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رام اهلل/ األناضول:
أعلنــت وزيرة إســرائيلية إعداد خطط لبنــاء )46( ألف وحدة 
استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن هذا العدد 
سيتضاعف ثالث مرات، بعد تنفيذ "صفقة ترامب" التصفوية، 

في حين أوعز رئيــس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو ببناء 
)3500( وحــدة شــرقي القدس المحتلة. ونقلــت هيئة البث 

اإلســرائيلية، أمــس، عــن وزيرة البناء واإلســكان 
اإلسرائيلية يفعات شاشا بيطون، قولها: "أصدرت 

في الذكرى الـ26 لمجزرة الحرم اإلبراهيمي
فصائل وهيئات: محاوالت تهويد المقدسات 

اإلسالمية بالضفة والقدس ستفشل
غزة- رام اهلل/ فلسطين:

أكــدت فصائل وهيئات فلســطينية، أن كل محاوالت االحتالل اإلســرائيلي لتهويد الضفة 
الغربية وخاصة المقدسات اإلسالمية كالحرم اإلبراهيمي والمسجد األقصى، ستفشل أمام 

صمود شعبنا الفلسطيني، مشددًة على ضرورة محاسبة االحتالل أمام المحافل 
الدوليــة. ووافــق، أمس، الذكرى الـــ26 لمجزرة الحــرم اإلبراهيمي في مدينة 

غزة-الناصرة/ فلسطين:
شــددت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" على 
أن جولة التصعيــد األخيرة "أثبتت قدرة المقاومة 
على فرض قواعد االشــتباك مــع جيش االحتالل، 
ومنعــه من التغــول على شــعبنا". وقــال الناطق 

باســم حركة "حماس" حازم قاسم: "إن المقاومة 
بجرأتهــا وحكمتهــا قــادرة علــى قلــب المعادلة 
وبعثــرت أوراق قادة الكيان الصهيوني سياســيًا 

االحتالل  وعســكريًا وميدانيًا، وتدفيع 
ثمــن جرائمــه، وإدخــال كل مكونــات 

في )33( موقعًا شمالي الضفة 
مستوطنون يعلقون 
الفتات تشير لمناطق 

فلسطينية وفق 
"صفقة ترامب"

محافظات/ محمد األيوبي:
ُأصيــب 56 مواطنًا بجراح، وبحــاالت اختناق، 
أمــس، خــالل مواجهــات اندلعــت مــع قوات 
االحتالل اإلســرائيلي فــي األغوار الشــمالية، 
شمال شــرق الضفة الغربية المحتلة، في حين 
اقتحم عشــرات المســتوطنين اليهود بقيادة 
المتطرف يهودا غليك، باحات المسجد األقصى 

المبارك من جهة »باب المغاربة«، 
وسط حراسة أمنية مشددة.

بعد انتهاء كّل تصعيد
"غزة" عنوان االتهامات

 المتبادلة بين قادة االحتالل
غزة/ نور الدين صالح:

تـــأبى غزة االنكســار أمام واحد من أقوى جيوش العالــم، بعدما تمكنت 
مقاومتهــا من مراكمة القــوة وفرض معادالت جديدة فــي الصراع معه، 
ورفض االنصياع والرضوخ لمطالبه الرامية إلخضاعه تحت سيطرتها. ومع 
انتهــاء كل جولة تصعيد، تتعالى أصوات قادة االحتالل وتبادل االتهامات 

فيما بينهم بفشــل التعامل مع قطاع غزة، وإخضاع مقاومتها 
ألوامر إسرائيل، نتيجة عجز األخيرة عن تحقيق أهدافها.

دعوات حقوقية 
لتشكيل لجان تحقيق 

دولية في جرائم 
االحتالل بغزة

غزة/ محمد أبو شحمة:
فلسطينية،  حقوقية  دعت مؤسسات 
الجمعيــَة العامــة لألمــم المتحــدة 
الخــاص  والمقــرر  العــام  واألميــن 

اإلعدام  بحــاالت  المعنــي 
خــارج نطاق القضــاء، إلى 

د بتجاهل  فصائل ُتندِّ
عباس جريمَة 

إعدام "الناعم" 
وتدعو لمقاطعة
 "لجنة التواصل"

غزة/ جمال غيث:
ندَّدت فصائل فلسطينية بـ"تجاهل" 
رئيس السلطة محمود عباس جريمَة 

االحتــالل  جيــش  إعــدام 
اإلســرائيلي الشاب محمد 

االتحاد األوروبي: 
التنكيل بجثة "الناعم" 

ُيعـــارض مبــادئ
 كــرامة اإلنســان

القدس المحتلة/ فلسطين:
قــال ممثــل االتحــاد األوروبــي في 
ســفين  المحتلــة  القــدس  مدينــة 

كوهان فون بورغسدورف: 
إن التنكيــل بجثة مواطن 

ل أمن السلطة  خريشة لـ"فلسطين": تغوُّ
على القضاء نتيجة لغياب المؤسسات

طولكرم-غزة/ أحمد المصري:
قــال النائــب الثانــي لرئيس المجلس التشــريعي د. حســن 
خريشــة: إّن تغول أجهزة أمن الســلطة على قــرارات القضاء 

بالضفــة الغربيــة، يأتــي نتيجة طبيعيــة "لغياب 
وتغييــب" المؤسســات الوطنيــة عــن الســاحة 

خالل حفل تأبين الشهيد الناعم
أبو حمزة: قيادة السرايا كانت على تواصل 
مفتوح مع قيادة القسام بالمعركة األخيرة

خان يونس/ فلسطين:
قال الناطق باســم ســرايا القدس، الجناح العســكري لحركة 

الجهاد اإلســالمي، "أبو حمزة": إنَّ قيادة الســرايا 
كانــت على تواصــل مفتوح ومســتمرٍّ مــع قيادة 

58 شهيًدا في "ثالجات الموتى" منذ 2015
عائالت الشهداء المحتجزة 

جثامينهم.. "دائرة الحزن ال تكتمل"!
غزة/ يحيى اليعقوبي:

وحدها الدموع ظلت تواســي والدة الشــاب محمود سعيد )18 عامًا( الذي 
اعتقله جيش االحتالل مع آخريْن في الســادس والعشــرين من 
يناير الماضي، قرب الســياج الفاصل شــرق مخيم المغازي ومنذ 

تفاقــــم أزمــــات الالجئيــــن 
الفلسطينيين في الشمال السوري

إدلب-غزة/ أحمد المصري:
ما بيــن القصف الجوي المتواصــل على مناطقهم واحتــدام المعارك بين 

قــوات النظــام الســوري  ومقاتلــي المعارضــة، وخلــو اليد من 
المــواد اإلغاثية، يعيــش الالجئون الفلســطينيون النازحون إلى 

ارتفاع وفيات "كورونا" خارج 
الصين ينذر بتحول المرض إلى وباء

باريس/ وكاالت:
عززت موجة جديــدة من الوفيات واإلصابات الناجمــة عن فيروس كورونا 

المســتجد في إيران واليابــان وكوريا الجنوبيــة أمس المخاوف 
مــن تحول المرض إلى وباء. ويأتي االنتشــار الســريع للفيروس 

نتنياهو يوعز ببناء 3500 وحدة شرق القدس
وزيـــرة إسرائيليـــــة: خطط لبنــاء

 46 ألــف وحــدة استيطانيـة بالضفــة 

"كاتس" يدعو إلى انفصال مدني عن غزة
حماس: المقاومة أثبتت قدرتها
علـى فــرض قواعـد االشتبـــاك

اعتقال 28 مواطًنا من الضفة بينهم فتاة
56 إصابة بمواجهات مع االحتالل في 

األغوار ومستوطنون يقتحمون األقصى
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السفراء العرب يناقشون 
يف فرنسا تقرير الرشكات 

العاملة باملستوطنات
باريس/ فلسطين:

ناقش مجلس الســفراء العرب المعتمدين في فرنســا القائمة السوداء للشركات 
التي تعمل في المســتوطنات اإلســرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، والمشاركة 

العربية في مجلس إدارة معهد العالم العربي بباريس.
ووضع سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، أمس، مجلس السفراء في آخر 
التطورات، خاصة مشــاريع التوسع االســتيطاني المعلنة مؤخرًا، مؤكدًا أن هذه 

الخطوات لم تكن لتتم لوال الغطاء األميركي.
وطالب الهرفي بضرورة التواصل مع المسؤولين الفرنسيين للتشاور حول اتخاذ 
اإلجراءات القانونية، بهدف الحد من نشــاط الشركات الدولية عامة، والفرنسية 

خاصة، في المستوطنات التي تعتبرها فرنسا والمجموعة الدولية غير شرعية.
وأكــد أن الموضوع يمس الشــرعية الدوليــة والقانون الدولــي، وأن الخروقات 

اإلسرائيلية للمرجعيات الدولية يجب أن تواجه بعقوبات صارمة.
بدورهــم، أجمع الســفراء العرب على عدم شــرعية االســتيطان، وضــرورة عدم 
التعامل مع الشركات التي تعمل في المستوطنات، سواء وردت في قائمة مجلس 
حقوق اإلنســان أم لم ترد، وضــرورة وجود آلية فعالة من أجــل وقفها عن دعم 

النشاط االقتصادي في المستوطنات.

حامس تنفي عقد لقاءات مع 
ر من "الِفخاخ" االحتالل وُتحذِّ

غزة/ فلسطين:
اســتهجنت حركة حماس، أمس، بشــدة ما تداولته بعض وسائل اإلعالم بشأن 
عقد لقاءات مع الكيان اإلســرائيلي أو أي من قادته، مؤكدة "نفيها القاطع لهذه 
األنباء جملًة وتفصياًل". وشــددت الحركة في بيان صحفــي، على أن ذلك "رواية 

باطلة ال أساس لها من الصحة تستهدف تشويه الحركة ومواقفها ورموزها".
وأكــدت الحركــة "موقفها الواضــح والثابت برفضهــا عقد أي لقــاءات مع العدو 
الصهيوني، وأنها ضد أي عالقة مع الكيان بصفته كيانًا مغتصبًا وغير شــرعي، 
وتجــرم التطبيع معه من أي طرف أو جهة كانت". ودعت الحركة وســائل اإلعالم 
إلــى "عدم الوقوع في شــرك الِفخاخ التــي ينصبها اإلعــالم الصهيوني وبعض 
األبــواق التي تحاول إعطاء الذرائع والمشــروعية لعمليات التطبيع التي تتم على 

الصعيدين العربي واإلسالمي، وتشجيع األطراف المتورّطة فيه".

غزة/ فلسطين:
دانت النائب في المجلس التشــريعي هدى نعيم، 
أمــس، حملــة االعتقــاالت التــي نفذتهــا قوات 
االحتالل اإلسرائيلي أمس وطالت  16مواطنًا من 

الضفة الغربية المحتلة.
وفــي وقت ســابق، قال نــادي األســير، إن جيش 
االحتالل اعتقــل 28 مواطنًا فــي الضفة الغربية 

المحتلة، بينهم فتاة، أمس.
وأكدت نعيم أن تلك الحملة تأتي ضمن سياســة 
االحتــالل فــي مالحقــة كل بــادرة النتفاضة في 

الضفة الغربية.
وأضافت فــي تصريــح صحفي: »االحتــالل يعلم 
تمامًا أن أهل الضفة الغربية لن يستســلموا وأن 
قضيــة ضم الضفــة لن تمر كمــا يعتقد االحتالل 

دون أن يدفع ثمنها غاليًا..«.

وأشــارت إلى أن تلك االعتقاالت تأتي تحسبًا من 
االحتالل ألي عمل مقاوم في داخل الضفة الغربية 
ولذلك يالحق الشــباب الجامعي الــذي يتوقع أن 

يكونوا نواة العمل الجهادي في الضفة.
وأضافــت: »االحتالل الذي يحاول أن يقنع نفســه 
بأنه األقوى ويتمكن من خالل سطوته من فرض 
سياسته وإرادته، لكن من خالل سلوكه هو كيان 
هــش ال يثــق بأمنه يعيــش القلق ليــل نهار من 

قادته حتى أصغر مستوطن صهيوني«.
وشــددت على أن عناصر االحتالل »لن يأمنوا في 
الضفة ولن يعيشوا في فلسطين آمنين، وسيظل 
شــعورهم أنهم مهددون ومالحقــون في أرضنا، 

طالما أن هناك طفال فلسطينيا يؤمن بحقه«.
في سياق آخر، دانت نعيم سياسة التنسيق األمني 
التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة في رام اهلل مع 

االحتالل اإلسرائيلي.
وقالــت إنه »ال يمكن لالحتــالل أن ينتقي األفراد 
دون معلومات قريبة من هؤالء األشخاص )عناصر 
أمن السلطة(، وذلك يتم من خالل تتبع أمني لكل 
شــباب الضفة الغربية من قبــل األجهزة األمنية 
التابعــة لعباس وتســليم هذه التقاريــر لألجهزة 

األمنية للكيان الصهيوني«.
في ســياق متصــل، نددت حركة »فتــح« باعتقال 
جيــش االحتالل قيــادات وكوادر مــن الحركة في 

الضفة الغربية بما فيها القدس.
وقال المتحدث باســم الحركة أســامة القواسمي، 
في بيان، إن »اعتقال قوات االحتالل اإلســرائيلي 
لقيادات وكوادر فتح لن يثني عزيمتها، أو يجعلها 
تغير من موقفها السياسي، أو تتخلى عن نضالها 

المشروع ضد االحتالل«.

غزة-الناصرة/ فلسطين:
شددت حركة المقاومة اإلسالمية »حماس« على 
أن جولة التصعيد األخيرة »أثبتت قدرة المقاومة 
على فرض قواعد االشــتباك مــع جيش االحتالل، 

ومنعه من التغول على شعبنا«.
وقال الناطق باســم حركة »حماس« حازم قاسم: 
»إن المقاومــة بجرأتها وحكمتها قادرة على قلب 
المعادلــة وبعثرة أوراق قادة الكيــان الصهيوني 
سياســيًا وعســكريًا وميدانيًا، وتدفيع االحتالل 
ثمن جرائمه، وإدخال كل مكونات كيانه في حالة 

من اإلرباك المتواصل«.
وأضاف قاســم فــي تصريحــات صحفيــة، أمس: 
»انتهى الوقت الذي يســتخدم فيــه المحتل دماء 

شعبنا كرافعة له في الدعاية االنتخابية«.
وتوجه بالتحية إلى جماهير الشــعب الفلســطيني 
التــي التّفت حــول المقاومة ورجالهــا وخياراتها، 
وشــكلت إســنادًا حقيقيًــا مكنــت المقاومة من 
تأديــة واجبها على أكمل وجــه، ولرجال المقاومة 

الذين يشكلون درعًا لشعبنا.
وأكد الناطق باسم حماس أن »شعبنا الفلسطيني 
من حقه أن يعيش بحرية فوق أرضه، وأن يواصل 
كفاحه حتى يسترد أرضه ومقدساته، ونضاله من 

أجل كسر الحصار والعيش بكرامة«.
مــن جانــب آخــر قــال وزيــر خارجيــة االحتــالل 
اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الشكوك تساوره 
بالنســبة لنجاح التهدئة في قطــاع غزة قائال: »ال 

يمكن االعتماد على منظمات إرهابية«، في إشارة 
إلى فصائل المقاومة الفلسطينية.

وفي حديث مع اإلذاعة العبرية، أمس، دعا كاتس 
إلى تغيير القواعد في غزة وعدم االكتفاء بعمليات 
عســكرية، بل  دفع االنفصال المدني إلى اإلمام، 

وإقامة جزيرة اصطناعية قبالة سواحل القطاع.
واســتبعد رئيــس تكتــل العمل غيشــير ميرتس 
اليســاري، عميــر بيرتس، هو اآلخــر التوصل إلى 

تهدئة حقيقية مع فصائل المقاومة بغزة.
واتهم حكومة نتنياهو بأنها ال تطرح إستراتيجية 
أو خطــة للمــدى البعيــد، عــادًّا أن »تصرفــات 
االعتــداءات  الســتمرار  تعرضهــا  )إســرائيل( 

الصاروخية وإطالق النار عليها«.

النائب نعيـم تديـن اعتقـاالت االحتـالل
 فـي الضفـة وتهاجـم التنسيـق األمنــي

»كاتس« يدعو إلى انفصال مدني عن غزة
حامس: املقاومة أثبتت قدرتها عىل فرض قواعد االشتباك

نتنياهو يوعز ببناء 3500 وحدة شرق القدس
وزيرة إرسائيلية: خطط لبناء 46 ألف وحدة استيطانية بالضفة 

بريطانيــا تشجــب البنــاء االستيطـانــي وتطالــب بوقفــه فــوًرا
رام اهلل/ األناضول:

أعلنــت وزيرة إســرائيلية إعداد خطط لبنــاء )46( ألف 
وحدة اســتيطانية بالضفــة الغربية المحتلة، مشــيرة 
إلى أن هذا العدد ســيتضاعف ثالث مــرات، بعد تنفيذ 
»صفقــة ترامــب« التصفويــة، فــي حين أوعــز رئيس 
حكومة االحتــالل بنيامين نتنياهو ببناء )3500( وحدة 

شرقي القدس المحتلة.
ونقلت هيئة البث اإلســرائيلية، أمس، عن وزيرة البناء 
واإلســكان اإلســرائيلية يفعات شاشــا بيطون، قولها: 
»أصــدرت تعليمــات إلــى فــرق التخطيط فــي الوزارة 
إلعداد خطط لتوســيع التجمعات في يهودا والســامرة 
)الضفة الغربية(، لدينا حاليا خطط لبناء 46 ألف وحدة 

سكنية«.
وأضافت في مؤتمر صحفي في غربي القدس المحتلة: 
»هذا العدد سيزداد ثالثة أضعاف بعد بدء تنفيذ صفقة 

القرن«.
وبــدأت أول مــن أمس طواقــم إســرائيلية وأمريكية، 
العمــل على ترســيم خرائــط الضفة الغربيــة لتحديد 
المناطــق التي ســتضمها )إســرائيل( في إطــار صفقة 

ترامب التصفوية.
وجاء إعــالن الوزيرة اإلســرائيلية بالتزامــن مع إعالن 
رئيس حكومــة االحتــالل بنيامين نتنياهو قــراره بناء 

)3500( وحــدة اســتيطانية، فــي المنطقــة المعروفة 
بـ)E1( شرقي مدينة القدس المحتلة.

وأعلــن نتنياهــو نهايــة األســبوع الماضي قــرار بناء 

)2200( وحدة اســتيطانية في مستوطنة »هار حوماه« 
المقامــة علــى أراضي جبل أبــو غنيم، جنوبي شــرقي 
القدس، و)3000( وحدة اســتيطانية إلقامة مستوطنة 

»جفعــات هامتوس« علــى أراضي بلدة بيــت صفاف، 
جنوبي القدس.

وتأتــي هذه اإلعالنات عشــية االنتخابات اإلســرائيلية 
العامة المقررة في الثاني من مارس/ آذار المقبل.

وحذرت العديد من األوســاط السياســية الفلسطينية 
من أن تنفيذ هذا المخطط سيعني عزل شرقي القدس 
عن محيطها الفلســطيني، ويقطع التواصل بين شمال 

الضفة الغربية وجنوبها.
ادانة بريطانية

مــن جهتها أدانــت الحكومة البريطانية قــرار حكومة 
نتنياهــو بالمضــي قدما في بناء 1077 وحدة ســكنية 
جنــوب القدس المحتلــة، والذي جاء بعــد اإلعالن عن 

عزمها بناء 2200 وحدة أخرى جديدة في القدس.
وأكد بيان الحكومــة البريطانية، الذي صدر أمس على 
لسان وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس 
كليفرلي، أن »المســتوطنات تقوض قابلية إقامة دولة 
فلسطينية في المستقبل وعاصمتها القدس الشرقية«. 
وشــدد البيان علــى أن »موقف المملكــة المتحدة من 
المســتوطنات اإلســرائيلية واضــح بعــدم قانونيتهــا 
بموجــب القانــون الدولي، وأن اســتمرار االســتيطان 
يقــوض الجهود لبــدء مفاوضات ســالم جديدة«. كما 

طالب إسرائيل الوقف الفوري للنشاطات االستيطانية.

مستوطنة معاليه أدوميم               )أ ف ب(
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

الفلسطينيون ومستوطنو غالف 
غزة: "إن تكونوا تألمون"...

من جديد عاش المســتوطنون اإلســرائيليون فيما يســمى غــاف غزة مظاهر 
متكررة من الخوف والقلق؛ بســبب اســتمرار حالة التصعيد األمني والعسكري، 
الذي تســبب بــه العــدوان اإلســرائيلي على قطــاع غــزة، وحالة عــدم الثقة 

بتصريحات القادة اإلسرائيليين حول انتهاء المواجهة الحالية. 
ال تسعى هذه الســطور لســرد أوجه المعاناة التي يحياها هؤالء المستوطنون 
التي تســبب بهــا ساســتهم وجنراالتهــم، لكنها فرصــة للتأكيــد أن معاناة 
الفلسطينيين تحت القصف اإلسرائيلي، وخوف أطفالهم، وقلق كبارهم، يقابلها 
ما يعانيه المستوطنون اإلسرائيليون من يأس وإحباط؛ ألنه ال يمكنهم التعود 
علــى هذه الظــروف، بعد أن أصبح الفلســطينيون يكتبون لهــم جدول أعمال 

حياتهم، هكذا يشتكون.
بعد أســابيع من اســتمرار تنقيط القذائف الصاروخية التــي تحولت إلى نمط 
حياة اعتيادي مؤلم، اســتيقظ مستوطنو غاف غزة في اليومين األخيرين على 
واقع أكثر صعوبة، تمثل بتصعيد عسكري جدي أكثر من سابقه، ورغم أن هذه 
الجولة قد طويت صفحتها في الســاعات السابقة، فإن المستوطنين سيعودون 

من جديد لواقع متوتر.
يعتقــد المســتوطنون، ولعلهــم محقون فــي اعتقادهــم هذا، أنــه بعد مرور 
وقت قصير ســرعان ما ســيعودون إلى إطاق القذائف الصاروخية، ولو بشــكل 
متقطع، وهم يشــتكون من عدم قدرة الدولــة والجيش على تنفيذ التهديدات 
ضــد المنظمات الفلســطينية، أو إخافتهــا على األقل، حتى أنهــا جعلت هؤالء 
المســتوطنين رهائن لتلك المنظمات، وأصبح الوضع الذي تحياه الدولة اليوم 
يدفعهم للخجل، ألنهم باتوا رهائن للمســلحين الفلســطينيين الذين أصبحوا 

من يعدون لهم جدول حياتهم اليومية.
يتهكم المســتوطنون على وزير حربهــم األرعن، نفتالي بينيــت، بأن يواصل 
إطاق تهديداتــه الفارغة تجاه حماس، ما جعلهم يطلقون دعوات للخروج إلى 
الشــوارع، لوقف هذه السياسة الفاشلة تجاه غزة، ألنه في كل مرة تندلع جولة 
تصعيد، ثم يأتــي وقف إطاق النار، وهكذا يتكرر األمر، دون نهاية قريبة لهذا 

الكابوس.
يقول المســتوطنون، والذمة على الراوي، إن الفلسطينيين يلعبون بهم، وهذا 
يحبطهــم، ألنهم يريدون حســم المواجهــة معهم، من أجل إحــداث التغيير، 
فما يعيشــه هؤالء حياة عبثية، وبعد شــهر من اآلن سيعودون لتصعيد جديد، 

والوضع الذي تعيشه مستوطنات غاف غزة يشكل ضغطا عليهم.
من مشاهد الضغط الذي يواجهه المستوطنون في أوقات العدوان اإلسرائيلي 
على غزة، عدم قدرة العديد منهم على قيادة سياراتهم، خشية تفعيل صفارات 
اإلنــذار في منتصف الطريق، فضا عن عدم قدرتهم على النوم ليالي متواصلة 
فــي الماجــئ المحصنة وســط ازدحامهــا باإلســرائيليين، أما فــي منازلهم 
فيســمعون أصوات االنفجارات وإطاق الصواريخ، وهــي أصوات حربية ال يقل 
ضغطها النفسي عن صفارات اإلنذار، وهذا الواقع المؤلم يرافقهم منذ عقدين 

كاملين من الزمن!

الدوحة/ فلسطين:
هنّأ رئيس المكتب السياســي لحركة المقاومة اإلســامية "حماس" إسماعيل 
هنية، أمير دولة الكويت الشــيخ صباح األحمد الجابر الصباح بمناسبة الذكرى 

التاسعة والخمسين للعيد الوطني.
وقــال هنية فــي برقية تهنئــة بعث بها ألميــر دولة الكويت أمــس إنّه لمن 
دواعــي ســرورنا في حركــة حمــاس، أن نبعث إلى ســموكم أصدق مشــاعر 
التهنئة، وأســمى آيات التبريك، بمناســبة العيد الوطني الـــتاسع والخمسين، 
وعيــد التحرير التاســع والعشــرين، والذكرى الرابعة عشــرة لتوّلي ســموكم 
مقاليــد الحكم في دولة الكويت الشــقيقة. وعبّر هنية في رســالته عن عميق 
التقدير والشــكر لمواقف دولة الكويت الشــقيقة المشــرّفة؛ أميــرًا وحكومة 
وشــعبًا، في الوقوف مع فسطين وقضيتها العادلة، ولأليادي الكويتية البيضاء 
الداعمة للشــعب الفلسطيني والمؤيّدة لحقوقه المشــروعة عبر تاريخ نضاله 
المستمر. وأعرب عن اعتزاز حركة حماس باإلنجازات والنجاحات التي شهدتها 
دولة الكويت الشــقيقة، وباألدوار الريادية التي تقوم بها خدمة لقضايا األمَّة 
العربية واإلسامية، وعلى رأســها المواقف والنجاحات الدبلوماسية المنتصرة 
لقضية فلســطين، وحقوق وثوابت الشعب الفلســطيني في المحافل الدولية. 
وختم هنية رســالته بالدعاء أن يعيد هذه المناســبات علــى أمير دولة الكويت 
بموفور الصحة والعافية والسَّــعادة، وتمام الحفــظ والتوفيق، وأن يديم على 
دولة الكويت وشــعبها الكريــم نعمة األمن واالســتقرار، والمزيد من التقدّم 

واالزدهار والرخاء.

غزة/ نور الدين صالح:
تـــأبى غزة االنكسار أمام واحد من أقوى جيوش 
العالــم، بعدما تمكنــت مقاومتها مــن مراكمة 
القوة وفــرض معادالت جديدة في الصراع معه، 
ورفــض االنصيــاع والرضــوخ لمطالبــه الرامية 

إلخضاعه تحت سيطرتها.
ومــع انتهــاء كل جولة تصعيــد، تتعالى أصوات 
قــادة االحتال وتبــادل االتهامــات فيما بينهم 
بفشل التعامل مع قطاع غزة، وإخضاع مقاومتها 
ألوامرها، نتيجة عجز األولى عن تحقيق أهدافها.
وازدادت حــدة تبــادل االتهامــات بيــن قــادة 
االحتــال عقب الوصول إلــى تهدئة مع فصائل 
المقاومة بغزة، فقد شــن وزيــر جيش االحتال 
نفتالــي بينيــت، هجومًا ضد قائــد أركان جيش 
االحتال األســبق وزعيم تحالــف "أبيض– أزرق" 
بينــي غانتس الــذي انتقد سياســة بينيت تجاه 

غزة. 
وقــال بينيت: " هل أنت جــاد؟ تطلب منا احتال 
غــزة، أنت الذي ارتجفت مــن التفكير في إدخال 
الجنــود 2 كم إلى داخــل غزة لتدميــر 30 نفقا 
خطيــرًا، قبــل فتــرة قصيــرة من تنفيــذ عملية 

إرهابية هستيرية؟".
إلى ذلك صرّح الوزير في حكومة االحتال يوفال 
شــتاينتس: "غزة ســتكون دائما مشكلة، العنف 
يــزداد أو يقــل لكنه يكــون دائما، القــدرة على 
الوقــف التام للتوتر من جهة غزة لم ولن يكون، 
الحل المؤقــت هو محاولة التوصــل إلى تهدئة 

طويلة".
فيما قــال الجنرال غابي أشــكنازي، رئيس هيئة 
األركان األســبق في الجيش، وعضــو حزب أزرق 
أبيــض "ال يمكــن االســتمرار في هــذا الوضع 
فــي غزة، هذا فشــل ذريــع لـ)إســرائيل(، اليوم 

مســتوطنات غــاف غــزة ليس فيها طــرق تعج 
باإلســرائيليين، والقطــارات ال تعمــل، ال أحــد 
يدخلهــا، وال أحد يخرج منها، الدراســة معطلة، 
ليس من أجــل ذلك أقمنا دولة )إســرائيل(، وال 

يمكن أن يكون ذلك".
الكاتــب والمحلل السياســي مصطفى الصواف، 
رأى أن إفشــال مخططــات االحتــال في جوالت 
التصعيد مرده إلى أهالــي قطاع غزة والمقاومة 

التي تقف موقف الشجاع في تلك األوقات.
وأوضح الصواف خال حديثه مع "فلسطين"، أن 
غــزة في حالة تطور دائم، خافــًا لاحتال الذي 
يتعامــل بطريقــة واحدة مع القطــاع، وال يملك 

أهدافًا جديدة في كل مرة.
وشــدد على أن "غزة لديها آمال كبيرة ومطالب 
كثيرة ال بدّ أن تتحقــق، وهو ما يدفعها للثبات 
ومواجهة االحتال بكل عزيمة"، مشــيرًا إلى أن 
صمود غزة دفع قادة االحتال لاعتراف بفشلهم 

في التعامل العسكري في تحقيق أهدافهم.
وقــال: "االحتــال يعتبــر غــزة كأي مــكان في 
العــام يُمكن التغول فيهــا، لكنها فعليًا وضعت 
حــدًا لهــذا التصور لديــه، فهي قويــة برجالها 

ومقاومتها".
وعن األســباب التي أدت الشتداد قوة المقاومة 
فــي غزة، ذكر الصــواف، أن حق الفلســطينيين 
بعدالــة القضية الفلســطينية، وإدراكهم بأن ال 
يُمكن التنازل عــن حقوقهم في الحياة والحرية 

والعيش بكرامة وغيرها.
ومن بين األسباب أيضًا وفق الصواف، االمكانيات 
التكنولوجيــة العاليــة التي تمتلكهــا المقاومة، 
واستطاعت من خالها مجابهة االحتال، "لذلك 
فإن قطاع غزة استطاع بكل االمكانيات أن يحقق 
االنتصار والتفوق على العــدو". وأضاف أيضًا أن 

الجوانب العسكرية شــهدت تطورًا غير مسبوق 
لدى المقاومــة، وهو ما جعلها ترســخ معادالت 

جديدة تكسر شوكة االحتال.
معضلة غزة

إلــى ذلــك، قــال المختص فــي الشــأن األمني 
إبراهيم حبيب: إن غزة بكل ما تحويه من تعداد 
ســكاني كبيــر ومقاومــة أصبحــت مُعضلة في 
وجهة االحتال، وهي "عبارة عن قنبلة ســكانية 

قبل أن يكون فيها ساح".
وأكــد حبيــب فــي حديث مــع "فلســطين"، أن 
غــزة معضلــة حقيقية لــكل حكومــات االحتال 
المتعاقبة، مضيفًا "المقاومة تمكنت من امتاك 

ترسانة قوية وهذا يزعج االحتال".
وأوضــح أن االحتــال حاول في أكثــر من عملية 
عسكرية تحقيق أهدافه بالقضاء على المقاومة، 
لكن األخيرة كان لها كلمة الفصل، نتيجة لذلك، 

اتجه االحتال لتشديد حصاره على غزة.
وبيّــن حبيــب أن الحاضنة الشــعبية ســاعدت 
المقاومة على تجاوز العقبات ومواجهة االحتال 
وفــرض كلمتها في كل جــوالت التصعيد، "كل 
شــيء في غــزة سُــخر لتعزيز المقاومــة لتكون 

قادرة على مجابهة االحتال"، وفق حبيب.
وأشار إلى أن المقاومة باتت راشدة في تعاملها 
مــع االحتال وال تنجر لــردات الفعل، حيث بدأت 
مراكمــة القوة، األمر الــذي يُزعج قادة االحتال 

ويدفعهم لتبادل االتهامات بينهم.
 وبدأ العدوان اإلســرائيلي على قطاع غزة صباح 
األحــد الماضي، بعد إعــدام ســلطات االحتال 
الشــهيد محمد علي الناعم والتنكيل به بطريقة 
بشــعة واحتجاز جثمانــه، فيمــا ردّت المقاومة 
الفلســطينية بإطاق القذائــف الصاروخية على 

المستوطنات المحاذية للقطاع.

بعد انتهاء كّل تصعيد
"غزة" عنوان االتهامات المتبادلة بين قادة االحتالل

ئ أمير دولة  هنية ُيهنِّ
الكويت بذكرى العيد الوطني

الناصرة/ صفا:
وجَّه وزير جيش االحتــال نفتالي بينيت، أمس، 
رســالة إلى قائــد األركان الســابق، زعيم تحالف 
"أبيــض– أزرق" بينــي غانتس، حــول قطاع غزة 

والتصعيد األخير، تضمنت هجوما الذعا.
وتســاءل "بينيــت" في رســالة وجهها لــه على 
صفحته على فيسبوك "بيني هل أنت جاد؟ تطلب 
منا احتال غــزة، وأنت الذي ارتجفت من التفكير 
في إدخال الجنود )2( كــم إلى داخل غزة لتدمير 
)30( نفقــا خطيرًا، قبل فتــرة قصيرة من تنفيذ 

عملية إرهابية هستيرية؟".
وقال بينيــت: "أنت من أخَّــرت وأوقفت وبرَّرت 
وتذرَّعــت خال الجرف الصامــد، وكل ذلك حتى 
ال تقوم بشيء، أنتم الذين رفضتم فكرة الضربة 
االســتباقية التي اقترحتها لتدميــر األنفاق، التي 
كنــا ســننفذها بشــكل مباغت، وبــداًل من ذلك 
تم جرنــا إليها بعد )21( يوما بعد أن اســتعدت 

حماس وانتظرتنا".
واتهم "بينيــت" "غانتس" بتضليــل الرأي العام 
اإلســرائيلي عندمــا أعلــن أن حركــة حماس تم 
ردعها، وذلك على الرغم من إطاق الحركة آالف 

الصواريخ.
وقــال: "أنت من أوضــح لنا أن حمــاس مرتدعة 
مع أنها أطلقت بعدهــا آالف الصواريخ، أنت من 
أوقفت جنودنا في غــزة مرة بعد مرة كالبط في 
ميــدان الرمايــة، فــي الوقت الــذي واصلت فيه 
حمــاس مهاجمتنا، أنت تتجرأ على دفعنا الحتال 

غزة؟ وكل ذلك حتى تظهر أنك رجل".
وجــاء في الرســالة: "بينيت عليــك أن تخجل من 
نفســك، كوزير للجيش أتعهد بالهدوء لســكان 
الجنــوب، هــذه المرة قتلنــا )7-6( مــن الجهاد 

اإلســامي في غزة وســوريا ولكن هذه ليســت 
العملية الحاســمة، ســنذهب نحو عملية حاسمة 
قريبًا وال نتــردد، وأعداؤنا ال يفهمون لغة أخرى، 
ال يجــب الضغط علــى الزناد بشــكل متعجل، ال 
يجب االنجرار لمعركة حدد العدو توقيتها، ولكننا 
سنقوم بذلك بتوقيت يناسبنا وبشروطنا، سيأخذ 

ذلك بعض الوقت ولكننا سنفعلها".
وكان غانتــس قــال إن رئيس حكومــة االحتال 
بنيامين نتنياهو فشل في مهمته، وعيّن نفتالي 

بينيت وزيرًا للحرب ألغراض سياسية.

"دمــى"  عيّــن  نتنياهــو  أن  غانتــس  وأضــاف 
كأعضاء في "الكابينت"، مشــيرًا إلى أنه سيعين 
"أشكنازي" وزيرًا للحرب لو نجح في الوصول إلى 

رئاسة حكومة االحتال.
وبعد فشله في التعامل مع المقاومة الفلسطينية، 
قــال غانتــس إن نتنياهو دمّر الــردع الذي عمل 

عليه في 2014.
وأشــار غانتــس إلــى أن الوضــع الحالــي يجــب 
أن ينتهــي في االنتخابــات القادمة فــي الكيان 

اإلسرائيلي، وال بد من خسارة نتنياهو.

"كنَت ترتجف لتوغل جنودنا فيها!"
هم غانتس بتضليل الرأي العام والعجز عن مواجهة غزة بينيت يتَّ

إطاق رشقات صاروخية تجاه أراضينا المحتلة             ) تصوير/ ياسر فتحي (
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االتحاد األورويب: التنكيل بجثة
 "الناعم" ُيعارض مبادئ كرامة اإلنسان

القدس المحتلة/ فلسطين:
قال ممثل االتحاد األوروبي في مدينة القدس المحتلة ســفين كوهان فون بورغســدورف: إن 

التنكيل بجثة مواطن في غزة يتعارض مع جميع مبادئ كرامة واحترام اإلنسان.
وتابع بورغســدورف في بيان صحفي أمس: "لقد أكد االتحاد األوروبي باســتمرار في مناسبات 
عديــدة، أن الــدورة المدمرة للعنف والعنف المضاد يجب أن تنتهي. ال ينبغي ألحد أن يشــهد 

مشاهد من قبيل أن تقوم جرافة عسكرية بسحب جثة هامدة". 
وأضاف: "هذا شيء يتعارض مع جميع مبادئ كرامة واحترام اإلنسان. أصبح الحد من التصعيد 

اآلن أمرا ضروريا، وبما يحافظ على حياة مواطني غزة ويخفف من معاناتهم".
وكانت جرافة عســكرية إســرائيلية نكلت صباح األحد الماضي، بجثمان الشــاب محمد الناعم 
الذي استشهد في قصف مدفعي إسرائيلي عند السياج الفاصل شرقي خان يونس جنوب قطاع 

غزة.

االحتالل يستقدم 43 شخًصا من "يهود الفالشا" 
الناصرة/ وكاالت:

أفادت وســائل إعــالم عبرية بوصول 43 مســتجلبًا من يهود الفالشــا، أمــس، إلى األراضي 
الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، على متن رحلة جوية قادمة من مطار العاصمة اإلثيوبية 

أديس أبابا.
وقال موقع "واي نت" العبري، إنه ســيتم اســتيعابهم في مركز خاص بالمهجرين، مشيرًا إلى 
أنــه تم اســتقدام المجموعــة الجديدة في إطار قرار حكومي باســتيعاب نحــو 398 من يهود 

الفالشا ولمّ شملهم مع عائالتهم التي تم استقدامها في السابق.
ويأتي توقيت اســتقدام الفالشــا، في محاولة من رئيس حكومة االحتــالل، بنيامين نتنياهو، 
لتشــجيع يهود الفالشــا على التصويت لحزب الليكود، في انتخابات الكنيســت التي ستُجرى 
في الثاني من آذار/ مارس المقبل، حيث رافق المجموعة المستجلبة أعضاء في حزب الليكود.

وكانت حكومة االحتالل صادقت قبل حوالي أسبوعين، على استقدام حوالي 398 من الفالشا، 
وذلــك خالًفا لموقف المستشــار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليــت، الذي أوضح أنه يحظر 

على الحكومة اتخاذ مثل هذه القرارات بهذه الفترة.
وأوضــح مندلبليــت أن لديه مخاوف مــن أن قرار الحكومة الســتقدام الفالشــا، يأتي لدوافع 
سياســية ولتحفيز اليهود من أصول إثيوبية للتصويت لحزب الليكود في انتخابات الكنيست، 
مؤكدا أن القرار لم يكن نتاجا لعمل طاقم مهني، بل اتخذ بشكل متسرع في فترة االنتخابات.

كما حذرت مديرية "الســكان والهجرة"، نتنياهو من أن العمليــة تتطلب وقتا طويال لمراجعة 
أهلية واستحقاق هؤالء في الهجرة وأيضا القيام بكل اإلجراءات الطبية بما فيها تقديم لقاحات 

للمستجلبين قبل جلبهم إلى أراضي الـ48.
وأشار "واي نت" إلى أن هناك خيبة أمل في صفوف الطائفة اإلثيوبية، بسبب إحضار 43 شخصا 

فقط، بعد أن وعد نتنياهو بإحضار نحو 400 شخص من الفالشا قبل االنتخابات.

واســتقبل عبــاس، مســاء االثنيــن، بمقر 
الرئاســة في مدينــة رام اهلل، أعضاء »لجنة 
التواصل«، وثمن »دورها« في التواصل مع 
اإلسرائيليين حيث خاطب أعضاءها بالقول: 
»إن العمــل الذي تقومون بــه عمل وطني 
بــكل المقاييس، وعمل قد يكــون محفوفًا 
ببعــض الصعوبات والمشــاكل، لكنه عمل 

يكمل العمل الوطني«.
وأعلــن عباس عــن إعــادة تكليــف محمد 

المدني بقيادة اللجنة ورفض استقالته.
إجماع وطني

واســتغرب المتحدث باســم حركة حماس، 
حازم قاســم، تجاهل رئيس السلطة جريمة 
االحتــالل بحق الشــهيد »الناعم« في حين 

يدعو »لجنة التواصل« لمواصلة عملها.
وقال قاسم لصحيفة »فلسطين«: إن عباس 
يضرب بعــرض الحائط كل حالــة اإلجماع 
الوطنــي التي طالبــت بحل اللجنــة ووقف 
عملهــا، كما أنــه يواصل مخالفــة اإلجماع 
الفلســطيني، وهــذا يدلــل أن عبــاس لم 
يغير سلوكه »رغم كل السلوك الصهيوني 

واإلجرامــي وإعالن صفقــة ترامب وتطبيق 
االحتالل ضم الضفة الغربية«.

وأضــاف: »إن المطلــوب من الســلطة حل 
اللجنة ووقف عملها وأن تلغي الســلطة كل 
االتفاقات الموقعة مع االحتالل، ألن استمرار 
تلك االتفاقات تمهد األرضية لتمرير صفقة 

ترامب وسياسة ضم األراضي.
كما شدد على وجوب وقف التنسيق األمني 
مع االحتالل، والكــف عن مطاردة المقاومة 
كي تتمكن من مواجهة االحتالل ومشاريع 
تصفية القضية الفلســطينية وعلى رأســها 

صفقة ترامب.
تشوية صورة النضال

و أكدت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين 
أن »لجنــة التواصــل« تمثل فقــط موقف 
القيــادة الرســمية المتنفــذة فــي منظمة 
التحرير الفلســطينية، وال تمثل شــعبنا وال 
حركتــه الوطنيــة، كمــا أنها تســاهم في 
تشويه صورة نضال شــعبنا، وال تُعبّر عن 

قناعاته وحركته الوطنية.
ورأت في اســتمرار الدفاع عــن هذه اللجنة 

واللهاث وراء اســتمرار اللقــاءات التطبيعية 
مــع االحتــالل »مشــاركًة فــي تجميل وجه 
االحتــالل القبيــح، ويعطــي مبــررًا لبعض 
األنظمة العربية للتطبيــع مع الكيان، وفي 
الوقت ذاته تخدم مصالح طبقة فاسدة ترى 
في استمرار هذه اللقاءات عامل استقرار لها 

ولمصالحها الذاتية الخاصة«.
االعتذار للشعب

بدوره دعا النائــب الثاني لرئيس المجلس 
التشريعي د. حسن خريشة، الرئيس عباس 
إلى حــل »لجنة التواصل«، التــي قال إنها 

»أصبحت تمثل غطاء للتطبيع«.
وكتــب خريشــة علــى صفحته علــى موقع 
الفيس بــوك، أمس: »انطالقا من انتمائي 
ومشــروعا،  وقضيــة  وطنــا  لفلســطين 
أناشد الســيد الرئيس لحل لجنة التواصل 
وعــدم إعطــاء أعضائهــا غطاء الســتمرار 
عمليــة التطبيع المرفوضة وطنيا وشــعبيا 

وفصائليا«.
وأضــاف أن »كل من يلتقــون بهم )يقصد 
اإلســرائيليين( هــم جــزء مــن المشــروع 

الصهيونــي النقيــض للمشــروع الوطني 
والعروبــي«، داعيًا رئيــس وأعضاء اللجنة 
إلى تقديم اســتقاالتهم واالعتذار لشــعبنا 
وخاصــة لألســرى وعوائل الشــهداء ولكل 

المقاومين ولكل لجان مناهضة التطبيع.
مــن جانبه قــال عضــو اللجنــة المركزية 
للجبهــة الديمقراطيــة لتحرير فلســطين، 
وســام زغبــر: »بــات مطلوبًا مــن قيادة 
الســلطة وقــف اللقــاءات التطبيعيــة مــع 
شــخصيات ومؤسســات إســرائيلية، وحل 
لجنــة التواصل مــع المجتمع اإلســرائيلي 
الشــعب  خاصــرة  فــي  طعنــة  بصفتهــا 

الفلسطيني«.
وحــث زغبر فــي تصريــح صحفــي، قيادة 
الشــعبي  للموقــف  لالســتجابة  الســلطة 
الرافــض لمثل هــذه اللقاءات فــي الوقت 
الــذي يواصل فيــه االحتــالل عدوانه على 
وحقوقــه  وأرضــه  الفلســطيني  شــعبنا 

الوطنية.
أيضًــا دعا قيادة الســلطة لـ«وقف الرهان 
علــى العــودة إلــى المفاوضات البائســة 

العبثيــة، تحــت ســقف أوســلو، والخــروج 
مــن اتفــاق أوســلو، وبروتوكــول باريس 
وقيودهمــا، بــكل مــا يتطلــب ذلــك من 
خطــوات وإجــراءات نصــت عليهــا قرارات 

المجلسين الوطني والمركزي«.
الناطق باسم حركة األحرار ياسر خلف شدد 
مــن جانبه علــى أن اإلصرار على اســتمرار 
ما تســمى »لجنــة التواصل مــع المجتمع 
اإلســرائيلي«، ال يصب في مصلحة شعبنا 

وقضيتنا بل في مصلحة االحتالل«.
وأشــار إلى أنــه ال يمكن التعويــل على أن 
يتحــرك رئيــس الســلطة لحماية شــعبنا، 
فتجاهله جريمة قتل وسحل الشهيد الناعم 
ليــس غريبًــا، فكثيــرة هي الجرائــم التي 
ارتكبها االحتالل في وضح النهار أمام مرأى 
ومسمع العالم ولم تحرك السلطة ساكنًا. 

وذكــر أن جريمة الناعــم ورقة قوية يمكن 
وتجريــم  إلدانــة  الســلطة  تمتلكهــا  أن 
االحتالل بتقديــم ملفات قادتــه للمحاكم 
الجنائية لمحاســبتهم علــى إجرامهم على 

مدار احتاللهم.

د بتجاهـل عبـاس جرميـَة إعـدام  فصائـل ُتنـدِّ
»الناعــم« وتدعـو ملقاطعـة »لجنـة التواصـل«

غزة/ جمال غيث:
رئيــس  بـ«تجاهــل«  فلســطينية  فصائــل  دت  نــدَّ
الســلطة محمــود عبــاس جريمــَة إعــدام جيــش 

الناعــم،  محمــد  الشــاب  اإلســرائيلي  االحتــال 
األحد الماضي، قرب الســياج األمني شرقي خان 
يونس، والتنكيل بجثته واختطافها، وجددت في 

الوقــت ذاتــه رفضها ما تســمى »لجنــة التواصل 
إلــى حلهــا  المجتمــع اإلســرائيلي«، داعيــة  مــع 

ومقاطعة رموزها وطنًيا وشعبًيا.

غزة/ محمد أبو شحمة:
دعت مؤسسات حقوقية فلسطينية، الجمعيَة 
العامة لألمم المتحدة واألمين العام والمقرر 
الخاص المعنــي بحاالت اإلعدام خارج نطاق 
القضــاء، إلى تشــكيل لجــان تحقيق خاصة 
في جميع جرائم القتــل التي ارتكبها جيش 
االحتالل بحق الفلسطينيين، وعدم التسليم 

برواية سلطات االحتالل اإلسرائيلي.
وأكــدت هــذه المؤسســات خــالل مؤتمــر 
صحفــي عقدته أمس، أمام مكتب المفوض 
الســامي لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة 
في مدينة غزة، أن المشــاهد المصورة التي 
نقلتها وســائل اإلعالم وشهود العيان حول 
مــا أقدمت عليه قــوات االحتــالل وإعدامها 
الشــهيد محمد الناعم باســتهدافه بقذيفة 
دبابة ووابل من الرصاص برفقة شــاب آخر 
بقرب الســياج الفاصل شــرق خــان يونس، 
تؤكــد أنهــا جريمــة قتــل بشــعة ودموية 
خارج إطار القانون ومشــهد ينتهك الكرامة 

االنسانية.
وقالت المؤسســات خالل بيــان تاله صالح 
عبــد العاطي رئيــس الهيئــة الدولية لدعم 
حقوق الشعب الفلســطيني »حشد«: »هذه 
الجريمة دفعت ســكان المنطقــة من عائلة 

قديح وبعــض المزارعين لمحاولة إســعاف 
الشــابين، حيــث تبيــن لهم وجود شــهيد 
االحتــالل  جيــش  دبابــة  أن  إال  ومصــاب، 

عاجلتهم بإطالق النار«.
وبينت المؤسسات أن الفيديو الذي نُشر عبر 
وســائل اإلعالم حول إعدام قــوات االحتالل 
»الناعم« والتنكيل بجســده واختطافه دليل 
دامــغ علــى جرائــم القتــل المتكــررة التي 
يرتكبها جنود االحتالل بحق الفلســطينيين 
المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحــت أنــه ال يوجد أي مســوغ قانوني 
يســمح لجيش االحتالل اإلسرائيلي بإطالق 
النار تجاه الشــبان والمزارعين، وذلك يدلل 
علــى أنه ســلوك دولــة يرتكــب بتعليمات 
منظمــة وممنهجة صادرة عــن أعلى الهرم 

األمني والسياسي لدى دولة االحتالل.
ولفتت إلى أن انتهاكات االحتالل المستمرة 
بحق الفلســطينيين تضرب بعرض الحائط 
الضمير الدولي واإلنساني، وقرارات األسرة 
الدوليــة ومعاهداتهــا ومواثيقها، ال ســيما 
اتفاقيــة جنيــف الرابعة لعام 1949 بشــأن 
حمايــة األشــخاص المدنيين فــي الحرب، 
المكلفيــن  الموظفيــن  ســلوك  ومدونــة 
بإنفاذ القوانين لعــام 1979، وميثاق روما 

المؤسس لمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبــت المؤسســات الحقوقيــة األطراف 
الســامية المتعاقــدة علــى اتفاقيات جنيف 
بممارســة الضغــط الــالزم على ســلطات 
االحتالل اإلســرائيلي للتوقف عن سياساته 
الهادفة  الممنهجة  والعدوانيــة  العنصرية 
لحرمــان الفلســطينيين مــن حقهــم في 

الحياة.
كمــا دعــت المؤسســات المدعيــة العامة 
للمحكمــة الجنائية الدوليــة لضم الجرائم 
التــي يرتكبهــا االحتــالل لتحقيقهــا األول 
الدائــرة  موافقــة  بعــد  فتحــه  المزمــع 
التمهيديــة، كجرائــم حــرب وجرائــم ضد 
اإلنســانية، واعتبار القضاء اإلسرائيلي غير 

راغب في التحقيق بهذه الجرائم.
المجتمــع  تحــرك  إلــى ضــرورة  ونبهــت 
الدولــي بشــكل عاجــل، لوقــف انتهاكات 
ســلطات االحتالل التــي ترتقي لمســتوى 
جرائــم حــرب، إضافــة إلى ضــرورة تحرك 
األطــراف الســامية واتخاذها مــا يلزم من 
إجــراءات لضمان احترام ســلطات االحتالل 
اللتزاماته القانونية بموجب قواعد القانون 
الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق 
اإلنسان، والعمل على محاسبة المتورطين.

دعوات حقوقية لتشكيل لجان تحقيق دولية يف جرائم االحتالل بغزة

جانب من المؤتمر                )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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المشهــد
وسام عفيفة 

المقاومة وسياسة 
عصر الليمونة

بــدت جولــة التصعيــد األخيــرة خــارج إرادات األطراف 
الرئيســة المرتبطــة بالملــف الفلســطيني، وتحديــدًا 
حكومة االحتالل وحماس والقاهرة، خصوصًا أنها جاءت 
بعد أيام من تهدئة متجددة نجحت من خاللها المقاومة 
بتوســيع مســاحة التســهيالت لتخفيــف الحصــار، فيما 
يحرص االحتالل علــى تمرير الفتــرة االنتخابية المقررة 

مطلع مارس دون تشويش أو إرباك.
موجــة التصعيــد األخيــرة، فجرتهــا الصــورة القاســية 
والمستفزة، عقب تنكيل االحتالل بجثمان الشهيد محمد 
الناعم على الحدود الشــرقية لخانيونس صباح األحد 23 
فبراير، فيما ســعت جهات فلســطينية، ووزير الحرب في 
حكومة االحتالل نفتالي بينت، الستغالل مشهد التنكيل 
بالشهيد، كل حسب مصلحته، فقد حاول "بينت" تسويق 
نفسه بأنه جامع جثث الفلسطينيين على طريقة سلسلة 
أفالم رعب" "saw أو "المنشــار"، فيما وظف إعالم وأقالم 
الســلطة جريمة الجرافة، لشــن هجوم ضد حماس، في 
محاولة للتحرر من الزاوية التي حشــرت فيها منذ إعالن 

ترامب صفقة القرن.
فــي المقابل حرصت المقاومة علــى تفادي أخطاء وقعت 
فيهــا خالل جولــة التصعيد التي أعقبــت اغتيال القيادي 
فــي الجهــاد اإلســالمي بهــاء أبــو العطا في ديســمبر 
2019، وجــرت نقاشــات بيــن حمــاس والفصائل على 

رأســها الجهاد االســالمي لتجاوز المحاوالت اإلسرائيلية 
االســتفراد بـ»ســرايا القدس«، وقد أخذت المشــاورات 
والتنســيق وقتها، ما انعكس على ردود المقاومة، وعلى 
رأسها سرايا القدس التي قدمت أداء ميدانيًا أفضل من 
حيث تكتيك إطالق الصواريخ، وتفادي الخســائر البشرية 
فــي صفوفها وخطاب إعالمي أكثــر توازنًا، فيما حرصت 
حماس علــى تقديم دعم وإســناد لضمان إســتراتيجية 
الفهم الموحد لدى الفصائل بأن الدم الفلســطيني خط 
أحمــر، وأن تهديدات العدو بتوســيع العدوان ســتواجه 

بمقاومة لم يعهدها من قبل.
الالفت أيضًا تكرار الهجوم بالتوازي بين غزة ودمشــق، 
بنفــس الطريقة اغتيال القائد الميدانــي للجهادي بهاء 
أبو العطا في غزة، والقيادي أكرم العجوري في دمشــق، 
ما يكشــف عن مخطط إسرائيلي لنقل االستهدافات ضد 

الجهاد وفصائل المقاومة خارج األراضي الفلسطينية.
 انتقــال المواجهة لســاحات أخرى وتحديدًا الســورية، 
يضمــن لالحتالل -حتــى اآلن- عدم مواجهــة ردود من 
الدولة التي تخوض حربًا أهلية، كما أنه يعطي مؤشــرًا 
إلــى أن االحتــالل يســعى لقطــع الطريق أمــام فصائل 

مقاومة تستثمر وجودها في الساحة السورية أو غيرها.
مــن أبرز نتائج الجولة األخيرة تثبيت فرضية: أن غزة لن 
تقبل االســتالم أو البقاء تحت رحمة االحتالل، ولن يكون 
هناك هدوء مقابل الحصار واالنتهاكات، وقد اســتخدمت 
المقاومة سياســة عصر الليمونة فــي مواجهة االحتالل 
مــن خالل الضغط عليــه حتى آخر بالــون أو صاروخ في 

جولة التصعيد.
تــدرك المقاومــة اليــوم صعوبة إقــدام االحتــالل على 
المغامرة بعملية عسكرية واسعة دون ثمن، لكنّها أيضا 
ال تملك فائض قوة تقبل اســتنزافه دون تحقيق أهداف 

تتوافق عليها فصائل المقاومة كافة.
كما أكدت غــزة بإدارتها أنها حاضنــة للمقاومة، وّفرت 
بيئتهــا فرصة للفصائــل لتطوير قدراتهــا، بخالف واقع 
الضفــة الغربيــة الخاضــع للقبضــة األمنيــة للســلطة 
الفلســطينية، إلى جانب التطوع بالتنســيق األمني، بعد 
إلغــاء االحتــالل ما بقي من أوســلو، عقــب إعالن صفقة 
القرن، والشــروع في تطبيق بنودها على األرض، ورسم 
خارطتها على حساب الفلسطينيين في الضفة والقدس.

غزة- رام اهلل/ فلسطين:
أكــدت فصائــل وهيئــات فلســطينية، أن كافة 
محــاوالت االحتــالل اإلســرائيلي لتهويد الضفة 
الغربية وخاصة المقدســات اإلســالمية كالحرم 
اإلبراهيمــي والمســجد األقصى، ستفشــل أمام 
صمود شعبنا الفلســطيني، مشددًة على ضرورة 

محاسبة االحتالل أمام المحافل الدولية.
وصادف، أمــس، الذكــرى الـ26 لمجــزرة الحرم 
اإلبراهيمــي في مدينة الخليل، التي راح ضحيتها 

29 مصليًا، وجرح 150 آخرين.

محطة جديدة 
وقالــت حركــة حمــاس: إن محــاوالت االحتالل 
لتهويد المسجد اإلبراهيمي والبلدة القديمة في 
الخليل ستفشــل، وذلك بفضل رباط أبناء شعبنا 
وإصرارهم على رد العدوان وحماية المقدســات، 
وما صــالة الفجر العظيــم إال تعبير عــن ارتباط 
أرواح وقلوب أبناء شعبنا بالمقدسات اإلسالمية.

وأضافــت الحركة في بيان أمــس: "لقد كان الرد 
علــى المجــزرة عنوانًا جديــدًا للمقاومة، أثبتت 
فيه قدرتهــا على حماية دماء شــعبنا والرد على 
تطرف االحتالل ومستوطنيه، الذين يعتدون على 

األرض واإلنسان دون رادع". 
وأكدت أن مســيرة شــعبنا البطل لــن تتوقف إال 
بنيــل حقوقــه كاملة بمــا فيها طرد المشــروع 
وخــالص  المحتلــة،  أرضنــا  مــن  االســتيطاني 
المقدسات اإلســالمية والمسيحية من الهجمات 
العدوانية.  وتابعت: "إن صالة الفجر العظيم في 
المســجدين األقصى واإلبراهيمي وبقية مساجد 
فلسطين شــكلت عنوانًا للعمل الوحدوي ألبناء 
شــعبنا كافة، وحالــة متقدمة يجــب البناء عليها 
إلطالق برنامج وطني شــامل لمواجهة االحتالل 
وإجراءاتــه، ووقــف مشــاريع الضم التي تتســلح 

بالقرارات األمريكية وسياسة األمر الواقع". 
وقالــت وزارة الخارجيــة فــي رام اهلل: إن مجزرة 
الحرم وإحراق عائلة دوابشــة، ومئات اإلعدامات 
الميدانيــة والحروب المدمــرة والمتواصلة التي 
شــنتها دولة االحتالل في قطاع غزة، واستهداف 
المقدسات، وغيرها من الجرائم البشعة، جميعها 
تعكس حقيقة تفشي ثقافة الكراهية والعنصرية 

في المجتمع اإلسرائيلي.
وشــددت فــي بيــان لهــا، علــى أن كل تلــك 
االعتداءات واالنتهاكات والمجازر تؤكد ســيطرة 
عقليــة االحتــالل واالســتيطان اإلحاللــي علــى 
مفاصــل الكيان العبري، وهو أمــر يتطلب فرض 
عقوبات دولية على )إســرائيل( الدولــة القائمة 

باالحتالل.
وأردفــت: "مــا فرضــه غولدشــتاين وأمثاله من 

تنظيمات وميليشــيات إرهابية ومســلحة تنتشر 
في طــول وعرض الضفة الغربيــة المحتلة تحت 
مســمى تدفيــع الثمــن، إلــى جانــب الجمعيات 
االســتيطانية المنظمــة التــي تواصــل عملهــا 
العدواني لتهويد وضم أوسع مساحة ممكنة من 

األرض الفلسطينية المحتلة".
ونوهــت إلى التصعيــد الحاصــل والممنهج في 
اســتهداف االحتالل للحــرم اإلبراهيمي وللبلدة 
القديمــة فــي الخليــل، والحــرب المفتوحة التي 
يشــنها اليميــن المتطرف وغالة المســتوطنين 
بهــدف تعزيــز ســيطرتهم علــى قلــب الخليل 

النابض، وتفريغه من سكانه األصليين.
رسالة واضحة

وقالت الجبهــة الديمقراطية لتحرير فلســطين: 
إن المجــزرة البشــعة بحق المصليــن في الحرم 
اإلبراهيمــي، رســالة واضحــة للعالــم، من قبل 
أصحاب المشروع االستعماري االستيطاني، تنكر 
على شــعبنا حقوقه األصيلة في وطنه فلسطين، 
وحقوقــه األصيلة في مقدســاته الوطنية ومنها 

الحرم اإلبراهيمي. 
وأضافــت الجبهــة فــي بيــان: "إن مــا بــدأ به 
غولدشــتاين مشــروعه الدموي، ضــد أهلنا في 
المختلفــة،  باألســاليب  اآلن،  يتابعــه  الخليــل، 
الدمويــة، والقانونيــة المزيفــة، وبقــوة القمع 
والبطــش واالعتقــاالت الجماعية والســطو على 
المنــازل والدور، رئيس حكومة االحتالل بنيامين 
نتنياهــو؛ في محاولة مكشــوفة لتهويد المدينة 
لتصبح المدينة الثانيــة التي يتم تهويدها علنًا، 

الخليل بعد القدس".
واعتبــرت حركــة األحــرار عــدم التحــرك الجدي 
لتقديم ملفات قادة االحتــالل للمحاكم الجنائية 
لمحاســبتهم على مجزرة الحــرم اإلبراهيمي وما 
قبلها وما بعدها "هو من شجعهم على االستمرار 
فــي عدوانهــم وجرائمهــم وقتلهــم وتنكيلهم 
بشــعبنا وشــهدائه"، داعيــة الســلطة للتحرك 
الفــوري لتقديــم جرائم االحتالل أمــام الجنايات 

الدولية.
وقالت الحركة في بيان لها: "شــعبنا لن ينســى 
ولــن يغفر لالحتــالل ما ارتكبه بحقــه من مجازر 
وســيبقى يقاوم بشتى الوســائل وفي مقدمتها 
المقاومة المسلحة حتى دحره واستعادة حقوقه"، 
والتدنيــس  التهويــد  مخططــات  أن  معتبــرًة 
واالســتيطان والمجازر التي ارتكبها االحتالل هي 
جرائم متواصلة تشــرف عليها أعلى مؤسســاته 
مســتغلة الدعــم األمريكــي والصمــت الدولــي 

والتطبيع العربي .
وأكدت حركة المقاومة الشــعبية في فلســطين، 
أنه رغم مضي هذه الســنين علــى مجزرة الحرم 
اإلبراهيمي، إال أن الفلسطينيين لن يغفروا هذه 
المجزرة، مشــددًة على أن "الســجال بيننا وبين 
عدونــا طويل فكل قطــرة دم نزفت يجب أن ترد 

له مضاعفة وأكثر إيالم".
وقالــت الحركة في بيــان لها: "نشــدد على أننا 
ماضون في طريقنا حتى تطهير أرضنا ومقدساتنا 
من دنس المحتل الغاصب وأن فجر النصر ليلوح 

في االفق".

رام اهلل/ األناضول:
نصب مســتوطنون إســرائيليون، أمس، الفتات 
علــى مداخل )33( بلدة ومدينة شــمالي الضفة 
الغربيــة المحتلــة، تشــير إلــى أنهــا مناطــق 
نتنياهــو"  ترامــب  "صفقــة  وفــق  فلســطينية 

التصفوية.
وأفاد مســؤول ملف االستيطان شــمالي الضفة 
غســان دغلس بأن "عصابة من المســتوطنين 
اليهود نصبوا الفتات تشير إلى بلدات فلسطينية 
ومدن على أنها جزء من الدولة الفلسطينية وفق 

صفقة القرن".
وقــال لوكالة األناضــول: "اليوم المســتوطنون 

يقسّــمون الضفــة الغربيــة بأهوائهــم ووفق 
مصالحهم االســتعمارية"، واصًفا سلوكهم بأنه 

"عمل إرهابي".
وأضاف: "رصدنا الفتات في )33( موقعا شــمالي 
الضفــة الغربية، وتــم إزالتها من قبل الســكان 

والهيئات المحلية".
وُكتب علــى الالفتات باللغــات العربية والعبرية 
واإلنجليزيــة "قــف! أنــت تدخل منطقــة الدولة 
الفلســطينية، هــذه المنطقــة جزء مــن الدولة 

الفلسطينية المستقبلية وفقا لصفقة القرن".
وأعلــن الرئيــس األمريكي دونالــد ترامب، في 
28 يناير/ كانون الثاني الماضي، خطة تتضمن 

إقامة دولة فلســطينية في صــورة "جزر" تربطه 
جســور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من شرقي 
القــدس"، مــع جعــل المدينة المحتلــة عاصمة 
موحــدة مزعومــة لـ)إســرائيل(، وحــل قضيــة 

الالجئين خارج أراض فلسطين التاريخية.
قاطعًــا  رفضًــا  الفلســطيني  الشــعب  وأعلــن 
للصفقــة، كمــا رفضهــا كل من جامعــة الدول 
العربيــة ومنظمــة التعاون اإلســالمي واالتحاد 
اإلفريقــي ودول عديــدة، في مقدمتهــا تركيا، 
ألنهــا ال تلبي الحد األدنــى من تطلعات وحقوق 
الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف القوانين 

الدولية ومرجعيات عملية السالم.

في الذكرى الـ26 لمجزرة الحرم اإلبراهيمي
فصائل وهيئات: محاوالت تهويد المقدسات 

اإلسالمية بالضفة والقدس ستفشل

في )33( موقعًا شمالي الضفة 
مستوطنون يعلقون الفتات تشير

 لمناطق فلسطينية وفق "صفقة ترامب"

مجزة الحرم اإلبراهيمي في الخليل        ) أرشيف (
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 01/QRC/2020:إعالن طرح عطاء رقم
يعلــن الهالل األحمر القطري بالتعاون مع جمعية الوفاء الخيرية، عن طرح 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. لمزيــد من المعلومات يرجــى مراجعة الهالل األحمــر القطري خالل 

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

المعلنة أعاله.

إعالن تمديد طرح عطاء رقم )2020/02(
"توفيــر مواصالت داخلية وخارجية لجمعية نوى للثقافة 

والفنون وجميع مراكزها"
 تعلــن جمعيــة نــوى للثقافة والفنــون عن تمديــد طرح عطاء لـــ "توفير 
مواصالت داخلية وخارجية لجمعية نوى للثقافة والفنون وجميع مراكزها"، 
وذلك حســب المواصفــات الفنية وجــداول الكميات المرفقة في كراســة 
العطاء، فعلى الشــركات المؤهلة والراغبة فــي التقدم لهذا العطاء مراعاة 

الشروط التالية:
1. يجــب على المتقــدم لهذا العطاء أن يكون شــركة مســجلة في دوائر 

الضريبة )مشتغل مرخص(.
2. إن هذا العطاء مفتوح للشــركات المختصة في هــذا المجال وأن تكون 
مســتوفية كافة إجراءات ومتطلبــات التراخيص والعمــل وأن تكون كافة 

التراخيص سارية المفعول.
3. األســعار شــاملة ضريبة القيمــة المضافة، وعلى المــورد الفائز إحضار 

فاتورة ضريبية رسمية.
4. لمــن يرغب في المشــاركة في العطاء الحصول على نســخة من وثائق 
العطــاء مجانــًا من مقر جمعية نــوى للثقافة والفنون – دير البلح – شــارع 
الترزي، وذلك اعتبارًا من يوم األربعاء الموافق 2020/02/26، خالل أوقات 

الدوام الرسمية من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 03:30 مساء.
5. آخــر موعد لتســليم العطاءات هو يوم األربعــاء الموافق 2020/03/04 
الساعة 12:00 ظهرًا، في مقر الجمعية، مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد 

هذا الموعد، وفتح مظاريف العطاء في نفس اليوم الساعة 12:30 ظهرًا.
6. يجــب أن تكون األســعار بالشــيكل اإلســرائيلي، وتشــمل جميع أنواع 
العمــوالت والضرائب والرســوم، وعلــى المتقدم إحضار فاتــورة ضريبية 

رسمية باسم الشركة، وعلى أن يكون الحساب البنكي باسم الشركة.
7. يجب أن تكون األســعار ســارية لمــدة ال تقل عن 60 يومــًا من موعد 

تسليم العطاء.
8. الجمعية غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

9. للجمعية الحق في زيادة أو إنقاص أو إلغاء بعض الكميات الموجودة في 
العطاء، ولها الحق في تجزئة العطاء.

10. شروط اإلعالن جزء ال يتجزأ من كراسة الشروط الفنية للعطاء.

11. رسوم اإلعالن في الجريدة على من يرسو عليه العطاء.

على الراغبين التقدم لهذا العطاء المذكور مراجعة المقر الرئيسي لجمعية 
نوى للثقافة والفنون )العنوان: دير البلح - شارع ترزي(،

)naremaan@nawaculutre.org( )0599410447:للتواصل: )جوال

إعالن عن المناقصة رقم 2020/07 بالظرف المختوم
تعلــن جمعية الهــالل األحمر لقطاع غــزة وبتمويل الصندوق اإلنســاني 
لألرض الفلســطينية المحتلة عن المناقصة الخاصة بشــراء 72 طردًا 
صحيًّا )طرود كرامة( وحقيبة خاصة لمرضى ســرطان الثدي 
ضمن مشروع حماية ودعم النســاء والفتيات ذوات اإلعاقة والناجيات من 
ســرطان الثدي المعرضات للعنف المبني علــى النوع االجتماعي من خالل 
االســتجابة متعددة القطاعات في قطاع غزة. الرجاء من الشركات المعنية 
تقديم عروض أســعار غير شــاملة قيمة الضريبة المضافة وذلك حســب 
ما هو وارد في كراســة شــروط المناقصة رقــم 2020/07 الخاصة بهذا 
الشــأن. والتي يمكــن الحصول عليها من مقر الجمعية الرئيســي – مركز 
الدكتور حيدر عبد الشــافي - بغــزة مقابل جامعة األزهــر ابتداء من يوم 
الثالثاء الموافق 2020/02/25 خالل ســاعات الدوام الرسمية من الساعة 
الثامنة صباحًا حتى الســاعة الواحدة من بعد الظهــر ما عدا أيام الجمعة 
واألعياد الرسمية. توزع كراسات الشروط دون أي مقابل مادي. آخر موعد 
لقبول عروض األســعار بالظرف المختوم في قسم المشتريات في المركز 
الرئيســي للجمعية – الطابق الثاني الســاعة الثانية عشــرة من ظهر يوم 

الثالثاء الموافق 2020/03/03
للمراجعــة : يرجــى االتصال على األرقــام التاليــة : 009728264750 - 

 0097282820026

info @hilal.ps- 0097282860019 : فاكس رقم
إدارة الجمعية 

مالحظة:أجرة اإلعالن بالصحف على من يرسو عليه العطاء

ل  خريشة لـ"فلسطني": تغوُّ
أمن السلطة عىل القضاء 
نتيجة لغياب املؤسسات

طولكرم-غزة/ أحمد المصري:
قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشــريعي د. حســن خريشة: إّن تغول أجهزة أمن 
الســلطة على قرارات القضاء بالضفــة الغربية، يأتي نتيجة طبيعيــة "لغياب وتغييب" 

المؤسسات الوطنية عن الساحة المحلية.  
وأكد خريشــة في تصريحات لـ"فلسطين"، أّن عدم التزام أجهزة األمن بقرارات اإلفراج 
الممنوحة من قبل القضاء للمعتقلين سياسيًا بشكل خاص، والتي تحدث مرارًا، يشير 

إلى أن السلطة ليست للقضاء بقدر ما أنه ألصحاب المصالح.
وأضــاف: "على الســلطة القضائية والقضــاة إذا كانوا يحترمون أنفســهم أن يتخذوا أي 
إجراء تجاه ما هو غير معقول من اتخاذ قرارات باإلفراج عن إنســان، يقوم الجهاز األمني 
هذا أو ذاك باعتقاله من المكان".  وشــدد خريشــة على أن اســتقواء أجهزة األمن على 
المواطــن، مــا كان ليحدث لــوال غياب المؤسســات، التي كانت ســابقا، تعمل وتُراقب 
وتُخضِع المسؤول تحت المساءلة، وقال: "اليوم غياب هذه المؤسسات فتح الباب واسعا 
أمام انتهاكات حقوق اإلنسان وخضع التعامل مع المواطن لمزاجية  هذا الجهاز أو ذاك".
وأوضح أن "أصحاب األجندات الخاصة" أســقطوا فعليــا أجنداتهم الخاصة على الوضع 
الفلســطيني بشــكل عام، مؤكدا أن أي جهاز أمني ال يســتطيع أن يعتقل مواطنا أو ال 

ينفذ قرارا للقضاء من دون أن يكون لديه قرار سياسي.
وتابع خريشة: "يوجد قضاة محترمون إال أّن الزمن بات مختلًفا عن السابق، حيث تغيب 

الجهة التنفيذية عن تنفيذ قرارتها، إذا اتخذت قرارا بإنصاف أي مواطن".
ودعا خريشــة إلى صحوة فلســطينية شــاملة تجاه المخاطر المحدقة المتعلقة بغياب 
المؤسســات الوطنية، والعمل على تحسس األخطار العامة على المشروع الفلسطيني 
بعمومــه، بالعــودة إلى تحريم دم الفلســطيني على الفلســطيني، وتحريــم االعتقال 
السياســي للفلســطيني وتجريمه. يذكر أن مجموعة "محامون من أجــل العدالة" في 
الضفة الغربية المحتلة، أشارت مؤخرا إلى عدم التزام أجهزة األمن بالضفة في معظم 

قرارات القضاء الخاصة باإلفراج عن موقوفين ومعتقلين سياسيا.
وأشارت في بيان لها إلى أنها حصلت أمس على قرار ببراءة المعتقل "أرقم هرشة" من 

محكمة الصلح في طولكرم، غير أن جهاز األمن الوقائي رفض اإلفراج عنه.

غزة/ نور الدين صالح:
القــى اعتقال جهــاز األمــن الوقائي 
التابع للســلطة للصحفي محمد منى 
من مدينــة نابلــس شــمال الضفة 
الغربيــة، موجــة رفــض وانتقــادات 
واســعة من األطر اإلعالميــة، وعدوا 
الحــدث »اســتمرارًا لسياســة الباب 

الدوار وتكميم األفواه«.
الصحفي  نابلــس«،  »وقائي  واعتقل 
»منى« عقــب دهم منزلــه في قرية 
زواتا شــمالي مدينة نابلس شــمال 
الضفة الغربية المحتلة، قبل أن تفرج 

عنه في وقت متأخر مساء أمس.
وأوضحــت عائلته أن قــوة من األمن 
الوقائــي اقتحمــت بيــت »محمــد« 
الســاعة الـ 1:30 بعد منتصف الليل، 

واعتقلته بعد تفتيش البيت.
وذكرت العائلة أن الوقائي اســتولى 
على جهاز جوال وحاســوب شخصي 
وكاميــرا تعود للصحفــي »محمد«، 
مشــيرًة إلــى أنــه ال يــزال يحتجــز 
بالصحفــي  الشــخصية  المتعلقــات 

منى.
للمقابلــة  يعــود  أن  المقــرر  ومــن 
لــدى األمن الوقائي غــدًا الخميس، 

واستعادة متعلقاته.
باب دوار

رئيــس كتلــة الصحفي أحمــد زغبر، 

اســتنكر اعتقــال الصحفــي »منــى« 
فــي نابلــس، قائــاًل: »مــن المعيب 
اعتقــال الصحفييــن، خاصــة أنهــم 
يتعرضون ألبشــع أشــكال المالحقة 

من االحتالل«.
ورأى في عملية اعتقال الصحفي منى 
»ترجمة حقيقية لما يُســمى سياسة 
البــاب الدوار بين االحتــالل وأجهزة 

أمن السلطة«.
لصحيفــة  حديــث  فــي  وطالــب 
تحــرك  بضــرورة  »فلســطين«، 
والحقوقيــة،  الصحفيــة  األجســام 
لمواجهة التغول األمني والسياســي 
هــذه  وفضــح  الصحفييــن،  بحــق 

السياسات القمعية.
التجمــع  رئيــس  قــال  حيــن  فــي 
توفيــق  الفلســطيني  اإلعالمــي 

الســيد ســليم: ننظر بخطورة بالغة 
لهــذه الممارســات التعســفية بحق 
الصحفييــن الفلســطينيين، والتــي 
»تأتي ضمن محاوالت تكتيم األفواه 

والحريات«.
وأوضح السيد ســليم لـ«فلسطين«، 
أن سياســة السلطة بحق الصحفيين 
تتقاطع مع سياســة االحتــالل والتي 
تســعى لمنعهــم مــن نقــل حقيقة 
ما يجــري على األرض، الفتــًا إلى أن 
القانون  نصــوص  الســلطة تضرب 

الدستوري بأفعالها.
وطالــب الســلطة برفــع يدهــا عن 
الصحفييــن وتركهم يؤدون دورهم 
المهنــي كما يجــب أن يكون لفضح 
جرائم االحتالل، ومنحهم حرية الرأي 

والتعبير المكفولة قانونيًّا.
كمــا طالب الســيد ســليم، بضرورة 
اإلفــراج الفوري عن الصحفي »منى« 
وعدم تكرار تلك الممارســات، داعيًا 
لجنــة الحريــات ومؤسســات حقوق 
اإلنسان، للضغط على السلطة للكف 

عن سياساتها القمعية.
وقال: »الخطير في هذه المســألة أن 
الكثير من الصحفييــن الذين تُفرج 
االحتالل  يعتقلهــم  الســلطة  عنهم 
الحًقــا«، معربًا عن أملــه بأن يكون 
دور الســلطة إســناديًّا للصحفييــن 
وبمــا يمكنهم من ممارســة دورهم 

المهني بحرية.
تغول على الحريات

إلــى ذلك، أكــد منتــدى اإلعالميين 

الفلسطينيين، أن اعتقال الصحفيين 
وانتهــاك حرمــة بيوتهــم »يعكس 

تغواًل واضحًا على الحريات«.
وقال المنتدى في بيان صحفي: هذا 
االعتقــال يمثل اســتهدافًا مباشــرًا 
للصحفييــن بمــا يخــل بالتزامــات 
الدوليــة  الفلســطينية  الســلطة 
المتعلقــة بحماية وصيانــة الحريات 
وحقوق اإلنسان، السيما حرية العمل 
الصحفــي والحــق فــي حريــة الرأي 
والتعبير، األمر الذي يســتدعي حشد 

الجهود لوقفه.
وجــدد المنتدى تأكيــده على أهمية 
العمــل  بحربــة  المســاس  عــدم 
الصحفــي فــي فلســطين، مطالبــًا 
الســلطة بضرورة االلتــزام بمبادئ 
المعاهــدات الدوليــة التــي تكفــل 
حريــة العمل اإلعالمــي وحرية الرأي 

والتعبير. 
كمــا ناشــد المؤسســات الحقوقية 
الفلسطينية  الســلطة  على  للضغط 
لوقــف انتهاكاتهــا المتكــررة ضــد 

الصحفيين.
ودعــا المنتــدى أيضًا إلى اإلســراع 
بإطــالق ســراح الصحفــي »منــى«، 
والتوقــف بشــكل تام عــن مالحقة 
الصحفيين وانتهاك حريتهم بالعمل 
الصحفي، وعدم اإلخالل بااللتزامات 
الحريــات  حمايــة  تجــاه  الدوليــة 
والصحفيين الذيــن يواصلون الليل 
االحتــالل  جرائــم  لفضــح  بالنهــار 
وانتهاكاته في األراضي الفلسطينية 

المحتلة.
ومحمد منى؛ أســير محرر أمضى في 
سجون االحتالل أكثر من )7( سنوات 
على عدة فترات، وتحرر من ســجون 
االحتــالل يوم 29 نوفمبر/ تشــرين 
ثان 2019 بعد اعتقال إداري دام 18 

شهرًا.
وســبق للصحفي »منى« الذي يعمل 
مراســاًل لوكالــة »قدس بــرس« أن 
تعــرض عــدة مــرات لالعتقــال من 

قوات أمن السلطة في نابلس.

بعد اعتقال الصحفي »محمد منى« 
أطر إعالمية تطالب السلطة بالتوقف عن مالحقة الصحفيني

محمد منى
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دولة فلسطين
اإلدارة العامة للوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

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

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

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

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

رقم العطاءاسم العطاءم

1

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

2020/2/26 الساعة الحادية عشر في قصر العدل(.

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

لالستفسار رقم 
0598814008

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

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

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

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

لجنة العطاءات المركزية
مالحظة:ـ

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

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

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

غزة/ جمال غيث:
تفاقم قــرارات ســلطات االحتالل المتكــررة بإغالق 
البحر أمــام عمــل الصيادين، أوضاعهــم خصوصًا 
عندما تأتــي تلك القرارات دون ســابق إنــذار، وقد 
تركوا شــباكهم تبيــت لياليها داخل الميــاه إيذانًا 

بانتشالها في صباح اليوم التالي.
تلك القــرارات ألحقت خســائر فادحــة بالصيادين، 
حيث تتــرك معدات صيدهم في الميــاه أليام وليال 
بانتظار اإلذن لهم بالســماح مجــددًا باإلبحار، لكن 
وعند الوصول إليها وسحبها، تكون التيارات المائية 
قد جرفتها بعيدًا عن النقاط التي حددها الصيادون 

َقبْاًل.
وصباح الســبت الماضــي، ُأبلغت نقابــة الصيادين 
بمنــع الصيادين مــن اإلبحار قبالة ســواحل القطاع 
حتى إشــعار آخر، في حيــن الحقتهم البوارج الحربية 

على عمِق ثالثة أميال وأطلقت النار على بعضهم.
وأتى هذا المنع بعد تقليص االحتالل مساحة الصيد 
إلى مســافة 6 أميــال متراجعًا بذلك عن توســيعها 

السابق إلى نحو 15 مياًل في بعض المناطق.
الصيــاد المســن مــراد الهســي بات يخشــى على 
أبنائه من النزول إلى البحر وممارســة الصيد بسبب 
تلك القــرارات الجائرة، و مواصلة إطــالق النار على 

الصيادين واستهدافهم.
يجلس هذا الســبعيني في ميناء غــزة البحري، على 
كرسي بالســتيكي، محني الظهر ممسًكا بين يديه 
شــباًكا ينهمك بإصالحها برفقة أبنائه، اســتعدادًا 
أســماك  تتوافــر  حيــث  الجــاري  الصيــد  لموســم 

"العصافير".
وخالل حديثه لصحيفة "فلســطين"، يقول الهســي، 
الــذي عمــل منــذ 60 عامًا فــي الصيــد، إن بحرية 
االحتالل تطلق النار بشــكل مستمر على الصيادين 
وتضيق الخناق عليهــم وتجبرهم على مغادرة البحر 

مع كل تصعيد تلجأ إليه ضد القطاع.
ويلفت إلــى أن "إغــالق البحر يدفــع الصيادين إلى 
الجلوس على الشــاطئ وصيانة شباكهم ومعداتهم 
المستخدمة في العمل وانتظار الفرج، وإذن سلطات 

االحتالل لتسمح لنا بالصيد مجددًا".
ويتخذ االحتالل من تضييــق الخناق على الصيادين 
ذريعــة للضغط على الفصائل الفلســطينية لالتفاق 

على وقف إطالق النار.

وهاجمــت بحرية االحتالل اإلســرائيلي صباح أمس، 
مراكــب الصيادين فــي بحر دير البلح وســط قطاع 

غزة.
وأكــد صيــادون، لصحيفــة "فلســطين"، أن زوارق 
االحتالل اســتهدفت مراكب الصيادين على بعد أقل 

من 2 ميل في بحر دير البلح.
وذكــروا أن قوات االحتــالل فتحت نيران أســلحتها 
الرشاشــة وقذائفها الصوتية ومضخات المياه تجاه 
مراكب الصيادين، ومنعتهم من ســحب شــباكهم 

التي نصبوها قبل أيام.
ال وقت للراحة

وال يختلــف الحال كثيرًا بالنســبة للصياد عز الدين 
بكر، الذي انهمك في تصليح شــبكة صيد السمك، 
وهو يجلــس بجوار قاربه الذي لــم تبلله مياه البحر 

منذ يوم األحد الماضي بسبب إغالق البحر.
ويســتغل بكر )33 عامًا( مع الكثير من صيادي غزة، 
ارتفــاع درجــات الحرارة لتفقــد مراكبهــم ومعدات 

الصيد خشية من تلفها لتوقفها عن العمل.
ويشــير الــى أن منــع الصيادين مــن نــزول للبحر 
وممارســة مهنتهم، يزيد مــن معاناتهــم القائمة 
أصاًل، متســائاًل: "ما الذنب الــذي يقترفه الصيادون 
ليتم منعهم من النزول للبحر الواســع الذي يضيقه 

االحتالل علينا بشكل مستمر؟".
ويلفــت بكر، الذي يعيل أســرة مكونة من خمســة 
أفــراد، إلــى أن معانــاة الصياديــن تتفاقم بشــكل 
مســتمر مع كل إغــالق للبحر ومنعهم مــن العمل، 
مضيًفا: "إذا أبحر الصياد فسيجد ما يسد رمق أسرته 
وإذا لــم يبحر فإنه لن يصطاد أي شــيء وســتتحول 

حياته إلى مأساة:
والصياد بكر، كان قــد اعتقل أكثر من مرة من قبل 
بحرية االحتالل اإلســرائيلي، واحتجــز المركب الذي 

يستخدمه في عمله أكثر من مرة.
ويقول نقيب الصيادين بقطــاع غزة نزار عياش، إن 
عددًا مــن الصيادين أبحروا أمــس، من أجل إخراج 
شــباكهم لتجنــب فقدانهــا وتكبيدهم خســائر قد 

يتعرضون لها.
وأكد عياش لـ"فلسطين"، أن سلطات االحتالل تعمل 
علــى تضييق مســاحة الصيد وإغالق البحر بشــكل 
مســتمر في كل جولة تصعيد، مشيرًا إلى أن جميع 

الصيادين في القطاع هم تحت مستوى خط الفقر.

رام اهلل/ فلسطين: 
هــددت نقابة األطباء الفلســطينيين، أمس، باللجوء 
إلــى خطــوات احتجاجية قد تصــل إلى االســتنكاف 
واالســتقاالت الجماعية، محذرًا في الوقت نفسه بأن 

فلسطين غير جاهزة لفايروس كورونا المستجد.
وقــال نقيــب األطباء في بيــان أمس: "هنــاك تعنت 
وتضليــل من الحكومة للشــارع بمطالبنــا الحقوقية 
المعلقــة منذ ســنوات طويلــة"، مشــيرًا إلى مطلب 
العــالوة لألطبــاء العاميــن، ومطالب أخــرى تخص 
األطبــاء األخصائيين "وهي مطالب حقوقية وليســت 

ترفيهية".
وأوضح صبحة، خالل حديث لشــبكة وطن اإلعالمية، 
أمــس، أن النقابــة أعلنت في 15 ينايــر/ كانون ثان 
الماضي عن خطوات احتجاجية "وجلسنا على إثر ذلك 
مع الرئيس محمود عباس، وتم االتفاق على تشكيل 
لجنة حوار، ولكن لألســف خالل شــهر لــم يتصل أو 

يجلس معنا أحد، وعليه أصدرنا بيان احتجاج آخر".
ولفــت إلــى أن وزيــرة الصحــة اتصلت الحًقــا وتم 
التوافــق على صياغة مســودة قانونيــة للتوقيع "لم 
تنفذ حتى اللحظة"، مشــيرًا إلى أن خطوات اإلضراب 
الجزئي ستســتمر حتى يوم غد الخميس "وســنصعد 
من خطواتنــا االحتجاجية الحًقا والتــي قد تصل إلى 

االستنكاف واالستقاالت الجماعية".
وعن اســتعدادات وزارة الصحفة لفيــروس "كورونا" 
المستجد، قال صبحة: إن فلسطين غير مستعدة "فال 
يوجد كمامات، والكوادر غير مجهزة، وال يوجد لباس 

خاص بها، وحتى مبنى الحجر الصحي غير مجهّز، وال 
يحتوى على معدات".

وأضــاف: "حضانــة الفيروس من الممكــن أن تصل 
إلى شــهر وليس فقط 14 يوما، فكيف ســيتم وضع 
المريــض في كرفانات لمدة شــهر بوضعها الحالي؟ 
وحتى الكمامات أصبحــت تباع بأضعاف ثمنها! لماذا 
ال تراهم الحكومة؟ ولماذا ال توقف هذا االستغالل؟".

من جانب آخر أعلنت وزارة الصحة في رام اهلل، أمس، 
منع دخول زوار من خمســة دول أسيوية، تفشى فيها 

فايروس "كورونا".
وقالت الوزارة في تصريح صحفي: "يُمنع دخول الزوار 
من دول الصين، تايالند، كوريا الجنوبية، سنغافورة، 

هونغ كونغ، ماكو".
وأشارت إلى أن كّل من زار البلدان الخمسة، سيخضع 

للحجر الصحي لمدة 14 يوما.
وأعلن الحكومة في رام اهلل خالل جلستها األسبوعية، 
أمس األول، إن الضفة الغربية لم تســجل أية إصابة 

بفايروس كورونا.
وظهــر الفيــروس فــي الصيــن، ألول مــرة في 12 
ووهــان  بمدينــة   ،2019 األول  كانــون  ديســمبر/ 
)وســط(، إال أن بكين كشــفت عنه رســميا منتصف 

يناير/ كانون ثان الماضي.
وأعلنــت منظمة الصحــة العالمية، في وقت ســابق، 
حالــة الطــوارئ على نطــاق دولي لمواجهة تفشــي 
الفيــروس، الــذي انتشــر الحقا فــي عدة بلــدان، ما 

تسبب في حالة قلق سادت العالم.

إدلب-غزة/ أحمد المصري:
مــا بيــن القصــف الجــوي المتواصــل علــى مناطقهم 
واحتــدام المعارك بين قوات النظام الســوري  ومقاتلي 
المعارضــة، وخلــو اليــد من المــواد اإلغاثيــة، يعيش 
الالجئون الفلســطينيون النازحون إلى الشمال السوري 
ظروًفــا إنســانية قاســية، مع تخــلٍّ واضــح للمنظمات 

الدولية واإلنسانية عن دورها تجاههم.
وقال أيمن الغزي المدير التنفيذي للمشــاريع اإلنسانية 
في هيئة فلســطينيي ســوريا، الذي يعمل في الشــمال 
الســوري، إن المعــارك على األرض واســتهداف النظام 
مناطقَ الشــمال التي نزح إليها الالجئون، شــكلت منذ 
ا إنسانية  نحو شهرين معضلة حقيقية، وأوجدت ظروف

قاسية جدا ال يمكن حصرها.
وأوضــح الغــزي لـ"فلســطين" أّن أكثر مــن 200 عائلة 
فلســطينية نزحت في اآلونة األخيرة مــن مناطقها في 
الشــمال تجــاه المناطق القريبــة من الحــدود التركية 
أقصى الشمال، تفاديًا للقصف واالستهداف المتواصل.
وأضاف: "هــذه األعــداد النازحة للمناطــق القريبة من 
الحــدود التركية تزيد كل يوم، وأكثر ما يُبقي العائالت 
المتبقية قلة ذات اليد المادية"، مشيرًا إلى أن العائالت 
الفلســطينية التي كانت تقيم في مناطق معرة النعمان 
وسراقب وأريحا ونش والفوعة، جميعها نزحت من هذه 

المناطق إلى مناطق أخرى.
وشــدد علــى أن التهجيــر وانتقــال العائــالت لمناطق 
أخرى معركة مــن المعاركة القاســية التي تفرض على 
الالجئين، ففي كل مرة تبدأ رحلة البحث عن المأوى من 

استئجار بيوت أو العيش في الخيام.
ولجأ إلى مناطق مدن الشــمال السوري ما يقارب 1500 
عائلــة فلســطينية، هَجرت مــن مخيماتها فــي المدن 
السورية جنوبًا، وذلك بعد تسويات جرت بين الفصائل 

المعارضة والنظام السوري.
وأفادت وكالة غوث وتشــغيل الالجئين الفلســطينيين 
الالجئيــن  مــن   40% قرابــة  بــأن  أخيــرًا  "األونــروا" 
الفلســطينيين ال يزالون مهجرين داخل ســوريا، حيث 
لم يســتطيعوا مغادرة البالد، إلى جانــب اآلالف الذين 

تمكنوا بالفعل من المغادرة منذ تصاعد األزمة السورية 
وحمــالت قصف النظــام الســوري والروســي واألعمال 

القتالية بين النظام والمعارضة.
األمن الغذائي

وقال مديــر مركز "توثيق" الالجئين الفلســطينيين في 
الشــمال السوري، محمد بدر، إّن مشكلة األمن الغذائي 
من أكثر اإلشــكاالت التي تواجه النازحيــن إلى مناطق 
الشــمال، حيث تقــف هذه المســؤولية على مؤسســة 

تركية واحدة.
وأشار بدر لـ"فلســطين"، إلى أن مؤسسة تركية تتكفل 
بتوزيع ســلة غذائيــة كل أســبوعين تقريبًــا على كل 
عائلــة، إال أنها وعلى أهميتها تــوزع على مناطق ثابتة، 
كالمخيمات، في حيــن أن المعارك والقصف عملت على 
نــزوح آخر من هــذه المناطق لمناطــق مختلفة، فتفقد 

هذه العائلة المعونة المقدمة لعدم معرفة عنوانها.
ونبــه إلى أن الغذاء وعلى أهميته في وقت النزوح وعدم 
امتــالك العائالت من أمرها شــيئا، إال أن معضلة أخرى 
قاســية تواجه العائالت النازحة وهي عدم توافر المأوى 
والخيام بعد النزوح، وقد لوحظ هذا األمر بشكل خاص 
للنازحيــن إلى مناطق الحدود التركيــة، أياما عدة وهم 

تحت األمطار والثلوج بال ساتر.
وشــدد بدر علــى أن الحياة والمعاناة القاســية من قلة 
المأوى وانعدام األمن والغذاء يأتي كله وسط تخلٍّ من 
وكالة "األونروا عن دورها تجاه الالجئين الفلســطينيين 
النازحيــن، وعــدم قيامها بأي مســؤوليات ولــو بالحد 

األدنى من المطلوب.
وأكمــل: "الالجئون ال يفهمون هــذا التقصير واإلهمال 
والتــرك مــن األونروا، إال أنه شــيء مقصــود، فال مبرر 
يحول دون أن تقدم المســاعدات الدعــاءات أمنية، في 

وقت تصل بعض المساعدات من أقصى دول أوروبا".
ودعا بــدر "األونروا" إلى تحمل مســؤولياتها، والوقوف 
إلى جانب الالجئين في محنتهم في الشــمال الســوري، 
متســائال: "مــا الذي تغيــر على الالجــئ إن كان يعيش 
وســط ســوريا أو شــمالها لتوقــف األونــروا أعمالهــا 

تجاهه؟!".

االحتالل يتلذذ في تعذيب
 الصيادين بحرمانهم من مصدر رزقهم

صحة رام الله تمنع دخول زوار خمس دول آسيوية 
نقابة األطباء بالضفة تهدد باالستنكاف 

وتحذر من عدم الجهوزية لمواجهة "كورونا"

وسط غياب المؤسسات اإلغاثية وتجاهل األونروا
تفاقم أزمات الالجئين

 الفلسطينيين في الشمال السوري
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دولة فلسطين
وزارة

 الحكــــم المحلــــي

إعـــالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة 
بالمصادقــة علــى المخطــط التفصيلــي للشــارع رقم 
)7021( والشــارع رقــم )7053( وممــر المشــاة رقــم 

)7146( – جورة اللوت

 منطقة تنظيم – خانيونس
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م

تعلــن اللجنة المركزيــة لألبنية وتنظيم المدن بمحافظــات غزة للعموم 
أنها قد قررت بجلســتها رقم 2019/30 المنعقــدة بتاريخ 2019/10/16 
التصديق النهائي على المخطط التفصيلي لمســار الشــارع رقم )7021( 
بعــرض )10( متــر وارتداد )3( متر من كل جانب والمحصور بين الشــارع 
رقم )44( والشــارع رقم )7170( ومسار الشارع رقم )7053( بعرض )10( 
متر بدون ارتداد والمحصور بين الشــارع رقم )44( والشارع رقم )7170( 
وممر المشــاة رقم )7146( بعرض )6( متر جورة اللوت والمار بالقســائم 

رقم )26-29-30-31-33-37-57( من القطعة رقم )57(.
الســابق إيداعه لالعتــراض بموجب اإلعالن الصادرعــن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدة االستقالل بتاريخ 2019/1/21. 
كمــا قررت اللجنة المركزية وضع هذا المشــروع موضع التنفيذ بعد مرور 
خمســة عشر يوما من تاريخ نشــر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية وفي 

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

اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
بمحافظات غزة

دولة فلسطين
وزارة

 الحكــــم المحلــــي

إعــالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة
بإيداع المخطط الهيكلي المعدل لبلدية النصر لالعتراض

منطقة تنظيم- النصر
قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936

تعلــن اللجنة المركزيــة لألبنية وتنظيم المدن بمحافظــات غزة للعموم 
أنها قد قررت بجلســتها رقــم 2019/24 المنعقــدة بتاريخ 2019/7/31 
إيداع المخطط الهيكلي المعدل لبلدية النصر الذي اعدته اللجنة المحلية 
للبنــاء والتنظيم بالمنطقة المذكورة لالعتــراض وفقا لنص المادة )16( 

من قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936.
وعليه ووفقا لنص المادة )17( من ذات القانون فإنه يجوز لجميع أصحاب 
الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك األخرى المشــمولة بهذا المشروع 
أو باي مشــروع اخر سواء بصفتهم من أصحاب هذه األمالك أو بأية صفة 
أخــرى االطالع مجانا على المشــروع المــودع بموجب هــذا االعالن لدى 
مكتــب اللجنــة المحلية للبناء والتنظيــم بمقرها في بلديــة النصر خالل 
ســاعات الــدوام الرســمي وتقديم االعتراضــات عليه خالل مــدة ثالثين 
يومًا من تاريخ نشــر هذا اإلعالن في الجريدة الرســمية أو في صحيفتين 

يوميتين محليتين أيهما اقرب .
وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ

اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
بمحافظات غزة

إعالن طرح عطاء
تعلــن جمعية الوفاء الخيرية بتمويل كريم من الهيئة الخيرية اإلســالمية 

العالمية – دولة الكويت 
عن طرح عطاء بالظرف المختوم لتزويد مستشفى الوفاء 
للتأهيل الطبي باألدوية والمستلزمات الطبية والوقود

وفق الشروط والمواصفات الموضحة في وثائق العطاء، فعلى الشركات ذات 
االختصاص والمســجلة رســميًا وترغب بالمشــاركة في هذا العطاء التقدم 
للحصول على وثائق العطاء واالطالع على الشروط والمواصفات المطلوبة.

• تباع مســتندات العطــاء اعتبارًا من يوم الثالثــاء الموافق2020/02/25 
وحتــى يوم الخميــس الموافق2020/02/27 من الســاعة الثامنة صباحًا 

وحتى الساعة الثانية مساًء.
• ســيتم فتــح مظاريف العطاء بمقر جمعيــة الوفاء الخيرية الكائــن بمدينة الزهراء في 
تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وبحضور من يرغب من ممثلي الشركات المتقدمة للعطاء.

مالحظات:
1. رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

2. إمكانية تجزئة العطاء.
3. الجمعية غير ملزمة بقبول أقل األسعار دون إبداء األسباب.

4. يجب إرفاق تأمين دخول عطاء بنسبة %5 من إجمالي العطاء على شكل 
ضمانة بنكية ســارية المفعول لمدة 3 شهور أو شيك بنكي معتمد، تزداد 

إلى نسبة %10 من قيمة العقد على من يرسو عليه العطاء.
5. للحصــول على وثائــق العطاء يرجى مراجعة الدائــرة المالية بالجمعية 

المقر المؤقت غزة – مدينة الزهراء – بجوار بلدية المغراقة.
لالستفسار يرجى االتصال على األرقام التالية هاتف رقم/ 2625004-08، 

فاكس رقم/  2625005- 08، جوال رقم/ 0598962111
www.elwafa.ps 6. لمزيد من االستفسار يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني
دائرة المشتريات

االحتالل يرفض استئناف
 أسرية فلسطينية

رام اهلل/ فلسطين:
قالت هيئة شــؤون األســرى والمحررين، أمس: إن محكمة االحتالل العليا 
رفضت، أول من أمس، االســتئناف المقدم لتخفيــض الحكم الصادر بحق 

األسيرة أماني الحشيم.
وأفــادت الهيئة في بيــان لها، بأن محاميها كان قد تقدم باســتئناف ضد 
الحكــم الصادر بحق األســيرة المقدســية "حشــيم"، والبالغ 10 ســنوات، 

وعقدت جلسة للنظر بالطلب وتم رفضه.
واعتقلت قوات االحتالل حشيم يوم 13 ديسمبر 2016، على حاجز "قلنديا" 
العسكري شــمالي القدس المحتلة خالل عودتها إلى منزل عائلتها الكائن 

في حي بيت حنينا، بعد إطالق النار عليها دون إصابتها.
وذكرت "شــؤون األســرى" أن قــوات االحتــالل أخضعت "أمانــي" لتحقيق 
ميدانــي على حاجز قلنديا؛ قبل أن يتم نقلها لمركز تحقيق "المســكوبية" 

غربي القدس المحتلة، حيث احتجزت مدة أسبوعين.
وأشارت إلى أن سلطات االحتالل أجلت محاكمة األسيرة ألكثر من 22 مرة، 

وأصدرت بحقها حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات.
ووجهت نيابة االحتالل العســكرية لـ "أمانــي" محاولة تنفيذ عملية دهس 

ضد جنود االحتالل على حاجز "قلنديا" العسكري شمالي القدس.

وزارة األرسى تزور عدًدا 
من عائالت األرسى بغزة

غزة/ فلسطين:
أعلنت وزارة األســرى والمحرريــن بغزة، أمس، عن زيارة عــدد من عوائل 
األســرى، وذلك ضمن برنامج الدعم النفسي واالجتماعي الذي تشرف عليه 
الوزارة. وأوضحت األخصائية النفسية في الوزارة منى أبو شمالة أن الزيارة 
اســتهدفت )10( عوائل من ذوي األسرى في محافظة غزة وشمال القطاع، 
بهــدف تقديم الدعم الــالزم لهم واالطمئنان على أوضاعهم المعيشــية، 

وأحوال أبنائهم في سجون االحتالل اإلسرائيلية.
وأشــارت أبو شــمالة إلى أن الــوزارة ومنذ مطلــع العام نفــذت نحو )72( 
زيارة ألهالي األســرى، مضيفة أن األهالي وأبناء األسرى تفاعلوا إيجابًا مع 
الزيــارات وطلبوا من الوزارة معرفة تفاصيل األوضاع الصحية والمعيشــية 
ألبنائهــم في الســجون، خاصة وأن إدارة ســجون االحتــالل تمنعهم من 

التواصل مع أبنائهم في السجون.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
وحدهــا الدمــوع ظلت تواســي والدة 
الشــاب محمود سعيد )18 عامًا( الذي 
اعتقلــه جيــش االحتــالل مــع آخريْن 
فــي الســادس والعشــرين مــن يناير 
الماضي، قرب الســياج الفاصل شــرق 
مخيــم المغــازي ومنذ ذلــك الحين ال 

تعرف إن كان حيًّا أم شهيدًا.
30 يومًا مرت بطيئــة على قلب األم، 

كانت أشبه بـ)30( عامًا، حتى اللحظة 
لــم يصلها أي شــيء يبرد نــار قلبها، 
تواسي نفسها بخيوط أمل جاءتها من 
بعض شهود عيان لحظة الحدث، تعيد 

النبض إلى قلبها.
قبــل شــهر حينمــا قابلناهــا بمنزلها 
مالمحهــا  كانــت  المغــازي،  بمخيــم 
يكسوها الحزن، غارقة ببحر من القلق 
والخــوف، على هذا الحال كانت تجلس 
فــي صالة اســتقبال الضيــوف تتجمع 
حولها النسوة اللواتي جئن لمواساتها 

في مصابها.
»أنــا بــدي أعــرف بــس عايــش وال 
ميــت«.. قالتهــا حينهــا، وكررتهــا 
اليوم مــرة أخرى لكــن بأمل جديد: 
»مــا زلــت متأملــة بأن يكــون ابني 
علــى قيــد الحيــاة هــو ورفاقــه )..( 
شــهود عيــان قالــوا إنهم شــاهدوا 
الجيــب اإلســرائيلي يعتقلهــم قرب 
الســياج الفاصل، وآخرين قالوا إنهم 
شــاهدوهم أحياء، وأصبح لدي شعور 
أنــه حي، لكن ال معلومات حتى اآلن، 
كل يوم أجلس أمــام البيت أرقب أن 

يطل علينا«.
محمد هاني أبو منديل، ســالم زويد 
النعامي، محمود خالد ســعيد، ثالثة 
واحدة  بمدرســة  يدرســون  أطفــال 
بالثانويــة العامــة بمخيــم المغازي، 
أطفــأ غيابهــم النور لــدى عائالتهم 
التــي تنتظــر معرفــة مصيرهم لدى 
االحتالل، وسط تخوفات من ارتكاب 
جيش االحتــالل مجزرة بحق أبنائهم 

الشهر الماضي.

انتظار طويل
هنــا ال تطالــب أزهــار أبــو ســرور إال 
بأبسط الحقوق التي شرعتها الديانات 
الســماوية وهــي دفن جثمــان نجلها 
الشــهيد عبــد الحميــد المحتجز لدى 
االحتــالل منذ قضــى فــي 18 إبريل/ 

نيسان 2016م.
أربعة أعوام مرت منذ ذلك الحين وأبو 
ســرور تطالب بحق استعادة الجثمان، 
كرســت حياتها ألجــل هــذا المطلب 
لكن دون اســتجابة. وتقول هذه األم 
المكلومــة لصحيفــة »فلســطين«: ال 
يمكــن أن يصــدق األهــل بــأن األمر 
انتهى إال بعودة الجســد )..( شــككنا 
مــرارًا ومــا زلنا نشــكك ونقــول بأن 
مصير أبنائنا مجهول طالما لم نستلم 
الجثمــان، وحصلت علــى تقرير طبي 
مــن معهد أبو كبير وقــرار الدفن من 
االحتالل لكــن كل ذلك كان غير كافٍ 

إلثبات أي شيء بل على العكس«.
»هو شــعور األم والعائلة أواًل بضرورة 
تقديــم الواجــب األخير البننــا وأيضًا 

هو حق للشهيد بدفنه بكرامة وعرس 
يليــق به، لذلــك لم أســلم لألمر وتم 
التواصــل مــع المؤسســات القانونية 
وأهالي الشهداء ووزارة العدل لتشكيل 
فريــق وطنــي والكشــف عــن مصيــر 
أبنائنــا، وحقنــا فــي زيارتهــم ألنهم 
يعدون أســرى«.. بهذا تؤمن وتطالب 

وال تعترف بقرار دفنه المؤقت.
ترقب وانتظار

عائــالت  باســم  المتحــدث  ويقــول 
الشــهداء المحتجــزة جثامينهم لدى 
االحتالل، المحامــي محمد عليان، إن 
االحتالل يحتجز جثامين 58 شــهيدًا 
2015م حتــى اللحظــة،  منــذ عــام 
أقدمهــم عبــد الحميــد أبو ســرور، 
وآخرهــم محمــد الناعم الــذي نكلت 
جرافة إســرائيلية بجثمانه شرق خان 

يونس.
وأشــار إلى أن 4 من هؤالء الشــهداء 
متيقنون بدفن االحتالل لهم بمقابر 
مؤقتة حســب قرار لحكومة االحتالل 
صــادر فــي األول من ينايــر2017م 
يعطي األمــر للجيش بدفنهم بمقابر 
مؤقتة، وهم عبد الحميد أبو ســرور، 
ومحمــد الطرايــرة، ومحمــد الفقيه، 

ورامي عورتاني.
وأضاف عليان لصحيفة »فلســطين«، 
أن »احتجاز الجثامين يؤلم عائالتهم 
التي تواصل انتظار استالم الجثمان«.

وتابــع: »كثير من الحــاالت أعلن عن 
استشــهادهم لكــن ال يوجــد تقرير 
يدلل على ذلــك، وال أي عائلة عاينت 
ذلك، لذلك تبقــى العائالت في حالة 
انتظار وترقب لمعرفة المصير، لذلك 
نعدهم مختفين قسرًا ألن مصيرهم 

غير معروف وهذا المؤلم«.
وأشار والد الشهيد المحتجز »محمد« 
إلى أن مبــررات االحتالل بأن ســبب 
االحتجاز يأتي للضغط على المقاومة 
لإلفراج عن الجنود المفقودين بغزة، 

وهو للتغطية على جريمة االحتجاز.
ويؤكــد عليــان أن احتجــاز الجثامين 
هدفــه عقــاب األهــل ووضعهم في 
حالــة ال يقيــن وترقــب وألــم ووجع 
دائم، وإخفاء نوع الجريمة، أو ســرقة 
أعضاء، وهذا مخالف للقانون الدولي 

والشرائع السماوية.
جريمة حرب

الخبيــر القانوني صــالح عبد العاطي 
يقــول: »إن احتجــاز الجثامين جريمة 
ترقى إلــى جرائم الحرب ألنها تخالف 
اتفاقيــات جنيــف األربــع التــي تجبر 
تســليم  علــى  المتنازعــة  األطــراف 
والمواثيق  الشــرائع  وفــق  الجثامين 

الدولية«.
وأضــاف عبد العاطي لـ«فلســطين«، 
هــذه  تخــرق  االحتــالل  دولــة  أن 
احتجاز  األحكام وتســتمر بمسلســل 
جثامين الشــهداء، خاصــة أن هناك 
تحقيقات أكدت قيامها بسرقة أعضاء 

الجثامين.
وشــدد على أن هــذه الجرائم ينبغي 
متابعتها من مكتــب المدعي العامة 
لمحكمــة الجنايــات الدولية، لضمان 
فتح تحقيق جاد في جرائم االحتالل«، 
عــادًّا احتجــاز الجثاميــن شــكاًل من 
أشــكال العقــاب الجماعــي وانتهاًكا 
جسيمًا لحقوق اإلنســان، تخرق فيه 
دولــة االحتــالل وتتنكر لــكل قواعد 

القانون الدولي.

58 شهيًدا في »ثالجات الموتى« منذ 2015
عائالت الشهداء املحتجزة جثامينهم.. »دائرة الحزن ال تكتمل«!

صورة لقرار االحتالل بدفن عبد الحميد ابو سرور في مقابر مؤقتة
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نبضات ساخنة
وليد الهودلي

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع - بلديـة غزة
)MDPIII-CII( برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة / الدورة الثانية

اسم المشروع الفرعي: توريد فوانيس لزوم إنارة الشوارع
  MDPIIICII-1221109- 34  :رقم العقد

تاريخ استدراج العروض: 2020/02/26
1. حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية - صنــدوق تطوير وإقــراض الهيئات المحليــة - على منحة 
بقيمــة 130 مليون يورو مـــن مجموعة من الشــركاء والممولين )البنك 
الدولــي، الوكالــة الفرنســية للتنميــة، الحكومــة الدنماركيــة، التعاون 
االلمانــي )الوكالــة األلمانيــة للدعــم الفني والبنــك االلمانــي للتنمية(، 
الوكالة السويســرية للتنمية، اتحاد البلديات الهولندي، االتحاد األوروبي( 
باإلضافة الى مســاهمة الســلطة الوطنية الفلســطينية فــي إطار برنامج 

تطوير البلديات المرحلة الثالثة / الدورة الثانية.
2. وقد حصلت بلدية غزة على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض الهيئات 
المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مشــروع توريد فوانيس لزوم إنارة الشــوارع 
وتنوي استعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات تحت العقد 

رقم MDPIIICII-1221109 -34 الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
3. تدعو بلدية غـــزة الموردين للتقدم الســتدراج عروض أســعار مشروع 

توريد فوانيس لزوم إنارة الشوارع مدة التوريد 60 يومًا.
4. المــوردون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية 
غزة، دائرة المشتريات والمخازن، السيد/ موسى القدوة، هاتف: 082832200 
فاكس: 082824400، وذلك ابتداًء من الســاعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 

عشر ظهرًا من تاريخ 2020/02/26 وحتى تاريخ 2020/03/09.
5. عــروض األســعار يجــب أن تقدم علــى العنــوان أدناه قبــل أو بتاريخ 

2020/03/09 الساعة الثانية عشر ظهرًا وهو موعد فتح المظاريف. 

6. المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة
العنوان المشــار اليه أعــاله: بلدية غزة، المبنى الرئيســي، الطابق األول، 
مكتب مدير عام الشــئون اإلدارية، الســيد/ حيدر شعث، ميدان فلسطين، 

بلديـة غزةص. ب.، غزة، قطاع غزة

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة بيت الهيا 

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

اسم المشروع: توريد مواد وأدوات لزوم صيانة
أرصفة الطرق ببالط االنترلوك في بيت الهيا

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

لتحسين الخدمات البلدية االساسية والتي تخدم اكبر عدد من السكان.
2( وقــد حصلــت بلدية بيت الهيا علــى منحة فرعية مــن صندوق تطوير 
وإقراض الهيئــات المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مشــروع توريد مواد 
وأدوات لــزوم صيانة ارصفة الطرق ببالط االنترلوك في بيت الهيا وتنوي 
اســتعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات تحت العقد 
رقمMDPIIIAF-1322115 -04a الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

3( المــوردون المعنيــون يمكنهــم الحصول على المعلومــات الالزمة من 
بلديــة  بيــت الهيــا ، الدائرة الفنيــة الســيد/ د.م.تامر الصليبــي هاتف: 
082475840 فاكــس: 082475840 وذلــك ابتداًء من الســاعة الثامنة 

صباحــًا وحتى الثانية عشــرة ظهرًا مــن تاريــخ 022020/26/ حتى تاريخ 
2020/03/10

4( عــروض األســعار يجــب أن تقدم علــى العنوان أدنــاه قبــل أو بتاريخ 
2020/03/10 الساعة العااشرة صباحًا.

5( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة 
6( العنوان المشار اليه أعاله:

    بلدية بيت الهيا ، الدائرة الفنية – الطابق األول.
بلديـة بيت الهيا

الجرافة
مشــهد الجرافة التي تقتلع جثة الشــهيد المتشبثة في تراب 
وطنهــا تلخّص حالة الحركــة الصهيونية االســتعمارية في 

بالدنا. 
الجرافــة كتلــة حديديــة صلبــة صمــاء، مفصّلــة بطريقة 
ديناميكيــة تجمع بين الميكانيكيــة والهيدروليكية، يحركها 
محــرّك ضخم، وهي ذات قوّة كبيرة فــي تحويل الوقود إلى 
قــدرة عالية علــى الجرف والحمولــة الكبيــرة، صنعت لجرف 
المواد الصلبة الثقيلة وللتغيير الجغرافي في الطبيعة البريئة 

سواء كان ذلك في الخير أم في الشرّ.
 أرى أن هناك تشابها كبيرا بين الحركة الصهيونية والجرافة، 
إال أن هذه الحركة لم تســتخدم قدرتها الكبيرة إال في الشرّ 

واإلفساد في األرض. 
فمادة الحديد األصم الذي يشــكل جســم الجرافة هي المادة 
ذاتها التي تشــكل قلوبهم، فهي كالحجارة أو أشــدّ قسوة. 
الجرافة تقتلع الحجارة، وهي من مادّة أشد قسوة، هم كذلك 
كتلة حديدية تعمل عملها بشكل آلي بال قلب، يدّعون أنهم 
ضحية للمحرقة النازية ثم يمارسون على الشعب الفلسطيني 
الــذي ال عالقــة له بهــذه المحرقة ما هو أشــد وأقســى مما 
يدّعون، يمارســون االحتالل البشــع كآلــة حديدية صمّاء ال 
عالقة لها بأحاســيس أو مشــاعر إنســانية. بنوا كيانهم على 
أنقــاض مــدن وقرى كانــت عامــرة بأهلهــا، اقتلعتهم هذه 
الجرافة التي تســمّى الحركة الصهيونية من ديارهم وألقت 
بهم في مخيمات الشتات دون أن يرفّ لها جفن. إنهم جرافة 
حديدية صمّاء ال تفقه لغة القلوب. قلب ســائق الجرافة التي 
قضت على المتضامنة األمريكية راشيل كوري هو القلب ذاته 
الذي ال يلتفــت إلى القلوب الفلســطينية والعربية وكل قلب 
بشري حرّ وهو يدوس على جثة شهيد فلسطينيّ. هو مجرّد 

تطبيق عملي للجرافة التي تسمى الحركة الصهيونية.
وإذا كان وقــود الجرافــة العادية هو الســوالر فإن وقود هذه 
الجرافة "الحركة الصهيونية" هو الحقد األســود الذي يغّذيها 
من خزانات الوقود السوداء المتمثّلة في حاخامات يلقنونهم 
أن الفلسطيني ما هو إال حشرة أو أفعى سامة، اقتله أو اسحقه 
أو اسحله أو عّذبه وأنت مجرّد من كل األحاسيس أو المشاعر 
التي تسكن كل البشر. وقودها أيضا هو هذا الدعم األمريكي 
والغربــي وكل من تواطأ معهم من العــرب والعجم. كل من 
يقف أو يؤيــد أو يطبع فهو وقود لهذه الجرافة التي تســمى 

الحركة الصهيونية.
وإذا كان محرّك الجرافة مــن النوع القوي المتين ذي القدرة 
العالية فإن ما زوّدت به الحركة الصهيونية نفســها من عتاد 
مــن الرصاصــة إلى النــووي أعطاها قدرة عاليــة على الجرف 
وتنفيــذ خططها والغطرســة واالســتهتار بقــدرات اآلخرين 
وغــرور القوة الــذي يجعلها تعتقد أنها قادرة على كّل شــيء 
وعلى تغيير مســار التاريخ وتضاريس الجغرافيا. لقد بلغ سيل 
قوتهــا الزبى فجاءت بقضّها وقضيضهــا، بحدّها وحديدها، 

لتواجه جّثة شهيد فتخرج له كّل أحقادها وسواد نفوسها.
 ومع هذا فإنها تخاف وتخشــى جثة شــهيد، تســرع الجتثاثه 
بأبشع الطرق وباستخدام جبروت جرافتها، الصورة المصغّرة 
عنها، ينتابها الهلع وتخشــى أن تدور عليها الدوائر، تخشــى 
من هذه الدماء الزكية التي تروي ثرى فلســطين طواعية وال 

تخشى جبروتها. 
هــذه الجرافة الصماء )الحركة الصهيونية( اليوم تعاند حركة 
التاريخ، تعاند سنن اهلل وقوانينه التي أودعها في هذه الحياة، 
ما من ظالم خرج عن هذا الناموس الكوني وجرّد نفســه من 
أدنى درجات األخالق اإلنســانيّة وأمعن في قهر العباد ونشر 
الفساد وأهلك الحرث والنسل، إال وهو يسرع إلى حتفه وطيّ 
صفحة حكمه واالندثار كما كانت دائما عاقبة المفسدين على 

مرّ التاريخ. 
سيبقى هذا المشهد نورا للمشتبكين مع هذا الطاغوت ونارا 
تحــرق كّل صورة لهــم يحاولون تصديرهــا للعالمين وإخفاء 
صورتهــم الحقيقية. صورتهم هي صورة هــذه الجرافة التي 

تعتدي على جثة شهيد.   

غزة/ محمد أبو شحمة:
كشــف رئيس قطــاع المعلمين في اتحــاد الموظفين 
العرب بوكالة غوث وتشــغيل الالجئين الفلسطينيين 
"أونــروا"، محمود حمدان، عــن إمكانية ذهاب االتحاد 
إلى "نزاع عمل" مــع إدارة الوكالة، احتجاجًا على عدم 
تنفيــذ االتفــاق بينهمــا، واســتمرار التقليصات ضد 
الالجئيــن. وأكد حمدان في تصريح لـ"فلســطين"، أن 
االتحاد سيمارس حقه النقابي والذي بدأ أمس بتعليق 
العمل في الســاعة األخيرة لجميع المدارس والعيادات 
الصحية ومراكز التدريب المهني الصباحية والمسائية 

الموجودة في قطاع غزة.
وقال حمــدان: "خطوة تعليق العمل لمدة ســاعة في 
جميع مرافــق الوكالة الدولية هي البداية، وســيكون 
هناك تبعات أخرى في حالة لم تستِجب الوكالة وتوقف 
تقليصاتها، أو رفضت عــودة الموظفين المفصولين، 
أو إرسال معلمين بدل الموظفين الذين يحصلون على 

إجازات".
ويُعــد "نــزاع العمل" خطوة يقوم بهــا الموظف برفع 
قضيــة إلــى المســتويات العليا فــي "أونــروا" أو إلى 
محكمــة للبت في محل الخالف بينــه وبين إدارته في 
حال لــم يتمكنوا مــن الوصول إلى حــل؛ ويراعى في 

الحكم قوانيــن الوكالة والتوظيف والعقد المتمم بين 
الموظف والوكالة.

ويتخلــل فتــرة "النــزاع" فعاليــات وإجــراءات قانونية 
تصعيدية مكفولة بموجب قانــون الوكالة، وتتضمن 
الدخول فــي إضرابات مفتوحة أو جزئيــة لحين رجوع 
الوكالــة عن قرارها واتخاذ خطوات احتجاجية واســعة 

النطاق قد تصل للمناطق الخمس.
رئيــس قطــاع المعلمين في اتحــاد الموظفين العرب 
بـ"أونــروا"، بيــن أن االتحــاد ال يتواصــل مــع مديــر 
عمليات الوكالة ماتياس شــمالي احتجاجًا على تنفيذ 
ما تم االتفاق عليه، ولكنه يتواصل مع المفوض العام 

للمؤسسة األممية.
وكان االتحــاد القائم بأعمال المفــوض العم لألونروا 
طالب بالتدخل السريع لحل هذه اإلشكاالت قبل تفاقم 
األزمة، إضافة لالســتمرار فــي الفعاليات النقابية حتى 

نيل كل حقوق الموظفين.
وترفــض إدارة الوكالة عــودة الموظفين المفصولين 
إلى مــكان عملهم، وتحويــل كل العاملين على عقود 
LDC إلــى عقــود دائمــة، أو االســتمرار فــي تثبيــت 

المعلميــن، وهو مــا يهدد تمكن أبنــاء الالجئين من 
الحصول على حقهم في التعليم.

مــن جانبــه، اعتبــر مســؤول دائــرة وكالــة الغــوث 
وتشــغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا"، في الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلســطين، أشــرف أبــو الروس، 
أن إجــراءات الوكالــة ضد موظفيهــا والالجئين "عمل 
خطيــر". وقال أبو الــروس في تصريح لـ"فلســطين": 
"تأتي إجــراءات الوكالة ضمن حالة االبتزاز التي تقوم 
بها وإجراءاتهــا المعلنة وغير المعلنــة ضد موظفيها 

وكذلك الالجئين الفلسطينيين".
مــن  مؤخــرًا سلســلة  اتخــذت  الوكالــة  أن  وبيــن 
القــرارات ضد الالجئين والموظفيــن منها عدم عودة 
المفصوليــن منهــم، وكذلــك عدم الرد علــى طلبات 
أكثر من 8 آالف الجئ ضمن المســح االجتماعي، سواء 

بالرفض أو اإليجاب.
وأوضح أن ما يقوم به اتحاد الموظفين العرب باألونروا 
ا نقابيًّــا كفله القانون للدفــاع عن قضاياهم  يعــد حقًّ
المختلفــة، حيــث يعــد االتحــاد محامــي الموظفين 

لمواجهة أي إجراءات تتخذها الوكالة ضدهم.
واتهــم مســؤول دائــرة وكالــة الغــوث فــي الجبهة 
الديمقراطيــة إدارة "أونــروا" بعــدم الشــفافية حول 
اإلعالن عن قيمة المساعدات المالية التي تصلها من 

الدول المانحة.

غزة/ فلسطين:
أوصى باحثــون ومختصــون بضرورة تعزيــز وتفعيل 
دور كليــات التربية فــي ريادة عملية تطويــر التعليم 
في فلســطين، والســعي إلى تحقيق فلســفة التكامل 
بيــن مكونــات المنهــاج بمختلــف مواده وأنشــطته 
الصفيــة والالصفيــة، واالنتقــال بالتعليــم نحو مبدأ 
فلســفة التعليــم للحيــاة. جاء ذلــك في ختــام أعمال 
المؤتمــر التربوي الثامن "اتجاهــات حديثة في تطوير 
التعليم.. تجارب تربوية ونفســية"، والذي نظمته كلية 
التربيــة فــي الجامعة اإلســالمية، برعاية المؤسســة 

الدولية للعلوم والثقافة )إيســكو(. وأشار المؤتمر إلى 
العمــل على توجيه البحــث العلمي بما يخــدم تطوير 
الممارسات التربوية في فلسطين، ومواكبة التطورات 
العلمية التكنولوجية الحديثة بما يخدم رســالة التربية 
والتعليم فــي تمليك المعارف والمهــارات واالتجاهات 
المناســبة لبناء المجتمع القادر على صناعة الحياة. كما 
بيــن أهمية العمل على تعزيــز التكامل بين الجامعات 
والبحث العلمي من جهة، والميدان التربوي التطبيقي 
من جهة أخرى، وتفعيل أســاليب واستراتيجيات التعلم 
النشــط من أجل تعليم فاعل وحديــث. ولفت المؤتمر 

إلــى ضــرورة تعزيــز دور المعاهــد الوطنيــة التربوية 
للتدريــب للقيام بدورها في تنمية قــدرات المعلمين، 
وتعزيز دور اإلرشــاد النفســي والتربوي للمساهمة في 
خدمة المســيرة التعليمية والصحة النفســية للطلبة. 
وأوصــى كذلك بتعزيــز التعاون والتكامــل بين كليات 
التربيــة في فلســطين بما يخــدم العمليــة التربوية، 
فضاًل عن دعم المبادرات التربوية الفاعلة وتكريســها 
فــي الميــدان, وتحويلها مــن ممارســة تجريبية إلى 
استراتيجيات معتمدة في المؤسسات التعليمية، ودمج 

تكنولوجيا التعليم في المواقف التعليمية التعلمية.

بدأ أولى خطواته االحتجاجية
اتحاد موظفي "أونروا" يلوح بالذهاب لـ"نزاع عمل" واتهامات للوكالة بعدم الشفافية

مؤتمر أكاديمي بـ"اإلسالمية" يوصي بتفعيل دور كليات التربية في ريادة تطوير التعليم
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جّرافة النذالة..

سهيل كيوان
)عرب 48(

وزير جيش، أو وزير أمن، أو رئيس حكومة، أو عضو 
كنيست، أو موظف صغير، أو عامل حفريات، يعرب 
عــن رضــاه بمشــهد التمثيل بجثــة مقاتل، هــو فاقد 

ألدنى صفة من صفات اإلنسان.

لماذا يحرص نتنياهو
 على الهدوء مع غزة؟

تعيــش غــزة منذ نحــو عاميــن تقريبًــا مناوشــات بين 
المقاومة وقوات االحتالل االسرائيلي على حدود غزة دون 
أن يخرج أحدهم عن قواعد اللعبة، وخالل هذه الفترة كثر 
الحديث عن فرضيات المواجهة، أو انتزاع الفتيل من أجل 
اســتعادة الردع، أو تغيير المعادلــة القائمة للحصار، لكن 
أي من الطرفين كان ينسحب من المواجهة في اللحظات 
الخيرة ويفتح الباب للوسطاء من أجل أن يستعيدوا الوضع 

القائم.
وفي ســياق فهم وتفسير ذلك كان الحديث عن أن الحالة 
السياســية القائمة في الكيان الصهيونــي تمنع نتنياهو 
من التفكير في الذهاب للمواجهة، وأخرى بأن هذه الحالة 
قد تدفعه إلى المغامرة من أجل أن يكسب الوقت ويحقق 
مكاســب مرحلية تســاعده علــى التغلب على منافســيه، 
وبيــن هذا وذاك أحاديــث كثيرة للفهم والســيناريوهات 
لكن دون أن يؤدي ذلــك لتغيير الوضع القائم، وتتواصل 
ماكينــة الطحن في إلقــاء كل ما يقال لســلة المهمالت، 
فيما تستمر لغة اســتهالك الوقت، والترقب، والبحث عن 
متغيــرات تؤدي لتحقيق اختراقات تغيــر المعادلة القائمة 

هي الشغل الشاغل للقيادات صانعة القرارات والمواقف!!
الفهــم للموقف الفلســطيني فــي قطاع غــزة ربما يبدو 
أكثر وضوحًا وقدرة على االســتيعاب، فمراكمة المكاسب 
المرحلية مهــم وضروري في ظل الظروف التي يعيشــها 
اإلقليــم، والمعطيات القائمة بين يــدي المراقبين، لكن 
فهــم الموقف اإلســرائيلي هــو األكثر تعقيــدا وغموضا 

ومناورة.
فأمام الكيان الصهيوني معادلة سياسية داخلية مشلولة 
في القــدرة علــى الحركــة، واتخاذ القــرارات الحاســمة، 
والتحديات المحيطة في االقليم بالغة التعقيد والخطورة، 
والقدرات المتاحة أمام أي عمل عسكري محدودة ومرتبكة، 
فالتجربة تشــير إلــى أن الذهاب للمواجهــات المفتوحة 
تجلب خسائر وتداعيات يصعب حصرها خصوصا مع تآكل 
قــدرات الردع والحســم، فلم يعد باإلمكان تحديد ســقف 
زمني ألي مواجهة محتملة اال بتحمل مزيد من الخســائر 

والدمار.
في ظــل هــذه المعطيات تظل رؤيــة نتنياهو فــي ادارة 
الصــراع مع الفلســطينيين في هــذه المرحلــة محكومة 
بحســابات خاصــة أضعــف مــا فيهــا الذهــاب لمواجهة 

عسكرية جديدة مع قطاع غزة!
فرؤيــة نتنياهو في هذه المرحلة تقوم على تبريد ســاحة 
غــزة، ومنع انفجار الوضــع لحرب جديــدة يصعب تحديد 

سقفها وحسمها!!
فهــو يرى في هــذه المرحلــة تعزيز قوة دولــة االحتالل، 
وتأمين عمقها، وتقوية اقتصادها تحتل أولوية فائقة عن 
أي حرب جديدة لدولة االحتالل في المنطقة، وعليه يقود 
نتنياهو الدولة برؤية سياســة مختلفة عن كل منافســيه، 

فهو يرى:
1 - أن انفتاح دولة الكيــان على العالم العربي والمجتمع 
الدولــي يجب أن يحتل أولوية لتغير صورة إســرائيلي في 
المنطقة والعالم، وتمهيد الطريق أمام تحقيق مكاســب 
اقتصادية تعزز من اقتصادات الدولة وقدراتها المختلفة.

2 - تهيئة البيئة المناســبة لتنفيذ صفقة ترامب نتنياهو 
التصفويــة، وهــو التنفيذ الــذي يحتاج للهــدوء، ويحتاج 
للموارد ضخمة، ودبلوماســية نشطة وفاعلة على الساحة 

االقليمية والدولية.
3 - إعادة صياغة المفاهيم التي حكمت الصراع االسرائيلي 
الفلســطيني والعربي بحيث يتم عزل الفلســطينيين في 
دائرة الصراع عن محيطهم العربي واالسالمي واالستفراد 

بالفلسطينيين من أجل فرض األمر الواقع عليهم.

يســقط فــي الحروب قتلــى وجرحى ويقع أســرى، ولدى 
الشــعوب، متخّلفــة كانــت أم متقدمة، صاحبــة حضارة 
عريقة، أم أمة مســتحدثة، فالتنكيــل والتمثيل بالجثث، 

منبوذ وممنوع.
الحديــث عن جّثة عدوّك، العــدو الذي كان حريصًا على 
قتلك قبــل لحظات، مثلما كنت أنــت حريصًا على قتله، 
فبمجرد أنك تمكنت منه وقتلته أو أســرته، يتحول العدو 
إلى إنسان أو جثة إنسان، ويفترض أن تبقى أنت إنسانًا، 
رغم أنك قتلته أو أسرته. من حقك أن تحتفي بانتصارك 
كمــا تشــاء، ارفع شــارات النصر، أرســل خبــر انتصارك 
لحبيبتــك ولذويك وألصدقائك، أطلق النــار في الفضاء، 

ولكن ال تمّثل بجثة عدوّك وال تنّكل بأسيرك.
كراهية عدوّك وحقدك عليه مهما كان، ال يمنحك شرعية 
بأن تمثل بجثته، ال يوجد شــيء كهذا في أي حضارة، أو 

لدى أي شعب يعتبر نفسه من األسرة البشرية.
هذه مناسبة كي نذّكر أولئك الذين يرفعون شعار محاربة 
»اإلرهاب اإلسالمي« من الغرب والشرق، من العرب ومن 
اليهود والعجم، من المؤمنين والملحدين، بأن الرسول 
محمــد صلى اهلل عليه وســلم، نهى عــن التمثيل بجثث 
الكفار، حتى بجثة من قام بالفعل نفسه، أي أنه نهى عن 
التمثيل بجثة من مّثل بجثث المســلمين، فالصبر أولى، 

واهلل يجزي الصابرين.
ورغــم ذلك ففي تاريخنا العربي جــرى تنكيل في الجثث، 
مــن هنــا كانــت مقولة أســماء ابنــة الخليفــة أبي بكر 
الصديق رضي اهلل عنه، عندما قال لها ابنها عبد اهلل بن 
الزبير »أخشــى يا أماه أن ينكل أهل الشــام برأسي بعد 

قتلي« فقالت له:« وما يهم الشــاة سلخها بعد ذبحها«. 
وبالفعل صلبه جنود الحجاج بن يوسف بعد قتله، فقالت 

مقولتها الشهيرة »أما آن لهذا الفارس أن يترجّل«!
هناك من يبرر ويبارك بنذالة وخسّة وحضيض، ما قامت 
به الجرافــة قبل يومين في خان يونس من تمثيل بجثة 

المقاتل الفلسطيني محمد علي الناعم.
النذالة ليســت متوقفة على جنس أو عرق، فالعرب أيضًا 
وأقصد عــرب هذه األيــام، من نفايــات األنظمة، أيضًا 
نكلوا ومثلوا بجثث أبناء جلدتهم أحياًء وموتى، ونبشــوا 

قبورًا وبعثروا جثثا.
الخــزي والعار ليس فقط لمن رفــع الجثة بالجرّافة التي 
قد تكون شــاركت فــي هدم بيــوت واقتلعت أشــجارًا، 
الخزي والعار كذلك لمن ينافقون لنظام عنصري إرهابي، 
هــذا النظام الــذي اتخذ سياســة اإلنســانية المحروقة 
طريًقــا ومذهبًا، هذا الفاشــي الذي ال يــرى التعامل مع 
الفلسطيني إال من خالل الجرافة والطائرة والرصاصة ثم 
التمثيل بجثته، بعد أن اعتاد حبســها، ودفنها في مقبرة 

أرقام.
هــذا اإلرهابي الذي يعوي كما الذئــب في الليل والنهار، 
بأنــه يحــارب »اإلرهــاب اإلســالمي« تــارة و«اإلرهــاب 
الفلســطيني« تارة أخــرى، واإلرهاب العربي والفارســي 

والتركي، يبارك التمثيل بالجثث.
تعتبــر الجرافــة مظهــرًا مــن مظاهــر البنــاء والتقدم 
والحضارة، إال في فلسطين، فهي آلة هدم واقتالع ودفن 
جثث، وهــا هي تتقدم خطوة أخرى، لترتقي وتصبح أداة 

تمثيل بالجثث.

وزيــر جيــش، أو وزير أمــن، أو رئيس حكومــة، أو عضو 
كنيســت، أو موظف صغير، أو عامــل حفريات، يعرب عن 
رضاه بمشهد التمثيل بجثة مقاتل، هو فاقد ألدنى صفة 

من صفات اإلنسان.
لــن أخاطــب أولئــك المتهافتيــن على العالقــة مع هذا 
النظام العنصري، لن أقول لهم أي كلمة، ألنهم ليســوا 
أفضــل منه، عندمــا يتعلق األمــر بســلطاتهم، فهم ال 
يقلون وحشــية عن الجرافة وال عن تفاهة ســائقها، وال 
عــن الســكاكين التي قّطعــت جثة الصحفي الســعودي 
الخاشقجي، كلهم في خانة اإلرهاب المنظم في مواجهة 
شــعوب المنطقة الطامحــة للتحرر مــن العنصرية ومن 
اإلرهــاب بــكل أقنعته ومــن االحتــالل، تجمعهم كلهم 

مزبلة أجياف واحدة.
قد يتأخر الحساب، وقد تتعثر مسيرة الشعوب في طريق 

حريتها، لكنها حتمًا ستصل، ولو بعد حين.
ال أقــول هــذا ككالم جاهز وكليشــيهات اعتدنــا عليها، 
ال، بــل ألن التاريخ الماكــر يعلمنا بأن هنــاك من كانوا 
أشــدَّ بأسا وقوًة وبطشًــا من طغاة هذا العصر، وكانت 
نهاياتهم نهايات ســوء وندم، حيــث الت من مندم، وال 

يُذكرون إال واللعنة تالحقهم.
دولة الظلم ساعة، ودولة العدل إلى قيام الساعة، وليس 
لشعبنا وشــعوبنا العربية، سوى الصبر على البالء، مهما 
بدا الليل بهيمًا، ومهما بدا الطغيان جبّارا، ومهما فرك 
الباطل يديــه انتصارًا وفرحًا، فال بد مــن انتصار الدّم 
علــى الجرافة، واإلنســانية على الضَبْعنة والتّمســحة، 

والنُبل والشهامة على الحقارة واالنحطاط.

تنشــط في فلســطين هذه األيام، وال ســيما في القدس 
والضّفــة الغربيّة، مبادرة يســمّيها أصحابهــا بـ«الفجر 
العظيــم«، وتهدف إلى حشــد الفلســطينيين في صلوات 
الفجــر في مســاجدهم. بدأت هذه المبادرة في المســجد 
اإلبراهيمي فــي الخليل، الذي يعاني التقســيم المكاني؛ 
بتخصيــص حيّــز كبيــر منــه للمســتوطنين الصهاينة، 
يُحجــب عنــه الفلســطينيون، فضال عن حصار المســجد 
وإحاطته بأدوات التحّكم االستعماري؛ من حواجز، وبوابات 
حديدية، وحراسة إسرائيلية، بينما يسعى االحتالل لفرض 
التقســيم المكاني على المســجد األقصــى، بعدما فرض 

التقسيم الزماني بالفعل.
ظهــور المبادرة في المســجدين اإلبراهيمــي واألقصى، 
تظهر معه إرادة المواجهة والحماية؛ باالســتناد إلى أوّل 
أدوات المواجهــة التلقائيّة في هذا الســياق، وهي عمارة 
المســجد بالناس، فيصير قلبــه كتلة من الناس، وتفيض 
هذه الكتلة سورا وسياجا. وإذا كانت هذه الصورة بدهيّة 
باعتبــار طبيعة المســجد المخصّــص الجتمــاع الناس، 
وللتوجيه الديني المباشــر لعمارة المســاجد، فإّن العدوّ 
فــي المقابل اتخذ من األمر نفســه ســبيال للهيمنة على 
المســجدين وتقســيمهما، وذلــك بادّعاء حــقّ ديني له 
فيهما؛ يطوّر عليه دعاية اســتعمارية يرفع عليها إجراءاته 
االستيطانية باستقطاب المستوطنين وباجتراح الممارسة 
االستيطانية في الواقع، وهو ما يتطلب دفع المستوطنين 
لغزو المسجدين، وقد أفضى ذلك إلى ما سبق وصفه من 

مآالت استيطانية مفروضة على المسجدين.
يحتــاج ذلك إلى ممارســة مقابلــة، بدفع الفلســطينيين 
لالحتشــاد في المســاجد، على األقل في أوقات الصلوات. 

وبهذا تكون مبادرة »الفجــر العظيم« ضربا من التدافع، 
بدفع الغزوة بحشــد مقابل، بالرغم مــن أنّها في أصلها 
ممارســة طبيعية، فما جُعلت المساجد إال الجتماع الناس 

فيها للصالة هلل تعالى.
انتقال المبادرة من المسجدين إلى بقيّة مساجد الضّفة، 
هو وصل بالمضمون النضالــي للمبادرة، فضال، بطبيعة 
الحــال، عن مضمونها الدينيّ المحــض، فالمبادرة، على 
المســتوى الذهنــي والتعبوي، تســتحضر معهــا قضيّة 
المسجدين، وخاصّة المسجد األقصى، ثمّ تعيد للمساجد 
دورهــا الطليعــي الــذي قامت بــه تاريخيًّا فــي مواجهة 
االحتالل. فقد عُِرَفت االنتفاضة األولى في بعض األدبيات 
بأنّها انتفاضة المساجد، وسبق لالحتالل في ذلك الوقت 
وأغلق عددا من المســاجد، ثمّ شــّكلت المســاجد نقطة 
انطالق المظاهرات التي افتُتِحَت بها انتفاضة األقصى.

األهمّ في هذا الســياق، هي القيمــة الروحيّة والتعبويّة 
للمســجد في شــحن الفلســطينيين بالقيم القــادرة على 
التجــاوز بهم النمــط الذي ُفــرض عليهم بهــدف إعادة 
هندسة وعيهم في السنوات األخيرة، ألجل تحييدهم عن 
القيام بواجبهم الطبيعي في مواجهة االحتالل، وإغراقهم 
باهتمامــات تتناقض بالكليّة مع ذلك الواجب، بتســخير 
جملة من السياســات المتضافرة، الثقافيــة واالقتصادية 
واألمنية والسياســية، هذا فضال عن كون الفلســطينيين 
جــزءا مــن هــذا العالــم، وتطالهــم سياســات العولمــة 

النيوليبرالية بطبيعة الحال.
هذه المبــادرة، بالرغم من طبيعيتهــا؛ كونها في أصلها 
واجبــا دينيّا يُؤدّى في مكانــه المخصّص، قد تصطدم 
بمــا يحتويها، ويردّها عن تمدّدها، بالنظر إلى ما ســبق 

بيانــه من حجم العقبات التي تعاكِسُــها، وال ســيّما في 
أجواء مشــوبة بانقســام الفلســطينيين وتنافر برامجهم 
وسياساتهم، وبالتالي صعود مخاوفهم المتعارضة، األمر 

الذي يُحِوج في المقابل إلى دعمها وتعزيزها.
من نافلة القول، إّن هذه المبادرة تكشــف عن عمق الخير 
الذي في الناس، ورغبتهم في التغيير، وســأمهم من ذلك 
النمــط الماديّ الذي أريد إغراقهم به، بيد أّن المهمّ في 
األمر كّله، هو أّن هؤالء الناس هم أهل البلد، وســاكنوها، 
والمرابطون فيها، فال إمكان لحماية البلد من االستيطان 
ودفــع غزوته عن الناس إذا ُفرّغ من أهله، أو إذ صار البلد 
بظروفه القاسية طاردا ألهلها. وال معنى لمفهوم الرباط 
دون مرابطين، وال ســبيل لعمارة المسجد دون مصّلين، 
وهــذا يعني أن أوجــب الواجبات، علــى القائمين على أمر 
النــاس من أيّ موقع كانوا، هو تعزيز صمود الناس داخل 
فلســطين، ال اجتراح سياسات عكســيّة تنّفرهم من البلد 

وتدفعهم إمّا إلى اليأس أو الهجرة.
وباإلضافــة إلــى تعزيــز صمــود النــاس، يلــزم الخطوة 
الستمرارها مدّها إلى ساحات أخرى، سواء داخل فلسطين 
أو إلى البالد العربية واإلسالمية، ووصلها في الوقت نفسه 
بقضيّة المسجد األقصى. وأحسب أّن هذا ممكن في عدد 
من البالد التي يمكن للجاليات الفلسطينية، أو بعض من 
يمكنهم العمل من المهتمين باألمر الفلســطيني العام، 

نشر المبادرة، لو انتبهوا لألمر وأدركوا أهمّيته.
والحاصل أّن المرء ال يعدم الوسيلة، وأنّه ال ينبغي اليأس 
مــن الناس، وأّن ما هو طبيعي وبدهي وتلقائيّ قد يكون 
من أوّليات مــا ال بدّ من تعظيمه في ســياقات الصمود 

والتغيير.

صالة فجر الفلسطينيين 
وسيلة صمود ومواجهة

ساري عرابي
)عربي 21(

انتقــال المبادرة من المســجدين إلى بقّية مســاجد الضّفة، 
هــو وصــل بالمضمون النضالــي للمبادرة، فضــا، بطبيعة 
الحال، عن مضمونها الدينّي المحض، فالمبادرة، على المستوى 
الذهني والتعبوي، تســتحضر معها قضّية المســجدين، وخاّصة 
المسجد األقصى، ثّم تعيد للمساجد دورها الطليعي الذي قامت 

به تاريخيًّا في مواجهة االحتال. 

عمر القاروط

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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يعود إلى الدرجة األولى
للمرة الثانية وهبوط السالم

فاز على بيت الهيا في مباراة التتويج

غزة/ عالء شاميل: 
حافظ فريق الوفاق عىل مكانته يف دوري الدرجة الثانية 
“فرع غزة والشامل” بعد الفوز بثالثية لهدف عىل السالم 
الذي هبط رسميًا للدرجة الثالثة يف املباراة التي جمعت 
منافسات  ختام  يف  حانون  بيت  ملعب  عىل  الفريقني 

الجولة الرابعة عرشة واألخرية من البطولة. 
سجل ثالثية الوفاق محمد إسليم )2(، ومحمد غباين )70(، 
)78(، فيام سجل هدف السالم، يوسف  وسالمة القرم 

حسب الله )59(.
يف  نقطة   )16( إىل  رصيده  الوفاق  رفع  الفوز،  وبهذا 
وأمام  الهيا،  بيت  خلف  األهداف  وبفارق  الرابع،  املركز 
عند  السالم  رصيد  وتجمد  التوايل،  عىل  جباليا  خدمات 
)14( نقطة باملركز السابع، واألخري، ليهبط رسميًا للدرجة 

الثالثة.
عىل  وساعده  للساحة،  عمران  فايز  تحكيميًا:  اللقاء  أدار 
وحسن   ، السدودي  ومحمد  الصواف،  محمود  الخطوط، 

صالح، حكاًم رابعًا.
معنويًا  فوزًا  اإلسالمي  املجمع  حقق  ثانية  مباراة  ويف 
التي  املباراة  بهدفني دون مقابل، يف  بيت الهيا  عىل 
شهد  الذي  فلسطني،  ملعب  عىل  الفريقني  جمعت 

تتويج املجمع بصدارة الدوري وصعوده للدرجة األوىل. 
ريان  وأحمد   ،)11( الصواف  أحمد  املجمع،  هديف  سجل 
 )84( عودة  وجدي  “اللهاونة”  العب  ُطرد  فيام   ،)83(

بالبطاقة الحمراء املبارشة.

ورفع هذا الفوز رصيد املجمع إىل )25( نقطة يف املركز 
الجولة  منذ  األوىل  للدرجة  الصعود  ضمن  حيث  األول، 
املاضية، أما بيت الهيا فتجمد رصيده عند )16( نقطة يف 

املركز الثالث.
أدار اللقاء تحكيميًا: هالل شبات، للساحة، وساعده عىل 
ونادر   ، الزعانني  وفراس  حصرية،  أبو  محمود  الخطوط، 

الحجار، حكاًم رابعًا.
الرضوان  نظريه  عىل  فلسطني  تفوق  ثالثة  مباراة  ويف 
عىل  أقيمت  التي  املباراة  يف  مقابل،  دون  بهدفني 

ملعب الريموك. 
 ،)62+65( الشنباري  محمود  فلسطني،  هديف  سجل 
فيام أهدر العب الرضوان أحمد عبيد ركلة جزاء )78( بعدما 

سددها خارج املرمى.
وشهدت املباراة طرد العبي الرضوان براء الغلبان لحصوله 
عبيد  ومحمد   ،67 الدقيقة  يف  مبارشة  حمراء  عىل 

بالدقيقة 93 لحصوله عىل البطاقة الصفراء الثانية.
املركز  يف  نقطة   )17( إىل  رصيده  فلسطني  ورفع 
الثاين، وتجمد رصيد الرضوان عند )15( نقطة يف املركز 

السادس.
أدار اللقاء تحكيميًا: عمر الكيالين، للساحة، وساعده عىل 
الخطوط، مارسيل أبو شدق، ومحمد درابية، وعبد الله أبو 

عشيبة، حكام رابعًا.
فرع الوسطى والجنوب

دوري  من  عرش  السادس  األسبوع  مباريات  ختام  ويف 

جامعي  حقق  والجنوب”  الوسطى  “فرع  الثانية  الدرجة 
رفح فوزًا كبريًا عىل خدمات دير البلح بثالثية نظيفة يف 

املباراة التي جمعت الفريقني عىل ملعب رفح. 
موىس  الحميد  عبد  محمد  الجامعي،  ثالثية  سجل 
رصيده  الجامعي  لريفع   ،)18( العنايب  وأسعد   ،)13+90(

إىل )11( نقطة يف املركز الثامن وقبل األخري، ويضمن 
 )7( الفارق  أصبح  بعدما  رسميًا،  الثانية  الدرجة  يف  البقاء 
الذي هبط رسميًا  الشوكة صاحب املركز األخري  نقاط مع 
 )19( عند  رفح  خدمات  رصيد  بقي  فيام  الثالثة،  للدرجة 

نقطة يف املركز الرابع. 
عىل  وساعده  للساحة،  وايف،  عطا  تحكيميًا:  اللقاء  أدار 
ومحمد   ، العفش  وجمعة  هجرس،  أبو  نادر  الخطوط، 

النربيص، حكاًم رابعًا.
القادم من  األسبوع  منافسات  تنطلق  أن  املنتظر  ومن 
الدرجة الثانية يف فرع “الوسطى والجنوب” يوم االثنني 
بني  مشتعل  الصعود  رصاع  زال  ال  وقت  يف  املقبل، 

شباب الزوايدة وأهيل النصريات. 
ويحتل الزوايدة املركز األول برصيد )35( نقطة، فيام يحتل 
قبل  نقطة،   )32( برصيد  الثاين  املركز  النصريات  أهيل 

جولتني عىل النهاية. 
الصعود  أجل  من  نقاط   )4( لحصد  الزوايدة  شباب  ويحتاج 
تعرث  النصريات  أهيل  يحتاج  فيام  األوىل،  للدرجة  رسميًا 
لخطف  القادمتني  باملباراتني  والفوز  بالخسارة  الزوايدة 

بطاقة الصعود.

12

الشوكة يهبط للدرجة الثالثة
ويؤجل عودة الزوايدة للدرجة األولى

المجمع اإلسالمي



هـ  فبراير/ شباط  األربعاء 2 رجب 1441هـ 26 فبراير/ شباط Wednesday 26 February 2020األربعاء  رجب  هـ  فبراير/ شباط  13األربعاء 2 رجب 1441هـ 26 فبراير/ شباط Wednesday 26 February 2020األربعاء  رجب 

كتب/ عالء شاميل: 
حالة  لرتى  الدموع  تشاهد  أن  ميكنك  ال  كان  إن 
الحزن الحقيقية، فيمكنك أن تحرك نظراتك عىل 
جدران العميد لتالمس حالة الحزن الحقيقية عىل 
املصري الذي وصل له غزة الريايض ألول مرة منذ 

تأسيسه قبل )86( عامًا. 
ولو كان غزة الريايض رجاًل لبكت عيناه حرقًة عىل 
وبرسية  شخصية،  رصاعات  من  بداخله  جرى  ما 
مطلقة، دون االلتفات ألهمية بكاء العميد الذي 

إن بىك أحرق قلوب اآلالف من محبيه. 
الريايض  التاريخ  يف  للعميد  الكبرية  القيمة 
الفلسطيني  يبدو أن القامئني عليه خالل الحقبة 
متعلقة  غري  قضايا  نحو  أنظارهم  حرفوا  الحالية، 

باملصلحة العامة وتجاوزت كل حدود املعقول. 
يكن  مل  الريايض  غزة  له  وصل  الذي  السقوط 
وليد اللحظة، بل جاء نتيجة تراكامت كبرية ظهرت 
يستخلص  أو  يتعلم  مل  ماضية،  سنوات  خالل 

مل يكن لديه رؤية حقيقية ملستقبل الفريق أو 
دراسة وضعية الدوري املمتاز والفرق املنافسة 
ذلك  وقياس  املطلوب  الهدف  تحديد  حتى  أو 

عىل االمكانات املتاحة.
ومجلس  الفني  الجهاز  بني  التباعد  حالة  وكانت 
املوسم  بداية  قبل  كبرية  لدرجة  ظاهرة  اإلدارة 
الحايل، ال سيام بعدم تلبية رغبات املدرب أحمد 
حسب  الالعبني  بعض  مع  بالتعاقد  الهادي  عبد 
يف  تفشل  كانت  الصفقات  لكن  الفريق،  حاجة 
آخرين أقل  اللحظات األخرية واستبدالها بالعبني 
الفراغ،  ملء  أجل  من  املطلوب  املستوى  من 
وكل ذلك حسب أهواء خارج إطار النظرة الفنية. 

املستقبل الغامض
مغلفًا  مؤكد  مستقبل  أمام  العميد  وبات 
األوىل  الدرجة  دوري  يف  خاصة  بالغموض 
خاصة  الكبار  بني  مكانته  استعادة  عىل  وقدرته 
مع قوة املنافسة يف الدرجة األوىل وباألخص 

للعالج  محاوالت  لها  يكن  ومل  منها،  العرب 
والتخلص منها إال زيادة التعمق فيها دون حلول. 
لو  الحايل  الواقع  عن  مختلفًا  سيبدو  كان  األمر 
الحفاظ عىل  السابق قيمة  اإلدارة  أدرك مجلس 
كان  لو  حتى  كان  مثن  بأي  الريايض  كغزة  كيان 
عىل حساب الكيان الشخيص الذي طغى عىل 

التخطيط والتجهيز للمواسم األخرية. 
املمتاز  الدوري  منافسات  من  جولة  كل  مع 
كان  الرتاجع  استمرار  ظل  ويف  املوسم  هذا 
الذي ال تحده حدود،  الريايض يتعلق باألمل  غزة 
منها  والعبور  الكبوة  هذه  من  الخالص  أجل  من 
عليه  يستند  كتفًا  يجد  مل  العميد  لكن  بسالم، 

حتى ال يصل ملصري السقوط.
غياب التخطيط والرؤية

بالعميد  أدت  التي  وأبرزها  األسباب  أحد  ولعل 
لهذا املصري هو عدم التخطيط الجيد للموسم 
الذي  السابق  اإلدارة  مجلس  ظل  يف  الجديد 

عىل بطاقتي الصعود للممتازة.
سيبدو  الريايض  غزة  أن  عىل  الحديث  يبدو  وال 
مستسلاًم لألمر الواقع ويتواصل يف مسلسل 
القدرة  ميتلك  ككيان  العميد  أن  إال  الرتاجعات، 
عىل الخالص من كل األسباب التي وضعته يف 
هذا املوقف، لكن قبل كل ذلك ال بد أن تتوفر 

اإلرادة للتغيري. 
شك  بال  لكنه  سهاًل،  يكون  لن  لألفضل  التغيري 
الشخصية  واستعادة  العودة  عملية  سيسبق 
واملكانة، وهذا التغيري أصبح مطلوبًا عىل أرض 
الواقع، دون العودة ملربع التجارب التي ال تؤيت 

العميد إال مزيد من الغرق. 
غزة  له  يطمح  الذي  املستقبل  إن  شك  وبال 
الذي  للواقع  متامًا  معاكسًا  سيكون  الريايض 
هو  ما  كل  أن  يعني  وهذا  حاليًا،  فيه  يعيش 
لتغيري  عليه  ُيبنى  أن  ميكن  ال  حاليًا  موجود 

املستقبل.

قريب من الهبوط ألول مرة في تاريخه
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غزة/ عالء شاميل: 
طريق  عن  الدوري”  “بطل  رفح  خدمات  مشوار  حاد 
عىل  مباراة   )30( بعد  األوىل  الهزمية  وتلقى  النقاء 
الخسائر،  من  خاٍل  سجله  عىل  خاللها  حافظ  التوايل 
البقاء يف دوري املمتازة  اتحاد خانيونس  فيام ضمن 

قبل جولتني عىل النهاية. 
ويقف العميد غزة الريايض عىل حافة النهاية ملشواره 
كبري  بشكل  واالقرتب  املمتازة  الدرجة  يف  التاريخي 
تواصلتم  فيام  األوىل،  للدرجة  مرة  ألول  الهبوط  من 
الهبوط  الزعيم شباب رفح لالبتعاد عن هاوية  ساعي 

تدريجيًا. 

الوردة والشوكة
اتحاد  األوىل هذا املوسم من  رفح خسارته  وتلقى خدمات 
رفح  خدمات  حلق  يف  شوكة  أصبح  أنه  يبدو  الذي  خانيونس 
خاصة أن آخر خسارة له العام املايض كانت من اتحاد خانيونس 
به  ضمن  أنه  خاصة  األهم  هو  لالتحاد  الفوز  هذا  لكن  أيضًا، 

البقاء يف دوري األضواء وابتعد عن حسابات الهبوط.
أنها  إال  رفح  خدمات  البطل  عىل  مؤثرة  الهزمية  تبدو  وال 
أفشلت مساعيه بالتتويج بهذا اللقب بال أي خسارة وتحقيق 

إنجاز تاريخي يصعب تكراره. 
استعادة الرتكيز

استعادة  من  والشجاعية  الشاطئ  فريقي  ومتكن 

عىل  الجولة  هذه  يف  الفوز  حققا  بعدما  الرتكيز 
مهاًم  كان  الفوز  لكن  تواليًا،  واألهيل  الريايض  غزة 
مباريات   )10( منذ  األول  الفوز  أنه  خاصة  للشاطئ 
نحو  قوية  ثقة  الفريق  يعطي  ورمبا  سابقة، 
املنافسة عىل لقب الكأس، األمر الذي ينطبق عىل 
عىل  املنافسة  دائرة  من  خرج  الذي  أيضًا  الشجاعية 

اللقب ويسعى إلنقاذ موسمه بلقب الكأس. 
رصاع الوصافة

جباليا  شباب  لفرق  الرتتيب  مراكز  يف  الرتاجع  ورغم 
والهالل والصداقة إال أنهام ما زالوا يف دائرة الرصاع 

عىل مركز الوصافة قبل جولتني عىل النهاية. 

ومتتلك الفرق الثالثة حظوظًا متساوية يف تحقيق 
إنجاز الوصافة هذا املوسم لكن اإلمكانيات متفاوتة 

بني الفرق الثالثة. 
مرحلة  يف  أفضليته  لتأكيد  جباليا  شباب  ويسعى 
جيدة،  ونتائج  قوي  بشكل  بها  ظهر  التي  اإلياب 
الذي  الهالل  فريق  عىل  ينسحب  األمر  ذات  وهو 
جدول  مقدمة  يف  بنتائج قوية وضعته  الجميع  فاجأ 
الرتتيب رغم تعرثه بالخسارة الجولة املاضية والتعادل 

مع الصداقة الجولة الحالية. 
وال زال الصداقة يف دائرة رصاع الوصافة لكن الفريق 
يدرك صعوبة األمر وعدم السعي بقوة لذلك، خاصة 

حصاد الجولة العشرين من الدوري الممتاز

مشوار خدمات رفح يحيد عن النقاء .. واتحاد خانيونس يضمن البقاء 
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املوسم  لكن  مستمرة  زالت  ال  الرتاجع  سلسلة  أن 
الحايل يعترب جيد لدرجة كبرية خاصة أنه كان يف موقع 

معاناة كبرية يف بداية الدوري. 
الحصان األسود

وال يختلف اثنان عىل أن فريق اتحاد بيت حانون يعترب 
بعدما  خاصة  املوسم  هذا  للدوري  األسود  الحصان 
البقاء رسميًا يف دوري األضواء موساًم  متكن من 
آخر وهو النجاح األقوى له يف أول مواسمه التاريخية 

وكرس قاعدة الصاعد هابط. 
أما شباب خانيونس فيعترب هذا املوسم من أسوأ 
سنواته خالل العقد األخري خاصة أن الفريق بقي يف 

يف  األخرية  الجولة  حتى  للهبوط  معقدة  حسابات 
موسم فقط فيه شخصية النشامى التي دامئًا ما 
يكون فيها منافسًا عىل األلقاب يف وقت يسعى 
يدرك  لكنه  الكأس  لقب  عىل  للمنافسة  لالنتقال 

صعوبة األمر خاصة أن الفريق ليس مبقدوره ذلك. 
رصاع الزعيم والعميد

وتعادل  الشاطئ  من  الريايض  غزة  خسارة  ورغم 
شباب رفح مع شباب جباليا إال أن رصاع البقاء ال زال 

متواصل لكن بحسابات مختلفة عن الجولة املاضية. 
وتأثر غزة الريايض كثريًا من الخسارة الجديدة واقرتب 
بنسبة كبرية من الهبوط خاصة أن شباب رفح خطف 

نقطة غالية من مباراة صعبة وخارج أرضه، لذلك بات 
رفح  خدمات  عىل  الفوز  لتحقيق  بحاجة  الريايض  غزة 
واألهيل وانتظار عدم فوز شباب رفح يف أي مباراة 

أمام الشجاعية واتحاد خانيونس. 
بعد  ومؤقتة  جزئية  براحة  يشعر  رفح  شباب  وبات 
التعادل التي استغل فيها تعرث غزة الريايض  نقطة 
بالخسارة، وهو يعلم مدى حاجته لتحقيق الفوز يف 
أو  الشجاعية  املتبقية عىل  املباريات  من  مباراة  أي 
حسن  ومن  املتبقية  املباريات  يف  خانيونس  اتحاد 
وبني  ملعبه  عىل  سيخوضهام  الزعيم  أن  الحظ 

جمهوره. 

ما بعد الهبوط
بات  املاضية  الجولة  منذ  األهيل  هبوط  تأكد  أن  وبعد 
تحضري  وكيفية  الهبوط  بعد  فيام  التفكري  موقف  يف 
املناسبة  الخطة  ووضع  األوىل  الدرجة  لدوري  الفريق 
من  لألضواء  والعودة  الصعود  إرادة  توفرت  إن  لذلك 

جديد. 
رصاع الهدافني

حالها  عىل  املمتاز  الدوري  هدايف  قامئة  وبقيت 
 )13( برصيد  شكشك  حازم  الهالل  ملهاجم  بصدارة 
هدفًا، فيام يليه مهاجم خدمات رفح، يسار الصباحني 

برصيد )12( هدفًا.
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غزة/ إبراهيم أبو شعر:
مع  األوىل،  الدرجة  لدوري  النهاية  محطة  اقرتبت 
بعد  ُتحسم  أن  الختام، دون  بقاء جولتني فقط عىل 
الذي  الوقت  يف  املمتاز،  للدوري  الصعود  ورقتي 
تأكد بشكل رسمي انتهاء الرصاع عىل تجنب الهبوط، 
بلحاق الزيتون بنظريه العطاء يف دوري الدرجة الثانية.

بدأت  املسابقة  عمر  من  العرشين  الجولة  ختام  مع 
لكن  بالصعود،  يتعلق  فيام  تتضح  املالمح  بعض 
اللذين  الحظ  صاحبي  بهوية  الجزم  املمكن  غري  من 
املوسم  خالل  األضواء  دوري  يف  سيتواجدان 

املقبل.
كان ميكن أن نعرف هوية أحد الصاعدين عىل األقل 
مع ختام الجولة، لكن الجالء فّوت عىل نفسه الفرصة 
بسقوطه املفاجئ أمام خدمات الربيج، بينام اكتفى 
فرصة  اآلخر  هو  لريفض  سلبي،  بتعادل  التفاح 

االقرتاب من الصعود.
تأجيل

ذهبية  فرصة  أمام  كان  الجالء  الرتتيب  جدول  متصدر 
للصعود رسميًا ألول مرة يف تاريخه للدوري املمتاز، 
إذ كان الفوز عىل الربيج كفياًل بتحقيق حلم جامهريه 
التي أعدت العدة لالحتفال باإلنجاز الفريد، لكن حلمه 

تأجل بسقوط الفريق بهدف دون رد.
صدارة  يف  الفريق  وضعية  عىل  تؤثر  مل  الخسارة 
بفارق  نقطة،   36 عند  توقف  رصيده  لكن  الرتتيب، 

سيواجه  وهو  املبارش،  مالحقه  التفاح  عن  نقطتني 
بقاءه  تأكد  الذي  مناء،  نظريه  املقبلة  الجولة  يف 
يواجه  أن  عىل  األوىل،  الدرجة  دوري  يف  رسميًا 

العطاء الهابط يف الجولة األخرية.
وفقًا لذلك تبدو مسألة صعود الجالء للدوري املمتاز 
بأن  توحي  املؤرشات  وكل  فقط،  وقت  مسألة 
شاركت  التي  األندية  قامئة  إىل  سينضم  الفريق 
يف الدوري املمتاز، لينال املكافأة عىل أدائه القوي 

واملميز هذا املوسم، لوال بعض العرثات.
يف املقابل، أنعش خدمات الربيج بهذا الفوز فرصته 
 32 يف الصعود للدوري املمتاز، إذ رفع رصيده إىل 
نقطة، يف املركز الخامس، علاًم أن مباراتيه األخريتني 

يف الدوري ستكونان أمام خدمات خانيونس ومناء.
تعرث مفاجئ

فخ  يف  بدوره  سقط  الثاين  املركز  صاحب  التفاح 
التعادل مع األقىص بدون أهداف، وهي نتيجة وإن 
ال تبدو مرضية لجامهري الفريق، إال أنها أبقته وصيفًا، 
لكن بفارق نقطة وحيدة عن خدمات النصريات صاحب 

املركز الثالث.
ويلعب التفاح يف الجولة القادمة مع القادسية، ثم 
مع خدمات املغازي يف الجولة األخرية، وهي مباريات 
بالتأكيد هذا ال يكفي  الورق سهلة، لكن  تبدو عىل 
إىل  العبور  بطاقة  نيل  ضمن  قد  الفريق  بأن  للقول 

الدوري املمتاز.

أقدام  بني  الصعود  مهمة  األحوال  جميع  يف  لكن 
املباراتني  يف  الفوز  يكفيهم  الذين  التفاح،  العبي 
املنافسني،  نتائج  بقية  عن  النظر  بغض  للصعود 
وهو ما يجعل املهمة أسهل بكثري مقارنة مع الفرق 

األخرى.
وضمن  نقطة،   28 إىل  رصيده  فرفع  األقىص  أما 
األوىل،  الدرجة  دوري  يف  البقاء  رسمي  بشكل 
للفريق  الفتًا  انجازًا  يشكل  ما  وهو  األول،  مبوسمه 

املجتهد.
ضاع األمل

تكون  قد  قاسية  بخسارة  النصريات  خدمات  ومني 
مبثابة رضبة قاضية له، وذلك أمام خدمات خانيونس، 
لتصبح مهمته يف الصعود للدوري املمتاز صعبة جدًا 

ومرهونة بهدايا اآلخرين.
الدوري عىل  بداية  النصريات منافسًا جادًا منذ  وكان 
األول  بني  مركزه  وتراوح  املمتاز،  للدوري  الصعود 
يف  واضح  بشكل  نتائجه  ترتاجع  أن  قبل  والثاين، 

مرحلة اإلياب، ليجد نفسه يف وضعية صعبة.
نظريه  املقبلة  الجولة  يف  يواجه  النصريات  خدمات 
اختبار صعب وحاسم، قبل  حانون األهيل يف  بيت 

أن يختتم البطولة أمام األقىص.
رصيده  بفوزه  خانيونس  خدمات  رفع  املقابل،  يف 
كان  الفريق  أن  علاًم  بقائه،  وتأكد  نقطة،   27 إىل 
ينافس عىل مراكز الصدارة يف بداية الدوري،  قبل 

أن يعاين من سوء النتائج.
فرصة ُمهدرة

ألسابيع  الرتتيب  جدول  تصدر  الذي  حانون  بيت  أما 
الزيتون  مع  بالخسارة  أشبه  بتعادل  فاكتفى  طويلة، 
لريفع رصيده إىل 32 نقطة يف املركز الرابع، علاًم أنه 
يلتقي مع خدمات النصريات وخدمات خانيونس يف 

الجولتني األخريتني.
األخرى  بالنتائج  مرتبطًا  الحوانني،  مصري  وبات 
كانت  التي  أمر صادم لجامهريه  بيده، وهو  وليست 
مستبرشة منذ بداية الدوري بفريقها قبل ان ترتاجع 
النتائج بشكل الفت يف الدور الثاين من املسابقة.

للزيتون الذي بات  بالنسبة  التعادل مل يكن ذا قيمة 
رصيده 19 نقطة يف املركز الحادي عرش قبل األخري، 

ليسقط إىل دوري الدرجة الثانية رسميًا.
وتعادل مناء مع خدمات املغازي ليبقى بعض األمل 
الضئيل لألول يف الصعود بعد أن رفع رصيده إىل 29 
نقطة يف املركز السادس، بينام تأكد بقاء املغازي 
 26 إىل  رصيده  ووصل  األوىل  الدرجة  دوري  يف 

نقطة يف املركز العارش.
الجولة شهدت نتيجة كبرية متثلت يف فوز القادسية 
عىل العطاء بستة أهداف مقابل هدف واحد، وكانت 
الدرجة  دوري  يف  بقائه  لتأمني  للقادسية  كافية 
األوىل، يف حني مل تغري من واقع العطاء الذي تأكد 

هبوطه مبكرًا لدوري الدرجة الثانية مبكرًا.

تعرث رباعي القمة يف حصاد الجولة الـ20 لدوري »األوىل«

الجالء يرفض الصعود ويؤجل 
الحسم والتفاح يسري عىل خطاه

آمال خدمات النصريات وبيت حانون األهيل تتضاءل وهبوط الزيتون رسميًا
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القاهرة/ )أ ف ب(:
يف  لتدخل  أزمة  من  املرصية  القدم  كرة  تخرج 
األهيل  قمة  عقد  انفراط  فصولها  وآخر  أخرى، 
والزمالك، بعد تذرّع األخري باألمطار لعدم الحضور 
اىل ستاد القاهرة الدويل، يف خطوة أِسف لها 

االتحاد املحيل وتعهد بتطبيق القوانني حيالها.
الرابعة،  املرحلة  من  مؤجلة  املباراة  وكانت 
ومرتقبة عىل إيقاع لقائهام املتوتر يف الكأس 
)فاز  أبوظبي  يف  املايض  األسبوع  السوبر 
التي  وإشكاالته  الرتجيح(،  بركالت   4-3 الزمالك 
استدعت  االنضباط،  لجنة  من  عقوبات  تبعتها 
املكلفة  اللجنة  ضد  الناديني  من  حادة  مواقف 

تسيري شؤون االتحاد برئاسة عمرو الجنايني.
وبقي مصري املباراة عىل املحك بعد العقوبات 
التي شملت إيقاف العَبني حتى نهاية املوسم 
هام محمود عبد املنعم “كهربا” العب األهيل 
)الزمالك(  عاشور  وإمام  سابقا،  والزمالك  حاليا 

وغريها بحق العبني وإداريني.
وأبدى مجلس إدارة األهيل نيته التقدم بشكوى 
بينام  )فيفا(،  الدويل  االتحاد  اىل  الجنايني  ضد 
رفض مجلس إدارة الزمالك ورئيسه املثري للجدل 
مرتىض منصور مواصلة الدوري. لكن كام حصل 
مرارا سابقا، عاد الزمالك عن قراره، وأعلن خوض 

اللقاء لكن بتشكيلة من الالعبني الناشئني.
والنصف  السابعة  عند  محددا  املوعد  كان 
بالتوقيت املحيل، لكن االتحاد أّخره ساعة واحدة 

يف انتظار وصول الزمالك اىل امللعب.
برر مسؤولون يف الزمالك التأخر بتعطل الحافلة 

التي تقلهم. 
فيلم  من  بلقطات  أشبه  مشهدا  الغياب  رسم 
أمني(  )بقرار  خالية  مدرجات  صامت:  سينام 
تحت أمطار متساقطة، العبو األهيل يقومون 
بتامرين إحامء ومدربهم السويرسي رينيه فايلر 

يتواصل من حني آلخر مع الحكام.
الليتواين  الحكم  وأطلق  الجديد،  املوعد  حل 
بينها  فصلت  صافرات  ماسيكا  جيدمييناس 
األهيل  العبو  لألوىل  وقف  دقيقة:   20 نحو 
األمني  عىل  حدادا  صمت  دقيقة  مبفردهم 
العام السابق لالتحاد اإلفريقي عمرو مصطفى 
الذي وافته املنية بعد رصاع مع املرض، والثانية 
والثالثة  فيها،  منافس  ال  مباراة  انطالق  إلعالن 

إلنهائها بعد انقضاء الفرتة الزمنية القانونية.
الستاد  اىل  واألهيل  التحكيم  طاقم  وصل 

األكرب يف العاصمة املرصية قبل موعد املباراة، 
“أون  قناة  وأشارت  الزمالك.  حافلة  تأخرت  بينام 
ان  الدوري،  ملباريات  الناقلة  املرصية  سبورت” 
تقل  التي  الحافلة  تعطل  سببه  الزمالك  تأخر 
بالعاصمة  البلد  وسط  منطقة  يف  الالعبني 

املرصية.
املدير  قال  القناة،  مع  هاتفي  اتصال  ويف 
عبد  أحمد  الزمالك  يف  الناشئني  لفريق  الفني 
الطريق،  يف  ساعات  ثالث  “أمضينا  املقصود 
وزحمة كبرية، والحافلة تعطلت فوق 6 أكتوبر”، 

يف إشارة اىل جرس رئييس يف القاهرة.
واألمن  الحافلة(  )من  الشارع  اىل  “نزلنا  وأضاف 
ونعاود  قليال  نتقدم  الطريق.  فتح  حاولوا  معنا. 
التوقف”، لكنه أمل يف التمكن من بلوغ امللعب.

مل يحصل ذلك، وأظهرت لقطات “أون سبورت” 
الحافلة تعود اىل مقر النادي خالية من الالعبني، 

بعد حديث عن مغادرة كل منهم مبفرده.
فيسبوك  عىل  بصورة  االتحاد  من  التعليق  جاء 
مخصصة  كانت  التي  الفارغة  املقاعد  فيها  أبرز 
املشهد...  لهذا  “نأسف  تعليق  مع  للزمالك، 
مع  التنسيق  تم  بأنه  علام  الالئحة  وستطبق 
أنه ال توجد أي عوائق تحول  لنا  األمن وقد تبني 
ملعب  إىل  الفريقني  حافلتي  وصول  دون 

املباراة”.
وتنص لوائح االتحاد عىل سلسلة عقوبات بحق 
خارسا  اعتباره  تشمل  ينسحب،  الذي  الفريق 
رصيده  من  نقاط  ست  وخصم  املباراة  يف 
بحق  عقوبات  فرض  اىل  وصوال  البطولة،  يف 

مسؤوليه.
متصدرا  املباراة  لدخول  يستعد  األهيل  وكان 
نقطة(   45( الكاملة  بالعالمة  الدوري  لرتتيب 
التي  الـ15  املباريات  يف  فوزا   15 حقق  بعدما 
املركز  الزمالك  يحتل  بينام  اآلن،  حتى  خاضها 

الثالث برصيد 31 نقطة )من 15 مباراة أيضا(.
موقع  يف  أيضا  يبدو  كان  األبيض  الفريق  لكن 
تتويجه  بعد  السيام  األخرية،  اآلونة  يف  قوة 
السوبر  الكأس  معدودة:  أيام  خالل  بلقبني 
التونيس،  الرتجي  حساب  عىل  اإلفريقية 
األهيل  السوبر املرصية عىل حساب  والكأس 

بالذات.
يف  لالتحاد  التحدي  مبوقف  ظهر  منصور  لكن 
إنهاء  إعالن  قبل  بها  أدىل  تلفزيونية  ترصيحات 
املباراة. وقال لقناة “صدى البلد”، “الزمالك مل 

ينسحب )...( أنا رجل لن يتعرض لعقوبات. ملاذا 
أعاَقب؟ ما الذي قمت به؟”.

وأضاف بتهكم “مربوك عليه الدوري”، ردا عىل 
تعليق ان خصم نقاط من الزمالك سيعني ابتعاد 

األهيل يف الصدارة بشكل إضايف.
الزمالك”،  نادي  من  نقطة  تخصم  “لن  وأضاف 
الرياضية  التحكيم  محكمة  اىل  باللجوء  ملوحا 
يف  يرغب  وانه  بذلك،  القيام  حال  يف  )كاس( 
به هو  ان يقوم  الجنايني  يريد عمرو  إظهار “ما 

ولجنته بحق أبناء األهيل والزمالك”.
“تويرت”  عىل  األهيل  حساب  أملح  جهته،  من 
“غياب  ألن  متعمدا  كان  الزمالك  ابتعاد  ان  اىل 
املوروثات  من  دامًئا  البطل  أمام  املنافسة 
التاريخية يف بطولة الدوري”، مضيفا ان “غياب 
ليواصل  نقاط  فريقنا  مينح  اليوم  املنافس 

تربعه عىل قمة الدوري بالعالمة الكاملة”.
أسفه  إمام  حازم  للزمالك  السابق  النجم  وأبدى 
ملا جرى، قائال لـ”أون سبورت”، “مباراة األهيل 

العامل  يف  املباريات  أهم  من  هي  والزمالك 
الشكل  يكون  أن  أمتنى  كنت  ولذلك  العريب، 
أفضل مام حصل، أو أن يكون األمر أكرث وضوحا 
التي  السيناريوات  هناك  تكون  وال  حصل،  مام 

جرت”.
وتعاين كرة القدم املرصية من سلسلة أزمات 
متالحقة يف األشهر املاضية، شملت خالفات 
املباريات،  جدولة  حول  واألندية  االتحاد  بني 
وخالفات بني االتحاد ونجم ليفربول محمد صالح، 
أبو  هاين  ورئيسه  االتحاد  استقالة  اىل  وصوال 
الخروج  بعد  املايض  العام  صيف  يف  ريدة 
املفاجئ من مثن نهايئ كأس األمم اإلفريقية 

التي استضافتها مرص.
وتأيت األزمة الجديدة مع تحّض األهيل والزمالك 
أبطال  لدوري  النهايئ  ربع  الدور  ذهاب  لخوض 
الجمعة،  الرتجي  الزمالك  يستضيف  اذ  إفريقيا، 
إفريقي  الجنوب  صنداونز  ماميلودي  يحل  بينام 

ضيفا عىل األهيل السبت.

حلقة جديدة يف سلسلة أزمات الكرة املرصية
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روما/ )أ ف ب(:
باولو”  “سان  ملعب  من  اإلسباين  برشلونة  عاد 
بتعادل مثني مع مضيفه نابويل اإليطايل 1-1 أمس 
يف ذهاب الدور مثن النهايئ ملسابقة دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم.
وهو  مارس   18 يف  ملعبه  اىل  برشلونة  وينتقل 
للموسم  النهايئ  ربع  الدور  لبلوغ  مثايل  وضع  يف 
الثالث عرش تواليا، السيام أنه مل يذق طعم الهزمية 
القارية يف  نو” ضمن املسابقة  يف ملعبه “كامب 

مبارياته الـ35 األخرية )رقم قيايس(.
حققها  التي  اإليجابية  النتيجة  بهذه  برشلونة  ويدين 
يف  له  اختبار  أول  يف  سيتيني  كييك  الجديد  مدربه 
املسابقة بعد أن خلف إرنستو فالفريدي مطلع العام 
الحايل، اىل الفرنيس أنطوان غريزمان الذي أدرك له 
نابويل  أنهى  بعد  وذلك   ،57 الدقيقة  يف  التعادل 
درايس مرتنز  البلجييك  بهدف  األول متقدما  الشوط 

)30( الذي خرج مصابا أوائل الشوط الثاين.
الوصول  محاولة  يف  نابويل  مهمة  أن  املؤكد  ومن 
أصبحت  تاريخه،  يف  األوىل  للمرة  النهايئ  ربع  اىل 
أرضه  عىل  بالتعادل  اكتفى  أن  بعد  صعوبة  أكرث 
النادي  مع  اإلطالق  عىل  له  األوىل  املواجهة  يف 
عام  آخرها  مرات،  خمس  باللقب  الفائز  الكاتالوين 

2015 عىل حساب يوفنتوس اإليطايل.
وبدأ نابويل اللقاء باندفاع لكن من دون أي فعالية أو 

تهديد ملرمى األملاين مارك أندري تري شتيغن، قبل 
أن يدخل برشلونة تدريجيا يف األجواء من دون خطورة 

أيضا عىل مرمى مضيفه اإليطايل.
انطلق  املباراة،  عىل  مسيطرا  برشلونة  بدا  وعندما 
نابويل بهجمة مرتدة وصلت عربها الكرة اىل البولندي 
فأطلقها  ملرتنز،  عكسها  الذي  زيلينسيك  بيوتر 
اىل  املنطقة  مشارف  من  رائعة  لولبية  البلجييك 

الزاوية اليرسى العليا ملرمى تري شتيغن )30(.
بقميص  هدفا   121 اىل  رصيده  عاما  الـ32  ابن  ورفع 
نابويل يف جميع املسابقات، ليصبح عىل املسافة 
ذاتها من صاحب الرقم القيايس السلوفايك ماريك 
 11 طيلة  الفريق  الوان  عن  دافع  الذي  هامسيك 
العام املايض  أوائل  أن يرتكه  العام قبل  عاما ونصف 

لالنتقال اىل الصني.
الرغم من تخلفه، بدا برشلونة عاجزا عن تهديد  وعىل 
الدفاع  ظل  يف  أوسبينا  دافيد  الكولومبي  مرمى 
فريق  أن  وحتى  غاتوزو،  قبل  من  املطبق  املحكم 
اليوناين  محاولة  لكن  ثان  هدف  من  قريبا  كان  األخري 

كوستاس مانوالس مرت بجوار القائم األيرس )42(.
الذي  الثاين  الشوط  يف  حاله  عىل  الوضع  وبقي 
شهد يف بدايته اصابة مرتنز وتركه مكانه يف امللعب 

لصالح البولندي أركاديوش ميليك )54(.
أطلق  املرمى،  عىل  جدا  النادرة  محاوالته  إحدى  ومن 
أطلقها  بكرة  الصفر  نقطة  من  املباراة  برشلونة 

من  عرضية  متريرة  بعد  الشباك  سقف  يف  غريزمان 
الربتغايل نيلسون سيميدو )57(.

وحصل نابويل عىل فرصة ذهبية للتقدم لكن كاليخون 
اصطدم بتألق تري شتيغن )63(، ثم نجح برشلونة يف 
احتواء مضيفه وحافظ عىل التعادل لكنه تعرض لرضبة 
يف الثواين األخرية بطرد فيدال نتيجة نيله إنذارا ثانيا 
بسبب  بيكيه  جريار  جهود  بعدها  يخرس  أن  قبل   ،)89(

اإلصابة.
بايرن يكتسح تشليس

وضع بايرن ميونيخ قدما يف الدور ربع النهايئ بفوزه 
دار  عقر  يف  نظيفة  بثالثية  تشليس  عىل  الالفت 
الدور  ذهاب  يف  بريدج”  “ستامفورد  ملعب  االخري 

مثن النهايئ.
املثايل  سجله  عىل  بالتايل  البافاري  الفريق  وحافظ 
تواليا  السابع  فوزه  بتحقيقه  القارية  املسابقة  يف 

هذا املوسم.
وهي الخسارة الثالثة الحد ممثيل الكرة االنجليزية يف 
اللقب  حامل  ليفربول  بعد سقوط  الدور،  ذهاب هذا 
ملعبه،  خارج  صفر1-  االسباين  مدريد  اتلتيكو  امام 

وتوتنهام امام اليبزيغ االملاين صفر1- عىل ارضه.
تسجل  مل  الثالثة  االنجليزية  الفرق  ان  واملفارقة 
نهايئ  يف  بقوة  حارضة  كانت  بانها  علام  هدف  اي 
القاريتني املوسم املايض، حيث خاض  املسابقتني 
توتنهام،  مواجهة  يف  االبطال  دوري  نهايئ  ليفربول 

يف حني التقى طرفا مدينة لندن تشليس وارسنال 
يف نهايئ الدوري االورويب )يوروبا ليغ(.

وييل  االرجنتيني  مرماه  حارس  اىل  تشليس  يدين 
يف  شباكه  نظافة  عىل  املحافظة  يف  كابايريو 

الشوط األول بانقاذه اربع كرات خطرة.
لعبة مشرتكة بني سريج  البافاري بعد  الفريق  وتقدم 
زميله  اىل  الكرة  اعاد  الذي  وليفاندوفسيك  غنابري 

ليسجل من مسافة قريبة )50(.
غنابري  ليضيف  بعد ذلك  ذاته  السيناريو  الثنايئ  وكرر 
بيرساه الهدف الثاين بعيدا عن متناول كابايريو )54(. 
املسابقة  يف  الستة  غنابري  اهداف  ان  واملفارقة 
القارية هذا املوسم جاءت يف مدينة لندن بعد رباعيته 

يف مرمى توتنهام )2-7( يف دور املجموعات.
فردي  مجهود  بعد  التسجيل  ليفاندوفسيك  واختتم 
اىل  رصيده  رافعا  ديفيس  الفونسو  الكندي  من  رائع 
الهدافني  بصدارة  لينفرد  املوسم،  هذا  هدفا   11
بفارق هدف واحد عن مهاجم دورمتوند الرنوجي ارلينغ 

هاالند.
 33 يف  هدفا   39 اىل  رصيده  ليفاندوفسيك  ورفع 
زيارة  يف  وفشل  املسابقات،  مختلف  يف  مباراة 

الشباك يف 7 مباريات فقط هذا املوسم.
اسبيليكويتا  بطرد  سوءا  تشليس  امور  وازدادت 
فريقه  ليكمل  ليفاندوفسيك  باتجاه  كوعا  توجيه  اثر 

الدقائق الست االخرية بعرشة العبني.

دوري أبطال أوروبا

برشلونة يعود من نابويل بالتعادل 
وبايرن يكتسح تشليس
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في ذكرى مجزرة 
اإلبراهيمي.. ال يزال 

العدوان متواصًل

د. أيمن أبو ناهية

لمــن ال يعلم أيضًا، فــإن مجزرة الحــرم اإلبراهيمي 
فتحت أمام اإلرهابيين الصهاينة باب الغنائم على 
مصراعيه فنهلوا من الشــريان الفلسطيني ما لم 
يكفهم، وســينهلون منه ما لم يشــبع نهمهم في 
قابل األيام، بحيث ُيترك الجسد الفلسطيني ينزف حتى 

الموت .

الشعب الفلسطيني من 
التغريبة إلى القيامة

عاش الشــعب الفلســطيني منذ عام 1917 تحت نير االحتالل 
البريطانــي الــذي كان أهم أهدافــه إقامة وطــن لليهود في 
فلســطين عماًل بوعد بلفــور الصادر عــام 1911، ومنذ ذلك 
التاريخ والشــعب الفلســطيني يقاوم ويتحدى ويستبســل في 
الدفــاع عن أرضه ولــم يغفل عن المآل المظلم الذي تســعى 
ســلطات االنتــداب البريطاني إليصال الشــعب الفلســطيني 
إليه، وتبدّى ذلك من خالل شــواهد عدة كان أبرزها تسهيل 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وهذا ما أدى إلى ثورة الشعب 
الفلســطيني أكثر من مرة ضد ســلطات االنتــداب البريطاني 
ابتداًء بثورة النبي موســى في نيسان 1920 مرورًا بثورة يافا 
أيار 1921 وثورة البراق أغســطس 1929 وثورة الكف األخضر 
1930، وانتفاضــة أكتوبــر 1933، وحركة الشــهيد عز الدين 

القســام 1935 – 1940 والثورة الفلســطينية الكبرى 1936-
1939، مــا يعنــي أنــه لم تكد تمر ســنة من ســني االنتداب 

البريطانــي إال وكان هناك عمل ثوري ضد هذا االنتداب، األمر 
الذي يدل على مدى رفض الشعب الفلسطيني التام لالنتداب 
ومخططاتــه وكذلــك الوعــى الكبير الــذي تمتع به الشــعب 

الفلسطيني خالل تلك  الفترة.
إن كل هــذا العمل الثوري المقاوم لم يثِن ســلطات االنتداب 
عــن المضي قدمًا في مخططاتهــا الرامية إلقامة وطن قومي 
لليهود في فلســطين، وســاعدتها في ذلك الخيانــة العربية 
التــي بــدأت فصولهــا األولــى مــع تحالــف بعــض األنظمة 
والشــخصيات العربية مع اإلنجليز ضد الدولة العثمانية )دولة 
الخالفة( وامتدت هذه الخيانة لتمرير المخطط البريطاني في 
فلسطين حتى وقعت ضحية هذه الخيانة القذرة وهجر الشعب 
الفلســطيني من أرضه في أبشــع صورة تهجير قسري عرفها 

تاريخ البشرية الحديثة.
كل ذلــك جرى على مرأى ومســمع من األنظمــة العربية التي 
ســاهمت من خالل تحالفها مع بريطانيا في تشريده، وامتدت 
خيانتها في الخفاء وقبل أن تظهر للعلن في عالقاتها المحرمة 

مع العدو الصهيوني منذ بداية نشأته.
رغم مرارة التشــرد وقسوة المحتل مارس الشعب الفلسطيني 
حقــه وواجبه في مقاومة العدو، وثار مرة أخرى ضد المغتصب 
الجديــد، فكانت الثورة الفلســطينية المســلحة التي انطلقت 
1965 ثم انتفاضة الحجــارة 1987 واالنتفاضة الثانية 2000 

قدم فيها شعبنا آالف الشهداء وعشرات آالف الجرحى، وما زال 
متمسكًا بعهد أسالفه باسترجاع األرض وطرد الغزاة. 

كما أنه رغم كارثة أوســلو التي أرادوها مقبرة للتاريخ الكفاحي 
الفلسطيني فإنها كانت بداية القيامة المجيدة لشعبنا لتتكاتف 
قواه الحية وتجترح معجزة العمل المقاوم الذي حقق وألول مرة 
في تاريخ الصراع توازن الرعب بين االحتالل والشــعب المقاوم 
وبعد أن كانت اليد الطولى لالحتالل تضرب في كل مكان غير 
آبهــة بقانون دولي أو أي قيم إنســانية وفي عنفوان غطرســة 
القوة التي أثقلت رأس العدو كانت قيامة المقاومة لتضع كيان 
العــدو كله في حزام نار تشــعله المقاومة متــى أرادت وكيفما 
أرادت. وبإعجاز شــعبي سيذكره كتاب التاريخ أصبحت صواريخ 
المقاومة تهــدد عاصمة العدو التي ما تجرأت قيادة عربية في 

يوم ما على المساس بها خوفا وجزعا من بطش العدو ... 
ولكنها إرادة الشــعب وعبقرية المقاومة التي جعلت من جيش 
وجبــروت العدو أضحوكة وحققــت مقولة: »إنه أوهن من بيت 
العنكبــوت«، وبعــد أن صال هذا العدو وجــال في أرض العرب 
قتال وتدميرا .. ها هو يحسب ألف ألف حساب لكل حركة تصدر 
عنه خوفا من أن تفسر خطأ فيناله من عقاب المقاومة ما يعجز 

عن تحمله... 
إنها معجزة النضال الفلسطيني الذي تجلت قدرته في مواجهة 
عدوه فاستصغره وحقره وأعاد أمال مفقودا بأن فلسطين على 
مرأى البصر تنتظر في حلتها الجديدة يوما قريبا تزف فيها إلى 
أبطالها القادمين من خلف التالل محررين في صبح فلسطيني 

مجيد هو أقرب مما يتصوّرون.

إمعانــًا فــي ممارســة اإلرهــاب المتواصــل بحــق 
الشــعب الفلســطيني وتطوير األدوات والوســائل 
الصهيونيــة القتــالع هــذا الشــعب مــن أرضــه 
وتهجيره، تمر الذكرى السادسة والعشرون لمجزرة 
الحرم اإلبراهيمي البشــعة التي ارتكبها المتطرف 
»باروخ غولدشتاين« القادم من الواليات المتحدة 
األمريكيــة، والمســتوطن في مســتوطنة »كريات 
أربع« بحق المصلين داخــل الحرم اإلبراهيمي في 
مدينــة الخليــل بتاريــخ ٢٥ فبرايــر ١٩٩٤ والتي 
راح ضحيتهــا حوالــي 180 شــهيدا وجريحــًا فــي 
عمــل إجرامي مخطط له من مســتويات سياســية 

وإيديولوجية صهيونية حاقدة.
تأتــي ذكــرى مجــزرة اإلبراهيمــي علــى الشــعب 
الفلســطيني فــي هــذه األوقــات ومــا زال أســيرًا 
لسياســات االحتالل وبطشــه في مختلف المناطق 
الفلســطينية المحتلــة، بــل يتباهــى بمخالفاتــه 
الجسيمة وتهديداته المســتمرة باألخص لمدينة 
القدس ومقدســاتها ومدينة خليــل الرحمن وبيت 
لحــم وغزة ضاربا بعرض الحائط قرارات الشــرعية 
الدوليــة الداعيــة إلى حمايــة الســكان المدنيين 

واألماكن الدينية.
هــذه الجريمة البشــعة تأتي كأكبــر حادثة اعتداء 
صارخ بحق الفلســطينيين بعد توقيع اتفاق اوسلو 
فــي 1993/9/13 مــن جانــب أول، وفرضت هذه 
المجزرة أجواء إرهابية بحق الفلســطينيين وخاصة 
أنها وقعت في قلب البلدة القديمة في الخليل من 
جانب ثانٍ، وســاهمت هذه المجزرة بقرار رســمي 
من حكومة االحتالل بتقســيم المسجد اإلبراهيمي 
وإبقاء الجزء األكبر منه تحت سيطرة المستوطنين 
مــن جانب ثالث، كما  أدت هذه الجريمة إلى تراجع 

التواجد الفلســطيني في البلدة القديمة وتقليص 
عــدد العائــالت الفلســطينية القاطنة فــي محيط 

المسجد اإلبراهيمي من جانب آخر.
وكما هو الحال في جميع المجازر والمذابح الوحشية 
التــي تعــرض لهــا الفلســطينيون داخــل الوطن 
وخارجه علــى أيدي اإلرهــاب الصهيوني، فإنه من 
غيــر الممكن ألي عاقل أن يتكهــن باحتمال خروج 
مجــزرة الحرم اإلبراهيمــي من الذاكــرة القومية، 
وباألخــص مــن الذاكــرة الفلســطينية، وبأخص 
الخصوص من ذاكرة من عاشــوا أحداثها المفجعة 

والكارثية لحظة بلحظة.
تأتي ذكرى مجزرة الحرم في الوقت  الذي تمنع فيه 
ســلطات االحتالل رفع األذان وتغلــق الحرم وتمنع 
المصليــن من الوصول إليه وفــق مخطط ممنهج  
ومســتمر ابتداء مــن نكران حــق اآلخــر بالوجود 
مرورا بالمجــازر التي ترتكب بحقنا كفلســطينيين 
أصحــاب األرض األصلييــن ...وهــذا يعنــي بــأن 
ســلطات االحتــالل تنشــط فــي االســتيالء علــى 
األراضي واألماكن الدينية الفلسطينية وفق برنامج 
اســتراتيجي يقوم علــى ابتــالع األرض وتهويدها 
ناهيــك علــى أن المجتمع الدولي حتــى تاريخه لم 
يتخــذ قرارات بقــوة اإللــزام تجاه )إســرائيل(، بل 
يكتفي بالشــجب واإلدانة واالســتنكار مما يشــجع 

االحتالل على االستمرار بانتهاكاتها الجسيمة.
إن هــذه الجريمــة تقع ضمــن إطــار الجرائم ضد 
اإلنســانية، ألنهــا انصرفــت إلــى قتــل المدنيين 
الفلســطينيين على أســس عنصريــة ودينية مما 
يســتوجب تفعيــل قواعــد القانــون الدولــي ذات 
الشــأن بالجرائم ضــد اإلنســانية وتقديم مجرمي 
الحرب أمام المحاكم الدوليــة والوطنية المختصة 

في هــذا المجــال، مع العلــم بأن قــوات االحتالل 
اإلسرائيلي تواصل بعد ارتكاب مجزرة الحرم تنفيذ 
كل تدابيرها المشــددة لتقييد حركــة المواطنين 
والتنكيــل بهــم وبخاصة على الحواجز العســكرية 
الدائمــة والفجائيــة وفــرض حظــر التجــوال على 
بعــض األحيــاء ومنع التنقــل ضمن العديــد منها 
جنــوب مدينــة الخليــل وأقصى شــمال المحافظة 
وعلى بعــض الطــرق بيــن بلدتهــا ..ناهيك عن 
إقدام ســلطات االحتالل على إغالق مسجد ومحيط 
اإلبراهيمــي أمام المصليــن والــزوار، فيما فتحت 
وتفتــح أبوابــه أمــام المســتوطنين وأنصارهــم 
..وتجدر اإلشــارة إلــى أن ســلطات االحتالل تقوم 
بإغالق الحــرم اإلبراهيمي مدة عشــرة أيام وذلك 
بموجب قرارات لجنة »شــمغار« اإلســرائيلية التي 
تشكلت عقب مجزرة الحرم، والتي قسمته ووضعت 

جدواًل بإغالقه أمام المسلمين في األعياد.
ولمن ال يعلم من العرب والمسلمين وأحرار العالم 
فإنه لم يتبقَ لهم وللفلسطينيين من الحرم سوى 
التأمــل في بنيانــه عن بُعد، وقــراءة تلك اليافطة 
التي تصدرت واجهته وُكتب عليها »ممنوع الصالة 
فــي هذا المكان«، ولم يتبقَّ لكم ســوى رؤية هذا 
المعلم الديني المبارك في وسائل اإلعالم المرئية 
والمكتوبة، والحصول وشــراء صوره من األســواق 

الصهيونية!!
ولمن ال يعلــم أيضًا، فإن مجزرة الحرم اإلبراهيمي 
فتحت أمام اإلرهابيين الصهاينة باب الغنائم على 
مصراعيه فنهلوا من الشــريان الفلســطيني ما لم 
يكفهم، وســينهلون منه ما لم يشــبع نهمهم في 
قابل األيام، بحيث يُترك الجسد الفلسطيني ينزف 

حتى الموت تحت سمع وبصر األشقاء العرب.

يتســابق الجنــراالت الصهاينــة قبــل أيــام مــن 
االنتخابات اإلســرائيلية الثالثــة التي تجري خالل 
سنة واحدة، والتي جاءت بعد فشل جولتي انتخاب 
من التوافق على تشــكيل حكومة إجــرام جديدة 
تواصــل جرائمها بحــق الفلســطينيين، وتواصل 

مشاريع االستيطان والتهويد. 
يســارع الزمــن الجنــراالت الصهاينــة وقطعــان 
المســتوطنين فــي تنفيذ مخططات االســتيطان 
وتهويــد القدس لعــام 2020، والتي تســير وفقا 
لبنــود صفقــة ترامــب نتنياهــو التصفوية، حيث 
صــادق وزير الجيش الصهيوني على بناء أكثر من 
)1900(  وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات 
الضفــة الغربية المحتلــة، بــل إن )نفتالي بينت( 
يتباهي أمام قطعان المستوطنين في اإلعالن عن 

مشاريع االستيطان والتهويد.
يعيــش رئيــس وزراء االحتــالل بنياميــن نتنياهو 
وهو أكثر مســؤول صهيوني مكــث في الحكومة 
– حالــة مــن الترقب والحــذر ونحن علــى مقربة 
من االنتخابات اإلســرائيلية الرابعة، حيث تشــير 
اســتطالعات الرأي فــي الكيان تفوق حــزب أزرق 
أبيــض على حزب الليكــود الذي يقــوده نتنياهو 
بفــارق 4 مقاعد،)36( لصالــح أزرق أبيض، مقابل 
)32( لليكود، والقائمة العربية المشــتركة تحصل 

على )14( مقعدا بالكنيست.
هــذه االســتطالعات التــي تنشــر بكثــرة قبــل 
االنتخابــات تجانب الصــواب كثيــرا، ولكن يبقى 
التعويل على القدرة على تشكيل حكومة جديدة، 
ليواجــه )نتنياهو( مصيــره الجديد وهو الســجن 

بسبب قضايا الفساد والرشوة التي تنتظره. 
نتنياهــو لــن يترك الميــدان لخصومه لتشــكيل 
حكومة أو الفوز عليه، بل سيعمل كل ما في وسعه 
من أجل إنقاذ مستقبله السياسي، حيث أقدم على 
عدوان بشــع ضد غزة، جريمة هــزت أركان العالم 
عندما قتل الصهاينة شــابا فلسطينيا بالقرب من 
الســياج الزائل، وقامت جرافات االحتالل باختطاف 
جثمانه الطاهر، كما قامت طائرة االحتالل بعملية 
اغتيــال جبانة في دمشــق بحق اثنيــن من كوادر 

حركة الجهاد اإلسالمي. 
ربمــا ال يقــدم نتنياهو علــى مواجهة عســكرية 
مــع غزة في هــذا التوقيــت خاصة أنه يــدرك أن 
المواجهــة مع غزة لهــا معــادالت مختلفة، حيث 
ســيخرج من هذه المواجهة خاســرا وربما يخســر 
مســتقبله السياسي مثله مثل الســابقين )ايهود 
بــارك( و)أولمرت( وغيرهــم الذين غرقوا في وحل 

غزة. 
والكاتبة الصهيونية دانة فايس تحدثت في تقرير 

نشرته في الصحافة العبرية أنه، وقبيل وقت قصير 
فقط من الذهاب إلــى االنتخابات الجديدة، »فإن 
معســكر اليمين اإلســرائيلي تراجع عن سياســته 
الحربيــة تجاه غزة، وآن األوان لها أن تتحطم على 

صخرة األمر الواقع في الجبهة الجنوبية«.
أمام نتنياهو أيام قليلة لمعرفة مصيره السياسي، 
وهــو اآلن في تفكير متواصل من أجل الخروج من 
هذا المأزق وبأقل الخســائر في حال فوز مرشــحه 
المنافس )بني غانتس( وقيامه بتشــكيل حكومة 
ذات أقلية واعتماده من رئيس الدولة في الكيان؛ 
وتبقى حسابات نتنياهو على اعتقاد الصهاينة أنه 
الزعيم األقوى لتولى أية حكومة إسرائيلية جديدة 

ويختلف عن غيره من إدارة الحكم في الكيان. 
إن اإلســرائيليين فــي اليمين و اليســار وغيرهم 
أعداء في كفة واحــدة ويعملون على هدف واحدة 
هو قتل الفلســطينيين وســرقة أرضهــم وحماية 
أمــن الكيان، ومــا يحدث هذه األيــام في الدعاية 
االنتخابيــة قبل االنتخابــات اعتدنا عليــه دومًا.. 
األعداء يتنافســون بينهم لخدمــة الكيان وإطالة 
عمره.. أما نحن فننتظر ماذا يحدث في االنتخابات 
ليكــون ردنا؛ وفــي المقابل مشــاريع ومخططات 
الصفقــة التصفوية تســير قدما دون حســيب أو 

رقيب.

غزة واستمرار االستيطان 
والتهويد.. الدعاية 

االنتخابية اإلسرائيلية 2020

غسان الشامي
Ghasanp1@hotmail.com

إن اإلســرائيليين في اليمين و اليسار وغيرهم أعداء 
فــي كفــة واحــدة ويعملــون على هــدف واحدة 
هو قتل الفلســطينيين وســرقة أرضهم وحماية أمن 
الكيــان، وما يحدث هذه األيام فــي الدعاية االنتخابية 

قبل االنتخابات اعتدنا عليه دوًما.

المستشار أسامة سعد 

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس االعلى للقضاء الشرعي
محكمة رفح الشرعية االبتدائية

الموضوع/ مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة رفح الشرعية

الــى المدعى عليــه/ أحمد إبراهيم أحمد حســين من يبنا وســكان مصر 
ومجهــول محل اإلقامة فيها اآلن يقتضي حضورك الى هذه المحكمة يوم 
األحد الموافق 2020/3/29م الســاعة الثامنة صباحا وذلك لنظر الدعوى 
أساس 2019/824 وموضوعها "تفريق للضرر من الغياب" المقامة عليك 
مــن قبل المدعية عليا حســن أحمد دبوس من يبنا وســكان رفح زوجتك 
ومدخولتــك بصحيح العقد الشــرعي وإن لــم تحضر في الوقــت المعين 
أو ترســل وكيال عنك يجــري بحقك المقتضى الشــرعي غيابيا لذلك جرى 

تبليغك حسب األصول وحرر في 2020/2/24م.
قاضي رفح الشرعي
فضيلة الشيخ/ محمود مصلح

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة جباليا الشرعية

الموضوع/ مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة جباليا الشرعية

الى المدعى عليه/ خالد رمضان محمد شــعبان من جباليا وسكانها سابقا 
ومجهــول محل اإلقامة خــارج قطاع غزة اآلن يقتضي حضــورك الى هذه 
المحكمة يوم اإلثنين الواقع في 2020/3/30م الســاعة التاســعة صباحا 
لحضــور جلســة الدعــوى أســاس 2020/161 وموضوعهــا نفقــة زوجة 
والدعوى أســاس 2020/162 وموضوعها نفقــة أوالد والمقامة من قبل 
زوجتك المدعية ســها اسامة محمد نبهان المشــهورة شعبان من جباليا 
وســكانها وإن لم تحضر في الوقت المعين يجر بحقك المقتضى الشرعي 

لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2020/2/25م.
قاضي جباليا الشرعي
محمود صالح فروخ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس االعلى للقضاء الشرعي
محكمة رفح الشرعية االبتدائية

الموضوع/ مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة رفح الشرعية

الى المدعى عليه/ جمال سعيد عبد قوامنه من قضا عكا المكر وسكان عكا 
ومجهــول محل اإلقامة فيها اآلن يقتضي حضورك الى هذه المحكمة يوم 
األحد الموافق 2020/3/29م الســاعة الثامنة صباحا وذلك لنظر الدعوى 
أساس 2019/834 وموضوعها "تفريق للضرر من الغياب" المقامة عليك 
من قبل المدعية فوزيه ســعدي محمد زيارة من غزة وســكان رفح زوجتك 
وغير الداخل بها بصحيح العقد الشــرعي وإن لم تحضر في الوقت المعين 
أو ترســل وكيال عنك يجــري بحقك المقتضى الشــرعي غيابيا لذلك جرى 

تبليغك حسب األصول وحرر في 2020/2/24م.
قاضي رفح الشرعي
فضيلة الشيخ/ محمود مصلح

القاهرة/ وكاالت:
توفــي الرئيــس المصــري األســبق حســني 
مبــارك، أمس، عــن 91 عاما في مستشــفى 
عســكري، بعد أن حكم مصر على مدى ثالثة 
عقــود قبــل ســقوطه تحت ضغــط انتفاضة 

شعبية عام 2011.
ونعت الرئاســة المصريــة والقيــادة العامة 
للجيــش المصري وفــاة "أحد قــادة وأبطال 

حرب أكتوبر المجيدة )1973(".
كما أعلنت الرئاســة "الحــداد العام في جميع 
أنحاء الجمهورية لمدة ثالثة أيام اعتبارًا من 

األربعاء".
ومنذ أن أسقط المصريون مبارك من الحكم 
في شــباط/فبراير 2011 بعــد 18 يوما من 
انطالق ثورة شــعبية فــي انحــاء البالد ضد 

نظامه، وهو يعاني من المرض.
وعنــد ظهوره للمرة األولى أمــام القضاء في 
القاهــرة لمحاكمته بتهمــة قتل متظاهرين، 
كان ممددا على سرير بسبب وضعه الصحي.
وبرأتــه المحكمــة نهائيا من هــذه التهمة 

فــي آذار/مارس 2017 وتم االفــراج عنه من 
كان  حيــث  العســكري  القاهــرة  مستشــفى 

محتجزًا منذ عام 2011.
وخضع مبارك الشهر الماضي لعملية جراحية، 
بحسب ما كتب عالء مبارك في تغريدة، وبقي 

منذ ذلك الحين في غرفة الرعاية المركزة.
وفي كانون الثاني/يناير 2016 أيدت محكمة 
النقــض المصريــة حكمــا بالســجن ثــالث 
ســنوات على مبارك ونجليه عالء وجمال، في 
قضية فســاد عرفت اعالميا باســم "القصور 

الرئاسية".
وبســبب هذا الحكم، ظــن البعض أن مبارك 
قد يجرد من أوســمته ونياشــينه العسكرية، 
لكــن محكمــة القضــاء االداري حكمــت في 
كانون األول/ديســمبر الماضــي بعدم قبول 

دعوى إلزام السلطات بسحبها منه.
ولد محمد حســني مبارك في الرابع من أيار/
مايــو 1928 فــي عائلة من الطبقــة الريفية 
المتوسطة في دلتا مصر. وصعد سلم الرتب 
العســكرية في الجيــش إلى أن أصبــح قائدا 

للقوات الجوية عام 1972.
تولى مبارك الرئاســة في 14 تشرين األول/
أكتوبــر 1981 إثــر اغتيــال الرئيــس أنــور 
الســادات في الســادس من الشــهر نفسه، 

وبقي في سدة الرئاسة ثالثين عاما.

جنيف- أنقرة/ وكاالت:
تبذل األمــم المتحــدة جهودا لمنــع انهيار 
المحادثــات الليبيــة في جنيف، غــداة اعالن 
المعسكرين المتنافسين تعليق مشاركتهما 
فــي الحوار السياســي المقرر أن يبــدأ اليوم 

األربعاء.
بعد أكثر من ثماني سنوات من سقوط معمر 
القذافي وغرق ليبيا في الفوضى، تهدف هذه 
المحادثات السياســية إلى إنهاء االنقسامات 

وتشكيل حكومة وحدة جديدة.
بــدأت هذه العمليــة في عــام 2017 لكنها 
شــهدت انقطاعا مــرات عــدة، وتوقفت في 
اللــواء  عندمــا شــن   2019 نيســان/أبريل 
المتقاعد خليفة حفتر هجوما للســيطرة على 
طرابلــس مقر حكومة الوفــاق الوطني التي 

تعترف بها األمم المتحدة.
وصرح المتحدث باســم بعثة األمم المتحدة 
فــي ليبيــا جــان العلــم، لوكالــة الصحافــة 
الفرنســية امس أن الحوار السياســي سيبدأ 

اليوم األربعاء.
ومــن المتوقع أن تشــمل هــذه المحادثات 
13 نائبا في البرلمان، مقره في شــرق البالد 

ويدعــم حفتــر، و 13 ممثــاًل عــن المجلس 
األعلــى للدولــة )ما يعادل مجلس الشــيوخ( 

الذي يدعــم حكومة الوفــاق الوطني، فضال 
عن شــخصيات دعاها مبعوث األمم المتحدة 

غسان سالمة.
مــن جهتــه، قــال المتحــدث باســم األمم 
المتحــدة فــي جنيــف، ريــال لوبــالن، فــي 
مؤتمر صحافــي "تتوقع األمم المتحدة إجراء 

المحادثات األربعاء".
ومع ذلــك، أعلــن البرلمان الموالــي لحفتر 
ومنافســه، المجلس األعلى للدولة، كل على 
حــدة، أنهما قــررا "تعليق" مشــاركتهما في 
المحادثات السياسية، مشــيرين الى أسباب 

مختلفة.
وقالت مصادر برلمانية في طرابلس وبنغازي 
لوكالــة الصحافــة الفرنســية أن بعثة األمم 

المتحدة تحاول اقناعهم بالمشاركة.
ودعــت البعثة فــي بيــان مختلــف األطراف 
"إلــى وضع مصالح ليبيــا والليبيين فوق كل 
االعتبــارات األخرى من أجل وضع حد ســريع 
لمعاناة شــعبهم الذي يدفع ثمنا باهظا كل 

يوم".
كما دعت ســفارات فرنســا وألمانيا وإيطاليا 
والمملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة، 
باإلضافــة إلــى بعثــة االتحــاد األوروبي في 
ليبيا، فــي بيان الجانبين إلــى "عدم عرقلة" 

الحوار.
كمــا رحبــت هــذه البعثــات الدبلوماســية 
ب"التقــدم الكبيــر الــذي تــم احــرازه فــي 
المحادثــات التي تعمل األمــم المتحدة على 
تســهيلها في جنيف نحــو وقف دائم إلطالق 

النار في ليبيا".
يشــير البيان الى اجتماعات للجنة العسكرية 

المشتركة عقدت حتى األحد في جنيف.
في ختــام هــذه المحادثات غير المباشــرة، 
توصــل الطرفان إلــى "مســودة اتفاق وقف 
إطالق النــار" مــن المتوقع وضع اللمســات 
األخيرة عليهــا في اذار/مــارس، طبقا لبعثة 

األمم المتحدة.
منذ بدء هجوم المشــير حفتر على طرابلس، 

أوقعت االشتباكات أكثر من الف قتيل.
وأمــس، أعلنــت أنقــرة التي نشــرت جنودا 
في األســابيع األخيرة لدعــم حكومة الوفاق 

الوطني مقتل جنديين تركيين في ليبيا.
في المعســكر اآلخر، يتلقى حفتــر دعما من 
اإلمارات العربيــة المتحدة ومصر. كما تقول 
عدة دول أن مرتزقة من روســيا يقاتلون إلى 

جانبه.
وليبيا غارقة بالعنف والصراعات على السلطة 

منذ سقوط نظام القذافي في عام 2011.

عاهل األردن يحسم
 الجدل.. انتخابات نيابية 

الصيف المقبل
عمان/ األناضول:

حســم الملك األردني عبــد اهلل الثاني، أمس، جــدل التوقعات المتعلقة 
بعمر البرلمان الحالي، وإمكانية التمديد له لفترة قادمة.

جاء ذلك خالل لقائه رؤســاء السلطات التنفيذية والتشريعية في البالد، 
فــي إطــار اللقــاءات الدورية التــي تعقد لبحــث قضايا الشــأن المحلي 

واإلقليمي.
ووفق ما أورده الديوان الملكــي، في بيان صحفي، قال عبد اهلل الثاني: 
"إننــا مقبلون على اســتحقاق دســتوري يتمثل بإجــراء انتخابات نيابية 

صيف هذا العام".
وشــدد على "ضرورة تحفيز الجميع وخصوصا الشــباب للمشــاركة في 

العملية السياسية".
بدورهــم، أكــد المجتمعــون جاهزية مؤسســات الدولة للســير بإجراء 

االنتخابات النيابية، وتنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات.
ويأتــي حديث الملك األردني بعد أن تصدرت مســألة التمديد لمجلس 
البرلمان الحالي، الجلسات الشــعبية، والصالونات السياسية، فضاًل عن 

العديد من التقارير اإلعالمية، التي تناولت الموضوع ذاته.
وتنقضــي الوالية الدســتورية لمجلس النــواب الحالــي )الغرفة األولى 
للبرلمان( بحلول نهاية إبريل/ نيسان المقبل، ليتم حله بعدها بموجب 

الدستور وتستقيل الحكومة؛ تمهيدًا إلجراء انتخابات جديدة.

قتيل وإصابات
 في مواجهات مع قوات 

األمن وسط بغداد  
بغداد/ األناضول:

قال مصدر طبي إن شــخصا قتل وأصيب 17 آخرون خالل مواجهات بين 
محتجين وقوات األمن، أمس، وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأوضح المصدر الطبي، ذاته الذي يعمل في مفرزة طبية متنقلة بساحة 
التحرير وســط بغداد، لوكالة "األناضول"، أن "شــخصا قتل جراء تلقيه 
إصابــة رصــاص حي في الــرأس، بينمــا أصيب 17 آخــرون بالرصاص 

وقنابل الغاز المسيل للدموع".
وأضاف المصدر أن القتيل والجرحى ســقطوا في ساحة الخالني القريبة 

من ساحة التحرير، معقل االحتجاجات في بغداد.
وقال شهود عيان من المتظاهرين لـ"األناضول"، إن قوات األمن أطلقت 

الرصاص الحي وقنابل الغاز على المتظاهرين في ساحة الخالني.
وأضاف الشــهود أن الســاحة ال تزال تشــهد عمليات كر وفر بين قوات 

األمن والمتظاهرين الذين ردوا بإلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة.
ومنذ أسابيع تشهد ســاحة الخالني مواجهات بين المتظاهرين وقوات 
األمن التي استخدمت في الغالب بنادق الصيد في األيام األخيرة ما أوقع 

إصابات في صفوف المحتجين.
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين األول 
2019، تخللتهــا أعمــال عنف خلفــت أكثر من 600 قتيــل، وفق رئيس 

البالد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها 
ديســمبر/مطلع كانون األول 2019، كما يرفض تكليف وزير االتصاالت 

األسبق محمد توفيق عالوي، بتشكيل حكومة جديدة.
ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة 
بالفســاد وهدر أمــوال الدولة، والتــي تحكم منذ إســقاط نظام صدام 

حسين، عام 2003.

أردوغان يعلن مقتل جنديين تركيين
األمـم المتحـدة تتمسك بمحـادثـات

 جنيف رغــم مــواقف الطــرفين الليبيين

وفاة الرئيس المصري األسبق حسني مبارك عن عمر ناهز 91 عاًما

حسني مبارك
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دولة فلسطين
المجلس االعلى للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ

قائمة شروط البيع
بنــاء على قرار الســيد قاضــي التنفيذ وبعــد االطالع على ملــف القضية 
التنفيذية رقم 2018/11167 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ/ مدحت 
وهبة عاشــور أبو جهــل والمنفذ ضده/ نادر جميل محمــد العكة وآخرين 
القضيــة مقامــة لتنفيذ قيمة شــيكات مبلغ وقــدره 9200 دوالر أمريكي 

)تسعة آالف ومئتان دوالر امريكي(.
بتاريخ 2018/12/31 تم اخطــار المنفذ ضدهم بإخطار لتنفيذ دفع قيمة 

الشيكات محل القضية التنفيذية.
بتاريــخ 2019/6/12م تــم ايقاع الحجــز التنفيذي علــى الحاصل الغربي 
الجنوبــي والواقع على أرض القســيمة رقم 4 من القطعــة رقم 728 من 
اراضي غزة منطقة تل الهوا الغربي والبالغ مساحته 44م والواقع في غزة 

شارع القدس بجوار كيرفور.
بتاريــخ 2020/2/5 تــم وضــع يد مأمــور التنفيــذ على الحاصــل الغربي 
الجنوبــي والواقع على أرض القســيمة رقم 4 من القطعــة رقم 728 من 
أراضي غزة منطقة تل الهوا الغربي والبالغ مساحته 44م والواقع في غزة 

شارع القدس بجوار كيرفور.
تــم تثمين ســعر الحاصل الــذي تم حجــزه ووضع اليد عليــه 44*1500 

)66000 دوالر امريكي(
وســيتم نظــر أي اعتراضات فــي الجلســة المحددة لذلك يــوم الخميس 
الموافق 2020/3/26م فعلى من لديه أي اعتراض على البيع أن يتقدم له 
لدائرة التنفيذ في مواعيد الدوام الرســمي حتى موعد أقصاه يوم اإلثنين 

الموافق 2020/3/23م، حرر في 2020/2/24م.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ. رامي صلوحة

دولة فلسطين
المجلس االعلى للقضاء
محكمة صلح خانيونس

في الطلب رقم 2020/247 - في القضية رقم 2019/219
المســتدعية/ زكية سلمان أبو يونس- بني ســهيال باألصالة عن نفسها 
وباإلضافــة الــى باقي ورثــة وتركة المرحومــة فضية حســن أبو عاصي  

وكيلها المحامي/ اسامة أبو يونس.
المســتدعى ضدهم/1. حسن عودة حســن علي أبو عاصي- بني سهيال 
شــارع الشــهداء- باألصالــة عن نفســه وباإلضافــة لباقي ورثــة وتركة 

المرحوم عودة حسن أبو عاصي.
2. محمد دخل اهلل حســن أبو عاصي بني ســهيال شارع الشهداء- باألصالة 
عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم دخل اهلل حسن أبو عاصي.

3. اسليمان دخل اهلل حسن أبو عاصي بني سهيال شارع الشهداء- باألصالة 
عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم دخل اهلل حسن أبو عاصي.

نوع الدعوى/ وضع يد باالشتراك.
قيمة الدعوى/ غير محددة القيمة.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية 2019/219

الى المســتدعى ضدهم المذكورين بعاليه بما أن المســتدعية قد أقامت 
عليكم دعوى )وضع يد باالشتراك( استنادا الى ما تدعيه في الئحة دعواها 
المرفق لكم نســخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي 
عليكــم الحضــور الى هذه المحكمة خالل خمســة عشــر يومــًا من تاريخ 
تبليغكــم هذه المذكرة كما يقتضي عليكم ان تودعوا قلم هذه المحكمة 
ردكم التحريري خالل خمســة عشر يومًا من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة 
علما انه قد تحدد لها جلسة الخميس 2020/3/19م لنظر الدعوى وليكن 
معلوما لديكم انكم إذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمســتدعية أن تســير في 

دعواها حسب األصول، تحريرا في 2020/2/25م.
رئيس قلم محكمة صلح خانيونس / أ . فتحي حسين محسن

دولة فلسطين 
المجلس األعلى للقضاء

لدى محكمة بداية غزة الموقرة

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في الطلب المدني رقم 2020/379 - في الدعوى المدنية رقم 2020/101

المدعية/ نهلــة محمد عبد اهلل مهنا باألصالة عن نفســها وباإلنابة عن 
باقــي ورثــة وتركة والدهــا المرجو لــه بالرحمة/ محمد عبــد اهلل زيدان 
مهنــا- من غزة الســودانية وتحمل هوية رقــم/ 801224452. وكالؤها 
المحامون/ محمد عادل بسيســو وحلمي وليد الحايك وتامر فتحي األشرم 
ومحمد ماجد لولو ومحمد ياســر أبو شــقفة- من غزة دوار أنصار شــارع 

القدس مقابل عمارة األوقاف
المدعى عليها/ شــركة السوســي لإلســكان ذ.م.م ويمثلها السيد/ نبيل 
محمود ســالم السوســي بصفته رئيس مجلس اإلدارة من غزة الشجاعية 

جديدة قرب الملجأ.
نوع الدعوى: مطالبة بمبلغ مالي.

قيمة الدعوى: 47246.98 $ + 4000 شيكل.
في الطلب المدني رقم 2020/379 
في الدعوى المدني رقم 2020/101

إلى المدعى عليها المذكور أعاله بما أن المدعية المذكورة أعاله قد أقامت 
عليــك الدعوى رقــم 2020/101 ونوعهــا )مطالبة بمبلغ مالــي( وفقًا لما 
تدعيه في الئحة دعواها فليكن بلعكم أنه قد تحدد لنظر الدعوى المذكورة 
جلسة يوم األربعاء الموافق 2020/3/18م لذلك يقتضي منك الحضور وأن 
تــودع ردك الجوابي على الئحة دعواه خالل خمســة عشــر يومًا من تاريخ 
النشر وليكن بعلمك أنه بتخلفك عن ذلك وعن الحضور فإنه يجوز للمدعية 

أن تسير بحقك في الدعوى باعتبارك حاضرًا، غزة في 2020/2/24م.
رئيس قلم محكمة بداية غزة
أ . عمار قنديل

لكن الوضع تدهور خــارج حدود الصين مع 
تســجيل 2,700 إصابة وأكثر من 40 حالة 
وفاة على مستوى العالم، ما أدى إلى فرض 
قيــود على المســافرين اآلتين مــن الدول 
المتأثــرة، وإلغــاء مناســبات ومباريات كرة 

قدم وعزل للمرضى المشتبه بإصابتهم.
وســجلت كوريــا الجنوبية وإيطاليــا وإيران 
زيــادات حــادة فــي اإلصابــات والوفيــات، 
في حيــن أبلغــت العديد من دول الشــرق 
األوســط أيضا عن أولى االصابات بفيروس 

كوفيد19-.
وشــدد مدير عام منظمة الصحــة العالمية 
تيــدروس أدهانــوم غيبريســوس على أنه 
ال يــزال باإلمكان احتواء الفيروس، مشــيدا 
بإجــراءات العــزل الصينية فــي العديد من 

المدن للمساعدة على الحد من انتشاره.
وقــال غيبريســوس: "حاليا نحن ال نشــهد 
انتشــارا عالميا للفيروس ال يمكن احتواؤه، 

وال نشهد أيضا وفيات على نطلق واسع".
وأضاف أنه يتعين على الدول بذل كل ما في 
وسعها من أجل "االستعداد لوباء محتمل"، 
وهو مصطلح يستخدم لوصف المرض الذي 

ينتشر في العديد من المجتمعات.
وفي الواليات المتحدة، تعتزم إدارة الرئيس 
األميركــي دونالد ترامب تكريس 2,5 مليار 
دوالر لمكافحــة المــرض. وتــمّ حتى اآلن 
تســجيل 53 إصابــة بالفيروس فــي البالد 
بينهم 39 شــخصًا تم إجالؤهم من الصين 

ومن سفينة "دايموند برنسيس".
إيران نقطة ساخنة للفيروس

وتحولت إيران إلى نقطة ســاخنة رئيســية 
للفيروس مع ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 15 
شخصا أمس، مع وفاة ثالثة مصابين جدد.

وتجهــد الجمهوريــة اإلســالمية الحتــواء 

انتشــار الفيــروس منذ االســبوع الماضي، 
عندما أعلنت عن أول حالتي وفاة في مدينة 
قم التي يقصدها مســلمون شــيعة لزيارة 

مقاماتها الدينية.
وأكدت إيــران حصول 61 حالــة وفاة حتى 
اآلن، ما يجعل معدل الوفيات أعلى بشــكل 
كبير مــن أي مكان آخر فــي العالم، ما يثير 
الشــكوك بــأن الكثيــر من النــاس أصيبوا 

بالمرض هناك.
وســيطر القلــق على دول عــدة إزاء احتمال 
انتقال العدوى إليها، فأغلقت أرمينيا وتركيا 
واألردن وباكســتان والعــراق وأفغانســتان 
حدودهــا مــع إيــران أو قّلصــت المبادالت 

معها.
وحذرت منظمة الصحــة العالمية أن الدول 
الفقيرة مع نظام صحــي ضعيف هي األكثر 

عرضة للخطر.
إلغاء مباريات

وحذر الرئيس الكــوري الجنوبي مون جاي-
ان من أن تفشــي الفيروس "خطير للغاية"، 
حيث ارتفع عــدد الوفيات في البالد إلى 10 
وعــدد اإلصابات المؤكــدة اقترب من ألف، 

وهو المعدل األكبر خارج الصين.
وتم إلغاء أو تأجيل العديد من المناســبات 
مع انتشار الفيروس في االقتصاد الـ12 في 
العالم، من حفــالت الكاي-بوب إلى بطولة 

العالم في تنس الطاولة.
وأغلــق البرلمان للتنظيف أمس، بعد تأكيد 
حضور شــخص مصــاب بفيــروس كورونا 

اجتماعا األسبوع الماضي.
ووقع أكثر من 80 بالمئة من االصابات في 
دايغو، رابع أكبر مدينة في كوريا الجنوبية.

وخلت الطرقات هناك من الســيارات أليام، 
واصطــف الناس فــي طوابيــر طويلة أمام 

المتاجر التي تبيع الكمامات.
كوريــا  فــي  االصابــات  معظــم  وترتبــط 
الجنوبيــة بكنيســة شينتشــونجي، حيــث 

حضرت امرأة مصابة عدة قداديس.
وفي اليابــان توفي راكب ســابق كان على 
متن ســفينة دايموند برينســس السياحية 
فــي الثمانينات مــن عمره، وفقا لوســائل 
إعالم المحليــة. وكان الرجل في الثمانينات 

من عمره.
وأظهــرت الفحــوص أن 700 شــخص من 
ركاب الســفينة الخاضعــة للحجــر أصيبــوا 

بالفيروس.
وارتفعت االصابــات أيضا داخل اليابان، مع 
مــا ال يقل عن 160 إصابــة حتى اآلن بينها 

وفاة واحدة.
المستشــفيات  عــدد  الحكومــة  وزادت 
التــي يمكنها اســتقبال المرضى المشــتبه 
بإصابتهــم، وطلبت من األشــخاص الذين 
يعانــون مــن أعــراض معتدلة البقــاء في 

منازلهم.
وقال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو 
إنه طلب من الشركات "السماح للموظفين 
بعدم الحضور لتجنب االكتظاط في وسائل 

النقل، وتشجيع االتصال عن بعد".
وأغلقــت إيطاليا، التــي أبلغت عن 7 حاالت 
وفاة وأكثر مــن 200 اصابة، 11 بلدة، في 
حين أن مباريات كــرة القدم لدوري الدرجة 
األولى ودوري أوروبا ستجري بدون جمهور.

وقــال رئيــس الــوزراء جوزيبــي كونتي إن 
السكان قد يواجهون أسابيع من العزل.

إصابات أقل في الصين
وفــي الصيــن تــم تســجيل 508 إصابات 

جديدة، جميعها ما عدا 9 في هوباي.
وتعتبر منظمــة الصحة العالميــة أن وضع 
الصيــن بشــكل عام فــي طور التحسّــن. 
وتضيف المنظمــة أن الوباء بلغ "ذروًة" في 
الصين ثمّ اســتقرّ بين 23 كانون الثاني/
يناير والثانــي من شــباط/فبراير، أي بعيد 
فرض الحجر الصحي على ووهان وســكانها 

البالغ عددهم 11 مليون نسمة.
خارج منطقــة ووهان، التــي ال تزال تخضع 
للحجر الصحي، يبــدو أن الحياة بدأت تعود 
إلى طبيعتها في الصين خصوصًا في بكين 

حيث نشطت حركة السير.
وفتحت شــركة "آبل" محالهــا المغلقة منذ 
قرابــة شــهر. إال أن الجامعــات لــن تفتــح 
أبوابهــا طالما لم تتمّ الســيطرة بعد على 

الوباء، وفق ما أعلنت وزارة التعليم.

ارتفاع وفيات "كورونا" خارج الصني ينذر بتحول املرض إىل وباء
باريس/ وكاالت:

الوفيــات  مــن  جديــدة  موجــة  عــززت 
واإلصابــات الناجمــة عــن فيــروس كورونا 
وكوريــا  واليابــان  إيــران  فــي  المســتجد 

تحــول  مــن  المخــاوف  أمــس  الجنوبيــة 
المرض إلى وباء.

ويأتــي االنتشــار الســريع للفيــروس فــي 
العديد من دول العالم مع إعالن منظمة 

الصحة العالمية أن الوباء وصل إلى ذروته 
فــي مركز انتشــاره في الصيــن، حيث أدى 
إلى وفاة أكثر من 2,600 شــخص وإصابة 

نحو 77 ألفا.

إجالء حافلة من الركاب بالصين لالشتباه بأنهم مصابون بالفيروس أمس        )أ ف ب(
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أعلن أنا/ محمد صالح حسن سرحان عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 801575242 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

إعالن فقد شيك
أعلــن أنا/ اشــرف محمد صالح زكــي أبو حميده من ســكان غزة وأحمل 
هوية رقــم: 801017252 عن فقد شــيك يحمل الرقــم )20002942( 
الصادر من حســاب شــركة ريف لخدمات التمويل الصغير والبالغ قيمته 
)1000 دوالر( ، فأرجــو ممن يجده أن يســلمه ألقرب مركز شــرطة, وله 

جزيل الشكر والتقدير.

إعالن فقد شيك
أعلن أنا/ اســحق محمود مسعود دغمش من سكان غزة وأحمل هوية رقم: 
906668447 عن فقد شيك يحمل الرقم )30000138( الصادر من حساب 

السيد/ جميل يحيى الداية والبالغ قيمته )8500 شيكل( لدى بنك فلسطين، 
فأرجو ممن يجده أن يسلمه ألقرب مركز شرطة, وله جزيل الشكر والتقدير.

إعالن فقد شيك
أعلن أنا/ نسرين محمد هاشــم كشكو من سكان غزة وأحمل هوية رقم: 
901603712 عن فقد شــيك يحمل الرقم )30000005( والمسحوب من 

حساب السيد/ عماد محمود يوســف سماره والبالغ قيمته )5700 شيكل( 
خمســة آالف وسبعمائة شيكل والمسحوب على بنك القدس، فأرجو ممن 

يجده أن يسلمه ألقرب مركز شرطة, وله جزيل الشكر والتقدير.

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء
محكمة صلح خانيونس

في الطلب رقم 2020/232
في القضية رقم 2019/664

المســتدعي/ اياد مصلح سليمان النصاصرة- رفح الشابورة- بجوار عيادة 
الوكالة، وكيله المحامي/ منير موسى البهداري.

المستدعى ضده/ محمود عارف سالم الفقعاوي- خانيونس منطقة معن- 
بجوار محطة التحلية.

نوع الدعوى/ حقوق )اجراءات مختصرة(.
قيمة الدعوى/ 8000 شيكل.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية 2019/664

الى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المستدعي قد أقام عليك دعوى 
)حقوق( استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفق لك نسخة منها ومن 
مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليك الحضور الى هذه المحكمة 
خالل خمســة عشــر يومًا من  تاريخ تبليغك هذه المذكــرة كما يقتضي أن 
تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمســة عشــر يومًا من تاريخ 
تبليغك هــذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلســة األربعاء 2020/3/11 
لنظر الدعوى وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي 

أن يسير في دعواه حسب األصول، تحريرا في 2020/2/24م.
رئيس قلم محكمة صلح خانيونس / أ . فتحي حسين محسن

وأوضحت مســؤولة العالقات العامة 
فــي المعــرض، ديمــا الشــرفا، أن 
المعــرض هــو األول على مســتوى 
قطاع غــزة، إذ يجمع في مكان واحد 
المركبات بمختلف أصنافها وكل ما 
يتعلــق بالمركبات، مشــيرة إلى أنه 
جرى التجهيز النطالق المعرض منذ 

عدة أشهر.
وأضافت الشرفا لصحيفة "فلسطين" 
مــن  الزائــر  يمكــن  المعــرض  أن 
التعرف على أحــدث ما توصلت إليه 
الشركات المنتجة  لإلطارات، وقطع 
الغيــار، والزيــوت، واألكسســوارات 
والفــرش، منبهة إلــى أن المعرض 

يضم مدارس لتعليم القيادة.
ويضم المعرض -حســب الشــرفا- 
40 شركة ومحال، من بينها شركات 

من الضفة الغربية، ويســتمر لثالثة 
أيام متتالية.

وتعــرض شــركة كســاب للتجــارة 
قطــع  المعــرض  فــي  والصناعــة، 
غيــار للشــاحنات. وعبــر المســؤول 
في الشــركة مصطفى كســاب، عن 
ســعادته البالغة في المشــاركة، إذ 
إن المعــرض يتيح لشــركته عرض 
منتجاتهــا، وإطــالع الزائريــن على 
للقطاع،  الموردة  األجنبية  الشركات 
فضــاًل عن  تشــبيك عالقات جديدة 

مع شركات وتجار, كما يقول. 
"فلسطين"  لصحيفة  كســاب  وأشار 
إلى أن شــركته تستورد )95 %( من 
قطــع الغيار من الخــارج مثل تركيا، 
والبرازيــل،  الصيــن،  و  وألمانيــا، 
والســوق  وبلجيكيــا،  وإيطاليــا، 

هــو   )%  5( أن  فيمــا  اإلســرائيلي، 
إنتــاج محلــي مثل انتــاج "صدامات 
المركبات" من مادة "الفيبر جالس"، 

ومستلزمات "القير".
ولفت إلى أن االحتــالل يواصل منع 
توريد "البيل" إلى غــزة، وذلك أدى 
إلــى ارتفــاع أســعارها في الســوق 

المحلي.
كما تقدم شركة عيد األدهم لتجارة 
أصنافــا  الغيــار،  وقطــع  الســيارات 
متعددة من قطــع الغيار المخصص 

للمركبات "النصف نقل".
نقص السيولة

وأوضح المدير التنفيذي في الشركة 
محمــد األدهــم، أن شــركته توفر، 
قطــع غيــار جديــدة، ومســتخدمة 
والدف،  كالمرســيدس،  للمركبــات 

مشــيرًا  والمستوبيشــن،  اإلفكو،  و 
إلى أن قطــع الغيار تلــك مخصصة 

"للبودي والكهرباء والمكنكة".
حديثــه  فــي  األدهــم  واشــتكى 
لصحيفــة "فلســطين" مــن ضعــف 
الحركة الشــرائية، بســبب األوضاع 
االقتصادية المتردية في قطاع غزة. 
وأكــد مقدرة قطاع غزة على إنشــاء 
مصنــع إلنتاج قطع غيــار للمركبات، 
البشــرية ذات  الكــوادر  "إذ تتوفــر 
الكفاءة ورأس المــال،  لكن عراقيل 

االحتالل بالمرصاد".
كمــا اشــتكى األدهــم مــن ارتفاع 
يدفعها  التــي  الجمركيــة  الرســوم 
للجانبين الفلســطيني واإلسرائيلي، 
مشيرًا إلى أن االنقسام زاد من تلك 

الرسوم.

مــن جانبه, طمــأن خالد الشــريف، 
ممثاًل عن شــركة دغمش التجارية، 
المواطنيــن بأنه ســيطرأ انخفاض 
علــى أســعار االطــارات، وذلــك في 
أعقاب موافقــة االحتالل على إدخال 
دفعــة ثانية من إطــارات المركبات 
المحتجــزة، متوقعًا ذلــك في األيام 

القليلة المقبلة.
وأشــار الشريف لصحيفة "فلسطين" 
إلى أن استيراد االطارات من الجانب 
المصــري أكثر كلفة مــن االحتالل، 
كما أن  األخير يشترط معايير جودة 
عاليــة، وهــي جيــدة إلبقــاء اإلطار 

ساري العمل أكبر فترة ممكنة. 
 وعــن أســعار اإلطارات فــي الوقت 
الراهــن، قــال الشــريف، إن اإلطــار 
الواحد صنف)13( المورد عبر الجانب 

المصــري يبلــغ تكلفته نحــو)250( 
شــيقاًل، واإلطار صنف )14(  ســعره 
يصــل )280( شــيقاًل، واإلطار صنف 
)15( ســعره )300( شــيقل. مشيرًا 

إلــى أن اإلطار اإلســرائيلي يقل عن 
المصــري في أي صنف من)80-50( 

شيقاًل.
ونبــه الشــريف إلــى أنه قبــل منع 
االحتــالل توريد االطــارات لغزة في 
ابريــل 2018، كان ســعر الزوج من 
اإلطار صنــف )13( ال يتعدى )250( 

شيقاًل.
وفــي إحــدى زوايا المعــرض، تقدم 
شــركة جنى التجاريــة خدماتها في 

تأجير السيارات.
وقال المسؤول طلب كحيل لصحيفة 
توفــر  شــركته  إن  "فلســطين" 
للمستأجر سيارات صفر كيلو، وكود 
26، وتأميــن شــامل، وأنهــا توجه 

خدماتهــا فــي الغالب للمؤسســات 
األجنبيــة العاملــة فــي قطــاع غزة 
والشــركات"، مشــيرًا إلى أن أسعار 
إيجار الســيارات تتراوح من )450 - 

750( دوالرا شهريًا.

ولفــت إلــى أن أبرز المعيقــات التي 
تواجههــم هي مــع الشــركات غير 
المرخصة والتي تؤجر أشــخاصًا غير 
حاصلين على رخص قيادة أساســًا، 
وفــي ارتكابهــم لحــادث مــا يؤدي 
لقتــل أو تضــرر األبرياء فيــه فيتم 
تعميــم الســوء علــى كل شــركات 
االيجار. مشيرًا إلى أن شركات تأجير 
الســيارات المرخصــة فــي غزة هي 

خمس فقط.

المركبات المفضلة
مــن جانبهــا, قالــت شــركة األمير 
أبــو جبل، إنها تختص في اســتيراد 
المركبات من الخارج، السيما ألمانيا 

وكوريا.
 وأشــارت لصحيفة "فلســطين" إلى 
ضعف اإلقبال علــى اقتناء المركبات 
في قطاع غزة، جراء نقص الســيولة 
النقدية، مشــيرة إلى أن ذلك ترتب 

عليه تقنين المركبات من الخارج.
وأكثــر األصناف المفضلــة للغزيين 
االقتصادية  أنهــا  الشــركة  أضافت 
في استهالك الوقود مثل:"  سيارات 
و  والســيات،  اليابانيــة،  الميكــرا  
أســعار  أن  الــى  مشــيرة  االوبــل" 
المركبات في الشركة تبدأ عند )14( 

ألف دوالر.
وتضع شركة أبناء حمدان عابد أمام 
الزائريــن أحدث ما توصل إليه عالم 
طــالء المركبــات، وبين المســؤول 
محمــد عابــد أن الشــركة ادخلــت 
طــالءات جديــدة علــى المركبــات 
تعطي انعكاســات للــون الواحد اذ 

يتغير حسب الضوء وزاوية الرؤية.
وأشار عابد لصحيفة "فلسطين" إلى 
أن الشــركة أدخلت أجهزة محوسبة 
في نشــاطها المنتشر بغزة، وتقدم 
للزبون اللــون الذي يرغب في طالء 

مركبته.
وتطرق عابد إلــى عراقيل تقف أمام 
توريدهم  لمواد الطالء إلى القطاع، 
كالحاجــة الــى التنســيق المســبق 
وموافقة تراخيص المســؤولين في 

البيئة وارتفاع الرسوم والجمارك.

بمشاركة 40 شركة ومحاًل

انطالق أول معرض للمركبات ومستلزماتها يف غزة
غزة/ رامي رمانة:

  "strategy mission" شــركة  أمــس  أطلقــت 
والتســويق،  اإلدارة  وخدمــات  لالستشــارات 
فعاليــات معــرض "مملكــة الســيارات" األول في 

قطــاع  غــزة المخصــص للمركبات ومســتلزماتها، 
برعاية بنك اإلنتاج، وشركة الملتزم، وشركة ركاب.

وحضــر المعرض الذي أقيم في قاعة الشــاليهات 
غرب غزة، وزير األشغال العامة واإلسكان السابق 

مفيــد الحســاينة، ووزيرة شــؤون المرأة الســابقة 
هيفــاء األغــا، ونائــب رئيس الغــرف التجاريــة وليد 
الحصري، وممثلون عن الشــركات المشــاركة في 

المعرض وجمع من الحضور.

جانب من المعرض في غزة أمس             )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

االقتصاد تطلق رقًم 
مجانيًا الستقبال 

شكاوى املواطنني
غزة/فلسطين:

أطلقــت وزارة االقتصــاد الوطنــي بغزة أمــس،  خدمة الرقم 
المجاني )1800112233( الســتقبال شــكاوى واستفسارات 

ومقترحات.
وأوضح المكتــب اإلعالمي للوزارة في بيان أصدره  أمس، أن 
اطالق هذه الخدمة يأتي في اطار تطوير وتحســين الخدمات 
التــي تقدمها الــوزارة للمواطنين والمســتهلكين وأصحاب 

الشركات والمصانع والتجار.
وأشــار المكتــب إلــى أن اطالق الرقــم المجانــي يهدف إلى 
تمكيــن المواطنين مــن التواصل مع الــوزارة دون أي عائق 

حيث يتواجد الهاتف في دائرة الشكاوى.
ولفــت المكتــب  إلــى أن الوزارة علــى جهوزيــة للتعامل مع 
جميــع استفســارات وشــكاوى ومقترحات المواطنيــن والرد 
عليهــا باإليجاب بما يصب في صالح تحســين جودة الخدمة 

المقدمة.
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

هل تعلم
- هل تعلم أن ريال ماريا تريزا الذي استعملته بعض األقطار 

العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين والمعروف بالريال 
الفرنساوي أصدرته النمسا، وكان يساوي 5 غرانات إيرانية؟

- هل تعلم أن العالقة بين الميجا وات والكيلو وات هي أنه 
إذا ضربت الميجا وات في 1000 تحولت إلى كيلو وات؟

- هل تعلم أن الماء يتجمد عند درجة حرارة الصفر ويغلي عند 
درجة حرارة 100، وأن الماء فوق الجسر يتجمد أوًل ألنه أبعد 

عن باطن األرض مقارنة بأسفل الجسر؟

مدن وقرى
مثــل شــعبي : طــب الجــرة علــى ثمهــا بتطلــع 

البنت ألمها.

األفقي:
1 -بالد األودية السبعة 

2 -بيت األسد – 
مضيء 

3 -في القميص + 
جواب – مستطيع 

معكوسة
4 -ب + أصنام 

معكوسة 
5 -لالستفهام + 

كثير الكالم + واحد 
باالنجليزية 

6 -علم مؤنث + شتم 
معكوسة + أكمل 

7 -أبو األنبياء 
8 -من العمالت + 

ُمهان 
9 -أحد أصابع اليد – 

حب 

العمودي:
1 -من لم يتزوج + من 

أشكال القمر 
2 -أحرف متشابهة + ن + 

دولة اوربية 
3 -الذي يتركه الميت + 

نصف ارجع + إله 
4 -ينقرد + ضمير متصل + 

مختلفان 
5 -قفز + اسم إشارة 

6 -ألقي معكوسة + ثالثة 
أرباع يسار معكوسة + 

حرف جر 
7 -اقترب معكوسة + أمير 

مبعثرة 
8 -من األحجار الكريمة – 

للتحسر 
9 -ماء يخرج من الجسم 

في الحر – حيوان مفترس 

أوجد الفروق
 بين الصورتين

مضاعفة إنتاج الكهرباء 
من الرياح لخفض التلوث

واشنطن/ وكاالت:
تقدم باحثون أمريكيون بجامعة كورنيل، بدراســة بحثية لرفع إنتاج الكهرباء 
من توربينات الرياح، لتبلغ نســبتها من إجمالي الكهربــاء المنتجة في البالد 
%20. وتنتــج الواليات المتحدة حاليا نحو 7 % من الكهرباء باســتخدام طاقة 
الريــاح. ويوضح البحث الذي نشــرته دورية »ســاينتفيك ريبورتز«، أنه يمكن 
تحقيق هــدف الحصول على 20 % من الكهرباء مــن الرياح، دون الحاجة إلى 

أرض إضافية، أو تأثيرات سلبية على كفاءة النظام ككل أو المناخ المحلي.
وطرح الباحثون ســيناريوهات مختلفة لتحقيق هذا الهدف، مثل توسيع السعة 

المركبة لتوربينات الرياح دون استخدام أرض إضافية،
كما أكد الباحثون أن توسيع السعة المركبة له تأثير ضئيل على كفاءة النظام 

ككل وتأثيراته صغيرة جدا على المناخ المحلي.
ويقــول تقرير نشــرته أمس جامعــة كورنيــل إن توليد 20 % مــن الكهرباء 
األمريكيــة مــن الرياح قد يؤدي إلى القضاء على نحــو 825 مليون طن متري 
من انبعاثات ثاني أكســيد الكربون والتلوث في قطاع الطاقة الكهربائية عام 

.2030

برلين/ وكاالت:
كشــفت شــركة ســوني النقــاب عــن الموديل 
الجديــد من هاتفهــا الفاخــر Xperia 1 II الذي 

 .5G يدعم شبكة االتصاالت الجوالة
وأوضحت الشــركة اليابانيــة أن الهاتف الفاخر 
 OLED الجديــد يمتــاز بشاشــة   Xperia 1 II
قياس 6.5 بوصة بنســبة باعية )نســبة الطول 
إلى العرض( سينمائية تبلغ 21:9 وبدقة وضوح 

)4K )3840 × 1644 بيكسل. 

ويشــتمل الهاتــف Xperia 1 II الجديــد علــى 
كاميرا ثالثية علــى الجانب الخلفي بدقة وضوح 
12 ميجابيكســل التي تتيح التقاط ما يصل إلى 
20 صــورة فــي الثانية بدقة الوضــوح الكاملة، 

باإلضافــة إلــى كاميــرا أمامية بدقــة وضوح 8 
ميجابيكسل اللتقاط صور السيلفي. 

معالــج  الجديــد  الهاتــف  بداخــل  وينبــض 
Qualcomm Snapdragon 865 مــع ذاكــرة 
وصــول عشــوائي ســعة 8 جيجابايــت وذاكرة 

داخليــة ســعة 256 جيجابايت، فــي حين يعمل 
بنظام التشغيل أندرويد 10.

ويأتــي الهاتــف مــزودا ببطاريــة تبلغ ســعتها 
4000 مللــي أمبيــر ســاعة، كما أنــه مخصص 

لالستخدامات الشــاقة بفضل دعم فئة الحماية 
.IP65/ 68

ومــن المقــرر أن تطلق ســوني هاتفهــا الفاخر 
Xperia 1 II باألسواق في الربع الثاني من العام 

الجاري.

سوني تكشف عن هاتف مخصص لالستخدامات الشاقة

- قرية صيدون: تقع إلى الجنوب من مدينة الرملة على بعد 9 كم منها، بلغت 
مساحة أراضيها سنة 1945/44م بالدونمات 7487 دونًما، وكان عدد سكانها 

في ذلك العام 210 نسمة، استولى المحتلون الصهاينة على القرية في 6 
أبريل سنة 1948م وهجروا سكانها األصليين الفلسطينيين منها.

- األعمار بيد الله: ُيضرب للحض على الصبر واإليمان، وهو نوع من التعزية 
ودعوة للتسليم لله، فالعمر محدود والموت ل يفرق بين كبير وصغير، 

فهناك من يتوفاه الله صغيًرا ومنهم من ُيتوفى كبيًرا.

تحليق طيور النعام فوق المياه قبالة جزيرة ساموس اليونانية       ) أ ف ب(

صورة اليوم
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أسئلة حيرتني 
في سورة الكهف )3(

د. محمد المبيض

الســؤال الثالث المحير في قصة أصحاب الكهف أن الله بين 
أنهم لبثوا في كهفهم ثالثمائة سنين وازدادوا تسًعا، أي أن 

مدة لبثهم أصبحت معروفة.
ثم بعدها مباشرة يخاطب الله نبيه قائاًل: »قل الله أعلم بما 
لبثــوا«، مــا يوحــي بأن مــدة لبثهم مــا زالت من أمــور الغيب، 
فهــل هــم لبثــوا ثالثمائــة وتســًعا أم مــدة لبثهــم مــا زالــت 

مجهولة؟
ال شك أن العلماء حاولوا اإلجابة عن ذلك بعدة تقديرات:

األول: أن مــدة 309 هــي قــول للنــاس، والله بعدها يخاطب 
النبي بأن الله أعلم بما لبثوا، ومن قال بهذا القول قدر كلمة 
يقولــون قبــل كلمــة لبثــوا: يقولــون لبثــوا ثالثمائــة وازدادوا 
تســًعا، قــل الله أعلم بما لبثوا، وهــذا التقدير ضعيف عندي، 
ألن في مسألة عددهم بين الله أنهم يقولون كذا وكذا، لكن 

هنا مباشرة: ولبثوا، ما يشير بوضوح إلى أن القائل هو الله.
الثاني: أنهم لبثوا هذه المدة )المخبر هو الله(، فإن جادلوك 
فــي هــذه المــدة، فقل لهم الله أعلم بما لبثــوا، وهنا قدرت 

عبارة: وإن جادلوك، وأراه ضعيًفا كسابقه.
الثالــث: )وهــذا مــن عندي( هو أن مدة اللبــث ال تقتصر على 
الســنين، فهناك الشــهور واأليــام والســاعات والدقائق، هنا 
اآلية بلغت عن السنين، ثم أعقبها الله ببيان أن الله أعلم بما 

لبثوا من السنين واألشهر واأليام.
هــذه فــي نظــري أبــرز التوجيهــات لقولــه )تعالى(: »قــل الله 
أعلم بما لبثوا«، لكنها في ظني غير كافية في بيان سر اآلية.

خاصة:
أنهــم خــالل كل المــدة لم يتغيــر عليهم أي شــيء مما يتغير 
بفعــل الســنين، فال الشــعر تغيــر وال الجلد وال الجســد، حتى 
أنهــم تصــوروا أو بعضهــم تصوروا أنهم مكثوا فقــط يوًما أو 

بعض يوم.
كذلك لم يتغير شيء في داخل الكهف مما قد يتغير بفعل 
الســنين، خاصــة أن بــاب الكهــف كان مفتوًحــا، فلو كل ســنة 
جاء بحفنة تراب وفق قوانين المادة وواقع العادة والتجربة، 

لكان وضع الكهف تغير تماًما خالل ثالثة قرون.
لكن العجيب أن الكهف لم يتغير فيه شــيء وال الفتية أيًضا، 
مــا يرشــد إلــى أنهــم خــالل كل المــدة كانــوا خاضعين لســنن 

مغايرة تماًما للسنن التي نخضع إليها.
هل هو بعد آخر؟، وإن كان كذلك فيكون تأويل اآلية عندي:

أن الله أخبر نبيه بمدة لبثهم 309 سنين وفق بعدنا والقوانين 
الخاضعــة لــه، ثــم بعد ذلك قــال الله: قل اللــه أعلم بما لبثوا 
على وجه الحقيقة، فما كان عندكم وسننكم وقوانين الزمن 
الذي تخضعون فيه هذه مدة اللبث، لكن وفق الحقيقة كان 

لهم مدة أخرى الله أعلم بها.
هذا توجيه للمسألة لكن ال دليل.

وصية اليوم: حديث شريف: 
عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة األنصاري )رضي الله عنه( قال: قال رسول الله 
)صلى الله عليه وسلم(: »لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من اإلثم لكان 

أن يقف أربعين خيًرا له من أن يمر بين يديه«.

إيمــان وصحة وغنــى وحرية وأمن وشــباب وعلم 
هــي ملخص ما يســعى له العقــالء، لكنها قل أن 

تجتمع كلها.

 تحمــل اآليــة الكريمــة داللة عظيمة، فقد تطرقــت اآلية إلى وصية 
اإلنســان لوالديه إذا حضره الموت دون أن تذكر األبناء, فاألبناء من 
الورثــة كاآلبــاء، وحديــث الرســول: »ال وصية لــوارث« فيه تخصيص، 

فالوارث ال ُيوصى له، وفي اآلية وقع اســتثناء لآلباء وذوي القربى 
ممن ال يرث, وفي اآلية داللة على مدى اهتمام اإلسالم بالوالدين، 

نَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسًنا{ )العنكبوت 8(. ْيَنا اإْلِ قال )تعالى(: }َوَوصَّ

د. فتح اهلل صبحي أبو ناجع

ُة  }ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِإن َتَرَك َخْيًرا اْلَوِصيَّ
ِقيَن{ )البقرة 180( ا َعَلى اْلُمتَّ ِلْلَواِلَدْيِن َواألْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروِف َحقًّ

فــي  اإلفتــاء  دائــرة  رئيــس  ويوضــح 
ماهــر  د.  فلســطين  علمــاء  رابطــة 
الحولي أن الشريعة اإلسالمية أرست 
قواعــد ومنهًجا وأسًســا واضحة في 
االقتصــاد واالجتماع، لضمان تحقيق 
العدالة االقتصادية واالجتماعية في 

المجتمعات اإلسالمية.
ويلفــت الحولي فــي حديثه لصحيفة 
»فلســطين« إلــى أن العدالــة عامــًة 
غايــة كبيــرة وتحقيقهــا ينشــر األمان 
واالســتقرار  والطمأنينــة  واألمــن 
»العدالــة  مضيًفــا:  المجتمــع،  فــي 
العــدل  تحقيــق  تعنــي  االجتماعيــة 
شــرائح  جميــع  بيــن  والمســاواة 
المجتمــع، وفي داخل األســرة، وفي 
العالقــة بيــن الناس، وتنفيــذ القانون 
والتساوي في الحقوق والواجبات«.

ويفّصــل أكثر: »في داخل األســرة إذا 
مــا قــام كل فــرد بواجبــه تجــاه اآلخر، 
واجبــه،  يــؤدي  منهمــا  كل  الزوجــان 
واألب يعــدل بيــن جميــع أبنائــه، فــال 
يحــرم  آخــر، وال  علــى  واحــًدا  يفضــل 
البنــات الميراث أو يهضــم حقوقهن؛ 
فعندها تتحقق العدالة االجتماعية«.

ويتابــع رئيــس دائــرة اإلفتــاء: »وعلى 
مســتوى الدائرة األوســع )المجتمع( 
تتحقــق العدالــة بأخــذ كل واحــد مــن 
أفــراد المجتمــع حقه فــي ما يتحصل 
عليــه مــن الواجبات التي له فيها حق 
علــى الدولــة مــن أمن وأمــان وتوفير 

حياة كريمة«.
القواعــد  عــن  الحديــث  وبتخصيــص 
االقتصادية في اإلسالم التي تحقق 
نوًعــا مــن العدالــة االجتماعية، يشــير 
إلى أنها تتمثل في عدالة توفير فرص 
العمــل، والتوزيــع، وفــرض الواجبــات، 

والضرائب.

مــن  الــزكاة  أن  الحولــي  ويبيــن 
األول  بعــدان:  لهــا  التــي  المبــادئ 
اقتصــادي واآلخــر اجتماعــي، موضًحا 
تدفــع  أنهــا  االقتصــادي  البعــد  أن 
عجلة االقتصاد وتســاهم مســاهمة 
ا فــي اســتقراره، وتنشــئ  كبيــرة جــدًّ
حركــة ماليــة بيــن النــاس، أمــا البعــد 
لمبــدأ  تؤســس  فهــي  االجتماعــي 
التكافــل والتعــاون وإعانــة المحتــاج 
وإغاثة اللهفان وتفريج الكربات وسد 

الحاجات. 
وفيمــا يتعلــق بالتفاضل بيــن الناس، 
يوضح أن الشريعة اإلسالمية ساوت 
بيــن الناس فــي الحقــوق والواجبات، 
فال فضل لغني على فقير، وال لقوي 
علــى ضعيــف، وال لصاحــب ســلطة 

ونفوذ على من ليس له سلطان.
ذلك أن معيار التفاضل في الشــريعة 
اإلســالمية –كمــا يقول رئيــس دائرة 
التقــوى فقــط، وفــق  اإلفتــاء- هــو 
ِعْنــَد  َأْكَرَمُكــْم  »ِإنَّ  )تعالــى(:  قولــه 

اللــه  )صلــى  وقولــه  َأْتَقاُكــْم«،  ــِه  اللَّ
عليــه وســلم(: »ال فــرق بيــن عربــي 
وال أعجمــي وال أبيــض وال أســود إال 

بالتقوى«.
فــي  سواســية  »النــاس  ويضيــف: 
درجتــه  فــي  ويتفاوتــون  اإليمــان، 
بإنســانيتهم  فهــم  بالتقــوى«، 
وآدميتهم سواسية كأسنان المشط، 
لكــن األفضليــة بالتقوى، ما يســاهم 
االجتماعيــة  العدالــة  تحقيــق  فــي 
لتكون معياًرا يرتقي به اإلنسان على 

أقرانه ومن حوله. 
كفــل  اإلســالم  أن  إلــى  وباإلشــارة 
حقوق الفرد في المجتمع، ومن ذلك 
حفظ حق الفرد منذ تكوينه جنيًنا في 
بطن أمه، يوضح الحولي أن الشــريعة 
اإلســالمية اشــتملت علــى كثيــر من 
األحكام التي تتناول الحقوق الفردية، 
أحــكام  المثــال  ســبيل  علــى  منهــا 
الميــراث والوصية للجنين وهو ببطن 
أمــه، وأحكام الميــراث عامة والنفقة 

والوقــف وغيرهــا مــن األحــكام التي 
تنظــم أمــور األفراد الماليــة، وتضمن 
حصــول كل فــرد فــي المجتمــع على 
حقه بعيًدا عــن الظلم، وكلها قواعد 
وأحكام وضعتها الشريعة اإلسالمية 
لرســم لوحــة رائعــة لقواعــد العدالــة 

االجتماعية.
العلمــاء  مــن  عــدًدا  أن  إلــى  يشــار 
العدالــة  مســألة  تنــاول  والمفكريــن 
االجتماعّيــة فــي اإلســالم بالّتأصيــل 
الكتــاب والســّنة، وشــرحوا  لهــا مــن 
كيفّيــة تحقيــق العدالــة االجتماعّيــة 
المفكريــن  ومــن  تصوراتهــم،  وفــق 
الذين تصدوا لهذه المســألة العالمة 
ســيد قطــب صاحــب كتــاب العدالــة 
حيــث  اإلســالم،  فــي  االجتماعّيــة 
اإلنســانّية  المســاواة  عــن  تحــّدث 
والّتكافل االجتماعّي، كما تحدث عن 
أســاليب تحقيق العدالــة االجتماعّية 
برقابة الّضمير الّذاتّية، وتطبيق أحكام 

الّشريعة اإلسالمّية في الحياة.

أحكـــــام اإلســــالم ترســــم
 لوحـــــة العدالــــة االجتماعيـــة

غزة/ أسماء صرصور:

حفظ اإلســام حق الجنين منذ تكوينه في بطن أمه، 
ا فــي الميراث بعد والدتــه ووصية وليه  فرصــد لــه حقًّ
الماليــة، وضمــن لــه حق الحمايــة في أثنــاء الحمل به، 

وهو جزء من حقوق الفرد التي كفلها اإلسام.
وال تتوقف العدالة االجتماعية في اإلسام عند هذا 

الحد، بل الشــريعة اإلســامية جاءت لتحقيق مقاصد 
وغايــات، وجلب مصالح ودرء مفاســد وآفات لتحقيق 
الســعادة للبشــرية فــي الدنيــا واآلخرة؛ لــذا لم تغفل 
عــن تنــاول جميع جوانب حيــاة الناس، ومنهــا الجانبان 

االجتماعي واالقتصادي.
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ويشدد مفتش تحقيقات حوادث الطرق في قطاع غزة 
العقيــد فهد حرب علــى أن النصائح تكــون بالدرجة 
األولــى لســائق المركبة، فــي جميع أحــوال القيادة 
وخاصة مع هطــول األمطار وامتالء الطــرق بالمياه، 
موضحًا أن أولى النصائح هي عدم اإلفراط بالسرعة 

لكونها المسبب األول لحوادث الطرق.
ومن النصائح –كما يقول حرب لصحيفة "فلسطين"- 
االلتــزام باألنظمة والقوانين المعمول بها، وااللتزام 
بالقوانين المروريــة، وعدم مخالفتها، والتخفيف من 
السرعة والتمهل، وإعطاء حق األولوية لقاطع الطريق 
والمشــاة خاصــة فــي مناطــق المدارس واألســواق 

ومناطق عبور المشاة.
وينبــه إلــى أن النصائــح ليســت فقــط مخصصــة 

للسائقين بل تمتد ألولياء األمور على وجه الخصوص 
ولجميــع المواطنيــن على وجــه العمــوم، من ذلك: 
أهميــة عدم تــرك األوالد عرضــة لحــوادث الطرق، 
لكون العدد األكبر من ضحايا حوادث الطرق هم من 

األطفال.
وينصــح مفتــش تحقيقــات حــوادث الطــرق األهل 
بعد تــرك األطفال في الشــارع دون رقابة، فحســب 
اإلحصاءات حتى 11 فبراير/شــباط الجــاري، رصدت 
إدارة المرور وفاة ســبعة أطفال بحوادث الســير كان 
منها وفاة لطفل عمره ثالث ســنوات بعد مكوثه في 
العناية المركــزة عدة أيام، وفي عام 2019 ما يقارب 

48 حالة وفاة ألطفال من أصل 65 حالة.

ويقــول: "الطفل الصغيــر ال يعي خطــورة المركبات 

المتحركــة، وال شــاحنات الميــاه أو باصــات توصيل 
األطفــال، لــذا ال بــد أن ينتبه األهل لهــم"، موجهًا 
دعوة لســائقي المركبات المخصصــة لنقل األطفال 
)الروضة والمــدارس( بضرورة التأكــد من دخول أو 
نزول الطفل من المركبة، والتأكد من استالم الطفل 

من أحد ذويه وعدم التهاون في األمر.
ويشــير حرب إلــى أن أحد حوادث الطــرق في 2020 
كان لسائق مركبة من نوع فلوكس أنزل الطفلة من 
البــاب األيمن ووقعت في أثناء النزول، لكن الســائق 
تحرك فورًا دون التأكد من ســالمتها ومشــاهدتها، 
وبالتالي صعد العجل فوقها وأدى إلى وفاتها مباشرة.

ويضيــف: "ال بــد لكل ســائق أن يكــون حاصاًل على 
جميــع األوراق الثبوتيــة مــن رخصة قيــادة ومركبة 

ووثيقة تأمين لتأمين عالج المصابين في حالة وقوع 
أي حادث ال قدر اهلل".

ولعابري الطريق نصيب مــن النصيحة، فيقول لهم: 
"تأكــدوا من خلو الطريق في أثنــاء العبور، وال داعي 
لالســتهتار وقطع الطريق فــي أثناء وجــود مركبات 
خاصة في أوقات الليل أو تساقط األمطار، على أساس 

أن الرؤية تكون ضعيفة في مثل هذه األوقات".
ويخلــص إلى أن من مســؤولية الســائق التأكد من 
ســالمة المركبة ســواًء ميكانيكيًا أو فنيًــا، والتأكد 
من سالمة الزجاج األمامي والخلفي للمركبة، ووجود 
مســاحات زجاج ســليمة في المركبــة، واالبتعاد عن 
الحفر قــدر اإلمكان ألنهــا تكون خطيــرة جدًا وقت 

األمطار.

خفـــف سرعـــــة قيادتـــــك شتـــــاًء
غزة/ أسماء صرصور:

الســياقة فــي أجــواء المنخفضات وفــي أثناء 
هطــول المطر، بالتأكيــد ال تماثل القيادة في 

أجواء معتدلة ومشمســة، ففي وقت المطر 
قــد تكــون الرؤية ضبابيــة، واألرض زلقة بفعل 
الميــاه، إضافــة إلى عالقة العشــق المتبادلة 

بيــن تكثــف بخــار المــاء وبيــن الزجــاج األمامي 
للســيارة، وهــذا يعنــي ارتفــاع نســبة حــوادث 

الطرق.

غزة/ مريم الشوبكي:
يجتمع نحــو 20 متطوعًا حــول موقد النار 
يســاعدون بعضهم في إعداد وجبة المساء 
بعــد االنتهاء مــن أعمالهم، ثــم يبدؤون 
فــي تحضير األطبــاق القصديريــة والعلب 
األكل  لســكب  والبالســتيكية  الكرتونيــة 
فيهــا، قبل أن يحملوها نحــو "باص الدفا" 
ليرتبوهــا وينطلقوا عند السادســة مســاء 
إلى بعض مناطق قطاع غزة لتوزيعها على 

ساكنيها.
"باص الدفا" مبــادرة تطوعية انطلقت عبر 
الصفحات الشــخصية في مواقــع التواصل 
االجتماعــي للمتطوعيــن محمــود خويطر 
وحنين زقوت من فريق "ســفراء التطوعي"، 

والقت تفاعاًل كبيرًا من الجمهور الذي تبرع 
أحدهم بمكان إلعداد الوجبات، وآخر بباصه 

لتوزيعها، وآخرون تبرعوا بمواد غذائية.
فكــرة المبــادرة اســتوحاها خويطــر مــن 
مبادرة لشــباب مصريين تحمل ذات االسم 
حيث يوزعون وجبات العشاء على "المناطق 

العشوائية" داخل المحافظات المصرية.
زقوت إحدى القائمــات على المبادرة تقول 
لـصحيفة فلسطين": "بدأنا المبادرة بثالث 
متطوعات وثالثــة متطوعيــن، والد زميل 
لنــا تطــوع بالمــكان وزميل آخــر بباصه، 
والوجبــات وفرناها على نفقتنا الشــخصية 
ومن تبرعات أهالينا وأصدقائنا، واستطعنا 

توزيع 280 وجبة عدس في أول يوم".

وعن ســبب اختيــار وجبة العشــاء بالذات، 
تجيب زقوت التي تعمل مرشدة تربوية في 
إحــدى المدارس الحكوميــة: "المتطوعون 
الذيــن وصــل عددهــم 20، يعملــون في 
وظائــف ومهــن وبعضهــم يــدرس فــي 
الجامعــة، وبعد االنتهاء مــن أعمالهم بعد 
الســاعة الثانية ظهــرًا يجتمعــون إلعداد 

الوجبات".
و"بــاص الدفا" انطلق منذ أســابيع، ولكن 
فعليًّــا إعداد الوجبــات يتوقــف على مدى 

توفر الدعم.
ومواصلة العمل يتوقف على توفير المكان، 
تبين زقوت أن تكيــة "الخليل ابراهيم" في 
خانيونس جنوب قطــاع غزة وفرت المكان 

إلعداد الوجبات ليوم واحد، حيث تم إعداد 
420 وجبة، مشــيرة إلى أن تكية الشــمال 

تبرعت أيضا في المكان ليوم واحد.
وتوضــح زقــوت أن المتطوعيــن يعــدون 
الوجبات بأنفســهم وبخبراتهم البســيطة 
في الطهــي، وتم علــى مدار خمســة أيام 

إعداد نحو 1200 وجبة.
وتؤكــد أن فرحة األهالي في المناطق التي 
يصلها بــاص الدفا هي دافــع الفريق نحو 
االســتمرار في المبادرة رغم شــح التمويل 

والدعم.
وتلفــت إلــى أن بــاص الدفــا ليســت أول 
مبــادرة يطلقها الفريق، فهــو نفذ العديد 

من المبادرات التطوعية من قبل.

وتشير زقوت إلى أنه بجانب وجبات العشاء 
تم توزيع  150 بطانية على أسر محتاجة.

وتأمــل توفير مكان ثابــت إلعداد الوجبات 
فيه، باإلضافــة إلى توفيــر التمويل الالزم 
إلعــداد وحبات الطعــام وتوزيعهــا يوميًّا 
لتشــمل كل محافظــات غزة، مبينــة أنه ال 
ســقف زمني لتوقــف المبادرة المســتمرة 

بجهد شخصي من القائمين عليها.
وتختــم بقولها: "من جرب العمل التطوعي 
ســيعرف تمامًــا أن العطــاء أخــذ، والعائد 
الحقيقــي ليس علــى العائــالت المحتاجة 
فحسب، بل األثر الذي يتركه على صغارهم 
في نفوس المتطوعين بعد ابتسامة وشكر 

ودعاء تدفئ قلوبنا".

بـ"باص الدفا".. متطوعون 
ا شباب يتكافلون اجتماعيًّ
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إذا كنــت تعاني صعوبة فــي الحركة وتصلبًا في 
الظهــر، خاصة بعد االســتيقاظ من النوم؛ فربما 
أنت تعانــي التهاب الفقاري المقســط، وهو آفة 
التهابية مجهولة السبب تصيب العمود الفقاري، 
وقــد تترافق مع إصابات في المفاصل المحيطية، 
بســبب تآكل الفقرات في منطقة اإلصابة وتناثر 
أجــزاء منها بشــكل غير ســوي، وعندمــا يحاول 
الجســم إصــاح هذه األضــرار يبدأ عظــم جديد 
بالتشــكل رابًطا الفقــرات مع األجــزاء المفضلة، 
مســببًا التحام الفقــرات معًا، وقــد يصيب هذا 
المرض مفاصل الوركين، والركبتين، والكاحلين، 

والكتفين.

ويصيــب هــذه المرض الرجــال غالبًــا أكثر من 
النساء.

العالج الفيزيائي في هذه الحالة:
يلعــب العــاج الفيزيائــي دورًا مهمًّــا في عاج 
مــرض التهــاب الفقاري المقســط، وقد ســاعد 
مرضى كثيرين على اســتعادة حياتهم الطبيعية 

والعملية.
ويفضل دائمًا البدء بالعــاج الفيزيائي في وقت 
مبكر مــن اإلصابة، وأن يكون بصــورة منتظمة 
ليحقق نتائج أفضل مــن حيث الحفاظ على مدى 
حركــة المفصل وقوة العضات، كما أنه يســاعد 

في منع التشوهات المفصلية. 

أهداف العالج الفيزيائي:
_ توعية المريض القوام الصحيح.

_ محاولة التقليل من األلم ما أمكن.
_ المحافظــة علــى القــوام الســليم والحــد من 

التشوهات بتحسن فعاليات المريض.
أما نصائحنا وإرشاداتنا بشأن الوضعية الصحيحة 

فهي:
1_  تجنب وضعيات العطف طيلة اليوم ألن اتخاذ 

وضعية العطــف تؤدي إلى زيادة فرصة التشــوه 
بالوضعية نفسها.

 2_ المشــي ممشــوق القــوام مــع محاولة دفع 

الذقــن للخلف وذلــك بوقوف المريــض منتصبًا 

قدر المستطاع مستندًا إلى حائط مع دفع الذقن 
داخًا مقابل مرآة ثم يحاول المريض المشي إلى 
األمــام مبتعدًا عــن الجدار، والحفــاظ على هذه 

الوضعية.
3_  مــن المهــم أن يكــون األثــاث المســتخدم 

مريحًا، بحيث يكون الكرســي يقدم دعمًا كامًا 
للعمــود الفقاري وصــواًل إلى العنــق، والركبتان 

يجب أن تكونا بزاوية مناسبة.
القدمــان يجب أن تدعما إذا لم تكونا تامســان 
بمســند  الكرســي  يجهــز  أن  ويجــب  األرض، 

للذراعين إلراحتهما.
دمتم سالمين.

مي ظاهر - صيدالنيةالتهـــاب الفقـــــاري المقســــط

ويوضــح أبــو ركاب لصحيفة "فلســطين" أن 
الخبرة الصادمــة تكون بمنزلة مثير شــرطي 
عند التفكيــر في أمر معين، قبــل اتخاذ القرار 
يصــاب الشــخص باإلحبــاط والتوتــر والقلق 
من عــدم القدرة على القيام بمهمة معينة، أو 
اتخاذ قرار، والمشــكلة هنا أن اإلنسان بطبعه 
يعمم الخيارات الســيئة، فمثًا الشخص الذي 
رسب في مادة في المدرسة يبقي لديه هاجس 

الرسوب في الدراسة.
لمــاذا نخاف الفشــل؟، يقول أبــو ركاب: "ألننا 
البشــر نميل دائمًا إلى الكمال واللذة وتجنب 

األلــم، ونبحث عــن المتعة والنجــاح، ونتجنب 
الشعور بالفشل، ونحن مبرمجون على االبتعاد 
عن أي خبرة ســيئة في حياتنــا، وربما لم نكن 
على القدر الكافي من الثقة بالنفس للمواجهة 

وتحمل العواقب والمغامرة مرة أخرى".
ويؤكد أبو ركاب أن كثيرًا من اآلباء يضغطون 
علــى أبنائهم بل يعاقبونهم على الفشــل في 
المدرسة، أو إذا قل مســتواهم عما يتوقعونه 
منهم ال ما يتوقعونه هم من أنفسهم وال على 

حسب قدراتهم.
ويشــير إلــى أن األمر يتعــدى إلــى اتخاذ كل 

إجــراءات العقــاب للمحافظــة على المســتوى 
الدراسي، على أساس أن الدرجات التي يحصل 
عليهــا االبــن هــي الهدف الــذي يســعى له 
الوالدان، دون النظر إلــى ما يترتب على ذلك 

من خوف الطفل من الفشل.
ويلفت أبو ركاب إلى أن األهل يعدون الفشــل 
نهايــة الحياة، وال يقتصر األمر على الدراســة، 
ولكــن يتعداه عندمــا يكلف الوالــدان الطفل 
بأشياء أكبر من استطاعته ويرفعون من حجم 
التوقعات، كل ذلك يجعــل هاجس الخوف من 
الفشــل مزروعًا بداخل األطفــال بل يقلل من 

شعورهم باألمان.
ويقول: "هناك مقولــة تربوية مفادها أنك إذا 
أردت أن يثــق ابنك بنفســه فأعطه الثقة، هذا 
المفهوم يلخــص دور اآلباء في تدريب الطفل 
علــى المواجهة وعلــى مواجهة أمــور الحياة، 
فإعطاء الطفل الثقة للشــراء مــن البقالة مثًا 
يكســبه القدرة علــى التفاوض والقــدرة على 
اإلدارة، ويزيــد الثقة بالنفــس، ويقلل الخوف، 
هــذا مثال علــى الكثير من األعمــال التي من 
شــأنها تقليل فكرة الخوف من الفشــل، ألنها 

تزيد من الخبرات، وتزيد من الثقة بالنفس".

والتعامل مع الفشــل يكمن في خطوات عدة، 
يضيف أبــو ركاب : "تقبل الفشــل هو أمر من 
األمــور اإليجابيــة عنــد اإلنســان، بمعنى أن 
الــذي يعمل ويجتهد هو فقط من الممكن أن 

يفشل".
ويكمل: "لوال الفشــل لما شــعر اإلنسان بلذة 
النجــاح، ولو اعتمد الجميع هذه القاعدة لتقبل 
اإلنســان الفشــل كما يتقبل النجاح، ولو تتبع 
كل شخص سيرة العلماء واألدباء والمخترعين 
لوجدنا أن الفشــل هو الركيزة األولى والدافع 

األول".

هل الفشل مقدمة 
للتلذذ بـ"طعم النجاح"؟

غزة/ مريم الشوبكي:
عنــد اإلقــدام على اتخاذ قــرار معين 
أو  الدخــول فــي مشــروع جديــد  أو 
توســيع آخــر، يحتــاج األمــر إلــى كثيــر 
من الشجاعة، لكن إذا تملك الخوف 
صاحبه يمنعه مــن النجاح أو االرتقاء 

في حياته.
الخوف من الفشل هل يمكن إدارته 
والتعامل معه؟، هذا السؤال يجيب 
االختصاصييــن  قســم  رئيــس  عنــه 
النفسيين واالجتماعيين في اإلدارة 
العامــة للصحة النفســية إســماعيل 
أبــو ركاب، بقولــه: »إن الفشــل هــو 
خبــرة ســلبية صادمة وغيــر متوقعة 
مرحلــة  فــي  للشــخص  حصلــت 
فــي  تكرارهــا  حياتــه، ويخشــي  مــن 

المستقبل«.
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

دولة فلسطين 
المجلس االعلى للقضاء 
محكمة بداية خانيونس 

دائرة التنفيذ 
اعالن نشر بيع بالمزاد العلني

بنــاء للقــرار الصــادر بتاريــخ 2020/2/9 علــى صفحــات القضيــة رقــم 
2013/2597 والمتكونة بين

طالب التنفيذ / هاني جابر محمد المصري
والمنفذ ضده / ضيف اهلل محمد إبراهيم المصري

والقاضي بعرض ماكنة حقن بالستيك االسم كراوس 210 طن لون أزرق 
فاتح تعمــل بنظام ضغط هيدروليكي وذلك للبيــع بالمزاد العلني وعليه 
نعلــن للعموم أنه قــد تحدد يــوم الخميــس 2020/3/12 للمزايدة لذا 
علــى من يرغب بالدخــول بالمزايدة مراجعة دائرة تنفيــذ محكمة بداية 
خانيونس خــالل الدوام اليومي قبل موعد البيع على أن يدفع المشــترك 

تأمينا وقدره عشرة بالمائة من قيمة تثمين الماكنة 
مأمور تنفيذ محكمة بداية خانيونس 
مهدي نبيل القدرة 

بيروت/ فلسطين:
أعلنــت "الهيئة 302 للدفــاع عن حقــوق الالجئين" نتائج 
مســابقة: "إعداد أفضل بحث علمي محّكم"، التي أطلقتها 
من بيروت في شــهر أيلول )ســبتمبر( الماضي، بمناســبة 
مرور 70 ســنة على تأسيس وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلســطينيين )أونــروا(. وذكرت "الهيئــة 302" في بيان 
صحفي، أمس، أّن عدد األبحاث المشاركة قد وصل إلى 14 
بحثًا، وتوزع المشاركون على خمس مناطق جغرافية )قطاع 

غزة ولبنان والضفة الغربية والسويد وألمانيا(.
وأشــارت إلــى أنَّ "أكاديميــة دراســات الالجئيــن" ممثلة 
بمديرها العام الدكتور محمد ياســر عمرو قد أشرفت على 

تحكيم األبحاث المتنافسة في المسابقة.
وتكونت لجنة تحكيم المسابقة من 7 أعضاء من األساتذة 
والخبراء المختصين، وتولى إســالم شــحدة العالول رئاسة 

اللجنة؛ وجرت عملية التحكيم على مرحلتين.
وبينــت "الهيئــة 302" أن عمليــة جمع النتائج واحتســاب 
المعدل الحسابي لدرجات المُقيمين نتج عنها حجب المركز 
األول للمسابقة، بسبب عدم استحقاق أي من األبحاث هذه 
المرتبة. وأشــارت إلى أن المرتبــة الثانية حصل عليها كل 
من الباحثيْن حســن عبد اهلل أبو حلبية وحازم زكي عيسى 
من قطاع غزة، عن بحثهما المشــترك بعنوان: )جودة رضا 

الحيــاة لدى المســتفيدين من خدمات األونــروا وعالقتها 
بقلق المستقبل(. أما المرتبة الثالثة فحصلت عليها الباحثة 
مريم علي صالح من قطاع غزة عن بحثها بعنوان: )األونروا 

ومدى ارتباطها بقضية الالجئين وحق العودة(.
وحصــل على المرتبــة الرابعة الباحث حامــد دبور من غزة 
عن بحثه بعنوان: )قــرار إدارة ترامب وقف التمويل المالي 
لألونــروا وتداعياتــه علــى الخدمــات المقدمــة لالجئين 

الفلسطينيين في قطاع غزة(.
وحــازت الباحثــة هند عدنان أبــو نجيلة من غــزة المرتبة 
الخامســة عن بحثها بعنوان: )دور األونروا في دعم قضية 
الالجئيــن الفلســطينيين فــي ظــل المتغيــرات اإلقليمية 
والدولية(. وحصل على المرتبة السادسة كل من الباحثيْن 
إحســان عــادل المدبــوح مــن ألمانيــا وإيمان أبــو زعيتر 
من الســويد، عن بحثهما المشــترك بعنــوان: )الالجئون 

الفلسطينيون، األونروا ومسؤولية األمم المتحدة(.
وفي المرتبة الســابعة جاءت الباحثة ســحر يوسف الحسين 
مــن لبنان عن بحثهــا بعنوان: )أهمية األونــروا وارتباطها 

بقضية الالجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة(.
وســيُتَواصل مع الفائزين مباشرة لوضع اآلليات المناسبة 
لتسليم شهادات التقدير لهم والجوائز المالية المخصصة 

لهم، بحسب إفادة "الهيئة 302".

نشر أسماء الفائزين بمسابقة 
إعداد أفضل بحث علمي عن )أونروا(

وقالــت جمعية الهالل األحمر، فــي بيان صحفي، 
إن طواقمها تعاملت مع 6 مصابين بجراح بينهم 
مصاب بالرصــاص الحي، و5 مصابين بالرصاص 
المطاطــي خالل مواجهــات اندلعت فــي األغوار 

الشمالية، تم نقلهم للعالج في المستشفى.
وأوضــح البيــان أن الطواقم الطبيــة تعاملت مع 
50 مصابًــا بحاالت اختناق إثر استنشــاقهم الغاز 

المســيل للدموع، بينهم 8 مصابين نقلوا للعالج 
في المستشفى، في حين عُولِج البقية ميدانيًّا.

وحدثــت المواجهات عقب تفريــق قوات االحتالل 
مســيرة منددة بصفقة ترامب نتنياهو التصفوية 
فــي األغــوار الشــمالية، مســتخدمًا الرصــاص 

المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقــال شــهود عيــان: إن قــوات االحتــالل منعت 
عشرات المشــاركين من الوصول لمنطقة بردال، 

حيث كان النشطاء ينوون زراعة األشجار.
اقتحام األقصى

من جانــب آخــر، اقتحم عشــرات المســتوطنين 
اليهــود، أمس، بقيــادة المتطرف يهــودا غليك، 
باحات المســجد األقصى المبارك من جهة »باب 
المغاربة«، وسط حراسة أمنية مشددة من شرطة 

االحتالل والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.
وشــارك المتطرف غليــك في االقتحــام رغم زعم 

االحتــالل بأنه أصــدر بحقــه قــرارًا باإلبعاد عن 
المسجد األقصى لمدة ستة أشهر.

وذكرت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة 
أن المتطــرف غليــك و)50( مســتوطنًا اقتحمــوا 
المسجد األقصى خالل الفترة الصباحية، ونظموا 

جوالت استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته.
وتواصــل شــرطة االحتالل فــرض قيودهــا على 
دخول المصلين الفلســطينيين للمسجد، وتدقق 
فــي هوياتهــم، وتحتجــز بعضهــا عنــد بواباته 
الخارجية. ويشــهد المســجد األقصى يوميًا )عدا 
يومي الجمعــة والســبت( اقتحامــات وانتهاكات 
من المســتوطنين وأذرع االحتالل المختلفة، فيما 

تزداد وتيرتها خالل فترة األعياد اليهودية.
اعتقاالت

إلــى ذلــك، اعتقلت قــوات االحتالل، فجــر أمس، 
28 مواطنًــا مــن الضفــة الغربية، بينهــم فتاة 

مــن الخليــل وأشــقاء، وداهمــت ثمانيــة منازل 
تعود ألســرى ســابقين، واعتدت على المواطنين 
وأجرت عمليــات تخريب في المنازل، حيث تركزت 
عمليــات االعتقال في الخليل، والتي بلغ فيها عدد 

المعتقلين 16 مواطنًا.
وقال نادي األســير فــي بيان لــه، إن 16 مواطنًا 
جــرى اعتقالهــم مــن عــدة أنحــاء وبلــدات في 

محافظة الخليل، بينهــم الفتاة لين عاكف عوض 
)22 عامًــا( من بلــدة بيت أمر، وهــي طالبة في 
جامعة بولتيكنك فلســطين، علمًــا أنها اعتقلت 
عدة مــرات منذ أواخر العــام الماضي، إضافة إلى 
كل من: ســامح عبد اهلل أبو ســنينة، ووسيم عبد 
الحفيظ الجمل، وشــقيقه وســام، وإسالم كاظم 
الزير، وشقيقه وسيم، ونور ماهر طيمزي، ومنتصر 
نايف طميزي، ومعتصم زياد الرجوب، وتامر ماجد 
شــديد، ومحمد أبو دبوس، وحســام أبو حســين 
وشقيقه حســين، ووســيم زيدان الجمل، وحمزة 

خضر عبد الوهاب )17 عامًا( وشقيقه بالل.
كما جرى اعتقال أب ونجله من رام اهلل وهو كمال 

عياش ونجله حكم )27 عامًا(.
ومن عدة أنحاء فــي نابلس اعتقل االحتالل أربعة 
مواطنيــن، وهم: زهير دويكات، أبو علي الشــوا، 
ومــراد حميدان، وحســين إبراهيم اشــتيوي، في 
حين جرى اعتقال مواطن من طولكرم وهو محمد 

جمال صباريني )26 عامًا(.
يضاف إلــى المعتقلين جبريل محمد عبد الرحمن 
الزبيدي من جنين وهو أســير ســابق قضى )12( 
عامًــا في ســجون االحتــالل، وعدي اللــوزي من 
قلنديا، وخالد شــريف، وعبادة نجيب وكالهما من 

القدس.

كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، 
خالل المواجهة األخير مع االحتالل اإلسرائيلي.

ووجَّــه أبو حمزة، خالل كلمة لــه في حفل تأبين 
الشــهيد محمد الناعــم في خان يونــس جنوبي 
قطــاع غزة، التحيَّة إلى فصائل المقاومة وأذرعها 
العســكرية التــي كانــت علــى تواصــل دائم مع 

السرايا وعلى رأسها كتائب القسام.
د أنَّ "بأس الصادقين" جاءت في إطار سلسلة  وأكَّ
عمليــات المقاومــة "ولــن تكــون آخــر الجوالت 
مع االحتــالل"، مشــدِّدًا على أنَّ جــذوة الصراع 
على أرض فلســطين ســتبقى مشــتعلة رغم كل 
المؤامرات. وأضاف الناطق باســم ســرايا القدس 
بالقول: إنَّ "أي فعل مقاوم في أي وقت وأي مكان 
وتحت أي ظرف أو تعقيد سياسي هو فعل مشروع، 
ويحظى بإسناد شعبي وإجماع مقاوم"، معتبرًا أنَّ 
ــدت ثبات وترســيخ معادلة القصف  المواجهة أكَّ

بالقصف والدم بالدم مع االحتالل.
وحيَّا "أبو حمزة" جماهير شعبنا على صمودنا في 
وجه العدوان اإلســرائيلي رغــم كل ما تعانيه من 

ألم ووجع.

من جانبه، أكــد عضو المكتب السياســي لحركة 
الجهــاد اإلســالمي الشــيخ نافــذ عــزام، أن خيار 
الجهــاد والمقاومة للشــعب الفلســطيني واألمة 
كلهــا هو الخيار االســتراتيجي األكثــر فاعلية في 

مواجهة االحتالل اإلسرائيلي.
وشــدد عــزام فــي كلمته علــى أن الرهــان على 
مشــروع التســوية والمفاوضــات أو الرهان على 
معســكر إســرائيلي يصغي لنا أو يعترف بحقوقنا 
أثبتت خطأها وعلينا أن نلتئم ونتوحد على برنامج 

يعيد الفاعلية لشعبنا ويحمي حقوقه المقدسة.
وقال الشــيخ عزام: "إن خيار المقاومة ال يمكن أن 
يموت حتى لو مرت فترات من الهدوء أو التهدئة 
مع االحتالل وســيبقى الخيار األمثل لشعبنا وأمتنا 

للحفاظ على عزتنا وكرامتنا".
وأضاف: "يدرك أبناء شــعبنا الفلســطيني صعوبة 
الحصــول على أبســط مقاومــات الحيــاة لكن ال 
يمكــن على اإلطــالق أن يؤثــر في قــوة وإيمان 
وإصرار شــعبنا في مواصلة رحلة الكفاح والنضال 
والثورة. من جهته، أكد القيادي في حركة حماس، 
مشير المصري، أن الجريمة التي اقترفها االحتالل 

"اإلسرائيلي بحق الشهيد محمد الناعم تدلل على 
مدى رعبه من المقاومة الفلسطينية، مشيرًا إلى 
أن العدو اإلسرائيلي ال يعرف األخالق واإلنسانية.

الوطنيــة  القــوى  كلمــة  فــي  المصــري  وقــال 
واإلســالمية: إن المقاومة ســتثأر لدماء الشــهيد 
الناعم، مشــددًا على أن األخوة والرؤية الوطنية 
الجامعــة والتكامــل الجهــادي من الركائــز التي 

تلتقي عليها قوى المقاومة في فلسطين.
وأضــاف: "االحتــالل الصهيوني أثبــت أنه عدو ال 
يعرف للقيم مكانة ويضــرب بعرض الحائط  كل 
القيم واألعراف الدولية الحقوقية، ويثبت أنه عدو 

ال مكان له فوق أرضنا وال يستحق إال الموت".
وأشــار المصــري إلــى أن الشــهيد الناعم رســم 
الطريــق لكل لألجيــال القادمة بــأن الطريق إلى 
القدس ال يكون إال عبر فوهة البندقية والصاروخ.

وتابع: "المقاومة سجلت أول ردها وامتلكت مفتاح 
البدايــة والنهايــة، وهــي تجنب الشــعب الحرب 
لكنها تقــول إن فرضت عليها فنحن لها ولن تمر 
أي جريمة دون عقاب، معادلة رســمتها المقاومة 

القصف بالفصل والدم بالدم".

اتحاد المعلمين 
يعلن إضراًبا 

ا بمدارس  تحذيريًّ
الضفة األربعاء 

المقبل
رام اهلل/ فلسطين:

قرر االتحــاد العام للمعلمين تعليق 
الــدوام بجميــع مــدارس الضفــة 
الغربية، باســتثناء مدارس مديرية 
القــدس، األربعاء المقبل الرابع من 

مارس/آذار القادم.
وأوضــح االتحــاد في بيــان له، أن 
التعليق يكــون بعد الحصة الثالثة، 
والمغادرة للموظفين على العاشرة 

والنصف.
جاء ذلك خالل اجتماع االتحاد العام 
للمعلمين، أمس، عقب انتهاء مدة 
النــزاع المخصصــة لتلبيــة حقوق 
العاملين في وزارة التربية والتعليم 
عليها  المنصوص  الحقــوق  وتلبية 
من قبل االتحاد في مراسلة وصلت 

لمجلس الوزراء.

بلدية جباليا النزلة تعقد مراسم تسليم 
م المجلس البلدي الجديد وتسلُّ

شمال غزة/ فلسطين:
عقدت في بلدية جباليا النزلة شــمال قطاع غزة، أمس، مراســم تســليم وتسلُّم 

المجلس البلدي الجديد.
وتمت عملية التسليم والتسلُّم بين رئيس البلدية السابق عصام جودة والرئيس 
الجديد م. مازن النجار، بحضور وفد من وزارة الحكم المحلي يترأسه وكيل الوزارة 

م. إبراهيم رضوان، وأعضاء المجلس البلدي السابق والجديد.
وأشــاد رضوان بأداء المجلس البلدي السابق برئاسة جودة، وبجهوده في خدمة 
ســكان المدينة طيلة الفترة الماضيــة، رغم الظروف الصعبــة، متمنيًا التوفيق 
للمجلــس البلدي الجديد فــي أداء مهامه واالرتقاء بخدماتهــا البلدية المقدمة 

للمواطنين.
من ناحيته شــكر النجار المجلس البلدي الســابق، ورئيسه جودة، قائاًل إننا اليوم 
نتســلم مؤسسة قوية، وسوف نبني ونراكم على النجاحات التي حققوها، مؤكدًا 
عزم المجلس الجديد على االســتفادة مــن إنجازات الســابقين، والحفاظ عليها 

وتنميتها وتطويرها.
من جهته أكد جودة أن المجلس البلدي السابق عمل في أجواء وظروف استثنائية، 
وشــكر أعضاء المجلس الســابق على أدائهم ودورهم في خدمــة المجتمع، كما 
شــكر طواقم البلدية التــي تعمل ليل نهار لخدمة المواطنيــن، متمنيًا التوفيق 

لرئيس وأعضاء المجلس الجديد في أداء هذه المهمة.
وفي نهاية اللقاء جرى التوقيع على محضر تسلم المجلس البلدي الجديد رسميًّا.

يذكر أن المجلس البلدي الجديد يترأسه م. مازن النجار، ويضم في عضويته كالًّ 
مــن: د. كمال الكحلوت، ود. خليل البرش، وصالح ســلمان، ونجاح نبهان، وإياد 

نصر، وم. عماد مطر، ومراد أبو مراد، وإيمان أبو عيطة.

وقفة في الخرطوم للمطالبة
 بإطالق سراح قيادات بحزب الترابي

الخرطوم/ األناضول:
شارك عشــرات من أنصار حزب "المؤتمر الشعبي" بالسودان، أمس، في وقفة 
احتجاجية أمام مقر النيابة العامة بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بإطالق سراح 

قيادات بالحزب معتقلين على خلفية تدبير انقالب 1989.
ورفع أنصار الحزب، الذي أسســه الراحل حســن الترابي، الفتات مكتوب عليها، 

"أين دولة القانون"، و"أين الحريات".
كما رددوا شعارات منها "ال لتسييس العدالة"، "حاكموهم أو أطلقوا سراحهم"، 

"حرية.. سالم.. وعدالة"، "الحرية لنا ولسوانا"، وفق وكالة "األناضول".
وفي 20 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، أصدرت النيابة العامة بالســودان، 
أمــرا بالقبض علــى األمين العام لـ"المؤتمر الشــعبي"، علي الحاج على خلفية 

تدبير انقالب 1989، الذي أوصل الرئيس المعزول عمر البشير إلى الحكم.
كما اعتقلت الشرطة، في 12 ديسمبر/ كانون األول 2019، رئيس هيئة شورى 
الحــزب إبراهيم السنوســي، وفي 2 فبراير/ شــباط الجــاري، القيادي عمر عبد 

المعروف، بذات التهمة.
وقال عضو هيئــة الدفاع عن قيادات الحزب، بارود صندل، على هامش الوقفة 
لـ"األناضول"، إن "اللجنة )المســؤولة عن التحقيقات( ليســت مستقلة، وفيها 
أعضاء من النيابة العامة، ومحامون لديهم انتماءات سياســية واضحة، وحتى 
الطلبــات العادية التي قدمناهــا لهم بخصوص العالج وهــي حق للمتهم لم 

يستجيبوا لذلك".
وأضــاف صنــدل: "توصلنا إلى قناعة بــأن المحاكمة واإلجــراءات الحالية، هي 
إجــراءات سياســية بامتياز، فالنيابــة العامة منــذ تحريك اإلجــراءات لم تتبع 

الوسائل القانونية المعروفة".
وتقــدم محامون في مايو/ أيار الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام في 
الخرطوم، ضد البشــير ومســاعديه؛ بتهمة "تقويض النظام الدســتوري عبر 

تدبيره انقالب عسكري عام 1989".



Wednesday 26 February 2020 األربعاء 2 رجب 1441هـ 26 فبراير/ شباط

yrizqa5@yahoo.com

ال شقاق بين المواطن والمقاومة
تفيد المصادر العبرية بأن حكومة االحتالل قررت مســاء االثنين »إغالق 
جميــع المعابــر مع غزة، وحتى إشــعار آخــر، مع إغالق منطقــة الصيد، 
ووقف إدخال البضائع من كرم أبو ســالم، باســتثناء األدوية والمعدات 
الطبية والوقود، وأبلغت شركات القطاع الخاص بغزة عبر اإلدارة العامة 

للمعابر بهذه القرارات«.
هــذه القــرارات العقابية الجماعية ضد ســكان غــزة، ال تطبق على غزة 
ألول مــرة، وال ينبغــي النظر إليها على أنها ردود إســرائيلية على جولة 
التصعيــد األخيرة، بــل يجدر بنا أن ننظر إليها كسياســة اســتراتيجية 
إسرائيلية مقرة، ومكررة، كاستراتيجية االستيطان المتدرج والمتواصل 

في الضفة والقدس.
التتبــع الســنوي لألحــداث مع غــزة يقول: إنه مــع كل عمليــة مقاومة 
لالحتالل، يجري العدو عمليات قصف انتقامية، يتبعها مباشرة بعقوبات 
اقتصادية على قطاع غزة، ترهق المجتمع بشــكل عام، والقطاع التجاري 
بشــكل خاص، حيث يتم احتجاز البضائع في أماكن تواجدها في المعابر 
أو ميناء أســدود، وتفرض جمارك مالية علــى أصحابها، وبعضها يتلف 

ألنه غير قابل للتخزين.
دولــة العــدو تضرب غــزة عســكريًّا، وترهق غــزة اقتصاديًّــا، وتحرم 
المصانع من مــواد التصنيع الالزمة بحجج مختلفة، وتزعم إعالميًّا أنها 
تبحــث عن تهدئة مع غزة، وأنها تود أن ترى غزة منتعشــة اقتصاديًّا، 

وكل ما يقال في هذا اإلطار كذب وهو محض استهالك إعالمي؟!
حكومة االحتالل مســئولة مســئولية مباشرة عن عملية سحل فتى خان 
يونس، والتمثيل بجثته أمام الكاميرا، واإلســاءة إلى ذويه وإلى الشعب 
كله، بل واحتقار جميع المفاهيم الحضارية العالمية التي تمنع التمثيل، 
والتي رفضها االتحاد األوروبي وأدانها، ومع ذلك تعد حكومة العدو غزة 
مذنبة، ألنها دافعت عن الكرامة اإلنسانية، ناهيك بالكرامة الوطنية؟!

إنــه ومع إدراك حكومة االحتالل إلى خطر جريمة التمثيل مســتقبال في 
عمليات الصراع، ذهبت لتكريس استخفافها بالسكان في غزة إلى إغالق 
المعابر، واحتجاز البضائع، وإغالق البحر، في خطوات انتقامية تستهدف 

إيجاد حالة شقاق بين المقاومة والمواطنين.
دولــة االحتالل، وجيشــها، ومخابراتها، لم تنجح في إيجاد شــقاق بين 
حمــاس والجهاد، وهي لم تنجــح أيضا في إيجاد شــقاق بين المقاومة 
والمواطنيــن، وتجربــة الضفــة الغربيــة التــي تعيــش تحــت جرائم 
المســتوطنين والجيش، تغــري المقاومــة والمواطنين علــى الوحدة، 
والعمــل معًا، والــرد على جرائم االحتالل، ال ســيما حين تنتهك كرامة 

شعب بكامله من خالل سحل قتاله، والتمثيل بهم.
إنــه مهما قيل عن معرفة اإلســرائيليين بالفلســطينيين، فإن األحداث 
والتجارب تقول إن معرفتهم سطحية وناقصة، الفلسطيني يقبل القتل، 
ويقبل على الشهادة، ولكنه ال يقبل التمثيل بجثث أبنائه. على العدو أن 
يقرأ كثيرًا في التراث الفلســطيني ليتعرف على الشخصية الفلسطينية، 
التي تســكن كل نفس فلســطينية، وكل بيت فلســطيني. الفلسطيني 

يموت وال يمثل بجثة ابنه أو جاره، فال نامت أعين الجبناء.

أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

لحفظ حقوق الحيوانات.. قط 
مرشح لالنتخابات في فرنسا

باريس/ وكاالت:
قرر أحد أحزاب فرنسا ترشيح »قط« في قائمة االنتخابات 
البلديــة في رين، غــرب البالد، بهدف لفــت االنتباه إلى 

ظروف الحيوانات وحقوقها.
وتريــد قائمة »ريــن المشــتركة« المدعومــة من حزب 
»فرنســا األبية«، ترشــيح القــط الذي أطلق عليه اســم 
»ريك« فــي المرتبة ما قبل األخيرة في الئحتها للبلديات 

في 15 و22 مارس.
ويأتي ترشــيح القط تحت مســمى »الترشيح الرمزي« أي 

أنه لن يتم انتخابه حتى لو حقق 99,9 % من األصوات.
وقال فيليكس بوالنجيه أحد مدراء حملة هذه القائمة إن 
الهدف من ذلك تسليط الضوء على مسألة ال تطرح كثيرا 

.»euronews« في حملة االنتخابات البلدية، بحسب
وتعهدت قائمة »رين المشــتركة« بعد طلب من جمعية 
»الـــ 214« للرفــق بالحيــوان، تشــكيل لجنــة لحمايــة 
الحيوانــات ودعم حصول حظر وطني على فرق الســيرك 

التي تملك حيوانات برية.

وفاة أكبر معمر في العالم.. 
ياباني عاش 112 عاًما

طوكيو/ وكاالت:
توفــي مســن ياباني وُصف بأنه المعمر األكبر ســنا فــي العالم عن عمر 
ناهز 112 عاما، بعد أيام من حصوله على شــهادة رســمية من موسوعة 

»جينيس« لألرقام القياسية تفيد بذلك.
وأفادت وكالــة أنباء »كيودو« اليابانية، امس، بأن تشيتيتســو واتانابي، 
وهو أحد سكان مدينة جويتسو بوسط اليابان، توفي األحد، وكان يعيش 

في دار لرعاية المسنين. 
ولــد واتانابي 5 مــارس/ آذار 1907، وحصل في 12 فبراير/ شــباط على 
شهادة رسمية من موســوعة »جينيس« لألرقام القياسية تفيد بأنه أكبر 

معمر على قيد الحياة في العالم. 
وانتقل واتانابي بعد تخرجه في كلية الزراعة إلى تايوان، حيث عمل هناك 
في شــركة يابانية إلنتاج السكر. وبعد أن أمضى 18 عاما هناك، خدم في 

الجيش الياباني خالل الحرب العالمية الثانية.
وعاد واتانابي إلى نيجاتا، مســقط رأســه، بعد الحــرب، حيث عمل موظفا 
حكوميا حتى تقاعده، ولديه 5 من األبناء و12 حفيدا و16 من أبناء األحفاد.
يذكــر أن أكبــر معمرة في العالم تدعــى كين تاناكا، تعيــش في اليابان 
أيضا. وكانت احتفلت بعيــد ميالدها الـ117 عاما في يناير/ كانون الثاني 

الماضي.

واشنطن/ وكاالت:
كشفت دراســة أجراها باحثون في 
جامعــة كاليفورنيــا األمريكيــة أن 
التلوث بالنيتروجين نتيجة الجريان 
والصــرف  لألســمدة  الســطحي 
الصحــي، يمكن أن يفاقــم ظاهرة 
التبييــض التي تهدد بقاء الشــعب 

المرجانية.

المرجانيــة  الشــعاب  وتســتضيف 
مغذياتها الطحالــب المفيدة داخل 
أنســجتها، ولكن مع درجات الحرارة 
المرتفعــة، يذهب التمثيل الضوئي 
للطحالب إلى درجة مفرطة، وينهار 
التــوازن الكيميائــي بيــن المرجان 
والطحالب، ليؤدي ذلك إلى الظاهرة 

التي تعرف باسم »التبييض«.

الشــعاب  تعيــش  أن  ويمكــن 
المرجانيــة لفترة مــن الوقت دون 
طحالبها، لــذا فإن الشــفاء ممكن 
إذا عــادت الظــروف إلــى طبيعتها 
بســرعة، لكن في حالة عدم وجود 
شــريكها، فإن الشــعاب المرجانية 
سوف تموت في النهاية، وكلما زاد 

تبيضها، زاد احتمال حدوث ذلك.

المختبــر،  فــي  التجــارب  وأثبتــت 
وكذلك بعض الدراســات الميدانية 
بالنيتروجين  التلــوث  الصغيرة، أن 
تفاقــم  إلــى  يــؤدي  أن  يمكــن 
للنيتروجيــن  ويمكــن  التبييــض، 
الزائــد فــي المــاء أن يؤثــر علــى 
الشــعاب  بين  المفيــدة  الشــراكة 

المرجانية والطحالب.
وفي دراسة نشــرت بدورية »وقائع 
قرر  للعلوم«،  الوطنيــة  األكاديمية 
علمــاء جامعة كاليفورنيــا التحقيق 
فــي آثــار النيتروجين علــى تبيض 
جزيــرة  نطــاق  علــى   - المرجــان 
بأكملهــا - كجــزء من مشــروعهم 
البيئــي طويــل األجــل فــي جزيرة 

موريا في بولينيزيا الفرنسية.
وقــام الفريــق بمســح أكثــر مــن 
10000 مــن الشــعاب المرجانيــة 

حــول الجزيــرة خــالل موجــة حارة 
معتدلــة فــي عام 2016، ودرســوا 
الفردية  المرجانيــة  المســتعمرات 
في موائل مختلفة اللتقاط التباين 
بدقة عالية في جميع أنحاء الجزيرة 

ككل.

ميــــــــزة األمـــــــــان العائلــــــي.. 
تطبيق جديد من »تيك توك«

واشنطن/ وكاالت:
أطلقــت منصة الفيديو »تيك توك« وضــع Family Safety الجديد الذي 

يتيح لآلباء إمكانية تقييد استخدام أطفالهم للتطبيق. 
وتتيح ميزة األمان العائلي لآلباء إمكانية تحديد مدة قصوى لالســتخدام 

اليومي للطفل تبلغ 40 أو 60 أو 90 أو 120 دقيقة.
وفــي حال تخطــي المدة القصــوى المحــددة، فلن يتمكــن األطفال من 

استخدام التطبيق إال إذا قام اآلباء بإدخال كلمة مرور.
وباإلضافة إلى ذلك، يمكن لآلباء تحديد عدم إمكانية إرسال رسائل خاصة 
للطفــل إال مــن قبل األصدقاء فقــط أو يمكنهم إيقاف الرســائل الخاصة 

تماما لحمايتهم من االتصال بهم من قبل الغرباء.
ويوجد أيضا وضع مقيد يتم فيه حجب مقاطع الفيديو غير المناســبة لعمر 

الطفل.
ويجــب على اآلباء، الذين يرغبــون في تقييد اســتخدام أطفالهم، تثبيت 

التطبيق على هواتفهم الذكية.
 Digital Wellbeing/ Privacy ويمكن تنشــيط الوضع عبر المســار إلى
وSettings/ Family Safety Mode فــي اإلعــدادات، ثم يتم عرض رمز 
االستجابة الســريعة »QR-Code« الذي يجب على الطفل إجراء مسح له 

باستخدام هاتفه الذكي.

التلوث بالنيتروجين يهدد بقاء الشعاب المرجانية


