
عبد المجيد تبون رئيس للجزائر بعد 
انتخابات اّتسمت بمقاطعة واسعة

الجزائر/ وكاالت:
احتشــد المتظاهــرون بوســط الجزائر العاصمــة أمس للتعبيــر عن رفضهم 

لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون، المقرّب من ســلفه 
عبــد العزيز بوتفليقة، في اقتراع اتســم بنســبة مقاطعة قياســية. 

السلطة تشن حملة 
اعتقاالت بحق كوادر 

حماس إلفشال 
فعاليات االنطالقة

رام اهلل/ فلسطين:
شــنت أجهــزة أمــن الســلطة فــي 
الضفة الغربية المحتلة، أمس، حملة 

أمنيــة شــملت اعتقــاالت 
واســتدعاءات واقتحامــات 

محافظات/ فلسطين:
أحيــت حركــة المقاومــة اإلســالمية حماس، أمــس، الذكرى 
الثانيــة والثالثين النطالقتها، بفعاليات متفرقة في قطاع 
غــزة، شــارك فيها عشــرات اآلالف مــن أنصارهــا ومؤيديها. 
وانطلقت الجماهير المشاِركة بدعوٍة من حركة حماس، في 
مســيرات حاشــدة من مســاجد شــمال قطــاع غــزة وجنوبه، 
عقــب صــالة الجمعــة، إلحيــاء ذكــرى انطالقة الحركــة التي 

بددنــا  الســيف  "بحــد  تحــت شــعار  اليــوم،  توافــق 
الزيــف"، حيث رفع المشــاركون صــورا لقادة حماس 

بدران: عقد االنتخابات في القدس مطلب 
وطني وال يمكن ربطها بموافقة نتنياهو

الدوحة/ فلسطين:
شدد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس حسام بدران، 

على أن عقد االنتخابات الفلسطينية في القدس مطلب وطني جامع، 
وإجراءها في المدينة المحتلة خط أحمر ال يمكن تجاوزه و«هي أكثر 

الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة 
في جمعة »الخليل عصية على التهويد«

مسيرات العودة .. محطة نضالية 
معبدة بالتضحية »نحو القدس«

غزة/ يحيى اليعقوبي:
»اليــوم جئنــا نؤكد على حقنــا بالقدس وأن هــذه المدينة المحتلة مقدســة 

عندنا«.. بخطى متثاقلة يتكئ على عكازين  يســير الحاج إســماعيل 
مطر الذي طرق عمره الثمانين عاما بصعوبة في مخيم العودة شرق 

رام اهلل-غزة/ محمد المنيراوي:
أصيــب عدد مــن المتظاهريــن بالرصاص واالختنــاق، أمس، إثــر قمع قوات 
االحتالل اإلســرائيلي المتظاهرين الســلميين المشــاركين في الجمعة الـ84 
لمســيرات العودة وكســر الحصار الســلمية شــرقي قطاع غزة. وأفادت وزارة 

الصحــة بغزة في تصريح مقتضب، بأن طواقمها تعاملت مع خمس 
إصابــات بالرصاص جراء اعتــداء قوات االحتالل على المشــاركين، 

الشارقة/ متابعة محمد القوقا:
أسدل الستار، مساء أمس، عن الدورة 
الـ12 لبرنامج »منشــد الشارقة« في 
دولــة اإلمــارات، بحصــول المنشــد 
الفلســطيني عبــد المجيــد عريقات، 
من ســكان مدينة غزة، على المركز 
الثاني، خالل إعالن نتائج المنافسات 

للبرنامج، الذي  النهائيــة 
19تابعه الفلسطينيون طيلة 
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تهـنـئـة بـالـفــوز
يتقدم مجلس إدارة رشكة مشــتهى للهندســة واملقــاوالت ممثلة 
برئيس مجلس إدارتها الحاج صفوت هاشم مشتهى بالتهنئة القلبية 

الحارة من ابن العم
الحاج/ وسيم معني مشتهى أبو معني

مبناسبة فوزه يف انتخابات جمعية وكالء السياحة والسفر يف قطاع غزة.
متمنني له مزيدًا من التقدم والنجاح

حماس: قرار سيساهم في تحسين أوضاع الالجئين
األمم المتحدة تجدد تفويض 
»األونروا« لـ3 سنوات قادمة

نيويورك-غزة-رام اهلل/ محمد المنيراوي:
جددت الجمعية العامة لألمم المتحدة، أمس، بأغلبية ســاحقة، 

تمديــد والية عمــل وكالة غوث وتشــغيل الالجئين 
الفلسطينيين »األونروا«، ثالث سنوات إضافية، تبدأ 

وقفتان في شعفاط وجنين 
تنديًدا باعتداءات المستوطنين 

القدس المحتلة/ فلسطين:
شــارك أهالي بلدة شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وبلدة 
برقة شــمال نابلس، أمس، فــي وقفتين, مندديــن باعتداءات 

المســتوطنين اليهود على المواطنين وممتلكاتهم 
وأراضيهم. وجاءت الوقفة التي أقيمت أمام مســجد 

إصابات بقمع متظاهري »العودة« واالحتالل يشن حملة مداهمات في الخليل

عبد المجيد عريقات يتوج بالمركز 
الثاني في مسابقة »منشد الشارقة«

تحت شعار »بحد السيف بددنا الزيف«
»حماس« تحيي الذكرى الـ32 النطالقتها
 بفعــاليـــات متفـرقـــة فــي قطـــاع غـــزة

مشاركون في فعاليات مسيرة العودة شرق القطاع أمس      )األناضول(

عشرات اآلالف يحيون ذكرى انطالقة حماس الـ 32 شمال القطاع أمس     )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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معطيات: 3750 حالة
 اعتقال يف القدس 

منذ إعالن ترامب
القدس المحتلة/ فلسطين:

أفــادت معطيات حقوقية فلســطينية باعتقال قوات االحتالل 
اإلســرائيلي 3750 مواطنًا من مدينة القدس المحتلة، منذ 
إعــالن الرئيس األمريكــي دونالد ترامــب، األخيرة، عاصمة 

مزعومة لدولة االحتالل في ديسمبر/ كانون أول 2017م.
وأوضح مركز أســرى فلسطين للدراســات، في تقرير، أمس، 
أن االعتقاالت اإلســرائيلية شملت شرائح المجتمع المقدسي 
كافة ولم تســتثِن النســاء والمرضى وكبار الســن واألسرى 

المحررين والنواب وقيادات العمل الوطني.
وقال الناطــق اإلعالمي للمركــز رياض األشــقر: إن القدس 
تتعرض لنزيف بشــرى مستمر ال يتوقف؛ ألجل إخضاع أهلها 

وتهجيرهم.
وبيــن األشــقر أن 1070 حالــة اعتقال شــملت أطفاال دون 
الثامنة عشــر، وأن 171 حالة اعتقال شــملت نســاء وفتيات، 
الفتــا إلى تصاعد االعتقــاالت في أحداث هبة بــاب الرحمة، 
وعقب نقل الســفارة األمريكية من »تــل أبيب« إلى القدس 

المحتلة.
وأشــار إلى أن االعتقاالت توزعت على قــرى وبلدات ومناحي 
مدينــة القــدس، واحتلــت العيســوية النصيــب األكبر من 
عمليات االعتقال )1400( حالة اعتقال، وتالها سلوان )504( 
حاالت، شــعفاط )498( حالة، البلدة القديمــة )429( حالة، 
ومن باحات المســجد األقصى )344( حالة، وباقي العدد من 

القرى والبلدات المحيطة بالقدس.
ونــوه األشــقر إلــى ارتقاء األســير المقدســي عزيز موســى 
عويســات )53 عاما( من جبل المكبر،  في مايو/ أيار 2018م 

نتيجة االعتداء الوحشي عليه من قبل إدارة سجن »إيشل«.

العاهل املغريب: قضية 
فلسطني أهم مصدر

 لقوتنا واتحادنا
الرباط/ فلسطين:

قــال العاهل المغربي محمد الســادس: إن »أهم مصــدر لقوتنا واتحادنا، 
وأكبــر محفز لنا علــى بذل المزيد من الجهود، هــو إيماننا الثابت بعدالة 

قضيتنا األولى، قضية القدس وفلسطين«.
جاء ذلك في رســالة وجهها إلى المشــاركين في االحتفاليــة المقامة في 
العاصمــة المغربية الرباط، أمس، بمناســبة مرور نصف قرن على إنشــاء 
منظمة التعاون اإلســالمي، والتي تالها وزير الشــؤون الخارجية والتعاون 

اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
وأضــاف العاهــل المغربــي: »ال يخفى عليكــم أن إحداث هــذه المنظمة 
كان بمبــادرة الملك الحســن الثاني، ومباركة شــقيقيه الملك فيصل بن 
عبد العزيز آل ســعود، والملك الحســين بن طالل، بقرار صادر عن القمة 
التاريخيــة التي تشــكلت بالرباط بـــ25 أيلول/ســبتمبر 1969، على إثر 

الجريمة النكراء إلحراق المسجد األقصى المبارك«.
وتابــع: »منــذ ذلك الوقــت، أصبح هــذا التاريــخ رمزا لجمع شــمل األمة 
اإلســالمية، تحــت مظلــة هذه المنظمــة، التــي تعبر عن صــوت العالم 
اإلسالمي وضميره الحي، ال سيما فيما يتعلق بالقضية المركزية، الراسخة 
في ذاكرة ووجدان وحاضر ومســتقبل األمة اإلســالمية، قضية فلسطين 

العادلة والقدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين«.
وجــدد العاهــل المغربي التــزام المغــرب الدائم، ملكا وحكومة وشــعبا، 
بالدفاع عن القدس الشريف وفلسطين، على مختلف األصعدة، السياسية 
والدبلوماســية والقانونية والميدانية، لصون الحقوق المشروعة للشعب 

الفلسطيني.
ودعــا المجتمع الدولــي لالنخراط الجاد في بلورة خارطــة طريق جديدة، 
تمكن من تطبيق قرارات الشــرعية الدوليــة، واالتفاقات المبرمة، وإيجاد 
حلول عملية للوضع المتأزم في الشــرق األوسط، من أجل إنهاء االحتالل 
اإلســرائيلي لألراضي الفلسطينية، وفق جدول زمني محدد، وفي إطار حل 
الدولتين، بتطابق تام مع قرارات الشــرعية الدولية ذات الصلة، و«مبادرة 

السالم العربية«.

القدس المحتلة/ فلسطين:
قدمــت البطريركيــة الالتينيــة في 
الماضي،  المحتلة، األسبوع  القدس 
اعتراضهــا علــى خطة لتوســيع ما 
التــي  »تســاهل«  أنفــاق  تســمى 
قدمتها بلدية االحتالل في المدينة 
إلى لجنة »التنظيم والبناء اللوائية«، 

تمهيدا للمصادقة عليها.
الالتينية  البطريركية  اعتراض  وجاء 
الذي قدمه المحامي شــربل شــاما، 
بادعاء أن توســيع األنفاق ســيكون 
على حساب أراض تمتلكها الكنيسة 
الكاثوليكية، وأن الكنيســة ترفض 

مصادرة هذه األراضي التابعة لها.
البطريركية، شــربل  وقال محامــي 
شــاما، لموقــع »عــرب 48«، أمس: 
إن »المخططين لم يقوموا بفحص 
تأثيــر الحفريــات التي ســتنفذ في 
الموقــع علــى المبانــي المجــاورة 
والتــي هي جــزء منها مبــان تابعة 

للكنيسة«.
وأوضــح شــاما أن »التخطيط الذي 
يشــمل  القــدس  بلديــة  قدمتــه 
بكيلــو  )تســاهل(  أنفــاق  توســيع 
متر واحــد إضافي باتجاه الشــمال، 
والهــدف منــه تخفيــف االزدحامات 
واألزمــات المرورية التي تحدث عند 
تقاطع الطــرق بين شــارع األنفاق، 
وشــارع )هنفيئيم( ومن أجل نجاعة 
وتســهيل مرور القطار الخفيف الذي 
يمر مــن المــكان، حســبما زعمت 

بلدية القدس«.
وأكــد المحامــي فــي اعتراضــه أن 
»الكنيسة ترفض مصادرة أراضيها 
أو أجــزاء منهــا مــن أجل مشــروع 
األنفاق، األمر الــذي ترى فيه بلدية 
القدس بأنــه سيشــكل عائقا أمام 
االستمرار في التخطيط للمشروع«.

وجــاء فــي االعتــراض الــذي قدمه 
المحامي شاما، أن »المصادقة على 
المخطــط تشــكل مساســا خطيرا 
في الحقوق األساســية للبطريركية 
أن  عــن  فضــال  العبــادة،  وحريــة 
المخطط يبــدو للوهلــة األولى أن 
هدفــه توســيع األنفــاق بينمــا في 

الواقع هو مخطط تفرضه السلطات 
بشكل أحادي الجانب، ويتجاهل كليا 
المنطقة  أصحــاب األرض وســكان 
والتاريخــي  الثقافــي  والمــوروث 

لسكان الموقع«.
ولفــت شــاما إلــى أن »مــن يمعن 
النظــر في تفاصيــل المخطط فإنه 
مذهــوال  يصمــت  أن  يســتطيع  ال 
مــن التنكر للمشــاعر والجــرأة في 
التخطيــط للمســاس فــي أقــدس 
المقدســات المســيحية مــن أجــل 

توسيع النفق«.
وأكد أن المصادقــة على المخطط 
يتناقــض مــع التزامات )إســرائيل( 

بالمعاهدات الدولية.
وقــال شــاما إن ســلطات االحتالل 
تتصادم وجها لوجه مــع المعاهدة 
الموقعــة مع الفاتيــكان عام 1993 
حيــث تــم التوقيــع في حينــه على 
معاهــدة أســاس بيــن )إســرائيل( 
)البابوي( على  المقدس  والكرســي 
االعتــراف المتبــادل بينهمــا، وفي 
صلــب هذه المعاهــدة أن العالقات 
باحتــرام  مرهونــة  الدبلوماســية 
األماكــن المقدســة الموجودة في 
األراضــي المقدســة، والحفاظ على 
المســيحية، واحترام حق  صبغتهــا 

الكنيسة على ممتلكاتها.

البطريركّية الالتينية تعارض توسيع أنفاق االحتالل يف القدس

قوات االحتالل تواصل الحفريات أسفل مدينة القدس            )أرشيف(

إسطنبول/ فلسطين: 
أدى رئيــس المكتب السياســي لحركة المقاومة 
اإلســالمية، حمــاس، إســماعيل هنيــة، صــالة 
الجمعة فــي مســجد الفاتح بمدينة إســطنبول 

التركية.
وحظــي هنية باســتقبال حافل من إمام مســجد 

الفاتح والمصلين خالل وجوده في المسجد. 
وســارع عشــرات المصليــن بمصافحــة هنيــة 

وتقبيله والتقاط الصور التذكارية معه.
ووصل هنية تركيا، األسبوع الماضي، على رأس 
وفد من حركــة حماس، في ثاني محطات جولته 

الخارجية بعد زيارته إلى مصر.
وتعــد جولة هنية الحالية، األولى إلى الخارج منذ 
توليه منصب رئاســة المكتب السياســي لحركة 

حماس، خلفا لخالد مشعل.
ومســجد الفاتح بني في عهــد الدولة العثمانية، 
ويوجــد فــي منطقة الفاتــح بمدينة إســطنبول 
التركيــة، ويعــد مثــاال عظيما على فــن العمارة 
اإلســالمية التركيــة، ويمثل مرحلــة مهمة من 

تطــور فن العمــارة التركيــة القديمة، وســمي 
هذا المسجد على اســم السلطان محمد الفاتح، 

السلطان العثماني الذي فتح القسطنطينية عام 
.1453

هنية يؤدي صالة الجمعة يف مسجد الفاتح بإسطنبول

القدس المحتلة/ فلسطين:
أدى نحــو 45 ألــف مواطــن من القــدس واألراضي 
المحتلــة عــام 1948، أمــس، صــالة الجمعــة في 
المسجد األقصى، رغم إجراءات االحتالل اإلسرائيلي 

األمنية المشددة في المدينة المقدسة.
وأفــادت دائرة األوقاف اإلســالمية في القدس، بأن 
المواطنين أدّوا الصالة في »األقصى« رغم إجراءات 

قوات االحتالل المشــددة عند بواباته وفي محيطه، 
مــن تفتيــش للشــبان والتدقيــق فــي بطاقاتهم 

الشخصية.
وبدأ المصلون بالتدفق إلى المســجد األقصى منذ 
ساعات الصباح وانتشروا في مُصلياته وباحاته، في 
الوقــت الذي احتجــزت فيه قوات االحتــالل بطاقات 
مئــات المصلين من الشــبان على أبواب المســجد 

الرئيسة.
وشــملت إجراءات االحتالل في المدينة المقدســة، 
نشــر المزيد من عناصر وحداته الخاصة ومن قوات 
ما يســمى »حرس الحدود« على مداخــل المدينة، 
فضاًل عن نشر دوريات داخل البلدة القديمة وأخرى 
خارج ســور القــدس التاريخي، ونصــب المزيد من 

الحواجز العسكرية في الشوارع والطرقات.

45 ألًفا يؤّدون الجمعة يف »األقىص« رغم تشديدات االحتالل
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حني يستّل نتنياهو 
كل أسلحته للبقاء

 رئيًسا للحكومة
مع اإلعالن الرســمي عن إجراء االنتخابات اإلسرائيلية الثالثة، فقد 
بــات واضحًا أنه ليــس هناك من أخبــار جيدة تنتظــر بنيامين 
نتنياهو، رئيس الحكومة، رغم أنه اســتل كل أسلحته على مذبح 
مصلحته الشــخصية، وعدم ترك إســرائيل تشــق طريقها بعيدا 
عنه، لكن الجميع ينتظر لحظة خروجه من مقر رئاســة الحكومة، 
ســواء إمكانية تعرضه لمحاكمة جنائية، أو إمكانية إصدار الحكم 

عليه بالسجن.
ومــن أجل أن ينجــو نتنياهو بنفســه من هذا المصيــر المؤلم، 
فإنه بحاجة إلى معجزة، وهكذا فإن إســرائيل ذاهبة ال محالة إلى 
انتخابات ثالثة خالل أقل من عام واحد، األولى في أبريل 2019، 

والثانية في سبتمبر 2019، والثالثة في مارس 2020.
وبعــد أن نجح نتنياهو عقب انتخابات أبريل في تحصيل ســتين 
مقعــدًا مــن معســكر اليميــن، دون حــزب أفيغــدور ليبرمان، 
فــإن حظوظه تراجعت إلــى 55 مقعدا عقب انتخابات ســبتمبر، 
واالســتطالعات الجاريــة تشــير إلى اســتمرار التراجــع في ذات 

المسار.
لكــن النهاية المحتومة لنتنياهو تنتظــره، ألن مصيرا غير طيب 
سيكون أمامه، فإما أن يخرج من مقر رئاسة الحكومة في القدس 
المحتلــة، أو يتعرض لمحاكمة جنائية، وإمــا إصدار الحكم عليه 
بالســجن الفعلــي، واليوم يجد نتنياهو نفســه يحــارب ضد كل 
هــذه االحتماالت، لكن ما يحصل حاليا في إســرائيل مخالف لكل 

القوانين والنواميس.
وهكذا تتعرض القوى السياســية اإلســرائيلية مجتمعة لخسائر 
متالحقــة، فنتنياهو يســتخدم كل مقدراتــه وإمكانياته للحفاظ 
على وجوده في الحكم، وليبرمان مستعد لدفع كل األثمان مقابل 
إنهــاء عهد نتنياهــو، أما بيني غانتس زعيم حــزب أزرق- أبيض 
فارتبك كثيرا في كتاب التكليف، قبل أن يعيده إلى رئيس الدولة.
اليوم يحتاج نتنياهو إلى سلســلة معجزات إلنقاذ نفســه، أوالها 
إمكانيــة الحصول علــى 61 مقعدا في الكنيســت دون ليبرمان؛ 
من أجل إقامة حكومة اليمين، وســوف يجتهد في الحصول على 
حصانة برلمانية من الكنيســت؛ خشــية من التعرض لمحاكمة 
جنائية، وقد خاض نتنياهو في األســابيع األخيرة سلســلة ألعاب 
مركبة معقدة، وأجرى مبعوثوه جملة مفاوضات حساسة مع رجال 

حزب أزرق- أبيض.
ومن المتوقع أن يجنــد نتنياهو في حملته األخيرة كل إمكانياته 
السياسية والشخصية، لكن من الواضح أنه لن ينجح هذه المرة، 
ولن تكون هــذه اإلمكانيات كافية إلنقاذه، وهــو يأمل أن يعيد 
إلى حزب الليكود كبار نشــطائه القدامى الذين أداروا ظهورهم 
له، وغابوا عن التصويت في االنتخابات الســابقة، وانضموا إلى 
قوائم أخــرى، ووفق إحصائيات الليكود، فــإن عددهم يصل إلى 

ثالثمائة ألف عضو.
كما أن نتنياهو بجانب تلك المحاوالت سيعمل على توحيد أحزاب 
اليميــن اإلســرائيلي، وهو ما من شــأنه عدم فقــدان األصوات، 
وانتظار أن تقع معجزة تطيح بليبرمان أو غانتس، أو كليهما معا، 

ويسعى إلى تجنيد الرئيس دونالد ترامب إلى مناورته األخيرة. غزة/ فلسطين:
منــع  اإلســرائيلي،  االحتــالل  ســلطات  قــررت 
المســيحيين فــي قطاع غزة من زيــارة بيت لحم 
والقدس المحتلتين، والتــي تتواجد بها المواقع 

المقدسة للمسيحيين، لالحتفال بعيد الميالد.
ونقلــت اإلذاعــة العبريــة، عــن متحدثة باســم 
»مكتــب االتصــال العســكري اإلســرائيلي مــع 
الفلســطينيين«، أمس، إن »المسيحيين في غزة 
يمكنهم الحصول على إذن بالســفر للخارج لكن 
لــن يســمح ألي منهم بدخــول الضفــة الغربية 

و)إسرائيل(«.
وقالــت جمعيــة »جيشــاه – مســلك« )حقوقيــة 
إســرائيلية(، إن الحظر يشــير إلى تشديد القيود 
علــى التنقل بين األراضي الفلســطينية المحتلة، 
ووصفته بأنه يعمق سياســة الفصل اإلسرائيلية 

بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت أن سلطات االحتالل تتعامل مع تصاريح 
الخروج فــي فترة األعيــاد ليــس باعتبارها »حًقا 
للنــاس، إنما باعتبارهــا بادرة حســن نيّة«، أما 
عمليًا، فإن إصدار التصاريح أو منعها باتت وسيلة 

ضغط تُستخدم مرارًا بحق الفلسطينيين.
وأشــارت الجمعية الحقوقية إلى أن »االســتهتار 
المســتمر باحتياجات الناس يشير إلى المزيد من 
التقييــدات المنهجيّة علــى إمكانيّة التنقل بين 
أجزاء المناطق الفلســطينيّة وإلى المس بحريّة 

العبادة وبالحق في الحياة العائليّة«.
وســمحت ســلطات االحتالل العام الماضي لنحو 
700 مســيحي من غزة بالسفر إلى القدس وبيت 

لحــم والناصــرة ومدن أخرى تجتــذب اآلالف من 
المسيحيين خالل عطالت الميالد.

وفــي الســياق، وصل قطــاع غزة، أمــس، رئيس 
األساقفة المطران بييرباتيستا بيتسابااّل، المدبّر 

الرســولي لبطريركية القدس الالتينية؛ في زيارة 
تهدف إلى تفقد المواطنين المسيحيين.

وأعداد المسيحيين في قطاع غزة قليلة جدا، رغم 
مكانتهــم التاريخية، حيث تقــدر أعدادهم بنحو 
ألفي مســيحي فقــط من أصل حوالــي 2 مليون 

نسمة هم سكان القطاع.
ويتبــع نحــو 70 فــي المائــة من مســيحيي غزة 
لطائفــة الروم األرثوذكس، التي تمتلك كنيســة 
مركزيــة في مدينة القدس المحتلــة، بينما يتبع 

البقية طائفة الالتين الكاثوليك.
ويفــرض االحتالل االســرائيلي على قطــاع غزة 
حصــارًا مشــددًا منــذ 13 عامًا، ويُغلــق كافة 
المعابــر والمنافــذ الحدوديــة التــي تصــل غزة 
بالعالم الخارجي عبر مصر أو األراضي الفلسطينية 
المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي 

لدخول بعض البضائع والمسافرين.

المدّبر الرسولي لبطريركية القدس الالتينية يصل القطاع
االحتالل مينع مسيحيي غزة من زيارة بيت لحم والقدس خالل األعياد

ا ا وإسالميًّ دراسة: مخاطر كبرية تواجه القدس تستوجب نفريًا عربيًّ
بيروت/ فلسطين:

حذرت ورقة بحثية من مخاطر كبيرة 
تواجــه مدينــة القــدس المحتلــة، 
مشــددة علــى أن هــذه المخاطــر 
تستوجب استنفار فلسطينيا وعربيا 
هويــة  علــى  للحفــاظ  وإســالميا؛ 
المدينة العربية واإلسالمية، وحفظ 
مقدســاتها ودعــم صمــود أهلهــا 

المرابطين.
وتناولت الورقة، التي نشــرها مركز 
واالستشــارات  للدراســات  الزيتونة 
)بيروت(، أمس، مســتقبل القدس، 
محذرة من ســياقات خطيرة تحيط 
فــي المدينة علــى المــدى القريب 

والمتوسط.
وأوضحت الورقة التي أعدها د. وليد 
عبد الحــي، أن موازيــن القوى هي 
التي ســتحدد مصير القــدس، وأن 
واإلقليمية  المحليــة  القوى  موازين 
والدوليــة ليســت لصالــح الطــرف 

الفلسطيني في المدى المنظور.
وأشــارت إلى أن التغير في المواقف 
العربية والفلســطينية هــو االتجاه 

السائد.
العربيــة  وقالــت إن الدبلوماســية 
بدأت على أســاس رفض قيام دولة 
إســرائيلية في فلســطين، ثم قبلت 
الهدنــة معها، ثم قبلــت التفاوض 
معها، ثم االعتــراف الكامل بها، ثم 
بدأ التخلي التدريجي عربيا عن اللف 
الفلســطيني، مــا يعنــي أن الطرف 
العربــي قــد يواصــل هــذا التراجع 
فــي كّل الموضوعــات )الالجئيــن، 

والحدود، والمياه، وحق المقاومة(.
وبشــأن الموقــف األميركــي، طبًقا 
للورقــة، بــدأ التغير فيه منــذ إدارة 
ريغان )1981-1989( أي بعد خروج 
مصر من الصــراع، مــرورًا بامتناع 
الواليــات المتحــدة عــن التصويت 
لصالــح قــرار لمجلــس األمــن عام 
القــرار  برفــض  الخــاص   1980

اإلســرائيلي اعتبــار القدس عاصمة 
وانتهــاء  الموحــدة،  )إســرائيل( 
األخيــر  ترامــب  دونالــد  بمواقــف 
باالعتراف بالقدس عاصمة لألخيرة 

ونقل السفارة األميركية إليها.
وعدّت فترة ترامب ونقل الســفارة 
القــدس  إلــى  أبيــب«  »تــل  مــن 
المحتلــة دليــل علــى اتجــاه متناٍم 

ومتناغم مــع موازين القــوى، التي 
ازدادت خلال لصالح )إســرائيل( منذ 
عــام 2011 وحتــى اآلن، خصوصــا 
مــع زيــادة التضييــق علــى الطرف 
الفلســطيني لتحقيــق المزيــد من 
الخلــل، كالضغــط على قطــاع غزة 
عربيا ودوليا، وتقليص المساعدات 

للفلسطينيين.
الرأي اإلسرائيلي

وتطرقت الورقــة البحثية إلى الرأي 
لمعهد  طبقــا  اإلســرائيلي،  العــام 
دراســات األمن القومــي في جامعة 
»تــل أبيــب«، فهنــاك عالقــة بين 
درجة التمسك بشرقي القدس لدى 
الــرأي العام اإلســرائيلي وبين زخم 

المقاومة لالحتالل.
اإلســرائيلي  المعهــد  وبحســب 
فإنــه فــي الفتــرة مــن 1994 إلى 
1998 كان %80 مــن الــرأي العام 

اإلســرائيلي يرفض تقسيم القدس 
أرضــا أو بلدية، وقــد تراجعت هذه 
النســبة إلى %60 في الفترة 2014 

إلى 2015 و2016.
ويقــول تقرير المعهــد إن انتفاضة 
القــدس التــي اندلعت فــي أكتوبر 
2015 كان لها دور مهم في التراجع 

المتواصل عن فكرة عدم التقســيم 
للمدينة، كما أن وجود الجدار العازل 
عــزز التراجع وبلغ عام 2017 حوالي 

.49%

ورأى المعهــد أن هنــاك مشــكالت 

تواجــه السياســة اإلســرائيلية في 
القــدس، منهــا أن أغلــب المجتمع 
الدولي ينظر لشرقي القدس كأرض 
محتلة، كمــا أن كثافة البعد الديني 
لليهود والعرب والمســلمين يؤجج 
المشاعر ويجعل االنفجار محتمال في 

كل مرة.
 38% أن  أيضــا  المشــكالت  ومــن 
من ســكان القدس هم من العرب، 
)عدد  بزيادتهــم  احتمــال  وهنــاك 
230 ألف  ســكان شــرقي القــدس 
المســتوطنين  ونسبة  فلســطيني( 
فــي الضواحي العربيــة في القدس 
أقل من %1 من الســكان العرب في 

المناطق التي فيها المستوطنات.
فعلــى ســبيل المثال، ســلوان كان 
عدد سكانها 8700 عام 1990 دون 
 500 هنــاك  واآلن  مســتوطن،  أي 
مستوطن مقابل 20 ألف فلسطيني، 
ممــا يعني أن نســبة اليهود للعرب 
تتزايــد لصالح اليهود على أســاس 
االرتفــاع في نســبة المســتوطنين 
من صفــر مســتوطن لــكل 8700 
فلسطيني عام 1990 إلى مستوطن 

لكل 40 فلسطيني حاليا.
واقع المستقبل

وخلصــت الورقــة البحثيــة إلى أن 
هناك مخاطر كبــرى تواجه القدس 
ومســتقبلها على المنظــور القريب 
والمتوســط، ويمكن تحديد الوضع 
النحو  علــى  للمدينــة  المســتقبلي 

التالي:
أولها: احتمال قيام دولتين بنســبة 
%26 بمسارين: عاصمتان وبلديتان 

%11، أو عاصمة بقســمين بلديين 

%15. وثانيهــا: احتمــال قيام دولة 

واحدة بنسبة %74 بثالثة مسارات: 
بعاصمــة واحــدة ولكــن بلديتــان 
منفصلتان %22، أو بلدية بقسمين 

%26، أو بلدية واحدة 26%.

الهيمنــة  »مســار  إن  وقالــت 
وفــق  األرجــح  هــو  اإلســرائيلية 
)إســرائيل(  الحالية، وأن  المعطيات 
ســتتابع تهويــد القــدس وتغييــر 
القــوى  موازيــن  وفــق  هويتهــا 

الحالية«.
كمــا خلصــت إلــى أن )إســرائيل( 
ســتعمل على توظيف خلل موازين 
القــوى لصالحها، وهو ما يعني أنها 
ســتحاول دفــع المزيد مــن الدول 
لنقــل ســفارتها إلى القــدس، كما 
ستســعى لتغيير التركيبة السكانية 
في القدس والتضييق على سكانها 
لدفعهم للهجرة أو لالنتقال لمناطق 

أخرى داخل الضفة الغربية.
وأوصــت الورقــة البحثيــة بضرورة 
مواجهة هذه المخاطر عبر اســتنفار 
جميع الجهود الفلسطينية والعربية 
واإلســالمية والدولية للحفاظ على 
هوية القدس العربية واإلســالمية، 
وحفــظ مقدســاتها ودعــم صمود 

أهلها.

قوات االحتالل تنتهج سياسة تهجير الفلسطينيين واالستيالء على منازلهم
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العين الثالثة
إياد القرا

رصخات برشى الطويل 
وشذى حسن.. من لها؟

ادعوا لي، صرخات شــذى ماجد حســن، رئيســة الجمعيــة العمومية 
لطالب جامعة بيرزيت، أثناء اعتقالها من قبل جنود االحتالل من رام 
اهلل، وقبلها بيوم اعتقال الناشطة في قضايا األسرى بشرى الطويل، 
وهي أســيرة محررة ووالدها القيادي جمــال الطويل رئيس بلدة رام 

اهلل السابق، الذي أفرج عنه قبل أيام.
الحملة الجديدة لالحتالل تستهدف قيادات حركة حماس في الضفة 
الغربية، وخاصة القيادات الناشطة والفاعلة ذات النشاط المعلن من 
وزراء ونواب وقيادات طالبية، وهي الحمالت التي يســميها االحتالل 
حملة "جزّ العشــب"، ويحدث ذلــك كل ليلة في الضفة الغربية، على 
سمع وبصر من األجهزة األمنية هناك، ولعل أوضحها اعتقال األسيرة 
بشــرى من منطقة أم الشرايط والتي تقع على بعد أمتار من مقرات 

األجهزة األمنية ومقر المقاطعة في رام اهلل.
الصرخات التي تقطع نياط القلب التي أطلقتها شــذى، صرخات قوة 
وليس استسالم، هي دعوات لجوء هلل للنصرة في وجه االحتالل، بعد 
أن أحكم االحتالل والســلطة الســيطرة هناك، بعد تغييب المقاومة، 
وأي جهد لنصرة المقاومين، ولو باليسير كما كان يحدث مع الشهداء 
أشــرف نعالوة وصالح وعاصم البرغوثي، الذين أذاقوا االحتالل الويل 

قبل عام، عندما داسوا على رؤوس الجنود في رام اهلل ونابلس.
اعتقــال االحتــالل للنشــطاء والوزراء وغيرهم، هي سياســة خاســرة 
يتبعها االحتالل وتفشــل على المدى الطويل، ألن النار تحت الهشيم 
حاضرة، وفــي الضفة الغربة رجال ال تنام، وجذوة النضال والمقاومة 
حاضرة، وخاصة الشــعبية والفردية، في ظل الحمالت المتوالية على 
المقاومــة المنظمة، كما نشــاهد اليوم في الخليــل الدعوات لصالة 
الفجر وحماية المسجد اإلبراهيمي من اقتحامات المستوطنين، وهو 

امتداد لما يقوم به المرابطون في المسجد األقصى.
هنــا التوقف الفعلي في غياب الســلطة، بل اتباعها نفس السياســة 
ضــد هؤالء النشــطاء والوزراء والنــواب، حيث قطعــت رواتبهم وتم 
مطاردتهــم واالعتداء عليهم، ففي بيرزيــت تتدخل األجهزة األمنية 
باستمرار لصالح الشــبيبة الفتحاوية والتضييق على شذى وزمالئها، 
وكذلك بشــرى الطويل التي تم اســتدعاؤها والتحقيق معها ســابًقا 

وقطــع مســتحقاتها المالية، وهو حــال الــوزراء والنواب، 
ومطاردتهم واالعتداء عليهم.

اعالن صادر عن بلدية عبسان الجديدة
تعلن بلدية عبسان الجديدة لإلخوة المواطنين و المتصرفين والمجاورين 
ألرض القسيمة رقم )02( من القطعة  رقم )233(  أراضي عبسان الجديدة 

و المسماة أم الشقف.
 البالغ مســاحة القسيمة اإلجمالية  )8022 م2( بأنه قد تقدم لها المواطن 
/  علي عطا عبد المولى ابو جامع  ) وكيله / خالد عطا عبد المولى ابو جامع 
( من ســكان بني ســهيال و سند الملكية باسم / شــحدة سليمان ابراهيم 
احمد ابو دقة بغرض الحصول على ترخيص و خدمات للبناء على مســاحة 
المقســم المخصص له و البالغ مســاحته )1050م2( وذلــك طبقا للطلب 
والمخططات الهندسية  المودعة لدى قسم الهندسة و التنظيم بالبلدية .
فكل من لديه اعتراض على الملكية أو الطلب، عليه أن يقدم اعتراضه لدى 
قســم الهندســة والتنظيم بالبلدية خالل )15 يوم( من تاريخ هذا اإلعالن 
و لن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور، تحريرا في  2019/12/12م 
أ - ياسر  أبو عنزة / رئيس البلدية

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

بلدية عبسان الجديدة

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

لدى محكمة الصلح غزة ... الموقرة

في القضية رقم 694 / 2018 
في الطلب رقم 1113 / 2019 

المستدعية : نجاح عبد إسماعيل الشرباصي - من سكان غزة تل الهوى - 
هوية رقم )934873241(،وكيالها المحاميان : حازم أبو ومهند أبو وردة. 
المســتدعي ضدها : ختام عبد إسماعيل الشرباصي - من غزة شارع عمر 
المختار - قرب مدرســة دير الالتين ســابقًا ) مجهــول محل اإلقامة حالية 

خارج البالد (.
نوع الدعوى : وضع يد باالشتراك . قيمة الدعوى : غير محددة القيمة .

)) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((
في القضية رقم 694 / 2018 - في الطلب رقم 1113 / 2019 

إلى المستدعى ضده بما أن المستدعية المذكورة قد أقامت القضية رقم 
) 694 / 2018 ( وموضوعها ) وضع يد باالشتراك ( استنادا إلى ما تدعيه 

في الئحة دعواه المذكورة أعاله ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة وحسب 
اختصــاص محكمة الصلح بغزة في نظر هــذه القضية وعمال بالمادة 20 
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 وبناء 
على قرار الســيد قاضي محكمة الصلح في الطلب رقم ) 1113 / 2019 ( 

بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل وذلك حسب األصول .
لذلــك يقتضي عليــك أن تحضر لهــذه المحكمة يوم االثنيــن الموافق 
)2019/12/30( التاســعة صباحــا كمــا يقتضــي عليــك إيــداع جوابك 

التحريري خالل خمســة عشر يوما من تاريخ النشــر وليكن معلومًا لديك 
أنك إذا تخلفت عن ذلك فسينظر في القضية باعتبارك حاضرا.

 )) مع االحترام ((.. حرر في 2019-12-12
رئيس قلم محكمة الصلح بغزة
األستاذ: أكرم هشام أبو السبح

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة خان يونس الشرعية االبتدائية

الموضوع : تبليغات شرعية
إلى المدعى عليه:  حمزة أحمد موســى أبو هالل من بشــيت وسكان خان 
يونس سابقًا والمقيم حاليًا خارج قطاع غزة ومجهول محل اإلقامة – نعلمك 
أنــه قد تم الحكــم عليك في القضيــة أســاس 2019/681م وموضوعها 
تفريــق للغياب والضرر والمقامة عليك من قبــل مدخولتك بصحيح العقد 
الشــرعي المدعية: عبير صالح محمد الحايك من غزة وســكانها بالتفريق 
بينــك وبينهــا بطلقــة واحدة بائنــة بينونة صغــرى حكمــا وجاهيا بحق 
المدعية قابال لالســتئناف غيابيا بحقك قابال لالعتراض واالستئناف لذلك 
صــار تبليغك حســب األصول وحرر في 14 من ربيع ثاني لســنة 1441 هـ 

وفق 2019/12/11م.
قاضي خان يونس الشرعي
الشيخ / أحمد محمود عاشور
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الناصرة/ صفا:
كشــفت قناة عبرية النقاب عــن تفاصيل جديدة 
حــول إنقاذ جيــش االحتالل اإلســرائيلي لعناصر 
وحــدة »ســييرت متكال« عقب كشــفها من قبل 
عناصر كتائب القسام بداية نوفمبر/ تشرين ثان 
العام الماضي في مدينة خان يونس جنوب قطاع 

غزة.
ووفًقا لما جاء في برنامج التحقيقات اإلســرائيلي 
»عوفدا« والــذي بث على القنــاة »12« العبرية، 
مســاء الخميس، فقد ألقت طائرات االحتالل أكثر 
من 50 طنا من الصواريــخ والقنابل على منطقة 
شــرق خان يونس، خالل عملية تأمين انســحاب 

القوة الخاصة.
وبينــت التحقيقــات أن الصواريــخ أعــدت لعزل 
منطقــة هبوط طائرة اإلنقاذ التي فر عبرها أفراد 
القوة، واســتخدمت عشــرات القطــع الجوية في 
هذه المهمــة، من طائــرات حربيــة مقاتلة إلى 
هيلوكوبتــر هجومية، مــرورًا بالطائــرات بدون 

طيار.
وأجرت مقدمــة البرنامــج لقاًء مع قائــد األركان 
لجيــش االحتــالل الســابق »غــادي آيزنكــوت« 
الذي وصف العملية بالحــدث األبرز خالل خدمته 
العسكرية، وأن العملية كادت تدحرج األمور نحو 

حرب شاملة في قطاع غزة.
كما أجرت معــدة البرنامج »إيالنا دايان« لقاًء مع 
زوجة الضابط القتيل في العملية والملقب بالرمز 
»م«، والتي نوهت إلى أن زوجها ما كان يجب أن 

يكون رأس حربة في تنفيذ العملية.
ونقلت عن مسؤول شــعبة العمليات األسبق في 
الجيش نيتســان ألــون قوله: إن قصــة التغطية 
التــي جرى حبكها في العمليــة لم تصمد طويال، 
واندمــاج القــوة الخاصــة وانخراطها فــي البيئة 
المحلية لم يتم بسالســة حســب الخطة ما أدى 

النكشاف أمرها.
في حين جرى الحرص على عدم إشــعال األضواء 
داخــل طائرة »يســعور« التي نقلت أفــراد القوة 

خــالل هبوطهــا قــرب الســياج الفاصل، خشــية 
تعرضها لنيران أرضية، كما جرى تغيير مســارها 
بســرعة نحو الجنوب الشرقي بعد ورود معلومات 

عن نية استهدافها بالصواريخ من القطاع.
وبثــت قنــاة »الجزيرة« قبــل أســبوعين مقاطع 
فيديو »حصريــة« تضمنت تفاصيل تعرض ألول 
مرة حول تســلل وحــدة من الجيش شــرق خان 

يونس.
ونشــرت القناة أدلة وصورا ووثائق ضمن تحقيق 
جديــد لبرنامج »ما خفي أعظم« لمراســل القناة 
تامر المســحال بعنوان )أربعون دقيقة(، وعرض 
تفاصيل اشــتباك عناصــر المقاومة مــع الوحدة 
المتســللة والتــي أودت بحيــاة قائــد الوحــدة 
واستشــهاد القيادي في القســام نور بركة وستة 

آخرين.
وتضمــن البرنامــج مقابــالت مــع عناصــر مــن 
كتائب القســام الذين اكتشفوا الوحدة المتسللة 

واشتبكوا معها.

القدس المحتلة/ فلسطين:
شارك أهالي بلدة شــعفاط شمال شرق القدس 
المحتلــة، وبلدة برقة شــمال نابلس، أمس، في 
وقفتيــن, مندّديــن باعتــداءات المســتوطنين 
اليهود على المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم.
وجاءت الوقفة التي أقيمت أمام مسجد شعفاط، 
بدعوة من المجلس المحلــي في البلدة، تنديدا 
بإقدام مجموعة مستوطنين على إعطاب إطارات 
أكثر مــن 186 مركبة، وخط شــعارات عنصرية 
على الجدران في حي الســهل، والظهر، وشــارع 

أحمد شوقي بالبلدة االثنين الماضي.
ورفــع المشــاركون خــالل الوقفة الفتــات كتب 
عليها: »لــن ننتظر حتى يكون مصيرنا أن نحرق 
أحياء في بيوتنا«، »دماء ابننا الشهيد محمد أبو 
خضير ودماء عائلة الدوابشــة الشــهداء، ال تزال 
تســتصرخ فينا كل الغضب«، »الخزي والعار لكل 
مــن فرّط بــذرة تراب مــن ثرى القــدس بائعا 

وسمسارا« وغيرها.
وأوضح رئيس مجلس محلي بلدة شعفاط اسحاق 
أبــو خضير، أن الوقفــة جاءت بنــاء على توصية 
بضرورة الوقوف أمام اعتداءات المستوطنين في 

ختام االجتماع الذي عقدته فعاليات البلدة.
وذكر أبو خضير أن هذه ليست المرة األولى التي 
تتعرض فيها شــعفاط العتداءات المستوطنين، 
ففي عــام 2018 تعرضــت منطقة الســهل في 

البلدة ألكثر من اعتداء مشابه.
يشار إلى أنه في عام 2014 اختطف مستوطنون 
الطفــل محمد أبو خضير بينما كان جالســا أمام 

دكان والده بالحي، وقتلوه حرقا.

من جهته، قال والد الشهيد محمد أبو خضير إن 
»هذه العملية النكراء التي قام بها المستوطنون 
بحماية شــرطة االحتــالل وحكومتهم، لن تثنينا 
عن الصمــود بهذه األرض، ضد المســتوطنين 

المجرمين والنازيين الجدد«.
وأشــار والد الشــهيد إلى تواطؤ شرطة االحتالل 
مع المســتوطنين فــي اعتداءاتهم ضد ســكان 
شــعفاط، »ألنها لم تحرك ســاكنًا حيالهم ولم 
تلِق القبض عليهم، رغم أنها تعرفهم وكاميرات 

المراقبة رصدتهم«.
وفي الســياق، اعتصم عشــرات المواطنين، على 
أراضــي بلدتــي برقــة شــمالي نابلس وســيلة 

الظهر جنوبي جنين، واللتين كان مقامًا عليهما 
مستوطنة »حومش« المخالة منذ عام 2005.

وكانــت فعاليــات بلــدة برقــة دعــت لمســيرة 
واعتصام وانتشــار في أراضي منطقــة القبيبات 
التــي كان مقامــا عليهــا مســتوطنة »حومش« 
المســتوطنين  اقتحــام  الســتمرار  اســتنكارًا 

للمنطقة.
وحاولت قوة عســكرية إســرائيلية انتشــرت في 

المنطقة منع المواطنين من االعتصام.
وأعلنت فعاليات المنطقة عن اســتمرار األنشطة 
الجماهيرية حتــى وقف عمليات االســتفزاز التي 

يقوم بها المستوطنون.

عقب كشف وحدة »سييرت متكال«
ا من القنابل استخدمت يف عملية خان يونس قناة: 50 طنًّ

وقفتان يف شعفاط وجنني تنديًدا باعتداءات املستوطنني 

جانب من الوقفة في بلدة شعفاط
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الهندي: حامس تنطلق نحو 
مرحلة جديدة من املقاومة

غزة/ يحيى اليعقوبي:
قال عضو المكتب السياســي لحركة المقاومة اإلســامية حماس، سهيل الهندي: إن خروج 
عشــرات اآلالف من الجماهير الفلســطينية نصرة للمقاومة وحماس وكتائب القسام إلحياء 
انطاقة الحركة الـ 32 دليل على صحة منهج الحركة، وأن هناك تأييدا جماهيريا كبيرا لها.

وأضاف الهندي في تصريح لصحيفة »فلســطين«، أمس، على هامش مشــاركته في مسيرة 
إحيــاء ذكرى االنطاقة شــمال القطــاع، »عندما يخرج أكثــر من 50 ألف مواطــن من أبناء 
محافظة شــمال القطاع، فهذا دليل صحة منهج حماس، وأن الجماهير الوفية أعطت الوفاء 
لحماس وقيادتها«. وتابع: رســالة حماس أنها ماضية نحو تحرير فلســطين، مشيرا إلى أن 
المشــاركة الجماهيرية الواســعة في مســيرة االنطاقة، يبعث بإشــارات إلى قوة الحاضنة 

الشعبية لحماس وأن هذه الجماهير ستعطي أصواتها للحركة في حال أجريت االنتخابات.
وأكــد القيادي في حماس أن حركته أعطت مرونة كبيرة ألجل إجراء االنتخابات وتنازلت عن 
أشــياء كثيرة من أجل الشــعب والمقاومة، وتنتظر صدور قرار المرسوم الرئاسي  من رئيس 

السلطة محمود عباس حول االنتخابات.
وذكر أن االنتخابات وسيلة لخدمة أبناء شعبنا والتعبير عن إرادته.

وقال: »حماس تراكــم قوتها وتنطلق لمرحلة جديدة من المقاومة واإلعداد، وأنها بعد 32 
عاما من االنطاقة التي بدأت بالحجر تســتخدم صواريخ متطــورة للوصول لقلب االحتال، 

مما يدلل على مراكمة القوة نحو تحرير فلسطين«.
ورد الهندي على تهديدات قادة االحتال بشــن عدوان على غــزة، قائا: »ال نتمنى الحرب، 
لكــن اذا ما فرضت المعركة فهناك جهوزية كبيرة جدا من القســام وباقي الفصائل للدفاع 
عن الشــعب الفلســطيني، وهذه الجماهيــر التي جاءت للمشــاركة باالنطاقــة تؤكد على 

جهوزيتها للوقوف بجانب المقاومة«.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
بعض الحروف رســائل وقذائف، على منصة 
المهرجان كانت فرقة الوفاء للفن اإلسامي 
تلهــب حمــاس الجماهيــر المشــاركة فــي 
مهرجــانٍ النطاقــة حركــة حمــاس فــي 
ذكراهــا الـ32، حيــث يصدح عضــو الفرقة 
األســير المحرر والمنشد رمزي العك بصوته 
»الجبلــي«، ويعطــي المشــاركين المزيــد 
من الحمــاس بحباله الرنانــة قائا: »ليش 
نفاوض وعنا ساح وعنا جيش؟«، لترد عليه 

الجماهير: »ليش ليش؟..
وبعــد أن حمل العك بندقية بيده ملوحًا بها 
يخاطــب الحضــور: »هذه البــارودة مكتوب 
عليهــا صنعــت لقتــل اليهــود المحتليــن 

لفلسطين وسحق رموز الصهيونية«.
وال يــزال يلهب حمــاس الجماهيــر: »كيف 
نفــاوض وعنا نــاس زي أحمد جرار وأشــرف 
نعالوة وصالح البرغوثي ومهند الحلبي، وعنا 

بالداخل المحتل رجال الحاضر والماضي؟«.
»أنا حربجــي وتلبقلي البدلة العســكرية«.. 

دون مقدمات شــعرية وبصوت جبلي، بتلك 
الكلمــات تبدأ أنشــودة »أنــا حربجي« التي 
أطلقهــا فريــق »الوفاء«، والتــي تؤكد على 
خيار المقاومة ورفــض المفاوضات، وتمجد 
شــهداء عمليات الطعن ضد جنود االحتال 
الغربية  بالضفة  ومســتوطنيه  اإلســرائيلي 

المحتلة.
وبعــد أن التقط المنشــد العك أنفاســه إثر 
انتهاء األنشــودة، بدأ الشبان يلتفون حوله 
يلتقطــون صــورا تذكارية معــه، ثم تحدث 
»فلســطين«  لصحيفــة  المنصــة  بجانــب 
عــن كواليــس األنشــودة الجديــدة بأنها 
»تبث ألول مرة بمهرجــان انطاقة حماس 
للشــعب  غــزة  قطــاع  شــمال  بمحافظــة 
الفلسطيني كله، لنقول إننا شعب واحد وإنه 

لن يقسمنا أحد«.
وأضــاف وعامــات اإلرهاق باديــة عليه، أن 
مفــاد كلمــات األنشــودة أن لدينــا العتــاد 
والســاح، والــكادر البشــري، ولدينــا أهــل 
القــدس والداخــل المحتل فلمــاذا نفاوض 

االحتــال؟، مضيفــا أننــا أقوياء علــى هذه 
األرض، وهنــاك مــن هــذه األمــة مــن هو 

مستعد للتضحية بدمائه وماله.
ولذلــك كانت كلمــات األنشــودة، والكام 
للعك، تامس الواقع الحقيقي المر للشــعب 
خيــاره  البندقيــة  إن  وتقــول  الفلســطيني 
وليس التفــاوض، مردفًا: »نحن هنا لنوصل 
كلماتنا أنه لن نفــاوض على حقنا ما حيينا، 
ولن تمر صفقة القرن إال على أشاء الشعب 

الفلسطيني«.
أبــدى العك انبهــاره بتفاعــل الجماهير مع 
األنشــودة، بقولــه: »هــم شــعلة الثــورة، 
فانتفاضــة الحجــارة انطلقــت مــن شــمال 
القطاع والشــهيد عمــاد عقل مــن هنا )..( 
المنبر اإلعامي أهم منبر لشحن المقاومين 

بالهمم العالية«.
وفريــق »الوفاء« هو من األســرى المحررين 
المبعدين لغزة، وحظيت أناشيدهم بانتشار 
كبيــر مثل »أخــت المرجلــة« و«األرض لنا« 

و«ع الندهة«.

الفن رسالة قضية.. وسالح مقاوم
بـ»أنا حربجي«.. »الوفاء« تشعل مهرجان انطالقة حامس

محافظات/ فلسطين:
أحيــت حركــة المقاومة اإلســامية حماس، 
أمس، الذكرى الثانية والثاثين النطاقتها، 
بفعاليات متفرقة في قطاع غزة، شــارك فيها 

عشرات اآلالف من أنصارها ومؤيديها.
وانطلقــت الجماهير المشــاِركة بدعوةٍ من 
حركــة حمــاس، في مســيرات حاشــدة من 
مســاجد شــمال قطاع غــزة وجنوبــه، عقب 
صاة الجمعة، إلحياء ذكرى انطاقة الحركة 
التي توافق اليوم، تحت شــعار »بحد السيف 
بددنــا الزيف«، حيث رفع المشــاركون صورا 
لقادة حماس وشــهدائها إلى جانب األعام 

الفلسطينية.
وردد المشــاركون هتافــات مؤيــدة لحركة 
حماس وجناحها العســكري كتائب الشــهيد 
عز الدين القسام، مؤكدين أن خيار المقاومة 
هــو الطريق الوحيــد لتحرير فلســطين من 

االحتال اإلسرائيلي.
ففي شــمال قطــاع غــزة، خرجت مســيرات 
جماهيرية من مختلــف المناطق عقب صاة 
الجمعــة، وتجمعت في مهرجــان ختامي قال 
فيه عضو المكتب السياســي لحركة حماس 
فتحــي حماد، إن الشــعب الفلســطيني لّقن 
االحتال دروســا قاســية لــن ينســاها أبدا، 
وإن علــى االحتال أن يفهــم أن زمن فرض 

المعادالت قد ولى.
وأكد حماد أن المقاومة بددت زيف االحتال 
في عملية »حد الســيف« التي تصدت للقوة 
اإلســرائيلية الفاشلة »ســييرت متكال« في 

خان يونس جنوب قطاع غزة،
وشدد على أن حماس ستعمل بكل قوة على 
تعزيز العمل في »غرفة العمليات المشتركة« 
لفصائــل المقاومة، مشــيرا إلــى أن حركته 

مكون رئيس في المعادلة الفلسطينية.
وأضــاف أنه كما كانت عملية »حد الســيف« 
فصــا من فصــول معركــة المقاومــة، فإن 
كتائب القسام ستكشــف فصا جديدا خال 
األيام القادمة، وعندها ســيعلم االحتال أنه 

كان يلهث خلف السراب.
وبيّــن أن عملية »حد الســيف« مــا هي إال 
محصلــة قــوة المقاومــة من حيــث اليقظة 
واالستعداد الدائم، مشــددا على أن حماس 
ستقطع كل يد تريد العبث بغزة واستقرارها.

وتابــع أن حمــاس ستســتمر فــي مراكمــة 
القوة حتــى يندحر االحتال وينعم الشــعب 
الفلســطيني بالحرية والكرامة، مشددًا على 
أن التعامل معه لن يكون إال من خال فوهة 

البندقية.
تحوالت استراتيجية

ولفت حماد إلى أن حماس »صنعت تحوالت 
استراتيجية في مسيرة القضية الفلسطينية، 
وهي تســير اليوم بخطى ثابتة نحو التحرير، 

وتراكم القوة حتى يندحر االحتال«.
وأكــد أن »مماطلــة االحتــال فــي قضيــة 

األســرى لن يفيده، وأن جنوده لن يروا النور 
حتى يراه أســرانا«، مهددًا بأسر المزيد من 

جنوده لتبييض السجون من كل األسرى.
ووجه التحيــة للمرابطيــن والمرابطات في 
المســجد األقصى والقدس والضفة الغربية 
المحتلتين، مشددا على أن غزة ستظل سندا 

لهم، وأنها لن تخذلهم.
وبشــأن ملــف الوحــدة الوطنيــة، أوضح أن 
حركته جاهزة لعقد االنتخابات وأنها تســعى 
إلــى تعزيز الوحدة وتقديم ما تســتطيع من 
إمكانيات لشــعبها، مدلا علــى ذلك بقبول 
حركتــه مبــادرة الفصائــل الثمانيــة »التي 
رفضتهــا حركة فتح«، ثم الموافقة على ملف 

االنتخابات بكل ما فيه.
وفــي جنــوب قطــاع غــزة، انطلقــت كذلك 
مســيرات جماهيريــة من مختلــف المناطق 

عقب صاة الجمعــة، وتجمعت في مهرجان 
ختامــي، قال فيه القيادي فــي حركة حماس 
حماد الرقب: »إن حماس جاءت لتحيي اآلمال 

وترسم طريق الجهاد والمقاومة«.
وأضــاف الرقب: »نحن في حماس نســير مع 
كل رافقنــا فــي القوى والفصائــل في طريق 
مقاومتنــا ونبذ الفرقة، وانطلقنا بمســيرات 
العودة وكســر الحصار وكانت بارقة لتشكيل 
غرفــة العمليات المشــتركة التــي تعبر عن 
جيــش  بمثابــة  وهــي  مقاومتنــا،  التحــام 

لشعبنا«.
وشــدد القيادي في حمــاس على أن القدس 
ســتبقى الخــط األحمــر الــذي مــن أجلــه 
المجاهديــن  آالف  بعشــرات  »ســنذهب 

لتحريرها«.
وتعهــد بعــدم تــرك الســاح حتــى إعادة 

كل الحقــوق، موجها رســالة لألســرى خلف 
القضبــان بــأن حمــاس حققت وعد الشــيخ 
أحمد ياســين باإلفــراج عن مئات األســرى، 
وأنهــا لن تتوقف عــن اتخــاذ كل اإلجراءات 

حتى تحريرهم جميعهم.
بالتعدديــة  نؤمــن  أننــا  »نؤكــد  وأردف 
السياســية، ومشــاركتنا في انتخابات 2006 
كان من باب حفظ حقوق شــعبنا«، مشــيرا 
إلــى أن كل االتفاقيــات مع االحتــال نقطة 
سوداء في تاريخ شعبنا ويجب االنحال منها.

وتابع »عندما ســرنا بمشــروعنا السياســي 
وتوجهنا نحو االنتخابات، فنحن نؤكد بذلك 
أننا متمسكون باالنتخابات وإجرائها كما جاء 
في ورقة حمــاس، ونطالب رئيس الســلطة 
محمــود عباس بتوقيع المرســوم االنتخابي 

وليكن شعبنا الحكم«.
وقــال »نؤكد أيضــا حرصنــا علــى االنتماء 
ألمتنــا وعــدم التدخل في شــؤون أي دولة، 

وحريصون على عاقات متينة«.
ومن المقــرر أن تحيي حركــة حماس ذكرى 
انطاقتهــا بفعاليــات ومهرجانــات فرعيــة 
بحــي الرمال غــرب مدينة غزة اليــوم، وفي 
المحافظــة الوســطى غدًا، وفــي رفح جنوب 

القطاع بعد غد.
يذكــر أن حركــة حمــاس انطلقــت في 14 
ديســمبر/ كانــون األول 1987 بعد اجتماع 
عقده الشيخ أحمد ياسين آنذاك مع عدد من 
قادة الحركة اإلســامية في منزله لانطاق 
ومواكبــة انتفاضــة الحجــارة في أســبوعها 
األول، وتم صياغة البيان األول للحركة باسم 

حركة المقاومة اإلسامية وتوزيعه.
وانتشــر نفــوذ الحركــة بشــكل كبيــر، بعد 
انخراطهــا القــوي فــي مقاومــة االحتــال 

بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وتمكنت عام 2006 من الفوز بغالبية مقاعد 
المجلس التشريعي، لكن االحتال والواليات 
المتحدة واالتحاد األوروبي، رفضوا االعتراف 

بنتائج االنتخابات.

تحت شعار »بحد السيف بددنا الزيف«
»حامس« تحيي الذكرى الـ32 النطالقتها بفعاليات متفرقة يف قطاع غزة

جانب من مهرجان االنطاقة في خان يونس                 )تصوير/ ياسر فتحي(

حامد: شعبنا لّقن االحتالل دروًسا 
قاسية و»زمن فرض املعادالت وّل«

الرقب: حامس جاءت لتحيي اآلمال
 وترسم طريق الجهاد واملقاومة
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غزة/ فلسطين:
باركت حركة الجهاد اإلسالمي، لحركة حماس في ذكرى 
انطالقتها الـ32، مؤكدة أنهــا حلقة من حلقات الجهاد 

في أرض فلسطين.
وقال عضو المكتب السياســي للجهاد، محمد حميد، في 
بيان، أمس: »في هذه األيام تمر ذكرى ميالد حلقة بارزة 
مــن حلقات الجهاد تلقى تأييد جمهوٍر كبير من شــعبنا 
الفلســطيني، وقد آثــرت أن تعنون نفســها بالمقاومة 

اإلسالمية، فكانت حركة المقاومة اإلسالمية حماس«.
وأضاف حميد: »المقاومــة تمثل نموذجًا فريدًا للتطور 
رغم الحصار المفروض عليها منذ سنوات.. لطالما كانت 
مســيرة الجهاد ممتدة على ثرى هــذه األرض المباركة، 
وكان عضــد الجهاد فيها حَُلقــًا مترابطًة دونما انحالل، 

ارتباٌط تفرضه طهارة البندقية وأخوة الدماء«.
وتابع: »هــي الحركة التي استشــهد مؤسّســها وكبار 
قادتهــا، فحظيت من البركة ما تحظــى به الحركة التي 

يستشهد أمينها العام، فكانت دماء الشيخ أحمد ياسين 
والدكتــور عبد العزيز الرنتيســي، ومــن قبلهم إبراهيم 
المقادمة وغيرهــم وقودًا تنمو به هذه الحركة العريقة 

في أوساط المجتمع«.
وأكد أّن »كتائب القســام التي لقنت االحتالل درسًا لن 
ينســاه في حروب ثالث وجوالتٍ تصعيديــة أخرى جنبًا 
إلى جنب مع إخوتهم في سرايا القدس وقوى المقاومة، 
تشــكل إنجــازًا وطنيًا وإســالميًا نعتز بــه ونباهي به، 
ونحن على يقين أنهــا تعد في الخفاء ما يقلق راحة هذا 

االحتالل كما دأبنا عليها دائمًا«.
وذكر القيــادي في الجهــاد أن المقاومة في فلســطين 
عامــًة وقطاع غزة خاصــًة مثلت أنمــوذج التطور الفريد 
رغــم ســنين الحصار الطويلــة المفروضــة عليها وعلى 
أبناء شــعبنا الذي تجرع ويالت التضييق والخناق مشكاًل 
حاضنة المقاومة ودرعها الحصين وشجرتها التي أنبتت 
أبناءها الثائريــن المقاومين، والذين أكــدوا على إخوة 

الدم والسالح في مواطن كثيرةٍ اختلطت فيها مهجهم 
وأرواحهم.

كمــا باركــت حركــة المقاومة الشــعبية في فلســطين 
وجناحها العســكري كتائب الناصر صالح الدين، لحركة 

حماس ذكرى انطالقتها.
وأكدت المقاومة الشــعبية، فــي بيان، أمس، أن حماس 
شــكلت حاضنــة وطنيــة لمشــروع المقاومــة وحماية 
الثوابت ومواجهة المؤامرات، وشكلت طريقا ممتدا نحو 

الوحدة والعودة والتحرير.
وقالــت: إن انطالقة حمــاس جاءت في وقــت كان يراد 
بفعــل مخططــات  تنتهــي  أن  الفلســطينية  للقضيــة 
التصفيــة غيــر أن االنطالقة كانت ســدًّا منيعا للحفاظ 
على المشــروع الوطني بمعيــة القــوى والفصائل على 

الساحة الفلسطينية.
وأضافــت أن عمق العالقة بين قوى المقاومة والفصائل 
الفلســطينية ووحــدة شــعبنا هي مــن أهــم متطلبات 

المرحلــة لمواجهة المخططات والمؤامــرات خاصة في 
ظل سياسة التطبيع العربي مع االحتالل اإلسرائيلي.

وأشادت بخطوات حماس نحو تحقيق الوحدة والشراكة 
الوطنية »وهذا ما لمســناه واقعــا في قرار قيادة حماس 
عبر الموافقة إلجراء االنتخابات التشــريعية والرئاســية 

واالستجابة لدعوة الرئيس محمود عباس«.
وتابعــت: »نعتبــر ونعتز بــكل ذكرى مجيــدة النطالقة 
حركــة وحزب وجماعة من شــعبنا انطلقت لتكون رافعة 
للمشروع الوطني وما زالت تحافظ على الثوابت وتمضي 
بالكلمة والبندقيــة النتزاع الحقوق الفلســطينية ودحر 

العدو الصهيوني من كامل أرض فلسطين التاريخية«.
وتوجهــت حركــة المقاومــة الشــعبية بالتحيــة لجميع 
شــهداء شــعبنا وقادته، مؤكدة أن دماء الشــهداء هي 
النــور الذي يضــيء طريق الجهــاد والمقاومــة ويجعله 
ممتــد بالتضحيات من جيل آلخر  لينعم شــعبنا بالحرية 

والكرامة.

المقاومة الشعبية: حماس حاِضنة وطنّية لمشروع المقاومة وحماية الثوابت
الجهاد: حامس حركة عريقة وعالقتنا بها مرتابطة وُنباهي بالقسام

شمال غزة/ يحيى اليعقوبي:
جــاؤوا مــن المــكان الــذي انطلقــت فيه 
انتفاضــة الحجارة عام 1987 شــمال قطاع 
غزة، لالحتفاء  بعــرس المقاومة وانطالقة 
حركة المقاومة اإلسالمية حماس، وتجديد 
العهد والوفاء، بمهرجانٍ شارك فيه اآلالف، 
وكل واحــد منهــم يحدوه األمــل بالتحرير 

والعودة.
بعــد صــالة الجمعــة أمــس، فــي الذكرى 
الثانية والثالثيــن النطالقة حركة حماس، 
اكتسى اللون األخضر المنطقة المخصصة 
للمهرجان وســط معســكر جباليا، وكانت 

»فلسطين« حاضرة بين الحشود.
في مهرجان االنطالقــة تكاد ال تخلو زاوية 
أو مكان وســط الجماهير من شــيخ يحمل 
علمًا أو امرأة تلبس وشــاحا أخضر، أو طفل 
يرتــدي بــزة عســكرية مع عصبة القســام 
وبندقية بالســتيكية، كهذا يعلنون حبهم 

للمقاومة.
أطفال مقاومون

الطفــل علي صالــح )12 عامــًا( يرتدي بزة 
عســكرية صحراوية، ويغطي وجهه باللثام 
األســود، بدا ســعيدا وهو يحمــل بندقيته 
تذكاريــة  صــورا  ويلتقــط  البالســتيكية، 
بهاتــف والــده، يعلن في حديثــه عن هذا 
الحب: »نفســي أصيــر مقاوم«.. ثــم يتبع 
كالمه مبتســما: »مــن الصبح جهزت حالي 

للمهرجان«، شــاركه الحديث شقيقه صالح 
الذي يرتدي هو اآلخر بزة عسكرية خضراء، 
ويحمــل بندقيــة ينافس شــقيقه في أناقة 
لباســهما مختصرا الــكالم: »نحب حماس 

ألنها رمز المقاومة«.
الحاج محمــد البيك الذي كان يجلس داخل 
ســيارة نجله ويحمل حفيده، يقول: »اليوم 
عرس انطالقة المقاومة، لذا يجب أن يخرج 

الكبير والصغير«.
أضــاف »حماس هي األمــن واألمان، فقبل 
انطالقتها كان االحتالل يســرح ويمرح في 
غزة، لكن بعدمــا انطلقت طردت االحتالل 
ولــم يعــد«، واصفــا المهرجــان بـ«عيــد 

النصر«.
بالقربــة منــه، تقف ابنة شــقيق الشــهيد 
القائد في حركة حماس نــزار ريان، ترتدي 
ثوبــا فلســطينيا مطــرزا برفقــة والدهــا 
وأشــقائها، بوجه طلق مشرق توجه رسالة 
للعالم بفك الحصار، وتعرب عن تمســكها 
بتراثهــا وثوابتهــا. يقول والدهــا كذلك: 
»رســالتنا اليوم أننا على العهد باقون، إلى 
أن  تتحرر فلسطين كاملة، وأن يعلم العالم 
أن أهل فلســطين لــن يتخلوا عنهــا، ألننا 
نذرنا حياتنا للمقاومة والجهاد الذي ورثناه 

عن أخي الشهيد«.
بالتقــدم بضع خطوات لألمــام، على يمين 
منصــة المهرجان تجلس الخمســينية »أم 

الحــارث« تراقب فعاليــات االنطالقة، آثرت 
هــي وعائلتهــا المجــيء هنــا، بعــد صالة 
الجمعة مباشرة وتأخير تناول طعام الغداء. 
مالمح الســعادة ســبقت نبرة صوتها وهي 
تقــول بعفويــة: »اليــوم احنا مبســوطين 
وتضيــف:  االنطالقــة«،  بعــرس  كتيــر 
»نقــول لالحتالل إننا نريــد تحرير األقصى 

وفلسطين وهذا ما تمثله االنطالقة لي«.
تجديد العهد

بقربهــا تجلس »أم نضــال« تحمل طفلها 
الرضيــع محمــد )شــهران( بيــن ذراعيها، 
أكملت الحديث عن ســابقتها: »االنطالقة 
تمثــل لنــا تجديد العهــد مــع اهلل وأمتنا، 
وأننــا ســنبقى ثابتين علــى العهــد، ولن 
تثنينــا الحــروب والحصــار والمؤامرات عن 
هــذا الطريــق، وســنبقى ثابتيــن رغم كل 

المتخاذلين«.
تشد على قبضة يدها بنبرة صوت امتزجت 
بالثقة والقوة، وتزيد في قولها: »لن نتنازل 
عن طريق المقاومة، ونقول للعالم وأمريكا 

إن النصر لنا«.
تلتفت نحو المنصة التــي تبعد عنها مئات 
األمتار مشــيرة نحــو الجموع المحتشــدة: 
»هذه ليســت انطالقة حمــاس وحدها، بل 
نخرج لنذّكر كل المتآمرين أنهم لن يصلوا 

إلى غايتهم«.
أسطح البنايات الســكنية المحيطة بجانبي 

المهرجان ممتلئة بالمشــاركين الذين لم 
يجدوا مكانا لهم بين الحاضرين، فيما رغب 
البعــض اآلخــر أن يرى المكان المُكتســى 

باألخضر من علو.
في وســط هــذه الجموع، يقــف محمد أبو 
طاقية علــى دراجته النارية برفقــة أبنائه، 
وجميعهــم يرتــدون بزات عســكرية حتى 
ابنته ملك )15 عاما(، ولهذا رســالة يتحدث 
عنهــا قائال: »إننا نســتثمر هذه المناســبة 
لتجديــد العهد مــع المقاومــة، خاصة أنها 
تجتمع مع استشــهاد أبي )خالد أبو طاقية( 
ثانــي شــهداء انتفاضــة الحجــارة، الــذي 
استشــهد في 15 ديســمبر/ كانــون األول 

.»1987

وإن رحــل خالد الشــهيد برصاصــة قوات 
االحتــالل، كان خالــد الحفيد مشــاركا في 
»عرس االنطالقة«، فاالسم لم يمت بعدما 

ورثه عن جده ليكمل مسيرة المقاومة.
صمام أمان

مــاذا تمثــل لك انطالقــة حمــاس؟، أجاب 
إبراهيــم عصفور الــذي جاء برفقــة أبنائه 
المنصــة  مــن  علــى مقربــة  يقــف  وكان 
المركزيــة للمهرجــان: »إنها حلــم العودة 
إلى دير ســنيد وكل البالد التي هجرنا منها 

ونشتاق لرؤيتها والعودة إليها«.
لم تنتــهِ اإلجابة: »هــذه االنطالقة تمثل 
رأس الحربة، وصمــام األمان لألمة جمعاء، 

وعرســا كبيرا ليس لحماس بــل لكل أبناء 
الشعب الفلسطيني، هذا العرس بوابة أمل 
للعودة وتحرير فلسطين واألسرى ودخولنا 

باحات المسجد األقصى«.
وأضــاف »أحــرص علــى مشــاركة أبنائــي 
لتوريثهم حــب المقاومة، ألننا ننظر إليهم 
أنهــم جيــل التحرير فــال بد مــن ربطهم 

بقضيتهم«.
في عرافة الحفل شعلة أخرى تلهب حماس 
الجماهير الذيــن تفاعلوا معها كما تفاعلوا 
مع ما عرض من أناشيد منها فقرات لفرقة 

الوفاء للفن اإلسالمي.
عشــرات األفراد من فتيان الكشافة بزيهم 
الخاص الرمــادي وقبعتهم الحمراء، يقفون 
بين المشــاركين بعدما أنهوا فقراتهم في 

بداية المهرجان.
يقــول مســؤول الرابطــة شــمال القطــاع 
إبراهيــم مســعود، إن الحركــة الكشــفية 
انطلقــت منــذ الصبــاح لتجــوب الشــمال 
بعــروض كشــفية، بعدمــا انطلقــت مــن 
المســاجد متجهة نحو المهرجان المركزي 
لحمــاس، فــي داللــة رمزيــة، أن الحركــة 
الكشــفية تبرز دورها الميداني في تنشــئة 
الجيل وغــرس حب القضية في نفوســهم 
حتــى تكــون فلســطين مــن بحرهــا إلى 
نهرها بوصلة للكشاف الفلسطيني في كل 

أنشطته وفعالياته.

»فلسطين« ترصد لقطات من مهرجان انطالقة حماس شمال القطاع
»عــرس املقاومــة«.. بوابــة األمــل والتحريــر والعــودة

جانب من مهرجان حركة حماس شمال القطاع                   )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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مشروع تشطيب شقة لمقر جمعية تجار 
قطع الغيار و السيارات والمعدات الثقيلة 

تعلن جمعية تجار قطع الغيار و السيارات والمعدات الثقيلة عن مشروع تشطيب 
شــقة لمقر جمعية تجار قطع الغيار والســيارات والمعدات الثقيلة وذلك حســب 
جداول الكميات والمواصفات والشروط العامة والخاصة بالمشروع، حيث يمكن 
للراغبيــن في التقدم للعطاء الحصول على نســخة من وثائــق العطاء من مقر 
الجمعيــة الواقع في غزة - شــارع اللبابيدي  - عمــارة اقطيفان – مقابل جمعية 
ارض االنسان وذلك مقابل مبلغ غير مسترد وقدره )350 شيقل(  للعطاء الواحد 
بدءًا من صباح  يوم االحد  الموافق 2019/12/15 وحتى يوم الخميس الموافق 
2019/12/19 وذلك خالل أوقات الدوام الرسمي مصطحبًا معه شهادة تصنيف 

سارية المفعول يجب على المتقدم ان يراعي الشروط التالية :
1. إن هــذه المناقصــة مفتوحــة لشــركات المقاوالت المســجلة رســميا 
والمؤهلة والمصنفة لدى اتحاد المقاولين الفلســطينيين ولجنة التصنيف 
الوطنية تخصص أبنية درجة ثالثة على األقل أو صيانة أبنية ) درجة ثانية 
على األقل ( وذات الخبرة، وأن تكون شهادة التصنيف سارية المفعول، وأن 

يكون المقاول مسجال رسميًا في دوائر الضريبة )مشتغل مرخص( 
2. سيتم عقد اجتماع تمهيدي للرد على استفسارات المشاركين في العطاء 
يوم الثالثاء  الموافق 2019/12/17 الســاعة الحادية عشر صباحا في مقر 

الجمعية ومن ثم االنتقال لزيارة الموقع بعد االجتماع التمهيدي 
3. اخر موعد لتســليم العطــاءات هو يوم الخميس الموافق 2019/12/19 الســاعة 
الثانيــة عشــر ظهرًا  في مقر الجمعية وســيتم فتح المظاريف في جلســة علنية لمن 
يرغب بالحضور من الشــركات التي تقدمت بعرض سعر فقط في نفس المكان وفي 

نفس الموعد )الساعة الثانية عشر  ظهرا( ولن يقبل أي عرض بعد ذلك الموعد.
4. يجــب أن تكون كافة العطاءات مصحوبــة بتأمين ابتدائي بقيمة )5%( 
إما بكفالة بنكية أو شــيك بنكي مصدق، وسارية لمدة 60 يوما من موعد 

استالم العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
5. يجــب أن تكون األســعار بالشــيكل االســرائيلي وتشــمل جميــع أنواع 
العموالت والضرائب والرســوم وعلى المقاول إحضار فاتورة ضريبية رسمية 

باسم الشركة وعلى ان يكون الحساب البنكي للشركة باسم الشركة. 
6. يجب أن تكون األســعار ســارية المفعول لمدة ال تقل عن 60 يومًا من 

موعد تسليم العطاء.
7. على المتقدم ارفاق نســخة من الســجل التجاري، شهادة التصنيف سارية 
المفعول من لجنة التصنيف الوطنية واتحاد المقاولين، األعمال المشابهة. 

8. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
9. الجمعيــة غير ملزمة بقبول أقل األســعار، كما يحق لهــا قبول أو رفض أي 
عطاء أو إلغاؤه أو إلغاء العطاء كاماًل دون تحمل أي مسئولية أو ابداء األسباب.
لمزيد من االستفســار يرجى االتصال على جوال الجمعية 0592556655 

0599412535 -

إعالن طرح عطاء مناقصة
بالظرف المختوم عطاء رقم 2019/1

رام اهلل/ فلسطين:
شــنت أجهزة أمن الســلطة في الضفــة الغربية 
المحتلــة، أمــس، حملــة أمنية شــملت اعتقاالت 
واستدعاءات واقتحامات للمنازل بحق أنصار حركة 
حماس وقياداتها؛ إلفشــال فعاليــات إحياء ذكرى 
انطالقتهــا الـ32 التــي توافق اليوم الســبت 14 

ديسمبر/ كانون أول، بحسب مصادر محلية.
وأفاد موقــع »أمامــة« االلكتروني، الناشــط في 
رصد اعتقاالت الســلطة واالحتالل، أن أجهزة أمن 
الســلطة اعتقلت 25 من أبناء حماس، واستدعت 
36 آخرين، واقتحمت وفتشــت أكثر من 24 منزال؛ 

»إلفشال إحياء ذكرى االنطالقة في الضفة«.
وفــي الســياق، وثقت لجنــة أهليــة 312 انتهاكا 
ألجهــزة أمــن الســلطة بحــق الحريــات العامــة 
وحقوق اإلنسان، خالل شهر نوفمبر/ تشرين ثان 

المنصرم.
وقالــت لجنة أهالــي المعتقلين السياســيين في 
الضفــة، في تقرير، أمس: إن أجهزة الســلطة في 
الضفــة مارســت خالل الشــهر المنصــرم صنوفا 
مــن االعتداء علــى الحريــات العامــة، والحق في 
التجمع الســلمي، وممارســة االعتقال على خلفية 
سياسية، والتوقيف على ذمة المحافظ، والتعذيب 

والمعاملــة القاســية والحاطة مــن الكرامة داخل 
مراكز االعتقال والتوقيف.

وذكــرت أن انتهــاكات أجهزة الســلطة شــملت 
االعتــداء علــى األســرى المحرريــن المطالبيــن 
بحقوقهــم الماليــة عبــر التحشــيد والتجييــش 
اإلعالمــي ضدهم باســتخدام األكاذيب، ثم فض 
االعتصام واالعتــداء عليهــم واعتقالهم ونقلهم 

بالقوة لمنطقة أخرى في رام اهلل.
وأشــارت إلــى أن أجهزة أمــن الســلطة واصلت 
مالحقة طلبة الجامعات ونشــطاء العمل الطالبي، 
وذكــرت أنه في إحدى الحاالت تعرض الطالب في 
جامعــة بيرزيت عاهد آل دباس، للســحل قبل أن 
يتم اختطافه على يد عناصر المخابرات العامة من 

وسط بلدة نوبا في الخليل.
وفــي حالــة أخــرى، اقتحمــت قــوة كبيــرة مــن 
المخابرات العامة منازل عــدد من طالبات الكتلة 
اإلســالمية في جامعة الخليل وقامت بتفتيشــها 
ومصــادرة أجهــزة حواســيب وجــواالت خاصــة 

بالطالبات.
ووثقت لجنــة األهالي قيام أجهزة أمن الســلطة 

بارتكاب 312 انتهاكا بحق المواطنين.
وتوزعــت االنتهاكات كاآلتــي: )44( حالة اعتقال، 

)43( حالــة اســتدعاء، )141( حالــة احتجاز، )21( 

عمليــة مداهمــة لمنــازل وأماكــن عمــل، )حالتا 
اختطاف على ذمة المحافظ(، )10( حاالت مصادرة 
للممتلكات، )حالتان لم تلتزم فيها أجهزة السلطة 
بقرار اإلفراج عن معتقلين سياســيين(، )3( حاالت 
أجبــر فيها المعتقلــون عن إعــالن إضرابهم عن 

الطعام بسبب ظروف االعتقال.
وكذلــك )10( حاالت قمع حريــات، و)حالتا تدهور 
صحي لمعتقلين سياسيين بسبب ظروف االعتقال 
وســوء المعاملة والتعذيب(، )20( حالة محاكمات 
تعســفية، فضال عن )14( حــاالت اعتداء وتعذيب 

وانتهاكات أخرى.
وطالت انتهاكات السلطة -بحسب لجنة األهالي- 
)53( أســيرا محررا، )47( معتقال سياســيا سابقا، 

)49( انتهــاكا بحــق طلبــة جامعــات، )2( بحــق 

صحفيين، )30( بحق ناشــط شــبابي أو حقوقي، 
)12( بحــق موظفين، )15( بحق تجــار، )4( بحق 

مهندسين، )9( بحق معلمين ومدراء وأكاديميين.
وأكــدت لجنــة أهالــي المعتقليــن السياســيين 
أن محافظــة الخليل شــكلت األعلــى على صعيد 
انتهاكات الســلطة بواقع )108( انتهاكات، تالها 

محافظة رام اهلل بواقع )50( انتهاكا.

لجنة أهلية: 312 انتهاًكا ألجهزتها األمنية خالل نوفمبر
السلطة تشن حملة اعتقاالت بحق 

كــوادر حمــاس إلفشــال فعاليــات االنطالقــة

الدوحة/ فلسطين:
شــدد عضــو المكتب السياســي 
اإلســالمية  المقاومــة  لحركــة 
حمــاس حســام بــدران، على أن 
الفلســطينية  االنتخابــات  عقــد 
في القدس مطلــب وطني جامع، 
وإجراءهــا فــي المدنيــة المحتلة 
خط أحمر ال يمكن تجاوزه و«هي 
أكثــر إلحاحــًا مــن الســابق بعد 

القرارات األمريكية«.
وقــال بــدران خالل لقاء مــع قناة 
األقصــى الفضائية مســاء أمس، 
فــي أعقــاب طلــب الســلطة من 
الســماح  اإلســرائيلي  االحتــالل 
بإجراء االنتخابات في القدس، إنه 
»ال يمكن ربط مصيــر انتخاباتنا 
بنيامين  رئيس حكومته  بموافقة 

نتنياهو أو غيره«.
وأضــاف »دعونا نتفق فــي اللقاء 
الوطني الجامع المتفق على عقده 
بعــد إصــدار مرســوم االنتخابات 
فــي  االنتخابــات  نجــري  كيــف 
أن  »يمكــن  مردفــا  القــدس؟«، 
نخــوض معركة حقيقية وميدانية 
من أجل إجراء االنتخابات هناك«.

وتابــع أنه ال يجــوز أليّ قيادة أن 
تمــنّ على شــعبها بأنها ســوف 

تذهــب إلــى االنتخابــات و«قــد 
اتفقنــا فــي القاهرة عــام 2017 
علــى تنظيم االنتخابات خالل عام 
2018، وتركنــا لــأخ أبــو مــازن 

)رئيس الســلطة محمــود عباس( 
بموقعــه وصفتــه أن يحــدد هو 
تاريــخ االنتخابات، وقدت مرّ ذلك 

العام دون إجرائها«.
ولفت بدران إلى أنه عندما صدرت 
الدعوة لالنتخابات تلقاها شــعبنا 
باألمــل، ورأى فيهــا مخرجًــا من 
الحالة الســائدة، مبينًا أن حماس 
تعاملــت بإيجابية كاملة مع ذلك، 
وال تمن علــى شــعبنا بالموافقة 

على االنتخابات.
وأكــد أن حركــة حماس أرســلت 
ردها مكتوبا إيجابيا لرئيس لجنة 
االنتخابــات المركزيــة حنا ناصر، 
وقد عادت الكرة إلى ملعب عباس، 
وكلنا يتساءل اآلن أين المرسوم؟ 
نأمل أن نرى جوابا قريبا ومباشرا.
أن حمــاس رفضــت  إلــى  ونبــه 
الحوارات الثنائية، وعقدت لقاءات 
مــع كل الفصائــل والشــخصيات 
إلــى  وتوصلــت  المســتقلة، 
أجــواء إيجابيــة داعمــة لتنظيــم 
االنتخابــات، وتنازلــت عــن فكرة 

االنتخابــات المتزامنــة )رئاســية 
وتشريعية(، وتجاوزت كذلك عقد 

اللقاء الوطني قبل المرسوم.
وأشار إلى وجود موقف فلسطيني 
لحريــة  ضمانــات  يريــد  عــام 
االنتخابــات فــي الضفــة الغربية 
المحتلة بشكل أساسي، وضمانات 
االنتخابــات،  بنتائــج  لالعتــراف 
وإبعاد أي هيئة شُــكلت في فترة 
االنقســام، وعلى رأسها المحكمة 
الدســتورية التي شُــكلت بشكل 

غير قانوني.
كما لفت إلى أنه ال يمكن لشعبنا 
أن يبقــى فــي حالة انتظــار لقرار 
شــخص معين لكي يُعاد ترتيب 

منظمة التحرير.
الحريات في الضفة

ونوه بــدران إلــى أن أجهزة أمن 
الحريات  الســلطة تعتــدي علــى 
في الضفة الغربية بشــكل يومي 
وممنهــج، وتســتهدف كل ما هو 
معــارض من أحزاب وشــخصيات 
تتعــرض حركة  فيمــا  مســتقلة، 

الكبــرى من  للضربــات  حمــاس 
اعتقاالت وإغالق للمؤسسات.

وشــدد على أنــه »في حــال أردنا 
انتخابــات شــفافة فإنــه يجب أن 
يجــري تغيير حقيقــي وجذري في 
موضــوع الحريــات فــي الضفــة، 
والتغييــر يجب أن يكــون كامال«، 
يعطــى  أن  »يجــب  مضيفــا 
الفلســطيني الحريــة الكاملة في 
التعبير عن رأيه والترشح والدعاية 
االنتخابيــة، وغيــر ذلك ســتكون 
االنتخابــات محــل انتقــاد ممــن 

يتابعها أو يشارك فيها«.
فــي  الحريــات  إتاحــة  أن  وأكــد 
الضفــة هو مطلب إجمــاع وطني 
فلســطيني، وليــس مطلب حركة 
حماس فقط، ويجب أن تظهر من 
اآلن عالمات وبــوادر تغيير لهذه 

الحالة في الضفة الغربية.
وعــن عالقــة حمــاس بالجهــاد 
اإلســالمي، قال بدران: إن عالقة 
وراســخة  متينة  بالجهاد  حركتــه 
مبنية على رؤية واضحة، وليســت 

عالقــة عابــرة، و«مــن ظــن أنه 
يمكــن التالعب فــي عالقتنا فهو 
واهم، ألن القضية مبدئية وثابتة 

ومتراكمة وقديمة ومستمرة«.
وذكــر أن قيــادة حمــاس التقت 
مؤخــرا مع قيادات حركــة الجهاد 
وبيــروت  غــزة  فــي  اإلســالمي 
والقاهــرة، واتفقتــا علــى تجــاوز 
أي خلــل يمكن أن يضــر العالقة، 
الســتمرارها  آليــات  ووضــع 
وتطورها على المستوى السياسي 

والميداني.
وأضاف »القضية الفلسطينية أكبر 
مــن كل الفصائل، لذلــك نحتاج 
أن نصــل إلى حالــة توافق وطني 
فلســطيني لنمضــي فــي تحقيق 
وطموحاتــه«،  شــعبنا  مطالــب 
مؤكــدا أهميــة دور كل الفصائل 
كانت  أيــا  السياســية  والتيــارات 

أيديولوجيتها أو حجمها.
العودة وكسر  وبشــأن مســيرات 
الحصــار، اعتبــر عضــو المكتــب 
المســيرات،  لحماس،  السياســي 
إنجــازا وطنيــا تتواجــد فيــه كل 
الفصائل الوطنية، يوازيها اإلنجاز 
الكبير في تشكيل غرفة العمليات 
المشتركة، وهي غير مسبوقة في 

تاريخ النضال الفلسطيني.
وقــال بدران: إننــا نأمل أن ينتقل 
هذا التوافق إلى الجسم السياسي 
الــذي يمثــل كل الفلســطينيين، 
ولعــل االنتخابــات القادمة تكون 

أحد المخارج لتحقيق الوحدة.
وبيّن أنه جرى تهميش الشــتات 
الفلسطيني منذ اتفاقية »أوسلو«، 
وأن حمــاس أكــدت علــى إجــراء 
انتخابــات المجلــس الوطني في 
كل االتفاقات الســابقة »حتى في 

الرد المكتوب أكدنا ضرورة إجراء 
انتخابات المجلس الوطني«.

وأضــاف »لأســف الــذي يرفض 
إجراء هذه االنتخابات ليس نحن، 
ومــن بــاب المرونة وافقنــا على 
إجــراء االنتخابات التشــريعية ثم 
الرئاســية ثم المجلس الوطني«، 
موضحــا أن عبــاس هــو الوحيد 
المخــول بدعــوة اإلطــار القيادي 
وقد  التحريــر،  لمنظمة  المؤقــت 
آن األوان إلصــدار هــذه الدعــوة 
بشــكل عاجل للحديث عن مآالت 
القضية الفلسطينية في ظل هذه 

التحديات.
كذب وافتراء

أما عن حديــث نتنياهو عن هدنة 
طويلــة ومينــاء عائم لغــزة، أكد 
بــدران أنه محض كــذب وافتراء، 
وجزء من دعايته االنتخابية، حيث 
يريد أن ينجو بحزبه ونفســه من 
الضغوط التي يتعــرض لها، بأن 

هناك حلوال لقضية غزة.
وأضــاف أن المقاومــة فــي غــزة 
لحالــة  األول  المســبب  هــي 
اإلرباك السياســي لدى االحتالل، 
واضطراره إلجــراء انتخابات ثالث 
مرات متتالية في غضون عام ألول 

مرة منذ إنشاء الكيان المحتل.
وشــدد على أن االحتــالل لجأ إلى 
وقف  تفاهمــات  علــى  الموافقــة 
إطــالق النار فــي غزة ألنــه أيقن 
بفشل الحل العســكري، الفتا إلى 
أجبرتــه  التــي  القــوة  »أوراق  أن 
على الموافقــة على التفاهمات ما 
زلنا نملكهــا، وكيفيــة إدارة هذا 
الصراع هو قرار وطني فلسطيني، 
وهناك تشاور دائم في هيئة إدارة 

مسيرات العودة«.

السلطة تعتدي على الحريات في الضفة وليس هناك بوادر حسن نية
بدران: عقد االنتخابات يف القدس مطلب وطني وال ميكن ربطها مبوافقة نتنياهو

حسام بدران
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نبضات ساخنة
وليد الهودلي

عندما تصب دولة االحتالل 
جام غضبها باعتقال
 فتاة فلسطينية !

أصبــح دارجــا على منــوال االحتــال األســود, اعتقــال المرأة 
الفلســطينية، وكأنه يريد لنــا أن نعد األمــر اعتياديا، باألمس 
الصحافيــة بشــرى الطويــل واليــوم الطالبة الجامعية شــذى 
ماجد حســن ومن قبل سلســلة طويلــة من المعتقــات، ولم 
يعتبــر االحتال من الــدرس الذي تلقاه اخيرا مــن هبة اللبدي 
حيث واجهت صلفه البشــع وحدها وفرضت إرادتها الحرّة على 
إرادته الشريرة وأملت عليها ما تريد . انتصرت عليه في معركة 
الزنازين، على أرض ملعبه االســوأ قذارة في العالم، وانتصرت 
عليه في معركــة االمعاء الخاوية بالغاء االعتقــال االداري ونزع 

حريتها من بين أنيابه المفترسة بكل قوّة وبراعة.
هــدف االحتــال واضح وهــو أن يشــكل فزّاعة لكل الشــرائح 
الفلسطينية مفادها: الزم حياتك الخاصة وال شأن لك في الحياة 
العامــة، ال قضية لك تناضل من أجلها، وال رســالة لك في هذه 
الحيــاة، وال وزن وال كرامة لــك، ال أصل لك على هذه االرض،ال 
أم أنجبتك وال أرضا لك وال زيتونا أظلك وال روح وال احساس وال 

مشاعر تســكن جنبيك، انت مجرد حشرة زائدة ليس 
لها اال شرف السحق تحت نعالنا.

إعالن طرح عطاء توريد مستلزمات تموينية
تعلن جمعية تطوير بيت الهيا ، عن طرح عطاء خاص لتوريد مســتلزمات 
تموينيــة ( طــرود غذائية  ) ضمن مشــروع ضمان األمن الغذائي لألســر 
الضعيفة خال العدوان على قطاع غزة، ويمكن الحصول على وثائق العطاء 
خال ســاعات الدوام الرســمي ابتــداًء من يوم الخميــس 2019/12/12 
وحتى يوم األربعاء الموافق 2019/12/18، مقابل رســم مالي غير مسترد 
مقــداره )100  $ ( للعطــاء أو مــا يعادله بأي عملة أخــرى، وذلك من مقر 

الجمعية الواقع في بيت الهيا الشيماء - شارع الجمعية.
الشروط التي يجب أن تتوّفر في كل من يرغب بتقديم العطاء المذكور، كما يأتي:

1. أن تكون الشركة لديها سجل تجاري ساري المفعول معتمد من الجهات 
الرسمية عند فتح المظاريف.

2. أن تكون الشركة  قد أنجزت مشاريع مشابهة خال الفترة السابقة .
3. أن يكون لديها القدرة واإلمكانات لتوريد المواد ضمن الجودة والمدة الزمنية 

المحددة في وثائق المناقصة، وأن تتوفر لديها القدرة وسامة الوضع المالي.
4. على المتقدم أن يرفق كافة الوثائق الثبوتية للشركة ، حسب األصول مرفقة 

بالعينات وسابقة األعمال كجزء من العطاء لتأكيد كافة المطلوبات أعاه. 
5. ســوف يتم اســتبعاد كل عطاء ال يرفق بصيغة العطــاء معبأ على أوراق 

الشركة الرسمية، وموّقع، وكذلك التأمين األولي.
6. كل عطــاء يجب أن يكــون مصحوبا بتأمين أولــي قيمته5 % من قيمة 
العطاء اإلجمالية، على شــكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق وصالحة 

لمدة 90 يوما من تاريخ فتح المظاريف.
7. تقــدم األســعار بعملة الدوالر ويجــب أن تكون ســارية المفعول لمدة 

تسعين )90( يومًا من تاريخ تسليم العطاء. 
8. األسعار غير شاملة قيمة الضريبة المضافة. 
9. تكلفة اإلعانات على من يرسو عليه العطاء.

10. الجمعية غير ملزمة بالترسية على أقل األسعار ، ودون إبداء األسباب.

11. ال تقبــل العطــاءات على الفاكــس أو بالبريد ، وإنمــا يجب تقديمها 

بالظرف المغلق والمختوم حسب األصول.
12. االجتمــاع التمهيــدي يوم الثاثــاء الموافق 2019/12/17 الســاعة 

12:00ظهرا 
13.  آخر موعد لتســليم كراســات العطاء بالظــرف المغلق والمختوم يوم 

الخميــس الموافق 2019/12/19 الســاعة 12:00 ظهرا في مقر الجمعية 
، ولن يقبل اســتام أي عطاء بعد هذا الموعد، حيث ســيتم فتح المظاريف 
في جلســة علنية وبحضور من يرغب من المتقدميــن للعطاء ، والمجتمع 

المحلي في نفس موعد تسليم العطاءات.
14. لمزيد من االستفسار يمكن مراجعة إدارة الجمعية على األرقام التالية 

2479853-08 جوال رقم : 0597329293

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

بلدية دير البلح

إعالن تلزيم مواقف المركبات داخل نفوذ
بلدية دير البلح بالمزاد بطريق الظرف المختوم 

تعلــن بلدية دير البلح عن رغبتها في تلزيم المواقف الداخلية داخل نفوذ 
بلديــة دير البلح وذلــك عن طريق المــزاد بالظرف المختــوم للفترة من 
2020/1/1 وحتى نهاية يوم 2020/12/31 وذلك وفقًا لكراســة الشروط 

والمواصفــات الموضحة فــي الئحة المزاودة التي يمكــن الحصول عليها 
خال الدوام الرســمي للبلديــة، وعلى من يرغب دخول المــزاودة التقيد 

بالشروط المدونة بائحة المزاودة باإلضافة إلى الشروط التالية :
1 - اســتام الئحة المزايدة وشــروطها من الدائرة القانونية ببلدية دير 
البلح أثناء الدوام الرســمي اعتبارًا من يوم السبت الموافق 2019/12/14 
مقابل رسم قدره 100 شيكل رسم غير مسترد مقابل كل الئحة مزاودة .

2 - مــدة التلزيم ســنة ميادية تبدأ مــن 2020/1/1 وتنتهي في نهاية 
يوم 2020/12/31 .

3 - يرفق كل مزاود تأمينا ابتدائيًا بقيمة )20000 شــيكل ( عشــرون ألف 
شيكل نقدًا أو بشيك بنكي داخل الظرف المختوم . 

4 - يلتزم من يرســو عليه المزاد لبلدية دير البلح بدفع مبلغ التلزيم نقدًا 
وكاما خال 48 ساعة من تاريخ إشعاره برسو المزاد عليه، وفي حالة عدم 
الدفــع خال المدة المذكــورة يحق للبلدية مصــادرة التأمين مع مطالبة 

الراسي عليه المزاد بالتعويض عن العطل والضرر .
5 - أن يقــوم المزاود بإيداع ووضع ظرف المــزاودة بالظرف المختوم في 
صنــدوق العطاءات المخصص لذلك قبل الســاعة الثانية عشــر ظهرًا من 
يــوم االربعاء الموافــق 2019/12/18 لدي الدائــرة القانونية ببلدية دير 
البلح، ولن يســمح ألي شــخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا الموعد 

ولن يلتفت إليه. 
6 - ســيتم فتــح مظاريف المزاودة يــوم االربعاء الموافــق2019/12/18 

الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمكتب الدائرة القانونية. 
7 - يحــرم الدخول كل من عليه أي مســتحقات أو عوائد مالية للبلدية إال 
بعد تسديدها قبل تاريخ 2019/12/18 وعلى كل من يرغب دخول المزاد 

إحضار شهادة خلو طرف من بلدية دير البلح .
8 - عدم التزام البلدية بأعلى األسعار ودون الحاجة لبيان وإبداء األسباب . 
9 - يحق للبلدية تحويل جلســة فتح المظاريف إلى جلســة مزاد علني إذا 

كان أعلى األسعار غير مناسب.
10 - يلتزم من يرســو عليه المزاد إحضار شــهادة حسن سير وسلوك من 

الجهات المختصة . 
11 - يلتزم من يرســو عليه المزاد بدفع تكاليف رســوم نشــر اإلعان في 

بلدية دير البلح الصحف. 

  

إعالن تلزيم سوق األرضيات الثالثاء والجمعة واالرصفة 
لبلدية دير البلح بالمزاد بطريقة الظرف المختوم للفترة 

من 2020/1/1 ولغاية 2020/12/31
تعلن بلدية دير البلح عن رغبتها في تلزيم سوق األرضيات الثاثاء والجمعة 
داخل نفوذ بلدية دير البلح وذلك عن طريق المزاد بالظرف المختوم للفترة 
من 2020/1/1 وحتى نهاية يوم 2020/12/31 وذلك وفقا لكراسة الشروط 
والمواصفات الموضحة في الئحة المزاودة التي يمكن الحصول عليها خال 
الدوام الرســمي لبلدية ديــر البلح  وعلي من يرغب دخــول المزاودة التقيد 

بالشروط المدونة بائحة المزاودة باإلضافة إلى الشروط التالية :  
1 -اســتام الئحــة المــزاودة وشــروطها من دائــرة الشــؤون القانونية 
ببلدية ديــر البلح أثناء الدوام الرســمي اعتبارًا من يوم الســبت الموافق 
2019/12/14 وحتــى يوم الخميس الموفق 2019/12/19 مقابل رســم 

قدره 100 شيكل رسم غير مسترد مقابل كل الئحة مزاودة .
2 - مــدة التلزيم ســنة ميادية تبدأ مــن 2020/1/1 وتنتهي في نهاية 

يوم 2020/12/31 .
3 - يرفق كل مزاود تأمينا ابتدائيًا بقيمة )50000 شــيكل ( خمسون ألف 

شيكل نقدًا داخل الظرف المختوم . 
4 -يلتزم من يرســو عليه المزاد للبلدية بدفع مبلــغ التلزيم نقدًا وكاما 
خال 48 ســاعة من تاريخ إشعاره برسو المزاد عليه، وفي حالة عدم الدفع 
خــال المدة المذكورة يحق للبلدية مصادرة التأمين مع مطالبة الراســي 

عليه المزاد بالتعويض عن العطل والضرر .
5 - أن يقــوم المــزاود بإيــداع ووضع ظرف المــزاودة بالظــرف المختوم في 
صندوق العطاءات المخصص لذلك قبل الســاعة الثانية عشــر ظهرًا من يوم 
الخميس الموافق 2019/12/19 لدي الدائرة القانونية ببلدية دير البلح، ولن 
يسمح ألي شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا الموعد ولن يلتفت إليه. 
6 - ســيتم فتح مظاريف المزاودة يوم الخميــس الموافق 2019/12/19 

الساعة الثانية عشرة ظهرًا بصالة االجتماعات بمقر بلدية دير البلح. 
7 - يحــرم الدخول كل من عليه أي مســتحقات أو عوائد مالية للبلدية إال 
بعد تسديدها قبل تاريخ 2019/12/19 وعلى كل من يرغب دخول المزاد 

إحضار شهادة خلو طرف من بلدية دير البلح .
8 - عدم التزام البلدية بأعلى األسعار ودون الحاجة لبيان وإبداء األسباب . 
9 - حق للبلدية إلغاء المزايدة وإعادتها دون إبداء األســباب وتحويل الى 

جلسة الى جلسة مزاد علني.
10 - يلتزم من يرسو عليه المزاد إحضار شهادة حسن سير وسلوك من الجهات المختصة.

11 - يلتزم من يرسو عليه المزاد بدفع تكاليف رسوم نشر اإلعان في الصحف . 

بلدية دير البلح

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

بلدية دير البلح
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غزة/ يحيى اليعقوبي:
»اليــوم جئنــا نؤكد علــى حقنا بالقــدس وأن 
هذه المدينة المحتلة مقدســة عندنا«.. بخطى 
متثاقلــة يتكــئ علــى عكازيــن  يســير الحــاج 
إســماعيل مطر الذي طرق عمره الثمانين عاما 

بصعوبة في مخيم العودة شرق غزة.
لكن المســن آثر المجيء للمشاركة في الجمعة 
84 للمسيرات السلمية، كعادته منذ انطاقتها 

في 30 مارس/ أذار 2018م، وللتأكيد تمســكه 
بالقدس وحق العودة.

ورغــم عامات التعب على جســده، قــال مطر: 
»المشــاركة هنا واجبة على كل فلسطيني ألن 
مســيرات العــودة مهمــة للجميــع وتحيي حق 

الشعب الفلسطيني«.
مطر واحد من بين آالف المشــاركين في جمعة 
»فلســطين توحدنا والقدس عاصمتنا«، جاؤوا 
إلى مخيمات العــودة هذه المرة وعيونهم نحو 
القــدس، يحملونها في قلوبهــم، مؤكدين أن 
الطريــق إلــى »العاصمة« لن يكــون إال معبدا 
بالتضحية والدماء، ولن يكون مفروشا بالورود.

بهــذه  ودينــي  وطنــي  واجــب  »مشــاركتي 
المســيرات، اليوم نقــول: أننا يــد واحدة، وأن 
فلســطين أكبر مــن الجميع وعلينا مســؤولية 
تحريرهــا« بهذه الكلمات اختصرت الحاجة »أم 

محمود الشوبكي«.
كمــا أكــدت الحاجــة »أم أنــور صبيــح« التــي 
تجاورهــا في مخيــم العودة شــرق مدينة غزة، 
أن المســيرات يجــب أن تســتمر حتــى تحقيق 

أهدافها.
وإلى األمام تجلس الخمســينية يســرى سامة 
علــى كرســي باســتيكي وســط جمــوع من 
النســوة، تختصر حديثها: »ســنبقى مستمرين 
بالمســيرات حتــى نأخذ القدس مــن االحتال 

ويقوموا بتلبية كل مطالبنا«.
محطة نضال

وقال عضــو اللجنة المركزية للجبهة الشــعبية 
لتحرير فلسطين ماهر مزهر: إن مسيرة العودة 
محطة من محطات النضال الوطني الفلسطيني 
التــي يجب أن نراكم عليها ونســعى لتطويرها 

وتفعليها باتجاه استمرارها.
وأضــاف مزهر لصحيفة »فلســطين«، رســالتنا 
أننا ال زلنا متمسكين باستمرار هذه المسيرات،  
وحقنا بالمقاومة ضد السياســات الظالمة تجاه 

شعبنا.
وذكــر أن الهيئــة الوطنيــة العليــا لمســيرات 
العــودة ســتجتمع األســابيع القادمــة، إلعادة 
تقييم المســيرة باتجاه تفعيلها وتطويرها من 
أجل أن تستمر في النضال والكفاح حتى تحقيق 
آمال الشــعب الفلســطيني في الحرية والعودة 

واالستقال.
وأكــد مزهر أن المســيرة وســيلة من وســائل 
النضــال التــي ابتدعها الشــعب الفلســطيني، 
»ولذلك من الواجب دائما الدفع باتجاه تقديم 
أفكار خاقة جديدة من أجل رفع كلفة االحتال 
واســتنزافه، بشــكل موحدة تحت رايــة العلم 

الفلسطيني«.

وعــن األصــوات التــي تحــاول التثبيــط مــن 
المسيرات، قال مزهر: إن »النضال الفلسطيني 
مــر منذ عام 1948م بعمليــات مد وجزر، وكان 
هنــاك طابــور خامــس، حــاول تثبيــط عزائم 

الشعب الفلسطيني«.
وشــدد على ضرورة تمســك الفصائــل بجذوة 
النضــال الفلســطيني، ســيما أن الطريــق إلى 
القدس لن تكون معبدة إال بالدماء والشــهداء 

وليست مفروشة بالورود.
وفــي الســياق، أعلنت الهيئــة الوطنيــة العليا 
لمســيرات العودة وكســر الحصــار، أن الجمعة 
القادمة من المســيرات ســتحمل اســم جمعة 

»الخليل عصية على التهويد«.
ودعــت الهيئة خــال المؤتمــر الصحفي الذي 
عقدت في ختام الجمعة الـ 84 )جمعة فلسطين 
توحدنــا والقــدس عاصمتنا(، أمــس، جماهير 
الشــعب الفلســطيني للمشــاركة الواسعة في 
هــذه الجمعــة، للتنديــد والتصــدي للهجمــة 
االســتيطانية التــي تســتهدف مدينــة الخليل 

وبلدتها القديمة.
وقالــت: جاءت هــذه الجماهيــر للتأكيــد على 
استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وبأن 
ذروة ســنامها هــي اإلرادة الشــعبية الجمعية، 
التعبيــر الحــي واألصيل عن أهدافنــا الوطنية، 
وهنا نؤكد على االســتمرار في جهود تطويرها 
وتوسيعها وإعادة هيكليتها وتطعيمها بأشكال 
وأدوات نضالية جديدة، كخطوة إلبقاء جذوتها 

مشتعلة على امتداد أماكن تواجد شعبنا«.

الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة في جمعة »الخليل عصية على التهويد«
مسريات العودة .. محطة نضالية معبدة بالتضحية »نحو القدس«
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

انطلقــت حركــة المقاومة اإلســامية )حماس( في الرابع عشــر 
من ديســمبر/ 1987م، من رحم جماعة اإلخوان المســلمين في 
فلســطين، وأعلنت عن ميثاقها في أغسطس من العام 1988م، 
والذي رســم خارطة طريق أمام تلك الحركة الفتية للسير بوتيرة 
عاليــة نحو الســمو واالرتقاء في شــتى الميادين، وعلى رأســها 
ميــدان الجهــاد والمقاومة، وبذلك فرضت نفســها فلســطينيًا 
وعربيــًا وإقليميًا ودوليًا. هذا النجاح الذي ســطرته حركة حماس 
بدمــاء قادتها وأبنائها زاد من التفــاف الجماهير حولها، ومنحها 
شــرعية شــعبية بلغت ذروتها بعد انــدالع انتفاضة األقصى في 
ســبتمبر/2000م، واستثمرتها الحركة اإلســامية في انتخابات 
ينايــر/2006م، حيث حصدت أربعة وســبعين مقعدًا من مقاعد 
المجلــس التشــريعي الفلســطيني البالغ تعدادهــا 132 مقعدًا، 
لتســتمد شــرعية سياســية فتحت الطريق أمامها لتكــون العبًا 
مهمًا في منطقة الشــرق األوســط، وعنصرًا رئيســيًا في شبكة 
التحالفات اإلقليمية، وبذلك اعتمدت حركة حماس على محددات 

ثابتة في التعامل مع الملف السياســي والعاقات الدولية، وكان 
ذلك من خال وضع ثوابت اســتراتيجية ال يمكن تناولها، مقابل 
ترك مساحات تكتيكية معقولة لمناورة المجتمع الدولي، ونجحت 
الحركــة في أن تكون حركة براغماتيــة أمام الرأي العام الدولي، 
وحركــة وطنية محافظة علــى ثوابتها االســتراتيجية أمام الرأي 
العام العربي واإلســامي. وهذا النجاح دفع العديد من الباحثين 
في البحث في سر جاذبية الشعوب العربية واإلسامية نحو حركة 
حماس، فكان ذلك نابعًا من مرتكزات ومحددات رئيســية مهمة 

تستمد منها الحركة اإلسامية ديمومتها واستمراريتها وهي:
1. البعد األيديولوجي للحركة اإلسامية.
2. حجم تضحيات الحركة منذ انطاقتها.

3. التنظيــم المؤسســاتي الذي يميــز حركة حمــاس عن باقي 
الحركات الوطنية الفلسطينية.

4. االلتزام واالنضباط والطاعة للقائد أو األمير.
فحركــة حماس منذ تأسيســها وحتــى يومنا هــذا حافظت على 

مرتكزاتها التنظيمية، وبذلك أصبحت حركة عصية على الكسر، 
وربمــا يبحث خصوم وأعداء حركة حماس في البحث حول كيفية 
ضرب مرتكزات الحركة اإلســامية، من خــال حمات إعامية، 
واســتثمار بعض األخطاء اإلدارية في الحكم، وتضخيم اختافات 
وجهــات النظر، ولكن هــذا ال يمنع من أن تحقــق تلك الجهات 
المعاديــة اختراقًا في حائط الصد الحمســاوي، لــذا ينبغي على 
حركتنا الوطنية واإلسامية العمل على وضع إطار وحدوي يحمي 
الحركة الوطنية الفلسطينية من إرهاصات تفتيت جديدة لما هو 
أصًا مفتت ومجزأ، ويجب أن تدرك الحركة الوطنية الفلسطينية 
وعلــى رأســها حركة حماس، أن صمــام األمان للوحــدة والبقاء 

والنجاح في إطار العمل التنظيمي يتم من خال:
1. الحفاظ علــى وحدة الجبهة الداخلية للتنظيم، ويتم ذلك من 
خال اتباع مناهج وأســاليب علمية دقيقة فــي العمل التنظيمي 
مثل التدوير اإلداري في كل المناصب القيادية، مدنية وعسكرية.

2. االنفتــاح على الحاضنة الشــعبية، فبتضحياتكــم وتواضعكم 

معهــم، صمام األمــان لديمومتكم واســتمراريتكم، واعلموا أن 
أقوى ســاح وإعــداد للمعركة والحرب القادمة هــو حجم التفاف 
الشــعب الفلســطيني حولكم، وهذا يحتاج إلى مزيد من احترام 

حقوق الناس وعقولهم، وتلبية احتياجاتهم.
3. اعلمــوا أن الدنيا زائلة.. فا يغركــم ظلها، وترفها، ونعيمها، 
وسياراتها، ورتبها ومراتبها، فأنتم أصحاب مشروع ورسالة، وإذا 

طغت الدنيا على الرسالة فالمصير مجهول وقاتم.
4. ضــرورة المحافظة علــى الروح المعنوية العاليــة، فا تجعلوا 
للقيــل والقــال مكانًا فــي صفوفكــم، فالنقــد البنــاء يأتي عبر 

مؤسساتكم الشورية.
5. رســالة لقــادة الحركــة وأعضــاء المكتــب السياســي، فأنتم 
تســتمدون شــرعيتكم مــن قواعدكــم التنظيميــة، واعلموا أن 
العديد من حركات التحرر في العالم ســقطت في شباك الجهوية 
والعشــائرية والمناطقيــة وبنــاء الكوتــات التنظيميــة لتحقيق 

أغراض ذاتية، وفي النهاية ضعفت وانهارت وسقطت.

حماس في ذكرى 
انطالقتها 32

د. حسام الدجني

هــذا النجاح دفــع العديد من الباحثيــن في للبحث 
في سر جاذبية الشعوب العربية واإلسالمية نحو حركة 

حماس.

بيــن يــدي الذكرى الـــ32 النطاقة حركــة المقاومة اإلســامية 
»حمــاس« المجيدة، ال نملــك إال أن نوجه التحيــة العطرة ألرواح 
شــهداء شــعبنا وحركتنا العظام، وعلى رأسهم الشهيد المؤسس 
اإلمام أحمد ياسين، وكل جرحانا البواسل وكل أسرانا البواسل في 
سجون االحتال، ولكل طفل وشــيخ وامرأة وشاب من أبناء شعبنا 
القابضيــن على جمرتــي الدين والوطن في ظــل عواصف المحن 

والتحديات الذين تتربص بهم دوائر االستهداف صباح مساء.
وابتــداء، ال بد من وقفة مهمــة تتناول أبرز المحطــات التاريخية 
التي مــرت بها هذه الحركــة المجاهدة التي غيــرت وجه القضية 
الفلســطينية، وشــكلت تحــوال فارقــا في مســار العمــل الوطني 
الفلســطيني، ونقلــة نوعيــة في مواجهــة االحتــال الصهيوني 

ومشاريعه التصفوية ومخططاته العنصرية. 
لســنا اليوم في معرض سرد اإلنجازات الكبرى التي حققتها حركة 
حماس منذ انطاقتها المباركة وحتى اليوم على مختلف األصعدة 
والمجاالت، العسكرية والسياسية والمجتمعية والتربوية والثقافية 
والجماهيرية، فذلك أمر يدركه الجميع وال يشــكك فيه أحد ســوى 
موتــور حاقد أو أبله جاهل، لكننا أحوج ما نكون اليوم إلى بســط 
رؤية ثاقبة تستشــرف آفاق المســتقبل وتعمد إلى مامســة أهم 
القضايا الحيوية التي تتعلق بمستقبل شعبنا الفلسطيني وقضيته 
الوطنية في ضــوء التحديات الخطيرة التــي تتقاطر علينا من كل 
حــدب وصوب، ووســط مشــاريع التصفيــة التي تحــاك فصولها 
الســوداء فــي أروقــة ودهاليــز العديد مــن العواصــم اإلقليمية 

والدولية.  
إن المتتبــع للمتغيرات الراهنة وتطورات األحداث التي يشــهدها 
الواقع الفلســطيني واألبعــاد المرتبطة به إقليميــا ودوليا يوقن 
تماما أن شــعبنا الفلســطيني وقضيته الوطنيــة يمران اليوم في 
مرحلة تقــدم وصعود اســتراتيجي، في الوقت الذي يشــهد فيه 
الكيان الصهيوني حالة تراجع وانكســار اســتراتيجي على مختلف 
األصعدة والمستويات رغم محاوالته الدؤوبة للتغطية على ألوان 
فشــله وانكساراته عبر توجيه ضربات عســكرية داخلية وخارجية 

هنا وهناك.
وفي عنفوان انطاقتها، وخوضها عباب بحر التحديات المتعاظمة 
نحــو توفير مســتقبل أفضل لشــعبها، فإن حركــة حماس تحلق 
بثاثة أجنحة قوية في فضاء الوطن تشكل محور عملها الجهادي 
وفعلها الوطني وسياســتها الداخلية والخارجية، هي جناح العمل 

العســكري وجنــاح العمــل الوطنــي والجماهيــري وجنــاح العمل 
السياســي الخارجــي، وتبذل قصــارى جهدها من أجــل تعزيزها 
وتقويتها بما يعود على شعبنا وقضيتنا بالخير العميم والمصالح 

الكبرى. 
علــى المســتوى العســكري، ال ريــب أن التطور العســكري لقوى 
المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس، على مستوى 
التخطيط والتنفيذ من جهة، ومســتوى البنية والقدرات من جهة 
أخرى، يشــكل الوســيلة الوحيدة للدفاع عن شــعبنا الفلسطيني 
ومقدراتــه الوطنية، والضمانة األهم التــي يمتلكها في مواجهة 
االحتال وعدوانه المســتمر ومشــاريعه االستيطانية ومخططاته 
العنصرية، والكنز االســتراتيجي الذي يذيب أمامه كل المؤامرات 
والتحديــات ويشــق طريقــه بــكل إرادة وعزم ومضــاء نحو آفاق 
المستقبل الميمون حيث االستقال والتحرير الموعود بإذن اهلل.

إن الحقيقــة األهم التــي ال يختلف عليها اثنــان أن حركة حماس 
أضحت اليــوم رقمًا صعبًا فــي المعادلة الفلســطينية واإلقليمية 
والدوليــة، وأن قدرتهــا علــى تجــاوز مرحلــة الحصــار والضرب 
والتهميش واالحتــواء قد أجبرت األعداء وصنــاع القرار اإلقليمي 
والدولي على إعادة حســاباتهم والتفكيــر مليًا في التعامل معها، 
بما يتناســب مع حضورهــا ووزنهــا وثقلها الكبير على الســاحة 

الوطنية الفلسطينية.
ولعل الضربة األمنية واالستخبارية التي تلقاها الكيان الصهيوني 
في عملية »حد الســيف« تعبر عن مستوى الوعي العميق والتطور 
الكبير الذي بلغته حركة حماس على المستوى العسكري واألمني 
واالستخباري، وهو أمر له ما بعده من تبعات وتداعيات مستقبلية 
في ســياق توفير الحماية الازمة لشعبنا الفلســطيني ومقاومته 
الباســلة، وتفعيــل برنامــج التحــرر الوطنــي الســترداد األرض 

والمقدسات بإذن اهلل.
لقــد أثبتــت حركة حمــاس قدرتهــا األكيــدة علــى حماية ظهر 
المقاومــة وقدمــت مزيدًا مــن األدلة الدامغة على قوة مســيرة 
إعدادها العســكري واألمني واالستخباري، كأساس متين وأرضية 
قوية تراكم المزيد من اإلنجازات العسكرية واألمنية واالستخبارية 
يومــا بعد يوم، في مقابل انكفاء وتراجع العدو الصهيوني توطئة 

لمعركة التحرير الكبرى لألرض والمقدسات.
علــى المســتوى الوطنــي، تصدت حركــة حماس لحمــل األمانة 
والمســؤولية الوطنية تجاه شعبها بعد أن نخر الفساد كل مناحي 

الســلطة والنظام السياسي الفلسطيني، وتمكنت من إيقاف حالة 
التدهــور التي أصابت قضيتنــا الوطنية نتيجة االرتهان ألوســلو 
والتعــاون األمني مع االحتــال والتبعية االقتصاديــة التي جعلت 
من الســلطة سلطة با سيادة، وهيكا سياسيا فارغ المحتوى با 

مضمون وطني حقيقي.
وبالرغــم من الحصار الشــرس الذي ضــرب أطنابه فــي مختلف 
مناحي الحياة في القطاع، فإن الحركة تمكنت من تدشــين إدارة 
ونموذج حكومي جيد عمل على رعاية مصالح أبناء شعبنا، وتقديم 
الخدمات لهم ما استطاع إلى ذلك سبيا، وال زال ينحت في الصخر 
ويتحدى العواصف العاتية دون أن ينكســر أو يستســلم أو يلين، 
في ضــوء رقابة فاعلة وعمــل برلماني دؤوب يمارســه المجلس 
التشريعي بهدف ضبط األداء وتقويم السلوكيات وتكييف العمل 

الرسمي وفق مقتضيات النظام والقانون.
وال زالــت الحركة تحرص بكل ما أوتيت من قوة على توطيد عرى 
عاقاتهــا الداخلية مع أبناء شــعبها وتعمل على تعزيز اللحمة مع 
الجماهيــر الفلســطينية، عبر حل المشــكات وتفكيــك المظالم 
وتحســس آمال وآالم وهمــوم المواطنيــن وتقديم المســاعدة 

والخدمات الممكنة ما استطاعت إلى ذلك سبيا.
وفي إطــار عاقاتها الداخليــة مع مكونات العمــل الوطني، فإننا 
نرى في المواقف والســلوكيات التــي اتخذتها الحركة، وخصوصا 
على مستوى التمسك بأصول وقواعد الشراكة الوطنية والتنسيق 
المتبادل في كل الشــؤون الوطنية، والذي تجســد بأوضح صورة 
في النمــوذج الخاص بالهيئــة القيادية لمســيرات العودة، حالة 
إلهام وطنية يفترض أن تســتثمرها السلطة الفلسطينية وحركة 
فتــح تجاه المبادرة الحية تجاه تحقيــق المصالحة وتعزيز التوافق 
الداخلي وبناء الوحدة الوطنية وفقا لمقتضيات الشــراكة الكاملة 

والعمل الوطني المشترك.
وامتدادا لروح التاحم والتعاضد التي كرستها حماس في أوساط 
شــعبنا، فقد عززت حماس روح المقاومة والكفاح وإعادة الثقة في 
نفوس األمة، وبثت األمل في األجيال بأن االنتصار على الصهاينة 
أمر ممكن وقابل للتحقيق إذا عادت األمة إلى إسامها وعقيدتها، 

وشاركت في معركة التحرير.
وعلى مســتوى العاقات الخارجية، فإن تمســك الحركة بمواقفها 
وإصرارها على الدفاع عن حقوق وثوابت شــعبها وعدم خضوعها 
لمنطق المســاومة واالبتزاز، قد أســهم في تصدع جبهة الحصار 

الدولي، وأحدث كوّة في جدار التآمر الدولي على شعبنا وقضيتنا، 
وهذا ما يشــير إلى تراجع دولي ملحوظ بفعل ثبات موقف الحركة 

وعدم خضوعها لمنطق االبتزاز والترهيب.
ولعل الجولة السياســية الخارجية التي بدأها األخ إسماعيل هنية 
مؤخرا تشــكل برهانا على قدرة الحركة على العمل السياسي في 
الســاحات الخارجية، ونســج العاقات السياســية مع دول اإلقليم 
والمنطقــة، ودليــا جديدا على انفتاح الحركة على ســاحة العمل 
السياســي الخارجي واستعداد دول وقوى سياسية، فاعلة ومؤثرة، 
فــي المنطقة على التعاطي مع الحركــة بوصفها قوة مقرّرة على 
المســتوى الفلســطيني، وحالة سياســية قوية يصعب تطويعها 

وإخضاعها لمنطق التدجين أو االبتزاز.
إن مؤشــرات الواقــع الراهن تؤكــد بما ال يدع مجاال للشــك، أن 
حمــاس قد تجــاوزت النطاقين المحلي واإلقليمــي صوب النطاق 
الدولــي، إذ إن قــدرة الحركة على بناء عاقــات واضحة ومتميزة 
مع العديــد من الدول على قاعــدة االحترام المتبــادل، ونجاحها 
في تجاوز جزء ال يســتهان به من الحصار المضروب عليها دوليا، 
وهو ما تجســد في اللقاءات الدبلوماسية والسياسية التي جمعت 
قيادات من الحركة مع مســؤولين كبار في دول مختلفة، تشــكل 
انتصارا سياســيا لحركــة حماس في ظل المؤامــرات التي تحاول 
حرفها عن مســارها وأهدافها من جهة، وتعطي إشــارة قوية إلى 
مــدى األهميــة التي تنظر بهــا الكثير من الــدول لحركة حماس 
ودورها المحــوري فيما يخص القضية الفلســطينية والصراع مع 

االحتال الصهيوني من جهة أخرى.
وفــي الختام.. ينبغــي التأكيد أن المشــروع الــذي تحمله حركة 
حماس ليس مشروعا حزبيا أو فصائليا كما يحلو لبعض الخصوم 
والموتورين القول، وإنما مشــروع وطني شــامل بــكل ما تحمله 
الكلمة من معنــى، يعالج القضايا الوطنية الداخلية كما الخارجية 
علــى حد ســواء، ويعمــد إلى مامســة همــوم أبناء شــعبنا في 
مختلف المجاالت، السياســية واالجتماعية واالقتصادية والتربوية 
والثقافيــة والفكريــة، في الوقت الذي يفتح اآلفاق وينســج دروب 
العاقات السياســية مــع الخارج، فــي إطار حاضنــة وطنية بالغة 
العمــق والشــمول يلتئم في ظالهــا كل أبناء ومكونات شــعبنا، 
وتســتحث الخطى بشكل واثق نحو إنفاذ برنامج التحرير والعودة 

واالستقال بإذن اهلل.
»ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا«.

في ذكرى االنطالقة الـ32
»حماس«.. مقاومة صلبة وشراكة 

وطنية وانفتاح على العالم

د. أحمد محمد بحر
رئيس المجلس التشريعي باإلنابة

إن الحقيقــة األهــم التي ال يختلــف عليها اثنــان أن حركة حماس 
أضحــت اليــوم رقمًا صعبًا فــي المعادلة الفلســطينية واإلقليمية 
والدوليــة، وأن قدرتهــا على تجاوز مرحلة الحصــار والضرب والتهميش 
واالحتــواء قد أجبرت األعداء وصناع القــرار اإلقليمي والدولي على إعادة 
حساباتهم والتفكير مليًا في التعامل معها، بما يتناسب مع حضورها 

ووزنها وثقلها الكبير على الساحة الوطنية الفلسطينية.
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صباح الســابع من أكتوبر2018 م لم يكن يومًا عاديًا بالنسبة 
للفلســطينيين؛ فقد اســتيقظوا على أخباٍر ســارّةٍ مفادها أن 
فدائيًا فلســطينيًا تمّكن من تنفيذ عملية إطالق نار على عدد 
من المغتصبيــن الصهاينة في المنطقــة الصناعية »بركان« 
قرب مســتوطنة »أريئيــل« المُقامــة على األراضــي المحتلة 
بمحافظة ســلفيت شــمال الضفة الغربية، ليُــردي اثنين من 
المغتصبيــن ويصيــب ثالثًا بجــراٍح خطيرة، ثم ينســحب من 
مســرح العملية بسالم متجاوزًا كل اإلجراءات األمنية المعّقدة، 
وينجــح فــي التخّفي عــن مخابرات العــدو واســتخباراته التي 
واصلت الليل بالنهار من أجل الوصول إليه واعتقاله وفشــلت 

في ذلك عدة مرات.
جــاءت هــذه العمليــة النوعيــة في مرحلــة تكاد تكــون من 
أصعــب المراحل التــي تعيشــها الضفة المحتلــة، حيث ترزح 
مدنهــا وقراها تحت ظلم وجبروت االحتــالل الصهيوني الذي 
يســتبيحها بشــكل يومي، وينّفذ حمــالت المالحقة واالعتقال 
بحق أي فلسطيني قد يشك أن له ميواًل نحو العمل المقاِوم أو 
حتى العمل السياســي والطالبي، وال يخفى علينا اعتقال جيش 
االحتالل مؤخــرًا لعددٍ من قادة العمل السياســي والبرلماني 
في حمــاس، واعتقــال النائب عــن الجبهة الشــعبية »خالدة 
جرار« والصحفية »بشرى جمال الطويل«، والطالبة في جامعة 
بيرزيت »شــذى حســن« وغيرهم العشــرات من أبناء الشعب 
الفلســطيني في الضفة المســتباحة، في ظــل تواطئٍ واضٍح 
من قيادة الســلطة واألجهزة األمنيــة الفتحاوية التي تُالحق 
المقاومين وروّاد العمل السياســي والطالبي والنقابي نهارًا، 

ثم تسّلم الراية لجيش االحتالل ليكمل المهمة لياًل.
عملية »بركان« التي نفذها الشــهيد البطل »أشــرف نعالوة« 
جــاءت في تلك الظروف القاســية التي تمر بهــا المقاومة في 
الضفة، وفي ظل حصاٍر خانٍق يعانيه قطاع غزة، لتشفي صدور 
قوٍم مؤمنين، وتُذهب غيظ قلوب المُحاصَرين، وتستنهض 

همم األبطال الغيورين، فالبطل أشــرف نعالوة لم يكن مقاتاًل 
عاديًا، فهــو ومنذ تنفيذه لعمليته الجريئة ونجاحه في اإلفالت 
من االجراءات األمنية المعّقدة، أصبح كابوسًا مزعجًا أرّق قادة 

العدو وحّطم منظومتهم األمنية المتطورة.
إذًا فقــد نجح بطلنا قبــل تنفيذ عمليتــه البطولية في تضليل 
أجهزة اســتخبارات العدو وانتزاع »تصريح عمل« في األراضي 
المحتلة، واســتطاع أن يراقب تفاصيل المنطقة بشــكل جيد، 
ويتعرف على مداخلها ومخارجها ونقاط الضعف فيها، فرســم 
لنفســه خطة مُحكمة لتنفيذ الهجوم ثم االنســحاب بســالم، 
فكان له ما أراد؛ وبســالٍح محلي الصنع من نوع »كارلو«، وفي 
ثوانٍ معدودةٍ زغردت رصاصات »أشرف« حتى سادت حالة من 
الخوف والذعر في أوســاط المغتصبين الصهاينة، الذين الذوا 
بالفرار فور ســماع طلقات الرصــاص التي عاجلت اثنين منهم 
فأردتهمــا صرعى، وأصابت ثالثــا بجراٍح خطيــرة، لتبدأ رحلة 
أشــرف نعالوة مع المُطارَدة ويتحوّل اســمه إلى »أسطورة« 

أعادت إلينا أمجاد يحيى عياش وعماد عقل ومحمود طوالبة.
خمســة وســتون يومــًا مــن المطــاردة والمالحقــة اليومية 
والعمليات العسكرية والمُداهمات الليلية لمدن وقرى الضفة 
المحتلة، مدعومة بكتائب عســكرية ووحدات خاصة ووســائل 
تكنولوجية متطورة وطائرات استطالع حديثة، تخللها حمالت 
اعتقال واســعة بين األهالي؛ ســعيًا للظفر بمعلوماتٍ قد تدل 
على مكان األســد في عرينــه دون جدوى، فقد الحق الفشــل 
جيش العدو في كل مــرة كانوا يحاصرون فيها بيتًا من بيوت 
المواطنيــن؛ ظنًا منهم أن أشــرف متواجد فيــه، ثم يعودون 
أدراجهــم يجرون أذيــال الخيبة والهزيمة، حتــى أصبح جيش 
االحتــالل يتعامــل معه كإبــرة اختفت في كومــةٍ من القش، 
فجميع المعلومات االســتخبارية التي جمعها العدو منذ تنفيذ 
العمليــة كانت عبارة عن ســراب، ولم تحقــق لقيادة العدو أي 

انجاز يُذكر.

الحاضنة الشــعبية للمقاومة أبلت بالًء حســنًا في دعم البطل 
المُطــارد، ونجحــت إلى حدٍ كبيــر في أن تكون درعــًا حصينًا 
وســدًا منيعًا لحمايته وتضليل أجهزة أمن العدو وعمالئه عن 
الوصــول إليــه، من خالل خروج الشــباب الثائر بشــكل يومي 
للتصدي آلليات العــدو التي تقتحم المدن والبلدات، ورجمهم 
بالحجــارة وزجاجات المولوتوف الحارقــة، كذلك كان للدعوات 
التــي أطلقهــا رواد مواقع التواصــل االجتماعــي، والتي دعت 
أصحاب الشركات والمؤسســات والمحالت والبيوت إلى إتالف 
أجهزة التخزين الخاصة بكاميرات المراقبة؛ والتي قد تســاعد 
العدو في تتبع تحركات »أشــرف« األثر الكبير في تعقيد مهمة 

جيش االحتالل.
لم يكن »أشــرف« المجاهــد الوحيد الذي أرهــق العدو وزعزع 
أمنه واســتقراره في هذه الفترة بالتحديــد، فقد جاءت عملية 
)عوفــرا( البطوليــة قــرب رام اهلل، التي نفذهــا البطل »صالح 
عمر البرغوثي« بتاريخ 9 ديســمبر2018 م، حيث هاجم نقطة 
عسكرية صهيونية على طريق عام، وخالل 6 ثواني فقط وفق 
التقديرات األمنية لالحتالل أمطر »صالح« النقطة العســكرية 
بوابٍل من الرصاص؛ فأصــاب »11 جنديًا« بجراح مختلفة، ثم 
انســحب على الفور هو اآلخر من المكان بســالم، لتقلب هذه 
العملية الجديدة الطاولة في وجه قادة العدو وتزيد من تعقيد 
المشــهد األمني واالســتخباري، وتصبح الضفــة بركانًا يغلي 

إيذانًا بانطالق موجة جديدة من العمليات الفدائية.
13  ديســمبر2018  م، كان صباحــًا قاســيًا وضربــة مؤلمــة 

تلقاها الشعب الفلســطيني، امتزجت فيه المشاعر حزنًا وفخرًا 
بارتقــاء بطلين من أبطال األمة ممن أقضّوا مضاجع االحتالل 
وســلبوا النوم مــن عيون قادتــه ومغتصبيه، حيــث اقتحمت 
قــوة صهيونيــة خاصــة مدينــة رام اهلل وأطلقــت النــار نحو 
ســيارة فلسطينية، كان يســتقلها منفذ عملية »عوفرا« صالح 
البرغوثي، ليرتقي شهيدًا –نحسبه كذلك- بعد أن نّكل وأثخن 

فــي جنود االحتــالل ومســتوطنيه، وبعد ســاعاتٍ من عملية 
االغتيــال تلك، توجّهت األنظار نحــو مدينة نابلس حيث وقع 
اشتباك مسّلح بين قوة من جيش االحتالل ومقاوم فلسطيني، 
فكانــت الفاجعة بارتقــاء البطل المُطارد أشــرف نعالوة منفذ 
عمليــة )بركان( بعــد أن جرّع االحتالل مــرارة ظلمه وجبروته 

وسقى جنوده الموت والقهر أشكااًل وألوانًا.
ســريعًا وقبل أن تجف دماء الشــهداء الطاهــرة التي روت ثرى 
أرض فلســطين المباركــة، وبعد ســاعات قليلة مــن عمليتي 
االغتيال، جاء الرد حاســمًا ليشفي صدور قوٍم مؤمنين ويذهب 
غيــظ قلوب الفلســطينيين، بعملية طعــن جريئة في القدس 
المحتلــة نفذها الشــهيد البطــل »مجد مطيــر« حيث هاجم 
بـ »ســكين مطبــخ« جنديين صهيونيين مدججيِْن بالســالح 
فأصابهمــا بجــراح، وبعد ســاعتين فقط من عمليــة الطعن، 
وقعت عملية إطالق نار بطولية نفذها البطل القسامي »عاصم 
البرغوثي« شــقيق الشــهيد »صالح« قرب مستوطنة »جفعات 
أساف« شــرق رام اهلل أسفرت على الفور عن مقتل ثالثة جنود 
صهاينــة وإصابــة آخر بجراح خطيــرة، بعد أن ســحق المنّفذ 
البطــل الجنود الصهاينة وأجهز عليهم، واغتنم قطعة ســالح 

منهم ثم انسحب بسالم.
وتســتمر ضفة العيــاش في مفاجــأة العدو وإرباك حســاباته 
األمنية، وتوجيه الضربات المســتمرة لجنوده ومغتصبيه حتى 
يعلمــوا أن بالدنا حرامٌ عليهم، وأن أرضنا مقبرة لهم، وأنهم 
لــن يحلموا باألمن فيها ما دام فينا عــرقٌ ينبض، وبرغم كل 
المحاوالت اآلثمة مــن أباطرة الخيانة والتخابــر مع العدو، إال 
أن آســاد الضفة اأُلباة ما زالــوا على العهد والوعد، وال زال في 
جعبة القسام وفصائل المقاومة وشــباب االنتفاضة، ما يسوء 
العدو ويكسر شوكته ويعيد للضفة وَهَجَها وأمجادها وجذوة 
الجهاد فيها؛ بانتظار نصــٍر عظيم وفرٍج قريب وعودةٍ مباركة 

للقدس واألقصى.

مع انطالق  انتفاضة الحجارة 1987/12/8، وبعد حادثة استشهاد 
4 عمال فلســطينيين وبعد أســبوع من اشتعال شــرارة الغضب 
الشعبي، أطلقت حماس بيانها األول 1987/12/14م،وانخرطت 
في أعمــال انتفاضــة الحجــارة أو انتفاضة المســاجد حيث كان 
للمســاجد الدور األبرز في التحريض وتحشــيد الشباب وانطالق 

المقاومة الشعبية..
خرجت األمور عن سيطرة االحتالل وامتدت االنتفاضة على كامل 
رقعة فلســطين، وانتشــرت صور تهشــيم عظام الفلسطينيين 
لتخيــف الثائريــن، لكــن العناد الفلســطيني طغــى على صوت 

الجالد..
جــاءت جهود احتواء هذه االنتفاضة وتوجت هذه الجهود باتفاق 
أوســلو وقــدوم الســلطة 1993م، فتحولت حالة االشــتباك مع 
االحتالل إلى حالة اشــتباك مع السلطة ،بدأت حالة االشتباك في 
معارضة أوســلو إعالميا ،ليس من حمــاس فقط ،بل من معظم 
التنظيمــات الفلســطينية ومنها كل تنظيمــات المنظمة ما عدا 

حركة فتح..
حاولــت الســلطة إخماد حالــة المعارضة ألوســلو، وبدأت حملة 
اعتقال لكوادر وقيادات حماس والجهاد وبعض ابناء التنظيمات 
،لم تكتف الســلطة بالســجن والظلم، بل بدأ التطاول على الدم 
الفلســطيني والذي كان شــرارته في مجزرة مســجد فلســطين 

1994م ،حيــث دعت حمــاس أنصارها لمســيرة تأييــد لعملية 

الجهاد اإلســالمي التي نفذها االستشهادي هشام حمد ردا على 
اغتيال القيادي هاني عابد، حيث استشــهد في هذه المجزرة 17 

فلسطينيا..
ثــم توالت حاالت االعتداء على الفلســطينيين ولم يكن لحماس 
وال غيرهــا بد مــن الصبر على الظلم األوســلوي حتــى انطلقت 

انتفاضة األقصى 2000م.
ومع دخول شارون المسجد األقصى و انطالق شرارة الغضب في 
ساحات األقصى وامتدادها إلى الضفة والقطاع والداخل المحتل،  
بــدأت من جديد محاوالت االحتواء من قيادات الســلطة في ظل 
انخراط العديد من كوادر الســلطة في حالة المقاومة، وتشكلت 
العديد من األذرع العسكرية التي بدأت تؤثر في سريان األحداث 
وال شك بأن الكوادر الفتحاوية كان لها ثقل في هذه المعادلة. 

جــاءت االنتخابــات التشــريعية 2006م، فــكان قــرار حمــاس 
المشــاركة بقــوة، وهذا حقهــا وطنيــا وديمقراطيــا،  بالتأكيد 
لحماس مبررها في الدخول إلى بيت أوســلو والسيطرة عليه من 

الداخل ومحاولة التغيير.
من وجهة نظري كانت محاولة الحتواء حماس وكانت التقديرات 
األوســلوية أن تمكن حماس من دخول بيت أوسلو حتى لو أتيح 
لهــا تغيير بعض ألوان جدران البيــت، فدخلت  حماس وتمكنت 

مــن تغيير ألــون الجدران وتغييــر عفش البيت أيضــا. صُدمت 
السلطة وداعموها بالنتائج حصلت حماس على %60 من مقاعد 
التشــريعي، تظاهــرت فتح بتســليم مقاليد الحــك، وبدأت حالة 
التعطيل وســحب الصالحيات والخمســة بلدي، ومحاولة اغتيال 
لرئيس الوزراء الشــرعي اســماعيل هنية على معبر رفح وتشكيل 
فــرق الموت حتى كان الحســم العســكري لحالــة االنقالب على 

شرعية حماس الدستورية..
اســتنكفت فتح وُفرض سالم فياض رئيســا للوزراء وبعده رامي 
الحمداهلل ومحمد اشــتية، وعززت فتــح انفصال الضفة عن غزة، 
تنازلــت حماس لرأب الصدع واســتقال هنية من أجل الشــراكة 

الوطنية وإنهاء االنقسام..
حماس تعاملت بعقلية الشــراكة بالرغم من أغلبيتها المطلقة، 
وقد عرضــت على كل الفصائل المشــاركة فــي الحكومة ال10 
)برئاســة هنية( رفضت الفصائل ذلك ،ولكنها وافقت بعد اتفاق 
مكة أن تكــون ضمن الحكومة ال11.. قابلــت فتح ذلك بعقلية 

اإلقصاء واالستبدال..
خــالل 12 عاما حافظــت حماس على أمانة الحكــم في غزة على 
األقــل ،والذي فوضها إياه الناس في 2006م.. وقدمت ما لديها 

وما زالت في خدمة الناس..
_ أرســت دعائم األمن المجتمعي في ظل حالة الفوضى والفلتان 

وتغــول العائــالت وأسســت لحالــة قانونية ونظامية وشــرطية 
سليمة..

_ حمــت ظهــر المقاومة وطورت ســالحها وأسســت لمنظومة 
الغرفة المشتركة التي شكلت رادعا لالحتالل..

_ جلبــت الدعم للمشــاريع الخدمية ســواء القطريــة أو التركية 
أو الســعودية أو غيرهــا، ورأينــا حالة العمران الســكاني ورصف 

الشوارع وتحديث المرافق السياحية والترفيهية..
_ دعمــت عمــل البلديات وأنشــأت مشــاريع خدميــة ورياضية 

ونظافة..
_ حمــت منظومــة التعليــم والصحــة مــن االنهيار بعــد حالة 

االستنكاف على إثر أحداث 2007م..
_جــاءت مبادرة الفصائل الثمانية وبعدها حالة الحراك االنتخابي 
ومرونــة حماس الالمحــدودة في التعاطي مع حنــا ناصر رئيس 
لجنة االنتخابات، ليقول الشعب صاحب الوالية على حماس وفتح 

وكل الفصائل كلمته..
أختم: أنه وبرغم ما في تجربة حماس من إيجابيات ، فإن ذلك ال 
ينفي وجود ســلبيات وإخفاقات في بعض الملفات ربما فرضتها 
الجغرافيــا وظروف الحصار وشــارك بتعزيزها االحتــالل وأدواته، 
وحماس تســعى دومــا لعالج األخطاء واإلخفاقــات وفق الممكن 

والمتاح.

حماس32.. 
لها وعليها

جمعة الغول

حماس تعاملت بعقلية الشراكة بالرغم من أغلبيتها 
المطلقــة، وقد عرضت على كل الفصائل المشــاركة 
في الحكومة ال10 )برئاســة هنيــة( رفضت الفصائل ذلك، 
ولكنها وافقت بعد اتفاق مكة أن تكون ضمن الحكومة 

ال11.. قابلت فتح ذلك بعقلية اإلقصاء واالستبدال..

عاٌم على رحيل األبطال.. 
را  نعالوة والبرغوثي؛ مسعِّ
حرٍب لو كان معهما رجال

أحمد قنيطة

وتســتمر ضفة العياش في مفاجأة العدو وإرباك حســاباته 
األمنيــة، وتوجيــه الضربــات المســتمرة لجنــوده ومغتصبيه 
حتــى يعلمــوا أن بالدنا حراٌم عليهــم، وأن أرضنا مقبرة لهم، 
وأنهــم لن يحلمــوا باألمن فيها ما دام فينا عــرٌق ينبض، وبرغم 
كل المحاوالت اآلثمة من أباطرة الخيانة والتخابر مع العدو، إال أن 

آساد الضفة اأُلباة ما زالوا على العهد والوعد.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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وفي أول رد فعــل على النتائج قال تبون 
"أشــكر كل الجزائرييــن الذيــن وضعوا 
ثقتهــم فــي وأدعوهم للبقــاء مجندين 
لبنــاء جزائر جديدة معــا" كما كتب على 

تويتر.
وأمضى تبون حياتــه موظفا في الدولة 
وكان دائمــا مخلصــا لبوتفليقــة الــذي 
عينه رئيســا للوزراء لفتــرة وجيزة، قبل 
أن يصبح منبوذا مــن النظام. ويعد أول 
رئيــس من خارج صفــوف جيش التحرير 
الوطنــي الذي قاد حرب االســتقالل ضد 

المستعمر الفرنسي (1962-1954).
واتســم االقتــراع الرئاســي بمقاطعــة 
قياســية من الحراك الشــعبي الذي دفع 
بوتفليقة لالســتقالة في نيســان/أبريل 

بعد 20 عاما في الحكم.
وبلغت نسبة المشــاركة في االنتخابات 
39,83 بالمئــة، أي مــا يقــارب عشــرة 

مالييــن ناخب مــن أصل أكثــر من 24
مليونا مسجلين في القوائم االنتخابية.

وهــي أدنــى نســبة مشــاركة فــي كل 
االنتخابات الرئاســية في تاريخ الجزائر. 
وهي أقل بعشــر نقــاط من تلــك التي 
سجلت في االقتراع السابق وشهدت فوز 

بوتفليقة لوالية رابعة في 2014.
وفــي يــوم الجمعــة الثالــث واألربعين 
احتشــد المتظاهرون بوســط العاصمة 
أمــس للتعبيــر عــن رفضهــم لرئيــس 

الجمهورية المنتخب.
وردد المتظاهــرون "اهللا أكبر، االنتخاب 
مــزور" و"اهللا أكبــر نحــن لــم نصــوت 
ورئيســكم لن يحكمنا" في يوم الجمعة 

الثالــث واألربعيــن علــى التوالــي منذ 
انطالق الحركة االحتجاجية في شــباط/

فبراير.
"أسوأ من بوتفليقة"

واعترف المرشحون الخاسرون، بالنتيجة 
وأعلنــوا انهــم لــن يطعنوا فيهــا امام 
المجلس الدســتوري، الــذي يفترض أن 

يؤكد النتائج النهائية لسلطة االنتخابات 
بين 16 و25 كانون األول/ديسمبر .

وحل في المركز الثاني المرشح اإلسالمي 
عبــد القــادر بــن قرينة بنســبة 17,38

بالمئــة مــن األصــوات، وكان أكد منذ 
بداية الحملــة االنتخابية أنــه "الرئيس 

القادم للبالد".

ودعت األحزاب اإلســالمية الكبيرة مثل 
"حركــة مجتمــع الســلم" المقربــة من 
العدالة  اإلخــوان المســلمين و"جبهــة 
والتنميــة" القريبة من الســلفيين، إلى 

عدم المشاركة في االنتخابات.
وحــل رئيس الحكومة األســبق علي بن 
فليــس ثالثــا ولــم يحصــل ســوى على 

10,55 بالمئــة مــن األصــوات، أي أقل 

من آخــر انتخابات خاضها ضد بوتفليقة 
فــي 2014 حيــث حصل علــى اكثر من 
12 بالمئــة من األصــوات، وندد حينها 

ب"تزوير شامل للنتائج".
وحصل المرشح الرابع عز الدين ميهوبي 
الــذي وصفته وســائل االعالم بمرشــح 
السلطة على 7,26 بالمئة من األصوات، 
بينما جــاء النائب الســابق عبــد العزيز 
بلعيد أخيرا بـ6,66 بالمئة من األصوات.

وفــرض قائــد الجيش الــذي كان حاكم 
البــالد الفعلي خــالل االشــهر الماضية 
إجراء انتخابات بهدف الخروج من األزمة 
السياســية والمؤسساتية، بحسب قوله، 
ورفــض الحديث عــن مســار "انتقالي"، 
وهو مــا تقترحــه المعارضــة والمجتمع 
المدني إلصالح النظام وتغيير الدستور.

وكان يفترض إجراء االنتخابات في الرابع 
مــن تموز/يوليو، لكنها ألغيت في غياب 

مرشحين.
ومنــذ اســتقالته، لــم يظهــر الرئيــس 
الســابق بوتفليقة المريــض والمقعد. 
والخميــس، تقــدم شــقيقه ناصــر الى 
مركــز اقتراع للتصويــت نيابة عنه، كما 

أظهرت وسائل إعالم.
وفي أول رد فعل من الخارج دعا الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون الســلطات 

الجزائرية لبدء "حوار" مع الشعب.
علمــا  "أخــذت  بروكســل  مــن  وقــال 
باإلعالن الرســمي عن فوز السيد تبون 
فــي االنتخابات الرئاســية الجزائرية من 

الجولة األولى".

عبد املجيد تبون رئيس للجزائر بعد انتخابات اّتسمت مبقاطعة واسعة
الجزائر/ وكاالت:

احتشــد المتظاهرون بوســط الجزائــر العاصمة أمس 
للتعبير عن رفضهم لرئيس الجمهورية المنتخب عبد 
المجيد تبون، المقّرب من سلفه عبد العزيز بوتفليقة، 

في اقتراع اتسم بنسبة مقاطعة قياسية.
أصبح عبد المجيد تبون (74 عاما) رئيسا جديدا للجزائر 
خلفــا لبوتفليقــة الذي اســتقال تحت ضغط الشــارع، 
بعــد فــوزه من الــدورة األولــى لالنتخابات الرئاســية 

الخميس.
وبحســب النتائــج التــي أعلنتهــا الســلطة الوطنيــة 
المســتقلة لالنتخابــات "حصل المرشــح عبــد المجيد 

تبون على نسبة 58,15 بالمئة من األصوات".

جانب من التظاهرات في الجزائر أمس             (أ ف ب)

تركيا وروسيا تقرتبان 
من االتفاق عىل دفعة ثانية 

من صواريخ إس400
أنقرة/ وكاالت:

قال إســماعيل دمير مديــر هيئة الصناعــات الدفاعية التركيــة، أمس، إن 
تركيا قد تســتكمل بنود اســتالم دفعــة ثانية من أنظمــة صواريخ إس-

400 الروســية بحلول أبريل نيســان عندما تكون الدفعة األولى مستعدة 

للتشغيل.
ووافقت تركيا بالفعل على شراء دفعتين من أنظمة صواريخ إس400- مما 
فجر أزمة مع الواليات المتحــدة وأثار احتمال فرض عقوبات أمريكية. لكن 
دمير قال إن أنقرة تناقش مع موســكو مســألة نقــل التكنولوجيا واإلنتاج 

المشترك للدفعة الثانية.
وتقــول الواليات المتحدة إن أنظمة إس400- ال تتوافق مع أنظمة الدفاع 
الغربيــة وعلقت مشــاركة تركيــا، العضو في حلف شــمال األطلســي، في 
برنامج إنتاج مقاتالت إف35- ألنها تخشــى حصول روســيا على معلومات 

عن الطائرات عبر نشر هذه األنظمة.
وذكــر دميــر أن تركيا ال تــزال مهتمة بشــراء أنظمة باتريــوت األمريكية 
للدفاع الجوي وأشــار إلى أن أنقرة ال تضع شــروطا مســبقة لكن واشنطن 

طلبت منها مرارا التخلي عن صفقة أنظمة إس400-.
وقال دمير إن العقوبات األمريكية المقترحة على أنقرة قد تمنعها من شراء 
قطــع غيار طائرات إف16- مما يعفي تركيا من التزاماتها المتعلقة بحقوق 

الملكية الفكرية ويتيح لها اللجوء لإلنتاج المحلي.
وأضــاف أن تركيــا تريد فــي نهاية األمر اســتبدال أســطولها الحالي من 
طائرات إف16- بأول طائراتها محلية الصنع تي.إف-إكس وأشــار إلى أنها 

منفتحة على التعاون الدولي في هذا المشروع.

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

لدى محكمة صلح غزة الموقرة

في القضية رقم 1711 / 2019
في الطلب رقم 2401 / 2019

المستدعي/ عبد العزيز محمد رشيد الغالييني- هوية رقم/903181212
وكالؤه/ بســام أيمن الغالييني ونــداء المدلل ومحمــود حمودة وطارق 

سمور- المحامون.
المســتدعى ضده/خضر فهمــي مصطفى أبو شــعبان- وكالته عن/منى 
شــريف إبراهيم أبو شــعبان بصفتها أحد ورثة والدتهــا المرحومة/ثريا 
موســى البورنــو – عنوانه غزة مفترق الصناعة بجــوار عمو عماد للفواكه 

والخضروات
نوع الدعوى: حقوق مالية (المطالبة بأتعاب المحاماة)

قيمة الدعوى: (1500 دينار أردني) ألف وخمسمائة دينار أردني
مذكرة حضور (دعوى رقم / 1711 / 2019)

إلــى المدعى عليه المذكورة أعاله، بمــا أن المدعى قد أقام عليك دعوى 
يطالبك فيها بمبالغ مالية واستنادا لما يدعيه في الئحة دعواه المحفوظ 
لك نسخة عنها لدى قلم محكمة صلح غزة لذلك يقتضي عليك أن تحضر 
إلى هذه المحكمة للرد على االدعاء المعين النظر له جلسة 2020/1/27م 
يقتضــي عليك أن تودع لدى قلم هــذه المحكمة ردك التحريري خالل 15

يوما من تاريخ تبلغك هذا االعالن وأن ترســل نســخة إلى المدعي حسب 
عنوانه، وليكن معلوم لديك أنك أذا تخلفت عن الحضور يجوز للمستدعي 
أن يسير في الدعوى ويجوز للمحكمة اصدار الحكم بحقك على اعتبار أنك 

حاضر، تحريراً في 2019/12/9
رئيس قلم محكمة صلح غزة / أ. أكرم أبو السبح
تنبيه/ اذا كنت تســلم باالدعاء يجب عليك أن تدفع المال المدعى به إلى 
المحكمة مع مصاريف الدعوى اجتناباً لتنفيذ األمر الذي قد يصدر بحبسك 

أو بالحجز على أموالك أو باألمرين معاً.

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

لدى محكمة صلح غزة الموقرة

مذكرة حضور 
في القضية رقم 373 / 2019 - في الطلب رقم 2595 / 2019

المســتدعية/عبير كامل فريح أبو القمبز- بواسطة وكيلها السيد/ناهض 
كريــم الديــب بموجب الوكالــة الخاصة الصــادرة عن القنصليــة العامة 
لدولة فلســطين فــي جدة والصــادرة بتاريــخ 2018/11/27. هوية رقم 
905825733. وكالؤهــا المحامــون/ منذر ومحمود جبــر جندية ومحمد 

ناهض الديب- غزة الرمال الجنوبي شارع الصناعة
المســتدعى ضدها/ نائلة ســعدي فريح أبو القمبز غزة الشــجاعية شــارع 
المنصورة بجوار مسجد اإلصالح خارج البالد حالياً ومجهول محل اإلقامة.

قيمــة الدعــوى : تزيد عن عشــرة  نوع الدعوى: تقسيم أموال مشتركة 
آالف دينار أردني

مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل
في القضية رقم 373 / 2019 - في الطلب رقم 2595 / 2019

إلى المستدعى ضدها المذكورة، بما أن المستدعية المذكورة قد تقدمت 
لــدى محكمة صلح غــزة بالقضية المرقومــة أعاله وموضوعها تقســيم 
أموال مشتركة اســتناداً لما تدعيه في الئحة دعواها ونظراً ألنك مجهول 
محل اإلقامة وحســب اختصاص محكمة صلح غــزة في نظر هذه القضية 
وعمــال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2

لســنة 2001 وبناًء على قرار الســيد قاضي محكمة صلح غزة بالسماح لنا 
بتبليغك عن طريق النشر المستبدل لذلك يقتضي عليكم أن تحضر لهذه 
المحكمة يوم االثنين بتاريخ 2019/12/30م الساعة التاسعة صباحاً كما 
يقتضي عليكم إيداع جوابك التحريري خالل خمســة عشــر يوماً من تاريخ 
النشــر وليكن معلوماً لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك ســينظر في القضية 

واعتبارك حاضر، صدر في 2019/12/12م
رئيس قلم محكمة صلح غزة / أ. أكرم أبو السبح
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واشنطن/ وكاالت:
أقــرت اللجنــة القضائيــة بمجلس 
النــواب األمريكــي التــي يســيطر 
عليها الديمقراطيون أمس مساءلة 
الرئيــس دونالــد ترامــب بتهمتي 
إســاءة اســتغالل الســلطة وعرقلة 
عمــل الكونجــرس. وتجعــل هــذه 
الخطوة من شبه المؤكد أن يصبح 
الرئيــس الجمهــوري ثالــث رئيس 
أمريكي فــي التاريخ تتم مســاءلته 

تمهيدا لعزله.
وصوتت اللجنة المنقســمة بشدة، 
علــى أســاس حزبــي، بأغلبية 23
صوتــا مقابل 17 إلقــرار بند يتهم 
ترامب بإساءة استغالل السلطة من 
خالل الضغــط علــى أوكرانيا لفتح 
تحقيق مــع الديمقراطي جو بايدن 
منافســه المحتمل فــي االنتخابات 

الرئاسية المقررة عام 2020.
كما أيدت اللجنة مادة ثانية بنفس 
نســبة التصويــت تتهــم ترامــب 
الكونجرس بشــأن  بتعطيل عمــل 
فضيحــة أوكرانيــا بإصــدار أوامــر 
لمســؤولين باإلدارة بعدم التعاون 

مع التحقيق الخاص بالمساءلة.
ومن المرجح أن يقر مجلس النواب 
بكامل أعضائه والذي يسيطر عليه 
الديمقراطيون التهمتين األســبوع 
القــادم ممــا يعني اكتمــال عملية 
المساءلة وإحالة ترامب إلى مجلس 

الشيوخ خالل أسابيع.
لكــن من غيــر المرجــح أن يصوت 
مجلس الشــيوخ الذي يهيمن عليه 

الجمهوريــون بالموافقة على إدانة 
الرئيس وعزله من السلطة.

وفي جلسات استماع محمومة دافع 
واتهموا  ترامــب  الجمهوريون عن 
الديمقراطيين بالقيام بعمل هزلي 
ذي دوافع سياســية في حين اتهم 
بتعريض  الرئيس  الديمقراطيــون 
الدســتور واألمن القومي األمريكي 
للخطر وتقويض سالمة االنتخابات 

الرئاسية القادمة من خالل الضغط 
فولوديمير  األوكراني  الرئيس  على 
زيلينســكي، في مكالمة هاتفية في 
يوليو تموز، لفتح تحقيق مع بايدن.
وترامب هو ثالث رئيس أمريكي في 

التاريخ يواجه المساءلة.
وكان الرئيــس الديمقراطــي بيــل 
عــام  المســاءلة  واجــه  كلينتــون 
1998 لكذبــه حول عالقة جنســية 

أقامهــا مــع متدربــة فــي البيــت 
األبيض لكن مجلس الشــيوخ برأه. 
وواجه الرئيــس الديمقراطي أندرو 
جونسون المساءلة عام 1868 لكن 

مجلس الشيوخ لم يدنه أيضا.
الجمهــوري  الرئيــس  واســتقال 
ريتشارد نيكســون عام 1974 قبل 
مســاءلته حول تورطه في فضيحة 

ووترجيت.

"النواب األمرييك" يبدأ أوىل خطوات التصويت عىل عزل ترامب

جانب من جلسة اللجنة القضائية بمجلس النواب األمريكي أمس       (أ ف ب)

إسطنبول/ وكاالت:
أطلق رئيس الــوزراء التركي الســابق أحمد 
داود اوغلــو الحليــف الســابق لرجــب طيب 
اردوغــان، حزبا جديدا أمــس قال إنه يهدف 

لمعارضة سياسة "عبادة الشخصية".
وداود أوغلــو (60 عاما) كان رئيســا للوزراء 
بيــن 2014 و2016 بعدمــا شــغل حقيبــة 
الخارجية قبل أن ينشــق عــن أردوغان الذي 

يحكم تركيا منذ 16 عاما.
وقال داود أوغلو وهو يقف تحت الفتة ضخمة 
تحمــل صــورة مؤســس جمهوريــة تركيــا 
مصطفى كمال اتاتورك اثناء احتفال إلطالق 
الحــزب في أنقــرة "كحزب، نرفض أســلوب 
السياســة التــي يتم فيها عبادة الشــخصية 

وموظفين سلبيين"، وفق تعبيره.
وكان وفــد يضــم قريبيــن مــن داود اوغلو 
قدمــوا الخميــس الــى وزارة الداخلية طلبا 
لتســجيل هذا الحزب الجديد الذي ســيكون 

اسمه "حزب المستقبل".
ولم يذكر أوغلو اســم أردوغان خالل كلمته 

فلوريدا/ وكاالت:
زارت ســفيرة الســعودية لدى الواليات المتحدة 
األميــرة ريمــا بنت بندر بن ســلطان آل ســعود 
الخميــس قاعدة عســكرية فــي فلوريــدا كانت 
موقعا لهجوم شنه متدرب عسكري سعودي قتل 

فيه ثالثة أشخاص.
وقالــت وكالة األنباء الســعودية أمــس في بيان 
إن الســفيرة زارت قاعــدة بنســاكوال «لتقديــم 
خالــص تعازيها للمأســاة (التي وقعت األســبوع 

التــي اســتمرت نحــو ســاعة، لكنــه انتقد 
الممنوحــة  الواســعة  الســلطات  بوضــوح 
للرئاسة بموجب التعديالت الدستورية العام 

الفائت.
ويقول المحللون إن داود أوغلو يســعى إلى 
اســتمالة الناخبين المســلمين المحافظين 
من تأييد الحزب الحاكم. ورغم أن قلة منهم 
يتوقعون أال يجتــذب الحزب الوليد أكثر من 
جزء ضئيل مــن الناخبين، فقــد يكون ذلك 

كافياً إلحداث مشاكل ألردوغان.
د داود أوغلو أن حزبه سيدافع عن حقوق  وأكّ
األقليات وســيادة القانــون وحرية الصحافة 

والقضاء المستقل.
أســتاذ جامعــي ســابق كان  أوغلــو  وداود 
مهندس سياسة خارجية تركية اكثر وضوحا 
في الشــرق األوسط، وظل لوقت طويل أحد 
أقــرب حلفاء أردوغان منــذ توليه الحكم في 

.2003

وشغل داود أوغلو منصب وزير الخارجية في 
وقت حساس في عالقات تركيا الخارجية في 

قبــل الماضي)، ولتعزيز تعــاون المملكة العربية 
الســعودية الكامل مع الســلطات األمريكية في 

التحقيق بهذا الحادث».
وبحسب الوكالة فإن السفيرة السعودية تعهدت 
«متابعــة التحقيق، وتقديم أي مســاعدة ممكنة 

لتسريعه».
كان المالزم في ســالح الجو الملكي الســعودي 
محمد الشــمراني (21 عاماً) أطلق األســبوع قبل 
الماضــي النــار من مســدس في إحــدى قاعات 

بداية العهد الحالي.
لكــن الرئيس التركي أجبره على االســتقالة 
في العام 2016 وسط خالفات بين الرجلين 
على ملفات عدة وخصوصا تعديل الدســتور 

بهدف تعزيز سلطات رئيس الدولة.
وبعد صمــت طويل، تخلــى داود أوغلو عن 

موقفه المتحفظ واخذ ينتقد اردوغان.
وليــس رئيــس الــوزراء الســابق المنشــق 
الوحيــد. فقــد اعلــن علــي باباجــان الذي 
كان نائبــا لرئيس الوزراء ووزيــرا لالقتصاد 
إبان حكــم اردوغان، انه ســيطلق حزبه في 

االسابيع المقبلة.
ويأمل معارضو أردوغان في أن تساهم هذه 
االحــزاب المعارضة في اضعاف حزب العدالة 
والتنميــة الــذي تعرض للخســارة فــي آخر 
انتخابات بلديــة في اذار/مارس، على خلفية 

صعوبات اقتصادية.
وخســر حــزب أردوغــان هــذه االنتخابــات 
فــي انقــرة واســطنبول بعدما ســيطر على 

بلديتيهما طوال 25 عاما.

التدريب في قاعدة بينســاكوال، ما أدى لسقوط 
ثالثــة قتلــى وثمانيــة جرحــى، قبــل أن ترديه 

الشرطة قتيالً.
وبعدها بأيام، قــرر البنتاغون تعليق كل عمليات 
التدريــب الجارية حالياً علــى األراضي األميركية 

لعسكريين سعوديين.
وندد العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد 
العزيز بـ»الجريمة الشــنعاء» معتبرا ان مرتكبها 

«ال يمثل الشعب السعودي».

الجيش السوداين يرفع 
درجة االستعداد عشية 

النطق بالحكم عىل البشري
الخرطوم/ األناضول:

أعلن الجيش الســوداني، أمس، رفع درجة االســتعداد القصوى، قبل يوم 
من مظاهرات متوقعة بالخرطوم باســم "الزحف األخضر"، وعشية النطق 

بالحكم على الرئيس السابق عمر البشير الذي يواجه تهم فساد.
ونشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية بـ"فيسبوك" صورا 
أمس النتشــار مركبات عســكرية بالمنطقة المركزيــة للعاصمة، وقالت: 
"رفع درجة االســتعداد القصوى، الجيش يتمركز حول المنطقة العسكرية 
بشارع المك نمر (بالعاصمة) استعداد لالنتشار وتأمين الطرق والمنشآت 

الحيوية بالخرطوم".
ومنذ أسبوع تصاعدت دعوات من قبل أحزاب وتيارات إسالمية للمشاركة 
فــي موكب احتجاجي يوم 14 ديســمبر/كانون أول الجاري، للضغط على 

الحكومة االنتقالية برئاسة عبداهللا حمدوك لتقديم استقالتها.
وتنوعت األســباب التــي أوردتها تلك األحــزاب لقراراتها المشــاركة في 
الفعاليــة االحتجاجية ومنها االعتراض على سياســات الحكومة االنتقالية 
التي قالوا إنهــا انصرفت إلى الصراعات الحزبية وتنفيذ أجندة سياســية 
ضيقة معادية للقيم والهوية الســودانية اإلسالمية، فضال عن ممارستها 
للعزل واإلقصاء. بينما نفى مســؤولون حكوميون في تصريحات ســابقة 
هــذه االتهامات. واالثنيــن الماضي، قالت هيئة الدفاع عن البشــير إنها 
أودعــت المحكمة مرافعتها النهائية األحــد، قبل صدور قرارها في قضية 

اتهام البشير بـ"الفساد" اليوم السبت.
وفي 19 أغسطس/آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي 
 يواجــه تهما بـ"الفســاد" بعد العثــور على مبلغ 7 مالييــن يورو في مقر
إقامته بعد عزله.وأقر البشــير، نهاية الشهر ذاته أثناء استجوابه، بتلقيه 
25 مليــون دوالر من ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان، بشــكل 

شــخصي. وفي 21 أغسطس/آب الماضي، بدأ الســودان مرحلة انتقالية 
تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خاللها السلطة كل من 
المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعالن الحرية والتغيير، قائدة الحراك 
الشــعبي. ويأمل الســودانيون أن ينهي االتفاق بشأن المرحلة االنتقالية 
اضطرابات يشــهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/

نيسان الماضي، الرئيس عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019) تحت 
وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي األوضاع االقتصادية.

أحمـد داود أوغلـو يطلق حـزًبا جـديًدا فــي تركيـا

سفرية السعودية تزور موقع هجوم فلوريدا

دولة فلسطين
اإلدارة العامة للوازم العامة

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

فعلى الراغبين المشــاركة في هذا العطاء مراجعــة وزارة المالية / اإلدارة 
العامــة للوازم العامــة ـ المبنى الجديد غرب محطة فــارس للبترول خالل 
أوقات الدوام الرســمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق 
العطاء. مقابل دفع مبلغ مالي غير مستردة تورد الى خزينة وزارة المالية .
 آخر موعــد لقبول العروض  بالظرف المختوم فــي صندوق العطاءات في 
غـزة الساعة العاشرة يوم الثالثاء الموافق 2019/12/24 وتفتح المظاريف 

بحضور ممثلي المتناقصين في نفس الزمان والمكان. 
مالحظاترقم العطاءاسم العطاءم

1

شراء محابر وتعبئة وصيانة 
2020/04محابر الطابعات والفاكسات

ثمن الكراسة
200 شيكل

2

نقــل المســافرين داخــل 
2020/05ميناء رفح البري

ثمن الكراسة
300 شيكل

3

كهربائية  لمبــات  توريــد 
2020/06لصالح وزارة الصحة

ثمن الكراسة
300 شيكل

لجنة العطاءات المركزية
مالحظة:ـ

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

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

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

6. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم :0598967679
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وأكــد الخضــري فــي تصريح صحفــي صدر 
للعــام  الممتــد  أمــس، أن الحصــار  عنــه، 
الثالــث عشــر علــى التوالــي، ونتائجه على 
الوضع االقتصــادي، أصاب الحيــاة التجارية 
والصناعيــة وقطــاع المقــاوالت واألعمــال 
بشكل عام بالشــلل، وأوقف قرابة ٨٠٪ من 
المنشآت االقتصادية عن العمل، حيث تعتبر 

بحكم المغلقة.
وأشــار إلــى أن ذلك قلص بشــكل متصاعد 
أعداد العاملين، وأغلق الباب بشكل شبه تام 
على توفر فــرص عمل جديدة، مما رفع عدد 
العمال المعطلين عن العمل الى ربع مليون 

عامل تقريبا.
وبين غيــاب حلول عملية واقعية تنهي حالة 
الحصار الخانق الذي يحول دون تطور وعمل 
المنشــآت االقتصادية خاصة المصانع، التي 
بســبب الحصار وقلــة الدخــل، أدت لضعف 
شــديد في القوة الشــرائية، إلى جانب منع 
االحتالل اإلســرائيلي العديد من مواد الخام 
الالزمــة للصناعة، ما قلص عجلة اإلنتاج في 
القطاع الصناعي بشــكل عــام إلى ما يقارب 

٢٠٪ من طاقته اإلنتاجية.
وقــال: "نقترب من الدخول في العام ٢٠٢٠ 
والتي حذرت عدة مؤسســات دولية وأممية 
منه أنه ســيكون األقســى بســبب الحصار، 
وقــد تصبح غــزة خاللــه غير قابلــة للحياة، 

طبقًا للمعايير المطلوبة في مجاالت الصحة 
وتوفــر الخدمات الميــاه والكهربــاء وإيجاد  

فرص العمل".
وشدد الخضري على أن المؤسسات الدولية 
واألمميــة تعمل فــي اتجــاه واحــد تقريبا، 
مــن خالل رصــد ومتابعه الحالة اإلنســانية 
والتحذيرات  التقارير  وإصــدار  واالقتصادية، 
ممــا هو أســوأ، وال تقــوم بــأي دور حقيقي 
وملمــوس في عالج المشــكالت اإلنســانية 
التــي أصبحت تخنق غــزة وتضاعف المعاناة 
اإلنسانية لمليوني فلسطيني يعيشون فيها 

في ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد.
ووجه الخضري نداء لكل المؤسسات الدولية 
واألمميــة والعربيــة واإلســالمية بضــرورة 
توجيــه دعــم عاجل وخــاص إلنقــاذ الحالة 

اإلنسانية المتدهورة.
وطالــب الخضــري المجتمع الدولــي بإلزام 
االحتــالل االســرائيلي برفــع الحصــار غيــر 
القانوني الذي يتناقض مــع مبادئ القانون 
الدولــي واتفاقية جنيــف الرابعــة واإلعالن 

العالمي لحقوق اإلنسان.

المصانع تعمل بـ٢٠٪ من طاقتها اإلنتاجية
الخرضي: ربع مليون عامل ُمعطل عن العمل يف غزة

غزة/ فلسطين:
قال رئيــس اللجنة الشــعبية لمواجهة الحصار، 
النائــب جمــال الخضــري، إن ربــع مليــون عامــل 
ُمعطــل عــن العمــل فــي قطــاع غــزة، فيمــا 

المصانــع تعمــل بـــ٢٠٪ من طاقتهــا اإلنتاجية، 
بســبب الحصار اإلســرائيلي واإلغــاق وتقييد 
واالعتــداءات  والتصديــر  االســتيراد  حركــة 

المتواصلة.

النائب جمال الخضري

البنك الدويل: متويالت 
جديدة بقيمة 23.5 مليار 

دوالر للدول األكرث فقرًا
واشنطن/ وكاالت:

أعلن البنك الدولي أمس أن 52 دولة ومانحين آخرين تعهدوا بتمويالت 
جديدة بقيمة 23.5 مليار دوالر ألكثر دول العالم فقرا، وهو ما يرفع حجم 
األموال في صندوق مؤسســة التنمية الدولية إلى مســتوى قياسي عند 

82 مليار دوالر.

وقال مســؤولون كبــار بالبنك إن الصنــدوق، والذي يتضمــن أكثر من 
53 مليــار دوالر ألفريقيــا، سيســاعد دوال في العمل علــى خلق وظائف 

واالســتثمار في البنية التحتية وتعزيــز النمو االقتصادي وتعزيز القدرات 
على تحمل الصدمات المناخية والكوارث الطبيعية.

وتجري إعادة تغذية الصندوق، الذي ُأسس عام 1960، كل ثالث سنوات. 
وتغطي عملية التغذية التاسعة عشر الفترة من 2020 إلى 2023. وقال 
مسؤولون إن مســتوى التمويل الجديد يتخطى المستوى السابق بواقع 

سبعة مليارات.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: "هناك اتفاق فيما يتعلق بأكبر 
تغذية لمؤسسة التنمية الدولية، صندوق البنك الدولي للفقراء"، مشيرا 
إلــى أن بعض الدول التي ســبق وأن تلقت أمواال من المؤسســة زادت 

تبرعاتها.
وأضاف أن ســت دول جديدة انضمت للمســعى، وقد تحذو حذوها دول 

أخرى في األسابيع المقبلة.
وقال مالباس إن تغذية صندوق مؤسسة التنمية الدولية سيدعم الفقراء 

في 74 دولة يسكنها حاليا 500 مليون نسمة، أو ثلثا فقراء العالم.
وهذا الصندوق هو أحد أكبــر مصادر التمويل لمحاربة الفقر المدقع في 
أفقــر دول العالم. ويقدم قروضا بــدون فائدة أو بفائدة منخفضة ومنحا 
للدول لمشــاريع وبرامج تدعم النمو االقتصادي وتعزز قدراتها وتحسين 

مستويات معيشة الفقراء حول العالم.
ومنذ عام 1960، قدم الصندوق أكثر من 391 مليار دوالر الســتثمارات 

في 113 دولة.

واشنطن/ األناضول:
أعلــن الرئيس األمريكــي دونالد ترامــب، أمس، 
توصل بالده إلى اتفاق تجاري "ضخم" مع الصين؛ 
أســفر عن إلغاء الرسوم الجمركية التي كان مقررا 

فرضها على بكين األسبوع الحالي.
وقال ترامب على تويتر: "اتفقنا على صفقة كبيرة 
للغاية مع الصين، وهي مرحلة أولى تشمل العديد 
مــن التغييــرات الهيكلية والمشــتريات الضخمة 
للمنتجــات الزراعيــة والطاقة والســلع المصنعة، 

وغيرها".
وأضــاف: "ألغينا أيضا الرســوم الجمركية العقابية 
التــي كان مقــررا فرضهــا علــى الصيــن في 15 
ديســمبر )كانون األول( الجــاري، بموجب الصفقة 

التي أبرمناها".
كما أشــار الرئيس األمريكي إلى بدء بالده "فورا" 
بالمفاوضــات المتعلقــة بالمرحلــة الثانيــة مــن 

موسكو/ األناضول:
قرر البنك المركزي الروســي، أمس، خفض ســعر 
الفائدة الرئيســي  بنســبة 0.25 بالمئة إلى 6.25 

بالمئة، في خامس تخفيض خالل 2019.
وقــال المركزي الروســي بيان إنه خفــض الفائدة 
خــالل اجتماعه أمس، إلى 6.25 بالمئة مقابل 6.5 

بالمئة في 25 اكتوبر/ تشرين األول الماضي.
وأضاف أنه ســيقيم جدوى تخفيض معدل الفائدة 

الرئيسي في النصف األول من 2020.

الصفقة مع الصين.
وأردف: "ســنبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية 
علــى الفور، بداًل من االنتظار حتــى بعد انتخابات 

2020، هذه صفقة رائعة للجميع، شكرا جزيال".

وفــي أغســطس/ آب الماضي، تبادلــت الواليات 
المتحدة والصين، فرض رسوم جمركية عقابية.

فــزادت بكين الرســوم علــى البضائــع األمريكية 
بقيمــة 75 مليــار دوالر أمريكــي، ردًا علــى زيادة 
الواليــات المتحــدة الرســوم علــى بضائعها، في 

األول من الشهر ذاته.
ورد دونالد ترامب، على تلك الزيادة بإعالن زيادة 
جديدة في 24 أغسطس 2019، على سلع صينية، 

بقيمة إجمالية تبلغ 550 مليار دوالر.
وكانــت ســتنفذ هــذه الزيــادات العقابيــة علــى 
دفعتيــن، في األول من ســبتمبر/ أيلــول 2019، 

و15 ديسمبر.

وخالل 2019، خفض البنك المركزي الروسي سعر 
الفائدة ثالث مرات بنســبة 0.25 نقطة مئوية في 
كل مرة، بينمــا خفضها في نهاية أكتوبر الماضي 
بمقدار 0.5 بالمئة، ألول مرة منذ عامين، إلى 6.5 

بالمئة.
وســعر الفائدة الرئيسي هو ســعر الفائدة األدنى 
الــذي يقدم به البنــك المركزي القــروض للبنوك 
التجاريــة لمدة أســبوع، وهو أيضــا الحد األقصى 

للسعر الذي يقبله مقابل الودائع من البنوك.

تــرامب يعلن التــوصـل 
التفاق تجاري "ضخم" مع الصني

املركزي الرويس يخفض »الفائدة« 
للمرة الخامسة يف 2019

رام اهلل/ فلسطين:
ســجل الرقم القياســي ألسعار المســتهلك في 
فلســطين انخفاضا مقداره %0.31 خالل شــهر 
تشــرين ثاني 2019 مقارنة مع شــهر تشرين 
أول 2019، بواقــع %0.37 فــي قطــاع غــزة، 
وبمقــدار %0.32 في الضفــة الغربية، و0.17% 

في القدس.
وأوضــح الجهاز المركزي لإلحصاء الفلســطيني 
في بيان صدر عنه الخميس، أن السبب الرئيسي 
النخفاض األســعار في فلســطين يرجع بشكل 
أساســي النخفاض أســعار الخضروات الطازجة 
بمقــدار  الدرنيــات  وأســعار   ،7.32% بمقــدار 
%6.85، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 2.81%، 

وأســعار الدجاج الطازج بمقدار %2.46، وأسعار 
الغــاز بمقدار %2.37، وأســعار األســماك الحية 
الطازجة، المبــردة أو المجمدة بمقدار 1.38%، 
رغــم ارتفــاع أســعار البيــض بنســبة 6.95%، 
وأســعار الخضــروات المجففة بنســبة 4.39%، 

وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.76%.
وأشــار إلى أنه عند مقارنة األســعار خالل شهر 
تشــرين ثاني 2019 مع تشــرين ثاني 2018، 
يظهــر ان هنــاك ارتفاعــا في الرقم القياســي 
ألســعار المســتهلك فــي فلســطين بنســبة 
%1.64، بواقــع %2.05 فــي الضفــة الغربية، 

وبنســبة %1.34 فــي القدس، في حين ســجل 
الرقــم القياســي انخفاضا مقــداره %0.33 في 

قطاع غزة.
وعلى مستوى المناطق، ســجل الرقم القياسي 
ألســعار المســتهلك في قطــاع غــزة انخفاضا 
مقــداره %0.37 خــالل تشــرين ثانــي 2019 
مقارنة مع شــهر تشــرين أول 2019، نتج هذا 

االنخفاض بصورة رئيســية عن انخفاض أسعار 
الدرنيات بمقدار %29.66، وأســعار األســماك 
الحية الطازجــة، المبردة أو المجمــدة بمقدار 
%3.41، وأســعار الغاز بمقدار %3.25، وأســعار 

الخضــروات الطازجة بمقدار %2.40، وأســعار 
%1.99، وأســعار  الطازجــة بمقــدار  الفواكــه 
الزيــوت النباتيــة بمقــدار %1.38، رغم ارتفاع 
أســعار البيض بنســبة %6.62، وأسعار الدجاج 
الطــازج بنســبة %2.00، وأســعار الخضــروات 
المجففــة بنســبة %1.80، وأســعار الســجائر 

المستوردة بنسبة 1.10%.
وفــي الضفــة الغربية، ســجل الرقم القياســي 
ألســعار المســتهلك، انخفاضا مقداره 0.32% 
خــالل شــهر تشــرين ثانــي 2019 مقارنة مع 
شــهر تشــرين أول 2019، نتيجــة النخفاض 
أســعار الخضــروات الطازجة بمقــدار 9.48%، 
وأســعار الدجاج الطازج بمقدار %4.57، وأسعار 
الزيــوت النباتية بمقدار %3.37، وأســعار الغاز 
بمقــدار %2.22، رغــم ارتفــاع أســعار البيض 
بنسبة %7.63، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 
%7.62، وأســعار الخضروات المجففة بنســبة 

%6.02، وأسعار الدرنيات بنسبة 3.80%.

وســجل الرقم القياسي ألســعار المستهلك في 
القــدس، انخفاضا مقداره %0.17 خالل شــهر 
تشــرين ثاني 2019 مقارنة مع شــهر تشرين 
أول 2019، نتيجــة النخفــاض أســعار الفواكه 
الزيــوت  وأســعار   ،5.72% بمقــدار  الطازجــة 
النباتيــة بمقــدار %4.26، وأســعار الخضروات 
الطازجــة بمقــدار %3.70، رغم ارتفاع أســعار 
الخضروات المجففة بنســبة %11.55، وأسعار 

البيض بنسبة 2.11%.

اإلحصاء: انخفاض مؤرش غالء
 املعيشة يف نوفمرب املايض
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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 تشاد دولة أفريقية برية تطل على بحيرة تشاد التي 

أخذت اسمها منها، تقع عاصمتها فورت المي )حاليا نجامينا( على نهر 
شاري وأطلق عليها فورت المي نسبة ألحد الضباط الفرنسيين الذي 

لقي حتفه أثناء غزو الفرنسيين للبالد.
- هل تعلم أّن من الجزر التابعة لجمهورية تشيلي في المحيط الهادي 

جزيرة الفصح تبلغ مساحتها حوالي 120كم2 ويزيد عدد سكانها عن 
2000 نسمة؟

- هل تعلم أن خليج بافن يفصل بين أمريكا الشمالية وجزيرة جرينلند 
التابعة للدنمارك وسمي بهذا االسم نسبة االنجليزي وليم بافن؟ 

مدن وقرى
مثــل شــعبي : طــب الجــرة علــى ثمهــا بتطلــع 

البنت ألمها.

االفقي:
1 -ما يطلق على الخير 

والشر 
2 -أفئدة – من الجهات 

األربعة معكوسة 
3 -أماكن مرتفعة – من 
اركان اإلسالم بدون ال + 

نصف عريض
4 -ظلم 

5 -مختلفان – نشير 
مبعثرة + مثيل

6 -ذهب ادراج الرياح 
معكوسة-نصف اشرب + 

من األطراف 
7 -من أنواع السيارات  

8 -عكس يعثر- جري 
9 - ا + من االشكال 

الهندسية – من أعضاء 
الجسم الداخلية 

العمودي
1 -حيازة – للنداء  

2 -احرف متشابهة – 
في الباب معكوسة 

3 -علم مؤنث – 
مسامات صغيرة 

معكوسة 
4 -مكان شاهق 

االرتفاع – ُقتل في 
سبيل اهلل + حرف 

5 -أدا شرط 
6 -سورة قرانية 

7 -عكس راسب + 
يساهم 

8 -مرادفات - ثلثا 
كبر 

9 -يتابع ويراقب + 
أحرف متشابهة + 

عكس

أوجد الفروق
 بين الصورتين

انتشال 6 جثث من جزيرة
 بركانية في نيوزيلندا

واكاتاني-ولنجتون/ وكاالت:
انتشــل فريق مــن الجيــش النيوزيلندي، يرتــدي أقنعة واقية من الغاز وســترات 
مقاومة لالشتعال، ست جثث أمس من الجزيرة التي شهدت ثوران بركان األسبوع 

الماضي في حين يعكف األطباء على إسعاف الناجين المصابين بحروق شديدة.
وانطلق الفريق المؤلف من ثمانية أشــخاص قبل الفجر وأمضى أربع ســاعات في 

وايت آيلند، الجزيرة التي يقول خبراء إن بركانها قد يثور مجددا.
ونجح الفريق في انتشــال ســت من ثماني جثث على الجزيرة ونقلهم إلى سفينة 

دورية بحرية تمهيدا لنقلهم إلى البر الرئيسي للتعرف عليهم.
ولــم يفلح الفريق في العثور على الجثتيــن الباقيتين ألن معدات الحماية الثقيلة 

التي اضطروا الرتدائها أبطأت العملية المعقدة.
وقالت الشــرطة: إن فرق الغطس المنتشــرة في المياه حول الجزيرة لم تعثر على 
شيء وستعاود المحاولة اليوم السبت. وقال مايك بوش مفوض شرطة نيوزيلندا 
للصحفييــن في واكاتاني على بعد نحو 50 كيلومترا غربي الجزيرة ”لم ينته األمر 

بعد“.

واشنطن/ وكاالت:
ذكر تقريــر جديد أن لجنة التجــارة الفدرالية )أف تي 
سي( في الواليات المتحدة قد تقدم أمرا قضائيا ضد 
شركة فيسبوك، لمنعها من دمج تطبيقات المراسلة 
الخاصة بها معا، حيث إن قيام الشركة بهذه الخطوة 
قــد يجعل مــن الصعب تقســيمها، وهــو األمر الذي 

تدرسه لجنة التجارة الفدرالية بقوة.
ويأتي التقرير من صحيفة وول ســتريت جورنال التي 
تقول مصادرهــا إن لجنة التجــارة الفدرالية قد تمنع 
فيسبوك من متابعة »إمكانية التشغيل البيني«، وهو 
المصطلــح الذي تســتخدمه الشــركة لوصف الطرق 

التي تتفاعل بها منصاتها.
وتحاول فيســبوك دمج خدمات المراسلة الخاصة بها 
ماسنجر وواتساب وإنستغرام مع بعضها البعض حتى 
ال يضطر المســتخدمون إلى التبديل بين التطبيقات 
عند التفاعل مع األصدقاء، حيث اقترح رئيس الشــركة 
مــارك زوكربيرغ هذه الفكرة ألول مرة في مارس/آذار 

الماضي عندما حدد رؤيته لمستقبل الشركة.
والســبب في أن هذا االقتراح قد ال يــرى النور هو أن 
شــركة فيســبوك تخضع حاليا لتحقيق لجنــة التجارة 

الفدرالية بتهمة االحتكار.
كما تواجه الشــركة استفسارات مماثلة من المدعين 

العامين لـ 47 والية، وقد دفعت غرامة قدرها خمســة 
مليارات دوالر قبل ذلك مباشرة.

وليســت من المفاجئ أن تتخذ لجنة التجارة الفدرالية 
هذه الخطوة، فقد صرح رئيس مجلس اإلدارة جوزيف 
ســايمون لصحيفة فايننشــال تايمز في أغســطس/
آب الماضــي بأن هذا الدمج ســوف يفســد على وجه 
التحديد أي احتمال لتقســيم الشركة إذا وجدت لجنة 

التجارة الفدرالية أن ممارساتها احتكارية.
وإذا تحركت لجنة التجارة الفدرالية لتقســيم الشركة 
فإن هذا يعنــي التراجع عن عمليات االســتحواذ على 

إنستغرام وواتساب.

الواليات المتحدة تمنع فيسبوك من دمج واتساب وإنستغرام

قرية كفر الم: تقع إلى الجنوب من مدينة حيفا على بعد 21.5 كم منها. 
بلغت مساحة أراضيها سنة 1945/44 بالدونمات 6838 دونًما، وكان عدد 

سكانها في ذلك العام 340 نسمة. استولى المحتلون الصهاينة على القرية 
في 8-18 يوليو/ تموز 1948 وهجروا سكانها األصليين الفلسطينيين منها.

- أرض بالنصيب: ُيضرب للدعوة للرضا بما قسم الله وقضاه لك وقدره 
عليك وبنصيبك الذي أصابك، فال تحتج وال تتذمر. فغير نصيبك لن يصيبك، 

فِلَم االعتراض؟ والرضا بالنصيب يعطي صاحبه الراحة النفسية والطمأنينة.

الشاّبة مرام الحاج أحمد )21 عامًا( .. تدرس الطب وتصنع السجاد اليدوي في غزة    )األناضول(

صورة اليوم
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غزة/ وائل الحلبي:
تلقى محمود وادي نجم المنتخب الوطني والمصري البورسعيدي 
عرضًا رســميًا من أحــد أندية الــدوري القطــري, لضمه لصفوف 
الفريــق في االنتقاالت الشــتوية القادمة على ســبيل اإلعارة من 

النادي المصري.
وكشــف محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورســعيدي 
تلقــي النادي عرضًا من نــادٍ قطري لم يُســمه للتعاقد مع وادي 
على ســبيل اإلعارة لمدة ستة أشــهر مقابل مبلغ مالي كبير على 

حد تعبيره.
وقــال الخولي في تصريحات صُحفية إن ناديه ســيدرس العرض 
خــال اجتماع مجلــس اإلدارة مــع الجهاز الفني بقيــادة الكابتن 
إيهاب جال, حيث ســيتم عــرض األمر عليه كونــه صاحب الرأي 

النهائي في الموافقة على العرض أو رفضه.
وأوضح الخولي أنه في حال تمســك الجهــاز الفني ببقاء وادي مع 
الفريق فإنه ســيتم الرد مباشــرة برفض العرض القطري, خاصة 

وأن الجهاز يملك الصاحيات الكاملة في بقاء أو رحيل الاعبين.
وكان وادي جدد تعاقده مع المصري البورسعيدي في شهر يوليو 
الماضــي حتى عــام 2022, بناء على طلب مــدرب الفريق إيهاب 

جال.
وقدم وادي مســتويات الفتة لألنظار في أول مواســمه مع الفريق 
بعدمــا انضم إليه الصيف قبل الماضي قادمًا من األهلي األردني, 
حيــث ســاهم فــي وصولــه لنصــف نهائــي كأس الكونفدرالية 
األفريقيــة للمرة األولى في تاريخه, إلى جانب تســجيله لســبعة 

أهداف مع الفريق في بطولة الدوري الممتاز.

 يتلقى عرضًا 
من ناٍد قطري

وادي

غزة/ وائل الحلبي:
ابتعــد مركز باطــة مزيــدًا في صــدارة ترتيب 
دوري المحترفيــن بالضفــة الغربيــة بعــد فوزه 
الثميــن على هال القــدس في قمة منافســات 
الجولــة التاســعة مــن البطولة, وواصــل أهلي 
الخليل صحوتــه القوية بفوزه المهم على ثقافي 
طولكــرم, فيما أجبر البيرة مضيفــه جبل المكبر 

على التعادل اإليجابي.
نجح مركــز باطة في التغلب علــى ضيفه هال 
القــدس بهدفين دون مقابل, فــي المباراة التي 
جمعتهمــا أمــس علــى ملعــب نابلــس البلدي, 
ليبتعــد الجدعان في صــدارة الترتيب بعدما رفع 
رصيــده إلــى 21 نقطــة, وتراجع هــال القدس 
بهذه الخســارة للمركز الخامس بشــكل مؤقت 

بتوقف رصيده عند 12 نقطة.

البدايــة الهجوميــة ألصحــاب األرض أثمرت عن 
ركلــة جــزاء بعد عرقلــة محمود أبــو وردة داخل 
الصندوق, وســددها عبد اللطيــف البهداري لكن 
الحــارس رامي حمادة تصدى لهــا بنجاح قبل أن 
يتابعها البهداري في الشباك )13(, واصل باطة 
محاوالتــه وتمكن ليث خروب مــن تعزيز النتيجة 
بالهدف الثاني بكرة رأسية بعدما هيأ له أبو وردة 

الكرة ليحولها خروب برأسه في الشباك )27(.
بدوره واصل أهلي الخليل صحوته القوية للجولة 
الثالثــة على التوالي بفوزه علــى ثقافي طولكرم 
بهدفيــن دون رد, في المبــاراة التي أقيمت على 
ملعب جمال غانــم, ليتقدم األهلي للمركز الرابع 
برصيد 14 نقطة, وتوقــف رصيد الثقافي عند 6 
نقاط في المركز الحادي عشر وقبل األخير, سجل 
هدفــا األهلي محمــود الســويطي )33( ومحمد 

الجعبري )57(.
وفرض البيــرة التعــادل اإليجابي علــى مضيفه 
جبــل المكبــر بهدف لــكل منهما, فــي المباراة 
التي أقيمت على ستاد الشهيد فيصل الحسيني, 
ليبقى المكبــر في المركز الســادس برصيد 12 
نقطة بشكل مؤقت, وتقدم البيرة للمركز الثامن 
برصيد 11 نقطة, شــهاب القنبر افتتح التسجيل 
للمكبر )70(  قبل أن يعدل محمد الناطور النتيجة 

للبيرة من ركلة جزاء )93(.
مباريات اليوم

وتُختتم اليــوم الجولة التاســعة بثاثة مباريات 
يلتقي فيهــا األمعــري بمضيفه أهلــي قلقيلية, 
فيما يحل شــباب الخليل ضيفًا ثقيًا على القوات 
الفلســطينية, ويســتقبل وادي النيــص ضيفــه 

السموع.

 يستعين بهالل 
القدس لالبتعاد 
أكثر في صدارة 
دوري المحترفين

بالطة

غزة/ عاء شمالي: 
وصل منتخب فلســطين لرفــع األثقال 
للعاصمة األردنية عمان، للمشاركة في 
منافسات البطولة العربية لرفع األثقال 
لفئات الرجال والشباب والناشئين التي 
تقام فــي العاصمة األردنيــة عمان في 
الفترة ما بيــن 12 إلى 2019/12/17، 
بمشــاركة مــا يقــارب )300( العبًا من 

)17( دولة. 

وسيبدأ منتخب فلسطين مشاركته في 
البطوالت غدًا بمشــاركة أدهم خزيق 
في وزن )73( فئة الرجال، فيما يشارك 
أحمــد القصــاص فــي وزن )86( فئة 
الرجال، بينما يشــارك هاني القصاص 
فــي وزن )81( فئة الرجــال، أما محمد 

حمادة فسيشــارك في فئات الشــباب 
فــي بطــوالت  وينافــس  والناشــئين 
الرجــال فــي وزن )89(، تحــت قيــادة 

المدرب حسام حمادة.
وفي ســياق آخر وعلــى هامش البطولة 
العربية يشــارك د. خالد الوادية رئيس 
االتحــاد الفلســطيني لرفــع األثقال في 
انتخابــات المكتــب التنفيــذي لاتحاد 

العربي لرفع األثقال. 
وكان المنتخــب فــي أوقــات ســابقة 
قــد حقق إنجــازات الفتــة على صعيد 
بميداليات  وتــوّج  العربية  البطوالت 
ومــن  وبرونزيــة،  وفضيــة  ذهبيــة 
النســخة  أن تشــهد هــذه  المؤكــد 

إنجازات جديدة لمنتخب فلسطين.

 تبدأ مشاركتها في البطولة 
العربية لرفع األثقال باألردن فلسطين

من هو الرباع الذي سيبدأ مشاركة فلسطين 
في البطولة العربية لرفع األثقال باألردن ؟
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الدوحة/ )أ ف ب(:
يلتقي الترجي التونسي مع الهالل السعودي اليوم، 
فــي مواجهة هي الخامســة بين فريقيــن عربيين 
فــي بطولــة كأس العالم لألندية التــي تقام حاليا 
في دولة قطر، علما بأن النســخة الحالية ستضمن 
تواجدا عربيا في نصف نهائي البطولة التي تشارك 
فيهــا للمرة األولــى ثالثة فرق عربيــة هي الهالل 
بطل دوري أبطال آســيا والترجي بطل دوري أبطال 
إفريقيا في الموسمين الماضيين، والسد المضيف 
الــذي فاز افتتاحــا بصعوبة على بطل أوقيانوســيا 
هيينجين ســبور 3-1 في الوقت اإلضافي )1-1 في 

الوقت األصلي(.
ويأمــل الترجــي الــذي تــوج بطــال إلفريقيــا في 
الموسمين الماضيين على حساب األهلي المصري 
والــوداد البيضــاوي المغربي، فــي أن يتمكن من 
كسر متالزمة خسارته أمام فريق عربي في مباراته 
األولى فــي مونديــال األندية، بعد ســقوطه أمام 

الســد 1-2 في الــدور الثانــي لنســخة 2011 في 
اليابان، وفي الدور ذاته لنســخة 2018 أمام العين 

اإلماراتي المضيف بثالثية نظيفة.
ويعول معين الشــعباني مدرب الترجي على العديد 
مــن الالعبيــن الدولييــن الذين أوصلــوا منتخب 
بالدهم الى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، 
مثل الخنيســي والحارس معز بن شــريفية وأنيس 

البدري، إضافة الى شمام العائد بعد إصابة.
وشــدد األخيــر علــى أن الترجــي قــام بـ "دراســة 
المنافــس ونقــاط القــوة والضعــف. نعــرف ماذا 
ينتظرنا، وطريقة الدفاع هي قيام المجموعة كاملة 
بالدفــاع، والمجموعة كاملة بالهجــوم"، مقرا بأن 
الهالل يتمتــع بخط هجوم قــوي يتقدمه الهداف 
الفرنســي بافيتيمبــي غوميس، "وعلينــا ان نعرف 

كيف نسيطر على المهاجمين".
وتابــع "هــي مبــاراة كأس ويجــب ان نفــوز بها"، 
مضيفا "يجب ان نكون حاضرين على كل النواحي، 

وان شاء اهلل تكون الثالثة ثابتة".
ويلتقي في المبــاراة الثانية اليوم، الســد القطري 
مــع مونتيري المكســيكي، ضمن منافســات الدور 
الثاني، بعد أن اجتاز بطل قطر المباراة األولى بفوز 
صعب على بطل أوقيانوســيا هيينجين سبور 1-3 
في الوقــت اإلضافي بعد التعــادل 1-1 في الوقت 

األصلي.
ودعا اإلسباني تشافي هرنانديز مدرب السد العبي 
فريقــه إلى االســتمتاع بمباراتهم ضــد مونتيري، 
مؤكدا أنه ليس لدى الفريق ما يخسره في مواجهة 
منافــس مرشــح للفــوز عليه.وقال تشــافي: "قلت 
لالعبيــن ال تشــعروا بالضغــط، فقــط العبوا كرة 
القــدم واســتمتعوا )...( قلت لالعبيــن ليس لدينا 
ما نخســره، تلك هي الطريقة التي نتحدث بها الى 

الالعبين، ربما يكون ذلك في صالحنا".
وكان النجــم الســابق لنادي برشــلونة اإلســباني 
قد أشــار في تصريحــات بعد المبــاراة األولى، الى 

أن العبيــه ربما عانــوا من ضغط خــوض المباراة 
االفتتاحيــة أمــام فريــق مغمــور، اذ كان الجميــع 
يرشــحهم للفوز، ما أدى الى إضاعتهم العديد من 

الفرص وانتظار الوقت اإلضافي لحسم النتيجة.
لكــن اإلســباني رأى أن اآلية ســتكون منقلبة في 
مباراة السد التي يستضفيها ستاد جاسم بن حمد 
فــي الدوحة، بعــد مواجهة أولى في الــدور الثاني 
)ربع النهائي( تجمع بطل آســيا الهالل الســعودي 

ببطل إفريقيا الترجي التونسي.
وشــدد العب السد ســالم الهاجري على أن العبي 
بطل الــدوري القطري يســتعدون "لمباراة مهمة. 
تأهلنــا الــى ربــع النهائــي وهــذا كالعبيــن نحن 
نســتمتع بذلك في هذه البطولة العالمية. الفريق 
المكســيكي فريــق منظــم ومحتــرم، نحــاول ان 
نعطــي كل ما لدينا ونــرى التعليمات مــن الجهاز 
الفني، ونحاول ان نقدم مســتوى يليق بنادي السد 

ونشرّف دولتنا في هذه البطولة".

كأس العالم لألندية 2019
قمة عربية بين الترجي والهالل.. والسد يواجه مونتيري

 األفضل في آخر جوالت 
مجموعات أبطال أوروبا

نيون/ وكاالت:
أعلن االتحــاد األوروبي لكــرة القدم "يويفا" فــوز البرازيلي 
غابرييــل جيســوس، مهاجــم مانشســتر ســيتي اإلنجليزي 
بجائــزة أفضل العبي الجولة السادســة من دور المجموعات 

لـدوري أبطال أوروبا. 
وســجل جيســوس 3 أهداف فــي فوز مان ســيتي 4-1 على 
مضيفــه دينامــو زغــرب الكرواتي، فــي الجولة السادســة 

للمجموعة الثالثة.
وحول جيســوس تأخر ســيتي 0-1 في الدقيقة العاشرة عبر 
هــدف داني أولمــو، لتقدم 3-1 في الدقائــق 34 و50 و54 
قبل أن يضيف فيل فودين الهدف الرابع قبل النهاية بســت 

دقائق.
ووصل مان ســيتي إلــى 14 نقطة في المركــز األول بفارق 
7 نقاط عــن أتاالنتا الثاني، بينما تذيــل دينامو المجموعة 

بخمس نقاط.
وتفوق جيســوس في ســباق الفــوز بالجائزة علــى نيمار دا 
ســيلفا مهاجم باريس سان جيرمان وجواو فيليكس مهاجم 

أتلتيكو مدريد أركاديوز ميليك نجم نابولي اإليطالي.
يذكــر أن رفاق جيســوس ســينتظرون منافســهم في ثمن 
النهائــي دوري األبطال، خالل القرعة يــوم اإلثنين من بين 
فــرق ريال مدريــد وأتلتيكــو مدريــد اإلســبانيين ونابولي 

اإليطالي وليون الفرنسي وبروسيا دورتموند األلماني.

جيسوس

القاهرة/ وكاالت:
أعلــن النــادي األهلي المصــري التعاقد رســميا مع 
الالعــب الدولي محمود عبدالمنعــم "كهربا"، بعقد 
يمتــد لـ4 ســنوات ونصــف، وذلك بعــد رحيله عن 

ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.
وكان "كهربــا" )25 عامــا( انضم ألفيــس في يوليو 
الماضــي لموســمين، مســتندا النتهــاء تعاقده مع 

الزمالــك، ولعب مــع الفريق في 5 مباريات رســمية 
سجل خاللها هدفا وحيدا قبل أن يفسخ تعاقده.

مرتضــى منصــور رئيــس الزمالك تحــدى في وقت 
ســابق أن ينجــح النــادي األهلــي فــي التعاقــد مع 
"كهربا"، مشددا على عدم قانونية رحيل الالعب عن 
الفريــق األبيض في الصيف الماضي، ومهددا بضم 
نصــف العبي القلعة الحمراء حال ضم العبه الهارب، 

على حد وصفه.
وقــرر "كهربا" الرحيل عن الزمالك، الصيف الماضي، 
صــوب أفيــس، معتبــرا انتهــاء تعاقده مــع النادي 
المصــري بنهاية موســم 2018-2019، وأن العقد 
الجديد الذي يســتند إليه الزمالك ويمتد لـ3 سنوات 
أخــرى ليــس قانونيــا، لمســألة تتعلــق بإجــراءات 

التسجيل في اتحاد الكرة.

األهلي يتعاقد رسميًا مع "كهربا"
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برشلونة/ )أ ف ب(:
ســيلجأ البرازيلي نيمار مهاجم باريس ســان جرمــان للقضاء من جديد 
لمطالبة فريقه الســابق برشلونة اإلســباني بدفع حوالي ثالثة ماليين 
يورو، هي عبارة عن راتبــه األخير في النادي الكاتالوني قبل انتقاله إلى 
الفريق الفرنســي، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس أمس عن مصدر 

قضائي.
ولفت المصدر إلى أن نيمار تقدم قبل أسابيع عدة بطلب جديد، مؤكدًا 
ما نشرته صحيفة "إل موندو" اإلسبانية، مضيفا أن نيمار طالب بـ "3,2 

مليون يورو على صلة بدفعة شهر يوليو 2017".
ووفقــا للصحيفة فإن المهاجم يطالب بجزء من راتبه لم يتقاضاه عندما 

غادر برشلونة إلى باريس سان جرمان.
وكان البرازيلي قد طلب تفعيل الشــرط الجزائي لفسخ التعاقد معه على 

الرغم من معارضة النادي الكاتالوني. 
وأكــد نيمار أن برشــلونة لم يدفــع له آخر راتب كرد "انتقامي" بســبب 
مطالبته بمكافأة تمديد عقده، وهو نفســه موضوع دعوى أخرى رفعها 

البرازيلي على ناديه السابق مطالبا اياه بتسديد مبلغ 26 مليون يورو.
وســبق لنيمــار أن تقدم بدعوى بحق برشــلونة للمطالبــة بعالوة تبلغ 
64,4 مليــون يورو، تم التفاوض عليها مع النادي عام 2016 في مقابل 

تمديد عقده حتى عام 2021. 
واستمعت حينها المحكمة إلى طرفي القضية لحين اصدار قرارها. 

ودفع برشــلونة لنيمار القســط األول وبلغ 20,75 مليون قبل مغادرته 
إلى باريس، لكنه اوقف بعد ذلك بقية الدفعات.

وقــام نيمار باتخاذ اإلجراءات القانونية للحصول على بقية المبلغ، وفعل 
برشلونة نفس الشيء حيث قام بمطالبة الالعب برد القسط األول.

 يطالب برشلونة
بـ3 ماليين يورو جديدة 

نيمار

ريو دي جانيرو/ وكاالت:
أكــد البرازيلي المعتزل رونالدينيو أن النجم األرجنتيني 
ليونيل ميســي قائد برشلونة اإلســباني يمكن وصفه 
بأنه أفضل العب في عصره وليس في تاريخ الســاحرة 

المستديرة.
ورد رونالدينيــو على ســؤاله عن رأيه في فوز ميســي 
بالكــرة الذهبيــة ألفضــل العــب فــي العالــم للمرة 
السادسة في مشواره، قائال: "أنا سعيد من أجل ميسي 

ألنه صديق لي كما أنه بات رمزا لبرشلونة".
وتابع: "ال أحــب المقارنات ألنه من الصعب تحديد من 
هو األفضل فــي التاريخ فهناك دييجو أرماندو مارادونا 
وبيليــه ورونالــدو، ال يمكننــي أن أقول إن ميســي هو 

األفضل في التاريخ ولكنه نعم األفضل في عصره".
وتزامل رونالدينيو وميســي في برشلونة، منذ تصعيد 
األخيــر للفريق األول بالنــادي الكتالوني عــام 2004، 
وصــوال لرحيل النجم البرازيلي صــوب ميالن اإليطالي 

في صيف 2008.
وجاءت تصريحات رونالدينيو للصحفيين عقب خوضه، 
مبــاراة اســتعراضية لتنــس كــرة القــدم فــي ملعب 
"سنتيناريو" بوالية موريلوس بوسط المكسيك، حيث 

تم إعالنه سفيرا رياضيا وزائرا مميزا.

ميسي ليس
األفضل في التاريخ

رونالدينيو: 

روما/ وكاالت:
يتمنى جانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس اإليطالي، مواجهة ريال 

مدريد اإلسباني في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بالنسخة الحالية.
وتأهــل يوفنتوس وريــال مدريد لدور الـ16 لــدوري األبطال، وقد يتواجه 

الفريقان سويا إذا أوقعتهما القرعة معا يوم اإلثنين.
وقال بوفون في تصريحات لصحيفة "توتوسبورت" اإليطالية "من دواعي 
ســروري دائما مواجهــة ريال مدريد، فــإن االحترام الــذي أبديه لتاريخه 

والعبيه كبير للغاية".
وأضــاف "على الرغــم من الكيفية التي انتهت بها آخــر مباراة ليوفنتوس 
فــي مدريد، لكنــي أنظر إلى هذه المبــاراة بعقلية إيجابيــة، فهمي مثال 

للتصميم والقوة".
وتابــع "لذلك في هذه الحالة فإن وقــوع الفريقين مرة أخرى في مواجهة 

بعضهما سيكون أمرا رائعا".
ولعــب بوفون )41 عاما( 11 مباراة أمــام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 

من قبل، وحقق الفوز في 4 مباريات وخسر في 5 وتعادل في مباراتين.
وتلقت شــباك بوفون 17 هدفا أمام النادي الملكي، وحافظ على شــباكه 
نظيفة في مباراتين، وقد خسر نهائي البطولة بنسخة 2016-2017 أمام 

ريال مدريد بنتيجة 4-1.

 يتمنى مواجهة ريال مدريد 
فــــي دوري األبطــــــال بوفون

لندن/ )أ ف ب(:
أعلن نــادي ليفربول متصدر الــدوري اإلنجليزي لكــرة القدم أمس أن 
مدربه األلماني يورغن كلوب وافق على تمديد عقده الحالي الذي كان 

سينتهي في 2022، حتى عام 2024.
وقال كلوب )52 عاما( على الموقع الرســمي لفريق "الحمر": "بالنســبة 
لي شخصيا هو بيان نوايا، وهو مبني على معرفتي بما حققناه كشراكة 

حتى اآلن، وما يزال يتعين علينا تحقيقه".
وتابع "عندما أرى تطور النادي والعمل التعاوني المســتمر، أشعر أنه ال 

يمكن لمساهمتي إال أن تنمو".
ويأتي تمديــد العقد الحالي لكلوب عقب النتائــج الرائعة التي يحققها 
المــدرب األلماني منذ قدومه إلى ملعب "أنفيلد" عام 2015، حيث نجح 
في قيادة ليفربول إلى قمة أوروبا بفوزه بمســابقة دوري أبطال أوروبا 

في الموسم الماضي، إلى تصدره للدوري المحلي هذا الموسم برصيد 
46 نقطــة مــن 15 فوزا وتعادل بعــد مرور 16 مرحلــة، متقدما بفارق 

ثماني نقاط عن اقرب منافســيه ليستر سيتي، في سعيه للفوز باللقب 
المحلي للمرة االولى منذ 30 عاما، وتحديدا منذ عام 1990.

كما نجح مدرب بوروســيا دورتموند األلماني السابق في موسمه األول 
مــع ليفربول في قيادته إلى نهائي كأس الرابطــة االنجليزية والدوري 

األوروبي "يوروبا ليغ"، لكنه خسرهما معا.
وفي موســم 2018-2019 خســر ليفربــول المبــاراة النهائية لدوري 
األبطــال أمام ريــال مدريد اإلســباني 1-3، قبل أن يثأر في الموســم 
التالــي بالفوز باللقب على حســاب مواطنه توتنهام هوتســبر -2صفر 
في مدريد، ليتوج بطال للمســابقة القارية العريقة للمرة السادســة في 

تاريخه.

 يوافق على تمديد عقده 
مع ليفربول حتى 2024  كلوب
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اإلعالن الرســمي عن تأسيس حركة المقاومة 
اإلسالمية »حماس« كحركة تهدف إلى تحرير 

فلسطين من البحر إلى النهر.
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الواليــات المتحدة األمريكية تقــّرر إقامة حواٍر 8

مع منظمة التحرير الفلسطينية.
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وزيــر خارجيــة االحتــالل اإلســرائيلية أفيغــدور 
ليبرمــان، يســتقيل مــن منصبــه، بعــد أن قــرر 
المستشــار القضائــي للحكومــة تقديــم الئحة 

اتهام ضده بتهمة »خيانة األمانة«.

142019/12/14

متى استقلت الجزائر عن فرنسا ؟

يمكــن لك أن تلقــي النظر على االعتــداءات التي تقــوم بها الســلطة واالحتالل ضد 
مدينــة الخليل لتعرف أن االحتالل ينفذ اقتحامات ليلية لمدينة الخليل ويعتقل الشــبان 
والفتيات، وبعده مباشرة األجهزة األمنية الفلسطينية، ضد األسرى المحررين وغيرهم، 

بينما تغيب تمامًا عن أي نشاط يحمي المواطن الفلسطيني.
الصرخات التي أطلقتها شــذى، هي صرخات حرة كريمة أصيلة تعبر عن شــعبها، وهي 
دعــوة لألحرار أن ينهضوا هناك في الضفة الغربيــة لنصرتها، فهي تفعل ولم تنتظر، 
بل تقدمت الصفوف ولم تصمت، وقاومت، هكذا بشــرى التي لم تدع دمعة أم أسير أو 

زوجة أسير إال ومسحتها وكانت بجانبها، ولم تنتظر استجابة من أحد.
لكن من حّقنا أن نســأل، من لهذه الصرخات، ومن لنصرتها، فيكفي الســلطة أن ترفع 
يدها عن األحرار في الضفة الغربية، وتوقف التنســيق األمني، لنجد زمالء أشرف نعالوة 
وصالــح البرغوثي، وعمر أبو ليلة والمقاتل المثقف باســل األعــرج وأحمد جرار، وقائمة 
طويلة من األبطال الذين نصروا شــذى وبشرى واألحرار هنا، ويبقى السؤال: من لهذه 

الصرخات؟

هذا بخصوص االنســان الفلسطيني بشــكل عام، وأن يقارع االحتالل نصف المجتمع 
الذكــوري خير له مــن أن يقارع المجتمع كله ذكرانا واناثا، لذلك فإنه يســعى جاهدا 
لتحييد المرأة ويتخذ وســيلة الفزاعة ليردع بها نصــف المجتمع االنثوي، يعتقل فتاة 
فــي منطقة لتكون عبرة لكل الفتيات فيها، ولتعمــل الماكينة الثقافية للمجتمع على 
تنحية المرأة وإبعادها عن ساحات النضال، وبالتالي ذوبان نصف المجتمع في سياسة 

المحتل . 
نــودّ أن نطمئــن المحتل قليال، فتياتنا ونســاؤنا ال قبل لك بهنّ، هن لســنا أخوات 
الرجال فحســب بل الرجال والنســاء عندنا شــقائق، بعضهم من بعض،بل هناك في 
تاريخنا النماذج التي أشــرق التاريخ بهــا، كل دارس للتاريخ يعلمها، لن نذهب بعيدا 
واذكر خنساوات فلسطين من ام محمد فرحات الى ام ناصر أبو حميد الى الفتاة التي 
عّلمت عليك أخيرا هبة اللبدي الى موقف االسيرات الذي عجز عنه االسرى الرجال يوم 
رفضن االفراج على دفعــات وأصررن على ان يفرج عنهن جميعا دفعة واحدة وصبرن 
علــى ذلك وبين الواحدة منهن وحريتها خطوات ســنة كاملة الــى أن أذعن المحتل 

وخرجن جميعا.
أنــت اليوم بكل فتاة تعتقلها تعزز فينا هذه الروح، عنفوان الفلســطينية الحرّة التي 
تواجه ريح ســمومك العاتية بروحها الباسقة، الفلســطينية المؤمنة بربها والحاملة 
علــى عاتقها قضيتهــا، والمتحررّة من كل ظالل الخوف لبطشــك وقمعك ومحاوالت 
قهــرك للرجال والنســاء، كل فتاة تعتقلهــا تثبت للعالمين بأنك أصغــر من أن تنال 
ذرّة مــن حريتها، أصغر من أن تنزل منازل البشــر أو أن تحتكم بقواعد الحروب التي 
يخوضها البشر بل تصر على اختبائك خلف ذيلك والتحافك بجبنك وارتعابك من خيال 
ظّل فتاة فلسطينية قدماها في هذه الفلسطين الخالدة ورأسها في السماء العالية . 
لن تستطيع ثني فتياتنا عن ممارسة حقهن في أنشطة جامعية، لن تقدر على تكميم 
أفواه اعتادت قول الحق دون ان تخشــى لومة الئم أو تحســب حسابا ألحد، لن تحجز 
هواء الحرية عن صدور ال تتنفس اال حريّة وكرامة وشــموخ واباء ومحبة وتفان لهذا 

الوطن الغالي.
 أنــت وحقــدك وكراهيتــك للحياة وما تحمل مــن وزر االحتالل والقهــر والبطش لن 
تدرك حقيقة هذه الروح العالية، ســتبقى تنظر بنظارتك السوداء، اعتقل ومارس كل 
أشكال ســاديتك ستزداد من تقع عليه سياطك اشــراقا ونورا وستتخرج من سجونك 
اكثر صالبة وعشــقا للحرية، ســتتخرج وهي أكثر إصرارا على التحرير وكنسك من كل 
فلســطين، انت بهذا تحفر قبرك بيدك وتقرر ســرعة نهايتك، لقد دّلت هذه الفعال 

على طيشك وخّفة .

األيام الماضية بشغف وترقب.
وتربع المنشــد المصري محمد طارق على لقب »منشــد الشارقة« لهذا العام، 

وحّل حسن الجلب من سوريا في المرتبة الثالثة.
وخــالل الحفــل الــذي احتضنه مســرح المجــاز بالشــارقة، اســتمتع الجمهور 
بلوحات إنشــادية وقع عليها المنشــد العالمي ماهر زين، بحضور المنشــدين 
المتنافســين: الفلســطيني عبــد المجيــد عريقــات، والمصري محمــد طارق، 
والســوري حســن الجلب، والجزائري نضال عيمن، والمغربي إبراهيم إنهض، 

والعراقي أركان القيسي.
وقدّم »عريقات« إبداعات الفتة في الحلقة األخيرة من البرنامج حيث توشّــح 
بالعلم الفلســطيني، وذلك بعد أن أبدع وأطرب الجمهور في الحلقة الســابقة 

قبل النهائية بأنشودة »قسما باهلل«، وأيضا »يا سايق الجمال«.
وفي غــزة، خصصت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية شاشــة عرض عمالقة 
لمتابعــة نتائج المســابقة بالتزامن مع عرض فقرات الحلقــة األخيرة عبر قناة 

الشارقة، وسط حضور العشرات من محبي ومتابعي »عريقات«.
كانت بلدية غزة دعت الشعب الفلســطيني لدعم ومساندة الفنان »عريقات« 
المتأهــل للمســابقة النهائية، وأقامت له لوحة على مفترق الســرايا الشــهير 
بمدينــة غــزة »تأكيدًا منها على دعــم الفنان الفلســطيني، ودوره في إيصال 

رسالة شعبنا لكافة الشعوب العربية واإلسالمية واألمم األخرى«.
كانــت مؤسســات إعالميــة فلســطينية ومنهــا صحيفــة فلســطين ومنتدى 
اإلعالميين الفلســطينيين، قد بذلت جهدًا إعالميًــا وإعالنيًا الفتًا طيلة أيام 
المســابقة، بغرض تشــجيع الجماهير الفلســطينية والعربية علــى التصويت 

لصالح المنشد »عريقات«.
يشــار إلى أن الفائز بالمركز األول من المسابقة حصل على جائزة مالية قدرها 
150 ألف درهم وسيارة، فيما حصل صاحب المركز الثاني على 100 ألف درهم، 

والثالث على 50 ألف درهم.

من 30 يونيو/ حزيران 2020 إلى 30 
يونيو 2023.

وصــوت لصالــح القــرار 169 صوتا، 
وامتنع تســعة أصوات عن التصويت، 
المتحــدة  الواليــات  فيمــا عارضــت 

واالحتالل اإلسرائيلي القرار.
وجــاء فــي البنــد األول مــن القــرار 
التعبير عن أســف األمم المتحدة على 
عــدم إعادة الالجئين إلــى ديارهم أو 
المنصوص  النحــو  علــى  تعويضهم 
عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية 

العامة 194.
الالجئيــن  حالــة  أن  القــرار  وأكــد 
الفلســطينيين ال تــزال قائمة، وهذا 
يُســبب قلقا بالغا، مؤكدا أن تقديم 
المساعدة إليهم ال يزال أمرا ضروريا 
الصحية  األساسية  االحتياجات  لتلبية 

والتعليمية والمعيشية.
وحــث البنــد الرابــع جميــع الجهات 
المانحة على مواصلة تكثيف جهودها 
لوكالة  المتوقعة  االحتياجــات  لتلبية 
الغوث، بما في ذلك ما يتعلق بزيادة 
النفقات الناجمــة عن النزاعات وعدم 
االســتقرار فــي المنطقــة واألوضاع 
االجتماعية واالقتصادية واإلنســانية 

الخطيرة.
كمــا اعتمــدت الجمعية العامــة قرار 
»النازحــون نتيجة ألعمال القتال التي 
نشــبت في يونيــو/ حزيــران 1967 
وأعمــال القتــال التاليــة«، بأغلبيــة 
)162( صوتًا لصالح القرار، ومعارضة 

االحتــالل  ضمنهــا   مــن  دول   )7(

والواليــات المتحدة وكنــدا، وامتناع 
)11( دولة عن التصويت.

وتــم اعتمــاد قــرار »عمليــات وكالة 
األونروا« بأغلبية )167( صوتا لصالح 
القرار، ومعارضة )6( دول من ضمنها 
وكندا،  المتحدة  والواليــات  االحتالل 

التصويــت،  عــن  دول   )7( وامتنــاع 
إضافــة إلــى اعتماد قــرار »ممتلكات 
الالجئيــن الفلســطينيين واإليرادات 
اآلتية منهــا« بأغلبيــة )163( صوتا 
لصالــح القــرار، ومعارضــة )7( دول، 
والواليــات  االحتــالل  مــن ضمنهــا 
المتحــدة وكندا، وامتنــاع )12( دولة 

عن التصويت.
قــرار  العامــة  الجمعيــة  واعتمــدت 
المعنيــة  الخاصــة  اللجنــة  »أعمــال 
بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية 
التي تمس حقوق االنســان للشــعب 
الفلسطيني وغيره من السكان العرب 
في األراضي المحتلــة« بأغلبية )81( 
لصالــح القرار ومعارضــة )13( دولة، 
والواليــات  االحتــالل  مــن ضمنهــا 
المتحــدة وكندا، وامتنــاع )80( دولة 

عن التصويت.
شرعنة المستوطنات

كما تــم اعتماد قرار »المســتوطنات 
اإلســرائيلية في األرض الفلسطينية 
المحتلة، بما فيها القدس الشــرقية، 
المحتل« بأغلبية  الســوري  والجوالن 
)156( صوتًا لصالح القرار، ومعارضة 

االحتــالل  ضمنهــا  مــن  دول   )6(

والواليــات المتحدة وكنــدا، وامتناع 
)15( دولة عن التصويت.

وإضافــة إلــى ذلــك، اعتمــدت قرار 
»الممارســات اإلسرائيلية التي تمس 
الفلسطيني  للشــعب  اإلنسان  حقوق 
فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، 
بما فيها القدس الشــرقية« بأغلبية 
)157( صوتًا لصالح القرار، ومعارضة 

االحتــالل  ضمنهــا  مــن  دول   )9(

والواليات المتحدة وأســتراليا وكندا، 
وامتناع )13( دولة عن التصويت.

ورحبــت حركــة المقاومة اإلســالمية 
العامــة  الجمعيــة  بقــرار  حمــاس، 

لصالح  ســاحقة  بأغلبيــة  التصويــت 
تجديــد تفويض »األونــروا«، وأكدت 
أن ذلــك »سيســاهم فــي تحســين 
األوضاع اإلنســانية وتقديم الخدمات 
الفلســطينيين،  الالجئيــن  لمالييــن 
فدعمها وبقائها مهم جدًا حتى يعود 
جميــع الالجئين إلى أرضهم وديارهم 
التي هجروا منها وتنتهي مأساتهم«.
وقــال الناطق باســم حركــة حماس، 
فوزي برهــوم، في تصريــح صحفي: 
»نحــن نرحــب بهــذا القــرار ونثمن 
التــي  الــدول  كل  وجهــود  مواقــف 
صوتــت لصالحه وعملت على إنجاحه 
رغم التدخــالت والضغوط األمريكية 
واإلسرائيلية التي مورست على كثير 

منها«.
يعكــس  القــرار  »هــذا  أن  وأضــاف 
الدوليــة  بالمســؤولية  الشــعور 
تجــاه مأســاة واحتياجــات الالجئين 
وجــود  بســبب  الفلســطينيين 
اإلســرائيلي،  االحتــالل  وسياســات 
ويؤكــد صــدق الرواية الفلســطينية 
ووضــوح الحق الفلســطيني وفشــل 
الروايــة  تســويق  محــاوالت  كل 
الكاذبة«.  واألمريكيــة  الصهيونيــة 

يتطلــب  »هــذا  أن  برهــوم  ورأى 
ومن  الفلســطيني  التحرك  اســتمرار 
كل النخب و المكونات والمســتويات 
في الداخل والخارج وإســناده بحراك 
عربي إســالمي دولي رسمي وشعبي 
ومؤسســاتي  لدعــم عدالــة القضية 
وإفشــال كل محاوالت  الفلســطينية 
قلــب الحقائق واالعتــداء على حقوق 

شعبنا العادلة والمشروعة«.
كذلــك رحب رئيس الســلطة محمود 
عباس، بقــرار الجمعية العامة  لألمم 
المتحدة الخاص بتمديد مهمة عمل 
»األونروا«، معتبرا إياه بمثابة رسالة 
واضحة من قبل المجتمع الدولي على 
أن قرارات الشــرعية الدولية ليســت 

للمساومة أو االبتزاز.
فيما لفــت عضــو اللجنــة التنفيذية 
دائــرة  رئيــس  التحريــر،  لمنظمــة 
شــؤون الالجئيــن أحمد أبــو هولي، 
القــرار  لصالــح  التصويــت  أن  إلــى 
باألغلبية الساحقة، يؤكد قوة الدعم 
السياسي الذي تحظى به »األونروا«، 
وفق التفويض الممنــوح لها بالقرار 
302 لحيــن إيجاد حل عــادل لقضية 

الالجئين طبقا للقرار 194.

فيمــا أصيب آخرون بالرصــاص المعدني المغلف 
بالمطاط، واالختناق بالغاز المسيل للدموع.

وعصر أمس، توافد آالف المواطنين إلى مخيمات 
العودة شــرقي قطاع غزة؛ استجابة لدعوة الهيئة 
الوطنية العليا لمســيرات العودة للمشــاركة في 

»جمعة فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا«.
وقالت الهيئة في بيان لها: »إن مســيرات العودة 
نحــن من يقودها ويوجه دفتها، نقدم ونؤخر، وال 
يملــك أحد أن يقرر لنا أو يراهن على تراجعنا، فإن 
تقدمنــا انتصرنا وإن تأخرنا التففنا إلى مربع أكثر 
قــوة وأثرا في نضالنا، واألمر بأيدينا نحن أصحاب 
القوة والحق«. وأكدت على »اســتمرار الوحدة في 
الميدان الشــعبي والعســكري، وأن كل قوى الشر 
لــن تفرقنا، وأن ما نملكه من قوة ردع للعدو أكبر 

مما يتخيله هذا العدو المغرور المأفون«.

ونبهــت الهيئــة إلــى أن فعاليات أمــس أقيمت 
فــي ثالثة مخيمات فقط من أصل خمســة، وهي 
غزة والوســطى ورفح؛ إلفســاح المجال للجماهير 
لمشــاركة حركة حماس ذكــرى انطالقتها الـ32، 

في محافظتي خان يونس والشمال.
أما في الضفــة الغربية المحتلة، أصيب عشــرات 
المواطنين والمتضامنين األجانب باالختناق بالغاز 
المســيل للدموع، إثر قمع قوات االحتالل مسيرة 
كفر قدوم األســبوعية المناهضة لالستيطان، في 
قلقيليــة، والمطالِبــة بفتح شــارع القرية المغلق 

منذ 16 عاما.
وأفادت مصــادر محلية بأن قوات االحتالل اعتدت 
على المشــاركين في المسيرة، وأطلقت الرصاص 
الحي واألعيــرة المعدنية، إضافة لوابل من قنابل 
الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات 

باالختناق بينهم نساء وأطفال.
اســتهدفت  االحتــالل  قــوات  أن  إلــى  وأشــارت 
بالرصــاص الحــي والمعدنــي خطــوط كهربــاء 

الضغط العالي في القرية.
من جهــة ثانية، اعتقلــت قوات االحتالل، مســاء 
أمس، أحمد الشــريف )14 عاما(، خالل وجوده في 

منطقة »الرزازة« شرق مدينة قلقيلية.
فيمــا داهمت قــوات االحتالل عددًا مــن المنازل 
والمحــال التجارية بمدينة الخليــل جنوب الضفة 

الغربية.
وأفاد شــهود عيان بــأن قوات االحتــالل داهمت 
منــزل المواطن نــزار رمضان وفتشــته، وهددته 
باالعتقــال، وكذلك منــزل المواطــن محمد بدر، 
ومخبــز »غيــث« ومتجــرا فــي منطقــة الحــرس 

بالمدينة.
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لو كان الفقر رجًل لقتلته. مقولة رائعة تحارب الفقر بذاته، وتحاربه في 
تداعياته، وجّل تداعياته، أو كلها تداعيات سلبية، على مستوى الدين 
أوًل، ثــم على مســتوى النفس ثانيًا، ثم على مســتوى المجتمع ثالًثا. 
الفقر قد يدفع صاحبه لتجاوز بعض ما شــرع اهلل، كالســرقة والرشوة 
والفســاد، وقد يدفعــه لخيانة مجتمعــه، والعدوان علــى غيره، وعلى 
الممتلــكات العامة إلشــباع جوعته، وكل هذه المفاســد وغيرها تعود 

على نفس صاحبها بالعار والذلة والعذاب في الدنيا واآلخرة.
ل علج للفقر بغير العمل والحركة، فكلما عمل الرجل أكثر وتحرك أكثر، 
كلمــا زادت فرصه في التغلب على شــبح الفقر، ومــن ثمّ كان العامل 
الكاســب خير مــن الزاهد القاعد، الــذي يتلقى طعامه مــن الصدقة، 
فاليــد العليا عــادة خير من اليد الســفلى، ولكن غزة يا ســادة تعاني 
مــن قلة العمل، وتســودها بطالة عامة هي األعلى نســبة في العالم، 
وتقــول بعض المصادر أن ربع مليون عاطل عن العمل في غزة، وتبلغ 
بطالة الخريجين الجامعيين نســبة %90، ويــكاد حامل البكالوريوس 
يعمل بالسخرة، حيث ل يتجاوز راتبه 1000 شيكل، وكثير منهم يعمل 
ب500 شيكل في الشهر. وهو مبلغ ل يغطي حاجته اليومية، ول تعينه 
علــى الزواج، ول على دفع أجرة بيته، ول تعليم أولده في المدارس أو 
الجامعات، وبما أن البطالة عالية النســبة، وأن العمال والخريج ل يجد 
عمًل، فإن الفقر هو الحاضر وهو المســتقبل، وهذا ينعكس ســلبا على 

كل مظاهر الحياة في المجتمع.
إن أهم نتائج اتفاقية أوســلو وتوابعها هذه الحالة من الفقر والبطالة، 
وإن من أهم نتائج فســاد الحكم، وانتشــار الرشــوة، هــو هذه الحالة 
التي تشــكو منها األراضي الفلســطينية المحتلة، وهي الحالة نفسها 
التي أخرجت المواطنين اللبنانيين للتظاهر في الشــوارع طلبًا للعمل، 

وقمعًا للفساد.
قد يكون الحصار الصهيوني عامًل رئيسًــا في نشر الفقر والبطالة في 
غــزة، ولكنه ليس عامًل لها فــي الضفة الغربية أو لبنــان، وإذا كانت 
غــزة تقاوم الحتلل لتحريــر األرض، فهي أيضًــا تقاومه للخروج من 
الحصار ومن البطالة والفقر، ولكن من أدوات الفقر والبطالة السلطات 

الفاسدة، التي ل تعمل للشعب، وتعمل لألولياء من نخبة الحزب.
نعــود لمقولة لــو كان الفقر رجًل لقتلته، وهو ليــس رجًل حتى نقتله، 
بــل هو حالة اجتماعية اقتصادية ســلبية، لها أســبابها المذكورة هنا 
وغيــر المذكورة، ومن ثمّ فالمقولة توجهنا إلى مقاومة هذه الظاهرة 
وقتلها، ولكن يبقى التوجيه ناقصًا إذا لم يبادر أهل الرأي في كل بيئة 
فــي بيان آليات العمل الخاصة بها للقضاء على هذه الحالة، التي تكاد 

تكشف أسرارًا مستورة وتلقي بها إلى الشارع، أو إلى معرة التسول.
الشــعب يريد عمًل، والخريج يريد عمــًل، والجامعات تريد طالبًا يدفع 
األقســاط، وعيون العلماء فــي الجامعات الغزية باتــت تقلب جامعات 
الــدول الخارجية بحًثا عــن لقمة عيش كريمة. المؤســف أن المنطقة 
العربية على الجملة هي أغنى مناطق العالم، وفيها أفقر مناطق العالم 
أيضــا، فهل من مؤتمر جامع يناقش هــذه القضية، في زمن أكل فيه 

الحاكم مال العامة؟!

أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

هل من مؤتمر للفقر؟!

لندن/ وكالت:
طــوّر فريق بحث دولــي جزيئات دوائية مســتوحاة من مادة 
كيميائية موجودة في زهرة اســتوائية، يأملون أن تساعد في 

المستقبل في علج مرضى سرطان البنكرياس.
الفريــق قاده باحثون مــن جامعة باث البريطانيــة، بالتعاون 
مــع علماء من جامعة تويام باليابان، ونشــروا نتائج أبحاثهم 
 "ChemMedChem بالعدد األخير من دورية "كيم ميد كيم
العلميــة. وطور الباحثــون ثلثة جزيئات جديدة مســتخلصة 
من غراندفلوريسين "Grandifloracin" وهي مادة كيميائية 
 "Uvaria grandiflora" موجودة في زهرة يوفيريا غراندفلورا
الســتوائية التــي تنمــو فــي ماليزيــا وإندونيســيا وتايلند 

والفلبين.
وأظهــرت الدراســة أن جميــع الجزيئــات الثلثــة تقتل خليا 
سرطان البنكرياس بشكل أكثر فعالية من األدوية التقليدية.

ونظرا ألن أعراض ســرطان البنكريــاس قليلة، فإن كثيرا من 
المرضــى ل يدركــون أنهــم مصابــون حتى ينتشــر المرض 

بالفعل إلى أعضاء أخرى بالجسم، وفقا للدراسة.
وذكر الفريق أنه من الصعب للغاية علج سرطان البنكرياس، 
حيــث إن األورام لديها مقاومة للعديــد من األدوية المضادة 

للســرطان، لذلك يمكن أن تصبح هذه الجزيئات التي طورها 
العلماء أداة قيمة في مكافحة المرض.

ومــازال أمام هــذه الجزيئات أكثر من خمس ســنوات لتجربة 
أدوية جديدة على البشــر، لكنهم يشــيرون أن تلك الجزيئات 
يمكن أن تصبح فئة جديدة واعدة من األدوية لعلج سرطان 

البنكرياس.
وقــال قائــد فريق البحــث د.ســيمون لويــس: "ســرطانات 
البنكرياس عدوانية بشكل خاص وسريعة النمو، وبالتالي فإن 
األورام تتطور بشــكل أسرع من األوعية الدموية التي يمكنها 

توفير المواد الغذائية لنمو الخليا السرطانية".
وأضاف: "هذا يؤدي إلى نقص العناصر الغذائية إلى حد يقتل 
الخليا العادية، ولكن خليا سرطان البنكرياس يمكنها البقاء 
علــى قيد الحيــاة، والتكيف في ظــل هذه الظروف القاســية، 

والحفاظ على النمو والنتشار بالجسم".
ولفــت إلى أن "الجزيئات التي حددناها هي ما يســمى عوامل 
مضادة للتقشــف، يمكنها إزالة قدرة الخليا الســرطانية على 
تحمــل ظروف التكيــف والجوع هذه، لذلك ســوف تموت، في 
حين أن الخليا العادية المزودة بإمدادات طبيعية من المواد 

الغذائية ل تتأثر".

هرة استوائّية تمنح األمل لعالج سرطان البنكرياس

مدريد/ وكالت:
متأثرًا بالمشــهد المهيب لألرض، 
التــي تبدو مــن الفضــاء مثل كرة 
بسطح رخامي تسبح حولها هالت 
واألخضــر،  األزرق  فيهــا  يمتــزج 
وجــه رائــد إيطالــي نــداء مؤثــرا 
رؤوســكم  ”ارفعوا  العالــم:  لزعماء 
من الرمــال“، مســتحثا إياهم على 

معالجة مشكلة تغير المناخ.
وعبر دائرة تلفزيونيــة، قال الرائد 
لوكا بارميتانو مــن محطة الفضاء 
الدوليــة للمجتمعيــن في جلســة 
بقمة لألمــم المتحدة فــي مدريد 
إن موقعــه يتيــح له نظــرة فريدة 
حــول التأثيــر المدمــر لألعاصيــر 

والفيضانات.
وأضاف مخاطبا األمين العام لألمم 
المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي 
يضغــط للحصول علــى مزيد من 
التعهــدات من كبــار ملوثي البيئة 
خــلل المحادثــات، ”كوكبنا جميل 
بشــكل مذهل.. نــرى أيضا كم هو 

هش بشكل مذهل“.
وأضاف ”رأيت بعيني اآلثار المريعة 

لتغير المناخ“.
لكن الرســالة القادمــة من الفضاء 
كانت بالنسبة للوفود مصدر إلهاء 

لقــى هــوى فــي النفوس وســط 
مفاوضات تتقدم ببطء في تناقض 
صارخ مع حماس نشــطاء من جيل 
الشــباب يتطلعــون بشــدة لرؤية 

خطوات تتسم بالجرأة.
ويوم الثلثاء، قال الممثل األمريكي 
هاريســون فورد المشــهور بدوره 
في سلســلة أفــلم حــرب النجوم 
في فعاليــة على هامــش األحداث 
”الناس خائفون.. غاضبون.. ولهم 

الحق“.
وكان بارميتانــو يطفــو فيما يبدو 
علــى ارتفــاع بســيط فوق ســطح 
كبســولة تتشــابك فيها الكابلت 
والمعدات، وهو يوجه نداءه مقرونا 
بوصــف مؤثــر للمشــهد المذهل 

ساعة شروق الشمس من المدار.
رؤوســنا  نرفــع  أن  ”يجــب  وقــال 
ننظــر  أن  يجــب  الرمــال...  مــن 
إلــى المشــكلة كي نغيرهــا ونغير 

أنفسنا“.

حوت مصري مشى على
 قدمين قبل 35 مليون عام

القاهرة/ وكالت:
أعلن فريق بحثي مصري أميركي مشــترك عن اكتشــاف حفريــة حوت من نوع لم 
يكن معروفا من قبل، عاش في منطقة وادي الحيتان في محافظة الفيوم المصرية 

جنوب غرب القاهرة. 
المميز في الكشــف أن هذا الحوت يمثل مرحلة انتقالية بين الحيتان التي مشــت 
على قدمين وبين التي سبحت في المياه. وأطلق الباحثون على الحوت الجديد اسم 
"إيجيسيتوس جيهيني" )Aegicetus gehennae(. وبحسب دراستهم فإنه يعتقد 
أن الحــوت قــد عاش قبل 35 مليون ســنة من اآلن فــي وادي الحيتان، وهو موقع 
تاريخ طبيعي اســتثنائي، يحوي عددا كبيرا من الحفريــات العالية الجودة للحيتان 
التي عاشــت في هذا المكان حينما كان قاعا لمحيط ضخم، سمي بحر تيثس. في 
تلــك الفترة من تاريخ كوكبنا كانت هناك قارتان فقط، لوراســيا شــمال وجندوانا 

جنوبا، وكان ذلك قبل ظهورنا -نحن البشر-بعشرات المليين من السنين.
عاشــت الحيتــان األولية مــن هذا النــوع خلل فتــرة امتدت في منتصــف العصر 
األيوســيني، وهي حقبة جيولوجية بدأت منذ 56 مليون ســنة وانتهت قبل 33.9 

مليون سنة، ووجدت في مناطق متفرقة من أفريقيا وآسيا واألميركتين.
وبحسب الدراســة، يمثل الحوت المكتشف حديثا فرصة مهمة لفهم الكيفية التي 
تمكنت بها الحيتان األولية من الســباحة والسير على قدمين، حيث احتوى جسمه 
على تموّج واضح في فقرات الظهر والذيل كآداة للمساعدة على السباحة، وأقدام 

للمساعدة على السير، بصورة شبيهة بالوضع في التماسيح اآلن.
ويرى الباحثون -بحســب الدراســة التي صــدرت في دورية بلوس وان مســاء 11 
ديســمبر/كانون األول الحالي-أن هذا التموج يمثل مرحلــة انتقالية مهمة لفهم 
الكيفية التي انتقلت بها الحيتان من الســير على األقــدام إلى الصورة المعاصرة، 

والتي تتمكن فيها فقط من السباحة.
حيث إن الحيتان األولية، قبل 47-41 مليون سنة، كانت تسبح أيضا لكن باستخدام 
أقدامها، ثم جاءت الحيتان أمثال إيجيســيتوس جيناه التي سبحت بشكل أكبر عبر 
حركة جسمها وأذيالها، ثم ظهرت الحيتان المعاصرة. وتتفق تلك الفرضية كذلك 

مع تشريح الحوت الجديد، الذي امتلك جسما أكثر استطالة وأقداما أقصر.

رائد إيطالي يحث زعماء العالم 
من الفضاء: أنقذوا األرض الجميلة


