
البرلمان العراقي يقبل 
استقـالـة رئيس الـوزراء

بغداد/ وكاالت: 
صوت البرلمان العراقي أمس، لصالح قبول 
اســتقالة رئيس الوزراء عــادل عبد المهدي 

فــي أعقــاب احتجاجــات عنيفــة 
مناهضــة للحكومــة بــدأت منذ 
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أسرى "عسقالن": 
وضع السجن كارثي

رام اهلل/ فلسطين:
أّكد األســرى في ســجن "عســقالن" أنهم وجدوا وضع السجن 

كارثيًّــا بعــد عودتهم إليــه من ســجن "نفحة"، بعد 
قمعهــم ونقلهم قبل شــهر. وأشــارت هيئة شــؤون 

ا تسّلل ل إسرائيليًّ "األردن" ُتحوِّ
 إلى أراضيها لمحكمة أمن الدولة

عمّان/ فلسطين: 
قررت األردن، أمس، تحويل إســرائيلي تسلل إلى أراضي المملكة 
بطريقة غير مشــروعة، في 29 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، إلى 

محكمة أمــن الدولة. جاء ذلك وفق مــا أوردته وكالة 
األنباء األردنية الرســمية، نقاًل عن مصدر رســمي، لم 

حماس واألحرار تستنكران إعدام االحتالل الفتى 
"مسالمة" وتطالبان بإطالق يد المقاومة

غزة-رام اهلل/ محمد المنيراوي:
اســتنكرت حركة المقاومة اإلســالمية حماس، وحركة األحرار، إعدام االحتالل 
اإلســرائيلي الفتى بدوي مســالمة )18 عامًــا( بدم بارد جنوب غــرب الخليل 

بالضفــة الغربيــة المحتلــة، مطالبتيــِن فــي الوقت ذاته الســلطة 
الفلســطينية بإطــالق يد المقاومــة للتصدي لجرائمــه والعتداءات 

بحر يستقبل وفدًا مسيحيًا 
برئاسة األب األرجنتيني "جبرائيل"

غزة/ فلسطين:
اســتقبل النائــب األول لرئيــس المجلــس التشــريعي د.أحمد 
بحــر، أمــس، بمكتبه فــي مدينة غــزة وفدًا مســيحيًا تقدمهم 

راعي الكنيســة المســيحية في غــزة األب "جبرائيل" 
وهو أرجنتيني الجنســية، رافقه األب يوســف, مصري 

نابلس- القدس المحتلة/ فلسطين: 
اقتحم عشرات المستوطنين، أمس، باحات المسجد 
األقصــى المبارك مــن جهة باب المغاربة بحراســة 

مشددة من شــرطة االحتالل اإلســرائيلي. وأفادت 
دائــرة األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس بــأن 86 
مســتوطنا و20 موظفــا من حكومــة االحتالل و32 

طالبا يهوديا اقتحموا باحات المسجد األقصى خالل 
فترة االقتحامات الصباحية. وفي نابلس 
أصيب الفتى عمر عبد الفتاح رمضان 

االحتالل يشرع في إقامة بؤرة استيطانية جديدة في مدينة الخليل المحتلة              ) أ ف ب(

مشهد من برنامج ما خفي أعظم الذي بثته قناة الجزيرة أمس

رام اهلل-غزة/ فاطمة الزهراء العويني-جمال غيث:
أنهى المحررون المقطوعة رواتبهم اعتصامهم المفتوح 
الذي اســتمر 43 يومًا وســط مدينــة رام اهلل، بعد أيام 
من وقف اإلضراب عن الماء، بعد تلقيهم وعودات بإحالة 

رئيــس الســلطة محمود عبــاس ملفهم لرئيــس جهاز 
المخابرات اللواء ماجد فرج للتنفيذ الفوري.

رام اهلل رواتــب  الماليــة فــي  وتقطــع وزارة 
نحــو 35محــررًا بالضفــة الغربيــة المحتلة، 

الغطاء األمريكي يكبح محاوالت محاسبته على جرائمه
صحفيون ُيثّمنون مطالبة "االتحاد الدولي" 

بالتحقيـــق فـــي انتهاكـــات االحتــالل
غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

ثمّن صحفيون وحقوقيون قرار االتحاد الدولي للصحفيين بإرسال بالغ رسمي 
للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية؛ لفتح تحقيق رســمي في اعتداءات 

االحتالل اإلســرائيلي ضــد الصحفيين الفلســطينيين، عادّين ذلك 
"خطــوًة إيجابيًة على طريق التذكير باســتمرار جرائمه في األراضي 

وفد إسرائيلي بدبي لالطالع على استعدادات "إكسبو 2020"

دعوات إلقالة وزير السياحة التونسي بعد 
اتهامه بمحاولة التطبيع مع )إسرائيل(

تونس/ األناضول:
دعا سياســيون وإعالميون ونشــطاء تونســيون إلــى إقالة وزير الســياحة في 
حكومة بالدهم "روني الطرابلسي"، متهمينه بمحاولة التطبيع مع )إسرائيل(.

تأتي الدعوات لالســتقالة على خلفية تصريحات إعالمية أثارت جدال 
لــدى الرأي العام التونســي، طالب فيها الطرابلســي "بمنح جوازات 

مستوطنون يقتحمون األقىص 
واالحتالل يصيب فتى جنوب نابلس 

"وعود الحل" تنهي اعتصام المحررين 
المقطوعة رواتبهم برام الله

"ما خفي أعظم" يكشف فشل "سرييت متكال" 
فـي التنصـت  علـى شبكـة اتصاالت القسـام

الدوحة-غزة/ متابعة محمد الدلو:
أمــس،  مســاء  "الجزيــرة"،  قنــاة  بثــت 
تحقيقا جديدا لبرنامج "ما خفي أعظم" 
عرضت فيه تفاصيل عملية تسلل وحدة 
"ســيريت متــكال" اإلســرائيلية الخاصــة 
إلى قطاع غزة في 11 نوفمبر/ تشرين 
ثاٍن 2018، التي هدفت للسيطرة على 

منظومة اتصاالت المقاومة.
تحــت  عــرض  الــذي  التحقيــق  وأظهــر 
عنوان "أربعون دقيقة" تفاصيل اشتباه 

المقاومــة بالوحــدة بعــد نحــو 
إلــى  تســللها  مــن  ســاعتين 

خشية المالحقة األمنية بالضفة
المؤسسات الحقوقية تحجم عن 
نصرة ضحايا "الخلفيات السياسية"

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
تقف مؤسســات حقوقية عاملة في الضفة الغربية عاجــزة أمام قضايا انتهاك 
حقــوق اإلنســان التي يتعــرض لها أنصار حركــة حمــاس أو مؤيدوها هناك، 

فإمــا أن تواجــه تلك القضايا بالصمت أو باإلشــارة باســتحياء دون 
أن تســتطيع رد الحقوق ألهلها، في حيــن تجاهر بعضها بالمطالبة 
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الخليل/ فلسطين:
كشــفت مصــادر إعالمية عبريــة النقاب عــن أن االحتالل وافق 
علــى البــدء فــي التخطيــط لبناء حي اســتيطاني يهــودي جديد 
في مجمع سوق الجملة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية 

المحتلــة. وقالــت صحيفــة »إســرائيل اليــوم« العبريــة على 
23موقعها اإللكتروني أمس: إن بينيت وجه تعليمات

االحتــالل ُيوافــق علــى بنـــاء حــي
 استيطاين يهودي جديد يف الخليل
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غزة-رام اهلل/ محمد المنيراوي:
اســتنكرت حركة المقاومة اإلســامية حمــاس، وحركة 
األحرار، أمس، إعدام االحتال اإلســرائيلي الفتى بدوي 
مسالمة )18 عامًا( بدم بارد جنوب غرب الخليل بالضفة 
الغربيــة المحتلــة، مطالبتيِن في الوقت ذاته الســلطة 
الفلســطينية بإطاق يــد المقاومة للتصــدي لجرائمه 

والعتداءات المستوطنين.
وفي وقت سابق أمس، أطلقت قوات االحتال الرصاص 
صوب عدد مــن المواطنين قرب بلــدة بيت عوا جنوب 
غــرب الخليل، ما تســبب باستشــهاد الفتى مســالمة، 
حيــث تركته القوات ينزف ومنعت طواقم اإلســعاف من 
الوصــول إليه، في حين اعتقلت مــن المكان ذاته عدي 
مسالمة، ومحمد مسالمة، ونقلتهما والشهيد إلى جهة 

غيــر معلومة. وأكدت حركة حماس في بيان لها وصلت 
صحيفة "فلسطين" نسخة عنه، حق الشعب الفلسطيني 
فــي مقاومة االحتــال، وحمايــة أرضه، بكل الوســائل 
المشــروعة وفــي مقدمتهــا الكفــاح المســلح، معتبرة 
"حماية أمن المســتوطنين من خال التنسيق األمني ال 
يليق بشــعبنا وقياداته، وال يتوافق مع مشــروعه وخيار 

تحرره".
وطالبــت الحركة بتوفير البيئة المناســبة ألبناء شــعبنا 

للتصدي لاحتال ومقاومة قطعان مستوطنيه.
وقالت حركة األحرار في بيان لها أمس، إن دماء الشهيد 
مســالمة ســتبقى لعنة تطارد قادة االحتــال وكل من 
يصمــت علــى إجرامه وقتلــه ألبناء شــعبنا بــدم بارد، 
مضيفة: "نحن أمام جريمة بشعة تعكس إجرام االحتال 

ودمويته، لكنها لن تزيد شــعبنا إال ثباتــا وإصرارا على 
التحدي والمواجهة".

وأكــدت األحرار أن "الــرد األمثل هو تصعيــد المقاومة 
والعمليات البطولية للجم عدوان االحتال وتدفيعه ثمن 
إجرامه"، مطالبة الســلطة بالتوجه فورا لتطبيق خيارات 
اإلجمــاع الوطني وفــي مقدمتها التحلل من "أوســلو"، 
وقطع كل أشــكال العاقة والتعاون مــع االحتال، ورفع 
يدهــا عن المقاومة في الضفة بداًل من إشــغال شــعبنا 
بقضايا جانبية وقطع رواتب األســرى المحررين والنواب 

في المجلس التشريعي.
وعدّت وزارة الخارجية والمغتربين بحكومة اشــتية في 
رام اهلل، صمــت الدول والمجتمع الدولــي على عمليات 
اإلعدام المباشــرة ألبناء الشــعب الفلســطيني "وصمة 

عار فــي جبين العالــم، وتواطؤًا مع القتلــة والمجرمين 
العدالــة  قواعــد  بتقويــض  اإلســرائيليين، وتهديــدا 
الدوليــة". وقالت الوزارة في بيان لها، إن عمليات القتل 
واإلعــدام المتواصلة التي ترتكبهــا قوات االحتال ضد 
المواطنين العزل، يُفســر حقيقة مواقفه ورؤيته لكل ما 
هو فلسطيني، خاصة تعامله العنيف مع جميع المسيرات 
والتحركات الفلسطينية السلمية، واالستياء على أراضي 
المواطنيــن، واالعتــداء على مقدســاتهم وممتلكاتهم 
ومنازلهم، وضرب مقومات وجودهم الوطني واإلنساني 

في أرض آبائهم وأجدادهم.
وحملــت الــوزارة حكومــة االحتــال برئاســة بنيامين 
نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم القتل 

المتعمد للمواطنين العزل.

وعرض الوثائقي تفاصيل اشتباك المقاومة 
مــع الوحدة المتســللة، الــذي أودى بحياة 
قائد الوحدة واستشهاد القيادي بالكتائب 
نور بركة وســتة آخرين، وكذلك مشــاهد 
للحزام الذي شــكله جيــش االحتال حول 
الوحدة من أجل تأميــن خروجها وإنقاذها 

عبر طائرة مروحية.
وعرض التحقيــق العديد مــن األدلة التي 
سيطرت عليها الكتائب من أدوات ومعدات 
تقنيــة وحرفيــة وصــور ومقاطــع مصورة 

ووثائق استخدمتها الوحدة الخاصة.
وكشف أن السيارة التي أدارها قائد الوحدة 
مثلــت وحــدة عمليــات وتحكم وســيطرة 
متنقلــة، وأن الهــدف مــن العمليــة كان 
زرع منظومة تجســس كبيرة على شــبكة 

اتصاالت المقاومة الخاصة.
وتضمــن الفيديو مقابــات مع عناصر من 
كتائب القســام الذيــن اكتشــفوا الوحدة 
المتسللة واشــتبكوا معها، ويروونها ألول 
مرة، ومهندســين عســكريين في ســاح 

اإلشارة.
وروى ضابط ميداني في القســام مجريات 
تلك الليلة بالقول: "كنت بمهمة اعتيادية 
فــي المنطقــة، والحظنــا توقــف الحافلــة 
باعتبار أنهــم غريبون عن المنطقة، وبقي 
نور بركة متشكًكا في ركاب الحافلة، وزعم 
عناصــر الوحدة أنهم في زيــارة لقريبتهم 
فــي المستشــفى األوروبي بخــان يونس، 
وبقيــت الشــكوك دائــرًة حولهــم باعتبار 
أنهــم سيســلكون الطريــق األبعــد عــن 

المستشفى".
وفي مقابلــةٍ مع البرنامج قــال الخبير في 
الشــؤون االستخبارية يوســي ميلمان، إن 
وحدة "ســيريت متــكال" عادًة مــا تخضع 

إلجراء عملية تنصت داخل خطوط الخصم 
يعني أنهم يواجهون صعوبة في الحصول 
على معلومات متعلقة بحماس، ما دفعهم 

للمخاطرة من أجل الحصول عليها". 
بالشــؤون  الخبيــر  مــع  مقابلــةٍ  وفــي 
اإلســرائيلية محمــود مــرداوي قــال: "إن 
كتائب القســام تمكنت مــن قيادة معركة 
حــرب 2014 مــن خــال شــبكة االتصال 

السرية".
وأفاد التحقيق بأن عملية التســلل الفاشلة 
لم تكن المحاولة األولى الختراق منظومة 
اتصــاالت المقاومة الخاصــة التي واجهت 
عمليات مماثلة، من بينها تلك التي وقعت 

لتدريبات تستمر شهورًا أو سنوات ويتمتع 
أفرادها بمهام وقدرات خاصة.

وأضاف: "كتبت حول العمليات العســكرية 
المماثلة، إال أنه في تلك العملية وقع خطأ 

وكان هناك خلل في التخطيط والتنفيذ".
في حين عزا الضابط السابق بوكالة األمن 
القومــي األمريكيــة، وليام بينــي، مجازفة 
)إســرائيل( بقوة خاصة من هذا النوع إلى 
أهمية الحصول على معلومات ال تســتطيع 

الحصول عليها بوسيلة أخرى.
وقال: "بمجــرد أنهم نفذوا هــذه العملية 
يعنــي أن لديهم صعوبة ما )...( حقيقة أن 
اإلسرائيليين أرسلوا هذا العدد من الناس 

قبــل حادثة التســلل بخمســة أشــهر في 
منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وقال أحد ضباط ساح اإلشارة في القسام: 
"حادثة الزوايدة كانت شكا آخر لمحاوالت 
االختراق، إذ ظهر لدينا إنذار فني تقني قبل 
أيام من الحادثة بوجود قطع واعتراض في 
نظام الشــبكة )...( عززها وصول معلومات 
اســتخبارية بوجــود اختــراق، اتضــح بعد 
المتابعــة أنها منظومة تجســس متطورة 
زرعت فــي باطن األرض العتــراض الخط 

السري السلكي التصاالت القسام".
وأكد التحقيق أن شبكة اتصاالت المقاومة 
كانــت صمــام األمــان فــي الحفــاظ على 

الجنــدي جلعاد شــاليط أســيرًا فــي غزة 
لخمس سنوات قبل اإلفراج عنه في صفقة 

تاريخية لتبادل األسرى.
كما أظهر التحقيق نجاح مهندسي القسام 
فــي اختــراق منظومــة "ســيريت متكال" 

والولوج لشبكة معلوماتها الخاصة.
وبين أن التحقيقات التــي أجرتها الكتائب 
أثبتت أن الوحدة اإلســرائيلية اســتخدمت 
معــدات دخلــت إلى غــزة بغطــاء منظمة 

إنسانية دولية.
يشار إلى أن عملية التسلل الفاشلة أعقبتها 
اســتقالة المسؤول المباشــر عن العملية، 
وتبيــن وجود ثغــرات جوهرية فــي إعداد 
القوة للمهمة، من بينهــا اختيار العناصر، 

وذلك وفًقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
ونُقل عن الناطق بلسان الجيش في حينه 
أن تغييرات كبيــرة تُجرى أخيرًا في وحدة 
المهام الخاصة في الجيش لضمان قيامها 

بمهامها على أكمل وجه.
كما نُقل عن الناطق العسكري باسم وزارة 
الجيــش تأكيده أن هدف تلك العملية كان 
زرع أجهزة تجسس لمتابعة حركة حماس، 

وأن الوحدة تدربت 7 أشهر على العملية.
وبينــت التحقيقات –وفــق الناطق- وجود 
خلل في أداء القوة، حيث فشــلت في إخفاء 
بعض معداتهــا وأجهزتها على الرغم من 
قصف المقاتــات الحربية المركبتين، وأن 
عمليــة إنقاذ القوة اســتغرقت )20( دقيقة 
تحــت نيــران كثيفــة مــن جانــب مقاتلي 

القسام.
ووفق الصحيفة فإن انكشــاف أمــر القوّة 
اإلســرائيلية بغزّة أدّى إلــى "ضرر عميق 
وخطيــر ألمــن )إســرائيل( بمســتويات ال 

يمكن التفصيل فيها".

حماس واألحرار تستنكران إعدام االحتالل الفتى "مسالمة" وتطالبان بإطالق يد المقاومة

"ما خفي أعظم" يكشف فشل "سيريت متكال" 
في التنصت على شبكة اتصاالت القسام

الدوحة-غزة/ متابعة محمد الدلو:
بثت قناة "الجزيرة"، مساء أمس، تحقيقا جديدا لبرنامج 
"مــا خفــي أعظــم" عرضت فيــه تفاصيل عملية تســلل 
وحدة "ســيريت متكال" اإلسرائيلية الخاصة إلى قطاع 

غــزة في 11 نوفمبر/ تشــرين ثــاٍن 2018، التي هدفت 
للســيطرة علــى منظومة اتصــاالت المقاومة. وأظهر 
التحقيــق الــذي عــرض تحــت عنــوان "أربعــون دقيقــة" 
تفاصيــل اشــتباه المقاومة بالوحدة بعد نحو ســاعتين 

مــن تســللها إلــى القطاع عبر الســياج األمنــي الفاصل 
شــرقي محافظــة خــان يونــس، ومــن ثــم مالحقتهــا 
والتحقيق الميداني معها إلى حين بلوغ الحدث نقطة 
الصفر، في العملية التي سّمتها القسام "حد السيف". 
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

دولة فلسطين 
وزارة 

الحكم المحلي 

إعالن بشأن مختار لعائلة الفرا
تعلن دائرة شؤون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بأن 
السيد/ مدحت صائب مصطفى الفرا قد تقدم لشغل منصب مختار لعائلة 
الفــرا وعلى من يرغب في االعتراض التوجه الــى الدائرة في مقر الوزارة 

www.pma.psلتقديم طلب االعتراض الرسمي وذلك خالل أسبوعين من تاريخه.

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.

إعـــــــــالن وظيفة شاغرة
موظف وسائط متعددة

)Multimedia Officer( 
       يعلن مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل واألطراف 
 Multimedia( الصناعيــة بغــزة عن حاجتــه لموظف وســائط متعــددة

Officer( بالشروط التالية:

المهام والمسؤوليات:
1. التصويــر الفوتوغرافــي لكافة األنشــطة والفعاليات بشــكل احترافي 

إضافة إلى توثيق حاالت الدخول.
2. إعــداد وإخــراج ومونتاج الفيديوهــات والتقارير لألنشــطة والقصص 

بشكل احترافي.
3. تصميم وإخراج المطبوعات بشكل احترافي.

4.  مهارات متقدمة في إعداد تصاميم اإلنفوجرافيك.
5. لديــه مهارة عالية في إدارة وتســويق وإعداد المحتــوى عبر منصات 

اإلعالم االجتماعي.
6. توثيق وأرشفة كافة الصور والفيديوهات.

7. المشاركة في أنشطة قسم العالقات العامة والقيام بأي أعمال يكلف بها.
الشروط والمؤهالت:

 .) Ps + PR+ Ae + Ai +Id( 1. مهارة عالية في استخدام برامج الجرافيكس والتصميم
2. خبرة ال تقل عن خمسة أعوام في مجال التصوير والتصميم والمونتاج.

3. مهارة متقدمة في استخدام الحاسوب واإلنترنت.
4. القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل بروح الفريق.

5. أن يكون حاصاًل على درجة )البكالوريوس/ دبلوم( أو مؤهل علمي ذي عالقة.
6. يفضل من لديه خبرة في العمل في مؤسسات المجتمع المدني.

7. يفضل من لديه المعرفة في أساسيات العمل الصحفي واإلعالمي.
- لمن يرغب بالتقدم نرجو ارسال السيرة الذاتية وبعض النماذج لألعمال 

.hr@hamad.ps :برابط على البريد اإللكتروني
- آخر موعد لتقديم الطلبات هو نهاية دوام يوم األربعاء 2019/12/04.

- سيتم االتصال باألشخاص المؤهلين للمقابلة الشخصية.
- سيخضع الموظف لفترة تجريبية مدتها ستة أشهر.

.www.hamad.ps :لزيارة موقعنا اإللكتروني -
مستشفى حمد للتأهيل واألطراف الصناعية
ليس للعطاء حد

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
ثمّن صحفيــون وحقوقيون قرار االتحاد الدولي 
للصحفييــن بإرســال بــالغ رســمي للمدعيــة 
العامــة للمحكمة الجنائية الدولية؛ لفتح تحقيق 
رســمي في اعتداءات االحتالل اإلســرائيلي ضد 
الصحفيين الفلســطينيين، عادّين ذلك "خطوًة 
إيجابيــًة على طريق التذكير باســتمرار جرائمه 

في األراضي الفلسطينية المحتلة".
وكان االتحــاد الدولــي للصحفيين قرر إرســال 
البالغ من أجل فتح تحقيق فوري في االعتداءات 
العسكرية اإلسرائيلية الخطيرة ضد الصحفيين 
الفلســطينيين، وسيرســل لجنة تقصي حقائق 

للقاء الصحفيين.
رئيس المعهد الفلســطيني لالتصال والتنمية، 
الصحفــي فتحــي صبّــاح، عــد خطــوة االتحاد 
الدولي للصحفيين "مهمًة جــدا"؛ كونها المرة 
األولى التي يقرر فيها االتحاد مثل هذه الخطوة، 
مستبعدا في الوقت ذاته إمكانية نجاحها؛ نظرًا 
للغطاء السياسي الذي تمنحه الواليات المتحدة 
األمريكيــة لـ)إســرائيل( فــي المحافــل الدولية 

كـ"مجلس األمن" و"الجنائية الدولية".
واستدرك صباح في حديث لصحيفة "فلسطين" 
بالقول: "تبقى خطوة مهمة ستجعل )إسرائيل( 
تعــرف أنها ليســت بمنأى عن المســاءلة، وأنه 
لن يعــود بمقدورها التصرف كما تشــاء، حيث 
هنــاك مطالبات عالميــة بمالحقتها، ومنظمات 
حقوقية فلســطينية أعدت ملفــات بانتهاكاتها 
منذ سنوات طويلة، ما سيشعرها بالقلق، وأنها 

ليست طليقة".
ولفــت إلى أن هنــاك جهات نقابية ســتعد ملفًا 
متكاماًل حول انتهاكات االحتالل ضد الصحفيين 
كمعاذ عمارنة، والشهيدين ياسر مرتجى وأحمد 
أبــو حســين، وتقدمه بمســاعدة المؤسســات 
الحقوقيــة الفلســطينية والدوليــة وبمشــاركة 
االتحــاد الدولــي للصحفييــن إلــى "الجنائيــة" 

الدولية.
وأكــد صباح أن جرائم االحتالل بحق الصحفيين 
لن تســقط بالتقــادم، وإْن لم يتمكنــوا اليوم 
مــن محاكمته فإن المســتقبل يحمل في طياته 

إمكانية ذلك.
زيارة غزة

وثمــن رئيــس لجنــة دعــم الصحفييــن صالح 

المصــري قــرار االتحــاد الدولــي للصحفييــن، 
داعيًا اللجنة المنبثقة عنــه إلى زيارة قطاع غزة 
أســوة بالضفة الغربيــة والقــدس المحتلتين؛ 
لالطالع على حجم االعتداءات اإلســرائيلية التي 
طالت الصحفييــن خاصة في مســيرات العودة 
وكســر الحصار، وهو ما أدى الستشهاد وإصابة 

العشرات منهم.
وأوضــح المصــري فــي حديــث لـ"فلســطين"، 
أنــه منذ بدايــة العام الجــاري، أصيب برصاص 
االحتــالل 86 صحفيــا بغــزة، و77 بالضفة، ما 
يجعل زيارة لجنة االتحــاد الدولي لغزة ضرورية 

لالطالع على االعتداءات.
الصامتــة حيــال  الدوليــة  المؤسســات  ودعــا 
االنتهــاكات ضــد الصحفييــن كـ"اليونســكو" 
و"مجلس حقوق اإلنسان" وغيرها إلعالء صوتها 
أمــام جرائم االحتــالل بحق الصحفييــن الذين 
كان آخرهــم المصور الصحفــي "عمارنة" الذي 

فقد عينه.
الدوليــة  القــرارات  اســتثمار  ضــرورة  وأكــد 
لمحاســبة االحتالل، وتوحيد المجموع الصحفي 
الفلســطيني، عادا انقســامه "معضلة يستغلها 
االحتــالل فيســتهدف الصحفييــن فــي الضفة 
وغزة، لذلك نحن بحاجة لنقابة قوية تدافع عن 

حقوقهم في المحافل الدولية".
وأضــاف المصــري أن "وحدة الجســم الصحفي 
الفلســطيني تمكننا من استثمار حالة التضامن 
المحلية والعربية والدولية مع الصحفي عمارنة، 
فــي ظــل وجود قــرار سياســي إســرائيلي على 
مستوى كبير باســتهداف الصحفيين؛ لمحاكمة 

االحتالل ومحاسبته على جرائمه المتواصلة".
قتل عمد

فــي حين أوضح المدير العام لمؤسســة "الحق" 
لحقوق اإلنسان، شعوان جبارين، أن ما سيرسله 
االتحــاد الدولي للصحفييــن للمحكمة الجنائية 
يعد "بالغًا" ضمــن بالغات عديدة وصلت إليها 
حول قتل واستهداف )إســرائيل( المدنيين عن 
عمد دون وجود أي ضرورات عسكرية تبيح ذلك.

المحكمــة  إن  لـ"فلســطين"،  جباريــن  وقــال 
ستتعامل مع استهداف الصحفيين على أنه "قتل 
خارج نطاق القانون" لمدنيين محميين بموجب 
القانون الدولي وليس ضمن وضعية استثنائية 

أو خاصة للصحفيين.

وأضــاف أنــه كــون الصحفــي واضحــا ومميزا 
بلباســه وأدواتــه وكاميراته يجعــل تمييزه من 
جنود االحتالل أمرًا ســهاًل، لذلك يعد استهدافه 
"عمليــة قتل عمــد واضحة المعالــم"، ال يمكن 
لالحتالل تبريرهــا كما يفعل مع مدنيين آخرين 
بادعــاء أنه لم يميزهم أو يرهم يحملون أشــياء 

في أيديهم.
وتابــع أن قانــون "الجنائيــة" الدولية ال يفرض 
حماية خاصة للصحفيين، "لكن ســتنقل قضايا 
اســتهدافهم لها على أنها جرائم حرب"، مشيرًا 
إلى أن المحكمة لديها كم هائل من المعلومات 
بخصوص استهداف المدنيين بانتظار انتقالها 

من مرحلة الفحص األولى للتحقيق.
وبين جبارين أن مشــوار توثيق جرائم االحتالل 
الحقوقيــة  المؤسســات  بــه  تقــوم  طويــل، 
الفلســطينية منذ خمس سنوات، مردفا: "قدمنا 
ســت مذكرات بهــذا الخصــوص إحداها بلغت 
800 صفحة، وكل البالغات قدمت وفقًا لألصول 

القانونيــة واإلجرائية للمحكمــة، ونحن نلتقي 
بالمدعية العامة بشكل دوري".

وأبدى أســفه لكــون الضغوط السياســية التي 
تمارســها الواليــات المتحــدة األمريكيــة ضد 
المحكمــة من تهديد المدعيــة والقضاة بعدم 
الســماح لهم بالسفر وحجب حساباتهم البنكية 
وغيرها من ممارسات البلطجة، تجعل المحكمة 
تحجــم عــن اتخــاذ إجــراءات عمليــة فــي تلك 

القضايا.
وأشــار إلــى أن المحكمة تســتقبل أي مذكرات 
قانونية ســواًء من أفراد أو مؤسســات حقوقية 
وفقــًا للمادة 15 مــن ميثاقهــا، وتتعامل معها 
بشــكل رســمي في حال كانت مقنعــة وكافية، 
مســتدركا: "لكن في إطار القضية الفلســطينية 
المحكمة ليســت بحاجة لمزيــد من المعلومات 
بل بحاجــة للضغط لتفعيــل إرادتها ألن تنتقل 
لمرحلــة التحقيــق، وهــذا ما يجب أن يمارســه 
كل الفلســطينيين إلخراجها مــن دائرة الخوف 
من أمريكا". وعد البالغ الذي ســيقدمه االتحاد 
الدولــي للصحفييــن صوتــا إضافيا آخــر يؤكد 
للمحكمة أن جرائم الحرب اإلسرائيلية مستمرة 
وهــي لم تتحرك بعــد، لذلك فتحرك األجســام 
الدوليــة لــن يكون ســلبيًا بل ينــدرج في إطار 

الضغط اإليجابي على المحكمة.

غزة/ فلسطين:
رصدت "دائــرة الضغط والمناصرة" 
في اتحاد لجــان العمل الزراعي، 15 
انتهــاًكا ارتكبتهــا بحريــة االحتالل 
اإلســرائيلي بحــق الصياديــن فــي 
قطاع غزة خالل شهر تشرين ثاني/ 

نوفمبر المنصرم.
وأفاد التقرير بأنــه قد نتج عن هذه 
اثنين  اعتقــال صيادين  االنتهاكات 
وهما: محمد شــحدة زعــرب، وعبد 
الرحمن عبد الهادي القن، باإلضافة 

إلى مصادرة قاربهم.
وأضــاف: "تم تدمير قاربين بشــكل 

الطائــرات  قصــف  نتيجــة  كامــل 
اإلسرائيلية للقوارب الراسية بشكل 
مباشــر فــي منطقة الشــيخ عجلين 
خــالل العــدوان على غــزة منتصف 

الشهر الماضي".
وأشــارت: "كمــا تــم توثيــق إغراق 
شــباك أحــد المراكــب وتدمير 10 
كشــافات وتخريــب جهــاز كاشــف 

للسمك لمركب آخر".
وذكــر التقريــر أن بحريــة االحتالل 
الماضــي  نوفمبــر  خــالل  كثفــت 
عمليات إطالق النار تجاه الصيادين 
إلــى إطالق  باإلضافــة  ومراكبهــم 

وقنابــل صوتية  قنابــل صاروخيــة 
وضخ مياه. وأشــار إلى أن ســلطات 
االحتالل تالعبت بمســاحات الصيد 
البحريــة مــا بيــن إغالق وتوســيع 

وتقليص 5 مرات خالل 3 أيام.
وقــال التقريــر إن دائــرة الضغــط 
والمناصــرة تتابع كافــة االعتداءات 

االحتــالل  بحريــة  تمارســها  التــي 
االحتــالل  جرائــم  بفضــح  وتقــوم 
المستمرة التي تمارس بحق صيادي 
قطاع غزة بشكل دائم ومستمر من 
عمليات مطــاردة ومالحقــة وإذالل 
للصياديــن في عــرض البحــر أثناء 

ممارسة عملهم.

الغطاء األمريكي يكبح محاوالت محاسبته على جرائمه
صحفيون ُيثّمنون مطالبة "االتحاد الدولي" بالتحقيق في انتهاكات االحتالل

15 انتهاًكا إسرائيلًيا بحق صيادي غزة الشهر الماضي

السياسة اإلسرائيلية تجاه غزة.. 
إخفاق يرتقي إلى فشل!

يبــدي اإلســرائيليون، أو معظمهم علــى األقل، قناعــات متزايدة بأن 
الوضع القائم في غزة اليوم ال يعبر عن إخفاق إســرائيلي ما، بل فشل 
قومي بامتياز، بزعم أن الحل المطلوب لغزة يجب أن يحصل من خالل 
الدمج بين عدة وســائل في الوقت ذاته على المــدى البعيد، وإحداث 

تغيير جوهري لدى الفلسطينيين. 
إن التغيير المأمول لدى حماس بصفة خاصة، كما يأمله اإلسرائيليون 
قــد يؤدي لثــالث نتائــج حاســمة: أولها تمديــن حمــاس، وإبعادها 
عن العســكرة، وثانيها نزع ســالح غزة تدريجيا، خاصــة من القذائف 
الصاروخيــة، وثالثها تنمية اقتصاديــة لكل القطــاع، بإزالة تدريجية 
للحصار المفروض عليها، وفتح المجال أمام العمال الفلســطينيين في 

إسرائيل، وترميم البنى التحتية. 
هــذه الفرضية اإلســرائيلية المتفائلــة، وإن كانت حالمــة أو متخيلة، 
لكنها تهون كثيرا عن دعوات إســرائيلية أخــرى تطالب بإيجاد حلول 
ســحرية للواقــع الماثل في القطــاع، وتحمل بنياميــن نتنياهو رئيس 
الحكومة المسؤولية عن عدم إيجاد هذه الحلول بعد عشر سنوات من 
وجوده في الســلطة، واتهامه بأنه لم يُقم بالحد األدنى لوقف تهديد 

غزة عن التنامي والتعاظم.
ليس ســرًا أن الحكومات اإلســرائيلية المتعاقبة لــم تنجح بفرض أي 
اتفــاق على المقاومة الفلســطينية، أو أن تجعل من اتفاق وقف إطالق 
النــار أمرا دائما، ألنهــا تفضل صيغة التوصل إلــى هدنة من أجل أن 
تأخذ قســطا من الراحة؛ كــي تتعافى، وترمم قدراتهــا بعد الضربات 
العســكرية التي تلقتها، اســتعدادا لجولة أخرى مــن المواجهة، على 
اعتبــار أن هذا ديدن العالقة بين الشــعب المحتــل، واالحتالل الجاثم 

على صدره. 
مع العلم أن ذات القناعات اإلسرائيلية ترى أن أي اتفاق لوقف إطالق 

النــار بين إســرائيل وحماس، ولو جاء مــن خالل مؤتمر أو 
23قمة دولية، لن تخدم المصالح اإلسرائيلية، وإنما ستعود 
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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 

إعالن بيع باص
تعلن جمعية عطا بال حدود عن نيتها 

 TYOTA "بيع باص من نوع "تيوتا
عشرة ركاب موديل 2001 بالظرف المختوم وذلك طبقا للبنود التالية:

- موعد المعاينة يوم المعاينة يوم الثالثاء الموافق 2019/12/3م وذلك 
من الســاعة 10 صباحا حتى الســاعة الواحدة ظهرا من نفس اليوم في 

مقر الجمعية الكائن في رفح تل السلطان عمارة البوجي.
- فتــح المظاريف يوم الخميس الموافق 2019/12/5م في نفس المكان 

الساعة 2 ظهرا.
مالحظة: رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء.

لالستفسار جوال : 0598851443
رئيس مجلس اإلدارة
محمد العرقان

تونس/ األناضول:
دعا سياســيون وإعالميون ونشــطاء تونســيون، إلى 
إقالــة وزيــر الســياحة فــي حكومــة بالدهــم "روني 
مــع  التطبيــع  بمحاولــة  متهمينــه  الطرابلســي"، 

)إسرائيل(.
تأتــي الدعــوات لالســتقالة، على خلفيــة تصريحات 
إعالمية أثارت جدال لدى الرأي العام التونســي، طالب 
فيها الطرابلســي "بمنح جوازات سفر للحجيج اليهود 

القادمين من )إسرائيل(، وهم من أصول تونسية".
وقال وزير الســياحة، فــي وقت ســابق لوكالة األنباء 
األلمانية، إن "90 بالمئة من الحجيج اليهود القادمين 
من )إســرائيل( هم من أصول تونســية، ولهم الحق 
فــي العودة إلى بلدهم والحصول على جوازات ســفر 

لتسهيل دخولهم".
ولفت الطرابلســي إلى أن "قطاع الســياحة ســيواجه 
اختبــارا صعبــا العــام المقبل، في ذكــرى االحتفاالت 
الســنوية في معبــد "الغريبة" بمدينة جربة )شــرقي 

البالد(".
في الســياق، أعرب الطرابلســي عــن مخاوفه من أن 
تؤثر تصريحات رئيس البالد قيس سعيد خالل حملته 
االنتخابية، على القطاع السياحي العام المقبل، والتي 
قــال فيها "إنه يرفــض دخول اليهــود القادمين من 
)إســرائيل( بجــوازات الســفر اإلســرائيلية إلى معبد 

الغريبة".
وتعليقا على ما جاء من تصريحات على لســان الوزير، 

ياســين العياري، على فيســبوك، 
"البرلمان سيستدعى الطرابلسي 
لتوضيح فحوى هذه التصريحات"؛ 
بينما لم يرد رد رسمي إلى اليوم 
من رئاســة الحكومــة إزاء ما قاله 

الوزير.
يشــار إلى أن الرئيس التونســي 
عبر في كثير المناسبات عن دعمه 
للقضية للفلســطينية، وقال إبان 
فوزه في انتخابات الرئاســة التي 
اجريت منتصف أكتوبر/ تشــرين 
أول الماضي: "سنعمل في الخارج 
مــن أجل القضايــا العادلة وأولها 

القضية الفلسطينية".
وتقلــد روني الطرابلســي منصب وزير للســياحة في 

حكومة الشاهد، نوفمبر/تشرين ثاني 2018.
والطرابلســي رجل أعمال تونسي ذو أصول يهودية، 
اقترن اســمه خاصة مع الزيارة السنوية لليهود، التي 
تقام في مايــو/ أيار من كل عام فــي كنيس الغريبة 
بجزيرة جربة جنوبي تونس، التي تعتبر معقل اليهود 

في البالد.
"إكسبو 2020"

فــي ســياق آخــر، ذكــرت وزارة خارجيــة االحتــالل 
اإلســرائيلية، أمس، أن وفدا رســميا إســرائيليا يزور 
دبي لحضور اجتماع تحضيري للمشــاركين الدوليين 

قال اإلعالمي والمحلل السياســي 
إن "تصريحات  الحبيب بوعجيلــة 
دعــوة  تتضمــن  الطرابلســي، 
واضحة للتطبيع مع من أســماهم 
الوزيــر إســرائيليين مــن أصــل 

تونسي".
حديــث  فــي  بوعجيلــة  واعتبــر 
"هــؤالء  أن  لألناضــول، 
اإلســرائيليين من أصول تونسية 
مخالفين للقانون بذهابهم لدولة 
االحتــالل وإقامتهم هنــاك، فهم 
غادروا بإرادتهم وجعلوا انتماءهم 
الديني مبررا ليكونوا مستوطنين 

ومحتلين )...(".
واســتطرد: "أعتبر الدعوة إلقالة الطرابلســي مسألة 
عاجلة، ألنها مســت مشــاعر التونســيين وانتمائهم 

العربي ومناصرتهم للقضية الفلسطينية".
من جهتــه دعا النائب عن الكتلــة الديمقراطية )41 
مقعدا(، خالد الكريشــي، عبر صفحته الرســمية على 
"فيســبوك"، رئيس حكومة تصريف األعمال يوســف 
الشــاهد، إلى إقالة وزير الســياحة روني الطرابلســي 

من منصبه فورا.
وقــال الكريشــي عبــر صفحتــه الرســمية: "لم نكن 
مخطئيــن حيــن وصفناهــا بأنهــا حكومــة الفشــل 
والتطبيع واإلقصاء". من جانبه، كتب النائب المستقل 

في معرض "إكسبو 2020".
وحســب بيان للوزارة عبــر صفحتها باللغــة العربية 
على فيســبوك، فإن "االجتماع )بدء  الســبت وانتهي 
أمس( يهدف الى االطالع على االســتعدادات الجارية 
تمهيدا النطــالق المعرض في دبي الذي ستشــارك 

فيه )إسرائيل(".
وسبق أن أعلنت )إسرائيل(، أنها ستشارك في معرض 
إكســبو دبــي 2020 الدولــي، المقام فــي اإلمارات 

العربية المتحدة.
وقــال رئيــس وزراء االحتــالل اإلســرائيلي بنياميــن 
نتنياهو في تصريح في أكتوبر/تشرين األول الماضي 
الحكومــة األســبوعية، إن مشــاركة  خــالل جلســة 
)إسرائيل( في المعرض بدبي "تعكس تقدم التطبيع 

مع الدول العربية على األرض".
وأضــاف "لدينــا عالقات تتعزز باســتمرار مــع 6 دول 
عربية، على األقل، ويتم القيام بذلك بفضل سياستنا 
التــي تدمج بين القــوة والمصالح المشــتركة ورؤية 
واعية جدا من شــأنها دفع التطبيع قدما، خطوة بعد 
خطوة، بشــكل يؤدي في نهاية المطاف إلى عالقات 

سلمية".
ولم يكشــف نتنياهو أســماء الدول التي كان يتحدث 
عنهــا، لكنه ســبق أن زار نهاية أكتوبر/تشــرين أول 
2018، ســلطنة عمّان، فيما سبق أن كشفت وسائل 

إعالم عبرية عن وجود عالقات "ســرية" مع عدة دول 
عربية.

رام اهلل/ فلسطين:
انتقدت الجبهــة الديمقراطية لتحرير 
فلســطين أمــس تصريحــات صدرت 
أخيــرًا على لســان مســؤولين عرب، 
تتحــدث عــن رغبتهــم فــي تطبيــع 
العالقــات مــع دولــة االحتــالل، إمــا 
باستقبال اإلسرائيليين اليهود سياحًا 
ولالحتفــال بمناســباتهم الدينية في 
بعض الــدول العربية، وإمــا في إطار 
بنــاء العالقات الدبلوماســية الثنائية 

مع )تل أبيب(.
ورأت الجبهة الديمقراطية هذه األمر 
"خروجًــا عن قــرارات القمــة العربية 
فــي بيــروت )2002م(، بالربط بين 
تطبيــع العالقات مع )إســرائيل( وفوز 
الوطنية  بحقوقه  الفلسطيني  الشعب 
المشروعة، وانســحاب )إسرائيل( من 
كل األراضي العربيــة المحتلة، فضاًل 
عن قرار القمم اإلسالمية، واجتماعات 
وزراء الخارجيــة فــي الــدول العربيــة 

والمسلمة".
وقالت في بيــان صحفي: "إن التلويح 
بتطبيع العالقات مع دولة االحتالل، أو 
استقبال اإلســرائيليين اليهود، تحت 
أي ذرائــع، فــي هذا الوقــت تحديدًا، 
بالقضيــة  الشــديد  الضــرر  يلحــق 
وبالحقــوق  الفلســطينية  الوطنيــة 
الوطنيــة المشــروعة لشــعبنا، ومن 
شــأنه أن يشــجع دولة االحتالل على 
المضي فــي تصعيدهــا الدموي ضد 
أهلنا في المناطق المحتلة، وتشــجيع 
المســعورة  المســتوطنين  قطعــان 
علــى اجتياح المقدســات اإلســالمية 
والمســيحية، لتهويدها والقضاء على 

شخصيتها الوطنية".
وأضافــت: "إن التلويــح باالســتعداد 
)إســرائيل(  مــع  العالقــات  لتطبيــع 
بذرائــع  اإلســرائيليين  واســتقبال 

مختلفــة، يتســاوق مع صفقــة القرن 
ومــع تصريحــات وزير خارجيــة إدارة 
بومبيــو،  مايــك  ترامــب،  دونالــد 
الشــرعية األميركيــة علــى  بإســباغ 
القوانين  تقــر  التــي  المســتوطنات، 
وقرارات الشرعية الدولية أنها تصنف 
جريمــة حــرب، تهــدف فــي نهايــة 
المطاف إلى تدمير الكيانية السياسية 
والوطنيــة والقومية لشــعبنا، ومنعه 
من إقامــة دولتــه المســتقلة كاملة 
الســيادة وعاصمتهــا القــدس علــى 
حــدود 4 حزيران )يونيــو( 67"، وفق 
البيــان. ودعت الجبهــة الديمقراطية 
حكومــات الدول العربيــة إلى التراجع 
عن هذه السياسات التي تلحق الضرر 
بالمصالــح الوطنية والقوميــة العليا 
للشعب الفلســطيني، وباقي الشعوب 
العربيــة، خاصة تلك التــي لها أراض 
اإلســرائيلي، كسوريا،  االحتالل  تحت 
ولبنــان، وااللتــزام بقــرارات القمــم 

العربية والمسلمة.
العربيــة  األحــزاب  دعــت  كمــا 
وباقــي مكونــات الحالــة السياســية 
والجماهيريــة، فــي الــدول العربيــة 
مســؤولياتها  لتحمــل  الشــقيقة، 
الوطنية والقومية نحو قضايا الشعب 
الفلســطيني، وفي مقاومة المشــروع 
يســتهدف  الــذي  الصهيوأميركــي 

المنطقة العربية دون تمييز.
وختمت الجبهة الديمقراطية بتوجيه 
التحية إلى الرئيس التونســي، قيس 
ســعيّد، "تعبيرًا عن شــكر الشــعب 
لمواقفــه  وامتنانــه  الفلســطيني، 
القومية األخوية الصادقة من قضيته 
وحقوقه الوطنية المشروعة، التي عبر 
عنها في اليوميــن األخيرين"، ودعت 
الجميع إلى أن يحذوا حذوه، مثااًل لما 
يجب أن يكون عليــه الموقف العربي 
القومي من قضية فلســطين وحقوق 

شعبها.

وفد إسرائيلي بدبي لالطالع على استعدادات "إكسبو 2020"
دعوات إلقالة وزير السياحة التونسي بعد اتهامه بمحاولة التطبيع مع )إسرائيل(

"الديمقراطية" تدعو للتوقف عن 
التلويح بتطبيع العالقات مع )إسرائيل(

روني الطرابلسي



6
Monday 2 December 2019 االثنين 5 ربيع اآلخر 1441هـ 2 ديسمبر/ كانون األول

إعالن مناقصة رقم 46/ 2019
الخاصة بتأمين سيارات وآليات الشركة لعام 2020

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

- سيكون موعد تسليم العطاءات ابتداء من صباح يوم الخميس الموافق 
2019/12/12 وحتى ســاعة فتـــح المظاريـــف الساعـــة 12:00 بنفس 

الزمان والمكان أعاله.
- يمكــن الحصول على مســتندات العطــاء من دائرة المشــتريات بمقر 
الشــركة الرئيســي بغزة شــارع جمال عبد الناصر "الثالثيني" اعتبارًا من 
يوم االحد المـوافـق 2019/12/01 علمـًا بـأن ثمـن نسخـة العطـاء 200 

شيكـل فقط )غير مستردة(.
- يرفــق مع كل عطاء تأمين ابتدائي بقيمة %3 من قيمة العطاء بموجب 

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

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

- االلتزام بكافة الشروط العامة والخاصة الواردة في كراسة العطاء. 
• تليفاكس  2888481 / 08   - صندوق بريد 1265.

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

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة  شركة توزيع كهرباء محافظات غزة 
إعالن مناقصة رقم 45/ 2019

الخاصــة بتعاقد لنقــل مواد من داخــل الخط األخضر 
لمخازن الشركة في غزة

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

- سيكون موعد تسليم العطاءات ابتداء من صباح يوم االثنين الموافق 2019/12/16 
وحتى ساعة فتـح المظاريـف الساعـة 12:00 بنفس الزمان والمكان أعاله

- يمكــن الحصــول على مســتندات العطاء من دائرة المشــتريات بمقر 
الشــركة الرئيســي بغزة شــارع جمال عبد الناصر "الثالثيني" اعتبارًا من 
يوم األحد المـوافـق 2019/12/01 علمـًا بـأن ثمـن نسخـة العطـاء 100 

شيكـل فقط )غير مستردة(.
- يرفق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا بقيمة 4,500 شيكل بموجب كفـالـة 

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

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

- االلتزام بكافة الشروط العامة والخاصة الواردة في كراسة العطاء. 
• تليفاكس  2888481 / 08   - صندوق بريد 1265.

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

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة 
إعالن مناقصة رقم 47/ 2019

الخاصة بتوريد وتركيب وصيانــة طفايات حريق لزوم 
مقرات الشركة

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

- سيكون موعد تســليم العطاءات ابتداء من صباح يوم الثالثاء الموافق 2019/12/17 
وحتى ساعة فتـح المظاريـف الساعـة 12:00 بنفس الزمان والمكان أعاله.

- يمكــن الحصــول على مســتندات العطاء من دائرة المشــتريات بمقر 
الشــركة الرئيسي بغزة شــارع جمال عبد الناصر "الثالثيني" اعتبارًا من 
يوم األحد المـوافـق 2019/12/01 علمـًا بـأن ثمـن نسخـة العطـاء 100 

شيكـل فقط )غير مستردة(.
- يرفــق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا بقيمة %3 من قيمة العطاء بموجب 

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

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

- االلتزام بكافة الشروط العامة والخاصة الواردة في كراسة العطاء. 
• تليفاكس  2888481 / 08   - صندوق بريد 1265.
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غزة/ فلسطين:
خُلصت ورشــة عمل عقدتها دائرة العمل النسائي 
في حركــة األحرار الفلســطينية، إلــى أن ما تقوم 
به الســلطة فــي رام اهلل من قطع رواتب األســرى 
المحررين وذوي الشــهداء والجرحى، يعد انتهاكا 

صارخا للقانون األساسي الفلسطيني.
وانعقدت الورشة بعنوان "رواتب أسرانا المحررين 
حق وليــس منــة"، بمقر حركــة األحــرار الرئيس 
بمدينــة غزة، دعمًا وإســنادًا لألســرى المحررين 

المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة.
وقالــت الناطــق اإلعالمــي باســم دائــرة العمل 
النســائي في حركة األحــرار، نســرين راضي: "إن 
األســرى المحررين المقطوعة رواتبهم كما أسرانا 
داخل الســجون هــم تاج الــرؤوس وفــي حدقات 
العيون وال يمكن للســلطة أن تتنكر لتضحياتهم 
الجســام فالراتب حق مكفول بالقانون وليس منة 

من أحد".
وتســاءلت راضي حول "أي قانون تســتند السلطة 
إليــه فــي هــذا اإلجــرام المتواصل ضد األســرى 
المحررين ونواب المجلس التشــريعي والشــهداء 
والجرحى المقطوعة رواتبهم، ولمصلحة من تقوم 

بكل الوســائل مــن أجلهــم ومن أجــل حقوقهم 
المشروعة".

من جانبها، قالت منسقة دائرة العمل النسائي في 

بحرمانهم من حقهم بالراتب".
وشــددت على أن "أســرانا أمانة فــي أعناقنا وفي 
أعنــاق كل ذي ضمير حي، ويجــب أن نعمل جميعا 

حركة الجهاد اإلســالمي، ماجدة الحلو: "إن شعبنا 
لن يغفــر ولن يســامح من يقطع رواتب األســرى 

واألسرى المحررين".
وأضافــت الحلــو أنه "ال يمكن أن تتغنى الســلطة 
باألســرى داخــل ســجون االحتــالل الصهيونــي 
وبالمقابــل تقطــع الرواتــب"، مطالبــة الجهــات 
الرســمية "بالتوجــه العاجل للتجــاوب مع مطالب 
أســرانا المحرريــن فمطالبهــم عادلــة ويجب أن 
نلتفــت جميعا متحدين خاصة فــي هذه األيام في 

ظل الحديث عن االنتخابات".
بينمــا طالبــت ممثلــة وزارة األســرى والمحررين 
بغزة، إيمان عابد، الســلطة "بضــرورة اتخاذ قرار 
يمنح هؤالء األســرى المقطوعــة رواتبهم حقهم، 

وأال تتعامل مع قضية األسرى وفق أهوائها".
في الســياق ذاته، أكدت المحامية نســرين عوكل 
ممثلة عن االتحاد اإلسالمي للمحامين، أن ما تقوم 
به الســلطة فــي رام اهلل من قطع رواتب األســرى 
المحررين وذوي الشهداء والجرحى، انتهاك صارخ 
للقانون األساســي الفلســطيني، مبينة أن المادة 
7 تنص بأن تصرف الســلطة شــهريا راتبا يحدده 

النظام مرهون بغالء المعيشة.

غزة-رام اهلل/ فلسطين:
وثقــت وزارة اإلعــالم- المكتب اإلعالمــي الحكومي 
 36 اإلســرائيلي  االحتــالل  قــوات  ارتــكاب  بغــزة، 
انتهــاكًا بحــق الصحفيين خــالل نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي المنصــرم، وذلــك بالتزامــن مــع تصاعــد 
استهداف المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل 

االجتماعي.
وذكرت وحدة الرصد والمتابعة بالوزارة، في تقريرها 
الشــهري، الصادر أمس، أن من ضمــن االنتهاكات 
قنــص عيــن الصحفــي معــاذ عمارنة وهــو يرتدي 
خوذة ودرعا ويقف على مســافة بعيدة أثناء تغطيته 
لألحــداث في الضفة الغربية المحتلة، ما أفقده عينه 
اليســرى "في جريمة ترمي إلرهاب فرســان اإلعالم 

الواجــب الوطني، عدا عن مصادرة بطاقة شــخصية 
ومستلزمات شــخصية عدد )2(، واقتحام مؤسستين 

إعالميتين.
وفي جانب االنتهاكات الداخلية الفلســطينية، سجل 
التقريــر )3( حاالت علــى األقل، مــن ضمنها تأجيل 
قضية الصحفيين رامي ســمارة ونائلة خليل، وقطع 
رواتب األســرى المحررين الصحفيين في الضفة من 

قبل السلطة.
في ســياق متصل، أكــد مركز "صدى سوشــال"، أن 
هناك تصاعدا خطيرا لوتيــرة انتهاكات إدارة مواقع 

التواصل االجتماعي للمحتوى الفلسطيني.
ووثق المركز في بيان له، تضاعف أعداد االنتهاكات 
خــالل نوفمبر المنصرم، حيث ســجل أكثر من ٢٢٣ 

وثنيهــم عــن مواصلة دورهــم الوطنــي وواجبهم 
المهني في كشف جرائم االحتالل".

وأفــادت الوحدة ببلوغ عدد اإلصابات واالســتهداف 
مــن قبل االحتالل أكثر مــن 13  إصابة، توزعت في 
إصابة واســتهداف 4 صحفيين في غــزة من بينهم 
الصحفيين عبد الرحيم الخطيــب وبدر النجادي، و9 
آخرين في الضفة الغربية كان من ضمنهم الصحفي 
عمارنة، إضافة إلــى اعتقال اإلعالميين علي جرادات 
وحمد طقاطقة وأحمد تنوح، واحتجاز أحمد الصفدي 
ومجدي اشــتية، واســتدعاء آخرين، وتمديد اعتقال 

الطالبة بكلية اإلعالم ميس أبو غوش.
وبشأن المنع من التغطية، سجل تقرير وحدة الرصد 
والمتابعة )4( حاالت منع من ممارسة المهام وتأدية 

انتهاكا، وهي تعد أعلى نســب انتهاكات تعرض لها 
المحتوى الفلسطيني خالل شهر واحد.

وتربع "فيسبوك" على قمة االنتهاكات مسجال ١٣٤ 
انتهــاكًا متنوعــًا ما بيــن حذف صفحات وحســابات 
وحظر منشورات وحذفها، ومنع نشر وتقييد وصول.

وفــي انتهــاك هــو األول مــن نوعه، حظــرت إدارة 
تطبيــق "واتســاب" أكثــر مــن ٧٧ رقمــًا لنشــطاء 
وصحفييــن ومســتخدمين بال أي مســوغ قانوني أو 
حقوقــي، وتم إرجاع عدد منهــم بعد تواصل المركز 

مع إدارة التطبيق.
حســابات   ٨ "تويتــر"  موقــع  إدارة  حذفــت  كمــا 
فلســطينية، فيما تم تســجيل ٤ انتهاكات لتطبيق 

"انستغرام"، وانتهاكًا واحدًا لموقع "يوتيوب".

خالل ورشة عقدتها دائرة العمل النسائي في الحركة  

األحرار: قطع رواتب المحررين انتهاك صارخ للقانون

بالتزامن مع تصاعد استهداف المحتوى الفلسطيني بمواقع التواصل

االحتالل يرتكب 36 انتهاكًا ضد الصحفيين الشهر المنصرم

جانب من الورشة في غزة أمس        ) تصوير/ رمضان األغا (



Monday 2 December 2019 االثنين 5 ربيع اآلخر 1441هـ 2 ديسمبر/ كانون األول
7

إعالن صادر عن بلدية غزة
انطالًقا من المسؤولية األخالقية والمجتمعية، تعلن بلدية غزة عن 
بــدء عمليــة تطوير وتفعيل ســوق اليرموك الشــعبي 

وسط مدينة غزة
وتُهيب باإلخوة المنتفعين من الســوق المذكور التوجه إلى قسم تنمية 
إيجارات أمالك البلدية في المقر الرئيس بميدان فلســطين "الســاحة"، 
لتصويــب أوضاعهــم القانونية، علمًا أن البلدية ســتضطر آســفة إلزالة 
كافة التعديات على أمالكها وأراضيها داخل الســوق وفي محيطه إداريًا 
فــي حال التخلــف والتمنع عن الحضور في مــدة أقصاها 2019/12/15، 

ومالحقة المتمنعين بالمبالغ المالية المستحقة عليهم وفق القانون.
كمــا تعلن البلدية للجمهــور الكريم الراغب باالنتفاع المؤقت من الســوق 
المذكــور، مراجعة قســم تنميــة إيجارات أمــالك البلدية للتســجيل والبدء 
بإجراءات االنتفاع حسب األصول، آملين من الجميع التعاون وحسن االلتزام.
بلدية غزة
شركاء في التنمية

إعالن صادر عن بلدية غزة
تعلن بلدية غزة للجمهور الكريم عن نيتها

 إزالة المخالفات والتعديــات على األرصفة والطرق في 
محيط سوق اليرموك الشعبي وسط مدينة غزة، 

بهدف تحسين وتطوير وتفعيل السوق.
وعليه فإن البلدية تُهيب باإلخوة الراغبين بتسوية وتصويب أوضاعهم 
القانونية مراجعة قســم تنمية إيجارات أمــالك البلدية في المقر الرئيس 
بميدان فلسطين "الســاحة"، لتســجيل بياناتهم لديها لدراسة إمكانية 
منحهــم أماكن انتفاع في الســوق، بعــد تطويره بما يتــالءم مع الوضع 

الحضاري والجمالي للمدينة.
علمــا أن البلديــة ســتقوم بإزالــة كل مظاهــر التعديــات بعــد تاريــخ 
2019/12/15، وســتالحقها بكافة الوسائل القانونية، آملين من الجميع 

التعاون وحسن االلتزام.
بلدية غزة
شركاء في التنمية

إعــــالن عطاء حفر بئر مياه و توريد محطة تحلية مياه
GZ-2019- 14

تعلن جمعية الزكاة اإلســالمية – 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 مســجاًل 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 شــيكال غير 
مســتردة، ابتــداء من يــوم االثنيــن 2019/12/02 ولغايــة نهاية دوام 
يوم االحد الموافق 2019/12/08 وذلك خالل 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.

الناصرة/ فلسطين:
كشفت مصادر إعالمية عبرية النقاب عن أن حكومة االحتالل وقعت اتفاقًا 
مع شــبكة األخبار األمريكية الدولية CNN بهدف الترويج للنشاطات التي 

تقوم بها دولة االحتالل في أفريقيا.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية الصادرة أمس، إن هدف )إسرائيل( 
من هــذا التعــاون إظهارها بشــكل إيجابــي وإظهار أهمية مســاهمتها 
وخبرتهــا في الســاحة الدولية في مختلف المجاالت بمــا في ذلك الزراعة 

والطب والطاقة وأكثر من ذلك.
وأشــارت الصحيفة إلى أنه في إطار هذا االتفــاق، وهو األول من نوعه مع 
CNN، سيتم عرض مقاطع فيديو أنتجت بتمويل ومساعدة من )إسرائيل(، 

والتي ســتعرض المشــاريع اإلســرائيلية التي تم تنفيذها فــي القارة في 
الســنوات األخيرة. ولفتت إلى أن هذه الخطوة "اســتمرار للسياســة التي 
يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزارات في الحكومة منذ ســنوات 

لتقوية العالقات مع إفريقيا، وقام خاللها نتنياهو بزيارات للقارة".
وأفادت بأنه تم إنتاج 3 مقاطع فيديو بالتعاون بين CNN ومكتب التجارة 
الخارجية في وزارة االقتصاد ومكتب الشؤون االستراتيجية ومكتب اإلعالم 

الحكومي وسيتم بثها من قبل الشبكة األمريكية.
 CNN ونوهت إلى أنه ســيتم إطــالق بوابة إنترنت خاصة علــى منصات

للتوسع في النشاطات اإلسرائيلية في أفريقيا.
وذكــرت الصحيفة أن الحملة التي ســتكلف )إســرائيل( 4 ماليين شــيكل 
)1.15 مليــون دوالر( ستســتمر لمــدة 3 أشــهر وتشــمل عــرض مئات 

المنشورات التلفزيونية وأنشطة التواصل االجتماعي.

غزة/ فلسطين:
اســتقبل النائــب األول لرئيس المجلس التشــريعي د.أحمــد بحر، أمس، 
بمكتبه في مدينة غزة وفدًا مســيحيًا تقدمهم راعي الكنيســة المسيحية 
في غزة األب "جبرائيل" وهو أرجنتيني الجنسية، رافقه األب يوسف, مصري 
الجنسية، وأبناء عائلة الصوري المسيحية التي تعرضت العتداء آثم سابقًا.

وحضر اللقاء النائــب هدى نعيم، وأمين عام المجلس التشــريعي د.نافذ 
المدهون. وأكد بحر أن المســيحيين هم جزء أساسي من مكونات شعبنا 
الفلسطيني ويحظون بكل احترام وتقدير، منوهًا إلى أن مناصرة المجلس 

التشريعي للعائلة المسيحية جاءت بدافع وطني وأخالقي وقيمي. 
واســتذكر بحر االعتداء علــى العائلة ووصفه بأنه آثــم وخطير ومرفوض 
من الناحية الوطنية واألخالقية والدينية، وقال: "فور وقوع االعتداء وجهنا 
وزارة الداخلية للعمل بأقصى ســرعة نحو كشف الجناة ومتابعة األمر ورد 

الحقوق والمظالم إلى أهلها وقد تم ذلك في زمن قياسي جدًا".
مــن ناحيته، تقدم راعي الكنيســة بغــزة األب جبرائيل، بالشــكر للمجلس 
التشريعي ورئيسه باإلنابة واألعضاء كافة، على جهودهم المقدرة بمناصرة 
عائلة "الصوري" المسيحية مثمنًا الجهود المبذولة والتي أفضت الستعادة 
حقوق العائلة وإحقاق الحق وتوفير األمن والحماية للعائلة المسيحية. وقال 
األب يوســف: "باســم الكنيسة وشــعبها ورعاياها في غزة أشكر للتشريعي 
ورئاسته موقفهم النبيل تجاه العائلة المسيحية المعتدى عليها سابقًا. لقد 

كان اهتمامكم واهتمام وزارة الداخلية بغزة واضحا ومقدرًا".

وتقطــع وزارة الماليــة فــي رام اهلل، 
رواتب نحو 35 أسيرًا محررًا بالضفة 
الغربيــة المحتلة، والذيــن فاق عدد 
اعتقــال بعضهــم الـ20 عامًــا، على 
خلفية انتماءاتهم السياسية لحركتي 
"حماس والجهاد اإلســالمي" و"التيار 

اإلصالحي" في حركة فتح.
وينتظــر هؤالء أن تفي الســلطة في 
رام اهلل بوعدهــا وتصــرف رواتبهم 

المقطوعة منذ أعوام.
وقال األســير المحرر رامي البرغوثي: 
"علــى إثــر مبــادرة قدمتهــا القوى 
والمؤسسات  الفلسطينية  والفصائل 
الشارع  الحقوقية والنقابية وفعاليات 
الفلســطيني واألب مانويل مســلم، 
قمنــا بتعليــق اإلضــراب عــن الماء 
إلتاحــة المجــال لتقديــم مبادرتهم 
ألبــي مــازن إلنهــاء الملــف وإعادة 
صــرف الرواتــب، عن طريــق رئيس 
لجنة االنتخابات المركزية حنا ناصر".

وأضــاف البرغوثي لـ"فلســطين أون 
الين": "طلبوا منا يوم الجمعة تعليق 

إضرابنــا عــن المــاء إلعطــاء فرصة 
لجهودهم وللســيد حنــا ناصر للقاء 
الرئيس )عباس( فاستجبنا لذلك في 

اليوم ذاته".
وأشار إلى أن "ناصر" التقى مع رئيس 
الســلطة يوم الســبت قرابة الساعة 
الســابعة والنصــف "وفــي العاشــرة 
الهيئــة  رئيــس  أخبرنــا  والنصــف 
المســتقلة لحقــوق المواطــن عمار 
دويك بأن الرئيــس أحال ملفنا للواء 

فرج للتنفيذ الفوري".
ومضــى بالقــول: "أبلغنــا دويك أن 
اللــواء فــرج مســتعد إلنهــاء الملف 
ومعالجتــه وفــق مــا تقتضيــه بنود 
واللوائــح  الفلســطيني  القانــون 
الناظمــة لذلــك فــي هيئة شــئون 
أن  شــريطة  والمحرريــن  األســرى 
ننهي االعتصام واإلضــراب وهذا ما 
فعلنــاه". وأبدى أمله بأال تطول مدة 
الوعــودات وأْن يتم تنفيذها بشــكل 
ســريع وقريب، مشيرًا إلى أن األسرى 
المحررين عــادوا إلــى بيوتهم على 

أمــل أن يتم التنفيذ بشــكل ســلس 
ودون معوقات.

وقــال: "هــذا ما كنــا ننتظــره خالل 
اعتصامنا في ظل األجواء الباردة في 
العراء حيث افترشــنا األرض والتحفنا 
الســماء من أجــل اســتعادة حقوقنا 
ورواتبنــا، ونأمل أن تكــون جهودنا 
قد أثمرت وأنه سيتم تحقيق مطالبنا 
قريبًا"، مســتدركًا بالقــول: "في حال 
لم يتم تنفيذ الوعودات فإن خياراتنا 

مفتوحة والشارع موجود".
قانون الهيئة

بــدوره، قــال رئيــس هيئة شــؤون 
األســرى والمحررين قــدري أبو بكر: 
"إن الهيئة ستنظر في ملفات األسرى 

المحرريــن المقطوعــة رواتبهم بعد 
إحالتها من قبل اللواء ماجد فرج، في 

مقدمة لصرفها".
وأضاف أبو بكر لصحيفة فلســطين: 
أســير  كل  ســتخضع  هيئتــه  إن 
لشــروطها وقوانينهــا كعــدم وجود 
راتــب أو مصــدر دخل ثانٍ لألســير، 
واحتســاب ســنوات األســر، وعــدم 
ارتكاب األســير أي قضايا جنائية في 

المجتمع.
وأشــار أبو بكر، إلى أن الهيئة تنتظر 
حضور األســرى المقطوعــة رواتبهم 
لمقــر الهيئة من أجــل االطالع على 
لصــرف  مقدمــة  فــي  أوضاعهــم، 

رواتبهم.

" CNN " تتعاون مع )إسرائيل( 
لترويج نشاطاتها في إفريقيا

بحر يستقبل وفدًا مسيحيًا 
برئاسة األب األرجنتيني "جبرائيل"

"وعود الحل" تنهي اعتصام المحررين
 المقطوعة رواتبهم برام الله

جانب من االعتصام

رام الله-غزة/ فاطمة الزهراء العويني-جمال غيث:
أنهى األســرى المحررون المقطوعة رواتبهم، 
اعتصامهــم المفتــوح الــذي اســتمر 43 يوًمــا 
وســط مدينــة رام اللــه، بعــد أيــام مــن وقــف 

اإلضــراب عن الماء، على إثــر تلقيهم وعودات 
بإحالة رئيس الســلطة محمــود عباس ملفهم 
فــرج  ماجــد  اللــواء  المخابــرات  جهــاز  لرئيــس 

للتنفيذ الفوري.
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دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ اعمال 
بلديـة خان يونس

)MDPIII-CI( اسم المشروع: برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة / الدورة األولى
اسم المشروع الفرعي: إعادة تأهيل طرق بأحياء متفرقة

1(  حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنية 
الفلســطينية - صندوق تطوير وإقراض الهيئــات المحلية -  على منحة 
من مجموعة من الشــركاء والممولين باإلضافة إلى مســاهمة السلطة 
الوطنية الفلسطينية بنسبة %10 من تكلفة في برنامج تطوير البلديات 
المرحلــة الثالثة / الــدورة األولى.  وقد حصلت بلديــة خان يونس  على 
منحة فرعيــة من صندوق تطويــر وإقراض الهيئات المحليــة )المتلقية 
للمنحــة( لتنفيــذ  مشــروع إعــادة تأهيل طــرق بأحياء متفرقــة، وتنوي 
استعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات تحت العقد 
رقم )MDPIIICI-1521120 -21( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

2( المقاولون المعنيــون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية 
خان يونس، الدائرة المالية، قســم المشتريات، هاتف:  082053054 فاكس: 
082053155، ويمكنهــم االطالع على وثائق العطاء والحصول عليها حســب 

العنوان أدناه وذلك ابتداًء من الساعة السابعة و النصف  صباحًا وحتى الواحدة 
و النصف  ظهرًا من تاريخ 1 ديسمبر 2019 وحتى تاريخ 15 ديسمبر  2019. 
3( عــروض األســعار يجب أن تقــدم على العنــوان أدناه قبــل أو بتاريخ 

2019/12/15 الساعة الثانية عشر ظهرًا.

4( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.
5( زيــارة الموقــع واالجتمــاع التمهيــدي: جميــع المقاوليــن مدعوون 
للمشــاركة فــي الجولــة الميدانيــة واالجتمــاع التمهيدي يــوم الثالثاء   
الموافــق 2019/12/10 فــي تمام الســاعة العاشــرة صباحــًا، حيث أن 
االجتمــاع التمهيدي ســيعقد فــي بلدية خان يونس  وذلــك بعد انتهاء 

الجولة الميدانية
6( العنوان المشــار إليه أعاله هو:  بلدية خان يونس ، المبنى الرئيسي، 

الطابق االول، الدائرة المالية – قسم المشتريات. 
بلديـة خان يونس 

بتمويل من:

طرح عطاء )2019/26(
إنشاء برك تجميع مياه األمطار من أسطح الدفيئات الزراعية

تعلــن جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية( وشــريكتها )مؤسســة الدايكوني 
األلمانيــة – DKH( عــن طــرح عطاء إنشــاء برك تجميــع مياه األمطار من أســطح 
الدفيئــات الزراعيــة من خالل مشــروع "مشــروع تعزيــز صمود صغــار المزارعين 
والمجتمعــات المتأثرة بالمخاطر الطبيعية واألزمات طويلة األمد ومتعددة األوجه"، 

 )BMZ( .الممول من الوزارة الفيدرالية للتعاون االقتصادي والتنمية األلمانية
شروط التقدم للعطاء:

1. يجب أن يكون للمتقدم للعطاء خبرة سابقة في أعمال مماثلة لموضوع العطاء.
2. يجــب علــى المقاول أن يكــون مؤهــال ومصنفا لدى لجنــة التصنيف 
الوطنيــة تخصص أبنية درجة أولــى، ثانية، ثالثة، ودرجــة أولى أو ثانية 
أو ثالثة مياه ومجاري، ولديه شــهادة تصنيف سارية المفعول، وأن يكون 

مسجال رسميًا في دوائر الضريبة وجهات االختصاص في قطاع غزة.
3. يجــب علــى المقاول تقديــم كفالة دخول العطاء باســم جمعيــة التنمية 
الزراعية بقيمة %5 من قيمة العطاء وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة 
ال تقل عن )120( يومًا أو شيك بنكي مصدق من أحد البنوك المعتمدة لدى 

سلطة النقد الفلسطينية وال ينظر بأي عرض غير مصحوب بذلك.
4. يجب أن تكون األســعار بالدوالر شــاملة قيمة الضريبــة المضافة مع 

تقديم شهادة خصم مصدر.
5. يجب أن تكون األسعار المقدمة للعطاء سارية المفعول لمدة )120( يومًا من تاريخ تسليمه.

6. ثمن كراســة العطاء )200( دوالر غير مســتردة تدفع من خالل إيداع المبلغ على 
حســاب المشــروع لدى البنك العقاري المصري العربي، حساب بنكي رقم 611702 
وإحضار السند البنكي عند استالم الكراسة من مقر اإلغاثة الزراعية )الزيتون -غزة(.

7. شــراء كراســة العطــاء يكــون ابتــداء مــن صبــاح األحــد الموافــق 
2019/12/01 ولغاية يوم الخميس الموافق 2019/12/12.

8. ســيتم عقــد اجتماع تمهيــدي خاص بالعطــاء يوم االثنيــن الموافق 
2019/12/09 الساعة 11:00 صباحا في مقر الجمعية.

9. آخــر موعــد لتســليم مظاريــف العطــاء المكتملــة والمختومــة من قبل 
المتقدمين فــي موعد أقصاه يــوم األحد الموافق 2019/12/15، الســاعة 
الثانية عشــرة ظهرًا في مقر اإلغاثة الزراعية )الزيتون -غزة(. فتح المظاريف 

سيتم في جلسة علنية في نفس اليوم الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
10.لجنة العطاء غير ملزمة بأقل األسعار ودون إبداء األسباب.

11.يحــق للجنة تأجيل العطــاء أو تمديده أو إعادتــه أو إلغاؤه أو تجزئته 

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

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

جبة للبترول غربًا هاتف: 2805040، فاكس: 2805039.

 )11 - 2019 - 2- IGAs) إعالن عن طرح عطاء لمرة اضافية رقم
توريد مستلزمات إلقامة مشاريع 

دواجن بياض - دواجن الحم – تربية حمام – تربية كنارى
قرية األطفال ) sos ( – فلســطين  هي منظمة دولية إنســانية واجتماعية 
تعمل علي مســاعدة األطفال المحتاجين واأليتــام كما توفر لهم الفرصة 
إلقامــة عالقــات دائمة داخل إطــار اســري و تمكنهم  مــن العيش وفق 
ديانتهــم وثقافــة مجتمعهم وتســاعدهم علــي التعرف علــي مواهبهم 
وقدراتهم الفرديــة والتعبير عن اهتماماتهم وتتأكد من أن يحصلوا علي 

التعليم المطلوب كي يصبحوا ناجحين ومساهمين في مجتمعهم.
تقــوم حاليــا قرية األطفال ) sos ( – فلســطين بتنفيذ أنشــطة التمكين 
االقتصادي لصالح االســر المســتفيدة بهدف إقامة مشاريع صغيرة مدرة 
للدخــل لهم، بناء عليــه تعلن عن طــرح عطاء توريد مســتلزمات إلقامة 
مشــاريع )مشاريع دواجن بياض – مشــاريع دواجن الحم – مشروع تربية 
حمام – مشروع تربية كنارى( بالظرف المختوم حسب المواصفات وجدول 
الكميات والشــروط المرفقة العامة والخاصة . فعلــي الموردين الراغبين 

في التقديم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
1. يجب أن تكون الشركة المتقدمة للعطاء متخصصة في مجال التوريد المطلوبة.

2. يجب أن تكون األسعار بالشيكل شاملة قيمة الضريبة المضافة
3. على الشــركة التي ترسو عليها العطاء تقديم فاتورة ضريبية وشهادة 

خصم المصدر
4. يجب أن تكون األســعار المقدمة للعطاء ســارية المفعول لمدة ال تقل 

عن 90 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.
5. لجنة العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب

6. يحــق للجنــة العطــاء تأجيل العطــاء أو تمديده أو اعادتــه أو الغاؤه أو 
تجزئته دون إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمين بالعطاء.

7. رسوم اإلعالن لعدد 4 يوم على من يرسو عليه العطاء.
8. علــي الشــركة المتقدمة للعطاء تقديم كفالــة بنكية بقيمة )5 %( من 
قيمة العرض المقدم ككفالة دخول عطاء سارية لفترة ال تقل عن 3 شهور 

من تاريخ تسليم العطاء.
9. كل شــركة ترغب فــي التقدم لهذا العطاء تســتطيع الحصول على نســخة 
العطــاء من مقــر قرية األطفالsos-رفــح مقابل مبلغ غير مســترد وقدره )50( 
شــيكل ابتداًء من يــوم )االثنين( الموافــق )2019/12/02( وحتى يوم )االحد( 
الموافق )2019/12/08( من العنوان التالي: رفح –تل السلطان بجوار بئر كندا. 
10. آخــر موعد لتســليم العطاء هو يوم )االحــد( الموافــق )2019/12/08( 

الساعة الثانية عشر ظهرا،مع العلم انه لن تقبل بعد هذا الموعد، وسيتم عقد 
لجنة فتح العطاءات بنفس اليوم الساعة 12:30 في حضور من يرغب بذلك .

11. لالستفسار يرجى االتصال على رقم هاتف 2150240

رام اهلل/ فلسطين:
وافق أمس، األول من ديسمبر/ كانون األول، الذكرى 
السادسة عشرة الستشهاد القائد في كتائب القسام 
الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس صالــح تالحمة، 
والقائد ســيد قاســم، وحســنين رمانة، إثر اشــتباك 
"أسطوري" خاضوه مع جيش االحتالل اإلسرائيلي في 
مدينة البيرة قضاء رام اهلل بالضفة الغربية المحتلة.

في ذلــك اليــوم حاصرت قــوات مدججة مــن جنود 
االحتالل منزاًل بحي الشــرفا فــي مدينة البيرة تواجد 
فيــه المقاومون الثالثــة الذين رفضوا االستســالم، 
وخاضوا اشــتباكا مسلحا "أســطوريا" مع القوات التي 
اســتخدمت القنابــل والنار بشــكل كثيــف تجاههم، 

وهدمت البناية عليهم ما أدى الستشهادهم.
والشــهيد تالحمــة، وُلــد فــي قريــة دورا بالخليل، 
وتعــرض لالعتقــال علــى يد أجهــزة أمن الســلطة، 
ومن قبل ذلك لدى قــوات االحتالل. وهو متزوج وأب 
لخمســة أبناء، عرف بالتزامه الديني واألخالقي وأحبه 

كل من عرفه من أبناء منطقته وعائلته.
وتالحمة من رفقاء الشــهيد يحيــى عياش منذ بداية 
انطالقتــه فــي العمــل الجهــادي، وكان رفيقــه في 

العمل العســكري، وكانا قد درسا تخصص الهندسة 
الكهربائية، ليجاهدا معا ويؤرقا مضاجع االحتالل.

أما الشــهيد قاســم من البيــرة، صاحــب بصمة في 
عدة عمليات استشــهادية نوعية بدءًا بعملية مطعم 
"ســبارو"، مــرورا بعمليــات ما عــرف الحقــًا بـ"خلية 
ســلوان" التي نفــذت الكثير مــن العمليــات أبرزها: 
عمليــة فــي مقهــى "مومنت" قــرب منــزل الرئيس 
األسبق لحكومة االحتالل أرئيل شارون، وعملية بأحد 
النوادي في "ريشــون لتســيون"، وعمليــة "الجامعة 
العبريــة"، وعملية بمحطــة للوقود في )تــل أبيب(، 
كما أن بصماته كانت موجودة في عملية "شــارع بن 

يهودا المزدوجة".
فيما الشــهيد رمانة، كان أحد أعــالم مخيم األمعري 
بمدينــة رام اهلل، ولــه بصماته المتعــددة في قض 
مضاجع االحتالل، حتى أصبح مطاردا من قبل السلطة 

واالحتالل في آن واحد.
ويوم ارتقاء الشهداء الثالثة خيمت غيمة حزن كبيرة 
على قلوب أبناء الشعب الفلسطيني ومحبي المقاومة، 
فيما تلقى ذووهم نبأ استشــهادهم بمزيد من الفخر 

والصبر واالحتساب.

رام اهلل/ فلسطين:
اإلسرائيلي  االحتالل  تواصل سلطات 
اعتقال الشّــابة شــروق البــدن )25 
لحــم  بيــت  محافظــة  مــن  عامــًا(، 
جنوبــي الضفــة الغربيــة، إداريًا )بال 
تهمة محدّدة(؛ رغــم تفاقم وضعها 
الصّحي، ومتجاهلة كونها أما لطفلة.

األســرى  شــؤون  هيئــة  وأفــادت 
والمحرريــن فــي بيان، أمــس، عقب 
زيــارة محاميتهــا للبــدن في ســجن 
"الدامــون"، أن األســيرة تعانــي من 
آالم شــديدة فــي المعدة وتســتفرغ 

الدم، وال يتمّ تقديم العالج لها.
وأشارت هيئة األسرى إلى أن قوّات االحتالل كانت قد 
اعتقلت البدن بتاريــخ 15 يونيو/ تمّوز العام الجاري، 

واحتجزتهــا  منزلهــا،  اقتحــام  بعــد 
فــي "هشــارون" لخمســة أيــام في 
غرفة عــزل انفرادي تفتقــد للتهوية 
واإلضــاءة، ورائحتها كريهة بســبب 
وجود المرحاض داخلها، ما أدّى إلى 
إصابتها بمشــاكل نفســية وصحيّة 

في الكلى واألعصاب والمعدة.
ســلطات  أن  إلــى  الهيئــة  ولفتــت 
االحتــالل كانــت قــد أصــدرت أمــر 
اعتقال إداري لمدّة ستة أشهر بحقّ 
المعتقلة البدن، ورفضت االســتئناف 
الذي تقــدّم به محامــي الهيئة ضد 

القرار.
يشار إلى أن )38( أسيرة يقبعن في سجن "الدامون"، 

بينهنّ أسيرتان قيد االعتقال اإلداري.

رام اهلل/ فلسطين:
أّكد األســرى في ســجن "عسقالن" 
أنهم وجــدوا وضع الســجن كارثيًّا 
بعــد عودتهــم إليــه مــن ســجن 
"نفحــة"، فــي إثر قمعهــم ونقلهم 

قبل شهر.
األســرى  شــؤون  هيئــة  وأشــارت 

والمحرريــن فــي بيان أمــس، إلى 
أن محامي الهيئــة تمّكن من زيارة 
عدد من األسرى، الذين أكدوا أنهم 
المصاحف ممزّقــة وملقاة  وجــدوا 
علــى األرض، وجميــع مقتنياتهــم 
محّطمــة ومالبســهم وملقــاة في 
السّــاحة منذ شهر، ووجدوا كتابات 
مســيئة للدّين اإلسالمي ولألسرى 
خّطها سجناء إســرائيليون كانوا قد 
قبعوا في السّجن خالل تلك المدة.

ولفتت الهيئة إلى أن العقوبات التي 
تفرضها إدارة سجن "عسقالن" على 
األســرى ما زالت مستمرّة، إذ نقلت 

تسعة أســرى إلى ســجون مختلفة، 
زيــاد،  بــزار، وأميــن  زيــاد  وهــم: 
وعيســى جبارين، وباســم النعسان 
إلى "النقب"، ومحمد ناجي، وشريف 
ناجي، وطالب مخامرة إلى "جلبوع"، 
"هداريم"،  إلــى  المهلــوس  وإيــاد 

وأحمد الصوفي إلى "نفحة".
يذكر أن قوات القمع اقتحمت سجن 
"عســقالن" فــي 23 مــن تشــرين 
الماضــي، واعتدت  )أكتوبــر(  األول 
علــى األســرى وأحدثــت خرابًا في 
مقتنياتهــم، ونقلتهــم إلى ســجن 

"نفحة".

"تالحمة" و"قاسم" و"رمانة".. شهداء
 االشتباك األسطوري قبل 16 عامًا

تفاقم الوضع الصحي لألسيرة
 "شروق البدن" من بيت لحم

أسرى "عسقالن": وضع السجن كارثي

حسنين رمانةسيد قاسمصالح تالحمة

شروق البدن
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نبضات ساخنة
وليد الهودلي

إعـالن  طـرح عـطاء
PSCF-G-05 رقم

توريد مواد وأدوات رياضية
مشــروع تشــغيل خريجيــن لتحســين جــودة التعليم 

"تعليمي ... مستقبلي"  
ُأسِّسَت مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطين في عام 1999م مؤسسًة وطنية غير 
حكومية وتســعى إلى تحسين المصلحة العامة وتحســين نوعية الحياة للفئات 
المهمشة واألشخاص ذوي اإلعاقة وتنمية البيئة المناسبة لألجيال الفلسطينية 
بتنفيــذ أنشــطة تعالج مجموعة مــن االحتياجات فــي كل من قطــاع التعليم، 
وتنمية الطفولة المبكرة، وتحســين األوضاع الصحية والمعيشــية لألشــخاص 

ذوي اإلعاقة، والبيئة والصحة والمياه والصرف الصحي، والتطوير المؤسسي.
وفي إطار عمل الجمعية، تعلن جمعية مؤسســة إنقاذ الطفل - فلســطين طرح 
عطاء توريد مواد وأدوات رياضية لمشــروع تشــغيل خريجين لتحســين جودة 
التعليم "تعليمي ... مستقبلي"، ضمن مشروع غزة الطارئ مكون المال مقابل 
العمل الذي يديره مركز تطوير المؤسســات األهلية الفلســطينية بتمويل من 
البنك الدولي، فعلى من يرغب في المشاركة من الشركات المرخصة والمصنفة 
حســب األصول في قطاع غزة، التوجه إلى مقر الجمعية الكائن في غزة- شارع 
الصناعة- بناية الغالييني، خالل ســاعات الدوام الرســمية من الساعة الثامنة 
صباحًــا حتى الثالثة عصــرًا ابتداء من يــوم األحد )2019/12/02م( لشــراء 
كراســة العطاء مقابل رسم مالي ال يرد مقداره "50" دوالرًا أمريكيًّا، مع العلم 

بأن شروط التقدم للعطاء مبنية على النحو التالي:
- يجب أن تكون العطاءات مصحوبة بكفالة أولية مقدارها )%5( من قيمة 
العطاء، وذلك على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق من بنك معترف به 
من ســلطة النقد، على أن تكون األســعار والكفالة ساريتي المفعول مدة 

90 يومًا من تاريخ فتح العطاء.

- تقدم األسعار بالدوالر األمريكي.
- يلتــزم المتقــدم بإرفــاق عينــة واحدة مــن كل صنف من األصنــاف المراد 
توريدها، وأن تكون مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة في كراسة العطاء.

- يلتزم من يرسو عليه العطاء بتقديم فاتورة ضريبة بكامل مبلغ العطاء 
مع إرفاق شهادة خصم من المصدر.

-  رسوم اإلعالن لمدة يومين على من يرسو عليه العطاء. 
- آخر موعد لتقديم العروض بالظرف المختوم هو الساعة 12:00 ظهرًا 

من يوم األحد الموافق 2019/12/08م.  
- ســتفتح المظاريــف الســاعة  12:30 ظهرًا مــن يوم األحــد الموافق 

2019/12/08 م في مقر الجمعية.          

 لمزيد من المعلومات يمكن االتصال على مكتب جمعية مؤسســة إنقاذ 
الطفل- فلسطين هاتف رقم  082848705.  

إعـالن  طـرح عـطاء
PSCF-G-04 رقم

توريد مواد وأدوات فنية
مشــروع تشــغيل خريجيــن لتحســين جــودة التعليم 

"تعليمي ... مستقبلي"  
ُأسِّسَت مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطين في عام 1999م مؤسسًة وطنية غير 
حكومية وتســعى إلى تحسين المصلحة العامة وتحســين نوعية الحياة للفئات 
المهمشة واألشخاص ذوي اإلعاقة وتنمية البيئة المناسبة لألجيال الفلسطينية 
بتنفيــذ أنشــطة تعالج مجموعة مــن االحتياجات فــي كل من قطــاع التعليم، 
وتنمية الطفولة المبكرة، وتحســين األوضاع الصحية والمعيشــية لألشــخاص 

ذوي اإلعاقة، والبيئة والصحة والمياه والصرف الصحي، والتطوير المؤسسي.
وفي إطار عمل الجمعية، تعلن جمعية مؤسســة إنقاذ الطفل - فلسطين طرح 
عطاء توريد مواد وأدوات فنية لمشروع تشغيل خريجين لتحسين جودة التعليم 
"تعليمي ... مســتقبلي"، ضمن مشروع غزة الطارئ مكون المال مقابل العمل 
الذي يديره مركز تطوير المؤسســات األهلية الفلسطينية بتمويل من البنك 
الدولــي، فعلى من يرغب في المشــاركة من الشــركات المرخصة والمصنفة 
حســب األصول في قطاع غزة التوجه الى مقر الجمعية الكائن في غزة- شارع 
الصناعة- بناية الغالييني، خالل ســاعات الدوام الرســمية من الساعة الثامنة 
صباحــًا حتــى الثالثة عصــرًا ابتداء من يــوم األحد )2019/12/02م( لشــراء 
كراسة العطاء مقابل رسم مالي ال يرد مقداره "50" دوالرًا أمريكيًّا، مع العلم 

بأن شروط التقدم للعطاء مبينة على النحو التالي:
- يجب أن تكون العطاءات مصحوبة بكفالة أولية مقدارها )%5( من قيمة 
العطاء، وذلك على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق من بنك معترف به 
من ســلطة النقد، على أن تكون األســعار والكفالة ساريتي المفعول مدة 

90 يومًا من تاريخ فتح العطاء.

- تقدم األسعار بالدوالر األمريكي.
- يلتــزم المتقــدم بإرفاق عينــة واحدة مــن كل صنف من األصنــاف المراد 
توريدها، وأن تكون مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة في كراسة العطاء.

- يلتزم من يرسو عليه العطاء بتقديم فاتورة ضريبة بكامل مبلغ العطاء 
مع إرفاق شهادة خصم من المصدر.

-  رسوم اإلعالن لمدة يومين على من يرسو عليه العطاء. 
- آخر موعد لتقديم العروض بالظرف المختوم هو الســاعة 12:00 ظهرًا 

من يوم األحد الموافق 2019/12/08م.  
- ســتفتح المظاريــف الســاعة  12:30 ظهــرًا مــن يوم األحــد الموافق 

2019/12/08 م في مقر الجمعية.          

 لمزيد من المعلومات يمكن االتصال على مكتب جمعية مؤسســة إنقاذ 
الطفل- فلسطين هاتف رقم  082848705. 

)Gulf/Con./01/ 019.Gz( إعالن طرح عطاء رقم
بتمويل مــن الصنــدوق الكويتي للتنميــة االقتصاديــة العربية بإدارة البنك اإلســالمي 
للتنمية، يعلن فرع مؤسســة الخليج التعليمية- بالتعاون مــع وزارة التربية والتعليم طرح 
عطاء مشــروع إنشاء فصول دراســية جديدة في مدرسة القدس الثانوية للبنات بمحافظة 
رفح وذلك حسب وثائق العطاء، فعلى الراغبين في التقدم للعطاء مراعاة الشروط التالية:

1. يجــب على المقاول المتقدم للعطاء أن يكون مؤهاًل ومصنًفا لدى اتحاد المقاولين 
الفلسطينيين تخصص أبنية درجة أولى وأن يكون مسجاًل رسميًّا في دوائر الضريبة.

2. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمريكي.
3. األســعار غير شــاملة قيمة الضريبــة المضافة وعلى المقــاول تقديم 

فواتير ضريبية صفرية )معفاة(.
4. يجب أن تكون األسعار سارية مدة ال تقل عن 120يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

5. كل شركة ترغب في التقدم لهذا العطاء، تستطيع الحصول على نسخة 
من العطــاء على العنوان التالي: فرع مؤسســة الخليــج التعليمية- غزة- 
الرمــال بالقرب من دوار المينــاء- عمارة دريم- الطابــق الخامس مقابل 
مبلغ غير مســترد قــدره )$150( مائة وخمســون دوالرًا أمريكيًّا, للعطاء 
الواحــد بدًءا من يوم األحد الموافــق 12/1/ 2019م، حتى يوم الخميس 
الموافق 2019/12/12م، وذلك خالل أوقات الدوام الرسمي )من الساعة 

التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية مساء(.
6. يجب إرفاق تأمين ابتدائي لدخول العطاء بقيمة $12000 )اثني عشــر 
ألــف دوالر أمريكي(، عبارة عــن كفالة بنكية وفًقا للنصــوص الواردة في 
وثائق العطاء، وســارية مدة  )120 يومًا( من آخر موعد لتسلم العطاءات، 

وال تقبل  الشيكات البنكية أو األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
7. ســتعقد زيــارة الموقع واالجتمــاع التمهيــدي للرد على استفســارات 
المشــاركين في العطاء يــوم األحد الموافــق 2019/12/15م، الســاعة 

العاشرة صباحًا في مقر فرع مؤسسة الخليج التعليمية.
8. آخر موعد لتســليم العطاءات وفتح المظاريف الســاعة الثانية عشــرة ظهرًا 
يوم األربعاء الموافق 2019/12/18م، ولن تقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.
9. فرع مؤسسة الخليج التعليمية غير ملزم بقبول أقل األسعار دون إبداء األسباب.
10. ستفتح المظاريف بحضور من يرغب من المتقدمين للعطاء في يوم تسليم العطاءات.

11. إيداع العطاءات في المكان المخصص لها حسب العنوان التالي: فرع مؤسسة الخليج 

التعليمية- غزة- الرمال- بالقرب من دوار الميناء- عمارة دريم- الطابق الخامس.
12. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

13. لمزيــد من المعلومــات يرجى مراجعة فرع مؤسســة الخليــج التعليمية خالل 

ساعات الدوام الرسمي أو االتصال على هاتف 2880061 أو جوال 0599145121.
فرع مؤسسة الخليج التعليمية-غزة

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
قطاع التعليم

غزة/ فلسطين:
دعا رئيس الهيئة الشعبية العالمية 
لدعــم غــزة د.عصــام يوســف إلى 
تحرك أممي حقيقي وفاعل من أجل 
إنقاذ الشعب الفلسطيني المُحاصر 
في غــزة، وتطبيــق بنــود القانون 
الدولي اإلنساني، والقرارات األممية 

ذات الصلة على أرض الواقع.
وقــال يوســف في تصريــح صحفي 
أمــس: "إن التصريحــات الصــادرة 
عن مسؤولين أممين بشأن الواقع 
اإلنســاني في قطاع غزة تحتاج إلى 
التطبيق العملي على أرض الواقع"، 
معبرًا عن أســفه لبقائها حبرًا على 

ورق ودون إنفاذ فعلي.
وفي تعقيبــه على تصريح منســق 
األمم المتحدة للشــؤون اإلنسانية 

فــي األرض الفلســطينية المحتلة، 
جيمي مكغولدريك، الذي أشــار فيه 
إلى "هشاشة األوضاع في غزة وإلى 
أهميــة فعل شــيء أكثــر جوهرية 

واســتدامة"، قــال يوســف: " إن ما 
جاء في مضمون حديث المســؤول 
األممــي يلخــص مطالــب عادلــة 
ألهل القطــاع، وحديثه محل تقدير 

واحترام".
وطالــب بتفعيــل وتكثيف أشــكال 
الدعم اإلنساني للشعب الفلسطيني 
عاجاًل، السيما أن اإلدارة األمريكية 
ودولة االحتالل تســعيان إلى حجب 
أي دعم إنساني يصل إلى الالجئين 
الفلســطينيين،  والفقراء  واأليتــام 
إذ يظهر ذلك جليًّا في سياســتهم 
اإلنســانية،  المؤسســات  تجــاه 
وعلى رأســها وكالة غوث وتشغيل 

الالجئين الفلسطينيين )أونروا(.
ببلــورة دور  كمــا طالــب يوســف 
عربي وإســالمي أكثــر فاعلية تجاه 
الدعــم اإلنســاني ألبنــاء الشــعب 
النقــص  يعــوض  الفلســطيني، 
المســاعدات  تراجع  نتيجة  الحاصل 

الدولية.

عمّان/ فلسطين: 
قــرر األردن، أمس، تحويل إســرائيلي تســلل إلى 
أراضــي المملكــة بطريقة غير مشــروعة، في 29 
تشــرين أول/ أكتوبــر الماضي، إلــى محكمة أمن 

الدولة.
جــاء ذلك وفــق ما أوردتــه وكالة األنبــاء األردنية 

الرسمية، نقاًل عن مصدر رسمي، لم تسمِّه.
وأحيل اإلســرائيلي ويدعى كونســتانتين كوتوف، 
إلى محكمة أمن الدولة، بتهمتَيْ: "دخول أراضي 
المملكة بشــكل غير مشروع، وحيازة مادة مخدرة 

بقصد التعاطي".

وقــال المصــدر: إن النائــب العــام لمحكمة أمن 
الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبد السالم 
المجالي صادق على قــرار مدعي عام محكمة أمن 
الدولــة المتضمــن تقديــم المشــتكى عليه عن 
تهمــة حيازة مــادة مخــدرة بقصد التعاطــي )..( 
ومحاكمته عنها أمــام محكمة أمن الدولة صاحبة 
االختصــاص". كما قرر فســخ قــرار المدعي العام 
القاضــي بعدم اختصاصــه بمتابعة دعــوى الحق 
العام الناشــئة عن تهمة دخــول أراضي المملكة 
بطريقــة غير مشــروعة )..( وإحالته بهــا بالتالزم 

للمحاكمة أمام المحكمة ذاتها".

وأوضح المصدر أن محاكمة المتهم تبدأ اليوم.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين األردنية 
أعلنت نهاية تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي إلقاء 
األجهــزة األمنيــة القبض على إســرائيلي تســلل 
بطريقــة غير شــرعية إلــى أراضــي المملكة عبر 

الحدود في المنطقة الشمالية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان 
القضاة في حينــه، إن الســلطات المعنية تتحفظ 
على المتســلل وتُجــري التحقيقــات الالزمة معه، 
تمهيــدا إلحالته إلى الجهــات القانونية المختصة 

التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه.

ا تسّلل إلى أراضيه لمحكمة أمن الدولة ل إسرائيليًّ األردن ُيحوِّ

يوسف يدعو إلى تحرك أممي فاعل إلنقاذ المحاصرين في غزة

د.عصام يوسف

عالء الريماوي.. الصوفي النقّي، 
المناضل العنيد، الفلسطيني الحّر  
وهو ليس بحاجة لشــهادتي وال شــهادة غيري ولكــن أحيانا ال بدّ من 

إثبات المثبت وتأكيد المؤكد.
مذ عرفت عالء الريماوي عرفته قلبا نابضا بالروح الفلسطينية العالية، ال 
يضخ إال دماء فلســطينية، عبر شرايينه الممتدّة لتسع الكل الفلسطيني 
بتعدده الجميل، وأصالته العريقة الخالدة، قلبه يسع الجميع ويشعّ نورا 
ال يترك للظــالم مكانا فيه، معجون بتراب هــذه األرض، قضية القدس 
وفلســطين تسكنه وهو معها وهي معه، هي وهو جسد واحد يسير على 
قدمين، إذا فكر فبفلســطين واذا تحــدث فعنها يتحدث وإذا غضب فلها 
يكون غضبه وال يفرحه شــيء اال ما كان نصرة لفلسطين وإغاظة ألعداء 

فلسطين. 
وللذي ال يعرف فعالء ابن الشــيخ الصوفي الذي بنى نفســه وأبناءه على 
محبــة اهلل وعلى الفناء عن الــذات لتحقيق ما فيه الخير والفالح والصالح 
لعامة الخلق منطلقا من قاعدة "أحب الخلق الى اهلل أنفعهم لعيال اهلل"، 
أتقــن مهارة التجرد عن الــذات ليكون نورا لعباد اهلل ونــارا ال تحرق اال 
أعداء اهلل، تخرّج عالء من هذا البيت الصالح وهذه االبوّة: عالية الهمّة 

وسامقة الروح ورفيعة الخلق ليكون ابن أبيه أينما رحل أو ارتحل. 
كان بامــكان عالء أن يتخرج من جامعته ويلوذ الى وظيفة تقرّ لها عينه 
ويعكف على أســرته دون أن يكون له شــأن أو اهتمــام بقضية أو دين، 
بإمكانــه أن يختار غير ذات الشــوكة وأن يستســلم لحيــاة الدعة وراحة 

البــال، إال أنــه اختار ذات الشــوكة والقبض على الجمر، شــق 
23طريقه مجاهدا منذ كان شــبال يافعا ولما يصل ســن الرجولة 
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إعـالن بشـأن تلزيـم األسـواق للعـام/2020م
بطريــق الظــرف المختــوم

تعلـــن بلديـة غـــزة عـن تلزيـم أسواقهـا بالمـــزاد بطريـق الظـرف المختـــوم للعام/2020م وذلك خالل الفتـرة 
الواقعـة مـن  2019/12/02م وحتـى يوم 2019/12/09م قبل موعد فتح المظاريف وهـي:-
1. سوق الخضار والثمار والحاجيات والداللة              لمـدة سنه كاملة
2. سـوق السمـك وطيـور الصيـد البلـدي                 لمـدة سنه كاملة

وذلك وفقــًا للشــروط التاليــة:-
1. علــى من يرغب الدخول في المزاد التوجـــه إلى قســـم إيجارات أمالك البلديـــة بالدائرة الماليـــة للحصـــول               
علـــى الئحـــة المـزاودة وشروطهـا وذلك مقابل دفـع المبلـغ المحدد بالئحة المزاودة لكل سوق كرسـوم        غيـر 

مستـردة خالل الفترة مـن 2019/12/02م وحتـى يوم 2019/12/09م قبل موعد فتح المظاريف.
2. تقديم الئحة ونموذج المزاودة بعد تعبئتهما والتوقيع عليهما وفق اآلتي: 

أواًل: سوق الخضار والثمار والحاجيات والداللة )الخان القديم باإلضافة للخان الجديد(:
• دفع 30 % من قيمة العطاء المقدم من قبل الملتزم )نقدًا أو بموجب شــيك بنكي(، على أن يتم تســديد المبلغ 
المتبقي والمدون في العطاء بموجب )ثمانية شــيكات شــخصية شــهرية( تبدأ بتاريخ:   2020/01/20م وتنتهي 
بتاريــخ 2020/08/20م، مكفولــة بكفالة بنكية  قيمتها )300,000 شــيقل/   فقط ثالثمائة ألف شــيقل( تنتهي 
بتاريــخ 2020/08/31م، وفي حالة عدم دفع الملتزم أي شــيك من الشــيكات المقدمة فــي موعدها يحق للبلدية 

تسييل الكفالة بالكامل وفسخ العقد مع الملتزم. 
ثانيًا: سـوق السمـك وطيـور الصيـد البلـدي:

• دفع 30 % من قيمة العطاء المقدم من قبل الملتزم )نقدًا أو بموجب شــيك بنكي(، على أن يتم تســديد المبلغ 
المتبقي والمدون في العطاء بموجب )ثمانية شــيكات شــخصية شــهرية( تبدأ بتاريــخ: 2020/01/20م وتنتهي 
بتاريخ 2020/8/20م، مكفولة بكفالة بنكية  قيمتها )200,000 شيقل/        فقط مائتان ألف شيقل( تنتهي بتاريخ 
2020/08/31م، وفي حالة عدم دفع الملتزم أي شــيك من الشــيكات المقدمة في موعدها يحق للبلدية تســييل 

الكفالة بالكامل وفسخ العقد مع الملتزم. 
 3. يجـب أال تقـل أسعـار األسـواق عـن األسعـار المبينـة كاآلتي:

• سوق الخضار والثمار والحاجيات والداللة     )3,000,000(  شيكل .
• سوق السمك وطيور الصيد البلدي            )1,800,000(  شيكل.

4. فــي حالة عدم بلوغ المزاودة الســعر الوارد في بنود الفقرة الســابقة رقم )3( بهذا اإلعــالن يحق للبلدية إلغاء 
المزاودة وترســيتها بالطريقة التى تراها مناسبة ألي شــخص من المتنافسين في المزاودة الملغاة أو من غيرهم 

وفقا" للمصلحة العامة للبلدية دون إعادتها مرة أخرى.
5. أن يقـوم المزاود بوضـع الظـرف المختوم للمزاودة الخاصة به قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم االثنين    
الموافــق 2019/12/09م وذلــك في صندوق العطاءات المخصص لذلك بمكتب الســيد/ مدير عام اإلدارة العامة 

للشئون المالية ولن يسمح ألي شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا الموعد ولن يلتفت إليه.
6. فـــتح مظاريـــف المـــزاودة الســاعة الثانية عشــرة ظهرًا مباشــرة من يوم االثنين الموافــق 2019/12/09م           

بمكتب السيد/ مدير عام اإلدارة العامة للشئون المالية.
7. تكون الرسوم التي يجبيها الملتزم من األسواق على النحو التالي:-

• سوق الخضار والثمار والداللة والحاجيات بواقع )6%(.
• سوق السمك وطيور الصيد البلدي بواقع )%2,5 من الصياد )البائع( و %2,5 من التاجر) المشتري(.

8. سوق الخضار والثمار والحاجيات والداللة يشمل )الخان القديم( و)الخان الجديد والواقع في شارع /10(.
9. تم ترتيب المكان الخاص بســوق الدواجن والطيور في الجهة الغربية من خان الخضرة – فراس الستقبال تجار 

الجملة لبيع منتجاتهم. 
10. يحــرم مــن دخول المزاودة كل من عليه مســتحقات ماليه لبلدية غزة وكذلك ممن عليهم التزام ســابق من 

األعوام السابقة إال بعد تسديدها قبل الدخول في هذه المزاودة.
11. على كل من يرغـب دخول المـزاد إحضار شهادة خلو طرف من:-

• بلدية غزة.                     • دائرتي ضريبة الدخل والقيمة المضافة.
12. البلدية غير ملزمة بقبول أعلى األسعار ولها حق االختيار وفقًا لما تراه مناسبًا ويحقق المصلحة العامة لها.

13. يلتـزم من يرسـو عليه المزاد ألي سوق من األسواق المذكورة بدفع رسوم اإلعالن بالصحف كل حسب قيمة التزامه.

بلديــة غـــزة

إعالن طرح عطاء
بتمويل من منحة صندوق األقصى، وبإدارة البنك اإلسالمي للتنمية-جدة، تعلن جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية–

غزة، وبالتعاون مستشــفى الكرامة التخصصي عن طرح عطاء "توريد وتركيب لوحة كهرباء رئيســية لمستشــفى 
الكرامة" ضمن مشــروع "تطوير وتوســيع مستشــفى الكرامة في قطاع غزة"، وذلك حسب الشروط والمواصفات 

وجدول الكميات الخاصة بالمشروع، وحسب التفاصيل التالية:

فعلى الشركات التي ترغب بالمشاركة في العطاء التوجه للحصول على نسخة منه من مقر جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية 
خالل أوقات الدوام الرسمي، وفيما يلي الشروط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب في التقدم للعطاء المذكور:
1. يجب على المتقدم للعطاء أن يكون مسجال رسميا لدى جهات االختصاص ومسجال في دوائر الضريبة )سجل ضريبي(.

2. يجب أن تكون األسعار بالدوالر وغير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
3. يجب على المتقدم أن يكون قادرا على إصدار فواتير معفاة وشهادة خصم من المنبع مع الدفعات المالية المقدمة من طرفه.

4. يجب أن تكون األسعار سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوما من تاريخ تقديم العطاء.
5. العطــاء يجــب أن يكون مصحوبا بكفالة دخول عطاء بقيمة )$1,000(، على هيئة كفالة بنكية من بنك معترف 
به من ســلطة النقد الفلســطينية، باســم جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية، على أن تكون مدة سريان الكفالة 90 

يوما من تاريخ تقديم العطاء، وال تُقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية أو البنكية.
6. يتم تســليم العطاء في مقر جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية حســب العنوان المذكور أدناه، ولن يتم النظر في 

العطاءات المقدمة بعد الموعد النهائي للتسليم المذكور في الجدول.
7. جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية غير ملزمة بقبول أقل األسعار، ولها الحق في إلغاء العطاء أو إعادة طرحه دون بيان األسباب.

8. سيتم فتح المظاريف بحضور من يرغب من المتقدمين للعطاء في يوم تسليم العطاءات في نفس المكان.
9. رسوم اإلعالن في الجريدة على من يرسو عليه العطاء. 

10. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية-الشــئون المساندة، خالل أوقات الدوام 

الرسمي، أو االتصال على هاتف رقم )2623647( أو جوال رقم )0595788444(. 
العنوان: جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية– غزة – تل الهوى– شارع دمشق–مقابل وزارة المالية

أوقات الدوام الرسمي: من األحد إلى الخميس، من الساعة 08:00 صباحا إلى الساعة 03:00 مساء
     جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية 

خشية من المالحقة األمنية بالضفة
المؤسسات الحقوقية تحجم عن نصرة ضحايا "الخلفيات السياسية"

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
تقف مؤسســات حقوقية عاملة في الضفة الغربية 
عاجزة أمــام قضايا انتهــاك حقوق اإلنســان التي 
يتعرض لها أنصار أو مؤيــدو حركة حماس هناك، 
فإما أن تواجه تلك القضايا بالصمت وإما باإلشارة 
باســتحياء دون أن تستطيع رد الحقوق ألهلها، في 
حيــن تجاهر بعضها بالمطالبــة بحقوق متضررين 
على خلفية سياسية فتتعرض للمالحقات والتهديد.

حرمان من الوظائف
النائب عــن حركة "حماس" بالمجلس التشــريعي 
فتحــي القرعاوي، أكــد أن كل مَنْ يثبــت انتماؤه 
لـ"حمــاس" بالضفة الغربية فإنه ممنوع من العمل 
في ســلك الوظائف الحكومية بشــكل عــام، قائاًل: 
"هناك حرمان بشــكل واسع وكبير في ظل صعوبة 
إحصــاء األعداد بســبب األوضــاع الراهنــة بجانب 
فصل كثير من الموظفين من تلك الوظائف بسبب 

االنتماء السياسي".
ولم يتوقف األمر عند هذا الحد -وفًقا لقرعاوي- بل 

شــمل حرمان المنتمين لـ"حماس" مــن الرواتب، 
قائــاًل: "وخير دليل علــى ذلك األســرى المحررون 
المقطوعــة رواتبهم الذين أصبح اعتصامهم خبرًا 
عالميًا، بجانب حرماننا نحن نواب "التشريعي" من 

رواتبنا منذ عام تقريبًا بشكل متواصل".
ويأتي االعتقال السياسي كسبب لحرمان الكثيرين 
مــن المواطنيــن مــن الدراســة والعمــل، يقــول 
قرعــاوي: "ال شــك أن االعتقــال السياســي ما زال 
خنجرًا مغروسًــا فــي خاصرة الشــعب فهو يؤدي 
لغيــاب رب البيت أو أحد أفراد األســرة ويحرمه من 
إكمال دراســته أو عملــه، فأحد أبنائــي -مثاًل- لم 
يســتطِع أن يدرس في الجامعة منذ 15 عامًا ولم 
يستطِع التخرج بســبب االعتقاالت المتكررة سواء 
لدى االحتالل اإلســرائيلي أو الســلطة الفلسطينية 

في فترة االمتحانات النهائية".
غير ذات جدوى

وأكــد قرعــاوي أن اللجــوء للمؤسســات الحقوقية 
في حاالت كهــذه غير ذات جدوى، قائاًل: "لألســف 

المؤسســات الحقوقية تكتفي بالمراقبة والتسجيل 
فهم يأتــون لمنــزل المتضــرر ويأخــذون تقريرًا 
مفصــاًل عن الحالــة لكنهم ال يتوجهــون للجهات 
المعنيــة كـ"الســلطة" واألجهــزة األمنيــة بهــذه 

الحاالت".
وأضــاف: "ففــي أفضــل الحــاالت هم يســاعدون 
المتضرر في إيجاد محاٍم، في حين يخشــون القيام 
بخطــوات أخــرى ألنهــم يتعرضــون للتهديد من 
الجهات األمنية بل تعــرض بعضهم لالعتداء كما 
حدث مع المحامي مهند كراجــة الذي اعتدى عليه 
مجهولــون في حيــن اتهم األجهــزة األمنية بأنها 

وراء هذا االعتداء".
وقال قرعاوي: "الوضع الحقوقي بالضفة صعب جدًا، 
وهذا ما نلمســه في قصور المؤسســات الحقوقية 
في قضية ماثلــة للعيان اآلن، وهي اعتصام وجهاء 
األســرى الذين أمضوا زهرات شــبابهم في سجون 
االحتالل وعاقبتهم الســلطة بقطع رواتبهم بسبب 
انتمائهــم السياســي، والمعتصميــن اآلن في رام 

اهلل، حيث تعجز تلك المؤسسات عن إنصافهم".
دون المستوى المطلوب

بدوره بين منسق "محامون من أجل العدالة" مهند 
كراجة أن المؤسسات الحقوقية بالضفة الغربية ال 
تقوم بدورها تجاه الذين يعانون إجراءات تعسفية 
من جراء االنتماء السياســي، قائــاًل: "بإمكان تلك 
المؤسسات أْن تفعل أكثر من ذلك وفًقا إلمكاناتها 
الحاليــة وأن يكــون لها تأثير أكبــر كمثيالتها في 

الوطن العربي والعالم".
وأضاف: "نلحظ أن المؤسسات الحقوقية في لبنان 
-مثاًل- هــي التي تقود الحراك الشــعبي، ففي كل 
القضايــا الحقوقية تســتطيع تلك المؤسســات أْن 
تقوم بدور أساســي في تحريك السلطات الحاكمة 
لحلها بشــكل يفوق قدرة األحزاب السياســية على 
ذلك بســبب الضغــط الذي يمكن أن تشــكله من 

خالل التواصل مع السفارات والمؤسسات الدولية".
وتابــع كراجــة: "فــي موضــوع انتهــاكات حقوق 
اإلنســان، فــإن تلــك المؤسســات الحقوقيــة هي 
القــادرة على إيجــاد نتائج حقيقية وملموســة لحل 
أي مشــكلة"، مشــيرًا إلى أنهم فــي التجمع ارتأوا 
أن موضــوع االنتهــاكات السياســية بحاجة لمزيد 
من العمل فبدؤوا في شهر يوليو من العام الحالي 
بمناصرة الذين يعانون انتهاكات حقوق اإلنســان 
إعالميًــا وحقوقيًــا لســد الفــراغ في هــذا اإلطار 

وإيصال تلك القضايا للرأي العام المحلي".
وأكد كراجــة أن ذلك عرض العامليــن في التجمع 
لجملة من المضايقات من قبل أجهزة أمن السلطة، 
مشــيرًا إلى أنه تعرض لمحاكمة بسبب مناصرته 
لتلك القضايا عبر وســائل التواصل االجتماعي في 
حين تلقــى المحامون الذين يرافعــون في قضايا 

سياسية تهديدات.
وقــال: "المؤسســات الحقوقيــة األخــرى تخشــى 
المالحقة من قبل الجهات الرسمية واألمنية لذلك 
تحجــم عن مناصــرة مَنْ يعانون بســبب االنتماء 

السياسي".
وأضاف كراجة: "المفتــرض أن يكون هناك حماية 
للعاملين في المجال المدنــي والحقوقي ليتمكنوا 
من طرح قضايا انتهاكات حقوق اإلنســان، لكنهم 
في الضفة يتعرضون لالعتقال السياســي مما يولد 

الخوف لديهم من التعامل مع تلك القضايا".
وبين أن انتهاكات حقوق اإلنســان بالضفة تشمل 
النشطاء السياسيين والحقوقيين المناصرين لهم 
على حد ســواء، وتتمثل في: االعتقاالت السياســية 
والفصل من الوظيفة واإلحالــة لـ"التقاعد المبكر" 
والمالحقة باالستدعاءات المتكررة "البعض بشكل 
أســبوعي"، وقطع الرواتب "كما حدث مع األســرى 
المحرريــن"، وكلها ممارســات خارج إطــار القانون 

لكونها تتم دون قرار قضائي.
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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.

معارك دون كيشوت 
وهمرجة المستشفى 

هاجت وماجت زعامات فلسطينية حين تنامى إلى أسماعها 
خبر المستشفى الميداني، فال تمر ساعة إال ونتابع تصريحًا 
أشد من غيره، لقد أصبنا بالذهول من هذه الوطنية الزائدة 
التي فاضت أخيرًا في غير موضعها، فالخوف من التجسس 
والحديث عن مهمات أمنية أمريكية إســرائيلية تنطلق من 

المشفى ال يتوقفان.
أتفق معكم تمامًا في هذه الخشية على الساحة الفلسطينية 
من االختراق، والخوف مــن أن يفاجئنا األمريكان بـ"حروب 
صليبية" جديدة تنطلق من بين أروقة المشــفى، بعمليات 
يســاندها األسطول األمريكي في وقت الذروة، ولكن لماذا 
ظهرت هذه الخشية في غزة وعلى غزة؟! وماذا تقولون في 

أحوال الضفة الغربية المحتلة بل أهوال التنسيق األمني؟!
أليســت أكثر انغماسًــا وتورًطا في ســاحة العمــل األمني 
واالســتخباراتي مع االحتالل اإلســرائيلي؟!، وهذه ليســت 
مجــرد أقاويــل أو تخمينات بــل هي حقائــق موجعة آلمت 
شــعبنا وطعنتــه فــي خاصرتــه، فشــباب الضفــة هم من 
يدفعون الثمن من أرواحهم ومن أعمارهم، ومن جراحهم، 

وكثير منهم يبيت ليلته وهو خائف يترقب.
كيــف ال وقــد اختطف كبــار األســرى المحررين مــن أمام 
مقراتكم، ومنفذو العمليات صفتهم )إسرائيل( أمام مسمع 
ومرأى قواتكم العتيدة، وآخرون من عناوين الضفة اقتيدوا 
أمــام أطفالهم وأنتــم تختبئون خلــف المكاتــب المكيفة 
دون أن تطلقــوا طلقــة واحــدة تدافعون بهــا عن عرض 
إخوانكم وأهليكم، ولم تنتصروا للمناضلين كأمثال مروان 
البرغوثي، وأحمد ســعدات، وحســن يوســف، وعزيز دويك 

وغيرهم من شامات الضفة الغربية؟!
اآلن هنــاك في الســاحة رأيان بشــأن المستشــفى: األول 
ألصحاب النيات الطيبة، واآلخر يقوده من أدخلت سياساته 
شــعبنا في نفق المفاوضات العبثية، وما زال في حالة التيه، 
فضاًل عــن بعــض المغامــرات والمواقف الوهميــة بقطع 
العالقــة مــع األمريــكان، وفي الوقــت ذاته كشــف للعيان 
أمرهم وهم يبقون االتصاالت والمشــاورات مع المخابرات 
األمريكيــة، أقول لهــؤالء: إنكم لن تســتطيعوا أن تحيكوا 
هذه الخياطــة حياكة صحيحة، ألنكــم منحرفون عن جادة 
الصــواب، وغارقون في وحل المصالــح والتبعية، وزاهدون 

في خدمة الوطن.
تحركوا وانجدوا أهل الضفة وحرروا بنادقكم بداًل من تحرير 
ألسنتكم التي تسلق شــعبنا وتنفث سمومها عليه، وغيروا 
من هذا المســار وارفعوا الظلمات التي أدخلتم شعبنا فيها، 
فتعزيز صمود شــعبنا وتقويــة مناعته ليســا بالتصريحات 
و"الشو" اإلعالمي، إنما باتخاذ مواقف أكثر وطنية، وإجراءات 

حقيقية إلنهاء المعاناة في الضفة قبل غزة.
الجميع تضرر من كثير من سياسات السلطة البائسة، وهي 
تتغول على األســرى المحررين وتقطع رواتبهم، وتكشــف 
ظهــور المطلوبيــن وتخمــد لهيــب االنتفاضــة، وتتفاخر 
بإفشــال العمليات، وتحتــرف لغة التنديــد والوطن يضيع، 
وتتلهــف إلى لقــاء زعماء الكيــان اإلســرائيلي تلهًفا يهدر 

الوطنية والكرامة.
دعوكم من غــزة التي تطاردكم في رؤياكم؛ فال طاقة لكم 
بهــا، وال برجالهــا، فطهارتها تعانق الســماء، فتذكروا أن 
المدافــع في غزة لــم تنطفئ يومًا، والبنــادق لم يغب عن 
فوهاتها رائحة البارود، ورجالها حازمون األمتعة ومتأهبون، 
فلــو أرادوا أن يخرقــوا الجبال لخرقوها وصــواًل إلى العدو، 
فماذا أنتم فاعلون إال بعضًا مما تحترفونه من معارك دون 

كيشوت المكشوفة والسخيفة؟!
ويا عاركــم وأنتم تمنعون الدواء عن غزة، وتشــاركون في 
عقابها وحصارها، وتتشدقون عليها بالوطنية، ولكن عزاؤنا 
-إن لم تطهروا أنفسكم- أن التاريخ سيكتب نهايتكم على 
هامشه مع سحائب من اللعنات، فلم تبقوا شيًئا من السوء 
إال وورطتم به أنفســكم، فغزة ماضية فــي عزها وأنتم في 

ذلكم مرتكسون. 

أحمد أبو زهري 

ودأب المواطنون الذين يزيد تعدادهم 
عن مليوني نســمة بالقطاع الســاحلي 
المحاصر، على ســماع أخبار متعددة عن 
منــع مريض من الســفر، أو حتى وفاته، 
فــي وقت تعاني فيه المستشــفيات منذ 
ســنوات مــن أزمــات متالحقــة؛ أبرزها 
نقص األدوية والمستهلكات والمعدات 

الطبية.
وفرصــة العــالج فــي الخــارج، إن أتيحت 
أمــام مريــض بحاجــة لها، فإنهــا تكون 
في مستشــفيات الضفة الغربية والقدس 
المحتلتين، أو مستشفيات الداخل المحتل 

عام 48، أو في جمهورية مصر العربية.
لكــن هذه الفــرص قد ال تتــاح جميعها 
لبعض المرضى، وهو مــا يجعل الحاجة 
ملحــة أكثــر لتقديم عالج مناســب لهم 
داخــل قطاع غــزة الــذي اســتقبل قبل 
أيام طاقمًا يعمل على إقامة مستشــفى 

ميداني دولي في أقصى شمال القطاع.
فعــل  ردود  المستشــفى  إنشــاء  وأثــار 
متباينة مــا بين مؤيد ومعــارض نظرًا 
لجنسية األمريكان القائمين عليه، وهم 
يتبعــون مؤسســة خيريــة ال عالقة لها 
باإلدارة األمريكية التي يرأســها دونالد 

ترمب.
وطالب القيادي في حركة حماس سامي 
أبــو زهــري، أمــس، قيــادات حركة فتح 
بالتوقف عــن العالج في المستشــفيات 
األمريكية واإلســرائيلية قبــل مهاجمة 

غزة المحاصرة.
وقــال أبــو زهــري فــي تغريدة لــه عبر 
"تويتر": "نشــعر باألســف تجــاه خطاب 
قيادات فتــح التوتيري المتعلــق بإقامة 
مستشــفى ميدانــي فــي غــزة وعليهم 
أن يتوقفــوا عــن العــالج بمئــات آالف 
الــدوالرات في المستشــفيات األمريكية 
واإلســرائيلية قبــل أن يهاجمــوا غــزة 

المحاصرة".
وكانت حمــاس قالت في 25 ســبتمبر/ 
أيلول الماضي، إن المستشــفى سيبقى 
تحــت المتابعــة مــن جميــع الفصائل، 
بالجــودة  الخدمــة  تقديــم  لضمــان 
المأمولة ودون أي انعكاســات أو أثمان 

أمنية أو سياسية.
وكانــت وزارة الصحــة بغــزة قالــت في 
تعليقها على البدء بإنشــاء المستشــفى 
بإيجابيــة  "تتطلــع  إنهــا  الميدانــي: 
إلقامة مستشــفى على حدود قطاع غزة 

يساهم في ســد فجوات النظام الصحي 
ويساعد المريض في الوصول للخدمات 

المفقودة".
وفي هذا الصدد، أكد مدير عام الصيدلة 
فــي وزارة الصحــة د. منيــر البرش، أن 
"نســبة العجز الدوائي في 2019، كانت 
كبيــرة جدًا في مستشــفيات غــزة، إثر 
عــدم إرســال وزارة الصحة فــي رام اهلل 

األدوية المعتادة".
تصريــح  فــي  البــرش  قــال  وحســبما 
لـ"فلســطين"، فإن نســبة وزارة الصحة 
مــن ميزانية الســلطة تبلــغ 40 مليون 
لألدويــة  مخصصــة  ســنويًا؛  دوالر 
والمســتهلكات الطبية، لــم يصل منها 
لغزة فــي العام الحالي ســوى 3 ماليين 

دوالر.
وبين أن الميزانية للعام الحالي بالنسبة 
لغــزة هــي األقــل على مــدار ســنوات 
الحصــار، وأفضل نســبة كانــت تتراوح 
بين6 و7 ماليين دوالر ســنويًا، مضيًفا: 
"مرضــى غــزة يدفعــون ثمــن الحصار 

والعقوبات".
وعــدَّ أن ذلك "يمثــل صاعقــة للنظام 
مســتحقات  أصبحــت  بعدمــا  الصحــي 

غــزة الصحيــة والطبيــة موجــودة في 
مستودعات رام اهلل، واتخذ قرار سياسي 

بعدم إرسالها".
كما اعتبر أن منع األدوية والمستهلكات 
"عقاب حقيقي ألهل غزة، وقتل للمرضى 
مــع ســبق اإلصــرار والترصد"، مشــيرًا 
إلــى أن عدم إرســال األدويــة "أدى إلى 
وفيــات أطفــال فــي غــزة والعديــد من 
مرضى السرطان، وأيضًا مرضى الفشل 

الكلوي".
وتابــع: "%46 مــن أصنــاف الــدواء غير 
متوفــرة فــي مستشــفيات غــزة، وهذا 

يشكل كارثة حقيقية".
ولم يقتصر األمر على ذلك فحســب، بل 
إن المرضــى الذيــن بحاجــة للعالج في 
الخارج يعانــون من تأخير فــي إجراءات 
التحويــل، أو رفض مــن االحتالل بحجة 
المنع األمني، وفق تقارير لوزارة الصحة 

وأخرى حقوقية.
 %  45 فــإن  التقاريــر،  هــذه  وبحســب 
مــن المرضــى الذين بحاجــة إلى عالج 
فــي الخــارج، ترفض ســلطات االحتالل 
ســفرهم، األمر الــذي فاقــم أوضاعهم 
الصحية، وأدى ذلك إلى وفاة 56 مريضًا 

في 2018.
وبحســب الناطــق باســم وزارة الصحة 
بغزة الطبيب أشــرف القــدرة، فإن عددا 
كبيرا من المرضــى بحاجة إلى تدخالت 
عالجيــة ال تتوفر في غــزة، ما يزيد عدد 
التحويالت المطلوبة شــهريًا، وعددها 
يزيد عن 2000 تحويلة عالجية لمختلف 

المرضى.
وشــدد القدرة في تصريح لـ"فلسطين"، 
علــى أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة في 
جميع االتجاهــات للحفاظ على منظومة 
الحيــاة الصحيــة للمواطــن، وقــد أدى 
ذلــك إلــى مزيد مــن الجهــود المحلية 
واالقليميــة والدوليــة لتعزيــز الخدمات 
الصحية التي تتالءم والتنمية السكانية 

والمتطلبات العالجية.

مصرع 3 أشخاص 
وإصابة 220 بـ268 
حادث سير بالضفة 

األسبوع الماضي
رام اهلل/ فلسطين:

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 220 
آخــرون، فــي 268 حادث ســير بالضفة 

الغربية المحتلة، األسبوع الماضي.
وأوضحت إدارة العالقات العامة واإلعالم 
بالشرطة أن إدارة شرطة المرور سجلت 
268 حــادث ســير، نتج عنهــا مصرع 3 

أشــخاص، وإصابــة 220 آخرين، منهم 
3 إصابات خطرة، و16 متوسطة، و201 

حالة وصفت بالبسيطة.
وأضافت اإلدارة في بيان لها أمس: "إن 
شــرطة المرور فحصت األسبوع الماضي 
11830 مركبة، وأنزلت عن الشارع 268 

مركبــة ال تتوافر بها شــروط الســالمة 
العامــة، في حين حــررت 5238 مخالفة 
مروريــة، وحجزت 172 مركبــة للتحقق 
مــن قانونيتها، وأتلفت 319 مركبة غير 

قانونية.

لماذا غزة بحاجة للمستشفى الميداني؟!
غزة/ أدهم الشريف:

اعتاد مرضى من ســكان قطاع غزة خالل السنوات 
الماضية من ذوي اإلصابات المرضية المستعصية، 

علــى الســفر لتلقــي العــالج الــالزم خــارج القطــاع، 
بعدمــا تركــت األزمات اإلنســانية تداعيــات خطيرة 

على أوضاع هؤالء المرضى.
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محاكمة نتنياهو:
بعــد نحو ثالث ســنوات مــن التحقيقــات، وفي 
2019/11/21 أعلــن أن المستشــار القضائــي 

للحكومة مندلبليت قرر تقديم ثالث لوائح اتهام 
ضــد نتنياهو بتهم الرشــوة والنّصــب وخيانة 
األمانة )الملفات 1000 و2000 و4000(. وبذلك 
تحول نتنياهو من مشــتبه بــه إلى متهم؛ وصار 
أمامه مئــة يوم إلثبــات براءته وإال ســيتعرض 
للمحاكمــة. رد نتنياهــو علــى االتهــام بغضب 
وعد ذلــك محاولة انقــالب، واتهــم المحققين 
بــأن تحقيقاتهم زائفــة، وطالــب بالتحقيق مع 
المحققين، وبإنشاء لجنة خارجية مستقلة للنظر 
في االتهامــات. وفي الوقت نفســه قرر نتنياهو 
االســتمرار في ممارسة عمله كرئيس للوزراء، إذ 
إنــه ليس ثمة ما يلزمه باالســتقالة إال إذا صدر 
حكــم نهائي غير قابل لالســتئناف بإدانته؛ وهو 

ما قد يأخذ وقتًا طوياًل يصل لسنوات.
وبالرغــم مــن العديد من مظاهــر التضامن مع 
نتنياهــو داخــل الليكود وأحــزاب اليمين؛ إال أن 
صورته أخذت باالهتزاز. ورأى %56 من الجمهور 
اإلســرائيلي أن نتنياهــو يجب أن يســتقيل من 

منصبــه بعــد توجيــه االتهامات. كمــا أن ذلك 
منــح منافســي نتنياهــو فــي الليكــود فرصــة 
للحلــول مكانه فــي الزعامة، فهاجمــه جدعون 
ساعر داعيًا إياه لالســتقالة. واضطر نتنياهو في 
2019/11/24 للموافقــة على إجــراء انتخابات 

داخلية لحزب الليكود خالل ستة أسابيع. غير أن 
ســاعر ال يشكل منافســًا قويًا، وما زالت حظوظ 

نتنياهو باالستمرار بقيادة الليكود الكبيرة.
المسارات المحتملة:

حسب القانون األساسي اإلسرائيلي، وبعد فشل 
نتنياهــو وجانتس في تشــكيل الحكومــة، أعاد 
الرئيــس التفويض بتشــكيلها إلى للكنيســت، 
حيــث يمكن ألي عضو كنيســت خــالل 21 يومًا 
أن يشــكل حكومــة تحظــى بتأييــد 61 نائبًا أو 
أكثــر. وهو أمر مســتبعد جــدًا. وهــذا يعني أن 
الكيان اإلســرائيلي يتجه نحو انتخابات ثالثة في 

.2020/3/3

تشــير اســتطالعات الرأي فــي هذه األيــام إلى 
تحســن محدود في فــرص أزرق أبيــض بالفوز 
ليحصــل علــى نحو 37 مقعــدًا، وتراجــع ضئيل 
في فرص الليكــود ليحصل على نحو 30 مقعدًا. 

وهذا ما قد يوصل كتلة يســار الوســط إلى نحو 
58 مقعدًا. وهذا ال يكفي أيضًا لتشــكيل حكومة 

بأغلبيــة المقاعد. ممــا يفتح المجال الســتمرار 
األزمة السياســية، بعد االنتخابات الثالثة، وهذا 
قد يدفع األحزاب السياســية فــي نهاية المطاف 
لالستسالم والدخول في توافقات تؤدي لتشكيل 

حكومة.
أمــا االحتمال الثاني فهو الذهــاب إلى انتخابات 

رابعة إن لم يتم التوافق.
ويلوح في األفق احتمال ثالث مرتبط بتغير مزاج 
وموقف الناخب اإلسرائيلي باتجاه إزاحة نتنياهو 
وتراجــع حظــوظ الليكــود بشــكل أكبــر إذا لم 
ينجح نتنياهو في تبرئة نفســه خالل المئة يوم 
المحددة. وبالتالي تعاظــم حظوظ أزرق أبيض 

في تشكيل الحكومة.
كمــا أنه ليس من المســتبعد فــي احتمال رابع 
أن ينجــح نتنياهو إما بتبرئة نفســه، أو بمحاولة 
تحقيق “منجزات” على الساحة اإلسرائيلية تدفع 
باتجاه إعــادة انتخابه. وهنا يبرز احتمال ســعيه 
لتحقيق “بطوالت” من خالل شــنّ عدوان واسع 
علــى قطاع غــزة أو الجبهة الشــمالية، أو تنفيذ 

اغتياالت نوعية لقيادات المقاومة.
أمــا االحتمــال الخامــس، فهو تعتــرف األحزاب 
بفشل منظومتها السياسية، وتتداعى إلى تغيير 
شــروط العمليــة االنتخابية، لتجــاوز مُعضالت 
التعطيــل الناشــئة عنــه؛ كاالنتخــاب المباشــر 
لرئيــس الــوزراء، أو إعطاء مزايــا خاصة للحزب 

الفائز وغيرها.
***

وأخيــرًا، فال ينبغــي المبالغة فــي توصيف أزمة 
المنظومــة السياســية اإلســرائيلية، إذ ما زالت 
البنية المؤسسية الداخلية قوية نسبيًا، وما زالت 
األطراف الصهيونية قــادرة على إدارة خالفاتها 
كما فعلت على مدى الســبعين ســنة الماضية. 
الحاصــل بســبب محاكمــة  االهتــزاز  أن  كمــا 
نتنياهو له جانبه اإليجابي في الكيان باعتبار أن 
المنظومة الرقابية والقضائية ومكافحة الفســاد 
ما زالــت قوية وفعالــة حتى فــي مواجهة أقوى 
رجــال الحكم. وفــي المقابل، فإن هناك شــرخًا 
إســرائيليًا داخليًا يمكن أن يتسع، إذا لم تتعامل 
معــه أطراف الخــالف وفق ما تســمى “المصالح 

العليا” للكيان اإلسرائيلي.

إعــالن إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب أن 
المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية 
المحتلة ليســت »غير شــرعية« كان عماًل خطير 
العواقــب في الواقع وإن لم يكن لألســباب التي 
ذكرها اإلســرائيليون والفلســطينيون. لقد كان 
»مســمارا في نعــش عملية الســالم« كما أعلن 
بعض الفلسطينيين. والقرار ليس خطيرًا للغاية 
فيما يتعلق بالمستوطنات، ألنه على مدار العقود 
الثالثــة والنصــف الماضيــة انتقلــت سياســات 
اإلدارات األميركية المتعاقبة تجاه المســتوطنات 
اإلســرائيلية مــن اإلذعان الســلبي إلــى القبول 

الصريح.
لقــد كانــت إدارة رونالــد ريجــان هــي أول من 
قال إنها ال تعتقد أن المســتوطنات ليســت غير 
شــرعية. وكانــت إدارة جــورج بــوش االبن هي 
التــي حاولــت أن تميز بيــن »الوقائــع القائمة« 
والمستوطنات الجديدة. وزعم بوش أن »الوقائع 
القائمة« هي المســتوطنات التــي بُنيت بالفعل 
ويمكــن أن تظل كمــا هي بينما المســتوطنات 
الجديدة يتعين إحباطها. واســتغل اإلسرائيليون 
هــذه الثغــرة وواصلــوا البنــاء مع علمهــم بأن 
الرؤســاء األميركيين قد يشكون منها لكنهم لن 
يحركوا ســاكنًا لوقفها. وكانت النتيجة النهائية 
هي أن سكان المستوطنات في األراضي المحتلة 

ارتفع عددهم من 50 ألفا أثناء إدارة جيمي كارتر 
إلــى 620 ألــف مســتوطن إســرائيلي حتى قبل 
تولــي دونالد ترامب المنصب. وبنــاء على هذا، 
ال غبــار علــى أن نقــول إن إعالن ترامب بشــأن 
المســتوطنات اإلســرائيلية ال يعكــس أي تحول 
كبير في السياســة األميركية. ومن السخف أيضًا 
أن نشير إلى أنه سيكون له أي تأثير على »عملية 

السالم«.
اإلعالن لــن ينهي عملية الســالم ولــن يقضي 
عليهــا، ولكن يجعلها تتراجــع أو تبطئ الخطى- 
وهــذا، على وجــه الدقة، ألنــه ال توجــد عملية 
ســالم وليس هناك عملية ســالم منذ ســنوات. 
والواقع أن الزعم بوجود عملية ســالم هو وهمٌ 
بثتــه الواليات المتحدة لتســيطر على الســلوك 
الفلسطيني وإلبعاد األوروبيين والعرب وللحفاظ 
علــى انفراد أميركا بالســيطرة علــى »العملية« 
أو  عقوبــات  أي  مــن  اإلســرائيليين  ولحمايــة 
ضغوط دولية. واألهميــة الحقيقية إلعالن إدارة 
ترامــب هي شــيء مختلف تماما يتمثــل في أنه 
يُظهر تجاهــاًل صارخــا للقوانيــن والمعاهدات 
الدولية ودور المجتمع الدولي والحقوق العالمية 

لإلنسان.
لقــد شــهدنا بالفعــل هــذا التوجه واضحــًا في 
انســحاب ترامب من االتفاقات الدولية المختلفة 

التي تفاوضت فيها اإلدارات السابقة فيما يتعلق 
بالتجارة والمناخ والتحكم في األســلحة. واتضح 
هذا التوجه أيضًا فــي التهديدات التي أصدرتها 
اإلدارة بشــأن معاقبــة دول أخــرى صوتت ضد 
الواليــات المتحــدة في األمــم المتحــدة وأيضا 
في االحتقــار الذي أبدتــه اإلدارة تجاه المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة وعــدد مــن وكاالت األمــم 

المتحدة.
وفــي القضايــا المتعلقــة بالنزاع الفلســطيني- 
اإلســرائيلي، أظهــرت اإلدارة الحاليــة احتقارها 
مــرارًا للقانــون واتفــاق اآلراء الدولييــن –مثــل 
محاولة إضفاء شــرعية على االحتالل اإلسرائيلي 
للقــدس الشــرقية ومرتفعــات الجــوالن ومنــع 
التمويل عــن الالجئيــن الفلســطينيين ورفض 
االعتراف بحقوقهم بــل وبوجودهم. لكن جوهر 
األمر هو أن مشــروعية ونفاذ القانون واالتفاقات 
الدوليــة ال ترجع إلى فاعل ســيئ واحــد وال إلى 

دولة ناشزة واحدة.
وهنــا يصبح ســلوك الواليــات المتحــدة خطير 
العواقــب، ويمثل إشــكالية بشــكل خــاص. فال 
تســتطيع الواليات المتحــدة من تلقاء نفســها 
أن تجعــل مــن مســتوطنات غيــر قانونيــة أمرًا 
مشــروعًا، أو أن تمنــح أراضي محتلــة إلى محتل 
أو تمنع حقوق الالجئين عن الالجئين ونســلهم. 

فهــذه أمور تتعلــق بالقانون الدولــي ومعاهدة 
جنيف الرابعة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان 
وعشــرات القرارات الصادرة عــن األمم المتحدة 
بموافقة غالبية ساحقة من أمم العالم. فوضعية 
هــذه الحقــوق الفلســطينية ظلت كمــا هي لم 
تتغير رغم التصرفات األميركية. لكن مرور عقود 
من عدم االحتــرام األميركي للقانــون والحقوق 
والمؤسســات الدولية أثر علــى إمكانية تطبيق 
هذه القواعــد وعلى قدرة هــذه الهياكل في أن 
تلعــب دورهــا بفعالية فــي حكــم العالقات بين 

األمم وتصرفاتها الواحدة تجاه األخرى.
وهذا أهم ما في إعالن ترامب. والواقع أن هندسة 
الدبلوماســية وحكــم القانون واحتــرام الحقوق 
العالميــة تم تجاهله أو تطبيقه انتقائيًا. وصحيح 
أيضًا أن هذه الهياكل والقواعد ال تعمل إال حين 
تتمســك بها الدول القوية وتدعمها. ولذا فحين 
تجاهلت الواليــات المتحدة في الماضي القانون 
الدولي أو أدانت انتقائيا منتهكي حقوق اإلنسان، 
فهذا قوض حكم القانون وأضعف بنية العالقات 
والدبلوماسية الدوليتين. ما فعله ترامب هو أنه 
مضــى بهذه التفكيــك للدبلوماســية والقانون 
خطــوة أبعــد، بل أعــرض حرفيــًا عــن القانون 
الدولــي ومعاهدات حقــوق اإلنســان. وهذا هو 

الخطر الحقيقي الذي يمثله سلوكه.

االستيطان وتفكيك 
النظام الدولي

ال توجــد عمليــة ســام وليســت هنــاك عملية ســام منذ 
سنوات. والواقع أن الزعم بوجود عملية سام هو وهٌم بثته 
الواليات المتحدة لتســيطر على الســلوك الفلســطيني وإلبعاد 
األوروبيين والعرب وللحفاظ على انفراد أميركا بالسيطرة على 
»العمليــة« ولحمايــة اإلســرائيليين من أي عقوبــات أو ضغوط 

دولية. 

جميس زغبي
رئيس المعهد العربي األميركي- واشنطن

االتحاد اإلماراتية

االنتخابات وأزمة 
المنظومة السياسية 

اإلسرائيلية )2-2( 
 د. محسن صالح

موقع »تي آر تي« التركي

ال ينبغي المبالغة في توصيف أزمة المنظومة السياسية اإلسرائيلية، 
إذ ما زالت البنية المؤسسية الداخلية قوية نسبيًا، وما زالت األطراف 
الصهيونيــة قــادرة على إدارة خافاتها كما فعلت على مدى الســبعين 
سنة الماضية. كما أن االهتزاز الحاصل بسبب محاكمة نتنياهو له جانبه 
اإليجابي في الكيان باعتبار أن المنظومة الرقابية والقضائية ومكافحة 

الفساد ما زالت قوية وفعالة حتى في مواجهة أقوى رجال الحكم. 

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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بعيدًا عن لغة المناطقية التي حّلت منذ االنقسام في قاموسنا 
الفلســطيني؛ فإن إخضاع غزة باتَ مطلبًا مُلحًّا لوقوفِها في 
وجــه المؤامرات التي تُحــاك ضد قضيتنا، وبعــد أن أصبحت 
مقاومتهــا الدرع الحامية للمشــروع الفلســطيني، وبديًل عن 
التفاوض، وســببًا فــي تفكيــك الحصار من خــلل تفاهمات 

التهدئة التي تفرضها على االحتلل عبر الوسطاء.
ففــي الوقت الذي باتــت فيه منظومــة الرعايــة الصحية في 
القطاع ضعيفة بسبب السياســة اإلسرائيلية، وإهمال حكومة 
رام اهلل التــي ال تدخر جهــدًا في إحكامها الحصــار وافتعالها 
لألزمات اإلنســانية فــي القطاع؛ لتزيد من ألم شــعبنا ونزيف 
جراحــه، ولم تأخذ في االعتبار تدهــور األوضاع الصحية نتيجة 
نقــص المعدات الطبية، وتقليص أعــداد التحويلت العلجية 
المقدمــة مــن وزارة الصحــة؛ األمــر الــذي أفضى إلــى وفاة 
العشــرات من مرضى الســرطان قبيل حصولهم على تحويلة 

طبية للعلج في الخارج.
تأتي فكرة إنشــاء المستشــفى الميداني الجديــد والذي يتبع 
لجهات خيرية إنســانية باتفاق مع الفصائل الفلسطينية كافة 
كجــزء من التفاهمات األخيرة بين المقاومة في غزة واالحتلل 
اإلســرائيلي برعاية مصر واألمم المتحدة، في ســبيل التغلب 

على األوضاع الصحية الصعبة وحل أزمة مرضى السرطان من 
خــلل توفير الدول المانحة األدوية وإدخالها للقطاع، وإنشــاء 

المستشفى الميداني.
لكــن ما يثير الدهشــة هو رفــض البعض إقامة المستشــفى 
متجاهــًل معانــاة آالف المرضى الذين ال عــلج لهم في غزة؛ 
ويمنعهــم االحتلل وتحرمهم الســلطة من العلج في الخارج، 
أليســت هذا المستشــفى أحد أهم إنجازات شــعبنا حين خرج 
رافضًا للحصار في مســيرات العودة وكســر الحصــار، وإنجازًا 
للمقاومة الفلسطينية الذي فرضته على العدو ضمن تفاهمات 

التهدئة؟
لم تكتــفِ قيادة المقاطعــة بالحصار وفــرض العقوبات على 
شــعبنا؛ ولكنها ســعت جاهدة إلفشــال أي مشــروع من شأنه 
التخفيــف من معانــاة المواطنيــن وأطلقت العنــان ألبواقها 
النداهــة وذبابها اإللكتروني للتشــكيك في نزاهة المشــاريع 
اإلنســانية التــي تنفذ إلنهــاء الحصــار، وفكفكــة بعٍض من 
أجزائــه، حتى وإن كانت تُســِهم في إنقاذ حيــاة المرضى في 

سبيل تحقيق أهداف سياسية وابتزاز المواطنين.
إذا كانــت الســلطة في رام اهلل تعتقد أن إنشــاء المستشــفى 
الميدانــي يكــرس االنقســام بين غــزة والضفة فهــو اعتقاد 

خاطئ على اعتبار أن عمل المشــفى سيكون بالتنسيق الكامل 
مع وزارة الصحة، ويســتطيع وزيرها أن يتابع بنفســه الحاالت 
التي يتم تحويلها من غزة للمستشفى ومن جهة أخرى يمكنه 
تحويل مرضى الضفة للستفادة من خدمات المستشفى، كما 
أن وزارة الداخلية واألجهزة األمنية في القطاع من مسؤوليتها 
تأمينــه كمــا تقوم بدورها مــع بقية المؤسســات العاملة في 
القطاع، بإشــراف وكيل الوزارة في غزة ومتابعة الوزير في رام 

اهلل.
يبــدو أن المغردين رفضًــا إلقامة المستشــفى الميداني في 
غزة تناســوا أوجاع المرضى للحصول علــى تحويلة العلج في 
الخارج، وأن المريض قد يُرَفض ألسباب أمنية أو منع السلطة 
بسبب انتماءات سياسية، ومن المرضى من يخرج للعلج بعد 
ســنوات من التسويف والمماطلة؛ ولكن عليه مواجهة مصائد 
االحتلل في معبر )إيرز( وعمليــات التحقيق المكثفة للحصول 
على المعلومات األمنية، يضاف لذلك اعتقال عشرات المرضى 
فــي أثنــاء توجههم للعــلج في الضفــة الغربيــة أو القدس، 
وحاالت االبتزاز والمساومة التي تقوم بها أجهزة االستخبارات 
الصهيونيــة مع المرضى في ســبيل الحصــول على معلومات 
مقابل علجهم، ومنْع آخرين من العلج بســبب قرابتهم من 

أحد المطلوبين.
كما أن من يدير األمور في غزة على معرفة واســعة باإلجراءات 
األمنية المطلوبة فــي حالتنا هذه، عدا عن أن المقاومة كانت 
قد شــكلت جــدارا أمنيا ال يمكــن اختراقه وجســدت حالة من 
األمــن للمواطن، ولنا في عملية اغتيال مازن فقها وعملية حد 
الســيف ما يؤكد أن لدينا قوة أمنية نســتطيع االعتماد عليها 

والثقة بقدرتها.
تتمادى ســلطة رام اهلل في التهرب من مســؤولياتها ودورها 
تجــاه غزة؛ بــل وتمارس سياســة التضليل وتغييــب الحقائق 
وصناعة األزمات من خلل تســليط الضوء على بعض مواقف 
حركــة حمــاس علــى اعتبار أنهــا تجــاوزات تعمق االنقســام 
الفلسطيني في ســبيل النيل من خصمها السياسي، حتى وإن 
كانت هذه المواقف تتمثل في إقامة مستشــفى إلنقاذ مرضى 
السرطان، وقد تناست السلطة عقوباتها المؤلمة التي أكملت 

دور االحتلل في حصار غزة.
ختامًا.. يجــب أن يكون موقفنا الفلســطيني موحدًا، فما زلنا 
تحت احتلل ونعاني  آثاره، ويجب أن نتعامل مع الجميع بلغتنا 
ومبادئنا الفلسطينية حفاًظا على الحياة الكريمة لشعبنا وحقه 
في العلج والتعليم والتنقل؛ ولكن دون االنصياع لشروط أحد.

قــرار النائــب العام للكيــان الصهيوني تقديــم الئحة اتهام 
ضــد رئيــس حكومة الكيــان وهو علــى رأس عمله تشــمل 
تُهمًا خطيرة بالرشــوة واالحتيال وخيانة األمانة تســتوجب 
المحاكمة ثم الســجن إذا تحوّل من متهــم إلى مُدان. قرار 
مهم يُشــير في أحد جوانبه إلى قيمة ديمقراطية تعني عدم 
وجود أحد فوق القانون وأن ال حصانة ألحد مهما عل منصبه 
في الدولة، وقد ســبق أن حوكم وسُجن رئيس وزراء سابق، 
ورئيــس دولة، ووزراء حكومة، وجنراالت جيش. وهذه القيمة 
الديمقراطيــة غير موجــودة في معظم الــدول العربية ومن 
شــابهها من دول العالم ما بعــد األول والثاني والثالث، هذا 
الجانب االيجابي من الموضوع، وربما الشــيء الجيد الوحيد 
في كيان كل ما فيه ســيئ من رأســه حتــى أخمص قدميه، 
وحتــى تلك القيــم الديمقراطية في نظام سياســي عنصري 
كنظام جنوب افريقيا الســابق تفقد قيمتها الحقيقية، ولكن 
هذا ليس كل شيء، فتقديم نتنياهو للمحاكمة ال يُشير فقط 
إلــى أزمة نتنياهو، بل إلى مأزق أعمــق وأكبر من مجرد أزمة 

شخص هو رئيس حكومة االحتلل اإلسرائيلي.
توجيه الئحــة اتهام ضد رئيس حكومة علــى رأس عمله، ال 
يــدل على أزمــة نتنياهــو الخاصة فقط، بل يــدل على مأزق 
)إســرائيل( المتعدد المســارات والوجوه، ومنها مأزق النظام 
السياســي اإلســرائيلي، فاتهام نتنياهو بالرشــوة والتحايل 
وخيانــة األمانــة زاد طيــن المــأزق السياســي بلــة، وعمّق 
حالــة العجز والشــلل الضاربة أطنابها في النخبة السياســية 
واألحــزاب اإلســرائيلية، فاالتهام جــاء بعد فشــل عمليتين 
انتخابيتين فــي والدة حكومة إســرائيلية، وأصبحت الحاجة 
ماســة إلجراء عملية والدة قيصرية عبر انتخابات ثالثة- على 
األرجــح-، واالتهام قــد يقضي على فرص نتنياهو بتشــكيل 
حكومة برئاســته بعد أن أصبح موقفه القانوني والسياســي 
والحزبي على كف عفريت السياســة الحزبية القاســية، التي 
قد تؤدي إلى أفول نجم آخر )ملوك إســرائيل(. وانتهاء عصر 

القادة الكبار، بعد أن أسدل الستار منذ زمٍن طويل على جيل 
اآلبــاء المؤسســين الكبار للكيان الصهيونــي ابتداًء من بن 
جوريون إلى شــارون، فمأزق النظام السياسي يتفاقم بمرور 
الزمــن وعوامل التعرية لقيم الصهيونيــة المزيفة، فالنظام 
البرلماني اإلسرائيلي بوضعه الحالي لم يعد قادرًا على والدة 
حكومة قوية، وإذا قدر ال يســتطيع المحافظة على بقائها إاّل 
بالتنفــس الصناعي، لعجــزه عن إفراز أحــزاب كبيرة تحصل 
علــى أغلبيــة مقاعد الكنيســت، فقــد انتهى عصــر األحزاب 
الكبيرة، ومن يلقى على عاتقه تشكيل الحكومة من األحزاب 
المتوســطة يخضع البتزازات األحزاب الصغيرة المتشاكســة 
والمتناقضة والمختلفة في كل شيء تقريبًا إاّل معاداة العرب 
وتكريــس االحتــلل واالســتيطان والتهويد. فشــكل نظام 
الحكــم وقانون االنتخابات أدى إلى كثــرة األحزاب الصغيرة، 
وســهولة تشــكيلها واندثارها، وصعوبة تشــكيل الحكومة 

وسهولة تفككها.
أزمة نتنياهو ومأزق )إسرائيل( السياسي مجرد الظاهر السيئ 
الذي يُخفي تحته الباطن األكثر سوءًا، والمأزق األكثر عُمقًا، 
فالكيان الصهيوني يواجه مأزقًا أمنيًا يحمل في جوهره طابعًا 
وجوديًا، فدولة )إســرائيل( هي آخر كيان اســتيطاني إحللي 
عنصــري في العالم، يعيش في وســط مُعاد لــه يرفضه وال 
يعترف بشــرعيته- رغم اعتراف بعض االنظمة الحاكمة به- 
الكيــان الوحيد فــي العالم الــذي تعتبر هزيمته العســكرية 
الواضحة والحاسمة تهديدًا لوجوده الفعلي كدولة، كيان لم 
يستطع تحقيق النصر الواضح الحاسم منذ نصف قرن تقريبًا، 
ورغم قوته العسكرية الهائلة إال أنه مُهدد بالزوال، وهذا ما 
أكده )ابراهام بورغ( رئيس الكنيست السابق ورئيس الوكالة 
اليهوديــة بقولــه: »اذا بقيــت إســرائيل دولــة كولونيالية 
بطابعهــا فإنها لــن تصمد، ففــي نهاية المطاف ســتكون 
المنطقة أقوى منها، والمظالم القائمة باألســاس ســتكون 
أقــوى منها، وكل من يأمل العيش على حد الســيف، ســيجد 

نهايته بالسيف«. بل إن نتنياهو نفسه في االحتفال السبعين 
بإقامــة دولتــه كان أعلى طموح لــه أن تتخطى )إســرائيل( 
عمرها الثمانين وعلى األكثر أن تصل لعمر مائة عام، بقوله: 
» المملكة الحشــمونئية دامت ثمانين عامًا، وأن علينا بدولة 
إســرائيل أن نتخطى ونمر هذه الفترة... وأن نحتفل بمئوية 

دولة إسرائيل«.
مأزق )إســرائيل( ليس مجرد خطر أمني خارجي على وجودها 
وإن كان هذا مؤكد وزوالها يقيني، ولكن من مأزقها الداخلي 
المتعدد األوجه، وأحد أشكاله هو األمن نفسه، فالحروب التي 
يخوضها الكيان دون أن ينتصر فيها، والمعارك التي يفجرها 
دون أن يحســمها، واســتمرار صمود الشــعب الفلســطيني 
فوق أرضــه، ومواصلة المقاومة بكافة أشــكالها، وســقوط 
الصواريخ فوق مُدن الكيان... يؤدي بدوره إلى فقدان األمن 
الشــخصي والقومي داخل الكيان، وهذا يفقد المســتوطنين 
االحســاس باألمــن الشــخصي والجماعــي، وهــذا يضــرب 
جوهــر المشــروع الصهيونــي القائــم على األمــن والهجرة 
واالستيطان، فاإلحساس باألمن يجلب الهجرة واالستيطان، 
والعكــس يؤدي إلــى إضعاف الهجــرة واالســتيطان، وربما 
الهجرة العكسية من الكيان التي بدأت بالتزايد في السنوات 
األخيرة، فأحد ركائز الدعاية الصهيونية قامت على أساس أن 
)إســرائيل( هي أكثر مكان آمن لليهــود في العالم , فماذا لو 

أصبح أكثر األماكن خطرًا لليهود في العالم ؟!.
ومن أشــكال مأزق الكيــان الداخلي هو تآكل األســس التي 
قام عليها المشــروع والكيــان الصهيوني، ومن مظاهر ذلك 
ظهور تيــار إســرائيلي من النخبــة االكاديميــة )المؤرخون 
الجدد( نزعت القداسة عن المســلمات الصهيونية وشككت 
في مصداقيتها كأحقية اليهود في )العودة( إلى فلســطين، 
وما يُســمى بــ )أخلقية( الجيش اإلســرائيلي، ونقد الرواية 
الصهيونية ) لــ )المحرقة النازية( والنكبة ) حرب االستقلل(. 
هــذا علــى المســتوى األكاديمي، وعلــى المســتوى الفعلي 

ظهــرت التناقضات داخــل المجتمع اإلســرائيلي وســقطت 
كل المراهنــات على تذويبها، فــل زال التناقض بين اليهود 
الغربيين )األشــكناز( واليهود الشــرقيين ) السفارديم( قائمًا 
وما انفك التناقض بين المتدينين والعلمانيين موجودًا على 
أشــده، وما برح الخلف بين هوية الدولــة وطبيعتها كدولة 
دينية يهودية أو دولة مدنية ديمقراطية منذ نشــأة الدولة، 
وظلت مشــكلة الدســتور المفقود لذلك قائمــة، وليس أدل 
على فقدان ما يُســمى بالروح الطلئعية للروّاد والصهاينة 
مــن انهيار حركــة )الكيبوتس( وتراجع )القيــم الصهيونية( 
التقليديــة لصالح القيــم الفردية االنتهازية االســتهلكية، 
وضعف االقبال على الوحدات القتالية في جيش االحتلل، بل 
إن ) إســرائيل( نفسها كدولة لم تســتطع االنتقال من دولة 
جيتو مغلقة داخل ثكنة عســكرية إلى دولة طبيعية ألســباب 
كامنة فيها قبل أن تكون بسبب محيطها العربي واإلسلمي 
الرافــض لوجودهــا، حتى قال أحد شــعرائهم المشــهورين 
)ناتان زاخ( »ان الصهيونية فشــلت فــي تحقيق مُرادها وأن 
دولة الحليب والعســل التي وعدت بها تحوّلت إلى كومة شر 
وفســاد«. وكذلك العالم والسياسي )آمنون روبنشتاين( أكد 
كذلك بقوله : »ان الكيان اإلســرائيلي ال يمكنه البقاء مطلقًا 
بســبب نوعين من التهديــد: خارجي... وداخلــي يتمثل في 

الفساد وتآكل منظومة القيم الصهيونية«.
خُلصــة األمر الحديث عــن أزمة نتنياهو ومأزق )إســرائيل( 
ال يعنــي أن دولة الكيان الصهيوني على وشــك الســقوط، 
فعوامل بقائها الذاتية والموضوعية ال زالت أقوى من عوامل 
زوالها، واكتمال دائرة هزيمتها بحاجة إلى بناء عناصر القوة 
الذاتيــة لنا كفلســطينيين وعرب ومســلمين، وهــذا بدوره 
يحتاج إلى إعادة بناء المشــروع الوطني الفلسطيني المرتكز 
علــى التحريــر والعــودة واالســتقلل، والمرتكــز على عمقه 
العربي واإلســلمي ليكون مشــروعًا لألمة يضمــن حريتها 

ونهضتها ووحدتها واستقللها.

أزمة نتنياهو
 ومأزق )إسرائيل(

د. وليد القططي

توجيــه الئحة اتهام ضد رئيس حكومة على رأس 
عملــه، ال يدل على أزمة نتنياهو الخاصة فقط، بل 
يــدل على مأزق )إســرائيل( متعدد المســارات والوجوه، 

ومنها مأزق النظام السياسي اإلسرائيلي.

مستشفى ميداني 
لمرضى غزة

شادي أبو صبحة 

يجــب أن يكون موقفنا الفلســطيني موحًدا، فما 
زلنــا تحت احتــال ونعاني  آثاره، ويجــب أن نتعامل 
مع الجميع بلغتنا ومبادئنا الفلســطينية حفاًظا على 
الحيــاة الكريمــة لشــعبنا وحقه فــي العــاج والتعليم 

والتنقل؛ ولكن دون االنصياع لشروط أحد.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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السلطة الوطنية الفلسطينية 
سلطة األراضي الفلسطينية

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي 

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات )571/ 2019(

يعلــن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســيد: 
ريــاض علي عبد الرحمن زمو من ســكان غزة هويــة رقم 905965430 

بصفته وكيال عن: رشاد مصطفى كامل الشوا 
بموجب وكالة رقم: 4334 / 2015 الصادرة عن قطر

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 690 قسيمة 197 المدينة غزة الدرج

 فمــن له أي اعتراض بهذا الشــأن عليــه التقدم باعتراضــه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســة عشر يوما من تاريخ 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إشــكاليات أو وفاة المــوكل أو أحد الموكليــن يتحمل الوكيل 
المســؤولية الكاملــة عن اســتخدام الوكالة بدون أدنى مســؤولية على 

سلطة األراضي. التاريخ:  1/ 12/ 2019م
 مسجل أراضي غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحمارنة

دولة فلسطين
وزارة

 الحكم المحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة 
بالمصادقــة علــى المخطــط التفصيلي للشــارع رقــم )12003( 
والشارع رقم )12032( والشارع رقم )12026( ضمن حي المحطة

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

تعلن اللجنــة المركزية لألبنية وتنظيم المــدن بمحافظات غزة للعموم 
أنها قد قررت بجلســتها رقم 2019/23 المنعقــدة بتاريخ 2019/7/24 
التصديق النهائي على المخطط التفصيلي لمسار الشارع رقم )12003( 
بعــرض )10( متر بدون ارتداد والشــارع رقــم )12032( بعرض )8( متر 
بدون ارتداد والشــارع رقم )12026( بعرض )8( متر بدون ارتداد ضمن 
حي المحطة والمار بالقســائم رقم )78-79-80-81-29-30-32-33-

77-76-75( من القطعة رقم )44(.

الســابق إيداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادرعــن اللجنة المركزية 
والذي نشر في جريدتي فلسطين واالستقالل بتاريخ 2018/8/16. 

كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المشــروع موضع التنفيذ بعد مرور 
خمسة عشــر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية وفي 

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

اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
بمحافظات غزة

السلطة الوطنية الفلسطينية 
سلطة األراضي الفلسطينية

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي 

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات )570/ 2019(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
1. صالح كامل راغب حرز اهلل من سكان غزة هوية رقم 911395259

2. عبد الرحيم عبد الهادي علي سالم من سكان غزة هوية رقم 907193957
بصفتــه وكيال عن: أيمن العبد أحمد الدردســاوي بصفته وكيل عن/ أشــرف 
حســن ســالمة أبو زور بصفته وكيال عن/ خالد ولميس أوالد وليد ســعد اهلل 
البورنــو ونهلة موســى مصطفى البورنــو وماجد ومروان ومنيــر ومها أوالد 
هاشــم عبد الرازق البورنو وماجدة هاشــم عبد الــرازق البورنو ومحمد ماهر 
هاشم عبد الرازق البورنو  بموجب وكالة رقم: 880 / 2010 الصادرة عن غزة 

+ 2010/881 غزة + 2010/882 غزة

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 674  قسيمة 12 المدينة غزة الدرج

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

سلطة األراضي.  التاريخ:  1/ 12/ 2019م
 مسجل أراضي غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحمارنة

لندن/ وكاالت: 
قــال رئيــس وزراء بريطانيا بوريس جونســون 
أمس، إنه سيشدد أحكام السجن متعهدا بتعزيز 
األمن بعد هجوم نفذه في لندن مدان باإلرهاب 

تم اإلفراج عنه قبل انقضاء مدة العقوبة.
وقبل أقل من أســبوعين من االنتخابات العامة 
فــي بريطانيا قفزت القضايــا القانونية وقضايا 
النظــام العــام في البــالد إلى مقدمــة البرامج 
االنتخابيــة بعــد أن قام عثمان خــان الذي كان 
يرتدي حزاما ناسفا وهميا ويمسك سكينا بقتل 
شــخصين يوم الجمعة الماضيــة قبل أن تقتله 

الشرطة بالرصاص.
وأعلن حزب المحافظين الذي يتزعمه جونسون 
أنــه يركــز علــى صرامــة الشــرطة وإجــراءات 
الســجون لكن أحزاب المعارضة انتقدت الحزب 
الحاكم لقيامه علــى مدى عقد تقريبا بتخفيض 

ميزانيات الخدمات العامة.
وقال جونســون إنه إذا فاز فــي االنتخابات التي 
ســتجرى يوم 12 ديســمبر كانون األول الجاري 
ســيخصص المزيد من األموال لنظام السجون 

وتشديد األحكام.
وقال لبرنامج )أندرو مار( الذي تبثه هيئة اإلذاعة 
البريطانية )بي.بي.سي( ”سنطرح عقوبات أشد 
على المجرمين الخطرين في اتهامات جنســية 

وعنيفة وعلى اإلرهابيين“.
وأضاف ”أشعر بأسف بالغ لحقيقة أن هذا الرجل 
كان طليقــا... أعتقــد أن األمــر بغيــض للغاية 

وسنتخذ إجراءات حياله“.
وحــرص جونســون علــى تصويــر زعيــم حزب 
العمال المعارض جيريمي كوربين الذي ينافسه 
علــى منصب رئيس الوزراء فــي صورة الضعيف 
فــي مواجهة الجريمة منتقــدا الحزب المعارض 

إلصــداره قانونــا عندمــا كان فــي الحكم قبل 
أكثر من عقد يســمح باإلفراج تلقائيا عن بعض 

السجناء قبل انقضاء مدة العقوبة.
وقال جونســون إن هناك علــى األرجح نحو 74 
شــخصا أدينــوا بجرائــم خطيــرة وتــم اإلفراج 
عنهم قبل انقضاء مدد عقوبتهم بمقتضى هذا 
القانــون مضيفا أنهم تحت المراقبة لضمان أال 

يكون هناك تهديد من جانبهم للمجتمع.
وقــال كوربين وهــو داعية ســالم مخضرم إنه 
يعتقــد أنــه ال ينبغي ”بالضرورة“ أن يســتكمل 
المدانون بجرائم اإلرهاب فترات عقوبة السجن 
مشــيرا إلى أن األمر يعتمد على طبيعة األحكام 
الصــادرة ضدهم وأيضا علــى الوضع الذي كان 

عليه سلوكهم في السجن.
وقــال كوربين لقناة ســكاي نيــوز ”األمر يعتمد 
على الظروف، يعتمد علــى الحكم، لكنه يعتمد 

بشكل حاسم على ما فعلوه في السجن“.
وأضــاف كوربيــن أن التخفيضات التــي أجراها 
المحافظون فــي ميزانيات الشــرطة والمراقبة 
القضائية والصحة العقلية والشــباب والخدمات 
االجتماعية ”يمكن أن تــؤدي إلى إضاعة فرص 
للتدخل في حياة أولئك الذين يتجهون الرتكاب 

أفعال ال يمكن الصفح عنها“.
ومضى يقول ”ال يمكن أن تحفظ للناس أمنهم 

بثمن بخس“.
وعلى الرغــم من أنه انتقد حاالت تعرضت فيها 
الشرطة والجيش لالتهام بانتهاج سياسة القتل 
بالرصــاص في أيرلندا الشــمالية قــال كوربين 
إن الشــرطة لم يكــن أمامها اختيار ســوى قتل 

المهاجم بالرصاص يوم الجمعة.
وأعاد هجــوم خان في منطقة جســر لندن يوم 
الجمعــة إلى األذهــان ما حدث فــي االنتخابات 

البريطانية الماضية التي أجريت في عام 2017 
عندمــا قــاد ثالثة متشــددين ســيارة فان بين 
المــارة في نفس المكان من العاصمة وهاجموا 
النــاس وقتلــوا ثمانيــة أشــخاص وأصابوا 48 

آخرين على األقل.
وأســهم المــارة في إنهــاء هجوم خــان عندما 
طرحــوه أرضا قبل أن تطلق الشــرطة النار عليه 
وتقتله. وحتى اآلن لم تتوصل الشرطة إلى أدلة 

تشير إلى أن خان كان يعمل مع آخرين.
وتخــرج القتيــالن فــي جامعــة كمبــردج وكان 
أحدهمــا ويدعــى جــاك ميريت يعمل لحســاب 
الجماعــة التــي نظمــت مؤتمرا إلعــادة تأهيل 
الســجناء وهو المؤتمر الذي حضره خان قبل أن 

ينفذ الهجوم. والضحية األخرى امرأة.
وال يــزال شــخصان في المستشــفى فــي حالة 
مســتقرة. وغادر شــخص ثالث المستشفى يوم 

أمس.
وأضفــى الهجــوم لهجــة حزينــة علــى الحملة 
االنتخابيــة التي تقــدم للناخبيــن اختيارا صعبا 
بيــن حــزب العمال الــذي يقدم وعــودا بزيادة 
الضرائــب على األغنياء والشــركات لتمويل دور 
أكبر بكثير للدولة وبين حزب المحافظين الذي 
يتعهــد بإتمام الخــروج من االتحــاد األوروبي 

واالنتقال إلى القضايا األخرى.
وبينمــا انتهــج فريــق كوربين لهجــة معتدلة 
وتســاءل كبير مستشــاريه للشــؤون القانونية 
شامي تشــكرابارتي عما إذا كان الوقت مناسبا 
إلجــراء تغييرات ”غير محســوبة“ في السياســة 
كرر جونسون القول بأنه هو فقط من يستطيع 
 dتنفيذ الخــروج بما يســمح لبريطانيا بالمض
قدما نحــو إصالحات مثل إصــالح نظام القضاء 

الجنائي.

ارتفاع حصيلة ضحايا 
حادث الحافلة السياحية 

في تونس إلى 24
تونس/ األناضول- وكاالت: 

ارتفع عدد ضحايا حادث انقالب حافلة ســياحية شمال غربي 
تونس، أمس، إلى 24 قتياًل و18 جريحًا، وفق مصدر رسمي.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة األنباء التونسية الرسمية عن 
مصدر مســؤول لم تســمه بخلية األزمة التي شكلتها وزارة 

الصحة.
وكانت وزارة الداخلية التونســية أفادت في وقت سابق، بأن 
الحافلــة -التي كانت تقل 43 شــخصا- ســقطت في مجرى 
وادٍ بمنطقة عمدون من والية )محافظة( باجة شــمال غربي 
تونس، مشيرة إلى أنها سقطت بعد تجاوزها حاجزا حديديا.

وعقب الحادث، انتقل مســاء أمس، الرئيس التونســي قيس 
ســعيد ورئيس حكومــة تصريف األعمال إلى مــكان الحادث 

لمعاينة األضرار.
من جهته، قال مجلس نواب الشــعب )البرلمان( في بيان له 
إنه اتصل بوزيري الداخلية والصحــة لمتابعة تقدم عمليات 
اإلنقــاذ، ولالطمئنــان علــى أوضــاع المصابيــن والجرحى، 
موصيا بأهمية توفير اإلحاطة النفسية الضرورية لعائالتهم، 

ومترحما على أرواح الضحايا، ومقدما التعازي لعائالتهم.
فــي هذه األثناء، دعــت وزارة الصحة المواطنيــن إلى "إرجاء 
التبرع بالدم إلــى األيام المقبلة، تجنبــا لالكتظاظ بالمركز 
الوطنــي لنقل الــدم والمراكز الجهوية التابعــة لها"، وذلك 
إثر توافدهــم "من أجل التبرع بالدم لفائــدة جرحى الحادث 

األليم".
وأكدت الوزارة في بالغ لها مســاء أمس، "توفر مخزون كافٍ 
من الدم لســد حاجــات الجرحــى"، معبرة فــي المقابل عن 

"إكبارها لرغبة البعض في التبرع بكميات من الدم".
وكان الــكادر الطبي بالمستشــفى المحلــي بباجة توجه في 
وقت ســابق بنــداءات إلى المواطنيــن لإلقبال علــى التبرع 

بالدم، بعد قبول 17 جريحا في حادث انقالب الحافلة.
وتوجــه كذلك بنــداءات إلى القطاع الخاص والمستشــفيات 
المجاورة، لدعم أســطول ســيارات اإلســعاف مــن أجل نقل 

جرحى الحادث.
وفــور وقــوع الحــادث عمت مشــاعر الحــزن والغضــب بين 
مســتخدمي مواقع التواصــل االجتماعي فــي تونس، وفيما 
ســارع عدد منهم إلى نشــر صــور الحادث ومقاطــع للفيديو 
توثــق حجــم الكارثة اكتفــى آخــرون بالتضامن مــع أهالي 
الضحايــا، ملقين باللوم على تراخــي الدولة في صيانة هذه 

الطرق الجبلية الوعرة.
وتعــد عيــن دراهم القريبة مــن الحدود مــع الجزائر منطقة 
اســتجمام، ويزورها التونسيون بأعداد كبيرة في هذه الفترة 
من العام لقضاء عطلة نهاية األسبوع، غير أن جزءا من البنى 

التحتية ال يزال يعاني من التقصير.
ويعتبــر معدل الوفيات على الطرقات فــي تونس األعلى في 
شــمال أفريقيا بعد ليبيا، بمعــدل 2440 قتيال لكل مئة ألف 

شخص، بحسب منظمة الصحة العالمية.

رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بتعزيز
 األمن وتشديد أحكام السجن بعد هجوم لندن

أنقرة/ األناضول:
تباحــث الرئيــس التركي رجــب طيــب أردوغان، 
هاتفيا مع رئيســة المفوضيــة األوروبية الجديدة 
أورســوال فون دير الين، حول عــدد من القضايا، 

بينها موضوع عودة الالجئين السوريين.

وذكــرت مصادر في الرئاســة التركيــة، أمس، أن 
المكالمــة جاءت في اليوم األول من بدء دير الين 

مهامها، بناء على طلبها.
وأوضحت المصادر، أن أردوغان بحث مع دير الين 
مســيرة انضمــام تركيا لالتحاد األوروبي وســبل 

دعم الالجئين السوريين المقيمين في تركيا.
كما تبــادل الجانبان وجهات النظــر، حول تهيئة 
الظروف لعــودة الســوريين الطوعيــة والكريمة 
إلــى المنطقة اآلمنة التي تقيمها تركيا، شــمالي 

سوريا. 

ا مــع أردوغــان يتبـاحــث هاتفيًّ
 الـرئيسـة الجـديـدة للمفـوضية األوروبية
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دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة الشجاعية الشرعية

إعالن خصوم صادر عن محكمة الشجاعية الشرعية
الــى المدعى عليه الوليــد خالد نصار صيام من غزة الزيتون شــارع صيام 
بجوار جامع الفضيلة ســابقا وحاليا خارج قطــاع غزة ومجهول محل اإلقامة 
اآلن يقتضي حضورك لهذه المحكمة يوم االربعاء الموافق 2020/1/15م 
الســاعة الثامنــة صباحــًا وذلك للنظر فــي القضية أســاس 2019/480م 
وموضوعهــا تفريق للضرر من الهجر والتعليــق والمرفوعة عليك من قبل 
المدعية فاطمة ناصر شعبان السدودي وإن لم تحضر في الوقت المعين او 
ترسل وكيال عنك أو تبد للمحكمة معذرة مشروعة سيجري بحقك المقتضى 

الشرعي لذا صار تبليغك حسب األصول وحرر بتاريخ 2019/11/28م.
قاضي محكمة الشجاعية الشرعي
محمد موسى كريزم

إعالن خصوم صادر عن محكمة الشجاعية الشرعية
الى المدعى عليه نائل عدنان محي الدين صقر من غزة الزيتون قرب مســجد 
الشمعة سابقا وحاليا في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومجهول محل اإلقامة 
اآلن يقتضي حضــورك لهذه المحكمة يوم االربعــاء الموافق 2020/1/15م 
الســاعة الثامنــة صباحــًا وذلــك للنظر فــي القضية أســاس 2018/1323م 
وموضوعهــا تفريق للضــرر من الهجــر والتعليق والمرفوعــة عليك من قبل 
المدعيــة عبير عايش نمر ديــاب وإن لم تحضر في الوقت المعين او ترســل 
وكيال عنك أو تبد للمحكمة معذرة مشروعة سيجري بحقك المقتضى الشرعي 

لذا صار تبليغك حسب األصول وحرر بتاريخ 2019/11/28م.
قاضي محكمة الشجاعية الشرعي
محمد موسى كريزم
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المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة الشجاعية الشرعية

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة الشجاعية الشرعية

إعالن خصوم صادر عن محكمة الشجاعية الشرعية
الى المدعى عليه رسمي إســماعيل حسان سعد من غزة الزيتون بالقرب 
من مركز شــرطة الزيتون وحاليا خارج قطاع غــزة ومجهول محل اإلقامة 
اآلن يقتضي حضورك لهذه المحكمة يوم االربعاء الموافق 2020/1/15م 
الســاعة الثامنــة صباحًا وذلك للنظر في القضية أســاس 2019/1292م 
وموضوعهــا نفقة زوجــة والمرفوعة عليك من قبــل المدعية هند رياض 
حســان ســعد وإن لم تحضر في الوقــت المعين او ترســل وكيال عنك أو 
تبد للمحكمة معذرة مشــروعة سيجري بحقك المقتضى الشرعي لذا صار 

تبليغك حسب األصول وحرر بتاريخ 2019/12/1م.
قاضي محكمة الشجاعية الشرعي
محمد موسى كريزم

السعودية أول دولة عربية 
تترأس مجموعة العشرين

الرياض/ وكاالت: 
أصبحت الســعودية أول دولة عربية تتولى رئاســة مجموعة العشــرين في 
وقت تســعى فيه للعودة إلى الساحة الدولية في أعقاب تعرضها النتقادات 

على خلفية سجّلها في حقوق اإلنسان ودورها في حرب اليمن.
ورغــم أن الســعودية تحركــت تجاه االنفتــاح خصوصًا عبر منــح مزيد من 
الحقوق للنســاء لكنها واجهت انتقادات دولية واسعة جرّاء حملتها األمنية 
ضــد المعارضيــن وعملية قتــل الصحافي جمال خاشــقجي فــي قنصليتها 

بإسطنبول العام الماضي.
وفــي إطــار رئاســتها لمجموعــة العشــرين، التي تتســلمها مــن اليابان، 
ستستضيف المملكة قادة العالم في قمة دولية تعقد بالرياض في 21 و22 

تشرين الثاني/ نوفمبر في العام المقبل.
وذكــرت وكالة األنباء الرســمية )واس( "بدأت المملكة العربية الســعودية 
اعتبــارًا مــن اليوم )أمــس( األول من ديســمبر 2019 رئاســتها لمجموعة 
العشــرين" التي ستســتمر "وصواًل إلى انعقاد قمة القــادة بالرياض" العام 

المقبل.
ونقلــت الوكالة عن ولــي العهد األمير محمد بن ســلمان قوله إن الرياض 
تلتزم "خالل رئاســتها لمجموعة العشرين بمواصلة العمل الذي انطلق من 

أوساكا وتعزيز التوافق العالمي".
وأضــاف "نحن نؤمن أّن هذه فرصًة فريدًة لتشــكيل توافٍق عالميٍّ بشــأن 

القضايا الدولية عند استضافتنا لدُول العالم في المملكة".
وذكرت )واس( أن المملكة ستستضيف أكثر من مائة مناسبة ومؤتمر قبيل 

القمة، بما في ذلك اجتماعات وزارية.
وفي هذا الســياق، عّلق رئيس مركز أبحاث "غلوبال سوليوشنز إنيشياتيف" 
دينس ســنور على األمر قائــاًل "عندما تتولى الســعودية رئاســة مجموعة 
العشرين، ستصبح أول دولة )عربية( تقود هذه الهيئة الحكومية الدولية".

وأشــار إلى أن "هذه الرئاسة )...( ســتواجه تحدي مفارقات رئيسية: مخاطر 
عالميــة علــى غــرار التغيّر المناخــي والتطــورات الديموغرافيــة على غرار 
معــدالت الوالدات المنخفضة وارتفاع متوســط العمر المتوقع وشــيخوخة 
المجتمعات )...( لكن تنامي الشعبوية والنزعات القومية تمنع تحقيق تقدم 

على المستوى متعدد األطراف".
وجاء في تغريده له على حســاب مؤسسته "غلوبال سوليوشنز إنيشياتيف"، 
بأن رئاسة السعودية لمجموعة العشرين "توفر لها فرصة ألمة لفتح البالد 

ومجتمعها، وإظهار مدى قدراتها على معالجة المشكالت العالمية".
ودعت مجموعــات حقوقية الدول األعضاء في مجموعة العشــرين للضغط 
على المملكة على خلفية تكثيفها لحملتها األمنية ضد المعارضين والتي تم 
على أثرها سجن عدد من الناشطات والصحافيين والمعارضين السياسيين.

وأشــار مدافعون عن حقوق اإلنســان االثنين إلى أن الســلطات السعودية 
اعتقلــت ثالثة أكاديميين وكتاب وناشــطين على األقــل، في آخر حلقة من 
سلسلة الحمالت األمنية التي استهدفت المثّقفين خالل العامين الماضيين.

وأفاد ناشــطون أنه تم إطالق سراح بعضهم الحًقا، لكن اعتقال الليبراليين 
يؤكد على ما يصفه المراقبون بزيادة القمع واالستبداد.

وقالت مديرة المكتب اإلقليمي للشــرق األوسط وشمال إفريقيا في منظمة 
العفــو الدوليــة هبة مرايف فــي بيان "تتولى الســعودية رئاســة مجموعة 
العشرين وسط موجة جديدة من عمليات التوقيف التعسفية التي تستهدف 
منتقدين مســالمين، بينما يقبع الكثير من المدافعين عن حقوق اإلنســان 
خلــف القضبان، وبعد أكثر من عام بقليل على عملية قتل جمال خاشــقجي 
المروعــة".  وأضافت "على قــادة العالم ومجموعة العشــرين الضغط على 
األميــر محمد لضمــان جميع حقوق اإلنســان بما فــي ذلك حريــة التعبير 

والتجمّع السلمي".
ومن جهتها اعتبرت منظمة "مراسلون بال حدود" أن إعالن تولي السعودية 
لرئاسة مجموعة العشرين يتزامن مع تنظيم مؤتمر حول اإلعالم السعودي 
"الهدف منه تســويق صورة دعائية تغطي على االنتهاكات والتعســف على 
الصحافييــن"، بحســب ما جاء فــي تغريــده للمنظمة المدافعــة عن حرية 

الصحافة، على حسابها في تويتر.

بغداد/ وكاالت: 
صــوت البرلمــان العراقــي أمس، لصالــح قبول 
اســتقالة رئيس الــوزراء عادل عبــد المهدي في 
أعقــاب احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة بدأت 

منذ أسابيع.
وجاء قرار عبد المهدي االستقالة يوم الجمعة بعد 
دعوة وجهها آية اهلل العظمى علي السيســتاني، 
المرجعية الدينية العليا لشــيعة العراق، للبرلمان 
لبحث ســحب دعمــه لحكومة عبــد المهدي في 

سبيل القضاء على العنف.
وجــاء في بيــان صــادر عــن المكتــب اإلعالمي 
للبرلمان أن المجلس سيطلب من الرئيس برهم 

صالح ترشيح رئيس وزراء جديد.
وقال نواب إن حكومة عبــد المهدي، بمن فيهم 
رئيــس الوزراء نفســه، ســتظل تباشــر تصريف 
األعمــال بعــد تصويت يــوم األحد لحيــن اختيار 

حكومة جديدة.
وبموجب الدستور، من المتوقع أن يطلب الرئيس 
من أكبر كتلة في البرلمان ترشــيح رئيس جديد 
للوزراء لتشكيل حكومة وهي خطوة من المنتظر 

أن تؤدي إلى أسابيع من المشاحنات السياسية.
ورغــم ترحيب المحتجين باســتقالة عبد المهدي 

الكويت/ األناضول:
قــال رئيس وزراء الكويت صباح الخالد الصباح، 
أمس، إن القمة الخليجية ســتنعقد في الرياض 
في 10 ديسمبر/كانون األول المقبل، وستكون 
»محطة مهمة للغاية في المصالحة الخليجية«.

وأضــاف الصباح، خــالل لقاء مع رؤســاء تحرير 
الصحــف المحلية: »بمســاعي صاحب الســمو 
الخطــوات  الكويــت( تحققــت بعــض  )أميــر 
الخليجيــة، ودورة  الصغيــرة فــي المصالحــة 
خليجــي 24 في قطر إحدى الخطــوات، والقمة 

الخليجية في الرياض محطة مهمة جدًا«.
وكشــف عن أن »قمة مجلس التعاون )ستعقد( 
في 10 ديســمبر... وصاحب الســمو مســتمر 

وداعم للعمل نحو إنهاء الخالف الخليجي«.
وتابــع الصباح: »نتألم علــى بيتنا الخليجي وال 
مساومة في ذلك.. ونعوّل على حكمة القادة«.

وفــي وقت الحق أمــس، أكد مجلــس التعاون 
الخليجــي، في بيان عبــر موقعــه اإللكتروني، 
انعقــاد االجتمــاع فــي الريــاض 10 ديســمبر 
الجــاري، برئاســة العاهــل الســعودي الملــك 
ســلمان بن عبــد العزيز على أن يســبقه بيوم 

اجتماع وزاري تحضيري.
وأضــاف البيان أن القمة »ســتدرس التطورات 
واألوضــاع  والدوليــة،  اإلقليميــة  السياســية 
األمنية فــي المنطقة، وانعكاســاتها على أمن 

واستقرار دول المجلس«.

فإنها من غير المتوقع أن تنهي المظاهرات التي 
تدعو إلى تغيير نظام سياســي يتهمه المحتجون 

بالفساد وترك معظم السكان ضحية للفقر.
وقالــت الشــرطة ومصــدر طبــي إن المظاهرات 
اســتمرت في بغداد ومناطق جنوبيــة أخرى وإن 
قوات األمن قتلت محتجا وأصابت تســعة آخرين 

قرب جسر رئيسي في العاصمة يوم أمس.
وتمثــل االضطرابــات التحدي األكبر فــي العراق 
منذ ســيطرة مقاتلي تنظيم الدولة على قطاعات 
واســعة من األراضــي العراقيــة والســورية عام 

.2014

ويواجــه المتظاهــرون، وأغلبهــم مــن الشــبان 
الشــيعة الســاخطين، حكومــة يهيمــن عليهــا 
الشــيعة وتدعمهــا إيــران وتُتهم بإهــدار ثروة 
العــراق النفطية في ظل تدهور البنية األساســية 

ومستويات المعيشة.
إلى ذلك، أفــاد مصدر قضائي لقناة "الجزيرة" أن 
محكمة جنايــات محافظة واســط جنوبي العراق 
أصــدرت أمــس، حكمــا باإلعــدام بحــق ضابط 
شــرطة برتبــة رائد إلدانتــه بقتــل متظاهرين، 
وهــو أول حكــم مــن نوعــه منذ انطــالق موجة 
االحتجاجات التي راح ضحيتها أكثر من 400 قتيل 

وعبــر األميــن العــام للمجلــس عبــد اللطيف 
الزيانــي عن »ثقتــه بأن تخرج القمــة بقرارات 
بناءة تعــزز وتعمق الترابط والتعاون والتكامل 

بين الدول األعضاء، وترسخ أركانه«.
كان وزيــر الخارجية اإلماراتــي عبداهلل بن زايد 
أعلن، في وقت سابق، استضافة الرياض للقمة 

المقبلة بدال من أبوظبي.
وأوضح الصباح: »سعداء بإنجازات دول مجلس 
التعــاون.. ونحن مهما تخلفنــا عن الركب فلنا 
إنجــازات بــدأت قديمــا وكل مــا نحتاجه اآلن 

اإلرادة واإلدارة وهذا ما نعمل على تحقيقه«.
وأكد أن »ما نشهده في المنطقة له ارتدادات، 

لكننا لن نكون أسرى لهذا المخاض«.
وأشــار إلــى »3 أحــداث إيجابيــة قادمــة فــي 
الخليــج وهي اجتماع )مجموعة العشــرين( في 
السعودية و)إكســبو( في دبي و)كأس العالم( 

في قطر«.
وأضاف: »العالم كله يأتينا إلى المنطقة فهناك 
قمة العشــرين في الســعودية وإكسبو 2020 
فــي دبي وكأس العالم في قطر.. والحديث هو 

كيف نستفيد من كل ذلك«.
وحول مبــادرة هرمــز اإليرانية، قــال الصباح: 
»مبــادرة هرمز اإليرانية أساســها مســؤولية 
المنطقة وهنــاك مبادرات أخــرى منها مبادرة 
الحــارس والمبــادرة األوروبيــة ومبــادرة من 

روسيا«.

وآالف الجرحــى. وأصدرت المحكمــة ذاتها حكما 
بالســجن ســبع ســنوات بحق ضابط آخــر برتبة 
مقــدم بعد إدانته بارتكاب مخالفات وجرائم بحق 

المتظاهرين في المحافظة.
وصدر الحكمان في دعــوى رفعتها عائلتا قتيلين 
مــن أصل ســبعة قتلى ســقطوا بالرصاص الحي 
في الثاني مــن نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي 

بمدينة الكوت مركز محافظة واسط.
وفي وقت ســابق أمــس، أصدر مجلــس القضاء 
األعلــى في العــراق مذكــرة قبض بحــق القائد 
العســكري الســابق في محافظة ذي قــار الفريق 
جميل الشــمري الــذي توجه إليــه أصابع االتهام 
بالوقوف وراء إصدار األوامر التي تسببت في قتل 

متظاهرين بمحافظة ذي قار.
وصبــاح أمس، أضرم محتجــون النيران في منزل 

جميل الشمري بالديوانية.
وأعفــي الشــمري من منصبــه بعــد يومين من 
تكليفــه بأمر من رئيس الوزراء المســتقيل عادل 
عبد المهدي على خلفية مقتل 35 محتجا وإصابة 
أكثــر من مئتين في اشــتباكات بين قوات األمن 
والمتظاهريــن وســط مدينــة الناصريــة مركز 

محافظة ذي قار.

وأضــاف: »لكي يكــون هناك قبــول بالمبادرة 
اإليرانيــة يجب أن تكون عالقة طهران بالدول 
طبيعيــة ونجاح المبــادرة اإليرانية يحتاج توفر 

الظروف المالئمة«.
ودعا إيران إلى تحســين عالقاتها بدول الجوار 
المعنية والعالم المســتفيد مــن المبادرة لكي 

تقبل مبادرتها.
وقال: »علــى إيران أن تُحســن عالقتها بدول 
الجوار المعنيين والعالم المســتفيد من مضيق 

هرمز لكي يتم قبول مبادرتها«.
وتهدف »مبادرة هرمز للســالم«، التي طرحها 
الرئيس االيراني حســن روحاني أول مرة أمام 
الجمعيــة العامة لألمم المتحدة في ســبتمبر/

أيلول الماضي، بحســب طهــران، إلى »تحقيق 
التقــدم والرخــاء، وتأســيس عالقــات وديــة، 
وإطالق عمل جماعي لتأميــن إمدادات الطاقة 

وحرية المالحة«.
كان المتحدث باســم الخارجية اإليرانية عباس 
موســوي أعلن، األســبوع الماضــي، أن »ثالث 
دول خليجيــة رحبت بالمبادرة، وردت برســائل 

مكتوبة على دعوة روحاني«.
فيما قال مصدر مسؤول في الخارجية الكويتية، 
الثالثاء الماضي، إن »المشاورات ال تزال قائمة، 
ولــم يتبلور موقف محدد من هــذه المبادرة«، 
مرجحا الرد النهائــي عليها في القمة الخليجية 

بالرياض خالل الشهر الجاري. 

القضاء يصدر أول حكم باإلعدام في قضايا القمع 
البرلمـان العــراقـي يقبل استقـالـة رئيس الـوزراء

ا« في المصالحة الكويت: القمة الخليجية ستكون محطة »مهمة جدًّ
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ال تحدثنــي عن ثــروة أي بلد وأهله مشــحونون بالحقد 
والعنصرية والمناطقية والجهل والحروب.

نيجيريــا من أكثر الدول غنى بالثــروات والمعادن، ومن 
أكبــر دول العالــم المصــدرة للبترول، ولكــن انظر إلى 
حالها ووضعها والسبب أن اإلنسان فيها مشبع باألحقاد 

العرقية ومحمل بالصراعات!!
فــي حين ســنغافورة البلد الذي بكى رئيســه ذات يوم، 
ألنه رئيس بلد ال توجد فيه مياه للشــرب! اليوم يتقدم 

بلده على اليابان في مستوى دخل الفرد!!
في عصرنا الحالي الشــعوب المتخلفة فقط هي التي ما 
زالت تنظر لباطن األرض ما الذي ســتخرجه كي تعيش، 
في الوقــت الذي أصبح اإلنســان هو االســتثمار الناجح 

واألكثر ربحًا...
هل فكرت وأنت تشــتري تلفون جالكســي أو آيفون كم 

يحتاج هذا التلفون من الثروات الطبيعية؟
ســتجده ال يكلف دوالرًا واحدًا من الثــروات الطبيعية، 
جرامات بسيطة من الحديد وقطعة زجاج صغيرة وقليل 
من البالستيك، ولكنك تشتريه بمئات الدوالرات تتجاوز 
قيمته عشرات براميل النفط والغاز، والسبب أنه يحتوي 

على ثروة فكرية تقنية من إنتاج عقول بشرية!!!
هل تعلم أن إنســانًا واحدًا مثل "بل غيتس" مؤســس 
شــركة مايكروســوفت يربح في الثانيــة الواحدة 226 
دوالرًا، يعني ما يملكه اليمن ودول الخليج من احتياطي 
للثــروات لن تســتطيع مجــاراة شــركة واحــدة لتقنية 

حاسوب!!
هــل تعلــم أن أثرياء العالــم لم يعــودوا أصحاب حقول 
النفــط والثــروات الطبيعيــة، وإنما أصحــاب تطبيقات 

بسيطة على جوالك؟
هل تعلم أن أرباح شــركة مثل سامسونج في عام واحد 
327 مليــار دوالر، نحتــاج لمئة ســنة لنجمــع مثل هذا 

المبلغ من الناتج المحلي!!
أخــي في الشــمال أو الجنوب، في الشــرق أو الغرب من 
الوطــن العربي، أيها الواهم بأن لديك ثروة ســتجعلك 
في غنى دون الحاجــة إلى عقلك.. دع عنك أوهامك، فال 

ثروة مع عقلية الثور..
هُزمت اليابان في الحرب العالمية الثانية، وفي أقل من 
خمسين عامًا انتقمت من العالم بالعلم والتقنية، وبقي 

األغبياء يسألونك عن مذهبك أو من أي قبيلة أنت...؟

استثمار 
العقول

د. فاروق القاسم

غزة/ رامي رمانة:
أكد جاســم السعافين، منســق حملة الحد من 
مشكلة التسول التابعة للتنمية المجتمعية، في 
قطــاع غزة، أن الحملة حققت نتائج إيجابية في 
حصر أعداد المتسولين في قطاع غزة، وتقديم 

المساعدة لمن هم بحاجة إليها.
وشــدد الســعافين لصحيفة "فلسطين" أمس، 
على أهميــة تضافــر الجهود المشــتركة بين 
التنمية االجتماعية، وعناصر الشرطة والمباحث 
ورجال اإلصالح، لوضع حدٍّ لممتهني التســول، 
خاصــة الذيــن ال يلتزمــون بالتعهــدات التي 
قطعوهــا علــى أنفســهم بعــدم العــودة إلى 

ممارسة ذلك النشاط السلبي.
وبيــن الســعافين أن مكافحتهم للتســول، ال 
يقتصر على حملة مرهونة بفترة محددة، وإنما 

أصبح برنامجًا دائمًا.
وأشــار إلــى أن عــدد المتســولين الــذي جرى 
التعامــل معهــم )98( متســواًل، غالبيتهم من 

مدينة غزة حيث الثقل التجاري واالقتصادي.
وبين أن )%90( من المتسولين، ليسوا بحاجة 
إلى مســاعدة، إذ إنهم يتلقون مســاعدات من 

وزارة التنمية االجتماعية ومؤسسات أهلية.
وتعرف التنمية االجتماعية التسول بأنه: "طلب 
اإلنسان المال من األشخاص في الطرق العامة 

عبر استخدام عدة وسائل تستثير شفقة الناس 
وعطفهم".

وأكد الســعافين أن التســول يخالــف األنظمة 
والقوانيــن، ويرتكب المتســول جنحة ويعاقب 

عليها القانون.
وزارة  طواقــم  أن  علــى  الســعافين  وشــدد 
التنميــة االجتماعيــة تتابع فــي الميدان جميع 
المتســولين، وتدرس كل حالــة وحدها، مبينًا 
ويواجهــن  للتســول  الممتهنــات  النســاء  أن 
اضطهادًا من األســر يتم إرســالهن إلى بيت 
األمان، وكبار الســن يرســلون إلى مركز الوفاء 
لكبار الســن، أما األطفــال فإنهم يوضعون في 

مؤسسة الربيع لرعاية األحداث.
ونبه إلى أن القانون ينص على حبس الشخص 
الممتهن للمتســول لمدة شهر، وفي حال كرر 

فعلته يحبس عامًا.
وعــدد الســعافين فــي حديثه أنواع التســول: 
"التســول المباشــر" وهــو الــذي يطلــب فيه 
المتســول المال صراحة، و"غير المباشر" وفيه 
يســتتر المتســول خلف خدمات رمزية يقدمها 
للناس كدعوتهم لشــراء بض السلع الخفيفة، 
و"التســول اإلجباري"، وخالله يُجبر المتســول 
على ممارسة هذا الفعل كحاالت إجبار األطفال، 
و"التسول الموسمي" في المناسبات والمواسم 

فقط كمواسم األعياد وشهر رمضان.
ومن األنواع أيضًا "التســول غيــر القادر" الذي 
يمارسه الشخص العاجز أو المريض والمتخلف 
عقليًّا، حيث يوضع المتســول فــي دور الرعاية 
المتخصصة له حين القبض عليه، و"التســول 
الجانــح" هــو التســول الــذي تصاحبــه أفعال 

إجرامية كالسرقة.
وأشــار الســعافين إلى أشــكال عدة للتســول 
منها إظهار الحاجة الماســة للناس عبر البكاء، 
غيــر  والعاهــات  األمــراض  بعــض  وانتحــال 
الحقيقيــة، واصطحاب األطفال أو اســتئجارهم 
خاصــة الذيــن يعانــون إعاقة معينــة مع دفع 
مقابل ألســرة الطفل، كذلك اســتغالل مشاعر 
النــاس وعطفهــم عبر إظهــار وثائق رســمية 
وصكوك غيــر حقيقيــة لحوادث وهميــة يلزم 
دفعهــا كفواتيــر المــاء والكهربــاء أو وصفات 

األدوية. 
وأكد الســعافين أن عالج ظاهرة التسول يحتاج 
إلى اســتجابة المواطنيــن بالتوقف عن تقديم 
المــال لغير المســتحقين، والبحث عن األســر 
المستحقة، ووضع القوانين الرادعة وتطبيقها.

كما جدد تأكيده على مضاعفة جهود الشــرطة 
األوقــاف  ووزارة  الــزكاة  ولجــان  النســائية 

وإشراكهم في الحد من مشكلة المتسولين. 

الزراعة تشارك في افتتاح 
مشروع إنتاج نبات )األزوال(

غزة/ فلسطين:
شــاركت وزارة الزراعــة، في افتتاح مشــروع إنتاج نبــات )األزوال( ذي 
الفوائد الزراعيــة الكثيرة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص شــرق 

شمال قطاع غزة.
وحضــر حفل االفتتاح د. إبراهيم القــدرة وكيل وزارة الزراعة وأعضاء 
هيئتها ومديروهــا العامون ومديرو المديريــات، إضافة إلى ممثلي 

المؤسسات والمجتمع المدني والمزارعين.
وتعد )األزوال( عليقة غذائية متميزة باحتوائها على نســب عالية من 
البروتين عند اســتخدامها أعالًفا طبيعية، إضافة إلى أنها تســتخدم 
في تنقيــة وتحلية المياه وإعادة اســتخدامها في ري زراعات محددة 
وفي المكافحة الحيوية للبعوض، كما يمكن اســتخدامها في صناعة 
الســماد الطبيعي. وأكد القدرة في كلمة مقتضبة له خالل االفتتاح، 
أمس، أن وزارته تشــجع دائمًا كل المبادرات التي من شأنها تخفيف 
وتخفيــض تكاليف اإلنتــاج على المزارعيــن وتقليــل االعتماد على 
األعالف المستوردة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المزارعون 

في قطاع غزة.

النبالي: ننتظر إذن
 الزراعة لبدء استيراد العجول 

من السوق اإلسرائيلية
غزة-رام اهلل/ رامي رمانة:

قــال عمر النبالي المتحدث باســم مســتوردي وجــزاري اللحــوم بالضفــة الغربية: إن 
مســتوردي العجول ينتظرون حصولهــم على تصاريح إذن مــن وزارة الزراعة برام اهلل 

الستئناف شراء العجول من السوق اإلسرائيلية.
وبين النبالي لصحيفة "فلسطين" أن مكتب وزارة الزراعة في رام اهلل، تواصل مع التجار 
في رام اهلل والبيرة، وأبلغهم أنه فور االنتهاء من توقيع اتفاق بين حكومة محمد اشتية 
وحكومة االحتالل، سيتم السماح للمستوردين الفلسطينيين بإدخال العجول التي سبق 

أن اشتروها إلى الضفة الغربية.
 وأشــار إلى أن أســواق الضفة الغربية وقطاع غزة، كانت تشتري قرابة )100( ألف رأس 

من العجول من األسواق اإلسرائيلية قبل قرار المنع.
وجدد النبالي قرار وقف االستيراد الذي مضى عليه أكثر من شهرين، خسَّر المستوردين، 
والجزارين، بســبب شــح الكميات المتوافرة في المزارع المحلية وعراقيل االحتالل أمام 

االستيراد من الخارج.
وبين أن أسعار العجول بأصنافها المختلفة ارتفعت سواء للتاجر أو المستهلك.

وقال: إن التاجر الذي كان يشتري كيلو العجل صنف الهولندي بــ)14( شيقاًل قبل القرار، 
بات يشــتريه بــ)19( شيقاًل، والصنف البلجيكي ارتفع من )18( شيقاًل إلى )23( شيقاًل. 
وأضاف النبالي أن المستهلك أضحى يشتري كيلو اللحم بـ)60( شيقاًل وهو سعر مرتفع.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة حددت تسعيرة )50( شيقاًل لبيع كيلو اللحم للمستهلك وهو 
ما لم تلتزم به المحالت ألن القرار يخسرها.

ولفت النبالي إلى أن حكومة اشــتية تحصر عملية االستيراد من الخارج باثنين أو ثالثة 
مستوردين، وهم في العادة من الشخصيات المقربة للحكومة أو المتنفذين. 

سلطة النقد تعقد 
ورشة لشركات ومحال 

الصرافة في غزة
غزة/ فلسطين:

عقدت ســلطة النقد ممثلــة بدائرة الرقابــة والتفتيش، 
أمس، ورشة عمل لشركات الصرافة المرخصة العاملة في 
قطاع غزة بشأن إجراءات وآلية تجديد الترخيص السنوي 
لعام 2020 ومناقشة التعليمات الرقابية المنظمة للعمل 

الصيرفي.
وبيــن رأفت األعــرج المشــرف اإلقليمي لدائــرة الرقابة 
والتفتيــش بغــزة، خالل افتتاحه الورشــة التــي عقدتها 
في مطعــم "الاليت هاوس"، أهمية هــذا اللقاء لكٍل من 
ســلطة النقــد وشــركات الصرافــة وذلــك بوصفها أحد 
أهم القطاعات الرئيســة التي تشــرف عليها سلطة النقد 

الفلسطينية.
وتحــدث األعــرج حول العالقــة بين ســلطة النقد كجهة 
رقابية وشــركات الصرافة من حيث ضرورة قيام شركات 
الصرافــة ببذل العنايــة المهنية الواجبــة وااللتزام التام 
بتطبيق التعليمات والتعاميم الصادرة عن ســلطة النقد 

الفلسطينية والناظمة للعمل الصيرفي في فلسطين.
وتطــرق يوســف أبو صبحــة ممثاًل عن قســم الترخيص 
وأحمــد إســماعيل رئيــس وحدة رقابــة بقســم الرقابة 
والتفتيش، في حديثهما بالورشة حول شروط ومتطلبات 

وتعليمات وإجراءات الترخيص.

عمان/ وكاالت:
وقعت مؤسسة "أبو غزالة للملكية الفكرية"، 
إحدى مؤسســات "طالل أبو غزالة العالمية" 
مذكــرة تعاون مع شــركة راكــس لخدمات 
إصــدار شــهادات الجودة، لتقديــم خدمات 
بجميــع  المنتجــات  وتســجيل  استشــارات 
أنواعهــا لدى الدوائر المعنيــة في كل دول 

العالم.
رئيــس  وقعهــا  التــي  المذكــرة  وتهــدف 
ومؤسس "طالل أبو غزالة العالمية" د.طالل 
أبو غزالة والمدير التنفيذي لشــركة راكس 
د. حامد جمال إلى التعاون في مجال تسجيل 

المنتجات في الدولــة التي يرغب المنتجون 
طرحها في األســواق، بعد التحقق من مدى 
الوطنية  مطابقتها للمواصفات والمقاييس 
بجميع أنواعها واللوائــح المنصوص عليها 

في كل دولة مع الجهات المعنية.
وأكد أبو غزالة أن "طالل أبو غزالة العالمية" 
ارتــأت تقديم هــذه الخدمة لتشــمل جميع 
القطاعــات وجميع دول العالــم، نظرا لعدم 
وجود أي مزود لها، فــي الوقت الذي يحتاج 
فيــه جميــع المنتجيــن إلــى هــذه الخدمة 
فــي  منتجاتهــم  علــى طــرح  لتســاعدهم 

األسواق.

وأضــاف أن الحاجــة لهذه الخدمة ســتكون 
كبيــرة في الفتــرة المقبلة، نظــرا لتغيرات 
السوق ما يدعو المنتجين للبحث عن أسواق 
جديدة لبيع منتجاتهم، مع الحاجة إلى خبراء 
يقدمون لهم خدمات التسجيل وبحث مدى 

مطابقتها لمعايير تلك الدول.
وبين أن هذه الخدمة واحدة من العديد من 
الخدمات التي تقدمهــا "أبوغزالة العالمية" 
لعمالئها، حيث تم اســتحداث هذه الخدمة 
انطالقا من دورها في توفير جميع الخدمات 
التــي يحتاجهــا الســوق بأحدث األســاليب 

وبجودة عالية.

السعـافين: "حملـة التسـول" حققت 
نتائـج إيجــابية فــي التصــدي للممتهنين

»أبوغزالة للملكية الفكرية« تطلق خدمة استشارات وتسجيل المنتجات
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

هل تعلم
-هل تعلم أن بركان كاركاتوا هو أشهر بركان ثار عام 1882 في 

اندونيسيا فكون جزيرة تقع بين جزيرتي جاوه وسومطرة فما اسم 
ذلك البركان؟

-هل تعلم أن سلطنة بروناي من الدول اإلسالمية في الشرق 
األقصى حيث تجاورها أراضي ماليزيا، وعاصمتها بندر سيري باجوان؟

-هل تعلم أن الفرزدق من أبرز شعراء العصر األموي ونافس جرير 
واألخطل في مجال الشعر واألدب التي لم تخلو من قصائد الهجاء 

والمدح، واسمه الحقيقي همام بن غالب بن صعصعه؟

مدن وقرى
مثــل شــعبي : طــب الجــرة علــى ثمهــا بتطلــع 

البنت ألمها.

األفقي:
1 -من األشهر الحرم 

2 -تعب – نشجب 
3 -من األنبياء – اقترب 

4 -للنهي + يتقن 
5 - آزر معكوسة + 

للتحسر 
6 -عاصمة عربية + 
خاصتي معكوسة 

7 -قهوة + وجه نظر 
+ غير ناضج 

8 - وسائد – من 
الحروف االبجدية 

9 -نقاط تقرير 
معكوسة + من 

األقارب معكوسة 

العمودي:
1 -مهان – المثيل 

2 -مختلفان + مقسط – 
نصف لواء 

3 -واقي مبعثرة – ميزان 
كبير 

4 -عقل + عاطفة +إله 
5 -ظرف مكان +  من 

قياصرة الروم 
6 -حرف جر – شاء اهلل 

معكوسة 
7 -أحرف متشابهة - س 

+ ييت النحل معكوسة 
8 -قْصد معكوسة – علم 

مؤنث 
9 -حصل + طعام الُعرس

أوجد الفروق
 بين الصورتين

»الذكاء االصطناعي« يدافع عن 
نفسه ويفوز بأول مناظرة مع البشر

واشنطن/ وكاالت:
فــازت منظومة ذكاء اصطناعــي طورتها شــركة »آي.بي.إم« األمريكيــة للبرمجيات، 
بما يمكــن اعتباره أول مناظرة بين التقنية الثورية والبشــر.  وأجريت بالفعل مناظرة 
بمشــاركة منظومة الذكاء االصطناعي الجديدة التي تحمل اسم »بروجيكت ديبيتور« 
أواخر الشــهر الماضي في أقــدم جمعية للمناظرات في العالــم، »كامبريدج يونيون« 
ببريطانيــا، وكان موضــوع المناظــرة عن المخاطر التــي يمكن أن تشــكلها تقنيات 
الــذكاء االصطناعي. وأفاد الموقــع اإللكتروني »تيك إكســبلور« المعني بالتكنولوجيا 
بأن المناظرة حضرها 300 مشــاهد.وفي إطار المناظرة، قامــت منظومة »بروجيكت 

ديبيتور« بعرض إيجابيات وسلبيات الذكاء االصطناعي.
وقام طرفي المناظرة بتطوير األفــكار التي عرضتها المنظومة، حيث حاول كل منهما 

دحض الحجج واألسانيد التي اعتمد عليها الفريق اآلخر.
وذكــر موقع »تيك إكســبلور« أن منظومة الــذكاء االصطناعي اســتطاعت في نهاية 
المطاف إقناع الحضور بأن »الذكاء االصطناعي يحقق فوائد للبشــرية تفوق أضراره«، 
حيث جاء التصويت لصالح هذا الرأي بنســبة %51.22. وتعد منظومة »آي بي إم« هي 

األولى من نوعها التي بإمكانها خوض المناظرات مع البشر حول القضايا المعقدة.

بانكوك/ وكاالت:
أتاحت حديقة حيوان فــي تايالند لزوارها إمكانية 
المشــاركة في اختيار اسم أحدث الوافدين لديها، 
وهــو مولود لفــرس النهــر القزم، الــذي يجتذب 

الحشود لمشاهدته. 
وولد الصغير في نهاية أكتوبر/تشرين األول، في 
حديقة حيوان تديرها الدولة في إقليم تشونبوري، 
الــذي يبعــد نحــو 80 كيلومتــرًا إلى الشــرق من 

العاصمة بانكوك.
والوافد الجديد هو سادس فرس نهر قزم في تلك 

الحديقة وهو بصحة جيدة لكنه بال اسم بعد.
وطــرح القائمون على رعايــة الصغير في الحديقة 
اســمين ألطباق محلية محبوبة، أحدهما هو »مو 

تون«، واآلخر »كاكي«.
ووضعــت الحديقــة علــى صفحتهــا علــى موقع 
»فيســبوك« دعــوة للتصويت على اختيار االســم 
ووعــدت  األول،  ديســمبر/كانون   20 حتــى 
المشــاركين بدخول ســحب على جائــزة مالية أو 

دخول مجاني للحديقة لمدة عام.
والموطــن األصلي لفرس النهر القــزم هو غابات 

ومستنقعات غرب أفريقيا، ويصل حجمه في البلوغ 
إلى نصف فرس النهر العادي.

ويمكــن لزوار الحديقــة رؤية الصغيــر يوميًا وهو 
يتناول الخضروات، ويستحم مع أمه »جونا«، التي 
تبلــغ من العمر 20 عامًا، والتــي جذبت الزوار من 

قبل لذات الحديقة.
وقــال مدير الحديقة: »ســنرى األم واالبن معًا لما 

يقرب من عام، قبل أن يتسنى فصلهما«.
ومــن المقرر إعالن االســم الذي حصــل على أكبر 
نسبة من األصوات في 28 ديسمبر/كانون األول.

مسابقة الختيار اسم لصغير فرس نهر بتايالند

قرية عتليت: تقع إلى الجنوب من مدينة حيفا على بعد 12.5 كم منها. 
بلغت مساحة أراضيها سنة 1945/44 بالدونمات 9083 دونما وكان عدد 

سكانها في ذلك العام 660 نسمة. استولى المحتلون الصهاينة على القرية 
خالل نكبة سنة 1948 وهجروا سكانها األصليين الفلسطينيين منها.

إذا كان حبيبك عسل؛ ما تلحسوش كله: ما تلحسوش: ال تلحسه. 
ُيضرب للحض على أن نوفر للغد، فالغد غير مضمون وال آمن. وهذا المثل 

يوصينا بأال نستنفد كل الخير الموجود عند من نحبه، وال نبقي له شيئا، 
فيملنا ويكرهنا، أو أال نبقي ألنفسنا شيئا للمستقبل.

الغّزي بّسام الحجار ينحت شخصيات تاريخية عربية وإسالمية، ويوّثق التاريخ على فخاريات وجدران       )األناضول(

صورة اليوم
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َص ِفيِه، َفَبَلَغ َذِلَك َناًسا ِمْن  َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: َصَنَع َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َأْمًرا َفَتَرخَّ
َأْصَحاِبــِه، َفَكَأنَُّهْم َكِرُهــوُه َوَتَنزَُّهوا َعْنُه، َفَبَلَغُه َذِلَك، َفَقاَم َخِطيًبا َفَقاَل: »َما َباُل ِرَجاٍل َبَلَغُهْم 
ُهْم َلُه َخْشَيًة«. ْصُت ِفيِه، َفَكِرُهوُه َوَتَنزَُّهوا َعْنُه، َفَواهلِل َلََنا َأْعَلُمُهْم ِباهلِل، َوَأَشدُّ َعنِّي َأْمٌر َتَرخَّ

االســتغفار يفتح القفال، ويشرح 
الدغــال، وهــو  البــال، ويذهــب 

عربون الرزق ودر وازة التوفيق.
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 االعتــذار ســمة مــن ســمات المتحضريــن، وهــو دليــل 
العقــل، والجــرأة فــي  اســتقامة الشــخصية، ورجاحــة 
الحق، حيث من المعلوم أنه يصعب أن يشهد اإلنسان 
على نفسه، ويقّر بخطئه، ومن ثّم يعتذر؛ ذلك بسبب 
االســتعالء  تحــب  التــي  اإلنســانية  النفــس  تكويــن 

والمدح، كما تميل إلى األنانية وحب الذات.
اِميَن  ِذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ َها الَّ  يقــول اللــه تعالى: )َيا َأيُّ
ِه َوَلْو َعَلــى َأْنُفِســُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن  ِباْلِقْســِط ُشــَهَداَء ِللَّ
ُه َأْوَلى ِبِهَما َفاَل  ا َأْو َفِقيًرا َفاللَّ ْقَرِبيــَن ِإْن َيُكــْن َغِنيًّ َواأْلَ
ِبُعــوا اْلَهــَوى َأْن َتْعِدُلــوا َوِإْن َتْلــُووا َأْو ُتْعِرُضــوا َفــِإنَّ  َتتَّ
ِذيَن آَمُنوا  َها الَّ ــَه َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيــًرا )135( )َياَأيُّ اللَّ
ــِه َوَرُســوِلِه َواْلِكَتــاِب(، يأمــر اللــه تعالى في  آِمُنــوا ِباللَّ
هــذه اآليــة أن يكــون المؤمن شــاهدًا على نفســه أو 
قرابتــه، وأال يتبــع الهــوى أو يعانــد ويكابــر فــي إخفاء 
خطئــه وعــدم اإلقــرار بــه، ومن َثــمَّ االعتذار عنــه، برد 
الحــق ألصحابه، فال يمكــن رّد الحقوق ألصحابها حال 
جحودهــا وعــدم اإلقــرار بهــا، وإذا كان األمــر كذلــك، 
تقطعــت أواصر المحبة والتراحــم بين إفراد المجتمع، 
وتفرقــت كلمتــه، وضعفــت قوتــه؛ ذلــك أن أفــراده 

يظلم بعضهم بعضًا، ويأكل بعضهم حق بعض.
 وعلــى العكــس من ذلك االعتــذار واإلقرار بالحقوق، 
فإنــه يرطــب األجــواء االجتماعيــة، ويعمــق عالقــات 
أفــراد المجتمــع بعضهــم مــع بعــض، ويزيد مــن آصرة 

أروع أمثلة االعتذار حينما كان يســتعرض الجنود قبل 
أحــدى المعــارك ويســوي صفوفهــم، فأشــار بعصــى 
كانــت فــي يــده إلى بطــن أحــد الجنود ليســتقيم في 
الصــف، فقــال الرجــل: "قد آذيتني يا رســول الله" فما 
كان مــن النبــي صلــى اللــه عليــه ســلم إال أن كشــف 
عــن بطنــه الشــريفة وطلب من الرجــل أن يقتص منه، 
فهجــم الرجــل على بطن النبي صلى الله عليه وســلم 

وقبلها، وهذا كان غرضه من ذلك.
 ويالحــظ مــن خــالل هــذا المثال كيــف أن النبي صلى 
اللــه عليــه وســلم بــادر باالعتــذار علــى عجــل، ودون 
تــردد، رغــم علمــه بــأن عصــاه لــم تــؤِد الرجــل، ولكنــه 
خــاف أن يكــون الرجــل قــد أوذي بالفعــل، كما يالحظ 
أن االعتــذار منــه صلــى اللــه عليه وســلم كان بالفعل 

وليس بالكالم، وهذا من أبلغ أنواع االعتذار.
 وليــس األمــر يقتصــر علــى األفــراد، ففــي اإلســالم 
كمــا يجــب االعتذار علــى األفراد فإن الدولــة أيضًا إذا 
مــا أخطــأت فــإن عليهــا أن تعتــذر، ويدل علــى هذا ما 
فعلــه أميــر المؤمنيــن عمــر بن عبــد العزيز رحمــه الله 
تعالى، حينما جاءه أهل مدينة ســمرقند يطالبوه بأن 
يعــدل معهــم كمــا يعدل مــع غيرهم مــن الجماعات، 
حيــث كانــت شــكواهم أن جيش المســلمين قد دخل 
مدينتهــم دون أن يخيرهــم بيــن اإلســالم أو الجزية أو 
الحرب كما يفعل المسلمون مع سائر األمم األخرى، 

الحــب والمــودة، فتقــوى شــوكة المجتمــع، ويكــون 
أكثــر مقــدرة علــى أداء وظائفــه الحياتيــة، وهو بهذه 

الحالة أكثر رقي وتحّضر.
 هذا وقد ضرب لنا القرآن الكريم أمثلة كثيرة لالعتذار 
عــن األخطــاء، أو عــن كل مــا يوجــب االعتــذار، وكانت 
معظــم هــذه األمثلــة ألنبيــاء اللــه تعالــى، مبينــًا أن 
االعتذار هو من شــيم األنبياء والمرســلين، ومن هذه 
األمثلــة قولــه تعالــى على لســان آدم وحــواء بعد أن 
أغواهما إبليس فأكال من الشــجرة التي منعهما الله 
تعالــى أن يــأكال منهــا وعرفها معصيتهما، قــاال: )ربنا 
إننــا ظلمنــا أنفســنا وإن لــم تغفر لنــا وترحمنــا لنكونن 
مــن الخاســرين(، فاعتــذرا إلــى اللــه ســبحانه وتعالــى، 
وقدمــا اعتذارهمــا بأســلوب في شــيء مــن الخضوع 
والخشوع، بقولهما: )وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن 

من الخاسرين(.
 ثــم هــذا هــو نبــّي اللــه هــو نبــي اللــه يونــس عليــه 
الســالم، لمــا وجد نفســه في بطن الحــوت، عرف أنه 
أخطأ في ضجره من قومه وتركهم وعدم االســتمرار 
فــي تبليغهــم رســالة اللــه عز وجــل: فاعتــذر من بطن 
الحــوت قائــاًل: )ال إلــه إال أنــت ســبحانك إنــي كنــت 
مــن الظالميــن(، اعتــرف بذنبــه، وأقــّر بأنــه لــم نفســه 

استعطافًا لربه.
 أمــا عــن نبينا محمــد صلى الله عليه وســلم قفد قد 

وبعد أن استقصى الخليفة األمر، ورأى صدق دعوى 
أهــل ســمرقند، أمــر جنــده االنســحاب مــن مدينتهم، 
وفــي هذا اعتــذار لهم، وردًا لحقوقهم، وال اعتقد أن 

هناك اعتذارا أسمى من هذا االعتذار.
وإذا كان االعتــذار فضيلــة، فقبــول االعتــذار هو اآلخر 
فضيلــة ال تقــل أهمية عنهــا، فإن صاحــب الحق عليه 
أن يقبــل االعتــذار هــو اآلخــر بصــورة حضاريــة راقيــة، 
فيها من اإلنســانية ما يشــعر الُمعَتِذر بقيمة اعتذاره، 
وأنــه قــد أنصف صاحبــه، وقد ضرب نبي الله يوســف 
فــي هــذا الشــأن أروع األمثلــة حينمــا اعتذر لــه إخوته 
عــن جرمهــم بحقه، وما وقع له بســببهم من عبودية 
وســجن وفــراق ألبيه وغيــر ذلك من المآســي، فبعد 
اعتذارهم له ما كان منه إال أن يرد عليهم بكلمات ال 
تقل حســنًا وجمااًل عن حســن وجمال من أوتي شــطر 
الحســن فــي هــذه األرض، إذ قال لهم )َقــاَل اَل َتْثِريَب 
اِحِميَن(،  ــُه َلُكْم،َوُهــَو َأْرَحــُم الرَّ َعَلْيُكــُم اْلَيــْوَم، َيْغِفــُر اللَّ
فقــد أحالهــم إلى رحمــة الله تعالى، رغــم ما أوقعوه 

به من ظلم ومشقة وعنت.
هذه هي الفضيلة الغائبة اليوم التي نفتقدها، والتي 
يســبب فقدانهــا بكثيــر مــن األلــم والفرقــة وتصــدع 
أخــالق  مــن  كانــت  فضيلــة  النــاس،  بيــن  العالقــات 
األنبياء واألتقياء، وهي شــيمة األقوياء الواثقين من 

أنفسهم المخبتين إلى بارئهم.

فن االعتذار د. ماهر أحمد السوسيالثقافة الغائبة
أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة

والقانون الجامعة اإلسالمية

"هذه أمتكم أمة واحدة".. فـال تنازعوا
غزة/ أسماء صرصور:

الوحــدة بيــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني 
بــل هــي  ليســت فقــط فريضــة شــرعية 
مجتمعيــة،  وحاجــة  وطنيــة،  ضــرورة 
ومطلــب حضــاري يظهــر الوجه المشــرق 
للشــعب، وهو أمر ال مفر منه سواء على 

أن  الفصائــل  أو  ذاتــه  الشــعب  مســتوى 
تتوحد وتتكاتف وتتعاضد.

ويؤكــد أســتاذ أصــول الفقــه اإلســالمي 
ماهــر  د.  أ.  والقانــون  الشــريعة  بكليــة 
الحولــي أن الحاجــة إلــى الوحدة بيــن أبناء 

الشــعب الفلســطيني تشــتد في أوقات 
الشدائد واألزمات ووقت الضنك، مرجًعا 
ذلــك إلــى أنها مــن العوامل التي تســاعد 
الشــعب فــي التغلــب على ما يمــر به من 

أزمات.

تاريــخ  أن  إلــى  الحولــي  د.  ويلفــت 
الشــعب الفلســطيني شــاهد على أنه 
في وقت الشــدائد يلتجــئ إلى بعضه 
بعًضــا، ويتوحــد فــي موقفــه، فآمــال 
الشعب الفلسطيني وأهدافه واحدة، 

إضافة إلى أن آالمهم واحدة.
ويوضح أن عوامل الوحدة في الشعب 
الفلســطيني عوامل بســيطة وســهلة 
إلــى  للوصــول  اســتخدامها  ويمكــن 
الوحدة الوطنية، فديننا واحد ورســولنا 
واحــد ولغتنــا واحدة وأهدافنــا وغاياتنا 
واحدة وعدونا واحد، لذا فال بد من أن 

تتجه كل القوى لتوحيد الصفوف.
الوحــدة  تحقيــق  فــي  األمثلــة  ومــن 
فــي  المتمثــل  الجماعــي  والعمــل 
الحصــار،  وكســر  العــودة  مســيرات 
فمــن خاللها عمل الكل الفلســطيني، 
لذلــك نجحــت واســتمرت حتــى هــذه 
أصــول  أســتاذ  يقــول  اللحظــات، كمــا 

الفقه اإلسالمي.
ويبيــن أنــه في وقــت الشــدائد يتكاتف 
النــاس مع بعضهــم بعًضا، ففي أوقات 
بعضهــم  مــع  النــاس  يقــف  العــدوان 
فــي  العمــل  مســتوى  وعلــى  بعًضــا، 
الغرفــة المشــتركة لفصائــل المقاومــة، 

الشعب الفلسطيني.
ويدعو أســتاذ أصول الفقه اإلسالمي 
كل أبناء الشعب الفلسطيني، وشبابه 
تعزيــز  فــي  اإلبداعيــة  الصــور  إليجــاد 
الوحــدة وعوامــل التكاتــف والتكافــل 
الشــباب  أبــدع  فكمــا  بينهــم،  فيمــا 
العــودة  مســيرات  فــي  الفلســطيني 
فــي  أبدعــوا  وكمــا  الحصــار،  وكســر 
قهــر العــدو، فــال بــد لهــم أن يبدعــوا 
فــي إيجــاد الوســائل التــي مــن خاللها 
الوحــدة  معانــي  تعزيــز  الممكــن  مــن 
والتكافــل والتكاتف بين أبناء الشــعب 

الفلسطيني.
ســؤال  علــى  بجوابــه  يتعلــق  وفيمــا 
الوحــدة؟"  الشــماتة  تفســد  "كيــف 
يقــول: "ورد النهــي عــن الشــماتة في 
كتــاب اللــه عز وجــل "َفــاَل ُتْشــِمْت ِبَي 
تــؤدي  الشــماتة  أن  مبيًنــا  ْعــَداَء""،  اأْلَ
إلــى الحقــد والكراهيــة والنــزاع، وهــو 
َتَناَزُعــوا  "َواَل  الفشــل  إلــى  يــؤدي  مــا 

َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم".
لــذا مــن المفتــرض –وفــق قولــه- أن 
نعيش حالة معنوية يســاند الكل فيها 
أخيــه  لتثبيــت  يســعى  والــكل  الــكل، 
ودعمه والحديــث بالكالم الطيب، بل 

واختيــار األلفــاظ والمصطلحــات التــي 
تودد الناس في بعضهم بعًضا.

ويســتدرك الحولــي: "أمــا أن يشــمت 
بعضنــا بعًضــا، ســواًء علــى المســتوى 
منــاٍف  فهــذا  الجماعــي،  أو  الفــردي 
بالوحــدة  ومضــر  واألخــالق،  للقيــم 
الفلســطيني،  للشــعب  واللحمــة 

التــي  والتقاليــد  العــادات  ويخالــف 
الفلســطيني"،  الشــعب  بهــا  يتمتــع 
مشــدًدا على أنه يجب ترســيخ الشعور 
إلــى جانبــه وتعزيــز  باآلخــر والوقــوف 
موقفــه إذا مــا تعــرض ألي ســوء أو 
مكروه ســواء على المســتوى الفردي 

أو الجماعي.

كل  بهــا  يفتخــر  إنجــازات  حققــت  فقــد 
أبناء الشــعب الفلسطيني، ألنها قهرت 

العدو وألجمته، وقّوت المقاومة.
ويشــدد الحولــي علــى أننا بحاجــة إلى 
أن نتمثــل قــول النبــي صلــى الله عليه 
وســلم: "مثــل المؤمنين فــي توادهم 
وتراحمهــم وتعاطفهــم مثــل الجســد 
إذا اشــتكى منه عضو تداعى له ســائر 
والتمثــل  والحمــى"،  بالســهر  الجســد 
"ِإنَّ  وتعالــى:  ســبحانه  اللــه  بقــول 
ُكــْم  ــًة َواِحــَدًة َوَأَنــا َربُّ ُتُكــْم ُأمَّ ــِذِه ُأمَّ َهٰ
ِذِه  َفاْعُبُدوِن"، وفي آية أخرى: "َوِإنَّ َهٰ
ُقوِن"،  ُكْم َفاتَّ ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُّ ُتُكــْم ُأمَّ ُأمَّ
نتثمــل  أن  لذلــك ال مفــر أمامنــا مــن 
األحــوال  هــذه  فــي  خاصــة  الوحــدة 
والمتالحقــة  واألزمــات  الصعبــة 

والشدائد على كل المستويات.
وينبــه إلــى أنه يجب أن نتمثــل الوحدة 
فــي البعــد االجتماعــي واالقتصــادي 
والصحــي والعائلي والعشــائري وفي 
البعد الجهادي والمقاوم، فكلما كان 
متحديــن  الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء 
واالنتصــارات  اإلنجــازات  يحققــون 
تحقيًقــا أســرع ورادًعــا لكل من تســول 
مقــدرات  علــى  االعتــداء  نفســه  لــه 
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تقول شويحات لصحيفة "فلسطين": 
"الخبز في األساس عبارة عن طحين 
ومــاء وخميــرة، وأصبحنــا نشــاهد 
مكونــات كثيــرة إضافيــة موجودة 
علــى الكيــس، منهــا مــا نعرفهــا 
الحليب والبيــض، وأخرى مجهولة: 
منهــا مثبتــات القــوام والملونــات 
والمحســنات لنكهة وكلها إضافات 

زائدة".
المصنــوع مــن  "الخبــز  وتضيــف: 
الحبوب الكاملــة مهم، ألن الفائدة 
األكثر موجودة في القشرة الخارجية 
والمعادن  بالفيتامينات  غنية  للقمح 
واألليــاف، وموجــود جــزء منها في 

والتحقق من كمية الســكر ضرورة، 
الخبــز  إن  إذ  شــويحات  تؤكدهــا 
القمــح  مكونــات  مــن  المصنــوع 
الكاملة يحتوي على كمية سكر أكبر 
وعادة يضاف بكميــات أكبر إلعطاء 
النكهة والقــوام لذا يجــب االنتباه 

أكثر لقراءة المكونات.
وتختــم اختصاصيــة التغذيــة بأن 
المكونــات المدونــة علــى بطاقــة 
الخبــز يجــب االنتباه إلــى ترتيبها: 
فالمكون المذكور في البداية يعني 
أنه المكون األكثر وجودًا في الخبز، 
والمكون المذكــور  في النهاية أنه 

المكون األقل وجودًا في الخبز.

جنين القمح داخــل القمحة، ال نغتر 
إذا كان الخبــز  فيــه ســبعة أنــواع 
حبــوب، فإذا لم تكن هــذه الحبوب 

كاملة فلن تكون هناك فائدة".
وتحذر شــويحات من اختيــار الخبز 
ذي اللون الداكن ألنه ليس شــرًطا 
إذا كان لونــه داكنًا أنه يحتوي على 
حبــوب قمح كاملة أكثــر أو أنه أكثر 
صحــة، ألن اللون قد يكــون عبارة 
عن ملونات وصبغــات، لذا يجب أن 
االنتبــاه أكثر للمكونــات الموجودة 
على كيس الخبز وخاصة إذا المكون 
األول حبوب القمح الكاملة يعني أنه 

الكمية األكثر في الخبز.

استشــاري طب األطفال وحديثــي الوالدة د. 
ســعيد صالح يجيب فــي حديث مــع صحيفة 
"فلسطين" عن هذه التساؤالت وغيرها، قائال: 
إن األطبــاء يعدون الحرارة نعمة من أنعم اهلل 
على العبــاد، ألنها تعطــي إنــذارًا مبكرًا أن 
هناك مشكلة ما، فلوال وجود حرارة لما تحرك 

األهل، والمريض.
ويلفــت إلى أنــه في كثير مــن األحيان يعتقد 
األهــل أن للطفل حرارة مريبة، لكن المقياس 
الصحيح إذا أخذنا حــرارة الطفل من الفم في 
عمر من خمس إلى ست سنوات، فدرجة 37.5 
تعــد ارتفاعًا فــي درجة الحــرارة، أما أقل من 

37.5 يعد الوضع طبيعيًا.

ويضيــف: "لكــن يفضــل أخــذ درجة حــرارة 
األطفال من فتحة الشــرج، خاصة في الشتاء، 
ألن هنــاك فرق كبير بين حرارة اإلبط وحرارة 
الفم أو فتحة الشــرج"، منبهًا إلى أنه لضمان 
قياس حــرارة صحيح من تحــت اإلبط، يحتاج 
الشــخص إلى احتياطات حتى يضمن وصوله 
للحــرارة الحقيقية، أما في فتحة الشــرج درجة 

الحرارة تكون مضمونة 100%.
ويقــول: "من فتحــة الشــرج، درجــة الحرارة 
الفاصلة هي 38 درجــة، وأقل من 38 الحرارة 
طبيعية، أكثــر من 38 الحــرارة فيها ارتفاع"، 
موضحًا أن الحرارة هي عرض لمرض، ولهذا 
ليس شرًطا أن ارتفاع درجة الحرارة العالية قد 
يؤدي إلى تلف في المخ، فهناك أمراض درجة 
الحرارة المصاحبة لها تكون متوسطة، لكنها 

قــد يكون الطفــل مصابًا بالتهاب الســحايا، 
لذا عند الشــك نأخــذ عينة من نخــاع الطفل 

الشوكي".
ويقسّــم د. صالح الحــرارة إلى ثالثــة أنواع، 
وهــي: حــرارة معروفة الســبب، وحــرارة غير 
معروفة المصدر، وحرارة غير معروفة السبب.

ويلفت إلــى أن الحرارة غيــر معروفة المصدر 
تكون عند األطفال خاصة من سن ستة شهور 
إلى 36 شــهر )أقل من ثالث سنوات(، و96% 
منهــا ناتجهــا فيروســات، أمــا %4 الخطيرة 

خطيرة".
ويبين أنــه في األطفال يعد الســبب الرئيس 
االلتهابــات  هــو  الحــرارة  درجــة  الرتفــاع 
الفيروســية، الفتًا إلى أن المشــكلة عندما ال 
يكــون مصاحبًا لهذه الحــرارة أعراض أخرى، 
ألنه إذا صاحب الحرارة أعراض أخرى كالرشــح 
أو اإلســهال.. ومــا شــابه، تكــون المشــكلة 

سهلة.
ويتابــع: "لكن األخطر أن تكــون هناك حرارة 
وقــيء وليس هنــاك أعراض أخــرى، وبالتالي 

يكون ســببها ميكروبات، قــد تكون في الدم 
أو العظم أو المخ.

ويشــدد على أن من المهــم معرفة أنه ليس 
مــن اللحظــة األولى يجــب أن يأخــذ الطفل 
مضــاد، بل بعد ثالثــة أو أربعة أيــام، فيجب 
معرفــة التاريــخ المرضي جيــدًا، والصبر في 
التعاطي مــع الحــرارة، حتى تُعرف أســبابها 
والتعامــل معها تعاماًل صحيحًا، ألن %75 من 

التشخيص ينبني على القصة المرضية.
وأمــا الحــرارة غيــر معروفــة الســبب -يتابع 
حديثــه- فهــي تختلــف عــن غيــر معروفــة 
المصــدر، وهذا النوع يســتمر ألســابيع دون 
جــدوى، وغالبًــا تنحصر في ثالثة أشــياء: إما 
عدوى أتت بطريقة غير تقليدية والتشــخيص 
يصعب من النظــرة األولى، أو أن تكون حمى 
نتيجة أمراض روماتيزمية وهذه تحتاج لشهر 

أو شهرين الكتشاف أسبابها، أو اللوكيميا.
ويدعو األهل لالنتباه إلى كون الحمى صديقة 
وليســت عــدوًّا، مع ضــرورة معرفة ســببها، 
وأهمية استخدام القضية كمادات مياه دافئة، 
وعــدم اســتخدام ميــاه مثلجــة، ألن الطفل 
يتعــرض للبرودة، والبرودة الشــديدة تعادل 

الحرارة الشديدة.
ويختــم بقولــه: "خافضــات الحــرارة مهمــة 
لــكل بيت، فال بد أن يكون لــدى كل أم دواء 
للســخونة، ألنه قد يســخن في الليل، ويحتاج 
لتعامل ســريع معــه، وحتى ال يعانــي الطفل 

طوال الليل من الحرارة".

ا حرارة طفلك صديقة وليست عدوًّ
غزة/ أسماء صرصور:

ا له،  الحرارة صديقة الجســم وليست عدوًّ
ربمــا يكــون ذلك مفاجًئا للبعــض، غير أنها 
في الحقيقة البوابة التي تخبر الجسم بأن 

هنــاك أمًرا جلًل يحــدث بداخله، وعليه أن 
يعرف السبب.

لكــن مــاذا عــن ارتفــاع حــرارة األطفــال؟ 

وكيف لألم أن تتصرف إن شعرت بارتفاع 
درجــة حــرارة طفلهــا؟ ومــا درجــة الحــرارة 

الخطر؟

غزة/ مريم الشوبكي:
الخبــز عنصــر أساســي يومــي فــي الســفرة العربية 
بأنــواع وأشــكال متعــددة، والبعــض يخطــئ فــي 
ا، واآلخر يعد أن الخبز ذا  اختيــار النوع األفضــل صحيًّ

اللون الداكن هو الغني بالفيتامينات والمعادن.

كيــف تختــار أفضل أنواع الخبز؟ تتطلب اإلجابة عن 
هذا الســؤال اإلشــارة إلى أن الخبز يتنوع بأشــكاله 
وأنواعــه باختــلف أنواع الحبــوب الموجودة فيها، 
وهو ما توضحه اختصاصية التغذية رزان شويحات.

كيف تختار أفضل أنواع الخبز؟



Monday 2 December 2019 االثنين 5 ربيع اآلخر 1441هـ 2 ديسمبر/ كانون األول
20

022019/12/02

من هو املدرب السابق لشباب خانيونس
قبل التعاقد مع أحمد عبد الهادي ؟

غزة/ وائل الحلبي:
اســتعاد مركــز بالطة صــدارة ترتيــب دوري المحترفين بالضفة 
الغربية من جديد بعد فوزه الثمين على الســموع بهدف دون رد, 
فــي اللقاء الــذي جمعهما على ملعب نابلس في ختام منافســات 

الجولة السابعة من البطولة.
ورفع بالطــة رصيده بهذا الفوز إلى 15 نقطــة في المركز األول, 

فيما توقف رصيد السموع عند 8 نقاط في المركز السابع.
ويديــن الجدعان بفــوزه لنجم الفريق عدي خــروب صاحب هدف 
المبــاراة الوحيد, الذي ســجله من تســديدة قوية بعــد تمريرة 
ذهبية من زميله محمود أبو وردة ليضعها خروب قوية في شباك 

الحارس محمد شبير )27( ولم تفلح محاوالت السموع في العودة 
للتعديل.

وفي سياق متصل يلتقي هالل القدس مضيفه ثقافي طولكرم في 
مبــاراة مؤجلة من الجولة الثانية, والتــي تجمعهما يوم غدًا على 
ملعــب جمال غانم, حيث يتطلع الهــالل لمواصلة صحوته بعدما 
نجح في تحقيق فوزين متتاليين في الجولتين الماضيتين ليتقدم 
الفريق على أثرهما للمركز الســادس برصيد 9 نقاط, فيما يأمل 
الثقافــي في الهرب من مراكز الخطــر بعد تراجعه للمركز الحادي 
عشر وقبل األخير برصيد 6 نقاط, حيث لم يحقق الفريق سوى فوز 

وحيد وتعادل في ثالثة مباريات وخسر في مباراتين.

 يتولى تدريب
شباب خان يونس

تنظيم ماراثون  
لـــذوي البتــــر

فـــي غـــــزة

غزة/ عالء شمالي: 
تنطلــق عصــر اليوم منافســات 
الــدور التمهيــدي األول لبطولة 
كأس غــزة التــي تحمــل اســم 
بأربع  القدوة«،  المرحوم »أحمد 
مباريــات يليهــا أربــع مباريــات 

أخرى غدًا الثالثاء. 
وفــي المواجهــة األولــى يلتقي 
جماعي رفح مع شباب معن على 
ملعــب خانيونــس البلــدي، في 
حين يلتقي شــباب الزوايدة مع 

الترابط على ملعب الدرة. 
أما المواجهة الثالثة فتجمع بين 
المجمــع اإلســالمي والشــمس 
على ملعب فلســطين، في حين 
يلتقي الســالم مع أهلــي البريج 

على ملعب النصيرات. 
بأربــع  المنافســات  وتُســتأنف 
الثالثــاء  غــدًا  أخــرى  مباريــات 
بحيث يتأهــل )8( أنديــة للدور 
التمهيــدي الثانــي الذي ينطلق 

األسبوع المقبل. 

انطالق الدور 
التمهيدي لكأس 
غزة بأربع مباريات 

 يستعــــــيد صــــــــدارة دوري
المحترفين بفوزه على السموع بالطة

غزة/ عالء شمالي: 
أعلن نادي شــباب خان يونس توصله التفاق مع المدرب أحمد عبد الهادي 
لتولي تدريب الفريق في مرحلة اإلياب من دوري الدرجة الممتازة الموســم 

الحالي. 
وكان عبد الهادي وافق على تدريب النشامى قبل مغادرته مع الجهاز الفني 

لمنتخب الشباب الذي شارك في تصفيات كأس آسيا. 
ومــن المقرر أن يبــدأ عبد الهادي مهمتــه التدريبية األســبوع القادم بعد 
عودتــه إلى غزة برفقــة الجهاز الفني المكون من وائل موســى مدربًا عامًا 

ونبيل الجعيدي مدربًا لحراس المرمى. 
وســبق لعبــد الهادي تولــي تدريب العديد مــن األنديــة كان آخرهم غزة 
الرياضي في بداية الموســم الحالي، بعدما ســبق له تدريب شــباب جباليا 

وشباب رفح وخدمات خان يونس. 
يشــار إلى أن شــباب خان يونس يحتالن لمركز الســابع على جدول ترتيب 
الدوري الممتاز برصيد )14( نقطة، ويســعى لتقديم مستويات ونتائج قوية 

خالل مرحلة اإلياب تضمن للفريق استعادة مكانته في المراكز المتقدمة.

عبد الهادي

غزة/ عالء شمالي:
نظمت الجمعيــة الوطنية لتأهيل المعاقيــن بمدينة غزة، أمس، 
ماراثون الســالم للجرحى مــن ذوي البتر، الذين أصيبوا بســبب 

االحتالل اإلسرائيلي.
وجاء تنظيم هذا الســباق بمناســبة اليوم العالمــي لذوي اإلعاقة 

الذي يصادف يوم الثالث من ديسمبر من كل عام.
وانطلق الماراثون بمشــاركة العشــرات مــن ذوي البتر، من أمام 
دوار المينــاء، وصــواًل إلى اســتراحة الشــاطئ المخصصة لذوي 
اإلعاقة، حيث تم تكريم المشــاركين والفائزين في السباق األول 

من نوعه في قطاع غزة.
وظهر التحدي واضحًا في الســباق بين عدة مشاركين بروح كبيرة 
وعزيمــة لم تقف عند حدود اإلعاقة أو البتر، في ظل فترة تشــهد 

تطورًا كبيرًا في الفعاليات الرياضية المخصصة لذوي البتر.
وحظيــت فئــة البتر فــي غــزة باهتمام واســع مــن كل الجهات 
الرياضية في الفترة األخيرة ال سيما في لعبة كرة القدم للبتر التي 
وصلت مراحــل متطورة من العمل وتنظيــم البطوالت والتدريب 
على مســتويات عالية على أيدي متخصصين دوليين والمشــاركة 

في بطوالت خارجية. 
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الدوحة/ )أ ف ب(:
يخوض منتخبا قطر المضيف واالمارات مواجهة حاسمة 
لتحديد أي منهما سيرافق العراق الى نصف النهائي عن 
المجموعــة األولى من كأس الخليج الرابعة والعشــرين 
لكــرة القــدم، بينمــا يتجدد المشــهد بين الســعودية 
وعمــان حاملة اللقــب عندما تتواجهان فــي المجموعة 
الثانيــة، في وقت يبدو منتخب الكويت أقرب الى التأهل 

من نظيره البحريني حين يلعبان في التوقيت ذاته.
وضمن العــراق الذي يلعــب مع اليمن اليــوم أيضا في 
مبــاراة هامشــية، البطاقة األولــى الى نصــف النهائي 
بتصدره للمجموعة برصيد ســت نقاط، فيما تحتل قطر 
المركز الثاني بثالث نقاط وبفارق األهداف عن االمارات.

وودعــت اليمــن رســميا البطولــة بعــد خســارتها في 
مباراتيها األوليين أمام االمارات صفر3- وقطر صفر6-.

ويكفــي قطر التعادل في المباراة التي تقام على اســتاد 

فوزه على األخير 1-2.
وكان مدرب السعودية الفرنسي هيرفيه رينار سعيدا أول 
أمس ببقــاء فريقه ضمن دائرة المنافســة، قائال »لعبنا 
مبــاراة لم تكــن بالمثالية، كان علينا أن نؤدي بشــكل 
أفضــل، لكننا حصدنــا ثالث نقاط مهمــة تبقينا ضمن 
مجريات المنافســة علــى إحدى بطاقــات التأهل لنصف 

النهائي«.
وفي معســكر حاملــي اللقــب، كان المــدرب الهولندي 
ايرفين كومان راضيا عــن األداء والنتيجة أمام الكويت، 
موضحا »لعبنا بشــكل جيد خصوصا في الشــوط األول، 
وصنعنــا الفرص، كان أقل ما يمكن تســجيله 3 أهداف، 
ولكن في الشوط الثاني واجهتنا صعوبات، وبدا اإلرهاق 

واضحا على بعض الالعبين«.
وفــي المواجهة الثانيــة بين الكويــت والبحرين، يدرك 
مــدرب »األزرق« ثامــر عنــاد بأن الفوز اليوم ســيضمن 

خليفــة الدولي، لضمان الحصول علــى البطاقة الثانية، 
في حين أن االمارات يلزمها الفوز للتأهل.

وســتعود الســعودية بالذاكرة الــى النســخة الماضية 
»خليجــي 23« فــي الكويت قبل عاميــن حين تواجهت 
مع عمان فــي الجولة األخيرة من منافســات المجموعة 
األولى، وخرجت األخيرة منتصرة -2صفر لتتأهل بصحبة 
اإلمــارات الى نصف النهائي في طريقهــا للفوز باللقب، 
في حيــن انتهى مشــوار األخضر عنــد دور المجموعات 

بحلوله ثالثا أمام الكويت.
وبعد أن اســتهل مشواره بالخســارة أمام الكويت 3-1، 
عاد المنتخب الســعودي الى دائرة المنافسة على إحدى 
بطاقتــي المجموعة بفوزه علــى البحرين -2صفر، ليجد 
نفســه قبل الجولة الختامية في نفس الوضع الذي كان 
عليه عــام 2017 ثالثا بثالث نقاط، فيما يتصدر منتخب 
عمان الترتيــب بأربع أمام نظيــره الكويتي )ثالث( بعد 

لفريقــه، حامل اللقــب 10 مرات )رقم قياســي(، التأهل 
بغــض النظر عن نتيجــة المباراة األخــرى، فيما يُدخله 
التعادل في حســابات معقدة. أما الخســارة فستطيح به 

خارج المنافسة.
ويخــوض المنتخب الكويتي اللقاء بغياب الصاعد مبارك 
الفنيني إلصابة تعرض لها خالل مواجهة عمان ستبعده 

حتى نهاية البطولة.
من جهته، لــم يقدم منتخب البحرين مــا يعكس تألقه 
الواضح فــي التصفيــات المزدوجة المؤهلــة الى كأس 

العالم 2022 في قطر وكأس اسيا 2023 في الصين.
ويبدو بــأن على »األحمر« أن ينتظر مجــددا قبل انتزاع 
لقبــه االول في المســابقة التي انطلقــت في 1970، إال 
إذا حقق انطالقة جديدة أمام الكويت وحقق الفوز، وهو 
الخيار الوحيد المتوافر أمامه لدخول حســبة التأهل إلى 

نصف النهائي.

جولة حسم بطاقات التـأهل 
لنصــــف النهــــائــــي اليـــــوم خليجي 

ا لتتويج الكرة الذهبية األوفر حظًّ
ميسي ســـادس قيـــاســـي
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باريس/ )أ ف ب(:
يبــدو قائد األرجنتين وبرشــلونة اإلســباني 
ليونيــل ميســي األوفر حظــا ليصبح صاحب 
الرقم القياســي بعدد المرات التي أحرز فيها 
جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب في العالم، 
وذلــك عندما تعلــن اليوم نتائــج التصويت 
الذي تجريه ســنويا مجلــة "فرانس فوتبول" 

الفرنسية.
وبعــد أن كان النجــم الهولنــدي فرجيل فان 
دايك مرشحا ليصبح أول مدافع يحرز الجائزة 
منذ فابيو كانافــارو عام 2006 نتيجة قيادته 
ليفربول اإلنجليزي إلحــراز لقب دوري أبطال 
أوروبــا، انقلبت المعطيات في ســبتمبر حين 
تم اختيار ميســي لنيل جائزة االتحاد الدولي 
"فيفــا" ألفضــل العــب فــي العالــم، متفوقا 
علــى فــان دايــك بالــذات وغريمه الســابق 
نجم يوفنتــوس اإليطالي الحالــي البرتغالي 
كريســتيانو رونالــدو الــذي تبــدو حظوظه 

ضعيفة بنيل الكرة الذهبية هذا العام.
وأتى اختيار ميســي أفضل العــب في العالم 
للمرة السادســة في مســيرته، على رغم أن 

وكان نيمــار احتــل المركــز الثاني عشــر في 
ترتيب العام الماضي الذي شــهد ايضا غيابه 
لفتــرة طويلــة عــن المالعب بعــد خضوعه 

لعملية في مشط القدم. 
وحقــق فــان دايك موســما رائعا مــن خالل 
قيادتــه فريقــه الــى التتويج بــدوري ابطال 
اوروبــا ووصافة الــدوري االنجليــزي الممتاز 
حيث اختيــر افضل العــب فيــه، وبلوغه في 
صفــوف منتخــب بــالده المبــاراة النهائيــة 
مــن دوري االمم االوروبية حيــث حل وصيفا 

لمنتخب البرتغال.
أما ميســي، فقاد ابن الثانيــة والثالثين عاما 
برشــلونة الى إحــراز لقب الدوري اإلســباني 
في الموســم الماضي، وتــوج هدافا لليغا مع 
36 هدفــا. كمــا تصدر هدافــي دوري أبطال 

أوروبا مع 12 هدفا، وبلــغ نصف النهائي مع 
فريقه، قبل الخســارة أمام ليفربول )-3صفر 
ذهابا، صفر4- إيابا(. وعلى صعيد المنتخب، 
أقصي ميسي مع األرجنتين في نصف نهائي 
بطولة كوبا أميــركا األميركية الجنوبية على 

يد البرازيل التي توجت الحقا باللقب.

الترجيحــات مالــت لصالح تتويج فــان دايك 
الــذي تم اختيــاره األفضل من قبــل االتحاد 
األوروبــي )ويفا( في أغســطس الماضي على 
خلفيــة مســاهمته في قيــادة ليفربــول الى 
لقــب دوري أبطــال أوروبــا والحلــول وصيفا 
لمانشســتر ســيتي بفارق نقطــة واحدة في 

الدوري اإلنجليزي.
وعلى غرار جائــزة "فيفا" التي أدمجت بالكرة 
الذهبية من 2010 حتى 2015، يمني ميسي 
النفــس بــأن ينفــرد بالرقم القياســي الذي 
يتشــاركه مع رونالدو )5 ألقــاب لكل منهما( 
في الحفل الذي ســيقام في مسرح "شاتوليه" 

في باريس.
وكالعــادة، قلصت "فرانس فوتبــول" الئحة 
المرشــحين الــى 30 العبــا وخلت من اســم 
حامل الكرة الذهبية العام الماضي الكرواتي 
لــوكا مودريتــش صانــع العاب ريــال مدريد 
االسباني، والبرازيلي نيمار نجم باريس سان 
جرمان الفرنســي وذلك لتراجع مستوى االول 
بشــكل كبير واصابــة الثاني التــي ادت الى 

غياب لفترة طويلة عن المالعب.
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روما/ )أ ف ب(:
األرجنتينــي  المهاجــم  ســجل 
الدولــي الوتــارو مارتينيز ثنائية 
لفريقــه إنتــر ميان خــال فوزه 
على ســبال 2-1 لينتزع الصدارة 
من يوفنتــوس الــذي تعثر على 
ملعبــه امام ساســوولو 2-2 في 
الرابعــة عشــرة مــن  المرحلــة 
بطولة ايطاليا لكرة القدم أمس.

ويملــك إنتــر ميــان 37 نقطة 
مقابل 36 ليوفنتوس. وكان إنتر 
ميان تصــدر الترتيب على مدى 
المراحل الســبع األولــى قبل أن 
يتنازل عنها بخسارته على ملعبه 

امام يوفنتوس بالذات.
علــى ملعب ســان ســيرو، حقق 
إنتر ميان فــوزه الخامس تواليا 
بفضل مارتينيز الذي رفع رصيده 
8 اهــداف  الــى  الموســم  هــذا 
بتســجيله هدفــي فريقــه األول 
بتســديدة رائعــة بيمنــاه )16( 

والثاني من كرة رأسية.
ولم تنجح كتيبة المدرب انطونيو 
كونتــي فــي تعزيــز تقدمها بل 
تلقت شــباكها هدفا حمل توقيع 

ماتيا فالوتي )50(.
وفــي تورينو، تجنــب يوفنتوس 
حامــل اللقــب هزيمتــه األولــى 
للموســم وخــرج متعــادال مــن 

مباراته وضيفه ساسوولو 2-2.
وعلى الرغم من الفــوارق الفنية 
الهائلة، بــدا يوفنتوس غير قادر 
على فرض هيمنته في مســتهل 
دفاعــه  وبــدا  األول  الشــوط 
مهزوزا، لكــن الفرج جاء من هذا 
الخط بالذات حين وصلت الكرة 
الى ليوناردو بونوتشي المتقدم، 
فأطلقها من خــارج المنطقة الى 
اليمنــى األرضية لمرمى  الزاوية 
ابن الـ18 عاما ســتيفانو توراتي 

.)20(
إال أن الفرحــة لم تدم طويا ألن 
التعادل بهدف  أدرك  ساســوولو 
رائع للعاجي جيريمي بوغا )22(.

وفي الدقيقة 47 تلقى يوفنتوس 
الاعــب  عبــر  الثانــي  الهــدف 
المنقــذ  ديبــاال  وكان  كابوتــو، 
مجــددا، إذ نجح فــي انتزاع ركلة 
رونالــدو لهدف  جــزاء ترجمهــا 

التعادل )68(.

مارتينيز يضع إنتر ميالن في الصدارة بعد تعثر يوفنتوس 

لندن/ )أ ف ب(:
خرج أرســنال بالتعادل اإليجابــي 2-2 أمام مضيفه نوريتــش ضمن المرحلة 
الرابعة عشــرة مــن الــدوري اإلنجليزي أمس، بفضــل ثنائيــة للغابوني بيار 
ايميريك أوبامينانغ في المباراة األولى للنادي تحت إشــراف الســويدي فريدي 

ليونغبرغ بعد إقالة اإلسباني أوناي إيمري.
وبات أرســنال في المركز الثامن برصيد 19 نقطــة من أربعة انتصارات فقط 
هذا الموســم، ســبعة تعادالت وثاث هزائم، خلف شيفيلد الســابع ومفاجأة 
الموسم بفارق األهداف الذي خرج بالتعادل 1-1 أمام ضيفه ولفرهامبتون في 

مباراة أقيمت في الوقت ذاته.
وافتتــح الفنلنــدي تييم بوكي النتيجــة ألصحاب االرض )21( وعادل أرســنال 
النتيجــة من ركلة جزاء انبرى لهــا اوباميانع )29(، وتقــدم نوريتش عبر تود 

كانتويل )45+2(، وعادل أوباميانغ النتيجة )57(.
في المباراة األخرى، خرج شــيفيلد يونايتد وولفرهامبتــون حبيبين من اللقاء 

الذي جمعهما على ملعب االخير بتعادلهما 1-1.
وافتتــح الضيوف التســجيل في الدقيقة الثانية من اللقاء عبر الفرنســي ليس 
موســيه قبل أن يعادل االيرلندي مات دوهيرتــي النتيجة ألصحاب االرض في 

الدقيقة 64.

 ُيجنب أرسنال الهزيمة في 
مباراة ليونغبرغ األولى 

أوباميانغ

ميانو/ )أ ف ب(:
أفــاد فيورنتينــا اإليطالــي أمــس أن نجمــه المخضرم 
الفرنســي فرانك ريبيري يعاني إصابة خطيرة في رباط 
كاحله األيمــن تعرض لها قبل 24 ســاعة خال مباراة 

الدوري المحلي ضد ليتشي.
واضطر الفرنســي البالغ من العمر 36 عاما الى الخروج 
من الملعب قبيل انتهاء الشــوط األول بعد تدخل قاس 

من المدافع اليوناني بانايوتيس تاختسيديس.
وكشفت الفحوص التي خضع لها النجم السابق لبايرن 
ميونيخ األلماني أنه يعاني من ضرر في الرباط الجانبي 

لكاحله األيمن بحسب ما أكد فيورنتينا.
ولم يكشــف النادي عــن الفتــرة التي يحتاجهــا العبه 
الجديد لكــي يتعافى من اإلصابة واكتفــى بالقول أنه 
ســيعيد تقييم وضعه في األيــام القليلــة المقبلة، في 
حين تحدثت وســائل اإلعام المحلية عن أنه ســيغيب 

عن الماعب حتى نهاية عطلتي المياد ورأس السنة.
وســجل ريبيري هدفيــن لفيورنتينا الــذي يحتل المركز 
الحادي عشــر في الدوري اإليطالي بعد خســارته مباراة 
السبت ضد ليتشي صفر1-، على أن يواجه تورينو وإنتر 

ميان وروما قبل عطلة األعياد.

ريبيري يعاني إصابة خطيرة في كاحله 

مونشنغالدباخ
يستعيد صدارة الدوري األلماني

برلين/ )أ ف ب(:
أكــرم بوروســيا مونشــنغادباخ وفــادة ضيفــه 
فرايبورغ بفوزه عليه 4-2 أمس، واستعاد الصدارة 
بفارق نقطة عن اليبزيغ الفائز أول أمس على أرض 
بادربورن 3-2، وذلك في ختــام مباريات المرحلة 

الـ13 من الدوري األلماني لكرة القدم.
الدولــي  مونشــنغادباخ  مهاجــم  وفــرض 
السويســري الشــاب بريــل إيمبولــو )22 عاما( 
نفســه نجمــا للمبــاراة بتســجيله هدفين )46 

و71( واهــداره ركلــة جزاء تســبب بها بنفســه 
في الدقيقة 49، وتمريره كرة حاســمة لباتريك 
هيرمــان )51(، فيمــا افتتح الفرنســي الشــاب 
ماركــوس تورام، نجــل ليليان بطــل العالم مع 
منتخــب "الديوك" عــام 1998، التســجيل بعد 
ثــاث دقائق من صافرة البداية، مســجا هدفه 
السادس في الـ"بوندسليغا" والتاسع في مختلف 

المسابقات هذا الموسم.
وســجل للفريق الخاسر الفرنسي جوناثان شميد 

)6( ولوكاس هولير )58(. 
ورفع مونشنغادباخ الذي حقق فوزه التاسع هذا 
الموسم، رصيده في المركز األول إلى 28 نقطة 
بفارق نقطــة عن وصيفه اليبزيــغ وثاث نقاط 
عن شــالكه الثالث )25(، وأربع نقاط عن بايرن 
ميونيخ حامل اللقب في األعوام السبعة األخيرة 
والذي خسر على أرضه أمام باير ليفركوزن 2-1، 
علمــا أن صاحب الصــدارة سيســتضيف النادي 

البافاري في قمة مباريات المرحلة الـ 14.
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن
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مصرع 12 إسرائيلًيا بعملية استشهادية بحيفا، 
ومســتوطن آخــر إثــر اقتحــام مســتوطنة إيلي 

سيناي في شمال قطاع غزة.
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 10 تعتمــد  الفلســطينية  االنتخابــات  لجنــة 
مرشــحين النتخابــات الرئاســة المركزيــة والتي 

ستجري في 2005/1/9.
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البرلمــان الفرنســي يصــوت لصالــح االعتــراف 
االحتــال  وزراء  ورئيــس  فلســطين..  بدولــة 
اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو يصدر قــراًرا بحل 

الكنيست ويقيل وزيري المالية والقضاء.

تعزية
هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين المالية، والمدير 
العام رشــدي الغالييني وأســرة البنك يشــاطرون الزميلة رشــا الســلول، 
وعائلتهــا ، وعموم آل الســلول الكرام األحزان، بوفــاة والدهم وفقيدهم 

المرحوم بإذن اهلل تعالى:
السيد حامد السلول

 ســائلين المولــى عز وجــل بأن يتغمده بواســع رحمتــه ورضوانه، وأن 
يســكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء. 

وأن يجنبهم كل مكروه.
 إنا هلل وإنا إليه راجعون

022019/12/02

من القائل:» متخض الجبل فولد فأرًا «؟

"الشاباك": 2600 صاروخ 
أطلقت من غزة خالل عامين

القدس المحتلة/ صفا:
نشــر جهاز األمــن العام اإلســرائيلي )الشــاباك( أمــس، معطيات حول 
الصواريخ التــي أطلقتها فصائل المقاومة خــالل العامين الماضيين، إذ 

وصل عددها إلى أكثر من 2600 صاروخ.
ووفًقا للمعطيات التي نشــرتها إذاعة الجيــش؛ ُأطلق 2600 صاروخ من 
القطاع خالل العامين األخيرين بمتوسط 3.5 صواريخ يوميًا حال حساب 
العدد على أيام الســنة، أمــا خالل العام األخير فقــد رُصد إطالق 1500 

صاروخ.
وذكر "الشــاباك" أنه رصد إطــالق أول صاروخ من غــزة في عام 2001، 
وفي السنة التالية أطلق 35 صاروخا قصير المدى، وفي عام 2005 وبعد 

االنسحاب اإلسرائيلي ارتفع العدد إلى نحو ألف.
وأشــار إلى رصد تعرض مدينة عسقالن المحتلة لسقوط أول صاروخ في 
عــام 2006، وفي عام 2009 وصلت الصواريخ إلى أســدود المحتلة، أما 
فــي عــام 2012 فوصلت الصواريــخ إلى )تل أبيــب( ألول مرة منذ حرب 

الخليج عام 1990.

او الشباب بعد، دخل الســجن ومرّ بأقبية التحقيق وقاسى االمرّين 
وصبــر وصابر في معاقل االحرار ليتخــرج منها مجاهدا عنيدا ال تلين 
لــه قناة. خــرج ليكمــل تعليمه ومن ثم يشــق طريقا وعرة قاســية 
هي طريق الصحافة التي يتســاقط في شــباك االعــالم المأجور من 
يتســاقط وتبقى القلة القليلة التي ال تبيــع قلمها وتصر على تحرير 

الكلمة الحرّة وصناعة الصحافة الصادقة.
كنــت أراه وهــو يدير مكتب فضائيــة القدس فريق عمــل في رجل، 
يعمل مراســال ومديــرا ومقدمــا للبرامج، كان بهمّــة عالية يتحرك 
علــى كل المحاور ويطرق الملّفات الســاخنة بمهارة، ال يكّل وال يمّل 
وهو يفتح فضاء واســعا في عالم الصحافة الضيــق في بالدنا، ينظر 
بعمق ويتابع بشغف ويضيف للمشهد االعالمي رسمه البديع وجهده 
المميّز. وعلى الجبهــات الملتهبة كنت تجده في المواقع المتقدمة 
ليغطــي الحدث وليعطيه حقه، يضخّ إليه مــن روحه العالية ونبضه 
القــويّ ما يجعل منه حياة شــاخصة أمــام المشــاهد والمتابع على 
جبهة عالء االعالمية. شّكل عالء في الصحافة راية حرّة عالية خّفاقة 
وشــّكل انحيازا ذكيّا لقضايــا وطنه دون أن يخّل ذلك في موضوعية 

أو مهنية.
وفــي القضية االخيــرة التي يقودها اعالميا وفعليا شــّكل حالة نجاح 
أبهــرت المحبين واالصدقــاء وحاصرت الخصوم فلم تســعهم حجة 
وال برهــان فراحوا يبحثون عن ترّهات وأوهام، لم يتردد في الصدع 
بالموقــف الحق وفي نفــس الوقت لم يكن هجوميا شرســا بل كان 
موضوعيا مقنعا يحيط العقل والقلب بكل مســتلزمات التأثير وســبر 
أعماق النفوس، لقد جمع بين قيادة االعالم وقيادة الميدان بمهارة 
واحتراف، وهذا ليس باالمر السهل، فعادة ال تتوّفر القدرات القيادية 
لتشمل االثنتين معا اال عند القليل من االفذاذ. كان السهل الممتنع، 
المرن الصلب، ســهل محبب لكل من أراد للقضية خيرا ولو باضعف 
االيمــان وممتنــع صلب لكل مــن أراد أن يتآمــر أو أن يثني عزمهم 
ويفــت من عضدهــم. عندما ُطــرح  حّل قضيتهم شــرطا في طريق 
االنتخابات الفلســطينية العامة رفض ذلك وأبى أن يكون ومن معه 
حجر عثرة في طريق مصلحة عامة. وعندما ُطرح اخالء المكان القامة 
شــجرة الميالد كان له خطاب ساميّ رائع في وحدة الحال مع االخوة 
المســيحيين، ولما جاء من أراد أن يصطاد بالماء العكر فوّت عليهم 
الفرصة وغيّر الموقع ليجلب عليه ذلك اضعافا مضاعفة من التعاطف 

والمناصرة.  
لقــد قــاد عالء ومن معــه حربا على عــدة جبهــات كان أقلها جبهة 
االمعاء الخاوية والجســد الــذي يواجه زمهرير الليل فــي العراء، وما 
بعد هــذه الجبهة جبهــات: الجبهة االعالمية وقد اتقــن ايما اتقان 
االعــالم االلكترونــي ومواقع التواصــل في العالــم االفتراضي الذي 
جعــل منه عالما حيّا مباشــرا يصل من خالله مــا مكنه من تجييش 
االف المناصرين، وكان منها جبهة الحرب النفســية التي شــنها من 
ليس لهم ناقة وال بعير اال أنهم وظفوا الســنتهم لتكون حدادا على 
المضربين، ولقد عرف عالء كيف يعرّيهم ويحوّلهم مسخرة للناس. 
عالء بروحه العالية، ذات التربية الصوفية النقية الطاهرة، وبمنهجية 
تفكيره الرائدة، وبمهنيته الصحفية المميّزة، نجح في تثبيت أركان 
المعادلة التي أرادها ورســم الصورة المشــرقة التي كانت نتاج هذه 

االرادة الحرّة الصادقة.    
تتمة مقال تقدير موقف ...

مستوطنون يقتحمون...

بالفائدة على حماس، وقد عاش اإلسرائيليون مثل هذه المواقف مرات عديدة 
أمــام الحركــة، ولم يتبقَّ أمامها ســوى حل وحيد ال ثاني لــه، ويتمثل بإعادة 
احتالل غزة، والســيطرة المطلقة عليها على المدى البعيد، أو نقل مســؤوليته 

للسلطة الفلسطينية.
المشــكلة المعضلة بهــذا الخيار أن الســلطة، وفق الفهم اإلســرائيلي، حين 
تعود تحكم غزة، ســتكرر خســارتها أمام حماس من جديــد، وهو ما ال يريده 
اإلســرائيليون، الذين يحملون السبب في مشــكلة غزة ألريئيل شارون، حين 
انســحب منها، وبالتالي فإن جميع رؤساء أركان الجيش منذ 2005 يتشاركون 
فــي المســؤولية عــن اســتمرارها، ألنهم شــركاء باتخــاذ القــرارات األمنية 
والعسكرية التي بحثت مســتقبل القطاع، والعمليات العسكرية التي شهدها، 
والطــرق المطروحة للتصدي لحماس، بعد إدارتها لشــئون القطاع في 2007 

خالل حقبة إيهود أولمرت.

)16 عاما( من قرية تل جنوب غرب نابلس، بكسر في قدمه، بعد اعتداء قوات االحتالل 
اإلسرائيلي عليه. وأفاد عبد الفتاح رمضان، والد الفتى، بأن قوات االحتالل طاردت نجله 
واعتدت عليه، ما أدى لكسر في قدمه اليمنى، وقد احتُجز لمدة ساعتين في مستوطنة 
"جلعاد" المقامة على أراضي المواطنين، ثم أفرجت عنه، حيث نُقل لمستشــفى رفيديا 
الحكومي. وأشار إلى أن األطباء أخبروه بأن عمر مصاب بكسر مفتوح في الساق اليمنى 

ويحتاج لعملية جراحية.
وفي اعتداء منفصل اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء أمس، شقيقين من بلدة 

العيسوية بالقدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل اعتقلت أحمد خليل كليب )12 عاما( وشــقيقه 
محمد )17 عاما(، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل ذويهما بمحيط مســجد الصابرين 
وتفتيشــه. وكانت قوات االحتالل اعتقلت فجر أمس، خمسة مواطنين من الضفة، رافق 
ذلك عمليات مداهمة لعدد من المنازل في محافظات عدة، وتسليم فتى من بيت لحم 

بالغا لمراجعة مخابراتها.
وقال نادي األســير، في بيان، إن قوات االحتالل اعتقلت الشابين محمد أسامة الشلش 

)مسالمة(، وعدي إسماعيل الشلش )مسالمة( من بلدة بيت عوا في الخليل.
ومــن محافظة بيت لحــم اعتقل االحتــالل المواطنين عامر علي ذويــب، وحافظ داود 

ذويب، في حين سلم الفتى أسامة علي البدن )16 عامًا( بالغًا لمراجعة مخابراته.
 يُضاف إلى المعتقلين عز الدين فريحات من بلدة اليامون، حيث جرى اعتُقل من أمام 

حاجز طيار، علمًا أنه أسير سابق.

االحتالل ُيوافق على ...

 لمنســق عمليــات الحكومة في المناطــق الفلســطينية واإلدارة المدنية 
بإخطار بلدية الخليل بالتخطيط إلقامة حي يهودي جديد في مجمع سوق 

الجملة.
فــي المقابــل، عدّ المتحدث باســم حركــة المقاومة اإلســالمية حماس 
عبــد اللطيف القانوع، قرار وزير جيش االحتالل بإقامة الحي االســتيطاني 
المذكــور بأنــه »تكريــس لسياســة االحتــالل العدوانيــة علــى األرض 

الفلسطينية«. 
وأوضــح القانوع في تصريح صحفي، أن قرار وزيــر جيش االحتالل نفتالي 
بينيــت جاء نتيجة الدعــم األمريكي المتزايد والتــي كان آخرها قرار وزير 
الخارجية األمريكية بومبيو، وهي محاولة إلثبات ذاته أمام حى المنافسات 

الداخلية في الكيان.
وكانت صحيفة »إســرائيل اليوم« أشارت، إلى أن اإلدارة المدينة سترسل 

خطابًا بهذا الشأن إلى بلدية الخليل.
وبحســب الصحيفة، فإن الهدف من بناء الحي أنه ســيعمل خلف سلســلة 
متصلــة إقليمية ما بين »كهــف البطاركة« )المســجد اإلبراهيمي( وحي 
أبراهام أفينو اليهودي، مبينًة أن ذلك ســيضاعف عدد اليهود في الخليل 

وعدد المستوطنات في المدينة.
ونوهت إلى أنه سيتم هدم مباني السوق وبناء متاجر جديدة في مكانها، 
موضحًا أن اتخاذ القرار تم في نهاية سلســلة من المناقشات التي أجراها 
بينيت مع ما يســمى بـــ«اإلدارة المدنية« وجهاز )الشــاباك( وغيرها من 

أجهزة أمن االحتالل.
ترحيب إسرائيلي

وحول قرار بينيت، أوضحت عضو الكنيست من المعسكر الديمقراطي مارا 
زاندبيرغ: »قرار بينيت يمثل انتصارًا لجماعة كاهانا على دولة )إسرائيل(، 
فــكل من ينشــئ أحيــاًء يهوديــة في قلــب عاصمــة الفصــل العنصري 

لـ)إسرائيل( بداًل من تفكيكها سيلحق الضرر عمدًا بمستقبل الدولة«.
وصرّح مجلس مستوطنات الخليل: »موافقة بينيت على إقامة حي يهودي 
جديد هو انتصار للعدالة التاريخية ولوعد الرب، فهذا القرار سيعيد الحياة 

اليهودية للممتلكات اليهودية في الخليل«.
ويعمل المســتوطنون في الخليل منذ ســنوات طويلة من أجل السيطرة 

على سوق الجملة في البلدة القديمة.
وقبل 10 شــهور، تــم التمهيد للجانــب القضائي عندما صــادق أفيحاي 
مندلبليت المستشار القضائي لحكومة االحتالل على سحب سيطرة بلدية 
الخليل عن الســوق واإلعداد إلقامة حي استيطاني كبير فيه، واألمر الذي 

تبقى لتنفيذ هذا القرار هو مصادقة حكومة االحتالل الذي تم أمس.

بيروت/ فلسطين:
أفادت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن الالجئين الفلسطينيين من 
سوريا بلبنان يعيشون في أوضاع معيشية سيئة، بسبب األوضاع غير المستقرة 
هنــاك منذ 40 يومًا، إذ جعلتهم حبيســي أماكن ســكنهم، وبات العديد منهم 
عاطليــن عن العمل وفي وضع يرثى له. ونقلــت المجموعة في تقرير لها أمس 
عن الالجئ الفلســطيني "علي معتوق" من مهجري مخيــم اليرموك في منطقة 
البقاع قوله: "نعاني مآســي جــوع وبرد، وال يوجد من يعين العوائل المشــردة 

بلبنان".
وأضاف: "منذ 40 يومًا لم نعمل يومًا واحدًا، وال نملك المال لشــراء ليتر واحد 
من مادة المازوت للتدفئة، وكثير من العائالت ال تملك المال لشراء ربطة خبز".

وأوضح معتوق أن مساعدة وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( 
ال تكفي خمســة أيام، وال تكفي بدل إيجار منزل، مشــيرًا إلــى أن زوجته لديها 

إصابة حرب، وال يجد من يعينه على عالجها، وال يملك ثمن دواء لها.
وبيّن أن فلسطينيي سوريا في لبنان يعانون الغالء الفاحش في األسعار، وتأخر 
وكالة )أونروا( في صرف مساعداتها المالية للعائالت الفلسطينية السورية، التي 
يعتمــد عليها أكثر من 80 % منهم مصدرًا رئيسًــا للدخل. وتشــير إحصائيات 
أونروا إلى أن عدد الالجئين الفلســطينيين الســوريين فــي لبنان بلغ 28,598 
الجًئــا فلســطينيًّا مهجرين من ســوريا إلى لبنــان حتى نهاية شــباط )فبراير( 

2019م، أي ما يعادل )8700 أسرة(.

جراء عدم استقرار األوضاع هناك
تقرير: فلسطينيو سوريا بلبنان 

يعيشون  أوضاعًا سيئة منذ 40 يوًما
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

برلين/ وكاالت:
كشــف طبيب ألمانــي متخصص عــن انخفاض 
مســتوى إنتاج اإلنسان لفيتامين "د"، الذي يبنيه 
الجسم بعد التعرض ألشعة الشمس، خالل فصل 

الشتاء.
وقال البروفيســور أندرياس بفايفر، رئيس قسم 
الغدد الصماء والســكري في مستشفى شاريتيه 
بالعاصمــة األلمانيــة برليــن، إن فيتاميــن "د" 
يساعد في تقوية العظام والحماية من كثير من 

األمراض.
وأضــاف أن هــذا الفيتامين يعدّ مــن العالجات 
المهمــة، إذ إنــه يقــوي جهاز المناعة ويحســن 

الحالة المزاجية ويقــي من االكتئاب ويحمي من 
اإلصابة بهشاشــة العظام والسكري والسرطان، 
وقد تم اكتشــاف هذه المادة منــذ ما يزيد على 

القرن.
وأكــد بفايفــر أن فيتاميــن "د" مــن الهرمونات 
ألن الجســم يبنيه بعد التعرض لضوء الشمس، 
موضحا أنه مرتبط هيكليا بهرموني االستروجين 

والتستوستيرون.
وقال: "ال نستطيع العيش بدون المواد الغذائية 
الدقيقــة، لذلــك يوصــف لــكل مولــود أقراص 
فيتامين )د( في الســنة األولى من العمر بشــكل 
روتيني، ويحتاج الجســم لهــذا الفيتامين بصفة 

خاصة لكي يتمكن من امتصاص الكالسيوم من 
الطعام عن طريق األمعاء". 

ينتــج عن نقــص فيتامين "د" في الجســم زيادة 
نشــاط الغدة الدرقية، وهو ما ينتج عنه هشاشة 
العظــام، ويتفــق األطباء على ضرورة اســتخدام 
المصــدر الطبيعــي لفيتاميــن "د" ألقصــى حد 

ممكن.
ويكفــي لتزويــد الجســم بالفيتاميــن التعرض 
ألشــعة الشــمس لمدة مــن 5 إلــى 20 دقيقة، 
ومع هذا فإنه يوصى لمن ال يتعرضون للشمس 
لفتــرات كافيــة بالحصــول علــى الفيتامين عن 

طريق المكمالت الغذائية.

واشنطن/ وكاالت:
توصلــت دراســة أمريكية إلــى أن كثيرا من 
مرضــى الســرطان والناجيــن منــه يفارقون 
األورام،  القلــب ال  أمــراض  الحيــاة بســبب 
الثــدي  بســرطاني  المصابيــن  خصوصــا 

والبروستاتا. 
وفحــص الباحثون بيانات مــا يربو على 3.2 
مليــون مريــض ســرطان جــرى تشــخيص 
إصابتهم بين عامــي 1973 و2012. وخالل 
تلــك الفتــرة توفــي 38 % منهــم بســبب 
السرطان وتوفي 11 % بسبب أمراض القلب 

واألوعية الدموية.
كانــت أمــراض القلــب تحديدا هي الســبب 
فــي وفاة 3 من بين كل 4 أشــخاص بســبب 

أمراض القلب واألوعية الدموية. 

وبلــغ خطر الوفــاة بأمراض القلــب واألوعية 
الدمويــة ذروته في العام التالي لتشــخيص 
اإلصابة بالســرطان، وبيــن المرضى الذين 

يتم تشخيصهم قبل سن 35 عاما. 
وقالــت كاثلين ســتيرجون، مــن كلية الطب 
بجامعة بنسلفانيا بمدينة هيرشي األمريكية: 
"تظهــر هــذه النتائــج أن نســبة كبيرة من 
مرضــى ســرطانات معينــة يتوفون بســبب 
أمــراض القلب واألوعيــة الدمويــة، بما في 
ذلك أمراض القلب والســكتة وتمدد األوعية 
الدموية وارتفــاع ضغط الدم وتضرر األوعية 

الدموية".
وأضافــت فــي بيــان: "توصلنا أيضــا إلى أن 
خطر الوفاة بســبب أمــراض القلب واألوعية 
الدموية يكون أكثر بـ10 أمثاله عند الناجين 

من أي سرطان يجرى تشخيصه قبل سن 55 
عاما مقارنة بغيرهم". 

تناولــت الدراســة 28 نوعــا من الســرطان، 
وخلصــت إلــى أن أغلبيــة الوفيــات بســبب 
أمراض القلب واألوعيــة الدموية كانت لمن 
جرى تشــخيص إصابتهم بأنواع شــائعة من 
األورام الخبيثة كسرطاني الثدي والبروستاتا، 
رغــم أنهمــا مــن الســرطانات التــي تكون 

توقعات النجاة منها جيدة.
جــاء فــي الدراســة أن األورام الخبيثة وليس 
أمراض القلب واألوعية الدموية هي الســبب 
األكثــر شــيوعا لوفــاة مرضــى الســرطانات 
األشــرس العصية على العــالج، كأورام الرئة 
والكبــد والمخ والمعدة والمرارة والبنكرياس 

والمريء والمبيض. 

واشنطن/ وكاالت:
غمرت مياه الصرف الصحي مئات المنازل في حي قرب مطار 
كينيدي بمدينة نيويورك، ما أصاب الســكان بالغثيان بعد 

أن استيقظوا في الصباح على الرائحة الكريهة. 
وقال مســؤولون أمريكيون، الســبت الماضي، إن مشــكلة 
ميــاه الصرف اســتدعت طلــب الدعم بعد تدفــق النفايات 
البشــرية إلــى الطوابق الســفلية في نحــو 300 منزل في 
ضاحيــة جامايــكا بحي كوينز أكبــر أحياء المدينــة. وقالت 
ســينثيا ماكنزي، وهي إحدى الساكنات، إنها استيقظت في 
نحو الســاعة الثالثة صباحا على رائحة كريهة اعتقدت أنها 
تســرب غاز، لتدرك أن ميــاه الصرف الصحي تتســرب إلى 
قبوها. وأشارت إلى أنه بعد بضع ساعات، غرق الحي بأكمله 

في المياه القذرة، مضيفة: "إنها حالة من الفوضى".

ومع ارتفاع منســوب المياه، ســارعت ماكنــزي لنقل األثاث 
والممتلكات األخرى، "لكنها لم تتمكن إنقاذ بعض األجهزة 

اإللكترونية".
وأضافــت ماكنزي، التي نشــرت صورًا تظهــر مياها داكنة 
تغطي أرضية غرفة نوم في الطابق الســفلي وأسفل الدرج: 
"عندمــا نفتح األبــواب، تنبعث منها رائحــة كريهة تجعلك 

تريد القيء. يجب أن نحزم جميع المالبس".
من جانبــه، قال رئيــس البلدية بيل دي بالســيو إن رجال 
اإلطفــاء وفــرق الصيانة تقــوم بإصالحات وجلبــوا معدات 
الضــخ إلزالــة الفوضى. وتقــول وكالة المياه فــي المدينة 
إن مياه الشــرب آمنة وغير متأثرة، لكن دي بالســيو نصح 
السكان بتقليل االســتخدام لتقليل المياه التي تتدفق إلى 

أنبوب الصرف الرئيسي المسدود.

إنتاج الجسم فيتامين "د" يتراجع خالل الشتاء

الناجون من السرطان أكثر عرضة للوفاة بالقلب

مياه الصرف ُتغرق 300 منزل في نيويورك

المستشفى الميداني، 
بين المعلومة والمزايدة!

رغم التقارب الفصائلي في الغرفة المشــتركة للمقاومة، وفي الهيئة 
الوطنية لمســيرات العودة، فإن الساحة الداخلية الفصائلية ما زالت 
لم تبــرأ بعد مــن المهاترات والمزايدات. لقد كشــف المستشــفى 
الميدانــي في منطقــة إيرز عن هــذه الحالة المقلقــة، حيث ذهبت 
فصائل اليســار إلى التبرؤ من االتفاق الوطني على الســماح بإقامة 

المستشفى، بعد أن طلبت مصر ذلك من الفصائل.
كان يمكن أن تتداعى الفصائل لدراســة القضية مرة ثانية والخروج 
بإجمــاع مشــترك بالقبول أو الرفــض، حيث ال يصــح أن تختلف في 
وجهــات النظر، وأن تخرج هذا االختــالف للمجتمع في غزة والضفة، 
وكأن هنــاك فريقــا مفرطــا، وفريقــا حــذرا، واألمــر ال يحتمل هذه 

المزايدات.
إما أن تقبل الفصائل ذلك المشــفى معا، أو أن ترفضه معا، وال يجوز 
لبعضها بلبلة الشــعب، وإذا كانت حجة الرفض أن المشفى سيكون 
قاعدة أمريكية للتجســس على غزة، فــإن هذا الكالم ال قيمة علمية 
له، فكل )إســرائيل( قاعدة أمريكية أمنية ومتقدمة للتجسس ال على 
غزة وفلســطين فحســب، بل على كل الدول العربية، ناهيك عن أن 
كل الدول العربية بينها وبين أمريكا تنسيق أمني واستخباري متقدم 
فــي التقنية وفــي الزمن، ومن الــدول وبينها الســلطة في رام اهلل 
من تتبرع طوعا بتقديم معلومات اســتخبارية )ألميركا وإســرائيل(، 
ويكفي أن عباس عدّ التنســيق األمني مقدسا، ولم يتنازل عنه حتى 

في أسوأ حاالت العدوان الصهيوني على غزة والضفة.
كل )إســرائيل( قاعــدة للمخابــرات األميركيــة، وقــادة المخابــرات 
وعمالؤها يســرحون ويمرحون في الضفــة ورام اهلل، وفي العواصم 
العربية، ثم يأتي أشخاص حياتهم في )تل أبيب( أكثر من وجودهم 
فــي الضفة، ليزعموا أن المشــفى قاعدة أمنية تجسســية، فهو أمر 
يحمل أكثر من عالمة استفهام! ولو كانوا على وطنية حّقة لما كانوا 
في )تل أبيب(، وبين قادة المخابرات اإلســرائيلية، ليال ونهارا، ولما 

تركوا الصور تفضحهم؟!.
أنا ال أســتطيع الحكم على المشفى، ال إيجابا وال سلبا، ولكني أحمل 
الفصائل المنتقــدة، التي تزعم أنها تملك معلومــات مفيدة، لماذا 
ال تجمــع الكل الوطني، وتطرح ما لديها، ثــم يخرجون برأي موحد، 
مطمئــن للشــعب؟! وبمكنة هــذه الفصائــل بعد اللقــاء التفاهمي 
المشــترك أن تذهب لقصف هذا الموقع قبــل إتمام بنائه، وإخراجه 
مــن مكانــه، وال يجوز أن نقبل به فــي الغرف المغلقــة، ونعلن عن 

رفضنا له في اإلعالم؟!.
الساحة الفلسطينية ال تحتمل هذه التصرفات المزدوجة، وإذا كانت 
المســألة واقفة في إطار الشــك، دون معلومات، فكل الفلسطينيين 
فــي العالم يشــّكون في أميركا وفــي نواياها. وحيــن قالت حماس 
لعباس والســلطة ال تثقــوا برعاية أميركا ووعودهــا، أعرض عباس 
وأعرضــت فتــح عن ســماع نصيحــة حمــاس ونصيحــة غيرها من 
الفصائل، وما حصدت فتح وعباس من أميركا ورعايتها غير الخسران 
المبين، والسراب الخادع، وتركتهم أميركا يقضمون أصابعهم، بعد 
أن شــرعت )إلسرائيل( االســتيطان، وأيدت قرار )إسرائيل( في اتخاذ 
القــدس عاصمة. نريــد من الفصائــل معلومات، وعلمًــا، وال نقبل 

منهم أقل من ذلك!


