
الـ48، ووصفت حالته بالمتوسطة. وتتعمد قوات 
االحتالل استهداف المواطنين والمزارعين الذين 
يقتربون من أراضيهم الحدودية شــمال وشــرق 

القطاع. وضمن مسلســل االعتقاالت، 
اعتقلــت قــوات االحتالل اإلســرائيلي 

»فلسطين« تكشف تفاصيلها
تنطلق قريًبا.. مبادرة "صالة الضحى" 
في مواجهة اقتحامات المستوطنين

القدس المحتلة- غزة/ يحيى اليعقوبي:
تــدق أرقام اقتحامــات المســتوطنين للمســجد األقصى ناقــوس الخطر، مع 
محاوالت االحتالل اإلســرائيلي فرض التقســيم الزماني كأمر اعتيادي، ما دفع 
الهيئة اإلســالمية العليــا بالقدس وشــخصيات ومرابطين إلــى إطالق حملة 

»صالة الضحى«. ورجــح القائمون على الحملة بدء تنفيذها مطلع 
األســبوع المقبل وعلى مدار أيام األســبوع باستثناء يومي الجمعة 

االحتالل يغلق مخابز في القدس 
ي الفجر لتوزيعها الكعك على مصلِّ

القدس المحتلة/ فلسطين:
أغلقــت قوات االحتالل اإلســرائيلي، صباح أمس، مخبز "أبو اســنينة" في باب 
حطــة بالقدس المحتلــة، وهو أحد أشــهر مخابز القدس القديمــة، واعتقلت 
صاحبــه ناصر أبو اســنينة، بزعــم أن المخبز غير مرخــص. وأوضحت مصادر 

محلية أن سلطات االحتالل توجه لصاحب المخبز ناصر أبو اسنينة 
تهمــة توزيع الكعك على المصلين خالل جمعة الفجر ضمن حملة 
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قوات االحتالل تزيل )كرفانًا( وتجرف أراضي المواطنين في قرية يطا بالضفة الغربية أمس      )أ ف ب(

قادة الفصائل خالل المشاركة في مؤتمر ضد صفقة ترامب في غزة أمس      )تصوير/رمضان األغا(

ع جثمان الفتى "زكارنة"  جنين ُتشيِّ
وسط دعوات لمحاسبة قتلته

جنين/ صفا:
شــيع أهالي بلدة قباطية جنوبي محافظة جنين شــمالي الضفة الغربية 

المحتلة ظهر أمس، جثمان الفتى صالح زكارنة الذي قتل خالل 
فض أجهزة أمن السلطة مسيرة استقبال مُحرَّر مساء أول من 

تشييع جثمان الفتى صالح زكارنة في جنين أمس    )فلسطين(

إدانات واسعة لقتل أمن السلطة فتى 
ر خالل قمع حفل استقبال أسير ُمحرَّ

رام اهلل-غزة/ محمد المنيراوي:
قوبلــت جريمة قتل أجهزة أمن الســلطة الفتى صــالح زكارنة )17 عاما( 

فــي بلدة قباطية جنــوب مدينة جنين شــمال الضفة الغربية 
2المحتلة، بالرصــاص، بإدانات تشــريعية وفصائلية وحقوقية 

7
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غزة/ جمال غيث:
جــددت الفصائل والقوى الوطنية واإلســالمية رفضها 
المطلق لـ»صفقــة ترامب« الهادفــة لتصفية القضية 
الفلســطينية، داعية الســتعادة الوحــدة الوطنية على 

قاعدة المقاومة، والتمســك بالحقوق الثابتة للشــعب 
الفلســطيني بعد فشــل مشــروع التســوية، وســحب 

االعتراف بـ)إسرائيل( ووقف التنسيق األمني 
معهــا، ومقاطعتهــا. جاء ذلك فــي اختتام 

د رفضـهـا "صفقـة ترامـب"  فصائـل ُتجـدِّ
وتـدعـو السـتعـادة الوحـدة الوطـنيــة

خالل المؤتمر الوطني: »فلسطين ال تقبل القسمة وال التجزئة«

طه: حماس حريصة على وجود 
تمثيل لكّل األطر الفلسطينية 

بلجنة الحوار اللبناني
بيروت/ فلسطين:

أكد نائب المســؤول السياســي لحركــة حماس في لبنان، جهــاد طه، ضرورة 
تمثيل كل األطر الوطنية واإلســالمية الفلســطينية في لجنــة الحوار اللبناني 
الفلســطيني؛ خدمة للمصلحة اللبنانية الفلســطينية، وتعزيــزًا لروح التعاون 

والحــوار األخوي فــي مقاربة ومعالجــة القضايا الخاصــة بالوجود 
الفلســطيني فــي لبنــان. وأكد طــه أن حماس علقت مشــاركتها 

التفكجي: مشروع "مترو" 
القدس خطوة تهويدية جديدة

القدس المحتلة-غزة/ أحمد المصري:
قــال مدير ملف الخرائط في جمعية الدراســات العربية بمدينة 
القــدس المحتلة خليــل التفكجي: إن مشــروع »مترو« القدس 

الذي ُكشــف عــن قرار البدء بتشــغيله أخيــرًا يمثل 
خطــوة تهويدية جديــدة ألوجه المدينــة. وأوضح 

المدلل: سنبقى في حالة اشتباك 
مستمر مع االحتالل ألجل األسرى

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أكــد القيادي فــي حركة الجهاد اإلســالمي أحمــد المدلل أن 
الشــعب الفلســطيني وفصائلــه ســيظلون في حالة اشــتباك 

مستمر مع االحتالل اإلسرائيلي، والدق على جدران 
منظمــات حقوق اإلنســان لتتدخل مــن أجل إنقاذ 

روسيا تمنع 
مجلس األمن 
من إقرار وقف 
إطالق النار بإدلب

15

اتفاق لتفعيل 
تهدئة بين الحكومة 
والحوثيين في 

الحديدة

14

إعالن تقديم 
تشكيلة الحكومة 
العراقية االثنين 

المقبل

3 9

623

4

َتْين قواته تستولي على كرفان مخصص لسكن ُمسنَّ
ا في غزة ويشنُّ حملة اعتقاالت بالضفة االحتالل ُيصيب شابًّ

محافظات/ أدهم الشريف- وكاالت:
أصابت قوات جيش االحتالل اإلســرائيلي شــابًا 
بالرصاص الحي شرق مدينة خان يونس، جنوبي 
قطاع غزة، فــي حين نفذت حملة اعتقاالت طالت 
عددًا من المواطنين في مدن ومحافظات مختلفة 

بالضفة الغربية المحتلة، بينهم أطفال، أمس.
وبحسب مصادر محلية فإن شابًّا أصيب بالرصاص 
شرق بلدة خزاعة، عقب استهداف قوات االحتالل 
مجموعة من المواطنين قرب السياج الفاصل بين 
القطاع واألراضي الفلســطينية المحتلة منذ نكبة 
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"الدميقراطية" تدعو السلطة 
إىل مغادرة الرهان عىل 

استئناف املفاوضات
رام اهلل/ فلسطين:

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطين، الســلطة الفلسطينية 
للنظر إلى خطوة مصادرة االحتالل اإلسرائيلي مطار قلنديا واألراضي 
المجــاورة له، في إطار "صفقة ترامب التصفوية"، بإنهاء حالة التردد 
وإطالق إستراتيجية وطنية تتجاوز الرهان على استئناف المفاوضات.

وقالت الجبهة في بيان لها أمس: إن صفقة ترامب سقطت في أولى 
خطواتهــا حين تجاهلهــا رئيس حكومة االحتــالل بنيامين نتنياهو، 
وقرر بناء 9 آالف وحدة استيطانية شمال مدينة القدس المحتلة، في 
الموقع الحالي لمطار قلنديا الســابق. مــن جهة ثانية، دعت الجبهة 
لألخذ بعين االعتبار ما جاء في مداخلة ســفير الواليات المتحدة لدى 
االحتالل، دافيد فريدمان، في أحد معاهد األبحاث اإلسرائيلية، والذي 

نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية أمس.
وقالت: إن فريدمان تحدث بشكل واضح وصريح عما أسماه "الصفقة 
داخل الصفقة" دعا فيه إلى التمييز بين "الصفقة" المعلنة التي كشف 
عنهــا الرئيس األمريكي دونالد ترامب، وبين "صفقة" أخرى ســرية، 
لــم يتم اإلعالن عنهــا، تمت بين ترامب ونتنياهــو، دعا فيه الجانب 
األمريكي شريكه اإلســرائيلي للتمهّل في األعمال االستيطانية إلى 
حيــن "إقناع" الســلطة بالقبول بالدعــوة إلى المفاوضــات الثنائية، 
بعدهــا تطلق الواليات المتحدة اليد اإلســرائيلية بال قيود، في ضم 

أوسع المناطق في الضفة الفلسطينية إلى دولة االحتالل.
وأكــدت الجبهــة أن مثــل هــذه التصريحــات دفعــت المراقبيــن 
اإلسرائيليين أنفسهم، ومنهم الصحفيان يهوديت أوفنهايمر وأفيف 
بترســكي، اللذان كشــفا عن تصريحات فريدمان لنفي وجود صفقة 
مطروحة علــى الفلســطينيين، وأن الصفقة الحقيقيــة هي الصفقة 

المغلقة بين ترامب ونتنياهو.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أكــد محّلالن سياســيان وجــود تذمر عــام من 
أداء الســلطة بالضفة الغربيــة المحتلة، في ظل 
حالة الفلتان األمني وانســداد األفق السياســي 
واالقتصادي، مشــيريْن إلى أنهــا تحاول فرض 
قبضتها الحديدية علــى المواطنين هناك بينما 

تسهل الحياة لإلسرائيليين والمستوطنين.
وتوفــي الفتى صــالح زكارنــة )17 عاما(، أمس، 
متأثــرًا بجروحــه التي أصيــب بهــا الليلة قبل 
الماضية، برصاص أمن الســلطة أثناء اعتدائها 

على احتفال أسير محرر من العائلة ذاتها.
المحلل السياسي صالح حميدة، قال: إن مظاهر 
الفلتان األمني بالضفة الغربية متوقعة بســبب 
وصول الســلطة واتفاق أوســلو لطريق مسدود 
بشــكل نهائي، وإصرارهــا رغم ذلــك على هذا 

الطريق الذي لن يؤدي إلى أي مكان.
وأضاف حميدة لصحيفة »فلسطين«، أن وصول 
الشــارع إلى حالة فقــدان البوصلــة والغموض 
بخصوص ما ســيجري في اليوم التالي، يشــعره 

بحالة من عدم اليقين واالضطراب.
ولفــت إلــى أن الشــارع الفلســطيني يعاني من 
جمــود الوضع االقتصادي والقلق على مســتقبل 
الســلطة والوضــع الداخلــي، حيــث ال يوجد أي 
حراك سياســي أو مصالحة، مــا يجعله يتجه إلى 
الحل العشــائري والعائلي، معتبرًا أن هذه الحالة 
امتداد لمــا يجري في كثير مــن مناطق الضفة، 

ومقدمــة لحاالت أخــرى من الفلتــان األمني في 
مراكز المدن.

وأشــار إلى أن قيام بعض عناصر أمن الســلطة 
بإطــالق النــار علــى المواطنيــن يعكــس عدم 
قدرتهــم علــى ضبــط الحالــة العامة للشــارع 
بالضفة، فيما تجيد التنسيق األمني مع االحتالل 
اإلســرائيلي الــذي أكــدت قيادات الســلطة في 
خطاباتها مرارًا بأنه دور وظيفي لها وفق اتفاقية 

أوسلو.
وشــدد علــى أن المفتــرض على الســلطة، قبل 
تدهــور األوضــاع الداخليــة، اللجــوء لتحســين 
العالقــات الداخلية الفلســطينية، من خالل حوار 
وطني شــامل؛ لتفادي أي تأثيرات ســلبية لتلك 

األوضاع على الشارع والقضية الفلسطينية.
وأضــاف أن الســلطة ليس لها ســيطرة إال على 
مراكــز المدن، التــي يبــدو أن الفلتــان األمني 
وصلهــا كما حــدث مؤخرًا في بالطــة وقباطية، 
بينمــا هنــاك مناطــق علــى أطــراف المــدن ال 
يوجــد فيهــا أي ســيطرة حقيقية، وتشــهد كل 
أنــواع الفلتان األمني خاصــة المناطق المحيطة 

بالقدس المحتلة.
وتابــع أن عــدم ثقة الناس بالمســار السياســي 
الحالي جعلتهم يتوجهــون لالعتماد على الذات 
والعائلة والمناطقية، األمر الذي له تبعات خطيرة 

جدا على الواقع االجتماعي واألمني والسياسي.
الضفة مستباحة

وبيــن المحلــل السياســي ســاري عرابــي، أن 
المواطنيــن بالضفة الغربية يخضعون لســلطة 
االحتالل بالدرجة األولى، فالضفة مستباحة أمنيا 
من قبل االحتالل الذي يفرض هيمنته وسيطرته 

عليها، ويخوض يوميا المداهمات واالعتقاالت.
وأضاف عرابي لـ«فلسطين«، أن السلطة الثانية 
تمارس ممارساتها األمنية االعتيادية، لكن هناك 
حساسية متعلقة بأدوارها، حيث تحاول التصرف 

كدولة كاملة السيادة تجاه الفلسطينيين.
وأشار إلى أنه في خضم ذلك فإن ثقة المواطنين 
بالســلطة متضعضعــة نتيجة األزمة السياســية 
بســبب »صفقة ترامــب« التصفويــة، ما يجعل 
إمكانية االحتكاك والصدام بينها وبينهم عالية، 
في ظــل مالحظاتهــم السياســية واالقتصادية 

عليها.
وقــال: إن الســلطة مهــددة بفقــدان وجودها 
السياســي في ظل انتهاكات االحتالل لسيادتها 
وتغول االســتيطان وانعدام إمكانية إقامة دولة 

فلسطينية، ما يجعلها تخسر شعبيتها تدريجيًا.
ولفت إلى أن المواطن يشعر بالقهر من ازدواجية 
عمل الســلطة واالحتالل بالضفة، وسوء الوضع 
االقتصــادي والسياســي، مــا يخلق فجــوة بينه 
وبين السلطة التي يراها ملتزمة باالتفاقيات مع 
االحتالل وضمان أمنه لضمان اســتمرارها، بينما 
هي تحــاول إخضاع المواطــن دون أن تقدم له 
تحسن على المستوييْن االقتصادي والسياسي.

أداء السلطة األمني والسيايس..
 تذّمر شعبي من الفلتان وانسداد األفق!

رام اهلل-غزة/ محمد المنيراوي:
قوبلت جريمة قتل أجهزة أمن الســلطة 
الفتى صالح زكارنــة )17 عاما( في بلدة 
قباطية جنوب مدينة جنين شمال الضفة 
الغربيــة المحتلــة، بالرصــاص، بإدانات 
تشــريعية وفصائلية وحقوقية واســعة، 
وسط دعوات لكبح جماح الفلتان األمني 
وحماية المواطنين مــن جرائم االحتالل 

اإلسرائيلي بدال من االعتداء عليهم.
وتوفــي فجــر أمس، الفتــى زكارنــة إثر 
إصابته بالرصاص في صدره، خالل قمع 
أمن السلطة مســيرة احتفالية الستقبال 
أسير محرر من العائلة ذاتها في قباطية، 
عدا عن إصابة عــدد آخر من المواطنين 
بإصابــات مختلفة بالرصــاص أو نتيجة 
الدهس من جيبات أمن الســلطة نتيجة 

حالة الفوضى التي جرت خالل القمع.
ونــددت حركــة حمــاس بمقتــل زكارنة 
برصاص أجهــزة أمن الســلطة، واصفة 
قمع وفض حفل اســتقبال األســير الليلة 

قبل الماضية بـ«البلطجة«.
وقــال المتحــدث باســم حمــاس، حازم 
وصــل صحيفــة  تصريــح  فــي  قاســم، 
»فلســطين« نســخة عنه: إن وفاة الفتى 
زكارنــة برصــاص أجهزة أمن الســلطة 
في الضفة الغربيــة أثناء فضها احتفالية 
باإلفــراج عن أحد األســرى، يؤكد منطق 
البلطجة التي تمارسها هذه األجهزة ضد 
جماهير شعبنا، ومنعها ألي مظهر للعمل 

الوطني.

وأكــد قاســم علــى المطلــب الوطنــي 
بضرورة وقف التنســيق األمني بين هذه 

األجهزة وجيش االحتالل اإلسرائيلي.
قمع الحريات

فيمــا أدانت حركــة الجهاد اإلســالمي، 
بشــدة، جريمة أجهزة أمن السلطة بحق 
الفتــى زكارنة والمحتفليــن باإلفراج عن 
أســير محرر، وقالت: إن تكرار اعتداءاتها 
والصمــت علــى قمعها للحريــات العامة 
وعربدتهــا هــو الذي أوصــل الوضع إلى 
هذا المستوى، لدرجة االعتداء على فرحة 
االحتفاء بأسير محرر من سجون االحتالل.
واعتبــرت الحركــة في بيــان لها وصلت 
»فلســطين« نسخة عنه، االعتداء جريمًة 
يتحمل مســؤوليتها محافظ جنين وقادة 
األجهــزة األمنيــة الذين قــادوا االعتداء 
وأعطــوا التعليمــات بإطــالق الرصاص 

الحي على المواطنين.
وذكــرت أن »هــذه الجريمــة تعيد طرح 
تســاؤالت مشــروعة حول عقيــدة هذه 
األجهزة ودورها، فــي مقابل غيابها عن 
حمايــة شــعبنا في مواجهة االســتيطان 
للمدن  اليومية  اإلسرائيلية  واالقتحامات 

والقرى والمخيمات«.
وتابعت أن جنين كانت قبل أيام مسرحًا 
لعــدوان إســرائيلي غاشــم ارتقى خالله 
يزن أبو طبيخ والشــرطي طــارق بدوان، 
داخل مقر الشــرطة، وهُدم منزل األسير 
أحمــد القنبــع، ولم نشــاهد ردات الفعل 
العنيفة كالتي صــدرت من المحافظ في 

اعتداء األجهزة األمنيــة على المواطنين 
ومحاوالت التبرير لهذه الجريمة.

ودعت الحركة الكل الوطني للقيام بدوره 
وواجباتــه تجــاه مــا يجري مــن تعديات 
واعتقــاالت ومالحقات تقــوم بها أجهزة 

أمن السلطة.
لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  وحملــت 
الســلطة  أمــن  أجهــزة  فلســطين، 
المســؤولية عن األحداث المؤسفة التي 
شــهدتها بلدة قباطيــة، داعية للتحقيق 
الفــوري في ظروف مقتــل الفتى زكارنة، 

وتقديم مرتكبيها للعدالة.
واعتبرت الجبهة في بيان لها، أن التعامل 

األمنــي الــذي صاحبــه اقتحام عشــرات 
األفــراد المدججين بالســالح والهراوات 
مع احتفال وطني أقيم بمناسبة تحرر أحد 
األســرى في البلدة، هو الســبب المباشر 

لهذه األحداث المؤسفة.
ودعت الســلطة إلى التفريق بين أحداث 
الشــغب والفوضــى األمنية التــي دائما 
ما تبرر ممارســاتها فيها، وبين مناســبة 
وطنية يتوحد فيها الجميع احتفااًل بتحرر 
أحــد أبطــال شــعبنا، مطالبــة األجهزة 
األمنيــة باســتخالص الــدروس والعبــر 
»من هذا النهــج المدمر، وااللتزام بروح 
القانــون وحق أبناء شــعبنا فــي تنظيم 
فعالياتهــم الوطنيــة دون أي مالحقة أو 

استفزاز«.
عقيدة فاسدة

وقالت حركة األحرار: إن العقيدة الفاسدة 
للســلطة جعلت من أجهزة أمنها عاجزة 
وجبانــة ومتواطئة أمــام جيش االحتالل 
ومستوطنيه, ودموية قاتلة في مواجهة 

أبناء شعبنا.
وأضافت الحركة في بيان لها، أن جريمة 
قتــل الفتــى زكارنة وإصابــة العديد من 
المواطنيــن خــالل فــض أجهــزة أمــن 
الســلطة حفــل اســتقبال أســير مُحــرر 
فــي قباطيــة، يفضــح مدى االســتخفاف 
بالدمــاء واألرواح، ويؤكــد حقيقة دورها 
المشــبوه وغيــر الوطنــي فــي مواجهة 
شعبنا وقمع مناسباته وفعالياته الوطنية 
واالجتماعيــة، وإصرارهــا علــى مواصلة 

خدمة االحتالل.
وأكدت أن هــذه الجريمــة تعكس مدى 
الحقد والعداء الناتج عن العقيدة الفاسدة 
ألجهزة أمن السلطة التي تدعي رفضها 
صفقة ترامب التصفوية ومحاربتها, فيما 
ســلوكها وأداؤها على األرض يؤكد أنها 
ليســت ســوى خادم ذليــل لحماية أمن 

االحتالل وقطعان مستوطنيه.
وشــددت علــى أن هــذا االعتــداء اآلثم 
والخطيــر يجــب أال يمــر مــرور الكــرام, 
داعية الشــعب الفلسطيني والمؤسسات 
الحيــة لممارســة كل أشــكال  والقــوى 
لضمــان  والمعنــوي  المــادي  الضغــط 
معاقبة المجرمين الذين شاركوا في هذه 

الجريمة البشعة.
بدوره، أدان المركز الفلســطيني لحقوق 
اإلنســان جريمــة مقتــل الفتــى زكارنة، 
مطالبــا النيابــة العامــة بالتحقيق فيها 
وكشف مالبســاتها ونشر نتائج التحقيق 
على المــأل، واتخاذ اإلجــراءات القانونية 

لمالحقة المسؤولين عنها.
وأكد المركز في بيــان له أمس، ضرورة 
اتخــاذ كل التدابير الالزمة لضبط األمن 
وحظر حيازة أو استخدام السالح، مشددا 
على ضرورة التزام قوات األمن بتعليمات 
إطــالق النار بمــا يحقق مبدأ التناســب، 
وحمايــة ممتلــكات المواطنين، وتجنّب 
االســتخدام المفرط للقوة، ومراعاة كل 
معايير حقوق اإلنســان فــي حاالت إنفاذ 

القانون.

دعوات لكبح جماح الفلتان األمني وحماية المواطنين بدل االعتداء عليهم
إدانات واسعة لقتل أمن السلطة فتى خالل قمع حفل استقبال أسري محرر

الفتى صالح زكارنة
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

يتقدم أبناء مخيم النصريات بالشكر الجزيل
لبلدية النصريات متمثلة برئيسها

محمد أبو شكيان ولعائلة أبو عريبان
ونخص األخ حازم عبيد أبو عريبان

لتعاونهم بفتح شارع تنظيمي يربط
الشارع الرئيس بالنصريات باملنطقة الجنوبية للنصريات

ودمتم ذخًرا للوطن

غزة والمراوحة بين التصعيد 
اإلسرائيلي واالنتخابات

رغم زيادة التهديدات اإلسرائيلية المتالحقة ضد غزة بتنفيذ 
عمليــة قوية ومفاجئة، لكن األوســاط اإلســرائيلية تعتقد، 
ولعلهــا محقة، أن مرحلة ما قبل االنتخابات اإلســرائيلية قد 
ال تشهد تنفيذ عملية واسعة في القطاع، مما يفسح المجال 
لخيارات أخرى، ألن تصريح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
بشــأن عدم الخروج إلى عملية عسكرية واسعة في غزة قبل 
االنتخابــات واضحة جدا، وقد تكون مثــل هذه العملية بعد 

االنتخابات أيضا ليست واضحة.
فــي مثل هذه الحالــة فإن إســرائيل قد تكتفــي بالرد على 
قذيفــة صاروخيــة أو بالون حارق بصــورة موضعية في ظل 
موســم انتخابي حامي الوطيس، لم يتوقــف بعد، وال تقوم 
بمبادرات مباشــرة من تلقاء نفسها قادرة على إحداث تغيير 

في الوضع العام في نطاق غالف غزة.
رغم عدم وجود فرضية نهائية مطلقة تجزم بحصول أي من 
الســيناريوهات المحتملة، لكن ســيناريو العملية العسكرية 
الواســعة فــي غزة ربمــا يتــم اســتبعاده في األســبوعين 
القادمين، وقد نســتمر فــي الدائرة المغلقة مــن البالونات 
الحارقــة والقذائــف والطائــرات التي تفجر أهدافــا في غزة، 
وهذا يسفر عن هدوء مؤقت في القطاع، ثم سرعان ما يعود 
التوتر إلى حاله، وهذه الدائرة مرشحة لالستمرار حتى إشعار 

آخر.
التصريحات األخيرة لنتنياهو ووزرائه تبدو مبالغا فيها، ألنه 
بطبيعة الحال ال تفســير للخروج إلى عملية عســكرية قبيل 
االنتخابات، على األقل من النواحي السياســية والحزبية، مع 
أن حماس في الجانب الثاني من الحدود تعتقد أنه باإلمكان 
االستمرار في ذات الدائرة من الضرب والضرب المتبادل إلى 
مــا بعد االنتخابات، وال تريد، وفق مــا أرى، الذهاب لمعركة 

واسعة النطاق. 
مثل هذه المعركة العســكرية الواسعة بغزة تشغل أوساط 
الجيــش منذ ســنوات، لكن الســؤال الذي يطــرح دائما في 
المداوالت العسكرية، وهو الســؤال الحاسم: ماذا سيحصل 
عقــب العمليــة القادمــة في غزة، ولمن ســيتم إرســال هذ 
المنطقــة الجغرافيــة، ومــن سيســيطر على القطــاع، وهل 
ســتكون القيادة القادمــة أفضل إلســرائيل؟ ال أحد يضمن 

ذلك.
الجيــش ال يريد االنجرار لعملية عســكرية واســعة في هذا 
النطــاق الجغرافــي الضيق، رغــم أن خوض هــذه المعركة 
ممكــن ومتــاح من الناحيــة العملية، لكنه فــي الوقت ذاته 
ليس الحل لمشــكلة غزة، ومن الواضح أن إسرائيل ال تبادر، 
بل ترد، ألن ما ينقصها في التعامل مع الواقع القائم في غزة 

هو غياب استراتيجية شاملة كاملة.
في النهاية، فإن بقاء أســبوعين قبــل االنتخابات ال يبدو أن 
إسرائيل ستتخذ قرارات دراماتيكية بأي اتجاه كان، ال عملية 
عسكرية واسعة، وال خطوات لتحسين شؤون الفلسطينيين 
خشــية أن تظهر خاضعة لضغــوط حمــاس وابتزازها، مما 
يجعلنا نبقــى في ذات الدائرة الضيقة، وســنضطر لالنتظار 
لمــا بعد االنتخابــات، ويبقى احتمــال االســتدارة المفاجئة 

قائما، ويعلمه أهل االختصاص في غزة!

صربي: كل بند بـ"صفقة ترامب" ملغوم 
وهدفها تصفية القضية الفلسطينية 

القدس المحتلة/ مصطفى صبري:
أكد رئيس الهيئة اإلســالمية العليا وخطيب المســجد األقصى الشيخ عكرمة 
صبري أن كل بند في "صفقة ترامب" ملغوم ويهدف إلى إرباك العالم العربي 
بقضية اليهود الذين يزعمون بأن لهم أمالكا في تلك الدول لشــطب قضية 

الالجئين الفلسطينيين. 
وقال صبري لصحيفة "فلسطين" أمس: "حذرنا مرارا وتكرارا من صفقة ترامب 
التي تم اإلعالن عنهــا مؤخرا، بأن االحتالل يطبق هذه الصفقة قبل أن تعلن 
في القدس والمسجد األقصى ومحيط المدينة وفي كل المناطق الفلسطينية، 

فمخططاتهم المرعبة معدة مسبقا".
واستدرك قائاًل أن "الصفقة هي تتويج للمخططات التهويدية التي نشاهدها 
فــي مدينة القــدس، فعزل القدس بالجــدار العنصري وســلخها عن محيطها 
الفلسطيني، ومحاصرة األحياء المقدســية بالمستوطنات والبؤر االستيطانية 
واســتهداف البلــدة القديمة من خــالل االســتيالء على امالك المقدســيين  
وتجسيد الرموز التوراتية  في أزقة ومنازل البلدة القديمة والزج بالمستوطنين 
داخلها، كل هذا تم العمل به من قبل المؤسسة االسرائيلية منذ زمن بعيد".
واضاف: "مقاومة صفقة ترامب ليست مهمة فلسطينية فحسب بل هي مهمة 
عربية واســالمية، ألن خطرها سيمتد إلى كل دول الجوار، فهي وصفة إلرباك 
المنطقــة بأكملها، وال عذر ألحد إذا تقاعس عــن صد هذه الصفقة التي تعد 

من المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية".

اعتقال املتطرف "غليك" 
بعد اتهامه بالرسقة

القدس المحتلة/ األناضول:
تتهم شرطة االحتالل اإلســرائيلي، العضو السابق في الكنيست عن حزب 
"الليكــود"، وعــرّاب االقتحامات للمســجد األقصى، الحاخــام يهودا غليك 

بالسرقة.
وذكرت شرطة االحتالل، في تصريح مكتوب أمس، أنها اعتقلت غليك أمس 

األول من منزله، مضيفة أنها فتشت شقته باالستناد إلى أمر محكمة.
وأشارت إلى أن غليك "متهم بالسرقة وعرقلة إجراءات قضائية".

وكانت شرطة االحتالل قد أوقفت غليك في ساحات المسجد األقصى، أمس 
األول، "بعــد أن دخــل باحة المســجد دون إذن وتجوّل فــي المكان خالفا 

للقوانين"، قبل أن تفرج عنه الحقا.
وبعد اإلفراج عنه، اقتحمت شرطة االحتالل منزله في ساعات المساء بتهمة 

السرقة.
وقالت شــرطة االحتالل: إن غليك اعتقل من منزله "لالشــتباه فيه بسرقة 

مواد التحقيق، قبل مغادرته غرفة االستجواب".
ولــم تقدم الشــرطة مزيــدا مــن التفاصيــل أو اإليضاحات، حول أســباب 
التوقيــف. وغليك هو عــرّاب االقتحامات اإلســرائيلية للمســجد األقصى، 

ويقوم باقتحامه بشكل متكرر.
ومنذ العام 2003 تســمح شــرطة االحتالل للمســتوطنين اإلســرائيليين، 

باقتحام المسجد من خالل باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

رام اهلل/ فلسطين:
اعتقلــت أجهــزة أمن الســلطة ثالثــة مواطنين 
واســتدعت خمســة آخرين بينهم طلبة وأســرى 
محــررون، فــي وقت تواصــل فيه اعتقــال آخرين 
دون أي ســند قانوني، حسبما أفاد موقع »أمامة« 
المختــص برصــد انتهــاكات أمن الســلطة في 

الضفة الغربية.
ووفًقا لما أفاد به الموقع، فإن جهاز األمن الوقائي 
فــي طولكرم، اعتقل الشــاب محمــد دردش بعد 

اقتحام منزله مساء أول من أمس.
كمــا اعتقــل جهــاز األمــن الوقائي فــي رام اهلل 
الطالب في جامعة القدس المفتوحة عمرو مفرح، 
والذي اعتقل عدة مرات في ســجون السلطة، بعد 
اســتدعائه للمقابلة صباح أول من أمس، واعتقل 
كذلك جهاز المخابرات في رام اهلل األســير المحرر 
والمعتقل السياسي الســابق محمد أبو عليا، قبل 

٣ أيام.
من جانب آخر، استدعت مخابرات السلطة األسير 
المحرر والمعتقل السياســي لعــدة مرات الطالب 

في جامعة النجــاح حمدي حمدان، للمقابلة صباح 
أمس.

وفي الخليل، اســتدعت المخابرات األســير المحرر 
والمعتقــل السياســي لعدة مرات عــالء الزعازيق 
للمقابلة، كما اســتدعت األسير المحرر والمعتقل 
السياسي لعدة مرات عبيدة عادي للمقابلة لديها 

اليوم الخميس.
وكانت سلطات االحتالل أفرجت عن الزعازيق من 

سجونها، قبل أيام.
وفــي ســياق متصل، اســتدعى وقائــي بيت لحم 
األســير المحرر أيمــن الخطيب عبيــات للمقابلة 

صباح اليوم الخميس.
من جهتــه، طالب حزب التحرير، أمس، الســلطة 
باإلفراج الفوري عن عناصره الســبعة من سجون 
أجهزة أمنهــا، الذين اعتُقلوا علــى خلفية توزيع 
بيان للحزب يكشــف كــذب ادعائها فــي الوقوف 
بوجــه صفقــة رئيــس اإلدارة األمريكيــة دونالد 

ترمب التصفوية.
وقال عضو المكتــب اإلعالمي لحزب التحرير باهر 

صالح: إن الســلطة تعتقل منذ يومين ســبعة من 
عناصــر الحــزب، اثنين من طولكــرم وآخران من 
بيــت لحم، وواحــد من رام اهلل وآخــر من نابلس 
وواحد من بلدة الســيلة قضــاء جنين، وذلك بعد 
توزيع بيان للحزب كشــف فيه كذب الســلطة في 
ادعائها الوقــوف في وجه صفقة ترمــب، تعقيبًا 
علــى قمع الســلطة وقفــة نظمها الحــزب رفضًا 

للصفقة في مدينة جنين السبت الماضي.
وأضــاف صالح في بيان له أمس، أن هذا االعتقال 
باإلضافة إلــى ما قامت به أجهزة أمن الســلطة، 
من اعتــداء على وقفــة الحزب الرافضــة لصفقة 
ترمــب، يؤكد أنها تريد تمريــر مؤامرة على أهل 
فلســطين بادعائهــا معارضــة الصفقــة، وليس 

إفشال الصفقة كما تدعي.
وطالــب الســلطة باإلفــراج الفــوري عــن عناصر 
الحزب، محــذرا إياها من مغبة مواصلة اســتعداء 
الشــرعية  حقوقهــم  علــى  واالعتــداء  النــاس 
والقانونية في التعبير عن مواقفهم الرافضة لكل 

مشاريع االستسالم والتفريط.

القدس المحتلة-غزة/ أحمد المصري:
قال مدير ملف الخرائط في جمعية الدراسات العربية 
بمدينة القدس المحتلة، خليل التفكجي: إن مشروع 
»مترو« القدس التي ُكشــف عن قرار البدء بتشغيله 
مؤخرًا يمثل خطوة تهويدية جديدة ألوجه المدينة.
وأوضح التفكجي لصحيفة »فلســطين«، أن مشروع 
المتــرو »تهويــد فعلــي لمــا تحــت أرض القــدس 
المحتلــة«، ويهــدف إلــى تســهيل إرفــاد منطقــة 
المســجد األقصى وأســواره ال ســيما حائــط البراق 

بـ«المستوطنين والسياح«.
وأفاد بأن »المترو اإلســرائيلي الجديد ســيمتد من 
المحطــة المركزية غرب القدس، مرورًا بشــارع يافا 

وصواًل لحائط البراق بشكل مباشر.
وأضــاف: »ســلطات االحتــالل تهــود اآلن ما تحت 
األرض، وسبق أن هودت ما فوق األرض عبر مشروع 
القطــار، والســماء بالتلفريــك أو القطــار الهوائي، 
وجميعهم مشــاريع تهــدف لتغيير معالــم المدينة 

المقدسة«.
وأشــار التفكجي إلى أن مشــروع القطــار يتالءم مع 
المخطط التهويدي »القدس2050« إلنشــاء شبكة 
مــن الطرق لتصل إلى غور األردن مع مشــروع مطار 

في منطقة األغوار.

وشــدد على أن مشــروع المتــرو أحد أهم مشــاريع 
البنيــة التحتية الرئيســة للنقل فــي القدس الكبرى 
وفق المفهوم اإلسرائيلي، وكثيرًا ما اعتمدت عليها 

حكومة نتنياهو في البروباغندا اإلعالمية مؤخرًا.
وأكد التفكجي أن كل مشــاريع البنــى التحتية تأتي 
ضمن سلســلة مشــاريع يجــري تنفيذها في ســباق 

مــع الزمن فــي القــدس وخاصة في محيــط البلدة 
القديمة، ويرتبــط ارتباطًا كامــاًل بالقضية الدينية 

والهيكل المزعوم.
كما أكد أن »هذا المشــروع الجديــد واأُلخرى تحت 
أرض القدس وفوقها تستهدف خدمة المستوطنين 

على حساب المواطنين الفلسطينيين األصليين«.
ونبــه إلى أن مشــروع »المتــرو الواصــل بين غرب 
القدس وحائط البراق سيبدأ العمل فيه خالل األيام 
القادمة، وهو امتداد لخط المترو السريع بدأ العمل 
بــه أواخــر كانــون األول الماضي بين »تــل أبيب« 

والقدس.
وفــي الســياق، أدان األردن البــدء الخطــوة وعدها 
خطــوة »أحادية الجانــب«، وانتهاك ســافر للقانون 
الدولــي اإلنســاني والقــرارات  الدولــي والقانــون 
األمميــة، ومنظمــة األمــم المتحدة لتربيــة والعلم 

والثقافة »اليونسكو«.
وكانت متحدثة باسم وزارة النقل في دولة االحتالل 
أكدت أول مــن أمس أن ما تســمى اللجنة الوطنية 
للبنية التحتية وافقت على بناء محطة ميترو بالقرب 

من حائط البراق في المدينة القديمة بالقدس.
ووصف وزير نقل االحتالل بيزاليل سموتريتش القرار 

بأنه »تاريخي«.

حزب التحرير يطالبها باإلفراج عن 7 من عناصره
أجهزة السلطة تعتقل وتستدعي 8 مواطنني يف الضفة

التفكجي: مرشوع »مرتو« القدس خطوة تهويدية جديدة

خليل التفكجي
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غزة/ جمال غيث:
الوطنيــة  والقــوى  الفصائــل  جــددت 
واإلســامية، رفضها المطلــق لـ«صفقة 
القضيــة  لتصفيــة  الهادفــة  ترامــب« 
الفلســطينية، داعيــة الســتعادة الوحدة 
الوطنية على قاعدة المقاومة، والتمسك 
بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني بعد 
فشل مشــروع التسوية، وسحب االعتراف 
بـ)إسرائيل( ووقف التنسيق األمني معها، 

ومقاطعتها.
جاء ذلــك في اختتــام المؤتمــر الوطني 
الــذي نظمته حركــة الجهاد اإلســامي 
بفنــدق الكومــودور غــرب مدينــة غزة، 
أمس، بعنوان »فلسطين ال تقبل القسمة 
وال التجزئــة«، بحضــور قــادة الفصائــل 
والقــوى الوطنيــة واإلســامية ووجهــاء 
ومخاتير وممثلين عن مؤسسات المجتمع 

المدني، ولفيف من أبناء قطاع غزة.
وحث عضــو المكتــب السياســي لحركة 
الجهــاد اإلســامي خالد البطــش، على 
ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير، وإعادة 
االعتبــار للمشــروع الوطني بعــد الضرر 
والتهتــك الــذي أصابه بســبب مســيرة 

التسوية.
ودعــا البطــش خــال تــاوة توصيــات 
المؤتمــر، إلى إلغــاء لجنــة التواصل مع 
شــكلتها  التــي  اإلســرائيلي  المجتمــع 
السلطة باســم منظمة التحرير، وتصعيد 
التحــركات الجماهيريــة والشــعبية فــي 
الضفــة الغربيــة والقــدس وقطــاع غزة 
1948، وجميع  واألراضــي المحتلة عــام 

الساحات العربية والدولية.
وطالب أبنــاء األمة العربية واإلســامية 
بمحاصــرة الســفارات األمريكية، تعبيرًا 
عــن رفض الصفقــة المشــؤومة، وطرد 
سفراء أمريكا في بلدانهم، مشددًا على 
ضرورة دعــم صمود الفلســطينيين في 
قطاع غــزة بالعمــل على إنهــاء الحصار 
الضفــة  صمــود  وتعزيــز  اإلســرائيلي، 
الغربيــة والقــدس المحتلتيــن بإنهــاء 

جرائمه.
وأكد البطش أن وحــدة البندقية وإنهاء 
االنقسام مدخل إلفشال »صفقة ترامب«، 
مردًفا: »هذه األرض ال تقبل القسمة، وال 
مكان ألنصاف المواقف وأنصاف الحلول، 
فإمــا أن نكون مــع فلســطين، وإما في 

خندق االحتال«.
زمن المقاومة

بــدوره، قال األمين العــام لحركة الجهاد 
القتلــة  إن  النخالــة،  زيــاد  اإلســامي 
مواجهتهــم  يمكــن  ال  والمجرميــن 
يحملــون  وهــم  الزيتــون«  بـ«أغصــان 
البنادق »هــذا زمن المقاومــة المدافعة 
عن األرض والمقدسات التي تقف متأهبة 
لصد أي عــدوان يتحضر له االحتال على 

غزة«.

وأكــد النخالة في كلمة مســجلة له خال 
المؤتمــر، أن تهديــدات قــادة االحتال 
باالغتياالت وتدمير غزة »لن تخيفنا ولن 
ترعبنا، ولن تجعلنا نقبل بما قرروه، وبما 
سمّي بصفقة القرن، ولن تجعلنا نتخلى 
عن حقوقنا التاريخية في فلســطين وفي 

القدس«.
وذكر أنهم »ال يستطيعون تمرير صفقة 
ترامــب وتصفيــة القضية الفلســطينية، 
دون أن يحاولوا إنهاء المقاومة، وتطويع 
الشعب الفلســطيني«، داعيًا المقاومين 
بأال تغفل لهــم عين »فالمعركة اآلن في 
أوجها سياســيًّا، ومن المتوقع أن تصبح 

عسكرية في أي لحظة«.
وحــث النخالة علــى رفع الصــوت عاليًا، 
والقضيــة  القــدس  لحمايــة  والتحــرك 
الفلســطينية من التصفية، مشــيرًا إلى 
أن الذيــن يقــرؤون التاريــخ يعرفون أن 
القرار األمريكي بإعــان القدس عاصمة 
الشــعب  حقــوق  وتجاهــل  لاحتــال، 
الفلسطيني في فلسطين لم يكن مفاجًئا؛ 
فأمريكا راعية المشــروع الصهيوني منذ 

نشأته.
ولفت إلــى أن االتفاقيــات الملعونة بين 
المشــروع  حولــت  واالحتــال  الســلطة 
الوطني إلــى »مرتزقة يحمــون االحتال 
والمســتوطنين، حيــث أصبحــت الضفة 
الغربيــة بكاملهــا مســتوطنة كبــرى«، 
متســائًا: »ماذا جنينا من أوسلو إال الذل 
والعار والبــكاء على الوهم؟ قدمنا تاريخنا 
وأبناءنــا على مذبح الســام الوهم، ولم 
نجــِن إال الخيبــة التــي تمثلــت بصفقة 

ترامب«.

حالة اشتباك
وقال عضــو المكتــب السياســي لحركة 
حمــاس د. خليــل الحية، إن ما نشــاهده 
اليوم هو حالة من االســتجداء والمراوحة 
رغم إعــان »صفقة ترامب«، متســائًا: 
»مــا الذي يمنع إشــعال الضفــة الغربية 
مــع االحتال لمواجهــة الصفقة، لماذا ال 
تنتفض القدس والضفة الغربية وأراضي 
الـــ48 واألغــوار وال تنزل إلى الشــوارع؟ 
ولماذا ال يبقى الشــعب الفلسطيني بغزة 

في الميادين العامة؟«.
وأكــد الحية في كلمة لــه خال المؤتمر، 
أن مواجهة الصفقة يحتاج لفعل ميداني، 
داعيا الفلســطينيين فــي جميع أماكنهم 
للتحــرك واالشــتباك مــع االحتــال دون 

انتظار اإلذن من أحد.
وشــدد على ضرورة إطاق يــد المقاومة 
فــي الضفــة الغربيــة، واالشــتباك مــع 
االحتــال في كل نقاط التمــاس، مردًفا: 
»يا أهلنا في الضفة، الصفقة ال تبقي لكم 
وجــودًا وال كيانًا، إنها تســتهدف رأس 
الضفة، فمــاذا تنتظرون؟ هل الدفاع عن 
شــرفكم يحتاج إلى إذن؟ سيسجل التاريخ 
علــى هذه الحقية الزمنيــة ماذا فعل أهل 

فلسطين«.
ونبــه الحيــة إلــى أن إســقاط »صفقــة 
اإلسرائيلي  المشــروع  وإفشــال  ترامب« 
األمريكي يتطلب تحقيق الوحدة الوطنية، 
ومغادرة مربع التنســيق األمني، مضيًفا: 
»كي نسقط الصفقة يجب إسقاط أوسلو 

وعدم التمسح على أعتابه«.
وطالب بعقد إطار وطني جامع يهدف إلى 

مواجهة »صفقة ترامب«.

مــن جهــة ثانية، أعلــن الحية اســتئناف 
مســيرات العودة وكســر الحصار الشهر 
المقبــل، مشــيدًا بدورها فــي مواجهة 

»صفقة ترامب«.
مسار التسوية

في حيــن دعا عضــو المكتب السياســي 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل 
مزهر، إلى ضــرورة تفعيل المقاومة بكل 
أشــكالها الشــعبية والوطنية والكفاحية 
في برنامج نضالي متوافــق عليه، يحقق 
شراكة ساحات تواجد شعبنا الفلسطيني، 
تجســيدًا لشــعار وحــدة الــدم واألرض 
والمصير في مواجهة إجــراءات االحتال 

على األرض.
األمريكــي  العــدوان  إن  مزهــر:  وقــال 
اإلســرائيلي المــروج له تحت ما يســمى 
»صفقة القرن« جاء وليدًا طبيعيًّا لمسار 
التسوية العبثي الذي أضاع الوقت وأهدر 
الجهد وبدد المقومات، وقســم الشــعب 
الفلســطيني، وشــرعن لاحتال تحت ما 
يسمى بالمفاوضات وفرض الوقائع على 
األرض، تهويدًا وقتًا واستيطانًا وضمًّا 
واعتقااًل وحصارًا برعاية وشراكة أمريكية 

وصمت عربي.
الموقــف  ترجمــة  فــي  التأخــر  وعــدَّ 
الفلســطيني الموحــد الرافــض للصفقة 
ضمــن  وميدانيــة  عمليــة  بخطــوات 
اســتراتيجية وطنية موحدة يثير عامات 
اســتفهام كبرى، خصوصًــا أمام اإلصرار 
علــى تشــريع ورعايــة لقــاءات التطبيــع 
مع االحتــال، وتقطيــع الوقــت، وصواًل 
النتخابات االحتال في سياق المضي في 

خيار التسوية العقيم.

وتســاءل مزهر: »هل يعقــل أن الرد على 
مواجهــة الصفقــة يترجــم بالمزيد من 
لت طعنة غادرة  لقاءات التطبيع التي شــكَّ
لموقــف اإلجماع الوطني، وخيانة صريحة 
لتضحيات شعبنا؟«، مطالبًا بإغاق بوابة 
التطبيــع التي فتحتها لجنــة التواصل مع 

المجتمع اإلسرائيلي.
وعدَّ التطبيــع إحدى أهم وأخطر األدوات 
المشــؤومة، وتمرير  الصفقــة  لتطبيــق 
إطارها الفكــري األيديولوجي على األمة، 
داعيًــا القضــاء الفلســطيني لمطــاردة 
وماحقة كل من شــارك أو من سيشارك، 

ويرعى اللقاءات التطبيعية.
علــى ماحقــة  وحــث جماهيــر شــعبنا 
المطبعيــن ميدانيًّا وشــعبيًّا وقانونيًّا، 
داعيًا فصائل العمل الوطني واإلســامي 
والقوى المجتمعية إلدراجهم على قوائم 

العار.
ورأى أن إســقاط »صفقة ترامب« يتطلب 
إســقاط اتفــاق »أوســلو« والتحلــل من 
وفــي  واألمنيــة،  السياســية  التزاماتــه 
مقدمته وقف التنســيق األمني، وســحب 
االعتــراف بـ)إســرائيل(، مؤكــدًا ضرورة 
دعوة األمنــاء العامين الجتماع عاجل من 
أجل االتفاق على االســتراتيجية الوطنية 
وحمايــة  الصفقــة  لمواجهــة  الجامعــة 

القضية الفلسطينية.
اجتماع عاجل

و، أكــد عضو المكتب السياســي للجبهة 
لتحريــر فلســطين صالح  الديمقراطيــة 
ناصــر، ضرورة التمســك بحقوق شــعبنا 
الفلســطيني في العــودة وتقرير المصير 
وإقامة الدولة المســتقلة كاملة السيادة، 

ورفض أي مساس بهذه الحقوق.
وحــث ناصــر علــى مواجهــة الصفقــة 
األمريكية من خال المقاومة الشــعبية، 
وصواًل النتفاضة شــعبية وعصيان وطني 
بعمــوم مناطق الضفــة الغربية، مؤكدًا 
أنــه ال حياد في المواقــف العربية ما بين 

فلسطين واالحتال.
الوطنــي  الموقــف  لتحصيــن  ودعــا 
الفلســطيني لمواجهــة الصفقــة، وعقد 
اجتمــاع عاجــل لإلطار القيــادي لمنظمة 
التحرير، ولألمناء العامين والمســتقلين، 

التخاذ عدة خطوات إلفشالها.
وفــي 28 يناير/ كانون الثانــي الماضي، 
أعلن الرئيــس األمريكــي دونالد ترامب 
خطته للتسوية المسماة »صفقة القرن«، 
خــال مؤتمر صحفي فــي البيت األبيض 
بحضور رئيــس وزراء االحتــال بنيامين 

نتنياهو.
وتتضمــن الخطــة التي قوبلــت برفض 
فلســطيني ودولــي واســع، إقامــة دولة 
فلســطينية »متصلة« في صورة أرخبيل 
تربطــه جســور وأنفــاق، وجعــل مدينة 

القدس عاصمة غير مقسمة لاحتال.

خالل المؤتمر الوطني: »فلسطين ال تقبل القسمة وال التجزئة«

فصائل تجدد رفضها لـ»صفقة ترامب« 
وتدعــو الستعــادة الوحــدة الوطنيــة

جانب من المؤتمر                     )تصوير/ ياسر فتحي( 

النخالة: القتلة واملجرمون 
ال ميكن مواجهتهم 

بـ«أغصان الزيتون«

الحية: مواجهة الصفقة تحتاج 
إىل فعل ميداين وإطالق
 يد املقاومة يف الضفة

مزهر يدعو ملالحقة 
املطبعني مع االحتالل 

ا ا وسياسيًّ قانونيًّ

نارص يدعو الجتامع عاجل 
لألمناء العامني واملستقلني 

ملواجهة الصفقة
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

 إعالن عن وظيفة بنظام العقد محدد املدة
تعلــن بلدية خان يونس عن حاجتها لتشغيل فني شبكات وصيانة الحاسب اآللي للعمل في البلدية بنظام العقد

أواًل : الغرض من الوظيفة :
  - تمديد وإعداد وتجهيز معدات الشبكة ، وصيانة أجهزة الحاسوب وملحقاتها ، وتقديم الدعم الفني .

ثانيًا:  مدة العقد /  سنة واحدة  وتجدد حسب رغبة البلدية .
- الراتب الشهري )راتب مقطوع( بمبلغ ) 1400 شيكل (  ألف وأربعمائة  شيكل وبعقد سنوي.

ثالًثا: شروط شغل الوظيفة :
- أن يكون المتقدم حاصًل على شهادة  دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة تخصص شبكات وصيانة الحاسب اآللي 

أو أي تخصص ذي علقة من جامعة  أو كلية معترف بها وبتقدير ال يقل عن جيد . 
-  أن يكون لديه خبرة عملية في المجال ال تقل عن سنة واحدة.

- أن يكون  من سكان مدينة خان يونس. - أال يزيد عمر المتقدم عن ) 25( عامًا. 
رابعًا:  المهام والواجبات الوظيفية :

1. أن يكون لديه القدرة على إعداد وصيانة وبرمجة الشبكات السلكية واللسلكية.
2. أن يكون لديه القدرة على تركيب وإعداد وصيانة أنظمة كاميرات المراقبة.

3. أن يكون لديه القدرة على صيانة أجهزة الحاسوب المكتبية واللبتوب.
4. أن يكون لديه القدرة على التعامل مع أنظمة تشغيل ويندوز وإنجاز األعمال المتعلقة بالشبكات.

5. أن يكون لديه القدرة على التعامل مع البرامج المكتبية وبرامج الشبكات األخرى. 
6. أن يكون لديه القدرة على تطبيق اشتراطات أمن المعلومات وسبل حماية  شبكة الحاسوب.

7. أن يجيد كتابة التقارير الدورية وتقديمها للمسئول المباشر.
8. أن يكون لديه القدرة على حفظ واستدعاء المستندات والوثائق.

9. أن يكون متفرغًا تمامًا لشغل الوظيفة والعمل تحت الضغوط واستيعاب اآلخرين والعمل ضمن الفريق.
10. أن يكون  لديه المعرفة في مبادئ الكهرباء العامة.

11. أن يكون لديه القدرة على الصعود على األبراج وتركيب وتوجيه وحدات االتصال.

12. أن يتمتع  بحسن االستماع وبالتركيز والمنطقية في التفكير ومواجهة المواقف المحرجة بحكمة .

13. تأدية ما يُطلب منه في حدود الوظيفة.

خامسًا: تقديم الطلبات : تقدم الطلبات المستوفاة للشروط  مع إرفاق المستندات التالية 
http: // Khanyounis.mun.ps من خلل الموقع اإللكتروني للبلدية                                      

- صورة عن المؤهل العلمي + صورة عن شهادة الثانوية العامة .
- صورة عن شهادة الميلد. - صورة عن إثبات الشخصية )هوية ، جواز سفر(. 

- صور عن الخبرات + الدورات  + صورة عن السيرة الذاتية  + صورة  شخصية .          
سادسًا: آخر موعد الستقبال الطلبات هو يوم السبت الموافق  2020/02/29 .

ملحظات هامة: - سيتم نشر النتائج على موقع البلدية.                                                                           
- سيتم اإلعلن عن موعد المقابلت واإلجراءات األخرى في وقت الحق على موقع البلدية وبرسالة نصية SMS للمقبولين.

- سيتم استبعاد الطلب غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة .  
- للستفسار، االتصال على هاتف البلدية رقم )  115 ( أو جوال رقم  )0597200192 ( قسم شئون الموظفين "في أوقات العمل الرسمي".
بلديــــة خـــان يونس

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
بلدية خان يونس

ال يمكن التصّدي
 لصفقة القرن إال

 بهذه الشروط الثالثة
ثلثة شــروط تمّثــل القاعــدة الراســخة التي تقــوم عليها 
إســتراتيجية العمــل الفلســطيني لمحاربــة صفقــة القرن، 
ونقصان شــرط من هذه الشــروط يعني عبور صفقة القرن 
على جسد األرض الفلسطينية برضا المسؤولين، ومعرفتهم 
وتعاونهم مــع عدوهم الذي يحرص علــى القبض على عنق 
األرض بمقــدار حــرص الكثيــر من المســؤولين على قبض 
مخصصاتهــم وضمان مســتقبل أبنائهم، وهــذا هو الفجور 
السياســي الــذي يحدد شــروط االنتصار علــى صفقة القرن 

بالشروط التالية:
الشرط األول: وقف التنســيق والتعاون األمني مع المخابرات 
اإلســرائيلية، وهذا يعني إلغاء اتفاقية أوســلو، وإلغاء اتفاقية 
أوســلو يعنــي بلوغ الفلســطينيين ســن النضج السياســي، 
واالســتعداد لشــد الرحال إلــى مواجهة شــاملة مفتوحة مع 
االحتلل اإلســرائيلي، والمواجهة تعني فــرض الحصار على 
ســكان الضفة الغربية مثلما هو مفروض على ســكان قطاع 
غزة، وهــذا يعنــي اســتعداد القيــادة الفلســطينية لتحمل 
المســؤولية، والتخلي عــن االمتيازات والهنــاء، بحيث تصير 
حياة حسين الشــيخ معاداًل موضوعيًا لحياة مروان البرغوثي 
خلف األسوار، ويصير مستقبل طارق بن محمود عباس مقترنًا 
بمســتقل األســير كريم يونس، فهل قيــادة منظمة التحرير 
مســتعدة لحمل األمانة التي ســتكلف البعض حياته، وتكلف 

البعض ثرواته ومقتنياته الفاخرة؟
إنهــا المواجهــة، فهل القيادة الفلســطينية جاهــزة وقادرة 
علــى خوض غمار هذه المواجهة المكلفــة والمرهقة، والتي 
ســيترتب عليهــا تقديم القرابيــن والضحايا؟ وهــل القيادة 
الفلســطينية الراهنة على اســتعداد للســير علــى درب أبي 
عمــار، حين قال: شــهيدًا؟ ونال ما ســعى إليه؟ وهل الســيد 
عزام األحمد ومحمد اشــتية وماجد فرج ومحمد المدني على 

استعداد ألن يلتحقا بالشهيد رائد الكرمي؟
الشرط الثاني: حشد كل طاقات الشعب الفلسطيني وقدراته 
لمواجهة دولة االحتلل اإلسرائيلي، والتعامل مع هذه الدولة 
كعدو اغتصب أرض فلســطين كلها، وليس كصديق أو جار، 
دولــة )إســرائيل( هي العــدو، وليس أمام الفلســطينيين إال 
مواجهــة عدوهم مجتمعين، وعليه، فــإن كل القوى الوطنية 
والسياســية والشــعبية الفلســطينية هي جزء من المعركة، 
ولــن يتحقــق ذلك إال من خلل لقاء فلســطيني شــامل لكل 
التنظيمــات والقــوى الفلســطينية، وهــذا يعنــي الشــراكة 
السياســية، والقيادة الجماعية، والتضحية المشــتركة، فهل 

القيادة الفلسطينية جاهزة لذلك؟
الشــرط الثالث يعتمــد على تحقيق الشــرطين الســابقين، 
ويتمثل في اســتنفار القوى العربية واإلســلمية واإلنســانية 
لنصرة القضة الفلســطينية، فل يعقل أن يســمع العرب عن 
ارتقــاء محمــود عباس شــهيدًا على يــد العدو اإلســرائيلي، 
ويجــرؤ أي منهم علــى التطبيع مــع )إســرائيل(، ولن يخذل 
العرب الفلسطينيين، وهم يرون الرجوب والعالول والطيراوي 
والهباش يرفلون بالقيود، ولن تبخل أي دولة عربية بالعطاء 
للقضية، وهم يشــاهدون الشــعب الفلســطيني يشــيع إلى 
مثواه األخير شــهداء المقاومة، ومــن ضمنهم أعضاء اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؟
هــذا الفعــل الميداني المقــاوم كفيل بأن يســتنهض طاقة 
الشــعوب العربيــة، ويؤثر علــى المواقف السياســية للحكام 
العــرب، وكفيل بــأن يفرض علــى األردن العربــي أن يلغي 

اتفاقية وادي عربة، وأن يلغي اتفاقية الغاز البائسة.
فإذا لم يكن بمقدور القيادة الفلسطينية أن تتقنّع بالكوفية، 
وتتحمــل تبعــات المقاومة، فمــا عليهــا إال أن ترحل، وتفتح 

األبواب لألجيال الشابة القادرة على تحمل أعباء المرحلة.
دون ما سبق من شروط، فإن كل من يدعي أنه يواجه صفقة 
القــرن كذاب، ويخون األمانة، ويؤثر ســلمة مصالحه وأهله 

وماله وبيته ونفسه على مصلحة الوطن فلسطين.

اقتحام قسم 
)4( بسجن 
"رميون"

رام اهلل/ فلسطين:
اقتحمت قوات االحتلل اإلســرائيلي 
التي تسمى بـ"المتسادا" و"اليّماز"، 
أمس، قسم )4( في سجن "ريمون"، 

وأغلقت كل األقسام.
وأوضح نادي األسير في بيان له، أنه 
وعلــى الرغم من وجــود اتفاق بين 
األسرى وإدارة السجون منذ سنوات 
يقضي بمنع دخول قوات "المتسادا" 
بشــكل خاص إلى غرف األسرى، بما 
تُشــكله هــذه القوات مــن خطورة 
كبيــرة علــى حياتهــم، إال أّن إدارة 

السجون تتعمد إدخالها.
ولفــت النادي إلــى أن اقتحام قوات 
االحتــلل الخاصة تصاعد منذ مطلع 
العام الماضــي الذي اعتبــر األعنف 

منذ أكثر من 10 سنوات.

القدس المحتلة- غزة/ يحيى اليعقوبي:
تدق أرقــام اقتحامات المســتوطنين 
للمســجد األقصى ناقوس الخطر، مع 
محاوالت االحتلل اإلســرائيلي فرض 
التقســيم الزماني كأمــر اعتيادي، ما 
دفع الهيئة اإلسلمية العليا بالقدس 
وشــخصيات ومرابطيــن إلــى إطلق 

حملة »صلة الضحى«.
ورجــح القائمــون علــى الحملــة بدء 
تنفيذها مطلع األسبوع المقبل وعلى 
مــدار أيام األســبوع باســتثناء يومي 
الجمعــة والســبت اللذين ال تنشــط 

خللهما اقتحامات المستوطنين.
وكشــف الباحث في شــؤون القدس 
د. جمــال عمرو عن تفاصيل المبادرة 
التي تحمل اســم »صــلة الضحى«، 
تحت شعار »صل الضحى تحم مسرى 
نبيــك«، مؤكدا أن هنــاك قرارًا صدر 
عن الهيئة اإلسلمية العليا بالقدس 

بالموافقة على الحملة.
وقال عمــرو لصحيفة »فلســطين«: 
»الحملــة جــاءت بعد تفكيــر عميق 
فــي كل االتجاهــات، بشــأن كيفية 
دخول المســلمين في حالة مواجهة 
ومناكفة مع المســتوطنين والظهور 
بحجم بشري كبير، والتواجد باآلالف 

كبقية الصلوات مع إحياء هذه السنة 
بشكل جماعي«.

تصاعــدت   ،2019 عــام  وخــلل 
محاوالت المستوطنين ألداء صلوات 
تلموديــة وتغييــر األمــر الواقع في 

توقيت االقتحامات.
ناقوس خطر !

ووفقا لمعطيــات وزارة األوقاف؛ فقد 
اقتحم )30( ألف مســتوطن األقصى 
خــلل عــام 2019م، بزيــادة مئتي 
مســتوطن عن العــام 2018، وأكثر 
من أربعة آالف مســتوطن عن العام 
2017، فــي حين لــم يتجــاوز عدد 

المقتحمين للمسجد عام 2012 ربع 
هذا الرقم بواقع )6230( مستوطنًا.

وأضــاف عمــرو: عنــد حضــور آالف 
المصليــن ســيكون بوســعهم صد 
التواجد  المســتوطنين مــن خــلل 
والحشــد الكبيــر، وهــذه الفئة من 
النــاس متوفــرة وهــم كبار الســن 
دعــوة  هنــاك  أن  فضــل  والنســاء 
ســتوجه للمدارس لمشاركة الطلبة 

في نفس فترة الضحى.
ورجح عمرو أن يتــم البدء في تنفيذ 
المبــادرة مطلــع األســبوع المقبل، 
منشــورات  تعميــم  ســيتم  حيــث 

وملصقــات وأســاليب دعــم معنوية 
وخطب دينية لحث المقدسيين على 

االحتشاد والصلة الجماعية.
ولفــت إلــى أن المبــادرة تأتــي في 
وقت طــور االحتلل فيــه من عملية 
األقصــى  للمســجد  اقتحاماتــه 
بفــرض التقســيم الزمانــي، محاوال  
»ترويض« عقل األوقاف اإلســلمية 
والفلســطينيين بالتدريــج، إلــى أن 
اســتقر األمر بقرار قضائي إسرائيلي 
حــدد أوقــات االقتحــام فــي فترتي 

الصباح والظهيرة.
وأشــار عمرو إلى أن مبــادرة »صلة 
المقدســيين  تجعــل  الضحــى« 
بيــن  مــا  الفتــرة  فــي  يتواجــدون 
خــلل  أي  صباحــا   11-8 الســاعة 
المســتوطنين،  اقتحامــات  فتــرة 
والتكبيــر،  بالتهليــل  ومواجهتهــم 
بالتالي دعم المرابطين بشكل أكبر، 
خاصة مع تصاعــد إجراءات االحتلل 
على المرابطين وتحجيم دور األوقاف 
األوقاف  لموظفــي  الســماح  وعــدم 
بالتصوير واالقتراب من المقتحمين، 
فضل عن الضرب واالعتقال واإلبعاد 

لمدة تصل إلى ستة أشهر.
ويعتقــد أن للمبادرة أهميــة كبيرة 

فــي التصــدي للقتحامــات ودعــم 
المرابطيــن، الذيــن صــدر بحقهم 
)200( أمر إبعاد غالبيتهم من سكان 

القدس.
تبديد المخططات

مــن جانبــه، شــدد مدير المســجد 
األقصى عمر الكســواني على وجوب 
التواجــد فــي المســجد األقصى في 
كل وقــت وحيــن، في ظــل الهجمة 
إلعطــاء  األقصــى،  علــى  الشرســة 
المســجد  بــأن  للحتــلل  رســالة 
ملك للمســلمين وحدهــم وال يقبل 

الشراكة.
لصحيفــة  الكســواني  وقــال 
»فلســطين« تعليقا علــى المبادرة: 
يبــدد  الضحــى  »التواجــد بصــلة 
المسجد  التي تستهدف  المخططات 

األقصى والراعية للقتحامات«.
التوقيــت  فــي  االقتحامــات  وتبــدأ 
الشــتوي خــلل الفتــرة الصباحيــة 
من الســاعة الســابعة حتى العاشرة 
التوقيــت  وفــي  والنصــف صباحــا، 
والنصــف  الســابعة  مــن  الشــتوي 

وتنتهي عند الحادية عشرة صباحا.
أمــا االقتحامــات فــي فترة مــا بعد 
صــلة الظهــر، فتبدأ فــي التوقيت 
الشــتوي من الثانية عشرة والنصف 
حتى الواحدة والنصف ظهرا، أما في 
التوقيت الصيفي تبــدأ من الواحدة 
والنصف حتى الثانية والنصف ظهرا. 

وفق الكسواني. 
ويعتقــد مدير األقصــى أن االحتلل 
يحاول من خــلل االقتحامات جعلها 
منظرا معتادا بقوة الســلح، هدفها 
فــرض واقــع جديــد على المســجد 
األقصى من تقسيم زماني ومكاني.

ويقتحــم المســتوطنون منــذ عــام 
2003 المســجد األقصى يوميا، عدا 

يومــي الجمعــة والســبت، عبر باب 
المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، 
بحراسة قوات االحتلل التي تسيطر 
علــى مفاتيــح بــاب المغاربــة منذ 

احتللها القدس عام 1967.

»فلسطين« تكشف تفاصيلها
تنطلق قريًبا.. مبادرة »صالة الضحى« يف مواجهة اقتحامات املستوطنني

مدير املسجد األقىص: الحضور لصالة الضحى يبدد املخططات اإلرسائيلية بالتقسيم 
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جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
  /ADM/2020إعالن طرح عطاء 

تعلن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني عن حاجتها
لشراء وتوريد شوادر 

لدائرة إدارة الكوارث التابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني. 
فعلى الشــركات المتخصصة والمســجلة والراغبة بالمشاركة التوجه لمقر 
الجمعية في غزة لشــراء كراســات العطاء ابتداء من يــوم األربعاء الموافق 
2020/2/19 من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى يوم الثالثاء الموافق 

2020/2/25 حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر للموردين المؤهلين 

والمرخصين والمتخصصين فقط الحق في االشــتراك، علمًا بأن آخر موعد 
لتقديم العروض هو يوم الثالثاء الموافق 2020/3/3 حتى الساعة الواحدة 
ظهرًا، وذلك في صندوق المناقصات الموجود في دائرة المشــتريات بمقر 

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني الكائن في غزة - تل الهوى.
1. ثمن شراء كراسة العطاء )100( شيكل غير مستردة.

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

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

الفلسطيني على األرقام التالية:
هاتف : 2630555 - 2641906 داخلي 342 فاكس : 2641904 
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دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة جباليا النزلة

)MDPIII-CII( اسم المشروع: برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة / الدورة الثانية
اسم المشروع الفرعي: توريد زيوت لزوم تشغيل مرافق 

المياه والصرف الصحي وآليات الخدمات 
1( حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية - صندوق تطويــر وإقراض الهيئات المحليــة -  على منحة 
بقيمــة 130 مليون يورو  من مجموعة من الشــركاء والممولين ) االتحاد 
األوروبــي ، البنــك الدولي ، البنــك األلماني للتنمية ، الوكالة الفرنســية 
للتنميــة ، الحكومــة الدنماركية ، الوكالة الســويدية للتنميــة الدولية ، 
التعاون األلماني )الوكالة األلمانية للدعم الفني والبنك األلماني للتنمية ( 
، الوكالة البلجيكية للتنمية ، الوكالة السويسرية للتنمية ، اتحاد البلديات 
الهولندي ( باإلضافة إلى الســلطة الوطنية الفلســطينية في إطار برنامج 
تطويــر البلديات المرحلة الثالثــة / الدورة الثانيــة )MDPIII-CII(.  وقد 
حصلــت بلدية جباليا النزلة على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض 
الهيئــات المحلية )المتلقيــة للمنحة( لتنفيذ مشــروع  توريد زيوت لزوم 
تشــغيل مرافق المياه والصرف الصحي وآليات الخدمات ، وتنوي استعمال 
جــزء من أموال هــذه المنحة الفرعية فــي عمل دفعات تحــت العقد رقم 

)MDPIIICII-1321113- 15( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

2( المــوردون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية 
جباليا النزلة، دائرة المشاريع، السيد/ م. عبد اهلل سمارة، هاتف: 082479336 
فاكس: 082477020، وذلك ابتداًء من الســاعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 

عشرة ظهرًا من تاريخ 2020/02/20 وحتى تاريخ 2020/03/01.
3( عــروض األســعار يجــب أن تقدم علــى العنــوان أدناه قبــل أو بتاريخ 

2020/03/01 الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

4( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.
5( العنوان المشار إليه أعاله هو:  بلدية جباليا النزلة، دائرة المشاريع، الطابق الثالث.
بلديـة جباليا النزلة

بتمويل من:

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة المغازي

برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة MDPIII التمويل اإلضافي
 مشاريع كثيفة العمالة لتحسين الخدمات األساسية في بلديات قطاع غزة

اسم المشروع/ توريد مواد لزوم مشروع صيانة الطرق 
وشبكات الصرف الصحي في المغازي

حصلت منظمة التحرير الفلســطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
علــى منحــة إضافية بقيمة 10 مالييــن دوالر أمريكي مــن البنك الدولي 
لصالــح صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئات المحليــة- في إطــار برنامج 
تطوير البلديات المرحلة الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ مشاريع التشغيل 
والصيانــة كثيفــة العمالة والخاصة بمرافق وخدمــات البلديات في قطاع 
غــزة، حيث يهدف هذا المشــروع إلــى دعم بلديات قطــاع غزة من خالل 
تنفيذ مشــاريع كثيفة العمالة لتحســين الخدمات البلدية األساسية والتي 

تخدم أكبر عدد من السكان.
1( وقــد حصلــت بلدية المغــازي. علــى منحة فرعيــة من صنــدوق تطوير 
وإقــراض الهيئــات المحلية )المتلقيــة للمنحة( لتنفيذ مشــروع  توريد مواد  
لزوم مشــروع صيانة الطرق وشــبكات الصرف الصحي فــي المغازي  وتنوي 
استعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات تحت العقد رقم 

). MDPIIIAF-1622130- 01-a ( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2( المــوردون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومــات الالزمة من بلدية 
المغــازي دائرة المياه والصرف الصحي، الســيد/ م. إبراهيــم الخطيب، هاتف: 
082551146 فاكس: 082550121، وذلك ابتداًء من الســاعة الثامنة صباحًا 

وحتى الثانية عشرة ظهرًا من تاريخ 2020/02/20 وحتى تاريخ 2020/03/01.
3( عــروض األســعار يجــب أن تقدم علــى العنــوان أدناه قبــل أو بتاريخ 

2020/03/01 الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

4( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.
العنوان المشار إليه أعاله هو: . بلدية المغازي، قسم المياه والصرف الصحي
بلديـة المغازي

بتمويل من:

الناصرة/ األناضول:
قال نائبان عربيان في الكنيســت اإلســرائيلي، إن حديث 
حزب »الليكود« عن نية رئيس حكومة االحتالل بنيامين 
نتنياهو، تنظيم رحالت مباشــرة للحجاج المســلمين من 
األراضي الفلســطينية المحتلة عام 48، إلى الســعودية، 
ال يعــدو كونه »دعاية انتخابيــة«، بغرض الحصول على 

أصوات المواطنين العرب.
وكان رئيس كتلة الليكود في الكنيست، ميكي زوهر، قد 
قال االثنين الماضي، لموقع »بانيت«، إن نتنياهو، يدرس 
إمكانية تنظيم رحالت حج للمســلمين اإلسرائيليين من 
»تل أبيب« مباشــرة إلى الســعودية، األمر الذي سيقلل 

من تكلفة »الحج« على فلسطينيي 48، وفق زعمه.
وجــرت العــادة أن يصل الحجاج من فلســطينيي 48 إلى 
األردن، ومن هناك يحصلــون من وزارة األوقاف األردنية 
على جواز ســفر أردني مؤقت يعبرون بواســطته الحدود 

السعودية ألداء فريضة الحج.
ولم يتســن الحصول علــى تعقيب فوري من الســلطات 
الســعودية المعنية، بشــأن مــا أورده المســؤول بحزب 

الليكود.
وأشــار زوهــر إلى أنــه توجّه إلــى نتنياهو الــذي يتزعم 
»الليكود« بشأن إمكانية تسيير رحالت الحج مباشرة من 
»تل أبيب« إلى األراضي الســعودية، مضيفا »تم تحقيق 
تقــدم كبير في هــذا الموضــوع، وبات مرهونــا بتحرك 
نتنياهــو على ضوء كونه نجح في بلــورة اتصاالت قريبة 

مع السعودية«.
وقال إنــه دعــا نتنياهو إلى »االســتفادة مــن اتصاالته 
مع الســعودية مــن أجل إتاحة الفرصة أمــام الحجاج من 
مســلمي إســرائيل للتوجــه إلى الســعودية فــي رحالت 
مباشــرة بســعر معتدل جــدا«، مضيفا إن رحــالت الحج 
المباشرة ستكلف حوالي 5 آالف شيقل )نحو 1460 دوالر( 

بدال من 30 ألفًا )حوالي 8700 دوالر( كما هي اليوم.
وعشــية االنتخابات اإلســرائيلية المقررة فــي الثاني من 
مارس/ آذار المقبل، يســعى حــزب »الليكود« إلى حصد 

أصوات من فلسطينيي 48.

لعبة انتخابية
وقــال النائــب العربــي بالكنيســت، منصور عبــاس، إن 
تصريحــات الليكود هــي »لعبة انتخابية مــن الحزب في 
محاولة لغزو الوســط العربي وتحقيق بعض المكاســب 
عشــية االنتخابات اإلسرائيلية العامة وبتقديرنا فإن هذه 

اللعبة ستفشل«.
وأضاف عباس لألناضول: »ما تم نشــره بهذا الشأن هو 
اســتخدام رخيص لألوضاع ألن رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
وحزب الليكود يعلمان جيدا أن أداء مشاعر الحج لمواطني 
الداخل الفلســطيني تتم من خــالل األردن عبر ترتيبات 

خاصة وال تغيير على هذا الوضع«.
وتابــع عباس »لجــوء الليكود إلــى هذا األمــر هو دليل 
إفالس وإدراك بأن الوضع العام ال يسير في مصلحة هذا 

الحزب وزعيمه نتنياهو«.
ومــن جهته، قــال النائب العربــي في الكنيســت أحمد 
الطيبــي، إن مــا صــدر عــن الليكــود، ال يعــدو كونــه 

»تصريحات استهالكية ال تمت للواقع بصلة«.
وفي ينايــر/ كانون ثان الماضي وقع وزيــر الداخلية في 
حكومة االحتالل آريه درعي، ألول مرة مرســوما يســمح 

بزيارة اإلسرائيليين للسعودية بشكل رسمي.
وحســب ما نقلتــه صحيفة »يســرائيل هيــوم« العبرية 
وقتهــا، ســيكون مســموح لإلســرائيليين الســفر إلــى 
الســعودية »للمشــاركة فــي اجتماعات تجاريــة أو بحثًا 
عــن االســتثمارات على أال تتجــاوز مدة الزيــارة 9 أيام، 
إضافة ألغراض الحج والعمرة بالنســبة للمســلمين في 

)إسرائيل(«.
إال أن الســعودية التي ال تربطها عالقات رســمية بـ«تل 
أبيــب«، حتى اللحظة، ردت في اليوم التالي على لســان 
وزير خارجيتها فيصل بن فرحان، بالقول: »اإلســرائيلي 

غير مرحب بهم في السعودية في الوقت الراهن«.
وأضــاف في حــوار مع شــبكة »ســي إن إن« األمريكية: 
»عندما يتم التوصل إلى اتفاقية سالم بين الفلسطينيين 
واإلســرائيليين ســتكون قضيــة انخراط إســرائيلي في 

محيطها اإلقليمي على الطاولة على ما أعتقد«.

بيروت/ فلسطين:
أكــد نائب المســؤول السياســي لحركــة حماس في 
لبنــان، جهاد طــه، ضرورة تمثيــل كل األطر الوطنية 
واإلســالمية الفلســطينية في لجنــة الحــوار اللبناني 
الفلســطيني؛ خدمة للمصلحة اللبنانية الفلسطينية، 
وتعزيــزًا لــروح التعاون والحــوار األخوي فــي مقاربة 
ومعالجــة القضايــا الخاصة بالوجود الفلســطيني في 

لبنان.
وأكد طــه أن حماس علقت مشــاركتها في لقاء أمس 
بلجنة الحوار اللبناني الفلســطيني بعد تجاهل تمثيل 
القوى اإلسالمية وأنصار اهلل الذين هم جزء من »هيئة 
العمــل الوطني الفلســطيني المشــترك« ويحضرون 

لقاءاتها الدورية المركزية.
وشــدد على أن حماس حريصــة على إنجاح عمل لجنة 
الحــوار اللبناني الفلســطيني، ولهذا كانــت قد أجرت 

سلســلة من االتصاالت قبل انعقاد لقاء أمس؛ لتدارك 
ومعالجــة هذه اإلشــكالية »التي نأمــل معالجتها في 

اللقاءات القادمة«.
ودعــا إلى تســريع وتنفيذ بعض ما تــم التوافق عليه 
في الرؤيــة اللبنانية الفلســطينية الخاصــة بالوجود 
الفلســطيني في لبنان، خاصة لناحية األمور اإلنسانية 

واالجتماعية في المخيمات والتجمعات.
وطالــب بتفعيــل وتطويــر آليــات عمل لجنــة الحوار 
اللبنانــي الفلســطيني فــي مواجهة التحديــات التي 
تتعــرض لهــا القضيــة الفلســطينية، خاصــة قضية 
الالجئين واستهدافها، بعد اإلعالن عن صفقة ترامب 
التصفوية، وتفاقم الحالة اإلنسانية واالجتماعية داخل 
المخيمــات والتجمعات الفلســطينية، وضرورة العمل 
على تعزيز األمور الحياتيــة لالجئين عبر إقرار الحقوق 

اإلنسانية واالجتماعية.

نائبان عربيان: »الليكود«
 يستغل »الحج« للدعاية االنتخابية

طه: حامس حريصة عىل وجود متثيل لكّل
 األطر الفلسطينية بلجنة الحوار اللبناين

الناصرة/ فلسطين:
االحتــالل،  حكومــة  رئيــس  يســعى 
بنيامين نتنياهو، إلى مواصلة التهرب 
مــن محاكمتــه بتهم الفســاد وخيانة 
األمانــة، بعدة طــرق وحتى لو فشــل 
فــي تشــكيل حكومــة بعــد انتخابات 
الكنيســت في الثاني مــن آذار/مارس 

المقبل.
ونقلت صحيفة »يديعــوت أحرونوت« 
أمس، عن وزراء رفيعي المســتوى من 
حزب الليكود، الــذي يتزعمه نتنياهو، 
قولهــم: إنه في حال فــوز كتلة أحزاب 
بـــ)61( عضوًا،  اليميــن والحريديين 

فإن نتنياهو سيدفع إلى سنّ »القانون 
الفرنسي«، الذي يمنع محاكمته طالما 

يتولى منصب رئيس الحكومة.
وأضــاف الــوزراء أنفســهم، الذين لم 
تذكر الصحيفة هويتهم، أن اإلمكانية 
األخرى، في حــال تشــكيله الحكومة، 
هي أن يطلــب مجــددا الحصول على 
حصانة من الكنيســت بهــدف تأجيل 
محاكمتــه إلــى ما بعد نهايــة الوالية 

المقبلة.
وقــال الــوزراء: »نتنياهو ســيفعل أي 
شــيء كي ال يرى القضــاة. والفوز في 
االنتخابات يعني أنه ســيفعل أي شيء 

كي ال يُحاكم«.
ولم يســتبعد الوزراء إمكانية أن يدخل 
نتنياهو ســن »القانون الفرنسي« أن 

الحصانة إلى االتفاقيات االئتالفية.
وتوقع أحــد الوزراء أنه في حال خســر 
نتنياهو في االنتخابــات لصالح رئيس 
كتلة »كاحول الفــان«، بيني غانتس، 
فإنه لن يكون أمامه خيارا سوى طلب 

صفقة ادعاء مع النيابة العامة.

وفــي ســياق متصــل، نقلــت صحيفة 
»معاريف« عــن قياديين فــي الليكود 
قولهم: »نتنياهو يتشــاور مع محاميه 
وجهــات أخــرى حوله، ويــدرس طلب 
أال يمثل في جلســة المحكمة، الشــهر 
المقبل. فصورة لنتنياهو في المحكمة 
ســتلحق ضــررا بالغــا بالليكــود بعد 

االنتخابات أيضا«.
أن  أمــس،  القضــاء،  وزارة  وأعلنــت 
الجلســة األولى في محاكمــة نتنياهو 
ستعقد في 17 آذار/مارس المقبل، أي 
بعد أســبوعين مــن االنتخابات، وبعد 
يوم واحد مــن أداء أعضاء الكنيســت 

الَقسم.
القضائــي  المستشــار  أن  ويذكــر 
للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أعلن في 
الماضي،  األول/ديسمبر  كانون  نهاية 
عن فحوى الئحــة االتهام ضد نتنياهو 
 )1000( فســاد،  ملفــات  ثالثــة  فــي 
تنســب  وأنــه  و)4000(،  و)2000( 
لــه مخالفــات تتعلــق بتلقي الرشــوة 

واالحتيال وخيانة األمانة.

وزراء بالليكود: نتنياهو سيفعل
 أي يشء للتهرُّب من املحكمة
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مساحة حرة
د. عصام شاور

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع - بلديـة غزة
)MDPIII-AF( برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة / التمويل االضافي

اســم المشــروع الفرعي: توريد قطع غيــار ومواد لزوم 
مشروع صيانة آليات الخدمات في بلدية غزة

رقم العقد: MDPIIIAF-1221109 -33a، تاريخ اصدار الدعوة: 2020/02/20.
1. حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية على منحة إضافية بقيمة 10 مليون دوالر أمريكي من البنك 
الدولــي من خــال صندوق تطوير وإقــراض الهيئات المحليــة- في إطار 
برنامــج تطوير البلديات المرحلة الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ مشــاريع 
خاصة بمرافق وخدمات البلديات في قطاع غزة، حيث يهدف هذا المشروع 
الى دعم بلديات القطاع من خال تنفيذ مشــاريع كثيفة العمالة لتحسين 

الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكبر عدد من السكان.
2. وقد حصلت بلدية غــزة على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض 
الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مشروع توريد قطع غيار ومواد 
لــزوم مشــروع صيانة آليــات الخدمات في بلديــة غزة وتنوي اســتعمال 
جزء مــن أموال هــذه المنحة الفرعية فــي عمل دفعات تحــت العقد رقم 

MDPIIIAF-1221109 -33a الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

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

عشرة ظهرًا من تاريخ 2020/02/20 وحتى تاريخ 2020/03/01.
4. عــروض األســعار يجــب أن تقدم علــى العنــوان أدناه قبــل أو بتاريخ 

2020/03/01 الساعة الثانية عشرة ظهرًا وهو موعد فتح المظاريف. 

5. المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.
العنوان المشــار إليه أعــاه: بلدية غزة، المبنى الرئيســي، الطابق األول، 
مكتب مدير عام الشــئون اإلدارية، السيد/ حيدر شعث، ميدان فلسطين، 

ص. ب.، غزة، قطاع غزة.
بلديـة غزة

بتمويل من:

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة عبسان الكبيرة

برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة )MDPIII( التمويل اإلضافي
اسم المشروع الفرعي: توريد مواد لزوم تطوير الحديقة 

العامة في عبسان الكبيرة
MDPIIIAF-1523122- 01a :رقم العقد

 تاريخ اصدار الدعوة: 2020/02/20.
1.  حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية علــى منحة إضافيــة بقيمــة 10 مليــون دوالر أمريكي من 
البنــك الدولي من خــال صندوق تطوير وإقــراض الهيئات المحلية- في 
إطــار برنامج تطويــر البلديات المرحلــة الثالثــة )MDPIII( وذلك لتنفيذ 
مشــاريع خاصة بمرافق وخدمات البلديات في قطاع غزة، حيث يهدف هذا 
المشــروع إلى دعم بلديات القطاع من خال تنفيذ مشاريع كثيفة العمالة 
لتحسين الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكبر عدد من السكان.

2.  وقــد حصلت بلدية عبســان الكبيــرة على منحة فرعيــة من صندوق 
تطوير وإقراض الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مشروع توريد 
مــواد لزوم تطوير الحديقة العامة في عبســان الكبيرة وتنوي اســتعمال 
جــزء من أموال هــذه المنحة الفرعية فــي عمل دفعات تحــت العقد رقم 

)MDPIIIAF-1523122- 01a( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

3. المــوردون المعنيــون يمكنهم الحصول على المعلومــات الازمة من 
بلدية عبســان الكبيرة الدائرة المالية – قسم المشتريات السيد/ ابراهيم 
أبــو طير هاتف: 2073505 فاكس: 2073066 وذلك ابتداًء من الســاعة 
التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا من تاريخ 2020/02/20 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.
بلديـة عبسان الكبيرة

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة عبسان الكبيرة

برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة )MDPIII( التمويل اإلضافي
اسم المشــروع الفرعي: توريد مواد لزوم مشروع الرفع 
المســاحي وإكمال التسمية والترقيم للمباني والشوارع 

في عبسان الكبيرة
MDPIIIAF-1523122- 02a :رقم العقد

تاريخ إصدار الدعوة: 2020/02/20.
1.  حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية على منحة إضافية بقيمة 10 مليون دوالر أمريكي من البنك 
الدولــي من خــال صندوق تطوير وإقــراض الهيئات المحليــة- في إطار 
برنامــج تطوير البلديات المرحلة الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ مشــاريع 
خاصة بمرافق وخدمات البلديات في قطاع غزة، حيث يهدف هذا المشروع 
الى دعم بلديات القطاع من خال تنفيذ مشــاريع كثيفة العمالة لتحسين 

الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكبر عدد من السكان.
2. وقــد حصلــت بلدية عبســان الكبيــرة على منحــة فرعية من صنــدوق تطوير 
وإقــراض الهيئات المحلية )المتلقيــة للمنحة( لتنفيذ مشــروع: توريد مواد لزوم 
مشــروع الرفع المساحي وإكمال التســمية والترقيم للمباني والشوارع في عبسان 
الكبيرة وتنوي استعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات تحت 
العقد رقم  )MDPIIIAF-1523122- 02a( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

3. الموردون المعنيون يمكنهــم الحصول على المعلومات الازمة من بلدية 
عبســان الكبيرة الدائرة المالية – قسم المشتريات الســيد/ ابراهيم أبو طير 
هاتف: 2073505 فاكس: 2073066 وذلك ابتداًء من الساعة التاسعة صباحًا 
وحتى الثانية عشرة ظهرًا من تاريخ 2020/02/20 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.
بلديـة عبسان الكبيرة

التطبيع وأصحاب الحقوق الحصرية  
فــي دفاعه عــن االجتماع التطبيعي بيــن لجنة منظمة التحريــر للتواصل مع 
المجتمع اإلسرائيلي مع مجموعات سياسية إسرائيلية قال الوزير األسبق أشرف 
العجرمــي إن ما حصل ليس تطبيعا، وقد فســر التطبيــع على أنه التعاطي مع 
المؤسسات الرسمية لاحتال وشرعنته، مبينا ان منظمة التحرير الفلسطينية 
هــي صاحبة الحق الحصري في الحكم على ما هــو وطني او غير وطني، وعلى 
الجميــع االلتزام بما تقرره منظمة التحرير الفلســطينية. مــن جانب اخر قال 
الدكتور محمــود الهباش ان قيادة منظمة التحرير نجحــت في تغيير العقلية 
الفلسطينية بحيث اصبحت تتقبل التعايش مع االسرائيليين، وانه شخصيا لم 

يكن يتصور ان يجلس مع اسرائيليين قبل ثاثين عاما.
 في المقال السابق قلت اننا بحاجة الى معايير ثابته لتحديد ما هو وطني وغير 
وطني، ولكنني لم اقل ان هناك جهة فلسطينية وحيدة مخولة لتلك المهمة، 
فالتوافــق الوطنــي يحدد ما هــو مقبول وما هــو غير مقبول سياســيا، ولكن 
االجمــاع الوطني ال يمكنه التدخل فيما هو شــرعي او غير شــرعي، فما حرمه 
الشرع ال يمكن للفصائل كلها مجتمعة ان تبيحه، وكذلك ال يمكنها تحريم ما 
احل اهلل، فهذه امور ال يجوز التدخل فيها او تأويلها حســب االهواء الشخصية 
واالنتماءات السياسية. اما بالنسبة لتغيير العقلية الفلسطينية فإنها لم تتغير 
ولم تتبدل، وان كان الســيد الهباش تحول من اســامي الــى وطني، ومن " 
مقــاوم" الى مفاوض فهذا ال يعني ان كل فلســطين تغيــرت، بل ال يعني ان 
جيرانــه واهله قد تغيــرت عقلياتهــم، وال اعتقد ان غالبيتهم على اســتعداد 
للجلوس الى االســرائيليين لتبادل وجهات النظر. عمليات المقاومة اشــتدت 
وتطورت في ظل اتفاقية اوســلو، ســواء تلك التي حدثت في التســعينات، او 
مــا يحصل اليوم في قطاع غزة، وهذه دالئل واقعية على عدم واقعية الســيد 
الهباش، كما ان نتائج اخر انتخابات تدل على ان العقلية الفلســطينية فضلت 
برنامــج المقاومة على برنامج منظمة التحرير والتي ال يمكن التباعها االدعاء 
بانهــا تمثل الكل الفلســطيني، فنتائــج االنتخابات ال يمكــن تزويرها، أي ال 
يمكن القول بان المنظمة هي صاحبة الحق الحصري في اتخاذ أي قرار يتعلق 
بالقضية الفلســطينية، ومــن اراد اثبات عكس هذا الــكام فنحن ندعوه الى 
انتخابــات في اقرب وقت ممكن حتى نضــع النقطة على الحرف والمطبع على 

الرف، والعنزة عمرها ما طارت.   

بيت لحم-غزة/ جمال غيث:
شــهدت مدينــة بيــت لحــم بالضفــة الغربية 
المحتلة، اعتداء جديد علــى أحد أطبائها بينما 

كان يستقل مركبته مغادرًا مكان عمله.
وكان أربعــة أشــخاص ملثمــون اعتــدوا أول 
من أمــس، علــى الدكتور ســامة قمصية في 
المستشــفى الفرنســي بمدينة بيت لحم بينما 
كان بمركبته في شارع الكركفة وسط المدينة، 
وفــق ما ذكرت إدارة العاقــات العامة واإلعام 

بجهاز الشرطة في رام اهلل أمس.
ووفق بيان الشرطة فقد اعترضت سيارة بشكل 
متعمــد مركبــة الدكتور قمصية، فــي الطريق 
وصدمتها، وترجل منها أربعة ملثمين وانهالوا 
عليه ضربًا مســتخدمين أدوات حادة وعصيًا، 

ومن ثم الذوا بالفرار.
ونقل قمصية، إلى مستشــفى الجمعية العربية 
حيــث خضع لعمليــة جراحية مســتعجلة، حيث 
أصيــب بجــروح وصفــت مــا بيــن متوســطة 

وخطيرة.
مــن جانبهــا، دانت نقابة األطبــاء في رام اهلل، 
االعتــداء الــذي تعرض لــه قمصيــة، أخصائي 
النســائية والتوليد، معتبرة ذلك عمًا إجراميًا 

وبلطجة.
واســتغرب رئيس اللجنة اإلعامية للنقابة نافذ 
سرحان، االعتداء الذي تعرض له قمصية، داعيًا 

األجهزة األمنية لماحقة واعتقال المعتدين.
وقال ســرحان في بيان صحفي: »نحن ال نعيش 
شــريعة الغاب والتغول علــى األطباء، ففي حال 
كان هناك خــاف بين المعتدين والطبيب كان 
األولــى التوجه إلى الشــرطة وتقديم شــكوى 

هناك وليس االعتداء على الطبيب«.
وأشــار إلى أنه حتــى اللحظة لم يتــم التوصل 
للفاعليــن أو معرفة أســباب االعتداء ومن يقف 
خلفه، الفتًــا إلى أن نقابته تباشــر باإلجراءات 
القانونيــة الازمــة لمحاســبة المعتدين على 

الطبيب وفق األصول القانونية.
ودعا ســرحان، لتغليظ عقوبــة المعتدين على 
الكوادر الطبية وعدم إســقاط الحق الشخصي 
للطبيب، الفتًــا إلى أن االعتــداء على قميصة 
لم يكن األول فســبقه اعتــداءات على األطباء 
والكــوادر العاملــة في المستشــفيات بالضفة 
الغربيــة المحتلــة خــال األشــهر والســنوات 

الماضية.
مــن جانبها، أصــدرت عائلــة قمصيــة، بيانًا 

اســتنكرت فيــه هــذا االعتــداء الــذي وصفته 
بـ«اآلثــم والخســيس الــذي نفذتــه زمرة من 
الجبنــاء والخارجيــن عــن القوانيــن واالعراف 

الوطنية واالجتماعية«.
العائلــة فــي بيانهــا، االعتــداء  واســتهجنت 
والتطــاول علــى قمصيــة، مطالبــة األجهــزة 
األمنية لإلســراع في القبض الجناة وتقديمهم 

للعدالة وايقاع أقصى عقوبة عليهم.
من جانبها اســتنكرت القــوى الوطنية وبلدية 
بيــت ســاحور، ومؤسســات وأهالــي المدينة 
االعتــداء على قمصيــة، ووصفته بأنــه اعتداء 
على مدينة بيت ســاحور، وأنه اعتداء مشــبوه، 
واستنكرت مسلسل االعتداءات الذي يستهدف 

المشافي والمراكز والطواقم الطبية.
الجديــر بالذكــر أن أطبــاء ومستشــفيات في 
مختلــف محافظــات ومــدن الضفــة الغربيــة، 
نفذوا اعتداءات مماثلــة بعضها من مواطنين 
وبعضها من مســئولين بذرائــع مختلفة، كما 
تعرضت مركبات أطباء إلطاق النار، إضافة إلى 
مهاجمة أطباء فــي عياداتهم الخاصة وإطاق 
النــار عليهــم أو علــى منازلهم خال األشــهر 

الماضية.

القدس المحتلة/ فلسطين:
أغلقت قوات االحتال اإلسرائيلي، صباح أمس، 
مخبز »أبــو اســنينة« في باب حطــة بالقدس 
المحتلــة، وهــو أحــد أشــهر مخابــز القــدس 
القديمــة، واعتقلــت صاحبه ناصر أبو ســنينة، 

بزعم أن المخبز غير مرخص.
وأوضحــت مصادر محلية أن ســلطات االحتال 
توجــه لصاحب المخبز ناصر أبو اســنينة تهمة 
توزيــع الكعــك علــى المصليــن خــال جمعة 
الفجر ضمن حملة »الفجر العظيم« بالمســجد 

األقصى.
وقضــت بلديــة االحتــال في القــدس في 10 
فبراير/ شــباط الجاري، بإغاق مخبز أبو اسنينة 
في حال لم يقم صاحبه بتوفير جميع الشــروط 

المفروضة عليه خال أسبوع.
وقال أبو اســنينة فــي تصريحــات صحفية، إن 
طواقم بلدية االحتال ســلمته قرارًا في العاشر 
من الشــهر الجاري بإغاق المحــل في حال لم 
يقــم بتوفير جميع الشــروط المطلوب االلتزام 
بها في المخبز، مؤكدا أنها »شروط تعجيزية«.

وأضاف أن بلدية االحتال أمهلته مدة أســبوع 
فقط ليقوم بالتنفيذ، وإال ســيتم إغاق المخبز 
بشــكل كامل، مشــيرا إلى أن طواقــم البلدية 
ادعوا أنه وزع الكعك في المسجد األقصى خال 

فجر الجمعة ضمن حملة »الفجر العظيم«.
وأوضــح أن المخبــز يعمــل منذ أكثــر من 60 
عامــًا، وتعرض لسلســلة من حمــات التنكيل 
والتفتيــش واالقتحام من قبل طواقم االحتال، 
لكــن هذه األولى التي يتــم فيها إغاق المخبز 

بشكل مباشر.

أطبـاء الضفـة فـي دائـرة االستهـداف مجــدًدا 

االحتالل يغلق مخابز يف القدس لتوزيعها الكعك عىل مصلِّ الفجر
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دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع - بلديـة دير البلح
برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة MDPIII التمويل اإلضافي

 مشاريع كثيفة العمالة لتحسين الخدمات األساسية في بلديات قطاع غزة
أعمال صيانة أرصفة ودهان حجر جبهة في دير البلح 

حصلت منظمة التحرير الفلســطينية لصالح الســلطة الوطنية الفلسطينية 
على منحة إضافية بقيمة 10 مليون دوالر أمريكي من البنك الدولي لصالح 
صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية- في إطار برنامج تطوير البلديات 
المرحلة الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ مشــاريع التشغيل والصيانة كثيفة 
العمالة والخاصة بمرافق وخدمات البلديات في قطاع غزة، حيث يهدف هذا 
المشروع إلى دعم بلديات قطاع غزة من خالل تنفيذ مشاريع كثيفة العمالة 

لتحسين الخدمات البلدية األساسية والتي تخدم أكبر عدد من السكان.
1( وقــد حصلــت بلدية ديــر البلح على منحة فرعيــة من صندوق تطوير وإقــراض الهيئات 
المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مشروع توريد مواد لزوم أعمال صيانة أرصفة ودهان حجر 
جبهــة في دير البلح، وتنوي اســتعمال جزء من أموال هذه المنحــة الفرعية في عمل دفعات 

تحت العقد رقم ) )MDPIIIAF-1621128 -03a الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2( الموردون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية 
دير البلح دائرة المشــاريع، الســيد/ م. فاخر الكرد، هاتف: 2530026- 08 
فاكــس: 2531153-  08، وذلــك ابتداًء من الســاعة الثامنة صباحًا وحتى 

الثانية عشرة ظهرًا من تاريخ 2020/02/20 وحتى تاريخ 2020/03/01.
3( عــروض األســعار يجــب أن تقدم علــى العنــوان أدناه قبــل أو بتاريخ 

2019/03/01 الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

4( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.
العنوان المشار إليه أعاله هو: بلدية دير البلح، دائرة المشاريع، الطابق األول.

بتمويل من:

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع - بلديـة دير البلح
برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة MDPIII التمويل اإلضافي

 مشاريع كثيفة العمالة لتحسين الخدمات األساسية في بلديات قطاع غزة
اسم المشروع/ صيانة شوارع متفرقة في دير البلح

 حصلت منظمة التحرير الفلســطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
على منحة إضافية بقيمة 10 مليون دوالر أمريكي من البنك الدولي لصالح 
صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية- في إطار برنامج تطوير البلديات 
المرحلة الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ مشــاريع التشغيل والصيانة كثيفة 
العمالة والخاصة بمرافق وخدمات البلديات في قطاع غزة، حيث يهدف هذا 
المشروع إلى دعم بلديات قطاع غزة من خالل تنفيذ مشاريع كثيفة العمالة 

لتحسين الخدمات البلدية االساسية والتي تخدم أكبر عدد من السكان.
1( وقد حصلت بلدية دير البلح على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض الهيئات 
المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مشروع توريد مواد لزوم صيانة شوارع متفرقة في 
دير البلح، وتنوي اســتعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات تحت 

العقد رقم ) )MDPIIIAF-1621128- 01a الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2( الموردون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية 
دير البلح دائرة المشــاريع، السيد/ م. فاخر الكرد، هاتف:  2530026- 08 
فاكــس: 2531153- 08، وذلــك ابتداًء من الســاعة الثامنة صباحًا وحتى 
الثانية عشرة ظهرًا من تاريخ 2020/02/20 وحتى تاريخ 2020/03/02.

3( عــروض األســعار يجــب أن تقدم علــى العنــوان أدناه قبــل أو بتاريخ 
2020/03/02 الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
4( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.

العنوان المشار إليه أعاله هو: بلدية دير البلح، دائرة المشاريع، الطابق األول.
 بتمويل من:

تحويل األسير يعقوب حسين إلى التحقيق
متديد توقيف املعتقل املريض 

محمد طقاطقة لـ8 أيام
رام اهلل/ فلسطين: 

قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين: إّن محكمة عوفر العسكرية قررت تمديد توقيف 
األســير المريض محمد علي طقاطقة )21 عامًا( من بلدة بيت فجار في بيت لحم، لـ 8 

أيام بذريعة استكمال التحقيق.
وأوضحــت الهيئــة في بيان، أمــس، أن طقاطقة يقبــع حاليًا بعيادة "ســجن الرملة"، 
ويعاني من فشل كلوي وبحاجة إلى غسيل كلى ثالث مرات في األسبوع، وكانت جلسة 

التمديد قد عقدت دون حضوره نظرًا لوضعه الصحي الصعب.
يذكــر أن جنود االحتــالل اعتقلوا طقاقطة قبل حوالي أســبوع، وتعمــدوا التنكيل به 
واالعتــداء عليه وضربه علــى بطنه وظهره بأيديهم وبســاطيرهم العســكرية، رغم 

علمهم أن األسير مريض بالكلى ووضعه الصحي سيئ للغاية.
من جهة أخرى، حوّلت مخابرات االحتالل األســير يعقوب حسين )27 عامًا( من مخيم 

الجلزون، إلى التحقيق في معتقل "عسقالن".
وأوضح نادي األســير في بيان، أمس، أن األسير حســين معتقل إداريًا منذ تاريخ شهر 
نيسان/أبريل 2019، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، وخاللها جرى نقله 
إلى العزل االنفرادي في ســجن "الرملة"، واســتمر عزله في "الرملة" لمدة أسبوع، ثم 

نُقل إلى سجن "مجدو" واستمر عزله لمدة )55( يومًا.
وبينت أنه خاض إضرابًا عن الطعام لمدة عشــرة أيام، وأنهاه بعد وعود بإنهاء عزله، 
ونقل بعد ذلك إلى سجن "هداريم"، علمًا أن أمر اعتقال إداري ثانٍ صدر بحقه ومدته 

6 شهور.
ومؤخرًا نقلت إدارة ســجون االحتالل حسين إلى عزل سجن "جلبوع"، ونفذ إضرابًا عن 
الطعــام لمدة )13( يومــًا، وأنهاه مجددًا بناًء على وعود، إلــى أن نُقل يوم أمس إلى 

التحقيق.

غزة/ أحمد المصري:
د حقوقيان أن ما يتعرض له قطاع الموظفين  أكَّ
العمومييــن فــي قطاع غزة يرقــى إلى جريمة 
التهميش والتمييز على أساس جغرافي، والتي 
تعاقــب عليها محكمة الجنايــات الدولية، وأن 
الخصومة السياســية عطلــت القانون وحرمت 

)23( ألف موظف من حقوقهم.

جاء ذلــك خالل ورشــة عمل نظمتهــا، أمس، 
الشــعب  حقــوق  لدعــم  الدوليــة  الهيئــة 
الفلســطيني )حشــد(، في مدينة غــزة، تحت 

عنوان: »حقوق الموظفين العموميين بغزة«.
وقــال رئيس الهيئة صــالح عبــد العاطي: إّن 
موازنة مكتــب الرئيس محمود عباس، تقتطع 
)%14( من الموازنة العامة للســلطة السنوية، 

بينما موازنة قطاع غزة كاملة )16%(.
وأوضــح أن موازنــة محافظــات القطــاع تزيد 
)%2( فقط عــن موازنة مكتب الرئيس بعد أن 

كانت قبل ســنوات )%40( من اإلجمالي العام 
للموازنة وما يتحصل من المساعدات الخارجية 

وعوائد الضرائب والمقاصة.
وأشــار عبد العاطي إلى أن حديث السلطة عن 
دفــع )50( مليــون دوالر شــهريًّا لقطاع غزة، 
تفنده األرقام الــواردة من وزارة المالية والتي 
تؤكد تراجع الفاتورة الشهرية إلى )30( مليون 

دوالر فقط.
وأكــد أن قطاع غزة وعبــر )15 عامًا( حرم من 
آالف الوظائــف العامــة، وأن مــن تبقــى مــن 
الموظفين العمومين في ســلك السلطة دون 
إجــراءات أو تقاعد مالــي ال تزيد أعدادهم عن 

)7( آالف شخص.

وذّكــر بــأن الســلطة اتخــذت ومنــذ مــارس 
2017 سلســلة مــن اإلجــراءات العقابية التي 
مســت العصب الوظيفي فــي القطاع المحمي 
بموجب قانون التقاعد العــام، وقانون األمن، 

وقانــون الخدمــة المدنيــة، عبــر الخصومات 
ومــن ثم الفصــل مــن الخدمة وســن بعض 
القرارات بقوانيــن مثل قوانين التقاعد المبكر 
التــي تتعــارض تماما مــع القانون االساســي 

الفلسطيني.
وأشــار عبد العاطي إلى أن كثرا من الموظفين 
سياســية،  خلفيــة  علــى  رواتبهــم  قطعــت 
وكذلك العشرات من أســر الشهداء، واألسرى 
المحررين، واألســرى في سجون االحتالل، كما 
بقيــت أزمــة موظفــي تعيينــات 2005 تراوح 
مكانها رغــم أن إجــراءات تعيينهم تمت وفق 

القواعد واألصول.
جريمة قانونية

وشدد على أن ما يُتخذ تجاه القطاع يدلل على 

استهتار الحكومة ورئيس السلطة بكل قواعد 
القانــون الــذي ينص علــى أن أي انتهاك يقع 
على الحقــوق والحريات يمثل »جريمة قانونية 

ووطنية«.
وبيــن عبــد العاطــي أن الحرمان مــن الراتب 
والتقاعــد القســري والفصــل التعســفي خّلف 
تداعيــات كارثية علــى قطاع غزة، إذ تكشــف 
األرقــام عن عجــز )%70( مــن المواطنين عن 
ســداد رســوم الجامعات وارتفاع نسب قضايا 

الذمم المالية.
ولفــت إلى أنه وفي المقابــل تضاعفت فاتورة 
الرواتــب فــي الضفــة الغربيــة، وزادت أعداد 
الموظفين، وتلقــي الزيادات الدورية، وطبقت 
االتفاقات التي أبرمتهــا النقابات مع الحكومة 

في الضفة دون قطاع غزة.
كمــا نبه إلى أن الصــراف اآللي أو البنك تحول 
فعليًّــا لديــوان الموظفيــن العمومييــن، فال 
مرجعيــة لهم، ومــن يعود راتبه بعــد حرمان 
ألشهر اســتنادًا لتقارير كيدية ال تعود حقوقه 

بأثر رجعي.
وأكد عبد العاطي أن عدم دســتورية االجراءات 
العقابية ضد غزة قد تذهب بالسلطة وقيادتها 
وكل من شــارك فيهــا إلى محكمــة الجنايات 
الدوليــة »ألنهــا ترقى إلى جريمــة التهميش 

والتمييز على أساس جغرافي«.
تمييز قديم جديد

بدوره، أوضح الناطق باســم الحملة الشــعبية 
للدفاع عن حقوق الموظفين، رامي أبو كرش، 

أن التمييــز الفعلي تجــاه موظفي غزة بدأ منذ 
عــام 2008، وذلــك فيما يتعلــق بالتعامل مع 
ملف ترتيبــات 2005، ومن ثم فصل تســريح 

أكثر من )23( ألف موظف بتقارير كيدية.
وأضــاف: »أصبــح التعامل مع قطــاع غزة من 
نواٍح أمنية، وتحت مبررات الخصومة السياسية 
وليــس وفق قاعــدة القانــون«، مشــيرًا إلى 
أن ذلك أتــى على عكس ما تحــدث به عباس 
حتى في حملتــه االنتخابية حينمــا تبنى مبدأ 
االصالح الشــامل، وبناء الســلطة على أرضية 

المؤسسات.
ولفــت إلــى أن الحكومــات المتعاقبــة بدأت 
التنصــل من مســؤولياتها تجــاه الموظفين، 
بطريقة ليس لهــا عالقة بالقانــون واألخالق 
الوطنيــة، وتدرجت األمــور عــام 2017 لتبدأ 
مرحلة جديدة وهــي الخصم من الراتب )30-

.)40%

وأوضــح أبــو كــرش أن موظفــي غــزة تلقوا 
وعــودات مــن قيــادات حركــة فتــح بالتراجع 
عن الخصومــات الجارية، إال أنهــم وبعد أيام 
تفاجــؤوا بقــرارات التقاعد المبكر والقســري، 
مضيفا »وهنا بدأت سياسة التمييز تتضح أكثر 

تجاه قطاع غزة«.
وأفــاد بــأّن ممثلــي الموظفيــن تواصلوا مع 
محمد اشــتية مع بداية عمــل حكومته، وكان 
هناك حديث مريح، غير أّن األفعال على األرض 

جرت عكس ذلك.
وأكمل: »حكومة اشــتية تمــارس نفس النهج 
الذي مارســته حكومة الحمد اهلل سابقا ضاربة 

بعرض الحائط القانون«.
ورأى أبــو كــرش أن تهــرب حكومــة اشــتية 
مــن الحديث عــن قضية وملــف موظفي غزة 
ويؤكــد  بخيــر«،  يبشــر  »ال  ومظلوميتهــم، 

»وجودها صوري« أمام جهات أكثر تأثيرًا.

حقوقيان: املوظفون العموميون يتعرضون لجرمية تهميش ومتييز

جانب من الورشة                  )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

عبد العاطي: موازنة غزة 16 % فقط
 وتزيد 2 % عىل موازنة مكتب الرئيس

أبو كرش: حكومة اشتية مل تفعل 
شيًئا مبلف الفصل الوظيفي
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جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل جمعية أهلية غير ربحية مسجلة لدى 
وزارة الداخليــة رقم تســجيل 8136  تهدف لخدمة النســاء ضحايا العنف 

بكافة أشكاله في قطاع غزة  . 
ترغب جمعية عايشــة لحماية المرأة والطفــل بطرح عطاء رقم 2020/08 
والخاص بتوريد جهاز ماكينات خياطة درزة وحبكة ضمن مشــروع "حماية 
"Global Affairs Canada كرامة ربات األسر في قطاع غزة  بتمويل من

فمن يرغب في التقدم للعطاء  الحضور إلى مقر الجمعية الســتالم العطاء, 
حيــث تم تمديد العطــاء حتى يوم األحد الموافــق 23.02.2020 ، وعليه 
ســيكون االســتالم بدءا من يوم الخميس الموافــق 20.02.2020  خالل 
ساعات الدوام الرسمي بمقر الجمعية  الكائن في غزة – ميناء غزة بالقرب 
من فندق غــزة الدولي بناية رقم 2011/8  من الســاعة 09:00 صباحًا و 

حتى الساعة 12:00 ظهرا  وذلك وفقًا للشروط التالية :
• قيمة كراس العطاء 100 شيكل غير مستردة .

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

• يجب على الشركات المشتركة في العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 
%5 من قيمة العطاء باســم جمعية عايشــه لحماية المــرأة والطفل وذلك 

إما كفالة بنكية ســارية المفعول لمدة شهرين من تاريخ إصدار الكفالة أو 
شيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.

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

23.2.2020 الساعة  12:00م

• سوف يتم فتح مظاريف العطاءات يوم األحد الموافق 23.02.2020 الساعة 12.300م
لالستفسار يرجى االتصال على هاتف رقم  0595707757 .

إدارة الجمعية

إعالن تمديد عطاء توريد
ماكينات خياطة درزة وحبكة

GVC19/RWDS /2020 طرح عطاء رقم
توريد وتركيب خزانات مياه سعة 1000 لتر

تعلــن جمعية تنمية المرأة الريفية )RWDS( عن رغبتها بطرح عطاء بالظرف 
المغلــق والمختوم ضمن مشــروع "تعزيز الوصول لخدمــات المياه والصرف 
الصحي والنظافة وقدرة االستجابة لألسر األكثر ضعًفا في محافظة شمال غزة"

والــذي يموله صندوق األمم المتحدة اإلنســاني لألرض الفلســطينية المحتلة، 
تنفيذ مؤسسة WW-GVC اإليطالية بالشراكة مع جمعية تنمية المرأة الريفية.

شروط التقدم للعطاء: 
1 - يجب أن يكون للمتقدم خبرة في أعمال سابقة مماثلة.

2 - يجب إرفاق  نسخة عن شهادة تسجيل الشركة وشهادة خصم المنبع 
مع كراس العطاء.

3 - يجب على الجهة المتقدمة تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة %5 من قيمة العطاء 
تكون بكفالة سارية المفعول لـ)60( يومًا أو شيك بنكي مصدق باسم الجمعية.

4 - لجنة العطاء غير ملزمة بأقل األسعار ويحق لها تجزئة العطاء دون إبداء األسباب.
5 - يمكن لمقدمي الخدمة وذوي الخبرة في هذا العطاء البدء باستالم نسخة 
مجانيــة من العطاء ابتداًء من يوم الخميس الموافق 2020/02/20 من مقر 

الجمعية )غزة- بجانب عمارة حجي– عمارة أبو شعبان الطابق الثالث(.
6 - ســيكون هنــاك اجتمــاع توضيحي حول العطــاء وذلك يــوم الثالثاء 

2020/02/25 في مقر الجمعية الساعة 09:30 صباحًا.

7 - آخر موعد لتسليم ظروف العطاء المكتملة والمختومة في مقر الجمعية 
في موعد أقصاه يوم الخميس 2020/02/27 الساعة 12:00 ظهرًا.

8 - فتــح المظاريف ســيكون علنيًّا يــوم الخميس الموافــق 27\02\2020 
الساعة 12:10 ظهرًا بحضور الموردين واللجان المخصصة لفتح العطاءات.
9 - رسوم اإلعالن في الصحف لمدة يوم واحد على من يرسو عليه العطاء.

لمزيد من االستفسارات حول العطاء التواصل على رقم 0567126580

01/

11 عشــر يوما، متواصال غاب فخر 

عــن عائلتــه، وانقطعــت أخباره، 
ال يعرفــون أنــه مطــارد إال حينما 
اتهمــه  االحتــالل بتنفيــذ عملية 
إطــالق نار قرب قريــة راس كركر 
شــمال رام اهلل ممــا أدى إلصابة 
أحــد جنــود االحتالل بجــروح في 
الســادس من فبراير/ شباط، أتبع 
االتهام اقتحام بيــت فخر وأبنائه 

بمنطقة بيتونيا غرب رام اهلل.
بينما كان شــقيقه إسماعيل يروي 
تفاصيل الحكاية، أنصتت صحيفة 

"فلسطين" لتنقلها إليكم.
"زارني أخي في 13 يناير الماضي، 
وكانــت هــذه آخــر مــرة يزورني 
وأقابلــه عندمــا أجريــت عمليــة 
جراحيــة لزراعــة شــرايين القلب، 
وفي 6 فبرايــر فقدنا خبره، حينها 
اتصــل بــي ابــن اخــي ليخبرني 
أن والــده مفقود، وبعدهــا أبلغنا 
وبدأنــا  الســلطة  أمــن  أجهــزة 
بالمتابعــة معهم عــن أخباره إلى 
اإلســرائيلي  االحتــالل  أعلــن  أن 
العثور على الجثمان في 17 فبراير 
الجــاري".. بهــذا يســتهل حديثه 

معنا.
لكــن لدى شــقيقه أســئلة كثيرة 
بال إجابات تحتــار كلماته أمامها: 
"ما حدث يجعلنــا في حيرة كبيرة، 
فاالحتالل يتحدث عــن جثة ملقاة 
بيــن األحــراش لمــدة 11 يوما، 
فلماذا لــم تتحلل أو تتأثر بعوامل 
الطقس، ولماذا انتشله بالجرافة؟ 
ولمــاذا وضــع "الكفــن" األبيض 

عليه؟".
ابتســامته التــي عكســت وجهــا 
آخر للشــمس، لم يســتمدها من 
الشمس فقط، بل اشتعلت حرارة 
الثورة في كلماتــه في نظرة على 
صفحتــه على "فيســبوك" تتكون 
وعقليتها  الشــخصية  مالمح هذه 
الثوريــة، كتب هنا: "اضرب عدوك 
وبقوة، في الوقت الذي بات يظن 

أنك انتهيت".
"المقاومــة على األرض وليس في 
األفــواه فقــط تُخْــِرس البلدوزر 
الهدّام، وهنا كان له رسالة أخرى: 
"صغيري كوشنير.. فلسطين أرض 
محتلــة مجبولة بدماء الشــهداء، 

ومقدساتنا ليست للبيع".
"لدينــا خيار ناجــع؛ بنــاء منظمة 
التحريــر بانتخاب مجلــس وطني 
ورئيــس  تنفيذيــة  لجنــة  يفــرز 
للمنظمة.. هذا الخيار هو الطريق 
الوطــن  فــي  جميعــا  فاســلكوه 
والشتات؛ فتتوقف السلطة العجوز 
والمجلس الوطني العجوز واللجنة 
والمجلــس  العجــوز  التنفيذيــة 
المركزي العجوز عــن حلبنا أو جزّ 
رؤوس بنادقنا وكرامتنا وعنفواننا 

الوطنــي ومقاومتنــا" وهــذه من 
كتاباته.

تهديد إسرائيلي
لــكل شــيء ثمــن كمــا يقولون، 
الشــجاعة  وللمواقــف  للكلمــات 
كذلــك، وهذا ما دفعه فخر كذلك، 
بــدأت قصته مــع المالحقــة عام 
2014 على خلفية نشــر كاميرات 

منجرته لفيديو يوثق جريمة بحق 
الشــهيدين " نديم نــوارة وأحمد 
سالمة" في منتصف أيار/مايو من 

ذلك العام.
"مين مفكــر حالــك، بدعس على 
راسك".. ضابط إســرائيلي يدعى 
»الكابتــن صبري« هــدده بإحراق 
منجرته عبــر المكالمــة الهاتفية 
السابقة، وزاد في تهديده: "عليك 
أن تخــرج وتقــول إن فيديــو قتل 

نوارة وسالمة ليس حقيقيًا".
إذ  يثمــر،  لــم  التهديــد  لكــن   
نجحــت عائلة نوارة فــي الوصول 
إلــى محكمة دولية بنــاًء على هذا 

التوثيق. 
"رغــم أن أخــي عمــل ضابطا بعد 
قدوم الســلطة لمدة أربع سنوات 
فــي جهــازي المخابــرات واألمن 
لكن  بنفســه،  وتركهــا  الوطنــي 
الفيديــو  حادثــة  بعــد  الحقتــه 
الســابقة".. يقــول أبــو زايــد  إن 
شــقيقه، يصنــف فــي األوســاط 
المجتمعيــة كرجــل أعمــال فــي 

بيتونيا.
"الورشة" أم "الفيال"..؟

"الورشــة" .. هــذا االســم الــذي 
أطلقه فخر على بيته، صوته يتألم 
خلــف أنات الوجع، يحاول شــقيقه 
أن يتماســك قليال، عائدا عند تلك 
اللحظــات بصوت يســكنه الحزن: 
"كان يقــول طالما لم أســكن بها 

سأسميها الورشة".
احتسى جرعة من صمت ثم أكمل 
: "لألسف؛ رحل ولم يهنأ في البيت 

الجديد ولو دقيقة".
بحســن إدارتــه وضع فخر اســمه 
بيــن رجــال األعمال فــي بيتونيا، 
امتلك عــدة عقارات وأراض، وهذا 
مــا كان ســببا العتقالــه من قبل 

أجهــزة أمن الســلطة التــي كان 
سابقا أحد عناصرها، تحت عنوان: 
"من أين لك هذا؟"، يتوقف شقيقه 
بحديثــه هنــا: "لــم يجــدوا عليه 
أي شــيء خاطئ، فكانــت تجارته 

سليمة".
يجبره الموقــف على إخراج ضحكة 
بين أنياب الحزن، مستذكرا موقفا 
عن عمــل شــقيقه التجــاري: "لم 
نكن نطلع علــى تجارته العقارية، 
لكن ذات يوم طلب أحد أصدقائي 
أن أدلــه على اســم صاحب أرض 
أراد شــراءها، وكانــت مســاحتها 
700 متــر مربــع، وحينما ســألت 

تفاجأت بأنها ألخي ".
الشــهيد الذي بلــغ ســن الثالثة 
والخمســين عاما لديه ثالث بنات 

ومثلهــم أوالد، أصغرهــم عمر 
)13 عامــا( وأكبرهم هيثم )23 

عامــا(. تظهــر وثائــق خاصــة 
حصلنــا عليهــا مــن العائلــة، 
لجلســات  مــداوالت  محاضــر 
اهلل  رام  بنيابــة  محاكمــة 
ومحكمــة الصلح فيهــا، تتهم 
فيهــا فخر أبو زايد بحيازة ثالث 
بنادق من نــوع m16، وجهت 
له النيابة وجهــاز مخابرات رام 
اهلل تهمــة التجــارة بالســالح، 
والــذي نفــاه الشــهيد في رده 
االدعاءات،  المحاضر على  خالل 
وبرر ســبب شراء الســالح بأنه 
لحماية أمنه الشــخصي بسبب 
األوضــاع السياســية واألمنيــة 
بالضفــة كونــه يعمــل تاجرا، 
بدورهــا أمرت محكمــة الصلح 
إبريــل   6 بتاريــخ  اهلل  بــرام 
وإخــالء  عنــه  باإلفــراج   2016

أن  المحاضر  وتظهــر  ســبيله، 
اشــتكى من تعرضه  الشــهيد 
للتعذيب داخل الســجون خالل 
مــدة التوقيــف. يعلق شــقيقه 
بالقــول: "بعد حادثــة الفيديو 
عــام 2014م، حدثــت مالحقة 
غير مفهومة  واستدعته أجهزة 
األمــن نحو خمس مــرات كان 
يمضي خاللها أسبوعا، من قبل 

السلطة حتى استشهد".

المدلل: سنبقى في حالة اشتباك 
مستمر مع االحتالل ألجل األسرى

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أحمد المدلل أن الشعب الفلسطيني وفصائله 
سيظلون في حالة اشتباك مستمر مع االحتالل اإلسرائيلي، والدق على جدران منظمات 

حقوق اإلنسان ليتدخلوا من أجل إنقاذ األسرى خاصة المرضى منهم.
وقال خالل وقفة نظمتها مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى والجرحى، وجمعية 
واعد لألســرى والمحررين؛ دعمًا وإسنادًا لألســرى المرضى في سجون االحتالل أمام 
برج شوا وحصري بغزة، أمس: "ضمن المؤامرة على قضيتنا الفلسطينية بكل أبعادها 
ال يمكننا أن نترك أسرانا داخل السجون فقضيتهم ستظل متفاعلة، وسنبقى منتفضين 
مــن أجلهم لنؤكد لالحتالل أننا لن نتركهم وحدهــم وأن معركتهم هي معركة الكل 
الفلسطيني". وأضاف: "سنظل منتفضين بوجه المؤسسات الحقوقية التي تدعي دعم 
اإلنســانية بينما أسرانا يموتون داخل الســجون )...( نقول للعالم كله بأن المؤامرات 
ضد قضيتنا وأسرانا لن تمر وستبقى مقاومتنا ونضالنا مستمر طالما هناك اسرى داخل 
الســجون". وأكد المدلل أن قضية األســرى ثابت من ثوابت الشــعب الفلسطيني وال 
يمكن أن ينســاها أبدًا وستظل بندقية المقاومة مشرعة في وجه العدو ألجل األسرى 
الذيــن يفنون زهرات شــبابهم داخل ســجون االحتالل فداء وتضحية لحرية شــعبهم 
ومن أجل مقدســاتهم. وطالب أحرار العالم بالتدخل ضغًطا على االحتالل مع الشــعب 
الفلسطيني إلعالء صوت األسرى عاليًا في وجه العالم الظالم الذي يسمع أنات األسرى 
ويبقى صامتًا بشــكل يجعله مشــارًكا فــي جرائم االحتالل ضدهــم. وقال: "نحن على 
يقين بأن هذه الجرائم ال يمكن أن تكسر إرادة األسرى أو تثني عزيمتهم عن استمرار 
مقاومتهم لالحتالل واالشتباك المستمر معه داخل السجون حتى نيل الحقوق"، مبينًا 
أن إدارة ســجون االحتالل تريد تنفيذ قرارات المجرم جلعاد أردان بســحب كل إنجازات 
األســرى التي اســتطاعوا تحقيقها على مدى عقــود من الزمن بآهاتهــم وأوجاعهم. 
وأضاف: "ســنواصل طريــق النضال، ونقــول لألســرى معركتكم معركتنــا وأوجاعكم 
أوجاعنا ولن يهدأ لنا بال ما دام هناك أســير يعاني جرائم االحتالل"، مطالبًا منظمات 
حقوق اإلنســان بالتدخل بســرعة للضغط على االحتالل ليوقف إعــادة تنفيذ إجراءات 
أردان لســحب إنجازات األسرى. وناشد المدلل تلك المؤسسات بالضغط على االحتالل 
لإلفراج عن األســرى المرضى داخل السجون خصوصًا األسير موفق عروق، كما طالب 
الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده بأن ينتفض انتفاضة عارمة من أجل األسرى 

المرضى والمعتقلين اإلداريين واألسيرات واألسرى األطفال .

الشهيد فخر أبو زايد.. بدمائه
 كتـب "اضــرب عــدوك وبقـــوة"

جانب من الوقفة           ) تصوير / ياسر فتحي (

رام الله- غزة/ يحيى اليعقوبي:
وحيــًدا ثــم طريــًدا وأخيــًرا شــهًيدا، ألحــد عشــر يومــا بلياليها، ظــل ينزف بيــن األحراش 
والزيتون، ارتخى جسده وهدأت أصوات الرصاص.. آثار البارود تركت بصمة على مالبسه 

في تلك الجبال الوعرة ليكتب الشهيد فخر أبو زايد )53 عاما( حكاية مغلفة بالدم.

الشهيد فخر أبو زايد



10
Thursday 20 February 2020 الخميس 26 جمادى اآلخرة 1441هـ 20 فبراير/ شباط

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة شمال غزة الشرعية االبتدائية

إعالن وراثة صادر عن محكمة شمال غزة الشرعية
 قدمــت لهذه المحكمة مضبطــة موقعة من مختار : أهالي ســكنه أصالن 
المؤرخة في 2020/2/17م  تتضمن أن عبد سليمان األشقر المشهور العبد 
محمد أبو ســليمان الشيشي توفي لرحمة اهلل تعالى بتاريخ 1950/3/18م 
وانحصــر إرثه الشــرعي واالنتقالي في: زوجته مريم محمد حســين معروف 

المشهورة الشيشي وفي أوالده منها وهم حلمي وسعيد وأحمد فقط.
وال وارث للمتوفى المذكور سوى من ذكر وليس له وصية واجبة أو اختيارية 
وال أوالد كبــار توفوا حال حياته وتركوا ورثــة فمن له حق االعتراض على 
هذه المضبطة مراجعة محكمة شمال غزة الشرعية خالل خمسة عشر يومًا 

من تاريخ النشر وحرر في: 2020/2/19م 
قاضي محكمة شمال غزة الشرعي - فضيلة القاضي/ محمود خليل الحليمي

دولة فلسطين 
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي 
محكمة الشيخ رضوان الشرعية االبتدائية

الموضوع مذكرة تبليغ حكم غيابي
صادرة عن محكمة الشيخ رضوان الشرعية

إلى المدعى عليه / رمضان زاهر رمضان أبو العمرين من حمامة وســكان 
المخابرات سابقًا ومجهول محل اإلقامة اآلن في تركيا - لقد حكم عليك من 
قبل هذه المحكمــة لزوجتك المدعية / صابرين محمد العبد أبو العمرين 
فــي القضية أســاس 2019/14 وموضوعها نفقة زوجة والقضية أســاس 
2019/16 م وموضوعهــا نفقــة أوالد حكمًا وجاهيًا بحــق المدعية قابال 

لالســتئناف غيابيًا بحقك قاباًل لالعتراض واالســتئناف لذلك جرى تبليغك 
حسب األصول وحرر في 8/ جماد آخر لسنة 1441هـ وفق 2020/2/3 م

قاضي محكمة الشيخ رضوان الشرعية
محمد كامل أبو راس

أعلن أنا/ ســائد عدنان عبد الفتاح البــراوي عن فقد هويتي 
والتي تحمــل الرقم 800627531 فالرجــاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر 

فــقــد
هــويــة

السلطة الوطنية الفلسطينية 
سلطة األراضي الفلسطينية

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات رقم )78/ 2020(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لألراضــي والعقــارات بغزة 
الســيد: خليل أحمــد محمد أبو ظريفة من ســكان خانيونــس هوية رقم 

959310533 بصفته وكيال عن: ابتسام خليل محمود أبو مطلق 

بموجب وكالة رقم: 1331 / 2020 الصادرة عن خانيونس
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال إرث / بيع /مبادلة في

قطعة 244 قسيمة 19 المدينة عبسان
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
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:2020/2/19م
مسجل أراضي غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحمارنة

رام اهلل/ فلسطين: 
قــال رئيس بلدية بني زيــد الغربية يزن الريماوي، 
إن "هنالــك حالــة من الفوضــى والفلتــان األمني 
الكامــل في منطقة بيت ريما ودير غســانة والقرى 
والبلدات المحيطة بســبب ضعف الوجود الشرطي 

فيها".
وأضــاف خالل مقابلة إذاعيــة، بثت أمس، أن "أهم 
أشــكال الفوضــى والفلتــان تتمثل فــي المركبات 
ل خطرًا يوميًّــا على حياة  المشــطوبة التي تشــكِّ
المواطنين وخصوصًــا األطفال، ناهيك باعتداءات 

البناء على الشوارع العامة". 
وأشــار إلى أنه عند االتصال بمركز الشــرطة داخل 
بيــت ريما يكــون الجواب عــادًة: ال توجــد مركبة 
للتحرك أو العناصر توجهوا إلى رام اهلل"، الفتًا إلى 
أن البلدية جلســت أكثر من مرة مع إدارة الشرطة 
وتلقت وعودًا دون تغيير حقيقي على أرض الواقع.

وشــدد الريماوي علــى تقصير حكومة اشــتية في 

وهذا يفوق قدرات البلدية.
وشــدد على أن البلدية طالبت حكومة اشتية أكثر 
مــن مــرة بتوفير مشــروع للصرف الصحــي، لكن 
العذر دائما يتمثل في عدم توفر اإلمكانات المالية 

الالزمة للمشروع.
وأكد أن مشــروع الصرف الصحــي في منطقة بني 
زيــد بالــغ األهمية ألن النســبة األكبر مــن المياه 
العادمــة تنضــح في الوديــان، هذا إضافــة لتذمر 
المواطنيــن الدائم بســبب هذه المشــكلة البيئة 
الخطيــرة. وحــول الواقــع الصحــي، تذمــر رئيس 
البلديــة مــن الواقع الصحــي في بيــت ريما ودير 
غســانة حيــث أكــد أن المواطن يضطــر للذهاب 
طلبًــا للعالج في حاالت الطــوارئ إلى مدينتي رام 
اهلل أو طوباس، والمشــكلة األكبر فــي حال وجود 
حواجز عســكرية احتاللية، لذلــك يضطر المواطن 
في حــاالت الطوارئ لالنتظار أكثر من ســاعة حتى 
يصل أقرب مستشــفى. وأوضــح أن البلدية وقعت 

الريف الفلســطيني بشــكل عام وتركيز اهتمامها 
على المدن، وخصوصا في مشــاريع البنية التحتية، 
مطالبــا الحكومة في خطتها لعــام 2021 بالعمل 
علــى إنقــاذ الريف، وإعطائــه األولويــة واالهتمام 

الالزم ألن كل الوطن بحاجة للتعمير.
وفيمــا يتعلــق بواقع البنيــة التحتية، قــال رئيس 
البلديــة: إن "هناك شــبكة صرف صحــي في بيت 
ريما ودير غســانة تنتهي بمحطة تنقية، لكن هذه 
الشبكة ال تغطي ســوى 10 في المئة من المنازل، 
في حين تستخدم 90 في المئة من المنازل األخرى 
الحفــر االمتصاصيــة التي تلــوث التربــة والمياه 
الجوفية، وتنشــر الروائح الكريهة والحشــرات وما 

ينتج عنها من أمراض".
وأوضــح أن الشــبكة الموجودة حاليــا مضى على 
إنشــائها 12 عاما، لكنها لألسف لم تكتمل بسبب 
التكلفة الباهظة، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من 
المشــروع تكلفتها تتجاوز الخمســة ماليين دوالر 

اتفاقية مع ووزارة الصحــة عام 2017 وتنص على 
فتح مركز طوارئ صحي على مدار 24 ساعة، وعلى 
الوزارة تقديم الكادر الطبي، لكن الوزارة لم تلتزم 
ببنود االتفاقية، وفتحت المركز للســاعة التاســعة 
مساء فقط، علما أن البلدية التزمت ما هو مطلوب 
منها في االتفاقية كتوفير ســيارة إســعاف وبعض 

المعدات اللوجستية.
يشــار إلى أن بلدتي بيت ريما ودير غسانة تتبعان 
محافظــة رام اهلل والبيرة، وتشــتركان في مجلس 
بلــدي منذ عــام 1965 تحــت مســمى بلدية بني 
زيــد الغربية وتعد من أقــدم المجالس البلدية في 
فلســطين. وتقــع البلدتان فــي الجهة الشــمالية 
الغربيــة من مدينة رام اهلل وتبعــدان عنها حوالي 
27 كم وترتفعان عن سطح البحر حوالي 550 مترا، 

ويبلغ عدد ســكان بيت ريما ودير غســانة قرابة 8 
آالف مواطن، فيما تصل المساحة الكلية للبلدتين 

إلى أربعة وعشرين ألف دونم.

غزة/ طالل النبيه:
قالــت جمعية واعد لألســرى والمحرريــن، إن منع 
أجهــزة أمن الســلطة بالضفــة الغربيــة المحتلة 
مراســم حفل استقبال األســير المحرر علي زكارنة 
في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمال الضفة 
الغربيــة المحتلــة، حلقة مــن حلقات اســتهداف 

السلطة لألسرى والمحررين.
وأكد مديــر الجمعية عبــد اهلل قنديــل، لصحيفة 
"فلســطين"، رفض إجراءات الســلطة المســتمرة 
بحق األســرى المحررين ومالحقتهــم ومنع إتمام 
مراسم اســتقبالهم، موضحًا أن زكارنة أفرج عنه 
االحتالل بعــد اعتقال دام 20 عامــًا، وكان األولى 

بها الوقوف مع أهالي جنين الستقباله.
وأضاف قنديل أن حدث جنين يدلل على اإلســاءة 
المســتمرة من قبل أجهزة أمن السلطة لألسرى، 
وأن هذه اإلساءة تندرج في سياق الحملة الصامتة 
التــي تقودها الســلطة ضدهم بقطــع رواتبهم، 
واعتقال المحررين منهم وحرمانهم من الوظائف 

العمومية.
وتابــع أن محاوالت الســلطة تتقدم خطوة لألمام 
في االعتداء على أهالي األســير ومراسم استقباله، 
وهي إساءة جديدة ومقصودة، محذرًا من مواصلة 
هــذه السياســة التــي تســيء لنضــاالت شــعبنا 

واألسرى.

وتوفــي الفتى صــالح زكارنة )17 عامًــا(، أمس، 
متأثــرًا بجروحــه التــي أصيب بهــا الليلــة قبل 
الماضيــة، برصاص أمن الســلطة في أثناء فضها 

احتفااًل بأسير محرر من العائلة ذاتها.
وأوضح شــهود عيان أن الفتى توفي بعد ســاعات 
من إصابته برصــاص في الصدر، في حين أصيب 
عــدد آخر بإصابــات مختلفة بالرصــاص أو نتيجة 
الدهــس من جيبــات أمن الســلطة نتيجــة حالة 

الفوضى التي جرت خالل فض االحتفال.
وشهد محيط مستشفى جنين الحكومي بالتزامن 
مع ذلــك مواجهات بين شــبان غاضبين وعناصر 
أمن السلطة على خلفية جريمة قتل الفتى زكارنة.

األسرى يواجهون مرحلة خطيرة
 من االنتهاكات الّتعسفية

رام اهلل/ فلسطين:
أكد نادي األســير أن األســرى في سجون االحتالل اإلســرائيلي يواجهون مرحلة 
خطيرة من االنتهاكات التعســفية بحقهم من إدارة السجون، وذلك بعد قرارها 

فرض مزيد من التضييق عليهم.
وأوضح النادي في بيان أمس، أن إدارة الســجون بدأت بســحب منجزات حققها 
األســرى على مدار ســنوات، لفرض واقــع جديد عليهم، مضيفــا أن االنتهاكات 
الجديــدة تمــس بالحيــاة التنظيمية لهــم، وتشــمل أصناف المشــتريات من 
"الكنتينا"، وكميــة الطعام ونوعيته، ومواعيد الفورة ومدتها، وزيارات العائالت، 

وعدد الكتب، والحياة التعليمية لهم.
ولفت إلى أن إدارة ســجون االحتالل بدأت فعليا بتطبيق إجراءاتها منذ سبتمبر/ 
أيلول 2018، من خالل تركيب كاميرات لمراقبة األســيرات في سجن "هشارون" 
قبل نقلهن إلى "الدامون" عقب مواجهة فرضتها األسيرات، وسحب المئات من 
الكتب من ســجني "هداريم" و"نفحة". ومؤخرا، أبلغت إدارة الســجون األســرى 
رســميًا، بتنفيذ إجراءات جديدة تتمثل بتخفيض عدد قنوات التلفزة المســموح 
بمشــاهدتها مــن 10 إلى 7، وتخفيض عــدد أرغفة الخبز من 5 إلى 4 لألســير 
الواحد في اليوم، وسحب أجهزة كهربائية مخصصة لطهي الطعام. واعتبر نادي 
األسير نقل األسرى األطفال من سجن "عوفر" إلى "الدامون" دون ممثليهم منذ 
36 يومًا، جزءًا من التحوالت الخطيرة التي تحاول إدارة سجون االحتالل فرضها، 

مشــيرا إلى أنه مع كل الحوارات التي جرت بين األســرى وإدارة السجون لحسم 
قضية احتجازهم في ظروف قاســية ومأساوية، إال أن اإلدارة تُصّر على موقفها، 

بل وتفرض مزيدا من اإلجراءات القمعية بحقهم.

نقل األسير المريض موفق 
عروق إلى "عيادة سجن الرملة"

رام اهلل/ فلسطين: 
نقلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، األسير المريض بالسرطان موفق 
عروق ) 77 عامًا( من مستشفى "برزالي" إلى ما تسمى "بعيادة سجن 

الرملة" رغم حالته الصحية الصعبة والخطيرة.
وأوضحت هيئة شــؤون األسرى والمحررين في بيان، أمس، أن عملية 
النقل جاءت بعد أسبوعين من نقل األسير عروق إلى مستشفى برزالي 
إلجــراء عمليــة جراحية الســتئصال ورم ســرطاني في األمعــاء وإزالة 

المعدة.
وحــذرت من تفاقم الوضــع الصحي للعروق، الذي يحتــاج إلى متابعة 

عالج حثيثة ومتخصصة، مطالبًة باإلفراج الفوري عنه.
يُشــار إلى أن األسير عروق، محكوم بالسّــجن لمدة )30 عامًا(، وهو 
معتقل منذ عام 2003، علمًا أن هناك عشرة أسرى على األقل يعانون 

من السرطان بدرجات متفاوتة.

النائب العام يستقبل وفًدا
 من المجلس األعلى للقضاء

غزة/ فلسطين:
اســتقبل النائــب العام المستشــار ضيــاء الدين المدهــون، أمس، رئيس 
المجلس األعلى للقضاء المستشار محمد عابد، وعددًا من أعضاء المجلس.

وأعــرب المستشــار عابــد عــن اعتــزاز وافتخار مجلــس القضــاء، وثقتهم 
بمؤسســة النيابة العامة، ودورها االستراتيجي في ترسيخ العدالة، وتعزيز 
وإســناد مبادئ النزاهة والشــفافية واقعًا عمليًّا، مشيرًا إلى أن أداء النيابة 

العامة يُشّكل دَافعًا باتجاه إصالح وتطوير منظومة العدالة الجنائية.
من جانبــه، عبر النائب العام عن ســعادته بزيارة مجلــس القضاء وقضاة 
المحكمــة العليا، مؤكــدا مواصلة النيابــة العامة ريادتها في المســئولية 

المجتمعية، وترسيخ العدالة، وااللتزام بالمتابعة والمساءلة.
كما أشــاد بتكريم الســلطات التشــريعية والقضائية والتنفيذيــة للنيابة 
العامــة، والذي يُعَــدّ حافزًا لبــذل المزيد مــن الجهد لخدمــة المواطن 

واستقرار أمن المجتمع.

"واعد": السلطة تقود حملة صامتة ضد األسرى والمحررين

البلدة تعيش حالة من الفوضى والفلتان األمني
رئيس بلدية "بني زيد" الغربية يتهم حكومة اشتية بالتقصير بحق األرياف
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دعـوة عطـاء- أعمال - بلديـة خزاعة
اسم البلد: فلسطين،  اسم المشروع: برنامج تنمية المجتمعات المهمشة في قطاع غزة

اسم العقد: إنشاء قاعة متعددة االستخدامات وتطوير المركز الثقافي القائم
SRGVC5.4.2 :رقم العقد

1( حصلت منظمة التحرير الفلســطينية لصالح الســلطة الوطنية الفلســطينية - صندوق تطوير وإقراض الهيئات 
المحلية - على منحة من مجموعة من الشركاء والممولين )الوكالة االلمانية للدعم الفني GIZ والوكالة السويسرية 
للتنميــة GIZ( لصالــح تكلفة برنامــج تنمية المجتمعات المهمشــة في قطاع غزة. وقد حصلــت بلدية خزاعة على 
منحــة فرعية من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مشــروع إنشــاء قاعة متعددة 
االســتخدامات وتطوير المركز الثقافي القائم، وتنوي اســتعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات 

تحت العقد رقم )SRGVC5.4.2( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2( تدعو بلدية خزاعة المقاولين المؤهلين للتقدم لعطاء مشروع إنشاء قاعة متعددة االستخدامات وتطوير المركز 

الثقافي القائم فترة تنفيذ األعمال هي 120 يومًا.
3( العطاءات ســتكون عطاءات تنافســية محلية )NCB( وحســب اآلليــات المعتمدة لدى صنــدوق تطوير وإقراض 
البلديات، الشراء حسب عطاءات تنافسية محلية مفتوحة للمقاولين المؤهلين المحليين وذلك حسب وثائق العطاء.

4( متطلبات التأهيل موجودة في وثائق العطاء.
5( المقاولــون المعنيــون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية خزاعة، قســم المشــاريع والتنظيم، 
الســيد/ م. إســماعيل الشــواف، هاتف: 2084077 - 2084488 فاكس: 082085005، وذلك ابتداًء من الســاعة 

الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا من تاريخ 2020/02/20 وحتى تاريخ 2020/03/22.
6( نســخة كاملة من العطاءات باللغة اإلنجليزية يمكن الحصول عليها للمقاولين المهتمين من خالل تقديم طلب 
خطي على العنوان أدناه ومقابل دفع رســم غير مســترد مقداره )100 يورو( وطريقة الدفع من خالل شيك مصدق. 

نسخ العطاء ستكون متوفرة في بلدية خزاعة على العنوان أدناه.
7( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة وعلى المقاولين تقديم أسعارهم شاملة ضريبة القيمة المضافة وإحضار 

خصم مصدر ساري المفعول.
8( زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: جميع المقاولين مدعوون للمشاركة في الجولة الميدانية واالجتماع التمهيدي 
يوم االثنين الموافق 9 مارس 2020 في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حيث إن االجتماع التمهيدي سيعقد في بلدية 

خزاعة، على العنوان أدناه وذلك بعد انتهاء الجولة الميدانية.
9( يجب أن تكون عروض أســعاركم ســارية المفعــول لمدة 90 يومًا من تاريخ إقفــال المناقصة، وجميع العطاءات 
يجب أن ترفق بكفالة دخول عطاء بقيمة )5000 يورو( سارية المفعول لمدة 118 يومًا من تاريخ إقفال المناقصة.

10(  العطاءات يجب أن تقدم إلى العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 22/مارس /2020 الساعة الثانية عشرة ظهرًا، العطاءات 

االلكترونية غير مقبولة، العطاءات المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح العطاءات بحضور المقاولين 
أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك على العنوان أدناه، الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بتاريخ 22/مارس /2020.

رئيس بلديـة خزاعة11( العنوان المشار إليه أعاله هو: بلدية خزاعة، قسم المشاريع والتنظيم/ الطابق األول.

بتمويل من:
Implemented by

Specific Procurement Notice
Request for Bids Small Works 

)One-Envelope Bidding Process(
Municipality of Khuza’a

Country:Palestine, Name of Project:Strengthening the Resilience of Gaza Vulnerable Communities 
)SRGVC( Funded By GIZ 

Contract Title: Establishment of a multipurpose Hall and  development 
of the existing cultural center

RFB Reference No.:SRGVC5.4.2
1. The Palestine Liberation Organization, for the benefit of the Palestinian National Authority )PNA(, has received an 
initial financing from SDC, GIZ towards the cost of the Gaza Vulnerable Communities Development Project GVCDP.
2. Municipality of Khuza’a now invites sealed Bids from eligible Bidders for Establishment of a multipurpose Hall and  
development of the existing cultural center  - Khuza’a Municipality Bidding will be conducted through national competitive 
procurement using a Request for Bids )RFB( as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF 
Borrowers” July 2016 )“Procurement Regulations”(, and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations. 
3. Municipality of KHUZA’A now invites sealed Bids from eligible Bidders for Establishment of a 
multipurpose Hall and  development of the existing cultural center
4. Interested eligible Bidders may obtain further information from Municipality of Khuza’a , Project and 
Organization Department, ENG. Ismail El-Shawaf, Fax: )082085005-(, Tel: )082084488-08 / 2084077-(, 
and inspect the bidding document during office hours 8:00 A.M. to 12:00 P.M. from February  20, 2020  to 
March 22, 2020  at the address given below.
5. The interested bidders can obtain the full documents upon The submission of a written application to the address 
below and upon payment of a nonrefundable fee of 100 )Euro(. The method of payment will be in a Cashier’s Check.
6. Bids must be delivered to the address below on or before March 22, 2020  -12:00noon. Electronic Bidding will 
not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated 
representatives and anyone who chooses to attend at the address below on March 22, 2020  -12:00 noon
7. All Bids must be accompanied by a bid security of 5,000 )Euro( and shall be valid for 118 days after bid closing date.
8. Grant is VAT included, bidders to price with VAT.
9. A Site Visit and Pre-Bid Meeting: Contractors are invited to attend the site visit which will be held on 
Monday;March 09, 2020 -at 10:00 A.M., the pre-bid meeting shall be held at Municipality of Khuza’a at the 
address given below after finishing site visit.
The address referred to above is: Municipality of Khuza’a , Project and Organization Department, First 
Floor, ENG. Ismail El-Shawaf

Mayor of Khuza’a

 Implemented by

وعــزا شــعبان فــي كلمتــه خــالل ندوة 
نظمهــا مركــز المبــادرة االســتراتيجية 
عنــوان:  تحــت  ماليزيــا   - فلســطين 
ومســتقبل  اإلســرائيلية  "االنتخابــات 
القضية الفلســطينية" فــي قاعة مطعم 
"ســيدار" بمدينة غــزة، تخــوف أصحاب 
الــرأي اإلســرائيليين الســتمرار الصراع 
واألزمــات  اإلســرائيلي   – الفلســطيني 
الداخليــة اإلســرائيلية التــي قــد تكون 
ســببًا أساســيًا في عدم تشــكيل حكومة 
المقبلــة  االنتخابــات  بعــد  إســرائيلية 
بل ترجــح الكفــة ناحية إجــراء انتخابات 

تشريعية رابعة.
وقــال: "لذلك فيرجــح أن يتجــه نتنياهو 
وغانتــس لتبني "صفقة القــرن" والقيام 
بعــدوان ضد قطــاع غــزة للدعــوة إلى 
تشــكيل حكومة وحدة وطنيــة من أجل 
تنفيذ الصفقة بشــكل انفــرادي وبدعم 
أمريكــي، حيث ال يوجد فوارق كبيرة بين 
التوجهــات السياســية لحزبــيْ الليكود 

االستيطان من باب تكريس األمر الواقع 
إلى جانب إحداث تحول في السياسة تجاه 

المسجد األقصى".
وأضــاف: "ســتحاول الحكومــة المقبلــة 
فتح قنــوات اتصال سياســية بين قيادة 
الســلطة والنظم العربية في اإلقليم من 
أجل توفير بيئة تســمح بقرار الضم دون 
ردات فعل تؤثــر على الواقع األمني، فيما 
ســتعطي أولوية للخيارات العسكرية في 

التعاطي مع قطاع غزة".
بدورها، أوضحت أستاذ العلوم السياسية 
والعالقــات الدوليــة فــي جامعــة األزهر 
د. عبيــر ثابــت، أن األحزاب اإلســرائيلية 
تصفويــة  مخططــات  تتبنــى  جميعهــا 
لمشــروعنا الوطنــي يشــجعها في ذلك 
الصمــت العربي وما تعانيه المنطقة من 
اضطرابــات وتفتيت ولهــث للتطبيع مع 

)إسرائيل(.
وقالت: "اســتمرار االنقســام الفلسطيني 
يخدم المشروع االســتيطاني اإلسرائيلي 

و"أزرق- أبيض".
وأضــاف: "حتى لــو اختفــى نتنياهو عن 
الســاحة الحزبية فــإن ذلــك ال يعني أن 
تحواًل عميقًا ســوف يحــدث على الخارطة 
السياسية في )إسرائيل( فمعظم القيادات 

اإلسرائيلية أشد تطرفًا منه".
حكومة وحدة

فــي حيــن رأى المختــص فــي الشــئون 
اإلســرائيلية صالح النعامي أن ســيناريو 
تشــكيل "حكومة وحدة إســرائيلية" بعد 
االنتخابــات المقبلــة هو األكثــر ترويجًا، 
خاصــة من تبنــي منافســي نتنياهو في 

الليكود مواقف يمنية أكثر تطرفًا.
وتوقع أن يطبق برنامج الحكومة المقبلة 
ضم غور األردن والمستوطنات كما نصت 
صفقــة ترامب فــي وقت قد تكــون فيه 
اللجنة األمريكية – اإلســرائيلية المكلفة 

بذلك قد أنهت أعمال رسم الخرائط.
وقــال: "كما ســتزاوج الحكومــة المقبلة 
بين قــرار الضم والتوســع فــي عمليات 

ويحول دون وجود استراتيجية فلسطينية 
موحدة لمواجهة "صفقة القرن"، مؤكدة 
ضــرورة إعادة بنــاء الحالة الفلســطينية 
المخططــات  إلفشــال  تحــرر  كحركــة 
اإلســرائيلية والحفاظ على بقاء الشــعب 

الفلسطيني على أرضه.
ولفتت إلى أن جميع األحزاب اإلسرائيلية 
أكدت في جوالتها التفاوضية المســبقة 
لتشــكيل حكومــة ائتالفيــة علــى أن أي 
حكومة مقبلة ستبدأ فورًا بضم أجزاء من 
الضفة الغربية خاصة نتنياهو الذي يتبنى 

مشروع الضم لضمان بقائه في الحكم.
وأكدت أن اإلجراءات اإلسرائيلية بالضفة 
تشــير إلــى أن مشــروع الضم جــاٍر على 
قدم وســاق خاصة في المناطق المحيطة 
بالقــدس المحتلــة ومناطــق "ج" بهدف 
إنشاء ما يسمى بمدينة "القدس الكبرى" 
وعزلهــا عــن مــدن الضفة، ممــا يجعل 
الضفة قربــان أي حكومة مقبلة لناخبيها 

المستوطنين.

نتائج متشابهة
اســتطالع  أحــدث  أظهــر  ذلــك،  إلــى 
للــرأي العام اإلســرائيلي قبل أســبوعين 
مــن موعــد االنتخابــات الثالثــة المقرّر 
إجراؤهــا مطلــع مــارس/ آذار المقبل أّن 
النتائج ســتكون مشــابهة تقريبًا لنتائج 

االنتخابات األخيرة.
وبيّــن االســتطالع الذي نشــرت نتائجه 
صحيفــة "معاريــف" العبرية، أمــس، أّن 
كتلة الوســط واليســار واألحزاب العربية 
حصلــت مجتمعة علــى )58( مقعدًا، في 
حيــن حصلت كتل اليميــن مجتمعة على 
54 مقعــدًا، وســيظل أفيغــدور ليبرمان 

هو القــادر على تحديد مصيــر الحكومة 
الجديدة بحصول حزبه على )8( مقاعد.

ووفًقا لنتائج االســتطالع فــإّن الكتلتين 
لم تجتازا حاجز الـــ)60( مقعدًا؛ ما يعني 
استمرار فشلهما في تشكيل حكومة، وما 
يعني أيضًا وجود فرصة النتخابات رابعة 

تلوح في األفق.

مختصون يتوقعون غياب الحسم عن االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة
غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

توقع مختصون بالشــأن اإلسرائيلي أال تحسم 
المعركــة  المقبلــة  اإلســرائيلية  االنتخابــات 
السياســية إذ لن يتمكن أي طرف من تشــكيل 
طــرف  أي  يصــل  ال  أن  متوقعيــن  حكومــة، 

انتخابــي لنســبة الحســم فــي ظل عــدم قدرة 
الطرفين على جذب القائمة العربية المشتركة 
أو أفيغــدور ليبرمــان ممــا يجعــل األمــور تتجه 
الشــئون  فــي  المتخصــص  رابعــة.  النتخابــات 
اإلســرائيلية خالــد شــعبان توقــع أال تختلــف 

نتائــج االنتخابــات القادمــة لـ"الكنيســت" عــن 
نتائج سابقتها، بسبب استفحال األزمة الحزبية 
لوجــود  )إســرائيل(، مشــيرًا  فــي  والسياســية 
تخــوف مــن أصحــاب الــرأي اإلســرائيليين على 

مستقبل دولة االحتالل.
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ال ينبغــي النظر إلى الحكم األخير على الشــيخ رائد صالح، بســجنه 28 
شــهرا.. بمعزل عن الخّطــة األمريكيــة/ اإلســرائيلية لتصفية القضة 
الفلســطينية، واإلجراءات اإلســرائيلية المحمومة في سعيها لمطابقة 
الوقائع على األرض مع تلك الخّطة التي تجعل من الوقائع اإلســرائيلية 
أساسًا أليّ تسوية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين. ومن نافلة القول، 
والحال هذه، إّن قضيّة المسجد األقصى، بما يعنيه من عنوان للصراع 
بأبعاده المتعدّدة، ورافعة لكفاح الفلسطينيين، ومثوّر ألوضاعهم في 
وجــه االحتالل، تأتي في قلب األهداف اإلســرائيلية المعلنة، والمتجّلية 
في خطواتها العملية، والمتصلة بالقضيّة برمّتها، وال سيما القدس.

كمــا ال ينبغــي أن يفوت معنــيٌّ بالفهــم، أّن هذه الخّطــة التصفوية 
تنهض أساسا على إرادة دمج )إسرائيل( في المنطقة، بتطبيع وجودها، 
وربطها بتحالف يجمعها إلــى دول عربيّة. فالغاية من الخّطة هي فكّ 
العرب عن فلســطين، واالســتثمار في هشاشــتهم وضعفهم بدفعهم 
لدفع األثمان من فلسطين، بما في ذلك التخّلي عن القدس، بالمسجد 
األقصى الذي تضمّه. وجانب من الضغط المُعلن على الفلســطينيين 
هــو دعاية التطبيع الفجّة، والتي ترتكز إلى الحّط من الفلســطينيين، 
والتشــكيك في نضالهم وعدالة قضيّتهم. وبما أّن المســجد األقصى 
مقــدّس للمســلمين كّلهــم، كان ال بد من إعادة إنتــاج خطاب جديد 
إزاءه أخذ يظهر منذ ســنوات، يُقّلل من مكانته الدينية، أو يجرّده من 

موقعه في الصــراع. وعليه، فإّن الحامي الباقي له هم الفلســطينيون، 
ويأتي رائد صالح في طليعتهم، فكان ال بدّ من تغييبه في هذه الفترة 
تحديدا، كما عمل االحتــالل على تغييبه والتخّلص منه عدّة مرات من 

قبل.
حينما نأخذ الصورة من جوانبها كّلها، القريبة والبعيدة، فإنّه ال يمكن 
القــول إال أّن رائــد صــالح، قواًل وفعــاًل، رجل بأمّة، يــرى فيه االحتالل 
بقيّة العرب والمسلمين الذي يتســوّرون حول عنوان الصراع، ومعنى 
الوجود العربي اإلســالمي في فلسطين. وبعد التقدمة التي مرّت، فإّن 
وصفه بذلك، ليس من قبيل اإلنشــائيات التبجيلية، وإنّما هي الحقيقة 
المنعكسة في إجراءات االحتالل التي تستهدف هذا الرجل وحركته، ثمّ 

تُعيد استهدافه في هذا الوقت بالذات.
لــم يكن الرجل ظاهرة صوتيّــة، والصوت في حالته تنبيه صادق مبّكر 
للخطر الذي يحيط بالمسجد األقصى، يجتمع حوله )أي صوته( عشرات 
اآلالف من الفلســطينيين في فلســطين المحتلة عام 1948، ويتمدّد 
إلى ما وراء فلسطين، ثم يحتشــد في قوافل تَعْمُر المسجد، وعمارته 
بالبشــر كانت ولم تــزل من أهمّ ما يمكن فعلــه لحمايته، ثم تَعمُره 
بمشــاريع اإلعمار والترميــم، التي حمت بعض مرافقــه ومصّلياته من 
االســتيالء الصهيوني عليها، ثم تَعمُره بالمؤسسات الراعية، واألفكار 

التي تجعله محّل رباط دائم، بالعلم والدرس، وما سوى ذلك.

ومع أّن الدور الذي نهضت به حركته، لم يقتصر على المسجد األقصى، 
وال على الوصل الوثيق بين فلســطينيي 1948 بإخوانهم في القدس، 
وال علــى ما مــرّ تعداده من بعض دوره وجهده في المســجد األقصى 
والقدس، فإّن هذا الدور تحديدا هو الســبب األســاس في حظر حركه، 
ومنــع نشــاطها، وغلق مؤسســاتها، والتي ســبق لهــا وُأغلَِقت عديد 
المــرات، وكانــت اإلرادة دائما تعيد افتتاحها بأســماء جديــدة للقيام 
بالدور نفســه. فلو كفّ الرجل عن حماية المسجد، وحَمَل حركته على 
أدوار أخرى لها، ربما لكان اآلن في أمّ الفحم، بلدته، محفوفا بالخطابة 

المُدجّنة مهما عال صوتها!
هــذا الدور الطليعي في اكتشــاف المكانة األنســب للظــروف الخاصّة 
التــي تهيأت لفلســطينيي 1948، ومــن ثمّ التقدّم فــي فعل وحركة 
على مســتوى عناوين الصراع الكّلية الكبرى، كقضية المسجد األقصى 
والقــدس، ال ينتقص من بقيّة األدوار األخرى للحركة اإلســالمية التي 
قادها الشيخ رائد صالح، وجعلها مختلفة عن بقية الفاعلين في المجال 
السياســي االجتماعــي في فلســطين المحتّلــة عــام 1948. فالحركة 
الملتصقــة بالمجتمع المحّلي، ال بقيــادة البلديات التي كانت تفوز بها 
فحســب، ولكن بمجمــل األدوار االجتماعية والثقافيــة التي قامت بها، 
والحركة المتعاونة مع بقية الطيف السياسي الفلسطيني في فلسطين 
المحتلــة عام 1948، كانــت فاعليتها المحّلية على مســتوى الجماهير 

الفلسطينية داخل كيان االحتالل، متّصلة بال انفصام بدورها المحوري 
في حماية المســجد األقصــى، وهو ما يعيد تقديم فلســطينيي 1948 
إلــى موقعهم الطبيعي مــن الصراع، بعدما أخرجتهــم من ذلك قيادة 
منظمــة التحرير، وبعدما اقتصر عمل بقية الفصائل الفلســطينية على 
الضّفة الغربيّة وقطاع غزّة، األمر الذي أحوج تلك الساحة األصيلة إلى 
رؤية مختلفة، تَخْرُج بالفعل الفلســطيني من حيّز احتواء المؤسســة 
اإلســرائيلي. ولعــّل فكــرة المجتمــع العصامــي، ورفــض الدخول في 
انتخابــات الكنيســت اإلســرائيلي، مما ينــدرج في تلك الرؤيــة، والتي 

صدّقتها السنوات كّلها.
وإذا كان رائد صالح مختلفا على مستوى الدور والمهمّة، وتمّكن ببصر 
ثاقــب وثبات راســخ أن يُقدّم رؤيــة مختلفة، وأن يُبْــدِع فعال مؤّثرا، 
فإنّه كان مختلفا كذلك على المســتوى الشــخصي، بتواضعه األخّاذ، 
وبســاطته المحبّبة، ونظافة يده التي يشهد لها الجميع، وسماحته مع 
أهله وبقية فرقاء العمل السياسي الفلسطيني، هادئا للغاية، بعيدا عن 
الضجيــج المجرّد من الفعل واالســتعراضية الزائفــة، وإنّما كان عمال 
حقيقيّا، ال يشفّ عن طموحات شخصيّة للرجل، بقدر ما يشفّ عن همّ 
عميق يسكنه بالقضايا التي يناضل ألجلها، بخالف أكثر أهل السياسة، 
مهما عُظم نُبُل قضاياهم. ومثل هذا الرجل، بهذه الســمّات، هو أكثر 

ما تحتاجه فلسطين في مرحلتها هذه.

لــن يصمــد أيُّ حــّل مفــروض وغيــر واقعــي للصــراع اإلســرائيلي- 
الفلسطيني.

    ما عليك ســوى تســليم األمــور لفريــق الرئيس األميركــي، دونالد 
ترامب، للسالم في الشرق األوسط، لقد اقترح الفريق حاّل شاماًل وخاّلقًا 
للصراع اإلســرائيلي الفلسطيني. وحتى على الرغم من أن ترامب عادة 
ما يكون ســريعًا إلى اســتنكار الجهود الفاشــلة لإلدارات السابقة، فقد 
اســتند فريقه فعليًا إلــى المفاهيم والمبــادئ، وحتى المفــردات التي 
اســتخدمتها الخطط الســابقة. ومع ذلك، كان الوســطاء األميركيون 
الســابقون قد حاولوا إرساء أســاس لالتفاق عن طريق جسر الهوة في 
المواقــف المتباينة بين جانبي الصراع. وفي المقابل، قام فريق ترامب 
ببساطة بحل القضايا بالشــعوذة وخّفة اليد: قرر بشأن كل واحدة من 
قضايا الوضع النهائي- الحدود، واألمن، والقدس، والالجئين واالعتراف 

المتبادل- ولصالح إسرائيل، حتى قبل بدء المفاوضات.
    على سبيل المثال، ظل المفاوضون األميركيون دائمًا يولون اهتمامًا 
خاصًا لتأمين الحدود بين األردن ودولة فلســطينية مســتقبلية، خشية 
أن تصبــح هذه الحدود بوابــة للجيوش أو اإلرهابييــن الذين يعبرون 
إلى الضفة الغربية، ومن هناك إلى داخل )إســرائيل(. وأثناء فترة إدارة 
الرئيس الســابق باراك أوباما، قام فريق مــن خبراء األمن األميركيين، 
بالتشاور مع نظرائهم اإلسرائيليين والفلسطينيين، بوضع خطة يمكن 
من خاللهــا لقوات األمــن الفلســطينية أن تتولى الســيطرة تدريجيًا 
علــى الحــدود؛ وعلى مدى فتــرة من أعوام عدة، ســوف تتــاح للقوات 

الفلسطينية الفرصة إلظهار التزامها وقدراتها.
    مــن تلــك الخطة اســتعار فريق ترامــب مفهوم وضــع معايير أمنية 
ومقاييــس لقياس التقدم الفلســطيني، لكنه طبقها بــداًل من الحدود 
على األمن الداخلي داخل الدولة الفلســطينية، وحيث تكون )إسرائيل( 
هــي صاحــب الحكــم النهائي علــى ســويّة األداء الفلســطيني. وحلَّ 
مســألة أمن الحدود من خالل إعطاء وادي األردن بأكمله لـ)إســرائيل(. 
وســوف تحيط خطة ترامب الدولة الفلسطينية باألراضي اإلسرائيلية، 
فتقطع تواصلها مع األردن، وتحول أريحا إلى جيب فلســطيني والدولة 

الفلسطينية إلى بانتوستان.
    وبالمثــل، كافــح المفاوضــون الســابقون للتوفيــق بيــن المطالب 
المتنافسة بالســيادة على القدس، وخاصة في الحوض المقدس الذي 
يشمل المدينة القديمة والمقدسات المسيحية واإلسالمية واليهودية. 
في الســابق، سعى المفاوضون إلى حل مســألة السيادة لصالح الحكم 
المشترك للمدينة القديمة. وبداًل من ذلك، قام فريق ترامب بحل هذه 

المســألة من خالل منح )إسرائيل( الســيادة لألبد على كامل المنطقة، 
بما في ذلك األحياء المسيحيّة واإلسالمية والمسجد األقصى.

    علــى مــدار الـــ52 عامًا الماضيــة، تمكن اليهود من زيــارة الموقع 
المعروف باسم “جبل الهيكل” لليهود والحرم الشريف للمسلمين، لكن 
الحكومات اإلســرائيلية المتعاقبة، بسبب الحساسيات الدينية، سمحت 
الحكومات للمســلمين فقط بالصالة هناك. وقــد أصبح ذلك جزءا من 
الوضع الراهن الذي يحكم إدارة األماكن المقدسة. وتلتزم خطة ترامب 
بالحفــاظ على هذا الوضــع الراهن -ولكنها تنص أيضًا على الســماح 
لليهود بالصالة في “جبل الهيكل”، وهو ما ســيكون في الواقع افتراقًا 

مثيرًا للقلق عن الوضع القائم ومنطويًا على إمكانية االشتعال.
    كتعويض عن التخلي عن مطالبهم بالســيادة على الحرم الشــريف، 
وهو ثالث أقدس موقع في اإلســالم، يُعرض على الفلســطينيين مركز 
سياحي شــمال القدس، ووصول خاضع لسيطرة )إســرائيل( من هناك 
إلى األماكن المقدســة اإلســالمية والمســيحية. وهذا هو نوع العرض 
الذي كان ياســر عرفات قد رفضــه في كامب ديفيد فــي تموز )يوليو( 
2000، وأبلــغ الرئيس بيل كلينتون بأنه إذا قِبل بذلك، فإنه لن ينتظر 

حتى يأتي شعبه لقتله؛ إنه سيفضل قتل نفسه بنفسه.
    كمــا تتجاهــل خطة ترامب صيغًا أخرى تم التفاوض بشــأنها بشــق 
األنفــس لصالح صيــغ غير عادلة وغير متوازنة بــكل وضوح. منذ إدارة 
كلينتون، على ســبيل المثال، كان األســاس العــادل لجميع المقترحات 
األميركيــة بشــأن القدس هــو النص علــى أن الضواحــي العربية في 
القدس الشرقية يجب أن تخضع للســيادة الفلسطينية، وأن الضواحي 
اليهوديــة يجــب أن تخضــع للســيادة اإلســرائيلية. ومع ذلــك، تضع 
خطــة ترامــب كّل الضواحي العربية في القدس الشــرقية تقريبًا تحت 
السيادة اإلسرائيلية، تاركة للفلسطينيين ضاحية عربية واحدة ومخيمًا 
لالجئين على الجانب الشرقي من الجدار كانت )إسرائيل( قد تخلت عنه 
خالل االنتفاضــة الثانية. وعلى هذا الجزء من القدس الشــرقية، يُقال 
للفلســطينيين اآلن أن بإمكانهم بناء عاصمتهــم التي يقطعها الجدار 
عن كلِّ من المســجد األقصى وعن 300.000 فلسطيني يسكنون في 

القدس الشرقية.
    وفيمــا يتعلــق بالمســتوطنات، فّكــر المفاوضــون اإلســرائيليون 
والفلسطينيون السابقون في جعل )إسرائيل( تضم الكتل االستيطانية 
الرئيســة الواقعة على طول حدود العام 1967 بين )إسرائيل( والضفة 
الغربيــة، طالما حصل الفلســطينيون على مــا يعادلها من األرض من 
)إســرائيل( للتعويض. وبموجب هذا الترتيب، ســيتم استيعاب 85 في 

المائــة من المســتوطنين في حوالــي 3 إلى 5 في المائــة من أراضي 
الضفة الغربية، وضمهم في )إســرائيل(. وســيتم إخالء المســتوطنات 
النائية في قلب الضفة الغربية للســماح بقيام دولة فلسطينية متصلة. 
وقد تبنى فريق سالم ترامب فكرة تبادل األراضي -لكن الخطة تعرضُ 
على الفلســطينيين أراٍض قاحلة على الحــدود المصرية للتعويض عن 
دمــج جميع مســتوطنات الضفة الغربيــة في )إســرائيل(، بما في ذلك 
المســتوطنات النائية. وســتكون النتيجة دولة فلســطينية مثل الجبن 
السويســري، مع عدم وجود أي إمكانية للتواصــل اإلقليمي. وبداًل من 
ذلــك، تقترح خطــة ترامب التواصــل “المواصالتي”، مــن خالل أنفاق 
تربط جزر الســيادة الفلسطينية. وســوف تكون هذه األنفاق، بطبيعة 

الحال، تحت السيطرة اإلسرائيلية.
    يتفــق العديد من اإلســرائيليين واألميركيين ذوي النوايا الحســنة، 
وحتى بعض زعماء الخليج، مع رؤية كاتب العمود في صحيفة “نيويورك 
تايمز”، بريت ســتيفنز، الذي كتب مؤخرًا أن “الرفض الفلسطيني اليوم 
ســيؤدي بشــكل حتمي تقريبًا إلى الحصول على ما هــو أقل غدًا”. بعد 
كل شــيء، كان أول رئيس وزراء لـ)إســرائيل(، دافيد بــن غوريون، قد 
أخــذ الدولة اليهودية المقتطعة التي عرضتها األمم المتحدة في العام 
1947 وبنى عليها. ولم يشــمل ذلك العرض حتى شريحة من القدس 

لتكون عاصمة لـ)إســرائيل(. كانت المدينة كلها ستوضع تحت إشراف 
دولي. وعلى الفلســطينيين، كما تقــول األطروحة، أن يتبنوا اآلن نهجًا 
مماثاًل: يجب أن يأخذوا الدولة الفلسطينية المقطوعة التي يعرضونها 
عليهم اآلن وأن يســاموا من أجل شــروط أفضــل. وفي الحقيقة، صرح 
جاريــد كوشــنر، المهنــدس الرئيســي لخطــة ترامــب، بأنــه إذا كان 
الفلســطينيون ال يحبــون جوانب من الخطة، فيمكنهــم المجادلة من 

أجل تغييرات.
    لكــن هــذه الحجة تتجاهل اختالل التــوازن الكبير في الخطة كنقطة 
انطالق للمفاوضات. إنها تتجاهل حقيقة أن القدر الضئيل الذي تعرضه 
خطة ترامب يظل فوق ذلك مشــروطًا بشــكل كبير: من أجل الحصول 
حتــى على هذا القــدر، يتعين على الســلطة الفلســطينية أواًل أن تفي 
بمعايير أي دولة ديمقراطية غربية؛ ثم عليها أن تتولى الســيطرة على 
غزة وتقوم بنزع سالح جميع العناصر اإلرهابية هناك، وهو أمر ال تملك 
أي وســيلة للقيام به. و، من الذي ســيحكم على ما إذا كانت الحكومة 

الفلسطينية قد أوفت بهذه المتطلبات؟ )إسرائيل(.
    بــل إن األســوأ مــن ذلك هو أنــه تم تقديــم خطة ترامــب كإمالء 
مفــروض. ويتحدث فريق ترامب كما لو أنَّ كلَّ شــيء تم االتفاق عليه 

مســبقًا بين ترامب ورئيس الوزراء اإلســرائيلي بنيامين نتنياهو، وكل 
ما تبّقى هو أن يقوم فريق أميركي إســرائيلي -وليس فريقًا إســرائيليًا 
فلسطينيًا- بتعيين وترسيم الخطوط الدقيقة لخريطة ترامب المحددة 
سلفًا. هذه المهمة، وتشــكيل حكومة إسرائيلية جديدة بعد انتخابات 
2 آذار )مارس(، هي كل ما يقف على ما يبدو في طريق قيام )إســرائيل( 
بضــم غــور األردن وجميع المســتوطنات، بغض النظر عمــا إذا كانت 
هناك مفاوضات إســرائيلية فلسطينية أم ال. وتنال )إسرائيل( مثل هذه 
الغنائم، كما يشــرح مهندســو خطة ترامب، مقابل قبــول فكرة إقامة 
دولة فلسطينية والتخلي عن 30 في المائة من الضفة الغربية. وهكذا، 
يمكن للفلســطينيين أن يسألوا فقط، وبشــكل معقول: إذن، ما الذي 

بقي للتفاوض عليه؟
    علــى مــدى أعوام، عارضــت الحكومات اإلســرائيلية حــاًل مفروضًا، 
والتزمــت اإلدارات األميركيــة رســميًا وبحــزم بتجنب مثل هــذا الحل. 
واآلن قام فريق ترامب -بتشــاور وثيق مع نتنياهو ومن دون أي تشاور 
علــى اإلطالق مــع المســؤولين الفلســطينيين- بصياغة حل شــامل 
للصراع اإلســرائيلي الفلسطيني، والذي يبدو أنه عازم على فرضه على 
الفلســطينيين. وال عجب في أن الفلسطينيين عندما ينظرون إلى خطة 
ترامب، ال يكونون مســتعدين للجلوس على طاولة مفاوضات ال تميل 
بشكل واضح نحو إســرائيل فحسب، وإنما تم توزيع جميع أوراق اللعب 

العالية عليها مسبقًا وأعطيت للجانب اآلخر.
    ومع ذلك، ال يمكن للفلســطينيين التغلب على شــيء بال شــيء. إن 
رفضهم لخطة ترامب، الذي يبدو حتميًا في ضوء الشــروط المعروضة، 
ســوف يوفر لنتنياهو المبرر للمضي قدمًا في الضم الذي باركه ترامب. 
وبداًل من ذلك، يجب على القيادة الفلســطينية أن تتجاوز خطة ترامب 
وأن تعلــن اســتعدادها للدخــول في مفاوضات مباشــرة مــع حكومة 
إســرائيلية جديدة بعد انتخابات 2 آذار )مــارس(. ويجب أن تفعل ذلك 
على أســاس قرارات مجلس األمن الدولي الموافق عليها مسبقًا والتي 
تنــص على حل على أســاس الدولتين ومقايضات فــي األراضي مقابل 
الســالم. ويمكن للقادة الفلســطينيين أن يســتحضروا مبادرة جامعة 
الــدول العربيــة، التــي ســتجعل 22 دولة عربيــة تطبــع عالقاتها مع 
)إســرائيل( بمجرد إتمام الصفقة الفلســطينية. وقد تــؤدي مثل هذه 
الخطــوة إلى تعزيــز الدعم العربــي الهش وتوليد دعم مــن المجتمع 
الدولي -ومن يدري-؟ قد ينجح عرضٌ فلسطيني بديل بإجراء محادثات 
مباشــرة مع )إسرائيل( في إجبار ترامب على التخلي عن خطته والسعي 

إلى مقاربة أكثر توازنًا وواقعية لحل نزاع القرن.

خطة ترامب غير العادلة 
للشرق األوسط ال تترك أيَّ 

شيء للتفاوض بشأنه
بل إن األسوأ من ذلك هو أنه تم تقديم خطة ترامب كإمالء 
مفــروض. ويتحــدث فريــق ترامــب كما لــو أنَّ كلَّ شــيء 
تــم االتفاق عليه مســبقًا بين ترامب ورئيس الوزراء اإلســرائيلي 
بنياميــن نتنياهــو، وكل ما تبّقى هو أن يقــوم فريق أميركي 
إســرائيلي -وليس فريقًا إسرائيليًا فلســطينيًا- بتعيين وترسيم 

الخطوط الدقيقة لخريطة ترامب المحددة سلفًا. 
مارتن إنديك – )فورين أفيرز(

مساعد وزير الخارجية األميركي لشؤون الشرق األدنى

في معنى أنَّ 
رائد صالح رجل بأّمة!

ساري عرابي
عربي21

رائــد صــالح، قــواًل وفعــاًل، رجــل بأّمــة، يــرى فيه 
االحتالل بقّية العرب والمسلمين الذين يتسّورون حول 
عنــوان الصراع، ومعنى الوجود العربي اإلســالمي في 

فلسطين.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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الفجر العظيم: من 
الرفض إلى الفرض

زياد ابحيص

فصفقــة القرن جــاءت لتصفية الحق الفلســطيني، ولتقول 
بأنــه انتهــى ولم يعد مــن المجدي الدفاع عنــه، وال بد من 
التســليم بالقدر الصهيوني األمريكي، لكــن الفجر العظيم 
جــاء ليعبــر عــن إرادة الرفــض، وعــن التمســك بالحــق وعنوانه 
المقــدس في الخليــل والقدس، فهي ُتفشــل إذن الرهان على 
اليــأس من الدفاع عن هذا الحق، بــل تثّبت أنه صامد ال يتزحزح 

في قلوب الجماهير مهما كان موقف األنظمة.

األجدر به
 أن يخاف  

المستشار أسامة سعد

ستون عامًا وما بكم خجــٌل
**

الموت فينا وفيكم الفزعُ 
                                                      تميم البرغوتي

اثنان وســبعون عامًا من الخــوف هي فترة مرور 
الزمن على كيان صنعته ســطور من أحرف عابرة 
على أوراق األمم المتحــدة، بال تاريخ.. بال روح.. 
بــال جــذور..  يعيشــون الخوف فــي كل لحظات 
حياتهــم يعلمونــه ألطفالهــم.. ويأكلونــه في 
خبزهم.. وينفســونه في هوائهم.. مســكونون 
برعب الزوال وهــوس المحــارق.. وتاريخ مظلم 
من العبودية الســوداء التي أنبتت شــخصيتهم 
المشــوهة.. ال يكفــون عــن ترديــد مقــوالت 
أســالفهم ونبوءات احبارهم.. يجمعون بهلع كل 
ما تقع عليه عيونهم من وسائل القتل.. ويبنون 
الجــدر تلو الجدر.. وعيونهم تــدور في محاجرها 
غائــرة.. زائغــة.. مضطربة.. مترقبــة. يجوبون 
العالم كله بحثًا عن شــرعية يتدثرون بها.. علها 
تدفُئ برودة تشرد متغلغلة في أعماق نفوسهم 
المحطمة.. يقتلون لعل القتل يشــبع شــعورهم 
المفقــود باألمــان.. ولكن هيهــات أن يمنع كل 
هذا مصيرا محتوما سطروه بأيديهم ألنفسهم.

واليــأس  بالقتــل..  الخــوف  يحاربــوا  أن  أرادوا 
بالظلــم.. والــذل بالمكــر.. والجبــن بالخيانة.. 
ولكن ما يلبث شــعاع الشــمس البادي في األفق 
أن يبدد  غيومهم السوداء فتعود للسماء زرقتها 
ولألرض خضرتها وتنســكب ميــاه الينابيع زالاًل 
فــي مجاريهــا ويغرد العصفــور لحنه الشــجي.. 
هــذه هي األرض التي أرادها اهلل وزينها لعباده.. 
فهــي تلفظ كل خبيث وال يمكث فيها إالَّ الجمال 

وااليمان والصدق. 
اثنان وســبعون عامًا.. حشوتم األرض بسمكم.. 
وزرعتــم فيها مســتوطنات حقدكــم.. ولكنها ال 
تلبــث أن تلفظكــم كما يلفــظ البحــر الجيفة.. 
فــاألرض ال تقبل عفنكم مهما حاولتم مداراته و 

تجميله. 
والخــوف الكائن في غياهب نفوســكم المظلمة 
ســيقتلكم عنــد صيحــة الحــق الصادقــة. التي 
ســيتهاوى معهــا بنيانكم الذي ســطرته حروف 
عابــرة على أوراق األمم المتحدة  وســتدور دورة 

التاريخ.
لتكتب قصتكم البائســة في زاوية ضيقة منها.. 
هــذه مقدمة زوالكــم المحتوم التــي تعرفونها 
جيــدا فكفوا الســنتكم عن تهديدنــا فال عاصم 
لكــم اليوم  من أمر المقاومة شــيء.. فال صفقة 
القــرن وال تكالــب الزعمــاء المنبــت مــن هوى 
الشعوب ســيؤخر قدركم.. إنما هي رجفة الموت 
التي تســري فــي كيانكم الهش.. وســيمر قريبا 
على مملكة خوفكم مــن يراها وهي خاوية على 
عروشها ويقول يا حســرة على العباد ما يأتيهم 
مــن رســول اال كانوا بــه يســتهزئون..  فال راد 
لقضاء اهلل فهو واقع بكم ال محالة ويا لشــقائكم 
حين تحل بكم دائرة السوء فأي أرض تقلكم وأي 
ســماء تظلكم وقد قدمتم ألنفسكم مايسوؤكم 
فال تلومونا ولوموا انفســكم  وســيبقى ذكركم 
في التاريخ: ســؤال كيف ســولت لكم أنفســكم 

بالتطاول على خير أمة أخرجت للناس؟ 

  من حيث ظن المحتل أنه حســم المعركة، ومن 
حيث ظن أنــه صنع النموذج المقتدى للتقســيم 
زمانًا ومكانًا، من المسجد اإلبراهيمي في الخليل 
انطلقت حملة الفجر العظيم في 2019-11-29 
لتقــول له إنه واهــم، وإن المعركة لم تُحســم. 
إلى المســجد األقصى ســرت روح الفجر العظيم، 
لينطلــق هناك فــي 10-1-2020، ولتنطلق روح 
الفجر العظيم من األقصى إلى كل مدن فلسطين 
بحلول فجر األمل في 24-1-2020. وبينما نكتب 
هذه الســطور تمضي الخليل نحو فجرها العظيم 
الثالث عشــر علــى التوالي، والقــدس إلى فجرها 
العظيم الســابع، فيما تمضي مدن فلسطين إلى 
فجرها الخامس، فمــا جدوى الفجر العظيم؟ وإلى 
أين يمكن أن يصل؟ وأي دالالتٍ سياسية يحمل؟

كسر العزلة وإرادة الرفض:
مشــكلة االحتالل األساســية مع هذه الحملة هي 
أنها تعيد تواصل الجماهير مع المســجد األقصى 
المبارك بعد 20 عامًا من محاوالت عزله المتتالية. 
منذ اقتحام شارون للمسجد األقصى المبارك عام 
2000 صعــدت محاوالت تهويــده إلى الواجهة، 

ومع بــدء االقتحامات الصهيونيــة لألقصى على 
األرض فــي شــهر 6-2003 بدأ طرح التقســيم 
كخطــة مرحلية إليجاد موطئ قــدم للمتطرفين 
الصهاينــة فيــه، ولم يكــن من الممكــن لهذا 
التقســيم أن يمضي إلى األمــام في ظل الحضور 
اإلســالمي البشــري الكثيف في األقصى، فكان ال 
بــد من بناء عزلــة حول األقصى لالســتفراد به، 
بدأت بمنع رواده من أهل قطاع غزة عام 2000، 
وبعزل أهل الضفة الغربية عنه مع اكتمال مقاطع 
الجــدار حــول القــدس 2003-2004، وبتثبيط 
وإحباط ربــاط أبناء األرض المحتلــة عام 1948 
بحظر مؤسســات الربــاط والحركة اإلســالمية، 
وصواًل إلى محاولة ترهيب المقدسيين من دخول 
البلــدة القديمــة والمســجد األقصــى بالحضور 
الكثيــف للشــرطة وعمليــات اإلعــدام الميداني 
واالعتداء على المرابطيــن واعتقالهم وإبعادهم 
عن األقصى. أما في المسجد اإلبراهيمي فالقصة 
ذاتها لكن عمرها 25 عامًا، وبمقدار أكبر من النار 
والدماء كرسها اتفاق الخليل المجحف بكل أسف.
كل هذا المســعى والتخطيط على مدى 20 عامًا 
تبــدده حملة الفجــر العظيم اليــوم، فهي تعلن 
اإلصــرار على رفــض تصفية حقها فــي األقصى 
وفي الخليل وإن طال الزمن وعُظمت التضحيات، 
وهــي بذلــك تعيــد مخطــط التقســيم الزماني 
والمكانــي لألقصــى إلــى نقطة الصفــر، بإعادة 
التدفق البشــري الكثيــف إلى األقصــى، وتهدد 
بإنهاء االستثناء المؤقت الذي حصل عند تقسيم 

المسجد اإلبراهيمي بالطريقة ذاتها.
الفجر العظيم في مواجهة القمع:

يخشى المحتل بطبعه أي تحركٍ شعبي، خصوصًا 
إذا كان يحصل في نقطة اشتباكٍ مباشر مع قواته 
مثل القدس والخليل، ولذا فإن المحتل بات يسعى 
إلى ضرب هذا التحرك في القدس تحديدًا بثالث 
أدوات أساســية: قمعــه أواًل باالعتقــال والضرب 
واإلبعاد وإطالق الرصــاص المطاطي بكثافة لم 
تشــهدها القدس منذ االنتفاضــة الثانية، وثانيًا 
بمنع وصــول المرابطين وبالــذات من األراضي 
المحتلة عــام 1948 باحتجاز الحافالت وإرجاعها، 
وثالثًا بــوأد المبــادرات المجتمعية بمالحقة من 
يوزع الحلويات والمشــروبات الســاخنة والكعك، 
أو إغــالق مخبز كعك أبو اســنينة فــي باب حطة 

وحلويات أبو اصبيح في شارع الواد.

هــذه اإلجراءات مــن الممكن لهــا أن تؤثر على 
المعنويــات، وأن تؤدي بمن دفعوا أثمانًا باهظة 
إلــى أن يحاولــوا تجنــب دفعهــا مــن جديد في 
أوقات متقاربة، كي يحافظــوا على قدرتهم على 
االحتمــال، ولهــذا تحديــدًا نحتاج إلــى احتضان 
حملة الفجــر العظيم ودعمها بكل ما نســتطيع، 
حتى ال نسمح لالحتالل باالستفراد بالمقدسيين 

فيها، وهذا بالضبط قيمة 
ما تتلقاه من دعم يضيفه 
الغربيــة  الضفــة  تحــرك 
العربية،  والشــعوب  وغزة 
هو فعــٌل بســيط يضمن 
االســتدامة، ويحافظ على 
لتطوير  مفتوحــة  اآلفــاق 
الفعــل، وهــذا أكثــر مــا 

يخشاه االحتالل.
المســتوى  علــى  أمــا 
الميداني فهناك وسيلتان 
مسعى  إلفشال  مركزيتان 

االحتالل بوأد المبادرات:
المبــادرات  بتعــدد  أواًل 
يفوق  بشــكٍل  ومصادرها 
المالحقــة،  قدرتــه علــى 
الضيافــة  تخــرج  بحيــث 

للمرابطيــن مــن كل بيت صبــاح كل جمعة، فال 
يتمكن المحتل مــن تحديد أهدافــه لمالحقتها 
من األســاس، وبدعم أصحــاب المبادرات األولى 
والوقوف إلى جانبهم لمنع المحتل من االستفراد 

بهم وجباية ثمٍن باهظ منهم لمبادراتهم.
في الخليل فالمســار األكثر احتمااًل لضرب تحرك 
الفجــر العظيم هــو الضغط على قيادة الســلطة 
الفلســطينية لتخرج ناشــطي حركة فتح من هذا 
الحــراك، ولتدفعهــم للعمل باتجــاهٍ معاكس له 
لــوأده عوضــًا عن دورهــم في احتضانــه اليوم، 
ومواجهة ذلــك تتطلب تحصين المدينة بموقف 
جامٍع ال رجعة عنه. إذا ما فشــل مســعى االحتالل 
بإربــاك حملــة الفجــر العظيــم مــن داخلها في 
الخليل، فإن االحتالل سيســتخدم ما يســتخدمه 
في القدس من قمٍع ومنع وصول ووأد المبادرات 
األهليــة العظيمــة التــي يقدمها أهــل الخليل، 
وحينها سيصبح النضال واحدًا في شكله وأدواته 
فــي القــدس والخليل، وربمــا يصبح واحــدًا في 

أهدافه التي يمكن تحقيقها أيضًا.
الفجــر العظيــم: مــن إرادة الرفــض إلى فرض 

التراجع:
تبحــث قوى المقاومة والحركات الشــعبية اليوم 
عن مســارات فعٍل تواجه بهــا صفقة القرن التي 
أعلنها الرئيس األمريكي دونالد ترامب لتصفية 
القضية الفلسطينية، وحملة الفجر العظيم تطرح 
نفســها كمســاٍر عملي مركزي لمواجهة صفقة 
القرن أفرزتــه الجماهير وتبنّته، فهي في المبدأ 
تحمل جوابــًا مضادًا لصفقة القــرن في جانبيها 

المركزيين:
فصفقة القرن جاءت لتصفية الحق الفلســطيني، 
ولتقول بأنه انتهى ولم يعد من المجدي الدفاع 
عنــه، وال بد مــن التســليم بالقــدر الصهيوني 
األمريكي، لكن الفجر العظيم جاء ليعبر عن إرادة 
الرفض، وعن التمســك بالحق وعنوانه المقدس 
في الخليــل والقدس، فهي تُفشــل إذن الرهان 
علــى اليأس من الدفاع عن هذا الحق، بل تثبّت 
أنــه صامد ال يتزحزح في قلــوب الجماهير مهما 

كان موقف األنظمة.
وصفقة القرن تتزامن  مــع حملة تطبيع وتراجع 

عربي رســمي واســع، لتقول بأن هــذه القضية 
باتــت قضيــة محليــة تشــكل عبئًا علــى العرب 
والمســلمين، ولتحاول وضع الفلســطينيين في 
زاوية المضطر للتســليم نتيجة التخلي الواســع 
عنه، وحملة الفجر العظيم مرشــحة اليوم لتقول 
نقيــض ذلك تمامــًا، فإذا مــا تواصلت وعظمت 
لتخــرج بالجماهير من جاكرتــا وكوااللمبور إلى 
بالكويت  مــرورًا  الربــاط 
وعمــان  واســطنبول 
المــدن  مــن  وغيرهــا 
والعواصم، فإنها ستفشل 
التطبيــع  رهــان  رســالة 
بــل وتؤســس لنقيضها، 
مــن  اليــوم  والمطلــوب 
النخب والحركات الشعبية 
أن تحتضــن هــذا الحراك 
وتنخرط فيــه مدركًة إلى 

أين يمكن أن يصل.
ينطلــق  العظيــم  الفجــر 
لكنه يمكن  الرفــض  من 
أن ينتهــي إلــى ما يحوّل 
هــذا الرفــض إلــى واقع، 
فــإذا كان الفجــر العظيم 
قــد تمكن مــن جذب كل 
هــذا الحضور الشــعبي في الشــتاء فــي درجات 
حــرارة تقــارب الصفر، فكيــف إذا مــا وصل إلى 
الربيــع والصيــف؟ وإذا ما تمكن الفجــر العظيم 
مــن جــذب المصلين في أيــام الجمــع العادية، 
فكيف إذا ما حانــت جُمع رمضان؟ هذه حملة ما 
تزال اإلمكانات واســعة أمامها، وهي حملة فعل 

وليست حملة تضامن رمزي فقط.
ولننظــر معًا إلى الخليل مثــاًل؛ إذا ما حضر مئات 
اآلالف إلــى محيط شــارع الشــهداء والمســجد 
اإلبراهيمــي فــي رمضــان، وبقوا في الســاحات 
بــإرادة وعزيمــة ماضيــة محددة الهــدف، فهل 
ســتبقى الحواجز في مكانهــا؟ أم يمكن للخليل 
أن تستعيد روحها وتواصلها مع بلدتها القديمة 
واحتضانها للمسجد اإلبراهيمي؟ وأين سيمسي 
التقســيم الصهيونــي حينهــا؟  وإذا ما اجتمعت 
تلك اآلالف وحاصرت مســتوطنات شــرق الخليل 
علــى مدى أســابيع وشــهور،  أســوة بما حصل 
في باب األســباط في 2017، فهل ســتبقى تلك 
المســتوطنات في مكانها؟ وهل ســيبقى أهلها 

فيها حتى وإن بقيت المباني؟
ماذا لو نقلنا تلك التســاؤالت إلــى القدس؟ إلى 
فــرض االعتــكاف فــي رمضــان وإلى اســتعادة 
بــاب المغاربة فــي األقصى، أو إلــى حصار الحي 
اليهــودي وبؤر االســتيطان الجاثمــة على صدر 

المركز العربي المقدسي للمدينة؟
لعل “الواقعية” المتفشــية تطرح أســئلة ملحّة: 
كيــف يمكــن أن يحصــل ذلــك في ظــل صفقة 
القــرن والتبني األمريكــي المطلق؟ كيف يتحقق 
تراجع صهيوني في ظل التخلي العربي الرسمي 
والتطبيــع؟ كيــف يحصــل في ظل “االنقســام”؟ 
لعلها صروح أوهاٍم تلك التي نبنيها! حســنًا، ألم 
يتراجــع االحتالل في الخان األحمر في 2018 في 
ظل انحياٍز أمريكي وتخلٍّ عربي و”انقسام”؟! ألم 
تفــرض جماهير القدس نصر باب الرحمة وتفتح 
المصلى رغم أنف شرطة المحتل في ظل الظروف 
ذاتهــا؟! ألم ينطلق الفجر العظيم ويســري روحًا 

عبر المدن والحدود في ظل الظروف ذاتها؟!
ترى هل هو الوهم الذي يدفعنا إلى األمل؛ أم هو 

الذي يُقعدنا عن تحقيقه؟!

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

يخشى المحتل بطبعه 
أي تحرٍك شعبي، خصوصًا 
إذا كان يحصل في نقطة 
اشتباٍك مباشر مع قواته 

مثل القدس والخليل، 
ولذا فإن المحتل بات 
يسعى إلى ضرب هذا 
التحرك في القدس 
تحديدًا بثالث أدوات 

أساسية
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إعالن فقد شيك
أعلــن أنا/ عون رضوان مصطفى أبو عجوة من ســكان غزة وأحمل هوية 
رقم: 935248153  بصفتي مفوض عن الدكتور/ حســن يوســف شراب 
بصفتــه ممثل عن / مســتودع أدوية غــزة المركزي بموجــب التفويض 
الصــادر بتاريخ 2020/2/19عن فقد الشــيك رقــم )20000212( البالغ 
قيمته )$175() مائة مخمســة وســبعون دوالر أمريكي( والمسحوب على 
بنك فلســطين والصادر من حساب/ مشــروع الصالدة والصحة النفسية 
لصالح المســتفيد األول/ مستودع أدوية غزة المركزي. فأرجو ممن يجده 

أن يسلمه ألقرب مركز شرطة, وله جزيل الشكر والتقدير.

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

 لدى محكمة بداية غزة الموقرة 

مذكرة حضور
في الطلب رقم 2020/260 - في الطلب رقم 2020/363 
المســتدعي / محمــد عطية زايد كشــكو  من غزة الزيتون مقابل مســجد 
صالح الدين هوية رقم / 953104536. وكيله المحامي / مصطفى طوطح 
المســتدعى ضده / ياسر عطية زايد كشــكو غزة - الزيتون مقابل مسجد 

صالح الدين وحاليًا ) مجهول محل اإلقامة(.
)مذكرة بالنشر المستبدل(

في الطلب رقم 2020/260 - في الطلب رقم 2020/363
إلى المستدعى ضده/ ياسر عطية زايد كشكو - من غزة الزيتون - مقابل 
مســجد صالح الدين ) مجهول محل اإلقامة ( بما أن المســتدعي المذكور 
قــد تقدم لــدى محكمة بداية غــزة في الطلب المرقــوم أعاله وموضوعه 
)وقــف اإلجراءات المدنيــة والجزائية والتنفيذية في الشــيكات محل طلبه 
( اســتنادا إلــى ما يدعيه فــي الئحة الطلب وعماًل بنــص المادة )20( من 
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 وبناًء على 
قرار الســيد/ قاضي محكمة بداية غزة فــي الطلب )2020/363( والصادر 
بتاريخ 2020/2/19م بالســماح له تبليغك عن طريق النشــر المســتبدل 
لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة بتاريخ 2020/3/3م الساعة 
التاســعة صباحًا كما يقتضــى عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمســة 
عشــر يومًا من تاريخ النشــر وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك 

سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرًا . تحريرا في: 2020/2/19
رئيس قلم محكمة بداية غزة 
أ/ عمار قنديل

دولة فلسطين
السلطة القضائية 

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة الشجاعية الشرعية

إعالن خصوم صادر عن محكمة الشجاعية الشرعية
إلى المدعى عليها داليا محمد حسن البطش من غزة التفاح سابقًا وحاليًا 
فــي دولــة األردن ومجهولــة محل اإلقامــة اآلن يقتضي حضــورك لهذه 

المحكمة يوم الخميس الموافق 2020/3/26
الســاعة الثامنــة صباحًا وذلك للنظــر في القضية أســاس 2019/1393 
وموضوعها ضــم وحضانة ولد والمرفوعة عليك مــن قبل المدعي هاني 
ســعيد صالح عــدس وإن لم تحضري في الوقت المعين أو ترســلي وكياًل 
عنك أو تبدي للمحكمة معذرة مشروعة سيجري بحقك المقتضى الشرعي 

لذا صار تبليغك حسب األصول. وحرر بتاريخ 17 / 2 / 2020 م.
قاضي محكمة الشجاعية الشرعي
عاطف مصطفى التتر

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

لدى محكمة بداية غزة الموقرة

في القضية رقم 2018/868
في الطلب رقم 2020/311

المســتدعي/ حســين حامد عودة شملخ- غزة الشــيخ عجلين هوية رقم/ 
930935168 وكالؤه المحامون/ صافي ومحمد الدحدوح ونسرين كشكو 

– غزة الرمال
المســتدعى ضده/ شــاكر عثمــان شــاكر الغالييني باألصالة عن نفســه 
وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده المرحوم/ عثمان شاكر الغالييني- غزة 

الرمال شارع المرحوم/ناهض الريس – خارج البالد
نوع الدعوى: إثبات صحة عقد ونفاذه وإنقاص ثمن

قيمة الدعوى: 56000 دينار أردني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية رقم 868 / 2018 - في الطلب رقم 311 / 2020
إلى المســتدعى ضــده المذكور بعاليه، بما أن المســتدعي قد أقام عليك 
دعــوى إثبات صحة عقد ونفاذه وانقاص ثمن لذلك يقتضي عليك الحضور 
إلى هذه المحكمة خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبلغك هذه المذكرة، 
كما يقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمســة عشر 
يومــًا من تاريــخ تبلغك هذه المذكرة، علمًا أنه قد تم تحديد جلســة يوم 
األحد الموافق 2020/4/12م التاســعة صباحًا للنظــر في الدعوى وليكن 
معلومــًا لديــك أنــك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمســتدعي أن يســير في 

القضية حسب األصول، حرر في 2020/2/19م
رئيس قلم محكمة بداية غزة 
أ . عمار قنديل

بغداد/ األناضول:
أعلن رئيــس الوزراء العراقي المكلف 
محمــد توفيــق عالوي، أنه ســيقدم 
الجديــدة،  الحكوميــة  تشــكيلته 
البرلمــان،  إلــى  المقبــل،  اإلثنيــن 
للتصويــت على منحها الثقة، مؤكدا 
أن حكومتــه ســتكون خاليــة مــن 

األحزاب.
وقــال عــالوي، فــي كلمــة وجهها، 
العراقــي،  الشــعب  إلــى  أمــس، 
أجــل  مــن  التاريخيــة  "معركتكــم 
الوطــن، والتــي تحملتم مــن أجلها 
أعبــاًء ثقيلــة وتضحيــات جســيمة، 
غيرت القواعد السياسية وأثمرت عن 
تشكيلة حكومية مستقلة، ألول مرة 
منذ عقود بدون مشــاركة مرشــحي 

األحزاب السياسية".
وأضاف أن "هذه التشــكيلة اختيرت 
لمــا يتصف به أصحابهــا من كفاءة 
ومؤهالت، باإلضافــة إلى ما لديهم 
من برامــج قابلة للتطبيــق، للعبور 
بــر األمــان، وخدمــة  إلــى  بالبلــد 
المواطنين على اختالف انتماءاتهم. 

لجميــع  ســتكون  التشــكيلة  هــذه 
العراقييــن، وســتحظى بثقتهم من 
خــالل ما ســتنجزه بعــد أن يمنحها 

البرلمان ثقته".
ودعــا عــالوي، مجلس النــواب، إلى 
"عقد جلســة اســتثنائية، مــن أجل 
التصويت علــى منح الثقة للحكومة، 

االثنين المقبل".
وطالب "النواب بأن يثبتوا للعراقيين 
وأن  باإلصــالح،  رغبتهــم  جميعــًا 
الوطنيــة  المســؤولية  يتحملــوا 
الملقــاة على عاتقهــم، وأن يفكروا 
وال  ومســتقبله،  العــراق  بحاضــر 
تمنعهم المصالح الخاصة عن اتخاذ 
القــرار الصحيــح، فالعــراق فوق كل 
المصالح، واســمحوا لي أن أذكركم 
بأنه ال يمكننــا التهرب من اإلصالح 
الحقيقــي". وأشــار عــالوي، إلى أن 
"مــا بعــد هــذه االحتجاجــات ليس 
كما كان قبلهــا، وإن تراجعت وتيرة 
التظاهــرات، فإنهــا ســتعود في أي 
وقت بشــكل أقوى وأوسع من الذي 
شهدناه، فالدماء الغالية التي أريقت 

لن تذهب ســدى مهما كان الثمن، 
وهذا الموضوع بالذات سيكون من 

أولويات حكومتي".
الثقــة،  منحهــا  "بمجــرد  وتابــع 
بالتحقيق حول  )الحكومة(  ستباشــر 
كل مــا وقع فــي ســاحات التظاهر، 
والكشف للشــعب عن العناصر التي 
قامــت باالعتداء علــى المتظاهرين 
ومالحقتهــم  األمنيــة،  والقــوات 
وتقديمهــم إلى العدالة مهما كانت 
مواقعهم، واإلفراج عن المتظاهرين 
"لــن  عــالوي،  وأردف  الســلميين". 
نســمح باعتقــال العراقييــن ظلمــًا 
أو لمجــرد تعبيرهــم عــن رأيهــم، 
وســتعمل )الحكومة( على اســتعادة 
باإلجــراءات  والقيام  الدولــة  هيبــة 
انتخابــات مبكرة  الضرورية إلجــراء 
حــرة ونزيهة، بعيــدًا عــن تأثيرات 
المال والسالح والتدخالت الخارجية".

كمــا لفت إلى أن حكومته "ســتعمل 
الظــروف  تحســين  علــى  أيضــًا 
المعيشــية لجميع العراقيين، وإعادة 

النازحين لمنازلهم بعز وكرامة".

إعالن تقديم تشكيلة 
الحكومة العراقية االثنني املقبل

تواصل االحتجاجات في العراق رغم اإلعالن عن تشكيل الحكومة أمس            )أ ف ب(

جنيف/ وكاالت:
حــّذرت األمم المتحــدة، من أّن صحّــة األطفال في 
العالم أجمع تواجه "خطرًا محدقًا" بسبب عوامل عدّة 
من مثل التغيّر المناخي والوجبات السريعة وتسويق 
التبغ، مشدّدة على أنّه ليست هناك أيّ دولة تحمي 

مستقبل أطفالها كما ينبغي.
وقالت االمــم المتحدة فــي تقريرها الذي نشــر في 
دورية "ذي النســيت" الطبية البريطانيــة إنّه "على 
الرّغم من التحسينات التي طرأت على صحّة األطفال 
والمراهقين على مدار العشــرين عامــًا الماضية، إال 
أّن التقدّم وصل إلى حــدهّ، ومن المتوّقع أن يتّخذ 
اتّجاهًا معاكسًا"، محّذرين من أّن "جميع األطفال في 
العالم يواجهون حاليًا أخطارًا تهدّد حياتهم بســبب 

تغيّر المناخ والضغوط التجارية".
وأعــدّت التقرير وعنوانــه "توفير مســتقبل ألطفال 
العالــم؟" مجموعــة من 40 خبيرًا مســتقاًل في مجال 
صحة الطفل من جميع أنحاء العالم شــّكلتها منظمة 
الصحــة العالمية ومنظمة األمــم المتحدة للطفولة 
"يونيسيف"، وقد خلصت في نهايته إلى هذه النتيجة 
من خالل بناء مؤشّــر جديد يقيس إمكانيات ازدهار 

األطفال.
وهذا المؤشــر العالمي الجديد المســتند إلى بيانات 
)الوفيات، الصحة، التغذية، مؤشــرات التعليم، إلخ..( 
مــن 180 دولة "يقــارن األداء في مــا يتعّلق بازدهار 
األطفال، بما في ذلك قياســات متّصلة ببقاء الطفل 
ورفاهه، مثل الصحة والتعليم والتغذية، واالستدامة، 
مع إيجــاد بديل النبعاثات غازات الدفيئة، واإلنصاف، 

أو الفجوات في الدخل".
ولفت التقرير الذي نشــرته منظمة الصحة العالمية 
علــى موقعها اإللكتروني إلى أنّــه في حين "يتعيّن 
على البلدان األكثر فقرًا أن تبذل المزيد من الجهود 
لدعم قــدرة أطفالها علــى العيش فــي حالة صحية 
جيّدة، فــإن انبعاثات الكربون المفرطــة – الناجمة 
عن البلدان األكثر ثراًء بشــكل غير متناسب - تهدّد 

مستقبل جميع األطفال".
عواقب صحية مدمّرة

وحّذر التقرير من أنّــه "إذا تجاوز االحترار العالمي 4 
درجات مئوية بحلول عام 2100، تمشّيًا مع التوّقعات 
الحالية، فإن ذلك سيؤدّي إلى عواقب صحية مدمّرة 
لألطفــال نتيجة ارتفاع مســتوى المحيطات وموجات 
الحر الشــديد وانتشــار أمراض مثل المالريا وحمّى 

الضنك، فضاًل عن سوء التغذية".

وكمــا هو متوّقع فإّن المؤشّــر أظهر أّن األطفال في 
الدول الغنية وفي مقدّمهــا النروج فكوريا الجنوبية 
ثــم هولنــدا وفرنســا "لديهــم أفضل فــرص للبقاء 
والرفاهية، بينما يواجه األطفال في جمهورية إفريقيا 
الوســطى وتشــاد والصومــال والنيجر ومالي أســوأ 

التوقعات".
لكنّ المفاجأة في التقرير تمكن في أنّه "عندما أخذ 
المؤّلفون في االعتبار نصيب الفرد من انبعاثات ثاني 
أكســيد الكربون، تَبيّن أن البلــدان التي كانت في 
صدارة القائمة أصبحت تحتل المراكز األخيرة: احتّلت 
النروج المرتبة 156 وكوريــا الجنوبية المرتبة 166 

وهولندا المرتبة 160".
وأوضح التقريــر أّن "كل بلد من هذه البلدان الثالثة 
تجاوز الغايــة المحدّدة لعام 2030 من حيث نصيب 

الفرد من ثاني أكسيد الكربون بما نسبته 210%".
وأضاف أنّــه "في حين أّن بعض أشــدّ البلدان فقرًا 
لديها أضعف نســب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، 
فــإّن العديد منها يتعرّض ألقســى اآلثــار المترتّبة 

على التغيّر السريع للمناخ".
التسويق الضارّ لألطفال

كما ســّلط التقرير الضوء على "الخطر الواضح الذي 
يشــّكله التســويق الضارّ لألطفال"، مشــيرًا إلى أّن 
"تعرّض األطفال للتسويق التجاري للوجبات السريعة 
والمشروبات المحالة بالســكر ينتج عنه شراء أغذية 
غير صحية وفرط الوزن والســمنة، حيث إن التسويق 
المجحف مرتبط بزيادة مفزعة في معدالت الســمنة 

لدى األطفال".
وأوضح أّن "عدد األطفال والمراهقين الذين يعانون 
من السمنة ارتفع من 11 مليونًا في 1975 إلى 124 
مليونــًا فــي 2016، وهو ما يمّثل زيــادة بمقدار 11 
مرة، مما يسفر عن تكاليف باهظة لألفراد والمجتمع 

على السواء".
وخلــص التقريــر إلى سلســلة توصيات مــن أبرزها 
"وقف انبعاثات ثاني أكســيد الكربون بأقصى سرعة 
ممكنــة" ووضع األطفــال والمراهقيــن "في صميم 
الجهــود الراميــة إلى تحقيــق التنمية المســتدامة" 
و"ســعي جميع القطاعات إلى وضع سياسات جديدة 
واالستثمار في صحة الطفل وحقوقه" و"دمج أصوات 
األطفال في القرارات السياســية" و"تشــديد اللوائح 
الوطنية تجاه التســويق التجاري الضــارّ، مع دعمها 
ببروتوكــول اختياري جديد التفاقيــة األمم المتحدة 

لحقوق الطفل".

تقرير أممي: "خطر محدق" بصّحة األطفال 
بسبب التغّي املناخي وسوء التغذية
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سراييفو/ وكاالت:
عبّرت أطــراف عديدة فــي المجتمــع الدولي عن 
رفضها لمســاعي تنظيم استفتاء من أجل انفصال 

جمهورية صرب البوسنة.
وهدد صــرب البوســنة مجــددا باالنفصــال، في 
محاولة للتخلص من القضاة األجانب الموجودين 
ضمــن تركيبة المحكمة العليا في دولة البوســنة 
والهرســك، وهــو ما ينــذر باندالع أزمة سياســية 

جديدة، ويثير قلق المجتمع الدولي.
وكان برلمــان جمهوريــة صــرب البوســنة، الذي 
يشــترك في بعــض المؤسســات المركزية ضمن 
)البوشــناق(  البوســنيين  يضــم  فدرالــي  نظــام 
والكــروات، قد أعلن يوم االثنيــن عن منحه مهلة 

60 يوما لتغيير المحكمة الدستورية البوسنية.

وقــال العضــو الصربــي فــي المجلس الرئاســي 
المشترك للبوســنة ميلوراد دوديك "الوداع أيتها 
البوســنة، أهال بخــروج جمهورية الصرب، ســوف 

نتقابل مجددا بعد 60 يوما".
يذكر أن ثالثة قضاة أجانــب يضطلعون بعضوية 
المحكمة، إلــى جانب اثنين من الكــروات واثنين 
من البوســنيين واثنين من الصــرب، وهذا يندرج 
ضمــن اتفــاق دايتون للســالم الذي أنهــى حربا 
دارت بين 1992 و1995، وأدى لتقســيم البوسنة 

بحسب الخطوط العرقية.
وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق من هذا 
الشهر أن األراضي الزراعية التي ال مالك لها تعود 
ملكيتها بشكل آلي إلى الدولة البوسنية المركزية 
وليــس إلى جمهورية الصرب، وهو ما يتناقض مع 

قانون صرب البوسنة.
وقالت رئيســة هذه الجمهورية زيكا تسيانوفيتش 
أمام أعضــاء البرلمان إن "الصرب مســتاؤون من 

الجهود المتواصلة الهادفة إلى تدمير هويتهم".
الدعوات لالنفصال

في األيام األخيرة، عبّر دوديك بشــكل متكرر عن 
رغبته في تنظيم استفتاء بشأن استقالل جمهورية 

اليمن/ وكاالت:
أعلــن الجيــش اليمني، أمس، التوصل إلــى اتفاق مع 
جماعة الحوثي، مكون مــن 7 نقاط، لتثبيت التهدئة 

بمحافظة الحديدة، غربي البالد.
جــاء ذلك في بيان صادر عن »ألوية العمالقة« التابعة 
للجيــش اليمني، نشــرته عبــر موقعهــا اإللكتروني، 

أمس.
وذكر البيان أن نائبة رئيس بعثة األمم المتحدة لدعم 
اتفاق الحديدة، دانييال كروسالك، زارت الثالثاء إحدى 
نقــاط االرتبــاط بالمحافظة، والتقت ضبــاط القوات 
الحكومية ومسؤولين حوثيين لمناقشة آليه التهدئة.

وخــالل اللقاء، تم االتفاق بين ممثلي ضباط االرتباط 
من الطرفين الحكومي والحوثي على نقاط سبع.

وحســب البيان، كان أبرز ما تضمنته النقاط الســبع: 
»االلتــزام بوقف إطالق النار في كل جبهات ومديريات 
الحديدة«، و«وقــف االعتداءات على نقــاط الرقابة«، 
و«اعتبــار أي قصــف صاروخــي أو مدفعــي مــن كال 

الطرفين انتهاك للهدنة ومؤشر لتصعيد عسكري«.
واتفــق الطرفــان كذلك على منــع أي تحليق للطيران 
بأنواعــه وإيقــاف الغــارات الجوية، إضافــة إلى دعوة 
بعثه األمم المتحدة لسرعة نشر مراقبين ضمن نقاط 

الرقابة الخمس.
ولم يصدر عن الجانب الحوثي أي بيان أو تعليق بشأن 

ما أعلنه الجيش اليمني.
وفي 23 أكتوبر/ تشــرين األول 2019، اختتمت األمم 
المتحدة نشــر خمس نقاط مراقبــة لوقف إطالق النار 
بين القوات الحكومية والحوثيين في الحديدة، ضمن 
المساعي الرامية إلى حل الوضع في المحافظة بشكل 

سلمي بناء على اتفاق ستوكهولم.
وتتبــادل الحكومــة و«الحوثيون« اتهامــات متكررة 
بخرق اتفــاق وقف إطــالق النار في الســاحل الغربي، 

الصرب مــن أجل االنفصال عن باقــي أجزاء اتحاد 
البوسنة والهرسك، معتبرا أن صرب البوسنة يجب 

أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم.
لكن العديد من األطراف في المجتمع الدولي ردت 
على تصريحــات دوديك، معبرة عن دعمها لوحدة 

البوسنة.
وأعلن حلف شمال األطلسي )ناتو( في بيان أرسلت 
نســخة منه إلى الجزيــرة، أن مركــز عمليات حلف 
الناتو في سراييفو يســاعد على تنفيذ اإلصالحات 
الهيكلية في الدفاع واألمن في البوسنة والهرسك، 
كما أعلــن عن اســتمرار التزامه بتقدم البوســنة 

والهرسك في هذه اإلصالحات التي اختارتها.
كما أن الممثل الســامي لتنفيذ اتفاق الســالم في 
البوسنة والهرســك فالنتين إنزكو أعلن أنه مقتنع 
بأن االستفتاء حول االنفصال لن يحدث ولن يكون 

نافذا قانونيا.
تجاوز للخط األحمر

وقال إنزكو فــي تصريح لقنــاة إخبارية محلية في 
البوســنة، إنهــم ال يزالــون مصرين علــى احترام 
اتفاق دايتون الذي يضمن سيادة ووحدة البوسنة 
والهرســك ودســتورها. وبحســب هــذا االتفــاق 
فــإن الكيانــات المكونة لهذه الدولــة ال يحق لها 

االنفصال.
وأضاف إنزكو أن االنفصال سيعني تجاوز الخطوط 
الحمر، ويجب أال ننســى أن البوســنة والهرســك 
تــم قبولها في األمم المتحــدة كدولة في 1992 
إلى جانب ســلوفينيا وكرواتيا. وقد انضمت الدول 
الثــالث جميعا إلــى المنظمة األممية فــي اليوم 
نفسه، وهذا كان أساس قيام البوسنة والهرسك.

ورغم أن التســوية التي أنهت الحرب في البوسنة 
ال تــزال قائمــة، فــإن البوســنة تعانــي من عدم 
االســتقرار واالنقسامات واألزمات السياسية، حيث 
إن السياســيين اســتغرقوا أكثــر من عــام كامل 
لالتفــاق علــى تشــكيل حكومــة إثــر االنتخابات 

األخيرة.

الذي تشــرف عليه لجنة أممية ُأنشــئت لتنسيق إعادة 
االنتشــار في الحُديــدة، بموجب االتفــاق الموقع في 
العاصمة الســويدية ســتوكهولم، يوم 13 ديسمبر/ 

كانون األول من العام 2018.
وتشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات حربا عنيفة 
أدت إلــى خلــق واحدة من أســوأ األزمات اإلنســانية 
بالعالــم، حيــث بــات %80 مــن الســكان بحاجة إلى 
مساعدات إنســانية، ودفع الصراع الماليين إلى حافة 

المجاعة.
وزير الدفاع

وفي ســياق قريب، قــال مصدر عســكري يمني لقناة 
الجزيــرة إن وزير الدفاع اليمني محمد المقدشــي نجا 
من انفجار لغم بموكبه في منطقة صرواح غرب مدينة 

مأرب، في حين قتل ستة من مرافقيه.
وأضاف المصدر أن االنفجار وقع بسيارة تقل عددا من 

أفراد الحراسة، وأن الوزير المقدشي بصحة جيدة. 
وبحسب مصادر عسكرية، فقد وقع الحادث بينما كان 
الوزير يقوم بمهمة ميدانيــة لتفقد وقيادة العمليات 
العســكرية والمعارك في مديرية صرواح على مشارف 
محافظة مأرب والتــي تخوضها القوات الحكومية ضد 

جماعة الحوثي.
وفي أكتوبر/تشــرين األول الماضي نجــا وزير الدفاع 
أيضــا مــن انفجار هــز المقــر المؤقت لــوزارة الدفاع 
اليمنيــة في مأرب حينمــا كان في اجتماع مع عدد من 

القادة العسكريين بمبنى الوزارة.
وأفــادت المصادر بــأن قوات الحكومــة حققت تقدما 
ملحوظــا غرب محافظــة مأرب، ونجحت في اســتعادة 
العديــد مــن المواقع بعد معــارك عنيفة مــع جماعة 
الحوثــي، والتي تمكنت هي األخــرى من الوصول إلى 
هذه المواقع بعد الســيطرة على سلســلة من الجبال 

والمواقع في جبهة نهم شرقي صنعاء قبل أيام.

نجاة وزير الدفاع من انفجار استهدف موكبه بمأربرفض دويل واسع لدعوات انفصال رصب البوسنة
اتفـــاق لتفعيــل تهــدئـة

 بني الحكــومة والحـوثيني فــي الحــديــدة

الرساج ُيعلن تعليق
 "الرئايس الليبي" جميع 

املفاوضات مع حفرت
طرابلس/ وكاالت:

أعلــن رئيــس المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الليبيــة، 
فائز الســراج، تعليــق كافة المفاوضات العســكرية والسياســية 
واالقتصاديــة التــي ترعاها البعثــة األممية مع اللــواء المتقاعد 

خليفة حفتر.
جــاء ذلك في تصريحــات أدلى بها الســراج، أمس، لقنــاة "ليبيا 
األحرار"، بعد ســاعات مــن إعالن المجلس تعليق مشــاركته في 
المحادثات العســكرية بجنيف نتيجة تكرار خرق مليشــيات حفتر 

لوقف إطالق النار.
والثالثاء، أعلن المجلس الرئاســي للحكومة المعترف بها دوليًا، 
تعليــق مشــاركته في محادثــات جنيــف العســكرية، بعد قصف 
ميليشــيات حفتــر، لمينــاء طرابلس البحــري، مــا أودى بحياة 3 

مدنيين وإصابة 5 آخرين.
وفي وقت ســابق أمس، نــددت بعثة األمم المتحــدة للدعم في 
ليبيا، بشــدة، بقصف مليشــيات حفتر لميناء العاصمة طرابلس، 

والذي أدى إلى وقوع عدد من الضحايا.
وأضافــت البعثة في بيان نشــرته على موقعهــا اإللكتروني، أن 
القصــف كاد أن ينجــم عنه كارثة حقيقية لــو أصيبت باخرة نقل 

الغاز المسال.
وأعربت البعثة عن أملها باســتئناف الحوار العسكري بجنيف، بعد 

إعالن المجلس الرئاسي تعليق مشاركته بالمحادثات.
ودعــت إلى وقف التصعيد واألعمال االســتفزازية خاصة توســيع 

رقعة القتال، والعودة للحوار سبياًل وحيدًا إلنهاء األزمة.
وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما للسيطرة 
على العاصمة طرابلس، مقــر الحكومة؛ ما أجهض جهودا كانت 

تبذلها األمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

نيويورك/ األناضول: 
منعت روســيا، أمس، مجلس األمن الدولي، من 
إصدار مشــروع بيان يدعو لوقف إطالق النار في 

منطقة إدلب، شمال غربي سوريا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مندوب فرنســا 
الدائــم لــدى األمم المتحــدة الســفير نيكوالي 
ريفييــر، عقب جلســتين لمجلس األمــن؛ األولى 

علنية والثانية مغلقة، بشأن الوضع في إدلب.
وقــال ريفيير، إن روســيا رفضت إصدار مشــروع 
بيان رئاسي يدعو إلى وقف إطالق النار في إدلب.

وردًا علــى أســئلة الصحفييــن بشــأن أســباب 
الرفض الروسي، اكتفى السفير الفرنسي بقوله: 

"رد علينا الروس بكلمة واحدة.. ال".
ويتطلــب صدور البيانات الرئاســية أو الصحافية 
من مجلــس األمن موافقــة جماعية مــن جميع 
الدول األعضاء بالمجلس البالغ عددها 15 دولة.

وتمتلــك أي دولــة عضو بالمجلس ســواء كانت 
مــن الدول الخمــس دائمة العضويــة )الواليات 
المتحدة وروســيا وفرنســا وبريطانيــا والصين( 
أو مــن الدول العشــر المنتخبة، حــق منع إصدار 

البيانات الرئاسية أو الصحفية من المجلس.
من جانبه قال السفير البلجيكي مارك بيكستين، 
الــذي تتولــي بــالده الرئاســة الدوريــة ألعمال 
مجلــس األمن: "لم نتمكن من إصدار أي شــيء 

بشأن إدلب".
وأضاف بيكســتين للصحفيين: "كانت هناك أراء 
مختلفــة بشــكل واضح حــول طاولــة المجلس، 
وحاولنا أن يكون لمجلــس األمن صوت في هذا 

الموضوع لكننا لم نستطع".
وحول خطــوة المجلس المقبلــة إزاء الوضع في 
إدلــب، قال بيكســتين: "ســوف نواصــل مراقبة 
الوضع عــن كثب ألنه من المهم جــدا أن يقوم 

المجلس بدوره في هذا الصدد".
وأوضح أن بلجيكا تعد أن اتفاق أســتانة -إليقاف 
إطــالق النار وإيجــاد حل سياســي للصــراع في 
ســوريا- أصبح ميتًا، وهناك حاجة جديدة لطرح 
مبادرة من األمم المتحدة للتعامل مع هذا الملف 

ونعتقد أن ذلك أمر بالغ األهمية".
وحذر بيكستين، من "خطورة الوضع الراهن في 
إدلب" شمال غربي سوريا، مؤكدا أن هناك حاجة 

ماسة إلى وقف إلطالق النار.
وخالل الجلسة العلنية لمجلس األمن حول إدلب، 
دعا مندوبو فرنســا وبلجيــكا وألمانيا لدى األمم 
المتحــدة إلى ضرورة أن يتوقف النظام الســوري 
عــن مهاجمة نقاط المراقبــة التركية في إدلب، 
ويلتزم بشــكل فــوري بوقف كامل إلطــالق النار 

واستهداف المدنيين في المنطقة".
وأكدوا فــي مداخالتهم ما عــدوه اخفاًقا واضحا 
لمســار "أســتانة" مع تحميل روســيا المسؤولية 
كاملــة عــن ذلــك، وشــددوا علــى أن "الوضــع 
اإلنســاني الحالي في إدلب هو نتيجــة للخيارات 

العسكرية والسياسية للنظام السوري".
وفــي ســبتمبر/ أيلــول 2018، توصلــت تركيــا 

وروســيا إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة منزوعة 
الســالح في إدلب، تُحظر فيها األعمال العدائية. 
غير أنه منــذ ذلك التاريخ، قتــل أكثر من 1800 
مدني في هجمات شنها النظام السوري والقوات 
الروســية، منتهكين بذلــك االتفــاق، وتفاهمًا 
لتثبيتــه بدأ تنفيذه فــي 12 يناير/ كانون الثاني 

الماضي.
روا خالل جلســة  وكان مســؤولون أمميــون حــذَّ
مجلس األمن، أمــس، بالمقر الدائــم للمنظمة 
الدولية فــي نيويورك، حول األوضاع اإلنســانية 
والسياســية في ســوريا، من تداعيات اســتمرار 
هجمات النظام وروسيا شــمال سوريا، مطالبين 

في الوقت ذاته بوقف إطالق النار فورا.
وقــال المبعــوث األممي الخاص إلى ســوريا غير 
بيدرســون، إن "روســيا ضالعــة فــي العمليــات 
العسكرية" التي تشــنها قوات النظام في إدلب، 

شمال غربي البالد.
وأضــاف المســؤول األممــي، في إفــادة ألعضاء 
المجلــس: "شــغلي األول اآلن هــو المدنيــون 
العالقــون في إدلب، ومناطق القتال في ســوريا، 

الذين يشعرون أنه ال أحد يهتم بمعاناتهم".

روسيا متنع مجلس األمن من إقرار وقف إطالق النار بإدلب
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م. مازن سمير البنا 

صفقة القرن وصفة 
لتعطيش الفلسطينيني

)إسرائيل( ومن خالل ضم المستوطنات الكبرى الموجودة في الضفة 
الغربيــة باإلضافة إلى قضم األراضي الفلســطينية في الجهة الغربية 
مــن أراضي الضفــة، وكذلك ضم اراضــي غور األردن إليهــا كما جاء 
فــي صفقة القرن إنما أرادت من ذلك االســتيالء علــى مصادر المياه 
المتمثلة في األحواض الجوفية الثالثة الشــرقي والغربي والشــمالي 
الشــرقي، وكذلك مصادرنا المائيــة المتمثلة في نهــر األردن ومياه 
الوديان في منطقة الغور والتي تقدر بحوالي مليار متر مكعب ســنويًّا 

من هذه المصادر مجتمعة.
)إســرائيل( لديها العشــرات مــن ابار الميــاه الجوفية فــي المنطقة 
الشــمالية الغربية مــن الضفة الغربيــة، والتي تســتخرج المياه من 
الحوض الغربي حيث الميــاه الجوفية العذبة، وبالتالي من خالل هذا 
األمر الواقع فهي تســيطر على هذه المصادر الفلسطينية. )إسرائيل( 
ومن خالل ضمها للمســتوطنات المنتشــرة في الضفة الغربية فهي 
أيضًا تســيطر على مصادر المياه الجوفية في األحواض األخرى، ومن 
خالل هذه المناطق تســتطيع )إسرائيل( المراقبة والتحكم باألنشطة 
واإلجــراءات الفلســطينية المائيــة المتعلقــة باســتخراج المياه من 
األحــواض الجوفيــة الثالثة آنفة الذكــر والتعرف علــى كميات المياه 
المستخرج من قبل الجانب الفلســطيني وبالتالي التدخل متى شاءت 

لمعالجة هذا األمر لصالحها.
بغض النظر عن األبعاد األمنية والعســكرية واالقتصادية فإن عملية 
االســتيالء على أراضي غور األردن وضمها إلى دولة )إسرائيل(، يقطع 
أي صلة للجانب الفلســطيني بنهر األردن وبالتالي تصبح فلســطين 
دولة غير مشاطئة لهذا النهر وبالتالي حرمان الجانب الفلسطيني من 
حصته المائية في هذا النهر والتي قدرت وفق اتفاقية جونســون عام 
1952 بحوالــي 225 مليون متر مكعب ســنويًا وذلك يؤدي إلى عدم 

المطالبة بهذه المصادر وعدم مقاضاة )إسرائيل( على ما اقترفته من 
سرقة لهذه المصادر على مدار فترة االحتالل لهذه األراضي.

ليس هذا فحسب بل إن استيالءها على منطقة االغوار تعني السيطرة 
شبه الكاملة على الحوض الشرقي وبالتالي إغالق آبار المياه الجوفية 

الفلسطينية في هذا الحوض.
إن عملية تبادل األراضي بين )إسرائيل( ودولة فلسطين بمعنى إعطاء 
)اسرائيل( أراضي المستوطنات في الضفة الغربية ومبادلتها بأراضي 
فــي منطقة النقب إلى الشــرق مــن محافظة رفح في قطــاع غزة يعد 
مبادلــة غير منطقية، حيث مصادر الميــاه الجوفية والمطرية الوفيرة 
في الضفة الغربية في المقابل األراضي الممنوحة شــرق القطاع تخلو 
من مصــادر المياه الجوفية والمطرية في منــاخ صحراوي تنعدم فيه 

الحياة.
ضم منطقة األغوار الفلســطينية والمســتوطنات وقضم األراضي من 
خــالل تطبيق صفقة القرن يعنــي حرمان الفلســطينيين من مصادر 
المياه الموجــودة في الضفة الغربية من خــالل تكريس االمر الواقع 
الموجود حاليا حيث تستولي )إسرائيل( على اكثر من تسعون بالمائة 
من هذه المصادر بل ســتزيد من سيطرتها واستيالئها عليها وتحرم 
الفلسطينيين منها وتزيد من تعطيشهم وتبقي على فقرهم المائي.

القيمة املضافة برام الله 
توقف استقبال معامالت 

غري املسجلني
رام اهلل/ فلسطين:

أعلنت دائرة ضريبة القيمــة المضافة في وزارة المالية برام اهلل، عن 
توقفها عن اســتقبال أي معامالت أو مراجعات مــن قبل مكلفين غير 

مسجلين لديها.
وقال مدير عــام الجمارك والمكوس لؤي حنــش في تصريح صحفي، 
أول مــن أمس، إنه "يمنــع قبول المعامــالت أو المراجعة من قبل أي 
مكلف ما لم يكن مســجاًل لدى دائرة ضريبة القيمة المضافة وملتزم 

ضريبيًا".

غزة/ طالل النبيه:
كشــفت وزارة التنميــة االجتماعية 
فــي غزة عن تحســينات في عملها 
وخدماتها المقدمة لألســر الفقيرة 
في القطاع، مؤكدة وجود تفاهمات 

جديدة مع الوزارة في رام اهلل.
الوزارة  باســم  الناطقة  وأوضحــت 
عزيزة الكحلوت، أن الوزارة توصلت 
عبر وكيلهــا غازي حمــد مع طاقم 
الــوزارة فــي الضفــة الغربيــة عبر 
الوكيل المســاعد أكرم الحافي إلى 
اتفــاق وتفاهمات لتحســين العمل 

والخدمات المقدمة للمواطنين.
وقالــت الكحلوت لـ"فلســطين أون 
الين": هناك تفاهمات واتفاق حول 
ملــف البرنامــج الوطنــي للحماية 
بشــيكات  الخــاص  االجتماعيــة 
الشؤون االجتماعية والذي سيكون 
له دور كبير في تحسين واقع األسر 

الفقيرة في قطاع غزة.
وبينــت أن بنــود االتفاق تشــمل 
عودة عدد من موظفي الوزارة بغزة 
العاملون على كادر رام اهلل، للعمل 
في مقرات الوزارة بغزة، مؤكدة أن 
العمل يسير بشكل صحيح وبتفاهم 

كبير بين الموظفين بغزة.
وذكرت أن من ضمــن التفاهمات، 
المســح  لتطويــر  خطــة  وضــع 
االجتماعــي للعائــالت الفقيرة في 
قطــاع غــزة، "وبــدأ العمــل فيــه، 
بصورة مشتركة مع الموظفين في 
رام اهلل، مع عودة البرنامج الوطني 

المشترك مع الضفة الغربية".
وأشــارت إلــى زيارة وفــد رفيع من 
وزارة التنميــة االجتماعيــة في رام 
اهلل إلــى الــوزارة فــي غــزة، كان 
على رأســه الوكيل المســاعد أكرم 
الحافــي، قائلــة: "تــم اســتعراض 
بعض البرامج واالستراتيجيات التي 

تعمــل فيها الــوزارة وتــم االتفاق 
على برامج جديدة، وتعديل معادلة 
واعتمــاد معادلة  الســابقة  الفقــر 

الفقر متعددة األبعاد".
وأوضحت أن معادلة الفقر متعددة 
فئــات مجتمعية  األبعاد ستشــمل 
جديدة، إضافة إلى األســر الفقيرة 
اإلعاقة، ومرضى  وستشــمل: ذوي 
الســرطان وأرامــل ومرضى فشــل 
كلوي وغيرهم من الفئات. وأشارت 
إلى أن التفاهمات الجديدة دشنت 
بدء عملية تدريبية جديدة وشاملة 
للباحثين في قطــاع غزة، للتدريب 
علــى تعديل االســتمارات الجديدة 
للحاالت  المعتمد  الوطني  للبرنامج 
االجتماعيــة، ذلــك بهــدف توحيد 
التنسيق بين أطقم الوزارة والسير 
على نفس النهــج وتوحيد البرامج 
االجتماعيــة. وأكــدت أن االتفــاق 
شــمل أيضًــا، مناقشــة إمكانيــة 
المالية لألسرة  المخصصات  صرف 
الفقيرة بشكل دوري وااللتزام بها، 

مشيرة إلى الوزارة برام اهلل وعدت 
مناقشــة ذلك مع االتحاد األوروبي 
والضغــط عليــه لاللتــزام بدورية 

الصرف.
ونبهت إلى أنه تم االتفاق على عدم 
حجب أي اســم يتلقى المخصصات 
بالعــودة لجهــات  إال  االجتماعيــة 
االختصاص، مشــيرة إلــى بدء فتح 
الوطني بشــكل محدود  البرنامــج 
لمراجعة األســماء التــي حجبت في 
الدفعــات األخيــرة والعمــل علــى 

إعادتها للبرنامج.
الــوزارة فــي رام اهلل  وذكــرت أن 
وعدت بفتح شاشات البرنامج خالل 
الفترة القادمة، مبينة أن )70( ألف 
أســرة في قطــاع غزة يصــرف لها 
مخصصــات ماليــة، وأن )10( آالف 
أســرة أخرى قيد االنتظار والتدقيق 

وصواًل لمرحلة الصرف.
وأضافــت : "ســنحاول إضافة الـ10 
آالف أسرة إلى الدفعة القادمة بعد 
مراجعة ملفاتهم، إضافة إلى وجود 

5 آالف اســم جديد مســجلة ورقيًا 
ستدقق وتضاف إلى سجالت األسر 

التي تستحق الصرف".
وزارة  بــدأت  آخــر،  جانــب  مــن 
التنميــة االجتماعيــة، أمس، صرف 
تبرعات مبادرة "عيلــة واحدة" من 
مســتحقات موظفي الحكومة بغزة 
لصالح األســرة الفقيرة والمحتاجة 

عبر مكاتب البريد.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن 
األسر المســتفيدة من الصرف هي 
التــي ال تحصــل علــى مخصصات 
الــوزارة، ولم يدرج اســمها ضمن 
المنحة القطريــة، وال تملك مصدر 

دخل.
يشــار إلى أن مبادرة "عيلة واحدة" 
قائمة علــى تبــرع الموظفين من 
بشــكل  الماليــة  مســتحقاتهم 
اختيــاري لصالــح األســر الفقيــرة 
بمبلــغ 200 شــيكل شــهريًا عن 
طريق الدخول على حساباتهم عبر 

التسجيل الموحد.

يحل عجز الطاقة الكهربائية وقت األزمات
بلدية غزة تنجز 90 % من الطاقة 

البديلة يف محطة املعالجة
غزة/ فلسطين:

أنجــزت بلدية غزة نحو %90 من مشــروع الطاقة البديلــة في محطة معالجة 
مياه الصرف الصحي جنوب المدينة ضمن جهود حل مشكلة العجز في الطاقة 
الكهربائية وقت األزمات، واالعتماد على الطاقة البديلة في تشغيل المحطة.

وأفــاد مدير عام المياه والصــرف الصحي، م. رمزي أهل، أن األعمال شــملت 
تركيب نحو 3 آالف لوح من الطاقة الشمســية بقدرة تبلغ نحو 1.2 ميجا وات 
تكفي لتغطية احتياجات المحطة من الطاقة الكهربائية، وحل مشــكلة العجز 

في الطاقة وقت األزمات.
وأضــاف أهــل في بيان صادر عن البلدية، أن المشــروع ينفذ بالتنســيق بين 
بلدية غزة ومصلحة مياه بلديات الســاحل وبتمويل من بنك التنمية األلماني 
)KFW( بقيمة إجمالية تبلغ مليون يورو، ومن المتوقع أن يتم إنجازه بالكامل 

في نهاية الشهر الحالي.
وأوضــح أن محطة المعالجــة المركزية تعالج نحو )70( ألــف كوب من المياه 
العادمــة يوميًــا، وكانــت البلدية تضطــر لتشــغيل المولــدات الكهربائية 
لتشغيلها في أوقات األزمات الكهربائية، ويوفر مشروع الطاقة البديلة الحالي 

كميات كبيرة من الكهرباء من خالل االعتماد على الطاقة البديلة.
كانت بلدية غزة تضطر لضخ المياه العادمة في البحر بسبب العجز في الطاقة 
الكهربائية الالزمة لتشــغيل المحطة في أوقات األزمات، ما كان يتســبب في 
أزمــات صحية وبيئية، ومن شــأن تشــغيل مشــروع الطاقــة البديلة حل هذا 

اإلشكالية.

وزارة الزراعة األردنية 
تعلن حالة الطوارئ 

القصوى ملكافحة الجراد
عمان/ فلسطين:

أعلنــت وزارة الزراعة األردنية، رفع حالة الطوارئ الخاصة بمكافحة 
الجراد من المتوسطة إلى القصوى.

وقالــت الوزارة في بيان لها، إن وزير الزراعة ابراهيم الشــحاحدة، 
أوعز برفــع حالة الطوارئ إلى القصوى، بعــد ان أظهرت المتابعة 
الدائمــة والمســتمرة منذ أكثر من ثالثة أشــهر لتحركات الجراد، 
"وصــول أســراب من الجــراد الصحــراوي إلى المناطــق الجنوبية 
والوســطى الشــمالية في المملكــة العربية الســعودية، وخاصة 
منطقــة حائل التــي تبعــد 500 كيلو متــر من الحــدود األردنية 

السعودية".
وأشــار إلــى أن هنــاك متابعــة حثيثــة لتحــركات أســراب الجراد 
الصحــراوي القادمــة لألراضــي الســعودية مــن اليمــن، مؤكدًا 
جاهزيــة كل الكوادر المؤهلة والمدربة فــي وزارة الزراعة، إضافة 
إلى الجهات المســاندة من القوات المسلحة "سالح الجو الملكي" 
واألمن العام "البادية الملكية" والجمارك وســلطة العقبة والحكام 

اإلداريين كما كان الجهد والتنسيق في العام الماضي.
وأضاف أنه جــرى تفعيل عمل غرفة الطــوارئ المركزية في عمان 

والفرعية في المنطقة الجنوبية لألردن.

بدأت في صرف تبرعات موظفي القطاع لألسر الفقيرة
"التنميـة االجتمـاعية": تفــاهمــات 

جديـدة مـع رام الله وتحسينـات متـوقعـة فـي غـزة
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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 مكتبــة الكونغــرس تعــد أكبــر مكتبــة فــي 
العالــم من حيث عدد الكتب التي تحتويها ولكنها ليســت 

أقدم مكتبة في العالم، وقد أنشئت عام 1800م؟
- هــل تعلــم أن دول البلقــان تــردد بشــكل كبير فــي القرن 
التاسع عشر ونهاية القرن العشرين وهي: ألبانيا، وبلغاريا، 

واليونان، ورومانيا، ويوغسالفيا؟

مدن وقرى
مثــل شــعبي : طــب الجــرة علــى ثمهــا بتطلــع 

البنت ألمها.

األفقي:
-1 بغض - أترك

-2 نهائي ال رجعة فيه 
- رجع

-3 مختلفان – ندخل خلسة 
-4 متشابهان + بيت 

األسد
-5 مقسط - كسول

-6 عكس تجاذب + ثالثة 
أرباع سديد معكوسة

-7 نصف تدمر معكوسة 
+ رن الجرس – جمع عامل

-8 تقدير + واحد 
باإلنجليزية

-9ل + عبودية – علن 
مبعثرة

العمودي
-1 لالستفهام - توسط

-2 طاحونة – قتل نفسه
-3 طغيان وتعسف + 

ثلثا تقي
-4 ضمير للغائب – 
لالستدراك + امالق

-5 يحجب - للتعريف
-6 ضرب العدد في نفسه 

+ حرف جر
-7 حرف + من أخوات 
كان معكوسة + ماء 

العين
-8 من الحروف األبجدية 
+ من األشهر السريانية

-9 عكس جور

أوجد الفروق
 بين الصورتين

بتصميمات مبهرة.. »روروك« 
تطرح خوذة ذكية للدراجات النارية

لندن/ وكاالت:
 كشــفت شــركة »روروك« )Ruroc( النقاب عن خوذتها Atlas 2.0 الجديدة، 

والتي تقدمها الشركة البريطانية بـ15 تصميما مختلفا. 
وأوضحــت »روروك« أن الغــاف الخارجــي للخــوذة Atlas 2.0 الجديدة يأتي 

مصنوعا من ألياف الكربون، كما تتمتع بآلية قناع تم تطويرها حديثا.
ويســاعد نظــام الخــوذة الجديد على أن يكــون تركيب القنــاع وتغييره أكثر 

سهولة، كما تم تعديل نظام التهوية قليا وأصبح استخدامه أكثر بساطة.
وحول نظام القفل تواصل روروك استخدام ما يسمى نظام »Fidlock“، الذي 
يجمع بين مزايا القفل المغناطيسي واآللية الميكانيكية، كما تم تعديل نظام 

إغاق القناع بشكل كامل. 
ولتوفير المزيد من الراحة أصبحت عملية ارتداء الخوذة وخلعها أكثر سهولة، 
وكذلك عزل الضوضاء الخارجية والرياح، ويمكن اســتخدام نظام بلوتوث في 
المنطقة الخلفية للخوذة.  ولم تكشــف روروك حتى اآلن عن المقاسات، التي 

سيتم طرح الخوذة بها، وال عن موعد طرحها في األسواق وأسعارها.

برلين/ وكاالت:
عــرض متحــف التاريــخ الطبيعــي بمدينــة بامبــرج 
األلمانيــة، الثاثاء، هيكل ســلحفاة يعــود عمرها إلى 

154 مليون عام. 

وعثــر باحثــون علــى ســلحفاة متحجرة طولهــا 140 
ســنتيمترا، من الرأس للذيل، فــي منطقة أوبرفرانكن 
األلمانيــة، تعــود للعصر الجوراســي، أواخــر أكتوبر/

تشرين األول عام 2018.
وقال ماتيــاس مويزر، مديــر متحف التاريــخ الطبيعي 

بمدينة بامبرج األلمانية، إن الســلحفاة التي عثر عليها 
هي أكبر الســاحف التي تعود لهذا العصر، يتم العثور 

عليها بشكل كامل على مستوى العالم.
وأوضــح الخبيــر األلمانــي أن الطــول المعتــاد لــدرع 
الســلحفاة يتراوح بيــن 18 و30 ســنتيمترًا، ما يجعل 

السلحفاة التي عثر على هيكلها عماقة. 
وأشــار »مويزر« إلى أن خبراء المتحف عكفوا على مدى 
»آالف الســاعات« على ضم أجزاء الســلحفاة التي يقدر 

عمرها بنحو 154 مليون سنة، إلى بعضها. 

ويقوم المتحــف منذ عام 2004 بأعمــال حفر وتنقيب 
عن حفريــات، وقال »مويزر«: »عثرنــا منذ ذلك الحين 
على عشــرات الســاحف التي ال تزال موجودة بشــكل 

كامل«. 
وأضاف: »تم العثور أيضًا على هياكل تماسيح وزواحف 
مجنحة، وأسماك عظمية، وما يعرف بزواحف الطراطرة، 
وأفاٍع مجنحة، وديناصــورات ثعبانية، ويعرض المتحف 
جميع هــذه الحفريات ضمن مجموعــة تعكس العصر 

الذي تنتمي إليه«.

عمرها 154 مليون سنة.. هيكل سلحفاة عمالقة في ألمانيا

 قرية سلبيت: تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة الرملة على بعد 12 كم 
منها. بلغت مساحة أراضيها سنة 1945/44 بالدونمات  6111 دونما وكان عدد 
سكانها في ذلك العام 510 نسمة. استولى المحتلون الصهاينة على القرية في 

15-16 يوليو سنة 1948 وهجروا سكانها األصليين الفلسطينيين منها.

وا اإليد كلها: ُيضرب كناية عن الطمع، ما هذا الطمع   أعطناه إصبع؛ صار ِبدُّ
المشين لصاحبه؟ ألم يكفه ما قدمناه له من خدمة ومساعدة؟ بل هو 

يريد المزيد والمزيد! هذا التصرف يجعل كثيرا من الناس يحجمون عن تقديم 
المساعدة لآلخرين خوفا من أن يطمعوا بهم!

رياضة ركوب الخيل في غزة             ) أ ف ب (

صورة اليوم

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

أقوال تراثية



 إنها أمانة

م. عماد شحادة صيام 

يحملنهــا  أن  والجبــال  واألرض  الســماوات  أبــت 
وأشــفقن منها، واســتهان بها كثير من الناس.. ال 
َأقصد حفظ الودائع وردها ألصحابها فقط، فاألمانة 
بمفهومها الشــامل هــي كل ما يحمله اإلنســان 
من أمور دينه ودنياه قواًل وفعًل، وهي أداء الحقوق، 
والمحافظــة عليها، فالمســلم يعطــي كل ذي حق 
حقــه؛ يؤدي حــق اهلل في العبــادة، ويحفــظ جوارحه 
عن الحرام، ويؤدي ما عليه تجاه الناس، فهي شعور 
اإلنســان بمســئوليته لــكل مــا اســترعاه اهلل عليه، 
فالرعيَّــة أمانــة فــي ُعنق اإلمــام والرئيــس، واألبناء 
أمانة فــي ُعنق اآلباء، والوظيفــة والعمل أمانة في 
ُعنق الموظفين والعمال، والتكاليف الشرعّية أمانة، 
والعبــاد مســئولون عنهــا يــوم القيامــة، قــال اهلل 
َ َوالرَُّسوَل  )تعالى(: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل َتُخوُنوا اهللَّ
َوَتُخوُنــوا َأَماَناِتُكــْم َوَأْنُتــْم َتْعَلُمــوَن * َواْعَلُموا َأنََّما 
َ ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم{.  َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلُدُكْم ِفْتَنٌة َوَأنَّ اهللَّ
واألمانة معيار مهم جًدا في اختيار األشــخاص لتولي 
مناصــب وأعمال: } َقاَلْت ِإْحَداُهَما َيا َأَبِت اْســَتْأِجْرُه 
ِإنَّ َخْيَر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِميُن{، والخيانة عكس 
األمانة، وقد كان رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وسّلم( 
يســتعيذ من الخيانــة فيقول: »اللهــّم إني أعوذ بك 
مــن الجــوع فإنــه بئــس الضجيــع، وأعــوذ بــك من 
الخيانة فإنها بئست البطانة«، فالجوع ضياع الدنيا 
والخيانــة ضيــاع الديــن، لــذا قــال أنس: »مــا خطبنا 
رسول اهلل إال قال: »ال إيمان لمن ال أمانة له، وال دين 
لمــن ال عهد له«. وعندما طلب أبو ذر أن يتولى أمًرا 
مــن أمور المســلمين، قال له رســول اهلل )صّلى اهلل 
عليه وســّلم(: »يا أبــا ذر، إنك ضعيــف، وإنها أمانة، 
وإنهــا يــوم القيامــة خــزٌي وندامــة، إال مــن أخذها 
ى الــذي عليه فيها«. ولخطورة األمر قال  بحقها وأدَّ
عليه الصلة والسلم: »من استعمل رجًل على عصابة 
)جماعــة( وفيهم من هو أرضــى هلل منه، فقد خان 

اهلل ورسوله والمؤمنين«.
ومــن معانــي األمانــة أن يتقن العامــل أو الموظف 
عمله ويحرص على أدائه كامًل قدر استطاعته، وأال 
يســتغل منصبه الذي ُعّين فيه لجر منفعة شــخصّية 
له أو ألقاربه، فإّن اســتغلل المــال العام جريمة، قال 
رســول اهلل )صّلى اهلل عليه وسّلم(: »من استعملناه 
علــى عمل فما رزقنــاه رزًقا فما أخــذ بعد ذلك فهو 
غلــول«، وقــال أيًضا: »واهلل ال يأخذ أحد منكم شــيًئا 
بغيــر حقه إال لقي اهلل يحمله يوم القيامة«، قال اهلل 

)تعالى(: }َوَمن َيْغُلْل َيْأِت ِبَما َغلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة{.
ســأل رجل رســول اهلل )صّلى اهلل عليه وســّلم( قائًل: 
»متــى الســاعة؟« فقــال لــه: »إذا ضّيعــت األمانــة 
فانتظر الســاعة«، قال: »فكيف إضاعتها؟ قال: »إذا 

وسد األمر لغير أهله فانتظر الساعة«.

وصية اليوم: حديث شريف: 
ِ َصلَّــى اهلُل َعَلْيِه َوَســلََّم َبَعَث إلى النَِّســاِء،  َعــْن َعاِئَشــَة، َأنَّ َرُســوَل اهللَّ
 ، -َتْعِنــي ِفي َمَرِضِه- َفاْجَتَمْعَن، َفَقاَل: »ِإنِّي اَل َأْســَتِطيُع َأْن َأُدوَر َبْيَنُكنَّ

َفِإْن َرَأْيُتنَّ َأْن َتْأَذنَّ ِلي َفَأُكوَن ِعْنَد َعاِئَشَة، َفَعْلُتنَّ َفَأِذنَّ َلُه«.

انفرد بنفســك ســاعة تدبر فيها أمــورك وتراجع 
فيها نفســك وتتفكــر في آخرتــك وتصلح بها 

دنياك.
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دعوات لحصر نفقات مراسم العزاء في قطاع غزة
غزة/ أسماء صرصور:

انتشــرت بعض المبادرات لعائالت بتقليل النفقات الباهظة 
فــي إحياء مراســم العزاء في قطاع غزة، والســبب األوضاع 
االقتصاديــة الصعبــة التــي يعانيهــا القطــاع، نتيجــة لحصــار 

االحتالل اإلسرائيلي، وقلة الرواتب ومنعها.

فحديًثــا مخاتيــر عائلــة قــرروا أن ُيفتــح بيــت أو خيمــة العزاء 
بعــد صالة العصر، وأن تقتصــر أيام العزاء على يومين فقط، 
عوًضــا عــن ثالثة أيام، ويكــون اليوم األول هو يوم مراســم 

الدفن، والثاني ما يليه من يوم.

وفــي االتفــاق أيًضــا أن ُيقــّدم للُمعزيــن 
"القهــوة" فقط، وإلغاء تقديم "التمر"، وال 
ُيقام وال ُيقدم الطعام، موضحين أن هذه 
الفكــرة ســيتم العمــل بها فــي المرحلة 
الحاليــة، نظــًرا للظروف الماديــة الصعبة، 

وللتخفيف عن كاهل أهل المتوفى.
ويعلــق علــى هــذا األمر رئيــس محكمة 
االستئناف الشرعية عمر نوفل بقوله: "ما 
يحــدث من مظاهر في بيــوت العزاء في 
المجتمــع الفلســطيني، نابع مــن عادات 
وتقاليــد مجتمعية، وليســت مــن عادات 

إسلمية".
ويوضــح نوفل أنه قبل وقت ليس ببعيد 
كانت هنــاك عادات اإلتيــان بمقرئ يقرأ 
القــرآن مقابل أجر مالي، وتوزيع الســجائر 
علــى المعزيــن، وإقامــة بيــت عــزاء كل 
خميــس عند بيت المتوفى لوقت طويل، 
واألربعينيــة -أي مــرور أربعيــن يوًما على 
وفــاة الشــخص-، مشــيًرا إلــى أنــه كان 
من العادات جلب نســاء لسن من العائلة 
وإحضارهــن علــى القبــر من أجــل النواح، 
وهــذه األشــياء واألفعال كلهــا مخالفة 

للشرع.
الشــعب  وعــي  ازديــاد  أن  إلــى  ويلفــت 
والتزامــه أكثر، أوجد عــادات أخرى مغايرة 
لما ســبق، لكنها ما تزال تحتاج إلى وعي 
أكبر، وثقافة أوســع، وتديــن أكثر، فمن 
هــذه المتغيرات أو البدائل الموجودة هي 

أيًضا ليست من الشرع.
االســتئناف  محكمــة  رئيــس  ويفّصــل 
الشــرعية أكثر فيمــا يتعلــق بنصب بيت 
العــزاء لثلثة أيــام، وفيما يتعلــق بتقديم 
التمــر والقهــوة والغــداء وغيرهــا فهي 
يكــون  أن  ويمكــن  مكلفــة،  أشــياء 

المتوفــى فقيًرا، فيترك اليتامى من خلفه 
وهــم بحاجــة إلى هــذا المــال المصروف 

على بيت العزاء.
المرحلــة،  هــذه  تجاوزنــا  "اآلن  ويقــول: 
وأصبــح بيــت العــزاء أقــل تكلفــة علــى 
لكنــه  جميــل،  شــيء  وهــذا  العائــلت، 
ليــس قريًبــا من تطبيق الســنة، فتطبيق 
الســنة أن تتكاتف النــاس من أهل الحي 
والعائلــة، فيقومون هــم بصنع الطعام 
ألهل الميت ألنهم مشغولون بحزنهم"، 
مستدرًكا: "لكن الناس أخذت الموضوع 
عكســًيا، بــأن أهــل الميــت هــم الذيــن 
يعــدون الطعــام للنــاس، وهــذا مخالف 

لهدي النبي صلى اهلل عليه وسلم".
ويشــير إلى أن من هــدي النبي صلى اهلل 
عليه وســلم أنه كان ال يقيــم بيًتا للعزاء، 
بــل كان العزاء في المقبــرة وقت الدفن، 
ومن ثم في المســجد، فمن التقى بأهل 
مــن  يعزيهــم  المســجد  فــي  المتوفــى 
بــاب المواســاة، موضًحا أن بيــوت العزاء 

تكاليفهــا عاليــة حالًيــا وقــد تصــل إلى 
$3000، وأهــل الميــت هــم أولــى بهذه 

المبالغ من أن تصرف.
االســتئناف  محكمــة  رئيــس  ويوضــح 
الشــرعية أن في إقامة العــزاء تعدًيا على 
حقــوق اآلخريــن مــن إغــلق الشــوارع، ال 
ســيما إن كان شــارًعا رئيًســا، وهنا أمور 
حياة العبــاد تتوقف عند هذا العزاء، وهذا 
مخالــف لهــدي النبــي صلــى اهلل عليــه 

وسلم.
ويشــيد برغبــة النــاس بالتغييــر، على أن 
األولــى محاولة االلتزام بهدي النبي صلى 
اهلل عليه وسلم وتطبيق سنته في إقامة 
مراســم العزاء فــي المقبــرة، والمواســاة 
في المســاجد أو حينما يلتقي األخ بأخيه 

فيقدم له العزاء أينما التقى به.
ويختــم نوفــل بقولــه: "أدعــم مبــادرات 
العائــلت لتقليــل نفقــات العــزاء العاليــة، 
وصــواًل نحو التطبيق الكامل لهدي النبي 

صلى اهلل عليه وسلم".

السؤال الثاني المحير في قصة أصحاب الكهف
أسئلة حيرتني في سورة الكهف )2(

هــو أن اهلل ذكــر حالــة واحــدة لتعاقب 
الشــمس في طلوعهــا وغروبها على 
ــْمَس ِإَذا  الكهف ومن بداخله )َوَتَرى الشَّ
َزاَوُر َعن َكْهِفِهــْم َذاَت اْلَيِميِن  َطَلَعــت تَّ
ــَماِل َوُهْم  َوِإَذا َغَرَبت تَّْقِرُضُهْم َذاَت الشِّ
ْنُه َذِلَك ِمــْن آَياِت اهللِّ  َمن  ِفــي َفْجَوٍة مِّ
َيْهِد اهللَُّ َفُهَو اْلُمْهَتِد  َوَمن ُيْضِلْل َفَلن 

ْرِشًدا )17((. َتِجَد َلُه َوِليًّا مُّ
فكر قليًل في اآلية السابقة.

خــلل  الشــمس  حركــة  أن  فالمعلــوم 
فــي  ســواء  متغيــرة،  األربعــة  الفصــول 
طلوعهــا أو تعامدهــا فــي الســماء أو 
غروبها، وهذا واضح ملموس خاصة لو 

قارنا الصيف في الشتاء.

لكنــه القــرآن ذكر حالة ثابتــة على مدار 
الســنين والفصــول، عند طلوعهــا تزاور 
عــن كهفهــم إذا اليمين.. عنــد الغروب 

تقرضهم ذات الشمال..
حالــة ثابتة ال تتغير حتــى مع تغير وضع 
المس شــروًقا وغروًبا عبر الفصول هذه 

نستكشف منها عدة أمور.
أواًل: خارطــة فتحة الكهــف وبأي اتجاه 
ومغربهــا،  الشــمس  لطلــوع  قياًســا 
وبحســابات بســيطة قــد نحــدد حجــم 
فتحة الكهف والتي يبدو أنها كبيرة أو 

هناك فتحتان له.
ثانًيــا: إعطاؤنــا قيًمــا ثابتــة مع شــيء 
متغيــر عبــر الفصــول هــو مدار تســاؤل 

مهــم جــًدا، وحير جــًدا ويضاف للســؤال 
األول المتعلق بحالة الرعب من رؤيتهم.

ثالًثا: العجيب في هذه اآلية بالذات عقب 
اهلل آخرهــا بقولــه ذلــك مــن آيــات اهلل 
وقرن ذلك بالهدايــة وكأن اآلية تنبهنا 
لشــيء تطالبنا للهتداء له.. ما هو هذا 
الشــيء في كهف هــؤالء الفتية وهل 
يمكــن أن يكونــوا بالفعل فــي بعد آخر 
جعــل المتغير ثابًتا فــي حقهم.. قد نجد 
إجابــات مقنعــة لهذا التســاؤل لكن إذا 
أضفنــاه للتســاؤل األول عندهــا يكون 
عندنا ســؤاالن محيران في قصة أصحاب 
الكهف يحتاج لمن يهتدي إلجابته ومن 

يهد اهلل فهو المهتد.
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بأساليب تكنولوجّية وتفاعلية

م طالباتها اإلنجليزية سة تعلِّ  ُمدرِّ
"برحالت عبر العالم"..

غزة/ صفاء عاشور:
مــن ســنغافورة، إلــى تايالنــد، واإلكــوادور 
وإندونيسيا وأكثر من 30 دولة أخرى كأنما 
"ســافرت" معلمة اللغة االنجليزية أســماء 
مدرســة  فــي  وطالباتهــا  هــي  مصطفــى 
حليمــة الســعدية شــمال مدينــة غــزة في 

رحالت استمرت لثالثة شهور.
رحالت لم تكن بحاجة إلى أن تخرج الطالبات 
فجهــاز  المدرســة،  بــاب  مــن  ومعلمتهــن 
كان  الســماعات،  وبعــض  البروجوكتــور 
كفيــاًل بتحقيق الهدف الرئيس وهو تعليم 
اللغــة اإلنجليزيــة عبــر التفاعــل  الطالبــات 
والتواصــل مــع طلبة آخريــن متواجدين في 

مناطق أخرى في كافة أنحاء العالم.

تقــول مصطفى في حديث مع صحيفة "فلســطين": 
"بدأت في االســتفادة مــن التكنولوجيا فــي عملية 
تدريــس اللغــة االنجليزيــة منذ عام ونصــف العام، 
وذلك عبر المشــاركة في عدد من الفــرق التعليمية 
 Microsoft Educators ، BBC & العالميــة مثــل

." The Hands Up و ،Pearson Live Classes
وتضيــف مصطفــى: "إن الثــورة التكنولوجية بدأت 
تدخل في التعليم بشــكل قوي جدًا وأصبح لزامًا على 
المعلم أن يواكب هذه التكنولوجيا من جانب تربوي 
وتعليمي للطلبة من خالل تسليط الضوء على األمور 
االيجابيــة وتوظيفها أمام الطالــب حتى نفتح أمامه 
آفاق التطلع الجيــدة وتوظيف التكنولوجيا في حياته 

وتنبــه مصطفى إلــى أنها فــي هذا اإلطــار تُوظف 
الرحــالت التعليميــة االفتراضية، من خــالل تنظيم 
لقاءات عبر منصات التواصل بين طالباتها ومعلمين 
وطلبة من عدة دول لعدة أهداف منها : االطالع على 
ثقافــات العالم، تعليــم اإلنجليزيــة، تطوير مهارات 
طالباتها اللغوية ونقل معاناة فلسطين وغزة للعالم.

وتؤكــد علــى أن التقــاء المعلمين والطلبــة زاد من 
دافعيــة الطلبة لتطوير مهــارة التحدث واللفظ للغة 
االنجليزية وهذا ما لمســته بعد عــدد من الرحالت، 
كمــا زاد من ثقــة الطالبات في التحــدث مع أي أحد 

باللغة االنجليزية دون تحضير مسبق.
وتذكر أنهــا صممت مؤخرًا ثالثــة تطبيقات بتقنية 

اليومية بشكل جيد".
وتوضح مصطفــى أنها بدأت بتوظيــف التكنولوجيا 
عبــر الرحــالت التعليميــة االفتراضيــة حيــث أخذت 
الطالبــات برحــالت عبر العالم وكانــت أول رحلة في 
بلــدة مقدونيا الشــمالية، وانضمــت الطالبات لهذا 
المشــروع الــذي القى إعجابــًا وتهافــت منهن على 

التفاعل معها.
وتــردف إن:" الطالبــات زادت دافعيتهــن إلى تعلم 
اللغــة االنجليزيــة كمــا أن اندماجهــم فــي الغرفة 
الصفيــة وتفاعلهم مــع هذه الفعاليــات نمى مهارة 
اللغة االنجليزيــة وزاد من رغبتهم بتعلمها بشــكل 

أقوى من السابق".

المكعب المدمج في دروس مختلفة لمنهاج الصفين 
الســابع والثامــن، حيــث تســتخدم ذلك فــي تنفيذ 

دروس تفاعلية ممتعة في المدرسة.
وتثمــن مصطفى دور إدارة المدرســة التي كان لها 
دور كبيــر في توفير األجــواء االيجابية لالنطالق في 
مثل هذه المشاريع والتي تحتاج إلى كثير من الدعم 

المعنوي للمعلم.
وتشــدد على دور مديرية التربية والتعليم في شمال 
غزة حيث دعمت المشــروع، ، الفتــًة إلى دور الوزارة 
في توفير الدعم اللوجستي للمشروع من خالل توفير 
اللوازم المدرسية من قرطاســية، سماعات ومعدات 

أخرى لتطوير مهارات الطلبة.
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غزة/ وائل الحلبي:
قــرر اتحــاد كرة القــدم إيقاف مدربيــن ومنعهم من 
مرافقــة فريقيهم خــال الجوالت الماضيــة بناء على 
توصيــات لجنــة االنضباط, فيما أعلــن تعديل موعد  
إحدى مباريــات دوري الدرجة الثانية بفرع الوســطى 

والجنوب.
وقرر االتحاد منع جهاد غبن مدرب حراس مرمى فريق 
الهــال مــن التواجد مــع الفريق في ثاثــة مباريات 
رســمية, إلى جانــب معاقبة أيمن أبو شــمالة مدرب 
فريــق الزيتون بعدم مرافقة فريقه في ثاثة مباريات 

رسمية.
وفي سياق منفصل قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة 
القدم تعديل موعد مباراة في الجولة السادســة عشر 
من دوري الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب بين 
جماعــي رفح وخدمــات دير البلح, لتقام يــوم الثاثاء 

القادم على ملعب رفح بداًل من إقامتها يوم السبت.
ويتواجد جماعي رفح في المركز الثامن بترتيب دوري 
الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب برصيد ثمانية 
نقاط وســيكون بحاجــة لحصد أربعة نقــاط أو تعثر 

الشوكة للنجاة من مقصلة الهبوط للدرجة الثالثة.

لجنة انضباط 
اتحاد الكرة ُتعلن 
عقوباتها للجولة 

الماضية من 
البطوالت

غزة/ وائل الحلبي:
قفز األمعري لوصافة ترتيب دوري المحترفين بالضفة 
الغربيــة بعدمــا حقق فوزًا غاليًا على حســاب شــباب 
الخليل بهدفيــن دون رد, في المباراة التي جمعتهما 
أمــس على ســتاد ماجد أســعد, في ختام منافســات 

الجولة الخامسة عشر من البطولة.
وبهــذه النتيجــة يعــزز األمعــري مــن حظوظــه في 
المنافسة على اللقب بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة 
في المركز الثاني, فيما جاءت الخسارة كالصاعقة على 
شــباب الخليل حيــث أبعدته للمركــز الثالث وأوقفت 

رصيده عند 24 نقطة.
وفــرض األمعري أفضلية في الجانــب الهجومي على 
الرغم من اندفاع شباب الخليل, إال أن أصحاب األرض 
نجحوا فــي التعامل بشــكل جيد والتقــدم عبر أحمد 

عبد اهلل الذي اســتقبل كرة عرضية من سامح مراعبة 
ليحولها عبد اهلل برأســه في الشباك )36(, ولم تنجح 

محاوالت الضيوف في تعديل النتيجة.
ومع بداية الشــوط الثاني زاد شــباب الخليل الضغط 
والحت الفرصــة أمام خالد ســالم للتعديل إال أنه لم 
يتمكــن من التعامل مــع الفرصة التــي أتيحت, فيما 
شــكلت تحــركات مراعبــة وعبــد الحميد أبــو حبيب 
خطورة كبيرة على مرمى شــباب الخليل, التي أثمرت 
عن هــدف ثاني بعدما مرر أبــو حبيب كرة على طبق 
من ذهــب أمام حمادة مراعبة الــذي انفرد بالحارس 
ووضــع الكــرة من فوقــه فــي الشــباك )73(, تراجع 
األمعري بعدها للحفاظ على التقدم وســط محاوالت 
حثيثة من العبي العميد للوصول للشباك لكن فشلت 

جميع تلك المحاوالت.

األمعري
يقفز لوصافة 

دوري المحترفين 
بضربة صاعقة

لشباب الخليل

غزة/ وائل الحلبي:
أعلن عبد الســام هينة عضو المجلس األعلى للشــباب 
والرياضــة عن البــدء في مشــروع تجهيز قاعــة اللياقة 
البدنية والتي ســتكون األضخم على مستوى غزة, ضمن 
مشــروع تطويــر البنية التحتيــة الرياضيــة الممول من 

صندوق التنمية السعودي.
وقال هنية إن تجهيز القاعة سيكلف مبلغ 120 ألف دوالر, 
مبينًا أنها تشــمل مجموعة من أحــدث األجهزة الخاصة 
باللياقــة البدنيــة والفــرش الخاص حســب المواصفات 
الدوليــة باإلضافــة إلى مولــد كهربائــي وتجهيز كامل 

لغرفة الساونا في القاعة.
وأكد هنيــة لـ:"فلســطين" أن القاعة ســتقدم خدماتها 
لاعبي المنتخبات الوطنية واألندية من أجل االســتفادة 

منها والعمل على تطوير قدراتهم البدنية.

وفــي نفس الســياق كشــف هنيــة عن وصــول اللوحات 
اإللكترونية لمختلف الماعب حيث سيتم تسليمها اليوم 
للجنــة الحكام باتحــاد كرة القــدم, مبينًا أنها ســتكون 
المرحلــة األخيرة ضمن مشــروع تطوير البنيــة التحتية 

الرياضية الممول من المملكة العربية السعودية.
وأضاف هنية أنه سيتم االنتهاء من تطوير صالة الشهيد 
سعد صايل خال الشهر القادم, حيث تجري الترتيبات مع 
برنامج األمم المتحــدة اإلنمائي "UNDP" الفتتاحها في 

حفل بمشاركة الرياضيين.
ووجــه هنية شــكره للمملكة العربية الســعودية على ما 
قدمته من دعم ســخي على مدار الفترة الماضية لتطوير 
البنية التحتية في غزة, مبينًا أن هذه المشــاريع ستكون 
منــارة للرياضة والرياضييــن على مدار ســنوات طويلة 

وتلعب دورًا في تطوير مختلف األلعاب الرياضية.

غزة/ وائل الحلبي:
تلقى فريق سنجل خسارته األولى في البطولة العربية 
لألندية األبطال أمام فريق البيشمركة العراقي بثاثة 
أشــواط دون مقابل, فــي إطار منافســات المجموعة 
الرابعة من البطولة التي تُقام في العاصمة المصرية 

القاهرة بمشاركة 16 فريقًا عربيًا.
وجاءت خسارة سنجل الكاسحة على يد الفريق العراقي 
الذي تفوق بنتيجة األشــواط الثاثــة التي جاءت على 
النحو التالي: الشوط األول 13-25, 10-25, 20-25 

وجميعها كانت لصالح البيشمركة.
ويخــوض ســجل بطــل دوري كــرة الطائــرة بالضفة 
الغربيــة مباراته القادمــة أمام كاظمــة الكويتي يوم 

األحد القادم.
وفي نفس البطولة يلتقي اليوم خدمات جباليا بنظيره 
فريق شباب األهلي اإلماراتي, والتي يسعى من خالها 
بطــل دوري كرة الطائــرة بغزة لتحقيــق مفاجأة من 

العيار الثقيل وحصد فوزه األول في البطولة.
ويأمل خدمــات جباليا أن ينجح العبوه في االســتفادة 
مــن الخبــرة التي اكتســبوها خــال مشــاركتهم في 
البطولة قبل عامين, وتطبيقهــا في المباراة من أجل 

تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل.
ويتواجــد خدمــات جباليا فــي المجموعــة الثانية إلى 
جانــب األهلــي اإلماراتــي والعربي القطــري واألهلي 

البحريني والهال الليبي.

هنية ُيعلن عن آخر مشاريع المنحة السعودية الرياضية
صالة لياقة بدنية بقيمة 120 ألف دوالر

سنجل يخسر أمام البيشمركة العراقي 
في البطولة العربية للكرة الطائرة



21
Thursday 20 February 2020 الخميس 26 جمادى اآلخرة 1441هـ 20 فبراير/ شباط

 وجهًا لوجه في "السوبر" المصري في أبوظبي

القاهرة/)أ ف ب(:
يحتضن استاد محمد بن زايد في العاصمة اإلمارتية 
أبــو ظبي قمة نارية بيــن االهلي حامل لقب الدوري 
وغريمــه الزمالك بطــل الكأس، اليــوم في الكأس 

السوبر المصرية في كرة القدم.
وســتكون النســخة الرابعــة تســتضيفها اإلمارات، 
بعدمــا أقيمت أعوام 2015 بإســتاد هــزاع بن زايد 
بمدينة العين وفــاز االهلي على الزمالك، ثم 2017 
بإستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي ورد الزمالك 
التحية لألهلي، وأخيرًا في إســتاد هزاع بن زايد عام 
2018 عندما فاز األهلي على المصري البورسعيدي.

وأقيمــت مبــاراة القمــة المصريــة بــدون حضــور 
جماهيري منذ االحداث الدامية في اســتاد بورسعيد 
مطلــع شــباط/فبراير 2012، والتــي راح ضحيتهــا 
74 شــخصا من جماهير االهلي عقــب مباراته امام 

المصري، ما دفع المســؤولين عــن الكرة المصرية 
إلقامتها باإلمارات لضمان الحضور الجماهيري.

ويخــوض االهلي المباراة وســط تفــوق واضح على 
غريمــه التقليــدي، اذ يحمــل الرقم القياســي بعدد 

االلقاب )11( مقابل ثالثة للزمالك.
شــارك االهلي فــي 13 نســخة من اصــل 16، وفاز 
باللقــب 11 مرة، فيما شــارك الزمالك في 9 نســخ 
وفــاز باللقب ثالث مــرات، وأحــرز المقاولون العرب 
وحرس الحدود اللقب مرة وحيدة. وستكون مواجهة 
الخميس الســابعة بين القطبين في البطولة، حيث 
التقيا ســت مرات ففاز االهلــي باللقب خمس مرات 

والزمالك مرة وحيدة.
معنويات السوبر االفريقي

يعول الفرنســي باتريــس كارتيــرون المدير الفني 
االســبق لألهلــي والحالــي للزمالــك علــى الدفعة 
المعنويــة لالعبيــه، عقــب الفــوز بالكأس الســوبر 
االفريقي على حســاب الترجي التونســي حامل لقب 
دوري االبطــال 3-1، الجمعــة الماضــي بالعاصمة 

القطرية الدوحة.
وكان كارتيــرون قــد تولــى تدريب األهلــي مطلع 
موســم 2018-2019، واقيــل مــن منصبــه عقب 

محمد مجدي( جاهز لمواجهــة الزمالك، أما رمضان 
صبحــي فشــارك معنا في بعــض التدريبــات ولكنه 
ليس جاهزًا بشــكل كامل للسوبر ولذلك لن يكون 

متواجدًا معنا".
تابــع "عندمــا نلعب في اإلمــارات فإننــا نلعب على 
أرضنــا بالفعل، ولكن بوجه عام فإن الخصوم الذين 
يواجهوننــا خــارج أرضنا يقومون بعمــل جيد ونحن 
كذلك أيضًا ونقوم باالســتعداد لكل مباراة بشــكل 

جيد".
ويغيــب عن االهلــي الرباعي حمــدي فتحي ومحمد 
محمود وسعد ســمير وكريم وليد "نيدفيد"، اضافة 
الى اعــارة ثنائي الهجــوم المغربي وليــد ازارو الي 

االتفاق السعودي، وصالح محسن الى سموحة.
فيما يغيــب عن تشــكيلة كارتيرون العب الوســط 
محمــود عبــد العزيــز المصــاب بقطع فــي الرباط 
الصليبي للركبة، اضافة الى رحيل التونســي حمدي 
النقــاز والمغربي خالد بو طيب لفســخ تعاقدهم مع 
"االبيض" لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، 
اضافة الى شــكوك حول لحاق المدافع االيمن حازم 

امام بالمباراة نظرا لتعرضه لالصابة امام الترجي.
وســيكون العبــا االهلي المالــي اليو ديانــغ القادم 
الصيــف الماضي الســنغالي اليو بادجــي القادم في 
شــتاء 2020، على موعد مع المشاركة في اول قمة 

تجمع قطبي الكرة المصرية.
وغاب ديانــغ عن مباراة القمــة الماضية في بطولة 

السوبر رغم قيده في قائمة الفريق.
فــي المقابــل، ســتكون مشــاركة المغربــي محمد 
اوناجــم االولى مــع الزمالــك، اضافة الــى المدافع 
الشــاب احمد عيد الذي تم تصعيــده للفريق االول 

عقب رحيل النقاز.
وسيشــهد اللقاء تطبيــق تقنية مســاعدة التحكيم 
بالفيديــو "فــي ايــه آر" للمــرة االولــى فــي تاريخ 
المســابقات المحلية المصريــة، بعدما قررت اللجنة 
المنظمــة بالتعــاون مــع اتحــاد الكــرة المصــري 
تطبيقهــا. وكانت لجنة الحكام قد اعلنت عن تعيين 

طاقم تحكيم نروجي بقيادة سفين أودفار موين.

خســارة دوري أبطال أفريقيــا 2018 لصالح الترجي، 
والخروج من ربع نهائي بطولة األندية العربية امام 

الوصل اإلماراتي.
وأكــد كارتيرون أنه ال توجد لــدي نية على اإلطالق 
لألنتقام من األهلي "خــوض مباراتين كبيرتين في 
أقل من أســبوع أمــر مرهق، ولكننــا تعاملنا مع هذا 
األمر بالتدريبات االستشــفائية لتجهيــز الالعبين.. 
نسعى للفوز من أجل الالعبين والنادي وليس هناك 
أي نية لالنتقام مــن األهلي... مباراة األهلي أصعب 
مــن الترجي ألن الالعبين لم يكــن لديهم اي وقت 

للتحضير مثل األهلي".
وسبق لكارتيرون الذي حل بدال من الصربي ميتشو 
أن واجه األهلي مرتين في الدوري المحلي موســمي 
2016 و2017، حيــن كان مدربا لنادي وادي دجلة، 

وقــاد األخير للفوز علــى "األحمر" بهــدف في المرة 
األولى وخسر الثانية 2-1.

وهو المدير الفني الرابــع الذي تولى تدريب األهلي 
والزمالــك بعــد محمود الجوهــري، األلمانــي راينر 

هولمان واإلنجليزي مايكل إيفرت.
وعــن خبرتــه بطريقة لعــب األهلي الذي ســبق له 
تدريبه قال "العبو االهلي والزمالك يعرفون بعضهم 
جيــدًا، ولكن فريــق األهلي المتواجــد حاليًا مختلف 

تمامًا عن الفريق الذي كنت أدربه".
غياب صبحي

ولــن تكون مهمــة كارتيــرون والعبيه ســهلة في 
مواجهة التفــوق الواضح للسويســري رينيــه فايلر 
الســاعي هــو االخر للقــب ثــان، بعدما قــاد فريقه 
للفــوز بالســوبر المصــري علــى حســاب الزمالك، 
اضافــة الى قيادته لتصدر الــدوري الممتاز بالعالمة 
الكاملة، محققا الفوز في 15 مباراة متتالية ومبتعدا 
بالصدارة برصيد 45 نقطة وبفارق 14 عن الزمالك 

الثالث بـ31 نقطة.
وأكد فايلر أن مواجهة السوبر المصري لها حسابات 
مختلفة تمامًا عن مواجهات الدوري أو دوري أبطال 
أفريقيا، مشــيرا الى ان المهاجم رمضان صبحي لن 
يكون جاهزًا لخوض المباراة "أفشــة )العب الوسط 

القاهرة/)أ ف ب(:
فــي ما يلــي ســجل الفائزيــن بلقــب الكأس 
الســوبر المصري في كرة القدم قبل مواجهة 

االهلي والزمالك الخميس في أبوظبي:
2001  الزمالك

2002  الزمالك

2003  األهلي

2004  المقاولون العرب 

2005  األهلي

2006  األهلي

2008  األهلي

2009  حرس الحدود

2010  األهلي

2013  األهلي

2014  األهلي

2015  األهلي

2016  الزمالك

2017  األهلي

2018  األهلي

2019  األهلي * الزمالك؟

سجل الفائزين 
بالسوبر المصري
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دورتموند/)أ ف ب(:
"انســوا نيمار!، انســوا مبابي!، العمالق يدعى أرلينغ 
هاالنــد )19 عامًا(. بهــذا العنــوان العريض خرجت 
صحيفة "بيلد:" االلمانية الواســعة االنتشار للتحدث 

عن الظاهرة النروجي.
كانت األنظار مســلطة خالل المواجهة بين بوروسيا 
دورتموند األلماني وباريس ســان جرمان الفرنســي 
في ذهــاب ثمن النهائي مــن دوري أبطــال أوروبا، 
على نجمي فريق العاصمة الفرنســية البرازيلي نيمار 
والفرنسي كيليان مبابي، لكن هاالند خطف األضواء 
منهما بتســجيله هدفي فريقه الــذي خرج فائزا قبل 

مباراة االياب بعد ثالثة أسابيع.
وجاء الهدف األول من مسافة قريبة )69(، أما الثاني 
فــكان قمة في الروعــة عندما وصلته الكــرة أمامية 
خــارج المنطقة فاطلقها صاروخية عجز حارس ســان 
جرمان الكوســتاريكي كيلور نافاس عن التصدي لها 

.)77(
أما صحيفة "كيكر" الرياضية فخرجت بعنوان "ســاعة 

الجديــدة حيث قالــت صحيفــة "أس" "ثمة موهوب 
جديد فــي دوري أبطال أوروبا: لننحنــي أمام هاالند 

وثنائيته المدهشة".
وأضافــت "جلــس ارلينــغ هاالند على مائــدة مبابي 

وكسرها إلى نصفين. هذا الشاب ال حدود له".
أمــا صحيفة "ليكيب" الفرنســية فاعتبرت أن "ظهور 

الموهبة الكبيرة لهاالند مخيفة".
في المقابل، رأت "كورييري ديللو سبورت" االيطالية 
"العبا قادما مــن المريخ" يمتلك "قوة )كريســتيان( 
فييــري، هــدوء )فيليبــو( اينزاغي والبنية الجســدية 

)لوكا( لتوني".
ولم تأت ثنائية هاالند في مرمى ســان جرمان، وهي 
األولى له في األدوار اإلقصائية من المسابقة القارية 
من العدم، ألنه رفع رصيده فيها إلى 10 أهداف بعد 
أن ســجل ثمانية أهداف مدافعا عن ألــوان ريد بول 
ســالزبورغ النمســوي في دور المجموعات، ليتساوى 
في صدارة ترتيب الهدافين مع هداف بايرن ميونيخ 

البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

المجد لهاالند"، التي أشارت إلى أنه وعلى الرغم من 
بلوغه التاســعة عشــرة من عمره فقط، فقد ســحب 

البساط من تحت أقدام نيمار ومبابي.
ولم تقتصر اإلشــادة بالنجم النروجــي الصاعد الذي 
انتقــل إلــى دورتموند في فترة االنتقاالت الشــتوية 
الشــهر الماضي قادمًا من ســالزبورغ النمسوي على 
الصحــف األلمانية بل تخطتها إلى الــدول األوروبية 

األخرى.
وعلقــت "ذا غارديــان" االنجليزية علــى تألق هاالند 
بقولهــا "في الموســم الثالث من مشــروع باريس، 
كانــت كل الظــروف مهيأة لكــي يكون نيمــار نجم 
االحتفــال فــي دوري ابطــال اوروبــا، كان متوقعا ان 
يطبع هذه االمسية ببصمته الخاصة، لكن في الوقت 

الحالي ال احد يستطيع ايقاف زحف ارلينغ هاالند".
العب من المريخ

أما إســبانيا التي كالت المديــح لنجميها األرجنتيني 
ليونيل ميســي والبرتغالي كريســتيانو رونالدو على 
مــدى عقد بكامله، فلــم تتردد باإلشــادة بالظاهرة 

وضــرب هاالنــد بقــوة منــذ انتقالــه إلــى صفوف 
دورتموند الشــهر الماضي، فقد سجل ثمانية أهداف 
في خمس مباريات في دوري بوندسليغا بينها ثالثية 
بعــد نزولــه احتياطيًا فــي أول مباراة رســمية له مع 

دورتموند.
وأشاد به مدرب سان جرمان األلماني توماس توخل 
بعد مباراة الثالثاء بقولــه "إنه وحش، يملك حضورًا 

بدنيًا هائاًل وحيوية مدهشة".
ويعتبر هاالند عمالقًا بكل ما للكلمة من معنى )1.94 
م( لكنــه يملك فنيات عاليــة، يتحرك جيــدًا ويتمتع 
بسرعة كبيرة حتى أن شبكة "سكاي إيطاليا" رصدت 
بأنه ركــض 60 مترًا في )6.64 ثانيــة(، أي بفارق 3 

أعشار من الثانية عن الرقم القياسي العالمي.
ويقول عنه مدربه في دورتموند السويسري لوسيان 
فافــر "يملك ذهنية رائعــة. عندما يهــدر فرصة في 
التمارين، يشــد شــعره!" قبــل أن يضيف "تســجيل 
هدفين في مرمى ســان جرمان، أمر ال بأس به على 

اإلطالق".

والدة عمالق 
كروي جديد ُيدعى

إرلينغ 
هاالند

برشلونة/)أ ف ب(:
ينــوي برشــلونة حامــل لقــب الــدوري 
االســباني في كــرة القدم حســم صفقة 
التعاقد مع المهاجــم الدنماركي الدولي 
مارتــن برايثوايت من نــادي ليغانيس، 

بحسب ما ذكرت تقارير إعالمية أمس.
وأشارت شبكة "إي أس بي أن" االميركية 
أن النــادي الكاتالونــي حصــل على اذن 
خاص لضــم برايثوايــت )28 عامًا( خارج 
فترة التعاقدات الرســمية، وسيدفع البند 
الجزائي في عقده والبالغ 18 مليون يورو.
ولــم يبد ليغانيس رغبتــه بالتفاوض مع 
برشــلونة وذلك بعد تخليه عن مهاجمه 
األخــر المغربي يوســف النصيري لصالح 

إشبيلية مطلع الموسم.

وأضافــت الشــبكة أن الالعــب الغوياني 
الجذور ســيكون بمقدوره المشاركة مع 
برشــلونة في مباراة ايبار السبت المقبل 
في الدوري االسباني، حيث يتخلف بفارق 
نقطــة عــن غريمه ريــال مدريــد. فيما 
اشــارت صحيفة "ســبورت" االسبانية أن 
برايثوايت تــدرب أمس مع ليغانيس في 

ظل محاوالت برشلونة لضمه.
وأردفــت أن برشــلونة حصــل على اذن 
خــاص بعد إصابــة طويلة حتــى نهاية 
الموســم لمهاجمــه الفرنســي عثمــان 
ديمبيلــي، كما افتقد فــي اآلونة األخيرة 

هدافه األوروغوياني لويس سواريز. 
ويضم هجوم برشــلونة أفضل العب في 
العالم ســت مــرات االرجنتينــي ليونيل 

انطــوان غريزمــان  الفرنســي  ميســي، 
واليافع انسو فاتي من غينيا بيساو.

وتشــير قوانين الليغا إلى السماح للنادي 
بتبديل العبــه المصــاب اذا كانت فترة 
إصابته تتخطى خمسة أشهر، بالعب آخر 
من الدوري اإلســباني أو مــن دون عقد 

احترافي.
وانضــم برايثوايــت إلــى ليغانيــس في 
2019 معــارًا مــن ميدلزبــره اإلنجليزي 

قبــل االنتقــال بشــكل دائــم بقيمــة 5 
ماليين يورو، وســجل له هذا الموسم 6 
اهــداف في الدوري. ســجل 13 هدفا في 
41 مباراة مع فريقه الحالي، وحمل الوان 
الدنمارك في 39 مباراة دولية سجل فيها 

7 أهداف.

برشلونة يحصل على إذن خاص للتعاقد مع برايثوايت
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي 
دائرة التنفيذ - محكمة رفح الشرعية االبتدائية

الموضوع / نشر مستبدل 
أحكام نفقة زوجة وأوالد وعفش بيت

إلى المنفذ ضده / نعيم أحمد نعيم الهمص / مجهول محل اإلقامة حاليا.
أبلغك طبقــا لاللتزام المترتــب عليك بموجب حكم شــرعي )عفش بيت 
ونفقة زوجة وأوالد( على ذمة القضايا أســاس 2019/525 و 2019/523 
و 2020/49 لصالــح طالبــة التنفيذ / ســماح حســين ســالمة الهمص ، 
والذي يلزمك بتنفيذ قرار المحكمة و القاضي بإلزامك بدفع قيمة األحكام 

الشرعية و قدرها:
1 - عفش بيت 4000 دينار أربعة آالف دينار في القضية التنفيذية 2019/373 
2 - نفقــة زوجــة )50 دينارا( خمســون دينارا شــهرية مــن تاريخ الطلب 

2019/7/3 في القضية التنفيذية 2019/374.
3 - نفقــة األوالد )60 دينــارا( ســتون دينارا شــهرية مــن تاريخ الطلب 

2019/7/3 في القضية التنفيذية 2020/49 
لصالح طالبــة التنفيذ المذكورة أعــاله ونكلفك بالوفــاء بااللتزام وذلك 
بحضورك إلى دائرة التنفيذ بمحكمة رفح الشــرعية في غضون أسبوعين 
من تاريخ هذا اإلعالن وإذا لم تحضر فإن دائرة التنفيذ ستباشــر إجراءات 

التنفيذ حسب األصول.
دائرة التنفيذ بمحكمة رفح الشرعية 
مأمور التنفيذ/ أ. عمار عصام النجار

غزة/ محمد أبو شحمة:
وحــدة  أن  سياســيان  محلــالن  رأى 
القــرار الفلســطيني الرافــض لخطة 
دونالــد  األمريكيــة  اإلدارة  رئيــس 
المسماة "صفقة  السياســية،  ترامب 
القرن"، ســتكون ســببًا في فشلها، 
مؤكدًا أنها تهــدف لتصفية القضية 
الفلسطينية، وتقديم خدمة انتخابية 
لرئيس حكومة االحتالل اإلســرائيلي 
انتخابــات  فــي  نتنياهــو  بنياميــن 
"الكنيســت" المقررة في مارس/ آذار 

المقبل.
وعــدَّ المحلــالن في ندوة سياســية 
عقدهــا تجمع النقابــات المهنية في 
مدينة غزة، مســاء أمــس، أن ترامب 
لن يســتطيع اســتكمال تنفيذ خطته 
السياســية مــع اقتراب موعــد نهاية 
واليته الرئاسية األولى بحلول نهاية 
2020. وفــي 28 يناير/ كانون الثاني 

الماضــي، أعلــن ترامــب مــن داخل 
البيــت األبيــض، بحضــور نتنياهو، 
خطته السياســية لـ"تسوية" الصراع 
مــع االحتــالل، ويقــر فيها مجــددًا 
بــأن القدس عاصمــة لـ)إســرائيل(، 
كما يزعم، وهو ما رفضته األوســاط 

الفلسطينية بشدة.
وإذ يــرى الكاتب والمحلل السياســي 
الخطــة  أن  الصــواف  مصطفــى 
األمريكيــة ال تتعــدى كونهــا حديثا 
إعالميــا بيــن ترامــب نتنياهــو فإنه 
يؤكــد أنها مخطــط إســرائيلي في 

األساس.
وعدَّ الصواف أن "الرؤية اإلسرائيلية" 
التــي تحــاول إدارة ترامــب تنفيذها 
المراد منهــا إنقاذ ما يمكــن إنقاذه 

غزة/ فلسطين:
أثنى عضو المكتب السياســي لحركة حماس خليل الحية على مســيرة 
عائلة الشــهيد القائد القسامي نصر جرار، وقال: إنها "تشكل نموذجًا 
لقدرة شــعبنا على تفجير الطاقات والثورات وتقليب المياه الراكدة في 

كل حين، وإشعال فلسطين ثورًة ولهيبًا".
جــاء ذلك خالل مشــاركة الحية في حفل نظمتــه وزارة الثقافة ومكتب 
إعالم األســرى، أمس، إلشــهار كتاب "نصر الطيار" لمؤلفه األسير في 
ســجون االحتالل إســالم صالح جرار، الذي يحكي مســيرة قائد كتائب 

القسام في جنين نصر جرار، ونجله الفدائي أحمد جرار.
وأشــاد الحية بالكتاب ووصفــه بأحد إبداعات المقاومــة، مضيًفا: "أن 
ينتصب فارس من أســرانا في ســجون االحتالل ويمتشق قلمه ويبدع 
فــي إحيــاء ملحمة بطولية ناصعة في تاريخ فلســطين، فإنه يســتحق 
الشــكر والثناء، ونتمنى أن يبقى قلمه معطاء في كتابة ســير الشهداء 

واألسرى والبطوالت".
وأضاف الحية: "عندما قرأت هذا الكتاب وجدت قلم األسير إسالم صالح 
جرار مفعما بالحيوية وبالعبــارات القصيرة الجزلة والقوية التي تعطي 

المعنى المطلوب وتوفي الشهداء حقهم.
وأوضح الحية أن الكتاب يُحيي ذكرى مسيرة القائد الهمام نصر جرار، 
ويُحيــي بطوالت ضفة العياش، فهو رفيق العياش وعمل معه، ومضى 
من بعده ســنوات في العمل الجهادي المقــاوم. وأكد الحية أن أهمية 
ســيرة القائد البطل نصر جــرار تكمن في أنه قطع مسلســل الصمت 
واالتفاقيــات واالعتراف باالحتــالل، وانفرد ليقود العمليــات البطولية 
ويلهب األرض مجددًا ليقول إن فلسطين ليست للبيع وال للمساومة.

ووجــه عضو المكتب السياســي لحركة حماس التحية لكل من شــارك في 
ظهــور هــذا العمل إلى النــور، الذي أعــاد صناعة البطولــة وتجديد الروح 
المقاومة، وخصص التحية للقلم الذي كتب، ولمكتب إعالم األسرى ووزارة 
الثقافــة الحتضانها هذا العمل.كما حيَّا األســرى والمعتقلين في ســجون 
االحتــالل، مضيًفــا: "نفكــر في قضية األســرى كل يــوم، ومصممون على 

خروجهم ليعيشوا سيرة التحرير والعودة".

خالل حفل إشهار كتاب "نصر الطيار"
الحية ُيثني على مسيرة 

عائلة جرار البطولية

الن: وحدة القرار الفلسطيني سُتفشل خطة »ترامب« محلِّ

لنتنياهــو وترامب، وتهــدف لتصفية 
القضية الفلســطينية بــكل أبعادها، 
وال تختلف كثيرًا عن اتفاق )أوســلو( 
الذي وضــع الخارطة األولــى قبل أن 

يأتي ترامب ويطرح خارطته.
وأضاف: مــا طرحه ترامــب ال يعطي 
ســوى  الفلســطينية  للدولــة  شــيئا 
بينهــا  يصــل  متقطعــة،  مســاحات 
جســور وأنفاق، وال تتجــاوز %15 من 
مســاحة فلســطين، مع فتــرة اختبار 

للفلسطينيين مدتها 5 سنوات.
الخطــة  طــرح  أن  الصــواف  وذكــر 
السياســية األمريكية يراد منه إعطاء 
الفلســطينيين فــي حيفــا وأســدود 
والعقبــة مرافــئ يشــرف عليها أمن 

االحتــالل اإلســرائيلي، "وذلك مثبت 
ومؤكد وفق الديباجات التي تعرضها 
الرؤيــة، بمعنــى أن أي اســتيراد من 
الجانــب الفلســطيني يجــب أن يمر 
على المواصفات اإلســرائيلية، وحتى 
المــواد، خاصــة مــا تعــرف بالمواد 

مزدوجة االستخدام".
التعليميــة تنــص  المناهــج  وحــول 
الرؤية على تشــكيل لجنة إسرائيلية 
فلســطينية بمراقبــة أمريكيــة مــن 
أجــل تنقيــة المناهــج الفلســطينية 
وإزالــة مــا يصفــه األمريــكان بأنه 
يهــدد أمــن االحتــالل اإلســرائيلي، 
بحســب الصــواف. وتوقــع أن خطة 
ترامــب السياســية "مجــرد رؤية لن 
ترى الحياة كونها ولــدت ميتة"، وما 
سيفشلها وحدة الموقف الفلسطيني 
والشــارع في غــزة والضفة واألراضي 
نكبــة  منــذ  المحتلــة  الفلســطينية 
الـ48، بالنزول للشارع والضغط على 

الرافضين لتحقيق الوحدة الوطنية.
من جهتــه أكد المختص بالشــؤون 
أن  حمــادة  محمــد  اإلســرائيلية 
دولــة  مارســتها  التــي  الضغــوط 
االحتالل اإلســرائيلي هي التي دفعت 

ترامب لإلعــالن عن خطتــه، بهدف 
التأثيــر فــي انتخابــات "الكنيســت" 
لمصلحة نتنياهو وإبقائه في رئاســة 

وزراء حكومة االحتالل لوالية ثالثة.
"تعامــل  ترامــب  أن  حمــادة  وعــدَّ 
بعنجهيــة وعدم قدرة علــى الحفاظ 
علــى حالــة التوازنــات التــي حافظ 
عليها غالبية رؤساء الواليات المتحدة 
السابقين )في إشــارة إلى موافقتهم 
على حــل الدولتيــن(، ونقل ســفارة 
بــالده من )تــل أبيب( إلــى القدس 
المحتلة". ولفت إلــى أن ترامب أقال 
جميــع المســؤولين المقربيــن منه 
بعد انتقادهم سياســاته، خاصة فيما 
يتعلق بالقضية الفلســطينية، لذا ما 
طرحــه مجــرد رؤية عابرة ســتنتهي 

بانتهاء واليته الرئاسية.
وبتاريخ 14 مايــو/ أيار 2018، نقلت 
إدارة ترامــب ســفارة أمريكا من "تل 
أبيب" للقــدس، وفي اليوم ذاته قتل 
جيــش االحتــالل قرابــة 70 مدنيًــا 
بالرصــاص المتفجر، بينهــم أطفال 
ومســعفون، خــالل قمعه مســيرات 
الخطــوة  علــى  احتجاجًــا  انطلقــت 

األمريكية ورفضًا لها.

المشاركون في الصالون السياسي في غزة أمس        )تصوير/رمضان األغا(

مواطنين مــن مدينــة رام اهلل هما: 
أيمن أحمد أبو عــرب )22 عامًا( من 
مخيم األمعــري، وأحمد عبــد الجابر 
زيــد )18 عامًا( من مخيــم الجلزون، 

حسبما أفاد نادي األسير.
ومــن بيــت لحــم اعتقــل االحتــالل 
مواطنين هما: زياد خليل فرارجة )32 
عامًا(، ومحمد محمود شــعفوط )40 
عامًا(، ومن الخليل اعتُقل المواطن 

حمزة إياد قطينة.
فــي حيــن اعتُقــل المواطــن صالح 
ياســين )57 عامًــا( من بلــدة بديا 
فــي ســلفيت، وهــو والــد الشــهيد 
إليــاس ياســين، علمــا أنــه يعمــل 
مديرًا لمديرية التربية والتعليم في 

محافظة قلقيلية.
وفي القدس المحتلــة اعتقلت قوات 
أمس،  فجــر  اإلســرائيلي،  االحتــالل 
مواطنــا وأغلقــت مخبزه فــي البلدة 

القديمة.
تلــك  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
القــوات اعتقلت المواطــن ناصر أبو 
اسنينة من مخبزه، وأغلقته. وأضافت 
المصــادر أن إغالق المخبــز جاء بعد 
إخطار االحتالل قبل أســبوع لصاحبه، 
بحجــة صناعــة الكعــك المقدســي 

المحلــي، وتوزيعــه علــى المصلين 
القادميــن إلــى المســجد األقصــى 

مجانًا.
في السياق اقتحمت قوات االحتالل 4 
منازل في بلدة عناتا شــمال القدس 

المحتلة.
وأفاد شهود عيان بأن قوات االحتالل 
اقتحمــت منازل: الناشــط فــي هيئة 
الجدار واالســتيطان معروف  مقاومة 
الرفاعــي،  الرفاعــي، والحــاج فائــق 
وناصر جمال الرفاعي، وحســام فائق 
الرفاعي، وسميح محمد الرفاعي الذي 
اعتقلت قوات االحتــالل ابنه محمد ) 

33 عاما( قبل بضعة أيام.

ونقلــت وكالــة األنبــاء والمعلومات 
»وفــا« التابعــة للســلطة أن قــوات 
االحتــالل عاثــت خرابًا فــي المنازل 

ودمرت محتوياتها.
كمــا اعتقلت قــوات االحتالل شــابًا 
من القدس المحتلة. وأفادت مصادر 
محلية بــأن قوات االحتــالل اعتقلت 
الشــاب محمد أبو فرحــة من منزله، 
فــي حــي بــاب حطــة داخــل البلدة 

القديمة.
واعتقلت قوات االحتالل االســرائيلي 
أيضًا فتــى قرب الحــرم اإلبراهيمي 

الشريف وسط الخليل، أمس.
وأفــادت مصــادر محلية بــأن قوات 
االحتــالل الموجــودة علــى مداخــل 
الحرم اعتقلت الفتــى يزن الفي فزاع 
)17 عامًــا( مــن مدينــة  الجعبــري 

الخليل.
كمــا اعتقلت قــوات االحتالل مســاء 
أمس، طفلين شــقيقين من منطقة 
بئــر عرنة في مدينة بيــت جاال غرب 

بيت لحم.
وأفادت مصــادر محلية لوكالة »وفا« 
بــأن قوات االحتــالل اعتقلت منصور 
صالــح فــرج )12 عامًــا(، وشــقيقه 
منتصــر )13 عامًا(، بعــد دهم منزل 

والدهما وتفتيشه.
من جانب آخر استولت قوات االحتالل 
علــى كرفان ســكني لمســنتين في 

منطقة بيرين شرق يطا.
وأكد منسق اللجان الشعبية والوطنية 
لمقاومــة الجدار واالســتيطان راتب 
الجبــور، أن قوات االحتالل اســتولت 
على كرفان ســكني يؤوي شــقيقتين 
مسنتين حِِســن ابراهيم سعود )85 

عامًا(، وزينة )65 عامًا(.
الجديــر ذكــره أن الكرفــان َقدمــت 
شــمس  عيــن  جمعيــة  للمســنتين 

الخيريــة فــي بلــدة يطا كمســاعدة 
إنسانية.

كذلك صــادرت قــوة عســكرية من 
جيش االحتالل، أمس، غرفة مدرسية 
الغربية  )متنقلــة(، جنوبــي الضفــة 
المحتلــة، بدعــوى عــدم الترخيص، 

واعتقلت مواطنًا.
القــوة  إن  عيــان:  شــهود  وقــال 
العســكرية داهمــت مدرســة قريــة 
سوســيا، بمحافظة الخليل، وصادرت 
غرفة متنقلة تستخدم فصال مدرسيا.
وأضاف الشــهود أن القوات أخطرت 
إدارة المدرســة بوقــف العمــل فــي 
ملعب المدرســة، حيث تُجرى أعمال 

تجريف لتسوية الملعب.
وأشــار الشهود إلى أن عراكا باأليدي 
وقــوة جيــش  األهالــي  بيــن  وقــع 

االحتالل، أسفر عن اعتقال مواطن.
ويســكن قرية سوســيا نحــو )450( 
فلســطينيًّا، ويتلقى نحو )90( طالبا 
دروسهم في المدرســة الوحيدة في 

التجمع السكاني.
وعــادة ما تهــدم ســلطات االحتالل 
المساكن الفلســطينية في المناطق 
المصنفة )ج( بحسب اتفاق )أوسلو(، 

بداعي البناء دون ترخيص.

أمس، في البلدة.
وحسبما ذكرت وكالة »صفا« المحلية 
فــإن موكــب التشــييع جــاب البلدة 
وصــواًل إلــى المقبــرة، وســط حالة 
مــن الغضب الشــديد وكلمات أكدت 
مــن تســبب  ضــرورة محاســبة كل 

بالحادث. من جانبه قال رئيس بلدية 
قباطية بالل عساف في كلمة له عقب 
التشــييع إنــه »بناء علــى اتصال من 
رئيــس الوزراء محمد اشــتية أفاد بأن 
الحكومــة والرئاســة تنعى شــهيدنا 
البطــل وأنهم جالســون للحق لذوي 

الشــهيد ولقباطية وأنه تم تشــكيل 
لجنة تحقيق من جهــات عدة وتعهد 
بمحاســبة كل من كان له يد في هذه 

الجريمة على أعلى المستويات«.
وأعلن اشتية عن تشكيل لجنة تحقيق 
األحــداث  علــى مالبســات  للوقــوف 

األمنية التــي وقعت في بلدة قباطية. 
وتوفي الفتى زكارنة فجر أمس متأثرًا 
بجراح أصيب بها خالل فض األجهزة 
األمنية مســيرة اســتقبال محرر، ولم 
يفلــح األطبــاء في وقــف النزيف الذي 
أصابه جراء رصاصة تلقاها في صدره.
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

شهر عسل، ونهاية الخداع؟!
كثرت أحاديث نتنياهو في هذا العام عن عالقة )إســرائيل( العلنية 
والســرية مع البالد العربية. نتنياهو يــرى أن عالقة دولته بالدول 
العربية تســير بشــكل جيد ومطرد نحو األحســن، وأن دولتين أو 
ثــالث دول عربيــة هي فقط التــي ال تقيم عالقة مع )إســرائيل(. 
وعبّــر نتنياهو عن إعجابه بتقدم عالقته مع المملكة الســعودية، 
ودول الخليــج، وكشــف عــن طيران الطائــرات اإلســرائيلية فوق 
المملكــة والســودان، وأن زيــارات اإلســرائيليين للمملكــة قيد 
التنفيذ. وأنه يحاول إقناع الدول العربية بالتطبيع مع )إســرائيل(، 
وأن الرفض الفلسطيني لصفقة القرن ال ينبغي له تأخير التطبيع، 
بــل إن الفصل بين القضيتين هو السياســة الصحيحة. وقال: "إن 
إسرائيل تعيش في وضع ممتاز" وقال: "إنني أصنع ثورة مع العالم 
العربي؟!". وقال: "لن نعود إلى الوضع الذي كان قبل 1967م كما 
ال يمكنــك العودة إلى ما قبل 1917م؟". وقال: "ال يعقل أن يعطل 

الفلسطينيون السالم بيننا وبين العرب؟!".
هذه األقوال التي يكثر نتنياهو الحديث فيها في كل مناسبة ليست 
من باب الدعاية االنتخابية، كما قد يحسب بعضنا، والصواب أنها 
أقوال حقيقية، بدأت تكشف عن نفسها بنفسها رغم غالف السرية 
التي أصــرت عليه القيــادات العربية منذ عقود طويلــة. القيادات 
العربيــة التــي ماتت، والتي هي علــى قيد الحياة، عــدا قلة قليلة 
منهم، كانت تقيم عالقات ســرية، وتجارية وأمنية مع )إسرائيل(، 

قبل وجود الخطر اإليراني، وقبل حرب اليمن، وقبل ترامب.
هذه القيادات كانت تمارس خداعًا للفلســطينيين داخل الجامعة 
العربية، وفي وســائل اإلعالم، بينما هي غارقة في موبقات خيانة 
القضية الفلســطينية. والدليل على هذه الخيانــة والنفاق، هو ما 
يصرح به نتنياهو اآلن، والمؤسف أنه لم تخرج قيادة عربية لتنفي 
ما يقوله نتنياهو. وإذا غاب النفي فإن ادعاء نتنياهو صحيح. وألنه 
صحيــح تجد أن العالقــة العربية مع الفلســطينيين تتراجع، بينما 
هي في تقدم مطرد مع إســرائيل؟! إنك ال تكاد تجد دعمًا حقيقيًّا 
للنضال الفلسطيني، بل تجد عكس ذلك، حيث تدفع بعض الدول 
العربية الفلســطينيين لقبول صفقة القرن، وترك قضية الالجئين 

تحل بعيدًا عن فلسطين؟!
منذ هزيمة عام 1967م فقد القادة العرب إرادة مقاومة )إسرائيل 
والصهيونيــة(، وتصاعد هذا األمر إلــى أن وصلنا إلى هذه الحالة 
التي يكون فيها نتنياهو أقــرب للعواصم العربية من هنية وخالد 
مشــعل، وتكــون القــدس إســرائيلية، وتكون حمــاس المتدينة 
إرهابيــة؟! ويكون ترامب رجل القرار في مصير المســجد األقصى 
وفلســطين المباركة عــش األنبياء، ومهبط الرســاالت؟! هل هذا 
شهر عســل عربي إســرائيلي؟! الجواب: نعم، ولكنه الشهر األخير 

من سنوات الخداع؟!
إن قــرب نتنياهــو من عواصــم العــرب، يعني قــرب نهاية حقبة 
مســمومة، وقرب بداية حقبــة جديدة بال ســموم، يقودها رجال 
مؤمنون، يضعون إسرائيل في حجمها، وهذا سيكون بتمرد الجيل 
الجديد على ذلة آبائهم، وخيانتهم لمســرى رسول اهلل، ويقولون 

متى هو، قل عسى أن يكون قريبًا.

أسطوانة غاز "طائشة" تقتل 
رجاًل خالل عاصفة في أستراليا

كانبرا/ وكاالت:
قالــت ســلطات الطوارئ في أســتراليا، أمــس: إّن رجاًل لقي حتفه بســبب 
أسطوانة غاز أثناء عاصفة رعدية بالقرب من جسر سيدني هاربور بريدج. 

وقع الحادث بعد منتصف الليل بوقت قصير، عندما ســقطت أســطوانة غاز 
تزن 9 كيلوجرامات من ارتفاع كبير على الرجل خالل العاصفة. 

وقالت الشــرطة إن الرجل )37 عاما( أصيب بجــروح بالغة في صدره ويده 
ونقله بعض المارة إلى فندق قريب، حيث لفظ أنفاسه األخيرة هناك. 

وناشدت الشرطة السكان المحليين التأكد من عدم وجود زجاجات مهملة 
في شرفات منازلهم؛ تفاديا لتكرار الحادث. 

تعرضــت والية ســيدني ومعظــم مناطق نيو ســاوث ويلز مســاء الثالثاء 
لطقس قاس، إذ شهدت أمطارا غزيرة ورياحا قوية وعواصف رعدية شديدة 

وفيضانات مفاجئة. 
وانقطعــت الكهرباء عن 65 ألف منزل األربعاء، في حين لحقت أضرار أخرى 

بالممتلكات في جميع أنحاء الوالية.

لندن/ وكاالت:
كشفت دراســة حديثة، ألول مرة، عن ميكانيكا 
"عجلة القيادة" في جسم اإلنسان، موضحة أنه 
المفصل تحــت الكاحل الذي لم يتمكن األطباء 

من رؤيته حتى اآلن. 
وتعد عظام القدم فريــدة من نوعها، إذ تحتاج 
أن تكــون مرنــة للغايــة، بحيث تســمح للقدم 
بااللتــواء والمرونة، لكن فــي المواقف األخرى 
يجب أن تكون ثابتة تماما، حتى ال يحدث التواء 
بالكاحل، ومفتاح هذه القدرة هو المفصل تحت 

الكاحل.
يعتبــر االلتواء فــي الكاحل أحد أكثر األســباب 
شيوعا لزيارة أقسام الطوارئ في المستشفيات، 
وفي أكثر األحيان يصاب المفصل تحت الكاحل 
أيضًا، لكن بسبب اختفاء المفصل يجد األطباء 
صعوبة في تشــخيص االلتواء، مــا يؤدي غالبا 

إلى عدم استقرار طويل األجل في الكاحل.
ووفقا للدراســة التي أجراهــا الدكتور جيانلوكا 
تــوزي، المتخصــص فــي الهندســة الحيويــة 
بجامعــة بورتســموث البريطانيــة، إذا تركــت 
إصابــة المفصل تحت الكاحل دون عالج يمكن 
أن تؤدي إلى القدمين المسطحة وحتى التهاب 

المفاصل.
مــن المأمــول أن تمنــح رؤيــة المفصــل أثناء 
الحركــة األطباء قــدرة على تفصيــل العالجات 
آلالف األشخاص الذين يعانون من مشاكل في 
مفصل القدم، وبالطريقة نفســها من الممكن 

تكييف عالجات مفصل الورك والركبة.
وخالل الدراسة التي أجريت بالتعاون مع الدكتور 
أندرو جولدبيرج، استشــاري جراحة العظام في 
مستشــفى ولينجتــون بلندن، تــم اإلبالغ عن 
تقنية للكشــف والتشخيص، باســتخدام مزيج 
من التصوير ثالثي األبعاد )التصوير المقطعي 

المحوسب( وتقنية ارتباط الحجم الرقمي.
قال الدكتور جيانلوكا توزي: "هذه المرة األولى 
التي يتم فيها استخدام هذه التقنية. إنها تمنح 

األطبــاء رؤيــة مثالية لحركة مفصــل المريض 
تحــت التحمــل الكامل للــوزن، مــا يجعل من 
الممكن ألول مرة تحديد مركز دوران المفصل 
الــذي يتيح تصميم محسّــن كثيرًا الســتبدال 

المفصل".
وأضــاف: "هــذا البحــث الجديد يســاعدنا على 
فهم الميكانيكا الحيوية المعقدة للقدم بشكل 
أفضــل، ويمكــن أن يمهــد الطريــق لعالجات 

جديدة غير متوفرة حاليًا".

"KRGT-1".. دراجة نارية
 بإمكانات خارقة من "آرش"

واشنطن/ وكاالت:
كشفت شــركة آرش “Arch” النقاب عن الموديل الجديد من دراجتها 
النارية KRGT-1، والذي شــهد تعديالت علــى الهيكل ونظام الكبح 

وخفة ملحوظة في الوزن. 
وأوضحــت الشــركة األمريكية أن دراجتها الجديــدة تعتمد على نظام 
 LED بشــكل قياسي وكشاف ABS فائق للكبح، كما يتم تقديم نظام

وعجالت من الكربون.
وتوفــر الدراجــة الجديــدة المزيد من الراحــة والثبــات عليها بفضل 
التصميــم الجديد للخزان المصنوع من األلومنيوم والمقعد ومســاند 

األقدام. 
ويــزأر بداخل الدراجة، التي يتم تصنيعها بشــكل يدوي، نفس محرك 
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حصانا/165 نيوتن متر لعزم الدوران األقصى. 
ويبدأ سعر الدراجة النارية KRGT-1 الجديدة من 85 ألف دوالر.

بـ59 دوالًرا.. "Aria" تطرح 
سّماعة رأس السلكّية 
لالستخدامات الشاّقة

برلين/وكاالت:
 SONG X النقاب عن ســماعة الــرأس الالســلكية Aria كشــفت شــركة
الجديدة المخصصة لالستخدامات الشــاقة، حيث إنّها تدعم فئة الحماية 

 .IPX5

وتدعم سماعة الرأس الالسلكية SONG X الجديدة تقنية البلوتوث 5.0، 
وتمتاز بفترة تشــغيل تبلغ 5 ســاعات التي تزيد إلى نحو 20 ساعة بفضل 

علبة الشحن.
ويمكن شــحن ســماعة الرأس الالســلكية SONG X الجديدة عبر تقنية 

 .USB C أو بواسطة كابل Qi الشحن الالسلكي
ومــن المقــرر إطالق ســماعة الــرأس الالســلكية SONG X الجديدة في 
 Midnightو Coral Orange :مــارس/آذار المقبــل بأربعــة ألــوان، هــي

Green وTwilight Black وPearl White نظير سعر يبلغ 59 دوالرا.

سر ميكانيكا "عجلة القيادة" في جسم اإلنسان


