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غزة/ طالل النبيه:
بدأت حركة المقاومة اإلســالمية حماس، أمس، حملة 
زيــارات ألكثــر مــن )10( آالف مــن عوائل الشــهداء 
مــن كل األطيــاف والفصائــل الفلســطينية في جميع 

محافظــات قطــاع غزة، ضمن مشــروع "حملــة الوفاء 
لشهداء فلسطين".

وقــال عضــو المكتــب السياســي لحركــة 
حمــاس، د.خليل الحيــة: "إن انطالق حملة 

عائالت األسرى تدعو 
إلنهاء جرائم التعذيب 
اإلسرائيلية بحق أبنائها

تحذير فلسطيني 
من استشهاد األسير 

موفق عروق
11-18من ملــف "االحتياط واجب" اليــوم

آثار كارثية 
ُيلحقها العمالء 

بعائالتهم.. جريمة 
ممتدة عبر الزمن

اختراق »واتساب« 
»المجد والقسام«.. 
فشل أمني إسرائيلي 

في صراع األدمغة

»الحذر اإللكتروني« 
يعيق قدرة 

االحتالل على 
تحصيل المعلومات

حماس: خطة "كوخافي" 
إجرامية وتبحث عن نصر مفقود 

غزة/ فلسطين:
قالــت حركــة المقاومة اإلســالمية، حمــاس، إن إعالن رئيس 
أركان جيش االحتالل اإلســرائيلي أفيف كوخافي، خطة جيشه 

للســنوات المقبلة، تثبــت العقليــة اإلجرامية التي 
2تحكم قيادات االحتــالل، وضربهم بعرض الحائط 

2

طالبت بوقف فوري للتنسيق األمني 
الفصائل تستنكر مشاركة

 وفد من السلطة و"فتح" في 
مؤتمر تطبيعي بـ"تل أبيب"

غزة/ أدهم الشريف:
واجهت مشــاركة وفد من الســلطة الفلســطينية وحركة فتح من الضفة 

الغربية المحتلة في مؤتمر تطبيعي مع نشــطاء إسرائيليين في 
)تل أبيب( المحتلة، رفضًا واستهجانًا فصائليًا واسعًا، وعدَّتها 

مؤتمر فلسطينيي
 الخارج يترافع قانونًيا في الجنايات 

الدولية حول جرائم االحتالل 
لندن/ فلسطين:

وقعت اللجنة القانونية في المؤتمر الشــعبي لفلســطينيي الخارج توكيال 
قانونيــا لمكتب محاماة في العاصمــة البريطانية لندن، بهدف 
تقديم مذكرة قانونية حول الجرائم اإلســرائيلية بحق الشــعب 

قالت إن المحكمة ليست مخولة بالصراع مع االحتالل
إعالن ألمانيا بشأن الجنايات 

الدولية.. افتراءات إسرائيلية أم 
تواطؤ إنساني جديد ؟!

زاهر بيراوي لـ"فلسطين":
ه إلى غزة في  أسطول الحرية يتوجَّ

مايو محاواًل كسر الحصار البحري
لندن-غزة/ طالل النبيه:

كشف رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة زاهر بيراوي 
أن سفنًا تضامنية دولية ستبدأ في اإلبحار إلى قطاع غزة نهاية 
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الحية: عهدنا مع شعبنا المضي على طريق الشهداء حتى التحرير
حامس تبدأ حملة زيارات لعوائل 10 آالف شهيد يف قطاع غزة
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محافظات/ فلسطين:
أصيب طفل مقدســي في رأســه، أمس، برصاص قوات جيش االحتالل 
اإلسرائيلي، في حين اندلعت مواجهات غربي مدينة رام اهلل، كما اعتقل 
االحتالل خمسة مواطنين من مدينة الخليل. ففي قرية العيسوية شمال 

شــرقي مدينة القدس المحتلــة، أصيب طفل في رأســه بعد إطالق جنود 
االحتالل رصاصا معدنيا مغلفا بالمطاط في أثناء عودته من المدرسة إلى 

منزله بقرية العيســوية شمال شــرقي القدس المحتّلة. وأفادت 
وكالــة "صفــا" المحلية، بــأّن الطفــل مالك عيســى )7 أعوام( 

ا  جيش االحتلل ُيصيب طفًل مقدسيًّ
يف رأسه.. ومواجهات غرب رام الله

27

شبان فلسطينيون يفككون حاجزًا إسمنتيًا لالحتالل على مدخل قرية دير نظام شمال غرب رام اهلل احتجاجًا على صفقة ترامب أمس  )أ.ف.ب(

عالوي يعد 
بطرح حكومة

 عراقية مستقلة 
خالل أيام

27

التحالف بقيادة السعودية يعترف 
بإسقاط الحوثيين مقاتلة باليمن

الرياض/ وكاالت:
أقر المتحدث باسم التحالف السعودي اإلماراتي العقيد تركي المالكي بسقوط 

طائــرة مقاتلة مــن نوع "تورنيــدو" تابعة للقــوات الجوية الملكية 
الســعودية. وأوضح أن المقاتلة أســقطت في أثنــاء قيامها بمهمة 

تونس/ وكاالت:
التونســي  تقــدّم رئيــس الحكومة 
المكلف إلياس الفخفاخ، مساء أمس، 
الرئيــس  إلــى  بتشــكيلة حكومتــه 
التونسي قيس سعيد. وأعلن الفخفاخ 
تشكيلة الحكومة التونسية، إذ تسّلم 
وزارة الخارجيــة نــور الديــن الــري، 

ووزارة الداخلية هشام المشيشي.
وقال الفخفــاخ إن حركــة "النهضة" 
فضلــت االنســحاب مــن الحكومــة 
بســبب عــدم إشــراك حــزب "قلــب 
تونس" فيها، مشــيرًا إلــى أنه "بعد 

النهضــة  انســحاب  قــرار 
الرئيــس قيس  مــع  قررنا 

الفخفاخ يقدم تشكيلة حكومته الجديدة والنهضة تعلن انسحابها منها

رئيس الحكومة التونسي المكلف إلياس الفخفاخ

2720

غزة/ فلسطين:
شــنت طائــرات االحتالل اإلســرائيلي، فجر اليوم األحد، سلســلة 
غــارات على موقع يتبــع للمقاومة الفلســطينية غربي مدينة دير 

البلح وسط قطاع غزة.
وذكــرت مصادر محليــة أن طائرات االحتالل قصفــت موقع التل 
التابــع للمقاومــة جنوب غرب ديــر البلح بســتة صواريخ؛ ملحقة 

أضرارًا مادية جسيمة بالموقع المستهدف.

طائرات االحتالل تقصف 
ا للمقاومة وسط القطاع ر اليومموقَعً

فج



2
Sunday 16 February 2020 األحد 22 جمادى اآلخرة 1441هـ 16 فبراير/ شباط

غزة/ طالل النبيه:
بدأت حركة المقاومة اإلســالمية حماس، أمس، حملة 
زيــارات ألكثر مــن )10( آالف من عوائل الشــهداء من 
جميع األطياف والفصائل الفلسطينية بكافة محافظات 
قطــاع غــزة، ضمن مشــروع »حملــة الوفاء لشــهداء 

فلسطين«.
وقــال عضو المكتب السياســي لحركة حماس، د.خليل 
الحية: »إن انطالق حملة الزيارات من بيوت الشــهداء 
القــادة يؤكــد وحدة الــدم، وكذلــك وحــدة الموقف 

الفلسطيني المقاوم لالحتالل اإلسرائيلي«.
وأضــاف الحية خــالل إطالق الحملة من بيت الشــهيد 
أحمــد الجعبــري، نائب القائــد العام لكتائب القســام، 
أن عهد حماس والمقاومة الفلســطينية مع الشــهداء 
وعوائلهــم المضي على طريقهم طريق ذات الشــوكة 

حتى التحرير ودحر االحتالل.
وتابع الحية: »هذه الحملة على مستوى قطاع غزة، هي 
لمسة وفاء لعوائل شــهدائنا األبرار، الذين استشهدوا 
فــي االنتفاضتين األولى والثانية، ثم مســيرات العودة 

وكســر الحصــار«. وأردف بالقــول: »شــعبنا العظيــم 
بعوائله الكريمــة وأهلهم هم الثابتــون والمرابطون 
الذين ما خذلوا شــعبهم وال خذلوا مقاومتهم«، الفتًا 

إلى أن الحملة تعبر عن »وفاء حماس وانتمائها للشعب 
العظيم«. وشدد على أن الشعب الفلسطيني »يستحق 
منــا كل جهد علــى طريق العــودة والتحريــر ألقصانا 

ولفلســطين«. وأشار إلى أن الحملة انطلقت في مدينة 
رفــح من بيت الشــهيد القائد فتحي الشــقاقي، وقادة 
الفصائــل فــي محافظات القطــاع، لتؤكد وحــدة الدم 

والهدف والمصير.
وختم الحية حديثه: »نقول لهؤالء القادة والشهداء إننا 
نســير على طريقهم، ونتنسم خطاهم، وعهدنا معهم 
ومــع شــهدائنا جميعــًا أن نمضي علــى الطريق ذاته، 

طريق ذات الشوكة، حتى التحرير ودحر االحتالل«.
من جانبها، أفادت حركــة حماس في بيان صحفي، أن 
الحملة تأتي في إطار الجهــود المتواصلة التي تبذلها 
الحركــة للتواصل مع جميع فئات شــعبنا الفلســطيني 
الصامد. وذكرت أن المشــروع يأتي استكمااًل لمشاريع 
ســابقة تمكنت حمــاس خاللها من زيارة آالف األســر 

الفلسطينية في قطاع غزة.
وبيّنت أن الحملة ستســتمر حتى تنفــذ هدفها بزيارة 
جميع عوائــل الشــهداء، مؤكدة اســتمرارها في دعم 
صمود شعبنا الفلسطيني، وستبقى الوفية دائما لدماء 

الشهداء والجرحى.

غزة/ أدهم الشريف:
واجهت مشــاركة وفد من الســلطة الفلســطينية 
وحركــة فتح من الضفة الغربية المحتلة في مؤتمر 
تطبيعــي مع نشــطاء إســرائيليين في )تــل أبيب( 
المحتلــة، رفضًــا واســتهجانًا فصائليًا واســعًا، 
وعدَّتها قوى وطنية وإســالمية "طعنة مســمومة 

في خاصرة الشعب الفلسطيني".
محليــة  إخباريــة  تقاريــر  أوردتــه  مــا  وبحســب 
وإســرائيلية، فإن وفدا من "المنتدى الفلســطيني 
للحرية والســالم" مــن الضفة الغربية شــارك في 
مؤتمر نظمه "برلمان السالم" التطبيعي، أول من 
أمس، لمناقشــة تداعيات "صفقة ترامب" وســبل 
التصدي لها وإفشــالها، بعنوان: "نعم للسالم- ال 
للضم ودولتان للشــعبين: )إسرائيل( وفلسطين"، 

في "تل أبيب".
وكان بين المشــاركين عن الســلطة الفلسطينية، 
وزراء سابقون في حكومات رام اهلل، من بينهم وزير 
األسرى والمحررين أشرف العجرمي، ووزير االقتصاد 
باسم خوري، ورئيس بلدية عنبتا، وأعضاء في لجنة 
تواصل حركة فتح مع مجتمع المســتوطنين إلياس 
الزنانيري وزيــاد درويش وصهيب ازحيمان، وعماد 
شــقور، وعضو المجلس التشــريعي برنارد سابيال، 
ووزير الحكم المحلي الســابق حسين األعرج، وهند 

خوري سفيرة فلسطين في فرنسا.
وقال الناطق باســم حركة حماس حازم قاســم، إن 
المؤتمــر "أحد أشــكال التطبيع المرفــوض وطنيًا 

وشعبيًا وجماهيرًا".
وعدَّ قاسم لـ"فلسطين"، مشاركة وفد من السلطة 
وفتح "رســالة خاطئة منهما في الوقت الذي تجمع 
فيه أطراف مختلفة في كيان االحتالل اإلســرائيلي 
علــى تبني )صفقة ترامب( والتنكر لحقوق شــعبنا، 
يتــم التطبيع مع جهــات داخل الكيــان، بما يترك 

رسالة خاطئة".
وتابــع أن المؤتمــر طعنــة فــي ظهــر الفعاليــات 

والمواقف والجهود الرافضة لـ"صفقة ترامب".
الســلوك )مشــاركة وفــد  إلــى أن "هــذا  ونبَّــه 
الفلسطيني في المؤتمر التطبيعي( يشجع التطبيع 
الــذي تمثله أطراف مختلفة فــي المنطقة، ويعطي 
حجة ألطراف أخرى لممارســة التطبيع مع االحتالل 

كما تفعل الســلطة التي ما زالــت تبحث عن وهم، 
بإمكانية أن يساهم المجتمع الصهيوني في إعطاء 

شعبنا أيا من حقوقه".
وطالب قاسم بتعزيز الموقف الفلسطيني وتوحيده 

وتمكين الجبهة الداخلية.
من جهته، قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي 
أحمــد المدلــل، إن حركتــه ترفــض "المؤتمرات 
واللقــاءات التطبيعيــة بدعــوى الســالم، ألنه في 
المفهوم والعقل الصهيوني يعني التنازل عن أرض 

فلسطين وتمرير )صفقة ترامب(".
وعــدِّ المدلل فــي تصريح لـ"فلســطين"، أن هذه 
"المؤتمــرات تمهد للصفقة واالعتــراف باالحتالل 

اإلسرائيلي".
وأكمــل: أن مثــل هــذه المؤتمرات "تخــدم العدو 
مباشــرة، وتضــر بالقضيــة الفلســطينية وتعطي 
العدو الشــرعية لالستمرار في جرائمه وتنفيذ بنود 

الصفقة على األرض".
ونبَّه المدلل إلــى أن مواجهة الصفقة "ال تتطلب 
مؤتمــرات خيانيــة وتطبيعيــة؛ إنمــا تتــم بقطع 
العالقــات مع العدو اإلســرائيلي وســحب االعتراف 
باالحتالل ووقف التنسيق األمني، وإطالق يد شعبنا 
في انطالقــة عارمة في الضفــة والقدس المحتلة؛ 

فهذه بنود مواجهة صفقة القرن".
وتابع القيادي في الجهاد: "بداًل من أن يكون هناك 
لجنة للتواصل مع المجتمع اإلسرائيلي والتي يجب 
أن ينتهي العمل معها، يجب تشــكيل لجنة وطنية 
لمواجهة )صفقة ترامب( وليس لجنة للتواصل مع 

اإلسرائيليين".
من جهتها، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
بأشد العبارات مشــاركة قيادات فلسطينية رسمية 
فــي المؤتمــر التطبيعي بـ"تل أبيــب"، مؤكدة أن 
"هذه اللقاءات التطبيعية المستمرة طعنة لشعبنا، 
وتجري برعاية مباشــرة من قيادة السلطة وخاصة 

الرئاسة".
وطالبت الجبهــة بحّل ما تُســمى "لجنة التواصل 
مع المجتمع اإلســرائيلي" التي شارك نائب رئيسها 
في مؤتمر "تل أبيب"، ويرأسها محمد مدني عضو 

لجنة مركزية في حركة فتح.
وأكــدت الجبهــة أن "المشــاركة فــي هــذا اللقاء 

التطبيعــي مع قوى وشــخصيات صهيونية معادية 
تُبرهن عدم جدية قيادة منظمة التحرير في تنفيذ 
قرارات اإلجماع الوطني بالقطع مع اتفاق )أوســلو( 
ووقف كل أشــكال اللقاءات والعالقات مع الكيان ال 

سيما األمنية وفي مقدمتها التنسيق األمني".
وأضافت أن "مشــاركة نائــب رئيس لجنة التواصل 
مع المجتمع اإلســرائيلي ووزراء ســابقين وموظف 
كبيــر في ديوان الرئاســة ومندوبيــن عن بلديات 
فلســطينية بالضفــة تشــير إلــى اســتمرار حالــة 
التهافــت والهرولة من قبل القيــادة المتنفذة مع 
الكيان الصهيونــي، وأن كل التصريحات الصادرة 
عن قيادة السلطة ومسؤوليها عن قطع االتصاالت 
مع الكيــان الصهيوني في ســياق مواجهة صفقة 
القرن غيــر جدّية، هدفها تبريد الصوت الشــعبي 
االمريكيــة  للصفقــة  المناهــض  الفلســطيني 

الصهيونية". 
ودعت إلى "ضرورة إعالن قيادة الســلطة بشــكل 
واضح وجدي وقف كل أشــكال العالقات مع الكيان، 
وفي مقدمتها وقف التنسيق األمني وحل ما يُسمى 
لجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي، انحيازًا إلى 
موقف اإلجماع الشــعبي والوطني، مشددة على أّن 
االستمرار في هذا النهج العبثي المدمر لن يساهم 
إال بالمزيــد مــن إجــراءات االحتــالل التهويديــة 

واالستيطانية على األرض".
بدورها، قالــت حركة األحرار إن مشــاركة وفد من 
قيادة الســلطة في مؤتمر تطبيعي "جريمة وطنية 
والأخالقية تتنافى كليًا مع ادعاء الســلطة برفضها 
لـ"صفقــة ترامب"، بل تُشــجع االحتــالل واإلدارة 
األمريكيــة على مواصلة خطواتهــم لتنفيذها على 

أرض الواقع".
هــذه  أن  بيــان مكتــوب،  فــي  األحــرار  وأكــدت 
"المشاركة تفرض على شعبنا بكل مكوناته وقواه 
وفصائله فضح سياسة السلطة الال وطنية الهابطة 
والتصدي لها والضغط إلســقاط نهجها الفاسد"، 
داعية الســلطة في رام اهلل إلى "التحلل مما يسمى 
لجنــة التواصــل التــي تخــدم االحتالل وتســاهم 
فــي تبييض صورتــه الســوداء اإلجراميــة، وقطع 
كل أشــكال العالقــة معه وفــي مقدمتهــا األمنية 

واالقتصادية لمواجهة وإسقاط الصفقة".

غزة/ فلسطين:
قالــت حركة المقاومة اإلســالمية، حماس، إن إعــالن رئيس أركان جيش 
االحتالل اإلســرائيلي أفيف كوخافي، خطة جيشه للسنوات المقبلة، تثبت 
العقلية اإلجرامية التــي تحكم قيادات االحتالل، وضربهم بعرض الحائط 

األعراف والقوانين االنسانية كافة، واحتكامهم لمنطق العصابات.
وأضاف المتحدث باســم حماس، حازم قاســم، في بيــان، أمس، أن خطة 
»كوخافي« تبحث عن نصٍر مفقود وحسم للمعارك يبتعد مسافات متزايدة 

عن منال هذا الجيش العدواني.
وذكر أن خطة »كوخافي« تســتعيض عن عدم قدرة جيشــه على حســم 

المعارك العسكرية بارتكاب المجازر ضد المدنيين.
وتابــع »تتحدث خطــة كوخافي عن نيــة جيش االحتــالل تدمير مقدرات 
المقاومة، ومحاولة تصفية نصف مقاتليها، وكأنه كان يتورع عن ذلك في 
حروبه الســابقة، التي عاث فيها قتاًل ودمارًا وتخريبًا، ومع ذلك لم يستطع 

أن يحقق أيا من أهداف عدوانه«.
وأكد قاســم أن الحديث عن خطط جيش االحتالل، لن يوقف سعي شعبنا 
ومقاومته عن مواصلة مشــوار نضاله النتزاع أرضه ومقدساته من براثن 

االحتالل.
وشــدد على أن المقاومة ســتواصل مراكمة القوة، لممارســة واجبها في 

الدفاع عن شعبها، ومواصلة مشروع التحرير والعودة.
وأكــدت حماس أن المقاومة ببســالتها وتوحدها في الميــدان عبر غرفة 
العمليات المشــتركة، وشــعبنا بصمــوده والتفافه حول خيــار المقاومة، 
ســتمنع االحتالل من تحقيق أي من أهداف خططه. وختم قاسم تصريحه 
بقوله »ســيرحل كوخافي، وسيرحل االحتالل، وسيبقى شعبنا صامدًا على 

أرضه، وستبقى مقاومته الدرع الحامي له«.
وقبل أيام أعلن كوخافي عن خطة الجيش للسنوات األربع المقبلة )2020 
– 2024(، والتــي تحمل اســم »تنوفا«، وتشــمل تعزيز ســالح اليابســة 
والمدرعــات والطائــرات لمواجهة ما تصفه )إســرائيل( بـــ »التهديدات 

اإليرانية«، في موازاة إلغاء أولوية مدرعات قديمة.
من جانب آخر، اســتنكر الناطق باســم حركة حمــاس، حديث وزير الدولة 
الســعودي للشــؤون الخارجية عادل الجبير عن وجــود جوانب إيجابية في 

»صفقة ترامب« التصفوية للقضية الفلسطينية.
وقــال قاســم في تصريح مقتضب نشــره علــى صفحته بموقــع التواصل 
االجتماعي فيسبوك، مســاء أمس: »إن تصريحات الجبير مخالفة لإلجماع 
العربــي الرافــض للصفقــة، الــذي عبــر عنــه وزراء الخارجيــة العرب في 

اجتماعهم األخير«.
وأشــار قاســم إلى أن مثل هــذه التصريحات تســاعد االحتــالل واإلدارة 
األمريكيــة في الترويج للصفقة التصفوية، واســتمرار إنكار حقوق شــعبنا 

العادلة.

الحية: عهدنا مع شعبنا المضي على طريق الشهداء حتى التحرير

حماس تبدأ حملة زيارات لعوائل 10 آالف شهيد في قطاع غزة

استنكرت تصريحات الجبير الداعمة لـ"صفقة ترامب"
حماس: خطة "كوخافي" 

إجرامية وتبحث عن نصر مفقود

طالبت بوقف فوري للتنسيق األمني 
الفصائل تستنكر مشاركة وفد من السلطة و"فتح" في مؤتمر تطبيعي بـ)تل أبيب(

جانب من الزيارات
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

إعالن استدراج عروض أسعار 
تعلن جمعية السالمة الخيرية عن استدراج عروض أسعار 

تدقيق مالي خارجي لصالح الجمعية للعام 2020.
إن هــذا العرض مطــروح لجميع الجهات االستشــارية المختصة في هذا 

المجال ولديهم اعتماد قانوني  ساري المفعول. 
فعلــى الراغبيــن فــي االشــتراك  التوجه إلى مقــر الجمعيــة الكائن في 
محافظــة غزة – خلف برج الظافر 9 , عمارة الربيع الطباق االول الســتالم 

كراسة الشروط مجانًا.
حتــى موعد اقصاه نهايــة دوام   الثالثــاء 2020/02/18 على أن يكون 
تســليم العروض  يوم الخميس 2020/02/20 الســاعة الثانية عشــرة 

ظهرًا في نفس المكان.
- لالستفسار االتصال على الرقم 0599859515

وزارة االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات
إعالن صادر عن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

تأهيل رشكات لتقديم الخدمات اللوجستية
 للحصول عىل املوافقة النوعية

تعلن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وفي اطار  دورها في حماية 
وتنظيم قطاع االتصاالت عن تأهيل شركات لتقديم الخدمات اللوجستية 
للحصول على الموافقات النوعية المتعلقة بأجهزة االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات حيث تعتبر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات و بموجب 
الصالحيات الممنوحة لها وفقًا للقانون هي الجهة المســئولة عن إصدار 
الموافقات الستخدام وإدخال أجهزة االتصاالت إلى داخل أراضي السلطة 
الفلســطينية ومنــح الموافقــات النوعية لتلــك األجهزة، وذلــك لضمان 
التوافــق بيــن األجهزة الطرفيــة و المعدات المســتخدمة لالتصاالت مع 
المتطلبــات والمواصفــات الفنية التــي تحددها الوزارة مما يســاهم في 
ضمــان عدم تعرض المواطنين ألي ضرر قد ينتــج عن اجهزة االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات.
على الشركات الراغبة في الحصول على متطلبات وشروط التقديم والتأهيل
مراجعة االدارة العامة للتراخيص في مبنى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
الكائن في مدينة غزة, شارع عمر المختار, بالقرب من منتزه البلدية

 و ذلك في موعد أقصاه  2020-3-1.
licensing@gov.ps :لمزيد من المعلومات التواصل على االيميل

دولة فلسطين 

غزة تحسم مبكرًا نتائج
 االنتخابات اإلسرائيلية

يتــداول اإلســرائيليون ما يمكــن اعتبارها مســلمة بديهيــة مفادها أن 
المصير السياســي والشــخصي لرئيــس الحكومة بنياميــن نتنياهو بات 
معلقــا في بالون حارق ينطلــق من قطاع غزة، وفي حيــن تدرك حماس 
جيدا قواعد اللعبة السياســية في )إســرائيل(، فإنها تعــرف اليوم أن كل 
بالون ينطلق باتجاه إسرائيل عشية االنتخابات يزيد من مصلحة نتنياهو 
بضرورة التوصل معها إلى اتفاق وقف إطالق النار يمكن تسميته تسوية.
أكثــر من ذلــك، فإن ســقوط صــاروخ أو بالون حــارق في مســتوطنات 
غالف غزة، ويســفر عن ســقوط خســائر بشرية إســرائيلية عشية ذهاب 
اإلســرائيليين لصناديق االقتراع خالل أسبوعين من اليوم كفيل بتحديد 
هوية الحكومة اإلســرائيلية القادمة، كما أن نشر صورة لقتيل إسرائيلي 
واحد في غالف غزة يســاوي آالف الكلمات التي ألقاها نتنياهو عقب إعالن 
صفقــة القرن، كما أن إطالق صفارات اإلنذار فــي المدن الجنوبية يتوقع 

لها أن تحبس آالف اإلسرائيليين. 
كل ذلك يؤكد أن حماس بات لها التأثير الحاســم على تشكيل الحكومة 
اإلسرائيلية القادمة، ألن الحركة أدركت في سنوات سابقة تأثير الهجمات 
المســلحة على مستقبل االنتخابات اإلســرائيلية، فشمعون بيريس جعل 
حزب العمل يخســر انتخابات الكنيست الـ12، حين وقعت عملية مسلحة 

بمدينة أريحا في الضفة الغربية قبل يومين فقط من انتخابات 1988.
وفــي مايو 1992 أدرك حزب الليكود أن المســلح الفلســطيني الذي نفذ 
عملية طعن قبل شهر واحد من االنتخابات أعاد حزب العمل إلى السلطة، 
كما ســاهمت حماس بعملياتها االستشــهادية في هزيمة حزب العمل، 

وفوز نتنياهو في انتخابات 1996، أكثر من كل سبب آخر.
هــذا يعنــي أن حماس بــات لها الــدور المركزي فــي نتائــج االنتخابات 
اإلســرائيلية، وأي مقعد هنا أو هناك في الكنيســت كفيــل بتغيير وجهة 
تشــكيل الحكومة القادمــة، واليوم يبــدو الليكود بحاجة ماســة لرحمة 
حماس فــي غزة، ويتطلب مــن رئيس الحكومة أن يلجــأ لضبط النفس 
فيها، ألن مصيره السياســي بات معلقا ببالون حارق، وهنا يمكن اإلشارة 
إلــى أن الزيارة المفاجئة للوفد األمنــي المصري لغزة بعد غياب دام أكثر 

من خمسة أشهر ليست عفوية.
وفي الوقت الذي تطلب فيه )إســرائيل( أن يبقى االنقسام بين قطاع غزة 
والضفة الغربية وضعا استراتيجيا دائما، فإن استراتيجية حماس الخاصة 
بتحقيق تسوية في غزة، ال تشمل وقف عملياتها وهجماتها المسلحة في 

الضفة الغربية. 
وبغــض النظر عما ســيحصل عقــب الثاني مــن آذار/مــارس، وهو يوم 
التصويت في االنتخابات اإلسرائيلية، فإن جبهة غزة في اليوم التالي لها 
قد تكون كما كانت عليه خالل الســنوات العشر الماضية، وربما أسوأ من 

ذلك، وفق التقييم اإلسرائيلي. 

غزة/ أدهم الشريف:
يرى حقوقيان أن ما أوردتــه الصحافة العبرية، عن أن 
ألمانيا تعدُّ محكمة الهاي "ليســت مخولة بمناقشــة 
الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي"، وإبدائها دعمها 
لـ)إســرائيل( في الجنائية الدوليــة، فإن ذلك إن صحَّ؛ 
يعكس حالة التراجع الدولي في التضامن مع الشــعب 
الفلســطيني الذي يتعرض النتهــاكات مختلفة تصل 

إلى جرائم حرب يرتكبها جيش االحتالل بحقهم.
وبحســب مزاعــم ما تســمى "هيئة البث اإلســرائيلي 
)كان("، فــإن ألمانيــا بإعالنها، الجمعــة الماضية، أن 
المحكمــة الجنائيــة الدولية في الهاي "غيــر مخولة" 
لمناقشــة الصراع، يجعلها تنضــم إلى مواقف كل من 

جمهورية التشيك والنمسا.
كمــا ادعت الهيئة أن ألمانيا قدمت طلبًا إلى الجنائية 
الدولية باالنضمام الى المداوالت وبأن تكون "صديقة 
المحكمة" التي وبحســب رأيها فإن ســلطة المحكمة 
الجنائية الدولية ال تســري على المناطق الفلسطينية، 

وبالتالي ال يمكنها مناقشة مسائل الصراع.
لكن الحقوقي صالح عبد العاطي، شكك في مصداقية 
ووصفهــا  ذلــك،  أوردت  التــي  العبريــة  الصحافــة 
بـ"التســريبات، ومشــكوك فــي دقتها". غيــر أن عبد 
العاطي لم يشــكك خالل حديثه لصحيفة "فلسطين"، 
بأن )إســرائيل( من خالل الواليات المتحدة وحلفائها، 
تحــاول اقنــاع محكمــة الجنايــات الدولية بعــدم فتح 

تحقيق جدي في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
ونبَّه إلى "أننا تجاوزنا هذا األمر، اآلن ما يتم مناقشته 

هو الواليــة الجغرافيــة للمحكمة وليس مســألة فتح 
تحقيــق من عدمه؛ وإنما الواليــة الجغرافية؛ أي مكان 
الجرائم التي وقعت وتدخل فــي اختصاص المحكمة، 
وفي الغالب ســتكون األراضي المحتلة ســنة 67، بما 
يشــمل قطاع غــزة والضفــة الغربية وشــرق القدس 
المحتلــة". وذكر أن ما يرد من تســريبات عبر اإلعالم 
العبــري يجب التدقيق فيه، مشــيرًا إلى أن فلســطين 
عضــو ضمن األطــراف المتعاقــدة على ميثــاق روما، 
وبإمكانهــا اســتخدام مكانتهــا تزامنــا مــع تحريــك 
نشــطاء حقوق اإلنســان حول العالم من أجل مواجهة 
أي ضغوط. لكن ماذا لو كان اإلعالن األلماني بشــأن 
الجنائية الدولية حقيقًة؟، يقول عبد العاطي: "سيسجل 
ذلــك في ســجالت العــار أن ألمانيــا تجــاوزت قواعد 
العدالة والقانون الدولي والقانون الدولي اإلنســاني، 
ومحاوالت تغير عمل المحكمة، وهذا لن نقبل به ولن 

يقبله الحقوقيون حول العالم".
مصالح متبادلة

مــن جهتــه، يقــول مديــر مركــز القــدس للحقــوق 
االقتصادية واالجتماعية زياد حموري: "واضح أن هناك 
تراجعا في نظرة العالم والمؤسســات الدولية للقضايا 

التي تتعلق بقرارات دولية ضد )إسرائيل(".
وعــدَّ حموري في حديثــه لصحيفة "فلســطين"، هذا 

التراجع "مقلقا جدًا".
وأضاف "خالل الفترات الماضية، لم تحترم )إســرائيل( 
أي قــرار دولي وخاصــة الصادرة عن األمــم المتحدة، 
التي تتعلــق بنا كفلســطينيين )..( يبــدو أنه لم يعد 

للمؤسسات الدولية هيبة أمام ما يرتكبه االحتالل من 
جرائــم، عالوة على ذلك هناك تهديد من )إســرائيل( 
لهذه المؤسســات". وفيما يتعلق باألســباب التي قد 
تدفع أي دولة أن تكون ضد حقوق اإلنســان للشــعب 
الفلســطيني، قــال: "دون شــك المصالح السياســية 
واالقتصاديــة". وأكمل: "االتحــاد األوروبي وجزء كبير 
مــن المجتمع الدولي يحســب حســاب لـ)إســرائيل(، 
وينفذون مطالبها وبشــكل واضــح، وهناك تحيز كبير 
مــن المجتمــع الدولــي مع أنهــم يفهمون مشــكلة 
االحتــالل والقضايا التابعة لذلك، ويعرفون مدى حجم 
االنتهاكات لحقوقنا بشــكل كبير، لكن مع ذلك واضح 
أن هناك تأثيرا كبيرا من )إسرائيل( على هذه الدول".

ورأى أن المطلوب من الجهات الرســمية الفلسطينية 
والعالــم العربي واإلســالمي التكاثــف واتخاذ خطوات 
مالئمــة مقابــل جرائم االحتــالل، والتوجــه بقوة إلى 

محكمة الجنايات الدولية لمالحقة قادة االحتالل.
بــدوره، انتقــد عضــو المكتــب السياســي للجبهــة 
الديمقراطيــة، تيســير خالــد، انضمــام ألمانيــا إلى 
جمهوريــة التشــيك فــي تبنيهــا لموقــف يدعــي أن 
"المحكمــة الجنائيــة الدولية في الهــاي، غير مخولة 

بمناقشة الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي".
وقال خالد، فــي بيان، أمــس، إن "إرث الوحش النازي 
وجرائمــه بحــق اليهــود وشــعوب أخــرى فــي أوروبا 
الشــرقية في الحــرب العالمية الثانية ال يبــرر أللمانيا 
االتحاديــة مواقف عدائيــة من الحقوق الفلســطينية 

عامة وحقوق اإلنسان الفلسطيني خاصة".

الناصرة/ فلسطين:
قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني أفيغدور ليبرمان، إن عهد رئيس 
الــوزراء المنتهية واليته بنيامين نتنياهو قــد وّلى، وإن حلفاءه في كتلة 

اليمين باتوا يستعدون لما بعد اختفائه عن الساحة السياسية.
وأضــاف ليبرمان في كلمة له، أمــس: "إذا تقاعد نتنياهو ســيكون من 

السهل تشكيل ائتالف حكومي"، بحسب ما نقلته قناة "كان" الرسمية.
وتابــع: "في كتلة اليمين الداعمة له ينشــغلون حاليا بما ســيحدث بعد 

مغادرته".
ولفت ليبرمان، الذي شــغل منصب وزير جيش االحتالل السابق، إلى أن 
شــخصيات في األحزاب المتدينة الحليفة لنتنياهــو تلتقي طوال الوقت 

بمسؤولين في تحالف "أزرق- أبيض" المنافس بزعامة بيني غانتس.
وأضــاف أن زعيــم تحالف "يمينــا" اليمينــي وزير الجيــش نفتالي بينت 
والنائب بالكنيســت  إيليت شــاكيد القياديــة بالتحالف ذاتــه "يحلمان 

بكيفية التخلص من نتنياهو، وكيفية تشكيل حكومة دونه".
وأكد ليبرمان مجددا أنه على اســتعداد للمشــاركة فــي ائتالف حكومي 

يضم تحالف "العمل - ميرتس".
ومن المقرر أن تُجرى انتخابات إسرائيلية في 2 آذار/مارس المقبل، هي 
الثالثــة فــي غضون أقل من عــام، دون أن تتمكن األحــزاب الفائزة في 
ســابقتيها في نيســان/أبريل وأيلول/ســبتمبر 2019 من الحصول على 

أغلبية 61 مقعدا )من أصل 120 بالكنيست( لتشكيل الحكومة.

واشنطن/ فلسطين:
شــنت لجنة الشــؤون العامة األميركية اإلســرائيلية )ايباك( هجومــا على النائب 
الديمقراطية بيتي مكولوم بســبب تعاطفها مع شــعبنا الفلســطيني، وذلك عبر 

إعالنات مدفوعة الثمن نشرتها على موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك".
وقالــت البرلمانيــة مكولوم في حوار مع مجلة )972+( في أول مقابلة بعد نشــر 
هــذه اإلعالنات، أمس، "إن رؤيــة مثل هذا الهجوم الشــخصي المليء بالكراهية 
هو أمــر مروع للغاية، فهم حرضــوا على الكراهية من خالل هــذا الخطاب، إنهم 

يحاولون ترهيب أعضاء الكونغرس ومنعهم من التحدث علنا".
ووصفت ما جرى، بقولها: "اإلعالنات المســيئة هي ســمة وســخة ودائمة للحياة 
السياســية األميركية، ولكن اإلعالنات التي تنشرها )ايباك( وصلت إلى مستويات 

جديدة من االنحطاط".
وأضافــت مكولوم: هذه اإلعالنــات، التي تضم أيضا صورا للبرلمانيتين رشــيدة 
طليب وإلهان عمر، ترتبط بحملة تشــويه وصفت النائبات الشجاعات باالتهامات 
الســائدة مثل "معــاداة الســامية"، ووصلت وقاحة هــذه الحملة إلــى حد اتهام 

البرلمانيات بأنهن "شريرات" أكثر من تنظيم الدولة في سوريا والعراق.
وأشارت المجلة إلى أن مكولوم انتقلت، بعد حوالي أسبوع من نشر اإلعالنات، من 
مرحلــة الصدمة إلى حالة الفعل والهجوم، وقالــت إن "ايباك" عبارة عن مجموعة 

كراهية تقوم بتسليح معادة السامية وإسكات المعارضة.
وفوجــئ "اللوبــي الصهيوني" بالهجوم المضــاد من قبل البرلمانيــة، وقام على 
الفــور بســحب اإلعالنات ولكنه زعم أنهم "يشــعرون بالقلــق إزاء عدد صغير من 

الديمقراطيين الذين يقوضون العالقة بين الواليات المتحدة و)إسرائيل(".
وردت النائبــة "يجــب أن يكون أي نوع من االعتذار مخلصــا وصادقا، كان عليهم 
االعتــراف بالخطــأ والتعهــد باالمتناع عن اســتخدام هذا النوع مــن الكالم تجاه 
أي شــخص". وفي ســياق منفصل، احتجزت الشــرطة األميركية فــي مطار "مترو 
ديترويت" البرلمانية رشــيدة طليب، أول من أمس، خالل مشــاركتها في احتجاج 

لموظفي شركة دلتا من أجل تحسين ظروف عملهم.
وشــوهدت النائب طليب إلى جانب العديد من المتظاهرين، بينما كان العشرات 

يجلسون على رصيف المطار الذي يعتبر من أكثر المطارات ازدحامًا.
وقالــت بعد احتجازها في تغريدة على تويتر "لن نتوقف حتى يحصل هؤالء الناس 
علــى أجور عادلة وتأمين صحي، العمال يســتحقون الكرامة، ال يمكن أن نتركهم 
يعيشــون في فقر". وكانت طليب تحتج مع عمال التموين في دلتا، وتم نشر صور 
االحتجاج من قبل أعضاء "يونايت هير" وهو اتحاد يمثل موظفي الفنادق واأللعاب 

والخدمات الغذائية وصناعة شركات الطيران في الواليات المتحدة وكندا.

قالت إن المحكمة ليست مخولة بالصراع مع االحتالل
إعالن ألمانيا بشأن الجنايات الدولية.. 

افتراءات إسرائيلية أم تواطؤ إنساني جديد ؟!

"اللوبي الصهيوني" 
يهاجم برلمانية أميركية

 لدعمها القضية الفلسطينية 

ليبرمان: عهد نتنياهو وّلى



والدولية وحتى  اإلقليميــة  الظــروف 
الفلسطينية لم تسمح بتحقيق اإلنجاز 

الكبير الذي نحلم جميعًا بتحقيقه.
وأكــد أن التحالــف الدولي اســتطاع 
أن يبقــي قضية الحصــار حاضرة في 
أذهــان العالــم، وإيصال رســالة غزة 
لــكل الدنيــا، وفضح دولــة االحتالل 
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إعالن 
فتح باب العضوية ملجلس مفويض
 الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان

تعلن الهيئة المســتقلة لحقوق اإلنســان "ديوان المظالم" عن مباشــرة اللجنة االستشــارية المســتقلة الخاصة 
بتنســيب أعضاء جدد لمجلس مفوضي الهيئة عن بدء اســتالم طلبات الترشــح والترشــيح وذلك باالســتناد إلى 
المتطلبــات والمعايير المعتمدة والمنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس المفوضين للعام 2015، ومبادئ 
باريس الناظمة لعمل الهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان للعام 1993. وبناًء عليه وحسب حاجة المجلس تود الهيئة 
اســتقطاب 4 نســاء حسب التوزيع الجغرافي التالي: سيدة من قطاع غزة، وســيدة فلسطينية من الداخل المحتل، 

وسيدة مقدسية، وسيدة فلسطينية من الشتات.
إن عضوية مجلس مفوضي الهيئة هو موقع اعتباري ينطلق من مبدأ المسؤولية الوطنية تجاه قضايا الشأن العام 

وقضايا حقوق اإلنسان في فلسطين وهو موقع طوعي غير مدفوع األجر.
 على الراغبات بالترشح لهذه العضوية أن تتوافر لديهن المؤهالت والكفاءات التالية:

1. االيمان بمبادئ ومعايير حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان.
2. المعرفة الجيدة في قضايا الشــأن العام بما فيها األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية والقضايا العامة 

والحقوقية والثقافية التي تهم الرأي العام وتلبي احتياجات وطموحات فئات المجتمع المختلفة.
3. اإللمام بالقوانين والتشريعات الوطنية والسياسات العامة.

4. اإللمام بقضايا الحكم واإلدارة العامة.
5. اإللمام بعمل الهيئة ونطاق عمل الهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان بشكل عام.

أما المتطلبات والشروط التي يتوجب إيفاؤها للترشح فهي التالية:
1. أن تكون فلسطينية ومتمتعة بكامل األهلية القانونية.

2. أن تكون مشهودًا لها بالنزاهة وتتمتع باحترام عالي المستوى في المجتمع.
3. أن ال تكــون محكومــة بجناية أو جنحة من قبل محكمة مختصــة أو من قبل مجلس تأديبي مهني لعمل يتعلق 

باإلساءة إلى المال العام أو سوء استخدام المنصب.
4. أن تكون متمتعة بالكفاءة والخبرة والمهنية وملتزمة بالدفاع عن قضايا حقوق اإلنسان وحقوق المواطن.

5. أن تتمتع باالستقاللية وعدم اعتبار العضوية تمثياًل ألي جهة سياسية، وأن تقوم بتأدية مهامها بانتماء وطني وحيادية ومهنية.
6. أن ال تشغل خالل عضويتها في الهيئة أي منصب حكومي أو تنفيذي.

7. أن يكون لديها االستعداد لتفريغ جزء من الوقت والجهد لمتابعة قضايا حقوق اإلنسان في الهيئة.
علــى الراغبــات بالترشــح لهــذه العضوية إرســال الوثائــق التاليــة على البريــد اإللكترونــي الخــاص بالهيئة  

commissioners@ichr.ps  حتى موعد أقصاه يوم 03/10/ 2020، على أن يتضمن الطلب الوثائق التالية.

1. رسالة تؤكد االهتمام بالترشح لهذه العضوية )expression of interest( موضحة األسباب وراء هذا االهتمام.
2. السيرة الذاتية متضمنة ثالثة أسماء لمعرفين/ معرفات.   3. شهادات الخبرة أو أية وثائق أخرى ذات عالقة.

يمكن للمؤسســات والهيئات أن تقوم بترشيح أشخاص لشــغل هذه العضوية على أن يتم الحصول على موافقة 
الشخص المعني، كما وتشجع الهيئة فئة الشباب بالترشح لعضوية مجلس المفوضين.

وأكــد العضو المؤســس فــي تحالف 
أســطول الحرية الدولــي، أن التحالف 
بدأ منذ ديســمبر الماضي الخطوات 
العملية واللوجســتية لتجهيز سفينة 
أو أكثــر للتحرك باتجاه غزة، مشــيرًا 
إلى أن المشــروع اعتمد ضمن حملة 
بمســؤولياته  العالم  لتذكير  التحالف 
إلنهاء الحصار الــذي جعل قطاع غزة 

غير صالح للسكن البشري.
وأوضح أن الرســالة السياســية التي 
تحملها السفن تركز على معاناة غزة 
بأطفالها وشــبابها الذيــن يحرمهم 
أحالمهــم  تحقيــق  مــن  االحتــالل 

بمستقبل زاهر.
وقــال: "هــذه المحاوالت هــي جهود 
رمزيــة تعبــر عن إصــرار على كســر 
الحصــار وتأكيد رســالة التضامن مع 
وغزة  عمومًا،  الفلســطيني  الشــعب 
علــى وجــه الخصــوص"، متوقعًا أن 
علــى  الجديــدة  المحاولــة  تقتصــر 
سفينة صغيرة أو اثنتين تحمالن على 
متنهما عددًا رمزيًّا من النشطاء من 

مختلف أنحاء العالم.
نجاحات متعددة

وعــن دور اللجنــة في كســر الحصار 
خالل الســنوات السابقة ومخططاتها 
القادمــة، أوضــح بيــراوي أنها تعمل 
تحــت  المنضويــة  المنظمــات  مــع 
تحالف أســطول الحريــة وغيرها من 
المنظمات التضامنيــة العاملة لدعم 
الحقــوق الفلســطينية بحرية الحركة 

والتجارة.

وبيــن أن هــذه الحالت تتم بتســيير 
سفن المتضامنين أو تنظيم القوافل 
البرية أو تنســيق الحمالت اإلعالمية 
والسياســية لتحقيــق الهــدف؛ لكن 

لهــا  الحقيقيــة  الصــورة  وإظهــار 
باعتبارهــا دولة فصل عنصري خارجة 

عن القانون.
حملة إسرائيلية شرسة 

ونبــه بيــراوي إلــى وجــود حمــالت 
يواجههــا  شرســة  إســرائيلية 
الدوليون،  والنشــطاء  المتضامنــون 
يسميها االحتالل حملة "نزع الشرعية 
عــن الذيــن يحاولــون نزع شــرعية 
الحملــة  أن  موضحًــا  )إســرائيل("، 
"محــاوالت  تتضمــن  اإلســرائيلية 
تشــويه النشطاء ووصمهم باإلرهاب 
أو عداء السامية وغيرها من األكاذيب 

اإلسرائيلية".
وأكــد أهميــة مواجهــة العنصريــة 
الجهــود  بتنســيق  اإلســرائيلية 
اإلعالمية والسياســية والتوعوية في 
أوساط المجتمعات والدول المختلفة، 
داعيًــا إلــى التركيز على ممارســات 
دولــة االحتالل بحق الفلســطينيين، 
التــي تتعارض مــع القوانين الدولية 

وحقوق اإلنسان.
ونبــه إلــى أن ذلــك "يحتــاج لجهــد 
وتوفيــر المــوارد البشــرية والمالية 
الكافيــة لخوض معركة الــرأي العام 

ومعركة الرواية".
وقال: "نجاح المعركــة يحتاج لتوحيد 
الجهود واســتمرارها، وتكامل األدوار 
بين المستويات الرسمية والشعبية"، 
منبهــًا إلــى ضــرورة اختيــار وإتقان 

الخطاب السياســي واإلعالمي األكثر 
تأثيــرًا وخاصة في األوســاط الغربية 

وخارج العالم العربي واإلسالمي.
وتكامل  الوطنيــة  "الوحــدة  وأضاف: 
المجتمــع  مكونــات  بيــن  األدوار 
الفلســطيني وإدراك طبيعــة الصراع 
وامتالك أدوات المعركة وفي مقدمتها 
إرادة التحريــر وعزيمــة الثــوار، كلها 
مقومات أساســية لالرتقــاء بالقضية 

والتقدم على طريق التحرير".
عقبات دولية

التضامــن  بطبيعــة  يتعلــق  وفيمــا 
الدولي مع القضية الفلسطينية، لفت 
بيراوي إلى أنه يشهد تفاعاًل كبيرًا في 
األوساط الشعبية األوروبية والغربية 
عمومًا، غيــر أن العقبة التي يواجهها 
المتضامنــون الدوليــون تكمــن في 
صعوبة تحويل هذا التأييد إلى تأثير 

حقيقي على القرار السياسي.
وعزا بيراوي أســباب ذلك إلى ارتباط 
األحــزاب الحاكمة فــي معظم الدولة 
اإلســرائيلي  باللوبي  وثيقة  بعالقات 
ودولــة االحتالل، "األمــر الذي يجعل 
مهمــة المتضامنين صعبــة أو قليلة 

التأثير". وقال: "دولة االحتالل أدركت 
منــذ فتــرة ليســت بالقصيــرة أنها 
تخســر معركة الرواية على المستوى 
الشــعبي رغــم كل اإلمكانــات التــي 
تتوافر لديها لنشــر أكاذيبها؛ ولذلك 
على  بالتركيز  إســتراتيجيتها  غيــرت 
الحكومــات  علــى  المباشــر  التأثيــر 
واألحزاب الحاكمة من خالل العالقات 
التجاريــة واالقتصاديــة ومــن خالل 
التعاون األمني وغيرها من األساليب 

الفوقية".
وتابع بيــراوي: "يؤثــر االحتالل على 

بعض الــدول لســن قوانيــن تجرم 
العمل التضامني كمــا هي الحال في 
تجريم حمالت المقاطعة أو غيرها من 
القوانيــن التي باتت تحــد من حرية 
التعبيــر عندمــا يتعلق األمــر بدولة 

االحتالل وممارساتها".
وشــدد على أن الكفة ما زالت راجحة 
لصالح الحقوق والرواية الفلســطينية 
على المســتوى الشــعبي في العديد 
من الــدول األوروبيــة، رغم الحمالت 

اإلسرائيلية المختلفة.
مالحقة االحتالل قانونيًّا

وفي ســياق متصل، أوضح بيراوي أن 
الحرب  القانونيــة لمجرمي  المالحقة 
اإلســرائيليين تعد من أهم الميادين 
التي يحاول النشــطاء االستفادة منها 
لجلب المجرمين للعدالة، أو للتضييق 

عليهم باستمرار مالحقتهم.
القضائيــة  "المتابعــات  وقــال: 
والقانونيــة تحتاج إلــى نفس طويل 
وإمكانات مادية هائلة"، مشــيرًا إلى 
أن محــاوالت مالحقة دولــة االحتالل 
في قضيــة هجومهــا على أســطول 
التركيــة  الســفينة  بقيــادة  الحريــة 
"مافــي مرمرة" اســتمرت من 2010 

حتى ديسمبر 2019.
وأضــاف: "أصــرت المدعيــة العامــة 
لمحكمة الجنايات فاتو بنســودا على 
موقفهــا الرافض لمالحقــة االحتالل 
اإلســرائيلي في تلك القضية، وكانت 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أمــرت 
المدعيــة العامــة للمــرة الثانية )في 
ســبتمبر 2019( بإعــادة النظر فيما 
إذا كان ينبغي مالحقة )إسرائيل( في 

القضية نفسها".
ورجح بيــراوي ارتباط موقف المدعية 
العامة باحتمــاالت تعرضها لضغوط 
أمريكيــة،  أو  إســرائيلية  سياســية 
مشــددًا على أن "الجهــات المنظمة 
لألســطول ولمحاوالت كســر الحصار 
ما زالت متمســكة بحقها في مالحقة 
أولئــك المجرمين ســواء في محكمة 
الجنايــات أو فــي المحاكــم الوطنية 
ذات االختصــاص، ولــن يضيــع حق 

وراءه مطالب".

شمال غزة/ فلسطين:
شيعت جماهير حاشدة، أمس، جثمان المجاهد القسامي 
حامد أبو زعنونة )65 عاما( من مشروع بيت الهيا شمال 

قطاع غزة، والذي توفي إثر مرض عضال.
وتقدم مســيرة التشييع عناصر كتائب القسام، وقيادات 

بحركة حماس.
وأدى المشــيعون صالة الجنازة على جثمان الراحل في 

مســجد الرباط، ومن ثــم ووري الثرى فــي مقبرة بيت 
الهيــا. ونعت كتائب القســام الجناح العســكري لحركة 

حماس، فقيدها أبو زعنونة.
وقالــت: "ليمضــي إلى ربه بعــد حياةٍ مباركــةٍ حافلةٍ 
بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل المولى"، 
داعية أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، 

وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء.

زاهر بيراوي لـ"فلسطين":
ه إلى غزة  أسطول الحرية يتوجَّ

في مايو محاواًل كسر الحصار البحري
لندن-غزة/ طالل النبيه:

كشــف رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة زاهر 
بيراوي أن ســفًنا تضامنية دولية ســتبدأ في اإلبحار إلى 

قطــاع غــزة نهايــة شــهر مايــو القــادم وحتــى منتصــف 
يونيو. وأوضح بيراوي في حديث لصحيفة »فلسطين« 
أن المهمة الجديدة لتحالف أســطول الحرية سيشــارك 

السياســية  والشــخصيات  النشــطاء  مــن  عــدد  فيهــا 
والمتضامنيــن المهتميــن بكســر الحصــار وتوفيــر حريــة 

الحركة للفلسطينيين من غزة وإليها عبر البحر.

تشييع جماهيري حاشد للقسامي
 أبو زعنونة شمال القطاع

النشطاء الدوليون 
يواجهون حملة 

إسرائيلية شرسة 
لوصمهم باإلرهاب

الدول األوروبية 
والغربية تشهد 
ا  تفاعاًل شعبيًّ

لنصرة الحقوق 
الفلسطينية

زاهر بيراوي
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

جمعية دار القرآن الكريم والسنة
مزاودة رقم 2020/01

بيع سيارة لصالح المقر الرئيس
تعلــن جمعية دار القــرآن الكريم والســنة عن طرح مزاودة لبيع ســيارة 
لصالــح جمعية دار القرآن الكريم والســنة المقر الرئيس، تبعًا للشــروط 
والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق المزاودة. فعلى من يرغب في 
المشــاركة في هذه المــزاودة مراجعة جمعية دار القرآن الكريم والســنة 
خالل أوقات الدوام الرســمي من أجل الحصول على كراســة المواصفات 
ووثائــق المــزاودة مقابــل دفع مبلغ )50 شــيكال( غير مســتردة في مقر 
الجمعية الكائن في غزة – النصر – شرق مدرسة غزة الجديدة، آخر موعد 
لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات هو الساعة 

الواحدة ظهرًا من يوم الخميس الموافق 2020/2/20.
مالحظة :

1. أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المزاودة.
2. يجب إرفاق شــيك بنكي معتمد أو كفالة بنكية معتمدة بمبلغ 500 $ 
ســارية المفعول لمــدة 60 يومًا من آخر موعد لتقديــم العروض, وتقبل 

المبالغ النقدية لألفراد.
3. تقدم األسعار بالدوالر. 

4. يحق للجنة العطاء الغاء المزاودة دون ابداء األسباب.
نوع

 السيارة
نوع 

الوقود
سنة 
اإلنتاج

قوة
 المحرك

لون
 السيارة

أزرق1242 2012بنزينفورد فيستا
لالستفسار والتواصل االتصال على هاتف الجمعية رقم 082826157

دار القرآن الكريم والسنة- المقر الرئيسي

دعـوة  لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة عبسان الكبيرة

 )MDPIIICII( برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة الدورة الثانية
اسم المشروع الفرعي: توريد مواد لزوم صيانة شبكة كهرباء الشوارع

 PNA 1. حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
على منحة 130 مليون يورو من مجموعة من الشــركاء والممولين )البنك الدولي 
IDA، الوكالة الفرنســية للتنمية AFD، الحكومة الدنماركية Denmark، الوكالة 

األلمانيــة للدعم الفني GIZ، البنك االلماني للتنمية KFW، الوكالة السويســرية 
للتنميــة SDC، اتحــاد البلديات الهولندي VNG  االتحــاد االوروبي باالضافة الى 
مساهمة السلطة الوطنية PA بنسبة 10 % من تكلفة في برنامج تطوير البلديات 
المرحلة الثالثة / الدورة الثانية )MDPIIICII(. وقد حصلت  بلدية عبســان الكبيرة 
علــى منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية MDLF )المتلقية 
للمنحة( لتنفيذ مشــروع توريد مواد لزوم صيانة شــبكة كهرباء الشــوارع وتنوي 
اســتعمال جــزء من أموال هذه المنحــة الفرعية في عمل دفعــات تحت العقد رقم 

)MDPIIICII-1523122 -04( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

2. المــوردون المعنيــون يمكنهم الحصول على المعلومــات الالزمة من بلدية 
عبســان الكبيرة الدائرة المالية – قســم المشــتريات الســيد/ ابراهيم أبو طير 
هاتف: 2073505 فاكس: 2073066 وذلك ابتداًء من الســاعة التاسعة صباحًا 

وحتى الثانية عشر ظهرًا من تاريخ 2020/02/16 وحتى تاريخ 2020/02/25
3. عــروض األســعار يجــب أن تقدم علــى العنــوان أدناه قبــل أو بتاريخ 

2020/02/25 الساعة الثانية عشرة ظهرًا، 

4. المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة 
بلديـة عبسان الكبيرة

دعـوة  لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة عبسان الكبيرة

 )MDPIIICII( برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة الدورة الثانية
اسم المشروع الفرعي: توريد مواد وقطع غيار لزوم شبكة المياه

1. حصلت منظمة التحرير الفلســطينية لصالح الســلطة الوطنية الفلســطينية 
PNA علــى منحــة 130 مليــون يورو مــن مجموعة مــن الشــركاء والممولين 

)البنــك الدولــي IDA، الوكالة الفرنســية للتنمية AFD، الحكومــة الدنماركية 
 ،KFW البنك االلماني للتنمية ،GIZ الوكالة األلمانية للدعم الفني ،Denmark

الوكالة السويســرية للتنمية SDC، اتحاد البلديــات الهولندي VNG باالضافة 
الى مســاهمة السلطة الوطنية PA بنســبة 10 % من تكلفة في برنامج تطوير 
البلديــات المرحلــة الثالثة / الــدورة الثانية )MDPIIICII(. وقــد حصلت  بلدية 
عبســان الكبيرة على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية 
MDLF )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مشــروع توريد مواد وقطع غيار لزوم شــبكة 

المياه وتنوي استعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات تحت 
العقد رقم )MDPIIICII-1523122 -03( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

2. المــوردون المعنيون يمكنهم الحصــول على المعلومات الالزمة من بلدية 
عبســان الكبيرة الدائرة المالية – قســم المشتريات الســيد/ ابراهيم أبو طير 
هاتف: 2073505 فاكس: 2073066 وذلك ابتداًء من الساعة التاسعة صباحًا 
وحتى الثانية عشرة ظهرًا من تاريخ 2020/02/16 وحتى تاريخ 2020/02/25
3. عــروض األســعار يجــب أن تقدم علــى العنــوان أدناه قبــل أو بتاريخ 

2020/02/25 الساعة الثانية عشرة ظهرًا، 

4. المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة 
بلديـة عبسان الكبيرة

على نتنياهو أن يحذر انفجار غزة
قــد تكون غزة مقصلــة نتنياهو السياســية، فحتــى اللحظة لم يحــرز زعيم حزب 
الليكــود أي اختــراق أو إنجــاز يتفاخر فيه أمام اإلســرائيليين علــى جبهة غزة، بل 
شكلت غزة الســكين الذي تطعن فيه األحزاب اإلسرائيلية ظهر نتنياهو، وشكلت 
غزة بمقاومتها وبالوناتها الحارقة الصخرة التي تكسرت عليها قرون حزب الليكود 
وأطماعه األيديولوجية، لذلك فمن المؤكد أن الرجل الشرير يضمر لغزة الكراهية، 

ويخبئ ألهلها الموت والدمار كما عبر عن ذلك في تصريحاته األخيرة.
 وبيــن تصريحــات نتانياهو المتشــددة ضد غزة واســتطالعات الــرأي عن نتائج 
االنتخابات اإلســرائيلية عالقة وثيقة، فتوازن القوى داخل المجتمع اإلســرائيلي ال 
يخدم نتانياهو، وســيكون نتانياهو خاســرًا إذا توجه اإلســرائيليون إلى انتخابات 
رابعــة للكنيســت، لذلك قد يظــن البعض أن إحــداث متغيرات اســتراتيجية في 
المنطقــة تحرف مــزاج الشــارع، أو تؤجــل موعد االنتخابــات لمصلحــة نتانياهو 
الشــخصية والحزبية، وهذا ما يجعل فكرة المغامرة العسكرية ضد غزة واردة، مع 
العلم أن نتانياهو قد فشــل سابقًا في حشــد موافقة األجهزة األمنية على مغامرة 
مماثلــة قبل موعد االنتخابات البرلمانية الثانية، حين اعترض مستشــار الحكومة 
وقادة الموســاد والشــباك واألمــن القومي ورئيــس األركان على فكــرة تصعيد 

العدوان على غزة قبل االنتخابات الثانية.
الوضع على حدود غزة يزداد توترًا مع اقتراب موعد االنتخابات، وأزعم أن المقاومة 
الفلســطينية غيــر راضية ببقاء الحال علــى ما هو عليه، ويزعجها تهرب إســرائيل 
من االلتزام بشــروط التهدئة، وأهل غزة يؤثرون المواجهة على الجمود الراهن، 
وحــراك الوســيط المصــري على ما يبــدو لم يقدم مــا يقنع المقاومــة بمواصلة 
التهدئــة، وزيــارة المبعوث الدولي للســالم لم تــؤت بثمار تحض على اســتمرار 
التهدئة، ولم يبق ما يحفز على التهدئة إال زيارة العمادي إلى غزة، وما تحمله من 
إغــراءات، أو وعود تحث على مواصلة التهدئة حتى نهاية االنتخابات اإلســرائيلية 
على أضعف تقدير. أســبوعان حتى موعد االنتخابات اإلسرائيلية يخبئان الكثير من 
المفاجآت، فنتانياهو حريص في هذه الفترة على عدم تقديم أي تســهيالت ألهل 
غزة، قد تفسر على أنها تنازالت، سيوظفها خصومه السياسيون ضده، والمقاومة 
فــي غزة تضغط على نتانياهو لتحقيق المزيد مــن اإلنجازات مقابل الهدوء، هذه 
الحالــة الشــائكة أطلقت لســان نتانياهو للتهديــد بهدف تمرير فترة أســبوعين 
بهدوء، أسبوعان من الهدوء تحت غطاء التهديد، والمزيد من التهديد، والحقيقة 
أن نتانياهو ووزير حربه، ورئيس أركانه يدركون جيدًا أن التصعيد ضد غزة قد يجر 
إلى مواجهة شــاملة غير مضمونة النتائج، وقد ترتد كارثة عسكرية على نتانياهو 
شــخصيًا، وعلى مســتقبل الدولة التي يشــكل فيها الجيش العمود الفقري للبقاء 
على قيــد الحياة. غزة التي تعودت الوضوء بأزيــز الرصاص، واعتادت صالة الفجر 
على دوي العبوات الناسفة، غزة تمشي على حافة الهاوية بال قلق، فهي ال تخشى 
المواجهــة، وال ترتعد من الغارات، وهي على أهبة االســتعداد ألن تموت واقفة ال 
أن تداس زاحفة، وهي قادرة على التصدي ألي مغامرة يقدم عليها نتانياهو، ومن 

جرّب لقاء األعداء مرة، يسهل عليه لقاؤهم ألف مرة.

رام اهلل/ فلسطين:
عــدّ تقريــر فلســطيني رســمي، نشــر المفوضية 
الســامية لألمــم المتحــدة لحقوق اإلنســان، 112 
شــركة إســرائيلية ودولية عاملة في المستوطنات 
اإلســرائيلية المقامــة علــى األراضي الفلســطينية 

المحتلة، انتصارا لفلسطين والعدالة الدولية.
وقــال التقرير الصادر عن )المكتــب الوطني للدفاع 
عن األرض ومقاومة االستيطان(، أمس، إن اإلعالن 
الســابق للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية 
في الهاي، فاتو بنســودا، عزمها فتح تحقيق شــامل 
في جرائــم حرب محتملــة ارتكبتها )إســرائيل( في 
األراضي الفلسطينية، ونشر مفوضية األمم المتحدة 
ميشــيل باشليه تقريرها عن الشــركات العاملة في 

المستوطنات، ذو أهمية استثنائية.
وأوضــح المكتب الوطنــي التابع لمنظمــة التحرير، 
أن هذه األهميــة تكمن في الوقت الذي يتجهز فيه 
رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي المنتهية واليته 
بنياميــن نتنياهو، لتحضير الخرائط الجغرافية لضم 
أجزاء واســعة مــن الضفة الغربيــة المحتلة، تنفيذا 

لخطــة االمــالءات "الصهيــو– أميركيــة" المعروفة 
إعالميا بـ"صفقة ترامب".

الجديــر ذكــره أن "القائمة الســوداء" شــملت: 94 
شركة إسرائيلية، 18 شركة من 6 دول أخرى، بينها 
شــركات مصرفية، شــركات هواتف محمولة، شركة 
البنــاء اإلســرائيلية "أشــتروم"، شــركة االتصاالت 

"بيزك"، شركة التكنولوجيا "ماتريكس".
وشــملت القائمــة أيضــا شــركة "بوكينــج كــوم" 
الهولنديــة الخاصــة بحجــز الغــرف والفنــادق عبر 
اإلنترنت، وثالث شركات أخرى هولندية، والشركات 
األمريكيــة الناشــطة فــي مجــال الســياحة "تريب 
أدفايــزر"، و"إيــر بي إن بــي"، و"إكســبيديا" وثالث 
شــركات بريطانيــة وشــركتان فرنســيتان وواحدة 

مقرها في لوكسمبورغ وأخرى مقرها في تايالند.
ورصــد التقريــر المواقــف الفلســطينية والدوليــة 
التي رحبت بنشــر "القائمة الســوداء"، عــادة األمر 
تقــدم كبير على طريق محاســبة الشــركات لدورها 
فــي انتهاكات القانــون الدولي، وقرارات الشــرعية 
الدولية. ورصد أيضا ردود الفعل االسرائيلية، واصفا 

إياهــا بـ"الهســتيرية" ســواء من أحــزاب االئتالف 
الحكومــي اليميني المتطرف أو أوســاط المعارضة، 
كما قــررت وزارة الخارجية في حكومة االحتالل قطع 
عالقاتهــا مع المفوضية الســامية لحقوق اإلنســان 
وأصــدرت توجيهــا الــى قنصلياتهــا فــي الواليات 
المتحدة، لضمان فرض عقوبات على الشركات التي 

قد تُقاطع )إسرائيل(.  
وفي خطوة جديدة نحو فرض "السيادة اإلسرائيلية" 
على الضفة الغربية المحتلة، أعلنت ســلطة الطاقة 
في حكومة االحتالل توســيع شبكة الكهرباء لخدمة 
المستوطنات المقامة على األراضي الفلسطينية في 
الضفة المحتلة على أن يتم تطوير شــبكة الضغط 

العالي لتقديم الخدمات لجميع المستوطنات.
وبحسب الخطة االســتيطانية فإن الشبكة التي يتم 
تحديثها ستقدم الخدمات للمستوطنات على أساس 
أن )إســرائيل( ســتبقى صاحبــة الســيادة وصاحبة 
المســؤولية عما يحدث في الضفة الغربية حتى عام 
2040، وتشمل إنشــاء خطوط ضغط عال، ومراوح 

وحقول ألواح شمسية ومحطات للطاقة.

لندن/ فلسطين:
وقعــت اللجنــة القانونية فــي المؤتمر الشــعبي 
لفلســطينيي الخارج توكيال قانونيا لمكتب محاماة 
فــي العاصمــة البريطانيــة لندن، بهــدف تقديم 
مذكــرة قانونية حــول الجرائم اإلســرائيلية بحق 
الشــعب الفلســطيني، اســتجابة لطلــب المدعية 
العامــة لمحكمة الجنايــات الدوليــة بفتح تحقيق 
فــي الجرائم التــي ارتكبت وال تزال فــي األراضي 

الفلسطينية المحتلة عام 1967. 
وأكــد المؤتمــر الشــعبي فــي بيــان أمــس، أن 
فلســطين كانت ومــا زالت دولة ذات ســيادة وأن 
الشــعب الفلسطيني هو صاحب هذه السيادة على 
أرض فلسطين على مر األزمان، مشيرا إلى أن هذه 
الســيادة ال تنتفي وال تنتقــص بوقوع االحتالل أو 

تغييب ســلطة الفلســطينيين على أرضهم. ورأى 
المؤتمــر الشــعبي أن قــرار التحقيــق فــي جرائم 
االحتالل هو الخطوة األولى تجاه محاسبة االحتالل 
على جميع جرائمه ومخالفاته المستمرة للقوانين 
والشرائع الدولية. ودعا المؤتمر الشعبي المدعية 
العامــة لمحكمــة الجنايــات الدولية إلى توســيع 
تحقيقاتها في جميع جرائم االحتالل في فلسطين، 
من بينهــا االعتقــاالت اإلدارية وخاصــة لألطفال 
والنســاء، ونقل المعتقلين خارج األراضي المحتلة، 
والنفــي واإلعدامــات خارج القانــون والقتل العمد 
للمدنيين العــزل والمتظاهريــن، وقصف البيوت 
والمدارس والمستشفيات، واالعتداءات على أماكن 
العبادة والمصليــن والصحفيين والطواقم الطبية 
وســيارات اإلســعاف. كما دعا القيادة الفلسطينية 

إلــى ضرورة اســتثمار هذا القــرار ومالحقة جرائم 
كل  فــي  الفلســطيني  الشــعب  ضــد  االحتــالل 
فلسطين، مطالبا بتكثيف الجهود الفلسطينية في 
هذا االتجاه وعدم االكتفاء بشــكوى أو تحقيق في 

جريمة واحدة من جرائم االحتالل.
كما ثمن المؤتمر الشــعبي كافة المواقف المعلنة 
من جهات فلسطينية وغير فلسطينية والتي تؤيد 

هذه الخطوة والدعوة الى االستمرار فيها.
ونــوه المؤتمــر الشــعبي إلــى ضــرورة أن يكون 
هناك دعــم قانوني للمحكمــة الجنائيــة الدولية 
للقيام بعملها على أحســن وجه، من خالل تقديم 
المعلومــات والوثائــق والدالئل التي من شــأنها 
المســاعدة في إنجاز تحقيق شامل وكامل وشفاف 

في كل جرائم االحتالل وتقديمها إلى المحاكمة.

تقرير: نشر "قائمة شركات المستوطنات" 
انتصار لفلسطين والعدالة الدولية

مؤتمر فلسطينيي الخارج يترافع قانونًيا 
في الجنايات الدولية حول جرائم االحتالل 
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دولة فلسطين
وزارة 

األوقاف والشئون الدينية

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

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

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

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

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

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

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

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

طرح عطاء رقم )2020/02 - ف(
توريد وتركيب معدات وآالت ومواد خام لمشاريع ريادية 

في القطاع الزراعي
تعلــن جمعية التنميــة الزراعية )اإلغاثة الزراعية( عــن طرح عطاء بالظرف 
المختوم لصالح مشروع "نجاحها: تمكين الشابات الرياديات الفلسطينيات 
في القطــاع الزراعيــة" وذلك تبعًا للشــروط والمواصفــات الموضحة في 

كراس العطاء، فعلى الراغبين في التقدم للعطاء مراعاة الشروط التالية:
موقع العمل: محافظة شمال غزة، محافظة غزة، محافظة خان يونس. 

شروط التقدم للعطاء:
1. يجــب أن يكون المتقدم للعطاء لديه مشــتغل مرخص من قبل الجهات 
المعنية ولديه سجل تجاري معتمد وساري المفعول حسب األصول المتبعة.

2. كراس العطاء مجاني.
3. يجب أن تكون األسعار المقدمة للعطاء سارية المفعول لمدة ال تقل عن 

)120( يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

4. يجب أن تكون األسعار بالدوالر وغير شاملة قيمة الضريبة المضافة مع 
إحضار فواتير صفرية وخصم المصدر. 

5. على المورد الذي يرغب في الحصول على نسخة من العطاء ابتداًء من يوم الخميس 
الموافق 2020/02/13 وحتى يوم األحد الموافق 2020/02/23 من الســاعة 09:00 
ص وحتى الساعة 00:03 م وذلك في مقر جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية(.

6. ســيتم عقد جلســة تمهيدية مع إدارة المشــروع وذلــك يوم الخميس 
الموافــق 2020/02/20 على أن يكون تجمع الموردين الراغبين بالحضور 

في مقر اإلغاثة الزراعية الساعة 10:00 صباحا.
7. آخر موعد لتسليم مظاريف العطاء المكتملة والمختومة من قبل المتقدمين في موعد 
أقصاه يوم الثالثاء الموافق 2020/02/25، الســاعة الثانية عشرة ظهرًا في مقر االغاثة 
الزراعية )الزيتون –غزة(. وسيتم فتح العطاءات في نفس اليوم والساعة أمام المتقدمين.
8. يجــب على المورد تقديم كفالة تأمين )كفالة دخول عطاء( مقدارها 5% 
مــن القيمة اإلجمالية للعطاء إما بكفالة بنكية أو شــيك بنكي مصدق من 
ســلطة النقد الفلسطينية وســاريًا لمدة ال تقل عن 90 يوما من آخر موعد 

الستالم العطاءات، هذا وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
9. لجنة العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

10. يحق للجنة تأجيل العطاء أو تمديده أو إعادته أو إلغائه أو تجزئته دون 

إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمين بالعطاء.
11. رسوم اإلعالن في الجرائد على من يرسو عليه العطاء.

لمزيد من االستفســار والمعلومات االتصال علــى جمعية التنمية الزراعية 
)اإلغاثة الزراعية( –غزة – الزيتون-شــارع صــالح الدين، مقابل محطة أبو 

جبة للبترول غربًا هاتف: 2805040، فاكس: 2805039.

جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية
Palestinian Medical Relief Society

)03t-PMRS/OCHA-20G( إعالن عن المناقصة رقم
لشراء  مستلزمات و غيارات طبية

تعلن جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية ضمن مشروع :
" Improved emergency health care for GMR injured in the Gaza Strip "

OPT-19/DDA-3482/SA2/HNC/NGO/13988 :ورقم المشروع
والذي يتم تنفيذه بالشراكة بين جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية و
 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs )OCHA(  

عن رغبتها بشراء مستلزمات وغيارات طبية حسب الشروط والمواصفات 
المنصوص عليها في مستندات العطاء

رقــم )03t-PMRS/OCHA-20G( وتدعو كافة الشــركات والموردين 
المسجلين في محافظات فلســطين للمشاركة في هذه المناقصة حسب 

الشروط المؤهلة التالية:
1. أن يكون حاصال على رخصة تخوله مزاولة المهنة.

2. جميع األصناف يجب أن تكون مجازة من وزارة الصحة الفلســطينية أو 
الجهات المختصة األخرى.

3. أن يكون مشتغال مرخصا.
4. المشــروع معفــي من ضريبــة القيمة المضافة وعليــه يجب تقديم 

فاتورة صفرية .
يمكن اســتالم مســتندات العطــاء مقابل مبلــغ مالي قــدره مائتين 
شــيكل فقط غير مســتردة اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح يوم 
األحــد الموافق 2020/02/16 وحتى الســاعة الواحدة ظهرًا من يوم 
الخميس 2020/02/20 من مقر جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية – 
غزة تل الهوى شــارع جامعة الدول العربية هاتف رقم )2635991/2( 

و فاكس رقم )2626069(.
يرفــق مع المناقصة تأميــن أولى بكفالة بنكية بقيمــة %5 من إجمالي 
قيمــة العطاء في صورة خطــاب ضمان بنكي أو شــيك بنكي ويجب أن 
يبقــى هذا التأمين صالحا لمدة 180 يوما من تاريخ فتح المظاريف، آخر 
موعد لتســليم الوثائق هو الساعة الثانية عشــرة من ظهر يوم الثالثاء 
الموافــق 2020/02/25 في نفس الموقع على أن يكون العطاء ســاري 
المفعــول لفتــرة 180 يوما مــن تاريخ اإلقفال وســيتم فتــح المظاريف 
الســاعة 12:30 ظهــرًا من يــوم الثالثــاء الموافــق 2020/02/25 في 
مقر الجمعية في جلســة علنية لمن يرغب بالحضور من الشــركات التي 

تقدمت بعرض السعر فقط.
مالحظة: رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

وأدى عشرات آالف المصلين، صالة فجر الجمعة، خالل 
األسابيع الماضية في مساجد فلسطين واألردن وتركيا 

وماليزيا؛ نصرة للقدس واألقصى.
ركيزة الصراع

المحلل السياســي صالح حميدة، أكد أن ركيزة الصراع 
بين االحتالل والفلســطينيين هي القــدس واألقصى، 
األمر الذي أكســب حملة "الفجر العظيم" صدى واســعا 

في فلسطين المحتلة والوطن العربي واإلسالمي.
وعدّ حميدة التفاعل الكبير من المســلمين مع الحملة 
ناتجــا عــن إحســاس المســلمين عامة بأن المســجد 
األقصى "فــي دائرة الخطر" وســط مســاعي االحتالل 
والمســتوطنين لهدمه وبناء "الهيــكل" المزعوم على 

أنقاضه.
وأشــار إلــى أن المســلمين يعتبرون أن أي اســتهداف 
لـألقصى هو استهداف لعقيدتهم، مثمنا هذا االلتفاف 
الواســع ســيما في ظــل محاوالت اســتهداف الشــارع 
العربي واإلســالمي وتغييبه عن قضاياه األساسية وفي 

مقدمتها القضية الفلسطينية ومقدساتها.
ورأى حميدة أن االستعجال باإلعالن عن "صفقة ترامب" 
يأتي في إطار االستعجال بتصفية القضية الفلسطينية 
"التي يرى فيها االســتعمار المحرك االساســي لنهضة 

االمة".
وتابــع: فجــاءت حملــة "الفجــر العظيــم" لتؤكد وعى 

وحيوية االمتين العربية واإلسالمية.
وأكد حميدة أن هذه الحملة تقلق االحتالل كون غالبية 
الثورات الفلســطينية تتعلق بالقدس منذ "هبة البراق" 
وانتفاضة األقصى وغيرها، "فاالحتالل يدرك حجم وقوة 
هــذه المبادرات في التأثير على جموع االمة في معركة 

التحريــر"، الفتا إلى أن قمع المصلين في األقصى عقب 
أداء صــالة الفجــر دليل ارتبــاك االحتــالل وحيرته في 

التعامل مع الحملة.
إعادة الوعي

واعتبر المحلل السياســي ســاري عرابــي، حملة "الفجر 

العظيم" شــكال من أشكال النضال الفلسطيني، فبدأت 
من الحرم اإلبراهيمي الذى جرى تقســيمه بين اليهود 
والمســلمين مكانيــا منــذ ســنوات طويلــة، وانتقلت 

للمسجد األقصى المهدد بالتقسيم أيضا.
وقال عرابي إن امتداد الحملة إلى بقية مســاجد الضفة 
يمثــل اســتعادة للقيم الروحيــة واالخالقيــة والوحدة 
االجتماعية الضرورية جدًا لتعزيز تماســك المجتمع في 
ظل التحديات االقتصادية والسياسية التي تعصف به.

وأشــار إلــى أن حملــة "الفجــر العظيــم" تســاهم في 
اســتعادة القيم، واســتعادة دور المســاجد في تجميع 
النــاس كخطوة إلحبــاط االحتالل في "إعادة هندســة 

الوعي" ألهالي الضفة الغربية.
ورأى عرابــي أن امتداد الحملة لبلدان عربية – كاألردن 
مثــاًل-  يدل على أن الشــعوب العربية ما زالت مرتبطة 
بالقــدس واألقصى، وأنها ما زالت قــادرة على االبداع 

والتطوير في وسائلها النضالية.
وقــال: الشــعب األردني مــن أكثــر الشــعوب ارتباطا 
بفلسطين واالقصى من حيث الجغرافيا والتاريخ وتالحم 
الشــعبين ووجود ماليين الالجئين الفلسطينيين على 

أرضه والرعاية الهاشمية للمقدسات.
وأكد عرابي أن امتداد حملة "الفجر العظيم" التي باتت 
مصــدر قلــق وازعاج لالحتــالل، لن يســتطيع االحتالل 

إفشالها. 

رام اهلل/ فلسطين:
شهد األســبوع الماضي إصابة عشــرات المواطنين الفلسطينيين بالرصاص 
الحــي والمطاطي والشــظايا واالختناق بالغاز في الضفــة الغربية وقطاع غزة 
والقدس، فيما أصيب 7 إســرائيليين بجراح مختلفة. وبحسب تقرير صادر عن 
الدائرة اإلعالمية لحماس في الضفة أمس، فقد سجلت خالل األسبوع الماضي 
134 مواجهة في مختلف المدن الفلســطينية. وتخلل تلــك المواجهات إلقاء 

الزجاجات والباللين الحارقة واألكواع المتفجرة، واســتهداف عدة مستوطنات 
في محيط قطاع غزة، بحسب التقرير.

"الفجر العظيم" .. مقاومة فلسطينية ونصرة عربية جديدة للقدس ومسجدها

إصابة عشرات الفلسطينيين و7 إسرائيليين 
بـ134 مواجهة األسبوع الماضي

رام الله-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
اتفق محلالن سياسيان أن حملة »الفجر العظيم« باتت 
أســلوب مقاومــة فلســطينية، وخيــارا عربيا وإســالميا 

جديدا نصرة لمدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى 
المبارك.  وقال هؤالء لصحيفة »فلسطين«، أمس، إن 
اســتجابة أبناء شــعبنا والشــعوب العربية واإلســالمية 

للحملــة العظيمــة، دليــل فشــل مخططــات االحتــالل 
الشــارع  إبعــاد  فــي  العربيــة  واألنظمــة  اإلســرائيلي 

الفلسطيني والعربي عن قضية القدس واألقصى.

مواطنون يؤدون صالة الفجر في الحرم اإلبراهيمي بالخليل
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الجمعية الفلسطينية – عون
إعالن مناقصة تنفيذ مشروع

الشتاء اآلمن - توريد الطرود الغذائية
A3 - 2 - 2020 مشروع رقم

تعلن الجمعية الفلســطينية عون عن طرح عطاء تنفيذ مشروع الشتاء اآلمن 
- توريــد الطرود الغذائية في مدينة غزة، فعلى الراغبين في شــراء كراســة 
العطاء التوجه إلى مقر الجمعية الكائن في محافظة غزة - شارع الجالء , خلف 
سوبر ماركت الوليد عمارة الوفاء الطابق األرضي، للحصول على رزمة العطاء 
وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة وحتى الواحدة ظهرا.
- يجب على الشركات تقديم كفالة بنكية )دخول عطاء( أو شيك بنكي مصدق 
من أحد البنوك المعتمدة لدى سلطة النقد الفلسطينية بقيمة 5 % من قيمة 

العطاء وترفق مع العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية ،
- يجب أن تكون األسعار المقدمة بعملة الشيكل، وإرفاق خلو طرف ضريبي. 

- رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 
- ثمن كراس العطاء )200( شيكل غير مستردة 

- يحق للمؤسسة تأجيل أو إعادة أو إلغاء العطاء دون إبداء األسباب 
- لالستفســار: مراجعة قسم المشتريات بالجمعية الفلسطينية عون على 

جوال رقم )0598292630( في أوقات الدوام الرسمي.
موعد الحصول على العطاء 

من مقر الجمعية الدائم
من يوم األحد 2020/2/16م حتى الثالثاء 

2020/2/18م خالل أوقات الدوام.

آخــر موعــد لتســليم مظاريف 
العطاء كاملة بالظرف المختوم

الســاعة  2020/2/19م  األربعــاء  يــوم 
الثانية عشرة ظهرا.

موعد فتــح العطاءات في 
جلسة علنية

يــوم الخميــس 2020/2/20م الســاعة 
الثانية عشرة ظهرا في مقر الجمعية.

إعالن عطاء لشركات ومستودعات األدوية 
عطاء رقم )2020/07(

إعــالن مناقصــة لتوريــد أدوية طبية لصالــح مشــروع “كفالة عالجية 
شهرية للمصابين ذوي اإلعاقة لعدد 40 مصاب بقطاع غزة لمدة عام "

تعلن جمعية غزي دســتك -مكتب قطاع غــزة، وبتمويل كريم من الهيئة 
الخيرية اإلســالمية العالمية - دولة الكويت، عن طرح عطاء لتوريد أدوية 
طبية لصالح مشروع " كفالة عالجية شهرية للمصابين ذوي اإلعاقة لعدد 
40 مصاب بقطاع غزة لمدة عام ". تبعًا للشــروط والمواصفات الموضحة 

في كراســة ووثائق العطاء. فعلى الشــركات ذات االختصاص والمســجلة 
رسميًا والتي ترغب بالمشاركة في هذا العطاء مراجعة جمعية غزي دستك 
فــي مقرها الكائن بمدينة غزة – شــارع عمر المختار – عمــارة المدينة – 
مقابل ســينما النصر – الطابق الرابع للحصول على كراسة العطاء، وذلك 
خالل ســاعات الدوام الرســمي من الســاعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة 

الثالثة مساًء طيلة أيام األسبوع عدا يوم الجمعة، وفقًا للشروط اآلتية:
1. أن تكون الشركة مؤهلة حسب األصول وتملك شهادة ترخيص سارية 

المفعول من الجهات المعنية ومسجلة في دوائر الضريبة.
2. يجب على المورد تقديم كفالة بنكية )دخول عطاء( أو شيك بنكي مُصدق 
من أحد البنوك المعتمدة لدى ســلطة النقد بنســبة 5 % من قيمة العطاء، 
وترفق ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.

3. يجب أن تكون األســعار ســارية المفعول لمدة 90 يومًا من آخر موعد 
لتسليم العطاء، ويجب أن تكون األسعار المقدمة بعملة الدوالر.

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

5. رسوم اإلعالنات في الصحف )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء، 
وثمن رزمة العطاء )200 شيكل( غير مستردة.

6. يحق للجمعية تأجيل العطــاء، إعادة طرحه، تجزئته، إلغاؤه، دون إبداء 
األســباب، والجمعية غير ملزمة بقبول أقل األســعار، والسعر ليس المعيار 

الوحيد للترسية.

 لالستفسار: مراجعة قســم اللوازم والمشتريات بجمعية غزي دستك على 
جوال رقم 0592460110 في أوقات الدوام الرسمي.

مع تحيات جمعية غزي دستك 
مكتب قطاع غزة

عطاء رقم )2020/06( 
لشركات المستلزمات الطبية واألدوات المساعدة 

إعالن مناقصة لتوريد مستلزمات طبية وأدوات مساعدة لصالح مشروع  " كفالة 
عالجية شهرية للمصابين ذوي اإلعاقة لعدد 40 مصاب بقطاع غزة لمدة عام "

تعلــن جمعية غزي دســتك -مكتب قطاع غــزة، وبتمويل كريــم من الهيئة 
الخيرية اإلسالمية العالمية - دولة الكويت، عن طرح عطاء لتوريد مستلزمات 
طبية وأدوات مساعدة لصالح مشروع " كفالة عالجية شهرية للمصابين ذوي 
اإلعاقة لعدد 40 مصاب بقطاع غزة لمدة عام ". تبعًا للشــروط والمواصفات 
الموضحــة في كراســة ووثائــق العطاء. فعلــى الشــركات ذات االختصاص 
والمسجلة رسميًا والتي ترغب بالمشاركة في هذا العطاء مراجعة جمعية غزي 
دستك في مقرها الكائن بمدينة غزة – شارع عمر المختار – عمارة المدينة – 
مقابل سينما النصر – الطابق الرابع للحصول على كراسة العطاء، وذلك خالل 
ساعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساًء 

طيلة أيام األسبوع عدا يوم الجمعة، وفقًا للشروط اآلتية:
1. أن تكون الشركة مؤهلة حسب األصول وتملك شهادة ترخيص سارية 

المفعول من الجهات المعنية ومسجلة في دوائر الضريبة.
2. يجب على المورد تقديم كفالة بنكية )دخول عطاء( أو شيك بنكي مُصدق 
من أحد البنوك المعتمدة لدى ســلطة النقد بنســبة 5 % من قيمة العطاء، 
وترفق ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.

3. يجب أن تكون األســعار ســارية المفعول لمدة 90 يومًا من آخر موعد 
لتسليم العطاء، ويجب أن تكون األسعار المقدمة بعملة الدوالر.

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

5. رسوم اإلعالنات في الصحف )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء، 
وثمن رزمة العطاء )200 شيكل( غير مستردة.

6. يحــق للجمعية تأجيل العطاء، إعــادة طرحه، تجزئته، إلغاؤه، دون إبداء 
األســباب، والجمعية غير ملزمة بقبول أقل األســعار، والسعر ليس المعيار 

الوحيد للترسية.
 

لالستفســار: مراجعة قسم اللوازم والمشــتريات بجمعية غزي دستك على 
جوال رقم 0592460110 في أوقات الدوام الرسمي.

     مع تحيات جمعية غزي دستك 
مكتب قطاع غزة

ال نصنع السالم إال مع المهزومين
في إطار الدعاية االنتخابية اإلسرائيلية انتشرت لوحة إعالنية تُظهر الرئيس 
محمود عباس ورئيس المكتب السياســي لحماس إسماعيل هنية فوق ركام 
مــن األبنية ودمار وفي حالة استســالم، وكتب أعلى اللوحة "الســالم يصنع 

فقط مع األعداء المهزومين".
قد يشــعر الفلســطيني بالمهانة لمثل هذه الصورة، ولكن واقع األمر يبعث 
على األمل والتفاؤل بل والفرح، حيث كانت الدعاية اإلسرائيلية في االنتخابات 
الســابقة مجازر وتقتيل واعتداءات على قطاع غزة، ولكن بعد نجاح المقاومة 
الفلســطينية بتحقيق معادلة توازن الرعب لــم يعد يجرؤ قادة االحتالل على 
اســتباحة قطاع غزة كالسابق، بل هم اآلن يســتجدون المقاومة بالكف عن 
إطالق البالونات المتفجرة والصواريخ حتى ال ينعكس ذلك ســلبا على مصير 
رئيس وزراء العــدو بنيامين نتنياهو. االكتفاء بلوحات إعالنية زائفة ال عالقة 

لها بالحقيقة أفضل لنا من مهاجمة غزة واإلضرار بشعبنا.
اللوحــة االعالنية المســيئة وضعت حمــاس وفتح في إطار واحــد، وهو إطار 
العــداء، وهــذا ال بــد أن تدركه القيادة الفلســطينية وأال تتغافــل عنه، كلنا 
بالنسبة لليهود أعداء، حتى الرئيس عباس ليس شريكا للسالم بل هو عدو، 

ويريدون " تركيعه" وهدم ما بنته السلطة منذ قيامها.
عبارة "السالم يصنع فقط مع األعداء المهزومين" تحمل الكثير من الحقيقة، 
ولوال هزيمة العدو اإلسرائيلي في العديد من المعارك على يد المقاومة في 
قطاع غزة لما كانت هناك تفاهمات من أجل رفع الحصار، المقاومة تضربهم 
بالصواريخ وما زالوا متمســكين بالتفاهمات رغم ترددهم ومحاولة التملص 
المســتمر من تنفيذها إال أنهم ســيرضخون في نهايــة المطاف، من ناحية 
ثانيــة لم يعد هناك اســتعداد إســرائيلي لتقديم أي شــيء لمنظمة التحرير 
الفلســطينية التــي قدمــت كل التنازالت مــن أجل إقامة دويلــة على حدود 
67، وهــذا يعنــي أن العبارة التــي وضعوها تصلح خارطة طريــق للمقاومة 

الفلســطينية إذا ما استبدلنا كلمة الســالم بـ "التهدئة"، ألنه ال سالم دائم 
علــى أرض فلســطين إال بتحريرها من االحتــالل من البحر إلــى النهر، كما 
أن العدو اإلســرائيلي ال يؤمن بالســالم، فهو إذا انتصر سحق خصمه وأكل 
األخضــر واليابس وإذا انهزم فر وهرب كما في لبنان وغزة واســتعد لتقديم 

التنازالت كما يحدث اآلن في معركته مع الشعب الفلسطيني ومقاومته. 
أعتقد أن فكرة نشــر لوحات مسيئة للفلســطينيين في )تل أبيب( هي فكرة 
أمريكية بحتة، حيث استطاع األمريكان تحويل هزيمتهم الفادحة في فيتنام 
إلى انتصار من خالل أفالم هوليود فقط، فإن لم تستطع االنتصار على شعب 
ثائر في أرض المعركة ، يمكنك االنتصار عليه في األفالم واللوحات الدعائية 

وخداع الشعوب التي ترعرعت على أفالم "رامبو" .

رام اهلل- غزة/ فلسطين:
حذرت فصائل ومؤسســات حقوقية فلسطينية من 
إمكانيــة استشــهاد األســير المريض بالســرطان 
موفــق نايــف عــروق )77 عاما(، مؤكــدة أن حالته 

الصحية خطيرة للغاية.
ودعــت الفصائــل والمؤسســات، اللجنــة الدولية 
للصليــب األحمــر، للقيــام بمســؤولياتها والعمل 
على الدفاع عن األســير عروق والحركة األسيرة في 

مختلف سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وأفــادت هيئة شــؤون األســرى والمحرريــن، بأن 
الوضــع الصحي لألســير عروق، خطيــر للغاية، وال 
يزال محتجزا في مستشــفى "برزالي" اإلســرائيلي 
منذ 13 يوما. وأوضحت الهيئة، في تصريح، أمس، 
أنه تــم إجراء عمليــة جراحية قبل نحو أســبوعين 
لألسير من أجل اســتئصال المعدة، وورم سرطاني 
فــي األمعــاء، وهو بحالــة تخدير شــبه دائمة، وال 

يتناول سوى المحاليل والمسكنات فقط.
وأشارت الهيئة إلى أنها تقدمت بطلب رسمي لدى 
سلطات االحتالل من أجل زيارته، للوقوف على آخر 

تطورات وضعه الصحي.
كمــا حذر مركز أســرى فلســطين للدراســات، من 

إمكانية استشهاد األسير المسن والمريض.
وقــال الناطق اإلعالمي للمركز رياض األشــقر، في 
بيــان، أمــس، إن صحة "عــروق" تراجعت بشــكل 
خطيــر، بعد إجــراء العمليــة الجراحية لــه، وهناك 

خشية من تكرار مشهد استشهاد أسير جديد.
وذكر أن "عروق" يعانى من آالم مستمرة في جميع 
أنحاء جســده، وارتفــاع في ضغط الدم ومشــاكل 
في الســمع والبصر، وقد ماطلت سلطات االحتالل 

بإجراء جلسات عالج كيميائي لجسده.
وأكد األشــقر أن ســلطات االحتالل ال تزال تتجاهل 
دعوات إطالق ســراح "عروق" الذي أمضى 17 عاما 

متنقال بين السجون وجعله فريسة لألمراض. 
يذكر أن األســير عروق من داخل األراضي المحتلة 
عــام 1948، وهو معتقل منذ عام 2003، ومحكوم 
بالسّــجن لمدة 30 عاما، بعد إدانته بنقل منفذي 
عملية مزدوجة وقعت في "تل الربيع" أســفرت عن 
مقتل 23 مســتوطنا وإصابــة أكثر من مائة أخرين 
عام 2002. وهناك 10 أسرى داخل سجون االحتالل 

يعانون أيضا من السرطان بدرجات متفاوتة.
من جهتهــا، دعت لجنة األســرى للقــوى الوطنية 
واإلسالمية في قطاع غزة، اللجنة الدولية للصليب 
األحمــر إلى ضرورة التحرك للضغط على ســلطات 

االحتالل وإلزامه بتوفير متطلبات األسرى.

وأكدت اللجنة، في بيان، أمس، على الدور التاريخي 
واإلنســاني للجنة الدولية للصليــب األحمر وباقي 
المنظمات الدولية واإلنســانية فــي توفير الحماية 
الالزمة لألســرى والمعتقلين الفلسطينيين وإلزام 

االحتالل باحترام حقوق اإلنسان.
وأوضحــت أن أوضاع األســرى المرضــى والظروف 
االعتقالية الخطيرة التي تعيشــها الحركة األسيرة 
في ظل التصعيد العدواني اإلســرائيلي المتواصل 
باإلهمال الطبي المتعمد، وحالة األســير المســن 
موفق عروق المريض بالســرطان، هي نموذجا حيا 

على االستخفاف بحياة اإلنسان الفلسطيني.
وقالت إن الدور التاريخي واإلنســاني للجنة الدولية 
للصليــب األحمــر "بــات يترنــح أمــام الغطرســة 
اإلســرائيلية التي تمعن في تعذيب وقتل األســرى 
الفلســطينيين، ولم يخرج دورها عن دائرة التعبير 
عن القلــق ورفع العتب إزاء ما يتعرض له األســرى 

من جرائم مختلفة".
وأكدت أن حالة األســير عروق المرضية وما يعانيه 
"بمثابــة جــرس إنــذار لــكل المنظمــات الدولية 
واإلنســانية للقيــام بواجباتهــا والتزاماتهــا، وأن 
الشــعب العربي الفلســطيني لن يقبــل أن يكونوا 
أســراه أرقامًا وصور في أجندة كل من يرفع شــعار 

الدفاع عن حقوق اإلنسان".
وشــددت لجنة األســرى على ضرورة قيــام اللجنة 
الدوليــة للصليب األحمــر بواجباتهــا والتزاماتها 
فــي توفير الحمايــة الالزمة لألســرى والخروج من 
دائرة التعبير عن القلق إلى فضاء الدفاع واالنتصار 
لحقوق اإلنسان؛ "كي ال يرتقي أحد األسرى شهيدا 

فيرتفع عدد الشهداء إلى 223 شهيدا".

تحذير فلسطيني من استشهاد األسير موفق عروق

األسير موفق عروق
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دولة فلسطين
وزارة 

الحكم المحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة
 بإيداع مجدد للمخطط التفصيلي للشــارع رقم )9115( 
والشارع رقم )9116( والشارع رقم )9089( وشوارع أخرى

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

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلســتها 
رقــم 2019/23 المنعقدة بتاريخ 2019/7/24 عن إيداع مجدد المخطط 

التفصيلي لمسار الشارع رقم )9116-9074-9115 -9089 -9088 -
)9083A -9088A –9774 - 9095 - 9126 – 9112 –  9110 - 9083-9092 

 بعــروض مختلفة حســب المخطط المرفق ضمن حي قيزان أبو رشــوان 
والمار بالقســائم رقم )1-2( من القطعة رقم )65( والقسائم رقم )8-7-

9-10-14( من القطعة رقم )66(.

لالعتراض خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليه فانــه يجوز لجميع أصحاب الحقوق فــي األراضي واألبنية واألمالك 
األخرى المشــمولة بهذا المشــروع االطالع على خارطة المشــروع مجانا 
خالل ســاعات الدوام الرسمي وتقديم االعتراضات عليه إلى مكتب اللجنة 

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

اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
بمحافظات غزة

دولة فلسطين
وزارة 

الحكم المحلي

إعــان صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة
بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم )6826( 

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

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها رقم 
2019/31 المنعقدة بتاريــخ 2019/10/30 عن إيداع المخطط التفصيلي 

لمســار الشــارع رقم )6826( بعرض )8( متر وارتــداد )3( متر والذي يربط 
بين الشــارع رقم )1226( والشــارع رقم )1050( والمســمى شارع األقصى 
ضمــن حي الزيتون الغربي المعتمد والمار بالقســيمة رقم )7( من القطعة 

رقم )684(.
 لالعتراض خالل مدة ستين يومًا من تاريخ هذا االعالن.

وعليه فانه يجوز لجميع أصحــاب الحقوق في االراضي واألبنية واالمالك 
االخرى المشــمولة بهذا المشــروع االطالع على خارطة المشروع مجانًا 
خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعتراضات عليه الى مكتب اللجنة 

المحلية للبناء والتنظيم ببلدية غزة.
)) ولن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
بمحافظات غزة

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

بلدية الزهراء

إعالن للعموم
تعلن اللجنــة المحلية لمنطقة تنظيم بلدية الزهراء أن مشــروع الدمج 
وإعادة اإلفراز الخاص بكل من القســيمة رقم )15( من القطعة )2311( 
والقســيمة )24( والقســيمة )18( مــن القطعة )665( هو مشــروع غير 
مصــادق أو معتمــد من البلديــة أو اللجنــة المركزية فــي وزارة الحكم 

المحلي بشكل نهائي حتى تاريخه.
وعليــه تحذر البلدية أصحــاب األرض والمواطنين من أي عمليات بيع أو 
شــراء وأي أعمال تســييج أو بناء تقع ضمن هذه األراضي كونها مخالفة 
لشــروط البناء والتنظيــم ولن تقوم البلدية بمنــح تراخيص أو خدمات 
ألي مواطن ضمن هذا المشــروع لحين اعتماد هذا المشروع من اللجنة 

المركزية بشكل نهائي وحسب األصول.

وقــال رئيــس هيئــة شــؤون األســرى 
والمحرريــن قــدري أبو بكر إن مســألة 
التحقيــق والتعذيب ليســت بالسياســة 
الجديدة علــى حكومة االحتــالل، فمنذ 
بداية االحتالل ارتقى عشــرات األســرى 

نتيجة التعذيب الوحشي.
وذكــر أبو بكر أنــه في الفتــرة األخيرة، 
وتحديــدا خــالل فتــرة اعتقــال األســير 
سامر العربيد، صدر قرار بالتحقيق معه، 
وأعطــت محكمة االحتالل المحققين كل 

الصالحيات النتزاع اإلفادات منه.
وقال عضــو الحملة الوطنية الســترداد 
جثاميــن الشــهداء عيســى قراقــع، إن 
ولكنهــا  مســتمرة  التعذيــب  سياســة 
تصاعــدت بشــكل ملحــوظ نتيجة عدم 
وجــود رادع لحكومــة االحتــالل، وبــات 

معاناة األسر إلى جانب األسرى أنفسهم.
وقــال والد األســير طارق مطــر: "عندما 
رأيــت طــارق كان وضعــه صعبــا، حيث 
تعــرض للتعذيــب الوحشــي فــي أثناء 
فتــرة التحقيــق، وجســده كان منهكا"، 
مشــددا على أن التعذيب جريمة مخالفة 
لــكل القوانيــن الدوليــة، ويجــب على 
والدولية محاسبة  الحقوقية  المؤسسات 

كل من نفذ وأمر بالتعذيب.
أما زوجة األســير ســامر العربيد فذكرت 
أنهــا تمكنت من رؤيتــه بعد 3 أيام من 
تحويله لمستشــفى "هداسا"، حيث كان 
محاطا بالجنود رغم أنه مقيد في السرير، 
وفي حالة غيبوبة ووجهه شاحب، إضافة 
آلثار كدمات على جسده، وكان معصوب 

العينين.

وإشــباع  التســلية  بهــدف  التعذيــب 
الرغبــات، وهو وســيلة لتدمير األســير 
جســديا ومعنويــا، وليس مــن أجل نزع 

اعترافات.
وأكد قراقع أن تلك السياسة تعد جريمة 
حرب ضد اإلنســانية، وشكال من أشكال 
التمييــز العنصري، ويجــب التحرك فورا 
إلطالق سراحهم، وتشكيل لجنة قانونية 

من أجل محاسبة حكومة االحتالل.
وأضاف: منذ أن بدأت األخبار باستخدام 
العنف ضد األســير ســامر العربيد، كان 
يجب أن يستنفر الجميع لحماية األسرى، 
وأيضــا التحــرك علــى كل المســتويات 

للضغط على حكومة االحتالل.
مــن جهتــه، شــدد مدير عام مؤسســة 
الحق شعوان جبارين على ضرورة توثيق 

وأشــارت إلى أنه خــالل الزيــارة الثانية 
أحضروا سامر على كرســي متحرك وقد 
وُضع جهاز أوكســجين على فمه، وكان 

يتنفس بصعوبة.
وقالــت ابنــة األســير وليد حناتشــة إن 
والدهــا وقــت الزيــارة كان يتكــئ على 
الجدار وال يستطيع المشي، حيث تعرض 

للتعذيب والضرب ونتف شعر لحيته.
وأكدت والدة األســير ميــس أبو غوش 
أنهــا تعرضــت لتحقيــق دام 33 يومــا، 
ذاقت خاللــه مختلف وســائل التعذيب، 

من ضربها وجرها من شعرها.
كما قال والد األســير قسام البرغوثي إن 
قسام أمضى 78 يوما في التحقيق، منها 
25 تحقيقا عســكريا، وعندمــا زرته أول 

مرة أخبرني أن قدميه ويديه لونها أزرق 

من شــدة الضرب، وعضلــة الفخذ لديه 
متقلصة.

في حيــن أكدت شــقيقة األســير ربحي 
كراجة أنــه فقد من وزنه 17 كيلوغراما، 
وغيــر قادر على التحــرك أو التفاعل معنا 

في الزيارة، وفكه منفوخ.
وقالت زوجة األســير أيســر معــروف إن 
زوجها تعرض للتعذيب، ويعاني من آالم 
شديدة وحادة في المفاصل والعظام وال 
يســتطيع التكلم من شــدة الضرب. أما 
زوجة األســير اعتراف الريماوي فأشــارت 
إلــى أن زوجهــا تعرض للتحقيــق لمدة 
42 يومــا، تعــرض خاللها ألشــد أنواع 

التعذيب مــن الوقوف على أصابع القدم 
لفتــرة طويلــة، وضغــط المفتش على 

كتفه من أجل إسقاطه أرضا.

شرطة غزة تنجح 
في تخليص مغتربة 

فلسطينية من قضية ابتزاز
غزة/ فلسطين:

نجحت الشــرطة الفلســطينية في قطاع غــزة وعبر ديوان المظالــم في تخليص 
مغتربة فلســطينية تقيم في كنــدا من قضية ابتزاز وانتحال شــخصية أدين بها 
مواطن من غزة. وفي رســالة شكر وجهتها المغتربة الفلسطينية غادة زقوت إلى 
مدير عام الشــرطة اللواء محمود صالح، قالت: "من ال يشــكر الناس ال يشكر اهلل، 
وال يسعني في هذه اللحظات الفريدة إال أن أتقدم بجزيل شُكري الوافر لشخصكم 
الكريم على ما بذلتموه من جهد في ســبيل تحقيق العدالة، وســيبقى قرار رجوع 

الحق ألصحابه شاهدَ عدِل يؤكد دومًا أن للعدالةِ عنوانا".
وتابعت: "لوال إنســانية ســعادتكم وحرصكم على إحقاق الحــق ونصرة المظلوم 
لبقيــت أتخبط طوياًل وأدق أبوابا ظننت أنها لن تفتح بوجهي يومًا بعدما حاولت 
بكل الســبل منــذ أكثر من عام ألجد من يمد يد العــون دون جدوى حتى أنار اهلل 
طريقي باللجوء إلى ســيادتكم". وأضافت: "بفضــل اهلل ثم فضلكم ردت المظالم 
إلى أهلها، فما كان من لجنتكم الموقرة إال تقديم كل سبل المساعدة واالستماع 
لشــكواي بكل صدر رحب دون كلل أو ملل، فبرغم بعد المســافات وعدم وجودي 
على أرض الوطن فإنني لم أجد منهم إال كل الحرص واالهتمام، فكانوا نعم السند 

والعون، وال عجب إن كنتم أنتم وكل من يمثلكم عنوانًا نزيهًا للحق والعدالة".

هة"  خريطة "مشوَّ
لفلسطين تدفع إدارة جامعة 

القدس المفتوحة لالعتذار
رام اهلل/ فلسطين:

اعتذرت إدارة جامعة القدس المفتوحة عن تضمين إحدى نشراتها خريطة 
"مشوهة" لفلســطين تضم محافظات الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة 
فقط؛ بعد أن أحدثت النشرة حالة من السخط بمواقع التواصل االجتماعي.
وذكــرت الجامعة -التابعة لمنظمــة التحرير- في بيان أمس، أن "الرســم 
تعبيري ضمن نشــرة إرشــادية خاصة بطلبــة الثانوية العامــة، وال يمثل 

خارطة فلسطين، وإنما فروع الجامعة المنتشرة في الضفة وغزة".
وقالت: "هذا الرســم توضيحي فقط النتشــار الفروع ولــم يكن المقصود 
خارطة جغرافية لفلســطين التي ندرســها في مناهجنا ونحفظها عن ظهر 

قلب".
وأشــارت إلــى أن إدارة الجامعة أصدرت توجيهاتها بإيقاف تداول النشــرة 
المذكورة، التي "كانت صادرة عن أحد مراكزها دون التنســيق مع الجهات 

المخولة بالمصادقة عليها من إدارة الجامعة".
وأضافت أن "هناك خارطة لفلسطين من النهر إلى البحر تعتمدها الجامعة 
بجميع مراكزها وفروعها ودوائرها المختلفة وتستخدم في نشراتها كافة".
ولفتت إلــى أنها "أصدرت قبل أيام موقًفا رســميًا واضحًــا من قطاعاتها 
األكاديميــة واإلداريــة والنقابية والطالبية، وقادت فعاليــات مركزية تجاه 
صفقة القرن، وهي أســوة ببقية المؤسســات الوطنية المتمسكة بثوابتنا 
الوطنية الراســخة، وهــي في مقدمة الركب النضالــي المدافع عن حقوقنا 
التي ال تقبل القســمة أو التفريط". وكانت النشرة المذكورة تسببت بحالة 
من الســخط بين مســتخدمي مواقع التواصل االجتماعي، إذ اتهم البعض 
الجامعــة بإســقاط %78 مــن فلســطين التاريخية بالتزامن مــع محاوالت 

محمومة لتصفية القضية الفلسطينية وال سيما عبر "صفقة ترامب".

إدارة سجن "نفحة" تعزل
 األسير محمد أبو مرسة

غزة/ فلسطين:
عزلت إدارة ســجون االحتالل اإلسرائيلي، األســير محمد محمود عبد 
أبو مرســة )41 عاما( بســبب إلقائه خطبة الجمعة داخل السجن حول 

"صفقة ترامب".
وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى والجرحى، في بيان، 
أمس، بأن أبو مرســة ألقى خطبة صالة الجمعة حول "صفقة ترامب"، 

وتواطؤ بعض األنظمة العربية واإلسالمية مع الخطة األميركية.
وقالــت إنه بعد انتهاء الخطبة حضرت إدارة الســجن وطالبت بإخراج 
أبو مرســة من القسم، إال أن األســرى رفضوا طلب اإلدارة، وعلى إثر 
ذلك أغلقت اإلدارة القســم لمدة ســاعة وأخرجتــه بالقوة ونقلته إلى 

الزنازين.
واألســير أبو مرســة من ســكان حي الشــيخ رضوان، معتقل منذ عام 
2003م، ومحكــوم بالســجن لمــدة 19 عاما؛ بتهمة القيــام بأعمال 

مقاومة ضد قوات االحتالل واالنتماء لســرايا القدس الجناح العسكري 
لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين.

عائالت األسرى تدعو إلنهاء جرائم التعذيب اإلسرائيلية بحق أبنائها
رام الله/ فلسطين:

دعا أهالي األســرى الذين تعرضوا للتعذيب 
في ســجون االحتالل اإلسرائيلي، المجتمع 
الدولــي والمؤسســات الحقوقيــة للضغط 

علــى األخيــر إلنهــاء جريمــة التعذيــب بحــق 
األســرى، ووضــع حــد للحصانة التــي يتمتع 

بها المحققون اإلسرائيليون.
وتطرق أهالي األسرى خالل مؤتمر صحفي 

نظم، أمس، في بلدية رام الله، إلى تفاصيل 
مــا تعــرض له األســرى من تعذيب جســدي 
ونفســي، مشــددين على ضــرورة االلتفاف 

حولهم قضيتهم.
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نبضات ساخنة

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشئون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

)100( شيكل غير مستردة.

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

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

رقم اسم العطاءم
العطاء

ساعة فتح
 المظاريف

1

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

لصالح وزارة الصحة
2020/18

 11:00

صباحًا

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

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

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

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

8. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634
 )www.moh.gov.ps(  أو زيــارة الموقــع االلكترونــي لــوزارة الصحــة 

لالطالع على كراسة العطاء.

دولة فلسطين
اإلدارة العامة للوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

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

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

مبلغ مالي 300 شيكل غير مستردة تورد الى خزينة وزارة المالية .
 آخــر موعــد لقبول العــروض  بالظــرف المختوم في صنــدوق العطاءات 
في غـــزة الســاعة العاشــرة يوم الثالثاء الموافــق 2020/02/25 وتفتح 

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

2020/26إصالح جهاز ECO لصالح الخدمات الطبية العسكرية1

2
 OLYMPUS توريد قطع غيار جهاز المناظير نوع

2020/27في المستشفى األوروبي لصالح وزارة الصحة

2020/28توريد أجهزة حواسيب وملحقاتها لصالح وزارة الزراعة3

لجنة العطاءات المركزية
مالحظة:ـ

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

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

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

6. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم :0598967679

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشئون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

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

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

رقم اسم العطاءم
العطاء

ساعة فتح
المظاريف

1

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

2020/17
 11:00

صباحًا

3. يجب ارفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االســالمي أو بنك االنتاج أو 
بنــك البريد أو كتــاب من الخزينة العامة بــوزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

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

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

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

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

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

اشتباك مسلح في مخيم 
بالطة عقب انتخابات "فتح"

نابلس/ فلسطين:
اندلع اشــتباك مســلح بين مجموعتين مســلحتين داخل مخيم بالطة في 

نابلس، وذلك عقب إعالن نتائج االنتخابات التنظيمية في حركة "فتح".
وأفاد شــهود عيان، أمس، بأن عددا من المسلحين أطلقوا النار صوب مقر 

حركة "فتح" في المخيم، ثم اندلعت اشتباكات في المخيم.
وتســود حالة من التوتر داخل بالطــة )أكبر مخيمات الالجئين( في الضفة 

الغربية المحتلة، وسط خشية من تجدد االشتباكات بين مسلحي "فتح".

تقرير: 276 ضحية فلسطينية
 في سوريا خالل 2018م

دمشق/ فلسطين:
وّثقت مجموعة العمل من أجل فلســطينيي ســوريا ســقوط )276( ضحية 

فلسطينيًّا خالل عام 2018م، بسبب الصراع الدائر في سوريا. 
وأوضحــت المجموعة في تقريرها الســنوي الصادر أمــس أن من الضحايا 
)82( الجًئــا قضــوا تحت التعذيب في ســجون النظام الســوري من مجمل 

المعتقلين الـ )1737(. 
وارتفع عدد ضحايا التعذيب واالختفاء القســري طوال األزمة الســورية إلى 
)570( ضحيــة، أيضًــا وثق التقرير اعتقــال )16( الجًئا فلســطينيًّا مقابل 

اإلفراج عن )26( معتقاًل وُقِّفوا مددًا مختلفة.

جنين/ فلسطين:
قمعــت أجهــزة أمــن الســلطة فــي الضفة 
الغربيــة المحتلــة، أمس، وقفــة جماهيرية 
حاشــدة وســط مدينة جنين، نظمها حزب 
التحريــر للتعبير عــن الرفض الفلســطيني 

لـ"صفقة ترامب".
وأطلقت أجهزة السلطة قنابل الغاز المسيل 
للدموع، وغاز الفلفل، صوب المشاركين في 

الوقفة في جنين.
وشــارك المئات من أنصار حزب التحرير، في 
وقفتيــن أحدهما في مدينة رام اهلل واألخرى 

في مدينة جنين، تحت شــعار )صفقة ترامب 
ستدوسها الخالفة وجيوش المسلمين(.

ورفع المشــاركون الفتات منــددة بالصفقة 
ومشاريع التسوية.

وقال الحزب "إن قمع أجهزة السلطة للوقفة 
الرافضة للصفقة، ســلوك ال يقــدم عليه إال 
الذيــن يخدمون االحتالل اإلســرائيلي الذي 
يســوؤه اســتنصار جيوش المســلمين التي 

ستقضي عليه".
وألقي في الوقفتين كلمة موحدة، أكد حزب 
التحرير خاللها "أن فلســطين أرض إسالمية 

خالصــة للمســلمين، وأن "صفقــة ترامــب 
ومشــاريع الخيانة واالستسالم ليست سوى 
حبر على ورق وقرارات اســتعمارية جديدة ال 

تختلف عن سابقاتها".
ودعــا الحــزب المســلمين إلــى "اإلطاحــة 
بعــروش الظالميــن وإقامــة الخالفــة التي 
تحرر فلسطين وتنهي حلول المستعمرين"، 
كما دعا أبناء شــعبنا إلى التمســك بالقدس 
إلســقاط  الوطنيــة  والوحــدة  واألقصــى 
المشــاريع التــي تعطــي الشــرعية للكيان 

الغاصب.

"الصحة" تضيف 
أجهزة تخدير حديثة 
لمستشفيين بغزة

غزة/ فلسطين:
أفادت وزارة الصحة بأنها أضافت لمرافقها الصحية 
جهازين حديثين في مجــال التخدير، وذلك ضمن 

سياستها المستمرة في تجويد الخدمات الصحية.
وبينت الوزارة في تقريرها الســنوي إلنجازات العام 
2019، أن الجهازيــن أضيفــا لكل من مستشــفى 

العيون بغزة، ومستشفى الوالدة في مجمع الشفاء 
الطبي.

وذكر رئيس قسم التخدير والعمليات في مستشفى 
العيون د. إياد أبو كرش أن الجهاز الجديد يعد من 
أفضــل أجهزة التخدير المتوافــرة في المنطقة، إذ 

يحتوي على أحدث الغازات الطبية.
كمــا نــوه إلــى أن الجهــاز الحديث يضمــن إجراء 
جميع العمليات الخاصــة بالعيون بعكس األجهزة 

القديمة ذات االمكانيات المحدودة.
وأوضــح أبو كــرش أن الجهــاز الحديــث يعد أكثر 
أمانــًا على حياة المرضى وذلــك بالمراقبة الدقيقة 
للعالمــات الحيوية مــن ضغط وتنفــس صناعي، 
ويمكن بواسطته إجراء العمليات لمن يعانون من 
مشــاكل وعيــوب خلقية منذ الوالدة فــي القلب أو 
كبار السن مما يعانون من أمراض مزمنة كضغط 

الدم.

شرطة االحتالل تحتجز
 فتاة ألقت تفاحة على نتنياهو

القدس المحتلة/ األناضول:
احتجزت شــرطة االحتالل اإلسرائيلية، مســاء أمس، فتاة ألقت تفاحة نحو 

رئيس الوزراء المنتهية واليته بنيامين نتنياهو.
وقالت وســائل إعالم عبرية، بينها القناة الســابعة )خاصة(، إّن الفتاة )25 
عاما( ألقت التفاحة تجاه نتنياهو خالل مؤتمر انتخابي له في مدينة "نتانيا" 

شمالي األراضي المحتلة عام 1948. 
وأشــارت القناة إلى أن شــرطة االحتالل احتجزت الشابة على ذمة التحقيق 

في الحادث من أجل استجوابها حول دوافعها.
لكن حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" اإلسرائيلية، يبدو أن الفتاة -عندما 
ألقت التفاحــة- كانت تقصد رئيس بلدية نتانيا ميريام فيربرغ، الذي كان 

إلى جوار نتنياهو في المؤتمر االنتخابي.
ومن المقرر أن تشــهد )إســرائيل(، فــي 2 مارس/آذار المقبــل، انتخابات 
برلمانيــة هــي الثالثة في غضــون أقل من عــام، دون أن تتمكن األحزاب 
الفائزة في سابقتيها في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2019 من الحصول 

على أغلبية 61 مقعدا )من أصل 120 بالكنيست( لتشكيل الحكومة. 

أنقرة-براغ/ فلسطين-األناضول:
قال الرئيس التركــي رجب طيب أردوغان، 
أمس، إن خطة السالم األمريكية المزعومة 
المعروفة بـ"صفقة ترامب" "ليســت سوى 

تهديد للسالم" في المنطقة.
جــاء ذلك فــي تصريــح للصحفييــن على 
متــن الطائرة الرئاســية في أثنــاء عودته 
من باكســتان إلى تركيا، وفق وكالة أنباء 

األناضول.
وأضــاف أردوغــان: "ننتظــر مــن منظمة 
التعاون اإلسالمي أن تدعو جميع أعضائها 
إلى اتخــاذ موقف واضح ضــد هذه الخطة 

)صفقة ترامب(".
وأشــار إلــى أن "دول االتحــاد األوروبــي 
وإفريقيا ال تقبل خطة الســالم المزعومة، 
وأعتقد أننا بهذا الموقف ســنحقق النتيجة 

المرجوة في األمم المتحدة".
العاصمــة  فــي ســياق متصــل شــهدت 
مســيرة  أول  أمــس،  مســاء  التشــيكية، 
األميركــي  لإلعــالن  رفضــا  جماهيريــة 

اإلسرائيلي األحادي حول "صفقة ترامب".

وتجمــع متضامنون ونشــطاء تشــيكيون 
إلــى  إضافــة  وأميركيــون،  وأوروبيــون 
عــدد كبير مــن أبنــاء الجاليتيــن العربية 
والفلسطينية، في وقفة دعت إليها اللجنة 
فــي  الفلســطينية  للجاليــة  التحضيريــة 
جمهورية التشيك في ساحة "ماالسترانا"، 
قبــل أن تتجــه لالعتصــام أمام الســفارة 
األميركية، في العاصمة براغ، وتســليمها 
رســالة احتجــاج باســم المشــاركين فــي 

التظاهرة.
اإلدارة  بإعــالن  المشــاركون  ونــدد 
األميركية، الذي دشــنه ترامــب ونتنياهو، 
عــن خطة التســوية المزعومــة، بوصفها 
تعديــا صارخا علــى المرجعيــات الدولية، 
وانتهــاكا فاضحا لقــرارات األمم المتحدة، 
ذات الصلــة بالصراع العربي اإلســرائيلي، 
وســطوا مكتمــل األركان علــى الحقــوق 

الوطنية الفلسطينية".
الفلســطيني،  العلــم  المشــاركون  ورفــع 
وصورا وشــعارات رافضة لقرصنة الحقوق 

العربية في فلسطين.

مسيرة بالعاصمة التشيكية رفًضا للصفقة
أردوغان: ننتظر موقًفا واضًحا من

 التعاون اإلسالمي حول "صفقة ترامب"

أمن السلطة يقمع وقفة رافضة لـ"صفقة ترامب" في جنين
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صفقة القرن وميزان 
القوى ومآلها

منير شفيق
عربي21

ليــس هنالــك مــن تفســير للواقــع القائــم علــى 
الجبهــات فــي قطاع غــزة وإيران، وأضف ســوريا 
والعراق، إال التفســيران األوالن: الخوف من الرد المضاد، 
وعدم ضمان نتائج شــّن الحرب، وهذا تغّير إســتراتيجي 

في ميزان القوى.

ألمانيا ضد الشعب 
الفلسطيني

نضال محمد وتد
العربي الجديد

رســميًا  الخميــس،  ألمانيــا،  خلعــت 
حقــوق  عــن  والدفــاع  اإلنســانية  قنــاع 
المستضعفين والوقوف ضد جرائم الحرب، 
عندمــا قدّمــت طلبــًا رســميًا لالنضمام 
بصفة صديق للمحكمــة الجنائية الدولية 
فــي الهــاي، معتبرة في الطلب نفســه أن 
المحكمــة ال تملك شــرعية أو أهلية البت 
فــي جرائم الحق اإلســرائيلي في األراضي 
الفلسطينية المحتلة، أو ترسيم حدود هذه 

المناطق.
ويشــّكل الموقف األلماني، علــى ما يبدو، 
التشــيك،  قدّمتــه  مماثــل  طلــب  بعــد 
رضوخــًا للضغــوط اإلســرائيلية، وفق ما 
لمّحــت إليه مصادر سياســية إســرائيلية 
لصحيفــة »هآرتس«، أمــس، لكنه يعكس 
أيضــًا اســتمرار تمســك ألمانيــا بالتكفير 
عن جرائمها ضد اإلنســانية إبــان الحرب 
العالميــة الثانيــة، بإرضاء دولــة االحتالل 
والــدوس علــى حقــوق وجثاميــن ضحايا 
الجرائــم اإلســرائيلية الذيــن ال نعرف كم 
منهــم بالضبــط ســقط بفعــل الســالح 
األلمانــي والدعم المالي األلماني، على مر 
عقــود لدولة االحتالل، تكفيــرًا عن جرائم 

النازية.
الخطــوة األلمانيــة، كما التشــيكية، هي 
فــي واقع الحــال إعالن حرب على الشــعب 
الوحشــية  ضحايــا  وعلــى  الفلســطيني 
اإلسرائيلية كما تمّثلت في عدوان »الجرف 
الصامد« وقبل ذلك في عدوان »الرصاص 
المصبــوب«. وهي حــرب لــن يخفف من 
وطأتها، أو حقيقتها، معســول الكالم عن 
أن التحقيق في الجرائم اإلســرائيلية يسد 

الطريق أمام حل الدولتين.
لقد انتظر الفلسطينيون طوياًل صدور قرار 
المدعيــة العامــة، فاتو بنســودة، وعّلقوا 
عليــه آمااًل كبيرة، لكــن الخطوة األلمانية 
والتشــيكية ومــا صدر مــن أنبــاء عن أن 
النمســا ســتنضم هــي األخــرى للموقــف 
اإلســرائيلي، تشــي بــأن بــاب المحكمة 
الجنائية الدولية سيكون مغلقًا أمام ضحايا 
الجرائــم اإلســرائيلية، ولن يفيــد عندها 
التكــرار الممجــوج لتعبير ضحايــا النازية، 
الستجداء الشفقة أو االكتفاء بإبداء األسف 
مــن الخطــوة األلمانيــة. بــل ينبغي على 
الدبلوماسية الفلسطينية أن تقرأ الخطوة 
األلمانيــة كما هي من دون أي تفســيرات 
أو تحليالت تخفف من وطأة ما تســببه من 

ضرر لضحايا جرائم االحتالل اإلسرائيلي.
هــي حــرب بــكل معنــى الكلمــة ووقوف 
إلــى جانــب جرائــم الحــرب اإلســرائيلية 
ضــد اإلنســانية. هــو موقــف يعــري كل 
زيــف ادعــاءات ألمانيا بصداقتها للشــعب 
الموقف  المشــروعة.  الفلسطيني وحقوقه 
األلماني ســتكون له تداعيات خطرة أيضًا 
لجهــة تشــجيع دول أخــرى للتنافس على 
)إســرائيل( وتقديــم الخدمات لهــا، وهو 
ما يوجب على الدبلوماســية الفلســطينية 
إعادة النظر في خططها واســتراتيجياتها 

سواء للمدى القريب أو المدى البعيد.

ثمــة منهجية خطأ في قراءة ما يجري على الســاحة الفلســطينية فيما 
يخص مــا تتخذه كل من حكومة نتنياهو وإدارة ترامب من سياســات 
وممارســات، وهي وضع تلك السياسات والممارسات في اإلطار القديم 
الذي كانت عليه موازين القوى طوال القرن العشــرين، والسيما نصفه 
الثاني، فهذه المنهجية ال تالحظ ما حدث من تغيير في موازين القوى 
فــي غير مصلحــة كل من أمريكا والكيان الصهيوني، خالل العشــرين 
ســنة األخيرة، ومن ثم راحت هذه المنهجية الخطــأ تتعامل، مثاًل، مع 
السياســات والممارســات التي اتخذتها إدارة ترامب وحكومة نتنياهو، 
وأخيــرًا وليس آخــرًا، إعالن مشــروع »صفقة القرن« فــي 29 كانون 
اآلخر )يناير( 2020م، كما جرى التعامل خالل النصف الثاني من القرن 

العشرين.
كانــت إقامة الكيــان الصهيوني عام 1948م واســتيالؤه على 78 من 
المئة من أرض فلســطين، وتهجير ثلثي الشعب الفلسطيني )تقريبًا( 
مــن قراه ومدنــه، والحلــول مكانه يمثــل مرحلة الصعود فــي القوة 
والنفوذ ألمريكا والكيان الصهيوني، فكانت سيطرة على أرض لم تكن 

بحوزتهما؛ واقتالعًا لشعب سكنها منذ آالف السنين.
وقد راح الكيــان الصهيوني بعد ذلك، بحماية أمريكية- أوروبية، يعزز 
قواه العسكرية ليصبح األقوى، بصورة حاسمة، من كل دول المنطقة، 
وفي المقابل، عملت أمريكا وأوروبا على إبقاء التســلح العربي محدودًا 
ومحاصــرًا ليبقى ضمــن تلك المعادلــة، وترجم ذلك بحــروب أنزلت 
الهزائم بجيوش عربية، وبالتوسع الحتالل ما تبقى من أرض فلسطين 
)الضفة الغربية وقطاع غزة( والجوالن العربي الســوري وسيناء العربية 

المصرية حتى قناة السويس عام 1967م.
فكل هذا كان يمثل حالة صعود في القوة والنفوذ والتوسع في األرض، 
ومــن هنا تشــكلت منهجية تــرى أن كل ما يفعله الكيــان الصهيوني 
وتريده أمريكا ســوف يتكرس ويتشرعن، وال راد لما يفعالن ويريدان، 
وهذا يفســر خطأ هذه المنهجيــة- العقلية اليوم حين لم تلحظ الفرق 
بين حالة الصعــود، وحالة التراجع، أو بدايــة التراجع والتدهور باتجاه 
األفــول، وهذه الحالــة األخيرة هي التــي انتقلت فيهــا موازين القوى 
فــي غير مصلحة الكيــان الصهيوني وأمريكا، األمــر الذي كان يتطلب 
منهجيــة مختلفة عــن المنهجية األولى الســابقة في قراءة سياســات 
إدارة ترامــب وحكومة نتنياهو وممارســتهما، وذلك بما يتناســب مع 
موازيــن القوى الراهنة، ألنه ينبغــي التحرر من منهجية كانت صحيحة 
فــي حالة الصعود، وأصبحت خطأ في حالــة التراجع والتدهور، حتى لو 
كانت الحالة الجديدة في بداياتها، ولم تصل بعد إلى الظهور بمظهر 
الحقائق الراسخة والصارخة، علمًا أن ثمة مؤشرات مدوّية تفرض أن 
يُصغــى إليها منذ اآلن، ومن ثم يُبنى عليهــا فندخل مرحلة منهجية 

جديدة.
طبعًا عدم االنتباه بســرعة إلى ما ينشــأ من جديد هو من آفات العقل 
اإلنســاني الذي يميل إلى المحافظة على ما تعوده، فيتأخر عن التقاط 

الجديــد في الوقت المناســب، ودعك من الذين يتعمدون شــنّ حرب 
نفسية.

واآلن لنلحظ ما يلي فيما يخص أمريكا:
-1فشــلت في إقامة نظــام عالمي أحادي القطبيــة إذ كان حماًل ثقياًل 
نــاءت بــه قدراتهــا، وقد راحــت الدول األخــرى تبحث عــن مصالحها 
وأدوارها، فدول أوروبا، مثاًل، ذهب عنها الخوف من االتحاد السوفييتي، 
وكذلك اليابان من الصين، فأبعد عنهما الحاجة إلى الخضوع ألمريكا.

-2دفع النفــوذ األمريكي إدارتيْ بيل كلينتون وجورج دبليو بوش إلى 
التركيز على »الشــرق األوســط«، بــداًل من إبقاء األولويــة األمريكية 
مركزة على عدم اســتعادة روســيا قوتها دولًة كبرى، وعلى اســتمرار 
إســتراتيجية احتواء الصين، ما أتاح لهما، والسيما في العشرية األولى 
مــن القــرن الحادي والعشــرين، أن تتحــوال إلى دولتين منافسَــتيْن 
ومهددتيْــن ألمريكا، ولعــل الحديث اليوم عن عالــم متعدد القطبية 

يشهد على هذا التراجع األمريكي.
-3أدت األزمة المالية العالمية في عام 2008م إلى اإلطاحة بمشــروع 
العولمــة المؤمركة، وجــاء عهد ترامب ليطلق عليــه رصاصة الرحمة، 
فالعالــم دخل مرحلة الحــروب االقتصادية التي ســتنقلب بدورها على 

أمريكا.
-4خاضــت أمريــكا حربيــن فــي 2001م و2003م الحتــالل كل من 
أفغانســتان والعراق على التتالي، وهي اآلن تعاني الفشل في السيطرة 

عليهما، بقاًء فيهما أو انسحابًا منهما.
وعليــه، إن ما يبديــه الرئيس األمريكي دونالــد ترامب من تنمّر على 
القضية الفلســطينية بما أســماه »صفقة القرن« يواجــه عزلة دولية 
عامــة، وقد يواجه اندالع انتفاضة فلســطينية شــاملة مدعومة عربيًّا 

وإسالميًّا، ورأيًّا عامًّا عالميًّا.
أمــا الكيان الصهيونــي الذي انهالــت عليه هدايا الرئيــس األمريكي 
دونالد ترامب، وآخرها إعالن »صفقة القرن«، فهو كذلك يعاني أزمات 
داخلية وسياســية خانقة، وتراجع قوته العســكرية اإلقليمية، وتدهور 
ســمعته لدى الرأي العام العالمي، األمر الــذي يجعل تلك الهدايا وبااًل 
عليــه، كما ظهــر عندما حذرته أمريــكا أخيرًا من ضــم أي أراٍض قبل 
موافقتها، واألهم ما قد يواجهه أيضًا من اندالع انتفاضة فلســطينية 
شــاملة مدعومة عربيًّا وإســالميًّا ورأي عام عالمي، يمكنها أن تجعل 

األرض في الضفة الغربية والقدس تميد تحت االحتالل واالستيطان.
ولعــل الدليل الصــارخ على تراجع الكيان الصهيوني عســكريًّا ما ناله 
مــن هزائم في أربع حروب: 2006 )في لبنان(، و2009/2008 و2012 
و2014 )في قطاع غزة(، فضاًل عن انسحاب بال قيد أو شرط من جنوبي 

لبنان )2000( ومن قطاع غزة مع تفكيك المستوطنات )2005(.
واألهم تردده الذي لم يسبق له أن وقع فيه، حين امتنع حتى اآلن عن 
شــن حرب على قطاع غزة، وهــو يتحول إلى قاعدة مقاومة عســكرية 
جبــارة، قوات مســلحة وأنفاًقا، وصواريخ، وكذلك حين امتنع عن شــن 

حرب على حزب اهلل في لبنان، وقد راح يمتلك صواريخ ذكية تزيد على 
عشــرات اآلالف وفًقا للتقديرات اإلســرائيلية، فضاًل عن قوات ميدانية 
تهدد بالزحف )ولو جزئيًّا(، هذا دون ذكر امتناع الكيان الصهيوني عن 
قصف البرنامج الصاروخي الباليستي، ومراكز التطوير التقني العسكري 

في إيران، وذلك عكس ما فعل مع مركز األبحاث النووية في العراق.
هذا التردد ليس له تفســير، قياسًــا بتاريخ الحروب التي شنها الكيان 
الصهيوني منــذ 1948 حتى 2014، إال الخوف مــن الرد على التدمير 
بتدمير مقابل، وعلى الخســائر بخسائر توجب عليه أن يحسب لها ألف 

حساب.
صحيــح أن لديــه قوة نيران تدميريــة هائلة، ولكن لــم يعد بمقدوره 
أن يشــن حربًا بعيدًا من جبهته الداخليــة، وبدرجة عالية من ضمان 

كسبها، وتحقيق أهدافها العسكرية في األقل.
هذان هما التفســيران الوحيدان اللذان يفســران ذلك التردد في شن 

الحرب وحسم الصراع.
ويا للهول حين تســمع تفســيرًا يقــول: إن قادة الكيــان الصهيوني 
مرتاحــون تمامًا لهدوء الجبهة اللبنانيــة وغير آبهين بقطاع غزة، أما 

إيران فقد ترك أمرها للحصار الخانق األمريكي!
الحظوا هذا التفســير األخير الــذي ينطبق عليه )فيما يخص قطاع غزة 
وجنوبــي لبنان( ما حدث مــع الثعلب في »كليلة ودمنــة«، عندما كرر 
القفــز ليصل إلى عنقود العنب الذي تدلى وبلغ من النضج مبلغًا جعله 
شــهية لآلكلين، ولكنه عجز عــن الوصول إليه، ويئــس من المحاولة 

فتركه وهو يقول: »حصرمٌ«، لما رأى أن ال يناله.
وهكذا أصبح قطــاع غزة الذي احتله الكيان الصهيوني من 1967 إلى 
2005، وزرع فيه المستوطنات )38 سنة( حصرمًا، ولم يعد من »أرض 

إســرائيل«، ولــم يعد يؤبَه لــه، وكذلك لم يعد جنــوب لبنان ومياهه 
مطمَعيْــن للكيــان الصهيوني، وقد احتــل على مراحــل بين 1976 
و2000 )24 ســنة(. أمــا األخطر من األطماع فــي الحالتين فهو القول 
»الركــون إلى هــدوء الجبهتين« مع المضي بالتســلح واإلعداد، وبناء 
القــوات وتطوير الصواريــخ واألنفاق، فهذا التفســير يخطئ ببدهيات 
علم الحرب، ألن الهدنة أو الهدوء، أو السلم، إذا صحبها تسلح وإعداد 
للحرب، ال تُعد هدوًءا وال أمنًا وال سالمًا، بل حربًا يجب أن يرد عليها 
بالحــرب، إن أمكن، أو بالتســلح المضاد واإلعــداد للحرب، إن لم تكن 

الحرب فورًا ممكنة.
بكلمة، ليس هنالك من تفســير للواقع القائم على الجبهات في قطاع 
غزة وإيران، وأضف ســوريا والعراق، إال التفســيران األوالن: الخوف من 
الرد المضاد، وعدم ضمان نتائج شــنّ الحرب، وهذا تغيّر إستراتيجي 

في ميزان القوى، وذلك باالنتقال إلى شبه التوازن اإلستراتيجي.
وإن ترجمــة هذين التفســيرين، إلى جانب ما ُأشــيرَ إليــه من تراجع 
أمريكــي، تعني أن »صفقــة القرن« التي أعلنهــا دونالد ترامب تواجه 

ميزانًا للقوى في غير مصلحتها آنيًا ومستقباًل ومآاًل.

بعد طول انتظار، نشــرت مفوضية حقوق اإلنســان، التابعة لألمم 
المتحــدة، »القائمــة الســوداء« للشــركات والكيانــات التجاريــة 
المتورطة في أعمال االســتيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة، 
وفي ذلك شــرقي القدس، وهضبة الجوالن الســورية المحتلة، في 
بــادرة الفتــة؛ إلعادة االعتبــار للقانــون الدولي الــذي دأبت دولة 

االحتالل على تجاهله، إذ إنها تعد نفسها دولة فوق القانون.
»القائمة الســوداء« التي تأخرت أكثر من ثالث ســنوات، وتضمنت 
قاعــدة بيانات لـ112 شــركة وكيانًا تجاريًّا، 94 منها إســرائيلية، 
و18 مــن ســت دول أخرى، فــي مقدمتها الواليــات المتحدة، على 
خلفية قيامها بأنشطة غير مشروعة؛ لنشر االستيطان غير الشرعي 
فــي األراضي المحتلــة، على حســاب الحقوق المدنية والسياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعية والثقافية للشــعب الفلســطيني؛ جاءت 
تلبية لقرار صدر عن مجلس حقوق اإلنســان، التابع لألمم المتحدة 
فــي آذار )مــارس( 2016م، وحــددت هذه الكيانات مــن بين 300 
شــركة وكيان تجاري آخر؛ بعد عمليــة مراجعة دقيقة، وثمرة جهود 

معقدة ومضنية، ســمحت بالوصول إلى حقائــق وأدلة دامغة على 
تورط هذه الكيانات في هذه األنشطة غير المشروعة، ومع تشديد 
المفوضة األممية ميشــال باشــيليه على أن نشــر هذه القائمة »ال 
يمثل تقييمًا قانونيًّا لنشــاطاتها« بما يسمح برفع دعاوى قانونية 
ضدهــا، إن أهميــة نشــر هــذه القائمة تكمــن في هــذا التوقيت 
تحديدًا؛ بعد إعــالن خطة اإلمالءات األمريكية المُســماة »صفقة 
القرن«، وقبل أقل من شهر على موعد االنتخابات اإلسرائيلية، وهو 
ما عدّ صفعــة قوية لدولة االحتالل؛ فمن جهة، تضاعفت المخاوف 
لدى قادة االحتالل من أن يؤدي نشر هذه القائمة إلى توسيع نطاق 
المقاطعة، ويشــكل قاعدة مســتقبلية إلمكانية محاسبة )إسرائيل( 
على جرائمها االســتيطانية في األراضي المحتلــة، خصوصًا إذا ما 
تحولــت قاعــدة البيانات هذه الحًقــا إلى قرار يصدر عــن الجمعية 

العامة لألمم المتحدة.
ا من المجتمع الدولي   واألسوأ لالحتالل أن نشر هذه القائمة جاء ردًّ
علــى »الصفقة« األمريكيــة، التي تضمنت ضم المســتوطنات في 

األراضي المحتلة إلى )إسرائيل(، كما أن نشرها يأتي تدعيمًا للقرار 
الصادر عــن المحكمة العليا األوروبية، في تشــرين اآلخر )نوفمبر( 
الماضــي، والقاضــي بإلــزام جميــع دول االتحاد األوروبي بوســم 
منتجــات المســتوطنات، وكما هي عادة قادة الكيــان في وصف أي 
خطوة مناقضة لتكريس احتالله وطمس الحقوق الفلسطينية، سارع 
هؤالء إلى وصف الخطــوة بـ»الكريهة« و»العنصرية«، وأنها جاءت 
بسبب ضغوط سياسية معادية لهم، مؤكدين أنهم سيعملون على 
احتوائها، بالتعاون مع حلفائهــم في اإلدارة األمريكية؛ لكن األهم 
هو رد فعل نتنياهو الذي لم يكتف بإصدار قرار قطع بموجبه الصلة 
مــع هذه الهيئة الدولية، عادًّا »هذه الهيئــة غير ذات أهمية«؛ بل 
ذهب إلى أبعد من ذلك حين أعرب عن قناعته بأن اعتراف الواليات 
المتحدة بالسيادة اإلسرائيلية على منطقة غور األردن وشمال البحر 
الميت، والمســتوطنات اإلســرائيلية في الضفة الغربيــة المحتلة، 
من شــأنه أن يبطــل قرار المفوضية األممية لحقوق اإلنســان؛ ألن 

»الواليات المتحدة أهم من األمم المتحدة«، على حد تعبيره.

االستيطان األسود 

يونس السيد
الخليج اإلماراتية

أهمية نشر هذه القائمة تكمن في هذا التوقيت 
تحديــًدا؛ بعــد إعــان خطــة اإلمــاءات األمريكيــة 
الُمســماة »صفقة القــرن«، وقبل أقل من شــهر على 
موعد االنتخابات اإلسرائيلية، وهو ما عّد صفعة قوية 

لدولة االحتال.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 



ملف صادر عن صحيـفة فلسـطين 
يتناول دور المرأة في دعم واسناد

مسيرة العودة وكسر الحصار

11 محرم 1440هـ 21 سبتمرب/ أيلول 2018

ملف صادر عن صحيـفة فلسـطين 
يسلط الضوء على أساليب االحتالل 

إلسقاط فلسطينيين في وحل العمالة
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ملف األسبوع

األحداالحتياط واجب
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غزة/ يحيى اليعقوبي:
من  الهروب  وتعود  التدخين،  طريق  سلك  حينما  نكسته  بداية  كانت 
لضياع  تهيئة  كانت  لكنها  عادية  أخطاء  البعض  يظنها  أمور  المدرسة، 
أكبر لدى الشاب "د". في لحظة قد يتغير كل شيء، وتكون أمام مرحلة 
تنساق  تردد،  أو  فيه دون شعور  نفسك  توقع  تحديا صعبا،  فيها  تواجه 
التي  حياتك  وتتغير  االبتزاز  نفسك في مستنقع  تجد  حتى  رغباتك،  وراء 

"د"  أطفالك وعائلتك، وهذا ما حدث مع  رحاب  بنيتها طيلة عمرك في 
حينما جاءه  طلب صداقة من فتاة على صفحة على موقع "فيسبوك"، 
تأخذ  العالقة  هذه  كانت  األيام  مرور  ومع  بصداقته،  اهتمامها  أبدت 
العالقات  أو حدود  المحرمات االجتماعية،  أشكاال متعددة وتكسر حاجز 

الشخصية.

أن  ميكن  التي  والتكلفة  ذلك،  بتبعات  تفكري  أي  بال 
يدفعها "د" ظل غارقا يف هذه العالقة، معتقدا أنها 
ستساعده، بعد أن أرسلت له مساعدة  مالية فذهب 
الستالمها من نقطة حددتها، وفعل ما طلبت،  حتى 
االحتالل  مخابرات  من  ضابط  حدثه  حينام  اليوم  ذلك 
مل  إذا  الفتاة  مع  مكاملاته  تفاصيل  بنرش  وهدده 

يرتبط معه.
يل  "قال  بالندم:  املحمل  اليوم  بذلك  صوته  امتزج 
استالم  لحظة  يل  صورا  التقطوا  بأنهم  الضابط 
طلب  البداية  يف  معهم،  العمل  وبدأت  األموال، 
وأرقام  مبنطقتي  أسامء  عدة  عمل  طبيعة  تحديد 
تلك  يف  مغيبا  كنت   )..( صالتهم  ومكان  هواتفهم 
الدنيا أبقى مستيقظا عىل موقع فيس  الفرتة عن 

بوك إلجراء محادثات مع فتيات وأستيقظ عرصا".
جهاز  ألقى  أن  إىل  االحتالل  مع  مرتبطا  "د"  بقي 
"األمن الداخيل" القبض عليه؛ يقول عن فرص التوبة 
إعالنات  "رأيت  األوان:  فوات  بعد  املرة  هذه  لكن 
مخابرات  زرعت  لقد  للمتخابرين؛  التوبة  باب  فتح  عن 
االحتالل يف أنفسنا مزاعم عن جهاز األمن الداخيل 
تسليم  يف  أتردد  جعلني  ما  وهذا  يعذبنا،  أنه 

نفيس، لكن حينام اعتقلت هنا تغريت نظريت ومل 
أن  أعلم  عادية، ولو كنت   يتم رضيب وكانت أسئلته 

املعاملة هنا جيدة لسلمت نفيس منذ البداية".
"اتصال بالخطأ"

فتاة:  املتصل   ، املكاملة  عىل  رد   .. يرن  "ز"  هاتف 
وانقطع  الهاتف  وأغلقت  بالخطأ"  االتصال  "معلش 
الشك،  يثري  يحدث يشء  أي  األمر دون  مر  االتصال، 
بعد برهة من الوقت عاودت االتصال بـ "ز" وأفصحت 
نفسها  عن  وعرفت  عليك"  أتعرف  "حابة  رغبتها:  عن 

بأنها تعمل مبؤسسة دولية.
أحيانا  الفتاة  تتصل  لشهرين  العالقة  هذه  استمرت 
يف كل يوم، وهكذا وطدت عالقتها مع "ز"، وكانت 
تسأله  بدأت  ثم  ومن  أخالقية،  غري  املكاملات  غالبية 
مني  "طلبت  يقول:  املعيشية،  وأوضاعه  حياته  عن 
رشاء رشيحة أورانج باعتبار أنها ذات تكلفة أقل فقمت 

بذلك".
له  يحسب  أو  يتوقعه  يكن  مل  ما  "ز"  جاء  يوم،  ذات 
حسابا، حينام رن هاتفه مرة أخرى  باتصال من نفس 
الفتاة، لكن الذي رد عليه شخص آخر أخربه يف الحقيقة 
الصادمة ، وقال له: "أنا مسؤول عن البنت اليل كنت 

وهدده  املخابرات"  مع  بتشتغل  وهي  فيها  تتصل 
بعرض املكاملات املسجلة إذا مل يعمل معهم.

قريبا  كان  الحد،  عند هذا  يغرق  مل  الحقيقة  يف  هو 
االتصال  وقطع  األمر،  وتدارك  العودة  نقطة  من 
يغرق  جعله  التهديد  تنفيذ  من  خوفه  لكن  مبارشة، 

بوحل "التخابر" هذا الوحل الذي أغرق كذلك غريه.
معلومات  بطلب  االحتالل  ضابط  بدأ  البداية  يف 
لوحات  وأرقام   أشخاص  عن  ومعلومات  جريانه  عن 
السكني  مبربعه  البيوت  كل  وتحديد  سيارات، 
وتقديم معلومات مفصلة عنها، ومراقبة شخصيات 
مهمة، ومواقع مقاومة وأماكن التدريب وماذا يحدث 

فيها.
بحجة أنه مريض كان "ز" يغادر إىل )تل أبيب( ملقابلة 
تصاريح   له  يصدرون  كانوا  الذين  االحتالل  ضباط 
يف  األمني  الوضع  عن  يسألونه  وهناك  مغادرة، 
غزة، يستذكر موقفا حدث معه لكن هذه املرة من 
أدخلوين  املرات  إحدى  "يف  الندم:  كريس  عىل 
لفحص  ماكنة  هذه  يل:  وقالوا  ماكنة  فيها  غرفة 
الكذب" فكانوا ال يثقون مبا أقدمه من معلومات،  
دون  بعضها  عىل  تعرفت  ألشخاص  صورا  وعرضوا  

األخرى، وعدت لغزة".
هل فكرت بتسليم نفسك؟ .. سؤال من الطبيعي 
شبه  الردود  تكون  وقد  متخابر،  أي  عىل  طرحه 
الذي يشعر به لحجم ما  متشابهة رمبا للخوف ذاته 
أن  ميكن  من  هناك  أن  يعلم  وال  ذنب  من  ارتكبه 
يصفح عنه، معرتفا: "أتدري؛ كنت خائفا يف البداية 
اعتقدت  الفضيحة,  من  خوفا  شخص  ألي  أفصح  أن 
كالم  وكان  األيام،  من  يوم  يف  أكشف  لن  أنني 
الوهم  أعيش  يجعلني  االحتالل  مخابرات  ضباط 

بأنني لن أكشف".
يقولون إن خسارة السمعة، أعظم خسارة ميكن أن 
يتعرض لها اإلنسان، وحينام تخون وطنك فإنك  لن 
تجد حتى ترابا يحن عليك، سيصبح ال معنى لوجودك، 
عنك  يتخىل  من  وأول  وحياتك،  لعيشك  قيمة  وال 
هم أولئك الذين أسقطوك يف العاملة، بل إنهم 
إن  فكيف  أدوارك،  جميع  تنتهي  حينام  يرموك  من 
اجتمعت الخسارتان: السمعة والوطن؟ فامذا بقي 
والبعيد؛  القريب  تركك  وقد  أجله؟  من  لتعيش  لك 
أوقعهم  االحتالل  أن  اكتشفوا  حال من  لسان  هذا 

يف جحيم.

"اتصال" و"صداقة فيسبوك" 
يحّوالن "د" و"ز" ملتخابريــن
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غزة/ محمد أبو شحمة:
سلطات  بها  ُمنيت  التي  األمنية  اإلخفاقات  من  جملة  بعد 
االحتالل اإلسرائيلي، وتفوق أجهزة إعالم المقاومة األمنية في 
تثقيف المواطنين بأساليب أجهزة استخبارات االحتالل المختلفة 

إلى  االحتالل  لجأ  العمالة،  وحل  إسقاطهم في  إلى  ترمي  التي 
التليجرام  منصتي  عبر  األمني  "المجد"  موقع  قنوات  اختراق 

والواتس آب.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
يمتاز استخدام المواطنين الفلسطينيين مواقع التواصل االجتماعي 
بنوع من الخصوصية، مع تربص االحتالل اإلسرائيلي بهم، ومحاولته 
الحصول على معلومات عن المواطنين والمقاومة الفلسطينية بكل 

الحذر  غير  المواطنين  استخدام  يتيح  قد  حين  في   ، الممكنة  السبل 
حتى  يريدها  التي  المعلومات  على  الحصول  لالحتالل  المواقع  لتلك 

إسقاط بعض في وحل العمالة، كما يفيد خبيران بالشئون األمنية.

الصوت  هذا  إسكات  ذلك  خالل  من  االحتالل  ويحاول 
واملنصات املختلفة التي تواصل ضخ التنبيهات األمنية، 
محاوالت  مواجهة  كيفية  حول  حية  قصصا  تورد  التي 
االتصاالت  مع  التعامل  وطرق  االستخباراتية،  االحتالل 

املشبوهة املختلفة.
عرب  األمني  "املجد"  موقع  قنوات  جانب  وإىل 
مجموعات  تعرضت  آب،  والواتس  التليجرام  منصتي 
القسام  الدين  عز  الشهيد  لكتائب  التابعة  "واتساب" 
"حامس"  اإلسالمية  املقاومة  لحركة  العسكري  الجناح 

لالخرتاق.
ودعت الكتائب متابعيها عرب مجموعات تطبيق "الواتس 
لها إىل مغادرة هذه املجموعات،  التابعة  اإلخبارية  آب" 
مجموعاتها  بروابط  املشرتكني  ستزود  أنها  مبينة 

الرسمية الجديدة قريًبا.
االخرتاق  أن  أكد  األمني  "املجد"  موقع  يف  مصدر 
الذي تعرضت له قنواته عرب منصتي التليجرام والواتس 
أجهزة  بها  منيت  التي  التأثري  حالة  سياق  يف  يأيت  آب، 
مخابرات االحتالل يف رصاع األدمغة واملعركة الحقيقية 

بني املقاومة وأجهزته األمنية.

"سنبقى  "فلسطني:  لصحيفة  املصدر  وقال 
أداء مهمتنا ودورنا يف حامية وتحصني  مستمرين يف 
سيتم  بديلة  منصات  خالل  من  الفلسطيني،  املجتمع 

إطالقها قريبا".
مهمته،  وأداء  دوره  يف  ماٍض  أنه  "املجد"  موقع  وأكد 
االحتالل  مخططات  إلفشال  ستستمر  ورسالته 
املجتمع  استهداف  يف  البائسة  اإلرسائييل 

الفلسطيني.
منصتي  عرب  مشرتكيه  بجميع  األمني  املوقع  وأهاب 
وعدم  مغادرتهام  لرضورة  آب  والواتس  التليجرام 
يحتوي  بعضها  أن  خاصة  عليهام،  ينرش  ما  مع  التعاطي 

عىل روابط اخرتاق.
الخبري األمني محمد اليف يؤكد أن استهداف االحتالل 
يعطي  األمني،  "املجد"  موقع  ملنصات  اإلرسائييل 
املوقع،  حققه  الذي  األمني  اإلنجاز  عىل  مؤرشًا 
للمواطنني  األمنية  والتعبئة  والتثقيف،  الوعي  يف 
لـصحيفة  حديثه  يف  اليف  ويقول  الفلسطينيني. 
مرحلة  إىل  وصل  األمني  املجد  "موقع  "فلسطني": 
واخرتاق  اإلرسائييل،  االحتالل  سلطات  فيها  أوجع 

األدمغة  رصاع  بؤر  هناك  أصبحت  أنه  يعني  منصاته 
واألجندة لدى أجهزة االستخبارات اإلرسائييل".

لوأد  مرحلة  إىل  وصل  املجد  موقع  أن  اليف  ويوضح 
البيئة الخصبة التي ميكن أن يجد االحتالل فيها فريسته 
منصاته  اخرتاق  عىل  عمل  لذلك  العمالء،  وإسقاط 

املختلفة.
منصاته  اخرتاق  بعد  للموقع  حدث  ما  أن  إىل  ويشري 
التي  األمنية  الثلة  لدى  الخربة  تراكم  يف  سيسهم 
الحامية  ووسائل  األمنية،  التعبئة  مجال  يف  فيه  تعمل 
املزيد  تحقيق  املتوقع  حيث من  القادمة،  املرحلة  يف 

من اإلنجازات.
من  الفلسطينيني  للمواطنني  الفعل  ردة  وحول 
إىل  اليف  يلفت  األمني،  "مجد"  موقع  استهداف 
واملساندة  التعاطف  من  كبرية  درجة  هناك  كانت  أنه 
رصيد  من  سريفع  ما  وهو  الفلسطينية،  للمقاومة 

املوقع األمني.
املعلومات  أمن  يف  واملستشار  األردين  الخبري 
واإلعالم الجديد، رائد سمور، يؤكد أن الوحدة اإلرسائيلية 
الفلسطينية  املواقع  واخرتاق  مراقبة  إليها  املوكل 

املركزية  التابعة   )8200( وحدة  هي  مجد  موقع  وخاصة 
لالستخبارات واألمن "املوساد".

الوحدة  "هذه  "فلسطني":  لصحيفة  سمور  ويقول 
االستخبارية اإللكرتونية تعمل عىل إدخال برمجيات خاصة 
فريوسات  وإطالق  واملنصات،  املواقع  سريفرات  يف 

للسيطرة عليها دون أن يشعر أحد أن الحساب مخرتق".
األمنية  الوحدة  بأنها   )8200( الوحدة  عن  ويعرف 
التجسس  عن  املسؤولة  لالحتالل  التابعة  االستخبارات 
وفك   )SIGINT( إشارة  جمع  طريق  عن  اإللكرتوين 
يف  اإللكرتونية  الحرب  قيادة  عن  ومسؤولة  الشفرة، 

جيش االحتالل اإلرسائييل.
إىل  الفريوسات  هذه  دخول  مجرد  أن  سمور  ويوضح 
كامل،  بشكل  عليها  الهيمنة  يتم  واملنصات  الحسابات 
األجهزة  حسابات  عىل  ملستعربني  حسابات  نرش  مع 

واملنصات املخرتقة.
أمنية  وكالة  مع  يعمل  اإلرسائييل  االحتالل  بأن  ويكمل 
لذا  االجتامعي،  التواصل  منصات  إدارة  يف  متخصصة 
العامل  عرب  حساب  أو  موقع  ألي  خصوصية  أي  توجد  ال 

االفرتايض.

أرشف  م.  واملعلومات  الحاسوب  أمن  يف  الخبري 
وسائل  مع  التعامل  يف  الخطورة  أن  يبني  مشتهى 
التواصل االجتامعي التي ينبغي التحذير منها هي عدم 
أو  أحيانًا،  اإلنسان  معه  يتعامل  الذي  الحساب  معرفة 

انتحاله شخصية معروفة.
"االحتالل  "فلسطني":  لصحيفة  مشتهى  ويقول 
إنشاء  سهولة  بكل  له  ميكن  –مثاًل-  اإلرسائييل 
أنه  سنوات  خمس  قبل  أعلن  فقد  وهمية؛  حسابات 
مع  صداقة  عالقات  أقام  أنه  وزعم  منها،  العديد  أنشا 
مواطنني فلسطينيني يف الضفة وغزة للحصول عىل 

املعلومات من صفحاتهم الشخصية".
يحصل  أن  ميكن  التي  املعلومات  خطورة  أن  ويوضح 
التعامل  عليها االحتالل تعود إلجراءات املستخدم يف 
أدق  يعرضون  الناس  من  فكثري  الصفحات،  تلك  مع 
تفاصيل حياتهم  عليها، ما ميكن االحتالل من تشكيل 
والصداقات  وتفاصيلها  املستخدم  شخصية  عن  تصور 

واتجاهه السيايس.
ويشري مشتهى إىل أن ذلك قد يشكل رضرًا لألصدقاء 
املعلومات  رسية  عىل  يحافظ  مل  إذ  عنده  املوجودين 
االحتالل  ميكن  اإلهامل  "هذا  قائاًل:  وبهم،  به  الخاصة 
من  ميكنه  معني  لسيناريو  والتخطيط  آلية  وضع  من 
حساب  من  الشخص  هذا  مع  صداقة  عالقة  إقامة 

قد  ما  ضعفه،  نقطة  وتحديد  مخابرات،  لضابط  وهمي 
يسقطه يف وحل العاملة".

ويلفت إىل أن هناك معلومات قد يعتقد املستخدم 
أنها بسيطة وال رضر من نرشها لكنها قد تجر معلومات 
أكرب تكشف أرساره وأرسار أصدقائه، مستدركًا بالقول: 
آمنة  غري  ساحة  التواصل  مواقع  الحقيقة  يف  "لكن 
أن  ذلك  يعني  فال  التواصل  هدفها  كان  وإن  مطلًقا، 

تنرش أدق تفاصيل حياتك اليومية".
طلب  أي  املستخدم  يقبل  أال  رضورة  عىل  ويشدد 
صداقة قبل أن يتحقق من بعض األمور الخاصة بحساب 
فعىل  حديثًا  كان  فإذا  إنشائه،  زمن  وأهمها  املرسل، 
األغلب هو حساب وهمي، كام ينبغي مراجعة طبيعة 
وتدعو  قيمة  هي  وهل  ينرشها،  التي  املنشورات 
صور،  نرش  مجرد  عىل  تقترص  أم  معني  فكر  أو  لتوجه 
عدم  مع  املشرتكني،  األصدقاء  قامئة  إىل  والنظر 
الصداقة  قبلوا  يكونون  قد  ألنهم  معياًرا  اعتامدها 

مبارشة دون تروي.
يزال  ال  –والكالم  األمور  تلك  كل  من  التحقق  وبعد 
الخاص  عىل  الشخص  مع  التحدث  يجب  ملشتهى- 
للتحقق من هويته، فإذا كان حسابًا حقيقّيًا فإنه سريد، 
أما إذا كان يريد فقط متابعة صفحتك الشخصية فلن يرد 

عليك إطالقًا.

مبراجعة  املستخدم  يقوم  أن  ينبغي  "كام  ويضيف: 
قامئة أصدقائه القدامى كل مدة، للتحقق من سالمة 

حساباتهم وأنها مل تخرتق".
الدقة  املستخدم  يتحرى  أن  رضورة  مشتهى  ويؤكد 
أو خرب عىل صفحته الشخصية  قبيل نرشه أي معلومة 
"يجب  قائاًل:  الشائعات،  ترويج  باب  يف  يدخل  ال  حتى 
للتحقق  "جوجل"  البحث  محرك  بواسطة  البحث  عليه 
الخاصة  من املعلومة أو من وسائل النرش اإللكرتوين 
أصبح  املقاومة  فصائل  فحتى  املؤسسة،  أو  بالوزارة 
لها وسائل تواصل خاصة بها وموثوق فيها ميكن الرجوع 

لها".
عدم اإلفراط

حبيب  إبراهيم  القومي  باألمن  الخبري  يؤكد  جهته  من 
لالحتالل،  مكشوفة  االجتامعي  التواصل  وسائل  أن 
أن يستغل ما فيها من معلومات بكل سهولة  وميكن 
الحذر  يستدعي  ما  ضدنا،  مسلًطا  سيًفا  ويستخدمها 

وعدم اإلفراط يف نرش املعلومات.
ويف حديث مع صحيفة "فلسطني"، يحذر من أن كرثة 
تحليلها  لالحتالل  تتيح  الشخصية  املعلومات  النرش عن 
ميكن  ما  الشخص،  يعانيها  التي  املشاكل  واكتشاف 
من استغالله بشكل استخبارايت ويشكل مدخاًل البتزاز 

املواطنني.

ويشدد عىل رضورة الحذر يف استخدام تلك الوسائل 
مبا  ويستثمرها  استخدامها،  من  اإلنسان  يحد  وأن 
يفرط يف نرش املعلومات  أن  باملصلحة ال  عليه  يعود 
أمام استخبارات  يجعله مكشوفًا  الشخصية والصور، ما 

االحتالل.
ويتابع: "يفرتض أي شخص لديه أي صفحة عىل وسائل 
خشية  عنده،  املضافني  األصدقاء  يعرف  أن  التواصل 
املعلومات  سحب  بهدف  يضيفه  َمْن  هناك  يكون  أن 
الحاسوب  والخرتاق  الغرض  لهذا  آخر  شخصية  ينتحل  أو 

الخاص به والسطو عىل بياناته". 
للمواطنني  األمني  الوعي  تعزيز  رضورة  إىل  ويلفت 
قد  الذي   ، بهم  االحتالل  تربص  أمام  الفلسطينيني 
العاملة  وحل  يف  بهم  اإليقاع  محاولة  لدرجة  يصل 
الحصول عىل معلومات مهمة  أو حتى  الوسائل  بتلك 
تلك  مبتابعة  املقاومة  أو  محيطه  أو  املستخدم  عن 

الصفحات دون التواصل املبارش مع املستخدم.
دوامة  يف  للوقوع  املستخدمون  "ينجر  أن  من  ويحذر 
نرشها  وإعادة  وأعوانه  االحتالل  يبثها  التي  الشائعات 
ما  مجهولة،  أخبار  بنرش  وعي  دون  صفحاتهم  عىل 
العام وتأليبه عىل بعض  الرأي  البلبلة وتشتيت  يسبب 
الشخصيات أو األوضاع املعيشية، األمر الذي ينساق له 

بعض املواطنني بشكل يخدم االحتالل".

اخرتاق "واتساب" "املجد والقسام".. 
فشل أمني إرسائييل يف رصاع األدمغة

"الحذر اإللكرتوين" يعيق قدرة
 االحتالل عىل تحصيل املعلومات
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غزة/ نور الدين صالح:
الذي جعل  اإلنترنت  عالم  التكنولوجي في  التطور  رقعة  اتساع  مع 
مستخدم  أي  من  دخولها  يسهل  صغيرة"  بـ"قرية  أشبه  العالم 
التكنولوجية  المشكالت  من  كثير  عن  النقاب  يتكشف  لإلنترنت، 
وتدفع  لالحتالل.  "فريسة"  بعًضا  تجعل  قد  التي  األمنية  والثغرات 

مخابرات االحتالل ببعض األشخاص ضمن ما ُتعرف بـ"الخاليا الضارة"، 
التواصل  ومواقع  اإلنترنت  مستخدمي  من  كبيرة  أعداد  إلسقاط 
إليقاعهم  وصواًل  الشباب،  وخاصة  الفئات،  مختلف  من  االجتماعي 

في وحل العمالة.

امُلستخدمة  االحتالل  مخابرات  أساليب  وتتنوع 
عرب  التواصل،  مواقع  مستخدمي  إسقاط  يف 
إرسال  أو  الشخصية  للحسابات  املبارش  االخرتاق 
عىل  الحصول  سبيل  يف  خبيثة،  وتطبيقات  روابط 

املعلومات والبيانات الخاصة.
مع  التعامل  من  املعلومات  أمن  يف  خرباء  ويحذر 
التواصل  مواقع  عرب  املصدر  املجهولة  الحسابات 
لكونها  أيضًا،  مجهولة  روابط  أي  وفتح  االجتامعي، 
لالبتزاز  إيقاع املستخدم ضحية  تكون سببًا يف  قد 

اإللكرتوين.
االبتزاز  املعلومات  وتكنولوجيا  األمن  خرباء  وُيعرّف 
خطة  ضمن  استدراج  "عملية  أنه  عىل  اإللكرتوين 
ممنهجة يقوم فيها مجموعة من املجرمني امُلحتالني 
أو  غرامية  عالقات  بنسج  ضحايا  إسقاط  مبحاوالت 
صداقات، من أجل الحصول عىل املعلومات الخاصة، 
أهداف  أو  أموال  عىل  الحصول  بهدف  وابتزازهم 

أخرى".
فكرة االبتزاز

املعلومات  وأمن  التكنولوجيا  استشاري  ويقول 
مجال  يف  العاملني  املجرمني  "إن  لبد:  رامي 

مواقع  عرب  أشخاص  عن  البحث  يحاولون  االبتزاز 
ملئات  صداقة  طلبات  بإرسال  االجتامعي،  التواصل 

املستخدمني".
لبد  يوضح  "فلسطني"  صحيفة  إىل  حديثه  ويف 
فئة  من  -وخاصة  اإلنرتنت  مستخدمي  من  كثرًيا  أن 
الذي يجعلهم  الطلبات، األمر  الشباب- يقبلون تلك 

عرضة للوقوع يف فخ االبتزاز.
ويضيف: "بعد مرور بعض الوقت عىل حديث امُلبتز 
مع الضحية، يبدأ األول طلب بعض املعلومات وفتح 
الكامريا، وهو ما يجعل األخري يثق به وتنفيذ ما ُيطلب 

منه".
يف  تتمثل  لالبتزاز،  أخرى  طرق  وجود  إىل  وينّبه 
محاولة املجرمني اخرتاق أجهزة املستخدمني، ورسقة 
ابتزازهم  يبدؤون  ثم  بهم،  الخاصة  وامللفات  الصور 

مالّيًا أو أخالقّيًا أو غري ذلك.
تكون  اإللكرتوين  االبتزاز  فكرة  أن  إىل  لبد  ويشري 
مدة  نفسية  ضغوط  تحت  الضحية  وضع  عىل  قامئة 
خاصة  وفيديوهات  صور  عىل  بالحصول  الوقت،  من 

به.
املستخدمني  تُوقع  التي  األخطاء  أبرز  إىل  ويتطرق 

اإللكرتوين  الوعي  قلة  أولها  االبتزاز،  فخ  يف 
يف  بالدخول  الكبري  وشغفهم  والفتيات،  للشباب 
عالقات  نسج  نحو  واندفاعهم  االفرتايض،  العامل 

جديدة مع حسابات مجهولة املصدر.
الذاتية  والرقابة  الديني  الوازع  ضعف  أن  لبد  ويبنّي 
بنرش  الذات  إظهار  وُحب  املستخدمني،  من  لكثري 

صور وبيانات خاصة، قد يدفعان بصاحبها لالبتزاز.
"بيئة خصبة"

أن  هربيد،  أبو  محمد  األمني  الخبري  ذلك  مع  ويتفق 
خصبة  بيئة  االجتامعي  التواصل  ومواقع  اإلنرتنت 
اإللكرتوين،  االبتزاز  فخ  يف  املستخدمني  إليقاع 

بحكم سهول التواصل واالتصال فيها.
ويوضح أبو هربيد لصحيفة "فلسطني" أن االحتالل 
وحل  يف  ضحايا  إلسقاط  االبتزاز  سياسة  ُيارس 
مهام  إىل  إضافة  معلومات  عىل  للحصول  العاملة، 

أخرى.
ويحذر من التعامل مع الحسابات والصفحات الوهمية 
التي تّدعي تقديم املساعدات للمواطنني، أو رعاية 
شؤونهم، مبّينًا أن امُلبتز يبدأ بعالقة هادئة وُمقنعة 

مع الضحية، حتى كسب ثقته.

يف  والبساطة  الجهل  أن  عىل  هربيد  أبو  ويشدد 
يساهامن  االجتامعي،  التواصل  مواقع  استخدام 
مساهمة كبرية يف إيقاع كثريين يف وحل االبتزاز، 
إسقاط  يف  عالية  مبهارات  يتمتع  امُلبتز  أن  السّيام 

املواطنني.
النصائح  من  ُجملة  والتكنولوجيا  األمن  خبريا  ويقّدم 
التواصل  مواقع  ملستخدمي  املهمة  األمنية 
الكامل  االنكشاف  عدم  يف  تتلخص  االجتامعي، 
ونرش  الخاصة،  الشخصية  املعلومات  كل  وإعطاء 

الصور الشخصية باستمرار، خاصة "الفتيات".
كل  ويشددان عىل رضورة عدم نرش املستخدمني 
التي  املفربكة  األخبار  من  والحذر  حولهم،  يدور  ما 

تبثها املواقع والحسابات املزيفة.
ويحذران من التعامل مع الصفحات واملجموعات التي 
تّدعي تقديم املساعدات املالية أو املساعدة يف 
السفر، ومساعدة الفتيات يف الخطوبة، وغري ذلك.

االبتزاز  مشكلة  يواجه  مواطن  أي  الخبريان  ويدعو 
ملتابعة  املعنية  األمنية  الجهات  لتبليغ  اإللكرتوين، 
القضية، مؤكدين رضورة االحتفاظ باملحتوى الذي دار 

بني الطرفني )امُلبتز والضحية(.

خبريان ُيقدمان نصائح لتفاديه 

"االبتزاز اإللكرتوين".. وسيلة
 االحتالل لإلسقاط يف العاملة
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غزة/ أدهم الشريف:
الشائعة  لبث  وسيلة  اإلسرائيلي  االحتالل  مخابرات  تدع  لم 
واللعب بنفوس المواطنين الفلسطينيين، إال ولجأت إليها، حتى 
تمارس  واسعة  وساحة  مسرًحا  الحديثة  التكنولوجيا  أصبحت 

لدى  الوعي  درجة  لكن  مختلفة.  بأساليب  النفسية  الحرب  فيها 
المواطنين -وخاصة في قطاع غزة لظروفه األمنية- تمثل حائط 

صد أمام ذلك.

التكنولوجيا  استغالل  من  )إرسائيل(  وتسعى 
االتصال مبواطنني فلسطينيني، إىل  ومحاولتها 
معلومات  عىل  للحصول  ملصلحتها  عمالء  تجنيد 

عن املقاومة.
اإليقاع  االحتالل  مخابرات  محاولة  يف  ذلك  وبرز 
أخرًيا،  ملصلحتها،  وتجنيده  املواطنني  بأحد 
كتائب  إبالغ  إىل  دفعته  لديه  الوعي  درجة  لكن 
الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة 
عملية  أدارت  التي  حامس،  اإلسالمية  املقاومة 
وثائقي  فيلم  يف  الحًقا  عنها  وكشفت  مطولة 
أسمته "رساب"، ُبثَّ يف كانون األول )ديسمرب( 

2019م.

عنها  كشفت  التي  األمنية  العملية  وكانت 
باستدراج  فيها  "نجحت  إنها  إذ  مهمة،  القسام 
العدو وكشف وإحباط مخططاته العملياتية ونياته 
األمنية، يف عملية خداع معقدة استمرت عامني 
مخابراِته  لضباط  معنوية  صدمة  وأحدثت  كاملني، 
ما  رسعان  الذين  والعسكرية،  األمنية  وأوساِطه 
يلهثون خلف رساب"؛ وفق  أنهم كانوا  اكتشفوا 

ما أعلنته القسام عىل موقعها اإللكرتوين.
يف  االجتامعي  النفس  علم  أستاذ  ويقول 
"إن  الشاعر:  درداح  د.  بغزة  األقىص  جامعة 

الشائعة  إطار  يف  تأيت  هذه  االحتالل  محاوالت 
الشعب  عىل  ميارسها  التي  النفسية  والحرب 
يف  عالية  وخربة  وعي  لديه  الذي  الفلسطيني، 

التعامل مع مواقف كهذه".
وخالل حديثه مع صحيفة "فلسطني" ينّبه الشاعر 
غريبة  أرقام  من  لالتصال  محاوالت  أي  أن  إىل 
رجل  النقال  الهاتف  مستخدم  لدى  مسجلة  غري 
أو  عليها  الرد  عدم  يجب  فلسطينيني،  سيدة  أو 

التعاطي معها، إال إذا كانت معروفة لديهم.
عن  يبحث  اإلرسائييل  االحتالل  "إن  ويضيف: 
النظر عن موقعها مواطًنا بسيًطا  فريسة بغض 
بأصحاب  معني  وهو  وزيًرا،  أو  ا  جامعيًّ أستاًذا  أو 

النفسية الضعيفة واملريضة أو ذوي الحاجة".
مسوًغا  ليست  املواطن  حاجة  أن  عىل  ويشدد 
للسقوط يف وحل العاملة، التي لن يتقاىض أحٌد 
ارتكابه  مقابل  االحتالل،  من  الفتات  سوى  منها 

جرمية بحق وطنه.
ويصف من يعمل يف هذا املجال بأن "منظومته 
القيمية األخالقية اهرتأت وباع نفسه للشيطان، 
مخابرات  اتصاالت  مع  للتجاوب  قابلية  لديه  وأصبح 

االحتالل".
ويتابع أستاذ علم النفس االجتامعي يف جامعة 

ببساطة  رشيًفا  حرًّا  كان  "لو  بغزة:  األقىص 
يستطيع االبتعاد عن هذه املصايد واملكائد".

األسباب  دامًئا  نعلق  أال  "يجب  الشاعر:  ويكمل 
ذلك  كان  فلو  الحال،  وضيق  الحصار  شامعة  عىل 
لكان  االحتالل،  مخابرات  مع  التعاون  يف  سبًبا 
غزة  قطاع  سكان  )تعداد  عميل  مليونا  هناك 

املحارص منذ 14 سنة(!".
ويوىص بالتعامل بذكاء يف حال تلقي اتصال من 
مخابرات االحتالل، والتحيل باليقظة والوعي يف 
ألي  تالفًيا  الحديثة،  االتصال  وسائل  مع  التعامل 

عمليات ابتزاز.
بدوره يقول الباحث املختص يف أمن املعلومات 
أبو  فؤاد  التقنية  فلسطني  كلية  يف  املحارض 
عومير: "إن اتصاالت مخابرات االحتالل تأيت ضمن 
نشاطها االستخباري لجمع البيانات"، موجًها نصيحة 

بعدم التعامل مع أي أرقام غريبة غري معروفة.
الهاتف  رقم  االتصال عىل  يقترص عىل  واألمر ال 
مواقع  يشمل  بل  مبارشة،  الفلسطيني  النقال 
التواصل،  تطبيقات  وبعض  االجتامعي  التواصل 

وفق ما يؤكده أبو عومير لصحيفة "فلسطني".
لديها  ليس  االحتالل  "استخبارات  ويضيف: 
تراقب  وهي  عملها،  يف  صدفة  أو  عشوائية 

وحياتهم  لإلنرتنت،  األشخاص  استخدام  طبيعة 
عىل موقع )فيس بوك( خصوًصا الذي باتت حياة 

كثريين الشخصية معروضة عليه".
وتعرف  اإلنسان،  شخصية  تحلل  ذلك،  عىل  وبناًء 
مخابرات  منه  تبدأ  مدخاًل  لديه،  التي  املشاكل 

االحتالل التواصل معه.
تتطور  قد  وبعدها  بصداقة،  األمر  "يبدأ  ويتابع: 
تفاصيل  نرش  بالكف عن  نصيحته  موجًها  األمور"، 
حياة املستخدم نفسه، وعدم التعامل مع طلبات 
صداقة من أشخاص ال يعرفهم املستخدم، وعدم 
التعامل مع الرسائل املجهولة، خاصة التي تحتوي 
أو  النقال  الهاتف  الخرتاق  تفادًيا  روابط،  عىل 

الحاسوب الشخيص".
معلومة  غري  تكون  قد  ثغرات  أن  إىل  وينّبه 
التواصل  مواقع  عن  املسؤولة  الرشكات  لدى 
الخرتاق  "الهاكرز"  يستغلها  نفسها،  االجتامعي 
االستخبارات  بأجهزة  بالك  "ما  مضيًفا:  املواقع، 

ا؟!". التي لديها تقنيات اخرتاق عالية جدًّ
لها  اإلرسائييل  االحتالل  استخبارات  أن  ويرجح 
املعلومات  تكنولوجيا  مجال  يف  قوية  سيطرة 
يويص  لذلك  االخرتاق،  عمليات  باستخدام 

بالتعامل بحذر شديد مع تقنيات الهواتف الذكية.

الفلسطينيون يتحلون بالوعي واإلدراك

االتصاالت ومحاوالت تجنيد
 العمالء.. ركض وراء "رساب"
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غزة/ جمال غيث:
مع ثورة المعلومات التي اجتاحت العالم بفضل التطور التكنولوجي، 
بات جهاز مخابرات االحتالل اإلسرائيلي "الموساد" يعتقد أن مهمته 
في تجنيد العمالء أكثر سهولة، لكونه يمكن أن يحصل على معلومات 
التواصل االجتماعي تمهيًدا الختيار من سيوقعه  بمجرد فتح مواقع 
في  الماضية  السنوات  خالل  "الموساد"  جهاز  شباكه.وفشل  في 

معلوماته  بنك  وتجديد  الفلسطينيين  وإسقاط  تجنيد  عمليات 
وأهدافه، فلجأ إلى استحداث طرق الجاسوسية التي تواكب التطور 
صورته  تجمل  صفحات  بإنشاء  بيت،  كل  إلى  وصل  الذي  التكنولوجي 
الفلسطينيين ووجهات نظرهم لغرض اإليقاع بهم  آراء  إلى  وتتعرف 

في شباكها؛ وفق رأي خبراء.

عىل  "إعجاب"  أو  "متابعة"  لتسجيل  زر  فنقرة 
والناطق  )املنسق،  االحتالل:  مخابرات  صفحات 
تضع  درعي(  أفيخاي  االحتالل  جيش  باسم 

املستخِدم يف قامئة املرشحني للتجنيد لديها.
االحتالل  أن  العقاد  الله  عبد  األمني  الخبري  ويؤكد 
التكنولوجيا  استخدم  يف  يتواىن  ال  اإلرسائييل 
وتوظيفها يف عمليات اإلسقاط يف وحل التخابر، 
الوعي  تنامي  بفضل  غزة،  قطاع  يف  تعذرها  بعد 

الوطني والديني واألمني لدى الغزيني.
العقاد لصحيفة "فلسطني": "إن مخابرات  ويقول 
االحتالل تتبع سياسة التواصل املبارش مع الجمهور 
املخابرات  ضباط  يديرها  صفحات  عرب  الفلسطيني 
كصفحتي  االجتامعي،  التواصل  مواقع  يف 

املنسق، وأفيخاي".
ساحة  االجتامعي  التواصل  مواقع  "إن  ويضيف: 
السعي  يف  االحتالل  مخابرات  جهاز  لعمل  نشطة 
املخلص  بأنها  بإيهامهم  املواطنني،  تجنيد  خلف 
لهم ومن يساعدهم يف إيجاد حلول ملشكالتهم، 
وصواًل  معهم  التواصل  من  جسور  خلق  ومحاولة 

ملآربها وإسقاطهم يف وحل العاملة".
ويذكر العقاد أن االحتالل يستغل التفاعل املحموم 
االجتامعي  التواصل  وسائل  عىل  املجتمع  لفئات 
أساليب  لفرض  أب"  وواتس  وتويرت،  بوك،  )فيس 
للسفر  املواطنني  حاجة  واستغالل  التضليل، 
للتواصل  مدخاًل  واتخاذها  وغريها،  والعمل  والعالج 

مع الضحية "املواطن" لجمع معلومات يريدها.
االنسحاب  املواطن  أراد  حال  يف  أنه  إىل  ويشري 
عليه  ميارس  املخابرات  جهاز  مع  الحديث  وعدم 
أساليب الرتهيب، واالبتزاز باملعلومات التي قدمها 
وحل  يف  إسقاطه  حتى  وبتأثريها  بها  ومفاجأته 

العاملة.
أنه يف حال دخول املستخدم إىل صفحات  ويبني 
مخابرات االحتالل وتسجيل "متابعة" لها أو "إعجاب" 
بها، سيكون قد وضع نفسه يف قامئة املرشحني 

للتجنيد لدى املخابرات.
التواصل  مواقع  مستخدمي  العقاد  ويحث 
صفحتي  إىل  الدخول  عدم  عىل  االجتامعي 
"املنسق"، و"أفيخاي"، أو تسجيل "متابعة" لها أو 
"إعجاب" بها، والتوجه إىل الجهات املختصة يف حال 
ابتزاز االحتالل لهم أو تورطهم معه، داعًيا الستمرار 
كل  إىل  للوصول  العام  مدار  عىل  التوعية  حمالت 
مخاطر  وتوعيتهم  الفلسطيني،  الشعب  قطاعات 

صفحات االحتالل.
"برنامج متكامل"

أن  املغاري  هشام  األمني  الخبري  يؤكد  ناحيته  من 
"متابعة"  يسجل  شخص  لكل  ملًفا  يعد  االحتالل 
لصفحاته عرب مواقع التواصل االجتامعي أو "إعجاب" 
ويدرس  عنهم،  والبيانات  املعلومات  ويجمع  بها، 

نقاط ضعفهم وكيفية الوصول إليهم.
 ويقول املغاري لصحيفة "فلسطني": "إن مخابرات 

بعض  إلسقاط  الطرق  جميع  تستخدم  االحتالل 
متابعي تلك الصفحات بعد التعرف إىل توجهاتهم، 
والوسائل:  الطرق  مبختلف  ابتزازهم  عىل  وتعمل 
االتصال بهم عرب الجوال، أو طلب الصداقة بأسامء 
عالقات  وإقامة  التواصل،  مواقع  عرب  مستعارة 

معهم ثم ابتزازهم".
يسقط  االحتالل  "إن  األمني:  الخبري  ويضيف 
من  ال  مستعارة  وصفحات  مواقع  من  الضحايا 
لروادها،  مصيدة  يبقيها  التي  الرئيسة،  صفحاته 
الناس  فعل  ردود  إىل  التعرف  يف  دورها  وإلبقاء 

وتوجهاتهم".
تلك املواقع  االحتالل تستخدم  أن مخابرات  ويؤكد 
والصفحات ألهداف متعددة، منها جمع املعلومات 
أو  باملحادثات،  الناس،  من  ممكن  عدد  أكرب  عن 

األسئلة املبارشة، أو إجراء حوار واإلجابة عنها.
إعادة  عىل  تعمل  االحتالل  مخابرات  أن  إىل  ويشري 
صياغة عقول الناس وبث أفكار معينة لهم، محاولًة 
رأي  حالة  لخلق  منحرف  سيايس  وتيار  فكر  إنشاء 

تتبنى وتدعم التنسيق األمني، وتسوغه.
ويدعو املغاري لوضع برنامج متكامل يضم كل أبناء 
الشعب الفلسطيني مبؤسساته وفصائله وقواه 
الحية لتوعية املواطنني مخاطر التكنولوجيا ووسائل 
التواصل االجتامعي، والدخول إىل صفحات االحتالل 

والتعليق عىل منشوراتها، وتسجيل اإلعجاب بها.
من  أخرًيا  الوطني  واألمن  الداخلية  وزارة  وحذرت 

جيش  يف  املنسق  مكتب  يتبعها  التي  األساليب 
االحتالل اإلرسائييل للتواصل مع املواطنني، وكان 
آخرها تخصيص رقم هاتف للتواصل املبارش، مؤكدة 
األمنية  املنظومة  من  جزء  هو  املنسق  مكتب  أن 
املواطنني  البتزاز  مبارشة  بوابة  وهو  لالحتالل، 

وإسقاطهم يف وحل التخابر.
مع  التواصل  "إن  لها:  بيان  يف  الداخلية  وقالت 
مخالٌف  مسوغ  أي  وتحت  طريقة  بأي  املنسق 
للقانون، ويعرض صاحبه واملجتمع للخطر"، مشرية 
اإلجراءات  وتتخذ  ذلك،  تتابع  األمنية  األجهزة  أن  إىل 

الالزمة لحامية أبناء شعبها.  
وشهدت السنوات األخرية انتشارًا واسًعا لصفحات 
التواصل  مواقع  يف  االحتالل  مخابرات  تديرها 

االجتامعي.
من  عدًدا  أن  التحقيقات  كشفت  ذلك  إىل  إضافة 
عمالء مخابرات االحتالل أسقطوا من طريق مواقع 
االحتالل  مخابرات  تواصل  بعد  االجتامعي،  التواصل 

معهم.
ودعا موقع "املجد األمني" يف وقت سابق للحذر 
من التعاطي أو التفاعل مع الصفحات التي يديرها 
االحتالل، مشدًدا عىل رضورة عدم  مخابرات  ضباط 
الجهات  إبالغ  عىل  حاثًّا  متابعتها،  أو  بها  اإلعجاب 
املختصة يف حال حصل مع الشخص أي تواصل من 
مخابرات االحتالل عرب مواقع التواصل االجتامعي أو 

غريها من الوسائل.

صفحات االحتالل يف مواقع 
التواصل.. مصائد للمتفاعلني معها

صفحات مشبوهة
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غزة/ أحمد المصري:
أن ينكشف أمر العميل فُيعَتقل وُيقَتص منه لجريمته بحق وطنه، ليس 
نهاية الحكاية أو القصة، إذ إنه بهذه الجريمة يترك آثاًرا سلبية خطيرة ال 
تتوقف صّوالتها في جنبات أسرته الصغيرة وعائلته الكبيرة دون أي توقف 

على مدار الزمن المستقبلي. وبرسم الواقع تدفع أسر عمالء االحتالل 
اإلسرائيلي بعد انكشاف أمرهم فاتورة باهظة، إذ ينتابها الشعور بالعزلة 

الواضحة، واالبتعاد عن المصاهرة والمقتضيات االجتماعية.

الذين  األشخاص  عىل  يطلق  مصطلح  هو  والعمالء 
وينفذون  ومخابراته،  االحتالل  جيش  مع  يتعاونون 
مهام خاصة تأمرهم بها الجهات املشغلة لهم، تكون 

خطرية ومرضة وتؤدي إىل نتائج سلبية.
العمالء  أسامء  عىل  التحفظ  محاوالت  رغم  وعىل 
بعد انكشافهم أو القصاص منهم، لدواٍع ذات عالقة 
مجتمعية وأرسية، إن الشواهد عىل األرض، وترسب 
والعائالت رسعان ما يكشفان عن  األفراد  األخبار بني 

هذه األسامء، لتصبح متداولة ومعروفة.
االختصايص يف الشأن النفيس د. فضل أبو هني 
يشدد عىل أن الذي يحصل من بعد انكشاف العميل 
األرسة  مستوى  عىل  الكلمة  معنى  بكل  "كارثة" 

والعائلة، ومستوى املجتمع املحيط.
ويقول أبو هني يف حديث مع صحيفة "فلسطني": 
"تخيل لو أن الصورة معاكسة، وكان يف البيت شهيد 
والفخر  التقدير  يحصل  فالذي  االحتالل،  من  قىض 
سيكون  اآلخر،  الجانب  وعىل  االجتامعية،  واملساندة 

االستقباح وعدم التقدير".
ويضيف: "حينام ينكشف تخابر وعاملة إنسان للعدو 
املحتل أرضنا ومقدساتنا، وعمله ضد الدين والوطن 
هذا  يستقبح  كله  املجتمع  والتقاليد؛  والعادات 
الفعل وينكره، وال يوقع املالمة عىل شخص العميل 

فحسب".
أن كثرًيا من  الحية تشري إىل  الوقائع  أن  ويلفت إىل 
منطوين  باتوا  أمرهم  انكشاف  بعد  العمالء  أبناء 
مدارسهم  إىل  الذهاب  يستطيعون  ال  معزولني، 
يف  والسري  األسواق،  من  الرشاء  أو  وجامعاتهم، 
يالحقهم،  "العار  أن  يشعرون  فهم  بحرية؛  الشوارع 

وعيونهم مكسورة".
ويرتك العميل –وفًقا لحديث أبو هني- "سمعة سيئة 
ثقيلة عىل أرسته وعائلته، تدفعهم إىل تغيري أماكن 

يعرف  ال  مجتمعية  مناطق  يف  والرغبة  سكناهم، 
سكانها عنهم شيًئا".

ألرسة  مقاطعة  شبه  مسالك  كثريون  ويسلك 
التجارية،  املعاملة  أو  الزواج،  حيث  من  العميل، 

والورثة  الرتكة  هذه  أّن  عىل  مشدًدا  واملجتمعية، 
للتفكري  تدعوه  أن  البد  العميل  يرتكها  التي  الثقيلة 
ظرف  تحت  فيه  وقع  رمبا  الذي  الطريق  عن  والعودة 
معني، حتى ال يجد نفسه وأرسته وعائلته يف دائرة 

"العار" املستدام.  
"أهمية قصوى"

العمالء  تجنيد  اإلرسائييل  االحتالل  دولة  وُتويل 
أهمية قصوى، وأنشأت أجهزة وأقساًما ودوائر أمنية 
متخصصة، لتجنيد العمالء، وتعمل ليل نهار دون ملل 
العاملة،  أوكار  يف  والعرب  الفلسطينيني  إلسقاط 
نتائج  حبالها من  يقع يف  يلحق مبن  اكرتاث ملا  دون 

عىل الصعيد الشخيص أو األرسي.
د.  االجتامعي  الشأن  يف  االختصايص  يقول  بدوه 
من  بالكثري  يتسببون  العمالء  "إن  الشاعر:  درداح 
يقدمون  ال  إنهم  إذ  الفلسطيني،  للمجتمع  الرضر 
فقط املعلومات لالحتالل، بل يعملون طابورًا خامًسا 
يبث الشائعات والبلبلة، ويصل األمر الخرتاق صفوف 
النزعة  من  ُيعاظم  ما  شخصياتها،  واغتيال  املقاومة، 

العدوانية املجتمعية تجاههم".
يف  حسابه  سيلقى  العميل  أن  الشاعر  ويؤكد 
لبيع  نتيجة  بعد موته،  الله  أو من  إذا كشف  املجتمع 
النفسية  املعاناة  لكن  والشيطان،  لالحتالل  نفسه 
وأبناءه  أرسته  تلحق  التي  الوصمة  هي  الحقيقية 
بـ"الدونية  العائلة  يشعر  ما  ووفاته،  انكشافه،  بعد 
والنقص" داخل املجتمع الذي كانت تشعر فيه سابًقا 

بالفخر واالعتزاز.
ويلفت إىل أن هذه الوصمة تالحق أبناء العمالء يف 
مدارسهم وجامعاتهم، وحينام يقرتب البنات من سن 
أقرب  حتى  الشباب،  من  كثري  عنهن  يعزف  الزواج، 
لهن  ذنب  ال  أن  رغم  السمعة،  خشية  إليهم،  الناس 

اقرتفنه.
عىل  يرحم  ال  بطبيعته  مجتمعنا  "إن  حديثه:  ويكمل 
والتخابر،  العاملة  قصص  يف  املتورطني  اإلطالق 
بعد  وما  املامت  يف  تالحقهم  الواقعة  وتبقى 

املامت".

ويتم  املزور/  الدخول  تسجيل  صفحات   *
"مزور"  موقع  رابط  إىل  الضحية  استدراج 
يشبه املوقع األصيل، ويطلب منه تسجيل 
يف  املرور(،  وكلمة  )االسم  الدخول  بيانات 
هذا الهجوم يستخدم املخرتق عناوين تشبه 

العناوين األصلية.
ثقة  املهاجم  ويستغل  خيانة_الثقة/   *
الصداقة  عالقة  طبيعة  بسبب  به  الضحية 
بينهام، حيث يطلب املهاجم من الضحية فتح 
رابط أو ملف معني يسمح للمهاجم باخرتاق 

جهاز زميله والسطو عىل بياناته وملفاته.
* استغالل التواجد الفيزيايئ للمهاجم قريبًا 
والضحية  املهاجم  يكون  وفيها  الضحية/  من 
الفندق،  نفس  أو  القاعة  نفس  يف  مثاًل 
حيث يستخدم املهاجم الحنكة للوصول إىل 
الحاسب املحمول للضحية أو إىل هاتفه عرب 

طلبه إجراء مكاملة هاتفية مثال أو استخدام 
وإىل  ما  مهمة  إلمتام  املحمول  الحاسوب 

غري ذلك.
إيهام  عرب  ويتم  املرور/  كلامت  اصطياد   *
املوقع  عىل  بأنه  املستهدف  الشخص 
للدخول  املرور  كلمة  ُيدخل  حيث  الرسمي، 
إىل حسابه الشخيص عرب هذا املوقع، لكن 
يف الحقيقة يكون املوقع "وهمي" يديره 

أحد لصوص كلامت املرور.
الهاتف  عىل  تطبيق  أي  تنصيب  عند 
#الئحة_األذونات  إىل  النظر  يتوجب  الذيك، 
)Permissions( التي يطلبها ذلك التطبيق. 
الالئحة  وبالتايل منحه صالحيات حسب هذه 

لتجنب الوقوع يف مصيدة الربامج الخبيثة.
لتطبيقات  الجيدة  السمعة  استغالل   *
معينة/ هنا يّدعي املهاجم أن رابطًا أو ملفًا 

من  األصلية  أو  املحدثة  النسخة  نفسه  هو 
يتضمن  الحقيقة  يف  لكنه  معني،  تطبيق 

ملفًا خبيثًا.
املهاجم  ُينشئ  وهنا  الشخصية/  انتحال   *
لك  صديق  السم  مطابق  باسم  حسابًا 
للحصول  بصديقه  ثقة املستهدف  مستغاًل 
للقيام  الستدراجه  أو  ما  معلومات  عىل 
رسية  مجموعة  إىل  إضافته  مثل  ما  بأعامل 
معينة وما إىل ذلك. يعتمد قراصنة اإلنرتنت 
#الهندسة_ أساليب  عىل  كبري  بشكل 

الحسابات  اخرتاق  عمليات  يف  االجتامعية 
والشبكات  الحاسوب  وأجهزة  اإللكرتونية 
خالل  من  وُتشن  املعلومات،  وأنظمة 
تقنياتها عمليات واسعة تحقق نجاحات كبرية!

وضعف  الرقمي  األمن  موضوع  استغالل   *
الخربة التقنية للضحية/ وهنا يّدعي املهاجم 

أن رابطًا ما أو ملفًا ما سيساهم يف حامية 
أنه يف حقيقة األمر  جهاز الضحية، يف حني 

ملف خبيث معد لالخرتاق.
والشائعة/  املتفاعلة  القضايا  استغالل   *
والقضايا  املواضيع  فإن  الشائعات  بعكس 
وهذا  حقيقية  أخبار  "الساخنة"  املتفاعلة 
بأن  الضحية  إيهام  يف  سهولة  أكرث  يجعلها 

الرابط املرفق مع الرسالة "موثوقًا"!
وطباعه  الضحية  عواطف  استغالل   *
الشخصية/ حيث يتم استخدام كلامت أو صور 
تخاطب عاطفة الضحية وتؤدي إىل استدراجه 

لفخ الدخول لتشغيل امللفات الخبيثة.
* استغالل الشائعات/ حيث يستغل قراصنة 
يقف  عمن  النظر  بغض  الشائعات،  اإلنرتنت 
لتمرير  جذاب  كغطاء  الشائعات،  تلك  وراء 

وترويج روابطهم الخبيثة.

آثار كارثية ُيلحقها العمالء 
بعائالتهم.. جرمية ممتدة عرب الزمن

من أساليب "الهندسة االجتامعية"
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• يحاول "منسق" االحتالل نرش تطبيقات إلكرتونية لتسهيل 
التواصل مع املواطنني الفلسطينيني. يجب إدراك أن أول هدف 

للمنسق هو محاولة إسقاط املواطن يف وحل العاملة.
• إعالم االحتالل اإلرسائييل هو أحد أدوات الحرب النفسية 

التي تستخدمها مخابرات االحتالل ضد املجتمع الفلسطيني، 
مام يحتم عىل اإلخوة النشطاء التحيل باملسؤولية الوطنية عند 

النقل عنه.
• مخابرات االحتالل تعمل عىل تغيري أساليبها يف اإلسقاط من 
فرتة ألخرى، مبا يتامىش مع وضع املواطنني واحتياجاتهم، ويتم 

التغيري وفق دراسة طبيعة املجتمع ومشاكله.
• ضباط مخابرات االحتالل يجيدون التحدث باللغة العربية بل 

ويتطرقون خالل حديثهم إىل آيات من القرآن الكريم واألحاديث 
النبوية وكذلك األمثال الشعبية الدارجة يف مجتمعنا الفلسطيني 

كأسلوب تحاييل لكرس الحاجز النفيس بينهم وبني املتخابر.
• ضابط املخابرات يوهم ضحيته مبتانة الصداقة بينهم 
وبثقته املطلقة به وإعجابه بشخصيته ويطلق عىل هذه 

العملية يف أروقة جهاز املخابرات اسم )فن املغازلة والتودد 
إلسقاط العمالء(.

• أمن االتصاالت هو مجموعة اإلجراءات والوسائل التي تكفل 
منع االحتالل من الحصول عىل معلومات عن طريق االتصاالت 

ومنعه من التدخل الفني أو التكتييك عىل الشبكة. ويتم ذلك من 
خالل اتباع قواعد السالمة األمنية يف استخدام الهاتف الثابت 

والجوال، وإجراء االتصاالت املختلفة.
• من طرق مكافحة اإلشاعة: عدم نرشها أو السامح مبرورها مع 

اإلشارة إىل أنها خرب مزيف أو غري موثوق.
• مواجهة اإلشاعات ال تقع عىل عاتق جهة معينة بذاتها بل هي 

مسئولية وطنية لكل فرد من أفراد املجتمع.
• األمن عرب اإلنرتنت هو توفري الحامية لضامن أمن املعلومات 

والبيانات، وهي بذلك تشمل حامية امللفات والعتاد.

• ابتعد عن الربامج والتطبيقات امُلقرصنة وذلك بتحميلها من 
مواقعها الرسمية فقط.

• إن امللفات املحذوفة تبقى مخزنة عىل قرص التخزين، لكن 
يتم تحديد املكان امُلخزنة عليه عىل أنه شاغر وميكن الكتابة 

عليه، وبهذا فإن البيانات ال ُتفقد فعليًا إال إذا تم النسخ فوقها.
• افحص امللفات املرفقة بالربيد اإللكرتوين مبكافح الفريوسات 

قبل تشغيلها حتى وإن كنت تعرف املرسل؛ ألنه من السهل 
انتحال هوية املرسل بالربيد.

• من مخاطر التواصل والتفاعل مع صفحات االحتالل أنها تسعى 
إىل تحويل وجوده من منبوذ إىل "طبيعي".

• السالمة عىل اإلنرتنت هي توفري الحامية لضامن سالمة 
املستخدم نفسه من التعرض لالستغالل أو االبتزاز أو االنتهاك 

أو اإلساءة. عالوة عىل أنها مصطلح ُيستخدم لإلشارة إىل حامية 
#األطفال أثناء استخدامهم لشبكة اإلنرتنت.

• التشفري هو عملية تحويل املعلومات إىل شيفرات غري 
مفهومة -تبدو غري ذات معنى- ملنع األشخاص غري املرخص لهم 

من االطالع عىل املعلومات أو فهمها.
• يستطيع منتحلو الشخصية -عرب مواقع التواصل- خداع 

ضحاياهم باستخدام مهارات التحايل دون الحاجة ملقدرات 
تقنية. لذلك يعترب انتحال الشخصية من أشهر أساليب الهندسة 

.Social Engineering االجتامعية
• الحس األمني: هو االستشعار بكل ما يخل باألمن أو يدعو إىل 
الخوف وهو مهارة شخصية تعتمد عىل أسباب موضوعية تؤدي 

إىل توقع الخطر والجرمية بقصد منعها قبل أن تحدث أو التقليل 
من تأثريها إذا حدثت.

• ثالث نصائح للفتيات: أهميل الرد عىل املكاملات صاحبة 
األرقام املجهولة أو الدولية. تجنبي وضع صورك الشخصية عىل 
األجهزة املوصولة باإلنرتنت. احذري قبول طلبات الصداقة عىل 

مواقع التواصل دون التأكد من هوية املرسل.

نحــو وعــي أمنــي
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زعماء ليسوا لنا

محمد حافظ العبادلة

زعامات منسجمة تماما مع قناعاتهم وأصولهم  
المرتبطة باالســتعمار والصهيونيــة، إنها مصالح 
األنظمــة والرجعيات العربية التــي ال هم لها إال تثبيت 

عروشها وملكها بالقهر والدم واالستعباد.

خطة تنوفا.. 
واستعداد المقاومة

أحمد أبو زهري

يحاول جيش االحتالل اإلســرائيلي تفادي أخطاء الماضي، 
ويواصــل تعزيــز قدراتــه فــي مواجهة التهديــدات من 
الجبهات المختلفة، من خــالل اإلعالن عن خطة جديدة، 
يكشــف النقــاب عنهــا رئيــس األركان أفيــف كوخافــي 
والمسماة )تنوفا( بمعنى )الدفع( ومن المحتمل أن تكون 
صالحة حتــى عــام 2024، والتي تأتي اســتمرارا للخطة 
الســابقة )جدعون( التي طبقت مــن خالل رئيس األركان 

السابق ايزنكوت.
ويالحظ من الخطوط العريضة لهذه الخطة أنها تســعى 
لتعزيــز القوات، ورفع مســتوى الكفــاءة القتالية، وتزويد 
الجيش بأســراب جديــدة من الطائــرات، ومضاعفة عدد 
الذخائــر الدقيقة، وزيــادة بنوك األهــداف، وإقامة خاليا 
اســتخبارية متقدمة، وتعزيز قــدرات الجيش في مواجهة 
تهديــد الصواريــخ، وإدخــال منظومات حديثــة لضمان 

اكتشاف العدو.
إضافــة إلــى إقامة مقر مختــص في المعركــة ضد إيران 
بقيادة ضابط كبير، وضمان حسم المعارك بصورة قوية 
وواضحــة، وتقصير زمن الحرب، من خــالل جعل الجيش 
أكثر فتكا وقتال في ساحة العدو في معارك محتملة، ويبرر 
رئيس األركان هذه الخطة مــن خالل حديثه حول تنامي 
التهديدات، وأن الجيش بحاجة لتحسين قدراته في ضوء 
التطوير المســتمر الذي يقوم به األعــداء فيلق القدس، 
وحــزب اهلل، وحمــاس، ومجموعــات أخرى تشــكل خطرا 
وتمتلــك قدرات صاروخية تشــكل تحديا في وجه الجيش 

اإلسرائيلي.
وعلــى ما يبدو فــإن كوخافي يواجه صعوبــات في تمرير 
هــذه الخطة، خصوصــا في ظــل االزمات التــي يعانيها 
الكيــان، وعلــى رأســها االزمــة السياســية واالســتعداد 
النتخابــات ثالثة، وظهور انتقادات لجــدوى هذه الخطة، 
التــي يمكــن أن تجــري تغييــرات جوهريــة فــي طبيعة 
التشكيالت ونوعية المهام وحجم العمليات، وتعزز قدرات 
ســالح الجو على حســاب القوات البرية، وبذلك لن يكون 
من الســهل حســم معركة دون وجود قــوات برية فعالة 
ومتقدمة، وهذا يدلل علــى أن كوخافي ال يريد المغامرة 
بالجنود، خشــية تعرضهم إلصابــات محققة، أو وقوعهم 

أسرى في قبضة المقاومة.
فضال عــن أن األدوات المتطورة والحديثة تتطلب نوعية 
خاصــة من الجنــود يمكنهــم التعامــل معهــا، في ظل 
انخفاض الدافعية القتالية لدى الجنود وصعوبة ابقائهم 
بعــد فترة الخدمة النظامية وأن المتطلبات التي تفرضها 
الخطة تحتاج لميزانيات كبيرة ليس من السهل الموافقة 
عليها، في ظل االزمة المالية ومحاولة الكيان اإلسرائيلي 
تقليص النفقــات، وحتى حجم المســاعدات االمريكية ال 
يمكنها احداث هذا التطور المفاجئ الذي يريده كوخافي، 
في وقــت يجــد فيه المســتوى السياســي يــدوس على 
الفرامل قليــال ويفضل عدم االنجــرار لمواجهة مفتوحة، 

ويحاول تفادي أي حروب في الوقت الحالي.
 وفــي ذات الوقت فإن جبهــات المقاومــة تتحضر جيدا، 
فالقــدرات اإليرانيــة تتعاظم، وفي ســوريا خط نار جديد 
يتجهــز الــى جانب حــزب اهلل، وفــي العراق أيضــا باتت 
تهديــدات أخــرى تنضــم لهــذه الجبهة الممتــدة، هذا 
باإلضافــة الــى جبهة الجنوب حيث قطاع غــزة الذي بات 
قادرا على تشكيل خطر استراتيجي على االمن اإلسرائيلي، 
وبالتالي تدرك إســرائيل أنها بيــن خطوط نار متقاطعة، 
وأن ســنوات مضت مكنت جبهات المقاومــة، من تعزيز 
القــدرات واإلمكانات إلى درجة تمكنها مــن ايالم العدو 
وتحقيق مســتوى مناســب من الردع، االمر الذي يجعلها 
مترددة في شــن عدوان جديد سواء في جبهة الشمال أو 

الجنوب ألن الثمن سيكون باهظا. 

لقاء رئيس مجلس الســيادة في الســودان عبدالفتاح البرهان 
مــع رئيس حكومــة االحتــالل بنيامين نتنياهو علــى األراضي 
األوغندية له داللة أمنية وعسكرية وسياسية برواسب الماضي 
المؤلــم بذهن الصهاينــة، وذكرى عز المقاومة الفلســطينية 

وعنفوانها.
فعلى مطــار عنتيبي الدولــي، خطف عناصر الجبهة الشــعبية 
لتحرير فلســطين، و عدد من الرفاق األلمــان )الخاليا الثورية 
مجموعات بــادر ماين هــوف( طائرة تابعة للخطــوط الجوية 
الفرنسية سنة 1976م واستقرت بمطار عنتيبي الدولي، وكان 
على متنها ركاب صهاينة، فقررت الحكومة الصهيونية  تجهيز 
كوماندوس من وحدة العمليات الخاصة التابعة لهيئة االركان 
الصهيوني المسماة )وحدة سيرت ميتكال( لتحرير الرهائن.. و 
هذه الوحدة كانت مســرح أحداث عملية حد السيف بالمنطقة 

الشرقية من مدينة خانيونس قبل أشهر.
رفــاق 7 المــان وفلســطينيين آمنــوا بالكفاح المســلح وبحق 
القضيــة الفلســطينية هم من نفــذوا العملية واشــتبكوا مع 
الوحــدة الخاصــة لمــدة 90 دقيقــة، حتــى ُقتــل االخ األكبر 
لبيبي نتنياهــو _الكولينيل يوناتان نتنياهــو الملقب ِبيوني_ 

واستشهد جميع الرفاق المنفذين لعملية الخطف.
وليتعرف شــعبنا على عطاء ثواره منذ فجر الثورة الفلســطينية 
نقول: كان الرفاق يواجهون هذه الوحدة الخاصة المكونة من 
100عنصــر مظلي وخيــرة وحدات الكيــان الصهيوني بقيادة 

األركان، وكان علــى رأس هذه الوحــدة أربع قادة صهاينة هم 
)دان شــومرون ,بيني بيلــد ,يوكينيل آدم ,يوناثــان نتنياهو( 
ُقتِل االخير عن عمر 30عاما،  وهو من مواليد مدينة نيويورك 
االمريكية سنة 1946م وتم تدمير 11طائرة اوغندية نوع ميغ 
17 )ســوفيتية( تابعة للقوات االوغندية واطلق الصهاينة على 

هذه العملية اسم الصاعقة.
اذكــر هذه التفاصيل حتى يتصــور القارئ مدى عنف المواجهة 
مــع الكيان وحتــى يدرك من طبــع العالقة مــع الصهاينة انه 
خائن دون أي تجميل او تخفيــف بمعنى الكلمة، وحتى يُدرك 

القارئ حينما نقول ان الخطوة الســودانية بالذات هي انقالب 
في العالقات االقليمية وبشــكل خاص بين العرب والصهاينة 
وحتى يستشعر العرب والمسلمون مدى جرمهم بهذا السلوك 

التطبيعي.
الســودان بعاصمته الخرطوم الحاضنة لمؤتمر الالءات الثالثة 
ســنة 1969م )ال صلــح ال اعتــراف ال مفاوضــات مــع الكيــان 
الصهيوني( حينما تقدم على خطــوة التطبيع وبكل انهزامية 
ووقاحة من البرهان مبررًا اللقاء بصون مصلحة وحماية االمن 
الوطني الســوداني، بل ارتأى مصلحة الشعب السوداني العليا 
في هذا العمل المشــين مدعيا الحفاظ على موقف الســودان 
الداعم بالقضية الفلسطينية!!؟ انها المهزلة العربية المتكررة.
بهذا الســياق نــرى كيــف انقلبــت المعاييــر بالمنطقة حيث 
استشــعر الكيــان الصهيونــي بالنصــر السياســي واالمنــي 
واالقتصــادي في افريقيا مما جعله يســتبدل الــالءات العربية 
الثالثــة بــالءات صهيونية هــي )ال دولة فلســطينية ال عودة 
لالجئيــن ال للقدس عاصمة لفلســطين( وفــي القرن الماضي 
كان زعماء العرب يحتلون مواقعهم من خالل دعمهم للشعب 
الفلســطيني، وخطاباتهم تتمحور حول القضية الفلســطينية 
متوســلينها لبنــاء زعاماتهم الشــعبية، وكان معيــار الوطنية 
واالخالص للوطن هو الدفاع عن القضية الفلســطينية واعالن 

العداء ألمريكا والكيان الصهيوني.
اما اليــوم وفي زمن ازالم االســتعمار والرجعية العربية صارت 
الوســيلة لصون امن البالد ومصالحها هي التقرب من الكيان 
الصهيونــي وامريكا وتطبيــع العالقات مع العدو هو شــهادة 

حسن السير والسلوك للخروج من قوائم االرهاب االمريكية.
في الوقت الذي تؤكد القمم العربية على المقاطعة وانســحاب 
العدو من االراضي العربية المحتلة لم يبق متســع لقيام دولة 

فلسطين اال عند الجيران!!!؟؟؟
اليوم نرى زعماء االنظمة العربية ينشدون تقربهم للصهاينة 
واالمريكان بحيث لم يســتطع احد منهــم رفض صفقة القرن 
ليثبتوا عروشــهم، حتــى الرئيس محمود عبــاس حينما نطق 

الرفــض اعالميًا لم يتبعهُ أي خطــوة عملية للوحدة بالميدان 
مع شــعبه بل جعل ســقف رفضه المفاوضات بظــل الرباعية، 
وهذا يعني العودة ألوســلو وتبعاته، ضاربًا بعرض الحائط كل 
التوصيات الصادرة عــن المجلس الوطني والمجلس المركزي 

ورأي الشعب الفلسطيني وقياداته الميدانية حتى االن.
الم يســمع حكامنا بوثيقة المدينة المنورة التي نظمت الحياه 
اليومية بين اليهودي والمسيحي والوثني والملحد على اسس 
مشتركة هي )الدفاع المشترك عن الوطن، الحفاظ على السلم 

االجتماعي، القيادة المشتركة(.
الــم يســمع هــؤالء الحــكام عــن حلــف الفضــول بالجاهلية 

المُتأسس على حقوق االنسان التي تُدرس اليوم؟؟
هؤالء ليســوا منــا _انه عالم ليس لنا_ من قــال اننا احفاد ابو 
ســفيان، العرب قديما لــم يُعهد عنهم الكــذب، اين هم من 
عصبيــة وقبلية ابو جهل التي منعته من اقتحام بيت رســولنا 
الكريــم لقتله خوفا على الســمعة وحفاظا علــى العالقات بين 

العرب الجاهلة )يا اهل الحضارة والعلم(.
اين حكامنا اليوم من فقه المسؤولية الذي منع حاكم الحبشة 
من تســليم الالجئيــن المســلمين لبالده ايــام هروبهم من 

المشركين لعدوهم؟
اين العالم العربي واالسالمي من حماية المقدسات؟

هذه زعامات منسجمة تماما مع قناعاتهم وأصولهم المرتبطة 
باالســتعمار والصهيونية، إنهــا مصالح األنظمــة والرجعيات 
العربيــة التــي ال هم لها إال تثبيت عروشــها وملكهــا بالقهر 

والدم واالستعباد.
إنهــم يتاجــرون ويســتثمرون فــي اســتقرار البــالد والعبادة 
،شعارهم التحلل من كل القيم واألخالق والمفاهيم واالعتبارات 

الوطنية والسيادية.
إنها المدرســة الزحفاطونية _سياســة الزحــف على البطون_ 
انهــم تالميــذ المدرســة االقتصاديــة الصماء التــي ال تعرف 
المشــاعر االنســانية ،ال كرام وال شــرف وال حقوق ،انهم عبيد 
الشهوات والغرائز المادية )كانوا وسيبقون أضل من االنعام(.

كل األحداث التاريخية والمفصلية الخاصة بالفلســطينيين، 
كصفقة القرن ال تعتــرف باللون الحزبي, والذي بات يطغى 
مؤخــرا علــى كل جوانــب حياتنــا، فالوطن يظلــل الجميع 
مهمــا تنكــر له البعض، وهــو اكبر من الجميع، وســتحاول 
امريــكا فرض رؤيتهــا على الضفة وغزة بالقوة المباشــرة،  
او بتحشــيد قوى على غــزة، حيث ما زالت شــوكة في حلق 
االحتالل وامريكا بسبب ســالحها ومقاومتها، وليس بطول 

مفاوضاتها.
في عالقة الفلســطيني والذي يئن تحت أشــرس احتالل، ال 
مجــال للعواطف في عالقته مع محتليه، بل التفكير الســليم 
والمنطــق العلمي بعيــدا عن االرتجالية واســتقاء العبر من 
خبــرات وتجارب الشــعوب التي وقعت ســابقا تحت احتالل 

وتحررت منه.
ال  منــاص من وحــدة الصف الفلســطيني، علنــا نصل إلى 
كلمة سواء، توصل لفهم صحيح في كيفية التعامل الداخلي 
الفلســطيني بيــن القوى جميعــا، وفي كيفيــة التعامل مع 
االحتــالل بعد االعالن عن صفقة القرن، فحال الضفة منهك 
ومســتنزف بعد االعالن عن الصفقة، وحــال غزة وان كانت 
تراكم قوتها وهذا يســجل لها اال انها ما زالت ال تقدر على 
اجبار االحتالل على فك حصاره وخنقه لها بســبب ســالحها 

وعدم خضوعها، وهو ما قد يحتاج وقتا اكثر.
التفكير الســليم يقول اننا فاقدون لألرض، فاقدون للحرية, 
ليســت لدينا دولة, علمنا تغطيه األعــالم الجزئية, حدودنا 

وهمية, وإن وجــدت فهي لآلخرين غير مرئية, منقســمون 
علــى انفســنا فــي اي طريق او اي اســلوب يجــب ان نتبعه 
للتخلص من االحتالل، مع انــه معروف وواضح جدا وجربته 

الشعوب السابقة ونجح.
اتفاق الكل الفلســطيني على عدم التنازل والتفريط، مؤشر 
علــى اننا لم نفقد اإلحســاس بعد بقضيتنــا التي تاهت في 
دهاليــز القــرارات األمميــة التي هي اصال وجــدت من اجل 

الضحك على الشعوب.
حالــة الحزن علــى فقدان الوطــن، وتوحيــد الجهود وعدم 
تشــتيتها كما جــرى طيلة 25 عاما مــن المفاوضات، يهتم 
بها كل مخلص وطني شــريف، وليس كل من ينشر السيئ 
من القول والفعل، ويتســاوق مع االحتالل بذلك، فاألصل ما 
دمنــا تحت احتالل ان نتوحد ضــد االحتالل عبر طي صفحة 
االنقسام، ونشــر الكالم الطيب للوصول لحالة من الوحدة 
ولــو بالحد االدنى، فبعد االعــالم عن الصفقة لم يعد هناك 

شيء مخفي او غير مدرك.
بــث القيم االيجابية وروح محبة الوطن، تجعل ذاكرة الناس 
حيــة, ويــورث األجيال التــي تتعاقــب, اصرارا علــى تحرير 
وطنهــم، وبث االحبــاط وما باليــد حيلة، يعطــل الطاقات 

الخالقة لدى الشعب الفلسطيني.
تواصل عمــل المقاومة وتطويرها وعــدم االكتفاء بما ثبت 
فشله سابقا، ورفض المشاريع التصفوية يعتبر فرصا سانحة 
لتذكيــر الجاثمين على صدورنا أن بدايــة دولتهم لم تكن 

نهايتنــا, فنحن ال نزال نتذكر, ونتطلع لليوم الذي تصل فيه 
دولتهــم للنهاية، ويبدو انه بات اقــرب مما يتصور البعض 
بســبب اقتراب نهاية دولة االحتالل ومؤشر انتخابات ثالثة 
مــن تفــكك الوضع الداخلــي لالحتالل، وهو ســبب النهيار 

جبهتهم الداخلية وبات االمر مسألة وقت.
هناك اوراق ضاغطة على الشــعب الفلســطيني وقواه الحية 
مثل: االنقســام, وبناء الجدار وأعمال االستيطان, واستمرار 
اعتقــال االف الفلســطينيين، وتهويد القــدس، ولكل ملف 
يمكن ان ندخل مــن خالل نقاط محددة للتخفيف من اثارة 
او حتى انهائه ان حســنت النوايا، وهذا ليس باألمر العسير 

وليس بحاجة لطول تفكير.
التفكير الســليم والحكمة،  يقتضيــان البعد عن المناكفات 
والتحشــيد الحزبي، والحفاظ على مقدرات الشعب وانجازات 
مقاومتــه وعدم هدرهــا، وتبخيس اي طــرف لبضاعة االخر 
ال يجــوز، فكل طرف يملك قوة مضاعفــة مضاعفة في حالة 

الوحدة وطي االنقسام.
مــا تفهمه أمريكا ومعها االحتالل جيدا، هي لغة القوة التي 
أجبرت كل طغــاة العالم وكل احتــالل أن يتراجع عن ظلمه 
عبــر التاريــخ، وهــذا يتطلب فلســطينيا وحــدة ومصالحة، 
وتخطيطا جيدا للمســتقبل عبر برنامج مقاوم وطني موحد 
وليس برامج مشــتتة ســبق وفشــلت ولم تمنع مســتوطنا 
واحدا ان يســتوطن الضفة، او تمنع بناء شــقة اســتيطانية 

واحدة، فهل نحن فاعلون!؟  

ما الذي أضافته الصفقة 
لغزة والضفة؟

 د. خالد معالي

مــا تفهمــه أمريــكا ومعها االحتــال جيــدا، هي لغة 
القــوة التي أجبــرت كل طغــاة العالــم وكل احتال أن 
يتراجــع عــن ظلمه عبر التاريــخ، وهذا يتطلب فلســطينيا 
وحــدة ومصالحة، وتخطيطــا جيدا للمســتقبل عبر برنامج 
مقاوم وطني موحد وليس برامج مشتتة سبق وفشلت .

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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المستدعي: أشرف علي محمد أبو الروس - رفح .
وكيله المحامي / محمد ابو علوان.

المستدعى ضده/ خليل محمد خليل أبو صبحه 
- خان يونس مدينة حمد المرحلة الثانية برج N5 رقم )402(

نوع الدعوی: حقوق
قيمة الدعوی: 4668.5 شيكل

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية 2018/1447

إلى المســتدعى ضــده المذكور بعاليه بما أن المســتدعي قد أقام عليك 
دعوی )حقوق( اســتنادا إلى ما يدعي في الئحة دعواه المرفق لك نســخة 
منهــا ومن مرفقاتها لدی قلم المحكمة لذلك يقتضى عليك الحضور إلى 
هذه المحكمة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 
كمــا يقتضي أن تودع قلــم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمســة 
عشــر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علم أنه قد تحدد لها جلســة 
االثنيــن 2020/3/2م لنظر الدعوی ويكون معلوما لديك أنك إذا تخلفت 

عن ذلك يجوز للمستدعي أن يسير في دعواه حسب األصول.
تحريرًا في: 2020/2/4م.

رئيس قلم محكمة صلح خان يونس
أ . فتحي حسين محسن

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

محكمة صلح خان يونس
في الطلب رقم 2020/87 

في القضية رقم 2018/1447 

المســتدعي المحامي / عبدالرؤوف محمد محمود العرقان من سكان رفح 
ويحمل هوية رقم )931504997( من سكان رفح-البلد- برج المصري 

وكيله المحامي / محمد أبو علوان
المستدعى ضدهما/ 5. هدی محمد سالم أبو سنيمة

                              6 . سلوی محمد سالم أبو سنيمة

من سكان رفح - الشوكة- مقابل البلدية مجهولين اإلقامة حاليا
نوع الدعوي / حقوق )ديون أتعاب محاماة (

قيمة الدعوي / )5000 دينارا أردنيًا(
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

 إلى المدعي عليهما// -5 هدی محمد سالم أبو سنيمة 6  - سلوی محمد سالم 
أبو سنيمة من سكان رفح - الشوكة- مقابل البلدية مجهولين اإلقامة حاليا.

قــد أقــام عليكما المدعــي يطالبكما فيــه بديون في الدعــوی الحقوقية 
رقــم 2019/859 لدی محكمة صلح رفح اســتنادا إلى ما تدعيه في الئحة 
دعواهــا المرفقة لك نســخة منها ومــن مرفقاتها بهــذه المذكرة لذلك 
يقتضي عليكما أن تحضرا إلى هذه المحكمة للرد على طلبها يوم االثنين 
الموافق 2020/3/23م الســاعة التاســعة صباحًا كما يقتضي عليكما أن 
تودعــا قلم هذه المحكمة ردكما التحريري خالل خمســة عشــر يوما من 
تاريخ اســتالمكما هذه المذكرة والئحة الطلب المرفقة معها وأن ترســل 

نسخة عنها إلى المدعي المذكور حسب األصول.
 وليكن معلوما لديكما أنكما إذا تخلفتما عن ذلك يجوز للمدعي أن يسير في 
دعواه ويجوز إصدار الحكم بحقكما حسب األصول. تحريرا في: 2020/2/11م
رئيس قلم محكمة صلح رفح
 األستاذ/ أكرم أبو طعيمة

لدی محكمة صلح رفح الموقرة
في الطلب الحقوقي رقم 2020/71 

في القضية الحقوقية رقم 2019/859

المســتدعي: عبد المعطي عبد الحافظ عبد المعطي حمودة من ســكان 
مدينة رفح - هوية رقم )410036917( 

وكيله المحامي / محمد ابو علوان
المســتدعى ضدهــم : 1. ايهاب فتحي ناظم عيســى يحمــل هوية رقم 
)969856434( )خــارج البالد(. 2. نســرين ســميح حســن خليفة تحمل 

هويــة رقــم )900497470( )خــارج البالد( وكالهما من ســكان رفح تل 
السلطان مقابل ابو ايمن للحديد-مجهولين محل االقامة حاليا

مذكرة بالنشر المستبدل
الى المستدعى ضده بما أن المستدعي المذكور أعاله قد تقدم لدی محكمة 
بدايــة خانيونــس الموقــرة بالقضية الحقوقيــة رقــم 474/ 2019 مطالبا 
بحقوق مالية بقيمة ) 49211.540 $ ( دوالر امريكي ، استنادا إلى ما يدعيه 
في طلبه المذكور أعاله المودع نسخة منه لدی قلم المحكمة لذلك يقتضي 
عليك الحضور لهذه المحكمة يوم 2020/3/15م الســاعة التاســعة صباحا 
كمــا يقتضي عليك إيداع ردك التحريري خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ 
تبلغك هذه المذكرة وأن ترســل نســخة عنها إلى المستدعي حسب عنوانه 
وليكن معلوما لديك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي أن يسير في طلبه 

باعتبارك حاضرًا حسب األصول . تحريرا في : 11/ 2/ 2020
رئيس قلم محكمة بداية خانيونس
أ/ فتحي محسن

دولة فلسطين 
المجلس األعلى للقضاء 

لدی محكمة بداية خانيونس 
في القضية الحقوقية 2019/474 

في طلب النشر المستبدل رقم 2020/7

بغداد/ وكاالت:
أعلــن رئيــس الــوزراء العراقي المكلــف محمد 
عالوي، أمس، أنه ســيطرح خالل أيام تشكيلته 
الحكوميــة المنتظــرة، متعهــدًا بــأن تكــون 
"مستقلة" ومن دون تدخل األطراف السياسية، 
وهو ما طالب به الزعيم الشيعي مقتدی الصدر.

وقــال عالوي فــي تغريدة على تويتــر: "اقتربنا 
مــن تحقيق إنجاز تاريخي يتمّثل بإكمال كابينة 
وزارية مستقلة من األكفاء والنزيهين من دون 

تدخل أي طرف سياسي".
وأضاف "ســنطرح أســماء هــذه الكابينة خالل 
عــن  بعيــدًا  اهلل  شــاء  إن  الحالــي  األســبوع 
الشائعات والتســريبات، ونأمل استجابة أعضاء 
مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء 

بتنفيذ مطالب الشعب".
وأمام عالوي، الذي ســمّي رئيسًــا للوزراء بعد 
توافق صعــب توصّلت إليه الكتل السياســية، 
حتــى الثاني من آذار/مــارس المقبل للتصويت 
عليها في البرلمان، بحســب الدستور، علما أن 
مجلس النواب لم يعلن عن جلســة اســتثنائية 

خالل العطلة النيابيــة التي تنتهي في منتصف 
الشهر المقبل.

وتتحــدث مصــادر سياســة عــن صعوبــة نيل 
حكومــة عــالوي الثقة فــي برلمــان تعصف به 

االنقسامات.
وكان التيــار الصــدري هــدّد في وقت ســابق 
رئيس الوزراء بـ"اســقاطه" خالل ثالثة أيام في 
حال أقدم على توزير أشــخاص ينتمون لجهات 
سياســية، خصوصــا مــن الفصائــل الشــيعية 

المتنافسة مع الصدر.
ويأتــي االعالن عن قرب تشــكيل الحكومة في 
وقــت تتواصل التظاهرات المناهضة للســلطة 
الحاكمــة فــي العــراق، والتــي تســبّبت بعيد 
انطالقهــا فــي بدايــة تشــرين األول/اكتوبــر 
الماضي في استقالة حكومة عادل عبد المهدي.
ويرفــض المتظاهــرون تكليف عــالوي، الوزير 
الســابق، علــى اعتبــار أنــه قريب مــن النخبة 
الحاكمــة التي يتظاهــرون ضدهــا ويطالبون 

برحيلها.
ومنذ بداية التظاهرات، قتل نحو 550 شــخصا 

غالبيتهــم العظمى من المتظاهرين الشــبان، 
بينما أصيب حوالى ثالثة آالف بجروح.

من جانــب آخــر، زار فريق من اللجنــة الدولية 
لشــؤون المفقودين ومفوضية حقوق اإلنسان 
العراقيــة، أمس، مدينة تلعفر، شــمالي البالد؛ 
لبحث إجراءات فتح مقبــرة جماعية يُعتقد أنها 
تضــم رفــات نحو ألف شــخص قتلهــم تنظيم 

الدولة.
ترتبــط  )رســمية  المفوضيــة  عضــو  وقــال 
بالبرلمان(، علي البياتي، في تصريح لألناضول، 
إن "المقبــرة تتواجد فــي محيــط تلعفر )ذات 
الغالبية التركمانية(، ووفقا لشهود عيان فإنها 
تضم رفات 600 من الضحايا االيزيديين و400 

من التركمان".
وأضــاف البياتي أن "هؤالء الضحايا كان تنظيم 
داعش قد قتلهم خالل سيطرته على المنطقة".
واســتعادت القوات العراقية صيــف عام 2017 
قضاء تلعفر من ســيطرة تنظيم الدولة، لكن ال 
تزال جيوب للتنظيم تشــن هجمات بين الحين 

واآلخر في المناطق المحاذية للقضاء.

انتخابات ترشيعية حاسمة يف 
إيران ملصري االئتالف الحاكم

طهران/ وكاالت:
دُعــي الناخبون اإليرانيون إلى اإلدالء بأصواتهم في 21 شــباط/فبراير 
في انتخابات تشريعية بالغة األهمية يتوقع أن تشهد عودة المحافظين 
وتزايد الضغوط على الرئيس حسن روحاني الذي يواجه أصال صعوبات.
ويأتــي االقتراع في ظــرف تعاني فيه ايران من عقوبــات اميركية تخنق 
اقتصادهــا. كمــا أن طهران كانت في االشــهر االخيــرة قريبة جدا من 

مواجهة عسكرية مع واشنطن.
وشهدت ايران أيضا تظاهرات احتجاج على الحكومة خصوصا بسبب رفع 

مفاجىء لسعر البنزين.
وتقدم لهذه االنتخابات 7296 مرشــحا للفــوز بـ290 مقعدا في مجلس 
الشوری، وذلك بعد أن شطب مجلس صيانة الدستور المكلف التصديق 
على الترشــيحات ويهيمن عليه عتاة المحافظين، أســماء 7148 مرشحا 
آخرين. وفــي نهاية كانون الثاني/يناير حذر روحاني المحافظ المعتدل، 
مــن مخاطــر علــى "الديموقراطيــة" وذلك بعــد امتنــاع المجلس عن 
المصادقــة على آالف المرشــحين الذين ينتمي معظمهم الى معســكر 

االئتالف الحاكم المكون من معتدلين واصالحيين.

أردوغان: املشكلة يف إدلب 
لن ُتحلَّ إال بعد انسحاب قوات األسد

أنقرة/ وكاالت:
قــال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، إن المشــكلة في إدلب 
بشــمال غرب ســوريا لن تحل إال بعد أن تنســحب قوات النظام السوري 
إلى ما وراء الحدود التي وضعتها تركيا وروسيا في اتفاقهما عام 2018.
وأضــاف ”الحل فــي إدلب هو انســحاب النظام )الســوري( إلــى الحدود 
المنصوص عليها في االتفاقات. وإال فإننا ســنتعامل مع هذا قبل نهاية 
فبراير“ في تقديم على ما يبدو لموعد نهائي أعلنته تركيا بحلول نهاية 

فبراير شباط.
وقــال أردوغان ”نود أن نفعل هــذا بدعم من أصدقائنــا. وإذا اضطررنا 

لسلوك الطريق الصعب فنحن مستعدون لهذا أيضا“.
وتابع قائال ”لن يهدأ لنا بال حتى نطهر سوريا من التنظيمات اإلرهابية 

ومن وحشية النظام )السوري(“.
من جانــب آخر، قال وزيــر الخارجيــة التركي مولود جاويــش أوغلو، إن 
الخالفــات حول ســوريا ينبغي أال تؤثــر على عالقات أنقرة بموســكو أو 

تعرقل صفقة شراء تركيا لمنظومة إس400- الصاروخية الروسية.
ونقلــت وكالة تاس الروســية عــن جاويــش أوغلو قوله بعــد اجتماعه 
بنظيره الروســي ســيرجي الفروف على هامش مؤتمر ميونيخ لألمن ”ال 
يمكننا تغيير مواقفنا المبنية على المبادئ أو سياســتنا بســبب خالفات 
فردية مع دولة أو أخری. علينا أال نســمح للمشاكل في سوريا بالنيل من 

تعاوننا وعالقاتنا“.

فريق دولي يبحث فتح مقبرة جماعية بالعراق تضم رفات ألف قتيل
عالوي يعد بطرح حكومة عراقية مستقلة خالل أيام

الرياض/ وكاالت:
أعلن التحالف الذي تقوده الســعودية في 
اليمن، أمس، عن ســقوط طائرة مقاتلة 
تابعة له في محافظــة الجوف في اليمن، 
بينما قال الحوثيون أنهم قاموا بإســقاط 

الطائرة.
وقــال المتحدث باســم التحالــف العقيد 
الركــن تركــي المالكي في بيان نشــرته 
وكالــة األنباء الســعودية »عند الســاعة 
23,45 من مســاء يوم الجمعة ســقطت 

طائــرة مقاتلة مــن نوع تورنيــدو تابعة 
للقــوات الجوية الملكية الســعودية اثناء 
قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات 

التابعة للجيش الوطني اليمني«.
ولم يوضح التحالف سبب سقوط الطائرة 

أو مصير طاقمها.
وكان الحوثيون أعلنوا ليل الجمعة السبت 
عن »إســقاط طائــرة تورنيــدو بصاروخ 
أرض جو متطور«، بحســب ما نقلت قناة 

المسيرة المتحدثة باسمهم.
وقال المتحدّث باســم قــوّات الحوثيين 
يحيــى ســريع فــي تصريحــات نقلتهــا 
المسيرة إن »سماء اليمن ليست للنزهة 
وعلــى العــدو أن يحســب ألــف حســاب 

لذلك«.
وأمــس، أعلن ســريع أنه ســيتم »توزيع 
مشــاهد إطالق صاروخ أرض جو ولحظة 
الســعودية  الطائــرة  واســقاط  إصابــة 

التورنيدو«.
ومن النادر سقوط طائرة تابعة للتحالف 

في اليمن.
طائــرة  تحطمــت   ،2017 عــام  وفــي 
عسكرية سعودية من نوع »بالك هوك« 
فــي محافظة مأرب اليمنيــة، ما أدی إلى 
مقتل 12 عسكريا سعوديا. ورجح مسؤول 
يمني رفيع أن تكون الطائرة في حينه قد 

سقطت »بنيران صديقة«.
وفي تطور آخــر، تحدثت قناة المســيرة 
أمس عــن عــدد مــن الغــارات الجوية، 
مشيرة إلى أن »طيران العدوان استهدف 
المواطنيــن أثنــاء تجمعهم عنــد حطام 
الطائــرة التي تم إســقاطها في مديرية 

المصلوب« في محافظة الجوف.
وقالت القناة إن الغارات تسببت بسقوط 

»عشرات القتلى والجرحى«.

التحالف بقيادة السعودية
 يعلن سقوط طائرة مقاتلة يف اليمن
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المســتدعية/ تغريــد محمود ســالم شــراب- مقيمة خارج البــاد )دولة 
الكويــت( وكيلها ابنها الســيد/ حاتم خالد أحمد شــراب. وكيله الخاص 

المحامي/ صافي محمود الدحدوح. 
وكاؤهم المحامون/ محمد الدحدوح – نسرين كشكو – غزة الرمال
المستدعى ضدهم/1. وليد محمود سالم شراب 2. يوسف محمود سالم شراب

 3. ســوزان محمود سالم شــراب باألصالة عن نفســهم وبصفتهم من 

ضمــن ورثة المرحومين/ محمود ســالم شــراب وناهض محمود ســالم 
شراب- سكان غزة الصبرة بجوار شركة الكهرباء )خارج الباد(

نوع الدعوى: تقسيم أموال مشتركة 
قيمة الدعوى: تزيد عن عشرة آالف دينار أردني

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية رقم 1437 / 2019 

 في الطلب رقم 5 /2020
إلى المستدعى ضدهم المذكورين بعاليه، بما أن المستدعية قد أقامت 
عليكم دعوى تقســيم أموال مشــتركة لذلك يقتضي عليكم الحضور إلى 
هذه المحكمة خال خمســة عشــر يومًا من تاريخ تبلغكم هذه المذكرة، 
كمــا يقتضي أن تودعوا قلم هذا المحكمة ردكم التحريري خال خمســة 
عشر يومًا من تاريخ تبلغكم هذه المذكرة، علمًا أنه قد تم تحديد جلسة 
يــوم االثنين الموافق 2020/3/16م التاســعة صباحًا للنظر في الدعوى 
وليكن معلومًا لديكم اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمستدعية أن تسير في 

القضية حسب األصول.  حرر في 2020/2/13م
رئيس قلم محكمة صلح غزة

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

لدى محكمة صلح غزة الموقرة
في القضية رقم 1437 / 2019

في الطلب رقم 5 / 2020 في االستئناف الحقوقي رقم 61/ 2019 
في الطلب الحقوقي رقم 783/ 2018 

في القضية الحقوقية 2017/717 
في طلب النشر المستبدل رقم 2020/149

المستدعي: عارف عبد الرحمن محمود صبح - من سكان مدينة رفح البلد
 - هوية رقم ) 925542672(            وكيله المحامي / محمد أبو علوان

المســتدعى ضدهم: 1. منى عبد الرحمن محمود عزام)صبح قبل الزواج ( 
)خارج الباد( 2. صباح عبد الرحمن محمود ابو تيم )صبح قبل الزواج من 

رفح -شارع البحر بقرب من مكتبة روحي صبح ) خارج الباد(.
مذكرة بالنشر المستبدل

إلى المســتدعى ضده بمــا أن المســتدعي المذكور أعاه قــد تقدم لدى 
محكمــة بداية خانيونس الموقرة باالســتئناف الحقوقــي رقم 61 / 2019 
بداية خانيونس، مطالبا باثبات صحة عقد ، استنادا الى ما يدعيه في طلبه 
المذكور أعاه المودع نسخة منه لدى قلم المحكمة، لذلك يقتضي عليكم 
الحضور لهذه المحكمة يوم 2020/4/12م الســاعة التاســعة صباحا كما 
يقتضــي عليكم ايداع ردكم التحريري خال خمســة عشــر يوما من تاريخ 
تبلغكم هذه المذكرة وأن ترسلوا نسخة عنها إلى المستدعي حسب عنوانه 
وليكن معلوما لديكم إذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمســتدعي أن يســير في 

طلبه باعتباركم حاضرين حسب األصول. تحريرا في : 9/ 2/ 2020.
رئيس قلم محكمة بداية خانيونس
أ. فتحي محسن

دولة فلسطين 
المجلس األعلى للقضاء 

لدى محكمة بداية خانيونس 

أعلن أنا/ توفيق حســين توفيق ابو شلهوب عن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 412268393 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

تبليغات شرعية
إلــى المدعى عليه هاني بن خميس بن ســامة أبو ســلوم من اســدود 
وســكان رفح ســابقًا والمقيــم حاليا فــي الضفة الغربيــة ومجهول محل 
اإلقامــة فيها اآلن يقتضي حضورك إلى محكمة رفح الشــرعية يوم األحد 
2020/3/15م الســاعة الثامنــة صباحا وذلك للنظر في الدعوى أســاس 

1126 /2019 وموضوعهــا تابع مهر معجل )عفش بيت( والمقامة عليك 

من قبل زوجتك المدعية: صمود بنت محمد بن محارب تمراز المشهورة 
أبو ســلوم من اسدود وســكان رفح. وإن لم تحضر في الوقت المعين أو 
ترسل وكيا عنك يجر بحقك المقتضى الشرعي غيابيًا لذلك صار تبليغك 

حسب األصول. وحرر في 2020/2/10م.
قاضي محكمة رفح الشرعية
محمود سالم مصلح

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة رفح الشرعية االبتدائية

طرابلس/ األناضول:
أكــد رئيــس المجلــس الرئاســي لحكومــة 
الوفاق الوطني الليبية، فائز الســراج، أمس، 
أن حكومته وقعــت مذكرة التفاهم مع تركيا 
في العلن، ولم تفعــل مثل الطرف اآلخر، في 

إشارة إلى اللواء متقاعد خليفة حفتر.
ويتهــم ليبيــون حفتــر باالرتبــاط باتفاقات 
فــي الخفاء مع دول إقليميــة، خاصة اإلمارات 
ومصــر، لدعمه في نزاعــه للحكومة الليبية، 
المعترف بها دوليًا، على الشــرعية والسلطة 
في البلد الغني النفــط. وعادة ما ينفي حفتر 

وأبوظبي والقاهرة مثل هذه االتهامات.
وبمناســبة ذكــرى ثــورة 17 فبراير/شــباط 
2011 التــي أطاحــت بنظام معمــر القذافي 

)1969: 2011(، قــال الســرج فــي كلمة له: 
"وقعنا مذكرة تفاهم مع تركيا جهارًا نهارًا، 
ولــم نبرمها في الخفاء، مثلمــا يفعل الطرف 

اآلخر".
ووقع كل من الســراج والرئيس التركي رجب 

طيــب أردوغان، فــي نوفمبر/تشــرين األول 
الماضــي، مذكرتــي تفاهــم، تتعلــق األولى 
بالتعاون األمني والعسكري، وتختص الثانية 
بمناطــق النفــوذ البحــري بيــن البلدين في 

البحر المتوسط.
وبعد يوم من إعان حفتر رفضه لقرار مجلس 
األمن الداعي إلى االلتزام بوقف إطاق النار، 
أضاف السراج أن المجلس تبنى نتائج مؤتمر 
برلين، وعلى رأســها وقف إطــاق النار، لكن 
"الجميــع الحــظ ازدياد القصف علــى األحياء 

السكنية والخروقات منذ خروج القرار".
وصادق مجلس األمن، األربعاء الماضي، على 
مشــروع قرار يدعو إلى االلتزام بوقف إطاق 
النار، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي حول 

ليبيا، في 19 يناير/ كانون ثاني الماضي.
وشدد الســراج على أن تأكيد مؤتمر برلين، 
في 19 يناير/كانون ثاني الماضي، على فشل 
الحل العســكري يؤكد فشــل الهجــوم على 

طرابلس.

وبوتيرة يومية، تشــن قــوات حفتر هجمات 
على العاصمة طرابلس )غرب(، مقر الحكومة، 
ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ 

نيسان الماضي، لاستياء على العاصمة.   
وأكــد الســراج حرصه علــى االلتــزام بنتائج 
مؤتمــر برليــن، ودعا إلــى ضــرورة االلتزام 
بوقــف إطاق النــار الذي بدأ منــذ 12 يناير/
كانون ثاني الماضي، بمبادرة تركية روسية.

وشدد على أنه "بدون وقف دائم إلطاق النار 
فــي ليبيا، فإن الحديث عن أي شــيء آخر هو 

نوع من العبث".
وأضــاف: "ال يمكــن الدخول فــي مفاوضات 
تحت قصــف الطائــرات، وفي ظل اســتمرار 

نزيف الدماء".
وأعلــن مصــرف ليبيــا المركــزي، اإلثنيــن 
الماضــي، أن إجمالــي إيــرادات النفط الخام 
للبــاد بلغ صفــر دوالر، خــال يناير/كانون 
ثاني الماضــي، مدفوعة بأزمة غلق صمامات 

إمدادات نفطية، الشهر الماضي.

الخرطوم/ األناضول:
أصدر رئيس جنوب الســودان ســلفاكير 
ميارديــت قــرارا بخفــض عــدد الواليات 
في الباد من 32 واليــة إلى 10 واليات، 
استجابة ألحد مطالب المعارضة الرئيسة.
جــاء ذلــك حســب مــا نقلــه التلفزيون 

الرسمي في جنوب السودان أمس.
كان ســلفاكير أعلن زيــادة واليات باده 
مــن 10 إلــى 32، فــي أكتوبر/تشــرين 
المعارضــة  اعتبرتــه  مــا  2015؛  األول 
وقتها »انتهاكا« التفاق السام، وطالبت 

بالرجوع عنه.
بــدوره، رحــب رئيــس مجلس الســيادة 
الســوداني عبدالفتــاح البرهــان، بقــرار 
سلفاكير، واصفا إياه بـ«البناء والشجاع«.

وقال البرهان، في بيــان تلقت األناضول 

نســخة منه، إن »الســودان يرحب بهذه 
الخطــوة العظيمــة فــي مســيرة ســام 

الجنوب الشقيق«.
توافــق  الخرطــوم  أعلنــت  واألربعــاء، 
ســلفاكير وزعيــم المعارضة ريك مشــار 
على تشكيل الحكومة خال األيام القليلة 

المقبلة.
وفــي 15 يناير/كانون الثانــي الماضي، 
بحث اجتماع مشترك بين أطراف السام 
في جنوب السودان، تشكيل حكومة قبل 
انقضاء مهلة الـ100 يــوم، التي حددها 
الضامنــون )الســودان وأوغنــدا(، والتي 

تنتهي في 22 فبراير/شباط الجاري.
الســودان  جنــوب  حكومــة  وتمســكت 
آنــذاك بموقفهــا بعــدد 32 والية، لكن 
األطــراف بانتظــار تقارير اللجــان الفنية 

للبت النهائي بهذا الملف )تقسيم وعدد 
وحدود الواليات( الذي يعتبر أبرز الملفات 

الشائكة بين أطراف السام بالباد.
 ،2019 الثانــي  نوفمبر/تشــرين  وفــي 
المســلحة  والمعارضة  الحكومــة  اتفقت 
بجنــوب الســودان، فــي اجتمــاع قمــة 
عقد فــي مدينة كمبــاال األوغندية، على 
تمديــد عمــر الفترة مــا قبــل االنتقالية 
للمرة الثانية 3 أشهر، بعد إخفاقهما في 
معالجة القضايا العالقة من اتفاق السام 

الموقع في 2018.
ويعاني جنوب الســودان، الــذي انفصل 
عن الســودان عبر اســتفتاء شــعبي عام 
2011، حربــا أهليــة منذ أواخــر 2013، 

اتخذت بُعدا قبليا، وخّلفت نحو 10 آالف 
قتيل، ومئات آالف المشردين.

أكرث من 1500 وفاة
 يف الصني جراء "كورونا" 

وأول وفاة يف أوروبا
بكين/ وكاالت:

أعلنت فرنسا أمس تســجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، هي األولى 
خارج آســيا، ما يعــزز المخاوف من هــذا الوباء العالمي الــذي تخطت حصيلة 

وفياته 1500 شخص.
وتوفي في فرنســا ســائح صيني يبلغ 80 عامًا كان يُعالج في مستشــفى في 
فرنســا منذ أواخر كانون الثاني/يناير، وفق ما أعلنت وزيرة الصحة الفرنســية 
أنييــس بوزان التي أشــارت إلى أن هــذه هي حالة الوفاة "األولى خارج آســيا 

واألولى في أوروبا".
وتــمّ تســجيل إصابة أكثر من 66 ألف شــخص فــي الصيــن، غالبيتهم في 

مقاطعة هوباي )وسط( بؤرة وباء االلتهاب الرئوي كوفيد19-.
وفــي حين أن هوباي ال تزال مقطوعة عن العالم منذ ثاثة أســابيع وأن مدنا 
عدة في شرق الباد فرضت اجراءات عزل صارمة، شددت بكين بدورها الجمعة 
قيودها لمنع انتشــار الفيــروس. وباتت العاصمة تُرغم كل األشــخاص الذي 
يصلــون من الخارج على الخضوع للحجر الصحي لمــدة 14 يومًا في منازلهم 
أو فــي فندق تحت طائلة فرض عقوبات عليهم، وفق ما أفادت صحيفة "بكين 
ديلي" الرســمية. وال تزال الحركة في المدينة مشلولة إلى حدّ كبير وتفرض 

الكثير من الشركات على موظفيها العمل من المنزل.
وبعد عطلة رأس الســنة القمرية التي تمّ تمديدهــا لبضعة أيام، يعود عدد 
كبير من الصينيين الذين توجّهوا إلى مســقط رأسهم لاحتفال بالعيد، إلى 
المدن التي يقطنون فيها. وُجرت حوالى 283 مليون رحلة في الباد بين 25 
كانون الثاني/يناير و14 شباط/فبراير، بحسب نائب وزير النقل ليو شياومينغ.

وفي سائر دول العالم، ال تزال السلطات الصحية في حالة تأهب جراء الوباء مع 
تعداد قرابة 600 حالة مؤكدة في أكثر من عشرين دولة.

وأعلنت مصر الجمعة تسجيل أول إصابة في القارة اإلفريقية.

د اليونان ُتشدِّ
 سياستها تجاه املهاجرين 

تحت ضغط سكان الجزر
أثينا/ وكاالت:

بضغــط من جزر بحر ايجــه الغاضبة والمختنقة، شــدّدت الحكومة اليونانية 
المحافظة سياســتها تجاه اللجوء عقب ســبعة أشــهر من توليها المسؤولية، 
ووضعــت خططا لبناء جــدار عائم يصد قــوارب المهاجريــن ومراكز احتفاظ 

وإجراء عمليات ترحيل على الحدود.
في محاولة لتهدئة ســكان الجزر الذي صعّدوا احتجاجاتهم، قال وزير الهجرة 
نوتيس ميتاراخي لوكالــة فرانس برس إن "تخفيف االكتظاظ في جزرنا يأتي 

على رأس أولوياتنا".
عقب خمســة أعوام من أزمة الهجرة الكبيرة فــي 2015، تجددت الصعوبات 
التــي تواجهها اليونان، بوابة المهاجرين األولى إلى أوروبا، في إدارة اجراءات 
حوالــي 90 ألف طلب لجــوء ال يزال أصحابها يعانون حتى اليوم في بلد يحوي 

112 ألف الجئ، وفق آخر األرقام الرسمية.

وتمثل جزر بحر إيجه الخمس أكثر المناطق تأثرا مع تواصل تدفق المهاجرين 
يوميا من تركيا المجاورة.

ويعيش 38 ألف شــخص فــي مخيمات مكتظة وتفتقر لشــروط الصحة، كان 
يفترض أن تســتقبل 6200 شــخص فقط. تتكاثر الخيــام والماجئ المؤقتة 
علــى أطراف المخيمات، لتصبح أشــبه باألحياء العشــوائية، ما يفاقم الغضب 

وردود الفعل المعادية للمهاجرين.

عنا االتفاق مع تركيا يف العلن وليس كام يفعل حفرت الرساج: وقَّ

سلفاكري يخفض واليات جنوب السودان من 32 إىل 10
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المتحــدة  لألمــم  الســوداء"  و"القائمــة 
تتضمن 94 شــركة إسرائيلية و18 شركة 
من 6 دول أخرى، تســتغل المســتوطنات 
الفلســطينية  األراضــي  علــى  المقامــة 
المحتلــة منــذ العــام 1967 بشــكل غير 
شــرعي، من أجل إقامة مشاريع اقتصادية 
ربحيــة. والقت القائمــة ردود فعل منددة 
من االحتــال الذي وصفهــا بأنها تعادي 

السامية.
وقــال االختصاصــي االقتصــادي د. نــور 
أبــو الرب، إن كشــف األمــم المتحدة عن 
الشركات العاملة في المستوطنات ال شك 
أنه سيكون له تبعات سلبية على الشركات 

ذاتها وعلى االقتصاد اإلسرائيلي.
وبين أبــو الرب لصحيفة "فلســطين" أن 
الشــركات المدرجة فــي القائمة عماقة، 
وتعمــل فــي مجــاالت اقتصاديــة مهمة، 

والفندقــة،  والســياحة  كاالتصــاالت، 
والتكنولوجيــا، وهــذه تدر أمــوااًل كبيرة، 
وبها مســاهمون كثــر، كما أنها تشــغل 

أيدي عاملة.
وأشار أبو الرُب إلى أن تأثر تلك الشركات 
بهــذا القــرار، قــد ال يظهــر حاليــًا، ألن 
االحتال سيحاول جاهدًا طمأنتها وتقديم 
لها ضمانــات، إال أن ذلك لن يمنع تهاوي 
أسهمها في البورصات إن تعرضت بالفعل 

لمقاطعة منتجاتها وخدماتها.
وشــدد أبو الرُب، علــى أن االحتال يكبل 
االقتصــاد الفلســطيني، من خــال اتفاق 
باريــس، الــذي يرفــض المحتــل مــرارًا 
وتكــرارا، تعديــل بنوده، ولفــت إلى أن ) 
%90( مــن الصــادرات الفلســطينية إلى 

السوق اإلسرائيلية و) %80( من الواردات 
مــن المحتل أيضا، وبالتالي هذه النســب 

والميــزان  الموازنــة  عمقــت مــن عجــز 
التجاري الفلســطيني ، وجعلــت االقتصاد 
الفلســطيني هش قائم على المســاعدات 

الدولية.
مــن جانبــه, أكد رئيــس اتحــاد جمعيات 
حماية المســتهلك عزمي الشــيوخي، أن 
القــرار األممــي مهم جــدًا ينبغــي العمل 
عليه، وأنه بحاجة إلى متابعة فلســطينية 
على كل المســتويات "ألننا اعتدنا  تجاهل 
االحتال للقرارات الدوليــة وبالتالي علينا 
عــدم الوقــوف عنــد القــرار وحســب، بل 
الدفــع تجاه تطبيــق القرار علــى األرض، 
وإرغام الشــركات على سحب نشاطها من 
المســتوطنات وتهديدهــا بالمقاطعة إن 

أصرت على موقفها".
وشــدد الشــيوخي فــي حديثــه لصحيفة 
"فلســطين" علــى أهميــة اســتغال هذا 

التعاطــف الدولي فــي تجريــم االحتال، 
إزاء مواصلــة ســرقته المــوارد الطبيعية 
والعمل  والموارد  والمكونات  الفلسطينية 
على إعــادة بيعها للفلســطينيين بأثمان 

مرتفعة.
وطالب الشيوخي بتفعيل مقاطعة بضائع 
االحتال محليًا وخارجيًا، خاصة التي تُنتج 
في المســتوطنات، وجعل هذه المقاطعة 
دائمة  وليســت موســمية تنتهي بانتهاء 

الحدث.
وفي نوفمبر/تشــرين ثان الماضي، أقرت 
المحكمة العليا لاتحاد األوروبي، قانونية 
وسم البضائع اإلســرائيلية التي تنتج في 
المســتوطنات المقامة على أراضي الضفة 
الجــوالن الســوري  أو  الغربيــة المحتلــة 
المحتــل، والتــي يتم تصديرهــا إلى دول 

االتحاد األوروبي.

من جانبها، أشــادت حركــة "بي دي أس" 
التي تدعو إلى مقاطعة اقتصادية وثقافية 
وعلميــة لاحتــال بغــرض التوصل إلى 
االســتيطاني  ونشــاطها  احتالها  إنهــاء 
فــي األراضي الفلســطينية، بنشــر الئحة 

الشركات من االمم المتحدة.
وقالــت في بيان إن "نشــر هــذه الائحة 
هــو الخطوة األولى البالغــة األهمية التي 
تتخذهــا مؤسســة فــي األمــم المتحدة 
لمحاسبة إسرائيل والشركات الدولية التي 
تسهل وتربح من نشاطها في مستوطنات 

إسرائيلية غير قانونية".
وتداركــت "لكــن الائحة ليــس مكتملة، 
الشــركات  كل  تتضمــن  أن  ويجــب 
المتواطئــة مع نظــام الفصــل العنصري 
اإلســرائيلي وانتهاكاتــه الخطيرة لحقوق 

الفلسطينيين".

"القامئة السوداء" ستوسع دائرة املقاطعة االقتصادية لالحتالل
غزة/ رامي رمانة:

أكد مسؤولون في حماية المستهلك، واختصاصيون 
اقتصاديــون أن إدانة ونشــر مجلس حقوق اإلنســان 
تعمــل  شــركات  أســماء  المتحــدة  لألمــم  التابــع 
بالمســتوطنات، ال شك أنهما سيوسعان من نطاق 

المقاطعــة لدولة االحتالل، وســيترتب عليه خســائر 
في اقتصادها.

ودعــا المتحدثــون، الفلســطينيين علــى المســتوى 
الرسمي والشعبي إلى االستفادة من هذه الخطوة 
األمميــة علــى كل المحافــل الدوليــة، وتبيــان مدى 

تحكــم االحتــالل باالقتصــاد الفلســطيني وســرقته 
األمــم  والمقــدرات، الســيما وأن خطــوة  للمــوارد 
المتحــدة  تتالقى مع إقــرار المحكمة العليا لالتحاد 
االوروبــي قانونيــة وســم البضائع اإلســرائيلية التي 

تنتج في المستوطنات.

خان يونس/ فلسطين:
أتلفــت مديرية زراعة خان يونــس بالتعاون 
مع دائرة الرقابــة الزراعية ومباحث التموين 
عشــرات األطنــان مــن البصــل التالــف غير 

الصالــح لاســتعمال المنزلي، فــي محافظة 
خان يونس، وقد أشــرف على عملية اإلتاف 

موظفو الرقابة مع مباحث التموين.
وكانــت الرقابــة الزراعية قــد تحفظت على 

عشــرات األطنــان مــن البصل الفاســد في 
المحافظــة قبل بضعــة أيام وبعــد الفحص 
واإلجراءات القانونية تقرر إتاف هذه الكمية 

لعدم صاحيتها.

رام اهلل/ فلسطين:
أفادت معطيات فلســطينية رسمية أن معدل 
البطالة بين المشــاركين في القــوى العاملة 
)15 ســنة فأكثر( عام 2019 بلغ حوالي 25%، 

في حين بلغ إجمالي نقص االستخدام للعمالة 
) %33(، وفقا لمعاييــر منظمة العمل الدولية 

المنقحة.  
وأوضح الجهــاز المركزي لإلحصــاء في تقرير 
إعان نتائج مسح القوى العاملة للعام 2019، 
مؤخرًا  أن عدد العاطلين عن العمل 15 ســنة 
فأكثر بلغ 343,800 شــخص في عام 2019، 
بواقــع 215,100 في قطاع غــزة و128,700 
في الضفة الغربية، وال يزال التفاوت كبيرا في 
معدل البطالة بين الضفة والقطاع، حيث بلغ 
المعدل %45 في قطاع غزة مقارنة بـ%15 في 
الضفة الغربية، أما على مســتوى الجنس فقد 
بلغ معــدل البطالة لإلنــاث %41 مقابل 21% 

للذكور في فلسطين.
الناقــص  االســتخدام  إجمالــي  ان  وأضــاف 
للعمالة بلغ 487,400 شخص، حيث يتضمن 
هذا العــدد 73,100 مــن الباحثين عن عمل 
المحبطيــن و20,500 فــي العمالــة الناقصة 

المتصلة بالوقت.
وأشــار التقريــر إلــى أن محافظــة بيــت لحم 
ســجلت أعلى معدل بطالة في الضفة الغربية 
بنســبة %23، تليها محافظة جنين %22، في 
حين ســجلت محافظتا القدس وقلقيلية أدنى 
معدل بطالة حوالي %7 لكل منهما، بالمقابل 
ســجلت محافظة دير البلح أعلى معدل بطالة 
في قطاع غزة حوالي %52، تلتها خان يونس 
حوالــي %49 فــي حين ســجلت محافظة غزة 

أدنى معدل بطالة حوالي 41%.
ولفــت إلــى أن معــدل البطالة بين الشــباب 
)19-29( ســنة، وهــم الخريجــون من حملة 

شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى %52، بواقع 
%68 لإلناث مقابل %35 بين الذكور. 

وأشار االحصاء إلى أن هناك فرقا بزيادة نسبة 
مشــاركة اإلناث في القــوى العاملة في قطاع 
غــزة عنها فــي الضفــة الغربية حيــث بلغت 
النســبة %19 في قطاع غــزة مقابل %17 في 

الضفة الغربية.
وبلغ إجمالي الداخلين لسوق العمل في العام 
2019 حوالي 61 ألف شــخص؛ منهم 32 ألفا 

في الضفة الغربية و29 ألفا في قطاع غزة.
وأوضــح التقرير أن عدد العاملين في الســوق 
المحليــة ارتفع من 827 ألــف عامل في العام 
2018 إلى 877 ألفا في العام 2019، إذ ارتفع 

العدد فــي الضفــة الغربية بنســبة %8، كما 
ارتفع في قطاع غزة بنسبة %3 لنفس الفترة.

ويعتبر قطاع الخدمات والفروع األخرى )يشمل 
التعليم والصحة( األكثر استيعابا للعاملين في 
الســوق المحلية، حيث بلغت نســبة العاملين 
فيه أكثر من ثلث العاملين في الضفة الغربية 

مقابل أكثر من النصف في قطاع غزة. 
األســبوعية  العمــل  ســاعات  معــدل  وبلــغ 
للمســتخدمين بأجر في الضفة الغربية 44.1 
ساعة أســبوعيا، مقابل 36.6 ساعة في قطاع 
غــزة، كمــا بلغ معدل أيــام العمل الشــهرية 
22.8 يــوم عمل فــي الضفة الغربيــة مقابل 

22.7 في قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن عدد العاملين في أراضي 
الـــ48 والمســتوطنات في العــام 2019 بلغ 

حوالي 133 ألف عامل، وكانت الحصة الكبرى 
لمن لديهم تصاريح عمل بنسبة %71 منهم، 
والعاملون دون تصاريح عمل بنسبة %20، أما 
حاملو الهوية اإلسرائيلية أو جواز سفر أجنبي 

بلغت نسبتهم حوالي 9%.
وبلغ عدد العاملين في المســتوطنات 23 ألف 
عامل فــي العام 2019 مقارنة بـــ22 ألفا في 

العام 2018.
وســجل قطــاع البناء والتشــييد أعلى نســبة 
تشــغيل فــي أراضي الـــ48 والمســتوطنات؛ 
العامليــن  اجمالــي  مــن   64% تشــكل  إذ 
الفلسطينيين في أراضي الـ48 والمستوطنات.

وارتفــع معــدل األجــر اليومــي للعاملين في 
أراضي الـ48 والمستوطنات بين العام 2018 
والعام 2019 بمقدار 11 شــيقا ليصل 254 

شيقا.
ولفت التقرير إلــى أن %71 من العاملين هم 
من المســتخدمين بأجر، مقابل %25 يعملون 
لحسابهم الخاص وأرباب عمل، و%4 كأعضاء 

أسرة غير مدفوعي األجر.
وأوضــح أن %48 من المســتخدمين بأجر في 
القطــاع الخــاص يعملــون دون عقــد عمل، 
و%29 يحصلــون على مســاهمة فــي تمويل 
التقاعــد/ مكافأة نهايــة الخدمــة، بالمقابل 
أقل من نصف المســتخدمات بأجر في القطاع 
الخــاص )%48( يحصلــن على إجــازة أمومة 

مدفوعة األجر.
في حين أن %30 من المســتخدمين بأجر في 
القطــاع الخــاص يتقاضون أجرا شــهريا أقل 
مــن الحد األدنــى لألجر )1,450 شــيقا( في 

فلسطين.

الزراعة تتلف عرشات األطنان من البصل الفاسد بخان يونس

اإلحصاء: بيت لحم ودير البلح تحتالن أعىل معدل بطالة يف عام 2019

إطالق مبادرة لفرز النفايات المنزلية 
بلدية غزة تبحث مع الهيئة 

املستقلة قضايا تهم املواطنني
غزة/ فلسطين:

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى الســراج مع وفد من الهيئة المســتقلة لحقوق 
اإلنسان برئاســة مدير مكتب الهيئة في غزة والشمال، المحامي رأفت صالحة، 

قضايا تهم المواطنين.
جــاء ذلك خال لقاء عقد فــي مكتب رئيس البلدية بالمقــر الرئيس في ميدان 
فلســطين أمــس، حضره إلــى جانب رئيــس البلديــة المدير العام للهندســة 
والتخطيــط محمد حمــادة، حيث جرى خــال اللقاء أيضًا ســبل تعزيز التعاون 

والتشبيك بين البلدية والهيئة، وحل مشاكل المواطنين.
وأطلع الســراج الوفــد على جهود بلدية غــزة في توفير الخدمــات للمواطنين 
والسعي لتطوير األداء في العمل البلدي، وكذلك جهود البلدية في فتح الشوارع 
وتنظيم الطرق واألســواق، ومتابعة المنخفضــات الجوية، وعمل لجان الطوارئ 
لتفــادي أي إشــكاالت. وأكد وجــود دليل إجراءات للشــكاوى، وجهــود لتطوير 
وحدة المعلومات والشــكاوى، وإنشاء نظام داخلي محوسب لمتابعة الشكاوى. 
بدوره أشــاد صالحة بجهود بلدية غزة في تطوير وحدة المعلومات والشكاوى 
بالبلدية وأثرها اإليجابي على واقع الخدمات، موضحًا أن الهيئة ترصد شــكاوى 

المواطنين المتعلقة في البلدية كافة، وتحولها إلى البلدية لحلها.
واتفــق الجانبان على تنظيم جــوالت ميدانية إلى المناطــق التي تلقت الهيئة 
شكاوى بشأنها تتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية، وبحث إمكانية تعبيد 
بعــض الطرق فيها لتســهيل حركة المواطنيــن، وخاصــة ذوي اإلعاقة، وعقد 
دورات تدريبية إلكســاب العاملين في وحدة الشــكاوى مزيدًا من الخبرات التي 

تدعم العمل وفق القانون وتقديم الخدمات بما يكفل حقوق المواطنين.
مــن جانب آخر، أطلقــت بلدية غزة وفريق "ســلة بلدنا" مبادرة لفــرز النفايات 
المنزلية واالســتفادة منها، ضمــن جهود البلدية لتعزيز العمل التشــاركي مع 
المجتمع المحلي، والحفاظ على الصحة البيئية، ودعم المبادرات الشبابية التي 

تخدم المجتمع وتحقق رؤية البلدية للرقي بالمدينة.
جــاء ذلك خال لقــاء عُقد أمس في قاعــة االجتماعات بمقــر البلدية الرئيس، 
حضره رئيس البلدية الســراج، ومسؤول العاقات العامة حسين عودة، ورئيس 
قســم الصحــة الوقائية في البلدية محمد العشــي، ومنســق الفريــق إبراهيم 

طموس، ونحو 30 من المتطوعين والنشطاء في مجال البيئة.
وأكد الســراج دعم بلدية غزة للمبادرات الشــبابية التي تخدم المدينة وترتقي 
بهــا، وتعزز مشــاركة المجتمع المحلي في تحســين الخدمــات، وتُمكن فئات 
الشــباب من المشاركة في صنع القرار، وتساهم في تحسين الخدمات المقدمة 
للمواطنيــن. وقــال: "إن فكــرة المبادرة تقوم على المشــاركة فــي عملية فرز 
النفايــات، والتعاون بين الفريق والمواطنين بدعم البلدية، وإن البلدية قدمت 
دعمًا للفريق للبدء في تنفيذ المشــروع الذي يســتهدف جمع النفايات المنزلية 
مــن 10 بنايــات في منطقة تل الهــوا غربي المدينة، وفرزها واالســتفادة من 

مكوناتها". 
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

هل تعلم
- هل تعلم أنه بعد اكتشاف البترول واستخراجه في بنسلفانيا 
عــام 1859م صــدرت كميــة مــن البتــرول األمريكــي لبريطانيا 

وعبرت أول ناقلة بترول المحيط االطلنطي عام 1861م؟
- هــل تعلم أن األندلس بالد خضعت لحكم المســلمين قرابة 
ثمانيــة قرون أقاموا فيها حضــارة مزدهرة كان لها فضل كبير 

على الحضارة األوروبية؟

مدن وقرى
مثــل شــعبي : طــب الجــرة علــى ثمهــا بتطلــع 

البنت ألمها.

األفقي:
-1 عكس تجاذب – سورة 

قرآنية 
-2 تنظيم – عكس خسارة 

-3 تامر مبعثرة – حالل 

معكوسة 
-4 من الحشرات + نصف وائل 

معكوسة – مختلفان 
-5 ثلثا هين + محاوالت 

-6 فقيه + من االسماء الخمسة 

-7 تمشي معكوسة + ثالثة 

ارباع قابل + نقص معكوسة 
-8 شقيق والدي – علم مؤنث

-9كرر معكوسة + طعم 

الحنظل 

العمودي
-1 تواتر – يأتي بعد 

البرق 
-2 نسمو – يبسط 

-3 اكمال + صعب 

-4 تسبب األمراض 

-5 إله – يحدث له 

ظاهرة الخسوف 
-6 حث+ عاصمة 

عربية 
-7 وهم + يرفض 

-8 أحرف متشابهة 

– لالستدراك 
-9أمير الشعراء 

أوجد الفروق
 بين الصورتين

Fujifilm  تكشف عن كاميرا 
متطورة بتصميم كالسيكي

طوكيو/ وكاالت:
فــي خطــوة مميزة قــررت شــركة Fujifilm الشــهيرة مفاجــأة عشــاق التصوير 
والكاميرات وكشــفت عــن كاميرا مميــزة بتصميــم تقليدي ومواصفــات تقنية 
متطورة. من حيث المظهر جاءت الكاميرا الجديدة شبيهة إلى حد كبير بكاميرات
Zenit   األسطورية الشهيرة، حيث تداخل في تصميم هيكلها المعدن بالبالستيك 

األســود الذي يعطي مظهر الجلد الطبيعي، كما حصلت على أقراص دوارة مميزة 
بتصميم كالسيكي للتحكم بمعظم التقنيات.

وحصلــت Fujifilm X-T200 على شاشــة تعمل باللمس بمقــاس )3.5( بوصة، 
يمكن من خاللها التحكم بآلية التصوير ودقة الصورة ومعظم خصائص الكاميرا، 

ويعتمد عليها في مشاهدة الصور والفيديوهات .
ويمكــن لهــذه الكاميرا التقاط الصــور بمعدل )8( إطارات في الثانية، وتســجيل 
الفيديوهــات بدقة  )4k( بمعدل )30fp ( ، وتوثيــق الفيديوهات بتقنية التصوير 
البطــيء Slo-Mo بمعدل )120( إطارا في الثانية، أما ســعرها فنحو )700( دوالر، 

ويمكن شراء عدسة إضافية لها بفتحة )14-45( ملم بمبلغ )100( دوالر.

موسكو/ وكاالت:
بــدأ الخبراء في شــركة »أورال« الروســية باختبار 
طائــرة صغيــرة بمواصفــات عمليــة تجعلها من 
أفضل الطائرات المدنية الخفيفة كفاءة واقتصادا.

وحول هــذه الطائرة قــال المدير العــام للمصنع، 
TVS- فاديم باديخا، من المفترض أن تحل طائرة
DTS-2 )بايــكال( محــل طائــرات An-2 المدنية 
الصغيرة المتعددة االســتخدامات في روســيا، لقد 
صنعنــا نموذجــا أوليا لهــذه الطائــرة واجتاز هذا 
النموذج العديد مــن االختبارات بما فيها اختبارات 

المتانــة والطيــران وآليــة عمل معــدات الطيران 
واالتصــال، وأثبت كفاءته علــى العمل في مختلف 
الظــروف الجوية، لقــد اتفقنا مع مصنــع »أوالن« 
الروسي على بدء اإلنتاج المتسلسل لهذا النوع من 
الطائرات. وأشــار باديخا إلــى أن )أورال( الجديدة 
هي طائرة مدنية صغيرة متعددة االســتخدامات، 
يمكن اســتعمالها لنقل الــركاب والبضائع وأعمال 
الرصــد البيئــي وحتــى اإلنقــاذ، زودت بمحركات 
مروحية توربينية، وصنعت من مواد متينة وخفيفة 
الــوزن، وزوج من األجنحــة المزدوجــة المصممة 

بطريقة فريدة لتحســن من آليــة الطيران وتقلل 
من اســتهالك الوقود. وأوضــح أن الطائرة مزودة 
بمعــدات وإلكترونيــات روســية الصنــع بالكامل، 
تضاهــي نظائرهــا األجنبية، وتحتــوي على أحدث 
أنظمة التوجيه واالتصال وتحديد المواقع. ويقول 
الخبــراء في الشــركة المصنعة لهــذه الطائرة إن 
الهدف األساســي من تطويرها هو جعلها وســيلة 
نقل جــوي فعالة وعمليــة لنقل الــركاب من وإلى 
المناطــق النائية في روســيا، واعتمادهــا كطائرة 

أساسية في النقل اإلقليمي داخل روسيا.

روسيـــا تختبـــر طائــــرة مدنيــــة واعــــدة

- قرية دير طريف: تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة الرملة على بعد 10 كم 
منها. بلغت مساحة أراضيها سنة 1945/44 بالدونمات 8756 دونما وكان عدد 

سكانها في ذلك العام 1750 نسمة. استولى المحتلون الصهاينة على القرية 
في 10 يوليو سنة 1948 وهجروا سكانها األصليين الفلسطينيين منها.

- أعذر من أنذر: ُيضرب لرفع اللوم والعتب عمن أنذر قبل إيقاع العقاب. 
إن الذي ينذرك ويحذرك من نتائج فعل ما تود القيام به له العذر المقبول 

ولن تقدم له المالمة إن أصابك مكروه بعد نهيه وتحذيره وإنذاره لك.

 الكويت تفتتح قرية تركية بمهرجان الموروث الشعبي الخلیجي         ) األناضول (

صورة اليوم

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

أقوال تراثية
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غزة/ فلسطين:
تقام اليوم مباراة واحدة ضمن منافســات الجولة 
التاسعة عشرة للدوري الممتاز، يلتقي فيها شباب 

جباليا مع األهلي على ملعب بيت الهيا.
ويملك شــباب جباليا 24 نقطــة يحتل بها المركز 
الســابع في جدول الترتيب، بالتســاوي مع شباب 
خانيونــس، ويريد اليــوم تحقيق الفــوز من أجل 

التقدم إلى المركز الثالث بشكل مؤقت.
هــذه القفزة تمثل حافــزًا كبيرًا لثوار الشــمال من 
أجل تحقيق االنتصار اليوم، في ظل مساعيه إلنهاء 

الدوري وصيفًا كما فعل خالل الموسم الماضي.
فــي المقابــل، يقبع األهلــي في مؤخــرة الترتيب 
برصيــد 9 نقــاط فقــط، وتبــدو مهمتــه شــبه 

مســتحيلة فــي النجــاة مــن الهبوط، ومــع ذلك 
ســيحاول التمسك باألمل وتحقيق الفوز في مباراة 

اليوم.
وســجل األهلي نتائــج كارثية منذ بدايــة الدوري 
مكتفيــًا بالفوز في مباراة واحدة مقابل 6 تعادالت 
و11 هزيمــة، وهــي نتائــج ال توحي بــأن الفريق 

مؤهل للتواجد في الدوري الممتاز.
يذكر أن مباراة الفريقين في الدور األول شــهدت 
تحقيق شــباب جباليا فوزًا عريضًا بخمســة أهداف 
مقابل هدف واحد، وسجل الخماسية حينها محمد 
نعيــم عبيــد ومحمد أبــو ريالة )هدفيــن( ومؤيد 
إسماعيل، وأدهم خطاب، بينما سجل يوسف لولو 

هدف األهلي الوحيد.

غزة/ فلسطين:
تقام اليوم مباراة واحدة ضمن منافســات الجولة 
التاسعة عشرة للدوري الممتاز، يلتقي فيها شباب 

جباليا مع األهلي على ملعب بيت الهيا.
ويملك شــباب جباليا 24 نقطــة يحتل بها المركز 
الســابع في جدول الترتيب، بالتســاوي مع شباب 
خانيونــس، ويريد اليــوم تحقيق الفــوز من أجل 

التقدم إلى المركز الثالث بشكل مؤقت.
هــذه القفزة تمثل حافــزًا كبيرًا لثوار الشــمال من 
أجل تحقيق االنتصار اليوم، في ظل مساعيه إلنهاء 

الدوري وصيفًا كما فعل خالل الموسم الماضي.
فــي المقابــل، يقبع األهلــي في مؤخــرة الترتيب 
برصيــد 9 نقــاط فقــط، وتبــدو مهمتــه شــبه 

مســتحيلة فــي النجــاة مــن الهبوط، ومــع ذلك 
ســيحاول التمسك باألمل وتحقيق الفوز في مباراة 

اليوم.
وســجل األهلي نتائــج كارثية منذ بدايــة الدوري 
مكتفيــًا بالفوز في مباراة واحدة مقابل 6 تعادالت 
و11 هزيمــة، وهــي نتائــج ال توحي بــأن الفريق 

مؤهل للتواجد في الدوري الممتاز.
يذكر أن مباراة الفريقين في الدور األول شــهدت 
تحقيق شــباب جباليا فوزًا عريضًا بخمســة أهداف 
مقابل هدف واحد، وسجل الخماسية حينها محمد 
نعيــم عبيــد ومحمد أبــو ريالة )هدفيــن( ومؤيد 
إسماعيل، وأدهم خطاب، بينما سجل يوسف لولو 

هدف األهلي الوحيد.

اليوم في الجولة الـ"19" للدوري الممتاز
اليوم في الجولة الـ"19" للدوري الممتاز شباب جباليا × األهلي.. 

الوصافة والهبوط
الجالء يواصل خطواته نحو الصعود 
التاريخي والتفاح يصعق الحوانين 

أهلي النصيرات يصعق الزوايدة..وفوز اتحاد دير البلح على االستقالل

غزة/ عالء شمالي: 
أجَّــَل أهلي النصيــرات صعود فريق شــباب الزوايدة 
للدرجة األولى وأبقى على نفســه داخل دائرة الصراع 
والمنافســة علــى الصعود بعــد الفــوز الصعب عليه 
بهــدف نظيف فــي المبــاراة التي جمعــت الفريقين، 
أمــس، على ملعــب النصيــرات، في افتتــاح مباريات 
الجولة الثالثة عشــرة مــن دوري الدرجة الثانية "فرع 

الوسطى والجنوب". 
ورغــم أن الشــوط األول انتهى ســلبي النتيجة بين 

نقطة في الصدارة. 
االستقالل )2-3( اتحاد دير البلح

وفي مباراة ثانية حقق اتحاد دير البلح فوزًا صعبًا على 
االســتقالل بثالثة أهداف مقابل هدفين في المباراة 

التي جمعت الفريقين على ملعب رفح. 
وانحصــرت جميع أهداف المباراة في الشــوط األول، 
حينما افتتح االســتقالل التســجيل عــن طريق أحمد 
أبو هالل )5(، قبل أن يتمكن أحمد بشــير من تعديل 
النتيجــة لدير البلح من ركلة جــزاء)10(، فيما عاد أبو 

الفريقين، إال أن أهلي النصيرات اســتطاع أن يحســم 
المباراة في الشوط الثاني حينما سجل علي أبو عبيدة 
الهــدف األول )60(، واســتطاع خطف نقــاط المباراة 

كاملة. 
وبهذا الفــوز أبقى أهلي النصيرات نفســه في صراع 
المنافســة على الصعود الذي تأجــل لفريق الزوايدة 

الذي يسعى له خالل الجوالت الثالثة المتبقية. 
ورفــع أهلــي النصيرات رصيــده إلــى )29( نقطة في 
المركــز الثاني، فيما تجمد رصيــد الزوايدة عند )34( 

هــالل بعد دقيقتين لوضع االســتقالل فــي المقدمة 
بالهــدف الثاني )12(، بينما ظهر دير البلح بأداء قوي 
واســتطاع أحمد أبو عبيد تعديــل النتيجة )23(، فيما 
تولى أحمد بشــير مهمة قلب النتيجة وتسجيل ثالث 

أهداف دير البلح )40(. 
وبقــي اتحــاد دير البلــح في صــراع المنافســة على 
الصعود بعدما رفع رصيده إلى )29( نقطة في المركز 
الثالث، فيما تجمد رصيد االســتقالل عند )13( نقطة 

في المركز السابع.

دوري الدرجة الثانية
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دوري الدرجة الممتازة

تعادل بطعم الخسارة للصداقة وشباب الفوز املمنوع
خان يونس لعدم تحقيق الهدف املشرتك

الصداقة )0-0( شباب خان يونس

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
أهدر شــباب خــان يونس عدد كبيــر من الفرص 
الســانحة للتســجيل، ليخرج متعاداًل بدون أهداف 
مــع مضيفه الصداقة، فــي المبــاراة التي جمعت 
الفريقين أمــس على ملعب اليرمــوك، في افتتاح 

الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز.
وتناوب العبو »النشــامى« فــي إضاعة الفرص، ال 
سيما خالل الشــوط الثاني، ليكتفي بنقطة رفعت 
رصيــده إلــى 24 نقطة، في المركــز الثامن بينما 
وصل رصيــد الصداقة إلى 26 نقطــة في المركز 

الرابع.

تفاصيل المباراة
الشوط األول

جاءت بداية الشــوط األول متوسطة المســتوى، مع أفضلية 
نســبية لشباب خان يونس الذي كان أكثر جدية في الوصول 
إلى شــباك أصحاب األرض، لكنه أخفق في تســجيل أي هدف 

في ظل تألق الفت لحارس الصداقة شادي أبو العراج.
فــي المقابل اعتمــد الصداقة علــى الهجمــات المرتدة في 
محاولــة منه لمباغتة دفاعات شــباب خان يونس، لكن غابت 
الخطورة باســتثناء بعض الفرص التــي تكفل دفاع الضيوف 

في إبعادها.
وكانت أخطر الفرص في الشــوط األول لمحمــد بركات قائد 

ومهاجــم شــباب خان يونــس الذي أضــاع كرة ســهلة أمام 
المرمــى، في حيــن أضاع عاهد أبو مراحيــل مهاجم الصداقة 
عدة كرات كان يمكن أن تشــكل خطرًا على مرمى شباب خان 

يونس.
كما ألغى الحكم هدفًا لشباب خان يونس بداعي التسلل وسط 

اعتراض من العبي »النشامى« على قرار الحكم المساعد.
الشوط الثاني

خالل الشــوط الثاني ارتفع مســتوى األداء، وفرض شباب 
خان يونس هيمنة شــبه مطلقة، وتبارى العبوه في إضافة 
الفرص بغرابة شديدة، وسط استمرار تألق الحارس شادي 

أبو العراج، الذي كان نجم اللقاء.

وأضاع خالد القوقا انفراد تام بالمرمى، وكذلك فعل محمد 
بركات، الذي صادفه سوء حظ كبير في ترجمة الفرص إلى 
أهداف، كما أهدر إســماعيل جبر، واحــدة من أخطر فرص 

اللقاء بعد تمريرة رائعة من بركات.
وفي فرصة مزدوجة أهدر خليل مطر ومحمد بركات فرصة 
ذهبية للتسجيل وسط رعونة غريبة من المهاجمين، بينما 

ألغى الحكم هدفًا للصداقة بداعي التسلل.
وكثف شــباب خان يونس من ضغطه في الدقائق األخيرة 
علــى أمل خطــف هــدف الفــوز لكن بــدون جــدوى رغم 
التبديــالت الهجوميــة العديدة التي أجراهــا مدربه أحمد 

عبدالهادي.

تشكيلة شباب خان يونس:تشكيلة الصداقة:
شــادي أبو العراج، محمد الديري، ميسرة البواب، إسماعيل 
أبو شــرف، محمــد أبو ســليم، محمود العامــودي، محمود 
عطيــة، عمر أبو عبيــدة، محمد أبو توهة )محمود ســلمي 
»55«، أحمد الكرنز )عبدالرحمن المنايعة »80«(، عاهد أبو 

مراحيل )صائب أبو حشيش »67«(.
* أصحاب األهداف: ال يوجد

* المدرب: عماد هاشم
* الكابتن: محمد الديري

* عدد النقاط: )26(
* الترتيب: )4(

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

هيثــم فتيحــة، عبدالرحمن الحــاج، إيــاد النبريص، 
عبداهلل المجايدة، باســل أبو بطنين، معتز أبو ســل، 
محمــد أبــو موســى، محمــد الدرباشــي )خليل مطر 
»72«، خالد القوقا )بهاء الســباخي »86«، إسماعيل 

جبر، محمد بركات )رفيق عاشور »82«(.
* أصحاب األهداف :  ال يوجد
* المدرب: أحمد عبدالهادي

* الكابتن: محمد بركات
* عدد النقاط: )24(

* الترتيب: )8(
* العقوبات:  البطاقات الصفراء: )0( .. 

 البطاقات الحمراء: )0(

* الجولة: )19(
* النتيجة: )0-0(

* الملعب: اليرموك
* التاريخ: 2020/2/15

* عدد الجمهور: 800 متفرج

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

* الوقت الضائع في الشوط األول:  0
* الوقت الضائع في الشوط الثاني: 2

* طاقم الُحكام والمراقبين:
حكم ساحة: خالد الشيخ خليل، مساعد أول: محمد اليازجي، مساعد 

ثان: عبدالرحمن زقوت، حكم رابع: عالء أبو طه
مراقب المباراة: إياد حماد .. مُقيم الحُكام: إبراهيم أبو العيش

بطاقة املباراة
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دوري الدرجة الممتازة

خدمات رفح يتعرض لتعادل ثاٍناحتفال عىل نغمة التعادل
أمام الشجاعية وثامن يف الدوري

اتحاد الشجاعية )2-2( خدمات رفح 

غزة/وائل الحلبي:
احتفل خدمات رفح بتتويجه بلقب دوري الدرجة الممتازة 
للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي, بالرغم 
مــن تعادله أمام مضيفه اتحاد الشــجاعية بهدفين لكل 
منهما, فــي اللقاء الذي جمعهما أمس، على ملعب الدرة 
»عقوبة على الشجاعية«, في افتتاح الجولة التاسعة عشر 

من البطولة.
هذه النتيجة لم تكن مُرضية بالنســبة للشــجاعية الذي 
بحــث عن تحقيــق الفــوز وتأميــن مكانته فــي وصافة 
الترتيب علــى أقل تقدير ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في 
المركز الثالث متأخــرًا بفارق األهداف عن الهالل صاحب 

المركــز الثاني, ورفع خدمات رفــح رصيده إلى 41 نقطة 
في صدارة الترتيب.

تفاصيل المباراة
الشوط األول

الشــجاعية أظهر أفضلية كبيرة مع بداية الشــوط األول 
فــي ظــل ســيطرته علــى منطقــة الوســط والتحركات 
الهجومية لعالء عطية وأحمد حرارة وسالم وادي, والحت 
للمنطــار فرصــة ذهبية للتســجيل بعدما ســددد عطية 
كرة قوية علت المرمى بقليل, ليســدد بعدها حرارة كرة 

مماثلة تصدى لها الحارس أحمد ضهير.
وكاد الشــجاعية أن يفتتح التســجيل بعدما ســدد حرارة 

كــرة زاحفة لكن القائم تدخل لينقــذ مرمى خدمات رفح 
من هدف مؤكد, ليرد األخير عبر محاولة يسار الصباحين 
الذي وضع كرة رأسية بجانب مرمى الحارس أحمد الجرو, 
قبــل أن يســدد معتــز النحال كــرة قوية جانبــت مرمى 

الشجاعية بقليل, لينتهي الشوط األول سلبيًا.
الشوط الثاني

دخل بطــل الدوري الشــوط الثاني بصــورة أفضل على 
الجانب الهجومي واســتثمر الثغرات في دفاع الشــجاعية 
لينجح في تسجيل هدف التقدم عبر يسار الصباحين الذي 
اســتقبل كرة من عمــران أبو بالل ليحولها في الشــباك 
)53(, واصــل خدمــات رفــح أفضليتــه الهجومية وهدد 

مرمى الشجعان مرة أخرى بكرة رأسية لمعتز النحال علت 
المرمى, قبل أن يعزز البديل بدر موســى النتيجة بهدف 
ثاني بعــد انفراده بالمرمى من تمريــرة محمود النيرب 

ليودعها موسى في الشباك )68(.
انتفض الشــجاعية بعــد التغييرات التــي أجراها المدرب 
نعيم الســويركي وشــدد من محاوالته الهجومية لينجح 
فــي تذليل الفــارق في اللحظــات األخيرة من تســديدة 
رائعة من عمــر العرعير لركلة ثابتة )91(, ليتمكن زميله 
موسى حرارة من تعديل النتيجة بتسجيله الهدف الثاني 
من كرة قوية سددها من داخل الصندوق )93(, لينتهي 

اللقاء بالتعادل اإليجابي بهدفين لكل منهما.

تشكيلة خدمات رفح :تشكيلة الشجاعية:
أحمــد الجرو, محمــد مريش, خيري مهدي, موســى حرارة, 
إبراهيم النتيل, وســيم فرج )بطاقة صفراء 19( )إســماعيل 
أبــو نادي 73(, حربي الســويركي, عالء عطيــة )أحمد الزق 
74(, عمــر العرعيــر, أحمــد حــرارة, ســالم وادي )مصعب 

مشتهى 84(.
* أصحاب األهداف: عمر العرعير )91( موسى حرارة )93(

* المدرب: نعيم السويركي
* الكابتن: عالء عطية

* عدد النقاط: 27
* الترتيب: 3

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

أحمــد ضهير, هالل غــواش, ســامي قعدان, محمــود أبو 
عطــوان )بطاقة صفــراء 48(, حــازم أبو شــنب, جهاد أبو 
رياش, أنس الشــخريت )بطاقة صفراء 78( )شــرف حسنين 
82(, عمران أبو بالل, عماد فحجان)بطاقة صفراء 15( )بدر 

موســى 65(, يســار الصباحين )محمود النيــرب 55(, معتز 
النحال )بطاقة صفراء 32(.

* أصحاب األهداف: يسار الصباحين )53( وبدر موسى )68(
* المدرب: إسالم أبو عريضة

* الكابتن: أحمد ضهير
* عدد النقاط: 41 * الترتيب: 1

* العقوبات: * البطاقات الصفراء: )4(، 
البطاقات الحمراء: )0(

* الجولة: 19
* النتيجة: )2-2(

* الملعب: ملعب الدرة
* التاريخ: 2020/2/15

* عدد الجمهور: 1000 متفرج

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

* الوقت الضائع في الشوط األول:  2 دقائق
* الوقت الضائع في الشوط الثاني: 3 دقائق

* طاقم الُحكام والمراقبين:
حكم ساحة: فايز عمران، مساعد أول: أحمد شبير، مساعد ثان: خالد 

بدير، حكم رابع: عماد مرجان.
مراقب المباراة: حمدي تنيرة .. مُقيم الحُكام: عصام بشير.

بطاقة املباراة
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

16
فبراير

1
8

6
تأسيس اللجنة الدولية للصليب األحمر على يد 3

رجل األعمال السويسري جان هنري دونانت.

1
9

4
فــوج اليرموك التابع لجيــش اإلنقاذ يدخل إلى 8

جنــوب بيســان ويهاجــم مســتعمرة محصنــة، 
وبلغت خســائر الفــوج 37 شــهيًدا مقابل 112 

قتيًل يهودًيا.

1
9

8
تأســيس مجلــس التعــاون العربــي الــذي يضم 9

مصر واألردن والعراق واليمن الشمالي.

1
9

9
اغتيــال أمين عــام حزب الله عباس الموســوي 2

في غارة إسرائيلية.

أصيــب برصاصة مطاطية في الــرأس، وقد نُقل 
إلى مستشــفى "هداسا" في العيسوية، ثمّ حُوِّل 
إلى مستشفى "هداســا عين كارم" من أجل تلقي 

العالج الالزم.
ومنــذ حزيــران تعانــي العيســوية مــن هجمــة 
إســرائيلية شرســة وحملة عقــاب جماعي طالت 
كل شــيء فيهــا، بما فيهــا االقتحامــات اليومية 
واالعتقاالت والتنكيل بالســكان، ونصب الحواجز 
العسكرية على مداخلها وداخل شوارعها، ناهيك 
عن فرض الضرائب وتحريــر المخالفات، وفرض 

الحبس المنزلي الليلي على عدد من الشبان.
وطالت االعتقاالت اإلســرائيلية منذ بدء الهجمة 
أكثــر مــن 600 مواطــن، ثلثهــم مــن األطفال 
القاصريــن، وبعضهــم دون ســن الـــ 12 عامًا، 

بحسب جمعية حقوق المواطن.
وبــات أطفــال العيســوية هدًفا مركزيًــا واضحًا 
لشــرطة االحتالل منذ بدء هجمتهــا على البلدة، 
إذ هناك أطفال لم تتجاوز أعمارهم ســت سنوات 
تــم اســتدعاؤهم والتحقيــق معهــم، وآخــرون 
ُفرض عليهم الحبس المنزلــي أو اإلبعاد لفترات 

متفاوتــة، وحُرموا من أبســط حقوقهــم، ما أثر 
على نفسياتهم وحياتهم.

وتتضاعف معاناة هؤالء األطفــال نتيجة إجراءات 
االحتــالل القاســية وخرقــه المســتمر للقانــون 
ولحقوقهم المشــروعة، واقتحام منازلهم بصورة 

همجية واختطافهم من أحضان والديهم.
من جانب آخر اندلعت أمس، مواجهات بين قوات 
االحتالل وأهالي قرية دير نظام غربي مدينة رام 
اهلل وســط الضفــة الغربية المحتلــة، عقب إزالة 
األهالي البوابــة الحديدية المقامــة على مدخل 

القرية منذ خمسة أيام.
وأقام االحتالل بوابة حديدية ومكعبات إسمنتية 
علــى المدخــل الشــمالي الرئيــس للقرية وحرم 

األهالي من التنقل.
وأزال األهالــي البوابــة الحديديــة والمكعبــات 
اإلســمنتية بعــد وصــول مســيرة إلــى المدخل 

الشمالي.
وعــززت قوات االحتالل مــن وجودها في المكان، 
حيث اندلعت مواجهات مع عشرات الشبان، أطلق 
االحتالل خاللها القنابل الغازية لطرد األهالي من 

المكان.
وفي الســياق اندلعت مواجهات فــي قرية النبي 
صالــح المجاورة، بعــد إلقاء شــبان الحجارة على 

البرج العسكري المقام شرقي القرية.
وأغلقت قــوات االحتالل مداخل عــدد من القرى 
غربــي رام اهلل، في أعقاب عمليــة إطالق نار على 
جنود االحتالل األســبوع الماضي قرب مستوطنة 
ن  "دوليــف" أســفرت عــن إصابــة جنــدي وتمكُّ

المنفذين من االنسحاب.
من جانب آخر اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
أمــس، خمســة مواطنيــن بينهــم طفــالن من 

محافظة الخليل.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل اعتقلت 
الشــاب ناجح محمد محيســن وريدات )25 عاما( 
قرب الحــرم اإلبراهيمي وســط مدينــة الخليل، 
والشــاب نادر وجيه بنــات )20 عامــا( من مخيم 
العروب، والطفلين الشــقيقين براء وأحمد سعيد 
إســماعيل هديــب )15 و14 عامــا( مــن منطقة 
الهجــرة ببلــدة دورا، والشــاب بســام خالد أبو 

مقدم.

سعيد االستفادة من اآلجال الدستورية التخاذ القرار المناسب".
يذكر أن حركة "النهضة" التونسية أعلنت أمس، االنسحاب من التشكيلة 

الحكومية المقترحة في تونس.
وقال رئيس مجلس شــورى "النهضة" عبد الكريــم الهاروني، إن الحركة 
"لــن تمنح حكومة إلياس الفخاخ الثقة"، مشــيرًة إلى أن قرارها جاء "أمام 

إصرار الفخفاخ على رفض مطلبنا بحكومة وحدة وطنية".
وكان رئيــس الجمهورية التونســيّة قيس ســعيّد، كّلف رســميًا إلياس 
الفخفــاخ بتأليف الحكومة، بعد أن فشــلت حكومة الحبيــب الجملي الذي 
رشــحه حــزب النهضة، فــي الحصول على ثقــة البرلمان فــي 10 كانون 

الثاني/ يناير الماضي.
الفخفاخ )48 عامًا(، كان مرشــحًا لالنتخابات الرئاسية التونسية نهاية عام 
2019، وشــغل ســابقًا منصبي وزير الســياحة والمالية، ورئيس المجلس 

الوطني لحزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات".

الحريري: الدستور 
يمنع توطين الالجئين 
الفلسطينيين في لبنان

بيروت/ وكاالت:
أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق، زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، أن 

توطين الالجئين الفلسطينيين في لبنان ليس واردًا.
جاء ذلك خالل كلمة ألقاها مســاء الجمعة بمناسبة الذكرى الـ15 الغتيال 
والــده رئيس الوزراء الســابق رفيــق الحريري، حيث شــدد على أنهم ضد 

التوطين، كما أن الدستور اللبناني يمنعه.
وتقدر أعداد الالجئين الفلســطينيين في لبنــان بنحو نصف مليون الجئ 
مســجلين لدى وكالة "األونــروا" والمديرية العامة للشــؤون السياســية 

والالجئين في وزارة الداخلية اللبنانية.

القسام تدعو متابعيها 
إلى مغادرة مجموعاتها 

في "واتس آب"
غزة/ فلسطين:

دعت كتائب القســام الجنــاح العســكري لحركة حماس، 
متابعيهــا عبر تطبيق التراســل الفــوري "واتس آب" إلى 

مغادرة مجموعاتها.
وقالــت الكتائــب، في بيــان، أمــس، إن مجموعاتها عبر 
"واتــس آب" تعرضت لالختراق، نافيــة صحة األخبار التي 

نشرها المخترقون.
وذكرت أنها ستعلم جميع المتابعين بروابط مجموعاتها 

الرسمية الجديدة قريبا.

مقرر أممي: نشر أسماء 
الشركات العاملة بالمستوطنات 

خطوة أولى نحو المساءلة
جنيف/ فلسطين:

أشــاد خبير أممي مستقل بإصدار مكتب حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، 
تقريــرا يتضمن قاعدة بيانات عن الشــركات والكيانــات التجارية، التي تقوم 
بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات اإلسرائيلية في القدس والضفة الغربية.
ووصــف مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنســان في األرض 
الفلســطينية المحتلة منــذ عام 1967، التقرير بأنه "خطــوة أولية مهمة نحو 

المساءلة ووضع حد لإلفالت من العقاب".
وقال لينك في بيان صحفي، إنه "في حين أن إصدار قاعدة البيانات لن ينهي، 
في حد ذاته، المستوطنات غير القانونية وتأثيرها الخطير على حقوق اإلنسان، 
إال إنه يعطي إشــارة مفادها أن التحدي المستمر من جانب قوة محتلة لن يمر 

دون مساءلة".
وأوضــح الخبير األممي المســتقل أن 240 مســتوطنة إســرائيلية في األرض 
الفلســطينية المحتلة قد تم تحديدها مرارا وتكرارا، من قبل المجتمع الدولي، 

على أنها "انتهاك صارخ بموجب القانون الدولي."
وأضاف: "تشــكل المستوطنات اإلســرائيلية مصدرا رئيســا النتهاكات حقوق 
اإلنســان ضد الســكان الفلســطينيين المحميين في األرض المحتلة. بسبب 
المســتوطنات، تمت مصادرة آالف الهكتارات من األراضي الفلســطينية، وتم 
تدميــر آالف المنازل والممتلكات الفلســطينية، وتم تهجيــر مئات اآلالف من 
الفلســطينيين، ومصادرة المــوارد الطبيعية، وتقليص حريــة التنقل، وقاعدة 

األرض من أجل إقامة دولة فلسطينية حقيقية واقتصاد حيوي".
واألربعاء الماضي، نشرت األمم المتحدة قائمة سوداء لـ112 شركة تعمل في 
المستوطنات اإلســرائيلية بالضفة الغربية والقدس وهضبة الجوالن السورية 

المحتلة، تضم 94 شركة إسرائيلية، و18 شركة من 6 دول أخرى.
ويعد المجتمع الدولي بأغلبية ســاحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى 
اتفاقيــة جنيف الرابعــة التي تمنع ســلطة االحتالل من نقل إســرائيليين إلى 

األراضي المحتلة.

العثور على أكثر من 6000 جثة 
بمقابر جماعية في بوروندي

كاروزي/ وكاالت:
عثرت لجنة الحقيقة والمصالحة في بوروندي على ما يزيد على ســتة آالف 
جثة في ســت مقابر جماعية بإقليم كاروزي في أكبر اكتشاف منذ أن بدأت 
الحكومــة حملة للبحث عن جثــث الضحايا بأنحاء البالد فــي يناير كانون 

الثاني.
وقــال رئيس اللجنة بييــر كيلفير إنديــكاري للصحفييــن، أول من أمس، 
إنها عثرت علــى رفات 6032 ضحية وآالف الطلقــات النارية. وأضاف أنها 
اســتخدمت مالبس ونظــارات ومتعلقــات أخرى في تحديــد هوية بعض 

الضحايا.
وفي إشــارة إلى مذبحة من المعتقد أنها اســتهدفت أفــرادا من الهوتو، 
قال إنديكاري إن أســر الضحايا اســتطاعت ”كسر الصمت“ الذي كان جرى 

فرضه قبل 48 عاما.

"حملة المقاطعة – فلسطين" تدين 
لقاءات تطبيعية بين السلطة واالحتالل

غزة/ فلسطين:
أدان رئيــس حملــة المقاطعــة - فلســطين باســم نعيم مشــاركة قيادات في الســلطة 
الفلســطينية بـ"مؤتمــر الســالم" التطبيعي، الــذي عقد فــي مدينة "تل أبيــب" الجمعة 
الماضية، مطالبًا الســلطة بـ"وقف االســتمرار في بيع الوهم وتســويق الســراب وتخدير 

شعبنا بمبادرات ثبت فشلها".
وعــد نعيم فــي تصريــح صحفي أمــس، أّن مشــاركة قيادات وشــخصيات من الســلطة 
الفلســطينية في مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات اإلســرائيلية "تكشــف عــن دور تطبيعي 

خطير".
وقال إّن هذه المشــاركة تمثل "حراكا عبثيا وإمعانا في االستسالم وتعزيز حالة االستجداء 
)...( فــي ظل رفــض وتجاهــل صهيوني للحقــوق الفلســطينية كافة، وتحــول المجتمع 

الصهيوني نحو مزيد من التطرف والعنصرية".
ودعا نعيم إلى ضرورة التحرك العاجل على المســتويين الرســمي والشــعبي "لوقف وعزل 
ومحاســبة كل من يقف خلف هذه األدوار الخبيثــة غير القابلة للتبرير مطلًقا، التي ال تمثل 

شعبنا وال تمتّ لنهج الشعب المقاوم الرافض لالحتالل ولوجوده ِبصِلة".

إســناد جوي قريــب للوحــدات التابعة للجيــش الوطني اليمنــي، محماًل 
الحوثيين مسؤولية حياة وسالمة طاقم الطائرة.

كانت جماعة الحوثي قد أعلنت مساء أول من أمس إسقاط مقاتلة تابعة 
للتحالــف في وقــت كانت تنفذ ما قالــت إنها أعمــال عدوانية في أجواء 

محافظة الجوف قرب حدود السعودية.
ونقل تلفزيون المســيرة التابع للحوثيين عن المتحدث العسكري باسم 
يحيى ســريع قوله إن دفاعاتهم الجوية أسقطت طائرة حربية من طراز 

"تورنيدو" بصاروخ أرض جو متطور.
فــي المقابل، اتهمت جماعة الحوثي التحالف بقيادة الســعودية بشــن 
ضربــات جويــة انتقامية أمس أســفرت عــن مقتل 30 شــخصا بينهم 

مدنيون.
ونقل تلفزيون المســيرة التابع للحوثيين عن وزارة الصحة في محافظة 
الجــوف الخاضعة لســيطرة الجماعة قولها إن هناك نســاء وأطفاال بين 

قتلى الضربات. وجاء ذلك بعد إعالن الحوثيين إسقاط طائرة التحالف.

جيش االحتالل يتراجع عن 
تسهيالت المعابر والصيد 

القدس المحتلة/ صفا:
أعلن جيش االحتالل اإلســرائيلي في ســاعة متأخرة من مساء 
أمــس، تراجعه عن التســهيالت التي ســبق أن أعلن عنها في 

قطاع غزة.
وذكر موقع )0404( العبري أن ما يسمى منسق أعمال حكومة 
االحتالل في األرض المحتلة "كميــل أبو ركن" قرر عدم تنفيذ 
القرار الــذي أعلن عنه قبل يومين بزيادة مســاحة الصيد إلى 

15 ميال، وإعادة التصاريح للتجار، والسماح بإدخال اإلسمنت.

فــي حين جــاء علــى لســان المنســق أن الخطــوات القادمة 
ســتحددها األحداث على األرض، منبهــًا إلى أن "حركة حماس 

هي المسؤولة عن أي اختراق أمني في الجنوب".
وزعم أن التراجع عن التســهيالت جــاء بعيد إطالق مقذوفتين 
باتجــاه المســتوطنات المحاذيــة لقطاع غزة في وقت ســابق 

أمس.
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أنقرة/ وكاالت:
طالبت امرأة تركية أن تستعيد كليتها التي تبرعت بها 
قبل عــدة أعوام لزوجها، وذلك بعد أن تركها شــريك 

حياتها من أجل عيون سيدة أخرى.
وقالت مافيــش أردوغان في أحد البرامــج التلفزيونية 
إنهــا تبرعت لزوجها بكليتها فــي العام 2009 لتنقذه 

من الموت، لكنه كافئ تضحيتها بالخيانة والجحود.
وتابعــت قائلــة: »لقــد منحتــه إحــدى كليتــي، ألننا 
سنشــترك في الحيــاة.. لقد نســي أن إخوتــه ووالده 

رفضوا التبرع له، ولم يقف بجانبه أحد إاّل أنا«.

بالمقابــل، قامــت مقدمــة البرنامج باالتصــال بزوج 
الســيدة التركيــة، والذي تحدث عن عالقتــه الغرامية 
قائــال إن زوجته » مــا كان يجب أن تتبــرع له بالكلية 

آنذاك.«
ووفقــا لما ذكــرت وكالة »ســبوتنيك«، فــإن مافيش 
وزوجهــا كانا قد عقــدا قرانهما في عــام 2006 وبعد 
مرور 3 سنوات قامت الزوجة بالتبرع بكليتها لزوجها.

 لكــن الزوج هرب في أبريــل من بيت الزوجية ليعيش 
مــع امرأة أخرى، تــاركا ابنه البالغ مــن العمر 11 عاما 

يعيش وحيدا مع أمه الحزينة.

الواليات المتحدة 
تبحث عن شراكة 
لمواجهة هواوي

واشنطن/ وكاالت:
قال مسؤول كبير بالبيت األبيض 
تســعى  المتحــدة  الواليــات  إن 
إلقامة شراكة مع قطاع االتصاالت 
من أجــل توفيــر بدائل لشــركة 

هواوي تكنولوجيز الصينية.
الممثــل  بليــر،  روبــرت  وقــال 
للبيت األبيض لسياســة  الخاص 
االتصاالت الدولية، متحدثا خالل 
مؤتمر ميونــخ لألمن في ألمانيا، 
إن الشــراكة "شــيء مختلف غاية 
األســهم  شــراء  عــن  االختــالف 

بأموال دافعي الضرائب".
األميركــي  العــدل  وزيــر  كان 
وليام بــار اقترح في وقت ســابق 
المتحــدة  الواليــات  تــدرس  أن 
السيطرة على شركتين أجنبيتين 
من كبار منافســي هــواوي، لكن 
البيــت األبيــض اســتبعد ذلــك 

الحقا.
وأضاف بلير أن على بريطانية أن 
"تفحص بعناية" قرارها استخدام 
معدات من تصنيــع هواوي، التي 
المســؤولون في واشنطن  يقول 
إنها تشــكل خطــرا أمنيا، وهو ما 

تنفيه الشركة.

تركية تطلب من زوجها إعادة كليتها بعد أن تركها

الشيخان: الصبر والصالح
عكرمة صبري إمــام وخطيب في المســجد األقصى المبارك، 
وهو من ســكان القدس. ورائد صالح مــن أم الفحم، متدين 
نذر نفســه للدفاع عن حرمة المسجد األقصى ضد انتهاكات 
ســلطة االحتالل والمســتوطنين، وآلية عمله في الدفاع هي 
الكلمــة، والتظاهــرة، وتذكير المســلمين بمكانة المســجد 
ومنزلته. وإذا ذهبنا إلى شــيخ األقصى عكرمة صبري وجدناه 
يزيد على رائد في عمله أنه موظف في المسجد إماما وخطيبا، 
وأن وظيفتــه الوقفية توجب عليه القيام بما يقوم به الشــيخ 
رائد صالح وزيــادة، ألنه مكلف من جهتيــن: تكليف وظيفة، 
وتكليــف شــريعة. وليس غريبا علــى اللغــة أن يجتمع معنيا 

)الصبر والصالح(، في رائد صالح، وعكرمة صبري.
دولــة االحتــالل التــي ضمــت القــدس، وتتحكم بالمســجد 
األقصى، فتدخل إليه من تشــاء، وتمنع من دخوله من تشاء، 
وتربــط الدخول إليه بالســنين، فتجعله لكبار الســن، وليس 
في إســالمنا وشــريعتنا هذا التمييــز العمُري البتــة، وتزعم 
أنها أمينة على المســجد والمقدسات، تتخذ إجراءات منع ضد 
الشــيخ عكرمة، وتمنعه من أداء واجبه الوظيفي والشــرعي، 
وتزعم أنه يحــرض على الدولة؟! وهل في عمله هذا مخالفة، 

وشريعتنا تأمرنا برفض االحتالل وفضحه ؟!
إن منع الشيخ عكرمة، والحكم على رائد صالح بالسجن، تعدٍّ 
فاضح لدولــة االحتالل على حقــوق المســلمين عامة، وعلى 
الحقــوق الشــرعية والوظيفيــة لهذين الشــيخين الكريمين 
خاصة، وهــذا فيه داللة واضحة على أن اليهود ليســوا أمناء 
على اإلسالم ومساجد المسلمين، وأن نصارى الفتح اإلسالمي 
كانوا على حق حين اشــترطوا على عمر بن الخطاب رضي اهلل 
عنــه عدم مســاكنة اليهود فــي القدس، وكان هــو على حق 

عندما أجاب طلبهم.
رائد، وعكرمة، ليســا رجلين وحســب، وليسا عاملين وحسب، 
وليســا فلســطينيين وحســب، بــل همــا فــوق هــذا رمزان 
يمثالن المســلمين في كل مــكان، وإن اعتقالهما هو اعتقال 
للمســلمين، ومضايقتهما هي مضايقة للمسلمين، ومنعهما 
من أداء واجبهما الشــرعي هو منع ألداء المسلمين عامة، ولو 
أنصف قادة المســلمين أنفســهم وأقصاهم لعقــدوا مؤتمرا 
لهذا الخطب، ولو أنصفت الســلطة األقصى لقدمت شــكوى 
لمجلس األمن والجمعية العامة. ولو أنصفت الرعاية العربية 
لألماكــن المقدســة فــي القدس نفســها، وقامــت بواجبها 
لوجدت آليــة محترمة لمواجهة تغول دولــة االحتالل. ولكن 
جميــع من ذكرت فــي غفلة متعمدة عما ألزموا به أنفســهم 

نحو األقصى.
االعتقــال ســينتهي زمنه، وســيعود رائــد لدوره فــي خدمة 
األقصــى، والمنع واإلبعاد لعكرمة ســينتهي زمنه، وســيعود 
عكرمــة لممارســة عمله، ولــن يجامل أحد منهــم االحتالل، 
وسيتجرع الحسرة والخسارة كل مسؤول ممن ذكرناهم آنفا، 
ولم يقوموا بواجبهم الوطني والشــرعي. يهود ليســوا أمناء 

على مقدسات المسلمين!


