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رام اهلل/ فلسطين:
اعتقلت قــوات االحتالل اإلســرائيلي، أمس، 16 
مواطنــًا مــن محافظــات الضفة، بينهم شــقيق 

الشهيد سامي أبو دياك.

ففي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل كال من: علي 
عباس محمد علي الشــرباتي )20 عاما(، وصالح 
الديــن نبيه نبيل الشــرباتي )18عاما(، وســاجد 
حســن عبد القــادر اللقطة )29عاما(، والمســنّ 

عزام عبد الرحيم عبد الرحمن الشويكي )58عاما( 
من مدينة الخليل. كما ســلمت قــوات االحتالل 

األســير المحرر لؤي فيصل الهشلمون 
)36 عامــا( مــن مدينة الخليــل بالغا 

االحتالل يعتقل 16 مواطنًا يف الضفة 
بينهــم شقيــق الشهيــد أبو ديــاك

دعوات فلسطينية لحماية الخليل من التهويد 
مخطط إرسائييل جديد

 يستهدف »الحرم اإلبراهيمي«
محافظات/ فلسطين:

كشفت القناة السابعة العبرية، أمس، عن مخطط إسرائيلي جديد يستهدف 
الحــرم اإلبراهيمي فــي مدينة الخليــل جنوبي الضفــة الغربية 
المحتلة، فيما دعت هيئات وقوى فلســطينية لمواجهة المخطط 

ترشيد الفلسطينيني عرب بوابة هدم 
املنازل سياسة إرسائيلية مستمرة

القدس المحتلة-غزة/ أحمد المصري:
لم تنفكّ دولة االحتالل اإلســرائيلي عن ممارسة سياساتها المتصلة بهدم 

منــازل المواطنين الفلســطينيين، كعقاب جماعــي تحت ذريعة 
»االحتياجات األمنية« تارة، و«االحتياجات العسكرية« تارة أخرى، 

حماس: المسيرات نموذج ناجح في الوحدة والشراكة
هيئة مسريات العودة ُتعلن استئنافها 

وتدعو للمشاركة بجمعة "املسرية مستمرة"
غزة/ محمد المنيراوي:

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمســيرات العودة وكسر الحصار، أمس، استئناف 
المســيرات التي توقفت ثالثة أسابيع بســبب التصعيد اإلسرائيلي، 
داعية الجماهير في قطاع غزة للمشــاركة في الجمعة المقبلة تحت 

رقابة االحتالل تحظر نرش 
تفاصيل فشل قوته الرسية 

رشق خان يونس
الناصرة/ صفا:

أصدرت رقابة االحتالل اإلســرائيلي، قرارًا حاسمًا يحظر 
بموجبه على وســائل اإلعالم العبرية نشــر أي 

»خيبة النخبة« يف غزة.. 
االحتالل ينتهك قوانني دول 

باستغالل مؤسساتها اإلغاثية!
غزة/ صفا:

وقع االحتالل اإلســرائيلي في الشــباك ذاتها التي حاول 
إيقاع مواطنين موظفين بمؤسســات دولية 

هنية يصل القاهرة لبحث ملفات 
مهمة مع املسؤولني املرصيني

غزة- القاهرة/ فلسطين:
وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، 
مســاء أمس، إلى العاصمة المصرية القاهــرة. وقالت الحركة 

في تصريــح مقتضب إن هنية ســيجري خالل هذه 
الزيارة عديد اللقاءات مع المســؤولين المصريين، 

خالل إحياء اليوم العالمي للتضامن معه
أردوغان: نحن مع الشعب 

الفلسطيني ضد الظلم واالحتالل
أنقرة/ فلسطين:

أكد الرئيــس التركي رجب طيب أردوغــان، أمس، دعم تركيا 
قيــادة وشــعبا للشــعب الفلســطيني ضــد الظلم 
واالحتالل اإلســرائيلي، مشددا على حقه في وطن 

مؤمتر بغزة يويص 
بتوسيع دائرة الحوار بني 

الديانات والتمييز بني 
املقاومة و"اإلرهاب"

غزة/ أكرم الشافعي:
أوصى مشــاركون فــي مؤتمر علمي 
عقــد بمدينــة غــزة أمس بتوســيع 
دائرة الحوار بيــن الديانات، وخاصة 

اإلســالم والمسيحية، ألنه 
ال ســبيل لعالج االختالفات 

غزة / إبراهيم الحواجري :
لم يخطر في بال األســير المحرر كمال حســين الخالدي )57 عامًا( أن يقف 

يومًا أمام مقر اللجنة الدوليــة للصليب األحمر للمطالبة بإعادة 
راتبه الذي قطعته الســلطة فــي رام اهلل عنه، بعد ما أمضى )10 

أرسى محررون يف غزة يطالبون السلطة 
بإعادة رواتبهم ومستحقاتهم املالية كافة

)Apa(              وقفة ألسرى محررين للمطالبة بإعادة رواتبهم بغزة

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
عدَّ متخصصون بالشؤون األمنية، ما نشر من معلومات 
عــن عمليــة »حــد الســيف« التي أفشــلت مهمــة قوة 

إسرائيلية خاصة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة العام 
الماضي، يؤكد قدرة المقاومة على تحقيق ما 
فشلت به جميع األجهزة األمنية العربية بصد 

غزة/ محمد أبو شحمة:
عبــر عدد من المواطنين عن فخرهم واعتزازهم بقدرات 
كتائــب القســام، الجنــاح العســكري لحركــة المقاومة 

اإلســالمية حماس، األمنية والعسكرية، في كشف القوة 
الخاصة اإلســرائيلية بعد ســاعتين فقط من 

دخولها أراضي قطاع غزة.

عملية »حد السيف«.. مقاومة بعقول
 فذة ترضب قوى االحتالل املخرضمة!

مواطنون: تفاصيل فشل القوة اإلرسائيلية 
بغـزة فخـٌر للمقاومـة وإهانـة لـ)إرسائيـل(

مدير مكتب "رايتس ووتش": 
سنواصل فضح القمع 

اإلرسائييل رغم القيود
نيويورك/ األناضول:

شــدد مدير مكتب منظمة "هيومن 
األراضــي  فــي  ووتــش"  رايتــس 
الفلســطينية المحتلة، عمر شــاكر، 

يخضــع  لــن  أنــه  علــى 
لمحاوالت اإلســكات، وأن 

»النهضة التونسية« تستهدف الحقائب 
االقتصادية واالجتامعية بالحكومة املقبلة

23 11

6 23

8

2

23

3

9

7

44 يوًما على قارعة الطريق برام الله في اعتصاٍم من أجل الحقوق
"خيام وبرد قارس".. حينام عاش 

املحرَّرون أجواء السجون من جديد!
غزة/ يحيى اليعقوبي:

برد قــارس وخيام تفتــرش قارعة الطريق فيها أســرى محــررون يلتحفون 
أغطيــة ال توقف برودة الرياح.. مشــهد أعــاد المحررين إلى حياة 
11الخيام داخل ســجون االحتالل اإلسرائيلي، وأعاد الذاكرة لألسيرة 

في محاولة جديدة لكسر الحصار
التحالف الدويل ألسطول الحرية

 يبحر إىل غزة صيف 2020
روتردام/ فلسطين:

قــرر التحالف الدولي ألســطول الحرية، اإلبحار مجددًا إلــى قطاع غزة صيف 
العام ٢٠٢٠ في محاولة جديدة لكسر الحصار، وتعبئة الرأي العام 
23لكســر حاجــز الصمت تجاه اســتمرار هذه الجريمة بحق الشــعب 
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شكر
نحن أبناء المرحوم الحاج/ فارس األشــرم "أبو فتحي" نتقدم بالشــكر 

الجزيل البن العم 
محمود محمد األشرم

على ما قدمه من تسامح وعفو فيما يتعلق بمشكلة العائلة،
 سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته

 بقلم / 
عماد اإلفرنجي

ما خفي أخطر!! 
 )2-1(

ويأتي هذا المشروع التهويدي الجديد، بعد أقل 
من 24 ساعة على مصادقة وزير جيش االحتالل، 
نفتالــي بينت، أول من أمس، علــى إقامة أحياء 
يهودية في محيط الحرم اإلبراهيمي الشــريف 
وســوق الخضار المركــزي، وإعطــاء التعليمات 
بهدم البيــوت والمحال الفلســطينية للتمهيد 
إلنشــائها. وبينت أن منســق شــؤون المناطق 
بحكومــة االحتالل كميل أبو ركن أرســل كتابًا 
إلــى بلديــة الخليــل الفلســطينية قبل أشــهر 
يطالبهــم بالمصادقة على تلــك األعمال، وقال 
لهم: إن رفض المشــروع يعنــي "وضع الجيش 
يــده على المنطقــة والقيــام بأعمــال الترميم 

بشكل أحادي الجانب".
وأوضحت القناة أن مســؤولية منطقة المســجد 
اإلبراهيمي تتبع األوقاف اإلســالمية في الخليل 
بنــاًء على اتفاقية الخليل، إال أنه وفي حال رفض 

البلدية المشروع فسيجري تنفيذه رغمًا عنها.
تهويد تلمودي

وقــال عضو المكتــب السياســي لحركة حماس 
ماهر عبيد: إن إنشــاء حيّ استيطاني جديد في 
مدينــة الخليــل، يأتي ضمن سياســة ممنهجة 
مارســتها حكومــات االحتالل فــي تهويد قلب 

المدينة التاريخي وفق رواية دينية تلمودية.
وأضــاف عبيــد في تصريــح صحفي أمــس، أن 
سياســة األمــر الواقع التــي تقوم بهــا حكومة 
االحتــالل وعصابــات المســتوطنين، تؤكد أن 
هنــاك خطــة ممنهجة للســيطرة علــى األرض 
وتهديد حياة أبناء شــعبنا عبــر االعتداءات التي 
أصبحــت تطــال القــرى والطرقات فــي الضفة 
المحتلــة. ودعــا أهالــي الخليــل إلــى مواصلة 
حراكهــم ورباطهم في البلــدة القديمة والحرم 
اإلبراهيمــي، وتكثيف المشــاركة الحاشــدة في 
أداء الصلوات في الحرم، وإرســال رسالة واضحة 
لقــادة االحتالل أن تاريخ الخليل ســيبقى عربيًا 

إسالميًا.
ووجه عبيد رســالة لقادة االحتالل قال فيها: "إن 
تاريخكم المزور الذي تحاولون بناءه في الضفة، 
مصيره مثــل حجارتكم المزورة في بلدة الخليل 
القديمة التي ســقطت بأيدي شباب فلسطين، 
وكل ما تقومون به مصيره للزوال بسواعد أبناء 
شــعبنا". فيما دانت رئاسة الســلطة، المشروع 
االســتيطاني الجديــد في قلب مدينــة الخليل، 
مؤكــدة أن إعــالن "بينيت" يمثل أولــى النتائج 
الملموســة لمحــاوالت إدارة الرئيس األمريكي 
دونالــد ترامــب لشــرعنة االســتيطان، وهــي 

الخطوة الممهدة للضم.
وعدّت الســلطة، اإلعالن يمثل انتهاًكا صارخًا 
للقانــون الدولــي وقــرارات الشــرعية الدولية 
واالتفاقــات الموقعــة، وهي خطوة اســتفزازية 

جديدة مرفوضة كليًا.
كما حملــت حكومــة االحتالل مســؤولية هذه 
الجرائم، داعية المجتمع الدولي للتحرك العاجل 
للوقوف في وجــه هذه اإلجراءات اإلســرائيلية، 
واتخاذ خطوات ملموســة مقابــل هذا التصعيد 
االســرائيلي، تبدأ بمقاطعة شــاملة لالستيطان 

االستعماري االسرائيلي.
قرار خطير

بدورهــا، حذرت بلدية الخليل مــن خطورة قرار 
االحتــالل؛ بنــاء حي يهــودي جديد فــي البلدة 
القديمة. مؤكدة أنه "سيشعل المنطقة برمتها، 

وسيدفع الوضع إلى انفجار ال يحمد عقباه".
وقــال رئيــس البلدية، تيســير أبو ســنينة، في 
تصريح صحفي أمس: إن بلدية الخليل ســتضع 
كل إمكانياتهــا إلفشــال القــرار وحماية األرض 
الفلســطينية والحفاظ على أمــالك المواطنين 

وتواجدهم فيها.
وأوضح أبو سنينة، أن القرار اإلسرائيلي سيطال 
البلــدة القديمة ومبانيها وحواريها، وســيعمل 
علــى تغييــر معالمهــا مــن خــالل بنــاء أحياء 

استيطانية مكانها، من قبل حكومة االحتالل.
وأشــارت بلدية الخليل إلــى أن المجلس البلدي 
قرر فور نشــر تصريحات بينيت، البدء بخطوات 
عملية لمواجهة القرار وحشــد كل المؤسســات 
الحقوقية واألممية لحماية التراث اإلنساني في 

البلدة القديمة.
ورأى رئيس البلدية أن قرار وزير جيش االحتالل 
اإلســرائيلية  الحكومــة  تخبــط  علــى  "يدلــُل 
وشعورها بالخوف من مشهد المصلين المهيب 
باإلبراهيمــي وتأدية اآلالف من الفلســطينيين 

الصلوات فيه".
ووصفت قرار حكومة االحتالل بأنه "غير مدروس 
أو مفهــوم". مطالبة بأن ال تكــون الخليل ورقة 

مساومة انتخابية لألحزاب اإلسرائيلية.
وشــددت علــى أّن أي تجــاوز بالخليــل ســيجر 
المنطقة بأكملها إلى حالة تــأزم. داعية العالم 
الخــروج عن صمتــه وإجبــار حكومــة االحتالل 
االلتــزام بقرارات الشــرعية الدوليــة وأن تكون 
تحــت القانــون الدولــي الــذي يُجــرم أي تغير 

لمحتل على أرض محتلة.
استلهام معركة البوابات

من ناحيته، دعا عضو المكتب السياسي للجبهة 
الديمقراطية تيســير خالــد، القوى السياســية 
والمجتمعيــة في مدينــة الخليل إلى اســتلهام 
دروس معركة البوابات اإللكترونية في القدس 
للرد علــى قرار إقامة حي اســتيطاني جديد في 

قلب الخليل.
وحث كذلك على إســناد موقــف أهالي المدينة 
بتضامن شــعبي واسع لرد العدوان اإلسرائيلي، 

الذي يهدد بالشروع في إقامة أحياء استيطانية 
يهودية في محيط المسجد اإلبراهيمي، وبهدم 
البيــوت والمحــال التجاريــة الفلســطينية فــي 

المنطقة المستهدفة.
كما حثــت الجبهة فــي بيان صحفــي منفصل، 
الســلطة الفلســطينية وقيادتها إلى النظر في 
القرار اإلسرائيلي بالقدر المطلوب من االهتمام 
والجديــة، وعــدم إدراجه فــي ســياق األحداث 

اليومية العادية.
وأكــدت أن القــرار ال يقل أهميــة وخطورة عن 
قــرارات تهويــد القــدس وضمهــا إلــى دولــة 
االحتالل، األمــر الذي يتطلب الشــروع فورًا في 
تنفيــذ الخطــط واإلجراءات الكفيلــة بوضع حد 

لسياسة االستيطان والتهويد في الخليل.
وبينت الديمقراطية أن من بين تلك اإلجراءات، 
إعــادة النظر في العالقة مع ســلطات االحتالل، 
بموجــب قرارات المجلــس الوطني )الدورة 23( 
والمركــزي )الدورتان 27 28+( وإحالة موضوع 

االستيطان والتهويد إلى المحافل الدولية.
كمــا حثت علــى اســتنهاض الحركة الشــعبية 
ومقاومتها الشــاملة، وتوفير العناصر والشروط 
الضروريــة، السياســية والمعنويــة، والمادية، 
لدعمها في معركة الدفاع عن الخليل، وعن كل 

شبر من األرض الفلسطينية المحتلة.
وتسارع ســلطات االحتالل الخطى لتهويد أجزاء 
واســعة من الخليل والسيما وســطها، وتتزايد 
عمليــات االســتيالء علــى عقــارات المواطنين 
بذرائع واهية وعمليات تزوير مدعومة قضائيًا.

مــن ناحيته، دان األردن، أمــس، إعالن حكومة 
االحتالل اإلســرائيلي، عن مشــاريع استيطانية 
جديــدة فــي جبــل المكبــر وقلنديــا بالقدس، 
والبلــدة القديمة فــي الخليل بالضفــة الغربية 
المحتلــة، باعتبارهــا خطــوة "تقتــل كل فرص 

السالم".
وشــدد وزير الخارجية أيمــن الصفدي، في بيان 
لــه علــى أن اإلعــالن بمثابــة "خــرق للقانون 
الدولي وإجراء غير شرعي يقوّض جهود تحقيق 

السالم".
وأكــد الصفــدي أنــه "ال شــرعية لالســتيطان 
اإلســرائيلي بموجب القانــون الدولي والقانون 

اإلنساني الدولي".
الدولــي  المجتمــع  تحمــل  بضــرورة  وطالــب 
لوقــف  واألخالقيــة  القانونيــة  مســؤولياته 
االستيطان وإلزام )إسرائيل( بتنفيذ قرار مجلس 

األمن رقم ٢٣٣٤، الرافض لالستيطان.
وحــّذر مــن أن "اســتمرار )إســرائيل( فــي بناء 
المستوطنات وتوســعتها يقوض حل الدولتين 
الذي يمثل الســبيل الوحيد لحل الصراع ويقتل 

كل فرص تحقيق السالم الشامل والدائم".

دعوات فلسطينية لحماية الخليل من التهويد 

مخطــــط إسرائيلـــــــي جديـــــــد 
يستهـــدف "الحــرم اإلبراهيمــي"

محافظات/ فلسطين:
كشفت القناة السابعة العبرية، أمس، عن مخطط إسرائيلي جديد يستهدف الحرم اإلبراهيمي 
فــي مدينــة الخليــل جنوبــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، فيمــا دعت هيئــات وقوى فلســطينية 
لمواجهــة المخطــط بمقاومة شــعبية كبيرة تحاكــي معركة البوابــات اإللكترونية في القدس 
المحتلــة فــي يوليو/ تموز 2017. وذكرت القناة العبرية، أن الحديث يدور عن مشــروع بتكلفة 
نصف مليون شيقل، يشمل تصميم مصعد للمعاقين وإضافات أخرى الستخدام المستوطنين.

ما كشــفه تحقيق الجزيرة مــن خبايا حول العملية اإلســرائيلية 
السرية شرق خانيونس التي أفشلتها كتائب القسام في نوفمبر 
2018, يعكــس التطور الكبيــر للمقاومة الفلســطينية وأذرعها 

المتعــددة العســكرية واألمنيــة والتكنولوجيــة ، وقدرتها على 
التعامل مع الحدث الطارئ رغم خطورته العالية. 

حصار القســام لوحدة "ســيريت متكال" المدربــة وقتل قائدها 
وإصابة آخر تعكس حجم الشــجاعة والوعي والجاهزية والتدريب 
الــذي يتلقاه جنــود القســام، والقــدرة العالية علــى التخطيط 
والتوجيــه وإدارة العمليات من قبل هيئة أركان المقاومة وهو ما 
يرفع رأســنا جميعا ونفخر به ويبث في شعبنا األمل, ويتطلب من 

األمة كلها دعم المقاومة لدحر االحتالل . 
التحقيــق وضعنا أمــام جملة مــن الحقائق أبرزها قوة القســام 
التقنية والتي مكنته من اختراق معلومات "ســيريت متكال" وفك 
شــيفرتها, والولوج إلــى أجهزتها ومعلوماتها الخاصة وكشــف 
عناصرهــا وفضحهم في فضــاء اإلعالم، والوصــول إلى معدات 
مدفونة في باطن األرض ستساعد في عمل المقاومة مستقبال ، 

وشكل جولة جديدة ناجحة من الردع ضد االحتالل . 
خبراء أمنيون إســرائيليون وأمريكيون اعترفوا بوضوح بخســارة 
االحتالل وفشــله في خانيونــس أمام أداء كتائب القســام  التي 
عملت ضمــن منظومة عســكرية أمنيــة اســتخبارية متكاملة ، 
وأصبحت تــدرك كيف تفكر االســتخبارات اإلســرائيلية وطبيعة 
مخططاتها والمهام واألهداف التي تســعى إليها خاصة جهدها 
الحثيث في محاولة المس بشــبكة اتصاالت المقاومة بما تعنيه 
من معلومات وخطط وتجهيزات وقرارات وتوجيهات وهي حرب 

خفية لن تتوقف بين عقول المقاومة واالحتالل . 
وال بد هنا التذكير بنجاح القســام في كشــف منظومة تجســس 
متطورة زرعها االحتالل على خطوط االتصاالت السرية للمقاومة 
في منطقة الزوايدة وســط قطاع غزة, قبل أكثر من عام ونصف 

، مرتبطة بغرفة مفخخة راح ضحيتها 6 من مجاهدي القسام . 
أنصــح قيادة االحتــالل بقراءة التحقيــق بتمعن مــرارا وتكرارا ، 
وفهم رســائل القســام ودراســتها والتعامل معها بحكمة، فمن 
الواضح أن ما كشــف إعالميا هو فقــط ما قررته قيادة المقاومة, 
وبالتأكيــد هذا ليس كل ما في جعبتهــا، ويبدو أن لديها الكثير 
مــن المعلومات التي لم يحــن وقتها بعــد، وال يوجد معلومات 
بالمجــان، لذلك قادة االحتالل مدعــوون للبحث العميق حول ما 
لــم يذكر في التحقيق وحجم ونوعيــة المعلومات المتوفرة  لدى 

القسام. 
لعــل أهم ما تضمنــه التحقيق الصحفي إشــارات ذكية وغامضة 
بوجود جنود إســرائيليين أحياء أسرى لدى كتائب القسام ، وهو 
ما أتوقع أن يفجر صراعا إســرائيليا داخليا إذا ما أحســنت عائالت 
الجنــود المفقودين اســتغالله, للضغط علــى حكومتهم إلنجاز 
صفقة تبادل أســرى في أقرب فرصة، وهذا من أســباب مسارعة 

الرقابة العسكرية اإلسرائيلية إلى حظر نشر التحقيق . 
ســيبقى االحتــالل وأجهزته األمنية والعســكرية مرتبــكا لفترة 
ليست بالقصيرة وهو يناقش ويبحث ويحلل كيف فشلت نخبتهم 
فــي غزة ؟ وكشــفت معلوماتهم وفضحــت مخططاتهم ؟ وقتل 
قائدهم ؟ وماهية األســرار غير المعلنــة ؟ ولذلك فإن ما خفي ال 

شك أخطر.
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

قراءة إسرائيلية في سيناريوهات 
االنتخابات الفلسطينية

يتابع اإلســرائيليون التطورات الداخلية الفلســطينية، خاصة فيما 
يتعلــق باالنتخابات، التي لم تجِر منذ العام 2006، وتركز المتابعة 
اإلســرائيلية على توجهات الشــارع الفلســطيني الذي يراقب ردود 
فعل التيارات الفلســطينية المتنافســة في الســاحة الفلســطينية، 
ومعرفة مدى تحمســها إلجراء هــذه االنتخابات، رغــم أنها جميعا 

ترحب بها.
تــرى بعض القراءات اإلســرائيلية، أن المشــهد األكثــر غرابة في 
التداول الفلسطيني لموضوع االنتخابات أن المعسكر األكثر رفضًا 
لهــا هو مــن دعا إليها، وهو أبــو مازن، ألنه يبــدو غريبا أن يكون 
بحاجة إليها، فاســتطالعات الرأي ال تشجعه على ذلك، وسط تراجع 

شعبيته بين الفلسطينيين. 
أما حمــاس، اســتمرارًا للقــراءة اإلســرائيلية، فقد رحبــت بإجراء 
االنتخابــات، ألنهــا قــد تــرى فيهــا فرصــة لتجديــد شــرعيتها 
الديمقراطيــة، والهروب من المشــاكل االقتصادية والمعيشــية، 
ومناســبة مالئمة إلعادة التفويض للســلطة الفلســطينية إلدارة 
شــؤون األراضي الفلســطينية، ال سيما المشــاكل المالية، وإعادة 
إعمار البنى التحتية، رغم وجود من ليس متشجعا لهذه االنتخابات 

خشية خسارة الحركة لسيطرتها على غزة.
انتهت هذه المواقف الفلســطينية بإلقاء حمــاس للكرة في ملعب 
عباس، واآلن بإمكاننا االنتظار لمعرفة كيف ســيتصرف للخروج من 
هــذا المأزق؟ فبين يديــه ثالثة أوراق للخروج منهــا، األولى اتهام 
حماس، بحيث يقول إن االنتخابات تتطلب نزع ســالحها، وفي حال 

رفضت، كما هو متوقع، فلن يكون باإلمكان إجراء االنتخابات.
أما الورقــة الثانية فهي اتهام إســرائيل برفض إجــراء االنتخابات 
في شــرقي القدس، خشــية اعتبار ذلك فرضا للسيادة الفلسطينية 
عليها، وفي حال صدر الموقف اإلســرائيلي بهذا الشكل، فسيكون 

مبررا من وجهة نظر عباس لعدم إجراء االنتخابات.
الورقــة الثالثة تتمثل باســتغالل الفجــوات الزمنية بيــن الدورات 
االنتخابية، األولى البرلمانية، وبعد ثالثة شهور الرئاسية، وفي حال 
عبرت نتائــج االنتخابات األولى عن ميول تخالف توقعات الســلطة 
الفلســطينية، فلن تيأس من العثور علــى طريقة إللغاء االنتخابات 

الرئاسية.
تســتخلص القراءة اإلســرائيلية من اســتعراض هذه المواقف أن 
حماس نجحــت بإلقاء كل هذه األعباء أليــدي عباس، وهو دون أن 
يعلن ذلك عالنية، ألقى الكرة في الملعب اإلســرائيلي، بأنها دأبت 
على رفض إجراء أي انتخابات فلســطينية في شــرقي القدس، رغم 

أنها أبقت لنفسها هامشا للمناورة فيه.
مع العلم أن الموافقة اإلســرائيلية على إجراء االنتخابات في شرقي 
القدس ستعطي الفلسطينيين دافعا الستمرار رفض االحتالل، وفي 
الوقــت ذاته قد تخيب آمــال عباس، وتنزع منه ورقــة رفض إجراء 
االنتخابــات، لذلك يبدو مثيرا تعقب خطــوات عباس، والتعرف إلى 

إدارته لهذه القضية، والخروج منها بأقل الخسائر.. لننتظر ونرى!

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
عــدَّ متخصصــون بالشــؤون األمنيــة، مــا نشــر 
مــن معلومــات عــن عمليــة "حــد الســيف" التي 
أفشــلت مهمة قوة إســرائيلية خاصة شــرق خان 
يونــس جنــوب قطاع غــزة العام الماضــي، يؤكد 
قــدرة المقاومة علــى تحقيق ما فشــلت به جميع 
األجهــزة األمنيــة العربية بصــد واكتشــاف قوة 
استخبارية إســرائيلية مخضرمة، مشيرين إلى أن 
تلــك المعلومات أثبتــت امتــالك المقاومة عقواًل 
اســتخبارية فــذة قــادرة علــى مجابهــة منظومة 
االحتالل االستخبارية رغم قلة اإلمكانات، والحصار.

وأكد الخبير بالشؤون األمنية محمد أبو هربيد، أن 
ما تم عرضه عن عملية "حد الســيف"، عبر برنامج 
"ما خفي أعظم" بثته قنــاة الجزيرة الفضائية أول 
من أمــس، أن المقاومــة ممثلة بكتائب القســام 
الجنــاح العســكري لحركة حماس، لــم تتعامل مع 
الحادثــة بردة فعــل ومجرد الرغبــة باالنتقام من 
خــالل التصعيــد العســكري عقب اكتشــافها قوة 
"ســييرت متكال" اإلســرائيلية الخاصة، بل بحثت 

فيما وراء العملية.
وقــال أبو هربيد في حديث لصحيفة "فلســطين"، 
إن المقاومــة بحثت فيما وراء العملية وكيف وصل 
أفــراد القوة الخاصة للمكان، واألهداف التي أرادوا 
تحقيقهــا واألدوات واإلمكانــات التــي أدخلوهــا، 
والبيئــة التي أتاحت دخولهم مــن عمالء وأماكن 

وخرائط.
وأضــاف أن المقاومــة وصلت مــن وراء البحث في 
الكواليــس إلــى أن االحتــالل أراد مــن خالل تلك 
القــوة زرع أدوات تنصــت فــي شــبكة االتصاالت 
التابعة للمقاومة، مشــيرًا إلى أن ذلك يدلل على 
أن لــدى المقاومة عقوال وقدرة اســتخبارية قادرة 
علــى البحث والتعامل مع آثــار الجريمة التي حاول 
االحتالل إخفاءها بقصفها، لكنها اســتطاعت جمع 

األدلة من المكان.
ولفت إلى أن المقاومة لم تترك هذه اآلثار المدمرة 
بل بحثــت فيها وصــواًل إلــى "كنز اســتخباراتي" 
أسهم في كشف خيوط العملية بالكامل والظروف 

والبيئات واألهداف التي جاءت ألجلها.
واعتبر أن المقاومة من خالل نشر تلك المعلومات 
أرادت إرسال رسالة بأن منظومة جيش واستخبارات 
االحتالل ليســت خرافية بل يمكــن هزيمتها، وأن 
المقاومــة قادرة على تحدي تلــك المنظومة التي 
استطاعت على مدى أكثر من 70 عامًا التوغل في 
عقر الدول العربية واغتيال شــخصيات فلسطينية 

من وسطها كدالل المغربي وأبو نضال.
مجرد وهم

اإلســرائيلية  المنظومــة  أن  هربيــد  أبــو  وأردف 
انتصــرت في كل المراحل الســابقة على نظيرتها 
العربية، ما أحاط بها ســمعة ضخمة بقدرتها على 
الوصــول ألهدافها دون أْن يتم التعرض لها، لكن 
المقاومة الفلســطينية أثبتــت أن تلك المنظومة 
مجرد وهم، وأنها رغم الظروف الصعبة والمعقدة 

والحصار الذي تعيشه قادرة على إحباط أي اختراق 
إسرائيلي دون ارتباك أو خوف.

ورأى أن حظــر رقابة االحتالل نشــر تقرير الجزيرة 
بشــأن عملية "حد الســيف"، يعــود لحظر على أي 
محتــوى على وســائل اإلعالم قد يؤثــر على قيمة 
وســمعة أجهزة أمنه التي رســمت صــورة ذهنية 
بأنها ال يمكن هزيمتها، قائاًل: "نشــر هكذا تقرير 
يثبــت أن تلك األجهــزة هُزمت على يــد مقاومة 
صغيــرة، وهو ما يعد للرقابة أمرًا يجب منعه حتى 

ال يهز المجتمع اإلسرائيلي وينشر الرعب فيه".
ونبه أبــو هربيد إلــى أن المقاومــة تثبت مجددا 
أن صمتهــا وهدوءها يأتــي النشــغالها باإلعداد 
والتجهيز لمواجهة االحتالل أمنيًا واســتخباراتيًا، 
كمــا تجلى ذلك فــي المعلومات التي نشــرت عن 

"حد السيف".
عمى استخباري

بــدوره بيــن الخبيــر بالشــؤون األمنيــة إبراهيم 
حبيب، أن نشر هذه المعلومات لمحطة تلفزيونية 
كبيــرة كالجزيرة لــه الكثير من الــدالالت، "فعلى 
المســتوى المحلي تؤكد قدرات المقاومة وقوتها 
في هذه المرحلة بحيث تمكنت من إفشال العملية 
اإلســرائيلية واغتنام األجهزة والمعدات التقنية ما 
شــكل ضربة قوية وصعبة لألجهزة االســتخبارية 
اإلسرائيلية، وأنها لن تســتطيع العمل بحرية في 

غزة".
وأضاف حبيب لـ"فلسطين"، "أما بالنسبة للمجتمع 
اإلســرائيلي، فهــي تأتــي في توقيت تشــهد فيه 
الســاحة اإلســرائيلية اســتقطابا مضاعفــا بيــن 
القوى السياســية، ما سيجعل له تداعيات سياسية 
وعسكرية من خالل إظهار الضرر االستخباري الذي 

أصاب االحتالل".
ولفت إلــى أن تفاصيل عملية "حد الســيف" تثبت 
للمجتمعيْن العربي والدولي زيف الصورة النمطية 
عن أجهزة أمن االحتالل بأن لها ذراعا طويلة وغير 
مرئية، حيث أثبتت المقاومة بدون مجال للشك أن 
أجهزة االحتالل عادية ويمكن ضربها وتحجيمها.

من ناحيته، قال الباحث بالشأن العسكري واألمني 

رامي أبو زبيدة، إنه بات واضحا أمام الجميع بعض 
مالمح حرب االستخبارات المحتدمة بين المقاومة 
واالحتالل على أوســع نطاق، وأن شــبكة اتصاالت 
المقاومــة بما تعنيه من معلومــات هامة وخطط 
وقــرارات وتوجيهــات، أصابــت االحتــالل بعمــى 
اســتخباري، بــل تبين أن هذه الحــرب الخفية هي 
األســاس والمنطلق ألي حرب أخرى، بل وأبعد من 
ذلك، فإن )إسرائيل( ترمي بكل ثقلها االستخباري 

التجسسي ضد المقاومة بغزة.
واعتبــر أبو زبيدة فــي حديث صحفــي، أن عملية 
"حد السيف" كشــفت خيبة وهشاشة االستخبارات 
اإلســرائيلية عمليــا وميدانيــا فــي أثنــاء العملية 
وبعدها، بســبب إخفاق عملياتي في إعداد وتنفيذ 
مهمتها الفاشــلة، إضافة إلى الســلوك التكتيكي 
الخاطئ على األرض، مضيفا أن التفاصيل أظهرت 
كيف أصيبت )إسرائيل( بجنراالتها ومحلليها وكبار 
باحثيها بالذهول، ولم يســتفيقوا من هول الخيبة 

بعد.
ورأى أن األربعين دقيقة التي عرضت فيها الجزيرة 
تفاصيل "حد الســيف"، أظهرت قدرة القسام على 
التعامــل مع مخططات االحتــالل والتهديد األمني 
بشــكل فوري، سواء في العمل العسكري الميداني 
أو االســتخباري واألمنــي، من خالل تقدير ســريع 
ودقيق للموقف ولنوع الخطر والهدف، حينما قررت 
قيادة القســام الرد بعد إفشــال القوة اإلسرائيلية 
الخاصــة وقتــل قائدهــا، ببــدء اســتهداف هدف 

مأهول.
وأردف أنــه "فــي إطــار هــذا التفوق االســتخباري 
للمقاومــة، وفي إطار خيبــة النخبة اإلســرائيلية، 
ســيتجدد تساؤل اإلســرائيليون: كيف حدث ذلك؟ 
ولماذا لم تنجز نخبة النخبة مهماتها؟ ما العمل مع 
القســام الذي تحول إلى تهديد رادع لـ)إسرائيل(؟ 
ما العمل مــع مقاومة باتت تحظــى بمصداقية ال 
نظيــر لهــا؟ وغير ذلك من األســئلة والتســاؤالت 
الكبيــرة التي ســتبقى تقض مضاجع المؤسســة 
والسياســية  االســتخبارية  األمنيــة  العســكرية 

اإلسرائيلية".

الناصرة/ صفا:
أصدرت رقابة االحتالل اإلسرائيلي، قرارًا حاسمًا 
يحظر بموجبه على وســائل اإلعالم العبرية نشر 
أي مقطــع من مقاطــع برنامج "مــا خفي أعظم" 
الذي بثتــه قناة الجزيــرة الفضائية حول فشــل 
القوة الخاصة السرية بجيش االحتالل شرق خان 

يونس العام الماضي.
وذكرت وسائل إعالمية عبرية أنها تلقت تعميمًا 

بهذا الخصوص تحت طائلة المسؤولية.
وقال الصحفي اإلسرائيلي في القناة 13 العبرية، 
ومقدم برنامــج "القناة"، غاي ليــرر، في تغريدة 
علــى "تويتر": "لماذا حرمتنــا الرقابة من متابعة 
برنامــج الجزيــرة حــول عملية خــان يونس في 

الوقت الذي يتابعه جميع أعدائنا؟".
فــي حيــن ذكرت صفحــات عبريــة علــى مواقع 
التواصل أنها تلقت بالًغا من الرقابة بحظر نشر 

تفاصيل عن البرنامج وأنها ستلتزم بالقرار.
يذكر أن الرقابة اإلسرائيلية أصدرت منذ انكشاف 
أمــر القــوة الخاصــة بخــان يونس أمــرًا يحظر 
بموجبه نشر أي تفاصيل حول عمليتها الفاشلة، 
في حين ال يزال اسم الضابط القتيل في العملية 

طي الكتمان ورمز له بالرمز "م" فقط.
وعلــى إثــر نشــر التفاصيــل، طــرح صحفيــون 
إسرائيليون عدة تساؤالت حول ما ورد في برنامج 
"ما خفي أعظم"، حيث تســاءل مراســل الشؤون 
الفلســطينية فــي صحيفة "يديعــوت أحرونوت" 

العبرية، أليؤور ليفي: "إن التســاؤل األكبر هو ما 
الذي لم ينشــره القســام في البرنامج وإمكانية 

امتالكه معلومات أخرى فضل عدم نشرها؟".
في حين قال المراسل العسكري في موقع "ماكو" 
العبري، شاي ليفي، إن البرنامج يطرح العديد من 
التساؤالت حول اســتخدام الفتيات في العمليات 
الخاصــة، الفتًا إلى أن األهم هــو أن على األمن 
اإلسرائيلي فحص كيفية وصول حماس إلى هذه 

المواد.
وتســاءل "ليفي" عن جدوى إصدار أمر حظر نشر 
مقاطــع من البرنامج في عصر اإلنترنت وســرعة 
المعلومــة، وهــو األمــر الــذي أصدرتــه الرقابة 

اإلسرائيلية.

الناصرة/ فلسطين:
توفــي صباح أمس، مؤســس وحــدة هيئــة األركان اإلســرائيلية الخاصة 
"ســييرت متــكال"، أفراهــام دار )94 عاما(، وذلك بعد ســاعات من عرض 

تفاصيل دقيقة إلفشال عملية سرية لها في قطاع غزة عام 2018.
وذكر موقع "والال" العبري، أن "دار" هو مؤســس وحدة "ســييرت متكال"، 
وعمل ضابطا لالســتخبارات، ونفذ العديد من العمليات الســرية في عمق 
الدول العربية، وقاد عمليات تجســس فــي مصر والدول العربية إبان قيام 
كيــان االحتــالل وبعده. وقد جاءت وفاة مؤســس الوحــدة الخاصة، عقب 
ســاعات مــن بث قناة "الجزيــرة" الفضائيــة تحقيقا في برنامــج "ما خفي 
أعظم"، تضمن مقاطع فيديو وصوت ُكشف عنها ألول مرة، بشأن تفاصيل 
إفشــال مهمة "سييرت متكال" بقطاع غزة، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 
2018. وعــرض التحقيــق فيديــو الشــتباك عناصر المقاومة مــع الوحدة 

المتســللة، والذي أودى بحياة قائد الوحدة واستشــهاد القيادي بالكتائب 
نور بركة وســتة آخرين. وتضمن التحقيق كشْــف القســام عن نجاحه في 
اختــراق منظومة "ســييرت متــكال" والولوج لشــبكة معلوماتها الخاصة، 
والحصول على الكثير من التفاصيل. وكانت عملية تســلل الوحدة الخاصة 

اإلسرائيلية تهدف لزرع أجهزة تجسس على شبكة اتصاالت القسام.

عملية "حد السيف".. مقاومة بعقول
 فذة تضرب قوى االحتالل المخضرمة!

رقابة االحتالل تحظر نشر تفاصيل فشل قوته السرية شرق خان يونس

وفاة مؤسس وحدة "سييرت 
متكال" اإلسرائيلية الخاصة

لقطة تظهر بعض العتاد المستخدم في عملية حد السيف



Tuesday 3 December 2019 الثالثاء 6 ربيع اآلخر 1441هـ 3 ديسمبر/ كانون األول
إنفوجرافيك4



Tuesday 3 December 2019 الثالثاء 6 ربيع اآلخر 1441هـ 3 ديسمبر/ كانون األول
5

ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

Job Vacancy

Procurement Officer-Part-Time

Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP) is a non-governmental non-profit 

organization, that provides mental health services, designs and implements training programs for 

mental health professionals, conducts research studies that serve the community. GCMHP works 

with and for a wide range of beneficiaries including children, families and victims of human rights 

violation. GCMHP is seeking to recruit a “Procurement Officer-Part-Time” to work on “Sports 

for Smiles-2nd Phase” project which aims at improving the psychosocial well-being of children 

and youth in the Gaza strip. This project will be implemented in close cooperation with Deutsche 

Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ), according to the following requirements:

Key responsibilities:
- Ensure that all supplies and purchases of the project implemented according to the accepted 

financial procedures and standards of GCMHP and GIZ.

- Prepare all purchase requests and purchase orders requested for the project and in 

cooperation with direct supervisor.  

- Participate in the procurement committee work for price offers, bids and tenders. 

- Monitor the monthly reports of the procurement according to the project action plan.

- Preparation of all logistics requested for the project activities. 

- Ensuring that all project purchases are implemented in a timely manner and according to the 

rules and regulations of GIZ and GCMHP.

- Monitoring and evaluation, including preparation of periodical progress reports as required.

- Maintain the archiving and documentation of the project purchasing documents. 

- Perform any other tasks as requested by the direct supervisor.

Qualifications and Skills:
- Bachelor's degree in business administration or Engineering or any other related field from 

an accredited university.

- Preferable to have high diploma or Master in project management. 

- At least three years of proven experience in procurement filed and working with NGOs or INGOs.

- Experience in planning, monitoring, following up and evaluating projects' different activities.

- Proficiency of English & Arabic language (reading, writing and speaking).

- Excellent reporting and formal writing skills. 

- Excellent communication, team work and community outreach skills.

- Experience in computer skills and the usage of office Software packages (MS Project, Excel, Access, Word...etc.) 

- Ability to work under pressure and meet tight deadlines.

Apply guidelines:
Interested applicants are welcome to obtain the application form at the Administrative Affairs 

and Human Resources Unit, GCMHP headquarter, complete it and attach a motivation letter, 

CV, university certificates and a personal photo, ID, and hand them to the following address: 

GCMHP, Tal El Hawa, Street  Number 8, Western Dahdouh Square, Gaza, Tel: 2641513.

Deadline for submitting applications no later than 1:00pm on December 8,  2019. 

Only candidates meeting the above qualifications will be considered.

Administrative Affairs and Human Resources Unit-GCMHP 

ترّقبوا جزيرة صناعية 
على بحر غزة ومطاًرا دولًيا

مجرد مناقشــة وزير الحرب اإلســرائيلي المتطرف نفتالــي بينت مع وزير 
الخارجية، فكرة إقامة جزيرة عائمة مقابل شــواطئ غزة، ومجرد مشاورة 
رئيــس هيئــة أركان الجيش بالفكرة التي نشــرت تفاصيلهــا القناة 12 
العبريــة، أقــول: إن مجرد تــداول الفكرة التي طرحها وزيــر المواصالت 
قبل عدة ســنوات، يؤكد أن مرحلة التفكير اإلســرائيلي الجدي بالتخلص 
من قطاع غزة ليســت وليدة اللحظة، وإنما جاءت بعد أن ضاقت الســبل 
بالمســتوى السياســي والعســكري معًا، وبعــد أن اصطدموا باســتحالة 
تصفية المقاومة عسكريًا، واستحالة تغير الواقع في غزة عن طريق القوة 

المحضة.
هــذه الحقيقة يجب أن تكون الالزمة التــي يحتكم إليها النقاش في هذا 
الشــأن، وكل معاند لهذه الحقيقة شــكاك بقدرة الشعب، غير موضوعي 

محكوم بالظن السيئ، أو صاحب منفعة لدى سلطان المال والنفوذ.
إن لجوء إســرائيل إلى فكرة الجزيرة العائمة أمام شــواطئ غزة، وإقامة 
مطار دولي جرى الحديث بشــأنه فــي ذروة مفاوضات وقف العدوان على 
غزة ســنة 2014، وجاءت المواجهات المتتالة على مدار خمس ســنوات 
لتؤكــد على إصرار غــزة على تحقيق مطلبها بالقــوة، او التلويح بالقوة، 
وهذا هو المكون األول الذي فرض على المستويين السياسي والعسكري 
في إســرائيل أن يتعامال مع الواقع بموضوعية، وأن يتجرعا كأس الســم 

الذي سيخلصهم من غزة، شرط عدم احتكاكها المزعج باإلسرائيليين.
وبغــض النظر عن تعدد وجهــات النظر في تحديد األكثر اســتفادة من 
هــذه الفكــرة، فاألصل في طرح فكــرة االنفصال عن غــزة هي الهزيمة 
العسكرية اإلســرائيلية أمام المقاومة الفلسطينية، ويجب أن يكون هذا 
هو المنطلق الوطني فــي البحث والنقاش والتفكير والمقاربة والمعالجة 

والنقد أو التعرض لهذا الموضوع.
فكرة الفصل عن غزة تخدم إســرائيل سياســيًا ال شــك، ومقترح الميناء 
العائم فكرة إســرائيلية، وإقامة مطار دولي علــى نفقة المانحين مقترح 
إسرائيلي، كل ذلك ال خالف عليه، وستتخلص إسرائيل من  وجع مليوني 
إنسان، وتتفرغ للســيطرة على الضفة الغربية، وستحاول االستفادة من 
الواقع الميداني الجديد الذي ســيضمن لها الهدوء، كل ذلك ال يقفز عن 
المنطــق الــذي يقول: لقد عجز الجيش اإلســرائيلي عن حســم المعركة 

ميدانًا، فلجأ إلى الحيلة، واختار الطريق األسهل للتخلص من غزة.
علــى هامــش الميناء العائــم على بحر غــزة، تدور فــي رأس المهتمين 

والمتابعين عدة أسئلة، منها: 
مــن الذي ســينتفع أكثر من إقامة ميناء عائم على بحــر غزة، ومن إقامة 
مطار دولــي، ومنطقة صناعية، ومستشــفى ميداني، ومن التســهيالت 

الحياتية للناس، ومن الذي سيتضرر من رخاء غزة؟ 
 وهل كان االنقسام هو المسؤول عن فصل غزة أم الذي أسهم في حصار 

غزة، وتفرد بالقرار السياسي هو المسؤول؟ 
وهــل حركة حماس متهمــة بالموافقة على إقامة الميناء والمستشــفى 
والمنطقــة الصناعية على حدود غزة أم محمود عباس من قرر ذلك حين 

فرض العقوبات، وقطع الرواتب؟ 
وهل ســيرحب الفلســطينيون كلهــم بإقامة جزيرة عائمة أم ســيرفض 

بعضهم فكرة استقالل غزة، ويكره أن يراها متحررة؟ 
وهــل غزة ســتصير دولة مســتقلة ضمن مخطط صفقة القــرن، لتصير 

الضفة الغربية ضاحية من ضواحي إسرائيل؟ 
وهــل يعــرف عباس بالخطــة من قبــل، أم ترتيب التفاهمــات مع حركة 

حماس كان سريًا، وبعيدًا عن اإلعالم؟
 وهــل يدري قادة العــرب بتفاصيل الخطــة؟ ومــا دور المبعوث األممي 

والمبعوث القطري في ترتيب األوراق؟ 
وهل كان بمقدور القيادة الفلسطينية التقدم خطوة باتجاه رفع العقوبات 

عن غزة لتفويت الفرصة على الحلول الجزئية؟
وهل وقف مســيرات العودة لألســبوع الثالث علــى التوالي كان جزءًا من 
خطة فصل غزة، وهل جاء قرار اســتئناف مسيرات العودة صفعة على قفا 

كل متشكك بنوايا المقاومة؟
عشــرات األســئلة تجول في الخاطر، وتفتش عن جواب، ولكن يظل حجر 

الرحى الذي يجب أن تدور حوله كل النقاشات في هذا الشأن هو:
هل انتصرت إســرائيل عســكريًّا على غزة أم انكســرت أمــام صمودها 
وجبروتهــا؟ هذا هو الســؤال الذي يقدم الجواب الشــافي لكل األســئلة 
الســابقة، ويرســم معالم مرحلة سياســية خطها الشــعب الفلســطيني 
بدمائــه وتضحياته وجوعه وصبره وهو يقطع بالمقاومة حبل العقوبات، 
ويحطــم بصموده قيود الصهاينة، ويصير لهم ندًا، ويصير وجعًا يضرب 
عصب تل أبيب، التي ســلمت القلم إلى المقاومة الفلســطينية لترســم 

بخط يدها معالم مرحلة جديدة من الكرامة الفلسطينية.

غزة/ صفا:
وقــع االحتــالل اإلســرائيلي في الشــباك 
ذاتها التي حاول إيقاع مواطنين موظفين 
بمؤسســات دولية عاملة فــي قطاع غزة، 
فيهــا، عبر اتهامهــم باســتغالل عملهم 
لنقل أمــوال لحركة المقاومة اإلســالمية 
حماس، والحديث عــن اختراقهم القانون 

الدولي.
ويُمّثــل ما كشــفه تحقيق عرضتــه قناة 
الجزيــرة الفضائية مســاء أول من أمس، 
في برنامج "ما خفــي أعظم" من تفاصيل 
خيبــة نخبــة االحتــالل بوحدة "ســييرت 
متكال" أمام المقاومة بقطاع غزة، "تأكيدًا 
واضحــًا على انتهــاك )إســرائيل( القانون 
الدولي ألهداف سياســية وعسكرية بحتة، 
واستغالل مؤسسات إغاثية دولية إلدخال 

معدات تجسس للقطاع"، وفق مختصين.
وكشف التحقيق عن أســرار جديدة بشأن 
عمليــة "حــد الســيف" وتفاصيل إفشــال 
مهمة وحدة "سييرت متكال" اإلسرائيلية 
الخاصــة بغزة فــي 11 نوفمبر/ تشــرين 

الثاني 2018.
ومما كشف عنه التحقيق بالفيديو والصور 
استغالل )إسرائيل( إدخال بعض المعدات 
التي اســتخدمتها الوحدة الخاصة باســم 
مؤسســة دوليــة إغاثيــة تعمــل بالمجال 
الطبــي، عبــر شــخص دخــل غــزة وقام 
باســتئجار مخــازن وُضعت فيهــا أغراض 

اإلســرائيلي ال يقــف عنــد حــد اســتغالل 
الموظــف البرتغالــي وتوظيفــه ألغراض 
تجسس أمني خارج القانون، وإنما استغالل 
المناطق التي تفصــل بين عمليات جيش 
االحتــالل )المعابر(، وســكان قطــاع غزة 
إلدخال أجهــزة ممنوعة للتجســس، وهو 
تعدٍّ على حقوق شــعب محمي بقوة هذه 

االتفاقية الدولية )اتفاقية جنيف الرابعة(.
وال تقــع المســؤولية هنــا علــى االحتالل 
وحده بعد الكشــف عن اســتغالله موظفا 
إغاثيــا، وإنما علــى الدول الســامية التي 
وقعت على االتفاقية، وتتركز المســؤولية 
فــي مالحقــة )إســرائيل( أمــام القضــاء 

الدولي، وفق الخبير.
ويؤكد شــبير أن الخرق اإلسرائيلي يُبنى 
عليه التخاذ إجراءات قانونية في المحكمة 
الجنائية الدولية ومحكمة العدل، عبر رفع 
دعــوى أمامها وأمــام قضــاء الدولة التي 
اخترقــت )إســرائيل( قانونهــا، وهي التي 
منحــت الجنســية للموظــف المذكور في 

التحقيق.
االحتــالل  يديــن  مــا  التحقيــق  وكشــف 
بالصوت والصورة والمستندات الرسمية، 
وهو ما لم يســتطع هو ذاته إثباته حينما 
اعتقــل بعــض الموظفيــن العاملين في 
منظمات إنســانية ودولية في غزة مؤخرا 
وحاول تلفيق تهم لهم باستغالل عملهم 
لنقل األموال لحركــة حماس. وليس أكبر 

طبيــة، وتبيــن أن بينهــا أدوات لخدمــة 
الوحدة الخاصة وتحت تصرفها.

وأشــار التحقيق إلى أن "الشــخص اختفى 
فور الكشــف عــن الوحدة"، وأنــه كان قد 
دخل قطــاع غزة عبــر حاجز بيــت حانون 
)إيريز( اإلسرائيلي، باسم "جواو سانتوس" 
ويحمل الجنســية البرتغاليــة، كمدير فرع 
في مؤسسة "هيو ميديكا"، وهي مؤسسة 

دولية تعنى بتقديم المساعدات الطبية.
وأظهر التحقيق صــورا لمعدات ومخلفات 
تابعــة للوحــدة ككرســي متحــرك ُأدخل 
عبــر المؤسســة إلــى القطــاع، باإلضافة 
إلى العثور على أدويــة منتهية الصالحية 
وفرشات طبية حُفظ بداخلها مبالغ مالية 

وأدوات حفر.
انتهاك يستوجب المحاكمة

ويقــول الخبير فــي القانــون الدولي عبد 
الكريم شــبير، إن األساليب االستخباراتية 
عمــل  فــي  االحتــالل  اســتخدمها  التــي 
الوحــدة الخاصة التي دخلت غزة تشــكل 
انتهاكًا لالتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية 
جينيف الرابعــة الخاصة بحماية المدنيين 

واألعيان.
ويضيــف أنــه حينما يتم اســتغالل أحد أو 
بعــض الموظفيــن العامليــن بمنظمات 
إنســانية ودولية، فهذا خرق كبير وفاضح 
للقانــون الدولــي اإلنســاني واتفاقيــات 
حقوق االنســان، مشــيرا إلى أن االنتهاك 

برهان على ذلك استمرار اعتقاله الموظف 
محمــد الحلبــي منــذ عــام 2016 بزعــم 
اســتغالل عمله بمنظمة إنسانية. وخضع 
الحلبي ألكبر عدد من جلســات المحاكمة، 
دون أن يتــم تقديــم أي دليل حول التهم 
"الشــاباك"  يــزال  وال  إليــه،  الموجهــة 
المسؤول عن اعتقاله يماطل هو والقضاء 
اإلســرائيلي في تقديــم أي دليل أو الئحة 

اتهام تدينه.
اختراق ألعراف الحرب

ويلفت أســتاذ القانون الدولي حنا عيسى، 
إلــى أن كل اتفاقيــة دوليــة تنظــم حالة 
معينة على المستوى اإلنساني والقانوني، 
حتــى أن التجســس لــه حاالت وشــروط 
على مســتوى الدول والمجتمعات. ويقول 
عيســى، إن الجواســيس في الغالبية من 
تســري  وال  العالــم  دول  فــي  المرتزقــة 
عليهــم قوانيــن الحــرب فــي حــال تــم 
الكشــف أو القبض عليهم فيهــا، بل تقع 
عليهم عقوبة جنائية كاإلعدام أو الســجن 
لعدة ســنوات وغيرهــا، إال أنــه أوضح أن 
)إسرائيل( في عمليتها الفاشلة استخدمت 
موظفا عامال في مؤسســة دولية إنسانية 
كجاسوس، وهذا خرق لكل قوانين الحرب 
وأعرافها، وال تســمح بــه أي قوانين، وهو 
أمر ليس بالجديد بالنسبة لكيان لم يُبِق 

اتفاقية أو قانون وقع عليه إال واخترقه.
واستشهد بتجسس )إســرائيل( على دول 
عربية بزعــم أنها من األعــداء، بل وعلى 
دول أصدقاء بالنســبة لها وعلى رأســهم 

الواليات المتحدة األمريكية.
ويوضّح أن المؤسســة التــي ينتمي إليها 
معرضــة  ســتكون  البرتغالــي  الموظــف 
للمساءلة في المســتقبل القريب، مضيًفا 
"هــذا فرد يشــكل خطــرا على مؤسســة؛ 
كونــه اخترقهــا وقــدم معلومــات عنهــا 

واستخدمها كغطاء لعمل غير قانوني".
موقف المؤسسة

وظهــر فــي التحقيــق أن مؤسســة "هيو 
ميديــكا" ردت علــى خطاب أرســلته إليها 
قنــاة الجزيرة لالســتيضاح والــرد حول ما 
جــاء مــن اتهامــات للموظــف البرتغالي 
العامل فيهــا، وجاء في الــرد أن الموظف 
لديهــا متطوعــا حتــى  المذكــور عمــل 
مطلــع العام الجــاري فقط، ثــم تبعه ردا 
ثانيــا تطالب فيه المؤسســة القناة بعدم 
إدراج أو ذكر اســمها أو اسم الموظف في 
التحقيــق. رد المؤسســة الدولية لم يكن 
المتوقــع أو المفتــرض عليهــا القيام به 
من الناحيــة القانونية، إذا لــم تكن فعال 
متورطة هــي أو الموظف في خدمة القوة 
أن  عليهــا  وكان  اإلســرائيلية،  الخاصــة 
تصرّح بوضــوح إدانتها لهذا العمل ومنع 
استغالل موظفيها فيه، وفق ما ذهب إليه 
المختص بالقانون الدولي المحامي صالح 
عبد العاطــي. ويقول عبد العاطي إنه كان 
على المؤسســة أن تصــدر موقفا صريحا 
بإدانــة هذا العمل ومنع اســتغالل موظف 
فيها، بل وإن كانت غير متورطة عليها رفع 
دعوى قضائية ضد )إســرائيل( للدفاع عن 
نفســها، ومحاكمة األخيرة على اســتغالل 

أحد موظفيها.
ويشــدد على أن )إســرائيل( انتهكت في 
هــذا العمل وبشــكل جســيم كل األعراف 
الممنوحة  والحمايــة  الدولية  والقوانيــن 
للموظفين في المؤسســات الدولية وحق 

المواطنة ألي دولة.
لكنــه يذّكر فــي الوقت نفســه أن لكيان 
االحتــالل باعا طويال في اســتغالل كل ما 
يمكــن لتمريــر عمليــات "الموســاد" من 
تزويــر جوازات ســفر واختراق مؤسســات 
دوليــة وغيرهــا؛ بهــدف تنفيــذ عمليات 
اغتيــال داخل فلســطين وخارجهــا، وهو 
مــا حدث فــي اغتيال شــخصيات وقيادات 
فلســطينية فــي الخــارج خالل الســنوات 

الماضية.

"خيبة النخبة" في غزة.. االحتالل ينتهك 
قوانين دول باستغالل مؤسساتها اإلغاثية!
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إعــــالن عطاء حفر بئر مياه و توريد محطة تحلية مياه
GZ-2019- 14

تعلن جمعية الزكاة اإلســامية – لجنة زكاة غزة عن طرح عطاء مشروع حفر 
بئر مياة وتوريد وتركيب وتشغيل محطة تحلية مياه لمدرسة احمد شوقي– 
غزة ، وذلك بحسب كراس العطاء ، فعلى الراغبين من الشــركات المسجلة 

لدى الدوائر الرسمية التقدم بعطاءاتهم وذلك وفقًا للشروط التالية:
1. يجــب على المتقدم أن يكون مســجًا لدى جهــات االختصاص ولديه 

خبرة سابقة في أعمال مشابهة.
2. يجــب علــى المتقــدم للعطــاء تقديــم كفالــة دخــول عطــاء بقيمة 
1000دوالر وذلــك بكفالة بنكية أو شــيك بنكي مصدق من أحد البنوك 

المعتمدة من سلطة النقد الفلســطينية وساري المفعول لمدة 90 يوما 
من تاريخ فتح المظاريف.

3. يمكن الحصول على كراس العطاء برســوم مقدارها 150 شــيكا غير 
مســتردة، ابتــداء من يــوم االثنيــن 2019/12/02 ولغايــة نهاية دوام 
يوم االحد الموافق 2019/12/08 وذلك خال ســاعات الدوام الرســمية 
للجمعيــة، وذلك من مقر الجمعية والكائن في غزة الرمال –شــارع أحمد 

عبد العزيز – برج ديانا الطابق األول.
4. آخر موعد لتســليم المناقصة الســاعة 12:00 ظهرًا من يوم الخميس 

الموافق 2019/12/12 .
5. سيتم فتح المظاريف في تمام الساعة 12:00 ظهرًا من يوم الخميس 

الموافق 2019/12/12 بمقر الجمعية.
لمزيــد من المعلومات يمكنكم زيارتنا في مقــر الجمعية او االتصال على 

هاتف رقم 2820300.

1. تعلن وزارة الصحة – دائرة المشــتريات عن طرح عطاء تبعًا للشــروط 
والمواصفــات الموضحة في كراســة ووثائق العطــاء، فعلى الراغبين في 
المشــاركة مــن أصحاب االختصاص المســجلين رســميًا مراجعــة وزارة 
الصحة – دائرة المشــتريات بالمجمع اإلداري خال أوقات الدوام الرسمي 
مــن أجل الحصول على كراســة العطاء والمواصفــات مقابل مبلغ )100( 

شيكل غير مستردة.
2. أخــر موعــد لقبول العروض بالظــرف المختوم يــوم االثنين الموافق 
2019/12/09 الســاعة 11:00 صباحًا وســيتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

ساعة فتح رقم العطاءاسم العطاءم
المظاريف

2019/54إنشاء سور استنادي لعيادة القبة1
 11:00

صباحًا
3. يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني اإلسامي أو بنك اإلنتاج أو 
بنــك البريد أو كتاب من الخزينة العامة بــوزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

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

5. أجرة اإلعان عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. إرفــاق شــهادة خلو ضريبــي أو صورة عنها أو شــهادة خصم ضريبي 

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

8. لاستفســار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
)www.moh.gov.ps( أو زيــارة الموقــع اإللكترونــي لوزارة الصحة

 لاطاع على كراسة العطاء.

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشئون المالية
دائرة المشتريات – غزة

www.pma.ps

اعالن صادر عن سلطة النقد 

بخصوص تجديد ترخيص الصرافني للعام 2020

اســتنادًا ألحــكام القــرار رقــم (41) لســنة 2016  بشــأن ترخيــص ورقابــة مهنــة 
رخصــة  بتجديــد  االلتــزام  الصرافــن  كافــة  علــى  فلســطن،  فــي  الصرافــة 
مزاولــة أعمــال الصرافــة للعــام 2020 مــن خــال تعبئــة نمــوذج تجديــد الرتخيص 
المتوفــر علــى موقــع ســلطة النقــد االلكرتونــي "www.pma.ps" خــال شــهر 
كانــون األول مــن العــام الحالــي (12/2019)، وتســليمه باليــد أو عــرب الربيــد 

المســجل فــي مقــر ســلطة النقــد الفلســطينية.

غزة/ محمد المنيراوي:
أعلنــت الهيئة الوطنية العليا لمســيرات العودة وكســر 
الحصار، أمس، اســتئناف المســيرات التي توقفت ثاثة 
أســابيع بسبب التصعيد اإلسرائيلي، داعية الجماهير في 
قطــاع غزة للمشــاركة في الجمعة المقبلــة تحت عنوان 

"المسيرة مستمرة.
وقــد أتت هذه الدعــوة بعد تجميد فعاليات المســيرات 
ثاثة أســابيع عقب اغتيال االحتال اإلســرائيلي القيادي 
في ســرايا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهاد 
اإلسامي بهاء أبو العطا، إضافة إلى تجميدها أسبوعين 
آخرييــن "من أجل تفويت الفرصة علــى العدو"، في ظل 
تهديداته المستمرة بشــن عدوان جديد، بحسب بيانٍ 

للهيئة.
وأكــدت الهيئــة أن "القرار غيــر مرتبط بــأي تفاهمات 
هنــا أو هنــاك"، مضيفة "بوصلتنا ومســؤوليتنا الوطنية 
ستظل شاخصة باتجاه التمسك بثوابت شعبنا وحقه في 
المقاومــة، وفي الحفاظ على دمــاء أبنائهم أيضًا من أي 

محاوالت غدر صهيونية".
مــن جهتــه، اعتبــر المتحــدث باســم حركــة المقاومة 

النضالــي والمقاوم فــي مواجهة االحتــال ومخططاته 
وانتهاكاته، حتى تحقق المسيرات أهدافها".

وأشــار إلــى أن مســيرات العــودة وســيلة وأداة ناجحة 
وفاعلة مــن أدوات المقاومة والنضال الفلســطيني ضد 
االحتال، شّكل بها شــعبنا وفصائله في الهيئة الوطنية 
ومن خلفهم المقاومة الباسلة نموذجا ناجحا في الوحدة 

اإلســامية حمــاس فــوزي برهــوم، مســيرات العــودة 
"نموذجا ناجحا ومهمًا في الوحدة والشراكة".

وقــال برهــوم فــي تصريــح صحفــي وصلــت صحيفة 
"فلسطين" نســخة عنه أمس: "إننا اليوم أحوج ما نكون 
إلــى المحافظة علــى هذه الوحــدة والشــراكة واإلدارة 
الجماعية الحكيمة والقوية لهذا الفعل الشعبي والوطني 

والشــراكة وأهمية القرار الوطني المســؤول في محطة 
مهمة وصعبة من محطات الصراع الطويل مع االحتال.

وشــدد على أن إطاق اســم "المســيرة مســتمرة" على 
الجمعــة الـ83 من مســيرات العودة تأكيــد على أن قوة 
اإلرادة والعزيمــة واإلصــرار على مواصلــة الطريق التي 
تســلح بها أبناء شعبنا وأهلنا في غزة، لن يستطيع كائن 

من كان أن يكسرها أو ينال منها.
وكان عضــو المكتب السياســي لحركة حمــاس د. خليل 
الحية، قــال في تصريحات لقناة الميادين الفضائية على 
هامــش زيارة يجريهــا إلى لبنان برفقة وفــد قيادي من 
الحركــة: إن "قرار حماس وقوى شــعبنا في غزة أن تبقى 
مسيرات العودة حالة وطنية كفاحية بصورتها الشعبية"، 

منوها إلى أنها تخضع لتقدير قيادة المسيرات.
ووصف الحية قرار تجميد فعاليات مســيرات العودة عدة 
أســابيع بأنه "صائــب ونابع مــن قرار داخلــي لقيادتها 
تقديرا للمصلحة الوطنيــة بالدرجة األولى، ولكبح جماح 
االحتال الذي يســعى للخروج من أزماته، خاصة في ظل 
فشــله في إنجاز حكومة"، مشــددا على أنها "ســتنطلق 

بقوة وعنفوان لتبقى في مواجهة المحتل".

متكال" الســرية الخاصــة من جيش 
االحتــال شــرق خان يونــس جنوب 
قطاع غزة، في 11 نوفمبر/ تشــرين 

الثاني 2018.
وعــرض التحقيــق تفاصيل اشــتباك 
الوحــدة  مــع  المقاومــة  عناصــر 
المتســللة، والتــي أودت بحياة قائد 
الوحدة واستشــهاد القيادي بكتائب 
القســام نور بركة وســتة آخرين، مع 
بث مقابــات مع عناصر من الكتائب 
الذيــن اكتشــفوا الوحدة المتســللة 
واشتبكوا معها، ويروونها ألول مرة.

المواطن أحمد النجــار، الذي يقطن 
قريبــا مــن مــكان اكتشــاف القــوة 
الخاصــة شــرق خان يونــس، يقول: 
"القســام يقظة، ولديهــا اإلمكانات 
واألفــراد الذين يســتطيعون إحباط 

غزة/ محمد أبو شحمة:
عــن  المواطنيــن  مــن  عــدد  عبــر 
فخرهــم واعتزازهم بقــدرات كتائب 
القســام، الجنــاح العســكري لحركة 
المقاومة اإلســامية حماس، األمنية 
والعسكرية، في كشف القوة الخاصة 
اإلســرائيلية بعد ســاعتين فقط من 

دخولها أراضي قطاع غزة.
أحاديــث  فــي  المواطنــون  وأبــدى 
"فلســطين"  لصحيفــة  منفصلــة 
إعجابهم بقدرة القسام الفائقة على 
كشــف القــوة الخاصة اإلســرائيلية 
عالية التدريب واالحترافية، والوصول 
إلى أسماء أفرادها الحقيقية، وكشف 
صورهم الشخصية، وعرض بياناتهم 

إلــى  الولــوج  الخاصــة مــن خــال 
وحدتهم السرية.

واعتبــر المواطنون كشــف القســام 
عن جــزء من معدات الوحدة الخاصة 
اإلســرائيلية وعرضها خــال برنامج 
"ما خفــي أعظم" الــذي عرضته قناة 
الجزيــرة الفضائيــة، مســاء أول من 
أمــس، دليًا علــى قــدرة المقاومة 
األمنيــة العالية ويقظتهــا، وحرصها 
على حفظ مصادرهــا، واإليقاع بكل 

من يحاول الوصول إليها.
وبثت قناة "الجزيرة" ضمن برنامجها 
ومقاطــع  معلومــات  االســتقصائي 
فيديو جديدة عرضت ألول مرة، حول 
تســلل عناصر مــن وحدة "ســييرت 

أي عملية إسرائيلية داخل قطاع غزة 
تهدف إلى التصنت على المقاومة أو 

اختراقها".
ويصف النجار المشاهد التي عرضتها 
قنــاة الجزيرة لمقاتلي القســام وهم 
ويطلقون  الخاصــة،  القوة  يطاردون 
النار على مروحية اإلخاء اإلسرائيلية 
بأنها عمل بطولي، إذ لم يتراجع أحد 
من المقاتليــن أمام كثافة الصواريخ 

وقذائف الطائرات.
التــي  الصــور  إحــدى  وأظهــرت 
عرضهــا البرنامج مقاتــًا من كتائب 
القســام يقف بالقرب مــن المروحية 
اإلسرائيلية التي هبطت قرب السياج 
الفاصــل، ويطلــق النار عليهــا، رغم 
كثافة الصواريخ التي كانت تســقط 

حوله.

المواطن علي الحمامي، أبدى إعجابه 
التــي أصبحت  الجديــدة  بالقــدرات 
تمتلكهــا كتائب القســام في مجال 
االســتخباراتي،  والعمل  االتصــاالت 
الوحــدات  أكثــر  كشــف  وإمكانيــة 
العسكرية اإلسرائيلية قوة وتخطيطا 

وسرية.
ويقول الحمامي: "حسب ما قرأنا عن 
القــوة الخاصة اإلســرائيلية وقائدها 
الــذي قتل في خــان يونــس، فإنها 
قامــت بتنفيــذ عــدد مــن العمليات 
السرية بالعديد من البلدان العربية، 
ثــم عــادت إلــى األراضــي المحتلة 

بأمان، ولكن في غزة تم سحقها".
ويضيــف: "عند وقــوع الحــدث قبل 
عــام ســمعنا أن القســام لديها كنز 
اســتخباراتي، ولكــن لــم نــدِر أنها 
توصلــت إلــى كل هــذه المعلومات 
الكبيــرة والمعــدات االســتخباراتية 
الحساســة لدى جيش االحتال الذي 
كان دائمًا يتفاخر بقدرته على اختراق 

الفلسطينيين والوصول إليهم".
وتصدّر وسم "ما خفي أعظم"، موقع 
التواصل االجتماعــي "توتير"، كأكثر 
هاشــتاق تداواًل فــي المنطقــة، مع 
نشــر تغريدات تمجد كتائب القسام، 
وتحيــي جنودها الذين تصدوا للقوة 

الخاصة بكل جسارة.
وكتبت صاحبة حســاب "والء هاشم" 

عبر تغريدة لها مع نشرها صورة أحد 
مقاتلي القسام وهو يطلق النار على 
طائــرة اإلخاء: "مــا أبهرني إال ذلك 
الشــاب الذي وقف صامدا ثابتا أمام 
قوة النيران الهائلة وقصف الطائرات 
الحربيــة، يــا اهلل.. أي قــوة إيمــان 

وعقيدة وثبات التي يمتلكها؟".
الكاتبة لمى خاطر كتبت في تغريدة 
عبــر حســابها: "لهم صيانــة حلمنا 
الكبيــر، ولغيرهم االدعــاء والثرثرة، 
لهم جدارة تمثيلنا واســتحقاق ثقتنا، 
إدهاشــنا  المتجــددة على  والقــدرة 
جميــل،  بــكل  ذاكرتنــا  ومباغتــة 
ولغيرهــم التغني بالهبــاء )...( رحم 
اهلل كل مــن شــّكلت دماؤهــم حــد 

السيف، فظّل مضاؤه مبهرًا".
وكتــب الناشــط محمــد كريــم في 
تغريــدة له، حــول صورة القســامي 
اإلخــاء  طائــرة  يواجــه  الــذي 
اإلســرائيلية: "يــوم أن أحكــي عــن 
قصــص البطولــة العظيمــة األقرب 
للخيــال، كبطولة عليّ أمام الحصن، 
والبراء فــي المنجنيق وخالد وعكرمة 
الفتوحات  وأبطــال  العــوّام،  وابــن 
الشــرق  جابــت  التــي  اإلســامية، 
والغــرب، والبــرّ والبحر، لن أنســى 
ذكــر هــذا البطــل، الذي لــم تهزّه 
كثافة النّيــران، ولم تصدّه ضربات 

الّطائرات".

حماس: المسيرات نموذج ناجح في الوحدة والشراكة
هيئة مسيرات العودة ُتعلن استئنافها وتدعو للمشاركة بجمعة "المسيرة مستمرة"

مواطنون: تفاصيل فشل القوة اإلسرائيلية بغزة فخٌر للمقاومة وإهانة لـ)إسرائيل(

مواطنون خال مشاركتهم في مسيرات العودة شرق القطاع        ) أرشيف (
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مساحة حرة
د. عصام شاور

أواًل: وظيفة سائق بقسم الحركة وتوزيع اآلليات:
1. أن يكون حاصًل على رخصة قيادة تشمل )حمولة – قاطرة – تراكتور - باص(.

2. أن يكون لديه خبرة في مجال العمل ال تقل عن )5( سنوات.
3. أن ال يزيد عمر المتقدم عن )30( سنة.

4. أن يجتاز االختبارين النظري والعملي.
5. أن يكــون لديــه القدرة على العمــل خارج أوقات الدوام الرســمي وأيام 

اإلجازات الرسمية والجمع واألعياد إذا لزم األمر.
6. أن يكون لديه معرفة بالقراءة والكتابة.

7. أن يتحمل ضغط العمل.
8. أن يكون لديه خبرة في قيادة الجرافات والكباشات.

9. أن يكون من سكان مدينة غزة.
ثانيًا: وظيفة فني ميكانيكي تخصص شاحنات ومعدات 

ثقيلة بقسم الصيانة العامة:
1. أن يكون لديه خبرة في مجال العمل ال تقل عن )5( سنوات.

2. أن ال يزيد عمر المتقدم عن )30( سنة.
3. أن يجتاز االختبارين النظري والعملي.

4. أن يكــون لديــه القدرة على العمــل خارج أوقات الدوام الرســمي وأيام 
اإلجازات الرسمية والجمع واألعياد إذا لزم األمر.

5. أن يكون لديه معرفة بالقراءة والكتابة.
6. أن يتحمل ضغط العمل.

7. أن يكون لديه رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.
8. أن يكون من سكان مدينة غزة.

ثالًثا: وظيفة فني هيدروليك بقسم الصيانة العامة:
1. أن يكون حاصًل على رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.

2. أن يكون لديه خبرة في مجال العمل ال تقل عن )5( سنوات.
3. أن ال يزيد عمر المتقدم عن )30( سنة.

4. أن يجتاز االختبارين النظري والعملي.
5. أن يكــون لديــه القدرة على العمــل خارج أوقات الدوام الرســمي وأيام 

اإلجازات الرسمية والجمع واألعياد إذا لزم األمر.
6. أن يكون لديه معرفة بالقراءة والكتابة.

7. أن يتحمل ضغط العمل.
8. أن يكون من سكان مدينة غزة.

إعالن صادر عن بلدية غزة
تعلن بلدية غزة عن حاجتها للشــغل وظيفتي )ســائق – فني( لزوم العمل بدائرة النقل واإلمداد التابعة لإلدارة 

العامة للخدمات على نظام )الراتب المقطوع( وذلك وفًقا للشروط التالية:

رابعًا: وظيفة فني سمكرة وحدادة بقسم الصيانة العامة:
1. أن يكون لديه خبرة في مجال العمل ال تقل عن )5( سنوات.

2. أن ال يزيد عمر المتقدم عن )30( سنة.
3. أن يجتاز االختبارين النظري والعملي.

4. أن يكــون لديه القــدرة على العمل خــارج أوقات الدوام الرســمي وأيام 
اإلجازات الرسمية والجمع واألعياد إذا لزم األمر.

5. أن يكون لديه معرفة بالقراءة والكتابة.
6. أن يتحمل ضغط العمل.

7. أن يكون من سكان مدينة غزة.
خامسًا: وظيفة فني حدادة وخراطة بقسم الصيانة العامة:

1. أن يكون لديه خبرة في مجال العمل ال تقل عن )5( سنوات.
2. أن ال يزيد عمر المتقدم عن )30( سنة.

3. أن يجتاز االختبارين النظري والعملي.
4. أن يكــون لديه القــدرة على العمل خــارج أوقات الدوام الرســمي وأيام 

اإلجازات الرسمية والجمع واألعياد إذا لزم األمر.
5. أن يكون لديه معرفة بالقراءة والكتابة.

6. أن يتحمل ضغط العمل.
7. أن يكون من سكان مدينة غزة.

سادسًا: وظيفة سائق معدات هندسية بقسم الحركة وتوزيع اآلليات:
1. أن يكون حاصًل على رخصة قيادة تجاري معدات هندسية سارية المفعول.

2. أن يكون لديه خبرة ال تقل عن )5( سنوات في قيادة معدات هندسية )كباش – حفار(.
3. أن يكون حاصل على رخصة معدات هندسية.

4. أن ال يزيد عمر المتقدم عن )30( سنة.
5. أن يجتاز االختبارين النظري والعملي.

6. أن يكــون لديه القــدرة على العمل خــارج أوقات الدوام الرســمي وأيام 
اإلجازات الرسمية والجمع واألعياد إذا لزم األمر.

7. أن يكون لديه معرفة بالقراءة والكتابة.
8. أن يتحمل ضغط العمل.

9. أن يكون من سكان مدينة غزة.
فعلــى من يجد لديه الرغبــة للعمل بهذه الوظيفة ممن تنطبق عليه الشــروط 
 www.mogaza.org المذكورة التقدم بطلبه عبر الموقع اإللكتروني لبلدية غزة

مرفًقا به الشهادات المطلوبة وذلك حتى موعد أقصاه 2019/12/6م.
بلديـــة غـــزة

دولة االحتالل 
والتهدئة طويلة األمد

قالــت صحف إســرائيلية إن حركة حمــاس ودولة االحتلل " إســرائيل" 
تواصــلن بحث ترتيبــات جديدة تقود إلى تهدئــة طويلة األمد وليس 
هدنــة مؤقتة تعتمد علــى ترتيبات جديدة وليس على اتفاقات ســابقة 
ســيما وأن رئيس أركان جيش االحتلل افيف كوحافي عد حماس مؤخرا 
كعامل اســتقرار فــي المنطقة، وترجــح المنظومة األمنية اإلســرائيلية 

احتمالية التوصل إلى ذلك االتفاق مع حركة حماس في غزة. 
ال بــد ان نفهم ابتــداء ان معظم ما يصدر عن العدو االســرائيلي مجرد 
أكاذيــب ال يؤخــذ بها، أما ما صح مــن معلومات فل يعــول عليها، وإن 
هي عقدت اتفاقات مع الجانب الفلســطيني فإنها ال تلتزم بها، واتفاقية 
اوســلو البائســة خير مثال. حماس أصبحت عامل اســتقرار في المنطقة 
وهذا اعتراف صريح من الجانب اإلسرائيلي بقوة الردع التي وصلت اليها 
حركة حماس، طبعا ردع العدو اإلسرائيلي وليس حماية أمنه كما يتبادر 
إلــى ذهن ضعاف النفوس أو المتصيديــن، فالعلقة بين حماس ودولة 
االحتلل علقة عداء مســتحكم ولو بقيت حماس ضعيفة الســتمر العدو 
فــي اجتياح غزة وغزوها ولكــن تصاعد قوة حماس بالشــكل الذي نراه 
اليوم كبح من ســعار جيش االحتــلل وخفف حدة التوتــر في المنطقة, 

وبهذا أصبحت حماس عامل استقرار يزداد قوة مع الوقت.
مهادنة العدو فــي اللغة العربية تعني المصالحــة لفترة، وتعني كذلك 
االنصراف عن قتال العدو إلى حين، وهي جائزة شــرعا طالما لم تتضمن 
بنودهــا ما يحرمه الشــرع وكان فيهــا مصلحة للمســلمين، أي ال يجوز 
االتفاق على هدنة مع العدو مقابل التنازل عن ذرة تراب من فلسطين أو 
التنازل عن حق عودة اللجئين او إســقاط حق مقاومة االحتلل مستقبل  
فــي الضفــة الغربية او فــي المناطق المحتلة عــام 1948 ، وال يجب ان 
تكــون الهدنة لصالح العدو بحيث يتم إعطــاؤه فرصة حتى يتمكن من 

القضاء على المقاومة.
القــول بأن الهدنــة او التهدئة  طويلة األمد ســتكون مــع حماس في 
غــزة كلم غير منطقــي، فثمن الهدنة طويلة االمــد )مع حماس وكافة 
الفصائل الفلســطينية ( هو دولة فلسطينية على حدود 67 مع ازالة كل 
المســتوطنات من الضفــة الغربية ودون اعتراف بشــرعية االحتلل، أما 
مقابــل رفع الحصار وعودة الحياة الطبيعية الــى غزة فهذا ثمنه ال يزيد 
عن تهدئــة مؤقتة تنتهك بقدر الجرائم التــي ترتكبها دولة االحتلل " 
إسرائيل" ضد الفلسطينيين في غزة او الضفة او في أي مكان في العالم.

عمان/ األناضول:
عقدت محكمة أمن الدولة األردنية، أمس، محاكمة علنية إلسرائيلي تسلل إلى أراضي 

المملكة بطريقة غير مشروعة، في 29 أكتوبر/ تشرين األول الماضي.
وشــهدت جلسة أمس، وفق ما أورده تلفزيون "المملكة" األردني الحكومي عبر موقعه 
اإللكتروني الرســمي، تلوة الئحة االتهام على اإلسرائيلي كونستانتين كوتوف، التي 
شملت تهمتي "دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع، وحيازة مادة مخدرة بقصد 
التعاطي". وأضاف المصدر ذاته أنه تم سؤال المتهم حول ما إذا كان مذنبا أم ال، حيث 
قال إنه "غير مذنب بتهمة تعاطي المخدرات، ومذنب في تهمة دخول األردن بطريقة 
غير شرعية"، وبناًء على عدم اعترافه بتهمة "تعاطي المخدرات"، طلب رئيس المحكمة 

شهود إثبات لإلدالء بشهادتهم في هذا الخصوص خلل جلسة جديدة اليوم.
و"محكمــة أمن الدولة األردنية" تتألف من قضاة مدنيين وعســكريين يعينهم رئيس 
الــوزراء بنــاًء على توصية مــن وزير العدل بالنســبة للمدنيين ورئيــس هيئة األركان 
المشــتركة بالنسبة للعسكريين. من جهته، أوضح نقيب المحامين األردنيين األسبق، 
صالــح العرموطــي، أنه في حــال ثبت حيــازة المتهم للســلح أثناء التســلل ألراضي 
المملكــة، فإنه ســيُطبق عليه قانون منع اإلرهاب، الذي تصل عقوبته من 3 ســنوات 

وحتى اإلعدام إذا كان القصد من حمل السلح القيام بأعمال إرهابية.
وأضاف العرموطي، وهو عضو كتلة اإلصلح النيابية، أن "الشــارع ينظر بترقب شــديد 
للمحاكمة، وال أعتقد أن المحكمة ســتأخذ باألسباب المخففة في كل التهمتين، وإنما 
ســتأخذ بسقف العقوبة األشــد"، معربا عن اعتقاده بأن "حادثة التسلل ليست فردية، 
وإنما مخطط لها ومبرمجة من قبل الموساد لغايات تضر بالوطن وأمنه واستقراره".

وتوقع أن يصدر الحكم في القضية بشــكل ســريع، قائل: "أعتقد أن ذلك ســيكون في 
أقل من أسبوعين، علما أن قرار المحكمة ليس نهائيا، فهو قابل للطعن أمام محكمة 
التمييــز". ولفت العرموطي إلى أن هذه المرة األولى التي يحاكم فيها إســرائيلي أمام 
محكمة أمن الدولة، محذرا سفارة االحتلل اإلسرائيلي من "التدخل في قضية منظورة 

أمام القضاء األردني".

نيويورك/ األناضول:
شــدد مدير مكتــب منظمــة "هيومــن رايتس 
ووتش" في األراضي الفلســطينية المحتلة، عمر 
شــاكر، على أنه لن يخضع لمحاوالت اإلســكات، 
وأن المنظمــة ســتواصل إخبــار العالــم بالقمع 
الذي تمارسه ســلطات االحتلل اإلسرائيلي ضد 
منظمات حقوق اإلنسان، واالضطهاد المتواصل 

ضد الفلسطينيين.
جاء ذلك في حديث شــاكر لوكالــة "األناضول"، 
أمــس، تحدث عن عملية ترحيله القســري خارج 

فلسطين المحتلة. 
وأوضح أن عملية إبعــاده االثنين قبل الماضي، 
بحجة دعمه لحركات مقاطعة )إســرائيل(، بدأت 

في األصل منذ ثلث سنوات.
وأضــاف أن حكومــة االحتــلل اختلقــت العديد 
من الذرائع في البدايــة ووضعت صعوبات أمام 

المنظمة بشأن تشغيل األجانب.
وأشــار إلــى أن ســلطات االحتــلل اتهمته في 
البداية بالترويج لفلسطين وليس العمل لصالح 
المنظمــة، بعد ذلك غيــرت تصريحاتها وزعمت 

أنه يدعو إلى مقاطعتها.
وقــال: "بالطبــع كل هذا مجرد حجج فــل أنا وال 
منظمة هيومن رايتس ووتش قمنا بالدعوة إلى 

مقاطعة )إسرائيل(".
وأوضح شــاكر أن ما تقوم بــه المنظمة في كل 
دول العالــم، هــو توثيــق االنتهــاكات لحقــوق 
اإلنسان ومطالبة الشركات بعدم المساهمة في 
تلك االنتهــاكات، من ذلك على ســبيل المثال، 
توثيق إرغام العمال على العمل في قطاع الصيد 

بتايلنــد، وشــركات التكنولوجيــا فــي الصين، 
وحقول القطن في أوزبكستان.

وأضــاف: "أما في )إســرائيل( وفلســطين فقمنا 
بتحديد الشــركات اإلســرائيلية التــي تعمل في 
المســتوطنات وطالبناهــا بعدم المشــاركة في 
انتهــاك حقــوق اإلنســان، ولكن لم نــدعُ إلى 

مقاطعة )إسرائيل("، وفق تعبيره.
ولفت شــاكر إلى أنه يمارس مهام وظيفته منذ 
عامين ونصــف، وأن قرار إبعاده اتُخذ بعد بدئه 

مهام عمله بفترة قصيرة.
وكشــف أنه أمضى نحــو عام ونصــف العام في 
محــاوالت الطعــن على القــرار لــدى المحاكم، 
مشــيرًا إلــى أن محكمــة القــدس والمحكمــة 
الدســتورية اإلســرائيليتين صدقتــا علــى قرار 

إبعاده.
حملة تشويه

وبخصــوص المشــاكل التي تواجــه المدافعين 
عن حقوق اإلنسان في )إسرائيل(، بين شاكر أن 
ســلطات االحتلل تفرض قيــودًا على منظمات 
حقوق اإلنسان، ويدفع ذلك هذه المنظمات إلى 
االنشغال بهذه القيود المفروضة عليها بداًل من 
التركيز علــى توثيق األوضاع التي بها انتهاكات 

لحقوق اإلنسان.
وأضاف أن سلطات االحتلل ومنذ أكثر من )10( 
ســنوات ال تســمح لموظفي المنظمة الدوليين 
بالدخــول إلى غزة، مما يصعب كثيــرًا من قيام 
المنظمــة بتوثيــق انتهــاكات حقوق اإلنســان 

هناك.
وأفاد بأن لدى "هيومن رايتس ووتش" موظفين 

محلييــن إال أّن القيــود التي تفرضها ســلطات 
االحتلل تعيقهم عن تأدية عملهم.

وأوضــح شــاكر أن هنــاك "حملة تشــويه" ضد 
شــخصه وضد المنظمة، مؤكــدًا أنهم "واصلوا 
عملهم بإصرار ولم يخضعوا لمحاوالت اإلسكات 

وفرض الرقابة عليهم من قبل )إسرائيل(".
وأعرب المســؤول بالمنظمــة الحقوقية الدولية 
عــن رغبتــه بالعــودة لممارســة مهــام عملــه 
الميدانــي مرة أخرى حال تخلت حكومة االحتلل 
عــن قرار اإلبعاد، مطالبًا إيهــا بإعادة النظر في 
القرار. وفي هذا الســياق، أشــار إلى أن حكومات 
وإثيوبيــا  الديمقراطيــة  الكونغــو  جمهوريــة 
وأوزبكســتان قامــت قبــل ذلك بمنــع موظفي 
"هيومــن رايتس ووتش" من العمل، إال أن هذه 
القــرارات تغيرت مــع تغير الحكومــات في تلك 
الدول، متمنيــًا رؤية تغيير هذه القــرارات أيضًا 
في إسرائيل. وأردف: "أنا حاليا متواجد في الهاي 
وعقدت لقاءات مع مســؤولين حكوميين رفيعي 
المستوى في 7 مدن أوروبية ونقلنا لهم الوضع. 
ألن الحكومة التي تتجرأ على إبعاد ممثل واحدة 
مــن أكبــر منظمات حقوق اإلنســان ســتواصل 

انتهاكاتها لحقوق اإلنسان".
وأكــد شــاكر أنــه ســيواصل جهوده مــن أجل 
أن تلغــي حكومــة االحتلل قــرار إبعــاده، كما 
سيســتمر في إخبار العالم بالقمع الذي تمارســه 
)إسرائيل( ضد منظمات حقوق اإلنسان، وبالقمع 
الــذي تمارســه أيضــًا ضــد الفلســطينيين في 
المســتوطنات غير الشرعية التي ال ترغب في أن 

يقوم أحد بتوثيق االنتهاكات التي تحدث بها".

شاكر يجري لقاءات مكوكّية في دول أوروبية
مدير مكتب "رايتس ووتش": سنواصل
 فضح القمع اإلسرائيلي رغم القيود

األردن يعقد محاكمة علنية 
إلسرائيلي تسلل إلى أراضيه
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إعالن تلزيم موقف كراج الســيارات بالنصيرات بالمزاد 
بطريق الظرف المختوم

للفترة من 2020/1/1 ولغاية 2020/12/31
تعلن بلدية النصيرات عــن رغبتها في تلزيم المواقف التالية وذلك عن طريق 
المزاد بالظرف المختوم للفترة من 2020/1/1 وحتى نهاية يوم2020/12/31 
وذلك وفًقا لكراســة الشــروط والمواصفات الموضحة في الئحة المزاودة التي 
يمكــن الحصول عليها خالل الدوام الرســمي للبلدية وعلــي من يرغب دخول 
المزاودة التقيد بالشروط المدونة بالئحة المزاودة باإلضافة للشروط التالية:
1. مدة التلزيم سنة كاملة تبدأ من 2020/1/1 وتنتهي في نهاية يوم 2020/12/31. 
2. الحد األدنى للتلزيم مبلغ ال يقل عن 100000 شيكل )مائة ألف شيكل(.

3. إستالم الئحة المزايدة وشروطها من قسم الشئون القانونية بالبلدية 
أثنــاء الدوام الرســمي اعتبارا من يــوم الثالثاء الموافــق 2019/12/10 
مقابل رسم وقدرة 200 شيكل رسم غير مسترد مقابل كل الئحة مزاودة.

4. المواقف هي )مواقف سيارات األجرة من كراج السيارات المخصص للمنطقة 
الجنوبية ومدينة الزهراء ومدينة غزة والخطوط الداخلية بالنصيرات(.

5. يرفق كل مزاود تأمين ابتدائي نقدا بقيمة ثالثين ألف شيكل داخل الظرف المختوم. 
6. يلتزم من يرســو عليه المزاد لبلدية النصيرات بدفع مبلغ التلزيم نقدًا 
وكاماًل خالل 48 ساعة من تاريخ إشعاره برسو المزاد عليه وفي حالة عدم 
الدفع خالل المــدة المذكورة يحق للبلدية مصــادرة التأمين مع مطالبة 

الراسي عليه المزاد بالتعويض عن العطل والضرر. 
7. أن يقــوم المــزاود بإيــداع ووضع ظرف المــزاودة بالظــرف المختوم في 
صندوق العطاءات المخصص لذلك قبل الســاعة الثانية عشرة ظهرا من يوم 
االحد الموافق 2019/12/15 لدي مكتب الســيد/ رئيس البلدية ولن يسمح 

ألي شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا الموعد ولن يلتفت إليه.
8. سيتم فتح مظاريف المزاودة يوم األحد الموافق 2019/12/15 الساعة 

الثانية عشرة ظهرا بصالة االجتماعات بمقر البلدية. 
9. يحــرم بالدخول كل من عليه أي مســتحقات أوعوائد مالية للبلدية إال 

بعد تسديدها قبل تاريخ 2019/12/05م. 
10. البلدية غير ملزمة بأعلى األسعار ودون الحاجة لبيان وإبداء األسباب. 

11. للبلدية الحق في إلغاء المزايدة وإعادتها دون إبداء األســباب ودون 

أي استحقاق للغير.
12. يلتزم من يرســو عليه المزاد إحضار شــهادة حسن سير وسلوك من 

الجهات المختصة.
13.  يلتزم من يرســو عليه المزاد بدفع تكاليف رسوم نشر اإلعالنات في 

الصحف بالغ ما بلغت. 
رئيس بلدية النصيرات/ أ . محمد يوسف أبو شكيان

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

بلدية النصيرات

إعــالن عطاء بالظــرف المختوم صــادر عن بلديــات المحافظة 
الوسطى )دير البلح – النصيرات – البريج – المغازي – الزوايدة – 
المصدر – وادي السلقا( بشأن تلزيم سوق المحافظة الوسطى 

المركزي الموحد للخضار والفواكه وسوق الحالل والمسالخ 
تعلــن بلديــات )دير البلح – النصيرات – البريج – المغــازي – الزوايدة – المصدر – 
وادي السلقا( عن رغبتها بتلزيم سوق المحافظة الوسطى الموحد المركزي للخضار 
والفواكه وســوق الحالل والمســالخ بطريــق الظرف المختوم لمدة ســنة ميالدية 
كاملة لعام 2020 تبدأ من تاريخ 2020/1/1 وتنتهي بتاريخ 2020/12/31 وذلك 
حسب شــروط الئحة المزايدة المرفقة بنموذج العطاء التي يمكن الحصول عليها 

من بلدية النصيرات خالل ساعات الدوام الرسمي وفقًا للشروط التالية:
1. يرفــق كل مــزاود تأمين ابتدائي وقدره )100.000 شــيكل( مائة ألف 
شــيكل أما نقدًا أو بموجب شــيك بنكي مصدق الدفــع أو بموجب كفالة 

بنكية سارية المفعول لمدة أسبوعين من يوم تاريخ فتح المظاريف.
2. يدفع من يرســو عليه المزاد قيمة مبلغ التلزيم كاملة ونقدًا خالل 24 
ســاعة من تاريخ إشعاره برسو المزاد عليه، وفي حالة عدم التسديد خالل 
المــدة المحددة يحق لمجلس اإلدارة المكلــف بمصادرة التأمين مع حق 
المجلس بإعادة إعالنه مرة أخرى أو اعطائه لمن يليه في ترتيب المزاد.

3. يحرم كل من عليه مســتحقات أو عوائد مالية للبلديات الشــريكة من 
الدخول في المزايدة ويشترط فيمن يدخل المزاد حصوله على خلو طرف 

من البلديات المعنية يرفق مع وثائق المزايدة.
4. يتوجب على ملتزم السوق التقيد بجباية الرسوم المدرجة في الئحة المزايدة 
طبقًا لنظام تلزيم أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 3 لسنة 1998 وتعديالته. 
5.  يلتزم كل مزاود بعــدم المطالبة بالتأمين المدفوع حتى االنتهاء من 

إجراءات التعاقد على من يرسو عليه المزاد. 
6. أجور اإلعالن بالصحف على من يرسو عليه المزاد.

7. ســتجري جلســة فتح المظاريف يوم الخميس الموافق 2019/12/12 
في مقر بلدية النصيرات في تمام الساعة )00: 10( العاشرة صباحًا.

8. يمكن الحصول على كراس الشروط " الئحة المزايدة " ونموذج العطاء 
مــن بلدية النصيرات اعتبارا من صباح يــوم األحد الموافق 2019/12/8 

لقاء مبلغ غير مسترد وقدره أربعمائة شيكل.
9. على كل مزايد أن يلتزم بتوقيع الئحة المزايدة وكذلك النموذج المعد 

للعطاء حسب ما هو مبين ومطلوب بالالئحة.
10. من حق مجلس اإلدارة المكلف بالسوق إلغاء المزايدة وإعادتها دون إبداء األسباب.

11. البلديــات المعلنة غير ملزمة بأي عرض ولها أن تحيل الســوق على 

أفضل العروض وليس بالضرورة أعالها.
مجلس اإلدارة المكلف لسوق المحافظة الوسطى المركزي الموحد 

دولـة فلـســطين
وزارة الحكم المحلي

بلديات المحافظة الوسطى

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

بلدية النصيرات

إعالن تلزيم سوق النصيرات بطريق الظرف المختوم
للفترة من 1/1/ 2019 ولغاية 31 /2019/12

 تعلــن بلديــة النصيرات عن تلزيم ســوق النصيــرات بالمــزاد بطريق الظرف 
المختوم ولمدة سنة كاملة تبدأ من 2019/1/1 وحتى نهاية يوم2019/12/31 
وذلك وفقا لكراســة الشــروط والمواصفات الموضحة في الئحة المزاودة التي 
يمكن الحصول عليها خالل الدوام الرسمي للبلدية وذلك وفًقا للشروط التالية:
1. مدة التلزيم سنة كاملة تبدأ من 2019/01/01 وتنتهي في نهاية يوم 2019/12/31 
ويشمل سوق الخضار والسوق الشعبي وسوق السمك والدواجن ومنتجاتها.

2. الحد األدنى لدخول مزايدة التلزيم مبلغ ال يقل عن 800000 شــيكل 
) ثمانمائة ألف شيكل(.

3. استالم الئحة المزاودة وشــروطها من قسم الشئون القانونية بالبلدية 
أثناء الدوام الرسمي اعتبارًا من يوم االثنين الموافق 3 / 12 / 2018 مقابل 

رسم وقدره أربعمائة شيكل غير مستردة مقابل كل الئحة عن المزاودة.
4. يرفــق كل مزاود تأمين ابتدائي بقيمة %10 من قيمة العطاء إما نقدًا 
أو شــيًكا بنكيًا مصدًقا وإما بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة شهر من 

تاريخ فتح المظاريف داخل الظرف المختوم. 
5.  تقديم الئحــة المزاودة بعد توقيعها وتعبئة نموذج المزاودة المرفق 

والتوقيع عليه ضمن الظرف المختوم والذي يتقدم به المزاود.
6. يلتزم من يرســو عليه المزاد بدفع مبلغ التلزيم نقدًا خالل 48 ســاعة 
من تاريخ إشــعاره برســو المزاد عليه، وفي حالة عــدم الدفع خالل المدة 
المذكورة أعاله يحق للبلدية مصادرة التأمين وإحالته لمن يليه في ترتيب 
المزاودة مع مطالبته بالتعويض عن العطل والضرر الناتج من جراء ذلك.

7. أن يقوم بوضع الظرف المختوم للمزاودة قبل الســاعة الثانية عشرة من 
يوم األربعاء الموافق 2018/12/12 وذلك في صندوق العطاءات المخصص 
لذلك في مكتب السيد/ رئيس البلدية ولن يسمح ألي شخص تقديم الظرف 

الخاص به بعد هذا الموعد ولن يلتفت إلي العرض الذي يقدمه.
8. ســيتم فتح المظاريف يوم األربعاء الموافق 12 / 12 /2018 الســاعة 

الثانية عشرة ظهرًا بصالة االجتماعات بمقر البلدية.
9. يحــرم كل مــن عليه أي مســتحقات أو عوائــد مالية للبلديــة إال بعد 

تسديدها قبل 12 /2018/12.
10. البلدية غير ملزمة بأعلى األســعار دون الحاجة لبيان وإبداء األسباب 

ولها حق االختيار وفًقا لما تراه مناسبًا ويحقق المصلحة العامة.
11. من حــق البلدية إلغاء المزايدة وإعادتها دون إبداء األســباب ودون 

أي استحقاق للغير.
12. يلتزم من يرســو عليه المزاد بدفع تكاليف رسوم نشر اإلعالنات في 

الصحف بالغ ما بلغت.
رئيس بلدية النصيرات/  محمد يوسف أبو شكيان

غزة / إبراهيم الحواجري :
لــم يخطر في بال األســير المحرر كمال حســين الخالدي 
)57 عامًا( أن يقف يومًا أمام مقر اللجنة الدولية للصليب 
األحمــر للمطالبة بإعادة راتبه الذي قطعته الســلطة في 
رام اهلل عنه، بعد ما أمضى )10 أعوام( متنقاًل بين سجون 
االحتالل. يقول الخالدي: "كان من المفترض أن نقف يوم 
االثنين أســبوعيَّا أمام الصليب األحمر لمساندة األسرى 
والمطالبة باإلفراج عنهم، ولكن السلطة أوصلتنا للوقوف 
مجددًا أمام هذه المؤسســة الدوليــة للمطالبة بحقوقنا 

المادية، ولكي ننسى قضيتنا المركزية األسرى".
ويضيف لصحيفة "فلســطين": "هؤالء األسرى لم يرتكبوا 
أي مخالفات جنائية بل ناضلوا االحتالل واعتقلوا لسنوات 
طويلة )...( السلطة وجميع مؤسساتها أسست من خيرة 
المناضلين الذين قضى عدد كبير منهم شهداء, وآخرون 
مــا زالوا في الســجون، ولوال األســرى والشــهداء ما كان 

هناك سلطة".
ويوضح الخالدي أنهم للشهر الـ)21( على التوالي يتلقون 
نصــف راتب، توجهوا خالل تلك الفترة لكل المســؤولين 
السياسيين واألمنيين في رام اهلل، للمطالبة بحقهم الذي 
كفلتــه قوانيــن منظمة التحرير، الفتًا إلــى أنهم حصلوا 

على وعود بحل مشكلتهم، ولكن ال ردّ حتى اللحظة.
ويشــدد علــى أن األســرى المحرريــن ال يســتجدون أو 
يســتعطفون أحــدا، بل يريــدون حقهــم القانوني، فهو 
ليس صدقة أو منة من أحد، وسنســتمر بالفعاليات حتى 

نستعيد حقنا "نصف راتب يعني الموت".
ويكمل الخالدي: "لدي ثالثة أبناء في الجامعات يحتاجون 
إلى مصاريف الســتكمال دراســتهم، ولكن مع اســتمرار 
سياســة قطع الرواتب ســيحرم أبنائي مــن التعليم )...( 

ظلمنــا ألننا من غــزة". ويحــق لكل أســير قضى خمس 
ســنوات االلتحاق بوظيفة في الســلطة الفلسطينية، كما 
تحصــل األســيرة التي قضــت عامين ونصــف على راتب 
شــهري. أما األســير المُحرر عمار العمــاوي الذي أمضى 
أربعة أعوام في سجون االحتالل فيقول: "تتفاقم مشاكلنا 
الحياتية مع استمرار صرف نصف راتب، خصوصًا في ظل 
األوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة منذ 
فترة". ويؤكد العماوي لصحيفة "فلســطين" أن األســرى 
المحرريــن أفنــوا أعمارهم في ســجون االحتالل من أجل 
فلسطين، ومن المعيب المس برواتبهم وأرزاق أوالدهم.

ويضيــف العمــاوي: "الوقوف أمــام مقر الصليــب األحمر 
جــاء للتأكيد علــى ضرورة التحرك إلعادة رواتب األســرى 
المحررين بشــكل كامــل، والتراجع عن أي قــرارات بهذا 

الشأن، وتجنيب أرزاق عائالتنا الخالفات السياسية".
ودعا العماوي لتطبيق كالم رئيس السلطة محمود عباس 
عندما قال: "لو بقي فلس واحد، فسيصرف ألسر الشهداء، 

والجرحى، واألسرى".
وال يختلف الحال كثيرًا عند األســير المحرر رامز النباهين 
)39 عامًا( من ســكان النصيرات وسط قطاع غزة، والذي 
أمضى )13 عامًا( في الســجون اإلسرائيلية عن سابقيه، 

واصًفا الوضع االقتصادي الذي تمر به عائلته بالصعب.
ودعا حكومة محمد اشتيه ورئيس السلطة محمود عباس 
لعدم المســاس بقضية األســرى "فرواتبنا خط أحمر، وال 
بد من اتخاذ قرار فوري إلعادة رواتب األســرى المحررين 
كاملة ". ويشــار إلــى أن وزارة المالية فــي رام اهلل كانت 
قــد قطعت في العامين األخيرين رواتب نحو )1700( من 
األســرى واألســرى المحررين، واإلعانات الشهرية ألهالي 

وأسر الشهداء في قطاع غزة.

غزة/ إبراهيم الحواجري:
جدد أهالي األسرى مطالبهم 
الفلســطينية،  للمقاومــة 
أمــس، بــأن تكــون أســماء 
جميع األســيرات في ســجون 
االحتــالل اإلســرائيلي علــى 
لصفقــة  قائمــة  أي  رأس 
تبــادل أســرى، مطالبين في 
الدولي  المجتمع  ذاته  الوقت 
بالتدخــل العاجل لإلفراج عن 

أبنائهم في السجون.
االعتصــام  خــالل  ودعــوا 

األســبوعي، أمام مقــر اللجنة 
الدوليــة للصليب األحمر بغــزة، ونظمته جمعية 
واعد لألســرى والمحررين، الســلطة الفلسطينية 
التخــاذ كل التدابيــر الدبلوماســية والقانونيــة 
إلنهــاء معانــاة األســرى وفضح جرائــم االحتالل 

المرتكبة ضدهم.
ورفع المشــاركون خالل االعتصام صور أســيرات 
وأســرى، والفتات مطالبة بإطالق سراحهم جميعا 
دون تمييــز، وهتفــوا بشــعارات وطنيــة داعمة 
لصمودهــم، وأخرى منددة بتجاهل المؤسســات 
الحقوقية ألوضــاع أبنائهم المعيشــية والصحية 

في سجون االحتالل.
ولفتــت جمعية نــادي األســير الفلســطيني، إلى 
أن األســيرين أحمــد زهــران ومصعــب الهندي، 
يواجهــان ظروفًا صحية صعبــة، تزداد حدتها مع 
مرور الوقت، ودخول إضرابهما الشهر الثالث على 

التوالــي. فيما دعــت عضو االتحــاد الديمقراطي 
الفلسطيني "فدا" عبير الغول، إلى تكثيف الجهود 
للبــدء في العمل مــن أجل وضع األســرى قانونيًا 
على المســتوى الدولــي، عبر تطبيــق االتفاقيات 
الدولية، وخاصة اتفاقيــات جنيف الثالثة والرابعة 
المتعلقة بمعاملة األســرى والمعتقلين، ومعاقبة 

االحتالل وتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت الغول ضرورة تحمل المؤسســات الدولية 
كامل مسؤولياتها عما يجري في سجون االحتالل 
مــن انتهاكات كاإلهمــال الطبــي المتعمد ومنع 
الزيارات، مشــددة على ضرورة العمل على حشــد 
الدعم الكامل لنصرة األســرى وقضيتهم العادلة، 

وإحقاق كامل حقوقهم المسلوبة.
وطالبــت الجهات المعنيــة بالتفاوض على قضية 
تبادل األســرى بأن تكون أســماء جميع األسيرات 

على رأس قائمة أسماء أي صفقة تبادل قادمة.

أسرى محررون في غزة يطالبون السلطة 
بإعادة رواتبهم ومستحقاتهم المالية كافة

مطالبات للمقاومة بوضع األسيرات
 على رأس أي صفقة تبادل مع االحتالل 

جانب من االعتصام في غزة أمس  
 ) تصوير/ محمود أبو حصيرة (
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إعالن عطاء بالظرف المختوم صادر عن بلدية البريج
بشأن تلزيم سوق البريج العمومي للعام2020 

 تعلن بلدية البريج عن رغبتها في تلزيم سوق البريج العمومي األسبوعي 
"البســطات" بطريق الظرف المختوم لمدة ســنة ميالدية كاملة تبدأ من 
تاريــخ 2020/1/1 وتنتهي بتاريخ 2020/12/31 وذلك حســب شــروط 
الئحــة المزايدة المرفقة بنموذج العطاء التــي يمكن الحصول عليها من 

البلدية خالل ساعات الدوام الرسمي وفقًا للشروط التالية:
1. يرفق كل مزاود تأمينًا ابتدائيًا وقدره )50.000 شــيكل( خمسون ألف 
شــيكل إما نقدًا أو بموجب شــيك بنكي مصدق الدفــع أو بموجب كفالة 
بنكية ســارية المفعول لمدة أسبوعين من يوم تاريخ فتح المظاريف حيث 

ال تقبل الشيكات الشخصية الخاصة أو شيكات الشركات.
2. يجب أال تقل األســعار المقدمة للمشــاركة بالعطاء عن )160.000 شيكل( مائة 
وستين ألف شيكل كحد أدنى، ولن يلتفت للعطاءات التي تحمل قيمة أقل من ذلك.

3.  يدفع من يرسو عليه المزاد قيمة مبلغ التلزيم كاملة ونقدًا خالل 24 ساعة 
من تاريخ رســو المزاد عليه، وفي حالة عدم التســديد خــالل المدة المحددة 

يحق للبلدية مصادرة التأمين المدفوع كاماًل ولها أن تحيل السوق لغيره.
4. يتوجب على ملتزم الســوق التقيد بجباية الرســوم المدرجة في الئحة 

المزايدة طبقًا لنظام تلزيم السوق المرفق بالعطاء.
5.  يلتزم كل مزاود بعدم المطالبة بالتأمين المدفوع لمدة أسبوع من تاريخ 

رسو المزاد لحين االنتهاء من إجراءات التعاقد على من يرسو عليه المزاد. 
6. أجور اإلعالن بالصحف على من يرسو عليه المزاد.

7. ســتجري جلسة فتح المظاريف يوم األربعاء الموافق 2019/12/11 في 
مقر البلدية في تمام الساعة )12:00( الثانية عشرة ظهرًا.

8. يمكن الحصول على كراس الشروط "الئحة المزايدة" ونموذج العطاء 
من البلديــة اعتبارا من صباح يوم الثالثــاء الموافق 2019/12/13. لقاء 

مبلغ غير مسترد وقدره )150 شيكل(.
9. على كل مزايد أن يلتزم بتوقيع الئحة المزايدة وكذلك النموذج المعد 

للعطاء حسب ما هو مبين ومطلوب بالالئحة.
10. من حق البلدية إلغاء المزايدة وإعادتها دون إبداء األسباب.

11. البلديــة غيــر ملزمــة بأي عرض ولهــا أن تحيل الســوق على أفضل 

العروض وليس بالضرورة أعالها.
 رئيس بلـدية البــــريج/أ. محمود محمد عيسى

دولـة فلـســطين
وزارة الحكم المحلي
بـلــــدية البـــــريج

دولـة فلـســطين
وزارة الحكم المحلي
بـلــــدية البـــــريج

إعالن عطاء بالظرف المختوم صادر عن بلدية البريج
بشأن تلزيم سوق البريج للدراجات النارية للعام 2020

 تعلن بلديــة البريج عن رغبتها في تلزيم ســوق البريج للدراجات النارية 
بطريــق الظــرف المختوم لمــدة ســنة ميالدية كاملــة تبدأ مــن تاريخ 
2020/1/1 وتنتهــي بتاريخ 2020/12/31 وذلك حســب شــروط الئحة 

المزايدة المرفقــة بنموذج العطاء التي يمكن الحصول عليها من البلدية 
خالل ساعات الدوام الرسمي وفًقا للشروط التالية:

 1. يرفق كل مزاود تأمينًا ابتدائيًّا وقدره )7000 شيكل( سبعة آالف شيكل 

إما نقدًا حيث ال تقبل الشيكات الشخصية الخاصة أو شيكات الشركات.
2. يجب أال تقل األســعار المقدمة للمشــاركة بالعطاء عن )35.000 شيكل( خمسة 
وثالثين ألف شيكل كحد أدنى، ولن يلتفت للعطاءات التي تحمل قيمة أقل من ذلك.

3.  يدفع من يرسو عليه المزاد قيمة مبلغ التلزيم كاملة ونقدًا خالل 24 ساعة 
من تاريخ رسو المزاد عليه، وفي حالة عدم التسديد خالل المدة المحددة يحق 

للبلدية مصادرة التأمين المدفوع كاماًل ولها أن تحيل السوق لغيره.
4. يتوجب على ملتزم الســوق التقيد بجباية الرســوم المدرجة في الئحة 

المزايدة طبًقا لنظام تلزيم السوق المرفق بالعطاء.
5.  يلتزم كل مزاود بعدم المطالبة بالتأمين المدفوع لمدة أسبوع من تاريخ 

رسو المزاد لحين االنتهاء من إجراءات التعاقد على من يرسو عليه المزاد. 
6. أجور اإلعالن بالصحف على من يرسو عليه المزاد.

7. ســتجري جلسة فتح المظاريف يوم األربعاء الموافق 2019/12/18 في 
مقر البلدية في تمام الساعة )12:00( الثانية عشرة ظهرًا.

8. يمكن الحصول على كراس الشــروط "الئحة المزايدة" ونموذج العطاء 
من البلدية اعتبــارا من صباح يوم الثالثاء الموافــق 2019/12/10. لقاء 

مبلغ غير مسترد وقدره )100 شيكل(.
9. على كل مزايد أن يلتزم بتوقيع الئحة المزايدة وكذلك النموذج المعد 

للعطاء حسب ما هو مبين ومطلوب بالالئحة.
10. من حق البلدية إلغاء المزايدة وإعادتها دون إبداء األسباب.

11. البلديــة غيــر ملزمة بــأي عرض ولهــا أن تحيل الســوق على أفضل 

العروض وليس بالضرورة أعالها.
 رئيس بلـدية البــــريج
أ. محمود محمد عيسى

دولة فلسطين
سلطة األراضي

اإلدارة العامة للمساحة - دائرة التسوية

إعالن لتسجيل أراضي "مال غير منقول"
تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية

بشأن معاملة التسجيل المجدد 
يعلن للعموم أن السيدين/ أنيس وأيمن أبناء محمد أنيس القدرة قد تقدموا 
لتسجيل المال غير المنقول المبينة أوصافه وحدوده ومساحته بالجدول ادناه 
تســجيال مجددا وعلى كل من يدعي بحق التصــرف أو المنفعة أو الملكية أو 
التعدي على حقوقه أن يتقدم باعتراضه الخطي إلى دائرة التســوية بسلطة 

األراضي خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
1. اســم وعنوان طالب التسجيل: أنيس وأيمن أبناء محمد أنيس القدرة 

من سكان خانيونس
2. اسم المدينة أو القرية: سميري السبع

والواقعة: بالقرب من دوار العمدة  3. اسم موقع األرض: سميري السبع  
شارع رقم )2(

4.  رقم القطعة : 1 "مالية" )حسب ادعاء المواطن( 
    رقم القسيمة: 21 "مالية" )حسب ادعاء المواطن(

/     الحصة: كامال      /     نوع األرض: ميري المساحة: 1285 م2 
5. الحدود بموجب المخطط:

شمااًل: وائل عودة مرزق أبو حليب + زياد محمد سلمان أبو حليب
جنوبًا: شــارع ترابي هيكلي بعرض 8 متر ومن ثم أرض الســيد/ فهمي 

عبد الرحمن محمد اسليم.  شرقًا: إبراهيم أحمد مرزق أبو حليب 
غربًا: محمد فتحي محمد بدر

6. كيفية األيلولة لطالب التسجيل: آلت اليهم بطريق الشراء من إبراهيم 
أحمــد مرزق أبو حليب والمســجلة باســمه لــدى اإلدارة العامة لضريبة 

األمالك بوزارة المالية.
دائرة التسوية/ اإلدارة العامة للمساحة

غزة/ أكرم الشافعي:
أوصــى مشــاركون فــي مؤتمــر علمــي 
عقــد بمدينة غــزة أمس بتوســيع دائرة 
الحــوار بيــن الديانات، وخاصة اإلســالم 
لعــالج  ســبيل  ال  ألنــه  والمســيحية، 
االختالفــات والنزاعــات إال الحوار، داعين 
إلى نبذ اإلرهاب أشــكاله كافة، والتمييز 

بينه وبين المقاومة المشروعة.
ونظمت وزارة األوقاف والشــؤون الدينية 
المؤتمــر العلمــي الثانــي: "نحــو عالقة 
أفضــل مع الغــرب"، بالتعــاون مع معهد 
بيت الحكمة لالستشارات وحل النزاعات، 
بفندق المتحف شــمال غرب مدينة غزة، 
في حضور ومشــاركة نخبة مــن العلماء 
والدعــاة والمفكرين وقــادة الرأي ورجال 

الدين من فلسطين وخارجها.

ودعا المشــاركون في المؤتمر إلى تعزيز 
القواسم المشتركة بين اإلسالم والغرب، 
كمحاربة اإللحاد والظلــم وقضايا حقوق 
اإلغاثــي  والعمــل  والحريــات  اإلنســان 
المواقــف  بيــن  والتفريــق  واالنســاني، 

السياسية للحكومات الغربية وشعوبها.
وطالبو بدعم وإســناد التحالف اإلسالمي 
المسيحي المناصر للقضية الفلسطينية، 
الدينــي  والتــراث  المقدســات  وحمايــة 
مــن األطماع اإلســرائيلية، ودعم مواقف 
الهيئة الشــعبية العالمية لعدالة القدس 

وسالمها.
تحســين  ضــرورة  المشــاركون  وأكــد 
شــكاًل  وتجويــده  الدعــوي  الخطــاب 
ومضمونًــا فــي مخاطبــة اآلخريــن، مع 
وجوب قيام المؤسســات الدينية ووزارات 
األوقاف في العالم اإلســالمي بدورها في 
تأهيل الدعاة واالرتقاء بالخطاب الدعوي 
الذي يساهم في تقديم صورة أفضل عن 

اإلسالم وتعاليمه.

المصالــح واألطمــاع هــم مــن يقودون 
البشــرية إلــى األحقــاد والصراعات، ألن 
مصالحهم تكمن في اســتمرار اشتعالها، 
لبيــع الســالح ونهــب األمــوال وتدمير 
الحضــارات والمقــدرات، الفتًــا إلــى أن 
"العــدو الصهيونــي "يأتــي فــي مقدمة 
األطــراف التي تُذكي الصراع وتوقع بين 

الشرق والغرب.
وتابــع: "جاء هــذا المؤتمــر ليؤكد أنه ال 
يوجد أي مشكلة باإلسالم مع الغرب، وإن 
حضارتنــا اإلســالمية هنا في الشــرق، أو 

هناك في األندلس تشهد بذلك".
وأشــار إلى أن "التدخل الغربي الســلبي 
في بالد اإلســالم باالحتالل أو االنتداب، 
وكذلك الدعم الغربي المستمر لالحتالل 

إلى دائرة الفعل، ألن الســكوت عن ظلم 
المسلمين طال.

مدونة سلوك عالمية
من جهته قــال األمين العام لمعهد بيت 
الحكمة د.محمود المدهون: "إن ســؤال 
العالقــة مــع الغــرب فرض نفســه بقوة 
خصوصًــا بعــد أحداث 11 ســبتمبر عام 
2001م فــي الواليــات المتحــدة, التــي 

ســاهمت في تعميق صــورة الخالف بين 
الحضارتين اإلسالمية والغربية"، مضيًفا: 
"إننــا بحاجــة لمدونــة ســلوك عالميــة 
جديدة تتجاوز ميثاق األخالقيات الوطنية 
والقومية والدوليــة القائمة على األنانية 

الوطنية أو القبلية".
اإلســالمي  العالــم  المدهــون  وطالــب 

وشــددوا أيضــًا على ضــرورة أن تُوظف 
المشــاعر الســلبية تجــاه تفــوق الغرب 
الحالــي على العالــم اإلســالمي بجعلها 
دافعًــا للتنافــس مــع الحضــارة الغربية 
لمصلحــة القيم اإلنســانية، منبهين إلى 
ضرورة إعادة قراءة تجارب المسلمين في 
العالــم -خاصة الــدول المتقدمة- ألجل 
االســتفادة منها عند الحديث عن الغرب 

أو معهم.
عالقة أفضل

وخالل كلمته فــي المؤتمر أوضح رئيس 
متابعــة العمل الحكومي بغــزة د.محمد 
عوض أن الدعوة الحســنة هي أبرز وأهم 
آلية لتعامل المســلم مع اآلخرين، خاصة 
مــع الصراع مــع الغرب، مؤكــدًا ضرورة 
تجرد الغرب وتحلله من نعت المسلمين 

باإلرهاب.
وطالب عوض الغــرب بإتاحة حرية الرأي 
والتعامــل والتحــرك والحديــث، إليصال 
الدعــوة، وتكريس الفضيلة، بوجود إطار 
حقيقي متجــذر في العالــم للوصول إلى 
عالقــة أفضــل مع الغــرب، مشــددًا في 
الوقت ذاته على وجوب مراجعة الماضي 
القريــب والبعيــد، والنظــر إلــى القضية 
الفلســطينية في إطار إعطاء الفلسطيني 

حريته.

من جانبه أثنى رئيــس مجلس العالقات 
الدولية "فلســطين" د.باســم نعيم على 
تنظيــم هــذه المؤتمــرات، قائــاًل: "إننا 
في غزة وفلســطين بحاجة لهــذا الحوار 
بقنــوات واســعة ومســتويات متعــددة، 
لكوننا أصحاب قضية، وإنه بمنزلة إشعال 

شمعة وسط الظالم".
بينما بين وكيل وزارة األوقاف والشــئون 
الدينيــة د.عبد الهادي األغــا أن أصحاب 

الصهيوني الجاثم على أرض فلســطين، 
وكان آخرها شــرعنة المســتوطنات على 
أرضها قد شكل من القناعات والتصورات 

ما يجعل هذه العالقة ضعيفة وهشة".

وأوضــح األغا أن اإلســالم يقوم على لغة 
المنطــق، ويحترم العقــول ويدعو دومًا 
للحوار، وأن تحســين العالقــات ال يكون 
المظلوم  بإنصــاف  وإنمــا  بالمجامــالت 
وأداء الحقوق ألهلها، منبهًا إلى أنه بات 
مــن الواجب االنتقال مــن دائرة التنظير 

حكومات وشــعوبًا بالنهوض بمسئولية 
تنمية المجتمع وقبول اآلخرين شركاء في 
التنمية بعيدًا عن المواقف المتشــددة، 
داعيًــا فــي الوقــت ذاتــه المجتمعــات 
الغربيــة إلى التوقف عن الكيل بمكيالين 
وفًقــا للمصالح الضيقــة، وتفهم حاجات 

الشعوب األخرى في العيش بكرامة.
وذكر أن المعهد ســيظل دومًا مع مزيد 
مــن األعمال التي ترســخ قيم التســامح 

والعقل والحكمة.

افتتاحيــة،  جلســة  المؤتمــر  وتخلــل 
وجلستان: األولى برئاسة د. عبد اهلل أبو 
عليان وناقشــت التطــرف والغلو ظاهرة 
عالمية أم حالة إسالمية؟ للدكتور تيسير 
إبراهيم، ونحو خطاب إســالمي يســاهم 
في بناء العالقة مع الغرب للدكتور يوسف 
فرحات، و)إســرائيل( وشــيطنة المقاومة 
ودور  مــرزوق,  أبــو  موســى  للدكتــور 
الواجهــات الغربية العاملــة في المنطقة 

للعميد محمد الفي.
وناقشــت الجلســة الثانيــة برئاســة د. 
"اإلســالميون  محــور  الطويــل  شــكري 
والغرب" للدكتور أحمد يوسف، واإلرهاب 
العابر للقارات ألولفر كاتيرنن, واإلســالم 
بورغــا,  فرانســو  للدكتــور  السياســي, 
الدينية والسياســية للمسلمين  والحرية 

في الغرب لثوماس هامبريرج.

مؤتمر بغزة يوصي بتوسيع دائرة الحوار بين الديانات والتمييز بين المقاومة و"اإلرهاب"

جانب من فعاليات المؤتمر          ) تصوير / محمود أبو حصيرة (
عوض: الدعوة الحسنة 

أبرز آلية لتعامل 
المسلم مع اآلخرين

نعيم: أهل فلسطين 
بحاجة لهذا الحوار 

بقنوات واسعة »لكوننا 
أصحاب قضية«

األغا: تحسين العالقات 
ال يكون بالمجامالت 

وإنما بإنصاف المظلوم

المدهون: نحتاج 
لمدونة سلوك 

عالمية تتجاوز ميثاق 
األخالقيات القائمة 

على األنانية
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مذكرة حضور
المدعي/ صالح محمد حســن مهدي - من ســكان مشــروع بيت الهيا- 
هوية رقم 921046355        وكياله المحاميان/ نبيل أبو زر وجنان أبو زر.

المدعــى عليهما/1. فايز محمد حســن مهدي – من مشــروع بيت الهيا 
وحاليا مجهول محل اإلقامة. 2. زكريا محمد حســن مهدي – من مشروع 

بيت الهيا وحاليا مجهول محل اإلقامة.
نوع الدعوى: حقوق.

قيمة الدعوى/ )140.000( مائة واربعون ألف دينار أردني.
التفاصيل

الى المدعى عليهما كل من: فايز محمد حسن مهدي – من مشروع بيت 
الهيا وحاليا مجهول محل اإلقامة.

2. زكريا محمد حسن مهدي – من مشروع بيت الهيا وحاليا مجهول محل 
اإلقامــة بما أن المدعي المذكور أعــاله قد أقام القضية رقم 2019/124 
اســتنادا الــى ما يدعيــه في الئحــة دعواه المعيــن لنظرها جلســة يوم 
2019/12/22م والمحفوظة لكل واحد منكما نســخة منها في ملف هذه 

القضية لذلك يقتضي عليكما أن تقدما جوابكما التحريري خالل خمســة 
عشــر يومًا من تاريخ النشــر وليكن معلوما لديكما أنكما إذا تخلفتما عن 

ذلك سينظر في القضية باعتباركما حاضرين.
رئيس قلم محكمة صلح شمال غزة
أ . هاني الهندي

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

لدى محكمة صلح شمال غزة
في القضية رقم 2019/124

في الطلب رقم 1062/ 2019

إعالن طرح عطاء
ضمن مشروع )استعادة سبل العيش لصغار المزارعين المهمشين 

جنوب قطاع غزة(
يعلن )اتحاد لجان العمل الزراعي( وبالتعاون مع مؤسســة التعاون وبتمويل 
من )Muslim Aid( ضمن مشــروع )استعادة سبل العيش لصغار المزارعين 

المهمشين جنوب قطاع غزة(، عن 
طرح عطاء توريد سماد عضوي

 رقــم العطاء )Te)15/11-2019 وذلك فــي مدينة خان يونس جنوب قطاع 
غــزة ويمكــن الحصول على وثائق العطــاء ابتداًء من يــوم الثالثاء الموافق 
2019/12/3( وذلــك من مقــر )اتحاد لجان العمل الزراعــي الواقع في غزة- 

النصر مقابل مستشــفى العيون( بين الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 
الثانية من بعد الظهر وحتى موعد أقصاه الســاعة الثانية عشــرة ظهرا يوم 
الثالثاء الموافق )2019/12/10(. إن هذه المناقصة مفتوحة للشركات ذات 
الخبــرة واالختصاص في قطاع غزة والمؤهلين علمًا بأن آخر موعد لتســليم 
الوثائق هو الساعة 12:00 ظهرا يوم )األربعاء الموافق 11-12-2019( في 
مقــر )اتحاد لجان العمل الزراعي( وفتح المظاريف مباشــرة في نفس الموعد 

والمكان في مقر )اتحاد لجان العمل الزراعي( ضمن الشروط التالية:
1. يجــب أن تكون كافة العطــاءات مصحوبة بتأمين أولــي مقداره )5 % 
من قيمة العرض المقدم(، وذلك على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق 
على أن يكون عرض األسعار والكفالة ساريي المفعول لفترة 90 يومًا من 

تاريخ اإلقفال وذلك من بنك معتمد لدى سلطة النقد.
2. يجب على الشركة/ المقاول أن يكون مسجاًل لدى الدوائر الرسمية.

3. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمريكي.
4. ســيتم عقد اجتماع تمهيدي للرد على استفسارات الشركات وذلك يوم األحد 
الموافــق 08-12-2019 في تمام الســاعة 11.00 وذلك فــي مقر اتحاد لجان 
العمل الزراعي –والواقع بغزة –النصر– الشارع العام – مقابل مستشفى العيون.
5. مطلوب من الشركة تقديم فاتورة ضريبية شاملة وشهادة خصم منبع. 
6. يجب أن تكون األســعار ســارية لمدة ال تقل عن 90 يوما من آخر يوم 

لتسليم العطاء.
7. اتحاد لجان العمل الزراعي غير ملزم بأقل األســعار كما يحق له تجزئة الترســية 
بحســب ما يــراه مناســبًا وبدون إبداء األســباب. كمــا يحق لالتحاد إعــادة طرح 
المناقصة بشكلها الحالي أو بعد عمل أي تعديالت/إضافات بحسب ما هو مناسب. 
8. رســوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء. في حال التجزئة على أكثر 

من مورد فيتم احتساب المبلغ على كل مورد. 
لمزيد من االستفسار يرجى مراجعة مقر جمعية اتحاد لجان العمل الزراعي 

أو االتصال على هاتف رقم 2879959.
اتحاد لجان العمل الزراعي- قطاع غزة

إعالن طرح عطاء
ضمن مشروع )استعادة سبل العيش لصغار المزارعين المهمشين 

جنوب قطاع غزة "(
يعلن ) اتحاد لجان العمل الزراعي ( وبالتعاون مع مؤسسة التعاون وبتمويل 
من ) Muslim Aid( ضمن مشروع )استعادة سبل العيش لصغار المزارعين 

المهمشين جنوب قطاع غزة "(، عن 

طرح عطاء توريد شبكات ري 
رقــم العطاء  )Te)16/11-2019  وذلك في مدينة خان يونس جنوب قطاع 
غــزة ويمكن الحصول علــى وثائق العطاء ابتداًء من يــوم الثالثاء الموافق 
2019/12/3( وذلــك من مقر )اتحاد لجان العمــل الزراعي الواقع في غزة- 

النصر  مقابل مستشفى العيون( بين الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 
الثانية من بعد الظهر وحتى موعد أقصاه الســاعة الثانية عشــر ظهرا يوم 
الثالثاء الموافق )2019/12/10(. إن هذه المناقصة مفتوحة للشركات ذات 
الخبرة واالختصاص في قطاع غزة والمؤهلين علمًا بأن آخر موعد لتســليم 
الوثائق هو الساعة 12:30 ظهرا يوم )األربعاء الموافق 11-12-2019( في 
مقر)اتحاد لجان العمل الزراعي( وفتح المظاريف مباشــرة في نفس الموعد 

والمكان في مقر)اتحاد لجان العمل الزراعي( ضمن الشروط التالية:
1. يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمين أولي مقداره )5 % من 
قيمــة العرض المقدم( ، وذلك على شــكل كفالة بنكية أو شــيك مصدق 
على أن يكون عرض األسعار والكفالة ساريي المفعول لفترة 90 يومًا من 

تاريخ اإلقفال وذلك من بنك معتمد لدى سلطة النقد.
2. يجب على الشركة / المقاول أن يكون مسجال لدى الدوائر الرسمية.

3. يجب أن تكون األسعار بالدوالر االمريكي .
4. سيتم عقد اجتماع تمهيدي للرد على استفسارات الشركات وذلك يوم االحد 
الموافــق 08-12-2019 في تمام الســاعة 11.30 وذلك فــي مقر اتحاد لجان 
العمل الزراعي – والواقع بغزة –النصر– الشارع العام – مقابل مستشفى العيون.

5. مطلوب من الشركة تقديم فاتورة ضريبية شاملة وشهادة خصم منبع. 
6. يجب أن تكون األسعار سارية لمدة ال تقل عن 90 يوما من آخر يوم لتسليم العطاء.

7. اتحاد لجان العمل الزراعي غير ملزم بأقل األســعار كما يحق له تجزئة الترســية 
بحســب مــا يراه مناســب وبدون ابداء االســباب. كمــا يحق لالتحــاد اعادة طرح 
المناقصة بشكلها الحالي أو بعد عمل أي تعديالت/اضافات بحسب ما هو مناسب. 
8. رســوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء. في حال التجزئة على أكثر 

من مورد فيتم احتساب المبلغ على كل مورد. 
لمزيد من االستفسار يرجى مراجعة مقر جمعية اتحاد لجان العمل الزراعي 

أو االتصال على هاتف رقم 2879959.
اتحاد لجان العمل الزراعي- قطاع غزة

جنين-غزة/ جمال غيث:
تفاجــأ الشــاب صــالح أبــو ديــاك، 
بدوريــة إســرائيلية تقتحــم منزله 
في بلدة ســيلة الظهر قضاء مدينة 
جنين بالضفة الغربية المحتلة، عند 
الســاعة الثالثة فجرا، واالعتداء عليه 
ومــن ثم تكبيلــه واقتياده بســيارة 

عسكرية إلى جهة مجهولة.
االحتــالل  ســلطات  تكتــفِ  ولــم 
اإلســرائيلي بجريمــة قتــل األســير 
المريض ســامي أبو ديــاك، في 26 
نوفمبر/ تشــرين الثانــي المنصرم، 
التــي  الطبــي  اإلهمــال  بسياســة 
اتبعتهــا ضــده على مدار ســنوات، 
لتكمــل جريمتهــا باعتقال شــقيقه 
المنزل  "صالح" وتخريــب محتويات 

وتحطيمها.
لــم تســتيقظ العائلــة بعــد، وفق 
آمنة أبــو دياك، مــن الصدمة التي 
تعرضــت لهــا إثر استشــهاد نجلها 
سامي خلف قضبان السجون واحتجاز 
جثمانه، ليُعتقل نجلها ويتم تخريب 

منزل العائلة.
وما أن غلب النوم "آمنة" بعد تفكير 
في نجلها الشهيد "سامي" المحتجز 
اإلســرائيلية،  المــوت  في ثالجــات 
و"ســامر" المحكوم بالســجن مدى 
الحيــاة، فزعــت على طرقــات الباب 

لتهم مسرعة من مكانها لتعرف من 
الطارق.

وتقول: "مــا إن فتحت بــاب المنزل 
فــإذا بقــوة مــن جيــش االحتــالل 
تدخله وتخرب محتوياته وتحطمها، 
وتعتــدي على صالح، وعند ســؤالي 
عن ســبب اقتحــام المنــزل رد أحد 
ضبــاط الجيش: بدنا صــالح، وأين 

السالح الذي يخفيه؟".
ورغم محاوالت األم المكلومة الدفاع 
عــن نجلهــا وحمايتــه إال أن قوات 
االحتــالل أصرت علــى اعتقاله أمام 
أعينهــا وتكبيله، واقتياده بســيارة 

عسكرية إلى جهة مجهولة.
ولفتت إلــى أن جيش االحتالل تذرع 
باقتحام المنزل واعتقال نجلها بزعم 
البحث عن أسلحة يخفيها، متسائلة: 
"من أين ســيأتي صالح باألسلحة؟، 
وأال يكفيهم الجريمة التي ارتكبوها 
بحق ابني ســامي ومواصلة اعتقال 

سامر؟".
وتؤكــد "آمنــة" التــي تعيل أســرة 
مكونة من ثمانية أفراد، أن نجلها ال 
يغادر المنــزل إال متوجها إلى مكان 

عمله، ولم يرتكب أي مخالفة تذكر، 
مشيرة إلى أنه مرفوض أمني ويحرم 
مــن العمل داخل األراضــي المحتلة 
عام 1948، وما يحصل عليه من أجر 

بالكاد يلبي احتياجاته وأسرته.
وأصحــاب  المســؤولين  وطالبــت 
الضمائر الحيــة بالوقوف إلى جانب 
أســرتها والعمل على إطالق ســراح 
نجليهــا ســامر وصــالح، وجثمــان 

"سامي" لمواراته الثرى.
بدورهــا، اســتنكرت هيئــة شــؤون 
األسرى والمحررين، اقتحام سلطات 
االحتالل منزل األســير الشهيد "أبو 
ديــاك" واعتقال شــقيقه، في الوقت 
الذي ال تــزال تمعن بجريمتها تجاه 
العائلــة بمواصلــة احتجــاز جثمان 
ابنها فــي ثالجاتها، بعد أن ارتكبت 
بحقــه جريمــة قتل طبــي ممنهجة 

استمرت لسنوات.
وبينــت الهيئة في بيــان لها أمس، 
أن قــوات االحتــالل اقتحمــت منزل 
الشــهيد أبو دياك، وقامت بتخريب 
محتوياته وتحطيمها قبل أن تعتقل 

شقيقه صالح.

نابلس/ فلسطين:
وافق أمس، الثاني من ديســمبر/ كانــون األول، الذكرى 
الثامنة عشرة لتفجير عضو كتائب القسام الجناح العسكري 
لحركة حماس، ماهر حبيشــة، نفســه، فــي باص مكتظ 
بالمحتلين في مدينة حيفا المحتلة باألراضي المحتلة عام 

1948، موقعًا ما يزيد عن 16 قتياًل وعشرات الجرحى.

والشهيد حبيشة، ولد في مدينة نابلس عام 1981 لعائلة 
كان هــو بكرها، وله منها أربعة مــن األخوات واثنان من 
اإلخوة، ونشــط مع بداية شــبابه داخل صفــوف الحركة 
الطالبية اإلسالمية، حيث تعرف مبكرا على كل من الشهيد 
عماد الزبيدي منفذ عملية »كفار ســابا« االستشــهادية، 
والشهيد أشــرف الســيد منفذ عملية »الغور« التي جاءت 
ثأرا لشــهداء مجزرة نابلس )جمال منصور وجمال سليم(، 

فكانت بينهم صداقة وإخوة امتدت طويال.
وكان الشــهيد حبيشــة دائم الذكر للشــهادة والشهداء، 
وكثيــر الترديد لألناشــيد اإلســالمية، ودائما مــا يتمنى 
الشهادة واللحاق بركب االستشهاديين العظماء، وشكلت 
حياته نموذجا وقدوة حسنة للسائرين على نهج المقاومة.
وقــد كانت عملية االستشــهادي »حبيشــة« التي وافقت 
الثامن عشــر من رمضان لعــام 2001، إحدى أكبر وأفتك 
العمليات البطوليــة التي نفذتها المقاومة داخل األراضي 

المحتلة عام 1948.
فظهــر يــوم العمليــة، تمكن »حبيشــة« ابن العشــرين 
ربيعا آنذاك من الصعود إلى حافلة تابعة لشــركة »إيغد« 
بمدينــة حيفا، وما لبث أن هز جنبات المدينة انفجار عنيف 
في حي الخالصة، نتج عنه مقتل 16 إســرائيليا على األقل 
وجــرح 55 آخريــن وصفت جــراح 15 منهم حينهــا بأنها 

»ميؤوس منها«.

ونزل وقع العملية كصاعقة هزت جنبات كيان االحتالل 
اإلســرائيلي الــذي وصفها وقتهــا بأنهــا األعنف التي 
تضرب المدينة، وهو ما دفع حينها مسؤولون بشرطة 
االحتالل وشــهود عيــان لالعتقاد بــأن انفجارات هزت 
حافلتيــن، لكنهــم عدلوا عــن ذلك الحقــا، قائلين إن 
انفجــارا قويا وقع بحافلة واحدة وألحق أضرارا شــديدة 

بحافلة أخرى كانت متوقفة في مكان قريب.
وممــا زاد من نجاح العملية وقوتها أنها وقعت في أحد 
األنفاق، وهو ما جعل حجــم االنفجار مضاعفًا كونه في 
منطقة مغلقة، ليوقع الشــهيد أكبر قدر من الخســائر 
البشــرية في صفوف االحتالل، األمر الــذي تكتم عليه 

األخير حينئذ.
وقد فجر االستشــهادي »حبيشــة« نفســه عنــد مرور 
حافلــة أخرى غير التي كان يســتقلها، حيث لوحظ من 
آثار الصــور أن الحافلة قد دمرت تمامــا، ما يدلل على 
اســتحالة نجاة أحد منها، وهذا مــا دفع االحتالل لعدم 

اإلفصاح عن حجم الخسائر الحقيقية.
وكان ممــا ضاعــف مــن وقــع الصدمة علــى االحتالل 
وقادته األمنية والسياسية وجبهته الداخلية، أن عملية 
»حبيشــة« جاءت ضمن سلســلة عمليات هزت مناطق 
عديدة في عمق االحتــالل، حيث وقعت بعد عملية في 
قطاع غزة صباح اليوم ذاته، وثالث عمليات في القدس 

المحتلة في الليلة التي سبقتها.
وفي بيان صدر عن كتائب القســام ذاك الوقت، أكدت 
فيه أن االستشــهادي »حبيشــة« هو أحد أبنائها، وأن 
عمليتــه البطوليــة جاءت كجــزء من الرد علــى جرائم 
االحتالل بحق الشــعب الفلســطيني، وبداية الرد على 

اغتيال القيادي في الكتائب محمود أبو هنود.

شؤون األسرى: االحتالل أصدر 
90 أمر اعتقال إداري في نوفمبر

رام اهلل/ فلسطين:
أفادت مصادر حقوقية رسمية، بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي أصدرت خالل 
شهر تشــرين ثاني/ نوفمبر الماضي، )90( أمر اعتقال إداري )جديد وتجديد( 

بحق أسرى فلسطينيين.
وقالت هيئة "شؤون األســرى والمحررين"، في تصريح صحفي أمس: إن مدد 

أوامر االعتقال تتراوح ما بين -2 6 أشهر.
ونوهــت إلى أن أوامــر االعتقــال اإلداري التي صــدرت في نوفمبــر الماضي 
قابلــة للتجديد عدة مرات، وفًقا لمزاج وأهواء ما يســمى بالحاكم العســكري 

اإلسرائيلي".
يُشــار إلى أن "اإلداري" هو اعتقال بال تهمة أو محاكمة، ويتذرع فيه االحتالل 

بـ)ملف وأدلة سرية( ال يمكن للمعتقل أو محاميه االطالع عليها.
وتعتقل سلطات االحتالل نحو )5700( أسير فلسطيني، موزعين على قرابة الـ 
)23( مركز تحقيق وتوقيف وسجن، بينهم )230( طفال و)48( معتقلة و)500( 

معتقــل إداري )معتقلون بال تهمــة( و)1800( مريض بينهــم )700( بحاجة 
لتدخل طبي عاجل، وفق إحصائيات رسمية.

االستشهادي »حبيشة«.. 
االحتالل يالحق عائلة األسير الشهيد "أبو دياك"ابن العشرين ربيعًا يثأر لشعبه!
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Request for end of programme evaluation

OVERVIEW
The Norwegian People’s Aid (NPA) is a non-governmental organisation with roots in trade unions 

and labour movements in Norway. NPA supports processes towards democracy and equitable 

distribution of power through mobilisation, popular participation and collective organisation. 

The international strategy affirms civil society as a key pillar for nation building; democracy and 

development, and views human rights as building blocks for development and redistribution.

NPA started supporting Palestinian people and organisations in 1982 and has worked actively 

in Palestine since 1987. NPA Palestine opened its country office in the Gaza Strip in 1996. 

Since then, several programs have been implemented in partnership with Palestinian local 

civil society organizations in the Gaza Strip and the West Bank, including East-Jerusalem.

In 2016, NPA and partners initiated a four-year programme called “Civil society – partnership for 

democratic development”, funded by NORAD. and aiming at strengthening the capacity of Palestinian 

civil society organisations to influence political decision making in Palestine. As this programme is 

ended by the end of 2019, NPA would like to evaluate this program therefore NPA would like to invite 

the qualified and interested consultancy firms to submit their technical and financial offers.

HOW TO APPLY
For interested consultancy firms, the ToR  document can be downloaded from the following:     

https://drive.google.com/open?id=1s6ZGEq5DvXg6dYxxWtNPoBrULBaE--Fl link or  

requested by sending a letter of interest mentioning the title of the consultancy, firms details 

and contact person to the E-mail address below: 

Palestine@npaid.org

Closing date for requesting tender documents is 8th December at 16:00 (24hrs) Jerusalem 

Time. All requests after that date will not be considered.

SUBMISSION PROCESS
Closing date for submitting the tender is 14 December 2019 at 23:59 (24hrs) Jerusalem time. 

All bids submitted after that date will be rejected. 

All interested and eligible firms are requested to submit their Complete bid documents that 

include the firm’s profile, financial and technical offers and similar assignment writing sample 

to NPA’s email address mentioned above.

The interested firms should consider the following:

- The technical proposal: The proposal shall reflect the qualitative and quantitative 

methodology, tools and action plan in detail.

- The financial proposal shall describe the estimated cost for the assessment in detail. The 

financial proposal should break down the cost of the various items. Prices including VAT 

should be in USD and must be valid 90 days after the submission date.

- Bidders are responsible for ensuring that their offers are received in accordance with the 

instructions stated herein. 

- Applications will only be accepted from firms. 

- NPA reserves the right to reject all bids and to decide not to pursue this assignment. NPA 

is not obliged to procure the lowest price offer when the lowest price does not offer the best 

overall value, all other factors considered.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
بــرد قــارس وخيــام تفتــرش قارعــة 
الطريق فيها أســرى محررون يلتحفون 
أغطية ال توقف برودة الرياح.. مشــهد 
الخيــام  إلــى حيــاة  أعــاد المحرريــن 
داخل ســجون االحتــال اإلســرائيلي، 
المحــررة  لألســيرة  الذاكــرة  وأعــاد 
بشــرى الطويل إلى حيــاة الزنازين في 
أقســام األســيرات، حيث ينهش البرد 

أجسادهن.
44 يومــًا مضت على هــذا الحال حين 

اعتصم نحو 40 أســيرا محــررا قطعت 
السلطة الفلسطينية رواتبهم للمطالبة 
بإعــادة صرفهــا، علــى دوار "المنارة" 
وسط رام اهلل بالضفة الغربية المحتلة، 
أضربــوا خالها 21 يومــًا عن الطعام، 
و4 أيام عن المــاء، يبحثون عن حقوق 
لم يجدوها داخل األسر وال خارجه، حتى 
انتهى اإلضراب في 1 ديسمبر/ كانون 
األول الجــاري، لكــن تفاصيله وأحداثه 
مســتمرة في الذاكــرة. ومع بــدء أول 
أيــام اإلضراب، تغير نظــام حياة عائلة 
األســير المحرر رامي البرغوثي، وأصبح 
الروتيــن اليومي لهذه العائلة قاســيًا، 
هكــذا تقول زوجته ريــم البرغوثي في 
حديثها لصحيفة "فلســطين"، مضيفة 
"كنــا نخرج من الصباح على المدرســة 
كوني معلمــة، وأحيانا نضطر لاعتذار 
والغياب حتى نستطيع حضور اللقاءات 
والمؤتمرات التــي ينظمها المحررون، 
وأحيانــا نحضــر الحقائــب المدرســية 
وأتابــع دروس أبنائــي وأعلمهــم في 

خيمة االعتصام".
لكــن لم يكــن األمر ســهًا، فقد كان 
على ريم التي تســكن فــي قرية "بيت 
ريمــا" الواقعــة شــمال غــرب رام اهلل، 
أن تســير يوميــا 40 دقيقــة كي تصل 

شخصا يَعِد آخر بفض االعتصام، وهو 
يحمل مسدســا، األمر الذي أشــعل في 
قلبها الخوف على زوجها وباقي األسرى 
من حدوث أي مكروه لهم، ونقلت لهم 

التهديد ليكونوا على حذر.
هوية مشتركة

بعــد 20 عامًا من األســر تجرع خالها 
قســوة العيــش معــزوال عــن العالــم 
الخارجــي، وأكلــت من عمــره ما أكلت 
حتى غزا الشــعر األبيض رأسه، لم يجد 
األســير المحرر ســفيان جمجوم سوى 
العمــل خلــف مقــود ســيارة كمندوب 
مبيعات؛ لمواجهة قســوة الحياة أيضًا 
خارج األســر، فالســلطة الفلســطينية 
تســتمر بقطــع راتبه منذ عــام 2007 
حتــى اليوم، لكــن حتى هــذه المهنة 
لــم يســتطع إكمالهــا بســبب عمــره 
الــذي وصل إلــى التاســعة واألربعين، 
فتراجــع دوره وقــدم اســتقالته قبــل 
أيــام  أول  ومــع  االعتصــام.  بدايــة 
االعتصــام يطلب جمجوم مــن زوجته 
وأطفالــه األربعــة )بنتان وولــدان( أن 
يبقــوا بعيدين عن هذه األجواء، فردت 
عليه عبر لقــاءات إعامية وقالت جملة 
مشــهورة: "حينما أضرب ســفيان في 
ســجون االحتال 63 يوما لم أســتطع 
الوصــول إليــه، لكنــه اليــوم أضــرب 
وأســتطيع الوصــول إليه؛ لذا ســأبقى 

مساندة له".
بخيــام  االعتصــام  أجــواء  "ذكرتنــا 
االحتال في ســجني عوفر والنقب، كنا 
نسعد بوجود متضامنين حولنا وأجواء 
التاحم بين أبناء الشعب الفلسطيني، 
لكن عندما وصلنا إلى مرحلة اإلضراب 
عن الماء كان الوضع خطيرا جدا، كانت 
كليتــي قريبة مــن اإلصابة بالفشــل، 
وحالتــي الصحيــة تدهــورت" والكام 

مكان اعتصام زوجها، تصطحب بعض 
أطفالها األربعة، وتتــرك ابنتها األكبر 
نور )14 عاما( مــع من تبقى منهم في 

البيت.
تتابــع بتنهيــدة ممزوجــة بألــم ذلك 
اليوم: "عشنا التشــتت والتشرد، كنت 
أظل لوقت متأخر فــي خيمة االعتصام 
أو أبيــت فيها. صعــب أن تكون بعيدا 
عــن أطفالك بمســافة ال تقــل عن 35 
كيلومترا، لكن الظــروف دفعتنا لذلك، 

فأمضيت معظم األيام مع زوجي".
ليلة باردة

انتهــى اإلضراب، وانتهــى معه ترحال 
عائلة انقســمت 44 يومــًا، لكن ظلت 
تفاصيل تلك الليلة البــاردة عالقة في 
ذاكــرة ووجــدان ريم، وكأنهــا تعيش 
المشــهد مــن جديــد: "حل المســاء، 
الرياح تتســارع، األمطار بدأت تســقط 
بغــزارة، الناس انفضوا من الشــوارع، 
كان صعبــا علــى 30 فــردا مــن أبناء 
وعائات األســرى الدخول إلى خيمتين 
ال تزيــد مســاحتيهما عن ثاثــة أمتار 
مربع. يومها تبللت األغطية وتســربت 

المياه إلى داخل الخيام".
عاشــت ريــم وباقــي العائــات ليلــة 
صعبة حتى توقفت الغيوم عن ســكب 
مياههــا مــع ســاعات الصبــاح، فيمــا 
أصابت "القشعريرة" واإلنفلونزا أجساد 
األطفــال الذيــن نقلوا علــى إثرها إلى 

المشفى في صبيحة اليوم التالي.
وقد كان صعبًا على ريم أن ترى زوجها 
ينقل على كرســي متحرك بعد إضرابه 
عن الماء ألربعة أيام إلى المشفى بعد 

تعرضه لهبوط حاد بالسكر.
وتســتذكر ما لفت انتباههــا قبل أيام 
علــى انتهــاء االعتصام، حيــن وصلت 
الخيــام قادمــة مــن بيتهــا، حين رأت 

قضية المحرريــن ألن تصبح رأيا عاما، 
خرج جمجوم من خيمــة االعتصام إلى 
دورة ميــاه بعيدة عن المــكان، وأثناء 
عودتــه تفاجــأ بمداهمة أجهــزة أمن 
الســلطة المــكان، وهو األمــر الذي ال 
يزال متأثرًا به: "أخرجت هاتفي وبدأت 
بتصويــر المداهمة، فجــاء عناصر أمن 
الســلطة وقيدوني، لكنني قمت بشــد 

)الكلبشات( على يديّ أكثر".
اســتغرب الشرطي وســأله: "لم فعلت 
ذلــك؟"، فأجابــه جمجــوم فــي لحظة 
اســتياء: "اعتدت أن تكــون كذلك في 
السجن"، مضيفا "حينها لم أكن أتوقع 
أن يقيدنــي فلســطيني بعدمــا أفنيت 

سنين عمري ألجل وطني".
حق مشروع

عبر طرف سماعة الهاتف األخرى، ترحل 
األســيرة المحررة "الطويــل" بصوتها 
الذي بدا عليه التعب إلى أيام اإلضراب: 
"ذكرنــي االعتصام بزنازيــن االحتال 
في قســم األســيرات الذي ال يوجد به 
خيام، فالبرد القارس قاســم مشــترك 

بصحتنــا  "غامرنــا  لجمجوم.يضيــف 
وحياتنــا مــن أجــل مســتقبل أفضــل 
ألوالدنــا. ال يرميك علــى المر إال األمر 
منه، ألننا كنا نموت في حياتنا ببطء".

خــال أيــام االعتصام، زوجــة جمجوم 
إيصال  يتوليــن مســؤولية  وامرأتــان 
رســالة مكتوبة مــن المحرريــن لمقر 
المقاطعة بــرام اهلل، وبعد مغادرتهن 
خيمــة االعتصــام بدقائــق، رن هاتف 
سفيان يخبره المتصل أن دورية تابعة 
ألجهزة أمن الســلطة تعترض وتوقف 
زوجته والســيدتين، وعلــى عجل ترك 

كل شيء ووصل لتلك النقطة.
الفلســطيني:  الضابط  جمجوم يحدث 
ال  مثلكــم،  فلســطيني  أخوكــم  "أنــا 
يوجــد داٍع لقمع النــاس". بذات النبرة 
المتعبــة، يكمــل حديثه عمــا دار بينه 
وبيــن الضابــط: "لقد تأثــر الضابط 
بحديثي معه ورأيت دموعه تنهمر منه 
حينما انتصرت هويتنا المشــتركة على 

كل األوامر العسكرية".
ومــع توالي أيــام االعتصــام، ووصول 

أعادنــي إلى حياة األســر، مشــهد لم 
أتوقع حدوثه فــي حياتي خارج قضبان 
االحتــال؛ ألننــا كنــا نتوقــع تكريمنا 

وليس قطع رواتبنا".
"أتدري..؟، كان األسرى يطلقون أسماء 
أقســامهم في ســجون االحتــال على 
خيام االعتصام، وهم يلتحفون السماء 
وينصبون خيامهم على قارعة الطريق 

يرافقهم زوجاتهم وأطفالهم" تضيف.
"الطويل" اعتقلت لدى االحتال عامين، 
وحســب القانون الفلسطيني يحق ألي 
فلســطينية تقضــي هذه المــدة راتبا 
كاما، لكنهــا لم تحصل عليــه، تعلق 
على ذلك باستغراب: "عندما أفرج عني 
في آخر اعتقال لي عام 2017، تفاجأت 
بقطع راتبي )..( هذا حق مشروع وليس 

منة من أحد".
وإن كانت قضية المحررة "الطويل" مع 
قطــع الراتب قد بدأت عــام 2017، إال 
أن الكثيــر من المحررين الذين خاضوا 
االعتصــام بــدأت حكايتهم مــع قطع 

راتبهم عام 2007.

أنقرة/ فلسطين:
أكــد الرئيس التركي رجــب طيب أردوغــان، أمس، دعم 
تركيــا قيادة وشــعبا للشــعب الفلســطيني ضــد الظلم 
واالحتال اإلســرائيلي، مشــددا على حقه فــي وطن حر 

وتحقيق مصيره.
جاء ذلك خال إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشــعب 
الفلســطيني فــي العاصمــة أنقــرة، بالتعاون مــع وزارة 
الخارجيــة التركية وبعثتي األمــم المتحدة وجامعة الدول 

العربية لدى الجمهورية التركية.
وقــرأ وزير المواصــات محمد تورهان، رســالة أردوغان، 
لمناســبة اليــوم العالمــي، أكــد فيها دعمه الشــخصي 
والشــعب التركي للشعب الفلسطيني الشقيق ضد الظلم 
والدمار واالحتال، مشــيرًا إلى أن األمنية الكبرى لألتراك 
هي تحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية على أساس 
قرارات األمم المتحدة ومبادرة التســوية العربية، بإقامه 

الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة.
وقال أردوغان: إن فلســطين أثبتت أنها مع الســام ومع 
ذلك تتم معاقبتها، في حين يتم مكافأة )إســرائيل( التي 
تحــاول تكريس االحتال وتقييد حقوق وحريات الشــعب 
الفلســطيني، وعليه ال يمكن القبول ببقاء الفلسطينيين 

لعشرات األعوام با وطن ومحرومين من حق الدولة.
مــن جهته، شــدد رئيــس بعثة جامعــة الــدول العربية 
لــدى أنقرة الســفير فالح المطيــري، في كلمــة له، على 
حق الشــعب الفلســطيني التاريخي والطبيعي غير القابل 

للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأكد المطيري تمســك المجتمع الدولي وشــعوبه الحرة 
بالثوابت التي أرســتها قرارات الشــرعية الدولية، خاصة 
مبــدأ "حــل الدولتيــن" الــذي يقع علــى العالم بأســره 
مســؤولية المحافظة عليه من االنهيار ومحاوالت حكومة 

االحتال المستمرة لتقويضه.
وأدان بأشــد العبــارات التغيــر في موقف واشــنطن عبر 
إعــان وزيــر خارجيتها مايــك بومبيو، أن بــاده لم تعد 
تعتبــر المســتوطنات بالضفــة الغربية المحتلــة مخالفة 
للقانــون الدولــي، وهــو ما من شــأنه أن يدفــع جحافل 
المســتوطنين إلى ممارســة المزيد من العنف والوحشية 

ضد الفلسطينيين.
بــدوره، لفت رئيس بعثة األمم المتحدة في تركيا، الفارو 
رودريغوس، إلى أن الكفاح الفلســطيني يواجه منذ عقود 
العنف والتحريض واستمرار بناء المستوطنات التي تهدم 

حل الدولتين، مجددا دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

خالل إحياء اليوم العالمي للتضامن معه
أردوغان: نحن مع الشعب 

الفلسطيني ضد الظلم واالحتالل

44 يوًما على قارعة الطريق برام الله في اعتصاٍم من أجل الحقوق

رون أجواء السجون من جديد! "خيام وبرد قارس".. حينما عاش المحرَّ
زوجة "البرغوثي": عشنا 

روتيًنا يومًيا قاسًيا وكنا نعّلم 
أبناءنا بميدان االعتصام

الطويل: مشاهد االعتصام 
ذكرتني بزنازين العزل 

بأقسام النساء في األسر

جمجوم: غامرنا بصحتنا من 
أجل مستقبل أفضل ولم

  أتخيل أن يقيدني فلسطيني
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عن أهمية الشيخ رائد صالح 
وفلسطينيي الـ48

فراس أبو هالل
عربي 21

الشــيخ رائــد صالح، فهو يكتســب مــع »حركته« 
ولجنــة المتابعــة العربيــة أهمية إضافيــة، ألنهم 
يكشــفون الوجه الحقيقي لالحتــالل، فبينما يحاول 
االحتالل تصديــر روايته الكاذبة عن »دولة ديمقراطية« 
فإن ما يتعرض له هؤالء بســبب مقاومتهم إلجراءات 

االحتالل يكشف كذب هذه الرواية وسقوطها.

مشفى غزة ومستوطنات 
الضفة.. مخاوف مرشوعة 

وحمالت تضليل!

رضوان األخرس
صحيفة العرب القطرية

يُقــال: إنه جــرى تزويد الرئيس الفلســطيني الراحل ياســر 
عرفات بأخبار ومعلومات مضللة، كان فحواها يشــير إلى أن 
جهات وشــخصيات في داخل فلســطين تريــد توقيع اتفاق 
»تســوية« مع االحتالل اإلسرائيلي قبيل توقيع اتفاق أوسلو، 
بينمــا كان عرفات ومنظمات التحريــر في الخارج؛ األمر الذي 
اعتبره عرفــات ومن معه في حينه محاولــة لتجاوز المنظمة 
وتمثيلهــا، ويُعتقد بأن لألمر أثره علــى دفع عرفات وفريقه 

بحماسة أكبر نحو توقيع اتفاق أوسلو مع اإلسرائيليين.
اليــوم تتكــرر الحمالت ذاتهــا قصدا، أو عن غيــر قصد، في 
ظرف وتوقيت فلســطيني حساس جدّا، ينشغل فلسطينيون 
بمعــارك إعالميــة جانبيــة، يتركــز فيهــا الحديــث على أن 
»المشــفى الميداني األمريكي« -الذي يجري تشييده شمال 
قطاع غزة- جزء من »تسوية مشبوهة«، متوقعة بين حركة 

حماس واالحتالل تتضمن إجراءات وخطوات أخرى.
ال شــك أن التخوفــات مشــروعة، ســواء بمــا يتعلــق بهذا 
المشــفى، أو مــا يتعلــق بالعديد مــن المنظمــات األجنبية 
العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ ســنوات، 
ومن الوارد أن يكون هناك الكثير من الشــبهات حول عملها 

وغاياتها، وهو ما يتطلب الحذر واالنتباه.
غيــر أن الغريب في األمر، هو حجــم التخويف والتهويل من 
وجــود تســوية أو مؤامرة تســتهدف القضية الفلســطينية 
عنوانها ذلك المشــفى، في مبالغة لهــا أبعاد أخرى مرتبطة 
بالبطالة العامة التي يعيشــها المشروع السياسي للسلطة، 
الذي تلقى ضربات عديدة خالل السنوات األخيرة، كان آخرها 

اإلعالن األمريكي بشأن شرعية المستوطنات في الضفة.
فال العقــل وال المنطق يقبــل وجود »تســوية« للقضية، أو 
لمشــكلة حصار غــزة، مقابل مشــفى ميدانــي، أو »منطقة 
صناعيــة«، مــن غير المعلــوم حجــم قدرتها االســتيعابية، 
أو جدواهــا المباشــرة علــى االقتصــاد الفلســطيني، ومدى 
الضمانــات حولهــا، ومقــدار مــا تشــّكله مــن نســبة لحل 

المشكالت الكبرى التي يعيشها القطاع.
على األغلب حســب المعطيات الحالية أنها مجرد مباحثات أو 
»تفاهمات« مقابل الهــدوء والتهدئة في قطاع غزة ال أكثر، 
وتطــور ميداني مرتبط بجوالت التصعيد األخيرة بالقطاع ال 
عالقة له بحل المشكالت األكبر، وال بمسار »تسوية« متعلق 

بالقضية ككل.
اســتراتيجية االحتــالل في غزة منذ ســنوات هي ال موت وال 
حيــاة، قطاع يعيــش بعمليــات اإلنعاش من حيــن إلى آخر 
دون حل جذري لمشــكالته، فقد تكون هذه اإلجراءات -غير 
الواضحــة حتــى اللحظة- ضمــن تلك االســتراتيجية، فمن 
باب أولــى كان ينبغي دعــم القطاع الصحي شــبه المنهار، 

والمستشفيات التي تكاد تتعطل بالكامل.
أرى أن التركيز مع تلك الخطوات والتضخيم من شــأنها على 
حساب المشــكالت األكبر والمؤامرات الفعلية التي تعيشها 
القضية في ملفات القدس واالســتيطان والالجئين...، ليس 
أمــرا صحيا علــى اإلطالق، بل لربما مقصــود، ألغراض مثل 
تشجيع أطراف فلســطينية على تقديم المزيد من التنازالت 
لالحتــالل بقصد تحقيق الســبق، وكســر مســار »التســوية 
الوهمي« بمسار تنازالت حقيقي، ظنا منهم أنها قرابين بقاء 

فتات السلطة والشرعية والتمثيل!
التخــوّف من المخططــات األمريكية مفهــوم، خصوصا في 
ظــل إعالن بومبيــو األخير المتعلق بالمســتوطنات بالضفة 
وشــرعنتها، لكن ذلك ال يكون من خالل التركيز على مشفى 
ميداني بغزة، بدل التركيز مع مشاريع االستيطان والتهويد.
من أســوأ ما قد تعيشــه حــركات التحرر الوطنــي، فقدانها 
ثقتها بقدرتها على التغيير الكبير، وأن ترضى باألمر الواقع، 
وتحــاول الحفاظ عليــه، وبذلك فقدت قيمــة وجودها، ومن 

المؤسف أال تستطيع الحفاظ على الموجود حتى!.

ليــس المقصود بالحكم األخير الظالم الصادر بحق الشــيخ 
رائــد صالح أن يعاقب الرجل لشــخصه، بــل إن هذا الحكم 
يأتــي ضمــن إجــراءات متسلســلة ومتالحقة بحق الشــيخ 
والحركــة اإلســالمية فــي أراضــي فلســطين المحتلة عام 
1948، بــل وبحــق كل الفلســطينيين في هــذه األراضي، 

لما يشــكله هذا القطاع من الشــعب الفلســطيني من قلق 
لالحتالل.

سلسلة من اإلجراءات العنصرية
الحكــم على الشــيخ جاء بعد أحكام متعــددة ضده، حتى ال 
يــكاد يخرج من الســجن إال ويعود عليه، كمــا أنه جاء بعد 
ســنوات من حظر الحركة اإلســالمية/فرع الشــمال، وأيضا 
بعد إصــدار عدة قوانين عنصرية آخرهــا قانون القومية أو 
»دولة الشــعب اليهودي« وقانون منع إحيــاء ذكرى النكبة 
الذي صدر قبل ثماني ســنوات وغيرهــا من قوانين الفصل 

العنصري/ األبارتايد.
في الوقت نفســه، يقــوم االحتالل بالتضييق على الشــعب 
الفلسطيني من أبناء القدس المحتلة، إذ يستهدفهم تماما 
بنفس القسوة التي يستهدف بها فلسطينيي أراضي الـ48، 
على الرغم من اختالف الوضع القانوني بين الفئتين، )وكأن 
االحتــالل يعرف قانونا أو يعترف بــه(!، فيمعن في التضييق 
على البناء ودخول المسجد األقصى والتعليم وحرية الحركة، 

وإجراءات أخرى ال تعد وال تحصى.
ولعــل ارتفاع وتيرة هذه اإلجــراءات يأتي مدفوعا بعاملين، 
أولهما تصاعــد المد اليميني العنصري لــدى الناخبين في 
دولــة االحتــالل، وهو ما يــؤدي إلجــراءات حكومية إلرضاء 
الناخبين والحصــول على نتائج أفضل فــي االنتخابات. أما 
العامل الثاني فهو تزايد عدد سكان القدس ومناطق الـ48، 
ما يهدد »التوازن« الديمغرافي حســب وجهة نظر االحتالل 

في أراضي فلسطين التاريخية.

أهمية رائد صالح وفلسطينيي 48
بالقــدر الذي تظهره هــذه اإلجراءات التعســفية من صورة 
االحتــالل الحقيقية، فإنهــا تظهر أيضا أهمية الشــيخ رائد 
صــالح، وكافة فعاليات الشــعب الفلســطيني فــي المناطق 
المحتلــة عــام 1948، بل أهميــة كل فلســطيني في هذه 
المناطق وفي القدس المحتلة أيضا، فلوال هذه األهمية لما 
ارتفعــت اإلجراءات العنصرية ضدهــم، ولما كرس االحتالل 
كافة أدواتــه العنصريــة واألمنية والقانونيــة لمالحقتهم، 

وللتنغيص على حياتهم.
إن أهمية الفلســطينيين في هــذه المناطق تنطلق أوال من 
مجــرد وجودهــم وصمودهم فــي بيوتهم، ألنهــم يعرّون 
الروايــة الصهيونية التي تقوم على أن هذه األرض لم يكن 
بها أي شــعب، وال أي تاريخ سوى »تاريخ الوجود اليهودي«، 
ولذلــك فــإن بقاءهــم فــي أرضهــم يفــرغ هــذه الدعاية 

الصهيونية من مضمونها. 
لقــد أقر المؤرخون بمــا في ذلك ما عرف بتيــار »المؤرخين 
اليهود الجدد« أن عصابات الصهاينة قامت بشــكل متعمد 
بتهجير الفلســطينيين من قراهــم ومدنهم أثناء الحرب في 
عامــي 1947 و1948، من خالل ارتــكاب المجازر والتخويف 
والرعب، بل إن أحــد المؤرخين الجدد وهو »بيني موريس« 
بعد أن تراجع عن أفكاره اليسارية وتبنى األفكار الصهيونية 
اليمينية أكد أن بن غوريون أخطأ ألنه لم يكمل تهجير المئة 

وستين ألف فلسطيني الذين بقوا عام 48 في أراضيهم.
ونســتطيع من هــذه الزاوية أن ندرك بوضــوح أهمية بقاء 
الفلســطينيين فــي أراضيهم برغم كل التحديــات، وأهمية 
حفاظهــم علــى لغتهم ودينهم )ســواء كانوا مســلمين أم 
مســيحيين( فــي مواجهة محــاوالت التهويــد و«العبرنة«، 
ونستطيع أن نفهم أيضا سبب الحملة العنصرية الصهيونية 

التي تستهدفهم يوميا.

أمــا الشــيخ رائد صالح، فهو يكتســب مع »حركتــه« ولجنة 
المتابعــة العربية أهميــة إضافية، ألنهم يكشــفون الوجه 
الحقيقــي لالحتــالل، فبينما يحاول االحتــالل تصدير روايته 
الكاذبة عــن »دولة ديمقراطية« فإن مــا يتعرض له هؤالء 
بســبب مقاومتهــم إلجــراءات االحتالل يكشــف كذب هذه 

الرواية وسقوطها.
ثمة بعد آخر يوضح أهمية الشــيخ رائد صالح والهيئات التي 
تنشــط معه في األراضي المحتلة عام 1948، وهو النشاط 
الدائــم لهــذه الهيئات فــي القــدس، لحماية المقدســات 
اإلسالمية والمســيحية، من خالل التواجد فيها والرباط في 
األقصى، سواء بشــكل فردي أو عبر مبادرة حملة »البيارق« 
التي تشجع الناس على الذهاب لألقصى والبقاء فيه، ولنا أن 
نــدرك هذه األهمية إذا علمنا أن وجودهم في األقصى يمنع 
بشــكل عملي تنفيذ االحتالل لخطته التي تسمى »التقسيم 
الزماني« لألقصى بين المصلين المسلمين والمستوطنين، 
ولنــا أن نتخيــل كيف ســيصبح هذا األمر ســهال لوال جهود 
الفلســطينيين من هذه المناطق بإعمار المسجد، والتعاون 

مع األوقاف اإلسالمية التابعة لألردن للقيام بهذه المهمة.
يســعى االحتالل لتنفيذ ما يستطيع من خططه في القدس، 
وإجراءاته العنصرية لتفريغ األراضي الفلسطينية من الشعب 
األصلــي، في ظل ضعــف وغياب عربي، بل وتواطؤ رســمي 
عربــي أحيانا، وال يقف في وجه هذه المســاعي ســوى أبناء 
الشــعب الفلســطيني في الداخل، وهنا تكمن أهمية هؤالء 
الصامديــن القابضين على جمر التاريــخ والهوية والقضية، 

ولهذا فقط تحاربهم دولة االحتالل بكل ما تملك. 
يريد االحتالل أن يحول الفلســطينيين إلى »هنود حمر« 
في بالدهم، ولكنهم كانوا وسيظلون فلسطينيين، وهم 
وحدهم القادرون على حماية وجودهم ومنع االحتالل من 

السيطرة على تاريخهم ومستقبل أبنائهم.

أدّى قيام الكيــان الصهيوني عام 1948 إلى تبديد الوحدة 
المجتمعية للشــعب الفلســطيني، وجعله مجموعات متنوعة 
مــن الكتل البشــرية، من بينهم الجئون عاشــت غالبيتهم، 
منذ نحو 70 عامًا تحت مظلة وكالة غوث وتشــغيل الالجئين 
الفلســطينيين )أونــروا( التابعة لألمم المتحــدة، في لبنان 
وســوريا واألردن والضفــة الغربية وقطاع غــزة. وقد اختلف 
التعاطــي مع الالجئين في منطقة عمليات »أونروا«، حســب 
رؤيــة الســلطات العربيــة التي اســتقبلتهم، فقــد تعاطت 
الســلطات اللبنانيــة معهم بحذر، بحيــث حرصت على عدم 
إعطائهم حقوقهم المدنيــة واالجتماعية، كما حرصت على 
وجود أكثريتهم في مخيماتٍ تحت اإلشراف المباشر والفاعل 
مــن األجهزة األمنيــة. وبلغ عــدد الالجئين الفلســطينيين 
فــي لبنــان مطلع عام 2019، حســب »أونــروا«، 475,075 
ألــف الجــئ، بيد أن هــذا الرقــم ال يعكس بالضــرورة عدد 
الموجودين حاليًا في لبنان، حســب دراســة الوكالة األممية 
والجامعــة األميركية عام 2016، والتي أشــارت إلى وجود ما 
بيــن 260 و280 ألف الجئ فلســطيني في لبنان. وإذا أخذنا 
في االعتبار نســبة الزيادة السنوية حسب »أونروا« في لبنان 
البالغــة %3.8، لن يتجاوز عدد الموجوديــن في لبنان 320 

ألف الجئ.
بــدأت الموجة األولى لهجــرة الالجئين الفلســطينيين من 
لبنــان بيــن 1973 و1976، إثر اســتالم فصائــل المقاومة 
الفلســطينية الحوكمة في المخيمات، حيث جرى اســتهداف 
المخيمات بوصفها كتلة شــعبية حاضنة للسالح، مع حصول 
اشتباك بين الجيش اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية 
عام 1973. ثم اســتهدف الطيران الحربي اإلسرائيلي مخيم 

النبطيــة، ودمّره بالكامــل عام 1974. كذلــك جرى تدمير 
مخيمــي تل الزعتر وجســر الباشــا، وجزء مــن مخيم ضبية، 
إثر نشــوب الحــرب األهلية في لبنان عامــي 1976-1975. 
ونتيجــة هذه األوضاع، بدأت موجــات الهجرة بحثًا عن مالذ 
آمــن بدايًة في ألمانيا الغربية، وكان دخولهم غير الشــرعي 
إلى برلين الغربية ممكنًا، نظــرًا إلى وضع المدينة الدولية، 
فحســب اتفــاق بوتســدام لعــام 1945 بعد نهايــة الحرب 
العالميــة الثانية، وضعت مدينة برلين تحت ســلطة الحلفاء 
مباشــرة، ولــم يكــن مســموحًا للبوليس األلمانــي الغربي 
مراقبة الحدود مع برلين الشــرقية، فــكان اآلتون من لبنان 
يطيرون إلى مطار شــونفلد في برلين الشــرقية، ويحصلون 
على تأشــيرة ترانزيت إلــى برلين الغربية التــي يدخلونها 
من دون رقيب، وقد ســلك هذا الطريــق الحقًا خالل الحرب 
األهليــة ثالثة أرباع الالجئين من لبنان إلى ألمانيا. وحســب 
الباحــث ياســر علي، في بحث له، شــهدت أزمــات الالجئين 
الفلســطينيين فــي لبنان عدة موجات هجــرة، منها الموجة 
األلمانيــة في الحرب اللبنانية )1975(، والموجة الســويدية 
بعد االجتياح اإلســرائيلي بيــروت )1982-1984(، والموجة 
الدنماركية بعد حرب المخيمــات )1985-1988(، والموجة 
البريطانية فــي الحرب المعروفة بحرب التحرير )1989 حتى 
التســعينيات(، غيــر أن هــذه الموجات لم تكن على شــكل 
ســفر شــرعي لكل من يريد، بل كانت تتم بتواطؤ ضمني، 
فــكان الباب مفتوحًا مواربًة في ذلــك الوقت. وبعد االجتياح 
اإلســرائيلي للبنــان عام 1982، ســرت شــائعات عن عرض 
أميركــي للســلطات اللبنانيــة لقبــول اســتيطان الالجئين 
هنالك، وترافق ذلك مع تســهيالتٍ في منح تأشيرات دخول 

إلى الواليات المتحدة، ما دفع الجئين فلســطينيين عديدين 
إلى الســفر إلى أميركا، ومنها نحو كنــدا باعتبارها بلد لجوء 
تقدم فيه خدمات من الدولة ال تتوفر في الواليات المتحدة، 
بيــد أن عدد الالجئيــن المتوجهين نحو أميــركا وكندا بقي 
محــدودًا، ألن تكلفة الســفر كانــت مرتفعة قياســًا بتذاكر 
المتوجهين إلى دول أوروبــا. وعندما بدأت حرب المخيمات 
عند اســتهدافها من حركة أمل في بيروت والجنوب اللبناني 
عــام 1985، ارتفع عــدد المهاجريــن صوب ألمانيــا. وعام 
1986، عندما كانت حرب المخيمات على أشدّها، بلغ العدد 

أقصاه، إذ بلغ نحو تسعة آالف شخص.
وقد بدأت توجهات الالجئين ومسارات الهجرة تتغير بسبب 
التضييــق على الالجئين فــي قوانين اللجــوء لعامي 1982 
و1985. وبالتالي، فضّل قســم كبيــر من الالجئين أتوا إلى 
برلين في هاتين الســنتين، على الرغم من أن عددهم أكبر 
بكثيــر من األعداد الســابقة، متابعة ســفرهم إلــى البلدان 
االســكندنافية وهولنــدا. وكان الالجئون اآلتــون من لبنان 
يصلــون إلى برليــن الشــرقية، ويأخذون تأشــيرة ترانزيت 
إلــى برلين الغربية، حيث يســتقلون القطار إلــى هولندا أو 
الدنمــارك، مــن دون تقديم طلــب لجوء فــي برلين. وكان 
آخــرون يمرّون من برلين الشــرقية ترانزيت إلى الســويد، 
ويســتقّلون القطار إلــى مدينة روســتك الســاحلية، ومنها 
يتابعون ســفرهم بالباخرة إلى مرفأ مالمو السويدي. وهكذا 
أصبحت العائالت الفلســطينية منتشــرة من مخيمات لبنان 
إلى ألمانيا ثم الدنمارك والســويد. وفي بحثٍ ميداني أجري 
عــام 1995 في برلين، تبيّن أن لثالثة أرباع العائالت أقارب 

في هذين البلدين.

الالجئون الفلسطينيون 
يف لبنان ومسارات 

الهجرة )2-1(
محمود العلي
العربي الجديد

بــدأت الموجة األولى لهجرة الالجئين الفلســطينيين من لبنان بين 
1973 و1976، إثر اســتالم فصائل المقاومة الفلسطينية الحوكمة 

فــي المخيمــات، حيث جرى اســتهداف المخيمــات بوصفها كتلة 
شــعبية حاضنــة للســالح، مع حصول اشــتباك بيــن الجيــش اللبناني 
وفصائــل المقاومة الفلســطينية عــام 1973. ثم اســتهدف الطيران 

الحربي اإلسرائيلي مخيم النبطية، ودّمره بالكامل عام 1974. 

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 



Tuesday 3 December 2019 الثالثاء 6 ربيع اآلخر 1441هـ 3 ديسمبر/ كانون األول
13

بعد أن شــاهدت ما كشفته قناة الجزيرة في برنامج 
»مــا خفي أعظــم« لإلعالمي الناجح تامر المســحال 
من صــور وأدلة حصرية كشــف النقــاب عنها ألول 
مرة، تتعلــق بتفاصيــل عملية التســلل التي قامت 
بها الوحدة اإلســرائيلية الخاصة سيرت متكال قبل 
عام في غزة، توضحت أمامنا بعض من مالمح حرب 
االســتخبارات المحتدمــة بين المقاومــة واالحتالل 
على أوســع نطاق، وأن شــبكة اتصــاالت المقاومة 
بما تعنيه من معلومــات مهمة والخطط والقرارات 
االســتراتيجية وخطــة الحــرب والعمليــات أصابت 
االحتالل بعمى اســتخباري، بل تبين أن هذه الحرب 
الخفية هي األســاس والمنطلق ألي حرب أخرى، بل 
وأبعــد من ذلك، فإن )إســرائيل( ترمــي بكل ثقلها 
االستخباري التجسسي ضد المقاومة في غزة، لغايات 
التحضير لعدوان واسع النطاق تحسم فيه )إسرائيل( 

حربها مرة واحدة وإلى األبد كما يخططون.
أربعون دقيقة كشــفت خيبة وهشاشة االستخبارات 
اإلســرائيلية عمليــًا وميدانيــًا في قطاع غــزة أثناء 
عمليــة حــد الســيف ومــا بعدهــا، بســبب إخفــاق 
عملياتي فــي إعداد وتنفيذ العمليــة، باإلضافة إلى 
الســلوك التكتيكــي الخاطــئ علــى األرض، وأظهر 
برنامج الجزيرة كيف أصيبت )إســرائيل( بجنراالتها 
ومحلليها وكبــار باحثيها بالذهول، ولم يســتفيقوا 

من هول الخيبة اإلسرائيلية بعد.
أوضحت األربعون دقيقة قدرة القســام على التعامل 
مع مخططات العدو والتهديد األمني بشــكل فوري 
سواء في العمل العســكري الميداني أو االستخباري 
واألمني، مــن خالل تقدير ســريع ودقيــق للموقف 

ولنــوع الخطــر والهدف ولمنــع العدو مــن اإلفالت 
أو مــن ارتــكاب جريمتــه، شــرق خان يونــس قبل 
عــام، حيث اعتمدت وحدة المتــكال على مجموعات 
صغيرة للتسلل داخل الكثافة السكانية وذات طبيعة 
مناســبة لمســرح العملية وذات تخصصــات معينة 
للتعايــش داخل مــكان التنفيــذ، ثــم الذوبان بين 
أهالي القطاع، حتى اتخذت قيادة القسام قرارا بالرد 
بعد إفشال القوة اإلســرائيلية الخاصة وقتل قائدها 
وأعطى القائد العام إشــارة بدء التنفيذ باســتهداف 

هدف مأهول.
من خالل مســرح العمليات الــذي مرغ فيه نور بركة 
ورفاقــه هيبة وأنف نخبــة النخبة في االســتخبارات 
اإلســرائيلية الســيرت متكال بدأ القســام نشــاطه 
االســتخباري بقصد البحث عــن كل آثر خلفته وحدة 
النخبــة فــي مســرح العمليــات والتي تعــد بمثابة 
الشــاهد الصامت، وســارت بخطوات متسلسلة هي 
المراقبــة األمنيــة والعمليــات والتحقيــق والتغذية 

العكسية واإلحكام.
واتخذت المقاومة عبر أجهزتها المتنوعة العسكرية 
واألمنية كافة إجراءات األمن االحترازي كالســيطرة 
الســريعة المفاجئــة والتفتيــش وغلــق المناطــق 
والتدقيــق واألمــن المعلوماتــي ومداهمــة األوكار 
واالعتقــال، فكلهــا إجــراءات أمنيــة وعمليات تمت 
للسيطرة على الميدان وإفشال خطط العدو، ورصد 
نشاط شبكات التجســس ومقدمي خدمة العمليات 
االســتخبارية للوحــدات الخاصــة، فحصلــت علــى 
منظومة تجســس متطورة زرعت على خط االتصال 

السري للقسام بالزوايدة.

واكتشــفت القسام العديد من أدوات ووسائل العدو 
االســتخبارية في قطاع غزة، فاســتطاع مهندسوها 
اختراق وحدة ســرييت متــكال الصهيونية والولوج 
لمعلوماتهــا الخاصــة، وواصلــت العمل المســتمر 
برفقــة أجهــزة األمن علــى تحجيم وضــرب قدرات 
العــدو، كل ذلك يرجــع لتميز اســتخبارات المقاومة 
وأجهزتهــا الفنية التي تتشــكل بصــورة تتالءم مع 

متطلباتها كفصائل مقاومة.
كل ذلــك تم ضمــن صمــت اســتخباري للمقاومة 
لتحقيق معادلة الموازنــة بين المهم واألهم، وهي 
مهمــة دقيقة للغاية وتتطلب ضبط األعصاب ودقة 
التقييــم، وتفكيك شــيفرا وخيوط العمليــة وإنتاج 
المعلومــة االســتخبارية الموجهــة للعــدو إلرباكه 
والتدليــس عليه وإيهامــه وفضحه وكســر هيبته، 
وتحصيــن الحاضنــة الشــعبية، عملية حد الســيف 
برهنــت علــى براعة عقــول القســام االســتخبارية 
وتمتعهــا بقــدرات واســعة ومعرفة بعلــم النفس 

وطبيعة العدو الداخلية.
إن فضــح وكشــف القــوات الخاصــة الصهيونيــة 
ومــا تبع ذلــك من جهــد أمني من شــأنه تقويض 
الشبكات اإلســرائيلية التي كانت تجمع المعلومات 
عــن المقاومــة، ومما ال شــك فيه ان خســارة هذا 
الكنــز االســتخباراتي ســيجعل مــن الصعــب على 
إســرائيل التعامل مع ما تعــده المقاومة من خطط 
وجهد عســكري ضدها في الداخــل والخارج، وفق ما 
تكشــف عنه في عملية حد السيف من فشل وإخفاق 
استخباري إسرائيلي، قاد القسام إلى تحقيق إنجازات 
ونجاحــات متعددة على غير صعيــد، وكان من أهم 

مــا فجــره البرنامج كشــفه النقــاب عن ذلك الســر 
األمني الكبير المتعلق بنجاح القسام في التسلل إلى 
أجهزة العدو اإللكترونية، والتقاط موجات وســحب 

معلومات واتصاالت الوحدة الخاصة .
إن االفصاح المتقن والموجه – كما أريد توظيفه من 
القســام- خالل األربعين دقيقة ال يندرج في ســياق 
االستهالك الكالمي والخطابي والشعاري، وإنما هو 
فن من فنون الحرب التي بات القسام يتقنه باقتدار 
وله فيه مــآرب عديدة، وينشــد غير غايــة ووجهة، 
ليس الــردع إال واحدة منها، البرنامــج باغت العدو 
من خالل الكشــف عن نقاط ضعفه وبعض أسراره، 
وكذلــك القول لقيادة العدو إننا قادرون عن كشــف 
مخططاتــك وإفشــالها ومنعك مــن مباغتتنا، ولمح 
للحجــم الكبير من المعلومات المؤكدة التي حازتها 
القســام عن العدو ونواياه ممــا يمكنها من إحباط 
مخططاته ومن أجل تحديد الوضع والزمان والمكان 

المناسبين لمباغتته بما ال يتوقعه.
في إطــار هذا التفــوق االســتخباري للمقاومة، وفي 
إطــار خيبة النخبة اإلســرائيلية، ســيتجدد تســاؤل 
اإلسرائيليون: كيف حدث ذلك؟ ولماذا لم تنجز نخبة 
النخبــة مهماتها؟ ما العمل مع القســام الذي تحول 

إلى تهديد رادع لـ«إسرائيل«؟
ما العمــل مع مقاومــة باتت تحظــى بمصداقية ال 
نظيــر لها شــعبيًا، بــل وإســرائيليا إلى حــد كبير؟ 
كيــف يمكن التخلــص مــن المقاومــة؟ وغير ذلك 
من األســئلة الكبيرة التي ســتبقى تقــض مضاجع 
المؤسسة العسكرية األمنية االستخبارية والسياسية 

اإلسرائيلية.

سجل جنود  القسام انتصارًا تاريخيًّا خالل معركة 
حد الســيف جعل قيــادة دولة االحتالل يشــعرون 
أنهم مكشــوفون أمــام المقاومة، بفعــل هزيمة 
الوحــدة الصهيونيــة الخاصــة )ســيريت متكال( 
في خــان يونس أمــام  العقول القســامية والقوة 
الجسورة التي أبداها جنود القسام، ما كشف حجم 
التنســيق الكبير والتحكم العسكري لجنود القسام 

في أثناء العملية وبعدها.
رصاص ونيــران وأصوات قصــف وهدير طائرات، 
إنــه اشــتباك جنود القســام مــع قــوة صهيونية 
خاصة شــرق خان يونس، مــا أدى إلى مقتل قائد 
هذه الوحــدة الصهيونية وإصابة عدد من عناصر 
هذه الوحــدة، وارتقى ســبعة شــهداء مقاومين، 
خــالل معركة داميــة خاضها الجنود القســاميون 
فــي مواجهة جيــش كامل من طائــرات االحتالل 
ورصاصه الغادر، رصــاص كالمطر وقذائف تنهمر 
فــي محاولة لتفــادي الوقوع في قبضــة المقاومة 
الفلســطينية التــي أبــدت قــدرات احترافيــة في 
مواجهــة هذه القوة الغازيــة، األمر الذي لم تنجح 

أمامه ادعاءات القــوة التي يصدرها قادة االحتالل 
أمام الرأي العام الداخلي والدولي.

فشــل األمن الصهيوني وتركت عملية حد السيف 
جرحًــا غائــرًا فــي الوعــي األمنــي الصهيونــي؛ 
فقــد تحقق بكشــف القســام أفراد هــذه الوحدة 
الصهيونيــة ضربة قاســية للمنظومة األمنية في 
دولــة االحتالل، وهذه المرة بالصــور التي تفضح 
عملياتهــم ونشــاطاتهم فــي غزة وفــي مناطق 
أخرى، تــرك هــؤالء المهزومون خلفهــم معدات 
إلكترونيــة دقيقــة ومتطورة من أجهزة تجســس 
وأجهزة للتنصت على اتصاالت المقاومة، وكذلك 
ســيطر على عدة وثائــق توضح خيــوط الجريمة 
الصهيونيــة، منهــا وثائــق اســتخدمت للتمويه، 
وبطاقات مزيفة بأسماء شخصيات من قطاع غزة، 
وإضافة إلى ذلك اكتشــف أن السيارات التي كانوا 
يقودونهــا خالل العملية أدخلت مــن أحد المعابر 
التي يسيطر عليها االحتالل على حدود قطاع غزة.

تمتع الشهيد القائد نور بركة بقدرات عقلية عالية 

وشــخصية تتمتع بســمات القائد المبادر، فعندما 
اشــتبه جنود القسام بســيارة الوحدة الصهيونية 
فور ذلك بادر وتابع وأبلغ ونفذ خطوات للســيطرة 
على هذا الهدف المشبوه وسارعوا إلى اعتقالهم، 
وفــي أثنــاء التحقيق مع هــؤالء الصهاينــة أطلق 
المجرمون الصهاينة النيران تجاه الشــهيد القائد 
نور بركــة ورفاقه، أطلقت هــذه الطلقات الغادرة 
لتعلن بذلــك انتصارًا جديدًا للدم الفلســطيني، 
انتصــارًا علــى العقــل الصهيونــي ضمــن حرب 
العقــول المشــتعلة مــع المحتل، ارتقى الشــهيد 
القائد نور بركة ورفاقه شــهداء إال أنهم بدمائهم 
صنعوا نصرًا سطر بدمائهم الطاهرة، لتبقى هذه 
الدماء مشعاًل من نور في درب الجهاد والمقاومة.

لقد شــكلت عملية حد الســيف صدمة لن تتمكن 
األجهــزة األمنية الصهيونية مــن ابتالع مرارتها؛ 
فبعــد اندحار وحدة )ســيريت متكال( مدحورة من 
غزة بعد أن خســرت قائدها قتياًل على أيدي أسود 
القســام، وانسحابهم جرحى يشدون أذيال الخيبة 
والهزيمــة، بقيت الهزيمة والعــار تالحقهم أمنيًّا 

بانكشــاف أفراد الوحدة ونشــر صورهــم، وتجلى 
ذلك في اســتقالة وزير الحرب الصهيوني أفيغدور 
ليبرمان، وتال ذلك اســتقالة قادة أمنيين صهاينة 
ممن أشرفوا على هذه العملية الفاشلة والمتعددة 

الفشل.
عايشــت أجهزة األمــن الصهيوني أيامًــا مريرة 
وفضيحــة عميقــة، أمــام جســارة جنود القســام 
وانتصارهــم فــي معركــة الوعي وحــرب العقول 
المشتعلة، حاول الصهاينة طمس الخسائر األمنية 
الكبيرة التي أحدثتها عملية حد الســيف ضد قلب 
المنظومــة األمنية الصهيونيــة، محاولين ترميم 
حالة الفشل الذريع التي منيت بها وحدة )سيريت 
متــكال( والمنظومــة األمنية؛ فمنعوا نشــر صور 
أفراد الوحدة التي نشــرتها القسام، ما شكل حالة 
إحباط شــعبي في المجتمع الصهيوني لدى الرأي 
العــام، وجعل صورة األجهــزة األمنية الصهيونية 
أمام العالم أنهم مجرد فشــلة وهــواة في العمل 
األمني، هذا ما رسخته دماء الشهداء بغزة، انتصار 

الدم على الجالد الصهيوني.

عملية حد السيف جرح 
غائر  يف الوعي األمني 

الصهيوين
محمد مصطفى شاهين

عايشــت أجهــزة األمن الصهيونــي أياًما مريــرة وفضيحة 
عميقــة، أمام جســارة جنود القســام وانتصارهــم في معركة 

الوعي وحرب العقول المشتعلة.

خيبة النخبة 
يف أربعني دقيقة

رامي أبو زبيدة
المركز الفلسطيني لإلعالم

أربعــون دقيقــة كشــفت خيبــة وهشاشــة االســتخبارات 
اإلســرائيلية عمليــًا وميدانيــًا في قطــاع غزة أثنــاء عملية 
حد الســيف وما بعدها، بســبب إخفاق عملياتي في إعداد 
وتنفيذ العملية، باإلضافة إلى السلوك التكتيكي الخاطئ على 
األرض، وأظهر برنامج الجزيرة كيف أصيبت )إسرائيل( بجنراالتها 
ومحلليهــا وكبار باحثيها بالذهول، ولم يســتفيقوا من هول 

الخيبة اإلسرائيلية بعد.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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مذكرة تبليغ حكم استئنافي صادر عن محكمة الوسطى الشرعية
في القضية  أساس 353 / 2017  وموضوعها تفريق للضرر

إلــي المدعــى  عليــه / ســامح محمد طلب عيــاش من الجورة وســكان 
النصيرات  ســابقاً  والموجود في الســودان ومجهول محل اإلقامة  فيها 
اآلن لقد حكم عليك في القضية أســاس 353 /2017 المقامة عليك من 
قبــل المدعية  زوجتك بصحيح العقد الشــرعي / ندى كمــال عبد القادر 
محمد من الرملة وســكان النصيرات بتطليقهــا منك طلقة واحدة بائنة 
بينونــة صغرى دفعــاًً للضرر الحاصل لها من غيابــك عنها منذ أكثر من 
ســنة بال ســبب شــرعي وال عذر مقبول حكما غيابياً  بحقــك وقد عادت 
القضية من مقام محكمة االستئناف الشرعية بخانيونس مصدقة حسب 
األصول  بتاريخ 11/13 / 2017 م حكمًا قابالًً للطعن أمام المحكمة العليا 

الشرعية وبهذا صار تبليغك حسب األصول وحرر في  2019/12/2م
قاضي الوسطي الشرعي 
محمد كامل أبو راس 

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة الوسطى الشرعية االبتدائية

أعلــن أنــا/  مؤمــن ماجد صالح أبــو عصر عن فقــد هويتي 
وتحمل الرقم 403062573 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

الموضوع/ مذكرة تبليغ قرار استئنافي
صادر عن محكمة غزة الشرعية

الى المســتأنف/ محمد بن مصطفى بن جابر عبد العزيز من مصر ومقيم 
حاليــا فــي الكويت ومجهول محــل اإلقامة فيها اآلن لقــد عادت القضية 
أســاس 2019/1م وموضوعهــا/ إثبــات طــالق المتكونــة بينــك وبين 
المســتأنف عليها/ آالء بنت أحمد بن يعقوب األغواني وكيلتها المحامية 
غادة النزلي من مقام محكمة االســتئناف الشــرعية بغزة مصدقة الحكم 
المســتأنف بموجب القرار االستئنافي رقم )8091( سجل )19( المؤرخ في 
2019/11/27م قابال للطعن أمام المحكمة العليا الشرعية في غزة لذلك 

صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2019/12/2م.
قاضي  غزة الشرعي
بالل داوود أبو خاطر

دولة فلسطين
السلطة القضائية

ديوان القضاء الشرعي
محكمة غزة الشرعية

إعالن بيع بالمزاد العلني 
في القضية رقم 6571 / 2018

نُعلــن للعموم أنه معروض للبيــع من قبل دائرة تنفيــذ محكمة بداية 
غزة البضائع والمعدات المحجوزة الخاصة بشــركة/ محمد خميس النفار 
الكائن بالجهة الغربية من مســجد الكنز والبضائع عبارة عن )مقدج ثاب 
– منشــار صغيــر- صندوق عدة ألمنيــوم كامل عدد "2" – إكسســوارات 
المنيوم كاملة- جلخ كبير بش – ماتور اوبن – طاولتين كبار تجميع- جرة 

غاز خمسة كيلو – 26 عمود المنيوني 66*40 سلفر ... الخ(
فعلــى من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور إلى دائرة تنفيذ محكمة 
بدايــة غزة في أوقات الدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعــد دفع قيمة 
التأمين بواقــع %10 من قيمة التخمين وأن الرســوم والداللة واالنتقال 
على نفقة المشتري، علمًا بأن المزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحًا من 

يوم الثالثاء بتاريخ 2019/12/17م
حرر في 2019/12/2م

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

محكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ

8 مليارات دوالر قيمة مساعدات 
»الغذاء العاملي« لليمن سنوًيا

األناضول/وكاالت:
أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة، أمس، أن إجمالي قيمة 
ما يقدمه سنويًا لليمن يبلغ 8 مليارات دوالر، ويدير 12 مخزنًا الستهداف 

نحو ١٢ مليون شخص.
جــاء ذلك خالل لقاء مدير مكتب برنامج الغــذاء العالمي في اليمن عاصف 
علــي بوتو، مع رئيس المنطقة الحرة في العاصمــة اليمنية المؤقتة عدن 
)جنــوب( وبحضور مســؤولين فــي المنظمــة والمنطقة الحــرة )حكومية 

يمنية(.
وقال بوتو، بحســب نائــب مدير الترويج والتســويق بالمنطقة الحرة ريام 
المرفــدي، لوكالة »األناضــول«، إن حجم ما تقدمه المنظمة ســنويًا في 
اليمن يبلــغ 8 مليارات دوالر أمريكي، إلى جانب إدارته وإشــرافه على 12 

مخزنًا، في أماكن مختلفة بالبالد.
وأضاف، أن عدد المستفيدين من المساعدات اإلنسانية »غذائية وطبية«، 
التي تنفذها المنظمة في اليمن سنويًا يصل إلى نحو 12 مليون شخص، 
رغــم الظروف غير المواتية للعمل، في ظل الحرب التي تعصف بالبالد منذ 

اكثر من 5 أعوام.
وتعــد الزيارة هذه هي األولى من نوعها للمســؤول األممي، إلى المنطقة 
الحرة بعدن، لالطالع عن أهم التسهيالت التي يمكن تقديمها للمنظمة، 

وفقا للمرفدي.
وأشــار إلى أن المســؤولين في المنطقة الحرة أبدوا اســتعدادهم لتقديم 
التســهيالت الالزمة للبرنامج وبما يمكنه من االرتقاء بمســتوى نشاطاته 

اإلنسانية في اليمن.
ومنــذ نحو 5 أعوام، يشــهد اليمن البالغ عدد ســكانه نحــو 27.5 مليون 
نســمة، حربًا بين القــوات الحكومية، مدعومة بالتحالــف العربي بقيادة 
الســعودية من جهة، وبين مســلحي جماعة »الحوثــي«، من جهة أخرى، 

الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.
وخلفــت الحــرب أوضاعًا إنســانية وصحية صعبة، جعلت معظم الســكان 
بحاجة إلى مســاعدات، في واحدة من أســوأ األزمات اإلنسانية في العالم، 

حسب األمم المتحدة.

وفاة أخ غري شقيق
 للعاهل السعودي

الرياض/ األناضول:
توفــي األمير متعب بــن عبدالعزيز آل ســعود، األخ غير الشــقيق للعاهل 

السعودي الملك سلمان، أمس، عن عمر ناهز 88 عاما.
ووفق وكالة األنباء السعودية الرسمية )واس(، ستصلى الجنازة على األمير 
الراحل بعد صالة عشاء اليوم الثالثاء بالمسجد الحرام، دون تفاصيل أكثر.
ونعــى الديوان الملكي األمير متعب )مواليد 1931(، وهو أحد أبناء الملك 

المؤسس للمملكة عبدالعزيز آل سعود.
وكان األميــر الراحل عضوا في هيئة البيعة، المعنيــة باختيار الملك وولي 

العهد، وشغل عدة مناصب وزارية حتى عام 2009، وفق إعالم محلي.
وتولى األمير متعب، خالل مسيرته الممتدة نحو 54 عاما، منصب أمير مكة 
المكرمة عام 1955، ثم حقائب 3 وزارات هي: األشــغال العامة واإلسكان، 
والشؤون البلدية والقروية، والمياه والكهرباء، في وزارات سعودية سابقة.

ومنذ عام 2009، ابتعد األمير الراحل عن المناصب الرسمية. 

الجزائر/ األناضول:
أجــل القضــاء الجزائــري إلــى يــوم غد 
األربعــاء، محاكمــة غيــر مســبوقة في 
ملفات فســاد تخص رئيســي حكومتين 
وعدة وزراء ســابقين ورجــال أعمال من 
رمــوز نظام الرئيس الســابق عبدالعزيز 
بوتفليقــة يتواجدون حاليا في الســجن 

على ذمة القضية.
وقــررت محكمة ســيدي امحمد وســط 
تأجيــل  أمــس،  الجزائريــة،  العاصمــة 
المحاكمة إلى 4 ديســمبر/كانون األول 
بعد انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين 
بدعــوى عدم توفــر الظروف المناســبة 

النطالقها.
وشــهدت محكمة ســيدي امحمد وسط 
العاصمــة توافــد عشــرات المواطنيــن 
تعزيــزات  وســط  المحاكمــة  لحضــور 
أمنية مشــددة عند كافة مداخل الطرق 

المؤدية إليها.
كمــا تم نصــب شاشــات كبيــرة داخل 
وخارج قاعــة الجلســات لتمكين الجميع 

من متابعة المحاكمة.

وقبل انطــالق المحاكمة، قــدم محامو 
الدفاع طلبا للمحكمة لتأجيل المحاكمة؛ 
»نظرا لعــدم توفر شــروط إجرائها في 
ظروف عاديــة«؛ حيث ال تتوفر المحكمة 
على قاعــة كبيرة الســتيعاب عدد كبير 
مــن المواطنيــن ورجال اإلعــالم الذين 

احتجوا على ظروف العمل.
وقال نجيب بيطام، أحد محاميي الدفاع، 
للصحفييــن، قبل بدايــة المحاكمة، إن 
الدفاع ســيطلب تأجيل المحاكمة لعدم 
توفــر الظروف المناســبة إلجرائها، كما 
صرح محامون مثل عبد المجيد سيليني 
لوســائل إعالم محلية سابقا بأن برمجة 
قضية بهذا الحجم بســرعة عقد مهمة 

الدفاع في العمل عليها.
لكن صرح وزير العدل بلقاســم زغماتي 
صــرح، أول من أمس، بــأن كل الظروف 
متوفرة إلجراء محاكمة في ظروف جيدة، 
وأن القانــون ينص على محاكمة الوزراء 
فــي محكمة خاصــة، لكنها لم تُشــكل 
فــي العهد الســابق ألســباب مجهولة، 
وبالتالي سيحاكمون في محكمة عادية.

ومتهــم فــي القضية عدة رجــال أعمال 
فتحوا مصانع لتجميع السيارات من عدة 
عالمــات دولية وكلهم في الســجن منذ 

أشهر.
ومــن المتهميــن فــي القضيــة أيضــا 
رئيســا الوزراء الســابقين عبــد المالك 
ســالل وأحمد أويحــي إلى جانــب وزراء 
صناعــة ســابقين هم يوســف يوســفي 
وبدة محجوب وعبد الســالم بوشــوارب 
)متواجــد بالخارج( ووزير النقل الســابق 
عبد الغني زعــالن ويمينة زرهوني والية 

سابقة.
ويتابــع هؤالء بتهم »إســاءة اســتغالل 
المشــروع«  غيــر  و«الثــراء  الوظيفــة« 
و«تبديد المــال العام«، و«منح امتيازات 
غيــر مســتحقة« و«الرشــوة وتبييــض 

األموال«.
كما يقول مســؤولون إن مصانع تجميع 
الســيارات تلــك كانت طريقــة لتهريب 

العملة األجنبية نحو الخارج.
وبعــد اإلطاحــة ببوتفليقة فــي أبريل/
نيسان الماضي على يد انتفاضة شعبية 
دعمها الجيش، تم ســجن العشرات من 
رجــال األعمال وكبــار المســؤولين في 

عهده، بينهم رئيســا الوزراء الســابقين 
أويحي وسالل.

وجــاء هــذا الســجن المؤقت بعــد فتح 
القضاء في مارس/آذار الماضي تحقيقات 
في قضايا فساد خالل المرحلة الماضية، 

بينها ملف مصانع تجميع السيارات.
وتعد هذه المحاكمة الثانية التي طالت 
رمــوز نظــام الرئيــس الســابق؛ حيــث 
قضت محكمة البليدة العســكرية جنوب 
العاصمة نهاية سبتمبر/ أيلول بالسجن 
15 عامــا بحق ســعيد بوتفليقة شــقيق 

الرئيس السابق )عبد العزيز بوتفليقة(، 
وقائــدي المخابــرات الســابقين محمد 
مدين المدعو توفيق( وعثمان طرطاق، 
إلى جانــب لويزة حنــون األمينة العامة 
لـ«حزب العمال« )يســار( بتهمة »التآمر 

على الجيش والدولة«.
وتجــري هــذه المحاكمة قبــل أيام من 
 12 فــي  المقــررة  الرئاســة  انتخابــات 
ديســمبر/ كانــون األول الجــاري، والتي 
يتنافس فيها خمسة مترشحين، وخلفت 
انقساما في الشارع بين مؤيد لها يراها 
»حتمية« للخروج مــن األزمة ورافضين 

يرون أن الظروف غير مناسبة إلجرائها.

تأجيل أول محاكمة يف قضايا فساد لرموز من نظام بوتفليقة

بيروت/ وكاالت:
قــال الدفــاع المدنــي الســوري إن 11 
شــخصا على األقل لقوا حتفهم وأصيب 
العشــرات في سوقين مكشــوفين جراء 
ضربــات جوية نفذتها القوات الحكومية 
الســورية يوم أمس، على المنطقة التي 
تســيطر عليها المعارضة المســلحة من 

محافظة إدلب.
ويعتبر هذا الجزء الواقع في شــمال غرب 
ســوريا، بما في ذلك محافظة إدلب، آخر 
مســاحة كبيــرة مــن األرض ال تزال في 
قبضة المعارضة المسلحة بعد أكثر من 

ثماني سنوات من الحرب.
وذكــر الدفــاع المدني، المعــروف أيضا 
فــي  ويعمــل  البيضــاء  الخــوذ  باســم 
المناطق التي تســيطر عليها المعارضة، 
أن الضربات الجوية اســتهدفت ســوقا 
للفواكــه والخضــر فــي معــرة النعمان 
بجنــوب إدلب وآخر للمنتجــات الغذائية 

في سراقب إلى الشرق.
مصــورة  ومقاطــع  الصــور  وأظهــرت 
نشــرتها المنظمة على تويتــر الضحايا 
وهم يُنقلون بعيدا عن أكشــاك الســلع 

المهدمة والمركبات المحترقة.
والتقى الرئيس الســوري بشــار األســد 
مــع مبعوث للرئيس الروســي فالديمير 
بوتين يوم أمس، لمناقشــة الوضع في 
إدلب والهجمــات التي تشــنها فصائل 
المعارضــة المســلحة المتمركزة هناك، 
وفقا لما أعلنته الرئاســة الســورية على 
تويتر. ولم تشر وسائل اإلعالم السورية 

الى الغارات الجوية.
وأفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان، 

الــذي يراقــب الحــرب مــن مقــره فــي 
بريطانيــا، بأن عــدد القتلى في الهجوم 
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وعلى نحــو منفصــل، قــال المرصد إن 
غارات جوية روســية اســتهدفت ســجنا 
في إدلب مما تســبب في سقوط ضحايا 
وهروب سجناء. ولم يقدم أرقاما محددة.
وشــاركت كل من روســيا، التــي تدعم 
األســد في الحــرب األهليــة الدائرة في 
بــالده، وتركيــا، التي تدعــم المعارضة 

منــذ فتــرة طويلــة، فــي رعايــة اتفاق 
”خفض التصعيد“ في المنطقة في وقت 
ســابق من هذا العــام، لكنــه تعثر منذ 

ذلك الحين.
وتــؤوي هذه المنطقــة مئات اآلالف من 
األشــخاص الذين فروا مــن أجزاء أخرى 
من ســوريا مع تقدم القــوات الحكومية 
في أنحاء البالد منذ أن انضمت موسكو 
للحرب إلى جانب األســد عام 2015 مما 

أمال كفة الصراع لصالحه.

مقتل 11 شخصًا عىل األقل يف رضبات
 جوية نفذتها الحكومة السورية عىل إدلب

دمار جراء قصف طائرات النظام إلدلب              )األناضول(
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المستدعي/ عبد الباري أحمد حسين كالب من سكان خانيونس – المعسكر.

وكياله المحاميان/ عبد اهلل الفرا وحسين أبو لطيفة – خانيونس.
المستدعى ضدهم/1. ســعدية أحمد حسين كالب خانيونس جورة العقاد 
معســكر الكاللبــة والمقيمــة فــي األردن. 2. دالل أحمد حســين كالب- 
خانيونس جورة العقاد معســكر الكاللبة والمقيمة في الكويت. 3. ســعاد 
أحمد حســين كالب- خانيونس جــورة العقاد معســكر الكاللبة والمقيمة 
في الكويت. 4. أحالم أحمد حســين كالب- خانيونس جورة العقاد معسكر 
الكاللبــة والمقيمــة فــي اإلمــارات. 5. هبة حســين احمد حســين كالب 
خانيونس جورة العقاد معســكر الكاللبة باألصالة عن نفســها وباإلضافة 
لباقي ورثة والدها حســين أحمد حسين كالب. 6. رياض عرفات مصطفى 
كالب- خانيونــس جــورة العقاد معســكر الكاللبــة باألصالة عن نفســه 
وباإلضافة لباقي ورثة والدته شفيقة أحمد حسين كالب والمقيم في مصر.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
الى المســتدعى ضدهم )المســتأنف ضدهم( المذكوريــن بعاليه بما أن 
المستدعي )المستأنف( قد أقام عليكم االستئناف رقم 2019/461 استنادا 
الى ما يدعيه في الئحة اســتئنافه المرفق لكم نسخة منها ومن مرفقاتها 
لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي حضوركم الى هذه المحكمة خالل خمسة 
عشــر يومًا من تاريخ تبليغكم بهذه المذكرة كما يقتضي أن تودعوا قلم 
المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغكم بهذه 
المذكرة علما بانه تحدد لها جلســة األحد الموافق 2019/12/29م لنظر 
الدعوى وليكن معلوما لديكما أنكم إذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمدعي أن 

يسير في استئنافه حسب األصول. تحريرا في 2019/12/2م.
رئيس قلم محكمة االستئناف بغزة
أ . هناء ماضي

دولة فلسطين -  السلطة القضائية
لدى محكمة االستئناف بغزة الموقرة

في الطلب رقم 2019/390
في االستئناف رقم 2019/461

المستدعي/ نبيل عارف خليل حرارة  من غزة هوية 922200449 
وكيله المحامي/ محمد القطاع.
المســتدعى ضدهم/1. عايده جــالل جمال أبو رمضان مــن غزة الرمال 
بجوار عمارة العكشــية )مجهولة محل اإلقامة(. 2. أيمن عصام اسماعيل 
أبو رمضان من غزة الرمال بجوار عمارة العكشية )مجهول محل اإلقامة(.

3. اســامة عصام اســماعيل أبــو رمضان من غــزة الرمال بجــوار عمارة 
العكشية )مجهول محل اإلقامة(.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في الدعوى رقم 2018/690 - في الطلب 2019/1900

الــى المســتدعى ضدهــم بمــا أن المســتدعي المذكور قد تقــدم لدى 
محكمــة البداية بغزة بالدعــوى المرقومة أعاله واســتنادا الى ما يدعيه 
في الئحة دعــواه ونظرا النكم مجهولو محل اإلقامة وحســب اختصاص 
محكمــة البداية في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول 
المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء على قرار محكمة 

البداية بغزة نبلغكم عن طريق النشر المستبدل.
لذلــك يقتضــي عليكــم الحضــور امــام هــذه المحكمــة فــي تاريــخ 
2019/12/18م الســاعة التاسعة صباحًا كما يقتضي عليكم ان تتقدموا 

بجوابكم التحريري خالل 15 يوما من تاريخ النشــر وليكن معلوما لديكم 
انكم اذا تخلفتم عن ذلك سينظر في الدعوى باعتباركم حاضرين.

تحريرا في 219/12/2م.
رئيس قلم محكمة البداية بغزة
أ . عمار قنديل

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء
لدى محكمة البداية بغزة

في الدعوى رقم 2018/690
في الطلب 2019/1900

دولة فلسطين
السلطة القضائية 

ديوان القضاء الشرعي
المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

محكمة رفح الشرعية االبتدائية- رفح

إعالن وراثة صادر عن محكمة رفح الشرعية
قدمــت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار عشــيرة الشــاعر برفح 
مؤرخــة في 2019/11/24م تتضمن أن محمد بن المالحي الشــاعر من 
جمهوريــة مصر العربية وســكان رفح توفي إلى رحمــة اهلل تعالى بتاريخ 
1929/1/27م، وانحصــر إرثه الشــرعي واالنتقالي في أوالده المتولدين 

لــه من زوجتــه المتوفاة بعــده آمنة بنــت محمد بن مصطفى الشــاعر 
مــن جمهورية مصر العربية وســكان رفح وهم : محمد ومحمود وســالم 
ومنصور وســليمان وحمدان والمالحي وســرية وحمدة ومزيونة وفضية 
فقــط ، وبتاريــخ 2003/2/3م توفيت إلى رحمــة اهلل تعالى فضية بنت 
محمــد بن المالحي الشــاعر من رفح وســكانها وانحصر إرثها الشــرعي 
واالنتقالي فــي أوالدها المتولدين لها من زوجها المتوفى قبلها حســن 
بن مســلم بن عوض الشــاعر من رفح وســكانها وهم : محمد ومحمود 
وعبد الحميد وأحمد وسهيله وحميدة فقط ، وبتاريخ 2007/4/4م توفي 
إلى رحمة اهلل تعالى محمد بن حسن بن مسلم الشاعر من رفح وسكانها 
وانحصــر إرثه الشــرعي واالنتقالي في زوجته آمنه بنت أحمد بن مســلم 
الشــاعر من رفح وســكانها وفــي أوالده منها وهم : عمر وعماد وحســن 
وأحمد ومحمود وســوالفا وســامية وهند ومنى فقــط وال وراث للمتوفى 
المذكور سوى من ذكر وليس له وصية واجبة أو اختيارية وليس له أوالد 
كبــار توفوا حــال حياتها وتركوا ورثة ، فمن له حــق االعتراض على هذه 
المضبطة مراجعة محكمة رفح الشرعية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ 

النشر، وحرر في 04/ربيع آخر 1441هـ الموافق 2019/12/01م
قاضي رفح الشرعي
فريد بركة

وكالة: صفقة صواريخ روسية 
جديدة لرتكيا ستتم قريبًا

موسكو/ وكاالت: 
نقلت وكالة اإلعالم الروســية أمس، عن مســؤول في الرئاســة التركية قوله إن موعد 
شــراء المزيد من أنظمة إس400 للدفاع الصاروخي من روسيا مسألة فنية فقط، وإن 
االتفاق ســيتم قريبا. وكان رئيس شركة روســوبورون إكسبورت -وهي شركة روسية 
لتصدير األســلحة تابعة للدولة- قد قال الشــهر الماضي إن موســكو تأمل في إبرام 

اتفاق لتزويد تركيا بمزيد من أنظمة إس400 في النصف األول من العام القادم.
ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تزيد من توتر العالقات بين تركيا والواليات المتحدة 
التــي علقت مشــاركة أنقرة في برنامــج إنتاج طائرات إف35 المقاتلــة -بعد أن كانت 
فيه بلدا مشــتريا ومنتجا- عقابا لها على شــراء منظومة إس400 في وقت ســابق من 
العام الحالي. ونقلت وكالة اإلعالم الروسية عن مسؤول في الشؤون األمنية والخارجية 
بالرئاسة التركية قوله: »موعد شــراء مجموعة ثانية من أنظمة إس400 مسألة فنية 

فحسب، أعتقد أنه سيتم قريبا«.
وكان رئيس شركة روسوبورون إكســبورت ألكسندر ميخييف قد قال للوكالة الروسية 
في 26 نوفمبر/تشــرين الثاني إن روســيا وتركيا تبحثان بجدية اســتغالل أنقرة بندا 
اختياريــا فــي العقــد األصلي، يقضي بأن تتســلم المزيــد من أنظمــة إس400، وإن 

المحادثات تتركز على األمور المالية.

»النهضة التونسية« تستهدف الحقائب 
االقتصادية واالجتامعية بالحكومة املقبلة

تونس/ األناضول:
قال رئيس مجلس شــورى حركة النهضة التونســية عبد الكريــم الهاروني إن حركته 
ســتحرص علــى أن تكــون موجــودة علــى رأس الــوزارات ذات الطابــع االقتصــادي 

واالجتماعي في الحكومة القادمة.
جــاء ذلك خــالل مؤتمر صحفي عقده الهاروني، أمــس، بالعاصمة تونس لإلعالن عن 

مخرجات الدورة 34 لمجلس الشورى.
وذكــر أن مجلس شــورى حركة النهضة جدد دعمه لرئيــس الحكومة المكلف الحبيب 
الجملي؛ داعيا كل األطراف السياسية في تونس إلى »إنجاح تشكيل الحكومة في أقرب 
وقت«. وتواجــه تونس تحديات اقتصادية واجتماعية مرتبطة بنســب الفقر والبطالة 
والتضخم، وتذبذب ســعر صرف العملة المحلية )الدينار( مقابل النقد األجنبي، وتباطؤ 

أرقام النمو االقتصادي.
وزاد الهارونــي: »ســنحرص على أن نكــون حاضرين على رأس الــوزارات ذات الطابع 
االقتصــادي واالجتماعي.. بالنســبة للــوزارات الســيادية، ما زلنا نتفــاوض مع رئيس 

الحكومة المكلف، ونتعامل معها وفق ما تقتضيه مصلحة البالد«.
لكنه أكد أن »تشــكيل الحكومة يتطلب تنازالت لاللتقاء على أرضية واســعة.. تشكيل 
حكومة ائتالفية مســألة صعبة، ونحن في نصف المدة التي وفرها الدســتور لتشكيل 
الحكومة«.وبشأن األسماء المقترحة لتولي الوزارات المستهدفة، قال: »حركة النهضة 
ستشــكل لجنة من أعضاء مجلس الشــورى وأعضاء المكتب التنفيذي للحركة، لدراسة 

األسماء التي سيتم تقديمها لتشكيل الحكومة القادمة«. 

طرابلس/ األناضول:
»الوفــاق  لحكومــة  الرئاســي  المجلــس  أدان 
الوطنــي« الليبيــة المعترف بها دوليــا، الغارات 
التي شــنها طيران داعم لقــوات اللواء المتقاعد 
خليفة حفتــر على ضواحــي العاصمة طرابلس؛ 
ما أســفر عن وقوع ضحايا بينهم أطفال ونساء، 

مؤكدا أنها ترتقي لـ«جرائم حرب«.
وقــال المجلس الرئاســي، في بيــان، أمس، إن 
»هذه األعمال اإلجرامية واإلرهابية لن تمر دون 

رد شديد في ساحات المعركة«.
وقال البيــان إن »غياب الموقــف الدولي الحازم 
والرادع تجاه مجرم الحرب )حفتر( هو من شجعه 
علــى مواصلة ارتكاب هذه االنتهاكات البشــعة 

التي ترقي إلى جرائم الحرب«.

عمان/ وكاالت: 
قــال الدفــاع المدنــي األردنــي أمــس، إن 13 
باكســتانيا، بينهــم 8 أطفــال، لقــوا حتفهم في 
حريق في بيــت من الصفيح فــي مزرعة في غور 

األردن.
وقال إياد العمرو المتحدث باســم الدفاع المدني 
إن ثالثة أشخاص آخرين أصيبوا في الحريق الذي 

كما حٌمل بعثة األمــم المتحدة للدعم في ليبيا 
المسؤولية، قائاًل: »مع هذه االنتهاكات ال يجدي 

إصدار بيانات أصبحت عنوانًا للعجز«.
وقــال إن »الجهــات المختصة بحكومــة الوفاق 
الوطني تقوم بتوثيق هذه الجرائم والتنسيق مع 
المنظمات الحقوقية واإلنسانية الدولية لتقديم 

الجناة للعدالة«.
وأول من أمــس، أعلنــت وزارة الصحة بحكومة 
»الوفــاق« مقتــل 3 أطفال وجرح 10 أشــخاص 
جراء قصف جوي شنه طيران حربي داعم لحفتر، 

جنوبي العاصمة.
يأتــي ذلــك فــي الوقــت الــذي اســتقبل فيــه 
مستشــفى حكومي بمدينة مرزق جنوبي ليبيا، 
أول مــن أمــس، جثاميــن 9 أطفــال وامرأتين، 

نشــب بعد منتصف الليل قبــل الماضية، وتظهر 
المؤشرات األولى أنه نجم عن تماس كهربائي.

ويعيــش آالف العمال األجانب في أوضاع بائســة 
بمــزارع خاصــة للخضــروات والفاكهــة في غور 

األردن.
وذكر مصــدر آخر بالدفــاع المدنــي أن عائلتين 
كانتــا تســكنان أحد بيــوت الصفيــح التي تؤوي 

إحداهمــا حامل، نتيجــة قصف طيــران إماراتي 
مسير داعم لحفتر.

وسبق أن ندد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
بهجمات حفتر ضد المدنيين خالل هجومه على 
طرابلس، وطالب بإرســال بعثــة تقصي حقائق 

دولية لتوثيق تلك »االنتهاكات الجسيمة«.
واتهــم المجلس، في بيان أصــدره في أكتوبر/

تشرين األول، قوات حفتر بأنها »ال تعير اهتماما 
يذكر بمــا يصدر عــن البعثة األمميــة بليبيا أو 

المجتمع الدولي من إدانات«.
أبريل/نيســان   4 منــذ  قــوات حفتــر،  وتشــن 
الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة 
طرابلس؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها األمم 

المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين. 

العمــال المهاجرين وأن الشــرطة فتحت تحقيقا 
في الواقعة.

وشــهد األردن فــي الســنوات القليلــة الماضية 
عددا من الحوادث المميتة في أوســاط الالجئين 
الســوريين المقيميــن في مخيمــات خالل فصل 
الشتاء كالحرائق التي تنجم عن تماس كهربائي 

أو االختناق بغاز الطهي.

الوفاق الليبية: غارات حفرت عىل ضواحي طرابلس جرمية حرب

الدفاع املدين: مقتل 13 باكستانيًا يف حريق مبزرعة يف غور األردن

آثار الحريق في بيت من الصفيح                     )أ ف ب(
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رصف رواتب موظفي 
السلطة اليوم

رام اهلل/ فلسطين:
تصــرف وزارة المالية فــي رام اهلل، رواتب موظفيهــا بالضفة الغربية 
وقطاع غزة عن شــهر تشــرين الثاني/نوفمبر اليوم الثالثاء، "بشــكل 

كامل".
وذكــرت الوزارة في بيان مكتوب، أنها "ســتصرف كامل المســتحقات 

المتبقية عن شهر آب/أغسطس".
وأضافت "أنه ســيبقى بذمة الحكومة متأخرات شــهر أيلول/ســبتمبر 

فقط، وسيتم صرفها مع راتب شهر كانون األول/ديسمبر".
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية برام اهلل تواصل االقتطاع من رواتب 
موظفيهــا بغزة بنســب تتفاوت بين 30 لـ %50 منــذ أكثر من عامين 

ونصف العام.

ورشة عمل يف رام الله 
لتعزيز تدابري الوقاية

 من الفساد
رام اهلل/ فلسطين:

اختتمت هيئة مكافحة الفســاد في رام اهلل، أمس، ورشة عمل نظمتها 
بالتعاون والشــراكة مع مركز جنيف لحوكمة قطــاع األمن »ديكاف«، 
حــول تعزيــز تدابير الوقاية من الفســاد مــن خالل نظامــي الهدايا 

وتضارب المصالح.
وناقش المشاركون في الورشــة خالل اليوم الثاني األنظمة المتعلقة 
بتضــارب المصالح، واســتعرضت مدير عــام الشــؤون القانونية في 
هيئة مكافحة الفســاد رشــا عمارنة الواقع والحالة الفلسطينية بشأن 
نظــام تضارب المصالح، فــي حين قدمت الخبيرة الدولية ســاندرين 
ريتشارد شرحًا حول الممارسات الدولية الفضلى المرعية في األنظمة 

المتعلقة بتضارب المصالح.
واســتعرضت ريتشــارد بعض الحاالت العملية التي حالفها النجاح في 
موضــوع تضارب المصالح، وقامت بتوزيع المشــاركين والحضور على 
مجموعــات عمل، وحللــت كل مجموعة حالــة معينــة متعلقة بنظام 

تضارب المصالح.
وشــارك في الورشــة خبراء دوليون وممثلون عن الــوزارات والهيئات 
الرســمية ومؤسســات القطاع األهلــي والمدني، وخــالل اليوم األول 
من الورشــة ناقشــت مدير عام الشــؤون القانونية في هيئة مكافحة 
الفســاد رشــا عمارنة واقع الحالة الفلســطينية في مكافحة الفســاد، 
في حين اســتعرضت الخبيرة الدولية ســاندرين ريتشارد الممارسات 
الدولية الفضلى المرعية في تنفيذ األنظمة المتعلقة بالهدايا، إضافة 
الســتعراض وتحليل بعض الحــاالت العملية التــي حالفها النجاح في 

موضوع الهدايا.
وفــي الختــام، أجاب مســؤولو الهيئة والخبيــرة الدولية على أســئلة 
المشــاركين المتعلقــة بنظام تضــارب المصالح، قبــل أن يتم توزيع 

الشهادات على جميع المشاركين في الورشة.

بلدية جباليا النزلة
 تجهز إلطالق العمل 

باملسلخ البلدي
غزة/ فلسطين:

نظمت لجنة منبثقة عن المجلس البلدي لبلدية جباليا النزلة في شــمال 
قطاع غزة، جولة تفقدية لسير العمل في مشروع تطوير المسلخ البلدي 

شرق جباليا.
ونفذت الجولــة بحضور رئيس البلدية عصام جــودة، وأعضاء المجلس 
البلدي م.عبد الســالم نصر، وم.محمد العسكري ومدير دائرة المشاريع 
م.عبد اهلل ســمارة، ومدير دائــر الصحة والبيئة م.ناصــر النجار يرافقه 

فريق من الدائرة.
وقــال رئيس لجنة الصحة والبيئــة في المجلس البلدي م.عبد الســالم 
نصر: إن العمل في المســلخ البلدي الجديد سيبدأ مع بداية عام 2020، 
موضحا أن المســلخ جهــز كمرحلة أولى، وســيتم إكمــال تجهيزه، في 

مشروع الحق.
وأضاف أن المجلس البلدي شكل لجنة من دائرة الصحة والبيئة لمتابعة 
التجهيزات واالطالع على ســير األعمــال، وتفقد المعدات وآليات العمل، 

للتأكد من بدأ العمل بالمسلخ في الوقت المحدد.

بيروت/ وكاالت:
ســحب المواطنــون المودعون فــي المصارف 
اللبنانية مبالغ ماليــة وصلت لـ4 مليارات دوالر 
وأودعوها في بيوتهم منذ شهر أيلول الماضي.
وقــال وزيــر االقتصــاد والتجــارة فــي حكومة 
تصريف األعمال اللبنانية، منصور بطيش، أول 
مــن أمس، إن »الناس يخافــون وهذا حقهم«، 
مضيفا أنه تم البحث خالل االجتماع االقتصادي 
األول الــذي عقد فــي بعبدا عن حل لمشــاكل 
الناس مــع جمعية المصــارف، ونتج عنه بعض 
التدابيــر تــم اتخاذها مع حاكم مصــرف لبنان 

رياض سالمة.
وفــي حديــث تلفزيونــي لــه، أوضح أنــه »تم 

تكليف ســالمة، وفقا لقانون النقد والتســليف، 
بالتفاهم مــع جمعية المصارف على آليات تريح 
النــاس من ناحية القبض بالعمالت الموجودة، 
وتخفيف الضغط على الناس لتأمين حاجياتهم 

األساسية«.
ولفت إلى أن »مصرف لبنان يحاول الحفاظ على 
موجوداته بالخارج والتي هي للمصارف والناس 

والمودعين«.
وتســاءل: »لمــاذا التهويل على النــاس؟ نعم 
المشــكلة كبيرة في لبنان وخطيــرة ويجب أن 
ننكــب ونتعــاون ليال نهــارا إليجاد التنســيق، 
نحــن ال يجب أن نهول على الناس«، مؤكدا أن 
»أموال الناس موجــودة، واليوم هناك معالجة 

للمشاكل، يجب أن تحصل بهدوء وحكمة، وأنا 
أتفهم خوف الناس وأنحاز لهم«.

وقــال بطيــش إنــه »تــم تخفيــض معــدالت 
الفائدة علــى الليرة اللبنانية من ناحية الودائع 
المصــارف،  رأســمال  وزيــادة  والتســليفات، 
وليحضروا ملياري دوالر لزيادة رسملة المصارف 

قبل نهاية العام«.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات 
شــعبية، رفضا لمشــروع قانون يفــرض زيادة 
الضرائب على المواطنين، وللمطالبة باستعادة 
األموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، قبل أن 
يرفع المحتجون ســقف مطالبهم إلى إســقاط 

النظام الحاكم كله.

اللبنانيون يسحبون ودائع باملليارات من املصارف اللبنانية

رام اهلل/ فلسطين:
أعلنت مؤسســة المواصفــات والمقاييس في 
رام اهلل، أمــس، »تحديــث ومراجعة التعليمات 
الفنية اإللزامية الخاصــة بالمضافات الغذائية 

إلى األغذية، التي تحمل الرقم )2019/81(«.
وأوضحت المؤسســة، في بيان، أمس، أن هذه 
التعليمــات تضع قواعــد للمضافــات الغذائية 
المستخدمة في األغذية، بهدف ضمان مستوى 
عاٍل من الحماية لصحة اإلنســان والمستهلك، 
والممارســات  المســتهلكين،  وحماية مصالح 

العادلة في تجارة األغذية، وحماية البيئة.
جاء ذلك بعد مصادقــة وزير االقتصاد الوطني 
بــرام اهلل، رئيــس مجلــس ادارة المواصفــات 
والمقاييس خالد عســيلي، ووزيــر الصحة مي 
كيلــة على هــذه التعليمــات والبدء بســريان 
تنفيذهــا، على جميع الصناعــات الغذائية التي 

تستخدم المضافات الغذائية.
وجــرى صياغــة وإعداد هــذه التعليمــات من 
قبــل لجنــة خاصة تضــم ممثلين عــن جهات 
حكومية وخاصة وبرئاسة مؤسسة المواصفات 

والمقاييس.
المواصفــات  مؤسســة  عــام  مديــر  وأفــاد 
المضافــات  بــأن  حجــة،  حيــدر  والمقاييــس 
الغذائيــة: هــي مــواد ذات منشــأ كيميائــي 

)صناعــي( أو طبيعــي تضــاف لألطعمة لتؤدي 
أغراضــًا معينة، كحفظها مــن التلوث وعوامل 
الفســاد أو تســتخدم كمواد ملونة أو نكهة أو 

مزيدة للكثافة.
وأضاف أن هذه التعليمات تشــتمل على قوائم 
استخدام المضافات الغذائية المصادق عليها، 
وتبين شــروط اســتخدام المضافات الغذائية 
في األغذية، وتضع قواعد حول بيان المضافات 

الغذائية التي تباع على هذا األساس.
وتحدد القوانين الخاصة بالمضافات الغذائية، 
وتضع الضوابط الســتخدامها وتحدد الكميات 
المســموح بها في المادة الغذائية، لمنع زيادة 
الكمية عن الحد المســموح بــه، والمحدد في 
التعليمات لتجنب استهالكها، بنسب أعلى من 
الجرعة المسموح بها، والتي تؤدي إلى تأثيرات 
ســلبية قد تظهر على صحة االنسان، وإضافة 
إلى أضــرار التلوث البيئي الــذي تلحقه صناعة 
المضافات من مواد حافظة وملونات إلى البيئة 
في كل مراحل تصنيعها، والنفايات التي تنشــأ 

من عمليات التصنيع الكيميائي لها.
وحسب البيان، فقد جاءت عملية التحديث لهذه 
التعليمــات لمتابعــة التوافــق مــع المتطلبات 
الدوليــة فــي المجــال، وكذلــك انســجامًا مع 
توجهات المؤسسة في التشــدد في استخدام 

المضافــات لألغذية وذلــك للحفاظ على صحة 
وسالمة المستهلك.

وأضــاف حجــة، أن هــذه التعليمــات ســتلغي 
اعتبــارًا مــن 2021/1/1 مجموعــة التعليمات 
الســابقة للمضافــات الغذائيــة والتــي تحمل 
رقــم )16-2016( الخاصــة بالمــواد المضافة 
المصــرح بإضافتهــا، والتعليمــات الفنية رقم 
)2002/17( الخاصة بالمواد الملونة المضافة 

إلى المنتوجــات الغذائيــة، والتعليمات الفنية 
رقــم )18-2007( الخاصــة بالمــواد المضافة 
إلى المنتوجــات الغذائية عدا المــواد الملونة 
والمحليات، والتعليمات الفنية رقم )2007-19( 
الخاصــة بالمحليات المصرح باســتخدامها في 
المنتجــات الغذائيــة، والتعليمــات الفنية رقم 
)22-2008( الخاصــة بالمــواد الملونــة إلــى 

المنتوجات الغذائية.
وأهابــت بالمنتجيــن والمســتوردين بضرورة 
التواصل مع المؤسسة لالطالع على التحديثات 
حتى يتمكنوا من تسوية أوضاعهم خالل فترة 

السماح المحددة في التعليمات.
ودعت المؤسســة المهتمين بهذه التعليمات 
الفنية اإللزامية الحصول عليها مجانًا من خالل 
مكاتب وفروع المؤسســة، ومــن خالل الموقع 

.)www.psi.pna.ps( اإللكتروني للمؤسسة

تحديث التعليامت اإللزامية الخاصة باملضافات الغذائية عىل األغذية

رام اهلل/ فلسطين:
افتتح المركز الفلســطيني للتنمية االقتصادية 
واالجتماعيــة، بالشــراكة مــع مجلــس النحل 
البيــرة،  فــي  الزراعــة،  ووزارة  الفلســطيني، 
المعرض السنوي الرابع لمنتجات النحل، تحت 

شعار »عسل نحالتنا من زهر بالدنا«.
وقال مســاعد مدير عام المركز جمال مبسلط 
إن المعــرض الــذي يســتمر ثالثة أيــام، هو 
أحــد مخرجــات المنتدى العاشــر لتربية النحل 
في حوض المتوســط الذي عقــد قبل يومين، 

وذلــك بهــدف تعزيــز صمــود المزارعين في 
منتجــات  تســويق  فــي  ويســاهم  أرضهــم، 
العســل للمســتهلك الفلســطيني في مختلف 

المحافظات.
ولفت مبســلط إلى أن كل عبوة عسل تعرض، 
خضعت للفحص المخبري في مختبرات جامعة 
بيرزيت، ووزارة الزراعة، مؤكدًا أن العســل ذو 
جودة عالية، وهو ركيزة أساسية في االقتصاد 

الفلسطيني.
بــدوره، قــال رئيــس جمعيــة مربــي النحــل 

التعاونيــة، عضــو مجلس النحل الفلســطيني 
ناصر جرادات، إن العسل الفلسطيني يستطيع 
أن ينافس من حيث النوعية، حيث إن فلسطين 
حصلت للعام الثالث على التوالي على شهادات 

من أعلى شهادات الجودة في العالم.
وبيــن أن قطاع النحل هو قطــاع واعد، ولكنه 
يعانــي مشــكالت عــدة، أهمها االحتــالل وما 
يســببه من تدميــر المراعي، وقلع لألشــجار، 
وبناء الجدار، فضال عن المبيدات التي تساهم 

في قتل النحلة، وبالتالي تراجع قطاع النحل.

افتتاح املعرض السنوي الرابع ملنتجات النحل يف البرية
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

هل تعلم
- هــل تعلــم أن واشــنطن أصبحــت مقــرا للكونغــرس عــام 

1800م؟
- هــل تعلــم أن أول حضــارة زراعيــة في العالــم قامت في 

مدينة أريحا بفلسطين منذ 9500 ق.م
- هل تعلم أن عملة اليونان هي دراخما؟

مدن وقرى
مثــل شــعبي : طــب الجــرة علــى ثمهــا بتطلــع 

البنت ألمها.

األفقي:
-1 أعوذ _ من أسماء 

السيف
-2 بقايا الخبز معكوسة 

_ قيح
-3 ثلثا سأل معكوسة 

+جب + جمع رهن
-4 حرف نصب + يعلم 

+ حيوان قطبي
-5 كيد + من أسماء 

النار معكوسة
-6 من الفواكه _ نجيب 

الدعوة
-7 قافلة +أجداث 

+يجري في العروق
-8 من األلوان + حب + 

عظيم وقدير
-9من الحواس + إجابات 

العمودي
-1 أتوجع _سورة قرأنية

-2 لسان مبعثرة + فخ

-3 مختلفان + من 

دول أمريكا الجنوبية 
+مايغطي جسم الطيور
-4 قلوب +طعام أهل 

النار
-5 متشابهان +حرف جر 

+ من أشكال القمر 
-6 من مصر + مطر 

خفيف + عثر
-7 ملك الطيور بدون ال 

+ مداد + للتحسر
-8 غير ناضج + ا+ 

كسول+ من األطرف
-9شجب معكوسة _ 

سئم

أوجد الفروق
 بين الصورتين

»أوميجا 3« تخفض
 ضغط الدم وتحفز 

عملية األيض
برلين/ وكاالت:

قالت خبيــرة التغذيــة األلمانية آنيته سابرســكي: إن 
األحماض الدهنية أوميجا 3 تتمتع بالعديد من الفوائد 

الصحية؛ إذ إنّها مهمة لصحة األعصاب والمخ. 
وأضافــت أن أوميجا 3 تعمل علــى خفض ضغط الدم 
المرتفــع وتحفيــز عملية األيــض، فضاًل عــن تأثيرها 

المثبط لاللتهابات.
وأشــارت إلــى أنَّ الجســم ال يمكنــه إنتــاج األحماض 
الدهنية أوميجا 3 بنفســه؛ لذا ينبغــي إمداده بها من 
خالل تناول األغذية الغنية به مثل األسماك كالسلمون 
والرنجــة والتونــة والماكريل واألفوكادو والمكســرات 

وزيت بذر الكتان.

واشنطن/ وكاالت:
 Picture This« ارتد خيالك« شــعار تبنته شــركة«
Clothing« التــي تتخــذ من مدينــة الس فيجاس 
األمريكية مقرًا لها، وتحوّل رســومات األطفال إلى 
مالبس حقيقيــة رائعة. توصلت جيمــي نيوبيري، 
وهــي أم لطفلين، إلى فكرة رائعة لخياطة فســتان 
البنتها يحاكي إحدى رسوماتها الخاصة، والذي نال 
إعجاب الجميع بشــكل عام، وطفلتها بشكل خاص 
لدرجة جعلتها ترتديه في كل مكان لمدة شهرين.

ومــن هنا، قــررت نيوبيــري إطالق شــركة تعتمد 
علــى صناعــة مالبــس مــن تصاميــم رســومات 
األطفال بعــد الطلبات الكثيرة التي تلقتها من آباء 
وأمهــات أصدقاء ابنتها لصناعــة مالبس لهم من 

رسوماتهم، وفقًا لموقع »greenme« اإليطالي. 
وبعد 10 أشهر من النماذج األولية واختبار األقمشة 
 Picture This« واألنماط واألحجام، أطلقت شركة
Clothing« موقعها اإللكتروني في أغســطس/آب 
2016، الفكــرة الفريدة من نوعهــا التي ابتكرتها 

نيوبيري مع 4 من أصدقائها.
الدخــول علــى موقــع  اآلبــاء هــو  كل مــا علــى 
قطعــة  حجــم  لتحديــد   ،»picturethisclothin«

المالبس ثــم طباعة ورقة التلوين ليرســم الطفل 
عليهــا، ثم إرســال الصورة إلى الموقــع مرة أخرى، 
ليصلهم قطعة مالبس رائعة من تصميم أطفالهم 
بعد أســبوعين فقط. والشــركة غير مقتصرة على 
صناعــة مالبــس لألطفــال فقــط، بل توفــر أيضًا 

مالبس للكبار من تصاميم صغارهم.

شركة أمريكية تحول رسومات األطفال إلى مالبس رائعة

قرية عرب ظهرة الضميري: تقع إلى الجنوب مدينة حيفا على بعد 41 كم 
منها. بلغت مساحة أراضيها سنة 1945/44 بالدونمات 1387 دونما، وكان 
عدد سكانها في ذلك العام 620 نسمة. استولى المحتلون الصهاينة على 
القرية خالل نكبة سنة 1948 وهجروا سكانها األصليين الفلسطينيين منها.

إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب: هل هي دعوة ليكون الناس ذئابا؟ بالتأكيد 
اإلجابة بالنفي. ُيضرب هذا المثل لالحتياط والحذر من أهل السوء من 

الناس. أما إذا كان المقصود هو المعنى اللفظي الحرفي فالويل ثم الويل 
لمثل هذا المجتمع الذي كله ذئاب!

تركي تقوده هواية زراعة الفواكه االستوائية إلى تصديرها         ) األناضول (

صورة اليوم

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

أقوال تراثية
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مي ظاهر -صيدالنيةعالمات الحمل التي قد تعرضك وجنينك للخطر

الحمــل هو أهم مرحلــة في حياة أي امــرأة، هذا 
الذي يجعل العائلة برمتها متحمســة الســتقبال 
العضــو الجديــد، ولذلــك علــى األم الحامــل أن 
تكون ملمة بالكثير مــن المعلومات حول الحمل 
وصحتهــا وصحــة الجنيــن، وهنا نعــرض بعض 
العالمات التي إذا ما رأتهــا الحامل عليها التوجه 
مباشرة إلى المستشــفى ألنها تدل على خطر ما 

يواجه األم أو الجنين أو االثنين معًا:
1 -نزيف المهبل: 

نزيــف المهبــل خالل الفتــرة األولى فــي الحمل 
)الثالث أشــهر األولــى( غالبًا ما يكــون طبيعيًا 
خاصــة إذا كان نزيًفــا خفيًفــا على شــكل نقاط 
مــن الــدم دون أن يصاحبه آالم فــي البطن. أما 
النزيــف الخطر فيكون مســتمرًا ومصحوبًا بآالم 
في منطقة الرحم أسفل البطن وهذا غالبا بسبب 
اختــالل في هرمونــات عنق الرحــم أو حمل خارج 
الرحــم أو التهــاب فــي المهبــل أو حتى بســبب 
انفصــال مبكــر للمشــيمة، لذلك إذا حــدث هذا 
النزيــف يجــب التوجه مباشــرة إلى المستشــفى 

لتلقي العناية الالزمة.
2 -التقلصات أو التشنجات في البطن:

التقلصــات هــي عملية شــد وارتخــاء للعضالت 
بســرعة تنتج عنها اهتــزاز الإرادي للجســم.. قد 
تكــون التقلصات مــن األشــياء الطبيعيــة التي 
تصاحب األم خالل فترة الحمل، لكن يجب التأكد 
من عدم وجود أشــياء مضرة حول األم وأن تكون 
هــذه التشــجنات والتقلصــات ضمن مــا يمكن 
احتماله أما إذا زادت للحــد الذي ال يمكن تحمله 
يجــب التوجه فــورا للطبيب المعالــج لالطمئنان 

على الجنين خوفا من عالمات إجهاض مبكر.
3 -الصداع الشديد وعدم وضوح الرؤية:

قد يكون الصداع شائعًا في الحمل لكن إذا الزمه 
اضطــراب في وضــوح الرؤية وتورم في الجســم 
يجــب عندها التوجــه لتلقي العــالج الفوري ألنه 
يكون ناتجًا عن تســمم الحمل أو مرض ســكري 
الحمــل، قد يكــون دواء االســيتومينوفين خيارًا 
مناسبًا لتسكين األلم في الحمل لكن ال تتناولي 

أي دواء دون استشارة طبيبك المختص.

4 -آالم الظهر الشديدة:
يرافــق األم الحامل طــوال فترة الحمــل آالم في 
الظهــر لكــن إذا وصل األمــر إلى الحــد الذي ال 
تســتطيع معــه القيــام بمهامهــا اليومية فهذه 
عالمة خطر يجب أخذها بعيــن االهتمام ألنه قد 
يكون بســبب حمل خارج الرحــم أو بطانة الرحم 
المهاجرة أو حتى التهاب المســالك البولية وفي 

كل الحاالت يجب أخذ العالج الالزم فورا.
5 -قلة أو عدم حركة الجنين:

تبــدأ األم بالشــعور بحركة جنينها في األســبوع 
السادس عشر يعني بداية الشــهر الرابع تقريبا، 
ويجــب على األم تســجيل مالحظاتها حول حركة 
الجنيــن فيمــا يخص عــدد مــرات تكرارها خالل 
اليوم والمــدة الفاصلة بين كل مرة وأخرى وقوة 
الحركة، وإذا ما شعرت بخفوت الحركة أو توقفها 
التوجه فورا إلى الطبيب المختص بالحالة للتأكد 

من سالمة الحمل والجنين.
6 -الدوخة والقيء الشديدان:

من الطبيعي مرافقة شعور الدوخة وتكرار حدوث 

القيء في الحمل خاصة في األشــهر األولى وذلك 
بســبب تغيــر في الهرمونــات في بدايــة حدوث 
الحمل، لكن من غيــر الطبيعي تكرار حدوث قيء 
قوي ودوخة مســتمرة فيما يعرف بالتقيؤ الحملي 
Hyermesis gravidarums ويجــب وضع األمر 

تحت الســيطرة فورا لمنع حدوث مضاعفات تؤثر 
على األم والجنين معا.

7 -الشحوب:
غياب نضــارة الجلــد واصفرار لونه يحــدث غالبا 
بســبب قلة تــوارد الــدم وقلــة األكســجين في 
الجســم، والشــحوب من أهم عالمــات األنيميا، 
وقد تكون هــذه األنيميا أصابــت األم أو الجنين 

أو كليهما.
الخالصــة: أن فتــرة الحمل فترة حرجــة جدا وقد 
تكون العالمات المتعارف عليها أنها أشياء طبيعية 
تحدث هي نفســها عالمات الخطــر ما يواجه األم 
الحامل والجنين، لذلك علينا أن النهمل أي شيء 
نالحظه وأن نسأل طبيبنا المختص دائما في كل 

ما نشعر به أو نخاف منه. 

خبير األعشــاب الطبيعية شــحدة العالول يوضح 
أن الدهــون الثالثية هي مركب عضــوي, يتألف 
من الغليسيريد مع ثالث مجموعات من الحمض 
الدهني, وتشــكل معظم دهون الجســم ومصدر 

كبير لتخزين الطاقة.
ويبيــن فــي حديث مــع صحيفة "فلســطين" أن 
الدهــون الثالثيــة تتحرك عبر الــدم, وتخزن في 
الخاليــا الدهنية, وتبقى منها نســبة قليلة فقط 
فــي تيار الدم, وحتى لو كثــرت في الدم ال يؤدي 
ذلك لتصلب الشرايين إال في وجود الكولسترول 

الضار.
ويقول العالــول: "الهرمونات تنظم عملية إعادة 
إطــالق هذه الدهون الســتخدامها بين الوجبات 
والتي تكون نسبتها في الوضع الطبيعي أقل من 
150 ملغرام لكل ديسيلتر، أما المستوى المرتفع 

فيكون مــن 200 – 499 ملغرام لكل ديســيلتر، 
والمســتوى المرتفــع جدًا يكون أكثــر من 500 

ملغرام لكل ديسيلتر".
ويوضــح أن الدهون الثالثية تتكون في الجســم 
عن طريــق تناول الطعام المحتوي عليها, فجميع 
الدهــون النباتيــة كزيــت الزيتــون والــذرة أو 

الحيوانية تحتوي عليها.
لكــن تعــد الدهــون الثالثيــة الحيوانيــة أخطر 

بطبيعة تركيبها المختلفة، وفق العالول.
ويبين العالول أن جســم اإلنســان يصنعها حيث 
تــؤدي النشــويات والســكريات دورًا مهمًا في 
تصنيع الدهــون الثالثية في الجســم, إذ تتحول 
النشــويات إلى دهون, وخصوصًا عند األشخاص 

الذين يســتهلكون كميات كبيرة من النشويات 
وال يقومون بأي مجهود بدني أو نشاط حركي.

ويفيــد بأنه ال يوجد أعــراض لإلصابة بالدهون 
الثالثية ولكن تكتشف بعد إجراء التحاليل الطبية 
الدورية أو الطارئة للدم، بيد أن هناك مؤشــرات 

يمكن مالحظتها للمرض يمكن مالحظتها.
ويذكــر من هذه المؤشــرات ارتفاع ضغط الدم، 
تجمــع الدهون حــول الخاصرة، ارتفاع مســتوى 
الكولســترول فــي الــدم، إضافــة إلــى اإلصابة 
بتصلــب الشــرايين بســبب وجود اختــالل بين 

الكولسترول الضار والجيد. 
ويرجع العالول أســباب ارتفاع الدهــون الثالثية 
في الجســم إلى اإلصابة بالسمنة وزيادة الوزن، 
تنــاول أغذية مليئــة بالســعرات الحرارية والتي 
تفوق قدرة الجســم علــى حرقها، الكســل وقلة 
النشــاط البدني، التدخين اإليجابــي والتدخين 

السلبي.
ويتابع: "اإلصابة ببعض األمراض مثل اضطراب 
الغدة الدرقية, التهابات الكلى والفشــل الكلوي 
والســكري واإلهمال في معالجتــه, وزالل البول, 
ونقــص الهرمونــات األخرى كهرمــون الذكورة 
وهرمون النمو كلها أســباب تزيــد من احتمالية 

اإلصابة بالدهون الثالثية".
وينبــه العالول إلــى وجود بعــض األطعمة التي 
تزيــد معــدل الدهــون الثالثيــة مثــل: الســكر 
األبيــض, عصائــر الفواكــه المصنعــة, الفواكه 
المجففة الحتوائها على نسبة عالية من السكر، 

الدهون الحيوانية والنباتية، األطعمة الجاهزة 

الحلويــات،  الغازيــة،  المشــروبات  والمقليــات، 
المعجنات والشــوكوالتة باإلضافــة إلى الدقيق 

األبيض.
عالج طبيعي

ولمعالجــة الجســم مــن الدهــون الثالثية يجب 
اتبــاع عدد من الخطوات من بينها االعتماد على 
ضبط النظام الغذائي من خالل االبتعاد عن كل 
األطعمة التي تزيــد من معدل الدهون الثالثية، 
وتنــاول الفواكــه كما هي قضمًــا واالبتعاد عن 

العصائر وذلك لتحقيق االستفادة الكبرى.
ويؤكد العالول ضــرورة االهتمــام بالخضراوات 
ذات األليــاف وخصوصًا الملفــوف, الجزر, نخالة 
القمــح, اللفــت، الزهــرة، الملوخيــة، الســبانخ، 
الخبيــزة، البصــل، الثــوم، الكوســا، الباميــة، 

البندورة، الخيار والجرجير، مشــيرًا إلى أهمية 
اســتبدال اللحــوم الحمراء باألســماك وصدر 

الدجاج.
ويشــدد على أهميــة ممارســة الرياضة 
البدنيــة والنفســية المناســبة للســن، 

االبتعــاد عــن التوتــر العصبــي 
وتنــاول بعــض المكمالت 

الغذائية واألعشــاب الطبيعية، الفتًا إلى ضرورة 
إجراء تحاليل الدهون كل ثالثة شــهور وبشــكل 

دوري.
أمــا فيمــا يتعلــق بمعالجــة الدهــون الثالثيــة 
باألعشــاب، فيقول العالول:" إن األعشاب تساعد 
على القضاء على الدهون الثالثية والكولســترول 

فــي آن واحــد، وذلــك مــن خالل 
متســاوية  مقاديــر  أخــذ 

التالية:  األعشــاب  من 
كزبــرة, بــذر كتان, 

كرفس".

ويضيــف:" نأخــذ نصف المقــدار من األعشــاب 
التاليــة: حبــة البركــة, زنجبيــل, خــردل, قرفة، 
ويطحــن الجميع , ثم يضــاف ملعقة صغيرة من 
األعشــاب إلى كوب ماء مغلي, ويغطى حتى يفتر 

ويشرب بعد الوجبات الثالث".
ويختــم العالول بأن مدة المعالجة تكون بحســب 
شــدة الحالة, فإن كان المســتوى مرتفعًا, تستمر 
لمدة شــهر, ثم تُحلل لمعرفة النتائــج التي تقرر 
ضرورة االســتمرار أو التوقف, أما في حالة االرتفاع 
القليل فيكفي أسبوعان فقط قبل إجراء التحليل.

بنظـــام غذائـــي وأعشــاب.. 
ب خطر الدهون الثالثية تجنَّ

ُتعد الدهون الثالثية من المركبات العضوية التي تشكل 
معظــم دهون الجســم ومصــدر كبير لتخزيــن الطاقة، إال 
أن ارتفاعهــا قــد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومســتوى 

الكولسترول في الدم، إضافة إلى زيادة اإلصابة بأمراض 
القلــب وتصلــب الشــرايين.ولمنع حــدوث ذلــك بطريقــة 
طبيعية يمكن استخدام العديد من األعشاب الطبيعية 

التــي تســهم بشــكل كبيــر فــي التخفيــف مــن الدهــون 
الثالثية وجعلها في المعدل الطبيعي للجســم وبالتالي 

التخفيف من إمكانية اإلصابة باألمراض السابقة.

غزة/ صفاء عاشور:
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ويحمــل مهرجان الســجادة الحمراء لهذا 
العام عنوان "أنا إنســان" وذلك تزامنا مع 
ذكرى اإلعــان العالمي لحقوق اإلنســان 
في هيئة األمــم المتحدة الذي يوافق 10 

ديسمبر/كانون األول سنويا. 
وتقــول إدارة المهرجــان إنهــا حصلــت 
علــى التراخيــص كافــة المطلوبــة من 
الجهات المختصة فــي قطاع غزة الفتتاح 
مقر الســينما المغلق منذ أكثر من أربعة 
عقود لعرض فيلم االفتتاح فيها في إشارة 
إلى رمزية الســينما وإعادة مفهومها في 

القطاع. 
ويؤكد البيان أن العروض ستشــمل مدن 
قطاع غزة والقدس وبيــت لحم ورام اهلل 

بالضفة الغربية.
ويقــوم المهرجــان "علــى فكــرة إيصال 
رســائل للعالم أســره عبر شاشة السينما 
بــأن الشــعب الفلســطيني شــعب تواق 
للحرية ويريد العيش بكرامة"، وفق إدارة 

المهرجان.

وخال افتتاح المهرجان في قاعة ســينما 
عامر سيعرض فيلم "غزة" وستكون هناك 
كلمــات وفقــرات هادفــة، ثم بعــد ذلك 
ستعرض األفام المشاركة في المهرجان 
في قاعــات متعددة بغــزة والقدس ورام 

اهلل.
وتنتهــي فعاليات المهرجــان في 11 من 

الشهر الجاري.
من جهتــه يقــول الوكيل المســاعد في 
وزارة الثقافــة د. أنور البرعاوي: "ســينما 
عامر ســيعاد افتتاحها مــن أجل مهرجان 
السجادة الحمراء الذي كان يقيم فعالياته 
على مدار الســنوات الماضيــة من لبنان 

وغزة".
وفــي حديث مــع صحيفــة "فلســطين"، 
يضيــف: "فــي العام الحالــي بعد االطاع 
علــى األفــام المعروضة طلبــت الجهة 
القائمة على المهرجان أن تعرض األفام 
في ســينما عامر، وبالفعل تمت الموافقة 
مــن أجــل دعــم المشــهد الثقافــي بعد 

التواصل مع من يمتلكون السينما بشكل 
فعلي".

ويوضــح أن كل مــا ســيجري هــو إطاق 
مهرجان السجادة الحمراء ومن ثم ستفتح 
السينما لمدة ســاعة وربع لعرض فلمين 
يتحدثــان عــن مدينة غزة، ثم ســتنتهي 

الفعاليات.
متحضــرة  غــزة  أن  البرعــاوي  ويؤكــد 
ومنفتحة علــى جميع الفعاليــات الثقافية 
والفنيــة خاصــة تلــك التــي تجمــع بين 
المقاومــة والفــن والثقافــة، الفتًــا إلى 
أن إقامــة المهرجان يعكــس صورة غزة 
اإليجابية التي يتم رسمها من خال الفن.

وحــول مصير الســينما، يذكــر البرعاوي، 
أن وزارة الثقافــة ال تملــك حــق افتتاحها 
أو إغاقهــا، وأن األمــر يعــود ألصحابهــا 
األساسيين، مستدرًكا: "ولكن نحن كجهة 
رســمية نقــول إن أي طرف يســتطيع أن 
يقدم أي طلب يتعلق بمجال الثقافة والفن 

فإن الوزارة ستنظر بكل رضا بطلبه".

إعادة الروح للسينما
مــن جهتــه يقول مديــر تحريــر صحيفة 
فلســطين مفيد أبو شمالة: إن المهرجان 
للعام الخامس تواليا إلى جانب مهرجانات 
أخــرى يمثل ظاهــرة ثقافية يجــب البناء 
عليهــا وتعزيزها باســتمرار؛ نظرا لحاجة 
المجتمع الفلسطيني إلحداث اختراق كبير 
في ثقافة الســينما والعروض السينمائية 
وأن تتوافــر ثقافــة التوجه إلى الســينما 
لمشــاهدة فيلم في قاعة عرض من باب 

الترفيه إلى جانب التنمية الثقافية.
ويضيــف أبــو شــمالة بأنه يفتــرض أن 
تكون هناك مؤسسات تدعم هذا التوجه 
فــي المجتمــع الفلســطيني، ومــن ثــم 
االتفــاق على آليات إعادة الروح للســينما 

وصناعتها.
ومن منظور وطني –يتابع حديثه- يمكن 
أن تكون الســينما أداة من أدوات التحرر 
الوطنــي وتعزيــز القيــم الوطنيــة عنــد 
الجمهور وغــرس مفاهيم جديدة وقيمية 

عنــد األجيــال المختلفــة بدءا من ســن 
المراهقة وما بعد ذلك.

ويتابع أبو شــمالة بأنــه يمكن من خال 
السينما صناعة لما ال يصنع في المدرسة 
والبيــت، حيــث يمكــن أن تترك رســالة 

السينما في المشاهد أثرا بليغا.
ويقول أبو شــمالة: عندما يشــاهد اإلنسان 
من خال السينما مشــهد تعرض بال بن 
رباح رضي اهلل عنه للتعذيب في بطحاء مكة 
علــى غرار ما حــدث في فيلم الرســالة فإن 
ذلك قد يترك أثرا نفسيا أكبر مما لو قرأ عن 
ذلك في كتــاب، وربما يــذرف الدمع أحيانا 
عندما يشاهد محاكاة درامية لواقع تاريخي.

ووفق إدارة المهرجان، فإنه يعود إلى عام 
2015 عندما بسطت سجادة حمراء وسط 

ركام البيــوت المدمــرة بحي الشــجاعية 
شــرق غزة ليســير عليها البســطاء وأبناء 
الشــهداء والجرحــى والمدمــرة بيوتهم 
واســتمرت الفكــرة للعــام الخامس على 

التوالي دون انقطاع.

"السجــادة الحمــراء" ينفــض 
الغبار عن "سينما عامر" بغزة

أبو شمالة: يمكن للسينما 
أن تكون أداة للتحرر 
الوطني وتعزيز القيم

البرعاوي: غزة متحضرة 
ومنفتحة على الفعاليات 

الثقافية والفنية

مهرجــان  ينفــض  لعقــود،  العمــل  عــن  توقفهــا  بعــد 
الســجادة الحمــراء "الغبــار" عــن ســينما عامر فــي غزة، 
حيــث تجــري أعمال تهيئتهــا وتجهيزها لغــرض انطالق 

فعالياته منها.

وفي 27 من الشهر الماضي، أعلنت اللجنة التحضيرية 
لمهرجــان الســجادة الحمــراء ألفــالم حقــوق اإلنســان 
المهرجــان  فعاليــات  أن   2019 فلســطين-  -كرامــة 
ستنطلق للسنة الخامسة على التوالي في فلسطين 

مساء الرابع من الشهر الجاري في قاعة "سينما عامر" 
بحــي الرمــال بمدينــة غــزة وبالتزامــن ســيعرض فيلــم 
االفتتــاح "غــزة" فــي مركز خليــل الســكاكيني الثقافي 

في رام الله. 

غزة/ صفاء عاشور:



Tuesday 3 December 2019 الثالثاء 6 ربيع اآلخر 1441هـ 3 ديسمبر/ كانون األول
20

032019/12/03

من أول الفرق املتأهلة للدور التمهيدي
 الثاين لبطولة كأس غزة 2020 ؟

غزة/ وائل الحلبي:
حجــزت فــرق الزوايــدة والمجمع اإلســامي وأهلي 
البريج وشــباب معن مقاعدها في الــدور التمهيدي 
الثانــي لبطولة كأس غــزة 2020 "بطولــة الراحل 
أحمد القــدوة", بعد فوزها على الترابط والشــمس 
والســام وجماعي رفح )على التوالــي(, في مباريات 
الــدور التمهيدي األول التي أقيمــت أمس, وتُختتم 

منافسات اليوم بأربعة مباريات.
الزوايدة )3-1( الترابط

فقد نجــح الزوايدة في الصعود للــدور الثاني بفوزه 
الثميــن على الترابــط بثاثة أهــداف مقابل هدف, 
في المباراة التي أقيمت على ملعب الشــهيد محمد 
الــدرة, ليصعــد الزوايدة للقاء بيت الهيــا في الدور 

القادم.
سجل للزوايدة: فايز أبو جابر ومحمد الغواش وسامي 

كوارع, وسجل للترابط هدفه الوحيد طارق بشير.

الحكام: هيثم لقان للســاحة ومحمــد النجار ومحمد 
درابيه مساعدين وموسى غنام رابعًا.

المجمع اإلسالمي )5-1( الشمس
وتمكن المجمع من تحقيق فوز كبير على الشــمس 
بخمســة أهــداف مقابــل هدف, فــي المبــاراة التي 
جمعتهمــا على ملعب فلســطين, ليصعــد المجمع 

لمواجهة الوفاق في الدور التمهيدي الثاني.
ســجل خماســية المجمع كًا من محمــود البحيصي 
ومحمــود عليان ثاثــة أهــداف "هاتريــك" وصالح 

العشي, فيما سجل للشمس أحمد اللوح.
الحكام: حسن صاح للساحة وأحمد زملط ومرسيل 

أبو شدق مساعدين وبدر العطار رابعًا.
أهلي البريج )0-0( )3-2 ترجيح( السالم

وحجز أهلي البريج مكانه في الدور التمهيدي الثاني 
بتفوقه على الســام بــركات الترجيح بنتيجة ثاثة 
ركات مقابــل اثنتين, بعــد نهاية الوقــت األصلي 

للمباراة بينهما بالتعادل السلبي, اتي جمعتهما على 
ملعب النصيرات البلدي.

وصعد أهلي البريــج بهذا الفوز لماقاة اتحاد جباليا 
في الدور الثاني من البطولة, التي ستقام مبارياتها 

األسبوع القادم.
الحــكام: يوســف بــركات للســاحة وســاعده محمد 

المصري ومحمد ميط وهاني مسمح رابعًا.
شباب معن )2-2( )2-0 ترجيح( جماعي رفح

وحســم معــن بطاقة الصعــود بفوزه علــى جماعي 
رفــح بركات الترجيح بعد نهاية الوقت األصلي بين 
الفريقيــن بالتعادل اإليجابي بهدفيــن لكل منهما, 
فــي المباراة التــي جمعتهما على ملعــب خانيونس 
البلــدي, ليتأهــل معن لماقاة أهلــي النصيرات في 

الدور التمهيدي الثاني.
ســجل هدفي معن علي مسمح وعمرو خليفة وسجل 
للجماعــي صــاح أبو طــه ومحمــد موســى, ليلجأ 

الفريقــان لــركات الترجيــح التي ابتســمت لمعن 
بركلتين دون مقابل للجماعي.

الحكام: إبراهيم الدعالســة للســاحة وأمجد العطار 
ومحمود أبو زر مساعدين وعماد مرجان رابعًا.

مباريات اليوم
وتُختتم مباريات الدور التمهيدي األول اليوم بأربعة 
مباريات حيث يلتقي الرضوان والمشــتل على ملعب 
فلســطين حيث يلتقــي الفائز منهمــا اليرموك في 
الدور القادم, ويحتضــن ملعب النصيرات لقاء األمل 
والمصدر على أن يلتقي المتأهل منهما خدمات دير 

البلح.
ويلتقي فلســطين بنظيره حطين علــى ملعب بيت 
حانون البلدي على أن يلتقي الفائز منهما بالشافعي, 
ويلتقي اتحاد دير البلح والرباط على ملعب الشهيد 
محمد الدرة حيث يتأهل الفائز لمواجهة االســتقال 

في الدور القادم.

الدوحة/ فلسطين:
بحث أســامة فلفل رئيس االتحاد الفلسطيني لإلعام 
الرياضــي، مع محمد حجي نائب رئيس االتحاد الدولي 
واآلســيوي ومدير عام صحيفة لوسيل القطرية، خال 
تواجــده في قطر علــى هامش بطولــة كأس الخليج، 
ســبل آليــات التعــاون المشــترك للنهــوض باإلعام 

الرياضي، واالستفادة من التجربة القطرية.
وعبر فلفل عن سعادته بالتطور والحداثة التي تعيشها 
قطر وال سيما أنها ســتنظم واحدة من أكبر البطوالت 
نجاحا عبر التاريخ، مضيفًا أنه استطاع خال زيارته لقطر 

الوقوف على جوانب مشرفة من تراث وثقافة قطر.
وتخلل اللقاء الحديث وبشــكل موضوعــي عن معاناة 

اإلعــام والتحديات الكبيرة والمحطــات الصعبة وعن 
االحتياجات األساســية والضروريــة، خصوصا الدورات 
المتقدمة بمختلــف التخصصات والــورش مع ضرورة 
االســتفادة من الخبرة القطرية  ومشاركة اإلعاميين 
الرياضيين في األحداث الرياضيــة واإلعامية الهامة، 
خصوصا بطولة العالم لألندية التي تســتضيفها قطر 

قريبا. 
مــن جانبه أكــد محمد حجــي على أن قطــر لن تدخر 
جهدا أبدا من أجل توفير كل أدوات الدعم والمساعدة 
الازمــة لإلعــام الرياضي الفلســطيني الذي يســير 
بخطــوات جيــدة، بعــد انجــاز العــرس الديمقراطــي 

المشرف.

3 انتصارات تجريبية
 لشباب رفح وأهلي بيت 

حانون وخدمات البريج
غزة/ عاء شمالي: 

بدأت أندية غــزة مرحلة المباريات الودية في فترة اإلعداد الشــتوي تحضيرًا 
لمرحلــة اإلياب من الــدوري بكل درجاتــه الذي ينطلق يوم الرابع عشــر من 

ديسمبر الجاري. 
وتغلب الزعيم شباب رفح على القادسية بهدفين دون مقابل، سجلهما محمد 
أبو دان وعبــد الرحمن الحميدي، فيما ســيخوض مباراتين قادمتين وديتين 

أمام الصداقة والشجاعية األسبوع الجاري والمقبل.
وحقق أهلي بيت حانون فوزًا وديًا على األهلي الفلسطيني بهدفين سجلهما، 

هيثم الشريف بالخطأ في مرماه ومحمد الحداد من ركلة جزاء. 
وفي مباراة ثالثة فاز خدمات البريج على الهال بهدف نظيف ســجله إبراهيم 

وشاح من ركلة جزاء. 

بانتظار مثلها اليوم

4 فرق تتأهل 
إلى الدور 

التمهيدي األول 
لكأس غزة 2020

فلفل 
يلتقي نائب 

رئيس االتحادين 
الدولي واآلسيوي 
للصحافة الرياضية

أندية غزة تدخل مرحلة االستعداد إلياب الدوري
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الدوحة/ )أ ف ب(:
حجز منتخبا السعودية والبحرين مقعدهما في الدور 
نصف النهائــي لبطولة كأس الخليــج "خليجي 24" 
المقامــة في العاصمة القطريــة الدوحة، بفوز األول 
على نظيره العمانــي حامل اللقب 3-1 والثاني على 
الكويت 4-2 في الجولــة الثالثة األخيرة للمجموعة 

الثانية.
وســجل ثالثية األخضر فراس البريكان )26( وهتان 
باهبري )42 و57(، فيما ســجل هــدف عمُان المنذر 

العلوي )55(.
وتصــدر المنتخــب الســعودي ترتيــب المجموعــة 
برصيد ســت نقاط، مقابل أربع نقاط للبحرين الذي 
تفوق على عُمان بفــارق األهداف، فيما جاء الكويت 

رابعا بثالث نقاط.
وســيواجه المنتخب الســعودي نظيره القطري ثاني 
المجموعــة األولى فــي نصف النهائــي، فيما يلعب 

منتخب البحرين مع العراق بطل المجموعة األولى.
افتتح المنتخب الســعودي أهدافه من هجمة منسقة 
عندما مرر ســالم الدوســري كرة اللبريكان فأرسلها 

قوية في سقف المرمى )26(.

وانطلق ياسر الشــهراني بالكرة على الطرف األيسر 
ولعبها عرضية لسلمان الفرج فمررها لباهبري الذي 

صوبها قوية داخل المرمى )42(.
واستطاعت عمان تقليص الفارق عندما سدد العلوي 

كرة ارضية استقرت على يمين فواز القرني )55(.
وأعــاد األخضــر الفارق الى مــا كان عليه، عن طريق 
باهبــري الذي ســدد الكرة قويــة على يميــن فايز 

الرشيدي )57(.
وفــي المبــاراة الثانية، ســجل علي مــدن )1+45(، 
جاســم الشــيخ )69(، تياغو )83 و90+3( للبحرين، 
و يوســف ناصر )59 ركلة جزاء(، أحمــد زانكي )85( 

للكويت.
وشهدت تشــكيلة الكويت خمسة تغييرات عن تلك 
التي خســرت أمام عمــان 1-2 في الجولــة الثانية، 
فيما لعب منتخب البحرين بتشكيلته األساسية التي 

غابت بأكملها أمام السعودية في اللقاء السابق.
ونجح المنتخب البحريني بمسعاه للتأهل، حيث كان 
الفوز امله الوحيد لتحقيق هذه الغاية، فلعب مهاجمًا 
منذ اللحظات األولى للمبــاراة وهدد مرمى "األزرق" 
أكثر من مرة، قبل أن ينجح مدن في افتتاح التسجيل 

بعدمــا انطلق في هجمــة مرتدة منفــردًا بالحارس 
حميد القالف ووضع الكرة على يساره )1+45(. 

وتعرض رضا هاني لعرقلة من مدافع البحرين جاسم 
الشــيخ داخل المنطقة فاحتســب الحكــم االماراتي 
عمار الجنيبي ركلة جزاء ســددها يوسف ناصر بنجاح 

مدركا التعادل )60(.
واحرز الشــيخ الهــدف الثانــي للمنتخــب البحريني 

بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة )70(.
وســجل البديل تياغو الهدف الثالث بعد عرضية من 

الشيخ قابلها مباشرة في المرمى )83(.
وقلص الزنكي الفارق إلى 2-3 بعد تسديدة جميلة 

من خارج المنطقة محرزًا هدفه الدولي االول )85(.
وأكــد تياغــو تأهــل منتخب بــالده بإحــراز الهدف 
الرابــع بعدما انفرد بالقالف ووضع الكرة على يمينه 

.)3+90(
واحتفــل القطري أكــرم عفيف بنيله جائــزة االتحاد 
اآلســيوي لكرة القدم ألفضل العب فــي القارة لعام 
2019، بأفضــل طريقــة ممكنــة، وذلــك بقيادتــه 

منتخب بــالده للــدور نصــف النهائي بالفــوز على 
االمارات 2-4.

وقاد عفيف العنابي بتســجيله ثنائية في الدقيقتين 
20 و28 )مــن ركلة جزاء(، في الجولة الثالثة األخيرة 

من منافســات المجموعة األولى التي شهدت تعادل 
العراق واليمن سلبا، وأضاف القائد حسن الهيدوس 
الهدف الثالــث )53( واختتم بوعالم خوخي الرباعية 
)90+4(، فيما ســجل علي مبخــوت هدفي اإلمارات 

)33 من ركلة جزاء و 77(.
وتصــدر المنتخــب العراقي المجموعة بســبع نقاط 
وبفارق نقطة عن قطــر، وجاءت االمارات في المركز 
الثالــث بثالث نقــاط أمام اليمن الــذي ودع بنقطة 

واحدة.
وهو الفوز األول لقطر على االمارات في كأس الخليج 
منذ نســخة عام 2002، وجددت بذلك فوزها عليها 
بعد الرباعيــة النظيفة في ملعب محمد بن زايد في 
أبو ظبي في الدور نصف النهائي لكأس آسيا 2019 

خالل يناير الماضي.
واكدت قطر بطلة اســيا 2019 انها تجــاوزت تأثير 
الخســارة االفتتاحية امام العراق 1-2، واستمرت في 
نســقها الفني التصاعدي لتحقق فوزها الثاني تواليا 

بعد األول على اليمن -6صفر.

والبحرين والسعودية والعراق
 تتأهل إلى نصف نهائي خليجي 24

قطر



Tuesday 3 December 2019 الثالثاء 6 ربيع اآلخر 1441هـ 3 ديسمبر/ كانون األول
22

باريس/ )أ ف ب(:
أصبــح قائــد األرجنتين ونادي برشــلونة اإلســباني 
ليونيل ميسي أول العب يتوج بجائزة الكرة الذهبية 
ألفضــل العب في العالم لســت مرات، وذلك بعد أن 
حل في المركز األول خالل التصويت الســنوي الذي 

تجريه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.
وانفــرد ابــن الـــ32 عامــا بالرقــم القياســي الذي 
كان يتشــاركه مع غريمه الســابق في ريــال مدريد 
اإلسباني نجم يوفنتوس اإليطالي الحالي البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو، وأضاف تتويج أمس الى جوائز 
جامعــا  و2015،  و2012  و2011  و2010   2009

في العام نفســه بين الكرة الذهبيــة وجائزة "فيفا" 
ألفضل العب في العالم.

وخلف ميســي على العرش الكرواتي لوكا مودريتش 
الذي أحرز الجائــزة العام الماضي بعد قيادة كرواتيا 
الى نهائــي كأس العالم للمرة األولــى، متقدما في 
التصويــت الذي شــارك فيــه 180 صحافيا من حول 
العالم، على قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك 
الــذي قاد ليفربول اإلنجليزي الــى لقب دوري أبطال 

أوروبا، ورونالدو الذي اكتفى بالمركز الثالث.
بتصنيــف  األمســية  فوتبــول"  "فرانــس  وبــدأت 
المرشحين الثالثين بدءا من البرتغالي جواو فيليكس 
)أتلتيكو مدريد اإلســباني( والبرازيلــي ماركينيوس 
)باريس سان جرمان الفرنسي( والهولندي دوني فان 
دي بيك )أياكس الهولندي( الذين تشــاركوا المركز 
الثامن والعشرين، وصوال الى العشرة األوائل الذين 

كان من بينهم أربعة من العبي ليفربول.
وكان فــان دايك أفضل الالعبيــن ترتيبا من أبطال 
أوروبا في المركز الثاني، ثم جاء الســنغالي ســاديو 
مانيه رابعا والمصري محمد صالح خامســا والحارس 
البرازيلي أليســون بيكــر الذي كوفــىء بجائزة ليف 
ياشين ألفضل حارس هذا العام، في المركز السابع.

وعلى غرار جائزة "فيفا" ألفضل العب في العالم التي 
نالها أيضا للمرة السادســة، أتى اختيار ميسي لنيل 
الكــرة الذهبية على رغم أن الترجيحات مالت لصالح 
تتويــج فان دايك الذي تم اختيــاره األفضل من قبل 

االتحاد األوروبي )ويفا( في أغسطس الماضي.
وحقــق فان دايــك موســما رائعا من خــالل قيادته 
فريقه الــى التتويج بــدوري ابطال اوروبــا ووصافة 

الــدوري االنجليزي الممتاز حيــث اختير افضل العب 
فيــه، وبلوغه فــي صفوف منتخــب بــالده المباراة 
النهائية مــن دوري االمم االوروبية حيث حل وصيفا 

لمنتخب البرتغال.
أما ميســي، فقاد برشــلونة الى إحراز لقــب الدوري 
اإلســباني في الموســم الماضي، وتوج هدافا لليغا 
مع 36 هدفــا. كما تصدر هدافي دوري أبطال أوروبا 
مــع 12 هدفا، وبلــغ نصف النهائي مــع فريقه، قبل 
الخســارة أمــام ليفربــول )-3صفر ذهابــا، صفر4- 

إيابا(.
وعلى صعيد المنتخب، أقصي ميســي مع األرجنتين 
فــي نصف نهائــي بطولة كوبــا أميــركا األميركية 
الجنوبية على يد البرازيل التي توجت الحقا باللقب.

 يتّوج بكرة "فرنس 
فوتبول"الذهبية 
للمرة السادسة

ميسي
جوائز فرانس فوتبول
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

3
ديسمبر

2
0

0
االستشــهادي القسامي ماهر حبيشي يفجر نفسه 1

في باص إسرائيلي ويسقط 18 قتياًل وأكثر من 40 
جريًحا.

2
0

1
أحد عشــر عنصًرا من حركــة فتح يعودون إلى قطاع 2

غــزة بعــد مغادرتهــم لــه أثنــاء أحــداث يونيــو 2007 
مــن أصــل 17 عنصًرا، بعــد قرار العفو الــذي أصدرته 

الحكومة برئاسة إسماعيل هنية.

2
0

1
لجنة تابعة لألمم المتحدة تصل قطاع غزة للتحقيق 4

في العدوان اإلسرائيلي صيف عام

032019/12/03

من هو الزعيم العريب الوحيد 
الذي قاتل بالسيف نهاية القرن العرشين ؟

الفلسطيني.
وجاء القــرار بعد المــداوالت وقراءة 
واالحتياجــات  السياســية  الظــروف 
اللوجستية في اجتماع استمر يومين 
الهولنديــة،  روتــردام  فــي مدينــة 
بحضــور ممثليــن عــن المنظمــات 
التضامنيــة العاملــة لكســر الحصار 
والمؤيدة للحقوق الفلســطينية، من 
عشر دول أوروبية ومن أمريكا وكندا 

ونيوزلندا.
وأعلــن التحالــف فــي بيــان صحفي 
أمس، أن اإلبحار ســيكون في شــهر 
مايو/ أيار مــن العام القادم )الذكرى 
العاشــرة لالعتداء االســرائيلي على 

أسطول الحرية األول وسفينة »مافي 
مرمرة«، والذكرى الـ ١٢ لبدء تسيير 

سفن التحالف(.
وأعرب عن قلقه من استمرار الحصار 
اإلســرائيلي غير القانوني على غزة، 
وما يترتب عليه وضع إنســاني خطير 
على ســكان القطاع، داعيــًا أصحاب 
الضمائر الحية من جميع أنحاء العالم 
لدعــم المهمــة النبيلة التي ســيتم 
تنفيذهــا والمخصصــة لدعم حقوق 

أطفال غزة.
وأوضح رئيس اللجنة الدولية لكســر 
الحصــار زاهر بيراوي، والذي شــارك 
في اجتماعــات روتردام أن مشــروع 

التحالف لهذا العام ســيركز على آثار 
الحصــار على األطفال والشــباب في 
غزة، ولدعم هذه الشريحة االكبر في 

المجتمع الفلسطيني.
وأشار إلى أن اإلعداد للحملة الجديدة 
سيرافقه تركيز إعالمي وتوعية حول 
جرائم االحتالل بحق هذه الشــريحة 

من الفلسطينيين تحت االحتالل.
وأكــد بيراوي اســتمرار جهود كســر 
الحصار والتعاون مع كل مؤسســات 
المجتمع المدني في غزة وفي العالم 
إلنهائــه، داعيــًا حــركات التضامــن 
ونشــطاء حقوق االنســان في العالم 
لبــذل المزيــد من الجهــود لتحقيق 

ذلك.
وقالــت آن رايت من حملة الســفينة 
األمريكية إلى غــزة: »إن أطفال غزة 
يستحقون نفس الحقوق التي يتمتع 

بها األطفال في كل بلدان العالم«.
ولفتــت إلــى أن عــدد األطفــال في 
غــزة يبلغ أكثــر من مليــون، وأنهم 
يشــكلون أكثــر مــن نصف ســكان 
غــزة، وهــم محرومــون مــن الحق 
في مســتقبل عــادل بســبب الحصار 
غيــر القانونــي وبســبب الهجمــات 
العســكرية المســتمرة على غزة من 
وبتواطؤ  االســرائيلي،  االحتالل  قبل 

من حكوماتنا«.

لمراجعــة مخابراتهــا، ونصبت حواجز عســكرية علــى مدخلي بلدتي ســعير 
وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها.

وفي بيــت لحم، اعتقلت قوات االحتالل، المواطن محمد عيســى أبو عمر )24 
عاما(، الياس غطاس، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في بيت لحم.

وفي القدس، اعتقلت قوات االحتالل، الشــابين اســحاق خالــد أبو تايه، وعالء 
توفيــق أبو تايه، بعد أن داهمت منزلــي ذويهما في حي عين اللوزة من بلدة 
سلوان جنوب المســجد األقصى، إضافة إلى ستة شبان، وهم: منير الباسطي، 

وفؤاد الشاويش، ومحمد أبو شريفة، ومحمد أبو فرحة، ومحمد الرازم.
وفــي رام اهلل، اعتقلت قــوات االحتالل المواطن احمد خليــل أبو لطيفة، وهو 

من قلنديا.
وفي جنيــن، اعتقلت قوات االحتــالل المواطن صالح عاهد أبو دياك، شــقيق 

الشهيد األسير سامي أبو دياك من بلدة سيلة الظهر، جنوب جنين.
وذكــر راغب أبو دياك قريب المعتقل لوكالة »وفا« التابعة للســلطة، أن قوات 
االحتــالل اقتحمت بلدة ســيلة الظهر وداهمت منزل ذوي الشــهيد أبو دياك 
وفتشته وعاثت فسادا وخرابا بمحتوياته واحتجزت أفراد عائلته بإحدى الغرف، 

بعد أن استجوبتهم.
واستشــهد األسير أبو دياك )36 عامًا(، في 26 نوفمبر المنصرم، وكان معتقال 
منــذ 17 تمــوز/ يوليــو 2002، ومحكوم عليه بالســجن المؤبــد لثالث مرات 
وثالثين عامًا، أمضى منها 17عامًا، تم تشــخيص إصابته بورم ســرطاني في 

األمعاء في شهر أيلول/ سبتمبر 2015.

لمتابعة العديد من الملفات المهمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
ومــن المقرر أن يصل إلى القاهرة األمين العام لحركة الجهاد اإلســالمي زياد 
النخالة، فيمــا وصل وفد من حركة الجهاد للعاصمة المصرية، لعقد سلســلة 

لقاءات مع المسؤولين في المخابرات المصرية.
وقــال بياٌن لحركــة الجهاد إن النخالة ســيعقد مع المكتب السياســي للحركة 

اجتماعاته الدورية.
وكان هنية أجــرى- على رأس وفد من قيادة حماس- زيارة مُطوّلة إلى مصر 

بدأت في 3 فبراير/ شباط 2019، واستمرت 24 يومًا.
وأجرى حينها مباحثات مع مســؤولين مصريين بشــأن القضية الفلســطينية 

والعالقة الثنائية بين حماس ومصر.
وتتوسط القاهرة منذ سنوات في ملفات فلسطينية أبرزها المصالحة الداخلية 
بين حركتي فتح وحماس، ووقف إطالق النار بين فصائل المقاومة و)إسرائيل(، 
وما يترتب على ذلك من مطالبات فلسطينية بضرورة إنهاء الحصار اإلسرائيلي 

على القطاع لتحسين األوضاع المعيشية للسكان.

أو عدم حصولها علــى التراخيص الالزمة، ضمن 
المناطــق التي تخضع لســيطرتها، بما وصل في 
نهاية المطاف إلى تشريد وتهجير اآلالف وجعلهم 

بال أي مأوى.
آخر ما وثقته المؤسســات الحقوقيــة تجاه عملية 
هــدم المنازل، جاء أمس على لســان مكتب األمم 
المتحدة لتنســيق الشؤون اإلنســانية في األرض 
الفلسطينية المحتلة »أوتشا« إذ قال: »إن سلطات 
االحتــالل هدمت وصادرت 39 مبنًى فلســطينيًا 
فــي الضفــة الغربيــة المحتلة خالل األســبوعين 

الماضيين، بزعم افتقارها إلى رخص البناء«.
وأوضــح المكتب فــي تقرير »حمايــة المدنيين« 
الــذي يُغطــي الفترة مــا بيــن 12-25 نوفمبر/ 
تشــرين الثانــي الماضي، أن عمليــات الهدم في 
الضفــة أدت إلــى تهجيــر 63 شــخصًا، وإلحــاق 

األضرار بـ 380 آخرين في مدن الضفة.
ووفقا إلحصاءات مؤسســات وطنية فلســطينية، 
فقد هدمت ســلطات االحتالل اإلسرائيلي العام 
الماضي وحده، 2074 منزل ومنشأة، في الضفة 
الغربية والقدس، وجرى عبر ذلك تشريد 9492 

مواطنا إلى أماكن شتى.
وحصلــت »فلســطين« علــى مســتند إحصائي 
خــاص أظهر هــدم وتدميــر ســلطات االحتالل 
ألســباب عقابية أو بحجج عــدم الترخيص، 131 
منزال منذ بداية العام الجاري 2019، أســفر عن 

تهجير 496 مواطنا فلسطينيا.
الباحــث في مؤسســة »الحق القانــون من أجل 
اإلنسان« هشام الشرباتي، أكد أن سياسة هدم 
المنــازل »سياســة قديمة جديــدة«، لم تتوقف 
سلطات االحتالل عن تنفيذها، ألهداف وسياقات 

عدة.
وقال الشــرباتي لـ«فلســطين«، إن النتائج التي 
تتولد عبر هذه السياســة علــى الصعيد الفردي 
تتمثــل في تشــريد المواطنيــن، وتركهم دون 
مــأوى، والتنغيــص علــى حياتهــم، إلــى جانب 
الحقاهــم خســائر ماديــة فادحــة، وســحق أي 
مدخرات وأموال موفرة لديهم، في حال محاولة 

إعادة البناء مرة أخرى، أو تجاه دفع اإليجارات.
وعلى الصعيد العام، رأى الشــرباتي أن االحتالل 
هدف عبر هذه السياسة إلى إحكام سيطرته على 
المناطق واألرض الفلسطينية، وإفراغ مناطق ما 
تســمى بمناطق )ج(، وحشر الفلســطينيين في 
مناطــق )ب( و)أ( بمــا يصل إلى الســيطرة على 
أكبر مساحة ممكنة من األرض خدمة للمشاريع 

االستيطانية.
وشــدد علــى أن مجمــل ما تمارســه ســلطات 
االحتالل من عمليات هدم للمنازل الفلســطينية 
في كل أماكــن تواجدها ترقى ألن تكون جرائم 
حرب، بمــا توقع من تشــريد ألصحابها وإلحاق 

الضرر بهم بعد عمليات الهدم.

بــدوره، قــال مديــر مركــز القــدس للحقــوق 
االقتصادية واالجتماعية بالقدس زياد الحموري: 
»إن مراجعــة بســيطة للقوانيــن واالتفاقيــات 
الدولية الخاصة بحقوق اإلنســان توضح بشكل 
ال لبس فيه أن )إســرائيل( تخــرق تلك القوانين 
واالتفاقيات بشــكل ســافر، في اتباعها لسياسة 

هدم منازل المواطنين الفلسطينيين«.
وأكد الحموري لـ«فلسطين«، أن المادة 33 من 
اتفاقية جينيــف الرابعة تنص بوضوح على عدم 
جــواز معاقبة أي شــخص يتمتــع بالحماية عن 
مخالفة لم يقترفها شــخصيًا، وهــو ما يؤكد أن 
جميــع ما يتم هدمه من منــازل تقع ضمن هذه 

الخانة.
وأشــار إلى أن عمليات الهدم تجري بشكل شبه 
يومي في الضفة الغربية ومدينة القدس، ونالت 
أحيــاء كاملة عمليــات الهدم فــي القدس، كما 
جرى فــي صور باهر، بما يوحــي لتطور عمليات 
الهــدم والعقاب الجماعي التي تنفذها ســلطات 

االحتالل.
ونبــه الحموري إلــى أن اآلالف مــن المواطنين 
فعليًــا وعبر هذه السياســة باتوا مشــردين بال 
مأوى يمتلكونه، ويعيشــون في أوضاع قاســية، 
ألســباب تتعلــق في عــدم قدرتهم علــى إعادة 
بناء المنازل لعوائق عدة، أو االســتمرار في دفع 

مستحقات االيجارات الخاصة.

إرضاب يف مدارس ومديريات 
التعليم بالضفة اليوم

قلقيلية/ طالل النبيه: 
أعلــن اتحــاد المعلمين الفلســطينيين، عــن إضراب في مــدارس ومديريــات التربية 
والتعليم في محافظات الضفة الغربيــة المحتلة، اليوم، احتجاجًا على "حادث إطالق نار 

في مدرسة بمديرية قباطية وتجاهل الحكومة إلقرار قانون حماية المعلم". 
وأوضــح عضــو األمانة العامــة لالتحاد حلمي حمــدان، أن االعتداءات علــى المعلمين 
والمــدارس وتعريض حيــاة الطالب والهيئات التدريســية للخطر، تــزداد في مدارس 

الضفة، وسط تجاهل مجلس الوزراء إلقرار قانون حماية المعلم. 
وقال حمدان في تصريح خاص لـ"فلســطين": "هذا القانون تم تنســيبه وتجهيزه من 
نقابة المحامين الفلسطينيين بالتنسيق مع اتحاد المعلمين، وتم رفعه لمجلس الوزراء 

الفلسطيني، دون تنفيذه أو إقراره حتى اللحظة". 
وبين أن اإلضراب سيبدأ من الحصة الثالثة، في كل مدارس الضفة الغربية، وسيشمل 

مديريات التعليم ومغادرة مكاتب العمل.
وأضاف: "ما يحدث في مدارســنا من اعتداء على حرمتهــا واالعتداء على العاملين فيها 
وترويع الطلبة كما حدث في مدرســة مركة الثانوية في مديرية قباطية من إطالق نار 

داخل حرم المدرسة تطور خطير في مسلسل االعتداءات على المدارس".

قلقيلية/ فلسطين:
يواصل الطالــب مؤمن نزال، المعتقل في ســجن 
األمــن الوقائــي بمدينــة قلقيلية شــمال الضفة 
الغربية المحتلة، إضرابــه عن الطعام لليوم الـ15 
تواليًا، احتجاجًا على استمرار اعتقاله منذ 9 أشهر.

وجــددت محكمــة صلــح رام اهلل، نهاية األســبوع 
الماضي، اعتقــال الطالب نزال )18 عامًا( 45 يومًا، 

رافضة اإلفراج عنه بأغلبية قضاة المحكمة.
وقالت شــريفة نــزال والــدة الطالب مؤمــن التي 
أضربت عن الطعام تضامنًا مع نجلها، إن التواصل 
مــع نجلهــا منقطع منــذ منتصــف شــهر نوفمبر 

الماضي، حيث منعت أجهزة أمن السلطة المحامي 
من زيارة نجلها قبل يومين، مشيرة إلى أن مؤمن 
طالب في تخصص الهندسة الكهربائية في جامعة 

خضوري فلسطين، ومهدد بالفصل من جامعته.
وأضافت نزال لـ«فلســطين«: »ال نعرف شــيئًا عن 
مؤمن، وأشارك اإلضراب عن الطعام منذ 7 أيام مع 
ابنــي الذي أضرب للمرة الرابعة تواليًا منذ اعتقاله 

من قبل جهاز األمن الوقائي«.  
وتابعــت: »أنــا والــدة المعتقل السياســي مؤمن 
نزال، أوجه ســؤال لمدير جهاز األمن الوقائي في 
الضفة الغربية زياد هــب الريح، أين ابني مؤمن؟ 

أيــن مؤمــن؟«، مشــيرًة إلى أنــه منــذ تاريخ 18 
نوفمبر الجاري »لم نســمع عنــه أي خبر أو اتصال 

أو زيارة«.
وأوضحــت والدة مؤمــن أن أمن الســلطة، يوجه 
تهمًا غير صحيحة إلى نجله أبرزها: »إثارة النعرات 
الطائفية واالنتساب إلى »القوة التنفيذية« وحيازة 

واستخدام السالح«.
واعتقلــت أجهزة أمن الســلطة الطالــب نزال في 
الـــ24 مــن فبرايــر الماضــي، عقب اقتحــام قوة 
أمنية مشــتركة منزله وتفتيشــه تخريب مقتنياته 

ومصادرة أخرى.

الطالب نزال مرضب عن الطعام لليوم 15 تواليًا بسجون السلطة
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

يفترون الكذب وهم يعلمون؟!
يقول الشــيخ: إن "الميناء العائم لقطاع غزة هو استمرار للمشروع 
االنفصالــي الــذي يفضي إلــى إقامة دويلــة غزة، لقتل مشــروع 
الدولة الفلسطينية. وهذا المخطط هو جزء من صفقة العار، التي 
ترتكز على دويلة مســخ في غزة، وتكريــس االحتالل في القدس 

والضفة"؟!
كل الفصائــل بما فيهــا حماس ترفض إقامة دولــة، أو دويلة في 
غزة، وموقف الفصائل هذا معلن، ومكتوب، ومنشــور في وســائل 
اإلعــالم. ودولــة االحتــالل لــم تعرض علــى أحد من غــزة إقامة 
دولــة في غزة؟! وعلى أمين ســرّ حركة فتــح، والمقرب من دوائر 
المخابرات اإلســرائيلية، ومسئول ملف الشئون المدنية، أن يقدم 
أدلتــه العلمية علــى مزاعمه أن هناك دويلة قادمــة في غزة، من 
خــالل ميناء عائم؟! وأن غزة تتعاطى مع هــذه الدويلة المزعومة، 

فإن فشل في إقامة دليل على ما زعم فالسكوت من ذهب؟!
نريــد أن نفهم، هــل الدولة مينــاء عائم، وممر تجــاري؟! لو كان 
األمــر كذلك ألعلن ياســر عرفات عن ذلك من خــالل المطار ومن 
خالل بنــاء اضخم ميناء، ولكن دولته لم تُقــم بهذا في غزة، ولن 
تقوم بهمــا بعده في غزة، ألن الميناء ال يقيــم دولة، ولكنه ربما 
يســاعد حكومة غزة على الحصول على عائدات التجارة والضرائب 
بعيدا عن المقاصة، وهــذا لو حدث يؤلم من يحاصر غزة ويعاقب 
موظفيها. مقولة الميناء والدويلــة حرجت من مطبخ إعالمي، لذا 
تكــررت هذه العبارة بنصها على أكثر من لســان في توقيت واحد 

تقريبًا؟! المزايدات اإلعالمية وليدة اتفاق جماعي؟!
غزة كان فيها مطار ، وفيها ميناء أيضًا، ولم تشكل حالة انفصالية 
عــن القدس والضفــة، وغزة خاضت حروبًا مــع االحتالل من أجل 
الضفة والقدس، في حين كان الشــيخ يجلس على مائدة مشتركة 

مع نظرائه في دولة االحتالل، في أثناء العدوان؟!
مــن قــال إن )إســرائيل( تريد أن تقيــم ميناء عائما لغــزة؟! وهل 
الميناء إذا أقيم ســيخرج عن الســيطرة األمنيــة لدولة االحتالل؟! 
اإلســرائيليون يطرحــون، ويدرســون، ويبحثون عــن مصالحهم، 
واألغبياء يزايدون، ويرســلون مهاتراتهم في اآلفاق للتغطية عن 
مواقفهم المخزية من غزة كما عبّر عنها كوادر فتح في اجتماعهم 

األخير مع مسؤول منطقة غزة؟!
مشــروع المينــاء طرحــه كاتس قبــل ســنوات عندمــا كان وزيرا 
لالتصــاالت، ولم ترَ منه غزة شــيئا، واآلن يعيــدون طرحه، ولما 
كانت الســلطة هي الممثــل المعترف به إســرائيليًّا، فيمكنها أن 
ترفض المشــروع، ويمكنها أن تشرح آثاره الضارة لغزة، ويمكنها 
أن تــرد علــى مطالب القطاع الخــاص التجاري الــذي طالب بممر 
تجاري للســفر والبضائع لغزة، للتخلص من الوكيل اإلســرائيلي، 
ومــن الحصار، والمعابر المغلقة، وذات القوائم الســوداء المؤبدة 

من زمن عرابي.
غزة ال تريد دولة، غــزة تريد مقاتلة العدو ومقاومته لتحصل على 
حيــاة كريمة ليســت للعدو فيها ســيادة، فهل يمكن للشــيخ أن 
يقاتــل في الضفة كما تقاتل غزة العــدو؟ ليحصل هو على الدولة 
وعاصمتهــا القدس؟! إذا كنت ال تســتطيع أن تقاتل فكيف لك أن 
تحصــل علــى دولة، بل كيف لــك أن تحصل علــى دويلة؟! أم هل 
المينــاء هو الذي ضم القدس، وهو الذي يمهد لضم األغوار خالل 

األشهر القادمة؟!

نيودلهي/ وكاالت:
غطت رغوة بيضاء أحد أشهر شواطئ الهند في تشيناي 
أمــس، لليوم الرابع ما شــّكل مصدرا جديدا للتلوث في 
هذا البلد.  وحذر أطباء من هذه الرغوة التي قد تســبب 
مشــاكل جلدية، ورغم أنها تتشــكل في موسم األمطار 

كل عام فإن الظاهرة تبدو أقوى هذه السنة. 
وقــال مجلس مراقبة التلوث في واليــة تاميل نادو: إنه 
يحلل عينات من الرغوة التي انتشــرت على كيلومترات 

عدة على الشاطئ.
وقال برافاكار ميشرا، العالم في المركز الوطني لألبحاث 
الســاحلية في تشيناي، الذي الحظ أن الرغوة تزداد في 
الســنوات األخيــرة: "بالتأكيــد ال ينبغي للنــاس اللعب 

بالرغوة إال أنهم ال يدركون المخاطر". 
ووضعت السلطات في حالة تأهب لتجنب حادث شهدته 
عام 2017 ونفقت خالله آالف األســماك، بســبب موجة 

تلوث طالت الشواطئ.
وقال صائد األســماك جياســيالن )30 عاما( إن الزبائن 
ال يريدون شــراء حتى الكمية الصغيرة من السمك التي 

تمكن من اصطيادها في األيام األخيرة.
وأضــاف: "الجميع يظن أنها ملوثة، لقد تراجع مدخولي 

إلى الصفر تقريبا".
وينســب الخبراء هذه الظاهرة إلى األمطار الغزيرة التي 
تساقطت في األيام األخيرة، وحملت معها مياها عادمة 

غير معالجة وفوسفات إلى البحر. 

رغوة بيضاء تكسو شواطئ الهند.. 
مصــــدر جديـــد للتلــــــوث

بروكسل/ وكاالت:
ولــد وحيد قرن أبيــض بمتنزه بيــري دايزا 
الحيواني في بلجيكا، بحسب ما أعلن، أمس، 
مســؤولو المتنزه الذي يشــارك في برنامج 
للحفاظ على هــذا الجنس الحيواني المهدد 

باالنقراض.
وذكــر المتنزه، فــي بيــان، أن "صغيرا ذكرا 
رائعــا ولد صباح امس )االثنين( واألم ماديبا 

وصغيرها بصحة جيدة".
وهناك أنثــى أخرى في المتنــزه تدعى إيلي 

فــي مرحلة الحمــل، ومن المتوقــع أن تضع 
صغيرها في نهاية العام.

وأشــارت حديقــة الحيوانات إلــى أن حالتي 
الحمل حصلتا طبيعيا.

الجنوبــي  األبيــض  القــرن  وأفلــت وحيــد 
بصعوبة مــن االنقراض الكامــل في القرن 
الـ20، وفق المتنزه البلجيكي، قبل أن يعاود 
عدد هــذه الحيوانات االرتفاع في األوســاط 
الطبيعيــة إلى حوالي 20 ألف حيوان، غير أن 
"هــذه الحيوانــات ال تزال تقع فــي كثير من 

األحيــان ضحية الصيد غيــر القانوني"، وفق 
المتنزه. 

أمــا فصيلة وحيــد القرن األبيض الشــمالي 
فهــي على شــفير االندثــار، إذ ال تزال هناك 
أنثيــان فقــط من هــذا الجنس فــي العالم 

بعدما نفق آخر الذكور العام الماضي. 
ولألنثــى إيلــي صغيــر يدعى ســيتيمبا ولد 
عــام 2016، ونقل إلــى حديقــة الحيوانات 
في مدينة ملقة اإلســبانية فــي إطار برنامج 

أوروبي لتربية الحيوانات في األسر.

واشنطن/ وكاالت:
أجراهــا  حديثــة  دراســة  توصلــت 
باحثــون من جامعــة كاليفورنيا إلى 
أن غيــوم كوكــب المشــترى تخفي 
البقعة  الحقيقــي وطبيعــة  الحجــم 
الحمراء العظيمــة التي تعتبر إحدى 
أشهر معالم الغالف الجوي للمشترى 

والنظام الشمسي بأكمله.
ويبلغ عرض البقعة الحمراء العظيمة 

غير أن الباحثين اعتقدوا حديثًا أنها 
تتقلــص عندمــا رصدوا فــي مايو/
تدفقات حمراء  ويونيو/حزيران،  أيار 
كبيرة تشــبه الســحب تتمــزق من 
البقعــة الحمــراء العظيمــة، وهو ما 
نفته دراسة عُرضت في 25 نوفمبر/
تشرين الثاني في االجتماع السنوي 
الـ72 للجمعية الفيزيائية األمريكية 

بمدينة سياتل.

16 ألف كيلومتر، وهي بذلك أعرض 

مــن األرض بمقــدار 1.3 مرة، ومن 
المحتمــل أن يكــون لونهــا األحمر 
ناتجًا عــن مواد كيميائيــة تفككها 
األشــعة فــوق البنفســجية القادمة 
من الشمس في أعلى الغالف الجوي 

للكوكب العمالق الغازي.
البقعــة  مراقبــة  تمــت  وتاريخيــًا، 
الحمــراء العظيمة منــذ عام 1830، 

واكتشــف الباحثون بعد تحليل صور 
جديــدة للبقعــة الحمــراء العظيمة 
بواســطة نمــاذج حاســوبية تدمج 
فيزياء حركة السوائل، أن التدفقات 
الحمــراء تقلبــات طبيعيــة للغايــة 
وليســت مؤشــرًا على انهيار البقعة 

الحمراء.
ويعتقــدون أن بقاء البقعــة الحمراء 
العظيمة على مدار القرون هو نتيجة 
لدورة ثانوية مــن التدفئة والتبريد 
أدت إلــى مقاومــة البقعــة لتدهور 
وفقــدان  واالضطرابــات  طاقتهــا 

الحرارة.

دراسة تكشف سر بقاء بقعة المشتري الحمراء

والدة وحيد قرن مهدد باالنقراض في متنزه بلجيكي


