
غزة/ أدهم الشريف:
»بوحدتنا ومقاومتنا سنســقط )صفقة القرن(«، »صفقة 
العار لن تمر«، تحت هذه الشعارات وقفت نساء في غزة، 
رفضًا للخطة السياسية لـ »تسوية« الصراع مع االحتالل 
اإلســرائيلي التي أعلن عنهــا رئيــس اإلدارة األمريكية 

دونالــد ترامب، فــي 28 يناير/ كانــون الثاني الماضي. 
وشــاركت قياديات في تنظيمات وطنية، ونســاء بدعوة 
من حركــة األحرار، في فعالية مناوئــة للصفقة نظمتها 

أمــام برج شــوا وحصــري فــي مدينــة غزة، 
أمس، ورفعن خاللهــا الالفتات، وكان أبرزها: 

نساُء غزة: بوحدتنا ومقاومتنا سنسقط »صفقة ترامب«

محافظات/ محمد الدلو:
ا  شــابًّ أمــس،  اإلســرائيلي،  االحتــال  جيــش  قــوات  أعدمــت 
ا شــرقي مدينة خان يونس ونكلت بجثمانه بطريقة  فلســطينيًّ
بشــعة، فــي حيــن أصيــب أربعــة مواطنيــن بقصــف صاروخــي 
استهدف مواقع للمقاومة في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأفــادت مصــادر محليــة بأن الشــهيد هــو محمد علي 
الناعم )27 عاًما(، والذي ارتقى في قصف إسرائيلي
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المفتي: غًدا الثاثاء 
غرة شهر رجب 
القدس المحتلة/ فلسطين: 

أعلــن المفتــي العــام للقــدس 
والديار الفلسطينية –

رئيــس مجلس اإلفتاء 

حماس: جريمة بشعة تضاف إلى سجل االحتال األسود بحق شعبنا
جريمة التنكيل بالشهيد »الناعم« ُتثير غضب 

الفلسطينيين.. دعوات لمحاسبة االحتالل
محافظات/ محمد القوقا- وكاالت:

فجّرت جريمة إعدام جيش االحتالل اإلســرائيلي الشــابَّ محمد الناعم قرب 
الســياج الحدودي شــرق محافظة خان يونس، ثم تنكيل جرافة عسكرية به 
بطريقة تنتهك حرمة الموت، أمس، غضبًا عارمًا في أوساط الفلسطينيين، 

في مشهد مروع.. االحتالل يستولي 
على جثمان الشهيد الناعم جنوب القطاع

خان يونس/ محمد أبو شحمة:
مع ساعات الصباح األولى استيقظ مواطنو المنطقة الشرقية في مدينة خان 
يونس جنوب قطاع غــزة على أصوات مكبرات الصوت الخاصة بالمســاجد، 
التــي اســتنجدت بهــم للخروج مــن بيوتهم لمحاولــة إنقاذ شــابين أطلق 

االحتالل الرصاص عليهما، ويحاول سحبهما إلى داخل األراضي المحتلة.

بوريل: االتحاد األوروبي لن يعترف بأي تغييرات على حدود 67
إجراءات إسرائيلية لبناء ألف وحدة 

داخل مستوطنة جديدة شرق القدس
الناصرة- بروكسل/ فلسطين:

يعتزم مكتب رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي ووزارة اإلسكان 
التصديــق علــى مخطط التوســيع االســتيطاني في 
القــدس المحتلــة، الــذي أعلن عنــه رئيس الــوزراء 

فصائل: تهديدات االحتالل ضد
 غزة دعاية انتخابية وال تخيفنا

غزة/ جمال غيث:
قالــت فصائل فلســطينية: إن تهديدات االحتالل بشــن عدوان جديد على 
قطــاع غزة، لــن تخيفنا ولــن تثني المقاومــة عن مواصلــة نهجها إلنهاء 

االحتالل. وأوضحت الفصائل أن تهديدات االحتالل ضد غزة 
هدفها كســب أصوات الجمهور اليميني في )إسرائيل( قبيل 

تسليم رسالة للصليب األحمر حول ظروف األسرى
وقفة في بيت لحم دعًما لألسير المريض محمد طقاطقة 

األسير عروق في وضع صحي 
حرج داخل مستشفى إسرائيلي 

رام اهلل/ فلسطين:
قالت هيئة شــؤون األسرى والمحررين: إن األسير المصاب 

بالسرطان موفق عروق )77 عامًا(، بوضع صحي 
مقلق وحرج ويقبع حاليًا في مستشفى »برزالي« 

وفـــاة مريضــــة مـــن غـــزة 
حرمها االحتالل من العالج 

غزة/ فلسطين:
أفاد مركز حقوقي فلسطيني بوفاة مريضة من قطاع 

غزة، حرمتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
من التنقل للعالج في مستشــفيات الضفة 

المعتقل السياسي 
»نزال« يضرب عن 

الطعام والماء
رام اهلل-غزة/ أحمد المصري:

بدأ المعتقل السياســي في ســجون 
الســلطة الفلســطينية فــي الضفــة 

الغربيــة مؤمن نزال أمس 
إضراباًَ مفتوحًا عن الطعام 

قيادة »م. ت. ف« لم تعد تملك أي مبررات لبقائها
مختص: استقالة المدني من »لجنة التواصل« 
تعكـس فشـل المشـروع السياسـي للسلطــة

غزة/ أدهم الشريف:
ربط المختص في الشــأن اإلســرائيلي عادل شــديد، بين استقالة رئيس 
»لجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي« القيادي في حركة »فتح«، محمد 

المدنــي، وفشــل اللجنة في إحــداث تحول يذكر فــي المجتمع 
اإلسرائيلي تجاه القضية الفلسطينية، التي تسعى إدارة الرئيس 

ا على 11 بلدة إيطاليا تفرض حجًرا صحيًّ
دول جوار إيران تغلق حدودها بسبب كورونا

عواصم/ وكاالت: 
أعلنت الدول المجاورة إليران أمس، عن حظر الســفر منها وإليها عقب تزايد 

عــدد الوفيات واإلصابــات جراء فيروس كورونــا الجديد في األيام 
القليلــة الماضية، في حين ســجلت إيطاليا يــوم أمس، ثالث وفاة 
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وقفة تضامنية مع األسرى في سجون االحتالل في مدينة بيت لحم أمس

المقاومة تقصف مستوطنات الغاف
االحتالل يعدم شابًّا رشقي خان يونس ويشن سلسلة غارات عىل غزة

شبان يحاولون انتشال جثمان الشهيد من أمام جرافة إسرائيلية شرق خان يونس وفي الصورة اإلطار الشهيد محمد الناعم     )أ ف ب(شبان ينقلون أحد المصابين شرق خان يونس

جيش االحتال يقصف أهداًفا 
للجهاد اإلسامي في دمشق

دمشق/ فلسطين:
أغــار جيش االحتالل اإلســرائيلي في ســاعة متأخرة من مســاء 
أمس، على أهداف في العاصمة الســورية دمشق. وأفاد الناطق 

باســم الجيــش »أفيخــاي أدرعــي« بــأن المقاتالت 
23الحربية اإلسرائيلية »شنَّت سلسلة غارات ضد أهداف 
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محافظات/ محمد القوقا- وكاالت:
فجّرت جريمة إعدام جيش االحتالل اإلســرائيلي 
الشابَّ محمد الناعم قرب السياج الحدودي شرق 
محافظة خان يونس، ثم تنكيل جرافة عســكرية 
بــه بطريقة تنتهك حرمة المــوت، أمس، غضبًا 
عارمًا في أوساط الفلســطينيين، بمستوياتهم 
الرســمية والفصائليــة والمؤسســاتية، وســط 
دعوات إلى محاسبة )إسرائيل( على هذه الجريمة 

الفاشية.
وقالــت حركــة المقاومة اإلســالمية حماس، إن 
االحتــالل اإلســرائيلي يتحمــل تبعــات ونتائــج 
جريمتــه البشــعة، التي وقعت بحق شــاب أعزل 

على تخوم قطاع غزة.
وصــرّح الناطق باســم الحركة، فــوزي برهوم، 
أمــس، أن »تعمــد قتل االحتالل الشــاب األعزل 
على تخوم قطاع غزة والتنكيل بجثته تحت سمع 
وبصــر العالم أجمــع، جريمة بشــعة تضاف إلى 
ســجل جرائمه األسود بحق شــعبنا الفلسطيني 
علــى طــول الوطــن وعرضــه، وبحق أهــل غزة 

المحاصرين«.
وأضاف: »هذه السياســة الفاشية التي يمارسها 
االحتالل خطيرة جدًا وتجرؤ على الدم واإلنسان 
الفلسطينيين، وإمعان في جرائمه وإرهابه بحق 
شــعبنا وأهلنــا وشــبابنا الثائر في وجــه الظلم 

والقهر والعدوان والحصار«.
وشــدد برهوم على أن االحتــالل يريد من ذلك 
»تخويف الفلســطينيين وكسر إرادتهم، وثنيهم 
عن مواصلة مشــوارهم النضالي والكفاحي ضد 

االحتالل وسياساته وجرائمه«.
وأكــد أن هذه الجرائم واالنتهــاكات »لن تجعل 
شــعبنا يستكين أو يرضخ، ولن تكسر إرادته، بل 
ستزيده قوة وثباتا وتمســكا بأرضه وبحقوقه«، 
متابعًا أن »مثل هذه الجرائم ســتجعل الشــعب 
أكثــر إصرارًا علــى مقاومة المحتل بكل الســبل 
واألدوات وأشــكال المقاومة دفاعًــا عن حقوقه 
وثوابتــه وبكل مــا يملك من قــوة، مهما بلغت 

التضحيات«.
وقــال عضو المكتب السياســي لحركة المقاومة 
اإلســالمية »حمــاس«، موســى أبو مــرزوق: إن 
قتل الفلســطينيين بدم بارد، والتنكيل بجثثهم 

بوحشية ال تمتُّ للبشرية بشيء.
وأضــاف في تغريــدة عبــر تويتــر: إن ذلك يعد 
جريمة بحق اإلنســانية، والقانون الدولي؛ الذي 
لم تعد له مكانة لــدى دولة االحتالل، و«ما حك 

جلدك غير ظفرك«.
جريمة وحشية

وندد المتحدث باســم حركة الجهاد اإلســالمي، 
مصعب البريم، بالجريمة اإلسرائيلية الوحشية، 
مؤكدًا أن »اليد التي امتــدت على أبناء وأطفال 
شــعبنا ســتقطع كمــا قطعتهــا ســرايا القدس 
والمقاومة ســابقًا ولن نتخلى عن شعبنا في يوم 

من األيام«.
وأضاف البريــم في تصريح إذاعــي: »إن جريمة 
خان يونس وحشــية تقشــعر لها األبــدان، وأن 

األيــادي القابضــة علــى الزنــاد ســتثأر لدمــاء 
الشهداء«.

وتابــع أن االحتــالل صفتــه الدائمــة متعطش 
للدماء وموســوم باإلرهاب والوحشــية منذ عام 

48 عبر القتل الجماعي.

وحذر البريم من تقديم أي مبررات لشــن عدوان 
على قطاع غــزة، موضحًا أن المقاومة تأخذ ذلك 
على محمل الجد، وتهديدات العدو لن تنجح في 
ثني المقاومة عن مشــروعها، مشــددًا على أن 
خط المقاومة سيتطور ويمضي وسيجد االحتالل 
مقاومة موحدة بأســها شديد تدشــنت بالدماء 

والعطاء.
كذلك غرد الناطق باســم ســرايا القدس الذراع 
العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي »أبو حمزة«، 
علــى موقع »تويتــر« قائاًل: » إن اختــراق وتوغل 
آليــات العــدو الصهيونــي واســتهدافها أحــد 
مجاهدينا داخل قطاع غزة بشكل وحشي ومجرم 
هو عــدوان واضح يجــب على العــدو أن يتحمل 

نتائجه«.
إعدام ميداني

في السياق عد وكيل وزارة العدل بغزة المستشار 
د.محمــد النحــال، أن هــذه الجريمة هــي إيغال 
في الدم الفلســطيني، وإمعــان في عنجهية هذا 
االحتــالل المجــرم، وهي جريمة إعــدام ميداني 
علني ينفذه االحتــالل ضاربا بعرض الحائط كل 

القوانين الدولية واألخالق اإلنسانية.
وأضــاف في بيان أن هذه »جريمة حرب يرتكبها 
االحتــالل جهارًا نهارًا، وتدل بشــكل ال ريب فيه 
على المــدى الذي بلغــه االحتالل في اســتباحة 
الدم الفلسطيني، واالستهتار بحياة أبناء شعبنا، 

والالمباالة المطلقة بالمواثيق الدولية«.
وتابع النحال أن هذه الجريمة »ما كانت لترتكب 
لــوال الغطــاء األميركــي والعجــز الدولــي عــن 
محاسبة االحتالل«، داعيًا المؤسسات الحقوقية 
الدوليــة والعربيــة والفلســطينية إلــى الوقوف 

عند مســؤولياتهم في فضح االحتالل، ومالحقة 
قادته المجرمين أمام كل المحاكم والمؤسسات 
الحقوقيــة، كما دعا المجتمــع الدولي إلى توفير 

سبل الحماية والدفاع عن الشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين برام اهلل: »إن 
فاشــية االحتالل وانحطاطه األخالقــي يظهران 
مجددا فــي التنكيــل بجثمــان الشــهيد محمد 

النعام، في منظر تقشعر منه األبدان«.
وأوضحت الوزارة في بيان أن اللقطات المصورة 
التي عرضــت عبر اإلعــالم أمس »اختــار بعض 
قيادات وأنصار اليمين المتطرف مشاركتها على 
حساباتهم عبر وســائل التواصل االجتماعي كما 
حصل مع عضو الكنيســت )متــان كهانا(، الذي 
وصف المشــاهد بأنها )انعكاس مباشــر لوجود 
بينيــت فــي وزارة الجيــش(، في همجيــة علنية 
تجســد حجم تفشــي الكراهيــة والعنصرية في 
المؤسســة العسكرية اإلســرائيلية، وهي ما تتم 
ترجمتهــا باســتمرار عبر عمليات القتــل والقمع 

والتنكيل ضد الفلسطينيين«.
وعــدت ما جــرى »جريمة بكل ما تعنيــه الكلمة 
من معنى، وهو ما يعيد إلى ذاكرتنا ما حصل مع 
المتضامنة األميركية راشــيل كوري حين أقدمت 
جرافة إســرائيلية على جرفها وإعدامها عن سبق 

وإصرار وتعمد عام 2003«.
قواعد االشتباك

وعقبت لجــان المقاومة في فلســطين في بيان 
على جريمــة إعدام الشــاب بالتأكيــد أنها »لن 
تســمح لحكومة العــدو بتغيير قواعد االشــتباك 

وتحقيق نصر وهمي لخدمتها في االنتخابات«.
أيضًــا أكدت حركة المقاومة الشــعبية في بيان 
»أن دمــاء أبنــاء شــعبنا ليســت بالســلعة التي 
يتالعب بهــا الصهاينــة وأن الجريمة ســتكون 
لعنة وســتفجر بركانًا في وجــه العدو على أرض 

فلسطين«.
كما أدان النائب في المجلس التشــريعي عاطف 

عــدوان تنكيل قــوات االحتالل بطريقة بشــعة 
بجثمان الشهيد شرقي خان يونس.

وقال في تصريح صحفــي: »االحتالل عدو مجرم 
بــكل ما فــي الكلمة من معنى، ويتجاوز أبســط 
حقــوق اإلنســان وال يهتم إال بأمنه، ويســتخدم 
كل مــا أوتــي مــن قــوة وتحالفــات وإمكانــات 
مــن أجل تحقيــق أهدافه اإلجرامية ضد شــعبنا 

الفلسطيني«.
وطالــب عــدوان المقاومــة بـــ«أال تمــرر هــذه 
الجريمــة«، مؤكــدًا أنــه »ال بد مــن رد متكافئ 
حتى يشــعر االحتــالل أن هناك حالــة ردع تقوم 
بهــا المقاومة الفلســطينية أمام هــذه الجريمة 

البشعة«. 
ونبــه إلــى أن عمليــة التمثيــل بجثة الشــهيد 
تخالف مبادئ القانون الدولي، مطالبًا بمحاســبة 

االحتالل على جرائمه وردعه.
نضال وعزيمة

وفي بيــان قالت الجبهــة الديمقراطيــة لتحرير 
فلســطين إن تنكيــل قــوات االحتــالل بجثمان 
الشــاب الناعــم »يعبــر عــن وحشــية االحتالل 
وعنجهيته ضد أبناء شعبنا الفلسطيني«، مضيفة 
أن تلــك الجريمــة الممنهجــة التي تضــاف إلى 
ســجل جرائم االحتالل المتواصلة ترقى لجريمة 
حرب وجريمــة ضد اإلنســانية والقانون الدولي 

واإلنساني.
فــي الوقت ذاته شــددت الجبهــة الديمقراطية 
علــى »أن تلــك الجريمة لــن ترهب شــعبنا بل 
تزيــده إصرارًا على مواصلة نضاله بقوة وعزيمة 
حتى رحيــل االحتالل اإلســرائيلي وإنجاز العودة 

والحرية وتقرير المصير«.
في الســياق ذاته دعا تيســير خالد، عضو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير الفلســطينية، عضو 
المكتب السياســي للجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلســطين، وزارَة الخارجيــة بــرام اهلل إلــى رفع 
مشهد التنكيل بالشهيد »إلى المحكمة الجنائية 

الدولية لتتعرف الدائرة التمهيدية في المحكمة 
علــى صور جديدة من صــور جرائم الحرب، التي 
ترتكبها )إسرائيل( ضد المواطنين الفلسطينيين 
العزل عامة وضد األطفال الفلسطينيين خاصة«.

وقال خالد في تصريح: »إن الفرق بين ممارسات 
الوحش النازي وممارســات الوحــش الصهيوني 
هو فــي الدرجة فقط، ما يســتدعي تدخال دوليا 

عاجال لوقف هذه الجرائم«.
من جانبــه، قال عضو المكتب السياســي لحزب 
الشــعب الفلســطيني وليد العوض: »إن جريمة 
قتل الشــاب شــرق خان يونس والتمثيل بجثته، 
يمثالن جريمــة ضد اإلنســانية وإرهــابَ دولة 

منظما تمثله )إسرائيل(«.
وأضــاف العوض في تصريح: »إن إقدام االحتالل 
على جريمته هذه يشكل اســتفزازًا لمشاعر كل 
شــعبنا الفلســطيني، يســعى من خالله لتوسيع 

دائرته الدموية قبيل االنتخابات«.
تغطية رسمية

مــن جانبه بين مدير مركز األســرى للدراســات 
واألبحــاث اإلســرائيلية الدكتور رأفــت حمدونة 
أن سياســة اإلعدام بحــق الفلســطينيين زادت 
وتيرتها في الفتــرة األخيرة بتغطية من حكومة 

االحتالل وجهاز األمن »الشاباك« والجيش.
وقــال حمدونــة فــي بيان مكتــوب، إن مــا قام 
به جيش االحتالل بإعدام الشــاب الفلســطيني 
والتنكيل بجثمانه بطريقة وحشــية واستفزازية 
»يأتي في ســياق سياســة اإلعدام واالســتهتار 
بحياة المواطنين الفلســطينيين التي جاءت في 
أعقــاب الضــوء األخضر الــذي منحتــه الحكومة 
اإلسرائيلية وقيادات األحزاب اليمينية المتطرفة 
بحجة األمن، وفى إطار قــرار وزير الحرب نفتالي 
بينيت باحتجاز جثامين الشــهداء الســتخدامهم 
ورقــة ضغــط ومســاومة فــي أي صفقــة تبادل 

قادمة«.
كذلك أدان المركز الفلســطيني لحقوق اإلنسان 
التعامــل غير اإلنســاني من قــوات االحتالل مع 
الجثمان الذي انتشــلته بطريقــة مهينة ومذلة 
وحاطــة بالكرامــة. كمــا أدان اســتخدام القوة 
المفرطــة ضــد المواطنين الذيــن حاولوا إخالء 

الجثمان.
وجدد المركز في بيان صحفــي دعوته المجتمع 
الدولي للتحــرك الفوري لوقــف جرائم االحتالل، 
وطالب األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية 
جنيــف الرابعة بالوفــاء بالتزاماتها الــواردة في 
المادة األولى من االتفاقية التي تتعهد بموجبها 
بــأن تحترم االتفاقيــة وأن تكفــل احترامها في 
جميــع األحــوال، كذلــك التزاماتها الــواردة في 
المــادة 146 من االتفاقيــة بمالحقة المتهمين 
باقتراف مخالفات جســيمة لالتفاقيــة، علمًا بأن 
هذه االنتهــاكات تعد جرائم حــرب وفقًا للمادة 
147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين 

وبموجب البروتوكول اإلضافــي األول لالتفاقية 
في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلســطينيين 

في األرض المحتلة.

جرمية التنكيل بالشهيد »الناعم« ُتثري غضب 
الفلسطينيني.. دعوات ملحاسبة االحتالل

)Apa(            جرافة االحتالل تنكل بجثمان الشهيد محمد الناعم شرق خان يونس

حامس: جرمية بشعة 
تضاف إىل سجل االحتالل 

األسود بحق شعبنا

الجهاد اإلسالمي:
 املقاومة ستقطع اليد 

التي اعتدت عىل أبناء شعبنا

العدل: جرمية إعدام
 ميداين علني تخالف القوانني 

الدولية واألخالق اإلنسانية

الخارجية: فاشية 
االحتالل وانحطاطه 

األخالقي يظهران مجدًدا
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

))دعوة خاصة((
لحضـور االجتمـاع العادي للهيئة العامـة

لمساهمي شركة معامل الشرق األوسط 
لصناعة األدوية ومستحضرات التجميل م.ع.م غزة – فلسطين   
عماًل بأحكام قانون الشــركات الساري المفعول والمادة )83 ( من النظام 
األساسي للشركة، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور 
االجتماع العادي للهيئة العامة المقرر يوم الثالثاء الموافق 2020/03/17 
الساعة الحادية عشرة ) 11:00 ( صباحًا في مطعم الاليت هاوس - غزة.

 جدول أعمال الهيئة العامة العادية ومقترحات مجلس اإلدارة :-
 1( مناقشة التقرير اإلداري وإقراره.

2( مناقشة البيانات المالية لسنة 2019 والمصادقة عليها .
3( إبراء ذمـــة رئيس وأعضـــاء مجلس اإلدارة عن السنـة المنتهيـة 

في 2019/12/31 .
4( المصادقة على توصيات مجلس اإلدارة.

5( انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المنتهية في 2020/12/31 .
يحق لكل مساهم حضور االجتماع أو توكيل أي مساهم آخر في حال تعذر 
حضوره بشرط اســتعمال بطاقة الدعوة للتوكيل على أن تعتمد وتسجل 
قبل عقد االجتماع وعلى كل من يمثل شــركة أو مؤسســة مســاهمة في 
الشــركة إحضار كتاب تمثيل من الشــركة أو المؤسسة التابع لها لحضور 
االجتماع والمشــاركة في أعمالها وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني      
لعقــد هــذا االجتمــاع يؤجل إلى يــوم الثالثــاء الموافــق 2020/03/24                

في نفس التوقيت والمكان.
مع وافر التحية ،،،

م. فيصل غازي الشوا
رئيس مجلس اإلدارة

خان يونس/ محمد أبو شحمة:
مــع ســاعات الصبــاح األولــى اســتيقظ مواطنو 
المنطقة الشــرقية في مدينة خــان يونس جنوب 
قطاع غــزة على أصوات مكبــرات الصوت الخاصة 
بالمســاجد، التــي اســتنجدت بهــم للخــروج من 
بيوتهــم لمحاولــة إنقاذ شــابين أطلــق االحتالل 
الرصــاص عليهما، ويحــاول ســحبهما إلى داخل 

األراضي المحتلة.
ســريعًا دون تفكير احتشــد عشــرات الشبان قرب 
الســياج الفاصل عن األراضي المحتلة، رغم إطالق 
قوات االحتالل اإلســرائيلي النار بكثافة وعشوائية 
تحــت أقدامهــم فــي محاولــة لمنــع تجمعهم أو 

إنقاذهم الشابين.
ومــع تجمع عــدد كبير من الشــباب أيقنــوا أنهم 
أمــام مهمــة وطنيــة وخطيــرة وبطوليــة، وهي 
محاولة سحب الشــابين الموجودين خارج السياج 
الفاصل بقرابة 250 مترًا، قبل وصول جنود جيش 

االحتالل إليهما.
ولم يكن شــباب المنطقة يعرفون مصير الشابين 
أهمــا مصابان بالفعل أم شــهيدان، وكان همهم 
الوحيــد هــو الوصول لهمــا قبل آليــات االحتالل 
اإلسرائيلي التي تريد سحبهما إلى داخل األراضي 

المحتلة.
تقدم عدد من الشباب بكل شجاعة ودون أي تردد 
أو خوف من رصاص االحتالل، الذي لم يتوقف قرب 
مكان وجود الشــابين وسط أرض زراعية شاسعة، 
تحيط بها بعــض النباتــات والدفيئــات الزراعية 

األرضية.
وبعد عدد من المحاوالت تمكن شــابان -وفق ما 
قاله إسماعيل فريد أحد شهود العيان الذين كانوا 
بالمنطقة لصحيفة "فلســطين"- من الوصول إلى 
أحد الشــابين ووضعه على "حمالة" إسعاف، ولكن 
مع كثافة نيــران الجنود والدبابــة التابعة لجيش 

االحتالل سقط الشاب المحمول على األرض.
لم يستســلم الشباب رغم فشل محاولتهم األولى، 
فاندفعــوا مرة أخرى وســط إطالق النــار، وتمكن 
أحدهم من ســحب أحد الشباب المصابين ليتبين 

أنه شهيد، ولكن جنود االحتالل لم يرقهم الموقف 
البطولي لهذا الشــاب الفلســطيني، فأطلقوا النار 

على إحدى قدميه، وفق شهادة فريد.
بعد إصابة الشاب في قدمه استغل جيش االحتالل 
الحدث، فانقضت الجرافة اإلســرائيلية على جثمان 
الشــاب، وأنشــأت حفرة أمام جثته وردمت الرمال 
عليها لمنع أي أحد من ســحبه، كما يؤكد شــاهد 
العيــان. كذلك أطلــق االحتالل النار على شــابين 
مباشــرة، وأصابهمــا فــي أماكــن مختلفــة مــن 
جســديهما، لمنعهما من مواصلة محاولة ســحب 

جثمان الشهيد، كما يروي شاهد العيان.
ولــم تكتفِ الجرافة اإلســرائيلية كمــا يقول فريد 
بالــردم أمام جثة الشــهيد، بل ســحبته إلى أعلى 
مــن قدميــه، كما وثق مقطــع فيديو صــوره أحد 
الصحفييــن وحقــق انتشــارًا واســعًا عبــر مواقــع 

التواصل االجتماعي.
بعد سحل الشهيد ورفع جسده إلى األعلى بـ"شفرة 
كف" الجرافة التابعة لجيش االحتالل، أخذ جثمانه 
وهو بهذه الحالة إلى داخل األراضي المحتلة قرابة 

500 متر، وفق تأكيدات محمد النجار شــاهد عيان 

آخر تحدث لصحيفة "فلسطين".
يقول النجار: "الشــبان وجدوا بالعشــرات، وحاولوا 
ســحب الشــابين، ولكــن االحتــالل أخــرج دبابة 
وجرافــة، وأطلــق النــار بعشــوائية، ولم يمســح 
ألحــد باالقتراب، رغــم ذلك وصلنا ألحد الشــباب 

وسحبناه".
ويضيف: "الحمد هلل تمكنا من إخراج أحد الشــباب 
المصابيــن، وهو حــي، ونقلناه إلى المستشــفى، 
رغم محاوالت االحتالل الغاشــمة لسحبه وهو حي 
واعتقاله، ولكن الشــباب أظهــروا بطولة منقطعة 
النظيــر في تخليصه من االحتالل وعذاب الســجن 

والتحقيق، خاصة أنه كان مصابًا".
ويصف النجار المشــهد بعد سحب جرافة االحتالل 
جثمان الشــهيد الذي تبين الحقــًا أنه محمد علي 
الناعــم من غرب مدينة خان يونس، بأنه مشــهد 
هز كل الشــباب بالمكان، فتعالت أصوات التكبير، 
والتنديــد بالجريمة التي ارتكبهــا جيش االحتالل 

اإلسرائيلي، بتنكيله بجثمان الشهيد. 

غزة/ جمال غيث:
قالــت فصائل فلســطينية، إن تهديدات االحتالل 
بشــن عدوان جديــد على قطاع غزة، لــن تخيفنا 
ولن تثنــي المقاومة عن مواصلــة نهجها إلنهاء 

االحتالل.
وأوضحــت الفصائل، أن تهديــدات االحتالل ضد 
غزة هدفها كســب أصوات الجمهــور اليميني في 
)إســرائيل( قبيل االنتخابات اإلســرائيلية المزمع 

إجراؤها في مارس القادم.
وتصاعــدت في اآلونــة األخيرة حــدة التهديدات 
اإلســرائيلية بشن عدوان جديد على القطاع، كان 
آخرها لنائب وزير جيش االحتالل آفي ديختر، الذي 
قال "إننا ســننفذ عملية عســكرية فــي قطاع غزة 
تشــبه عملية "الســور الواقي" التي اجتاح خاللها 
جيش االحتالل الضفة الغربية في 29 آذار/ مارس 
2000"، والتــي وصفت بأضخم عملية عســكرية 

منذ حرب 67 في األراضي الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، 
إن التهديــدات التي يطلقها بعض قادة االحتالل 
اإلسرائيلي ضد قطاع غزة، تأتي في سياق السعي 
لتحصيــل مزيــد مــن األصــوات فــي االنتخابات 

اإلسرائيلية المقبلة، ولن تخيفنا.
"إن  "فلســطين":  لصحيفــة  برهــوم  وأضــاف 
التهديدات دأب عليها االحتالل اإلســرائيلي كلما 

كان مأزومًا، ويريد تصدير أزمته".
وأكــد أن المقاومة الفلســطينية جاهــزة للدفاع 
عن شــعبنا وأرضنا ومقدســاتنا والقيــام الوطني 
والقيمي تجاه الشعب الفلسطيني، مضيًفا: "ولكن 

يجب أن تكــون الحالة الفلســطينية اليوم أفضل 
بحيث تكــون حالة الغضب والرفــض والمواجهة 
مــع االحتالل، يجب أن تكــون في غزة كما الضفة 

الغربية كما القدس كما كل سائر فلسطين". 
فيمــا قال عضو المكتب السياســي لحركة الجهاد 
اإلســالمي خالد البطــش: "إن تهديدات االحتالل 
اإلســرائيلي ال تخيف الشــعب الفلسطيني، وتأتي 
فــي إطــار المزايــدة االنتخابيــة لحــزب الليكود 

وتحالف اليمين واليسار".
وأضــاف البطــش لصحيفــة "فلســطين": "نأخذ 
تهديــدات االحتــالل على محمــل الجــد"، داعيًا 
المقاومة الفلسطينية لحماية الشعب الفلسطيني 
والدفــاع عنه، مؤكــدًا أن المقاومة حق مشــروع 

ألبناء الشعب الفلسطيني.
من جانبه، وصف عضو اللجنــة المركزية للجبهة 
االحتــالل  تهديــدات  مزهــر،  ماهــر  الشــعبية 
اإلســرائيلي بالفارغة والجوفــاء، وبمثابة إفالس 

أقدم عليه االحتالل.
وقال مزهــر لصحيفة "فلســطين": "نحن أصحاب 
الحق في هذه األرض وسنخوض غمار المعركة مع 
االحتالل حتــى النصر أو التحرير، فال نهاب الموت 
أو العدوان، فشــعبنا لم ولن ينكسر وسيستمر في 

نضاله وكفاحه المشروع".
ودعــا مزهــر للتحلــل مــن كل االتفاقيــات مــع 
االحتــالل اإلســرائيلي بشــكل نهائــي، والتوجه 
نحــو اســتراتيجية تقــوم علــى ســحب االعتراف 
ببروتوكــول  العمــل  ووقــف  االحتــالل،  بدولــة 
باريــس االقتصــادي واالتفاقيــات األمنية، ووضع 

اســتراتيجية وطنيــة تقوم علــى إعــادة الوحدة 
الوطنية الفلســطينية، وإطالق العنــان للمقاومة 

الفلسطينية لمواجهة االحتالل. 
فــي حين، رأى الناطق باســم حركة األحرار ياســر 
خلــف، أن تهديــدات قــادة االحتــالل المتواصلة 
ضد غزة والمقاومة، تعكس األزمة الحقيقية التي 
يعانــي منها الكيان على كل المســتويات األمنية 
واالســتخباراتية والسياســية والعسكرية، في ظل 
صمــود المقاومة واحتضان شــعبنا لها، وتثبيتها 
معادالت الردع التي فرضتها، وفشل االحتالل في 

كسر إرادتها.
وأوضح خلــف لصحيفة "فلســطين" أن تهديدات 
قــادة االحتالل تأتي في إطار التوظيف السياســي 
لتجميــل صورتهم وكســب أصــوات المتطرفين 
الصهاينــة فــي االنتخابات المقبلــة، مضيًفا: "إن 
تلــك التهديدات ال تخيف شــعبنا ولــن تؤثر على 
معنوياته وصموده بل ستعزز من إرادته لاللتفاف 

حول المقاومة والتمسك بها خيارا استراتيجيا".
ودعا الناطق باســم حركة األحــرار، كل الفصائل 
والقــوى للتوحــد ورص الصفــوف لمواجهــة كل 
المخاطــر التي تتهــدد قضيتنا وشــعبنا وحقوقنا 

ومقدساتنا.
وكان قادة االحتالل صرحوا في وقت ســابق شــن 
تهديــدات متكــررة على غزة وإصــدار تصريحات 
والمقاومــة  غــزة  قطــاع  فيــه  تهــدد  مختلفــة 
الفلســطينية وأنــه يريــد شــن عملية عســكرية 
وبدأت هذه التهديدات منذ ما يقارب شــهر كامل 

وما زالت مستمرة. 

في مشهد مروع.. االحتالل يستولي 
على جثمان الشهيد الناعم جنوب القطاع

فصائل: تهديدات االحتالل ضد غزة دعاية انتخابية وال تخيفنا

قراءة إسرائيلية في تحفظات 
الفلسطينيين على صفقة القرن

يبدي اإلســرائيليون قناعتهــم، أو على األقل قطاعات واســعة منهم، 
أنــه يجب التنازل عن عملية الســالم مع الفلســطينيين، والتوجه إلى 
سياســة جديدة عنوانها إدارة حذرة للصراع معهم، ألن الفلسطينيين 
لن يقبلوا شــروط صفقة القرن، وإســرائيل ال تســتطيع إلغاءها، وإال 
فإنهــا قد تضطر لالنتحار، وكل ذلك يؤكد أن الســالم ليس قريبًا مع 

الفلسطينيين.
من األســانيد التي يســوقها اإلســرائيليون على رفض الفلسطينيين 
لصفقة القرن أنها تقدم أمامهم شروًطا ال يستطيعون قبولها إطالًقا، 
رغم أن هذه الشروط تؤسس لقيام دولة فلسطينية، من وجهة النظر 

األمريكية، لكنها تتضمن التنازل عن الشريك الفلسطيني. 
فــي الوقــت ذاتــه، يعتقــد هــؤالء اإلســرائيليون أن عــدم قبــول 
الفلسطينيين للشروط الواردة في الصفقة، يعني تبدد األمل بتحقيق 
الســالم، وإنهاء الصراع معهم، على األقل فــي العصر الحديث، فضاًل 

عن األجيال القادمة. 
الشــرط األول من صفقة القرن يتعلق بالالجئين الفلســطينيين لعام 
1948، فالصفقــة ترفــض بأي حــال من األحوال عــودة أي الجئ إلى 

إســرائيل، واإلقامــة فيها، كما أنهــم لن يتمكنوا مــن العودة الدولة 
الفلسطينية إال في نطاق ضيق وقيود صعبة. 

أكثر من ذلك، فإن عدد الالجئين العائدين للدولة الفلســطينية، وفق 
صفقة ترامب، يجب أال يشكل خطرًا أمنيًّا على إسرائيل، رغم االعتقاد 
اإلســرائيلي الواسع بأن حق العودة ليس مجرد كلمات أو أمنيات لدى 
الفلسطينيين، بل جزء من الحياة اليومية والتعليم والثقافة السياسية 

الفلسطينية. 
الشــرط الثانــي مما تعلنــه الصفقة هــو االعتراف بإســرائيل كدولة 
قومية للشعب اليهودي، وهذا الشــرط ظهر للمرة األولى على لسان 
إيهود أولمرت رئيس الحكومة األســبق في قمة أنابوليس 2007، ثم 
فــي 2009 على يد بنيامين نتنياهــو، ودعمته في ذلك إدارة الرئيس 
الســابق بــاراك أوبامــا، لكــن المعارضة الفلســطينية كانــت فورية 
ومباشــرة وقاســية، حيث يقتصر اعترافهم على دولة إســرائيل، التي 

تشمل اليهود والمسيحيين والمسلمين.
مــع العلم أن هــذا االعتــراف يتعارض مع توجهــات عموم 
الشعب الفلسطيني، وقامت به القيادة المتنفذة في منظمة 
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غزة/ فلسطين:
أفاد مركز حقوقي فلســطيني بوفــاة مريضة من قطاع 
غزة، حرمتها ســلطات االحتالل اإلســرائيلي من التنقل 

للعالج في مستشفيات الضفة الغربية المحتلة.
وذكر مركز الميزان لحقوق اإلنسان، في بيان، أمس، أن 
المريضة شــفا حمد سليمان أبو ستة )29 عاما(، توفيت 
جراء مماطلة سلطات االحتالل في منحها تصريحا للمرور 
عبر حاجز بيت حانون )إيرز(، والوصول إلى المستشــفى  

لتلقي العالج.
وبحســب المعلومات المتوافرة لدى مركز الميزان عانت 
أبو ستة من سرطان في القولون، منذ شهر آذار/ مارس 
2019م، وتحصلت علــى تحويلة طبية من دائرة العالج 

بالخارج في وزارة الصحة الفلسطينية، وعلى )4( مواعيد 
للعالج في مستشــفى المطلع في مدينة القدس، غير أن 

سلطات االحتالل حرمتها من المرور عبر الحاجز.
وذكــر أن المريضــة تقدمــت بطلــب كان آخــره 1/19 
الماضي، وتلقت ردا بأن طلبها )تحت الفحص( مما أدى 
إلى عرقلــة وصولها إلى المستشــفى، وتدهــور حالتها 

الصحية إلى أن توفت بتاريخ 21 فبراير الحالي.
ورأي اســتمرار الحصار اإلســرائيلي لغزة وحرمان سكانه 

مــن حقهم فــي التنقــل والحركــة بما في ذلــك نظام 
اإلجراءات المُركبة التي تعتمدها ســلطات االحتالل في 
التعامل مع المرضى، سببا في تفاقم أوضاعهم الصحية، 
وانتهــاكًا صريحــًا للحقــوق المحمية بموجــب المعايير 
الدوليــة لحقــوق اإلنســان، وقواعــد القانــون الدولي 

اإلنساني.
وأكد مركز الميزان أن )إسرائيل( بوصفها القوة القائمة 
باالحتــالل، يقع علــى عاتقهــا التزامــًا مُطلقــًا بتوفير 
متطلبات شــروط الصحة العامة والحق في العالج، وفقًا 
لما تقتضيه أحــكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، 

ومعايير القانون الدولي لحقوق اإلنسان.
وطالــب المركــز الحقوقــي المجتمــع الدولي والســيما 
األطراف الســامية الموقعة على اتفاقيــة جنيف الرابعة، 
بتحمل مســؤولياتهم القانونية واألخالقية، تجاه سكان 
األراضي الفلســطينية المحتلــة، وإلزام دولــة االحتالل 
باحتــرام أحــكام القانــون الدولــي، ووقــف انتهاكاتها 
المســتمرة بحق المرضى الفلســطينيين، وإلغاء النظام 
المُتبع في نظر طلبات المرضى، والســماح لهم بشكل 
عاجل بالوصول للمستشــفيات وتلقي العالج المناسب، 

دون أية قيود.

رام اهلل-غزة/ أحمد المصري:
بدأ المعتقل السياســي في سجون السلطة الفلسطينية 
في الضفــة الغربية مؤمن نزال أمــس إضرابا مفتوحًا 

عن الطعام والماء احتجاجًا على استمرار اعتقاله.
وأفادت شريفة نزال والدة المعتقل السياسي »مؤمن«، 
فــي اتصال مع صحيفة »فلســطين«، أمــس، أن نجلها 
عبر اتصال هاتفي أخبرهــا بدأه باإلضراب المفتوح عن 
الطعــام والماء »معًا« وأنه لن يتراجع عن هذه الخطوة 

حتى االفراج عنه. 
وقالت: »كان حديثه صريحًا وواضحًا في قرار االضراب 
عن الطعام«، مشيرة إلى أنها حاولت وعبر المكالمة أن 
تمنعه عن اإلضراب لظروفــه الصحية، حيث يعاني من 

أمراض في الكلى إال أنه »رفض«.
وخــاض نزال والموقــوف على ذمة األمــن الوقائي في 
الضفة الغربيــة، منذ ما يقارب من عــام، اإلضراب عن 
الطعام عدة مرات، مما تســبب وفق والدته بزيادة آالم 

الكلى لديه، والشكوى المتكررة.
وناشــد نزال مؤسسات حقوق اإلنســان ضرورة التحرك 
إلنقــاذ نجلها، متســائلة: »هــل ســتتركونه ليموت أو 
ليصاب بفشــل كلوي؟، أيــن ضمائر العالــم الحر وأين 
أحرار شــعبنا؟.. أين نخوتك أيها الشــعب؟، هذا الشاب 
فلســطيني وابــن فلســطيني وأمه فلســطينية وليس 
أجنبيــًا، فمــاذا تنتظــرون لتســاندوه وتحاولــوا إخالء 

سبيله؟«.
وفي رســالة وصلت لوالدة المعتقل نــزال لوالدته عبر 

المحامــي، خالل زيارتــه في 15 من الشــهر الجاري أن 
قرار اإلفراج عنه يتطلب موافقة »الشاباك« اإلسرائيلي، 
مبينًا أن عبارة »مطلوب لليهود« هي أكثر كلمة سمعها 

منذ اعتقاله من قبل جهاز األمن الوقائي.
وأشارت نزال إلى أن يوم األربعاء الماضي عُقدت لنجلها 
محكمة بــرام اهلل، ورفض الوقائي إحضــاره للمحكمة، 
بحجة حدث أمني في رام اهلل، مؤكدة أن »حجتهم كانت 

غير صحيحة ومجرد استمرار في الكذب«.
وأكدت نزال أن الوقائي ونيابة رام اهلل تســتمر بالخداع 
والتزييف في أوراق التوقيف، وأن مؤمن له ســنة كاملة 
موقوفــا، ولكن من أجــل خداع المحكمــة والقضاة تم 
تزييــف فترة التوقيــف وأنه موقوف من مدة 6 أشــهر، 

وذلك من أجل السماح لهم بفترة تمديد جديدة.
وبحسب والدته صدر بحق نجلها عدة قرارات إفراج من 
قبل القضــاء، إال أن »الوقائي« ضــرب جميعها بعرض 

الحائط، ورفض اإلفراج عنه حتى اللحظة.
واعتقــل نزال وهو طالب فــي جامعة خضوري في الـ24 
من فبراير 2019م، من قبل األمن الوقائي، وواجه منذ 

اعتقاله، تهم مختلفة.
ووفقــا للمحامي مهنــد كراجه من هيئــة محامين من 
أجل العدالة أن محاكمة الطالب نزال، تتم على خلفيات 
سياســية، ولنشــاطه عبر مواقع التواصــل االجتماعي، 
وقــد وجهت لهــم تهــم عديدة منهــا »حيازة ســالح 
وتصنيعه واالنتساب إلى القوة التنفيذية وإثارة النعرات 

الطائفية«.

املعتقل السيايس »نزال«وفاة مريضة من غزة حرمها االحتالل من العالج 
 يضـرب عـن الطعـام واملــاء

غزة/ أدهم الشريف:
ربط المختص في الشأن اإلسرائيلي عادل 
شديد، بين استقالة رئيس »لجنة التواصل 
مع المجتمع اإلسرائيلي« القيادي في حركة 
»فتــح«، محمد المدني، وفشــل اللجنة في 
إحداث تحول يذكر في المجتمع اإلسرائيلي 
تجــاه القضية الفلســطينية، التي تســعى 
إدارة الرئيــس األمريكي دونالد ترمب، إلى 

تصفيتها.
وأول من أمس، ذكر هيئة البث اإلسرائيلية 
»كان« أّن المدنــي قدم اســتقالته لرئيس 
الســلطة محمــود عبــاس، نتيجــة تعرضه 
لهجوم من قيادات في حركة فتح، واتهامه 
بـ«تشجيع تطبيع العالقات مع )إسرائيل(«.

المدنــي«  مــن  »مقربيــن  عــن  ونقلــت 
قولهــم: إنه »غاضب من أعضاء فتح الذين 
يهاجمونه شــخصيًا، ومــن كونه ال يتلقى 
الدعم رغم أن تعيينه فــي اللجنة المنبثقة 

عن منظمة التحرير جاء بقرار رسمي«.

لكن عضــو اللجنــة المركزيــة لحركة فتح 
توفيــق الطيــراوي، خــرج الحًقــا بتصريح 
المدنــي قــدم  للصحافــة، ذكــر فيــه أن 
اســتقالته فعــاًل لرئيــس الســلطة، وحمل 
تنفيذيــة منظمــة التحريــر ومركزية فتح، 
مســؤولية عمــل اللجنــة وليــس المدني 
منفردًا، مشــيرًا إلى أنه »تحمل ســلبيات 

هذه المهمة في أكثر من موقف«.
فــي المقابل، رأى شــديد خــالل حديثه مع 
»فلســطين«، أمــس، أن اســتقالة المدني 
تعكس حالة االستياء الفلسطيني من فشل 
المشروع السياسي للســلطة الفلسطينية، 

وإعالن صفقة ترامب.
ولهــذا جــاءت ردة الفعــل غاضبــة -وفق 
شــديد- خاصة في الضفة الغربية المحتلة 
بعــد لقــاءات عقدتهــا »لجنــة التواصــل 
مــع المجتمع اإلســرائيلي« مع شــخصيات 
إســرائيلية في رام اهلل تارة، وتارة أخرى في 

)تل أبيب(.

وشكل ذلك »صراعًا فلسطينيًا داخليًا بين 
مأوى وطني وآخر سياسي« بحسب شديد.

وتابع المختص بالشــأن اإلسرائيلي: »بعد 
إعــالن )صفقــة القــرن(، أصبحــت الغلبــة 
للمــأوى الوطنــي علــى السياســي، إذ إن 
قيــادة الســلطة والمنظمة لم تعــد قادرة 
علــى تســويق وتمرير اســتمرار عمل لجنة 
التواصل تزامنًا مع إخفاق اللجنة في إحداث 
تغيّر وتحول في مجتمع المســتوطنين، ثم 
الفشــل العام للعملية السياسية الذي توج 

أخيرًا بصفقة القرن«.
وذكر أن الصفقة تسعى إلى تصفية وإلغاء 

الحقوق الفلسطينية جميعها.
للقــاءات  الرافضــة  الفعــل  ردود  وعــدَّ 
شــخصيات من الســلطة مع إســرائيليين، 
تعبيرًا عن رفض سياســات قيادة السلطة 
التي لــم يعد لديها قدرة علــى تبرير هذه 
اللقاءات، وإقناع الــرأي العام بأنها مفيدة، 
وهــو مــا أدى فــي النهايــة إلى اســتقالة 

المدني.
ونبَّه شــديد إلى أن قيادة منظمة التحرير 
مبــررات  أي  تملــك  تعــد  لــم  والســلطة 
لبقــاء اللجنة مــع ازدياد تطــرف المجتمع 
الفلســطيني  الشــعب  تجــاه  اإلســرائيلي 
وقضيتــه السياســية، منذ تشــكيل اللجنة 
فــي 2012، تزامنًــا مــع صعــود اليميــن 
وإلغائــه  انــكاره  وتصاعــد  اإلســرائيلي، 

للحقوق الفلسطينية.
وإن كان هناك حاجــة إلى اختراق المجتمع 
اإلســرائيلي، »كونــه العــدو لنــا«، بهدف 
إيجــاد جبهــة بداخلــه مؤمنــة بالحقــوق 
الفلســطينية والتحالــف معهــا، فيجب أن 
يتم ذلك من خالل شــخصيات فلســطينية 
درســت  متمكنــة  متخصصــة  »مؤهلــة 
المجتمــع اإلســرائيلي وليس مــن جماعة 
غالبيتها ال تعرف طبيعة هذا المجتمع، ولم 

تدرسه من قبل«؛ كما يقول شديد.
يشار إلى أن وفدًا من السلطة الفلسطينية 

شــارك في مؤتمر نظمه »برلمان السالم« 
التطبيعي، في 13 فبراير/ شــباط الحالي، 
لمناقشــة تداعيــات صفقة ترامب وســبل 

التصدي لها وإفشالها، في »تل أبيب«.
الســلطة،  عــن  المشــاركين  بيــن  وكان 
وزراء ســابقون، مــن بينهم وزير األســرى 
ووزيــر  العجرمــي،  أشــرف  والمحرريــن 
االقتصــاد باســم خــوري، ورئيــس بلدية 
عنبتــا، واألعضــاء فــي »لجنــة التواصل« 
إليــاس الزنانيري وزيــاد درويش وصهيب 
ازحيمان، وعماد شــقور، وعضــو المجلس 
التشــريعي برنارد ســابيال، ووزيــر الحكم 
المحلي السابق حسين األعرج، وهند خوري 

سفيرة السلطة في فرنسا.
وواجهــت مشــاركة الوفــد فــي المؤتمر 
التطبيعــي رفضًــا واســتهجانًا فصائليًــا 
واســعًا، وعدَّتهــا قوى وطنية وإســالمية 
»طعنــة مســمومة فــي خاصــرة الشــعب 

الفلسطيني«.

قيادة »م. ت. ف« لم تعد تملك أي مبررات لبقائها
مختص: استقالة املدين من »لجنة التواصل« 

تعكـس فشـل املشـروع السياسـي للسلطــة
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دعـوة  لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة بيت الهيا

)MDPIII-CII( برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة / الدورة الثانية
اسم المشروع الفرعي: توريد زيوت لزوم آليات الخدمة لبلدية بيت الهيا.

حصلــت منظمــة التحرير الفلســطينية لصالح الســلطة الوطنية الفلســطينية - 
صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية - على منحة من مجموعة من الشــركاء 
والممولين )باإلضافة إلى مساهمة السلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة %10 من 
تكلفــة في برنامــج تطوير البلديات المرحلة الثالثة / الــدورة الثانية وقد حصلت 
بلدية بيت الهيا علــى منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية 
)المتلقيــة للمنحة( لتنفيذ مشــروع توريد زيوت لزوم آليــات الخدمة لبلدية بيت 
الهيا وتنوي اســتعمال جزء من أموال هــذه المنحة الفرعية في عمل دفعات تحت 

العقد رقم MDPIIICII-1322115 -09  الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
1. تدعو بلدية بيت الهيا الموردين للتقدم الستدراج عروض أسعار مشروع  
توريد زيوت لزوم آليات الخدمة لبلدية بيت الهيا . مدة التوريد 60  يومًا.

2. الموردون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية  
بيت الهيا ، الدائرة الفنية السيد/ د. م. تامر الصليبي هاتف: 082475840 
فاكس: 082475840 وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 

عشرة ظهرًا من تاريخ 2020/02/24 م وحتى تاريخ 2020/03/05 م
3. عــروض األســعار يجــب أن تقدم علــى العنــوان أدناه قبــل أو بتاريخ 
2020/03/05 م الســاعة العاشــرة صباحًا ،  عروض األسعار اإللكترونية 

غير مقبولة، عروض األسعار المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها.
4. المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة. 

5. العنوان المشار إليه أعاله هو: بلدية بيت الهيا ، الدائرة الفنية – الطابق األول.
بلديـة بيت الهيا

جمعية دار القرآن الكريم والسنة
عطاء رقم 2020/02

توريد سيارتين لصالح المقر الرئيسي
تعلــن جمعيــة دار القرآن الكريم والســنة عن طرح عطاء لتوريد ســيارة 
عدد )2( لصالح المقر الرئيســي، تبعًا للشــروط والمواصفات الموضحة 
في كراســة ووثائق العطاء، فعلى الشــركات ذات االختصاص والمسجلة 
رســميًا وترغب في المشــاركة في هذا العطاء مراجعة جمعية دار القرآن 
الكريم والسنة خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على كراسة 
المواصفــات ووثائق العطاء مقابل دفع )100 شــيكل( غير مســتردة في 
مقــر الجمعية  الكائن في غزة – النصر – شــرق مدرســة غــزة الجديدة، 
آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات 
هو الســاعة الواحدة ظهرًا يوم األحد الموافق2020/3/01، وموعد فتح 

العطاء العلني في نفس الموعد.
مالحظة:

1. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
2. يجب إرفاق شــيك بنكي معتمد أو كفالة بنكيــة معتمدة بقيمة )5%( 
مــن قيمة العطاء " كتأمين دخول العطاء " من البنك الوطني اإلســالمي 
أو بنك اإلنتاج الفلسطيني ســاري المفعول لمدة 60 يومًا من آخر موعد 

لتقديم العروض.
3. تقدم األسعار بالدوالر، شاملة لضريبة القيمة المضافة.

4. لجنة العطاء غير ملزمة بقبول أقل األســعار ويحق لها تجزئة العطاء أو 
الغاء المناقصة بدون أبداء األسباب. 

5. لالستفسار والتواصل االتصال على هاتف الجمعية رقم 082826157

إعـــــــــــــــــــــالن 
 مزاودة بالظرف المختوم

 تعلن بلدية غزة عن طرح مزاودة بالظرف المختوم
التابعــة لبلديــة غــزة   لتلزيــم حديقــة الحيوانــات 
والموجودة على امتداد شارع صالح الدين بالقرب من 

سوق السيارات القديم
 فعلــى المزاوديــن الراغبيــن الدخول في المــزاودة التوجــه إلى دائرة 
المشتريات والمخازن قســم العقود والمناقصات بالبلدية للحصول على 
نســخة من الشــروط المعدة، لذلك خالل أوقات الدوام الرسمي مقابل 

مبلغ )100( شيكل للعطاء الواحد.
آخــر موعد لتقديم العطــاءات وفتح المظاريف هو يوم الســبت الموافق 
2020/2/29 الســاعة العاشــرة صباحا في مبنى البلدية بمكتب السيد/ 

مدير عام اإلدارة العامة للشئون اإلدارية.
مالحظة: رسوم اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المزاودة.

                                                          بلديــة غــــــزة 

القاهرة/ فلسطين:
أدانــت جامعة الدول العربية، إعالن ســلطات االحتالل اإلســرائيلي بناء آالف 
الوحدات االســتيطانية الجديدة في شــرقي القدس المحتلــة، واإلعالن عن 
خطة تهدف إلقامة حي اســتيطاني على أراضــي مطار القدس الدولي "مطار 

قلنديا".
وأكد األمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة 
بالجامعة العربية ســعيد أبو علي فــي تصريح صحفي، أمس، أن هذا اإلعالن 
يأتي في إطار تواصل وتصاعد العدوان اإلسرائيلي على حقوق ووجود الشعب 
الفلسطيني، بتشجيع ورعاية من اإلدارة األميركية وبتوافق مع "صفقة القرن". 
وشــدد أبو علي أن هذا المخطط االستيطاني االستعماري غير القانوني الذي 
جاء في إطار الحملة االنتخابية لليمين اإلسرائيلي المتطرف القائمة، سيؤدي 
إلى عزل شــرقي القدس عــزال تاما عن الضفة الغربيــة ويعمل على تكريس 
نظــام الفصل العنصري وخلق المعازل، وتقــوض تواصلها الجغرافي، وتدمر 

مبدأ حل الدولتين.
وطالب األمين العام المساعد، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل إلنفاذ قرارات 
مجلس األمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2334 لعام 2016، مشيرًا إلى أن 
االحتالل يتعمد اإلطاحة بالمنظومة الدولية، خاصة األمم المتحدة وقراراتها.

الناصرة/ فلسطين:
أعربــت اللجنــة الشــعبية في كفر قاســم داخــل األراضي 
المحتلــة عــام 1948م، عن رفضهــا للزيــارة التي يعتزم 
رئيــس حكومة االحتــالل اإلســرائيلي المنتهيــة واليته، 

بنيامين نتنياهو، القيام بها للمدينة في األيام القريبة.
وبحسب مصادر إعالمية، فإن الترتيبات للزيارة تجرى منذ 
نحو شــهر تقريبا، عقب رفض رؤســاء عدد من السلطات 
المحلية العربية واليهودية في منطقة كفر قاســم إلقامة 

محطة للطاقة.
وقال رئيس اللجنة الشــعبية في كفر قاسم، سائد عيسى: 
إن الزيــارة ترتبط باالنتخابات اإلســرائيلية المقبلة، عادا 
إياها دعاية انتخابية بائســة ســتزيد مجتمعنا إصرارا على 
زيــادة التمثيــل العربــي لمنع حكومــة برئاســة نتنياهو. 
وأضاف عيســى، في بيان، أمس، يجب وضع الحقائق على 
ثالثة مستويات، األول: تذكير نتنياهو بعمق اإلساءة التي 
يوجهها للمجتمــع العربي، والتي نرفضها تماما ونعتبرها 

وجها قبيحا للسياسة العنصرية اإلسرائيلية.
والثانــي: رفض سياســات حكومة نتنياهــو تجاه المجتمع 
العربــي: قانــون )كامينيتس(، قانــون القوميــة، العنف، 
التنظيــم والبناء، تدني الخدمات وغيرها. فيما المســتوى 
الثالــث: يتمثل برفــض سياســة حكومته تجــاه الحقوق 

المشروعة للشعب الفلسطيني.
وختــم عيســى قائــال: "نتنياهو غيــر مرغوب بــه في كفر 

قاسم".

وأفادت اإلذاعة العبرية "كان"، أمس، بأنه سيُصدَّق 
فــي األيام القريبــة المقبلة على بنــاء 1000 وحدة 
استيطانية في المنطقة التي ستقام فيها مستوطنة 
"غفعــات همتوس"، وذلــك في إطار مخطــط لبناء 
5200 وحــدة جديدة فــي القدس المحتلــة، بينها 

3000 وحدة في "غفعــات همتوس" و2200 وحدة 

في مستوطنة "هار حوما".
وقالت اإلذاعة إن المصادقة على الوحدات الجديدة 
تأتي رغم تنديد االتحاد األوروبي، وخاصة من جانب 

ألمانيا وفرنسا بالبناء االستيطاني.
وأشــارت إلــى أنــه مــن المتوقــع أن تنشــر بلدية 

االحتــالل فــي القدس في غضــون األيــام القريبة، 
مناقصات لبناء 1000 وحدة اســتيطانية في منطقة 
"جفعــات همتوس" القريبة من بيــت صفافا جنوب 

القدس المحتلة.
وبحســب المخطط االســتيطاني يســتهدف )مطار 
قلنديــا( شــمال القــدس المحتلــة، وتحويلــه إلى 
مســتوطنة جديــدة وكبيــرة بتوســيع مســتوطنة 

"عطروت".
ويدور الحديث عن مناقصات للتوســع االســتيطاني 
فــوق ما تســمى "أراضي دولة"، وهــي عمليا أراٍض 
بلديــة  ووضعــت  الفلســطينيين،  مــن  مصــادرة 

االحتــالل اليــد عليها. وفي الســياق، قــال الممثل 
األعلــى للسياســة الخارجيــة واألمــن فــي االتحاد 
األوربــي جوزيف بوريل: إن خطوات إعالن ســلطات 
االحتالل اإلسرائيلية عن قرار وشيك بخصوص بناء 
المســتوطنات في "جفعات هامتــوس" و"هار حوما" 
في شرقي القدس المحتلة، ستكون ضارة جدا بخيار 

"حل الدولتين".
وأضــاف بوريل في بيان صحفــي، أمس، أن االتحاد 
األوروبــي حدد بوضــوح في مناســبات عديدة، بما 
في ذلــك اســتنتاجات المجلس األوروبــي، أن مثل 
هــذه الخطوات من شــأنها أن تقلل مــن التواصل 

الجغرافي واإلقليمي بين القدس وبيت لحم، وتعزل 
المجتمعــات الفلســطينية التــي تعيــش فــي هذه 

المناطق، وتهدد قابلية "حل الدولتين" للتطبيق.
وشــدد بوريل على أن المســتوطنات غيــر قانونية 
بموجــب القانــون الدولــي، ولــن يعتــرف االتحاد 
األوروبي بأي تغييــرات تطرأ على حدود ما قبل عام 
1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخالف تلك 

المتفق عليها بين الطرفين.  
ودعا الممثل األعلى للسياســة الخارجية واألمن في 
االتحاد األوروبي )إسرائيل( إلى إعادة النظر في هذه 

الخطط االستيطانية.

بوريل: االتحاد األوروبي لن يعترف بأي تغييرات على حدود 67
إجراءات إسرائيلية لبناء ألف وحدة داخل مستوطنة جديدة شرق القدس

رفض شعبي لزيارة مرتقبة
 لنتنياهو لكفر قاسم

الجامعة العربية تدين بناء 
االحتالل آالف الوحدات 
االستيطانية بالقدس 

الناصرة- بروكسل/ فلسطين:
يعتزم مكتب رئيس حكومة االحتالل اإلســرائيلي 

ووزارة اإلســكان التصديق على مخطط التوســيع 
االستيطاني في القدس المحتلة، الذي أعلن عنه 

رئيــس الــوزراء المنتهيــة واليتــه بنياميــن نتنياهو، 
األسبوع الماضي.

األوقاف تستنكر التصديق على 
"مشروع المصعد" بالحرم اإلبراهيمي

رام اهلل / فلسطين: 
استنكرت وزارة األوقاف والشؤون الدينية تصديق وزير جيش االحتالل 
اإلســرائيلي نفتالي بينيت على مخطط "مشــروع المصعد" في الحرم 

اإلبراهيمي بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وقــال وكيــل وزارة األوقاف حســام أبو الــرب في بيــان صحفي أمس، 
إن التصعيــد من قبــل قوات االحتالل تجاه الحــرم اإلبراهيمي والبلدة 
القديمــة في الخليل، والتعدي على صالحيات األوقاف مســتمر بوتيرة 

كبيرة وسريعة.
وأكد أن السياسة اإلســرائيلية في الحرم اإلبراهيمي استفزازية، وذات 
أطماع ونوايا خبيثة، تحاول إســرائيل من خاللها االستيالء الكامل على 
الحرم خطوة خطوة بعد أن اســتولت علــى غالبيته، والتحكم به، وهذا 
يتناقــض مع االتفاقيات والقوانين الدوليــة التي ضمنت حرية العبادة 

تحت االحتالل.
وطالــب أبو الــرب المجتمــع الدولي بشــكل عام، والمؤسســات ذات 
العالقــة بالشــأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأســها اليونســكو، 
بوضــع قراراتهــا موضــع التنفيذ لخطــورة ما يحدث في المســجدين 

األقصى واإلبراهيمي.
ودعــا أبناء محافظة الخليل إلى االســتمرار في أداء الصلوات في الحرم 
اإلبراهيمي الشــريف، لحمايته من المخططات اإلســرائيلية المتتابعة 

لالستيالء عليه.
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إعالن طرح مناقصة بالظرف المختوم 
توريد أثاث رقم )2020/305( 

جمعية برنامج غزة للصحة النفســية مؤسســة أهلية غيــر حكومية غير هادفة للربح تعنــى بتقديم خدمات الصحة 
النفسية والمجتمعية للمنتفعين بخدماتها، كما تقوم بإعداد وتنفيذ برامج التدريب والتعليم في مجال علوم الصحة 
النفسية وإجرء الدراسات واألبحاث التي تخدم المجتمع المحلي وتعنى بدعم األسرة والطفل وضحايا انتهاك حقوق 
اإلنســان. ترغب الجمعية في طرح مناقصة توريد أثاث لغرف العالج باللعب ضمن مشــروع "بيئة داعمة لمســتقبل 

أفضل - دمج خدمات الصحة النفسية في برامج الطفولة المبكرة في قطاع غزة" وحسب الشروط التالية: 

يمكن للشركات ذات االختصاص والخبرة في أعمال مشابهة الحصول على وثائق المناقصة ابتداًء من الساعة 10:30 
مــن صبــاح يوم األحد الموافق 2020/2/23 مقابل رســم مالي غير مســترد وقدره مائة شــيكل الغير وذلك من مقر 
الجمعية الكائن في غزة - تل الهوا شارع -8 شرق مدرسة راهبات الوردية. سيتم تحديد جلسة يوم الخميس الموافق 
2020/2/27 الســاعة الثانية عشرة ظهرًا لإلجابة على جميع االستفســارات الخاصة بالمناقصة في مقر الجمعية. آخر 

موعــد لتســليم المناقصة بالظــرف المختوم يوم الثالثاء الموافق 2020/3/3 الســاعة 12:00 ظهرًا كما ســيتم فتح 
المظاريف في نفس اليوم والمكان الساعة 12:30 ظهرًا بحضور من يرغب من الشركات التي تقدمت للمناقصة. 

  شروط خاصة: 
- يجب أن تكون كافة المناقصات مصحوبة بتأمين أولي )5 % من قيمة المناقصة( وذلك بتقديم كفالة بنكية أو 
شــيك بنكي مصدق من بنك معترف به من قبل ســلطة النقد وعلى أن تكون مدة التأمين سارية المفعول لفترة 

3 شهور على األقل من موعد فتح المناقصة.
- تقدم األسعار بالشيكل وفقًا لفاتورة ضريبية.  

- الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار.
- المناقصة قابلة للتجزئة. 

- الجمعية غير مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق بالمناقصة.
- يحق للجمعية إلغاء جميع العروض المقدمة وإعادة طرح المناقصة مرة ثانية إما بشكلها الحالي أو بعد إجراء التعديل عليها. 

- تكلفة اإلعالن لمدة يومين في الصحف على من يرسو عليه المناقصة من قبل الشركات.
لمزيد من االستفسار يمكن مراجعة إدارة الجمعية على األرقام التالية: 2641512-2641511        

جمعية برنامج غزة للصحة النفسية

)QF/SP-C/157 /2020( إعالن طرح عطاء رقم
عطاء توريد وتركيب المعدات الطبية وأجهزة العالج الطبيعي والوظيفي

لمركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية المتكاملة 
تعلن لجنة إعادة إعمار غزة عن طرح عطاء توريد وتركيب المعدات الطبية وأجهزة العالج الطبيعي والوظيفي لمركز 
حمد بن جاســم للرعايــة التأهيلية المتكاملة وذلك حســب جداول الكميات والمواصفات الفنية والشــروط العامة 

والخاصة المرفقة فعلى الراغبين في التقدم للعطاء مراعاة الشروط التالية:
1. يجب على المتعهد المتقدم للعطاء أن يكون مسجاًل لدى جهات االختصاص ولديه سجل تجاري و/أو صناعي وأن 

يكون مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة وأي دوائر أخرى ذات عالقة.
2. يجب على المتعهد عند شــراء المناقصة إحضار صورة مصدقة عن الســجل التجاري ساري المفعول والصّادر من 

وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني.
3. يخضع المتعهد لجميع القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها في مناطق الســلطة الوطنية الفلســطينية 
فيما يخص الضرائب والرســوم، وعلى المتعهد دفع رســوم طوابع الواردات قبل توقيع االتفاقية حســب القوانين 

واألنظمة والتعليمات الخاصة بذلك والمعمول بها.
4. يجب تقديم األسعار بالدوالر األمريكي وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب.

5. يجب أن تكون األسعار سارية لمدة ال تقل عن )120 يومًا( من آخر موعد لتسليم العطاء.
6. يجــب إرفــاق تأميــن ابتدائي )كفالة دخول عطــاء( بقيمة 2,000 دوالر أمريكي باســم )لجنة إعــادة إعمار غزة( 
لدخول العطاء على شــكل كفالة بنكية أو شــيك بنكي صادر عن بنك أو مؤسســة مالية معتمدة رسميًا لدى سلطة 
النقد الفلســطينية، وساريًا لمدة )120 يومًا( من آخر موعد الســتالم العطاء، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات 

الشخصية، وترفق داخل مظروف العرض الفني.
7. يحــق للجنــة إعادة إعمار غزة تجزئة الترســية للعطاء وإلغــاء أي جزء منها بما يخدم مصلحــة المالك دون أدنى 

اعتراض من المتناقصين.
8. سوف يختار )مكتب لجنة إعادة إعمار غزة( أفضل العروض الفنية والمالية، والمكتب غير ملزم بقبول أقل األسعار 

وبدون إبداء األسباب.
9. كل متعهد يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من وثائق العطاء على العنوان التالي )لجنة 
إعادة إعمار غزة-مدينة غزة-فندق المشــتل( مقابل مبلغ غير مســترد وقدره )50( دوالرًا أمريكيًّا، وذلك خالل أوقات 
الدوام الرسمي )من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساًء(، بدًءا من يوم األحد الموافق 2020/02/23م.

10. سيتم عقد اجتماع تمهيدي للمشاركين وذلك في )مكتب لجنة إعادة إعمار غزة( الستقبال أية استفسارات حول 

المشروع وذلك يوم الخميس الموافق 2020/02/27م، الساعة )11:00( صباحًا.
11. تســليم العطاء: يتم تســليم العروض فــي مكتب اللجنة القطرية إلعادة إعمار غــزة وذلك في ظرفين مغلقين 

منفصليــن ومختومين )العرض الفني( و)العرض المالي( ومكتوب عليها اســم العطــاء ورقمه مرفقًا بكافة الوثائق 
المطلوبــة )المطبوعة واإللكترونية( وذلك في موعد أقصاه يوم األربعاء الموافق 2020/03/04م الســاعة 12:00 
ظهرًا، مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا الموعد وال تقبل العروض بالفاكس أو البريد اإللكتروني وإنما يجب 

تقديمها بالظرف المختوم.
12. يتم إيداع العطاء في المكان المخصص له على العنوان التالي )لجنة إعادة إعمار غزة-مدينة غزة-فندق المشتل(.

أجرة اإلعالن على الشركة التي يرسو عليها العطاء،
Tel : 08- 2859995   Fax: 08 -2859997   :لالستفسار

غزة/ أدهم الشريف:
»بوحدتنــا ومقاومتنــا سنســقط 
)صفقة القرن(«، »صفقة العار لن 
تمر«، تحت هذه الشعارات وقفت 
نســاء فــي غــزة، رفضًــا للخطة 
الصراع مع  لـ«تسوية«  السياسية 
االحتــالل اإلســرائيلي التي أعلن 
عنهــا رئيــس اإلدارة األمريكيــة 
دونالــد ترمــب، فــي 28 ينايــر/ 

كانون الثاني الماضي.
وشــاركت قياديات فــي تنظيمات 
وطنية، ونســاء بدعوة من حركة 
األحرار، في فعالية مناوئة للصفقة 
نظمتهــا أمام برج شــوا وحصري 
فــي مدينة غــزة، أمــس، ورفعن 
أبرزها:  وكان  الالفتــات،  خاللهــا 
»فلســطين للشــعب الفلسطيني 
واالحتــالل إلــى زوال«، »التطبيع 
خيانــة«، »نتنياهــو وترمــب إلى 

مزابل التاريخ«.
النســائي  العمل  دائــرة  وعنونت 
في حركة األحرار الفعالية »نســاء 
فلســطين.. معًا لمواجهة صفقة 

القرن«.
حركــة  فــي  القياديــة  وأكــدت 
األحرار أمل محيســن، رفض نساء 
فلســطين لصفقــة ترمــب، عادة 

أنها »جريمة حرب« بشــعة بحق 
شعبنا وتهدف إلى تصفية قضيتنا 
شــعبنا  وحقــوق  الفلســطينية 

الثابتة.
وطالبت أمل خالل مؤتمر صحفي 
الوقفــة،  فعاليــات  عقــد ضمــن 
السلطة الفلسطينية بالتحلل من 
اتفاقية )أوسلو( »اللعينة«، ووقف 

االحتالل،  مــع  األمنــي  التنســيق 
وإطــالق العنان ألبناء شــعبنا في 
الضفة؛ ســاحة التأثيــر الحقيقي، 
ليأخــذوا دورهــم فــي مواجهــة 

االحتالل والتصدي للمؤامرات.
العربيــة  الشــعوب  ودعــت 
على  الضغــط  إلــى  واإلســالمية 
التــي  والحكومــات  األنظمــة 

تمــارس التطبيــع المباشــر وغير 
المباشــر مع االحتالل ودعم أبناء 
شــعبنا في حقه بأرضــه لما يمثل 
لمواصلــة  لالحتــالل  تشــجيعًا 
عدوانه ولإلدارة األمريكية لفرض 

وتطبيق مؤامرتها المشؤومة.
وطالبت محيســن قيــادة وزعماء 
وحــكام العرب أن يســتفيقوا من 
ســباتهم ويتخذوا موقًفا مشــرًفا 
الفلســطيني  للشــعب  نصــرة 
وقضايــاه العادلة وكســر الحصار 
علــى  االحتــالل  عــدوان  ووقــف 
شــعبنا وقضيتنا والمقدسات وفي 

مقدمتها المسجد األقصى.

مــن جهتهــا، قالــت القيادية في 
الجهــة الشــعبية ســهير خضــر: 
القــرن«،  »صفقــة  مواجهــة  إن 
وإجــراءات االحتالل علــى األرض 
تتطّلــب تفعيل المقاومــة بكافة 
أشكالها، وفي مقدمتها المقاومة 

المسلحة.
وشــددت علــى ضــرورة تصعيد 
االنتفاضة الشــعبية الشــاملة في 
الضفــة الغربيــة ضــد االحتــالل 
باعتبــار المعركــة اإلســتراتيجية 
هناك فــي ظــل وجــود االحتالل 
وسياســاته  والمســتوطنين 

التهويدية.
وأضافــت خضر: إنه من الضروري 
لقرارات  الســلطة  قيادة  استجابة 
اإلجماع الوطني والمزاج الشــعبي 
من خالل تنفيذ مقررات المجلس 
الوطنــي واتفاقيــات المصالحــة، 
وفي مقدمتها قرار سحب االعتراف 
بالكيــان وإنهاء اتفاقية )أوســلو( 

ووقف التنسيق األمني.
وتابعت: إن إعالن »صفقة القرن« 
يشــكل فرصة موضوعيــة إلعادة 
االعتبــار للمصالحــة الوطنية، ما 
يســتدعي الدفــع بجهــود إنجــاز 
الوحــدة وفق االتفاقيــات الناتجة 
عن الحوار الوطني الشــامل، عادة 
أن »اتساع نطاق الحراك الشعبي 
سيشــكل عامــل ضغط فــي هذا 

االتجاه«.
وأكدت خضر على ضرورة تنشيط 
نطــاق الفعل العربي في مناهضة 

التطبيع مع دولة االحتالل لتشكيل 
نقطــة مفصليــة تجــاه الضغــط 
علــى الموقــف العربي الرســمي، 
وأصت بـ«فتح االشتباك السياسي 
بالمحافل الدولية باالســتناد إلى 
قــرارات الشــرعية الدولية ودعوة 
المجتمــع الدولــي لعقــد مؤتمر 
دولــي كامــل الصالحيــات وعلى 
أساس هذه القرارات الدولية ذات 

الصلة بالقضية الفلسطينية«.
أمــا ســالم عمــار، مــن الحركــة 
الجهــاد  لحركــة  النســائية 
اإلســالمي، قالــت: إن »الصفقــة 
المشــؤومة ليــس لهــا إال هدف 
القضيــة  تصفيــة  وهــو  واحــد 
الفلسطينية بعد االنتكاسات التي 
تعرضــت لها، والمتمثلــة باتفاق 
)أوسلو( المشــؤوم وما جاء بعده 
مــن اتفاقيات ال عالقــة لها بحق 

فلسطين وقضيتها العادلة«.
وأكــدت ســالم فــي كلمــة خالل 
أرض  فلســطين  أن  المؤتمــر، 
عربية إســالمية فلسطينية، ليس 
لليهود أي حق في أي شــبر منها، 
عادة ما يروجــه االحتالل »محض 
أكاذيب  واختــالق  وافــراء  كــذب 
تدحضهــا األدلة الدينية والوقائع 

التاريخية الثابتة«.
وأكملــت: إن »القــدس عاصمــة 
عاصمــة  األبديــة،  فلســطين 
فلسطينية إسالمية، عربية ال يغير 
من حقيقتها تزييف المزيفين وال 

تحريف المحرفين«.

خالل وقفة نظمتها حركة األحرار

نساُء غزة: بوحدتنا ومقاومتنا سنسقط »صفقة ترامب«

جانب من الوقفة                          )تصوير/ رمضان األغا(
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إعالن عن طرح عطاء رقم 2020/01
 مشــروع توريــد خزانات ميــاه معدنيــة ألماكن عامة 

)برنامج المياه الصالحة للشرب(
 تعلن هيئة المجد التنموية عن طرح عطاء رقم 2020/01 مشــروع توريد خزانات 
ميــاه معدنيــة ألماكن عامــة )برنامج الميــاه الصالحة للشــرب(، وفق الشــروط 
والمتطلبات المذكورة في كراس العطاء، فعلى الموردين الراغبين بالتقدم للعطاء 
التوجه لمقر هيئة المجد التنموية الكائن في مدينة غزة - شــارع الشــفاء- جنوب 
برج الشفاء - عمارة أبو القمصان- الطابق األول الستالم كراس العطاء مقابل رسم 
مالي غير مسترد بقيمة 100 شيكل ابتداًء من يوم األحد الموافق 2020/02/23م 

من الساعة 09:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 مساًء, وفق الشروط التالية:
1. يتم تقديم جميع األسعار بعملة الشيكل.

2. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
3. الهيئة غير ملزمة بقبول أقل األسعار دون إبداء األسباب.

4. يجــب أن يرفــق مع العطاء المقدم كفالة بنكية أو شــيك بنكي بقيمة 
2,000 شيكل )فقط ألفا شيكل ال غير( سارية المفعول لمدة 3 شهور.

5. المشــروع معفى من ضريبة القيمة المضافــة ويلتزم المورد بتقديم 
فاتورة معفاة من الضريبة.

6. يلتزم من يرســو عليه العطاء بتقديم شهادة خلو طرف سارية المفعول 
من ضريبة القيمة المضافة وشهادة خلو طرف سارية المفعول من ضريبة 

الدخل وشهادة عدم خصم من المنبع مع الفاتورة المعفاة من الضريبة.
7. آخــر موعد لتســليم العطــاء الســاعة 03:00 بعد ظهر يــوم الثالثاء 

الموافق 2020/03/03م.
8. سيتم فتح المظاريف بحضور من يرغب من المتقدمين للعطاء يوم الثالثاء 
الموافق 2020/03/03م، الساعة 03:15 مساًء في مقر الهيئة الموضح أعاله.

9. ألي استفسار يرجى االتصال على جوال رقم 0593727255.

   شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 04/ 2020

الخاصة باستئجار ماكينات طباعة
لزوم طباعـة الفـاتـورة الشهريـة

تعلن شــركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حســب 
البيانات والمواعيد التالية:-

- ســيكون موعد تســليم العطاءات ابتداء من صباح يوم األحد الموافق 
2020/03/08 وحتى ســاعة فتـــح المظاريـــف الساعـــة 12:00 بنفس 

الزمان والمكان أعاله.
- يمكــن الحصــول على مســتندات العطاء مــن دائرة المشــتريات بمقر 
الشــركة الرئيسي بغزة شارع جمال عبد الناصر "الثالثيني" اعتبارًا من يوم 
األحد المـوافـق 2020/02/23 علمـًا بـأن ثمـن نسخـة العطـاء 50 شيكـاًل 

فقط )غير مستردة(.
- يرفق مع كل عطــاء تأمينًا ابتدائيًا بقيمة %3 من قيمة العطاء بموجب 

كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنكي مصـدق أو نقـدًا. 
- يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب.

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

- االلتزام بكافة الشروط العامة والخاصة الواردة في كراسة العطاء. 
• صندوق بريد 1265.

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

Declaration of tender

No. 2/ 2020   

Installing of desalination plants in Gaza

Sawaed Association for Relief and Development is 

launching an invitation for bids for installing of desalination 

plant in Gaza strip to implement project entitled above in 

accordance to the following general specifications:

• Qualified contractors shall have a valid registration 
certificates from affiliated entities.

• Tender is available in SARD office in Gaza – Al toffah area – Nelson 
Mandela street – child care center – 3rd floor from 24/ 02/ 2020
 till  01/ 03/ 2020 " working hours 8.00 am to 3.00 pm.
• Tender fees is 50 USD nonrefundable paid to SARD 
procurement department.

• Deadline for submission of tender ,01/ 03/ 2020  2.00 pm in 

SARD office in Gaza that should be filled out with the requirements 

and attached with Bid Guarantee , sealed and stamped.
• Bid Guarantee shall be equal to 500 $ of total bid as 
Banking Cheque or Banking Guarantee in the name of 
SARD valid until 60 day from bid opening day, Personal 
Cheques will not accepted.
• Sealed and Stamped tenders only will be opened on 
01/ 03/ 2020 at 2.00 pm , delayed tenders will not accepted.
• Performance Guarantee equal to 10 % of total bid , shall be 
provided by winner supplier valid till 90 day from purchase order.

• Supplier shall provide Free taxes certificates and any 
required additional governmental documents.

• SARD is not obligated to select the lowest tender, as well as 
the tenders have to comply with the mentioned specification 

in the tender.

• The successful contractor will pay the declaration fees.
• SARD has the right to partition or delayed, or cancellation 
the tender without any compensation to the application.

 For more inquiry and information, please call 2811311.

بيت لحم- نابلس/ فلسطين:
نظمــت هيئــة شــؤون األســرى 
والمحرريــن، أمــس، وقفــة دعم 
المريض محمد  وإســناد لألســير 
طقاطقة أمــام مقر اللجنة الدولية 
للصليــب األحمــر في بيــت لحم 

جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد والد األســير علي طقاطقة، 
بأن نجله محمد يعاني من فشــل 
كلــوي ويحتاج إلى غســيل الكلى 
ثــالث مــرات أســبوعيا، ويعانــي 
من مشــاكل في القلــب، مؤكدًا 
أنــه ال يحتمل االعتقال وأســاليب 
التعذيب التي يمارســها االحتالل 

مع األسرى.
وشــدد على ضرورة اإلفــراج عنه 
الرعايــة  لتقديــم  وقــت  بأســرع 
الطبية الالزمة له، فغســيل الكلى 
أمر ال يحتمــل التأجيل والمماطلة 
التي تنتهجها إدارة السجون بحق 

األسرى المرضى.
بــدوره، قــال مدير هيئة شــؤون 
األســرى والمحررين في بيت لحم 
منقــذ أبــو عطــوان: إن االحتالل 
يتعمّــد المماطلــة فــي تقديــم 
العــالج الــالزم لألســير طقاطقة، 
رغــم أنــه يعــرف خطــورة تأخير 
يحــاول تصفية  العالج، فاالحتالل 
األسرى المرضى بصمت من خالل 

الحرمان الطبي.
من جانبه حذر رئيس هيئة شؤون 
األسرى الســابق عيسى قراقع من 
اســتمرار إدارة ســجون االحتــالل 
المتعمد  الطبي  الحرمان  بسياسة 
بحــق األســرى المرضى، مشــددا 
على أن ملف األسرى يحتاج لحراك 
دولي فــي ظل الهجمة الشرســة 

والتحريض على قضيتهم.

مــن جانــب آخــر ســلمت اللجنة 
الوطنية لدعم األسرى في نابلس، 
أمس، رسالة عاجلة للجنة الدولية 
للصليــب األحمــر، حــول ظــروف 
الصحية، خاصة األســير  األســرى 
الســبعيني موفــق عــروق الــذي 

يعاني ظروفا صحية صعبة.
رســالتها  فــي  اللجنــة  وطالبــت 
بالتدخــل الفوري لحماية األســير 
كرامته  علــى  والحفــاظ  العــروق 
الهجمــة  ظــل  فــي  وإنســانيته، 
إدارة  تنتهجهــا  التــي  الشرســة 
الســجون، التي زادت وتيرتها في 
ظــل الدعاية االنتخابيــة لألحزاب 
االسرائيلية المتنافسة على مقاعد 
الكنيســت اإلسرائيلي على حساب 

معاناة أسرانا.
وجاء في الرســالة "أنــه في الرابع 

من شــباط الحالي يحيــي العالم 
السرطان،  لمرضى  العالمي  اليوم 
في ســبيل الحد مــن هذا المرض 
االحتالل  القاتــل، وخلف قضبــان 
هناك 22 حالة مرضية تعاني من 
هذا المرض القاتل وعلى رأســهم 
األسيران المسنان فؤاد الشوبكي 
وعمــره 88 عامــا، وموفق العروق 
77 عامــا، وفــواز بعــارة وطــارق 

العاصي".
وطالبت الرســالة الصليب األحمر 
فــي  لألســرى  زياراتــه  بتكثيــف 
ســجون االحتــالل، التــي تشــهد 
حالة من التصعيد غير المســبوق 
وطمأنة أهالي األســرى، ومخاطبة 
إدارة السجون، لاللتزام بالمواثيق 
الدولية واإلنسانية وفي  واألعراف 

المقدمة منها ميثاق جنيف.

رام اهلل/ فلسطين:
تواصل إدارة ســجون االحتالل اإلســرائيلي منذ أكثر من 
40 يومًا احتجاز 27 طفال في ســجن "الدامون" في ظروف 

تفتقر إلى الحد األدنى من شروط الحياة اآلدمية.
وأكد نادي األسير في بيان أمس، أن إدارة السجون تحاول 
فرض واقع جديد يمس مصير األســرى األطفال، لتُشكل 
بذلــك تحوال في قضيتهم داخل الســجون، خاصة أن كل 

الحوارات حول القضية لم تفِض إلى حّل حتى اآلن.
واســتعرض مجددا السياسات القمعية التي فرضتها إدارة 
ســجون االحتــالل على األســرى األطفال فــي "الدامون"، 
وتمثلت بتنفيذ عمليات قمع، واعتداءات بالضرب المبرّح، 
ورشــهم بالغاز، وفرض سياســة العــزل أداة عقابية، عدا 
عن عمليــات التهديــد والترهيــب التي نُفــذت بحقهم 
على مدار الســاعة، وتحديدا فــي الفترة األولى من عملية 
النقــل، وخالل هــذه الفترة واجــه األســرى األطفال هذه 
اإلجراءات بإرجاع وجبات الطعــام، واإلضراب عن الطعام، 
حيث تعــرض األطفال جــرّاء احتجاجاتهــم لعمليات قمع 
متزايدة، منهم من تعرض للتهديد بخلع مالبســه إن لم 
ينهِ إضرابه عن الطعــام، عدا عن فرض عقوبات جماعية 

بحقهم، منها حرمانهم من الزيارة، وغرامات. 
ووصف األســرى األطفال القســم الذي يقبعــون فيه عبر 
شــهاداتهم، "أنه قبو تحت األرض تنتشــر فيه الصراصير 
والفئران، وال تدخله أشــعة الشمس، وال تتوافر فيه نوافذ 
للتهوية، ورائحته كريهة"، عدا عن ضيق ســاحة "الفورة"، 
فهي مجرد ممر بين القســم الرئيس والغرف، والحمامات 
مكشوفة، يضطر األطفال الستخدام الفرشات المخصصة 
للنوم ستائر. كما أن الفرشات قذرة، وسببت لبعض منهم 

ظهور حبــوب على أجســادهم، بعد أن اضطــروا لفتحها 
والنــوم داخلهــا فــي محاولة لجلــب الدفء، عــالوة على 
ذلك يضطر األطفــال لحمل أحذيتهم ليــال للتخلص من 
الحشرات. أما على صعيد الطعام فقد أكد األسرى األطفال 
أن الطعام رائحته كريهة، وحتى الوجبات التي يوجد فيها 
الدجــاج كانت مليئة بالريش، كمــا أن الماء ملوث، ولونه 
مائل إلى األصفر. وتســببت هذه الظروف على المســتوى 
الصحي بإصابة األطفال بأمراض، منها: أوجاع في الصدر، 
ونزالت البرد، واالنفلونزا، والسعال الشديد، ومقابل ذلك 
تكتفي إدارة السجن بإعطائهم المُسكنات. يذكر أن إدارة 
سجون االحتالل وفي تاريخ الثالث عشر من كانون الثاني/ 
يناير 2020، نقلت 33 طفال من ســجن "عوفر" إلى سجن 
"الدامــون" دون ممثليهم، حيــث يدير ممثلوهم حياتهم 
االعتقاليــة، ويحمونهم مــن أي عمليات اســتغالل لهم، 
وينظمون وقتهم في الســجن، ويســاعدونهم في تجاوز 
الكثيــر من الصعوبــات، علما أن وجود ممثلين لألســرى 
األطفــال كان أحــد أبرز المُنجــزات التي حققها األســرى 
على مدار ســنوات نضالهم. وجدّد نادي األسير مطالبته 
المؤسسات الحقوقية وعلى رأسها الصليب األحمر بوضع 
حد لقضية األسرى األطفال في سجن "الدامون"، ولجميع 
اإلجــراءات التنكيليــة، ومنها ســوء المعاملــة، والتعذيب 
الجســدي والنفســي الذي يتعــرض له األســرى األطفال 
عمومــا، التي تبــدأ فعليا منذ لحظة االعتقال.  يُشــار إلى 
أن سلطات االحتالل تعتقل في سجونها قرابة 200 طفل، 
وخالل شهر كانون اآلخر/ يناير 2020، رصدت مؤسسات 
األســرى 67 حالة اعتقال بين صفــوف األطفال غالبيتهم 

من القدس.

االحتالل يواصل احتجاز األسرى
 األطفال في معتقل "الدامون"

رام اهلل/ فلسطين:
األســرى  شــؤون  هيئــة  قالــت 
المصــاب  األســير  إن  والمحرريــن: 
بالســرطان موفق عروق )77 عاما(، 
بوضــع صحي مقلــق وحــرج ويقبع 
"بــرزالي"  مستشــفى  فــي  حاليــا 
اإلســرائيلي. وأوضحــت الهيئة، في 
بيــان صحفي أمــس، أن مضاعفات 
خطيــرة طــرأت علــى حالة األســير 
عــروق الصحيــة، ويعاني مــن آالم 

حادة وارتفــاع بدرجة الحرارة، وفقد 
من وزنه الكثير، وال يســتطيع األكل 
أو الشرب، ويتم تزويده بالغذاء من 
خالل أنبوب مخصــص للتغذية يتم 
إدخاله عبر فتحة جراحية في المعدة. 
ولفتت إلى أن أطبــاء إدارة المعتقل 
كانوا قد اكتشفوا إصابته بالسرطان 
في الكبد والمعدة خالل شــهر تموز 
الســجون  إدارة  لكــن  الماضــي، 
ماطلت بتحويله للمستشــفى لتلقي 

العــالج الكيمــاوي حتــى شــهر 
تشــرين الثاني الماضي، ما أدى 
إلــى تفاقــم حالتــه. ولفتت إلى 
أنــه خضع بداية الشــهر الجاري 
الســتئصال  جراحيــة  لعمليــة 
فــي  ســرطاني  وورم  المعــدة 
األمعــاء، لكنــه ال يــزال بحاجة 

ماسة لمتابعة طبية حثيثة.

األسير عروق في وضع صحي
 حرج داخل مستشفى إسرائيلي 

تسليم رسالة للصليب األحمر حول ظروف األسرى
وقفة في بيت لحم دعًما 

لألسير المريض محمد طقاطقة

جانب من الوقفة في بيت لحم أمس 
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دولة فلسطين
وزارة

 الحكــــم المحلــــي

إعـــالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة
بشأن/ إيداع تغيير اسم رخصة حرفة محطة غاز فئة )ج( 

من شركة / عمرو أبو زايد 
إلى شركة / سهيل خضير وأوالده

منطقة التنظيم/ المصدر
تعلــن اللجنــة المركزية للتنظيم وبنــاء المدن بمحافظات غــزة للجمهور 
الكريم أنها قد قررت بجلستها رقم 2020/3 المنعقدة بتاريخ 2020/2/5م.

إيداع ترخيص محطة غاز فئة ج  على أرض القسيمة رقم 16 أراضي سبع 
من القطعة رقم 20 أراضي سبع من أراضي المصدر.

وعليــه يحق لجميع ذوي الشــأن في األراضي واألبنيــة واألمالك األخرى 
المشمولة بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخرى أن 
يتقدموا باعتراضاتهم على المشروع وذلك خالل مدة )خمسة عشر يومًا( 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
 تقدم االعتراضات لدى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم بمقرها في 
بلدية المصدر أو للسيد/ سكرتير اللجنة المركزية بمكتبه بوزارة الحكم 

المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي.
 ))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد انقضاء المدة المحددة((.

اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
بمحافظات غزة

دولة فلسطين
وزارة

 الحكــــم المحلــــي

إعـالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة 
إيداع تغيير هدف استخدام من شارع مساحي

 إلى منطقة سكنية
منطقة تنظيم – جباليا النزلة 

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للجمهور الكريم 
أنها قد قررت بجلستها رقم 2019/34 المنعقدة بتاريخ 2019/12/18 إيداع 
مشــروع تغيير هدف اســتخدام جزء من أرض القسيمة رقم )19( من القطعة 
رقم )963( من شــارع مســاحي الى منطقة ســكنية – وذلك طبقا للمخطط 
المودع بمقر لجنة التنظيم المحلية لبلدية جباليا النزلة تطبيقا لنص المادة 
السادسة عشرة من قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 وتعديالته.

وعليه واســتنادا لنص المادة الســابعة عشــرة من ذات القانــون فإنه يجوز 
لجميع ذوي الحقوق في األراضي واألمالك واألبنية المشمولة بهذا المشروع 
أو بأي مشــروع آخر أودع بمقتضى المادة السادســة عشــرة سواء بصفتهم 
مــن أصحــاب األمالك أو بأيــة صفة أخــرى االطالع على المخطــط المودع 
وتقديــم اعتراضاتهــم عليه إلى مكتب اللجنة المحليــة لبلدية جباليا النزلة 
خالل ساعات الدوام الرسمي ولمدة ستين يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد التاريخ المحدد((.
اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة

دولة فلسطين
وزارة

 الحكــــم المحلــــي

إعـالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة
بإيداع تقليص عرض الشارع المساحي رقم )19( 

منطقة تنظيم- جباليا النزلة
قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلســتها 
رقم 2019/34 المنعقدة بتاريخ 2019/12/18 عن إيداع تقليص عرض 
الشــارع المســاحي رقم )19( من القطعة رقــم )963( من )12( متر الى 
)4( متر )ممر مشاة( المحصور بين الشارع رقم )25( والشارع رقم )29(.

لالعتراض خالل مدة ستين يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليه فإنه يجوز لجميع أصحــاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك 
األخرى المشــمولة بهذا المشــروع االطالع على خارطة المشروع مجانًا 
خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعتراضات عليه إلى مكتب اللجنة 

المحلية للبناء والتنظيم ببلدية جباليا النزلة.
وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ

اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
بمحافظات غزة

توسيع دائرة الحجر الصحي بغزة لمواجهة الفيروس 
وزيرة الصحة تجدد التأكيد: 

فلسطني ال تزال خالية من كورونا
رام اهلل- غزة/ فلسطين- صفا:

جــددت وزيرة الصحة مي كيلة التأكيد على أن فلســطين ال تزال حتى اليوم خالية 
من فيروس كورونا "كوفيد".

وقالت كيلة خالل مؤتمر صحفي عقد برام اهلل أمس: إن "الوزارة تنسق مع الشركاء 
الوطنيين والوزارات كل حسب اختصاصه للعمل على مواجهة هذا الوباء".

وأكــدت كيلة على عمل الوزارة لتفعيل الطواقم الطبية والصحية المدربة والتعاون 
مع منظمة الصحة العالمية ودعم الورشــات التدريبيــة لطواقم أطباء الطوارئ في 
كافة المستشــفيات ولطواقم ضبط ومكافحة العدوى، لوضعهم في آخر مستجدات 
هــذا الوباء وآليــات التعامل لمكافحتــه. وتابعت: "تم التعاون مــع منظمة الصحة 
العالميــة وطبــع منشــورات للتوعيــة، وقامت المنظمــة بتوفير مواد التشــخيص 

المخبرية للفحص والكشف عن الفيروس".
وأشــارت إلى أن الوزارة وزعت معدات الوقاية الشخصية على المستشفيات وجهزت 
عيــادة خاصة علــى معبر الكرامة للكشــف ومتابعــة القادمين من الدول العشــرة 

الموبوءة.
وشددت في حديثها على أهمية التوعية الجماهيرية للوقاية من هذا المرض.

وطالبت كيلة وســائل اإلعالم بأخذ المعلومات من المصدر الرســمي لعدم الوقوع 
في دوامة اإلشاعات والمعلومات المغلوطة، داعية إلى عدم التعامل سوى مع وزارة 

الصحة والجهات الرسمية في نشر المعلومات.
كما أكدت على دور رجال الدين في المساجد والكنائس ورجال األمن.

وحول زيارة الوفد الكوري الجنوبي قالت: "بخصوص الوفد الكوري الجنوبي الذي زار 
فلسطين فإن الوزارة مع الجهات ذات العالقة تتبعت خط سير الوفد وأخذت عينات 
من المواطنين الذي احتكوا بهذا الوفد"، مؤكدة خلو فلسطين من فيروس كوفيد.

ودعت الجمهور إلى التعاون مع الطواقم الصحية من خالل التقيد بإجراءات السالم 
والوقاية من خالل النظافة الشــخصية وتجنب التقبيل وتغطية الفم واألنف وتجنب 
االجتماعــات والكثافات. وفي وقت الحق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مســاء 

أمس، عن توسيع دائرة الحجر الصحي في مواجهة فايروس "كورونا" الجديد.
وأوضحــت الوزارة في بيان مقتضب، أن هذه الدائرة تشــمل العائدين من الصين 

وكوريا واليابان وهونغ كونغ وسنغافورة وإيران.
وكانت الصحة أقامت محجرًا خاصًّا في ملعب رفح البري إلقامة األشخاص القادمين 

من الصين لمدة 14 يومًا حتى التأكد من خلوهم من اإلصابة بهذا الفيروس.

غزة/ طالل النبيه:
أكد مختصون في الشــأن اإلسرائيلي أن رد 
المقاومة الفلسطينية على جريمة االحتالل 
اإلسرائيلي بإعدام الشاب محمد الناعم )27 
عامًــا( طبيعي ومتوقع، مشــيرين إلى عدم 

قدرة االحتالل على شراء صمت المقاومة.
وقال الباحث في الشــأن اإلسرائيلي عدنان 
أبو عامــر: »رد المقاومة الفلســطينية على 
جريمــة االحتــالل اإلســرائيلي اليــوم بحق 
شهيد خانيونس محمد الناعم، كان طبيعيًا 

ومتوقعًا، بل ومطلوبًا«.
وأضــاف: »يخطئ االحتالل فــي كل مرة إن 
اعتقد أنه يســتطيع شــراء صمت المقاومة 
بحفنة تسهيالت إنسانية، هي في األساس 
حق للفلسطينيين، وليس منة أو تفضاًل من 

أحد!«.
وأردف بالقول في سلســلة تغريدات نشرها 
على حســابه بمواقع التواصــل االجتماعي: 
»تطــورات حــدود خانيونس الشــرقية هذا 
الصباح، تقدم شــاهدًا إضافيًا على أن غزة 
هــذه، أرض الرمــال المتحركة، كل ســاعة 
هنــاك جديــد، كفيــل بإربــاك كل الخطط 

والمبادرات!«.
وتابــع: »مشــهد ســحب جيــش االحتــالل 
اإلســرائيلي لجثمان الشــهيد الطاهر شرق 
خانيونــس دليــل جديــد على دمويــة هذا 
العدو، وإمعانه بإهانة الفلســطينيين، حتى 
بعد أن تفيض أرواحهم إلى السماء، ويضع 
مزيــدًا من الضغــوط على قــوى المقاومة 

إلبداء موقفها إزاء هذا العدوان الجديد«.
مــن جهتــه وصــف المختــص في الشــأن 
اإلسرائيلي األســير المحرر محمود مرداوي، 
نشــر اإلعــالم اإلســرائيلي مقطعًــا مرئيًا 
لموكــب رئيــس وزراء االحتــالل بنياميــن 
نتنياهــو فــي طريقه إلى مقــر وزارة الحرب 
»الكرياه« وســط تــل أبيب، عقــب إطالق 
صواريخ المقاومة تجاه مســتوطنات »غالف 

غزة«، بـ«أنها مظاهر ضعف وليست قوة«.
وقال مرداوي في تغريدات مماثلة: »نتنياهو 
في طريقه إلى الكرياه في موكب؛ ال بد وأن 
نتنياهــو هو من قال صوروا وانشــروا، بدنا 
يعرفوا إني في طريقي لــوزارة الحرب، أريد 

من الناخبين أن يروني«.
وأضــاف: »أريــد أن يخــاف منــي أهــل غزة 
-لســان حال نتنياهو-، هذه هي الرســالة؛ 
ولــو أن السياســة الداخليــة ال تطغى على 
القرارات لما شــاهدنا المواكب من نتنياهو 
وال التبجحات من نفتالي بيينت«، مشــددًا 

على أن »هذه مظاهر ضعف وليست قوة«.
وأكــد مرداوي علــى ضرورة »أخــذ الحيطة 

والحذر الشديد«.
أمــا الكاتــب الفلســطيني إياد القــرا فعلق 
قائاًل: »صــوت غزة أعلى بكثيــر مما يعتقد 
البعض، وأمس اعترف وزير الجيش السابق 
ليبرمان بالعجز أمامها، وهو ما قد يتكرر مع 
الوزير الحالــي نفتالي بينيت في حال واصل 

عنجهيته«.
وأضاف: »حســابات غزة ال تخضع للدراســة 

كثيــرًا، والرد على جريمــة خانيونس مثال 
على ذلــك، وتهديدات قــادة االحتالل قبل 

أيام ال تساوي الحبر الذي كتبت به«.
وأردف بالقــول: »فــي حــال قــام االحتالل 
بالتصعيــد ســتواجه بالرد مــن المقاومة، 
والتــي قالت باســتمرار أنهــا ال ترغب بها، 

لكن اذا استوجبت ذلك فستكون لها«.
ودوت صافــرات اإلنــذار اإلســرائيلي قبــل 
قليل، في محيط مدينة عســقالن المحتلة، 

و«كيبوتس كيسوفيم« بـ«غالف غزة«.
اليــن«،  أون  »فلســطين  مراســل  وأفــاد 
بمشــاهدة قذائف صاروخية في سماء غزة، 

في حين حاولت القبة الحديدية اعتراضها.
وزعــم موقــع )0404( العبــري أن االحتالل 
»اعتــرض 8 صواريــخ فــي ســماء مدينــة 
»القبــة  صواريــخ  بواســطة  عســقالن 

الحديدية«.
وفــي وقــت الحق، ادعــى المتحدث باســم 
جيــش االحتــالل، رصــد إطالق نحــو )20( 
صاروخًــا من قطــاع غــزة، تصــدت القبة 

الحديدية لـ)10( منهم.
واستشهد شاب فلســطيني وأصيب آخران، 
صباح أمس، من جراء استهدافهم من قبل 
قوات االحتالل اإلســرائيلي بقذيفة مدفعية 
ونيران كثيفة، شــرق بلدة عبسان الجديدة 
الواقعة شــرق محافظة خــان يونس جنوب 

قطاع غزة.
بدورها، أعلنت ســرايا القدس أن الشــهيد 
الناعم هو أحد كوادرها في لواء خان يونس.

مختصون: االحتالل ضعيف ولن يستطيع رشاء صمت املقاومة

القدس المحتلة-غزة/ أحمد المصري:
حرم االحتالل اإلسرائيلي الطفل المقدسي 
مالــك عيســى )9 أعــوام(، أن يكــون كما 
بقيــة األطفــال، بعــد أن أطلقــت قواتــه 
الرصاص المعدني تجاهــه ومجموعة من 
األطفال في الســادس من الشــهر الجاري 
في أثناء عودتهم من مدارســهم في بلدة 
العيســاوية فتصيبه طلقة في إحدى عينيه 

يضطر األطباء بعدها لخطوة االستئصال.
تقــول والدتــه سوســن عيســى، إنــه تم 
اســتئصال عيــن طفلهــا مالــك، بعد عدة 

محاوالت لعالجها لكن دون جدوى.
وتشــدد على أن جنــود االحتــالل تعمدوا 
إطالق النــار علــى طفلها مالــك وإصابته 
بشكل مباشــر في عينه في أثناء نزوله من 
حافلة المدرســة أمام منزلــه، مؤكدة عدم 
وجــود مواجهــات في تلــك المنطقة، عند 

إصابته.
وقالــت إنــه ال يوجد أي مبرر إلطــالق النار 
علــى مالك، وإن ما جرى ال يعبر ســوى عن 
حقــد جنود االحتــالل واســتهتارهم بحياة 

الفلسطينيين، حتى األطفال منهم.

وفي وقت سابق قال والد الطفل عيسى في 
شــريط مصور، نشره مركز معلومات وادي 
حلــوة: إن »إصابة مالك كانــت قاتلة، لقد 
نجــا من الموت، لكنه فقد بصره في العين 

اليسرى«.
وأضــاف: »لقــد شــفي مــن إصابتــه في 
الدمــاغ، لكنــه لن يــرى مجددًا فــي عينه 
اليسرى، حتى لو لم يتم استئصالها، ألنها 
تنزف داخليًا«، مشــيرًا إلــى »وجود خطر 
اســتئصال العين كليًّا، في حال عدم قدرة 
المستشــفى على التئام الجرح الداخلي في 

العين اليسرى«، وهو ما حدث اليوم.
وشــدد مسؤول مؤسســة الحركة العالمية 
للدفــاع عن األطفال -فلســطين، عايد أبو 
قطيش: إن االحتالل اإلســرائيلي مســتمرٌّ 
في جرائمه واستهدافه لألطفال في مدينة 
القــدس المحتلــة، ودون أي رادع، و التزام 
أو احتــرام للطفولــة والقوانيــن الدوليــة 

والحقوقية.
وقال أبو قطيش لصحيفة »فلسطين«، إّن 
الطفــل الذي يُفتــرض أن يتمتع بحقوقه، 
يواصــل االحتــالل انتهاك هــذه الحقوق، 

ويعــرض حياته للخطــر إما بالمــوت وإما 
باإلصابة واإلعاقة، مشيرًا إلى أن االحتالل 
ال يحتــرم مطلًقــا معايير ومبــادئ حماية 

األطفال.
وليســت عيــن الطفــل المقدســي األولى 
التي تحدث مؤخــرًا، إذ إن ثالثة صحفيين 
تــم اســتئصال أعينهم بعد اســتهدافهم 
بنيــران االحتالل في مــدن الضفة الغربية 
أو قطــاع غزة، وهم الصحفي معاذ عمارنة، 
والصحفي سامي مصران، والصحفي عطية 

درويش.

فقء عني الطفل »عيىس« ليست الجرمية األوىل يف سجل االحتالل



Monday 24 February 2020 االثنين 30 جمادى اآلخرة 1441هـ 24 فبراير/ شباط
9

نبضات ساخنة
وليد الهودلي

دولة فلسطين
وزارة

 الحكــــم المحلــــي

إعـالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة 
بالمصـادقـة عـلـى المخـطط التفصيـلـي 
للشارع رقم )140( والشارع رقم )19133(

 منطقة تنظيم – خانيونس

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م
تعلــن اللجنة المركزية لألبنيــة وتنظيم المدن بمحافظــات غزة للعموم 
أنها قد قررت بجلســتها رقم 2019/32 المنعقــدة بتاريخ 2019/11/20 
التصديــق النهائي على المخطط التفصيلي لمســار الشــارع رقم )140( 
بعرض )14( مترا دون ارتداد والمحصور بين الشــارع رقم )95( والشــارع 
رقم )9( ومســار الشــارع رقم )19133( بعرض )12( متــر وارتداد )3( متر 
والمحصور بين الشارع رقم )24( والشارع رقم )140( والمار بالقسائم رقم 
)14-15-16-17( من القطعة رقم )80( والقسائم رقم )3-5( من القطعة 

رقم )82( والقسيمة رقم )أراضي سبع( من القطعة رقم )أراضي سبع(.
الســابق إيداعه لالعتراض بموجب اإلعــالن الصادرعن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدتي فلسطين واالستقالل بتاريخ 2018/10/4م.
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المشــروع موضع التنفيذ بعد مرور 
خمســة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية وفي 

صحيفتين يوميتين محليتين أيهما أقرب .
 وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن  .

اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
بمحافظات غزة

دولة فلسطين
سلطة األراضي الفلسطينية

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات رقم )86/ 2020(

يعلن للعموم أنّه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســيد: 
أديب محمد محمود المخلالتي من ســكان غزة هوية رقم 902715473 
بصفتــه وكياًل عــن: لبيب وصالح الدين وأســامة/ أبنــاء محمد محمود 

المخلالتي ومنى جبر نعمان العشي )الخزندار(.
بموجب وكالة رقم: 492 / 2019 الصادرة عن أنقرة + 101 / 2020 الرياض 

+ وكالة رقم: 2792 / 2010 غزة + 1510 / 2010 غزة
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال إرث / بيع /مبادلة في

قطعة 690 قسيمة 208 + 169 + 111 المدينة غزة الدرج 
قطعة 702 قسيمة 166 المدينة غزة الدرج

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدُّم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســة عشــر يومًــا من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك ســوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة، وفي حال 
تبين إشكاليات أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية 

الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.
 التاريخ:  23/ 2/ 2020م                                     

مسجل أراضي غزة     
أ . عصام عبد الفتاح الحمارنة

دولة فلسطين
سلطة األراضي الفلسطينية

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات رقم )85/ 2020(

يعلن للعمــوم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســيد: 
ســحر عاطف محمد المخلالتي من ســكان غزة هوية رقم 916035843 
بصفته وكيال عن: محمد وعبد الرحمن وآالء وأسماء وأحمد وعمر ويوسف 

أبناء مفيد محمد المخلالتي ومريم مفيد محمد شبير )المخلالتي(
بموجب وكالة رقم: 1569 / 2019 الصادرة عن غزة + 9126 / 2018 غزة

+ وكالة رقم : 6941 / 2018 غزة + 369 / 2019 غزة
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 690 قسيمة 208 + 169 + 111 المدينة غزة الدرج + قطعة 2306 
قسيمة 2 المدينة أبو مدين + قطعة 702 قسيمة 166 المدينة غزة الدرج

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

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

غزة/ فلسطين:
حذرت تجمعات نقابية من خطورة تقليصات وكالة 
غــوث وتشــغيل الالجئيــن "أونــروا" فــي برامجها 
التعليميــة واإلغاثية والصحية، وانعكاســاتها على 

الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وطالبــت التجمعات، فــي بيانات منفصلــة، أمس، 
إدارة "أونــروا" بالتراجــع عن تقليصاتهــا الجديدة 
"الخطيرة" في برامج التعليم والمســاعدات اإلغاثية 
والعيــادات الصحيــة، مع المؤامرة التي تســتهدف 
القضيــة الفلســطينية متمثلة في "صفقــة القرن" 

األمريكية. 
ودعــت إدارة "أونروا" للتعامل مع إقليم غزة كإقليم 
منكوب وحشــد التمويل اإلضافــي لزيادة الخدمات 
المقدمــة لاّلجئيــن، وااللتــزام باالتفاقيــات التــي 

تبرمها اإلدارة مع اتحاد الموظفين العرب.
وشــدد المجلــس المركــزي ألوليــاء األمــور علــى 
ضــرورة توقف إدارة "أونروا" عــن إجراءاتها األخيرة 
الرامية إلى المســاس بالعملية التعليمية، وااللتزام 

بالتشكيل المدرسي المعمول به.
وأكــد المجلس المركزي ضــرورة الرجوع إلى آليات 
تعييــن مــدرس بديل بــدل اإلجازات للمدرســين، 
وإلغــاء قرار عدم تعيين مدرســين مياومة لإلجازات 

المرضيّة أو الطارئة التي تقل عن 12 يومًا.
وشدد على أهمية بقاء التعليم بالجودة المطلوبة، 
وتحقيق المزيد من الجــودة بتفعيل برنامج إصالح 

التعليم الذي تبنّته وكالة الغوث.
وطالب المجلس أيضًا بالحفاظ على نســبة ٧.٥% 
من الشواغر، وتعيين موظفين جدد حسب الشواغر 
في مختلف مرافق "أونروا"، مُبيّنًا أنّه "عند تثبيت 
374 مدرسًــا فــي غزة، بقــي هناك 658 مدرسًــا 

ومُدرســًة مــن أصــل 1032، وفي مطلــع الفصل 
الدراســي تووصل مع مدرســي مياومــة جدد، وفي 
مطلــع فبرايــر 2020م فعليًّــا رُقِّي أكثــر من 53 

مدرسًا إلى نائب مدير".
ونبه إلى أن الشــواغر اليوم تفوق 750 شــاغرًا في 
قطــاع التعليم، فــي تجاوٍز واضــٍح وصريح لما اتفق 

عليه في مؤتمر بيروت األخير.
وحــث على تفعيل برنامج خلق فرص عمل، وحشــد 
تمويــل لزيادة األعداد التي تســتفيد من البرنامج، 
مع وجود نقص فــي مختلف المــدارس بـ"األذنة"، 
مطالبًا بإعادة العمــل بتوظيف أذنة في المدارس، 
وفــق اآللية التي كانــت مُتّبعة فــي توظيفهم، ال 
ســيّما أن هذه الشــريحة من العاملين هي األشــد 

فقرًا وقدرًة على العمل.
وقال المجلس: "مدارسنا بحاجةٍ إلى كتَبة، فمعظم 
المدارس ال يوجد فيها كتَبة، وهذا يؤثر على جودة 

التعليم".
وفيمــا يتعّلــق ببرنامج الزيارات إلى األســر الفقيرة 
التي تطالب باالســتفادة من المساعدات الغذائية، 
دعــا المجلس المركــزي إلى إعــادة تفعيلها والبدء 
الفوري بهــذه الزيارات، وإضافــة المواليد وتعديل 
األفــراد في الحصة الغذائية لــدورة التوزيع الحالية 

فورًا ودون قيود حسب اآلليات المُتّبعة.
وفي برنامج الصحة، تمّثلت المطالب في زيادة عدد 
العمــال والعامالت فــي العيادات الصحيــة، وتوفير 
األدويــة والعالجات في العيادات كما كانت ســابًقا، 
وزيادة عدد عمال صحة البيئة في المخيمات؛ نتيجة 
التقاعد الطبيعــي أو ترقية بعضهم إلى حرّاس، أو 
الوفــاة. وختــم المجلس بالقول: "هــذا غيضٌ من 
فيض حقوقنــا، وواجب "أونــروا" اإليفــاء وااللتزام 

بهذه الحقوق، ولن يضيع حق وراءه مطالب".
صفقة القرن

وقــال التجمــع الديمقراطــي للعاملين فــي وكالة 
"أونروا": "إن إدارة الوكالة بهذه التجاوزات الخطيرة 
تحــرف بوصلتها، وتجســد مفاهيم جديدة ليســت 
ضمــن مبادئهــا التي ُأسســت من أجلهــا، وأخذت 
شــرعيتها من الجمعية العامة لألمم المتحدة على 
هــذا األســاس". وأوضــح التجمــع الديمقراطي أن 
التمادي في قرارات "أونروا" وصل إلى وقفها إضافة 
المواليــد علــى الحصــة الغذائية من بداية شــهر 
فبرايــر الحالــي، الفتًا إلــى أنه يوجد أربعــة أقاليم 

أخرى للوكالــة في األردن وســوريا ولبنان والضفة 
الغربيــة، وال أحد منها يتحــدث عن أزمة مالية مثل 

مدير إقليم غزة.
وعــدّ األزمة الماليــة حجة واهية لــإلدارة في غزة، 
وال يعقــل أن تتخذهــا ذريعة للتقليصــات، مطالبًا 
الالجئيــن كافــة بمواجهــة التحديات بمســؤولية 
والتزام، وإدارة "أونروا" بالقيام بمهامها الطبيعية، 

وحشد األموال لزيادة الخدمات المقدمة.
وطالب "أونروا" بالتراجــع الفوري عن قرارتها كافة 
المتمثلــة في التراجع عن وقف الزيارات إلى األســر 
الفقيرة التي تطالب باالســتفادة من المســاعدات 
الغذائيــة والبدء الفــوري بهذه الزيــارات، وإضافة 
المواليــد وتعديــل األفــراد فــي الحصــة الغذائية 
لــدورة التوزيــع الحالية فــورًا، دون قيود، حســب 
اآلليــات المتبعة. وشــدد االتحــاد مطالبته الوكالة 
بالرجوع آلليات تعييــن مدرس بديل بدل اإلجازات 
للمدرســين، وإلغاء آخر قرار، لبقاء التعليم بالجودة 
المطلوبــة، ودعا إلى توفيــر األدوية والعالجات في 
العيــادات كما كانت ســابًقا، والحفاظ على نســبة 
7.5 % من الشــواغر، وتعيين موظفين جدد حسب 

الشواغر في قطاعات الوكالة كافة.
وأكد ضرورة التزام "أونــروا" مع اتحاد الموظفين في 
الوكالة، والتعامل مع إقليم غزة كإقليم منكوب وحشد 
التمويل اإلضافي لزيادة الخدمات، والعمل بمشــاريع 
اإلسكان: بناء مساكن جديدة أو مشاريع إسكان أخرى 
أو ترميم مســاكن الالجئين الفقراء القائمة، وحشــد 
التمويــل لبرنامج خلق فــرص عمل، وحشــد تمويل 

لزيادة األعداد التي تستفيد من البرنامج.

طالبت الوكالة بااللتزام باتفاقياتها مع اتحاد الموظفين
تحذيرات من خطورة التقليصات في برامج 

"أونروا" وانعكاساتها على الالجئين

أم المعتقل بثالثة مؤبدات 
تامر البرغوثي في ذّمة الله

من يحمل على عاتقه إخبار المعتقل بوفاة أمه؟ وكيف ســيجعل من هذه 
المصيبة تهبط في قلبه بســالم؟ المهمة في غاية الصعوبة وفي أشــد 
درجات القســوة ألن ناقل الخبر يدرك بكل مشاعره حجم هذه المصيبة، 
يتخيّل نفســه وقد جــاءه خبر فقــدان منبت روحه وأصــل خلقته ودفء 
طفولتــه ومالذه الجميــل الذي يتوق إلى عناقه كــي يذوب فيه ويضمه 
بحنان الماضي كّله، يمســح أثقال حبســة طويلة وليتطهّر من أدرانها 

وأحمالها القاسية. 
األســير تامر البرغوثــي كان آخر من هبط في قلبه خبــر وفاة أمه، كان 
خبرا قاســيا مؤلما مريعا، أنّى لهذا القلب الصغير أن يتحمّل خبرا بهذا 
الحجم؟ تطير كلمات التعزية والمواســاة وتبقى صخــرة ثقيلة متمددة 
تمــأل كّل فراغات صدره، يكاد صدره يلفظ القلب ويلقي به بعيدا، كيف 
يتصــوّر إفراجــا له من الســجن بعد كل هــذه الســنوات الطويلة التي 
قضاها، وبعد أن تقطع مســافة المؤبد مســارها الالنهائي بفعل صفقة 
مشرّفة، تشرق شمس الحرية فيجد كل أحبابه في استقباله ما عدا أمّه 
فتغرق هذه الشــمس في الظلمات عندما ال يجد أمّه أول المســتقبلين، 
تامر ال يستطيع أن يتخيّل هذا المشهد مجرّد تخيّل فكيف به إذا حصل 

بالفعل؟ 
هــذه االم العظيمة التي بمجرد دخول فلذة كبدها الســجن تتحول الى 
قلب يســير على االرض يحمل وظيفة واحدة وهــي أن ينبض مع نبض 
ولدهــا، يرقبه يحــسّ به يتناغم معــه تتوحد مشــاعرهما وتصبح ذات 
معزوفة واحدة، كانت رحمها اهلل ال تترك مسيرة أو وقفة أو تحركا صغيرا 
أو كبيرا اال وتحرّكت معه يحدوها االمل وتنشــر روح التفاؤل والتبشــير 
بفجر حرية قادم، كانت تشــع بابتسامتها لتخترق سحب اليأس السوداء 
فتنثــر في قلوب األمهات نورا يبشّــر بخير ويبّث مزيــدا من الطمأنينة 

االيمانية الجميلة. 
أم تامــر البرغوثي تاقت الى لقــاء ربها وكأنها كانت تخفي تحت وجهها 
المشــرق وابتســامتها المضيئة شــوقا آخر للقاء ربّها، اختــارت الرفيق 
األعلــى وهي من هناك ســتظّلل ولدها وكل االســرى بروحها العظيمة، 
اختارت قرب ربها لتبّث من هناك دعوات رخيّة رضيّة فتنشــر عبقها في 
الســجون، اختارت أن تشكو هناك لربّها ظلم صهاينة قد جاوزوا المدى 

وبلغوا بقهرهم لعباد اهلل كّل مبلغ.
 لــن تمــوت فينا أمهاتنا مهما فعل االحتالل بنا ، ســتبقى روحنا متعلقة 

تعلقها األول دون أي انقطاع ، ال نصدق وال نحســب أبدا أنها 
23ماتت ألنها شهيدة عند ربها ترزق، ال شك في هذا فهي لم 
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دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء 

لدى محكمة االستئناف بغزة الموقرة
في االستئناف رقم 397 / 2019 

في الطلب رقم 65 / 2020
المســتأنف/ عبد الرؤوف صبحي عبد السالم الصفطاوي- من غزة بجوار 

مسجد أبو حصيرة ويحمل هوية رقم/ 956248058 .
وكيله خميس عصفور/ المحامي

المســتأنف ضدهمــا/-1 ريــاض صبحي عبد الســالم الصفطــاوي من 
غزة مســجد أبو حصيــرة خلف برج البكري -2حاتم صبحي عبد الســالم 
الصفطاوي من غزة مسجد أبو حصيرة خلف برج البكري وكيله المحامي/ 

شعبان الغالييني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

إلى المستأنف ضده األول المذكور أعاله بما أن المستأنف المذكور أعاله 
قد أقام عليك االستئناف رقم 397 / 2019 محكمة االستئناف بغزة وذلك 
اســتنادًا إلى ادعائه في الئحة االســتئناف لذلك يقتضي عليك أن تحضر 
لهــذه المحكمة يــوم الموافق األربعــاء بتاريخ 2020/3/18م الســاعة 
التاســعة صباحًا، كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ النشر، وليكن معلومًا لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك 

سينظر في االستئناف باعتبارك حاضرًا. حرر في 2020/2/16م
رئيس قلم محكمة االستئناف بغزة
األستاذة / هناء ماضي

أعلــن أنا/ داود محمــد داود هنية عن فقــد هويتي وتحمل 
الرقم 800812471 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
في القضية التنفيذية رقم 2019/16001

إلى المنفذ ضده/ سفيان اكرم شعبان الزبده.
طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الشــيك المســتحق الدفع 
والمسحوب على بنك فلسطين محدود ويحمل رقم 20000259 والبالغ قيمته 
20000 $ )عشرون الف دوالر أمريكي( والصادر بتاريخ 2019/7/31م والقاضي 

بإلزامك بدفع قيمة الشيك لصالح طالب التنفيذ/ أكرم فارس محمد حميد.
لذلك عليك الحضور إلى دائرة التنفيذ في الجلسة المحددة وإذا لم تحضر 
خالل المدة المذكورة فإنك تعد ممتنعًا عن التنفيذ ومن ثم تباشر دائرة 

التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري. حرر في 2020/1/27م.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة

إخطــار لتنفيــذ حكم صادر عــن دائرة تنفيــذ محكمة 
بداية غزة في القضية التنفيذية رقم 2019/13012

إلى المنفذ ضده/ منذر سمير علي درويش.
طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الكمبيالة المستحقة 
الدفع لصالح طالب التنفيذ/ احســان محمد علي أبو شرخ والبالغ قيمتها 
9850 شيكل لذلك عليك دفع قيمة الكمبيالة لصالح طالب التنفيذ مبلغ 

وقدره 9850 شيكل باإلضافة الى رسوم ومصاريف القضية.
لذلــك عليــك الحضور إلى دائــرة التنفيذ في غضون أســبوعين وإذا لم 
تحضــر خالل المــدة المذكورة فإنك تعــد ممتنعًا عــن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري. حرر في 2020/2/19م.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

إخطــار لتنفيذ حكم صــادر عن دائــرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة في القضية التنفيذية رقم 2019/5064

إلى المنفذ ضده/ أحمد سليمان فرحان الديراوي.
طبقــا للحكم الصــادر ضدك مــن محكمة بدايــة غزة فــي الكمبياالت 
المســتحقة الدفع والبالغ قيمتها 1200 دوالر امريكي والصادرة لصالح 
طالــب التنفيــذ/ محمــد عدنان محمــد الجــزار لذلك عليك دفــع قيمة 
الكمبياالت باإلضافة الى رسوم ومصاريف القضية لصالح طالب التنفيذ.

لذلك عليــك الحضور إلى دائــرة التنفيذ في غضون أســبوعين وإذا لم 
تحضــر خــالل المدة المذكورة فإنــك تعد ممتنعًا عــن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري. حرر في 2020/2/10م.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة

دولة فلسطين
السلطة القضائية 

المجلس األعلى للقضاء الشرعي 
محكمة شمال غزة الشرعية االبتدائية

مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة شمال غزة الشرعية

إلى المدعى عليه أشرف حســن مصطفى أبو حمادة من حمامة وسكان 
جباليا تل الزعتر خلف مستشــفى العودة ســابقا وحاليــا مقيم في تركيا 
ومجهــول محل اإلقامة فيها اآلن يقتضــي حضورك لهذه المحكمة يوم 
األربعاء 2020/3/25م الســاعة التاسعة صباحا وذلك للنظر في القضية 
أســاس 2019/847م المقامة عليك من قبل المدعية تحرير أحمد خليل 
صافي المشــهورة أبو حمادة بخصوص تفريق للشــقاق والنزاع وإن لم 
تحضــر في الوقــت المعين يجر بحقــك المقتضى الشــرعي لذلك جرى 

تبليغك حسب األصول وحرر في 2020/2/20م.
قاضي شمال غزة الشرعي
محمود خليل الحليمي

"األرسى" تطلق مسابقة 
إلكرتونية لطلبة املدارس

غزة/ فلسطين:
أعلنت وزارة األسرى والمحررين أمس، إطالق مسابقة ثقافية إلكترونية، 
خاصة بطــالب المرحلة اإلعداديــة والثانوية في المــدارس الحكومية 

بمحافظات غزة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
وأوضح أشــرف حســين مدير عام اإلعــالم والعالقات العامــة، أن هذه 
المســابقة تســتهدف تعريف الجيل الناشــئ والطالب بقضية األسرى، 
ورفع حالة الوعي بأهمية التضامن ومســاندة األســرى بمختلف الطرق 

الوسائل.
وأشــار حســين إلى أن هذه المســابقة تحمل عنــوان ) حريتكم أغلى( 
خاصــة بطالب المرحلة اإلعدادية والثانوية التابعين لمديريات التربية 
والتعليم في محافظات غزة، وســيكون اإلجابة على األســئلة الكترونيًا، 
عبر رابط موقع الوزارة وصفحتها على الفيســبوك، وذلك بهدف ضمان 

أكبر قدر من المشاركة.
ولفت  إلى أنه سيتم السحب على 21 جائزة للمشاركين في المسابقة، 
بحيث يتم الســحب علــى ثالث جوائز مــن كل مديرية مــن مديريات 
التربيــة والتعليم في محافظات غزة، وتبلغ قيمــة الجائزة األولى 150 

شيكال، والثاني 100 شيكل والثالث 70 شيكال.
وحث حسين المدرســين وأولياء األمور الى تشــجيع ابنائهم، لتسجيل 
والمشــاركة، مؤكدا أن نمط األسئلة سهل وبســيط وتم مراعاة تنوع 
قضية األسرى وتعزيز ثقافة الجيل الجديد بقضية األسرى واالنتهاكات 

التي تمارس بحق األسرى.

غزة/ نور الدين صالح:
تسير إدارة »أونروا« في إجراءاتها »التقشفية« ضد 
العاملين فيها والالجئين الفلسطينيين بشكل عام، 
تحت ذريعة األزمة المالية الخانقة، وهو ما ينعكس 
ســلبًا على مســتقبل الالجئين وحق العــودة الذي 

يتعرض لمؤامرة أمريكية- إسرائيلية كبيرة.
وقــررت إدارة »أونروا« تقليص 10 % من ميزانيتها 
لهــذا العام، ما يعني تقليصات جديدة في خدماتها 
المقدمــة لقرابة 5.5 ماليين الجئ فلســطيني في 
مناطق عملياتهــا الخمس )األردن، ســوريا، لبنان، 

قطاع غزة، الضفة الغربية بما فيها القدس(.
يأتــي ذلك بعدما أعلن في منتصف فبراير/ شــباط 
الجــاري، مديــر عمليات »أونــروا« في قطــاع غزة، 
ماتياس شمالي، أن الوكالة وخالل الشهور القادمة 
ســتكون مضطــرة إلــى إعــادة النظــر فــي بعض 

مشاريعها في غزة؛ بحجة »قلة األموال«.
وأكد منسق اللجنة المشتركة لالجئين بغزة، محمود 
خلف، أن إدارة »أونروا« تســير فــي اتجاه مزيد من 
تقليص الخدمات المُقدمة ســواء للموظفين فيها 

أو الالجئين، تحت ذريعة األزمة المالية.
وأوضــح خلــف لصحيفــة »فلســطين«، أن الوكالة 
تمضــي في سياســة تقليص الخدمات والمشــاريع 
االغاثيــة، بــداًل مــن الســعي للضغط علــى الدول 
المتعهــدة والتوجــه لألمين العام لألمــم المتحدة 
أنطونيــو غوتيريــش، لحث المانحيــن على تقديم 
المزيــد من األموال. وانتقد سياســة »أونروا« التي 
تسعى كما يقول لحال أزمتها بالضغط على الالجئ 
الفلســطيني، »فهذا األمر غير منطقي وغير مقبول، 

لذلك فإن األزمة تتفاقم ما بين الالجئ وأونروا«.
وحــذر خلف، مــن أن تكون تلــك السياســات على 
خلفيــات سياســية »غير مُعلنــة« ظاهرهــا األزمة 

المالية، وباطنها سياسي.
وبيّن أن لجان الالجئين ستعقد لقاءات خالل األيام 

القادمة لتدارس خطوات مجابهة سياسة الوكالة.
تنصُّل من االتفاق

ويتفــق أميــن ســر اتحــاد الموظفيــن العــرب في 

»أونــروا« محمد شــويدح، مع ســابقه، مؤكــدًا أن 
الوكالــة تســتغل األزمــة الماليــة لتتخذ إجــراءات 

تقشفية تُصيب الموظفين والالجئين بشكل عام.
واتهم شــويدح، إدارة الوكالة بالتنصل من االتفاق 
الذي جــرى مع االتحاد عــام 2018، عقب إجراءاتها 
بفصــل مجموعة مــن الموظفين وتحويــل آخرين 

للعمل الجزئي.
إدارة  أن  وذكــر شــويدح لصحيفــة »فلســطين«، 
»أونــروا« وعدت بإعــادة المفصوليــن مطلع العام 
الجــاري، »لكنّهــا تنصلت مــن ذلك«، مســتهجنًا 
إقدامهــا على اتخاذ قراراتها التقشــفية بمعزل عن 

االتحاد، رغم وجود تفاهمات مسبقة بينهما.
وأشــار إلى عدم وجود أي تنسيق بين إدارة الوكالة 
واالتحــاد في الوقت الراهــن »وهذا يضر بالمصالح 
المشــتركة بين الطرفين خاصــة أن مدير عمليات 
الوكالة في غزة ماتياس شمالي يُبادر في اإلجراءات 

التقشفية وحده«، وفق قوله.
وقــال:« كان بإمكان شــمالي إدارة األزمة بالتعاون 
مع اتحــاد الموظفين، بحيث ال تكون على حســاب 

الالجئين واألمن الوظيفي للموظفين«.
ولم يستبعد أن تنتقل أزمة الوكالة في مناطق أخرى 
غيــر قطاع غزة، مســتدركًا »لكن غــزة تمثل الثقل 

الوظيفي إلدارة الوكالة، وتعاني من أزمات إنسانية 
خّلفها الحصار اإلسرائيلي«.

وذكــر أن االتحاد بصدد اتخاذ خطــوات احتجاجية، 
تتمثل بتعليق الــدوام الثالثاء القادم لمدة ســاعة 
وتنظيــم وقفــة احتجاجيــة أمــام البوابــة الغربية 
للمكتب اإلقليمــي لجميع الموظفيــن المفصولين 
وعائالتهــم يوم األربعاء من الســاعة 7:30 صباحًا 

وحتى الساعة 3:00 مساًء.
وجود مُهدد

بــدوره، أكــد الباحث فــي شــؤون الالجئيــن زياد 
الصرفنــدي، أن وجــود الوكالة مهــدد بالخطر، في 
ظل وضوح الرؤية األمريكية الساعية لشطب قضية 

الالجئين، كون »أونروا« شاهدًا على حق العودة.
أن  »فلســطين«،  لصحيفــة  الصرفنــدي  وأوضــح 
الواليــات المتحــدة ستســعى إلقنــاع دول أخــرى 
بتقليــص دعمهــا المقــدم لـ«أونــروا«، مــن أجل 
تذويب القضية بشــكل كامل، واصًفا ذريعة األزمة 

المالية بـ«الملهاة«.
وأشــار إلى أن »غزة لها نصيب األســد من تضييق 
الخناق عليها عبر إجراءات تقشــفية تتخذها األونروا 
بذريعة األزمة الماليــة نتيجة التقليصات األمريكية 

المُقدمة لها«.

»األزمة املالية«.. ذريعة »أونروا« لتقليص خدماتها يف غزة

روما/ وكاالت:
حذر البابا فرنســيس بابا الفاتيــكان أمس من مغبة "الحلول الجائرة" 
للصراع اإلســرائيلي الفلســطيني وقال: إنها لن تكون ســوى مقدمة 
ألزمات جديدة في إشــارة فيما يبدو لخطــة الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب للتســوية في "الشرق األوسط".  وأدلى البابا بتلك التصريحات 
في مدينة باري الســاحلية جنوب إيطاليا التــي زارها في ختام اجتماع 
لألســاقفة مــن كل دول حــوض البحــر األبيــض المتوســط.     وقــال 
فرنســيس: "منطقة البحر المتوســط مهــددة حاليا بتفجــر الصراع 
وعدم االســتقرار في الشــرق األوســط وفي دول مختلفة في شــمال 
أفريقيا إضافة إلــى ما بين العرقيات المتنوعــة والمجموعات الدينية 
والمذهبية". وتابع قائال: "ال يمكننا أيضا تجاهل الصراع الذي لم يحل 
بعد بين اإلســرائيليين والفلســطينيين مع خطر الحلول الجائرة التي 

بالتالي ستمهد لنشوب أزمات جديدة".

البابا فرنسيس يحذر
 من الحلول الجائرة للرصاع 
الفلسطيني اإلرسائييل 
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مذكرة حضور
المستدعي/ عمار ماجد إبراهيم أبو جمعة - من البريج- بلوك )1( 

هوية رقم 802796557 
وكياله المحاميان/ غسان أبو مسلم وضياء المدهون- من غزة النصر.

المســتدعى ضدها/ الشــركة الوطنيــة للمصاعد ويمثلها الســيد/ إياد 
يوســف المقوســي- من غزة الجالء عمارة أبو حليمــة- الطابق الرابع- 

مقابل عمارة الزهارنة )خارج البالد حاليًا(.
نوع الدعوى/ حقوق عمالية.

قيمة الدعوى/ 66027 شيكل- ستة وستون ألفا وسبعة وعشرون شيكال.
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

في القضية رقم 2019/807 - في الطلب رقم 2020/299
إلى المســتدعى ضده المذكور أعاله بما أن المستدعي المذكور قد تقدم 
لدى محكمــة بداية غــزة بالقضيــة المرقومة أعــاله وموضوعها )حقوق 
عمالية( اســتنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرا النك )مســافر خارج 
البــالد( وحســب اختصاص محكمة بداية غزة في نظــر هذا الطلب وعمال 
بالمادة 20من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 20 لســنة 
2001 وبنــاء على قرار الســيد قاضــي محكمة بداية غزة فــي الطلب رقم 

2020/299 بالســماح لنــا بتبليغك عن طريق النشــر المســتبدل، لذلك 

يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم الخميس بتاريخ 2020/4/2م 
الســاعة التاســعة صباحا كما يقتضي عليك ايداع جوابــك التحريري خالل 
خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن 
ذلك سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرًا. صدر في 2020/2/23م.
رئيس قلم محكمة بداية غزة
األستاذ/ عمار قنديل

دولة فلسطين
لدى محكمة بداية غزة الموقرة

في القضية رقم 2019/807
في الطلب رقم 2020/299

المســتدعيان/ 1. خضر عبد المالك محمد أبو رجيلة من ســكان خزاعة 
هوية رقم 910480946. 

2. رائد عبد المالك محمد أبو رجيلة من سكان خزاعة.
وكيلهما المحاميان/ عبد اهلل الفرا وحسين أبو لطيفة من خانيونس.

المستدعى ضدهما/1. رزقة عبد المالك محمد أبو رجيلة من سكان خزاعة 
حارة أبو رجيلة والمقيمة في السعودية.

2. انتصــار عبد المالك محمد أبو رجيلة من ســكان خزاعة حارة أبو رجيلة 
والمقيمة في السعودية.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
الى المســتدعى ضدهما المذكورين بعاليه بما أن المستدعيين قد أقاما 
عليكما الدعوى رقم 2020/18 استنادا الى ما يدعيانه في الئحة دعواهما 
المرفق لكما نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي 
حضوركن الى هذه المحكمة خالل خمســة عشــر يومًا من تاريخ تبليغكن 
بهــذه المذكــرة كما يقتضــي أن تودعن قلم المحكمة ردكــن التحريري 
خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغكن بهذه المذكرة علما بأنه تحدد 
له جلســة اإلثنين الموافــق 2020/3/23م لنظر الدعــوى وليكن معلوما 
لديكن أنكن إذا تخلفتن عن ذلك يجوز للمســتدعيين السير في دعواهما 

حسب األصول ، تحريرا في 2020/2/20م.
رئيس قلم محكمة بداية خانيونس

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

لدى محكمة بداية خانيونس الموقرة
في الطلب رقم 2020/192
في الدعوى رقم 2020/18

دولة فلسطين
السلطة القضائية

دائرة التنفيذ
في االستئناف الحقوقي رقم 2018/114

في الطلب الحقوقي 2020
إلى المســتأنف ضده/ وســام صبحي أحمد عوض- باألصالة عن نفســه 
وباإلضافة الى باقي ورثة والده المرحوم/ صبحي أحمد عوض من سكان 

رفح- زالطة بلدية الشوكة – مجهول محل اإلقامة حاليا.
بما أن المستأنفين/1. جمال أحمد بركة أبو سبلة من سكان رفح- زالطة 
بلدية الشــوكة. 2. نائل أحمد بركة أبو ســبلة من ســكان رفح- زالطة 
بلدية الشوكة.                                    وكيلهم المحامي/ ماهر أبو طه.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في االستئناف الحقوقي رقم 2018/114

تقــدم ضــدك باالســتئناف الحقوقي رقــم 2018/114 لــدى محكمة بداية 
خانيونس بصفتها االســتئنافية اســتنادا الى ما يدعيه في الئحة اســتئنافه 
المرفقة لك نسخة منها ومن مرفقاتها بهذه المذكرة لذلك يقتضي عليكما 
ان تحضــرا الــى هذه المحكمــة للرد على اســتئنافه يوم األربعــاء الموافق 
2020/3/18م الســاعة التاســعة صباحًا كما يقتضــي عليكما ان تودعا قلم 

هذه المحكمة ردكما التحريري خالل خمســة عشــر يومًا من تاريخ استالمك 
هذه المذكرة وأن ترسل نسخة عنها الى المستأنف المذكور حسب األصول.

وليكــن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمســتأنف ان يســير في 
االستئناف ويجوز اصدار الحكم بحقك حسب األصول.  تحريرا في 2020/2/6م.
رئيس قلم محكمة بداية خانيونس
األستاذ/ فتحي أبو محسن

غزة/ جمال غيث:
أنجــز المجلــس األعلى للقضاء الشــرعي 362 ألفا و736 معاملــة خالل العام 

الماضي، على ما أفاد رئيس المجلس الدكتور حسن الجوجو، أمس.
وأشــار الجوجو، خالل برنامج لقاء مع مسؤول، الذي ينظمه المكتب اإلعالمي 
الحكومي بمقره في مدينة غزة، إلى ارتفاع حاالت الزواج مقارنة بالطالق خالل 

عام 2019.
وبيــن أن إجمالي عــدد حاالت الزواج للعام 2019 بلغــت )17270(، في حين 
بلغــت عدد حاالت الطــالق )3216(، وتمت الرجعة لعــدد )120( حالة طالق، 
مضيًفــا: "وعليــه تكون نســبة الطالق )%17.9( وهي نســبة أقــل من العام 

)2018( بمعدل )%1.5( حيث بلغت نسبة الطالق في ذلك العام )19.4%(.

وذكر الجوجو، أن عدد المعامالت المقدمة إلى المحكمة العليا الشرعية خالل 
العام الماضــي، وصلت إلى 877 معاملة، أنجزت جميعهــا ولم يتم تدوير أي 

منها إلى العام الحالي.
وبيــن رئيس المجلــس األعلى للقضاء، أن المعامــالت المقدمة إلى المحاكم 

الشرعية االبتدائية في كل محافظات قطاع غزة بلغت 353537 معاملة.

وتابــع أن الحصار المفروض على قطاع غزة والوضع االقتصادي الصعب الذي 
يعانيه القطاع تسببا بشكل أساسي في زيادة التفكك المجتمعي واألسري في 
2019 مما ســاهم في زيادة حاالت الطالق رغم انخفاض عدد الحاالت مقارنة 

بالعام 2018.
وبين أن دائرة اإلرشــاد واإلصالح األســري، تعاملت مع 2086 حالة، حيث تم 
اإلصالح وفض اإلشــكاالت والمنازعات  بين األزواج واألســر باإلضافة لتنظيم 

523 اتفاقية تنفيذية، واصًفا الدائرة بعصب القضاء الشرعي.

وعدّ الجوجــو، ارتفاع انجاز المعامــالت في المحاكم بـ"اإلنجــاز الكبير" الذي 
يضــاف إلى الهيئة العليا للقضاء رغم قطع الرواتــب والتضييق على العاملين 

في هذا السلك.
وتابــع أن المجلــس األعلى للقضاء الشــرعي نظم 7 ورش عمــل ومؤتمرات 
ووقــع 6 اتفاقيات تعاونية، واســتقبل 432 وفدا ومواطنــا، وعمل على تجديد 

وترخيص 77 حكمًا شرعيًا، وتجديد وترخيص أختام 860 محاميًا شرعيًا.
ونوه إلى أن صنــدوق النفقة، بلغ مجموع المعامالت والطلبات الواردة له 25 

طلبًا، تم انجازها جميعًا، حيث تم صرف مبلغ قدره بنحو 43766 شيقال.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
تجتاح التساؤالت الداخلية المواطن 
خليــل الحوم )50 عاما( من ســكان 
مخيــم البريج وســط القطــاع، بعد 
أن اســتنفد كل محاوالت إصالح غاز 
الطهــي المتــآكل، قبــل أن تصله 
بمســاعدة  تخبره  هاتفيــة  رســالة 
ماليــة قدرهــا 200 شــيقل، كانت 
لــه "هدية كبيــرة قــدّ الدنيا" كما 

يصفها.
يقول الحوم لصحيفة "فلســطين": 
"هذه المســاعدة رغم قلتها خففت 
عنــي الكثيــر، ألننا نســتهلك الغاز 
بشكل مســتمر؛ وال يمكن في هذه 
الظروف كوني متعطــال عن العمل 
توفير مبلــغ 200 شــيقل ثمنا لغاز 

جديد".
ابتســامة  تتبعها  بعفويــة  ينفعــل 
غمرتــه: "الحمد هلل أجــت من عند 
ربنــا، فوضعنــا مأســاوي ولــدي 9 

أبناء".
وهنــا مثلت الرســالة الهاتفية التي 

وصلــت علي طبــازة "هدية جميلة" 
ســقطت على قلبه، فكحال ســابقه 
لم يستفد من المســاعدة القطرية 
إال مــرة واحدة، وهو غير مســتفيد 
من مساعدات الشؤون االجتماعية، 
وأبعــد مــا كان يتوقــع أن تصلــه 
مساعدة في هذا التوقيت. وال يخفي 
ذلــك لصحيفــة "فلســطين" قائال: 
"جــاءت فــي وقــت مهم وضــروري 
بالنسبة لي، ســبقها نفاد أسطوانة 
الغاز لــدي.. والحمد هلل اســتطعت 
تلبيتهــا". وقال: "رغــم قلتها فإنها 
جاءت في وقت حساس بالنسبة لي، 
فلذلك أراها 2000 شــيقل وليست 
للســوق  ســأذهب  اآلن   )..(  200

لشراء األغراض الضرورية لي".
الــوزارات  فــي  موظفــون  وأطلــق 
الحكومية بقطاع غزة مبادرة "عائلة 
واحدة" رغم أزمتهم الصعبة فهم ال 
يتقاضون سوى 40 % من رواتبهم، 
االختيــاري  التبــرع  علــى  تعتمــد 
المتراكمــة  مســتحقاتهم  مــن 

علــى الحكومة، وتســتهدف األســر 
المتعففــة معدومــة الدخل التي لم 
الموزعة  المســاعدات  تســتفد من 

خالل الفترة السابقة.
وصرفــت وزارة المالية مبلغ مليون 
شــيقل من إجمالي قيمــة التبرعات 
مــن  الموظفــون  دفعهــا  التــي 
مســتحقاتهم البالغــة حتى اللحظة 
مليونيــن ونصــف المليون شــيكل 
لصالــح المبــادرة، وبــدأت بصرف 

الدفعة األولى األربعاء الماضي.
وبحســب القائميــن علــى المبادرة 
تبرع أحــد الموظفيــن بمبلغ 320 
ألف شيقل )94 ألف دوالر(، وموظف 
آخــر بمبلــغ 10 آالف دوالر، وآخر 4 

آالف دوالر.
موظف متبرع

"لــدي مســتحقات علــى الحكومــة 
تقارب نحو 60 ألف شــيقل، تبرعت 
منها بمبلغ 7 آالف شيقل، ألن هناك 
أســرا بحاجة إلى الشــيقل الواحد"، 
يبــدأ الموظــف إبراهيــم أبــو فول 

حديثــه لصحيفــة "فلســطين" عن 
دافع مشــاركته بالمبــادرة، ويقول: 
"صحيــح أننا نعيــش ظروفا صعبة، 
لكن هذا ال يمنعنا من التبرع لصالح 

العائالت الفقيرة".
وأضــاف أبو فــول: "الحقيقــة أنني 
ال أســتطيع وصــف مشــاعري، ألن 
أنهــا  خاصــة  نجحــت  المبــادرة 
جــاءت فــي وقــت وظــروف صعبة 
باألســاس، ال يوجــد دخــل لتلــك 
العائالت، والشــيء المهــم هنا أن 
العائالت المستفيدة لم تستفد من 

المساعدات السابقة".
قواعد ومعايير

وقــال عضــو لجنــة مبــادرة "عيلة 
إن  الثوابتــة:  إســماعيل  واحــدة" 
قواعــد  علــى  اعتمــدت  المبــادرة 
والشــؤون  التنميــة  وزارة  بيانــات 
قواعد  تمتلك  فاألخيرة  االجتماعية، 
بيانات كبيرة يتم تحديثها بواسطة 
باحثيــن اجتماعيين، واعتمدت على 
معايير محددة ومضمونة من خالل 

قاعدة بيانــات الــوزارة، بأن تكون 
العائالت المستهدفة غير مستفيدة 

من أي مساعدات سابقة.
وأضاف الثوابتة لصحيفة "فلسطين" 
أن ثبات الصرف الشــهري ونســبته 
يعتمد علــى عملية اإليرادات لوزارة 
المالية، وهي عمليــة غير منتظمة، 
شــهريًا  ســيكون  الصــرف  لكــن 
وكل دفعة تســتهدف 5 آالف أسرة 
جديدة. وأوضــح أن المبادرة جاءت 
فــي إطــار الشــعور بحال عشــرات 
اآلالف مــن األســر الفقيــرة التي ال 
يصلها شــيء من مساعدات المنحة 

القطرية والشؤون االجتماعية.
وأشــار إلى أن المبــادرة تعول على 
مــا يزيــد مــن الفائــض الحكومي 
بعــد صرف نســبة 40 % من رواتب 

الموظفين، وكذلــك األوامر المالية 
والنفقــات التشــغيلية، وتأتــي في 
وقت تبلغ فيه مستحقات الموظفين 
المتراكمة علــى الحكومة أكثر من 

ثالثة مليارات شيقل.
وحول آلية االشــتراك أفــاد الثوابتة 
بأنه بإمــكان أي موظف االشــتراك 
بالمبادرة بشكل اختياري، من خالل 
خطوات محوسبة تبدأ بالدخول إلى 
الحســاب الحكومي الموحد، ويقوم 
الموظف بوضع مبلغ من مستحقاته 
فــي خانة تســمى "حافظــة"، ومن 
ثــم يذهــب لرابط آخــر ليتبرع من 
هذه الحافظة لصالح مشروع "عيلة 
واحــدة"  ثــم تصل رســالة هاتفية 
برقم "كــود" فيدخله بخانة للتحقق 

من عملية التبرع.

17270 حالة زواج مقابل 3216 حالة طالق
الجوجو: "القضاء الشرعي" أنجز أكثر من 362 ألف معاملة العام الماضي

وصلت قيمة التبرعات 2.5 مليون شيقل
مون "هدية جميلة" للفقراء بـ"عائلة واحدة".. "موظفو غزة" ُيقدِّ

د. حسن الجوجو خالل مؤتمر صحفي له بغزة أمس   ) تصوير/ ياسر فتحي (
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في التشتت
 الفلسطيني

رامي منصور
عرب48

تحــّول الفلســطيني إلى حقــل تجارب لــدى قيادته 
السياســية: فلنجرب رابين, جربناه, فلنجرب إيهود 
بــراك, جربنــاه, وجربنا شــارون فاغتيــل رمزنا وصار 
شــهيًدا, فلنجــرب أولمــرت, جربنــاه, فلنجــرب أوباما, 
جربنــاه وجربنا نتنياهو, نتيجــة التجربة كانت »قطعة 

جبنة سويسرية« كما قال أبو مازن بنفسه.

كم شهيدًا من المكبر 
اغتيل بدم بارد؟

راسم عبيدات

في القدس أنت معرض للموت وإطالق الرصاص عليك في أي لحظة 
من قوات شــرطة االحتالل وحرس حدوده المدججة بالســالح,,, اذا 
اخرجــت يدك مــن جيبك او ركضت او نظرت بتحــدٍ وعنفوان تجاه 
الجنود والشــرطة أو حــرس الحدود او قمت بحركــة تغضب جنود 
االحتــالل فالمــوت بانتظــارك، وليس هذا فحســب فعنــد قيادتك 
لســيارتك وحدث بها خلــل ميكانيكي او خلل بشــري او لم تنصاع 
ألوامر جنود االحتالل وشرطته، فالرصاص سيعاجلك من كل صوب 
وحــدب ويدع حــدًا لحياتك والتهمــة جاهزة، حــاول القيام بعملية 
دهس لجنــود االحتــالل أو مســتوطنيه,,, قصص وقضايــا كثيرة 
حول طعــن مزعوم وحتى مع افتراض محاوالت الطعن بســكاكين 
فواكه ال تستطيع تقشــير حبة الفاكهة او مقص او مفك، يستطيع 
الجندي او الشــرطي المتســربل بمالبس ضد الرصاص ان يسيطر 
علــى من يحاول القيام بعملية الطعن أو كما يزعمون تحييده دون 
قتله، ولكنها شهوة القتل بدون حسيب او رقيب أو محاكمة او حتى 
مســاءلة تضع حدًا لحياة إنسان، والدم الفلسطيني والعربي، عودنا 
العدو وكل دول االستعمار والظلم والطغيان بانه رخيص، فالجندي 
اإلســرائيلي اليئور أزاريا الذي قتل الشهيد عبد الفتاح الشريف بدم 
بــارد وبتوثيق أمام الكاميــرات في الخليل، هذا الجنــدي نال الثناء 
والمديح والتشــجيع من قادة االحتالل، بما فيهم وزيرة ما يســمى 
بالعدل الصهيوني آنذاك اياليت شاكيد وأيضًا وزير جيش االحتالل 
ليبرمان,,, وصباح هذا اليوم كان رصاص جيش االحتالل وشــرطته 
بانتظار الشــاب ماهر زعاترة األب لثالثة أطفال,,, حيث كان يركض 
في منطقة باب األســباط ويبدو انه يريــد أن يلحق موعد الصالة، 
او ركض لســبب ما زلنا نجهله، ولكن هذا الركض وعدم االنصياع 
ألوامر وصراخ جنود االحتالل كان كافيًا، لكي يخترق جسده عشرين 
رصاصــة ولتضع حدًا لحياتــه، تاركًا خلفه ثالثــة أطفال، ونحن في 
المكبر نســتذكر العديد من شــهداء البلدة الذيــن قتلوا بدم بارد 
تحــت حجج وذرائع محاولة الطعن والســكاكين جاهــزة لكي تلقى 
بجــوار الجثة، فعلى ســبيل المثــال ال الحصر الشــهيد الطفل عبد 
الرحمــن ابو جمل برر االحتالل عملية قتلــه بالرصاص بانه اقتحم 
مقر شــرطة »عوز« في قمة جبل المكبر، ولكن كل المعطيات تقول 
بــان جنود االحتالل هم من جاؤوا به الى داخل معســكرهم وجرت 
عمليــة تصفيته هناك ،حيث ضــرب بأعقاب البنــادق حتى الموت، 
والشــهيد ابراهيم مطر شقيرات خرج ألداء صالة الفجر في األقصى 
،والنتيجة ان رصاص جنود االحتالل على بوابة باب اإلســباط وضع 
حــدًا لحياته والذريعة انه حاول أن يطعــن جنود االحتالل، والطفل 
معتز عويسات الذي كان متواجدًا في مستوطنة »أرمون هنتسيف« 
على قمة جبل المكبر كان يحمل حقيبته المدرسية واشتبهت احدى 
المســتوطنات به، ولتأتي شرطة االحتالل وتطلق عليه الرصاص,,, 
والشــهيد عمران ابو دهيم الذي كان يقود سيارته في بلدة الطور، 
يبــدو أنه فقد الســيطرة عليها، وكان في طريقه ســيارة لشــرطة 
االحتــالل، ودون أي مســاءلة أطلــق عليــه الرصاص وأستشــهد، 
وكذلك الشــهيد نديم شقيرات، كان قد أصيب بنوبة قلبية، وجرى 
طلب اإلســعاف لنقله الى المستشــفى، ولكن في تلك الفترة كانت 
هنــاك عقوبات جماعية على البلدة، ومنعت اإلســعاف من الوصول 
لنقله الى المشفى وليستشهد ,,,,وكذلك جرى مع الشهيد صهيب 
مشــاهرة الذي كان عائدًا من بيت اخته، فعدم سماعه او انصياعه 

ألوامر الجنود دفع ثمنه حياته,
االحتــالل في مدينــة القدس »يتغــول« و« يتوحش« على شــعبنا 
بطريقــة غيــر مســبوقة، ولعل مشــاهد االعتداء علــى المرابطين 
والمرابطــات ورواد صلوات الفجر في األقصــى، ومطاردة ومالحقة 
من يوزعون الكعك والفالفل والقهوة والســحلب والماء والحلويات 
عليهــم، باالعتقال واإلبعــاد والضرب والتنكيل وفــرض الغرامات، 
تؤشــر إلــى أن االحتالل بــات يســتهدف الوجود الفلســطيني في 
المدينــة، بــكل أشــكاله, كان اهلل في عون القدس والمقدســيين 
التــي يكثر بحقهــا المتآمرين والمزايديــن وكان اهلل في عون أهل 
المكبر وغيرها من بلدات القدس، التي باتت هدفًا العتداءات قوات 

االحتالل وشرطته,

ليس المــأزق الوطني الفلســطيني الراهــن جديدًا، وال 
مســتحدًثا نتيجــة اإلعــالن عــن الصفقــة األميركيــة – 
اإلســرائيلية, إنها أنوميا جماعية تطرقتُ إليها ســابًقا, 
يمكــن مد خيط هذا المأزق إلــى اجتياح بيروت في العام 
1982، عندمــا بدت منظمة التحرير بال ســالح سياســي 

دبلوماسي وبال ســالح يحمي مخيمات الالجئين, تدحرج 
المأزق مُذاك وصوال إلى أوسلو, سياسة »إطفاء الحرائق« 

وتحصيــل مــا يمكن تحصيلــه, غزة 
وأريحا أوال، مثاال,

لكــن الجديــد أن الصفقــة ألغــت ما 
اســتكانت إليه القيادة الفلســطينية 
طيلة أكثر من عقدين, لقد استبدلت 
الشــرعية الدولية بشــريعة كوشــنر 
وفريدمان، شــريعة توراتهما، حسب 
فهمها, ُكتبت كأنها نص ميثولوجي 
من الدرجة الخامســة ويجــدد الوعد 

اإللهي باألرض,
ال  بالغيبيــات,  الغيبيــات  تواجــه  ال 
تُلغــي ميثولوجيــا واحــدة األخــرى, 
يلجأ اإلنســان للميثولوجيا لمواجهة 
الميثولوجيــا إذا عجز عن فهم الواقع 
أو التعامــل معــه, الميثولوجيــا قــد 
تكون دينية غيبيــة، لكنها قد تكون 
أيضًا علمانيــة, الدليل؟ الصهيونية, 
حركة قوميــة علمانية حديثة قوامها 
الميثولوجيا، أو كما يتندر العلمانيون 
الصهاينــة، »ال نؤمــن بالــرب، لكنه 

وعدنا باألرض«,
قد تواجه الســردية بسردية موازية، 
لكــن معركة الســرديات هــي منزلق 
نصًــا  الفلســطيني  ليــس  خطيــر, 
تاريخيًــا مفتوحًــا علــى التأويــل، أو 
مادة خام تستخدم في سرد الروايات, 
الفلسطيني لحم ودم، بشر قائم بحد 
ذاتــه، ليــس بحاجة لوعــود من اهلل 
بتحرير القــدس, ألم يخاطبه شــاعر 
حصار بيروت بأنه »جربناك جربناك«؟

فــي األثناء، تحــوّل الفلســطيني إلى حقل تجــارب لدى 
قيادته السياسية: فلنجرب رابين, جربناه, فلنجرب إيهود 
براك, جربناه, وجربنا شارون فاغتيل رمزنا وصار شهيدًا, 
فلنجرب أولمرت, جربناه, فلنجــرب أوباما, جربناه وجربنا 
نتنياهو, نتيجة التجربة كانت »قطعة جبنة سويســرية« 
كمــا قال أبــو مازن بنفســه, هو يقصد أراضي ســلطته، 

وأقصد الشعب الفلسطيني, تحوّل الشتات إلى تشتت,
االحتيال أو المكر

تواجــه الميثولوجيــا بالواقــع, أو للدقة بتكثيــف الواقع 
وعقلنتــه, العقلنة تعني أال تنغمس فيــه وأال تتجاهله أو 
تعيــش حالة إنكاره, أن تحفظ مســافة منــه كي تتمكن 
من توقع حركته, هذا يتيح اليقين، واليقين مضاد حيوي 
لألنوميا, العقلنة فضيلتها اإلمساك بالواقع وعدم االنجرار 
خلفه, أن تسمي األشياء باسمها, أن تضرب الواقع بسيف 
العقل وليــس بمطرقة الميثولوجيــا أو األيديولوجيا, أن 

تسمي الفشل فشال,
لكــن ذلــك ال يعنــي براغماتيــة المنهزميــن, ال بــأس 
باالحتيال والمكر, ســيرة ثورات العبيد على طول التاريخ 
تؤكد فضيلة االحتيال والمكر, السيد يطلب من العبد أن 
يكــون واقعيا غير عقالني، ألن قبــول الواقع يعني انتهاء 
دور العقــل, انتهاء دور العقل يعني انتهاء الســيادة على 

الذات, العبد يكون عقالنيا وماكر واقعيا,
يبــدو أن الصهيونيــة أدركت ذلك مبكــرًا, تحايلت على 
واقــع العــداء لليهود أو الالســامية في أوروبــا في القرن 
الماضي، بتجاوزه, تجاوزت واقع العداء لليهود والالسامية 
بالهروب منه إلى الشرق، وفي الوقت نفسه اإلصرار على 

االنتماء إلى الغرب, لم يكن بمقدورها القضاء على العداء 
لليهود, تحايلت عليه, أنشأت )إسرائيل(,

وللمــرة الثانيــة، تتحايل علــى الواقع الذي أنشــأته هي 
هذه المرة, واقع الفصل والتطهير العرقي في فلســطين, 
تخشــى أن تُدمــغ باألبرتهايــد، فتتحايــل علــى واقــع 

األبرتهايد, كيف؟
حاولــت جنوب أفريقيــا البيضاء أن تغمغــم واقع الفصل 
العنصري, قررت تحويل قبائل السود 
إلى كيانات سياسية »سيادية«, قالت 
لألســود ســمي كيانك المســخ هذا 
إمبراطوريــة وإن شــئت أدخــل معنا 
نزاعًــا على األرض, ال بــأس, لكن ال 
تدخل مدننا, نحن هنــا وأنتم هناك, 
خذوا كازينــو ونوادي ليليــة وفنادق 
سياحية, عيشــوا منها, لكم الكازينو 
ولنــا اليورانيوم, هذا حصل أيضًا في 
أميركا الشــمالية, هذا ما حصل، لكن 
الحيلة لــم تطل في جنــوب أفريقيا, 
تدفق الســود بعشرات آالفهم والحًقا 
أسرهم إلى المدن البيضاء, أحاطوها 
بمحيط من عشــوائيات الفقر, انهار 
جهــاز الضبــط والســيطرة، »اإلدارة 
المدنيــة«، أمــام تدفق الســود إلى 
المــدن بحًثا عــن لقمــة العيش, لم 
يعد باإلمكان االحتيال أكثر على واقع 
الفصــل العنصــري, حاولــوا االحتيال 
مرة أخــرى, صنعــوا برلمانــات لغير 
البيــض, لــم يتجــاوب الســود وبات 
الواقــع »أســود« بالمعنــى الحرفي, 

انتهت لعبة التحايل,
العبقريان كوشــنر وفريدمان يكرران 

إســرائيل  اللعبة, 
أبرتهايد؟  دولــة 
نحــن  كيــف؟ 
عليهــم  نقتــرح 
سياســيًا  كيانًــا 
فليكن اســمه إمبراطوريــة, الخرائط 
المقترحــة محل أخذ وعطــاء, األموال 
متوفــرة, بيــل كلينتــون فتــح لكــم 
كازينو في أريحا؟ نحن سنقيم لكم ما 
هو أكثر, فنــادق ومطاعم ومجمعات 
تجاريــة تســتقبل الزوار المســلمين 
القادميــن إلى األقصــى, نتحدث عن 
المطار الحًقا وكذلــك الميناء, المهم 
ال تقتربــوا مــن المدن البيضــاء, إذا 
فشــلت جنــوب أفريقيــا فــي توفيــر 
المســخ،  الســود  لكيانات  الرفاهيــة 
نحن ســنوفرها لكــم, 50 مليار دوالر 

توفــرت, هل هــذا أبرتهايــد؟ أخذنــا األرض وأعطيناكم 
الدولــة, ألم تنشــدون »األرض مقابل الســالم«, فليكن 
»األمــن مقابل الرخاء«, رخاء وأبرتهايد ال يتماشــيان مع 
بعضهما البعض, إًذا إســرائيل ليســت دولــة أبرتهايد, 
هــذا هو ســالم التاجــر)ان(، ترامب ونتنياهــو, لكن في 
الحقيقــة، خبرة ترامب بالكازينوهات فاشــلة, موثقة في 
»نتفليكس«, كيف يحتال الفلســطيني علــى الواقع؟ بأن 
يتجــاوز الحواجز والجــدار يوميًا, مهنته صــارت االحتيال 
وااللتفــاف علــى الواقــع، إال قيادته السياســية, هي غير 
منغمســة في الواقع, هي تعيش حالة إنــكار للواقع, من 

يحل السلطة الفلسطينية؟
لم تقم الســلطة الوطنية الفلســطينية بقرار فلسطيني 
وطني مســتقل, هــي نتاج نهايات الحرب البــاردة وبقرار 
أميركي – إســرائيلي, والتهديد بحل السلطة لن يصدقه 
أحد, مفاتيحها ليســت بالمقاطعة فــي رام اهلل, إنها عند 

دايتون وقواته. لنفرض أن تعلن المقاطعة حل السلطة، 
فــي اليوم التالي ســتقام مقاطعة جديــدة, إنها أصبحت 
أكبر مشــغل في الضفة المحتلــة, لنتصوّر مثال أن تعلن 
إدارة مصنــع كبيــر يشــغل عشــرات اآلالف إقفالــه, ماذا 

سيفعل العمال وكيف سيردون؟
المشكلة مع السلطة ليس بوجودها, المشكلة في دورها 
وسياستها، وفي حجبها لمنظمة التحرير، وتحديدًا دورها 

السياسي والتاريخي.
حوار مع اإلسرائيليين

ليس حوار الفلسطينيين مع اإلسرائيليين أمرًا مستجدًا, 
هو قائم منذ الســبعينيات والثمانينات, حتى أن أبو جهاد 
نفســه حاول مد خيوط مع اليســار اإلســرائيلي, هنا في 
الداخل من يشهد على ذلك, ال يعيبه ذلك, لكن المعيب 
هو االعتقاد أن المجتمع اإلســرائيلي بقي كما هو مُذاك, 
الحقيقة المؤكدة، أن ليس في )إسرائيل( معسكر سالم، 
وال حتى يســار حقيقي, )إسرائيل( الحالية تختلف كليا عن 
)إســرائيل( تلك األيام, ال فائدة مــن اللقاءات ولكن من 
يهواهــا فليمارســها, ال تضر وال تنفــع، خصوصًا أن من 
يلتقون اإلسرائيليين ليســوا مهمين، ال هم وال الشركاء 

اإلسرائيليين, شيء على هامش الهامش,
المعيــب أكثــر، أن يعتقد الفلســطيني بضــرورة الحوار 
مــع اإلســرائيليين لكنه يرفــض ويعارض بشــدة الحوار 
مع الحمســاويين, ال مبرر لذلك ســوى عقلية االســتفراد 

واإلقصاء.
جيل االنقسام

منذ العام 2007، عام االنقســام، نشأ جيل ليس فتحاويًا 
وال حمســاويًا, هو جيل االنقســام, هذا الجيل تفتح على 
كيانين فلسطينيين، الضفة وغزة، وال أدري ماذا أصبحت 
فلســطين بالنســبة له, ربما أصبحت بقعــة يجب الهرب 

منها في أسرع وقت,
ومــا يجب أن يوحد هذا الجيــل ليس الفصائل، ليس فتح 
وحمــاس، وإنمــا مــا يوحــد األجيال 
العربية ما بعد الربيع العربي, توحدها 
القيم وفقــط القيم، وليــس البرامج 
الحزبيــة السياســية, توحدهــا قيمة 
قيمة  وتوحدها  االجتماعيــة،  العدالة 
الحريــة، وقيمــة الكرامة اإلنســانية, 
ال توحدهــم الغيبيــات والميثولوجيا, 
توحدهــم اســتنتاجات عقالنيــة بأن 
الواقــع ال يوفر ال الحريــة وال العدالة 
العراقــي  يوحــد  مــا  الكرامــة,  وال 
واللبناني اليوم هو هذه القيم، وليس 
برامج الفصائل السياســية وال شــعار 
المقاومــة أو التطبيــع, مــا يوحدهم 
هو همهم الجماعي كشــعوب وبشر, 
أين الهم الجماعي الفلســطيني ومن 
يمثله ومن يصيغه؟ ما يوحد الشعب 
هــو همه الجماعــي ومصيره المشــترك, كمــا من همّ 
ومصير فلســطيني بــات اليوم؟ ال أحــد يوحدها وال أحد 

يصيغها,
لذا، إذا لم تســتطع الفصائل على توحيد الفلســطينيين 
سياســيًا أو اجتماعيًــا، فــإن واجــب كل بالــغ وعاقــل، 
إن جــازت االســتعارة، بهــذه الفصائل وخارجهــا، الدفع 
لهــذه الوحدة, وحدة القيم األساســية، الحرية والعدالة 
والكرامة ومســاواة المرأة، ووحدة الهــم والمصير, هذا 
ألف بــاء الشــعوب، وال يحتــاج لبرامج سياســية وثورية 
ضخمة, هذه بديهيات وهي المطلوبة, لن ينتصر العالم 
للفلسطيني إذا تبنى خطاب »خيبر خيبر يا يهود«، وال إذا 
ألف نشــيد »إرزع رمان إرزع تفاح«، أو ألف أوبريت »مالك 

السالم« أو »كينغ السالم«,
ســينتصر العالم للفلســطيني بقيمه وليس بسرديته أو 
روايتــه فقط, هكذا علمنا ســود جنــوب أفريقيا، وهكذا 

علمتنا الحركات الفلسطينية مرًة، قبل أربعة عقود.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

التهديد بحل 
السلطة لن 
يصدقه أحد, 

مفاتيحها ليست 
بالمقاطعة في 

رام الله, إنها عند 
دايتون وقواته. 
المشكلة مع 
السلطة ليس 

بوجودها, 
المشكلة في 

دورها وسياستها، 
وفي حجبها 

لمنظمة التحرير، 
وتحديًدا دورها 

السياسي 
المعيب أكثر، أن والتاريخي.

يعتقد الفلسطيني 
بضرورة الحوار مع 
اإلسرائيليين لكنه 
يرفض ويعارض 
بشدة الحوار مع 
الحمساويين, ال 
مبرر لذلك سوى 
عقلية االستفراد 

واإلقصاء.
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تمضي سفينة الحياة بالشعب الفلسطيني سريعا، ولكن على 
مــا يبدو أن فيها خرقا، يجب أن يســارع الــكل إلغالقه وعدم 
مواصلــة اإلبحار وهــو مفتوح، ألنــه قد يغــرق كل من على 
الســفينة، على اختالفاتهم وتناقضاتهــم، وال يصح أن يقف 
من هم في السفينة متفرجين على الخرق والقلة القليلة التي 
تقوم على توســعته، بحجــة المرحلة وصعوبتهــا، وما باليد 

حيلة، ومبررات أخرى كلها انهزامية وانبطاحية.
التطبيع مع االحتالل اإلســرائيلي ال يكفي أن يكون مدانا من 
أي طرف كان، وتحت أي مسميات ومفاهيم كان هذا التطبيع، 
بــل يجب اتخاذ خطوات فاعلة لوقف التطبيع الذي هو خرق ال 

يستهان به في السفينة. 
التواصــل مع مــا مع يســمى المجتمع اإلســرائيلي هو دليل 

ضعف وليس قوة، فهناك طرق اخرى كثيرة نستطيع ان نؤثر 
فيها على االحتالل، ضمن الحرب النفسية دون التطبيع، ولنا 
في دروس غزة العبرة، حيث تتقن الحرب النفســية والوصول 
لنفســية كل فرد في دولة االحتالل واالنتصار عليه بالنقاط، 
وكان آخرهــا البالونــات، حيــث هــدد وزيــر حــرب االحتالل 
»نفتالي بينت« بشــن حرب على غزة، ولكنه لم يفعل شيئا، 
وخضع لشــروط غزة في هذه الجولــة، وبالمحصلة هذه هي 
اللغــة التي يفهمها االحتالل وهي لغــة ثبت جدواها بعكس 

المفاوضات.
كل من هو داخل كيان االحتالل هو بالضرورة ينتمي ويخدم 
المشــروع الصهيوني بقصد أو دون قصــد، ومن هنا تكون 
اللغــة التي يفهمها ليس بالتطبيــع والتواصل معه، واقناعه 

الحقا بالعودة لبلده االصلي الذي أتى منه، طوعا.
مخطئ من يظن ومن يتصور يوما أن »كوهين« ومردخاي« 
عن طريق التواصل والتطبيع والنقاشات السلمية والحوارات 
العقالنية، ســيُصنع منهمــا زعامات مســالمة تعطينا دولة 
وتنهــي االحتالل، كون دولة االحتالل ال تقوم على التســامح 

وليست جمعية خيرية توزع هدايا وعطايا بالمجان.
خطورة خرق الســفينة ليســت على الجانب الفلسطيني فقط 
، بل ايضــا  على الجانب العربي، حيث تشــكل جســرا لعبور 
االحتالل لبقية الدول العربية واالسالمية، وستكون حجتهم، 

انهم لن يكونوا ملوكا اكثر من الملك نفسه.
مــن المفترض ان يكــون هناك مواقف وعقوبــات بعزل كل 
مــن يطبع أو يتواصل مع االحتالل، والعزل المطلوب هو على 

مختلف المستويات: سياسيًا واجتماعيًا ودينيًا، حتى ال تصبح 
ظاهرة عامة. 

من يقول ان نموذج جنوب لبنان وغزة مكلف ولن يبني دولة 
ولــن يحرر وطنا، فهو بحاجة إلعــادة التدقيق في طرحه مرة 
اخرى، فالمفاوضات طيلة 25 عاما اوصلت الضفة الى صفقة 
القرن، وهي انهــاء وتصفية للقضية الفلســطينية، وأقيمت 

بدال منها دولة للمستوطنين.
لنعــد مرة اخرى لنمــوذج جنوب لبنان وغزة، ونســتقي العبر 
ممــا جرى، ونطور هــذا النموذج ونحســنه، ونتجنب التطبيع 
والهرولة نحو االحتالل، ألن أحفادنا غدا سيقفون على قبورنا 
ويســألوننا عن صور التطبيع المذلــة والمهينة، عندها ماذا 
سنجيبهم ونحن تحت التراب، يا أصحاب التطبيع؟ ... أجيبونا!

بنــاء اقتصاد وطني يحتاج الســتقالل وطنــي وطرد االحتالل 
مــن أراضينا، لذلــك الهدف المنظــور مرحليــا لتنمية ورفع 
مستوى معيشــتنا بأراضي السلطة الفلسطينية هو )تحسين 
شــروط الوضع االقتصادي( بالمســاحة المتاحة، حيث يمكن 
تحقيــق قفزة نوعية من خالل التحــرر من بروتوكول باريس 
للبروتوكــول  تطبيقنــا  ألن  تعديلــه،  وليــس  االقتصــادي 
االقتصادي يعنــي _االنضمام للكيــان الصهيوني من خالل 
الغالف الجمركي الواحد_ يعني بالمفهوم السيادي السياسي 
كل اراضي السلطة الفلسطينية بتنفيذ هذا البروتوكول هي 
جــزء ال يتجزأ مــن الكيان الصهيوني، وهــذا مخالف للقانون 
الدولــي، وهي فكرة شــيطانية لم يعرفها تاريخ االســتعمار 
ســوى حاالت محدودة مثل الجزائر عندما كانت فرنسا تعلن 

ان الجزائر جزء ال يتجزأ من التراب الفرنسي!!!؟؟ 
حتى هذه اللحظة الحديث عن بروتوكول باريس االقتصادي 
يــدور فــي اطــار شــعارات دون محصلــة سياســية لكيفية 
الخروج منــه ،المطروح وبإلحــاح على جدول أعمــال الحركة 
الوطنية الفلســطينية هو التحرر من قيود بروتوكول باريس 
االقتصادي ،لذلك كله نؤكد خطورة اســتخدام االقتصاد من 
أجل التطبيع بين الكيــان الصهيوني واألنظمة العربية ألنه 

احد اهم المسارات للسيطرة على االقليم.
اســتطاع العدو الصهيوني بعد مدريد وأوســلو عزل المسار 
السياســي الفلســطيني عن المسار السياســي العربي وهذه 
الخطــوة ســهلت قبــول الكيــان بالمنطقة كقوى سياســية 
واقتصادية معترف بها، وهذه الخطوة ســاعدت االحتالل في 
التحلل من التزاماته تجاه شعبنا كمحتل والقاء االعباء وكلفة 
االحتالل على جانب السلطة الفلسطينية وعدها وكيال ثانويا 
دائمــا لمصلحته االمنية والسياســية وادارة عبء الشــؤون 

اليومية للمواطن الفلسطيني بأراضي السلطة.
أنشــطة العــدو الصهيونــي باالقتصــاد ركــزت علــى عقد 
المؤتمرات والمشــاركة فيها لتشــكل المدخل العلني لدولنا 
العربية من جهته وعقد الصفقات التجارية تحت عنوان تنمية 
المنطقة الســتغالل ثرواتهــا، ونذكر بالمؤتمــر االقتصادي 
للشــرق األوسط وشــمال افريقيا المنعقد قبل 26عاما بالدار 
البيضــاء _المغرب_ في أكتوبر 1994م تحت ســقف اوســلو 
ومعاهدة وادي عربة مع االردن، شــارك بهذا المؤتمر 1114 
رجل أعمال من 61 دولة. والمؤتمر الثاني في الســياق نفسه 
عقــد بــاألردن بشــهر 1995/10م وكان الحضــور مماثــال 

ومتنوعا يشــمل القطاعات االقتصادية االساســية ومتعددة 
الجنسيات. المقصود بهذه االنشطة والمؤتمرات ومخرجاتها 
ترتيب مســارات اقتصادية لتثبيت مســيرة السالم من خالل 
مؤسســات تُعنى بقضايا البنية التحتية، والسياحة، والتجارة 
والمال، ومجاالت أخرى، ومؤسســات ترمي الى تنمية القطاع 

الخاص )توفير منتدى اقتصادي للتعاون االقليمي( مثل:
1. بنك التنمية والتعاون االقتصادي )مقره القاهرة(.

2. مجلس سياحي اقليمي.
3. مجلس تجارة اقليمي.

4. أمانة سر تنفيذية للقمة االقتصادية مقرها )الرباط(.
5. أمانــة ســر لجنــة المراقبــة لمجموعــة العمــل بالتنمية 

االقتصادية االقليمية )مقرها عمان(.
كل هــذه المؤسســات لــم يكتــب لهــا الحياة بســبب تعثر 
المســارات السياســية، كما توقف انعقــاد القمم االقتصادية 
بعدما كان مقــرر انعقاد القمة الثالثــة االقتصادية بالقاهرة 
سنة 1996م ،والقمة االقتصادية الرابعة بقطر سنة 1997م 
،وبســبب انهيار المســار السياســي الفلســطيني مع الكيان 
الصهيونــي )ســنة 1996م1999-م( لــم تعقــد اجتماعات 
مجموعــة العمل المعنية بقضايا التعــاون االقليمي )التنمية 
االقتصادية ،المياه ،البيئة ،الالجئون ،ضبط التســلح واالمن 
االقليمي( وهذا يؤكد اولوية المســار السياســي الفلسطيني 
المتعلق باألرض والســيادة وسائر الحقوق الوطنية ،من هنا 

وصلنا الى مؤتمر ورشة المنامة االقتصادي.
قرر المتنفذون باإلقليم االلتفاف على اولوية المسار السياسي 
للوطن والحقوق السياســية  واســتباقها بالمسار االقتصادي 
من خالل ما تقدم من مؤتمرات!!؟ مثلت هذه الخطوة انقالبا 
على خطة الســالم العربية وطعنة بالظهر للسلطة والحقوق 
الفلســطينية الوطنية حيث تبدلت االولويــات المتفق عليها 
لحل القضية الفلســطينية ،واصبح االنفتــاح االقتصادي على 
العدو الصهيوني من االنظمــة العربية واقعا مؤلما وخطيرا 

للفلسطينيين.
الناظــر لورشــة المنامة مــن االقتصادييــن المطلعين على 
ترتيب المؤتمــرات االقتصادية يلمس أنها ســابقة متكررة 
باهتــة للتجــارب المنفذة قبلها وستفشــل كغيرهــا ،لقصور 
وســائلها عن االهداف التي ترســمها لنفســها ،والمتابعون 
االقتصاديون والسياســيون يشــيرون إلى الصدى االعالمي 
الكبير لورشــة المنامة اذا ما قورنت مع المؤتمرات الســابقة 

المذكورة ومخرجاتها.
• ورشــة المنامة خطــوة اضافية على طريــق تطبيع العالقة 
العربية الصهيونية ،بل هي اول ترســيم للعالقة بين الكيان 

الصهيوني واالنظمة العربية.
• ورشــة المنامة هي ترسيم للعالقة السياسية بين االنظمة 
العربيــة والكيان الصهيوني ،ومعنى الترســيم سياســيا اقل 
بدرجــات مــن التطبيــع الن التطبيــع يعني عالقة سياســية 
ومجتمعية بين شــعوب المنطقة والكيان الصهيوني وهو ما 

لم يتم حتى اللحظة مع الشعوب العربية االصيلة.
• للدقة اكثر في الطرح السياســي نقول ما يريده راعي ورشة 
المنامة االقتصادية والصفقة هو توفير مظلة سياســية يتم 
تحتهــا تثبيت المزيد من الحقائق باألمر الواقع االســتعماري 
االستيطاني التهويدي بفلسطين ،ومزيد من التطويع للقرار 

السياسي العربي المستجيب للترتيبات االقليمية الحديثة.
• وللمقاربة فلسطينيا وعربيا هذا يعني ان اوسلو كانت مظلة 
لضياع فلســطين واليوم ورشــة المنامة والصفقة ستكونان 
ضياعا لإلقليم وتصفية للقضية العربية الفلســطينية نهائيا 

،ان لم نتبع استراتيجية عمل وطني اجتماعي محورها:
1. تصعيد المقاومة الشعبية.

2. التحرر من التزامات اوسلو وإمالءاتها.
3.  عــزل الكيان الصهيونــي ومعاقبته دوليــا وتعزيز مكانة 

الدولة الفلسطينية بالمحافل الدولية.
4. إنهاء االنقســام بتوطيــد العالقة بالمجتمع الفلســطيني 

واحترام الحريات السياسية.
• نتساءل لماذا لم تتجه السلطة حتى اللحظة لألمم المتحدة 
للمطالبة بعزل الكيان الصهيوني المحتل بعد تنصله من كل 
االتفاقيات الموقعة ،حيــث المادة 41 بميثاق االمم المتحدة 
تنسجم وتدعم فكرة العزل والمقاطعة لدعم العدالة الدولية 
والشــرعية وفيها يقرر مجلــس االمن ما يتخــذه من تدابير 

لتنفيذ المقاطعة ،وصوال الى المقاطعة الدبلوماسية.
•  لماذا ال نســتفيد من تجربة جنــوب افريقيا ونحن اصدقاء 
معهم وهم جاهزون إلرشــادنا؟ أليس الجدار الفصلي تمييزا 

عنصريا بالضفة الغربية؟
• ألــم نقرأ قرار مجلس األمن بحق جنــوب افريقيا العنصرية 
سنة 1966م  قرار رقم 232 ثم قرار رقم 253 سنة 1968م.

• لماذا ال نستفيد من تجربة حزب الوفد المصري بعد اعتقال 
ســعد زغلول مــن االحتــالل البريطاني ســنة 1921م حيث 

دعا المصريين لمقاطعة بريطانيا وســحب ودائعهم المالية 
مــن المصــارف البريطانية ودعــوة التجــار المصريين لعدم   

بضائعهم في السفن البريطانية.
• ألم تقاطع االمة الصينية ســنة 1906م البضائع االمريكية 

احتجاجا على قيود التمييز ضد هجرة الصينيين ألمريكا.
• شــعبنا العظيم ،نحن امام لوحة نضالية سياســية وشعبية 
ومجتمعيــة ينقصهــا فقــط القــرارات الســيادية الرئاســية 

والحكومية للتفعيل.
• ونؤصــل هنــا للمقاطعــة العربيــة مــع االحتــالل جذورها 
مطلــع القــرن العشــرين ،حيــث قــرار الجامعــة العربية في 
1945/12/2م يعد منتجات المســتوطنات غير مرغوب فيها 

بالبــالد العربيــة ،واعلــن مجلــس الجامعة العربيــة تنظيم 
مقاطعة شــاملة للكيــان الصهيوني بقانــون موحد بموجب 

قرار رقم 849 سنة 1954م وحيثياته هي:
1. منع التعامل المباشر مع الكيان الصهيوني.

2. منــع التعامــل غيــر المباشــر بوســيط ثالث مــع الكيان 
الصهيوني 

3. فــرض عقوبــات على الشــركات التي تتعامل مــع الكيان 
الصهيونــي بوضعها بقائمة ســوداء لمنــع تعاملها مع كل 

الدول العربية.
 BDS ردا على كل سياســة االحتــالل واذنابه ،يجب تفعيل •
شعبيا ،اما سياسيا ندعو سفاراتنا وحكومتنا للقيام بواجبهم 
الوطني بفضح هذا الســلوك المخــادع والتركيز على تفعيل 
العالقة بالشــعوب العربية وبرلماناتها ،ولوقف هذا االنزالق 
المتهور الجشــع وغير المحســوب من االنظمة العربية نحو 
الكيان الصهيوني ،يجب التركيز من كل الفلسطينيين على 
نقاط االلتقاء لتوســيع تالحــم الجبهة الداخليــة بمواجهة 
_رؤيــة ترامــب نتنياهــو_  لندخــل حالة التمكيــن الوطني 
بومضــات مضيئــة بالعالقــات الوطنيــة الداخليــة لنكون 
جديرين بقيادة هذا الشعب المعطاء المرابط ،دعونا نراكم 
المواقف اإليجابية مثل رفض ممثل فلسطين بمجلس االمن 
الدولي نعت حماس باإلرهــاب والتأكيد انها جزء اصيل من 

شعبنا.
• االرادة السياســية المنظمــة وفــق برنامــج وطني موحد 
وخارطــة طريق متفق عليها لتطبيق هذا البرنامج ســتكون 
الطريــق االقصــر للوصــول للهــدف وهــو التحــرر والدولة 

المستقلة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق العودة .

بحر غزة يبتلع
 »بحرين« المنامة

محمد حافظ العبادلة

يجــب التركيــز مــن كل الفلســطينيين على نقاط 
االلتقاء لتوســيع تالحم الجبهــة الداخلية بمواجهة 
_رؤيــة ترامب نتنياهو_  لندخل حالة التمكين الوطني 

بومضات مضيئة بالعالقات الوطنية الداخلية.

من خرق 
السفينة؟

 د. خالد معالي

هدد وزير حرب االحتالل »نفتالي بينيت« بشن حرب 
علــى غزة، ولكنه لم يفعل شــيئا، وخضع لشــروط 
غــزة في هــذه الجولــة، وبالمحصلة هذه هــي اللغة 
التي يفهمها االحتالل وهي لغة ثبت جدواها بعكس 

المفاوضات.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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وفي وقت ســابق، شــنت طائرات حربية 
روســية وسورية غارات على قريتي جوزف 
والفطيرة فــي جبل الزاويــة بريف إدلب 

صباح أمس.
واســتهدفت غارات النظام وروسيا أيضا 
مدينة كفرنبل جنوب إدلب بأكثر من 18 
غارة منذ الليلة قال الماضية. وقال الدفاع 
المدني الســوري في مناطــق المعارضة 
إن الطائــرات الحربيــة ومدفعية النظام 
السوري اســتهدفتا 12 منطقة في إدلب 
بعشــرات الغارات والصواريخ منذ مســاء 

أمس.
وأكد الدفاع المدني أن مدنا وبلدات عدة 
طالها قصــف النظام وروســيا، رغم أنها 

شبه خالية من السكان.
فــي غضــون ذلــك، قــال الكرمليــن إن 
موسكو مهتمة بعقد قمة بشأن األوضاع 
في ســوريا تجمعها مــع تركيــا وألمانيا 

وفرنسا.
ودعــا الكرمليــن إلى عــدم الحديث عن 
"سيناريوهات ســلبية لتطور العالقات مع 
تركيا في إطار تطورات الوضع في إدلب".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
أعلن أول من أمس، عقد قمة رباعية في 
5 مــارس/آذار المقبــل مــع قادة روســيا 
وفرنسا وألمانيا، لبحث الوضع في إدلب.

ولم يحدد أردوغان مــكان انعقاد القمة، 

لكنه أكد للصحفيين أن ماكرون وميركل 
اقترحا عقدها في إسطنبول.

وفي وقت ســابق، تباحث أردوغان هاتفيا 
مع الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 

ميركل  أنجيــال  األلمانيــة  والمستشــارة 
بشــأن الوضع فــي إدلــب، ودعاهما إلى 
"اتخــاذ خطوات ملموســة مــن أجل منع 

كارثة إنسانية".

كما حض الرئيس التركي نظيره الروسي 
فالديمير بوتين خالل اتصال هاتفي ثان 
على "كبح" قوات النظام، مؤكدا أن الحل 
يكمــن في العــودة إلى اتفاق سوتشــي 

الموقع عام 2018 الذي أتاح لتركيا إقامة 
نقاط مراقبة عســكرية فــي إدلب بهدف 
ردع أي هجــوم للنظــام الســوري علــى 

المنطقة.
ويأتي تفعيل الجهود الدبلوماسية بعدما 
أدى تصاعــد أعمال العنف فــي إدلب إلى 

تهديدات متبادلة بين أنقرة وموسكو.
يأتي هذا، في حيــن دفع الجيش التركي 
بتعزيــزات جديــدة إلــى عمــق محافظة 
إدلب. وتتوعد أنقرة بشــن هجوم وشيك 
في إدلب بعدما تعرضــت قواتها لقصف 
قوات النظام السوري، وقد أمهلت دمشق 
حتــى نهاية الشــهر الجاري إلعادة نشــر 

قواتها.
وأول مــن أمــس، قتل جنــدي تركي في 
قصف لقوات النظام السوري في محافظة 
إدلــب، وفــق مــا أفــادت وزارة الدفــاع 
التركيــة، التي أضافت أن الجيش التركي 
رد على هذا "الهجوم المشين" عبر تدمير 

21 هدفا للنظام السوري.

وبذلــك، ترتفــع إلــى 17 حصيلــة قتلى 
الجيــش التركــي فــي المواجهــات التي 

بدأت مطلع فبراير/ شباط الجاري.
وكانــت الــوزارة قد أعلنت قبــل الهجوم 
األخيــر أن وزير الدفاع خلوصي أكار بحث 
هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي شويغو 

سبل إيجاد حل ألعمال العنف في إدلب.

رغم التحضير لقمة رباعية

غــارات روسية مبحيط نقطة تـركية شاملــي سـوريا
حلب- عواصم/ وكاالت: 

أمــس،  غــارات جويــة  شــنت مقاتــات روســية 
علــى محيط نقطة مراقبة تركية في ريف حماة 

شــمالي ســوريا، بينما أبدى الكرمليــن اهتمامه 
بعقــد قمــة مــع تركيــا وألمانيــا وفرنســا بشــأن 

األوضاع في سوريا.

وذكر موقع "الجزيرة نت" أن الغارات استهدفت 
محيط النقطة التركية الواقعة في منطقة شير 

مغار بريف حماة.

جانب من القصف الروسي شمالي سوريا أمس            )أ ف ب(

دبي/ وكاالت: 
نقلــت وكالة األنباء الســعودية عــن التحالف بقيادة 
الســعودية قوله أمس، إنــه أحبط هجومــا ”إرهابيا 
وشيكا“ من الحوثيين بجنوب البحر األحمر               باستخدام 

”زورق مفخخ ومسيّر عن بعد“.              
وأضافت الوكالة أن المتحدث الرســمي باســم قوات 
التحالــف العقيــد الركن تركــي المالكي صــرح بأن 
”قوات التحالــف البحرية رصدت صباح أمس، محاولة 
للميليشــيا الحوثيــة اإلرهابية المدعومــة من إيران 
بالقيــام بعمل عدائي وإرهابي وشــيك بجنوب البحر 

األحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد“.
وأشــار المالكــي إلــى أن الحوثيين قامــوا ”بإطالقه 
من محافظــة الحديدة، وتم إعطــاب وتدمير الزورق 
المفخــخ من قبل قــوات التحالف البحريــة“ لكنه لم 

يحدد أهدافا للهجوم.
ولم يرد تأكيد بعد من الحوثيين على مســؤوليتهم 
التحالــف بقيــادة  عــن ذلــك. ويقاتــل الحوثيــون 
السعودية في اليمن منذ 2015 في صراع يعتبر على 

نطاق واسع حربا بالوكالة بين السعودية وإيران.
ويقــع اليمــن عند مضيق بــاب المندب فــي الطرف 
الجنوبي للبحر األحمر وهو أحد أهم مسارات المالحة 
لناقــالت النفط المتجهة من الشــرق األوســط إلى 

أوروبا.
وقــال المالكي إن محاولــة الهجوم تمثــل ”تهديدا 
لألمــن اإلقليمي والدولي وكذلــك طرق المواصالت 

البحرية والتجارة العالمية“.
وأضاف أن ”الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابية تتخذ من 
محافظة الحديدة مكانا إلطالق الصواريخ البالســتية 
والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمســيرة 

عن بعد، وكذلك نشــر األلغام البحرية عشوائيا، في 
انتهاك واضــح وصريــح للقانون الدولي االنســاني 
وانتهــاك لنصــوص اتفــاق )ســتوكهولم( واتفاقية 
وقف إطالق النار بالحديدة“ وذلك في إشــارة التفاق 
بيــن الحكومــة اليمنيــة المدعومة من الســعودية 

والحوثيين أبرم في ديسمبر كانون األول 2018.
وعادت وتيرة العنف للتصاعد في يناير كانون الثاني 
بما أنهى ما يزيد عن ثالثة أشــهر مــن الهدوء غير 
المســبوق في الصــراع الدائــر منذ خمس ســنوات 
إثــر محادثات غير رســمية لوقــف إطالق النــار بين 

السعودية والحوثيين.
وقال ســكان إن مقاتالت تابعــة للتحالف نفذت عدة 
ضربات جوية على العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة 
الحوثيين يوم أمس، أصابت القصر الرئاسي ومواقع 

عسكرية أخرى.
وقــال المالكي في وقت الحــق إن العملية في صنعاء 
دمرت مواقــع للحوثيين تســتخدم لتخزين صواريخ 

باليستية وطائرات مسيرة.
وأضاف الســكان أن تلــك الضربات هــي األولى في 
العاصمــة اليمنيــة منــذ أشــهر وجاءت فــي أعقاب 
هجمات بصواريخ باليستية من القوات الحوثية على 
مدن ســعودية يوم الجمعة لدى اســتعداد المملكة 

لتجمع لوزراء مالية مجموعة العشرين في الرياض.
وتدخــل التحالف بقيــادة الســعودية، المدعوم من 
الغرب، في اليمن لمحاولة إعادة الســلطة للحكومة 
المعتــرف بها دوليــا بعد أن أجبرهــا الحوثيون على 
الخروج مــن العاصمة صنعاء في أواخــر عام 2014. 
ويسيطر الحوثيون حاليا على أغلب المراكز الحضرية 

الكبرى في اليمن.

عمان/ األناضول:
أكد كل من عاهل األردن، الملك عبد 
اهلل الثاني بن الحســين، وأمير قطر، 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، 
النهــوض بالعالقات  حرصهما علــى 

بين البلدين.
جاء ذلك خالل مباحثــات بينهما، في 
قصــر الحســنية بالعاصمــة األردنية 
عمان، ضمن زيارة رسمية، بدأها أمير 
قطر للمملكة، أمس، وهي األولى منذ 

األزمة الخليجية عام 2017.
وقال الديــوان الملكــي األردني، في 
بيــان، إن المباحثات تناولت العالقات 
"المتينة" بين البلدين، وسبل توسيع 
آفــاق التعــاون بينهمــا، فضــاًل عن 

التطورات في المنطقة.

واشنطن/ وكاالت: 
دعا الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
أمــس، إلى إجراء تحقيق حول ما بدا 
أنه تســريب لمعلومات ســرية من 
إحاطــة أعضــاء  المخابــرات تمــت 
الكونجرس بها حول تدخل روســي 
في حملــة انتخابات الرئاســة للعام 
الجــاري الفتا النظر إلــى ديمقراطي 

وأضاف أن الزعيميــن أكدا اعتزازهما 
بالعالقــات بيــن البلديــن، والحرص 
فــي مختلــف  بهــا  النهــوض  علــى 
المجاالت، خصوصًا االقتصادية منها.

واألردن هــو أول محطــة فــي جولــة 
عربيــة ألميــر قطــر، علــى رأس وفد 
رفيع المستوى، تشــمل أيضًا تونس 

والجزائر.
وهذه الزيارة هي األولى من أمير قطر 
لعمان منــذ اندالع األزمــة الخليجية، 
قبل نحو 3 ســنوات، وعــودة التمثيل 
الدبلوماســي بيــن البلديــن، العــام 

الماضي.
وشهدت العالقات بين عمان والدوحة 
تبــادل  عــودة  بعــد  كبيــرة،  قفــزة 
وتقديــم   ،2019 منتصــف  الســفراء 

بارز يسعى لخوض السباق.
وقال ترامب الــذي كان يتحدث إلى 
الصحفييــن لــدى مغادرتــه البيــت 
األبيــض للقيام يزيارة للهند إنه لم 
تتــم إحاطته بمعلومــات مخابراتية 
حول اعتزام روسيا دعم حملة بيرني 
ســاندرز الذي يطمح للفوز بترشــيح 
النتخابــات  الديمقراطــي  الحــزب 

قطر مســاعدات للمملكة بقيمة 500 
مليون دوالر.

وعيّــن األردن، فــي 16 يوليو/ تموز 
الماضي، ســفيرًا جديدًا له بالدوحة، 
فــي خطــوة باتجــاه عــودة العالقات 
إلى طبيعتها، بعد عامين من ســحب 

السفير األردني.
كما عينــت قطر، في 29 أغســطس/ 
آب 2019، ســعود بــن ناصر آل ثاني 

سفيرًا لها في عمان.
وشّكل القرار األردني بإعادة العالقات 
مــع قطــر، وفــق مراقبيــن، خطــوة 
مهمة فــي إطار انفكاك المملكة عن 
الذي  الســعودي-اإلماراتي،  الضغط 
مــورس على عمان لقطع عالقتها مع 

الدوحة. 

الرئاسة.
الكونجــرس  فــي  مصــدر  وقــال 
لرويتــرز يوم الجمعة إن مســؤولين 
فــي المخابــرات أحاطــوا أعضاء في 
الكونجــرس علما بأن روســيا تبدو 
ضالعة في حمــالت تضليل ودعاية 
لمســاعدة كل من ســاندرز وترامب 

الذي يسعى إلعادة انتخابه.

التحالف بقيادة السعودية: إحباط 
هجوم من الحوثيني يف البحر األحمر

مباحثات بني ملك األردن وأمري قطر
 يف أول زيارة منذ أزمة الخليج

ترامب يدعو للتحقيق يف ترسيب معلومات 
مخابرات عن تدخل رويس يف انتخابات الرئاسة
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إعالن لتسجيل أراضي " مال غير منقول"
تسجياًل مجددًا صادرًا عن دائرة التسوية

بشأن معاملة التسجيل المجدد 
يعلن للعموم أن السيد/ حسام عبد الوهاب فرج حبيب قد تقدم لتسجيل 
المال غيــر المنقول المبينة أوصافــه وحدوده ومســاحته بالجدول أدناه 
تســجياًل مجددًا وعلى كل من يدعي بحق التصرف أو المنفعة أو الملكية 
أو التعــدي على حقوقــه أن يتقدم باعتراضه الخطي إلى دائرة التســوية 
بسلطة األراضي خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

1. اسم وعنوان طالب التسجيل: حسام عبد الوهاب فرج حبيب
2. اسم المدينة أو القرية: غزة

3.اسم موقع األرض: حي التفاح  والواقعة: بجوار مسجد السدرة – مقابل الشيخ بشير.
4.  رقم القطعة : 607"مالية" )حسب ادعاء المواطن( 
    رقم القسيمة : 66"مالية " )حسب ادعاء المواطن(

نوع األرض: ملك المساحة: 281 م2    الحصة: كاماًل      
5.  الحدود بموجب المخطط:

الشرق: شارع صالح الدين. 
الغرب: سامي سعيد حسني جنينة+ إيهاب عمر عادل الشوا.

  الشمالي: محمد سامي صالح عدس+ حسن علي حنون حجاج.
الجنوبي: سامي سعيد حسني جنينة.

6.  كيفية األيلولة لطالب التسجيل: التي آلت اليه بالشراء من ورثة/ ندى 
حسان جنينة والمسجلة باسمه لدى اإلدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة 
الماليــة وذلك بموجب عقــود بيع تم تنفيذها تنفيــذًا عينيًا لدى محكمة 

بداية غزة في القضية الحقوقية رقم 2018/430 .
دائرة التسوية
 اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطين
سلطة األراضي

اإلدارة العامة للمساحة
دائرة التسوية

وفــي تركيا، أعلن وزير الصحة فخر 
الدين قوجة أمس، إغالق الحدود، 
ووقف الرحــالت مع إيــران كإجراء 
احتــرازي لمنــع وصــول فيــروس 
كورونا إليها بعد أن ســجلت البالد 

إصابات جديدة.
من جانــب آخر، نقلت وكالة األنباء 
الفرنسية أن باكستان قررت إغالق 
حدودها مع إيران خشــية انتشــار 
فيــروس كورونــا المســتجد، كما 
حظرت أفغانســتان جميع الرحالت 
البريــة والجوية بينها وبين إيران، 
وقال مكتب مجلس األمن القومي 
األفغاني في بيان نشــر على تويتر 
إن قــرار حظــر الســفر إلــى إيران 
ومنها برا وجوا مؤقت، مشــيرا إلى 

عدم تسجيل أي إصابة في البالد.
أفغانســتان  مــن  كل  وتشــترك 
بحــدود  إيــران  مــع  وباكســتان 
طويلة يســهل اختراقها، وغالبا ما 
يستخدمها المهربون والمتاجرون 
مالييــن  يعيــش  كمــا  بالبشــر، 
الالجئيــن األفغان في إيــران، مما 
يثيــر مخــاوف مــن أن الفيــروس 
يمكــن أن ينتشــر بســهولة عبــر 

الحدود.
كما قررت أرمينيا -الجارة الشمالية 
إليران- إغالق حدودها معها لمدة 
أســبوعين، وتعليــق حركــة النقل 

الجوي بين البلدين.

وجاءت هذه اإلجــراءات من الدول 
المجــاورة إليــران عقــب تســجيل 
ثمانــي حــاالت وفــاة و43 إصابة 
البــالد،  فــي  كورونــا  بفيــروس 
وتركزت حاالت اإلصابة في مدينة 
قم الواقعة على بعد 120 كيلومترا 

جنوبي طهران.
وقال وزير الصحة ســعيد نمكي إن 
الفيروس جاء مــن الصين إلى قم 
عن طريق تاجر توفــي بالفيروس 

دأب على الســفر بشكل متكرر إلى 
الصين.

وقد ســجل لبنان الجمعة الماضية 
لســيدة  بالفيــروس  إصابــة  أول 

لبنانية قدمت من زيارة إلى قم.
وتأتي مخاوف دول جوار إيران من 
كــون األخيرة ســجلت أكبــر عدد 
وفيات بسبب الداء في العالم خارج 

الصين.
وأعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية 

حظرا على دخول جميع السفن من 
وأوقفت  اإلســالمية،  الجمهوريــة 
الخطوط الجوية الكويتية الرحالت 
من وإلى إيران، وأعلنت السعودية 

أيضا قيودا على السفر إلى هناك.
وقرر العراق أمــس، إغالق معبرين 
حدودييــن مع إيران بشــكل كامل 
تجنبــا  المقبــل  الخميــس  حتــى 
الحتمــال انتقــال فيــروس كورونا 
إلى البالد، ويتعلــق األمر بمعبري 

مندلي والمنذرية بمحافظة ديالى 
شــرقي البــالد، وكانت بغــداد قد 
أغلقــت الخميــس الماضــي منفذ 
الشــيب الحــدودي فــي محافظــة 

ميسان في الجنوب.
وفي )إســرائيل(، ارتفع عدد الذين 
أعلنــت وزارة الصحة عزلهم صحيا 
إلى 99 إسرائيليا بعدما تبين أنهم 
تواصلوا مع وفد سياحي من كوريا 
الجنوبيــة زار مناطــق إســرائيلية 
تســجيل  وجــرى  وفلســطينية، 
إصابات بين أعضــاء الوفد، وجرت 
عمليــات الحجــر في مدينتــي بئر 

السبع )جنوب( وحيفا )شمال(.
وقد رفعت سلطات كوريا الجنوبية 
التأهب  أمــس، مســتوى  نفســها 
لألمراض المعدية إلى أعلى درجة 
للمــرة األولــى منــذ عــام 2009، 
في حين قفز عــدد حاالت اإلصابة 
المؤكدة بفيروس كورونا إلى 602 
حالة، وارتفع عدد حاالت الوفاة إلى 

خمس.
وفــي أوروبــا، زادت المخاوف تجاه 
تطورات مرض كورونا في إيطاليا، 
إذ ســجلت البالد أمس، ثالث حالة 
وفــاة، وســجلت الســلطات منــذ 
الجمعــة الماضيــة أكثــر من 130 
حالة إصابــة بكورونا فــي منطقة 
لومبارديا )شمال(، ونتيجة لالنتشار 
الســريع للمرض فرضت روما حجرا 
صحيا علــى 11 بلــدة لتصبح أول 

بلد أوروبي يقوم بذلك.
بإغالق مدارس  الســلطات  وأمرت 
ثــالث مباريات  وإلغــاء  وجامعــات 
بالــدوري الممتاز لكــرة القدم في 
لومبارديــا وفينيتــو حيــث ظهــر 
عدد كبيــر مــن حــاالت اإلصابة. 
والمنطقتان تســاهمان بنحو 30% 
من الناتج اإلجمالي المحلي للبالد.

وفي الصيــن حيث منشــأ كورونا، 
انخفض أمس، عدد حاالت اإلصابة 
الجديــدة بفيــروس كورونــا خارج 
بؤرة تفشيه، لكن مسؤولي الصحة 
بالعالم حذروا من أنه من الســابق 
تفشــي  بشــأن  التكهــن  ألوانــه 
المــرض مع اســتمرار االرتفاع في 
والمخاوف  الجديدة  عدد اإلصابات 

من العدوى في بلدان أخرى.
وأعلنــت لجنــة الصحــة الوطنيــة 
أمس، تســجيل 648 حالــة إصابة 
مؤكــدة جديــدة بالفيــروس، في 
ارتفــاع عــن عــدد حــاالت اليــوم 
السابق، مع تسجيل 18 حالة فقط 
خــارج إقليم هوبي، وهو أدنى عدد 
خــارج بؤرة تفشــي المــرض منذ 
بدأت السلطات إعالن البيانات قبل 

شهر.
وارتفعت حصيلــة الوفيات الناتجة 
عــن فيــروس كورونا إلــى 2442 
أمــس، وقالــت لجنــة الصحــة إن 
العــدد اإلجمالي لإلصابــات داخل 

البالد وصل إلى 76936 حالة.

ا على 11 بلدة إيطاليا تفرض حجًرا صحيًّ

دول جــوار إيــران تغلق حـدودها بسبب كــورونا
عواصم/ وكاالت: 

أعلنــت الــدول المجــاورة إليــران أمــس، عــن حظر 
على السفر منها وإليها عقب تزايد عدد الوفيات 
واإلصابات جراء فيروس كورونا الجديد في األيام 

القليلــة الماضيــة، فــي حيــن ســجلت إيطاليا يوم 
أمــس، ثالث وفاة بالفيروس وفرضت أمس حجرا 
صحيــا علــى 11 بلــدة في شــمالي البــاد مخافة 

انتشار الداء.

منــع  أمــس،  األردنيــة  الصحــة  وزارة  وأعلنــت 
القادميــن مــن كوريــا الجنوبيــة وإيران مــن دخول 
الباد كإجراء احترازي لمنع تفشي كورونا في ظل 

ارتفاع اإلصابات بالمرض في البلدين.

متطوّع بالصين يؤمن دخول منطقة سكنية بقياس حرارة المارة في الصين أمس       )أ ف ب(

الربملان العراقي يصوت عىل حكومة عالوي 
األربعاء.. وهذه مواقف أبرز القوى السياسية

تنظيم القاعدة 
يقر مبقتل زعيمه 

يف "جزيرة العرب" 
قاسم الرميي

عدن/ األناضول:
أقر تنظيــم القاعدة، أمــس، بمقتل زعيمه 
في شــبه الجزيرة العربية، قاســم الريمي، 
حســب بيان منســوب للتنظيم نشره موقع 
إلكترونــي معنــي برصــد أخبــار الجماعات 

اإلرهابية.
كانــت الواليــات المتحــدة أعلنــت، في 7 
فبراير/شــباط الجــاري، مقتــل الريمي في 
عمليــة عســكرية أمريكيــة باليمن، ضمن 
جهــود مكافحــة اإلرهــاب، دون أن تحــدد 

تاريخ مقتله.
ونقل موقع "ســايت"، المعنــي برصد أخبار 
الجماعــات اإلرهابية، األحد، بيانا منســوبا 
للتنظيــم يفيــد بمقتل "الشــيخ األمير أبي 

هريرة قاسم الريمي".
وأضاف البيــان أن الريمي ُقتل "بعد هجرةٍ 

وجهادٍ وصبٍر وبالء "، على حد تعبيره.
ويتخذ "تنظيم القاعدة فــي جزيرة العرب" 

من اليمن مقرًا له.
ولم يتســن التأكد عبر مصدر مســتقل من 

صحة البيان المنسوب لتنظيم القاعدة. 

بغداد/ وكاالت:
أعلن حســن الكعبي النائب األول لرئيس البرلمان 
العراقــي بعــد غــدًا األربعــاء موعدا لعقد جلســة 

البرلمان الخاصة بالتصويت على الحكومة.
وقال الكعبــي، في بيان صحفي أمس، إن جلســة 
مجلس النواب لمنح الثقــة لحكومة رئيس الوزراء 
المكلــف محمــد توفيق عالوي ســتعقد بعــد غدًا 

األربعاء.
وكان مــن المقــرر أن تعقد اليوم االثنين جلســة 
اســتثنائية لمجلس النــواب لمنح الثقــة لحكومة 
عالوي الذي دعــا البرلمان إلى عقدها. ولم يوضح 

سبب تأخيرها إلى األربعاء.
وفي ســياق ذي صلــة، أعلن تحالــف الفتح -الذي 
يضــم غالبيــة فصائــل الحشــد الشــعبي، أمس، 
دعمــه لرئيس الوزراء المكلــف وذلك عبر حضوره 
الجلســة ومنح الثقة. ونفى التحالف )48 من أصل 
329 مقعــدا بالبرلمان ( -في بيان- صحة ما تردد 

عن عدم حضوره جلســة التصويت على الحكومة، 
ووصف ما تم تداوله بأنه عار عن الصحة.

وأول من أمس، هــدد زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصــدر بالخروج فــي مظاهرة مليونيــة حال عدم 
موافقــة البرلمــان علــى حكومــة رئيس الــوزراء 
المكلف. وقبل أيام، أعلــن القيادي بجبهة اإلنقاذ 
والتنميــة أثيل النجيفــي تأييده لتشــكيل عالوي 

لحكومة متخصصين. في حين أعلن تحالف القوى 
العراقيــة )40 مقعــدا بالبرلمــان( -الــذي يقوده 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الجمعة- أنه لن 

يصوت لصالح منح الثقة لحكومة عالوي.
وكان عضو وفد القوى السياسية بإقليم كردستان 
صرح بفشــل المباحثــات بين الوفــد وعالوي في 
التوصل إلى نتيجة إيجابية بشأن تشكيل الحكومة 
المرتقبــة. وتــم اختيار عــالوي لرئاســة الحكومة 
المرتقبــة، بناء على اتفاق غيــر معلن بين الصدر 
وخصمه زعيم تحالــف الفتح هادي العامري. ووفق 
الدستور فإن جلســة البرلمان الخاصة بمنح الثقة 
للحكومــة تعقد بنــاء على طلب خمســين نائبا أو 
رئيــس الجمهوريــة أو رئيس البرلمــان أو رئيس 

الوزراء، ويشمل ذلك رئيس الوزراء المستقيل.
ويشــترط -لحصول الحكومة على ثقة البرلمان- 
1+( لعــدد  تصويــت األغلبيــة المطلقــة )50% 

األعضاء الحاضرين )ليس العدد الكلي(.
واألربعاء الماضي، أعلن عالوي إكماله التشــكيلة 
الحكومية التي قال إنها تتألف من وزراء مستقلين 

أكفاء.
وال يحظى عالوي بتأييد الحراك الشعبي المستمر، 
منذ أكتوبر/تشــرين األول الماضي، حيث يطالب 
بتكليف شــخصية مستقلة لم تتول مناصب رفيعة 

مسبقا، وبعيدة عن "التبعية للخارج".
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بارود: إدخال أكثر
 من 3 آالف إطار 
محتجز لغزة غدًا 

غزة/ رامي رمانة:
قــال خليــل بارود، عضــو جمعية مســتوردي قطــع غيار 
المركبــات والمعــدات الثقيلــة، إن ســلطات االحتــال 
اإلسرائيلية أبلغتهم بإدخال كميات جديدة من اإلطارات 

المحتجزة يوم غد الثاثاء إلى قطاع غزة.
وأوضح بارود لصحيفة »فلســطين« أنهم تلقوا اشــعارًا 
من عيسى العزايزة مندوب الجمعية لدى اللجنة الفرعية 
في وزارة النقل والمواصات برام اهلل بموافقة إسرائيلية 

على ادخال دفعة ثانية من االطارات المحتجزة إلى غزة.
وبين أن الكمية التي ستدخل تقدر بـ بنحو)3( آالف اطار، 

بواقع بــ)450( اطارا لكل تاجر له اطارات محتجزة.
وكانــت ســلطات االحتــال ســمحت قبل شــهر بإدخال 
)5( آالف اطــار محتجــز إلــى قطاع غزة بعــد حظر دخول 

االطارات منذ شهر نيســان/ ابريل 2018، بذرية اشعال 
اطارات المركبات المستخدمة في مسيرات العودة وكسر 

الحصار.
وأشار بارود إلى أن أســعار المركبات ارتفعت عقب المنع 
اإلســرائيلي، مما  دفــع بالتجار إلى ادخــال االطارات من 
الجانــب المصري لكن االســعار ظلت مرتفعة، واشــتكى 

المواطنون من الغاء واالحتكار.
وكانت شركات استيراد إطارات المركبات نفذت أكثر من 

مرة، إضرابًا عن العمل، أوقفت خالها نشاطها جزئيا.
وقــال مســتوردو إطــارات المركبــات فــي حينــه، إنهم 
مهددون بخســارة خمســة ماييــن دوالر إن اســتمرت 

سلطات االحتال بمنع إدخال بضائعهم المحتجزة.

غزة/ رامي رمانة:
)244( شيقًا فقط، هذا المبلغ الضئيل، هو ما تبقى لــ 

»أبو جهاد« الموظف في القطاع العمومي من اجمالي 
راتبــه عن شــهر يناير الماضــي والمقدر بــــ )5750( 

شيقًا، ويخشى أن يتكرر ما حدث في الصرف القادم.
فــوزارة المالية في رام اهلل، حولت لحســاب أبو جهاد 
البنكي بغــزة نصف الراتــب )2875( شــيقًا، والبنك 

استقطع )2631( شيقًا عن القرض والمتأخرات.
وأمــام ذلــك المبلــغ المحــدود، وجــد الموظــف أبو 
جهاد)51( عامًا، والمصاب بغضروف في الظهر، نفسه 
أسيرًا لدفع ما عليه من ديون وتأمين متطلبات أسرته.

يقول أبو جهاد – اسم  مستعار- إنه يقطن في اإليجار 
منــذ )23( عامــًا، وينفق علــى ثاثة أبنــاء جامعيين، 

ويتكفل بعاج طفله المصاب بالشلل الرباعي.
 وعبر عن خشــيته من تكــرار ما حدث معه في الصرف 
القادم، مهيبًا بسلطة النقد الضغط على البنوك لوقف 
االســتقطاع الكبيــر، ووزارة المالية بــرام اهلل بإعطاء 
الموظفين مســتحقاتهم المالية ومساواة مع موظفي 

الضفة الغربية في نسبة الصرف.
الحملة الشعبية الســتعادة حقوق موظفي قطاع غزة، 
جــددت رفضها الحتجــاز البنــوك رواتــب الموظفين 
واجبارهــم على جدولــة الديون، محــذرة من خطوات 
تصعيديــة إن الحقــت مطالــب الموظفيــن المقدمة 

لسلطة النقد والحكومة تجاهًا.
 وقــال إبراهيم زينــو نائــب المتحدث باســم الحملة 
الشــعبية :«إنهم تقدمــوا بعريضة إلى ســلطة النقد 
بغــزة، وطالبوها باإليعــاز إلى البنوك فــي قطاع غزة 

للرأفــة بالموظفين في الخصومــات وإعادة النظر في 
االستقطاعات«.

وبيــن زينو لصحيفة »فلســطين« أن البنوك لألســف 
الشــديد تعاملت مــع الموظفين حين تلقــوا رواتبهم 
عن شــهر يناير الماضي بقســوة شــديدة، حيث إنها 
حجــزت رواتــب موظفيــن وأجبرت آخرين علــى إعادة 

جدولة الديون.
وأضاف أن البنوك عمدت إلى خصم نســبة %150 عن  
القروض والمرابحات  من المبلغ المحول للموظف من 

وزارة المالية، وهو مخالف للقانون.  
وأكد زينو أن الحملة الشــعبية طلبت من سلطة النقد 
أن توعــز إلى المصارف بتأجيل جدولة القروض، لحين 
استام الموظفين كامل حقوقهم المالية، أو أن تكون 
الجدولة بنســبة فائدة بســيطة وثابتة، مشيرًا إلى أن 
البنوك تطلب من الموظف الموافقة على جدولة كامل 

القرض وليس المبلغ المتبقي.
وأشــار إلــى أنهــم ينتظــرون رد ســلطة النقــد على 
مطالبهــم، محذرًا من عــدم مقدرتهم على كبح جماح 
ردود فعــل الموظفين عند تلقيهــم رواتبهم المقبلة 

وبها خصومات عالية.
من جهته أكد شــادي عثمان منســق لجنــة التواصل 
الوطني واإلســامي بالحملة، أن اســتقطاعات البنوك 

والحجز على الرواتب غير قانونية.
وقال عثمــان لصحيفــة »فلســطين« إن الموظف هو 
الحلقــة األضعف الــذي لجــأت البنوك ألخــذ حقوقها 
المالية منه، فكان األجدر بها أن تتجه إلى وزارة المالية 
برام اهلل ألخذ ديونها مــن المتأخرات المتراكمة على 

الحكومــة لصالــح الموظفين«. مشــيرًا إلــى أن إجبار 
الموظفيــن علــى جدولة القروض يتناقــض تماما مع 
القانــون الذي ال يســمح للبنوك بخصــم أكثر من ربع 

الراتب على الموظفين.
وقــدر عثمان مســتحقات الموظفيــن المتراكمة على 
خزينة وزارة المالية منذ نحو ثاث سنوات بـنحو)400( 

مليون دوالر.
واســتهجن عثمان  تهميــش حكومة اشــتية، معاناة 
موظفي غزة. وقال إن الحكومة لألسف الشديد تتهرب 
مــن تعهداتهــا بإنهاء ملف موظفــي تفريعات 2005 
وإلغــاء التقاعــد المالــي وتوحيد صــرف الرواتب بين 
الضفة وغــزة، وإعادة المســتحقات الماليــة المترتبة 
على وزارة المالية عن األشــهر التي كانت تصرف فيها 

الرواتب  بنسبة 50 %.
وأكــد ضــرورة توحيد نســبة صــرف رواتب األســرى 
والمحرريــن في قطاع غزة، بنفس النســبة في الضفة 
الغربيــة وإعادة مســتحقاتهم الماليــة المترتبة على 
وزارة الماليــة، بنســبه صرف %50 لهــم طيلة  المدة 
السابقة، إضافًة إلى إلغاء التقاعد المالي غير القانوني 
وعــدم ربــط الغائه بلجــان تحديــث البيانــات أو أي 

إجراءات أخرى.
وطالب بحل قضية موظفي مؤسســة البحر الحكومية 
واعــادة رواتبهم المقطوعة منذ عــام 2008، والعمل 
على تثبيت المعلمين من تعيينات العام 2006 و2007 
و2008، وإعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية منذ 
12 عامًا، وتوحيد سلم ونسب صرف رواتب الموظفين 

المدنيين والعسكريين بنسبة واحدة«.

غزة/رامي رمانة:
شــرعت أمس، اللجنة القطرية إلعادة إعمار 
غــزة، بصرف مســاعدات مالية لـــ 120 ألف 

أسرة فقيرة في قطاع غزة.
وتمكنــت قرابــة ألفي أســرة، من اســتام 
المســاعدة المالية )100( دوالر لكل أســرة 

مــن فروع بنــك البريد المنتشــرة في قطاع 
غزة.

وتستمر عملية صرف المساعدة المالية على 
مدار أسبوع.

وتشــكل هذه المســاعدات جــزًءا من دفعة 
ماليــة قطرية »شــهرية«، تبلــغ 30 مليون 

دوالر، مخصصة إلغاثة غزة.
وهذه المرة الثالثة عشرة، التي تصرف فيها 

قطر المنحة المالية.
ويعانــي قطاع غــزة، من أوضــاع اقتصادية 
ومعيشــية مترديــة للغايــة؛ جراء اســتمرار 

الحصار اإلسرائيلي.

بلدية غزة و"الصناعات 
الخشبية" تتفقان على تعزيز 

التعاون المشترك
غزة/ فلسطين:

بحــث رئيس بلدية غــزة د. يحيى الســراج مع وفد من اتحــاد الصناعات 
اإلنشائية برئاسة نافذ أبو كميل، سبل تعزيز التعاون المشترك بينهما.

جاء ذلك خــال لقاء عقد في مكتب رئيس البلديــة بمقر البلدية بميدان 
فلســطين، حضره، عضــو المجلس البلــدي، بدر صبرة، ومنســق اإلدارة 

العامة للتنظيم م. وائل شحادة، ورئيس قسم الحرف د. فؤاد شلح.
وقال الســراج، إن بلدية غزة تقدم التســهيات لمختلف الحرف، الســيما 
»اإلنشــائية« ضمن جهودها لتعزيز وتنمية االقتصاد المحلي في المدينة 

وخلق فرص عمل للمواطنين.
وناقــش الطرفان، بحســب تصريح صحفي للبلدية، أمس، ســبل التعاون 
في مجــال ترخيص وتنظيم حرف اإلنشــاءات، وكذلك تقديم تســهيات 
ألصحاب الحــرف العاملة في اإلنشــاءات، وفتح قنوات تنظــم العمل بين 

البلدية واالتحاد.
واتفــق الطرفــان على تعزيــز التعــاون والتواصل، وتســهيل المعامات 
ألصحاب الحرف، وتشجيع أصحاب الحرف على تجديد رخص حرفهم ضمن 

حملة التسهيات التي تقدمها البلدية.

رام اهلل/ فلسطين:
بحــث اتحاد الصناعات الخشــبية واألثاث، مع زير 
االقتصاد  خالد العســيلي، ســبل توسيع القاعدة 
االنتاجية والقدرة التصديرية للصناعات الخشبية 
من خال تنويع االســواق الدولية وتوفير المواد 
الخام الخاصــة بمدخات االنتاج عبر االســتيراد 

المباشر من  دول المنشأ.

ويعمل في صناعة االثاث 3642 منشــأة صناعية 
تشــغل أكثر من 15 ألف عامــل في حين تنتج ما 

قيمته نحو 623 مليون دوالر سنويا.
واســتثمر حوالي 262 مليــون دوالر حتى نهاية 
عــام 2018 في هذه الصناعة التي تشــكل 13.1 % 
من اجمالــي القيمة المضافة للقطــاع الصناعي 

الفلسطيني.

وأكد الجانبان خــال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة 
االقتصاد فــي مدينة رام اهلل، أهمية االســتثمار 
التكنولوجي في عمليات الترويج لصناعة االثاث، 
والتســويق عبــر منصــة التجــارة االلكترونيــة 
»سندباد«، وناقشــا إمكانية تنظيم بعثة تجارية 
الى عــدد من الدول االوروبية من شــأنها اقامة 

عاقات تجارية في هذا المجال.

شركة مقاوالت تبادر 
إلى صيانة شوارع في غزة

غزة/ فلسطين:
بادرت شركة مقاوالت في غزة، بحملة إصاحات وصيانة بعض الشوارع 
والطرقات في مدينة غزة بالتنســيق مع البلدية، كمبادرة ضمن دورها 

في المساهمة المجتمعية.
وأطلقت شركة »مشتهى للهندسة والمقاوالت«، أول من أمس، حملة 
»دورنا في المســاهمة المجتمعية«، وتســتمر لمدة أســبوع، وتشمل 
صيانة شــوارع رئيســة وبعض األحياء التــي تضررت أرضيتهــا كثيرًا 

بسبب األمطار والمنخفض الجوي.
وقالــت الشــركة: إن هــذه المبادرة تأتــي إيمانــًا بدور الشــركة في 
المساهمة المجتمعية، وجزًءا من الدور المنوط بالشركة تجاه المجتمع 

والوطن.
وأكــدت أنها تعمل وفــق اإلمكانات المتاحة فــي محاولة للتخفيف عن 
المواطــن األعبــاء واألزمات، عادة أن صيانة الشــوارع فــي هذا الوقت 

عملية مهمة جدًّا نظرًا لتضررها كثيرًا من جراء األمطار.

مع اقتراب صرف راتب »فبراير«
قلق يساور موظفي السلطة بغزة من إصرار البنوك على خصوماتها المرتفعة

بحث توسيع القاعدة اإلنتاجية لقطاع الصناعات الخشبية واألثاث 

البدء في صرف المنحة المالية القطرية لــ 120 ألف أسرة
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

هل تعلم

مدن وقرى
مثــل شــعبي : طــب الجــرة علــى ثمهــا بتطلــع 

البنت ألمها.

األفقي:
1 -أكبر بحيرة مياه عذبة 

في افريقيا 
2 -نوم – عاقر مبعثرة 

3 -نرشد + معلم  + 
مكان مرتفع

4 -فرح – أحد الوالدين 
معكوسة 

5 -سورة قرانية + ظهر 
معكوسة 

6 -أول منازل االخرة بدون 
ال + مر + ثلثا سهو 
7 -رقي + ما يغطي 
جسم الجمل + حرف

8 -للنهي + يعمل في 
السباكة + في الوجه 
9 -حرف جر – للتحسر 

العمودي:
1 -دولة أوروبية -درج 
2 -يستطيع + حكيم 
ذكرفي القران الكريم 
3 -مكتشف أمريكا 
4 -مدينة سورية + 

طرق 
5 -من الزواحف 

6 -أحرف متشابهة + 
جمع بركة 

7 -ثالثة أرباع سعيد 
معكوسة – نعود 

8 -تكرار قول شخص 
اخر – خاصتي معكوسة 

9 -أكبر شريان في 
جسم االنسان + ال 

باالنجليزية 

أوجد الفروق
 بين الصورتين

شبيهة األيقونة »جولف«.. فولكس 
فاجن تكشف عن أحدث سياراتها

برلين/ وكاالت:
 ،Caddy »كشــفت شركة فولكس فاجن النقاب عن الجيل الجديد من سيارتها »كادي

التي تنتمي لفئة الموديالت الخدمية الصغيرة. 
وأوضحت الشــركة األلمانية أن الجيل الخامس الجديد يقترب أكثر وأكثر من األيقونة 
Golf؛ حيث انتقلت الســيارة إلى منصة الوحدات التركيبية العرضية “MQB”، وبالتالي 

استفادت من العديد من االبتكارات، التي تتمتع بها شقيقتها المدمجة.
وتتمتع السيارة Caddy الجديدة بمزيد من الرحابة في المقصورة الداخلية.

كما تشتمل على على عدادات رقمية مع شاشة لمسية كبيرة، باإلضافة إلى 19 نظاما 
من األنظمة المساعدة على القيادة.

وعلى الصعيد التقني تَعد فولكس فاجن بمحركات أكثر اقتصادية وأكثر محافظة على 
البيئة. وتدعم الشركة األلمانية محركات الديزل بنظام تنظيف العادم مع تقنية الحقن 

.)AdBlue( المزدوج لليوريا
 Caddy ولــم تفصح فولكس فاجــن بعد عن موعد طرح أو أســعار الســيارة الخدمية

الجديدة.

واشنطن/ وكاالت:
لقــي المغامــر األمريكي المثيــر للجدل مايك 
هيــوز )64 عامًا(، مصرعه فــي حادثة تحطم 
صــاروخ قام بصنعــه والطيــران بــه، بوالية 
األرض  بــأن  نظريتــه  إلثبــات  كاليفورنيــا، 

مسطحة.
ونقلت صحيفة »ميرور« البريطانية عن صحف 
محلية أمريكية قولها إن الصاروخ الذي يعمل 
بالبخار ارتطم بــاألرض دون أن يتمكن مايك 

من الخروج منه.

وقال جاســتن شــابمان، وكيل مايك الســابق 
لقنــاة »تــي إن زد«: »مايك كان شــخصا من 
طــراز فريد لــن يتكرر، عاش حياتــه بجنون«، 

مضيًفا: »لم يكن ليموت بطريقة أخرى!«.
وأفادت تقاريــر لموقــع »Space.com« بأن 
مايك كان يصــور فيلما لبرنامــج »رواد فضاء 
صنعوا أنفســهم«، ضمن سلسلة جديدة على 
قناة »ساينس« تنشر تقارير حول أفراد حاولوا 

الصعود إلى السماء بأنفسهم.
وكان هيــوز يأمــل بمســاعدة شــريكه والدو 

ستيكس، في الوصول إلى مسافة 5 آالف قدم 
)1.5 كيلومتر( في الهواء أثناء ركوب صاروخه 

الذي يعمل بالبخار.
ويحمــل المغامــر األمريكــي الرقم القياســي 
لموسوعة »جينيس« في القفز بالسيارة حيث 
قفز 103 أقدام في ســيارة ليموزين لينكولن 

تاون كار.
واشــتهر هيوز ســابًقا بأنه صنع عدة صواريخ 
وطــار فيها إلثبات نظريته، ولكنه فشــل فيها 

جميعها وتعرض لعدة إصابات خطرة.

مصرع مغامر أمريكي بصاروخ صنعه إلثبات »نظرية غريبة«

- قرية صرفند الخراب )صرفند الصغرى(: تقع إلى الغرب من مدينة الرملة على بعد 
7 كم منها، بلغت مساحة أراضيها سنة 1945/44م بالدونمات 5503 دونمات، 

وكان عدد سكانها في ذلك العام 1040 نسمة، استولى المحتلون الصهاينة على 
القرية خالل نكبة سنة 1948م وهجروا سكانها األصليين الفلسطينيين منها.

- أعطي بيدك، والحق ِبْجَرك: بجرك: برجلك، ُيضرب لتسويغ عدم تقديم 
المساعدة وإسعاف من هو بحاجة، وكذلك ُيضرب للحض على إرجاع ما 

استلفته واستعرته من اآلخرين دون إبطاء.

تركيا.. افتتاح شرفة مطلة على ثاني أعمق أخدود في العالم     )األناضول(

صورة اليوم

نتطّلع إلى استقبال مشاركات القراء المصورة عبر هذه
re

s
t@
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s  الزاوية من خالل البريد التالي 

أقوال تراثية

- هل تعلم أن جزر الباهاما وعاصمتها ناساو تقع إلى الشرق 
من جزيرة كوبا، وتبلغ مساحة تلك الجزر نحو 14 ألف كم2، وال 

يزيد عدد سكانها على 300 ألف نسمة، ونظام الحكم فيها 
ملكي؟

- هل تعلم أن الصين الشعبية جمهورية مترامية األطراف تعد 
أكبر دولة من حيث عدد السكان إذ يزيد على 1200 مليون 
نسمة، وتطل على بحر الصين وتشترك حدودها البرية مع 
بعض الدول مثل روسيا ومنغوليا والهند وفيتنام وكوريا، 

وطول حدودها البرية يبلغ 23396كم؟



18
Monday 24 February 2020 االثنين 30 جمادى اآلخرة 1441هـ 24 فبراير/ شباط

الحكايــة: قصــة تروى عن حدث وقع في زمن ســابق 
على روايتها وتســمى الحواديــت أيضًا، وهي معرفة 
شــفوية عن موروث، تمتاز بالبداهــة واالرتجال دون 

فكر.
وقد كشــف الثعلبي )427 هـ( عن ســر بنــاء الملوك 
واألغنيــاء الحصون والقصور، ذلك الســر الذي يمثل 
رغبتهــم في الخلود وفــي بقاء ذكرهــم على صفحة 
الزمن، ويشــير ذلك إلى الوجه المقابل لذلك الســر، 
وهو أن الناس أحاديث، وباستشــراف الوجهين معًا: 
الرغبة في الخلــود، والبقاء على صفحة الزمن، يتضح 
لنا أن اإلنسان سعى إلى الخلود وحاول مزاحمة اآللهة 
في الخلود الذي استأثرت به )حسب معتقدات رومانية 
قبــل الديانة اإلســامية(، ولما كان يرجــع خائبًا من 
كل محاولة كان يشــعر أنه حقق الهدف، ال بالحصول 
على عشــبة الخلود أو الشــرب من عين الحياة، وإنما 
ببقــاء ذكره وبخلوده في متــون القصص، أو بتحوله 
إلى شــخصية سردية تتجدد حياتها كلما قرأها قارئ. 
وتوضح لنــا عبارة )الناس أحاديــث( أن معرفة أولئك 
الناس ليست سرًّا من األســرار، أو غيبًا من الغيوب؛ 
فهــي بوصفهــا أحاديــث أي كام يتداولــه اآلخرون 
ويتجاذبــون أطرافه فــي الليل والنهار فــي الماضي، 

والحاضر والمستقبل.
وحكايانــا هذه عــن الماضي القريــب، عن أهل وطن 
احتلــه الغاصبون؛ فهــي تجديد للعهــد بالمحافظة 
عليها، وقد خلدها القرآن الكريم في ســورة اإلســراء 
بقوله )تعالى(: "سُبْحَاَن الَّذِي َأسْرَى ِبعَبْدِهِ َليًْا 
مِنَ اْلمَسْــِجدِ اْلحَــرَاِم ِإَلى اْلمَسْــِجدِ اأْلَْقصَى" 
)اإلســراء:1(، فهذه األرض المباركة أرض فلســطين 
تســتحق منا أن نذكرهــا وال ننســاها، ونجدد عهدنا 
بالمحافظة عليها؛ فهي أرض مقدســة، وهذا اعتراف 
نقصــد منــه اعتراًفا بانتمائهــا إلى الفضــاء الثقافي 
اإلســامي، وهي ضمــن مجمل الحضارة اإلســامية 
العربية التي أسســت منذ عهد الرسول محمد )صلى 
اهلل عليه وســلم(، ثــم إقامة وعي علمي يقــرأ لغتها 

ويخلد رموزها وفًقا لمنهج علمي عملي.
وهذا ما ســنتعرف إليه: فلســطين الموقــع والتاريخ، 
واألرض، واإلنســان والثقافــة والمعرفــة والعلم، في 

مقاالتنا المقبلة.

بقلم: د. عبد الوهاب شلبي

ا يومها العالمي يحل في 20 فبراير سنويًّ

لهذه األسباب..
العدالة االجتماعية أساسية

غزة/ أسماء صرصور:
"العدالة االجتماعية"، ما أول ما يجول في خاطرك وأنت تقرأ 
هــذا المصطلــح؟، األمم المتحــدة ترى العدالــة االجتماعية 
ا للتعايش الســلمي داخــل األمم وفيمــا بينها  مبــدأ أساســيًّ

ليتحقق في ظله االزدهار.
ومن ثم فعندما نعمل على تحقيق المساواة بين النوعين أو 

تعزيز حقوق الشعوب األصلية والمهاجرين يكون ذلك إعالًء 
لمبــادئ العدالــة االجتماعية –كمــا تقول األمــم المتحدة-، 
وعندما نزيل الحواجز التي تواجهها الشعوب بسبب النوع أو 
السن أو العرق أو الدين أو الثقافة أو العجز نكون قد قطعنا 

شوًطا بعيًدا في النهوض بالعدالة االجتماعية.

وفي هذا العام قررت األمم المتحدة أن يكون 
موضوع اليــوم العالمي للعدالــة االجتماعية 
ســنويًّا  )فبرايــر(  شــباط   20 فــي  المقــرر 
هو: "جســر هــوة التفــاوت لتحقيــق العدالة 

االجتماعية".
والعدالــة االجتماعيــة هــي نظــام اقتصادي 
واجتماعي يهدف إلزالة الفــوارق االقتصادية 
بين طبقــات المجتمع وفئاته المختلفة، هكذا 
يعرفهــا رئيــس الهيئة الدوليــة لدعم حقوق 

الشعب الفلسطيني صاح عبد العاطي.
ويضيــف عبد العاطي في حديثــه مع صحيفة 
"فلســطين": "تشــمل العدالــة المدنية على 
أساس أن المجتمع يجب أن تسود فيه العدالة 
فــي المناحي كافة، وتأميــن الحد األدنى من 
سبل المعيشــة للمواطنين"، موضحًا أن هذا 
يعنــي محاربة الفقر والبطالــة وضمان تأمين 
الضمــان االجتماعي لــكل الفئات والشــرائح 

الفقيرة والمهمشة.
وبســؤاله عن ســبب تخصيص يــوم عالمي 
للعدالة، يشير إلى أن األمم المتحدة خصصته 
النتشار الظلم والفســاد والمحسوبية، وعدم 
المســاواة في توزيع الدخل، وانتشــار ظواهر 
الفقــر والبطالــة، وانعــدام فــرص الحصول 
علــى التعليم والصحــة والخدمــات المختلفة 

والضمان االجتماعي.
ويوضح عبد العاطي أن إطاق هذا اليوم لنشر 
الوعي بأهميــة العدالــة االجتماعية، وأهمية 
تكاتــف كل الجهــود داخل المجتمــع المدني 
والقطــاع الخــاص والدول؛ لحثهم على ســن 
تشــريعات واتخاذ سياســات وتدابير لحماية 
الفئــات الفقيــرة والهشــة، وضمــان العدالة 

لكونهــا أساسًــا من أســس الســلم األهلي 
واالستقرار في أي مجتمع.

ويعلق على موضوع 2020م خصيصى: "جسر 
هوة التفــاوت لتحقيق العدالــة االجتماعية"، 
بقوله: "المطلوب جسر التفاوت ما بين الفئات 
الفقيرة والغنية والفئات الكبيرة، بسبب زيادة 
أعداد الفقراء، والعاطلين عن العمل، واألزمات 
والــدول  الغنيــة  الــدول  بيــن  االقتصاديــة 
الفقيرة"، مشيرًا إلى أن األمم المتحدة جعلت 
هــذا الشــعار لتعزيــز التعاون بيــن المجتمع 
اإلنســاني على جسر هوة التفاوت بين الدولة 

والمواطنين في داخل بلدان العالم.
ويبين عبــد العاطي أن جســر هــوة التفاوت 
يكون بمحاربة االستعمار والتخلص منه ومنع 
االحتكار، والحد من دور الشــركات المتعددة 
الجنســية التي ال تقيم وزنًــا لقواعد القانون 
الدولي والقانون الدولي اإلنســاني ولمعايير 

حقوق االنسان.
ويضيف: "أيضًا بالعمل والتعاون الشامل بين 
كل الحركات االجتماعية والدول والمؤسسات 
للضغــط على إنصاف الفقــراء والعاطلين عن 
العمــل، وكل الفئات االجتماعيــة التي تعاني 
نقص الخدمــات وعدم التمتــع بالحد األدنى 
من مستوى معيشــي الئق، ولتأمين الضمان 

االجتماعي لكل الناس في العالم".
وينتقــل إلى الحديــث عن فلســطين وقطاع 
غزة تحديــدًا، متابعًــا: "الوضع فــي الضفة 
والقطــاع عمومًا وفــي غزة تحديــدًا كارثي، 
بســبب إجــراءات االحتــال واســتمرار حالــة 
االنقســام السياسي، وحصار االحتال الخانق، 
والعقوبات الجماعية المفروضة من الســلطة 

على المواطنين والموظفين في غزة".
ويشــير عبد العاطــي إلى أنهــا تنتهي بعمل 
الجميع لحماية الحد األدنى من حقوق وكرامة 
الموظفين والمواطنيــن ورفع الحصار، ووقف 
إجــراءات االحتــال، وتعزيــز فــرص حصول 
الشباب على الخدمات والعمل؛ إلنهاء التفاوت 

في المجتمع ووجود مستوى عيش كريم.
النفــس  يبيــن أســتاذ علــم  الســياق،  فــي 
االجتماعي د. درداح الشــاعر أن أفضل تحقيق 
للعدالــة االجتماعيــة أن يُنظــر إلــى األفراد 
على أنهم متســاوون في الحقــوق والواجبات 
أمــام القانــون، وأن يأخذ كل إنســان فرصته 
في الحياة وحقه في التعليــم والزواج والعمل 

وغيره.
ومن متطلباتها كما يوضح الشــاعر لصحيفة 
"فلســطين" أن يكون هناك نظــام اجتماعي 
يحتكــم إليــه الجميــع، أي قانــون اجتماعــي 
وشــريعة دينية يرجع إليها ســلوك الجماعة، 
ال االرتــداد لرغبات فردية، وإلى جانب المعيار 
الشــرعي والعرفــي واألخاقــي وجــود معيار 

قانوني، أال وهو الدستور.
ويمكــن تحقيقها –وفق قوله- بســن الدولة 
مجموعــة من النظــم والقوانيــن التي تنظم 
عاقــة األفراد بعضهم ببعــض، وتكون هذه 
القوانين ال تحابي فئة أو طائفة أو جنسًا على 

حساب آخر.
ويختم الشــاعر: "إن العدالــة االجتماعية على 
مســتوى األســرة تتحقق بمســاواة األب بين 
أوالده، وإنصــاف زوجتــه، وال يتعــدى علــى 
حقوقهــا، ويحتــرم ويضحــي ويعطــف علــى 

أسرته".

• 0.1 % معدل نمو العمالة منذ 

عام 2008م بالمتوسط مقابل معدل 
%0.9 بين عامي 2000م و2007م.

• 45 % تقريًبا نسبة العمال في 
وظائف بدوام كامل من إجمالي 

العمال في العالم، وتلك النسبة في 
انخفاض متواصل.

• 212 مليون شخص عانوا 
البطالة مع حلول عام 2019م، مقابل 

201 مليون في السنوات السابقة.

• 600 مليون وظيفة جديدة 
مطلوبة بحلول عام 2030م لمواكبة 

نمو فئة السكان في سن العمل.

• 60 % وأزيد من العمال يفتقرون 
إلى أي نوع من عقود العمل.
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غزة/ إبراهيم أبو شعر:
تختتــم اليوم منافســات الجولة العشــرين لبطولة 
الــدوري الممتــاز بإقامــة مباراتين يلتقــي فيهما، 
الهالل مع الصداقة على ملعب فلســطين، واألهلي 

مع الشجاعية على ملعب اليرموك.
الهالل × الصداقة

ستكون مباراة في غاية القوة بين الهالل والصداقة 
فــي ظل رغبة الفريقيــن في المنافســة على انتزاع 
المركــز الثانــي فــي جــدول الترتيب، حيــث يملك 
الهالل حاليًا 27 نقطة في المركز الرابع، مقابل 26 

نقطة للصداقة في المركز السادس.
وفاز الهالل فــي 7 مباريات، وتعــادل في 6، مقابل 
6 هزائــم، وال زال يملك القدرة علــى إنهاء الدوري 
في مركز الوصافة، الذي يتصارع عليه مع الشجاعية 

والهالل وشباب جباليا.
أمــا الصداقة، فحقــق الفوز في 6 مباريــات وتعادل 
في 8، وخسر في 5 أخرى، ويريد هو اآلخر المنافسة 
علــى مركز الوصافــة، مع بقاء جولتيــن على نهاية 

البطولة.

وفــاز الهالل في مباراة الفريقين خــالل الدور األول 
بثالثــة أهداف مقابل هدف واحد، حيث ســجل بالل 
شــعت )هدفين( وأحمد ســالمة للهالل، وعاهد أبو 

مراحيل هدف الصداقة.
األهلي × الشجاعية

يسعى الشجاعية الستعادة المركز الثاني في جدول 
الترتيب، حينما يواجه األهلي متذيل الترتيب، حيث 
يملك حاليًا 27 نقطة في المركز الخامس بالتساوي 
مــع الهــالل، وكان قد فقد مركــز الوصافة بعد فوز 
الشــاطئ أمس علــى غزة  الرياضي وتعادل شــباب 

جباليا مع شباب رفح.
ومنــذ بدايــة عمر المســابقة، فاز الشــجاعية في 6 
مباريــات وتعــادل في 9، وخســر فــي 4 مواجهات، 
ويمنــي النفــس بإنهــاء الــدوري وصيفــًا، في ظل 

المنافسة المحتدمة بين العديد من الفرق.
أمــا األهلــي فيبحث عن فــوز معنوي بعدمــا تأكيد 
هبوطه مــن قبل لــدوري الدرجة األولــى، علمًا أنه 
اكتفــى بتحقيق فــوز وحيد مقابــل 6 تعادالت و12 

هزيمة، بعد موسم كارثي للفريق.

في ختام الجولة العشرين للدوري الممتاز

في الجولة الثانية للمجموعة األولى لكأس االتحاد اآلسيوي

الهالل × الصداقة .. األهلي × الشجاعية

فلسطين تواجه مصر في ختام 
مشواره بكأس العرب للشباب

فريقان يسعيان للوصافة وثالث 
لالقتراب منها ورابع بال هدف

غزة/ وائل الحلبي:
يختتم منتخب فلســطين مشــاركته في بطولة كأس 
العرب 2020 اليــوم بمواجهة المنتخب المصري في 
ختــام منافســات دور المجموعات بالبطولــة, والتي 
ستكون بمثابة تحصيل حاصل لمنتخب الشباب فيما 
يتطلع المنتخب المصري لتأمين الصعود لربع نهائي 

البطولة.
وكان منتخب فلسطين لشــباب تلقى خسارتين أمام 
الســعودية برباعية نظيفة والجزائــر بهدف دون رد, 
ليتذيــل المجموعة الثالثة بدون رصيــد من النقاط, 
فيما يتقاسم المنتخبين السعودي والمصري الصدارة 

برصيد 4 نقاط لكل منهما, وثالثة نقاط للجزائر في 
المركز الثالث.

ويأمــل المنتخب فــي الخــروج بنتيجة مشــرفة بعد 
العــروض الضعيفــة التــي قدمهــا أمام الســعودية 
والجزائــر بالرغم مــن التوقعات التي أشــارت لقدرته 
على المنافســة للصعود لربع نهائي البطولة, خاصة 

بعدما كان قريبًا من التأهل لكأس آسيا.
وســيتيح لــؤي الصالحــي مــدرب المنتخــب الفرصة 
لبعــض الالعبين الذيــن لم ينالوا فرصة المشــاركة 
بشــكل كافي خاصة وأن المنتخب يستعد للمشاركة 

في بطولة غرب آسيا للشباب خالل الفترة القادمة.

خدمات المغازي يضمن البقاء
في "األولى" بتعادله مع نماء

غزة/ فلسطين:
تعادل خدمــات المغازي مع ضيفه 
نمــاء بــدون أهــداف في مبــاراة 
الجولة  لحســاب  أمس  الفريقيــن 
العشــرين لدوري الدرجــة األولى، 

على ملعب الشهيد محمد الدرة.
وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء 
للمغــازي نفذها محمد ســمير أبو 

حرب في الدقيقة 87، وتصدى لها 
حارس نماء أحمد برهم الشاعر.

بهذه النتيجة رفع خدمات المغازي 
رصيده إلــى 26 نقطة في المركز 
التاســع بشــكل مؤقــت، ووصــل 
رصيــد نمــاء إلــى 29 نقطــة في 

المركز السادس.
وتختتم منافسات الجولة العشرين 

تجمــع  واحــدة  بمبــاراة  اليــوم 
العطــاء مع القادســية على ملعب 

خانيونس.
ويتذيــل العطــاء جــدول الترتيب 
برصيــد 6 نقــاط وتأكــد هبوطه 
الثانية مســبقًا،  الدرجــة  لــدوري 
بينمــا يملك القادســية 25 نقطة 

في المركز العاشر.

غزة/ وائل الحلبي:
اختتم هالل القدس تحضيراته لمواجهة 
ضيفه الجيش السوري في الجولة الثانية 
للمجموعــة األولــى بــدور المجموعــات 
لبطولــة كأس االتحــاد اآلســيوي, فــي 
المبــاراة التي تجمعهما اليوم على ملعب 
الملــك عبــد اهلل الثانــي فــي العاصمــة 
األردنية عمان الســاعة السادســة مســاًء 

بتوقيت فلسطين.
وتأتــي إقامــة المبــاراة فــي األردن نظرًا 
لطلب االتحاد اآلســيوي من الهالل اختيار 
ملعب محايد لمواجهتي الجيش الســوري 
والعهد اللبناني البيتيتين بسبب رفضهما 

دخول فلسطين من بوابة إسرائيلية.
وخســر هالل القدس فــي الجولة األولى 
أمــام العهــد اللبنانــي بهدفيــن مقابل 
هــدف, فــي المبــاراة التــي أقيمــت في 
العاصمة اللبنانية بيروت, حيث سيســعى 
الهالل اليوم لتعويض الخســارة والتقدم 
في ترتيب المجموعة خاصة وأنه سيدخل 
اللقاء بدون رصيد من النقاط, فيما يملك 
الجيــش نقطــة وحيدة مــن تعادله أمام 

المنامة البحريني.
وكان الهــالل وصــل للعاصمــة األردنية 
عمان قبــل أربعة أيام وخــاض تدريباته 
علــى مالعــب التدريــب التابعــة لملعب 

الملك عبد اهلل في عمان وحظي بمساندة 
ودعــم كبير مــن الرياضييــن األردنيين 
وخاصــة الكابتــن جمال محمــود مدرب 
المنتخب الوطني الســابق الذي ســبق له 

تدريب هالل القدس عام 2011.
وتعــد هذه المبــاراة الرابعــة التي تجمع 
هــالل القــدس بالجيــش الســوري فــي 
بطولة كأس االتحاد اآلســيوي, حيث فاز 
الفريق الســوري في مــرة واحدة بركالت 
الترجيــح بالدور التمهيــدي للبطولة عام 
2015, فيمــا فرض التعادل نفســه على 

مواجهتي الفريق العــام الماضي في دور 
المجموعات.

هالل القدس يستقبل 
الجيش السوري في عمان
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خسارة موجعة للريايض أمام حافة الخطر
الشاطئ تجعله قريبًا من أزمة تاريخية

الشاطئ )1-0( غزة الرياضي

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
مُنــي غــزة الرياضي بخســارة مؤلمــة أمام جــاره خدمات 
الشاطئ، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين 
أمــس، علــى ملعــب فلســطين، ضمــن منافســات الجولة 
العشــرين من الدوري الممتاز، ليتأزم موقف »العميد« الذي 
بات مُهددًا أكثر من أي وقت مضى بالهبوط لدوري الدرجة 

األولى.
وسجل محمد الســدودي هدف الفوز للشــاطئ في الدقيقة 
األخيــرة من زمــن المباراة عبر ركلة حرة مباشــرة ســكنت 
شباك الحارس إسماعيل المدهون، ليرفع »البحرية« رصيده 
إلــى 30 نقطة، تقدم بها إلى المركز الثاني بشــكل مؤقت، 

فــي وقت تجمــد رصيد الرياضي عنــد 18 نقطة في المركز 
الحادي عشر، قبل األخير.

وهذا الفوز هو األول للشاطئ بعد 10 مباريات عجز فيها عن 
تحقيق أي انتصار في بطولة الدوري، وهو الفوز السادس له 
في المســابقة، مقابل 12 تعادل وهزيمتين، بينما الخسارة 
هي العاشرة لغزة الرياضي، مقابل 4 انتصارات و6 تعادالت.

تفاصيل المباراة
الشوط األول

بدأت المباراة بأفضلية للشــاطئ الذي ضغط وحاول افتتاح 
التســجيل مبكرًا، وســنحت أمامه أكثر من فرصة للتسجيل 
عبــر الثنائي ســليمان العبيد ومهند أبو زيــد، لكن لم يتم 

ترجمة أي من تلك الفرص إلى أهداف.
بدوره اعتمد الرياضي على الهجمات المرتدة التي شــكلت 
بعــض الخطورة على مرمى الحــارس عاصم أبو عاصي عن 
طريق أحمد أبو عبيد ويوســف ســالم، لكن شباك الفريقين 

ظلت نظيفة خالل هذا الشوط.
الشوط الثاني

اســتمرت أفضلية الشــاطئ الذي واصل ضغطه على مرمى 
الرياضي، وســط تراجع غير مبرر للعميد رغم حاجته الماسة 
للفوز، وسنحت العديد من الفرص للبحرية عن طريق العبيد 
الذي أضاع أكثر من فرصة محققة للتسجيل قبل استبداله.

ومع مرور الدقائق رمى الشاطئ بكل ثقله بغية تحقيق الفوز 

وأجرى مدربه حمادة شــبير عدة تبديالت أسهمت في زيادة 
الفعاليــة الهجومية للفريــق، بينما اســتمر تراجع الرياضي 

واعتماده على الهجمات المرتدة.
وكان العميد قريبًا من خطف هدف الفوز بعد أن الحت أمامه 
فرصة مزدوجة للتســجيل عن طريــق البديل توفيق البيك، 
لكن تألــق أبو عاصي ومدافعي الشــاطئ حاول دون اهتزاز 

الشباك.
وفــي الدقيقة األخيــرة ومن ركلة حرة مباشــرة نجح محمد 
الســدودي في تسجيل هدف الفوز بطريقة رائعة حيث سدد 
الكرة أرضية زاحفة على يمين الحارس إسماعيل المدهون، 

لتنتهي بعدها المباراة بفوز مهم للشاطئ.

تشكيلة الرياضي:تشكيلة الشاطئ
عاصــم أبو عاصي، محمد الســدودي، محمــود أبو الخير، 

مصطفى حسب اهلل 
»أصفر 93«، سامي الداعور، بالل النجار )غسان أبو عودة 
»55« أصفر »89«(، إسالم أبو عبيدة، أحمد أبو حسنين، 
مهنــد أبــو زيد، ســليمان العبيد »أصفــر 49« )أنس أبو 

ستيتة »73«(، عالء إسماعيل )محمد ماضي »93«(.
* أصحاب األهداف: محمد السدودي

* المدرب: حمادة شبير
* الكابتن: --

* عدد النقاط: )30(
* الترتيب: )2(

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

إســماعيل المدهون، فرج جنديــة »أصفر 88«، فادي 
العراوي »أصفــر 84«، رامي الطريفي، محمود شــيخ 
العيــد, أحمد أبــو عبيد، ســليمان الســكافي، كامل 
الترامســي، يوســف داوود )خالــد دادر »68«(، ربحي 

اشتيوي )توفيق البيك »80«(، يوسف سالم.
* أصحاب األهداف :  ال يوجد

* المدرب: صائب جندية
* الكابتن: 

* عدد النقاط: )18(
* الترتيب: )11(

* العقوبات:  البطاقات الصفراء: )2( .. 
 البطاقات الحمراء: )0(

* الجولة: )20(
* النتيجة: )0-1(

* الملعب: فلسطين
* التاريخ: 2020/2/23

* عدد الجمهور: 2000 متفرج

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

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

* طاقم الُحكام والمراقبين:
حكم ســاحة: عماد مرجــان، محمد اليازجي، محمــود الصواف، فايز 

عمران.
مراقب المباراة: حمدي تنيرة .. مُقيم الحُكام: فريد األشقر

بطاقة املباراة
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اتحاد خانيونس ُيذيق خدمات رفح وردة وشوكة
مرارة أول خسارة منذ عام ونصف

خدمات رفح )0-2( اتحاد خانيونس 

غزة/وائل الحلبي:
أذاق اتحــاد خانيونس مضيفــه خدمات رفح بطل دوري 
الدرجــة الممتــازة طعم الخســارة األولى, بفــوزه عليه 
بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب 

رفح البلدي, في إطار منافسات الجولة العشرين.
خدمــات رفح لم يســتطيع الصمود أمــام االتحاد الذي 
كسر الرقم القياســي لألخضر بعدما بقي صامدًا بدون 
خســارة خالل 34 مبــاراة متتالية, حيث كانت الخســارة 
األخيرة للفريق على يد اتحاد خانيونس في ختام مرحلة 

الذهاب من الموسم الماضي بنفس النتيجة.
الفــوز الغالي للبرتقالي قاد الفريق نحو تأمين بقاءه في 

دوري الدرجــة الممتازة بعد وصولــه للنقطة 26 ليقفز 
للمركز الســابع في الترتيــب, فيما تجمد رصيد خدمات 

رفح عند 41 نقطة في المركز األول.
تفاصيل المباراة
الشوط األول

اتحــاد خانيونس أظهــر نوايا هجوميــة مبكرة وفرض 
أفضليتــه على مجريــات اللعب خاصة مــع انحصار لعب 
خدمات رفح وغياب الضغط الهجوم على مرمى الخصم 
بالشكل المعتاد, شــكلت محاوالت االتحاد خطورة على 
مرمــى الحــارس محمد جــودة والتــي كان أبرزها كرة 
مــروان الترابيــن التي أبعدهــا المدافع ســامي قعدان 

بصعوبة.
حــاول خدمات رفح الرد من خالل بدر موســى ومحمود 
النيرب واســتعان الثنائي بالتسديد من خارج الصندوق 
إال أن محاوالتهمــا افتقدتــا للدقــة فــي التوجيــه نحو 
المرمى, فيما اســتمرت محاوالت الضيــوف على مرمى 
خدمــات رفح لكنها لم تغير نتيجــة المباراة التي انتهى 

شوطها األول بالتعادل السلبي.
الشوط الثاني

اختلفــت المعطيات في الشــوط الثانــي وتمكن اتحاد 
خانيونس من ترجمة أفضليته لهدف مبكر من تسديدة 
صاروخيــة من أحمد ُكالب عانقت الشــباك )53(, اندفع 

خدمــات رفح بعــد الهدف وضغــط بحثًا عــن التعديل 
وحاول في أكثر من مناســبة وكاد يســار الصباحين أن 
يعــدل النتيجة من كرة أرســلها ســامي قعــدان لكنها 

وجدت عطايا جودة في المكان المناسب.
شدد أصحاب األرض من محاوالتهم على مرمى االتحاد 
الــذي اعتمد علــى الهجمات المرتدة التــي قادها خالد 
النبريص ومــروان الترابين, قبــل أن يتمكن النبريص 
من تأميــن الفوز بتســجيله للهدف الثانــي بعد جملة 
منظمة اختتمها عدي الغلبان بعرضية حولها النبريص 
فــي الشــباك ببراعــة )89(, لينتهي اللقــاء بفوز ثمين 

التحاد خانيونس بهدفين دون رد لخدمات رفح.

محمد منير جودة, معتز النحال, سامي قعدان, محمود 
أبو عطــوان, حــازم أبو شــنب )بطاقة صفــراء 11(, 
أنس الشــخريت )بطاقة صفراء 28(, محمود النيرب, 
محمد حجاج )بطاقة صفراء 40(, بدر موســى, يســار 
الصباحين )هالل غواش 65(, شــرف حســنين )عماد 

فحجان 54(.
* أصحاب األهداف: ال يوجد

* المدرب: إسالم أبو عريضة
* الكابتن: محمد حجاج

* عدد النقاط: 41
* الترتيب: 1

البطاقــات   ،)3( الصفــراء:  البطاقــات  العقوبــات:   *
الحمراء: )0(

* الجولة: 20
* النتيجة: )0-2(

* الملعب: رفح البلدي
* التاريخ: 2020/2/23

* عدد الجمهور: 3500 متفرج

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

* الوقت الضائع في الشوط األول:  2 دقائق
* الوقت الضائع في الشوط الثاني: 5 دقائق

* طاقم الُحكام والمراقبين: 
حكم ساحة: عاهد المصري، مســاعد أول: محمود أبو حصيرة، 

مساعد ثان: رشيد حمدونة، حكم رابع: خالد أبو الخير.
مراقب المباراة: وسام بشير .. مُقيم الحُكام: عصام بشير.

بطاقة املباراة

تشكيلة خدمات رفح:
عطايا جــودة )بطاقة صفــراء 64(, محمــد أبو عودة, 
حــازم البيــوك, رمضان شــبير, أحمــد اللولحــي, أنور 
عمران, محمود إســماعيل )أحمد جرغــون 93(, أحمد 
ُكالب )بطاقة صفراء 85(, خالد النبريص )راغب فارس 
91(, طارق العطار )عدي الغلبان 87(, مروان الترابين.

* أصحــاب األهداف: أحمــد ُكالب )53( خالد النبريص 
)89(

* المدرب: إحميدان بربخ
* الكابتن: حازم البيوك

* عدد النقاط: 26
* الترتيب: 7

* العقوبــات: * البطاقــات الصفــراء: )2(، البطاقــات 
الحمراء: )0(

تشكيلة اتحاد خانيونس :
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أبو دان ُيعيد الحياة لشباب رفح نهاية النفق
بعدما كان عىل باب غرفة العناية

شباب جباليا )1-1( شباب رفح 

غزة/ عالء شمالي: 
تقــدم شــباب رفح خطوة أخــرى نحو تأميــن البقاء في 
الــدوري الممتازة والخــروج من النفــق المظلم، بعدما 
تعادل إيجابيًا مع شباب جباليا بهدف لمثله في المباراة 
التي جمعــت الفريقيــن، أمس، عل ملعــب بيت الهيا، 

ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز. 
سجل هدف شــباب جباليا، محمد أبو ريالة )35(، فيما 
ســجل هدف شــباب رفح، محمد أبــو دان )60(، ليرفع 
شباب جباليا رصيده إلى )28( نقطة في المركز الثاني، 
فيما رفع شباب رفح رصيده إلى )22( نقطة في المركز 

العاشر استفاد منها بعد خسارة غزة الرياضي. 

تفاصيل المباراة
الشوط األول

بداية المباراة كانت متكافئة بين الفريقين في األداء، 
وســدد محمد عبيد كــرة ثابتة حولها شــقفة لركنية 
بصعوبة، فيما رد عليــه محمد الريخاوي بفرصة أخرى 
تصدى لها الحارس إياد أبــو دياب، قبل أن يكرر عبيد 
محاوالته على مرمى شباب رفح ويكرر شقفة تألقه في 

التصدي من جديد. 
وكاد عبد اهلل عبيد أن يخطف التقدم لشــباب رفح لوال 
أنه ســدد فوق المرمى، فيما جرَّب عبد الرحمن وشاح 
حظه وســدد كرة قويــة حولها أبو ديــاب لركنية، في 

وقت استمرت محاوالت الفريقين الهجومية. 
واستغل محمد أبو ريالة خطأ دفاعي لشباب رفح وسجل 
هــدف التقدم )35(، ليبدأ شــباب رفح محاوالت تعديل 
النتيجــة لكــن دفاع شــباب جباليا كان أقــوى وانتهى 

الشوط األول بتفوق شباب جباليا بهدف نظيف. 
الشوط الثاني 

فــي نصــف المبــاراة الثاني بدأ شــباب رفــح بالتعزيز 
الهجومــي بإقحــام المتخصص محمد أبــو دان الذي 
ســاعد شــباب رفــح على زيــادة نســبة الخطــورة في 
المحــاوالت الهجومية وكاد أن يعــدل النتيجة من أول 
المحاوالت لكن عبد الرحمن وشاح سدد فوق المرمى. 

لــم يتأخر أبو دان في فرض شــخصيته وســجل هدف 
التعادل بعدما ســدد بقوة في مرمــى أبو دياب )60(، 
ليهــدأ أداء الفريقيــن قلياًل مــع اســتمرار المحاوالت 
الهجوميــة لخطــف التقــدم واالســتفادة مــن نقاط 

المباراة. 
واستمرت محاوالت شباب رفح طمعًا في نقاط المباراة 
لكن دفاع شــباب جباليا ظهر بشــكل جيد واســتطاع 
الســيطرة على الوقــت المتبقي من المبــاراة في ظل 
استمرار بعض المحاوالت من الفريقين التي لم تشكل 
أي خطورة تؤثر على نتيجة المباراة التي انتهت بهدف 

لكل فريق. 

تشكيلة شباب رفح:تشكيلة شباب جباليا:
إياد أبو دياب، مصطفى شاهين، إبراهيم أبو المعزة، 
أحمــد عميرة )بطاقة صفراء 17(، عبد اهلل عكاشــة ) 
بطاقة صفراء 30(، أدهم خطاب، مؤمن زيدان، مؤيد 
اسماعيل )حاتم نصار 57(، محمد الملفوح، محمد أبو 

ريالة، محمد عبيد )إبراهيم شاهين 60(
* أصحاب األهداف: محمد أبو ريالة )35( 

* المدرب: عماد الغرباوي
* الكابتن: أدهم خطاب

* عدد النقاط: 25
* الترتيب: )3(

* العقوبــات: البطاقــات الصفــراء: )2( .. البطاقــات 
الحمراء: )0(

عبد اهلل شــقفة، محمد أبو هاشــم، وليد أبو دان، 
رأفت القــن، فهد الحولي، عبــد اهلل عبيد، محمد 
الشــاعر، جمعــة الهمــص )محمد أبــو دان 44(، 
عبد الرحمن صالح )ناصر أبو قرشــين 71(، محمد 

الرخاوي، عبد الرحمن وشاح )محمد النمس55(.
* أصحاب األهداف: محمد أبو دان )60(

* المدرب: رأفت خليفة
* الكابتن: محمد الرخاوي

* عدد النقاط: )22(
* الترتيب: )10(

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

* الجولة: )20(
* النتيجة: )1/1(

* الملعب: بيت الهيا
* التاريخ: 2020/2/23

* عدد الجمهور: 500 متفرج

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

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

* طاقم الُحكام والمراقبين:
حكم ســاحة: هاني مســمح، مســاعد أول: عبد الرحمن زقوت، مساعد 

ثان: محمد خطاب، حكم رابع: هالل شبات.
مراقب المباراة: أيمن المغاري ..  مُقيم الحُكام: إبراهيم أبو العيش

بطاقة املباراة



ا ... االحتالل يعدم شابًّ

المفتي: غًدا  ...

جيش االحتالل يقصف أهداًفا  ...

تتمة مقال تقدير موقف ...
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نشــر معلومــات تفصيلية عن خطة إســرائيلية 
جاهــزة إلخــاء القــدس مــن أهلهــا ولجعلهــا 

المدينة المقدسة لليهود وحدهم.

2
0

0
7

مســلحون من حركة فتــح يغتالون محمد علي 
الغلبان )27 عامًا(، أحد قادة كتائب الشهيد عز 

الدين القسام في خان يونس.

2
0

0
عشــرات الماييــن مــن 90 مدينــة فــي العالم 8

يطفئون األنوار تضامًنا مع غزة المحاصرة.

2
0

1
وفاة مفتي غزة الشــيخ عبــد الكريم الكحلوت 4

عن عمر ناهز 78 عاًما بعد تدهور حالته الصحية.

تعزية ومواساة
يتقــدم رئيس وأعضــاء مجلس إدارة صحيفة فلســطين والموظفون كافة 

بأحر التعازي والمواساة من 
الزميلة الصحفية/ صفاء عاشور

بوفاة جدتها
ســائلين المولى عزّ وجّل أن يتغمد الفقيدة بواســع رحمته وأن يســكنها 

فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

التحرير الفلســطينية دون العودة للمؤسســات التمثيلية للشــعب الفلســطيني، 
مــا يجعلــه قابًل للنقض في أي لحظــة لتغير موازين القوى الداخلية في الســاحة 
الفلســطينية، ولذلــك فــإن االعتــراف الفلســطيني بالدولــة اليهودية ســيحرم 

الفلسطينيين من كل هذه الحقوق، وتعدّ خيانة لفلسطينيي الـ48. 
أما الشــرط الثالث الــوارد في صفقة القرن، فهو تنازل الفلســطينيين عن الكفاح 
المســلح، وصواًل إلى تفكيك ســلح قــوى المقاومــة، حماس وباقــي المنظمات 
الفلسطينية من ســلحهم، من قبل السلطة الفلسطينية أو أي جهة مقبولة على 
إســرائيل، وفق ما جاء في نص الصفقة، لكن إعادة طائر من الســماء يبدو أسهل 
من تطبيق هذا الشرط، ويبقى السؤال حول مدى استعداد إسرائيل للقيام بذلك.

تتــرك الخندق األول في المعركة ولم تُضيّع لحظة دون اشــتباك مع ألد 
أعداء اهلل . 

وهنا نســتذكر كل األمهات اللتي ذهبن دون أن تكتحل عيونهن اشراقة 
وجوه ابنائهن خارج الســجون، ذهبن محمّــلت بأجورهن العظيمة فقد 
حفيــت أقدامهن وهن يطــاردن خلــف أبنائهن من ســجن نفحة اقصى 
الجنوب الى شــطة وجلبوع أقصى الشمال، سرن على درب االالم طويل ، 
لم يجزعن من كثرة ســجونهم وال ثقل مؤبداتهم، صبرن الصبر الجميل 
الملفع بالرضى دون ان يسمع االحتلل همسة شكوى لغير اهلل ، بكل عزة 

واباء أغمضن أعينهن وارتحلن رحيلهن األخير عن هذه الدنيا. 
كثيــرات األمهات اللتــي ارتحلن قبل أن تصل رحلة االســر ألبنائهن في 
الســجون نهايتهــا المأمولة، أذكر منها أم ســفيان المغربي التي جاءتها 
منيّتهــا قبل االفــراج عن ابنها من حبســة قوامها خمس عشــرة ســنة 
بخمســين يوما، طلب االسرى في عســقلن من إدارة السجن ان يسمحوا 
لــه بإلقاء النظرة األخيــرة وان يحضر جنازة أمــه، وكان الردّ منهم أنهم 
سمحوا له )بسخرية مشينة( باتصال هاتفي، بالطبع رفض عرضهم الذي 

يدل على أي درجة من النذالة قد وصلت اليها نفوسهم الكريهة. 
فرحة أم األســيرين عمــر ونائل البرغوثــي كانت آخر زيــارة لها محمولة 
بسيارة إسعاف، كانت زيارة وداع وخاتمة لمئات الزيارات التي ما كّلت وما 
خارت قواها وما ندّ من فمها اال ما يسمو بالروح ويؤكد العنفوان الذي ال 

تخبو ناره ، ماتت وهي تقول درهم شرف خير من بيت مال.
هذه هي األم الفلســطينية التي تحمل ولدها في قلبها ويســكنها هو في 

قلبه دون أن تعبأ بجدرانهم أو حديدهم وكل ما صنعته أحقادهم.      

األعلى- الشــيخ محمد حســين، أن غدًا الثلثاء هو غرة شــهر رجب لعام 
1441هـ، وبناء عليه فإن ذكرى اإلسراء والمعراج توافق يوم األحد السابع 

والعشرين من رجب، 22 آذار/ مارس.
ودعا المفتي العرب والمسلمين إلى دعم الشعب الفلسطيني والمرابطين 

في القدس.

 اســتهدف عددًا من الشبان شرقي بلدة 
عبســان الجديــدة شــرقي خــان يونس 

جنوبي قطاع غزة.
وأظهرت مشــاهد مصورة تقــدم جرافة 
عسكرية إســرائيلية خارج السياج األمني 
الفاصــل شــرقي محافظة خــان يونس، 
باتجــاه جثمــان شــهيد، كان عــدد من 
الشــبان يحاولون انتشــاله، بالرغم من 
إطلق النــار الكثيــف تجاههــم وإصابة 

اثنين منهم.
الجرافــة  تنكيــل  المشــاهد  وبينــت 
العســكرية بجثمان الشــهيد بمقدمتها 
الحادة، ثم رفعته من رأسه ليتدلى باقي 
جسمه في صورة بشعة، قبل أن تنسحب 
إلى األراضي الفلسطينية المحتلة حاملة 

معها جثمان الشهيد.
وقالــت مصادر عبرية: إن قوة عســكرية 
مــن الجيش رصــدت شــابين اقتربا من 
الســياج الفاصــل، زاعمــة أنهمــا كانــا 

يحاوالن زرع عبوة ناسفة.
بعــض  أن  »صفــا«  وكالــة  وذكــرت 
المزارعيــن والشــبان حاولــوا الوصــول 
إلى المصابين، فأطلقــت قوات االحتلل 
النار صوبهم، وأصابــت ثلثة منهم، ما 
أجبرهم على التراجع، ثم تقدموا مجددًا، 
وتمكنوا من انتشال شاب كان قد أصيب 

وبقي عالًقا.
وأشارت إلى أن الحدث بدأ بإطلق قذيفة 
مدفعيــة ونيــران مكثفة اســتمرت نحو 
)40( دقيقــة شــرق حــي »أبــو طعيمة« 

شرق عبسان الجديدة، كما أطلقت قوات 
االحتــلل قنابــل إنارة في أجواء الســياج 
األمنــي، وســط تحليق مكثــف لطائرات 
االســتطلع.ونعت ســرايا القدس الجناح 
اإلســلمي  الجهــاد  لحركــة  العســكري 
الشــهيد »الناعــم«، وقالــت إنــه أحــد 
مجاهديهــا بلــواء خان يونــس، وارتقى 
للعل شــهيدًا فــي جريمــة إســرائيلية 

وحشية شرق خان يونس.
أطلقــت  االحتــلل  جريمــة  علــى  وردًّا 
أمــس،  مســاء  الفلســطينية  المقاومــة 
رشــقات صاروخيــة علــى المســتوطنات 
المحاذيــة لقطــاع غــزة، والتــي فتحــت 
الملجئ وطلبت من المستوطنين البقاء 

في األماكن المحصنة.
وفــي ســاعة متأخرة مــن مســاء أمس، 
أعلنــت وزارة الصحة في قطــاع غزة عن 
استقبال مستشفى الشــفاء غربي مدينة 
غــزة أربع إصابــات، إثر قصــف صاروخي 

إسرائيلي استهدف مواقع للمقاومة.
وأفــاد مصــادر محلية لـ«فلســطين أون 
الين« أن المقاتلت الحربية اإلسرائيلية 
قصفت أرضًا زراعية بالقرب من مدرســة 
دار األرقم شــرقي حي الشجاعية، ما أدى 

إلصابة أربعة مواطنين.
وأغار جيش االحتلل علــى مواقع لحركة 
الجهــاد اإلســلمي فــي أنحــاء متفرقــة 
من قطاع غزة. وشــمل القصــف مواقع: 
فلســطين وحطيــن والخليــل فــي بلدة 
بيت الهيا شــمال قطاع غزة، كما شــنت 

المقاتلت الحربية غــارات غرب محافظة 
رفح جنوب القطاع. 

أن  الجيــش  باســم  المتحــدث  وادعــى 
القصف جاء »ردًّا علــى صواريخ أطلقتها 

حركة الجهاد اإلسلمي في غزة«.
حماس تحذر

المقاومــة  حركــة  حــذرت  حيــن  فــي 
اإلســلمية حماس، االحتلل اإلسرائيلي 
مــن ارتــكاب أي حماقــات جديــدة بحق 

الشعب الفلسطيني.
فــوزي  حمــاس  باســم  الناطــق  وقــال 
برهوم في تصريح صحفي مســاء أمس: 
»االحتــلل هو المســؤول عــن التصعيد 
وتفجير األوضاع مــع المقاومة في قطاع 
غزة، بارتكابه جريمة بشــعة تجاوزت كل 
الحدود، وبتعمد قتله الشــاب محمد علي 

الناعم والتنكيل بجثته«. 
وأكــد برهــوم أن ما تقوم بــه المقاومة 
من رد هو نتيجة طبيعية الســتمرار هذه 
الجرائــم واالنتهــاكات الصهيونية بحق 
شــعبنا وأهل غــزة المحاصرين. وأضاف: 
»إن ارتــكاب أي حماقــات جديــدة بحق 
شــعبنا ومقاومتــه لن ترتــد إال في وجه 

العدو المجرم«.
مواجهات وإغالقات

من جانب آخر شــهد المدخــل الجنوبي 
لمدينــة قلقيلية انــدالع مواجهات بين 
الفلســطينيين وقــوات جيش  الشــبان 

االحتلل.
وأوضحت مصــادر محلية أن المواجهات 
اندلعت قرب الحاجز الجنوبي في مدينة 
قلقيليــة أطلقت خللها قــوات االحتلل 
الرصــاص والقنابــل المســيلة للدموع 
بشكل مكثف ما أوقع إصابات باالختناق.

وأشــارت إلى أن قوات االحتلل اعتقلت 
خلل المواجهــات الفتييــن عمرو خالد 
عدوان وانس نــزال ونقلتهما إلى جهة 
مجهولة.وفــي جنــوب الخليــل أغلقــت 
قــوات االحتــلل، أمس، طرقــا ومداخل 
المسافر الشــرقية لبلدة يطا، بالسواتر 
الترابية. وأوضح منسق اللجان الشعبية 
والوطنيــة في الجنوب راتــب الجبور، أن 
جرافــات االحتــلل أغلقت منذ ســاعات 
الصبــاح الطــرق الترابيــة التــي تربط 
المســافر بالشــارع االلتفافي رقم )60(، 
وذلــك لمنع تنقل وتواصــل المواطنين 
مــع البلدة.وذكــر الجبــور أن ســلطات 
االحتلل تشدد من إجراءاتها التعسفية 
بحق سكان المسافر الشرقية والزائرين، 
للعمل على افراغ المنطقة من سكانها.

االحتــلل،  قــوات  نصبــت  حيــن  فــي 
ملعــب  داخــل  كبيــرة  أمــس، خيامًــا 
مدرســة اإلبراهيمية القريبة من الحرم 
اإلبراهيمي في مدينة الخليل، وشــادرًا 

على مدخل الحرم.
وأكــد مدير الحــرم اإلبراهيمي الشــيخ 
حفظي أبو ســنينة، أن االحتلل عادة ما 
يقوم بهــذه األعمال في أعيــاد اليهود 
فقــط، منبهًا إلى أنها تأتي في ســياق 
محاوالت تهويد الحرم والسيطرة عليه.

إلــى ذلك واصــل المســتوطنون لليوم 
الثانــي علــى التوالــي، أمس، تســييج 
مســاحات واســعة من األراضي الرعوية 
في األغوار الشــمالية، وتحديدًا شــمال 
خربــة ســمرة، وشــرق خلــة مكحــول، 
والحقوا الرعــاة وطردوهم من المراعي 

في المنطقة.
وأوضح الناشط الحقوقي عارف دراغمة، 
إلــى  ســتؤدي  التســييج  عمليــات  أن 
إغــلق آالف الدونمات فــي عدة مناطق 
مــن األغــوار الشــمالية، ومنــع الرعــاة 

الفلسطينيين من الوصول إليها.
اعتقاالت

وعلى صعيد االعتقــاالت، اعتقلت قوات 
االحتــلل، أمــس، ســبعة مواطنين من 

الضفة.
وقال نادي األســير، في بيــان، إن أربعة 
مواطنين جرى اعتقالهم من العيســوية 
في القدس، وهم: وســيم نايــف عبيد، 
ومحمــود ســعدي الرجبي، ويــزن أمجد 

عبيد، ويونس سفيان عبيد.
ومن بلدة تقــوع في بيت لحــم، اعتقل 
االحتــلل مواطنين، وهمــا: أحمد جمال 
العمور )22 عامًا(، وقصي محمود العمور 
)20 عامًا(، ومواطن آخر من بلدة عقربا 

بنابلس وهو همام بني فضل.
يُشــار إلى أن قــوات االحتــلل اعتقلت 
خــلل اليوميــن الماضييــن 20 مواطنا 
علــى األقــل بينهــم أطفال وفتــاة من 
القــدس، وكانت غالبيــة االعتقاالت في 
القــدس منهــم عائلــة الشــهيد ماهر 
زعاتــرة من جبل المكبــر، والذي أعدمه 
جيــش االحتــلل يــوم أمس عنــد باب 
األســباط، باإلضافــة إلــى الفتى محمد 
عبــد المجيد صرمه )16 عامًا( من بلدة 
دير دبــوان فــي رام اهلل، الــذي ُأصيب 
برصــاص االحتــلل بالقرب مــن بلدة 
بيتين، ويقبع في مستشــفى »شــعاري 
تســيدك« اإلســرائيلي بوضــع صحــي 

صعب.

االحتال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط
 الحرم اإلبراهيمي ويغلق ممراته بالشوادر

تابعة لحركة الجهاد اإلسلمي في سوريا«. 
وذكــرت مواقع إعلمية عبرية أن القصف اإلســرائيلي اســتهدف »مركــزًا لتطوير 
الصواريخ تديــره الحركة في منطقة العادلية«، األمر الذي نفته الجهاد اإلســلمي 
كليًّــا. وقالــت الحركة في بيان صحفــي مقتضب: »تنفي حركة الجهاد اإلســلمي 
المعلومات التي يروجها االحتلل وتناقلتها صحافته حول طبيعة العدوان الذي وقع 
الليلة في ســوريا«. وأهابت الحركة باإلعــلم الوطني لـ«عدم االنجرار خلف الدعاية 

الصهيونية الهادفة إلرباك الجبهة الداخلية«.
وذكر التلفزيون الســوري أن »الدفاعات الجوية تتصدى ألهداف معادية في ســماء 
العاصمة دمشــق«.  وقالت وكالة األنباء السورية: الدفاعات الجوية تتصدى لدفعة 

صواريخ معادية قادمة من فوق الجوالن السوري المحتل.
بدورها عدّت حركة حماس إعلن جيش االحتلل عن استهداف مواقع للمقاومة في 
دمشــق، دليًل على »العقلية العدوانية« للحكومة اإلســرائيلية. وقال الناطق باسم 
الحركة حازم قاســم في تصريح صحفي فجر أمس: »اإلعلن عن اســتهداف مواقع 
للمقاومة يؤكد أن العقلية العدوانية لحكومة االحتلل تستهدف كل مكونات األمة، 
وأنها تشكل خطرًا على المنطقة العربية«. وأكد أن ذلك »يستوجب توحيد وتكامل 
جهود األمــة جمعاء من أجل مواجهة المشــروع الصهيوني التوســعي، ووضع حد 

لعدوانه المتواصل، وإنهاء وجوده على األرض الفلسطينية«.
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القــدس، والمســجد، همــا مقياس حالــة العافية مــن عدمها للبــاد العربية 
واإلســامية. إذا كانت الباد اإلسامية بصحة وعافية، كانت القدس والمسجد 
فيها معهم بعافية، وإن كانت الباد العربية واإلسامية مريضة وال عافية لها، 

كانت القدس والمسجد كذلك.
لمــاذا القــدس واألقصى؟ ألن التاريــخ يقول لنا إن مكــة والمدينة لم تتعرض 
للغزو االســتعماري االســتيطاني، والقدس واألقصى هما ما تعرضا لهذا الغزو، 
علــى يــد الصليبيين، ثم على يد اإلنجليز ، ثم على يــد اليهود. القدس األرض 
المباركة كانت وما زالت محط أطماع اليهود والصليبيين، وامتحان القدس هو 

امتحان للفلسطينيين والمسلمين على السواء.
حين اشــتدت عافية صاح الديــن تحرر األقصى، وحين كانــت األمة با عافية 
صاح الدين كانت القدس ومســجدها مربًطا لخيول الصليبين ومكانًا لتجميع 
قذاراتهم. وحين غاب صاح الدين عن األمة الحديثة تسلط يهود على القدس 
واألقصــى، وحرمونا من زيارته، ومن الصاة فيه، وهاجموا المصلين في صاة 
الفجــر العظيــم ونكلوا بهم. رعاية الهاشــميين لم تنفع المصلين، ومنافســة 

السعوديين على الرعاية لم تردع المستوطنين.
صاة الفجر العظيم، التي هي عبارة عن دعوة إســامية للمســلمين تدعوهم 
للصاة جماعة في المســجد األقصى بحسب تعاليم اإلسام الحنيف، دفاعا عن 
المسرى، لم ترُق لاحتال والمستوطنين، لذا تجدهم يعتدون على المصلين، 
ويعتقلــون الشــباب، ويجعلونهم هدفــا لكابهم. إذا كان المقدســي ال يأخذ 
حريته في المســجد األقصى، والغزي يمنع من الصاة فيه، وابن الضفة يحتاج 
لتصريــح، فأين العافية في الباد العربية واإلســامية؟! لمــن القدس؟! ولمن 

المسجد؟!
القدس ال تجامل أحدا، وهي ليست هامش كتاب، بل هي متنه، فمن يستحقها 
تعطيه ثمرة قلبها، وتخلد اسمه في تاريخ الصالحين، ومن ال يستحقها تلفظه، 
كما تلفظ األرض الطبية خبثها، ويبدو أن قيادات الباد الحالية ال يستحق أحد 
منهم شــرف القدس، لذا ال تنفعل القدس لكامهــم، وال لتصريحاتهم، وتمر 

عنها مرور الريح على أرض صحراء ال لقاح وال عبير وال غيث.
الباد العربية واإلســامية تمرض، ومرضها يذلها، ومرضها فيمن يحكمونها 
جبريًّا، والقدس تبقى مســتعلية، ترفل بعافية الدين والتاريخ، وترفض الذلة، 
وتســتقدم الصالحيــن واألحرار واألقويــاء من كل باد المســلمين. القدس ال 
يعنيهــا ما فعله ترامب، وال ما يفعله نتنياهو، القدس يعنيها ما يجب أن يعمله 
المؤمنــون، أحفاد الفاروق وصاح. فهل يعي قادة الباد اإلســامية ماذا تعني 
القدس؟! القدس ليســت جغرافيا، وأرض مباركة، وليست تاريخ، وليست عامة، 
أو عــروس عروبــة، فهي كل ما تقدم، وفوق ما تقدم ألنهــا آية من كتاب اهلل، 
ومركز فتنته وامتحانه على مرّ الســنين والحقب، ال ينجو من امتحانها إال رجل 

عمل من أجلها، أو مات دونها.

أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

راكب أمواج نيوزيلندي يهزم 
قرًشا في معركة البقاء

ويلينغتون/ وكاالت:
قال راكب أمواج نيوزيلندي إن قرشــا أبيض عماقا عضه في ذراعه 
وأطبــق فكيه على لــوح تزلجه، مشــيرا إلى أنه قام بتســديد عدة 

لكمات إلى عينه من أجل البقاء على قيد الحياة. 
وتعــرض نيك مينــوش، الذي يبلغ مــن العمر 60 عامًــا، وهو من 
ســكان مدينة أوكانــد، شــمالي نيوزيلندا، للهجوم على شــاطئ 
باوانوي من قبل ما يعتقد هو وخبراء أنه قرش أبيض طوله 3 أمتار، 

حسبما ذكرت صحيفة »نيوزيلند هيرالد«.
وقال مينوش للصحيفة: »كنت بعيدا عن الشاطئ، كان هناك شيء 
ضخــم يندفع بقــوة، كنت أقــوم بالتجديف وتعرضــت للعض على 

جانب الكوع والساعد«.
وأضــاف: »بحلــول الوقت الذي أدركــت فيه ما كان يحــدث، كانت 

أسنانه أطبقت على الجزء األمامي من لوح التزلج«.
وأشــار مينوج إلى أنه تذكر على الفور أنه ســمع أن أسماك القرش 
تنزعج إذا تم ضربها في األنف أو العين، مضيفا: »ســددت ضربتين 
فــي عين القــرش مباشــرة إال أن إحداهمــا لم تكن قويــة بالقدر 

الكافي«.
وتابع: »بين اللكمتين، ضغط القرش أكثر قليًا على اللوح ثم أرخى 

أسنانه وأبعد فكيه وسبح بعيدا«.
وقــال مينوج إنه كان هو وأحد المتزلجين األلمان على بعد نحو 50 

مترا من الشاطئ عند استراحة باوانوي عندما هاجمه القرش.
وأوضح: »كانت ســمكة قرش رمادية ذات بطن أبيض، ورأس وفك 
كبيريــن، وكنت في حالة صدمة وقــررت أن أضربها.. كان هذا هو 

الشيء الوحيد الذي يجب فعله«.

الرياض/ وكاالت:
حّذرت دراســة طبيــة جديدة فــي المملكة 
العربيــة الســعودية مــن أن التأخيــر فــي 
تشــخيص »النــوم القهري« ال يــزال يمثل 
مشــكلة كبيــرة للمرضى المصابيــن بهذا 
االضطــراب، ومن الضــروري زيــادة الوعي 

بشأنه.
وأجرى المركز الجامعــي لطب وأبحاث النوم 
بجامعة الملك ســعود الســعودية، الدراسة 
 ،»Sleep Breathing« التي نشرت في دورية
بهــدف معرفــة التخصصــات التــي يزورها 
مرضى النوم القهري والتشــخيصات الطبية 
التي تلقوها قبل حصولهم على التشــخيص 
الصحيح، والبدء في العاج الصحيح للمرض.

وكشــفت الدراسة أن متوســط الوقت بين 
ظهــور أعــراض المــرض والحصــول علــى 
التشخيص الصحيح كان 9 أعوام، ما يعكس 

نقص المعرفة عن هذا المرض.
وأضافت أن 82 % من المرضى لم تشــخص 
حالتهــم بشــكل صحيــح من أول مــرة، بل 
اختلطت مع حاالت قريبة منها كاالضطرابات 
العقلية أو العصبية، وفقا لصحيفة »عكاظ« 

السعودية.
والنــوم القهري هــو مرض عضــوي مناعي 
من أبرز أعراضه نوبــات النعاس أثناء النهار 
والتي من الصعب جدا مقاومتها، ويمكن أن 
تحــدث في أي وقت دون ســابق إنذار ما قد 
يــؤدي إلى عواقب وخيمــة إذا حدثت بوقت 

غير مناسب.
وقد يســتمر النوم من لحظات إلى أكثر من 

ساعة ثم يشعر بعدها المريض بالنشاط.
ومــن أعراضه أيضا الشــلل المفاجــئ أثناء 
اليقظــة وهو أكثر مــا يميز النــوم القهري، 
وخالــه يحدث شــلل أو ضعــف في عضات 

الجســم كلها أو بعضهــا، كأن يكون هناك 
ضعف فــي عضــات مفصــل الركبتيــن أو 
عضات العنق التي تحمل الرأس أو عضات 
الفك السفلي أو عضات الذراعين أو عضات 

التحدث، ما يجعل الكام غير واضح.
وفي بعض الحاالت يكون هناك شــلل كامل 
في الجسم وقد يسقط المريض على األرض 
ويظهــر وكأنه مغمى عليــه، ولكنه في واقع 
األمر فــي كامل وعيه، وعــادة ما يكون هذا 
الضعــف للحظــات قليلــة ولكنــه في بعض 

الحاالت قد يستمر لدقائق.
كمــا أن مرضــى النوم القهري قــد يكونون 
عرضــة ألعــراض أخــرى كالهلوســة التــي 
تســبق النوم، والنوم المتقطــع خال الليل، 
والحــركات الاإراديــة دون وعــي التــي قد 
تتســبب بمخاطر جدية إذا ما حدثت بأوقات 

غير مناسبة كقيادة السيارة.

حل تكنولوجي لمواجهة أخطر 
المتجسسين على الحياة الشخصية

واشنطن/ وكاالت:
تمثل األجهزة الذكية التي تحتوي على ميكروفونات أخطر المتجسسين 
على الحياة الشــخصية في العصر الحديث؛ حيث يمكن استخدامها في 

التنصت على األنشطة المختلفة للمستخدم على مدار اليوم. 
ومــن أجل التصدي لهذه المشــكلة، طور فريق مــن الباحثين بجامعة 
إلكترونيــا للتشــويش علــى  المتحــدة ســوارا  شــيكاغو بالواليــات 

ميكروفونات األجهزة الذكية للحفاظ على خصوصية المستخدم.
ويؤكــد فريــق الدراســة أن الســوار الجديــد يمكنه التشــويش على 
ميكروفونات األجهزة الذكية والميكروفونات المخفية في أماكن قريبة 

من المستخدم.
وأوضــح الموقــع اإللكترونــي »جوفرنمنت تكنولوجــي«، المتخصص 
في مجال التكنولوجيا، أن الســوار الجديــد يطلق موجات فوق صوتية 
للتشــويش على الميكروفونات بشكل عشوائي بمدى يتراوح بين 24 

و26 كيلو هيرتز.
وأكد فريق الدراســة أن الســوار يمكنه التشــويش على ميكروفونات 
الهواتف والساعات الذكية، كما يستطيع التشويش على الميكروفونات 

التي يتم دسها بين األوراق أو وسط المابس.
ونقل الموقع عن الباحث ديفيد نيلد قوله: »يحتوي الجهاز الجديد على 
24 وحــدة بث منفصلــة تنبعث منها موجات فوق صوتية للتشــويش 

على الميكروفونات في جميع االتجاهات حتى لو كانت مخفية«.
وأضــاف: »عــن طريق بعث الموجات فوق الصوتية بشــكل عشــوائي 
بمــدى 24 إلــى 26 كيلــو هيرتــز، تفقــد الميكروفونــات المحيطــة 

بالمستخدم قدرتها على نقل الكلمات المنطوقة«.
وأكد نيلد أن السوار الجديد ما زال نموذجا أوليا ولم يدخل بعد مرحلة 

التسويق للمستهلكين.

الروبوت الثعبان.. إنقاذ 
سريع في األماكن الوعرة

واشنطن/ وكاالت:
ابتكــر فريق من الباحثين بجامعة جــون هوبكنز بالواليات المتحدة جهاز روبوت 
يتحرك مثل الثعبان للمســاعدة في أعمال البحــث واإلنقاذ، من خال قدرته على 
تجاوز العقبات والوصول إلى األماكن الوعرة التي يتعذر الوصول إليها باستخدام 

وسائل اإلنقاذ التقليدية.
ونقــل الموقع اإللكترونــي »تيك إكســبلور«، المتخصص فــي التكنولوجيا، عن 
الباحث تشــين جيــن المتخصص في مجال الهندســة الميكانيكية بجامعة جون 
هوبكنز قوله: »قمنا بتقليد أســلوب حركة هــذه المخلوقات المخيفة نظرا ألنها 

تتأقلم بسهولة من أجل الوصول إلى األماكن الوعرة في حياتها اليومية«.
وأضــاف: »نأمــل أن يتعلم الروبــوت الذي نقــوم بتطويره كيفيــة التحرك فوق 

األسطح المختلفة مثلما تفعل الثعابين«.
وأجرى لي وفريقه سلســلة من التجارب ليروا كيف تتسلق الثعابين للوصول إلى 
االرتفاعات المختلفة، وكيف تثني أجسامها لتجاوز العقبات المختلفة التي تعترض 
طريقهــا. وبعد تحليل مقاطع الفيديو التي تــم التقاطها لهذه التجارب، ومراقبة 
كيف تتسلق الثعابين درجات السلم المختلفة، ابتكر فريق الدراسة الروبوت الذي 

يتحرك على غرار الثعبان.
وفــي البدايــة، وجد فريق الدراســة أن الروبوت يواجه صعوبة فــي حفظ اتزانه 
أثناء تســلق الدرجات المرتفعة، فقام الباحثون بتزويــده بنظام تعليق على غرار 
األنظمة التي تثبت في الســيارات، مما أكســبه القدرة على تسلق درجات سالم 

أطول من جسمه بنسبة 38 % وبدرجة كفاءة تبلغ 100 %.
ويتميز الروبوت الجديد بأنه أســرع من الروبوتات المثيلة التي تم تطويرها من 

قبل، ويكاد يقارب الثعابين الحقيقية في سرعتها.

»النوم القهري«.. مرض يصيب بالشلل المفاجئ

ال عافية لألمة 
من دون القدس؟!


