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تعزية
ماهر المصري رئيس مجلس إدارة البنك اإلســامي الفلسطيني وجميع أعضاء 
المجلس والمدير العام واإلدارة التنفيذية وكافة موظفي البنك يتقدمون بأحر 
التعازي والمواساة من الزميل فتحي أبو شرخ وعموم آل أبو شرخ الكرام بوفاة 

والده وفقيدهم المغفور له بإذن اهلل تعالى
الحاج/ رفيق أبو شرخ "أبو محمد"

 ســائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواســع رحمته وأن يســكنه فسيح 
جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء".

هيئة العودة تضيف "مواجهة 
الصفقة" إىل مسامها

غزة/ جمال غيث:
أعلنــت الهيئة الوطنية العليا لمســيرة العودة وكســر الحصار 
تعديــل مســماها، لتحمل اســم »الهيئــة الوطنية لمســيرة 

العودة ومواجهة الصفقة«. وعللت الهيئة خطوتها 
هــذه بالقول: »انطاًقــا من القناعة بــأن الموقف 

قبها: إعالن صفقة ترامب فرصة 
لتحقيق املصالحة ملواجهتها

نابلس/ فلسطين:
أكــد القيادي في حركة حماس وزير األســرى الســابق وصفي 
قبها، أن إعان صفقة ترامب التصفوية فرصة مواتية لتوحيد 

الشمل الفلسطيني وتحقيق المصالحة؛ لمواجهة 
الصفقــة وحماية المشــروع الوطني. وطالب قبها 

محافظات/ عبد اهلل التركماني:
أعلن جيش االحتال اإلســرائيلي، أمــس، العثور 
على جثمان يعتقد أنّــه لمنفذ عملية إطاق النار 
التــي وقعت قبل أكثر من أســبوع قــرب رام اهلل، 
وأدت إلصابــة أحد جنود االحتــال بجراح وصفت 

بـ«الطفيفة«.
وأعلــن جهاز االرتباط في الضفــة الغربية، هوية 
الشــهيد وهو المواطن فخر محمود أبو زايد قرط 

)51 عامًا( من مدينة بيتونيا غرب رام اهلل. 

وقــال جيش االحتال إّن الجثمــان عثر عليه جنود 

االحتــال في مــكان يبعــد حوالــي كيلومتر من 
مكان العملية وإلى جانبه ساح من نوع )إم16-( 
ومســدس، مشــيرًا إلى أنّه يُعتقد أن الشــهيد 

فارق الحيــاة قبل أيام متأثــرًا بالجراح 
التي أصيب بها بعد تنفيذه للعملية.

االحتال ينقل جثمان الشهيد فخر محمود أبو زايد قرط من قرية رأس كركر بالقرب من رام اهلل والصورة اإلطار للشهيد          )األناضول(

حماس نعته شهيدًا وطالبت بوقف التنسيق مع االحتالل
االحتــالل يعلــن العثور عىل جثامن منفــذ

 عمليــة إطــالق النــار قــرب رام اللــه

رام اهلل- غزة/ فلسطين- صفا:
تظاهر عشــرات النشطاء وسط مدينة رام اهلل بالضفة 
الغربيــة المحتلــة، أمس، رفضا للتطبيــع مع االحتال 

واستضافة إسرائيليين.

وانطلقت مســيرة من ميدان المنارة وســط المدينة، 
ورفــع المشــاركون الفتــات تدعــو لرفض اســتضافة 

ضــد  بعبــارات  وهتفــوا  إســرائيليين، 
المطبعيــن، معتبريــن ذلك خيانــة. وهتف 

الجهاد: لقاءات )م. ت. ف( التطبيعية تخلٍّ طوعي عن مواجهة المؤامرة

تظاهرتان يف رام الله رفضًا »للتطبيع والخيانة«

مواطنون يهتفون ضد التطبيع خال وقفة برام اهلل أمس

أبو هالل: اللقاءات والدعم والتطبيع 3 حقائق منذ إعالن الصفقة
 )CIA( حامس: لقاءات السلطة مع

دليل عىل ارتهانها لإلدارة األمريكية
رام اهلل-غزة/ محمد عيد:

عدّت حركة المقاومة اإلســامية، حماس، تواصل اللقاءات بين الســلطة 
ووكالــة المخابــرات المركزيــة األمريكية )CIA(، أمــرا خطيرا، 

ويثبت ارتهان السلطة وأجهزتها األمنية لإلدارة األمريكية.

مختصان: اللقاءات التطبيعية 
الفلسطينية  اإلرسائيلية تنسف 
جهود مواجهة »صفقة ترامب«

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
عــدَّ عضوان في حركة مقاطعة )إســرائيل( أن اللقاءات التطبيعية التي 

نظمها مســؤولون في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير 
مؤخرًا مع إســرائيليين طعنة في ظهر شــعبنا في ظل رفضه 

الفروف: خطة واشنطن تتجاهل اإلطار 
القانوين الدويل وقرارات األمن

موسكو/ فلسطين:
قال وزير الخارجية الروســي سيرغي الفروف، إن الواليات المتحدة األميركية 

تجاهلــت في خطتها المزعومة للتســوية "صفقة القرن" بشــكل 
أســاس اإلطار القانوني المعترف به دوليا في الشــرق األوســط، 

الرئيس التونيس يعتزم حل 
الربملان إذا رفض حكومة الفخفاخ

تونس/ األناضول:
قــال الرئيس التونســي، قيس ســعيد، أمس، إنه ســيتم حل البرلمــان، وإجراء 

انتخابات مبكرة، إذا رفض النواب منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ.
جاء ذلك خال لقائه كًا من رئيس البرلمان، رئيس حركة »النهضة«، 

تقليص مشاريع »أونروا«.. تطبيق فعيل 
لـ»صفقة ترامب« وشطب حق العودة

غزة/ أحمد العاصي:
عــد محللون سياســيون تقليــص خدمات ومشــاريع وكالة غوث وتشــغيل 

الاجئيــن الفلســطينيين »األونــروا« في األراضي الفلســطينية 
المحتلة، جزءا من تسهيات تطبيق »صفقة ترامب« التصفوية، 

اعتصـام ووقفـة 
تضامنيـة فـي غـزة 

دعـاًم لألسـرى 
غزة/ جمال غيث:

األســبوعي ألهالي  االعتصام  شهد 
أســرى قطاع غزة، أمس، مشــاركة 
جماهيرية حاشــدة دعمــا ومؤازرة 
لألســرى واألســيرات فــي ســجون 
االحتال اإلســرائيلي. وشــارك في 

االعتصام أمام مقر اللجنة 
األحمر  للصليب  الدوليــة 

االحتفال بذكرى 
عملية »كمني العلم« 

رشق خان يونس
خان يونس/ صفا:

أحيت لجان المقاومة الشعبية، مساء 
أمس الذكرى الثانية لعملية »كمين 
عســكري،  عــرض  خــال  العلــم«، 
ومهرجان جماهيري حاشد، في بلدة 

بني ســهيا شــرقي خان 
يونس؛ تخللــه رفع العلم 

تركيا وماليزيا تستكمالن رشاكتهام 
يف تصنيع وتطوير املدرعات القتالية

أنقرة/ األناضول:
واصلت شــركات تركيــة وماليزية مختصة فــي إنتاج آليــات دفاعية أعمال 

تصنيع وتطويــر مدرعات قتالية، وفقًا التفــاق مبرم بينهما منذ 
 ”FNSS -عــام 2011. وأفادت كل من مجموعة “إف إن إس إس
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قبها: إعالن صفقة ترامب فرصة 
مواتية لتحقيق املصالحة ملواجهتها

نابلس/ فلسطين:
أكد القيادي في حركة حماس وزير األســرى السابق وصفي قبها، أن إعالن صفقة 
ترامب التصفوية فرصة مواتية لتوحيد الشــمل الفلســطيني وتحقيق المصالحة؛ 

لمواجهة الصفقة وحماية المشروع الوطني.
وطالب قبها خالل ندوة سياســية نظمها قســم العلوم السياسية بجامعة النجاح 
الوطنية، أمــس، بعنوان "ما هو المطلوب فلســطينيًا لمواجهــة صفقة القرن؟"، 
رئيس السلطة محمود عباس، بدعوة األمناء العامين للفصائل في اإلطار القيادي 
إلــى اجتماع عاجل يبقى فــي حالة انعقاد دائم لمواكبة التطــورات، بعد أن يقوم 
بوضــع جدول أعمال للقاء وطني موســع يضم أيضا ممثلين عن مختلف الشــرائح 
والتجمعات والمؤسســات الفاعلة والقطاعات. وأوضح أن مهمة اللقاء تكون بلورة 
رؤية شاملة واستراتيجية جديدة وشراكة حقيقية، والعمل على إعداد خطة تحرك 
سياســي متوافق عليها، على أساس وثيقة األسرى )وثيقة الوفاق الوطني(، تكون 
قادرة على إحباط صفقة ترامب وإفشالها، ورفضها من خالل اللقاء الوطني الجامع 

الذي يوقع على ميثاق شرف بعدم التعاطي من قريب أو بعيد معها.
وأشار قبها إلى ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، بما فيها 
أجهــزة أمن الســلطة، وإعادة تعريف وظائفها من خــالل التوافق الوطني، ووضع 
المعايير وضوابــط عملها وآليات تحركها والتزاماتهــا وعالقاتها، بل وموازناتها 

وتشكيل آلية رقابية على أدائها الجديد.
وشــدد على ضرورة تشكيل جبهة عربية وإسالمية لمناصرة ودعم وإسناد الجبهة 
الوطنية لتحقيق طموحات الشــعب الفلسطيني بالحرية واالستقالل الناجز وانتزاع 
حقوقــه. ودعا إلى ســحب االعتراف بـ)إســرائيل(، ووقف التنســيق األمني، ودعوة 
المجلس التشريعي لالنعقاد للقيام بمهماته التشريعية والرقابية والمحاسبية في 
إطار مؤسســات السلطة، وذلك الســتعادة الثقة بين السلطة والشعب، والسلطة 
وفصائــل العمل الوطني واإلســالمي، وما بيــن الفصائل والتنظيمات والشــعب، 
وصياغة وثيقة شــرف بضرورة تعزيز الشــراكة السياســية، وتحريم كل سياسات 

اإلقصاء والتهميش واالجتثاث لآلخر.
وشــدد قبها على ضرورة تفعيل العمل المقاوم بكل أشكاله، واألخذ بعين االعتبار 
أن المقاومة الشــعبية الناعمة والخشــنة قد تؤتي ثمارا أفضــل في هذه المرحلة 
مع عدم إســقاط األشــكال األخرى، إلى جانب إنهاء كل المظاهر الســلبية وحاالت 

الفلتان، وتعزيز سلطة القانون.

رام اهلل-غزة/ محمد عيد:
عــدّت حركــة المقاومــة اإلســالمية، حمــاس، 
تواصل اللقاءات بين السلطة ووكالة المخابرات 
المركزية األمريكيــة )CIA(، أمرا خطيرا، ويثبت 
ارتهــان الســلطة وأجهزتهــا األمنيــة لــإدارة 

األمريكية.
وأوضح الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم 
فــي بيــان، أمــس، أن اللقــاءات بين الســلطة 
ووكالــة المخابرات األمريكية تأتي في ظل الدور 
األمريكي المعلن لتصفية القضية الفلســطينية 

وفرض ما تسمى »صفقة القرن«.
وأكــد برهــوم أن اللقــاءات تثبــت عــدم جدية 
الســلطة ورئيســها محمود عبــاس بإعالن وقف 

التواصل واللقاءات مع اإلدارة األمريكية.
وقــال إن تلــك اللقــاءات تثبت أن وعــود عباس 
مجــرد أقوال تفتقــر إلى إرادة الترجمــة العملية 
انسجاما مع المطلب الوطني الفلسطيني الجامع 
بقطع العالقات تماما مــع اإلدارة األمريكية؛ لما 

لهــا مــن تداعيات خطيــرة على مصالح شــعبنا 
وحقوقه وثوابته.

وطالبــت حماس الســلطة بالتحلــل الفعلي من 
كل العالقــات واالتفاقيــات والتواصــل الخطيــر 
اإلســرائيلي،  والكيــان  األمريكيــة  اإلدارة  مــع 
داعية إياها إلى ســرعة تعديل المسار السياسي 
الفلسطيني، باتجاه التوافق الوطني على السبل 
الكفيلــة بمواجهــة الصفقة وإفشــالها، وحماية 

مصالح شعبنا.
من جهتهــا عدّت حركــة األحرار الفلســطينية، 
لقاءات السلطة مع الـ )CIA( والكيان اإلسرائيلي، 

دليال على أنها »أداة للصفقة«.
وذكر األمين العام لحركة األحرار، خالد أبو هالل، 
في تصريح، أمس، أن عباس لم يتخذ منذ إعالن 
الصفقــة أي قرار فعلــي لمواجهتهــا أو خطوات 

تحظى باإلجماع الوطني.
وقــال إن »كل مــا ســمعناه هــو مجموعــة من 
الخطابات البُكائية واالستجدائية الهابطة التي 

تُقدس اتفاق أوســلو والتعــاون األمني، وتُجدد 
االلتزام بمحاربة العنــف واإلرهاب واإلصرار على 

خيار المفاوضات ورعاية الرباعية الدولية«.
وأضاف: في كل الخطابات الســابقة ولقاء رئيس 
حكومة االحتالل الســابق إيهــود أولمرت، »كان 
ســقف عباس منحطا ووضيعا« وخارج سياق حالة 

اإلجماع الوطني والفصائلي والشعبي.
وأكد أن الحقائق الوحيدة على األرض هي ثالث: 
استمرار اللقاء بين الســلطة وأميركا واالحتالل، 
واستمرار الدعم المالي السخي ألجهزة مخابرات 
وأمــن الســلطة, والحقيقة الثالثة هي اســتمرار 

التطبيع مع االحتالل ومؤسساته.
وشــدد أبو هــالل علــى أن العجــز والضعف في 
الموقــف الوطنــي والفصائلــي, واســتمرار حالة 
النفاق السياسي للسلطة ورئيسها، وعدم القدرة 
على اتخاذ قرارات جريئة بحق عباس، »يعني أننا 
ال نمتلك أي قدرة على الفعل والتأثير، وأن شعبنا 

أجمع بات أسيرا ورهينة لدى عباس«.

دمشق/ فلسطين:
أكد عضــو المكتب السياســي للجبهة الشــعبية ماهر 
الطاهــر أن المواجهة الحقيقية لصفقــة ترامب تكون 
بمراجعة سياســية للمســار السياســي المتنفذ، وذلك 
بإلغــاء االعتــراف بـ)إســرائيل(، وإلغــاء اتفاق أوســلو، 
ووقف التنســيق األمني، ووقف العمــل باتفاقية باريس 

االقتصادية.

وشــدد الطاهــر في ندوة سياســية عقــدت أمس، في 
الذكــرى الثانية عشــرة الستشــهاد مؤسّــس الجبهة 
جــورج حبــش، بالمركــز الثقافي فــي مُخيّــم النيرب 
الســوري، على أهمية إنهاء االنقســام، وضــرورة إنجاز 
الوحدة الوطنية بضم جميع الفصائل الفلسطينية تحت 

مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
وأوضــح أن ذلــك يجب أن يكــون »وفًقا إلســتراتيجية 

جديدة أساســها المقاومــة، وإعالن أن الحل الســلمي 
ال يمكــن مع العدو الغاصب اإلقصائي، باســتخدام كل 

أشكال المقاومة، على رأسها الكفاح المسلح«.
وقال الطاهر: »إن شــعبنا لديه طاقات مهمة ويستطيع 
المجابهة، وخاصة جيل الشباب«، وذكر بعض العمليات 
التي قام بها عدد من أبطال الشــعب الفلسطيني بعد 

إعالن »صفقة القرن«.

أبو هالل: اللقاءات والدعم والتطبيع 3 حقائق منذ إعالن الصفقة
حامس: لقاءات السلطة مع )CIA( دليل عىل ارتهانها لإلدارة األمريكية

الطاهر: مواجهة صفقة ترامب تكون مبراجعة املسار السيايس 

الجهاد: لقاءات )م. ت. ف( التطبيعية تخلٍّ طوعي عن مواجهة المؤامرة
تظاهرتــان فـي رام اللـه رفضــًا »للتطبيــع والخيانــة«

رام اهلل- غزة/ فلسطين- صفا:
تظاهــر عشــرات النشــطاء وســط مدينــة رام اهلل بالضفة 
الغربيــة المحتلــة، أمــس، رفضــا للتطبيــع مــع االحتــالل 

واستضافة إسرائيليين.
وانطلقت مســيرة من ميدان المنارة وســط المدينة، ورفع 
المشــاركون الفتات تدعو لرفض اســتضافة إســرائيليين، 

وهتفوا بعبارات ضد المطبعين، معتبرين ذلك خيانة.
وهتف المشاركون بعبارات »دوس يا شعبنا دوس عالمطبع 
والجاســوس .. فليســقط غصن الزيتون ولتحيا البندقية .. 

باعوا الوطن بالدوالر«.
ودعوا إلســقاط ما يســمى »بلجنــة التواصل مــع المجتمع 
االســرائيلي«، رافضيــن عقــد أي لقــاءات مــع مســؤولين 

إسرائيليين واستضافتهم.
وهاجم المشاركون في هتافاتهم قيادات فلسطينية شاركت 
باستضافة شــخصيات إســرائيلية في رام اهلل، مؤكدين أن 
صفقة القرن لن تمر، ورافضين التنازل عن شبر من األرض 
الفلســطينية. ودعوا خالل التظاهرة للخروج بمسيرة اليوم 

باتجاه حاجز قلنديا رفضا لصفقة ترامب.
إلــى ذلك، ندد مئــات الطلبة الجامعيين، أمــس، باللقاءات 
التطبيعيــة بيــن قيــادات الســلطة الفلســطينية ووفــود 

إسرائيلية، في رام اهلل و)تل أبيب(.
ورفــع الطلبة خالل وقفة نظمــت داخل حرم جامعة بير زيت 
شمال رام اهلل بالضفة الغربية المحتلة، الفتات منددة بلقاء 
عدد من قيادات الســلطة بينهم باسم خوري، عضو مجلس 
أمناء الجامعة، بشخصيات إسرائيلية في رام اهلل و)تل أبيب(.

وقال الناشط الطالبي طارق خضير، على هامش الوقفة، إن 
الشــعب الفلســطيني موحد في رفض التطبيع مع االحتالل 
اإلســرائيلي. وأضاف خضير أن عملية التسوية ماتت وعلينا 

العمل وفق هذا المبدأ، وعلى قيادات السلطة أن تعي ذلك.
وفجــر أمس، رشــق مجهولــون مطعما فلســطينيا بعبوات 
حارقة عقب لقاء جمع قاضي قضاة فلســطين في الســلطة، 
محمود الهباش، بوفد صحفي إســرائيلي. وتتعالى أصوات 
المواطنيــن علــى صعيــد فــردي ومؤسســاتي مطالبيــن 
بمقاطعة االحتالل سياسيا وأمنيا، ووقف كل أشكال التطبيع 

معه.
وأول مــن أمس، التقى الهباش وفدا صحفيا إســرائيليا في 
مطعــم »كاســبر وجامبينز« وســط رام اهلل، ما أثار ســخطا 

فلسطينيا على مواقع التواصل االجتماعي، رفضا للقاء.
وســبق لقاء الهباش، مشــاركة وفد فلســطيني ممثل بوزراء 
ســابقين، وأكاديميين في لقاء مع شــخصيات إسرائيلية في 

)تل أبيب(، الجمعة الماضية، وفق صحيفة »معاريف« العبرية.
وقــال الهبــاش إن اللقــاء الــذي عقــده مــع مجموعة من 
الصحفييــن اإلســرائيليين »جــاء في إطــار ســعي القيادة 
الفلسطينية لمواجهة مؤامرة صفقة القرن« على حد قوله.

وفي السياق، قالت حركة الجهاد اإلسالمي إن اجتماع أعضاء 
فــي منظمة التحرير الفلســطينية وقيادة الســلطة بلقاءات 
تطبيعية في »تل أبيب«، شــكل من أشكال التطبيع، وتخلٍّ 

طوعيٌّ عن مواجهة المؤامرة.
وأضاف عضو المكتب السياسي للجهاد د.يوسف الحساينة، 
فــي تصريح، أمس، أن الرهان علــى إحداث تغيير في جبهة 
االحتالل، رهان فاشل؛ ألن األخير »ال يؤمن بالسالم، وال حل 

الدولتين، وال إعادة الحقوق للشعب الفلسطيني«.

وأوضــح أن أطمــاع »الحركــة الصهيونيــة« ال تتوقف عند 
ضم األغوار وال بسط الســيادة على المنطقة »ج«، وإضفاء 
شــرعية على المســتوطنات، وإلغاء حق العودة، إنما يتعدى 
ذلك إلى ضم القدس كاملة واالعتراف بـ«يهودية الدولة«؛ 

تمهيدا لترحيل الفلسطينيين من أراضيهم المحتلة.
واســتدرك: أطمــاع االحتالل تمتد للســيطرة علــى ثروات 

وشعوب المنطقة.
وأشــار الحســاينة إلــى أن إصــرار الســلطة على التمســك 
بالتنسيق األمني، ومســيرة الوهم والمراهنة الساذجة على 
أســلوب المفاوضات؛ لتحقيق مكاســب سياســية للشــعب 
الفلســطيني »تضــرب في الصميــم مصداقية شــعبنا في 
مواجهــة )صفقــة القــرن( وتعطي غطــاًء لكل مــن تراوده 

أهواؤه وارتباطاته بالتطبيع مع الكيان«.
واستطرد: إن المشــاركة اآلثمة لما تسمى »لجنة التواصل 
في منظمة التحرير« في مؤتمر تطبيعي بـ«تل أبيب«، تخلٍّ 
طوعيٌّ عن مواجهة المؤامرة، ولن تجلب سوى المزيد من 
التراجع للقضية الفلسطينية، والمزيد من االستعالء والنهم 

اإلسرائيلي لتصفية القضية.
وذكــر القيــادي فــي الجهــاد أن عقد لقــاء تطبيعــي بين 
شــخصيات من الســلطة واالحتالل في أحــد مطاعم مدينة 
رام اهلل، أمــر عبثــي ال يليق بنضاالت شــعبنا ألكثر من قرن 
وهو استهتار وتجاوز للمزاج العام الشعبي، وللقيم والثوابت 

الوطنية.
وجدد الحســاينة ثقة حركتــه بجماهير شــعبنا لتعرية هذه 
التصرفــات ورفضهــا ولفــظ مروجيها، مؤكــدا أن الطريق 
إلثبــات جديــة مواجهــة المؤامرة هــو التمســك بالثوابت 
وتحقيــق الوحــدة الوطنية وإعــادة ترتيب البيــت الداخلي 

وتعزيز تماسكه وصموده.

طالب من جامعة بيرزيت يشاركون في تظاهرة رفضًا للتطبيع     )األناضول(
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

اإلسرائيليون يتساءلون: لماذا 
لم تندلع انتفاضة ثالثة حتى اآلن؟

رغــم توفر عوامــل عديدة النــدالع انتفاضة فلســطينية ثالثة، خاصة 
بعد إعالن صفقة القرن، لكن اإلســرائيليين، ال سيما األوساط األمنية 
والعســكرية، تظهر رغبــة حثيثة في التعرف على أســباب عدم ترجمة 
رفض الفلســطينيين للصفقة إلى ســلوك ميداني على شكل انتفاضة 
شــعبية عارمــة، صحيح أن هناك بعــض األحداث الميدانية شــهدتها 
األراضي الفلســطينية، لكنها ليســت علــى القدر ذاته مــن التطورات 

الكبيرة.
لم يشــاهد اإلســرائيليون بعد تحقق الكابوس الذي يخيفهم، ويتمثل 
فــي خروج الفلســطينيين إلى الشــوارع بأعداد غفيــرة، وانقضاضهم 
على الحواجز العســكرية اإلسرائيلية المنتشــرة في جميع أنحاء الضفة 
الغربية، مما يشــير إلى أن اندالع االنتفاضة القادمة يستند لجملة من 
المركبات والعوامــل المتداخلة، أحدها كفيل بإحــداث خلل في توازن 

األحداث، مع توفر عدة عوامل تحول دون اندالعها.
لعل العامل األهم في الحيلولة دون اندالع انتفاضة فلسطينية عارمة، 
التواجد المكثف للجيش اإلســرائيلي في الضفة الغربية، فهذا التواجد 
مرتبط بتوفير المعلومات األمنية واالستخبارية، التي تسفر عن إحباط 
هجمــات فلســطينية يتــم التحضير لهــا، وكل ذلك يثبت جــدواه في 

استمرار الهدوء الميداني لصالح المستوطنين.
العامــل المرتبــط بســابقه يتعلــق بالتنســيق األمني بين إســرائيل 
والسلطة الفلسطينية، ما يوفر بنية تحتية من المعلومات األمنية التي 
تحبط الجهود الســاعية إلطالق االنتفاضة، فلديهما مصلحة مشتركة 
لمنــع حماس من تحقيق تطلعاتها العســكرية، ورفع رأســها بالضفة، 
وإحباط تنفيذ هجمات مســلحة، فاألمن الفلســطيني يعتقل العشرات 
والمئات من مســلحي حمــاس، وكل معلومة أمنية توفرها إلســرائيل 

تحبط العمليات والقنابل الموقوتة.
يبدو صعبا تجاهل عامل اســتمرار االنقســام الفلســطيني، الذي يعيق 
إطــالق كل تحــرك جماهيري في الضفــة الغربية، وتنظيــم مواجهات 
ميدانيــة، وهذا االنقســام يخدم إســرائيل على الصعيدين السياســي 
واألمني، حيث يعرقل تشــكيل المزيد من األذرع العسكرية في الضفة 
الغربية، ويحول دون خروج مظاهرات شــعبية وجماهيرية، ما يزيد من 
اللغة المشــتركة بين األجهزة األمنية الفلسطينية واإلسرائيلية، لمنع 
تنفيــذ المزيد من العمليات، وكل ذلك من شــأنه عــدم توفير أرضية 

مناسبة إلطالق انتفاضة ثالثة، على األقل وفق النمط التقليدي.
دأب اإلســرائيليون في اآلونة األخيرة على ترديد أســطوانة مشروخة 
تتحدث عــن دور العامل االقتصادي في إحباط إطــالق انتفاضة ثالثة، 
بزعم أن الفلســطينيين يذهبــون للعمل في إســرائيل، وهناك حركة 
نشطة في األسواق، مما يجعل أي فلسطيني ينوي تنفيذ عملية مسلحة 
بالتفكيــر مرة ومرات، ألنها قــد تعرض حياته للخطــر، ومع ذلك فقد 
عشــنا هذه األوضاع االقتصاديــة قبيل االنتفاضتين الســابقتين، ولم 
تجــد نفعا!  قبــل تلك العوامل وبعدها، يركز اإلســرائيليون في ســرد 
أســباب عدم اندالع انتفاضة ثالثة على عامل فقدان ثقة الفلسطينيين 
بقيادتهم السياســية، خاصة توجهات الرئيس أبو مازن الذي ال يؤمن 
بالعمــل المســلح، ويرفــض "توظيــف" المقاومــة المســلحة لتحقيق 

األهداف الوطنية الفلسطينية!

موسكو/ فلسطين:
قال وزير الخارجية الروســي ســيرغي الفروف، إن 
الواليات المتحدة األميركية تجاهلت في خطتها 
المزعومة للتسوية "صفقة القرن" بشكل أساس 
اإلطــار القانونــي المعترف به دوليا في الشــرق 
األوسط، وقرارات مجلس األمن والجمعية العامة 

و"مبادرة السالم العربية".
واستبعد الفروف، في مقابلة مع صحيفة "ستامبا" 
اإليطالية، أمس، أن تســاهم هذه الصفقة بحل 

الصراع في الشرق األوسط.
وأوضح أن واشنطن تعرض بخطتها حل "الضربة 
الواحــدة" لقضيــة هــي مــن أكبــر الصراعــات 
اإلطــار  أســاس  بشــكل  وتجاهلــت  القديمــة، 
القانونــي الدولي المعترف به عالميًا للتســوية 

في الشرق األوسط، الذي يتضمن قرارات مجلس 
األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة، و"مبادرة 
الســالم العربية". وأشــار إلى أن واشنطن تريد 
حــل الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي بعرض 
وطرح حلول لجميع القضايا بشــكل نهائي، مثل 

الحدود والمســتوطنات والقدس والالجئين من 
خالل تنازالت أحادية الجانب لصالح )إســرائيل(. 
وأضاف الفــروف: مثل هذا النهج من غير المرجح 
أن يســاهم فــي حل األزمة، وهذا مــا تم تأكيده 
من خالل رفض الفلســطينيين بشــكل قاطع لما 

تسمى "صفقة القرن".
وكان الرئيــس األميركي، دونالــد ترامب أعلن، 
فــي مؤتمــر صحافــي بالبيــت األبيــض أواخــر 
الشــهر الماضي، تفاصيل خطته لتسوية الصراع 
الفلســطيني – اإلســرائيلي، المعروفة بـ "صفقة 
القــرن"، وســط حضــور من كبــار المســؤولين 
األمريكيين، ورئيس حكومــة االحتالل المنتهية 
واليته بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان واإلمارات 

والبحرين.

رام اهلل/ فلسطين:
اعتبــر حزب التحريــر أن اعتداء أجهزة أمن الســلطة الفلســطينية على وقفة 
دعا إليها في جنين الســبت الماضي رفضًا لصفقة ترامب التصفوية، يكشــف 
زيف رفض الســلطة للصفقة المشــؤومة، واصفا قمع المشاركين بـ"المشهد 
المخــزي". وتســاءل الحزب في بيان لــه أمس: "ما األمر الذي أغاظ الســلطة 
وأجهزتهــا لتقوم بمهاجمة الناس بهذا الشــكل الهمجي، أهو ارتفاع أصوات 

الناس بالتكبير، أم بسبب رفضهم للحلول السلمية الخيانية".
واتهم الســلطة وأجهزة أمنها بـ"الكذب" في رفض صفقة ترامب، مضيفا أن 
من تنازل عن %78 من أرض اإلســراء والمعراج في اتفاقية "أوسلو" ال يضيره 

التنازل عن %82 في صفقة ترامب.
وبيــن أن صفقــة ترامــب نســخة معدلة عــن تفاهمــات "بيليــن- عباس"، 
و"أولمــرت- وعباس"، مؤكدا أن رفض الســلطة للصفقة مع تمســكها بخيار 
المفاوضــات الهزيل، والرهان علــى القرارات الدولية العقيمــة، واإلبقاء على 
التنســيق األمني قائما، هو بمثابة طمأنة لالحتالل اإلســرائيلي للمضي قدما 

في تطبيق الصفقة المشؤومة.
وعدّ السلطة "وبااًل على أهل فلسطين، فجرائمها لم تقف عند جريمة التنازل 
عن األرض فحســب، بل تعدته بإفســاد ممنهج للمجتمع، فالتغريب الممنهج 
للتعليم وسعيها لتغيير األحوال الشخصية ليتوافق مع )سيداو(، وإغراق الناس 

بالقروض الربوية، وكيهم بنار تنسيقها األمني المقدس، وما خفي أعظم".

القدس المحتلة/ فلسطين:
أكد النائب عن حركة حماس في مدينة القدس أحمد عّطون تواصل حملة 
"الفجر العظيم"، وعدّها مقدمة لبدايات سيبنى عليها مستقبال لعودة األمة 
إلى عقيدتهــا وتراثها. وأوضح عّطون في بيان صحفــي أمس، أن التحدي 
الذي بدأ في المســجد اإلبراهيمي ومن ثم المســجد األقصى، وانتشر في 
الضفة المحتلة وقطاع غزة ثم إلى الدول العربية واإلســالمية "يعد مؤشرًا 
إيجابيًّــا جديــدًا علــى أن األمة تعود إلــى حاضنتها الطبيعيــة وعقيدتها 
األصلية". وقال: "هذه الخطوة مقدمة للبدء بوحدة عربية وإسالمية تؤكد 
أن هناك شــيئا يمكن أن تجتمع عليه األمة اإلســالمية بمعزل عن قيادات 
النظام الرســمي العربي واإلسالمي، لتنهض بذاكرة األمة كما شهد عهد 
صالح الدين األيوبي". ودعا عطون إلى أن تكون هذه الحمالت والحراكات 
الشــعبية مقدمة لبزوغ فجر التحرير القريب وتغيير حال األمة بأســرها نحو 
األفضل. وشــدد على أهمية إعــادة البعد العقائدي للقضية الفلســطينية 

عربيًّا وإسالميًّا من خالل دعوات الناس لصالة الفجر.

رام اهلل/ األناضول:
تعــرض مطعــم فلســطيني، للرشــق بعبــوات حارقــة، أمس، مــن قبل 

مجهولين، الستضافته لقاًء تطبيعيًّا.
وقال شــهود عيان: إن مطعمًا يقع وسط رام اهلل، تعرض للرشق بعبوات 

حارقة "مولوتوف"، دون أن يلحق به أي أضرار.
ولم يصدر توضيح فوري من قبل الشــرطة الفلسطينية، أو إدارة المطعم 

عن الحادثة.
وفي بيان وقع باسم "األسير يزن مغامس" )من معتقلي الجبهة الشعبية(، 
إن ما حدث أول من أمس، في مطعم "كاســبر وجامبينز" يؤكد ما وصفت 
بـ"منظومة فاســدة من الخيانة والتطبيع، جمعــت محمود الهباش بوفد 

صهيوني".
وأضاف: "شــعبنا الفلسطيني سيحاســبكم")...( "كل الشركات والمطاعم 
والمقاهي المطبعة سيكون مصيرها كمصير هذا المطعم، الذي حاسبناه 

باسم أسرانا وشهدائنا".
وتتعالى أصوات الفلســطينيين المطالبين بمقاطعة )إســرائيل( سياسيًّا 

وأمنيًّا، ووقف كل أشكال التطبيع.
والتقى قاضي قضاة في الســلطة، محمــود الهباش، أول من أمس، بوفد 
صحفــي إســرائيلي في المطعم المذكــور والواقع وســط رام اهلل، ما أثار 

سخًطا فلسطينيًّا على مواقع التواصل االجتماعي، رفضًا للقاء.
وزعم الهباش في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أن اللقاء "جاء في 

إطار سعي القيادة الفلسطينية لمواجهة مؤامرة صفقة القرن".

الفروف: خطة واشنطن تتجاهل اإلطار القانوني الدولي وقرارات "األمن"

"التحرير": اعتداء السلطة 
على وقفة جنين يكشف 
زيف رفضها لصفقة ترامب

رفًضا للتطبيع.. مجهولون يرشقون 
ا بعبوات حارقة مطعًما فلسطينيًّ

عطون: حملة الفجر العظيم 
مقدمة لعودة األمة إلى عقيدتها

سيرغي الفروف

غزة/ أدهم الشريف:
اإلســرائيلي،  للشــأن  مراقب  اســتبعد 
إمكانيــة تطبيــق خطة »تنوفــا« التي 
قدمهــا رئيــس أركان جيــش االحتالل 
اإلســرائيلي أفيــف كوخافــي، وتقضي 
باستهداف المدنيين خالل تنفيذ جيش 
االحتالل لعملياته العســكرية في قطاع 

غزة.
وذكر المراقب وليد أغا، وهو أسير محرر 
من ســجون االحتــالل، أن الخطة وبعد 
أن حــددت األخطار اإلســتراتيجية على 
أمــن )إســرائيل(، ويتمثالن فــي نخبة 
كتائب القســام، ونخبة قوات حزب اهلل 
اللبناني، تحــث على اســتهداف منازل 
عناصر وحــدات النخبة، وعدم االكتراث 
تطلــب  لــو  حتــى  المدنييــن  ألرواح 
األمــر إيقاع عــدد كبير مــن القتلى في 

صفوفهم.
ودلل أغا خــالل ندوة حواريــة عقدتها 
»فلســطين«، في مقرهــا بمدينة غزة، 
أمــس، علــى عــدم إمكانيــة تطبيــق 
الخطة، بالعــدد الكبير مــن المدنيين 
للعــدوان  ضحيــة  ســيذهب  الــذي 
اإلسرائيلي، في وقت ما زالت تعاني فيه 
)إســرائيل( تبعات اغتيال قائد القســام 
صالح شــحادة شــرق مدينة غزة خالل 
عام 2002، إذ تســبب تنفيــذ االغتيال 

في ارتقاء 18 شهيدًا مدنيًا.
وذكر أيضًا إن إعالن الخطة العسكرية 

ال يعني تنفيذها.
ولفت إلى أن أي شــخص يريد الوصول 
إلى رئاســة حكومة االحتــالل، ال بد أن 
يمــر عبر وزارة جيش االحتالل، والتغول 
في دماء العرب والمسلمين، حتى يصل 

إلى هذا المنصب.
وأشار إلى أن تنفيذ الخطة يحتاج لـ150 
دبابــة إضافية وســربين جديدين من 
الطائــرات الحربية المقاتلــة، وتدريب 
قــوات المشــاة والنخبــة، وتزويدهــم 
بأســلحة حديثة ومتنوعــة، وهذا األمر 

بحاجــة إلــى ميزانيات طائلة، تســبب 
توترًا دائمًا بين أركان جيش االحتالل 

ورئاسة الوزراء في )إسرائيل(.
وأكــد أن كوخافــي مــن خــالل إعالن 
خطتــه، يريــد تصدير نفســه لجمهور 
المســتوطنين تحضيــرًا ألي طموحات 
سياســية يســعى إليهــا، وطمأنه لهذا 
الجمهــور، والحصــول علــى ميزانيات 
جديدة لجيــش االحتالل، وإثارة حافزية 

الجيش للقتال.
كمــا أكــد أن تنفيــذ جيــش االحتالل 
تهديداته بنزع ســالح المقاومة بغزة، 
ســيكبد جيش االحتالل خســائر كبيرة 

لــو شــن عدوانًا موســعًا علــى قطاع 
غــزة على غــرار ما جرى صيــف 2014، 
إذ اســتمر العدوان 51 يومًا، الفتًا إلى 
أن قرار بدء العدوان وإنهائه، سياســي 

بامتياز في )إسرائيل(.
يشــار إلى أن خطة »تنوفا« العسكرية، 
ليســت موجهة ضــد المقاومة في غزة 
فحســب، بل تشمل مواجهة خطر حزب 
اهلل علــى االحتــالل، كمــا تتطــرق إلى 
مواجهة األخطار اإليرانية، وهي تشمل 
إنشــاء جهــاز أمنــي مختــص بمراقبة 
إيران وأنشــطتها في المنطقة لضربها 

واستنزافها، بحسب األغا.

في ندوة عقدتها »فلسطين«
مراقب يستبعد إمكانية تنفيذ خطة »تنوفا« اإلرسائيلية

جانب من الندوة
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القدس المحتلة/ فلسطين:
أكد خبير الخرائط واالستيطان في بيت الشرق بالقدس 
المحتلــة، خليل تفكجي، أن مرحلــة تنفيذ صفقة القرن 
المتمثلة بترســيم الخرائــط »رؤية إســرائيلية بتوقيع 

أمريكي«.
وعــدّ تفكجي في تصريحات صحفيــة أمس، أن تكوين 
اللجنــة المختصة بترســيم الخرائط »خطــوة من قبل 
الجانب اإلســرائيلي لكــي يكون هناك إشــراف وحماية 

أمريكية في محاولة منهم إلضفاء قانونية دولية«.
وتابع: »الخرائط التي قدمت، وشــملتها صفقة القرن، 
مجموعة مشــاريع بدأت عام 1970 وانتهت في مشروع 
شــارون عــام 1990 واآلن يجــري تطبيقهــا على أرض 

الواقع«.
وأضــاف: »بالنظــر إلــى اللجنــة المكونة مــن الجانب 
اإلســرائيلي فهــو سياســي بحــت يخلــو مــن الجانب 
العســكري ما يعني أنها تطبيق سياسي برؤية سياسية 
وليســت عســكرية يهدف لعدم إقامة دولة فلسطينية 

ذات تواصل جغرافي«.
وأوضــح التفكجــي أنه ووفًقــا للرؤية اإلســرائيلية فإن 
إقامة دولة فلســطينية غير موجود وغير مطروح إطالًقا، 
حتى بالرجوع التفاقيات ســابقة ككامب ديفيد وأوسلو 

وغيرها.
وبيّــن أن كل االتفاقيــات لــم تجمع على وجــود دولة 
»وإنما وضع سياسي للســلطة الفلسطينية يكون تحت 
السيطرة اإلسرائيلية الكاملة ألن قادة االحتالل يسعون 
ألن تكون الدولة الفلســطينية ليس في الضفة إنما في 

مكان آخر«.

ولفت التفكجي النظر إلى أن ســلطات االحتالل استغلت 
المفاوضــات والضعف العربي واالنقســام الفلســطيني 
لتنفيذ رؤيتهــا، بحيث جــاءت اإلدارة األمريكية وأخذت 
جميع األمور السياسية المتمثلة بالسيطرة على ما تحت 
األرض؛ والكســارات، ومــا فــوق األرض؛ والزراعة وغور 

األردن، بحيث يكون الدخول والخروج بإذن إسرائيلي.
وحذر من مخاطر ترسيم الخرائط، وعدد منها »استغالل 
التواصــل مواصالتــي بيــن المناطق، وبالتالــي عملية 
القطــع تكون بســهولة بحيث تقســم لمناطق متنازعة 

تخضع لـ)إسرائيل(«.
وأوضح التفكجي أن الخطر الثاني يتمثل في أن »التوسع 
الفلسطيني المســتقبلي لن يكون إال على ما هو متوفر 

من أرض وأي زيادة ستجبر الفلسطيني على الهجرة«.
والخطــر الثالــث، وفق الخبيــر الفلســطيني، هو »جعل 
الدولة الفلســطينية بال اقتصــاد بحيث تكون عالة على 
المجتمع ومرتبطــة كليًا بمدى الرضا اإلســرائيلي عن 

السلطة«.
وشــدد علــى أن الهدف األمريكــي اإلســرائيلي »إنهاء 
الوجــود الفلســطيني الــذي دفــع الفلســطينيين ثمن 

الحفاظ عليه من دمائهم وأعمارهم«.
وذكــر أنــه »ال يمكــن التعويــل علــى الدور الرســمي 
تظهــر  األرض  علــى  المعطيــات  ألن  الفلســطيني، 
الموافقة الكاملة على صفقة القرن، فالتنســيق األمني 
ال يــزال مســتمرًّا، ومؤتمــرات التطبيع ال تــزال تقام 
وتشــارك بها قيادات فتح والســلطة، إضافة للمالحقة 
األمنية لكل فلسطيني يفكر في إلحاق الضرر باالحتالل 

اإلسرائيلي«.

الناصرة/ فلسطين:
أعلن رئيس الوزراء المنتهية واليته بنيامين نتنياهو أن 
دولته المزعومة تقيم عالقات »ســرية« مع دول عربية 

وإسالمية، عدا ثالث منها فقط.
جــاء ذلك خــالل كلمتــه، أمس، فــي مؤتمر »رؤســاء 

المنظمات اليهودية األمريكية« بالقدس المحتلة.
وقال نتنياهو: »أطوّر عالقات مع دول عربية وإســالمية 
وأســتطيع أن أقــول لكم إن دولة واحــدة أو دولتين أو 
ثالثا منها فقط ال تقيم معنا عالقات تتعزز باستمرار«.

وأكــد أن ما يقوله ليس إال 10 بالمائة فقط مما يحدث 
من عالقات ســرية تجمع )إســرائيل( بــدول عربية في 

المنطقة.
وأضاف: زرت مع ســارة )زوجته( ســلطنة عمان قبل عام 
تقريبا وقمنا قبل أســبوعين بزيارة مؤثــرة إلى رئيس 

مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. 
وتابــع: الســودان دولــة إســالمية تتحــدث العربيــة 
استضافت مؤتمر الخرطوم الذي حدد )الالءات الثالث( 
ضد )إســرائيل( واآلن يدور الحديث عــن إطالق عملية 

تطبيع مسرعة.
وعــد نتنياهو أن »هذه التغيــرات العمالقة« تنبثق من 
كون »)إســرائيل( قوة يجب أخذها بعين االعتبار« وفق 

رأيه. 
ووجــه كالمه إلــى الدول العربيــة زاعمــا أن »التعاون 
مع )إســرائيل( يســاعد في ضمان مســتقبل شعوبكم 

وأمنها«.
ولفت إلى أن »الطائرة اإلســرائيلية األولى حلقت األحد 
) أول من أمس( في ســماء الســودان«، مشــيرا إلى أن 
»الســياح اإلسرائيليين يســافرون إلى أمريكا الجنوبية 
للتنــزه وقمنا بتقليص مدة الرحــالت الجوية إلى هناك 

3 ساعات«.
وتابــع نتنياهــو: »إنهــم يســتطيعون اآلن أن يطيروا 
مباشــرة فوق الســودان فــي الطريق إلــى البرازيل أو 
األرجنتين وهم يستطيعون زيارة دولة أخرى وهي تشاد 

التي جددت عالقاتها معنا أخيرا«.
ويعد تصريح نتنياهو حول تحليق الطائرة اإلســرائيلية 
فــي أجواء الســودان أول تأكيــد رســمي للتقارير التي 

نشرتها وسائل إعالم عبرية في هذا الصدد.
وباستثناء مصر واألردن ال تقيم أي دولة عربية عالقات 
دبلوماســية علنية مع )إســرائيل(، في حين ازدادت في 
الفتــرة األخيرة وتيــرة التطبيــع من خالل مشــاركات 
إســرائيلية في أنشــطة رياضية وثقافية وفنية تقيمها 

دول عربية.

خبري فلسطيني يحذر من مخاطر
 عمل لجنة ترسيم الخرائط

نتنياهو: )إرسائيل( تقيم عالقات 
مع الدول العربية باستثناء ثالث
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

عمّان/ فلسطين:
قــال رئيــس كتلــة فلســطين النيابيــة فــي البرلمان 
األردني، يحيى السعود: "إن اختيار األردن إلطالق حملة 
"العودة حقي وقراري" يأتي لجهة أن األردن يعد خزانًا 

بشريًّا لالجئين الفلسطينيين في العالم".
وأوضــح الســعود في بيــان صحفــي أمــس، أن كتلة 
فلســطين النيابية تســعى لجمع مليون توقيع، بغرض 
ترجمة التوجهات الملكيــة الرافضة للتوطين والوطن 

البديل عبر الالءات الملكية الثالث.
وذكر أن الحملة ســتطلق يوم الخميس المقبل، وفسر 
ســبب إطالقها مــن األردن بالقــول: "لكونــه الخزان 
البشــري لالجئين الفلســطينيين، إذ يوجــد على أرض 

المملكة أكبر تجمع لالجئين خارج فلســطين، وبالتالي 
مــن الســهولة الوصول إلــى العدد المطلــوب لتوقيع 

الوثيقة التي تؤكد حق العودة".
وأشار إلى خصوصية األردن في رفضه "صفقة ترامب"، 
وموقــف المملكــة المعروف شــعبيًّا ورســميًّا بدعمه 

القضية الفلسطينية.
وأكد الســعود أن العودة حق مقدس ال يقبل التنازل أو 
التفريط، والوثيقة جاءت لتأكيد هذا المفهوم، مضيًفا: 
"ونعتقد أن حق العــودة ال يمكن ألحد التفاوض عليه، 
ونحن مع عــودة الالجئين الفلســطينيين إلى ديارهم 
ثم التعويض"، الفتًا إلى أن األردن مســتهدف في هذا 

الجانب، خاصة ما يتعلق ببنود الصفقة األمريكية.

وتوقــع النائــب األردني نجــاح الحملــة "ألن كل الجئ 
فلســطيني ال يقبــل التوطيــن أو التنازل عــن حقه في 
العودة، الســيما الالجئين الفلسطينيين المقيمين في 

األردن البقعة األقرب إلى فلسطين".
وأشــار إلــى أن الحملــة ال تقتصــر علــى األردن فقط، 
وأنهــا "تأتــي في إطــار تشــاركي مع كل مؤسســات 
المجتمــع المدنــي، بهدف إرســال رســالة للعالم بأن 
القضية الفلســطينية راســخة في وجدان جميع العرب 

والمسلمين.
وقــال: "النجــاح الحقيقــي للحملة يكمن فــي العملية 
فقــط،  األردن  علــى  تقتصــر  ال  وهــي  التشــاركية، 
فالالجئــون الفلســطينيون فــي بريطانيــا أو أوروبــا 

بالعموم مساهمون في التوقيع معنا على هذه الوثيقة 
التي تشمل كل الجئ فلسطيني".

وبيــن أن توقيع الوثيقة بطريقتيــن: األولى عبر موقع 
علــى اإلنترنــت، والثانيــة تواقيــع تجمــع ورقيًّا، من 
مناطق ومخيمات األردن كافة، مشــيرًا إلى أن األحزاب 
والنقابــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي ســتتولى 

المساعدة في جمع التواقيع.
وأفاد أنه بعد جمع التواقيع سترســل إلى مركز العودة 
فــي بريطانيا، لكونه عضوًا مراقبًا في األمم المتحدة، 
لتكون رســالة أمــام العالم، أن "الالجئين متمســكون 
بحقهم فــي العودة إلى فلســطين، وأن هــذا الحق ال 

يسقط بالتقادم".

هل ألقى الفلسطينيون 
بصفقة ترامب إلى مزبلة التاريخ؟

وفــق بعض وســائل اإلعــالم المحلية، وبنــاء علــى التصريحات الرســمية، 
وخطابــات القيادة الفلســطينية، فإن الجواب: نعم، لقد ألقى الفلســطينيون 
بصفقة ترامب إلى مزبلة التاريخ، نعم، لقد تحدت قيادة السلطة الفلسطينية 
الرئيس األمريكي ترامب، وأذل رئيس الســلطة الفلسطينية نتنياهو، وسحق 
أطماعه في أرض الضفة الغربية، وتم حشد الدعم العربي واإلسالمي والدولي 

ضد صفقة ترامب المرفوضة فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا جملة وتفصياًل.
فهل هذه هي الحقيقة ؟

كل عاقــل محايد ســيقول: صفقة ترامب أخــذت بما هو قائــم على األرض، 
وتواصــل فرض نفســها ميدانيــًا من خالل اإلجــراءات اإلســرائيلية، وإليكم 

إطاللة على الواقع؛
أواًل: رقبــة األرض في الضفة الغربية، وهي عنــوان الصفقة، وتقع بمعظمها 
%61 تحت ســيطرة المســتوطنين اليهــود منذ التوقيع على اتفاقية أوســلو 

1993،  ومن يمتلك رقبة األرض، يمتلك حق التصرف الفعلي بها.

ثانيًا: األمن: إســرائيل هي المالك الحصري لألمــن في الضفة الغربية، وهي 
مــن يتصرف في الشــوارع والحــارات والطرقات وقمم الجبــال والمنعطفات، 
وتقيــم أكثر مــن 600 حاجز على طرقــات الضفة الغربية، وهــذا ما جاء في 

الصفقة.
ثالثا: الحدود، لقد اعترفت اتفاقية أوسلو بمنطقة األغوار منطقة فاصلة بين 
الضفة الغربية وشــرق األردن، وســلمت بالسيادة اإلســرائيلية الكاملة على 

األغوار، وهذا ما جاء في صفقة القرن.
رابعًا: القدس، قد وافق السيد عباس في مفاوضاته مع أولمرت بأن أبو أديس 
هي عاصمة الدولة الفلســطينية، وقد تم تجهيز أحد المباني كمقر للمجلس 

التشريعي في أبو ديس قبل عشرين عاما، وهذا ما تقوله صفقة القرن. 
خامسًا: الالجئون، لقد اعترف السيد عباس أمام وسائل اإلعالم بأنه لن يغرق 
إسرائيل بماليين الالجئين الفلسطينيين. وحل قضيتهم بالتوطين حيث هم 

يتواجدون، وعلى ذلك نصت الصفقة.
سادســًا: ســالح المقاومــة: وقد طالبت الســلطة الفلســطينية بنزع ســالح 
المقاومة قبل أن تطالب به صفقة ترامب، وقد كان شــرط السلطة األساسي 

للعودة إلى غزة التمكين فوق األرض وتحت األرض.
ســابعًا: األســرى: لم تكتف الســلطة بقطــع رواتب األســرى والمحررين كما 
تطالــب صفقة القــرن، بعد ما حاولت قمــع االعتصام الذي قام به األســرى 
المحررون وســط رام اهلل احتجاجاً على قطع رواتبهــم، واألهم من ذلك هو: 
كيف حال األســرى الفلســطينيين خلف األســوار؟ من يتذكرهم؟ أي مسؤول 
ســعى إلطالق سراحهم؟ من يفعل شــيئًا من أجل حريتهم ال من أجل صرف 

بعض المال ألهلهم.
فهــل تم إلقاء صفقة القرن إلى مزبلة التاريخ كما يتبجح البعض؟ أم تم إلقاء 
مشــروع المفاوضات في مزبلة ترامب نتانياهو؟ وهل يكفي أن نقول بحسرة 
وتذلــل: نحن تحــت االحتالل؟ ونرفض االحتــالل، ونرفض كل مــا يقوم به 
االحتــالل من اغتصاب وعدوان وفجور، هل يكفي البــكاء والنواح والخطابات 

السترداد الوطن؟
 يجب االعتراف بالفشل، كي نصحح المسار، يجب االعتراف بالهزيمة بعد 28 
عامًا من النضال العبثي في خنادق المفاوضات ، ودون ذلك، فإن المأساة التي 
حطت على رأس الشــعب الفلسطيني من سياســة قيادته ستكبر، وستهرب 
األرض من بين يديه، وتتهود مقدساته، وتذوب سنوات عمره خلف األسوار، 

وهو يهتف خلف القيادة: ومن نصر إلى نصر، وإنها لثورة حتى النصر!
مقومــات النصر هي التغييــر الجذري لهذه القيادة التي عشــقت االنتصارات 

الزائفة منذ سنة 1965 وحتى يومنا هذا!

غزة/ فلسطين:
أصــدر معهد فلســطين للدراســات اإلســتراتيجية 
في غزة، أمــس، ورقة تحليل وأبعــاد للكاتب ماجد 
الزبدة، بعنوان "وقف التنســيق األمني.. من يمتلك 

القرار؟".
وقال الكاتــب الزبدة في ورقته: "اليوم وبعد انجالء 
الستار عن وهم التســوية مع االحتالل اإلسرائيلي، 
يبــدو واضحًــا أن إنهاء التنســيق األمني مع جيش 
االحتــالل ليــس واردًا فــي أذهــان قادة الســلطة 
الفلسطينية الذين أضحت مصالحهم وارتباطاتهم 
تدفعهــم للتمســك باســتمرار االحتــالل، ال تحرير 

األرض وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة".
وأضاف: "ما يعزز هذا الرأي هو ما صرح به مســؤول 
فلســطيني رفيع المســتوى لموقع ميدل إيست آي 
البريطانــي ونشــرته الجزيــرة نت فــي الرابع من 
فبرايــر الحالي أنه على الرغم مــن الكلمات القوية 
التي قالها عباس في اجتماع وزراء الخارجية العرب، 
فإن قطع العالقات على الفور لم يكن أبدًا جزًءا من 

تفكير عباس، وإن األمر كان مجرد تلميح ال أكثر".
وأشــار الزبدة إلى أن قيادة الســلطة تــدرك جيدًا 
أن غالبيــة الجمهور الفلســطيني تمقت التنســيق 
األمني وتطالب بإيقافه، ويؤكد هذه الحقيقة جميع 
اســتطالعات الــرأي التــي أجرتها المراكــز البحثية 
المتخصصــة طيلة الســنوات األخيــرة، ومنها على 
ســبيل المثال مطالبــة )%77( من الفلســطينيين 
بوقــف التنســيق األمني، بحســب اســتطالع أجراه 
المركز الفلســطيني للبحوث السياســية والمسحية 

في رام اهلل مطلع فبراير الحالي.
وقــال: "ال شــك أن التنســيق األمني الــذي يمقته 

الفلســطينيون هو تبادل المعلومــات األمنية التي 
تؤدي إلى مالحقــة واعتقال وقتل المقاومين، وهي 
أفعــال تمارســها األجهزة األمنية التابعة للســلطة 

على مدار الساعة".
ولفت الزبدة إلى أن المطالبة بإيقاف التنسيق األمني 
لــم تقف عند الجمهور الفلســطيني، بل تعدتها إلى 
مؤسســات منظمة التحرير التي طالبت بذلك مرارًا، 
موضحًا أن تلكؤ الســلطة المتواصل يضعها موضع 

شك في قدرتها على تطبيق تلك الخطوة.
جوهر االتفاقيات

وبين الكاتب أن التنسيق األمني مع جيش االحتالل 
يمثل جوهر جميع االتفاقيــات التي وقعتها منظمة 
التحرير والسلطة الفلسطينية الحًقا مع )إسرائيل(".

وأوضــح أن التأكيــد على دور الســلطة فــي تعزيز 
التنســيق األمني فــي جميــع االتفاقيــات المبرمة 
يوضح شــيًئا من االلتبــاس حول تجاهل الســلطة 
لمطالــب غالبيــة الجمهــور الفلســطيني بإنهــاء 
التنسيق األمني، وعدم قدرتها الفعلية على تطبيق 

قرارات المجلسين الوطني والمركزي.
وأضاف: "كما أنه يفســر إصرار رئيس السلطة على 
تقديــس التنســيق األمني، وتمســكه فــي خطابه 
األخير أمــام مجلس األمــن بخيــار المفاوضات مع 
االحتالل، وتجاهله التلويح بإنهاء هذا التنسيق رغم 
أنه لوح بإيقافه قبلها بأيام في القاهرة أمام جامعة 

الدول العربية".
وذهــب إلى القــول: "عباس يدرك أن ســماح دولة 
االحتالل باستمرار وجود السلطة في الضفة المحتلة 
مرتبط مباشرًة بتمسكها بالتنسيق األمني"، وهذا 
يفســر أيضًا تصريح الناطق بلســان الرئاسة نبيل 

أبــو ردينة خالل الســاعات األخيرة بــأن "العالقات 
األمنية بين )إســرائيل( والسلطة مســتمرة، وأنها 
تســعى ألن يفهم المواطن اإلسرائيلي أن السلطة 
تكافح اإلرهاب"، في إشارة "مسيئة لنضال ومقاومة 

الشعب الفلسطيني أجمع".
وقال: "اســتمرار التنســيق األمني مــن وجهة نظر 
قادة الســلطة يمثل الرئة التي تمنحها صالحياتها 
األساسية مثل إصدار جوازات السفر واستالم أموال 
المقاصة، ومن خاللهــا تقبل دولة االحتالل بتدفق 
الدعم المالي لمؤسســات السلطة التي أقر رئيسها 

قبل سنوات أنه يعيش تحت بساطير االحتالل".
وأردف قائاًل: إن "إقدام السلطة على إنهاء التنسيق 
األمني مــع جيش االحتالل يشــكل هاجسًــا أمنيًّا 
لدولة االحتالل نظرًا لما توفره السلطة من خدمات 
أمنية يعجز جيش االحتالل عن الحصول عليها دون 

مساعدة األجهزة األمنية التابعة للسلطة".
ولفــت إلى أن دولة االحتالل تعمــل على تجاوز دور 
الســلطة من خالل إعادة تفعيل ما تســمى "اإلدارة 
المدنية" في الضفة المحتلة، إال أنها تبقى في ظل 
تصاعد المقاومة بحاجة ماســة الســتمرار التنسيق 
األمني مع أجهزة الســلطة التي تــرى في المقاومة 

عدوًا مشترًكا بينها وبين جيش االحتالل".
وخلص الكاتب إلى القول: "نستطيع إيقاف التنسيق 
األمنــي إذا قررنا التخلص من اتفاقية أوســلو التي 
أحدثت انقســامًا حادًّا بين أبناء شعبنًا، وما تبعها 
من اتفاقيات قزّمت تطلعات شــعبنا الفلســطيني 
وكبّلــت مقاومتــه، وبــددت أحالمه بنَيــل الحرية 
المشــروع  عــززت  المقابــل  وفــي  واالســتقالل، 

الصهيوني وأطالت عمر االحتالل".

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أكد الناطق باســم حركــة المقاومة اإلســالمية 
حماس حازم قاسم، أن حملة الزيارات التي تقوم 
بها الحركة في جميع محافظات قطاع غزة لعوائل 
شــهداء القطاع "ســواء في االنتفاضــة األولى أو 
الثانيــة أو الحروب المتعددة علــى قطاع غزة أو 
"مسيرة العودة" هي جزء من استراتيجية الحركة 
للتواصل واالنفتاح على كل مكونات شعبنا. وقال 
قاســم لصحيفة "فلسطين" أمس: "الحملة يقوم 
بها قيادات وكوادر الحركة في جميع المحافظات 
وبشــكل متزامن في إطار االنفتاح على المجتمع 
المدنــي وتعزيــز الشــراكة مع جميــع الفصائل 

الفلسطينية".
وأشــار إلى أنه ســبق ذلــك بأقل من عــام زيارة 
الحركــة لدواويــن العائــالت الفلســطينية التي 
شــملت آالف األســر، وأضــاف: "زيــارة عوائــل 
الشــهداء تأتي كحلقة جديدة فــي هذا البرنامج 

حيث من المقرر أن تشمل عشرة آالف أسرة".
وتابع قاســم: "هــذه الزيارة تقديــر من حماس 

لعوائل الشــهداء الذين يمثلون عمود المقاومة 
الفلســطينية والتــي احتضنــت وربت الشــهداء 
من أبنائهــا على حب فلســطين والدفــاع عنها 
والتضحيــة من أجــل األوطان المقدســات حيث 

مثلوا أساس الثورة".

ولفــت إلى أن هــذه الحملة القــت ترحيبًا عاليًا 
وكبيــرًا من عائالت الشــهداء الذيــن يتمتعون 
بمعنويات عالية وعبروا عــن اعتزازهم بأبنائهم 
الذين ضحوا من اجل فلســطين وكانت دماؤهم 

وقودًا في مسيرة تحرير األرض والمقدسات.

يمثل رئة أساسية لصالحياتها 
ورقة تحليل: إنهاء التنسيق األمني ليس وارًدا لدى السلطة

قاسم: زيارات حماس ألهالي الشهداء
 تهدف للتواصل مع جميع مكونات شعبنا

"العودة حقي وقراري" .. حملة لجمع مليون توقيع لتأكيد حق العودة

جانب من حملة الزيارات ألهالي الشهداء في غزة 
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جمعية الهالل األحمر التركي
إعالن طرح عطاء تمديد خطــوط مياه الصرف الصحي 

في قطاع غزة - منطقة رفح.
تعلــن جمعيــة الهالل األحمر التركــي عن طرح عطاء تمديــد خطوط مياه 
الصــرف الصحي في قطاع غزة - منطقة رفح، فعلى الشــركات المتخصصة 
و المسجلة والراغبة بالمشــاركة التوجه لمقر مصلحة مياه بلديات الساحل  
الكائن في الزهراء – شــارع فلســطين – الطابق الثالث– بالقرب من جامعة 
فلسطين و دفع ثمن الكراسة ومن ثم التوجه لجمعية الهالل األحمر التركي 
الكائــن ب دوار ال -17 عمــارة أبو شــعبان ) الجمال(  الســتالم كراســات 
العطاء ابتداء من يوم الثالثاء الموافق 2020/02/18 من الســاعة التاسعة 
صباحًا حتى يوم األحد الموافق 04 / 03 /2020 حتى الســاعة الثانية ظهرا 
للموردين المؤهلين والمرخصين والمتخصصين الحق في االشــتراك، علمًا 
بأن آخر موعد لتقديم العــروض هو يوم الخميس الموافق 05/ 2020/03 
حتى الساعة ال 12:00 ظهرا لمقر جمعية الهالل األحمر التركي وذلك على 
العنوان التالي: غزة – شارع البحر – دوار ال 17 – عمارة أبو شعبان – الطابق 

الثاني وسيتم فتح المظاريف بنفس التاريخ واليوم الساعة 12:30 ظهرا.
1. ثمن شراء كراسة العطاء )100( دوالر أمريكي غير مستردة   

2. يتم تقديم كفالة بنكية وليس شــيك دخول عطاء من قبل الشركات بقيمة 
%5 من قيمة العطاء سارية لمدة 120 يوما باسم جمعية الهالل األحمر التركي. 

3. الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار.
4. سيتم عقد االجتماع التمهيدي يوم االحد الموافق 23.02.2020 الساعة 12:00.

5. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
6. يحق لجمعية الهالل األحمر التركي تجزئة العطاء في حال احتاجت لذلك. 

لالستفسار يمكنكم االتصال مع على األرقام التالية :
 هاتف : 0598319644 - جوال : 0599171930

طرح عطاء مناقصة بالظرف المختوم
توريد أدوية وفيتامينات 

)     /MED/2020( رقم
ترغب جمعية الثقافة والفكر الحر في طرح مناقصة توريد أدوية وفيتامينات 
لمركــز صحة المرأة – البريــج التابع لها، فعلي من يرغب في المشــاركة 
من الشــركات الطبية المرخصة والمصنفة حســب األصــول، التوجه إلى 
مقــر الجمعيــة الكائن في حي األمل – خلف الهالل األحمر الفلســطيني – 
مدينة خـان يونس، لشراء وثائق العطــاء خالل سـاعـات الدوام الرسميـة 
من الساعــــة الثامنــة صبــاحـــا حتى الساعة الثالثة ظهرا، وذلك ابتداء 
من يــوم الثالثاء الموافــق 2020/02/18م وحتى يــوم الثالثاء الموافق 
2020/02/25م مقابل 200 شيكل رسوم غير مستردة ، مع العلم بأن : 

- موعــد االجتمــاع التمهيدي الســاعة الحادية عشــرة صباحًــا من يوم 
األربعاء 2020/02/26م.

- آخـر موعـد لتقديـم العروض بالظرف المختوم هو يوم اإلثنين الموافق 
2020/03/02م الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الجمعية.

- سيتم فتح المظاريف يوم اإلثنين الموافق 2020/03/02م الساعة الثانية 
عشرة ظهرًا وبحضور كل من يرغب من الجهات المشاركة بالمناقصة. 

- إرفــاق تأمين ابتدائي بقيمة 1700 شــيكل إما بشــيك بنكي أو كفالة 
بنكية سارية المفعول.

- الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار.
- تكلفة االعالن في الجريدة على من يرسو عليه العطاء.

- لالستفســار يمكنكــم االتصــال على المكتب الرئيســي هاتــف رقم - 
2075929 - 2051299 فاكس 2067299 
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غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
عــدَّ عضــوان فــي حركــة مقاطعــة 
التطبيعيــة  اللقــاءات  أن  )إســرائيل( 
التي نظمها مســؤولون في الســلطة 
الفلســطينية ومنظمة التحرير مؤخرًا 
مع إســرائيليين طعنة في ظهر شعبنا 
فــي ظــل رفضــه »صفقــة ترامــب« 
الفلسطينية،  القضية  الرامية لتصفية 
الجهــود  تنســف  أنهــا  مؤكديــن 
الفلسطينية العاملة على حشد موقف 

عربي ودولي لرفض تلك الصفقة.
وكانــت لجنــة التواصل مــع المجتمع 
اإلســرائيلي الفلســطينية استضافت، 
أول مــن أمس، مجموعــة من ممثلي 
وسائل اإلعالم اإلســرائيلية، في حين 
التقــى قاضــي القضــاة في الســلطة 
مــن  بمجموعــة  الهبــاش  محمــود 

الصحفيين اإلسرائيليين في رام اهلل.
رئيــس حملــة المقاطعة -فلســطين 
باسم نعيم وصف ســلوكيات التطبيع 
مــن قيــادات فلســطينية فــي خضم 
اإلعــالن عــن »صفقة ترامــب« بأنها 
خطيرة جدًا وصادمة في الوقت الذي 
الفلســطينية  القضيــة  فيه  تتعــرض 
ألخطــر مشــروع يمكن أن يمــر على 

شعبنا منذ عقود.
وقــال: »رغــم ذلــك يســتمر هــؤالء 
المطبعــون في بيع الوهم وتســويق 
الســراب وتوقع إحداث أي اختراق في 
المجتمع اإلســرائيلي األمر الذي فشل 

على مدار عقود من المحاوالت«.
بالموقــف  يضــر  »ذلــك  وأضــاف: 
الفلسطيني الرافض بشدة لالتصاالت 
االحتــالل  مــع  العربيــة  التطبيعيــة 
اإلســرائيلي، فال يعقــل أن نطلب من 
اآلخرين قطــع االتصاالت مع االحتالل 
فيمــا نحن نطبع معهــم، فلن يكونوا 

ملكيين أكثر من الملك«.

وأشــار نعيم إلى أن الســيئ في األمر 
أنــه في الوقــت الذي تعــرف فيه تلك 
القيادات خطــورة التطبيــع ويدّعون 
أنهم ضــد »صفقة ترامــب« يلتقون 
بشكل مكثف ومتسارع ومعلن بشكل 

فج مع االحتالل في سلوك متناقض.
وشدد على عدم وجود أي مبرر لسلوك 
السلطة التطبيعي »بادعاء أنه محاولة 
الختــراق المجتمع اإلســرائيلي، فهم 
منذ عقود يحاولون لكن هذا المجتمع 
يتجــه يومًــا بعد يــوم نحــو التطرف 
والعنصرية، حتى اليســار منه يتطابق 
شــيًئا فشــيًئا مع اليميــن فيما يخص 

القضية الفلسطينية«.

وبين نعيــم أن تلــك التجربة تكررت 
وأثبتــت فشــلها مــرات ومــرات لكن 
تكرارها بطريقة فجــة في هذا الوقت 
العصيــب على القضية الفلســطينية، 
يجعلنــا غيــر قادريــن علــى مطالبــة 
عــن  بالتوقــف  العربيــة  القيــادات 
التطبيع. وقال: »كيف لنا أن نطالبهم 
بذلــك ونحــن نــرى قاضــي القضاة 
يجتمــع بمتدينين إســرائيليين، ومن 
ســابقون  فلســطينيون  وزراء  قبلــه 
يجتمعون بنظراء إســرائيليين مارسوا 
القتل ضــد أبناء شــعبنا، فهي خطوة 
خطيــرة تشــكل طعنة لــكل الجهود 
لمواجهــة التطبيع«، مشــيرًا إلى أن 

هــذا الســلوك يعطــي انطباعًــا بأن 
الشــعب الفلســطيني منقســم حــول 
»صفقــة ترامب« ويضعــف محاوالتنا 
للضغــط عربيًّــا وإســالميًّا ودوليًّــا 

التخاذ خطوات بمواجهتها.
طعنة لشعبنا

في حين عدَّ منســق الحملة الشعبية 
لمقاطعــة )إســرائيل( خالــد منصور، 
مــا جرى طعنــة في ظهــر المقاومين 
الوطنيــة  والحقــوق  الفلســطينيين 

للشعب الفلسطيني.
وقــال: »ما جرى يتناقــض كليًّا مع ما 
جاء في خطاب عبــاس األخير وقرارات 
والوطنــي  المركــزي  المجلســيْن 

باالنفكاك عــن االحتــالل ومع جهود 
السلطة إلبطال صفقة ترامب«.

وأضــاف: »مَنْ يريد إبطــال الصفقة 
ال يلتقي باإلســرائيليين بــل يبطلها 
بالنضال والكفــاح والمقاومة والتأكيد 
لالحتــالل أن المؤامرات لن تثنينا عن 

مواصلة دربنا نحو التحرر«.
اللقــاءات  أن  إلــى  منصــور  وأشــار 
التطبيعية األخيرة تأتي في سياق مرير 
وطويل مــن التطبيع، قائــاًل: »طالما 
واللجنــة  عبــاس  للرئيــس  توجهنــا 
التنفيذيــة للمنظمة لحــل اللجنة ألن 
المطبعين يضعونها شماعة ألفعالهم 
وعندمــا نطالبهــم بإنهــاء التطبيــع 

يقولون »ال تنتقدونا شــوفوا اللجنة«. 
وناشــد كوادر »فتــح« للتحــرك لحل 
اللجنة ألنهم الخاســرون منها لكونها 
محسوبة عليهم، قائاًل: »عليكم وضع 
حد لهــذه التصرفــات والمهزلة التي 

تقوم بها رموز وقيادات معروفة«.
وقــال: »تفاجأنــا بأن قاضــي القضاة 
الهباش الذي اعتبر قبل شهر أن مَنْ 
يلتقي مع اإلســرائيليين خائن وعميل 
يلتقــي بمجموعة من المســتوطنين 
بحجــة توضيــح الموقف الفلســطيني 
الموقــف  أن  إلــى  مشــيرًا  لهــم«، 
الشــمس  واضح وضوح  الفلســطيني 
لكل القوى في )إسرائيل( وهو أنه ضد 

الصفقة تمامًا.
وأشــار إلــى أن المجتمع اإلســرائيلي 
بكليتــه يتجــه ناحيــة اليميــن وكله 
يتســابق علــى األضــرار بشــعبنا، ما 
يجعــل أي مبــررات للقاء بهــم واهية 
وغير صحيحــة. وقــال: »إذا كان فعاًل 
فيهــم مناصــرون لشــعبنا فلمــاذا ال 
يعتــرف أي منهم بحق العودة؟ ولماذا 
ال يتظاهــرون في تل أبيب وأمام بيت 
نتنياهو لمطالبته بوقف األبارتهايد«، 
الفتًــا إلى أنهم »يســتغلون اللقاءات 
التطبيعيــة لتضليل الــرأي العام )...( 
ويفتح المجال أمام العرب للتطبيع كما 
حــدث مع الســودان«. وعن مشــاركة 
يســارية  انتمــاءات  ذوي  أشــخاص 
فــي تلــك اللقــاءات التطبيعيــة، قال 
منصور: »تلك اللقــاءات مرفوضة أيًا 
كانــت الخلفية التنظيميــة لمن يقوم 
بها ســواء كان يســاريًّا أو فتحاويًّا أو 
إســالميًّا أو رجل ديــن كـ«الهباش« 
فكل مَــنْ يقوم بها منبوذ ومرفوض 
مبادئها  اليســارية  والفصائل  وطنيًّا، 
تقوم على رفــض التطبيع وهي تؤكد 

موقفها المبدئي ذلك دائمًا«.

مختصان: اللقاءات التطبيعية الفلسطينية
 اإلرسائيلية تنسف جهود مواجهة »صفقة ترامب«

محمود الهباش يلتقي بمجموعة من الصحفيين اإلسرائيليين في رام اهلل

"اإلندونيسي" ينجح 
في إنقاذ عشرات مرضى

 القلب العام الماضي
غزة/ فلسطين:

أكد رئيس قسم القلب في المستشفى اإلندونيسي الدكتور محمد أبو 
ندى، أن الفريق الطبي قد نجح في إنقاذ حياة عشــرات المرضى خالل 

العام الماضي 2019، وذلك بعد اإلصابة بجلطات قلبية مفاجئة.
وأوضــح أبو نــدى في بيان صحفي، أنه يتم اســتقبال حــاالت خطيرة 
تعاني من توقف القلب بشــكل مفاجئ جــراء اإلصابة بجلطات قلبية، 
أهمها إنقاذ حياة شاب ثالثيني توقف قلبه، وتم إنعاش القلب، وإجراء 
قســطرة قلبية عالجية له، وغادر المستشــفى بصحة جيدة بعد ثالثة 

أيام من مبيتة.
وأشــار أيضًا إلى إنقــاذ حياة مريض آخر في أواخر الخمســينيات جراء 

إصابته بجلطة قلبية أدت إلى توقف القلب بشكل مفاجئ.
وأضاف: "يتم التعامل مع تلك الحاالت بشكل عاجل، حيث يتم تحويلها 
إلى مجمع الشفاء الطبي أو إلى أحد المراكز التخصصية في قطاع غزة 
ليتم إجراء عملية قســطرة وتركيب دعامــات ومنظم لضربات القلب، 
ويتــم اســتكمال المتابعــة العالجية في قســم العنايــة المركزة في 

مستشفى اإلندونيسي".
وذكر د.أبو ندى أن سرعة االســتجابة للحاالت المرضية، والتشخيص 
المبكر وتنفيذ اإلجراءات الطبية بشكل سريع، يساهم بشكل كبير في 
إنقــاذ حياة المرضــى، الفتا إلى العمل ضمن فريق متكامل مع قســم 

العناية المركزة وأقسام الباطنة.
ونبه إلى عالج نحو 20 حالة شهريا.
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مساحة حرة
د. عصام شاور

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ أعمال - بلديـة غزة
اســم المشــروع: برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة / الدورة الثانية 

)MDPIII-CII(

اســم المشــروع الفرعي: ترحيل النفايــات الصلبة من 
محطة الترحيل والمجمعات إلى مكب النفايات

رقم العقد:  MDPIIICII -1221109 -02 ، تاريخ استدراج العروض: 2020/02/18
1( حصلت منظمة التحرير الفلســطينية لصالح الســلطة الوطنية الفلسطينية- 
صنــدوق تطوير وإقراض البلديــات - على منحة بقيمــة130  مليون يورو من 
مجموعــة من الشــركاء والمموليــن )االتحاد األوروبــي، البنك الدولــي، البنك 
األلمانــي للتنمية، الوكالة الفرنســية للتنميــة، الحكومــة الدنماركية، الوكالة 
الســويدية للتنمية الدوليــة، التعاون األلماني )الوكالــة األلمانية للدعم الفني 
والبنــك األلمانــي للتنميــة(، الوكالة البلجيكيــة للتنمية، الوكالة السويســرية 
للتنمية، اتحاد البلديات الهولندي( باإلضافة إلى الســلطة الوطنية الفلسطينية 
.)MDPIII-CII(  في إطار برنامج تطوير البلديات المرحلة الثانية/ الدورة الثانية

2( وقــد حصلت بلدية غزة علــى منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض 
البلديــات )المتلقيــة للمنحــة( لتنفيذ مشــروع ترحيل النفايــات الصلبة 
مــن محطة الترحيــل والمجمعــات إلى مكــب النفايات وتنوي اســتعمال 
جــزء مــن أموال هــذه المنحة الفرعية فــي عمل دفعات تحــت العقد رقم 

)MDPIIICII-1221109- 02( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

3( المقاولون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية 
غزة، قســم العقود الهندســية، السيد/ فرج ســالم، هاتف: 082832200 
فاكــس: 082824400، وذلــك ابتداًء من الســاعة الثامنــة صباحًا وحتى 

الثانية عشر ظهرًا من تاريخ 2020/02/18 وحتى تاريخ 2020/02/29.
4( عــروض األســعار يجــب أن تقدم علــى العنــوان أدناه قبــل أو بتاريخ 

2020/02/29 الساعة الثانية عشرة ظهرًا. 

5( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.
العنوان المشــار اليه أعــاله: بلدية غزة، المبنى الرئيســي، الطابق األول، 

قسم العقود الهندسية، السيد/ فرج سالم.
بلديـة غزة

إعالن طرح عطاء صادر عن بلدية غزة
عطاء مشروع إنشاء مبنى خدمات وبسطات سوق اليرموك  
تعلن بلدية غزة عن طرح عطاء مشــروع إنشــاء مبنى خدمات وبسطات سوق 
اليرموك وذلك حســب جدول الكميات والمواصفات والشروط العامة والخاصة 
بالمشــروع، فعلــى الشــركات صاحبــة االختصاص في هــذا المجــال التقدم 

للمشاركة بالعطاء بطريقة الظرف المختوم مع مراعاة الشروط التالية: 
• تعتبر دعوة هذا العطاء جزًأ ال يتجزأ من وثائق العطاء.

• يجب على الشــركة أن تكون مؤهلة ومصنَّفة مباني درجة أولى أو ثانية 
لدى اتحاد المقاولين على أن تكون شهادة التصنيف سارية المفعول، وأن 

تكون مسجلًة رسميًا لدى دائرة الضريبة )مشتغل مرخص(.
• يجب أن تكون األســعار ســارية المفعول لمدة ال تقــل عن 90 يوما من 

تاريخ تسليم العطاء.
• يجب علــى المقاول إرفاق كفالة دخول العطاء مــع العطاء بقيمة 3,000 
دوالر أمريكــي  لصالح البلديــة بكفالة بنكية غير مشــروطة لمدة ال تقل 
عن 118 يوما من تاريخ تســليم العطاء أو شــيك بنكــي مصدق وال تقبل 

الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
• يجب أن تكون األسعار بالدوالر االمريكي والمشروع شامل ضريبة القيمة 
المضافة وعلى المقاولين تقديم أسعارهم شاملة ضريبة القيمة المضافة 

وإحضار خصم مصدر ساري المفعول.
• كل مقــاول يرغــب في التقدم لهذا العطاء الحصول على نســخة مــن العطاء من مقر 
بلدية غزة - دائرة العطاءات المركزية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 400 شيكل وتدفع 
فــي صندوق بلدية غزة ابتداًء من يوم الثالثاء الموافق 2020/02/18 ما بين الســاعة 
الثامنة صباحاً  إلى الواحدة بعد الظهر خالل أيام العمل الرسمي )السبت – الخميس(.

• زيارة الموقع يوم الثالثاء الموافق 2020/02/25 الســاعة العاشــرة صباحا 
ويتبعه االجتماع التمهيدي حيث ســيتم تقبل األسئلة والمالحظات والرد على 

كافة التساؤالت في دائرة العطاءات المركزية بالمبنى الرئيسي للبلدية.
• آخر موعد لتسليم العطاءات  وفتح المظاريف الساعة الثانية عشرة ظهرًا 
مــن يــوم الثالثــاء الموافــق 2020/03/03 بحضور ممثلي المشــتركين 
بالعطاء مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا الموعد وال تقبل العطاءات 
بالفاكس وإنما يجب تقديمها بالظرف المختوم مع كافة األوراق الرســمية 

وإيداعه في صندوق المظاريف الموجود في دائرة العطاءات المركزية .
• فترة تنفيذ األعمال هي 60 يوما.

• رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
• البلدية غير ملزمة بقبول أقل  األسعار.

لمزيــد مــن المعلومات يرجى مراجعــة دائرة العطــاءات المركزية - وحــدة التعاون 
الدولي – بلدية غزة،  جوال 0599815605 - هاتف 2832200 - فاكس : 2824400 
رئيس بلدية غزة

تمديــد إعــــالن عطاء مــزاودة تلزيم مناطق ســياحية 
لتنظيم الواجهة البحرية لمدينة غزة - المرحلة األولى

تعلـــن بلديـة غـــزة عـــن تمديد تلزيـــم مناطق إلقامة عليها كافتريات 
ســياحية علــى الطــراز الســياحي الحديث وذلك حســـب شــروط العطاء 
والمخططــات المرفقــة والوصــف الفني في الشــروط الفنيــة والمحددة 
بالعطاء، فعلى مـــن يرغـب بالدخول لهـذه المـــزاودة،  مراعاة الشـروط 

التالية والتقيـد بهـا:-
1. استـــالم الئحـة المـزاودة وشروطها من قسـم إيجارات أمالك البلدية/
الدائرة المالية في أثناء الدوام الرسمي خالل الفترة من 2020/02/10م 
وحتى 2020/02/24م  قبل موعد فتح المظاريف مقابل الرسوم المحددة 

بالئحة التلزيم عن كل الئحة من لوائح التلزيم المذكورة أعاله. 
2. تقديم العطاء وتعبئة نموذج المزاودة والتوقيع عليها مصحوبًا بكامل 
مبلغ التلزيم )نقدًا أو بموجب شيك بنكي( ضمن الظرف المختـــوم الـذي 

سيتقـدم بـه المـزاود.
3. من يرسو عليه المزاد عليه دفع مبلـــغ التأمين المسترد وقيمته )10%( 

من مبلغ المزاودة المكتوبة من قبل الملتزم.
4. فــي حالة عــدم بلوغ المزاودة الســعر الــذي يحقق المصلحــة العامة 
ومصلحة البلدية، يحق للبلدية إلغاء المزاودة  وترســيتها بالطريقة التي 
تراها مناســبة ألي شــخص من المتنافســين في المزاودة الملغاة أو من 

غيرهم وفقا" للمصلحة العامة للبلدية دون إعادتها مرة أخرى.
5. أن يقـوم المزاود بوضـع الظـرف المختـوم بالمـزاد الخاص بـه قبـل الساعة 
الثانية عشــرة ظهرًا  من  يـــوم االثنين الموافـــق 2020/02/24م وذلك في 
صنـــدوق العطـــاءات المخصص لذلك في غرفة المجلس البلدي، ولن يسمـح 

ألي شخـص تقديـم الظـرف الخاص به بعد هذا الموعد ولن يلتفت إليه.
6. تــم تمديــد فتح مظاريــف العطــاءات ليصبح يــوم االثنيــن الموافق 
2020/02/24م بداًل من يوم األربعاء الموافق 2020/02/19م والمنشور 

في الصحــف المحلية يــوم االثنيــن الموافــق 2020/02/10م واألربعاء 
الموافــق 2020/02/12م، وذلك إلتاحة الفرصة أمام المزاودين دراســة 

وإعداد المخططات الهندسية الخاصة بالعطاءات. 
7. فتح المظاريف يـــوم االثنين الموافـق 2020/02/24م الساعة الثانية 

عشرة مباشرة بغرفة المجلس البلدي.
8. البلديــة غيــر ملزمــة بقبول أعلــى األسعــار ولها الحق في قبول أو رفض 
أية عطاء أو إعادة المزاودة  بما يحقق مصلحتها العامة بدون إبداء األسباب.

9. يجوز ألي مســتثمر عليه مستحقات أو عوائد مالية للبلدية شراء العطاء 
شريطة تسديدها أو تسويتها ماليًا في حال تم قبول العطاء.

10. يلتـزم جميع مـن يرسـو عليهم المـزاد بدفـع تكاليـف نشـر هـذا اإلعـالن

بلدية غزة

غزة/ جمال غيث:
أعلنــت الهيئة الوطنية العليا لمســيرة العودة 
وكســر الحصار تعديل مســماها، لتحمل اسم 
»الهيئة الوطنية لمســيرة العــودة ومواجهة 

الصفقة«.
بالقــول:  هــذه  خطوتهــا  الهيئــة  وعللــت 
»انطالًقا من القناعة بأن الموقف الفلســطيني 
اليــوم موحــد بأولويــة وطنية، وهــي توحيد 
الصــف الوطنــي فــي مواجهــة المخططــات 
الفلسطينية  القضية  الصهيوأمريكية لتصفية 
والمتمثلة فيما عرف بـ«صفقة القرن«، اتخذت 
الهيئــة قــرارًا بإجــراء تعديل على مســماها 
لتحمل اســم: الهيئة الوطنية لمسيرة العودة 

ومواجهة الصفقة«.
وأكــدت الهيئة فــي بيان صحفــي أمس بعد 
اجتماع عقد في مخيم ملكة شــرق مدينة غزة 
مواصلــة الفعــل الشــعبي والجماهيــري على 
المســتوى الفلســطيني والقومي، وفي أماكن 

الوجود الفلسطيني كافة.
الصهيونيــة  الهجمــة  »تتواصــل  وقالــت: 
األمريكيــة المســعورة بحــق مســيرة شــعبنا 
النضاليــة وثوابتنــا الوطنية، ويأتــي ذلك مع 
حالة من التخــاذل والهــوان إذ تهرول بعض 
األنظمــة العربيــة إلــى التطبيــع مــع الكيان 
الصهيونــي، ليشــكل ذلــك طعنة فــي ظهر 
نضال شــعبنا الفلســطيني وتضحياتــه ودماء 
شــهدائه وشــهداء األمــة العربيــة، وخذالنًا 
آلمال وتطلعات الشــعوب إلى التحرر واالنعتاق 
مــن صلــف وعنجهيــة القــوى االســتعمارية 

واإلمبريالية«.
وأضافت: »لكن يبقى إيماننا راسخًا بإمكانات 
وطاقات الشــعوب العربية وأحرار العالم ممن 
يناهضون السياسات الصهيوأمريكية، والنهج 
السياســي الهابط لبعض األنظمــة العربية، 
مؤمنيــن بحتميــة انتصــار الحق علــى الظلم 

واالضطهاد«.
وأشــارت الهيئة إلى أنها ستستمر بفعالياتها 
المختلفــة وفعلهــا الجماهيــري »المتعاظــم، 
تأكيــدًا علــى وحــدة الموقــف الفلســطيني، 

ورفضًا لصفقة القرن«.
ودعــت أبناء الشــعب الفلســطيني لتشــكيل 
أوســع حالة من االلتفاف الجماهيري والشعبي، 
والمشاركة الفاعلة في كل الفعاليات واألنشطة 

التي تدعو لها الهيئة.

كما دعت الهيئة »الحــركات والقوى واألحزاب 
في البلدان العربية الشــقيقة لالنتصار لنضال 
الشــعب الفلســطيني بقطــع الطريــق علــى 
األنظمــة العربية الرســمية فــي كل محاوالت 
»تنظيــم اللقاءات والمؤتمــرات التطبيعية مع 

العدو الصهيوني«.
وفي 28 كانــون اآلخر )ينايــر( الماضي، أعلن 
ترامب »صفقة القرن« المزعومة، خالل مؤتمر 
صحفــي، في حضــور رئيس حكومــة االحتالل 

بنيامين نتنياهو.
وتتضمــن الخطــة التــي رفضتهــا الســلطة 
الفلســطينية وفصائل المقاومــة كافة، إقامة 
دولــة فلســطينية »متصلــة« في صــورة جزر 
تربطها جســور وأنفاق، وجعــل مدينة القدس 

عاصمة غير مقسمة لـ)إسرائيل(.

هيئة العودة تضيف "مواجهة الصفقة" إلى مسماها

هل أصبح التطبيع وجهة نظر؟
عندما يطلب منك أن تقاطع المســتوطنات اإلسرائيلية، فال تعمل فيها وال تأكل 
من محاصيلها وال تنتفع مــن منتجاتها باعتبار ذلك يتعارض مع الوطنية بل هو 
خيانة كبرى، وفي الوقت نفســه يســمحون لــك بالعمل والتعامــل اقتصاديا مع 
المحتلين ســكان تل أبيب والمناطــق المحتلة عام 48، تصيبــك الحيرة، فكيف 
تكون المستوطنات داخل الخط األخضر شرعية ومستوطنات الضفة غير شرعية؟
ال بــد أن تكون هناك معايير ثابتة ليعرف النــاس الصواب من الخطأ، فال يمكن 
مثــاًل لقيادي في منظمة التحرير أن يفتي بحرمة اللقاء مع اإلســرائيليين ويجرم 
كل عربــي يلتقي بهم ثم بعد أيــام نجده يأكل الحمص والمدمس مع صحفيين 
إســرائيليين، وال أدري إن كان اللقــاء فــي بار يقدم الطعــام أم في مطعم يقدم 
الخمور حسب ما ظهر في الصور المنتشرة، وهذه ليست مشكلة ولكن المشكلة 
كيف ســنقنع المطبع الســوداني أو اإلماراتي أو حتى عامة الناس بأن الذي أفتى 

بخيانة المطبعين أهل لإلفتاء واعتالء منبر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. 
كارثة ثانية هي لقاء عدد من وزراء الســلطة السابقين ورؤساء بلديات مع اليسار 
اإلســرائيلي بذريعة محاولة اختراق صفوف المحتل اإلسرائيلي، في السابق قالوا 
إن ما تســمى بلجنة التواصل هدفها التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي وليس مع 
القيــادات، ولكنهم يلتقون بأعضاء كنيســت وربما بغيرهــم، ومن وجهة نظري 
هــذا فعل يتناقض مع الوطنية كما يتناقض مع الشــرع، ثم كيف ســيتم اختراق 
الصف اإلسرائيلي بأشخاص أكثر تشددًا من اإلسرائيليين مع األسرى مثل أشرف 
العجرمي الذي قال يومًا وأمام ضباط إســرائيليين إن دعم األســرى يشجع على 

العنف؟ كيف لهذا أن يخترق الصفوف اإلسرائيلية؟
والســؤال األهم، لماذا هذه الهرولة الفلســطينية تجاه المحتلين في هذا التوقيت 
بالــذات؟ األصــل أن منظمــة التحريــر في اشــتباك سياســي عنيف مــع االحتالل 
اإلسرائيلي، وهل االشتباك يكون باللقاء معهم في الفنادق والمطاعم وفي الخارج؟ 
ال بد لمنظمة التحرير أن تتوقف فورًا عن اللقاءات التطبيعية مع العدو اإلسرائيلي 
وعــدم اللجوء إلى ذرائع واهيــة للتغطية على هذا العار. علــى المنظمة أن تتوجه 
إلــى قطاع غزة فورًا وأن تلتقي بجميع الفصائل دون اســتثناء، فال يعقل أن نلتقي 
بمن هب ودب من اإلســرائيليين ثم نتشدد في لقاء بعض الفصائل الفلسطينية، 

مع تأكيدي التام على عدم وجود أي وجه للشبه بين الفلسطيني والعدو المحتل.

جانب من اجتماع الهيئة              ) تصوير/ محمود أبو حصيرة (
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إعالن طرح عطاء رقم 2019/45-2020م 
تعلن جامعة األقصى بغزة عن رغبتها في طرح العطاء رقم )2019/45-2020م( 
الخاص بأعمال صيانة شــبكة الكهربــاء الخاصة بكلية 

مجتمع األقصى–  خان يونس البلد.
فعلى الراغبين في االشــتراك في العطاء التقدم للشؤون اإلدارية والمالية 
– دائرة اللوازم والمشــتريات-الفرع الرئيســي الحرازين – مبنى الشئون 
اإلداريــة الجديــد، وذلك للحصــول على كراس العطاء مقابل رســوم غير 
مســتردة )100 شيكل( مائة شيكل ال غير، في موعد أقصاه يوم الخميس 

الموافق 2020/02/20م ، الساعة الواحدة ظهرا.
علمــًا بأن آخر موعد لتســليم كــراس العطــاء إلدارة الجامعة هو يــوم الثالثاء 
الموافق 2020/02/25م الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بالظرف المختوم.

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

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

3. سيتم عقد جلسة تمهيدية للعطاء يوم األحد الموافق 2020/02/23م 
الساعة الحادية عشرة صباحا في مكتب الدائرة الهندسية غزة – الحرازين.

4. جميــع المعامالت ســوف تتم في المبنى الرئيســي بغــزة/ الحرازين/ 
جامعة األقصى/ الشئون اإلدارية والمالية.

 واهلل ولي التوفيق ,,
 إدارة جامعة األقصى

إعالن للمرة الثانية لصالح عطاء رقم )2020/05(
طرح مناقصة لصالح مشــروع “مداد لتزويد مركز حيفا 

الطبي بالطاقة الشمسية"
تعلــن جمعية غزي دســتك – مكتــب قطاع غزة – وبتمويــل كريم من الهيئة 
الخيرية اإلســالمية العالميــة - دولة الكويــت، وبتنفيذ جمعية غزي دســتك 
وبالتعــاون مع جمعية مركز حيفا الطبي الخيري عن طــرح عطاء للمرة الثانية 
لصالح مشروع " مداد لتزويد مركز حيفا الطبي بالطاقة الشمسية " وذلك تبعًا 
للشــروط والمواصفات الموضحة في كراســة ووثائق العطاء. فعلى الشركات 
ذات االختصاص والمســجلة رســميًا والتي ترغب بالمشــاركة في هذا العطاء 
مراجعة جمعية غزي دستك في مقرها الكائن بمدينة غزة – شارع عمر المختار 
– عمارة المدينة – مقابل سينما النصر – الطابق الرابع؛ للحصول على كراسة 
العطاء، وذلك خالل ســاعات الدوام الرســمي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى 
الساعة الثالثة مساًء طيلة أيام األسبوع عدا يوم الجمعة، وفقًا للشروط اآلتية:

1. أن تكــون الشــركة مؤهلة حســب األصول وتملك شــهادة ترخيص 
سارية المفعول من الجهات المعنية ومسجلة في دوائر الضريبة.

2. أن تكون الشــركة قد نفذت مشــاريع مشــابهة مع إرفاق مع ما يثبت 
صحة ذلك من الجهات ذات العالقة. 

3. يجب على المورد تقديم كفالة بنكية )دخول عطاء( أو شيك بنكي مُصدق 
مــن أحد البنوك المعتمدة لدى ســلطة النقد بنســبة %5 مــن قيمة العطاء، 

وترفق ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
4. يجب أن تكون األسعار سارية المفعول لمدة 120 يومًا من آخر موعد 

لتسليم العطاء.
5. يجب أن تكون األسعار المقدمة بعملة الدوالر، مع إرفاق شهادة خلو طرف ضريبي.

6. أن تكون الشركة قادرة على توفير فواتير ضريبية، مع تقديم شهادة 
خصم من المنبع لمن يرسو عليه العطاء.

7. رســوم اإلعالنــات فــي الصحف )لمــدة يومين( على من يرســو عليه 
العطاء. وثمن كراسة العطاء )200 شيكل( غير مستردة.

8. يحــق للجمعية تأجيل العطاء، إعادة طرحه، إلغاؤه، تجزئة العطاء دون 
ابداء األسباب وهي غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

 موعــد الحصول على العطاء ابتداًء من يــوم االثنين الموافق 2020/02/17م 
حتى األحــد الموافق 2020/02/23م فــي أوقات الدوام الرســمي، واالجتماع 
التمهيــدي يــوم االثنيــن الموافــق 2020/02/24م الســاعة 12:00 ظهــرًا، 
وتسليم وفتح العطاء يوم األحد الموافق 2020/03/01م الساعة 01:15 مساًء، 
لالستفسار: مراجعة قســم اللوازم والمشتريات بجمعية غزي دستك على جوال 

رقم 0592460110 في أوقات الدوام الرسمي.
مع تحيات جمعية غزي دستك 

منظمة إرسائيلية ُتطالب باحتجاز 
)1.696( مليار شيقل من أموال السلطة

بيت لحم/ فلسطين:
طالبت منظمة إســرائيلية، باحتجاز )1.696( مليار شــيقل، مــن األموال التي يجب أن 
تُســّلمها ســلطات االحتالل اإلســرائيلي للســلطة الفلســطينية، في خطوة وصفتها 

صحيفة "معاريف" العبرية بـ "غير المسبوقة".
وتعتمد منظمة "شورات هدين" على حكم قضائي إسرائيلي حمّل السلطة الفلسطينية 
مســؤولية وقــوع )15( عملية في االنتفاضة الثانية، وهي عمليــات لم ينفذها موظفو 

السلطة ونشطاؤها، بل نفذتها منظمة التحرير، وحركتا حماس والجهاد اإلسالمي.
واألمــوال التي تُطالب المنظمــة باحتجازها، هي جزء من إيصاالت ضريبية، ورســوم 
جمركية تجبيها سلطات االحتالل من العمال والتجار الفلسطينيين، نيابة عن السلطة 
الفلســطينية، لكي تنقلها بالنهاية إلى األخيرة، وذلك وفًقــا لالتفاقيات الموقعة بين 
منظمــة التحرير الفلســطينية و)إســرائيل(، التي تحــدد الترتيبــات االقتصادية بين 

)إسرائيل( والسلطة الفلسطينية.
وتعتمد المنظمة اإلســرائيلية على "قانون اقتطاع أموال اإلرهابيين"، الذي ســن في 
الكنيست قبل عام ونصف العام، الذي ينص على أنه "يتعين على الحكومة اإلسرائيلية 
في كل شهر اقتطاع المبلغ الذي حوّلته السلطة الفلسطينية في الشهر ذاته من العام 

السابق، لمنفذي العمليات وعائالتهم"، وهو ما يُعادل )100( مليون شيقل شهريًّا. 
وتقصد ســلطات االحتالل بذلك األســرى الفلســطينيين في ســجونها، الذين نفذوا 

عمليات فدائية، وعائالت فدائيين فلسطينيين استشهدوا في تلك العمليات.

مرصع شخص وإصابة 196 بالضفة يف 
250 حادث سري األسبوع املايض

رام اهلل/ فلسطين:
لقي شــخص مصرعه وأصيب 196 آخرون بجروح، جراء 250 حادث سير في الضفة 

الغربية المحتلة، األسبوع الماضي.
وذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم بالشــرطة، أن إدارة شــرطة المرور ســجلت 
250 حادث ســير، نتج عنها مصرع شــخص وإصابة 196 آخريــن، وصفت إصابتان 

منهم بالخطيرة، و15 بالمتوسطة، و179 بالطفيفة.
وأضافــت اإلدارة فــي بيان لها أمس، أن شــرطة المرور فحصت األســبوع الماضي 
10731 مركبة، وأنزلت عن الشارع 185 مركبة ال تتوفر بها شروط السالمة العامة، 

وحررت 3703 مخالفات مرورية، وحجزت 111 مركبة للتأكد من قانونيتها.

وقفة إسناد للحركة األسرية يف 
جنني ورفًضا لـ"صفقة ترامب"

جنين/ فلسطين:
نُظمت في محافظة جنين، أمس، وقفة إســناد لألســرى في سجون االحتالل، 

ورفضا لـ"صفقة ترامب" األمريكية.
ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت في ميدان الشهيد "أبو عمار" األعالم 
الفلســطينية والسورية، وصور األســرى ويافطات وشــعارات منددة بسياسة 

االحتالل وممارساته بحق الحركة األسيرة .
وُألقيت خالل الوقفة كلمات عدة أكد خاللها المتحدثون وحدة الدم والمصير 
المشــترك وتالحــم الشــعبين الفلســطيني والســوري في النضــال من أجل 
الخالص من االحتالل، وإفشال الخطة األمريكية - اإلسرائيلية المعروفة باسم 
"صفقة ترامب". ودعا المتحدثون إلــى رص الصفوف في مواجهة المؤامرات 
التي تستهدف قضيتنا الوطنية، كما دعوا المؤسسات الدولية كافة إلى تحمل 
مســؤولياتها إزاء ما يتعرض له األســرى من ظلم ممنهج في سبيل النيل من 

كرامتهم، خاصة األسرى اإلداريين، والعمل على إطالق سراحهم.

غزة/ جمال غيث:
شــهد االعتصام األســبوعي ألهالي أسرى 
قطــاع غــزة، أمــس، مشــاركة جماهيرية 
حاشــدة دعما ومؤازرة لألسرى واألسيرات 

في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وشــارك فــي االعتصــام أمام مقــر اللجنة 
الدوليــة للصليب األحمر غرب مدينة غزة، 
أهالــي األســرى ومحــررون وممثلون عن 
الفصائــل وطالبــات مدرســتي هايل عبد 
الحميد وشــادية أبو غزالة الثانوية للبنات 
شمال القطاع، وسط مشــاركة جماهيرية 

حاشدة. 
ورفع هؤالء أعالم فســطين وصور األسرى، 
والفتــات كتــب عليهــا: »ال بــد للقيد أن 
ينكسر«، »أين أنتم من عذابات أسرانا؟«، 
الحقوقيــة  المؤسســات  تدعــو  وأخــرى 
واإلنسانية للضغط على سلطات االحتالل 

لوقف جرائمها بحق األسرى.
ودعا أهالي األســرى المؤسسات الحقوقية 
والدوليــة للدفــاع عن األســرى وإنقاذهم 
مــن األمراض والموت الذي يتهددهم في 

سجون االحتالل.
وأمســكت تهانــي شــحادة بيــن يديهــا 
صورة شــقيقها األسير عماد شحادة، الذي 
أمضــى 30 عامًا داخل األســر، وشــددت 
على ضــرورة زيادة التضامن مع األســرى 
ومواجهــة »صفقــة ترامــب التصفويــة« 
الراميــة إلى تصفية الحقوق الفلســطينية 

وقضية األسرى.

وقالت شحادة المحرومة من زيارة شقيقها 
منــذ عاميــن لصحيفــة »فســطين«: إن 
ســلطات االحتالل تحــاول إدانة األســرى 
ووصفهــم بـــ »اإلرهابييــن« وذلــك في 
محاولة للنيل منهم. وطالبت المؤسســات 
الدولية والمعنية بمســاندة األسرى وعدم 

تركهم لقمة سائغة بين أنياب االحتالل.    
وال تختلــف الحال كثيرًا عن والدة األســير 
حســين اللــوح، المحكوم بالســجن مدى 
الحيــاة، الذي أمضى نحــو 17 عامًا داخل 
األســر، مؤكدة أن »صفقــة ترامب« تعزز 
مــن رواية االحتــالل في تجريــم نضاالت 

األسرى بالدفاع عن أرضهم ومقدساتهم، 
عبــر إطــالق مصطلحات تخــدم االحتالل، 
وأيديهم ملطخة  باعتبارهــم »إرهابييــن 

بالدم«.
وطالبــت اللــوح فــي حديثهــا لصحيفــة 
»فلسطين« أحرار وشــرفاء العالم والدول 

العربية واإلســالمية بالوقــوف إلى جانب 
أبناء شــعبنا حتــى نيل مطالبهــم العادلة 

وتحرير أسراهم.
وعقب االعتصام األسبوعي ألهالي األسرى 
نظمت الحركة النسائية في حركة حماس 

وقفة دعم وإسناد لألسرى واألسيرات.
ورفعت المشــاركات أعالم فلسطين وصور 
األسرى والفتات تدعو للوقوف إلى جانبهم 

وإنهاء معاناتهم.
وفي الســياق نظمت لجنة األســرى للقوى 
الوطنيــة واإلســالمية أمــام مقــر اللجنة 

الدولية وقفة تضامنية مع األسرى.
وأكــد القيادي في جبهة النضال الشــعبي 
جهاد أحمد، خالل كلمته نيابة عن اللجنة، 
أن جرائــم االحتــالل بحق األســرى تخالف 

األعراف والمواثيق الدولية.
ودعا أحمد المؤسسات الدولية والحقوقية 
ودعــم  األســرى  جانــب  إلــى  للوقــوف 
صمودهــم وإنقاذهــم مــن جرائــم إدارة 

السجون بحقهم.
بحقــوق  المعنيــة  المؤسســات  وطالــب 
الطفولــة بضــرورة االطالع علــى أوضاع 
األســرى األطفال والجرائم التي تمارســها 

إدارة السجون بحقهم.
وتواصــل ســلطات االحتالل اعتقــال نحو 
 425 بينهــم  فلســطيني،  أســير   5000

معتقــال تحت أمــر االعتقــال اإلداري، دون 
تهمة أو محاكمة ولمــدة غير محددة من 

الزمن.

اعتصـام ووقفـة تضامنيـة فـي غـزة دعـًم لألسـرى 

جانب من االعتصام األسبوعي ألهالي األسرى بغزة          )تصوير/ رمضان األغا(
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دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشئون المالية
دائرة المشتريات – غزة

1. تعلن وزارة الصحة – دائرة المشــتريات عن طرح عطاء تبعًا للشــروط 
والمواصفــات الموضحة في كراســة ووثائق العطاء، فعلــى الراغبين في 
المشــاركة مــن أصحاب االختصاص المســجلين رســميًا مراجعــة وزارة 
الصحة – دائرة المشــتريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي 
مــن أجل الحصول على كراســة العطاء والمواصفــات مقابل مبلغ )100( 

شيكل غير مستردة.
2. آخــر موعد لقبــول العروض بالظــرف المختوم يوم األربعــاء الموافق 
2020/02/26 الســاعة 11:00 صباحًا وســيتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

رقم اسم العطاءم
العطاء

ساعة فتح 
المظاريف

1

توفير بوابات اتصال خلوي 
2020/19للمقاسم

 11:00

صباحًا

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

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

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

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

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

على كراسة العطاء.

دولة فلسطين
وزارة 

األوقاف والشئون الدينية

إعالن العطاء رقم )2020/7(
الخاص/ ببنــاء وتجهيز قبور لصالــح وزارة األوقاف في 

مقبرة دير البلح ومقبرة البريج
تعلن وزارة األوقاف والشئون الدينية عن طرح العطاء رقم )2020/7( الخاص 
ببناء قبور في مقبرة دير البلح ومقبرة البريج وذلك وفق الشروط التالية:

- العطاء مفتوح للمقاوليــن المحليين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية في 
مجال األبنية والذين يحملون شهادة تصنيف سارية المفعول، ويمكن شراء وثائق 
العطاء من اإلدارة العامة للشئون المالية – دائرة المشتريات بمقر الوزارة بمدينة 
غــزة – أنصــار – بجوار ديــوان الموظفين العــام، وذلك اعتبارًا من يــوم اإلثنين، 
الموافــق:2020/02/17 وحتى نهاية دوام يوم األحــد، الموافق: 2020/02/23 

وذلك مقابل مبلغ مالي قيمته )200شيكل( غير مستردة لكل عطاء.
- آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح المظاريف في مقر الوزارة اإلدارة العامة للشئون 
المالية الساعة الحادية عشرة صباحًا، من يوم األربعاء، الموافق: 2020/02/26.

- ترفق بكل عرض كفالة دخول عطاء بقيمة )500 دينار أردني( لحساب وزارة 
األوقاف والشــئون الدينية، وتكون الكفالة سارية المفعول لمدة ) 60 يومًا( 
من تاريخ تقديم العطاء وصادرة من البنك الوطني اإلسالمي أو بنك اإلنتاج.

- ســوف يعقــد اجتمــاع تمهيــدي للمتناقصيــن فــي دائرة الهندســة 
واإلنشــاءات بوزارة األوقاف وذلك  يوم االثنين، الموافق: 2020/02/24 

الساعة العاشرة والنصف صباحا ، تتبعها زيارة الموقع.
- يجب أن يكون المقاول مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة وعليه أن يقوم 

بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الضريبية سارية المفعول.
- الوزارة غير ملزمة بقبول أقل األسعار وللوزارة الحق في إلغاء العطاء دون ذكر األسباب.

- أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
- لمزيد من المعلومات يمكن االتصال على الرقم 2807366 – 2812577
اإلدارة العامة للشئون المالية/ وزارة األوقاف والشئون الدينية

دولة فلسطين
اإلدارة العامة للوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

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

فعلى الراغبين المشــاركة في هذا العطاء مراجعــة وزارة المالية / اإلدارة 
العامــة للوازم العامــة ـ المبنى الجديد غرب محطة فــارس للبترول خالل 
أوقات الدوام الرســمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق 
العطاء. مقابل دفع مبلغ مالي 300 شــيكل غير مســتردة تورد الى خزينة 

وزارة المالية .
 آخــر موعد لقبول العــروض بالظرف المختوم في صنــدوق العطاءات في 
غـزة الساعة العاشرة يوم الثالثاء الموافق 2020/02/25 وتفتح المظاريف 

بحضور ممثلي المتناقصين في نفس الزمان والمكان. 
رقم العطاءاسم العطاءم

1

توريد كاميرات مراقبة لصالح المجلس 
2020/29األعلى للقضاء

2

تطوير نظام محوسب إلدارة عمليات المحاكم 
2020/30النظامية لصالح المجلس األعلى للقضاء

3

مشروع إنارة الشريط الحدودي مع 
2020/31جمهورية مصر العربية

2020/32تقديم خدمة نظافة وزارات دولة فلسطين4

لجنة العطاءات المركزية
مالحظة:ـ

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

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

4. اإلدارة العامة للوازم غير مسئولة عن عمليات الصرف .
www.mof. 5. لالطالع على كراســة العطاء مراجعة موقــع وزارة المالية

.gov.ps
6. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم :0598967679

غزة/ جمال غيث:
حــذر مختصــون في شــؤون األســرى، مــن انفجار 
األوضاع داخل ســجون االحتالل اإلســرائيلي نتيجة 
تضييــق الخناق عليهم بتنفيــذ توصيات لجنة وزير 
األمــن الداخلــي اإلســرائيلي جلعــاد أردان، التــي 
بدأت منــذ أكثر من عام بتشــديد الخنــاق عليهم 
والتنكيل بهم، من خالل وضع أجهزة تشويش في 
أقســام عدة بالسجون، وكاميرات مراقبة في أقسام 
األســيرات، مــا دفع األســرى إلى تنفيــذ احتجاجات 
واســعة خالل العــام الماضــي، وخوض العشــرات 

إضرابًا مفتوحًا عن الطعام.
وأبلغت إدارة ســجون االحتالل األســرى في ســجن 
»ريمــون« عن إجراءات تضييق ســتُنفذها بحقهم 
مطلع مارس/ آذار المقبل، وهي جزء من التوصيات 
التــي أفضــت إليها لجنــة »أردان«، التي تشــكلت 
منتصف عام 2018، للتضييق على األســرى وسحب 
مُنجزات حققوهــا بفعل العمل النضالي، واإلضراب 
عــن الطعام على مدار العقود الســابقة، وفق نادي 

األسير. 
خطوات احتجاجية

وحــذر المتحــدث باســم جمعيــة واعــد لألســرى 
والمحرريــن منتصــر الناعوق، من انفجــار األوضاع 
داخل ســجون االحتالل بســبب زيــادة الخناق على 

األسرى وتنفيذ توصيات لجنة »أردان«.
وأكــد الناعــوق لصحيفة »فلســطين« أن االحتالل 
يضيق الخناق على األســرى بشكل مستمر وخاصة 
قبيل االنتخابات اإلســرائيلية المزمــع إجراؤها في 
مــارس القــادم، بهــدف كســب أصــوات الجمهور 

اليميني اإلسرائيلي.
وتوقــع أن تقــدم الحركــة األســيرة على سلســلة 
خطــوات احتجاجيــة وتصعيدية رفضًــا النتهاكات 
االحتــالل ضــد األســرى، مضيًفا أن مــا أقرته لجنة 
»أردان« ومواصلة اإلجراءات العقابية بحق األســرى 
يأتي اســتكمااًل لسلســلة من االنتهاكات الطويلة 

التي تمارسها إدارة السجون للنيل منهم.
وأشــار إلى أن لجنة »أردان« تريد عزل األســرى عن 
العالم الخارجي بشكل تام، مدلاًل على ذلك بأجهزة 
التشويش التي تم تركيبها بداية العام الماضي في 
غرفهم وأقســامهم، والهجمة الشرسة التي تشنها 

بين الفينة واألخرى بحقهم.

فــي حين أكد مســؤول ملف األســرى فــي الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين، مصطفى مسلماني، 
أن االحتــالل ينفذ بشــكل تدريجــي توصيات لجنة 
»أردان« التي أوصت بفــرض العديد من العقوبات 
على األســرى وتشــديد الخناق عليهــم في مختلف 

السجون.
وبيــن مســلماني لصحيفــة »فلســطين« أن لجنة 
»أردان« بــدأت بتنفيذ توصياتها وتشــديد الخناق 
علــى األســرى بوضع أجهزة تشــويش في أقســام 
ســجون »النقــب« و«ريمــون«، ووضــع كاميــرات 
مراقبة في أقسام األسيرات، ونقل األسرى واالعتداء 
عليهم، مشــيرًا إلى أن تشــديد الخناق عليهم قد 

يؤدي إلى انفجار األوضاع في السجون.
وقــال إن إدارة الســجون لديهــا ضــوء أخضر من 
حكومــة االحتــالل لتضييــق الخناق على األســرى، 
متوقعــا تصاعد الهجمــة عليهم قبيــل االنتخابات 
اإلســرائيلية المزمــع إجراؤها، في محاولة لكســب 

أصوات الجمهور اليميني.
ودعــا مســلماني إلى وضــع اســتراتيجيات وطنية 
للضغــط علــى المؤسســات الدوليــة والحقوقيــة 
»الصامتــة« تجاه مــا يتعرض له األســرى، ليكون 
لهــا موقــف واضح تجــاه جرائم االحتــالل ضدهم، 

والضغط عليه لوقف جرائمه.
مواجهة الصفقة

كما حذر مدير اإلعالم في وزارة األسرى والمحررين 

إســالم عبده، من اســتفراد االحتالل ممثــاًل بإدارة 
ســجونه، باألســرى، في ظــل الظروف السياســية 
الراهنــة واالنشــغال فــي مواجهة صفقــة ترامب 

التصفوية.
وقال عبده لصحيفة »فلسطين«، إن إدارة السجون 
بــدأت بالتطبيــق الفعلــي وتنفيذ توصيــات لجنة 
»أردان« لتضييــق الخنــاق على األســرى، كســحب 
إنجازاتهــم، ونقلهــم وتوزيعهــم بين الســجون، 
وتركيب أجهزة التشــويش في أقســام الســجون، 

وتقليص مصروفاتهم الخاصة باألغذية واللحوم.
وأكد أن االحتالل يواصل جرائمه بحق األســرى في 
محاولة منه إلخضاعهم لسياساته وجعل حياتهم ال 
تطاق، الفتا إلى أنهم لــن يقبلوا بهذه االنتهاكات 
التعســفية، وأنهم بصدد تنفيــذ برنامج احتجاجي 

متكامل في حال أصر على تطبيق هذه العقوبات.
وكان أردان قد شكل لجنة في الشهور األخيرة لعام 
2018، عرفت باسم »لجنة أردان« أوصت في حينه 

بفرض العديد من العقوبات على األسرى، وتشديد 
الخناق عليهم في مختلف السجون.

وطبقــت اللجنة عددًا من اإلجــراءات العقابية بحق 
األســرى في ســجن »عوفر« ومنها ســحب أصناف 
غذائيــة، ومواد تنظيف مــن »الكانتينا«، وتقليص 
المصروفات الخاصــة باألغذية واللحــوم، وتقديم 
البيــض مســلوًقا فقط، وحظر اســتخدام األســرى 

األغطية الملونة واقتصارها على لون واحد فقط.

نتيجة تضييق الخناق على األسرى بتنفيذ توصيات "أردان"
مختصون يحذرون من انفجار األوضاع داخل سجون االحتالل

جانب من الوقفة التضامنية مع األسرى في سجون االحتالل بغزة أمس      ) تصوير/ رمضان األغا (

االتحاد األوروبي يؤجل قراره 
المتعلق بـ"صفقة ترامب"

بروكسل/ وكاالت:
أكــد وزير خارجية االتحــاد األوروبي "جوزيب بوريل"، مســاء أمس، 
مناقشــة صفقة ترامب وسبل حماية المساواة في الحقوق والقانون 

الدولي، وذلك خالل اجتماع وزراء خارجية االتحاد.
وقال "بوريل" في نهايــة االجتماع: "لقد تبادلنا وجهات النظر حول 
عملية الســالم في الشــرق األوســط بعد عرض الخطة األميركية، 
ناقشــنا بإيجاز أفضل السبل إلعادة بدء عملية اتفق عليها الطرفان 
وأفضل الســبل لحماية المعايير الدولية المتفق عليها، والمســاواة 
في الحقوق والقانون الدولي، وطلب بعض الوزراء إدراج القضية في 

المناقشة مع القرارات الرسمية في االجتماع المقبل".
واجتمع وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي الـ27 أمس في بروكسل، 
لمناقشــة الخطة األميركية الجديدة لتســوية الصراع اإلســرائيلي 

الفلسطيني.
ووصف وزراء خارجية الدول األعضــاء في االتحاد األوروبي االجتماع 

بـ"المعقد"، بسبب الخالفات العميقة بين العواصم األوروبية.

الثقافة والفكر الحر ُتطلق 
ا للطلبة  مشروًعا تدريبيًّ

غزة/ فلسطين:
أعلنت جمعية الثقافة والفكر الحر، أمس، عن إطالق فعاليات مشــروع 
)cfta Tech(، بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم في شرق وغرب 

خان يونس، ورفح.
وينفذ المشــروع مركــزا نــوار التربوي، والشــروق واألمــل التابعان 
للجمعيــة، ويهدف إلــى تدريب وتمكيــن )100( طالــب وطالبة من 
المهارات واألدوات والمعارف التي تؤهلهم لالبتكار وبرمجة الروبوت.
وأوضحت الجمعية أن المشــروع الذي انطلقت أولى فعالياته بورشــة 
حــول التفكير اإلبداعي ومهارات اإللقــاء والعمل ضمن فريق، يهدف 

كذلك إلى ربط المبدعين من طلبة المدارس بالتكنولوجيا.
وأشــارت إلى أن المشــروع انطلــق قبل أربع ســنوات، ومن ثم تطور 
بنســخه الثــالث، تمكن خاللهــا الطلبة مــن إنتاج عشــرات األعمال 

التكنولوجية.
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السلطة الوطنية الفلسطينية 
سلطة األراضي الفلسطينية

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة 
لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات رقم )70/ 2020(

يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
1 - محمد سعيد سعدي حسين خيال من سكان غزة هوية رقم 930985486

2 - سعدي ماجد سعدي خيال من سكان غزة هوية رقم 803368497
3 - ماجد سعدي حسين خيال من سكان غزة هوية رقم 930985445

بصفته وكيال عن: فاطمة الزهراء عبد الرحمن عبد الحفيظ بطران ومهند 
أســامة خيال وطارق أسامة خيال وماهر سعدي حسين خيال وسهاد محمد 

أسامة سعدي خيال
بموجــب وكالة رقم: 2019/3069 الصادرة عن القاهرة + 2019/8619 

نابلس + 2010/9120 غزة
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال إرث/ بيع/ مبادلة في

قطعة 2317 قسيمة 1 المدينة أبو مدين
 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 عن اســتخدام الوكالــة بدون أدنى مســؤولية على 

سلطة األراضي،  التاريخ: 17/ 2/ 2020م.
مسجل أراضي غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحمارنة

دولة فلسطين 
وزارة المالية 

اإلدارة العامة لضريبة األمالك 

إعالن بشأن تصحيح اسم مسجل
لدى اإلدارة العامة لضريبة األمالك 

يعلن للعموم أنه قد تقدم إلى اإلدارة العامة لضريبة األمالك – محافظات 
غزة الســيد/ محمد عودة فالوجي األغا ويحمــل هوية رقم 949303036 
بطلــب تصحيح اســم والده والمســجل خطأ فــي ســجالت اإلدارة العامة 
لضريبــة األمــالك محافظات غزة باســم/ عودة فالوجي رواي إلى االســم 
الصحيح له/ عودة فالوجي أســعد رواي األغا وذلك في القســيمة )36( من 

القطعة )5( من أراضي أبو الحصين.
لذلــك فــإن اللجنة المختصــة تحيط الجميــع علمًا بهذا الطلــب فمن له 
اعتراض بهذا الشــأن عليه التقــدم باعتراضه الــى اإلدارة العامة ضريبة 
األمــالك خالل مــدة أقصاها ثالثون يومــًا من تاريخ اإلعالن وإال فســيتم 

التصحيح في سجالتنا كما هو مشار إليه في اإلعالن.
التاريخ: 2020/2/17

اإلدارة العامة لضريبة األمالك 

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة الشيخ رضوان الشرعية االبتدائية

الموضوع/ مذكرة تبليغ حضور 
صادرة عن محكمة الشيخ رضوان

الــى المدعى عليه/ محمــد محمود محمد بارود من بيت دراس وســكان 
النصر شــارع القدس المفتوحة بجوار منتزه الشــمالي ســابقا- ومجهول 
محل اإلقامة في السعودية هوية رقم 915547558 يقتضي حضورك الى 
هذه المحكمة يوم االثنين الواقع في 2020/3/9 الســاعة التاسعة صباحًا 
وذلك بخصوص دعوى نفقة زوجة أســاس رقــم 2020/77 ودعوى نفقة 
اوالد اساس 2020/78م المرفوعة عليك من قبل المدعية/ ردينة يوسف 
رمضــان الحاج من كوكبا وســكان النصيــرات وإن لم تحضــر في الوقت 
المعين أو ترسل وكيال عنك سيجري بحقك المقتضى الشرعي غيابيا لذلك 

جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2020/2/17م.
قاضي محكمة الشيخ رضوان الشرعية
محمد كامل أبو راس

النخالة يلتقي رئيس مجلس 
الشورى اإليراين يف بريوت

بيروت/ فلسطين: 
التقــى األميــن العام لحركــة الجهاد اإلســالمي زياد النخالــة، برئيس مجلس 

الشورى اإليراني علي الريجاني، أمس، في العاصمة اللبنانية بيروت.
واســتعرض الطرفان المخاطر المترتبة على صفقة القرن وما سيتمخض عنها 
من إنهاء للحق الفلسطيني في فلسطين، وخاصة فيما تبقى من أراضي الضفة 

الغربية، والمخاطر المترتبة التي ستلحق باألمتين العربية واإلسالمية.
وأكد رئيس مجلس الشورى اإليراني الريجاني أهمية وحدة الموقف الفلسطيني 

في مواجهة الصفقة.
وأكد الريجاني على موقف إيران الداعم والمؤيد للشعب الفلسطيني ومقاومته.
مــن جانبه، أكد النخالة على إصرار الشــعب الفلســطيني على إفشــال الصفقة 
الصهيوأمريكيــة وكل مــا يترتب عليها بكل الوســائل المتاحــة، مهما كانت 

التضحيات.

نائب مفوض "أونروا" 
يتفقد أوضاع مخيم 

عني الحلوة
بيروت/ فلسطين: 

أطلــع المفوض العــام لوكالة غوث 
الفلســطينيين  الالجئين  وتشــغيل 
كريســتيان  باإلنابــة،  "أونــروا" 
ســاوندرز، أمس، على أوضاع مخيم 

عين الحلوة جنوب لبنان.
وعقد ســاوندرز، اجتماعًا مع ممثلي 
اللجان الشعبية في المخيم، للوقوف 
علــى األوضــاع والظــروف الحياتية 
والمعيشــية الصعبة التــي يعانيها 
أبناء شعبنا الفلسطيني في المخيم.

مديــر  يرافقــه  ســاوندرز  وتفقــد 
عــام الوكالــة فــي لبنــان كالوديو 
كوردونــي، عــددًا مــن المــدارس 
لألونــروا،  الخدماتيــة  والمقــرات 
حيث عاينا ســير العمــل والخدمات 

المقدمة.

غزة/ إسماعيل نوفل:
دشّــنت النيابة العامة في غزة، موقعها اإللكتروني بحّلته 
الجديدة، بهدف تســريع إنجاز المعامــالت القضائية، من 
خــالل الســماح للمواطنين بتقديــم ومتابعــة قضاياهم 

وتظلماتهم بسهولة ويسر.
جــاء ذلك خالل برنامج »لقاء مع مســئول«، والذي تنظمه 
وزارة اإلعــالم – المكتــب اإلعالمــي الحكومــي بشــكل 

أسبوعي في مقرها بمدينة غزة.
وقــال زيــاد النمــرة المتحدث باســم النائب العــام خالل 
اإلعالن عــن انطــالق المؤتمــر الجديد: »نحتفــي اليوم 
بإطــالق الموقع بحلتــه الجديدة، وذلك ضمن سياســاتنا 
الرامية إلى االرتقاء بمســتوى الخدمات المقدمة لمختلف 
فئــات المتعامليــن مــن المواطنين والمحامين وشــركاء 

العدالة«.
وأضــاف النمــرة: إن الموقــع يتمتــع بخاصيــة إمكانيــة 
دفع رســوم بعض المعامــالت من خــالل منظومة الدفع 
اإللكتروني الحكومــي، باإلضافة إلى إمكانية حجز مواعيد 

مقابالت مع وكالء النيابة.
وذكــر أن النيابــة العامة تهــدف من إطــالق الموقع إلى 

المساهمة في تسريع إنجاز المعامالت القضائية والطلبات 
الــواردة إليها، وتخفيف ازدحــام الجمهور والمراجعين في 
النيابات، باإلضافة إلى مســاعدة المحامين في اســتثمار 
أوقات الدوام الرســمي لمراجعة المحاكم، ما يحقق مزيدًا 

من النزاهة والشفافية.
ولفت النظر إلى إنشاء نافذة في الموقع االلكتروني تختص 
بتوعية المواطنين بحقوقهم القانونية المستدامة، وتفتح 
ســبياًل للتواصل وتبادل االقتراحات ما يكرس أواصر الثقة 

مع مؤسسات المجتمع المدني ومكوناته.
وبيّن أن أقســام الموقع تنوعت لتشــمل تعريًفا بالنيابة 
واســتراتيجياتها  اإلداري،  تطورهــا  ومســيرة  العامــة، 
وخططها فــي خدمة قطاع العدالة، ورســالتها في حماية 

الحقوق والحريات، ومؤشرات أدائها لترسيخ العدالة.
وأضــاف أن الموقع يعرض مبادرات ومشــاريع إدارية تعزز 
جــودة األداء لقطــاع العدالة، ويخصص مســاحة إخبارية 

لألنشطة والتقارير التي تعزز استثمار الوعي المجتمعي.
وعرضــت النيابة العامة في ختــام مؤتمرها، مقطع فيديو 
مكون من 6 دقائق، وضحت فيه كيفية الولوج إلى الموقع، 

واالستفادة من الخدمات المقدمة فيه بشكل أمثل.

النيابة العامة تدّشن موقعها اإللكرتوين 
بحلته الجديدة لترسيع املعامالت

وقد أعلنــت »أونروا« الجمعــة الماضية، 
أنها ســتُعيد النظر في بعض مشاريعها 
الخدماتيــة فــي قطاع غزة نتيجــة األزمة 
الماليــة التــي تعانــي منها، معبــرة عن 
قلقها لتراجع مؤشرات االستجابة العالمية 

لتقدم المساعدات المالية.
وبيــن المحلل السياســي د.عبد الســتار 
قاســم، أن أمريــكا واالحتــالل يســعيان 
ويشــددان  »األونــروا«،  مــن  للتخلــص 
حصارهمــا المالي عليها كوســيلة البتزاز 
الفلســطينيين والضغــط عليهــم لقبول 
»صفقة ترامب«، الفتًا إلى أن بعض دول 
العالــم تتماهى بمواقفهــا معهما خاصة 
في عدم تقديم مســاعدات مالية للوكالة 
األممية، وهو ما شكل عائقا أمام استمرار 

مشاريعها اإلنسانية في مخيمات اللجوء.
وأوضح قاســم لصحيفة »فلســطين«، أن 
تراجــع دور منظمة التحرير نتج عنه كارثة 
سياســية حلت علــى كل الفلســطينيين، 
وشجع أمريكا في الضغط على »األونروا« 
القضيــة  وتدميــر  إلنهائهــا،  ســعيًا 

الفلسطينية، ونسف ثوابتها.
وأشــار إلى أن عدم تعزيز اإلنتاج الوطني 
لتحرير الشــعب الفلســطيني من األزمات 
المالية، كرس معاناته وأبقاه يعيش على 
رهن المساعدات المالية األجنبية، مرجعا 
ســبب تراجع خدمات »األونروا« لالجئين 
إلى ضعف دبلوماسية منظمة التحرير في 
األمــم المتحدة، وغياب النظــم الدفاعية 
عــن حقوقهم والتحــول مــن دور التحرر 
الوطني إلى دور باحث عن أموال مساعدة 

لبقائها في السلطة والحُكم.
ودعا قيادة الســلطة ومنظمة التحرير إلى 
ضرورة ترتيب الوضــع الداخلي للمنظمة 
وبناء اســتراتيجية إنقــاذ وطني، مهمتها 
معالجة الواقــع وتهيئة الظروف لمواجهة 

المؤامرات التصفوية وحماية الالجئين.
ونبــه قاســم إلــى أن االحتــالل يســعى 
لشــطب حقوق الالجئ الفلســطيني من 
بطاقــات »أونروا« وتحويلــه إلى مواطن 
يحمل بطاقة الدولة المُشتت فيها طوال 
مرحلة الهجرة، مشــددا علــى أن الوكالة 

األممية هي الشــاهدة على نكبة الشعب 
الفلســطيني وتهجيــره عــام 1948، وأن 
بقاءهــا مرهــون بعــودة الفلســطينيين 

لوطنهم المسلوب.
بــدوره، قال المحلل والباحث في شــؤون 
لصحيفــة  ســالمة  ســعيد  الالجئيــن 
»فلســطين«، إن نشــأة »أونــروا« جاءت 
لخدمــة الالجئين الفلســطينيين وهذا ما 
جعل االحتالل يستمر بمحاربتها، ومحاولة 
اســتبدالها بمؤسســة إقليميــة ممنوحة 
ماليــًا مــن صنــدوق الــدول العربية، مع 
التنازل عن قضية العودة لالجئين، ورهن 

نشاطها بخدمات مالية فقط.
وعد ســالمة أن رهــن تمويــل »أونروا« 
بسياســات تابعة ألنظمــة دول تتعارض 
مــع مشــروع التحــرر الوطنــي، مرفوضا 
وانقالبا علــى مواثيق الشــرعية الدولية 
أن  مؤكــدا  المتحــدة،  األمــم  وقــرارات 
الواليــات المتحــدة تُحرض علــى وكالة 
الغوث لعرقلة عملها اإلنســاني وتصفية 

حق العودة.

وشــدد على أن محاوالت تصفية »أونروا« 
مــن قبل أمريكا واالحتــالل ال يعفيها من 
تقديــم خدماتهــا والبحث عــن ممولين 
جــدد، الفتــا إلــى أن الواليــات المتحدة 
تســعى من خــالل صفقــة ترامــب ربط 
تمويلها بدول عربيــة وتوطين الالجئين 
فــي أراٍض عربية، وإســقاط حــق العودة 

وقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة.
في الســياق ذاته، قال المحلل في الشأن 
السياسي عماد عفانة، إن خطوات أمريكا 
فــي المنطقــة العربيــة بشــأن »صفقة 
ترامب« رافقتها حملة أمريكية إسرائيلية 
مسبقة لتشويه صورة »أونروا«، والضغط 
على الــدول المانحة لالقتيــاد بالخطوات 

األمريكية نحو حجب التمويل عنها.
وأوضــح عفانة لـ«فلســطين« أن ضغوط 
أمريــكا واالحتالل على »أونروا« سياســيًا 
وماليًا ســاهم في صناعة عوامل سياسية 
الفلســطينيين  تهجيــر  فــي  مُســاهمة 
وإفراغهم مــن مخيمات اللجــوء، وهو ما 
يتماهى مع مســاعي االحتالل، مشيرًا إلى 

أن بقاء الوكالة كهيكل إداري لن يسُعف 
الالجئين، وســتبقى خدماتها محل شــك 
دائم ومرهون بسياســات وأجندة خارجية 

تتوافق مع أهداف االحتالل.
وأكــد ضرورة تســخير الســلطة ومنظمة 
للحفاظ  الدبلوماســية  التحرير طاقاتهــا 
علــى برامــج وقطاعــات »األونــروا«، بما 
يضمــن حيــاة كريمة لالجئيــن إلى حين 
تطبيق قــرار 194 وعودتهم إلى ديارهم 

التي هجروا منها.
ويبلغ عدد الالجئين الفلسطينيين نحو 6 
ماليين الجئ، يشــكلون مــا يقارب نصف 
الفلســطينيين في العالم، والبالغ عددهم 
نحو 13 مليون نســمة، فيما بلغت نسبة 
الالجئين المســجلين لــدى »أونروا« في 
الضفة الغربية ما نسبته 17 % وفي قطاع 

غزة 25 %.
أمــا على مســتوى مخيمــات اللجــوء في 
الدول العربية، فقد بلغت نسبة الالجئين 
فــي األردن %39 وفــي لبنــان 9 % وفــي 

سوريا 10.5 %.

تقليص مشاريع »أونروا«.. تطبيق فعيل لـ»صفقة ترامب« وشطب حق العودة
غزة/ أحمد العاصي:

عد محللون سياســيون تقليص خدمات ومشــاريع 
الفلســطينيين  الالجئيــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة 

»األونــروا« فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة، 
ترامــب«  »صفقــة  تطبيــق  تســهيالت  مــن  جــزءا 
المتحــدة  الواليــات  أن  مؤكديــن  التصفويــة، 

واالحتالل اإلسرائيلي يسعيان لربط تمويل الوكالة 
األمميــة بــدول عربية، وتوطيــن الالجئين فيها مع 

إسقاط حق العودة من قرارات الشرعية الدولية.
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دولة فلسطين
وزارة 

الحكم المحلي

إعـــالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة
بإيداع المخطط التفصيلي للشارع رقم )F103( )شارع الروضة(

منطقة تنظيم  : الفخاري
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلســتها 
رقم 2020/1 المنعقدة بتاريخ 2020/1/8 عن إيداع المخطط التفصيلي 
لمسار الشارع رقم )F103( )شارع الروضة( بعرض )12( متر بدون ارتداد 
المحصــور بين شــارع رقم )14( وشــارع رقــم )2( والمار بالقســائم رقم 

)اراضي سبع( من القطعة رقم )أراضي سبع(
لالعتراض خالل مدة ستين يومًا من تاريخ هذا اإلعالن .

وعليه فإنه يجــوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضــي واألبنية واألمالك 
األخرى المشــمولة بهذا المشــروع االطالع على خارطة المشــروع مجانًا 
خالل ســاعات الدوام الرسمي وتقديم االعتراضات عليه إلى مكتب اللجنة 

المحلية للبناء والتنظيم ببلدية الفخاري .
)وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ (

اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
بمحافظات غزة 

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

لدى محكمة صلح غزة- الموقرة

في القضية رقم 1753 / 2019 - في الطلب رقم 355 / 20120
المستدعي/ أسامة صحي موسى النخالة- غزة صالح الدين قرب مؤسسة 
الصخرة هويــة/ 906871207 وكالؤه المحامون/ اســالم الزعيم ومهند 

الزعيم ووئام حميد وأحمد المسحال وغدير األعرج.
المســتدعى ضدهم/1 -يوســف حســين يوســف الحنفي- غزة الرمال شــارع 
الوحدة خلف برج شــوا وحصري 2 -فواز حســين يوســف الحنفي- غزة الرمال 
شــارع الوحدة خلف برج شــوا وحصري 3 -بالل حســين يوســف الحنفي- غزة 
الرمال شــارع الوحدة خلف برج شــوا وحصري 4 -منى حسين يوسف الحنفي- 
غزة الرمال شارع الوحدة خلف برج شوا وحصري 5 -لما صبحي موسى النخالة- 

غزة شارع صالح الدين قرب مؤسسة الصخرة. "موجودون خارج البالد"
نوع الدعوى: قسمة أموال مشتركة، قيمة الدعوى: تزيد عن عشرة آالف دينار

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية رقم 2019/1753 - في الطلب رقم 2020/355

إلى المســتدعى ضدهم بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة 
صلح غزة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها )قســمة أموال مشــتركة( 
اســتنادًا إلى مــا يدعيه في الئحة دعواه ونظرا ألنكم خارج البالد وحســب 
اختصــاص محكمة صلح غزة في نظر هذا الطلــب وعمال بالمادة 20 من 
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 وبناًء على 
قرار الســيد قاضي محكمة صلح في الطلب رقم 355 / 2020 بالسماح لنا 
بتبليغكم عن طريق النشــر المســتبدل. لذلك يقتضي عليكم أن تحضروا 
لهذه المحكمة يوم األربعاء بتاريخ 2020/3/25م الســاعة التاسعة صباحًا 
كما يقتضي عليكم إيداع جوابكم التحريري خالل خمســة عشــر يومًا من 
تاريخ النشــر وليكن معلومًا لديكم انكم اذا تخلفتم عن ذلك ســينظر في 

القضية والطلب باعتباركم حاضرين، حرر في 2020/2/16م
رئيس قلم محكمة صلح غزة - األستاذ/ أكرم هشام أبو السبح

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس االعلى للقضاء الشرعي
محكمة غزة الشرعية

مذكرة تبليغ حكم غيابي
الــى المدعــى عليه محمد بــن عبد الرحمن بن حســن شــحادة من غزة 
وسكانها سابقا ومجهول محل اإلقامة في ماليزيا اآلن لقد حكم عليك من 
قبــل هذه المحكمة في القضية أســاس 2019/855م وموضوعها تفريق 
للضــرر من الغيــاب  المرفوعة عليك من قبل المدعيــة عال بنت فريج بن 
عادل بن عبد العال المشــهورة شــحادة من غزة وسكانها بتطليقها منك 
طلقــة واحدة بائنــة بينونة صغرى بعــد الدخول وعليها العدة الشــرعية 
اعتبــارا من تاريخ هــذا الحكم الواقع فــي 2020/2/9م وقد فرقت بينكما 
بهــذه الطلقة البائنة البينونة الصغــرى دفعا للضرر الحاصل لها من جراء 
غيابك عنها مدة اكثر من ســنة بال ســبب شرعي وال عذر مقبول ولها حق 
التزوج بمن تشــاء من المسلمين االكفاء بعد اكتساب هذا الحكم الدرجة 
القطعية بموجب الحكم الصادر عن هذه المحكمة والمســجلة في ســجل 
99 عــدد 148 صفحة 353 في القضية أســاس 2019/855 حكما وجاهيا 

بحق المدعية قابال لالســتئناف غيابيا بحقك قابال لالعتراض واالســتئناف 
لذا صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2020/2/9م.

قاضي محكمة غزة الشرعي
محمد خليل الحليمي

غزة/ فلسطين:
عقدت كلية اآلداب في الجامعة اإلســالمية، أمس، اللقاء األول لمنتســبي 

منتدى اإلبداع.
وحضــر اللقــاء الذي عقد في الجامعــة عميد كليــة اآلداب د.رائد صالحة، 
وعضو هيئة التدريس في قســم اللغة العربية د.عبد الخالق العف، والناقد 
والروائي د. عبد الفتاح أبو زايدة، والشــاعر محمد العكشية، والشاعرة عال 

الجديلي، ولفيف من المبدعين المنتسبين.
وأوضــح صالحة أن الهدف من إنشــاء كليــة اآلداب لمنتــدى إبداعي هو 
تحقيــق جســر للتواصل وتبــادل الخبرات ونقــل المعارف داخــل الجامعة 
وخارجها. وأشــار صالحة إلــى دور الكلية في توفير المــوارد والموازنات، 
وإقامة الفعاليات، واألنشــطة، وعقد المســابقات، وتقديم الجوائز، وبناء 

الشراكات المحلية والدولية.
مــن جهته، أكــد العف ضرورة وجــود رعاية للكــوادر الشــابة الموهوبة 
والريادية ذات المهارات المتميزة، من أجل تسخير مواهبهم لخدمة وبناء 
مجتمــع مبدع مــن خالل توفير الدعــم لبرامج رعايــة الرياديين، وتقديم 
المنح للمبدعيــن، وعقد المســابقات الثقافية، وإصدار المــواد الثقافية، 

وعقد اللقاءات الدورية، وتوفير بيئة تفاعلية تتيح التواصل الفعال.
مــن جهته، قال أبو زايــدة إن الخيال األدبي والفنــي واإلبداعي هو الذي 
يغــذي العلم من خــالل القدرات اإلبداعيــة التي تبني الطاقــات الفكرية 

الطالبية لخدمة القضايا الوطنية.
وتخلــل اللقــاء اســتعراض الطلبــة لمجموعة مــن مواهبهم في الشــعر 
واإلنشاد الهادف واإللقاء، وتقليد األصوات، والتعرف على المواهب األخرى 

كالرسم وكتابة الروايات والقصص والتعليق الصوتي.
الجديــر ذكره أن منتدى اإلبداع الثقافي يضم عــددا كبيرا من المبدعين 

والموهوبين على مستوى الجامعة اإلسالمية والجامعات األخرى.

غزة/ فلسطين:
أفادت وزارة الداخلية بغزة أمس أن مديرياتها المدنية في محافظات 
القطــاع أصدرت خالل يناير الماضي )1277( شــهادة حســن ســيرة 

وسلوك.
وأوضحت الوزارة أن مديرية داخلية غزة أنجزت خالل فروعها المنتشرة 
في المحافظة )467( معاملة، في حين أنجزت داخلية الشــمال )194( 

معاملة، ومديرية داخلية الوسطى عبر مكاتبها )160( معاملة.
وبينت أن مديرية داخلية خان يونس أنجزت )173( معاملة، ومديرية 

داخلية رفح )116( معاملة حسن سيرة وسلوك.

وقالت، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إنه لوحظ أن 
القسام استغل تطبيق التلغرام إلدارة محادثات 
مع الجنود باإلضافة إلى الشــبكات األخرى مثل 

فيسبوك وواتس أب وإنستغرام.
كمــا لوحــظ أن الهندســة االجتماعيــة جاءت 
بحرفيــة عاليــة ممــا عزز ثقــة المســتهدفين 
بالمنفذين، مشــيرة إلى أن حماس قررت هذه 
المرة عرض شخصيات لديها ضعف في السمع 
بهــدف التخلص مــن رغبة المســتهدفين في 

الحديث الهاتفي معهم أو عبر الفيديو.
وأشارت المســؤولة لوجود شهادات تدلل على 
أن حماس أرسلت رسائل صوتية للمستهدفين 
بأصوات فتيات، ولكن بشكل مقتضب وبكلمات 
محددة مثل "نعم، ال،. وما شــابه" لزيادة نسبة 
الثقــة، ولوحظ كذلك أن مســتوى التنفيذ عاٍل 

جدًا ومتطور مقارنة بالسابق.
وبشــأن الضــرر الــذي قــد حصل نتيجــة هذه 
االختراقــات قالــت "ر"، ادّعــت المســؤولة أنه 
"لم تقع أضرار أمنيــة، وفي الحاالت التي كانت 
تقتــرب مــن الضــرر األمنــي تــم التواصل مع 
الجنود المستهدفين لتنبيههم وزيادة وعيهم 

للتحدي الجديد".
وفيمــا يتعلــق بالتطبيقــات أو البرنامــج التي 
استخدمها القســام في اختراق الهواتف، قالت 
إنهــا تطبيقات تشــبه واتس أب فــي بداياتها 
مثل ""ZatuApp،GrixyApp" " وهي معدة في 
متجر التطبيقات لنقل الصور بين المستخدمين 
لفترة محدودة بما يشبه تطبيق "سناب شات".

وبشــأن كيفية عمل هــذه الوســائل الجديدة 
قالت "ر" إن التســجيل للتطبيق يتم عبر ايميل 
وكلمة ســر، وخالًفا للحمالت الســابقة لم يتم 
إدخال التطبيقات إلى المتجر، لكن يتم الوصول 
إليهــا عبر روابط، مضيفــة أن "فرع المعلومات 
التابعة لشــعبة االستخبارات في جيش االحتالل 
الحــظ أن التطبيق يطلــب الكثير من األذونات 

والتفويض".
وبعد التنزيل يظهر على الهاتف الذكي أيقونة 
التطبيــق وبعــد الضغط عليها يفتــح التطبيق 
ويظهر إشــعار بوجود خطأ، فــي وقت ال يعمل 
تحديــث التطبيق، ويقوم بحذف نفســه، ولكن 
يكون الجهاز وقتها أصبح تحت سيطرة القسام، 

وُثبّت برنامج تجسس عليه.

وقالت إن التطبيقــات المذكورة تتمتع بقدرات 
عاليــة علــى التواصــل مــع خــوادم القســام 
المســؤولة عــن تنفيــذ الخدمات، ويتــم نقل 
الملفات بشــكل أوتوماتيكي، والتصوير بشكل 
مســتقل، والوصول إلى بقيــة الملفات ونظام 
)read/write( والحصــول علــى كلمات الســر 

وعناصر االتصــال والوصول إلى مــكان تواجد 
صاحــب الجهــاز عبــر GPS وقــدرة للتحكــم 

والوصول للكاميرا.
وفيما يتعلق بالصور التي اســتخدمتها القسام 
لإليقــاع بالجنود واإلســرائيليين، ذكرت "ر" أن 
المهاجميــن أعدوا الصــور بطريقة يصعب من 
خاللهــا الوصول إليهــا حال تم إجــراء عمليات 
بحث عبر المحركات، إذ جرى تصميم شخصيات 
إيصــال رســالة  عبــر عــدة منصــات بهــدف 

للمشككين أن الشخصيات حقيقية.
ولفتــت إلى أنه جرى إنشــاء صفحات شــخصية 
لشــخصيات معروفــة وحقيقيــة واســتخدامها 
فــي الهجمات، ومنها ســت شــخصيات لفتيات 
إســرائيليات عرّفــن عن أنفســهن كمهاجرات 

جديدات ولغتهن العبرية بسيطة.

غزة/ فلسطين:
عقــدت اللجنة الفنيــة لمتابعة أعمــال المقابر 
المشــّكلة من وزارة األوقاف والشئون الدينية، 
اجتماعًــا لمناقشــة جميــع الملفــات المتعلقة 
بالمقابــر على مســتوى محافظــات قطاع غزة، 

ووضع دراسة وتصور لمعالجتها.
وحضــر االجتمــاع وكيل الــوزارة د.عبد الهادي 
األغــا ومديــر عــام األمالك زيــاد أبو مســاعد 

ورئيس اللجنة م.عالء النباهين.
وأكد األغا ضرورة تحمــل اللجنة المكلفة بهذا 
الملــف مســئوليتها تجاه المقابــر, موضحًا أن 
وزارته بصدد وضع خطــة إجرائية لوضع آليات 

تطوير للمقابر.

وأشار إلى أن وزارته لن تدخر جهدًا في تسهيل 
عمــل لجنة متابعة ملف المقابــر إداريًا وماليًا, 
مبينًــا أن العمل بهذا الملف بحاجة الى متابعة 
دوريــة ووضع حد لــكل التعديات علــى القبور, 
داعيــا إلى بــذل الجهد في ســبيل إنجــاح هذا 
الملف إلبراز المقابــر بالمظهر الالئق لها وفق 

الشريعة اإلسالمية.
وكشف األغا عن تشــكيل لجنة حكومية خرجت 
بجملة من التوصيات للوقوف عند مسئولياتها, 
الفتًا الى أن األوقاف ستبذل أقصى ما بوسعها 

من أجل إنجاز هذا الملف.
من جهتــه، اســتعرض أبو مســاعد جملة من 
المهام الملقاة على عاتق اللجنة الفنية لمتابعة 

أعمــال المقابــر, منوهًــا الى أن ملــف المقابر 
علــى مســتوى قطاع غــزة بحاجــة لتضافر كل 
الجهود وتحديد المسئوليات بالتنسيق الكامل 
مــع مدراء المديريــات للبدء بعمليــة المعالجة 

الفورية.
كمــا طالب بضرورة العمــل الفوري على إطالق 
حملــة توعوية إعالمية ومجتمعيــة حول حرمة 
المقابــر ووجوب االلتــزام باألحكام الشــرعية 
المتعلقــة بهــا, الــى جانب وضع تصــور إلزالة 
التعديــات واالعتــداءات عليهــا بالتنســيق مع 
المديريــات, منبهًا الى أن األوقــاف تتابع هذا 
الموضــوع عــن كثب حتــى تحقيــق كامل هذا 

الملف الذي يحمل بعدا دينيا وأخالقيا.

تفاصيل جديدة ومثيرة عن عملية اختراق القسام هواتف الجنود

"األوقاف" تعقد اجتماًعا لمتابعة 
ملف المقابر على مستوى قطاع غزة

كلية اآلداب باإلسالمية تعقد اللقاء 
األول لمنتسبي منتدى اإلبداع

الداخلية ُتصدر 1277 شهادة 
حسن سيرة وسلوك خالل يناير

الناصرة/ صفا:
اإللكترونيــة  الهجمــات  مكافحــة  مســؤولة  كشــفت 
بجيش االحتالل اإلسرائيلي تفاصيل جديدة حول عملية 
االختراق التي نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام- 
الجناح العســكري لحركة المقاومة اإلسالمية حماس- 

لهواتف المئات من الجنود واإلسرائيليين مؤخًرا.

وقالت الضابط- الملقبة بالرمز »ر«- في معرض حديثها 
عــن الهجمــات اإللكترونيــة التــي كشــف عنهــا أول من 
أمــس، أن الهجمــات تختلــف عــن ســابقاتها، إذ لــم يتــم 
التركيــز علــى الجنــود فقــط كبــؤرة اســتهداف بــل جرى 
التوجــه الختراق هواتف شــريحة واســعة مــع المجتمع 

اإلسرائيلي.
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انطوى رد فعل )إســرائيل( على طرح مشــروع قانــون األراضي المحتلة 
فــي ذيل األســبوع الماضي، من ناحيــة، على التهديد بفــرض تدابير 
اقتصاديــة وسياســية صارمة ضد إيرلندا، بما فــي ذلك فرض ضرائب 
علــى الــواردات اإليرلندية وتعليــق االتفاقيات االقتصاديــة والتجارية 
الثنائية مع دبلن. ومن ناحية أخرى، اتهمت )إسرائيل( إيرلندا بمعاداة 
الســامية، وهــي التهمــة التي غالبًا ما يتم إشــهارها كســاح ضد أي 
انتقاد يتوجه إلى االســتعمار اإلسرائيلي لفلسطين وانتهاك )إسرائيل( 

المستمر للقانون الدولي.
ال حاجة بي إلى مناقشــة مزايا وفعالية مشــروع القانون هنا. ومع ذلك، 
تجدر اإلشــارة إلى أن المستوطنات، التي سيتم حظر استيراد المنتجات 
منهــا إذا ما أصبح مشــروع القانون قانونًا، تعد غيــر قانونية بموجب 
القانــون الدولي. ووفًقا للمادة 49 مــن اتفاقية جنيف الرابعة، فإنه »ال 
يجوز لســلطة االحتــال ترحيل أو نقل أجزاء من ســكانها إلى األراضي 
التــي تحتلها«، ممــا يجعل قيــام )إســرائيل( ببناء المســتوطنات في 

األراضي الفلسطينية المحتلة ونقل سكانها إليها عمًا غير قانوني.
وفقــا لمنظمة »بتســيلم« اإلســرائيلية المعنية بحقوق اإلنســان، تم 
إنشــاء أكثر من 200 مســتوطنة إســرائيلية في الضفــة الغربية )بما 
فيها القدس الشــرقية( منــذ العام 1967؛ ويبلغ عدد ســكانها الحالي 
ما يقرب من 620.000 مســتوطن. وهذه المســتوطنات، المبنية على 
األراضــي الفلســطينية )التي هي ملكية خاصة فــي كثير من األحيان(، 
تنتهك حقوق اإلنســان الفلسطيني؛ حيث يتم بناء نقاط التفتيش التي 
تحد من حركة الفلســطينيين على أساس وجود المستوطنات، ويُحرم 
الفلســطينيون من الوصول إلــى أراضيهم الزراعية التــي تقع بالقرب 
مــن المســتوطنات، ويقوم المســتوطنون بانتظــام بمهاجمة تاميذ 
المــدارس والمزارعين الفلســطينيين على مرأى ومســمع من الجيش 

اإلسرائيلي.

الضحية والتفوق
أنا يهودية إســرائيلية من مواليد فلســطين، وقد تم تلقيني كل فترة 
شــبابي تلك الرســالة المزدوجة عن كون اليهــود ضحية وعن التفوق 
اليهــودي. كما أنني كنت مواطنــة إيرلندية طوال األعوام الخمســين 
الماضيــة ومــا أزال. ومثــل أعــداد متزايدة مــن اليهــود األمريكيين 
واألوروبيين، أنا مؤيدة نشــطة لحقوق الفلســطينيين. وأود أن أناقش 
ســؤالين رئيســيين يتعلقــان بآثار مشــروع قانون األراضــي المحتلة: 
أواًل، هــل إيرلندا غيــر متناغمة مع أوروبا ومواقفهــا كما تزعم كل من 
)إســرائيل( وحكومة فاين غايل؟ وثانيًا، هل معاداة السامية هي القوة 
الدافعة وراء طرح مشــروع القانــون والدعم المجتمعي واســع النطاق 

لحقوق الفلسطينيين؟
كتــب المؤرخ روري ميلــر أن تعاطًفا متباداًل كان هنــاك في إيرلندا مع 
إقامــة الدولة الصهيونية، بينما أملت )إســرائيل( فــي »تفهم إيرلندا 
الحدســي للمأزق اليهودي-اإلســرائيلي« ودعم ما تعتبره كفاحها من 
أجــل البقاء واألمن. ويجادل ميلر بأنها ال توجد معاداة علنية للســامية 
فــي إيرلندا، علــى الرغم من أنني أتســاءل عمــا إذا كانــت حقيقة أن 
»الجمهورية« ســمحت لـــ60 الجًئا يهوديًــا فقط بالفرار مــن النازية 
لاســتقرار فــي إيرلندا بيــن العاميــن 1933 و1946 بســبب معاداة 

السامية لدى الكاثوليكية اإليرلندية والدولة.
وهكــذا، نظــرت إيرلندا إلى )إســرائيل( على أنها الطرف المســتضعف 
عندمــا كانت تتعرض للهجوم خال حرب العــام 1967، وبعدها حاول 
وزير الشــؤون الخارجيــة اإليرلندي آنــذاك، فرانك أيكــن، حمل األمم 
المتحــدة على أخذ المخاوف اإلســرائيلية بعين االعتبــار، مما دفع وزير 
الخارجية اإلسرائيلي في ذلك الحين، أبا إيبان، إلى دعوة الدول األخرى 
األعضــاء في األمم المتحدة إلى أن تحذو حذو »صديقه« آيكن. ولكن، 
بشــكل عام، كما يجادل ميلر، رفض اإليرلنديون ترجمة القرابة بينهم 

وبين اليهود إلى دعم سياســي لـ)إســرائيل(؛ حيث إن إيرلندا، وخاصة 
الحركة الجمهورية، كانت تدعم فلســطين بشــكل متزايد، على الرغم 
مــن أن التصريحات الرســمية للحكومة اإليرلندية حول )إســرائيل( لم 
تكن مســيئة أبدًا بشكل صريح. ويشير ميلر إلى تأثير دور »قوة األمم 
المتحدة المؤقتة« التابعــة للجيش اإليرلندي في جنوب لبنان كمصدر 
رئيسي للنزاع بين إيرلندا و)إســرائيل(، ودور المنظمات غير الحكومية 
في حشــد الدعم للفلســطينيين الواقعين تحت االحتال والحصار، بما 
في ذلك »تروكير«، »كريستيان إيد« و«الحملة اإليرلندية للتضامن مع 
فلسطين« -واألخيرة اآلن واحدة من 20 منظمة غير حكومية ممنوعة 

من دخول )إسرائيل( وفلسطين.
المستوطنات غير الشرعية

وإذن، عندمــا يتعلــق األمــر بالتضامــن مع فلســطين ليــس المجتمع 
اإليرلندي متعارضًا وغير منسجم مع المجتمعات المدنية األوروبية. في 
واقع األمر، في اســتجابة لتوجهات الرأي العام والحمات الشعبية، قدم 
االتحاد األوروبي في اآلونة األخيرة قواعد تحظر عليه هو نفســه تمويل 
الشركات والهيئات اإلسرائيلية التي تعمل في المستوطنات اإلسرائيلية 
غير الشــرعية، وحذر الشــركات من مخاطــر التعامل مع المســتوطنات 
اإلســرائيلية غير القانونية؛ وليس هذا ســوى واحد فقط من اإلنجازات 

.)BDS( العديدة لحركة المقاطعة وسحب االستثمارات والعقوبات
كمــا هــو الحــال فــي دول االتحــاد األوروبي األخــرى، حيث تتمســك 
الحكومــات بالدولة اإلســرائيلية على الرغم مــن التضامن االجتماعي 
المتزايد مع الفلســطينيين، فإن القيادة السياسية اإليرلندية هي التي 
ال تتناغــم في الحقيقة مع الجمهور؛ إنهــا تبدو مترددة في التخلي عن 
التعــاون االقتصــادي والبحثي رفيع المســتوى مع )إســرائيل(، بما في 
ذلك في مجال تجارة األســلحة. وعاوة على ذلك، يطمح وزير الخارجية 
اإليرلندي، سايمون كوفيني، الذي يتطلع إلى دور في »عملية السام« 

التي فقــدت مصداقيتها منذ فترة طويلة، إلى أن تصبح دبلن أوســلو 
الجديــدة، على الرغم من إفاس اتفاقات أوســلو التــي أصبحت أحوال 

الفلسطينيين بعدها تحت االحتال والحصار أكثر سوًءا إلى حد خطير.
بصفتــي باحثة فــي العرق، أجريــت بحوًثا عن معاداة الســامية ولجوء 
الدولة اإلســرائيلية إلى اســتغال المحرقة )الهولوكوست( كأداة، وأنا 
أرفــض تمامــا االتهام الــذي توجهه إســرائيل ومؤيدوها إلــى انتقاد 
سياســات )إسرائيل( القائمة على االستعمار واالحتال باعتبارها معاداة 

للسامية.
وفقــا لمجموعة »أصوات يهوديــة من أجل الســام« األمريكية، التي 
أعلنت نفسها مؤخرا معادية للصهيونية، فإنه يتم في كثير من األحيان 
استغال معاداة الســامية، وهي مصطلح يصف تجارب حقيقية للشعب 
اليهودي حول العالم، لنزع الشرعية عن الحركة الدولية من أجل حقوق 
اإلنســان الفلســطينية. وقد أضاف هذا التاعب بالمصطلح واستغاله 
إلى موجة من الضغوط غير الدســتورية في الواليات المتحدة وأماكن 
أخــرى لحظــر نشــاطات حملــة المقاطعة وفــرض العقوبات وســحب 

االستثمارات من )إسرائيل(.
إننــي، كمواطنــة إيرلندية-إســرائيلية وناشــطة يهوديــة مــن أجل 
حقوق الفلســطينيين، ال أعتقد بصحة تأكيدات الحكومة اإلســرائيلية 
وجماعات الضغط التابعة لها على أن الدعم اإليرلندي لفلســطين ينبع 
مــن معاداة الســامية. بداًل من ذلك، يوجد مثل هذا التضامن بســبب 
التعاطف اإلنســاني المتبادل بين أولئك الذين كانوا ضحايا للوحشــية 
االســتعمارية. وهو يشــكل اســتمرارية وتواصًا للتاريــخ الطويل من 
التضامن اإليرلندي مع الشــعوب المضطهدة. ويعكس تقديم مشروع 
قانــون األراضــي المحتلة التضامــن الكبير مع فلســطين في المجتمع 
اإليرلنــدي الملتزم إلى حد كبير، على عكس الحكومة، بتحقيق العدالة 

للفلسطينيين.

تعالج هذه الدراســة وضع القــدس في إطار »رؤية الســام من أجل 
االزدهــار«، والمعروفة باســم »صفقة القرن«، والتــي أعلن عنها في 
البيــت األبيض يوم ٢٨ كانــون الثاني/ يناير الماضــي من الرئيس 
األمريكــي، دونالــد ترامب، وبحضــور رئيس الحكومة اإلســرائيلي، 

بنيامين نتنياهو.
وتحلل الدراســة مــا أتت عليه الخطة بشــأن القدس، ثــم تأتي بعد 
ذلــك إلى تحليل انعكاســات بنود الصفقة على القــدس، وعلى بقية 
فلســطين، وأخيرًا تقترح بعض البدائل لمواجهــة تداعيات »صفقة 

القرن« على القدس بشكل خاص وعلى فلسطين بشكل عام.
»صفقة القرن« والقدس

ضمن صفحاتهــا الـ181، تتنــاول »صفقة القــرن« موضوع القدس 
في قسم »المقاربة« )ص90(، وقســم »رؤية للسام بين )إسرائيل( 
والفلســطينيين والمنطقــة: القســم الخامــس« )ص14-19(. وفي 
القسمين تتعامل الصفقة مع القدس من منطلق ديني أساسًا، وذلك 
باعتبارها مدينة مقدســة لألديان الثاث ولقســم كبير من البشــرية 
)ص10 - 15(. وتعطي األولوية للدين اليهودي من وقت قيام النبي 
إبراهيم عليه الســام بمحاولة ذبح ابنه إســحق إلى أن منعه اهلل من 
فعــل ذلك، وما تبعه من قيام مملكــة داود قبل 3 آالف عام، ثم قيام 
الملك ســليمان ببناء الهيكل األول والذي أودع داخله الوصايا العشر. 
وبعد تدمير الهيكل مرتين، آخرهما في العام 70 ميادية، راح اليهود 
حســب الوثيقة/ الصفقة يحيــون ذكرى تدميره في التاســع من آب/ 
أغســطس من كل عام، مرددين عبارة »العام القادم في أورشــليم«. 
وحســب الوثيقة فقد جاءت بعد ذلك المســيحية، فاإلسام للقدس، 
حيث ذكــرت الوثيقة أهمية القدس لهاتيــن الديانتين، ولكنها تلت 
ذلك بكيل المديح لـ)إســرائيل( بأنها حافظت على األماكن المقدسة 
لــكل األديــان طيلة فتــرة حكمهــا للقدس منــذ عــام 1967، فيما 
السابقون لحكم )إســرائيل( كانوا يقومون بتدمير األماكن المقدسة 

لألديان األخرى، بحسب الوثيقة )ص16(.
وبعد ذلك، تشــير الوثيقة إلى ضرورة إبقاء القدس من دون تقسيم، 
وأن هــذا الموقف يعكــس رأي كل اإلدارات األمريكية الســابقة، كما 
ينعكــس فــي »قانــون القــدس العاصمة« الــذي أقــره الكونغرس 

األمريكي عام 1995 )ص16(.
تشــرعن الوثيقة/ الصفقة إبقــاء القدس ضمن حــدود جدار الفصل 
العنصري غير مقســمة وخاضعة خضوعًا تاما للســيطرة اإلسرائيلية، 
فيما يجري إخراج مناطق من القدس سبق أن ضمتها إليها، والمكونة 
مــن كتلتين غيــر متواصلتين جغرافيًا: الكتلــة األولى هي كفر عقب 
وســميراميس ومخيــم قلنديا وقريــة قلنديا القريبة مــن مدينة رام 
اهلل؛ والثانية هي كتلة مخيم شــعفاط وضاحية السام ورأس خميس 
وأجزاء من عناتا القريبة نســبيًا ألبو ديــس والعيزرية، وهما مناطق 
»ب« حســب تقسيمات اتفاق أوســلو 2 في العام 1995، والتي تعني 
خضوعهمــا للســلطة الوطنيــة الفلســطينية في الشــؤون المدنية 
وخضوعهما لـ)إســرائيل( في ما يتعلق بالشؤون العسكرية. وتشمل 
هــذه المناطق 120 إلــى 140 ألف مواطن فلســطيني يعادلون أقل 
بقليــل نصف فلســطينيي القدس الشــرقية الواقعة تحت الســيطرة 
اإلســرائيلية الكاملــة، والذين بلــغ عددهم زهاء 284,926 نســمة 
في منتصــف العــام 2018، بحســب إحصائيات الجهاز الفلســطيني 
المركزي لإلحصــاء )كتاب القدس اإلحصائي، 2019، ص27(. ويعني 
ذلك أنه ســيبقى فــي القدس المضمومة قســرًا إلى )إســرائيل( ما 
بين 144 و164 ألًفا من الفلســطينيين فقــط، في مقابل 225,335 
مستوطنًا استعماريًا إسرائيليًا يقيمون في المنطقة ذاتها )المصدر 
ذاته، ص175(. أي ســيصبح الفلســطينيون أقلية ســكانية في الجزء 

المضموم من القدس إلى )إسرائيل( حسب الصفقة.
تتضمــن الصفقة فكــرة إقامة عاصمة فلســطينية تســمى القدس 
)ص17( فــي كتلتي كفــر عقب ومخيم شــعفاط غيــر المتواصلتين 
جغرافيًــا، باإلضافة إلى أبو ديس، وحيث إن األخيرة تخضع للســلطة 
األمنيــة اإلســرائيلية العليا، فــإن ذلك يعني أن ما ســيضم إليها من 
كتلتي كفر عقب ومخيم شــعفاط ســيخضعان لنفس الســلطة العليا 
)اإلســرائيلية(. وقد أكــدت »صفقة القرن« من جهــة أخرى أيضًا أن 
الســلطة األمنية العليا ستبقى بيد )إســرائيل( على كل المناطق التي 
ســتحول إلى الدولــة الفلســطينية، وبذلك فإن الصفقــة تعني إلغاء 
المنطقــة »أ« الــواردة في اتفاق أوســلو 2، بوصفهــا منطقة تخضع 
للســيطرة األمنيــة والمدنيــة الفلســطينية فــي آن معًــا. وفي هذا 

اإلطار، ســتكون السفارة األمريكية التي وعدت الصفقة بإنشائها في 
مناطق القدس التي ستحال لفلسطين خاضعة أيضًا للحماية األمنية 

اإلسرائيلية.
فــي ما يتعلــق بمفهوم الصفقــة لماهية القدس، فإنهــا بموافقتها 
في أجزاء أخرى منها على ضم كافة المســتوطنات االســتعمارية إلى 
)إســرائيل(، فإن ذلك يعنــي تبنيها لمفهوم »القــدس الكبرى« كما 
حددتها حكومات )إســرائيل(، والتي تشــمل كتلة مستعمرات غوش 
عتصيــون التي تلــف محافظة بيت لحم وصواًل إلى مشــارف محافظة 
الخليــل. كما تشــمل كتــل مســتوطنات معاليه أدوميــم وملحقاتها 
مثــل ميشــور أدوميــم ومنطقــة »إي E1( »1( المزمــع البنــاء فيها 
للمســتوطنين، وهي الكتل التي تشمل مخططاتها المستقبلية فكرة 
توسيعها لتصل حتى البحر الميت. كما تشمل كتلة غفعات زئيف التي 
تلف قرى شــمال محافظة القدس. وإضافًة لهذه الكتل الثاث، تقوم 
الحكومة اإلســرائيلية بتوســيع كتلة رابعة من المســتعمرات تشمل 
مســتعمرات آدم وكوخاف يعقوب وبســاغوت، وهي مســتعمرات تقر 
الصفقــة أيضًا بضمها إلى )إســرائيل(، ما يحد من إمكانية التوســع 

المستقبلي لمحافظة رام اهلل.
أمــا األماكن المقدســة اإلســامية والمســيحية في المدينــة، تثني 
الصفقة على دور )إســرائيل( اإليجابي »كحارس لألماكن المقدســة« 
كما سبق ذكره، وفيما تقول ببقاء الوضع القائم في المسجد األقصى 
وما تســميه »حائط المبكى« )أي حائــط البراق، الذي كان قبل العام 
1948 مكانًــا للصاة لليهود والفلســطينيين وليس لليهود حصرًا 

كمــا هو عليه الحال اليوم(، فإنهــا في المقابل تنص على أن »الناس 
مــن جميع األديان لهم حق الصاة في الحرم الشــريف/ جبل الهيكل 
بطريقة تحترم كلية أديانهــم، مع األخذ بعين االعتبار أوقات الصاة 
لــكل دين، واألعياد، وعوامل دينية أخــرى« )ص16 - 17(. وفي هذا 
اإلطــار، تدعو الصفقــة إلى تنظيم رحات طيران مــن الدول العربية 
واإلســامية بهــدف الوصــول والصاة فــي األماكن المقدســة في 

القدس.
يســمح االقتباس أعاه بتقسيم األقصى )والمسمى بـ«جبل الهيكل« 
فــي الصفقــة( مكانيًا وزمانيــا بين المســلمين واليهــود، وبالتالي 

يعطي مصداقية لدعوات »منظمات الهيكل« للسيطرة على المسجد 
األقصى )أنظر/ ي: محمود محارب: سياسات )إسرائيل( للسيطرة على 

األقصى في العدد األخير من مجلة »المقدسية«(.
وتذكــر الصفقــة 31 مكانًا مقدسًــا في القــدس، منهــا 17 مكانًا 
مسيحيًا و13 يهوديًا، وواحد إساميًا تسميه باسم األمكنة المقدسة 
للمســلمين، من دون تحديد أي اسم محدد من هذه األمكنة. وحينما 
تذكر الصفقة الحرم الشــريف، فإنها تعده مكانًا مقدسًــا مشــترًكا 
للمســلمين واليهــود. وتتضمن هــذه الائحة مشــكلتين كبيرتين 
اثنتين إضافة العتبارها الحرم الشــريف مكانًا مقدسًــا للمســلمين 

واليهود، وهاتان المشكلتان هما:
- أواًل، أن الصفقــة كمــا ُذكــر ال تأتي على إشــارة ألي مــن األماكن 
المقدســة للمســلمين ســوى بعبارة عامة هي »األماكن اإلســامية 
المقدســة« )ص16(، وذلك من دون ذكر أي منها بالتحديد، علما أن 
عدد المســاجد من هذه األماكن فقط يزيد على 40 مســجدًا حسب 
دراســة غير منشــورة بعد للدكتور حنا عيسى، كما يزيد عدد األماكن 
المسيحية المقدسة عن 70 وفق الدراسة نفسها. يضاف لذلك مئات 

المعالم اإلسامية داخل المسجد األقصى وخارجه.
- وثانيًــا، أن األماكــن المقدســة الـــ13 المذكورة لليهود ليســت 
غالبيتهــا مقدســة كمــا ورد في دراســة لمؤسســة »عيمق شــفيه« 
اإلســرائيلية )عيمق شفيه، شــباط/ فبراير 2020(. وتشير المؤسسة 
إلى أن المواقع التالية التي اعتبرت مقدســة فــي الصفقة في ما هي 
ليست كذلك: التلة الفرنسية، وممر الحجاج الذي أقامته منظمة إلعاد 
اليمينية المتطرفة في سلوان، ونبع جيحون وحدائق داود قرب سلوان 
أيضًــا، والتــي تقوم منظمة إلعــاد بحفريات أثرية فيهمــا أيضًا، مع 
إهمال أهمية هذه المواقع للمســيحيين أيضًا، وأضرحة الرسل حغاي 
وزكريــا ومآلخي في جبــل الزيتون، رغم أنه ال توجد دراســات علمية 
تؤكــد وجود هــذه األضرحة في تلك األماكن، ومقبرة سامبوســكي، 
وكنيــس هورفــا. كما اعتبــرت مقبرة جبــل الزيتون مكانًا مقدسًــا 
لليهود وتجاهلت أهمية الجبل الدينية المقدســة للمسيحيين. يعني 
ذلك أن الصفقة تحاول تزوير التاريخ واختراع أماكن يهودية مقدسة 

جديدة من أجل تبرير االستحواذ على المدينة.

القدس في »صفقة القرن«: 
تحليل وبدائل )1-2(

د. وليد سالم 
عرب48

تذكر الصفقة 31 مكاًنا مقدًسا في القدس، منها 
17 مكاًنــا مســيحًيا و13 يهودًيا، وواحد إســالمًيا 

تسميه باســم األمكنة المقدسة للمسلمين، من 
دون تحديد أي اســم محدد من هــذه األمكنة. وحينما 
تذكــر الصفقــة الحــرم الشــريف، فإنهــا تعــده مكاًنا 

مقدًسا مشترًكا للمسلمين واليهود. 

تعاطف اإليرلنديين 
العميق مع الفلسطينيين 

ليس معاداة للسامية
رونيت لينتين – )ذا آيِرش تايمز( 

نقال عن الغد األردنية

تتمسك الحكومات بالدولة اإلسرائيلية على الرغم 
من التضامن االجتماعي المتزايد مع الفلسطينيين، 
فإن القيادة السياسية اإليرلندية هي التي ال تتناغم 
فــي الحقيقــة مع الجمهــور؛ إنهــا تبدو متــرددة في 
التخلي عن التعاون االقتصادي والبحثي رفيع المستوى 

مع )إسرائيل(.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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الفلسطينيون لم يخرجوا 
من التاريخ والجغرافيا بعد

عريب الرنتاوي

ُكشــف في )إســرائيل( والواليــات المتحدة عن تشــكيل لجنة 
مشــتركة، هدفها رسم خرائط األراضي الفلســطينية المحتلة 
التي ســتضمها )إســرائيل( إلى »ســيادتها«، ترجمة لـ»صفقة 
القــرن«، وأن هــذه اللجنة ســتضم في عضويتهــا عن الجانب 
األمريكي الســفير ديفيد فريدمان، ومستشــاره آييل التستون، 
وكذلك ســكوت ليث، المســؤول عن ملف الشؤون اإلسرائيلية 
الفلســطينية فــي مجلــس األمن القومــي األمريكــي، أما عن 
الجانب اإلســرائيلي، فستضم اللجنة الســفير اإلسرائيلي لدى 
الواليات المتحدة رون دريمر، والوزير ياريف ليفين، ومدير عام 

ديوان رئيس الحكومة رونين بيرتس.
»صفقة القرن« ذاتها، لم تكن ثمرة تفاوض بين اإلسرائيليين 
واإلســرائيليين، وال بيــن الواليات المتحــدة والعرب، بل ثمرة 
تفــاوض بيــن اإلســرائيليين واألمريكيين، من فــوق رؤوس 
الفلســطينيين، ومن دون علــم العرب، وبغياب أي تشــاور مع 
قادتهم. لقد جــال مهندس الصفقة جارد كوشــنير في العالم 
العربــي، مروّجــا للصفقة، وطالبا دعمهــا وتمويلها، حتى من 
دون »التكــرم« علــى العرب، بعرض تفاصيلها أو الكشــف عن 

خطوطها العريضة.
اليــوم، يحدث شــيء مشــابه تماما، هــو امتداد للنهــج الذي 
ميّــز عالقــة إدارة ترامب باليمين اإلســرائيلي. تتشــكل لجنة 
لترســيم »الحــدود المرنــة« أصــال، وتحديــد المناطــق التي 
ســتضمها )إسرائيل( إليها، من جانب واحد. الواليات المتحدة، 
تعطي نفســها الحق بـ»منح« إســرائيل ما تشــاء مــن أراضي 
الفلســطينيين، وتزعم في الوقت ذاته، أنها تقود عملية سالم 
وتسوية متوازنة، وأنها تقدم لألطراف عرضا ليس بمقدور أحد 
أن يرفضــه، أي مهزلة هذه؟ أي اســتهتار بالشــرعية والقانون 

الدوليين؟ أي سابقة تسجلها الدولة األعظم على نفسها؟
فــي الحروب، يفرض المنتصــرون إمالءاتهم على المهزومين، 
هذا ما حدث في سايكس – بيكو. )إسرائيل( والواليات المتحدة 
تتصرفــان كطرف منتصر فــي »حرب المئة عــام األولى« بين 
العــرب واإلســرائيليين، وهما تقــرران بصــورة أحادية، فرض 
إمالءاتهما على الفلسطينيين، متشــجعتين بحالة االهتراء في 
الموقف العربي الرســمي، وحالة الشتات والضياع التي تعيشها 
الشــعوب العربيــة، وحالــة الضعف واالنقســام في المشــهد 
الفلســطيني. »الســماء لم تنطبق علــى األرض« بعد االعتراف 
بالســيادة اإلســرائيلية على القدس ونقل الســفارة األمريكية 
إليها. و»الســماء لم تنطبق على األرض« كذلك، بعد الكشــف 
عن »وعــد ترامب« بإقامة »إســرائيل الكبرى« مــن النهر إلى 
البحــر، وبقية حلقات المسلســل التصفوي ســتأتي تباعا، ولن 

تقف عن حدود »فلسطين التاريخية«.
ليــس المهــم أن نصــرف كل الوقت فــي الجدل حــول حصاد 
»المئويــة األولى« من الصراع الفلســطيني اإلســرائيلي. قيام 
)إســرائيل( وتمددهــا وابتالعهــا لنتائــج حروبهــا وعدوانها، 
وفشــل المشــروع الوطنــي الفلســطيني، هي بعــض عالمات 
الهزيمــة التي ألحقت بنا في مختتم هــذه المئوية. األهم مما 
ســبق، هو أن نشــرع من دون إبطاء في إعداد أنفسنا لـ »حرب 
المئويــة الثانية« من هــذا الصراع. ال حلــول قريبة، وال حلول 
في األفــق. ال رهانات علــى تغيير اتجاه تطــور األحداث ال بعد 
االنتخابات اإلســرائيلية وال بعد االنتخابــات األمريكية. معركة 
الفلســطينيين من أجل الحرية والحقوق، هي معركة الســنوات 
والعقــود القادمــة، وليــس أمامهم ســوى واحدٍ مــن خيارين 
اثنين: إما القبول بشــروط الهزيمة والرضوخ إليها، أو الشروع 
في االســتعداد لجوالت جديــدة، مديدة ومريرة مــن الصراع، 
والتكيف مع مقتضياتها وأدواتها وشــعاراتها وبرامجها. ال أمل 
في المــدى المرئي المنظور، لكن الرهان مــا زال معقودا على 
معارك الســنوات واألجيــال القادمة، حينها لن تنطبق الســماء 
على األرض، بل ستســقط فوق رؤوس مــن راهنوا على خروج 

الفلسطينيين من الجغرافيا والتاريخ.

اإلبعاد عن األقصى.. انتهاك 
إسرائيلي للحق في العبادة

ياسر عبد الغفور
موقع »هيوميديا«

يمثل اإلبعاد، أحد مرتكزات السياســة اإلســرائيلية، في 
تعاملهــا مــع الفلســطينيين، منــذ احتاللها القســري 
لألراضي الفلسطينية، فسياستها باألساس تقوم على 
التهجير واالستيطان، فهي من جهة تقتلع الفلسطينيين 
وتطردهم، وتســتجلب اليهود مكانهــم، في واحدة من 

أبشع صور نظام األبارتهايد في العصر الحديث.

في كل مرة تصدر فيها سلطات االحتالل اإلسرائيلي، قرار 
إبعاد لفلسطينيٍّ عن المسجد األقصى، أو البلدة القديمة 
فــي مدينة القــدس المحتلة؛ تقــدم دليــاًل إضافيًّا على 
اختراق قواعد القانون الدولي، وسياسة التمييز العنصري 

التي تنتهجها، في األراضي الفلسطينية المحتلة.
ومقابــل التســهيالت الكبيــرة التــي تقدمهــا ســلطات 
االحتالل للمســتوطنين وعمــوم اإلســرائيليين، القتحام 
المســجد األقصى وســاحاته، تفرض قيــودًا على وصول 
المصلين المســلمين، وال تكتــف بذلك؛ بل ال تتوقف عن 
إصدار قرارات اإلبعاد عن المســجد بحق الدعاة والنشطاء 
في مجال الدفاع عن ثالث أقدس مســجد للمســلمين في 

العالم.
اإلبعــاد  لقــرارات  اإلحصائيــة  المعطيــات  اســتقراء، 
اإلســرائيلية، في األشــهر الماضية، يظهر بوضوح زيادة 
أعــداد المبعديــن؛ ما يدلل أننا أمام سياســة إســرائيلية 
ممنهجة؛ يشجع عليها بال شــك؛ غياب المواقف المؤثرة، 
ســواء أكان فلســطينيًّا أم عربيًّــا وإســالميًّا، فضاًل عن 

الصمت األوروبي والغطاء األمريكي.
ففي حين يشــير توثيــق مركز معلومــات وادي حلوة في 
القــدس، إلى إصدار ســلطات االحتالل اإلســرائيلي 355 
قرار إبعاد عن المسجد األقصى، و44 قرار إبعاد عن البلدة 
القديمــة، و10 قرارات إبعاد عــن مدينة القدس، في عام 
2019، لمدد تتراوح بين 3 أيام – 6 أشــهر؛ فإن الشــهر 

األول من عام2020 ، شــهد إصدار 104 قرارات، وشــهد 
األسبوع األول من شهر فبراير الحالي 35 قرارًا.

االرتفــاع فــي أعــداد المبعدين، يبــدو مخيًفــا، وهو جزء 
من انفــالت السياســة اإلســرائيلية في عمــوم األراضي 
الفلســطينية المحتلــة، والقــدس خصوصًــا؛ منذ إعالن 
اإلدارة األمريكية االعتراف بالقدس عاصمة لـ)إســرائيل(، 

فــي 6 ديســمبر 2017، وهــو التاريخ الذي دشــن مرحلة 
خطيرة في سياسة األمر الواقع لتهويد القدس.

ويمثــل اإلبعــاد، أحــد مرتكزات السياســة اإلســرائيلية، 
فــي تعاملها مــع الفلســطينيين، منذ احتاللها القســري 
لألراضي الفلســطينية، فسياســتها باألســاس تقوم على 
التهجير واالســتيطان، فهي من جهة تقتلع الفلسطينيين 
وتطردهــم، وتســتجلب اليهود مكانهم، فــي واحدة من 

أبشع صور نظام األبارتهايد في العصر الحديث.
ومارســت )إســرائيل(، هذه السياســة ضد الفلسطينيين 
فرديًّــا وجماعيًّا، وضمــن األرض الفلســطينية المحتلة، 

وخارجها، وفي مراحل ومحطات تاريخية متعددة.
 ورغم أن هذه السياسة فشلت في تحقيق أهدافها، بقيت 
تمــارس إســرائيليًّا؛ مع ضعــف مواقف اإلدانــة الدولية، 
وغيــاب إجراءات المحاســبة، ومناخ الحصانــة الذي يوفره 
الدعــم األمريكــي والدولي، رغــم أن الحديــث يدور عن 
انتهاك صــارخ لمواثيق حقوق اإلنســان، وعمــوم قواعد 

القانون الدولي.
اإلبعــاد عن المســجد األقصى، وهو جوهر هــذه المقالة، 
برز مع اإلبعاد الجماعي للنســاء الناشطات في الدفاع عن 
المســجد، أو من يعرفن بالمرابطات خــالل عامي 2013 
و2014، حيث بــدأت تظهر ما تعــرف بالقائمة الذهبية، 
التي تضم أســماء عشرات النســاء الممنوعات قسرًا بأمر 

االحتالل من الوصول للمسجد األقصى.
ويبدو أن غياب المواقف المؤثرة، شــجع )إســرائيل( على 
التوسع في هذه السياسة، وباتت قرارات اإلبعاد ال تقتصر 
علــى فئة محددة، فهناك علماء بارزون وخطباء للمســجد 
األقصــى وموظفون في األوقاف اإلســالمية أبعدوا، أمثال 
الشــيخ عكرمــة صبري، والشــيخ ناجح بكيــرات، وأبعدت 
شــخصيات فلســطينية من أراضي 48، وأخرى مقدســية، 

بما في ذلك من النســاء، واتســعت مدة اإلبعاد، من أيام 
لعدة أشهر.

ما يجمع بين هذه الشــخصيات المبعدة، دورها الكبير في 
توعيــة الرأي العام بواقع المســجد األقصــى وما يتعرض 
له من انتهاكات إســرائيلية؛ وكذلك لدورها في التصدي 

للسياسات اإلسرائيلية، واعتداءات المستوطنين.
ويدلل ذلك أن االحتالل يحاول أن يخفي حقيقة ما يقترفه 
من انتهاكات في المســجد، ويسعى إلزالة أي عقبات أمام 
مستوطنيه الذين زادت أعداد المقتحمين منهم لألقصى، 

حتى بلغ عددهم خالل 2019 نحو 30 ألف مستوطن.
 وتمثل سياسة جيش االحتالل اإلسرائيلي، في اإلبعاد عن 
المســجد األقصى، انتهاكا للحق فــي العبادة الذي أكدت 
عليــه المواثيق الدولية، فضال عــن كونه محاولة لتغييب 
القيادات والشــخصيات الفلســطينية واإلسالمية المؤثرة 
التي تتصدى لسياسة فرض األمر الواقع اإلسرائيلية، بما 
يسهل على الجيش تنفيذ اقتحاماته واعتداءاته المتكررة.
وتشــكل جريمة »اإلبعاد القســري« ســواء عن المســجد 
األقصــى أو البلدة القديمة في القــدس؛ مخالفة صريحة 
التفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل واإلبعاد القســري 
لألشخاص المحميين من األراضي المحتلة إلى أراضي أي 
بلــد آخر، وتعد النقل القســري انتهاًكا خطيــرا لالتفاقية، 
ويُعرف بأنه جريمة حرب وجريمة ضد اإلنســانية بموجب 

نظام روما األساسي. 
إفشال هذه السياســة، يتطلب تحرًكا فلســطينيًّا متعدد 
األوجه، يبدأ من التحدي الفردي، كما فعل الشــيخ عكرمة 
صبــري مؤخرًا، إلى التحرك الشــعبي المــؤازر، إلى الفعل 
الرســمي الفلســطيني، وكذلك ممن يحمل الوصاية على 
المسجد؛ للبدء بتحرك قانوني على الصعيد الدولي يوقف 

هذا االنتهاك اإلسرائيلي.

كشــفت معطيات أمنية جديدة أن جهاز األمن اإلسرائيلي 
العــام »الشــاباك« عــاود التركيز علــى اســتهداف الفئة 
العمرية ما بين -16 22 عامًا بهدف ابتزازهم وإسقاطهم 
في وحل العمالة، ومن المؤكد أن الشاباك يستهدف هذه 
الفئــة بغية إســقاط أكبر عــدد ممكن في وحــل العمالة، 
مســتغاًل الظــروف االقتصادية والقضايــا االجتماعية التي 

يعاني منها الشباب في هذه المرحلة.
فعقب هزيمة 5 يونيو/حزيران 1967 انتشــر »الشــاباك« 
فــي الضفة الغربيــة وقطاع غــزة وهضبة الجــوالن لمنع 
العمليــات الفدائيــة، ويعمــل فيــه المئــات، مــن بينهم 
ضباط اســتخبارات ميدانيون، ومحققون، ورجال عمليات، 
ومتنصّتون، ومحللون للمعلومات االستخبارية، وخبراء في 
التكنولوجيا األمنية، إضافة إلى أفراد اإلدارة وضباط األمن 
والحراس. ويتكون جهاز »الشــاباك« من مناطق وأقســام 

عدة لكل منها وظيفة محددة، وهذه األقسام هي:
- منطقــة القــدس والضفة الغربيــة: وهي أكبــر منطقة 
فــي جهاز »الشــاباك« ومتخصصــة في إحبــاط العمليات 

الفلسطينية المنطلقة من المناطق المذكورة.
- المنطقة الشمالية: وهي مسؤولة عن مكافحة العمليات 
الســرية والتنظيمــات المعادية في المنطقة، وقد تســلم 
»الشــاباك« مســؤولية منطقة لبنان بالتعــاون مع جهات 
اســتخبارية أخرى خالل االحتــالل اإلســرائيلي للبنان عام 

.1982

- المنطقــة الجنوبيــة: وهــي ثانــي أكبــر منطقــة فــي 
»الشــاباك« وتقــع قيادتها بمدينة عســقالن ومســؤولة 
-ضمــن مهام أخرى- عــن إحباط العمليات الفلســطينية 

المنطلقة من قطاع غزة.
كما أن »للشــاباك« أســاليب متنوعة في الوصول للشباب 
ما بين اســتخدام االتصال المباشر واالتصال عن بعد، في 
حين يولي »الشــاباك« اإلســقاط عبر اإلنترنــت والفتيات 
أولويــة كبيــرة، حيث أظهــرت الدراســة أن عــدد الذين 
تعرضوا لمحاوالت اإلســقاط عبــر االنترنت يزيد على تلك 

التي تتم عبر االتصاالت.
فقد تحدثنا في المرات الســابقة عن أن المخابرات تنســج 
خيوطهــا لتــورط ضحاياها في شــيء يمكن مســاومتهم 
عليــه، فتســتخدم الجــوال كوســيلة لتســجيل مكالماته 
الخاصــة التي ال يريد أن يســمعها أحد، وتســتخدم أيضًا 
اإلنترنت كي توقعه وتسجل له ورطته التي وقع بها، ومن 

ثم تعود لمساومته.
فضابط المخابرات يســعى لنسج شباكه بطريقة مدروسة 
إلسقاط الشــباب عبر اإلنترنت، مستخدمًا في ذلك وسائل 
عــدة أهمهــا: الخــداع اإللكترونــي, والخــداع العاطفــي، 

والتوريط الجنسي، وابتزاز المعلومات.
يتميــز هــذا الجانب – اإلســقاط عبــر اإلنترنــت- بخداع 
المســتخدمين القريبين من المقاومة لدفعهم كي يُدلوا 
بمعلومــات يعرفونها، بما يفيــد المخابرات في المواجهة 
مــع المقاومــة، دون أن يــدروا فيصبحوا »عمــالء وهم ال 

يدرون«.
كمــا أن لديه أســاليب متعددة يســتخدمها »الشــاباك« 
لتوريط الشــباب المراهق في حباله، من ضمنها التوريط 
العاطفــي الذي يبدأ بتعارف بين الشــباب الموجودين في 
قطاع غزة وصديقات ســواء عربيات أو فلسطينيات الداخل 

المحتل ســنة 48، أو حتى ســاقطات من المنطقة نفسها، 
حيث يمتــد هذا التعــارف إلى عالقــات غراميــة وعاطفية 

سرعان ما تمتد لتواعد بالزواج.
وقد يتوهم بعض الشــباب في العديد من الفتيات ويشعر 
باالنجذاب إليهن، لدرجة تنفيــذ كل ما يطلبنه، وبطريقة 
مدروســة تبدأ الفتاة التي كلفت من »الشاباك« بجر قدم 
الشاب نحو االرتباط وأن يصبح عمياًل، أو ناقاًل للمعلومات 

دون أن يدري.
بعــض ضعيفي النفوس يقيمون عالقات غرامية مع فتيات 
في الخارج بهدف إشــباع رغباتهم الجنســية، فيتواصلون 
معهــنّ عبر كاميرا اإلنترنت واإليميل، وقد تمتد العالقات 
لفتــرات طويلة لحين تمّكن »الشــاباك« من هذا الشــاب 
الذي يتم تطمينه بخطوات مدروســة أن هذه الفتاة تحبه 
وتريــد أن يكون زوجها, وفي النهايــة يظهر أنها هي من 
أوقعته في وحل العمالة وأنها إحدى ساقطات »الشاباك«. 
وبعــد مدة يتفاجــأ باتصال من ضابط »الشــاباك« يبتزه 
عبــره بصــوره والمحادثــات والفيديوهات الجنســية التي 

سجلها مع تلك الفتاة بمحض إرادته.
في جميع الحــاالت يجب عدم االنصياع لضابط المخابرات 
الذي يريد المســاومة بمــا لديه من معلومــات، والتوجه 
لرجال األمن ومصارحتهم بحقيقة األمر، فالقضية بسيطة 
ويتم حلها خالل فترة وجيزة، دون أن يشعر بها أحد، وفي 
كل مــرة يصدر عفو مــن الجهات المختصــة عن كل من 
تراجــع وتاب، وأما التعنت والخوف مــن ضابط المخابرات 
واالنصياع لما يريد فســيعرضان هؤالء للوقوع في جرائم 

أكبر – العمالة– تصل في أغلبها لإلعدام.

احذروا »الشاباك«!

د. أيمن أبو ناهية

المخابــرات تنســج خيوطها لتــورط ضحاياها في 
شــيء يمكن مساومتهم عليه، فتستخدم الجوال 
كوســيلة لتســجيل مكالماته الخاصة التي ال يريد 
أن يسمعها أحد، وتستخدم أيضًا اإلنترنت كي توقعه 
وتســجل لــه ورطتــه التــي وقع بهــا، ومن ثــم تعود 

لمساومته.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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أعلن أنا/  ســهيل فايز محمد الشــرباصي عــن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 900484759 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/  احمد يحيى حسن القانوع عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 802967398 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/  ســهام محمد محمــود قاعود عن فقــد هويتي 
وتحمل الرقم 910895564 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/  حســام فؤاد سلمان ارقيق عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 972973903 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/  اياد ســعيد علي الصوير عــن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 405923350 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/  صائب جمال نعمان مشــتهى عــن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 900336223 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/  عاطف إســماعيل خليــل الجعبري  عن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 924396641 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة غزة الشرعية االبتدائية

إعالن طالق صادر عن محكمة غزة الشرعية
إلى/ كامله بنت درويش بن ســليمان بيضو من نابلس والمقيمة حاليا في 
الواليــات المتحــدة األمريكية هوية رقــم 966774036 نعلمك بأن زوجك 
الداخل بك بصحيح العقد الشرعي/ سمير بن أحمد بن عبد القادر سمور من 
غزة والمقيم حاليا في الواليات المتحدة االمريكية هوية رقم 917141244 
بأنــه قد طلقك طلقة واحدة رجعية بعد الدخول والمســجلة في ســجل 44 
عــدد 63 وأنه عليك العدة الشــرعية اعتبــارا من تاريخ الطــاق الواقع في 

2020/2/17م، لذا صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2020/2/17م، 

قاضي غزة الشرعي
الشيخ/ عبادة الرقب

إعالن فقد شيكات
أعلــن أنا/  ســفيان محمد ســعيد النعســان من ســكان غــزة هوية رقم: 
917357766 عــن فقد الشــيكات التــي يحمل األرقــام: )30000001(، 

 )30000015( )30000014( )30000013( )30000012( )30000011(

 )30000020( )30000019( )30000018( )30000017( )30000016(

والمسحوبات على بنك االنتاج الفلسطيني بالشيكل باسم/ سفيان محمد 
ســعيد النعســان ، فأرجو ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة, وله 

جزيل الشكر والتقدير.

بيروت/ األناضول:
أعلن رئيس مجلس الشورى في إيران علي الريجاني، 
أمس، عن اســتعداد باده للمســاعدة في تحســين 

األوضاع االقتصادية في لبنان.
كام الريجانــي جــاء خال لقائــه الرئيــس اللبناني 

ميشال عون في قصر الرئاسة، شرقي بيروت.
ويعانــي لبنــان أســوأ أزمة ماليــة واقتصاديــة، منذ 

سنوات الحرب األهلية بين 1975 و1990.
وبلغ ســعر صرف الدوالر الواحد في الســوق السوداء 
)غيــر الرســمية( 2300 ليرة، بزيــادة 47 بالمئة عن 

سعر الصرف الرسمي، البالغ 1508 ليرات.
وقال بيان للرئاســة اللبنانيــة إن »الريجاني نقل إلى 
عون رســالة مــن الرئيــس اإليراني حســن روحاني 
وســبل  اإليرانيــة   - اللبنانيــة  العاقــات  تناولــت 

تطويرها«.
كمــا تضمنــت الرســالة تجديــد الدعــوة اإليرانيــة 

للرئيس اللبناني لزيارة طهران.
وهنأ الريجاني عون على تشــكيل الحكومة الجديدة، 
متمنيــا لهــا التوفيق والنجــاح في تعزيز االســتقرار 

واألمن في الباد.
وأعرب عن اســتعداد إيران للمســاعدة على تحسين 

األوضاع االقتصادية في لبنان.
وفي وقــت الحق أمس، عقد رئيس مجلس الشــورى 
اإليرانــي مؤتمرا صحفيــا في مقر ســفارة باده في 
بيــروت، أكــد فيه علــى دعــم طهــران لـ«المقاومة 

اللبنانية«، في إشارة لتنظيم »حزب اهلل«.
وردا على سؤال حول ما إذا كان الدعم اإليراني للبنان 
قد يوقف الدعــم الغربي للباد، قال الريجاني: »نحن 
كبلد صديق للبنان نعرب عن كامل استعدادنا لدعمه 

في كافة المجاالت لكن ال نلزم أحدا بهذا األمر«.
من ناحية ثانية، أكد أن »طهران ال تســعى ألي نفوذ 
في المنطقة ولم تدخل خلسة إلى العراق أو سوريا بل 

حكومتي الدولتين طلبتا رسميا من إيران التدخل«.
على صعيد آخر، التقى الريجاني األمين العام لتنظيم 
»حــزب اهلل« حســن نصــر اهلل، حيــث »اســتعرض 
الطرفــان األوضــاع فــي المنطقــة، وســبل مواجهة 
التحديات السياســية واألمنية واالقتصادية«، بحسب 

بيان للحزب.
وفــي وقت ســابق أمــس، التقى المســؤول اإليراني 
الرفيع كا مــن رئيس مجلس النــواب اللبناني نبيه 
بري في مقره غربي بيروت، ورئيس الحكومة حســان 
ديــاب. ووصــل الريجاني إلى بيروت، مســاء أول من 
أمس، في زيارة رســمية اســتمرت يومين، قادما من 

دمشق بعد لقائه رئيس النظام بشار األسد.
ومنــذ 17 أكتوبــر/ تشــرين األول الماضي، يشــهد 
لبنان احتجاجات شــعبية تطالب برحيــل كل الطبقة 
السياســية الحاكمة، كما ويغلق مشــاركون فيها من 

آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية. 

اشتباكات عنيفة 
بين قوات سعودية ويمنية 

ومسلحين بالمهرة 
عدن/ األناضول:

اندلعــت مواجهــات "عنيفة"، مســاء أمــس، بين قــوات ســعودية ويمنية، 
ومسلحين قبليين في محافظة المهرة شرقي اليمن.

وقال بيان للمركز اإلعامي للســلطة المحلية بمحافظة المهرة، إن "رتًا من 
قوات التحالف العربي )قوات سعودية( مسنودة بقوات المهام الخاصة )تابعة 
للحكومــة اليمنيــة( تعرض لكمين مســلح نصبه مجموعة مــن المتمردين 
المسلحين على الطريق المؤدي إلى منفذ شحن )حدودي مع سلطنة عمان(".

وأضاف البيــان أن "مواجهات عنيفة اندلعت عقــب الكمين". الفتا إلى قوات 
التحالف وقوات المهام الخاصة أفشــلت الكمين وقامت بماحقة المسلحين 

الذين الذوا بالفرار.
وأوضــح أن قــوات التحالــف كانت في مهمــة دورية معتادة للقيــام بعملية 
التفتيــش الروتيني اليومي، إلى جانب اســتقصاء طبيعــة الوضع األمني في 
منفذ للشــحن. الفتا إلى أن الكمين والمواجهات لم يســفرا عن أي خســائر 

بشرية.
فيما أفادت مصــادر محلية لوكالة "األناضول"، بســقوط مصابيْن، أحدهما 
بصفــوف القــوات اليمنيــة المرافقــة لنظيرتها الســعودية، وآخــر بصفوف 
المســلحين القبليين جراء المواجهــات المندلعة على الطريــق المؤدي إلى 

منفذ الشحن الحيوي.
ونقل البيان عن مصدر في الســلطة المحلية بالمهرة، قوله إن الحادثة تعد 
"تجــاوزا خطيــرا وتعديا صارخا للنظــام والقانون، ومحاولة يائســة من قبل 

الجماعات الخارجة عن النظام والقانون إلثارة الفوضى في المحافظة".
من جهته، قال المســؤول اإلعامي في لجنة اعتصام المهرة السلمي، سالم 
بلحاف، إن "االســتفزاز الســعودي وعرقلة حركة التجارة في منفذ شحن، دفع 
بالمواطنين لاعتراض على هذا الســلوك واالحتماء بالقبائل بحكم األعراف 

القبلية".
وأوضح بلحاف، أن القبائل قامت باالنتفاضة ضد القوات السعودية باعتبارها 

القوات الوحيدة المملثلة للتحالف العربي بالمحافظة.
واعتبــر أن "الســلوك الذي تمارســه الســعودية بتحليق طيران األباتشــي، 

والتعنت واستخدام القوة ضد المواطنين ال يفيد المملكة".
وأشار إلى أن "لجنة اعتصام المهرة تدين سلوك السعودية بالمهرة، وإطاق 

قواتها النار على المواطنين وعبثهم بالمنافذ والحياة العامة بالمهرة".
وأول من أمس، اســتنكرت لجنة االحتجاج السلمي بمحافظة المهرة إجراءات 

القوات السعودية في منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان.
وقالت لجنة االحتجاج السلمي، في بيان، إن "القوات السعودية المتواجدة في 
منفذ شــحن الحدودي بمحافظة المهرة، أقدمت على اتخاذ قرارات تعســفية 

ضد المسافرين اليمنيين".
وأوضحت أن اإلجراءات شــملت "منع مرور المعدات الثقيلة التي يســتوردها 
المواطنيــن من الخــارج، ومنع إعطــاء تصاريح جمركة معــدات المواطنين، 
إضافة إلى إلزام المســافرين باستخراج جوازات سفر جديدة بالرغم من عدم 

انتهاء صاحيتها".
ولجنــة احتجاج أبنــاء المهرة الســلمي، حركة بمحافظة المهــرة تنظم بين 
الحيــن واآلخر مظاهرات ضد تواجد القوات الســعودية بالمحافظة المحاذية 

لسلطنة عمان، وتصفه بـ"االحتال".
ومنــذ نهاية 2017، دفعت الســعودية بقــوات تابعة لها وآليات عســكرية 
وأمنيــة، في إطار تعزيز األمــن وضبط ومكافحة عمليات التهريب، بحســب 

تصريحات للتحالف العربي الذي تقوده المملكة باليمن. 

بروكسل/ وكاالت: 
أعلن وزراء خارجيــة االتحاد األوروبي 
أنهم اتفقوا على بــدء مهمة جديدة 
في البحر المتوسط، لمراقبة تطبيق 
حظــر األســلحة الذي تفرضــه األمم 
المتحــدة علــى ليبيــا والــذي يتــم 

انتهاكه بشكل متكرر.
ووافقــت الدول األعضاء فــي االتحاد 
البالــغ عددهــا 27 دولــة أمس، على 
تقديــم ســبع طائرات وســبع ســفن 

للمهمة.
وقال وزيــر الخارجية اإليطالي لويجي 
دي مايــو في بروكســل، »إن االتحاد 

األوروبي سينشر ســفنا في المنطقة 
الواقعــة شــرق ليبيــا لمنــع تهريب 
األســلحة، لكــن إذا أدت المهمة إلى 
المهاجرين فســيتم  قــوارب  تدفــق 
األلماني  تعليقهــا«. وأكــد نظيــراه 
المهمة  علــى  االتفــاق  والنمســاوي 

الجديدة.
وأوضح دي مايو أن »االتحاد األوروبي 
ملتــزم بمهمة جوية وبحرية، وهناك 
جزء منها علــى األرض، لحظر دخول 
أن  وأضــاف  ليبيــا«،  إلــى  األســلحة 
المهمة ليســت إحياء للعملية صوفيا 
وسيتم نشــرها على الساحل الشرقي 

لليبيا حيث يجري تهريب الساح.
وكانت دول أوروبية من بينها إيطاليا 
والنمســا رفضت الجانب البحري من 
هذه المهمة، واعتبرت أنها ســتجعل 
مــن  بمزيــد  يدفعــون  المهربيــن 
المهاجرين إلــى البحر، بما يجبر قوة 

المراقبة البحرية على إنقاذهم.
وكانت عملية صوفيا لمراقبة الهجرة 
غيــر الشــرعية وحظــر األســلحة إلى 
ليبيا مُــددت إلى تاريــخ 31 مارس/

آذار 2020، بيد أنها لم تعد نشــطة 
في البحر بعد ســحب الدول األعضاء 
ســفنها. وجــاء ذلــك بســبب رفض 
إيطاليا الســماح بإنــزال المهاجرين 
الذين يتــم إنقاذهم، علــى أراضيها 
نظــرا لعدم وجود اتفــاق بين الدول 

األعضاء حول التكفل بهم. 
صوفيــا  عمليــة  أن  النمســا  وتــرى 

تمثــل »تذكرة دخــول ألوروبا آلالف 
المهاجرين غير الشرعيين«، وترفض 
الموافقة على عودة السفن األوروبية 

إلى المنطقة.
وقبل االتفــاق على المهمة الجديدة، 
النمســاوي  الخارجيــة  وزيــر  كان 
ألكســندر شــالنبرغ قــد صــرح عنــد 
وصوله إلى بروكســل قائــا »عملية 
صوفيا لم تعد موجودة. نحن بحاجة 
إلــى عملية عســكرية وليــس عملية 

إنسانية«. 
وأضاف »موقفنا ليس التعطيل، لكن 
نحن في مســتهل عمليــة مفاوضات 
ومحادثــات مهمــة جــدا«، موضحــا 
»نحن بحاجة إلى تنفيذ فعلي للحظر، 
ومــن وجهــة نظــري عمليــة صوفيا 
المقاربــة الصحيحــة لذلك.  ليســت 

يجب أن نتوصل إلى شيء جديد«.

7 طائرات و7 سفن.. أوروبا تطلق مهمة 
جديدة لمراقبة حظر األسلحة في ليبيا

الريجاني: إيران مستعدة لمساعدة لبنان اقتصاديًا

جانب من اللقاء أمس   ) أ ف ب(
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عواصم/ وكاالت: 
شــهدت الســاعات األخيرة مــن يوم أمــس، تطورات 
ميدانية وسياســية متســارعة فــي ســوريا، ففي حين 
تواصلــت الغــارات الروســية على مناطــق بريف حلب 
الغربي، شــهدت إدلب معارك ضارية بين قوات النظام 
والمعارضــة، في وقت تشــهد فيه موســكو محادثات 
روسية تركية بشأن خفض التصعيد، بينما دعت األمم 

المتحدة إلى وقف فوري إلطالق النار.
ففي ريف حلب الغربي، تجددت الغارات الروســية على 
منطقتي أريحــا وجبل األربعين ومناطق أخرى، وســط 
أنباء عن خروج مستشــفيين من الخدمة إثر تعرضهما 

للقصف.
بدورها، أعلنت قوات النظام السوري أمس، أنها فرضت 
سيطرتها الكاملة على عشــرات البلدات في ريف حلب 
الشمالي الغربي، وقالت إنها ستواصل حملتها للقضاء 

»على ما تبقى من تنظيمات إرهابية أينما وجدت«.
وبدعم من ضربات جوية روســية مكثفة، تقاتل قوات 
النظــام منذ بداية العام الســتعادة ريــف حلب وأجزاء 
مــن محافظة إدلــب المجاورة، حيث يوجــد آخر معاقل 

المعارضة المناهضة للرئيس بشار األسد.
وذكر عاملون في مستشــفى أن ضربات جوية نفذتها 
قــوات النظــام أصابــت بلــدة دارة عزة قــرب الحدود 
التركيــة على بعــد نحو 30 كيلومترا إلى الشــمال من 
مدينة حلب، مما أســفر عن إصابــة عدد من المدنيين 

وأجبر مستشفيين على اإلغالق.
وذكــرت وكالــة »األناضــول« أن المقاتالت الروســية 
استهدفت مستشــفيي الفردوس وكنانة في دارة عزة، 

مما أدى إلى خروجهما من الخدمة وإصابة حارس.
وفــي إدلــب، تتواصــل االشــتباكات بيــن المعارضة 
المســلحة وقــوات النظــام المدعومة روســيا وإيرانيا، 
وســط توســيع النظــام رقعة ســيطرته خــالل األيام 

األخيرة.
وبدعم من روســيا، ســيطرت قــوات النظــام على 16 

منطقة ســكنية خالل الســاعات الـ24 األخيرة، شملت 
عندان وحريتان وشويحنة وكفر حمرة وجمعية الزهراء 
وبيانون وحيّان وتل مصيبين وبابيص ومعارة األرتيق 
وجمعية الهادي وبشــكاتين والهوتة والليرمون وماّلح 

وكفر داعل.
وبهذا يكون النظام الســوري قد عزز من سيطرته على 
الطريــق الدولي »إم 5« الواصــل بين حلب والعاصمة 

دمشق.
يأتي هذا في وقت عــززت فيه القوات التركية مواقعها 
داخــل الحدود الســورية، وقــد اســتهدفت المدفعية 
التركية مواقع لقــوات النظام والوحــدات الكردية في 
مدينــة تل رفعــت، وبلدتي منــغ ومرعنــاز بريف حلب 

الشمالي. 
وكانت مصادر عسكرية تركية صرحت في وقت سابق، 
أن رتاًل، يتألف من نحــو 150مركبة محملة بالمدفعية 

والدبابــات والعتاد وناقالت الجنــد، دخل صباح أمس، 
مــن معبر ريحانلــي الحدودي التركــي باتجاه األراضي 

السورية عبر معبر باب الهوى السوري.
وحســب المصادر، فإن الرتل توجّه إلى نقاط المراقبة 
التركية المنتشرة في ريف إدلب لتعزيز قدراتها تحسبا 

ألي هجوم قد تتعرض له من قوات النظام السوري.
وتتواصل أرتال التعزيزات العسكرية التركية منذ تفاقم 
الوضع العســكري في إدلب، مع تعرض القوات التركية 
لهجمات من النظام السوري، أدت إلى مقتل وجرح عدد 

من العسكريين األتراك.
وتأتــي هــذه التطــورات في وقــت يجتمع فيــه خبراء 
عســكريون روس وأتــراك في موســكو لبحث خفض 
التصعيــد، وفــق مــا أعلــن وزيــر الخارجية الروســي 
ســيرغي الفروف، الذي أكد وجود تفهّــم متبادل من 
قبل العســكريين الــروس واألتراك للوضــع في إدلب 

السورية.
وأعرب الفــروف، في مؤتمر صحفي بميونيخ، عن أمله 
فــي أن يتمكــن الجانبان من تقديم أفــكار تؤدي إلى 

خفض التوتر في إدلب.
وفي وقت الحق، دعت األمم المتحدة، أمس، إلى وقف 
إلطــالق النار في محافظة إدلب شــمال غربي ســوريا، 

التي تشهد أكبر كارثة إنسانية في القرن 21.
جاء ذلك في بيــان صادر عن نائب األمين العام لألمم 
المتحدة للشــؤون اإلنسانية مارك لوكوك، مشيرا إلى 
أن األزمة المتواصلة في إدلب بلغت »مستوى مرعبا«.

وقــال لوكــوك: »ال يمكــن الحيلولــة دون أكبر كارثة 
إنســانية في القرن 21 إال بتــرك أعضاء مجلس األمن 
والــدول ذات النفوذ لمصالحهــا الفردية جانبا، واتخاذ 
خطــوة إنســانية مشــتركة، والخيار الوحيــد هو وقف 

إطالق النار«.
وأضاف أنه، منذ ديســمبر/كانون األول الماضي وحتى 
اليوم، بلغ عدد النازحين الســوريين جراء االشــتباكات 
والهجمــات 900 ألــف شــخص غالبيتهم من النســاء 

واألطفال.
وأشار إلى معاناة النازحين في ظل البرد القارس؛ نتيجة 
لعدم قدرة المخيمات على استيعاب أعداد إضافية من 
النازحين، ولفت إلى أن الهجمات العشوائية تستهدف 

المستشفيات والمدارس ودور العبادة واألسواق.
وفي ســبتمبر/أيلول 2018، توصلت تركيا وروسيا إلى 
اتفاق يقضي بإنشــاء منطقة منزوعة السالح في إدلب 

تُحظر فيها األعمال العدائية.
لكــن، منذ ذلك التاريــخ، ُقتل أكثر مــن 1800 مدني 
في هجمات شــنها النظام الســوري والقوات الروسية، 
منتهكيــن بذلك االتفاق المذكور، وتفاهم لتثبيته بدأ 

تنفيذه في 12 يناير/كانون الثاني الماضي.
كما نزح أكثر من 1.7 مليون ســوري إلى مناطق قريبة 
مــن الحدود التركيــة لتجنب الهجمــات المكثفة على 

مدار العام الماضي. 

تونس/ األناضول:
قال الرئيس التونســي، قيس سعيد، أمس، إنه 
ســيتم حل البرلمان، وإجــراء انتخابات مبكرة، 
إذا رفــض النواب منــح الثقة لحكومــة إلياس 

الفخفاخ.
جــاء ذلك خالل لقائه كاًل مــن رئيس البرلمان، 
رئيــس حركــة »النهضة«، راشــد الغنوشــي، 
ورئيــس حكومــة تصريــف األعمــال، يوســف 
الشاهد، في قصر قرطاج، بحسب بيان للرئاسة.

وشــدد سعيد على »الدســتور هو المرجع، وإذا 
لــم تحصــل الحكومــة التــي ســيتم تقديمها 
إلــى البرلمان على الثقة، فســيقع حل البرلمان 
واللجــوء إلى الشــعب، فهــو صاحب الســيادة 
يمنحها لمن يشــاء، ويســحبها ممن يشاء وله 

الكلمة الفصل«.
وأعلن الفخفاخ، مساء السبت الماضي، تشكيلة 
حكومتــه المقترحة، لكنه قرر مع ســعيد إجراء 
مزيد من المشــاورات بشــأنها، بعد أن أعلنت 

»النهضة« )54 نائبًا من 217(، انسحابها من 
هذه الحكومة.

وقالت »النهضــة«، التي تصــدرت االنتخابات 
البرلمانية فــي أكتوبر/ تشــرين أول الماضي، 
إنها لــن تمنح الثقة لحكومة الفخفاخ، بســبب 
إصــراره على رفض مطلبها بتشــكيل »حكومة 
وحــدة وطنية ال تقصي أحدًا«، في إشــارة إلى 
عدم إشراكه حزب »قلب تونس« )ليبرالي- 38 

نائبًا( في الحكومة.
وتنتهي الخميــس، المهلة الدســتورية، وهي 
شــهر، أمام الفخفاخ لتشــكيل حكومته ونيلها 

الثقة في البرلمان.
وشــدد ســعيد على »وجوب االحتكام للدستور 
وحده، وتجنب التأويــالت والفتاوى غير البريئة 
وال القائمــة على أســس علمية«، محــذرًا من 
»خطورة تجاوز الدســتور باسم الدستور«، وفق 

البيان الرئاسي.
ودعــا الجميــع إلــى »تحمــل المســؤولية في 

هــذه المرحلــة التاريخيــة الحاســمة المليئــة 
بالتحديات«، وفق البيان.

وبإمــكان »النهضة« و«قلب تونس« و«ائتالف 
الكرامــة« )ثــوري- 19 نائبًــا( مجتمعين عدم 
تمرير الحكومــة، إذ يمتلكــون 112 نائبًا، وال 
يمكن لـ105 نواب تمريرها )منح الثقة يتطلب 
109 نــواب(. وشــدد ســعيد علــى أن »رئيس 

الدولة هو الضامن الستمرارية الدولة ولعلوية 
الدستور«.

وتوجه إلى الشــعب التونســي بقوله: »الدولة 
ستســتمر بمرافقهــا األساســية، ســواًء منــح 
المجلــس النيابي ثقتــه للحكومة التي ســيقع 

تقديمها أم ال«.
وفي حال لم تحصل حكومــة الفخفاخ على ثقة 
النواب، فســتكون الثانية بعــد حكومة الحبيب 
الجملــي، الــذي اقترحتــه »النهضــة«، ورفض 
البرلمان تشكيلته، في 10 يناير/ كانون الثاني 

الماضي. 

تستلهم مذبحة نيوزيلندا.. ألمانيا ترصد 
مخططات »مرعبة« لمهاجمة المساجد

برلين/ وكاالت: 
دانــت الحكومة األلمانية مخططات وصفتها بـ »المرعبة« أعدتها مجموعة يمينية متطرفة 

لالعتداء على مساجد في البالد، وتعهدت بحماية أماكن العبادة.
وقــال المتحدث باســم وزارة الداخلية بيــورن غرونيفيلدر خالل مؤتمــر صحفي في برلين 
أمس، إن »ما كشــف عنــه مرعب. من المخيف رؤيــة مجموعة تتجه بوضــوح نحو التطرف 

بهذه السرعة«.
من جهته، أشار شتيفان سايبرت المتحدث باسم المستشارة األلمانية أنجيال ميركل إلى أن 
»مهمة الدولة هي ضمان ممارســة اإليمان بحرية في هذا البلد من دون خطر أو تهديد«، 

مؤكدا »حق أي شخص يريد ممارسة ديانته في ألمانيا أن يفعل ذلك من دون تهديد«.
وأوقفــت الســلطات األلمانية يوم الجمعة الماضي 12 شــخصا ينتمون إلــى مجموعة من 

اليمين المتطرف ووضعوا قيد الحجز بشبهة التخطيط لهجمات.
ووفقــا لما أوردته وســائل إعــالم ألمانية أول مــن أمس، يُشــتبه بــأن الموقوفين كانوا 
يخططــون الســتهداف مســاجد أثناء الصــالة، مثل ما حدث في كرايســت تشــيرتش في 
نيوزيلندا في مارس/آذار 2019، عندما قتل مهاجم 51 شــخصا في مســجدين وبث لقطات 

اعتدائه مباشرة.
وكان الزعيم المفترض للمجموعة، الذي كانت الســلطات قد وضعته قيد المراقبة، قد أبلغ 

متواطئين معه بمخططه في اجتماع عقد األسبوع الماضي.
وأكدت وســائل اإلعالم األلمانية أن المحققين علموا بهذا االجتماع عبر مخبر متخف اخترق 

المجموعة التي كانت تخطط الستهداف مساجد في »عشرات المناطق« في ألمانيا.    
ويشــتبه بأن أربعة من بين الموقوفين الـ12 هــم محركو المجموعة، أما الثمانية اآلخرون 

فمهتهم تقديم دعم مالي ولوجستي.
وجميع أعضاء المجموعة يحملون الجنســية األلمانية، من بينهم شــرطي من والية شمال 

الراين وستفاليا أوقف عن عمله، بحسب الصحافة األلمانية.
ووصف المتحدث باسم وزارة الداخلية تلك التوقيفات بأنها »دليل على يقظة أجهزة األمن«. 
ومنذ مقتل السياســي األلماني فالتر لوبكه في يونيو/حزيران العام الماضي واالعتداء على 
كنيس يهودي في أكتوبر/تشرين األول، عزّزت السلطات مراقبة أنشطة اليمين المتطرف.  
وحاول متطرف يميني الهجوم برشاش على ذلك الكنيس اليهودي في هاله شرقي ألمانيا، 
وقتل شخصين بشكل عشوائي على الطريق وفي مطعم تركي. ومن المنتظر بدء محاكمته 

قريبا.
وفي دريســدن، يحاكم ثمانية من النازيين الجدد منذ أكثر من خمســة أشــهر لتخطيطهم 

لهجمات ضد أجانب ومسؤولين سياسيين.

إسالم آباد/ األناضول:
قتل 7 وأصيب 21 آخرون، أمس، جراء تفجير 
في والية بلوشستان جنوب غربي باكستان، 

حسب مسؤول محلي.
وأفادت وسائل إعالم محلية بأن التفجير وقع 
أثناء مظاهرة أمام مقر جمعية »الصحفيين« 
توضيــح  دون  بالواليــة،  كويتــه  بمدينــة 

طبيعته.
وأدى التفجيــر إلــى إلحاق أضــرار مادية في 

محيــط المكان، في وقــت طوقت فيه قوات 
األمــن المنطقــة تحســبا لوجــود متفجرات 

أخرى، وفق المصدر ذاته.
وأعلن المتحدث باسم حكومة الوالية لياقت 
شــهواني، في بيــان، أن الهجوم أســفر عن 

مقتل 7، حسب أرقام أولية.
من جانبه، أشــار مدير األمن بمدينة كويته، 
عبد الرزاق تشــيما، إلــى أن التفجير أدى إلى 
إصابة 21 شــخصا، مرجحــا أن يكون تفجيرا 

انتحاريا.
بدوره، أفاد والي بلوشستان، خان ياسينزاي، 
فــي بيان، بأنهم على وشــك اتخــاذ تدابير 
أمنيــة شــاملة من أجــل حمايــة الناس من 

األحداث المشابهة.
وأردف: »هــذا النوع مــن الهجمات لن يؤثر 
على معنويات الناس وقوات األمن، وســيتم 
اتخاذ مختلف التدابير ضد خطط اإلرهابيين 

الغادرة«. 

األمم المتحدة تدعو إلى وقف إطالق النار
غارات ومعارك في حلب وإدلب.. واألتراك والروس يتباحثون بموسكو

7 قتلى و25 مصابًا إثر تفجير جنوب غربي باكستان

الرئيس التونسي يعتزم حل 
البرلمان إذا رفض حكومة الفخفاخ

قصف طائرات النظام السوري ألحياء إدلب السورية     ) أ ف ب(
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غزة/ رامي رمانة:
افتتحــت أمس، جامعــة األزهر بغزة، بتمويــل مع اإلعانة 
اإلسالمية -فرنســا معرضًا للمنتجات الزراعية اآلمنة في 
منتجع الشــاليهات غرب مدينة غزة، ضمن مشروع تعزيز 
صمود المجتمعات مــن خالل تطوير نظام الزراعة اآلمنة 

لتعزيز سبل العيش واألمن الغذائي لألسر المهمشة.
وبيــن مدير المشــروع د. أحمــد أبو شــعبان، أن الزراعة 
اآلمنة عبارة عن ممارســات زراعية مسؤولة بيئيًا، ومتينة 
اقتصاديًا ومحبذة اجتماعيًا، بحيث يتم تطبيق التوصيات 
والمعــارف المتاحة على عمليات اإلنتاج فــي المزرعة وما 
بعــد اإلنتاج »الحصاد« بطريقة مســتدامة، ما يؤدي إلى 

الحصول على منتجات غذائية آمنة وصحية.
وأشار أبو شعبان لصحيفة »فلسطين« أن المشروع الذي 
بــدأ قبل ثالث ســنوات اســتفاد منه نحــو )350( مزارعًا 

ومربيًا، بقيمة )2400( ألف يورو. 
وأوضح أنه يتم تطبيق نظام الممارســات الزراعية اآلمنة 
لمنتجات الخضراوات واأللبان التي يســتهدفها المشروع 
حيث يبدأ تطبيق النظام بدًءا من عملية اختيار المزارعين 
وفًقــا لشــروط معاييــر محــددة، تليهــا مرحلــة تدريب 
المزارعيــن، علــى الممارســات الزراعية اآلمنــة، ومرحلة 
تقديم اإلرشاد الزراعي لعمليات الزراعة وانتهاء بعمليات 

التسويق.
ولفت إلى أنه تم تصميم وســم المنتجات الزراعية اآلمنة 
والذي يحمل شــعار جامعة األزهر حيث تــم أخذ الموافق 
على استخدامه في الســوق المحلي بعد المرور بإجراءات 
االعتمــاد من قبــل وزارة االقتصاد وهي الجهــة المعنية 
بالسماح الستخدام العالمات التجارية في السوق المحلي.

وشــدد على أن حصــول المنتج على وســم الممارســات 
الزراعيــة اآلمنــة، ليس باألمر الســهل حيث يمــر المنتج 
الزراعي بسلسلة طويلة من اإلجراءات الرقابية اإلرشادية 
ليتم تسويقه تحت هذا الوسم، حيث يعد المنتج الذي تم 

إنتاجه وفًقا للدارســات الزراعية اآلمنة ذا قيمة تنافســية 
عاليــة من ناحية الجودة واألمان، ما يســاعد المزارع على 
تســويق منتجه بنسبة أعلى من ســعر السوق وقد تصل 
إلى )%40( حيث تتم عملية التســويق تحت إشراف جامعة 

األزهر.
ولفت إلى أن نشــر نهج الزراعــة اآلمنة لدى العاملين في 
القطاع الزراعــي يعزز صمود هذا القطــاع الحيوي والذي 

يعد مرتكزًا أساسيًّا من مرتكزات االقتصاد الوطني.
مــن جانبه عبر المزارع محمد قديح، من خانيونس جنوب 
قطاع غزة عن سعادته بمشاركة منتج الخيار في المعرض.
وبين قديــح لصحيفة »فلســطين« أن المعــرض فرصة 
لمنتجــات  تناولــه  أهميــة  للمســتهلك  لتبيــن  جيــدة 
الخضراوات اآلمنة، ويســاعد المزارع علــى فتح نقاط بيع 

في مناطق مختلفة القطاع.
بدوره،  قال االختصاصي االقتصادي د. ســمير أبو مدللة، 
إن المشــروع يعــود بالنفع علــى المزارع الذي ســيحقق 
مكاســب أعلى والمستهلك الذي ســيتاح له تناول سلعة 

آمنة من المبيدات.
وأشــار في حديثــه لصحيفة »فلســطين« إلــى أن تراجع 
االهتمام بالزراعة أثر ســلبًا على االقتصاد الوطني، مبينًا 
أن مســاهمة القطاع الزراعة اليــوم في الناتج االجمالي ال 
يتعدى )%4( في حين أنه في فترة التسعينيات يشكل نحو 

)%30( من الناتج اإلجمالي المحلي.

وحث الحكومة على زيادة المخصصات المالية للزراعة في 
الموازنة السنوية.

تجدر اإلشارة إلى أن المعرض يستمر لمدة يومين.

التنميــــــــــــــــة 
االجتماعيــــــة: 

إعادة فتح البرنامج 
الوطني للحماية 
االجتماعية بغزة

غزة/ فلسطين:
أعلنــت وزارة التنميــة االجتماعيــة فــي غــزة 
عن عــودة فتــح البرنامــج الوطنــي للحماية 
االجتماعية, جــاء ذلك نتيجــة تفاهمات تمت 
بين الــوزارة في الضفة الغربيــة وقطاع غزة, 
حيث اســتقبلت الوزارة بغــزة أمس وفدًا من 
وزارة التنميــة االجتماعيــة مــن رام اهلل ضم 
عــددًا من المديريــن العاميــن والموظفين, 
وعلــى رأســهم وكيل مســاعد الــوزارة أكرم 

الحافي. 
بــدوره أكد د. غازي حمد وكيــل وزارة التنمية 
االجتماعيــة خالل اســتقباله للوفــد الزائر أنه 
تم التوافق بيــن وزارتي التنميــة االجتماعية 
في غــزة والضفــة الغربية على فتح شاشــات 
البرنامج الوطنــي للحماية االجتماعية، مرحبًا 
بالحضــور، وأوضــح أن هــذه الزيارة جســدت 
نموذجًــا عظيمًا رغم الظروف القاســية التي 

يعيشها قطاع غزة.
ولفت حمد إلى أنه تم التفاهم والتوافق أيضًا 
علــى العمل معًا كوزارة واحدة تعمل من أجل 
الوقوف على حاجة الناس وتلبية متطلباتهم, 
مطالبًــا الجميــع بالعمل على مبدأ الشــراكة 

الحقيقية في الميدان.

غزة/ فلسطين: 
افتتح رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج ومحافظ 
غــزة إبراهيم أبو النجا، خط إنتاج الكومبوســت 
فــي مصنع فرز وإعــادة تدوير النفايــات الصلبة 
التابــع للبلدية، والذي تديره شــركة أكنان تك، 

ضمن مشروع تحضير االقتصاد الفلسطيني.
وحضر حفل افتتاح هذا المشروع الذي جاء بتنفيذ 
من جمعية التنمية الزراعيــة - اإلغاثة الزراعية، 
وبتمويل من االتحــاد األوروبي، عضو المجلس 
البلــدي م.هاشــم ســكيك، والمديــر التنفيذي 
لمجلس الخدمات المشــترك للنفايــات الصلبة 
في محافظتي غزة والشــمال م.عبــد الرحيم ابو 
القمبــز، والمديــر التنفيــذي لشــركة أكنان تك 
د.محمد أبو هيبة، ومدير دائرة شــؤون غزة في 
اإلغاثة الزراعية تيسير محيسن، والوزير السابق 
مأمون أبو شــهال، وممثــل االتحاد األوروبي في 

قطاع غزة أيمن فتيحة.
 وأكد د.الســراج على أهمية تنفيذ هذا المشروع 
في إعــادة تدوير النفايات، معتبــرًا اياه مقدمة 
لسلســلة من المشــاريع التطويريــة واالنجازات 
التــي تســعى البلديــة لتحقيقها بالشــراكة مع 
القطاعــات والهيئــات والمؤسســات المختلفــة 

خدمة للمجتمع وسكان المدينة.
 وأوضــح أن هذا المشــروع يمثل جزءا بســيطا 
مــن الجهد المطلوب في إعــادة تدوير النفايات 
لالســتفادة منها واستغاللها في خدمة المجتمع 

وتخضير االقتصاد الفلسطيني.
 وبيــن رئيس البلديــة أن هذا المشــروع يأتي 
تتويجًا لسياســة المجلس البلدي اإلستراتيجية 
بالشراكة مع المواطن في صناعة القرار والقطاع 
الخاص في التنمية واالرتقاء بالمدينة، ومتوازيًا 

مــع سياســتها في دعــم المبــادرات الشــبابية 
لتوعيــة المواطنيــن بأهمية فــرز النفايات من 
المصدر. بدوره؛ ذكر محيسن أن مشروع افتتاح 
خــط انتــاج الكومبوســت مــن أهم المشــاريع 
التنموية التــي تنفذها جمعيــة اإلغاثة الزراعية 
في دعم االقتصاد الفلســطيني والمساهمة في 
تحقيق االستقالل للقطاع الزراعي من خالل إنتاج 
السماد العضوي محليًا بدياًل عن المستورد من 

الجانب اإلسرائيلي.
مــن ناحيتــه؛ عــد فتيحــة تأهيــل خــط انتــاج 
الكومبوســت مشــروعًا حيويًا وهامًا يســاهم 
بشــكل فعال في تخضير االقتصاد الفلســطيني 
وزيــادة الوعي بيــن كافة شــراح المجتمع حول 
أهميــة إعــادة تدويــر النفايات الصلبــة واعادة 
اســتخدامها والزراعة العضويــة وتعزيز الطاقة 

الخضراء.
وتكمن أهمية المشروع في إيجاد سماد عضوي 
مصنع محليًــا حســب المقاييس الفلســطينية 
كبديل لألســمدة المستوردة، بأســعار مناسبة 
وذات جودة عالية، ورفع الوعي حول إعادة تدوير 
النفايــات العضويــة ودعــم الزراعــة العضوية، 

والترويج للطاقة الخضراء.
وفي موضوع منفصل، عقدت بلدية غزة ونقابة 
المهندســين ورشــة عمل حــول نظــام األبنية 
المعــدل في محافظات غزة لعــام 2020، ضمن 
سياســة المجلس البلدي بتوســيع مشاركة كل 
الجهات في عملية اتخــاذ القرار، وتحديث نظام 

األبنية والتسهيل على المواطنين.
وحضــر الورشــة التــي عقدت فــي مقــر نقابة 
المهندسين بغزة، نقيب المهندسين م. كنعان 
عبيــد، ووكيــل وزارة الحكــم المحلي م. ياســر 

الشــنطي، ومنســق اإلدارة العامــة للتنظيم في 
البلدية م. وائل شــحادة، وأعضــاء مجلس إدارة 
هيئة المكاتب والشــركات الهندســية م. جميل 
سكيك، ود. حســام داود،  ومدير هيئة المكاتب 
م. ســمير شــابط، ولفيــف مــن المهندســين 

والمتخصصين.
وقال شــحادة: إن بلدية غــزة كان لديها العديد 
من المالحظات حول نظــام األبنية لعام 2018 
وبعــد مراجعتــه بالتفصيــل مــع وزارة الحكــم 
المحلي تم التوصل لتوافق على النظام المعدل 
الجديــد للعــام الحالي، وهذا النظــام اآلن ملزم 

للجميع.
مــن جهته، أكــد عبيد أهمية مراجعــة األنظمة 
والقوانين دوريا، وتحديثها بما يتالءم مع تطور 
األنظمة والقوانين، والتعــاون بين كل الجهات 

لتطبيق النظام الجديد.
بدوره، أوضح الشنطي أن النظام تم تعديله عام 
2018 ولم يتم تطبيقه لوجــود اعتراضات لدى 

بعــض الجهات، وقد تم مراجعتــه وإقراره العام 
الجاري وتشكيل لجنة مركزية للمتابعة.

وناقــش الحضور نظام األبنيــة المعدل الجديد، 
وســبل تحديثه ســنويا، والمعوقات التي تحول 
دون تطبيقه، واآلليات الكفيلة بتنفيذه، وســبل 
تعزيز التعاون والتنســيق بيــن البلدية والنقابة 

وهيئة المكاتب وتطوير العمل.
وأوصــى المشــاركون بضــرورة تعديــل بعض 
مواد النظام للتســهيل علــى البلدية والمكاتب 
الهندسية والمواطنين في الحصول على رخص 
البنــاء وفقــًا للنظــام الجديد، واتفقــوا على رفع 
توصيات الورشــة وعرضها على اللجنة المركزية 

لألبنية العتمادها.

وادي: تشكيل لجنة عليا 
لتنظيم وتطوير نظام 

الرقابة الغذائية
غزة/ فلسطين:

أعلن وكيل وزارة االقتصاد الوطني د.رشدي وادي، عن تشكيل لجنة 
عليا لمراقبة األمن الغذائي في قطاع غزة.

وقــال وادي فــي بيان صحفي، أمــس، إن لجنة المتابعــة الحكومية 
قررت تشــكيل لجنــة عليا لتنظيــم وتطوير نظام الرقابــة الغذائية 
في محافظات غزة برئاســة الوزارة، وعضوية وزارة الداخلية واألمن 
الوطني )مباحث التموين(، وزارة الصحة، وزارة الحكم المحلي، وزارة 
الزراعة، وزارة االقتصاد الوطني )مؤسسة المواصفات والمقاييس(.

وذكر أن الهدف من اللجنة مراقبة ما يدخل إلى قطاع غزة من مواد 
غذائية وخضراوات ومراقبة الســوق المحلــي، من أجل الحفاظ على 
جــودة األغذية والحفــاظ على القيمة الشــرائية لها ومنعــًا الرتفاع 

واحتكار األسعار.

بتمويل من االتحاد األوروبي 
رئيس بلدية غزة يفتتح خط إنتاج 

الكومبوست في مصنع تدوير النفايات

"المالية": بدء تسديد 
رسوم طلبة جامعة غزة 

من المستحقات
غزة/ فلسطين:

أعلنت وزارة المالية بغزة، أمس، بدء التســجيل لتســديد رســوم 
الفصــل الدراســي الثانــي لعــام 2019-2020 من مســتحقات 

الموظفين، لذويهم من طلبة جامعة غزة.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه يمكن للموظف نفســه أو أقاربه 
)أب، أم، ابن، ابنة، زوج، زوجة, أخ, أخت( االستفادة من مبلغ 500 
شيقل )100 دينار( من مستحقات ذويه حسب االتفاق المبرم مع 

الجامعة.
ولفتت إلى أن فتح باب التســجيل اإللكتروني سيســتمر حتى 15 
مــارس/ آذار المقبــل، وذلك بالدخــول إلى موقــع وزارة المالية 
)www.mof.gov.ps(، ومــن ثم الدخول إلى )خدمات الجمهور- 

نظام التسجيل الموحد- تسديد الرسوم الجامعية(.

افتتاح معرض للمنتجات الزراعية اآلمنة 

جانب من فعالية افتتاح المعرض بمدينة غزة أمس    )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

هل تعلم
- هــل تعلــم أن كتــاب كليلــة ودمنــه كتــاب يشــمل عــدة 
حكايات هادفة جاءت على لسان الحيوانات ألفه فيلسوف 
هنــدي في القــرن الرابع الميالدي يدعــى بيدبا ونقله إلى 

العربية عبد الله بن المقفع في القرن الثامن الميالدي؟
- هــل تعلــم أن أول صحيفــة ظهــرت هــي تشــنج بــاو فــي 

الصين عام 400م؟

مدن وقرى
مثــل شــعبي : طــب الجــرة علــى ثمهــا بتطلــع 

البنت ألمها.

األفقي:
-1 غير متحيز ألحد – بيت 

االرنب معكوسة 
-2 في الفم – يعلو فوق 

الماء 
-3 يقايا الخبز – من مرض 

خطير + للنداء 
-4 أحد الوالدين – فيروز 

مبعثرة 
-5 مختلفان + من األقارب 

+ حيوان ذكي 
-6 من الحيوانات – نضع 

عليه األشياء 
-7 عكس + دولة أسيوية 

-8 طواف مبعثرة – صغير 

النعامة 
-9لهو – مدينة مصرية 

العمودي
-1 أحد احالف الجاهلية 

-2 يدوم – رجع معكوسة 

-3 أحرف متشابهة – 

جمع اخطبوط 
-4 ثالثة ارباع تندد 

معكوسة – من الفصول 
األربعة 

-5 رزين 

-6 قليل + محارب راكب 

الجواد 
-7 من األوزان + جواب – 

ضمير متصل للمتكلمين 
+و

-8 صوت ورق  الشجر – 

للنهي 
-9 وثيقة رسمية للسفر 

 

أوجد الفروق
 بين الصورتين

  قرية زرنوقة: تقع إلى الغرب من مدينة الرملة على بعد 10 كم منها. بلغت 
مساحة أراضيها سنة 1945/44 بالدونمات 7545 دونما وكان عدد سكانها 

في ذلك العام 2620 نسمة. استولى المحتلون الصهاينة على القرية في 27 
مايو سنة 1948 وهجروا سكانها األصليين الفلسطينيين منها.

 اعصب إيدك مليح؛ ال ِبتدمي وال بتقيح: اعصب: اربط. مليح: جيدا. 
بتدمي: تنزل الدماء. بتقيح: تجمع القيح والصديد. ُيضرب لمعالجة 

األمور بحصافة وبشكل جيد ومتين؛ لتأمين العواقب الوخيمة 
والنتائج السلبية لجرحك ومشكلتك فال تتضاعف األمور وتسوء.

الفتاة نورا سبيتان تحترف مهنة »السباكة« في قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا

صورة اليوم

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

أقوال تراثية

تحكم في بريدك اإللكتروني 
بالذكاء االصطناعي

واشنطن/ وكاالت:
تعمل مايكروســوفت على تطوير خاصية جديدة للتحكم في رسائل 

البريد اإللكتروني واالجتماعات والمواعيد عبر الذكاء االصطناعي. 
وقالت الشــركة إنها أضافت خاصية "المســافات" أو ما يسمى "أوت 
لوك سبيســز" )Outlook Spaces( إلــى تطبيق "أوت لوك" لتصفح 

البريد اإللكتروني، حسبما ذكر موقع "ذا وين سنترال".
وأوضــح الموقع الذي يغطي أخبار نظام تشــغيل ويندوز وتطبيقاته 
أن الخاصيــة تتيح للمســتخدمين تنظيم رســائل البريد اإللكتروني 
واالجتماعات وجدول المواعيد والتقويم وقوائم المهام والمالحظات 
والمســتندات وتجميعهــا فــي مــكان واحد حتــى يمكــن متابعتها 

بسهولة.
وباســتخدام ميزة "المسافات"، يمكن للمســتخدمين أيضا إدراج أي 
روابط ذات صلة أو أكثر في مكان واحد، وهو ما يساهم في تحسين 

اإلنتاجية في العمل.

كوااللمبور/ وكاالت:
كشف تقرير أنَّ الماليزيين هم أكبر مستهلكين على 
أساس حصة الفرد من أدوات التعبئة البالستيكية في 
منطقة آســيا، المسؤولة عن أكثر من نصف النفايات 

البالستيكية في محيطات العالم. 
وشــمل تقرير الصنــدوق العالمــي للطبيعة، كال من 
الصيــن وإندونيســيا وماليزيــا والفلبيــن وتايالنــد 
وفيتنــام. وذكر أن الدول الســت مســؤولة عن نحو 

%60 من النفايات البالستيكية التي تدخل المحيط.

وأوضــح الصنــدوق العالمــي للطبيعــة: "لقــد أدّى 
النمــو االقتصــادي الســريع إلــى زيــادة هائلــة في 
اســتخدام البالســتيك، خاصة من أجل تغليف السلع 
االســتهالكية". ويزيــد دخــل الفرد فــي ماليزيا عنه 
فــي البلدان الخمســة األخــرى، ومع ذلك فــإن إدارة 
النفايات لم تواكب النمو االقتصادي وزيادة استخدام 
البالستيك. ويتم جمع نحو نصف النفايات في الصين 
وتايالند، لكــن في ماليزيا والفلبيــن يتم جمع 15% 

فقط، وفقا للصندوق العالمي للطبيعة.

وتأتي هــذه النتائج بعد أن قال وزير البيئة الماليزي، 
يــو بي ييــن، فــي 20 يناير/كانون الثانــي: "ال نريد 
أن نكــون صنــدوق القمامة الخــاص بالعالم"، معلنا 
أنَّ البــالد قــد أعادت نحــو 4000 طن مــن القمامة 

البالستيكية إلى البلدان التي شحنتها إلى ماليزيا.
كما اشــتكت كل من إندونيسيا والفلبين من التجارة 
المتناميــة في النفايات من أوروبا وأمريكا الشــمالية 
وشرق آســيا، قائلة إن معظم ما يتم إرساله هو مواد 

بالستيكية غير قابلة إلعادة التدوير.

ماليزيا األكثر استهالكًا للبالستيك في آسيا
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ال تستهينوا بالتربية المرورية
غزة/ أسماء صرصور:

ال بد من عدم االستهانة بالسالمة المرورية، مع أهمية 
جعلهــا نهجــا تربويــا لتكويــن وعــي مــروري لــدى النشء 
والمهــارات  واالتجاهــات  والقيــم  بالمعــارف  بتزويــده 
التــي تنّظِم ســلوكه، وتجعله منضبًطا فيتعــود االلتزام 
بالتشــريعات والقوانيــن والنظم والتقاليــد المرورية، بما 

يســهم فــي حمايــة نفســه وحمايــة اآلخريــن مــن أخطار 
المرور وآثاره.

الطــرق  حــوادث  تحقيقــات  مفتــش  يقــول  ذلــك  عــن 
فــي اإلدارة العامــة للمــرور فــي المحافظــات الجنوبيــة 
العقيــد فهــد حــرب إن الهــدف مــن الثقافــة المروريــة 

تبنــي كل األنظمــة والقوانيــن واللوائح في ســبيل الحد 
مــن الحــوادث أو المخالفــات المروريــة أو التقليــل منها، 
بمــا يضمــن الســالمة للجميــع والحفــاظ علــى األرواح 
والممتلكات، سواًء كانت ممتلكات خاصة كالمركبات أو 

عامة للدولة أو البلديات وما شابه ذلك.

ويشــير إلى أنــه فــي اإلدارة العامة للمــرور يوجد 
معهــد مــروري خطته ومهمتــه الدائمــة التثقيف 
المجتمــع،  شــرائح  لجميــع  المروريــة  والتوعيــة 
موضحًا أنه تعطى باســتمرار وفًقا للخطة السنوية 
المحاضرات على مســتوى جميع شــرائح المجتمع، 
من طــاب مدارس وجامعات وربــات بيوت، وحتى 

في قطــع الطريق قطعًــا قانونيًا، وبمعنى أوســع 
"على الســائق أن يلتزم بالســماح لعابــر الطريق، 
ويوفــر لــه الفرصة الكافيــة لعبور الطريــق بأمان 
وســامة"، مســتدرًكا: "ولكن هناك اعتبارات تلزم 
عابــر الطريق أيضًا بأن يأخــذ الحيطة والحذر وأّل 

يعرقل حركة السير".

وينبه حرب في حديث مع صحيفة "فلســطين" إلى 
أن العديــد من الحوادث المروريــة التي تنتج عنها 
خســائر باألرواح واألموال، يكون ســببها األساس 
ضعــف الثقافة المرورية لدى المواطن، إن لم يكن 
انعدام هذه الثقافة، والمواطن هنا سائقٌ أو راكبٌ 

للمركبة أو عابرٌ للطريق.
ويقول: "الســائق -على ســبيل المثال- ما يرتكبه 
من مخالفات واضحة كالقيادة بســرعة جنونية، أو 
عدم اســتصدار أوراق ثبوتية للمركبــة، أو يضايق 
الســائقين فــي خط ســيرهم، فهذا شــيء مخالف 

للثقافة المرورية التي نريد".
ويشــير إلــى أن هناك جانبــا عقابيا عليــه بتطبيق 
القانــون رقم 5 لســنة 2000م المطبق في الضفة 
الغربيــة وقطاع غزة، في حال ارتكاب هذا الســائق 
أي مخالفــة مروية أو حادث طــرق ناتج عن إهماله، 
فعــاوة علــى إجــراءات القانــون التي تعالــج هذا 
الحادث، هناك إجراءات تخص هذا الســائق، بإعادة 
تأهيله وإلزامه بدورة مانعة لحوادث الســير، وهذا 
من أصول الثقافة والتوعية المرورية للسائق نفسه.

ويشــدد مفتش تحقيقات حوادث الطــرق على أنه 
يجب على الجميع أن يــدرك أن حقه في الطريق ل 

يعني تعديه على حقوق اآلخرين في الطريق.
ويلفــت إلــى أن عابــري الطريق باختــاف فئاتهم 
العمرية وثقافاتهم ومستوى تعليمهم، لهم الحق 

لرواد المساجد.
ويبين حرب أن الهتمــام األكبر باألطفال، كونهم 
األكثــر عرضة لحوادث الطرق، فعلى ســبيل المثال 
فــي إحصاءات العــام الماضــي 2019م، هناك 48 
حالــة وفاة كانت من األطفال من أصل عدد وفيات 

الحوادث 66 وفاة.
ويؤكد دور األســرة في التوعيــة المرورية، ويخص 
بالذكــر األب واألم، ودورهمــا الفعــال فــي توعية 
أبنائهمــا، وعــدم تركهم عرضة لحــوادث الطرق، 
أو دون مُرافــق فــي أثنــاء خروجهــم مــن المنزل 
ألي مــكان وقطعهــم الطريق، خاصة فــي الطرق 

والشوارع والرئيسة.
ويضيــف: "الــدور المهــم الذي يجــب أن تقوم به 
الجهات الرسمية بشــكل أفضل، هو غرس الثقافة 
المروريــة لــدى األطفال، بعمل منهــج معتمد من 
وزارة التربية والتعليم عن ثقافة المرور، خاصة في 
المراحل األساسية من نشأة الطفل، وهذا دور ل بد 

من تفعيله وإعادة نشاطه من الوزارة".
ويكمــل مفتش تحقيقــات حوادث الطــرق أن دور 
وســائل اإلعــام مســتمر ودون انقطاع في نشــر 
التوعيــة المروريــة بالتعاون مع الجهــات األخرى، 
وهــذه اإلجراءات ل بد أن تخفف من حوادث المرور 
وتنشــر التوعيــة المروريــة التي نريــد رؤيتها في 

شوارعنا.

"بيتك أولى منها".. مبادرة تكافح التدخين
غزة/ مريم الشوبكي:

شــاب فــي مقتبــل العمــر أخــذ علــى عاتقــه الدعــوة إلــى 
مبادرة »بيتك أولى منها«، ويقصد بذلك السيجارة، حيث 
قرر اإلقالع عنها وتوفير المال الذي ينفقه عليها ليصرفه 
علــى عائلتــه بما يحقــق الفائدة لهم، التي اســتطاعت أن 

تلقى اهتماما من رواد منصات التواصل االجتماعي.
يامــن عــدوان )21 عامــا( مدخــن منــذ ســبع ســنوات، قــرر 
التوقــف عــن التدخيــن، بجانب الحفــاظ على صحتــه، دفع 
الشــباب والمدخنين لتركه حفاظا على التماسك األسري 

لعائلتهــم، فبدال من »حرق المال في الهواء« اســتغالله 
فــي تغطيــة االحتياجــات األساســية ألســرهم فــي ظــل 
األوضاع االقتصادية الصعبة وشــح فرص العمل؛ بســبب 

الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 14 سنة.

كل بدايــة صعبــة.. يبدأ عــدوان بذلــك حديثه مع 
صحيفة »فلســطين«، قائا: »لكن اإلنســان بتحفيز 
نفســه واآلخريــن لــه، وامتــاك اإلرادة والعزيمــة 

يستطيع فعل أي شيء«.
ويضيــف: »الدافــع الثانــي إلطــاق المبــادرة هي 
احتكاكي بجميع طبقات المجتمع، ســيما أنني أعمل 
في بيــع الخضار لقلة فرص العمــل، والجميع يعاني 
من وضع اقتصادي صعــب، فما أحصل عليه من 10 
أو 20 شــيقا في اليوم بدل من شــراء السجائر به، 

يمكنني إنفاقه على أهلي ». 
ويتابــع عدوان: » كثير من البيــوت أربابها مدخنون 
ويعانــي أهاليهم من حالــة العــوز، ويضطرون إلى 
إرغام أطفالهــم وزوجاتهم على العمــل لكي ينفقوا 
المال على ســجائرهم، وهذا يسبب التفكك األسري 

واستمرار حالة الفقر التي يعانون منها«.
وينصح المدخنين بترك الدخان وعدم إلقاء أنفسهم 
إلى التهلكة واألمراض والفقــر، وألن أهاليهم أولى 

بالمال من السجائر. 
التماسك األسري

بدوره يبين مدير عام مركز بصمة شباب عمر الندى 
أن مبادرة »#بيتك_أولى_منها« أطلقت لمدة أربعة 
أيام عبر منصات التواصــل الجتماعي، للتوعية ضد 
التدخين الذي يســتهلك مال دون أن يعود بالفائدة 
علــى المدخن، بل يعد ســببا في فقــر عائلته وعدم 
تمكنهــا من توفيــر الحاجيات األساســية من مأكل 

ومشرب.
ويشــير النــدى لصحيفة »فلســطين« إلــى أن نحو 
1000 شــخص خــال األربعــة أيــام غــردوا علــى 

الهاشــتاج، وتفاعــل معه عدد كبير مــن رواد مواقع 
التواصل الجتماعي وتداولوا الصور المدمجة.

وعن الدافــع نحو إطــاق مبادرة بيتــك أولى منها، 
يجيب: »الفكرة جاءت من مبادرة كســوة شتاء التي 
نفــذت فــي المرحلة الســابقة، حيــث أخبرتنا إحدى 
السيدات أن سبب عوزها وحاجتها إنفاق زوجها المال 
على شراء الدخان، ويبقى أبناؤه جوعى وبا كسوة«.

وأعلن عــن انتهاء المرحلة األولى مــن التغريد على 
وســم #بيتك_أولى_منهــا، التــي تتبعهــا المرحلة 
الثانية وتتضمــن تصوير فيديــو للتوعية عن الفقر 

والعوز اللذين يســببهما التدخين، وتســتمر ألربعة 
أيام، ومن ثــم إطاق المرحلة األخيــرة للتوعية في 

مدارس الذكور في المرحلة الثانوية.
ويذكــر النــدى أن هــدف المبادرة حــث الناس على 

اإلقــاع عــن التدخيــن للمحافظــة علــى صحتهم، 
وتحقيق التماسك األسري بتوفير المال الذي يصرفه 
المدخن على التدخين وصرفه على أبنائه وأهل بيته 

وتلبية احتياجاتهم.

ر أن عائلة المدخن أحقُّ بمال "السجائر" تذكَّ
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في ظل غياب 8 العبين من غزة

يفتتـح مشـواره بكأس العرب 
بمواجهــة السعــوديـة اليــوم

الصالح وجماعي رفح
يتعادالن في دوري الدرجة "الثانية"

فدائي الشباب
غزة/ وائل الحلبي:

يفتتــح منتخب فلســطين للشــباب اليوم مشــواره في 
بطولة كأس العرب 2020 بمواجهة منتخب الســعودية 
صاحــب الضيافة, فــي اللقاء الذي يجمعهما على ســتاد 

األمير محمد بن فهد بالدمام الساعة 1:45 ُظهرًا.
وأجــرى المنتخب مــران األخير أمــس االثنين في نفس 
توقيت المباراة إلتمــام جاهزيته قبل مواجهة المنتخب 
الســعودي الذي يضم مجموعة مــن الالعبين البارزين, 
فيما ســيعاني منتخب فلسطين من النقص العددي في 
هذه المباراة بســبب عدم مقدرة العبي غزة من الســفر 
إلى الســعودية ووصول بقية الالعبين من الضفة مساء 

أمس إلى السعودية.
وقال لــؤي الصالحي مدرب المنتخــب إن قرعة البطولة 

وضعت المنتخب الفلســطيني فــي مجموعة قوية, لكن 
كــرة القــدم ال تعــرف المســتحيل خاصــة وأن منتخب 
الشــباب يضم مجموعة من الالعبيــن المميزين الذين 
ظهروا في تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة في عُمان 

قبل شهرين.
وأكــد الصالحي على ثقته الكبيــرة بقدرة المنتخب على 
تحقيــق نتيجة إيجابية فــي مباراة اليــوم, وتقديم لقاء 
يليق بمــدى التطور التي وصلت له الكرة الفلســطينية 

خالل السنوات األخيرة.
وكان الصالحي اســتدعى ثمانية العبيــن للمنتخب من 
الضفة الغربية بعد تعذر ســفر ثمانيــة العبين من غزة 
إلى السعودية بعد المحاوالت التي جرت على مدار األيام 

الماضية.

خدمات جباليا يصل القاهرة 
استعدادًا للبطولة العربية

غزة/ وائل الحلبي:
وصــل وفــد فريــق خدمــات جباليــا للعاصمة 
المصريــة القاهــرة اســتعدادًا للمشــاركة في 
الثامنــة والثالثون من البطولة العربية لألندية 
األبطــال, التي انطلق أول أمس وتســتمر حتى 

الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري.
وغــادر خدمات جباليــا أول أمس مــن غزة عبر 
معبر رفح البــري حيث ضم وفد الفريق 15 فردًا 

ما بين العبين وجهاز فني.
وكانت القرعة وضعــت فريق خدمات جباليا في 
المجموعة الثانية إلى جانب فرق الهالل الليبي 

واألهلــي البحرينــي, والعربي القطري وشــباب 
األهلــي اإلماراتــي, حيــث يفتتح مشــواره في 
البطولة يوم الخميس القادمة بمواجهة شباب 
األهلي اإلماراتي, قبل أن يلتقي العربي القطري 

يوم الجمعة القادم.
يواصل خدمات جباليا مبارياته في البطولة يوم 
الســبت القادم بلقاء األهلــي البحريني, قبل أن 
يختتم منافســاته بدور المجموعــات بمواجهة 
الهــالل الليبي يــوم األحد المقبــل, حيث تبدأ 
بعدهــا مرحلــة تحديد المراكز مــن األول حتى 

الـ15.

غزة/ فلسطين:
تعــادل الصــالح مع ضيفــه جماعي رفح 
بهــدف لمثله أمــس في المبــاراة التي 
جمعتهمــا علــى ملعب الشــهيد محمد 
الــدرة بالمنطقــة الوســطى فــي ختام 
منافســات الجولة الخامســة عشرة، من 
دوري الدرجــة الثانيــة لفرع "الوســطى 

والجنوب".
افتتح الصالح التســجيل عبر العبه خالد 
المســلمي فــي الدقيقــة 15، رد عليــه 
صالح أبــو طه بهدف التعــادل لجماعي 

رفح في الدقيقة 66.
بهذه النتيجة رفع الصالح إلى 15 نقطة 
فــي المركز الســادس، مقابــل 8 نقاط 
لجماعــي رفح في المركــز الثامن، وقبل 

األخير.
وتقــام اليــوم مباريــات الجولــة الثالثة 
عشــرة، لفــرع "غــزة والشــمال"، حيث 
يلتقي بيت الهيا مع الســالم على ملعب 
فلســطين، والرضوان مع خدمات جباليا 
علــى ملعب بيــت حانــون، والوفاق مع 

فلسطين على ملعب بيت الهيا.

تعادل مثير بين نماء والقادسية في دوري األولى

ُيعزز حظوظه والزيتون
يقترب أكثر من الهبوط للثانية خدمات النصيرات

غزة/ فلسطين:
أبقــى خدمــات النصيرات علــى آماله قائمة فــي الصعود 
للــدوري الممتاز، اثر فوزه أمس علــى الزيتون بهدف دون 
رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك، 
ضمن منافســات الجولة التاســعة عشــرة لــدوري الدرجة 

األولى.
وســجل محمد الحالق هــدف المباراة الوحيــد في الدقيقة 
64 مــن ركلة جــزاء, ليرفع خدمات النصيــرات رصيده إلى 

33 نقطة في المركز الثالث, وبفارق المواجهات المباشــرة 

خلــف التفاح، وبقي رصيد الزيتــون 18 نقطة بالمركز 11، 
وقبل األخير.

وبهذه النتيجة ظل خدمات النصيرات في دائرة المنافســة 
على خطــف احدى بطاقتي الصعود للــدوري الممتاز، علمًا 
أن مبارياته المقبلة ســتكون أمام خدمات خانيونس وبيت 

حانون األهلي واألقصى.
أمــا الزيتــون فبات في وضعيــة حرجة، وبحاجة إلى شــبه 

معجزة لتجنب الهبوك، ويواجه في األســابيع المقبلة بيت 
حانون األهلي واألقصى والقادسية.

وفي مباراة ثانية، خطف القادسية تعاداًل مثيرًا من مضيفه 
نمــاء بأربعة أهداف لــكل منهما، على ملعــب ملعب بيت 

حانون.
سجل القادسية أواًل عن طريق أمين الحلو في الدقيقة 26، 
قبل أن يرد نماء برباعية كاملة عبر فادي عســاف )هدفين( 
في الدقيقتين 35، و53، وأحمد المدهون في الدقيقة 27، 

وبالل مقبل في الدقيقة 64.
وتألق بعد ذلك العب القادســية عبــد اللطيف عليان الذي 
سجل ثالثة أهداف »هاتريك« في غضون 14 دقيقة، وذلك 

في الدقائق 68، و70 من ركلة جزاء، و82 على الترتيب.
بهــذه النتيجة رفع نماء رصيده إلــى 28 نقطة في المركز 
الســادس, بينما رفع القادســية رصيده إلى 25 نقطة في 
المركز التاســع، وبفارق المواجهات المباشرة خلف خدمات 

المغازي.
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دوري الدرجة الممتازة

غزة الريايض ينعش آماله بالبقاء يف األمل موجود
»املمتازة« بفوز مهم عىل الهالل

غزة الرياضي )1-0( الهالل

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
حافظ غزة الرياضي على فرصته في النجاة من الهبوط 
لــدوري الدرجــة األولى، إثــر فوزه على نظيــره الهالل 
بهــدف دون رد، فــي المبــاراة التي جمعــت الفريقين 
أمس على ملعب فلســطين، في ختام منافسات الجولة 

التاسعة عشرة للدوري الممتاز.
ويدين »العميد« بالفوز لمهاجمه يوســف سالم، الذي 
ســجل الهــدف الوحيد فــي الدقيقة 54، بعد ســيطرة 
كاملة للفريق على مجريات اللقاء، ليرفع رصيده إلى 18 
نقطة، أبقته في المركز الحادي عشــر قبل األخير، بينما 

توقف رصيد الهالل إلى 27 نقطة، في المركز الثالث.

تفاصيل المباراة
الشوط األول

بــدأ غزة الرياضي المباراة بشــكل أفضــل من الهالل، 
وبــدا واضحــًا رغبته فــي تحقيق الفوز للتمســك بأمل 
النجــاة من الهبوط، وحاول الوصــول لمرمى جاره منذ 
البداية، حيث توالت هجماته وسط تألق الفت لدفاعات 

الهالل وحارس المرمى أحمد عفانة.
وســنحت أمــام العبي غــزة الرياضي كامل الترامســي 
وربحي شــتيوي ويوســف ســالم العديد مــن الفرص 
الخطــرة للتســجيل، لكــن لم تُكلــل بالنجاح بســبب 

التسرع، وقوة دفاع وحارس الهالل.

وكانت أخطر الفرص في الشوط األول لكامل الترامسي 
الذي أخفق في هز الشــباك، كما تصدى الحارس عفانة 
لتسديدة ســليمان إسكافي، وقبل نهاية الشوط أضاع 

يوسف سالم فرصة محققة للتسجيل.
الشوط الثاني

لم يتغير الحال كثيرًا في الشــوط الثاني، إذ واصل غرة 
الرياضــي هجماته، مــع بعض المحــاوالت بين الحين 
واآلخــر للهالل، لكنها لم تدم طويــاًل أمام امتداد غزة 
الرياضي ولعبه معظم الوقت أمام منطقة جزاء الهالل.

والحت فرصة ذهبية أمام يوسف سالم الفتتاح التسجيل، 
لكــن عفافة نجم المباراة األول كان له بالمرصاد حارمًا 

إيــاه من هدف محقق، ورد الهالل بهجمة خطرة كادت 
أن تنتهي بالوصول لشباك الحاس إسماعيل المدهون.

وجاء الفــرج لغزة الرياضي فــي الدقيقة 54 عن طريق 
يوسف سالم، الذي تلقى تمريرة أحمد أبو عبيدة وسدد 
الكرة في الشباك، وسط فرحة عارمة لالعبي ومشجعي 

»العميد«.
بعد التقدم لم يتراجــع غزة الرياضي وواصل محاوالته 
لتســجيل هدف ثان يؤمّن به الفــوز، لكنه لم يتمكن 
من ذلك، لتظل النتيجة على حالها ويخطف الفريق فوزًا 
غاليــًا لم يغيّــر موقعه في جدول الترتيــب، لكنه أبقى 

على فرصته قائمة في النجاة من الهبوط.

تشكيلة الهالل:تشكيلة غزة الرياضي:
إســماعيل المدهون، فادي العراوي، ثائر أبو عبيدة )بطاقة 
صفراء 29(، فرج جندية، محمود شيخ العيد، أحمد أبو عبيد، 
يوسف داوود )أنس السيالوي 87(، سليمان إسكافي، ربحي 
شــتيوي)عزالدين أبــو راس 91(، كامــل الترامســي )معتز 

الحوراني 93(، يوسف سالم.
* أصحاب األهداف: يوسف سالم

* المدرب: صائب جندية
* الكابتن: إسماعيل المدهون

* عدد النقاط: )18(
* الترتيب: )11(

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

أحمد عفانــة )أصفر »30«(، محمد أبــو عودة, محمد 
عاشــور )عبداهلل نوفــل »80«(، محمد محمــد عبيد، 
محمد منذر حســان )أصفــر »7«(، محمــد أبو كرش، 
بالل شعث، أحمد لبد، محمد الترامسي )أصفر »27«(، 

خليل حميد )وسام سالمة »46«(، حازم شكشك.
* أصحاب األهداف :  ال يوجد

* المدرب: حازم الوزير
* الكابتن: أدهم خطاب

* عدد النقاط: )27(
* الترتيب: )3(

* العقوبات:  البطاقات الصفراء: )3( .. 
 البطاقات الحمراء: )0(

* الجولة: )19(
* النتيجة: )0-1(

* الملعب: فلسطين
* التاريخ: 2020/2/17

* عدد الجمهور: 1000 متفرج

* وقت انطالق المباراة: 2:30
* وقت انتهاء المباراة: 4:35

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

* طاقم الُحكام والمراقبين:
حكــم ســاحة: محمود أبــو مصطفى، مســاعد أول: محمــد الغول، 

مساعد ثان: عدنان حنيدق، حكم رابع: حازم الصوفي.
مراقب المباراة: وسام بشير .. مُقيم الحُكام: إبراهيم أبو العيش

بطاقة املباراة
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دوري الدرجة الممتازة

شباب رفح يواصل رحلة التعايف من مضاد حيوي
أمراض الرتاجع بفوز عىل بيت حانون

شباب رفح )0/1( اتحاد بيت حانون

غزة/ عالء شمالي: 
حقــق شــباب رفح فوزًا هامــًا على اتحاد بيــت حانون بهدف 
نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس، على ملعب 
رفح، في ختام منافســات الجولة التاســعة عشــرة من دوري 

الدرجة الممتازة. 
ســجل هدف الزعيم، محمد أبو دان )68(، ليرفع شــباب رفح 
رصيده إلى )21( نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد 

بيت حانون عند )25( نقطة في المركز السابع.
ويعتبر هذ الفــوز بمثابة العالج القوي لشــباب رفح للتعافي 
مــن أمــراض التراجع التي عانــى منها منذ بداية الموســم 

الحالي في رحلته نحو البقاء وتأمين مكانته في الممتازة.

تفاصيل المباراة
الشوط األول

بداية المباراة شــهدت قوة في األداء من الفريقين وســرعة 
فــي بناء الهجمات حيث تبــادل الفريقان األفضلية في األداء 
وكانــت أحيانــًا تميل لكفة شــباب رفح الــذي كاد أن يفتتح 
التســجيل من رأســية عبد الرحمن الحميــدي، فيما رد عليه 
يوســف أبو زيد بفرصة محققة من رأســية قوية تصدى لها 

عبد اهلل شقفة. 
وزاد الفريقان من ضغطهما في المحاوالت الهجومية وسدد 
عماد السماعنة كرة قوية من ركلة ثابتة مرت فوق المرمى، 
فيما تألق باسل الصباحين في التصدي لفرصة عبد اهلل عبيد 

الذي لعبها الكرة بشــكل رائع لكــن الصباحين منعه من هز 
الشباك. 

وتوالــت المحاوالت الهجومية للفريقين، مع أفضلية شــباب 
رفــح في وســط الملعب األمر الــذي أعطــاه الدافعية األكبر 

للهجمات لكن الشوط األول انتهى سلبي النتيجة. 
الشوط الثاني 

في الشــوط الثاني تواصلت هجمات الفريقين لكن شــباب 
رفــح امتلــك األفضية والقوة فــي األداء الهجومــي ليواصل 
باســل الصباحين تألقه في حراسة المرمى ويتصدى لفرصة 
محمــد الرخاوي، فيما تبعــه البديل محمد أبــو دان بفرصة 

أخرى كانت متاحة للتسجيل لكنه تأخر في التسديد. 

البديل أبو دان أشعل الجبهة الهجومية لشباب رفح وتعددت 
المحاوالت حتــى تمكن من افتتاح التســجيل بالهدف األول 
من هجمة مركبة تصدى لها الحارس وارتدت للرخاوي الذي 

جعلها متاحة أمام أبو دان للتسجيل )68(. 
ورغم تأخر بيت حانون في النتيجة إال أن المحاوالت الهجومية 
لم تحمل الخطورة للتعديل، فيما واصل شباب رفح محاوالته 

تسديدة محمد النمس، تصدى لها الصباحين. 
واســتطاع شــباب رفح التعامــل جيدًا مــع الوقــت المتبقي 
للمبــاراة بالمحــاوالت الهجوميــة لزيادة النتيجــة واإلغالق 
الدفاعي وقتل الوقت لكســب النقاط الثالثة بنهاية المباراة 

بهدف نظيف. 

عبــد اهلل شــقفة، محمد أبو هاشــم )بطاقــة صفراء 
24(، رأفت القن، وليد أبــو دان، فهد الحولي، محمد 

الشــاعر، عبد اهلل عبيد، جمعة الهمص، عبد الرحمن 
وشاح )محمد أبو دان 55(، محمد الرخاوي )محمد أبو 
عرمانــة 92(، عبد الرحمن الحميــدي )محمد النمس 

.)45

* أصحاب األهداف: محمد أبو دان )68( 
* المدرب: رأفت خليفة

* الكابتن: محمد الرخاوي
* عدد النقاط: )21(

* الترتيب: )10(
* العقوبات: البطاقات الصفراء: )1( .. 

البطاقات الحمراء: )0(

* الجولة: )19(
* النتيجة: )0-1(

* الملعب: رفح
* التاريخ: 2020/02/17

* عدد الجمهور: 2000 متفرج

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

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

* طاقم الُحكام والمراقبين: 
حكم ســاحة: خالد الشيخ خليل، مســاعد أول: محمود الصواف، 

مساعد ثان: محمد السدودي، حكم رابع: محمد العقاد
مراقب المباراة: أيمن المغاري.. مُقيم الحُكام: فريد األشقر

بطاقة املباراة

تشكيلة شباب رفح:
باســل الصباحين، عماد الســماعنة، عبد الرحمن أبو 
الطرابيش، يوسف أبو زيد )بطاقة صفراء 80(، المعتز 
بــاهلل القططي )بهاء الدعالســة 85(، ناجــي النحال، 
أســامة أبو قرشــين، فراس األســمر )محمد المنايعة 
70(، محمد ســلمان، محمد القاضــي، محمد الجرمي 

)نصر أبو عصر 83(، 
* أصحاب األهداف: ال يوجد

* المدرب: محمد العماوي
* الكابتن: عبد الرحمن أبو الطرابيش

* عدد النقاط: )25(
* الترتيب: )7(

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

تشكيلة اتحاد بيت حانون:
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التعادل ُيبقي اتحاد خانيونس يف خطر خطوات معاكسة
الهبوط والشاطئ يف دائرة الوصافة

اتحاد خانيونس )2-2( خدمات الشاطئ

غزة/وائل الحلبي:
فرض التعــادل اإليجابي نفســه على مباراة اتحــاد خانيونس 
وضيفه خدمات الشاطئ بهدفين لكل منهما, في المباراة التي 
جمعتهمــا على ملعــب خانيونس البلدي, في ختام منافســات 
الجولة التاسعة عشــر من دوري الدرجة الممتازة، والتي كانت 

بمثابة خطوات معاكسة لرغبتهما.
هذا التعادل أحبط اتحاد خانيونس الذي بقي في دائرة الخطر 
خاصــة بعد فوز غــزة الرياضي وشــباب رفح, فيمــا أبقى على 

حظوظ الشاطئ في البقاء في دائرة المنافسة على الوصافة.
وبهــذا التعادل ارتفع رصيد اتحاد خانيونس إلى 23 نقطة في 

المركز التاسع, وتقدم الشاطئ للمركز الرابع برصيد 27 نقطة 
متساويًا مع شــباب جباليا والهالل والشــجاعية أصحاب نفس 

الرصيد.
تفاصيل المباراة
الشوط األول

لم ينتظر طوياًل اتحاد خانيونس للضغط على مرمى الشــاطئ 
مع بداية الشوط ليتحصل على ركلة جزاء ترجمها عدي الغلبان 
لهــدف التقدم )10(, البحرية نجــح في التعافي من آثار الهدف 
ســريعًا بفعــل محــاوالت الهجومية وعــدل محمد الســدودي 
النتيجة بعدما حول برأسه كرة مرسلة من مهند أبو زيد )17(.

استمرت أفضلية الشاطئ بعد هدف التعادل وتنوعت محاوالته 
وكاد أبو زيد أن يســجل الهدف الثاني بعــد انفراده بالحارس 
الذي حول الكرة إلى ركنية, إال أن السدودي عاد مجددًا ليسجل 
الهدف الثاني بكرة رأسية بعد ركنية أبو زيد )27(, اندفع اتحاد 
خانيونس في ظل تأخره بهــدف لكنه اصطدم بدفاعات قوية 
من الشاطئ, قبل أن ينجح محمد أبو عودة في التعديل بعدما 
أرســل أحمد اللولحي كرة عرضية حولها أبو عودة برأســه في 

الشباك )42(.
الشوط الثاني

الشــاطئ كان قريبــًا من التقدم مع بداية الشــوط الثاني من 

انفراد البديل عالء إســماعيل الــذي وضع الكرة زاحفة ليحولها 
الحارس هشام البيوك لركنية, رد البرتقالي عبر خالد النبريص 
بتســديدة قوية جانبت المرمى, لتهدأ مجريات المباراة بعدها 

مع سيطرة البحرية على منطقة الوسط.
حاول الضيوف استغالل أفضليتهم في زيارة الشباك من جديد 
وســدد ســليمان العبيد كرة جانبيــة حولها الحــارس لركنية, 
نشــطت محاوالت أصحاب األرض في الدقائق األخيرة بحثًا عن 
هدف الفوز وســدد اللولحي كرة صاروخية علت المرمى بقليل, 
ليرد ســامي الداعور بتســديدة مماثلة لكنهــا جانبت المرمى 

بقليل, لينتهي اللقاء بالتعادل اإليجابي بهدفين لكل منهما.

تشكيلة خدمات الشاطئ :تشكيلة اتحاد خانيونس:
هشــام البيوك )بطاقة صفراء 13(, محمد أبو عودة, مهند 
المصري )رمضان شــبير 40(, حازم البيوك, أحمد اللولحي, 
أنــور عمران, عدي الغلبان )أحمد جرغون 92(, أحمد ُكالب, 
خالــد النبريص, مروان الترابين, طارق العطار )راغب فارس 

.)56

* أصحاب األهداف: عدي الغلبان )ركلة جزاء 10( محمد أبو 
عودة )42(

* المدرب: إحميدان بربخ
* الكابتن: حازم البيوك

* عدد النقاط: 23
* الترتيب: 9

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

عاصم أبو عاصي )بطاقة صفراء 45(, محمود أبو الخير, إسالم 
أبو عبيدة )بطاقة صفراء 7(, محمد السدودي, مصطفى حسب 
اهلل )محمد الرواغ 65(, سامي الداعور )بطاقة صفراء 9(, أحمد 
أبو حســنين, نهرو الجيش )أنس أبو ســتيتية 85(, ســليمان 
العبيد, بالل النجار, مهند أبو زيد )عالء إســماعيل 46()بطاقة 

صفراء 85(.
* أصحاب األهداف: محمد السدودي هدفين )27+17(

* المدرب: حمادة شبير
* الكابتن: سليمان العبيد

* عدد النقاط: 27
* الترتيب: 4

* العقوبات: * البطاقات الصفراء: )5(، البطاقات الحمراء: )0(

* الجولة: 19
* النتيجة: )2-2(

* الملعب: خانيونس البلدي
* التاريخ: 2020/2/17

* عدد الجمهور: 2500 متفرج

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

* الوقت الضائع في الشوط األول:  5 دقائق
* الوقت الضائع في الشوط الثاني: 4 دقائق

* طاقم الُحكام والمراقبين:
حكم ساحة: عاهد المصري، مســاعد أول: إسالم الشخريت مساعد 

ثان: فادي السمهوري، حكم رابع: محمد أبو شهال.
مراقب المباراة: إياد حماد .. مُقيم الحُكام: ناجي أبو عرمانة.

بطاقة املباراة
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

18
فبراير

1
9

4
أرنســت بيفن وزير خارجيــة بريطانيا يعلن عرض 7

قضية فلسطين على األمم المتحدة.

1
9

8
الجيش اإلســرائيلي ينهي انســحابه من مدينة 5

صيدا اللبنانية.

2
0

0
ينصــب 6 الفلســطيني  التشــريعي  المجلــس 

د.عزيز دويك رئيســا لــه ود.أحمد بحر نائبا أول، 
ود.حسن خريشة نائبا ثان، ود.محمود الرمحي 

أمينا للسر.

ربما ســكت الشــعب عن اتصال هذه الفئة المنحرفة قديمــا قبل اإلعالن عن 
صفقة القرن، ولكن الشــعب وفصائله الحية لم تســكت في هــذه المرة بعد 
صفقة القرن، ألن هذه المشــاركة تمثل طعنة في ظهر الشــعب الذي يرفض 
الصفقة، ويســعى لتشكيل لجنة لمقاومتها؟! كيف يمكن لفتح أن تكون عضوا 
في لجنة مقاومة الصفقة والرئيس يوفر غطاء لهؤالء ولجنتهم سيئة السمعة؟!
فلسطين تضيع من أيدي شعبها بعمل مناور، وجرائم منافق، ولجان صهيونية 
الهوى، تحمل أسماء فلسطينية، وتزعم أنها تكافح من أجل السالم والوطن؟! 

من لفلسطين؟!

وذكــر أّن جنــود االحتــالل عثروا علــى جثمان 
الشــهيد تحــت شــجيرات قريبــة مــن مكان 
العمليــة، مرجّحًــا أن يكون قــد أصيب بجراح 
خطيــرة بنيــران جنــود االحتالل خــالل تبادل 
إطالق النــار، وانســحب من مــكان المواجهة 
مصابًا ثمّ استشهد في وقت الحق في البريّة.

وكان جيــش االحتــالل أعلــن إصابــة جنــدي 
بجــراح »طفيفة« في إطالق نار اســتهدف قوة 
إســرائيلية بتاريخ 6 فبراير/شباط الجاري قرب 

رام اهلل وانسحب المنفذ من المكان.
ونعت حركة حماس، الشهيد فخر أبو زايد قرط 
)٥١ عامًا( من بلدة بيتونيا غرب رام اهلل، منفذ 

عملية إطالق النار.
وأكدت حمــاس في بيان لها مســاء أمس، أن 
أبناء شــعبنا كبــارا وصغارا ســيواصلون طريق 
المقاومة والتصدي لجيــش االحتالل وقطعان 

المستوطنين.
وأضافــت: »إن الشــهيد اختتــم ٥١ عاما من 

حياته بالشهادة من أجل تراب الوطن«.
وتابعت حماس: »إن رســالة الــدم النازف من 
شــهيدنا على مدار أيام، تقــول: كفى للتطبيع 
والتنســيق مع االحتالل، فاليوم وقت البندقية 
التــي ال تعرف حدودا لها ســوى المقاومة حتى 

طرد المحتل«. 
وتقدمت حماس بالتعزية من عائلة الشــهيد، 
قائلة: »شــهداؤنا راياتنا ووســام شــرف ألبناء 
شــعبنا كافة، الــذي يواصل التصــدي لصفقة 

ترامب ومشروع نتنياهو للضم«. 
إلى ذلــك، زعم  جيــش االحتــالل ظهر أمس، 
اعتقالــه شــابًا فلســطينيًا علــى مقربــة من 
المسجد اإلبراهيمي في الخليل جنوبي الضفة 

الغربية المحتلة، بزعم حيازته سكينًا.
وذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية، 
وفــق ترجمة وكالة »صفــا« أن قوة من جيش 
االحتالل أوقفت الشاب على حاجز قرب المسجد 

»وتبين حمله سكينًا«.
وقالت: إنه »يُعتقد أن الشــاب كان في طريقه 

لتنفيذ عملية طعن«.
فيما هدمــت جرافــات االحتالل اإلســرائيلي، 
أمــس، غرفة زراعية وجرفــت أرضا في منطقة 

الطيبة ببلدة ترقوميا غرب الخليل.
وأفــادت وكالة »وفــا« التابعة للســلطة، بأن 
قوات االحتــالل هدمت غرفــة زراعية، وجرفت 
مســاحة كبيــرة تقدر بخمســة دونمــات من 
األرض التي تعــود ملكيتها للمواطن إبراهيم 

دبابسة.

كمــا جرفــت قــوات االحتــالل، 50 دونما من 
أراضي المواطنين في قريتي اسكاكا وياسوف 

شرق مدينة سلفيت.
وأفاد رئيس مجلس قروي ياســوف خالد عبية 
بأن التجريف جاء لصالح توســيع وتعبيد طرق 
مســتوطنة »نوفي نحمياه« القائمة في الجهة 

الشرقية من اسكاكا والجنوبية من ياسوف.
ثمانيــة  أمــس،  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
مواطنين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

ففــي مدينــة رام اهلل، اعتقلــت تلــك القوات 
مواطنيــن، وهما: عثمان نخلــة )40 عاما( من 
مخيــم الجلزون شــماال، وطه زيتــون من حي 

الطيرة، وهو أسير سابق.
فيمــا جــرى اعتقــال للمواطن محمد ســويلم 
)30 عامــا( من مدينة قلقيلية، وصابر عيســى 

الزماعرة من بلدة حلحول شمال الخليل.
يُضــاف إلــى المعتقلين ثالثــة مواطنين من 
القدس، وهم: مالك أبو ســنينة، وعماد الدين 
أبــو ســنينة، وجــاد اهلل الرجبــي، الــذي جرى 

اعتقاله بعد االعتداء عليه بالضرب المبرح.
ومن الخليل، اعتقلت قوات االحتالل شابا قرب 
الحرم االبراهيمي الشــريف، لــم تعرف هويته 

بعد؛ بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.

على سارية بطول )30 مترًا(.
وأكدت اللجان أن العملية التي »مزقت أجساد 
جنود االحتالل اإلســرائيلي«، شــرق محافظة 
خان يونس، جنوبي قطــاع غزة، والتي وقعت 
بتاريخ 2018/2/17 كانت بمثابة عالمة فارقة 

في الصراع مع االحتالل؛ ولن تكون األخيرة.
وقال المتحدث باســم اللجــان أبو مجاهد، إن 
مشــروع الجهــاد مســتمر وباقي علــى أرض 
فلسطين، وســتبقى البنادق مشرعة في وجه 

المُحتل.
ولفــت إلى أنهــم ســيضعون كل إمكانياتهم 
وقيادتهــم وعناصرهم رهن إشــارة الشــعب 
الفلســطيني، وتوفيــر كل أســاليب الرفــض 

»صفقة القرن«.
وقال أبو مجاهــد: »تمر ذكرى »كمين العلم« 

في توقيت يتأمر فيه العالم على قضيتنا؛ لكننا 
نجابه ذلك موحدين في محــور المقاومة، مع 

أحرار العالم«.
وأضاف »رُفــع العلم الفلســطيني اليوم على 
السارية، ليعلن أنه ســيتصدى لصفقة القرن 
التــي أعلن عنها ترمب- نتنياهو؛ بذات النهج 
واآللية التي مزق فيها أجساد جنود االحتالل«.

وشــدد أبو مجاهد على أن تهديدات االحتالل 
الــوزراء  للرئيــس  األخيــرة  والتصريحــات 
اإلســرائيلي بنيامين نتنياهــو، ووزير الجيش 
نفتالــي بينت لــن ترهبهم؛ مضيًفــا »نُعلي 
صوتنــا أمام تلــك التهديدات ونقــول: نحن 
مشاريع شهادة في مواجهة الكيان، وسيالقي 

منا ما يسوء وجهه«.
بــدوره، قــال القيــادي فــي حركــة المقاومة 

اإلســالمية حماس حماد الرقــب، خالل كلمة 
القــوى الوطنية واإلســالمية: »ننظــر للعلم 
اليوم بــكل عزة وفخــار، وهو مرفــوع اليوم، 
وكلنــا أمل أن يرفــع فوق مــآذن القدس عما 

قريب«.
ووجهة رســالة لترمب، قال فيها: »لن ننسى 
فلسطين ولن تكون للبيع، وهي أرض غالية، 
مجبولــة بدماء أجدادنا والشــهداء، وهي من 

البحر للنهر دون نقصان أو تنازل«.
وشــدد على ضــرورة أن يبقى نضال شــعبنا 
مســتمرًا، وأن يكــون الــرد علــى الصفقــة 
بالوحــدة والمقاومــة؛ مؤكدًا أن فلســطين 
بمســاحتها »27ألف متر مربع«، موحدة تحت 
علٍم واحد، وواهمٌ من يعتقد أنهم سيتخلون 

عنها.

التركيــة للصناعــات الدفاعية وشــركة “دي 
 ” DRB Hicom Defense -آر بــي هايكــم
الماليزيــة لتكنولوجيا الصناعــات الدفاعية، 
بحســب ما نقلت وكالــة األناضــول لألنباء 
أمــس اإلثنيــن 17 شــباط/ فبرايــر الجاري 
أن هــذا  اإلعــالن يأتــي فــي إطــار اإليفــاء 
بالمسؤوليات التي تقع على عاتقهما ضمن 
مشروع الشــراكة التركية الماليزية لصناعة 

مدرعات قتالية متطورة.
 ”FNSS -وفي 2011، وقعت إف إن إس إس
التركيــة للصناعــات الدفاعيــة، اتفاقية مع 
 DRB Hicom -شــركة “دي آر بــي هايكــم
Defense ” الماليزية لتكنولوجيا الصناعات 

الدفاعيــة، لتنفيــذ مشــروع تطويــر مدرعة 
قتالية تناسب التضاريس الجغرافية لماليزيا.

وفــي إطــار الشــراكة المذكــورة، تمكنــت 
المجموعــة التركيــة مــن تطويــر وصناعة 
المدرعــة “إيــه في8- تــي زد إيــه” ثمانية 

الدفــع، باالعتمــاد علــى نمــوذج المدرعــة 
القتالية التركية “بارص” )الفهد(

اإليفــاء  التركيــة  المجموعــة  وواصلــت 
بمسؤولياتها ضمن إطار الشراكة المذكورة، 
لتوشــك هــذه األيــام علــى االنتهــاء مــن 
المشروع بعد تسليم العشرات من المدرعات 
وقطع التبديل التابعة لها، للجانب الماليزي.

وفي هــذا اإلطــار، تــم تطويــر العديد من 
المركبــات المدرعــة في ماليزيــا، باالعتماد 
علــى نمــوذج المدرعــة القتاليــة التركيــة 

“بارص” )الفهد(
ومن المتوقع أن تنهــي المجموعة التركية، 
تســليم كافة المركبات المدرعــة وقطعها، 
التي تنتجهــا، للجانب الماليزي، نهاية العام 

الحالي.
بدورها، تبنّب شــركة “هافلســان” التركية 
للصناعــات الدفاعيــة، مهمــة تصنيع جهاز 
محــاكاة للمركبات المدرعــة المنتجة ضمن 

إطار الشراكة التركية الماليزية.
وتــم تركيــب أجهــزة المحــاكاة المصنّعة 
في تركيا، بقاعدة “كم ســايد ســراج الدين” 
بمنطقة غماس الماليزية، ويجري حاليًا إجراء 

االختبارات األخيرة عليها.
وتتســع قمرة قيادة أجهــزة المحاكاة هذه، 
لشــخصين، األول لقيــادة المركبــة والثاني 
للتحكــم بخصائصهــا، مثل بــرج المراقبة، 

واألسلحة، وما شابه.
جدير بالذكر أن مشــروع الشــراكة التركية 
الماليزية لصناعة مدرعــات قتالية متطورة، 
يعــد واحدا مــن أكبر صفقات بيــع األنظمة 
الدفاعيــة بالنســبة إلى تركيــا، بقيمة تبلغ 

600 مليون دوالر.

ويتضمــن المشــروع صناعــة مدرعــات بـ 
12 طرازا مختلفا، أنجزت الشــراكة التركية 

العــام  9 منهــا حتــى  الماليزيــة صناعــة 
الماضي.

غزة/ رامي رمانة:
أرجعــت وزارة الزراعة بغزة، نقــص الفاكهة في 
السوق المحلي إلى توقف استيرادها من الجانب 

اإلسرائيلي.
وبين المتحدث باســم الوزارة أدهم البســيوني، 

لصحيفة »فلسطين« أن منع السلطة الفلسطينية 
اســتيراد الفواكه من الجانب اإلســرائيلي شمل 

أيضًا الكميات الموجهة لقطاع غزة.
وأشار إلى أن الفاكهة الموجودة في السوق، هي 
إنتــاج محلي وما تبقى من الكميات المســتوردة 

السابقة. 
وأوقفــت ســلطات االحتــالل تصديــر المنتجات 
الزراعية الفلســطينية إلى الخــارج، ردًّا على قرار 
الســلطة فــي رام اهلل وقف اســتيراد العجول من 

الجانب اإلسرائيلي.

الزراعة: نقص الفاكهة يف السوق املحيل لتوقف استريادها

اليونان تعرض تسوية 
بشأن مراكز املهاجرين 

لتهدئة سكان محليني
أثينا/ وكاالت: 

ســعت اليونــان أمــس، لتهدئــة ســكان غاضبين مــن خطط 
الحكومــة لبناء مراكز احتجاز جديــدة للمهاجرين في جزر نائية 

قائلة إنها مستعدة للتوصل لتسوية بشأن مواقعها.
وكانــت الحكومة في أثينا قد أثارت اســتياء ســكان خمس جزر 
تقــع كلها علــى امتداد طريق رئيســي إلى أوروبا يســلكه آالف 
المهاجرين - بإعالنها األسبوع الماضي تسريع بناء مراكز احتجاز 
مغلقة لتحل محل مخيمــات مفتوحة مكتظة جدا بالمهاجرين . 
ويقول سكان الجزر إنهم قلقون من أن يصبح هذا اإلجراء دائما.

واحتشــد مئات من ســكان الجزر في أثينا للدعوة إلى نقل آالف 
مــن طالبي اللجــوء الموجودين علــى الجزر إلى البر الرئيســي 

لليونان.
واتخذت الحكومــة المحافظة الجديدة فــي اليونان موقفا أكثر 
تشددا من الحكومة اليسارية السابقة فطرحت عطاء لبناء سياج 
عائــم لمنع طالبي اللجوء المحتملين من الوصول بحرا وطرحت 
إجراءات أســرع للتعامل مــع طلبات اللجوء يمكــن أن تزيد من 

عمليات الترحيل.
وقــال وزير الهجــرة الجديد نوتيس ميتاراتشــي أمس، إن أمام 
الســلطات المحلية أســبوعا القتــراح مواقع بديلة لبنــاء مراكز 

اعتقال المهاجرين.

وزير: محاكمة 
البشري يف الهاي

 أحد الخيارات
الخرطوم/ وكاالت:

قال وزير اإلعالم الســوداني فيصل صالح إنه قد يتم إرسال الرئيس 
الســابق عمر البشــير ومشــتبه بهم آخرين إلى الهاي لمحاكمتهم 
أمام المحكمــة الجنائية الدولية، ولكنه أضاف أن أي قرار ســيحتاج 

موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين.
وأضــاف صالح لرويترز أمس، ”أحد االحتماالت هو أن تأتي المحكمة 
الجنائيــة الدولية إلى هنا ومن ثم يمثلــون أمام المحكمة الجنائية 
الدوليــة في الخرطــوم أو أن تكون هناك ربمــا محكمة مختلطة أو 
ربما يجري نقلهم إلى الهاي.. هذا سيتم بحثه مع المحكمة الجنائية 

الدولية“.
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

أدلة على غياب إرادة
 مقاومة الصفقة...

ذكــرت في المقــاالت التي غطت صفقــة القرن، وآليــة مواجهتها، أن 
القرار الفلســطيني يحتاج إلى نية صادقــة، وإرادة وطنية صلبة تتحمل 
التبعــات، ودون توفر النية واإلرادة لن تكون هناك مواجهة، وســيبقى 
الفلســطينيون يدورون في فلك الرفض والشجب، ومناورة القيادة على 

الشعب، وامتصاص غضبه.
يبدو أن قيادة الســلطة لم تعد تخشــى الشعب، وهي بالطبع ال تخشى 
رفض الفصائل لسياســتها، ويبدو أنها ليســت صادقة في توفير آليات 
فلســطينية جماعية وتشــاركية لمقاومــة صفقة القرن، فعلى ســبيل 
إيــراد الدليل نقول إن حركة الجهاد وحمــاس انتقدتا عرقلة حركة فتح 
والســلطة تشــكيل لجنة وطنية عليا لمقاومة الصفقة؟! ولست أدري ما 

السبب الحقيقي الذي يقف خلف هذا التعطيل المتعمد؟!
الدليــل الثانــي أن قيادة الســلطة ما زالــت تدعم لجنــة التواصل مع 
المجتمع اإلســرائيلي رغم صفقة القرن وتداعياتها، وقد ســمحت لكل 
من : أشرف العجرمي، وزير األسرى سابقا، وفتحي أبو مغلي وزير الصحة 
سابقا، وحسين األعرج رئيس ديوان الرئاسة، وحمد اهلل حمداهلل رئيس 
بلدية عنبتا، ومنيف طريش عضو بلدية البيرة، و إلياس الزنانيري نائب 
رئيس لجنة التواصل مع المجتمع اإلســرائيلي. لحضور اجتماع برلمان 
السالم الصهيون الذي أقيم يوم الجمعة في تل أبيب بين فلسطينيين 

وإسرائيليين.
قــل لي بربــك أخي هل هذه طريقــة وطنية محترمــة لمواجهة صفقة 
القرن وتداعياتها على القضية الفلســطينية؟! هل حضور وزراء السلطة 
لبرلمان الســالم الصهيوني في تل أبيب بإذن من عباس، وبالذات في 
هذه الظروف التي تشــهد حركات شــعبية ووطنية فلســطينية وعربية 
لمقاومتها، هل هذا صواب، وسياســة مقبولة، أم خيانة وطنية، وطعن 
فــي الظهر، مــن أطراف محدودة العــدد تبحث عن مصالح شــخصية، 

وتزعم أن هناك فرقا بين حكومة العدو و الشعب اإلسرائيلي؟!
هل لقاء عباس بأولمرت كان ســنة عباســية دافعة لهــؤالء الوزراء، أم 
العكس هو الصحيح؟! لم تســجل أي حركــة تحرر وطني في العالم مثل 
هذه اإلجراءات والتصرفات المشــوهة، التي قســمت الشــعب اقساما، 

وتفسد وحدته ونضاله؟!
هــل بات النفاق والمداهنة هما ما يقودان السياســة الفلســطينية في 
عهــد عباس، الذي يكفر مقاومة شــعبه، بينما يؤمن بجماعة الســالم 
الصهيونيــة التي انقرضت وبقي منها نطيحة ومتردية ال أكثر؟! عباس 

يؤمن بشــعب صهيوني ينتخب نتنياهو الذي يدوس حقوق 
23الفلسطينيين بقدميه؟!

واشنطن/ وكاالت:
عثرت أمريكية على خاتــم تخرّجها من المرحلة 
الثانويّــة، الذي فقدته في والية ماين األمريكية 

عام 1973، في غابة بفنلندا.
وذكرت صحيفة »بانجور ديلــي نيوز« األمريكية 

التــي تصــدر بالواليــة أن ديبــرا ماكينــا فقدت 
الخاتــم فــي بورتالند عندمــا كانــت طالبة في 

مدرسة »مورس« الثانوية.
وقالــت ماكينــا إن أمــر الخاتــم أصبــح في طي 
النســيان إلى حد كبير، حتى وجده جهاز للكشف 

عــن المعادن مدفونا تحت 20 ســم )8 بوصات( 
مــن التربة في حديقــة بغابة فنلنديــة بعد 47 
عامــا. وأشــارت الصحيفــة إلــى أن الخاتم كان 
مملوكا لزوج ماكينا الراحل »شون« الذي عاشت 

معه لمدة 40 عاما حتى وفاته عام 2017.

واشنطن/ وكاالت:
 عاقبــت محكمة أمريكيًا بالســجن لمدة ســنة، 
إلدانته بمحاولة إغــراق جرو ، وهو قرار رحّب به 
المدّعي العام المســؤول عن الملــف، واصفًا ما 

أقدم عليه الرجل بأنه »غير مقبول«. 
وقال كريســتوفر جرامتشــيوني، المدّعي العام 
في منطقــة مونماوث جنــوب مدينــة نيويورك 
األمريكيــة، في بيان، إنَّ المتهــم آرون دايفيس 
)36 عامــًا( أدين بتهمة معاملة حيوان بقســوة 

ووحشية بعد محاكمة دامت 3 أيام في ديسمبر/
كانون األول. 

وتعود الحادثــة إلى يوليو/تمــوز 2018، عندما 
أنقذ أحد المارة جروًا يبلغ 8 أشــهر، محبوسًا في 
قفص ومتروكًا مع ارتفاع المد في خليج ســاندي 
هــوك في والية نيوجيرســي. وأطلق يومها على 
الجــرو اســم »ريفــر« وفتحــت الشــرطة تحقيقًا 

بالموضوع.
وفــي ذلــك اليــوم، كان عناصــر من الشــرطة 

مجهزين بكاميرات تدخلوا صباحًا في شجار بين 
زوجين وصوروا كلبًا شــبيهًا بـ«ريفر«، ما ســمح 
بالوصول إلى الشــخص الذي حاول إغراق الجرو، 

على ما جاء في البيان.
معاملــة  »إســاءة  أن  جرامتشــيوني  وأوضــح 
الحيوانــات التي ال تســتطيع الدفاع عن نفســها 
أمر غير مقبول، وأكثــر من ذلك هو فعل حقير ال 
سيّما عندما يستخدم الحيوان كوسيلة لالنتقام 

من مالكه«.

بعد فقدانه 47 عامًا.. أمريكية تعثر على خاتمها في غابة

السجن سنة ألمريكي عامل حيوانًا بقسوة


