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وبمناسبة مرور 14 عاما على استشهاد 
القائد  الخالد فينا ياسر عرفات
وبعد استكمال التحكيم العلمي

دبلوماسية الحصار
للدكتور صائب عريقات

قــريـــــبــــا...

دولة فلسطني 
وزارة التربية والتعليم العالي

االدارة العامة للعالقات الدولية والعامة 

شكر وتقدير
يتقدم وزير الرتبية والتعليم العايل د. صربي صيدم ووكيل الوزارة 

د. بصري صالح وال��وك��اء املساعدون وأس��رة ال���وزارة قاطبًة بأسمى 

آي���ات ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ل��رج��ل األع���م���ال الفلسطيني ح��م��اد الحرازين 

ل���دع���م���ه ال����دائ����م وإس�����ن�����اده امل���ت���واص���ل ل���ع���دي���د ال���ق���ط���اع���ات ال��ت��ن��م��وي��ة يف 

فلسطني؛ وعىل رأسها قطاع التعليم؛ بما يشمل تشييد عدد من 

امل�����دارس يف امل��ح��اف��ظ��ات ال��ش��م��ال��ي��ة وال��ج��ن��وب��ي��ة؛ ب��م��ا ي��ُن��م ع��ن أصالته 

ونبل عطائه وحرصه الكبري عىل دعم خطوات الوزارة التطويرية. 

ز11/29)8(دمتم نرباساً للعطاء ونموذجاً راقياً لانتماء.

نعي قائد وطني
والشتات  الوطن  في  وأصدقاؤهم  وأنسباؤهم  الشخشير  آل  ينعى   - -عمان  نابلس 
واملبعد  احمل��رر  األسير  ال��ب��ارز  والنقابي  الوطني  املناضل  واالس��ى  احل��زن  من  مبزيد 

العائد الرجل البانكر
موسى عز الدين الشخشير

»ابو عز الدين«
العز( وعيسى  والد كل من عز الدين ورامي وميس وميران وروان وشقيق بالل )ابو 
ام��ج��د( وأس��م��اء وب��س��م��اء، الذي  ن��اص��ر( وك��ل م��ن أروى )أم  وامل��رح��وم ميسرة )اب���و 
القضية  ناهز ٧٤ عاما قضاه دفاعا عن  املرض عن عمر  املنية بعد صراع مع  وافته 
ووري  عمان  في  اجلثمان  تشييع  مت  وق��د  البنوك،  موظفي  وحقوق  الفلسطينية 
في  الشخشير  آل  ويستقبل   2٠18/11/2٦ االث��ن��ن  ي��وم  سحاب  مقبرة  ف��ي  ال��ث��رى 
يوم  وللنساء   2٠18/11/٣٠ اجلمعة  يوم  للرجال  العائلة  دي��وان  في  املعزين  نابلس 

السبت 2٠18/12/1 وذلك بعد صالة العصر .

املتحدة،  ت���ح���ت���ف���ل األم���������م  ال�����ل�����ه - وف���������ا-  رام 
اليوم، باليوم العاملي للتضامن مع الشعب 
التاسع  ي������������ص������������ادف  وال������������������������ذي  ال�������ف�������ل�������س�������ط�������ي�������ن�������ي، 
والعشرين من تشرين ث��اين/ نوفمرب من كل 
ع�������ام، ال�����ي�����وم ال�������ذي ص������در ف���ي���ه ق�������رار التقسيم 
العام  ه�����������ذا  اح������ت������ف������ال  وي�����ك�����ت�����س�����ب   .1947 ع�����������ام 
أه��م��ي��ة خ��اص��ة ك��ون��ه ي���ص���ادف ذك����رى م����رور 50 
عاًما عىل ح��رب ع��ام 1967، والتي أفضت اىل 
اح����ت����ال ال���ض���ف���ة ال���غ���رب���ي���ة وال�����ق�����دس الشرقية 

وقطاع غزة.
يف مثل هذا اليوم من عام 1947، أصدرت 
ال���ج���م���ع���ي���ة ال����ع����ام����ة ل����أم����م امل����ت����ح����دة ال�����ق�����رار 181 
التقسيم،  ق�������������رار  ب�������اس�������م  ع����������رف الح��������ًق��������ا  ال�������������ذي 
وق�����د ن����ص ع����ىل أن ُت���ن���ش���أ يف ف��ل��س��ط��ن "دولة 
ي�����ه�����ودي�����ة" و"دول�����������ة ع����رب����ي����ة ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة"، مع 
إخضاع القدس لنظام دويل خاص، ومن بن 
الدولتن اللتن نص القرار عىل إنشائهما، لم 
تظهر إىل ال���وج���ود إال ال���دول���ة ال��ي��ه��ودي��ة وهي 
ال�����دول�����ة الفلسطينية  ب��ي��ن��م��ا ظ���ل���ت  إس����رائ����ي����ل، 

حربًا عىل ورق لعدة عقود.
واستجابة لدعوة موجهة من األمم املتحدة، 
تقوم الحكومات واملجتمع املدين سنوًيا بأنشطة 
شتى احتفااًل باملناسبة، وتشمل هذه األنشطة 
إص������������دار رس������ائ������ل خ�����اص�����ة ت����ض����ام����ًن����ا م������ع شعبنا، 
وتنظيم وعقد اجتماعات، وتوزيع مطبوعات 
ب����ال����ق����ض����ي����ة والحقوق  إع�����ام�����ي�����ة خ������اص������ة  وم�������������واد 

الفلسطينية.

»اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا«.. فرصة إليقاظ العالم من سباته
القوى الوطنية والفعاليات الشعبية تناشد 

أحرار العالم نجدة القضية الفلسطينية
محافظات- عاء املشهراوي- وفا- اصدرت القوى الوطنية واالسامية والفعاليات الشعبية 
بيانات بمناسبة اليوم العاملي للتضامن مع شعبنا، ناشدت فيها أحرار العالم نجدة القضية 
الفلسطينية التي وصلت إىل طريق متأزم نتيجة ممارسات اإلحتال العنصرية. وقال نائب 
نقيب املحامن عبد العزيز الغاييني إن تأزم االوضاع يف فلسطن يأيت نتيجة للغطاء الدويل 
ع��ىل ج��رائ��م االح��ت��ال املتصاعدة وال��ت��ي اصبحت ت��م��ارس االنتهاكات ككيان ف��وق القانون وال 
يمكن مساءلته أو محاكمته عن القرارات الناتجه عنه والتي هي باألصل غري قابلة للتقييم 

القانوين بسبب عنصريتها ورسائلها التي تبث الكراهية بن الشعوب.

»الوطني«: شعبنا قادر على تجاوز المرحلة 
وإفشال محاوالت النيل من حقوقه

رام الله-طالب املجلس الوطني الفلسطيني املجتمع الدويل ترجمة تضامنه الواسع مع شعبنا 
إىل أف���ع���ال ت��ن��ه��ي االح���ت���ال اإلس���رائ���ي���ي ليتمكن م���ن ت��ق��ري��ر م��ص��ريه وع���ودت���ه إىل أرض�����ه، وتجسيد 
استقاله الوطني يف دولته املستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس. وع��ربرّ املجلس يف 
بيان صحفي بمناسبة يوم التضامن العاملي مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الجمعية العامة 
لأمم املتحدة يف الثاين من شهر كانون األول عام 1977، باعتبار يوم 29 تشرين الثاين من كل عام 
يوماً للتضامن مع شعبنا، عن تقديره لكافة الدول واملؤسسات والحركات العاملية التي تحيي 

هذه املناسبة رفضاً للظلم واالحتال وتأييداً لحق شعبنا يف تقرير مصريه.

العاهل  األردني: القضية الفلسطينية 
مفتاح السالم واالستقرار  

عمان- منري عبد الرحمن - اكد امللك عبدالله الثاين أن القضية الفلسطينية هي مفتاح 
السام واالستقرار يف الشرق األوسط، ويجب معالجة جميع قضايا الوضع النهايئ وعىل 
رأسها القدس وحق الاجئن بالعودة والتعويض عرب مفاوضات جادة وضمن إطار تسوية 

شاملة للنزاع الفلسطيني اإلسرائيي عىل أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ج����اء ذل����ك يف رس���ال���ة وج��ه��ه��ا امل��ل��ك ح��س��ب ب��ي��ان ل���ل���دي���وان امل���ل���ي  ام����س إىل رئ��ي��س اللجنة 
املعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غري القابلة للتصرف، السفري شيخ نيانغ، 
بمناسبة ي��وم التضامن م��ع الشعب الفلسطيني ال���ذي ي��ص��ادف يف التاسع والعشرين من 

تشرين الثاين من كل عام.

غوتيريس والسلمي يدعوان إلى تطبيق   
حل الدولتين وإنهاء االحتالل

ال��ق��اه��رة - وف���ا - ط��ال��ب األم���ن ال��ع��ام ل��أم��م امل��ت��ح��دة أن��ط��ون��ي��و غ��وت��ريي��س، ورئ��ي��س الربملان 
العربي مشعل السلمي، املجتمع الدويل بتحمل مسؤولياته والضغط عىل إسرائيل لالتزام 
بقرارات األمم املتحدة، والوفاء بحل الدولتن عىل أساس قيام دولتن تعيشان جنبا إىل جنب 
يف سام ووئام داخل حدود آمنة ومعرتف بها، وتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته 
املستقلة عىل ح��دود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها مدينة القدس. جاء ذلك بمناسبة 
اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 تشرين الثاين من كل عام، 
حيث وجه غوترييس يف رسالته والتي تاها نائب مدير مركز األمم املتحدة لإلعام بالقاهرة 

جان العلم، خال احتفالية الجامعة العربية أمس بهذه املناسبة.

 ت�����ل أب����ي����ب � زع������م م����وق����ع وال��������ا ال�����ع�����ربي، مساء 
ام��س، أن الحكومة اإلسرائيلية تلقت رسالة من 
م���ك���ت���ب امل������دع������ي ال������ع������ام ال�����ج�����ن�����ايئ ال�����������دويل يف الهاي 
تقول أنه ال يوجد أي مشكلة قانونية فيما يتعلق 
بالقانون ال���دويل بشأن إخ��اء قرية ال��خ��ان األحمر 

البدوية شرق القدس.
ووف���������ق���������ا ل������ل������م������وق������ع، ف������������إن ن�������ائ�������ب امل���������دع���������ي العام 
اإلس��رائ��ي��ي عقد م��ؤخ��را اج��ت��م��اع��ات يف اله���اي قدم 

خالها خطة إسرائيل إلخاء القرية.
وب���������ح���������س���������ب م�����������ص�����������دري�����������ن س���������ي���������اس���������ن ش��������������ارك��������������ا يف 

املداوالت،يف الهاي ُفهم أن اإلخاء ممكن.
وك�����ان�����ت إذاع���������ة ال���ج���ي���ش اإلس�����رائ�����ي�����ي ذك�������رت أن 
ال����ق����ي����ادة ال���س���ي���اس���ي���ة م��ه��ت��م��ة ب���ت���أج���ي���ل اإلخ�������اء عدة 
أس�������اب�������ي�������ع، ب�����س�����ب�����ب ان������ت������ظ������ار ت�����ق�����ري�����ر س�����ي�����ص�����در قريبا 
ع����ن امل����دع����ي ال����ع����ام يف اله������اي ح�����ول وض�����ع السكان 

الفلسطينين يف الضفة الغربية.
وكان من املفرتض أن يتم إخاء القرية الشهر 
امل���������ايض، ل���ك���ن رئ����ي����س ال������������وزراء اإلس�����رائ�����ي�����ي بنيامن 
نتنياهو قرر تأجيل ذلك لعدة أسابيع، رغم أنه يف 
األي���ام األخ���رية تعهد يف أك��ر م��ن تصريح بإخائها 

قريبا جدا.

إسرائيل: الجنائية الدولية ال تمانع إخالء الخان األحمر
فعاليات تضامنية مركزية اليوم

ال��ق��دس - تنطلق ف��ع��ال��ي��ات ت��ض��ام��ن��ي��ة م��رك��زي��ة يف ق��ري��ة ال��خ��ان االح��م��ر ال��ب��دوي��ة املهددة 
بالهدم بمناسبة اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وال��ذي يصادف اليوم 
الخميس، بمشاركة عدة مؤسسات تزامنا مع الفعاليات الشعبية يف املواقع املهددة ومنها 

كفر قدوم وجبل الريسان واملزرعة الغربية وكذلك القدس املحتلة.
وب�����ن رئ���ي���س ه��ي��ئ��ة م���ق���اوم���ة ال����ج����دار واالس���ت���ي���ط���ان ال����وزي����ر ول���ي���د ع���س���اف إلذاع�������ة "صوت 
فلسطن" الرسمية، ان فعاليات الجمعة ستأخذ طابعا تضامنيا مع اهل املدينة املقدسة 

ضد االجراءات االسرائيلية وحمات املاحقة لنشطاء وكواد حركة فتح.
واشار عساف اىل حملة دولية ستنطلق يف اوروبا باسم حركة التضامن بمشاركة من 
رؤساء النقابات واالحزاب السياسية والربملانين وغريهم يشمل اطاق موقع التضامن 

مع الخان االحمر عىل موقع التواصل االجتماعي "الفيس بوك".

جنيف- وفا- أعلن مندوب فلسطن يف األمم املتحدة 

وامل����ن����ظ����م����ات ال����دول����ي����ة األخ���������رى يف س����وي����س����را وس����ف����ري دولة 

فلسطن لدى جنيف إبراهيم خريشة، إن لجنة التحقيق 

الدولية الخاصة بجرائم االحتال تواصل اجتماعها منذ 

ان . ثاثة أيام يف عمرّ

وق�������������ال إلذاع����������������ة "ص�������������وت ف�����ل�����س�����ط�����ن" ال������رس������م������ي������ة اليوم 

األرب��������ع��������اء، إن ال����ل����ج����ن����ة ال����ت����ق����ت م������ع ع�������دد م������ن املؤسسات 

ال����رس����م����ي����ة ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة ك����������������وزارات ال�����خ�����ارج�����ي�����ة والصحة 

وال���ت���ع���ل���ي���م واإلع�������������ام، إض�����اف�����ة إىل ل������ق������اءات م�����ع ع�������دد من 

امل����������دين وم�����ت�����ض�����رري�����ن م������ن انتهاكات  امل����ج����ت����م����ع  م�����ؤس�����س�����ات 

االح������ت������ال وأي�����ض�����ا أج��������رت ال���ل���ج���ن���ة ات������ص������االت ع�����رب الفيديو 

كونفرنس م��ع متضررين إىل جانب ال��ل��ق��اءات التي تمت 

يف جنيف وأبرزها مع عائلة الشهيدة رزان النجار وعدد 

م����ن م���ؤس���س���ات األم�������م امل���ت���ح���دة يف ف��ل��س��ط��ن م���ث���ل أوتشا 

واألونروا وغريها .

وأوضح خريشة أن اللجنة التي ستنهي عملها يف عمان 

ال��ي��وم ستستكمل لقاءاتها وستقوم ب��إع��داد تقرير ُيقدم 

يف الدورة القادمة ملجلس حقوق االنسان مبينا أنه وفقا 

لتوصيات واستنتاجات اللجنة سيتم التعاطي مع هذه 

ال��ت��وص��ي��ات ض��م��ن م��ش��اري��ع ال����ق����رارات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا بعثة 

ف��ل��س��ط��ن ل�����ل�����دورة ال���رئ���ي���س���ي���ة مل��ج��ل��س ح���ق���وق االن�����س�����ان يف 

اذار املقبل. وبشأن التحركات يف مجلس حقوق االنسان 

حول التصعيد االسرائيي بفلسطن، أشار خريشة إىل 

أنه التقى مع املفوض السامي لحقوق االنسان وتم دعوته 

لزيارة فلسطن بداية العام املقبل لاطاع عن كثب عىل 

حالة حقوق االنسان يف فلسطن واالنتهاكات االسرائيلية 

بحق شعبنا .

لجنة التحقيق الدولية بجرائم االحتالل تواصل اجتماعاتها

ترامب: القوات األميركية ستبقى 
في الشرق األوسط لخدمة إسرائيل 
واشنطن - سعيد عريقات - أجرت صحيفة "واشنطن بوست" مقابلة مع الرئيس األمرييك 
دونالد ترامب ليلة األربعاء قال فيها معقباً عىل إمكانية سحب القوات األمريكية من الشرق 
األوسط بأنه ورغم إنخفاض أسعار النفط ستبقى القوات األمريكية يف املنطقة من أجل إسرائيل. 
وقال ترامب:" هل سنبقي قوات يف هذا الجزء من العالم؟ يوجد سبب واحد لذلك، إسرائيل". 
ووفقاً ألقواله يتحول النفط إىل أقل أهمية للبقاء يف الشرق األوسط وذلك ألن الواليات املتحدة 

تنتج كميات من النفط أكر من أي فرتة مضت.

السعودية تقدم 50 مليون دوالر 
لوكالة »األونروا«

الرياض - وفا- أعلنت اململكة العربية السعودية،امس األربعاء، تقديم 50 مليون دوالر أمرييك 
إىل وكالة غوث وتشغيل الاجئن الفلسطينين )أونروا(، رغم وقف مساعدات واشنطن.

وأعلن املشرف العام عىل مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية عبد الله الربيعة، 
خال مؤتمر صحفي عقد يف الرياض، مع مفوض عام "األونروا" بيري كرينبول عن تقديم املبلغ 

لوكالة الغوث التي تعاين من أزمة تمويل.

أميركا تطالب السلطة الفلسطينية 
باإلفراج عن متهم بتسريب عقار لليهود

 تل أبيب � طالب السفري األمرييك لدى إسرائيل دافيد فريدمان، مساء امس، 
السلطة الفلسطينية باإلفراج الفوري عن عصام عقل الفلسطيني الذي يحمل 

جنسية أمريكية واملتهم بتسريب عقار لليهود يف القدس.
واعترب فريدمان يف تغريدة له عرب تويرت، سجن عقل بأنه يتناقض 
م����ع ق���ي���م ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة وج���م���ي���ع ال����ذي����ن ي�����ن�����ادون ب��ق��ض��ي��ة التعايش 

السلمي.

واشنطن – سعيد عريقات – أشارت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية األمريكية هيذر ناورت أن إدارة الرئيس 

األم�����رييك دون���ال���د ت���رام���ب ت��رك��ز ج��ه��وده��ا ع���ىل إن���ج���از خ��ط��ة ال���س���ام ال��ت��ي ي��ع��ده��ا ف��ري��ق ال��رئ��ي��س األم�����رييك ل��ع��م��ل��ي��ة السام 

)املعروفة بصفقة القرن( قيد اإلنجاز وأن الرئيس األمرييك سيكشف خطته عندما تكون جاهزة.

وقالت ناورت ردا عىل سؤال وجهته ے يف إطار مؤتمرها الصحفي يف اعقاب االجتماع الذي عقده الرئيس دونالد 

ترامب يف البيت األبيض أول أمس مع وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشاره لشؤون األمن القومي جون بولتون، 

ومسؤول ملف الشرق األوسط صهره جاريد كوشرن، ومبعوثه للمفاوضات الدولية جيسون غرينبات، وسفريه لدى 

إسرائيل ديفيد فريدمان، " نعم، سيقدمونها )صفقة القرن( متى تصبح جاهزة للتقديم.

 أعلم أن هذه ليست بإجابة مرضية. ينتظر الكثريون، عرض خطة السام وسنقوم بذلك ما أن يصبحوا مستعدين" 

مؤكدة أنه "لقد عقدوا اجتماعا جيدا األسبوع امل��ايض مع كوشرن والسيد غرينبات وحضر الوزير االجتماع أيضا مع 

نائب الرئيس والسفري بولتون، وناقشوا رؤية الرئيس لسام شامل بن اإلسرائيلين والفلسطينين".

واشنطن: صفقة القرن قيد اإلنجاز وستعلن قريبا

»العليا« اإلسرائيلية تقضي بتمليك 522 دونما 
جنوب بيت لحم لـ»الصندوق القومي اليهودي«

* قالت مصادر اسرائيلية  أمس أنه  بعد إجراءات قانونية استمرت 
ألك�����ر م����ن 22 ع����اًم����ا، وب���ع���د 74 ع����اًم����ا م���م���ا اس���م���ت���ه  »ش�������راء األرض« من 
ع��ائ��ل��ة م��س��ي��ح��ي��ة، ق��ض��ت امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا  االس��رائ��ي��ل��ي��ة، ه���ذا األسبوع، 
ب������أن ال����ص����ن����دوق ال����ق����وم����ي إلس�����رائ�����ي�����ل، م�����ن خ������ال ال����ش����رك����ة امل���ت���ف���رع���ة عنه 
"هيمنوتا"، يمتلك مئات الدونمات يف »غوش عتصيون« جنوب الضفة 
الغربية املحتلة. وقد رفض القضاة االسرائيليون فوغلمان ومزوز وبارون 

طعًنا قدمه الفلسطينيون ضد قرار املحكمة املركزية يف القدس، التي 
حكمت أيًضا بأن الصندوق القومي إلسرائيل هو صاحب األرض. واآلن 
ب��ع��د ن��ه��اي��ة اإلج�������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ط��وي��ل��ة، يستطيع ك��ي��ب��وت��س »روش 
ت���س���وري���م«، ال��ق��ائ��م يف م��ن��ط��ق��ة غ����وش ع��ت��ص��ي��ون، ت��غ��ي��ري أه�����داف األرض 
وبناء مئات الوحدات السكنية الجديدة يف واحدة من املناطق املطلوبة 

جداً يف الضفة الغربية.

القدس - أعربت بطريركية القدس لاتن، أمس، عن رفضها لقرار 

سلطات االح��ت��ال باالستياء ع��ىل ع��دة دون��م��ات م��ن األرايض اململوكة 

للبطريركية يف منطقة األغوار الشمالية.

وقالت البطريركية يف بيان ص��ادر عنها: "ترفض بطريركية القدس 

لاتن قرار السلطات اإلسرائيلية الذي استلمت نسخة منه بتاريخ 27 

من شهر تشرين الثاين الحايل والقايض بوضع اليد عىل عدة دونمات 

من األرايض اململوكة للبطريركية يف منطقة األغوار الشمالية".

وأضاف البيان: "هذا وتقوم البطريركية بدراسة حيثيات هذا القرار 

ليتم التعامل معه بالسبل املائمة، والعمل عىل االعرتاض عليه ورفع 

الضرر الناتج عنه".

مفتي القدس واللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس يستنكران..

بطريركية الالتين ترفض قرار االحتالل 
االستيالء على أراض تملكها في األغوار

رام ال����ل����ه - وف�������ا- أك������د ع���ض���و ال���ل���ج���ن���ت���ن ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة مل��ن��ظ��م��ة التحرير، 

وامل��رك��زي��ة لحركة "ف��ت��ح" ع���زام األح��م��د، أن مصر ل��م ت��ق��دم ل��وف��د حركة 

"ف����ت����ح" ورق������ة ج����دي����دة ل��ل��م��ص��ال��ح��ة، وإن����م����ا ن���اق���ش���ت ورق������ة ال���ح���رك���ة التي 

ق��دم��ت��ه��ا يف ال���س���اب���ع وال���ع���ش���ري���ن م����ن آب امل���ن���ص���رم، وه�����ي م��ق��ت��ن��ع��ة أنها 

صالحة إلنهاء االنقسام.

وقال األحمد يف حديث لربنامج "ملف اليوم" عرب تلفزيون فلسطن، 

إن كل ما أشيع عرب وسائل اإلعام موجه من أجل استمرار االنقسام، 

وال��ت��خ��ري��ب ع���ىل ال��ج��ه��ود امل��ص��ري��ة. وأض�����اف أن ورق����ة "ف���ت���ح" ن��ش��رت عرب 

وس��ائ��ل اإلع����ام، ووزع����ت ع��ىل ك��اف��ة ال��ف��ص��ائ��ل، وط��ل��ب��ت ف��ت��ح م��ن مصر 

إرسالها لحماس، وأن هدفها البدء بالشراكة الوطنية وإجراء انتخابات 

عامة وتشكيل مجلس وطني جديد من خال عقد اجتماع للجنة تفعيل 

وتطوير منظمة التحرير.

األحمد: ال نثق بـ »حماس«
ومصر لم تعرض ورقة جديدة للمصالحة 

غزة -قال مصدر أمني يف استخبارات املقاومة الفلسطينية يف قطاع 
غزة، إن التحقيقات يف عملية خان يونس، التي حاولت تنفيذها وحدة 
إسرائيلية خ��اص��ة قبل نحو ث��اث��ة أس��اب��ي��ع، وأس��ف��رت ع��ن مقتل ضابط 
إسرائيي وإص��اب��ة آخ��ر واستشهاد سبعة فلسطينين، أش���ارت إىل أن 
عناصر الوحدة سبق وأن دخلوا قطاع غزة عدة مرات يف السابق لتنفيذ 

مهمات يف عشرات األهداف بمساعدة عماء محلين.
وأشار املصدر إىل أن املقاومة وقفت عىل 80% من تحركات الوحدة 

اإلسرائيلية الخاصة، وأن استخباراتها أنجزت، بشكل شبه كامل، ملف 
هذه الوحدة الخاصة، بعد كشف طريقة دخولها إىل جنوبي قطاع غزة، 
وت��واص��ل��ه��ا م��ع غ��رف��ة العمليات املتابعة ل��ه��ا، وامل��ه��م��ات ال��ت��ي نفذتها يف 

السابق، واألشخاص الذين قدموا لها املساعدة يف داخل قطاع غزة.
وتبن أن عناصر الوحدة دخلوا قطاع غزة يف مطلع العام الجاري 
ل���رتك���ي���ب ج�����ه�����اَزي ت���ج���س���س، وك�������ان يف اس���ت���ق���ب���ال���ه���م ع���م���ي���ل وص����ل����ت إليه 

األجهزة عرب معرب كرم أبو سالم. 

عملية خان يونس ... الوحدة الخاصة 
اإلسرائيلية دخلت عدة مرات بمساعدة عمالء

تصوير :محمود عليان القدس - جانب من هدم مبنى لعائلة املغربي يف جبل املكرب امس بحجة البناء غري املرخص. 
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القدس  - وفا- هم حماة القدس وأبناؤها، يتنقلون من ساحة إىل 

أخرى دفاعا عن مدينتهم املقدسة... يف الخان األحمر، كانت لهم صولة 

مع االحتال وأفشلوا هدمه، ويف البلدة القديمة كانت املعركة دفاعا 

عن املنازل التي يسعى االحتال لتسريبها.

لم تتحمل سلطات االحتال ما يقوم به أبناء القدس املحتلة 

من دف��اع عن مدينتهم، فشنت حملة اعتقاالت واسعة طالت 

محافظ القدس عدنان غيث والعشرات من أبناء فتح واالجهزة 

االمنية.

أم������ن������اء س������ر امل�����ن�����اط�����ق يف ال�����ع�����ي�����س�����اوي�����ة، وش�����ع�����ف�����اط، وب�����ي�����ت ح���ن���ي���ن���ا تم 

اعتقالهم أيضا، إضافة إىل نائب أمن سر حركة فتح يف القدس عادل 

أبو زنيد أيضا، ومدير مكتب املحافظة.

شراسة الهجمة التي يخوضها االحتال بحق حماة القدس من أبناء 

"فتح" تشري إىل حجم االنزعاج من نضالهم ووقوفهم إىل جانب أبناء 

شعبهم، وتصديهم ملحاوالت تسريب مدينتهم ونبذهم لكل الخونة 

ممن يقومون بتسريب بيوت القدس.

أم������ن س����ر ح����رك����ة ف���ت���ح ال�����ق�����دس، ال�������ذي أب����ع����ده االح�����ت�����ال ع���ن���ه���ا وعن 

ال���ط���رق���ات امل����ؤدي����ة إل���ي���ه���ا ل��س��ت��ة أش���ه���ر ش������ادي م����ط����ور، ق�����ال إن االحتال 

ي���واص���ل ه��ج��م��ت��ه امل���س���ع���ورة ع���ىل ق����ي����ادات وك�������وادر ح���رك���ة "ف����ت����ح"  إقليم 

ال��ق��دس، ال��ت��ي ط��ال��ت ال��ي��وم ن��ائ��ب أم���ن ال��س��ر ع���ادل أب���و زن��ي��د ومطاردة 

عدد كبري من كوادر الحركة.

حماة القدس.. معركة مفتوحة مع االحتالل
وقفة تضامنية اليوم 
احتجاجا على اجراءات 
االحتالل في القدس 

 ال��ق��دس - اع��ل��ن��ت م��ح��اف��ظ��ة القدس 
وامل��ؤس��س��ات ع��ن وق��ف��ة ت��ض��ام��ن��ي��ة لكافة 
ال���ف���ع���ال���ي���ات ال���وط���ن���ي���ة وال��ش��ع��ب��ي��ة صباح 
اليوم يف تمام الساعة العاشرة والنصف 
ص��������ب��������اح��������ا ت��������ع��������ب��������ريا ع�����������ن االح����������ت����������ج����������اج عىل 
االج���راءات االسرائيلية التعسفية بحق 

املرجعيات املقدسية
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وأضافت ناورت "نحن ما زلنا ملتزمون بمشاركة رؤيتنا للسام مع إسرائيل والفلسطينين 
وغريهم من أصحاب املصلحة اإلقليمين والدولين. سنشارككم هذه املعلومات يف أقرب وقت 

ممكن".
م��ن جهته زع��م م��ن��دوب إسرائيل ل��دى األم��م املتحدة داين دان���ون، ب��أن إسرائيل تعرف موعد 
إع��ان البيت األبيض عن خطة واشنطن للسام يف الشرق األوس��ط وتعرف إعاميا ب� "صفقة 
القرن" قائا للصحفين "إن إدارة الرئيس األمرييك دونالد ترامب أبلغت إسرائيل أنها ستعرض 
ال��خ��ط��ة امل��ن��ت��ظ��رة ل��ل��س��ام يف ال��ش��رق األوس����ط م��ط��ل��ع ال��ع��ام امل��ق��ب��ل". وأض����اف دان����ون أن���ه "بحسب 
م��ا ن��ع��رف، فإنهم يتحدثون معنا ع��ن ب��داي��ة 2019 .. ال نعرف تفاصيل الخطة ولكننا نعلم بأنها 
اك��ت��م��ل��ت" م��ع��ت��ربا إن م��وع��د م��ط��ل��ع ال��ع��ام امل��ق��ب��ل ي��ع��ت��رب أف��ض��ل ت��وق��ي��ت )إلس���رائ���ي���ل( ألن���ه ي���أيت قبل 

أشهر من االنتخابات يف إسرائيل.
وأكد أن إسرائيل ستأيت إىل طاولة املفاوضات ملناقشة الخطة، ولكن الفلسطينين سيحاولون 
وقفها رغم محاولة الواليات املتحدة إشراك دول مهمة أخرى مثل السعودية ومصر واألردن، 
وق����ال إن ط���رح خ��ط��ة ال��س��ام م��ط��ل��ع 2019 سيسمح ل��رتام��ب ب���"ت��ق��دي��م��ه��ا دون ال��ت��دخ��ل يف الجدل 

السيايس الداخي يف إسرائيل".
وك���ان���ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، أك����دت أن ت��ح��رك��ات ال��رئ��ي��س األم�����رييك دون���ال���د ترامب 
وفريقه بشأن حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيي "تعمق من الفجوة بن املجتمع الدويل واإلدارة 
األمريكية وتسبب إحراجا دوليا متصاعدا للواليات املتحدة بسبب القرارات والسياسات املنحازة 

لاحتال واالنقاب األمرييك عىل الشرعية الدولية ومرتكزات املنظومة الدولية برمتها".
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استشهاد شاب من جباليا متأثرا بجراحه  
غزة - عاء املشهراوي - استشهد صباح أمس شاب، من سكان مخيم جباليا ، متأثرا بجروح 

أصيب بها يف عدوان عام 2014.
فقد أعلنت امل��ص��ادر الطبية، أن ال��ش��اب إي��اد يوسف سليمان )25 ع��ام��ا( ارت��ق��ى شهيدا متأثرا 

بجروحه التي أصيب بها خال العدوان عىل قطاع غزة قبل 5 سنوات.
واستشهد أكر من 2200 فلسطيني وأصيب 10 آالف بجراح متفاوتة خال العدوان اإلسرائيي 

الغاشم عام2014.

  م��ح��اف��ظ��ات � م���راس���ل���و " ے " وك������االت �  ه���دم���ت ج����راف����ات ت��اب��ع��ة ل��ب��ل��دي��ة االح����ت����ال  صباح 
امس، مبنى سكنيا يف حي جبل املكرب جنوب شرق القدس املحتلة بحجة البناء دون ترخيص، 
كما الحقت قوات االحتال شبانا عر يف سيارتهم عىل أسلحة قرب أريحا، فيما واصلت حملة 
االع��ت��ق��االت وده���م ال��ب��ل��دات وامل��ن��ازل يف ع��دد م��ن امل��ح��اف��ظ��ات. كما أص��ي��ب ش��اب ام��س ، بانفجار 

جسم من مخلفات االحتال يف بلدة بيت حانون شمايل قطاع غزة.
وأف���اد امل��ت��ح��دث ب��اس��م الصحة ب��غ��زة أش���رف ال��ق��درة ب��أن امل��واط��ن أص��ي��ب ب��ج��راح مختلفة جراء 

تعرضه النفجار جسم مشبوه من مخلفات االحتال االسرائيي يف بلدة بيت حانون.
 فقد هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتال يف القدس، صباح امس، مبنى سكنيا يف حي جبل 

املكرب جنوب شرق القدس املحتلة بحجة البناء دون ترخيص يعود لعائلة املغربي املقدسية.
������رت لها  ووراف����ق����ت ال���ج���راف���ات ق�����وات ك���ب���رية م���ن ج���ن���ود االح����ت����ال وال����وح����دات ال���خ���اص���ة ال���ت���ي وفرّ
الحراسة والحماية، وضربت طوقا عسكريا محكما يف محيط املنطقة، وأغلقت شوارع رئيسة 

وفرعية، واعتدت عىل املواطنن بالضرب املربح.
 وذكرت مصادر إعامية عربية، مساء امس أن قوات من الجيش الحقت شبانا فلسطينين 

بلدية القدس تهدم مبنى سكنيا في جبل المكبر
عر يف سيارة كانوا عىل متنها أسلحة عند أحد الحواجز قرب أريحا.

ووف��ق��ا ل���ذات امل��ص��ادر، ف��إن الجيش أط��ل��ق ال��ن��ار ت��ج��اه الشبان بعد ف��راره��م م��ن ال��س��ي��ارة التي 
ت�����ج�����اوزت ن���ق���ط���ة ت���ف���ت���ي���ش ق������رب م���س���ت���وط���ن���ة ب����ي����ت����زال. م����رج����ح����ًة أن ي����ك����ون أح�����ده�����م أص����ي����ب وف������ر مع 

اآلخرين.
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� م�����ن�����ح ال������رئ������ي������س م���ح���م���ود  � وف���������ا  رام ال������ل������ه 
ع����ب����اس، رج�����ل األع����م����ال ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ح��م��اد 
ح����س����ن ال������ح������رازي������ن، ن���ج���م���ة االس����ت����ح����ق����اق م��ن 

وسام دولة فلسطني.
جاء ذلك خالل استقبال سيادته، لرجل 
األع����������م����������ال ال����������ح����������رازي����������ن، م�������س�������اء ام��������������س، ب���م���ق���ر 
ال����رئ����اس����ة يف م���دي���ن���ة رام ال����ل����ه، ب���ح���ض���ور ع��ض��و 
ال���ل���ج���ن���ة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة مل��ن��ظ��م��ة ال���ت���ح���ري���ر زي�������اد أب���و 
ع�����م�����رو، ون�����ائ�����ب رئ����ي����س ال������������وزراء وزي��������ر اإلع������الم 
ن����ب����ي����ل أب����������و ردي���������ن���������ة، وع������ض������و ال�����ل�����ج�����ن�����ة امل�����رك�����زي�����ة 
لحركة فتح محمد اشتية، ومستشار الرئيس 
الدبلومايس مجدي الخالدي، ورئيس ديوان 
الرئاسة انتصار أبو عمارة، ومحافظ رام الله 

والبرية ليىل غنام.
وم������������ن������������ح ال������������رئ������������ي������������س، ال���������������ح���������������رازي���������������ن، ن�����ج�����م�����ة 
االس���ت���ح���ق���اق، ت���ق���دي���را ل��ع��ط��ائ��ه وم��س��اه��م��ات��ه، 
وم�������واق�������ف�������ه اإلن������س������ان������ي������ة ال������ك������ري������م������ة، يف خ����دم����ة 

شعبه ووطنه.
يف سياق آخر تسلم الرئيس االسرتاتيجية 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ش��م��ول امل����ايل يف ف��ل��س��ط��ني وخ��ط��ة 

عملها التنفيذية.
جاء ذلك خالل استقباله وفدا من سلطة 
ال��ن��ق��د ب��رئ��اس��ة ع����زام ال���ش���وا، ورئ���ي���س مجلس 

إدارة هيئة سوق رأس املال نبيل قسيس.
وأط����������ل����������ع اع����������ض����������اء ال���������وف���������د،ال���������رئ���������ي���������س، ع����ىل 
أب���������������رز ب��������ن��������ود االس�������رتات�������ي�������ج�������ي�������ة واأله�����������������������داف ال�����ت�����ي 
تسعى الخطة لتحقيقها ع��ىل الصعيد امل��ايل 
الفلسطيني، واشاروا إىل أن الهدف األسايس 
لرفع نسبة الشمول املايل يف فلسطني خالل 
ن���س���ب���ة  إىل   )2025–2018( ال�����خ�����ط�����ة  ت����ن����ف����ي����ذ  ف���������رتة 
50% ك���ح���د أدىن، س���ي���ت���م م�����ن خ��������الل  ال���رتك���ي���ز 
ع�������ىل ب������ن������اء ال����������ق����������درات امل������ال������ي������ة ألف��������������راد امل���ج���ت���م���ع 
الفلسطيني، وتعزيز الوصول اىل الخدمات 
املالية واستخدامها، من خالل تطوير منتجات 
وخ��������دم��������ات م�����ال�����ي�����ة ت����ل����ب����ي اح������ت������ي������اج������ات ال����ف����ئ����ات 
امل��س��ت��ه��دف��ة ب���االس���رتات���ي���ج���ي���ة ب���أس���ع���ار وش�����روط 

منح رجل األعمال الحرازين نجمة االستحقاق .. 

 الرئيس تسلم االستراتيجية الوطنية للشمول المالي 

" الخارجية" تدين مصادرة االحتالل  
لألراضي الفلسطينية واستهداف سلوان 
رام الله- أدانت وزارة الخارجية واملغرتبني الخارجية واملغرتبني  مصادرة 522 دونما جنوب 
ال���ض���ف���ة، وق������رار امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ال���ت���ي اع���ط���ت ب��م��وج��ب��ه ال���ض���وء األخ���ض���ر ل��ل��ج��م��ع��ي��ات 
واملجالس االستيطانية الشروع ببناء مئات الوحدات االستيطانية الجديدة يف املجمع االستيطاين 
غوش عتصيون جنوب بيت لحم، بما يؤدي اىل تعميق االستيطان يف تلك املنطقة وربطه مع 

التجمعات االستيطانية الضخمه الواقعة جنوب القدس.
واك���دت ال����وزارة أن ق���رار العليا اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة اس��ت��ع��م��اري ب��ام��ت��ي��از، ويثبت ان منظومة القضاء 
واملحاكم يف إسرائيل هي جزءا ال يتجزأ من منظومة االحتالل نفسه، وهو ما يستدعي تحركا 
س��ري��ع��ا م���ن ال��ج��ن��ائ��ي��ة ال���دول���ي���ة ل��ف��ت��ح ت��ح��ق��ي��ق يف ج��ري��م��ة االس��ت��ي��ط��ان امل��ت��واص��ل��ة، ويف ال��خ��روق��ات 

واإلنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل والناتجة عن االستيطان وبؤر املستوطنني اإلرهابية.
كما ادان��ت الخارجية التغول اإلستيطاين التهويدي ال��ذي تتعرض له بلدة سلوان ومحيط 
املسجد االقىص املبارك والبلدة القديمة بالقدس الشرقية املحتلة، مؤكدة أن ما يجري يف سلوان 
يف العشرية األخ��رية وبالتحديد منذ تسلم اليمني اإلسرائييل الُحكم، ُيشكل هجمة ممنهجة 
وواسعة أدت اىل تضاعف أعداد املستوطنني يف البلدة، وبتسهيالت ممنوحة من دولة اإلحتالل 
للجمعيات اإلستيطانية لتمكينها من مواصلة إستباحة املواقع األثرية واملرافق العامة واملناطق 
ال��خ��ض��راء، وال��س��م��اح ل��ه��ا ب��إدارت��ه��ا واإلس���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا ك��م��ص��در ل��ت��م��وي��ل ال��ن��ش��اط��ات اإلستيطانية 

إضافة اىل التمويل الحكومي الرسمي.

م�����ع�����ق�����ول�����ة، وه�����������ذه ال�����ف�����ئ�����ات ت�����ش�����م�����ل: ال����ش����ب����اب 
الرياديني واملشاريع الريادية، وقطاع املنشآت 
الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر، واملرأة، 
وطلبة الجامعات واملعاهد وامل��دارس، وذوي 

اإلعاقة، والفقراء وذوي الدخل املحدود.
ك�����ذل�����ك، ت����ه����دف ال����خ����ط����ة إىل إي�����ج�����اد ال��ب��ي��ئ��ة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ال���الزم���ة ل��ح��م��اي��ة ح��ق��وق مستهليك 
ال������خ������دم������ات امل������ال������ي������ة، وت�����ع�����زي�����ز وت�����ط�����وي�����ر ال���ب���ي���ئ���ة 
التكنولوجية وإطالق خدمات التقنيات املالية 

.Fintech�الحديثة ال
ب���������������دوره رح����������ب اال��������رئ��������ي��������س، ب����االس����رتات����ي����ج����ي����ة 
الوطنية للشمول املايل يف فلسطني واألهداف 
ال�����ت�����ي ت����س����ع����ى ل���ت���ح���ق���ي���ق���ه���ا، األم����������ر ال����������ذي ي���ؤك���د 
امل����ي ق���دم���ا يف ت��م��ت��ني ال���ق���ط���اع امل�����ايل وامل���ص���ريف 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ال�������ذي وص������ل ل���ل���ع���امل���ي���ة يف م���ج���ال 
ال����ج����ودة وت���ق���دي���م ال���خ���دم���ة ال��ف��ض��ىل ل��ل��م��واط��ن 

الفلسطيني.
ال��������ل��������ق��������اء، رئ�������ي�������س م�����ج�����ل�����س إدارة   وح�������ض�������ر 
ص�����������ن�����������دوق االس���������ت���������ث���������م���������ار، م������ح������م������د م�����ص�����ط�����ف�����ى، 
وم������س������ت������ش������ار ال�������رئ�������ي�������س ال��������دب��������ل��������وم��������ايس م�����ج�����دي 

الخالدي.

هنأ بعيد استقالل موريتانيا
 ه����ن����أ ال����رئ����ي����س أم��������س، رئ����ي����س ال���ج���م���ه���وري���ة 
اإلسالمية املوريتانية محمد ولد عبد العزيز، 

ملناسبة احتفال بالده بعيد االستقالل.
وثمن سيادته يف برقيته، مواقف الرئيس 
امل����وري����ت����اين األخ�����وي�����ة ال����داع����م����ة ل���ح���ق���وق ش��ع��ب��ن��ا 
يف إن��ه��اء االح��ت��الل، وإق��ام��ة دول��ت��ن��ا املستقلة، 
وع��اص��م��ت��ه��ا ال���ق���دس ال��ش��ري��ف، داع���ي���ا ال��ل��ه عز 
وج��ل أن يعيد ه��ذه املناسبة عليه وع��ىل بلده 

وشعبه باملزيد من التقدم واالزدهار.

 رام الله � ابو انطون سنيورة � تسلم الرئيس محمود عباس، دعوة 
رسمية من حارس األرايض املقدسة األب فرانسيسكو باتون، لحضور 
ق���داس منتصف الليل لعيد امل��ي��الد املجيد حسب التقويم الغريغوري 

الغربي للطوائف املسيحية مساء يوم 2018/12/24.
وق��دم الرئيس خ��الل استقباله األب ب��ات��ون يف مقر الرئاسة بمدينة 
رام الله، التهاين ألبناء شعبنا عامة وللطوائف املسيحية خاصة بأعياد 
امليالد املجيدة، متمنيا أن يحل السالم يف أرض السالم، مؤكدا ترحيبه 

بهذه الدعوة الكريمة وحرصه عىل تلبيتها.
ويف ذات السياق، تسلم رئيس ال���وزراء د. رام��ي الحمد الله دع��وة 

لحضور قداس منتصف الليل لعيد امليالد املجيد ، من حارس األرايض 
امل���ق���دس���ة ، ب���ح���ض���ور م��س��ت��ش��ار ح����راس����ة األرايض امل���ق���دس���ة األب إب���راه���ي���م 

فلتس، ووزيرة السياحة واآلثار روال معايعة.
وهنأ رئيس الوزراء الطوائف املسيحية وأبناء الشعب، بمناسبة 
ح�����ل�����ول أع�����ي�����اد امل�����ي�����الد امل�����ج�����ي�����دة، م�����ؤك�����دا ع�����ىل ال����ت����آخ����ي وامل����ح����ب����ة ال���ت���ي 
ي��ت��س��م ب��ه��ا شعبنا ب��ك��ل أط��ي��اف��ه، وال����ذي ي��ع��ت��ر ن��م��وذًج��ا ي��ح��ت��ذى به 
ليس يف املنطقة فقط ب��ل يف العالم، متمنيا أن يحتفل الشعب، 
ب����ه����ذه امل����ن����اس����ب����ة ال�����ع�����ام ال������ق������ادم وق�������د ت���ح���ق���ق���ت ت���ط���ل���ع���ات���ه يف ال���ح���ري���ة 

واالستقالل.

الرئيس والحمدالله يتلقيان دعوة لحضور 
قداس منتصف الليل لعيد الميالد المجيد 

القاهرة- وفا- تحتفل األمم املتحدة باليوم العاملي للتضامن مع شعبنا يف 
29 تشرين الثاين من كل عام، ويعتر الفلسطينيون

هذه املناسبة اعرتافا سياسيا وأخالقيا وقانونيا بمسؤولية املجتمع الدويل 
ع��ن النكبة الوطنية ال��ك��رى التي ألحقها بشعبنا ق��رار التقسيم رق��م 181 ال��ذي 
ق���ى ب��ت��م��زي��ق ف��ل��س��ط��ني إىل دول���ت���ني: إس���رائ���ي���ل ال���ت���ي ق���ام���ت ب���دع���م وإس���ن���اد غري 
محدودين من قبل االستعمار الريطاين واإلمريالية األمريكية، ودولة فلسطني 
التي تقاعس املجتمع ال��دويل عن إسناد شعبها يف مواجهة العدوان وتمدده 
االستعماري االستيطاين، عىل أجزاء واسعة من األرض التي كان يفرتض أن 

تقوم عليها دولة فلسطني.
ففي القاهرة، أحيت جامعة الدول العربية، امس، اليوم العاملي للتضامن 
مع شعبنا، تأكيدا عىل مركزية القضية الفلسطينية وعىل الدعم والتضامن 
ال��ك��ام��ل م��ع شعبنا يف ن��ض��ال��ه امل���ش���روع م��ن أج���ل ال��ح��ري��ة واالس���ت���ق���الل، وإق��ام��ة 

دولته الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
وش���ارك يف إح��ي��اء ه��ذه املناسبة: األم��ني ال��ع��ام للجامعة العربية أحمد أبو 
الغيط، وممثل ع��ن الخارجية املصرية، وممثل ع��ن األزه���ر الشريف، وممثل 
عن الكنيسة القبطية األرثوذوكسية، واألمني العام املساعد لشؤون فلسطني 
واالرايض العربية املحتلة السفري سعيد أبو عيل، وعدد من األمناء املساعدين 

بالجامعة والسفراء العرب واألجانب املعتمدين يف مصر.
وق���ال األم���ني ال��ع��ام يف كلمته ال��ت��ي أل��ق��اه��ا يف الجلسة االف��ت��ت��اح��ي��ة، إن ه��ذا 
ال��ي��وم ن��ت��ذك��ر ف��ي��ه ح��ق��وق ال��ش��ع��ب الفلسطيني غ��ري ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ص��رف وح��ق��وق��ه 
الطبيعية يف ممارسة تقرير املصري، وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس 
ال��ش��رق��ي��ة، م���ش���ريا إىل ان����ه ي����وم ن��ن��ح��ن��ي ف��ي��ه اح���رتام���ا أم�����ام ن���ض���ال ه����ذا ال��ش��ع��ب، 
ونبعث فيه برسالة ألبنائه بأن العالم ال ينىس قضيتهم العادلة، ومعاناتهم 
وآالم��ه��م ال��ط��وي��ل��ة ون��ب��ع��ث ك��ذل��ك ب��رس��ال��ة إىل املجتمع ال����دويل وش��ع��وب��ه ال��ح��رة 
نذكرهم فيها بمسؤولياتهم والتزاماتهم يف صيانة الشرعية الدولية وحماية 
م�����ب�����ادئ ال����ق����ان����ون وال����ن����ظ����ام ال����������دويل، ذل������ك أن ال���ق���ض���ي���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة -ب���ث���واب���ت���ه���ا 
املعروفة- هي محك رئييس لقياس عدالة النظام الدويل القائم، ومدى التزامه 

بالقانون والشرعية.
واضاف، ان ذكرى التضامن العاملي مع الشعب الفلسطيني تمر علينا هذا 
العام، يف وق��ت تتعرض فيه القضية الفلسطينية لتهديدات غري مسبوقة إذ 
ما زالت اإلدارة األمريكية ُتصر عىل اتخاذ جملة من املواقف املنحازة والقرارات 
املُجحفة ال��ت��ي ت��وش��ك أن تقي ع��ىل أي ف��رص��ة لتطبيق ح��ل ال��دول��ت��ني دون أن 

تطرح بديال مقبوال أو معقوال.
وأوض��ح ان االحتالل بلغ ح��دا غري مسبوق من االج��رتاء عىل أبسط مبادئ 
القانون ال���دويل اإلن��س��اين حتى ص��ار يتبنى، علنا وب��ال شعور بالعار، منظومة 
كاملة م��ن الفصل العنصري، ل��م يخجل أن يجعل لها قانونا سموه "قانون 
ال���ق���وم���ي���ة" ال������ذي ي���ت���ج���اه���ل ح���ق���وق أك�����ر م����ن م���ل���ي���وين ف��ل��س��ط��ي��ن��ي م����ن ف��ل��س��ط��ي��ن��ي 
ال�����داخ�����ل، وي���ق���ص���ر ح����ق ت���ق���ري���ر امل���ص���ري ع����ىل ال���ي���ه���ود دون غ����ريه����م، ب���اإلض���اف���ة اىل 
م���خ���ط���ط���ات ت���ه���وي���د ال����ق����دس واف����راغ����ه����ا م����ن س���ك���ان���ه���ا ح����ص����ارا وت����ه����ج����ريا، وإح���ك���ام 
منظومة االستيطان يف الضفة الغربية توسيعا وترسيخا ليعيش الفلسطينيون 
داخل كانتونات معزولة ُتذكر بأسوأ نظم العزل والفصل العنصري التي عفى 

عليها الزمن، وتجاوزتها اإلنسانية.
وق��ال االم��ني ال��ع��ام، إن سكوت العالم ع��ىل ه��ذه الجرائم اليومية ه��و عار 
حقيقي، وما نلمسه من بعض الشركات العاملية مؤخرا من التوجه الجدي إىل 
مقاطعة االستثمار والعمل يف املستوطنات هو أقل ما يمكن عمله لرفض هذا 
الواقع الالإنساين والترؤ منه، مؤكدا إن القضية الفلسطينية هي قضية عربية 
مركزية، والقمة العربية األخرية اتخذت من القدس عنوانا لها ولن يقرر مصري 
الفلسطينيني طرف سواهم، ولكن عليهم أن يوحدوا كلمتهم عر انخراط جاد 

ومسؤول يف مصالحة تنهي هذا االنقسام الذي أضر بالقضية وصورتها.
وأك����د، أن ه���ذا ال��ي��وم ي��ج��دد ثقتنا يف ع��دال��ة ال��ق��ض��ي��ة وص��الب��ة م��ن يحملون 
لواءها وكلما أمعن االحتالل يف القهر والتنكيل، زاد الفلسطينيون رسوخا يف 

األرض، وتمسكا بالحق، ودفاعا عن القضية.
بدوره، قال سفري السودان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم 
بالجامعة العربية "رئيس الدورة الحالية ملجلس الجامعة" عبد املحمود عبد 
الحليم، إن القضية الفلسطينية مرت بمنعطفات كثرية يف محاوالت مستمرة 
يف تغييب مكانة ه��ذه القضية ول��ك��ن الشعب الفلسطيني ازداد إص����رارا برغم 

معاناته ومتمسكا بإيمان ال يتزعزع وارادة ال تلني.
وأك������د ال���س���ف���ري ال�����س�����وداين، ض�������رورة اض����ط����الع امل��ج��ت��م��ع ال�������دويل ب��م��س��ؤول��ي��ات��ه 
ازاء ت��وف��ري ال��ح��م��اي��ة ال��دول��ي��ة للشعب الفلسطيني وإي��ق��اف امل��ج��ازر االسرائيلية 
التي تتحمل حكومة االحتالل مسؤولياتها القانونية والجنائية الكاملة فإننا 
نجدد إدانتنا الجرائم االسرائيلية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والتي 
أوض��ح��ت ب��ج��الء أن االح��ت��الل ي��ن��أى دوم���ا ع��ن خ��ي��ارات ال��س��الم، م��ج��ددا ال��دع��وة 
اىل مجلس االمن لتحمل مسؤولياته ليس فقط إلنصاف الشعب الفلسطيني 
لة بحماية املدنيني الفلسطينيني  ورد الحقوق ألهلها وإن��ف��اذ ق��رارات��ه ذات الِصّ
ال���ع���زل وض�����رورة إن���ف���اذ ق����رار االم����م امل��ت��ح��دة ح���ول ح��م��اي��ة امل��دن��ي��ني يف فلسطني، 
وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ م��ا ج��اء يف ق��رار الجمعية العامة وتقرير 

االمني العام لألمم املتحدة.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال س��ف��ري ف��ل��س��ط��ني ل���دى ج��م��ه��وري��ة م��ص��ر ال��ع��رب��ي��ة وم��ن��دوب��ه��ا 
الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح، إننا نجتمع اليوم ببيت العرب يف مصر 
قلب العروبة النابض والراعية الكرى للقضية الفلسطينية التي نخصها شعبا 

وقيادة وحكومة بتحية إعزاز وتقدير.
وأض����اف ال���ل���وح، ان إح��ي��اء ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة ه��ي ف��رص��ة ل��ت��ذك��ري ال��ع��ال��م ب��أن��ه ما 
زال يقع عىل عاتقه مسؤولية تاريخية وسياسية وقانونية وأخالقية وإنسانية 
ت��ج��اه النكبة ال��ت��ي لحقت بالشعب الفلسطيني م��ن��ذ ع���ام )1948م(، وال��ت��دخ��ل 
الفاعل لوضع سقف زمني  إلنهاء االح��ت��الل اإلسرائييل ألرض دول��ة فلسطني 
املحتلة ع��ام )1967م(، ويف مقدمتها ال��ق��دس الشرقية، وإل����زام إس��رائ��ي��ل القوة 
القائمة باالحتالل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية كافة ذات الصلة بالقضية 

الفلسطينية وباقي األرايض العربية املحتلة.
وأكد مدير إدارة قطاع فلسطني بالخارجية املصرية السفري خالد رايض، أن 
مصر دعت كافة الفصائل الفلسطينية اىل التمسك بما تحقق حتى األن عىل 
صعيد إنهاء االنقسام واملصالحة الوطنية مطالبا بااللتزام بما تم االتفاق عليه 
ملا فيه صالح الشعب الفلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل عىل 

تغليب املصلحة الوطنية وإرساء أفق ملستقبل حياة سياسية قوية.
وجدد رايض موقف بالده القائم عىل أن القضية الفلسطينية تتصدر أولويات 
سياستها الخارجية سعيا لتحقيق الحلم الفلسطينيني والعرب جميعا يف إقامة 
دولة فلسطني املستقلة عىل حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس 
الشريف، مؤكدة أن ذلك يمثل ثابتا من الثوابت القومية لها مع إيجاد حلول 

عادلة لقضايا الوضع النهايئ بموجب الشرعية الدولية.
م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال ن���ائ���ب م���دي���ر م���رك���ز االم������م امل���ت���ح���دة ل����إع����الم ب���ال���ق���اه���رة ج���ون 
العلم، إن اليوم الدويل للتضامن مع فلسطني يمثل فرصة ألن يركز املجتمع 
ال�����دويل اه��ت��م��ام��ه ع���ىل ح��ق��ي��ق��ة أن ق��ض��ي��ة ف��ل��س��ط��ني ل���م ُت��ح��ل ب��ع��د، وأن م��ع��ان��اة 
شعبنا ما زالت مستمرة منذ سبعة عقود، وأنه لم يحصل بعد عىل حقوقه 
غري القابلة للتصرف عىل الوجه الذي حددته الجمعية العامة، والتي تتمثل يف 
حق تقرير املصري دون تدخل خارجي، والحق يف االستقالل الوطني والسيادة، 
وحق الفلسطينيني يف العودة إىل ديارهم التي ش��ردوا منها والعيش بكرامة 

وحرية وطمأنينة.
م��ن ج��ان��ب��ه، أك���د م��م��ث��ل األزه����ر ال��ش��ري��ف، االس���ت���اذ امل��س��اع��د بكلية الشريعة 
والقانون بجامعة االزهر، أحمد شرقاوي، إن األزهر الشريف ومن ورائه كافة 
املسلمني يف الشرق واملغرب، يؤكدون دعمهم للقضية الفلسطينية واخواننا 

يف فلسطني ومساعدتهم يف كافة املحافل الدولية.
بدوره، أكد ممثل الكنيسة القبطية األرثوذوكسية بمصر القس عبد املسيح 
ميخائيل، ح��ق الشعب الفلسطيني يف ال��س��ي��ادة ع��ىل أراض��ي��ه ووط��ن��ه وتمكني 
دولته وحكومتها من قيادة وطنية بحرية تامة نحو التقدم واالزدهار، مشددا 
عىل ضرورة التوصل إىل حل عادل وشامل ونهايئ وليس بدائل حلول للقضية 
الفلسطينية، وبما يعيد الحق ألصحابه. وتخلل االحتفالية عرض فيلم وثائقي 
حول القضية الفلسطينية، ومعرض فني يجسد معاناة الشعب الفلسطيني 

تحت االحتالل لعدد من الرسامني والتشكيليني العرب.
وح���ض���ر االح��ت��ف��ال��ي��ة اىل ج���ان���ب ال��س��ف��ري ال���ل���وح، ع��ق��ي��ل��ت��ه س��ح��ر أب����و ح��ص��رية، 
وال����س����ف����ري امل�����ن�����اوب ل������دى ال���ج���ام���ع���ة ال���ع���رب���ي���ة م���ه���ن���د ال���ع���ك���ل���وك، وامل���س���ت���ش���ار ت��ام��ر 
ال���ط���ي���ب، وامل���س���ت���ش���ار ج��م��ان��ة ال����غ����ول، وع�����دد م���ن س���ف���ارة ف��ل��س��ط��ني، وم��ن��دوب��ي��ة 
فلسطني بالجامعة العربية، باإلضافة اىل عدد من أبناء الجالية الفلسطينية 

والعربية املقيمة يف مصر.

جامعة الدول العربية تحيي اليوم العالمي 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني  

ط��وب��اس � وف���ا �  ش��ارك��ت ع��ش��رات ال��ن��س��وة، ب��ح��ض��ور وزي����رة ش��ؤون 

امل�����رأة، ه��ي��ف��اء اآلغ����ا، وم��ح��اف��ظ ط��وب��اس واألغ������وار ال��ش��م��ال��ي��ة، يونس 

ال�����ع�����ايص، ام�������س، يف وق����ف����ة ت���ض���ام���ن���ي���ة ل����دع����م ص����م����ود امل��������رأة يف خ��رب��ة 

ابزيق شمال طوباس.

وت�����������أيت ه���������ذه ال�����وق�����ف�����ة ض�����م�����ن ح����م����ل����ة م����ن����اه����ض����ة ال�����ع�����ن�����ف ض�������د امل���������رأة 

الفلسطينية عام 2018، التي أطلقتها اآلغا يف خربة "ابزيق".

وق����������ال ال������ع������ايص إن ط������وب������اس ب�����ق�����راه�����ا ت����م����ث����ل ال�����ك�����ل ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي، 

ألن��ه��ا ت���واج���ه ك���ل االن��ت��ه��اك��ات االس��رائ��ي��ل��ي��ة ب��ح��ق اب���ن���اء ش��ع��ب��ن��ا يف اك��ر 

مناطقها.

وأشاد بدور املرأة الفلسطينية يف نهوض املحافظة وتطورها.

ب���دوره���ا ق��ال��ت اآلغ�����ا، إن خ��رب��ة اب���زي���ق ت��ج��س��د م��ث��اال ل��ص��م��ود امل���رأة 

الفلسطينية فيها، مؤكدة أننا ما دمنا متواجدين فلن نفرط بأرضنا. 

ولفتت إىل ان الشعب الفلسطيني وبخاصة املرأة سيظل صامدا يف 

أرضه رغم كل االنتهاكات اإلسرائيلية بحقه.

ورشة بطولكرم حول املساواة التامة
نظمت جمعية امل��رأة العاملة يف طولكرم ورش��ة عمل بعنوان :" 

نحو سن قانون أحوال شخصية فلسطيني يستند إىل املساواة التامة" 

بمشاركة محافظ طولكرم عصام أبو بكر ، ورئيس الغرفة التجارية 

إب���راه���ي���م أب����و ح��س��ي��ب، ود. س���ه���ام ث���اب���ت ع��ض��و امل��ج��ل��س ال��ت��ش��ري��ع��ي، 

ومعايل الرقاوي ممثلة الجمعية يف طولكرم، واملستشارة القانونية 

داري�����������ن ال�����ص�����ال�����ح وع���������دد م������ن م���م���ث���يل امل�����ؤس�����س�����ات ال����رس����م����ي����ة واأله����ل����ي����ة 

والهيئات املحلية و الناشطني والناشطات. 

وأكد املحافظ أهمية تجانس النسيج االجتماعي ليكون قويا يف 

مواجهة العنف والحد منه، باإلضافة إىل الدور الذي يلعبه الوعي 

املجتمعي والثقايف يف مواجهة العديد من املشاكل والتحديات التي 

يتعرض لها شعبنا الفلسطيني .

وأشار إىل ضرورة مشاركة الرجال يف مثل هذه اللقاءات التوعوية 

والتثقيفية وذلك للدور الكبري الذي يلعبه الرجال والنساء عىل حد 

سواء يف تأسيس املجتمع وبنائه، وتحقيق حالة التعاون والشراكة 

املستمرة، داعياًَ إىل االعتماد عىل الدراسات للوصول إىل مخرجات 

صحيحة إليجاد حلول ملشاكل العنف وأسبابها.

وشدد أبو حسيب عىل اهتمام الغرفة التجارية، بكافة القضايا 

امل���ج���ت���م���ع���ي���ة، م������ؤك������داً ع������ىل دع�������م ق����ض����اي����ا امل������������رأة، وال������ت������ي ك����رم����ه����ا دي���ن���ن���ا 

اإلسالمي الحنيف.

وثمنت الرقاوي دور القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود 

ع����ب����اس م�����ن خ������الل االن����ض����م����ام الت���ف���اق���ي���ة س�����ي�����داو وب����ع����ض االت���ف���اق���ي���ات 

ال����دول����ي����ة ال����ت����ي ت���ع���ك���س روح ال���ع���ط���اء،م���ط���ال���ب���ة ب�����ض�����رورة س����ن ق���ان���ون 

ل��ألح��وال الشخصية، يناسب املجتمع الفلسطيني، م��ن��وه��ًة إىل أن 

ورش������ة ال���ع���م���ل ج������اءت ض���م���ن ح��م��ل��ة ع���امل���ي���ة مل���ن���اه���ض���ة ال���ع���ن���ف ال��ق��ائ��م 

عىل النوع االجتماعي، مع املطالبة بسن قانون فلسطيني لألحوال 

الشخصية. 

ون��اق��ش��ت ال��ن��اش��ط��ة ال��ص��ال��ح ق���ان���ون األح������وال ال��ش��خ��ص��ي��ة وب��ع��ض 

الثغرات فيه والصعوبات التي تواجهه كالنفقات والوالية وقضايا 

ال�����ط�����الق وغ�����ريه�����ا م�����ن األم����������ور ال����ك����ث����رية وامل����س����ت����ج����دات ال����ت����ي ت��س��ت��وج��ب 

وج���ود ق��ان��ون أح����وال شخصية فلسطيني يتناسب م��ع ح��ق��وق امل���رأة 

الفلسطينية وغريها من القطاعات األخرى.

وأشارت د.ثابت إىل أن قانون األحوال الشخصية املعمول به قديم 

جدا، يحتاج إىل إقرار من التشريعي. 

وق��دم��ت شرين الطحان األخصائية االجتماعية يف جمعية امل��رأة 

العاملة شرحاً عن بعض اآلث��ار النفسية واالقتصادية واالجتماعية 

الناجمة من العنف املوجه ضد النساء .

 ورشة يف جنني
أوىص مشاركون يف ورش��ة يف جنني، ام��س، بسن قانون أح��وال 
شخصية يستند اىل املساواة التامة، وبضرورة تغيري وتعديل بعض 

من قانون األحوال الشخصية .
وش����دد امل���ش���ارك���ون ب��ال��ورش��ة ال��ت��ي نظمتها ج��م��ع��ي��ة امل�����رأة ال��ع��ام��ل��ة 
للتنمية، تحت ع��ن��وان "ان��ت ال تملكني_ يكفيني اس��ت��ب��داد وعنف"، 
عىل ضرورة أن يكون تعديل القانون مواكبا الحتياج العصر، والعمل 

عىل سن قانون لحماية االسرة.
وأكدت املحامية غادة شديد،عىل ضرورة أن يكون تصنيع القوانني 
فلسطينيا، وتوحيد الصف الفلسطيني وثم عودة الحياة الرملانية 

للمجلس التشريعي ووضع القوانني.

واش�������ار ض������رار ال����ح����اج، م����س����ؤول ح���م���اي���ة األس�������رة يف ال����ش����رط����ة، اىل 

ض����رورة ت��وع��ي��ة ال��ف��ت��ي��ات م��ن س��ن 14-18، ح��ي��ث أن 90% م��ن عمليات 

االبتزاز االلكرتوين تتم من خالل نشر صورهن .

بدورها، طالبت املحامية يف جمعية املرأة العاملة سجى العمري، 

ب�����ض�����رورة ان ي����ك����ون ال�����ط�����الق ق���ض���ائ���ي���اً يف امل���ح���ك���م���ة م�����ع امل���ح���اف���ظ���ة ع��ىل 

حقوقها املالية، وبقاء الطفل الذي استشهد والده يف حضانة والدته، 

وتوفري مسكن وتوفري نفقة للمرأة املطلقة.

وق���ال���ت االخ��ص��ائ��ي��ة ف���ات���ن غ������زاوي، ان����ه ي��ج��ب ت��س��ل��ي��ط ال���ض���وء عىل 

ال��ن��س��اء امل��ع��ن��ف��ات، وال��ت��ح��رر م��ن ال��ع��ن��ف ض��ده��م، م��ن خ���الل تعديل 

القانون النه يعتر البناء االجتماعي لكال الجنسني.

مهرجان يف بيت لحم
أط��ل��ق��ت ج��م��ع��ي��ة ت��ن��م��ي��ة واع�����الم امل�����رأة)ت�����ام( ب��ال��ش��راك��ة م���ع االت��ح��اد 

الفلسطيني لكرة ال��ق��دم حملة 16 ي��وم ملناهضة العنف ض��د النساء 

تحت عنوان " الحياة أجمل بدون عنف، بدنا قانون يحمينا" والتي 

تنفذها ت��ام م��ن خ��الل فعاليات مهرجان " ب��راع��م ال��ري��ايض لألطفال 

وال������������ذي ي����ع����ق����د س����ن����وي����ا م������ا ب������ني االت�������ح�������اد ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي ب�����ال�����ت�����ع�����اون م��ع 

االتحاد الرنويجي لكرة القدم باملشاركة مع وزارة الرتبية والتعليم 

الفلسطينية

وق���ال���ت م��م��ث��ل��ة دائ������رة ال���ن���وع االج���ت���م���اع���ي ع���ن م��ح��اف��ظ��ة ب��ي��ت لحم 

لينا الزغاري بأن الشراكات املجتمعية بني مؤسسات املجتمع املدين 

وامل����ؤس����س����ات ال���ح���ك���وم���ي���ة ت��ش��ك��ل رك����ي����زة اس���اس���ي���ة وراف�����ع�����ة يف م��س��رية 

مناهضة ال��ع��ن��ف ض��د امل����رأة وش����ددت ع��ىل أه��م��ي��ة اس��ت��م��رار الحمالت 

اإلع�����الم�����ي�����ة ب����ه����دف ت����ع����زي����ز ال�����وع�����ي ال����ق����ائ����ل ب�����امل�����س�����اواة وال������ع������دل م�����ا ب��ني 

الجنسني يف املجتمع الفلسطيني. 

وق��ال��ت س��ع��اد ع��ل��ق��م امل��ش��رف��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ك��رة ال��ن��س��وي��ة يف االت��ح��اد 

الفلسطيني لكرة القدم أن حملة 16 يوم العاملية تمثل دفعة قوية 

باتجاه تعزيز الشراكات بني الجهات الحكومية واملؤسسات االهلية 

باتجاه مناهضة العنف ضد املراة.

واش���ادت ليندا جرايسة نائبة رئيسة ت��ام بجهود االت��ح��اد املتمثل 

ب�����ت�����ع�����زي�����ز دور ال������ن������س������اء م�������ن خ����������الل ف�����ع�����ال�����ي�����ة ن�����وع�����ي�����ة ت����ج����م����ع األط������ف������ال 

والفتيات، 

خضوري ووزارة شؤون املرأة 
ن��ظ��م��ت ع��م��ادت��ا ال��ت��ن��م��ي��ة وخ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع وال����ش����ؤون ال��ط��الب��ي��ة يف 

جامعة فلسطني التقنية خضوري، بالتعاون مع وزارة شؤون املرأة، 

لقاء  ضمن الحملة العاملية ملناهضة العنف ضد املرأة، بتمويل من 

صندوق األم��م املتحدة للسكان UNFPA، بحضور رئيس الجامعة 

د. نور الدين أبو الرب.

افتتح اللقاء رئيس قسم الدراسات املجتمعية وخدمة املجتمع  

ماهر قمحاوي، متحدثا عن سياسة الجامعة، ورؤيتها يف تحقيق 

امل��س��ؤول��ي��ة املجتمعية ال��واق��ع��ة عليها م��ن خ���الل ال��ع��م��ل ع��ىل خدمة 

املجتمع الفلسطيني بشرائحه وفئاته كافة، ورفع الوعي بقضاياهم 

وم��ش��اك��ل��ه��م، ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ؤس��س��ات امل��ج��ت��م��ع ال��رس��م��ي��ة واأله��ل��ي��ة 

عىل حد سواء.

 وأوضحت منسقة الحملة نجمة سمحان أن الحملة تحمل يف 

كل عام شعاراً مختلفاً بما يتالءم مع متطلبات الشارع الفلسطيني، 

وجاءت حملة هذا العام تحت شعار" رفض التهجري القسري للمرأة 

الفلسطينية البدوية والالجئة، من حقنا العيش يف أمان واستقرار".  

وق���دم���ت ع��ض��و األم����ان����ة ال���ع���ام���ة ل���إت���ح���اد ال���ع���ام ل���ل���م���رأة م��ن��ى ن���م���ورة، 

بالحملة والفعاليات التي تتضمنها، وأنها تستهدف طلبة  تعريفاً 

الجامعات للمرة األوىل.

ب�����دوره�����ا اس���ت���ع���رض���ت م�����دي�����رة ال����ع����الق����ات ال����ع����ام����ة يف دائ���������رة ش�����ؤون 

ال��الج��ئ��ني يف م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر م���ن���ال ع����وض واق�����ع امل������رأة الفلسطينية 

ال���الج���ئ���ة يف م��خ��ي��م��ات ال���ل���ج���وء يف م��ح��اف��ظ��ات ال���وط���ن امل��خ��ت��ل��ف��ة، ويف 

ال����ش����ت����ات، م����ؤك����دة ع����ىل أه���م���ي���ة وض���������رورة ت���م���ك���ني امل��������رأة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 

الالجئة والنازحة، من خالل تقديم التسهيالت الالزمة لتوفري حياة 

كريمة لها، وتمكينها من القيام بدورها ومهامها الكاملة يف املجتمع، 

واعطاءها حقوقها الكاملة.

وشكر مدير املتابعة يف إدارة حماية االسرة واألحداث املقدم عماد 

الناطور جامعة خضوري ووزارة شؤون املرأة متطرقاً إىل دور اإلدارة 

وطبيعة عملها، باإلضافة إىل احصائيات وحاالت عنف مسجلة يف 

املجتمع الفلسطيني. 

 تواصل فعاليات حملة مناهضة
 العنف ضد المرأة 

وقفة صامتة في المدارس 
 مع 

ً
صباح األحد تضامنا

محافظ القدس وزمالئه
رام الله - أعلنت وزارة الرتبية والتعليم العايل مساء أمس، أنها ستنظم يف عموم املدارس 
الفلسطينية صباح األحد القادم وقفة صامتة تضامناً مع محافظ القدس عدنان غيث وزمالئه 

املعتقلني من املقدسيني الذين يواصل االحتالل اإلسرائييل اعتقالهم منذ أيام.
وأع��ل��ن��ت ال�������وزارة، يف ب��ي��ان ص��ح��ف��ي، أن ه���ذه ال��وق��ف��ة ال��ت��ي س��ت��ك��ون خ���الل ال��ط��اب��ور ال��ص��ب��اح��ي 
ستتلوها كلمات للطلبة تعر عن التحية والتقدير لهذه الكوكبة من املقدسيني املواصلني الذود 
عن فلسطينية القدس وعروبتها، معترًة أن استحضارهم من خالل الطلبة وبحضورهم يشكل 

وقفة اعتزاز بهم وبمواقفهم املشرفة.
وطالبت "الرتبية" كافة املؤسسات الحقوقية والهيئات الدولية تحّمل مسؤولياتها؛ ملمارسة 

الضغط عىل سلطات االحتالل لإفراج الفوري عن املحافظ غيث وزمالئه.

الخارجية الروسية توجه دعوة 
إلى هنية لزيارة موسكو

غ����زة - وج��ه��ت ال��خ��ارج��ي��ة ال���روس���ي���ة، أم����س، دع����وة رس��م��ي��ة ل��رئ��ي��س امل��ك��ت��ب ال��س��ي��ايس ل��ح��رك��ة 
حماس إسماعيل هنية، لزيارة العاصمة موسكو.

وح��م��ل ال��دع��وة سفري جمهورية روس��ي��ا االت��ح��ادي��ة ل��دى دول���ة فلسطني ح��ي��در رش��ي��د، خالل 
لقائه هنية يف مكتبه غرب مدينة غزة صباح أمس.

وأش��اد هنية، بالجهود الروسية تجاه القضية الفلسطينية، وبحث بحث آخ��ر املستجدات 
الداخلية والخارجية مع السفري رشيد.

م�������ن ج�����ان�����ب�����ه، أك���������د رش������ي������د ب���������ذل ب�����������الده ك������اف������ة ال�����ج�����ه�����ود ع�������ىل ج����م����ي����ع األص��������ع��������دة ت������ج������اه ال���ق���ض���ي���ة 
الفلسطينية.

وه��ذه ليست امل��رة األوىل التي توجه فيه موسكو دع��وة لحماس لزيارة روسيا، حيث كانت 
وجهت دع���وات ملختلف الفصائل لعقد ل��ق��اءات سياسية، وق��د لبت حماس والفصائل سابقا 

تلك الدعوات.

رام الله- وفا- ثمن أمني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 
صائب عريقات باسم الشعب الفلسطيني وقيادته ، قرار الرملان التشييل دعوة 
حكومته إىل مراجعة جميع االتفاقات بني تشييل وإسرائيل والتأكد من انطباقها 
عىل ح��دود 1967، عىل ض��وء انتهاك األخ��رية لقواعد القانون ال��دويل والقانون 
الدويل اإلنساين، وذلك بعد زيارة قام بها وفد من 11 برملانياً من الرملان التشييل 
يضم جميع األحزاب السياسية املمثلة يف الرملان إىل فلسطني املحتلة يف شهر 

أيلول املنصرم بدعوة من منظمة التحرير الفلسطينية.
ج��اءت إش��ادة عريقات تعقيباً عىل ق��رار ال��رمل��ان التشييل )7/99 وامتناع 31 
عضواً عن التصويت( يوم أمس الذي "دعا فيه حكومته إىل مراجعة االتفاقات 
م����ع إس����رائ����ي����ل وال����ت����أك����د ع����ىل وض�����ع م���رج���ع���ي���ات م��ع��ي��ن��ة ل����ح����دود دول������ة إس���رائ���ي���ل، 
وانطباقها عىل ح��دود 1967 حسب ق��رار مجلس األم��ن 2334،" وطالب القرار 
رئ���ي���س ت��ش��ي��يل إص������دار ت��ع��ل��ي��م��ات��ه ل������وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ب��إس��ن��اد أي ات���ف���اق ق�����ادم بني 
إس��رائ��ي��ل وتشييل ع��ىل ق���رار األم���م املتحدة 19/67 ال���ذي ي��ع��رتف ب��دول��ة فلسطني 
عىل حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باإلضافة إىل إصدار التوجيهات 
ل��رج��ال األع��م��ال وال��ُس��ّي��اح وامل��واط��ن��ني واملنظمات التي ترغب ب��زي��ارة املنطقة إىل 
م���ع���رف���ة ال����وض����ع يف ف��ل��س��ط��ني وع�������دم امل���س���اه���م���ة يف االس���ت���ث���م���ار يف االس���ت���ع���م���ار، 
وع�������دم ال����ت����ع����اون م����ع االح������ت������الل، وإدراك ال���ت���ب���ع���ات ال���ق���ان���ون���ي���ة ال����ت����ي م����ن امل��م��ك��ن 

أن ت��ل��ح��ق ب��ه��م إذا م���ا ت���ع���اون���وا م���ع ال���خ���رق ال��خ��ط��ري ل��ل��ق��ان��ون ال�����دويل االن���س���اين، 
وطالب القرار الحكومة التشيلية بدراسة آليات لحظر املنتجات االستيطانية 

االستعمارية اإلسرائيلية.
وقال عريقات: "إن هذه املبادرات العملية والفعالة هي الخطوات الصحيحة 
ال���ت���ي ُت����ك����ّرس امل���ض���م���ون ال��ح��ق��ي��ق��ي ل��ل��ت��ض��ام��ن م���ع ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وامل��ع��ن��ى 
ال��ج��وه��ري مل��س��اءل��ة سلطة االح��ت��الل ع��ىل جميع خ��روق��ات��ه��ا للقانون والشرعية 

الدولية وحقوق اإلنسان الفلسطيني".
وش�����ك�����ر ع����ري����ق����ات ال�����وف�����د ال������رمل������اين وأع������ض������اء ال������رمل������ان ك�����اف�����ة وج����م����ي����ع ال���ج���ن���ود 
املجهولني ممن عملوا بمبدئية وأخالقية سياسية لدعم حق شعبنا الفلسطيني 
األصيل يف تقرير املصري والحرية واالستقالل، وممن ساهموا يف وض��ع القرار 
وتمريره، كما شكر جميع الوفود التضامنية التي تزور فلسطني لالطالع عىل 
واقع االنتهاكات اإلسرائيلية غري الشرعية وفضحها يف املنابر الدولية وإيصال 

رسالة الحق والعدل إىل شعوب وحكومات العالم.
ودعا يف هذه املناسبة الحكومات يف العالم إىل إنفاذ إرادة برملاناتهم وممثيل 
شعوبهم، وإىل تكثيف الزيارات إىل فلسطني املحتلة، وحشد الجهود الجماعية 
من أجل إنهاء االحتالل االستعماري وتجسيد سيادة فلسطني عىل حدود 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية.

عريقات يدعو دول العالم لالقتداء بالبرلمان التشيلي 
لترجمة التضامن الفعلي مع الشعب الفلسطيني

رام ال��ل��ه - وف����ا- أك���د ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ملنظمة ال��ت��ح��ري��ر الفلسطينية 
رئ����ي����س دائ���������رة ش��������ؤون ال����الج����ئ����ني أح����م����د أب������و ه������ويل أن االت������ص������االت م���س���ت���م���رة م��ع 
األون��������روا  ل��ل��رتاج��ع ع���ن االج��������راءات ال��ت��دب��ريي��ة ال���ت���ي ات��خ��ذت��ه��ا يف ح���زي���ران ك���إج���راء 

تدبريي ملواجهة ازمتها املالية .
واضاف خالل لقائه مساء امس، مع خلية ازمة األونروا يف مقر دائرة شؤون 
الالجئني بمدينة غزة، إن األونروا تجاوزت أزمتها املالية الناجمة عن قطع اإلدارة 
األمريكية تمويلها بشكل كامل مليزانية األونروا، الفتا إىل انه ال مررات لألونروا 

لالستمرار يف إجراءاتها التقشفية .
وب��ح��ث االج��ت��م��اع ت���ط���ورات االزم�����ة امل��ال��ي��ة ل���ألون���روا واالج��������راءات ال��ت��دب��ريي��ة ال��ت��ي 
اتخذتها األونروا للخروج من أزمتها املالية وخطة التحرك ملواجهة املسعى االمرييك 

االسرائييل لتغيري التفويض املمنوح لألونروا يف نوفمر من العام 2019 .
ووض����ع أب����و ه����ويل خ��ل��ي��ة األزم�����ة ع���ىل ن��ت��ائ��ج اج��ت��م��اع��ات ال��ل��ج��ن��ة االس��ت��ش��اري��ة 
لألونروا املنعقدة يف اململكة األردنية عىل ساحل البحر امليت بتاريخ 2018/11/19 
وخطة األونروا لتجنيد املزيد من الدعم املايل لألعوام الثالثة القادمة إىل جانب 
لقاء الدول العربية املضيفة لالجئني مع مفوض عام االونروا بيري كرينبول عىل 
هامش اجتماعات اللجنة االستشارية والجهود التي بذلتها القيادة الفلسطينية 
ورئيس دولة فلسطني محمود عباس والدول العربية املضيفة واملفوض العام 
ل��ألون��روا، وك��اف��ة االط���راف املعنية ال��ت��ي أث��م��رت بتخفيض العجز امل���ايل ل��ألون��روا 

اىل 21 مليون دوالر  .

وأض���اف إن ال���دول العربية املضيفة ات��خ��ذت موقفا م��وح��دا يرفض استمرار 
األونروا يف تقليص خدماتها املقدمة لالجئني الفلسطينيني بعد تجاوزها ألزمتها 
املالية ونقلت موقفها الرافض للتقليصات اىل املفوض العام خالل اجتماعها 
معه ع��ىل ه��ام��ش اجتماعات اللجنة االس��ت��ش��اري��ة وطالبته ب��ال��رتاج��ع ع��ن كافة 
االجراءات التي اتخذتها األونروا كإجراءات تدبريية ملعالجة ازمتها املالية ملا لهذه 

اإلجراءات من انعكاسات سلبية عىل حياة الالجئني الفلسطينيني .
واش��ار أبو هويل اىل أن العام 2019 سيحمل تحديات كبرية يف ظل استمرار 
املساعي االم��ريك��ي��ة االسرائيلية إلن��ه��اء عمل األون����روا وتغيري التفويض املمنوح 
لها بالقرار 302، الفتا اىل تحرك القيادة الفلسطينية وال���دول املضيفة لحشد 
الدعم الدويل لتجديد التفويض املمنوح لألونروا وتأمني تمويل دائم ومستدام 
مليزانيتها من خالل رفع االمم املتحدة مساهماتها املالية أو من خالل تخصص 

موازنة ثابتة من امليزانية العامة لألمم املتحدة .
واوضح أن مؤتمر املشرفني عىل شؤون الفلسطينيني سيعقد يف العاصمة 
املصرية يف التاسع من شهر ديسمر القادم وسيكون عىل جدول اعماله بحث 
مواجهة املساعي االمريكية االسرائيلية النهاء عمل األون��روا وتغيري التفويض 

املمنوح لها يف االمم املتحدة.
ولفت اىل ان الدول العربية املضيفة ستضع خطة تحرك ملواجهة املخططات 
االمريكية لتصفية قضية الالجئني م��ؤك��دا يف ال��وق��ت ذات���ه ع��ىل اهمية التحرك 

الشعبي والجماهريي إلحباط مثل هذه املخططات .

أبو هولي: االتصاالت مستمرة مع إدارة 
األونروا للتراجع عن إجراءاتها التدبيرية

الحكومة اإلسرائيلية تطالب دول 
العالم بوقف تمويل وكالة الغوث

ذكرت صحيفة "اسرائيل اليوم" أن إسرائيل تطالب الدول املترعة لوكالة »األونروا« بالتوقف 
عن ذلك. وبعد تصريحات عامة حول املوضوع، بما يف ذلك تصريحات لرئيس الوزراء بنيامني 
ن��ت��ن��ي��اه��و، ال��ت��ق��ت ن��ائ��ب��ة وزي�����ر ال���خ���ارج���ي���ة، ت��س��ي��ب��ي ح��وت��وف��ي��يل ب���� 50 م���ن ال���س���ف���راء وال��دب��ل��وم��اس��ي��ني 
ال���ع���ام���ل���ني يف إس����رائ����ي����ل، وق����ال����ت ل���ه���م إن "س���ي���اس���ة إس���رائ���ي���ل ه����ي إغ������الق األون����������روا. ف���ه���ي امل��ش��ك��ل��ة 

وليست الحل ".
وخالل اإلحاطة اإلعالمية التي جرت يف وزارة الخارجية االسرائيلية، ذكرت حوتوفييل التغيري 
يف سياسة الواليات املتحدة فيما يتعلق باألونروا، واستعرضت التعامل مع الحاالت األخرى 
لالجئني يف جميع أنحاء العالم، وقالت: "لقد رأينا طوال سنوات عديدة كيف بدال من توطني 
الالجئني األصليني، عملت األونروا عىل زيادة عدد الالجئني، حيث نقلت بشكل مباشر مكانة 
الالجئ من جيل إىل جيل. ال يوجد يف العالم أي شبيه لذلك وهذا يرسخ الصراع فقط. ملاذا بعد 
مرور سبعني عاما، ما زال هناك الجئون فلسطينيون، عندما يكون من الواضح للجميع أن أقل 

من 100 ألف فلسطيني من فرتة حرب االستقالل ما زالوا عىل قيد الحياة "عىل حد زعمها.
وللمرة األوىل، قدمت حوتوفييل للسفراء ن��م��وذًج��ا ب��دي��اًل نيابة ع��ن الحكومة اإلسرائيلية، 
صمم بدعوى »مساعدة الالجئني الفلسطينيني وأحفادهم ، وطلبت منهم نقل الرسالة إىل 
حكوماتهم. وقالت "النموذج األردين الذي قام األردن يف إطاره بتوطني الالجئني بشكل كامل 
ه���و ن���م���وذج ص��ح��ي��ح أي���ض���ا ل��س��وري��ا ول���ب���ن���ان"، م��ض��ي��ف��ة أن����ه ي��ج��ب "ال��ف��ص��ل ب���ني ال���ق���دس ال��ش��رق��ي��ة 
التي تسيطر عليها إسرائيل، وبني مناطق السلطة الفلسطينية. وال يوجد مرر إلدارة جهازي 
ت��ع��ل��ي��م ل��ل��ن��اس أن��ف��س��ه��م. إن امل��س��ؤول��ي��ة ع���ن ال��ت��ع��ل��ي��م يف امل��ن��ط��ق��ة »أ« ه���ي للسلطة الفلسطينية 
وال ينبغي أن تكون تابعة ل��ألون��روا، ولكن يف غ��زة، ف��إن الوضع معقد وهناك منظمات تابعة 
لألمم املتحدة، مثل برنامج األمم املتحدة اإلنمايئ، التي تعمل بمثابة خط أنابيب بديل لتقديم 
املساعدات اإلنسانية. ال يوجد مرر للحفاظ عىل ماليني الالجئني الخياليني – الالجئني الوهميني 

عىل حد زعمها." 
وع���ل���م���ت ص��ح��ي��ف��ة "اس����رائ����ي����ل ال����ي����وم" ال���ت���ي ن���ش���رت ه�����ذا ال���ن���ب���أ أم�����س أن ال���رس���ائ���ل ال���ت���ي ن��ق��ل��ت��ه��ا 

حوتوفييل تم تنسيقها مع رئيس الوزراء االسرائييل ووزير الخارجية بنيامني نتنياهو.

تخوف اسرائيلي من تصعيد في االراضي المحتلة 
بسبب جرائم متطرفي »شارة الثمن«

ذكرت صحيفة »اسرائيل اليوم« أمس أن إسرائيل تتخوف من أن االرتفاع الحاد يف الجرائم 
ب���ال���ض���ف���ة ال����غ����رب����ي����ة، امل����ع����روف����ة ب����اس����م »اش����������ارة ال����ث����م����ن«، ق�����د ت�������ؤدي إىل ان���������دالع ع���ن���ي���ف يف امل���ن���اط���ق 

الفلسطينية.
وتشري البيانات التي حصلت عليها "اسرائيل اليوم" إىل أنه يف عام 2017 كانت هناك 79 جريمة 
قومية، يف حني أنه منذ بداية عام 2018 وحتى الوقت الحاضر، أي قبل أكر من شهر من نهاية 
العام، وقعت 118 حادثة. ويتزايد الجدل حول ذلك يف وسائل اإلعالم الفلسطينية ويف الشارع 

الفلسطيني، وتحذر الجهات اإلسرائيلية املطلعة عىل التفاصيل من وقوع كارثة.
وفقا للصحيفة فقد أقيمت يف بعض ال��ق��رى وال��ب��ل��دات الفلسطينية، "ل��ج��ان دف���اع" هدفها 
كشف املتطرفني الذين يكتبون الشعارات العنصرية عىل الجدران والسيارات، ويثقبون اإلطارات، 
ب��ل وي��ح��اول��ون يف بعض األح��ي��ان إح���راق امل��ب��اين. وتخىش إس��رائ��ي��ل أن يتم القبض ع��ىل إسرائييل 
ومحاولة التنكيل به من قبل الجمهور الفلسطيني. فمثل هذا الحدث، كما حذرت املؤسسة 
األمنية، يمكن أن يؤدي إىل تصعيد كبري عىل األرض. ويدعي »الشاباك« والشرطة االسرائيلية 
أنهما يجدان صعوبة يف مواجهة الظاهرة املتنامية للجرائم التي يرتكبها املستوطنون، بسبب 
ال��ص��ع��وب��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة. وي����رى ال��ج��ه��از األم���ن���ي ان امل��ق��ص��ود ح��ف��ن��ة م���ن »امل���واط���ن���ني اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني«، 
وب��ع��ض��ه��م ل��ي��س��وا م��ن س��ك��ان ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، ال��ذي��ن يشجبهم ق����ادة امل��س��ت��وط��ن��ات. وم���ع ذل��ك، 

وكما لوحظ، ال تزال ظاهرة الجريمة القومية تتسع بل وتتفاقم.
ويف الشهرين امل��اض��ي��ني، ق���درت امل��ؤس��س��ة األم��ن��ي��ة االس��رائ��ي��ل��ي��ة أن اح��ت��م��ال تصاعد العنف يف 
الضفة الغربية ازداد، وأن مستوى العنف مرتفع بالفعل، فخالل الشهرين املاضيني كان هناك 
ما بني 2 إىل 3 هجمات أو محاولة طعن يف املتوسط. يف األسبوع املايض فقط قال رئيس الوزراء 

نتنياهو إن الجيش اإلسرائييل و»الشاباك« أحبطا حوايل 500 هجوم هذا العام.

المرشح لخالفة مندوبة أميركا  في األمم 
المتحدة طيار شارك في الحرب على العراق

ت��ل أبيب � ذك��رت صحيفة "يديعوت أح��رون��وت" أن إسرائيل تنتظر ب��ف��ارغ الصر ملعرفة من 
سيحل محل نييك هييل، مندوبة أمريكا يف االمم املتحدة، التي تعتر صديقة حميمة إلسرائيل 
ودافعت عنها بعناد. ووفقاً لوسائل اإلعالم األمريكية يدرس الرئيس دونالد ترامب تعيني جون 

جيمس سفرياً يف األمم املتحدة.
وجيمس رجل أعمال من ديرتويت هزمه يف مطلع الشهر الجاري دابي ستبناو يف املنافسة 
ع��ىل مقعد يف مجلس ال��ش��ي��وخ، وه��و ق��ائ��د م��روح��ي��ة حربية ح���ارب ض��د ال��ع��راق وال ت��وج��د لديه 
خ��رة سياسية أو دبلوماسية، وحقيقة كونه من أص��ول إفريقية يمكن أن تخدم ترامب الذي 

إتهم يف اآلونة األخرية بإطالق تعبريات عنصرية.
وزار جيمس ال��ب��ي��ت األب��ي��ض األس��ب��وع امل���ايض وإل��ت��ق��ى م��اي��ك ب��ن��س ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س وب��ح��ث معه 

إمكانية إنضمامه لإدارة األمريكية.

القدس- اختتم وزير التجارة الدولية يف اململكة املتحدة الدكتور ليام فوكس، 
زيارة لالرايض الفلسطينية املحتلة، حيث التقى بعدد من السياسيني ورجال 
األعمال الفلسطينيني بهدف دعم نمو التجارة الفلسطينية-الريطانية، وذلك 

مع استعداد اململكة املتحدة ملغادرة االتحاد األوروبي.
وكونها اول زيارة رفيعة املستوى منذ أن زار األمري ويليام املنطقة حيث التقى 
بالرئيس الفلسطيني محمود عباس يف حزيران امل��ايض، التقى فوكس رئيس 
ال�������وزراء ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي رام����ي ال��ح��م��دال��ل��ه وم��ح��م��د اش��ت��ي��ة، امل���س���ؤول ع���ن امل��ج��ل��س 
االق���ت���ص���ادي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة وإع�������ادة اإلع����م����ار،  وزيك ط�����ارق أب����و ي��وس��ف، 
ص��اح��ب م���ع���ارض ج���اغ���وار والن����د روف����ر يف األرايض ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة، حيث 
استعرض  زيك قيمة املبيعات التي تعتر قياسية ملركبات جاغوار والن��د روفر 
منذ افتتاح املعرض يف العام 2015. من جانبه، رحب الوزير فوكس بالطلب القوي 

واملتزايد للفلسطينيني عىل السيارات املصنعة يف اململكة املتحدة.

وعقب انتهاء برنامج زيارة الوزير فوكس، علق القنصل الريطاين 
العام يف القدس، فيليب هول قائاًل: "إن الزيارة الناجحة التي قام بها 
وزي��ر التجارة الدولية الريطاين  تدل عىل مدى التزام اململكة املتحدة 
بتنمية التجارة الثنائية ودعمها املتواصل لخلق فرص عمل للريطانيني 
والفلسطينيني عىل حد سواء.واضاف ان القنصلية الريطانية العامة 
يف ال����ق����دس ت��ت��ط��ل��ع إىل ال���ب���ن���اء ع����ىل امل���ن���اق���ش���ات ال���ه���ام���ة ال����ت����ي ت���م���ت م��ع 
شخصيات م��ن السلطة الفلسطينية ورج���ال األع��م��ال الفلسطينيني. 
حيث تصرف الشركات الفلسطينية تكاليف عالية للغاية عىل إتمام 
امل����ع����ام����الت ال����ت����ج����اري����ة م�����ع ب���ق���ي���ة ان�����ح�����اء ال����ع����ال����م. وق��������ال إن ال���ع���م���ل ع��ىل 
تخفيض هذه التكاليف، وتسهيل اإلجراءات التجارية يجب أن يكون 
أولوية قصوى لدى السلطة الفلسطينية وشركائها التجاريني والدول 

األخرى يف املنطقة."

وزير التجارة الدولية البريطاني 
يختتم زيارته الى األراضي الفلسطينية 
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تكريم الفائزين في النشاطات 
الكشفية اإلرشادية

رام الله - كّرم وزير الرتبية والتعليم العايل د. صربي صيدم، أمس، الفائزين يف املسابقات 
والفعاليات الكشفية التي نظمت خالل العام ال��درايس املنصرم، والطلبة املشاركني يف مخيم 

خدمة املسجد األقىص.
وأك�����د ص���ي���دم ع���ى أه��م��ي��ة ال���ح���رك���ة ال��ك��ش��ف��ي��ة، ك��ون��ه��ا ت���ؤس���س مل���درس���ة أخ���الق���ي���ة ن��ب��ي��ل��ة تعالج 
موضوعات مرتبطة يف حياتنا بشكل عام، معترباً ما قدم من تجارب سابقة يف املدارس يعترب 
مفخرة، مشيداً بجهود أسرة  النشاطات الطالبية، عى دورها يف تعزيز الوعي الوطني وإرساء 

روح املبادرة.
ودعا الطلبة إىل ضرورة االلتزام بقوانني الحركة الكشفية، مباركاً عملها يف مختلف امليادين، 
وخاصة ما تقوم به يف املسجد األقىص والحفاظ عليه يف ظل التحديات واملعيقات التي يفرضها 
االح��ت��الل ع��ى شعبنا يف مختلف امل��ي��ادي��ن، مشيداً بالحركة الكشفية يف م���دارس التحدي التي 
تجسد معنى اإلصرار وحب الفلسطيني ألرضه، مؤكداً دعم الوزارة املتواصل للحركة الكشفية، 

معلناً عن قرب افتتاح قرية كشفية يف بلدة عنزة. 

"التربية" تعقد ورشة عمل تعريفية 
بالتعديالت القانونية للتقاعد

رام الله - عقدت وزارة الرتبية والتعليم العايل من خالل اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية، 
أمس، ورشة عمل تدريبية وتعريفية بالتعديالت القانونية التي استجدت عى قانون التقاعد 
العام رقم )7( لسنة 2005 وتعديالته، إذ استهدفت الورشة املديرين العامني، ومديري الدوائر 
يف ال����وزارة. وأك��د وكيل ال���وزارة د. بصري صالح أن املعرفة بالقوانني الناظمة للتقاعد تؤسس 
للتعاطي بوعي عن مجمل القضايا املرتبطة بالحقوق الوظيفية، معتربا الورشة خطوة هامة 
عى طريق إشاعة املعرفة بتفاصيل التقاعد؛ وفرصة للحصول عى املعلومات من مصادرها 

األصلية، شاكراً القائمني عليها ملا توفره من فرصة ملواكبة التطورات.
م��ن جهته، لفت الوكيل املساعد للشؤون التخطيط والتطوير ال��رتب��وي أ. ع���زام أب��و بكر إىل 
أهمية التعديالت الجديدة التي طرأت عى القانون، وما يصاحبها من إيجابيات ملموسة لصالح 
كافة املوظفني، مؤكداً ضرورة تعريف املوظفني بقوانني التقاعد وتعديالتها عرب أقسام الشؤون 

اإلدارية من خالل عقد ورش عمل مناطقية وتوزيع نشرات تعريفية بهذا الصدد.
ونوه مدير دائرة الرواتب أمجد أبو حسني إىل أن هذه الورشة هي األوىل التي تعقدها الوزارة 
ضمن سلسلة ورش تستهدف التعريف بمجمل األنظمة والقوانني، مستعرضا أبرز ما طرأ عى 

القانون املعمول به من تغيريات.
من جهته، قدم رئيس قسم التقاعد نصيف عمرية شرحاً تفصيلياً حول القوانني التقاعدية 
املطبقة يف فلسطني، وال��ت��ع��دي��الت ال��ت��ي أق��ره��ا ال��رئ��ي��س محمود ع��ب��اس لسنة 2018 ح��ول قانون 
ال��ت��ق��اع��د ال��ع��ام الفلسطيني، وآل��ي��ات االح��ت��س��اب ال��خ��اص��ة ب��ك��ل ق��ان��ون، م��وض��ح��اً أن التعديالت 
عى نسبة االحتساب استفاد منها حوايل 18 ألف موظف يف وزارة الرتبية والتعليم العايل وما 

يزيد عن ألف متقاعد.

تدريس اللغة اإلسبانية
في جامعة بيرزيت 

 رام الله �"القدس" دوت كوم- بدأ ما يزيد عن 100 طالب وطالبة بتعلم اللغة االسبانية يف 
دائ��رة اللغات والرتجمة يف جامعة بريزيت، بتمويل من مكتب تمثيل االرجنتني يف فلسطني، 
ض��م��ن م��ش��روع ان��ط��ل��ق م��ن��ذ ع���ام 2017 ل��ت��ع��زي��ز ح��ض��ور األرج��ن��ت��ني بشكل خ���اص وأم��ري��ك��ا الالتينية 

بشكل عام .
 وي��ذك��ر ان القنصلية االسبانية ايضا تعمل ع��ى تعليم اللغة االسبانية يف جامعة بريزيت.

ويف س��ي��اق متصل  وألول م��رة يف فلسطني، ت��م عقد اخ��ت��ب��ار CELU وه��ي ش��ه��ادة إج���ادة اللغة 
اإلسبانية، علما انه االمتحان الوحيد املعرتف به رسميا من قبل وزارة التعليم ووزارة الشؤون 

الخارجية يف جمهورية األرجنتني.

نابلس - غسان الكتوت - الرواد للصحافة واإلعالم - اختتمت أمس 
مسابقة ديكاثلون الطاقة الشمسية العاملية Solar Decathlon والتي 
تعقد ألول مرة يف الشرق األوس��ط يف مدينة دبي، حيث تم االحتفال 

الختامي تحت رعاية ويل عهد دبي. 
وشاركت جامعة النجاح من خالل فريق BaityKool مع جامعة 
ب�����ردو ال��ف��رن��س��ي��ة وج��ام��ع��ة ام��ي��ت��ي يف دب�����ي، وح���ص���ل ال��ف��ري��ق يف النتيجة 
النهائية عى املرتبة الثالثة بفارق بسيط بالنقاط، وحصد املرتبة األوىل 
يف أه���م امل��واض��ي��ع، ك��االس��ت��دام��ة وتصميم ال��خ��الي��ا الشمسية، وكفاءة 
اس���ت���خ���دام ال���ط���اق���ة، ك��م��ا ح��ص��د ج���وائ���ز أخ�����رى يف أرب���ع���ة م���واض���ي���ع هي: 

التصميم املعماري، وإدارة الطاقة، والتصميم االنشايئ، واالبداع. 
ويعد االشرتاك بهذه املسابقة من اكرث اإلنجازات يف مجال العمارة 
الطاقة واالستدامة عى مستوى جامعات العالم. وتبلغ قيمة الجائزة 
األوىل ل��ه��ذا ال���ع���ام 900 أل���ف دره�����م، وال��ث��ان��ي��ة 800 أل���ف دره�����م، والثالثة 

700 ألف درهم.
وش���ارك���ت ب��امل��س��اب��ق��ة )ال��ت��ي ت��ع��د م��ن أك���رب امل��س��اب��ق��ات ال��ه��ن��دس��ي��ة عى 

مستوى العالم( أكرث من 60 جامعة عاملية، تأهل 22 فريقا منها، وتمكن 
15 فريقا يمثلون 28 جامعة من الوصول اىل املرحلة األخرية. 

وت���ش���م���ل امل���س���اب���ق���ة ت��ص��م��ي��م م���ب���ان ذك���ي���ة ت��ع��م��ل ب���ال���ط���اق���ة الشمسية 
وت��ح��ق��ق ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة ب��ال��ط��اق��ة وج����ودة ال��ب��ي��ئ��ة ال��داخ��ل��ي��ة، وم���ن ث��م قام 

الطلبة ببناء البيت وتنفيذه بالكامل. 
يذكر ان تكاليف انشاء مبنى BaityKool يف دبي قد تم من خالل 

تربع عيني من 15 شركة ومؤسسة فرنسية تدعم هذا املجال.
وشمل فريق جامعة النجاح ستة طالب من قسمي هندسة البناء 
والعمارة، هم زياد النعنيش وضحى قمحية ومحمد الحنبيل وميس 

بني عودة واماليا عبد الفتاح واحالم ضمرة. 
واش������رف ع���ى ه����ذا ال���ف���ري���ق ث���الث���ة م���ن أع���ض���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري���س ه���م د. 
معتصم بعباع مدير وحدة أبحاث البناء واملواصالت، ود. مهند الحاج 
حسني رئيس قسم هندسة البناء )منسق املشروع(، ود. سامح منى من 
قسم العمارة، والذين تربطهم عدة مشاريع مشرتكة بالبحث العلمي 

مع جامعة بردو الفرنسية وكلية العمارة يف مدينة بردو. 

جامعة النجاح تحقق إنجازا جديدا 
في مسابقة ديكاثلون الطاقة الشمسية

عّمان - عقد رئيس أكاديمية فلسطني للعلوم 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��دك��ت��ور م����روان ع���ورت���اين، يف عمان 
اجتماعاً، مع األم��رية سمية بنت الحسن، رئيس 
الجمعية العلمية امللكية، ورئيس مجلس أمناء 
ج���ام���ع���ة األم���������رية س���م���ي���ة ل���ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، ومبعوث 
اليونسكو ال��خ��اص للعلم م��ن أج��ل السلم، بحثا 
خالله آفاق التعاون بني الجانبني، حيث أّكدا عى 
عزمهما امليض قدما يف املباحثات الهادفة إىل بلورة 
إط�����ار اس��رتات��ي��ج��ي ل��ل��ت��ع��اون امل���ش���رتك ُي���ت���ّوج بتوقيع 

مذكرة تفاهم بني الطرفني يف املستقبل القريب.
ويف سياق متصل، شاركت أكاديمية فلسطني 
للعلوم والتكنولوجيا يف االجتماع التشاوري لدول 
امل���ش���رق ال���ع���رب���ي ح����ول "ش���رع���ة أخ���الق���ي���ات العلوم 
والتكنولوجيا يف املنطقة العربية"، وال���ذي نظمه 
م��ك��ت��ب ال���ي���ون���س���ك���و اإلق���ل���ي���م���ي ب���ال���ق���اه���رة، بالتعاون 
مع جامعة الدول العربية، حيث مثل األكاديمية 
عورتاين،  م������������������روان  ال��������دك��������ت��������ور  األس�����������ت�����������اذ  رئ������ي������س������ه������ا، 

ومسؤول املشاريع هشام قدومي.
وت����ض����م����ن االج�����ت�����م�����اع اإلق����ل����ي����م����ي ن����ق����اش����ا موسعا 
اشتمل عى ثالثة محاور رئيسة، ه��ي: أخالقيات 
إن�������ت�������اج ال������ع������ل������وم وال�����ت�����ك�����ن�����ول�����وج�����ي�����ا، أخ������الق������ي������ات نقل 
وتوطني العلوم والتكنولوجيا، وأخالقيات تسخري 

واستخدام العلوم والتكنولوجيا.
ول���ب���ن���ان والعراق  ف��ل��س��ط��ني واألردن  وش����ارك����ت 
وم����ص����ر م����ق����دم����ني ع�����روض�����ا ح�������ول ت����ج����ارب����ه����م يف هذا 
املجال. وخلص االجتماع اىل موافقة ممثيل الدول 
املذكورة عى مسودة الشرعة املعروضة بعد اجراء 
ال��ت��ع��دي��الت ال���ت���ي ت���م اق���رتاح���ه���ا م���ن ق��ب��ل املشاركني 

تمهيدا العتمادها.

بحث آفاق التعاون بين أكاديمية فلسطين 
للعلوم والتكنولوجيا والجمعية العلمية الملكية

أريحا - إستقبل رئيس جامعة االستقالل د. صالح أبو أصبع، وفداً 
من جامعة فلسطني التقنية "خضوري" ضم د. نافع عساف نائب رئيس 
الجامعة للشؤون االداري���ة، ود. حسني شنك عميد ال��دراس��ات العليا 

ومنذر زيدان مدير الدائرة املالية.
وأش������اد رئ���ي���س ال��ج��ام��ع��ة ب�����دور خ���ض���وري يف م���ج���ال ال��ت��ع��ل��ي��م التقني 
واملهني؛ األم��ر ال��ذي يعود بالفائدة ع��ى املجتمع الفلسطيني، منوهاً 
أن جامعة اإلستقالل تنوي إفتتاح معهد "ال��رب للتعليم املهني" قريباً 

والذي سيخرج فنيني ومهنيني متخصصني بشهادة دبلوم.
 وشكرت د. رج��اء سويدان نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية 
وامل�����ال�����ي�����ة، ج����ام����ع����ة خ�����ض�����وري ع�����ى ت����ع����اون����ه����ا ال������دائ������م وامل����س����ت����م����ر يف كافة 
املجاالت، قبل أن تقدم نبذة عن الجامعة وتطورها العلمي والعمراين 
ع����ى ص���ع���ي���د امل����ب����اين وال���ك���ل���ي���ات وامل�����ي�����ادي�����ن، ب����اإلض����اف����ة إىل امل����ش����اري����ع قيد 

االنشاء.
وب���ح���ث ال���ج���ان���ب���ان ح���اج���ة ال���س���وق ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ل��ل��ت��خ��ص��ص��ات املهنية 
وال���ف���ن���ي���ة، وك���ي���ف���ي���ة ت��ل��ب��ي��ة ذل������ك وف������ق خ���ط���ة ع��ل��م��ي��ة م���ح���ك���م���ة؛ ب���م���ا يلبي 
م���ت���ط���ل���ب���ات وح�����اج�����ة امل���ج���ت���م���ع امل�����ح�����يل، إض�����اف�����ة إىل ت����أه����ي����ل ك��������ادر مساند 

للمهندسني يف املجال املهني.
 يف س����ي����اق آخ������ر ك������رم إق���ل���ي���م ح����رك����ة ف����ت����ح، م��ن��ط��ق��ة ال���ش���ه���ي���د زي�������اد عز 
الدين الشريف يف بلدة عصرية الشمالية، رئيس مجلس أمناء جامعة 
اإلستقالل اللواء د. توفيق الطرياوي ورئيس الجامعة ونوابه للشؤون 
األك���ادي���م���ي���ة وال��ع��س��ك��ري��ة، ع���ى ج���ه���وده���م ال��ع��ل��م��ي��ة ون��ج��اح��ه��م يف رفع 

مكانة الجامعة علمياً.
وقدم رئيس الجامعة د. صالح أبو أصبع نبذة عن جامعة اإلستقالل 
وإنجازاتها األكاديمية والعسكرية، وأهمية تخريج ضباط قادرين عى 

العمل بمهنية يف املؤسسة األمنية .
ب���دوره، وع��رب عمار ياسني أم��ني س��ر منطقة الشهيد زي��اد ع��ز الدين 
الشريف، عن دعم وتأييد اللواء الطرياوي وجهوده املبذولة يف جامعة 

اإلستقالل، والتي أصبحت مفخرة لألجيال الفلسطينية.
وق������دم ال����وف����د دروع���������اً ت���ق���دي���ري���ة ل����ل����واء ال������ط������رياوي، ورئ����ي����س الجامعة 
ون��ائ��ب��ي��ه ل��ل��ش��ؤون ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ع��ق��ي��د رك����ن / س��ل��م��ان ت��ي��س��ري ع��ب��د الله، 
ول���ل���ش���ؤون األك���ادي���م���ي���ة د. م���ع���اوي���ة إب���راه���ي���م، وم����دي����رة دائ������رة الخدمات 

الطبية د. أنوار أبو هنود.

جامعتا االستقالل وفلسطين التقنية
 تبحثان التعاون المشترك

"بوليتكنك" توقع اتفاقية 
شراكة لتنفيذ برنامج تلفزيوني 
ال��خ��ل��ي��ل - وف���ا - وّق����ع رئ��ي��س ج��ام��ع��ة بوليتكنك فلسطني ع��م��اد ال��خ��ط��ي��ب، وامل���دي���ر التنفيذي 
لحاضنة الطاقة الفلسطينية هاين غوشة، أمس، اتفاقية شراكة لتنفيذ برنامج ريادي إبداعي 

تلفزيوين يختص بتشجيع وإبراز دور الفلسطينيني يف اإلبداع والريادة.
وأّك����د الخطيب أه��م��ّي��ة ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة الن��س��ج��ام��ه��ا م��ع إس��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ج��ام��ع��ة ال��ت��ي ت��رّك��ز عى 
تحفيز وإظ��ه��ار دور ال��ش��ب��اب الفلسطيني ب��اإلب��داع وال���ري���ادة، وال��ع��م��ل ع��ى تطبيق أف��ك��ار خالّقة 
تلبي احتياجات السوق وتساهم يف عالج بعض املشاكل التي تواجه العديد من شرائح املجتمع 

املُختلفة.
يذكر أّن الربنامج التلفزيوين سيتضمن سلسلة حلقات خاصة للمبدعني والرياديني يف دولة 
فلسطني، وسيتم تنفيذه يف حرم جامعة بوليتكنك فلسطني عى شكل منافسة، يتم تحكيمها 

من قبل خرباء يف مجال ريادة األعمال واملجاالت التقنية.
ويف السياق ذات��ه تم توقيع اتفاقية فنية ما بني الطرفني تتعلق بإعداد محتويات ترويجية 

للحاضنة الفلسطينية للطاقة من قبل ُمختصني الوسائط امُلتعددة يف الجامعة.

طولكرم - ملراسل ے الخاص - استقبل رئيس جامعة فلسطني التقنية 
خ��ض��وري أ.د ن���ور ال��دي��ن أب���و ال���رب وف���دا م��ن القنصلية ال��رتك��ي��ة يف فلسطني 
ترأسه امللحق الثقايف أ. ريها أرمم جو، وذلك لبحث سبل التعاون املستقبلية 

وتعزيز العالقات بني الطرفني.
وأك����د أب���و ال����رب ل��ل��وف��د ال��ض��ي��ف ع��م��ق ال���رواب���ط وال��ع��الق��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة التي 
تجمع الشعب الفلسطيني بنظريه الرتيك، عالوة عى الدعم املستمر املقدم 
من الحكومة الرتكية للشعب الفلسطيني بشكل عام، ويف قطاع التعليم 

والتعليم العايل بشكل خاص.
وبني أن جامعة خضوري تحرص عى االنفتاح عى مؤسسات التعليم 
العايل العربية واألجنبية يف إطار سعيها للعاملية واالنكشاف عى املعارف 
وال����ع����ل����وم، وال�����وص�����ول إىل ش����راك����ات ت��س��ه��م يف ت���ط���وي���ر ال����ك����ادراألك����ادي����م����ي يف 

الجامعة وبناء قدرات طلبتها. 
وشدد عى أهمية تعزيز العالقة مع الجامعات الرتكية يف ظل التوجه 
الثقايف والتجاري الفلسطيني نحو تركيا، من أجل االستفادة من الخربات 
الرتكية يف شتى املجاالت األكاديمية والنهوض بمخرجات العملية التعليمية 
فيها. من جهته أوضح امللحق الثقايف أن تركيا تتجه إىل إقامة عالقات مع 
مختلف الدول العربية وعى رأسها فلسطني وهي تعمل عى تفعيل الرتاث 
الرتيك من خالل التعاون األكاديمي مع مختلف الجامعات الفلسطينية، 
وه��ن��اك م��ك��ان��ة خ��اص��ة لجامعة فلسطني ال��ت��ق��ن��ي��ة-خ��ض��وري، مبينا إمكانية 
إن�����ش�����اء م����رك����ز ث����ق����ايف ت������ريك يف ال���ج���ام���ع���ة ي��������درس ال���ل���غ���ة ال����رتك����ي����ة وغ�����ريه�����ا من 

مجاالت التعاون املشرتكة.
وان���ت���ه���ت ال�����زي�����ارة ب���ج���ول���ة م���ي���دان���ي���ة يف ح�����رم ال���ج���ام���ع���ة وزي��������ارة إىل النصب 
ال���ت���ذك���اري امل���وج���ود ع���ى أرايض ال��ج��ام��ع��ة، ال����ذي ي��ض��م  ث���رى س��ب��ع��ة شهداء 

أتراك من الحرب العاملية الثانية ارتقوا عام 1918.
وك�����ان ق��س��م ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اإلع������الم يف ال��ج��ام��ع��ة ق���د ن��ظ��م أم�����س، املعرض 
ال���ف���وت���وغ���رايف األول ب���ع���ن���وان )ع����دس����ات ب����ال ح��������دود(، ب���رع���اي���ة م��ج��ل��س اتحاد 
ال���ط���ل���ب���ة، وح����رك����ة ال��ش��ب��ي��ب��ة ال���ط���الب���ي���ة، ل���ع���رض ن���ت���اج ط��ل��ب��ة م���س���اق التصوير 
الفوتوغرايف. وضم املعرض 80 صورة فوتوغرافية لطلبة تكنولوجيا اإلعالم 
ال��ب��ال��غ ع���دده���م 68 ط��ال��ب��ا ت��ض��م��ن��ت م��واض��ي��ع س��ي��اس��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة وحياتية 

خاصة باملجتمع املحيل، إضافة إىل الرتاث والطبيعة الفلسطينية.
وأوضح أبو الرب، أن الجامعة تعمل عى توفري كل اإلمكانيات الفنية 
وامل��ادي��ة والتقنية، التي تسهم يف تحقيق تطلعاتها ورؤي��ت��ه��ا برفد املجتمع 

املحيل بخريجني مؤهلني.
وقال رئيس قسم تكنولوجيا اإلعالم والثقافة العامة مجدي الجيويس، 
"عدسات بال حدود هو عبارة عن مخرجات مساق تصوير فوتوغرايف لطالب 
تكنولوجيا اإلع����الم يف ال��ج��ام��ع��ة، ب��ه��دف تشجيع ال��ط��الب وت��ح��ف��ي��زه��م عى 
االحتكاك بالبيئة املحلية، حثهم عى التقاط صور تالمس الحياة السياسية 
واالج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة وال��دي��ن��ي��ة م���ن ب���اب ال��ت��ع��زي��ز ل��ل��ط��الب، وتنفيذها 
عى أرض الواقع". وأضاف إن القسم بصدد تنظيم  سلسلة من املعارض 
التي تحتضن إب��داع��ات طلبة القسم وإن��ج��ازات��ه��م الالمتناهية، وه��و فرصة 

لدعم الطلبة املميزين.
وأشارت الطالبة هنية خضر يف السنة الثانية يف التخصص، أنها شاركت 
بصورتني التقطتها من ضاحية اكتابا شرق طولكرم، تظهر غروب الشمس 

وشروقها عى املدينة.
واعتربت الطالبة مجدولني أبو موىس املعرض بأنه فكرة رائعة لعرض 
أعمال الطلبة أمام مرأى الجميع، مشرية أنها شاركت بلوحة كانت باللونني 
األب��ي��ض واألس����ود لشخص م��س��ّن ينظر ب��ح��زن وت��ب��دو عليه معالم التعب، 
وهو يعمل للحصول عى لقمة عيشه بالرغم من أنه يف هذا العمر يجب 

أن يعيش بني أهله براحة.
فيما بني الطالب ساهر يحيى أن املعرض ساعده يف عرض الحياة الريفية 

الفلسطينية للعالم من خالل الصور التي يشارك فيها.
وق���ال���ت األس����ت����اذة إي���م���ان ف��ق��ه��ا امل���ح���اض���رة يف ال��ك��ل��ي��ة: "أص����درن����ا ألول مرة 
مجلة تكنولوجيا اإلع��الم "حكاية صحفي طموح" تجمع نبذة عن مسرية 
القسم وانجازات الطالب وتجاربهم وحكاياتهم مع تجربة الصحافة، ومدى 
استفادتهم من كل مساق وآرائهم فيه، وتجمع مخرجاتهم بمساق التحرير 

الصحفي، والصور التي التقطوها بمساق التصوير الفوتوغرايف".
ب��������دوره، ذك�����ر م��ن��س��ق ح���رك���ة ال��ش��ب��ي��ب��ة ال���ط���الب���ي���ة  وس���ي���م أب�����و ش���م���س، أن 

الحركة وفرت املستلزمات التي احتاجها الطلبة من ضيافة ويافطات.

افتتاح معرض "عدسات بال حدود"

رئيس جامعة خضوري والملحق الثقافي 
التركي يبحثان سبل التعاون 

الفرا: جامعة األزهر 
لن تتخلى عن دورها رغم 
األزمة االقتصادية الخانقة

غزة - عالء املشهراوي - طمأن األستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا رئيس جامعة األزهر بغزة 
العاملني والطلبة أن جامعة األزهر التي أسسها أبو عمار لن تتخى عن دورها الوطني يف ظل 
األزمة االقتصادية الخانقة، و ستبحث بكافة الوسائل والسبل من أجل توفري الدعم املايل قدر 

املستطاع من الدول الشقيقة للمساهمة يف استمرار العملية التعليمية.
ووجه الفرا رسالة إىل العاملني يف الجامعة بأن الجامعة بحاجة ملزيد من االستقرار ومزيد 
من املحافظة والتكاتف لتحقيق كافة املطالب ونيل الحقوق التي تخص كل من يعمل يف هذه 
ال��ج��ام��ع��ة . وأك����د أن ال��ج��ام��ع��ة ه���ي ج��ام��ع��ة ال��ك��ل ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ت��ح��ظ��ى ب��رع��اي��ة واه���ت���م���ام القيادة 

الفلسطينية وأن العالقة بني مجالسها املختلفة هي عالقة تكاملية.
وب��ش��ر ال��ف��را ب��اق��رتاب م��وع��د اف��ت��ت��اح مبنى كلية اآلداب وال��ع��ل��وم اإلن��س��ان��ي��ة ب��ال��ح��رم الجامعي 

الجديد جنوب مدينة غزة بمكرمة من اململكة العربية السعودية.

غ����زة - ع����الء امل���ش���ه���راوي - زار وف����د رف���ي���ع امل���س���ت���وى م���ن ب���رن���ام���ج األمم 
املتحدة اإلنمايئ ومؤسسات دولية مانحة الجامعة اإلسالمية بغزة، 
ضم شخصيات معروفة من االتحاد األوروب��ي، والوكالة السويسرية  
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة وال����ت����ع����اون، وم���م���ث���ل���ون ع����ن م���ؤس���س���ة ال��ت��ع��ل��ي��م ف�����وق ال��ج��م��ي��ع-

قطر.
وج���������اءت ال������زي������ارة يف إط��������ار االط���������الع ع�����ى امل����ش����اري����ع امل����ن����ف����ذة يف مجال 
التدريب املهني والتشغيل لألشخاص ذوي اإلعاقة التي تنفذ يف مركز 
ل����ألش����خ����اص ذوي اإلع�����اق�����ة وبإشراف  امل���ه���ن���ي  ل���ل���ت���أه���ي���ل وال����ت����دري����ب  إرادة 
ب�����رن�����ام�����ج األم���������م ب�����رن�����ام�����ج األم���������م امل�����ت�����ح�����دة اإلن�������م�������ايئ، وت������ع������رف ال������وف������د عى 
الربامج التدريبية املختلفة كرتكيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، 
والخياطة، والتمديدات الكهربائية، وصيانة األجهزة الذكية، وغريها 

من الربامج.
واط����ل����ع ال����وف����د ع����ى امل����ش����اري����ع ال���ن���وع���ي���ة وال����ري����ادي����ة ل��ح��اض��ن��ة األعمال 
والتكنولوجيا بالجامعة اإلس��الم��ي��ة، ودور ال��ح��اض��ن��ة يف دع���م وإيجاد 
فرص حقيقية للشباب الفلسطيني املبدع من خالل احتضان أفكارهم 
ومشاريعهم الريادية وتحويلها إىل مشاريع ناجحة وشركات تستطيع 

املنافسة عى املستوى املحى والدويل.
ول����ف����ت رئ����ي����س ال���ج���ام���ع���ة األس������ت������اذ ال����دك����ت����ور ن���ص���ر ال�����دي�����ن امل����زي����ن����ي إىل 
أن ال���ج���ام���ع���ة اح���ت���ض���ن���ت األش������خ������اص ذوي اإلع������اق������ة س��������واء ال���ح���رك���ي���ة أو 
السمعية أو البصرية وقدمت لهم خدمات مختلفة بهدف دمجهم يف 
املجتمع، وع��رب األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور املزيني ع��ن اع��ت��زاز الجامعة باملشاريع 
ال����ت����ي ي���ت���م اح���ت���ض���ان���ه���ا يف ح���اض���ن���ة األع�����م�����ال وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، م����ش����رياً إىل 
م��س��اع��ي ال��ج��ام��ع��ة ن��ح��و ت��ط��وي��ر ودع����م ق�����درات ال��ش��ب��اب الفلسطيني يف 

مختلف املجاالت.

كما نوه عميد خدمة املجتمع والتعليم املستمر الدكتور سعيد الغرة 
إىل أن الزيارة تعكس مدى عمق عالقات الجامعة اإلسالمية مع العالم 
الدويل والعالم الخارجي، موضحاً أن الزيارة جاءت بهدف اإلطالع عى 

املشاريع الناجحة ملركز إرادة وحاضنة األعمال والتكنولوجيا.
وأش����اد ال��وف��د ال��زائ��ر خ���الل زي��ارت��ه مل��ع��رض منتجات األش��خ��اص ذوي 
اإلعاقة بمستوى وجودة منتجاتهم التي عكست قدرتهم عى العمل، 
وأثنوا عى نوعية املشاريع املحتضنة يف حاضنة األعمال والتكنولوجيا 
ولفتوا إىل قدرتها عى املنافسة عى املستوى ال��دويل. من جهة ثانية، 
أطلقت كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية بالجامعة اإلسالمية بالتعاون 
م��ع ب��ن��ك فلسطني ب��رن��ام��ج��اً ت��دري��ب��ي��اً يف م��ج��ال ال��ع��م��ل امل��ص��ريف "شهادة 
مصريف متخصص"، وذلك يف سياق اإلسرتاتيجية املُتبعة من قبل الكلية 
للتشغيل وس���وق ال��ع��م��ل واس��رتات��ي��ج��ي��ة التعليم وال��ت��دري��ب، وتقليص 

الفجوة بني الحياة الجامعية والواقع العميل.
وج������اء إط������الق ال���ربن���ام���ج ت���ن���ف���ي���ذاً ل��الت��ف��اق��ي��ة ال���ت���ي وق��ع��ت��ه��������ا ال��ك��ل��ي��ة مع 
ب��ن��ك ف��ل��س��ط��ني ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ب���ني ال��ط��رف��ني يف م��ج��ال التدريب 
املتخصص للقطاع  املصريف وشارك فيه )20( طالباً وطالبة من تخصصات 

الكلية املُختلفة.
بدوره لفت الدكتور ماجد الجدي إىل أن الربنامج فريد من نوعه يف 
غ��زة، يعقد بواقع )100( ساعة تدريبية موزعة عى ثالثة جوانب، هي: 
"ال��ث��ق��اف��ة امل��ص��رف��ي��ة، وف���ن ت��ق��دي��م ال��خ��دم��ة امل��ص��رف��ي��ة، وم���ه���ارات خاصة 
ملوظف البنك"، وأكد عى اهتمام بنك فلسطني بالتدريب املستمر لرفع 
كفاءة الخريجني من تخصص العلوم املالية واملصرفية بشكل خاص 
وتخصصات الكلية املختلفة بشكل عام، ورفدهم باملهارات الحديثة التي 

تواكب احتياجات السوق املتجددة من الخدمات املصرفية.

زارها وفد من برنامج undp ومؤسسات دولية مانحة

 
ً
 تدريبيا

ً
الجامعة اإلسالمية تطلق برنامجا

في مجال العمل المصرفي

ال��ب��رية- نظمت جمعية ال��ه��الل االح��م��ر ام���س، ي��وم��اً مفتوحاً للطلبة الصم 
يف مدرسة االتصال التام لتعليم وتأهيل الصم بالجمعية، بمناسبة الذكرى 
الخميسن لتأسيس جمعية الهالل االحمر "اليوبيل الذهبي"، واليوم العاملي 
ل���ذوي االع��اق��ة وال��ل��ذي��ن ي��ص��ادف��ان يف ش��ه��ر ك��ان��ون أول امل��ق��ب��ل، ب��م��ش��ارك��ة طلبة 
مدرسة الصم التي تقع يف املقر العام للجمعية يف البرية، ومن مدرستي الصم 
يف فرعي الجمعية يف نابلس وبني نعيم، وذويهم، وثالث مدارس من محافظة 

رام الله والبرية، ومجلس أولياء أمورهم.
علماً أن اليوم العاملي لذوي االعاقة سيصادف يف الثالث من شهر كانون أول 

املقبل، وذكرى تأسيس الجمعية يف السادس والعشرين من الشهر ذاته.
وش��م��ل��ت ال��ف��ع��ال��ي��ات ع����دة أن��ش��ط��ة وزواي������ا ف��ن��ي��ة وت��رف��ي��ه��ي��ة وت���وع���وي���ة تتعلق 
باإلسعاف األويل، والدفاع املدين، وشرطة املرور، وزوايا فنية كزاوية العلوم، 
وال���رس���وم امل��ت��ح��رك��ة ب��امل��ل��ت��ي��ن��ة ، وال���رس���م ال���ح���ر، وال���رس���م ع���ى ال���وج���وه وتشكيل 
ال���ب���الل���ني وال��ف��س��ي��ف��س��اء،  وف����ن ط���ي ال�������ورق، وت��ع��ل��ي��م ل��غ��ة االش�������ارة، وجلسات 

توعوية حول حقوق ذوي االعاقة.
وه����دف ال��ن��ش��اط اىل دم���ج ال��ط��ل��ب��ة ال��ص��م م���ع أق��ران��ه��م يف امل������دارس األخرى، 

ب���م���ش���ارك���ة 80 ط����ال����ب����اً وط����ال����ب����ة م����ن م����درس����ة ب����ن����ات ف���ي���ص���ل ال���ح���س���ي���ن���ي، ومدرسة 
م���غ���رتب���ي ب����ري ن����ب����اال، وم�����درس�����ة رواد ال����غ����د يف م���ح���اف���ظ���ة رام ال����ل����ه وال�����ب�����رية ، ملنح 
الطلبة ال��ُص��م ف��رص��ة االن���دم���اج واالح��ت��ك��اك ب��اق��ران��ه��م ال��س��ام��ع��ني واش��راك��ه��م يف 

الفعاليات نفسها.
وت��م ه��ذا ال��ن��ش��اط ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة ال��رتب��ي��ة والتعليم، وب��ل��دي��ة رام الله، 

وبلدية بيتونيا، ومؤسسة القطان، والدفاع املدين، والشرطة الفلسطينية.
وأش�����ارت غ����ادة م��ن��ص��ور، م��دي��رة م��درس��ة االت���ص���ال ال��ت��ام ب��ال��ج��م��ع��ي��ة، اىل أن 
ه��ذا النشاط يهدف لدمج الطلبة الصم مع أقرانهم السامعني، وتقسيمهم 
مل���ج���م���وع���ات ن��ص��ف��ه��ا أص������م ون���ص���ف���ه���ا م����ن ال���س���ام���ع���ني ي���ش���رتك���ون يف ال���ع���دي���د من 

األنشطة املشرتكة.
وتخلل النشاط العديد من األنشطة املتنوعة، الرتفيهية والرياضية والثقافية 
والتوعوية، إحياء لهذا اليوم من أجل ذوي االعاقة وتأكيد حقوقهم ودمجهم 

يف املجتمع ومؤسساته املختلفة.
وأش����������������ادت م�����ن�����ص�����ور ب������������دور امل����ج����ت����م����ع امل������ح������يل ب�����ال�����ش�����راك�����ة م�������ع ال�������ه�������الل االحمر 

الفلسطيني، لدعم الطلبة ذوي االعاقة.

"تربية" جنوب الخليل 
تنظم مؤتمر العلوم 

 الخليل � نظمت مديرية الرتبية والتعليم العايل يف جنوب الخليل امس االربعاء مؤتمراً للعلوم لطلبة 
امل���دارس تحت عنوان )ث��ورة ال��غ��داء والتحديات لتلبية احتياجات ع��ام 2050( بالشراكة مع جامعة الخليل 
وبدعم من مؤسسة عبد املحسن القطان يف مركز شهداء دورا الثقايف ، بهدف بحث مشكلة الغداء التي 

اصبحت عاملية.  وتحدث مدير الرتبية والتعليم خالد ابو شرار عن اهمية هذا املؤتمر 
واشاد بدور مؤسسة عبد املحسن القطان الداعمة وبكلية الزراعة يف جامعة الخليل، معرباً عن فخره 

بهذا التعاون الذي من شأنه نقل املدارس والطلبة اىل فضاء املؤتمرات والبحث العلمي.
واستعرضت منسقة املؤتمر املشرفة سمر العمري  فكرة عمل هذا املؤتمر من خالل الورشات واللقاءات 
التي كانت تعقدها مؤسسة عبد املحسن القطان . وتحدث عميد كلية الزراعة يف جامعة الخليل د. صربي 

صغريعن املضمون الذي يحمله املؤتمر ومناقشته لقضية عاملية يجب مشاركة الجميع يف حلها .
وتخلل املؤتمر 3 جلسات حول مصادر الغذاء وعرض ملشاريع امل��دارس املشاركة كما تم تكريم كافة 

القائمني عى املؤتمر باإلضافة اىل املدارس التي شاركت بأوراق بحثية ومشاريع.

أريحا - نظمت وزارة الرتبية والتعليم العايل، وبالتعاون مع دائرة 
النشاطات الطالبية يف عمادة شون الطلبة بجامعة اإلستقالل، مسابقة 
املناظرة الشعرية لطلبة مؤسسات التعليم العايل "شعراء العودة" يف 

مسرح جامعة اإلستقالل يوم اإلثنني املايض.
وح���ض���ر ال��ف��ع��ال��ي��ة ك���ل م����ن، م���دي���ر ع����ام ال���ن���ش���اط���ات ال��ط��الب��ي��ة صادق 
الخضور ممثل عن وزير الرتبية والتعليم، عبد السالم العطاري ممثل 
عن وزارة الثقافة، عميد شؤون الطلبة يف جامعة اإلستقالل د. منذر 
نصر الله، و د. صبحي عادل ممثل اتحاد الكتاب واألدباء الفلسطينيني، 
ب���اإلض���اف���ة اىل وف�����ود رس��م��ي��ة م���ن ال��ج��ام��ع��ات امل���ش���ارك���ة يف امل��س��اب��ق��ة من 

مختلف محافظات الضفة.
ورح��������ب د. م����ن����ذر ن���ص���ر ال�����ل�����ه، ب���ال���ح���ض���ور م�����ن وزارة ال����رتب����ي����ة وممثيل 
ال��ج��ام��ع��ات الفلسطينية وال��ط��ل��ب��ة امل��ش��ارك��ني، م���ؤك���داً ع��ى أه��م��ي��ة هذه 
املسابقة الثقافية ضمن سلسلة نشاطات "الرتيية"، متطرقاً إىل بعض 

برامج الجامعة األكاديمية وتواصلها مع املجتمع املحيل .
م��ن ج��ه��ت��ه، أش���اد ع��ب��د ال��س��الم ال��ع��ط��اري بعمق ال��ش��راك��ة م��ع وزارة 
ال����رتب����ي����ة وم����ؤس����س����ات ال���ت���ع���ل���ي���م ال������ع������ايل، م������ؤك������داً أه���م���ي���ة امل���س���اب���ق���ة التي 
م�����ن ش����أن����ه����ا أن ت�����ع�����زز ال�����وع�����ي ل�������دى ال���ط���ل���ب���ة وت����ن����م����ي م����واه����ب����ه����م وتصقل 
شخصياتهم. وحصل عى املركز األول يف املناظرة جامعة القدس – أبو 
ديس، ويف املركز الثاين جامعة بيت لحم، أما جامعة القدس املفتوحة 
فحصلت عى املركز الثالث، وعقدت املناظرة الشعرية، بنظام )املناظرة 
الثنائية( ملدة )15( دقيقة لكل مباراة، بمشاركة طالبني ممثلني عن كل 
جامعة، وفق شروط وأحكام املسابقة وبقرارات لجنة التحكيم املكونة 

من الشعراء الثالثة د. صبحي عبيد، د بسام الحاج وعصام الديك.
وتخلل املسابقة عدة فقرات مميزة كان من أبرزها قصيدة شعرية 
أل��ق��ت��ه��ا ال���ط���ال���ب���ة آي������ات ح���وش���ي���ة، وع�����روض�����اً ف��ن��ي��ة ق��دم��ت��ه��ا ف���رق���ة جامعة 

االستقالل للفنون الشعبية.

 مسابقة للمناظرة الشعرية لـعدة جامعات 
في مسرح »االستقالل«

يوم مفتوح في البيرة 
لدمج الطلبة الصم بأقرانهم السامعين

رام الله - بحضور وزي��ر الرتبية والتعليم العايل د. ص��ربي صيدم ومحافظ 
رام الله والبرية د.ليى غنام ورجل األعمال الفلسطيني املغرتب حماد الحرازين 
اح��ت��ف��ل أم����س ب���اف���ت���ت���اح  م���درس���ة ص��ب��ح��ة ال���ح���رازي���ن األس���اس���ي���ة امل��خ��ت��ل��ط��ة يف بيت 
ف��وري��ك بمحافظة نابلس وال��ت��ي ت��أيت ب��ت��ربع م��ن ال��ح��رازي��ن تخليدا ل���روح والدته 
وب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع امل��ح��اف��ظ غ���ن���ام. وج����رى االف���ت���ت���اح ب��ح��ض��ور ن��ائ��ب م��ح��اف��ظ نابلس 
ع��ن��ان األت���رية وأم���ني س��ر فتح ج��ه��اد رم��ض��ان ورئ��ي��س��ا بلدية نابلس وب��ي��ت فوريك 

وحشد جماهريي.
واك�������دت د.غ�����ن�����ام يف ك��ل��م��ت��ه��ا ع����ى ع���م���ق ارت�����ب�����اط ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ب����أرض����ه وشعبه 
أي��ن��م��ا ت��واج��د ش��اك��رة ال��ح��رازي��ن ع���ى  م��س��اه��م��ات��ه يف ب��ن��اء ودع���م ص��م��ود الشعب 

ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وت���رك���ي���زه ع���ى ال��ص��ح��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وت���ربع���ه ل��رتم��ي��م ل��ك��ن��ي��س��ة الالتني 
ت��أك��ي��دا ع��ى ال��ت��آخ��ي االس��الم��ي املسيحي وع���دد م��ن امل��ش��اري��ع األخ���رى ال��ت��ي تؤكد 

عمق انتمائه ألرضه وشعبه.
بدوره اشاد الوزير صيدم بتاريخ هذه البلدة يف احتضان املناضلني مشريا اىل 
أن بيت فوريك القلعة األوىل شاهدة عى نضال شعبنا وقادتنا وأن إقامة هذه 
امل��درس��ة ع��ى أرض ه��ذه ال��ب��ل��دة ه��و تقدير لعائالتها ال��ت��ي احتضنت ال��ق��ادة بكل 
شموخ وكربياء موجها التحية للمتربع الحرازين وللمحافظ غنام عى تنسيق 

الجهود لرنى هذا الصرح الذي سيخرج أجياال ثابته عى العهد.
وعرب الحرازين عن فخره بحسن االستقبال وهذا االحتفال الرائع والصرح 

األكاديمي املتميز معتربا ان ما يقوم به ال يعتربه تربعا بل هو واجب نحو وطنه 
وشعبه الذي يقدم روحه يف سبيل أرضه.

وتحدثت  نائب محافظ نابلس عنان االت���رية وم��دي��ر الرتبية يف نابلس حيث 
شكرا ورحبا بالحضور واملتربع مؤكدان عى التكامل مع كامل محافظات الوطن 

يف سبيل ابناء شعبنا وخدمتهم عى كافة األصعدة.
وأعلن رئيس بلدية بيت فوريك ان البلدية اتخذت قرارا بتسمية الشارع املؤدي 
للمدرسة باسم حماد الحرازين تقديرا لهذا العطاء وتحفيزا لكل من يساهم 
ب��ال��خ��ري ألب���ن���اء ش��ع��ب��ن��ا م���ؤك���دا ان ه���ذامل���درس���ة م��ف��خ��رة وم��ص��ن��ع ألج���ي���ال متمسكة 

بالثوابت ومتشبثة بالحقوق.

االحتفال بافتتاح مدرسة صبحة الحرازين األساسية المختلطة
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The United Nations Volunteers (UNV) 
Programme is the UN organization that 
promotes volunteerism to support peace 
and development worldwide. Volunteerism 
can transform the pace and nature of development, and it benefits both society at 
large and the individual volunteer. UNV contributes to peace and development 
by advocating for volunteerism globally, encouraging partners to integrate vol-
unteerism into development programming, and mobilizing volunteers.

Vacancy Announcement
IT Assistant

Duty Station: WHO - Jerusalem 

Detailed information and application instructions can be viewed 
on the UNDP Global web site under Arab States location.

https://jobs.undp.org
Deadline for applications:  12 Dec 2018

“Applications from men and women will be considered equally”
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دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي/    بلدية اذنا

اعالن توظيف محاسب
تعلن بلدية اذنا عن حاجتها حملاسب للعمل لديها في دائرة الشؤون املالية 

وذلك ضمن املواصفات واملؤهالت التالية:
من  محاسبة  تخصص  البكالوريوس  شهادة  على  حاصال  املتقدم  يكون  ان    - 1

جامعة معترف بها.
خبرة عملية في نفس مجال التخصص ال تقل عن اربعة سنوات.   - 2

3 - اجادة استعمال الكمبيوتر والبرامج احملاسبية.
4 - ان ال يزيد عمر املتقدم للوظيفة عن 40 عاما.

5 - يفضل ان يكون من سكان املنطقة.
6 - القدرة على حتمل ضغط العمل .

جلنة  م��ع  شخصية  ومقابلة  كتابي  الم��ت��ح��ان  للوظيفة  امل��ت��ق��دم  يخضع   -  7
املقابالت .

8 - تقدم الطلبات لدى قسم الشؤون االدارية مرفق مع جميع االوراق الثبوتية 
واملطلوبة ابتداء من يوم السبت 2018/12/1.

9 - اخر موعد لتقدمي الطلبات يوم اخلميس 2018/12/6.وال تقبل اي طلبات 
بعد هذا التاريخ.

ساعات  خالل   02-2205007 رقم  البلدية  هاتف  على  االتصال  لالستفار 
الدوام الرسمي.

رئي������س البل������دية/معم��ر اطمي������زة
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نقابة المهندسين - مركز القدس
Engineers Association -Jerusalem Center

نقابة المهندسين - مركز القدس
الهندسية المكاتب والشركات  هيئة 

إعالن بخصوص
جتديد تصنيف املكاتب والشركات الهندسية لعام 2019

تعلن هيئة املكاتب والشركات الهندسية عن بدء عملية جتديد تصنيف 
املكاتب والشركات الهندسية لعام 2019 وذلك وفقًا للتالي:

ولغاية   • 	2018/12/1 م���ن  اع���ت���ب���ارًا  ال��ت��ص��ن��ي��ف  جت��دي��د  ع��م��ل��ي��ة  ت��ب��دأ 
الهندسية  والشركات  املكاتب  نظام  إلى  باالستناد  وذل��ك   2019/3/31
الفنية  والتعليمات   2006 عام  املقرة  وتعديالته   1996 لسنة   )3( رقم 
التي تعمل مبوجبها املكاتب والشركات الهندسية والقرارات الصادرة عن 

مجلس الهيئة بهذا اخلصوص.
احلصص  احتساب  شأنه  م��ن   • 	2019/1/31 حتى  التصنيف  جتديد  إّن 
إمكانية  هناك  يكون  لن  أن��ه  علمًا  للمكتب/الشركة،  كاملة  الهندسية 

لتجديد تصنيف أي مكتب/شركة بعد 2019/3/31.
حاليًا  املصنفة  الهندسية  وال��ش��رك��ات  امل��ك��ات��ب  ك��اف��ة  م��ن  ُيطلب  وع��ل��ي��ه، 
لهذه  املختلفة  النقابة  2019 مراجعة فروع  لعام  والراغبة بتجديد تصنيفها 

الغاية. 
جتديد  بعملية  املتعلقة  التفصيلية  التعليمات  ع��ل��ى  االّط�����الع  مي��ك��ن 
املكاتب  صفحة  زي���ارة  خ��الل  م��ن  لذلك  ال��الزم��ة  النماذج  وحتميل  التصنيف، 

.)www.paleng.org( الهندسية على املوقع االلكتروني لنقابة املهندسني
مع خالص أمنياتنا لكم بالتوفيق

وكل عام وأنتم بخير ،،،   
املهندس زياد فؤاد العالم
رئيس هيئة املكاتب والشركات الهندسية
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Job Opportunity
Service Engineer    2 Positions.

University•	  degree in Electrical, Electronic, 
Mechatronic or Biomedical Engineering only
Fluent•	  in English, Other languages are a plus
Good•	  command of Windows / Office applications.
Organized•	 , motivated and dedicated.
Must•	  have a valid drivers license
Must•	  be able to work 5 days/week 8am to 5pm
Salary•	  according to qualifications
Ownership•	  of a car is a plus.
Jerusalem•	  ID preferred

If you are interested please send your CV to :

jobs@intermed-pal.com 
before December 20th 2018

11/28 )4( - س

إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات
يعلن مراقب الشركات في وزارة اإلقتصاد الوطني بان 
املساهمة  شركة تريو تريدينج لالستيراد واالستثمار 
رقم  حتت  لدينا  واملسجلة  احملدودة  اخلصوصية 
تصفية  تصفيتها  بطلب  تقدمت  قد   ،)562513838(
حسني  محمد  شفيق  السيد  تعيني  ومت  إختيارية 
للشركة  كمصفي   )993505346( رقم  هوية  عواشرة 
ولكل من له مصلحة في اإلعتراض ان يتقدم بإعتراضه 
لدى املصفي على الرقم )0599740020( أو لدى مراقب 

الشركات خالل شهر من تاريخه.
مراقب الشركات
وزارة االقتصاد الوطني

س
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إعالن للبيع
للراغبني في االستثمار الصناعي أوالتجاري

من مدن قلقيلية وطولكرم ونابلس

قطعة ارض طابو مساحة 2 دومن او 4 
دومن ونصف بأسعار معقولة تقع على 

الشارع الرئيسي عزون جيوس وجوارها 
مصانع طوب وباطون وشايش ومحطة 

غاز ويصلها خط ماء وخط الكهرباء 

للمراجعة: 0599859322 أو 0569168857

س
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اعتذار
حثناوي  جهاد  محمد  ادناه   اسمي  املوقع  أنا 
أتقدم باالعتذار واالسف عن ما بدر مني جتاه 

االخوات من مدينة ام الفحم وهن :
. 1 نداء حسن سالمة

عاليا توفيق زيتاوي  2 .
االخ احمد حسن سالمة  3 .

وذلك أثناء املشاجرة التي حصلت قبل اسبوعني 
في مدينة جنني / شارع أبو بكر حيث ما حصل 
امر مؤسف واتقدم بالشكر اجلزيل لتسامحهم 

وقبول االعتذار .
محمد جهاد احلثناوي/جنني

 تأشيرات السفر إلى اإلمارات العربية املتحدة
 

تسهياًل على املسافرين الكرام، يسر امللكية األردنية أن تعلن
عن خدمة إصدار تأشيرات السفر إلى اإلمارات العربية املتحدة 

حلملة جوازات السفر الفلسطينية و األردنية )املؤقت والدائم(
الرسوم : 110 دوالرًا  للجواز الفلسطيني

الرسوم : 100 دوالر للجواز االردني

لالستفسار، يرجى االتصال على رقم :

02 – 240 50 60 
 JRSTORJ@R J.COM :أو على بريدنا االلكتروني

 أو بوكيل سفركم املعتمد
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التقى مجلس إدارة مكب زهرة الفنجان

محافظ جنين يبحث مع البلدية سبل التعاون للنهوض بواقع المدينة
"بيت لحم للتأهيل" و"االتحاد العام لألشخاص ذوي اإلعاقة" 

يعقدان دورة تدريبية حول إعداد أوراق السياسات العامة 
بيت لحم - نجيب فراج - نظمت جمعية 
ب��ي��ت ل��ح��م ال��ع��رب��ي��ة للتأهيل واالت���ح���اد العام 
ب�����ي�����ت لحم  ل�����أش�����خ�����اص ذوي اإلع��������اق��������ة ف���������رع 
ب�����ال�����ت�����ع�����اون م������ع م����ع����ه����د ال�����ح�����ق�����وق يف جامعة 
 "cbm" م��������ؤس��������س��������ة م������������ن  وب������������دع������������م  ب������������رزي������������ت 
األملانية، دورة تدريبية متخصصة يف مجال 
وأوراق  ال�����ع�����ام�����ة  ال�����س�����ي�����اس�����ات  أوراق  إع�������������داد 
السياسة التشريعية، وذلك بواقع 80 ساعة 
ت��دري��ب��ي��ة م��ق��س��م��ة ع���ى 16 ي���وًم���ا ح��ي��ث شارك 
اإلعاقة  ذوي  م������ن  ش����خ����ًص����ا   15 ال������ت������دري������ب  يف 
وممثلني عن مؤسسات االئتالف الفلسطيني 

لإلعاقة.
وتناول التدريب موضوعات بالغة األهمية 
رك����زت ع���ى ح��ق��وق األش���خ���اص ذوي اإلعاقة 
واملشاركات  امل�������ش�������ارك�������ني  ت����م����ك����ني  خ����������الل  م�������ن 
السياسات  م�������ج�������ال  يف  م������ه������ارات������ه������م  وت������ع������زي������ز 
ال��ع��ام��ة وم���راح���ل ص��ن��اع��ت��ه��ا واالسرتاتيجيات 
وال��������ن��������ظ��������ري��������ات امل������ت������ب������ع������ة يف ذل�������������ك إض����������اف����������ة إىل 
ال��س��ي��اس��ات ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة وآل��ي��ات��ه��ا والعوامل 
املرتبطة بها بالرتكيز عى وثيقة قياس األثر 

التنظيمي ومذكرة السياسة التشريعية.
وق�������د س����ل����ط امل�����ش�����ارك�����ون يف ه�������ذا التدريب 
ال�����������ض�����������وء ع�����������ى أه��������������م ال�������ق�������ض�������اي�������ا واألول��������������وي��������������ات 
وال�����ت�����ح�����دي�����ات ال�����ت�����ي ت������واج������ه األش�������خ�������اص ذوي 
اإلعاقة وتم بلورتها يف ثالثة أوراق سياساتية 
تبحث وتعالج القضايا املختارة بإشراف فريق 

املدربني من ذوي االختصاص.
التدريبات  م���������ن  ال��������ت��������دري��������ب  ه�����������ذا  وي������ع������ت������ر 

ال��ه��ام��ة ال��ت��ي ت��ل��ق��اه��ا األش���خ���اص ذوو اإلعاقة 
وت�����أيت أه��م��ي��ت��ه م���ن ط��ب��ي��ع��ة امل���وض���وع���ات التي 
ت��م ت��ن��اول��ه��ا ودوره�����ا يف ت��وج��ي��ه اسرتاتيجيات 
العمل املطلبي يف حركة اإلعاقة ورفع الوعي 
ال��ق��ان��وين بحقوق ه��ذه ال��ش��ري��ح��ة. وت��م تنفيذ 

هذا التدريب بشكل متواٍز يف كل من الضفة 
وغ����زة ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ع��ه��د ال��ح��ق��وق جامعة 
برزيت.ويأيت هذا التدريب يف سياق الجهود 
ال����ت����ي ي���ب���ذل���ه���ا االئ�����ت�����الف ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي لإلعاقة 
لتعزيز التوجه الحقوقي يف واقع األشخاص 

ذوي اإلعاقة ومناصرة قضاياهم، والتحضر 
ك����ذل����ك ل��ع��م��ل��ي��ة إع���������داد ت���ق���ري���ر ال����ظ����ل الخاص 
ب��ات��ف��اق��ي��ة األم������م امل���ت���ح���دة ل���ح���ق���وق األشخاص 
ذوي اإلع��اق��ة ويف ختام ال���دورة التدريبية تم 

توزيع الشهادات عى املتدربني.

� اس����ت����ق����ب����ل محافظ  � ع������ي س������م������ودي  ج����ن����ني 
جنني اللواء أكرم الرجوب يف مكتبه، أمس، 
وفدا من البلدية ضم رئيس البلدية د. محمد 

أبو غايل وأعضاء املجلس البلدي.
وب��ح��ث ال��ج��ان��ب��ان، س��ب��ل ال��ت��ع��اون املشرتك 
ل���ل���ن���ه���وض ب����واق����ع امل���دي���ن���ة ع����ى ك���اف���ة الصعد، 
واس�����ت�����ث�����م�����ار امل��������������وارد وامل�����ع�����اي�����ر اإلي�����ج�����اب�����ي�����ة التي 

تخدم املواطنني.
من جهته، أشار د. أبو غايل، إىل املعيقات 
ت�����ط�����وي�����ر البنية  ت������ؤخ������ر ت����ح����س����ني ع����م����ل����ي����ة  ال������ت������ي 
التحتية بسبب عدم التزام بعض املستفيدين 
امل�������دي�������ن�������ة بدفع  ال�������ق�������ط�������اع�������ات يف  م���������ن م�����خ�����ت�����ل�����ف 
املستحقات املرتتبة عليهم، مما يلحق عجزا 
م���ال���ي���ا يف ص����ن����دوق ال���ب���ل���دي���ة وي����ؤث����ر ع����ى أدائها 
وخدماتها.من جهته، أشار اللواء الرجوب، 
إىل ض�������������رورة ت����ن����س����ي����ق ال�����ج�����ه�����ود امل�����ش�����رتك�����ة بني 
الجانبني لتذليل العقبات التي تؤخر تحسني 
الخدمات يف املدينة التي يطمح لها املواطن. 
مكتبه  إىل  ت������������رد  ال��������ت��������ي  ال��������ش��������ك��������اوي  إىل  الف��������ت��������ا 
م����ن ق���ب���ل امل����واط����ن����ني ب�����ض�����رورة ال���ت���دخ���ل لتوفر 

خدمات أفضل.
ودعا الرجوب، بلدية جنني إىل إيجاد آلية 
تيسر عى الفئات املحتاجة تسديد التزاماتهم 
املالية املرتاكمة عليهم لصالح صندوق البلدية 
م���ن اج����ل ت��م��ك��ي��ن��ه��ا م���ن اح�����داث ن��ق��ل��ة متقدمة 

ل���ل���م���دي���ن���ة وإزال������������ة امل����ظ����اه����ر ال���س���ل���ب���ي���ة والحفاظ 
عى مظهرها الجمايل.ووعد الرجوب، بزيارة 
ال����ب����ل����دي����ة يف األي�����������ام امل���ق���ب���ل���ة ل������إلط������الع ع������ى سر 
عملها وبحث سبل تذليل العقبات، وقال:" 
أن��ا متفاءل من اننا سنصل إىل ما يصبو إليه 
امل����واط����ن ل��ل��ع��ي��ش ب���ك���رام���ة وت��ح��ق��ي��ق االستقرار 

الداخي يف ظل األمن وسيادة القانون ".  
م���ن ج��ه��ة أخ������رى، ال��ت��ق��ى ال���ل���واء الرجوب، 
أم��������س، يف م���ك���ت���ب���ه م���ج���ل���س إدارة م����ك����ب زهرة 

ال����ف����ن����ج����ان ب����ح����ض����ور امل�����ه�����ن�����دس س����م����ر دوابشة 
امل���ك���ل���ف ب�����������إدارة م���ل���ف امل�����ك�����ب، وامل����ه����ن����دس هاين 
ش����واه����ن����ه امل�����دي�����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل���م���ك���ب واألعضاء 

رؤساء البلديات من محافظة جنني.
واس�����ت�����م�����ع امل�����ح�����اف�����ظ ال�������رج�������وب م������ن مجلس 
اإلدارة إىل آل��ي��ة ع��م��ل امل��ك��ب وال��ت��ح��دي��ات التي 
ت���واج���ه���ه وت���ع���س���ر ال���ه���ي���ئ���ات امل��ح��ل��ي��ة يف تسديد 
مستحقاتها املالية إلدارة للمكب حتى يستطيع 

معالجة النفايات بأسس مهنية.

م���������ن ج������ه������ت������ه، ن�����������وه امل�������ح�������اف�������ظ ال����������رج����������وب اىل 
اهمية العمل بجدية ومسئولية عالية، داعيا 
البلديات االل��ت��زام بتسديد مستحقاتها املالية 
ل��ت��م��ك��ني إدارة امل��ك��ب ال��ق��ي��ام ب��م��ه��ام��ه م���ن أجل 
ال����ح����ف����اظ ع�����ى امل�����ش�����روع ال����ح����ي����وي وت�����وف�����ر بيئة 
صحية تخدم تطوره ليكون ق��ادرا عى البقاء 
والعمل بكفاءة عالية.ووعد املحافظ، القيام 
بزيارة تفقدية إىل املكب لإلطالع عى آلية عمله 

وبحث سبل ترتيب أوضاعه.

جلسة حول مؤتمر 
مغتربي محافظة نابلس األول

نابلس - ع��م��اد س��ع��اده - اختتمت بلدية نابلس مشاركتها يف الجلسة اإلستكمالية ملؤتمر 
مغرتبي محافظة نابلس األول، والتي عقدت بدعوة من جمعية عيبال الخرية يف العاصمة 
األردنية عمان، بمشاركة وحضور عدد من أعضاء الهيئتني اإلدارية والعامة للجمعية واملغرتبني 

من أبناء املحافظة.
وضم وفد مدينة نابلس الذي شارك يف الجلسة ممثلني عن "رؤى نابلس"، والبلدية، وغرفة 

التجارة والصناعة نابلس، وجامعة النجاح الوطنية ومستشفى النجاح الوطني الجامعي.
وقد هدفت الجلسة اىل استعراض مخرجات وتوصيات املؤتمر األول، وتبادل اآلراء حول 
ال���س���ب���ل ال��ك��ف��ي��ل��ة ب���إن���ج���اح امل���ؤت���م���ر ال����ث����اين، وض����م����ان م���ش���ارك���ة أك�����ر ع�����دد م��م��ك��ن م����ن أب����ن����اء نابلس 

املغرتبني فيه.
وخالل مداخلته، أكد ممثل البلدية عبد العفو العكر أن املجلس البلدي يويل اهتماما خاصا 
بمسألة التواصل مع أبناء املحافظة املغرتبني يف مختلف أنحاء العالم، وأشاد بدعمهم املتواصل 
للعديد من املشاريع التي تنفذها بلدية نابلس وغرها من املؤسسات. وأكد أن البلدية  قررت 
انتداب مدير مركز خدمات الجمهور، سامح العسايل كحلقة وصل بني البلدية وأبناء املدينة 

املغرتبني، لتسهيل متابعة وإنجاز معامالتهم ذات العالقة بالبلدية.
جدير ب��ال��ذك��ر، أن املؤتمر األول ملغرتبي محافظة نابلس عقد يف شهر تموز امل��ايض بحضور 

ومشاركة عدد من أبناء نابلس املغرتبني من مختلف أنحاء العالم.

المجلس التشريعي بغزة ُيقر قانون 
المصالحة المجتمعية بالقراءة الثانية

غزة - عالء املشهراوي - أقر املجلس التشريعي الفلسطيني، أمس، قانون املصالحة املجتمعية 
بالقراءة الثانية، وذلك يف جلسة عقدها بمقره يف مدينة غزة.

بدوره، أشار النائب األول لرئيس املجلس أحمد بحر، ألهمية قانون املصالحة املجتمعية، 
منوًها إىل أن القانون، كان قد أقره املجلس التشريعي سابًقا بالقراءتني العامة واألوىل، وأنه 
يكتسب أهمية كبرة، وينسجم مع القانون األسايس، مؤكًدا أن القانون املذكور، يضع أُسس 

ومنطلقات قانونية، ووطنية؛ إلنهاء االنقسام وطي صفحته لأبد.
وشدد بحر، عى أن املجلس التشريعي الفلسطيني من أشد الداعمني التفاق القاهرة 2011م، 
والذي يعتر املصالحة املجتمعية أحد أهم أركانها، مشدًدا عى أننا يف التشريعي لن نكون إال 
عوناً لشعبنا وعنصر تعزيز لوحدته السياسية واملجتمعية، يك يصبح أكرث تهيؤاً وجاهزية ملزيد 
م��ن ال��ص��م��ود، وم��زي��د م��ن االن��خ��راط يف امل��ش��روع ال��ت��ح��رري امل��ق��اوم يف مواجهة االح��ت��الل وإفشال 

قرارات ترامب.
وم����ن ال���ج���دي���ر ذك������ره، أن ال���ق���ان���ون ي��ت��ك��ون م���ن )13( م�����ادة م���ن ض��م��ن��ه��ا إن���ش���اء ل��ج��ن��ة مصالحة 
م��ج��ت��م��ع��ي��ة، ت��ت��اب��ع امل���ت���ض���رري���ن ج�����راء أح������داث االن���ق���س���ام، وت��ع��م��ل ع���ى ت��ع��وي��ض��ه��م ع���ن الخسائر 

املادية واملعنوية.
ويأيت القانون استناًدا ألحكام املادة )67( من النظام  الداخي للمجلس التشريعي، ويتوافق 

مع أحكام القانون األسايس لسنة )2003م( وتعديالته.

القبض على شخص يشتبه به بسرقة 60 ألف شيكل 
في بيت لحم ومشتبه به بالتهديد والشتم عبر »فيس بوك«

ب��ي��ت ل��ح��م - ال���ق���ت ال���ش���رط���ة ال��ق��ب��ض امس 
ع���ى ش��خ��ص ي��ش��ت��ب��ه ب���ه ب��س��رق��ة م��ب��ل��غ 60 الف 
ش��ي��ك��ل م����ن داخ������ل م���ح���ل ت����ج����اري ب��م��دي��ن��ة بيت 

لحم .
وذكر بي�ان إدارة العالقات العام�ة واإلعالم 
ب��ال��ش��رط�����ة، ب��أن��ه وب��ع��د ورود ش��ك��وى م���ن قبل 
م����واط����ن وه�����و ص���اح���ب م���ح���ل ت����ج����اري لأجهزة 
ل�����ح�����م مفادها  ب�����ي�����ت  ب����م����ح����اف����ظ����ة  االل������ك������رتون������ي������ة 
ق�����ي�����ام م����ج����ه����ول ب����س����رق����ة م����ب����ل����غ 60 ال��������ف شيقل 
من داخل محله، عى الفور تحركت قوة من 

شرطة املباحث العامة إىل املكان للكشف عى 
م����الب����س����ات ال����س����رق����ة ح���ي���ث ل�����م ي���ت���ب���ني أي كسر 

وخلع يف نوافذ وابواب املحل .
وب��ع��د إج�����راءات ال��ب��ح��ث وال��ت��ح��ري ومراقبة 
الكامرات باملكان تم االشتباه بشخص حيث 
ت��م اح��ض��اره إىل ف��رع امل��ب��اح��ث وب��س��م��اع أقواله 

أفاد بقيامه بعملية السرقة .
وأك���������د ال�����ب�����ي�����ان، ان�������ه ت������م اح������ال������ت امل���ش���ت���ب���ه به 
إىل جهات االختصاص الستكمال اإلجراءات 

القانونية بحقه اصوال .

ك���م���ا  أل���ق���ت ال���ش���رط���ة ال��ق��ب��ض ص���ب���اح امس 
ع�������ى ش�����خ�����ص م����ش����ت����ب����ه ب�������ه ب�����ال�����ت�����ه�����دي�����د والسب 
والشتم عر موقع التواصل االجتماعي فيس 

بوك يف بيت لحم .
وذكر بيان إدارة العالقات العامة واإلعالم 
بالشرطة أن وحدة الجرائم االلكرتونية بإدارة 
املباحث العامة بشرطة بيت لحم تلقت منذ 
بضعة أيام شكوى من قبل مواطنة بمحافظة 
بيت لحم حول قيام مجهول بتهديدها وقيامه 
بالسب والشتم عر موقع التواصل االجتماعي 

فيس بوك .
الجرائم  وح�����������������دة  ب�����������اش�����������رت  ال�����������ف�����������ور  وع��������������ى 
االلكرتونية ب��إدارة املباحث العامة بإجراءات 
البحث والتحري حيث تمكنت م��ن الوصول 
إىل املشتبه ب��ه وإل��ق��اء القبض عليه وه��و من 
سكان املحافظة وبسماع اقواله اف��اد بقيامه 

بذلك .
وأك�����������د ال������ب������ي������ان، ان���������ه ت�������م إح�������ال�������ة امل����ش����ت����ب����ه به 
ت����م����ه����ي����داَ الستكمال  االخ�����ت�����ص�����اص  ج�����ه�����ات  إىل 

اإلجراءات القانونية بحقه أصوال.

فاعل خير يتبرع 
بمساعدات مالية لمرضى

ال��خ��ل��ي��ل – ع���ي س���م���ودي – س��ل��م��ت ح��م��ل��ة "االم������ل " م���س���اع���دات م��ال��ي��ة ل���ع���دد م���ن امل�����رىض من 
م��ح��اف��ظ��ات غ���زة وال��خ��ل��ي��ل وط��ول��ك��رم وج��ن��ني ، ت���رع ب��ه��ا ف��اع��ل خ���ر م���ن رام ال��ل��ه م��ق��ي��م يف دولة 
االمارات العربية املتحدة . واوضح منسق الحملة ، أن املحسن الكريم يحرص دوماً عى متابعة 
ما تنشره صحيفة " القدس " من قصص معاناة للعائالت املكنوبة بالفقر واملرض وتعجز عن 
توفر تكاليف ادويتها. وبعد اطالعه عى ظ��روف واوض���اع امل��رىض الصعبة ق��دم م��ؤخ��راً ترعات 
بقيمة عشرة االف شيكل لعدد منهم مما وفر لهم االدوية والعالج واالجهزة الطبية املطلوبة 

. وشكر املرىض وعائالتهم فاعل الخر.

طفلة بحاجة لــ "6" آالف 
شيكل لتستعيد السمع 

سلفيت – عي سمودي - بعد رحلة معاناة لم تتوقف منذ والدتها و جهود حثيثة تمكنت 
عاملة التأهيل يف بلدية الزاوية هيام إبراهيم ، من تأمني عملية زراعية قوقعة مجانية للطفلة 
ن���وال م��ن اح���دى ق���رى سلفيت ، ورغ���م ت��ح��دي��د م��وع��د ال��س��ف��ر يف 8-12 ، تعيش وال��دت��ه��ا مشاعر 
ال��خ��وف وال��ق��ل��ق ل��ع��دم ق��درت��ه��ا ع��ى ت��وف��ر تكاليف ت��ذاك��ر السفر البالغة 6 أالف شيكل . وتقول 
الوالدة أم محمد  بعد والدة طفلتي قبل خمس سنوات ونصف الحظت بأنها ال تستجيب وال 
تصدر اصواتا مثل باقي االطفال بعمرها ، فسارعت لعرضها عى طبيب مختص وبعد اجراء 
الفحوصات والتخطيط تبني أنها تعاين من ضعف سمع كبر.  وتضيف قضينا السنوات املاضية 
نتنقل بني املراكز واالطباء دون جدوى ، فكلما كرت ابنتي يضعف سمعها أكرث وتتدهور حالتها 
حتى أقر االطباء أن عالجها الوحيد زراعة قوقعة. وتكمل توجهنا لكافة املؤسسات والجهات ولم 
يساعدنا أحد بسبب ارتفاع ثمن القوقعة حتى باشرت عاملة التأهيل هيام إبراهيم التواصل مع 
أهل الخر الذين تبنوا تكاليف العملية البالغة 45 ألف دوالر يف ايطاليا. وتتابع " أكد االطباء ان 
تركيب جهاز القوقعة سيحرر طفلتي من االعاقة وتستعيد السمع وتتكلم وتلتحق باملدرسة 
بشكل طبيعي ، لكن املشكلة عدم قدرتنا عى توفر تكاليف السفر ، فوالدها عامل باملياومة 

وليس لنا مصدر دخل.
ومع اقرتاب موعد السفر ، تناشد أم محمد أهل الخر الترع البنتها لشراء تذاكر السفر. 

لالستفسار واملساعدة يرجى االتصال عى جوال ) 0599305241 ( .

اتحاد إذاعات الدول العربية يطلق 
اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا 

 
رام ال��ل��ه-وف��ا- يطلق ات��ح��اد إذاع����ات ال���دول العربية ب��ال��ت��ع��اون م��ع إذاع���ة ص��وت فلسطني اليوم 
ال���ع���امل���ي ل��ل��ت��ض��ام��ن م���ع ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ال�����ذي ي���ص���ادف ال����ي����وم  ال��خ��م��ي��س، ب��م��ش��ارك��ة سلسلة 
إذاع������ات ع��رب��ي��ة م���ن م��ص��ر وت���ون���س وال���ج���زائ���ر ت��ح��ت ع���ن���وان "ال���ي���وم اإلع���الم���ي امل��ف��ت��وح ل��دع��م القضية 

الفلسطينية وصمود القدس".
وتخصص إذاع��ة ص��وت فلسطني ساعات بثها ال��ي��وم  إحياء للمناسبة بسلسلة برامج خاصة 
ول��ق��اءات وم��وج��ات مفتوحة لنقل فعاليات ي��وم التضامن ال��ع��امل��ي م��ع شعبنا الفلسطيني، فيما 

تنقل سلسلة من اإلذاعات املحلية هذا اليوم اإلعالمي املفتوح.
ويف ال����ج����زائ����ر ال���ت���ي ب������دأت اع����ت����ب����ارا م����ن ام�����س االول ب���ب���ث ب����رام����ج خ���اص���ة ب��ال��ق��ض��ي��ة الفلسطينية، 
تخصص غدا إذاعتها الوطنية األوىل والثقافية – والدولية ) بعدة لغات( سلسلة برامج ولقاءات 

مفتوحة.
ويف تونس الخضراء تشارك مؤسسة اإلذاعة التونسية بمختلف محطاتها املركزية والجمهورية ) 
املناطقية( ببث سلسلة برامج منوعة عن القضية الفلسطينية ودعم القدس وأهمية يوم التضامن 

العاملي مع الشعب الفلسطيني لدعم القضية الفلسطينية عى مختلف الصعد.
ويف مصر تطلق شبكة صوت العرب من القاهرة اعتبارا من الساعة العاشرة وحتى الثامنة مساًء 

خمس فرتات بث إذاعية خاصة بيوم التضامن مع شعبنا الفلسطيني ودعم صمود القدس.
وتشمل تغطية اتحاد إذاعات الدول العربية ساعات بث مشرتكة لإلذاعات يف الدول األربع يف 
)فلسطني ومصر وتونس والجزائر( يتحد أثرها نصرة لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة ودعما 

لصمود عاصمتنا األبدية القدس الشريف.
وأوفدت إذاعة صوت فلسطني ثالثة من مذيعها للمشاركة يف إعداد وتقديم

ال���رام���ج وامل����وج����ات امل��ف��ت��وح��ة يف اإلذاع�������ات ال��ع��رب��ي��ة امل����ذك����ورة، وأن��ت��ج��ت م��ج��م��وع��ة ب���رام���ج خاصة 
باملناسبة من ضمنها باللغة الفرنسية وزعت عى اإلذاعات العربية لبثها بهذه املناسبة.

ويحيي ابناء شعبنا والعالم يف التاسع والعشرين من تشرين الثاين من كل عام يوم التضامن 
مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته األمم املتحدة، يف 2 كانون األول 1977.

ويحتفل العالم باليوم الدويل للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بإقامة فعاليات
ثقافية ومهرجانات سياسية وجماهرية تضامنية، من قبل حركات تضامن ولجان سياسية، 

إضافة إىل سفارات فلسطني، واملؤمنني بعدالة القضية الفلسطينية.

رواجبة ووفد من وزارة األوقاف 
يستعرضان األوضاع في قلقيلية  
قلقيلية - مصطفى صري – استقبل اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية وفدا من 

وزارة األوقاف ترأسه حسام أبو الرب وكيل الوزارة.
وخ���الل ال��ل��ق��اء رح���ب امل��ح��اف��ظ ب��ال��وف��د وأش����اد ب��ال��دور ال���ذي ت��ق��وم ب��ه ال�����وزارة يف ن��ش��ر الخطاب 
ال��دي��ن��ي، م��ق��دم��ا اس��ت��ع��راض��ا ل��واق��ع امل��ح��اف��ظ��ة وم���ا ت��ع��ان��ي��ه ب��ف��ع��ل اإلج������راءات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة املتمثلة 
ب���ال���ج���دار واالس���ت���ي���ط���ان، ك��م��ا ق����دم اس��ت��ع��راض��ا ل���واق���ع ال��ت��ن��م��ي��ة وامل����ي����اه وامل���ع���ان���اة ال���ت���ي ت��ت��ع��رض لها 
املحافظة يف هذه الجوانب، مضيفا أن عزيمة املواطنني تزداد إصرارا وصمودا ونسعى دائما إىل 

دعم هذا الصمود بكل ما لدينا من إمكانيات. 
من ناحيته شكر أبو الرب املحافظ عى حفاوة االستقبال مشيدا بصمود املحافظة وعطائها، 
وقال " ان محافظة قلقيلية تحتل أولوية يف برنامج الوزارة، لهذا أتينا بوفد يضم كافة املشارب 
ملناقشة القضايا التي تهم عمل الوزارة"، مشرا إىل أن الزيارة تأيت ضمن رؤية التواصل املباشر 
م��ع امل��ح��اف��ظ��ات، م��ؤك��دا ح���رص ال�����وزارة ع��ى ت��وع��ي��ة امل��واط��ن��ني ب���اآلف���ات االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي تعصف 
باملجتمع الفلسطيني. وجرى خالل اللقاء بحث عدة قضايا تتعلق بعمل الوزارة وقضايا تهم 

الرأي العام.
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فقد هوية
اللطيف  عبد  أنا عدي عمر  أعلن  - طولكرم-  عالر 

جعارة  عن فقد هويتي الشخصية   رقم 402393342  

الرجاء ممن وجدها تسليمها ألقرب مركز للشرطة 

أو االتصال بالرقم 0569994956  وله الشكر.

فقد هوية
كفر نعمة / رام الله / أعلن  أنا حمادة سمري سبتي 

الرجاء  أبو عادي عن فقد هويتي رقم 852491257 

للشرطة  مركز  اقرب  اىل  يسلمها  ان  ممن وجدها 

وله جزيل الشكر .

فقد  هوية
انا سحر محمد شوكت هاشم  اعلن    – نابلس 

يرجى    916516677 رقم  هويتي  فقد  عن  مناع  

وله  شرطة  مركز  ألقرب  تسليمها  يجدها  ممن 

جزيل الشكر.  

فقد  هوية
نابلس  -  اعلن انا محمد فواز عبد اقطش عن فقد 

هويتي رقم 936290337 يرجى ممن يجدها تسليمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد  هوية    
نابلس  -  اعلن انا  بدير مطر محمد ابو ليمون عن 

يجدها  ممن  988443131،يرجى  رقم  هويتي  فقد 

تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
يعبد - اعلن انا عصام عماد حمزة حمارشة عن 

 855060646 رقم  الشخصية  هويتي  بطاقة  فقد 

يرجى ممن وجدها تسليمها القرب مركز شرطة 

وله الشكر.

فقد هوية
رام الله - أعلن أنا أمينة يوسف محمد دار خليل 

 ،938449345 الشخصيةرقم  هويتي  فقد  عن 

مركز  ألقرب  تسليمها  عليها  يعرث  ممن  الرجاء 

شرطة وله الشكر.

فقد هوية
بيت حنينا - أعلن أنا أشرف سعيد حسن امطور 

عن فقد هويتي رقم 854336732، يرجى ممن 

وله  شرطة  مركز  ألقرب  تسليمها  عليها  يعرث 

الشكر.

فقد جواز سفر أردني
عن  الال  حسني  حمادة  حسن  انا  اعلن   - القدس 

فقد جواز سفري األردين الذي أجهل رقمه ، الرجاء 

وله  شرطة  مركز  ألقرب  تسليمه  عليه  يعرث  ممن 

جزيل الشكر.

فقد هوية
سفويت  محمد  عطية  يحيى  انا  أعلن   - قلقيلية 

ممن  يرجى  رقمها،  أجهل  التي  هويتي  فقد  عن 

وله  شرطة  مركز  أقرب  اىل  يسلمها  ان  يجدها 

جزيل الشكر.

فقد هوية
قلقيلية - أعلن أنا تامر نبيل سليمان أبو شهاب 

يرجى ممن  رقمها،  أجهل  التي  هويتي  فقد  عن 

وله  شرطة  مركز  أقرب  اىل  يسلمها  ان  يجدها 

جزيل الشكر.

فقد هوية
محمد  سفيان  محمد  انا  أعلن   - لحم  بيت 

زهران عن فقد هويتي رقم 404941437، يرجى 

للشرطة  مركز  ألقرب  تسليمها  يجدها  ممن 

وله الشكر.

فقد هوية
بيت لحم - أعلن انا نور الدين ماجد محمد حمامرة  

عن فقد هويتي رقم 405690710، يرجى ممن يجدها 

تسليمها ألقرب مركز للشرطة وله الشكر.

فقد جواز سفر اردني
الخليل / اعلن انا  نجية محمد ابراهيم نمر شبانة 

رقمه  اجهل  والذي  االردين  سفري  جواز  فقد  عن 

وتاريخ صدوره. الرجاء ممن يعرث عليه تسليمه اىل 

اقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

ج�����ن�����ن - ع��������ي س��������م��������ودي - اس���ت���ق���ب���ل���ت 
ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��رم��ي��م وتخليد 

األمين العام لإلحصائيين العرب
 يزور مقبرة شهداء الجيش العراقي 

مقربة شهداء الجيش العراقي وجمعية 
الصداقة الفلسطينية العراقية واللجنة 

ال��ش��ع��ب��ي��ة ل���اج���ئ���ن ال����دك����ت����ور غ�������ازي رح���و 
األم�����������ن ال�������ع�������ام ل����إح����ص����ائ����ي����ن ال�������ع�������رب يف 
م��ق��ربة ش��ه��داء الجيش ال��ع��راق��ي، وذل��ك 
ب����ح����ض����ور اح����م����د ال����ق����س����ام رئ����ي����س ال��ل��ج��ن��ه 
ال��������ع��������ل��������ي��������ا وم���������ح���������م���������د ال���������ح���������ب���������ش أم�����������������ن س�����ر 
ال����ل����ج����ن����ة وم����م����ث����ل ال�������ل�������واء أك���������رم ال�����رج�����وب 
محافظ جنن مساعدة املهندس منصور 
السعدي وصادق نزال عضو مجلس اداة 

اللجنة العليا.
ونقل منصور السعدي تحيات اللواء 
أك����رم ال���رج���وب ل��ل��وف��د ال��ع��راق��ي واع���ت���زازه 
ال��ك��ب��ر ب������دوره ودع���م���ه ال��ش��ع��ب ال��ع��راق��ي 
لشعبنا وقضيته منذ النكبة حتى اليوم، 
وتحدث أحمد القسام عن تاريخ املقربة 
العراقية امل��ش��رف وال��ش��ه��داء ال��ذي��ن رووا 

بدمهم ثرى فلسطن.
 وق����دم ال��ح��ب��ش ش��رح��ا ع���ن  اللجنة 
ال��وط��ن��ي��ة العليا ل��رم��ي��م وتخليد رف��ات 
ال������ش������ه������داء واه������داف������ه������ا وش�����ك�����ر ال���ش���ع���ب 
العراقي، ووعد الدكتور غازي ان ينقل 
الصورة املشرفة للعراق وللمسؤولن 
وان ي���ج���ن���د ال������ق������درات وال�����ط�����اق�����ات ل��ب��ن��اء 
مسجد العراق يف املوقع وشكر الوفد  
ص���������������ادق ن���������������زال ع���������ى ك������������رم ع������ائ������ل������ة ن���������زال 
ال����ذي����ن ت����ربع����وا ب��������االرض ل���ص���ال���ح امل���ق���ربه 

العراقية.

حزب الشعب يستنكر تجاهل وزارة 
التربية والتعليم لدوره في النضال الوطني
رام الله - عرب حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه واستنكاره الشديدين لقيام وزارة الربية والتعليم، 
بالتنكر لنضاالت ال��ح��زب الشيوعي الفلسطيني )ح��زب الشعب - حاليا( ودوره الكفاحي ال��ب��ارز يف قيادة 
االنتفاضة الكربى ومشاركته الفاعلة يف القيادة الوطنية املوحدة وكافة فعاليات وأنشطة االنتفاضة مقدما 

عشرات الشهداء والجرحى وآالف املعتقلن. 
واعترب الحزب يف تصريح صحفي ل��ه، أم��س، ان قيام وزارة الربية والتعليم الفلسطينية باعتمادها 
كتاب ال��دراس��ات التاريخية للصف الثاين عشر ال��ذي  يتجاهل  دور الحزب الشيوعي الفلسطيني )حزب 
ال��ش��ع��ب - ح��ال��ي��ا( يف م��س��رة ك��ف��اح ش��ع��ب��ن��ا وخ����ال االن��ت��ف��اض��ة ال���ك���ربى ع���ى وج���ه ال��خ��ص��وص، ي��ؤك��د ب��م��ا ال 
يدع مجاال للشك ان دائرة إعداد املناهج بشكل خاص تجهل التاريخ الوطني الحقيقي لشعبنا ولحركته 

الوطنية، األمر الذي يتطلب الوقوف أمامه بمسؤولية مهنية ووطنية عالية.
وأض�����اف: إن م���ن ي��س��ه��ل ع��ل��ي��ه ال��ت��ن��ك��ر ل��ت��اري��خ ال��ش��ي��وع��ي��ن وك��ف��اح��ه��م وت��ض��ح��ي��ات��ه��م خ���ال م��س��رة ك��ف��اح 
شعبنا سيسهل ع��ل��ي��ه ذل���ك ف��ي��م��ا يتعلق ب��م��س��رة شعبنا وت��ض��ح��ي��ات��ه ب��م��ا ف��ي��ه��ا ت��ض��ح��ي��ات منظمة التحرير 

وفصائلها املختلفة. 
وأهاب الحزب بالوزير د.صربي صيدم بالوقوف بجدية أمام ذلك والقيام باملراجعات الضرورية للكتاب 

املذكور، وإجراء التعديات الازمة إلصاح هذا الخلل الكبر، وأي خلاَ آخر يف املنهاج الفلسطيني.  

عباس زكي: السودان بأصالته 
الوطنية عصي على التطبيع

رام الله- صرح عباس زيك عضو اللجنة املركزية لحركة فتح املفوض العام للعاقات العربية 
والصن الشعبية إن كل ما يصدر من ادعاءات اسرائيلية عن زيارة مرتقبة لنتنياهو رئيس وزراء 
ح��ك��وم��ة اس��رائ��ي��ل ل��ل��خ��رط��وم ه��دف��ه��ا االس�����اءة اىل ال���س���ودان ب��ل��د ال��ق��ي��م النبيلة وال�����اءات ال��ث��اث. 
وبالعودة اىل ما صدر عن حزب املؤتمر الوطني الحاكم والذي يؤكد مجدداً تأييده املطلق للقضية 
الفلسطينية وإدانته للعدوان الصهيوين املتواصل عى االرض واملقدسات واملمارسات العنصرية 

عى الشعب الفلسطيني، تؤكد ان املزاعم االسرائيلية ال مكان لها من االعراب. 
وقال زيك، ان ثقتنا عالية بالسودان الشقيق قيادة وحكومة وشعباً وبأصالته الوطنية عيص 
عى التطبيع ويستمر ال��س��ودان بمواصلة دوره الهام وامل��ش��رف عى الصعيد القومي والوطني 
يف ال��وف��اء لقضية ال��ع��رب االوىل فلسطن، وان ي��س��ت��م��روا يف م��ق��دم��ة ال��ص��ف��وف لتحقيق الحلم 

الفلسطيني بالتحرير والعودة وتقرير املصر وإقامة الدولة املستقلة وعاصمتها القدس.

وزير العدل يلتقي 
سفير األردن الجديد

رام ال��ل��ه � وف��ا � التقى وزي���ر ال��ع��دل ع��ي أبو 
دياك، امس، سفر اململكة األردنية لدى دولة 

فلسطن محمد أبو وندي.
وه����ن����أ أب�������و دي��������اك ال����س����ف����ر مل���ن���اس���ب���ة اس����ت����ام 
م������ه������ام������ه، م����ت����م����ن����ي����ا ل��������ه إق��������ام��������ة ط�����ي�����ب�����ة يف دول��������ة 
فلسطن وال��ن��ج��اح يف مهمته الدبلوماسية، 
وتحقيق امل��زي��د م��ن ال��ت��ع��اون وت��ب��ادل ال��خ��ربة، 
وال���������ع���������م���������ل امل������������ش������������رك يف امل�������������ج�������������االت ال������ع������دل������ي������ة 
وال��ق��ان��ون��ي��ة ويف ك��اف��ة امل��ج��االت ذات االهتمام 

املشرك.
وأش����اد وزي���ر ال��ع��دل ب��ال��ع��اق��ات التاريخية 
ال����ت����ي ت����رب����ط ب�����ن ال���ب���ل���دي���ن ال���ش���ق���ي���ق���ن، م��ث��م��ن��ا 
دور اململكة األردنية ملكا وحكومة وشعبا يف 
الدفاع عن القضية الفلسطينية، واملقدسات 
اإلسامية واملسيحية يف مدينة القدس، وعن 
الحقوق الفلسطينية غر القابلة للتصرف، يف 

كافة املحافل الدولية.
م������ن ج�����ان�����ب�����ه، ش��������دد أب��������و ون����������دي ع������ى ع��م��ق 
العاقات التاريخية التي تربط البلدين، وعى 
أهمية التعاون والتنسيق القائم بن البلدين 

الشقيقن يف شتى املجاالت.
ل�����أش�����ق�����اء  ال����������داع����������م  األردن  م�������وق�������ف  وأك��������������د 
ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ن ع���������ى ك�������اف�������ة امل�������س�������ت�������وي�������ات، يف 
إقامة دولتهم املستقلة عى حدود عام 1967 
وع����اص����م����ت����ه����ا ال������ق������دس ال����ش����ري����ف وف�������ق ق���������رارات 

الشرعية الدولية.

تعزيز التعاون بين مؤسستي 
عرفات ومانديال

جوهانسبرغ � وفا � بحث رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات ناصر القدوة، والرئيس التنفيذي 
ملؤسسة نيلسون مانديا وسيلو هاتانغ، آفاق التعاون وتبادل الخربات بن املؤسستن.

جاء ذلك خال اجتماع عقد يف مقر مؤسسة مانديا يف جوهانسبرغ، شارك فيه: مدير عام مؤسسة 
ياسر عرفات، أحمد صبح، وسفر فلسطن هاشم الدجاين.

يذكر أن وفد مؤسسة ياسر عرفات يقوم بزيارة لجمهورية جنوب افريقيا بدعوة من مؤسسة مانديا 
لتعزيز العاقات بن املؤسستن، وااللتقاء بعدد من كبار املسؤولن يف وزارة الخارجية وعدد من املؤسسات 

الرسمية واملدنية يف جنوب افريقيا.
كما سيشارك الوفد يف فعاليات ُتنظم يف جنوب افريقيا ملناسبة اليوم العاملي للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني وذك���رى اع���ان االس��ت��ق��ال، وإح��ي��اء ال��ذك��رى ال��راب��ع��ة ع��ش��رة الستشهاد ال��ق��ائ��د امل��ؤس��س ياسر 

عرفات، وذلك يف عدد من املدن يف جمهورية جنوب افريقيا.

الخليل 28-11-2018 وفا- أصدرت محكمة الجنايات الكربى املنعقدة 
يف الخليل اليوم األربعاء، احكاما رادعة ملدانن بتهم اإلتجار وتعاطي 

املخدرات، والقتل العمد، وهتك العرض، يف قضايا منفصلة.
وأصدرت املحكمة، حكماً عى املدان "م.ع" املحاكم بمثابة الحضوري 
عن تهمة االتجار باملخدرات، وذلك بغرامة مالية 50 الف شيقل، وذلك 
عما بأحكام املادة 33 من األمر رقم 558 لسنة 1975، ومصادرة املواد 
امل����خ����درة وإت���اف���ه���ا، ع���ى أن ي��ت��م اح���ت���س���اب م����دة ت��وق��ي��ف��ه ع���ى ذم����ة ه��ذه 
القضية، وذلك استنادا  لنص املادة 279 من قانون االجراءات الجزائية 
رقم 3 لسنة 2001 الزامه بدفع مبلغ 500 دينار أردين نفقات محاكمة عى 

أن يحبس يف حال عدم الدفع.
ويف نفس السياق، أص��درت محكمة الجنايات الكربى املنعقدة يف 
الخليل، حكماً عى املدانن "ه�.م" و " م.أ " املحاكم بمثابة الحضوري 
و"م.م" امل���ح���اك���م غ���ي���اب���ي���اً ب��ت��ه��م��ة اإلت�����ج�����ار ب�����امل�����خ�����درات، وال���ح���ك���م ع��ل��ي��ه��م 
ب��غ��رام��ة مالية 50 ال��ف شيقل، وذل���ك ع��م��ًا ب��أح��ك��ام امل���ادة 33 م��ن األم��ر 

رقم 558 لسنة 1975.
وحكمت املحكمة ايضا عى املدان "ك.م" بمثابة الحضوري بالحبس 
م�����دة س���ن���ة ع����ن ت��ه��م��ة ت���ع���اط���ي امل�������واد امل����خ����درة خ����اف����اً ل���ل���م���ادة 7 م����ن ذات 
األم��ر واس��ت��ن��اداً لنص امل��ادة 35 من ذات األم��ر. والحكم بمصادرة امل��واد 
امل�����خ�����درة وإت����اف����ه����ا ع�����ى أن ي���ت���م اح����ت����س����اب م������دة ت���وق���ي���ف���ه ع�����ى ذم������ة ه���ذه 

القضية واس��ت��ن��اداً لنص امل��ادة 279 من قانون اإلج���راءات الجزائية رقم 
3 لسنة 2001 .

حكم رادع ملدان بتهمة القتل العمد
كما أصدرت محكمة الجنايات الكربى يف الخليل حكماً عى املدان 
"ي.أ" باألشغال الشاقة املؤقتة مدة خمسة عشرة عاماً عن تهمة القتل 
القصد خافاً للمادة 326 عقوبات لسنة 1960، وملرور ما يقارب 14 عاماً 
عى ارتكاب الفعل وللمصالحة وإسقاط الحق الشخيص واستناداً لنص 
امل���ادة 99 م��ن ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات، ف��ان املحكمة ق���ررت تخفيض العقوبة 
لتصبح األش��غ��ال الشاقة مل��دة 7 س��ن��وات ون��ص��ف، وع��ى أن تحسب له 
مدة توقيفه التي أمضاها موقوفاً عى ذمة هده الدعوى، وتكليفه بدفع 

نفقات محاكمة بقيمة ألف دينار أردين .

حكم رادع ملدان بتهمة هتك العرض
اىل ذل������ك، أص�������درت م��ح��ك��م��ة ال���ج���ن���اي���ات ال����ك����ربى يف ال���خ���ل���ي���ل، ح��ك��م��اً 
ع����ى امل�������دان "م.خ" ب��ت��ه��م��ة ه���ت���ك ال����ع����رض ب���األش���غ���ال ال���ش���اق���ة مل�����دة أرب����ع 
س����ن����وات ع����ى أن ت���ح���س���ب ل����ه م������دة ت���وق���ي���ف���ه ال����ت����ي أم���ض���اه���ا م���وق���وف���ا ع��ى 
ذم���ة ه���ذه ال���دع���وى، وتكليفه ب��دف��ع ن��ف��ق��ات محاكمة بقيمة أل���ف دي��ن��ار 
أردين، وذلك عمًا بأحكام املادة 296 فقرة 1 من قانون العقوبات رقم 

16 لسنه 1960 .

أحكام رادعة في الخليل
 لمدانين بعدة تهم

بلدية دورا تعد للتوأمة مع مدينتين في تركيا
 الخليل � مراسل القدس � اختتم وفد بلدية دورا مشاركته يف فعاليات مؤتمر القمة للتنقل 
الحضري يف تركيا والذي ضم نائب رئيس البلدية فوزي أبو هليل ومدير العاقات العامة ماهر قزاز 
وتم عى هامش املؤتمر عقد عدة لقاءات ملناقشة التعاون والتوأمة بن البلدية وبلديات تركية.

وال���ت���ق���ى ال���وف���د م���ع رئ���ي���ي ب��ل��دي��ت��ي ش���ان���ي أورف������ا وك������رايس وت����م ال���ب���دء ب�����إج�����راءات ت���وأم���ة مع 
املدينتن .

واجتمع الوفد مع االمن العام ملنظمة املدن العربية احمد صبيح، وتم تقديم عرض مفصل 
عن املدينة واحتياجاتها واكد صبيح انه سرفع توصية للصناديق العربية لدعم بلدية دورا.

فقد هوية
الخضر   – أعلن أنا ممدوح يوسف احمد دعدوع من 

الخضر  عن  فقد هويتي الشخصية  رقم  992532101  

أرجو ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة  

وله جزيل الشكر.

فقد هوية
قسطة  ميخائيل  طارق  أنا  أعلن   – ساحور   بيت 

املراشدة من بيت ساحور عن  فقد هويتي الشخصية  

يسلمها  أن  يجدها  ممن  أرجو    929680353 رقم  

ألقرب مركز شرطة  وله جزيل الشكر.
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مساحة الروف 
180 م2 والترس 
100 م2 طابق 

سابع عمارة برج 
الطويل فوق 

مفروشات الرونق 

ترس مع 
إطاللة مميزة

روف للبيع في اإلرسال رام الله
من أجمل المواقع في رام الله قرب فندق بيست ايسترن 

وقريب من كافة الخدمات وعلى الشارع الرئيسي

- صالة كبيرة وصالون  - 2 غرف نوم وغرفة ماستر    
- مطبخ خشب زان راكب - حمامات عدد 4      

- مخزن    - غرفة غسيل    
- موقف سيارات     - مصاعد عدد 2  

- غاز مركزي     - كهرباء 3 فاز  
- تدفئة مركزية غاز

السعر 250000 دوالر 
لالستفسار جوال 0598722333

شركة كهرباء محافظة القدس املساهمة احملدودة
JERUSALEM DISTRICT ELECTRICITY CO.LTD.

17 شارع صالح الدين - القدس ، ص. ب 19118 - تلفون 6269333 فاكس 6282441
17 Salah -El-Din Str. Jerusalem P.OBox 19118 - Tel 6269333 - Fax 6282441

ز11/28)1(
اعــــــــــــــــالن

عن قطع التيار الكهربائي
تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي  
وذلك  الظهر   بعد  الثانية  وحتى  صباحا  والنصف  الثامنة  من 
يوم  اخلميس 2018/11/29 عن املناطق التالية  من محافظة 

رام الله والبيرة : 

مصنع بيرزيت لألدوية واملجاورين ، املنطقة الصناعية بيرزيت  
تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناجت عن قيام الشركة بأعمال 
لتلك  املزودة  العالي  الضغط  شبكات  على  والصيانة  التحويالت 

املناطق.

دائرة العالقات العامة

إعالن عن فرص متويل 

للجمعيات اخليرية واملؤسسات األهلية املقدسية 
يعلن احتاد اجلمعيات اخليرية/القدس عن بدء استقبال مقترحات مشاريع انتاجية مدرة للدخل مخصصة 
للجمعيات اخليرية واملؤسسات األهلية في محافظة القدس، وذلك ضمن مشروع تطوير ومتكني املؤسسات 
األهلية املقدسية الذي ينفذه اإلحتاد بتمويل سخي من الصندوق العربي لإلمناء اإلقتصادي واإلجتماعي، 

بإدارة مؤسسة التعاون. 

أهداف املنحة: 
•زيادة فرص االستدامة املالية للجمعيات اخليرية.  	

•تطوير املشاريع اإلنتاجية القائمة من حيث احلجم واجلودة. 	
•زيادة فرص العمل للشرائح املهمشة والفقيرة في املشاريع املدرة للدخل ضمن اجلمعيات املنفذة. 	

املجاالت التي تغطيها املنحة:
•مشاريع مدرة للدخل قائمة في اجلمعيات املتقدمة بالطلب، وحتتاج إلى تطوير بهدف زيادة  	

الدخل والتشغيل.
•مشاريع جديدة مدرة للدخل منوي تأسيسها في اجلمعيات املتقدمة بالطلب بهدف زيادة  	

الدخل والتشغيل.

قيمة املنحة:
( خمسة آالف دوالر أمريكي. • يجب أال تقل قيمة املشروع املقدم عن: )5000	

( ثالثون ألف دوالر أمريكي.  • يجب أال تزيد قيمة املشروع املقدم عن: )30،000	

آلية تقدمي الطلبات: 
يجب أن ترسل اجلمعية/املؤسسة التي ترغب باإلستفادة من املنحة رسالة إهتمام مع صورة عن 
تسجيل اجلمعية/املؤسسة إلى إحتاد اجلمعيات اخليرية/القدس عبر البريد اإللكتروني التالي:

اإلستفادة  في  رغبتها  عن  اجلمعية/املؤسسة  فيها  تعلن  حيث   proposals@ucs-pal.org
3( منوذج املوازنة  2( منوذج مشروع مقترح،  1( دليل اإلرشادات،  من املنحة وتطلب تزويدها بـ 

التقديرية   4( منوذج كتاب التعهد. 
آخر موعد لتقدمي الطلبات:

تقوم اجلمعية بتعبئة النماذج املطلوبة وحتضير كافة الوثائق املطلوبة، وختمها بختم اجلمعية وتسليمها بالظرف املغلق 
الى مقر إحتاد اجلمعيات اخليرية/القدس في القدس/بيت حنينا، دخلة جنة عدن- شارع خليل السكاكيني رقم45( 

حتى الساعة الثالثة من عصر يوم الثالثاء 18/كانون أول 2018. 

ملزيد من املعلومات ميكنكم التواصل مع إدارة املشاريع على:
 programs@ucs-pal.org هاتف رقم 6285870-02  أو عبر البريد اإللكتروني 

ز11/28)2(
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ندعوكم لقضاء أمتع األوقات وأسعدها في أجمل المواقع - اطاللة رائعة ومناظر 
الطبيعة الخالبة والطقس الدافئ وأجواء هادئة ومريحة

--  مدة اإليجار مفتوحة  --
أسعار مميزة .... خدمة ممتازة .... مع وجود مواقف خاصة للسيارات

شتي بأريحا ... في شقق باب القمر المفروشة

للمعنيين يرجى االتصال على :
جوال رقم :  0599631373      وطنية رقم :  0569999394

أهاًل وسهاًل بكم

أريحا - شارع 
عين السلطان

أريحا - شارع 
عين السلطان

ــة
ــــــــ

حيـ
سيا

 ال
ــة

ــــــــ
ريــ

لق
ا

ك 
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
يـــــ

فر
تل

شتي بأريحا
الى زوار أريحا الكرام

شقق باب القمر املفروشة - شارع عني السلطان

متوفر لدينا قاعة لورشات العمل ولالجتماعات االخرى مجهزة بما يلزم وتتسع لحوالي 70 مقعدا
مع امكانية توفير المأكوالت الخفيفة والمشروبات الساخنة والعصائر

جــــــمــــعيـــة أصـــــدقــــاء الـــمــــــريض الــــخــيـــــريـــة/ رام الله
مـــــركز خـــــليـــل ابــــو ريـــــــا للتــــأهيـــل

إعــــــــــالن تــــوظيـــــــــــف
تعلن جمعية أصدقاء املريض اخليرية / رام الله ، مركز خليل أبو ريا للتأهيل 
عن حاجتها الى الوظائف التالية وعلى نظام العقود املؤقتة على ان تتوفر في 

املتقدم الشروط التالية :-
اواًل:  ممرض  قانوني عدد )2(

•حاصل على درجة البكالوريوس في التمريض. 	
•شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول من وزارة الصحة الفلسطينية . 	

•خبرة ال تقل عن سنتني في مجال التمريض التاهيلي. 	
•إجادة اللغة االجنليزية قراءة وكتابة. 	

•يفضل أن يكون من سكان مدينة رام الله او البيرة. 	
ثانيًا : معالج وظيفي عدد )1(

•حاصل على درجة البكالوريوس/ تخصص عالج وظيفي 	
•شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول من وزارة الصحة الفلسطينية . 	

•خبرة ال تقل عن ثالث سنوات . 	
•إجادة اللغة االجنليزية قراءة وكتابة 	

•يفضل أن يكون من سكان مدينة رام الله او البيرة. 	
ثالثا:  أخصائي /ة عالج طبيعي:

•حاصل على درجة البكالوريوس/ تخصص عالج طبيعي 	
•شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول من وزارة الصحة الفلسطينية . 	

•خبرة ال تقل عن ثالث سنوات . 	
•إجادة اللغة االجنليزية قراءة وكتابة 	

•يفضل ان يكون من سكان مدينة رام الله او البيرة. 	

ميكن احلصول على طلبات التوظيف من مركز خليل ابو ريا للتأهيل - رام الله  
شارع بيتونيا، على ان يتم تعبئتها وإرفاق األوراق الثبوتيه وإعادتها الى دائرة 

شؤون املوظفني  في موعد أقصاه  2018/12/5.
مالحظة: لن ينظر في اي طلب ال يستوفي الشروط املذكورة أعاله.

ز11/29)3(

ماركر«  أب������ي������ب-ذك������رت ص���ح���ي���ف���ة »ذي  ت������ل 
أجنبياً،  أع��������م��������ال  رج�����������ل  أن  أم�����������س  ال�������ع�������ري�������ة 
ك����وس����ي����ط، ت�����واج�����د يف اإلم������������ارات ال���ع���رب���ي���ة إىل 
ال����ح����ك����وم����ة ووزي������������ر األم����������ن اإلسرائييل  رئ�����ي�����س 
األس������ب������ق، اي�����ه�����ود ب�����������اراك، ب����واس����ط����ة محادثة 
ه��ات��ف��ي��ة يف ال���ع���ام 2015، ط��ال��ب��ا ت���دخ���ل األخري 
يف صفقة تشمل أجهزة تجسس الكرتونية 
)س�����اي�����ر( ت����ط����وره����ا ش����رك����ة إس���رائ���ي���ل���ي���ة لصالح 

السعودية. 
وي������ظ������ه������ر ت����س����ج����ي����ل ص�������������ويت، ن������ش������رت������ه "ذي 
م�����ارك�����ر" ام������س، أن ال���وس���ي���ط ي���ت���ح���دث باسم 
ويل ويل العهد يف حينه، محمد بن سلمان، 

الذي أصبح وليا للعهد، العام املايض.
وأوضح الوسيط، خالل املحادثة الهاتفية 
مع ب���اراك، أن "الحكومة السعودية التقت 
معي قبل سبعة أسابيع يف دبي. وقد جاؤوا 
م������ن أج��������ل م�����ش�����اه�����دة ع���������روض ت���ق���ن���ي���ة لحلول 
)محادثات(.  واع���������������رتاض  ال�����س�����اي�����ر  ب�����واس�����ط�����ة 
وحصلت عىل ثقة رقم 2 ورقم 3 بعد امللك. 
وأقصد وزي��ر الدفاع وشقيقه" يف إش��ارة إىل 
محمد بن سلمان، الذي ُعني وزيرا للدفاع يف 

كانون الثاين العام 2015، وشقيقه خالد.    
ه������ذا االتصال  ال���ص���ح���ي���ف���ة إىل أن  ول���ف���ت���ت 
ال���ه���ات���ف���ي، ب��م��واف��ق��ة ب���ن س���ل���م���ان، ه���و مؤشر 
آخر عىل "الحلف الجاري نسجه بني إسرائيل 

والسعودية".
وذكر الوسيط، خالل املحادثة الهاتفية، 
أس���م���اء ش���رك���ات إس��رائ��ي��ل��ي��ة ت��ري��د السعودية 
ب������������اراك  إىل  ال�������ت�������وج�������ه  ه������������دف  وأن  ش������������راءه������������ا، 
ت����م����ث����ي����يل يف شركة  م�����ن�����ص�����ب  ت����ع����ي����ي����ن����ه يف  ه��������و 
أق����ام����ه����ا ال�����وس�����ي�����ط، م�����ن أج�������ل م����ح����اول����ة إبرام 
صفقة تتعلق بتكنولوجيا الساير الهجومي 
وتساعد النظام السعودي عىل التوغل إىل 
محادثات هاتفية ملواطنني معارضني للنظام 

وخصومه.
السعوديني  إن  ال������������وس������������ي������������ط  وأوض������������������������������ح 
س�����ي�����ض�����ع�����ون ب�����ن�����ي�����ة ال������ص������ف������ق������ة، ب�����ح�����ي�����ث تمنح 
أفضلية مالية للمقربني من العائلة املالكة. 
وق���ال ل��ب��اراك إن "ع��ل��ي��ك أن تفهم أن���ه توجد 
ب����ن����ي����ة م����ع����ي����ن����ة )ل������ل������ص������ف������ق������ة(... وس������ي������س������رين أن 
أج����ل����س م���ع���ك وأش���������رح ل������ك. وب���ن���ي���ة الصفقة 
ال������ح������دي������ث يدور  م�����م�����ي�����زة ج��������������دا". وأض��������������اف أن 
ع��ن م��وض��وع ل��ي��س م��ن��اس��ب��ا مل��ح��ادث��ة هاتفية. 
"س����أض����ط����ر أن أش�������رح ل�����ك ه������ذا األم�������ر بأربعة 
عيون" أي لقاء ثنايئ، "ويك ينجح هذا األمر، 
ي���ري���د ج���الل���ت���ه أن ي���ت���م ذل�����ك ب��ط��ري��ق��ة معينة، 
ت���������درك إىل أي�������ن ت����س����ري األمور،  وأع�����ت�����ق�����د أن�������ك 
ودائما يوجد مكاسب اقتصادية لألشخاص 

الضالعني بصفقة بهذا الحجم".
ف���ه���م التلميحات  ال��������ذي  ب�����������اراك،  وأج���������اب 
فهمت".  أويك،  "أويك،  ب������ال������ق������ول  ج��������ي��������دا، 
وق������ال ال���وس���ي���ط: "ه�����ل ف��ه��م��ت إىل أي�����ن تسري 

األمور؟"، وأكد باراك: "فهمت". 
وبحسب الصحيفة، ف��إن ب���اراك، إضافة 
إىل أنه ال يزال ينشط كشخصية عامة، فإنه 
رج��ل أعمال ولديه مصالح ليست معروفة 
التسجيل  "وي������ك������ش������ف  ال����������واس����������ع.  ل����ل����ج����م����ه����ور 
خ����رة ب�����اراك يف ص��ن��اع��ة ال��س��اي��ر اإلسرائيلية 
وم���ع���رف���ت���ه ب���م���ن���ت���ج���ات���ه���ا وم�����زودي�����ه�����ا. ومعظم 
زب���ائ���ن ه����ذه ال���ش���رك���ات ه���م ح���ك���وم���ات وبينها 
ت����ق����ي����م ع�������الق�������ات رس�����م�����ي�����ة مع  دول ع�����رب�����ي�����ة ال 
إسرائيل". وكان باراك قد صرح، يف األشهر 
األخ������رية، أن ال���ش���رك���ات ال��خ��اص��ة ال���ت���ي تدفئ 
امل����ن����ط����ق����ة م������ن خالل  ال������ع������الق������ات م������ع دول يف 
ت���زوي���ده���ا ب��ت��ق��ن��ي��ات ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، وأن رئيس 
نتنياهو،  ب���ن���ي���ام���ني  اإلس����رائ����ي����ل����ي����ة،  ال����ح����ك����وم����ة 
ي���������ح���������اول م�����ض�����ل�����ال ن������س������ب "ه��������������ذه االن������������ج������������ازات" 

لسياسته.  
وقال الوسيط إنه يعمل باألساس مقابل 
م��ح��اٍم يمثل وزارة ال��دف��اع ال��س��ع��ودي��ة، وهو 
من مواطن بريطاين – يهودي. "لقد حصلت 

صحيفة ذي ماركر:

بن سلمان سعى لشراء
 تقنيات تجسس إسرائيلية عبر باراك

عىل ثقة محاميهم، وأرسل إيّل طلبا لطلبية 
رسمية، وه��و ي��ري��د ال��ق��دوم إىل إس��رائ��ي��ل من 
أج����ل م��ش��اه��دة األج����ه����زة، ألن����ه س��ي��ك��ون أعني 

وآذان" السعوديني يف الصفقة.
وأض����������������اف ال�������وس�������ي�������ط، ال�������������ذي س�������أل�������ه ب�����������اراك 
ح����ول م���الءم���ة ال���ش���رك���ات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة لطلب 
ال������ن������ظ������ام ال�������س�������ع�������ودي، "ت�����ل�����ق�����ي�����ت ن�����ص�����ائ�����ح من 
أش��خ��اص مقربني إيّل، نصائح م��ن أصدقاء. 
وأن أع����رف أن ت��ك��ن��ول��وج��ي��ت��ك��م اس��ت��خ��دم��ت يف 
دول ال يمكننا الحديث عنها هنا، ألننا عىل 
شبكة خليوية. ويبدو أن ه��ذا )أي الشركات 

اإلسرائيلية( حل كامل".
يشار إىل أن الشركات التي ذك��ره��ا باراك 
والوسيط يف املحادثة الهاتفية تطور قدرات 
ت���ن���ص���ت وت���ع���ق���ب م����ح����ادث����ات ه���ات���ف���ي���ة بكميات 
هائلة، خالفا لشركة NSO اإلسرائيلية التي 
ب����رن����ام����ج "بيغاسوس"  ب���ي���ن���ه���ا  ب������رام������ج،  ت����ط����ور 
م��������ح��������ددة ومقررة  ه��������وات��������ف  ي�����س�����ت�����ه�����دف  ال�������������ذي 
سلفا، وقادرة عىل اخرتاف الهاتف الخليوي 
ال�������ت�������ص�������وي�������ر وتسجيل  وب����������آل����������ة  ب����������ه  وال�������ت�������ح�������ك�������م 

محادثات تجري بالقرب من الهاتف. ونشرت 
صحيفة "هآرتس"، يوم األحد املايض، تقرير 

حول اهتمام النظام السعودي بشرائه.
وبعد كلمات تملق قالها الوسيط لباراك 
وم�����دي�����ح�����ه، أض���������اف أن�������ه "ع����ن����دم����ا أت�����ح�����دث مع 
ه�����ذا امل���ح���ام���ي، ف���إن���ه ي���ق���ول يل ’أن������ا أع������رف من 
أنت، لكني أريد أن أرى من أنت يف إسرائيل. 
وع��ن��دم��ا أح��ض��ر، أري���د أن أل��ت��ق��ي أش��خ��اص��ا يف 
مستويات عليا، وأن نتمكن من إرسال رسالة 
إىل MBS )أي محمد بن سلمان(، والقول له: 

وجدنا الرجل الذي تريده، وهو قناتنا".
وقالت الصحيفة إن الصفقة لم تخرج إىل 
حيز التنفيذ يف نهاية األمر، فيما عقب باراك 
ب���ال���ق���ول إن "ب�������اراك ل���م ي��ع��م��ل أب�����دا يف مجال 
ال����س����الح أو ال���ج���ي���ش أو أج����ه����زة أم�������ن، يف أية 
مرحلة من نشاطه التجاري. وبشكل طبيعي، 
ع������ش������رات األش�������خ�������اص أسبوعيا،  إل�����ي�����ه  ي����ص����ل 
وي��ت��ح��دث��ون شفهيا أو خطيا أو ه��ات��ف��ي��ا حول 
أفكار مختلفة ومتنوعة..."، كما ذكر موقع 

»عرب ٤٨« الذي نشر هذا التقرير أمس.

»هآرتس«: حفل ختامي 
لمشروع ثقافي فرنسي 

اسرائيلي في تل أبيب اليوم
ذكرت صحيفة "هآرتس" أمس أن أي مسؤول إسرائييل لن يشارك يف مراسم انتهاء االحتفال 

باملشروع الثقايف املشرتك بني إسرائيل وفرنسا )"املوسم املشرتك"( الذي سيقام اليوم يف تل أبيب 

بحضور وزير الثقافة الفرنيس فرانك ريسرت، وذلك يف نهاية عام من تبادل العروض واملعارض 

بني البلدين، والتي تم استثمار ماليني الشواكل فيها من الخزينة العامة.

 وقال عمانوئيل نحشون، املتحدث باسم وزارة الخارجية، ان "املستشار الدبلومايس لوزيرة 

ال��ث��ق��اف��ة سيمثل إس��رائ��ي��ل يف ه���ذا ال���ح���دث". ب��اإلض��اف��ة إىل ذل���ك، ل��ن تلتقي وزي����رة ال��ث��ق��اف��ة مريي 

ريغف بنظريها الفرنيس ألنه "لم يتم العثور عىل تاريخ مناسب للقاء".

وكان رئيس الوزراء االسرائييل بنيامني نتنياهو، قد سافر يف حزيران املايض، إىل حفل االفتتاح 

االحتفايل، بمشاركة الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون وكبار أعضاء الجالية اليهودية.

 ووفقاً ملصادر دبلوماسية، توقعت إسرائيل أن يقوم ماكرون برد الزيارة واملشاركة يف حفل 

إنهاء امل��ش��روع، ولكنه اكتفى ب��إرس��ال وزي��ر الثقافة فقط، وال يوجد حتى اآلن موعد واض��ح يف 

األفق لزيارة الرئيس الفرنيس.

ذك�������رت ص��ح��ي��ف��ة "ه������آرت������س" أن رئ����ي����س الوزراء 
ن������ت������ن������ي������اه������و، ق������������ال يف م������ق������اب������ل������ة م���������ع شبكة  ب������ن������ي������ام������ني 
السامية  "م���������ع���������اداة  إن  األول،  أم���������س   ،»CNN«
الجديدة تأيت من اليسار املتطرف وجيوب اإلسالم 
ال�����رادي�����ك�����ايل يف ال�����ق�����ارة األوروب�������ي�������ة." وف����ق����ا ل�����ه، هذه 
ه����ي امل���ج���م���وع���ات  "ت���ن���ش���ر األك�����اذي�����ب واالف���������رتاء ضد 
إس��رائ��ي��ل".  وق���ال نتنياهو يف املقابلة إن "ف��ك��رة أن 
اليهود ليس لهم حق يف دولة خاصة بهم هي أكرث 

العبارات الال سامية أهمية اليوم."
وسأل املذيع نتنياهو كيف يوفق بني استخدام 
الصور املعادية للسامية يف دول مثل بولندا واملجر 
وال����ع����الق����ات ال���ج���ي���دة ب����ني ه�����ذه ال��������دول وإسرائيل؟ 
فقال إن القادة الذين ذكرت أسماؤهم يف املحادثة 
- بما يف ذلك رئيس الوزراء املجري فيكتور أوربان 
وامل����س����ت����ش����ار ال����ن����م����س����اوي س���ي���ب���اس���ت���ي���ان ك�����ورت�����س - ال 
يتحدثون بشكل معاد للسامية. وأضاف نتنياهو: 
"ال��س��ؤال الحقيقي هو ما إذا كنا نستطيع تحمل 
فكرة ان بعض الناس يقولون ان إسرائيل ليس لها 
ح��ق يف ال��وج��ود. ه���ذه، يف رأي���ي، ه��ي أه��م معاداة 
للسامية اليوم." وأشار نتنياهو إىل أن أوربان فتح 

نتنياهو: الالسامية الجديدة مصدرها
اليسار المتطرف واإلسالم الراديكالي في أوروبا

م��رك��ًزا ج��دي��ًدا ض��د م��ع��اداة ال��س��ام��ي��ة وق���ام كورتس 
م���ؤخ���ًرا ب��ع��ق��د م��ؤت��م��ر ض���د م���ع���اداة ال��س��ام��ي��ة. وقال 
"ه���������ذه األم�����������ور م����ش����ج����ع����ة. م�������ع�������اداة ال����س����ام����ي����ة أشبه 
ب���م���رض م���زم���ن، ي��م��ك��ن أن ت���ك���ون ق��ات��ل��ة إذا ل���م يتم 
محاربتها، ولكن يمكن استئصالها أيًضا، وهو ما 
أتوقع أن يفعله القادة والحكومات، ومعظمهم 
 »CNN« يفعلون ذلك". ووفًقا ملسح أجرته شبكة
يف سبع دول أوروبية، يعتقد عشرات من املشاركني 

يف االستطالع أن معاداة السامية مشكلة متنامية 
يف بالدهم. عىل سبيل املثال، اعتقد 55٪ يف أملانيا 
و٤٨٪ من املشاركني يف فرنسا ذل��ك. ويعتقد ٪2٨ 
أن ل��ل��ي��ه��ود ت���أث���ري ك��ب��ري ع���ىل االق���ت���ص���اد ال���ع���امل���ي. ولم 
الهولوكوست  ع����ن  امل��س��ت��ج��ي��ب��ني  م����ن  ي���س���م���ع ٪3٤ 
ي�����ع�����رف�����ون ع����ن����ه����ا "ال������ق������ل������ي������ل". وي����ع����ت����ق����د 32٪ من  أو 
املستطلعني أن اليهود يستخدمون الهولوكوست 

من أجل دفع مواقفهم.

احتراق دبابة إسرائيلية قرب 
القطاع وإصابة جندي في الشمال

تل أبيب � احرتقت دبابة إسرائيلية بشكل شبه كامل، مساء امس، جراء حريق قرب حدود قطاع غزة. 
يف وقت أعلن فيه عن إصابة جندي يف حادث عريض بقاعدة عسكرية يف الشمال . وحسب القناة العرية 
العاشرة، فإن الحريق اندلع قرب مجمع مستوطنة أشكول عند تقاطع قاعدة تيسليم العسكرية مشريًة 
إىل أنه لم تقع أي إصابات خاصًة وأن الدبابة كان يتم نقلها عر شاحنة. ويف ذات السياق، أعلن الجيش 

عن إصابة جندي بجروح متوسطة إثر سقوطه عن علو خالل عمله الفني داخل قاعدة عسكرية.

تشكيل لواء عسكري اسرائيلي 
جديد على الحدود مع مصر

 تل ابيب-أعلن الجيش اإلسرائييل، امس األربعاء، عن تشكيل لواء عسكري جديد يحمل 
اسم "ف��اران" سيخدم يف املنطقة الجنوبية وخاصًة القطاع الغربي منه عىل الحدود مع مصر 
ومنطقة إي��الت. ووفقا للناطق باسم الجيش، فإن اللواء العسكري يضم جنودا من وحدات 

سابقة خدمت بشكل مستقل، مشريا إىل أنه تم جمعها ضمن لواء عسكري واحد جديد.
وقال ضابط عسكري يف املنطقة الجنوبية، إن اللواء الجديد الهدف منه الدفاع عن املناطق 

الجنوبية حتى مدينة إيالت، وتأهيل تلك القوات لتنفيذ مهام عسكرية وفقا للحاجة.
وأشار إىل أنه تم تدريب اللواء الجديد يف األيام األخرية ملواجهة التحديات يف تلك املناطق.

صحيفة »اسرائيل اليوم«:

"قلعة صهيون" موقع قيادة جديد 
إلدارة عمليات الجيش اإلسرائيلي

تل أبيب-بدأ الجيش اإلسرائييل، هذا األسبوع، بتفعيل موقع القيادة العليا يف مقر وزارة األمن يف تل 
أبيب، والذي استمر بناءه عشر سنوات، وسيتم افتتاحه رسميا بعد أسابيع معدودة، وسيطلق عليه اسم 
"قلعة صهيون". ووصفت صحيفة "اسرائيل اليوم" امس، موقع القيادة هذا بأنه "حديث"، وقالت إن 
رئيس أركان الجيش اإلسرائييل سيدير منه الحروب والعمليات العسكرية الهامة والعمليات التي تبقى 
سرية غالبا، إال يف ح��ال تشوشها وفشلها، مثلما ح��دث يف العملية العسكرية الخاصة يف خ��ان يونس 

مؤخرا، بعد أن اكتشفها مقاتلو كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس.
واضافت الصحيفة أن "الجيش سيدير عملياته من موقع القيادة هذا يف ح��االت الطوارئ والحاالت 
االع���ت���ي���ادي���ة أي���ض���ا، ب���واس���ط���ة أج���ه���زة ت��ح��ك��م وم���راق���ب���ة م��ت��ق��دم��ة ل��ل��غ��اي��ة. و’ق���ل���ع���ة ص���ه���ي���ون’ ه���ي م���وق���ع قيادة 
عصري، جديد، قادر عىل الصمود وتكنولوجي للغاية، يالئم خطة تفعيل هيئة األركان العامة للجيش 

اإلسرائييل".
وتابعت الصحيفة أن "موقع القيادة سيمّكن تحكما بكافة عمليات الجيش يف الجبهات املختلفة ويوفر 
استجابة كاملة لتفعيل الخطوات العمالنية يف الجيش. ويف الفرتات االعتيادية، سيجلس يف موقع القيادة 

ضباط شعبة العمليات باألساس، وخاصة لواء العمليات يف الجيش اإلسرائييل".  
وبحسب الصحيفة، فإن إنهاء بناء موقع القيادة هذا تأخر، وكان من املقرر أن ينتهي يف العقد املايض، 
بسبب مشاكل يف امليزانية وخلل يف تخطيطه، األمر الذي أدى إىل وقف أعمال البناء عدة مرات. وجرى 
نشر مناقصة لبناء موقع القيادة الجديد، يف العام 2010، وف��ازت بها شركة أمريكية، وبذلك أمكن إنهاء 
بنائه بواسطة أموال املساعدات األمريكية السنوية إلسرائيل. وكان قد توقف العمل يف بناء موقع القيادة 
ال��ج��دي��د، يف أع��ق��اب ت��ق��ري��ر وض��ع��ت��ه ش��رك��ة م��دن��ي��ة، وت��ب��ني م��ن��ه أن امل��ب��ن��ى ل��ن ي��ص��م��د أم����ام ه��ج��وم صاروخي 

بهدف شّلها خالل الحرب.
ويقع موقع القيادة القديم تحت األرض يف مقر وزارة األمن يف تل أبيب، ويستخدمه لواء العمليات 
حتى اليوم، وقد جرى بناؤه يف العام 1966. وشكل موقع القيادة القديم مركز األعصاب األمني اإلسرائييل، 
وأدار قادة الجيش األحداث األمنية منه يف فرتات الطوارئ. وتواجدت فيه غرف مخصصة لرئيس الحكومة 

ووزير األمن، ويف حاالت معينة جرى عقد اجتماعات املجلس الوزاري السيايس واألمني املصغر فيه.   
وقالت الصحيفة إن بني أسباب بناء موقع القيادة الجديدة كانت إخفاقات الجيش اإلسرائييل خالل 
حرب لبنان الثانية، عام 2006. إضافة إىل ذلك، فإن البنية التحتية ملوقع القيادة القديمة كانت "إشكالية جدا 
يف السنوات األخرية، وطرأ خلل يف جهاز التهوئة بني حني وآخر"، إضافة إىل أنه لم يتالءم مع مواصفات 
الحماية م��ن ال��ح��رائ��ق. وأش����ارت الصحيفة إىل أن��ه ت��وج��د يف م��وق��ع ال��ق��ي��ادة ال��ج��دي��د أج��ه��زة وأن��ظ��م��ة تحكم 
ومراقبة األك��رث ت��ط��ورا ل��دى الجيش اإلس��رائ��ي��يل، وسيتم م��ن خالله تنظيم وتنسيق عمليات ب��ني األجهزة 
األمنية املختلفة، حيث توجد أماكن ثابتة ملمثيل الشاباك واملوساد وشعبة االستخبارات العسكرية وسالح 

التنصت وسالح الجو وسالح البحرية وغريهم، كما ذكر موقع »عرب ٤٨« أمس.
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 القدس ـ زيك أبو الحالوة  ـ زار وفد برئاسة الشيخ الدكتور عكرمة 
صربي يمثل عددا من املؤسسات املقدسية يف مدينة القدس، القنصلية 
الركية يف الشيخ جــراح بمناسبة تعيني القنصل الــريك الجديد ايكد 

رناد وتقديم التهاين والتربيكات له.
ووضع الوفد السفري الجديد يف صورة األوضاع الصعبة التي يعانيها 
املقدسيون وكذلك االنتهاكات التي يقوم بها االحتالل للمقدسات وعىل 

رأسها املسجد األقىص املبارك.
وثمن الوفد جهود تركيا يف مسانده القضية الفلسطينية وبخاصة 

يف موضوع وكالة االونروا

وأشار الدكتور صربي إىل اإلنجازات التي قامت بها املؤسسات الركية 
يف دعـــم ومــســانــدة املــشــاريــع والـــربامـــج الــثــقــافــيــة والــصــحــيــة والتعليمية 
الربوية يف مدينة القدس، وأكــد عىل أهمية تشجيع األتــراك للحركة 
الــســيــاحــيــة وتــفــعــيــل الـــفـــنـــادق وتــنــشــيــط الـــوضـــع اإلقــــتــــصــــادي  يف مــديــنــة 
الــــقــــدس.  ووعـــــد الــقــنــصــل الـــجـــديـــد بــالــســري عـــىل نــهــج الــقــنــصــل الــســابــق 

وشكر الوفد عىل هذه التهنئة.
وضم الوفد مصطفى أبو زهرة ومجدي الزغري وسامر نسيبه ونبيل 
حمودة وعادل الحالق وعزام الهشلمون وموىس الشريف وعيل خميس 

وعمار صربي وحسن حسنني.

رام الــلــه- قـــام وكــيــل وزارة الــداخــلــيــة الــلــواء محمد مــنــصــور بتخريج 
دورة تدريبية بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد وبدعم من مؤسسة 
"ديـــكـــاف" بــعــنــوان تــعــزيــز الــنــزاهــة والــشــفــافــيــة يف دوائـــــر األحـــــوال املــدنــيــة 
والجوازات، وشكر املشاركني عىل التزامهم ودعاهم لتطبيق ما اكتسبوه 

من مهارات خالل الدورة.
وقـــــــال الـــــلـــــواء مـــنـــصـــور أن هـــــذه الـــــــــدورة تـــــأيت يف إطـــــــار تــوجــيــهــات 

رئـــيـــس الـــــــــوزراء وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة بــالــعــمــل عــــىل رفـــــع كــــفــــاءة وقــــــدرات 
مـــوظـــفـــي وزارة الـــداخـــلـــيـــة لــيــتــمــكــنــوا مــــن تـــقـــديـــم أفــــضــــل الـــخـــدمـــات 

ألبناء شعبنا.
ويف ختام الدورة قام اللواء منصور بتوزيع الشهادات عىل املشاركني 
واملــحــاضــريــن واملــشــرفــني عــىل الــــدورة، بحضور عــدد مــن مــســؤويل وزارة 

الداخلية وهيئة مكافحة الفساد. 

"الداخلية" و"مكافحة الفساد" 
تخرجان دورة حول النزاهة والشفافية

وفد مقدسي يهنىء قنصل تركيا الجديد 

رام الله- وفا- قال رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة إدارة وتنمية أمــوال اليتامى رفيق النتشة، إن املؤسسة تدير 

أموال 19300 يتيم يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضــــــح الــنــتــشــة خــــالل مــؤتــمــر صــحــفــي عــقــدتــه املـــؤســـســـة بــالــتــعــاون 
مع وزارة االعالم امس بمدينة رام الله، بأن املؤسسة استطاعت جمع 
حــصــيــلــة صـــنـــاديـــق األيـــــتـــــام مــــن كــــافــــة املــــنــــاطــــق، بـــاســـتـــثـــنـــاء مـــحـــافـــظـــة رام 
الله وجــاٍر العمل عىل جمعها، ومــن ثم تحول اىل صندوق خــاص يف 
املؤسسة، وكله يتم تحت اشراف القايض. مشريا اىل أن التدقيق املايل 

للصندوق تشرف عليه شركات محلية وأجنبية.
وأشـــــــــار الـــنـــتـــشـــة اىل أن املــــؤســــســــة تــــهــــدف اىل املـــحـــافـــظـــة عـــــىل أمــــــوال 
اليتامى، وتوفري االحتياجات السكنية واملعيشية والتعليمية والصحية 
لـــلـــيـــتـــامـــى املـــســـتـــثـــمـــريـــن يف هـــــــذا الـــــقـــــانـــــون وفــــقــــا لـــحـــاجـــاتـــهـــم ومـــــــا لــــهــــم يف 

الصندوق، إضافة إلدارة وتنمية أموالهم.
وبني أن املؤسسة تقدم حزمة متنوعة من برامج التمويل االسالمية 
والتي تتناسب مع االحتياجات املختلفة لألفراد والشركات والقطاعات 

االنتاجية.
وعـــــــن املـــــؤســـــســـــة، أضــــــــاف الـــنـــتـــشـــة "كــــــــان ال بـــــد مـــــن إيـــــجـــــاد مـــؤســـســـة 
متخصصة يف استثمار أموال األيتام وفقا ألحكام الشريعة االسالمية، 
وعليه فقد تم التنسيق من قايض القضاة وبموافقة الرئيس الشهيد 
ياسر عرفات آنــذاك عىل تشكيل مجلس أيتام فلسطني يف عــام 2002، 
وبــــــاشــــــر عـــمـــلـــه يف اســــتــــثــــمــــار أمـــــــــــوال الــــيــــتــــامــــى عــــــن طـــــريـــــق شـــــــــراء األرايض 
والعقارات وبيعها، علًما بأنه اتخذ قرارا بمباشرة العمل مع الجمهور 
يف عام 2004 من خالل التمويل باملرابحة لآلمر بالشراء، واإلجارة املنتهية 

بــالــتــمــلــيــك. ويف الـــعـــام 2005 صــــدر عـــن املــجــلــس الــتــشــريــعــي الفلسطيني 
قانون املؤسسة تحت رقم 14 لعام 2005 بحيث تعمل املؤسسة بموجب 

أحكام هذا القانون".
وأشــــــار اىل أن املـــؤســـســـة تــحــظــى بــاهــتــمــام الـــرئـــيـــس مــحــمــود عــبــاس، 
مثمًنا له الدعم املايل واملعنوي املقدم للمؤسسة بكافة الصعد لتحقيق 

أهدافها.
بـــــــــــدوره، تــــطــــرق مــــديــــر عـــــــام املــــؤســــســــة أمــــجــــد املــــــصــــــري، اىل انـــــجـــــازات 
املؤسسة، ومنها: ارتفاع قيمة محفظة التمويل من 7 مليون دوالر يف 
عام 2009 اىل 20 مليون دوالر خالل العام الحايل، وارتفاع االستثمارات 
الــعــقــاريــة مــن 4.7 مــلــيــون دوالر، اىل 21.3  مــلــيــون دوالر خـــالل الــعــام 
الحايل، إضافة اىل ارتفاع بمحفظة األسهم من 504 آالف دوالر اىل 15.6 
مــلــيــون دوالر خـــالل الــعــام املــــايض. كــمــا حققت املــؤســســة خـــالل مسرية 

العمل أرباحا تم توزيعها عىل أرصدة األيتام.
وقال إن املؤسسة تسعى لتحقيق انجازات مستقبلية، وأهمها: بناء 
مقر مركزي للمؤسسة عىل قطعة أرض يف محافظة رام الله والبرية، 
وهي مخصصة من الرئيس محمود عباس، والتوسع يف منح التمويل 
من خــالل استهداف املشاريع املتوسطة والكبرية واستحداث منتجات 
استثمارية جديدة، والتوسع يف استثمارات املؤسسة، ودراسة إنشاء 
شركة تمويل متخصصة بالتمويل الصغري ومتناهي الصغر بالشراكة 

مع شركائنا االسراتيجيني.
بـــــــــــدوره، لــــفــــت عــــضــــو مـــجـــلـــس إدارة املــــؤســــســــة أنــــــــور الــــــبــــــدوي اىل أن 
الجامعة العربية األمــريكــيــة تــربعــت بتغطية تقويم أســنــان لـــ 250 طفل 

يتيم يف الضفة الغربية.

النتشة: مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى 
تدير أموال 19300 يتيم في الضفة والقطاع

لقاء للتشريعي مع ممثلي مؤسسة 
التمكين والتنمية المحلية 

رام اللهـ  بحث أعضاء املجلس التشريعي مع ممثيل املؤسسة الفلسطينية للتمكني والتنمية 
املحلية تعزيز معرفة الشباب بصياغة التشريعات، بحضور الدكتور رضــوان األخــرس وكمال 

حسونه، ومساعد األمني العام لشؤون اللجان والجلسات نشأت القريويت.
ويتجىل الهدف األسايس لهذه الفعالية يف توفري منصات شبابية إلثارة حراك نتيجة تعطل 
العملية الديمقراطية يف الوضع الحايل، وإليصال احتياجات الشباب لصناع القرار للتخلص 

من حالة االغراب املفرضة بني املكونات املجتمعية واملؤسسات العامة.
وقدم النواب ومساعد األمني العام شرحا باستفاضة لعملية الصياغة التشريعية يف الوضع 
الطبيعي واملــراحــل والــقــراءات التي يمر بها القانون للخروج بصيغته النهائية، وكيفية تقدير 

حالة الضرورة.

جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت 
تحتفل بيوبيلها الفضي

 رام الــلــه ـ بمناسبة مـــرور خمسة وعــشــريــن عــامــاً عــىل تأسيسها، احتفلت جمعية أصــدقــاء 
جامعة بريزيت باليوبيل الفيض، بحضور وزير الثقافة د. إيهاب بسيسو الذي أكد عىل أهمية 
مـــا تــقــوم بـــه الــجــمــعــيــة واملـــؤســـســـات الفلسطينية مـــن دعـــم للمجتمع وخـــاصـــة الــطــلــبــة كــمــا عرب 
الدكتور حنا ناصر رئيس مجلس أمناء الجامعة عن شكره وتقديره للجمعية ملا تقوم به من 

دعم الطلبة والجامعة.
وشــكــر محمد املــســروجــي رئــيــس مجلس إدارة الجمعية الــحــضــور واملــشــاركــني بــاإلضــافــة اىل 
رعاته شركة أكرم سبيتاين وأوالده وشركة التامني الوطنية وبنك القدس، كما رحب باألعضاء 
املؤسسني والقدامى والطلبة الخريجني الذين حققوا قصص تحدي يف مجتمعاتهم ، ويف ختام 

الحفل تم تكريم املؤسسني والداعمني للجمعية.
ويــذكــر ان الجمعية تأسست عــىل ايـــدي نخبة مــن رجـــال اعــمــال فلسطينيني بهدف 
تــقــديــم وجــبــات غــذائــيــة للطلبة تــطــورت بــعــد ذلـــك اىل تمكني الطلبة وإســنــادهــم باملنح 
التعليمية والــوجــبــات الــغــذائــيــة والــكــتــب الــجــامــعــيــة وغـــري ذلـــك مــثــل الــدفــعــات النقدية 

الرمزية.

والدة القتيلة يارا أيوب تروي 
تفاصيل ما بعد اختفاء ابنتها

الـــنـــاصـــرة-»عـــرب 4٨«-روت والـــــدة الــقــتــيــلــة، يـــــارا نـــشـــأت أيـــــوب )16 عـــامـــا( مـــن قـــريـــة الـــجـــش يف 

الــجــلــيــل، تــفــاصــيــل لــحــظــات مــا بــعــد اخــتــفــاء ابــنــتــهــا وحــديــثــهــمــا لــلــمــرة األخــــرية قــبــل خــروجــهــا من 

البيت، وانقطاع االتصال بها، إىل أن فجعت بنبأ مقتلها والعثور عىل جثتها.

وقالت الوالدة: "تحدثت مع ابنتي يارا للمرة األخرية يف اليوم الذي اختفت فيه، حيث جلسنا 

مع بعضنا البعض واستأذنت مني الذهاب إىل عيد ميالد صديقتها وقالت يل إنها أحضرت لها 

مفاجأة. وبعد خروجها، حــاولــت أنــا وشقيقاتها التواصل معها إال أنها لــم تــرد علينا، عندها 

انتابني شعور بأن شيئا ما حصل ليارا. وعىل الفور تواصلت مع والدها الذي تواجد يف العمل 

وطلبت منه العودة إىل املنزل".

وأكدت وسط أجواء الحزن واألىس عىل فراق ابنتها، "لم أكن أتوقع ما حدث. والديت قالت 

يل إن يارا ستعود إال أنني أجبتها بأنها لن تعود".

وأضافت الوالدة، جميلة أيوب: "ابنتي يارا لم يكن لها أي مثيل فقد كانت خدومة وحنونة، 

الله يرىض عليها، وكانت عىل تواصل دائم معي يف كل خطوة تقوم بها".

وأشــــــارت إىل وقــفــة أهــــايل الــجــش إىل جــانــبــهــا ومــواســاتــهــا يف مــصــيــبــتــهــا املــفــجــعــة، وقـــالـــت إن 

"الــــنــــاس كـــانـــوا يــســألــونــنــي ملـــــاذا تــحــبــني الـــجـــش، الـــيـــوم أدركــــــت فــعــال الــــجــــواب بــعــد وقـــوفـــهـــم إىل 

جانبنا ومساندتهم لنا".

وخــتــمــت والــــدة الــفــتــاة يــــارا أيــــوب بــالــقــول: "أطـــالـــب بـــإصـــدار حــكــم اإلعـــــدام ضــد الــقــاتــلــني بــدال 

مــن زجهم يف سجون أشبه بالفنادق. قتلوا ابنتي ومــزقــوا قلبي، مصري القاتل اإلعـــدام ليكون 

عربة للناس".

حركة المجاهدين تشيد 
بتبني إيران لجرحى وشهداء 

مسيرات العودة 
غـــزة -اشــــــادات حــركــة املــجــاهــديــن الفلسطينية بــالــقــرار االيـــــراين يف تــبــنــي شـــهـــداء وجــرحــى 

مسرية العودة. ومن جانبه دعا الدكتور سالم عطا الله عضو مكتب األمانة العامة للحركة 

االنظمة العربية اىل وقف الهرولة باتجاه التطبيع والتوجه نحو دعم صمود شعبنا كما 

فعلت ايران.

وأكد عطا الله أن خذالن شعبنا عار سيلحق بكل املطبعني واملتخاذلني ودعم صموده 

ومقاومته هو يعرب عن ارادة األمة وشرف يستحق االحتذاء به وتقديره.

وشدد عىل أهمية البعد االسالمي العربي للقضية الفلسطينية وأن سلخها من عمقها 

االســــالمــــي ال يـــخـــدم اال ارادة االحــــتــــالل واعــــوانــــه ودعـــــا شـــعـــوب أمــتــنــا لـــدعـــم صـــمـــود شعبنا 

والــتــصــدي بقوة لقطار التطبيع العربي االســرائــيــيل ألنــه سيهدم كــل القيم ويستهدف كل 

مقدرات األمة .

قلقيلية-قال الــلــواء رافــع رواجــبــة محافظ 
قـــــلـــــقـــــيـــــلـــــيـــــة" مــــــــتــــــــجــــــــذرون بـــــــأرضـــــــنـــــــا مــــتــــمــــســــكــــون 
بحقنا، والقدس عاصمتنا األبدية، والشعب 
الفلسطيني يف كافة أماكن تواجده فلسطيني 
الــــهــــويــــة لـــــن يــــتــــنــــازل عـــــن حـــقـــوقـــه مـــهـــمـــا كـــانـــت 

التحديات".
جاء ذلك خالل زيارة قام بها امس لبلدة 
جلجولية يف داخــل الفلسطيني، رافقه فيها 
حسني العبيدي سكرتري الحزب الشيوعي يف 
بــلــدة الـــطـــرية، ومــحــمــد قطقط ممثل الغرفة 
الــــــــتــــــــجــــــــاريــــــــة، وســــــــــامــــــــــح عــــــــــــــــودة رئــــــــيــــــــس وحــــــــــدة 

العالقات العامة واإلعالم يف املحافظة.
وكان يف استقباله رئيس بلدية جلجولية 
الــفــائــز يف االنــتــخــابــات املــهــنــدس درويــــش رابــي 
وأعـــــضـــــاء الــــبــــلــــديــــة، ومـــمـــثـــلـــون عـــــن الـــعـــائـــالت 
يف الــــبــــلــــدة، وشـــخـــصـــيـــات وطـــنـــيـــة وأكـــاديـــمـــيـــة 

من البلدة.
وعـــــــرب املــــحــــافــــظ عـــــن ســــعــــادتــــه بــــــوجــــــوده يف 
جلجولية مــشــيــداً بــصــمــود أهــلــهــا، قــائــاًل " أن 
مـــاضـــيـــنـــا ومــســتــقــبــلــنــا واحــــــــد، ونـــحـــن مـــصـــرون 
عــىل التواصل بالرغم مــن إجـــراءات االحتالل 
الـــــظـــــاملـــــة الـــــتـــــي تــــســــعــــى لـــلـــفـــصـــل بــــــني مــــكــــونــــات 
الــــــشــــــعــــــب الـــــــــــواحـــــــــــد ورســـــــالـــــــتـــــــنـــــــا هـــــــــي الـــــصـــــمـــــود 
واالنـــتـــصـــار عـــىل كـــل الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــهــنــا 
ويف مقدمتها القوانني العنصرية التي أقرتها 
حكومة اليمني املــتــطــرف، نحن مــصــرون عىل 
حالة التواصل اليومية، والــجــدران واألســوار 
املصطنعة لن تستطيع الفصل بينا ألننا جسد 

واحد برئة واحدة".
وأكـــــــد عــــىل ضــــــــرورة االلــــتــــفــــاف الـــجـــمـــاهـــريي 
حول القائمة املشركة الفلسطينية التي تمثل 

محافظ قلقيلية يزور بلدة جلجولية بالداخل الفلسطيني
الــكــل الــفــلــســطــيــنــي، وهــــي تـــواجـــه كـــل إفـــــرازات 
الــــتــــطــــرف اإلســـــرائـــــيـــــيل ويف مـــقـــدمـــتـــهـــا الـــقـــوانـــني 
الــــــعــــــنــــــصــــــريــــــة، لــــــنــــــعــــــزز الــــــــــوجــــــــــود الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي 
يف الــــــــــداخــــــــــل الـــــــــــــــذي هـــــــــو أقـــــــــــــــدم مـــــــــن أي دولـــــــــة 

مصطنعة.
مـــن جــهــتــه أكـــد رئــيــس الــبــلــديــة عـــىل أهمية 
التواصل واللقاءات املشركة، شاكراً للمحافظ 
والوفد الزائر هذه الزيارة، وقال" نحن شعب 
نـــــفـــــســـــه،  الــــــقــــــســــــمــــــة إال عــــــــــىل  يــــــقــــــبــــــل  واحـــــــــــــــــد ال 
وجـــلـــجـــولـــيـــة فـــيـــهـــا عـــــائـــــالت عـــمـــقـــهـــا يف الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة، وقــــد مــــرت فــــرة االنـــتـــخـــابـــات بشكل 
نزيه واملواطنني مارسوا حقهم فكانت النتيجة 

مـــا كـــانـــت، وكــــل األمـــــور مــــرت بــشــكــل حــضــاري 
وبــــتــــفــــاهــــم وهـــــــــذا يـــــــدل عــــــىل أنـــــنـــــا قـــــــــــــادرون عــىل 
العطاء والبناء من أجل مجتمعنا ومواطنيه 

الذين ينتظرون منا الكثري" .
وجــــــــــــرى خــــــــــالل الــــــلــــــقــــــاء بـــــحـــــث عــــــــــدة قــــضــــايــــا 
تتعلق بتعزيز التعاون املشرك بني الجانبني، 
مؤكدين عىل أهمية التواصل الــدائــم بالرغم 

من إعاقات االحتالل.
يذكر أن بلدة جلجولية تقع داخــل الخط 
األخــضــر، وهــي تــحــاذي مدينة قلقيلية ويبلغ 
عدد سكانها 11 الف نسمة، غالبية عائلتها لها 

امتداد داخل األرايض الفلسطينية.
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وحشية االحتالل بحق قاصرين مريضين
ب������ي������ت ل������ح������م - وف�����������ا - أم�����������ر م�������������راد ط�����ق�����اط�����ق�����ة )15 
ع��ام��ا(، وم��ح��م��د ع��ي طقاطقة )18 ع��ام��ا( شاهدان 
ع���ى ان��ت��ه��اك االح���ت���ال ألب��س��ط ح��ق��وق األط���ف���ال يف 
ال���ع���ي���ش ب������أم������ان. ال����ط����ف����ان ال������ل������ذان ك����ان����ا ق�����د اعتقا 
األس������ب������وع امل����������ايض، م�����ن م�����ن�����زيل ع���ائ���ل���ت���ي���ه���م���ا يف بلدة 
ب���ي���ت ف����ج����ار ج����ن����وب ب���ي���ت ل����ح����م، ي�����روي�����ان الضغوط 
النفسية التي مورست بحقهما خال أسرهما يف 

معتقل "عتصيون".
ل���م ت��ش��ف��ع م��ن��اش��دة وال����د أم���ر ب��ع��دم اعتقاله، 
كونه أجرى عملية جراحية يف قدمه قبل ساعات، 
ولكن ق��وات االح��ت��ال اعتقلته رغ��م األل��م الشديد 
الذي كان يعانيه، وبعد يومني من اعتقاله بات ال 

يجرؤ عى زيارة أقاربه لوحده.
ي��ق��ول وال������ده: ب��ع��د إط����اق س���راح���ه، ن���ح���اول أن 
ن���ه���دئ م����ن خ����وف����ه، ف���ع���ن���دم���ا ج�����اء ج���ن���ود االحتال 
العتقاله تصرفوا بوحشية، ولم يبقوا أي يشء يف 
مكانه، وقلبوا البيت رأسا عى عقب، ما أثار الرعب 

يف نفوس أبنايئ، وأكرثهم مراد.
وأض��اف أن الحالة النفسية ألم��ر متعبة حتى 

أنه بات ال يجرؤ عى زيارة أقاربه لوحده.
يذكر ان سلطات االحتال أفرجت عنه بغرامة 
مالية قدرها 500 شيقل، عى أن يتم تحديد موعد 

ملحاكمته يف شهر أيار املقبل للعام 2019.
وح��ال��ة طقاطقة واح���دة م��ن ع��ش��رات ب��ل مئات 
ال�����������ح�����������االت م���������ن األط�����������ف�����������ال ال���������ذي���������ن ي�������ع�������ان�������ون ويات 
املتكررة،  االق���������ت���������ح���������ام���������ات  خ��������������ال  م����������ن  االح��������������ت��������������ال، 
ب���ي���ت فجار.الفتى  ب����ل����دة  ال���ي���وم���ي���ة يف  واالع�����ت�����ق�����االت 
امل�������ري�������ض ب����ال����ف����ش����ل ال�����ك�����ل�����وي م����ح����م����د ع�������ي طقاطقة 
أفرج عنه بعد أربعة أيام من اعتقاله، وذلك بعد 
تدخل مؤسسات دولية وإنسانية، وهو يف وضع 

صحي صعب.

ويسرد األسر املحرر الفتى طقاطقة ملراسلتنا ما 
جرى معه، بالقول: تعامل جنود االحتال معي 
ب��ق��س��وة، ف��ل��م يهتموا ب��وض��ع��ي ال��ص��ح��ي، وأبقوين 
س�����اع�����ات ط���وي���ل���ة يف ال�����ي�����وم األول م�����ن االع����ت����ق����ال يف 
البوسطة، مقيد اليدين، والقدمني با طعام، عى 
الرغم من ضرورة عمل غسل الكى يف ذلك اليوم.

ويقول وال��ده: االحتال ال يكرتث بأي فلسطيني، 
س��واء ك��ان طفا، أو مريضا، وخ��ال األرب��ع��ة أيام 
التي اعتقل فيها محمد كانت العائلة بأكملها عى 
أعصابها، فتغيبه عن غسيل الكى ولو ليوم واحد 
يحبس السوائل يف جسمه، وتتنفخ كافة أعضائه، 

األمر الذي يشكل خطورة عى حياته".
م�����ن ج����ان����ب����ه، ق������ال م����دي����ر ه���ي���ئ���ة ش��������ؤون األسرى 
وامل�����ح�����رري�����ن يف ب����ي����ت ل����ح����م م���ن���ق���ذ أب�������و ع������ط������وان، إنه 
ج��رى اعتقال 10 أطفال دون 18 عاما خ��ال الشهر 
الجاري، أحدهم أجريت له عملية جراحية وبعد 
خروجه من املستشفى تم اعتقاله بشكل مباشر، 
وآخ����ر ي��ع��اين م��ن ف��ش��ل ك��ل��وي، وت���م االف�����راج عنه، 
بعد تدخل العديد من املؤسسات الدولية )يقصد 
م����ح����م����د ط������ق������اط������ق������ة(.وأض������اف أب���������و ع��������ط��������وان: م�������ا زال 
االحتال يستهدف األطفال يف منطقة بيت فجار، 
س�����واء ب���االع���ت���ق���ال أو ال���ق���ت���ل، أو اإلص����اب����ة، ف��ق��د تم 
اع��ت��ق��ال 5 ف��ت��ي��ة خ���ال ال��ي��وم��ني امل��اض��ي��ني أعمارهم 
أق�������ل م�����ن 16 ع������ام������ا.وأش������ار إىل االح������ت������ال يستهدف 
الفتية من خال عمليات االعتقال، ليزرع داخلهم 
الخوف وال��رع��ب، مؤكدا أن التجربة الفلسطينية 
أثبتت فشل هذه املمارسات الصهيونية، خاصة أن 
مئات اآلالف من عمليات اعتقال األطفال عرب عقود 
ط����وي����ل����ة، وع������ى ال�����رغ�����م م�����ن ذل������ك ف���إن���ه���م يخرجون 
ي���������ق���������ودوا عمليات  ع�������ى أن  ق���������ادري���������ن  ال�����س�����ج�����ن  م�������ن 
التغير يف املجتمع الفلسطيني، من خال إعادة 

تأهيلهم، ودمجهم يف املجتمع، ليكونوا فاعلني 
أسوة بغرهم.

م���ن ج���ان���ب���ه، ق����ال م���دي���ر دائ������رة ب���رن���ام���ج املساءلة 
ل���ل���ح���رك���ة ال����ع����امل����ي����ة ل����ل����دف����اع ع�����ن األط������ف������ال ع����اي����د أبو 
ي����ت����م اعتقالهم  ال������ذي������ن  ك������ل األط�������ف�������ال  اق����ط����ي����ش أن 
يمارس بحقهم التعذيب، وإساءة املعاملة، خال 
ال���ت���ح���ق���ي���ق، أو ن���ق���ل���ه���م م�����ن م�����راك�����ز ال���ت���ح���ق���ي���ق، وأن 
هدفها األس��ايس الحصول عى اع��رتاف��ات باإلكراه 
م���ن األط����ف����ال وه����ي ت��ش��ك��ل دل���ي���ل اإلدان�������ة األسايس 
أم��ام املحاكم العسكرية اإلسرائيلية والتي تغيب 
فيها معاير املحاكمة العادلة حيث يتم إدانه هؤالء 

األطفال باعرتافات تم الحصول عليها باإلكراه.
وأف��اد أبو اقطيش بأن االحتال يعتقل سنويا 
500 ح���ت���ى 700 ط����ف����ل، ويف آخ������ر اح���ص���ائ���ي���ة يف شهر 
اكتوبر املايض بلغ عدد األطفال الفلسطينيني داخل 
سجون االحتال 220 طفا.بدورها أكدت اإلخصائية 
ال��ن��ف��س��ي��ة يف ه��ي��ئ��ة ش�����ؤون األس������رى م���اج���دة األزرق 
أن االح��ت��ال ال ي���ويل خصوصية الع��ت��ق��ال األطفال 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني وي���ح���ت���ج���زه���م يف م���ع���ت���ق���ات وليس 
يف م���راك���ز ت��وق��ي��ف خ���اص���ة ب���األط���ف���ال ض���ارب���ا بعرض 

الحائط املواثيق واألعراف الدولية كافة.
وأض������اف������ت أن م�����ن أه�������م امل����ش����اك����ل ال����ت����ي يعاين 
منها األس���رى امل��ح��ررون األط��ف��ال ف��ق��دان أو زيادة 
النشاط، شعورهم بفقدان املكانة االجتماعية يف 
بعض األحيان، واالغرتاب عن املجتمع، والعناد 
وال�����ش�����ع�����ور ب����ال����ق����ل����ق وص�����ع�����وب�����ة يف ال�������ن�������وم، وتغر 
يف امل������زاج.وأش������ارت األزرق إىل أن����ه ي��ت��م تشخيص 
ال��ح��االت وتحويلها إىل شبكة حماية الطفولة، 
وال�������ذي�������ن ب�������دوره�������م ي�����ؤه�����ل�����ون األط�������ف�������ال م������ن خال 
ب��رام��ج م��ع��دة ل��ه��م خ��ص��ي��ص��ا، وي��ت��م ال��ت��ع��ام��ل مع 

6-7 أسرى أطفال شهريا.

مشروع قانون اسرائيلي 
يسمح  للشرطة تعرية معتقلين 

لتفتيشهم حتى دون شبهات
تل أبيب �  ذك��رت صحيفة "ه��آرت��س" ام��س، أن الحكومة اإلسرائيلية تدعم مشروع قانون 
يسمح للشرطة بتفتيش املعتقلني وتعريتهم ملنع إدخال أغراض إىل غرف معتقات الشرطة، 

حتى إذا لم توجد شبهات بأن املعتقل يحاول تهريب غرض ما. 
وي���ش���ك���ل ه�����ذا ب����ن����داً م����ن م����ش����روع ق����ان����ون ج���ك���وم���ي ي���ت���ن���اول ص���اح���ي���ات ال���ش���رط���ة يف املعتقات. 
ووفقاً إليضاحات مشروع القانون تعد الهيئة التنفيذية إلحراز تقدم عى املشروع الذي يمكن 
الشرطة من تعرية املعتقلني وإج���راء تفتيش لهم وه��م ع��راة من أج��ل التأكد بأنهم ال يهربون 

شيئاً لداخل املعتقل.
وال تتوفر اليوم للشرطة صاحيات لتفتيش املعتقلني وهم عراة لدى إستقبالهم يف املعتقل. 
وشكل البند املذكور ج��زءا من مشروع قانون حكومي قدم عام 201٤ لكنهم اليوم يسعون إىل 

فصله وتقديمه كمشروع قانون بحد ذاته.
ووف���ق���اً مل��ش��روع ال��ق��ان��ون ي��ح��ق ل��ش��رط��ي إج����راء تفتيش ج��س��دي ملعتقل م��ن أج���ل م��ن��ع إدخال 
"غ��رض محظور" إىل املعتقل حتى وإن لم تتوفر شبهات ح��ول حمله غ��رض م��ا. تكون التعرية 
بموافقة املعتقل لكن إذا ع��ارض تستخدم ق��وة معقولة لتعريته وذل��ك بعد توفر الفرصة له 

إليضاح أسباب عدم موافقته عى التعري.
تعارض منظمات حقوق اإلنسان ونقابة املحامني العامني هذا البند بسبب شموليته وعدم 
إق��ت��ص��اره ع��ى ال���ح���االت ال��ت��ي ت��ت��وف��ر ف��ي��ه��ا ش��ب��ه��ات ح���ول ت��ه��ري��ب امل��ع��ت��ق��ل أغ����راض ي��ح��ظ��ر إدخالها 

إىل املعتقات.
وقالت حجيت لرناو نائبة املحامي القطري العام :" منذ اللحظة التي يقولون فيها أنه باإلمكان 
القيام بهذا اإلجراء بدون وجود شبهات سيتم تطبيقه بصورة أوتوماتيكية عى الجميع األمر 

الذي سيمس بخصوصية وبإحرتام عدد كبر من األشخاص الذين ال سبب للمس بهم".

االحتالل يفرج عن 3 نشطاء بشرط 
اإلبعاد عن شوارع القدس لمدة أسبوعين

 
ال����ق����دس - أف����رج����ت س���ل���ط���ات االح����ت����ال اإلس����رائ����ي����ي، ال��ل��ي��ل��ة ق���ب���ل امل���اض���ي���ة، ع����ن ث���اث���ة نشطاء 
مقدسيني بعد اعتقالهم لساعات، بشرط االبعاد عن عدة شوارع رئيسية وسط القدس املحتلة 

ملدة أسبوعني، يف الوقت الذي عليهم حضور جلسة ملحاكمتهم .
وشمل القرار النشطاء: أمني سر حركة فتح يف بلدة العيسوية ياسر درويش، وعضو لجنة 

املتابعة يف العيسوية محمد أبو الحمص، وعاهد الرشق.
وتضمن قرار االفراج إبعاد النشطاء الثاثة عن شوارع: "صاح الدين وباب العمود والسلطان 

سليمان" قرب سور القدس التاريخي ملدة أسبوعني.
وكان االحتال اعتقل املقدسيني الثاثة خال قمع قواته لوقفة احتجاجية مساء أمس االول 
يف شارع صاح الدين ضد اعتقال محافظ القدس عدنان غيث وعشرات الكوادر من حركة فتح 
بالقدس، يف الوقت الذي يستمر فيه الحراك عى كافة املستويات يف املدينة املقدسة للضغط 
عى االحتال لإلفراج عن املحافظ والكوادر والنشطاء، وسط التأكيد عى االستمرار يف محاربة 

كل أوجه تسريب العقارات واألرايض يف املدينة املقدسة لاحتال واملستوطنني.

الحكم بالسجن والغرامة المالية على شاب 
من نابلس بتهمة تنفيذ عملية طعن

ت��ل ابيب-حكمت املحكمة العسكرية اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، ص��ب��اح ام��س األرب���ع���اء، ع��ى األس���ر تامر 
خضر )28 عاما( من سكان نابلس 

بالسجن الفعي ملدة 17 عاما ونصف العام ودفع غرامة ماليةمقدارها ٣0 الف شيكل بتهمة 
تنفيذ عملية طعن منذ ٣ أعوام.

وب��ح��س��ب ال��ق��ن��اة ال��ع��ربي��ة ال��ع��اش��رة، ف���إن خ��ض��ر أص����اب مستوطنا ب��ج��روح ب��ع��د أن ط��ع��ن��ه يف 
تقاطع مستوطنة أرييل.

ووفقا للقناة، فإن الغرامة املالية هي لتعويض املستوطن املصاب.

هيئة األسرى        
تنعى والدة األسير 

ابراهيم حبيشة
رام الله-نعى رئيس هيئة شؤون األسرى 
وامل������ح������رري������ن ال�������ل�������واء ق���������دري أب��������و ب����ك����ر واألسرى 
واألس��������رى امل����ح����رري����ن، ام�����س األرب������ع������اء، والدة 
األس��ر ابراهيم حبيشة، من مدينة نابلس، 

والتي وافتها املنية يوم أمس االول الثاثاء.
وت����ق����دم أب�����و ب���ك���ر، ب����أص����دق م���ش���اع���ر الحزن 
وامل��واس��اة م��ن األس��ر البطل حبيشة وعائلته 
ب���وف���اة وال����دت����ه م��ت��م��ن��ي��اً م���ن ال���ل���ه ال���ع���ي القدير 
وي�������ل�������ه�������م أهل  ب����������واس����������ع رح�������م�������ت�������ه  ي������رح������م������ه������ا  أن 
األسر وعائلته الصرب والسلوان وأن يدخلها 
ج��ن��ات��ه وأن ي��ح��ش��ره��ا م���ع األن���ب���ي���اء والشهداء 

والصديقني.
يذكر أن األسر ابراهيم حبيشة )٤5 عاماً( 
م����ع����ت����ق����ل م�����ن�����ذ ع���������ام 2002 وص�����������در ح�����ك�����م بحقه 
ب����ال����س����ج����ن 25 ع�������ام�������اً، ق������ى م����ن����ه����ا 16 ع������ام������اً يف 

سجون االحتال. 

اطالق حملة دولية لإلفراج عن األسيرة الجعابيص  

� اط�������ل�������ق نشطاء  ف�������������راج  ن�����ج�����ي�����ب   � ل�����ح�����م  ب�����ي�����ت   
ل���ج���ان امل���ق���اوم���ة ال��ش��ع��ب��ي��ة واع����ض����اء م����ن االتحاد 
العام لاشخاص ذوي االعاقة حملة محلية و 
ودول��ي��ة للمطالبة ب��االف��راج عن االس��رة املصابة 
اسراء الجعابيص التي تقبع يف سجون االحتال 
االسرائيي باوضاع صحية صعبة جراء االهمال 
ال���ط���ب���ي ال�������ذي ت���ت���ع���رض ل�����ه يف س����ج����ون االحتال 

االسرائيي.
وت����م اط�����اق ال��ح��م��ل��ة يف ال���خ���ان االح���م���ر وفاء 
مل��ح��اف��ظ ال���ق���دس االس����ر ع���دن���ان غ��ي��ث ومشاركة 
اللجان الشعبية ملقاومة الجدار واالتحاد العام 
ل��أش��خ��اص ذوي اإلع���اق���ة ف���رع ن��اب��ل��س لتسليط 
ال�������ض�������وء ع�������ى م�������ا ت�����ت�����ع�����رض ل�������ه ال�����ج�����ع�����اب�����ي�����ص من 
ان���ت���ه���اك���ات الب���س���ط ح���ق���وق االن����س����ان اه��م��ه��ا عدم 
ال����ح����م����ل����ة باالفراج  ت�����ط�����ال�����ب  ال�������ع�������اج ك�����م�����ا  ت����ل����ق����ي 

عنها.
وق��ال منذر عمرة رئيس اللجنة التنسيقية 
ملقاومة ال��ج��دار واالستيطان ان  ع��ن��وان الحملة 

"ه�����������ل ه�������ن�������اك وج�����������ع اك�����������رث م��������ن ه�������ي�������ك" يف اش�����������ارة 
للمعاناة التي تعايشها االسرة .

واضاف عمره  ان اطاق الحملة من الخان 
االح��م��ر يحمل رس��ائ��ل ع��دة اهمها لفت االنتباه 
اىل ان الخان االحمر ما يزال يتعرض لتهديدات 

اسرائيلية عنصرية من اجل هدمه .
واشار عمرة اىل ان االحتال االسرائيي منع 
وي��م��ن��ع االس����رة م��ن االل��ت��ق��اء بابنائها يف انتهاك 
واضح لكل املواثيق واالع��راف الدولية والقانون 
الدويل االنساين مشرا اىل ان الحملة ستعمل 

عى فضح ممارسات االحتال االسرائيي.
من ناحيتها ثمنت ريما قنوايت مديرة املشاريع 
يف ج��م��ع��ي��ة ب��ي��ت ل��ح��م ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ت��اه��ي��ل اطاق 
الحملة واكدت عى ان االسرة الجعابيص تعاين 
م���ن اع���اق���ات م��خ��ت��ل��ف��ة ال���ي���وم ن��ت��ي��ج��ة االعتداءات 
واالص��اب��ات التي تعرضت اليها بفعل االحتال 

االسرائيي خال عملية االعتقال.
ت����م����ث����ل رسالة  واش�������������ارت ق������ن������وايت ان ال����ح����م����ل����ة 

انسانية ووطنية تساهم يف رفع معاناة االسرى 
واالسرات والجرحى الفلسطينني خصوصا من 

ذوي االعاقة 
وم�����������ن ج�����ه�����ت�����ه ق�����������ال ال������ن������اش������ط وائ�������������ل ف�����ق�����ي�����ه ان 
ال�����ن�����ش�����ط�����اء رف�������ع�������وا ش������ع������ار"ص������رخ������ة اس�����������������راء" الن 
وجعها مستمر والن االحتال يستمر يف سياسة 

اهمال االسرى واالسرات.
ال�����ف�����ك�����رة ج�����������اءت كرسالة  ان  ف����ق����ي����ه  واض�������������اف 
لشعبنا حيث هناك االف االسرى االطفال وكبار 
السن داخل سجون االحتال، ممن يعانون من 
اوض�������اع ص��ح��ي��ة ص���ع���ب���ة، وي����ل����زم ض�������رورة العمل 
الجدي واستنهاض جماهر الشعب واملؤسسات 

الحقوقية لنيل هوالء االسرى حريتهم.
وأش������ار ف��ق��ي��ه اىل ان م���ا زاد م���ن س��ع��ي لجان 
امل���ق���اوم���ة اىل ال��ق��ي��ام ب��ه��ذه ال��ح��م��ل��ة ه���ي الرسالة 
ومناشدات  اس�����������������������راء،  ق�������ب�������ل  م����������ن  رف��������ع��������ت  ال��������ت��������ي 
اه��ل��ه��ا وح���ال���ة االس�����رى ال��ص��ح��س��ة ال��ص��ع��ب��ة التي 

تستوجب االهتمام بهم اكرث.

أبو بكر: االنتقام من األسرى
لن يردع شعبنا عن مسيرته النضالية

ن����اب����ل����س - وف�������ا - ق�������ال رئ�����ي�����س ه���ي���ئ���ة شؤون 
األس�����رى وامل���ح���رري���ن ال���ل���واء ق����دري أب���و ب��ك��ر، ان 
س���ب���اق ق�����ادة االح����ت����ال وامل���ن���اف���س���ة الاأخاقية 
السيايس  ال����������وس����������ط����������ني  ب�������������ني  وال����������اإن����������س����������ان����������ي����������ة 
والعسكري، لانتقام من األسرى وعائاتهم، 
لن يردع شعبنا عن مواصلة مسرته النضالية 
حتى دحر االحتال، وإقامة الدولة املستقلة 

وعاصمتها القدس الشريف.
أق�����وال ال���ل���واء أب����و ب��ك��ر ج�����اءت خ����ال زيارته 
ووفد من الهيئة، أمس، لأسرين املحررين: 
س��ع��ي��د م��س��ل��م م���ن ب���ل���دة ت��ل��ف��ي��ت ج���ن���وب شرق 

مدينة نابلس، الذي أمى 18 عاما يف األسر، 
ورائ���������د س�����رح�����ان م�����ن ب����ل����دة أُودل����������ة ج����ن����وب غرب 
امل������دي������ن������ة، وال�������������ذي أم���������ى 27 ع������ام������ا يف سجون 

االحتال.
واك�����د أب����و ب��ك��ر أن ك���ل م���م���ارس���ات االحتال 
وحقده لن تنال من هذه العزيمة واإلصرار، 
التي تشحن كل الشعب الفلسطيني، وتبشره 
السجون،  امل�������ط�������اف س����ت����ب����ي����ض  ن�����ه�����اي�����ة  ب������أن������ه يف 

وستزول مع زوال هذا االحتال البغيض.
ووجه أبو بكر تحياته لأسرى واألسرات، 
مجدداً تصميم وإص��رار القيادة عى مواصلة 

كل الجهود املحلية والدولية حتى يتم وضع 
حد للجرائم اإلسرائيلية التي فيها استخفاف 
واس�����ت�����ه�����ت�����ار وت�������ج�������اوز ل����ك����ل ال�����ق�����وان�����ني واألع�����������راف 
ال����������������دويل لتحمل  امل�����ج�����ت�����م�����ع  ال��������دول��������ي��������ة، داع����������ي����������اً 
مسؤولياته تجاه هذه الفئة التي يتوجب أنها 

تتمتع بحماية القوانني واألعراف الدولية.
ك���م���ا ق������دم أب������و ب���ك���ر ووف��������د ال���ه���ي���ئ���ة التعازي 
إب�������راه�������ي�������م ح����ب����ي����ش����ة ول�����ع�����ائ�����ل�����ت�����ه بوفاة  ل�������أس�������ر 
وال���دت���ه، ع��ل��م��ا أن األس����ر حبيشة )٤5 عاما(، 
م����ن م���دي���ن���ة ن���اب���ل���س م��ع��ت��ق��ل م���ن���ذ ال����ع����ام 2002، 

ومحكوم بالسجن )25 عاما(.

الجبهة الشعبية تنظم حفل 
استقبال لألسير المحرر رائد صايل 

ال����ش����ع����ب����ي����ة لتحرير  ال����ج����ب����ه����ة  ن����ظ����م����ت   - ن�����اب�����ل�����س 
ف��ل��س��ط��ني يف م��ح��اف��ظ��ة ن��اب��ل��س اح���ت���ف���االً ح����اش����داً يف 
استقبال األسر املحرر رائد صايل "أبو العميد" بعد 

قضائه 17 عاماً يف سجون االحتال.
ويعترب األس���ر ال��رف��ي��ق رائ���د أول األس���رى الذين 
ق�����ض�����وا ه�������ذا ال����ح����ك����م وت�����ح�����رر م�����ن س�����ج�����ون االحتال 
م��ن ب��ني أب��ن��اء بلدته "أودال" جنوب نابلس، حيث 
شاركت البلدة بكل أطيافها وأبنائها بهذا االستقبال 

الحاشد.
الشخصيات  م���������ن  ع������������دد  ب�������االح�������ت�������ف�������ال  وش������������������ارك 
ال��وط��ن��ي��ة واالع��ت��ب��اري��ة ول��ج��ن��ة األس����ر ون�����ادي األسر 
واللجنة الوطنية الداعمة لأسرى، وعدد كبر من 

زماء األسر رائد من االسرى املحررين .
وسار االستقبال بشكل منظم من خال موكب 
ض���خ���م م����ن ال����س����ي����ارات، ح���ي���ث ت���وج���ه األس������ر املحرر 
مل����ن����زل ع���ائ���ل���ت���ه ل��ي��ق��ب��ل ي����د وال��������ده ال�������ذي ي����ع����اين املرض 
ووال����دت����ه ال��ت��ي ان��ت��ظ��رت��ه ط��ي��ل��ة ه����ذه ال���س���ن���وات بقلب 

نابض بالحب والدمع والفخر بابنها املناضل.
 وأل��������ق��������ى ال������رف������ي������ق ال�������دك�������ت�������ور اب����������و ش�������������داد الكلمة 
ال����رتح����ي����ب����ي����ة ب�����اس�����م ال���ج���ب���ه���ة م����وج����ه����اً ال���ت���ح���ي���ة لقرية 
ول�����ج�����م�����اه�����ر ش����ع����ب����ن����ا عى  ال������ح������ض������ور  وك����������ل  "اودال" 
وق���ف���ت���ه���م امل���ه���ي���ب���ة الس���ت���ق���ب���ال ال���رف���ي���ق رائ�������د م����ن رواد 
ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي يف ب��ل��دت��ه ووط���ن���ه، م���ؤك���داً أن هذه 
امل������ع������ان������اة ت����ح����م����ل رس�������ائ�������ل ه������ام������ة ج������������داً م�������ن األسرى 
الصامدين يف سجون االحتال، مشدداً عى ضرورة 
اح������رتام ن���ض���االت ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وتضحياته 
الغالية ومغادرة الفريق املتنفذ بالسلطة واملنظمة 
اتفاقية أوسلو ومغادرة االنقسام والعودة لخيار 
الجماهر الشعبية بالوحدة الوطنية وعقد مجلس 
وطني توحيدي يضم كل القوى واالحزاب ومواجهة 

االحتال بكل أشكال النضال املتاحة.
ك��م��ا ت��وج��ه ب��ال��ت��ح��ي��ة ل��ش��ه��داء ان��ت��ف��اض��ة القدس 
وشهداء العاصمة األبدية وشهداء غزة املقاومة، 
وإىل محور املقاومة والصمود ولسوريا أرضاً وجيشاً 
وشعباً ودولًة.كما هنأ الرفيق رائد بحريته ومعاهداً 
شعبنا باستمرار كل الوطنيني والشرفاء بالنضال 
حتى ينال شعبنا كامل حقوقه الوطنية املسلوبة.

أل������ق������ى االخ م����ظ����ف����ر ذوق�������������ان ك����ل����م����ة القوى   ك�����م�����ا 
والفعاليات واملؤسسات الوطنية بمحافظة نابلس 
م����وج����ه����اً ال���ت���ح���ي���ة ل����أس����ر ول������أس������رى ال����ص����ام����دي����ن يف 
س��ج��ون االح���ت���ال، م��ع��ت��رباً أن تحقيق حريتهم هو 
واج������ب وط���ن���ي.ك���م���ا وج�����ه ب����اق����ات ال���ف���خ���ر بالجماهر 
املحتشدة التي تزف أبطالها وتضع أوسمة الشرف 
ع����ى ج���ب���اه ه������ؤالء االب����ط����ال وامل���ن���اض���ل���ني، م����ؤك����داً أن 
ان��ت��ص��ار شعبنا م��ره��ون��اً ب��وح��دة ك��ل ال��ش��ع��ب وقواه 

يف مواجهة االحتال.
 كما ألقى رائد عامر مسؤول العاقات الدولية 
يف ن�����ادي األس�����ر ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ك��ل��م��ة أك����د ف��ي��ه��ا عى 
أه���م���ي���ة م���ت���اب���ع���ة ق���ض���اي���ا األس��������رى ال����ذي����ن يتعرضون 
لهجمات واسعة من قبل إدارة مصلحة السجون 
خصوصاً اتجاه املرىض واألطفال واألسرات وانتهاج 
س���ي���اس���ة ال���ق���ت���ل ال���ب���ط���يء واالع���������دام ل����أس����رى املرىض 
بتكريس سياسة االهمال الطبي، مشراً أن نادي 
األسر يستقبل بهذه اآلونة العشرات من األسرى 
امل���ف���رج ع��ن��ه��م وال����ذي����ن ق���ض���وا أع������وام ط��وي��ل��ة باألسر 
وخلف كل أسر حكاية تؤكد عى ضرورة االنتهاء 

من أقذر احتال عرفه التاريخ املعاصر.
م������ن ج�����ان�����ب�����ه، وج��������ه األس����������ر ال����ب����ط����ل رائ����������د صايل 
ابوالعميد خال كلمة له التحية القادمة من بني 
ركام األغال واألصفاد، كلمة مليئة بالحزن والفرح 

والدمع واالبتسامة واإلرادة واألمل، موجهاً التحية 
م����ن ق���ل���ب���ه ل���ك���ل ط���ف���ل وش�������اب وف����ت����اة وش����ي����خ وامرأة 
ح���ض���رت ل��ت��س��م��ع وت������رى م���ش���ه���داً وط���ن���ي���اً فلسطينياً 
جبهاوياً يؤكد أننا لسنا نادمون بل سيستمر شعبنا 

بالنضال من أجل انتزاع كامل حقوقه الوطنية.
ون������ق������ل ال�����رف�����ي�����ق امل�������ح�������رر ب���ك���ل���م���ت���ه امل��������ؤث��������رة رسائل 
األس��������������رى ل����ش����ع����ب����ن����ا وه������������ي  ض��������������رورة إع��������������ادة االعتبار 
ل��ل��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة، وع�����دم االن����ح����راف ع���ن البوصلة 
وأن االح�������ت�������ال ه������و ال������ع������دو ال�����رئ�����ي�����ي، م�������ؤك�������داً عى 
ض�����رورة اس���ت���م���رار ش��ع��ب��ن��ا ب��ال��ن��ض��ال ب��اع��ت��ب��اره واجب 
وطني تفرضه ضريبة االنتماء للوطن، والتمسك 
بكل أشكال املقاومة فهذا حق لشعبنا ولكل جيل 

يدافع عن أرضه وشعبه.
وت�������وج�������ه ال������رف������ي������ق رائ�����������د ب����ال����ت����ح����ي����ة إىل األس�����������رات 
واألس������������رى يف س�����ج�����ون االح������ت������ال وال������ذي������ن يتحدون 
ال�����رف�����ي�����ق القائد  ص����ل����ف االح��������ت��������ال، ويف م���ق���دم���ت���ه���م 
أحمد سعدات ورفاق النضال كريم يونس ومروان 
ال����ربغ����ويث وع����ب����اس ال���س���ي���د وال���ش���وب���ي واب������و الهيجا 
ووجدي جودة وكميل أبو حنيش وعاهد أبو غلمى 

ووائل الجاغوب واألسرى االطفال واملرىض.
واختتم م��ؤك��داً أن شعبنا يف النهاية سيحصد 
ان�������ت�������ص�������اره وح������ري������ت������ه وال��������ت��������ي ل��������ن ت����ت����ح����ق����ق إال ب�����������زوال 
االح���������ت���������ال، وإق��������ام��������ة ال��������دول��������ة ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة كاملة 
ال����س����ي����ادة ع�����ى ك�����ل ش�����رب م�����ن ف���ل���س���ط���ني وعاصمتها 
ل���ج���ن���ة األس��������ر الفلسطيني  ال�����ق�����دس رائ������د.وق������دم������ت 
ب����ال����ض����ف����ة ال�����غ�����رب�����ي�����ة وس�����������ام ال������ع������ز وال���������ش���������رف، وسام 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني لأسر البطل أبو 
عميد يف فقرة خاصة ألهبت مشاعر كل الحاضرين.
كما  أحيا حفل االستقبال الفنان الوطني والشعبي 

نواهضة.

الطفالن شادي 
فراح وأحمد الزعتري 
بانتظار الحرية اليوم 

رام ال����ل����ه – ق������ال ن�������ادي األس�������ر ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي أن 
اليوم الخميس املوافق موعد اإلفراج عن الطفلني 
املقدسيني شادي فراح )15 عاماً(، وأحمد الزعرتي 
)15 ع������ام������اً( وذل��������ك ب����ع����د اع����ت����ق����ال اس����ت����م����ر مل�������دة ثاث 

سنوات.
وذكر نادي األسر يف بيان له أن الطفلني فراح 
وال��زع��رتي اُعتقا ع��ى ي��د ق��وات االح��ت��ال يف تاريخ 
ك�������ان  عمر  ك�����ان�����ون األول ع������ام 2015، ويف ح���ي���ن���ه   ٣0

الواحد )12 عاماً(.
ن����������ادي األس����������ر أن س����ل����ط����ات االحتال  وأض������������اف 
ت��ح��ت��ج��ز ال��ط��ف��ل��ني م���ن���ذ ت����اري����خ اع��ت��ق��ال��ه��م��ا يف مراكز 
خ������اص������ة ل��������أح��������داث ت�����اب�����ع�����ة ل����س����ل����ط����ات االح��������ت��������ال يف 
الجليل. علماً أن محكمة االحتال حينما حكمت 
عى الطفلني بالّسجن الفعي ملدة عامني باإلضافة 
إىل غرامة مالية بقيمة )5000( شيقل، لم تحتسب 
ل��ه��م��ا ع���ام���اً ك���ام���اً ق��ض��ي��اه يف االع��ت��ق��ال ق��ب��ل النطق 
ب���ال���ح���ك���م ال���ن���ه���ايئ ع������ام 2016.ُي��������ش��������ار إىل أن سلطات 
االح��ت��ال وج��ه��ت تهما للطفل ش���ادي ف���راح خال 
فرتة اعتقاله تتعلق بالتحريض وطالبت بنقله إىل 
أح�����د امل���ع���ت���ق���ات وق�������ررت امل��ح��ك��م��ة يف ح��ي��ن��ه إبقاءه 
داخ���������ل امل�����رك�����ز ال�����خ�����اص ب�������األح�������داث م����ق����اب����ل ش�������روط.

وذك����ر ن����ادي األس����ر أن ع����دد األط���ف���ال ال��ق��اب��ع��ني يف 
معتقات االحتال قرابة 270 طفاً، وهناك سبعة 
أطفال مقدسيني محتجزين داخل املراكز الخاصة 

باألحداث من بينهم شادي وأحمد.

تمديد توقيف 
مواطنة من قباطية 

م������������ددت س�����ل�����ط�����ات االحتال   � وف����������ا   � ج�����ن�����ني 
امس، اعتقال مواطنة من بلدة قباطية جنوب 

جنني، للمرة  الثالثة عى التوايل.
وذك����ر ج��م��ال ك��م��ي��ل وال����د األس����رة إفتكار، 
أن محكمة االحتال مددت توقيف ابنته حتى 
2-1-2019، مشرا اىل أن املحكمة رفضت االفراج 

عنها بغرامة مالية.
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 يف النزاع بني اسرائيل والدول العربية واالسالمية يف املنطقة، فان مفهوم "ردع" 
باملعنى االسرائييل غري موجود. واالستخدام السيايس والعسكري له أهمية ضئيلة. ال 
خالف عىل االهمية الكبرية لردع العدو بالقوة والعدو فعليا. السؤال هو كيف نفهم 

هذا املفهوم وماذا يجب أن نفعل من اجل تحقيقه والحفاظ عليه؟
الردع ُيعرف كخلق تهديد للعدو، يجربه عىل وزن هل الضرر الذي سيلحق به يف 
اع��ق��اب النشاط ال��ع��دايئ سيكون أك��رب م��ن ال��ف��ائ��دة التي يريد تحقيقها. ه��ذا التعريف 
يرتكز عىل االفرتاض بأننا نحن والعدو لدينا نفس املنطق والعقلية، لذلك نستطيع 
أن نخمن كيف سيقيم الفائدة والضرر الذي سيلحق به. التجربة التاريخية تعلمنا 
أن هذا االفرتاض تقريبا لن يتحقق مطلقا، باستثناء يف مجال السالح النووي، ولكن 
ه��ن��اك ال��ح��دي��ث ال ي���دور ع��ن ض���رر م��ق��اب��ل ف���ائ���دة، ب��ل ع��ن ردع م��ت��ب��ادل بفضل امكانية 

التدمري الشامل.
تاريخيا، املمارسة االسرائيلية لردع االعداء ميزت بني نوعني من الردع: ردع فعيل 
وردع يف طور االمكان. االول يقوم باستخدام القوة من حني اىل آخر، سواء يف سياق 
عارض وضروري، أو يف سياق ردعي فقط. الثاين يتجسد يف القدرة الكامنة للجيش 
االسرائييل، ويف اشكال القوة والتكنولوجيا وانظمة السالح واالنظمة القتالية التي 

يشخص العدو تفوقها عىل التي توجد لديه.
 الردع االسرائييل الشامل وضع تحت االمتحان للمرة االوىل يف االعوام 1953 – 1956. 
عمليات ارهابية متكررة من قطاع غزة ومن االردن أدت اىل عدد من عمليات انتقامية 
استهدفت الردع. بدال من الردع املأمول حدث تصعيد. واول من ادرك ذلك هو رئيس 
االرك���ان موشيه دي��ان. فقد ش��رح يف تشرين االول 1956 بأنه حتى مع ال��ردع بواسطة 
الدبابات واملدافع والطائرات، نحن وصلنا اىل طريق مسدود. من هنا شقت الطريق 

نحو الحرب. اذا كان االمر هكذا – ماذا افادت الرادعات من ردعها.
 مثال آخ��ر، يف نيسان 1967 يف اط��ار املواجهة املستمرة مع س��وري��ا، التي أرادت أن 
ترتأس النضال العربي ضد اسرائيل وأن تجر اليها مصر، بادر سالح الجو االسرائييل 
اىل م���واج���ه���ة ج���وي���ة ف��ي��ه��ا ت���م اس���ق���اط س���ت ط����ائ����رات م���ن ط�����راز "م���ي���غ 21". ل���ه���ذه ال��غ��اي��ة 
ت��م تنفيذ ح��وايل 100 طلعة بما فيها طلعات ف��وق دم��ش��ق. عملية ال���ردع ه��ذه جعلت 
السوريني يسارعون اىل موسكو، وهي بدورها زادت ضغطها عىل مصر للقيام بخطوات 
عسكرية تظاهرية )ليس حرب( من اجل ردع اسرائيل. لقد كان تأثري ال بأس به لهذه 

الخطوات الرداعة عىل التدهور الذي قاد لحرب االيام الستة.
عىل كل االحوال، الثالوث االسرائييل "الردع واالنذار والحسم" فقد أهميته بعد 
العام 1967. وذلك بسبب أن الحسم العسكري دفع مصر وسوريا اىل الزاوية بحيث 
كف الردع عن الوجود، ويف السنوات الستة التي مرت منذ ذلك الحني أعدت مصر 

وسوريا لحرب يوم الغفران.
 ق����رار ال��ن��ظ��ام امل���ص���ري ب��ش��ن ح���رب االس���ت���ن���زاف ات��خ��ذ ب��ع��د اق���ل م���ن ش��ه��ر م���ن هزيمة 
حزيران 1967. حرب االستنزاف اثبتت مرة اخرى عدم فهم اسرائيل للمنطق املصري 

وال��س��وري. وه��ذه الحرب انتهت بالتعادل. نحن فسرنا نتائجها بأنها "اليوم السابع 
لحرب االيام الستة". واعتقدنا أننا اوضحنا للمصريني أنه "بالقوة لن تحصلوا عىل 

أي يشء". ومصر يف املقابل فسرت ذلك بأنه "اليوم االول لحرب اكتوبر".
ه�����ذا ي��ع��ن��ي أن�����ه يف ال�������ردع ي���وج���د ت���ن���اق���ض ع���م���ي���ق: ب���ق���در م����ا ن���ع���رض���ه ب����ص����ورة واض���ح���ة 
ام��ام ال��ع��دو، نحن نخلق لديه اآلل��ي��ات العقلية والفعلية ل��ت��ج��اوزه، ألن��ه ال يستطيع 

التسليم بكونه مردوعا.
هناك ادع��اء محق حسب رأي��ي، أن حرب لبنان الثانية، رغم أنها لم تكن ناجحة 
ج��دا عسكريا، فقد أدت ل��ردع ح��زب ال��ل��ه. م��ن اج��ل ع��دم البقاء يف ه��ذا ال��وض��ع عمق 
ح���زب ال��ل��ه ال��ت��دخ��ل االي������راين يف ل��ب��ن��ان وت��س��ل��ح ب��س��الح ك��ث��ري، اىل درج����ة أن���ه اص��ب��ح هو 

واسرائيل مردوعني بشكل متبادل.
 بالنسبة للتنظيمات الفلسطينية، وحماس عىل رأسها، فهي تتعامل مع ردعهم 
مثلما تعاملنا يف السابق مع ردع الدول العربية وجيوشها، دون أن نعرف الفروق 
الكبرية. حزب الله، حماس والتنظيمات املتطرفة االخرى، تعيش وتعمل يف عاملني 
يف ن��ف��س ال���وق���ت. ف��م��ن ج��ه��ة، ه���ي ك��ي��ان��ات ش��ب��ه دول�����ة. وم���ن ج��ه��ة اخ����رى ه���ي ك��ي��ان��ات 
ل��ي��س��ت دول. ك��ي��ان��ات س��ري��ة وع��ن��ي��ف��ة وال ت��ت��ص��رف ح��س��ب امل��ف��اه��ي��م وامل��ع��اي��ري وال��ق��واع��د 

املتبعة بني الدول.
املجتمع الفلسطيني يحتاج اىل حرب استقالل مثل الحرب املتشكلة عىل هيئة 
حرب استقاللنا، التي حددت طابع دولة اسرائيل، اىل درجة أن الحرب تحولت اىل 
الفكرة املنظمة للمجتمع االسرائييل. شبيها بنا فان الفلسطينيني يفهمون اهمية 
حرب االستقالل من اجل أن يصبحوا كيان وطني عىل منطقة جغرافية محددة، 
واس��رائ��ي��ل وف��رت لهم ذل��ك. أن��ا اف��رتض أن ياسر ع��رف��ات ك��ان سيكون راض��ي��ا ل��و أننا 
قتلنا عشرة آالف فلسطيني يف االنتفاضة، ألنه يف اليوم التايل كانت ستقوم دولة 
فلسطينية ذات فكرة وطنية، عربية ودول��ي��ة. يف مثل ه��ذا الوضع أي قيمة توجد 

للردع؟.
 اضافة اىل ذلك، من اجل أن نقوم بالردع قمنا بايصال الفلسطينيني يف قطاع غزة 
اىل وضع ليس لديهم فيه ما يخسرونه. مرة اخرى، كما هي العادة لدينا، الردع هو 

مفهوم يفقد أي معنى فعيل وذا صلة. 
املشكلة االخرى هي الصعوبة يف قياس درجة الردع وقوته طوال الوقت. ال توجد 
مسطرة للردع. الردع موجود دائما، يحق يف األعىل، لكن يوجد فيه غموض وعدم 
يقني. هل توقف الردع يجب أن يقودنا اىل االمتناع عن استخدام القوة ضد حماس 
والتنظيمات التي تشبهها؟ بالتأكيد ال. مسموح ويجب استخدام القوة وحتى االنتقام 
يف اع��ق��اب االره���اب غ��ري مستبعد. ولكن اس��ت��خ��دام ال��ق��وة مطلوب وض���روري فقط اذا 
ك��ان واض��ح��ا أن ه��ن��اك ت��وج��ه واه����داف بعيدة امل���دى، مثل تهدئة ال��ن��زاع ب��واس��ط��ة دمج 

ذيك للقوة مع املبادرات وايجاد ظروف لتغيريات سياسية.
دوف تماري - »هآرتس«

منذ عام 1967 ال يوجد ردع

 ع��ن��دم��ا س��ي��ف��ح��ص امل����ؤرخ����ون اس���ه���ام اف���ي���غ���دور ل��ي��ربم��ان يف ال��ح��ك��وم��ة ال��ح��ال��ي��ة، من 
املشكوك فيه أن يتمكنوا من االشارة اىل تأثري ما له عىل جهاز االمن الذي كان تحت 
م��س��ؤول��ي��ت��ه، ل��ك��ن م���ن امل��ع��ق��ول االف������رتاض أن اس��ه��ام��ه يف ال��ث��ق��اف��ة ي��م��ك��ن أن نشخصه 
بشكل اس��ه��ل. انسحابه م��ن االئ��ت��الف اع��ط��ى االش����ارة لحفظ "م��ؤق��ت��ا" م��ش��روع قانون 

"الوالء يف الثقافة" الذي طرحته وزيرة الثقافة مريي ريغف. 
رب���م���ا أن�����ه يف غ���ي���اب���ه ال��ح��ق��ي��ق��ي ع����ن ط����اول����ة ال���ح���ك���وم���ة ق����د ص����د اي���ض���ا م����ش����روع ق���ان���ون 
املستشارين القضائيني ل��وزي��رة العدل اييلت شكيد. من ق��ال إن��ه ال يمكن التأثري من 

املعارضة؟.
 إن تنفس الصعداء لعدد من اعضاء االئتالف، بمن فيهم اعضاء الكنيست من 
الليكود، مقابل عدم طرح قانون الوالء يف الثقافة للتصويت، كان يمكن أن يسمع 
يف كل ارجاء الكنيست. منذ البداية كان واضحا لجميع اعضاء الكنيست بأن هذا هو 
قانون مريي ريغف، قانون كل هدفه هو تعظيم اسمها وزيادة قوتها باعتبارها تعيد 
تنظيم الثقافة االسرائيلية وتعاقب املنحرفني عن صفحة الرسائل الحكومية. ولكن 
هذا ايضا هو ضعف هذا القانون وقوانني اخرى يف أنها ال تعرب عن االجماع الحقيقي، 

بل تستند اىل التوازن يف االئتالف ومساومات الدعم للقوانني االشكالية.
 ي���وج���د ل���ه���ذه ال���ق���وان���ني )ق����ان����ون امل���س���ت���ش���اري���ن ال���ق���ان���ون���ي���ني، ق����ان����ون ال���ق���وم���ي���ة، ق���ان���ون 
جدعون ساعر، قانون الوالء يف الثقافة وقانون التوصيات( قاشم مشرتك كبري وهو 
أنها تعكس عدم الثقة وثمل القوة معا، وحاجة الحكومة ومن يرأسها يك يرسخوا 
ويحصنوا حكمهم. كيف يفعلون ذلك؟ يقومون باضعاف حراس العتبة، يسكتون 
االنتقادات، يحرضون مجموعة عىل أخرى، ويقتلون منذ البداية خيارات تهدد حكم 
نتنياهو. باسم الحاجة اىل الحكم، وبفضل الرباغماتية السياسية التي تميل تشكيل 
ائتالف من ستة احزاب مختلفة، يحاول املبادرون لهذه القوانني واحيانا ايضا ينجحون 

يف تحويل الهسترييا الفردية اىل قانون ملزم.
إن استقالة ليربمان تحيل للحفظ عدد من هذه القوانني اىل حني تشكيل الحكومة 

القادمة. ويوجد هنا رسالة هامة لرؤساء احزاب اليسار والوسط، التي تريد استبدال 
حكم نتنياهو وتطبيق سياسة مختلفة. تقف امامهم امكانيتان: الفوز يف االنتخابات 
وتشكيل الحكومة القادمة أو االنضمام لحكومة برئاسة نتنياهو، يف حالة انتخابه 

مرة اخرى.
 ادع���اء أنهم يستطيعون التأثري م��ن املعارضة ل��م يجتز اختبار ال��واق��ع. يف املقابل، 
ت��ب��ني أن ح���زب ص��غ��ري م��ث��ل ال��ب��ي��ت ال��ي��ه��ودي ن��ج��ح يف أن ي��ك��ون ف��ع��ال ج���دا يف ال�����وزارات 
ال��رئ��ي��س��ي��ة م��ث��ل وزارة ال��ع��دل ووزارة ال��ت��ع��ل��ي��م. ف���رتة والي���ة ال��ح��ك��وم��ة االخ����رية اث��ب��ت��ت أن 
املعسكر الصهيوين ويوجد مستقبل لم يكونا معارضة ناجعة ولم ينجحا يف افشال 

مبادرات تشريعية الهدف منها هو تحصني قوة نظام الحكم الحايل.
خيبة األمل الكبرية هي املعسكر الصهيوين. حزب لديه 24 مقعدا، 20 يف املئة من 
الكنيست. ط���وال ك��ل ال��ف��رتة الحالية ت��ح��دى اع��ض��اء االئ��ت��الف الكنيست ب��ق��وان��ني لم 
تكن تهدف عىل االطالق اىل تحسني الخدمات االجتماعية. االنشغال بهذه القوانني 
كان كبريا وبرهن عىل اشكالية وجود نزاعات وانقسامات فيما بينهم وكذلك عىل 
السهولة التي يستطيع بها االئتالف حرف االنتباه املستمر ومنع معالجة الشؤون 
االكرث اهمية للجمهور – الفقر، االنتاجية، الفجوات االجتماعية وتحسني الخدمات 

الحكومية.
أي����ن ك���ان���ت امل���ع���ارض���ة يف ه����ذا ال����وق����ت؟ ل��ب��ي��د ت���ج���ول يف ال���ع���ال���م ك���وزي���ر خ���ارج���ي���ة من 
قبل نفسه، واملعسكر الصهيوين كان منشغال يف تغيري الرئيس، وآيف غباي يحاول 
السيطرة عىل الحزب وعىل املعارضة دون أن يكون عضو كنيست فعيل. اذا كان هذا ما 
ينوون عمله، فانه ايضا حتى يف الفرتة القادمة ومن مقاعد املعارضة – من االفضل أن 
ال يتفاخروا بأن يسموا معارضة. من االفضل أن ينضموا للحكومة القادمة وأن يأخذوا 
بأيديهم عدد من الوزارات الهامة ويحدثوا فيها ثورة، ويصدوا قوانني غري ديمقراطية 

وتصفية حراس العتبة، وبذلك سيساهمون أكرث من كونهم يف املعارضة.
سامي بريتس - »هآرتس«

"المعسكر الصهيوني"  خيبة أمل كبيرة

جاء استطالع الالسامية فور قرار Airbnb لشطب املناطق خلف الخط االخضر من 
خدمات الشركة. وكان الرد الفوري: الالسامية. منظمات ومحافل اليسار يف العالم، 
وال سيما اليسار الراديكايل، تحتفل. من ناحيتهم، هذا انتصار. صحيح ان التأثري عىل 
االقتصاد االسرائييل هو صفر تقريبا، ولكن يمكن فهمهم. فهذا انتصار رمزي. حتى 
عندما تلغي فرقة موسيقية أو مغنية عرضا لها يف اسرائيل – فان التأثري االقتصادي 

صفري. ولكن النصر الدعايئ هو بالتأكيد كبري.
حركة Airbnb هي حركة السامية بكل معنى الكلمة، وليس النها تتبنى املقاطعات 
او العقوبات ضد اسرائيل. فهي السامية، الن قادتها يرفضون مجرد حق اسرائيل 
يف الوجود، وحق اليهود يف تقرير املصري. هي السامية، النها تستخدم انماط عمل 
الالسامية القديمة ذات��ه��ا – تصوير اس��رائ��ي��ل كالشيطان. ه��ي الس��ام��ي��ة، حتى ل��و كان 
فيها يهود، الن التاريخ يوضح بان اليهود كانوا دوما، ولكن دوما يف خدمة الدعاية 

الاليهودية.
ول����ك����ن ي���ج���ب أن ي����ض����اف ب�����ان ل���ي���س ك����ل م���ق���اط���ع���ة مل���ن���ت���ج���ات امل���س���ت���وط���ن���ات ه����ي م��ث��اب��ة 
السامية، بالضبط مثلما هي املعارضة السياسية لتوسع مشروع االستيطان ليست 
السامية. وبصراحة اعرتف باين أنا ايضا من معاريض التوسع، عىل االقل خارج الكتل، 
وبقدر معرفتي فاين لست الساميا. بل العكس. انا مؤيد بوضوح ونشاط لحق اسرائيل 

يف الوجود كدولة يهودية وديمقراطية.
 ه��ك��ذا ب��ح��ي��ث أن امل��س��أل��ة ب��ق��ي��ت ع���ىل ح��ال��ه��ا. ف��ه��ل خ��ط��وة Airbnb ه���ي الس��ام��ي��ة؟ 
للجواب عىل املوضوع يجب التوجه اىل تعريف عمل الالسامي، والذي تبنته العديد 
م��ن ال���دول وال��ه��ي��ئ��ات، بما فيها وزارة الخارجية االم��ري��ك��ي��ة، ح��زب ال��ع��م��ال الربيطاين 
)بعد ج��دال عنيد ورغ��م معارضة جريمي ك��ورب��ن( وك��ذا اللجنة التي تعمل يف برملان 

االتحاد االوروبي.
 الخطوة تعرف كالسامية عندما يكون هناك موقف مختلف من اسرائيل مقارنة 

ب���ال���دول االخ������رى. يف ال��ح��ال��ة م��وض��ع ال��ب��ح��ث، ف����ان ش��رك��ة Airbnbل�������م ت��ش��ط��ب ال��ت��ب��ت 
من خدماتها، رغم أن هذا اقليم محتمل؛ وال الكيان الرتيك لقربص، رغم أن االمم  
املتحدة ال تعرتف ب��ه، ورغ��م ان ه��ذا هو منطقة محتلة؛ وال ابخازيا، رغ��م ان��ه اخرج 
بقوة الذراع الروسية من جورجيا؛ وال جزيرة القرم التي احتلها الروس؛ وال نغورنو 
ك��رب��اخ، االق��ل��ي��م ال���ذي احتلته ارم��ي��ن��ي��ا. م��ن ك��ل ه���ذه امل��ن��اط��ق م��وض��ع ال��خ��الف ال���دويل، 
والتي تعترب منطق مختلفة، لم تخرج Airbnb اال واحدة. وقد حصل هذا يف اعقاب 
ض��غ��ط "م��ن��ظ��م��ات ال���ح���ق���وق". ال��ه��ي��ئ��ات االس��اس��ي��ة م��وض��ع ال��ح��دي��ث ه���ي ح��س��ب تقرير 
NGOmonitor هي HRW )حرس حقوق االنسان( و JVP )صوت يهودي للسالم(. 
ه��ذه هيئات جعلت ع��ب��ارة "ح��ق��وق االن��س��ان" أداة دع��اي��ة الذع���ة، ك��اذب��ة وتالعبية وال 

سيما ضد دولة واحدة، هي دولة اليهود.
هكذا، عندما نعود اىل استطالع الالسامية التي اجرته اليس.ان.ان ونشرت 
نتائجه امس، يمكن االفرتاض بان قسما هاما من املواقف التي طرحت هناك 
هي نتيجة دعاية مناهضة السرائيل. هناك قرابة صفر حمالت عامة ضد دول 
اخرى قامت باالحتالل، عن حق وعن غري حق، ملناطق موضع خالف. ولكن 
توجد دعاية تجوب العالم ضد اسرائيل. يجدر االنتباه اىل أن معظم الحمالت 
يف املوضوع االسرائييل – الفلسطيني ليست من اجل السالم واملصالحة. هذه 
حمالت تعرض جنود الجيش االسرائييل كمجرمني، حمالت ترفض بشكل 

عام اسرائيل يف الوجود.
ه��ك��ذا بحيث أن م��س��ؤويل Airbnb ليسوا الس��ام��ي��ني، ب��ل ات��خ��ذوا ق���رارا ه��و نتيجة 
حملة السامية. استطالع اليس.ان.ان يثبت بان الحملة حية ترزق. اولئك، يف العالم 
ويف اس��رائ��ي��ل، م��م��ن يحتفلون يف اع��ق��اب ال��ق��رار ل��ي��س��وا اغ��ب��ي��اء، ب��ل ه��م ج���زء ال يتجزا 

من الحملة الالسامية.
بن درور يميني - »يديعوت أحرونوت«

 "الحكومة وعدتنا.".. "يهودا والسامرة ليست مناطق مستوىل عليها يسري عليها 
حكم عسكري"، بل هي مناطق يسري عليها قانون دولة اسرائيل، لذلك ليس هناك 
مشكلة يف مصادرة االرايض.".. "يجب اغالق ابواب محكمة العدل العليا أمام سكان 
الضفة من اجل منع تحول املحكمة العليا اىل ذراع س��ي��ايس.".. "يجب انشاء طاقم 
من املحامني الذين قضية االستيطان قريبة من قلوبهم من اجل حل مشكالت قانونية 
ومنع املعيقات.".. "سلوك النيابة العامة يف املحكمة العليا كان مدهشا. لقد تجاهلت 
معلومات حيوية، بحسبها اح��دى امللتمسات لم تكن عىل االط��الق املالكة الشرعية 
لالرض.".. "اذا بدأت الديمقراطية بازعاج بناء الدولة اليهودية فيجب التنازل عنها".. 
هذه اقتباسات سمعت كثريا يف السنوات االخرية من قبل متحدثني مقربني من اليمني 
االستيطاين، يف اعقاب املرات املعدودة جدا التي فيها تجرأت محكمة العدل العليا 
دون مناص وبعد ع��دد ال يحىص من الرفض وامل��داع��ب��ات، تجرأت عىل أم��ر الحكومة 

باخالء بؤر استيطانية أو بضع بيوت بنيت عىل اراض بملكية فلسطينية خاصة.
 إال أن كل هذه االقتباسات ليست من السنوات االخرية. وهي مأخوذة من الصحف 
اليومية التي نشرت يف تشرين الثاين 1979 بعد أن أمر قضاة املحكمة العليا الحكومة 
ب���اخ���الء م��س��ت��وط��ن��ة أل�����ون م���وري���ه، ال���ت���ي اق��ي��م��ت ق��ب��ل وق����ت ق��ص��ري م���ن ذل����ك ع���ىل ارايض 

سكان قرية روجيب.
هذه كانت املرة االوىل التي أمر فيها قضاة املحكمة العليا الدولة باخالء مستوطنة 
بنيت عىل ارايض فلسطينية خاصة. وقد تم وضع اليد عليها زمنيا بالضبط يف نفس 
ال��ي��وم ال��ذي ب��دأ فيه العمل م��ن اج��ل ع��دم تمكني اصحابها الشرعيني م��ن االلتماس 
للمحكمة العليا مسبقا من اجل وقفها. هذا القرار الذي مر عليه يف هذه االي��ام 39 
سنة، جاء يف اعقاب عدة التماسات مشابهة التي يف نهايتها ص��ادق قضاة املحكمة 
العليا عىل وضع اليد عىل االرايض من اجل بناء مستوطنات بسبب ما اعترب "أهميتها 
االمنية". إال أنه يف حالة أمر وضع اليد الذي صدر بهدف اقامة ألون موريه فان قضاة 
املحكمة العليا اقتنعوا بأنه ليس "العتبارات امنية" هي التي وقفت يف مركز قرار اصدار 
أمر وضع اليد، بل العتبارات سياسية التي ليس بوسعها أن تربر قانونية السيطرة 

عىل اراض بملكية خاصة.
  الخرباء يف القانون الذين تم تجنيدهم لألمر 8 يف اعقاب القرار الذي يعترب سابقة 
قانونية، يف التماس الون موريه حاولوا مواجهة التحدي غري املتوقع الذي وضعته 
امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا ام��ام��ه��م. ل��ق��د دم��ج��وا ال��ك��ث��ري م��ن ال���خ���داع وال��ش��ع��وذة وال���ت���ذايك، وك��ل 
ذلك هدف يف نهاية االمر اىل تحقيق هدف واحد هو الغاء حق امللكية لسكان املناطق 

املحتلة، من اجل تخليد احتفال سرقة االرايض الذي تعاظم يف تلك السنوات. ليس 
فقط يف الضفة الغربية بل يف مناطق اخ��رى ايضا احتلتها اسرائيل يف حزيران 1967. 
االفكار التي طرحت من قبلهم من شأنها ان تبدو معروفة لعدد غري قليل من القراء 

املخلصني لهذه الصحيفة:
· اع��ط��اء ش��ه��ادة م��ن قبل وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ت��ص��ادق ع��ىل أن منطقة الضفة الغربية 

ليست "منطقة محتلة".
· تقييد صالحيات املحكمة العليا يف البحث يف التماسات الفلسطينيني من الضفة 

الغربية ضد بناء مستوطنات عىل اراضيهم.
·  مصادرة االرايض حسب القانون االردين.

·  سريان القانون االسرائييل بشأن شراء ارايض لالغراض العامة.
· سريان القانون االسرائييل عىل الضفة الغربية.

ع�����ن�����دم�����ا ن������ق������رأ ق�����ائ�����م�����ة ال�����ت�����وص�����ي�����ات ه�����������ذه، ي����ت����ب����ني أن وزي�������������رة ال�������ع�������دل اي�����ي�����ل�����ت ش���ك���ي���د 
واص���دق���اءه���ا، رج����ال ال��ي��م��ني ال��ق��وم��ي امل��ت��ط��رف ع��ىل ان��واع��ه��م، ال��ذي��ن ي��ه��اج��م��ون بني 
الفينة واالخرى املحكمة العليا وكذلك املستشارون القانونيون الذين ال يركعون امام 
كل نزوة تخطر بالبال – ليسوا مجددين كبار. املوضوع املركزي الذي شغل نشطاء 
االستيطان يف نهاية العام 1979، قبل عقدين من تحول "اهارون براك " و"النشاط 
القضايئ" اىل لعنات معتادة يتم اطالقها من قبل كل معلق يميني عىل االنرتنت، 
بالضبط مثلما ه��ي ال��ح��ال اآلن. كيف تتم م��واص��ل��ة م��ش��روع السلب وال��ن��ه��ب ال��ذي 
تشرف عليه دول��ة اسرائيل، من خالل الحد االدىن من االزع��اج والتأخري. التهديد 
املتزايد لليمني بشكل عام، واليمني املتدين بشكل خاص، للجهاز القضايئ، يذكرنا 
جميعا بأنه يوجد ملستقبل مشروع االستيطان تأثري حاسم ليس فقط عىل طابع 
ن��ظ��ام ال��ح��ك��م ال���ذي سيعيش ف��ي��ه الفلسطينيون، ض��ح��اي��ا ه���ذا امل���ش���روع، ب��ل ايضا 
عىل النظام الذي سيعيش فيه االسرائيليون الذين يتحملون املسؤولية الجماعية 

عن وجود املستوطنني.
اليمني اليوم يصمم عىل تدمري ليس فقط كل قاعدة ما زال يوجد فيها بقايا من 
املنطق، يف الوقت الذي يعمل فيه من اجل توسيع املستوطنات املستمر، التي شهيتها 
لفضاء "نقي من العرب" ال تعرف الشبع، بل ايضا مؤسسات السلطة القائمة وعىل 
رأسها الجهاز القضايئ. هذا رغم أنه يف معظم الحاالت هي تتعاون معه منذ خمسة 

عقود بخضوع تام.
يهودا شاؤول ودرور ايتكس - »هآرتس«

المستوطنون ومحكمة العدل العليا...
 قصة " ألون موريه"

ك��ش��ف��ت زي����ارة رئ��ي��س ت��ش��اد، ادري����س داب����ي ال��ت��اري��خ��ي��ة، ال��ع��الق��ات خ��ل��ف ال��ك��وال��ي��س 
بني اسرائيل وتشاد، وال سيما يف العقد االخري. تشاد، دولة اسالمية سنية، توجد 
يف موقع اسرتاتيجي يف قلب افريقيا، قرب ليبيا والسودان. يف 1972 قطعت عالقاتها 
كنتيجة لضغط من ليبيا. بالنسبة لتشاد، فان املوضوع االهم يف عالقاتها مع اسرائيل 
هو  االمن. ففي السنوات االخرية تتصدى لتهديدات االسالم املتطرف من جانب "بوكو 

حرام" النيجريي وتنظيمات االرهاب املتفرعة عن "الدولة االسالمية".
 رغ����م ان��ت��ه��اء ال���ح���رب االه��ل��ي��ة وت���ب���دد ال���ت���وت���رات م���ع ال����س����ودان، ال ت�����زال ت���ش���اد ت��ق��ات��ل 
ضد الثوار يف شمايل الدولة. وحسب منشورات اجنبية، ساعدت اسرائيل تشاد يف 
صراعها ه��ذا يف امل��ايض. مثل معظم ال��دول االفريقية التي اقرتبت من اسرائيل، فان 
تشاد ايضا – الدولة الفقرية، الصحراوية والقاحلة – معنية بالتكنولوجيا االسرائيلية 
امل��ت��ط��ورة يف م��ج��االت ال��زراع��ة وامل��ي��اه، وال سيما يف ك��ل م��ا يتعلق ببحرية تشاد – التي 
توجد منذ 1960 يف تراجع كبري لدرجة االختفاء. اما اليوم فلم يتبق من مياهها غري 5 

يف املئة من مساحتها االصلية.
ل��ق��د ت��أث��ر ق����رار ت��ش��اد م���ن االزده������ار ال��س��ي��ايس يف ت��ق��رب اس��رائ��ي��ل م���ن ال�����دول السنية 
امل��ع��ت��دل��ة. فتشاد ال ت��ري��د أن تبقى متخلفة. معقول االف����رتاض ان ت��رغ��ب يف استغالل 
العالقات الوثيقة بني اسرائيل وادارة ترامب. صحيح أنها تتعاون مع الواليات  املتحدة 
يف حربها ضد االرهاب، ولكن االمريكيني يحافظون عىل قدر ما من املسافة عنها. هكذا 
مثال، يف ايلول 2017 أدرج��ت االدارة االمريكية تشاد يف قائمة ال��دول التي يحظر عىل 

مواطنيها زيارة الواليات املتحدة.
 ان تعزيز العالقات مع تشاد هو تحصيل حاصل لسياسة الخارجية التي يتصدرها 

يف العقد االخري رئيس الوزراء نتنياهو تحت عنوان: "اسرائيل تعود اىل افريقيا وافريقيا 
تعود اىل اسرائيل". واختار نتنياهو التقرب من افريقيا يف محاولة لتغيري املوقف املعادي 
السرائيل يف دول القارة يف املحافل الدولية، وكخطوة رد عىل محاوالت ايران الحصول 

عىل موطيء قدم يف هذه القارة.
يف السنتني وال��ن��ص��ف االخ���رية زار نتنياهو افريقيا ث��الث م���رات، بما يف ذل��ك ال��زي��ارة 
التاريخية يف ح��زي��ران 2017 يف اوغ��ن��دا، كينيا، روان����دا، اثيوبيا وليبرييا. ويف اث��ن��اء هذه 
ال�����زي�����ارة اص���ب���ح ن��ت��ن��ي��اه��و ال���زع���ي���م غ����ري االف���ري���ق���ي االول ال������ذي ي��خ��ط��ب أم������ام م���ؤت���م���ر دول 
غرب افريقيا – التي ثلث اعضائها مسلمني. يف حزيران 2016 استؤنفت العالقات مع 
غينيا وبعد سنة من ذلك اتفق نتنياهو ورئيس مايل – دولة اسالمية – عىل تحسني 

العالقات الثنائية.
 تتمتع اسرائيل بتعميق العالقات مع تشاد. فاالعرتاف الرسمي من جانب تشاد 
بعالقاتها مع اسرائيل، سيمنح شرعية متعاظمة لعالقات القدس مع دول عربية 
سنية. فضل آخر ينبع من كون تشاد رئيسة مفوضية االتحاد االفريقي )حتى وقت أخري 
مىض كان دابي رئيسا لالتحاد االفريقي( – املنصب الذي يمنحه مكانة وقوة سياسة 

وكفيل بان يساعد اسرائيل عىل أن تقبل من جديد يف املنظمة كعضو مراقب.
  يمكن الس��رائ��ي��ل اس��ت��خ��ب��اري��ا ان تستفيد م��ن ال����دور ال���ذي ت��ق��وم ب��ه ت��ش��اد يف ق��وات 
حفظ السالم يف افريقيا، ومن مشاركتها يف النشاط العسكري ضد االسالم املتطرف. 
وب��ه��ذا امل��ف��ه��وم، ف��ان ال��ت��ق��ارب كفيل ب��ان يساهم يف تقليص ال��ن��ف��وذ وال��ت��واج��د االي���راين 

يف القارة.
عومر دوسرتي - »اسرائيل اليوم«

 ل��ل��رؤس��اء االم��ري��ك��ي��ني أح��ي��ان��ا م��ي��ول ل��الس��ت��ب��اق واالع�����الن ع��ن ال��ن��ص��ر ح��ت��ى ع��ن��دم��ا ال 
يكون يشء كهذا. هكذا الرئيس جورج دبليو بوش حني ارتدى سرتة الطيارين وأعلن 
ع���ن أن "امل���ه���م���ة ان���ت���ه���ت"، وذل�����ك ف��ق��ط يك ي���غ���رق يف ال����غ����داة ع��م��ي��ق��ا ع��م��ي��ق��ا يف ال��وح��ل 
العراقي، وهكذا الرئيس ترامب يف خطابه لالمة يف كانون الثاين 2018 حني اعلن عن 

النصر عىل داعش.
 نشر م��رك��ز ال���دراس���ات االس��رتات��ي��ج��ي��ة وال��دول��ي��ة االع��ت��ب��اري يف واش��ن��ط��ن، وه��و مركز 
ابحاث ال يتماثل مع أي طرف يف السياسة االمريكية، نشر هذه االيام بحثا يقول ان 
عدد االرهابيني السنة النشطاء يف العالم اليوم، وال سيما من داعش والقاعدة، اكرب 

اربعة اضعاف من عددهم عشية عمليات 11 ايلول 2001 ضد الربجني التوأمني.
 وح��س��ب البحث ف��ان نحو 230 ال��ف اره��اب��ي ج��ه��اد ي��ت��وزع��ون يف ارج���اء مختلفة من 
العالم، معظمهم يف افغانستان، يف الباكستان، يف سوريا ويف غرب افريقيا. وكدليل 
يف ال��س��ب��ت امل����ايض م��ث��ال، وق��ع��ت يف م���ايل م��ع��ارك ب��ني ق����وات ال��ج��ي��ش ال��ف��رن��يس ورج���ال 
القاعدة قتل فيها 30 ارهابيا. ومع أن املنطقة الجغرافية التي تقع تحت سيطرة هذه 
املنظمات ضاقت ولم يتبق من تنظيم الدولة االسالمية اال بضع جزر قليلة، اال ان 
الغرب، أي الواليات املتحدة وحلفاءها، لم ينجح يف ان يتصدى كما ينبغي للتحديات 
ال��ت��ي تطرحها ه���ذه التنظيمات عليه ولنجاحاتها يف تجنيد  االي��دي��ول��وج��ي��ة والعملية 
امل��ق��درات واملتطوعني ال��ج��دد اىل صفوفها. كلما ضربت يف م��ي��دان املعركة يف سوريا، 
يف العراق ويف اماكن اخرى، ازداد عدد افرادها، وتكيفت اساليب عملها مع الواقع 
ال��ج��دي، واح��ده��ا ه��و ام���س ب��امل��واط��ن��ني املطمئنني، ب��م��ن فيهم االم��ري��ك��ي��ون، س���واء يف 

الواليات املتحدة أم خارج حدودها.
 فصل آخر يف البحث يشري اىل تقدم كبري حصل يف استخدام االرهابيني للوسائل 
املساعدة التكنولوجية املتطورة، بما يف ذلك الحوامات املسلحة، الحواسيب ووسائل 
االتصال املشفرة ضد اساليب القتال العسكرية التقليدية للحلفاء. من هنا ينتقل 
البحث اىل االث��ار واالستنتاجات االوس���ع، واض��اف��ة اىل التوصية لتسريع وتحسني 
اع���ادة تأهيل املواطنني ال��ذي��ن ت��ح��رروا م��ن حكم داع��ش يف س��وري��ا وال��ع��راق. ويحذر 
البحث من ان نية ادارة ترامب تقليص التواجد العسكري االمرييك يف الشرق االوسط 

ويف افريقيا تمنح تفوقا هاما للمنظمات الجهادية. من ه��ذه الناحية، هناك تواز 
معني بني الرئيس اوباما الذي نقل مركز الثقل من الشرق اوسط اىل جنوب شرق 
آسيا ممن سهل دخول روسيا وايران اىل الشرق االوسط – وبني ترامب الذي من 
شأن نيته تقليص التواجد العسكري يف الشرق االوسط ان تساعد عىل اعادة بناء 

قوة االرهاب.
 امل��ع��ه��د امل����ذك����ور ل��ي��س ه��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ث ال���وح���ي���دة ال���ت���ي ع��ن��ي��ت م���ؤخ���را ب��ت��ه��دي��د االره�����اب 
االس���الم���ي، وم��ؤس��س��ة ب��ح��ث��ي��ة م��ه��ن��ي��ة اخ����رى ت��وج��د يف ن��ي��وي��ورك ت��ق��ول ان���ه رغ���م بعض 
النجاحات، فان نتائج الصراع ضد االره��اب مختلطة يف اقىص االح��وال بل ان رئيس 
ارك�����ان ال����والي����ات امل���ت���ح���دة، ال���ج���رال ج���وزي���ف دان����ف����ورد اع�����رتف ام�����ام م��ؤت��م��ر االم�����ن ال���ذي 
انعقد االس��ب��وع امل��ايض يف كندا ب��ان ال��ص��راع ضد منظمات االره���اب بعيد عن النهاية. 
وتركز البحوث آنفة الذكر عىل تهديد االرهاب االسالمي السني مثل داعش، القاعدة 
وف��روع��ه��م��ا، وال ت��ت��ن��اول االره�����اب ال��ش��ي��ع��ي ب��ت��وج��ي��ه وت��ع��ل��ي��م��ات م��ن اي����ران – ح��ت��ى وان 
كان هناك تضارب بني الطرفني من ناحية دينية وغريها، فانهما يسعيان اىل سيطرة 
االس���الم ع��ىل العالم، ك��ل يف صيغته. وباملناسبة، رغ��م التناقضات فيما بينهما، يف 
موضوع غزة مثال يتعاونان. واالره��اب الشيعي بالذات سيكون أسهل القضاء عليه 
اذا م��ا قطع رأس االف��ع��ى يف ط��ه��ران، الن��ه اك��رث ت��أط��ريا ويعمل ب��ق��در أق��ل يف م��ب��ادرات 

واداءات مهنية من االرهاب السني.
 لقد درج الرئيس السابق اوباما عىل االستخفاف بخطر االره��اب بل وتحفظ من 
اسم "الحرب ضد االرهاب"، مشريا اىل قلة العمليات يف امريكا. اما ترامب يف املقابل، 
ف��ريى بالتأكيد يف االره��اب تهديدا عىل نمط حياة مواطني ال��والي��ات  املتحدة، ولكنه 
ال يحرص احيانا بما يكفي عىل الحدود بني املوقف املوضوعي من املوضوع وجوانبه 

السياسية. 
يعمل هذا االمر يف صالح االرهابيني، الذين تهديدهم حقيقي بالفعل ومتعاظم: 
ك���م���ا اس���ل���ف���ن���ا، 230 ال�����ف ج����ه����ادي ي���ن���ت���ش���رون يف ارج�������ال امل����ع����م����ورة ه����م ح��ق��ي��ق��ة ال ي��م��ك��ن 

االستخفاف بها.
زملان شوفال - »معاريف«

 س��اف��رت يف رأس السنة ل��زي��ارة ابنتي ال��ب��ك��ر، مقاتلة وق��ائ��دة يف وح���دة كركل. 
فقد احتلت الكتيبة خطا لعدة اشهر يف قاطع بنيامني، عىل مسافة قصرية من 
رام الله، وق��د أتمت الخدمة حتى العيد تماما. مثل كل أب طيب قليت كومة 
ك��ب��رية م��ن الشنيتسل، اش��رتي��ت م��ش��روب��ا وت��ص��ب��ريات وانطلقت. ك��ان االستحكام 
الذي تخدم فيه عىل أحد املحاور التي تخرج من طريق 60 بني ميجرون الجديدة 
ومدينة البرية الفلسطينية. املشهد مذهل، ولكن الطلة الطبيعية الهادئة مضللة. 

هذا أحد املقاطع االكرث سخونة يف يهودا والسامرة.
إذن كيف تسري االمور؟ سألت ابنتي. كل يشء عىل ما يرام، أجابت. روت يل 
ما مر عليها يف االي��ام االخ��رية، واش��ارت وكأنها ت��أيت بالنبأ عىل سبيل املصادفة: 
مساء أمس كانت هنا عملية اطالق نار يف زاوية الطريق قرب االستحكام تماما. 

واصابت بضع رصاصات زجاج سيارة مدنية، ولكن لم يصب احد باذى.
ك�����أب وددت أن اق������ول ل���ه���ا يف ت���ل���ك ال���ل���ح���ظ���ة: م����ا ال������ذي ت��ف��ع��ل��ي��ن��ه يف ه�����ذا امل���ك���ان 
الننت؟ تقدمي بنموذج 55 وانتقيل اىل منصب اقل خطرا. فما الضري يف أن تكوين 
مسؤولة ارشاد؟ اما كمقاتل سابق يف املظليني، وضابط يف الجيش النظامي ويف 
االحتياط، مع سجل محرتم جدا يف هذا القاطع، وددت ان اعرف تفاصيل اخرى 

عن الحدث. ماذا حصل، من هرع واىل اين.
كمواطن، وليس بالضبط مقرتع يصوت للبيت اليهودي، عرفت بان ال مفر. 
ف��ع��ىل أح���د م���ا ان ي��ق��وم ب��ه��ذا ال��ع��م��ل. ويف ه���ذا ال��ح��ال��ة اب��ن��ت��ي. أح���د م���ا ي��ن��ب��غ��ي أن 
يدافع عن املواطنني الذين يعيشون هناك، حتى لو كنت اعتقد انهم ال ينبغي 

أن يعيشوا هناك.
قبل اسبوع قال رئيس الوزراء ووزير الدفاع بنيامني نتنياهو أن تحسني الوضع 
االقتصادي يستوجب التضحية. وال بد أن هذه الرسالة وصلت اىل آذان االهايل 
ال��ذي��ن يتجند اب��ن��اؤه��م ه���ذه االي����ام ت��م��ام��ا اىل أل��وي��ة امل���ش���اة. وه����ذا ل��ي��س م��ا يرغب 
االب واالم يف سماعه. فأب أم أم الجندي أو املجندة يريدان أن يعرفا بان الدولة 
تفعل ك��ل م��ا ينبغي يك ي��ع��ودا اىل البيت ب��س��الم. إذ يف نهاية االم���ر االب او االم 
يحرصان قبل كل يشء عىل ابنائهما، وال يهم كم بلغوا من العمر. فأم رئيس 

االركان تحرص عىل ابنها.
ولكن للدولة دور آخر وهو ال يقل اهمي: الدفاع عن سالمة مواطنيها وعىل 
مجرد وجودها. الدفاع عن الطفل من ناحل عوز وكذا، عىل االم من مستوطنة 
عوفرا. ومن اجل هذا مطلوب احيانا تضحية. وهذا تماما ال يهم اذا كان نتنياهو 

قصد بالفعل ما قاله أم ان السياسة هي التي نطقت من حنجرته.
ك��������أب مل����ق����ات����ل����ة أت������وق������ع م������ن ال����ح����ك����وم����ة أن ت����ف����ع����ل ك������ل يشء يك ت����م����ن����ع ال�����ح�����روب 

الزائدة.
كمواطن يعيش منذ 46 سنة يف ه��ذا املكان املجنون وال��رائ��ع أع��رف بانه توجد 

ايضا حروب ال مفر منها.
وكالجميع، يمكنني فقط أن آمل وأن أصيل بان يعود الفتيان والفتيات الذين 

يتجندون هذه االيام للوحدات القتالية اىل بيوتهم بسالم.
يوآف كرين - »يديعوت أحرونوت«

 لعله ك��ان ممكنا تفادي قتل سلفانا سجاي ابنة ال��� 12 يف جنوب تل ابيب أول 
أمس. لو كانت أبواب مكتب الرفاه مفتوحة أمام طالبي اللجوء مثلما هي مفتوحة 
ملواطني اس��رائ��ي��ل. فمع أن سجاي عولجت ل��دى ال��رف��اه ح��ني كانت ابنة ثمانية يف 
اعقاب شكوى عىل وضعها، اال انه ليس واضحا ما هو حجم املعالجة التي اعطيت 

لها. ما هو واضح هو ان زوج امها لم يكن يعالج يف مركز منع العنف.
  ت��خ��رج ك��راه��ي��ة االج��ان��ب حكومة اس��رائ��ي��ل ع��ن ط��وره��ا، ون��س��اء واط��ف��ال طالبي 
اللجوء ال يتلقون امل��س��اع��دة ال��ت��ي يستحقونها م��ن م��راك��ز العنف يف العائلة. فهم 
ال يستحقون العناية االجتماعية اال يف حاالت شاذة تكون فيها حياتهم معرضة 
للخطر، ووزارة الرفاه ال تحول امليزانيات للمعالجة املناسبة لالطفال يف خطر. هذا 
االهمال ليس خطأ انسانيا. فالحكومة مصممة عىل طرد طالبي اللجوء وترفض 
تحمل امل��س��ؤول��ي��ة، ال��ق��ان��ون��ي��ة واالخ��الق��ي��ة ع��ىل ح��د س����واء، ع��ن س��ك��ان ي��وج��دون يف 

اسرائيل قانونيا.
ه�����ذه ال���س���ي���اس���ة االج����رام����ي����ة ت���ع���رض���ت يف ال����ع����ام 2014 اىل ان���ت���ق���اد الذع م����ن م���راق���ب 
ال���دول���ة ال���ذي ق��ىض ب��ان��ه��ا ت��ت��ع��ارض م��ع ال��ق��ان��ون االس�����اس: ك��رام��ة االن���س���ان وحريته 
وال تنسجم م��ع امل��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة ال��ت��ي وق��ع��ت عليها اس��رائ��ي��ل. وط��ل��ب امل��راق��ب من 
وزارة الرفاه مراجعة سياستها ولكن مرت ثالث سنوات اىل أن بدأ الفريق الوزاري 
بالعمل، وسنة اخرى اىل أن رفع استنتاجاته، ومنذئذ مرت خمسة اشهر اخرى من 
الخالفات التي تمنع اقرارها وتنفيذها النهايئ. ان وزارة الرفاه ملزمة بان تستوعب 

االستنتاج الذي يصدح من كل تقرير لكل لجنة يف هذا الشأن: هذا واجبها يف أن 
تسمح ملعدومي املكانة ممن يتواجدون يف اسرائيل قانونيا، ولطالبي الجوء بشكل 

خاص الحصول عىل خدمات االغاثة.
 وج��دت جثة طفلة اخ��رى أول أم��س ه��ي ي��ارا اي��وب م��ن سكان الجش ابنة 16، 
وحسب االشتباه فقد قتلت. وه��ا هو يف ي��وم واح��د ارتفع ع��دد النساء والطفالت 
ال���ل���وايت ق��ت��ل��ن م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام اىل 24. ه���ذه ل��ي��س��ت ارق���ام���ا ش����اذة. ف��ك��ل س��ن��ة تكرر 

نفسها.
وك��أن��ه ل��ي��س رئ��ي��س ال�����وزراء م��ن��ذ ث��الث��ة والي����ات م��ت��وال��ي��ة، اس��ت��ي��ق��ظ ه���ذا االس��ب��وع 
بنيامني نتنياهو فاكتشف ملفاجاته انه يوجد يف اسرائيل 200 الف امرأة معنفة. بعد 
زيارة "صادمة" مللجأ للنساء املعنفات أعلن عن تشكيل لجنة وزارية. غري أن مثل 
هذه اللجنة موجودة منذ ايلول 2014. يف حزيران 2017 تبنت الحكومة خطة العمل 
لهذه اللجنة، ولكن هذا االسبوع اكتشفت "هآرتس" عن ان وزارة املالية لم تمول 

الخطة عىل االطالق، وتعاطت معها كتوصية فقط.
 بدال من تشكيل لجان اخرى، يجب اصدار االوامر لتمويل االستنتاجات الهامة 
للجنة االخرية. ان طالبي اللجوء والعنف ضد النساء هما موضوعان عرضة الكرب 
اهمال من حكومة نتنياهو. وبدال من االنشغال باختبارات الوالء للجمهور، حان 

الوقت الن تبدأ بان تبدي بنفسها الوالء للجماعات االكرث ضعفا يف املجتمع.
هيئة تحرير »هآرتس«

استطالع الالسامية إنجاز للدعاية

تشاد... تهديد حقيقي ومتعاظم
افريقيا تعود إلسرائيل

ضحايا السياسة اإلجرامية
قلقون ومتفهمون
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تداعي فرص نتنياهو 
التاريخية

بقلم: الدكتور محمد السعيد إدريس 

يبدو أن بنيامني نيتانياهو رئيس الحكومة اليمينية اإلسرائيلية سيجد نفسه مضطراً 
للرتاجع ع��ن ره��ان��ه ال��ذي م��ى عليه ع��ام تقريباً عندما اعترب أن إدارة الرئيس األمرييك 
دونالد ترامب تخلق ظروفاً مواتية إلسرائيل« عىل أنقاض كل حقوق الشعب الفلسطيني 
يف أرضه ووطنه. كان نيتانياهو معذوراً يف تسرع حساباته، فقد فاجأه ترامب بقرارين 
ص��ادم��ني ت��ج��اوزا م��ا ك���ان يحلم ب��ه ع��ىل م���دى س��ن��وات ث��م��ان ق��ض��اه��ا يف ص���دام ح��ول��ه��ا مع 

الرئيس األمرييك السابق باراك أوباما.
القرار األول هو االع��رتاف بالقدس عاصمة كاملة وموحدة وأبدية لدولة إسرائيل، 
والقرار الثاين هو االنسحاب األمرييك من االتفاق النووي املوقع مع إيران فى تموز 2015 
وإصدار ما يمكن وصفه بأنه »أشد عقوبات« يف التاريخ هدفها إسقاط النظام الحاكم 
يف طهران، أو عىل األقل ترويض هذا النظام وإجباره عىل الرضوخ لكل مطالب ترامب 
ن كل مخاوف إسرائيل من امتالك  وحلفائه: »التوقيع عىل اتفاق نووي آخر بديل« يؤِمّ
إيران قدرات نووية يف يوم من األيام، يك تبقى إسرائيل هي وحدها الدولة التي تحتكر 

امتالك السالح النووي يف الشرق األوسط.
ه���ذان ال���ق���راران أف��ق��دا نيتانياهو ص��واب��ه وج��ع��اله ي��ص��ول وي��ج��ول يف ج��م��وح��ه وتطرفه 
وانتهى به املطاف إىل إصدار ما يسمى »قانون القومية« الذي يهدف إىل فرض السيطرة 
ال��ي��ه��ودي��ة الكاملة ع��ىل ك��ل أرض فلسطني، وجعلها ملكية حصرية للشعب اليهودي 
ال��ذي له وح��ده الحق يف تقرير املصري، ما يعني التصفية الكاملة للقضية الفلسطينية 
ووضع الشعب الفلسطيني أمام أحد خيارين: إما القبول بحكم ذايت مدين داخل دولة 
إسرائيلية كأقلية معدومة الهوية ومعدومة الحقوق السياسية يف مساحة محدودة من 
األرض تقبل بها إسرائيل ال تتجاوز املنطقتني )أ و ب( من اتفاق أوسلو، وإما الدخول يف 
كونفيدرالية مع األردن شرط أن تتحول املنطقة )ج�( يف اتفاق أوسلو والبالغة نحو %60 

من أرايض الضفة إىل السيادة اإلسرائيلية ويتم تهويدها كامالً.
فرصة نيتانياهو التاريخية، أو »الزمن التاريخي« أخذ يداعب خيال نيتانياهو خصوصاً 
بعد ما وجده من توافقات مع دول عربية لتطوير عالقات مشرتكة عىل قاعدة »العداء 
إليران«، لكن نيتانياهو ويف ذروة نشوة تلمسه الحلم وجد نفسه مضطراً لتجرع مرارة 
»الهزيمة املكبوتة« يف غزة ووجد نفسه أمام خيارات داخلية شديدة الصعوبة سواء إزاء 
الرد الضروري عىل االنكسارة التي واجهت الجيش اإلسرائييل أمام املقاومة عىل أرض 
غزة أو إزاء االنقسام الشديد ليس فقط داخ��ل الحكومة بل داخ��ل املجتمع اإلسرائييل 
نفسه ح��ول ذل��ك ال��رد وح��ول االئ��ت��الف الحكومي ومستقبله بعد استقالة وزي��ر الحرب 
أفيجدور ليربمان اعرتاضاً عىل قرار الحكومة املصغرة »الكابينيت« عىل قبول قرار بالتهدئة 

مع حركة »حماس« قامت مصر بالدور الرئييس يف تحقيقه.
املوقف الذي فرضته مواجهات األربعني ساعة التي حدثت يف غزة )11/11و2018/11/13( 
عىل رئيس الحكومة اإلسرائيلية هو »العجز« أم��ام أصعب سؤالني فرضتهما املقاومة 
الفلسطينية يف غزة عىل نيتانياهو أولهما: هل تلجأ إسرائيل إىل خيار الحرب املوسعة 
ض��د قطاع غ��زة الس��ت��ع��ادة م��ا فقدته إس��رائ��ي��ل يف تلك امل��واج��ه��ة م��ن »ان��ك��س��ار ق��درة الردع 

اإلسرائيلية« أم تقبل بخيار الضربات املتقطعة، أم ترىض بخيار التهدئة؟
وث��ان��ي��ه��م��ا: ه���ل ي��ق��ب��ل ب��خ��ي��ار ح���ل ال��ح��ك��وم��ة وإج������راء ان��ت��خ��اب��ات ب��رمل��ان��ي��ة م��ب��ك��رة ق��ب��ل أن 
يجد نفسه أم��ام واق��ع ان��ف��راط الحكومة م��ن خ��الل انسحابات متتالية ل��أح��زاب والكتل 
املشاركة يف االئتالف الحاكم، أم سيكون يف مقدوره أن يحكم بحكومة »الحد األدىن« 
بكل ما يعنيه ذلك من ضعف، وما يمكن أن يكّرسه من تجاوزات لفرصته يف أن يكون 
الشخص الذي سيكلف مستقبالً برئاسة الحكومة الجديدة عىل ضوء تطلعات منافسه 
داخل الليكود رفيقه جدعون ساعر الطامح إىل رئاسة الحكومة بدعم من رؤوبني رفلني 

رئيس الدولة؟
ح���اول نيتانياهو تسريب أس��ب��اب مغلوطة لقبوله ق���رار التهدئة ورف��ض��ه ق���رار الحرب 
ال��واس��ع��ة ض��د غ��زة م��ن ه��ذه األس��ب��اب حرصه ع��ىل ع��دم إف��ش��ال فرصة الرئيس األمرييك 
ل���ط���رح م���ش���روع���ه ل���ل���س���الم ال������ذي ي��ح��م��ل اس�����م »ص���ف���ق���ة ال����ق����رن« وم���ن���ه���ا ح���رص���ه ع����ىل عدم 
ت��ع��ك��ري األج�������واء ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ال���راه���ن���ة م���ع ال������دول ال��ع��رب��ي��ة خ���ص���وص���اً أن����ه ي��س��ت��ع��د لزيارة 
دول����ة خ��ل��ي��ج��ي��ة ث��ان��ي��ة ب��ع��د س��ل��ط��ن��ة ع���م���ان. ه���و ي��خ��ى أن ت����ؤدي أج�����واء م��ث��ل ت��ل��ك الحرب 
إىل تعكري صفو عالقاته م��ع حلفائه أو شركائه ال��ج��دد م��ن ال��ع��رب، ومنها خشيته من 
أن ت���ؤدي مثل تلك ال��ح��رب إىل ت��ع��رض ق��ط��اع غ��زة ل��ك��وارث أمنية إذا م��ا أسقطت سلطة 
»حماس«، خصوصاً أنه »ليس هناك من هو عىل استعداد إلدارة األمور يف القطاع إذا 
ما سيطرت عليه القوات اإلسرائيلية«. لكن الحقيقة وراء قبول نيتانياهو ب� »قرار التهدئة« 
والصمود أمام أجنحة تيار اليمني املتشدد وزعمائه خاصة أفيجدور ليربمان زعيم حزب 
«إسرائيل بيتنا« وزير الدفاع ونفتايل بينيت وزير التعليم زعيم »البيت اليهودي« وأغلبية 
الجمهور اليميني املطالبني بقطع رأس قطاع غزة وإعادة احتالله هي العجز العسكري 

عن فرض هذا الخيار.
الثمن العسكري الباهظ لخيار اجتياح قطاع غزة ناهيك عن الثمن السيايس واملعنوي 
الباهظ أيضاً ألي حرب جديدة عىل غزة كان الخلفية الحقيقية لرفض مثل هذا الخيار عىل 
نحو ما أكدته صحيفة »يديعوت احرونوت« يف وثيقة سرية كتبها قائد غرفة العمليات 
يف الجبهة املركزية الجرنال الوف مندس نشر فيها »الغسيل القذر« للجيش اإلسرائييل، 
وكشف فيه حجم امل��ع��ارك بني ال��ج��رناالت وتآكل القيم العسكرية، وال��خ��وف من إبداء 
الرأي، ونظريات العمل الخاطئة ، فضالً عن استشراء الفساد وإخفاء األخطاء، وهي 
كلها أسباب فرضت عىل رئيس الحكومة وقيادة الجيش اإليحاء بأن »رؤية إسرتاتيجية 
واستجابة ملطالب إقليمية ودولية« تقف خلف ترجيح رأي املعارضني لخيار اجتياح غزة، 
لكنها الحقيقة التي تؤكد تداعي فرصة نيتانياهو التاريخية، فما اعتربه انتصارات يتحول 
بفعل عوامل ذاتية وموضوعية إىل انتكاسات وانكسارات وهذا ما لم يتعلمه نيتانياهو 

من التاريخ ودروسه، ويبدو أنه لن يتعلمه.
...عن »األهرام« املصرية

اتفاقية الغاز مرة اخرى!
بقلم: الدكتور مروان املعشر

إب�����ان أزم�����ة ال���س���ف���ارة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ال���ع���ام امل�����ايض، ح��ي��ث ق��ت��ل م���واط���ن���ان أردن����ي����ان واستقبل 
ن��ت��ن��ي��اه��و ال��ق��ات��ل اس��ت��ق��ب��ال األب����ط����ال، أص�����رت ال��ح��ك��وم��ة األردن����ي����ة ب��ع��د ذل����ك ع���ىل ع����دم عودة 
السفرية االسرائيلية قبل محاكمة القاتل. وقتها، وبدون إعالن رسمي، أشعرت الحكومة 
االسرائيلية األردن حسب تقارير صحفية إسرائيلية عديدة، أن إسرائيل لن تميض قدما يف 
مشروع البحر األحمر-البحر امليت إن أصر االْردن عىل موقفه. ولم تأخذ اسرائيل الرد األردين 
بامليض باملشروع منفردا دون إسرائيل عىل محمل الجد. وها هي إسرائيل اليوم تلمح أن 
املشروع غري مجد وتعيد طرح مشروع قناة البحر األبيض املتوسط-البحر امليت التي تمر 
ضمن أراض تسيطر عليها إسرائيل بالكامل وال تعطي ل��أردن القدرة عىل السيطرة عىل 
أية مصادر مائية يمكن أن تأيت من خالل هذا املشروع. وباملناسبة، هل تعلمنا الحكومة 

ماذا حل بمحاكمة قاتل األردنيني، أم أن املوضوع قد طوي؟
بعد القرار الشجاع لجاللة امللك بعدم تجديد اتفاقية الباقورة والغمر، خرج وزير الزراعة 
يف الحكومة االسرائيلية اوري اريئيل ليهدد بقطع املياه عن االْردن يف ح��ال تنفيذ األردن 
لهذا القرار. بمعنى آخر، حني تشعر إسرائيل بأنها تتحكم ببعض مصادرنا املائية، تسمح 

لنفسها باستخدام التهديد بقطعها عنا كلما شعرت باتخاذنا مواقف ال تتماىش معها. 
يعود بَِنا ذلك اىل اتفاقية الغاز االسرائييل. لنفرض أن إسرائيل اقتحمت املسجد األقىص 
واتخذ األردن موقفا صارما من هذا االقتحام، أو أنه أصبح جليا أن اسرائيل تنفذ سياسة 
واضحة ليس فقط لوأد حل الدولتني بل إليجاد حل عىل حساب االْردن، وبدأ االْردن يعمل 
عىل كل املستويات الدولية لحماية نفسه، هل يخرج علينا وزير يف الحكومة االسرائيلية، 
أو حتى رئيس الوزراء االسرائييل مستقبال، ليذكرنا بأن بعض مصادرنا من املياه والطاقة 
تتحكم بها إس��رائ��ي��ل، ويضغط علينا م��ب��اش��رة وع��ن ط��ري��ق دول أخ���رى، لثنينا ع��ن حماية 
أنفسنا؟ هل نقايض التوفري السنوي الضئيل من هذه االتفاقية، وهو توفري ال نعرف بعد 
كيف تم تقديره، بالتهديد الوجودي لنا؟ هل نبقى خمسة عشر عاما عرضة للتهديدات 

االسرائيلية ونحن نعرف أن األمور ستزيد سوءا بيننا يف الحقبة القادمة؟
ح��ني ط��ال��ب ال��ب��ع��ض يف ال��س��اب��ق، وأن���ا م��ن��ه��م، ب��ع��دم ت��ج��دي��د ات��ف��اق��ي��ة ال��ب��اق��ورة والغمر، 
ات��ه��م��ن��ا ب���ع���دم امل��س��ؤول��ي��ة واب���ت���غ���اء ال��ش��ع��ب��وي��ة، وأن���ن���ا ال ن���ق���در ال��ض��غ��وط ال���دول���ي���ة املفروضة 
عىل األردن، حتى جاء قرار جاللة امللك الشجاع، فأثبت أن لدينا قدرة عىل الحركة، ولم 
يتكلم أح��د بعد ذل��ك عن ضغوط دولية، بل لم نشهد مثل ه��ذه الضغوط، وق��د تصرف 
األردن بمسؤولية وضمن ما تسمح به كل القوانني الدولية، بما يف ذلك معاهدة السالم 

األردنية اإلسرائيلية.
ض��م��ن ك��ل ه���ذه امل��ع��ط��ي��ات، ال ت��ب��دو يل ات��ف��اق��ي��ة ال��غ��از اإلس��رائ��ي��يل م��ف��ه��وم��ة. مل����اذا نعطي 
اس��رائ��ي��ل سببا إض��اف��ي��ا مل��ح��اول��ة التحكم ب��ق��رارن��ا بينما تتحكم ببعض م��ص��ادرن��ا م��ن الطاقة 
وه���ي ال ت��ب��دي ح��س��ن ال��ن��ي��ة اآلن ف��م��ا ب��ال��ن��ا مستقبال؟ مل����اذا ن��ع��رض ق���رارن���ا ال���وج���ودي للخطر 
ونحن مقبلون عىل مرحلة بات واضحا فيها عدم نية اسرائيل إنهاء االحتالل ومحاوالتها 
امل��س��ت��م��رة ل��ح��ل ال���ن���زاع ع��ىل ح��س��اب��ن��ا؟ ه��ل ن��ف��ع��ل ذل���ك م��ن أج���ل م��ائ��ة م��ل��ي��ون دوالر سنويا، 
هذا إن صحت هذه األرقام؟ يف زمن الحديث عن قانون ضريبة الدخل والتهرب الضريبي 
والفساد، هل حقا نحن غري قادرين عىل تأمني هذا املبلغ وقد بات املوضوع وجوديا وليس 

اقتصاديا فحسب؟
أعتقد أن الوقت قد حان لنقاش موضوعي حول االتفاقية، ونحن مقبلون عىل مرحلة 

يف غاية الصعوبة من تاريخ القضية الفلسطينية، فهل تستجيب الحكومة لذلك؟
... عن »الغد« األردنية
marwan.mouasher@alghad.jo

القـــــدس قبـــــل عـشــرين عامـــا

حيث أن القدس قد أضحت مستباحة بالشكل العلني ومخططات حكومة تل أبيب 
صارت الواقعية الواقعة وأورشليم عاصمة دولة إسرائيل، والبيت العتيق مقسوم مقسم 
والزمان زمانهم واملكان قد يصبح قبلة صلواتهم، واالستباحة هنا لها عالقة بالحيثيات 
اليومية الرتاكمية للفعل االحتاليل بكافة أنحاء املدينة ومطاردة كل ما من شأنه مقديس 
أو يمت بصلة لعروبة وفلسطينية القدس ببشرها وحجرها واملوت يرتبص بأزقتها واملوت 

هنا هو موت اإلحساس بنبضها وبمعاناتها وبمحاولة االستشعار بواقعها الراهن...
القدس ال شك أنها تعيش واحدة من أحلك ظروفها حيث اشتداد الغزوة االستعمارية 
ع��ىل مختلف امل��س��ت��وي��ات وال��ص��ع��د، وال��ت��س��اؤل امل��ق��ديس ي��ك��رب وي��ت��أرج��ح معلقا ع��ىل أعتاب 
الوهم ما بني الحقيقة والسراب، واالستفسار يصبح بال معنى يف ظل الال إجابة، حيث 

اإلهمال املتعمد واملباشر بمدينة الله عىل األرض.
والشعار مجوف من معناه وال��ق��دس تراجعت من االهتمام يف أجندة أرب��اب املقامات 
العليا بعاصمة السراب، والفرح يغادرها والحزن يسكن أزقتها، ومواطنوها يجوبون بثنايا 
مكاتب أصحاب الياقطات ألصحاب املعايل والعطوفة، باحثني عن فتات املوائد العامرة 
بالكالم الفاقد للمعنى والداللة، ورجاالت القدس يرتاكضون بكافة االتجاهات ويطلقون 
استغاثة اللحظات األخرية والتلطيمات الكربالئية تغزو أرض الحزاىن، وقادة املدينة حائرون 
عاجزون مطاردون، مكفوفة أياديهم ويظل العجز هو الشعار األبرز للمرحلة الراهنة يف 

ظل لحظة االستغاثة والهدم والقتل والتسريب والتخريب.
ويظل الشعار النظري بأن القدس عاصمة الدولة العتيدة، والقدس غائبة عن القرار، 
ذاك ال��ق��رار بكل م��ا يتصل بحيثيات البيت العتيق وس��ي��دة امل��دائ��ن، والفشل ب��ات العنوان 
األبرز املخطوطة عنوانه عىل أسوارها الرابضة عىل أطراف املدينة، فشل يف منظومة املفاهيم 
وفشل يف منظومة ال��ق��رارات ال��ص��ادرة ع��ن ال��ب��اب ال��ع��ايل وفشل يف التمكني ملرابطة فقراء 
األزقة والحواري للعيش والحد األدىن املمكن. والهياكل الخاوية املسماة باألطر الوطنية 

واالجتماعية واملؤسساتية أعلنت عن إفالسها وغادرت أمكنتها.
وج��م��اه��ري ال��ف��ع��ل ب��ات��ت ال��ك��اف��رة ب��ال��دع��وة ل��ل��ف��ع��ل ول��ل��ع��م��ل، وامل���واج���ه���ة أض��ح��ت أنتحارا 
منظما وجريمة مشككا ب��ج��دواه��ا وإمكانياتها ، والبسطاء يعلنون ع��ن عجزهم والبكاء 

نواحا سمتهم األساسية املرتسمة مالمحه عىل محياهم.
حيث ذلك ويف ظل خربشة املوازين ومعايري الحق والباطل واختالط الحقائق بعضها 
ببعض، تطل علينا الشعارات الكربى التي ال يمكن فهمها واستيعاب حيثياتها ومفاهيمها 
بالظرف الراهن، حيث انقالب هذه املفاهيم وتفريغها من محتوياتها، تلك الشعارات التي 
شكلت ن��رباس الفعل الجماهريي والوطني بتلك املراحل الصادقة مع ال��ذات واملنسجمة 
والتوجهات التطلعية للجماهري التواقة للحرية واالستقالل، والحق بتقرير املصري، وإقامة 
الدولة ذات السيادة وممارسة الذات الفلسطينية يف ظلها وكنفها، كل هذا كان يف الخلفية 
الربامجية لجماهري الشعب الفلسطيني الذي تشكل وعيه عىل هذه الشعارات املنسوجة 
وال��ق��ن��اع��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة ب��ال��ح��ق وال��ح��ق��وق وان���ت���زاع ه���ذه ال��ح��ق��وق م��ن خ���الل ال��ح��راك النضايل 

الكفاحي بكافة أشكاله وأساليبه ووسائله. 
وك���ان���ت أن ان��ط��ل��ق��ت ال��ت��ح��رك��ات ال��ش��ع��ب��ي��ة وت��م��ت ب��رم��ج��ت��ه��ا وص��ق��ل��ه��ا يف اإلط�����ار التحرري 
م���ن خ����الل ال��ف��ع��ل ال��ك��ف��اح��ي ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ال���ت���ي واب���ت���دع���ت أس��ال��ي��ب ال��ع��م��ل يف 
سبيل تحقيق غايات وآم��ال الفلسطينيني يف مختلف أماكن تواجدهم، وبالتايل كان أن 
تشكل اإلطار الفلسطيني الجامع الذي من شأنه احتضان الكل الوطني عىل أسس تلك 
ُ���ش���رد يف  ُ��ش��ت��ت وامل ال���ش���ع���ارات وامل��ف��اه��ي��م ل��ت��ح��ق��ي��ق األه������داف االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ج��م��وع ال��ش��ع��ب امل

شتى أنحاء املعمورة.
وبالتايل كان لصياغة مفهوم الدولة وممارسة السيادة عىل أرضها الركيزة األساسية 
يف ال���وع���ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، ت��ل��ك ال����دول����ة ال���ت���ي ت��ع��ن��ي ب��اخ��ت��ص��ار ان����دح����ار االح����ت����الل ع���ن األرايض 
الفلسطينية بصرف النظر عن شكل وطبيعة تلك الدولة وصراع املفاهيم حول مدركاتها 

وشكلها ودستورها وطبيعة حكمها وقوانينها االجتماعية. 
وشكلت القدس عىل الدوام القلب النابض لتلك الدولة )الحلم( فما كان باإلمكان القول 
إقامة الدولة الفلسطينية فقط ال غري فال بّد من أن تتبع هذه العبارة مقولة و)عاصمتها 
ال��ق��دس( وب��ال��ت��ايل تصبح ال��دي��ب��اج��ة الطبيعية للمفهوم -ال���دول���ة الفلسطينية وعاصمتها 
القدس- ليستوي املعنى، وان أي كيان فلسطيني من املمكن أن ينشأ البد أن تشكل القدس 
أساسه وبالتايل ال معنى لهذا الكيان وال يمكن استيعابه دون القدس املحررة، إال أن هذا 
الشعار قد أصبح فارغا ومجوفا وغ��ري متصل بحقيقة األم��ر يف ظل الوقائع الفلسطينية 
الراهنة حيث أن األرايض الفلسطينية املحتلة -الضفة الغربية وقطاع غ��زة- والتي تشكل 
يف ثناياها كيانا فلسطينيا -السلطة الوطنية الفلسطينية- بغض النظر عن مدى واقعيتها 
وتجسيد حقيقتها عىل األرض إال أن األمر املعلوم واملعروف أن ثمة كيانا فلسطينيا ُيعرف 
ب��اس��م ال��س��ل��ط��ة ي��م��ارس ف��ع��ل��ه ع��ىل األرض ب��ش��ك��ل أو ب��آخ��ر، ول���ه اس��ت��ح��ق��اق��ات معينة عىل 
الصعيد الدويل والعربي وهذا الكيان يسعى لتطوير ذاته من خالل ما يسمى بفعل البناء 
للمؤسسات عىل طريق إع��الن ال��دول��ة املسماة فلسطني، ودول��ة فلسطني العتيدة ُيصار 
العمل عىل ترسيخ وقائعها من خالل الفعل املؤسسايت وبناءها يف ظل الهجمات املسعورة 
عىل القدس ويف ظل قضم القدس وإعالء البنيان االستيطاين التي انتهت خواتمه واكتملت 
مداميكه وتغريت معه معالم القدس وصار الهجوم عىل القدس بوضح النهار أمرا طبيعيا 

أحاديث على أرصفة القدس 

وقد يكون روتينيا أمام بناة الدولة وضياع مساحات القدس وتحديث قوانني االحتالل بما 
يخدم توجهات مخططاته صار الخرب الذي من املمكن أن يحتل املساحة الثانية وقد تكون 
الثالثة يف أولويات األخبار املنشورة عربياً وإسالمياً وان نشر كخرب رئييس فسيأيت النشر 
يف إط���ار ال��ص��راع اإلع��الم��ي امل��ح��م��وم م��ا ب��ني أق��ط��اب اللعبة اإلع��الم��ي��ة وحرفيتها يف القدس 

والتعاطي مع الصناعة اإلعالمية لصناعة النجوم إذا ما جاز التعبري.
يف ظ��ل واق���ع  ال��ق��دس ال��راه��ن التي ص��ار النضال يف سبيلها إعالميا بامتياز وم��ن خالل 
ال���ن���دوات وامل��ؤت��م��رات وص��ي��اغ��ة أع��ت��ى أش��ك��ال ال��ص��راخ ال��ك��الم��ي ورف���ع ال��ش��ع��ارات وال��ت��ي كما 
أسلفنا أصبحت فارغة املضامني ومجوفة املعاين نلحظ أن ثمة خطى متسارعة جدا من 
ق��ب��ل س��ل��ط��ات االح���ت���الل ل��ح��س��م م���ا ي��س��م��ى ب��ي��ه��ودي��ة ال���ق���دس وت��ج��س��ي��ده��ا ك��ع��اص��م��ة أبدية 
وفعلية لكيان االحتالل. ويف هذا السياق تأيت كافة املخططات عىل مختلف أشكالها وتنوع 
آل��ي��ات��ه��ا ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وع���ىل م��خ��ت��ل��ف ال��ج��ب��ه��ات االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وامل���واط���ن���ة والسكان 
واللعب عىل سياسة األقلية واألكرثية والتأثري بالديموغرافية املقدسية والتالعب بأسس 
الجيوغرافية السياسية وابتالع األرايض لصالح التمدد والتغول االستيطاين وابتداع وسائل 
ال��ح��رم��ان ال��ج��دي��دة م���ن اإلق���ام���ة يف ك��ن��ف ال���ق���دس م���ن خ���الل خ��ل��ق ق���وان���ني ال�����والء واالنتماء 

للدولة العربية… 
والكثري مما نسمع ونشاهد، وبناة الدولة الفلسطينية يصرخون كل لحظة بضرورة 
إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وال أدري عن أي قدس يدور الحديث اآلن … 
فالقدس لم تعد عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة وفقا للمخططات اإلسرائيلية الراهنة 
وهي تتجه بخطى حثيثة لتصبح وبال منازع )أورشليم عاصمة الدولة اإلسرائيلية اليهودية( 
والوقائع عىل األرض تشري بهذا االتجاه وبوصلة الحقائق املقدسية اليوم تؤشر بذلك…  

ومعركة األقىص بتصوري هي املعركة األخرية لتحقيق املُراد األخري لحكام تل أبيب.
وصراخ الشعارات يمأ الدنيا ضجيجا والضجيج هذا ليس له عالقة برتسيخ وتعميق 
املفهوم الشعارايت  الوطني… والكل يالحظ حجم العمل يف أرايض السلطة الفلسطينية 
لتعزيز مفهوم ال��دول��ة، وحيث ذل��ك اعتقد أن املفهوم هنا ال ب��ّد من إع��ادة النظر فيه من 
خالل قلب املفهوم يف ظل انقالب املعايري والتمرد عىل لغة الشعارات الفاقدة للمضامني 
الفعلية وح��ت��ى ت��س��ت��وي األم����ور يف نصابها الصحيح الب���د م��ن ث���ورة ع��ىل ك��ل م��ا ي��ط��رح اآلن 
وب���ال���ظ���رف ال���ح���ايل م���ن ق��ب��ل دع����اة ال��ض��ج��ي��ج، وال����ث����ورة ه����ذه ال ب����ّد أن ت��رس��م ل��ذات��ه��ا مفاهيم 
جديدة وشعارات تحقق غاياتها والغاية هنا هي القدس أوال وثانيا وعاشرا، وحتى نكون 
ال���ص���ادق���ني م���ع ال�����ذات وم����ع امل��ق��دس��ي��ني وم����ع ج��م��وع ال��ش��ع��ب ك���ل ال��ش��ع��ب ف���دول���ة القدس 
هي التي ال ب��ّد من التأسيس لها، وفعل التأسيس يتطلب مواجهة مع كل ما من شأنه 
أن يغري ويشوه القدس ويحيلها بالتايل إىل )أورش��ل��ي��م( وه��ذا يعني إع��الن دول��ة القدس 
أوال، والعمل عىل إعالن دولة القدس بمعنى أن الفعل الوطني وكافة الجهود الشعبية 
وال��ج��م��اه��ريي��ة ال ب��ّد أن تصب يف ال��ق��دس، وأن تنطلق م��ن ال��ق��دس وأن يتم تعزيز صمود 
القدس وبناء مؤسسات القدس وترسيخ الوجود العربي الفلسطيني يف القدس وضخ 
كل األموال وامليزانيات للقدس، وال بّد أن يكون محور العمل الفلسطيني وبكافة املناحي 
واالتجاهات أساسه القدس أوال، وهذا يعني أيضا أن البناء يجب أن يكون باتجاه القدس، 
وبناء مؤسسات الدولة يف القدس، وفرض سياسة األمر الواقع الفلسطيني يف القدس، 
وأن ه�����ددوا ب��ت��ف��ع��ي��ل م���ا ي��س��م��ى ب��ق��ان��ون ال��غ��ائ��ب��ني، ف��ي��ج��ب أن ن��ف��ع��ل وق��ائ��ع��ن��ا ب��ال��ن��ظ��ر نحو 
القدس ككل ال الشرقية منها فقط، وأن قالوا إن قوانينهم تقول ما تقول فالبد من إصدار 
وتفعيل قوانيننا نحن أيضا، واستصدار هذه القوانني البد من أن تجد لذاتها طريقا سليما 
وصحيحا فقانون العاصمة، وأح��ي��اء أم��ان��ة ال��ق��دس ال��ك��ربى، وال��دع��وة للعصيان، وعدم 
الرضوخ للقوانني، وليكن بكل حي مخيم  لالعتصام ولتكن املواجهات الكربى مع أدوات 
االحتالل التنفيذية، سيدة املوقف ولتعد املؤسسات الفلسطينية إىل أماكنها يف القدس، 
ولرتتفع يافطات املؤسسات يف القدس، ولنعيد افتتاح بيت الشرق من جديد، وليكن لنا 
بيوت شرقية وغربية وبأسماء متعددة االتجاهات واملعاين… فليكن الشعار األبرز يا سادة 

بناة مؤسسات الدولة ومخططاتها وخططها دولة القدس أوال..
ولعل الواقع الفلسطيني الراهن حيث اإلدان��ات وبيانات الشجب واالستنكار املمهورة 
بتوقيع من الحكومة الفلسطينية والصراخ من عىل املنابر اإلعالمية للناطقني املتمنطقني 
ب���اس���م ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ال��ش��ق��ي��ق امل��ت��ض��ام��ن ل��ف��ظ��ي��ا م���ع ش��ع��ب ال���ق���دس ال��ش��ق��ي��ق إنما 
ليؤكد حقيقة أن م��ا يجري يف ال��ق��دس وكأننا دول��ة أخ��رى .. رام الله تحتفي بأيامها كما 
ه���ي دب����ي وع���م���ان وال���ق���اه���رة، واالس���ت���ه���ج���ان وال���ت���أث���ر ي���ب���دو ع���ىل ال���وج���ه ص��ب��اح��ا وه����م يرقبون 

اقتحامات األقىص.

بقلم: يونس العموري

إسرائيل وغزة... 
واستراتيجية الرمال المتحركة

بقلم: الدكتور ناجي صادق شّراب
استاذ علوم سياسية - غزة

لم تعد غزة مجرد مساحة صغرية ، أو منطقة خارج التاريخ والجغرافيا، بل حالة سيايس 

كبري فرضها مليونا نسمة، وكونها تشكل مفتاحاً مركزياً للقضية الفلسطينية، نجحت غزة يف أن 

تفرض نفسها عىل أجندات السياسات اإلقليمية والدولية، فأوال غزة تمثل وتعرب عن كل مكونات 

القضية الفلسطينية خاصة قضية الالجئني، وارتبط مستقبل القضية بمستقبل غزة.

 ونجحت غزة دائما أن تفرض نفسها عىل السياسة اإلسرائيلية ، وتحولت لقضية إنتخابية، 

لتالصقها بما يعرف اآلن بمنطقة غالف غزة ، واكرث من مليون إسرائييل بات مصريهم وأمنهم 

مرتبط بأمن امللوين نسمة.

 وتسمد غ��زة أهميتها م��ن أن��ه��ا ب��ات��ت تشكل م��رك��ز ق��ي��ادة ح��رك��ة »ح��م��اس« ، ف��رئ��اس��ة املكتب 

السيايس تتواجد يف غزة.

 وفى إعتقادي أن لهذا دالالت سياسية عميقة عىل خيارات حركة »حماس«. كما تتواجد 

فيها ايضا قيادات حركة الجهاد، وباقي حركات املقاومة، بعبارة أخرى مستقبل املقاومة مرتبط 

بمستقبل غزه. وتكتسب غزة اهميتها عىل صغر مساحتها وكرب سكانها ، حيث ان جغرافيتها 

تصنع وت��ح��دد مستقبلها السيايس ، فهي مالصقة جغرافيا إلس��رائ��ي��ل ب��دون ع��وائ��ق طبيعيه، 

مما يمكن تخيل خيار الكابوس، وهو تدفق مئات اآلالف عرب الحدود. ومالصقة جغرافيا ملصر 

وتشكل بوابة أمنها الشرقية.

 هذا الواقع الجغرايف كما خلق حالة سياسية خلق منها حالة أمنية ويف هذا السياق تكمن 

أهمية غزة اإلسرتاتيجيه إلسرائيل . فغزة معطي سيايس ثابت يف السياسة اإلسرائيلية. فعىل 

الرغم من إنسحاب إسرائيل األحادي من غزة إعتقاداً منها أنها تسقط غزة من حساباتها ، لكنها 

عادت وبشكل أقوى من ذي قبل كأحد أهم الثوابت املؤثرة يف ديناميات السياسية اإلسرائيلية 

ال��داخ��ل��ي��ة وال��خ��ارج��ي��ة، فمنذ إن��س��ح��اب اس��رائ��ي��ل ش��ه��دت ال��ع��الق��ة ث��الث��ة ح����روب، وح����وايل ثماين 

مواجهات عسكرية. ولقدت حدث التحول الكبري يف العالقة مع سيطرة »حماس« عىل غزة.

 وليكن واضحاً أن الحديث عن عالقة إسرائيل بغزة، هو الحديث عن عالقة إسرائيل بحماس. 

وه��ذا يحتاج منا ملقالة مستقبلية. ه��ذه العالقة يف صورتها العامة اي غ��زة ع��ىل إعتبار ان غزة 

كحالة سياسية أكرب من »حماس« كحالة سياسية عالقة الكل األصغر بالجزء. وأقصد بالكل 

األصغر غزة وعالقة الكل األك��رب وهي فلسطني. هذه العالقة تحكمها محددات بعضها ثابت 

، واآلخر متحول أو متغري. 

املحدد الرئيس هو املحدد األمني ، وكما قال نتانياهو مؤخراً أن األمن أولوية إسرائيل الكربى 

، ويجّب أي أولوية سياسية. وغزة كما نؤكد دائما تقع يف منطقة األمن األوىل إلسرائيل، مثلها 

مثل املجدل، ولهذا دالالت سياسية عميقة بأن إسرائيل ، حتى ولو كان هناك إتفاق مكتوب 

وشامل وليس إتفاق تهدئة غري مكتوب أي تهديد ألمنها له أولوية عىل أي إتفاق، بمعنى أن 

إس��رائ��ي��ل ل��ن تسمح لحماس وغ��ريه��ا أن تملك ق���درات عسكرية تهدد أمنها يف ك��ل وق��ت، وأي 

تطور يف قوة املقاومة يعني قيام إسرائيل بمواجهته يف عملية عسكرية كبرية.

 ه���ذا امل��ح��دد أح���د أه���م ال��ث��واب��ت ال��ت��ي تحكم إس��رائ��ي��ل ب��غ��زة، وه���و م��ا يعنى م��ع ب��ق��اء حماس 

واملقاومة مسيطره سيبقى الخيار العسكري هو القائم.

أما املحددات السياسية فلها أكرث من مستوى، املستوى األول أن غزة يمكن أن تشكل البديل 

ل��ل��دول��ة الفلسطينية ال��ت��ي ت��ري��ده��ا إس��رائ��ي��ل ، لسبب بسيط ان��ه��ا دول���ة تابعة ، ضعيفة، تفتقر 

مقومات أي دولة سيادية، وال يؤثر قيامها عىل إسرائيل، ويمكن التحكم فيها.

 اما املستوى الثاين ملتغري غزة يف السياسة اإلسرائيلية ، ان غزة كانت وراء معظم التطورات 

السياسية اإلسرائيلية منذ سيطرة »حماس« عىل القطاع 2007، وقد إرتبطت االنتخابات املبكرة 

ب���ح���روب غ����زة ، وت��ط��ورات��ه��ا ال��س��ي��اس��ي��ة. ال���ح���رب األوىل ح����رب »ال����رص����اص امل���س���ك���وب« 2008، كانت 

الحكومة بقيادة »كاديما« ويقودها أوملرت إنتهت بإنتخابات مبكرة فاز فيها نتانياهو وحكومته 

اليمينية حتى اآلن.

 الحرب الثانية »عمود السحاب« 2012 بدأت االنتخابات بعد ثالثة شهور لهذه الحرب.

 والحرب الثالثة 2014 تبعتها انتخابات مبكرة نجح الليكود ليثبت حكومة الحزب الواحد والقائد 

األوحد بقيادة نتانياهو. والتصعيد العسكري األخري هذا الشهر والذي كان األقرب لحرب رابعة، 

ترتب عليه إستقالة ليربمان وزير األمن وإنسحاب حزبه من اإلئتالف الحاكم، وليتفق الجميع 

ع��ىل انتخابات مبكرة ق��د ت��ج��ري يف آذار ال��ق��ادم أو آي���ار. وستشكل غ��زة م���ادة إنتخابية تنافسية 

لكل األحزاب اإلسرائيلية الساعية للفوز عرب بوابة غزة، ويف جميع األحوال فإن هذه التطورات 

ستخلق حكومة يمينية أكرث تشددا بنتانياهو أو بدون.

أم���ا امل���ح���ددات اإلق��ت��ص��ادي��ة ف��ه��ي أي��ض��ا م��ن أه���م امل���ح���ددات ال��ت��ي ت��ح��ك��م إس��رائ��ي��ل ب��غ��زة، ليس 

فقط من منظور حجم التبادل التجاري ، بل أيضاً من خالل التحكم بما يدخل وم��اذا يمنع؟ 

والتحكم يف مصادر الدخل، وهو شكل من اشكال التبعية.

 وباملقارنة بني هذه املحددات يبقى املحدد األمني املحدد الرئيس الذي سيحكم غزة »حماس« 

أو غزة الدولة او غزة السلطة.

ولنتوقع الخيار العسكري القادم وربما قبل االنتخابات القادمة.

drnagishurrab@gmail.com

يجب أال يظل اليوم 
العالمي للتضامن مع 

شعبنا مجرد ذكرى
اتخذت الجمعية العامة لأمم املتحدة اكرث من قرار مؤيد لحقوق 

ش��ع��ب��ن��ا وت��ط��ل��ع��ات��ه ن��ح��و اق���ام���ة دول���ت���ه وال���ع���ي���ش ب��ح��ري��ة وك����رام����ة مثل 

بقية الشعوب، ومن اشهر هذه القرارات التي اتخذت يف عام 1٩77 

واعترب يوم 2٩ تشرين الثاين من كل عام يوما للتضامن العاملي مع 

الشعب الفلسطيني.

ولم يكن اختيار هذا التاريخ الذي يصادف اليوم مجرد صدفة ولكنه 

ات��خ��ذ ت��ذك��ريا ب��ق��رار التقسيم ال���ذي ات��خ��ذت��ه االم���م امل��ت��ح��دة يف التاريخ 

نفسه عام 1٩47، ودعا اىل اقامة دولتني هما فلسطني واسرائيل.

ونحن نحظى بتأييد واسع باالمم املتحدة التي كانت منربا للرئيس 

ابوعمار ال��ذي ق��ال يف كلمته: جئتكم بالغصن االخضر للسالم بيد 

وب��ن��دق��ي��ة ال��ث��ائ��ر ب��ي��د اخ����رى، ف��ال تسقطوا ال��غ��ص��ن االخ��ض��ر م��ن يدي، 

كما القى الرئيس ابومازن اكرث من خطاب يف هذه املؤسسة الدولية 

الكربى.

وبعد مرور السنوات الطويلة عىل صدور القرار والخطابات، يبدو 

واض��ح��ا ان اس��رائ��ي��ل اسقطت الغصن االخ��ض��ر م��ن  ي��د اب��وع��م��ار ولم 

تتوقف عن ذلك وانما اغتالوه بسبب رفضه االستسالم، وان العالم 

الذي اتخذ تلك القرارات يقف شبه متفرج ويكرر االقوال والكلمات 

ن��ف��س��ه��ا ب��ي��ن��م��ا ت��ت��م��ادى اس���رائ���ي���ل ب��االس��ت��ي��ط��ان وال��ت��ه��وي��د وال��ت��ن��ك��ر لكل 

م���ب���ادئ ال���س���الم، وت���واص���ل م���ص���ادرة االرض وه����دم امل���ن���ازل وآخ����ر تلك 

ال��ه��ج��م��ات م��ص��ادرة ن��ح��و 300 دون���م م��ن ارايض دي���ر ال��الت��ني يف االغوار 

ق��رب طوباس وه��دم عشرات امل��ن��ازل يف شعفاط بالقدس وكثري من 

املواقع االخرى يف مختلف انحاء الضفة.

ان القرارات اللفظية ال تغري من الواقع شيئا وال بد من ان يتخذ 

ال��ع��ال��م خ��ط��وات عملية لتنفيذ ق���رارات���ه، ون��ح��ن ن����راه ال��ي��وم مشغوال 

باملؤتمرات التي تتعلق بمناطق اخرى كاليمن وليبيا ويكاد يتجاهل 

ال��ق��ض��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وال���غ���ط���رس���ة االس���رائ���ي���ل���ي���ة امل����دم����رة وال����ت����ي تقود 

امل��ن��ط��ق��ة اىل ال��ع��ن��ف واالق���ت���ت���ال وإس���ال���ة ال���دم���اء س����واء ط���ال ال���زم���ان ام 

قصر.

العالم مدعو بهذا اليوم لرتجمة اقواله اىل افعال ونحن اذ نقدر 

التأييد ال���دويل امل��ت��زاي��د لنا وملواقفنا، ن��رى ان ه��ذا ل��م يعد كافيا وقد 

تحول هذا اليوم اىل مجرد ذكرى ومناسبة لتكرار االقوال !!!!
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عملية إسرائيل العسكرية الفاشلة يف قطاع 
غ����زة ي����وم 12 ت��ش��ري��ن ال����ث����اين، أظ���ه���رت ب��وض��وح 
إخفاق تل أبيب يف استخدام جيشها أداة من 
أجل انتزاع تنازالت سياسية من الفلسطينيني. 
ال������ش������ع������ب������ي������ة  امل�������������ق�������������اوم�������������ة  أص����������ب����������ح����������ت  وق�������������������د  اآلن 
الفلسطينية حركة عاملية، من خالل التوسع 
امل�����ط�����رد وال�����ن�����ج�����اح امل����ت����ع����اظ����م ل����ح����رك����ة امل���ق���اط���ع���ة 
الفلسطينية، فإن الحكومة اإلسرائيلية باتت 

تقاتل يف حربني مستميتني. 
ال������ه������ج������وم  ال������ف������ل������س������ط������ي������ن������ي������ون ع�����������ى  وق��������������د رد 
اإلسرائييل عى غزة بإطالق سيل من القذائف 
ع����ى امل���ن���اط���ق ال��ج��ن��وب��ي��ة يف إس����رائ����ي����ل، وك���ذل���ك 
ب���ع���م���ل���ي���ة دق����ي����ق����ة اس����ت����ه����دف����ت ح����اف����ل����ة ل��ل��ج��ي��ش 
اإلسرائييل. وبينما كان الفلسطينيون يحتفلون 
ب��ن��ج��اح��ه��م يف إب����ع����اد ال���ج���ي���ش اإلس����رائ����ي����يل ع��ن 
ق����ط����اع غ������زة امل����ح����اص����ر، ك������ان ال�����وض�����ع ال���س���ي���ايس 
ال��داخ��يل يف إس��رائ��ي��ل يهتز ب��ق��وة. فبعد يومني 
م���ن ال��ه��ج��وم ع���ى غ����زة، اس��ت��ق��ال وزي����ر ال��دف��اع 
أف����ي����غ����دور ل����ي����رم����ان، اح���ت���ج���اج���اً ع����ى م����ا اع���ت���ره 
استسالم رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو، أمام 

املقاومة الفلسطينية. 
ويف ال�����واق�����ع، أص���ب���ح ال����ق����ادة اإلس���رائ���ي���ل���ي���ون 
يف وض�������ع م�����ت�����زع�����زع؛ إذ إن رده��������م ال���ع���س���ك���ري 
ال��ع��ن��ي��ف ق���وب���ل ب����إدان����ة دول����ي����ة، إض����اف����ة إىل أن 

ال�����رد ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ع���ى م��ث��ل ه����ذه االع����ت����داءات 
اإلسرائيلية أصبح أكرث جسارة وفاعلية. كما 
أن سياسيني إس��رائ��ي��ل��ي��ني ان��ت��ه��ازي��ني، ص��ع��دوا 
ه��ج��م��ات��ه��م ع����ى ح���ك���وم���ة ن���ت���ن���ي���اه���و، ب��س��ب��ب م��ا 

اعتروه استسالماً أمام الفلسطينيني. 
وب�������م�������وازاة ه�������ذا ال����ق����ص����ور يف م�����ي�����دان ال���ق���ت���ال 
ال����ت����ق����ل����ي����دي، ال���������ذي ك�����ان�����ت إس�����رائ�����ي�����ل يف امل������ايض 
ت���س���ي���ط���ر ع���ل���ي���ه ك����ل����ي����اً، ف�������إن ح����رب����ه����ا ع�����ى ح���رك���ة 
امل���ق���اط���ع���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ه����ي ب���ال���ت���أك���ي���د م��ع��رك��ة 
خ���������اس���������رة. وإس��������رائ��������ي��������ل ل�����دي�����ه�����ا س�����ج�����ل س�����ي�����ئ يف 
م����واج����ه����ة م���ج���ت���م���ع م������دين ف��ل��س��ط��ي��ن��ي يف ح���ال���ة 
تعبئة ضدها. فعى الرغم من أن الفلسطينيني 
ي���خ���ض���ع���ون الح�����ت�����الل ع����س����ك����ري، ف�������إن ح���ك���وم���ة 
وجيش إسرائيل استغرقا سنوات حتى تمكنا 
م���ن وق����ف االن��ت��ف��اض��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة ال���ت���ي ان��ط��ل��ق��ت 

عام 1987. 
وال����ي����وم، م���ن امل���ؤك���د أن����ه م���ن ال��ص��ع��ب عى 
إسرائيل، أن تسحق »انتفاضة عاملية« تتمثل 
يف حركة املقاطعة التي تحظى بدعم متعاظم 
ع�����ر ال����ع����ال����م. ول���ن���ت���ذك���ر أن ح���ك���وم���ة ن���ت���ن���ي���اه���و، 
خ��ص��ص��ت ال����ع����ام امل������ايض 72 م���ل���ي���ون دوالر م��ن 
أج�����ل م���واج���ه���ة ح��م��ل��ة امل���ق���اط���ع���ة ال���ت���ي ي��ق��وده��ا 

املجتمع املدين الفلسطيني. 
ك���م���ا أن إس�����رائ�����ي�����ل، ت���ع���ت���م���د ع�����ى ال�����والي�����ات 

امل��ت��ح��دة ل��دع��م ح��م��ل��ت��ه��ا ض���د ح��رك��ة امل��ق��اط��ع��ة. 
ويف ال������وق������ت ذات�����������ه، أط����ل����ق����ت إس�����رائ�����ي�����ل ح����دي����ث����اً 
حملة كرى يف أوروبا ملواجهة حركة املقاطعة. 
ويف أوائ����������ل ت����ش����ري����ن ال������ث������اين، ن���ظ���م���ت إس����رائ����ي����ل 
وأن���ص���اره���ا األوروب�����ي�����ون م���ؤت���م���راً اس��ت��م��ر ي��وم��ني 
يف بروكسل بهدف وضع اسرتاتيجية ملواجهة 
حركة املقاطعة. وقد نظمت هذا املؤتمر بصورة 
مشرتكة مع الرابطة اليهودية األوروبية )وهي 
م��ن��ظ��م��ة إس��رائ��ي��ل��ي��ة(، وه��ي��ئ��ة ال���ش���ؤون ال��ع��ام��ة 
األوروبية - اإلسرائيلية )وهي منظمة أوروبية(. 
وش������ارك يف ه����ذا امل���ؤت���م���ر ن���ائ���ب وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة 
اإلس�����رائ�����ي�����يل زئ����ي����ف إي����ل����ك����ني، امل������ع������روف ب��ت��ط��رف��ه 
ال��ي��م��ي��ن��ي. وت���م تنظيم ه���ذا امل��ؤت��م��ر ت��ح��ت ستار 
»م��ك��اف��ح��ة ال���ع���داء ل��ل��س��ام��ي��ة يف أوروب������ا«، وق��د 
ت��ع��م��د امل���ش���ارك���ون ف��ي��ه ال��خ��ل��ط ب���ني ال��ع��ن��ص��ري��ة 
وان������ت������ق������اد إس������رائ������ي������ل واح�����ت�����الل�����ه�����ا واس����ت����ع����م����اره����ا 

لألرايض الفلسطينية. 
ورغ����������م أن إس������رائ������ي������ل، أث����ب����ت����ت ق�����درت�����ه�����ا ع��ى 
ك�������س�������ب ت�������أي�������ي�������د ودع����������������م س������ي������اس������ي������ني أم�����ري�����ك�����ي�����ني 
وأوروب�����ي�����ني ل��س��ي��اس��ات��ه��ا ت���ج���اه ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني، 
إال أن�����ه ل���ي���س ه���ن���اك ال����ي����وم أي م���ؤش���ر ع����ى أن 
إسرائيل تمكنت من إضعاف حركة املقاطعة 
- دع عنك إخمادها. بل عى العكس، أثارت 
ح���م���ل���ة إس����رائ����ي����ل ض����د ح����رك����ة امل���ق���اط���ع���ة غ��ض��ب 

إسرائيل تفشل بمواجهة المقاطعة الفلسطينية
بقلم: رمزي بارود

العديد من نشطاء ومنظمات املجتمع املدين 
وال���ح���ق���وق امل���دن���ي���ة يف أوروب�������ا وأم���ري���ك���ا، ال��ذي��ن 
ينددون بمحاوالت إسرائيل للحد من حرية 

الكلمة والتعبري يف البلدان الغربية. 
وك���م���ث���ال ب�������ارز ع����ى ذل�������ك، أع���ل���ن���ت ج��ام��ع��ة 
ليدز الريطانية العريقة يف 9 تشرين الثاين، 
ان���ض���م���ام���ه���ا إىل ال����ع����دي����د م�����ن ال����ج����ام����ع����ات ع��ر 
ال���ع���ال���م ال���ت���ي ت���ق���اط���ع إس����رائ����ي����ل. ويف ال����واق����ع، 
ال������ت������ي������ار ي�����ت�����ح�����ول ال�������ي�������وم ض�������د إس�������رائ�������ي�������ل، ال����ت����ي 
ف����ش����ل����ت دع����اي����ت����ه����ا ع������ى م��������دى ع�����ق�����ود يف وق����ف 
ال����ت����أي����ي����د امل����ت����ع����اظ����م ب������ني ال�����������رأي ال������ع������ام ال���ع���امل���ي 
ل��ح��ري��ة وح���ق���وق ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي. وه���ذا 
ي������ت������ع������اظ������م اآلن ح�������ت�������ى داخ����������ل  ال��������ت��������ح��������ول أخ�������������ذ 

الواليات املتحدة.
وأح��������د األس������ب������اب ال���رئ���ي���س���ي���ة ل���ن���ج���اح ح���رك���ة 
املقاطعة ع��ى مستوى عاملي ه��و أنها نموذج 
مل��ق��اوم��ة شعبية مدنية منضبطة، ت��ق��وم عى 
ال���������ح���������وار، وال������ن������ق������اش ال�����ع�����ل�����ن�����ي، واالخ�������ت�������ي�������ارات 
ال����دي����م����ق����راط����ي����ة، إض������اف������ة إىل أن�����ه�����ا ت����رت����ك����ز ع��ى 

القانون الدويل والقانون اإلنساين.
باالتفاق مع »الخليج«

اعتاد املفكرون السياسيون يف الواليات 
املتحدة ع��ى ت��ردي��د معنى يختص بعالقات 
ال�������والي�������ات امل�����ت�����ح�����دة، ودوره�����������ا ع�����ى امل���س���ت���وى 
ال���دويل، يتضمن القول بعبارات مختلفة، 
ل���ك���ن���ه���ا م���ت���ش���اب���ه���ة، ب�������أن أم����ري����ك����ا ه�����ي ال����دول����ة 
امل������ؤه������ل������ة ب����������أن ت�������ق�������ود ال�������ع�������ال�������م، ب�����م�����ا يف ذل�����ك 
ح���ل���ف���ائ���ه���ا ال���ت���ق���ل���ي���دي���ني. م�����ع م����ح����اول����ة ل��ت��أك��ي��د 

مقولة السيادة األمريكية عى العالم. 
لكن هذا املعنى كان يسانده - بدرجة أو 
بأخرى - ما أصبحت عليه الواليات املتحدة 
كقوة كرى من وقت الحرب العاملية األوىل 
)1914 - 1919(، ثم هيمنتها عى املسرح العاملي 
كقوة عظمى من بعد انتهاء الحرب العاملية 
الثانية، ودوره��ا يف دع��م حلفائها ب��دءاً من 
م������ش������روع م�������ارش�������ال إلع������������ادة ت����ع����م����ري أوروب������������ا، 
والتزامها بالدفاع عن حلفائها، باعتبار أن 
ذلك يدعم يف الوقت نفسه مصالح الواليات 
املتحدة يف هذه الدول. وبالتايل فإن العملية 
ت��ب��ادل��ي��ة، ول��ي��س��ت م��ن��ح��اً تقدمها أم��ري��ك��ا إىل 
هذه الدول دون مقابل. أي أنه كانت هناك 
أس��ب��اب تدعو مختلف ه��ذه ال���دول - حلفاء 

وأصدقاء - إىل أن يتقبلوا بأن تكون أمريكا 
يف وضع القيادة العاملية. 

ه������ذا امل����ف����ه����وم ل����م ي����ح����دث ل����ه أن اه����ت����ز إال 
يف ف��رتة حكم ال��رئ��ي��س دون��ال��د ت��رام��ب، وما 
أدخ���ل���ه م���ن م���راج���ع���ات ع���ى م���ب���دأ ال��ت��ب��ادل��ي��ة 
امل��ش��رتك��ة يف ال��ع��الق��ة م��ع اآلخ���ري���ن. وت��راج��ع 
الثقة - حتى لدى أقرب حلفاء أمريكا إليها 
- يف مصداقيتها، وإمكان االعتماد عليها، 
يف دعم دولهم ويف حماية أمنهم. وأكرث من 
ذلك ما بدأ يرتاءى لهم من فوىض تنفيذية 
ت�����أخ�����ذ ب����ت����الب����ي����ب امل����ك����ت����ب ال����ب����ي����ض����اوي ب���ال���ب���ي���ت 
األب���ي���ض، م��م��ا أض��ع��ف م��ن ث��ق��ة ال��ح��ل��ف��اء يف 
العقيدة الجوهرية لدى األمريكيني، وهي 
أن أم��ري��ك��ا ل��دي��ه��ا ق���درة ع��ى ق��ي��ادة ال��ع��ال��م، 
أو استمرارية الشعار الذي رفعته الواليات 
امل���ت���ح���دة ط���وي���اًل وه����و أم���ري���ك���ا زع��ي��م��ة ال��ع��ال��م 
الحر، وخاصة بعد أن كرر ترامب، أفعاله 
املستفزة للحلفاء والتي يحاول بها االنفراد 
بالرأي يف قضايا تتعلق بمصالحهما معاً. 

وي��������������ح��������������ض��������������رين ه������������ن������������ا م�����������������ا ق���������������ال���������������ه ج������ي������م������س 
س��ت��اف��ري��دس، أح��د ال��ق��ادة الكبار السابقني 

يف حلف األطليس، وعميد كلية العالقات 
الدولية، من أنني لم يسبق يل أبداً أن رأيت 
مكانة دولة تهبط إىل هذا الدرك األسفل، 
وأن األمر يحتاج أفضل الجهود من الفريق 
املعاون للرئيس املختص بالشؤون الدولية، 
وكذلك كلنا، ليك نقدم تأكيدات لحلفائنا، 
وأص���دق���ائ���ن���ا، وش��رك��ائ��ن��ا، ل��ي��ت��ح��ل��وا ب��ال��ص��ر، 

وملنع أية أضرار سلبية تقع نتيجة ذلك. 
وإن ك������ن������ا ن�����ش�����ه�����د ب���������داي���������ة ش�������ع�������ور ه���������ؤالء 
الشركاء بالقلق تجاه وضع الرئيس ومدى 
بقائه يف الحكم، وم��ا ينتابهم م��ن شكوك 
يف ق�����������درة أم������ري������ك������ا ع�������ى أن ت������ق������ود امل��������ب��������ادرات 
ال��س��ي��اس��ي��ة ال���دول���ي���ة، م���ن س���وري���ا إىل إي����ران 
إىل ك����وري����ا ال���ش���م���ال���ي���ة. وامل�����خ�����اوف ت�������زداد م��ن 
احتماالت فوىض يف إدارة ملفات السياسة 
ال�������خ�������ارج�������ي�������ة. وه�������������ذا ب����������������دوره ي�������ن�������ذر ب��������اإلض��������رار 

بسمعة الواليات املتحدة يف نظر العالم. 
امل��ش��ك��ل��ة وراء وص�����ول ال���ح���ال���ة األم��ري��ك��ي��ة 
إىل هذا الوضع، ترجع إىل الرغبة الغريزية 
لدى الرئيس ترامب، يف أن ينفرد بالقرارات 
امل���ه���م���ة يف ال���س���ي���اس���ة ال���خ���ارج���ي���ة، وش���ع���وره 

الشروط المبدئية لكي تقود أمريكا العالم
بقلم: عاطف الغمري

ال���ذي ع��ر ع��ن��ه م�����راراً، ب���أن أي���اً م��ن ال��رؤس��اء 
ال������ذي������ن س����ب����ق����وه ل������م ي�������ق�������دروا ع������ى إن������ج������از م��ا 
اس��ت��ط��اع ه��و إن��ج��ازه، وأي��ض��اً ت��ك��رار تخلصه 
م�����ن ال�������������وزراء وامل�����س�����اع�����دي�����ن ال�����ذي�����ن ال ي����رىض 
عنهم. وه��و وض��ع يختلف عما ك��ان سائداً 
يف ع��ه��ود مختلف اإلدارات األم��ري��ك��ي��ة التي 
س����ب����ق����ت����ه، ال������ذي������ن ال������ت������زم������وا ب����ع����الق����ة م��ت��ص��ل��ة 
ي���وم���ي���اً م���ع خ�����راء ال��س��ي��اس��ة ال���خ���ارج���ي���ة من 
النخبة، والذين كانت آراؤهم تمثل ضماناً 
الس�����ت�����م�����راري�����ة ال�������ق�������رار، وت����ج����ن����ب ال������������رتدد، أو 
ال��خ��روج ع��ى ال��ق��واع��د ال��راس��خ��ة للعالقات 
ال����خ����ارج����ي����ة، خ����اص����ة م�����ع ال����ح����ل����ف����اء، ال����ذي����ن 
تمتزج مصالح أمنهم القومي مع مصالح 
ال������والي������ات امل����ت����ح����دة. ع���ن���دئ���ذ ل�����م ي���ك���ن ه���ن���اك 
ف�������ق�������دان ال�����ث�����ق�����ة يف أن أم�����ري�����ك�����ا ك������ان������ت م����رك����ز 
ال������ق������ي������ادة ل�����ل�����ع�����ال�����م.. أو ع������ى ح������د ت���ع���ب���ريه���م 

للعالم الحر.
باالتفاق مع »الخليج«

عقد يومي 25 و26 من تشرين أول املايض، 
يف مدينة باكو عاصمة أذربيجان، منتدى باكو 
اإلن������س������اين ال�����������دويل، ت����ح����ت ع�����ن�����وان )ب�����ن�����اء ع���ال���م 
ج����دي����د وإن���س���ان���ي���ة ج����دي����دة : اإلب���������داع وال��ت��ن��م��ي��ة 
البشرية(. وجاء اختيار موضوع الدورة الحالية 
للمنتدى، يف الوقت املناسب العتبارات ع�دة، 
ليعّب�ر بدقة، عن م��دى الوعي بضرورة إع��ادة 
ال��ن��ظ��ر يف ال��ت��وّج��ه��ات ال��رئ��ي��َس��ة للنظام العاملي 
ال�������ح�������ايل، ألن ال������رب������ط ب������ني )ب������ن������اء ع�����ال�����م ج���دي���د 
وإنسانية جديدة باإلبداع والتنمية البشرية(، 
يعطي مدلوالً عميقاً للرتابط بني هذه العناصر 
وض����������رورة ت���ك���ام���ل���ه���ا، ل����رس����م م�����الم�����ِحِ امل��س��ت��ق��ب��ل 
األك�������رث ع�������داًل وأم�����ن�����اً وس������الم������اً، يف ه������ذه امل���رح���ل���ة 

الدقيقة التي يجتازها عاملنا.
إنَّ بناء عالم جديد البد أن يقوم عى رؤية 
إن���س���ان���ي���ة ج�����دي�����دة، ت��ن��ب��ث��ق م����ن ال���ق���ي���م وامل����ب����ادئ 
اإلن����س����ان����ي����ة امل�����ث�����ى، وت����ع����ّب���������ر يف ال�����وق�����ت ن���ف���س���ه، 
ع�����ن االق����ت����ن����اع ب������ض������رورة ت���ع���دي���ل م����س����ار ال���ن���ظ���ام 
العاملي الحايل الذي ثبت فشله، وعن تنامي 
اإلحساس باملسؤولية الجماعية التي يجب أن 
تنهض شعوب العالم باإلسهام يف تحّملها، 

كل من موقعه وحسب قدراته.
وينعقد منتدى باكو هذا العام مع حلول 
ال�����ذك�����رى ال����ع����اش����رة ل���ت���أس���ي���س���ه، وب����ع����د ان���ع���ق���اد 
ال�������دورة ال��ث��ال��ث��ة وال��س��ب��ع��ني ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة 
ل�����ألم�����م امل�����ت�����ح�����دة ال�����ت�����ي اف���ت���ت���ح���ه���ا األم���������ني ال����ع����ام 
ل��ألم��م امل���ت���ح���دة، ب��ك��ل��م��ة ق��وي��ة امل��ع��ن��ى وعميقة 
هها إىل املجتمع الدويل، حّذر فيها  الداللة، وجَّ
م��ن )ت��زاي��د ال��ف��وىض، وت��راج��ع الثقة يف النظام 
العاملي الذي يستند إىل القوانني(، معتراً أن 
ه������ذا ال���ن���ظ���ام )ي����ق����ف ع���ن���د ح����اف����ة االن����ه����ي����ار، وأن 

التعاون الدويل أصبح أكرث صعوبة(، ُمرجعاً 
ذلك كلَّه إىل )تعّرض القيم العاملية لالندثار(، 
والفتاً األنظار إىل )أن املبادئ الديمقراطية باتت 
محاصرة(. وهو تشريٌح دقيٌق للحالة اإلنسانية 
ال���ح���ال���ي���ة، وت���ح���ل���ي���ٌل ع���م���ي���ٌق ل�����ألوض�����اع ال���دول���ي���ة 
التي نعيشها، مما يؤكد الضرورَة لبناء عالم 
ج���دي���د وإن���س���ان���ي���ة ج����دي����دة م����ن خ�����الل اإلب�������داع، 
وبالتنمية البشرية. وهو األمر الذي نطلق عليه 
ْن�َس�َن�ِة( النظام العالم، حتى يكون 

َ
مصطلح )أ

نظاماً إنساينَّ الروح، أخالقيَّ الدوافع، سلمياً 
ومنسجماً مع القانون الدويل.

ول��������������إب��������������داع يف ه��������������ذا ال����������س����������ي����������اق، م���������دل���������والت 
ع���م���ي���ق���ة وام��������ت��������دادات ب����ع����ي����دة، ف���ه���و اإلب�����������داع يف 
ال���ف���ك���ر، ويف ال����ت����ص����ّور ل���ل���ح���اض���ر ول��ل��م��س��ت��ق��ب��ل، 
واإلب������������داع يف ال����خ����ي����ال، ث�����م اإلب�����������داع يف ال��ع��م��ل 
بإتقانه وتجويده، واإلب��داع يف إيجاد الحلول 
ل���ل���م���ش���اك���ل ال���ق���ائ���م���ة، ويف اق��������رتاح ال���س���ي���اس���ات 
الناجعة للبناء والنماء. وَي��َت��واَزى اإلب���داع هنا 
مع التنمية البشرية، التي تتفرع إىل التنمية 
ال��س��ي��اس��ي��ة، وال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة، والتنمية 
االج����ت����م����اع����ي����ة، وال���ت���ن���م���ي���ة ال���ث���ق���اف���ي���ة، وال��ت��ن��م��ي��ة 

الرتبوية، وغريها.
وملا كان النظام العاملي الحايل ال يقوم عى 
أسس راسخة، وال يلتزم بالقوانني الدولية، 
ك��م��ا ق���ال األم����ني ال���ع���ام ل��ألم��م امل��ت��ح��دة، وك��م��ا 
ن���ع���ل���م ن����ح����ن امل���ش���ت���غ���ل���ني ب���ال���ق���ض���اي���ا اإلن���س���ان���ي���ة 
الكرى، فإن السبيل إىل االنتقال من مرحلة 
التنظري إىل مرحلة التطبيق، يمّر ع��ر اإلرادة 
ال��س��ي��اس��ي��ة ال���ح���ّرة وال���واع���ي���ة وامل���س���ؤول���ة، دون 
أن ُي�����ع��ف��ي ذل����ك ال����ق����ي����اداِت ال���ف���ك���ري���َة وال��ث��ق��اف��ي��َة 
وال�����روح�����ي�����ة، وال����ن����خ����َب ال�������ب�������ارزَة يف امل��ج��ت��م��ع��ات 

امل������ع������اص������رة، م������ن اإلس�������ه�������ام يف ت����ح����ّم����ل ن��ص��ي��ب��ه��ا 
من املسؤولية.

فاالستثمار يف املستقبل ينطلق من اإلبداع 
يف الرتبية، واالبتكار يف العلوم، واالنفتاح يف 
الثقافة، سواء عى املستوى املحيل واإلقليمي، 
أو ع���ى امل���س���ت���وى ال���ع���امل���ي؛ ألن ب���ن���اء امل��س��ت��ق��ب��ل 
اإلنساين يبدأ من املحيط الخاص لينتهي إىل 
ُع دوائر العمل من  املحيط العام، بحيث َت�َت�َوسَّ
أج����ل امل��س��ت��ق��ب��ل ح��ت��ى ت��غ��ّط��ي ك��وك��ب��ن��ا ب��أك��م��ل��ه. 
ول����ذل����ك ك�����ان ال���رتك���ي���ز ع����ى اإلص�������الح ال����داخ����يل، 
يف أي مجتمع من املجتمعات، ومن النواحي 
ك������اف������ة، ه������و امل�����ق�����دم�����ة إلص����������الح أح������������وال ال����ع����ال����م 
وت��ق��وي��م االخ���ت���الل ال�����ذي ُي��ض��ع��ف ال����ت����وازَن بني 
ال������ق������وى ال�����ت�����ي ت����ع����م����ل م������ن أج��������ل ال�������س�������الم، ب��م��ا 
يسهل الطريق نحو بناء عالم جديد وإنسانية 
جديدة، من خالل توظيف اإلبداع عى جميع 
مستوياته، يف دعم التنمية البشرية الشاملة 

املستدامة.
إن عاملنا اليوم يسري يف اتجاه َيَتَع�ارَُض مع 
دواع�������ي األم�������ن، وش�������روط ال���س���ل���م، وض�������رورات 
االس���������ت���������ق���������رار. وت��������ق��������دم ل������ن������ا إح������ص������ائ������ي������ات م���ع���ه���د 
اس���ت���وك���ه���ول���م ألب�����ح�����اث ال�����س�����الم ال���������دويل ل���ع���ام 
2017م، ص������ورة م���ث���رية ل��ل��ق��ل��ق ل���ل���ح���ال���ة ال���دول���ي���ة 
الحالية، م��ن خ��الل االرت��ف��اع امل��ه��ول يف أسهم 
سوق األسلحة الدولية، بحيث يمكن القول 
إن ال������س������الم ال�����ع�����امل�����ي ب��������ات م�������ه�������دداً خ��������الل ه����ذه 
املرحلة أكرث مما مىض، مما يستدعي َت�َضاُفَر 
الجهود عى مختلف الُص�ُعد، إلنقاذ العالم 
من السقوط يف مهاوي الصراعات والنزاعات 
املسلحة التي ال تنتهي، والتي تعرقل مسرية 

التنمية البشرية يف املجاالت كافة.

 وتنمية
ً
عالم جديد إبداعا

بقلم: عبدالعزيز التـويـجـري

إنَّ املجتمع الدويل يف حاجة إىل االندماج يف 
مسار باكو لتعزيز ال��ح��وار ب��ني الثقافات، فهو 
يسري يف اتجاٍه ُم�َت�َصاِع�ٍد نحو إقامة جسور الثقة 
ب��ني األم���م وال��ش��ع��وب، م��ن خ��الل تعميق قيم 
الحوار والتفاهم واالعرتاف باالختالف واحرتام 
الثقافات والحضارات واألديان جميعاً، إلنقاذ 
ال���ع���ال���م م����ن األزم���������ات ال���ح���ض���اري���ة ذات األب���ع���اد 
السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية 
وال��ث�����ق��اف��ي��ة. ف��ه��ذه إذن، دع����وة ل��ل��س��الم ال��ث��ق��ايف 
ال������ذي ه����و األس�������اس ال����راس����خ ل���ل���س���الم اإلن���س���اين 

وألمن البشرية، ولتحقيق التنمية الشاملة.
وع�������������ى ه�������������ذا األس�����������������������اس، ف�������������إن ب��������ن��������اء ع�����ال�����م 
ج������دي������د ي����ق����ت����ي ال������ت������ع������اون ع�������ى إزال�������������ة أس�����ب�����اب 
ال����ن����زاع����ات ون���������زع ف��ت��ي��ل ال����ت����وت����رات ال���ت���ي ت��ح��ول 
دون امل��يّ ق��دم��اً ع��ى طريق صناعة السالم. 
وهو املشروُع اإلنساينُّ الحضاريُّ الذي ينبغي 
أن ي���ك���ون م���وض���ع ت���واف�������ٍق ب���ني ج��م��ي��ع األط�����راف 
ال���ف���اع���ل���ة يف ال���س���اح���ة ال����دول����ي����ة، م���م���ا ي��ن��س��ج��م 
ت���م���ام���اً م����ع م����س����ار ب����اك����و، ال�������ذي ن��ح��ت��ف��ل ال���ي���وم 
ب�����ذك�����راه ال����ع����اش����رة، وال��������ذي ي����ؤك����د ع����ى ت��ط��وي��ر 
الحوار بني الثقافات من أجل األمن اإلنساين 
وال�����س�����الم وال���ت���ن���م���ي���ة امل����س����ت����دام����ة، ع�����ر اإلب�������داع 
املتنّوع املشارب واملتع�ّدد املسارات، والجودة 
يف الت�ربية ويف العلوم، ويف العمل السيايس 
الهادف وامللتزم بالقضايا اإلنسانية العادلة، 
واملدافع، بأمانٍة ونزاهٍة، عن حقوق اإلنسان 

وحقوق الشعوب.
باالتفاق مع »الحياة«

تدخل حادثة التوتر يف بحر آزوف ضمن الصراع الرويس الغربي يف تلك املنطقة من العالم، وإن تصدرت 
أوكرانيا عناوين األخبار بعد احتجاز البحرية الروسية ثالثا من سفنها يف مضيق كرييتش، لتعلن كييف عى 
الفور األحكام العرفية وحالة التأهب لوجود »تهديد مرتفع للغاية«، بالتوازي مع استنفار الدبلوماسية 

الغربية، مع تسجيل اختالف نسبي يف النرة بني واشنطن والعواصم األوروبية.
أوك��ران��ي��ا ال��ت��ي يتعمق ع���داؤه���ا ل��روس��ي��ا م��ن��ذ ف��ق��دان��ه��ا ش��ب��ه ج��زي��رة ال��ق��رم ع���ام 2014، وج����دت يف ال��ح��ادث��ة 
ف��رص��ة ل��ل��ص��راخ ب��أع��ى ال���ص���وت، ف��أط��ل��ق��ت ن��ف��رياً إع��الم��ي��اً ت��ض��م��ن ت��ظ��اه��ر آالف امل��ت��ط��وع��ني يف ك��ي��ي��ف للقتال، 
كما نقلت مشاهد لبعض الجنود وه��م يحفرون الخنادق لإيحاء ب��أن الحرب واقعة ال محالة. وبطلب 
من روسيا وأوكرانيا انعقد مجلس األم��ن وانفض دون موقف باستثناء السجاالت املألوفة يف مثل هذه 
امل����واق����ف، وق���ال���ت واش���ن���ط���ن، إن م���ا أق���دم���ت ع��ل��ي��ه م��وس��ك��و ي��م��ث��ل »ان��ت��ه��اك��اً ل��ل��ق��ان��ون ال�������دويل«، ف��ي��م��ا أع��ل��ن��ت 
فرنسا وأملانيا عزمهما التوسط للتهدئة وح��ل اإلش��ك��ال دون تداعيات، عى الرغم من دع��وات إىل فرض 
عقوبات أوروب��ي��ة جديدة عى روسيا، مع القناعة ب��أن مثل ه��ذه اإلج���راءات لن تغري يف واق��ع األم��ر شيئا، 

وربما تدفعه أكرث إىل املجهول.
الجدل الثائر لم تفجره »السفن الثالث« املحتجزة، ففي أوكرانيا كان رد الفعل مبالغا فيه، وغايته 
إث���ارة ضجة ج��دي��دة، إلع���ادة ال��خ��الف ال���رويس األوك���راين ح��ول ال��ق��رم إىل ال��واج��ه��ة، ال سيما أن تلك األزم��ة 
ب��دأت تتالىش تدريجيا من األجندة الدولية، ولم يعد للغرب ما يحفزه لتصعيد الضغط عى موسكو، 
بعدما عجزت كل الخطوات السابقة عن إحداث أي تغيري يف املوقف الرويس، بينما يعتر الرئيس األوكراين 
بيرتو بوروشنكو املعركة مع موسكو معركته الشخصية، ويحاول أن يكسبها بأي ثمن، ولذلك سارع إىل 
إعالن األحكام العرفية التي تمنحه سلطة دستورية مطلقة، وجاء إعالن الطوارئ قبل أشهر قليلة يأمل 

بورشنكو كسبها واالستمرار يف السلطة.
باملقابل كان رد الفعل الرويس هادئا، ولم يسع إىل التصعيد، لكن الرئيس فالديمري بوتني استهجن 
»الخطوات املتهورة« لنظريه األوكراين، ودعا أملانيا إىل تهدئته، يف الوقت الذي يشري فيه مراقبون إىل أن 
روس��ي��ا ليست بحاجة إىل تصعيد عسكري يف مضيق ك��ريي��ت��ش. لكن ق���راءة يف تصريحات ع��دة ملسؤولني 
روس سابقا، تؤكد أن موسكو وضعت خطوطا حمراء أم��ام تقدم حلف شمال األطليس إىل حدودها، 
وتعتر أوكرانيا بسلطتها الحالية يف قلب املواجهة، وبإمكانها أن تقوم، بالتنسيق أو منفردة، باستفزاز 
روسيا وجرها إىل خطأ ف��ادح، بالتوازي مع حديث متواصل عن سباق عنيف للتسلح. ولهذا السبب قد 
ال يمكن التهوين م��ن ح��ادث��ة بحر آزوف، ف��إذ ك��ان��ت العملية »م��دب��رة« ستكون ال��ت��داع��ي��ات ك��ب��رية وخطرية 

وتضع األمن والسالم الدوليني عى شفري الخطر مرة أخرى.
باالتفاق مع »الخليج«

بحر آزوف بعد القرم
بقلم: مفتاح شعيب

ك����������ان م�������ن ال�������الف�������ت ل����ل����ن����ظ����ر يف م�����ل�����ف األزم����������ة 
اليمنية تصدر تصريحات وزير الدفاع األمرييك 
جيمس م��ات��ي��س، ت��اله��ا ب��ع��د ذل���ك تصريحات 
م����ك����م����ل����ة م��������ن ق�����ب�����ل وزي������������ر ال������خ������ارج������ي������ة األم����������رييك 
م��اي��ك بومبيو يف تحديد امل��ك��ان وال��زم��ان لعقد 
مشاورات السالم حول اليمن. حدث كل هذا 
ال���ت���ح���رك األم�������رييك يف وق�����ت ك�����ان ف���ي���ه امل��ب��ع��وث 
األمم املتحدة إىل اليمن مارتن غريفيث يقوم 
بمشاوراته يف املنطقة ما يشكل مفارقة كبرية 
م�����ع ال�����ف�����رتة ال���س���اب���ق���ة ل���ع���ق���د م���ؤت���م���ر ج���ن���ي���ف يف 
)أيلول( املايض، حيث كان ممثل األمني العام 
ل���ألم���م امل���ت���ح���دة ه����و ال������ذي ح�����دد ت����اري����خ ان��ع��ق��اد 
امل���ؤت���م���ر وم���ك���ان���ه يف م��ط��ل��ع اي���ل���ول ويف ج��ن��ي��ف، 

وتغيب عن حضوره وفد الحوثيني.
يف هذه املرة جاءت املبادرة من وزير الدفاع 
األمرييك ماتيس عى هامش مؤتمر البحرين 
لألمن يف نهاية )تشرين األول( املايض بدعوته 
إىل مفاوضات سالم يف غضون الثالثني يوماً 
املقبلة يف السويد، موضحاً يف وقت الحق أن 
تتم املفاوضات يف مطلع )كانون األول(. وقد 
أيد غريفيث املبعوث األممي إىل اليمن ورئيسة 
وزراء ب��ري��ط��ان��ي��ا ت��ريي��زا م���اي دع���وة وزي���ر ال��دف��اع 
األم��رييك إلج��راء مفاوضات س��الم، وق��ام عى 
ض���وئ���ه���ا وزي������ر خ��ارج��ي��ت��ه��ا ب����زي����ارة ع����واص����م دول 
امل����ن����ط����ق����ة امل����رت����ب����ط����ة ب�������أط�������راف ال�������ن�������زاع يف ك������ل م��ن 

الرياض وأبوظبي وطهران.
م��������������اذا ت�����ع�����ن�����ي م����خ����ت����ل����ف ه�����������ذه ال�����ت�����ص�����ري�����ح�����ات 

وال���ت���ح���رك���ات ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة؟ ومل��������اذا ان��ح��ص��رت 
بشكل رئييس عى الواليات املتحدة األمريكية 
ث�������م ع�������ى ب����ري����ط����ان����ي����ا دون غ�����ريه�����م�����ا م�������ن ال���������دول 
األع��ض��اء ال��دائ��م��ني يف مجلس األم���ن ال���دويل؟ 
فاألزمة اليمنية تعني األمن والسلم الدوليني، 
وه����م����ا م�����ن اخ����ت����ص����اص م���ج���ل���س األم��������ن ال������دويل 
وليس فقط تعني دولتني من الدول الخمس 
ال��رئ��ي��س��ي��ة يف مجلس األم���ن ال������دويل... ه��ل تم 
ذلك بتوافق وتوزيع أدوار بني الدول الخمس 

أم ألسباب أخرى أكرث تعقيداً من ذلك؟ 
فسر مغزى تصريحات وزير الدفاع األمرييك 
يف املنامة بأنه مرتبط باهتمام الواليات املتحدة 
ب����م����ش����روع ت���ش���ك���ي���ل »ن�����ات�����و ع�����رب�����ي« يف م���واج���ه���ة 
ط��م��وح��ات إي����ران يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ش��رق 
أوسطية واليمن، الذي لم يدرج ضمن الدول 
املحتملة أن تكون من أعضاء الناتو العربي، إال 
أن االهتمام األمرييك الذي يلتقي مع طموحات 
دول ال��ت��ح��ال��ف يف م��واج��ه��ة ال��ت��غ��ل��غ��ل اإلي�����راين 
يفسر تويل وزير الدفاع ماتيس دعوته إىل عقد 
مؤتمر السالم يف السويد. واالهتمام األمرييك 
باليمن ال يرتبط فقط ب��األزم��ة ال��ح��ال��ي��ة، فهي 
للتذكري بأن الواليات املتحدة األمريكية كانت 
من أوائل الدول التي اعرتفت يف عهد الرئيس 
األسبق جون كيندي بثورة 26 ايلول 1962 وجاء 

اعرتافها بها يف كانون اول من العام نفسه.
وب���ق���رار م���ن ي���و ث���ان���ت األم�����ني ال���ع���ام األس��ب��ق 
ل���������ألم���������م امل��������ت��������ح��������دة ت����������م ت������ع������ي������ني األم��������������������رييك راف����������ل 

جونسون الحائز عى جائزة نوبل للسالم )عام 
1950( لإشراف عى االتفاق الذي توصلت إليه 
األمم املتحدة بني السعودية ومصر يف مطلع 
ع�����ام 1963 ب��ت��خ��يل ك����ل ط�����رف م��ن��ه��م��ا ع����ن دع���م 
ال���ط���رف اآلخ�����ر يف ال���ح���رب األه��ل��ي��ة ب���ني امل��ل��ك��ي��ني 
والجمهوريني، ونجحت هنا دبلوماسية األمني 
العام األسبق رغم الصعوبات التي واجهها يف 
عالقته مع مجلس األمن الدويل الذي اتهمه 
االتحاد السوفيايت عى وجه الخصوص بأنه 
ت����ج����اوز اخ���ت���ص���اص���ات م��ج��ل��س األم������ن ل��ص��ال��ح��ه 
ك����أم����ني ع�������ام ل����ألم����م امل�����ت�����ح�����دة. وم�������ن دون ش��ك 
ف�������إن ال������دع������م األم�����������رييك ودور راف���������ل ج���ون���س���ون 
أسهما يف صالبة موقف ي��و ثانت ونجاحه يف 

هذه األزمة.
ول������ع������ل ال�������ح�������رب ض�������د اإلره�����������������اب، خ����ص����وص����اً 
بعد أح��داث 11 أيلول 2001 اإلرهابية ع��ززت من 
اه���ت���م���ام ال����والي����ات امل���ت���ح���دة ب��ال��ي��م��ن وب���ال���وج���ود 
فيه عى مختلف املستويات، والدور الريطاين 
هنا له عدة اعتبارات وأه��داف من تعاونه مع 
الواليات املتحدة األمريكية. فريطانيا لم تكن 
من أوائ��ل ال��دول التي اعرتفت بتغيري طبيعة 
ال��ن��ظ��ام يف ص��ن��ع��اء يف ع���ام 1962 وذل���ك بسبب 
وجودها يف مستعمرة عدن والجنوب العربي 
التي رأت يف ث��ورة ايلول تعزيزاً للناصريني يف 

الجنوب واليمن.
واآلن بوجود القرار الريطاين بالخروج من 
االت���ح���اد األوروب������ي )ب��ري��ك��س��ت( ب��ع��د االس��ت��ف��ت��اء 

االهتمام الدولي بمساعي الحل في اليمن
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الذي جرى يف 23 )حزيران( 2016، فإن بريطانيا 
ك����م����ا ي�����ب�����دو س����رتت����ب����ط ب����ع����الق����ات أك�������رث دي���م���وم���ة 
ب������ال������والي������ات امل�����ت�����ح�����دة أو ب������األص������ح ال�������ع�������ودة إىل 
ع���الق���ات���ه���ا ال���ح���م���ي���م���ي���ة وال���ت���ق���ل���ي���دي���ة ب����ال����والي����ات 
املتحدة. فمشروع تشكيل ناتو عربي بمباركة 
أمريكية و»ب��ري��ك��س��ت« يجعل بريطانيا خ��ارج 
املشروع الفرنيس للرئيس إيمانويل ماكرون 
ب���ت���ش���ك���ي���ل ج����ي����ش أوروب������������ي ي���ح���ظ���ى ب���ت���أي���ي���د م��ن 
قبل امل��س��ت��ش��ارة األمل��ان��ي��ة أنجيال م��ريك��ل ودول 
أوروب������ي������ة أخ��������رى وت������ع������ارض ال������والي������ات امل���ت���ح���دة 

املشروع.
وم��������������ن ه�������ن�������ا ي������ت������ب������ني ال���������ت���������واف���������ق األم���������������������رييك - 
ال���ري���ط���اين ال����خ����اص ب��ال��ي��م��ن وت����وزي����ع األدوار 
بينهما عى مستوى مجلس األم��ن ال��دويل. 
وال���������والي���������ات امل�����ت�����ح�����دة ت����ت����ح����رك يف إط����������ار رؤي������ة 
أم��ريك��ي��ة خ��ال��ص��ة ك��ن��وع م���ن ت��ف��ع��ي��ل سياسة 

السالم األمرييك.
وال�������������س�������������ؤال امل�������������ط�������������روح؛ م����������������اذا ع����������ن م�����وق�����ف 
األطراف اليمنية يف النزاع إزاء هذه التحركات 
األن������غ������ل������و - أم������ريك������ي������ة ح���������ول األزم��������������ة ال����ي����م����ن����ي����ة؟ 
وم��������اذا ع����ن م����واق����ف ب���ق���ي���ة ال��������دول ال���خ���م���س يف 
مجلس األمن الدويل؟ وهل سينعقد مؤتمر 

استوكهولم يف مطلع الشهر املقبل أم ال؟
باالتفاق مع »الشرق األوسط«

وزراء ال��دول املصدرة للنفط ال���24 سيعقدون 
اجتماعاً يف فيينا يوم 7 كانون األول، غداة املؤتمر 
ال���������������وزاري ل�����������»أوب����������ك«. وأس�������ع�������ار ال����ن����ف����ط ان���خ���ف���ض���ت 
ب����م����ق����دار ث���ل���ث م�����ا ك����ان����ت ع���ل���ي���ه يف ال���ش���ه���ر امل������ايض، 
إىل 60 دوالراً، بسبب استثناءات لبعض ال��دول 
املستوردة للنفط اإليراين من العقوبات األمريكية 

عليها وبعض الرتاجع يف الطلب عى النفط.
فمعظم وزراء دول »أوب��ك«، ويف طليعتهم 
ال��س��ع��ودي��ة، م��ق��ت��ن��ع��ة أن����ه ي��ن��ب��غ��ي خ��ف��ض اإلن��ت��اج 
ع��ى األق���ل ب��م��ق��دار م��ل��ي��ون إىل 1.4 م��ل��ي��ون برميل 
يف ال���ي���وم ل��ل��رب��ع األول م���ن ال��س��ن��ة امل��ق��ب��ل��ة. ول��ك��ن 
»أوب���ك« ستكون تحت ضغط ت��غ��ري��دات الرئيس 
األم��رييك دونالد ترامب التي كرثت حول ضرورة 
خ��ف��ض »أوب�����ك« أس��ع��ار ال��ن��ف��ط. وال��خ��ط��ر أن يزيد 
ان����خ����ف����اض س���ع���ر ال���ن���ف���ط إذا ت���ب���ني أن ال����ف����ائ����ض يف 
األس����������������واق س����ي����ب����ق����ى وي����������������زداد يف ال�������رب�������ع األول م���ن 
السنة. وإذا انخفضت أسعار النفط إىل 40 أو 50 
دوالراً ستضطر هذه الدول إىل مراجعة خططها 
ال����ت����ن����م����وي����ة وت����ق����ل����ي����ص اس�����ت�����ث�����م�����ارات�����ه�����ا يف ق����ط����اع����ات 

ع���دة، فالضغوط األم��ريك��ي��ة ليست وح��ده��ا التي 
ت��ت��ص��دى ل��خ��ف��ض اإلن����ت����اج، ف��امل��وق��ف ال������رويس من 
خفض إنتاج النفط أيضاً مرتدد، فالوزير الرويس 
ال�����ك�����س�����ان�����در ن�������وف�������اك ي�����������درك أه�����م�����ي�����ة ال������ت������ع������اون م���ع 
»أوب���ك«، خصوصاً السعودية لخفض اإلن��ت��اج، 
اال أن ال����ش����رك����ات ال����روس����ي����ة غ�����ري راغ�����ب�����ة يف ذل�����ك، 
ألنها تريد حماية حصتها من املنافسة يف السوق 
ال����ع����امل����ي����ة خ�����ص�����وص�����اً م������ن زي�����������ادة ال����ن����ف����ط ال���ص���خ���ري 
األم�����������رييك ال���������ذي ي�����������زداد ب����س����رع����ة ه����ائ����ل����ة م����ن����ذ ت����ويل 
ترامب الرئاسة. فقد يصل تصدير النفط األمرييك 

إىل مليوين برميل يف اليوم.
م���ن امل���ق���رر أن ي��ح��ض��ر وزي�����را ال��ن��ف��ط ال��س��ع��ودي 
وال��������������رويس، ق����م����ة م���ج���م���وع���ة ال�����������20 يف االرج����ن����ت����ني، 
وس�����ت�����ب�����دأ امل����������ش����������اورات ع�������ى أع���������ى امل�����س�����ت�����وي�����ات ب���ني 
ال���س���ع���ودي���ة وروس�����ي�����ا وال������والي������ات امل����ت����ح����دة، ح���ول 
ق�����ض�����ي�����ة أس���������ع���������ار ال������ن������ف������ط واإلن�������������ت�������������اج، أن اج�����ت�����م�����اع 
االرج������ن������ت������ني س�����ي�����ك�����ون ب������ال������غ األه�����م�����ي�����ة ع�������ى ص���ع���ي���د 
ال�����ت�����ط�����ورات يف ال�����س�����وق ال���ن���ف���ط���ي���ة. وم������ا ي����ح����دث يف 
االرجنتني من محادثات بني كبار العالم سيكون 

حاسماً بالنسبة ملستوى سعر النفط.
ت��ج��در االش�����ارة إىل أن ت��وق��ع��ات امل��ت��ع��ام��ل��ني يف 
النفط أصبحت نظرية أك��رث منها واقعية، فمنذ 
بضعة أشهر كان بعض تجار النفط يتوقع وصول 
سعر برميل النفط إىل 100 دوالر للرميل، واآلن 
ال������رن������ت. وإذا  ل����رم����ي����ل  60 دوالراً  ب�����ح�����واىل  أص����ب����ح 
اس��ت��م��رت أس��ع��ار ال��ن��ف��ط يف االن��خ��ف��اض ف���إن دواًل 
مثل الهند وغريها من ال��دول الكرى املستوردة 
ستستفيد، ولكن جميع دول »أوب���ك« ال ترغب 
50 دوالراً، ألن  أو   40 ن���ف���ط���ه���ا  س����ع����ر  ي���ب���ل���غ  أن  يف 
ذلك قد يؤثر سلباً عى اقتصادها، فهذه الدول 
عليها ان تقنع دون��ال��د ت��رام��ب أن��ه��ا تتفهم »مبدأ 
أمريكا أواًل«، ولكن لها أيضاً مصلحة يف »أوبك« 
أواًل، فهل يتفهم ترامب هذا املبدأ يف إطار نظرته 
األحادية للعالم؟ ستتجه األنظار كلها إىل قمة 
ال�������20، وس���ع���ر ال��ن��ف��ط ك����ان أم����س ح�����واىل 60 دوالراً 
يف س��وق ل��ن��دن، بانتظار نتائج القمة وتغريدات 

ترامب الجديدة حول هذا املوضوع.
وكانت السعودية زادت إنتاجها بشكل كبري 

م���ن امل���رج���ح أن ت��ن��ه��ار اح���ت���م���االت إب������رام ص��ف��ق��ات 
تجارية بني الرئيس األم��رييك رونالد ترمب ونظريه 
ال�����ص�����ي�����ن�����ي يش ج����ي����ن����ب����ي����ن����غ خ������������الل اج�������ت�������م�������اع�������ات ق���م���ة 
ال���ع���ش���ري���ن ال����ق����ادم����ة يف األرج�����ن�����ت�����ني؛ وذل��������ك ب��س��ب��ب 
ال��رغ��م من  اسرتاتيجيات الصناعة الصينية. فعى 
أن ال�����ص�����ني ت���ت���ط���ل���ع إىل ش����������راء امل������زي������د م������ن ال���ب���ض���ائ���ع 
األمريكية إلرض��اء ترمب، فهي ال تتوقف عن دعم 
قطاعات ترى أنها ضرورية لتطور الصني تكنولوجياً 

واقتصادياً.
يف ال�����ح�����ق�����ي�����ق�����ة، س�����ي�����ك�����ون م��������ن ال�����ح�����ك�����م�����ة ل���ل���ص���ني 
تقليص حجم سياساتها الصناعية اآلن، فقد يفوق 
الصداع الذي سيصيب الصني نفسها ما سيصيب 

بقية العالم.
ع����ى ال���س���ط���ح، ي���ب���دو أن امل���س���ؤول���ني األم���ريك���ي���ني 
ل����دي����ه����م م�����ن األس������ب������اب م�����ا ي����دع����و ل����ل����ج����زع، ف���رن���ام���ج 
»ص��ن��ع يف ال��ص��ني 2025« ي��ه��دف إىل اإلن��ف��اق بسخاء 
عى قطاعات متطورة مثل مركبات الطاقة الجديدة 
وال��روب��وت��ات، مع تقديم الدعم واملساعدة إليجاد 
أب���ط���ال ق��وم��ي��ني ق����ادري����ن ع���ى ال��ه��ي��م��ن��ة ع���ى أس����واق 
ال������ع������ال������م. وب�����س�����ب�����ب ال�������خ�������وف م�������ن ط�����غ�����ي�����ان ص�����������ادرات 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ط��ورة امل��دع��وم��ة م���ن ال���دول���ة، ال��ت��ي 
ق���د ت��ط��م��ر ال��ش��رك��ات األم���ريك���ي���ة، ف��ق��د ط��ال��ب��ت إدارة 
ال�����رئ�����ي�����س ت������رم������ب ب�����ك�����ني ب�����ال�����ت�����وق�����ف ع�������ن ت�����ق�����دي�����م ه�����ذه 
املساعدات شرطاً لرفع قيود التعريفات املفروضة 

عى البضائع الصينية.
بكل تأكيد، سيكون ملليارات الصني تأثريها عى 
أسواق الصني املحلية، حيث تهيمن الحكومة عى 
قرارات الشركات وعى اختيارات املستهلكني أيضاً. 
وألن الدولة تمتلك الكثري من املؤسسات الكرى، 
يمكن أن يجر م��دي��روه��ا ع��ى ش��راء بضائع محلية 

ب�����داًل م���ن امل���س���ت���وردة، أي�����اً ك����ان س��ع��ره��ا أو ج��ودت��ه��ا. 
ي��م��ك��ن ل��ل��ص��ني أي���ض���اً أن ت��ج��ع��ل م���ن ش����راء امل��ن��ت��ج��ات 
املحلية مسألة أمن قومي بالنظر إىل التهديد الذي 
يمثله مقاطعة املنتجات أو ال��ح��د م��ن ال��ص��ادرات؛ 
وهو ما قد يحد من واردات التكنولوجيا األجنبية.

وخارج الصني، قد يكون التحدي أكر. أواًل، ما 
من ضمان عى أن توجيه امل��ال بسخاء للصناعات 
املفضلة سيعزز من القدرة التنافسية بني الشركات 
املبدعة؛ ذلك ألن التاريخ ميلء بمثل تلك الرامج 
واملحاوالت. والصني حالياً تبدو وكأنها تسري تجاه 
ب��داي��ة غ��ري م��ب��ش��رة. ف��دع��م ال��دول��ة الكبري لبطاريات 
السيارات الكهربائية قد أوجد الكثري من الشركات 
واملصانع، لكن قلة قليلة منها فقط هي ما يمكن 

اعتبارها مؤسسات منافسة حقيقية.
وخ����ارج ال��ص��ني، يف ال��ع��ال��م ال��ح��ق��ي��ق��ي، وب��ع��ي��داً 
ع���ن ال��ح��م��اي��ة ال��ب��ريوق��راط��ي��ة، س��ي��ت��ع��ني ع���ى ال��ص��ني 
املنافسة يف النوعية والطراز والسعر والتكنولوجيا 
وال��خ��دم��ة يف م��واج��ه��ة الع��ب��ني عتيدين وم��وث��وق��ني، 
وه���������ي ال�����ع�����ن�����اص�����ر ال������ت������ي ي����ف����ت����ق����ده����ا م������دي������روه������م ق���ل���ي���ل���و 
ال�������خ�������رة وم���������ح���������دودو ال������ن������ج������اح. ف����ال����س����م����ع����ة ال���س���ي���ئ���ة 
الح���ق���ت ش���رك���ة إن���ت���اج امل���رك���ب���ات »ب����ي واي دي« بعد 
بيعها حافالت كهربائية معيبة يف لوس أنجليس. 
ك���ي���ف س���ي���ث���ق امل���س���ت���ه���ل���ك���ون األم�����ريك�����ي�����ون وي����غ����ام����رون 
ب���إرس���ال أط��ف��ال��ه��م إىل امل�����دارس يف ح��اف��الت ك��ه��ذه، 

هل لديك حلول؟
ي���ع���ن���ي ه������ذا أن ال����ش����رك����ات ال���ص���ي���ن���ي���ة ل����ن ت��ن��اف��س 
إال يف ال�����س�����ع�����ر، ل����ك����ن ح����ت����ى ه��������ذا امل������ج������ال ل������ن ي��خ��ل��و 
م�����ن م����ش����ك����الت. ف���ح���ج���م دع�������م ال������دول������ة ب����ع����ض ه����ذه 
الصناعات، سواء الدعم املباشر أو غري املباشر من 
خ���الل منظومة ال��ب��ن��وك ال��ح��ك��وم��ي��ة ب��ال��غ الضخامة 

ل��درج��ة أن الحكومات األجنبية باتت شبه متأكدة 
من حتمية حماية شركاتها من املنافسة الصينية.

أظ������������ه������������رت دراس������������������������ة أع������������ده������������ا م����������رك����������ز ال��������������دراس��������������ات 
االس��رتات��ي��ج��ي��ة وال���دول���ي���ة، أن ال��ح��ك��وم��ات ال��ص��ي��ن��ي��ة 
امل��رك��زي��ة وامل��ح��ل��ي��ة أن��ف��ق��ت ن��ح��و 59 م��ل��ي��ار دوالر عى 
صناعة املركبات الكهربائية ب��ني عامي 2009 – 2017، 

دعمت الدولة حصة كبرية منها.
وق�����د ت��س��ب��ب��ت س���ي���اس���ي���ات س���اب���ق���ة ل��ل��ص��ني ت��م��ي��ل 
إىل صناعات تفضيلية أخرى مثل الحديد والصلب 
وأل��واح الطاقة الشماسية يف زي��ادة اإلنتاج بصورة 
ك�������ب�������رية، أدت إىل ط�������وف�������ان م�������ن ال����������ص����������ادرات زه�����ي�����دة 
السعر؛ مما أضر باملنافسني حول العالم. وهناك 
ب��ال��ف��ع��ل م���ؤش���رات ع��ى أن ش��ع��ار »ص��ن��ع يف الصني 
2025« ي���س���ري يف االت�����ج�����اه ذات������ه يف ق����ط����اع����ات، أه��م��ه��ا 
ال����س����ي����ارات ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة، وم�����ن غ����ري امل����رج����ح أن ي��ق��ف 
قادة الدول األخرى مكتويف األيدي وهم يشاهدون 
االس���ت���ث���م���ارات ال��ص��ي��ن��ي��ة امل���س���رف���ة ت��ض��ر ب��ص��ن��اع��ات��ه��م. 
)بالفعل استهدفت بعض التعريفات الجديدة التي 

أقرتها إدارة ترمب حملة »صنع يف الصني 2025«(.
األهم من كل ذلك هو أن الحكومات األجنبية 
م�������ن امل�������رج�������ح أن ت�������ق�������ِدم ع�������ى م�����ن�����ع ب�����ع�����ض م���ن���ت���ج���ات 
التكنولوجيا املتطورة الصينية لدواٍع تتعلق باألمن 
ال����ق����وم����ي. ف���ق���د ح���ظ���ر ال���ك���ون���غ���رس األم��������رييك م����ؤخ����راً 
دخول معدات مراقبة متطورة تعمل بالفيديو من 
إنتاج شركتني صينيتني إىل املنشأة الحكومية لدواٍع 
أمنية. وسوف تفكر الشركات األوروبية واألمريكية 
م�����رت�����ني ق����ب����ل اس������ت������خ������دام رق������ائ������ق إل�����ك�����رتون�����ي�����ة ص���ن���اع���ة 
صينية، وهي السلعة التي تحظى بدعم كبري من 

الحكومة الصينية أيضاً.
ولذلك؛ فإن دعم الحكومة الصينية قد يتسبب 

الصين وأميركا... المنافسة في النوعية
بقلم: مايكل شومان

يف إخ��راج الشركات األجنبية العاملة يف صناعات 
مهمة حتى من بالدها األم. لكن الطلب املحيل لن 
يكون كافياً لإبقاء عى صناعات تضخمت بفضل 
الدعم الحكومي؛ مما يزيد من العبء عى كاهل 
الحكومة الصينية التي لن تستطيع مواصلة النفاذ 
ألس����واق ال��ع��ال��م، وس���وف ت��ج��د ال��ص��ني ص��ع��وب��ة يف 
اإلب������ق������اء ع�����ى ن����ش����اط ت���ل���ك امل����ص����ان����ع ك���ل���ه���ا؛ وه������و م��ا 
س��ي��ت��س��ب��ب يف أض��������رار ك���ب���رية ع����ى ال���ب���ن���وك ال��ص��ي��ن��ي��ة 

بسبب الشركات شبه امليتة والقروض املعدومة.
ي��ج��ب أن ي���دف���ع ك���ل ذل����ك ال��رئ��ي��س ال��ص��ي��ن��ي إىل 
إب����رام ات��ف��اق يف األرج��ن��ت��ني ي��ع��ي��د ب��م��ق��ت��ض��اه التفكري 
يف ح��م��ل��ة »ص��ن��ع يف ال��ص��ني 2025«، ويف غ��ريه��ا من 
السياسات الصناعية. فذلك ل��ن يخفف م��ن حدة 
ال��ت��وت��ر م��ع ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وغ��ريه��ا م��ن ال��ش��رك��اء 
ال��ت��ج��اري��ني، وي����رتك األس�����واق امل��ه��م��ة م��ف��ت��وح��ة أم��ام 
املنتجات الصينية فحسب، بل سيساعد عى زيادة 

اإلبداع داخل السوق الصينية نفسها.
ف����ال����ق����ط����اع ال�����خ�����اص ال����ح����ي����وي يف ال�����ص�����ني ق�����ادر 
عى تطوير نفسه بنفسه وب��درج��ة كبرية؛ إذ إن 
إغ��������راق ال���ص���ن���اع���ات ب���االئ���ت���م���ان ال����رخ����ي����ص وال����دع����م 
ال����ح����ك����وم����ي س����ي����س����اع����د ال������واف������دي������ن ال�����ض�����ع�����اف ع��ى 
ال������وق������وف ع�����ى أق�����دام�����ه�����م؛ م���م���ا ي���ح���د م�����ن ق������درات 
امل�����ؤس�����س�����ات امل����ن����اف����س����ة ال���ح���ق���ي���ق���ي���ة ال����ت����ي ت��س��ت��ط��ي��ع 
النجاح والصمود عى املسرح العاملي. ولذلك؛ 
ع���ى ال���رئ���ي���س ال��ص��ي��ن��ي أن ي���س���رتيض ت���رم���ب اآلن، 

وربما يشكره الحقاً.
باالتفاق مع "الشرق األوسط"

ل���ن ت��س��ق��ط ال���دول���ة ال��ف��رن��س��ي��ة م��ه��م��ا ارت��ف��ع��ت 
ح��دة االحتجاجات عى السياسات االقتصادية 
للحكم هناك، ألن املجتمع الدويل لن يسمح، 
وألن الدولة باألساس قوية متماسكة وراسخة 
رغ��������������م م�������ش�������اه�������د ال�������ع�������ن�������ف وض�������������������������راوة ال���������ص���������دام���������ات 
وك�������������رثة ال�������ح�������رائ�������ق ال�������ت�������ي ص�����اح�����ب�����ت ال������ت������ظ������اه������رات، 
ك��م��ا أن االح��ت��ج��اج��ات ه��دف��ه��ا ت��غ��ي��ري ال��س��ي��اس��ات 
االق��ت��ص��ادي��ة وإرغ�����ام ال��ح��ك��وم��ة ع��ى رف���ع امل��ع��ان��اة 
ع��������ن امل����������واط����������ن وع��������������دم ت����ح����م����ي����ل����ه أع����������ب����������اًء ج�������دي�������دة. 
س��ي��ن��ت��ه��ي األم�������ر وس���ت���خ���ف ال����ت����ظ����اه����رات وس����ت����زول 
آث��ار الصدامات والحرائق، وسيعود الناس إىل 
عملهم وسرتاعي الحكومة يف املستقبل أساليب 

تطوير االقتصاد وعالج املعضالت املالية.
لكن بغض النظر ع��ن األس��ب��اب ال��ت��ي دفعت 
الفرنسيني إىل االحتجاج والخروج إىل الشوارع 
وامل���ي���ادي���ن وال���ت���ظ���اه���ر، وح�����رق إط�������ارات ال���س���ي���ارات 
وتخريب بعض مقار املؤسسات العامة والخاصة 
وال������دخ������ول يف ص��������دام م�����ع رج��������ال ال����ش����رط����ة، ف���إن 
امل����ش����اه����د ال����ت����ي ن��ق��ل��ت��ه��ا وس����ائ����ل اإلع��������الم وغ��ط��ت��ه��ا 
امل���واق���ع اإلل��ك��رتون��ي��ة وص��ف��ح��ات م���واق���ع ال��ت��واص��ل 
االج������ت������م������اع������ي ل��������م ت����خ����ت����ل����ف ك��������ث��������رياً ع��������ن ت�����ل�����ك ال����ت����ي 
ظلت معرة عن واقع عربي ضربه ربيع حّركته 
أج������ه������زة اس�����ت�����خ�����ب�����ارات وع������م������الء ودول اس���ت���غ���ل���ت 
ف��ق��ر ال��ش��ع��وب وأزم���ات���ه���ا االق���ت���ص���ادي���ة وال��ح��ي��ات��ي��ة 
وامل����ع����ي����ش����ي����ة وغ������ي������اب ال������ع������دل وان�����ت�����ش�����ار ال����ف����س����اد، 
وس�����ع�����ت إىل إس������ق������اط ح�����ك�����ام وت�����خ�����ري�����ب أن���ظ���م���ة، 
وتفتيت مجتمعات وإعادة رسم خريطة الوطن 
ال�����ع�����رب�����ي، أو ال�����ش�����رق األوس����������ط وم����ن����ح ج���م���اع���ات 
وتنظيمات وميليشيات صكوك الشرعية ودول 
ص����غ����رية أدواراً ك����ب����رية ت����ف����وق ح��ج��م��ه��ا وت���اري���خ���ه���ا 
وقدراتها الحقيقية، وتلبية مطامع قوى إقليمية 
ظلت تحُلم بالقيادة وال��ت��وس��ع والسيطرة فوق 
ج����ث����ث ض����ح����اي����ا االض������ط������راب������ات وش�������ه�������داء إره���������اب، 
��ن  وج���د يف ذل���ك امل��ن��اخ ف��رص��اً ل��الن��ت��ش��ار وال��ت��س��رطُّ

واالنتقال من موقع إىل آخر.
لم يختلف األمر كثرياً يف الشانزليزيه عن ما 
ج������رى يف ش�������ارع م���ح���م���د م���ح���م���ود يف م���ص���ر وق���ت 
الفوىض وتحت غبار الربيع العربي، حني كانت 
وسائل إعالم غربية وآلة إعالمية قطرية إخوانية 
ت���رك���ي���ة ت����ح����رض ال���ج���م���اه���ري امل����ص����ري����ة ع����ى ت��خ��ري��ب 
ب���ل���ده���ا، وع���ن���دم���ا ج���ّي���ش���ت ج���م���اع���ات وت��ن��ظ��ي��م��ات 
ل����ج����ان����اً إل����ك����رتون����ي����ة ل���ف���رك���ة ت����ق����اري����ر وأخ������ب������ار ت���دف���ع 

ال�����غ�����ض�����ب يف ع������ق������ول ال�������ن�������اس ل����ت����ح����رك����ه����م دواف���������ع 
ان��ت��ق��ام��ي��ة ض���د ب��ل��ده��م وم��ؤس��س��ات��ه��م وج��ي��ش��ه��م 
وشرطتهم!!. ال تستغرب أن تتكرر املشاهد ولو 
بعد س��ن��وات يف أم��اك��ن أخ���رى بعيدة ع��ن ش��ارع 
محمد محمود القريب من ميدان التحرير، أو أي 
شارع آخر يف أي عاصمة عربية عصف بها الربيع 
وضربها إعصار الثورات، حتى لو اختلفت نوعية 
امل����واط����ن ال���ف���رن���يس ع���ن ن���ظ���ريه امل���ص���ري أو ت��ب��اي��ن��ت 
أس����ب����اب ال���غ���ض���ب ه���ن���ا أو ه����ن����اك! ف��ث��ق��اف��ة ال��ع��ن��ف 
صارت سائدة والحدة يف التعبري عن الرأي صارت 
راس���خ���ة، واالن���دف���اع وال��ت��ه��ور وال��ش��ط��ط ص���ار من 

األمور االعتيادية! 
اآلن أدرك����ن����ا ف���ع���اًل أن ال���ف���ق���ر وح������ده ال ي��ح��رك 
م��ش��اع��ر ال���غ���ض���ب، أو أن غ���ي���اب ال���ح���ري���ات كفيل 
ب����ان����دف����اع ال�����ن�����اس إىل ال������ش������وارع وامل�����ي�����ادي�����ن ل��ك��س��ر 
ال������ق������ي������ود، أو ب���������أن ال�����ظ�����ل�����م ف�����ق�����ط ي����ج����ع����ل م���ش���اع���ر 
ب����ع����ض امل�����واط�����ن�����ني ت�����خ�����رج ع������ن ال����س����ي����ط����رة، أو أن 
انتشار الفساد بني الناس يدفعهم إىل ارتكاب 
ح��م��اق��ات أو ق��ل ج��رائ��م، أو أن م��واق��ع ال��ت��واص��ل 
االج��ت��م��اع��ي وال��ل��ج��ان اإلل��ك��رتون��ي��ة وح��ده��ا ق���ادرة 
عى تحريك رياح الربيع املدمر من مكان إىل آخر 

ومن دولة إىل أخرى.
رغ����م ت��ب��اي��ن امل��ج��ت��م��ع��ات وال����ظ����روف امل��ح��ي��ط��ة، 
ف����������إن ال������ك������ائ������ن ال������ب������ش������ري واح������������د يف أرج��������������اء ال����دن����ي����ا 
وق���اب���ل ل��ل��ت��ح��ول ن��ح��و ال��ع��ن��ف، ح��ت��ى ل���و ل���م يقف 
ي����وم����اً يف ط����اب����ور ل���ل���ح���ص���ول ع����ى ال���خ���ب���ز أو ان��ت��ظ��ر 
س������اع������ات أم���������ام م�����خ�����زن ل����ي����ن����ال ح���ص���ت���ه م������ن ال����غ����از 
امل������دع������م. إن����ه����ا ال����ث����ق����اف����ة ال����ت����ي داف��������ع ع���ن���ه���ا ال����غ����رب 
واخ���رتع���ت���ه���ا أج����ه����زة اس���ت���خ���ب���ارات وح���ّرك���ت���ه���ا دول 
ل��ح��م��اي��ة م��ص��ال��ح��ه��ا ب���ه���دم دول أخ�����رى وت��خ��ري��ب 
م���ص���ال���ح ش���ع���وب أخ�������رى، ال���ث���ق���اف���ة ال���ت���ي ص��ن��ع��ت 
لتبشر بها شعوب العالم الثالث دون أن يدري 
ص�����ان�����ع�����وه�����ا أن ط����ع����م����ه����ا ق�������د ي����ط����ي����ب يف وق���������ت م���ا 
ل��ل��ش��ع��وب ال���غ���رب���ي���ة أي����ض����اً. إن���ه���ا ج����رائ����م ارت��ك��ب��ت��ه��ا 
وسائل إعالم ومنظمات حقوقية ومراكز بحثية، 
ج���ع���ل���ت ش����ع����وب ال����ع����ال����م ال ت����ط����ال����ع إال م���ش���اه���د 
القتل والحرق والعنف والفوىض يف مجتمعات 
عربية مصحوبة بإشادات بقوة هذا الشعب يف 
ال���ت���ص���دي ل���ش���رط���ة ب��������الده، وع����ن����ف����وان ه�����ذه ال��ف��ئ��ة 
م������ن ال����ج����م����اه����ري يف اق�����ت�����ح�����ام م�����ؤس�����س�����ات دول����ت����ه����ا 
وتحريبها، وش��ج��اع��ة ه���ؤالء الناشطني يف سب 
ح���ك���ام���ه���م ورم��������وز دول���ت���ه���م وج�����س�����ارة ه�����ذه ال��ف��ئ��ة 

ربيع فرنسا!!
بقلم: محمد صالح

عى الشرطة أو تخريب الشوارع وامليادين. إنها 
ثقافة من صناعة غربية تم صقلها يف دول عربية 
ف���اس���ت���وردت���ه���ا ال���ش���ع���وب ال���غ���رب���ي���ة م����ج����دداً ل��ت��ن��ال 

شرف مرور الربيع فوق أراضيها!!
باالتفاق مع »الحياة«

م���ن ال��ش��ب��اب يف تحملهم ال���ن���وم يف ال��خ��ي��ام ل��ي��اًل 
والتصدي لقنابل الغاز صباحاً. 

وكما انتقلت ثقافة اإلره��اب إىل مجتمعات 
غربية عر وسائل إعالم مغرضة ومراكز بحثية 
م���خ���رب���ة وم���ن���ظ���م���ات ح���ق���وق���ي���ة م���رس���ل���ة، ل����م ي��ك��ن 
غ������ري������ب������اً ب�����ع�����دم�����ا ج����������رى ت����ج����م����ي����ل ع�����ن�����ف امل���ح���ت���ج���ني 
وت���ه���ور امل��ت��ظ��اه��ري��ن وح�����دة ال��غ��اض��ب��ني أن يصبح 
ال��ت��ع��ب��ري ع���ن ال�����رأي ب��ح��رق اإلط������ارات أو االع���ت���داء 

»أوبك« أم أميركا أواًل؟
بقلم: رندة تقي الدين

هذا الشهر إىل 11.1 مليون برميل يف اليوم، لكن 
وزير النفط خالد الفالح أكد من أبوظبي ضرورة 
خفض اإلنتاج يف الربع األول من السنة املقبلة 

ملنع تدهور األسعار بسبب الفائض اإلنتاجي.
قمة االرجنتني يف نهاية هذا األسبوع ستعطي 
إش���ارة إىل ات��ج��اه أس��ع��ار ال��ن��ف��ط، ول��و أن العوامل 
ال���ج���ي���وس���ي���اس���ي���ة وق������������رارات ت�����رام�����ب ل���ي���س���ت وح���ده���ا 
التي تحدد مستوى سعر النفط، فهناك عوامل 
أخ��������رى م����ث����ل ال���ط���ب���ي���ع���ة وال����ط����ق����س واح�����������داث ت��ق��ن��ي��ة 
غ��ري متوقعة يف بعض األم��اك��ن النفطية، ل��ذا من 
الصعب القول من اآلن ان سعر النفط سيتجه إىل 
املستوى الذي يتمناه ترامب، ألنه مهما كان نافذاً 
يف العالم؛ فينبغي األخذ بعني االعتبار ان توقع 
اتجاه أسعار النفط أصبح مرتبطاً بعوامل عدة، 

ليست مربوطة فقط يف أمريكا أواًل.
باالتفاق مع »الحياة«
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26Request for Quotation (RFQ)
RFQ 2018-0010 (IT Equipment)

AMIDEAST is an international, non-profit, educational organiza-
tion headquartered in Washington D.C., with a network of field 
offices throughout the Middle East and North Africa including the 
West Bank and Gaza. 
AMIDEAST and the Palestinian Ministry of Education and High-
er Education (MoEHE) are jointly implementing the Education 
for the Future (E4F) Program funded by the United States Agen-
cy for International Development (USAID). AMIDEAST seeks 
qualified bidders to support its efforts in providing IT Equipment 
to 100 schools.
AMIDEAST welcomes all authorized and qualified bidders to 
submit their price offers in accordance with the terms and con-
ditions outlined in the RFQ Document. Interested bidders may 
request a copy of the RFQ document (free of charge) by sending 
a request to infoE4F@amideast.org including the RFQ # in the 
subject line.
AMIDEAST will not consider requests for RFQ document re-
ceived after 4:00pm on Tuesday, December 4, 2018

- م
 )1

( 1
1/

26

Tender Announcement
Tender: RFP: [SOUQONA-WB-FY19-SA0038]

Procurement of Consultancy Services to
Conduct Mid-Term Evaluation

CARE International in West Bank and Gaza is an international, 
non-profit, organization committed to fighting global poverty and 
delivering emergency aid in times of humanitarian crisis. In April 
2016 CARE has launched SOUQONA (our market) project; fund-
ed by the Australian Government. 
 
Accordingly, CARE invites interested Suppliers to participate in 
tender of Procurement Consultancy services to conduct Mid-term 
evaluation.

Interested consultants that are officially registered and possess past 
experience in this type of work should contact the CARE Office in 
Ramallah – AL Ersal Street – AL Masayef – Millennium Building 
\3rd floor to obtain a copy of tender documents during the official 
working hours (9:30 am – 16:00 pm) from Tuesday November 26th 
2018 to Thursday, December 6th 2018

Bid offers in response to the above tender must be delivered in the 
pre-numbered sealed envelope to CARE Office in Ramallah 
For inquiries; please contact CARE Office- Ramallah: Tel.02-
2954949, 022954948.  
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Invitation to Bid
Program Name: Souqona (Our Market), Grants # 37891/102 

funded by the Australian Government 
Bid No: [SOUQONA -WB-19-SA0044] Procurement of Supply-
ing and Delivering Cooling Truck for Milk Transportation    Date: 
November 27,2018

1. CARE International in the West Bank and Gaza is an international, non-
profit organization committed to fighting global poverty and delivering 
emergency aid in times of humanitarian crisis.

2. CARE International WBG would like to invite sealed bids from eligible 
and qualified suppliers who are officially registered locally in the Ministry 
of National Economy.

3. Suppliers may quote for all items in the BoQs under this invitation, given 
that all items within BoQ MUST be priced individually. The total amount 
BoQ will be evaluated and awarded to the lowest responsive supplier. 
Given that, CARE International WBG has the right to increase/decrease 
the quantities without any additional cost or drop any or all quantities men-
tioned in the BoQ in this tender, and/or to award each item/BoQ totally or 
partially. 

4. All interested suppliers can obtain a copy of the tender documents during 
official working hours (9:30 am – 2:00 pm) from Thursday November 29, 
2018 till Monday December 10,2018.  From the address presented below.

5. Deadline for Bids Submission: On or before Wednesday 12th of Decem-
ber, 2018, at 12:00 O’clock 
Note:  Late bids will be rejected
Bid Security: Not Applicable
Means of Submission: Sealed bids envelope addressed and submitted  to 
CARE International WBG  secured “Bid Box” 
Address of Submission: West Bank
CARE International – Ramallah Office 
AL Ersal Street – AL Masayef – Millennium Building, 3rd floor 
Tel : +972 (0)2 22954949
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Invitation to Bid
Program Name: Souqona (Our Market), Grants # 37891/102 

funded by the Australian Government 
Bid No: [SOUQONA -WB-19-SA0043] Procurement of Supplying, De-
livering and Installing Equipment and Tools for Milk Collection Units to 
Faquaa, Beit Furik, Bardala, Al Nassarieh and  Deir Ghazaleh
        Date: November 27,2018

1. CARE International in the West Bank and Gaza is an international, non-
profit organization committed to fighting global poverty and delivering 
emergency aid in times of humanitarian crisis.

2. CARE International WBG would like to invite sealed bids from eligible 
and qualified suppliers who are officially registered locally in the Ministry 
of National Economy.

3. Suppliers may quote for all items in the BoQs under this invitation, given 
that all items within BoQ MUST be priced individually. The total amount 
BoQ will be evaluated and awarded to the lowest responsive supplier. 
Given that, CARE International WBG has the right to increase/decrease 
the quantities without any additional cost or drop any or all quantities 
mentioned in the BoQ in this tender, and/or to award each item/BoQ to-
tally or partially. 

4. All interested suppliers can obtain a copy of the tender documents during 
official working hours (9:30 am – 2:00 pm) from Wednesday November 
28,2018 till Monday December 10,2018.  From the address presented be-
low.

5. Deadline for Bids Submission: On or before Wednesday 12th of Decem-
ber, 2018, at 12:00 O’clock 
Note:  Late bids will be rejected
Bid Security: Not Applicable
Means of Submission: Sealed bids envelope addressed and submitted  to 
CARE International WBG  secured “Bid Box” 
Address of Submission: West Bank
CARE International – Ramallah Office 
AL Ersal Street – AL Masayef – Millennium Building, 3rd floor Tel : +972 
(0)2 22954949
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إعالن إعادة طرح عطاء ألواح مدرسة لعدد من مدارس القدس
تعلن مؤسسة فيصل احلسيني، ضمن برنامجها التطوير الشامل في 15 مدرسة 
في القدس املمول من االحتاد األوروبي ومبساهمة من بنك فلسطني، عن اعادة 

طرح عطاء ألواح مدرسة لعدد من مدارس القدس.
هذا العطاء مفتوح لشركات توريد وتصنيع األثاث والقادرة على العمل وتوفير 

الصيانة الالزمة داخل مدينة القدس، ويشتمل العطاء على البنود التالية: 

ألواح لباد موكيت، وألواح مغناطيسية بيضاء
يكون بإمكان الشركة التقدم جلميع هذه البنود، أو التقدم لبند واحد أو أكثر 

دون احلاجة إلى تسعيرها جميعها.
على الشركات الراغبة بالتقدم للعطاء احلصول على الوثائق اخلاصة بالعطاء 
من مقر املؤسسة الكائن في ضاحية البريد/الرام مقابل استاد فيصل احلسيني 
ما   2018/11/29 2018/11/27 وحتى يوم اخلميس  الثالثاء  ابتداًء من يوم 
 15:00 الساعة  حتى  صباحًا   8:30 الساعة  من  والسبت-  اجلمعة  يومي  عدا 

بعد الظهر.
مالحظات:

•يجب على الشركات الراغبة بالتقدم للعطاء توفير نسخة عن شهادة  	
لشراء  حضورها  لدى  وذلك  الشركة  لتسجيل  الصالحية  سارية 

العطاء.
•املؤسسة غير ملزمة بقبول أقل األسعار، كما أن العطاء مجزأ. 	

•ملزيد من االستفسار، بإمكانكم التواصل على األرقام والعناوين التالية::  	
هاتف رقم:  2342686-02        فاكس رقم: 02-2345521

incomingfax@fhfpal.org  و  tenders@fhfpal.org :البريد اإللكتروني

»اشرت زمناً يف القدس«
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جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

اعالن بيع سيارات بأنواع مختلفة
32/ADM/2018

باملزاد  سيارات  بيع  في  رغبتها  عن  العام  الفلسطيني-املقر  األحمر  الهالل  جمعية  تعلن 
بالظرف املختوم فعلى من يرغب الشراء:

دائرة  الرئيسي،  القدس  شارع  العام،  املقر  الفلسطيني-  األحمر  الهالل  جمعية  مراجعة  1 .
يوم  من  ابتداء  مستردة  غير  شيكل   )100( مقابل  املزاد  كراسة  لشراء  االدارية  الشؤون 
االربعاء املوافق 2018/11/28 من الساعة 08:30 صباحا وحتى الساعة 03:00 بعد الظهر

آخر موعد لتقدمي كراسة املزاد بالظرف املختوم في صندوق العطاءات في مقر اجلمعية  2 .
فى الدائرة االدارية يوم االربعاء املوافق 2018/12/05 الساعة 01:00 بعد الظهر.

)املبلغ  املزاد  قيمة  من   % 3 .5 بقيمة  بنكية  كفالة  أو  مصدق  بنكي  شيك  ارفاق  يتم 
االجمالي لسعر السيارات املراد شراؤها(، على ان تكون الكفالة بظرف مغلق منفصل 

عن مغلف كراسة املزاد وسيتم رفض استالم الكراسة في حال عدم االلتزام بذلك
رسوم هذا اإلعالن على من يرسو عليه املزاد. 4 .

سلطة  شروط  حسب  خصوصي  جتاري،  عمومي،  املركبات،  ترخيص  امكانية  5 .
الترخيص.

لالستفسار االتصال على اجلمعية تلفون 2978524 ، حتويلة:2111 االخ عمران نزال.. 6
يوم  حتى  مفتوحة  املعاينة  وتكون  املزاد  كراسة  شراء  عند  املركبات  معاينة  يتم  7 .

الثالثاء املوافق 2018/12/04
الفلسطيني الهالل األحمر  جمعية 

ز11/28)5(

NOTE: The ITB consist of two envelope system: Technical Part (non -priced) and The Commercial Part (priced).
Interested, eligible contractors may collect a complete set of tender documents (CD) from the Procurement & Logistics Office, UNRWA 
– West Bank Field Office, or/at UNRWA Area Offices at Ramallah, Nablus, Hebron and at Bethlehem . 
Starting from 29 November 2018.
The contractor should be identified by a valid classification certificate from the National Committee of contractors’ classification
 )وزارة االشغال العامة واالسكان- جلنة التصنيف الوطني( 
Bidders are requested to provide a bid bond/security deposit of 5% of the total amount of the tender, failure to submit a bid bond 
will result in disqualification of the offer. 
For any information please contact; contract office at the Procurement & Logistics Office-UNRWA Jerusalem. Phone no. 02-5891648, 
02-5890551 or email fplo-wb@unrwa.org.

INVITATION TO BID
The Field Procurement Office, UNRWA – West Bank Field Office invites the contractors registered with UNRWA under PCU 
(NCC Certificate) as category Water and Sanitation first to submit their bids for the following :

Tender No. Project Name Categories Closing Date

CPC/WB/ICIP/0017/0/18
Construction of Sewerage system at Aqbat 
Jaber Palestinian Refugees’ Camp, Package 
No.2, Jerusalem Area

PCU(NCC certificate): 
Water and Sanitation first 

12 December 2018
at 11:00 A.M.

دولة فلسطني 
السلطة القضائية

محكمة بداية بيت حلم
دعوى مدنية رقم : 2018/180
التاريخ : 2018/11/26

تبليغ بواسطة النشر  صادر عن
 محكمة بداية بيت حلم في القضية احلقوقية رقم 2018/180

الى املدعى عليه : امين ظاهر صالح ابو سرحان من بيت حلم العبيدية 
عليك  يقتضى   ، حاليا  االقامة  مكان  ومجهول  سرحان  أبو  منطقة   /
اقامها  والتي  اعاله  املذكورة  القضية  في  احملاكمة  جلسات  الى  احلضور 
الطرق  حوادث  مصابي  لتعويض  الفلسطيني  الصندوق  املدعي  عليك 
/ رام الله بواسطة وكيله احملامي عصام ملحم والتي موضوعها املطالبة 
ومائتان  الفا  وعشرون   واثنني  مائة  شيكال   )122257( وقدره  مببلغ 

وسبعة وخمسون شيكال.
وبناء عليه تقرر تبليغك موعد اجللسة احملدد في 2018/12/31 على لوحة 
اعالنات احملكمة وعلى اخر مكان اقامة وفي احدى الصحف احمللية حسب 
القانون ، وعليك مراجعة قلم محكمة بداية حقوق بيت حلم او ارسال وكيال 

عنك وبعكس ذلك سيتم السير بالدعوى وفق االصول و القانون .

عاطف ابو سرحان 
رئيس قلم محكمة بداية بيت حلم

ز11/29)7(
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عطاء رقم )1008(
عطاء إعادة تقييم موجودات املصلحة الثابتة

)األراضي واملباني(
تعلن مصلحة مياه محافظة القدس »ملنطقة رام الله والبيرة« عن طرح عطاء 

إعادة تقييم موجودات املصلحة الثابتة وفقًا للشروط التالّيـة:
ثمن نسخة العطاء 300. 1 شيكل نقدًا )ثالثمائة شيكل( غير مستردة تدفع 

في صندوق املصلحة قبل استالم نسخة العطاء.
تزويد املصلحة بكفالة دخول العطاء )كفالة بنكّية أو شيك بنكي مصدق(  2 .
باللغة العربية أو اإلجنليزية فقط مبا ال يقل عن مبلغ 5000 شيكل صاحلة 
ملدة 90 يومًا )تسعون يومًا( من تاريخ املوعد النهائي الستالم العروض، وال 

تقبل الشيكات الشخصّية أو النقد.
آخر موعد الستالم وتسليم وثائق العطاء من املصلحة يوم اإلثنني املوافق  3 .

2018/12/10 الساعة الثانية ظهرًا.
يتم استالم وتسليم العطاء في مكاتب املصلحة/الدائرة اإلدارّية من الساعة  4 .

التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا حسب التواريخ املشار إليها أعاله.
أجور اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 5 .

وثائق العطاء موجودة على موقع املصلحة االلكتروني. 6
 http://www.jwu.org/tender1008،  وميكن االطالع عليها قبل شرائها.

عبد اخلالق الكرمي
العــــــــام املديـــر   

- م
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GIZ Programme ‘Strengthening Sustainable Livelihoods in Rural Areas’

Request for Proposal:
Procurement of IT equipment for the Ministry of Agricul-

ture and Directorates of Agriculture
GIZ “Livelihoods Programme” 

The GIZ programme “Strengthening of sustainable livelihoods in rural 
areas” aims to improve the livelihoods of the agricultural population 
in Palestine. The Livelihoods Programme is financed by the Federal 
Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and is 
implemented by GIZ in close cooperation with the Ministry of Agri-
culture (MoA). The Programme aims to: (1) to increase the capacities 
of the Ministry of Agriculture, in particular of its Directorates of Ag-
riculture (DoAs), to deliver improved services and planning processes 
to the farming population, (2) to improve the conditions for increased 
agricultural productivity (e.g. through improved water availability), and 
(3) to improve the conditions for income generation and employability 
in Palestine’s agricultural sector.
The “Livelihoods Programme” is currently seeking qualified locally reg-
istered vendors to “supply IT equipment for the Ministry of Agricul-
ture and the Directorates of Agriculture”.
Qualified suppliers are hereby invited to submit their quotations for the 
supply of the requested items. 
Interested companies can download the inquiry documents starting No-
vember 29th, 2018 through December 17th, 2018 from our tendering 
website http://213.6.2.146/
Quotations should be submitted in sealed envelopes and must be sent no 
later than December 20th, 2018 before 3:00pm to:
German House for Development Cooperation 
Abdallah Jodah St. 35، Al-Bireh ، T: 00972 (0) 2 240 0740 
Late offers will not be considered. 

شركة كهرباء محافظة القدس املساهمة احملدودة
JERUSALEM DISTRICT ELECTRICITY CO.LTD.

17 شارع صالح الدين - القدس ، ص. ب 19118 - تلفون 6269333 فاكس 6282441
17 Salah -El-Din Str. Jerusalem P.OBox 19118 - Tel 6269333 - Fax 6282441

ز11/29)9(

طرح عطاء تأمني موجودات شركة كهرباء محافظة القدس رقم 2019/16 وعطاء تأمني 
آليات ومركبات الشركة رقم 2019/15 باإلضافة الى الشركات التابعة

2019 أو عطاء طويل  ترغب شركة كهرباء محافظة القدس طرح عطاء تأمني موجودات الشركة للعام 
ومركبات الشركة  آليات  تأمني  الى  باإلضافة  التابعة  الشركات  العطاء  ويشمل  سنوات   5 3 أو  األمد ملدة 
والشركات التابعة على ان يتم التعامل مع كل من هذه الشركات معاملة قانونية ومالية منفصلة عن باقي 

الشركات وحسب املشتغل املرخص لكل منها.   وتشمل التأمينات العامة كل من :
احلريق والسرقة 1 .

كسر املكائن 2 .
املعدات االلكترونية 3 .

املسؤولية املدنية للطرف الثالث )مبا فيها مسؤولية املنتج واملسؤولية املهنية( 4 .
اصابات العمل والعمال وتأمينات املسؤولية التقصيرية باالضافة للحوادث الشخصية 5 .

النقود وخيانة االمانة 6 .
البضائع املنقولة 7 .
مسؤولية املدراء 8 .

على الشركات املعنية بتقدمي العطاء تزويد الشركة مبا يلي:
رخصة سارية املفعول متنحها حرية العمل في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل. 1 .

2018. 2 مصادق  للعام  الثالث  للربع  املراجعة  الى ميزان  للشركة باإلضافة  آخر موعد ميزانية مالية 
عليه من هيئة الرقابة على التأمني.

سيرة ذاتية عن الشركة مع ارفاق قائمة تبني اهم الشركات أو املؤسسات الكبرى املؤمنة من قبلكم. 3 .
قائمة بأسماء معيدي التأمني ودرجة تصنيفهم مع كتب مختومة ومصادق عليها من معيدي التأمني  4 .

لكافة انواع التأمني.
يتوجب على الشركة املتقدمة للعطاء تقدمي كفالة بنكية لدخول العطاء مبا نسبته %5. 5 من قيمة 

اجمالي العطاء وتكون صاحلة ملدة 3 شهور.
ميكن تسلم نسخ تفاصيل العطاء من دائرة اخلدمات االدارية في القدس أو سكرتاريا مدراء 

الفروع )رام الله، بيت حلم، اريحا مقابل 3728 شيكل(.
تسلم العروض في موعد اقصاه الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثالثاء 11-12-2018 ملكتب مجلس 

االدارة في مقر الشركة الكائن في القدس 17 شارع صالح الدين.
الشركة غير ملزمة بقبول أقل األسعار ويحق للشركة الغاء العطاء في أي وقت دون ابداء االسباب.

رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء
ملزيد من املعلومات يرجى التواصل على االرقام التالية: 

هاتف 6269337-02  فاكس 02-6282441
االدارة

بادارة وتنفيذبالتنسيق معبالشراكة معممول من

برنامج االدارة املستدامة والوصول الشامل ملصادر االرض واملياه )بيدر(

)1
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يوم األربعاء 2018/11/28تاريخ إصدار العطاء: 
يوم الثالثاء 2018/12/04 في متام الساعة العاشرة صباحَا - توقيت فلسطنيتاريخ الزيارة امليدانية: 
يوم اخلميس 2018/12/06 في متام الساعة العاشرة صباحًا - توقيت فلسطنيتاريخ تسليم العطاء:

يوم اخلميس 2018/12/06 في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا - توقيت فلسطنيتاريخ فتح العطاء:
تفتح الظروف املغلقة في مقر ادارة البرنامج  في مدينة رام الله- شارع رام الله القدس – بجانب ترستمكان فتح العطاء

املركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتماعية
طرح عطاء شق وتأهيل الطرق  الزراعية - قبالن

)ESDC/34/2018(

يعلن املركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل برنامج االدارة املستدامة والوصول الشامل 
ويدار من  الهولنية،  املمثلية  واملمول من مكتب   4000000025 رقم  والذي يحمل  واملياه« بيدر«،  ملصادر االرض 
قبل احتاد جلان العمل الزراعي )UAWC( من خالل وحدة إدارة البرنامج “PMU”، وبالشراكة مع مجموعة 
الهيدرولوجيني الفلسطينيني )PHG(، و مركز أبحاث األراضي )LRC(، واملركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية )ESDC( وبالتنسيق مع وزارة الزراعة )MoA( وبالتعاون مع بلدية قبالن، عن طرح عطاء شق 

وتأهيل الطرق الزراعية في قبالن - نابلس . 
ميكن للمقاولني الراغبني باالشتراك في هذا العطاء استالم نسخة عن وثائق العطاء مقابل مبلغ 50 دوالر ا غير 
مستردة عن كل نسخة عطاء من املركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتماعية الكائن:  البيرة–البالوع- 
بناية الفارع- مقابل وزارة شؤون املرأة. ابتداًء من يوم األربعاء 2018/11/28  ولغاية يوم االثنني 2018/12/03 

ما بني الساعة الثامنة صباحًا والثالثة عصرا عدا اجلمعة والسبت .
–البالوع- بناية  تعاد العطاءات إلى مقر املركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتماعية،الكائن:  البيرة 

الفارع- مقابل وزارة شؤون املرأة حتى موعد أقصاه الساعة العاشرة صباحًا من يوم اخلميس 2018/12/06 .
سيتم تنظيم زيارة ميدانيه يوم الثالثاء بتاريخ 2018/12/04 الساعة العاشرة صباحا، على الراغبني باملشاركة 

في الزيارة التواجد أمام مقر بلدية قبالن  في املوعد احملدد.

الكميات التقديرية املطلوبة: 1. شق وتأهيل طرق زراعيه  بطول 4.2 كم
مالحظات :

رسوم اإلعالن على من يرسو علية العطاء. 1 .
تقدم االسعار بعملة الدوالر األمريكي وغير شاملة لضريبة القيمة املضافة  2 .

يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة %5 من قيمة العطاء صاحله ملدة 90. 3 يوما من تاريخ تقدمي العطاء.
جلنة فتح العطاء غير مقيدة بقبول أقل األسعار ودون إبداء األسباب. 4 .

يجب ارفاق شهادة خصم مصدر سارية املفعول وشهادة تسجيل لدى مراقب الشركات مع وثائق العطاء. 5 .
يلتزم من يرسو عليه العطاء بتوفير فاتورة ضريبية صفرية.  6 .

سيتم استبعاد العطاءات غير املكتملة. 7 .
اخلبرة السابقة في هذا املجال من خالل تقدمي شهادات بذلك. 8 .

القدرة على تنفيذ املشروع من الناحية املالية واإلدارية والفنية. 9 .
تقدمي كافة الوثائق الالزمة كجزء من العطاء. 10 .

أن يكون جاهز لتقدمي حتليالت سعريه في حال طلب منه ذلك لكل جزء  11 .
من أجزاء العطاء بشكل كلي أو جزئي.

اريحاـ   خالد عمارـ  تحت رعاية وزير الزراعة الدكتور سفيان سلطان 
اقام مركز التدريب املهني لجمعية الشبان املسيحية يف مخيم عقبة جرب 
باريحا امس يوما تعليميا تزامن مع االحتفال باختتام مشروع الزراعة 

البيئية املستدامة والذي نفذ بدعم من حكومة كندا واوكسفام .
واحضر االحتفال اىل جانب وزير الزراعة امحافظ اريحا واألغوار جهاد 
ابو العسل والسكرتري العام لجمعية الشبان املسيحية اندريه بطارسة 
وبيري اوليفر مدير برنامج اوكسفام كندا وليديا سيمبسون ممثال عن 
الحكومة الكندية ومدير زراعة اريحا املهندس احمد الفارس وممثلون 

عن مؤسسات املجتمع .
وقـــال وزيـــر الــزراعــة انــه وعــرب الخطط والــربامــج الــتــي تنفذها الوزارة 
نعمل عىل تطوير القطاع الزراعي واإلحصاءات تشري اىل  ان 50% من 
حــجــم الــــصــــادرات الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي صـــــــادرات زراعــــيــــة والــــزراعــــة البيئية 
املستدامة تعنى باالستمرارية ومطابقتها للمواصفات الصحية والبيئية 
وخلوها من الكيماويات  ، وقامت وزارة الزراعة بتأسيس بنك للبذور 
االصـــيـــلـــة والــــتــــي يــمــكــن االســــتــــفــــادة مــنــهــا يف الـــــزراعـــــة الــبــيــئــيــة املستدامة 

لتحسني االنتاج.
وأكــد الوزير عىل ان وزارة الزراعة تدعم كل املبادرات النوعية التي 

من شأنها ان تنهض بالقطاع الزراعي يف مختلف املجاالت .
وقال محافظ اريحا واالغوار ان الشعب الفلسطيني قدم التضحيات 
مـــن اجــــل انـــهـــاء االحــــتــــالل والـــتـــحـــرر مـــن هــــذا الـــكـــابـــوس نــحــو االستقالل 
واقامة الدولة ، وان مداميك بناء الدولة تتطلب منا العمل واالبداع يف 
كل املجاالت ومن ضمنها دفع عجلة التنمية بكل اشكالها ومن ضمنها 
التدريب املهني وتطوير الزراعة ملا تشكله من ارتباط مباشر مع االرض 

وهي تجسد الهوية الوطنية .
وثــمــن املــحــافــظ دعـــم الـــــدول الــصــديــقــة لــلــربامــج واملـــشـــاريـــع التنموية 
والتطويرية يف فلسطني والتي تعزز من  صمود الشعب الفلسطيني ، 

مشرياً اىل ان الزراعة هي احد اهم القطاعات االقتصادية املنتجة وتعترب 
رافداً اساسياً لالقتصاد الوطني .

وقــــــــــال بــــيــــري اولـــــيـــــفـــــر ان الــــــهــــــدف مــــــن املـــــــشـــــــروع هــــــو دعــــــــم االستدامة 
واالستثمار يف االرض لتعزيز الزراعة الخالية من الكيماويات وتمكني 
االقتصاد الزراعي املحيل مشيداً بدور جمعية الشبان املسيحية الحتضان 
هذا الربنامج وحرصه عىل التبادل املعريف الذي تم خالل فرتة املشروع 

مع جميع الشركاء.
وقــال اندريه بطارسة ان جمعية الشبان املسيحية ومنذ تأسيسها 
يف الــــعــــام 1948 عـــمـــلـــت عــــىل خــــدمــــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي يف اكـــــر من 
مجال لتمكينه وتعزيز صموده وهــذا الربنامج  يعني بالزراعة البيئية 
املستدامة ويأيت كجزء من واجبنا تجاه ابناء شعبنا النعكاساته املباشرة 

عىل املجتمع .
وقالت سماح النرب املشرفة يف مركز التدريب املهني يف جمعية الشبان 
املسيحية بــاريــحــا ان مــركــز الــتــدريــب حــريــص جـــداً عــىل ادخـــال مساقات 
وبـــرامـــج  تلبي احــتــيــاجــات الــســوق الفلسطيني وتــخــدم املجتمع ، واىل 
جانب الربامج التقليدية التي تنفذ منذ انطالقة مسرية مركز التدريب يف 
مخيم عقبة جرب يف مجاالت كثرية ، فقد ادخلت برامج تتعلق باالمور 
املكتبية والتصميم وفن الطهي والزراعة املستدامة وهناك برامج جديدة 

للطاقة الشمسية واعداد الطهاة والتصوير وغريها .
واشـــــــــــارت الــــنــــرب اىل ان هـــــــذه الــــــربامــــــج مـــجـــانـــيـــة ويــــمــــكــــن الي شخص 
االنـــضـــمـــام الـــيـــهـــا وبــعــضــهــا ال يـــحـــتـــاج اىل مــــؤهــــالت او شــــهــــادات علمية 
، وهــــنــــاك اقــــبــــال  كـــبـــري مــــن املـــــــرأة املــــدعــــوة لـــالســـتـــفـــادة مــــن هـــــذه الربامج 

والدورات املتخصصة .
هــذا وكـــان وزيـــر الــزراعــة قــد شـــارك يف زراعـــة اشــتــال الــزيــتــون يف بيت 
االجداد بحضور مدير زراعة اريحا املهندس احمد الفارس ومدير بيت 

االجداد محمد بشارات ، كما قام بزيارة للمنطقة الصناعية باريحا .

اختتام مشروع الزراعة المستدامة
في جمعية الشبان المسيحية بأريحا 

أريــــحــــا - اســـتـــقـــبـــل مـــــؤخـــــراً مـــصـــنـــع تعبئة 
وتغليف اإلسمنت يف مدينة أريحا، التابع 
لـــــــشـــــــركـــــــة ســـــــنـــــــد لـــــــــلـــــــــمـــــــــوارد اإلنــــــــشــــــــائــــــــيــــــــة عدة 
مجموعات ووفود من شركات ومؤسسات 
تعمل يف القطاع اإلنشايئ، من بينها عدد 
مــــن مـــصـــانـــع الــــبــــاطــــون والـــــطـــــوب الــــــبــــــارزة يف 
الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة، بـــــاإلضـــــافـــــة إىل وفـــــــد من 
طــــالب دائـــــرة الــهــنــدســة يف جــامــعــة القدس 

بقيادة الدكتور املهندس طارق أبو الليل.
الوفود  اطــــــــــــالع  إىل  الـــــــــــزيـــــــــــارات  وهـــــــدفـــــــت 
عــــــىل أحــــــــــدث الــــتــــقــــنــــيــــات الــــعــــاملــــيــــة يف مجال 
تعبئة اإلسمنت وتغليفه، وفــقــاً للمعايري 
واملواصفات املتبعة فلسطينياً وأوروبياً فيما 
يــخــص الــبــيــئــة وعــمــلــيــات اإلنــــتــــاج، باعتباره 

إنجازاً وطنياً بامتياز.
الــــــــوفــــــــود مجموعة  اســـــتـــــقـــــبـــــال  وكـــــــــــان يف 
مـــن املــخــتــصــني ومــمــثــلــني عـــن املــصــنــع الذين 
عربوا بدورهم عن حجم العمل والجدوى 
االقـــتـــصـــاديـــة لــــه، إىل جـــانـــب تــمــيــزه بتطبيق 
أسس السالمة والصحة املهنية، باإلضافة 
الـــــــــســـــــــوق من  إىل أهــــــمــــــيــــــتــــــه يف ســـــــــد حــــــــاجــــــــة 
اإلســمــنــت يف ظــل التحديات الــتــي يواجهها 

الواقع الفلسطيني. 
باالستثمارات  الــــــــــوفــــــــــود  أشـــــــــــــــــادت  وقـــــــــــد 
والــجــهــود املــبــذولــة بــهــدف االرتـــقـــاء باملصنع 
مــن حيث االلــتــزام بــأســس الحماية البيئية 
لــلــتــنــمــيــة االقتصادية.  كـــونـــهـــا جـــــــزءاً مــتــمــمــاً 
كــــمــــا أعــــــربــــــت الـــــــوفـــــــود عــــــن تــــقــــديــــرهــــا لخطة 
بالتعاون  املــصــنــع  املتبعة يف  البيئية  اإلدارة 
مــع سلطة جــودة البيئة، والــتــي تهدف إىل 
تـــحـــديـــد املـــظـــاهـــر الــبــيــئــيــة املــخــتــلــفــة، وكيفية 
التعامل معها، والحد من آثارها. وتشمل 
الخطة البيئية املطبقة حالياً القياس املستمر 
ملستويات الغبار واألتربة، والتخلص اآلمن 

وفود من القطاع اإلنشائي تزور
مصنع أريحا لتعبئة وتغليف اإلسمنت

مــــــن املــــخــــلــــفــــات الــــســــائــــلــــة والــــصــــلــــبــــة بالطرق 
البيئية املثىل، واملحافظة عىل الحزام األخضر 
الذي تمت زراعته حول املصنع، حيث تمت 
زراعة أكر من ألف شتلة من مختلف أنواع 

األشجار الحرجية.
اإلنتاجية  الـــــــــقـــــــــدرة  أن  بــــــالــــــذكــــــر  ويــــــــجــــــــدر 
لـــخـــط تـــعـــبـــئـــة اإلســــمــــنــــت تـــبـــلـــغ 500 ألــــــف طن 
االستيعابية  الـــــطـــــاقـــــة  تــــصــــل  كــــمــــا  ســــــنــــــويــــــاً، 
لــــتــــخــــزيــــن اإلســـــمـــــنـــــت يف املـــــــوقـــــــع ذاتـــــــــــه إىل 10 
آالف طـــن لــإســمــنــت املــكــيــس و8 آالف طن 
لإسمنت السائب، بما يضمن عدم انقطاع 
تــوريــد اإلســمــنــت، واســتــمــرار تــزويــد السوق 
الفلسطينية بهذه السلعة الرئيسية. يشار 
اإلسمنت  وتــــغــــلــــيــــف  تـــعـــبـــئـــة  مـــصـــنـــع  أن  إىل 

املقام يف أريحا هو مرحلة أوىل من مشروع 
متكامل ضمن الخطة االسرتاتيجية لشركة 
ســــنــــد لـــــلـــــمـــــوارد اإلنــــشــــائــــيــــة بــــإقــــامــــة طاحونة 
لــــتــــصــــنــــيــــع اإلســـــــمـــــــنـــــــت مـــــحـــــلـــــيـــــاً حــــــســــــب أعىل 
املواصفات املحلية والعاملية خالل السنوات 

القادمة.
وفــــــــيــــــــمــــــــا يــــــتــــــعــــــلــــــق بــــــــــســــــــــوق اإلســـــــــمـــــــــنـــــــــت يف 
فـــلـــســـطـــني، والــــتــــي يــــقــــدر حـــجـــم االستهالك 
فـــــيـــــهـــــا بـــــــــحـــــــــوايل 3 مــــــلــــــيــــــون طـــــــــن ســـــــنـــــــويـــــــاَ من 
اإلســــمــــنــــت الــــســــائــــب واملــــكــــيــــس، فــــــإن املصدر 
الرئييس لإسمنت يتم استرياده من الجانب 
اإلســـرائـــيـــيل، بــيــنــمــا يــتــم اســـتـــرياد قـــرابـــة %25 
مــن اإلســمــنــت الــــذي يــتــم تـــداولـــه يف السوق 

الفلسطينية من األردن.

أكــــــــــرم سبيتاين  عـــــقـــــدت شـــــركـــــة  الــــــلــــــه-  رام 
 "Canon وأوالده بالتعاون مع شركة "كانون
العاملية والرائدة يف تصنيع و إنتاج الكامريات 
والطابعات، دورة تدريبية لوكالئها املعتمدين 

حول طابعات كانون. 
أشرف عىل الدورة التي استمرت ملدة يوم 
السيد Aykut Celikkol املدير اإلقليمي يف  
شــركــة كــانــون بــرتكــيــا، وشــــارك فيها 25 وكيالً 
معتمدا لشركة سبيتاين ومــنــدوبــي مبيعات 

سبيتاين. 
وخـــــــــالل الــــــيــــــوم تــــــم تــــــدريــــــب املـــــوظـــــفـــــني عىل 
 ،Inkjet و Laser طــابــعــات كــانــون مــن فئة
والتعرف عىل أنواعها املختلفة، واستعراض 
وكفاءتها  وجــــــودتــــــهــــــا  املــــــتــــــطــــــورة  مـــــواصـــــفـــــاتـــــهـــــا 
الـــعـــالـــيـــة، بــــاإلضــــافــــة لـــلـــتـــعـــرف عــــىل املوديالت 
التي ستصدر جديدا واستعراض مواصفاتها 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــعــتــرب األكــــــر تــــطــــوراً ومواكبة 
مــــــــــع منتجات  بــــــــاملــــــــقــــــــارنــــــــة  الـــــــعـــــــصـــــــر  لــــــــحــــــــاجــــــــات 

املنافسني االخرى.
كــمــا قــــام املـــشـــاركـــون بــإكــتــســاب معلومات 
حــــــــــول األساليب  ومـــــهـــــمـــــة  جــــــــديــــــــدة  وخـــــــــــــــربات 

والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة يف عملية الــبــيــع، بهدف 
تقديم أفضل الخدمات للزبائن. وتم الشرح 
لــــهــــم عــــــن الـــتـــقـــنـــيـــة املـــــتـــــطـــــورة املـــــتـــــوفـــــرة ببعض 
تــمــتــلــك خاصية  حـــيـــث   Xseries الـــطـــابـــعـــات
اسمها UniFlow تقدم للمستهلك إمكانية 
التحكم بالطابعة ووظائفها وتحديد مهامها 
طباعة  يـــمـــكـــن  وإذا  املـــطـــبـــوعـــة  األوراق  وعـــــــدد 
ورق ملون وكما تقدم حماية خاصة يف حالة 
طــــبــــاعــــة املــــســــتــــنــــدات الـــــســـــريـــــة والــــــوثــــــائــــــق حيث 
يوجد نظام أمــن خــاص. وهــذه الخاصية هي 

مجانية لحد 9 مستخدمني لكل طابعة.
وتخلل الــــدورة إجــتــمــاع إدارة بــني شركتي 
كانون وسبيتاين وذلك ملناقشة اسرتتيجيات 
الــتــســويــق وخــطــة الــعــمــل الــجــديــدة والخاصة 
لـــلـــعـــام الـــــقـــــادم، بــــاإلضــــافــــة ملـــنـــاقـــشـــة املشاريع 
الجديدة بني الشركتني والتي سيتم االعالن 
عــنــهــا الحـــقـــاً وُيـــتـــوقـــع أن تــكــون مــفــاجــأة كبرية 

لجمهور الزبائن. 

وجاءت هذه الدورة من ضمن اهتمامات 

املعتمدون  وكـــــــــالئـــــــــهـــــــــا  بـــــــــتـــــــــدريـــــــــب  الــــــــــشــــــــــركــــــــــة، 

وإبتعاثهم  املــــبــــيــــعــــات  ومـــــنـــــدوبـــــي  ومـــوظـــفـــيـــهـــا 

الحـــــــــــــــدث الــــــــــــــــــــــــــــــدورات،  بــــــــهــــــــدف كــــــســــــب أفضل 

العالقة  ولــــتــــمــــكــــني  والـــــــــــخـــــــــــربات،  املــــــعــــــلــــــومــــــات 

االســرتاتــيــجــيــة مـــا بـــني الــشــركــتــني، بــمــا يخدم 

جـــمـــهـــور الــــزبــــائــــن أوال وأخــــــــريا وتــــوفــــري أحدث 

األجهزة يف عالم التكنولوجيا ؛ يذكر أن شركة 

أكـــرم سبيتاين هــي الــوكــيــل الــحــصــري لشركة 

Canon يف السوق الفلسطيني. 

"Canon" بالتعاون مع

"سبيتاني" تعقد دورة 
تدريبية خاصة بطابعات 

"كانون" لوكالئها المعتمدين 
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دعوة عطاء/ أعمال
بلدية طوباس 

)MDPIII-CI( إسم املشروع: برنامج تطوير الهيئات احمللية  املرحلة الثالثة / الدورة االولى
اسم املشروع الفرعي: تأهيل طرق داخلية في طوباس  

حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية- صندوق تطوير وإقراض  1 .
الوكالة  واملمولني:  الشركاء  من  مجموعة  من  يورو  مليون     91 بقيمة   منحة  على  احمللية   الهيئات 
للتنمية  التعاون االملاني )البنك األملاني   ، الدولي،  البنك  الدمناركية،  للتنمية، احلكومة  الفرنسية 
والوكالة األملانية للدعم الفني ، الوكالة السويسرية للتنمية واحتاد البلديات الهولندية باالضافة 
%10 ، في إطار برنامج تطوير الهيئات احمللية   الى مساهمة السلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة 
املرحلة الثالثة / الدورة االولى )MDPIII-CI(.وقد حصلت بلدية طوباس على منحة فرعية من 
صندوق تطوير وإقراض الهيئات احمللية  )املتلقية للمنحة( لتنفيذ تاهيل طرق داخلية في طوباس  
MDPIII-CI- وتنوي استعمال جزء من أموال هذه املنحة الفرعية في عمل دفعات حتت العقد رقم

01-0322024   ا لذي من أجله مت إصدار هذه الدعوة .
تدعو بلدية طوباس املقاولني املؤهلني للتقدم لعطاء تأهيل طرق داخلية في طوباس  . 2 .

( و حسب اآلليات املعتمدة لدى صندوق تطوير  3 .NCB( العطاءات ستكون عطاءات تنافسية محلية
وإقراض الهيئات احمللية  ، الشراء حسب عطاءات تنافسية محلية مفتوحة للمقاولني املؤهلني احملليني 

و ذلك حسب وثائق العطاء .
متطلبات التأهيل موجودة في وثائق العطاء. 4 .

املقاولون املؤهلون ميكنهم احلصول على املعلومات الالزمة من بلدية طوباس/م.عال ظاهر  5 .
، رئيس قسم املشاريع، دائرة الهندسة ، مقر بلدية طوباس– الطابق الثاني ) ، على العنوان 
 ،TUBASMUNTUBAS@HOTMAIL.COM:- 0097292574504 االلكتروني 
العطاء واحلصول عليها حسب  وثائق  0097292574677وميكنهم االطالع على  فاكس:- 
العنوان أدناه وذلك ابتداء من الساعة 8.00 صباحا و حتى الساعة 2،00 ظهرا من تاريخ  

2018/11/29 الى تاريخ  2018-12-20 .
ميكن احلصول على نسخة كاملة من العطاءات باللغة االجنليزية للمقاولني املهتمني من خالل تقدمي  6 .
من  الدفع  طريقة  و  يورو  طلب خطي على العنوان أدناه و مقابل دفع رسم غير مسترد مقدارة 100 
خالل شيك مصدق أو الدفع حلساب البلدية)450005/-0بنك فلسطني - فرع طوباس (.نسخ العطاء 

ستكون متوفرة في بلدية طوباس - دائرة املشاريع .
املشروع  شامل ضريبة القيمة املضافة وعلى املقاولني تقدمي اسعارهم  شاملة ضريبة القيمة املضافة  7 .

و إحضار خصم مصدر ساري املفعول.
زيارة املوقع واالجتماع التمهيدي: جميع املقاولني مدعوون للمشاركة في اجلولة امليدانية واالجتماع  8 .
التمهيدي يوم  االربعاء  2018/12/12 في متام الساعة 10:00  صباحا -، حيث ان االجتماع التمهيدي 
سيعقد في مقر بلدية طوباس –قاعة االجتماعات –دائرة املشاريع الطابق الثاني ،وذلك  بعد انتهاء 

اجلولة امليدانية.
وجميع  املناقصة،  إقفال  تاريخ  من  يوما   9 .90 ملدة  املفعول  سارية  أسعاركم  عروض  تكون  ان  يجب 
118 يوما من  7000 يورو سارية املفعول ملدة  العطاءات يجب أن ترفق بكفالة دخول عطاء بقيمة 

تاريخ إقفال املناقصة.
العطاءات يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل أو بتاريخ  27-12-2018 الساعة 11:00. 10 صباحا ، 
العطاءات االلكترونية غير مقبولة، العطاءات املتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح 
العطاءات بحضور املقاولني أو ممثليهم و الذين يرغبون بذلك على العنوان :بلدية طوباس- الطابق 

االول- قاعة االجتماعات، الساعة  11:00 صباحا    بتاريخ 2018-12-27
العنوان املشار إليه أعاله هو :بلدية طوباس- الطابق االول- قاعة االجتماعات 11 .

رئيس بلدية طوباس/م حسان مجلي 

عطاء توريد حاويات حديد سعة 1100 لتر 
لصالح مجلس قروي اجلبعة  

1- TA-IC -2018  : رقم   عطاء 
االقتصادي  لإلمناء  العربي  الصندوق  من  وبتمويل  التعاون  مؤسسة  تعلن 
واالجتماعي وبإدارة البنك االسالمي للتنمية عن طرح عطاء توريد حاويات 

حديد سعة 1100 لتر  وعلى املتقدمني األخذ بعني االعتبار ما يأتي :
األعمال  في  موثقة  خبرة  وذات  مسجلة  للعطاء  املتقدمة  الشركة  تكون  أن  1 .

املذكورة أعاله.
على الشركة املوردة تقدمي شهادات ترخيص لبيع وتوريد املواد املطلوبة.   2 .

األسعار بالدوالر غير شاملة ضريبة القيمة املضافة. 3 .
أن متتلك الشركة املوردة املقدرة الفنية، املالية، واللوجستية املوثقة لتنفيذ  4 .

التوريدات املطلوبة.
مؤسسة التعاون غير ملزمة بقبول أقل األسعار دون إبداء األسباب وميكن لها جتزئة العطاء. 5 .

رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء. 6 .
 7 .500 90 يوما بقيمة  املفعول ملدة  أو شيك بنكي مصدق، وسارية  ارفاق كفالة بنكية 
دوالر أمريكي تبدأ من تاريخ اخر موعد لتسليم العطاءات )تاريخ األقفال(، وال تقبل 

األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
تستطيع كل شركة احلصول على نسخة من وثائق العطاء وذلك مقابل مبلغ وقدره  8 .
100 دوالر غير مستردة من مقر مؤسسة التعاون الكائن في رام الله، وذلك إعتبارًا من 

يوم االحد 2018/12/2 ولغاية يوم االحد 2018/12/9 .
اخر موعد لتسليم العطاءات )تاريخ االقفال( يوم اخلميس 2018/12/13 في 

مقر مؤسسة التعاون، مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا التاريخ. 
مؤسسة التعاون هي مؤسسة سويسرية أهلية غير ربحية مستقلة، مسجلة كفرع 
واإلنسانية  التنموية  املساعدة  توفير  1983 بهدف  في فلسطني تأسست عام 
 1948 قطاع غزة، مناطق  القدس،  فيها  مبا  الغربية  الضفة  في  للفلسطينيني 

والتجمعات الفلسطينية في لبنان
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Specific Procurement Notice  -  Template
Request for Bids

Small Works 
(One-Envelope Bidding Process)

Country: Palestine/WB
Name of Project: Rehabilitation of Internal Roads in Tubas City
Contract Title: Rehabilitation of Internal Roads in Tubas City
Loan No / Grant No.:
RFB Reference No.: MDPIII-CI-0322024-01
1.The Palestine Liberation Organization, for the benefit of the Palestinian National Authority (PNA), 
has received an initial financing of 91 Million Euros from the World Bank-International Development 
Association (IDA), Central Government, KFW, Denmark, SDC, VNG, GIZ and AFD towards the cost 
of the 3rd phase of the Municipal Development Program (MDP3).The Municipal Development and 
Lending Fund (MDLF) is entrusted in the execution and supervision of the implementation of the 
Project and intends to apply part of the proceedings of (KFW) grant to eligible payments under the 
contract for: Rehabilitation of Internal Roads in Tubas City for Tubas Municipality. Contract No 
MDPIII- CI-0322024-01for the benefit of Tubas Municipality.
2. Tubas Municipality now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for carrying out 
Rehabilitation of Internal Roads in Tubas City.
3. Bidding will be conducted through national competitive procurement using a Request 
for Bids (RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF 
Borrowers” January 2017(“Procurement Regulations”), and is open to all Bidders as 
defined in the Procurement Regulations.
4. Qualifications requirements are presented in the Biding Documents.
5. Interested eligible bidders may obtain further information from Tubas Municipality), 
and inspect the Bidding Documents at the address given below at 8:00AM to 2:00PM 
from 29-11-2018 to20-12-2018 .
6. A complete set of Bidding Documents in English may be purchased by interested 
bidders on the submission of a written Application to the address below and upon 
payment of a non-refundable fee 100 Euro .The method of payment will be in a 
Cashier’s Check or Direct deposit to Municipality account number (450005/0) in 
Palestine Bank). The Bidding Documents will be available at Tubas Municipality. 
7. Grant is VAT included bidders to price with VAT.
8. A site Visit and Pre-Bid Meeting: Contractors are invited to attend the site visit which 
will be held on Wednesday  12-12-2018 at 10:00 AM, the pre-bid meeting shall be held at 
Tubas Municipality, Projects Department/after finishing site visit.
9. Bids shall be valid for a period of 90 after Bid closing and must be accompanied by a bid 
security of 7500 Euro and shall be valid for 118 days after bid closing date. 
10. Bids must be delivered to the address below at or before 11:00 am on 27-12-2018. 
Electronic bidding shall not be permitted. Late bids will be rejected.  Bids will be opened 
physically in the presence of the bidders’ representatives who choose to attend in person at 
the address below at 11:00 am on 27-12-2018.
11. The address referred to above is: Tubas Municipality, Projects Department.

Tubas Municipality - Main street Street
Tubas City , WB, Palestine
Mayor: Mr. Hassan Mjalli
Person in Charge: Eng Abd Allatief masaeed
Head Projects Department
Tel: 0097292574887, 0097292574504   //    Fax: 0097292574661
Email: TUBASMUNTUBAS@HOTMAIL.COM

 إعالن عن املناقصة رقم 2018/5
اخلاصة بتوريد مهمات طبية مستهلكة لوزارة الصحة – احملافظات 

اجلنوبية بتمويل الهالل األحمر اإلماراتي وتنفيذ اللجنة الوطنية 
والتكافل االجتماعي  للتنمية  اإلسالمية 

تعلن اللجنة الوطنية اإلسالمية للتنمية والتكافل االجتماعي عن طرح عطاء بالظرف 
 – الصحة  وزارة  مستشفيات  لصالح  مستهلكة  طبية  مهمات  بتوريد  اخلاصة  املختوم 
الفنية  واملواصفات  والعامة  اخلاصة  الشروط  لكراسة  وفقًا  وذلك  اجلنوبية  احملافظات 

الواردة للمشتركني في املناقصة.
اإلسالمية  الوطنية  اللجنة  مقر  من  واملواصفات  الشروط  صحيفة  على  احلصول  ميكن 

للتكافل االجتماعي الكائن في العنوان التالي:
مبلغ  لقاء  وذلك  سابقا(  القطرية  السفارة  )مقر  هاوس  الاليت  البحر-خلف  شارع   : غزة 
)100( دوالر أمريكي غير مستردة خالل الفترة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة 

بعد الظهر يوميا ما عدا يوم اجلمعة. 
 علمًا بأن آخر موعد لتقدمي العروض هو يوم االثنني املوافق 2018/12/10 الساعة الثانية 
عشرة )12:00( ظهرا  في صندوق العطاءات في مقر اللجنة ولن يلتفت ألي عروض ترد 

بعد هذا  املوعد. 
مالحظات: 

1( أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
2( يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق حسب األصول بنسبة 5% من إجمالي 
آخر  من  يوما   120 ملدة  املفعول  ساري  دخول  كتأمني  الشركة  لها  املتقدمة  العطاء  قيمة 

موعد لتقدمي العروض.   
3( تقدمي األسعار بالدوالر األمريكي وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب. 

عن  صادرة  ضريبي  خصم  شهادة  أو  عنها  صورة  أو  ضريبي  خلو  شهادة  ارفاق  يجب   )4
الدوائر الضريبية في قطاع غزة قبل صرف الفواتير .

5( جلنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.
لالستفسار يرجى االتصال مع األخ/ محمد أبو شعبان جوال: 0598297099                                                               

للتنمية والتكافل االجتماعي الوطنية اإلسالمية  اللجنة 
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إعالن عن املناقصة رقم 2018/4
اخلاصة بتوريد أدوية طارئة لوزارة الصحة – احملافظات اجلنوبية
بتمويل الهالل األحمر اإلماراتي وتنفيذ اللجنة الوطنية اإلسالمية 

االجتماعي والتكافل  للتنمية 
     تعلن اللجنة الوطنية اإلسالمية للتنمية والتكافل االجتماعي عن طرح عطاء بالظرف 
– احملافظات اجلنوبية  أدوية لصالح مستشفيات وزارة الصحة  املختوم اخلاصة بتوريد 
وذلك وفقًا لكراسة الشروط اخلاصة والعامة واملواصفات الفنية الواردة للمشتركني في 

املناقصة.
اإلسالمية  الوطنية  اللجنة  مقر  من  واملواصفات  الشروط  صحيفة  على  احلصول  ميكن 

للتكافل االجتماعي الكائن في العنوان التالي:
القطرية سابقا( وذلك لقاء مبلغ  السفارة  الاليت هاوس )مقر  البحر-خلف  : شارع  غزة 
)200( دوالر أمريكي غير مستردة خالل الفترة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة 

بعد الظهر يوميا ما عدا يوم اجلمعة. 
الساعة   2018/12/10 املوافق  االثننب  يوم  هو  العروض  لتقدمي  موعد  آخر  بأن  علمًا      
ألي  يلتفت  ولن  اللجنة  مقر  في  العطاءات  صندوق  في  ظهرا    )12:00( عشرة  الثانية 

عروض ترد بعد هذا  املوعد. 
مالحظات: 

1( أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
2( يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق حسب األصول بنسبة 5% من إجمالي 
آخر  من  يوما   120 ملدة  املفعول  ساري  دخول  كتأمني  الشركة  لها  املتقدمة  العطاء  قيمة 

موعد لتقدمي العروض.   
3( تقدمي األسعار بالدوالر األمريكي وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب. 

عن  صادرة  ضريبي  خصم  شهادة  أو  عنها  صورة  أو  ضريبي  خلو  شهادة  ارفاق  يجب   )4
الدوائر الضريبية في قطاع غزة قبل صرف الفواتير .

5( جلنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.
لالستفسار يرجى االتصال مع األخ/ محمد أبو شعبان جوال: 0598297099                                                               

للتنمية والتكافل االجتماعي الوطنية اإلسالمية  اللجنة 
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اعالن طرح مزاد تلزمي موقف سيارات
P-2019 رقم

البيرة - شارع االرسال، عن طرح مزاد رقم   تعلن حديقة االستقالل - مدينة 
بطريقة  فلسطني(  برج  )بجانب  الغربي  السيارات  موقف  لتلزمي   P-2019
واخلاصة  العامة  املرفقة  والشروط  للمواصفات  وفقًا  وذلك  املختوم،  الظرف 

املرفقة بالعطاء، فعلى الراغبني بالتقدم لهذا املزاد مراعاة الشروط التالية:
يجب على املتقدم للمزاد تقدمي كفالة تأمني ابتدائي كمبلغ مقطوع بقيمة  1 .
)4000( شيكل جديد وذلك بكفالة بنكية سارية املفعول ملدة ال تقل عن 
املبالغ  أو  الشخصية  الشيكات  تقبل  وال  مصدق  بنكي  شيك  أو  يوما   120

النقدية.
األسعار املقدمة تكون بالشيكل اجلديد وشاملة جلميع أنواع الضرائب. 2 .

جلنة فتح املزاد غير ملزمة بأقل األسعار، ودون ابداء االسباب. 3 .
يراه  احالته على من  أو  تأجيله  أو  املزاد  إلغاء  إدارة احلديقة  يحق ملجلس  4 .

مناسبا.
سيتم تقييم املزاد فنيا وماليا. 5 .

كل من يرغب بالتقدم للمزاد يستطيع احلصول على نسخة من وثائق املزاد  6 .
– الطابق األرضي ما  القاعات  – مبنى  إدارة حديقة االستقالل  من مكتب 
بني الساعة 10:00 صباحا حتى 2:00 ظهرا مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 

)200( شيكل جديد.
اخر موعد لشراء نسخة وثائق املزاد هو الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم  7 .

الثالثاء 2018/12/11.
املوافق  االربعاء  يوم  عصر  من  الثالثة  الساعة  هو  للتسليم  موعد  اخر  8 .
2018/12/12 في مكتب ادارة حديقة االستقالل، وسيتم فتح املظاريف في 

نفس الوقت.
رسوم اإلعالن في الصحف وحتى احالة املزادعلى من يرسو عليه املزاد.. 9

عزام علي اسماعيل
رئيس مجلس إدارة حديقة االستقالل 

11/28 )2( - س

اعالن طرح عطاء تقدمي خدمات أمن
SS-2019 رقم

عطاء  طرح  عن   االرسال،  شارع   - البيرة  مدينة   - االستقالل  حديقة  تعلن 
وفقا  وذلك  املختوم،  الظرف  بطريقة  أمن  خدمات  لتقدمي   SS-2019 رقم  
للمواصفات والشروط املرفقة العامة واخلاصة املرفقة بالعطاء، فعلى الراغبني 

بالتقدم  لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية
املهن  ابراز نسخة عن رخصة  للعطاء  بالتقدم  الراغبة  الشركات  يطلب من  1 .

سارية املفعول عند التقدم لشراء العطاء.
ومسجلة  اختصاص  وذات  مؤهلة  تكون  أن  املتقدمة  الشركات  على  يجب  2 .

»رسميا« في دوائر الضريبة.
يجب على املتقدم للعطاء تقدمي كفالة تأمني ابتدائي كمبلغ مقطوع بقيمة  3 .
)6000( شيكل جديد وذلك بكفالة بنكية سارية املفعول ملدة ال تقل عن 120 

يوما أو شيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
األسعار املقدمة تكون بالشيكل اجلديد وشاملة جلميع أنواع الضرائب. 4 .

جلنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وميكنها جتزئة العطاء، ودون ابداء االسباب.. 5
يحق ملجلس إدارة احلديقة إلغاء العطاء أو تأجيله أو احالته على من يراه مناسبا.. 6

سيتم تقييم العطاء فنيا وماليا. 7 .
كل من يرغب بالتقدم للمزاد يستطيع احلصول على نسخة من وثائق املزاد  8 .
ما  األرضي  الطابق   – القاعات  مبنى   – االستقالل  حديقة  إدارة  مكتب  من 
بني الساعة 10:00 صباحا حتى 2:00 ظهرا مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 

)300( شيكل جديد.
يوم  ظهر  من  عشرة  الثانية  الساعة  هو  العطاء  نسخة  لشراء  موعد  اخر  9 .

الثالثاء 2018/12/11.
اخر موعد للتسليم هو الساعة الثالثة من عصر يوم االربعاء املوافق 2018/12/12. 10 

في مكتب ادارة حديقة االستقالل، وسيتم فتح املظاريف في نفس الوقت.
رسوم اإلعالن في الصحف وحتى احالة العطاء على من يرسو عليه العطاء.. 11

عزام علي اسماعيل
رئيس مجلس إدارة حديقة االستقالل
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دولة فلسطني
وزارة االشغال العامة واالسكان

دائرة العطاءات املركزية
لصالح وزارة االشغال العامة واالسكان

دعوة ابداء اهتمام
MPWH/MoFP/2018/112-CTD : رقم ابداء االهتمام

اسم ابداء االهتمام: تقدمي خدمات هندسية«دراسات وتصاميم واعداد وثائق عطاء« النشاء مقر 
صندوق درء املخاطر والتأمينات الزراعيةواملؤسسة الفلسطينية لالقراض الزراعي ووزارة الزراعة

بتمويل من وزارة املالية والتخطيط ، تعلن دائرة العطاءات املركزية ، لصالح وزارة االشغال 
خدمات  تقدمي  خدمات  عروض  لتقدمي  االهتمام  إلبداء  الدعوة  عن  واالسكان  العامة 
املخاطر  درء  صندوق  مقر  النشاء  عطاء«  وثائق  واعداد  وتصاميم  هندسية«دراسات 

والتأمينات الزراعيةواملؤسسة الفلسطينية لالقراض الزراعي ووزارة الزراعة
ميكن للمكاتب والشركات االستشارية التي تتوفر فيها الشروط التالية املشاركة:

1. ان يكون مسجال في نقابة املهندسني / مركز القدس كإستشاري بالتخصصات )عمارة 
ابنية ، انشاء مباني ،مكانيك و كهرباء( 

-ان يكون لديها شهادة تصنيف كمكتب استشاري سارية املفعول .
-ميكن للمكاتب االستشارية املسجلة مبجاالت عمارة األبنية وإنشاء املباني على االقل  ، 
التآلف مع مكتب استشاري آخر لتغطية التخصصات االخرى ) كهرباء و مكانيك( فقط 
على ان يكون التآلف معتمدا من نقابة املهندسني ،)اليجوز الي مكتب استشاري املشاركة 

باكثر من عرض من عروض ابداء اإلهتمام ، حيث سيتم اسبعاد من لم يلتزم بذلك( 
-ان يكون للمكتب االستشاري وطاقمه الفني خبرات كافية في املجال املطلوب .

2. ميكن احلصول على أية معلومات إضافية من اإلدارة العامة لالبنية في وزارة األشغال 
العامة واإلسكان على تلفون 022980206. 

3. ميكن للراغبني في املشاركة في ابداء االهتمام االطالع و احلصول على الوثائق من دائرة 
العطاءات املركزية في مبنى وزارة االشغال العامة واالسكان )الطابق الثاني( – في البيرة 
– ام الشرايط – دوار االمني. وذلك اعتبارا من يوم اخلميس املوافق 2018/11/29 . على ان 
يتم ابراز شهادة تسجيل سارية املفعول وصادرة عن نقابة املهندسني عند استالم الوثائق.

العامة  االشغال  وزارة  مبنى  في  املركزية  العطاءات  دائرة  في  ومختوم  مغلق  ظرف  في  العروض  تسليم  يتم   .4
واالسكان )الطابق الثاني( – في البيرة – ام الشرايط- دوار االمني، في موعد اقصاه الساعة الثانية عشرة  ظهرا 

من يوم االثنني املوافق 2018/12/17 م ، وسوف يتم فتح العروض في جلسة علنية في نفس املوعد واملكان.
5.  العنوان: دائرة العطاءات املركزية/   وزارة االشغال العامة واالسكان/ ام الشرايط / دوار 
االمني / البيرة – الضفة الغربية/ تلفون: 0097022987888   ،،، فاكس: 0097022988582 

مالحظة: رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء. 
دائرة العطاءات املركزية 

- م
 )1

( 1
1/

28

دولة فلسطين
سلطــة الطاقــة واملوارد الطبيعيـــة

State of Palestine 
Palestinian Energy & Natural Resources Authority

Specific Procurement Notice
Request for Bids 

Goods
(One-Envelope Bidding Process)

Country: Palestine
Name of Project: ELECTRICITY SECTOR PERFORMANCE IMPROVEMENT PROJECT (ES-
PIP)
Contract Title: Supply of Tools for PETL
Loan No./Credit No./ Grant No.: P148600
RFB Reference No.: WB-1/2018 
1. The Palestine Liberation Organization for the benefit of the Palestinian Authority has received financing from the 

World Bank toward the cost of the Electricity Sector Performance Improvement Project (ESPIP), and intends to 
apply part of the proceeds toward payments under the contract for Supply of Tools for PETL (WB-1/2018).

2.  The Palestinian Energy and Natural Resources Authority now invites sealed Bids from eligible Bidders for the 
Supply of Tools for PETL as follow:
1. LOT 1: Inspection and Maintenance Tools
2. LOT 2: Safety Tools

3.  Bidding will be conducted national competitive procurement using a Request for Bids (RFB) as specified in 
the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” published in July, 2016 (“Procurement Regu-
lations”), and is open to all eligible Bidders as defined in the Procurement Regulations. 

4.  Interested eligible Bidders may obtain further information from Palestinian Energy and Natural Resources 
Authority (PENRA), Procurement Officer, Email: procurement@menr.org  and inspect the bidding document 
during office hours 8:00 a.m. _ 3:00 p.m. local time at the address given below.

5.  The bidding document in English may be purchased by interested Bidders upon the submission of a written 
application to the address below and upon payment of a nonrefundable fee of 100 USD. The method of pay-
ment will be by deposit in the following bank account:

 Account Name: Other Revenues
 Account No.: 219000/49  Bank Name: Bank of Palestine LTD
 Bank No.: 89       Branch No.: 458  Swift Code: PALSPS 22
 The Bidding Documents will be sent by national carrier.
6.  Bids must be delivered to the address below on or before 12:00 pm. (local time), 16th January, 2019. Elec-

tronic Bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence 
of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend at the address below on 12:00 
pm. (local time), 16th January, 2019. 

7.  All Bids must be accompanied by a “Bid Security”,” as follow:
         LOT1: 2,500 USD
         LOT2: 600 USD
 The bid security shall be valid for 118 days from the bids submission date until 14/05/2019.
8. The address referred to above is:

Palestinian Energy and Natural Resources Authority (PENRA)
Atten: Procurement Officer,   Al-Irsal Street, PEA Building, 5th floor 
City: Al-Bireh    ,   Country: Palestine
Telephone: +972(970) 2 2984752    Facsimile number: +972(970) 2 2984753
E-mail: procurement@menr.org

NOTE: Advertisement fees are on the awarded bidder expense.
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طرح عطاء رقم )2018 /04(
– أمان مؤسسة أهلية فلسطينية تأسست عام  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة 
املؤسسات  في  املساءلة  ونظم  الشفافية  ومبادئ  النزاهة  قيم  تعزيز  على  تعمل   2000
النظام الوطني للنزاهة واتفاقية األمم املتحدة واملعايير الدولية  الفلسطينية في إطار 
ملكافحة الفساد. االئتالف عضو في حركة مكافحة الفساد الدولية مع منظمة الشفافية 
الدولية Transparency International، حيث أنه اجلهة املختصة واملعتمدة من قبل 

املنظمة مبواضيع تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطني منذ العام 2006.
يرغب ائتالف أمان بطرح عطاء التأمينات للفترة ما بني 2019/01/01 وحتى تاريخ 

2019/12/31، وذلك للتأمينات التالية: 
1. التأمني الصحي.

2. تأمني إصابات العمل. 
3. تأمني ممتلكات املؤسسة ضد احلريق والسرقة.

4. تأمني املسؤولية املدنية. 
– رام الله - شارع اإلرسال- على من يرغب بشراء العطاء التوجه إلى مؤسسة أمان 
عمارة الرمياوي - الطابق األول، خالل أوقات الدوام الرسمي )04:00-08:00( ابتداء من 

يوم اخلميس )2018/11/29( وحتى االثنني )2018/12/10(، ضمن الشروط التالية: 
الرابعة  الساعة   2018/12/10 اإلثنني  ي��وم  العطاء  كراسة  لتسليم  موعد  آخ��ر    .1

مساًء. 
سعر كراسة العطاء 100 دوالر غير مستردة.    .2

تقدم األسعار بالدوالر وشاملة لضريبة القيمة املضافة.    .3
جلنة العطاء غير ملزمة بقبول أقل األسعار.    .4

أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.    .5
ملزيد من املعلومات الرجاء اإلتصال على 2974949 الشؤون اإلدارية واملالية – قسم 

املشتريات.
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دولة فلسطين
وزارة االشغال العامة واالسكان/دائرة العطاءات المركزية

لصالح وزارة االشغال العامة واالسكان

اعالن طرح عطاء من خالل وزارة املالية والتخطيط
     MPWH/MoFP/2018/113-CTD : رقم العطاء

اسم العطاء : استكمال أعمال حفريات مشروع المدرسة الوطنية لالدارة
املالية  وزارة  العطاء بتمويل من  املركزية  في طرح  العطاءات  دائ��رة  ترغب 

والتخطيط حسب التفصيل التالي :
في  الوطنية  التصنيف  جلنة  لدى  املصنفني  للمقاولني  يحق  العطاء:  في  لالشتراك  املؤهلون    .1

مجال األبنية والطرق)درجة أولى( واملتجاوبني مع شروط العطاء املشاركة في هذا العطاء.
العامة  األشغال  وزارة  في  للطرق  العامة  اإلدارة  من  إضافية  معلومات  أية  على  احلصول  ميكن    .2

واإلسكان على تلفون 022980206
احلصول على وثائق العطاء: ميكن للراغبني في املشاركة في هذا العطاء االطالع و احلصول على    .3
)الطابق  واالسكان   العامة  االشغال  وزارة  مبنى  في  املركزية  العطاءات  دائ��رة  من  العطاء  وثائق 
2018/12/2 وحتى  – دوار االمني. وذلك اعتبارا من األحد  – ام الشرايط  البيرة  – في  الثاني( 
االربعاء 2018/12/5 خالل اوقات الدوام الرسمي مقابل رسم غير مسترد بقيمة 500 شيكل لكل 
مناقصة يودع في بنك فلسطني احملدود حلساب ايرادات وزارة املالية – األشغال على حساب رقم 
3001/219000/8  في البنك . على ان يتم ابراز شهادة تصنيف سارية املفعول وصادرة عن جلنة 

التصنيف الوطنية عند شراء الوثائق.
 2018/12/06 زيارة املوقع واالجتماع التمهيدي :  ستنظم زيارة ميدانية للموقع يوم اخلميس    .4
)زيارة املوقع الزامية(، ويكون االلتقاء الساعة احلادية عشرة صباحا في مقر مديرية األشغال 
العامة في رام الله . وسيتم عقد اجتماع متهيدي الستقبال استفسارات املقاولني في نفس املكان 
وذلك بعد انتهاء الزيارة امليدانية على ان يكون آخر موعد الستقبال االستفسارات يوم االحد 

 .2018/12/09
كفالة دخول العطاء: يجب أن يرفق كل عطاء بتأمني )كفالة املناقصة( بقيمة 130000 شيكل     .5
لصالح وزارة االشغال العامة واالسكان كما ورد في جدول بيانات العطاء . ويجب ان تكون العروض 
صاحلة ملدة 90 يوما من تاريخ فتح املظاريف والكفاالت صاحلة ملدة 30 يوما بعد انتهاء صالحية 

العروض )120 يوما من تاريخ فتح املظاريف / حتى 2019/04/15( على االقل.
العطاء  اسم  العروض في ظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه  العروض: يتم تسليم  تسليم وفتح    .6
الثاني(  الطابق   ( واالسكان  العامة  االشغال  وزارة  مبنى  في  املركزية  العطاءات  دائرة  في  ورقمه 
الثانية عشرة ظهرا من يوم  الساعة  الشرايط- دوار االمني، في موعد اقصاه  – ام  البيرة  – في 

االثنني 2018/12/17 م ، وسوف يتم فتح العروض في جلسة علنية في نفس املوعد واملكان.
/ دوار االمني /  الشرايط  العامة واالسكان/ام  وزارة االشغال  املركزية/  العطاءات  العن��وان: دائرة    .8

البيرة – الضفة الغربية/ جوال: 00970592979098   ،،، فاكس: 0097022987890 
مالحظة: رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء.

 دائرة العطاءات املركزية

بلدية غزة تبدأ بتأهيل 
شبكات المياه 

والصرف الصحي
 غزة ـ عالء املشهراوي ـ شرعت بلدية غزة، 
بتنفيذ مشروع لتأهيل شبكات املياه والصرف 
الــــصــــحــــي، بـــتـــكـــلـــفـــة 577 ألــــــف شـــيـــكـــل، ضمن 
جـــهـــودهـــا لــتــحــســن واقـــــــع الــــخــــدمــــات املقدمة 

للمواطنن.
والتخطيط  الـــــهـــــنـــــدســـــة  عـــــــــام  مــــــديــــــر  وذكــــــــــــر 
يف الــبــلــديــة د. نــهــاد املــغــنــي، أن مـــدة املشروع 
املمول من اللجنة الدولية للصليب األحمر، 

تقدر بـ 60 يوًما.
مــن جانبه؛ أكــد مــديــر عــام املــيــاه والصرف 
الــصــحــي يف الــبــلــديــة رمــــزي أهــــل، أن املشروع 
سيعمل عىل تحسن الواقع البيئي والصحي 
واملعييش يف املناطق املستهدفة، بالحفاظ عىل 
الــــخــــزان الــــجــــويف مــــن الـــتـــلـــوث بـــاملـــيـــاه العادمة 

والحد من ظاهرة اآلبار االمتصاصية.
ونفذت البلدية خالل األعوام القليلة املاضية 
عـــــشـــــرات املــــشــــاريــــع لـــتـــطـــويـــر الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة يف 
مدينة غزة، السيما يف مجال تطوير الشوارع، 
وحــــــفــــــر آبـــــــــــار مــــــيــــــاه جــــــــديــــــــدة، وتــــــمــــــديــــــد شبكات 
للمياه والصرف الصحي، بهدف تحسن واقع 

الخدمات املقدمة للمواطنن. 

انطالق األيام التدريبية 
للتعامل مع السيارات الهجينة 
 ضــمــن املـــرحـــلـــة الــثــانــيــة ملـــشـــروع الـــتـــعـــاون املـــوقـــع بـــن غـــرفـــة كـــولـــون الــحــرفــيــة األملانية 

ووزارة العمل واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية،انطلقت األيام 

التدريبية يف معظم الغرف الفلسطينية يف املحافظات الشمالية والخاصة بالتعامل 

مع السيارات الهجينة )الهايربد(،ويستهدف التدريب الذي ينفذه طاقم متخصص من 

مهندسن تم تدريبهم عىل السيارات الهجينة من مركز تدريب مهني حلحول وجامعة 

بولتكنك فلسطن وشركة السالم لتجارة السيارات، العاملن يف الدفاع املدين واإلطفاء 

والعاملن يف مجال صيانة السيارات ومهنديس ميكانيك السيارات ووكالء السيارات 

واملهتمن بالتعامل مع نظام الهايربد.

 وتـــتـــمـــيـــز الــــســــيــــارات الــهــجــيــنــة بـــأنـــهـــا تـــحـــتـــوي عــــىل ُمـــحـــركـــن كـــهـــربـــايئ وبــــنــــزيــــن، بحيث 

تقوم السيارة بشحن بطارية الهايربد ذاتياً خالل عمل محرك البنزين وتخزين الطاقة 

الستخدامها عند عمل محرك الكهرباء، تمتلك سيارات الهايربد فاعلّيًة عاليًة يف توفري 

الوقود، مما يجعلها اقتصاديًة بالنسبة للسائقن مقارنة بالسيارة العادية، أما بيئياً ُتعّد 

سيارات الهايربد مركبات صديقة للبيئة، إذ ُتحافظ عليها من التلّوث والضوضاء.

رام الله- "القدس" دوت كوم- ناقشت محاضرة 
أبــــــحــــــاث السياسات  مـــعـــهـــد  عـــــقـــــدت يف  اقــــتــــصــــاديــــة 
االقــتــصــاديــة الــفــلــســطــيــنــي )مـــــاس( بــمــديــنــة رام الله 
لــــ"الـــتـــنـــمـــيـــة االقتصادية"  الـــــــــدروس والــــعــــرب  أمـــــــس، 
مـــنـــذ عـــهـــد مــــا بـــعـــد الــــحــــرب الــــــبــــــاردة، والــــتــــي تحدث 
فــيــهــا الـــربوفـــيـــســـور ايــــريــــك رايــــــــرت، أســــتــــاذ حوكمة 
التكنولوجيا واسرتاتيجيات التنمية يف جامعة تالن 

للتكنولوجيا يف استونيا.
وقال منسق البحوث يف املعهد، رجا الخالدي، 
لـ"القدس" دوت كوم، إن "املحاضرة هي العاشرة 
التي تأيت ضمن سلسلة املحاضرات السنوية التي 
يــعــقــدهــا املــعــهــد تــخــلــيــًدا لـــذكـــرى املــفــكــر االقتصادي 
يــوســف صــايــغ، إذ تــركــز املــحــاضــرة يف كــل سنة عىل 

عدد متنوع من املفكرين واالقتصادين من مختلف 
أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم مــــمــــن يـــنـــتـــمـــون إىل مــــــــــدارس فكرية 
مــــتــــعــــددة يـــجـــمـــع بـــيـــنـــهـــم الـــتـــفـــكـــري الــــنــــقــــدي والتأمل 

الفاحص للنظريات االقتصادية".
املـــــــحـــــــاضـــــــرة تكمن  أهــــــمــــــيــــــة  الـــــــخـــــــالـــــــدي أن  وأكـــــــــــــد 
بــرتكــيــزهــا عـــىل الــتــعــاقــب الــــــدوري لــلــتــاريــخ، فالفكر 
االقتصادي الخاص بـ"التجارة الحرة" شهد تحوالت 
بعدما كانت تلك التجارة سائدة ومرتبطة بأنظمة 
معينة، وجـــاء الــهــجــوم عليها يف أكــر مــن مــرة من 
الـــيـــمـــن والـــــيـــــســـــار، بـــــوجـــــود مـــخـــاطـــر عـــــىل االقتصاد 
الوطني بسببها، فاملحاضر يرى بأننا "مقبلون عىل 
تــراجــع دول الــعــالــم بــااللــتــزام بــالــتــجــارة الــحــرة بعد 
الحرب الــبــاردة، إذ إن تلك التجارة لم تعد تخدم 

اقتصادهم". واعــرب الخالدي عن امله يف أن يتم 
دراســـــــــــة هـــــــذه املـــــحـــــاضـــــرة الـــــتـــــي شــــــاركــــــت فـــيـــهـــا نخب 
اقتصادية تصنع السياسات االقتصادية لالستفادة 
منها إزاء االلتزام املفرط لفكرة التجارة الحرة كنظام 
أسايس يجب التقيد به، إذ إن املحاضرة أكدت عىل 
أهمية التصنيع، الــذي يجب اللجوء إليه حتى لو 
لــم تكن الــصــنــاعــات ذات كــفــاءة تــامــة، "فالصناعة 

ترفع األجور والدخل".
مــن جــهــتــه، اســتــعــرض املــحــاضــر نــظــريــة التجارة 
الــــــدولــــــيــــــة وتــــــــاريــــــــخ االقــــــتــــــصــــــاد مـــــــن املـــــنـــــظـــــور الفكري 
االقتصادي البن خلدون حول الدورة االقتصادية . 
مشريا إىل أنه "من الواضح أن نهاية الحرب الباردة 
والــتــغــريات الــتــي نــشــهــدهــا الــيــوم تعكس مــثــل هذه 

محاضرة اقتصادية في رام الله حول التنمية ما بعد الحرب الباردة

الدورة". وقال: إن "فكرة ديفيد ريكاردو عام 1817 
حـــــول املــــيــــزة الــنــســبــيــة االقـــتـــصـــاديـــة القـــــت رواًجــــــــا يف 
بــعــض الـــفـــرتات الــتــاريــخــيــة، لــكــنــه تــم دحــضــهــا عام 
1848 )من قبل جميع اتجاهات الفكر السيايس(، 
ثــم مـــرة أخـــرى بــعــد األزمــــة االقــتــصــاديــة عـــام 1929، 

ومرة أخرى اليوم تحت إدارة دونالد ترامب".
وتــــابــــع: "هــــكــــذا تـــتـــالىش الــحــكــمــة املــهــيــمــنــة منذ 
الــحــرب الـــبـــاردة بــأنــه عــىل جــمــيــع الــــدول استخدام 
ميزتها النسبية مــرة أخـــرى"، فيما أكــد رايــرت أن 
هذه التحوالت ترافقت يف النظرية االقتصادية مع 
تراجع هيمنة إنجلرتا عىل العالم يف أوائــل القرن 

العشرين والواليات املتحدة اليوم.
والربوفيسور ايريك رايرت، هو أستاذ حوكمة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا واســـرتاتـــيـــجـــيـــات الــتــنــمــيــة يف جامعة 
تــــــالــــــن لــــلــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا يف اســـــتـــــونـــــيـــــا، لــــــديــــــه خربات 
وأبحاث هامة ويعمل مستشاراً اقتصادًيا، إذ تأيت 
زيــــارتــــه لــفــلــســطــن يف مــرتــبــة الــــدولــــة الـــــ 68، ضمن 
الزيارات التي يقوم بها إللقاء محاضرته وأبحاثه.

وخالل املحاضرة، أكد رجا الخالدي، أن يوسف 
الفلسطيني،  الــــتــــنــــمــــوي  الــــفــــكــــر  ســـــاهـــــم يف  صـــــايـــــغ 
كـــتـــنـــاولـــه لـــلـــحـــقـــائـــق األســــاســــيــــة حــــــول الــــعــــالقــــة بن 
التنمية والــســيــادة والــحــريــة، وفلسطينًيا مــا زالت 
أفكاره صامدة ومالئمة مع مرور الزمن والتجارب 

الفعلية يف مجال السياسة االقتصادية.
التنموية  املــــــــقــــــــاومــــــــة  أن  إىل  الــــــــخــــــــالــــــــدي  ونـــــــــــــــوه 
والــــصــــمــــود كــــانــــت هـــــي الـــســـيـــاســـة األفـــــضـــــل واألكر 
جدوى يف غياب السيادة الوطنية كما يراها  صايغ. 
ويــوســف عبد الله صايغ الــذي تــويف يف الــعــام 2004 
عــن عــمــر يــنــاهــز 88 عــاًمــا، مــن مــوالــيــد بــلــدة البّصة 
يف الجليل ، وعــاش وعمل يف فلسطن منذ 1925 
حـــتـــى الــنــكــبــة عـــــام 1948، وهـــــو حـــاصـــل عــــىل درجة 
البكالوريوس يف إدارة األعــمــال عــام 1937 ودرجة 
الـــجـــامـــعـــة األمريكية  املـــاجـــســـتـــري يف االقــــتــــصــــاد مـــــن 
يف بـــــريوت ثـــم حــصــل عـــىل الـــدكـــتـــوراة يف االقتصاد 

السيايس عام 1957 من جامعة جونز هوبكنز.
والـــربفـــســـور يــوســف صـــايـــغ، هـــو واحــــد مـــن أبرز 
االقـــتـــصـــاديـــن الــــعــــرب يف الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، وكان 
نــاشــطــاً ســيــاســيــاً وبــاحــثــاً وشــخــصــيــة وطــنــيــة بارزة، 
كـــــــرس تــــفــــكــــريه وكــــتــــابــــاتــــه الــــنــــقــــديــــة لــــخــــدمــــة قضية 
شعبه، وكان رائًدا يف بحوث التكامل االقتصادي 
العربي وآفاق التنمية املستدامة يف فلسطن، مما 
مهد الطريق لتصبح هذه املواضيع تخصصات بحد 
ذاتها. لدى صايغ العديد من الكتابات والدراسات 
واألبحاث االقتصادية، وعمل أكاديمًيا يف العديد 
الــــعــــربــــيــــة والــــــدولــــــيــــــة، ومستشاًرا  الــــجــــامــــعــــات  مـــــن 
اقتصادًيا يف العديد من املؤسسات العربية الهامة، 
وعضواً يف املجلس الوطني الفلسطيني منذ إنشاء 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر عـــــــام 1964، وانـــــتـــــخـــــب عــــــضــــــواً يف 
اللجنة التنفيذية للمنظمة، وشغل منصب مدير 

للصندوق القومي الفلسطيني ملنظمة التحرير.
وُعــرف عن صايغ باستقالله الفكري ومواقفه 
املبدئية خالل وجوده كعضو يف اللجنة التنفيذية 

ملنظمة التحرير الفلسطينية، حيث لعب دوًرا يف 
بناء قدراتها يف التخطيط االقتصادي االسرتاتيجي. 
وكان الربوفيسور صايغ مهتًما بالتنمية املستدامة، 
أو مـــــا كـــــــان يـــــعـــــرف حـــيـــنـــهـــا بـــالـــنـــمـــو املــــــــتــــــــوازن، وركز 
الــــنــــفــــط يف الدول  يف كــــتــــابــــاتــــه حــــــــول اقـــــتـــــصـــــاديـــــات 
العربية عــىل ضـــرورة التنمية املتكاملة للقطاعات 
املــــخــــتــــلــــفــــة، وعـــــــــىل ضــــــــــــــرورة استثمار  االقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
عـــائـــدات الــنــفــط لــتــطــويــر قــطــاعــي الــصــنــاعــة والقوى 

العاملة يف هذه الدول.
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عقب الفوز الكبير على بنفيك 

بايرن ميونخ يؤكد دعمه لمدربه كوفاتش
نادي  أب�����������دى   - أ(  )أمل��������ان��������ي��������ا(  )د ب  م�����ي�����ون�����خ 
ب������اي������رن م����ي����ون����خ ح�����ام�����ل ل����ق����ب ال��������������دوري األملاين 
لكرة القدم )بوندسليجا( دعما ملديره الفني 
ن���ي���ك���و ك����وف����ات����ش إث������ر ف������وز ال����ف����ري����ق ع�����ى بنفيكا 
الربتغايل 5 / 1 مساء الثالثاء ضمن منافسات 
دور املجموعات بدوري أبطال أوروبا ، حيث 

استبعد فسخ التعاقد معه.
وقال حسن صالح حميديتش مدير الكرة 
بنادي بايرن عقب مباراة أس "املباراة تتحدث 
ع���ن ن��ف��س��ه��ا" ، م��ض��ي��ف��ا أن ك��وف��ات��ش سيكون 
ب��ال��ت��أك��ي��د ع���ى رأس ال��ج��ه��از ال��ف��ن��ي ل��ل��ف��ري��ق يف 
مباراته املقررة أمام فريدر بريمن يوم السبت 

املقبل بالبوندسليجا.
وي��واج��ه ك��وف��ات��ش ، ال���ذي ي��ق��ي موسمه 
األول يف تدريب بايرن ، ضغوطا كبرية يف ظل 
ت��راج��ع م��س��ت��وي��ات ال��ف��ري��ق ون��ت��ائ��ج��ه ح��ت��ى بات 

يحتل املركز الخامس يف البوندسليجا.
لكن الفريق نجح يف تخفيف تلك الضغوط 
شيئا ما بتحقيق الفوز الكبري عى بنفيكا اخرياً 
، وال�������ذي ح���س���م ت���أه���ل ب����اي����رن إىل دور الستة 

عشر بالبطولة األوروبية.
وقال صالح حميديتش إن النادي لم يجر 
اتصاالت مع أي مدربني أخرين عقب تعادل 
بايرن عى ملعبه أمام فورتونا دوسلدورف 3 

/ 3 يوم السبت املايض يف البوندسليجا.
ون��ف��ى م��ا أش��ي��ع ح���ول أن ال��ف��رن��ي آرسني 
فينجر املدير الفني السابق ألرسنال اإلنجليزي 
، ي���ع���د م���رش���ح���ا ل����ت����دري����ب ال����ف����ري����ق ال�����ب�����اف�����اري ، 

مؤكدا أنه لم يجر االتصال به عى اإلطالق.

غياب ايسكو عن مباراة روما يفتح الباب من 
جديد الحتماالت رحيله عن ريال مدريد

م����دري����د )د ب أ(- ع�����اد امل����دي����ر ال���ف���ن���ي لنادي 
ريال مدريد اإلسباين لكرة القدم ، سانتياجو 
سوالري، مرة أخرى إىل إثارة الشكوك حول 
استمرارية الالعب ايسكو االركون مع الفريق 
خ�����الل ال����ف����رة ال����ق����ادم����ة ب���ع���دم���ا اس���ت���ب���ع���ده من 
ق���ائ���م���ة ال����ن����ادي امل���ل���ي يف م���ب���ارات���ه م����ع مضيفه 
روم��ا اإليطايل يف بطولة دوري أبطال أوروبا 
والتي أقيمت الثالثاء وانتهت بفوز الضيوف 

بهدفني نظيفني.

وت��اب��ع ايسكو امل��ب��اراة م��ن م��درج��ات ملعب 

األومل����ب����ي����ك����و، م���ع���ق���ل روم��������ا، ب���ع���د أن غ�����اب عن 

ال��ت��ش��ك��ي��ل��ة األس���اس���ي���ة ل����ري����ال م����دري����د للمباراة 

السادسة عى التوايل منذ بدء تويل سوالري 

لإلدارة الفنية للفريق، حيث لعب طول تلك 

الفرة 78 دقيقة فقط.
وق����ال����ت ص��ح��ي��ف��ة "أ س" اإلس���ب���ان���ي���ة امس 
األربعاء أن سوالري بات ال يحتاج إىل ايسكو 
الذي ال تروق له طريقة لعبه، وعن هذا األمر 
العالقات  بوتراجوينيو، مدير  ايميلو  تحدث 
املؤسسية يف ري���ال م��دري��د، ق��ائ��ال: "إن��ه��ا أمور 

تخص املدرب".
وداخل أروقة النادي امللي يرى الالعبون 
وامل�����س�����ؤول�����ون أن غ����ي����اب اي���س���ك���و ع����ن املباريات 
ي��رج��ع يف األس����اس إىل ت��راج��ع ل��ي��اق��ت��ه البدنية 
بعد العملية الجراحية التي خضع إلجرائها 

مؤخرا.
وق�������ال داين س���ي���ب���اي���وس، زم����ي����ل اي���س���ك���و يف 
ال��������ن��������ادي امل����������دري����������دي: "س���������������والري ق���������ال أن���������ه يرى 

ايسكو يعاين من نقص اللياقة البدنية".
وي�����������رى ال�����ب�����ع�����ض األخ�������������ر، ط����ب����ق����ا مل�������ا روت�����������ه "أ 
س"، أن غياب ايسكو يرجع إىل وجود خالف 
ش��خ��ي ب��ي��ن��ه وب����ني امل������درب األرج���ن���ت���ي���ن���ي، فقد 
تحدث بعضهم عن وقوع مشادة بني الالعب 

ل�������ري�������ال مدريد،  امل������س������اع������د  اإلس��������ب��������اين وامل����������������درب 
سانتاياجو سانشيز، داخل حافلة الفريق لدى 
عودة األخري إىل مدريد بعد انتهاء مباراته أمام 
أي���ب���ار يف ال�������دوري اإلس����ب����اين وال���ت���ي س��ق��ط فيها 

بثالثية نظيفة.

يوروبا ليغ: 

رحلة مضنية ألرسنال قبل مواجهتين مرتقبتين محليا
ل��ن��دن )أ ف ب( -سيتكبد أرس��ن��ال اإلن��ك��ل��ي��زي ال���ذي ضمسليزي أم���ام ت��وت��ن��ه��ام ه��وت��س��رب األحد 

ومانشسر يونايتد األربعاء املقبل.
وك���ان���ت امل���ب���اراة يف امل��ج��م��وع��ة ال��خ��ام��س��ة م���ق���ررة يف ب��ول��ت��اف��ا ح��ي��ث م��ق��ر ال���ن���ادي األوك�������راين، لكن 
االتحاد األوروب��ي للعبة قرر نقلها اىل العاصمة كييف "ألسباب أمنية" عى خلفية التوتر بني 

روسيا وأوكرانيا يف األيام األخرية.
وأوضح االتحاد القاري الثالثاء أن هذا القرار اتخذ "يف أعقاب إعالن فرض قانون الطوارئ 
يف بعض املناطق األوكرانية"، مشريا اىل انه يتابع عن كثب التطورات ليقرر ما إذا كان سيقوم 

بتغيري أماكن بعض املباريات األخرى للفرق األوكرانية.
وباإلضافة اىل الرحلة الطويلة، سيخوض أرسنال املباراة وسط ظروف مناخية قاسية، حيث 

يتوقع أن تبلغ درجات الحرارة 5 تحت الصفر.
وي��دخ��ل أرس��ن��ال امل��ب��اراة وه��و ل��م يخسر يف آخ��ر 17 م��ب��اراة يف مختلف امل��س��اب��ق��ات، ويحتل 
املركز الخامس يف الدوري اإلنكليزي املمتاز بقيادة مدربه اإلسباين أوناي إيمري، بفارق نقطة 

عن صاحب املركز الرابع املؤهل اىل دوري األبطال.
وي���دي���ن ف��ري��ق ش��م��ال ل��ن��دن ب��ع��روض��ه ال��الف��ت��ة ه����ذا امل���وس���م اىل إي���م���ري ال����ذي ح���ل ب����دال من 
ال��ف��رن��ي أرس����ني ف��ي��ن��غ��ر وج��ع��ل ال��ف��ري��ق أك����ر ص��الب��ة م���ع م��ح��اف��ظ��ت��ه ع���ى ن��ج��اع��ت��ه الهجومية 

الذي طاملا تميز بها.
واشاد حارس مرمى الفريق األملاين بريند لينو بإيمري، قائال "املدرب يملك فلسفة جديدة. 

أشياء كثرية تغريت ألن أرسني فينغر مكث طويال هنا".
أضاف "كان واضحا أننا يف حاجة اىل بعض الوقت لكن تحركات وثقة الالعبني تتحسن 

من مباراة اىل اخرى".

ويعترب إيمري اختصاصيا يف هذه البطولة القارية بعدما قاد اشبيلية اىل الفوز بها ثالثة 

مرات تواليا بني العام 2014 اىل 2016.

وي��ت��وق��ع أن ي��ري��ح إي���م���ري ال��خ��م��ي��س ع����ددا م���ن الع��ب��ي��ه األس���اس���ي���ني ب��ع��دم��ا ض��م��ن التأهل، 

وإلراحتهم قبل خوض مواجهتني صعبتني محليا، واالستعداد لفرة من املباريات املكثفة 

يف الدوري اإلنكليزي خالل كانون األول/ديسمرب.

وك���ان إي��م��ري ق��د استبعد يف م��ب��ارات��ه األخ���رية يف ال����دوري اإلن��ك��ل��ي��زي ض��د ب��ورن��م��وث )1-2(، 

العب خط الوسط األمل��اين مسعود أوزي��ل، وأمل��ح يف تصريحات اىل أن ذلك يعود لنقص يف 

الجهوزية البدنية للدويل السابق.

وفاز أرسنال عى منافسه األوكراين يف الجولة األوىل 2-4.

يف املقابل، يسعى م��درب تشلي اإلي��ط��ايل ماوريتسيو س��اري اىل املحافظة ع��ى سجله 

املثايل يف الدوري األوروبي حيث فاز يف مبارياته العشر ضمن دور املجموعات )6 مع نابويل 

اإليطايل و4 مع فريقه الحايل( عندما يلتقي باوك تسالونيي اليوناين عى ملعب ستامفورد 

بريدج، بعد ضمان التأهل بدوره.

ويحتاج الفريق اللندين لنقطة واحدة ليضمن صدارة املجموعة الثانية عشرة.

وم��ن��ي ت��ش��ل��ي ب����أول خ��س��ارة ل��ه ه���ذا امل��وس��م يف مختلف امل��س��اب��ق��ات ب��س��ق��وط��ه أم����ام جاره 

اللندين توتنهام 1-3 يف الدوري االنكليزي السبت املايض.

وت��ب��دو ال��ف��رص��ة س��ان��ح��ة أم����ام ري����ال بيتيس اإلس���ب���اين ل��ح��س��م ب��ط��اق��ة ال��ت��أه��ل يف املجموعة 

السادسة وبلوغ دور ال���32 للمرة األوىل منذ عام 2014 يف حال ف��وزه عى ضيفه أوملبياكوس 

اليوناين.

ويتصدر بيتيس ترتيب املجموعة برصيد ثماين نقاط، بفارق نقطة عن كل من أوملبياكوس 

وميالن اإليطايل الذي يستضيف دوديالنج من لوكسمبورغ.

وض���م���ن���ت س��ب��ع��ة ف�����رق ح���ت���ى اآلن ت���أه���ل���ه���ا اىل ال�������دور امل���ق���ب���ل، وه�����ي ب����اإلض����اف����ة اىل أرسنال 

وت����ش����ل����ي، الت���س���ي���و اإلي������ط������ايل، اي����ن����راخ����ت ف����ران����ك����ف����ورت وب�����اي�����ر ل����ي����ف����رك����وزن األمل�����ان�����ي�����ني، زوريخ 

ارسنال يسعى ملواصلة عروضه الجيدةالسويسري ودينامو زغرب الكروايت.

)يويفا( يعتزم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد آيك وأياكس
ب����رل����ني 28 ت����ش����ري����ن ث����ان/ن����وف����م����رب )د ب 

أ(- يعتزم االت��ح��اد األوروب���ي لكرة القدم 

)ي������وي������ف������ا( ات�������خ�������اذ إج�����������������راءات ت�����أدي�����ب�����ي�����ة ضد 

ال��������ي��������ون��������اين وأياكس  أث������ي������ن������ا  آي������������ك  ف������ري������ق������ي 

ب����س����ب����ب أعمال  أم��������س��������ردام ال�����ه�����ول�����ن�����دي، 

الشغب ال��ت��ي ق��ام��ت بها جماهريهما يف 

لقائهما الذي جرى بالعاصمة اليونانية 

أثينا أمس الثالثاء ببطولة دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم.

وأل���ق���ي���ت ع����دة أش���ي���اء م���ن ب��ي��ن��ه��ا قنبلة 

حارقة داخ��ل امللعب وسط أعمال عنف 

من الجماهري باملدرجات يف املباراة، التي 

انتهت بفوز الفريق الهولندي 2 / صفر.

اليوناين  ال��������ف��������ري��������ق  أن  ي�������وي�������ف�������ا  وذك�����������������ر 

م������ت������ه������م ب�������ال�������ق�������ي�������ام ب������س������ب������ع ح��������������������وادث هي: 

إل���ق���اء م���ق���ذوف���ات وإش���ع���ال أل���ع���اب نارية 

واج���ت���ي���اح امل���ل���ع���ب وال���ق���ي���ام ب���أع���م���ال عنف 

م��������ن ج�������ان�������ب ال������ج������م������اه������ري، ب�������اإلض�������اف�������ة إىل 

ع�����دم ك���ف���اي���ة ال��ت��ن��ظ��ي��م ووض������ع الف���ت���ة غري 

باملخالفة  ال�����س�����الل�����م  وح�����ج�����ب  م�����ش�����روع�����ة 

للوائح السالمة.

يف امل���ق���اب���ل، ت����م ات����ه����ام أي����اك����س بإلقاء 

جماهريه ألجسام صلبة وإشعال ألعاب 

نارية.

التحكم  ل�����ج�����ن�����ة  ت�����ن�����ظ�����ر  أن  امل��������ق��������رر  م��������ن 

وال������ق������ي������م ب�������االت�������ح�������اد األوروب�������������������ي ل����ل����ع����ب����ة يف 

ه��ذه القضية يف 13 كانون أول/ديسمرب 

املقبل.

وص��ع��د أي��اك��س ل����دور ال��س��ت��ة ع��ش��ر يف 

دوري األبطال، فيما ودع آيك املسابقات 

ال��ق��اري��ة ه���ذا امل���وس���م، ب��ع��دم��ا ظ���ل قابعا 

امل���ج���م���وع���ة الخامسة  ت���رت���ي���ب  يف م�����ؤخ�����رة 

ب����م����رح����ل����ة امل�����ج�����م�����وع�����ات يف ال�����ب�����ط�����ول�����ة، بال 

رص�����ي�����د م������ن ال�����ن�����ق�����اط، ع����ق����ب خ�����س�����ارت�����ه يف 

ج��م��ي��ع م���ب���اري���ات���ه ال���خ���م���س ال���ت���ي خاضها 

باريس سان جيرمان يحسم قمة ليفربول ونابولي في الصدارة وبرشلونة يعزز تقدمه 
 ب��اري��س-أس��ق��ط ب���اري���س س���ان ج���ريم���ان ض��ي��ف��ه ل��ي��ف��رب��ول ب��ف��وز ث��م��ني وص��ع��ب ب��ه��دف��ني لهدف، 

األربعاء، عى ملعب حديقة األمراء، يف الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

تقدم أصحاب األرض بهدفني لخوان برينات ونيمار جونيور بالدق 13 و37، وقلص الفارق 

جيمس ميلرن من ركلة جزاء بالدقيقة 46.

صحح العمالق ال��ب��اري��ي أوض��اع��ه ك��ث��ريا ب��رف��ع رص��ي��ده إىل 8 ن��ق��اط يف ال��وص��اف��ة بينما تجمد 

رص���ي���د ال���ف���ري���ق اإلن���ج���ل���ي���زي ع���ن���د 6 ن���ق���اط وي��ت��ع��ق��د م���وق���ف���ه يف ال���ت���أه���ل ل����ل����دور ال����ث����اين ق���ب���ل مواجهة 

املتصدر نابويل 9 نقاط يف الجولة األخرية بملعب أنفيلد، بينما يتذيل ريد ستار بلجراد الرتيب 

برصيد 4 نقاط.

كان بي إس جي األفضل من كل الوجوه طوال الشوط األول، خطورة هجومية واضحة عى 

مرمى أليسون بيكر منذ البداية، والذي أنقذ تسديدة صعبة من دي ماريا، وأمسك أخرى من 

مبابي، ولم ينخدع بمحاولة ثالثة ملواطنه نيمار.

كما سدد مبابي كرة أخرى بجوار القائم األيمن، قبل أن يرجم أصحاب األرض تفوقهم يف 

أول ربع ساعة بهدف لخوان برينات مستغال تعر مدافعي ليفربول يف تشتيت الكرة.

ومن هجمة مرتدة مثالية بدأها نيمار بتمرير الكرة إىل مبابي الذي انطلق بسرعة يف الجهة 

ال���ي���س���رى ل��ي��ل��ع��ب��ه��ا ع��رض��ي��ة إىل ك���اف���اين م���س���ددا يف ج��س��د أل���ي���س���ون، ل���رت���د إىل ن��ي��م��ار ل��ي��ك��م��ل��ه��ا يف 

الشباك.

أما ليفربول قدم أداء للنسيان يف أول 45 دقيقة، فلم يهدد مرمى منافسه سوى بتسديدة 

ضعيفة ملحمد صالح بالدقيقة 21، إال أن القدر كافأ الليفر بركلة جزاء تورط بها دي ماريا ضد 

ساديو ماين، ليسددها جيمس ميلرن بنجاح، ويقلص الضيوف الفارق يف توقيت مثايل.

توازنت الكفة نسبيا يف الشوط الثاين الذي بدأ بهدف سجله ماركينيوس بعد دقيقتني، إال 

أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

كما نشط الريدز سعيا إلدراك التعادل، إال أن الفرص عى املرمى لم تكن كافية لهز الشباك، 

أخطرها ضربة رأس لفريمينو بجوار القائم.

قتل سان جريمان أي خطورة لضيفه، وانتزع فوزا ثمينا رد به اعتباره من الخسارة 2-3 يف 

أنفيلد بالجولة األوىل، ليصبح وصيف النسخة املاضية مهددا بالخروج مبكرا من البطولة.

وحقق نابويل ف��وزًا سهاًل عى ضيفه النجم األح��م��ر، بنتيجة )3-1(، يف امل��ب��اراة التي جمعت 

الفريقني بملعب سان باولو.

وسجل م��ارك هامسيك ه��دف نابويل األول بالدقيقة 11، وأض��اف دراي��س مريتينز هدفني يف 

الدقائق 33 و52، بينما سجل ألفاردو بن نابوهان هدف النجم األحمر بالدقيقة 57.

وارتفع رصيد نابويل إىل 9 نقاط يف ص��دارة املجموعة الثالثة، بفارق نقطة عن باريس سان 

جريمان )8(، فيما يأيت ليفربول ثالًثا ب� )6( والنجم األحمر باملركز األخري برصيد 4 نقاط،ليتأجل 

حسم املتأهلني للجولة األخرية. 

وحسم برشلونة اإلسباين صدارته للمجموعة الثانية  عقب فوزه 2 / 1 عى مضيفه أيندهوفن 

الهولندي األربعاء يف الجولة الخامسة )قبل األخرية( للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز توتنهام 

االنجليزي 1 / صفر عى ضيفه إنر اإليطايل.

وواصل الفريق الكتالوين، الذي ضمن تأهله لدور الستة عشر منذ الجولة املاضية، التحليق 

يف الصدارة، بعدما رفع رصيده إىل 13 نقطة، فيما خطف توتنهام املركز الثاين، املؤهل لألدوار 

اإلق��ص��ائ��ي��ة، بعدما رف��ع رص��ي��ده إىل سبع ن��ق��اط، متفوقا ب��ف��ارق امل��واج��ه��ات امل��ب��اش��رة، ع��ى إنر، 

امل���ت���س���اوي م���ع���ه يف ن���ف���س ال���رص���ي���د، ال������ذي ت����راج����ع ل��ل��م��رك��ز ال���ث���ال���ث، وب���ق���ي أي���ن���ده���وف���ن يف املؤخرة 

برصيد نقطة واحدة.

ويف ال��ع��اص��م��ة ال��ه��ول��ن��دي��ة أم�����س�����ردام، ب�����ادر ال���س���اح���ر األرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ون��ي��ل م��ي��ي بالتسجيل 

لربشلونة يف الدقيقة 61، فيما تكفل جريارد بيكيه بتسجيل الهدف الثاين يف الدقيقة 70، وأحرز 

لوك دي يونج هدف أيندهوفن الوحيد يف الدقيقة  83

وعى ملعب )ويمبيل( العريق بالعاصمة الربيطانية لندن، تقمص كريستيان إيركسن دور 

البطولة يف مباراة توتنهام وإنر، بعدما سجل هدف الفريق االنجليزي الوحيد يف الدقيقة 80، 

لينعش آماله بقوة يف الصعود لدور الستة عشر.

وحجز فريق أتلتيكو مدريد اإلسباين بطاقة التأهل لدور الستة عشر  عقب فوزه 
الثمني 2 / صفر ع��ى ضيفه موناكو الفرني األرب��ع��اء يف الجولة الخامسة )قبل 

األخرية( باملجموعة األوىل من مرحلة املجموعات للمسابقة القارية.
ورفع أتلتيكو رصيده إىل 12 نقطة يف الصدارة، بفارق نقطتني أمام أقرب مالحقيه 
بوروسيا دورتموند األملاين، الذي تعادل مع كلوب بروج البلجيي، صاحب املركز 

الثالث برصيد خمس نقاط دون أهداف.
يف امل���ق���اب���ل، ت��ج��م��د رص���ي���د م���ون���اك���و ع���ن���د ن��ق��ط��ة واح��������دة، ل��ي��ظ��ل ق���اب���ع���ا يف مؤخرة 
الرتيب، ويودع رسميا املسابقات األوروبية هذا املوسم، بعدما فقد حظوظه يف 
الحصول عى املركز الثالث برتيب املجموعة، املؤهل ل��دور ال���32 ببطولة الدوري 

األوروبي.
وجاء الهدف األول ألتلتيكو عرب النريان الصديقة، بعدما سجل بنوا بدياشييل 

العب موناكو هدفا بالخطأ يف مرمى فريقه يف الدقيقة الثانية، فيما أضاف النجم 
الفرني أنطوان جريزمان الهدف الثاين يف الدقيقة 24

وأض���������اع م����ون����اك����و ف����رص����ة ت���ق���ل���ي���ص ال�����ف�����ارق يف ال���دق���ي���ق���ة 83، ب���ع���دم���ا أه��������در نجمه 
الكولومبي رادميل فالكاو ركلة جزاء تسبب فيها ستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو 

وتلقى عى إثرها البطاقة الحمراء لحصوله عى اإلنذار الثاين.
وضمن ب��ورت��و ال��ربت��غ��ايل ص���دارة املجموعة ال��راب��ع��ة ببطولة دوري أب��ط��ال أوروبا 
لكرة القدم، عقب فوزه 3 / 1 عى ضيفه شالكه األربعاء يف الجولة الخامسة )قبل 

األخرية( من مرحلة املجموعات.
وخاض الفريقان املباراة بأعصاب هادئة بعد ضمان تأهلهما لألدوار اإلقصائية 
يف البطولة، عقب فوز لوكوموتيف موسكو ال��رويس 2 / صفر عى ضيفه جالطة 

سراي الريك يف وقت سابق بالجولة ذاتها.

وارتفع رصيد بورتو، الفائز باللقب عامي 1987 و2004، إىل 13 نقطة، متفوقا بفارق 
خمس نقاط أمام أقرب مالحقيه شالكه، فيما احتل جالطة سراي املركز الثالث 

برصيد أربع نقاط، وظل لوكوموتيف قابعا يف مؤخرة الرتيب بثالث نقاط.
واف��ت��ت��ح إي��دي��ر ميليتو التسجيل ل��ب��ورت��و يف ال��دق��ي��ق��ة 52، فيما أض���اف خيسوس 
ك��ورون��ا ال��ه��دف ال��ث��اين ب��ع��ده��ا ب��ث��الث دق��ائ��ق، يف ح��ني س��ج��ل نبيل ب��ن ط��ال��ب هدف 

شالكه الوحيد يف الدقيقة 89 من ركلة جزاء.
واختتم موىس ماريجا أهداف اللقاء، بتسجيله الهدف الثالث لبورتو يف الوقت 

املحتسب بدال من الضائع.
وب��ذل��ك، يلتقي ب��ورت��و يف دور ال��س��ت��ة ع��ش��ر م��ع أح���د ال��ف��رق ال��ح��اص��ل��ة ع��ى املركز 
ال��ث��اين يف امل��ج��م��وع��ات ال��س��ب��ع األخ����رى ب����دور امل��ج��م��وع��ات، ف��ي��م��ا ي��واج��ه ش��ال��ك��ه أحد 

املتصدرين.

باريس سان جريمان..رد اعتباره
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رابطة اندية القدس تختتم دورة االدارة 
الرياضية وتنظم بطولة كروية لمواليد 2005 

ال����ق����دس / م����ن ال���ن���اط���ق االع�����ام�����ي للرابطة 
-اخ����ت����ت����م����ت  راب������ط������ة ان������دي������ة ال������ق������دس بالتعاون 
مع االتحاد الفلسطيني لكرة القدم وبرنامج 
ال��ت��ع��ل��ي��م امل��س��ت��م��ر يف ج��ام��ع��ة ب���رزي���ت ، دورة 
مل�������دة عام  ال����ري����اض����ي����ة وال�����ت�����ي اس����ت����م����رت  االدارة 
ك���ام���ل ،وذل��������ك ض���م���ن م����ش����روع دع�����م وتطوير 
اندية القدس الذي تنفذه الرابطة باإلنابة عن 
امل��ج��ل��س االع����ى ل��ل��ش��ب��اب وال���ري���اض���ة  بإشراف 
للتنمية  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي  االق������ت������ص������ادي  امل����ج����ل����س 
واالعمار )بكدار ( واملمول من البنك االسامي 
للتنمية  ،وتأيت هذه الدورة يف سياق  الدورات 
التي تنفذها الرابطة  لتمكني االندية الرياضية 
يف القدس وكوادرها يف العديد من املجاالت 
الفنية واإلدارية، حيث مولت  الرابطة تكاليف  

اندية  م�������ن  وم������ت������درب������ة  م������ت������درب������ا   )15( م������ش������ارك������ة 
امل��ح��اف��ظ��ة وذل����ك ض��م��ن ال�������دورة  ال��ث��ام��ن��ة لهذا 
الربنامج والتي تم  تنفيذها يف الفرتة الواقعة 
ما بني تشرين األول 2017 ولغاية تشرين االول 
2018 ،واش���رف���ت ج��ام��ع��ة ب��رزي��ت ع��ى تصميم 
وتنفيذ ومتابعة الربنامج التدريبي املتخصص 
يف اإلدارة الرياضية والذي تم تنفيذه بالتعاون 
م��ع ج��ام��ع��ة CIE ال�����ذراع األك��ادي��م��ي ملؤسسة 
FIFA وال��ذي يستهدف االداري��ني واملتطوعني 
يف ال��ق��ط��اع ال���ري���ايض يف ف��ل��س��ط��ني. وال��ق��ي��ت يف 
حفل التخريج  كلمات لكل من الدكتور زياد 
امليمي م��ن جامعة ب��ر زي��ت ، وكلمة جامعة 
CIES الذراع االكاديمي لاتحاد الدويل لكرة 
 Mr. Vincent Monnier ال����ف����ي����ف����ا  ال������ق������دم 

ل������ك������رة القدم  وك�����ل�����م�����ة االت���������ح���������اد ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي 
ال��ق��ت��ه��ا ن��ائ��ب رئ��ي��س االت���ح���اد وال���ق���ائ���م بأعمال 
امني عام االتحاد س��وزان شلبي  ، اما  كلمة 
برنامج التعليم املستمر يف الجامعة فألقاها 
رئيس الربنامج الدكتور مروان ترزي ، وكلمة 

الخريجني قدمتها املشاركة ماك منصور.
 من جهة اخرى تجري االستعدادات عى 
قدم وساق يف اروقة الرابطة إلطاق مشروع 

تموييل جديد لخدمة اندية املحافظة   .
ك��م��ا ت��ق��ي��م ال���راب���ط���ة وب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع اتحاد 
ال������وس������ط ل�����ك�����رة ال������ق������دم ب����ط����ول����ة ك�������أس القدس 
ملواليد 2005فما فوق بمشاركة االندية املسجلة  
العامة  ال�����ه�����ي�����ئ�����ة  يف  واالع�����������ض�����������اء  االت���������ح���������اد  يف 

للرابطة .

دوري الدرجة الثانية لمنطقة الشمال 

 تعادل عسكر وجنين وفوزان لنور شمس 
ورقم واحد على اوصرين وشباب نابلس   

 نابلس - من هاين صوان - التقى يف مباراة 
ب���ك���رة ال����ق����دم  ع���ى س���ت���اد ن��اب��ل��س ض��م��ن دوري 
ال�����درج�����ة ال���ث���ان���ي���ة ل���ل���ش���م���ال ف���ري���ق���ا م����رك����ز جنني 
ومركز عسكر صاحب الصدارة انتهت بالتعادل 
السلبي ... ويعترب هذا التعادل األول للعساكر 
ال����������ذي خ����س����ر ن���ق���ط���ت���ني ث���م���ي���ن���ت���ني وج����������اء اللقاء 
م��ت��ك��اف��ئ��اً رغ����م ال���ف���رص ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة ال��ت��ي اتيحت 
للعساكر دون استغال  افضلها لعيل عزت 
وخ���ال���د ط��ق��اط��ق واس���ع���د ح����اوة ف��ي��م��ا سنحت 
بعض الفرص لصالح مركز جنني لم تستغل 
اي��ض��اً  ع��ن طريق ع��يل نظمي , ري��اض القريني 

وبهذا التعادل اصبح رصيد العساكر 13 نقطة 
يف ال�����ص�����دارة وب����ف����ارق األه��������داف ع����ن م���رك���ز رقم 
واح��د م��ع ب��ق��اء  م��ب��اراة للعساكر م��ع اوصرين 
األحد القادم عى ملعب الشهيد جمال غانم 

يف تمام الساعة الرابعة .
, ساعده  ال��������ص��������ب��������اح  ع����������ز   : ال��������ل��������ق��������اء  ح�������ك�������م   
ط����ارق اج��ب��ي��ه��ي , خ��ال��د ال��خ��ط��ي��ب ال���راب���ع رشاد 

الدعمه 
 وضمن نتائج  نفس البطولة خسر  نادي  
اوصرين  امام مركز نور شمس   يف اللقاء الذي 
اقيم  عى ستاد الشهيد جمال غانم يف مدينة 

طولكرم ليصبح رصيد املركز  10 نقاط  يف املرتبة 
الثالثة ولديه مباراة قادمة  مع شباب نابلس 
ي���وم األح���د يف ملعب ن��اب��ل��س ال��س��اع��ة الرابعة 

فيما تجمد رصيد اوصرين عند 4 نقاط . 
 حكم اللقاء : اسحاق الكياين 

  م���ن ج��ه��ت��ه  اس��ت��ط��اع م���رك���ز رق����م واح�����د ان 
يحسم اللقاء لصالحه بالفوز  بثاثية نظيفة 
امام شباب نابلس  ليختتم رقم واحد مرحلة 

الذهاب برصيد 13 نقطة.
 حكم اللقاء : رشاد الدعمه ساعده طارق 
اجبيهي , خالد الخطيب والرابع عز الصباح 

لجنة انضباط السلة توقف العبين
غ�����زة-ق�����ررت ل��ج��ن��ة االن���ض���ب���اط يف االت����ح����اد ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ل���ك���رة ال���س���ل���ة ب���ش���أن مباراة 
خ����دم����ات دي�����ر ال���ب���ل���ح وش����ب����اب ال����ربي����ج يف ال���ج���ول���ة ال���س���ادس���ة ع���ش���رة ل��ب��ط��ول��ة الدوري 
امل��م��ت��از- ج���وال، ال��ت��ي ج��رت ع��ى ص��ال��ة امل��رح��وم خلف العجلة، إي��ق��اف الع��ب شباب 
الربيج عز الدين النجار ملدة سنة من تاريخه، وزميله ضياء الشريف ملدة مباراتني 

وغرامة 100 دوالر.

دير البلح يحرز أول 
فوز في دوري جوال 

لكرة اليد
غ��زة-ح��ق��ق ف��ري��ق ك���رة ال��ي��د ب��ن��ادي خدمات 
دي������ر ال���ب���ل���ح أول ف������وز ل�����ه م���ن���ذ ان�����ط�����اق بطولة 
ال�������������دوري ال������ع������ام امل�����م�����ت�����از- ج�����������وال، ع������ى نظره 
شباب خان يونس بنتيجة صعبة 28-27عى 
ص���ال���ة س���ع���د ص���اي���ل ض���م���ن ال���ج���ول���ة السابعة 

من البطولة.
بدأ خان يونس عرب جمعة العكاوي، ورد 
دير البلح عرب عمر أبو زيد، ولينتهي الشوط 

األول لخان يونس بنتيجة 12-14.
ويف ال���ش���وط ال���ث���اين، ظ��ه��ر دي���ر ال��ب��ل��ح أكرث 
ت���رك���ي���زا، وب�����رز م��ن��ه م���ؤم���ن س���ال���م وم���ؤم���ن أبو 
لبدة بتسجيل 6 اه���داف لكل منهما واملتألق 
إب������راه������ي������م ال�������ع�������ام�������ودي ب���ت���س���ج���ي���ل���ه 5 اه�����������داف، 
فيما تألق مصطفى السنوار من خان يونس 
ب��ت��س��ج��ي��ل��ه 14 ه������دف، ل��ي��ن��ت��ه��ي ال����ش����وط الثاين 
لدير البلح 17-13، وبنتيجة إجمالية 27/28.

رفع دير البلح رصيده إىل نقطتني يف املركز 
السادس، وبقي خان يونس ب��دون نقاط يف 

املركز السابع واألخر.
حكم اللقاء: سالم أبو منيس، ومصطفى 
الحنجوري، وميقايت سليمان أب��و حسنني، 
وامل��س��ج��ل خ��ال��د ه����ارون، وم��ق��ي��م ح��ك��ام أكرم 

نصر الله، ومراقب فني محمد مهدي.
ب����دوره ف���از خ��دم��ات ال��ن��ص��رات ع��ى جاره 
خ���دم���ات امل���غ���ازي ب��ن��ت��ي��ج��ة 31-21 ع���ى ملعب 
النصرات، رغم أن النصرات خاض املباراة 
م��ن��ق��وص��اً م��ن أب���رز الع��ب��ي��ه لعقوبة اإليقاف، 
ل�����ك�����ن�����ه ت�������ف�������وق ب������ت������أل������ق ن�����ج�����م�����ه أح�������م�������د صاح، 
ف��ي��م��ا ب����رز م���ن امل����غ����ازي م��ح��م��د ع����يل، لينتهي 
الثاين  ال������ش������وط  ويف   .6-12 ب���ن���ت���ي���ج���ة  ل����ل����ربي����ج 
ب��ق��ي ال��ن��ص��رات م��س��ي��ط��راً ع��ى م��ف��ات��ي��ح لعب 
م��ن��اف��س��ه ل��ي��ن��ت��ه��ي ال����ش����وط ال����ث����اين للنصرات 
بنتيجة 19- 15، وبنتيجة إجمالية للنصرات 

.21-13
ورف������ع ال���ن���ص���رات رص����ي����ده إىل 8 ن���ق���اط يف 
امل������رك������ز ال������ث������ال������ث، وب�����ق�����ي رص�����ي�����د امل�������غ�������ازي عند 

النقطة 4 يف املركز الخامس.

مركز قلنديا  يحسم ذهاب نهائياألهلي يعادل  البيرة والثقافي يخطف الفوز من جبل المكبر

بطولة كأس جوال بكرة السلة    

 الرياضة للجميع يفتتح دورة الشهيد ياسر عرفات 
إلدارة وتنظيم البطوالت واألحداث الرياضية

نهائي دوري جوال لكرة السلة 

واالسبوع )11( لدوري جوال بكرة اليد
 أع���ل���ن ات����ح����اد  ك�����رة ال���س���ل���ة ع����ن امل����وع����د ال���ن���ه���ايئ ل��ب��ط��ول��ة ك�����أس ج������وال ل���ك���رة ال���س���ل���ة يف الضفة 
الغربية كما أعلن ات��ح��اد ك��رة اليد ع��ن مباريات دوري ج��وال لكرة اليد لاسبوع ال��ح��ادي عشر  

عى النحو التايل:

دورا-ن��ادر سليمان-إحتكم األهيل الخلييل 
وضيفه البرة للتعادل اإليجابي بهدفني لكل 
ف������ري������ق يف ال�����ل�����ق�����اء ال�����������ذي ج�����م�����ع ال�����ف�����ري�����ق�����ني عى 
س��ت��اد دورا ال����دويل يف خ��ت��ام ال��ج��ول��ة العاشرة 
وت�������������دارك  ل����ل����م����ح����رتف����ني ،  ال��������ق��������دس  م��������ن دوري 
األهيل تأخره بهدفني ليعود من بعيد ويدرك 
التعادل الذي رفع رصيد الكتيبة الحمراء إىل 
15 ن��ق��ط��ة ب��ي��ن��م��ا إرت����ف����ع رص���ي���د ف����رس����ان الوسط 

إىل 12 نقطة .
يف ال����دق����ي����ق����ة 29 ت����ح����ص����ل ال������ب������رة ع������ى خطأ 
قريب وإن���ربى للكرة محمد باسم ال��ذي سدد 
ك����رة ق���وي���ة  س��ك��ن��ت م���رم���ى ال���ش���وي���ي  والهدف 

األول للضيوف
ب���ع���د ال����ه����دف إم���ت���د الع���ب���و األه������يل للمناطق 
األمامية دون تغير يف النتيجة وانتهى الشوط 
األول بتقدم مؤسسة البرة عى أهيل الخليل 

بهدف دون رد.
بداية سريعة ملجريات الشوط الثاين وكان 
ال������رد ال�����ب�����راوي ق���اس���ي���اً ب��ه��ج��م��ة م����رت����دة سريعة 
وصلت لحسام زي��ادة وسددها أرضية زاحفة 
إس��ت��ق��رت ع���ى ي��م��ني ال���ح���ارس وه����دف التعزيز 
للضيوف 47 بعد الهدف اخرج  العبو  األهيل 
كل ما يف جعبتهم للوصول إىل مرمى كناعنة 
وأشرك السلمان داود صاح بداًل من أبو داود 

ومع الضغط املكثف للكتيبة الحمراء تحصل 
الفريق عى ركلة جزاء نتيجة ملسة يد عى قائد 
الفريق موىس سليم داخل الصندوق وترجمها 
هال موىس بنجاح وهدف العودة إىل اللقاء 
60 ونال موىس سليم بطاقة صفراء ليحتسب 
الحكم ركلة حرة عى مشارف الصندوق نفذها 
خ�����ل�����دون ال����ح����ل����م����ان ب�����رباع�����ة ل���ت���س���ت���ق���ر يف املقص 

األيمن ملرمى الحارس وهدف التعادل 90
أدار اللقاء للساحة ناصر البلبول وساعده 
ع��ى ال��خ��ط��وط ول��ي��د شعيبات وص���اح حسان 
والحكم الرابع هاين البلبول وراقب اللقاء عاء 

كاشور وقيم الحكام محمد جربيل . 

جبل املكرب -الثقايف
بيت لحم -عدنان الصرعاوي- خطف ثقايف 
ط����ول����ك����رم" ال���ع���ن���اب���ي" ف�������وزا غ���ال���ي���ا وث���م���ي���ن���ا امام 
ج����ب����ل امل����ك����رب ب���ن���ت���ي���ج���ة ه�������دف وح�����ي�����د، يف املباراة 
التي أقيمت بينهما مساء األربعاء، عى ستاد 
ال��خ��ض��ر يف خ��ت��ام األس���ب���وع ال��ع��اش��ر م��ن دوري 

القدس للمحرتفني بكرة القدم.
بهذا الفوز قفز العنابي اىل املركز السادس 
برصيد 16 نقطة، بينما تراجع املكرب اىل الرتتيب 

الثامن ليتجمد رصيده عند النقطة 13.
ل��م ت��رت��ق امل���ب���اراة ل��ل��م��س��ت��وى امل��ط��ل��وب وجاء 
اللعب عشوائيا من خال الكرات املقطوعة، 

مع غياب الفرص املحققة.
وشهدت الدقيقة 80 تقدم الثقايف الكرمي 
بهدف وحيد حمل توقيع نمر واص���ف، حيث 
ب�����دأ س���ي���ن���اري���و ال����ه����دف ب���ع���د خ���ط���أ دف����اع����ي قاتل 
من قبل تامر طاطور الذي حاول تمرير الكرة 
ل���زم���ي���ل���ه ول�����ي�����د ق����ن����رب إال ان�����ه�����ا ق���ط���ع���ت م�����ن أحد 
الع���ب���ي ال���ث���ق���ايف، ث����م وص���ل���ت اىل رض�����ا الدعمة 

ال���ذي أرس��ل��ه��ا ع��رض��ي��ة، وج���دت راس��ي��ة واصف 

الذي أودها أودعها الشباك .

م���������روان وزوز وساعده  ل���ل���س���اح���ة:  ال����ح����ك����ام 

كمال شريتح، ويعقوب أبو تريك ورابعا كمال 

أبو تريك. راقبها ربحي وقاد

)نادر سليمان( )قدري سامة(األهيل نجا من فخ البرة     نمر واصف يف الوسط يحتفل بهدف الثقايف الوحيد   

رام الله - بسام ابو عرة  ومحمد التمام - فاز 
فريق مركز قلنديا عى ارثوذكيس بيت لحم بفارق 
3 نقاط يف م��ب��اراة ذه��اب نهايئ ك��اس ج��وال بكرة 
السلة  ال��ذي جمعهما ال��ث��اث��اء ع��ى صالة بلدية 
الفلسطيني  االت��������ح��������اد  رئ������ي������س  ب�����ح�����ض�����ور  س����ل����ف����ي����ت 
لكرة السلة ابراهيم حبش واالع��ض��اء  د.  اسام 
ع�����ب�����اس ، ج�������اك ط�����ن�����وس ون�����م�����ر اي�����������وب، وجمهور 

كبر تابع اللقاء . 
وكان فريق قلنديا يف طريقه لتحقيق فوز كبر 
وساحق عى شقيقه من بيت لحم بحيث وصل 
ال����ف����ارق ال��ن��ق��ط��ي ب��ي��ن��ه��م��ا اك�����رث م����ن 26 ن���ق���ط���ة، من 
خال مجريات ارباع املباراة االول  والثاين  والثالث 
،وقدم فيه ا مركز قلنديا مباراة قوية وسيطر بقوة 
يف حني كان فريق ارثوذكيس بيت لحم مستسلما 
بالنتيجة  ال������ف������ري������ق  ف�����ي�����ه�����ا  اب������ت������ع������د  ال�������ت�������ي  ل����ل����ن����ت����ي����ج����ة 

االجمالية 76 نقطة مقابل 56 لبيت لحم.
ويف ظل مسرة املباراة ونتيجتها توقع الجميع 
حسم اللقب يف هذا اللقاء  لكن ويف ظل استفادة 
الفريق التلحمي م��ن الحماس الكبر لديه ومن 
ال���ف���اس���ت ب����ري����ك ل���اع���ب���ي���ه وت���س���ج���ي���ل ال���ن���ق���اط تباعا 
وتقليص ال��ف��ارق كثرا ليتعادل الفريقان  90 -90  
ل��ت��ن��ت��ه��ي امل������ب������اراة يف ن���ه���اي���ة امل�����ط�����اف ل���ق���ل���ن���دي���ا بفارق 

3 نقاط.  
فريق بيت لحم نجح يف اعادة املباراة واللعبة 
اىل امل���رب���ع االول وال���ح���س���م ل��ل��ق��اء االي������اب سيكون 
ال���ج���م���ع���ة ع�����ى ن����ف����س ال����ص����ال����ة ال����س����اع����ة السابعة 

مساء : 
ب���ن���ت���ي���ج���ة 16/28   ل���ق���ل���ن���دي���ا  ان����ت����ه����ى  ال������رب������ع االول  
والنتيجة   17-25 ق����ل����ن����دي����ا  ل����ص����ال����ح  ال������ث������اين  وال�������رب�������ع 
االجمالية للشوط األول   53/55 وآل الربع الثالث  

اىل ال���ت���ع���ادل 23-23 وال��ن��ت��ي��ج��ة االج��م��ال��ي��ة 56/76 
لصالح قلنديا ويف الربع ال��راب��ع  تقدم بيت لحم 
34 - 17 و لتنتهي امل��ب��اراة بنتيجة اجمالية 90/93 

لصالح قلنديا .  
افضل املسجلني يف املباراة من قلنديا: سامي 
عودة 32 نقطة اينار عودة 28 نقطة صايل قاسم 

15 نقطة 
اف�����ض�����ل امل����س����ج����ل����ني يف امل�������ب�������اراة م������ن ب����ي����ت لحم: 
ف�������راس ف����ري����ج 26 ن���ق���ط���ة اب����راه����ي����م ح���ب���ش 20 نقطة 

سليم سكاكيني 18 نقطة 
ح��ك��م امل���ب���اراه : ع��ن��ان دراغ���م���ه وخ��ال��د سمحان 
وبشر عبد العزيز . وسجلها ووقتها : مجموعه 
ح���ك���ام س��ل��ف��ي��ت " ت��س��ج��ي��ل ه��ب��ة اب����و ش��م��ة توقيت 
ع�������زة زه�������د و24 ث ف���ت���ح���ي ش����ق����ر وراق����ب����ه����ا اسام 

عباس.  

»الفدائي«... صنعت  لفلسطين مجدا
الدكتورة  سبا جرار- جنني
حينما إعتلت أقدامهم  منصة جامعة النجاح الوطنية، هرولت أمامهم إنجازات ولدت 
يف حيفا ومهرجان البصة، وزهت  باملقاومة الرياضية،وأثمرت بالوصول األول 2014 والثاين 

2018 لتصفيات آسيا،وتناثرت يف األثر عبق الرياحني والياسمني بأرقام من ذهب.........
73 ترتيبنا أيها العالم ال��ذي أردت للحظة أن تنكر فلسطني،.فأغلقنا عيون الظاملني 
بصمودنا وبقائنا واستشهادنا،وأسعدنا قلوب عشاق األرض بكرة عربية حرة خرجت من 

القدس، وبلغت العالم لتقول فلسطني يف آسيا و"إسرائيل" يف أوروبا ......
فأي حقيقة بعد ذلك؟؟؟ لم تكن محلية بل عاملية بامتياز يوم انتزعنا االعرتاف باالتحاد 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي األس���ي���وي ،واآلخ������ر س��م��ي االت���ح���اد اإلس���رائ���ي���يل األوروب�������ي ....ق�������رار دويل تباركه 
كل بطوالت القارات واملحافل الدولية توجته  آسيا 2014، لتصنع التاريخ بمجد االنتصار 
وعلم رفرف بألوان أربع ،صاغ ترانيم نحن يف آسيا وهم يف أوروبا ......فا بأس الن ارضنا 

وميادنا وبقاؤنا يف فلسطني آسيا .
بوركت اقدام وقلوب الفدايئ التي رددت يف أصداء مسرح النجاح سمفونية انهم مع 
القادمني العائدين ،انهم الفدائيون .......وتعالت يف األجواء نجوم عبداللطيف البهداري 
، خالد ع��زام،رام��ي ح��م��ادة ، توفيق أب��و حماد،عبد الله جابر،مياد ترمانيني،مصعب 
ال����ب����ط����اط، ت����ام����ر ص������اح،ي������زن ال����ع����وي����وي،ه����ال م������وىس ج����ون����اث����ان ك���ان���ت���ي���ان���ي���ا،م���ح���م���د رشيد، 
محمد درويش،عدي الدباغ،بابلو تامبوريني برافو،شادي شعبان، اسام البطران،خالد 
سالم،محمود عويسات، محمد بلح، سامح مراعبه....لتعلن اننا هنا نحطم بإنجازاتنا  
»ص���خ���رة« م���ن م����اء  س��م��ي��ت االن��ق��س��ام ،ون���ق���ف ع���ى ارض س���م���راء ارت�����وت ب���دم���اء الشهداء، 
واح��ت��ض��ن��ت زغ����اري����د األم����ه����ات وان���ب���ت���ت ح���ّن���ون���ا وش���ق���ائ���ق ن��ع��م��ان واح����ام����اً ص��ن��ع��ت لفلسطني 
مجدا ،نحن جزء منه ،وسنصنع مع كل أشكال املقاومة نهاية الرواية الفلسطينية بلغة 
وط��ن��ي��ة واح��دة،.ي��دع��م��ه��ا امل���ال الفلسطيني واالس��ت��ث��م��ار الحقيقي ل��ل��ه��واء واالح�����ام  بهوية 

فلسطينية ،
كل التحية لجوال شركة االتصاالت الفلسطينية

كل التحية لصناع السياسة واإلم��ل... رئيس ال��وزراء رامي الحمد الله و اللواء جربيل 
الرجوب .

غزة / دائرة اإلعام /افتتح االتحاد الوطني 
واأللعاب  ل���ل���ج���م���ي���ع  ل����ل����ري����اض����ة  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي 
ال��ش��ع��ب��ي��ة دورة ال��ش��ه��ي��د ي��اس��ر ع��رف��ات إلدارة 
الرياضية  واألح���������������������داث  ال�������ب�������ط�������والت  وت�����ن�����ظ�����ي�����م 
املحلية، يف قاعة ملعب فلسطني، وبمشاركة 

)28( مشاركا ومشاركة.
اف��ت��ت��ح��ت ال�������دورة ب��ال��رتح��ي��ب م���ن ق��ب��ل ريم 
أب���و عبيد األم���ني ال��ع��ام امل��س��اع��د وامل��ح��اض��ر يف 
ال���دورة ب�املشاركني وأش���ارت إىل م��دى أهمية 
االستفادة  ض��������������رورة  ع�������ى  وش��������������ددت  ال�����������������دورة 
م�����ن م����ض����م����ون����ه����ا،. وأوض����������ح م���ح���م���د ن���ب���ي���ل أبو 
ع���ي���ط���ة امل�����ح�����اض�����ر يف ال�������������دورة ورئ������ي������س اللجنة 
ال��ف��ن��ي��ة يف ات���ح���اد ال���ري���اض���ة ل��ل��ج��م��ي��ع، أهداف 
وأنشطة االتحاد وأف��اد أن املحاضرات سوف 
تشتمل ع��ى م��دخ��ل ع��ل��م اإلدارة الرياضية، 
وع����������ن����������اص����������ره����������ا، وم�����������دخ�����������ل ت������ن������ظ������ي������م األح�������������������داث 
تنظيم  وخ�����������ط�����������وات  وأه������م������ي������ت������ه������ا،  ال�������ري�������اض�������ي�������ة 
ال����ري����اض����ي����ة، وتشكيل  ال�����ب�����ط�����والت وال���������������دورات 
اللجان واملهام الخاصة بكل لجنة، وصياغة 
اللوائح الداخلية الخاصة بالحدث الريايض، 
وطرق تنفيذ البطوالت والدورات الرياضية، 
تغطية  يف  اإلع�������������ام  وس�������ائ�������ل  وأه������م������ي������ة  ودور 

األحداث الرياضية.
 وم�������ن ج���ه���ت���ه أك�������د أس�����ام�����ة ف���ل���ف���ل أن هذه 
ال����������دورة ت������أيت يف س����ي����اق رف������ع م���س���ت���وى الكادر 
يف  وامل�������س�������اه�������م�������ة  واإلداري  ال������ف������ن������ي  ال�����������ري�����������ايض 
وتوظيفها  امل�������ب�������دع�������ة  ال��������ط��������اق��������ات  اس������ت������ق������ط������اب 
ل�����ان�����دم�����اج ض����م����ن م����ن����اش����ط وب������رام������ج الرياضة 

للجميع.

السباحة رغد ابو  رميلة تحقق 4 
ذهبيات في بطولة فلسطين

باشراف االتحاد الفلسطيني للقوة البدنية 

بطولة مدارس القدس للذراع الحديدي 

تنطلق غدا الجمعة في مدرسة الفرير

ال����ق����دس- وك���ال���ة ب����ال س����ب����ورت/ أك����د رئيس 
االتحاد الفلسطيني للقوة البدينة ومصارعة 
الذراعني فارس حجازي ان كافة االستعدادات 
ق�������د ت�����م�����ت ألن�������ط�������اق ب�����ط�����ول�����ة م�������������دارس القدس 
االوىل للذراع الحديدي التي ينظمها االتحاد 
الفلسطيني للقوة البدنية ومصارعة الذراعني 
برعاية وضيافة مدرسة الفرير "باب الجديد"، 
ونادي دالسال القدس، وذلك صباح يوم غد 
الجمعة 30 تشرين الثاين الجاري، عى مسرح 

مدرسة الفرير.
   وأشار حجازي اىل ان اجتماعا تحضريا 
قد عقد يف مقر مدرسة الفرير لوضع الرتتيبات 
ال���ن���ه���ائ���ي���ة ألط�������اق ال���ب���ط���ول���ة اآلوىل م����ن نوعها 
عى مستوى الوطن، وذلك بحضور مسؤول 
مدارس الفرير يف االرايض املقدسة االخ رفائيل 
غ�������ون�������زال�������ي�������س، وم��������دي��������ر م��������درس��������ة ال������ف������ري������ر ببيت 
مدرسة  وم������دي������ر  ك������س������اب������ري،  داود  االخ  ل����ح����م 
الفرير بالقدس املربي صليبا كتاب ومسؤول 

االن��ش��ط��ة ال��ام��ن��ه��ج��ي��ة ب��م��درس��ة ال��ف��ري��ر نضال 
عان  ورئيس االتحاد فارس حجازي والبطل 

العاملي افرام زنبيل .
  وأشار حجازي اىل ان 10 مدارس مقدسية 
أك�������دت م���ش���ارك���ت���ه���ا ب���ال���ب���ط���ول���ة ،ك������ل م����درس����ة 7 
العبني "بأوزان مختلفة"، حيث ستتم عملية 
امليزان السري الساعة 11 صباحا، فيما ينطلق 
ال��ع��رض العلني ال��س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د الظهر، 

بأشراف اللجنة الفنية لاتحاد.

القدس-تربعت السباحة رغد ماجد أبو رميله إبنة الكليه اإلبراهيمية يف القدس عى عرش 
امل��رك��ز األول وح��ص��دت ال��ذه��ب��ي��ات األرب����ع  يف ب��ط��ول��ة ك���أس فلسطني للسباحة ل��ع��ام 2018  والتي 

أقيمت يف مطلع الشهر الجاري ملواليد 2010 إناث .
وتتدرب رغد  يف أكاديمية برتفاي تحت إشراف نخبة من املدربني املخضرمني وتطمح أن ترفع 
علم فلسطني عاليا يف املحافل ال��دول��ي��ة  وش��ك��رت رغ��د  أكاديمية ب��رتف��اي ومدربيها   واإلتحاد 

الفلسطيني للسباحة عى جهوده ومنحها الفرصة للمنافسة .
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مؤسسة "فجر القدس" تعقد مؤتمرا 
حول تمويل المشاريع الصغيرة

ال��ق��دس- زيك أب��و ال��ح��اوة - ع��ق��دت صباح 
امس مؤسسة فجر القدس يف قاعة جمعية 
ال���ش���اب���ات امل��س��ي��ح��ي��ة يف ال���ش���ي���خ ج������راح مؤتمرا 
بعنوان :" تمويل املشاريع الصغرية يف القدس 

الواقع واالمكانيات والحلول".
وق���د أدارت امل��ؤت��م��ر س��ان��دري��ن ع��ام��ر املديرة 
التنفيذية لجمعية الشابات املسيحية، قائلة: 
" يأيت هذا املؤتمر يف وقت , القدس أحوج ما 
ت��ك��ون ف��ي��ه اىل ت��ث��ب��ي��ت امل��ق��دس��ي��ن يف مدينتهم 

الغالية مما يتطلب الصمود يف املدينة ". 
اما املهندس محمود زحايكة رئيس مجلس 
إدارة فجر ال��ق��دس، ف��ق��ال يف كلمته " اهمية 
هذا املؤتمر بالذات تتحقق من كون املؤسسات 
ه��ي ال��ت��ي ت��ت��وىل ت��م��وي��ل امل��ش��اري��ع , وع��ل��ي��ه فإن 
ي����س����اه����م يف التعرف  اس����ت����ع����راض����ه����ا م������ن ق���ب���ل���ه���ا 
املباشر عىل البيئة التي تواجه تقديم القروض 
الصغرية ومن ضمنها بالطبع الصعوبات التي 
واجهتها وكيف تغلبت عليها او تعاملت معها 
, وتمويل املشاريع الصغرية يحتاج اىل ترجمة 

فعلية عىل ارض الواقع " . 
وم����ن ث���م ت���ح���دث ج���م���ال ع�����واد امل���دي���ر العام 
ل���ش���رك���ة ال���ت���ك���اف���ل ل���ل���ت���أم���ن، ق����ائ����ا: " إن دعم 
ال��ت��ن��م��ي��ة يف ال���ق���دس ب���ات ض�����رورة أك���ر الحاحا 
اليوم يف ظل ما يتعرض له أهايل القدس من 
إستهداف مربمج لوجودهم وهويتهم ومعاناة 
ت��دخ��ل يف ك��ل تفاصيل حياتهم اليومية , لذا 
نحن مطالبون بزرع بذور االمل وفتح االفاق 
ام����ام ال��ش��ب��اب امل���ق���ديس ل��ي��ج��د ط��ري��ق��ه للعيش 
ال��ك��ري��م وي��وف��ر االح��ت��ي��اج��ات االس��اس��ي��ة بكرامة 

دون منة او استجداء " .

جلسات املؤتمر
وم������ن ث�����م ع����ق����دت ج���ل���س���ات امل����ؤت����م����ر وكانت 
الجلسة االوىل بعنوان " ورقة برنامج التمكن 
االق�������ت�������ص�������ادي ل������أس������ر امل����ه����م����ش����ة " ق�����دم�����ه�����ا اياد 
ال���ن���اب���ل���ي ح���ي���ث ق������ال أن ال����ربن����ام����ج ق������دم حزم 
تمكن مختلفة ألك��ر م��ن 1000 أس��رة يف مدينة 
ال����ق����دس وي����رغ����ب ب���ع���د م��أس��س��ت��ه يف امل����زي����د من 
ال���ع���م���ل ه���ن���اك ل��ت��ل��ب��ي��ة ح����اج����ات األس������ر الفقرية 
فيها " وقد ترأس الجلسة جمال حداد مدير 
ع����ام م��ؤس��س��ة ف��ل��س��ط��ن ل��ل��ت��ن��م��ي��ة وع���ق���ب عىل 

ال��ورق��ة امل��ه��ن��دس زي���اد ج��وي��ل��س م��دي��ر التطوير 
يف جمعية اليتيم العربي يف القدس. 

أم��������ا ال�������ورق�������ة ال����ث����ان����ي����ة ف����ك����ان����ت ورق����������ة " فجر 
ال���ق���دس ل���ل���ق���روض وال����ش����ؤون امل���ال���ي���ة " قدمها 
امل������دي������ر ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل���ل���م���ؤس���س���ة م���ح���م���د ق��������رش . 
وت������رأس ال��ج��ل��س��ة اي�����اد م���س���روج���ي , م���دي���ر عام 
شركة القدس للمستحضرات الطبية وعقب 
ع��������ىل ال���������ورق���������ة ح����س����ي����ب ال����ن����ش����اش����ي����ب����ي , رئيس 
م���ج���ل���س إدارة ش�����رك�����ة ال���ت���س���ل���ي���ف وال������ت������ج������ارة – 

القدس. 
ام����ا ال��ج��ل��س��ة ال��ث��ال��ث��ة ف��ك��ان��ت ورق�����ة " دائرة 
ت��ن��م��ي��ة ال��ش��ب��اب مل��ش��اري��ع ال���ق���روض ال��ص��غ��رية , 
ق��دم��ه��ا م����ازن ال��ج��ع��ربي , م��دي��ر دائ�����رة التنمية 
ف�����ي�����ه�����ا " ض�����م�����ن ه����������ذا الصراع  ق����������ال  وال�������ش�������ب�������اب 
ال��وج��ودي قامت دائ��رة تنمية الشباب وخال 
ال���ف���رة ال���واق���ع���ة م���ا ب���ن 2017-2014 ب���دراس���ة 450 
ط��ل��ب م��ن��ح مل��ش��اري��ع ت��ج��اري��ة ب��م��ن��ط��ق��ة القدس 
ل����ك����ا ال������ن������وع االج�����ت�����م�����اع�����ي وامل������واف������ق������ة ع������ىل 243 
م����ش����روع ب��ق��ي��م��ة اج���م���ال���ي���ة ث���اث���ة م���اي���ن دوالر 
ام���ري���ي وق����د ت��ن��وع��ت ط��ب��ي��ع��ة امل���ش���اري���ع م���ا بن 

التجارية والصناعية والخدمية " .
وت�������رأس ال���ج���ل���س���ة ال���ك���ات���ب امل����ق����ديس جميل 
ال����������س����������ل����������ح����������وت وع������������ق������������ب ع���������������ىل ال���������ج���������ل���������س���������ة زي���������������اد 
ال��ح��م��وري , م��دي��ر م��رك��ز ال��ح��ق��وق االقتصادية 

واالجتماعية.
ال�����ج�����ل�����س�����ة ال�������راب�������ع�������ة ك������ان������ت ب������ع������ن������وان " دور 
م�����ؤس�����س�����ة ف������ات������ن يف ال����ت����م����ك����ن االق�������ت�������ص�������ادي يف 
القدس " قدمها محمد صالح مدير مشاريع 
املؤسسة يف القدس والذي قال بأن مؤسسة 
ف���ات���ن ق���دم���ت ق�����روض ح��س��ن��ة وم���ن���ح يف مدينة 
ال�������ق�������دس ب����ق����ي����م����ة س�����ت�����ة م������اي������ن ون������ص������ف دوالر 
امريي ل� 1236 مستفيد, وأنه جرى استهداف 
ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات االق��ت��ص��ادي��ة ب����دون استثناء, 
لوجستية  م������س������اع������دات  ت������ق������دم  امل�����ؤس�����س�����ة  وان 

وعينية للمقرضن.
وقد أدار الجلسة املحامي ابراهيم شعبان 
, امل������ح������اض������ر يف ج�����ام�����ع�����ة ال�������ق�������دس وع������ق������ب عىل 
الجلسة غ��س��ان ع��ب��د ال��ل��ه م��دي��ر ع���ام مؤسسة 

" كري " .
اما الجلسة الخامسة واالخرية فكانت حول 

" دور مؤسسة صندوق التنمية الفلسطيني 
يف ال��ق��دس. ق��دم��ه��ا ع���اء ذي���ب م��دي��ر مؤسسة 
صندوق التنمية الفلسطيني يف القدس، وقال 
بان لدى الصندوق من 1000-800 مشروع مدور 
وهناك 35 مليون دوالر مدور يف مدينة القدس 
منها 25 مليون دوالر لاسكان تقدم عىل شكل 
ق��روض دوارة , وأض���اف ب��أن هناك 1000 رخصة 
جاهزة يف القدس ال يوجد لديها تمويل وأنه 
ي��وج��د ه��ن��اك 3 م��اي��ن دوالر ك��ق��روض بنسبة 
فائدة اقل من البنوك االسرائيلية وتقدم ملدة 

عشرين سنة.
وق������د ت��������رأس ال���ج���ل���س���ة رائ��������د س�����ع�����ادة رئيس 
التجمع السياحي وعضو مجلس ادارة الغرفة 
ال�������ق�������دس وع������ق������ب ع�������ىل الجلسة  ال�����ت�����ج�����اري�����ة يف 
يعقوب الكالويت مستشار املدير العام لشركة 

التكافل للتامن.

توصيات املؤتمر
وقد خرج املؤتمر بمجموعة من التوصيات 
ابرزها: الوصول اىل معايري وضوابط مشركة 
ل���ل���ت���م���وي���ل يف ال������ق������دس. وال����ع����م����ل ع�����ىل تشكيل 
لجنة تنسيقية بن مؤسسات التمويل العاملة 
يف القدس، واحياء املهن الحرفية يف القدس. 
ت�������أس�������ي�������س مؤسسات  اع��������������������ادة  ع����������ىل  وال��������ع��������م��������ل 
مقدسية تمويلية تتماىش مع القوانن السائدة 
يف املدينة وخفض تكاليف اقراض املشروعات 
ال��ص��غ��رية وال��ص��غ��رية ج��دا وامل��ت��وس��ط��ة وتمديد 
ف������رة ال���س���م���اح ل��ت��ش��ج��ي��ع االن�����ت�����اج يف قطاعات 
معينة والتمكن االق��ت��ص��ادي للجميع وليس 
بحسب املوضة السائدة والتواصل مع املشاريع 
ال�����ص�����ع�����وب�����ات، والعمل   / ال������روي������ج   / ال����ق����ائ����م����ة 
ع����ىل اق����ام����ة ب���ن���ك ل��ل��م��ع��ل��وم��ات : دل���ي���ل العمل 
ال������خ������اص ب�����ال�����ق�����دس وال�����رك�����ي�����ز ع������ىل ال�����ن�����س�����اء يف 
اع���ط���اء ال���ق���روض امل��ي��س��رة وامل���ن���ح وامل�����زج م���ا بن 
امل��ن��ح وال���ق���روض ال��ح��س��ن��ة وال��ع��م��ل ع��ىل اقامة 
م��رك��ز دراس������ات واب���ح���اث ل��ل��ق��ض��اي��ا االجتماعية 
واالق���ت���ص���ادي���ة.وح���ض���ر امل���ؤت���م���ر ع�����دد م����ن رجال 
االق����ت����ص����اد واالع�����م�����ال وش���خ���ص���ي���ات مجتمعية 
وكذلك مختصن وباحثن . ويف الختام جرت 
ع��م��ل��ي��ة ت���ف���اع���ل ون����ق����اش م���ع���م���ق ب����ن الحضور 

ومقدمي االوراق البحثية.

فلسطين تستضيف أعمال المؤتمر العلمي 
الدولي السابع التحاد اإلحصائيين العرب

رام الله - وفا- برعاية وحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وقعت رئيسة الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني عا عوض، واألمن العام 
الت��ح��اد اإلحصائين ال��ع��رب غ���ازي رح���و، ام��س األرب��ع��اء، م��ذك��رة تفاهم الستضافة أع��م��ال املؤتمر العلمي السابع الت��ح��اد اإلحصائين ال��ع��رب يف 

فلسطن خال عام 2020، واإلعان عن بدء التحضريات لعقد املؤتمر.
وكان رئيس ال��وزراء استقبل، يف رام الله، األمن العام التحاد اإلحصائين العرب، ورحب باسم الرئيس محمود عباس والحكومة بزيارته 
اىل فلسطن، مؤكدا أهمية الزيارة ملا تمثله من دعم لفلسطن وللجهاز املركزي لإلحصاء، مجددا دعوته األشقاء العرب اىل تكثيف زياراتهم 

لفلسطن، لدعم وتعزيز صمود أبناء شعبنا.
وأشاد بعمل الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، ودوره الهام يف عمل الحكومة من خال مخرجات اإلحصاءات الصادرة عن الجهاز والتي 

تعتمدها الحكومة يف تنفيذ خططها التنموية.
ب���دوره، ق��دم أم��ن ع��ام اتحاد اإلحصائين العرب شكره لرئيس ال���وزراء عىل حفاوة االستقبال، مؤكدا أن االجتماع اليوم يمثل رسالة دعم 

لاتحاد وللمسرية اإلحصائية العربية.
من جانبها، عربت عوض عن شكرها لدعم رئيس الوزراء والحكومة املستمر للجهاز املركزي لإلحصاء يف شتى املجاالت.

ويشكل عقد املؤتمر تظاهرة إحصائية علمية ك��ربى يلتقي فيها نخبة م��ن األك��ادي��م��ي��ن والباحثن م��ن مختلف ال���دول العربية، يقدمون فيه 
نتائج أبحاثهم ودراساتهم حول العديد من املواضيع امللحة والتي تحظى باالهتمام، وتأيت استضافة فلسطن لهذا املؤتمر يف سياق دعم أنشطة 

االتحاد بحكم عضوية الجهاز فيه من جانب، ومن جانب آخر تعزيز حضور فلسطن عىل الساحة اإلقليمية والدولية.

بتكلفة 2،2  مليون شيكل

»األشغال العامة« تواصل 
العمل بإعادة تأهيل طريق 

ف - الخليل
ُ

واد الق
الخليل – تواصل وزارة األشغال العامة واالسكان العمل يف مشروع اعادة تأهيل 
طريق واد القف - الخليل يف محافظة الخليل ، وذل��ك عرب تكلفة مالية تقدر ب 2،2 

مليون شيكل وبتمويل من الخزينة العامة .
وذك����ر ب��ي��ان ص��ح��ايف ص����ادر ع���ن ال������وزارة ام���س أن ال��ع��م��ل يف امل���ش���روع ق���د ش����ارف عىل 
االنتهاء ، حيث وصلت نسبة االنجاز اىل 70% ، ومن املتوقع أن يتم االنتهاء من املشروع 
نهاية العام الجاري . وأضاف ان العمل يف املشروع يتضمن اعادة تأهيل الطريق بطول 
4500 م ، و بعرض 7.2 مر، موضحاً أن سيتم كشط واعادة تعبيد مقطع أول بطول 
500 م  باالضافة اىل تعبيد طريق واد القف بطول 4 كم ،  اعادة تنظيم مفرق الصفا 

باالضافة اىل أعمال أثاث الطريق لرفع السامة املرورية .  
وق����ال وزي����ر األش���غ���ال ال��ع��ام��ة واالس����ك����ان د. م��ف��ي��د ال��ح��س��اي��ن��ة أن ال��ط��ري��ق ذو أهمية 
كبرية ، كونه يخدم منطقة غرب الخليل حيث يستفيد منه مستخدمو معرب ترقوميا 
باالضافة اىل مناطق صوريف ، خاراس ، نوبة ، بيت اوال واِذنا ، باالضافة اىل اهميته 
كون املنطقة سياحية وتضم متنزهاً يخدم سكان املنطقة ، عدا عن أهميته للمنطقة 

الصناعية .
و أض���اف أن ال����وزارة ُتنفذ يف ال��وق��ت ال��ح��ايل 5 مشاريع للطرق يف محافظة الخليل 
، م���وض���ح���اً أن وزارت��������ه ُت������ويل أه���م���ي���ة ك���ب���رية مل���ح���اف���ظ���ات ج���ن���وب ال���ض���ف���ة ، ن����ظ����راً ألهميتها 
االقتصادية عدا عن كونها ذات ثقل سكاين كبري ، وبالتايل فإن مثل هذه املشاريع لها 
دور كبري يف رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة ، كذلك ستعمل عىل تسهيل حركة 

املواطنن بن تلك املناطق ، وربطها مع مناطق وسط الضفة .

عودة تدعو لدعم 
االقتصاد الفلسطيني 

وتعزيز صمود الفلسطينيين
 اس��ط��ن��ب��ول - وف�����ا- ش���ارك���ت وزي������رة االق���ت���ص���اد ال��وط��ن��ي ع��ب��ري ع������ودة، Bls، يف اج��ت��م��اع اللجنة 
الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري ملنظمة التعاون اإلسامي "الكومسيك" الرابع والثاثن 

يف مدينة اسطنبول.
ودعت عودة لضرورة دعم االقتصاد الفلسطيني، وأكدت أهمية املشاركة يف هذا االجتماع 
ل��ت��وط��ي��د وت���ع���زي���ز ع����اق����ات ال���ت���ع���اون االق���ت���ص���ادي���ة وال���ت���ج���اري���ة ب����ن ف��ل��س��ط��ن وال��������دول األع����ض����اء يف 
"الكومسيك"، والسعي لدعم صمود الشعب الفلسطيني أم��ام ما يتعرض له من اعتداءات 
وانتهاكات إسرائيلية مستمرة، والعمل عىل دعم جهود الحكومة يف تطوير االقتصاد الوطني، 

وصوال إىل اقتصاد قوي وقادر عىل تلبية متطلبات بناء الدولة الفلسطينية.
وأع���رب���ت ع��ن ت��ق��دي��ر ال��ح��ك��وم��ة مل��ا ج���اء يف كلمة ال��رئ��ي��س ال���ريك رج���ب ط��ي��ب أردوغ�����ان ودعمه 
املستمر واملتواصل للقضية الفلسطينية عىل مختلف املستويات، وحث الدول عىل دعم فلسطن 

والتصدي لكل املحاوالت الرامية إىل تصفية القضية الفلسطينية.
وش��ددت عىل ح��رص دول��ة فلسطن عىل رف��ع حجم التبادل التجاري مع ال��دول األعضاء، 
وتعظيم الصادرات الوطنية باتجاه أسواق الدول اإلسامية والعربية، واملساعي الحثيثة التي 
ت��ق��وده��ا ب��ش��أن تقوية ال��ع��اق��ة االق��ت��ص��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة م��ع ه��ذه ال����دول، وال��س��ع��ي لحشد الدعم 

لاقتصاد الفلسطيني بما ينسجم مع أجندة السياسات الوطنية )2022-2017(.
وبحثت عودة مع ممثيل البنك اإلسامي للتنمية، سبل دعم القدس ودور البنك يف تنفيذ 
قرارات القمم العربية واإلسامية املتعلقة بتوفري التمويل الازم لتنفيذ الخطة االسراتيجية 
للتنمية القطاعية يف القدس 2018-2022، ومشاريع البنك اإلسامي يف فلسطن لدعم التنمية 

االقتصادية ودعم االقتصاد الفلسطيني.
وك������ان ال���رئ���ي���س ال������ريك رج�����ب ط���ي���ب أردوغ����������ان، خ�����ال ال��ج��ل��س��ة االف���ت���ت���اح���ي���ة ل���اج���ت���م���اع، أشاد 
بتضحيات الشعب الفلسطيني دفاعا عن القدس، وقال إن تركيا "لن تسمح بإطفاء قناديل 

املدينة املقدسة" عرب تشجيع مواطنيها عىل زيارتها.
وب����ن أّن "ف��ل��س��ط��ن س��ت��ب��ق��ى م���ا دام ه��ن��اك م��س��ل��م��ون وأن�����اس ي���داف���ع���ون ع���ن ال��ح��ق والعدالة 

والحرية".
وتناقش ال���دورة 34 ع��ىل م���دار ي��وم��ن، ال��ت��ط��ورات يف خطة منظمة ال��ت��ع��اون اإلس��ام��ي 2015-
2025، والتطورات االقتصادية العاملية وانعكاساتها عىل اقتصادات الدول األعضاء يف املنظمة، 
وتحسن دور القطاع الخاص يف التعاون االقتصادي، وتوطيد أواصر التعاون املايل، إىل جانب 
ت��ب��ادل وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ب��ش��أن "ت��ي��س��ري ال��ت��ج��ارة: تحسن ن��ظ��م إدارة امل��خ��اط��ر ال��ج��م��رك��ي��ة يف الدول 

األعضاء يف منظمة التعاون اإلسامي".

اتحاد الجمعيات الخيرية 
و"التعاون" يطلقان برنامج 

المنح التطويرية بالقدس
القدس- أطلق إتحاد الجمعيات الخريية/القدس ومؤسسة التعاون برنامج املنح التطويرية 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ات ال���خ���ريي���ة وامل���ؤس���س���ات األه���ل���ي���ة امل���ق���دس���ي���ة، ب��ح��ض��ور ح���اش���د ض���م ح�����وايل 150 شخصا 
م��م��ث��ل��ن ع���ن م��ؤس��س��ات امل��ج��ت��م��ع امل�����دين يف م��ح��اف��ظ��ة ال���ق���دس م���ن ج��م��ع��ي��ات وم���ؤس���س���ات أهلية 
وات���ح���ادات وش��ب��ك��ات ومستشفيات وج��ام��ع��ات وم��ج��ال��س أول��ي��اء أم���ور وال��ع��دي��د م��ن الفعاليات 

اإلجتماعية والوطنية.
ومثل مؤسسة التعاون يف هذه الفعالية د. تفيدة جرباوي مدير عام التعاون، وعن اتحاد 

الجمعيات الخريية أ.يوسف قري مدير عام اإلتحاد وعدد من اعضاء الهيئة اإلدارية.
وبدأت فعالية إطاق املنح التي أدارت عرافتها نهال بدارنة، بعزف النشيد الوطني الفلسطيني 

والوقوف تحية إجال وإكبار للوطن والعلم والشهداء.
وأل����ق����ى ي���وس���ف ق������ري، م���دي���ر ع�����ام اإلت����ح����اد ك��ل��م��ة رح�����ب ف��ي��ه��ا ب���ال���ح���ض���ور، وس���ل���ط ال����ض����وء عىل 
الصعوبات والتحديات التي تواجه مؤسسات القدس، والتي اعتربها الرئة التي تتنفس منها 
امل��دي��ن��ة، م��ع ت��أك��ي��ده ع��ىل امل��س��اع��ي ال��ت��ي يبذلها اإلت��ح��اد ل��دع��م وت��م��ك��ن ه���ذه امل��ؤس��س��ات م��ع ذكر 
للعديد من الخدمات الحيوية التي يقدمها اإلتحاد لخدمة الجمعيات، والتي كان آخرها إنشاء 

وحدة للدعم واإلرشاد القانوين للمؤسسات األهلية لحمايتهم قانونياً.
وش��رح ق��ري، سلسلة اآلل��ي��ات واملنهجيات العلمية التي ق��ام بها اتحاد الجمعيات لتحديد 
اح��ت��ي��اج��ات ال��ج��م��ع��ي��ات امل��ق��دس��ي��ة، وال���ت���ي ت��ض��م��ن��ت اع�����داد خ��ط��ة اس��رات��ي��ج��ي��ة خ��م��س��ي��ة تشاركية 
ل���أع���وام 2017-2021، ش��م��ل ذل����ك ع��ق��د ورش�����ات ع��م��ل وم���ق���اب���ات م��ع��م��ق��ة م���ع م��خ��ت��ل��ف املؤسسات 
األهلية وممثلن عن كافة القطاعات وتقييم لربامج واداء اإلتحاد، باإلضافة إىل تنفيذ مسح 
شامل للجمعيات الخريية يف كافة أرجاء محافظة القدس، والعمل عىل اطاق نظام تصنيف 
ومواصفات للجمعيات الخريية الذي يعترب األول من نوعه عىل مستوى الوطن، لتحديد مواطن 
ضعف هذه الجمعيات والعمل عىل تحويلها إىل نقاط قوة، من خال تصميم برامج ومشاريع 

وأنشطة لتطوير وتمكن الجمعيات واملؤسسات األهلية املقدسية.
وأك�����د ق����ري أن ب���رن���ام���ج امل���ن���ح ال��ت��ط��وي��ري��ة ج����اء ك��اس��ت��ج��اب��ة س��ري��ع��ة ل��ن��ت��ائ��ج ال��ت��خ��ط��ي��ط وتحديد 
اإلحتياجات الذي نفذه اإلتحاد، ونتيجة شراكة متينة مع مؤسسة التعاون، ودعم سخي من 
الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي، الذي وجه لهما كل الشكر واإلمتنان عىل 

دعمهم لإلتحاد وملؤسسات القدس.
ويف كلمٍة لها وّجهت، د. تفيدة جرباوي، مدير عام مؤسسة التعاون عبارات التحية والتقدير 
ملؤسسات القدس عىل صمودهم رغم كل التحديات والصعاب التي يواجهونها. وأن مؤسسة 

التعاون مصممة ومستمرة يف السعي إىل تجنيد األموال لدعم القدس ومؤسساتها. 
وأش��ارت بأن التعاون صرفت منذ تأسيسها يف العام 1983 ولغاية اليوم ح��وايل 750 مليون 
دوالر صرف عىل مدينة القدس حوايل 250 مليون دوالر، استثمر املبلغ يف دعم الشباب والنساء 
واألطفال واملسنن وإعمار البلدة القديمة واألنشطة الثقافية، إضافة إىل دعم األعمال الخريية 
ودعم املؤسسات من خال الشراكة املتينة واإلسراتيجية مع اتحاد الجمعيات الخريية حيث تم 
توقيع اتفاقيات بحوايل 2 مليون دوالر لدعم مجاالت مختلفة مثل األعمال الخريية والطفولة 

املبكرة وبناء قدرات وتمكن املؤسسات األهلية املقدسية.
وأش���ارت د. ج��رب��اوي أن برنامج امل��ن��ح التطويرية ال���ذي سينفذه ات��ح��اد الجمعيات ب��دع��م من 
الصندوق العربي ستقدم ثاثة أنواع من املنح تشمل: تطوير البنية التحتية والتجهيزات املرتبطة 
بتحسن الخدمات التي تقدمها املؤسسات، ومنح تستهدف التطوير الداخيل للمؤسسات من 
أن��ظ��م��ة وس��ي��اس��ات وب��رم��ج��ي��ات، وم��ن��ح ت��ه��دف إىل دع���م م��ش��اري��ع ان��ت��اج��ي��ة م���درة ل��ل��دخ��ل، لزيادة 

وتنويع مصادر دخل الجمعيات واملؤسسات.
وقدمت مدير املشاريع يف اإلتحاد، بيان البكري، عرضاً للمؤسسات عن أنواع املنح وأهدافها 
وآليات وشروط التقديم لها، كما قدمت املسؤولة املالية يف اإلتحاد، لونا حجازين، عرضاً عن 

املتطلبات واإلجرءات املالية للمنح وشرح عن آليات اعداد موازنة املشروع.
وشرحت املحامي روان مرقة، عن الوحدة القانونية "حماية" التي أسسها اإلتحاد هذا العام 
لخدمة املؤسسات األهلية وحمايتها من الوقوع يف إشكاليات قانونية قد تؤدي إىل إغاقها أو 
تكبدها مبالغ طائلة تؤدي إىل عجزها. ثم شرحت عن آليات استقبال املراجعن من املؤسسات 

وتقديم خدمة اإلرشاد الفردي والجماعي لهم.
ويف نهاية الورشة، أجاب مدير عام اإلتحاد عىل تساؤالت واستفسارات املؤسسات حول املنح 
املقدمة، يف حن قدمت املؤسسات املشاركة شكرها لإلتحاد ومؤسسة التعاون عىل جهودهما 

يف دعم املؤسسات املقدسية واإلستجابة الحتياجاتها.

خالل حفل تخريج حفظة القرآن الكريم في أريحا.. 

ادعيس وأبو العسل يؤكدان 
أن القدس ستبقى عصية على كل المؤامرات 

أريحا - خالد عمار - ق��ال وزي��ر األوق��اف الشيخ 
يوسف ادعيس إن القدس ستبقى عصية عىل كل 
امل����ؤام����رات وس��ت��ظ��ل ع��اص��م��ة ال���دول���ة الفلسطينية، 
وأن���ه مهما ح���اول االح��ت��ال االس��رائ��ي��يل سلخنا عن 
هويتنا اال أن شعبنا الصابر واملرابط يؤكد كل يوم 
عىل تمسكه بالقدس التي ستظل عربية وهي تتزين 

باالقىص وبارض االسراء واملعراج .
ج�������اء ذل�������ك خ�������ال م�����ش�����ارك�����ة ال�������وزي�������ر ادع������ي������س يف 
ح��ف��ل ت��خ��ري��ج ط��ل��ب��ة ال���ق���رآن ال��ك��ري��م مل��ل��ت��ق��ى )القرآن 
حيايت( الذي اقامته مديرية االقاف باريحا بحضور 
املحافظ جهاد اب��و العسل وعضو املجلس الثوري 
صائب نظيف ورئيس البلدية سالم غروف ورئيس 
ج���ام���ع���ة ال����ق����دس امل���ف���ت���وح���ة ب���اري���ح���ا ال����دك����ت����ور كمال 
س���ام���ة وم���دي���ر ع����ام االوق�������اف ب���اري���ح���ا ال���دك���ت���ور وائل 
نظيف وفيصل ابو جرار رئيس لجنة امللتقى واعضاء 
مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية وام جهاد 
ح����ي����م����ور رئ�����ي�����س ت���ك���ي���ة امل�����ازن�����ي�����ة وم����م����ث����ل����و املؤسسات 

واهايل الطلبة .
وب��ارك ادعيس لجميع الخريجن والخريجات 
مشرياً اىل ان وزارة االوقاف وبتوجيهات من الرئيس 
محمود عباس تقدم كل التشجيع والدعم القامة 
مراكز لتحفيظ القرآن الكريم وان هذه الجهود تلقى 
االه��ت��م��ام وال���دع���م اي���ض���اً م���ن رئ��ي��س ال������وزراء ووزارة 
االوقاف واملقدسات ، مشرياً اىل ان هناك 1400 مركز 
لتحفيظ القرآن الكريم يف فلسطن باالضافة اىل 4 

أكاديميات تتخصص يف هذا املجال .
واث�����ن�����ى وزي��������ر االوق�����������اف ادع�����ي�����س ع�����ىل االنجازات 
الافتة ملديرية االوقاف باريحا وهذا التشبيك املتميز 
مع مؤسسات املجتمع لخدمة االنسان الفلسطيني 
، كما اشاد بالقائمن عىل ملتقى ) القرآن حيايت ( 
وكل الذين كانت لهم بصمة النجاح امللتقى الذي 

نعتز يف االوقاف االسامية بان يرتقي اىل اكاديمية 
ل����ه����ذه االن�������ج�������ازات ال����ت����ي ت���س���ت���ح���ق ال����ث����ن����اء وال������دع������م ، 
معرباً عن سعادته بهذه الجهود الخرية وان وزارة 
االوق������������اف ي���س���ع���ده���ا ت����ق����دي����م ق���ط���ع���ة ارض م�����ن اجل 
اق���ام���ة م��ب��ن��ى امل��ل��ت��ق��ى دع���م���اً ل���ه���ذه امل���س���رية امل���ب���ارك���ة ، 
كما شكر املحسن موىس الولجي الذي تربع بانشاء 
املبنى ، وكذلك جميع من ساهم ويساهم يف دفع 

املسرية لامام .
ونقل محافظ اريحا واالغوار جهاد ابو العسل 
ت����ح����ي����ايت وت�����ه�����اين ال����رئ����ي����س م����ح����م����ود ع����ب����اس لجميع 
الخريجن ، مشرياً اىل ان هذه االجيال التي تحفظ 
ال���ق���رآن ال��ك��ري��م وه����ذا ال��ش��ع��ب ال����ذي ي��ؤك��د تمسكه 
ب��امل��ق��دس��ات وب��ال��ق��دس ل��ن تستطيع ك��ل الدوالرات 
والبرول واملغريات ان تسلخه عن هويته الوطنية 
ول��ي��س ف��ي��ن��ا م���ن ي��ت��ن��ازل ع���ن ذرة ت����راب م���ن القدس 

عاصمة الدولة الفلسطينية .
وشدد املحافظ ابو العسل عىل ضرورة ترسيخ 
ال��������وح��������دة ال�����وط�����ن�����ي�����ة وت������ع������زي������ز ص������م������ودن������ا ع�������ىل ارضنا 
لتبقى القدس عاصمة فلسطن االبدية و السقاط 

صفقة القرن .
وق����������ال رئ�����ي�����س ب����ل����دي����ة اري������ح������ا س�����ال�����م غ����������روف اننا 
نفتخر بانجازات ) ملتقى ال��ق��رآن حيايت ( وتخريج 
هذه الكوكبة من ابناء وبنات اريحا بكل اطيافها ، 
مؤكداً عىل ان البلدية ستدعم هذه املبادرة وهذه 

الجهود الخرية .
وشدد مدير عام اوقاف اريحا وائل نظيف عىل 
ان وزارة االوق��اف اعطت الضوء االخضر الستثمار 
اراض���ي���ه���ا وام���اك���ه���ا يف اري����ح����ا ب���م���ا ي���ع���زز م����ن صمود 
ع��������ىل ممتلكات  وي������ح������اف������ظ  ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي  االن���������س���������ان 

االوقاف يف اطار القانون واالنظمة .
وشكر وزير االوقاف عىل متابعته الحثيثة وعىل 

موافقته بتخصيص قطعة ارض مساحتها 250 مر 
تقع يف الجهة الشرقية ملسجد اريحا القديم مللتقى 
) القرآن حيايت ( مجاناً من اجل اقامة املبنى عليها 
, م�����ش�����رياً يف ال�����وق�����ت ذات��������ه اىل ق��������رار ال�������������وزارة باعادة 
ال����ق����م����ر الخريية  ل���ج���م���ع���ي���ة  ق���ط���ع���ة ارض  ت���خ���ص���ي���ص 

باريحا النشاء مقر لها .
وقال ل" القدس " ان وزارة االوقاف واملقدسات 
تجاوبت مع معظم مطالب املزارعن واملستثمرين 
عىل ارايض واماك االوقاف باريحا بما يحافظ عىل 
مصالح جميع االطراف .وشكر نظيف القائمن عىل 
م��ل��ت��ق��ى ) ال����ق����رآن ح���ي���ايت (  ع���ىل م���ب���ادرت���ه���م الرائعة 
وال��ت��ي الق���ت اس��ت��ح��س��ان امل��ج��ت��م��ع واح��ت��ض��ن��ت مئات 
الطلبة وارست اسس قوية لتحفيظ القرآن الكريم 
.وقال الشيخ محمد دراس الولجي ان فكرة امللتقى 
م�����ن محمد  وب�����م�����ب�����ادرة   2015/10/15 ب����ت����اري����خ  ان���ط���ل���ق���ت 
ع�����وي�����دات وم���ح���م���د ف���ي���اض وم���ح���م���د دراس وبلجنة 
للملتقى برئاسة فيصل ابو جرار واستطعنا يف العام 
االول اس���ت���ي���ع���اب 96 ط���ال���ب وط���ال���ب���ة وال����ي����وم نخرج 
137 طالب وطالبة وان شاء الله سنواصل الطريق 
بالتعاون مع اهل الخري، مشيداً بكل الذين وقفوا 
اىل جانب امللتقى وقدموا الدعم بمختلف اشكاله 
بدًء بوزارة االوقاف ومديريتها باريحا وانتهاًء بتربع 
رج���ل االع���م���ال م���وىس ال��ول��ج��ي ب��ب��ن��اء م��ق��ر للملتقى 
ب��ق��ط��ع��ة االرض ، ك���م���ا ثمن  وت�������ربع وزارة االوق���������اف 
م���س���ان���دة م���ح���اف���ظ اري����ح����ا ورئ����ي����س ال���ب���ل���دي���ة والغرفة 
ال���ت���ج���اري���ة و ج����ه����ود امل���ش���رف���ن وامل����ش����رف����ات والطلبة 

وذويهم وكل املؤسسات واهل الخري .
هذا وقدم طلبة امللتقى فقرات من تاوة القرآن 
ال����ك����ري����م واالن�����اش�����ي�����د ال���دي���ن���ي���ة وخ���ت���م���ت ال���ط���ال���ب���ة نور 
ال������غ������اوي ب����ك����ل ش�����ك�����رت ف���ي���ه���ا ج���م���ي���ع ال����ق����ائ����م����ن عىل 

امللتقى والحضور، ثم جرى تكريم الطلبة.

إلغاء مشاركة باحثين إسرائيليين في مؤتمر 
أكاديمي بجنوب أفريقيا بطلب من ناشطي المقاطعة

أن جامعة  "ه��������آرت��������س"أم��������س  ذك�����������رت ص����ح����ي����ف����ة 
س���ت���ي���ل���ي���ن���ب���وش يف ج�����ن�����وب إف����ري����ق����ي����ا أل�����غ�����ت مشاركة 
ب����اح����ث����ن إس����رائ����ي����ل����ي����ن يف م����ؤت����م����ر أك�����ادي�����م�����ي، يطلب 
م��ن ن��اش��ط��ي ح��رك��ة امل��ق��اط��ع��ة »BDS« . وم���ن املقرر 
أن ي���ع���ق���د امل�����ؤت�����م�����ر  األس������ب������وع امل����ق����ب����ل، ت����ح����ت عنوان 
"االع������راف وال��ت��ع��وي��ض وامل��ص��ال��ح��ة". وك����ان م��ن بن 
األس�����ب�����اب ال����ت����ي ق���دم���ه���ا ال���ن���ش���ط���اء إلل�����غ�����اء مشاركة 
امل����ؤت����م����ر، »ق������ان������ون القومية«  ال�����وف�����د اإلس�����رائ�����ي�����يل يف 
اإلس�����رائ�����ي�����يل، وك�����ذل�����ك رف������ض م���ن���اق���ش���ة ق���ض���اي���ا مثل 
املصالحة والتعاطف واملغفرة يف الوقت الذي يقول 
ف����ي����ه ال����ن����ش����ط����اء إن إس�����رائ�����ي�����ل "ت����ه����اج����م ق����ط����اع غزة، 
وتحتل الضفة الغربية، وتقتل وت��ع��ذب النشطاء 

ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ن وت��ت��ج��اه��ل ح���ق���وق أول���ئ���ك ال���ذي���ن تم 
س����ل����ب أراض������ي������ه������م".وي������وم ال���خ���م���ي���س امل�����������ايض، تلقى 
منظمو املؤتمر يف ستيلينبوش رسالة من منظمات 
امل��ق��اط��ع��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وال���ج���ن���وب إف��ري��ق��ي��ة تطالب 
ب��إل��غ��اء م��ش��ارك��ة ال��ب��اح��ث��ن اإلس��رائ��ي��ل��ي��ن. وم���ن بن 
 - »SAJFP« ،املنظمات ال��ت��ي وق��ع��ت ع��ىل ال��رس��ال��ة
"ي��ه��ود ج��ن��وب أف��ري��ق��ي��ا م��ن أج���ل فلسطن الحرة". 
ل�������ذل�������ك، أب������ل������غ م����ن����ظ����م����ة امل�����ؤت�����م�����ر الباحثن  ون����ت����ي����ج����ة 

اإلسرائيلين أنهم لن يتمكنوا من الحضور.
وك��ان م��ن امل��ف��رض أن ي��ش��ارك يف املؤتمر سبعة 
أك���ادي���م���ي���ن م���ن ث����اث ج���ام���ع���ات إس��رائ��ي��ل��ي��ة ه���ي بن 
غوريون وتل أبيب والعربية. ومن بن أمور أخرى، 

ك���ان م��ن امل��ق��رر ع��ق��د م��ن��ت��دى ب��م��ش��ارك��ة الربوفيسور 
شيفرا ساغي من جامعة بن غوريون، مع أربعة من 
طاب الدكتوراه، بعنوان "هل من املمكن التماثل 
مع رواية العدو؟". ويف نقاش آخر كان من املفروض 
م��ش��ارك��ة ال��ربوف��ي��س��ور س��اغ��ي م��ع ال��ربوف��ي��س��ور آري 
ن����ادل����ر م����ن ج���ام���ع���ة ت����ل أب����ي����ب وال����ربوف����ي����س����ور محمد 
دج����������اين م������ن ج����ام����ع����ة ال������ق������دس ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة. ولم 
ي���ت���م إل����غ����اء م���ح���اض���رة ال����ربوف����س����ور راع����ي����ا م�������وراغ من 
ال��ج��ام��ع��ة ال��ع��ربي��ة يف ال���ق���دس، ول��ك��ن ت��م��ت إضافة 
م��اح��ظ��ة إىل ج��ان��ب اس��م��ه��ا يف ب��رن��ام��ج امل��ؤت��م��ر جاء 
فيها أنها تشارك بصفة شخصية. لكن موراغ ألغت 

مشاركتها يف املؤتمر.



17Thursday 29 November 2018 الخميس  2018/11/29

         

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9 	8 	7 	6 	5 	4 	3 	2	 	1

حظــــــــــك 
اليوم

كلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتم ت ق ا ط ع ة 

ع ة 
ط 

ق ا 
ت 

م 

إعداد: مفيد سالم - القدس

أفقي:
 ١- جهاز  لرصد الكواكب والنجوم، ٢-عالم أجنبي اكتشف نظام البسرتة ناقص 
ح���رف، ٣-رائ���ع���ة للموسيقار ال��راح��ل ف��ري��د االط����رش+ ض��م��ر م��ت��ص��ل، ٤-م���ن ان���واع 
ح��ل��ي��ب األط���ف���ال+ م����ادة ط��ب��ي��ة، ٥-م���ن���اخ+ ن����ادم وي���ائ���س+ ح���رف م��وس��ي��ق��ي، ٦-إل����ه+ 
رسم+ أم وقصد+ حاز عىل مجزومة ٧-مدينة فرنسية+ جميل+ سهل زراعي، ٨-رد 

عىل السؤال+ قائد مسلم+ سهل أوروبي، ٩-ممثلة مصرية-أخبار باالجنبية.

عمودي:
 ١- ج���ه���از ل���ه���داي���ة ال��س��ف��ن ب��ال��ب��ح��ر ٢-ل��ل��ت��م��ن��ي+ ي��س��ت��ع��م��ل ل��ل��ك��ت��اب��ة ع��ل��ي��ه+م��ارك��ة 
سيارات، ٣-ممثل امرييك راحل اشتهر بدور كوجاك، ٤-لم  يحن الوقت بالعامية+ 
فيلم لصباح وفريد االطرش، ٥-شتم+ من الجواهر+ وقع وتزحلق، ٦-مسرحية 
م��ش��ه��ورة ل��دري��د ل��ح��ام، ٧-و+ ممثلة م��ص��ري��ة م��ع��ت��زل��ة، ٨-م��وس��ي��ق��ار أمل���اين راح���ل+ 

مرض صدري ٩-احد أحياء مدينة القدس.

منوعات

حل الشبكة السابقة
أفقي: ١-مجلس األمن، ٢-جو+ و+ رجا بدر، ٣-در+ سامح حسني »وناقصة آخر حرف«، 

٤-يجافيهم-س، ٥-وول���ت دي��زين، ٦-ه��� أأ+ أسمهان، ٧-ش��ب »معكوسة«+ محمد رجب، 

٨-هنومة خليل، ٩-الفسطاط »معكوسة وناقصة آخر حرف«+ مها.

عمودي: ١-مجدي وهبة+ أ، ٢-جورج واشنطن »ناقصة آخر حرف«، ٣-لوس أالموس، 

٤-فارس »معكوسة«+مفتاح »ت أ ح م ف«، ٥-أ+ جميد+ الهمس »معكوسة وناقصة أول 

حرف«، ٦-الح+ دمية »معكوسة«+ أخ »معكوسة«، ٧-أب+ حمزة+ رمل »ر ل م«، ٨-دسم 

»م دس«-ناجية، ٩-نريد، البني »معكوسة«.

الحمل 21 آذار – 19 نيسان
إذا ح����اول����ت إه����م����ال ط���ل���ب���ات رؤس�����ائ�����ك، ف��ي��ج��ب أن ت���أس���ف ل����ذل����ك. اح������ذر م����ن األوه���������ام: اب����َق 
ص���ام���داً يف ق���رارات���ك وم��خ��ل��ص��اً آلراء م��ج��م��وع��ت��ك. ال ت���رتك ن��ف��س��ك م��ن��س��اق��ا وراء ع��اط��ف��ت��ك و اال 
وق���ع���ت ف��ري��س��ة ل��ل��ض��غ��وط ال��ن��ف��س��ي��ة و ال��ع��ص��ب��ي��ة ع��ل��ي��ك ب���م���ش���اورة ع��ق��ل��ك يف ال���ح���ني و اآلخ�����ر و 

ترك القلب جانبا . .

الثور 20 نيسان – 20 أيار
ي��ح��م��ل ل����ك ال���ح���ق���ل امل������ايل ص���ف���ق���ات م���ث���م���رة ، ب���ش���رط أّن ت���ك���ون ط���م���وح���اً ب����اع����ت����دال. ال���ظ���روف 
ستمّكنك من أن تكون تحت األض��واء . ستمتلك اليوم الكثر من السحر لذا ستعرف جيداً 
كيف تعمل مع املقربني إليك . عاطفيا انت شخص مهم و لديك الكثر من املعجبني عليك 

ان تكون مرحا لتنعم بذلك .

الجوزاء 21 أيار – 20 حزيران
اقّوتك الساحرة ستزداد عشرة أضعاف و ستكون متلّهفاً جداً للمحّبة وألن تحّب. ابحث 
ع��ن ال��ت��ش��ارك، ت��ع��اون، تفاعل م��ع الحبيب ، وبعد ذل��ك ستكون قّصة حّبك كما يف األف��ام 
. ابتعد ع��ن امل��ش��روب��ات ال��روح��ي��ة . ال تبالغ يف الضغط ع��ىل نفسك اث��ن��اء العمل و اال وقعت 

ضحية االرهاق ..

السرطان 21 حزيران – 22 تموز
اعتمد عىل حدسك اليوم. إذا رأيت شيئاً يبدو أروع من أن يصّدق ، فذلك محتمل. النجوم 
تنر طريقك و هذا اليوم مهم اذا اردت اتخاذ بعض القرارات الصعبة او املهمة عاطفيا النجوم 

تعطيك الكثر من األمل يف نقلة مهمة عىل صعيد حياتك العاطفية.

األسد 23 تموز – 22 آب
ه��ذا ي��وم مناسب للخطوات الحّساسة: إذا كنت تريد أن تطلب إحساناً مهماً، فستجد 
ال��ح��ج��ج امل��ق��ن��ع��ة. ستجد ن��ش��اط��ات ع��دي��دة ذات ع��اق��ة ب��ال��ت��م��وي��ات و س��ت��ك��ون مفّضلة بشكل 
خاص. ابق بعيداً بقدر اإلمكان عن الغرة العائلية الغرة ستشتت تفكرك و تؤدي بك اىل 

نتيجة غر محمودة .

العذراء 23 آب – 22 أيلول
تكون انطوائياً بشكل غريب اليوم . سمائك العاطفية ستكون كئيبة، لكن ال بد أن تتحّسن 
األمور بشكل تدريجي. َلْسَت تماماً نفسك ، لست الشخص الشجاع العظيم الذي تعرفه ، 

مما َقد يربكك اليوم . ال تتخذ أي خطوة جديدة ما دمت تحس بأنك غر قادر .

امليزان 23 أيلول – 22 تشرين األول
ُتعرك النجوم قلياً من إشراقها و ملعانها ، َليس ألّنك تحتاجه . فأنت ُتشرُق بدون توّقف 

. هناك مكان لُكّل يشء وُكّل يشء يف مكانه؛ إنه إحساس جميل هذا اليوم . 

 العقرب 23 تشرين األول – 21 تشرين الثاين
أن��ت يف القمة ! أن��ت األّول! أن��ت ال��ف��ائ��ز . أن��ت ُم��ل��َه��ٌم وُم��ل��ِه��ٌم يف نفس ال��وق��ت ، ه��ذا اليوم 

َيعتمد الناس عىل ُكّل كلمة من كلماتك ، سرتى العالم عند قدميك...

القوس 22 تشرين الثاين – 21 كانون األول
يبدو كأنك تقول اليشء األكرث المعقولية يف العالم، والعالم ال يزال راضياً ومبتسم. تمّتع 
بكون الجميع يصدقك اآلن. و لكن انتبه ، فهذا األمر مؤقت ، و قد تواجه نفوراً إذا استمريت 

يف تصديق نفسك . عليك ان تراجع نفسك ليك تكون اكرث واقعية و اقل خيالية 

الجدي 22 كانون األول – 19 كانون الثاين
الجميع يشتهي أن تعره انتباهك س��واء العائلة، أو األص��دق��اء أو أك��رث من األص��دق��اء. ال 

تحتاج ألن يعرف الجميع بما تفكر به ، فا تنفجر عندما تخطر ببالك فكرة أو مشروع . .

الدلو  20 كانون الثاين- 18 شباط
إخاصك ُيشرُق من خال أّي ئِش َتعَمُله. و هذا ما يجذب الناَس إليك يف ُكّل الحاالت. 
َتفكرك بشأن قضية مهمة واسع و عميق . دع األمور كما هي عليه حالياً حتى َتتوّصل إىل 

َبْعض النتائِج. العاطفة هي االمر االكرث تعقيدا يف الحياة لذا حاول ا تتمتع بها.

الحوت 19 شباط – 20 آذار
أنت متواضع اليوم ، مما سيجعلك عرضة ألنظار من حولك . تشعر بأنك رقيق اإلحساس 
، و كمكافأة عىل هذه الحساسية الرفيعة ستنتزع اللطف من كل من هم حولك . هذا االمر 

سيساعدك عىل رفع طاقتك اىل اقىص حد انت يف وضع مهني جيد و مستمر بالتحسن .

س��ل��ف��ي��ت -وف�������ا- ص���ف���اء ش���ق���ر )٢٣ ع���ام���ا( 

ف����ن����ان����ة ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة م�����ن ق����ري����ة ال�������زاوي�������ة غ����رب 

مدينة سلفيت، تحاول من خال أعمالها 

الفلسطينية األصلية  البيئة  الفنية تصوير 

وإبراز الجانب الجمايل يف معمارها القديم 

واملعاصر.

ت��ؤم��ن شقر ب��ق��درة ال��ف��ن��ون ع��ام��ة والفن 

التصويري بشكل خاص عىل حماية املوروث 

الفلسطيني املعماري والثقايف من محاوالت 

الطمس والهدم التي كان وال زال يتعرض 

لها، كما وترى أن صراعنا مع االحتال هو 

صراع انساين وثقايف بالدرجة االوىل قبل أن 

يكون صراعا سياسيا، فقد حرص االحتال 

عىل توظيف كافة طاقاته البشرية واملادية 

يف س����ب����ي����ل ال������ق������ض������اء ع�������ىل م������وروث������ن������ا ال����ث����ق����ايف 

والتاريخي واملعماري.

ت�����ق�����دم ش����ق����ر م���ع���رض���ه���ا األول ب����ع����ن����وان" 

م����ي ول����������ون"،  يف م��ت��ح��ف م���ح���م���ود دروي�����ش 

ت���ش���ري���ن  م���������ن  ٢٥-٣0  ال�������ل�������ه،  رام  م�����دي�����ن�����ة  يف 

ثاين، مكوناً من ثاثني لوحة فنية رسمتها 

ب���األل���وان امل��ائ��ي��ة ب��أح��ج��ام وت��ق��ن��ي��ات مختلفة 

تنوعت ما بني الرسم التجريدي والواقعي، 

حاولت من خاله التعمق أكرث يف جماليات 

ال��ب��ي��ئ��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، وال��ب��ح��ث ع���ن م��ع��ال��م 

األص��������ال��������ة يف م�����ع�����م�����اره�����ا ال������ق������دي������م وامل�����ع�����اص�����ر 

م��ن منظورها ال���ذايت ال��ذي يبحث يف أرواح 

األشياء قبل ذواتها، محاولة لجذب االنتباه 

ب������ض������رورة ت����وج����ي����ه ك������ل ال�����ط�����اق�����ات امل����ت����اح����ة يف 

حماية املوروث الفلسطيني.

واللوحات حملت أسماء ومعايَن عميقة، 

ت������رى ش���ق���ر أن����ه����ا اس���ت���ل���ه���م���ت���ه���ا واس��ت��ن��ت��ج��ت��ه��ا 

ب��ت��ع��ٍب ل���ذي���ذ. وه����ي: "ت�����ايش"، "س���ك���ون "، 

"ص����������اة"، "زي������������ارة"، "خ������ري������ف"، "ان����ت����ظ����ار"، 

"ح�����ص�����اد"، "ان����ف����ج����ار وج�����م�����ال"، و"ش���ق���ائ���ق 

ال���ن���ع���م���ان"، و"آخ������ر ال����ي����وم"، ب���اإلض���اف���ة إىل 

"ك�����زه�����ر ال�����ل�����وز أو أب�����ع�����د" م���س���ت���وح���ي���ة ع���ن���وان 

قصيدة الشاعر محمود درويش الشهرة، 

وتصوير املعمار الفلسطيني ال��ق��دي��م، كما 

يف ث���ن���ائ���ي���ة "ظ�������ل يف امل������م������ر"، و"ان�����ع�����ك�����اس"، 

و"ي����اف����ا ال���ق���دي���م���ة"، و"س�����ك�����ون"، و"ع����ب����ق"، 

و"ذاكرة"، و"نابلس القديمة"، و"شرفة"، 

وسلسلة لوحات "بقاء".

تخرجت شقر من كلية الفنون الجميلة 

يف جامعة النجاح الوطنية "تخصص خزف" 

يف العام ٢0١٧، عملت عىل لوحات معرضها 

ملدة ثمانية أشهر، وكانت البداية مع لوحة 

"أول اليوم" الذي مزجت فيه شقر اللون 

األص������ف������ر وق�������ت ش���������روق ال����ش����م����س م������ع ط��ي��ف 

األقحوان.

وحول فكرة اسم املعرض، تقول شقر 

أنها اختارت "مي ولون"، ألنها استخدمت 

األلوان املائية فقط يف رسوماتها. وتضيف: 

اخرتت االسم بالعامية دليا عىل البساطة، 

"االس����م ي��وص��ل امل��ع��ل��وم��ة س��ري��ع��اً، أي انني 

بحاجة ملاء ولون فقط ألرسم".

صفاء شقير الموهبة القادمة في الفن التشكيلي

ت�����ذك�����ر ص�����ف�����اء ش����ق����ر ال�����ل�����وح�����ات رس���م���ت���ه���ا 

ب���األل���وان امل��ائ��ي��ة، اس��ت��وح��ي��ت��ه��ا م���ن الطبيعة 

ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، وال���ت���ي ت��ل��ه��م��ن��ي ك���ث���راً، وم��ن 

ال�������ف�������ن امل�������ع�������م�������اري ال�������ق�������دي�������م. وج����������������اءت ف����ك����رة 

املعرض من حبي وشغفي لهذه األماكن، 

ال�������ي�������وم"،  "أول  ه�������ي  ل�������وح�������ايت  أول  وك�������ان�������ت 

ع������م������ل������ت ع����������ىل ت�������ط�������وي�������ر ال���������ف���������ك���������رة، ث����������م ب����������دأت 

ب��رس��م ل��وح��ات ج��دي��دة وم��خ��ت��ل��ف��ة، ح��اول��ت 

م�����ن خ���ال���ه���ا ت���ق���دي���م رؤي�����ت�����ي ل��ف��ل��س��ط��ني م��ن 

الجانب الفني.

وح��������ول أف�����ك�����ار ل����وح����ات����ه����ا، ت�����ق�����ول: ع���ن���دم���ا 

ك���ن���ت أزور م���ك���ان���ا م����ا وي���ج���ذب���ن���ي، ي��ع��ي��ش يف 

خ��ي��ايل، وح���ني أع���ود إىل امل��ن��زل اب���دأ برسمه 

بأسلوبي الخاص، ويطغى عىل الرسومات 

ش����دة ده��ش��ت��ي ب���األم���اك���ن، ف���أرس���م���ه ك���ام���اً، 

أو اس�����ت�����وح�����ي م����ن����ه ج���������زءا م����ع����ي����ن����ا، وأك���������رث م��ا 

يجذبني هو منظر الربيع، وغياب الشمس، 

وموسم الحصاد.

وع����ن ط��ق��وس��ه��ا يف ال���رس���م ت���ق���ول ش��ق��ر: 

أرسم يف ساعات متأخرة من الليل، استمع 

إىل املوسيقى وحدها، فأذهب اىل عاملي مع 

ري���ش���ت���ي وأل���������واين، ويف ال���ص���ي���ف ك���ن���ت أرس����م 

يف الخارج.

وت����������ب����������ني: رس�����������وم�����������ايت ن�������اب�������ع�������ة م����������ن ت����ع����ل����ي����م 

وه���واي���ة، م��ن��ذ ص��غ��ري ك��ان��ت م��ي��ويل للرسم 

ق�����وي�����ة، ووض�����ع�����ت يف رأيس دراس���������ة ال���ف���ن���ون 

الجميلة، فتخصصت الخزف، وأبدعت فيه 

ايضاً، لكن الرسم املايئ جذبني كثراً.

وتوضح: أرس��م عشر لوحات يف اليوم، 

أق������ي ي����وم����ي ب����ال����رس����م، ح���ص���ل���ت ع�����ىل أع���ىل 

درج�����������������ة يف ال����������رس����������م امل�����������������ايئ خ��������������ال دراس���������ت���������ي 

الجامعية عىل ثاث شعب.

اس���������ت���������اذة ال������ف������ن������ون يف ج�����ام�����ع�����ة ف���ل���س���ط���ني 

التقنية، عائدة أحمد، تقول: اللوحات تبث 

البهجة عند تأملها غنيه بالضوء واأللوان، 

رأيت فيها سيمفونية لونية ممتعه، و هناك 

تسجيل بصري ملقاطع فلسطينية قريبه من 

الوجدان والذاكرة.

وت����ذك����ر أح����م����د، م����ن امل�����ع�����روف أن ال���رس���م 

امل�������������ايئ ل�����ي�����س ب�����ال�����ن�����م�����ط ال�����ف�����ن�����ي ال�����س�����ه�����ل ف���ق���د 

ح����م����ل����ت ال�������ل�������وح�������ات مل������س������ات واث�������ق�������ه وج����ري����ئ����ة 

وأل�������وان ن��ق��ي��ه وش���ف���اف���ي���ات م��م��ت��ع��ه، ل��ل��ف��ن��ان��ة 

أسلوب وشخصية فنية أصيلة، نجحت يف 

ايصال تعبرها عن موضوعاتها والتأثر يف 

املتلقني، وتستحق كل الدعم للمي قدما 

بدرب الفن واإلنتاج والجمال.

ب��روت -وف��ا- نّظم االت��ح��اد العام للفنانني الفلسطينيني يف لبنان، 
وب���رع���اي���ة س����ف����ارة دول������ة ف��ل��س��ط��ني ل�����دى ال���ج���م���ه���وري���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، م��ع��رض 
رسومات للفنانة التشكيلية دالل القييس، بعنوان "فلسطني وجهتنا"، 

يف دار الندوة يف بروت.
حضر املعرض املستشار أول يف سفارة فلسطني ماهر مشعيل ممثا 
عن السفر أشرف دبور، وأمني سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير 
يف لبنان فتحي أبو العردات، وعضو املجلس املجلس الثوري لحركة فتح 
آمنه جربيل، وأمني عام تيار املستقبل أحمد الحريري، والوزير السابق 
بشارة مرهج، وممثلو األحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وحشد 

من املؤسسات الثقافية.

ويف كلمة لها، أكدت القييس أن أحدا لن يستطيع ان يكسر شعبنا 
الفلسطيني، أو يهزمه، أو يشطب قضيتنا العادلة، مشددة عىل أن 

القدس ستبقى عاصمة فلسطني األبدية.
وأشارت إىل أن الفنان يجب ان يكون صاحب قضية، والفن قضية 
إنسانية قبل أن ت��ك��ون ت��ج��اري��ة، م��ؤك��دة التزامها االخ��اق��ي وامل��ه��ن��ي من 

أجل القضية الفلسطينية.
بدوره، أكد مشيعل أن املعرض يجدد التأكيد عىل التاحم اللبناين 
الفلسطيني ليس بالجغرافيا فحسب، بل بالنضال، وال��دم، والفن، 
مثمنا هذا العمل الفني الرائع بريشة وقلب ووج��دان الفنانة القييس 

التي جالت عربيا ودوليا ومحليا بلوحاتها وفنها املبدع.

معرض رسومات للفنانة 
التشكيلية دالل القيسي في بيروت

نائلة ِلّبس في المتحف الفلسطيني
رام الله - وفا-قدمت الباحثة يف الفولكلور الغنايئ الفلسطيني نائلة ِلّبس، أمسية "فنية" يف 
املتحف الفلسطيني ، عىل هامش معرض "غزل العروق"، تناولت درو املرأة يف األغاين الشعبية 

الخاصة باألعراس واألطفال.
وأص������درت ل���ّب���س ال���ت���ي ت��ن��ح��در م���ن م��دي��ن��ة ح��ي��ف��ا ال��ع��دي��د م���ن ال��ك��ت��ب واالس����ط����وان����ات امل��وس��ي��ق��ي��ة 
املتخصصة يف األغاين الفلوكلورية، جمعت محتواها عىل مدار ٣0 عاًما خال رحلتها يف البحث 

والتوثيق.

نابلس - غسان الكتوت - الرواد للصحافة واإلعام - عرض يف مقر 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ح��ل��ي��ة ل��ت��أه��ي��ل امل��ع��اق��ني يف م��خ��ي��م ال��ع��ني ب��ن��اب��ل��س ام����س فيلم 
"أوالدي ح��ب��اي��ب��ي" ل��ل��م��خ��رج��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ف���ادي���ة ص����اح ال���دي���ن، وه��و 

فيلم من إنتاج مؤسسة شاشات سينما املرأة.
وشكر رئيس اللجنة  نادر خالد بالحضور مركز يافا عىل هذه املشاركة 
يف عرض األفام، ومؤسسة شاشات التي تعطي الفرصة للمخرجات 
الفلسطينيات يف صناعة األفام وتقديم عروض تتعلق بقضايا مهمة 

يف املجتمع املحيل.
وقدم مدير وحدة اإلعام يف مركز يافا، شاهر البدوي نبذة مختصرة 
عن األفام التي يتم عرضها يف مختلف الجمعيات املحلية. وجرى بعد 
ع���رض الفيلم ن��ق��اش وح����وار ت��م��ح��ور ح���ول كيفية تقبل املجتمع املحيل 

ألشخاص ذوي اإلعاقة وممارسة حقهم يف كافة املجاالت.
وق����ال أح����د ال��ح��ض��ور أن اإلع���اق���ة غ���ر م��ح��ص��ورة ف��ق��ط ع���ىل اإلع���اق���ات 
الحركية والجسمية، فنجد يف املجتمع املحيل أناسا ال يعانون اإلعاقات 

لكن التفكر يحصرهم يف زاوية اإلعاقة.
وقال ساهر حمادة مشرف برنامج املرأة والشباب مع وكالة الغوث 
يف مخيمات الشمال: "يجب علينا اح��رتام حقوق املعاق فهو مساوي 

لإلنسان السليم يف كافة الحقوق، وعلينا جميعا تقبلهم وإشراكهم 
يف كافة املجاالت، وأن املجتمع هو من يملك اإلعاقة لعدم قدرته عىل 

التعامل مع هذه الفئة بالشكل الصحيح".
وقالت مشرفة برنامج اإلعاقة يف مخيمات شمال الضفة وجدان أبو 
جدي،  أن اإلنسان السليم معرض ألي حادث يجعله مع فئة املعاقني، 
لكن ما تم التحدث عنه يف الفيلم هو كيفية إص��رار األم عىل ممارسة 
حقها يف اإلن���ج���اب، ول��ك��ن م��ا ع��اش��ت م��ن ل��ح��ظ��ات عصيبة م��ن ال��خ��وف 
والقلق طوال فرتة الحمل بانتظار مولودها الجديد وخوفها من إصابته 

بمرض ورايث وحلمها أن تكون أما كباقي النساء.
وعربت إحدى السيدات عن كيفية تقبل األبناء إلعاقة األم وتكيفهم 
مع ذلك، وخصوصية الوضع الصحي لها وكيفية التعامل معها كأي 

إنسانة يف املجتمع.
وي���أيت ه��ذا ال��ع��رض ضمن م��ش��روع "ي��ا ن��ش��وف ف��ي��ل��م!" ال���ذي تنفذه 
م����ؤس����س����ة ش������اش������ات س���ي���ن���م���ا امل�����������رأة ب�����ال�����ش�����راك�����ة م������ع ج���م���ع���ي���ة ال����خ����ري����ج����ات 
الجامعيات يف غزة ومؤسسة عباد الشمس لحماية االنسان والبيئة، 
 CFD وب��ت��م��وي��ل م��ن االت���ح���اد األوروب������ي، وت��م��وي��ل م��س��اع��د م��ن م��ؤس��س��ة

السويسرية وممثلية جمهورية بولندا يف فلسطني.

مناقشة فيلم »أوالدي.. حبايبي« في مخيم العين

»كرنفال الشارع« في نابلس
نابلس- وف��ا- حضر مئات املواطنني واألطفال يف مدينة نابلس امس، عروض املوكب والحدث 
ال���ث���ق���ايف "ك���رن���ف���ال ال�����ش�����ارع"، ال������ذي ت��ن��ظ��م��ه م���ؤس���س���ة ال����رؤي����ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، ب���دع���م م����ن االت���ح���اد 

االوروبي، وتحت رعاية محافظة نابلس.
وانطلقت قافلة م��ن ال��ع��روض الفنية واملوسيقية املتنوعة التي أحيتها مجموعة م��ن الفرق 
من املدن الفلسطينية املختلفة، والفنانني الفلسطينيني وعدد من الفنانني األجانب، من أمام 

مكتبة بلدية نابلس، باتجاه خان الوكالة، يف البلدة القديمة.
وأظهرت العروض تناغما فنيا وموسيقيا بني الثقافات املتنوعة، ساهمت يف تعزيز الثقافة 

والهوية الفلسطينية.
وقالت مركزة االعام يف مؤسسة رؤية الفلسطينية ياسمني أسعد، إن كرنفال الشارع يأيت 
ضمن سلسلة فعاليات وأنشطة ثقافية تنفذها املؤسسة ضمن مشروع حبكة املمول من قبل 
االتحاد األوروبي والهادف يف جوهره اىل تعزيز الثقافة والهوية الفلسطينية، وتقوية الروابط 
الثقافية مع الحضارات والثقافات األوروبية، وإظهار املزيج ال��رتايث الفلسطيني- األوروب��ي عرب 
دمجها داخل املجتمعات الفلسطينية، والتعرف عليها وتقديم عروض فنية وموسيقية مشرتكة 

تحيي روح التناغم.
وكان الكرنفال نظم بمدينة حلحول يف الخليل، ومن ثم اليوم يف نابلس، وسيتم تنظيمه 

الحقا أيضا يف مدينتي غزة والقدس.
وتنفذ مؤسسة الرؤية الفلسطينية "كرنفال الشارع" بهدف تشجيع املجتمعات الفلسطينية 
عىل اإلقبال عىل الثقافة، وزيادة الوعي بمساهمة االتحاد األوروبي يف القطاع الثقايف الفلسطيني 

من خال تنفيذ مجموعة من الفعاليات واألنشطة املجسدة لذلك.
وعىل هامش الكرنفال، افتتح "متحف الشارع" يف خان الوكالة، الذي يضم لوحات فنية 
لثمانية فنانني فلسطينيني، وأجانب، تعكس الواقع الفلسطيني للفنانني الفلسطينيني، وقضايا 

ضد التمييز العنصري للفنانني األجانب.
وقالت نائب محافظ نابلس عنان األت��رة "إن ه��ذه الفعالية جميلة وج��دي��دة عىل محافظة 
نابلس". وأش���ارت إىل أن مثل ه��ذه الفعاليات يفسح للشارع الفرح ويتيح للشعب اخ��راج ما 

بداخلهم طاقات ايجابية، وما هذا الكرنفال والفرح اىل تأكيد عىل هويتنا الفلسطينية.
وق����ال أح��م��د ال��ج��ع��ب��ة وه���و أح���د امل��ش��ارك��ني ب��ال��ك��رن��ف��ال، إن ردة ف��ع��ل ال��ح��ض��ور ك��ان��ت جميلة 
ومنحتنا املزيد من الطاقة االيجابية ليس كمؤسسات بل كأفراد أيضا، وهذا يجعلنا نقدم املزيد 

واملزيد من العروض وخاصة خارج القدس.

مناقشة أفالم من إنتاج 
»شاشات سينما المرأة«

 رام الله � تنظم مؤسسة "شاشات سينما املرأة" بالتعاون مع وزارة شؤون املرأة والعديد من 
املؤسسات األهلية مجموعة عروض ونقاشات ألفام تتعلق بالعنف الجسدي والنفيس املبني 
ع��ىل ال��ن��وع االج��ت��م��اع��ي، ض��م��ن م��ش��روع يحمل ع��ن��وان "ي���ّا ن��ش��وف ف��ي��ل��م!" بتمويل م��ن االت��ح��اد 
األوروب��ي ضمن برنامج "تعزيز املواطنة والحوكمة يف فلسطني" وتمويل مساعد من مؤسسة

CFD  السويسرية والصندوق العاملي للمرأة. 
وتتناول األفام املعروضة ضمن حملة "١٦ يوماً ملناهضة العنف املبني عىل النوع االجتماعي" 
مجموعة من القضايا التي يصمت عليها املجتمع الفلسطيني مثل قضايا سفاح القربى، وحق 

املرأة املعاقة يف الزواج واإلنجاب، وقضايا الزواج املبكر.  
يذكر أن  مشروع "يّا نشوف فيلم!" يسعى إىل تطوير قدرة الفئات املجتمعية املختلفة عىل 
النقاش والتفاعل املتبادل، بهدف تعزيز حرية التعبر والتسامح والسلم واملسؤولية املجتمعية 
وتماسك النسيج االجتماعي. وتنفذ "شاشات سينما املرأة" هذا املشروع بالشراكة مع "جمعية 

الخريجات الجامعيات" ومؤسسة "عباد الشمس لحماية االنسان والبيئة".
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غوتيريس / بقية
وقال يف رسالته، "إن مناسبة اليوم الدويل للتضامن مع الشعب الفلسطيني تحل هذا العام 

يف وقت تسوده القالقل واملتاعب واملعاناة الشديدة"، مشريا اىل أن الكفاح الفلسطيني املستمر 

منذ عقود يف سبيل تقرير املصري واالستقالل والعيش الكريم يواجه عراقيل عديدة، من بينها 

استمرار االحتالل العسكري اإلسرائييل لألرض الفلسطينية، وتواصل أعمال العنف والتحريض 

واستمرار بناء املستوطنات والتوسع فيها، والغموض الشديد الذي يلف مصري عملية السالم، 

وتدهور األوضاع اإلنسانية واالقتصادية، وال سيما يف غزة."

وتابع "إن وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن تقوم 

بتقديم خدمات ال غنى عنها وتحتاج إىل دعمنا الكامل".

وجدد غوترييس، االلتزام بالتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، والعمل عىل بناء مستقبل 

يتحقق فيه السالم والعدالة واألمن والكرامة للفلسطينيني واإلسرائيليني عىل حد سواء.

الربملان العربي يطالب بإنهاء االحتالل

وأعرب رئيس الربملان العربي مشعل السلمي يف بيان صدر عنه، أمس، عن إدانته واستنكاره 

الشديدين للجرائم التي ارتكبها االحتالل اإلسرائييل وتصعيده األخري ضد الشعب الفلسطيني، 

وممارسة سياسات الفصل العنصري وإصدار القوانني العنصرية.

وأكد تضامن الربملان العربي مع الفلسطينيني، وتصديه لكافة املشاريع والخطط الهادفة 

لتصفية القضية الفلسطينية أو النيل من حقوقهم الثابتة، مشددا عىل مواصلة جهود الربملان 

العربي يف تنفيذ خطط عمله ُنصرة لقضية العرب األوىل فلسطني، وتمكينا للشعب الفلسطيني 

من حقه يف إقامة دولته املستقلة عىل وعاصمتها القدس.

العاهل  االردني / بقية
وقال امللك يف الرسالة إنه ويف ظل التطورات الخطرية عىل الصعيدين الدويل واإلقليمي، ال 
تزال القضية الفلسطينية تشكل القضية املركزية يف الشرق األوسط، وال يزال السالم الشامل 
والدائم هو الخيار العربي االسرتاتيجي، الذي تجسده مبادرة السالم العربية التي تبنتها جميع 

الدول العربية ودعمتها منظمة التعاون اإلسالمي.
وأكد أنه ال بديل عن حل الدولتني وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة ذات السيادة والقابلة 

للحياة عىل خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد أن جميع النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية غري قانونية وغري شرعية، بما يف ذلك 
عمليات مصادرة األرايض وشق الطرق وهدم ممتلكات الفلسطينيني، وأن كل هذه اإلجراءات 
اإلسرائيلية املرفوضة واملدانة ال ُتنىشء حقوقاً وال ترتب التزامات، كما أنها تشكل عائقا حقيقيا 

أمام الوصول لتحقيق حل الدولتني.
وشدد امللك عىل أن التزام األردن يف الحفاظ عىل الهوية العربية التاريخية اإلسالمية املسيحية 
للقدس الشريف، والوصاية الهاشمية عىل املقدسات اإلسالمية واملسيحية  يف القدس هو واجب 
ومسؤولية نفخر بهما، وسنستمر بحملهما لتكون املدينة املقدسة ركيزة من ركائز السالم ال 
عبئا عليه وال سالحا موجها نحوه، وسيواصل األردن بذل جميع الجهود للتصدي ألية محاولة 

لفرض واقع جديد أو تغيري الوضع التاريخي والقانوين القائم فيها.
وقال يف الرسالة إن ضمان استمرار الخدمات اإلغاثية والتعليمية والصحية لوكالة األمم 
املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني "األونروا" أولوية لالستقرار واالزدهار يف املنطقة، 
وأي تقليص لدورها وخدماتها اإلنسانية يشكل تهديدا لحقوق أكرث من خمسة ماليني الجئ، 

وملا كفلته قرارات الشرعية الدولية ويف مقدمتها القرار 194.
ولفت امللك، يف هذا الصدد، إىل أن األردن عمل جاهدا مع شركائه يف املجتمع الدويل من 
أجل ضمان استمرار قيام الوكالة بواجبها وفقا لواليتها األممية من خالل حشد الدعم لها، 
م��ش��ريا جاللته إىل ال���دور امل��ه��م للجنة يف تسليط ال��ض��وء ع��ىل ه��ذه القضية وأب��ع��اده��ا اإلنسانية 

لتوفري حلول مستدامة تمكن الوكالة من القيام بواجباتها.
وأثنى امللك عىل جهود اللجنة ومساعيها ملجابهة كل املحاوالت الرامية إىل تقويض أو إنكار 

حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

لجنة التحقيق / بقية
وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ف���ع���ال���ي���ات ال����ي����وم ال���ع���امل���ي ل��ل��ت��ض��ام��ن م����ع ش��ع��ب��ن��ا يف ج���ن���ي���ف، ق�����ال خ���ري���ش���ة إن 
ال���ف���ع���ال���ي���ات س��ت��ت��ض��م��ن ك���ل���م���ات م����ن ع�����دة ج���ه���ات أب����رزه����ا ل���ألم���ني ال����ع����ام ل���ألم���م امل���ت���ح���دة، وممثل 
اللجنة املعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غري القابلة للتصرف، واللجنة الخاصة بالتحقيق 
يف ان��ت��ه��اك��ات االح���ت���الل، وم��م��ث��ل ال��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة وامل��ج��م��وع��ة االف��ري��ق��ي��ة وال��ت��ع��اون االسالمي، 
وممثلني عن مؤسسات املجتمع املدين وعىل رأس كل ذلك كلمة السيد الرئيس التي سيلقيها 

خريشة نيابة عن سيادته.
واضاف ان الفعاليات ستتضمن أيضا افتتاح مهرجان السينما الفلسطيني يف جنيف مساء 
غد، ويتضمن 30 فيلما وبحضور عدد كبري من املخرجني الفلسطينيني، وسيجري عرض هذه 

االفالم عىل مدار أسبوعني يف أكرث من مدينة بسويسرا.

ترامب / بقية
ولهذا نتواجد يف منطقة ال يتوحب علينا التواجد فيها". وهدد ترامب بإلغاء لقائه املقرر مع 
الرئيس الرويس فالديمري بوتني بسبب ما وصفه بالهجمات األخرية التي يشنها الجيش الرويس 
عىل القوات األوكرانية وقال بأنه ينتظر التقرير النهايئ ملجلس األمن القومي عن السفن الثالث 

التي احتجزتها القوات الروسية يوم األحد املايض.

أميركا / بقية
م��ن جانبه اع��ت��رب جيسون غرينبالت امل��ب��ع��وث األم���رييك لعملية ال��س��الم يف ال��ش��رق األوسط، 
خ��ط��وة السلطة بأنها يف االت��ج��اه ال��خ��اط��ئ. ق��ائ��ال: ال يمكن ح��ل ال��خ��الف��ات السياسية م��ن خالل 

سياسات تمييزية، بفرض عقوبات جنائية واسعة عىل الفلسطينيني لبيع األرايض لليهود.

»العليا« اإلسرائيلية / بقية
وي�����دور ال��ح��دي��ث ع���ن 522 دون���م���اً يف غ����وش ع��ت��ص��ي��ون، ال��ت��ي أن����ئ ع���ىل ق��س��م م��ن��ه��ا كيبوتس 
روش تسوريم، ومكاتب مجلس غوش عتصيون اإلقليمي. وقد تم شراء األرض من قبل شركة 
"هيمنوتا" عام 1944 من عائلة مرقص املسيحية التي هاجرت إىل أمريكا الجنوبية، عىل حد زعم 

صحيفة »اسرائيل اليوم« التي نشرت هذا النبأ أمس.
وتم تأسيس كيبوتس عني تسوريم هناك، ولكن بعد سقوط غوش عتصيون يف عام 1948، 
تم هجر املنطقة وسيطر عليها الفلسطينيون. مع تجديد االستيطان يف غوش عتصيون، يف عام 
1969، أعيد تأسيس الكيبوتس وتغيري اسمه إىل روش تسوريم. وتعيش فيه اليوم حوايل 200 

أسرة، كما تقول نفس الصحيفة.
يف عام 1996، قدمت »هيمنوتا« طلًبا إىل »اإلدارة املدنية« االسرائيلية بتسجيل األرض باسمها، 
لكن الفلسطينيني من القرية املجاورة قالوا انهم يمتلكون األرض. وانتقل النقاش إىل املحكمة 
الجزئية التي حكمت يف عام 2016 بأن الوثائق التي قدمها الفلسطينيون إلثبات ملكيتهم لألرض 

قد تم تزويرها وأن مالك األرض هي »هيمنوتا«.
وقرر الفلسطينيون االلتماس إىل املحكمة العليا ضد القرار، لكن املحكمة رفضت االلتماس 
وادعت ان املركزية توصلت إىل قرارها بعد فحص معمق لالدعاءات، وال مكان للعليا للتدخل 

يف القرار.

بطريركية / بقية
يف غ��ض��ون ذل���ك، اس��ت��ن��ك��رت اللجنة ال��رئ��اس��ي��ة العليا ملتابعة ش���ؤون ال��ك��ن��ائ��س يف فلسطني، 

استيالء قوات االحتالل عىل أراٍض تابعة للكنيسة الالتينية بالقدس.
وت���ق���ع األرايض امل��س��ت��ه��دف��ة ب���ال���ق���رب م���ن م��ع��س��ك��ر إس���رائ���ي���يل س���اب���ق، ع��م��ل��ت ح��ك��وم��ة االحتالل 
مؤخراً عىل إعادة بنائه وتأهيله وتزويده بغرف وخدمات داخلية ويف محيطه، لتقوم بعد ذلك 

باالستيالء عىل األرايض املحيطة به تحت ذريعة توسيعه.
كما أعربت اللجنة عن قلقها تجاه باقي األرايض التابعة لنفس الكنيسة والتي تقدر كافة 
م��س��اح��ت��ه��ا ب���� 12.000 دون����م ت��ق��ري��ب��اً، ض��م��ن م���ا ي��ع��رف ب��س��ي��اس��ة وض����ع ال��ي��د ال��ت��ي ت��ن��ت��ه��ج��ه��ا حكومة 
االحتالل البتالع املزيد من األرايض الفلسطينية وسعيها لتوسيع املستوطنات، متجاهلًة بذلك 

كافة القوانني واالتفاقيات الدولية.
فيما تأيت هذه األعمال اإلجرامية بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه عامًة وبحق البطريركية 
الالتينية خاصًة بالتزامن مع زيارة الكاردينال ليوناردو ساندري لألرايض املقدسة، وانعقاد املؤتمر 
الدويل الرابع ملفويض األرض املقدسة، والذي سيجمع 70 مفوضاً من رهبان الفرنسيسكان من 

حول العالم.
من جانبه، أدان املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب املسجد األقىص املبارك، 
الشيخ محمد حسني، قرار سلطات االحتالل بمصادرة عشرات الدونمات التي تمتلكها كنيسة 

تني يف األغوار الشمالية، وإعالنها منطقة عسكرية مغلقة. الالاّ
وأك����د، يف ب��ي��ان أص����دره أم���س، أن ه���ذا ال��ع��م��ل ي��ن��درج يف إط���ار ال��ق��رص��ن��ة واالس��ت��ي��ط��ان، ويأيت 
ت��ن��ف��ي��ذاً ملخطط االح��ت��الل ب��ال��ق��ض��اء ع��ىل ال��وج��ود الفلسطيني يف ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة، وتكثيف الوجود 
اليهودي فيها، حيث أن سلطات االحتالل تتمادى يف عنجهيتها وغطرستها عىل حساب مصالح 

شعبنا الفلسطيني ومقدساته.
ل املفتي سلطات االحتالل واإلدارة األمريكية املنحازة له، املسؤولية الكاملة عن تأجيج  وحماّ
حدة الصراع يف املنطقة بأكملها، وخاصة بعد التصريحات العنصرية للرئيس األمرييك ودعمه 
الواضح النتهاكات االحتالل العدوانية كلها، والذي جعلها تتمادى يف النيل من حقوق شعبنا 

املشروعة.
وطالب املجتمع الدويل، واملؤسسات الدولية ذات الصلة بمواجهة سلطات االحتالل وثنيها 
عن االستمرار يف عمليات تعميق االستيطان وتوسيعه، والضغط عليها إلجبارها عىل االنصياع 
لقرارات الشرعية الدولية، مشدداً عىل أن التقاعس عن محاسبتها عىل جرائمها، وانتهاكاتها 
بحق شعبنا الفلسطيني، وحقوقه املشروعة، ومقدساته اإلسالمية واملسيحية، يشجعها عىل 

التمادي يف سياستها، واستخفافها يف املجتمع الدويل وقوانينه.

األحمد / بقية
وق���ال: "ذهبنا إىل مصر يك نعطي رأي��ا وليس لجلب ورق��ة وال��ع��ودة، وعندما استمعنا إىل 
ما جرى، قيل لنا أن حماس طرحت بعض األفكار وجرى نقاش طويل حولها، وبعد أكرث من 
ساعتني، قلنا إن كل ما سمعناه مرفوض ولم نرتك مالحظات عما سمعناه يف البداية، لكن 
االشقاء املصريني طالبوا أن يتم النقاش باعتبارهم حريصني عىل وحدة التمثيل والحفاظ عىل 

املؤسسات الشرعية الفلسطينية".
ويف السياق ذات��ه، أك��د األحمد أن��ه سيتم دع��وة اللجنة التي شكلت لتنفيذ ق��رارات املجلس 
امل����رك����زي، ل��الج��ت��م��اع خ����الل األس����ب����وع امل���ق���ب���ل، ل��ل��ب��ح��ث يف ك��ي��ف��ي��ة ال���ب���دء ب����إج����راءات ت���ق���وض سلطة 

االنقسام، وال تؤذي أهلنا يف غزة".
ونوه إىل أن التصريحات التي كانت تديل بها حماس وبعض وسائل االعالم، هدفها التخريب 
ع��ىل ال��ج��ه��ود امل��ص��ري��ة، وق����ال: "وف���د ف��ت��ح ل��م يسمع م��ن امل��س��ؤول��ني امل��ص��ري��ني م��ا أوردت����ه وسائل 

االعالم حول موافقة حماس عىل تمكني الحكومة بشروط".
وشدد عىل أنه ال يوجد ما يسمى "عقوبات عىل غزة"، مضيفاً: "أن حماس تتخذ ذلك مظلة 

للتهرب من استحقاق إنهاء االنقسام".
وأوضح االحمد أن اتفاق 2017 هو آليات لتنفيذ أصل اتفاق املصالحة عام 2011، مؤكداً أنه ال 
يوجد ملحقات التفاق 2011، الذي وقعت عليه فصائل منظمة التحرير، الفتاً إىل أن اتفاق 2011 
لم يشتمل عىل بند تشكيل الحكومة، بل انحلت عقدة هذا املوضوع يف اعالن الدوحة عام 2012، 

الذي لم ينفذ بسبب توقيع مشعل عليه، ومن ثم إصدار حماس بيان ترفض فيه االتفاق.
وأشار إىل أن حكومة الوحدة الوطنية، كانت موجودة يف اتفاق مكة، وكانت تضم الفصائل 
وم��س��ت��ق��ل��ني، إال أن ح��م��اس ان��ق��ل��ب��ت عليها ب��ع��د م��ئ��ة ي���وم وات���خ���ذت م��ن��ه��ا غ��ط��اء الخ��ت��ط��اف غزة، 

والقيام بالتمرد االنقالبي هناك.
وأك�����د ال��ق��ب��ول ب��ح��ك��وم��ة وح�����دة وط��ن��ي��ة م���ع ك���ل ال��ف��ص��ائ��ل، ول���ك���ن ل��ي��س يف ظ���ل االن���ق���س���ام مع 
حماس، مضيفاً: "عندما نتأكد أن حماس سلمت بإنهاء االنقسام وتسليم كافة املؤسسات، 
س��رح��ب ب��ال��ش��راك��ة الوطنية الكاملة ول��ي��س فقط حكومة ال��وح��دة، ث��م ننتقل ف���ورا اىل منظمة 

التحرير واالنتخابات العامة، وهذا ما أبلغناه للراعي املصري.
ورداً عىل تصريحات موىس أبو مرزوق، حول عدم صالحية الحكومة لتنفيذ اتفاق املصالحة 
ومطالبته بالبديل، ق��ال األح��م��د: "أب��و م���رزوق ساهم بشكل أس��اس بتشكيل حكومة التوافق 

بمنزل اسماعيل هنية"، متسائاًل: "كيف يعرتضون عىل اقرتاح أدلوا به؟!".

عملية / بقية
 ث���م ن��ق��ل��ه��م ال��ع��م��ي��ل ب���س���ي���ارة ت��ش��ب��ه س����ي����ارات امل���ق���اوم���ة إىل م��ن��ط��ق��ة ي���وج���د أس��ف��ل��ه��ا أح����د مراكز 
االت��ص��االت السرية التابعة لشبكة االت��ص��االت األرض��ي��ة للمقاومة يف منطقة ال���زواي���دة. بحسب 

تصريحات مصدر أمني فلسطيني لصحيفة "األخبار".
ويف وقت الحق، عاد العناصر أنفسهم لرتكيب أجهزة تجسس ومراقبة يف منطقة حدودية 
شرق مدينة غزة، وتخفوا حينذاك بزياّ أفراد صيانة إلحدى شركات االتصاالت الفلسطينية، 

لكن املقاومة استطاعت تفكيك تلك األجهزة.
أم�����ا ع����ن ال��ت��س��ل��ل األخ�������ري، ب��ح��س��ب امل����ص����در األم����ن����ي ن���ف���س���ه، ف����ذك����رت ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال���ح���دي���ث���ة أن 
ال��ع��ن��اص��ر اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني دخ��ل��وا ه���ذه امل���رة ع��رب ح��اج��ز ب��ي��ت ح��ان��ون )إي���ري���ز(، ب��ب��ط��اق��ات ه��وي��ة مزورة 
ت��ح��م��ل أس���م���اًء وأرق���ام���ا ل��ه��وي��ات أش���خ���اص ح��ق��ي��ق��ي��ني داخ����ل غ����زة، ل��ك��ن م���ع ت��غ��ي��ري ص���ور أصحاب 
الهويات بصور أفراد الوحدة. وقرروا الدخول فرادى ويف أوقات مختلفة يك ال يثريوا االنتباه، 
ثم ُهرِّبت معداتهم الفنية من خالل معرب كرم أبو سالم ملصلحة أحد العمالء، واألخ��ري كان 

ر سيارتني للوحدة يف وقت سابق. قد وفاّ
ورغ���م إط���الق الجيش اإلس��رائ��ي��يل ع��ش��رات ال��ص��واري��خ ع��ىل س��ي��ارة ال��وح��دة الخاصة واملعدات 
التي كانت فيها، فإن الكثري منها لم يتضرر، ما مكن املقاومة من الحصول عليه، والتوصل إىل 
معلومات يف غاية األهمية تتعلق بالنشاط الذي كانت تفعله أو ما كانت تنوي فعله. ومن تلك 

املقدرات جهاز االتصال بني عناصر الوحدة وغرفة العمليات الخاصة بها.
ك��م��ا اس��ت��ط��اع��ت امل���ق���اوم���ة ح��س��ب ن��ف��س امل���ص���در ال����وص����ول إىل م��ع��ل��وم��ات ع���ن ع���م���الء محليني 
ساعدوا عناصر الوحدة اإلسرائيلية داخ��ل القطاع، إضافة إىل حصول القوة اإلسرائيلية عىل 
أموال لتسهيل مهماتها إىل جانب أموال كانت ستوزع عىل عدد من العمالء عرب "نقاط ميتة" 

داخل القطاع.
وأكد املصدر أن أمن املقاومة تمكن من التعرف إىل أكرث من 80% من تحركات الوحدة، وهو 
ما مكنهم من فحص عشرات األهداف التي وصلتها الوحدة. ولعل أبرز عمل كانت تنوي القوة 
الخاصة تنفيذه، هو زرع أجهزة يمكنها التشويش عىل شبكة اتصاالت املقاومة الداخلية خالل 
أي معركة، بما يعوق عمل املقاومني ويجعلهم يستخدمون وسائل اتصال تقليدية يسهل عىل 
العدو التجسس عليها وتحديد أماكن مستعمليها، وما يتبع ذلك من أضرار أمنية وميدانية 

يف غياب الشبكة الخاصة.
كما تعرفت املقاومة عىل أساليب خطرية كانت تستخدمها االستخبارات اإلسرائيلية يف اخرتاق 
القطاع، وأماكن حدودية استفادت منها القوات الخاصة للتسلل، ووضعت املقاومة يدها عىل 

أماكن أعدها االحتالل لتكون مراكز دعم لوجستي للقوات عند نجاح تسللها.
ويف سياق ذي صلة، أعلن الجيش اإلسرائييل، يوم أمس األول، أنه يجري تحقيقا يف عملية 
خان يونس. وأعلن رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، عن تعيني الجرال نيتسان ألون يف 

رئاسة طاقم لفحص "العمليات الخاصة"، تشمل عملية اتخاذ القرارات بهذا الشأن.

قلقيلية- مصطفى ص���ربي- اق��ت��ح��ام جنود 
املخابرات  ج������ه������از  ب�����م�����راف�����ق�����ة ض������ب������اط  االح��������ت��������الل 
ل���ل���م���ن���ازل واس����ت����ج����واب رب األس��������رة ام�������ام افراد 
ل�������ع�������دة س���������اع���������ات، تعترب  اع�����ت�����ق�����ال�����ه  ع�����ائ�����ل�����ت�����ه او 
ح���رب نفسية ي��وم��ي��ة ي��م��ارس��ه��ا االح���ت���الل بحق 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ني وه��������ي ح��������رب ص����ام����ت����ة ل����ه����ا آثار 

نفسية مؤملة.
مدينة  م��������ن  ع��������ام��������ا"   58" ح������م������اد  ي������اس������ر  د. 
ق��ل��ق��ي��ل��ي��ة وي���ش���غ���ل م��ن��ص��ب م���دي���ر ال���ب���ح���وث يف 
دار اإلفتاء الفلسطينية، يقول يف لقاء معه 
:" عند الساعة الثالثة صباحا ك��ان منزيل يف 
قلقيلية ض��م��ن ب��ن��ك اه����داف ض��اب��ط مخابرات 
امل�����ن�����ط�����ق�����ة ك�����م�����ا ي����ط����ل����ق ع�������ىل ن�����ف�����س�����ه، واقتحم 
م�������رع�������ب وقاموا  م�����ش�����ه�����د  امل���������ن���������زل  يف  ال������ج������ن������ود 
بعملية ال��ت��ف��ت��ي��ش وال��ت��خ��ري��ب وب��ع��ده��ا كانت 
الرسالة املتضمنة التهديد والوعيد من قبل 
ض���اب���ط امل����خ����اب����رات وس�����ؤال�����ه ع����ن اع����ت����ق����االيت يف 
سجون االحتالل، وان جهاز املخابرات يراقب 
ك�������ل ص������غ������رية وك��������ب��������رية، وان�����������ه ل�������ن ي����س����م����ح باي 
نشاط حتى لو كان اجتماعيا ، وان االعتقال 
اإلداري جاهز ألي شخص يخرج عن النص، 

كما يقول ".
ام����ض����ي����ت يف س�����ج�����ون االحتالل  واض����������������اف:" 
اكرث من خمس سنوات، واالحتالل يالحقني 
حتى يف حريتي وهذه املرة الثانية التي يقتحم 

بها بيتي من اجل التهديد واعتقل ابني عمار 
اي�����ض�����ا م����ن����ذ اك��������رث م������ن ع���������ام، واغ�������ت�������ال االحتالل 
ش��ق��ي��ق��ي ع���ب���دال���رح���م���ن م����ن ف������وق س���ط���ح املنزل 
عام 2001م ومازال مسلسل التخويف واالرهاب 

واالعتقال مستمر".
ام�������ا امل�����ح�����رر ج�����م�����ال ع����ث����م����ان "59 ع�����ام�����ا" من 
مدينة قلقيلية، فقال:" جيش االحتالل اصبح 
يعتمد اسلوب املقابالت املنزلية بهدف توسيع 
دائرة التخويف واالرهاب ملحيط املستهدف من 
املقابلة، فاقتحام منزيل قبل يومني وتهديدي 
باالعتقال، ال يحتاج عىل قوات كبرية تحاصر 
امل��ن��زل وت��ق��وم بعمليات تفتيش وت��خ��ري��ب من 
اج���ل ال��س��ؤال ع��ن وض��ع��ي وح��ي��ايت وبرنامجي 
ال������ي������وم������ي، ف������ه������ذه م����س����رح����ي����ة ب������ه������دف اث�������ب�������ات ان 
جيش االحتالل موجود وحاضر، وان االعتقال 
جاهز، وهذه الرسالة اصبحت دارجة يف حياة 
الفلسطينيني، ف��ف��ي ك��ل ي���وم ه��ن��اك مقابالت 
يف بيوت الفلسطينيني وكأنها أصبحت مراكز 
تحقيق وه���ذا ي��ت��ن��اف��ى م��ع االت��ف��اق��ي��ات الدولية 
ال�������ت�������ي ت�������ج�������رم اس�������ت�������ه�������داف امل������دن������ي������ني اآلم��������ن��������ني يف 
ب���ي���وت���ه���م، ف����وق����ت اج��������راء امل���ق���اب���ل���ة داخ�������ل املنزل 
ي���ت���م اره���������اب امل����دي����ن����ة ول����ي����س ال����ح����ي او العائلة 
ف�����ق�����ط، ف����االق����ت����ح����ام ي�����ك�����ون ب�������دوري�������ات للجيش  
ي���راف���ق���ه���ا اس���ت���خ���دام ل��ل��ق��ن��اب��ل ال���ص���وت���ي���ة والغاز 

والرصاص الحي ".

ويف مشهد آخ��ر ي��روي امل��ح��رر حاتم فقهاء 
من بلدة بيت ليد شرق طولكرم ما حدث له 
ونجله املحرر قسام، قائال :" فجر األربعاء تم 
اق���ت���ح���ام م���ن���زيل وت���خ���ري���ب م��ح��ت��وي��ات��ه واقتيادي 
امل��������ن��������زل باتجاه  ق������س������ام اىل خ������������ارج  ان����������ا ون������ج������يل 
م��ق��ر االرت���ب���اط ال��ع��س��ك��ري وت��ه��دي��دي باالعتقال 
وت������خ������ري������ب ام������������ور ح�������ي�������ايت، وب������ع������د س�������اع�������ات من 

االعتقال تم اإلفراج عنا ".
ج������ي������ش االحتالل  ب��������ه  ق�����������ام  م��������ا   ": واض����������������اف 
م������ن اق�����ت�����ح�����ام وت�����خ�����ري�����ب واع�����ت�����ق�����ال م�����ؤق�����ت كله 
ي���أيت يف س��ي��اق ال���ح���رب ال��ن��ف��س��ي��ة ع���ىل شخيص 
واف���������������راد ع����ائ����ل����ت����ي ف����ق����ب����ل أش������ه������ر اق�����ت�����ح�����م جيش 
االح������ت������الل م����ن����زيل وص����������ادر ام����������واال ه�����ي جمعية 
ن��س��ائ��ي��ة ل��زوج��ت��ي واع��ت��ق��ل اب��ن��ت��ي أالء، واليوم 
ي������أيت ل����ي����م����ارس ذات ال���������دور ال���ع���ن���ص���ري بشكل 
ان��ت��ق��ام��ي وال��ت��ه��دي��د وال���وع���ي���د غ���ري امل�����ربر، فهذه 
ي����م����ارس����ه����ا ض�����ب�����اط املخابرات  ال�����ت�����ي  االج���������������راءات 
ت��ت��ن��اس��ب م���ع اه�����داف ع��س��ك��ري��ة يف امل���ي���دان، اما 
امل�������ن�������ازل ال�����ت�����ي ت����ض����م ن�����س�����اء واط�������ف�������ال وك������ب������ار يف 
ال��س��ن ف��ه��ي ج��ري��م��ة ح���رب ب��ام��ت��ي��از، وي��ج��ب ان 
ي��ح��اس��ب ج��ي��ش االح����ت����الل ع��ل��ي��ه��ا، فالتخريب 
وال���ت���خ���وي���ف واس����ت����خ����دام ع����ش����رات ال���ج���ن���ود من 
اجل مقابلة امنية يتم تصنيفه عىل انها جريمة 
ح������رب ت��ت��س��ب��ب يف م���ش���اك���ل ن��ف��س��ي��ة للعائالت 

الفلسطينية ".

اقتحام مخابرات االحتالل لمنازل المواطنين... 
رسائل تهديد ووعيد وحرب نفسية

ر ع�����دد م����ن أس�����ات�����ذة الجامعات  غ�����زة - ح�������ذاّ
واألك������ادي������م������ي������ني م������ن خ������ط������ورة إي������ق������اف مسريات 
العودة قبل تحقيق أهدافها وذل��ك استجابة 
ت�����ط�����ل�����ق�����ه�����ا س������ل������ط������ات االحتالل  ال��������ت��������ي  ل�������ل�������وع�������ود 
ل��ت��خ��ف��ي��ف ال��ح��ص��ار ع���ن ق���ط���اع غ�����زة، مشددين 
اب���ت���ك���ار أس���ال���ي���ب وأدوات خالقة  ع����ىل ض��������رورة 
لضمان استمراريتها بنفس الزخم حتى تؤيت 

ثمارها بأقل الخسائر املمكنة.
وطالبوا خالل لقاء حواري بعنوان "مسريات 
العودة يف عيون أساتذة الجامعات"، والذي 
نظمته وزارة الثقافة، امس االول بالتعاون مع 
جمعية أساتذة الجامعات، بضرورة تحويل 
ي�������ش�������ارك فيها  امل��������س��������ريات إىل ف����ع����ال����ي����ة وط�����ن�����ي�����ة 
كافة أبناء الشعب الفلسطيني، واستنهاض 
الجاليات الفلسطينية يف دول العالم لتشكيل 
رأي عام ضاغط مناصر للحقوق الفلسطينية 
الحكومات  س���������ي���������اس���������ات  ت�������غ�������ي�������ري  يف  ي��������س��������اه��������م 
وتعاملها مع الشعب الفلسطيني، مؤكدين 
أن حق العودة قضية وطنية عامة تمس كل 

فلسطيني وليس قطاع غزة تحديداً.
ودع���وا إىل ض���رورة استثمار حالة االجماع 
وال�������وح�������دة ال����وط����ن����ي����ة ال�����ت�����ي أوج�����دت�����ه�����ا مسريات 
ال�����ع�����ودة وال����ع����م����ل ع�����ىل إن�����ه�����اء االن����ق����س����ام ونبذ 
ال���خ���الف���ات وال���ت���واف���ق ع���ىل اس��رتات��ي��ج��ي��ة وطنية 
ش����ام����ل����ة مل����واج����ه����ة االح������ت������الل وح����م����اي����ة القضية 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة م�����ن ال����ت����ه����دي����دات ال����ت����ي تفرضها 
ظ�����������ل هرولة  خ���������اص���������ة يف  ال��������������ق��������������رن"،  "ص�������ف�������ق�������ة 
األنظمة العربية لتطبيع عالقتها مع حكومة 

االحتالل.
وأوىص املشاركون بضرورة إجراء مراجعة 
الفلسطيني،  اإلع���������الم���������ي  ل�����ل�����خ�����ط�����اب  ش������ام������ل������ة 
وت��ش��ك��ي��ل ل��ج��ان إع��الم��ي��ة م��ت��خ��ص��ص��ة ومؤهلة 
ناطقة باللغات األجنبية ملخاطبة الرأي العام 
ال���ع���امل���ي ب��ال��ل��غ��ة ال���ت���ي ي��ف��ه��م��ه��ا ل��ك��ش��ف حقيقة 
الصراع مع االحتالل وتعرية ومواجهة الدعاية 
ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة. وش�������ددوا ع���ىل ض������رورة املحافظة 
امل��������س��������ريات وم�����ع�����ال�����ج�����ة السلوك  ع�������ىل س����ل����م����ي����ة 
امل����ي����داين ال���ع���ش���وايئ، إلح������راج ج��ي��ش االحتالل 

أم����ام ال��ع��ال��م وع����دم اع��ط��ائ��ه ال����ذرائ����ع الرتكاب 
جرائم بحق املتظاهرين السلميني العزل.

ودع�������ا امل����ش����ارك����ون إىل ن���ش���ر ث���ق���اف���ة العودة 
ب����ال����ح����ق����وق ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة والعمل  وال����ت����م����س����ك 
والجامعات  امل������������������دارس  م������س������ت������وى  ع��������ىل  امل�������������دين 
ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة وت�����س�����ي�����ري رح������������الت م�����ي�����دان�����ي�����ة إىل 
مخيمات ال��ع��ودة يتخللها فعاليات وأنشطة 
ث��ق��اف��ي��ة وت��راث��ي��ة وذل����ك ل��ت��ع��زي��ز ال��وع��ي الوطني 

لدى الجيل النائش.
وأوضح الدكتور فوازي السويس مدير عام 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة يف وزارة ال��ث��ق��اف��ة أن اللقاء 
ال�������ح�������واري ي�������أيت ض����م����ن ج����ه����ود ال�������������وزارة لتعزيز 
ثقافة املقاومة يف املجتمع الفلسطيني، مشرياً 
إىل أن���ه���ا ق���ام���ت ب��ع��ق��د س��ل��س��ل��ة م����ن اللقاءات 
النخب  م������ن  ع��������دد  ب����م����ش����ارك����ة  ال����ع����م����ل  وورش 
واملختصني يف العديد من املجاالت الستطالع 
آرائهم ووجهات نظرهم حول مسريات العودة 
وتقييم أدائها ورفع التوصيات للهيئة الوطنية 

العليا للمسريات ألخذها بعني االعتبار.

خالل لقاء حواري نظمته وزارة الثقافة 

أكاديميون يحذرون من إيقاف مسيرات 
العودة استجابة لوعود تخفيف الحصار

رام ال��ل��ه - وف���ا- ضبطت ال��ش��رط��ة والنيابة 
العامة يف محافظة رام الله والبرية، وبإسناد 
األم���ن ال��وط��ن��ي، يف س��اع��ات م��ت��أخ��رة م��ن ليلة 
للمخدرات  وم��س��ت��ن��ب��ت��ا  م��ش��ت��ال  االول،  أم�����س 
���ة "الزراعة  ت���ق���ن���ياّ اس���ت���خ���دم���ت ف���ي���ه ألول م��������رة  
املائية"، وضبطت بداخله 600 شتلة، يشتبه ان 
تكون أشتال القنب الهندي املهجن "الهايدرو"  

تراوحت أطوالها ما بني 20 اىل 150 سم.
وقال املتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي 
ارزيقات بأنه وبعد عمليات جمع استدالالت 
ومعلومات استخبارية دقيقة من قبل ادارة 
م���ك���اف���ح���ة امل������خ������درات يف ش����رط����ه م���ح���اف���ظ���ة رام 
ال��ل��ه وال��ب��رية ت��وص��ل��ت مل��ع��ل��وم��ات تفيد بوجود 
م���س���ت���ن���ب���ت ل����ل����م����خ����درات يف ب�����ل�����ده ن���ع���ل���ني غرب 

رام الله.
وع������ىل ال����ف����ور ت���ح���رك���ت ق�������وات م����ن الشرطة 
ب����رف����ق����ه ال����ن����ي����اب����ة ال�����ع�����ام�����ة وب�����إس�����ن�����اد م������ن األمن 
ال���وط���ن���ي ل���ل���م���ك���ان وع���ن���د وص������ول ال����ق����وة قامت 
ب����م����ح����اص����رة امل�����ك�����ان وب�����أم�����ر ال����ن����ي����اب����ة ال����ع����ام����ة تم 
ال�������دخ�������ول ال�����ي�����ه وت�����ب�����ني ب�����ان�����ه ع������ب������ارة ع������ن منزل 
م����ك����ون م����ن ط���اب���ق���ني األول ت���س���ك���ن ف���ي���ه عائله  
وال���ط���اب���ق ال���ث���اين ت���م ت��ج��ه��ي��زه ب��ت��ق��ن��ي��ات حديثه 
وم���ت���ط���ورة وع���ال���ي���ة امل���س���ت���وى ل����زراع����ه املخدرات 

بطرق هندسية علمية متطورة.
وأضاف ارزيقات بأن عملية الزراعة كانت 
ت��م��ر ب��ال��ع��دي��د م���ن امل����راح����ل م���ن أه��م��ه��ا مرحله 
ال��������زراع��������ة امل�����ائ�����ي�����ة ال�����ت�����ي ت���ت���م���ث���ل يف م������د مواسري 
بالستيكيه "4 انش " يف إحدى الغرف وفتح 

رام الله: ضبط مشتل ومستنبت للمخدرات 
استخدمت فيه تقنّية "الزراعة المائية"

جهة من الجهات للمواسري عىل شكل فتحه 
دائريه بقطر 10 سم ويتم وضع الشتلة لتمر 
امل�����ي�����اه م�����ن اس���ف���ل���ه���ا م�����ع ع���م���ل���ي���ة ت���ن���ق���ي���ة دائمة 
ن�����ق�����ل األش���������ت���������ال إىل غرفة  ي�����ت�����م  ث��������م  ل�����ل�����م�����ي�����اه، 
أخ���رى وزراع��ت��ه��ا يف ال��رتب��ة الس��ت��ك��م��ال عمليه 

االستنبات.
وب����نياّ أن ه����ذا امل��ش��ت��ل ه���و األول م���ن نوعه 
وال���������ذي ي���ت���م ض���ب���ط���ه ب����ه����ذا امل����س����ت����وى والتقدم 
والتجهيزات  وامل���������ع���������دات  امل������ائ������ي������ة  ال���������زراع���������ة  يف 
ال�����دق�����ي�����ق�����ة، وال���������زراع���������ة ت����ت����م ب�������إش�������راف هنديس 
وتطور يف عمليات التكييف والتربيد واإلنارة 
وال����زراع����ة وي��ع��ت��ق��د ب����أن ه����ذه امل�����رة األوىل التي 
ت�������م�������ت ال�������������زراع�������������ة ف������ي������ه������ا ل�������ك�������ن�������ه  امل�������ش�������ت�������ل األول 
ع�����ىل م����س����ت����وى ف���ل���س���ط���ني وال����������ذي ي����ت����م ضبطه 
ي����ت����م اس�����ت�����خ�����دام ع����م����ل����ي����ات الزراعة  وب�����داخ�����ل�����ه 
التحفظ  وت�������م    "Hydroponics  " امل�����ائ�����ي�����ة 
عىل االش��ت��ال وامل��ع��دات امل��وج��ودة داخله كما 
تم القاء القبض عىل شخص يشتبه برعايته 

والعناية به.

اي���������رس - )أ ف ب( - وص��������ل ويل  ب�����وي�����ن�����وس 
العهد السعودي، األمري محمد بن سلمان، 
إىل بوينوس آيرس امس، للمشاركة يف أعمال 
ال�����ت�����ي تستضيفها  ال����ع����ش����ري����ن  م����ج����م����وع����ة  ق����م����ة 
العاصمة األرجنتينية بدءا من الجمعة حسب 
ما أفادت وسائل إعالم، يف حني يسعى األمري 
إىل ت���ج���اه���ل ال����ج����دل ال������ذي أث����ارت����ه ج���ري���م���ة قتل 

الصحايف جمال خاشقجي.
واس��ت��ق��ب��ل األم�����ري يف امل���ط���ار وزي�����ر الخارجية 
األرجنتيني خورخي فوري، بحسب الصحافة 

األرجنتينية.
ونشر حساب وزارة الخارجية السعودية 
عىل تويرت تسجيال مصورا للحظة خروج ويل 
العهد من طائرة سعودية يف مطار بوينوس 

آيرس.
وأع����ل����ن ال�����دي�����وان امل���ل���ي ال���س���ع���ودي يف بيان 
نقلته وكالة األنباء السعودية أن ويل العهد 
آي���������������رس "ل��������رئ��������اس��������ة وفد  ب�������وي�������ن�������وس  وص������������ل إىل 
امل��م��ل��ك��ة امل���ش���ارك يف ق��م��ة ق����ادة دول مجموعة 

العشرين".
وقال مسؤولون إن األمري قد يلتقي الرئيس 

الرتيك رجب طيب إردوغان عىل هامش القمة. 
وس��ي��ك��ون ه���ذا ال��ل��ق��اء األول ب��ني ال��رج��ل��ني منذ 
جريمة قتل خاشقجي يف القنصلية السعودية 

يف اسطنبول يف الثاين من تشرين األول.
ال�������رئ�������اس�������ة الرتكية  ب������اس������م  امل������ت������ح������دث  وق������������ال 

ابراهيم كالني "قد يكون هناك" لقاء.
ومن املفرتض أن تقرر األرجنتني ما إذا كانت 
ب��ش��أن ويل العهد يف قضيتي  ستفتح تحقيقاً 
قتل خاشقجي واحتمال ارتكاب جرائم حرب 

يف اليمن.
وق��دم��ت منظمة "ه��ي��وم��ن راي��ت��س ووتش" 
ش����ك����وى االث����ن����ني إىل ال���ق���ض���اء األرج���ن���ت���ي���ن���ي ضد 
ويل العهد وذلك يف ملفي الصحايف السعودي 
ج����م����ال خ���اش���ق���ج���ي وال������ن������زاع يف ال����ي����م����ن، آخذة 
ال������دس������ت������ور األرج�����ن�����ت�����ي�����ن�����ي يعرتف  ب�����االع�����ت�����ب�����ار أن 
ب����"االخ���ت���ص���اص ال��ع��امل��ي" يف م���ا ي��ت��ع��ل��ق بجرائم 

ضد اإلنسانية.
وق�������ال�������ت امل����ن����ظ����م����ة غ�������ري ال����ح����ك����وم����ي����ة يف بيان 
األرجنتينية  ال�����ق�����ض�����ائ�����ي�����ة  ال������س������ل������ط������ات  "ب����������������دأت 
ال���ن���ظ���ر يف ش����ك����وى ح������ول ال���������دور امل�����ف�����رتض لويل 
العهد محمد ب��ن سلمان ب��ش��أن ج��رائ��م حرب 

السعودية  ب��ق��ي��ادة  التحالف  ارتكبها  محتملة 
يف ال��ي��م��ن وح������االت ت��ع��ذي��ب ب���أي���دي مسؤولني 

سعوديني".
وطلبت املنظمة أيضاً من القضاء األرجنتيني 
إج�����������راء ت���ح���ق���ي���ق ح�������ول "اح�����ت�����م�����ال ت�������واط�������ؤ" ويل 

العهد يف جريمة قتل خاشقجي.
وُي�����ف�����رتض ب���امل���دع���ي ال����ع����ام رام�������ريو غونزاليز 

اتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق.
ومن املتوقع أن يحضر ويل العهد الجمعة 
وال��س��ب��ت ق��م��ة م��ج��م��وع��ة ال�����دول ال��ع��ش��ري��ن يف 
ب����وي����ن����وس أي��������رس. وك�������ان زار يف األي��������ام األخرية 

دولة اإلمارات والبحرين ومصر وتونس.
وهي الجولة العاملية األوىل لويل العهد منذ 
مقتل خاشقجي، الذي كان يكتب مقاالت رأي 
يف صحيفة "واشنطن بوست" األمريكية تنتقد 

سلطات بالده.
وت���ت���ه���م وس����ائ����ل إع������الم ت���رك���ي���ة ومسؤولون 
أت��������راك ويل ال���ع���ه���د ب����أن����ه أم������ر ب��ت��ن��ف��ي��ذ الجريمة 
العالم.  امل�����م�����ل�����ك�����ة يف  ل���������ص���������ورة  أس�����������������اءت  ال�������ت�������ي 
وت����ن����ف����ي ال����س����ل����ط����ات ال����س����ع����ودي����ة أي ت��������ورط لها 

يف القضية.

وصول ولي العهد السعودي إلى األرجنتين
 لحضور قمة مجموعة العشرين

ماتيس وبومبيو يدعوان لمواصلة 
الدعم العسكري األميركي للسعودية 

في مجلس الشيوخ 
واش��ن��ط��ن )أ ف ب( -س��ع��ى وزي����ران ب����ارزان يف اإلدارة األم��ريك��ي��ة إىل إق��ن��اع أع��ض��اء ال��ك��ون��غ��رس بمواصلة 
الدعم األم��رييك املثري للجدل للسعودية يف الحرب يف اليمن، وق��اال إن سحب الدعم سيؤدي إىل تفاقم 

النزاع الدموي.
وسينظم مجلس الشيوخ جلسة تصويت أوىل( حول اقرتاح مشرتك بني الجمهوريني والديموقراطيني 

يلزم الواليات املتحدة بإنهاء دعمها للتحالف السعودي يف اليمن.
ومثل وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس أمام مجلس الشيوخ قبل التصويت املقرر 
عىل خفض املساعدة العسكرية للرياض، التي ُتلقى عليها مسؤولية األعداد املرتفعة من القتىل املدنيني يف 

الضربات يف اليمن وتواجه غضبا عامليا كذلك بسبب مقتل الصحايف السعودي جمال خاشقجي.
وبحسب تصريحات معدة مسبقاً، قال بومبيو يف جلسة استماع مغلقة "إن املعاناة يف اليمن تحزنني، 

ولكن لو لم تكن الواليات املتحدة ضالعة يف اليمن، لكان الوضع أسوأ بكثري".
وت����اب����ع "م������ا ال�������ذي س���ي���ح���دث يف ح������ال ان����س����ح����اب ال������والي������ات امل����ت����ح����دة م����ن ال����ج����ه����ود يف ال����ي����م����ن؟ ال����ح����رب لن 

تنتهي".
أدى ال��ن��زاع يف اليمن إىل اس��وأ أزم��ة إنسانية يف البالد التي تقف اآلن عىل حافة املجاعة. وتقدر األمم 
املتحدة أن نحو 10 آالف شخص قتلوا معظمهم من املدنيني، منذ شن التحالف بقيادة السعودية عمليات 

عسكرية يف اليمن يف 2015.
وال���دع���م ال�����ذي ي��ق��دم��ه ال��ج��ي��ش األم�����رييك ل��ل��ت��ح��ال��ف ه���و دع����م غ���ري ق���ت���ايل ي��ش��ت��م��ل ع���ىل ت���ب���ادل املعلومات 
االس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة وت���دري���ب ال��ط��ي��اري��ن ع���ىل "أف���ض���ل امل���م���ارس���ات" يف ش���ن ال���غ���ارات ال��ج��وي��ة م���ع ت��ق��ل��ي��ل الضحايا 

املدنيني إىل أقىص حد.
وكان البنتاغون يقوم كذلك بعمليات تزويد الوقود يف الجو لطائرات التحالف، ولكنه أعلن هذا الشهر 
عن وقفها. ولكن سلسلة من غارات التحالف أدت إىل مقتل عشرات املدنيني العديد منهم من األطفال، 

وبدأ بعض السياسيني األمريكيني حاليا يتحفظون عىل دور الواليات املتحدة يف تلك الحرب.
وقال السناتور الديموقراطي كريس موريف عىل تويرت "أمام مجلس الشيوخ خيار: إنهاء الدعم األمرييك 

للسعودية يف حربها يف اليمن أو البقاء ضالعاً يف أكرب أزمة إنسانية يف العالم".
أزع���ج دع��م ت��رام��ب ال��ق��وي ل��ل��ري��اض أع��ض��اء ال��ك��ون��غ��رس وم��ن بينهم ع��دد م��ن أع��ض��اء ح��زب��ه الجمهوري 

خاصة بعد مقتل خاشقجي الذي أقرت به الرياض.
ووصف ترامب السعودية األسبوع املايض بأنها "شريك قوي" وقال أنه من غري الواضح ما إذا كان ويل 

العهد السعودي محمد بن سلمان كان عىل علم بخطة قتل خاشقجي.
وش��ك��ك يف تقرير وك��ال��ة االس��ت��خ��ب��ارات امل��رك��زي��ة )يس آي إي���ه( ال���ذي ق��ال أن محمد ب��ن سلمان ك��ان وراء 
جريمة القتل. وبعد جلسة استماع االربعاء صرح بومبيو للصحافيني أنه لم يشاهد أي دليل "مباشر" 

يربط بني مقتل خاشقجي وويل العهد.
وباملثل، قال ماتيس للصحافيني يف البنتاغون إنه راجع كل املعلومات االستخبارية املتصلة بالجريمة 

ولكنه لم ير فيها ما يربط ويل العهد مباشرة بها.
وقال "ال يوجد دليل"، مؤكدا عىل ضرورة محاسبة املسؤولني عنها.

واضاف "لم نغري موقفنا بأننا نتوقع أن تتم محاسبة كل شخص متورط يف الجريمة".
ومن املقرر عقد محادثات سالم إلنهاء الحرب يف اليمن مطلع كانون األول يف السويد بني املتمردين 
الحوثيني والحكومة اليمنية املدعومة من السعودية، بحسب ما افاد ماتيس األسبوع املايض، ويخىش 
املسؤولون من أن القيام بخطوة لوقف الدعم األمرييك عن التحالف يمكن أن تأيت يف الوقت غري املناسب. 
ودع����ا ع���دد م��ن أع��ض��اء ال��ك��ون��غ��رس األم����رييك إىل رد أم����رييك ق���وي ع��ىل م��ق��ت��ل خ��اش��ق��ج��ي ب��م��ا يف ذل���ك حظر 
مبيعات األسلحة وفرض املزيد من العقوبات تضاف إىل العقوبات التي فرضتها واشنطن عىل 17 سعوديا 

متهمني بالضلوع يف جريمة القتل.
وقال عدد من املسؤولني يف اإلدارة األمريكية أن دور السعودية يف مواجهة إي��ران مهم جدا بحيث ال 

يمكن للواليات املتحدة أن تدير له ظهرها.
وذك��ر ماتيس يف تصريحاته املعدة مسبقا "نحن ن��ادرا ما نكون أح���رارا للعمل مع شركاء ال تشوبهم 
شائبة". وأضاف "إن العالقات الطويلة ترشدنا ولكنها ال تعمينا. السعودية وبسبب الجغرافية والتهديد 

اإليراين، مهمة للحفاظ عىل األمن اإلقليمي واإلسرائييل وعىل مصلحتنا يف شرق أوسط مستقر".
أضاف وزير الدفاع أن عىل الواليات املتحدة محاولة محاسبة املسؤولني عن قتل خاشقجي واإلقرار يف 

الوقت ذاته بأن السعودية "شريك اسرتاتيجي ضروري".
وقال "ال يمكننا أن نحيد عن استخدام كل نفوذنا إلنهاء هذه الحرب من أجل خري األبرياء ويف النهاية 

من أجل سالمة شعبنا، وهذا يشمل مشاركتنا العسكرية".
وأش������ار م��ات��ي��س إىل ت���دري���ب ال��ج��ي��ش األم������رييك ط���ي���اري ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي ب��اع��ت��ب��اره م��ه��م��ا يف خ��ف��ض عدد 
الوفيات. وقال "رغم أن املآيس تحدث يف الحرب، فإن تقديراتنا تشري إىل أن تحسن اتخاذ القرار التكتيي 

لطياري التحالف العربي خفض من خطر وقوع ضحايا مدنيني".
وحذر أعضاء الكونغرس من أن سحب الدعم األمرييك سيجعل إيران أقوى وسيقوي كذلك تنظيم 

الدولة اإلسالمية وتنظيم القاعدة يف الجزيرة العربية.
وقال "حاولوا الدفاع عن هذه النتيجة يف البالد".

عىل تويرت أعلن بومبيو أن الواليات املتحدة ستنفق مبلغ 131 مليون دوالر إضايف عىل املساعدات اإلنسانية 
لليمن، وانتقد ايران. وكتب يقول "النظام اإليراين ال يهتم يف تخفيف معاناة اليمنيني. املاليل ال يأبهون حتى 

بشأن اإليرانيني. السعودية استثمرت املليارات لتخفيف املعاناة يف اليمن. وايران لم تستثمر شيئا".
وعىل تويرت كذلك كتب السناتور الديموقراطي ايد ماريك يقول إن بومبيو يخطئ بالقول إن السعودية 

تستحق أن نبقيها شريكاً نظراً لسجلها يف حقوق اإلنسان.
وقال "القيادة ليست سعيا غري أخالقي لتحقيق املنافع املادية والربح. القيادة هي تطبيق قيمنا عىل 
األصدقاء واألعداء عىل حد سواء، حتى عندما -- وخاصة عندما -- يكون ذلك صعبا". وتدخلت السعودية 

وحلفاؤها يف النزاع بني حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، واملتمردين الحوثيني يف 2015.

بدأ   - )أ ف ب(   - اس�����ت�����ان�����ا/ك�����ازاخ�����س�����ت�����ان   
م��م��ث��ل��ون ع����ن إي�������ران وروس����ي����ا وت���رك���ي���ا امس، 
م��ح��ادث��ات يف اس��ت��ان��ا تستمر ي��وم��ني تتمحور 
حول الهدنة الهشة التي أعلنت قبل عشرة 
أسابيع يف إدلب بشمال سوريا، كما أعلنت 

وزارة الخارجية يف كازاخستان.
وقالت الوزارة يف بيان إن وفودا من الدول 
الثالث الراعية ملسار استانا إضافة إىل وفد 
م����ن ال���ح���ك���وم���ة ال���س���وري���ة وامل����ع����ارض����ة باشروا 

جولة املحادثات.
التي  امل������������ح������������ادث������������ات  أن  ال���������ب���������ي���������ان  وأض�����������������������اف 
س���ت���ن���اق���ش األوض���������اع يف م��ح��ي��ط إدل������ب - آخر 
م���ع���اق���ل ال���ف���ص���ائ���ل امل����ع����ارض����ة وال����ج����ه����ادي����ة يف 
س�������وري�������ا- س�����رتك�����ز أي�����ض�����ا ع������ىل ت���ه���ي���ئ���ة األج����������واء 
لعودة الالجئني والنازحني إضافة إىل إعادة 

اإلعمار يف مرحلة ما بعد الحرب.
وستتمثل األمم املتحدة بموفدها الخاص 
م�����ي�����س�����ت�����ورا، وفقا  س������ت������اف������ان دي  س�������وري�������ا  إىل 
للبيان، يف االجتماع املرجح أن يكون األخري 
ق�����ب�����ل مغادرته  ال���������س���������وري  ال���������ن���������زاع  ب������ش������أن  ل�������ه 

املنصب.
والهدنة التي أعلنت قبل عشرة أسابيع، 
ب�����ات م���ص���ريه���ا م����ه����ددا ب���ع���د ه���ج���وم كيميايئ 
م��ف��رتض يف ح��ل��ب ال��س��ب��ت ودف����ع روس���ي���ا إىل 
شن غارات عىل املنطقة العازلة قرب إدلب.

ول�����م ت���ع���رف م��ع��ط��ي��ات ال���ه���ج���وم املفرتض 
ث������الث������ة أح�������ي�������اء ت����س����ي����ط����ر ع����ل����ي����ه����ا القوات  ع�������ىل 
ال���ح���ك���وم���ي���ة. وق����ال����ت ح���ك���وم���ة ال���رئ���ي���س بشار 

جولة محادثات جديدة حول سوريا
 في استانا تتمحور حول هدنة إدلب

األسد إن مقاتلني من إدلب شنوا الهجوم، 
ف��ي��م��ا أك����د امل���رص���د ال���س���وري ل��ح��ق��وق اإلنسان 
وص��ول "94 حالة اختناق" إىل مستشفيات 

حلب.
وت����س����ب����ب ال�����ه�����ج�����وم ب����م����زي����د م������ن الضغوط 
ع���ىل االت����ف����اق ال���ه���ش ال�����ذي ت���م ال���ت���وص���ل إليه 
يف منتصف أيلول لتجنب هجوم كبري يشنه 

النظام عىل إدلب.
ال���������ش���������ام )جبهة  ت������ح������ري������ر  وت�����س�����ي�����ط�����ر ه�����ي�����ئ�����ة 
النصرة سابقا( عىل أكرث من نصف املنطقة. 

ولم تعلق بعد عىل هجوم حلب.
يف أي������ل������ول ت����وص����ل����ت روس������ي������ا وت�����رك�����ي�����ا التي 
ت����دع����م ف���ص���ائ���ل م����ع����ارض����ة، إىل ات�����ف�����اق بشأن 
إقامة "منطقة منزوعة السالح" حول إدلب 
لتجنب هجوم للقوات الحكومية عىل املنطقة 

التي يسكنها قرابة 3 ماليني شخص.
طائراتها  إن  األح������������د  ق������ال������ت  روس�������ي�������ا  ل�����ك�����ن 
الحربية نفذت عمليات قصف هي األوىل لها 

عىل املنطقة منذ التوصل لالتفاق.

وقالت موسكو إن الغارات جاءت ردا عىل 
قصف حلب من جانب "مجموعات إرهابية" 
انطالقاً من منطقة واقعة تحت سيطرة هيئة 

تحرير الشام يف املنطقة املنزوعة السالح.
وم���ن امل��ت��وق��ع أن تختتم ج��ول��ة محادثات 
اس����ت����ان����ا ال������ي������وم وه�������ي ال����ج����ول����ة ال11 م����ن����ذ بدء 
موسكو مساع دبلوماسية مطلع 2017. وقد 
طغى هذا املسار عىل املحادثات التي ترعاها 
األم����م امل��ت��ح��دة الن��ه��اء ال���ن���زاع يف س��وري��ا الذي 
أودى بحياة أك��رث م��ن 360 أل��ف شخص منذ 
آذار 2011. وحضرت الواليات املتحدة عددا من 
جوالت محادثات استانا بصفة مراقب. لكن 
امل����وف����د ال����خ����اص إىل س����وري����ا ج��ي��م��س جيفري 
ق��ال األس��ب��وع امل��ايض إن واشنطن لن تحضر 

الجولة الحالية.
وقد رسخ مسار استانا دور موسكو املهم 
بعد ان أتاح تدخلها العسكري يف خريف 2015 
ت��غ��ي��ري امل��ع��ط��ي��ات امل���ي���دان���ي���ة ل��ص��ال��ح الحكومة 

السوري.

بيونس ايرس - وزير الخارجية االرجنتيني خورخي فوري اثناء استقبال ويل العهد السعودي محمد بن سلمان بمطار ضواحي 
أ.ف.ب العاصمة. 

كوريا الجنوبية تنجح في تجربة 
إطالق الصاروخ "نوريهو"

سيؤول - )د ب أ( - نجحت كوريا الجنوبية يف إط��الق الصاروخ الكوري الجنوبي "نوريهو" 

بعد ظهر امس، بالتوقيت املحيل، طبقا ملا ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" االذاعية الكورية 

الجنوبية.

وقالت وزارة العلوم والتكنولوجيا واملعلومات واالتصاالت الكورية الجنوبية إنه تم إطالق 

الصاروخ بنجاح، مشرية إىل أن األحوال الجوية يف منطقة "كوهونج" بمقاطعة "جوال الجنوبية 

" التي توجد فيها املنصة، كانت مناسبة إلجراء عملية اإلطالق.

وأض��اف��ت ال���وزارة أن ال��ص��اروخ ت��ج��اوز وق��ت التشغيل املستهدف البالغ 140 ثانية، حيث طار 

ملدة 151 ثانية إجماليا ووصل إىل االرتفاع املطلوب البالغ 200 كيلومرت.

يذكر أن إطالق هذا الصاروخ يأيت ضمن عملية تطويره عىل ثالث مراحل، حيث تستهدف 

هذه املرحلة التأكد من قدرة املحرك أثناء الطريان الفعيل، والذي يزن 75 طنا والذي تم تطويره 

اعتمادا عىل التكنولوجيا الكورية الجنوبية الخالصة.



Thursday 29 November 2018الخميس 2018/11/29 19

تعزية
اخلليل / يتقدم الدكتور موسى عجوة رئيس 
وأعضاء  اخلليل  جامعة  في  العاملني  نقابة 
النقابة وكافة املوظفني والعاملني في جامعة 
علي  من الدكتور  واملواساة  بالتعازي  اخلليل 
املغفور  زوجته  بوفاة  اآلداب(  )كلية  عمرو 

لها بإذن الله تعالى

تعزية
رئيس  اجلعبري  يتقدم الدكتور نبيل   / اخلليل 
املجلس  وأعضاء  اخلليل  جامعة  أمناء  مجلس 
في  املوظفني  وجميع  ونوابه  اجلامعة  ورئيس 
واملواساة  واإلداري بالتعازي  األكادميي  الكادرين 
بوفاة  اآلداب(  )كلية  عمرو  علي  من الدكتور 

زوجته املغفور لها بإذن الله تعالى
رسمية حسن محمد عمرو

»أم أمين« 
سائلني املولى عّز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 

رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

# »يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي« ^

نعي سيدة فاضلة
علي  الدكتور  الفقيدة  زوج    / اخلليل   / دورا 
مامون  والدكتور  أمين  واوالده  عمرو  الله  عبد 
الفاروق  وعمر  وطارق  الله  عبد  والدكتور  وفادي 
والنا  ودانا  اسراء  والدكتورة  ايناس  وكرمياته 
وعموم آل عمرو في الوطن واخلارج ينعون مبزيد 
وفقيدتهم  ووالدتهم  زوجته  واألسى  احلزن  من 

املرحومة بإذن الله تعالى
رسمية حسن محمد عمرو

»أم أمين«
الله تعالى امس عن عمر  انتقلت إلى رحمة  التي 

ناهز )75 عاما ( قضته في طاعة الله وعمل اخلير، وقد شيع  جثمانها الطاهر بعد الصالة 
عليه أمس، رحم الله الفقيدة رحمه واسعة واسكنها فسيح جناته، تقبل التعازي للرجال في 
أيام اعتبارا من أمس من الساعة 4-7 مساء وللنساء في  ديوان ال عمرو في دورا  ملدة ثالثة 

منزل الفقيدة الكائن في الهجرة.

#» يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي« ^

نعي شقيقة وعمة فاضلة
“الباشا”  عمرو  محمد  حسن  ابراهيم   / اخلليل 
وسيم  واالستاذ  مراد  االستاذ  واوالده  وحرمه 
هاني  واملهندس  احمد  واملهندس  شادي  واالستاذ 
من  مبزيد  ينعون  وكرمياته   عدنان  واملهندس 
وفقيدتهم  وعمتهم  شقيقته  واألسى  احلزن 

املرحومة بإذن الله تعالى
رسمية حسن محمد عمرو

»أم أمين« 
عبد  علي  الدكتور  الفقيدة  زوج  من  ويتقدمون 
وفادي  مامون  والدكتور  أمين  واوالده  عمرو  الله 

والدكتور عبد الله وطارق وعمر الفاروق وكرمياته ايناس والدكتورة اسراء ودانا والنا وعموم 
آل عمرو الكرام بالتعازي واملواساة ، سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته 

ورضوانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

تعزية
الوطنية  املشروبات  شركة  إدارة    – الله  رام 
أمين  زميلهم  يشاطرون  املوظفني  وكافة 
والده  بوفاة  األحزان  السدة  عبدالله 

املرحوم 
عبدالله محمد علي السدة

ضارعني الى العلي القدير أن يتغمده بواسع 
أهله  ويلهم  جناته  فسيح  ويسكنه  رحمته 

الصبر والسلوان.

تنويه
نابلس- سقط سهوا في نعي احلاجة جنالء 
أرملة  ماهر”  “ام  الشخشير  حافظ  روحي 
تقبل  عنبتاوي،  زهيدي  نبيه  املرحوم 
صالة  بعد  اخلميس  اليوم  للنساء  التعازي 
في  الكائن  الشخشير  آل  ديوان  في  العصر 
الشهداء، لذا اقتضى  شارع 16 قرب مسجد 

التنويه.

من امن بي وان مات فسيحيا 

جناز  السنة
صباح  من  التاسعة  الساعة  في  يقام   – جاال  بيت 
يوم غد اجلمعة 2018/11/30 في كنيسة العذراء  
السنة  جناز   جاال   بيت  في  االرثوذكس   للروم 

لراحة نفس طيبة الذكر املرحومة 
ميليا جبرا جريس سابا 

»ام نقوال «/أرملة املرحوم هنري 
نيقوال ابو غطاس 

وجورج  ادوارد  و  وايليا  نيقوال  الفقيدة  فاجنال 
وشقيقها  وناديا  وسوسن  وفاتن  لويزا  وكرمياتها 

بشير وشقيقاتها مرغريت واجنيل واوالدهم وعائالتهم واوالد أشقائها وشقيقاتها املرحومني 
وعائالتهم وعموم آل ابو غطاس وسابا وأقرباؤهم وأنسباؤهم وحامولة اجلويجات في الوطن 
واملهجر يدعون االهل واالصدقاء ملشاركتهم في هذه الذكرى راجني اعتبار هذه الكلمة دعوة 
خاصة لكل منهم سائلني العلي القدير ان مينح نفس الفقيدة الراحة االبدية ويبعد عنهم كل 
والرب اخذ  الرب اعطى  الكنيسة.  التعازي بعد اجلناز مباشرة في قاعة  مكروه وسوء. تقبل 

فليكن اسم الرب مباركًا.

نعي حاجة فاضلة
بيت جاال – ابن شقيق الفقيدة عثمان محمد العزة واوالد العم منجد ووسام العزة واوالدهم 
احلزن  من  مبزيد  ينعون  والشتات  الوطن  في  وأنسباؤهم  وأقرباؤهم  العزة  وآل  وعائالتهم 

واالسى عمتهم وفقيدتهم طيبة الذكر املرحومة
احلاجة سميحة اسماعيل عثمان العزة

»ام سمير«
أرملة املرحوم صبري عبد احلميد العزة

التي انتقلت الى رحمته تعالى يوم الثالثاء 2018/11/27  في عمان وقد شيع جثمانها الطاهر 
هناك . رحمها الله رحمة واسعة واسكنها فسيح جناته. تقبل التعازي في بيت عم الفقيدة ابو 
عمر العزة الكائن في بيت جاال بالقرب من منزل السيد فرح االعرج رئيس البلدية االسبق ، 

بعد ظهر يوم غد اجلمعة من الساعة الرابعة حتى الثامنة مساء.

نعي خال فاضل
الدكتور  أبناء املرحوم حسني األشهب،   - القدس 
واملهندس  عزام  والدكتور  وضاح  والدكتور  بسام 
واملهندس  نافذ  والدكتور  نصار  والدكتور  هزاع 
حسام وأخواتهم وعموم آل األشهب ينعون مبزيد 
من احلزن واألسى خالهم وفقيدهم املرحوم بإذن 

الله تعالى
الدكتور وليد ربيع مرقة

»أبو خالد«
نقيب أطباء االسنان في األردن سابقًا

مرقة  آل  وعموم  الفقيد  أبناء  من  ويتقدمون 
ويسكنه  رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمد  ان  وجل  عز  املولى  سائلني  واملواساة،  بالتعازي  الكرام 

فسيح  جناته وان يلهم آله وذويه جميل الصبر والسلوان.

نعي حاج فاضل
القدس - عمان - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى أرملة الفقيد ام عارف وجنل الفقيد 
عارف وكرمياته سعاد وسمر وسيرين وشقيق الفقيد يحيى وأبناء شقيقه املرحوم احلاج احمد 
وأبناء  فدوى  املرحومة  شقيقته  وأبناء  ومكية  وسهام  نضوى  الفقيد  وشقيقات  ونائل  نظمي 
شقيقته املرحومة جهاد وعموم آل الزماميري وأنسباؤهم وأقرباؤهم في الوطن واملهجرمبزيد 

من احلزن واألسى فقيدهم املرحوم بإذن الله تعالى
احلاج محمد عارف الزماميري

»أبو عارف«
الذي انتقل الى رحمة الله تعالى يوم السبت 2018/11/24 في عمان عن شيخوخة صاحلة 
قضاها في طاعة الله وعمل اخلير وقد شيع جثمانه الطاهر الى مثواه األخير هناك. تغمد 
الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. تقبل التعازي في عمارة وقف آل الزماميري 

في شارع صالح الدين )27( يوم غد اجلمعة بعد صالة العصر وملدة يوم واحد.

تعزية
االساسية  سلوان  مدرسة  القدس-اسرة 
واالكادميية  االدارية  بهيئتيها  املختلطة 
يشاطرون  فيها  العاملني  وجميع  وطالبها 
محمود  رهام  الفاضلة  واملربية  الزميلة 
قراعني أحزانها لوفاة والدها  املرحوم  بإذن 

الله تعالى

راضية  ربك  الى  ارجعي  املطمئنة  النفس  أيتها  يا   «#
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي« ^

نعي سيدة فاضلة
عبد  احلاج  الفقيدة  عم  ابناء    / اخلليل   
اجلواد الهنيني واحلاج محمد حمزة الهنيني 
واوالدهم  العرقان  مصطفى  أبو  وصهرها 
الوطن  في  الهنيني  آل  وعموم  وعائالتهم 
فقيدتهم  احلزن  من  مبزيد  ينعون  واخلارج 

املرحومة بإذن الله تعالى

الشرعية المحكمة 
في القدس

اعالن حصر ارث صادر عن 
محكمة القدس الشرعية 

من  استدعاء  احملكمة  لهذه  ورد  لقد 
املستدعي باسم محمود جابر ابو زاهرية 
املرحومة  والدته  ان  فيه  جاء  القدس  من 
وزينة مصطفى رزق ابو زاهرية املعروفة بـ 
القدس  من  شومان«  رزق  مصطفى  »وزينة 
بتاريخ  تعالى  الله  رحمة  الــى  انتقلت  قد 
ارثها  وانحصر  فيها  ودفنت   2018/4/13
الــشــرعــي فــي اوالدهـــــا املــولــوديــن لــهــا من 
املتوفى  زاهــريــة  ابــو  جابر  محمود  زوجها 
قــبــلــهــا وهـــــم: بـــاســـم وفــاطــمــة وامـــــل ورنـــا 
وارث وال مستحق  وانــه ال  وسوسن، فقط، 
الورثة  جميع  وان  ذكــر  مــن  ســوى  لتركتها 
مضمون  على  اعــتــراض  لــه  فمن  بــالــغــون، 
هذا االستدعاء او لديه معلومات تغاير ما 
تقدم به املستدعي عليه مراجعة احملكمة 
خــالل مــدة عــشــرة ايـــام مــن تــاريــخ نشره. 

وعليه صار بيانه.
حتريرا في 1440/3/20هـ املوافق 2018/11/28.

قاضي القدس الشرعي
----------------------------------------

هاتف: 6282385 فاكس 6287739 ص.ب 19233

الشرعية المحكمة 
في القدس

اعالن حصر ارث صادر عن 
محكمة القدس الشرعية 

من  استدعاء  احملكمة  لهذه  ورد  لقد 
احلسيني  جمال  طاهر  فــراس  املستدعي 
عمته  املرحومة  ان  فيه  جــاء  الــقــدس  مــن 
القدس  مــن  حسيني  طاهر  جمال  رويـــدة 
بتاريخ  تعالى  الله  رحمة  الــى  انتقلت  قد 
ارثها  وانحصر  فيها  ودفنت   2016/3/26
الشرعي في اشقائها وهم: طاهر وطريف 
ورفــيــقــة ثــم وفــــاة طــاهــر املـــذكـــور بتاريخ 
زوجته  فــي  ارثـــه  وانــحــصــر   2016/6/14
ميسرة عبد الرحمن خير الدين حسيني 
املــعــروفــة بـــ »مــيــســرة عــبــد الــرحــمــن خير 
مــنــهــا وهـــم:  الـــديـــن شـــريـــف« وفـــي اوالده 
فـــــراس وســلــمــى وهـــنـــد، ثـــم وفـــــاة رفيقة 
وانحصر   2018/8/25 بــتــاريــخ  املـــذكـــورة 
ارثها في زوجها محمد زكي سليم االيوبي 
وفــــي اوالدهـــــــا مــنــه وهـــــم: خـــالـــد واميــــان 
مستحق  وال  وارث  ال  وانــه  فقط،  وامــانــي، 
الورثة  جميع  وان  ذكر  من  سوى  لتركتهم 
مضمون  على  اعــتــراض  لــه  فمن  بــالــغــون، 
هذا االستدعاء او لديه معلومات تغاير ما 
تقدم به املستدعي عليه مراجعة احملكمة 
خــالل مــدة عــشــرة ايـــام مــن تــاريــخ نشره. 

وعليه صار بيانه.
حتريرا في 1440/3/17هـ املوافق 2018/11/25.

قاضي القدس الشرعي
----------------------------------------

هاتف: 6282385 فاكس 6287739 ص.ب 19233

رسمية حسن محمد عمرو
»أم أمين« 

الفقيدة  يتغمد  أن  وجل  عّز  املولى  سائلني 
جناته،  فسيح  يسكنها  وأن  رحمته  بواسع 
الصبر وحسن  جميل  وذويها  أهلها  يلهم  وأن 

العزاء.

احلاجة شهيرة عبد الرحيم 
أسعد«  الهنيني/»أم 

التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى امس االول 
بعد  الطاهر  جثمانها  شيع   وقد  عمان  في 
الصالة عليه أمس، رحم الله الفقيدة رحمة 
واسعة واسكنها فسيح جناته، تقبل التعازي 
في ديوان آل الهنيني يوم غد اجلمعة فقط 

من الساعة 4-7 مساء.

قنديل محمود 
»ابو محمد«

الفقيد  آل  لعموم  بالتعازي  ويتقدمون   
فسيح  واسكنه  فقيدهم  الله  الكرام  ،رحم 

جناته.

 بلدية القدس  /بقية

"اليوم العالمي للتضامن / بقية

حماة القدس/ بقية
وأض����اف م��ط��ور ان االح��ت��ال سيفشل يف اج��ت��ث��اث ح��رك��ة ف��ت��ح م��ن ال��ع��اص��م��ة، وس��ت��واص��ل ال��ح��رك��ة عملها ال����دؤوب م��ن دع���م صمود 

املقدسيني يف وجه االحتال، وستتصدى لكل محاوالت تهويد القدس وتسريب بيوتها وعقارتها.
وأوضح مطور، ان االحتال يحاول فرض سياسة جديدة يف القدس إلنهاء الوجود السيايس الوطني لفتح فيها، ولكنه سيفشل 

ألن فتح هي جزء أصيل من املجتمع املقديس، وتقف يف مقدمة املقدسيني يف الدفاع عن مدينتهم.
وتابع: ستنتصر إرادة الفتحاويني وستبقى القدس بكنائسها ومساجدها تواجه االحتال وكل إجراءاته التي يحاول االحتال فرضها 
منذ إغاق بيت الشرق قبل 18 عاما ستفشل، وسنميض يف معركة الدفاع عن املقدسات، وهذه االجراءات لن تثنينا ولن تضعفنا وان 

استهداف أبناء حركة فتح سيزيد من قوتها ولن يضعفها ألن كل الوطنيني سيواصلون االلتفاف حول حركة فتح.
وأشار مطور إىل أن الهجمة عىل حركة فتح يف القدس تؤكد أنها تسري يف االتجاه الصحيح نحو أهدافنا الوطنية التي استشهد من 
أجلها القائد ياسر عرفات ويتبناها السيد الرئيس محمود عباس، الذي يتعرض لضغوط كبرية من أجل التنازل عن القدس ووقف 

أمام العالم أجمع، مؤكدا أن القدس ستبقى عاصمة دولة فلسطني.
إىل ذلك، قال أمني سر املجلس الثوري لحركة "فتح" ماجد الفتياين، إن صمود شعبنا يف القدس املحتلة يؤكد أن الحركة بالتفاف 
شعبنا حولها تسري يف االتجاه الصحيح، مشريا إىل أن حركة فتح ستنظم يف األيام املقبلة وقفات احتجاج يف مختلف أرجاء الوطن 

تضامنا مع القدس.
وأضاف ان استهداف املحافظ والكادر التنظيمي وكادر األجهزة األمنية يف القدس لن تثني  شعبنا عن الدفاع عن املدينة املقدسة 
بكل ما تعنيه لنا كعاصمة روحية وسياسية ودينية والوقوف يف وجه كل السياسات واالج��راءات االحتالية املجنونة املمارسة بحق 

الكادر الذي تصدى لكل أولئك العابثني يف القدس ومقدراتها وعقاراتها.

وأضاف ان شعبنا لن يتوقف عن التصدي لكل من تسول له نفسه املساس بالقدس ومقدراتها وعقاراتها، كذلك شعبنا سيتصدى 
لكل السياسات اإلسرائيلية الهادفة لعزل املدينة املقدسة، وال يوجد فتحاوي واحد وال فلسطيني واحد سيستكني لهذه االجراءات التي 
تستهدف اقتاع وجودنا من القدس وخاصة البلدة القديمة ومحيطها تمريرا لسياسات االستيطان،  وتمريرا لقرار اإلدارة االمريكية 

بإفراغ القدس من الوجود الفلسطيني تنفيذا لقرارات االحتال، وسنتصدى لكل هذه السياسات اإلسرائيلية.
وأوض���ح الفتياين أن فتح منذ انطاقتها األوىل بوصلتها ل��م تحد ي��وم��ا ع��ن فلسطني وال ع��ن ال��ق��دس العاصمة، وف��ت��ح ك��ان��ت هي 
الحاضنة لكل من آمن بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وكل إجراءات االحتال ستفشل بإرادة الفتحاويني وكل املؤمنني بحقوقنا 

يف فلسطني.
واشار اىل أن استهداف فتح يف هذه املرحلة هو استهداف للكل الفلسطيني يف القدس وااللتفاف الجماهريي حول القادة األبطال 
الذين يعتقلون كل يوم يف القدس هو تأكيد عىل دور هذه الحركة ورسالتها بأنها موجودة وباقية وصامدة تتحدى وتتصدى لهذه 
السياسات اإلسرائيلية.ودعا الكل الوطني لالتفاف حول مشروع فتح إلفشال مخططات االحتال يف القدس ولن ترهبنا االعتقاالت 

ولن تثني كادرنا يف القدس عن الوقوف ضد إجراءات االحتال، وستبقى بوصلتنا دائما نحو القدس.
وأوض��ح الفتياين أن حركة فتح أع��دت خطة للتحرك امل��ي��داين يف كل املحافظات يف فلسطني وخارجها ويف القدس تحديدا لدعم 
صمود أهلنا هناك يف التصدي إلجراءات هذا االحتال وسياسته وسرنى يف األيام القادمة حراكا شعبا واسعا لدعم إخواننا ورفقاء 
درب��ن��ا يف ال��ح��رك��ة يف ك��ل االت��ج��اه��ات.وط��ال��ب الجميع ون��ح��ن ع��ىل أب���واب االن��ط��اق لحركة فتح االس��ت��ع��داد وح��ش��د ك��ل ال��ط��اق��ات لتكون 
هذه االنطاقة املجيدة تحمل رسالة واضحة أن فتح التي قادت النضال الوطني ال يمكن القفز عليها ومسامتها عىل حقوق شعبنا 

خصوصا يف القدس املحتلة.

"الوطني" : شعبنا /9 بقية

ويف رسالة أصدرها بهذه املناسبة، قال األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو أنطونيو غوترييس: "يقام اليوم العاملي 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام يف وقت يشهد مزيدا من االضطراب والقاقل واملعاناة الشديدة. ويواجه 
الكفاح الفلسطيني املستمر منذ عقود م��ن أج��ل تقرير املصري واالس��ت��ق��ال وح��ي��اة كريمة عقبات ع��دي��دة، منها: استمرار 
االحتال العسكري لألرايض الفلسطينية، والعنف املستمر والتحريض، واستمرار بناء املستوطنات وتوسيعها، والغموض 

الشديد بشأن عملية السام، وتدهور األوضاع اإلنسانية واالقتصادية، ال سيما يف غزة".
وأض�����اف: "ت���وف���ر وك���ال���ة األم����م امل��ت��ح��دة إلغ���اث���ة وت��ش��غ��ي��ل ال��اج��ئ��ني )األون�������روا( خ���دم���ات ال غ��ن��ى ع��ن��ه��ا وت��ح��ت��اج إىل دعمنا 

الكامل".
وتابع: "إنني أحث إسرائيل وفلسطني وجميع الدول األخرى التي لها نفوذ عىل الوفاء بوعد حل الدولتني واستعادة 
جدواه عىل أساس قيام دولتني تعيشان جنًبا إىل جنب يف سام ووئام داخل حدود آمنة ومعرتف بها وتكون القدس 

عاصمة لهما".
وختم رسالته: "نجدد التأكيد عىل التزامنا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وبناء مستقبل من السام والعدالة 

واألمن والكرامة للفلسطينيني واإلسرائيليني عىل حد سواء".
ويشّكل ال��ي��وم العاملي للتضامن م��ع الشعب الفلسطيني فرصة لتذكري العالم أجمع ب��امل��آيس والظلم ال��ذي تعرض 
له شعبنا الفلسطيني، من قتل وتهجري وسلب للحقوق: حقه يف تقرير املصري، واالستقال والسيادة، وحق الاجئني 

بالعودة إىل ديارهم التي هّجروا منها.
وما زالت القضية الفلسطينية تراوح مكانها دون أي حل، عىل الرغم من املبادرات واملساعي والجهود التي قام بها 
املئات من املسؤولني والوفود، األمر الذي يعكس حقيقة واحدة هي أن إسرائيل ال تريد ساًما حقيقًيا، وأن كل ما تريده 
وتخطط ل��ه ه��و تهويد امل��زي��د م��ن األرايض الفلسطينية، وزرع��ه��ا باملستوطنات، وف��رض أم��ر واق��ع يقطع الطريق ع��ىل حل 
الدولتني، ويجعل من املستحيل قيام دولة فلسطينية إىل جانب إسرائيل. وما زال االحتال اإلسرائييل يضرب بعرض 
الحائط كل االتفاقيات ويخالف كل القوانني والشرائع الدولية واالنسانية، ويواصل جرائمه وانتهاكاته بحق أبناء شعبنا 

يف كافة أماكن تواجدهم.
وقال الخبري القانوين حنا عيىس إن اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو مناسبة يؤكد فيها املجتمع 
الدويل كل عام عىل مركزية قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعىل حق الاجئني يف العودة انطاًقا 
م��ن ق���رار الجمعية العامة 194 لسنة 1948 يف ن��ط��اق ال��ح��ل الشامل وال��دائ��م املنشود للصراع العربي االس��رائ��ي��يل، والذي 

يتطلب انسحاب اسرائيل من كل األرايض العربية املحتلة، وذلك باالستناد اىل أحكام القانون الدويل وقرارات مجلس 
األمن ومرجعية مدريد ومبدأ األرض مقابل السام ومبادرة السام العربية وخطة خريطة الطريق.

وأضاف: "بعد مرور عشرات السنني عىل قرار التقسيم ما زالت العقبات تحول دون بلوغ هذا الحل الشامل والدائم، 
ويف مقدمته تمكني الشعب العربي الفلسطيني من ممارسة حقه يف تقرير املصري. ويف انتهاك صارخ من قبل اسرائيل 
مليثاق هيئة األمم املتحدة الذي يحّرم اللجوء اىل العدوان واستخدام القوة يف حل النزاعات، كما أن قرار الجمعية العامة 
2625 لسنة 1970 الخاص بإعان مبادئ القانون الدويل املتصلة بالعاقات الودية والتعاون بني الدول "يحظر االحتال 

العسكري الناجم عن استخدام القوة، وكذلك االعرتاف بشرعية اكتساب أية اراٍض بهذه الطريقة".
وتابع: "الواقع أن اسرائيل، ويف تحٍد لهذه املبادئ وتجاهل واضح ألحكام قرار مجلس األمن 242 لسنة 1967 تواصل 
منذ 48 سنة احتالها الناتج من العدوان املسلح لألرايض العربية الفلسطينية، ال بل أنها أصدرت تشريعات لضم القدس 
الشرقية لها. كما أن ال��ف��ق��رة  الثانية م��ن امل���ادة األوىل م��ن ميثاق هيئة األم��م املتحدة تنص ع��ىل اح���رتام ح��ق الشعوب يف 
تقرير املصري، وكذلك هو حال املادة األوىل لكل من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة 1966 

والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية لسنة 1966".
وأوض����ح: "ب��دي��ه��ي أن العقبة ال��ك��رى ال��ت��ي ت��ح��ول دون ام��ك��ان م��م��ارس��ة الشعب الفلسطيني حقه يف تقرير امل��ص��ري هو 

استمرار اخضاعه، كما أرضه، لسلطة االحتال االسرائييل".
وأش����ار ع��ي��ىس إىل أن ه���ذا ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للتضامن م��ع شعبنا ي���أيت يف وق���ت ت��واص��ل ف��ي��ه إس��رائ��ي��ل ت��م��رده��ا ع��ىل قرارات 
املجتمع ال��دويل الخاصة بالقضية الفلسطينية وع��ىل إرادة املجتمع ال��دويل وترفض االنصياع ملتطلبات عملية السام، 
الفًتا إىل أن هذه املناسبة فرصة ألن نجدد دعوتنا للمجتمع الدويل ملناصرة ومساندة ودعم شعبنا، والتحرك العاجل 
ل��وض��ع ح��د ل��ان��ت��ه��اك��ات االس��رائ��ي��ل��ي��ة ال��اإن��س��ان��ي��ة، وت��وف��ري ال��ح��م��اي��ة ال��دول��ي��ة للمدنيني الفلسطينيني، وت��م��ك��ني شعبنا يف 

ممارسة حقه يف تقرير مصريه بإرادته الحرة.
وقال: إن أفضل صيغة للتضامن مع شعبنا هي أن تتضامن األمم املتحدة مع نفسها، لتتجاوز عجزها وتقصريها، 
فتفرض تطبيق القرارات الصادرة عن هيئاتها املختلفة.ويف مقر األمم املتحدة بنيويورك، تعقد اللجنة املعنية بممارسة 
الشعب الفلسطيني لحقوقه غري القابلة للتصرف جلسة خاصة، كما تفتتح اللجنة وبعثة املراقبة الدائمة لدولة فلسطني 
، وع��ود ل��م ت��ن��ّف��ذ..70 عاما ع��ىل اإلع���ان العاملي  ل��دى األم��م املتحدة معرًضا للصور الفوتوغرافية بعنوان "ح��ق��وق ل��م ت���ؤدَّ

لحقوق اإلنسان ونكبة الشعب الفلسطيني" يف البهو الرئييس لزوار مقر األمانة العامة لألمم املتحدة.

وقفة تضامنية/بقية

القوى الوطنية والفعاليات /بقية
وأضاف: "إن العالم اليوم امام اختبار حقيقي يجسد من خال الوقوف مع الحق والدفاع عن الشعب الفلسطيني 

يف وجه املحتل لتجسيد حق الشعب الفلسطيني يف تقرير مصريه واعان دولته املستقلة وعاصمتها القدس".

حركة فتح
بدورها، دعت حركة فتح، املجتمع الدويل إىل تحويل القرارات الدولية املتعلقة بالقضية الفلسطينية إىل فعل وواقع، 

وإنصاف الشعب الفلسطيني الذي وقع عليه الظلم ألكرث من مئة عام.
وقالت فتح، يف بيان صادر عن مفوضية اإلعام والثقافة والتعبئة الفكرية، ملناسبة يوم التضامن العاملي مع الشعب 
الفلسطيني، آن األوان ليك ينهي املجتمع الدويل سياسة الكيل بمكيالني عندما يتعلق األمر بتنفيذ قرارات األمم املتحدة 

الخاصة بالحقوق الوطنية املشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكدت أنها ستواصل الكفاح حتى ينال شعبنا حقوقه األساسية يف العودة وتقرير املصري وإقامة الدولة الفلسطينية 

عىل حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحذرت فتح من املخاطر التي تهدد مصري ومستقبل الشعب الفلسطيني وتستهدف تصفية قضيته الوطنية العادلة، 
وهي املخاطر التي تتمثل يف هذه املرحلة بصفقة القرن، مشرية إىل أن هذه الصفقة يجري تنفيذها من قبل إدارة ترمب 
وحكومة اليمني االسرائييل بهدف انهاء وازاحة قضية القدس والاجئني عن طاولة املفاوضات، وانهاء مبدأ حل الدولتني 
من خال اطاق يد دولة االحتال العنصرية من استيطان وتهويد، مؤكدة ان كل ما تحاول اسرائيل فرضه بالقوة هو 

أمر مرفوض وباطل، وانتهاك سافر للقانون الدويل وقرارات الشرعية الدولية.
ودعت فتح املجتمع الدويل يف يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، إىل مواجهة شاملة ومسؤولة للقوانني العنصرية 

االسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وحقه التاريخي املشروع يف أرض وطنه.

مؤتمر يف الجامعة اإلسالمية بغزة
وشارك عشرات األكاديميني وقيادات وطنية، امس، يف مؤتمر نظمته الجامعة اإلسامية بمدينة غزة، إحياًء لليوم 

العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. 
ودع��ا خالد البطش، القيادي يف حركة الجهاد اإلسامي إىل "تنفيذ اتفاق املصالحة الفلسطينية لعام 2011، وإنهاء 

االنقسام". 
وقال يف كلمة ألقاها خال املؤتمر: "الوقت ضّيق لنبدأ مرحلة جديدة من الوحدة الوطنية وبناء الشراكة واملرجعية 

القوية... أدعو إىل تنفيذ اتفاق املصالحة لعام 2011، وإنهاء االنقسام". 
وطالب البطش الرئيس محمود عباس ب��إرس��ال وف��د من قيادة حركة "فتح" إىل غ��زة من أج��ل "ب��دء التشاور بإنهاء 

االنقسام وتطبيق ما تم االتفاق عليه عام 2011". 
كما طالب منظمة التحرير الفلسطينية ب�"الخروج من اتفاق أوسلو )مع إسرائيل املوقع عام 1993( والتحلل من تداعياته 

السياسية واالقتصادية وسحب االعرتاف بإسرائيل رداً عىل محاوالت تصفية القضية". 
ا إي��اه "جريمة كبرية وخيانة للمسجد األقىص  وناشد البطش ال��دول العربية إىل وق��ف التطبيع مع "إسرائيل"، ع��ادًّ

واملقّدسات، ولدماء الشهداء من الجيوش العربية التي قّدمت كثرياً من أجل فلسطني". 
من جانب آخر، أكد البطش ضرورة "استمرار املقاومة الفلسطينية بكل أشكالها ومسريات العودة بكل إبداعاتها". 
وقال البطش إن مسريات العودة، التي انطلقت نهاية آذار املايض، "تهدف للحفاظ عىل الثوابت الوطنية ويف مقّدمته 

حق العودة لألرايض التي ُهّجر منها الفلسطينيون عام 1948، وكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة". 

م��ن جانبه، ق��ال ن��اص��ر ف��رح��ات رئ��ي��س الجامعة اإلس��ام��ي��ة، يف الكلمة االفتتاحية للمؤتمر: "علينا أن ن��أخ��ذ بأسباب 
العلم حتى نستطيع أن نتحرر من االح��ت��ال، وال بد أن نستمر يف نشر الوعي بني أبناء الشعب الفلسطيني، نريد أن 

ينشأ جيل يعرف قضيته، ويحفظ تاريخه، وال ينىس أرضه". 
وأض������اف ف����رح����ات:" ي��ت��وج��ب ع��ل��ي��ن��ا ن��ش��ر ال��ث��ق��اف��ة أي���ض���اً ب���ني أب���ن���اء ال��ش��ع��ب خ�����ارج ف��ل��س��ط��ني، وب����ني أب���ن���اء األم�����ة العربية 

املتضامنة معنا". 

جبهة النضال الشعبي
وأكدت جبهة النضال الشعبي بمناسبة اليوم الدويل للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن إظهار التضامن الحقيقي 
م��ع الشعب الفلسطيني يتطلب ع��ىل ال��ف��ور تمكني شعبنا م��ن ممارسة حقه يف تقرير مصريه واس��ت��ص��دار ق���رارات دولية 

ملزمة إلنقاذ أبناء شعبنا من جرائم االحتال اإلسرائييل.
ودع���ت الجبهة، األم���م امل��ت��ح��دة ومعها املجتمع ال���دويل إىل االس��ت��م��رار يف م��س��رية ال��دع��م واإلص����رار ع��ىل تطبيق قرارات 
الشرعية الدولية وتنفيذ الفتوى القانونية ملحكمة العدل الدولية والقرارات 242 )1967(،338 )1973(، 1515 )2003( كإطار 
أسايس للحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وعدم السماح إلسرائيل، قوة االحتال، بااللتفاف عليها أو التنصل 
من تطبيقها.وطالبت دول العالم بالتحرك الفاعل لوقف جرائم االح��ت��ال اإلس��رائ��ي��يل، وإج��ب��اره عىل االل��ت��زام بالقوانني 

واملواثيق الدولية، وتقديم مجرمي الحرب من اإلسرائيليني إىل املحاكم الدولية ملحاكمتهم عىل جرائمهم.
وثمنت يف اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني املواقف الدولية الداعمة لشعبنا ونضاله وقضيته العادلة، 

ودعتها للعمل عىل فضح االحتال أمام العالم وأمام الضمري اإلنساين.
ودعت الجبهة اىل التوقف الفوري عن استقبال مجرمي دولة االحتال يف الدول العربية، مشرية أن سياسة التطبيع 
التي ب��دأت بها بعض ال���دول العربية ه��ي ضربة لصمود الشعب الفلسطيني وقيادته يف وج��ه االح��ت��ال وادارة ترامب، 
قائلة إن ع��ىل ه��ذه ال���دول وق��ف ه��ذه ال��س��ي��اس��ة، ف��امل��ك��ان الطبيعي ل��ق��ادة وم��ج��رم��ي االح��ت��ال ه��و امل��ح��اك��م ال��دول��ي��ة وليس 

القصور العربية.

الجبهة الديمقراطية 
وأعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطني، يف بيان لها، أن إحياء هذا اليوم من كل عام يحمل يف طياته معاٍن 
وقيماً سامية، داعية املجتمع الدويل لرتجمتها إىل خطوات عملية ترفع من مستوى التضامن السيايس واألخاقي ليتحمل 
مسؤولياته العملية يف إزالة العراقيل والعوائق التي يزرعها االحتال اإلسرائييل، يف تعطيل قرارات املجتمع الدويل التي 
اعرتفت لشعبنا بحقوقه الوطنية املشروعة، وكفلتها يف قيام دولته املستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية 
عىل حدود 4 حزيران 67، وحل قضية الاجئني بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إىل الديار واملمتلكات التي 

هجروا منها منذ العام 1948 بقوة الساح واإلرهاب عىل يد العصابات الصهيونية.
وعىل الصعيد الوطني، دعت الجبهة القيادة الرسمية واللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية إىل العمل عىل تطبيق 
ق����رارات املجلسني امل��رك��زي وال��وط��ن��ي ب��إع��ادة تحديد ال��ع��اق��ة م��ع دول���ة إس��رائ��ي��ل، وط��ي صفحة أوس��ل��و، وس��ح��ب اإلعرتاف 
بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق األمني مع جيش اإلحتال، وفك اإلرتباط باإلقتصاد اإلسرائييل، وسحب اليد العاملة 

الفلسطينية من العمل يف املستوطنات، واسرتداد سجل السكان واألرايض من اإلدارة املدنية لإلحتال.
كما دعت إىل اغتنام الفرصة الجديدة التي توفرها مصر الشقيقة إلنهاء اإلنقسام، واستعادة الوحدة الداخلية عىل 

أساس من الشراكة الوطنية، عمًا باتفاق 2011 وتفاهمات 2017/10/12 وبيان الحوار الوطني الشامل يف 2017/11/22.

 وال��ت��ي ت��أيت ع��ىل خلفية سياسية ال معنى لها 
س����وى ارض������اء ال����ش����ارع االس���رائ���ي���يل امل���ت���ط���رف وحرف 
االن�������ظ�������ار ع������ن ال����ه����ج����م����ة ال����ت����ه����وي����دي����ة امل����ت����س����ارع����ة ضد 
ال�����وج�����ود ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي يف م���دي���ن���ة ال�����ق�����دس وه������و ما 
ي��ش��ك��ل خ���رق���ا واض����ح����ا ل���ل���ق���وان���ني وامل����واث����ي����ق الدولية 
واالت����ف����اق����ي����ات ال���ث���ن���ائ���ي���ة . ودع������ت م���ح���اف���ظ���ة القدس 
ال��ع��امل��ني ال��ع��رب��ي واالس���ام���ي وامل��ج��ت��م��ع ال����دويل اىل 
ت�����رج�����م�����ة ال�����ت�����ض�����ام�����ن م�������ع ال�����ش�����ع�����ب ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي يف 
م��ن��اس��ب��ة ذك����رى ال��ت��ض��ام��ن ال����ذي ص����ادف ي���وم امس 
اق���������وال���������ه يف م������س������ان������دة ال�����ش�����ع�����ب ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي عىل 

بالدولة  االع�������������رتاف  ح���م���ل���ة  وت�����وس�����ي�����ع  ال�������واق�������ع  ارض 
الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف 
وت����ع����زي����ز ص�����م�����ود امل����ق����دس����ي����ني ال�����ذي�����ن ي���ش���ك���ل���ون خط 
واالسامية  ال����ع����رب����ي����ة  االم������ت������ني  ع������ن  االول  ال�������دف�������اع 
يف م������ق������ارع������ة االح��������ت��������ال وال����������زام����������ه  ب�����االن�����س�����ح�����اب من 
االرايض ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وال���ع���رب���ي���ة وامل���ح���ت���ل���ة .  وقال 
ب���ي���ان ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات ان����ه يف ال���وق���ت الذي 
تواصل فيه سلطات االحتال االسرائييل اجراءاتها 
ومرجعياتها  امل����ح����ت����ل����ة  ال�������ق�������دس  ب�����ح�����ق  ال����ت����ع����س����ف����ي����ة 
ال���وط���ن���ي���ة واب���ن���ائ���ه���ا وال����ت����ي ت���وج���ت ب���اع���ت���ق���ال محافظ 
ال��ق��دس ع��دن��ان غ��ي��ث ل��ل��ي��وم ال��خ��ام��س ع��ىل التوايل 
ومحاصرة عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الفلسطينية ووزير شؤون القدس املهندس عدنان 
الحسيني ومنعه من السفر، شّنت قوات مشرتكة 
من شرطة ومخابرات االحتال اإلسرائييل، حملة 
ج��دي��دة م��ن االع��ت��ق��االت يف ق��رى وب��ل��دات وضواحي 
مدينة القدس املحتلة استهدفت أبناء حركة فتح 
وك����������ادر امل����رج����ع����ي����ات امل����ق����دس����ي����ة وع�������ىل راس�����ه�����م مدير 

مكتب املحافظ  محمد هلسة والذي جرى توقيفه 
ص��ب��اح ام���س وذل����ك يف اط����ار م��ح��ارب��ة االح���ت���ال ألي 

مظهر سيادي يف العاصمة الفلسطينية املحتلة .
وك��ان��ت ق��وات االح��ت��ال ق��د اعتقلت فجر األحد 
محافظ ال��ق��دس ع��دن��ان غ��ي��ث، بعد اق��ت��ح��ام منزله 
يف ب���ل���دة س����ل����وان ج���ن���وب امل���س���ج���د األق�������ىص، وقامت 
ب��ت��م��دي��د اع���ت���ق���ال���ه ح���ت���ى ال����ي����وم ال��خ��م��ي��س .بدورها، 
ش�����ددت م��ح��اف��ظ��ة ال���ق���دس ووزارة ش���ؤون���ه���ا ، عىل 
أن ه��ذه االع��ت��ق��االت ل��ن تثنيها ع��ن مواصلة عملها 
يف خدمة املقدسيني وتعزيز صمودهم والتصدي 
لسياسات االحتال الرامية إىل تهويد القدس وطرد 
أهلها وعزلها عن محيطها الفلسطيني.واعترت أن 
هذه الحملة نؤكد عىل صابة ومصداقية القيادة 
الفلسطينية وع��ىل راس��ه��ا السيد ال��رئ��ي��س محمود 
عباس الرافض للخطوة األمريكية باعتبار القدس 
عاصمة ل��دول��ة االح��ت��ال، وه��و امل��وق��ف ال��ذي يلتف 
ح��ول��ه اب���ن���اء ش��ع��ب��ن��ا وق�����واه ال��وط��ن��ي��ة وخ���اص���ة أهلنا 

يف القدس.

وأك�����د امل��ج��ل��س ال���وط���ن���ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي أن امل��س��ؤول��ي��ة األوىل يف تنفيذ 
ال���ق���رارات ال��خ��اص��ة بالقضية الفلسطينية منذ ع��ام 1947 وح��ت��ى اليوم، 
يقع عىل عاتق األم��م املتحدة ومؤسساتها، فلم يعْد مقبوالً أن تبقى 
دول����ة االح���ت���ال تنتهك ال��ق��ان��ون ال����دويل ب��دع��م ورع���اي���ة ك��ام��ل��ة م��ن إدارة 
ترامب، التي تشجعها عىل ممارسة اإلره��اب والقتل واالعتقال وبناء 
املستعمرات عىل أرايض الدولة الفلسطينية التي اعرتفت بها الجمعية 
ال��ع��ام��ة ل���ألم���م امل��ت��ح��دة ع����ام 2012.وش���������دد امل��ج��ل��س ال��وط��ن��ي الفلسطيني 
عىل ق��درة شعبنا وقيادته عىل تجاوز املرحلة ومواجهة كافة املشاريع 
والخطط الهادفة لتصفية قضيته الوطنية والنيل من حقوقه الثابتة 
يف العودة والدولة، وإيجاد مرجعيات للحل تقوم إسرائيل والواليات 
املتحدة األمريكية بمحاولة فرضها بدياً عن ق��رارات الشرعية الدولية 

ذات الصلة.
وط��ال��ب امل��ج��ل��س ال��وط��ن��ي الفلسطيني ب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة معاقبة دولة 
االح�����ت�����ال اإلس����رائ����ي����يل وب���رمل���ان���ه���ا " ال���ك���ن���ي���س���ت" ع����ىل ق����رارات����ه����ا وقوانينها 
العنصرية التي شرعنت نظام التمييز العنصري تجاه كل من هو غري 
ي�����ه�����ودي، وت���ج���ىل ذل�����ك يف ق����ان����ون ال�����دول�����ة ال���ق���وم���ي���ة وغ������ريه م����ن عشرات 

القوانني املخالفة للمواثيق والقوانني الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان 
العاملية.وأكد  أنه لن يكون هناك سام وال أمن وال استقرار يف منطقة 
ال���ش���رق األوس�����ط م���ع اس���ت���م���رار االح���ت���ال اإلس���رائ���ي���يل، وال ي��م��ك��ن لدولة 
االحتال أن تنعم باألمن طاملا بقي الشعب الفلسطيني يتعرض للظلم 
واالضطهاد، وأن الحل الوحيد يكون بتنفيذ حل الدولتني بإقامة دولة 
فلسطني وعاصمتها القدس عىل حدود الرابع من حزيران من العام 
1967، داعيا دول العالم التي لم تعرتف بدولة فلسطني إىل االعرتاف 
بها، ومساعدتها عىل نيل استقالها الناجز.وحيا املجلس  بهذه املناسبة 
ص��م��ود ش��ع��ب��ن��ا يف ال���وط���ن ويف م��خ��ي��م��ات ال��ل��ج��وء وال���ش���ت���ات، داع���ي���ا إىل 
ت��وح��ي��د ال���ص���ف وإن����ه����اء االن���ق���س���ام، ك��م��ا ح��ي��ا ح���رك���ات ال��ت��ض��ام��ن العاملي 
ويف م��ق��دم��ت��ه��ا ح����رك����ة امل���ق���اط���ع���ة ال���ع���امل���ي���ة B.D.Sال�������ت�������ي ت����رف����ض االحتال 
االستعماري االستيطاين اإلسرائييل، وترفض التمييز العنصري املمارس 
��ر  ب���ال���ذك���رى 71 ل���ص���دور ق�����رار تقسيم  ب��ح��ق ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي.وي��ّذكِّ
ف��ل��س��ط��ني رق���م 181 ال���ص���ادر ع���ن ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��ألم��م امل��ت��ح��دة يف 29 
تشرين ثاين عام 1947، مؤكدا أن هذه القرار الظالم صدر رغما عن إرادة 

الشعب الفلسطيني نظرا ملعادالت دولية منحازة يف حينه.

اقتحام يف عزون 
اقتحم جيش االحتال فجر امس بلدة عزون  شرق قلقيلية وقام بمحاصرة العديد من املنازل يف منطقة الحفارة  بالقرب من جامع 
املنصور .مصادر محلية يف البلدة قالت: اقتحمت عدة مجموعات من جيش االحتال بلدة عزون بزعم القاء زجاجات حارقة عىل دوريات 
االحتال وقام الجنود بمرافقة دوريات لجيش االحتال بتحفري عدد من البيوت بعد  اقتحامها وشمل التحفري الساحات الخارجية 
والجدران ، ومن بني البيوت املستهدفة منزل املواطن صفوان منصور سليم واملواطن عاصم عوض سليم، وتم اقتحام منزل والد االسري 
عاء عاصم منصور سليم، واعتقلت الطفل  نضال صفوان سليم.يشار ان جيش االحتال يكثف من حمات املداهمة واالقتحام لبلدة 
عزون بعد ادعاء االحتال تزايد القاء الزجاجات الحارقة واألكواع اليدوية املتفجرة  عىل دوريات  جيش االحتال ومركبات املستوطنني 

وحافاتهم ، اضافة اىل طرد مواطنني من منازلهم بعد االستياء عليها وتحويلها اىل ثكنات عسكرية للمراقبة .

حصار مدرسة
يف بيت لحم، حاصرت قوات االحتال مدرسة املنية الثانوية شرق بيت لحم.

وأفاد مدير الرتبية والتعليم يف بيت لحم سامي مروة، بأن قوة من جيش االحتال حاصرت املدرسة وحاولت اقتحامها بحجة اعتقال 
طالب منها، إال ان الهيئة التدريسية تصدت لها ومنعتها من الدخول، قبل ان يحتشد العشرات من أهايل القرية يف محيطها.

ودان���ت وزارة الرتبية والتعليم ال��ع��ايل اع��ت��داء ق���وات م��ن جيش االح��ت��ال ع��ىل م��درس��ة املنيا، وأك���دت ال����وزارة، يف ب��ي��ان صحفي، أن 
مواصلة االحتال اعتداءاته بحق املسرية التعليمية ؛ إنما هو نتاج الصمت ال��دويل الغريب تجاه هذه االنتهاكات التي تتعارض مع 
كافة القوانني واألعراف الدولية التي تقدس الحق يف التعليم وتجّرم االعتداء عىل املؤسسات التعليمية. وجددت "الرتبية" دعوتها 
لكافة املؤسسات واملنظمات الحقوقية واإلعامية واملدافعة عن حق األطفال بالتعليم، لوضع حد النتهاكات االحتال، مضيفًة أن 

ما حدث يف مدرسة املنيا صباح اليوم يأيت ضمن اعتداءات االحتال املمنهجة ضد القطاع التعليمي ومؤسساته.

بحث يف زيتا
نشرت قوات االحتال دورياتها الراجلة يف التال واألرايض الزراعية قرب جدار الفصل العنصري غرب قرية زيتا، ويف منطقة السهل 

يف بلدة عتيل شمال طولكرم، وأجرت عمليات تفتيش واسعة يف هذه األماكن.

قيود عىل قلقيليه

فرض جيش االحتال عىل مدينة قلقيلية صباح امس اجراءات امنية مشددة تمثلت بنصب حواجز عسكرية قرب املدخل الجنوبي 
امل��ع��روف ب��م��دخ��ل ال��ن��ف��ق،  ال���ذي ي��ص��ل قلقيلية ب��ال��ق��رى الجنوبية وح��اج��ز ع��س��ك��ري ع��ىل امل��دخ��ل ال��رئ��ي��س امل��ع��روف ب��امل��دخ��ل ال��ش��رق��ي  يف 

صورة مفاجئة .
وقال شهود عيان : اعتقل جيش االحتال عىل املدخل الشرقي شابا ، وشوهد الجنود وهم يقتادونه باتجاه  دورية جيش االحتال 

املتواجدة يف املكان، وقد أعاقت االجراءات األمنية املشددة عىل قلقيلية  الحركة ذهابا وإيابا.

اعتقاالت 
 وقد واصلت قوات االحتال اإلسرائييل، امس انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا، واعتقلت 15 مواطنا عىل األقل بينهم أسري محرر. فقد 

اعتقلت قوات االحتال نائب أمني سر حركة "فتح" يف القدس عادل أبو زنيد. 
وق��ال مصدر محيل أن ق��وات االحتال اعتقلت أبو زنيد بعد ان نصبت له كمينا أثناء توصيل زوجته بمركبته الخاصة، واقتادته 
إىل أح���د م��راك��ز التحقيق ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا. وك���ان االح��ت��ال ق��د اع��ت��ق��ل م��ح��اف��ظ ال��ق��دس ع��دن��ان غ��ي��ث، وع��ش��رات ال���ك���وادر م��ن ح��رك��ة ف��ت��ح من 
املدينة، يف محاولة ملنع أي نشاط فلسطيني فيها.ويف الخليل، اعتقلت قوات االحتال اإلسرائييل مواطنني من مدينة الخليل وبلدة 

دورا جنوبا، واستدعت آخر ملقابلة مخابراتها.
كما دهمت قوة عسكرة أخرى قرية املجد جنوب غرب الخليل، وسلمت شابا باغا ملقابلة مخابرات االحتال.

ويف طولكرم، اعتقلت قوات االحتال خمسة مواطنني من مخيم طولكرم وبلدة كفر اللبد، شرق املحافظة.
وذكر نادي األسري يف طولكرم أن قوات كبرية من جيش االحتال شنت عملية تفتيش واسعة يف عدد من منازل املواطنني يف حارة 
الباونة ومحيط مربعة حنون يف املخيم، وسط إطاق للقنابل الصوتية والغاز املسيل للدموع بكثافة، واعتقلت اسريا محررا وثاثة 

شبان، يف الوقت الذي احتجزت فيه عددا من الشبان لعدة ساعات قبل إخاء سبيلهم.
كما اعتقلت قوات االحتال، مواطنا من بلدة كفر اللبد بعد ان داهمت منزله وفتشته.

ويف جنني، اعتقلت قوات االحتال اإلسرائييل شابني من مخيم جنني وآخر من بلدة عرابة. 
ويف قلقيلية، اعتقلت قوات االحتال فتى من بلدة عزون شرق قلقيلية بعد أن دهمت منزل ذويه وفتشته.

ويف طوباس، اعتقلت ق��وات االحتال مواطنا . وأف��اد مدير ن��ادي األس��ري يف طوباس محمود صوافطة أن االحتال اعتقل املواطن 
عقب دهم منزله.
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»ا ف ب« سومطرة الغربية - عضوات فرقة فلكلورية أندونيسية خالل مشاركتهن يف مهرجان فني ثقايف لألثنيات املختلفة يف البالد. 

ت��ل اب��ي��ب - ت��م اك��ت��ش��اف ق��ن��اع ح��ج��ري ن��ادر 
جنوب الخليل يعود ل� 9 االف عام ، ويجري 
ال���ت���ح���ق���ي���ق ف����ي����ه م�����ن ق����ب����ل خ��������راء س���ل���ط���ة اآلث�������ار 

اإلسرائيلية .
وف���������ق���������ا ل��������رون��������ي��������ت ل���������وب���������و م����������ن وح�����������������دة اآلث�������������ار 
اإلس����رائ����ي����ل����ي����ة ، "ال�����ق�����ن�����اع ن���ف���س���ه ه������و اك���ت���ش���اف 
فريد من نوعه يف العالم األثري ، ويعود اىل 

العصر الحجري.
القناع مصنوع من الحجر الجريي املصفر 
- ال���ك���ل���ي. ت����م ت��ص��م��ي��م��ه ب���ع���ن���اي���ة ب���اس���ت���خ���دام 
أدوات ح���ج���ري���ة، ع���ى غ�����رار ال���وج���ه اإلن���س���اين. 
عى حافة القناع تم حفر أربعة ثقوب، ربما 

لربط القناع - ربما إىل وجه شخص حي.
وي����ص����ف ل����وب����و ق�����ائ�����اًل: "إن ت���ص���م���ي���م ال���ق���ن���اع 
ال��ح��ج��ري، ج���اء ب��دق��ة ع��ال��ي��ة، فالحجر ناعماً 
ب���ال���ك���ام���ل ، وامل������ي������زات ه�����ي م���ث���ال���ي���ة وم���ت���م���اث���ل���ة، 

واألنف والفم املذهل مع األسنان".
وقال الدكتور عمري برزيالي ، رئيس قسم 
األبحاث والتخصص يف علم اآلثار يف سلطة 
اآلث���������ار اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة ، إن "األق����ن����ع����ة ال���ح���ج���ري���ة 
مرتبطة بزمن الثورة الزراعية. كان االنتقال من 
الصيد إىل زراعة النباتات، مصحوًبا بتغيري يف 
البنية االجتماعية واالرتفاع الحاد يف النشاط 
ال����ط����ق����ي - ال������دي������ن������ي. وش����م����ل����ت االك����ت����ش����اف����ات 
ال�����ع�����ق�����دي�����ة ل������ه������ذه ال�������ف�������رة ، يف ج����م����ل����ة أم�����������ور ، 
ت��م��اث��ي��ل ت��ش��ب��ه اإلن���س���ان وال��ج��م��اج��م امل��ن��ق��وش��ة 

وأقنعة حجرية".

رونالدو يطيح  العثور على »قناع حجري نادر« جنوب الخليل
بـ"ملكة إنستغرام" الحسناء

لشبونة - تمكن النجم الرتغايل كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفتنوس اإليطايل، من إطاحة 
الفنانة األمريكية الحسناء سيلينا غوميز عن عرشها يف "مملكة إنستغرام" بعد أن كانت أكرث 

املشاهري متابعة عى تلك املنصة االجتماعية الشهرية.
وج��اء نجاح رون��ال��دو عقب أع���وام احتل فيها امل��رك��ز ال��ث��اين بعد سيلينا يف موقع إنستغرام، 

لكنه تخطى عدد متابعيها ال�144,308,767 بعدد متابعني يصل إىل 144,309,204.
وعى الرغم من أن الفارق كان بسيطا بني النجمني لحظة تفوق رونالدو، فإن عدد متابعي 

األخري بلغ مؤخرا حوايل 146 مليونا عى إنستغرام.
وربما ج��اء نجاح رون��ال��د، بعد ق��رار سيلينا أخ��ذ ف��رة من الراحة بعيدا عن مواقع التواصل 
 elle االج��ت��م��اع��ي، إذ ك����ان آخ����ر م��ن��ش��ور ل��ه��ا ع���ى "إن���س���ت���غ���رام" يف ي����وم 23 س��ب��ت��م��ر، وف��ق��ا مل��ج��ل��ة

الفرنسية.
وأوضحت سيلينا للمجلة الفرنسية إنها قررت أخذت بعض الراحة لتلقي العالج النفي، 

كما تحدثت عدة مرات بشأن تخليها عن "إنستغرام".
وكشفت أنه حتى لم يعد التطبيق متاحا لديها، وقالت: "لم أعد نشطة عى اإلنرنت، وال 

أملك كلمة املرور الخاصة بحسابي عى إنستغرام".
واعترت النجمة األمريكية أن إنستغرام يعد مكانا مليئا بالزيف بالنسبة لها، مردفة: "أعلم 
أن لصويت دورا بارزا جدا، ولكني ال أستهني به أيضا، فأنا حريصة جدا بشأن كل يشء وخاصة 
حيايت الشخصية، وال أكرث أن يراين الناس عى طبيعتي، فأنا أعيش حيايت بالطريقة التي 

أريدها وال أحاول االختباء وراء املظاهر".

ألماني يتوهم حمرة الشفق 

حريقا ويستدعي رجال اإلطفاء
هامبورج - )د ب أ( - ظن أح��د سكان مدينة هامبورج األملانية ُحمرة الشفق وق��ت الغروب 

حريقا وتسبب يف حالة استنفار بني رجال اإلطفاء.
وقال متحدث باسم رجال اإلطفاء يف ثاين أكر مدن أملانيا، امس، إن املواطن األملاين أصيب 
بالهلع عندما رأى هذه الدرجة غري املعهودة له من الحمرة، و ظن أنها نريان اندلعت يف أحد 

املنازل املجاورة مما دفعه إلبالغ رجال اإلطفاء.
وأوض��������ح امل����ت����ح����دث أن������ه ط����امل����ا ظ����ن ب���ع���ض ال����ن����اس ش���م���س ال�����غ�����روب ح���ري���ق���ا واس����ت����دع����وا ال����دف����اع 

املدين.
ول����ك����ن أح������د ع���ل���م���اء ال���ف���ل���ك يف أمل����ان����ي����ا أوض�������ح أن ه������ذه ال����ظ����اه����رة ل���ي���س���ت ج����دي����دة وق�������ال إن ن���ور 
الشمس ي��ك��ون أك��رث ُح��م��رة يف امل��س��اء م��ق��ارن��ة ب��ه ن��ه��ارا وذل���ك ألن أش��ع��ة الشمس تقطع مسافة 

أطول لألرض يف املساء.
وأشار الخبري األملاين إىل أن تفاعل هذه األشعة مع السحب الغائرة يف السماء يعطي هذه 

الدرجة من اللون األحمر.
وتوقع الخبري أال يحدث مغيب الشمس عن املدينة مثل هذا االلتباس يف األيام املقبلة وذلك 

بسبب تغري الظروف الجوية.

ل��ن��دن-أظ��ه��رت لقطات فيديو النائبة يف مجلس العموم الريطاين 
)الرملان(، هانا بارديل، وهي تستعرض مهارات تمرير كرة بني قدميها 

تحت قبة الرملان، األمر الذي عرضها النتقادات الذعة.
وأظ���ه���ر ال��ف��ي��دي��و أن ب���اردي���ل، ال��ب��ال��غ��ة م���ن ال��ع��م��ر )35 ع���ام���ا(، تتمتع 
ب����م����ه����ارات ج����ي����دة يف ك������رة ال�����ق�����دم، إذ اس���ت���ط���اع���ت امل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ي��ه��ا دون 

سقوطها عى األرض لفرة من الزمن.
وذكرت صحيفة "الغارديان" الريطانية، الثالثاء، أن بارديل كانت 
واحدة من عدد من النائبات الاليت استعرضن ذات الحركة يف القاعة 

الرئيسية التي تحتضن النقاشات السياسية الصاخبة.

وق��������ال رئ����ي����س ال�������رمل�������ان، ج�������ون ج�������ون ب�����ريك�����و، ع����ق����ب ان����ت����ش����ار ال���ف���ي���دي���و 
ع���ى ش��ب��ك��ة اإلن����رن����ت: إن ال��ق��اع��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ال ي��ج��ب أن ت��س��ت��خ��دم ملثل 
ه��ذا النشاط. وك��ان أول من نشر الفيديو، النائبة عن الحزب القومي 
األسكتلندي، بارديل، عى حسابها الرسمي بموقع "توير"، وحظي 

بنحو 92 ألف مشاهدة، ثم تداوله رواد مواقع التواصل االجتماعي.
وقالت بارديل، إن النائبات قمنا بهذا النشاط احتفاال بانضمامهن 

لنادي كرة القدم الخاص برملانيات اململكة املتحدة.
ووفقا للصحيفة الريطانية، فقد اضطرت النائبات الحقا إىل تقديم 

اعتذار لرئاسة الرملان عما بدر منهن.

نائبة تستعرض مهاراتها الكروية
تحت قبة مجلس العموم البريطاني

ن��ريوب��ي-غ��ال��ب��ا م��ا ت��ك��ون ال��رح��الت ال��خ��اص��ة أو العائلية أو الجماعية 
فرصة اللتقاط الصور التي تؤرخ هذه الرحلة أو تلك، كما تؤرخ لبعض 

األوقات الجميلة من أجل الذكرى.
وتشهد الرحالت الكثري من األوقات واللحظات املرحة، لكن أن يكون 
امل���رح م��ص��دره ملك ال��غ��اب��ة، ف��ه��ذه صفة ال تتمتع بها األس����ود، ع��ى ما 

نعرفه عنها عى األقل.
غري أن ما سجلته كامريا مصممة املالبس روز فليمنغ )49 عاما( أثناء 

أول رحلة سفاري لها يف كينيا كان أمرا غري عادي.
ف���ق���د ن���ج���ح���ت ف��ل��ي��م��ن��غ يف ال���ت���ق���اط ص�������ورة ألس����دي����ن اث����ن����ني يف م��ح��م��ي��ة 

ماساي مارا يف كينيا.
األم���ر ع���ادي ح��ت��ى اآلن، إذ ي��ب��دو أن��ه��م��ا ال��ت��ق��ط��ا رائ��ح��ة م��ج��م��وع��ة من 
ال��ل��ب��ؤات يف ذل���ك ال��ص��ب��اح امل��ش��م��س، ب��ح��س��ب م���ا ذك���ر م��وق��ع "م��ي��ل إون 

الين" عى اإلنرنت.
غ���ري أن م��الم��ح وج��ه��ي��ه��م��ا ب����دت وك��أن��ه��م��ا ت���ب���ادال ن��ك��ت��ة خ��اص��ة وأخ����ذا 

يضحكان عليها، كما هو الحال مع شخصني بالغني يتبادالن النكات 
واملزاح يف يوم ممتع.

وقالت فليمنغ "لقد بدا األمر رائعا للغاية.. لم أر مثل هذا السلوك 
من قبل وال حتى عى قناة ناشونال جيوغرايف.. لقد كنا نشاهد األسدين 

وهما يمارسان هذا السلوك ألكرث من ساعة".
غري أن التعليقات عى الصور كانت مثرية بدورها، ودارت معظمها 
حول "طبيعة النكتة" التي ألقاها أحدهما، وبالطبع شملت التعليقات 
أحداثا جارية يف أوروبا والواليات املتحدة، مثل الريكست يف بريطانيا 

أو نتائج االنتخابات التشريعية النصفية يف الواليات املتحدة.
ل���ك���ن م����ن ب����ني ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات م����ا ق���ال���ه أح����ده����م، وي����ب����دو أن�����ه م����ر ب��ت��ج��رب��ة 
سيئة مع النساء: "انظروا إليهما.. كالهما ذك��ران.. الذكور أكرث روعة 

من اإلناث".
لكن األكرثية من هذه التعليقات أشارت إىل املفاجآت املوجودة يف 

الطبيعة وسحرها.

صورة أسدين يضحكان 
تثير موجة من السخرية والتندر

باريس- قال متحدث باسم دار ارتكوريال للمزادات، إن جزءا من 
ال�������درج ال���ح���ل���زوين األص������ي ل�����رج إي����ف����ل، أح�����د أش���ه���ر امل���ق���اص���د ال��س��ي��اح��ي��ة 
ب���ال���ع���اص���م���ة ال���ف���رن���س���ي���ة ب�����اري�����س، ب���ي���ع يف م��������زاد، ال����ث����الث����اء، ب���ث���الث���ة أم���ث���ال 

سعره املبديئ.
وحاز الفائز باملزاد، وهو جامع مقتنيات من منطقة الشرق األوسط 
لم يذكر اسمه، عى ذلك الجزء من الدرج املعدين الذي يعود إىل 129 

عاما مضت، بمبلغ 191 ألف دوالر أمرييك تقريبا.
وي����ب����ل����غ ارت������ف������اع ه�������ذا ال�����ج�����زء 4.3 م�����ر ووزن����������ه 900 ك����ي����ل����وغ����رام ت���ق���ري���ب���ا، 

ويتضمن نحو 25 درجة.

وك�������ان ه������ذا ال����ج����زء م����ن ال��������درج ض���م���ن م���ج���م���وع���ة خ����اص����ة يف ك���ن���دا، 
وكان واصال بني أعى طابقني يف برج إيفل، وهو واحد من 24 جزءا 
م����ن ال�������درج ال������ذي ج�����رى ت��ف��ك��ي��ك��ه ع�����ام 1983 ب���ع���د ت���رك���ي���ب م��ص��ع��د ب��ني 

الطابقني.
ويمكن مشاهدة بقية أج���زاء ال���درج يف م��واق��ع أخ���رى، مثل حدائق 
مؤسسة يوييش يف اليابان، وقرب تمثال الحرية يف نيويورك، ويف ديزين 

الند بوالية فلوريدا األمريكية.
وكان الدرج، الذي بيع الثالثاء، معروضا منذ 20 يوما يف ساحة دار 

املزادات بشارع الشانزليزيه يف باريس.

من المشتري وكم المبلغ؟

بيع جزء من الدرج األصلي لبرج إيفل

جهاز يقلد خط اليد والتوقيع بدقة فائقة
م���وس���ك���و-اب���ت���ك���ر ط�����الب ك��ل��ي��ة ال���ف���ي���زي���اء يف ج���ام���ع���ة ت���ي���وم���ني ال���روس���ي���ة 
جهازا يقلد خط اليد والتوقيع ويستطيع أتمتة عملية ملء السجالت 
املجهزة بدقة فائقة. ونقلت وكالة نوفوستي عن بوريس جريجوريف، 
رئ��ي��س ك����ريس ال��ف��ي��زي��اء ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة يف ال��ج��ام��ع��ة ق���ول���ه: سيتم 
اس���ت���خ���دام ت��ق��ن��ي��ة م�����لء ال���س���ج���الت امل���ج���ه���زة يف م����ج����االت ال���ب���ن���اء وال���ط���ب. 
ي��س��م��ح ه����ذا ال��ج��ه��از ب��ال��ت��وق��ي��ع ع���ى ال���وث���ائ���ق ع���ر اإلن���رن���ت ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر 

ع��ن امل��س��اف��ة ال��ف��اص��ل��ة ب��اس��ت��خ��دام تطبيق خ���اص ملحق ب��ال��ه��ات��ف ال��ذيك 
أو الكمبيوتر اللوحي.

وأش����ار م��ص��در يف ال��ج��ام��ع��ة إىل أن ال��ج��ه��از اج��ت��از ج��م��ي��ع االخ��ت��ب��ارات 
ب����ن����ج����اح، وح����ص����ل ع�����ى ال�����دع�����م ال�����ق�����ان�����وين ال����������الزم وس����ي����ك����ون م�����ن امل���م���ك���ن 
استخدامه يف رسم صور شخصية من صور فوتوغرافية، بدقة تفوق 

إبداع الرسامني.

ب�����رل�����ني - )د ب أ( - وج�������د اس����ت����ط����الع إل������ك������روين ص�������در م�����ؤخ�����را أج����رت����ه 
ج���ام���ع���ت���ان إن���ج���ل���ي���زي���ت���ان أن األش������خ������اص ال�����ذي�����ن ي���س���ت���خ���دم���ون امل���وس���ي���ق���ى 
كوسيلة للنوم هم األكرث احتماال لالستماع ألعمال يوهان سباستيان 

باخ قبل النوم.
وش����ارك م��ا م��ج��م��وع��ه 651 ش��خ��ص��ا يف االس��ت��ط��الع ال����ذي أج��رت��ه كلية 
جولدسميث بجامعة لندن وجامعة شيفيلد. وج��رى االستعانة بهم 
عامليا من خالل منصات التواصل االجتماعية اإللكرونية مثل "توير" 
و"فيسبوك" والريد اإللكروين إىل املؤسسات الدولية واللقاء املباشر 
مع القائمني عى التحليل االستطالعي، الذي نشر فيه دورية "بلوس 

ون" العلمية.
وق������ال 62 % م����ن امل��س��ت��ط��ل��ع��ة آراؤه���������م إن���ه���م ي���س���ت���خ���دم���ون امل��وس��ي��ق��ى 
ملساعدتهم عى النوم، حيث تحدثوا عن 14 نوعا من املوسيقى يضم 
545 فنانا. وكانت املوسيقى الكالسيكية األكرث شيوعا يف إحداث النوم، 
ح���ي���ث ب��ل��غ��ت ن��س��ب��ت��ه��ا 96ر31 ب���امل���ئ���ة، وي��ل��ي��ه��ا ال�������روك ب��ن��س��ب��ة 82ر10 ب��امل��ئ��ة 
وال��ب��وب بنسبة 47ر.7 أم���ا امل��ي��ت��ال ف��ك��ان ب��ني األق���ل شعبية ح��ي��ث بلغت 

نسبته 35ر3 باملئة.
وت���رب���ع ب���اخ ع���ى ال���ع���رش يف ه���ذا االس��ت��ط��الع ح��ي��ث ذك����ره 15 شخصا 
يليه إد شريان وفولفجانج أماديوس موتسارت وكالهما حصال عى 13 
صوتا، وبريان إنو حصل عى 10 أصوات، ثم فريق كولدبالي وفريدريك 

شوبني الذي حصل كل منهما عى تسعة أصوات.
وك��ت��ب امل��ؤل��ف��ون: "ك����ان اس��ت��خ��دام امل��وس��ي��ق��ى ك��وس��ي��ل��ة تشتيت فكرة 
بارزة، فيما كان التشتيت يستهدف األفكار )وخصوصا األفكار السلبية(، 
وه��و تعليق متكرر"، وأش���اروا إىل أن "املوسيقى تقدم خيارا للكثريين 
الذين يحتاجون للمساعدة )ل���ألرق( بتكلفة قليلة وب��دون آث��ار جانبية 

محددة".
ول���م ت��ك��ن م��س��أل��ة شعبية امل��وس��ي��ق��ى كمساعد ل��ل��ن��وم مفاجئة لهانز 
ج����ون����ر ف����ي����س، م����دي����ر م����رك����ز ال����ن����وم يف م��س��ت��ش��ف��ى ب���االت���ي���ن���ات يف م��ن��ت��ج��ع 
كلينجنمونسر يف أمل��ان��ي��ا وع��ض��و م��ج��ل��س إدارة جمعية ال��ن��وم األمل��ان��ي��ة 
)دي جي إس إم(. وقال: "كل ما يريحنا يساعدنا عى النوم"، مضيفا 

أن املوسيقى هي إحدى الوسائل الكثرية.

استطالع: موسيقى باخ تبعث على النعاس

ب��رل��ني - )د ب أ( - تنصب ك��ل ات��ج��اه��ات امل��وض��ة امل��وس��م ال��ح��ايل عى 
يشء واحد وهو إظهار للعالم كيف تفكر. ويوضح جريد مولر-تومكينز 
م��ن معهد األزي���اء األمل���اين: "امل��وض��ة يجب أن تعكس وتلعب بالهويات 

واألدوار املختلفة التي نتوالها يوميا".
وم���������ن ب�������ني االت�������ج�������اه�������ات ال�����ح�����ال�����ي�����ة االت��������ج��������اه ال�������ذي�������ن ي����س����ت����ع����رض ال�����ق�����وة 

والسلطة.
الثقة؛ إنها مفتاح االتجاهات الحالية. "يمكن أن تكون النساء أنثوية 
وقوية يف أسلوبها الشخيص"، بحسب كريستينا كاسباري-جالوس، 

من رابطة مصممي األزياء واملنسوجات األملانية.
وي����ن����ص����ح م����ول����ر-ت����وم����ك����ي����ن����ز ب�������ارت�������داء "ب�����ل�����ي�����زر" وه�������و م������ا ي�����ع�����ود إىل ف����رة 
امل��الب��س التي تظهر شغل منصب مهم لثمانينات ال��ق��رن امل���ايض، التي 
تتميز بالكتافات العريضة. وتقرح كاسباري-جالوس: "ارتداء قطعة 

علوية ضيقة وسروال يمكن أن يبدو منظرهما جميال إضافة إىل سرة 
كبرية الحجم".

وب���ش���ك���ل ع��������ام، أي ش���خ���ص ي�����رت�����دي م���الب���س���ه ب���ث���ق���ة ي���م���ك���ن���ه ارت��������داء 
امل�����الب�����س ال����ت����ي ت���ن���م ع�����ن ال�����ق�����وة ب����أس����ل����وب أن�����ي�����ق. ال�����س�����راوي�����ل وال�����ب�����ذالت 
تتماىش مع اتجاه القوة. إنها طلة أنيقة وقوية يمكن ارتداؤها يوميا 
أو يف اجتماعات العمل. وتوضح فالينتاين ميالكوفيتش وهي خبرية 
أزي����اء م��ن م��ج��ل��ة "م���اك���ي" امل��ع��ن��ي��ة ب��امل��وض��ة: "ال��ج��م��ع ب��ني امل��ت��ب��اي��ن��ات 
ل���ل���ق���ص���ات ال���ص���ي���ب���ي���ان���ي���ة وال����ك����ت����اف����ات ال���ع���ري���ض���ة واالت�����ج�����اه�����ات األن���ث���وي���ة 

يخلق طلة قوية".
ن��س��ق��ي ط��ل��ة م���ن ق��ط��ع��ت��ني ب��ب��ل��ي��زر وس������روال ذا "ك���س���رات" أو واس���ع، 
وقطعة علوية فاتحة اللون. وتكتمل هذه الطلة بحذاء أسود كالسييك 

ذي كعب.

موضة الموسم في أوروبا
تربط بين الثياب والثقة والقوة

هانوي - )د ب أ( - أزالت السلطات الفيتنامية نحو ألف رأس حربية 
ت���ع���ود ل��ح��ق��ب��ة ال���ح���رب م���ن م���ن���زل م��ه��ج��ور يف وس����ط ال���ب���الد ام�����س، وف��ق��ا 
لإلعالم الرسمي. وأفاد موقع "فنيكسرس" اإلخباري بأنه تم اكتشاف 
امل��ت��ف��ج��رات وإزال��ت��ه��ا م��ن امل��ن��زل ال��واق��ع يف ب��ل��دة خ��ي س��ان��ه بإقليم كوانج 
تري. وتم تخزين القنابل عى األرجح يف املبنى من قبل سكان محليني 
يجمعون ه��ذه القنابل ال��ت��ي ل��م تنفجر أح��ي��ان��ا لبيع مكوناتها املعدنية 

واملواد التفجريية التي يستخدمها املزارعون لتطهري األرض .

ي���ش���ار إىل أن ب���ل���دة خ���ي س���ان���ه ت��ت��اخ��م ق���اع���دة ج���وي���ة أم��ري��ك��ي��ة ق��دي��م��ة 
شهدت واحدة من املعارك األكرث دموية يف الحرب ، وذلك خالل حصار 

استمر ستة شهور عام 1968 .
ووفقا لألمم املتحدة ، لقي 104 آالف فيتنامي حتفهم جراء القنابل 

واأللغام األرضية وقذائف املدفعية منذ انتهاء الحرب يف عام 1976 .
وتقتل القنابل التي خلفتها الحرب دون أن تنفجر نحو 1500 شخص 

سنويا حاليا ، وفقا للحكومة الفيتنامية.

اكتشاف ألف رأس حربية
من حقبة الحرب بمنزل مهجور في فيتنام

برلني - )د ب أ( - انتقد ممثلون عن الكنيسة يف أملانيا وبشدة الوالدة 
املزعومة لطفلتني معدلتني وراثيا يف هونج كونج.

وطالب مجمع األساقفة األملان املجتمع الدويل بالقيام بما تفرضه 
عليه التزاماته األخالقية ملنع حدوث حاالت مشابهة مستقبال.

وق�����ال األس���ق���ف ال��ك��اث��ول��ي��يك األمل�������اين، أن���ت���ون ل��وزي��ن��ج��ر، خ��ب��ري مجمع 
األس��اق��ف��ة األمل�����ان يف األخ���الق���ي���ات ال��ع��ل��م��ي��ة، يف ت��ص��ري��ح لصحيفة "ن��وي��ه 
أوس��ن��ا ب��روك��ر ت��س��اي��ت��ون��ج" ال��ي��وم األرب���ع���اء إن���ه إذا ت��أك��دت ه���ذه ال��واق��ع��ة 
"ف���إن���ه���ا ت���ك���ون ق���د ان��ت��ه��ك��ت ج��م��ي��ع ال���ض���واب���ط ال��ع��ل��م��ي��ة" م��ض��ي��ف��ا أن ه��ذه 

التجربة "ستكون يف حالة حدوثها تجربة عى البشر".
كما ضم رئيس مجلس األساقفة الروتستانت يف أملانيا، هايرنيش 
بيدفورد شروم، صوته لصوت األسقف لوزينجر، حيث رفض التجربة 
التي ترددت أنباء بشأن إجرائها عى يد الباحث الصيني هي جيانكوي 
و ت���م خ��الل��ه��ا وف���ق���ا مل���ا ت�����ردد ت��ع��دي��ل ال���ص���ف���ات ال���وراث���ي���ة ل��رض��ي��ع��ت��ني ملنع 

إصابتهما بفريوس نقص املناعة املكتسبة املسبب ملرض اإليدز.
وحذر شروم من أن "التدخالت الجينية يف املسار الجيني البشري 
ستؤثر عى جميع النسل، وبذلك ينفتح الباب أمام تصميم بشر الغد 
ح��س��ب ال���رغ���ب���ة". وش����دد ش����روم ع���ى أن ذل���ك ي��ن��اق��ض ال��ف��ه��م املسيحي 

لإلنسان عى أنه عى صورة الرب.
وكان الباحث الصيني هي جيانكوي قد أعلن أمس األول االثنني 
م�����ي�����الد أول ح����ال����ت����ني ل���رض���ي���ع���ت���ني ت�����م ت���ع���دي���ل���ه���م���ا وراث�������ي�������ا، م����م����ا ت��س��ب��ب 
يف م���وج���ة س���خ���ط ع���امل���ي���ا. وأع���ل���ن���ت ال���ح���ك���وم���ة ال��ص��ي��ن��ي��ة أن���ه���ا س���ت���درس 
األم���ر ع��ى وج���ه ال��س��رع��ة. وذك����رت صحيفة "ش��ي��ن��ا دي���ي" الصينية يف 
تقرير لها أن الباحث لم يحصل من الجهات املعنية عى الراخيص 
ال����ض����روري����ة ل��ت��ج��رب��ت��ه. واس���ت���خ���دم ال���ب���اح���ث م���ق���ص ك���ري���س���ر/ك���ري���س���ر 9 
الجيني الحديث، يف هذه التجربة الجديدة بهدف إكساب الطفلتني 

مناعة ضد الفريوس.

الكنيسة في ألمانيا تحذر من تعديل جينات الرضع
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