولة الوصول للعالج في دول أخرى في حال سُــمح لهم بالخروج 
عــن طريق معبــر رفح وتحمل تكاليــف العالج الباهظة، وهــذا كله رغم وجود 
مستشــفيات على بعد عشــرات الكيلومترات فقط يمكن فيهــا الحصول على 

العالج الضروري الذين يحتاجون إليه.
وقال المركز: إن »استعمال وسائل فتاكة لتفريق المظاهرات -التي قد تقتل أو 
تسبب إصابات بالغة- هو أحد أوجه سياسة إطالق النار التي تطبقها )إسرائيل( 
منذ حوالي عامين في التعامل مع المظاهرات بالقرب من الشريط الحدودي«.

وعدّ أن هذه السياســة ليست قانونية، وليست أخالقية، وتعبر عن االستخفاف 
بحياة وســالمة الفلســطينيين، و«ما دامت )إســرائيل( مســتمرة في اتباعها 
-رغــم النتائج المهولة المترتبة عليها- ســوف يســتمر القتــل والمسّ البالغ 
بالمتظاهريــن«. وبيــن أن رحلــة العــذاب المســتمر التــي يضطــر الجرحى 
والمعالجــون لتكبدها في القطاع رغم توافر عالجــات أفضل خارج القطاع هي 

ركيزة مذهلة أخرى للسياسة اإلسرائيلية القاسية بخصوص سكان القطاع.

ف خدمات »أونروا« نعيم يدعو المجتمع الدولي للتدخل بشأن توقُّ
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إذا كان اإلعــام العبــري ينتقــد ثقافــة الكذب بين قــادة دولة 
االحتــال في كل ما يتعلــق بقطاع غزة، حيث يتبــارى القادة في 
تهديــد قطاع غــزة بحرب موســعة، ويزعمون أنهم ســيضعون 
حدًّا لصواريخ حماس خال األشــهر القادمة، أي بعد االنتخابات، 
ولكثرة التهديدات، ومزايدات غانتس ضد نتنياهو، واتهام بينيت 
لغانتس بالخوف من دخول غزة عندما كان رئيسًــا للجيش، بات 
المواطن اإلســرائيلي ال يصدق قادته، ويتهمهم كلهم بالكذب 
عليه، المقاومة إًذا نجحت في تعرية قادة الجيش وقادة الحكومة، 

ووضعت حاجزًا بين السكان والقادة.
المقاومة إًذا نجحت في المعركة العسكرية، ونجحت في المعركة 
األمنيــة، ونجحت في المعركة النفســية، وبهذا تكون قد تفوقت 
على االحتــال في ثاث معارك مهمة، ولو كانت تمتلك ســاحًا 
كافيًا لخاضت معركة السيطرة على األرض. وهي وال شك معركة 
قادمــة ال محالة. من يعمل ضد العــدو بنية الخاص منه، وإرادة 
االنفــكاك عنه يصــل يوما إلى مــا يريده. أما مــن يبحث في أثر 
االحتال في كل مكان لكي يعود الى المفاوضات فلن يصل البتة.

تحدثــت المواقــع اإلخباريــة أن األميــر قابوس بن ســعيد حين 
التقــى بنتنياهو في مســقط عرض عليه أن يرتب له لقاء ســريًّا 
مــع محمود عباس، فلــم يتلقَّ جوابًــا واضحًا، ثــم عرض ذلك 
علــى محمود عباس عندما زار مســقط فوافق عبــاس على اللقاء 
والعودة إلى المفاوضات، ولكن نتنياهو رفض؟! المهم أن اإلعام 
الفلسطيني الرسمي يزعم أن عباس هو من يرفض لقاء نتنياهو، 

بينما مسقط تقول غير ذلك.
إذا كان مجتمــع االحتال يعيش حالة الكذب مع قادته، فنحن في 
فلســطين نعيش حالة كذب أسوأ مع عباس وحاشيته، ويبدو أنه 

ال حل لمسألة الكذب بين زعماء هذا الزمن الرديء؟!
لمــاذا يلهــث عباس خلف لقــاءات ومفاوضات عــاش في ظالها 
القاتمة ســنوات وعقودًا، وحطم قدرات شعبه على المقاومة، وما 
زال يبحث عن شريك صهيوني كأولمرت مثًا؟! لماذا يعيش على 
أمل وجود قيادة جديدة في )إســرائيل( ليعــود إلى المفاوضات؟! 
هــل بقي شــيء محتمــل يغــري بالكــذب، والبحث عن شــريك 

صهيوني؟!
إن المثل الذي ضربته غزة في إفشــال طموحات االحتال، وردعه 
عن دخولها والعودة إليها، هو المثل الذي يجدر أن تطبقه الضفة 
الغربيــة. إن عــودة الضفة للمقاومة ســوف يأتــي بنتائج أفضل 
للضفة، وستأتي هذه النتائج بشكل أسهل، ألن بيئة الضفة بيئة 
جغرافية جيدة صالحة للمقاومة، إذا ما تخلص الشــعب هناك من 

الكذابين، الذين يلهثون خلف مفاوضات فارغة المضمون.

أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

على طريقة »سبايدر مان«
 مسنة تنزل 8 طوابق بسبب كورونا

بكين/وكاالت:
علــى طريقــة البطل الخارق »ســبايدر مان«، نزلت ســيدة مســنة في مدينة 
ووهــان الصينية، من مبنى شــاهق من 8 طوابق بعد أن قام ابنها بحبســها 

في غرفتها لمنعها من الهرب، خشية تعرضها لإلصابة بفيروس »كورونا«.
وكانت الســيدة البالغة مــن العمر 62 عاما، التي قيــل إنها تعاني من مرض 
انفصام الشــخصية، تحمل وعاء من المكرونة ســريعة التحضير في حقيبتها 
عندما كانت هبطت المبنى بيديها فقط دون أن تســتخدم وســائل مساعدة 

أخرى. 
وصلــت الســيدة إلــى األرض بأمان ولــم تُصَب بــأذى، وفقا للمســؤولين 

المحليين.
وقع الحادث في مجمع ســكني في منطقة هوانغبي في ووهان، ظهر اإلثنين، 

وفقا لما ذكرته صحيفة »تشوتيان أوربان« اليومية.
وقال مسؤولون محليون للصحفيين إن المرأة مصابة بالفصام ورفضت تناول 

الدواء بسبب مرضها.
وأشــاروا إلى أنها تســللت من منزلهــا في 16 فبراير/شــباط وظلت مفقودة 
لمدة 8 أيام، عندما عادت، اإلثنين، قرر ابنها حبســها في غرفتها لمنعها من 

الهرب، ليتلقى اتصاال يبلغ فيه بأنها هربت من شقتها مرة أخرى.
وقــال أحد المســؤولين المحلييــن لصحيفة »ريد ســتار نيوز«: »قــام عمال 
بتوقيفهــا عنــد نقطــة تفتيش فــي قريتنــا. اتصلنــا بابنها ثــم نقلناها إلى 

المستشفى إلجراء فحص طبي. وعادت إلى منزلها مع ابنها«.

8 آالف ينتظرون انطالق رحالت 
»فيرجن جاالكتيك« للفضاء

واشنطن/وكاالت:
تضاعفــت حجوزات شــركة »فيرجــن جاالكتيك« للســياحة 
الفضائية التي تخطط إلرسال أول زبائنها إلى الفضاء بحلول 
صيف  2020، وأصبحت قائمة االنتظار تضم 7957 شخصا.

وكانت الشــركة توقفــت عن بيــع التذاكر رســميا بعد أول 
تجربة فضائية لها في ديســمبر/ كانــون األول 2018، لكن 
بعــد تســجيل »فيرجن جاالكتيك« 603 حجــزا من 60 دولة 
بســعر يصل إلى 250 ألف دوالر للتذكرة، اســتمرت الشركة 

في تلقي الطلبات.
وتستعد الشــركة، التي يملكها ريتشــارد برانسون، لعرض 
سلســلة جديدة من التذاكر للبيع، وعلى كل شــخص يطمح 

لزيارة الفضاء أن يدفع ألف دوالر مسبقا.
وكشفت المجموعة، الثاثاء، أنها حققت إيرادات بلغت 529 
ألف دوالر في الربع األخير من 2019 مســجلة خسارة قدرها 
72.7 مليــون دوالر، وعلى مدار العام، خســرت المجموعة ما 

مجموعه 211 مليون دوالر.
والشــركة في منافســة مباشــرة مع »بلو أوريجين« الشركة 

التي أسسها جيف بيزوس صاحب شركة »أمازون«.

أول والدة ناجحة في 
العالم لـ"أشبال أنابيب"

واشنطن/وكاالت:
أعلــن مســؤولون بحديقة حيوان في والية أوهايــو األمريكية، عن نجاح 
أول عملية والدة في العالم الثنين من أشــبال الفهود عن طريق التلقيح 

الصناعي أو ما يعرف بتلقيح األنابيب ونقل األجنة إلى أم حاضنة.
ونقلــت وكالة »أسوشــيتد بــرس« األمريكية عن بيــان لحديقة حيوان 
Columbus Zoo and Aquarium في أوهايو، أن الشــبلين وهما ذكر 

وأنثى ولِدا لألم »إيزي« ذات الثاثة أعوام.
وتابــع فريــق من الحديقــة، الوالدة عبــر كاميرا موضوعة على مســافة 

بعيدة، وهو يواصل متابعة حالة »إيزي« والشبلين.
األم البيولوجيــة للشــبلين تدعــى »كيبيبي« وهي بعمــر 6 أعوام، لكن 
ســنها يصعِّب مهمة حملها، لذا تم استخراج بويضاتها وتخصيبها في 
مختبر الحديقة يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ثم زُِرعت األجنة 
داخل رحم »إيزي« يوم 21 من الشــهر نفســه، وكشــفت الموجات فوق 

الصوتية أنها حامل في شبلين بعد حوالي شهر.
وقال الدكتور راندي جونج نائب مدير الحديقة لصحة الحيوانات، إن هذا 
التطــور قد تكون له تأثيرات أوســع نطاقًا علــى إدارة فصائل الحيوانات 

في المستقبل.
وطبقًا للمســؤولين في الحديقة، تعد هذه هي المرة الثالثة التي يحاول 

فيها العلماء هذه العملية، وكانت أول مرة تنجح فيها.

لندن/وكاالت:
توصلت دراسة إلى أن األشخاص الذين يعانون 
مــن مرض باركنســون أو الشــلل الرعاش ربما 
يجــدون أن رياضــة تنس الطاولــة )بينج بونج( 
يمكنها تقليص االرتعاشــات التي يعانون منها 

وتحسين حركتهم.
وذكــرت الدراســة األولية أن األشــخاص الذين 
يعانون من المرض وشــاركوا في برنامج للعب 
تنس الطاولة أســبوعيًا ولمدة 6 أشهر شهدوا 
تحســنًا في األعراض لديهم، بحســب صحيفة 

»التايمز« البريطانية.
وظهــر تحســن كبير في قــدرة المرضــى على 
الحديث والكتابة والنهوض من الفراش وارتداء 
المابس والمشــي، فضًا عن تحســن وقفتهم 

وحالة بطء الحركة وارتعاشات اليد.
وطبًقا لعلمــاء من جامعة فوكوكا فــي اليابان، 
يســاعد لعــب تنــس الطاولــة في شــحذ ردود 
األفعــال، وتحفيــز الدمــاغ، وتحســين التوافق 

الحركي البصري.
وقــال العلمــاء إنــه يمكــن اســتخدام الرياضة 
كعاج فيزيائي زهيد الثمن وآمن نسبيًا لمرض 
باركنســون، ثاني أكثر الحاالت العصبية شيوعًا 

بعد ألزهايمر.

وأوردت صحيفــة »ديلــي ميــل« البريطانية أن 
األشــخاص الذيــن يعانــون مرض باركنســون 
ليــس لديهم مــا يكفي مــن مــادة الدوبامين 
الكيميائية، بسبب موت بعض الخايا العصبية 
المســؤولة عن إنتاجه، ما يؤدي إلى مشاكل في 

الحركة.
وتضمنت الدراسة الحديثة 12 شخصًا متوسط 
أعمارهم 73 عامًا ويعانون من المرض بأعراض 

خفيفة إلى معتدلة منذ متوسط 7 أعوام.
وخضع المشاركون الختبارات عند بداية الدراسة 
لتحديــد األعــراض التــي يعانون منهــا، ومدى 
شدتها، ثم شــاركوا في لعب تنس الطاولة مرة 
أســبوعيًا لمدة 6 أشــهر، كانت مدة كل جلسة 

فيها 5 ساعات.
ومارس المشــاركون تمارين اإلطالــة ثم تلقوا 
توجيهات مــن أحد الاعبيــن المخضرمين من 

قسم العلوم الرياضية بالجامعة اليابانية.
وجرى تقييم ثانٍ لألعراض بعد 3 أشهر، ثم في 
نهاية الدراســة، التي توصلت إلى أنه خال كلتا 
الفترتين، الثاثة أشــهر والســتة أشــهر، شهد 
المشــاركون تطــورات هائلة فــي قدرتهم على 
الحديــث والكتابة وارتــداء المابس والنهوض 

من الفراش والمشي.

إمبريون تطرح 
 Nebulus هاتفها الذكي

بويندوز 10 برو
لندن/وكاالت:

 ”Emperion“ »إمبريــون«  شــركة  كشــفت 
النقــاب عن هاتفها الذكــي Nebulus الجديد 
المعتمد على نظام التشــغيل ويندوز 10 برو، 

مع دعم تطبيقات أندرويد أيضا. 
وأوضحــت الشــركة البريطانيــة أن هاتفهــا 
ومعالــج   ARM بنيــة  علــى  يعتمــد  الذكــي 
كوالكــوم Snapdragon 845. وبدعــم مــن 
مايكروســوفت تــم تحســين نظــام وينــدوز 

للهاتف.
كما طورت الشــركة واجهة مستخدم مصممة 

خصيصا للشاشة الصغيرة.
ويمكن توصيل جهاز Nebulus بشاشــة عبر 
مقبــس USB-C أو الســلكيا للعمــل كجهاز 
كمبيوتر مع نظام التشغيل ويندوز 10، وتعمل 
تطبيقات أندرويد على الجهاز أيضا. ويشــتمل 
الجهاز على فتحــة لبطاقة SIM وفتحة لبطاقة 

.AUX باإلضافة إلى منفذ ،microSD

 Emperion ويمكــن طلب الجهاز على موقــع
نظير سعر يبلغ 549 جنيها إسترلينيا.

تنس الطاولة تكافح »الشلل الرعاش«

الكذب في السياسة 
حصـــــــــــان خاســـــــــــــر


