
حملة إلكترونية تطالب باإلفراج 
عن معتقلين فلسطينيين بالسعودية

غزة/ متابعة طالل النبيه:
أطلــق حســاب "معتقلــي الــرأي" الحقوقي، ونشــطاء علــى مواقــع التواصل 
االجتماعــي، حملة إعالمية تطالــب المملكة العربية الســعودية باإلفراج عن 

فلســطينيين وأردنيين معتقلين لديها منذ أشهر. وأوضح الحساب 
فــي تغريــدات عبر حســابه بـ"تويتــر" تحت وســم  #فلســطينيون_
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تشققات أرضية جديدة 
في باب السلسلة بفعل 

الحفريات اإلسرائيلية
القدس المحتلة-غزة/ جمال غيث: 

وقعــت أمس، تشــققات وانهيارات أرضية واســعة في حوش "النيرســات" 
في باب السلســلة داخل البلــدة القديمة بمدينة القــدس المحتلة؛ بفعل 
الحفريات اإلسرائيلية المستمرة أسفل المنطقة لشق األنفاق االستيطانية. 
واشتكى األهالي من توســع رقعة التشققات في الجدران واألسقف وظهور 

انهيــارات في أرضيــات منازلهــم والمحــالت التجاريــة، وعدم 
قدرتهــم على إغالق أبواب منازلهم بســبب الهبــوط األرضي، 

غزة/ جمال غيث: 
أكــد النائب األول لرئيــس المجلس 
التشــريعي د. أحمد بحــر، أن حركة 
"فتــح" تتهرب من إجــراء االنتخابات 

الفلسطينية الشاملة.
وقــال بحر، خــالل كلمته فــي وقفة 
جماهيريــة نظمتهــا حركــة األحرار، 

المجلــس  مقــر  أمــام 
التشــريعي بمدينــة غزة، 

لي
دو

ي و
عرب

الصدر يدعو إلى "مليونية" ضد الوجود األمريكي
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة 
تستضيف أمريكيين شمال بغداد

بغداد/ األناضول- وكاالت:
أفاد مصدر أمني عراقي بأن قاعدة جوية تســتضيف جنودا أمريكيين، 

تعرضــت إلــى قصــف بالصواريــخ مســاء أمس مــن قبل 
مجهولين يشتبه بأنهم مسلحو فصائل شيعية مقربة من 

أردوغان: حفتر فرَّ هارًبا من مفاوضات 
موسكو وسنلقنه درًسا إذا واصل هجومه

أنقرة/ وكاالت:
قــال الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان إن اللــواء المتقاعد خليفة 

حفتر وافق في البداية على اتفاق الهدنة، ثم فرّ هاربا من 
موســكو، وأكد أن بــالده لن تتوانى عن تلقينه درســا إذا 

عناصر أمن سودانيون ينفذون "تمرًدا" 
احتجاًجا على خطة مكافآت مالية

الخرطوم/ وكاالت:
اندلــع إطالق نار كثيف أمس فــي الخرطوم بعــد أن »تمرد« عناصر 

مــن جهاز المخابرات العامة الســوداني ضــد خطة إلعادة 
هيكلته، مــا أدى إلى إغالق مطار الخرطــوم. وأصيب فتى 
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خالل وقفة نظمتها "األحرار" في ذكرى استشهاد القائد سعيد صيام

ب وتماطـل في إجـراء االنتخابـات بحـر: "فتـح" تتهـرَّ

الديمقراطية تدعو 
إلى عقد لقاء لقادة 

الفصائل لبحث 
االنتخابات الشاملة

4

2

هدم إسرائيلي 
غير مسبوق 
للمباني في 

الضفة والقدس 
عام 2019

القدس المحتلة/ فلسطين:
ومبانيهم  المواطنين  منازل  تعرضت 
والقــدس  الغربيــة  الضفــة  فــي 

هدم  لحملــة  المحتلتيــن 
نفذتهــا  مســبوقة  غيــر 

القدس المحتلة-غزة/ محمد المنيراوي:
هدمت قوات االحتالل اإلســرائيلي، أمس، ورشــة 
حــدادة قــرب حاجــز بلدة حزمــا واســتولت على 
معداتها، في حين منعت مدرســتين في محافظة 
القدس من افتتاح الفصل الدراســي الثاني بزعم 

عدم حصولهما على تراخيص.
وأفــادت مصــادر محلية بأن جرافــة تابعة لبلدية 
االحتالل في القدس ترافقها قوات مساندة مدججة 

بالسالح، دهمت »منطقة المشروع« في 
بلدة حزما شــمال شرق القدس المحتلة، 

عائلة األسير عالء أبو جزر 
برفح تبدأ اعتصاًما مفتوًحا 
لرفض االحتالل اإلفراج عنه 

رفح/ صفا:
بدأت عائلة األســير عالء أبو جزر )43 عامًا(، اعتصامًا مفتوحًا، 

فــي خيمة كانت قــد أقامتها الســتقباله عند منزل 
العائلة فــي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة؛ احتجاجًا 

األسير المحرر السوري صدقي المقت لـ"فلسطين":
األسرى يرفضون مبدأ اإلبعاد.. 

و"صفقة القرن" لن تسلب إرادتهم
الجوالن المحتل-غزة/ طالل النبيه:

قال عميد األســرى الســوريين، األســير المحرر صدقي المقت، إن 
االحتالل اإلسرائيلي تعمد تنغيص فرحته بالحرية عبر 

7فرض قرارات اإلبعاد عن بيته وأهله وخارج منطقته. 6

رام اهلل-غزة/ أحمد المصري:
قــال عضو المجلــس المركــزي لمنظمــة التحرير 
الفلسطينية المستقيل، عبد الجواد صالح، إنَّه آثر 
االســتقالة على البقاء في دوائــر وهيئات المنظمة 
كـ"شاهد زور"، مؤكدًا أنَّ محور استقالته األساس، 

ذو عالقــة بقضيــة التنســيق األمني مــع االحتالل 
اإلسرائيلي. وأوضح في حديث لصحيفة "فلسطين" 
أن اســتقالته لم تكن "متأخرة"، وقد بقيت أشهرًا 

طــي األدراج ودون اإلفصــاح عنهــا من 
للمنظمة  المركــزي  المجلــس  رئيــس 

عضو المجلس المركزي لـ"م.ت.ف" المستقيل عبد الجواد صالح لـ"فلسطين":
المفاوضات أضاعت القدس.. والتنسيق 

األمني تخابر مكتمل األركان مع العدو
"أهالي المعتقلين 

السياسيين": 
4703 انتهاكات 
ألمن السلطة 
العام الماضي
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مستوطن يدهس طالبة شرق بيت لحم
االحتالل يهدم ورشة حدادة 

ويغلق مدرستين في القـــــدس 
وُيخطـــر منشــــآت باألغـــــوار

بحر في كلمة له خالل وقفة في ذكرى استشهاد سعيد صيام في غزة أمس         ) تصوير / محمود أبو حصيرة ( 

مقدسية تشير إلى تشققات وتصدعات  نتيجة حفريات االحتالل قرب باب السلسلة في القدس      2
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إعالن صادر عن بلدية غزة
وظيفة محاسب

تعلن بلدية غزة عن حاجتها لشغل وظيفة محاسب بالدائرة المالية التابعة لإلدارة 
العامة للشئون المالية على بند الراتب المقطوع وذلك وفق الشروط التالية:

1. أن يكــون حاصاًل على بكالوريوس تجارة تخصص محاســبة بتقدير ال يقل عن 
جيد جدًا من جامعة معترف بها ومصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي.

2. إجادة اســتخدام برامج الحاسوب المختلفة )Office( ويفضل أن يكون 
حاصاًل على الشهادة الدولية لقيادة الحاسوب .

3. يفضل إجادة اللغة اإلنجليزية قراء وكتابة ومحادثة .
4. القدرة على العمل ضمن الفريق الواحد .

5. امتالك اللباقة في الحديث وحسن التعامل مع المواطنين .
6. تحمل ضغط العمل والعمل خارج أوقات الدوام الرسمي .

7. أال يزيد عمر المتقدم عن )30( سنة .
8. أن يكون لديه خبرة في نفس مجال التخصص ال يقل عن )عامين( .

9. أن يكون من سكان مدينة غزة .
10. أن يكون عضوًا في نقابة المحاسبين والمراجعين الفلسطينية .

فعلــى من يجد لديــه الرغبة للعمل بنظــام العقد المقطوع ممــن تنطبق عليه 
الشــروط المذكورة أعاله التقدم بطلبه عبر الموقع اإللكتروني في البلدية مرفقًا 

به الشهادات والخبرات المطلوبة وذلك حتى موعد أقصاه 2020/1/26م .
www.mogaza.org املوقع اإللكرتوين لبلدية غزة

بلديــــة غــــزة

إعالن صادر عن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
"عطاء تلزيم إدارة وتشغيل

 مكاتب بنك البريد في قطاع غزة"
تعلن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وفي إطار دورها في تنظيم 
عمــل قطاع البريد وتحقيق أفضل خدمات بريدية للمواطن الفلســطيني 
عن رغبتها في التعاقد مع  شــركة إلدارة و تشغيل مكاتب بنك البريد في 

قطاع غزة , وذلك وفق الشروط التالية:
1.أن تكون الشركة شركة مساهمة.

2.تتمتع الشركة بنشاط استثماري/ مالي/مصرفي/ ائتماني .
3. تمتلــك الشــركة إمكانية تقديــم الضمانات الالزمة لكافة االنشــطة 

والبرامج حسب كراس العطاء.
 الشركات التي ترغب بالمشاركة بعطاء تشغيل و ادارة مكاتب  بنك البريد 
في قطــاع غزة التقدم للــوزارة بطلب للحصول على كــراس العطاء وذلك 
من خالل التوجه لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – اإلدارة العامة 
للتراخيص   الكائنة في مدينة غزة: شارع عمر المختار- بجوار منتزه البلدية.  
لشــراء كراس العطاء بقيمــة 500 دوالر غير مســتردة و ذلك خالل فترات 
الدوام الرسمي وذلك في موعد أقصاه يوم االثنين الموافق2020-01-30
licensing@gOv.ps للمزيد من المعلومات التواصل على االيميل

استدراج عروض أسعار تدقيق حسابات
تعلن جمعية معهد األمل لأليتام رغبتها في استدراج عروض أسعار بالظرف 

المختوم لتدقيق حسابات الجمعية لعام 2020 حسب الشروط أدناه :
• أن تكون الشركة مرخصة لمزاولة مهنة التدقيق في فلسطين .

• أن تكون الشركة مسجلة في دوائر الضريبة حسب األصول .
• أن يكون لدى الشــركة القدرة على تسليم المسودة األولي من التقارير 

حتى نهاية شهر يناير من عام 2021 م .
• توافر القدرة على اصدار البيانات المالية باللغتين العربية واالنجليزية .
• تقدم األسعار بالدوالر االمريكي وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب 
بحيث يشكل العرض تدقيق حسابات الجمعية بشكل كامل وفقًا لمعايير 

إعداد التقارير المالية والدولية .
• الجمعية غير ملزمة بقبول أقل االسعار دون إبداء األسباب .

• توافر خبرة ال تقل عن 10 سنوات في مجال تدقيق حسابات المؤسسات غير الحكومية .
• على شركات التدقيق التي تنطبق عليها الشروط أعاله التقدم بالعرضين 
الفني والمالي بالظرف المختوم في مقر الجمعية الكائن في غزة – شــارع 

الوحدة بالقرب من عيادة الرمال – في موعد أقصاه  2019/01/29 م .
 لالستفسارات : ت 2861434 – العالقات العامة 0592783837 .

جمعية معهد األمل لأليتام 

هدم إسرائيلي غير مسبوق للمباني 
في الضفة والقدس عام 2019

القدس المحتلة/ فلسطين:
تعرضــت منازل المواطنيــن ومبانيهم في الضفة الغربية والقــدس المحتلتين لحملة 
هدم غير مســبوقة نفذتها ســلطات االحتالل عام 2019، بحســب منظمة إســرائيلية 
حقوقية. ووثقت منظمة »بيتســيلم« اإلســرائيلية، في إحصائية نشرتها أمس، هدم 
االحتالل خــالل العام الماضي ما مجموعه 265 مبنى فــي القدس المحتلة، من بينها 
169 وحدة ســكنية، معتبرة هذا الرقم غير مســبوق على اإلطالق، حيث اضطر 13 من 

أصحاب المنــازل المهدمة لهدم منازلهــم على نفقتهم الخاصــة، والبقية بيد بلدية 
االحتالل في القدس.

وذكرت المنظمة أن البناء غير المرخص هو الذريعة الوحيدة لهدم منازل المقدسيين، 
وذلــك كجزء من السياســة اإلســرائيلية الرامية إلحــداث تغييــر ديموغرافي كبير في 

القدس لصالح اليهود.
وبالمقارنة مع الســنوات السابقة فقد هدم االحتالل عام 2018 نحو 59 وحدة سكنية، 

وفي عام 2017 هدم 61 وحدة.
وفيما يتعلق بعدد المباني المقدســية التي جرى هدمها منذ عام 2004، فقد تم هدم 

978 وحدة سكنية ما شرد 3,177 مقدسيا عن منازلهم، بينهم 1,704  قاصرين.

وفيمــا يتعلــق بمعطيات هــدم المنازل في الضفــة الغربية، فقد بينــت المنظمة في 
إحصاءاتها أنه جرى هدم 256 مبنى خالل العام الماضي، بينها 106 وحدات ســكنية، 

والباقي مباني غير مأهولة.
في حين تم هدم ما مجموعه 1,525 وحدة سكنية في الضفة الغربية منذ عام 2006، 

ونتيجة لذلك فقد 6,660 فلسطينيا منازلهم من بينهم 3,342 قاصرا على األقل.

الديمقراطية تدعو إلى عقد لقاء لقادة 
الفصائل لبحث االنتخابات الشاملة

غزة/ فلسطين:
دعــت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطين إلى عقد اللقــاء الوطني المقرر 
لقــادة الفصائل الفلســطينية، للذهاب إلــى االنتخابات الشــاملة، بعيدًا عن 
االحتراب اإلعالمي والمزايدات التي من شأنها أن توتر األجواء وال تساعد على 

الوصول إلى توافقات وطنية.
وقال عضو المكتب السياســي للجبهة، رمزي رباح في تصريح أمس: إن طلب 
السلطة الفلســطينية وســاطات دولية وعربية، لتتمكن من إجراء اإلنتخابات 
في القدس، هو مجرد وهم، بعيدًا عن الواقع، حيث أن دولة االحتالل تريد أن 
تبقى القدس تحت ســيطرتها ولن تسمح بأي نشاط فلسطيني فيها ينم عن 

أي شكل من أشكال السيادة الفلسطينية.
وأضاف: "نحن نرفض أن ينتخب أبناء القدس خارج مدينتهم، أو عبر الرســائل 
اإللكترونيــة، لذلك ندعــو إلى لقاء وطني علــى أعلى المســتويات، عماًل بما 
جاء في رســالة الرئيس محمود عباس إلى لجنــة اإلنتخابات المركزية وعموم 
الفصائل، لبحث قضايا اإلنتخابــات، بما فيها قضية القدس، تمهيدًا للذهاب 
النتخابات شــاملة، تعيد بناء مؤسســاتنا الوطنية، وتضــع األمور على طريق 

إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الداخلية. 
ودعــا رباح للتحــرر من قيود أوســلو وبروتوكول باريس االقتصــادي، لصالح 

البرنامج الوطني القائم على المقاومة الشاملة.

القدس المحتلة/ فلسطين:
أعــرب القائــم بأعمــال ممثــل مكتب 
االتحــاد األوروبي في مدينــة القدس 
المحتلة، توماس نيكلســون، عن قلق 
االتحاد من "التطورات المقلقة والعنف 
في العيسوية"، قائاًل: "ينبغي للجهات 
المسؤولة على أرض الواقع أن تتحلى 
بالهدوء وضبــط النفس من أجل منع 
أي تصعيد"، في إشــارة إلى ســلطات 

االحتالل اإلسرائيلي.
وأكد نيكلســون أن االتحــاد األوروبي 
والــدول األعضــاء فيه يؤيــدون الحق 
فــي التعليم، وحــددوا حقــوق الطفل 
"أولوية" من خالل إستراتيجية االتحاد 

القدس المحتلة-غزة/ جمال غيث: 
وقعت أمس، تشققات وانهيارات أرضية واسعة في 
حوش »النيرســات« في باب السلسلة داخل البلدة 
القديمة بمدينة القــدس المحتلة؛ بفعل الحفريات 
اإلسرائيلية المستمرة أسفل المنطقة لشق األنفاق 

االستيطانية. 
واشــتكى األهالي من توســع رقعة التشــققات في 
الجدران واألســقف وظهــور انهيارات فــي أرضيات 
منازلهــم والمحالت التجارية، وعــدم قدرتهم على 
إغــالق أبــواب منازلهم بســبب الهبــوط األرضي، 

وتكسر البالط، وتسرب المياه من األسقف.
وحذر رئيس الهيئة المقدســية لمناهضة التهويد 
ناصر الهدمي، من انهيار كامل لمنازل أهالي البلدة 
القديمــة في ظــل توســع االنهيارات والتشــققات 

وعدم تصليح البنية التحتية. 
وقال الهدمي لموقع »فلســطين أون الين«، أمس: 
إن ســلطات االحتالل توســع رقعة الحفريات أسفل 
البلديــة القديمة في محاولــة منها إلثبات وجودها 
في المنطقة.  وأشار إلى أن التشققات باتت ظاهرة 
على الجدران واألســقف إلى جانــب ظهور انهيارات 

لحقوق اإلنســان والديمقراطية للمدة 
2016-2020م.

وأضــاف: "علــى )إســرائيل( االلتــزام 
واحترامهــا  الطفــل  حقــوق  بحمايــة 
أن  بضمــان  وذلــك  بهــا،  والوفــاء 
تكــون المدارس أماكــن آمنة مصونة 

لألطفال".
جاء ذلك لدى زيارة رؤســاء بعثات دول 
االتحــاد األوروبــي فــي القــدس ورام 
اهلل، إلى قرية العيســوية شمال شرق 
مدينــة القدس المحتلــة، حيث التقوا 
المدنية  المنظمات  وممثلي  الســكان 
الذيــن أطلعوهــم علــى االشــتباكات 
واالقتحامــات غيــر المســبوقة للقرية 

في أرضيات منازل المقدسيين ومحالتهم التجارية، 
باإلضافــة إلى ظهور تشــققات وانهيــارات أرضية 
واســعة في حوش »النيرســات« في باب السلسلة 

داخل القدس القديمة. 
وأكد رئيس الهيئة المقدســية لمناهضة التهويد، 
أن الحفريات أســفل المدينة المقدســية »واســعة 
جدا« وال يتم السماح للمقدسيين االطالع عليها أو 

التعرف على مسارها. 
وذكــر أن الحفريــات بدأت عــام 1896 نهاية حكم 
الدولة العثمانية وكانت وقتها على شــكل جماعات 
اســتيطانية بهــدف البحــث العلمي فــي ظاهرها، 
لكن حقيقتها هو العثور على أي شــيء يثبت وجود 

لليهود في القدس المحتلة. 
ونبّــه الهدمــي إلى أن ســلطات االحتــالل تغولت 
علــى مدينة القدس وأحيائهــا عقب إعالن الرئيس 
األمريكــي دونالد ترامــب القدس عاصمــة لكيان 

االحتالل، ونقل سفارة بالده إليها.
مطالبات بتشكيل لجنة تقصي حقائق

من جهتهــا، طالبــت وزارة الخارجية فــي رام اهلل، 
بتشــكيل لجنــة تقصــي حقائــق، للوقــوف علــى 

المستمرة منذ شهر مايو/أيار 2019م.
والتقى رؤساء بعثات االتحاد األوروبي 
السكان، وممثلي المجتمعات المحلية، 
وممثلي المنظمات المدنية الناشــطة 

في العيسوية.
الوجــود غيــر  وتحدثــوا عــن تزايــد 
المســبوق لقوات االحتالل اإلسرائيلي 
منذ أيــار 2019م، والتوغالت اليومية 
التــي كثير منهــا يحــدث بالقرب من 

المدارس.
االقتحامــات  أن  المتحــاورون  وبيــن 
االحتــالل  شــرطة  ارتــكاب  تخللهــا 
عــدة،  وحشــية  خطيــرة  انتهــاكات 
ومــن ذلــك االعتــداء علــى الســكان 
الطلقــات  واســتخدام  المقدســيين، 
المطاطيــة والغــاز المســيل للدمــوع 

الحفريات اإلسرائيلية، أسفل المسجد األقصى.
وقالــت الخارجيــة، فــي بيــان صحفي، أمــس: إن 
ســلطات االحتالل، تقــوم بأعمال حفريات واســعة 
النطاق أسفل المسجد األقصى، دون أن تكشف عن 

طبيعتها.
وحذرت من مخاطر الحفريات، وعدتها »جريمة بحق 
القانــون الدولي، والبد من محاســبة المســؤولين 

اإلسرائيليين عنها«.
وقالت إن النتائج الكارثية للحفريات تظهر في فصل 
الشتاء، عبر التشققات الكبيرة في منازل المواطنين 

ومحالتهم التجارية، وتسرب المياه.
وأضافت إن »تصدعات تحدث في الطرق والجدران، 
وسط إهمال متعمد من قبل طواقم بلدية القدس 
اإلســرائيلية، التي تلجأ لمحاولــة ابتزاز المواطنين 
إلخــالء منازلهم بحجــة االنهيــارات والتشــققات، 
لتنفيذ مشــاريع اســتيطانية تهويدية في المناطق 

المحاذية لألقصى«.
وطالبت المجتمــع الدولي ومنظماته ومؤسســاته 
المختصــة بتحمــل المســؤولية الدوليــة، وإجبــار 

سلطات االحتالل على وقف تلك الحفريات فورا.

والقنابــل الصاعقــة، واالقتحامات 
الليلية، واالعتقاالت.

وأفادوا أن االعتقاالت طالت )700( 
شــخص خــالل المــدة الماضيــة، 
وجهــت تهــم لنحــو )30( منهم، 
االتحــاد  بعثــات  رؤســاء  واطلــع 
الوضــع  علــى  أيضًــا  األوروبــي 
التعليمي والتحديات التي يواجهها 
فــي  الفلســطينيون  الطــالب 
العيســوية. وأكد االتحاد األوروبي 
أن موقفه بشأن القدس لم يتغير، 
"وال بــد مــن الوفــاء بالتطلعــات 
المشــروعة للطرفيــن، والتوصــل 
إلى حل من خالل المفاوضات لحل 
وضــع القــدس بوصفهــا عاصمة 

الدولتين في المستقبل".

االتحاد األوروبي قلق من العنف اإلسرائيلي في العيسوية

تشققات أرضية جديدة في باب السلسلة بفعل الحفريات اإلسرائيلية
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشئون المالية
دائرة المشتريات – غزة

1. تعلــن وزارة الصحــة – دائــرة المشــتريات عن طــرح عطاء تبعًا للشــروط 
والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء، فعلى الراغبين في المشاركة 
مــن أصحاب االختصاص المســجلين رســميًا مراجعــة وزارة الصحــة – دائرة 
المشتريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على 

كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير مستردة.
2. آخــر موعد لقبــول العروض بالظــرف المختوم يوم األربعــاء الموافق 
2020/01/22 الســاعة 11:00 صباحًا وســيتم فتــح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

رقماسم العطاءم
 العطاء

ساعة فتح
المظاريف

1
الخاصة باصالح شبكة الصرف الصحي 

2020/9في بدروم المستشفى االندونيسي
 11:00

صباحًا
3. يجب ارفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االســالمي أو بنك االنتاج أو 
بنك البريــد أو كتاب من الخزينة العامة بــوزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

الكفالة من مستحقات الشركة وتكون صالحة لمدة ثالثة شهور.
4. ســتتم زيارة الموقع لمعاينة المكان يوم األحد الموافق 2020/01/19 الســاعة 10 
صباحًا بالتواصل مع المهندس المختص م. ناصر الشرافي جوال رقم 0597918365.

5. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.
6. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.

7. إرفــاق شــهادة خلو ضريبي أو صــورة عنها أو شــهادة خصم ضريبي 
صادرة عن الدوائر الضريبية في قطاع غزة.

8. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.
9. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
)www.moh.gov.ps( أو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الصحة

 لالطالع على كراسة العطاء.

إعالن طرح عطاء رقم )2020/02م(
توريد وتجهيز سيارة إسعاف 

تعلن جمعية ســالم لإلغاثة والتنمية عن طرح عطاء توريد وتجهيز سيارة 
اســعاف بالكامل. فعلى من يرغب بالمشــاركة في هذا العطاء واســتالم 
نســخة من وثائق العطاء التوجه الى مقر جمعية ســالم لإلغاثة والتنمية 
بمدينــة جباليا ابتــداًء من يوم االربعــاء الموافــق 2020/01/15م بين 
الساعة التاســعة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر الى موعد اقصاه نهاية 

دوام يوم االربعاء الموافق 2020/01/22م وذلك وفق الشروط التالية:
1. أن يكون المورد متخصصًا وذا خبرة في هذا المجال ولديه سجل تجاري 
معتمد وساري المفعول حسب األصول المتبعة مع ارفاق خلو طرف ضريبي.

2. يخضع المشروع لنظام الفاتورة الضريبية.
3. ثمن كراس العطاء 200 شيكل فقط غير مستردة لكل عطاء.

4. تأميــن ابتدائي لدخول العطاء بقيمــة %5 من ثمن العطاء وهو عبارة 
عن شــيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية ويكون ســاري المفعول مدة 90 

يوما من تاريخ فتح العطاءات.
5. تســليم المظاريــف المختومــة إلــى مقــر الجمعيــة يــوم الخميــس الموافــق 
2020/01/23م حتى الساعة الواحدة ظهرًا ويتم فتح العطاء بنفس اليوم والساعة.

6. رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء وتدفع فور الترسية.
7. يحــق للجمعية تأجيل العطــاء أو تمديده أو إعادته أو إلغاءه دون إبداء 

األسباب ودون أي تعويض للمتقدمين بالعطاء.
8. الجمعية غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

9. العطاء قابل للتجزئة
9. لمزيــد مــن االستفســار والمعلومات يرجى االتصــال على جمعية ســالم لإلغاثة 
والتنمية – جباليا البلد – شارع النزهة المتفرع من شارع القدس، هاتف/ 082453533
جمعية سالم لإلغاثة والتنمية

جمعية دار الكتاب والسنة
طرح عطاء رقم 2020/1

توريد مواد خام ومستلزمات معجنات
 لزوم مخابز الشام 

تعلــن جمعيــة دار الكتــاب والســنة عن طرح عطــاء رقــم 2020/01م، 
توريد مواد خام )ســكر- ملح – خميرة - زيت نباتي"ســيرج" - مستلزمات 
معجنات( لزوم مخابز الشام الحديثة  التابعة للجمعية، فعلى الراغبين في 
شــراء العطاء مراجعة قسم المشتريات بمقر الجمعية – شارع أهل السنة- 
محافظــة خان يونــس، الســتالم كراســة المواصفات وشــروط العطاء، 
ابتــدءا من يوم األربعــاء 15 ينايــر 2020م. من الســاعة الثامنة صباحا 
حتى الســاعة الواحدة ظهرًا مقابل مبلغ وقدره )350( شــيكال، علمًا بأن 
االجتماع التمهيدي يوم االثنين 20 يناير 2020م، الساعة الحادية عشرة 
صباحًا، مع العلم بأن آخر موعد لتســليم كراسة العطاء بالظرف المختوم 
يوم األربعاء الموافق 22 يناير 2020م، الســاعة العاشرة صباحًا، على أن 

تفتح المظاريف الساعة الحادية عشرة صباحًا في نفس اليوم.
لالستفســار هاتف/ 2053150 جــوال/ 0599995756 أو متابعة صفحة 

.www.facebook.com/daralsunna :الجمعية بفيس بوك
مالحظات هامة:

1. تقدم األسعار بالعملة المحلية " شيكل" وتشمل ضريبة القيمة المضافة.
2. الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار.

3. من حق الجمعية إلغاء العطاء من دون إبداء األسباب.
4. من حق الجمعية تجزئته العطاء من دون إبداء األسباب.
5. تكلفة اإلعالن في الصحيفة على من يرسو عليه العطاء.

6. يجب على المورد االلتزام بالشروط العامة والخاصة للعطاء.
7. يجــب أن تكــون كافــه العطاءات مصحوبــة بتأمين مقــداره 2 % من 
قيمة العطاء على شــكل كفالة بنكية أو شيك بنكي بالمبلغ ويكون ساري 

المفعول لمدة 90 يوماً.

غزة/ جمال غيث: 
أكد النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي د. أحمد 
بحــر، أن حركــة "فتح" تتهــرب من إجــراء االنتخابات 

الفلسطينية الشاملة.
وقــال بحر، خالل كلمته في وقفــة جماهيرية نظمتها 
حركة األحــرار، أمام مقر المجلس التشــريعي بمدينة 
غزة، أمس، تزامنا مع الذكرى السنوية الستشهاد وزير 
الداخلية الشــهيد سعيد صيام: "إن حركة فتح تتهرب 
من إجــراء االنتخابات، وتماطل فــي إجرائها، وتنتظر 
إذن االحتــالل اإلســرائيلي ألجــل إجــراء االنتخابــات 
بمدينــة القدس المحتلة". وشــدد على أن االنتخابات 

في القدس موقف وطني ثابت ال تنازل عنه. 
وعدّ تباطــؤ "فتح" متعمدًا، "فهم يخشــون صناديق 
االقتــراع، وخائفــون مــن وحــدة شــعبنا، وال يزالون 
يقدسون التنســيق األمني". وثمن بحر انتصار األسير 

أحمد زهران في معركة األمعاء الخاوية. 
وأكد أن شــعبنا الفلســطيني أســقط "صفقة القرن" 
بصموده وتضحياته، مشيرًا إلى أن شعبنا الفلسطيني 
ال يقبــل بصفقة تســعى إلى تصفيــة القضية وتغيير 

معالمها. 
واستذكر صمود شعبنا ومقاومته الباسلة التي تصدت 
للعدوان اإلســرائيلي على قطاع غــزة  2009-2008، 
موضحًــا أن العــدوان على غــزة كان هدفه إســقاط 
حكومــة حمــاس وإنهــاء المقاومــة وتحريــر الجندي 
اإلســرائيلي جلعاد شــاليط من يــد المقاومة وتمرير 

الصفقات المشبوهة. 
وأكد بحر أن الشــهيد ســعيد صيام رسم الطريق نحو 
األمــن والحفاظ علــى أمــن الوطن وحمايــة الحدود 
والثغــور، مضيًفا: "فــكان األمن بوجــوده وبجهوده، 

وكان يواصل الليل بالنهار لحفظ األمن واألمان". 
كما أكــد بحر أن الشــهيد صيام، رســم الطريق نحو 
تحرير فلســطين، ونحو أمن قومي ووحدة فلسطينية 
حقيقية، مؤكدًا توحد الشعب والفصائل الفلسطينية 
علــى الثوابــت الفلســطينية، وأن القــدس العاصمة 

األبدية لدولة فلسطين. 
ويوافق اليوم الخامس عشــر من يناير/ كانون الثاني، 
الذكرى الحادية عشرة الستشهاد القائد سعيد صيام، 
عضو المكتب السياســي لحركة المقاومة اإلســالمية 

"حماس"، ووزير الداخلية. 

مــن جهته، قــال األمين العــام لحركة األحــرار، خالد 
أبو هــالل: إننا نعيش اليوم واقعًــا أمنيًا مختلفا أعاد 
تصويب البوصلة، وجعل من مؤسساتنا األمنية ووزارة 
الداخلية والحكومة الفلســطينية بكل تشكيالتها في 

غزة خادمًا لشعبنا. 
ودعا أبو هالل إلى إعادة رفع شعار "فليسقط التنسيق 
والتعاون األمني مع االحتالل"، مضيًفا: غزة نجحت في 
إسقاط أوســلو، ونجحت في إنشاء عقيدة أمنية تحمي 
ظهر المقاومة. وأكد أن الشهيد صيام أسس مؤسسة 
متكاملــة تمتلك رؤية وطنية صادقــة للعمل الوطني 
الفلســطيني منذ أن كلف وزيرًا للداخلية، مستعرضًا 
عددًا من المواقف والقرارات التي اتخذها، والتي كان 
لهــا دور في الحفاظ على أمن وأمــان القطاع وحماية 
ظهر المقاومة. وبين أبو هالل أن الشهيد صيام أعلن 
منــذ توليه وزارة الداخلية أن زمن التنســيق والتعاون 

األمني مع االحتالل انتهى إلى األبد في قطاع غزة. 
واستذكر دعوة الشهيد صيام، حين دعاه لعقد مؤتمر 
صحفــي خــالل عــدوان 2008-2009، أمــام منزلــه 
وليعلن أبو هالل، بصفته متحدًثا باسم وزارة الداخلية 
حالة االســتنفار فــي األجهزة األمنية ويوجــه تحذيرًا 
لالحتــالل أنه في حال لم يتوقف العدوان فإن األجهزة 

األمنية ستتصدى للعدوان. 
ونوه أبو هالل إلى أن هذا القرار شــكل زلزااًل، وأصاب 

رئيس السلطة محمود عباس، بـ"حالة هستيرية". 
وأشــار إلى أن الشــهيد صيام دعا إلى عقد لقاء وطني 

في منزله ضم قــادة أجنحة المقاومــة ليبلغهم بقرار 
حكومته بــأن وزارته جاهــزة لحماية ظهــر المقاومة 
والتعاون معها، الفتًا إلى أن هذا االجتماع كان بمثابة 
"زلزال ضــرب المنطقة وكان بمثابة إســقاط حقيقي 

التفاق أوسلو بمالحقه األمنية". 
واستذكر أبو هالل عددًا من مواقف الوزير، مؤكدًا أنه 
كان حريصًا علــى تحقيق المصالحة الوطنية وتحقيق 
األمن واألمان في قطاع غزة، وحماية ظهر المقاومة. 

منظومة أمنية
مــن جانبــه، أكــد عضــو المكتــب السياســي لحركة 
المجاهدين نائل أبو عودة، أن صيام ترك إرًثا عظيمًا 
عندمــا وقف شــامخًا أمــام العقيدة األمنية الفاســدة 
التي كانت تتبناها األجهزة األمنية ســابًقا، ليؤســس 
منظومــة أمنيــة تتبنى خيــار المقاومة وحمايــة أبناء 

شعبنا.
وقال أبــو عودة، خــالل كلمتــه ممثاًل عــن الفصائل 
أن  يؤمــن  كان  صيــام  "الشــهيد  إن  الفلســطينية: 
الميــدان هو من يصنع المعادالت السياســية، ويدرك 
أن اللغــة التــي يفهمهــا االحتالل لغة القــوة والدماء 
وليــس لغة التنســيق والتعاون األمني، أو االســتجداء 
والتباكــي". وأضــاف: "رحــل صيــام، لكنــه نجــح في 
المزاوجــة بيــن األجهــزة األمنية وفصائــل المقاومة 
بغزة، وبنى منظومة مقاومة"، مؤكدا أنه ال مســتقبل 
وال أمان لنا ولشعبنا إال بالمقاومة والحفاظ على اإلرث 

العظيم الذي تركه الشهيد صيام. 

خالل وقفة نظمتها "األحرار" في ذكرى استشهاد القائد سعيد صيام
ب وتماطل في إجراء االنتخابات بحر: "فتح" تتهرَّ

جانب من الوقفة          ) تصوير / محمود أبو حصيرة (

استخالصات فلسطينية من 
عمل اإلعالم الحربي اإلسرائيلي

تخوض )إسرائيل( في السنوات األخيرة عهدا جديدا من حروب اإلعالم والشبكات 
العنكبوتية، التي يكمن دورها الكبير في التأثير على الفلســطينيين، وبدا واضحا 
أنــه في العقد األخير، الســيما بعد العدوان األخير على غــزة خالل صيف 2014، 
خاضت إسرائيل مع المقاومة مواجهة من نوع جديد، أقل من حرب حركية، وأكثر 

من حرب عملياتية واستخبارية سرية، كما يصفها الجنراالت اإلسرائيليون.
ونفذت )إسرائيل( في السنوات األخيرة العديد من المعارك بين الحروب في عدة 
جبهات، وبالتزامن معها اســتخدمت سلسلة من األدوات، بعضها علنية واألخرى 
ســرية، بما فيها تكثيف نشــاط مكتب الناطق العسكري كجهاز إعالمي للجيش، 
وجاء القرار بتوســيع رقعة عمله من إصدار البيانات العســكرية فقط إلى محاولة 
التأثير في جبهة الفلسطينيين. هذه القفزة في عمل مكتب الناطق العسكري لم 
تكن اختيارية أو طوعية، بل مســألة اضطرارية حتمية، وجاء هذا الجهد بتوصية 
قائدي الجيش، الســابق غــادي آيزنكوت والحالي افيف كوخافي، بســبب الحاجة 

العملياتية له، وكذلك بسبب نشاط الفلسطينيين في شبكات االنترنيت.
في هذه المرحلة، طرحت على اإلســرائيليين أســئلة كثيرة حــول مهمة الناطق 
العســكري بمثل هــذه الظروف، مع أنهــا مرحلة كانت مثالية الســتخدام أدوات 
ووســائل تأثيرية في الــرأي العام واإلعــالم والدعاية من أجل خدمــة العمليات 
الميدانية، وفي ذات الســياق ظهر أداء متزايد لشبكات التواصل االجتماعي، كمًا 

ونوعًا، مما أدى لحصول تغير في النظرة العسكرية.
وقد بات مطلوبا فلســطينيا الشروع بالحرب بالتزامن مع استعداد هذه األدوات، 
وجاهزيتهــا، إلحــداث التأثير علــى الجبهة اإلســرائيلية الداخلية، وباســتخدام 
اآليبــاد والهاتف والحاســوب، وباتــت األدوات المؤثرة برســائلنا اإلعالمية هي 
جمــع اإلعجابات علــى المنشــورات، ومشــاركاتها، والتصريحات، حيث يســتغل 

اإلسرائيليون هذه المساحة في السنوات الماضية.
من األهمية بمكان أن يخوض الفلســطينيون حروبهــم للتأثير على الرأي العام 
اإلســرائيلي وعلــى صناع القرار في الجانــب اآلخر من المعركــة، ألن حربا أخرى 
تحصل على شــبكة االنترنيت، وفي هذه الحرب ينشــط اإلسرائيليون بقوة، من 
أجل ذلك يتم تفعيل عمل أفيخاي أدرعي وأوفير جندلمان الناطقين اإلسرائيليين 
باللغــة العربية. وبتنا نرى المتحدثين اإلســرائيليين ال يتــرددون بالتعليق على 
منشــوراتنا بشــبكات التواصل، ألنهم معنيون بحضور روايتهــم على منصاتنا، 
ألن الطرفيــن، المقاومة واالحتالل، ال يخوضــان حربا عملياتية على أرض الواقع 
فقــط، بل هذا وقت اإلعالم والدعاية، فإذا حانت ســاعة الحرب، والكل مشــغول 

بالتفجيرات، يخوض اإلعالميون حربهم خلف شاشات الكمبيوتر.
وألن "الحكمــة ضالــة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق النــاس بها"، فمن األهمية 
بمكان أن يستخلص الفلسطينيون الدروس المستفادة من التجربة اإلسرائيلية 
فــي اإلعــالم الحربي أو العســكري، بدال مــن العمل من نقطــة الصفر، وخوض 

معركتنا اإلعالمية بذات األدوات اإلسرائيلية، إن تمكنا من ذلك! 
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إعالن طرح عطاء
مشروع تعزيز وصول الطالب األيتام في المرحلة الدراسية المدرسية للتعليم 

)وجد- مستقبلي( / مكون مستقبلي
تعلــن جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية بتمويل وإشــراف مؤسســة 
التعاون ضمن مشروع تعزيز وصول الطالب األيتام في المرحلة الدراسية 

المدرسية للتعليم )وجد-مستقبلي( مكون مستقبلي، عن 
  GCDG.T.06:طرح عطاء: توريد أحذية عطـــاء رقم

ويمكــن الحصــول على وثائق العطــاء ابتداء من يوم األربعــاء الموافق: 
2020/01/15 حتــى يوم الثالثــاء الموافق 2020/01/21 مقابل رســم 

مالي ال يرد مقداره 50 دوالرا أمريكيا وذلك من مقر جمعية مجموعة غزة 
للثقافة والتنمية الكائن في غزة – شارع عمر المختار – ترخيص السامر.

إن هذه المناقصة مفتوحة للمقاولين/ الشركات/ المؤسسات المصنفين/ 
المصنفة في قطاع غزة والمؤهلين، علمًا بأن آخر موعد لتســليم الوثائق 
وفتــح المظاريــف هو الســاعة 12:30 ظهرا مــن يوم األربعــاء الموافق 
2020/01/22 فــي مقر جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية الكائن في 

غزة – شارع عمر المختار- ترخيص السامر.
يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمين أولي )5 %( من قيمة العطاء 
المقدم، وذلك على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق على أن يكون العطاء 

والكفالة سارية المفعول لفترة 120 يوما من تاريخ إغالق العطاء.
مالحظة: رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء. 

 - ســيتم عقد جلســة تمهيديــة يوم االثنيــن الموافــق 2020/01/20 
الساعة 11:30 صباحا في مقر جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية.  

لمزيد من االستفســار يمكن االتصال على منســق المشروع على األرقام 
التالية: هاتف رقم :2830014

إعالن طرح عطاء
مشروع تعزيز وصول الطالب األيتام في المرحلة الدراسية المدرسية للتعليم 

)وجد-مستقبلي( / مكون مستقبلي
تعلــن جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية بتمويل وإشــراف مؤسســة 
التعاون ضمن مشروع تعزيز وصول الطالب األيتام في المرحلة الدراسية 

المدرسية للتعليم )وجد-مستقبلي( مكون مستقبلي، عن 
  GCDG.T.04:طرح عطاء: توريد أزياء مدرسية رقم

ويمكــن الحصــول على وثائق العطــاء ابتداء من يوم األربعــاء الموافق:  
2020/01/15 حتــى يوم الثالثــاء الموافق 2020/01/21 مقابل رســم 

مالي ال يرد مقداره 50 دوالر أمريكي وذلك من مقر جمعية مجموعة غزة 
للثقافة والتنمية الكائن في غزة – شارع عمر المختار – ترخيص السامر.

إن هذه المناقصة مفتوحة للمقاولين/الشركات/المؤسسات المصنفين/
المصنفة في قطاع غزة والمؤهلين علمًا بأن آخر موعد لتســليم الوثائق 
وفتــح المظاريــف هو الســاعة 12:30 ظهرا مــن يوم األربعــاء الموافق 
2020/01/22 فــي مقر جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية الكائن في 

غزة – شارع عمر المختار-ترخيص السامر.
يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمين أولي )5 %( من قيمة العطاء 
المقدم، وذلك على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق على أن يكون العطاء 

والكفالة سارية المفعول لفترة 120 يوما من تاريخ إغالق العطاء.
مالحظة: - رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء. 

 - ســيتم عقد جلســة تمهيديــة يوم االثنيــن الموافــق 2020/01/20 
الساعة 11:30 صباحا في  مقر جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية.  

لمزيد من االستفســار يمكن االتصال مع منســق المشــروع على األرقام 
التالية: هاتف رقم :2830014

إعالن طرح عطاء
مشروع تعزيز وصول الطالب األيتام في المرحلة الدراسية المدرسية للتعليم

 )وجد-مستقبلي( / مكون مستقبلي
تعلــن جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية بتمويل وإشــراف مؤسســة 
التعاون ضمن مشروع تعزيز وصول الطالب األيتام في المرحلة الدراسية 

المدرسية للتعليم )وجد-مستقبلي( مكون مستقبلي، عن طرح عطاء: 
  GCDG.T.05:توريد حقائب مدرسية وقرطاسية عطـــاء رقم
ويمكــن الحصــول على وثائق العطــاء ابتداء من يوم األربعــاء الموافق:  
2020/01/15 حتــى يوم الثالثــاء الموافق 2020/01/21 مقابل رســم 

مالي ال يرد مقداره 50 دوالرا أمريكيا وذلك من مقر جمعية مجموعة غزة 
للثقافة والتنمية الكائن في غزة – شارع عمر المختار – ترخيص السامر.

إن هذه المناقصة مفتوحة للمقاولين/ الشركات/ المؤسسات المصنفين/ 
المصنفة في قطاع غزة والمؤهلين علمًا بأن آخر موعد لتســليم الوثائق 
وفتــح المظاريــف هو الســاعة 12:30 ظهرا مــن يوم األربعــاء الموافق 
2020/01/22 فــي مقر جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية الكائن في 

غزة – شارع عمر المختار-ترخيص السامر.
يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمين أولي )5 %( من قيمة العطاء 
المقدم، وذلك على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق على أن يكون العطاء 

والكفالة سارية المفعول لفترة 120 يومًا من تاريخ إغالق العطاء.
مالحظة: رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء. 

 - ســيتم عقد جلســة تمهيديــة يوم االثنيــن الموافــق 2020/01/20 
الساعة 11:30 صباحا في مقر جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية.  

لمزيد من االستفســار يمكن االتصال على منســق المشروع على األرقام 
التالية: هاتف رقم :2830014

المشهــد
وسام عفيفة 

رام اهلل-غزة/ أحمد المصري:
قــال عضو المجلــس المركزي لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية المســتقيل، عبــد الجــواد صالــح، 
إنَّه آثر االســتقالة على البقــاء في دوائر وهيئات 
محــور  أنَّ  مؤكــدًا  زور"،  كـ"شــاهد  المنظمــة 
اســتقالته األســاس، ذو عالقة بقضية التنســيق 

األمني مع االحتالل اإلسرائيلي.
وأوضــح فــي حديــث لصحيفــة "فلســطين" أن 
اســتقالته لم تكن "متأخرة"، وقد بقيت أشــهرًا 
طــي األدراج ودون اإلفصــاح عنهــا مــن رئيس 
المجلس المركزي للمنظمة ســليم الزعنون، في 
حيــن أتاح له موقع "فيســبوك" فقط نشــر هذه 

االستقالة.
وشــدد صالح على أّن التنســيق األمني مصطلح 
مُخفــف، لحقيقة كونه "تخابرًا مــع العدو، ومن 
يريــد أن يلتمــس هــذه الصفة الواقعيــة، عليه 
مراقبــة عمليــة تبــادل المعلومــات األمنيــة ما 
بيــن أجهزة الســلطة األمنية وأجهــزة مخابرات 

االحتالل".
وأوضح أن وقف التنســيق األمنــي محصلة اتفاق 
جمعــي وطني جــرى في منظمــة التحريــر أكثر 
مــن مــرة، وبحضــور وبموافقة وتوقيــع رئيس 
الســلطة محمود عباس، لكن لــم يتم األخذ بها 
مطلًقــا، وبقيت حبرًا علــى ورق، "لذا كان بقائي 
فــي عضوية المنظمة دون تنفيــذ اتفاقات وقف 

التنسيق األمني بمنزلة شهادة زور".

وأكد صالــح أن "عباس" من يعطــل تنفيذ وقف 
التنســيق األمنــي، الرتباطات ملف التســوية مع 
دولــة االحتــالل اإلســرائيلي، وعــدم رغبته في 

اإلجهاز على الملف، باعتباره ملًفا حيويًّا.
المفاوضات والقدس

وأضــاف: "عباس من بيده القــرار، وهو المتنفذ، 
للمنظمــة  مؤسســات  حولــه  هنــاك  كان  وإن 
وشخصيات منضوية فيها، وحتى اللحظة يراهن 

على المفاوضات بأنها الطريق األنسب لتحصيل 
الحقــوق، والحقيقــة مرة بــأن هــذا الطريق لم 

يتحصل منه شيء".

وشــدد على أن المفاوضات وعلى العكس تمامًا 
أضاعــت الحقوق، و"طــارت" القــدس تدريجيًّا، 
وباتت بلدة "أبو ديس" هي العاصمة التي يمكن 

القبول بها.
وأوضــح صالح أن اإليمان بالمفاوضات على عدم 
جدواه ليس إيمانًا وليد اللحظة لدى "عباس" بل 
هو قديم، والمؤســف أن الوضع السياســي وهذا 
الطريــق بات يحقــق حلم )إســرائيل( بـ"القدس 

الكبرى"، ومشروعه االستيطاني.
ورأى أن بقــاء الوضع الحالي المتمثل في اإليمان 
بالتســوية في ظــل حكومات اليميــن المتطرف 
اإلســرائيلي، والمســاندة األمريكية، من شــأنه 
أن ينســف مستقبل القضية الفلسطينية، مكماًل: 
"اآلن فعليًّا القضية الفلسطينية ال أحد تهمه في 

األوساط الدولية والعربية بسببنا نحن".
وقال صالح: إن الســلطة التــي تحتج وتتذمر من 

تطبيــع الدول العربية، وتنســيقها مــع االحتالل 
مباشــرة، هي حقيقة مــن فتحــت البوابة لهم، 
"الســلطة هي مــن قدمت لهم المثــل، وفتحت 

لهم األبواب".
وشــدد علــى أن الوضــع الفلســطيني الراهن ال 
بــد وأن يتغير وينتهي بتجديد الشــرعيات، ذات 
العالقة برئاســة الســلطة والمجلس التشريعي 
والوطني، منبهًا إلــى أن "عباس" عمليًا منتهي 

الشرعية.
وقــال: "بتنا من شــعب يقود الثورة إلى شــعب 
تابــع، قضيتــه ضائعــة، بحكــم تنفــذ ورؤيــة 
البعض"، واصًفا التذرع بعدم القدرة على العمل 
واســتنهاض الملــف الوطنــي لعوامــل مرتبطة 

باالحتالل، بـ"األمر المقيت".
وأردف: "كنت رئيسًــا لبلديــة محلية، وعملت ما 
ال يتوقعــه أحد وفي ظل وجود االحتالل"، مؤكدًا 
أن الســلطة وقيادتها بإمكانها فعل أشياء كثيرة 
للقضية الفلسطينية "لكنها ال تريد، رغم تهديد 

األمر لمستقبل شعبنا".
ودعا صالح أعضاء مجالس منظمة التحرير للوعي 
لخطــورة الوضــع السياســي المتعلــق بالقضية 
الفلســطينية، "فإذا لــم يحدث التغيير واســتمر 
الوضع على حاله فهو إذن فعلي بتصفية القضية 

برمتها".

كما حــث أعضاء مجالــس منظمــة التحرير على 
االســتقالة فورًا وعدم البقاء تبعًا أو شــهاد زور، 
في حال لم يســتطيعوا التغيير، والضغط إلجراء 
انتخابات شــاملة، وتغيير المسار السياسي الذي 

يتبعه عباس.
وختم بالقول: "مــن رضي بالحال وقدم مصالحه 
علــى مصلحة الوطــن، فأذكره بأن الشــعب هو 
مصدر الســلطات، ولن يطول اليــوم الذي تعقد 

فيه محاكمات لمن ضيع قضيته".

عضو المجلس المركزي لـ"م.ت.ف" المستقيل عبد الجواد صالح لـ"فلسطين":
المفاوضات أضاعت القدس.. والتنسيق
 األمني تخابر مكتمل األركان مع العدو

السلطة هي من فتحت 
للدول العربية باب التطبيع 

مع )إسرائيل(

أدعو أعضاء مجالس منظمة 
التحرير لالستقالة والضغط 
لتغيير مسار عباس السياسي آثرت االستقالة على أن أبقى 

شاهد زور في منظمة التحرير

حماس... 
جولة في حقل ألغام

تتنقل حماس بخطوات حذرة بين عواصم اإلقليم المشتعل والمنشغل بصراعاته 
الداخليــة والبينيــة، من خــالل جولة إســماعيل هنية رئيس المكتب السياســي 
للحركــة، الذي ظهر كمن يتحرك في حقل من األلغام، ترصد خطواته بقلق بالغ 

دولة االحتالل، وقيادة المقاطعة برام اهلل.
 انطلقــت الجولة من القاهرة نهاية 2019 بعــد طول تردد، فاتحة الطريق أمام 
هنيــة ألول مرة منذ توليه قيادة الحركة، ومتزامنة مع أحداث وتطورات ســاخنة، 

دفعت حماس تحت الضوء.
المحطة التالية، كانت إسطنبول، هنا سترسخ حماس عالقتها مع تركيا بما تمثله 

من ثقل دولي ظهر بشكل واضح في األزمة السورية والليبية.
وقد كشــفت لقاءات وفد حماس برئاســة هنية مع الرئيــس رجب طيب أردوغان 
وعدد من المســئولين األتراك، عن مستوى االهتمام التركي بالدور الفاعل الذي 
تلعبــه الحركة في المشــهد الفلســطيني، وجرى التأكيد علــى المضي قدما في 
تفعيل الحضور التركي في الملفات الفلسطينية الملحة: االنتخابات الفلسطينية، 

والتصدي للمخططات االحتاللية في الضفة والقدس، وكسر حصار غزة.
ثــم انتقلت حماس إلــى محطة الدوحــة الضالعة بــأدوار متعددة فــي القضية 
الفلســطينية، وقد أضاف لقاء هنية مع األمير تميم بــن حمد، قوة دافعة لتعزيز 
الدور القطري في دعم جهود كســر الحصار بتجديــد التمويل القطري، ومتابعة 

استحقاقات التهدئة مع االحتالل.
في هذه األثناء، وتحديدا في 5 يناير 2020، انفجر لغم كبير في المنطقة، وذلك 
باغتيال الواليات المتحدة القائد اإليراني قاسم سليماني، الذي لعب دورا مركزيا 

في دعم المقاومة الفلسطينية.
 واجهت حماس خيارات صعبة، لكن قيادة الحركة حســمت قرارها، ووصل هنية 

طهران للمشاركة في تشييع سليماني على وقع طبول الحرب.
وأمــام مالييــن اإليرانيين الغاضبيــن، وعلى مرأى من العالــم الذي كان يحبس 
أنفاســه لمرحلة ما بعد االغتيال، قطع هنية الشك باليقين، مؤكدا تحالف حماس 
مع إيران في جبهة المقاومة، مشهد أثار غضب وتحفظ الطائفيين، والموجوعين 
من الحرب في ســوريا، لكنه تطور يرفع مســتوى التنســيق بيــن حماس وإيران 

استعدادا للمواجهة القادمة مع العدو المشترك )إسرائيل(
وعندمــا غيب الموت قابوس بن ســعيد، ســلطان عمان، بعد خمســة عقود في 
الحكم، فاجأت حماس المتابعين، وهي تحط الرحال في مسقط، معزية بالراحل، 
ومهنئة للسلطان الجديد الذي استقبل رئيسها استقباال رسميا، وظهر هنية وهو 
يفتح ذراعيه، كمن يبحث عن احتضان عربي وإسالمي، يعزز الموقف الفلسطيني، 

ويدعم صمود شعبنا، بعيدا عن ألغام االستقطابات والمحاور.
لــم تنته جولة هنية.. وربما تحمــل خطوات حماس في األيــام القادمة مفاجآت 
أخــرى، وتطــأ أقدام رئيســها عواصم لم يتوقعهــا المراقبون في ظل المشــهد 

اإلقليمي المرتبك.

عبد الجواد صالح
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إعــــــــــــالن مناقصة 2/ 2020
لتوريد أدوية 

ضمن مشــروع ضمان توفر والوصول إلى جودة خدمات الصحة اإلنجابية 
للنســاء المهمشــات فــي قطاع غــزة بتمويل مــن خالل صنــدوق األمم 

)UN/HF( المتحدة اإلنساني لألرض الفلسطينية المحتلة
تنفيذ اتحاد لجان العمل الصحي

ENsUrE tHE availability, accEssibility, aFFordability aNd qUality oF 
rEprodUctivE HEaltH sErvicEs to tHE margiNalizEd womEN iN allovEr gaza strip

FUNdEd by:  opt HUmaNitariaN FUNd - HF

implEmENtEd by:  UNioN oF HEaltH work committEEs )UHwc) 

فعلى الشــركات الراغبة بدخول العطاء مراجعة اتحاد لجان العمل الصحي 
الكائن في غزة – النصر – أبراج المقوسي للحصول على العطاء واألصناف 
المطلوبة ابتداًء من يوم األربعاء الموافق 2020/1/15 وحتى نهاية عمل 
يوم األحد الموافق 2020/1/19. مع العلم بأن آخر موعد لتسليم عروض 
األسعار هو نهاية عمل يوم األحد الموافق 2020/1/26. علمًا بأن عرض 

السعر يسلم مقابل  ) 100 $( غير مستردة .
مالحظة : تــم إدراج أوراق المناقصة على الموقع االلكتروني لالتحاد على 

www.UHwc.ps :العنوان التالي
لالستفســار عن المناقصة الرجاء االتصال بـ :السيدة/ نهال مهنا – قسم 

المشتريات على هاتف رقم 2895987
مواعيــد العمل في االتحاد من الســاعة الســابعة والنصــف صباحًا وحتى 
الساعة الثانية  والنصف من بعد الظهر.مع التأكيد على عدم إمكانية بيع 

رئيس قسم المشتريات أي عطاء بعد التاريخ المحدد.
نهال مهنا

إعــــــــــــالن مناقصة 3/ 2020
لتوريد مستلزمات طبية 

ضمن مشــروع ضمان توفر والوصول إلى جودة خدمات الصحة اإلنجابية 
للنســاء المهمشــات فــي قطاع غــزة بتمويل مــن خالل صنــدوق األمم 

)UN/HF( المتحدة اإلنساني لألرض الفلسطينية المحتلة
تنفيذ اتحاد لجان العمل الصحي

ENsUrE tHE availability, accEssibility, aFFordability aNd qUality oF rEprodUctivE 
HEaltH sErvicEs to tHE margiNalizEd womEN iN allovEr gaza strip

FUNdEd by:  opt HUmaNitariaN FUNd - HF
implEmENtEd by:  UNioN oF HEaltH work committEEs )UHwc) 

فعلى الشــركات الراغبة بدخول العطاء مراجعة اتحاد لجان العمل الصحي 
الكائن في غزة – النصر – أبراج المقوسي للحصول على العطاء واألصناف 
المطلوبة ابتداًء من يوم األربعاء الموافق 2020/1/15 وحتى نهاية عمل 
يوم األحد الموافق 2020/1/19. مع العلم بأن آخر موعد لتسليم عروض 
األسعار هو نهاية عمل يوم األحد الموافق 2020/1/26. علمًا بأن عرض 

السعر يسلم مقابل  ) 100 $( غير مستردة .
مالحظة : تــم إدراج أوراق المناقصة على الموقع االلكتروني لالتحاد على 

www.UHwc.ps :العنوان التالي
لالستفســار عن المناقصة الرجاء االتصال بـ :السيدة/ نهال مهنا – قسم 

المشتريات على هاتف رقم 2895987
مواعيــد العمل في االتحاد من الســاعة الســابعة والنصــف صباحًا وحتى 
الساعة الثانية  والنصف من بعد الظهر.مع التأكيد على عدم إمكانية بيع 

أي عطاء بعد التاريخ المحدد.   
 رئيس قسم المشتريات 
نهال مهنا

إعــــــــــــالن  مناقصة 4/ 2020
لتوريد مستلزمات مختبر

 ضمن مشــروع ضمان توفر والوصول إلى جودة خدمات الصحة اإلنجابية 
للنساء المهمشات في قطاع غزة بتمويل من خالل صندوق األمم المتحدة 

)UN/HF( اإلنساني لألرض الفلسطينية المحتلة
ENsUrE tHE availability, accEssibility, aFFordability 
aNd qUality oF rEprodUctivE HEaltH sErvicEs to tHE 
margiNalizEd womEN iN allovEr gaza strip

FUNdEd by:  opt HUmaNitariaN FUNd - HF
implEmENtEd by:  UNioN oF HEaltH work committEEs )UHwc) 

فعلى الشــركات الراغبة بدخول العطاء مراجعة اتحاد لجان العمل الصحي 
الكائن في غزة – النصر – أبراج المقوسي للحصول على العطاء واألصناف 
المطلوبة ابتداًء من يوم األربعاء الموافق 2020/1/15 وحتى نهاية عمل 
يوم األحد الموافق 2020/1/19. مع العلم بأن آخر موعد لتسليم عروض 
األســعار هو نهاية عمل يوم األحد الموافق 2020/1/26. علمًا بأن عرض 

السعر يسلم مقابل  ) 200 شيكل( غير مستردة .
مالحظة : تــم إدراج أوراق المناقصة على الموقع االلكتروني لالتحاد على 

www.UHwc.ps :العنوان التالي
لالستفســار عن المناقصة الرجاء االتصال بـ :الســيدة/ نهال مهنا – قسم 

المشتريات على هاتف رقم 2895987
مواعيــد العمل في االتحاد من الســاعة الســابعة والنصــف صباحًا وحتى 
الســاعة الثانية  والنصف من بعد الظهر.مع التأكيد على عدم إمكانية بيع 

أي عطاء بعد التاريخ المحدد.
 رئيس قسم المشتريات 
 نهال مهنا

رفح/ صفا:
بــدأت عائلة األســير عالء أبــو جزر )43عامًــا(، اعتصامًا مفتوحًــا، في خيمة 
كانــت قد أقامتها الســتقباله عند منزل العائلة في مدينــة رفح جنوبي قطاع 
غــزة؛ احتجاجًا على قرار االحتالل اإلســرائيلي رفض اإلفــراج عنه؛ رغم انتهاء 
محكوميتــه. وكان من المقرر اإلفراج عن األســير أبو جــزر، أمس، بعد انتهاء 
محكوميته البالغــة 17عامًا؛ لكن االحتالل أبلغ عائلته رفض اإلفراج عن دون 

إبداء أسباب؛ كما كشف شقيقه محمد لوكالة "صفا" أمس.
وحمــل المشــاركون في االعتصام الفتــات ُكتب عليها: "نطالب المؤسســات 
الدوليــة والحقوقية بســرعة اإلفراج عن األســير عــالء أبو جزر، أنقــذوا حياة 
األســرى في ســجون االحتالل، األســرى خطٌّ أحمر، كلنا عالء أبو جزر، الحرية 
ألســرى الحرية". وأكد محمد شقيق األســير عالء، أن العائلة والقوى الوطنية 

واإلسالمية واألسرى المحررون، قرروا االعتصام لحين اإلفراج عن شقيقه.
وشــدد على أنه ال يوجد على شــقيقه أي شــيء يســتدعي إبقاءه في السجن 

بشكل تعسفي؛ رغم انتهاء محكوميته".
بدورها، اســتهجنت والدة األســير قرار االحتالل الرافض لإلفــراج عن نجلها؛ 
قائلــة: "ابنتــه اليتيمة الوحيدة جهزت نفســها الســتقباله، ونحن جهزنا كل 

شيء، ونعد كل ثانية النتهاء محكوميته".
ولفتــت إلــى أن حفيدتها تعيش صدمة بســبب رفض االحتــالل اإلفراج عن 
والدهــا، إذ كانت تحلم منذ طفولتها باحتضان والدهــا، بعد وفاة أمها وهي 
بعمر أربعة شــهور، واستشهاد جدها وعمها؛ مناشدة كافة الجهات المختصة 

التدخل لإلفراج عنه.

رام اهلل/ فلسطين:
أكدت هيئة شــؤون األســرى والمحررين، أمــس، أن إدارة ســجن "الدامون" 

أبلغت األسرى بموافقتها على نقل ممثل للقاصرين من سجن "عوفر".
وأوضحت الهيئة في بيان أن القرار جاء بعد تصعيد مارسه األسرى القاصرون 
الذيــن نقلوا أول من أمس إلــى "الدامون"، إلى جانب الضغط الذي مارســه 

أسرى قاصرون مقدسيون يقبعون في قسم منفصل ومجاور لهم.
وأوضحت أن إدارة سجن "عوفر" كانت قد نقلت )33( أسيرًا قاصرًا إلى سجن 
"الدامــون"، دون السّــماح لممثليهم من األســرى البالغيــن بمرافقتهم، أو 

السّماح بوجود ممثلين لهم في "الدامون".
وأشــارت إلى أن اإلجراء يشــكل خطرًا على مصير األســرى القاصرين، الذين 
يحتاجون لألســرى البالغيــن لتمثيلهم أمام اإلدارة، وتوجيهــم، وإدارة نظام 
حياتهم، ومتابعة أوضاعهم اليومية. يذكر أن نحو )200( أسير قاصر يقبعون 

في سجون االحتالل، موزّعين على "عوفر" و"الدامون" و"مجدو".

رام اهلل/ فلسطين:
أعلنت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين أن عام 
2019 شــهد انتهاكات كبيرة مــن أجهزة أمن 

السلطة في الضفة الغربية المحتلة، حيث وّثقت 
استمرار "انتهاكها" للحقوق المدنية والسياسية 

للمواطنين، وتعاملها كأجهزة فوق القانون.
وأفــادت اللجنة فــي تقرير أصدرتــه، أمس، أن 
هــذه االنتهــاكات تنوَّعــت لتشــمل االعتقــال 
واالحتجاز على خلفية االنتماء السياســي وحرية 
الرأي والتعبير، والتوســع في اســتخدام أساليب 
التعذيب النفسي والجســدي والمعاملة الحاطة 

بالكرامة.
ويرصــد التقرير انتهاكات أجهزة أمن الســلطة 
في الضفة الغربية والقدس لعام 2019، إذ وثق 
4703 انتهاكات بحق المواطنين، بينها 1079 

حالة اعتقال، و743 حالة استدعاء، و1620 حالة 
احتجــاز، و31 حالة تنســيق أمني مــع االحتالل 
اإلســرائيلي فــي مالحقــة ومتابعــة مواطنين 

بهدف إحباط عمليات فدائية.
وشــهد عام 2019 تنفيذ أجهزة أمن الســلطة 
ألكثر من 389 عملية مداهمــة لمنازل وأماكن 
عمل، و26 حالة "اختطاف" على ذمة المحافظة، 

و48 حالة مصادرة للممتلكات، بحسب التقرير.
وأضــاف أن أجهزة أمن الســلطة لــم تلتزم في 
64 حالــة بقرار اإلفراج عن معتقلين سياســيين 

الصادرة عــن المحاكم، وأجبرت ظروف االعتقال 
المزريــة والتعذيــب فــي 24 حالــة المعتقلين 
خوض اإلضراب عن الطعام، فيما قضى الشــاب 
محمود الحمالوي إثر تعرضه للتعذيب الشــديد 

على يد عناصر من األمن الوقائي في رام اهلل.
كما وثــق 172 حالة قمع حريــات وتتلخص في 
35 حالة تدهور صحي لمعتقل سياســي بسبب 

ظــروف االعتقــال وســوء المعاملــة والتعذيب، 
315 حالة محاكمات تعســفية، 157 حالة اعتداء 

وتعذيب وانتهاكات أخرى.
واســتهدفت انتهــاكات أجهــزة أمن الســلطة 

مختلف شــرائح المجتمع الفلســطيني، وتركزت 
ضــد األســرى المحرريــن من ســجون االحتالل 
اإلســرائيلي بـ1314 حالة اعتــداء، والمعتقلين 

السياسيين السابقين بـ1038 حالة اعتداء.
وجاء فــي التقرير أن انتهاكات أجهزة الســلطة 
بلغت 424 انتهــاكا بحق طلبــة الجامعات، 79 
بحــق صحفييــن، 265 بحق ناشــط شــبابي أو 
حقوقــي، 317 بحــق موظفيــن، 94 بحق تجار، 
43 بحق مهندســين، 70 بحق معلمين ومدراء 

وأكاديمييــن، 8 بحــق طلبــة مــدارس، 5 بحق 
محاضرين فــي الجامعات الفلســطينية، 8 بحق 
أطبــاء، 6 بحق أعضاء مجالــس بلدية، 18 بحق 

أئمة ودعاة، 5 بحق نواب، 10 بحق محامين. 
وشــملت انتهــاكات أجهــزة الســلطة مختلــف 
مــدن وقــرى الضفــة والقــدس، خاصــة فــي 
محافظات الخليل ونابلــس ورام اهلل، حيث وثَّق 
التقرير تعــرُّض الخليل ألعلى نســبة اعتقاالت 

واستدعاءات سياسية ومداهمات للبيوت.

غزة/ فلسطين: 
قال وكيــل وزارة الصحة د. يوســف أبــو الريش: إن 
جملــة مــن المشــاريع الصحيــة التي شــارفت على 
االنتهاء ســترى النــور قريبًا, مشــيرًا إلــى أن وزارته 
ستبدأ العمل على تدشــين مشاريع أخرى تمثل نقلة 

نوعية في جوهر تقديم الخدمة الصحية.
جاء ذلك خالل جولة ميدانية قام بها أبو الريش لعدد 
من المشــاريع الصحية, أمس، برفقــة وكيل الوزارة 

المساعد أسامة قاسم, وأعضاء لجنة المشاريع.
وأضاف أبو الريش أن خارطة التطوير والبناء الصحي 
تزخر بجملة من المشــاريع التي نتطلــع من خاللها 
للدفــع باتجاه تطويــر بيئة العمل وتســهيل وصول 

وحصول المرضى على خدمة صحية ذات جودة.
وأشــار إلى أن ملف تطوير وتأهيل البنى التحتية في 
وزارة الصحــة هو أحد أهم األركان التي تعمل الوزارة 
مع كافة شــركاء العمــل الصحي بالمضــي قدمًا في 
تحويل التصــورات والمخططات إلى واقع كما يتجّلى 

المشهد في مشروع إنشاء مستشفى الوالدة بمجمع 
الشفاء الطبي، حيث تتســارع وتيرة العمل وبتسابق 
مع الزمن. وأوضح أبو الريش أن هذا المشــروع الذي 
طــال انتظــاره وبما يحملــه من مكونات ستســهم 
وبشــكل كبير فــي أن يتلمس الجميــع خدمة صحية 
وفق أرقى المســتويات, حيث ســيعمل المستشــفى 

الجديد بسعة سريرية 128 سريرًا.
إلــى ذلك، أشــاد أبو الريش بمشــروع إنشــاء مركز 
المرحومــة نورة بنت راشــد محمد الكعبي لغســيل 
الكلــى شــمال قطاع غــزة, معتبرا إياه إنهــاء جذريًا 
لمعانــاة 180 مريضا بالفشــل الكلوي شــمال قطاع 
غــزة الذين يتكبــدون مشــقة الوصول الــى مجمع 

الشفاء الطبي لتلقي الخدمة.
وقــال أبو الريــش خالل ترؤســه طاقمــا وزاريا ضم 
لجنة المشاريع الوزارية لموقع المشروع: »إن المركز 
الذي ســيتكون من ثالثة طوابق وعلى مساحة 550 
متــرا مربعــا, وبطاقة 40 جهاز غســيل كلــوي, من 

شــأنه إكمال ســلة الخدمات الصحية التــي يقدمها 
المستشفى األندونيسي«.

وشــكر أبو الريش دولة قطر الشــقيقة أميرا وحكومة 
وشعبا ومؤسسات وفي مقدمتها اللجنة القطرية إلعمار 
غزة ممثلة بالسفير محمد العمادي, على ما تقدمه من 

دعم سخي نحو تعزيز الخدمة والرعاية الصحية.
كما أشاد أبو الريش بجهود الهيئة العمانية لألعمال 

الخيرية في دعم المشاريع الصحية. 
جــاء ذلك خالل تفقــده ألعمال التشــطيب لعدد من 
مراكز الرعاية االولية شرق مدينة غزة ومدينة جباليا.
وقال: »إن هذه المشاريع شملت انشاء خمسة مراكز 
رعاية اولية في قطاع غزة ضمن المستوى الرابع من 
الخدمة, ونحن اليوم امام اثنين من تلك المراكز التي 
ستساهم في رفع مستوى الخدمة حيث نعمل وبشكل 
حثيث علــى إحداث التغيرات االيجابيــة والنوعية في 
شــكل الخدمة وعلى أنظمــة وبروتوكــوالت العمل 

خاصة في مراكز الرعاية االولية«.

"أهالي المعتقلين السياسيين": 
4703 انتهاكات ألمن السلطة العام الماضي

ن دعم قطر وسلطنة عمان لمرضى غزة ثمَّ
أبو الريش: مشاريع صحية سترى النور قريبًا في القطاع

عائلة األسير عالء أبو جزر 
برفح تبدأ اعتصاًما مفتوًحا 
لرفض االحتالل اإلفراج عنه 

االحتالل يوافق على نقل ممثل 
لألسرى القاصرين إلى "الدامون"
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مساحة حرة
د. عصام شاور

 إعــــــــــــالن مناقصة 2020/5
لتوريد وسائل تنظيم أسرة 

ضمن مشــروع ضمان توفر والوصول إلى جودة خدمات الصحة اإلنجابية 
للنســاء المهمشــات فــي قطاع غــزة بتمويل مــن خالل صنــدوق األمم 

)UN/HF( المتحدة اإلنساني لألرض الفلسطينية المحتلة
تنفيذ اتحاد لجان العمل الصحي

ENsUrE tHE availability, accEssibility, aFFordability aNd qUality oF rEprodUctivE 

HEaltH sErvicEs to tHE margiNalizEd womEN iN allovEr gaza strip

FUNdEd by:  opt HUmaNitariaN FUNd - HF

implEmENtEd by:  UNioN oF HEaltH work committEEs )UHwc) 

فعلى الشــركات الراغبة بدخول العطاء مراجعة اتحاد لجان العمل الصحي 
الكائن في غزة – النصر – أبراج المقوسي للحصول على العطاء واألصناف 
المطلوبة ابتداًء من يوم األربعاء الموافق 2020/1/15 وحتى نهاية عمل 
يوم األحد الموافق 2020/1/19. مع العلم بأن آخر موعد لتسليم عروض 
األسعار هو نهاية عمل يوم األحد الموافق 2020/1/26. علمًا بأن عرض 

السعر يسلم مقابل  ) 200 شيكل( غير مستردة .
مالحظــة : تم إدراج أوراق المناقصة على الموقع االلكتروني لالتحاد على 

www.UHwc.ps :العنوان التالي
لالستفســار عن المناقصة الرجاء االتصال بـ :السيدة/ نهال مهنا – قسم 

المشتريات على هاتف رقم 2895987
مواعيــد العمل في االتحاد من الســاعة الســابعة والنصــف صباحًا وحتى 
الساعة الثانية  والنصف من بعد الظهر.مع التأكيد على عدم إمكانية بيع 

أي عطاء بعد التاريخ المحدد.
رئيس قسم المشتريات 
نهال مهنا

إعــــــــــــالن مناقصة 6 / 2020
لتوريد  مكمالت غذائية 

ضمن مشــروع ضمان توفر والوصول إلى جودة خدمات الصحة اإلنجابية 
للنســاء المهمشــات في قطاع غــزة من خــالل صندوق األمــم المتحدة 

)UN/HF( اإلنساني لألرض الفلسطينية المحتلة
تنفيذ اتحاد لجان العمل الصحي

ENsUrE tHE availability, accEssibility, aFFordability aNd qUality oF rEprodUctivE 

HEaltH sErvicEs to tHE margiNalizEd womEN iN allovEr gaza strip

FUNdEd by:  opt HUmaNitariaN FUNd - HF

implEmENtEd by:  UNioN oF HEaltH work committEEs )UHwc) 

فعلى الشــركات الراغبة بدخول العطاء مراجعة اتحاد لجان العمل الصحي 
الكائن في غزة – النصر – أبراج المقوسي للحصول على العطاء واألصناف 
المطلوبة ابتداًء من يوم األربعاء الموافق 2020/1/15 وحتى نهاية عمل 
يوم األحد الموافق 2020/1/19. مع العلم بأن آخر موعد لتسليم عروض 
األســعار هو نهاية عمل يوم األحد الموافق 2020/1/26. علمًا بأن عرض 

السعر يسلم مقابل  ) 200 شيكل( غير مستردة .
مالحظة : تــم إدراج أوراق المناقصة على الموقع االلكتروني لالتحاد على 

www.UHwc.ps :العنوان التالي
لالستفســار عن المناقصة الرجاء االتصال بـ :الســيدة/ نهال مهنا – قسم 

المشتريات على هاتف رقم 2895987
مواعيــد العمل في االتحاد من الســاعة الســابعة والنصــف صباحًا وحتى 
الساعة الثانية  والنصف من بعد الظهر.مع التأكيد على عدم إمكانية بيع 
أي عطاء بعد التاريخ المحدد.                                                    
 رئيس قسم المشتريات 
نهال مهنا

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشئون المالية
دائرة المشتريات – غزة

1. تعلــن وزارة الصحــة – دائــرة المشــتريات عن طــرح عطاء تبعًا للشــروط 
والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء، فعلى الراغبين في المشاركة 
مــن أصحاب االختصاص المســجلين رســميًا مراجعــة وزارة الصحــة – دائرة 
المشــتريات بالمجمــع اإلداري خالل أوقات الدوام الرســمي من أجل الحصول 

على كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( دوالر غير مستردة.
2. آخــر موعد لقبــول العروض بالظــرف المختوم يوم األربعــاء الموافق 
2020/01/22 الســاعة 11:00 صباحًا وســيتم فتــح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

رقم اسم العطاءم
العطاء

ساعة فتح
 المظاريف

1
توفير مواد مختبرات على حساب 

2020/10هيئة المساعدات النرويجية نورواك
 11:00

صباحًا
3. علــى المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على شــكل كفالة بنكية أو شــيك بنكي 
صادرين من )البنك الوطني اإلســالمي أو بنك االنتاج الفلســطيني( أو كتاب من الخزينة 
العامة بوزارة المالية يفيد بحجز قيمة الكفالة من مستحقات الشركة أو سند دفع معتمد 
صادر من بنك البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات باسم )وزارة الصحة( 
بمبلغ %5 من إجمالي قيمة العطاء المتقدمة له الشــركة كتأمين دخول ســاري المفعول 
لمدة ثالثة شــهور مــن آخر موعد لتقديم العروض، وفي حال لــم يتمكن المناقص من 
احضار الكفالة من المصادر المذكورة يجب احضار كفالة من أي بنك معتمد لدى سلطة 

النقد الفلسطينية وتكون الكفالة باسم ) لجنة المساعدات النرويجية – نورواك (.
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. ارفــاق شــهادة خلو ضريبي أو صــوره عنها أو شــهادة خصم ضريبي 

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

8. لالستفســار يرجى التواصل على هاتف رقــم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 
الموقع االلكتروني لوزارة الصحة )www.moH.gov.ps( لالطالع على كراسة العطاء.

رام اهلل/ فلسطين:
وافق يــوم أمس، الذكرى الســنوية الـ29 الغتيال القــادة الثالثة عضوي 
اللجنــة المركزية لحركة "فتح" صالح خلف "أبــو إياد"، وهايل عبد الحميد 
"أبو الهول"، و فخري العمري أحد المساعدين المقربين ألبو إياد في جهاز 

األمن الموحد في ذلك الوقت.
ففي الرابع عشــر مــن يناير/ كانون الثانــي 1991، غيبت رصاصات الغدر 
أحد أهم مؤسسي حركة فتح القائد "أبو إياد"، ورفيقيه "أبو الهول"، و"أبو 
محمــد"، في تونــس العاصمة، أثناء اجتماع كان يعقــده الثالثة في منزل 

هايل عبد الحميد.
وفقــدت بذلك منظمة التحرير وحركة "فتــح" ثالثة من قادتها ممن كان 
لهم سجل حافل بالتضحية والفداء والكفاح ضد االحتالل اإلسرائيلي على 

مدار الصراع حتى استشهادهم.
ولــد الشــهيد صالح خلــف في مدينــة يافا عــام 1933، ثــم غادرها إلى 
جمهوريــة مصر العربية عام 1951 الســتكمال دراســته الجامعية، وأثناء 
وجــوده في القاهرة كانــت نقطة انطــالق لعملية النضــال، فتعرف على 
الشــهيد الرئيس ياسر عرفات الطالب في كلية الهندسة آنذاك، وبعد أن 
أنهى أبو إياد دراســته في مصر عاد إلى غزة عام 1957م للتدريس، وبدأ 

عمله السري في تجنيد مجموعات من المناضلين وتنظيمهم في غزة.
وانتقل أبو إياد إلى الكويت عام 1959م للعمل مدرسًــا، وكانت فرصة له 
هو ورفاقه القادة: ياســر عرفات، وخالد الحســن، وسليم الزعنون، وفاروق 
القدومــي، ومناضلون آخرون في بلدان مختلفة، كان أبرزهم أبو يوســف 
النجار، وكمال عدوان المقيمين في قطر، لتوحيد جهودهم إلنشــاء حركة 

"فتح" لتعيد الفلسطينيين إلى أرضهم وحقوقهم.
واشــتهر أبو إيــاد بعبارته الشــهيرة: "ميــن الحمار الذي يرمي ســالحه 
ويروح يفاوض"، "وســالح االنتفاضة أقوى سالح بأيدينا إلى جانب الكفاح 

المسلح".
وعزم مؤسســو حركة فتــح على التصدي لــكل محاولة إلخضــاع الحركة 
الوطنية إلشــراف أية حكومة عربية، لما في ذلك مــن عقبات قد تثنيهم 
أو تبطئ بهم الســير نحو هدفهم، وبدأوا بعرض مبادئهم أمام الجماهير 
الواســعة بواسطة مجلة "فلسطيننا"، وابتكروا جهازين: أحدهما عسكري، 

واآلخر سياسي في الفترة ما بين 1959–1964.
توّلى "أبو الهول" مســؤولية األمن والمعلومــات لحركة "فتح" إلى جانب 
صالح خلف "أبو إياد"، وعمل مفوضا لجهاز األرض المحتلة بعد استشهاد 
خليل الوزير "أبو جهاد"، إضافة إلى مســؤولياته في جهاز األمن، واستمرّ 

في ذلك حتى تاريخ استشهاده.
وعمل الشــهيد العمري مســؤواًل أمنيًا رفيعًا، وكان الرجل الثاني في جهاز 

األمن الموحد الذي يترأسه أبو إياد.

الجوالن المحتل-غزة/ طالل النبيه:
قال عميد األســرى السوريين، األسير المحرر صدقي 
المقــت، إن االحتــالل اإلســرائيلي تعمــد تنغيص 
فرحتــه بالحرية عبر فرض قــرارات اإلبعاد عن بيته 

وأهله وخارج منطقته.
وأوضــح المقت في حديث مع صحيفة »فلســطين« 
عقب تحرره من األسر في العاشر من الشهر الجاري، 
أن األســرى فــي ســجون االحتالل يعيشــون ظروًفا 
ليســت عاديــة، رغم توفر جزء يســير مــن مقومات 
الحيــاة األساســية التــي انتزعوهــا بمعاركهــم مع 

االحتالل طوال سنوات األسر.
وأضــاف: »االهتمــام الحقيقــي الــذي يرغــب فيــه 
األســير العربي والفلســطيني هو تحقيق الحرية له، 
إلى جانــب فضح االنتهاكات اإلســرائيلية، وضرورة 
تحســين ظــروف حياتــه والتضامــن معــه، وصواًل 

إلطالق سراحه«.
واألســير المحرر المقت، من مواليد مجدل شــمس 
بالجوالن العربي الســوري المحتــل أبريل 1967م، 
وهو عميد األســرى الســوريين، وأطلقت ســلطات 
االحتالل ســراحه في آب/ أغســطس من عام 2012 
بعــد 27 عامًــا قضاها فــي المعتقالت، ثــم أعادت 

اعتقاله في 25 شباط/ فبراير عام 2015م.
وفي 16 أيــار/ مايو عام 2017م، أصدرت ســلطات 
االحتالل قرارًا بسجنه 14 عامًا بعد تأجيل محاكمته 
الصورية عشــرات المــرات، وفي العاشــر من يناير 
الجــاري تنســم الحريــة، بعــد أن أمضــى 32 عامًا 
مجتمعة في السجون، وذلك في إطار »عمليّة تبادل 
معّقدة ســهّلتها روســيا، تمثلت في إعادة ســوريا 
رفات جندي إسرائيلي إلى )تل أبيب( فقدت آثاره في 

العدوان اإلسرائيلي على لبنان عام 1982م.
اإلبعاد مرفوض

وشــدد المقت، على رفضه الســابق طوال ســنوات 
أسره الثانية لمبدأ اإلبعاد إلى خارج بلدته األصلية، 
قائاًل: »األسرى يرفضون مبدأ اإلبعاد، وحرية األسير 

تكون في بيته وبين أهله ووطنه«.
وتابــع: »اإلبعاد إلى خارج الوطــن مرفوض ويمس 
الثوابت الوطنية ووجودنا على أرضنا العربية«، عادًا 
الخضوع لقرارات حكومة العدو اإلســرائيلي »إهانة 
لألسير«، معبرًا عن أمله في أن يجد األسرى حريتهم 

قريبًا بين أهلهم.

وعــن تفاصيل عرض حكومــة االحتالل اإلفراج عنه، 
أوضح أن شــخصيات روســية رســمية التقت به في 
ســجن النقــب برفقة مســؤولين مــن وزارة جيش 
االحتالل فــي نوفمبــر الماضي، وقدمــوا له عرضًا 
باإلفراج عنه واإلبعاد إلى العاصمة الســورية دمشق 

مدة 20 عامًا.
اإلبعاد جملة  وقال: »رفضــت 
علــى  وشــددت  وتفصيــاًل، 
الحرية واإلفــراج عني والعودة 
إلــى بلدتــي األصليــة مجدل 
مناشــدة  وعــدم  شــمس، 

الحكومة اإلسرائيلية بتحسين طلب العودة لها بعد 
5 سنوات من اإلبعاد كما عرضوا عليّ«.

وطالــب األســير المحــرر مــن يفــاوض االحتــالل 
اإلسرائيلي ومن يسعى لإلفراج عن األسرى بضرورة 
رفض مبــدأ اإلبعاد، وأال يضع األســير فــي »إرباك 
الحرية مقابــل اإلبعاد وأن يكون الموقف إنســانيًا 

بحتًا بتحقيق الحرية له بين أهله«.
ضد التطبيع

ووجه المقت التحية للمقاومة الفلســطينية العاملة 
علــى تحرير األســرى قائــاًل: »األســرى يدعمون أي 
نشــاط مقاوم ضد االحتالل اإلسرائيلي«، مستنكرًا 
مــا تقوم بــه دول عربية من ما وصفهــا بـ«مهزلة 

التطبيع والتعاون مع االحتالل«.

وقــال: »ما نــراه مــن تكالــب ومؤامــرات يقودها 
المجتمع الغربي واالســتعماري ممثــال في الواليات 
المتحــدة األمريكية وأدواتها فــي المنطقة العربية 
عبــر االحتــالل اإلســرائيلي ومن يطبع معــه، يجب 
وقفــه في أســرع وقــت ممكــن والعــودة للنضال 
العربي وتحرير كل األراضي 

الفلسطينية«.
التطبيــع  المقــت  ووصــف 
االحتــالل  مــع  العربــي 
بأنــه »تعــدٍ علــى الحقوق 
وتطــاول  الفلســطينية 
علــى الثوابت ويجــب عــدم التفريط فــي الحقوق 
الفلســطينية والعربية خاصة حق الفلسطينيين في 

القدس والعودة«.
ورأى أن الســلوك العربــي، يأتــي ضمــن »صفقــة 
القــرن« األمريكيــة، مشــددًا على أن األســرى لن 
يقبلــوا بفرضها عليهــم، قائاًل: »صفقــة القرن لن 
تنجح في ســلب إرادة األسرى وال تنازل عن الثوابت 

العربية«.
وفي ســياق آخــر، دعا المقــت إلى ضــرورة تحقيق 
الوحــدة الفلســطينية والعربيــة، لتعزيــز الوحــدة 
الوطنية لدى األســرى في ســجون االحتالل، مشيرًا 
إلى أن سلطات االحتالل تتعمد تعزيز الخالفات بين 

األسرى وتفكيك الحركة األسيرة.

األسير المحرر السوري صدقي المقت لـ"فلسطين":
األسرى يرفضون مبدأ اإلبعاد.. و"صفقة القرن" لن تسلب إرادتهم

29 عاًما على استشهاد القادة
 أبو إياد وأبو الهول والعمري

التطبيع العربي مع 
االحتالل اإلسرائيلي 
مهزلة يجب وقفها
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إعادة طرح مناقصة/ أعمال 
بلدية بيت الهيا

اسم المشروع/ توريد وتركيب أجهزة نظام 
تنظيم العمالء بمركز خدمات الجمهور

1( ترغــب بلديــة بيــت الهيا بتنفيــذ مشــروع / توريد وتركيــب أجهزة 
نظــام تنظيم العمالء )Queue SyStem(بمركــز خدمات الجمهور وتدعو 

المقاولين و/أو المؤهلين للتقدم للعطاء.
2( العطاءات ستكون عطاءات تنافســية محلية وحسب اآلليات المعتمدة 
لدى بلدية بيت الهيا , الشــراء حســب عطاءات تنافســية محلية مفتوحة 

للموردين والمقاولين المؤهلين المحليين وذلك حسب وثائق العطاء .
3( متطلبات التأهيل موجودة في وثائق العطاء.

4(  الموردون/ المقاولون المؤهلون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة 
مــن  )بلدية بيت الهيــا / مركز خدمات الجمهور( ، هاتــف:- )082478085(  
فاكــس:- )082478752( ويمكنهــم االطالع على وثائــق العطاء والحصول 
عليها خالل أيام وأوقات الدوام الرســمي حســب العنوان أدنــاه و ذلك ابتداء 
من الساعة 8:0 صباحا و حتى الساعة 11:00 صباحًا من يوم االربعاء الموافق 

تاريخ 2020/01/15 م إلى يوم االثنين الموافق 2020/01/27 م .
5( نســخة كاملة من العطاءات باللغة العربية يمكن الحصول عليها المقاولين 
المهتمين من خالل تقديم طلب خطي على العنوان أدناه و مقابل دفع رســم 
غير مســترد مقداره 50 شــيكل و طريقــة الدفع من خالل صنــدوق البلدية أو 
شــيك مصدق أو الدفع لحســاب البلدية ) بنك فلسطين فرع جباليا حساب رقم 
75900( نسخ العطاء ستكون متوفرة في بلدية )بيت الهيا( الدائرة الهندسية. 

6( المشــروع شــامل الضرائب وعلى المقاولين تقديم أســعارهم شاملة 
ضريبة القيمة المضافة و إحضار خصم مصدر ساري المفعول. 

7(   يجب أن تكون عروض أســعاركم ســارية المفعول لمدة 90 يوما من 
تاريخ إقفال المناقصة.

8(  يجــب على المقاولين ارفاق تأمين دخول العطاء بقيمة 300 شــيكل 
على شــكل كفالة بنكية أو شيك بنكي أو نقدي من خالل الدفع بصندوق 

البلدية ساري لمدة 90 يوما من تاريخ تقديم األسعار.
9( العطاءات يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل أو يوم االثنين الموافق 
2020/01/27 م الســاعة 12 ظهرًا ، العطــاءات االلكترونية غير مقبولة, 

العطاءات المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح العطاءات 
بحضــور المقاوليــن أو ممثليهم و الذين يرغبون بذلــك على العنوان: ) 
بلدية بيت الهيا- الطابق الثاني– الشئوون القانونية( , الساعة 12 ظهرًا 

يوم االثنين الموافق 2020/01/27 م.
10( رسوم اإلعالن بالصحف على من يرسو عليه العطاء.

11( العنوان المشــار إليه أعاله هو : ) قطاع غزة – محافظة شــمال غزة – 

مدينة بيت الهيا –بلدية بيت الهيا –شارع عكا (.
بلدية بيت الهيا

إعالن طرح عطاء رقم 2019/32-2020م 
تعلن جامعة األقصى بغزة عن رغبتها في طرح العطاء رقم )2019/32-2020م( 
والخــاص بشــراء وتوريد ســيرفر ومســتلزمات خاصة 

بقسم الشبكات للجامعة.
فعلى الراغبين في االشتراك في العطاء التقدم للشؤون اإلدارية والمالية 
–دائرة اللوازم والمشــتريات - الفرع الرئيسي الحرازين – مبنى الشئون 
االداريــة الجديد، وذلــك للحصول على كراس العطاء مقابل رســوم غير 
مســتردة )200 شــيكل( مائتــي شــيكل ال غير، فــي موعد أقصــاه يوم 

الخميس الموافق 2020/01/16م ، الساعة الواحدة  ظهرًا.
علمــًا بأن آخر موعد لتســليم كــراس العطــاء إلدارة الجامعة هو يــوم األربعاء 
الموافق 2020/01/22م الساعة الثانية عشرة والنصف  ظهرًا بالظرف المختوم.

 مالحظة:-  
1. تكلفة اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

2. كفالة دخول العطاء 5 % نقدًا من قيمة المبلغ المقترح أو شيك بنكي مصدق.
3. ســيتم عقد جلســة تمهيدية يوم األحد بتاريخ 2020/01/19م الساعة 
الحادية عشرة صباحًا في مكتب مركز الحاسوب بالجامعة – غزة – الحرازين.
4. جميــع المعامالت ســوف تتم في المبنى الرئيســي بغــزة/ الحرازين/ 

جامعة األقصى/ الشئون اإلدارية والمالية.
واهلل ولي التوفيق

إدارة جامعة األقصى

إعالن طرح المزايدة رقم  06-2019 /2020م
تعلن جامعة األقصى بغزة عن رغبتها في طرح المزايدة رقم )-06 2019 /2020م( 
والخاصة بتلزيم بوتيك مالبس شــرعية – فرع الجامعة 

خانيونس – المواصي .
فعلى الراغبين في االشــتراك في العطاء التقدم للشؤون اإلدارية والمالية 
– دائرة اللوازم و المشــتريات - الفرع الرئيسي الحرازين – مبنى الشئون 
االداريــة الجديــد، وذلك للحصول علــى كراس العطاء مقابل رســوم غير 
مســتردة )100شــيكل( مائــة شــيكل، في موعــد أقصاه يــوم الخميس 

الموافق: 2020/01/16م.. الساعة الواحدة ظهرا .
علمــًا بأن آخر موعد لتســليم كــراس العطــاء إلدارة الجامعة هو يوم 
الثالثــاء الموافــق: 2020/01/21م الثانيــة عشــرة والنصــف ظهرًا 

بالظرف المختوم.
مالحظة:-  

1. تكلفة اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
2. كفالة دخول العطاء 10 % نقدًا من قيمة المبلغ المقترح.

3. جميــع المعامالت ســوف تتم في المبنى الرئيســي بغــزة/ الحرازين/ 
جامعة االقصى/ الشئون االدارية والمالية.

 واهلل ولي التوفـيق ,,
 إدارة جامعة األقصى

غزة/ أدهم الشريف:
اســتطاع األســير أحمد زهران )42 
عامًا( إفشــال قرار سلطات االحتالل 
إداريًا  اعتقاله  اإلسرائيلي اســتمرار 
وانتــزع  محاكمــة،  أو  تهمــة  دون 
حريتــه المقررة في الشــهر المقبل، 
بعد إضراب استمر 113 يومًا رفضًا 

العتقاله اإلداري المتجدد.
األســرى  شــؤون  هيئــة  كانــت 
األســير  أن  أعلنــت،  والمحرريــن 
زهران علَّق إضرابه عن الطعام بعد 
التوصــل التفــاق مع إدارة ســجون 
االحتــالل، بعــدم تجديــد اعتقالــه 
اإلداري الحالــي الذي ينتهي في 25 

فبراير/ شباط المقبل.
والحًقا، اتصل زهران بعائلته مســاء 
أول مــن أمس، وأبلغهــم بالتوصل 
التفاق يقضــي بأن يكــون اعتقاله 

اإلداري الحالي هو األخير.
وينحدر األســير زهران من بلدة دير 
أبــو مشــعل شــمال غــرب رام اهلل، 
وكان قــد أمضــى مــا مجموعه 15 
عامًا في ســجون االحتالل، وهو أب 
ألربعة أبناء؛ وكان آخر اعتقال له في 

مارس/ آذار 2019.
ويعد هــذا اإلضــراب الثانــي الذي 
يخوضــه فــي أقل مــن عــام، حيث 
خــاض إضرابا ضد اعتقالــه اإلداري 

استمر لـمدة 39 يومًا، وانتهى بعد 
وعــود باإلفراج عنه، إال أن ســلطات 
االحتــالل أعــادت تجديــد اعتقالــه 
اإلداري لمــدة أربعــة أشــهر وثبتته 
على كامل المدة، ما دفعه الستئناف 

إضرابه.
سلسلة معارك

من جهتهــا، قالت منظمــة الجبهة 
الشــعبية في ســجون االحتالل، إن 
انتصــار زهــران "حلقة في سلســلة 
المعارك الخالــدة التي نخوضها في 
أفران الصهاينة، وســنواصل نضالنا 
حتى نكسر قانون االعتقال اإلداري".

وأضافت المنظمة في بيان مكتوب 
وصلــت "فلســطين" نســخة عنــه: 
"خــاض رفيقنا القائــد أحمد زهران 
عــن  المفتــوح  اإلضــراب  ملحمــة 

الطعام ضد الســجان، ولم تســتطع 
والعــزل  التعذيــب  أســاليب  كل 
والضغــط أن توقف هــذه المعركة 
البطوليــة، والتي تؤكــد أن الرفيق 
زهران قائد صلب وســليل مدرســة 
الجبهة الشــعبية الثورية، ونجح من 
خالل خوضــه أطول إضــراب عرفته 
الســجون في تقديم نموذج نضالي 

رفيع".
كما أشادت منظمة الجبهة الشعبية 
باألســير جميل عنكــوش وخطيبته 
األســيرة المحــررة صمــود كراجة، 
واللذين خاضا اإلضراب المفتوح عن 
الطعام إســنادًا لزهران، وثمنت كل 
الفعاليات التضامنية واإلسنادية مع 
زهران واألســرى وخاصــة في قطاع 

غزة.
الجهــات  وأكــدت ضــرورة تحمــل 
الرســمية في الســلطة المسؤولية 
مــن أجل طــرح قضية األســرى في 
المحافــل الدوليــة واعتبارها أولوية 
وطنيــة، ودانــت "صمــت وتواطــؤ 
والمجتمــع  الدوليــة  المؤسســات 

الدولي مع االحتالل".
وشــددت علــى أن معركــة الحركة 
األســيرة ضــد الســجان متواصلة، 
وهــذا يســتوجب مــن جميــع أبناء 
وقواه ومؤسســاته تشكيل  شــعبنا 
للوقوف  حاضنــة وطنيــة وشــعبية 
إلى جانب نضاالت األســرى، وصواًل 
وكســر سياســة  حريتهم،  النتــزاع 

االعتقال اإلداري.
الوحيــد  هــو  زهــران  يكــن  ولــم 
الــذي ينتصــر فــي معركــة األمعاء 
الكثيــر  خاضهــا  التــي  الخاويــة 
قــرارات  لمواجهــة  األســرى  مــن 
ســلطات االحتالل وإدارة الســجون 
بحــق  المســتمرة  وانتهاكاتهــم 
وخاصــة  الفلســطينيين،  األســرى 
ممــن يعتقلون على بنــد "اإلداري". 
واســتفاد زهــران وأســرى كثر من 
قبلــه اســتطاعوا تحرير أنفســهم، 
مــن تجربــة األســير المحــرر خضر 

عدنان، وإضرابه أليام طويلة رفضًا 
العتقاله إداريًا حتى نال حريته.

إضراب مميز
وقال عدنــان، إن المميز في إضراب 
زهران؛ أنه أضرب عــن الطعام بعد 
رفض االحتالل االســتجابة لمطالبه 

في إضرابه األول.
تصريــح  فــي  عدنــان  وأضــاف 
اســتئناف زهران  أن  لـ"فلســطين"، 
لإلضــراب المفتــوح، أوصل رســالة 
لالحتــالل مفادهــا: إن عدتــم عدنا 
اإلداري،  االعتقــال  اســتأنفتم  )إن 

سأستأنف إضرابي عن الطعام(.
شــكل  األســير  إضــراب  أن  وأكــد 
رافعــة للحركــة األســيرة ونضالها، 
وهــو بمثابة انتصــار جديد، وضرب 
آخــر لالعتقــال اإلداري، متوقعًا أنه 
بعــد نجاح زهــران فــي إضرابه، قد 
تشــهد ســجون االحتــالل إضرابات 
جديدة ألسرى فلســطينيين ضد ما 
يتعرضون له من انتهاكات وجرائم.

وعدَّ أن اإلضراب عن الطعام "طاقة 
فتحت في جدار األســر، يســتخدمها 
األســرى للحصول على الحرية، وقد 
نجح عشرات األسرى في ذلك، ليس 
علــى صعيــد المعتقليــن اإلداريين 
فقــط، بل علــى صعيــد المعتقلين 
الذين يعتبرهم االحتالل "مقاتال غير 

شرعي".
كمــا يلجأ أســرى مرضــى لإلضراب 
المفتــوح للضغــط علــى ســلطات 
المعزولون  األسرى  االحتالل، كذلك 
علــى  االحتــالل  إلجبــار  يضربــون 

إخراجهم من عزلهم االنفرادي.
ونبَّه عدنان إلى أن االحتالل حريص 
على عــدم منح أي أســير مضرب أو 
غير مضرب أي انجاز داخل السجون، 
وعدم تحقيق أي من مطالبهم، حتى 
لــو تعلق األمــر بتحســين الظروف 
الحياتية في السجون، لكن بصمود 
الخاوية  األمعــاء  األســرى ومعــارك 
التي يخوضونها تنكســر إرادة إدارة 

السجون، وتتحقق إرادتهم.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني :
اتهــم خريجو كليات القانون في جامعات قطاع غزة نقابة المحامين بإعاقة 
مزاولتهم للمهنة؛ وذلك بإلزامهم خوض اختبار نظري مدفوع قبل السماح 
لهــم بالتدريب العملــي، عادين القرار تعســفيًا ويرمي إلى جباية رســوم 
إضافية من الخريجين الذين لم يســدد معظمهم األقســاط الجامعية حتى 

اللحظة.
و بين الخريج محمود الفقعــاوي، خالل اعتصام نظمه الخريجون داخل مقر 
نقابــة المحامين غرب مدينــة غزة أمــس، أن النقابة أصدرت قــرارًا يلزم 
خريجي القانون بخوض اختبار نظري برســوم قدرها )50( دينارًا يُعقد مرة 

واحدة سنويًّا، يُتاح لمَنْ اجتازه فقط خوض التدريب العملي للمزاولة.
وقال: "ندرس أربع ســنوات نظريًّا ثم ســنتين مزاولة وعندما يفرض علينا 
إجــراء اختبــار إضافي فهــذا أمر غير مقبــول في ظل األوضــاع االقتصادية 

الصعبة".
وتابع: "هذه اإلشــكالية تترافق مع عــدم قدرتنا على إيجاد محامين لنتدرب 
لديهــم نظرًا لكثرة أعداد الخريجين وعــدم وجود عدد كاف من المحامين 
المزاوليــن للمهنة فبداًل مــن أن تحل النقابة مشــكلتنا فإنها تزيد العبء 
علينــا". ولفت إلى أن القرار يخالــف نص قانون "تنظيم مهنــة المحاماة"، 
ويزيد ســنوات الدراسة لطالب المحاماة الذي يدرس باألساس ست سنوات 

كاملة ليتمكن من مزاولة المهنة".
وأضــاف الفقعــاوي: "ال أحد مــن النقابة اســتجاب لمطالبنا بــل طلبوا منا 
االعتصــام خارج النقابــة، ونحن لن نوقف االعتصام حتــى تحصيل حقوقنا، 
أيــن تذهب هذه األمــوال التي تحصلها النقابة مــن المحامين المزاولين؟ 

ولماذا تريد تحصيل أموال من الطالب الذي يتدرب لعامين بدون أجر؟".
بدوره، عدّ الخريج عز الدين أبو الحصين قرار النقابة مخالًفا لما جرت عليه 
العادة من بحث الخريج عن محاٍم يتدرب عنده في نهاية الدراســة والتقدم 

لنقابة المحامين للموافقة على التدريب .
وقــال: "أصــدرت النقابة قــرارًا مجحفًا بحــق الطلبة والخريجيــن واألوضاع 
االقتصاديــة الصعبة التي يعانون منها في ظل عدم قدرتهم على تســديد 

رسومهم واستالم شهاداتهم من الجامعات".
ولفت إلى أن النقابة "زادت الطين بلة" بفرض رسوم الجتياز اختبار التدريب 
"ونطابهــا بالعدول عن القــرار المجحف لنتمكن من مباشــرة التدريب في 

المحاكم".
ومضى إلى القول: "النقابة بداًل من أن تحل مشكلتها مع كليات الحقوق في 
الجامعات من خالل رفع معدل القبول في التخصصات القانونية، أو أن تزيد 
عدد المتدربين عند كل محاٍم، تكبلنا بســنوات االنتظار لنتمكن من مزاولة 
المهنة". وشدد أبو الحصين على أن االختبار "ال داعي له كونه إعادة للمواد 

النظرية التي درسها طلبة القانون في الجامعة من خالل اختبار واحد".
وقال: "يكفينا اســتغالل المحامين المزاولين لنا الذين يطلبون منا تسديد 
رســومهم الســنوية للنقابة كــي يقوموا بتدريبنــا"، منبهًا إلــى أن أغلب 
الخريجين غير قادرين على استخراج شهاداتهم، وأن سنتيْ المزاولة تكلفنا 
نحو )500( دينار للحصول على ختم المزاولة وهذا كله يرهق كاهل الطالب 

وذويهم.

خريجو القانون يتهمون
 نقابة المحامين بـ"إعاقة" 

مزاولتهم للمهنة

أضرب عن الطعام 113 يوًما
"أحمد زهران" يكسر بصموده سيف اعتقاله اإلداري

األسير أحمد زهران
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نبضات ساخنة
وليد الهودلي

جمعية غزي دستك – مكتب قطاع غزة
 عطاء رقم )2020/01(

إعالن طرح مناقصة لصالح مشروع “مداد لتزويد مستشفى شهداء األقصى بالطاقة الشمسية"
SOLAR ENERGY SYSTEM INSTALLATION FOR AL AQSA MARTYRS HOSPITAL

تعلن جمعية غزي دستك – مكتب قطاع غزة – وبتمويل كريم من اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي وجمعية الهالل 
األحمر البحريني والجمعية اإلسالمية وجمعية اإلصالح – لجنة األعمال الخيرية وجمعية التربية اإلسالمية، وبتنفيذ 
جمعية غزي دســتك وبالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية عن طرح عطاء لصالح مشروع " مداد لتزويد مستشفى 
شــهداء األقصى بالطاقة الشمسية " وذلك تبعًا للشــروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء. فعلى 
الشركات ذات االختصاص والمسجلة رسميًا والتي ترغب بالمشاركة في هذا العطاء مراجعة جمعية غزي دستك في 
مقرها الكائن بمدينة غزة – شــارع عمر المختار – عمارة المدينة – مقابل ســينما النصر – الطابق الرابع؛ للحصول 
على كراسة العطاء، وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساًء طيلة 

أيام األسبوع عدا يوم الجمعة، وفقًا للشروط اآلتية:
1. أن تكون الشركة مؤهلة حسب األصول وتملك شهادة ترخيص سارية المفعول من الجهات المعنية ومسجلة في دوائر الضريبة.

2. أن تكون الشركة قد نفذت مشاريع مشابهة مع ارفاق مع ما يثبت صحة ذلك من الجهات ذات العالقة. 
3. يجب على المورد تقديم كفالة بنكية )دخول عطاء( أو شيك بنكي مُصدق من أحد البنوك المعتمدة لدى سلطة 

النقد بنسبة %5 من قيمة العطاء، وترفق ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
4. يجب أن تكون األسعار سارية المفعول لمدة 90 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.
5. يجب أن تكون األسعار المقدمة بعملة الدوالر، مع إرفاق شهادة خلو طرف ضريبي.

6. أن تكون الشركة قادرة على توفير فواتير ضريبية، مع تقديم شهادة خصم من المنبع لمن يرسو عليه العطاء.

7. رسوم اإلعالنات في الصحف )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء. وثمن كراسة العطاء )100 دوالر( غير مستردة.
8. يحق للجمعية تأجيل العطاء، إعادة طرحه، إلغاؤه، دون إبداء األســباب. كما ويحق للجمعية تجزئة العطاء وهي 

غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

 لالستفسار: مراجعة قسم اللوازم والمشتريات بجمعية غزي دستك على جوال رقم 0592460110 في أوقات الدوام الرسمي.
   مع تحيات جمعية غزي دستك    

إعالن إعادة طرح عطاءات
بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية وضمن مشروع تحسين وصول ذوي متالزمة داون والتوحد للخدمات التعليمية 

األساسية والتدريب المهني في قطاع غزة ، تعلن جمعية الحق في الحياة عن طرح عطاءات: 

وذلك حســب جداول الكميات والمواصفات والشــروط العامة والخاصة في كراســات العطاءات فعلى الراغبين في 
التقدم للعطاء مراعاة الشروط التالية:

• يجب على المتقدم أن يكون مسجاًل لدى جهات االختصاص ولديه خبرة سابقة في أعمال توريدات مشابهة وأن 
يكون مسجل رسميًا في دوائر الضريبة.  

• األسعار بالدوالر األمريكي وتشمل ضريبة القيمة المضافة وعلى المورد تقديم شهادة عدم خصم من المنبع.
• يجب أن تكون األسعار سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

• يمكن للمورد الحصول على نســخة من العطاءات من مقر جمعية الحق في الحياة – بمدينة غزة – الشــجاعية – 
شارع الكرامة مقابل مدرسة األوقاف للبنين. 

• سيتم عقد اجتماع تمهيدي للرد على استفسارات الشركات. 
• يجب على المورد تقديم كفالة بنكية أو شيك بنكي بقيمة %5 من قيمة العطاء لدخول العطاء ال تقل مدتها عن 90 يومًا من 
تاريخ تسليم العطاء وال تقبل الشيكات البنكية الشخصية أو المبالغ النقدية ولن تقبل أي عطاءات غير مرفقة بكفالة الدخول.
• تســلم المظاريــف فــي مقر جمعية الحق في الحياة. مــع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعــد الموعد أعاله وال تقبل 

العروض بالفاكس ويجب تسليمها بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في مقر الجمعية.
• للجمعية الحق في تجزئة أو إلغاء العطاء دون إبداء األسباب. 

لالستفسار يمكنكم االتصال مع قسم المشتريات على هاتف رقم 08 – 2807011 جوال رقم 0598070118
مالحظات هامة:

• رسوم اإلعالن وإعادة الطرح ليومين متتاليين على من يرسو عليه العطاء.
• الجمعية غير ملزمة بقبول أقل األسعار ودون إبداء األسباب.

جمعية الحق في الحياة• للجمعية الحق في إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
تحــل هــذه األيام الذكــرى الســنوية الـ15 
الستشــهاد ريم صالــح الرياشــي، على إثر 
تنفيذهــا عمليــة استشــهادية عنــد معبر 
بيــت حانون »إيريز«، شــمالي قطــاع غزة، 
فــي أنموذج فريــد يعكس نضــاالت المرأة 

الفلسطينية المتواصل بال توقف.
بتلك العملية االستشــهادية التي أســفرت 
عــن مصــرع 4 جنــود إســرائيليين وإصابة 
10 آخرين، يوم الرابع عشــر من يناير للعام 

2004، خّطت »الرياشــي« اسمها في سجل 

الشرف من االستشــهاديين الفلسطينيين، 
فلســطينية  استشــهادية  ســابع  فكانــت 

واألولى من قطاع غزة.
وآنذاك كانت الرياشــي تبلــغ من العمر 22 
عامًــا وهــي أم لطفليــن، وتقطــن في حي 

الزيتون جنوبي مدينة غزة.
وأكــدت مصادر صحفية عبريــة، أن االنفجار 
الناجــم عــن العمليــة االستشــهادية ألحق 
أضــرارًا ال توصــف بالمــكان، حيــث قــال 
قائــد الفرقــة العســكرية لجيــش االحتالل 
اإلســرائيلي في قطــاع غزة آنــذاك، العميد 
غادي شــيمني: »إن الرياشي ضللت الجنود، 
أثناء الفحوصــات األمنية، عندمــا ادعت أن 
قطعة من البالتين مزروعة في ســاقها، لذا 
لم يكن باإلمكان عبورها في جهاز الكشــف 

األمني الخاص«.
وأضــاف »شــيمني« أن »منفــذة العمليــة 
فــي  الجنــود  انشــغال  فرصــة  اســتغلت 
االســتعداد إلجراء فحص أمنــي خاص بها، 
في مثل هذه الحاالت، وقامت فجأة بالتقدم 

نحوهم وبتفجير نفسها«.
أمانة ورسالة

القيادية في الحركة النسائية التابعة لحركة 

حمــاس، منــى ســكيك، بينــت أن المــرأة 
الفلســطينية التي وصلت لمرحلة أن تكون 
استشــهادية كريم الرياشــي، تكون بذلك 
»ارتقت لتعــرف الهدف الحقيقي من االمانة 

والرسالة التي تحملها«.
وقالت ســكيك: »تجاوزت الرياشــي مشاعر 
األمومة موقنــًة أن الوطن أكبر من الجميع، 
وأن مهمتهــا كمقاومة في هــذا الوطن أن 
تضحي ألجله، فارتقت فوق كل المســتويات 

وفهمت المعادلة الحقيقية للنضال«.
وأضافــت: »هذا جعــل المرأة الفلســطينية 
مستهدفة من قبل االحتالل كالرجل بل أكثر 
لتكون الشهيدة واألسيرة كإسراء جعابيص 
ولمى خاطر وســميرة الحاليقة لدورهن في 

النضال المجتمعي«.

وأكدت أن الحال وصل باالحتالل اإلسرائيلي 
الستهداف النســاء الفلسطينيات بالرصاص 
الحي وقتلهــن بدم بارد، من بــاب القناعة 
الكاملة أن المرأة إذا ســلكت طريق النضال 
فإنهــا تُحيي أمة، وال يهمها قتل أو ســجن 
وأنها ســتترك أسرتها خلفها ألنها تدرك أن 

الكرامة أعز من الروح«.
وأشــارت إلى أن المرأة األسيرة تعزز صمود 
ذويها بالخارج وتضرب ملحمة أسطورية في 
الصبر والثبات إيمانًا منها بأهمية المقاومة 

لدحر االحتالل.
وبينت سكيك أن وجود االحتالل على أرضنا 
لــم يقيد المرأة الفلســطينية وطموحها بل 
خلق لديها يقينًا بــأن لها دورًا مختلًفا عن 
كل نساء األرض، وجعلت الظروف المحيطة 

بها حافزًا لها للنضال والمقاومة.
وتابعت أن »المرأة الفلســطينية أدركت أن 
لديها ظروًفا مختلفة عن بقية نســاء العالم 
فصنعــت من المحنة منحــة، وقامت بتربية 
أطفالها تربية مختلفة أساســها حب الوطن 

والدفاع عنه«.
ولفتــت إلــى أن المــرأة الفلســطينية هي 
عمود الخيمة، حيث تعزز من صمود الرجل، 
وتتيــح لهــا تركيبــة عقلهــا المختلفة عن 
الرجــل االهتمام بكل أفــراد العائلة وتعزيز 
صمودهــم وتوفــر لهــم كل مــا تســتطيع 
لتحــدي العقبات التي يخلقهــا االحتالل في 

وجوههم، وزيادة تشبثهم بالوطن.
وامتد دور المرأة – وفقًا لســكيك- لمساندة  
الرجــل فــي التنميــة المســتدامة فــي كل 
مجــاالت الحيــاة والمؤسســات الحكوميــة 
والخاصة للدفع بعجلة المجتمع االقتصادية 
واالجتماعية، بجانب دورها في تربية الجيل 

وغرس القيم الوطنية في نفوس األبناء.

نموذج فريد لنضال المرأة الفلسطينية 
"ريم الرياشي".. حينما صرعت أول استشهادية بغزة جنود االحتالل

مسرحية البؤساء
 على جسر الكرامة

هذا يجري في عالمنا الفريد المختلف عن عالم اإلنسان هذه األيام.
 في ظروف قاســية ومهينة وفي طريق العودة يجد المعتمر أن عليه 
أن يمــرّ مــن فوهة قنّينة فيما يســمّى معبر الكرامــة، كل صنوف 
المهانة موجودة ويســمّى الكرامة، وقيــل لنا أيضًا إن هناك كرامة 

على الحدود األردنية السعودية ال تقل بؤسًا عن هذه.
على معبــر الكرامة هناك تعرض مســرحية البؤســاء التي يشــترك 
فيهــا آالف الممثليــن يوميًّا من إخــراج الفنان القديــر الذي يدعى 
احتالاًل، وقد اختار »الكومبرس« كلهم من الشــعب الفلسطيني، في 
حين يتشــارك في هندســة الصوت واإلضاءة والديكــورات أردنيون 
وفلســطينيون، وبألحان حزينة قاتمة يســتقر وقت المســافر طوياًل 
دون أن يتزحزح، الساعة على الجسر في عالمنا كألف ساعة مما يعدّ 
العالم اآلخــر، أما اإلضاءة واأللوان فهي صاخبة وقاهرة ومســتفزة، 
يختارها مهنــدس الضوء بالترتيب مع المخرج كي يتجّلى المشــهد 
ويظهــر حجم البؤس والشــقاء لكل مــن كتب عليه أن يشــارك في 
مشاهدة هذه المسرحية، البد أن يشعر المشارك بعمق المأساة وأن 

تتشرّب روحه المرارة كاملة.
وقد صمّم المخرج مســارب القهر وجعل منها حافالت تمرير بضائع 
غيــر مرغوب بها قوامهــا خردة بشــرية ال يلقى لها بــال، تقف في 
المشــهد الواحد طوياًل جــدًّا ومن بداخلها ال يســمح له بأي حركة 
خارجة عن تصاميم المخرج األشــمّ، عليه فقط أن يسبّح بحمد من 
ســمح له بالمــرور صامتًا وينتظر الفرج دون أن ينبس ببنت شــفة، 
وزج هذه الخردة على بوابة القنينة في ســاحة مكشوفة للحر والبرد 
والذباب، والويل لك إذا دعتك حاجتك اللتماس مرحاض أو ما يشــبه 

المرحاض، واألمر محاصر أمنيًّا وال يجوز أن تبتعد كما في 
استراحات السعودية الرائعة فتنطلق في الصحاري حيث 

الشهيدة ريم الرياشي
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خلق اغتيال قاســم ســليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري 
اإليراني حالة جدلية في الساحة الفلسطينية بين التيارات المختلفة، 
والتــي اعتبر بعضها أن نعــي فصائل المقاومة في غزة لســليماني 
وحضــور رئيس حركة حماس إســماعيل هنية مراســم التشــييع هو 
بمثابة اصطفاف واضــح إلى جانب إيران؛ في حربها المفتوحة بعدة 
أشكال مع الواليات المتحدة واالحتالل اإلسرائيلي ومن خلفهما عدد 

من الدول العربية.
ال يمكــن الفصل بين حالة الجــدل الحاصلة وبين الدور اإليراني في 
العراق وســوريا، والذي خلق قاعدة من العداء للجمهورية اإلسالمية 
نتيجة تدخلها المباشــر في الحرب وحجــم الدمار والموت الذي جرى 
هناك، ولكن من منظور آخر، حيث ال يمكن إغفال الثمن الكبير الذي 
دفعته المقاومة الفلســطينية، وتحديدا حركة حماس نتيجة الموقف 
األخالقي الــذي اتخذته برفضها التدخل في أتون حرب دامية، وأدى 
التخاذهــا القرار ربما األصعب في عقدها األخير بخروجها من ســاحة 

سوريا عام 2011.
قبــل الحديــث عن تاريــخ وحتميــة العالقة بيــن إيــران والمقاومة 
الفلســطينية، وفي غمرة الجــدل الحاصل ال يمكــن إغفال نقطتين 

أساسيتين:
األولى: في ظل غياب مشــروع عربي داعم وحامــل لقضايا المنطقة 
وخاصة القضية الفلسطينية، يحســب للمشروع اإليراني أنه الوحيد 
الــذي يتصدى للمشــروع األمريكي فــي المنطقة، وأنــه لوال وجود 
نظام إيراني معاد لالحتالل اإلسرائيلي وداعم للمقاومة الفلسطينية 

لتمكنت إســرائيل من حسم الصراع والســيطرة على منطقة الشرق 
األوسط.

الثانيــة: مع إخــراج دول عربية كبرى من دائرة الصراع مع إســرائيل 
بعد كامــب ديفيد 1978 وما تالها من اتفاقات عربية وفلســطينية 
)اتفــاق أوســلو 1993(، وصــواًل إلى تبنــى الجامعــة العربية لخطة 
الســالم العربيــة 2002 القائمة علــى حل الصراع مقابــل التطبيع، 
أوصدت األبواب العربية في وجه حركات المقاومة الفلســطينية، بل 

ووصل بعضها حد العداء ووصف المقاومة بـ«اإلرهاب«.
وهنا باتت طهران فعليا الراعي الرئيســي والوحيد للخيار العســكري 
الفلسطيني من خالل دعمها المباشر لحركات المقاومة فيها، وليس 
هناك دولة في المنطقة واإلقليم تســتطيع دفع ثمن دعم المقاومة 

وتحدي الواليات المتحدة وحليفتها )إسرائيل(.
وهاتان النقطتان أساســيتان في تفهم طبيعــة العالقة بين طهران 

وفصائل المقاومة الفلسطينية.
وألن ذاكــرة الشــعوب تصدأ ســريعًا، ال بــد من العــودة إلى جذور 
العالقة بين إيران ومنظمة التحرير الفلســطينية برئاسة حركة فتح 
حينمــا كانــت تتبنى الكفاح المســلح، والتي تعود لســتينيات القرن 

الماضي، أي إلى ما قبل نجاح ثورة الخميني.
كان نظام الشــاه محمد رضا بهلوي )-1941 1979( حليفًا للواليات 
المتحــدة و)إســرائيل(، ما خلق حالة عداء بينه وبيــن الدول العربية 
عمومًا وأهالي فلســطين خصوصًا، ودفع ياســر عرفــات للبحث عن 
توطيد العالقات مع خصومه اإليرانيين في ذلك الوقت، فكان خطاب 

الخميني المعادي ألمريكا والذي يصفها بالشــيطان األكبر والداعي 
إلزالة )إســرائيل( عــن الوجود، نقطة التقاء دفعت ياســر عرفات إلى 
إطالع الخميني على نيته تأسيس حركة فتح عام 1964 وطلب الدعم 

والتأييد لها، وهو ما جرى بالفعل.
أســس ذلك العــام انطالقة لعالقة مميــزة بين الخمينــي وعرفات، 
وأقامت منظمة مجاهدي الشــعب اإليرانيــة اتصاالت مع حركة فتح، 
وصلــت تلك العالقة إلــى حد تدريب عناصر إيرانيــة على القتال في 
معسكرات فتح في العراق ولبنان واألردن بين عامي 1969 و1970، 
كما زودت فتح المنظمات اإليرانية بالسالح الذي عادت به إلى إيران 

لقتال نظام الشاه.
وربما هذا ما يفســر أن عرفات كان أول رئيس يصل إلى طهران بعد 
نجاح الثورة اإلسالمية هناك، فقد كانت فرحته غامرة وعلقت الرايات 
وصور الخميني على أعمدة المخيمات الفلســطينية في لبنان، وكتب 

عليها »اليوم إيران وغدًا فلسطين«.
وقال عرفــات احتفااًل بنجاح الثــورة اإليرانية في بيــروت آنذاك: »ال 
أقول تحالف ثورتيــن واتفاق قائدين بل أقول ثورة واحدة في خندق 
واحد بقيادة واحدة قيادة اإلمــام الخميني«. هذه العالقة الحميمية 

عكستها الصورة الشهيرة لقبلة ياسر عرفات على وجنة الخميني.
ولقد تميــزت إيران بتقديم الدعم لكل الفصائــل التي تتبنى الخيار 
العسكري ضد )إسرائيل(، بغض النظر عن أيديولوجيتها فقد دعمت 

العلمانيين واليساريين واإلسالميين.
كانت الثورة اإليرانية في حينه بالنسبة لحركة فتح البديل عن فقدان 

الدور المصري عقب االتفاقية التي وقعتها مع )إســرائيل(، تمامًا كما 
هي اليوم بالنســبة لحماس والجهاد البديل الذي ال غنى عنه، بعدما 
حيدت الدول العربية نفســها عن الصراع مع )إسرائيل( بل وتماهت 
معهــا في كثير من الرؤى في ما يتعلــق بقضايا كبرى في المنطقة، 

مثل الصراع في سوريا واليمن ولبنان والعراق وليبيا وغيرها.
ومــع توقيع منظمــة التحرير بقيــادة عرفات اتفاقية أوســلو، دخلت 
العالقــة بين الطرفيــن حالة من القطيعة، لم يطــرأ عليها أي تغيير 
حتى فشــل كامب ديفيد عام 2000 واعتراف عرفات بالفخ الذي وقع 
فيــه، فعمل على إعادة العالقات وطلب الدعم العســكري من إيران، 
وأرســلت له بالفعل 50 طنا من األسلحة محملة على سفينة »كارين 
إيه«، قبل أن يسيطر عليها االحتالل اإلسرائيلي عام 2002 في البحر 

األحمر.
بعــد أربعين عاما على الثورة اإليرانية يبدو المشــهد مختلفًا، تلتزم 
حركــة فتــح ومنظمة التحريــر الصمــت والحياد الكامل عــن قضايا 
المنطقــة، حيادًا ينبثق من برنامجها السياســي الذي أخرجها كدول 

عربية عن دائرة الصراع مع االحتالل.
وفي رده على وصف عضو اللجنــة المركزية لحركة فتح عباس زكي؛ 
لســليماني بـ«جيفارا« الشــرق األوســط، وصف أمين ســر المجلس 
الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، الدور اإليراني بـ«المشــبوه« في 
القضية الفلســطينية والمرفوض بالنسبة لحركة فتح، متناسيًا تاريخ 
العالقــات بين الطرفين، وهو تناس مبــرر بالنظر إلى موقع فتح من 

الصراع مع االحتالل اليوم.

بعــد أن دارت عجلــة االنتخابــات جُمِّدَ التحضير لهــا فجأة، رغم 
موافقــة الفصائل على ما جاء في رســالة الرئيس التي حملها حنا 
ناصر. السبب المعلن لهذا التأجيل المفتوح رهن إصدار المرسوم 
الرئاسي بالحصول على الموافقة اإلسرائيلية، وسط تقدير مرجح 
جدًا بعدم إمكانية ســماح حكومة بنياميــن نتنياهو بإجرائها في 
القدس، ال ســيما أن )إســرائيل( تعيش حمى المنافسة االنتخابية 

بين اليمين الديني واليمين العلماني.
مــاذا حصل؟ فهل تراجــع الرئيس عــن إجراء االنتخابــات، أم أنه 
لم يكــن ينوي إجراءهــا أصاًل، مراهنًــا على الرفض الحمســاوي 
واإلسرائيلي، أم أن األمر يتعلق فعاًل بضرورة إجرائها في القدس، 

ألن السيادة على القدس أهم من إجراء االنتخابات!
ولســبر غور هذا الموضوع، من المفيــد أن نقف قلياًل عند الكيفية 
مَ  التي جرت فيها االنتخابات في مدينة القدس ســابًقا، حيث نَظَّ
االتفاق الفلســطيني اإلســرائيلي إجراء االنتخابات بشــكل سيئ، 
من خالل الســماح لعــدد محدود )6 آالف مقدســي( فقط باإلدالء 
بأصواتهم في مراكز البريد اإلســرائيلية، بحجة أن هذه المراكز ال 
تتسع لعدد أكبر، أي جرى التعامل مع المقدسيين كأجانب مقيمين 
وليســوا مواطنيــن أصالنييــن، وذلك مــن خالل وضــع مغلفات 

بأصواتهم في صناديق البريد، ونقلها إلى السلطة فيما بعد.
وبفعل هذا األمر، وبســبب األجواء األمنيــة والقمعية التي تخلقها 
ســلطات االحتالل يــوم االنتخــاب، وتخلي المنظمــة العملي عن 
القدس من خالل تأجيل التفاوض عليها إلى المفاوضات النهائية، 
وعــدم منح القدس ما تســتحقه مــن اهتمام وموازنــات، وتعدد 
وتنافس المرجعيات والتعيينات العشــوائية؛ أدى إلى أن أكبر عدد 
شارك في التصويت بمدينة القدس لم يصل إلى 3 آالف، كما جرى 

في االنتخابات التشريعية السابقة 2006.
إن الرفض اإلســرائيلي إلجراء االنتخابات في القدس، الذي يتضح 
من خالل عدم الرد على الطلب الفلســطيني، فرصٌة ذهبيٌة لتغيير 
كيفية تصويت المقدسيين، عبر تحويلها إلى معركة مع االحتالل، 
مــن خالل وضع صناديق االقتراع في المســجد األقصى وكنيســة 

القيامــة والمدارس. وإذا قامــت قوات االحتالل بمنــع التصويت، 
فهذا يظهرها على حقيقتها أمام العالم كعدو للديمقراطية، وهذا 
يؤكد فلســطينية القدس، وينزع السيادة اإلســرائيلية عنها أكثر 

مليون مرة مما كان يجري في السابق.
وفــي هذا الســياق، فإن صدور المرســوم يمثــل أداة ضغط على 
االحتالل. أما اســتمرار رهن االنتخابات بالموافقة اإلسرائيلية على 
إجرائها في القدس، فهذا يعني وضع الفيتو بيد إسرائيل، وتأجيل 

عقدها حتى إشعار آخر.
ولإلجابــة عن ســؤال المقــال، يجــب أن نعود إلــى توقيت دعوة 
الرئيــس التي جاءت بعد موافقة »حمــاس« على مبادرة الفصائل 
الثماني، ما جعل »فتح« تبــدو معزولة، األمر الذي أوجب المبادرة 

إلى الدعوة إلجراء االنتخابات.
إال أن الســبب الرئيــس وراء دعــوة الرئيس، وهو نفس الســبب 
لتأجيلهــا، أنها جــاءت بعد إجــراء الجولة الثانية مــن االنتخابات 
اإلســرائيلية ضمن توقعات، ووسط ترجيح من الرئيس وأوساطه، 
بنهايــة نتنياهــو وقرب تشــكيل حكومــة جديدة برئاســة بيني 
غانتس، وهــذا لم يحدث، ومن غير المضمون أن يحدث، والرهان 
على أنها ســتكون حكومة ذات سياســة مختلفة إزاء الســلطة، إذ 
يمكن أن توافق على إجراء االنتخابات في القدس، وتفتح مســارًا 
سياســيًا، وتتخذ موقًفا أكثر تشــددًا من حركة حماس، وتساعد 

السلطة على العودة إلى القطاع.
إضافــة إلى ما ســبق، هناك أســباب عــدة لتراجع إمكانيــة إجراء 
االنتخابات، ومنها الحقائق العنيدة المترتبة عن االنقســام بحيث 
ال يمكن تجاهلها، واتســاع الهوة بين السلطة والشعب، إذ قالت 
نســبة %61 إنها تريد من الرئيس االســتقالة، ونســبة %59 غير 
راضية عن أدائه، وذلك وفق اســتطالع أجراه المركز الفلســطيني 
للبحوث السياســية والمســحية في منتصف كانــون األول 2019. 
كما أعطى االســتطالع نسبة %32 لحماس، مقابل %40 لفتح )5% 
منهم سيصوتون لمحمد دحالن(، وتنخفض بذلك نسبة تصويت 

فتح إلى %35، أي يجعلها متقاربة جدًا مع »حماس«.

ومن األســباب كذلك، اتضاح عدم جهوزية حركة فتح التي ظهرت 
أواًل ببدء إرهاصات فتحاوية لتشــكيل قوائم عــدة، وخاصة إذا لم 
يتم اختيار القائمة المركزية على أســس ومعايير موضوعية تتيح 
إمكانية للتغيير ولمشاركة واسعة في االختيار، فضاًل عن التصريح 
بتشــكيل قائمة يدعمها محمد دحالن، والتلويح بأخرى يشــكلها 
مــروان البرغوثي، وثالثة من أعضاء المجلس االستشــاري، ورابعة 
من الشبيبة، وخامســة مشكلة ومدعومة من أعضاء غاضبين من 
اللجنة المركزيــة. وثانيًا، بتفجر الصراع علــى الخالفة، كما ظهر 
علنًــا بالخــالف بين أعضــاء مركزيــة »فتح« على مرشــح الحركة 
لالنتخابــات الرئاســية، بيــن مــن يعتبــر الرئيس عباس مرشــح 
اإلجمــاع الفتحاوي، وبين من يعــدّه األب القائد الذي لن يخوض 

االنتخابات.
هــل يعني ما ســبق أن الرئيــس ال يريد إجراء االنتخابات بشــكل 
مطلــق وفي كل األحــوال؟ ال طبعًا، بل هو متــردد ما بين عقدها 

وعدم عقدها.
فلــو كان الرئيس ال يريد االنتخابات ألصرّ على قبول المرشــحين 
باالتفاقيــات وااللتزامــات، أو العتبر التحفظات الواردة في رســالة 
حمــاس التي وصفتهــا قيادات فتحاويــة مليئــة بـ«األلغام« التي 
يمكن أن تنســف االنتخابات في أي وقت، والناجمة عن أن حماس 
ال تفضّل إجراء االنتخابات، ولكنها ال تريد أن تتحمل المســؤولية 
عن عــدم إجرائها، وال تمانــع عقدها، إذا كان ال بــد من ذلك، ما 
دامــت لن تغير جوهريًا من ســيطرتها على القطــاع. كما يمكن 
التذرع بما تقوم به حماس لتعزيز سيطرتها على غزة، عبر التقدم 
علــى طريق تطبيــق التفاهمــات مــع )إســرائيل(، خصوصًا بعد 

الشروع في إقامة المستشفى األميركي.
كمــا أن هنــاك مؤشــرات علــى أن فتــح تســتعد الحتمــال إجراء 
االنتخابــات كما يظهر باللقاءات واالجتماعات والمؤتمرات، وبلقاء 
الرئيــس مع فــدوى زوجة مــروان البرغوثــي، وما نقــل عنه بأن 
الرئيس أكــد لها بأن مروان هو الرئيس القــادم بعده، وبالطلب 
من أوروبا والعالم ممارســة الضغط على إسرائيل للسماح بإجراء 

االنتخابــات فــي القدس، والطلب مــن دول أوروبيــة بفتح مراكز 
انتخابيــة في مقرات قنصلياتها، وشــروع الحكومة بحل مشــاكل 
عالقــة، مثل »متفرغــي 2005« البالغ عددهم 13 ألفــا، والتقاعد 
المالي القســري الذي شــمل آالًفا عدة، وترتيــب قيادة »فتح« في 
القطاع، وسط الثقة التي توّلدت بعد الحشود الغفيرة التي أحيت 

ذكرى االنطالقة.
هل ستجري االنتخابات في هذا العام؟

المرجــح أنها لن تجري قبل اتضاح إلى أين تســير إســرائيل، وما 
الحكومــة التي ستُشــكل، وهل ستشــكل أم ســتبقى تــدور في 
نفس الدوامــة وتذهب إلى انتخابات رابعــة. وربما من المفضّل 
فلســطينيًا انتظــار نتائج االنتخابــات الرئاســية األميركية، وهل 

سيعاد انتخاب دونالد ترامب أم المرشح الديمقراطي.
وفــي حال نجــاح نتنياهــو وترامــب، فلن نكــون أمــام انتخابات 
فلســطينية، وإنما أمام مجابهة واســعة والمسارعة إلى استكمال 
تطبيق خطــة ترامب لتصفيــة القضية الفلســطينية، عبر المزيد 
من االستعمار االســتيطاني العنصري، والضم والتهجير، وتصفية 
قضية الالجئين، واالســتثمار في االنقسام الفلسطيني، وتكريس 
الســلطة باعتبارها ســلطة حكــم ذاتي من دون مهام سياســية، 
مهمتها إدارة الســكان وأمورهم الحياتية والمعيشــية، واإلسهام 
في توفير األمن لالحتالل .أما في حال فوز غانتس وخسارة ترامب 

فإن فرص عقد االنتخابات ستزيد.
إن إجراء االنتخابات تحت االحتالل وفي ظل االنقســام، وما يرافقه 
مــن إجراءات متبادلــة وأجواء عدم الثقة، ومــن دون االتفاق على 
برنامج القواســم المشــتركة؛ لن تكــون انتخابات حــرة ونزيهة 
وعادلــة وتحتــرم نتائجهــا، وســتؤدي في أحســن األحــوال إلى 
تكريس االنقســام وشرعنته. فإنهاء االنقسام ضمن تصوّر شامل 
وإســتراتيجية جديدة هــو المدخل إلجراء االنتخابــات ال العكس، 
واالنتخابــات يجب أن تكون أداة في وجــه االحتالل، أي تجري في 
سياق كفاح الشعب الفلســطيني إلنجاز حقوقه وأهدافه ومصالحه 

وطموحاته، وليس لتكريس األمر الواقع الكارثي.

لماذا تأّجلت
 االنتخابات؟

هاني المصري

إن إجــراء االنتخابات تحــت االحتالل وفي ظل االنقســام، 
وما يرافقه من إجراءات متبادلة وأجواء عدم الثقة، ومن 
دون االتفــاق علــى برنامج القواســم المشــتركة؛ لن تكون 
انتخابات حرة ونزيهة وعادلة وتحترم نتائجها، وستؤدي في 

أحسن األحوال إلى تكريس االنقسام وشرعنته. 

ما نسيته 
فتح عن الماللي

شيماء مرزوق
)عربي 21(

بعد أربعين عاما على الثورة اإليرانية يبدو المشهد 
مختلفًا، تلتزم حركة فتح ومنظمة التحرير الصمت 
والحيــاد الكامل عن قضايا المنطقــة، حيادًا ينبثق من 
برنامجهــا السياســي الــذي أخرجها كــدول عربية عن 

دائرة الصراع مع االحتالل.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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غزة/ وائل الحلبي:
نظريه  كمني  من  خانيونس  اتحاد  فريق  نجا 
إىل  بهدف  أمامه  تأخره  قلب  بعدما  األقىص 
التي  فوز بهدفني مقابل هدف, يف املباراة 
ختام  يف  البلدي  رفح  ملعب  عىل  جمعتهام 
“بطولة  غزة  كأس  من  الـ32  دور  منافسات 

الراحل أحمد القدوة”.
ومن املقرر أن يلتقي اتحاد خانيونس يف دور 
الـ16 من البطولة بالجالء الفائز أول أمس عىل 

فلسطني.
املباراة  األقىص  دخل  املتوقع  عكس  وعىل 
عرب  التقدم  هدف  تسجيل  يف  ونجح  ُمهاجاًم 
الكرة  ابعاد  يف  أخطأ  الذي  إسامعيل  محمود 
قريبًا  كان  )4(, األقىص  فريقه  لتسكن شباك 
من الهدف الثاين بعدها بلحظات بعدما تحصل 
إسامعيل  الله  عبد  عرقلة  أثر  جزاء  ركلة  عىل 

ثاين  بهدف  الربتقايل  مفاجئة  األقىص  حاول 
واصل  إسامعيل  لكن  الثاين  الشوط  بداية 
أحمد  لريد  السهلة,  الفرص  إهدار  مسلسل 
بعدما  خانيونس  التحاد  النتيجة  بتعديل  جرغون 
برأسه  ليحولها  عودة  أبو  محمد  عرضية  تلقى 

يف الشباك )55(.
خالل  من  للتسجيل  محاوالته  االتحاد  واصل 
األقىص  تراجع  ظل  يف  الهجومي  الضغط 
خالد  يتمكن  أن  قبل  الدفاعية,  للمناطق 
النربيص من تسجيل هدف الفوز لالتحاد بعدما 
قبل  عمران  أنور  مع  رائعة  بطريقة  الكرة  تبادل 
أن يسددها النربيص قوية يف الشباك )78(, 
حاول األقىص تعديل النتيجة من خالل تسديدة 
يف  تألق  الحارس  أن  إال  بارود  ملحمد  قوية 
التحاد  مثني  بفوز  اللقاء  لينتهي  لها,  التصدي 

خانيونس بهدفني مقابل هدف لألقىص.

البيوك  هشام  الحارس  أن  إال  الصندوق,  داخل 
تألق يف التصدي للكرة من إسامعيل.

تهديد  عن  وبحث  البداية  صدمة  االتحاد  تدارك 
مرمى األقىص من خالل الهجامت التي قادها 
خالد النربيص ومروان الرتابني إىل جانب طارق 
اخرتاق  يف  صعوبة  واجهوا  أنهم  إال  العطار, 
دفاعات األقىص, ولجأ الفريق لسالح التسديد 
أكرب  خطورة  شكلت  التي  الصندوق  خارج  من 

عىل مرمى الحارس عيل الحواجري.
األقىص مل يقف متفرجًا عىل تلك املحاوالت 
أهدر  الذي  إسامعيل  تحركات  خالل  من  رد  بل 
الكرة  استخلص  بعدما  شديدة  بغرابة  فرصة 
أن  قبل  املرمى,  فوق  وسددها  املدافع  من 
ينفرد باملرمى ويضع الكرة يف جسد الحارس, 
بتقدم األقىص بهدف  الشوط األول  لينتهي 

دون رد التحاد خانيونس.

الشخريت  وإسالم  للساحة  الحجار  نادر  الحكام: 
أبو  ومحمد  مساعدين  السمهوري  وفادي 

شهال رابعًا.
تشكيلة اتحاد خانيونس:

البيوك,  حازم  شبري,  رمضان  البيوك,  هشام 
الله  )عبد  إسامعيل  محمود  عودة,  أبو  محمد 
عدي  ُكالب,  أحمد  عمران,  أنور   ,)86 البيوك 
 ,)80 جويد  أبو  )محمد  الرتابني  مروان  الغلبان, 

خالد النربيص, طارق العطار )أحمد جرغون 35(.
تشكيلة األقصى:

بالل  كوش,  أبو  أحمد  الحواجري,  عيل 
النجار  إبراهيم  العرور,  الدين  عز  انشايص, 
محمد  الرازق,  عبد  ماجد   ,)46 عاشور  )راجي 
)حازم  الحنفي  الله  عبد  بارود,  محمد  الغول, 
الهمص 46(, أحمد عجور, عبد الله إسامعيل 

)أحمد أبو بالل 77(.

ينجو من كمين األقصى 
ببطاقة الصعود لدور الـ16

البرتقاليكأس غزة 2020

غزة/ فلسطني:
بطولة  يف  الـ16  لدور  خانيونس  شباب  تأهل 
كأس غزة التي تحمل اسم الراحل أحمد القدوة، 
بعد فوزه بشق األنفس عىل القادسية بركالت 
الرتجيح بنتيجة 5-6، عقب انتهاء الوقت األصيل 

للقاء بالتعادل السلبي.
صاحبة  الكبرية  الفرق  تتصعب  أن  العادة  وجرت 
لها  يسبق  مل  التي  الفرق  تجاوز  يف  األلقاب 
األدوار  إىل  العبور  أجل  من  باأللقاب  الفوز 
خانيونس  شباب  فريق  واجهه  ما  وهو  التالية، 
الفائز بثالثة ألقاب للكأس، فيام ُيعترب الصعود 
الوحيد  اإلنجاز  هو  واحدة  ملرة  املمتاز  للدرجة 

خانيونس  لشباب  سجل  الرتجيح  ركالت  ويف 
إياد  القوقا،  خالد  موىس،  أبو  محمد  من:  كل 
بركات،  محمد  الدربايش،  محمد  النربيص، 

وإسامعيل جرب، ومل يهدر أي العب.
الغول،  محمد  من:  كل  للقادسية  سجل  بينام 
إبراهيم  عليان،  عبداللطيف  سبلة،  أبو  محمد 
محمد  وأهدر  السيالوي،  محمود  العرجات، 

رشيم.
مع  موعدًا  الفوز  بهذا  خانيونس  شباب  ورضب 
شباب خانيونس يف دور الـ16، بعد تأهل “ثوار 
بالفوز  املصدر  حساب  عىل  أمس  الشامل” 

عليه بنتيجة 4-1.

للقادسية.
النمس  ونادر  الهادي  عبد  أحمد  من  كل  وحاول 
ضياع  لتعويض  يسعى  فاألول  الطريق،  عبور 
حلم املنافسة عىل لقب الدوري بالفو بالكأس 
ولقب  إنجاز  تحقيق  الثاين  ُيحاول  فيام  الرابعة، 
للفريق ليكون أول من أدخل األلقاب عىل خزائن 

الفريق.
دور  منافسات  ختام  ويف  الدرة  ملعب  عىل 
طوال  وفشل  كثريًا  “النشامى”  عاىن  الـ32، 
90 دقيقة يف الوصول إىل شباك القادسية، 
التي  الرتجيح  لركالت  اللجوء  إىل  ليضطر 
ابتسمت فيه وجهه ومنحته آخر بطاقات التأهل.

تشكيلة شباب خانيونس:
النربيص،  إياد  الحاج،  عبدالرحمن  فتيحة،  هيثم 
أبو  محمد  بطنني،  أبو  باسل  املجايدة،  عبدالله 
الدربايش(،  )محمد  السباخي  بهاء  موىس، 
بالل النمنم )إسامعيل جرب(، خليل مطر )رفيق 

عاشور(، خالد القوقا، محمد بركات.
تشكيلة القادسية:

محمد رشيم، محمود الغول، إبراهيم أبو عبيد، 
محمد  عليان،  عبداللطيف  السيالوي،  محمود 
أحمد  الحلو،  أمني  الزر،  أبو  محمد  املشوخي، 
زعرب  أحمد  سليم(،  أبو  )محمد  العموايس 

)محمود الحبيبي(، إبراهيم العرجات.

شباب خانيونس يخرج من معركة القادسية بركالت الترجيح
تأهل لدور الـ16 لكأس غزة 2020
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غزة/فلسطني:
دور  إىل  تأهله  الشاطئ  خدمات  حسم 
 2019-2020 غزة  كأس  بطولة  من  الـ16 
فوزه  عقب  القدوة(،  أحمد  الراحل  )بطولة 
 )4-3( الرتجيح  بركالت  الربيج  خدمات  عىل 
بعد انتهاء الوقت األصيل للمباراة بالتعادل 
الفريقني  جمع  الذي  اللقاء  يف  السلبي، 
جنوب  البلدي  خانيونس  ملعب  عىل 
القطاع، ليلتقي مع مناء يف الدور القادم.
ورقة  حصد  عن  بحثًا  اللقاء  الفريقان  دخل 
يريد  الذي  الشاطئ  خدمات  خاصة  التأهل، 
الحصول عىل اللقب، بعد تقلصت آماله يف 
الدرة املمتازة،  املنافسة عىل لقب دوري 
فبدأ الفريقان بحذر شديد خوفًا من تلقي 

هدف مبكر، يربك حسابات الالعبني.
يف  اللقاء  يف  األوىل  الفرصة  وجاءت 
سليامن  العب  بتسديدة   )31( الدقيقة 
الذي  الربيج،  خدمات  مرمى  عىل  العبيد 
الدقيقة  “البحرية” يف  بدوره هدد مرمى 
محمد  العبه  عرب  األول  الشوط  من  األخرية 
التعادل  بنتيجة  الفريقان  ليخرج  بشري، 

السلبي يف الشوط األول.
الفريقان  تبادل  الثاين  الشوط  يف 
أفضلية  مع  اللقاء،  مجريات  عىل  السيطرة 
أكرث من فرصة  بعد صنع  بدايته  للربيج يف 
للتسجيل، ومحاولة الشاطئ االعتامد عىل 
كاد  الذي  املدافعني  الطويلة خلف  الكرات 
أن يستثمرها العبيه قبل نهاية اللقاء، الذي 

الفريقان  ويلجأ  السلبي  بالتعادل  انتهى 
لركالت الرتجيح.

لخدمات  سجل  الرتجيح  ركالت  ويف 
أبو  ومهند  السدودي،  محمد  الشاطئ، 
زيد، ونهرو الجيش، ومصطفى حسب الله.

ميط،  أحمد  له،  فسجل  الربيج  خدمات  أما 
وإبراهيم وشاح، ومحمود عيد، فيام أهد له 

نرص الله أبو حسنني، وأسامة أبو قضامة.
للساحة،  عمران  فايز  تحكيميًا:  اللقاء  *أدار 
حنيدق،  عدنان  الخطوط  عىل  وساعده 

وأحمد شبري، ويوسف قشطة حكاًم رابعًا.
الحكام:  إياد حامد   مقيم  املباراة:  مراقب 

أرشف زملط 
تشكيلة خدمات الشاطئ

نور  السدودي،  محمد  عايص،  أبو  عاصم 
عامر )محمد مايض 60(، مصطفى حسب 
الخري،  أبو  محمود  موىس،  محمد  الله، 
نهرو   ،)69 النجار  )بالل  الداعور  سامي 
76(، عالء إسامعيل  )بطاقة صفراء  الجيش 
 ،)22 عودة  أبو  )غسان   )76 صفراء  )بطاقة 

مهند أبو زيد، سليامن العبيد.
تشكيلة خدمات البريج

 ،)74 صفراء  )بطاقة  الهيس  أمني 
أبو  أسامة  غريب،  أنس  الفرا،  مصطفى 
عيد،  محمود  ظاهر،  أبو  هيثم  قضامة، 
محمد الحاممي )نرص الله أبو حسنني 80(، 
ماهر عبدو، خالد النجار )أحمد ميط 47(، تامر 

مكرم، محمد بشري )إبراهيم وشاح 85(.

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
بلغ شباب جباليا دور الـ16 يف بطولة الكأس، 
التي تحم اسم الراحل أحمد القدوة، اثر فوزه 
أهداف  بأربعة  املصدر  عىل  أمس  السهل 
مقابل هدف واحد يف ختام منافسات دور 
خانيونس  شباب  مع  موعدًا  ليرضب  الـ32، 

الفائز عىل القادسية بركالت الرتجيح.
اللقاء  وهيمن “الثوار” عىل معظم فرتات 
الريموك،  ملعب  عىل  أمس  أقيم  الذي 
بينه  اإلمكانات  يف  الواضح  الفارق  بحكم 
وبني املصدر الذي ينافس يف دوري الدرجة 
جدول  جباليا  شباب  يتوسط  بينام  الثالثة، 
ترتيب الدوري املمتاز خالل املوسم الحايل.

املستوى،  متوسط  األول  الشوط  جاء 
مستوى  بني  بوضوح  الفوارق  تظهر  ومل 
دون  جباليا  لشباب  أفضلية  مع  الفريقني، 
كبرية عىل مرمى املصدر،  تشكيل خطورة 
شباك  إىل  الوصول  األخري  حاول  بينام 

منافسه عرب الهجامت املرتدة.
وانتظر “الثوار” حتى الوقت بدل الضائع من 
طريق  عن  التسجيل  ليفتتح  األول  الشوط 
عقب  رأسية  كرة  من  ريالة  أبو  محمد  العبه 
شباك  هزت  إسامعيل،  مؤيد  من  عرضية 

حارس املصدر باسم مشمش.
جباليا  شباب  سيطر  الثاين  الشوط  يف 
األفضل  الطرف  وكان  اللعب  مجريات  عىل 
بشكل واضح، والحت أمامه عدد من الفرص، 
الوصول  حالت دون  رعونة املهاجمني  أن  إال 

إىل الشباك يف أكرث من مناسبة.
أضاف  الخطرة،  الفرص  من  سلسلة  وبعد   
حاتم نصار الهدف الثاين لشباب جباليا يف 
املصدر،  مبرمى  انفراده  بعد   74 الدقيقة 
حيث وضع الكرة مبهارة يف الشباك، مرتجاًم 

أفضلية فريقه.
الدقيقة  يف  وتحديدًا  دقيقتني  مرور  وبعد 
76 عاد محمد أبو ريالة ليضيف الهدف الثاين 

له والثالث لشباب جباليا.
بتسجيله  الفارق  درويش  تيسري  وقّلص 
رائعة  تسديدة  من  للمصدر  الوحيد  الهدف 
بدل  الوقت  ويف  الجزاء،  منطقة  خارج  من 
الضائع من املباراة احتسب الحكم ركلة جزاء 
امللفوح  محمد  ترجمها  جباليا  شباب  لصالح 

إىل الهدف الرابع.
)نضال  دياب  أبو  إياد  جباليا:  شباب  تشكيلة 
أبو الفول(، محمد نعيم أبو طبق، مصطفى 
عبدالله  املعزة،  أبو  إبراهيم  شاهني، 
مؤيد  زيدان،  مؤمن  خطاب،  أدهم  عكاشة، 
نرص(،  أبو  )معاذ  ريالة  أبو  محمد  إسامعيل، 
حاتم  امللفوح(،  )محمد  شاهني  إبراهيم 

نصار.
فادي  مشمش،  باسم  املصدر:  تشكيلة 
السعايدة، يوسف أبو زايد، أحمد بن سعيد، 
أحمد  البديني،  محمد  درويش،  تيسري 
خليفة(،  )محمود  رضوان  أبو  جابر  املنايعة، 
خليل عوض )كرم حسان(، أحمد كلوب، عيل 

العبيد )رساج الطالع(.

الشاطئ يستعين بركالت الترجيح لعبور خدمات البريج لدور الـ16

ر ويتأهل لمواجهة شباب خانيونس شباب جباليا يجتاز عقبة المصدَّ

كأس غزة 2020
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اختتام دور الـ32 لبطولة كأس غزة 

املفاجآت تغيب والكبار يعربون والقادم أقوى وأصعب

البطل ووصيفه مهددان بالخروج مُبكرًا من دور الـ
غزة/ إبراهيم أبو شعر:

لبطولة  الـ32  دور  منافسات  عىل  الستار  ُأسدل 
القدوة، حيث  أحمد  الراحل  تحمل اسم  التي  غزة  كأس 
الفرق  بتأهل  نفسه  املنطق  وفرض  املفاجآت،  غابت 
املرشحة للدور املقبل، الذي سيشهد مواجهات قوية.

وتأهلت إىل الدور املقبل جميع فرق الدوري املمتاز، 
وعددها 12 فريقًا، ورافقها أربعة أندية من دوري الدرجة 
األوىل، بينام غابت أندية الدرجات األخرى عن املنافسة، 

التي ستبدأ إثارتها الحقيقة فيام بعد.
ويف الوقت الذي بلغت فيه العديد من الفرق الكبرية 

يف  كبرية  صعوبة  اللقب  حامل  رفح  خدمات  يجد  ومل 
دون  بهدفني  األهيل  حانون  بيت  عىل  بالفوز  التأهل 
رد، ليؤكد رغبته يف التتويج باللقب للعام الثاين عىل 
التوايل، يف وقت يقرتب كذلك من الحفاظ عىل لقبه 

كبطل ملسابقة الدوري املمتاز.
عىل  كاسحًا  فوزًا  حقق  حني  بقوة  الصداقة  ورضب 
الزيتون بستة أهداف مقابل هدف واحد، ليعرب دون أي 
معاناة إىل دور الـ16، وسط رغبة كبرية منه يف التتويج 

باللقب للمرة الثانية يف تاريخه.
واجتاز بيت حانون عقبة التفاح بسهولة أيضًا بالفوز عليه 

بأعجوبة  أخرى  فرق  عانت  وسهولة،  بيرس  التايل  الدور 
الشاطئ  خدمات  غرار  عىل  األنفس،  بشأن  وتأهلت 
الرتجيح  ركالت  إىل  احتاجا  اللذين  خانيونس،  وشباب 
عىل  والقادسية  الربيج  خدمات  حساب  عىل  للتأهل 
الطريقة صعد األهيل عىل حساب  التوايل، وبنفس 

خدمات النصريات.
بعبور األهيل عىل حساب  الـ32  دور  منافسات  بدأت 
النصريات بركالت الرتجيح بعد التعادل بهدف ملثله يف 
 ،5-4 بنتيجة  األحمر  الفريق  فاز  حيث  األصيل،  الوقت 

ليواصل رحلته يف البطولة.

مناء  حسم  فيام  واحد،  هدف  مقابل  أهداف  بأربعة 
مواجهته مع االستقالل وفاز عليه بهدف دون رد.

الفوز األكرب يف هذا الدور كان من نصيب الهالل، الذي 
فوز  وهو  رد،  دون  أهداف  بستة  جباليا  اتحاد  اكتسح 
يف  بعيدًا  الذهاب  عىل  عازم  الهالل  أن  عىل  يربهن 
بطولة  الجيدة يف  عروضه  مع  بالتزامن  الكأس،  بطولة 

الدوري املمتاز.
الدوري  بطولة  يف  يعاين  الذي  الريايض  غزة  وتأهل 
املمتاز عىل حساب العطاء متذيل جدول دوري الدرجة 

األوىل بالفوز عليه بثالثة أهداف مقابل هدف واحد.
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اختتام دور الـ لبطولة كأس غزة 2020

املفاجآت تغيب والكبار يعربون والقادم أقوى وأصعب

البطل ووصيفه مهددان بالخروج مُبكرًا من دور الـ16
بيت  لتخطي  الرتجيح  لركالت  خانيونس  خدمات  ولجأ 
الهيا، بعد أن تعادال بدون أهداف يف الوقت األصيل 

للقاء، بينام انتهت ركالت الرتجيح بنتيجة 3-1.
ووسط ظروفه الصعبة يف الدوري املمتاز، بلغ شباب 
بأربعة  الريموك  عىل  العريض  بفوزه  لـ16،  دور  رفح 
بطولته  يف  للمنافسة  سعيه  ليؤكد  رد،  دون  أهداف 

املفضلة، رغم كل ما يعانيه هذا املوسم.
ومل يجد اتحاد الشجاعية أي صعوبة بالتأهل عىل حساب 
رد،  دون  أهداف  بثالثة  عليه  بالفوز  معن  شباب  نادي 
املايض  املوسم  يف  وصيفًا  حل  الفريق  أن  علاًم 

األخري ملواجهات  اليوم  املفاجأة يف  تحدث  أن  وكادت 
دور الــ32، بعدما تعادل شباب خانيونس مع القادسية 
الربيج  خدمات  مع  الشاطئ  وخدمات  أهداف،  بدون 
اللجوء إىل ركالت الرتجيح، شباب  النتيجة، ليتم  بنفس 
فاز  حني  يف   ،6-5 بنتيجة  الركالت  يف  فاز  خانيونس 

خدمات الشاطئ بنتيجة 4-3.
مباريات دور الـ16

منافسات دور الـ16 ستشهد مباريات مثرية، أبرزها بني 
خدمات رفح حامل اللقب ووصيفه اتحاد الشجاعية يف 
إعادة لنهايئ النسخة املاضية، وهي مواجهة تنتظرها 

النهايئ  إىل  مجددًا  للوصول  ويتطلع  رفح،  لخدمات 
ونيل اللقب.

وفاز الجالء عىل نادي فلسطني بهدف دون رد، ليلحق 
الـ16، يف وقت عرب خدمات  بركب املتأهلني إىل دور 
املغازي بفوزه عىل املجمع اإلسالمي بهدف دون رد 

أيضًا.
بهدفني  األقىص  عىل  بفوزه  خانيونس  اتحاد  وتأهل 
الدوري  فرق  قامئة  إىل  لينضم  واحد،  هدف  مقابل 
بسهولة  املصدر  عقبة  جباليا  شباب  وتخطى  املمتاز، 

بفوزه عليه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

جامهري الكرة الغزية عىل أحر من الجمر.
يلتقي شباب رفح مع األهيل، وشباب خانيونس  كام 
مع شباب جباليا، والصداقة مع خدمات املغازي، والهالل 
مع اتحاد بيت حانون، وخدمات الشاطئ مع مناء، وغزة 
مع  خانيونس  واتحاد  خانيونس،  خدمات  مع  الريايض 

الجالء.
لبطولة  الـ16  دور  مباريات  إقامة  يتم  أن  املقرر  ومن 
يف  الدوري  بطولة  منافسات  ختام  عقب  الكأس، 
إىل  املنافسة  وصلت  إذ  واألوىل،  املمتازة  درجتيه 

الجولة الخامسة عرشة.
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انتصاران لخدمات الربيج واتحاد 
دير البلح بدوري جوال لكرة اليد

منافسات مثرية يف الجولة 
الرابعة لدوري »جوال« لكرة السلة

غزة/ وائل الحلبي:
حقق فريقا خدمات الربيج واتحاد دير البلح 
الفوز يف منافسات دوري “جوال” لكرة 
الشاطئ  خدمات  حساب  عىل  اليد, 
وشباب جباليا, يف افتتاح الجولة الرابعة 
التي انطلقت أمس عىل صالة الشهيد 

سعد صايل.
فوز  تحقيق  من  الربيج  خدمات  ومتكن 
املباراة األوىل عىل خدمات  مثني يف 

الشاطئ بنتيجة )31-22(.

الربيج فرض قوته مع بداية الشوط األول 
شعالن  محمود  العبيه  تألق  ظل  يف 
محمد  ظهر  فيام  الجامل,  ومحمود 
من  الفت  بشكل  كريزم  وموىس  ذيب 
حسمت  الربيج  خربة  أن  إال  الشاطئ, 

الشوط األول بنتيجة 18-13.
يف  مساره  تصحيح  الشاطئ  حاول 
الشوط الثاين وهاجم من خالل الثنايئ 
أن  إال  حسونة,  ومحمد  الرمالوي  خالد 
لعبت  هويشل  أبو  مهند  الحارس  براعة 

دورًا بارزًا يف تفوق الربيج بنهاية املباراة 
بنتيجة إجاملية )31-22(.

البلح  اتحاد دير  الثاين حقق  اللقاء  ويف 
بنتيجة  جباليا  شباب  عىل  سهاًل  فوزًا 
بهذا  صحوته  الفريق  ليواصل   ,)38-19(

الفوز.
مهدي  لخليل  الفت  تألق  اللقاء  وشهد 
لخمسة  بتسجيلهام  عبيد  أبو  وكرم 
يف  ليساهامن  منهام,  لكل  أهداف 

تحقيق الفوز الثاين التحاد الدير.

غزة/ وائل الحلبي:
املغازي  وخدمات  رفح  خدمات  فريقا  يتقاسم 
صدارة ترتيب دوري “جوال” لكرة اليد بعد فوزهام 
عىل خدمات خانيونس وشباب الربيج يف الجولة 
يجمع  مثري  بلقاء  اليوم  ُتستكمل  التي  الرابعة, 
صالة  عىل  البلح  دير  وخدمات  الربيج  خدمات 

الشهيد أبو يوسف النجار يف خانيونس.
للفريق  هامني  فوزين  الرابعة  الجولة  وشهدت 
مساعيهام  إطار  يف  وللمغازي  الرفحي 
يحتكرها  التي  البطولة,  لقب  عىل  للمنافسة 
القوة  ظل  يف  سنوات  منذ  الربيج  خدمات 

الضاربة التي ميلكها الفريق.
وكان خدمات رفح حقق فوزًا سهاًل عىل خدمات 
التي  املباراة  يف   ,)81-47( بنتيجة  خانيونس 
النجار,  يوسف  أبو  الشهيد  صالة  عىل  جمعتهام 
األول  املركز  إىل  الفوز  بهذا  رفح  خدمات  ليقفز 

بالرشاكة مع املغازي.
يعول خدمات رفح يف هذه النسخة من البطولة 
عىل خربة العبيه التي أصبحت مكتملة بعد فوز 
الفريق بلقب كأس غزة 2019 للمرة األوىل يف 
يتطلع  حيث  الربيج,  خدمات  حساب  عىل  تاريخه 
بطولة  لقب  عىل  الربيج  هيمنة  إليقاف  الفريق 

الدوري يف السنوات األخرية.
من  مجموعة  صفوفه  يف  ميلك  رفح  خدمات 
أبو  وأحمد  تيم وطه جرب  وائل  الالعبني مثل  أبرز 

عيىس وأحمد صالح ومحمود أبو شعر وغريهم 
حسن  الفريق  مدرب  قيادة  تحت  الالعبني,  من 

إسامعيل.
بدوره يأمل خدمات املغازي يف استعادة الفريق 
ملكانته عىل منصات التتويج بعد غياب لسنوات 
ظروف  من  النادي  به  مر  ما  ظل  يف  طويلة, 
وشهدت  املاضية,  الفرتة  مدار  عىل  صعبة 
الجولة املاضية فوز مثني للمغازي عىل مضيفه 
املغازي  ويضم   ,)85-60( بنتيجة  الربيج  شباب 
يف صفوفه أحمد مهدي نجم الفريق إىل جانب 
موىس  موىس  استعاد  فيام  ريان  إدريس 

واملدرب أسامة إسامعيل.
خدمات الربيج حامل لقب البطولة يف املوسم 
عندما  الرتتيب  بصدارة  لإلنفراد  يسعى  املايض 
مثرية  قمة  يف  البلح  دير  خدمات  اليوم  يلتقي 
وتعد  الرابعة,  الجولة  لحساب  الفريقني  تجمع 
املباراة واحدة من أقوى مباريات املوسم الحايل 
مستويات  من  الفريقان  يقدمه  ما  ظل  يف 

ونتائج قوية.
الرابعة  الجولة  منافسات  ُتختتم  أن  املقرر  ومن 
خدمات  يلتقي  حيث  بلقاءين  الخميس  غدًا  يوم 
جباليا بجاره بيت حانون األهيل عىل صالة الشهيد 
سعد صايل الساعة الخامسة مساًء, فيام يلتقي 
غزة الريايض وجمعية الشبان املسيحية الساعة 

السابعة مساًء عىل نفس املكان.

يفتتح مشواره يف 
كأس »بنغاباندو« 

مبواجهة بنغالديش
غزة/ وائل الحلبي:

يف  مشواره  اليوم  الوطني  املنتخب  يفتتح 
بنغاباندو”  “كأس  الذهبية  الكأس  بطولة 
الذي  اللقاء  يف  بنغالدش,  منتخب  مبواجهة 
الواحدة  الساعة  البطولة  افتتاح  يف  يجمعهام 

ظهرًا بتوقيت فلسطني.
تحت  البطولة  يف  الوطني  املنتخب  ويشارك 
يف  عتال  وفهد  دبدوب  مكرم  املدربني  قيادة 
ظل القرار غري امُلعلن التحاد كرة القدم القايض 
منصبه  من  عيل  ولد  الدين  نور  الكابنت  بإعفاء 

مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني.
البنغايل  وتستمر البطولة التي ُينظمها االتحاد 
لكرة القدم حتى الخامس والعرشين من الشهر 
عىل  توزيعها  تم  منتخبات   )6( مبشاركة  الجاري 

مجوعتني.
الوطني  املنتخب  أوقعت  القرعة  وكانت 
منتخبي  جانب  إىل  األوىل  املجموعة  يف 
فيام  سريالنكا,  ومنتخب  “املضيف”  بنغالدش 
بوروندي  منتخبات  الثانية  املجموعة  ضمت 

وموريشيوس وجزر سيشل.
هم:  العبًا   21 للمنتخب  الفني  الجهاز  وضم 
سيف,  أبو  أنس  عكر,  أبو  نعيم  عيل,  توفيق 
سليم,  موىس  العويوي,  يزن  الفواغرة,  فراس 
مساملة,  رامي  سامل,  خالد  سامل,  أبو  مصعب 
أمري  وردة,  أبو  محمود  خروب,  ليث  خروب,  عدي 
هيثم  قطميش,  أحمد  خليل,  محمد  قطاوي, 
سامح  كرش,  أبو  رضوان  القنرب,  وليد  خاليلة, 

مراعبة, صالح نرص الله, ورئبال دهامشة.
الوطني  للمنتخب  الثانية  املشاركة  هذه  تعد 
املشاركة  له  سبق  حيث  السابعة,  نسختها  يف 
توج  التي  السادسة  بالنسخة  البطولة  يف 
بركالت  طاجيكستان  منتخب  عىل  بفوزه  بلقبها 
الرتجيح بعد التعادل السلبي يف الوقت األصيل 

للمباراة.
للمنتخب  تجمع  كأول  املشاركة  هذه  وتأيت 
التصفيات  يف  األخرية  خسارته  عقب  الوطني 
اآلسيوية املزدوجة أمام أوزباكستان والتي أنهت 
الحلم بالتأهل للدور الثاين لتصفيات املونديال.

استعدادًا للتصفيات اآلسيوية املزدوجة
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مدريد/)أ ف ب(:
إسبانيا  ملك  كأس  ملسابقة  الـ32  دور  قرعة  أسفرت 
بكرة القدم التي ُسحبت أمس عن مواجهتني سهلتني 
من  فريقني  سيلتقيان  حيث  مدريد  وريال  لربشلونة 

الدرجة الثالثة.
سلمنقة  دي  أونيونيستاس  مع  مدريد  ريال  وسيلعب 
الرقم  حامل  لربشلونة  خصام  إيبيزا  سيكون  بينام 

القيايس يف عدد ألقاب املسابقة مع 30 لقبًا.
ويعترب اونيونيستاس فريقا حديثا نسبيا إذ تم تأسيسه 
املدينة  فريق  مشجعي  من  مجموعة  من   2013 عام 

االخر يو دي سلمنقة الذي أوقف نشاطاته.

وانخرط أونيونستاس عام 2014 يف الدرجة السادسة، 
ونجح سنة بعد أخرى بالتفوق حتى بلغ الدرجة الثالثة.

خارج  املواجهتني  وبرشلونة  مدريد  ريال  وسيخوض 
أراضيهام بحسب قوانني املسابقة.

عىل  ضيفني  بدورهام  وفالنسيا  مدريد  أتلتيكو  ويحل 
فريقني من الدرجة الثالثة حيث يلعب األول مع كولتورال 
ليونيسا، فيام سيكون فالنسيا يف ضيافة لوغرونيس. 
وضمن الدور نفسه يتواجه إشبيليه مع ليفانتي وريال 

سوسيداد مع إسبانيول.
الثاين/يناير  كانون  و23   21 بني  الدور  هذا  وسيلعب 

الحايل.

برشلونة وريال مدريد
يواجهان فريقين مغمورين في كأس ملك إسبانيا

نجل 
كرويف 
يتولى

تدريب 
منتخب 
اإلكوادور

برشلونة األغنى في 
إيرادات الموسم الماضي

ميالن ُيعير العبه بوريني لفيرونا

كيتو/)أ ف ب(:
األسطورة  نجل  كرويف،  يوردي  الهولندي  استلم 
املنتخب  تدريب  مهمة  كرويف،  يوهان  الراحل 
محاولة  بهدف  وذلك  القدم،  لكرة  اإلكوادوري 
قيادته للتأهل اىل نهائيات مونديال قطر 2022.

خالل  السابق  اإلسباين  برشلونة  العب  وقال 
الرسمي يف كيتو "من دواعي رسوري  تقدميه 
أن أكون متواجدا هنا. شعور الحامس الذي انتابني 
مشريا  رائعا"،  كان  )األحد(  هنا  اىل  وصويل  لدى 
اىل أن "التأقلم كان رسيعا. نحن جاهزون للتحدي 

الذي نواجهه".
وواصل ابن الـ45 عاما "تنتظرنا مباريات صعبة، لكن 

هذا هو جامل العمل الذي نقوم به".
وبعد أن أنهى مسريته كالعب يف فاليتا املالطي 
ريايض  كمدير  النجاح  كرويف  حقق   ،2010 عام 
 2012 بني  اإلرسائييل  أبيب  تل  ماكايب  لنادي 
ملوسم  عليه  االرشاف  يستلم  أن  قبل  و2017 

ثم  كمدرب،  له  مهمة  أول  يف   2017-2018
لتدريب  الصني  اىل  التايل  املوسم  يف  انتقل 

شونغكينغ دانغداي ليفان.
االحرتايف  مشواره  بدأ  الذي  الهولندي  وسيحل 
مانشسرت  بني  التنقل  قبل  برشلونة  مع  كالعب 
وأالفيس  فيغو  وسلتا  اإلنجليزي  يونايتد 
دانييتسك  ميتالورغ  ثم  اإلسبانية  وإسبانيول 
األوكراين وأخريا فاليتا، يف تدريب اإلكوادور خلفا 
من  أقيل  الذي  غوميز  داريو  هرنان  للكولومبي 
كوبا  لبطولة  األول  الدور  من  الخروج  بعد  منصبه 

أمريكا يف حزيران/يونيو املايض.
خلف  مجموعتها  يف  أخرية  اإلكوادور  وحلت 
ضيفة  حلت  التي  واليابان  تشييل  األوروغواي، 

عىل البطولة القارية.
أمريكا  تصفيات  يف  مشوارها  اإلكوادور  وتبدأ 
 26 يف   2022 قطر  ملونديال  املؤهلة  الجنوبية 

اذار/مارس املقبل يف ضيافة األرجنتني.

لندن/)أ ف ب(:
قياسيا  رقام  االسباين  برشلونة  نادي  حقق 
العامل  االندية االغنى يف  جديدا عىل رأس الئحة 
يف  املتخصصة  "ديلويت"  رشكة  أعلنتها  التي 
املحاسبة، بحسب االيرادات املحققة يف موسم 

.2018-2019

وللمرة االوىل، حقق برشلونة أكرث من 840 مليون 
من  يورو  مليون  بـ83  أكرث  أي  االيرادات،  من  يورو 

غرميه املحيل ريال مدريد ضمن الفرتة عينها.
يورو،  مليون   757 بنحو  ثانيا  العاصمة  نادي  وحل 
بحسب  الصدارة  الكاتالوين  النادي  مع  ليتبادل 
الثاين/يناير  كانون  يف  الصادر  األخري  الرتتيب 

.2019

واحتفظ مانشسرت يونايتد االنكليزي باملركز الثالث 
ان  "ديلويت"  واشارت  يورو.  مليون   711 بنحو 
الحمر" مهددون بخسارة هذا الرتتيب  "الشياطني 
اللدود  جارهم  لحساب  املقبل  املوسم  يف 
يف  االنكليزي  الدوري  بطل  سيتي  مانشسرت 
آخر موسمني أو ليفربول حامل لقب دوري ابطال 

اوروبا.
التسويق  تدويل  سياسة  أن  "ديلويت"  ورشحت 
سمحت  الرتاخيص،  مبنح  املرتبطة  واالنشطة 
عىل  أقل  بدرجة  االعتامد  يف  االسباين  للنادي 
النقل  حقوق  توزيع  إلعادة  املتقلبة  السوق 

التلفزيوين، وذلك بزيادة كبرية لعائداته التجارية.
الرشكة  يف  الريايض  القسم  من  جونز  دان  رشح 
النادي  بها  قام  التي  التجارية  العمليات  "جلبت 
ايرادات  كامل  من  أكرث  أي  يورو،  مليون   383,5
يف  عرش  الثاين  املركز  يف  حل  الذي  النادي 

الرتتيب" أي بوروسيا دورمتوند االملاين.
مع  املتكّيف  للنادي  مثال  هو  "برشلونة  تابع 

ظروف السوق املتغرّية".
ارتفاع  وتوقعت "ديلويت" ان برشلونة الذي أعلن 
قد   ،2018-2019 ملوسم  أعامله  رقم  اجاميل 
يورو  مليون   900 بقيمة  ايرادات  اىل  عمليا  يصل 
رأس  عىل  بالرتبع  له  يسمح  ما  املقبل،  العام 

الالئحة لسنة اضافية.
واذا كانت الصدارة لناديني من اسبانيا، اال ان االندية 
االنكليزية كانت االكرث تواجدا بني العرشين االوائل. 
ويعتمد التصنيف عىل النتائج املالية الكرب االندية 

يف انكلرتا، فرنسا، املانيا، ايطاليا واسبانيا.
ويف ما ييل ترتيب العرشين االوائل:

-1 برشلونة االسباين 840,8 مليون يورو
-2 ريال مدريد االسباين 757,3

-3 مانشسرت يونايتد االنكليزي 711,5
-4 بايرن ميونيخ االملاين 660,1

-5 باريس سان جرمان الفرنيس 635,9
-6 مانشسرت سيتي االنكليزي 610,6

-7 ليفربول االنكليزي 604,7
-8 توتنهام االنكليزي 521,1
-9 تشليس االنكليزي 513,1
-10 يوفنتوس االيطايل 459,7
-11 ارسنال االنكليزي 445,6

-12 بوروسيا دورمتوند االملاين 377,1
-13 أتلتيكو مدريد االسباين 367,6

-14 انرت االيطايل 364,6
-15 شالكه االملاين 324،8
-16 روما االيطايل 231,0
-17 ليون الفرنيس 220,8

-18 وست هام االنكليزي 216,4
-19 ايفرتون االنكليزي 213
-20 نابويل االيطايل 207,4

ميالنو/)أ ف ب(:
أعار ميالن اإليطايل مهاجمه فابيو بوريني لفريونا 
الفريقان  أعلنه  ما  بحسب  املوسم،  نهاية  حتى 

الثالثاء دون اعطاء مزيد من التفاصيل.
وهو الفريق الثامن لبوريني )28 عاما( يف مسريته 
تشليس  يف   2009 عام  بدأها  التي  االحرتافية 
عىل   2011 موسم  يف  بعدها  لعب  اإلنجليزي، 
لعب  االنكليزي،  سوانيس  مع  اإلعارة  سبيل 

إىل  اعارته  لتتم  واحد،  ملوسم  بارما  يف  بعدها 
حيث  اإلنجليزي  ليفربول  إىل  بعدها  وانتقل  روما، 
إىل  اإلعارة  سبيل  عىل  ليذهب  موسمني  أمىض 
ويلعب  دائم  إىل  عقده  يتحول  ان  قبل  سندرالند 
انتقاله إىل ميالن عىل  2018، عند  معه حتى عام 
يتحول إىل العب أصيل  أن  أيضًا قبل  اإلعارة  سبيل 
يف العام نفسه. كام شارك مع منتخب إيطاليا يف 

مباراة واحدة عام 2012.



منتخب الباشا

كتب/ خالد أبو زاهر:

بالعربي الفصيح

رأس  عىل  العامل  كل  يف  الوطنية  املنتخبات  أخبار  تكون  ما  عادة 
ووسائل  القدم  لكرة  الوطنية  االتحادات  واهتامم  أولويات  سلم 
اإلعالم، فهو ُدرة تاج كرة القدم يف كل دولة لكونها اللعبة الشعبية 

األوىل يف العامل.
أصبح  حيث   ،2008 عام  منذ  مختلًفا  األمر  أصبح  فلسطني  يف 
املنتخب الوطني )منتخب الباشا( بجهازه والعبيه وكل ما يتعلق به، 

فتجده يتحكم يف املنتخب من األلف إىل الياء دون استشارة أحد.
أصحاب  بها  يقتنع  أن  يجب  التي  الحقيقة  هي  بل  ادعاء  ليس  هذا 
رئيس  لجاذبية  خضوعهم  نتيجة  وقلوبهم  عيونهم  عىل  الغشاوة 
االتحاد اللواء جربيل الرجوب الذي يعد املنتخب الوطني ملكية خاصة، 
منتخبنا  املنتخب  نعد  كلنا  ألننا  املبدأ؛  حيث  من  إيجايب  أمر  وهذا 

وأقرب األشياء إىل قلوبنا.
من  املنتخب  مقدرات  لكل  كامل  احتكار  إىل  األمر  يتحول  أن  ولكن 
تعيني وإقالة أجهزة فنية ومديرين فنيني دون استشارة ودون إعالن 
أن  املفرتض  من  اتحاد  لرئيس  نرضاها  ال  دالالت  له  فهذا  رسمي، 

يكون من داعمي الرشاكة يف العمل والرأي.
إن ما يحدث منذ سنوات يؤكد أن األخ اللواء الرجوب ال يؤمن بالرشاكة 
وال يؤمن بالرأي اآلخر، حتى وإن كان يعلم أن الرأي اآلخر صواب وأنه 
يصب يف مصلحة االتحاد واملنتخب، فهذه هي شخصيته التي لن 
له  رشكاء  بأنهم  يرضاها  بطريقة  حوله  من  أقنعه  حال  يف  إال  تتغري 

وأنهم موجودون من أجل خدمة كرة القدم الفلسطينية.
لكل متابع أن يتخيل أن املنتخب الوطني لبلده فلسطني سيخوض 
أوىل مبارياته اليوم يف بطولة الكأس الذهبية يف بنغالديش دون 
وموقعه  إعالمه  ولجنة  االتحاد  وهو  املصدر  من  عنه  شيًئا  يعلم  أن 
التواصل  مواقع  عىل  حساباته  خالل  ومن  العنكبوتية  الشبكة  عىل 

االجتامعي.
صحيح أن بعض وسائل اإلعالم نرشت قامئة املنتخب وأعضاء الجهاز 
الفني يف ظل عدم وجود قرار نهايئ بخصوص الجهاز الفني الحايل 
بقيادة الكابنت نور الدين ولد عيل، ولكن كل ما ُنرش ال يعفي اتحاد 

الكرة من نرش ما يجب نرشه من باب احرتام الشارع الريايض.
وعن  فيها  املشاركة  وعن  البطولة  عن  معلومة  أي  نرش  عدم  إن 
القدم  كرة  مكونات  بكل  استخفاًفا  ُيعد  القامئة  وعن  الفني  الجهاز 

الفلسطينية ومحيطها اإلعالمي وشارعها الداعم لها.
لكوين  ومبهنيتي  بعقيل  أحد  يستخف  أن  أقبل  ال  شخصًيا  وأنا 
السياسة فهو رفض ليس من  أرفض هذه  ا، وبالتايل عندما  إعالميًّ
وللشارع  وللمهنة  للنفس  احرتام  هو  ما  بقدر  املجرد  الرفض  باب 
الريايض الذي أعده صاحب الحق علينا كإعالميني من أجل وضعه يف 

صورة الحقيقة.
عادية  بطولة  املنتخب  فيها  ُيشارك  التي  البطولة  كانت  لو  حتى 
عىل  وليس  املبدأ  عىل  فاالعرتاض  بها،  معرتف  وغري  مؤثرة  وغري 
املشاركة، فهل ُيعقل أال ينرش اتحاد كرة القدم أي معلومة رسمية 
تضع الشارع يف صورة الحالة ال سيام وأن املنتخب الوطني ُيشارك 
يف البطولة بدون مديره الفني وبدون عدد من العبيه األساسيني 

وبدون أشياء كثرية.
األذرع  عىل  الرسمية  املعلومة  لغياب  مربر  أي  يوجد  ال  أنه  أعتقد 
اإلعالمية التحاد كرة القدم، وأعتقد أنه لن يكون هناك أي مربر لكل ما 
سبق وإن حدث وتم السكوت عنه، حيث تم التعاقد مع خوليو سيزار 
وإقالة عبد النارص بركات ومن ثم إقالة سيزار وتعيني نور الدين ولد 
عيل ومن ثم االستغناء عن خدمات ولد عيل واالستفادة منه يف 
موقع جديد وتكليف الكابنت فهد عتال لقيادة املنتخب يف بطولة 
عن  اإلعالن  يتم  ومل  هذا  كل  بنغالديش،  يف  الذهبية”  “الكأس 
أي قرار من القرارات سابقة الذكر. أليس هذا منتخب الباشا وليس 

منتخبنا، وليس من حقنا معرفة يشء عنه؟
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برشلونة/)أ ف ب(:
سيتيني  كييك  الجديد  برشلونة  مدرب  وعد 
االسلوب  باعتامد  مبادئه  عىل  يحافظ  بأن 
الكاتالوين  النادي  ميز  الذي طاملا  الهجومي 
جميع  تخطى  منصبه  يف  تعيينه  بأن  معتربًا 

أحالمه.
بارتوميو  ماريا  جوسيب  النادي  رئيس  وقدم 
واملدير الريايض يف النادي الفرنيس اريك 
صحايف  مؤمتر  يف  الجديد  املدرب  ابيدال، 
بعد القرار بإقالة ارنستو فالفريدي من منصبه 

يف وقت متأخر من مساء االثنني.
وكشف بارتوميو بأن سيتيني يرتبط بعقد مع 
يتضمن  لكنه   2022 متوز/يوليو  حتى  النادي 
بندا يسمح بإقالته من منصبه بعد االنتخابات 

الرئاسية املقررة العام املقبل.
"طريقة  بقوله  سيتيني  تعيني  عىل  وعلق 
سيتيني هي الطريقة التي يحبذها برشلونة: 
يبحث دامئا عىل االستحواذ عىل الكرة، يويل 
مع  يتناسب  وهذا  بالشكل  كبريا  اهتامما 

رؤيتنا".
تقدميه  خالل  فقال  عاما(   61( سيتيني  أما 
أكن  "مل  العقد  وقع  حيث  االعالم  لوسائل 
أنا  هنا.  تواجدي  أحالمي  أقىص  يف  اتخيل 
بالنسبة  مميز  هو  واليوم  عاطفي  شخص 
إيل. مل أفكر إطالقا بأن يطلب مني برشلونة 
أو  هائلة  ذاتية  سرية  أملك  ال  تدريبه.  تويل 
الكثري من األلقاب لكني برهنت بأنني أملك 

فلسفة معينة يف اللعب"ز
يف  البقر  بني  أتنزه  كنت  "باألمس  وتابع 

الالعبني  أبرز  عىل  أرشف  أنا  واليوم  قريتي، 
يف أحد أكرب الفرق يف العامل" مشريًا إىل 
أنه أحتاج إىل "أقل من خمس دقائق" لقبول 

العرض".
واضحة،  قناعات  أملك  شخص  "أنا  وأوضح 
آنا  لكن  الجميع  إىل  استمع  واضحة.  أفكارًا 
شخصيا أول من يدافع عن أفكاري وما أؤمن 
به. إذا كان يتعني علينا املوت مع هذه االفكار 
يجب ان منوت معها الن برشلونة يريد متابعة 

النهج الخاص به".
فريقي  يلعب  أن  هو  الوحيد  "وعدي  وتابع 
شخصية.  أملك  بأنني  يدرك  جميعكم  جيدًا. 
يلعب  فريق  عىل  االرشاف  سأتوىل  هنا، 
بطريقة جيدة منذ سنوات، مثة اشياء صغرية 

لتغيريها".
ودافع سيتيني عن الوان اندية اتلتيكو مدريد 
ابرز االندية التي  وراسينغ سانتاندر العبا، اما 
ارشف عليها فكانت بيتيس. ويعرف عنه ميله 
وتأثره  بالكرة  االحتفاظ  اسلوب  اعتامد  اىل 
يوهان  الشهري  الهولندي  باسلوب  تحديدا 
بانه  املرات  احدى  انه رصح يف  كرويف حتى 
جاهز لقطع احد اصابع يده ليك يلعب بأرشاف 

كرويف عندما كان االخري مدربا لربشلونة.
دينامية جديدة

ولن يتمكن سيتيني من االعتامد عىل هدافه 
خضع  الذي  سواريز  لويس  االوروغوياين 
لعملية جراحية يف الغرضوف وسيغيب عىل 
مدى اربعة اشهر لكنه يف املقابل يستطيع 
ليونيل  االرجنتيني  نجمه  عىل  االعتامد 

مييس صاحب 16 هدفا يف 20 مباراة هذا 
املوسم.

ماذا  واثقا  "لست  سيتيني  قال  االخري  وعن 
يعني االرشاف عىل تدريب افضل العب يف 
العامل والالعبني الذين من حوله. لقد تحدثت 
التقدير  مدى  له  وقلت  االخرين  وبعض  اليه 

الذي اكنه له".
احراز  يف  فالفريدي  نجاح  من  الرغم  وعىل 
الفريق  مع  له  موسمني  اول  يف  اللقب 
الكاتالوين فقد أكد رئيس النادي بان الفريق 
كان يف حاجة اىل دفعة معنوية بقوله "كنا 
يف  االفضل  تكن  مل  الدينامية  بان  ندرك 
الجيدة.  النتائج  من  الرغم  عىل  االخرية  االونة 
منتصف  يف  الننا  االن  بالتغيري  قمنا  لقد 
الجديد  الدينامية  مع  دفعة.  ونريد  املوسم 
ومسابقة  االبطال  دوري  الدوري،  احراز  نريد 

الكأس".
احرتام  لعدم  النادي  ادارة  مجلس  واُتهم 
له  بديل  عن  البحث  بدء  خالل  من  فالفريدي 
ذلك  خرج  وقد  املايض  االسبوع  نهاية  خالل 
بالعب  يتعلق  ما  يف  سيام  ال  العلن  اىل 
وسط برشلونة السابق تشايف الذي يرشف 
علنا  ورفض  حاليا  القطري  السد  تدريب  عىل 

تويل االرشاف خلفا لفالفريدي.
واعرتف بارتوميو بذلك بقوله "بطبيعة الحال، 
كنت آمل ان تتم االمور بطريقة مختلفة. لكن 
اىل  تحدثنا  االخرية  واالشهر  االسابيع  يف 
الطريقة  بهذه  تحصل  االمور  اخرين،  مدربني 

دامئا ومل نتوصل اىل نتيجة".

سيتيني يتوىل تدريب برشلونة 
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السباق نحو الضم

إنها عدوى »ضم الضفة واألغوار« أو إنه اليسار 
الالهث خلف اليمين في )إسرائيل(، هذا هو معنى 
ما كشف عنه أحد كبار المحققين الصحفيين في 
)إســرائيل( رفيــف دروكر في صحيفــة هآرتس 
يوم )13-1(، من أن الدوافــع الحقيقية إلعالن 
نتنياهــو عزمه ضم األغــوار، وذلك وفق مصدر 
كبير وموثوق في الليكــود، هي حرص نتنياهو 
على تحقيق الســبق والمبادرة بعــد أن وصلته 
معلومات تفيد بأن رئيس الحزب المنافس أزرق 
أبيــض بيني غانتــس يعتزم اســتخدام ما يعد 
على نطاق واســع في )إســرائيل( كورقة رابحة 
ومفاجئــة واإلعــالن قبيل االنتخابــات عن عزم 
حزبه ضم األغوار في )إسرائيل(، وذلك في حالة 
فوزه فــي انتخابات الكنيســت، وقد حذر دروكر 
من مخاطر تحول مناورات الضم االنتخابية إلى 
حقيقة واقعة تحظى بإجماع األحزاب الكبيرة في 

)إسرائيل(.
يعــد تبني خطــاب الضم في أوســاط واســعة 
في )إســرائيل( انتصــارًا ملحوظــًا لخط اليمين 
االســتيطاني، وتراجعــًا كبيــرا فــي أطروحــات 
ومواقــف اليســار مــع اإلشــارة إلــى أن الخالف 
الســابق – والــذي يبدو أنه تالشــى مــع تبني 
غانتــس بضم األغــوار -كان حــول مدى الضم 
وليــس فكرة الضــم بحد ذاتها، وهــا هو حزب 
أزرق أبيــض الممثــل الرئيس ألحــزاب المركز 
يســار يتبنى ليــس فقط فكــرة الضــم، وإنما 
المــدى والحجم الذي دعــا إليــه اليمين طوال 

السنوات السابقة.
إن لحوق اليســار بركب الضــم إنما هو جزء من 
ظاهرة تضاؤل اليســار وتراجــع مؤيدي الحلول 
حتى وإن كانت هزيلة مع الفلسطينيين، مما يعد 
ضربة قاسية إضافية لكل من يعوّل في الجانب 
الفلســطيني على نهــج التفاوض والتســويات 
الســلمية، وعلى رأسهم رئيس السلطة محمود 
عباس، وقد تبدو تهديدات أحد قيادات القائمة 
العربيــة المشــتركة وعضــو الكنيســت أحمد 
الطيبــي والموجهــة ألعضاء حــزب أزرق أبيض 
ويوعــز هندل على وجه التحديد أن يتوقفوا عن 
خطــاب الضم وإال فلن يصوت لصالحهم لتولي 
رئاسة الوزراء، تعبيرا عن الضائقة والحرج الذي 
وقع فيه المراهنون على التسوية السلمية أكثر 

منه تهديدا فارغ المضمون.
بقيت اإلشــارة إلى أن ما يجري على األرض في 
الضفة الغربية والقــدس من مصادرة األراضي 
ومــا يقابلهــا مــن تمريــر وإقــرار قوانين في 
الكنيســت هو ضم تدريجي وغيــر معلن للتأكد 
من القضاء التام على فكرة الدولة الفلسطينية، 
وذلــك علــى الرغم بــل قد يكــون إمعانــًا في 
مغالبــة ورفض قرار مجلــس األمن الدولي رقم 
2334 والذي يعد أقوى قرار أممي يدين ويجرم 

االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة.
مــن الضروري التأكيد أن مواجهة الفلســطيني 
واالحتالليــة  العنصريــة  التطــورات  لــكل 
االســتيطانية في )إســرائيل( ال يمكــن أن تتم 
دون توحيد الجبهة الداخلية الفلســطينية على 
قاعــدة ما تم االتفاق عليه بيــن كافة الفصائل 
الفلســطينية وعلــى رأس ذلك وثيقة األســرى 

واتفاق القاهرة وغيرها.

بعد أن ســمحنا للتاريخ بإعادة نفسه بشكل 
مأســاوي فــي 2008، 2012 و2014 وعلى 
شــكل حروب همجية أدت الستشهاد اآلالف 
من المدنيين وإصابة عشرات اآلالف، يتحتم 
علينا الوقوف للحظــة مراجعة نقدية جدية، 
بالذات بعــد دخولنــا العام العشــرين بعد 
األلفيــن، والذي تنبأت فيــه األمم المتحدة 

بأن غزة ستصبح به غير قابلة للحياة.
بالعــودة إلى تلك األيــام الدمويــة، حينما 
كانت المستشــفيات تســتنزف كل طاقاتها 
لعالج المصابيــن، أصدرت النظــم العربية 
عشــرات التصريحات تستنكر وتندد بالحرب 
اإلبادية التي شنتها )إسرائيل( على القطاع، 
وعقــدت العديد من المؤتمــرات الصحافية 
تلو األخرى، وبعض القمم فارغة المضمون. 
وما زال الموقف العربي الرسمي من القضية 
الفلســطينية عبــارة عن خليط مــن الجبن 
والنفاق. وال بد اآلن من استجواب فشل هذا 
الموقف في فك الحصار اإلســرائيلي اإلبادي 
المســتمر على غــزة منذ ما يزيــد على 13 

عامًا وضآلة التحرك لمساندة أهل غزة.
الفلســطينية  القضيــة  أن  الواضــح  مــن 
أصبحــت عبًئا ال يســتطيع النظام الرســمي 
العربي تحمله. ولكن ما حصل في السنوات 
األخيــرة من مشــاركة هــذا النظــام ليس 
فقط بالتشــفي فيمــا يحصل، بــل في منع 
المواطن الفلســطيني الغزيّ من حتى حق 
الحماية التــي يكفلها له القانــون الدولي، 
مدعاة للتساؤل النقدي والخالق عن مفهوم 
العروبة والتضامن العربــي وكيفية الخروج 
مــن مأزق احتــكار النظام الرســمي العربي 

لهذه المفاهيم.
وأيضًــا مــا اتفــق على تســميته »الشــارع 

العربي« وخروج الجماهير للتضامن مع أهل 
غزة بشــكل متميز كالعادة بالمطالبة بفتح 
الحدود والتوســل لســمو األمــراء والملوك 
والجنــراالت بإجــراء أي تحــرّك من شــأنه 
أن »يخفف علــى اإلخوة الفلســطينيين في 
غزة معاناتهم«، تراجــع تدريجيًا, وكفا اهلل 
المؤمنين شر القتال )ما باليد حيلة(. ونحن 
فــي غــزة اآلن نتســاءل عن كيفيــة تحويل 
عبــارات الدعــم لنــا المنطلقة في شــوارع 
وعواصم الــدول العربية إلــى فعل حقيقي. 
لقــد ســئمنا وكمــا يقــال في غــزة )طلعت 

روحنا(.
مــا تبقــى لنا هــو الــدرس الشــعبي الذي 
ألهــم النضال الجنــوب أفريقــي ضد نظام 
األبارتهيــد العنصــري، عندمــا أصبح طرح 
التحية علــى مواطن جنــوب أفريقي أبيض 
محظورا بإجماع شــعبي، ولم ينتظر موافقة 
شــيوخ وكهنــة القصــور. وهذا هــو الدرب 
الذي يجــب أن تســلكه فلســطين بإصدار 
فتواها بتحريم التعامل مع إسرائيل أو شراء 
بضاعتها أو فتح ســفارات فــي عاصمتها أو 
اللعب مع رياضييها أو التعاون مع جامعاتها 
التــي يتخرج منهــا مجرمو حــرب. وحتى لو 
اســتقبلت حكومات عربيــة وغربية مجرمي 
الحرب اإلســرائيليين، وحتى لو تم التنسيق 
أمنيًا مع إسرائيل، فإنه لن يستطع أي نظام 
ديكتاتــوري أو ديمقراطي أن يمنع مواطنيه 
مــن عدم التعامل مع أي شــيء يحمل ختمًا 

إسرائيليًا.
إن تجربــة النضــال ضــد نظــام التفرقــة 
العنصريــة في جنوب أفريقيا مــا زالت حيًة. 
معظم من كان له شرف المشاركة في هذه 
الثــورة العالمية ال زال حيًا، وجاهزًا للنضال 

ضد آخــر نظــام أبارتهايــد. لن تســاعدنا 
رســائل الود والتزامنا بحــل الدولتين، ولن 
المفاوضــات  وال  »التهدئــة«،  ال  تســعفنا 
العبثية المباشــرة منها وغير المباشــرة. ما 
يســعفنا هو تحالف شــعبي فلسطيني دولي 
يرفع شعار المقاطعة )BDS( وعدم التطبيع 
بأي شكل من األشكال، على نمط ما حصل 

ضد آخر معاقل العنصرية في أفريقيا.
إن نضــال وتضحيات الشــعب الفلســطيني 
التي تعــدت المألــوف ال يمكن بأي شــكل 
من األشــكال أن تؤدي إلى بناء معزل عرقي 
يُحتفى بــه على أنه إنجــاز تاريخي. إن غزة 
2008، و2012، و 2014، قــد وضعت حدًا 

لهــذه المهزلــة وأعادت مفهومــي التحرير 
وتقريــر المصيــر لوضعهمــا الطبيعي. إن 
كل المحــاوالت التــي ضخت فيهــا مليارات 
الدوالرات لتحويل القضية إلى مسألة صراع 
حــدودي على %22 مــن األرض وصلت إلى 
نهاياتها المتوقعــة. كما أن التحرير وتقرير 
المصير لم يعودا شــعارين من الماضي، بل 
أصبحا الشــعارين اللذين يجــب أن يتمحور 
حولهمــا النضال الفلســطيني واألممي من 

أجل الوصول لسالٍم عادٍل وشامل.
ما تبقــى لنا مع دخولنا فــي مرحلة »انتهاء 
صالحيــة الحيــاة فــي القطاع« هــو اإلرادة 
الشــعبية البعيدة كل البعد عن الشــعارات 
الفارغة. ما تبقى هو حملة مكثفة ومتنامية 
مــن المقاطعة وعدم التطبيــع، على غرار ما 
حصل مع النضــال الجنــوب أفريقي، تؤدي 
في المحصلــة النهائية إلى الحرية والعدالة 
والمســاواة. مــا تبقــى هــو المقاطعة بكل 
ثقافية،  أكاديميــة،  اقتصاديــة،  أشــكالها، 

رياضية، عسكرية، سياسية.

وانتصــر األســير أحمــد زهــران بتعليقــه 
إضرابــه المفتوح عن الطعام الذي اســتمر 
لمــدة 113 يومــا بشــكل متواصــل دون 
توقف، حيث رضخت إدارة السجون لمطلبه 
في إنهــاء اعتقالــه اإلداري، وبموجب هذا 
االتفاق سيتم إطالق ســراح زهران في 25 

من الشهر القادم.
إضراب األســير زهــران أزهر وأثمــر، وفاز 
وانتصــر، فــي معركــة التحــدي بأمعائــه 
الخاوية ألكثر مــن 113يوما من االضراب 
المتواصــل عــن الطعــام رفضــا العتقاله 

اإلداري.
يعتبر االفراج الحقا عن االسير زهران انجازا 
إلرادتــه الصلبة وتصميمه علــى مواصلة 
المواجهــة ال ســيما وأن إضرابــه الحالــي 
هو الثاني خــالل اقل من عام بعد أن نكث 
االحتــالل بالوعود التي قطعهــا في جولة 

االسير االولى.

من يظــن أن النصــر يأتي بــال ثمن فهو 
مخطــئ، فوصــف »هيــكل عظمــي« كان 
لألســير زهران خالل اضرابه الطويل، وفي 
بداية معركته لقي اســتهزاء وال مباالة من 
سجانيه ليستصدر قرارا بالرغم من التعنت 
غير المســبوق فــي ملــف المضربين عن 

الطعام عمومًا وملفه خصوصًا.
يعتبــر هــذا اإلضــراب هــو الثانــي الذي 
يخوضه خــالل العام الجــاري، حيث خاض 
إضرابا ضد اعتقاله اإلداري اســتمر لـــمدة 
39 يومــا، وانتهى بعد وعود باإلفراج عنه، 

إال أن ســلطات االحتــالل أعــادت تجديــد 
اعتقالــه اإلداري لمدة أربعة أشــهر وثبتته 

على كامل المدة.
اإلضــراب عن الطعام ليس طوعيا او مجرد 
تســلية، لمن لم يجرب األســر نقول له إن 
األســر يعني الموت البطــيء؛ فاأليام تمر 
ســريعا خــارج الســجن؛ ولكــن داخله تمر 

الثوانــي ثقيلــة وبطيئــة ومعهــا العذاب، 
العــزل  والمــوت يالحــق أســرى زنازيــن 
االنفرادي المضربيــن، فكيف لمن ال يأكل 

ألشهر طويلة.
آالم وأوجــاع الشــعب الفلســطيني كثيرة 
وصعبة؛ إال أن من أكثرها صعوبة وخطورة 
هــي آالم األســرى؛ الذيــن تفنــى زهــرة 
شــبابهم وتذوب أعمارهم وأحالمهم خلف 
قضبان الحديد، التي تأكل من أجسادهم؛ 
ألجل أعــدل وأقدس قضية لتحرير شــعب 

مظلوم ومكلوم .
فــي كل األحوال شــعب فيه أســرى أبطال 
ال يمكــن أن يهزم، فالشــعب الحي ينجب 
أبطاال يضحون بأرواحهم، ومسألة تحقيق 
الحرية وكنس االحتالل هي مسالة الوقت، 
وقصــار النفــس عليهــم التنحــي جانبــا، 
والتاريــخ ال يصنعــه ســوى األبطــال أولي 

العزم، وليس الضعفاء.

األسير زهران.. 
أزهر وأثمر

د. خالد معالي

آالم وأوجاع الشعب الفلسطيني كثيرة وصعبة؛ إال 
أن من أكثرها صعوبة وخطورة هي آالم األســرى؛ 
الذين تفنى زهرة شبابهم وتذوب أعمارهم وأحالمهم 
خلــف قضبان الحديد، التي تأكل من أجســادهم؛ ألجل 
أعدل وأقدس قضية لتحرير شعب مظلوم ومكلوم .

ناصر ناصر

أفكار متشائلة من غزة 
غير القابلة للحياة!

د. حيدر عيد 

كل المحاوالت التي ضخت فيها مليارات الدوالرات 
لتحويــل القضيــة إلى مســألة صراع حــدودي على 
22 % مــن األرض وصلت إلى نهاياتها المتوقعة. 

كمــا أن التحرير وتقريــر المصير لم يعودا شــعارين من 
الماضي، بل أصبحا الشــعارين اللذيــن يجب أن يتمحور 

حولهما النضال الفلسطيني واألممي .

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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المدعي/ عبد الناصر محمد منصور الفقعاوي من خانيونس
 وكيله المحامي/ اياد الفقعاوي.
المدعى عليه/ محمد يوسف أحمد درويش وافي من خانيونس )بلجيكا حاليًا(.

نوع الدعوى/ حقوق.           
قيمة الدعوى/ سبعون ألف دينار أردني.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية رقم 2016/304

الــى المدعى عليــه المذكور بعالية بمــا أن المدعي قد تقــدم بالقضية 
الحقوقيــة 2016/304 لذلــك يقتضي عليك الحضــور الى هذه المحكمة 
خالل خمســة عشــر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضي أن 
تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ 
تبليغك هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلسة الموافق 2020/2/12م 
للنظــر في القضية وليكــن معلوما لديك انك إذا تخلفــت عن ذلك يجوز 

للمدعي أن يسير في الدعوى حسب األصول وحرر في 2020/1/14م.
رئيس قلم محكمة بداية خانيونس

دولة فلسطين
محكمة بداية خانيونس

في القضية الحقوقية رقم 2016/304
في الطلب الحقوقي رقم 2020/26

أعلن أنا/ عالء أحمد ســعيد ســتوم عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 400244505 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/  عبد الحكيم شــاكر محمود حبوب عن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 801307927 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ كفايه ســعيد اســماعيل موســى عــن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 927141671 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ وفائي نعمان عبد الجواد السوسي عن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 946545696 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة
في القضية التنفيذية رقم 16510/ 2019

إلــى المنفذ ضده/ هيثم عبد اهلل حماد أبو مراحيل باألصالة عن نفســه 
وباإلضافــة إلى باقي ورثة والــده المرحوم عبد اهلل حمــاد أبو مراحيل- 

مجهول محل اإلقامة .
طبقــًا للحكــم الصادر ضدك مــن محكمة بدايــة غزة فــي القضية رقم 
2017/1000 )تنفيذ عيني( والصــادر بتاريخ 2019/6/26 لصالح طالب 

التنفيذ/ يعرب ســليم سعيد ريان والقاضي بتنفيذ عقد االتفاق على البيع 
المحــرر بتاريــخ 2005/6/23 المبــرز م/4 وعقد االتفــاق على بيع أرض 
المحرر بتاريخ 2004/3/4 المبرز م/2 عدد 2 وعقد االتفاق على المبادلة 
المحرر بتاريــخ 2006/11/23 المبرز م/1 تنفيذ عيني لذلك عليك تنفيذ 

الحكم الصادر في القضية رقم 2017/1000 بداية غزة .
لذلــك عليك الحضــور إلى دائــرة التنفيذ في غضون أســبوعين وإذا لم 
تحضــر خالل المــدة المذكورة فإنك تعــد ممتنعًا عــن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري . حرر في 2020/01/13
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ. رامي صلوحة

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة

أعلــن أنا/ محمد غازي ســعيد حبيب عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 802751198 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ للي حلمي عطــا اهلل ترزي عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 700173891 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنا/ أحــالم ديب جميل عابد عن فقــد هويتي وتحمل 
الرقم 403689409 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

إعالن بيع بالمزاد العلني في القضية رقم 2019/13349 
نعلــن للعموم أنه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
فــي القضية التنفيذية رقــم 2019/13349 والمتكونــة فيما بين طالب 
التنفيذ/ طارق محمد ديب أبو حمرة والمنفذ ضده/ محمد محمود محمد 
أبو عبيد الســيارة من نوع )مرســيدس( أبيض اللون والتي تحمل لوحة 

رقم 3011312 تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني.
فعلى من يرغب بالدخــول بالمزاد عليه الحضور الى دائرة تنفيذ محكمة 
بدايــة غزة في أوقات الدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعــد دفع قيمة 
التأميــن بواقع 10 % من قيمة التخمين وأن الرســوم والداللة واالنتقال 
على نفقة المشــتري، علمًا بأن المزاد ســينعقد الساعة الثانية عشرة من 

يوم االربعاء بتاريخ 2020/1/29م.
تحريرا في 2020/1/14م.

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ

الموضوع/ مذكرة تبليغ حضور
 صادرة عن محكمة جباليا الشرعية

الى/ ســهيل صالح عبد الهادي صالح من بربره وســكان م. جباليا سابقا 
ومجهول محــل اإلقامة خارج البالد يقتضي حضــورك الى هذه المحكمة 
يوم الخميس الواقع في 2020/1/30م الســاعة التاســعة صباحا لحضور 
جلسة الدعوى أساس 2019/1334 وموضوعها نفقة زوجة والمقامة من 
قبــل زوجتك المدعية/ رؤى محمد علي أحمد من بربره وســكان غزة وإن 
لــم تحضر في الوقــت المعين يجر بحقك المقتضى الشــرعي لذلك جرى 

تبليغك حسب األصول وحرر في 2019/12/31م.
قاضي جباليا الشرعي
محمد خليل الحليمي

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة جباليا الشرعية

الخرطوم/ وكاالت:
اندلــع إطالق نــار كثيف أمــس في الخرطــوم بعد أن 
»تمرد« عناصر من جهاز المخابرات العامة الســوداني 
ضــد خطة إلعــادة هيكلته، مــا أدى إلى إغــالق مطار 

الخرطوم.
وأصيــب فتى بجروح عندما أطلقــت عيارات نارية على 
قاعدتيــن تابعتيــن لجهــاز المخابــرات العامــة الذي 
كان يُعرف ســابقا بجهاز األمــن والمخابرات الوطني 
الســوداني، وكان مثيــرًا للجدل خالل عهــد الرئيس 

السابق عمر البشير.
ولعب جهاز األمن والمخابرات الوطني دورًا أساســيًا 
في قمع التظاهــرات التي انطلقت فــي كانون األول/
ديســمبر 2018 وأدت إلى إطاحة الجيش بعمر البشير 
تحت ضغط الشارع في نيسان/ابريل بعد 30 عامًا من 
الحكم. وذكر شــهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية، 
أن اطــالق النار اندلع في قاعدة الريــاض القريبة من 

مطار الخرطوم، وقاعدة بحري شمال العاصمة.
وأغلقت كافــة الطرقــات المؤدية إلــى القاعدتين ما 

تسبب بزحمة سير.
وشــاهد مراســل وكالة الصحافــة الفرنســية العديد 
من العربات التي تحمل الجنــود وعناصر قوات الدعم 

السريع تتوجه الى القاعدتين.
وصــرح فيصل محمد صالح المتحدث باســم الحكومة 
أن "بعض مناطق العاصمة شهدت تمردا لقوات هيئة 
العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة حيث خرجت 
وحدات منها إلى الشــوارع وأقامت بعــض المتاريس 

وأطلقت زخات من الرصاص في الهواء".
وأضاف أن "بعــض الوحدات رفضــت المقابل المادي 
الذي قررته الجهات الرسمية مقابل التسريح واعتبرته 

أقل مما يجب أن يتلقوه".
وذكــر أطبــاء مقربون مــن الحركــة االحتجاجية التي 
أطاحت بالبشــير أن فتى في الخامسة عشرة من عمره 

أصيب بجروح من عيارات نارية.

 اتهام رئيس الجهاز السابق 
واتهم فريق أول محمد حمدان دقلو الذي يرأس قوات 
الدعــم الســريع، الرئيس الســابق لجهــاز المخابرات 

العامة بالتخطيط لـ"التمرد".
وقال إن مــا حدث هو خطة وضعها صالح قوش وعدد 

من الضباط.
وتنحى قوش، الشخصية البارزة في نظام البشير، من 
منصبه بعد أيام من االطاحة بالبشــير. وال يعلم مكان 
تواجــده. ودعت قوى الحريــة والتغيير في الســودان 
السكان إلى الهدوء وعدم منح فرصة لمن يرغبون في 

"جر البالد إلى سفك الدماء".
وذكــر جهــاز المخابرات العامــة في بيان أنــه "يعمل 
علــى تقييــم الوضــع". وأضاف أنــه "في إطــار هيكلة 
الجهاز وما نتج عنها من دمج وتسريح حسب الخيارات 
التي طرحت على منســوبي هيئــة العمليات، اعترضت 
مجموعة منهم علــى قيمة المكافأة المالية وفوائد ما 

بعد الخدمة".
وأضاف أنه تجري حاليا مفاوضات لحل المســألة نظرا 

ألن للمنسوبين مطالب مالية.
وصــرح مصــدر أمني لوكالــة الصحافة الفرنســية أن 
اطالق النار اندلع في البداية في مدينة األبيض، وبعد 

ذلك في قواعد جهاز المخابرات العامة في الخرطوم.
وأغلقت السلطات مطار الخرطوم الدولي.

وأعلــن عبــد الحافظ عبــد الرحيــم المتحدث باســم 
الطيران المدني السوداني: "تم إغالق مطار الخرطوم 
أمــام المالحــة الجوية لمدة خمس ســاعات ألســباب 
أمنية حتى الثامنة مســاء بالتوقيــت المحلي )18,00 

ت غ(". 
وأكــد رئيس الوزراء عبداهلل حمــدوك أن الوضع تحت 

السيطرة.
وكتب على تويتر: "نطمئن مواطنينا أن األحداث التي 
وقعت الثالثاء تحت الســيطرة وهي لن توقف مسيرتنا 
ولن تتســبب في التراجع عن أهــداف الثورة. الموقف 

الراهــن يثبت الحاجة لتأكيد الشــراكة الحالية والدفع 
بها لألمام لتحقيق األهداف العليا".

وأضــاف "نجدد ثقتنا في القوات المســلحة والنظامية 
وقدرتها على السيطرة على الموقف".

ومنــذ أن توصل العســكريون وقــادة االحتجاجات في 
السودان إلى اتفاق في آب/أغسطس، تحولت السلطة 

في البالد إلى حكومة انتقالية.
وتعهدت الســلطات الجديدة خصوصًا بإصالح أجهزة 
األمــن. وقتــل 177 شــخصًا خــالل قمــع التظاهرات 
بحسب منظمة العفو الدولية. وتقول لجنة أطباء قريبة 

من المتظاهرين إن عدد الضحايا بلغ 250 شخصًا.

عنارص أمن سودانيون ينفذون 
"مترًدا" احتجاًجا عىل خطة مكافآت مالية

سقوط طائرة 
مقاتلة مرصية 
ومرصع قائدها 

خالل تدريب
القاهرة/األناضول:

أعلنت القوات المسلحة المصرية أمس عن 
ســقوط طائرة مقاتلة ومصرع قائدها في 

إحدى مناطق التدريب.
وذكــرت "الصفحــة الرســمية للمتحــدث 
علــى  المســلحة"  للقــوات  العســكري 
"فيســبوك" أنه "فــي إطار تنفيذ النشــاط 
الثالثــاء  الجويــة  للقــوات  التدريبــي 
14/1/2020 سقطت طائرة مقاتلة بإحدى 

مناطــق التدريب ما أســفر عن استشــهاد 
قائدها".

وأضافت أنه "جارى تحديد ســبب ســقوط 
الطائرة"، دون مزيد من التفاصيل.

الصدر يدعو إلى "مليونية" ضد الوجود األمريكي
هجوم صاروخي

 يستهدف قاعدة تستضيف 
أمريكيني شامل بغداد

بغداد/ األناضول- وكاالت:
أفاد مصدر أمني عراقي بأن قاعدة جوية تستضيف جنودا أمريكيين، تعرضت إلى 
قصف بالصواريخ مســاء أمس من قبل مجهولين يشــتبه بأنهم مســلحو فصائل 

شيعية مقربة من إيران.
وقال ضابط فــي الجيش العراقي برتبة نقيب لوكالــة "األناضول"، إن مجهولين 
أطلقــوا صاروخي كاتيوشــا على األقل على قاعدة التاجي )85 كلم شــمال بغداد( 
التي تضم قوات مشتركة من العراقيين واألمريكيين وقوات أجنبية أخرى من دول 

التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة.
وأضاف أن حجم الخسائر لم تتضح على الفور.

وتتعرض قواعد عســكرية عراقية تســتضيف جنودا أمريكيين فضال عن الســفارة 
األمريكيــة ببغداد إلى هجمات صاروخية متكررة على مدى األســابيع األخيرة قتل 

في أحدها متعاقد مدني أمريكي قرب كركوك شمالي العراق.
وتتهم واشــنطن كتائب "حزب اهلل" العراقي، التي تتلقــى التمويل والتدريب من 
طهران، بالوقوف وراء هذه الهجمات التي زادت وتيرتها منذ اغتيال فيلق القدس 
في الحرس الثوري اإليراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي 
أبــو مهــدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطــار بغداد في الثالث من 

كانون الثاني/يناير الجاري.
وردت إيــران، األربعــاء، بإطــالق صواريخ باليســتية علــى قاعدتين عســكريتين 

تستضيف جنودًا أمريكيين في شمالي وغربي العراق.
وأثارت المواجهة العسكرية األمريكية اإليرانية غضبًا شعبيًا وحكوميًا واسعًا في 
العراق، وسط مخاوف من تحول البلد إلى ساحة نزاع مفتوحة بين الوالت المتحدة 

وإيران، وذلك قبل أن تتراجع حدة التوتر في األيام القليلة الماضية.
إلــى ذلك، دعا زعيم التيار الصدري، مقتــدى الصدر، أمس، العراقيين، إلى الخروج 

في "تظاهرة مليونية" ضد الوجود األمريكي في بالده.
وقال الصدر في تغريدة على "تويتر"، إن "ســماء العراق وأرضه وســيادته تنتهك 

من قبل القوات الغازية"، في إشارة إلى القوات األمريكية.
وأضاف: "إلى ثورة عراقية ال شرقية وال غربية..، فهبوا ياجند اهلل وجند الوطن إلى 

مظاهرة مليونية سلمية موحدة تندد بالوجود األمريكي وانتهاكاته".
وختم تغريدته: "لنا بعد ذلك وقفات شــعبية وسياســية وبرلمانية تحفظ للعراق 

وشعبه الكرامة والسيادة".
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Call for Tender by Sealed Envelope No. (3012020/)

Supplying Hospitality / Refreshments for Sport Sessions

Gaza Community mental HealtH ProGramme (GCmHP) is a non-Governmental orGanization (nGo) 

in Palestine. GCmHP introduCed Community mental HealtHCare in Gaza. it Provides sPeCialized 

mental HealtH and PsyCHo-soCial serviCes. GCmHP is reCoGnized as a benCHmark for tHe delivery 

of quality serviCes, evidenCe-based and aCtion-oriented researCH. GCmHP Provides eduCation 

ProGrams witH a well-establisHed international network, PartnerinG witH otHers to deliver 

effeCtive Care ProGrams. in addition, it suPPorts tHe orGanizational CaPaCity of otHer aCtors to 

Provide basiC mental HealtHCare and assists tHem to inteGrate PsyCHo-soCial suPPort into tHeir 

develoPment and Humanitarian interventions. 

GCmHP wisHes to issue a tender for suPPlyinG HosPitality/refresHments for sPort sessions 

witHin ProjeCt: "sPorts for smiles PHase 2”, tHe ProjeCt is imPlemented by GCmHP in CooPeration 

witH deutsCHe GesellsCHaft fr internationale zusammenarbeit (Giz) GmbH, funded by tHe 

German federal foreiGn offiCe. 

interested ComPanies witH exPerienCe in suCH field may obtain tHe tender doCuments startinG from 

10:30 am, on tuesday 142020/01/, for a non-refundable fee of 100 nis from tHe GCmHP 

Headquarter in tal el Hawa, street number 8, eastern tHe rosary sisters sCHool in Gaza City. 

a session will be Held at 12:00 Pm on tHursday 162020/01/ to answer any question related to 

tHe tender at GCmHP Headquarter. tHe final date for submittinG tHe sealed tender enveloPs is 

at 12:00 Pm on sunday 192020/01/, enveloPes will be oPened PubliCly in front of tHe ComPanies' 

rePresentatives on a day assiGned later, and all aPPliCants will be ContaCted.

sPeCial Conditions:

- all tenders sHall be aCComPanied by an initial insuranCe of (5% of tHe tender value) tHrouGH ProvidinG 

a bank Guarantee or a bank CHeCk autHorized by a bank aCCredited by tHe monetary autHority. tHe 

insuranCe sHall be valid for a minimum Period of 3 montHs from tHe time of oPeninG tHe tenders.

- PriCes sHall be Provided in dollar, inCludes vat.

- GCmHP sHall not be Committed to aCCePtinG tHe lowest PriCe offer.

- GCmHP sHall not be resPonsible for any CasH amount attaCHed to tHe tender.

- GCmHP may CanCel all of tHe submitted offers and reissue tHe tender eitHer in its Current 

form or uPon makinG amendments to it.

- tHe Cost of tHe announCement for two days in tHe newsPaPer sHall be Paid by tHe ComPany wHiCH 

tHe tender sHall be awarded to.

for furtHer enquiries, Please Call on tHe followinG numbers: 2641512- 2641511.

Gaza Community mental HealtH ProGramme.

إعالن عن إعادة طرح المناقصة رقم 2020/1
الخاصة بمشروع

 )قسيمة االحتياجات الخاصة الشتوية لألسر المستورة(
اللجنة الوطنية اإلسالمية للتنمية والتكافل االجتماعي

تعلــن اللجنــة الوطنية اإلســامية للتنمية والتكافــل االجتماعي عن إعادة طــرح عطاء بالظــرف المختوم الخاص 
بمشــروع قســيمة االحتياجات الخاصة الشتوية لألسر المستورة في قطاع غزة وذلك وفقًا لكراسة الشروط الخاصة 

والعامة والمواصفات الفنية الواردة للمشتركين في المناقصة وتشمل األصناف التالية :

م.الصنف
فرشة اسفنج مع وجه2بطانية شتوية1
حرام حراري4كفرتاية3
ليدات +بطارية )7-9-12( امبير + كشاف يدوي6نايلون لتغطية أسطح المنازل5
دفاية كهربٌائية7

يمكن ألصحاب التجارة العامة والموالت والمحات التجارية الكبيرة التقدم للمناقصة وذلك من خال الحصول على 
صحيفة الشروط والمواصفات من مقر اللجنة الوطنية اإلسامية للتكافل االجتماعي الكائن في العنوان التالي:

غــزة: شــارع البحر-خلف الايت هاوس )فيا عاشــور( وذلك لقاء مبلــغ )100( دوالر غير مســتردة خال الفترة من 
الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة بعد الظهر يوميا ما عدا يوم الجمعة.

علمــًا بأن آخر موعــد لتقديم العروض هو يوم الســبت الموافق 2020/01/18الســاعة )2:00( ظهرا في صندوق 
العطاءات في مقر اللجنة ولن يلتفت ألي عروض ترد بعد هذا الموعد.

ماحظات:
1( أجرة اإلعان في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

2( يجب إرفاق كفالة بنكية أو شــيك بنكي مصدق حســب األصول بقيمة )3000 $( كتأمين دخول ســاري المفعول 
لمدة 120 يوما من آخر موعد لتقديم العروض أو نقدًا لدى صندوق اللجنة.  

3( تقديم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب.
4( يجب ارفاق شــهادة خلو ضريبي أو صورة عنها أو شــهادة خصم ضريبي صادرة عن الدوائر الضريبية في قطاع 

غزة قبل صرف الفواتير.
5( لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

6( يجــب أن يتوفر لــدى المتناقص ماكينة باركود وطابعة لتســليم المســتفيد واللجنة فاتورة كاشــير باألصناف 
المستلمة من قبله.

لاستفسار يرجى االتصال على جوال رقم: 0598297099                                                              
اللجنة الوطنية اإلسامية للتنمية والتكافل االجتماعي

أنقرة/ وكاالت:
قــال الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان إن اللواء 
المتقاعــد خليفة حفتر وافق فــي البداية على اتفاق 
الهدنــة، ثم فرّ هاربا من موســكو، وأكد أن بالده 
لن تتوانى عن تلقينه درسا إذا واصل الهجوم على 

الحكومة والشعب في ليبيا.
وأضــاف أردوغــان -في كلمــة أمام مؤتمــر لحزب 
العدالــة والتنمية- أن الذين يســألون عن ســبب 
وجود تركيــا في ليبيا يجهلون السياســة والتاريخ؛ 
"فلــو لــم تتدخــل تركيــا لــكان االنقالبــي حفتر 

سيستولي على كامل البالد".
وأكد الرئيس التركي أن بالده ال تســعى للمغامرة 
في ســوريا وليبيا والبحر المتوســط، وقال "ليست 
لدينــا طموحات إمبرياليــة على اإلطــالق.. عيوننا 
ليســت معصوبة من جشــع النفط والمــال، هدفنا 
الوحيــد هــو حمايــة حقوقنــا وضمــان مســتقبلنا 

ومستقبل أشقائنا".
يأتي هذا في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الروسي 
ســيرغي الفــروف أنه لم يتــم التوصل إلــى نتيجة 

نهائية في مفاوضات موسكو بشأن ليبيا.
وأكد الفروف أن بالده ســتواصل جهودها مع تركيا 
بشــأن الصراع في ليبيا، وقال إن ليبيا لم تعد دولة 
منذ تدخل حلف شــمال األطلســي )ناتو( واإلطاحة 

بالسلطة الشرعية هناك، حسب تعبيره.
وجاءت تصريحات الفروف بعد إعالن وزارة الخارجية 
الروســية أن اللــواء المتقاعــد خليفــة حفتــر غادر 
موســكو من دون التوقيع على اتفــاق وقف إطالق 

النار مع حكومة الوفاق الوطني.
وكان وزيرا الخارجيــة التركي مولود جاويش أوغلو 
والروســي ســيرغي الفروف أكدا بعد محادثات في 
موسكو أن وفد حكومة الوفاق الوطني بزعامة فايز 

السراج وقع على اتفاق لوقف إطالق النار.
ونقلــت وكالة "ســبوتنيك" الروســية عــن مصدر 
عســكري قوله إن حفتر لــن يوقع علــى االتفاق ما 
لــم يتم وضع جــدول زمني إلنهاء وحــل ما وصفها 

بالمليشيات.
وكان حفتر طلب مساء أول من أمس "بعض الوقت 
اإلضافي حتى الصباح" لدراســة الوثيقة التي وافق 
عليها خصمه فايز الســراج، لكنه غادر موســكو من 

دون توقيع االتفاق.
مــن ناحيتها، حذرت قوات حكومــة الوفاق الوطني 
الليبية مما وصفته بمخاطر انهيار وقف إطالق النار، 
وقالت إنها رصدت قيام قوات حفتر بتحريك حشود 
مسلحة في محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس.

وقال الناطق الرســمي باســم قوات الوفاق العقيد 
محمــد قنونــو إن القوات ملتزمــة بتنفيذ تعليمات 
القيادة العسكرية لعملية "بركان الغضب" المتعلقة 

بوقف إطالق النار.
وأضاف أن قوات الوفــاق رصدت خروقا متكررة من 
جانب قوات حفتر لوقف إطالق النار قبل انقضاء 48 

ساعة على دخوله حيز التنفيذ.
فــي غضون ذلــك، أعلنــت الحكومــة األلمانية أن 
المؤتمــر المتعلــق ببحــث األزمة الليبية ســيُعقد 
الشــهر الجاري في العاصمة برلين بمشاركة طرفي 

النزاع والدول المعنية.
جاء اإلعالن على لســان المتحدث باســم الحكومة 
األلمانيــة شــتيفان زايبرت، الذي قــال إن األولوية 

القصوى لهذه القمة هي تحقيق مصالح الليبيين.
يشــار إلى أنه منذ بدء هجوم حفتر للســيطرة على 
طرابلس في الرابع من أبريل/نيســان الماضي قتل 
أكثــر مــن 280 مدنيــا، ونحو ألفي مقاتل، حســب 

األمم المتحدة، ونزح أكثر من 150 ألف ليبي.

أردوغان: حفرت فرَّ هارًبا من مفاوضات
بيروت/ وكاالت: موسكو وسنلقنه درًسا إذا واصل هجومه

عــاد المتظاهرون مجددًا إلى الشــوارع، أمــس، في بيروت 
وعدد مــن المناطق اللبنانيــة احتجاجًا على تعّثر تشــكيل 
حكومــة وازدياد حــدّة األزمــة االقتصاديــة والمالية، بعد 
ثالثة أشهر من انطالق تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة 

السياسية.
ونظم متظاهرون بعد الظهر في بيروت مسيرة باتجاه منزل 
رئيس الحكومة المكلف حســان دياب الذي لم يتمكن، بعد 
نحو شــهر على تكليفه، من تشــكيل حكومة اختصاصيين، 

وفق ما تعهّده.
وتحت شعار "أســبوع الغضب"، عمد المتظاهرون إلى قطع 
طرق رئيســية في بيروت ومحيطهــا وفي عدد من المناطق 
باإلطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات، كما أفاد مصورو 
وكالة الصحافة لفرنســية. وتداول ناشطون دعوات لتنظيم 
مســيرات ومشــاركة طــالب الجامعــات والمــدارس وقطع 

الطرق.
وخســر عشــرات آالف اللبنانييــن وظائفهــم أو جــزًءا مــن 
رواتبهم خالل األشــهر الثالثة األخيرة. ويشــكو اللبنانيون 
من تقلص قدرتهم الشرائية مقابل ارتفاع األسعار وعجزهم 

عن تسديد التزاماتهم المالية.
وتقتــرب الليــرة اللبنانيــة من خســارة نحو نصــف قيمتها 
عمليًا. ففيما ال يزال سعر الصرف الرسمي مثبتًا على 1507 
ليرات مقابل الــدوالر، المس الدوالر عتبــة 2500 ليرة في 

السوق الموازية.
ومنــذ 17 تشــرين األول/أكتوبر، خرج عشــرات اآلالف من 
اللبنانيين الى الشــوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجًا 
علــى أداء الطبقة السياســية التــي يتهمهــا المتظاهرون 
بالفســاد ويحملونها مســؤولية تدهور الوضــع االقتصادي 

وعجزهــا عن تأهيــل المرافق وتحســين الخدمــات العامة 
األساسية.

وتسببت هذه االحتجاجات باستقالة رئيس الحكومة األسبق 
ســعد الحريــري، ومن ثــم تكليف ديــاب تشــكيل حكومة 
إنقاذيــة فــي 19 كانــون األول/ديســمبر. وتراجعت مذاك 
وتيــرة التظاهرات لتقتصر على تحــركات تجاه المصارف أو 
تجمعات ونشــاطات رمزية، في ما بدا افســاحًا في المجال 

أمام دياب لتشكيل حكومة جديدة.
وشــارك العشــرات في المســيرة التي انطلقت من وســط 
بيــروت، مردديــن هتافات عــدة بينهــا "انزل عالشــارع يا 
شــعبي" و"يال ثوري يا بيروت"، لمطالبة دياب باإلسراع في 

تشكيل حكومة تنصرف لوضع خطة إنقاذية لالقتصاد.
ومنــذ تكليفــه، لم يتمكــن من تشــكيل حكومــة يريدها 
مصغّرة من اختصاصيين تلبية لطلب الشارع، فيما تنقسم 
القــوى السياســية الداعمة لتكليفه حول شــكلها، ويطالب 

بعضها بحكومة تكنو سياسية.
وتحــدّث دياب الجمعة الماضية عن "ضغوط" يتعرض لها، 
إال أنــه أّكد في الوقت ذاته أنه "مهمــا بلغت، لن تغير من 

قناعاتي ولن أرضخ للتهويل".
وأقر رئيس الجمهورية ميشــال عون أمس، في كلمة ألقاها 
خالل اســتقباله أعضاء السلك الدبلوماســي في لبنان، بأن 
"بعــض العراقيــل حالــت دون" والدة الحكومــة التي يجب 
أن يكون لديهــا "برنامج محدد وســريع للتعامل مع األزمة 
االقتصادية والمالية الضاغطة، ومجابهة التحديات الكبيرة 

التي تواجه لبنان وكل المنطقة".
وأعلنت قوى سياسية عدة عدم نيتها المشاركة في الحكومة 
على رأسها "تيار المســتقبل" بزعامة الحريري الذي استقال 

في نهاية تشرين األول/أكتوبر على وقع غضب الشارع.

اللبنانيون يف الشوارع مجدًدا
 مع تعرث تشكيل حكومة وتدهور االقتصاد



التقاعد في المشــاريع اإلنشائية على 
أن يتم تقييم هذه اآللية بعد عام من 

تطبيقها لدى المؤسسات المشغلة.
وأكــد نقيــب اتحــاد المقاوليــن في 
قطاع غزة، أســامة كحيل، أن التجارب 
المريــرة مــع نظــام الترســية علــى 
العطاءات القائمة حاليًّا في فلسطين، 
باعتماد أقل األســعار أدى إلى تنافس 
مدمر وخســائر كبيرة نتيجتها انهيار 
وإضعاف  المقاوالت  عشرات شــركات 

المتبقية.
وفــق  الترســية  نظــام  أن  وأوضــح 
أقــل األســعار حــد من فــرص العمل 
والتهافت على عطاءات خاسرة وزيادة 
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إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات رقم )17/ 2020(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
1. جبريل محمد خضر أبو دقة من سكان خانيونس هوية رقم 963521091
2. مصطفى سليمان سلمان أبو دقة من سكان خانيونس هوية رقم 700240500

بصفته وكيال عن: خالد وحياة أبناء عبد سلمان فرحان 
بموجب وكالة رقم: 9162 / 2019 الصادرة عن خانيونس + 79 / 2019 األردن

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 237 قسيمة 13 المدينة عبسان + قطعة 243 قسيمة 4 المدينة عبسان

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســة عشــر يوما مــن تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك ســوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال 
تبين إشكاليات أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية 

الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.
 التاريخ:  14/ 1/ 2020م    

مسجل أراضي غزة    
أ. عصام عبد الفتاح الحمارنة

السلطة الوطنية الفلسطينية 
سلطة األراضي الفلسطينية

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي 

دولة فلسطين
وزارة 

الحكم المحلي

 إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية و تنظيم المدن بمحافظات غزة 
بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم )37(

منطقة تنظيم : دير البلح 
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية و تنظيم المدن بمحافظات غزة بجلســتها 
رقــم 32/2019 المنعقــدة بتاريــخ 20/11/2019 عن إيــداع المخطط 
التفصيلي لمســار الشــارع رقم )37( بعرض )12( متــر و ارتداد )3( متر 
و المحصور بين شــارع رقم )6( و شــارع رقم )26( و المار بالقسائم رقم 
القطعة  )19-20-21-22-23-24-42-41-40-25-52-50-43( من 

رقم )130( و القســيمة رقم )2( من القطعة رقم )132( و القســائم رقم 
)7-6( من القطعة )133( .

لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا اإلعالن .
و عليه فإنه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي و األبنية و األمالك 
األخرى المشــمولة بهذا المشــروع االطالع على خارطة المشروع مجانا 
خالل ساعات الدوام الرسمي و تقديم االعتراضات عليه إلى مكتب اللجنة 

المحلية للبناء و التنظيم ببلدية دير البلح .
))و سوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((.

اللجنة المركزية لألبنية و تنظيم المدن 
                                                                   بمحافظات غزة

دولة فلسطين
وزارة 

الحكم المحلي

 إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية و تنظيم المدن بمحافظات غزة 
بإيداع مخطط تفصيلي 

)45C( و الشارع رقم )45B( للشارع رقم
منطقة تنظيم : دير البلح 

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية و تنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها رقم 
33/2019 المنعقــدة بتاريــخ 4/12/2019 عن إيــداع المخطط التفصيلي 

لمســار الشــارع رقم )45B( بعرض )12( متر و ارتــداد )3( متر و المحصور 
بين شارع رقم )34( و شارع رقم )38( و الشارع رقم )45C( بعرض )10( متر 
و ارتداد )3( متر و المحصور بين شــارع رقم )30( و شــارع رقم )34( والمار 

بالقسائم رقم )30-42-41-33-32-44-43( من القطعة رقم )136( .
لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا اإلعالن .

و عليــه فإنه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي و األبنية و األمالك 
األخرى المشــمولة بهذا المشــروع اإلطالع على خارطة المشــروع مجانا 
خالل ساعات الدوام الرسمي و تقديم االعتراضات عليه إلى مكتب اللجنة 

المحلية للبناء و التنظيم ببلدية دير البلح .
))و سوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((.

اللجنة المركزية لألبنية و تنظيم المدن 
                                                                   بمحافظات غزة  

تطبيــق آليــة إحالــة جديــدة تعتمد 
على اســتبعاد العروض التــي تتجاوز 
 )20%( بواقــع  التقديريــة  التكلفــة 
متوسط  واحتساب 
المقدمة  العــروض 
وضربهــا بمعامــل 
واإلحالــة   )0.95(

العــرض  علــى 
األقــرب  األدنــى 
العروض  لمتوسط 
بعــد  المقدمــة 
بمعامــل  ضربهــا 
إن  حيــث   ،)0.95(

هذه الطريقة تراعي متطلبات فريقي 

جاء ذلك خالل ورشــة بعنــوان: "رؤية 
جديــدة آلليات ترســية العطاءات في 
فلســطين"، عقــدت أول أمــس، في 
قاعــة ســيدار )الروتس ســابًقا( غرب 
مدينة غزة، بمشــاركة عــدة باحثين 
متخصصيــن بــأوراق عمــل، وحضور 
حشــد مــن الشــخصيات االقتصادية 

البارزة.
كما أوصى المشاركون بتقديم تحليل 
سعر حسب نموذج موحد، وتخصيص 
نقاط وازنــة بناء على دقــة التحليل، 
التوصيــف  ضــرورة  علــى  والتأكيــد 
الدقيق والمحكم لكل بنود العطاءات 
بمــا ال يــدع مجــااًل لعــدة تأويــالت 
وتفســيرات من جميــع األطراف ذوي 

العالقة.
المالءة المالية

وحث المتحدثــون أيضًا على ضرورة 
إثبات المــالءة المالية وإعطائها وزنًا 
نســبيًّا عاليًا ضمن التقييــم الفني، 
الوازنــة  الشــروط  مــن  واعتبارهــا 
لفتــح العروض المالية للمتنافســين، 

وكذلــك ربــط طرح 
بالتصنيــف  العطــاء 

حســب  المطلــوب 
التقديرية  القيمــة 
للعطــاء للحــد من 
األســعار  تحطيــم 
على  الشركات  بين 
درجــات  اختــالف 

تصنيفها.
مخرجــات  ومــن 

الورشــة، ضــرورة إعــالن الميزانيــة 
الطــرح  عنــد  للعطــاء  القصــوى 
بدراســة  والتوصيــة  للمتناقصيــن، 

التالعــب  علــى  والرهــان  المغامــرة 
واحتــكار  والمواصفــات  بالجــودة 
المشــاريع، األمر الذي يؤدي إلى إثارة 
المنازعات وزيادة الخســائر واستدامة 

األزمات.
وشــدد كحيل على أن نظام الترســية 
الحالــي وصفة طبيعيــة لتدمير قطاع 
اإلنشــاءات وخلق المزيد من األزمات 
لكل الشــركاء مــن مقاوليــن وعمال 
وبنــوك ومجمل الحركــة االقتصادية 
مــن خــالل انحــدار مســتوى الجودة 
والمصداقيــة فــي حال اســتمرار آلية 

الترسية الحالية العقيمة.
وأضاف أن أنظمة الترســية في العالم 

تتفق علــى االبتعاد عن أقل األســعار 
بسبب مساوئ ومفاسد هذا النظام ما 
يتطلب حماية األسعار وضمان العدالة 
وتكافــؤ الفرص والحد من الخســائر 
االقتصاديــة  الشــرائح  كل  لحمايــة 
المرتبطة بقطاع اإلنشــاءات وضرورة 
ومواكبــة  الربحيــة  مســتوى  رفــع 

التحديثات إقليميًا وعالميًا.
بدوره أكد وكيل وزارة األشغال العامة 
واإلســكان م. ناجي سرحان أن وزارته 
مــع اتحــاد المقاولين الفلســطينيين 

مشترك  بشكل  تعمل 
جديدة  طــرق  إليجاد 
آللية ترســية عطاءات 

المشاريع اإلنشائية 
بما يحفظ للمقاول 
مناســبًا  هامشًــا 
وضمــان  للربــح 
بتنفيــذ  االلتــزام 
حســب  المشــروع 
المدة  ضمن  العقد 

القانونية والمواصفات المتفق عليها.
وعبر سرحان عن أمله في تطوير آلية 
الترسيات على أرض الواقع، بما يؤدي 
إلى زيادة كفاءات عمليات الترسية مع 
التأكيد على جودة األعمال اإلنشــائية 
وســالمتها ضمــن فــرص منافســة 
عادلــة، موضحًــا أن الــوزارة كممثل 
للحكومة ســتلتزم بنتائــج وتوصيات 

الورشة المشتركة.
وشــدد على أن تطوير نظام الترسية 
سيعود بالخير على الدورة االقتصادية 
للقطاع الخاص ومجمل اقتصاد قطاع 
غزة، في ظل عدم اكتمال عملية إعادة 
اإلعمار التي تحتاج 180 مليون دوالر، 
الســتكمال اعادة اعمار الهدم الكلي 
والجزئــي، فضــال عــن اعــادة تأهيل 
القطاع االقتصادي الذي يتطلب 200 

مليون دوالر.
أوراق عمل

وعقدت الورشة على جلستين، األولى 
حملــت عنــوان "تقييم آلية الترســية 
على أقــل األســعار" والثانيــة "آليات 

ترسية جديدة مقترحة".
وقدمت في الجلسة األولى التي أدارها 
م. محمــد الوزير مجموعــة من أوراق 
العمــل، وهي لكل من أســامة كحيل 
تحــدث فيهــا عــن أنظمة الترســية، 
وورقة للمهندس رفعت دياب، أوضح 
أســباب عدم اإلحالة على أقل األسعار 
في مشــاريع البنك اإلسالمي للتنمية، 
فــي  قــدم  أيضًــا 
األولــى  الجلســة 
زهيــر  المهنــدس 
مــدوخ ورقــة حول 
الخفيــة  التكاليــف 
عنــد الذهــاب نحو 
علــى  الترســية 
األســعار،  أقــل 
عزمي  والمهنــدس 
إلى  بظاظــو، تطرق 
أثر الترسية على أقل 
األســعار على تنفيذ المشاريع وجودة 

المواد والتنفيذ.
أمــا الجلســة الثانيــة التــي أدارهــا 
المهندس ياسر الشنطي، احتوت على 
كلمة للدكتور نبيــل الصوالحي حول 
وضع آليات بديلة لترســية العطاءات 
في مشــاريع التنفيذ في قطــاع غزة، 
وكلمــة للدكتــور المهنــدس خالــد 
الحــالق حــول دراســة وتحليل بعض 
طرق ترســية العطاءات واقتراح طرق 
جديدة لترسية العطاءات، كما قدمت 
اللجنــة الفنيــة ورقــة تتمحــور حول 
تطبيــق مقارن لآلليات المقترحة على 

نماذج عطاءات تم طرحها سابًقا.

خالل ورشة عقدتها "األشغال" و"المقاولين"

املطالبة باعتامد آلية ترسية وازنة تعزز الجودة وُتجنِّب املقاولني الخسائر
غزة / رامي رمانة:

أوصى مشاركون، باعتماد آلية ترسية جديدة 
تناســب الواقــع في قطــاع غزة، تكــون وازنة 
وعادلــة وفاعلــة تعــزز الجــودة وتحافظ على 

عدم تكبيد شركات المقاوالت خسائر مالية.
األشــغال  وزارة  المتحدثــون  طالــب  كمــا 
العامــة واإلســكان بتفعيل منظومة تســعير 
لجميــع  أســعار  قائمــة  ووضــع  البنــاء  مــواد 

بنــود اإلنشــاءات، والتــي تتكــرر فــي معظــم 
العطاءات، وتتضمن هذه األســعار نسبة ربح 
وإدارة للمقاول وتعد هذه األســعار مرجعية 

ا كل عام. يتم تحديثها دوريًّ

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

كحيل: نظام 
الترسية الحالي أدى 
إلى تنافس مدمر 

وخسائر كبيرة

سرحان يعد 
ببحث آلية ترسية 
تحفظ للمقاول 

هامش ربح مناسًبا
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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 أكبر دولة من حيث عدد السكان هي الصين 

إذ يبلغ عدد سكانها نحو  1200 مليون نسمة؟
-هل تعلم أن موسوعة جنيس التي يسجل فيها األرقام 
القياسية في مختلف األعمال واألنشطة التي يقوم بها 

الناس أطلقت من نحو قرن من الزمن، منذ 1898م؟
-هل تعلم أن أول أمين عام لألمم المتحدة هو النرويجي 

تريجفلي، وقد تولى المنصب من 1946م إلى 1953م؟

مدن وقرى
مثــل شــعبي : طــب الجــرة علــى ثمهــا بتطلــع 

البنت ألمها.

األفقي:
1 -حركة سياسية أسسها 

هتلر 
2 -دولة عربية – من 

العمليات الحسابية 
3 -عكس ساخن + معنى 

4 -عشر ة باالنجليزية – نزيل 
القشر + قط  

5 -موسوعة على االنترنت 
6 -مرض خطير معكوسة + 
يوضع على الطعام + يجري 

في العروق
7 - ُيدفع مقابل السكن + 

حرف جر 
8 -االء معكوسة – الصحابي 

الوحيد الذي ذكر اسمه في 
القران الكريم + حب 

9 -متشابهان – سمو + 
نصف نعنع 

العمودي:
1 -لقب السيدة مريم – 

من حاالت البحر 
2 -علم مؤنث + يعين 

3 -نحسن – فخ 
4 -نادي مبعثرة + يدخل 

5 -نصف زائر+  ثالثة 
ارباع مقبل +امتلك + ق 

6 -عاقل + قافلة 
معكوسة 

7 -وسيلة مواصالت 
لها عجلتان معكوسة 

+ من أعضاء الجسم 
الداخلية 

8 -عكس يبني 
معكوسة + من االحرف 

االبجدية 
9 -عشب غالي الثمن 

- اترك

أوجد الفروق
 بين الصورتين

3 أسابيع مع التماسيح.. 
شاب ينجو من غابات أستراليا

كانبرا/ وكاالت:
عثرت الســلطات األسترالية على شــاب مفقود منذ 3 أسابيع في غابة 

مدارية تعج بالتماسيح حيا وبصحة جيدة.
وذكرت الشــرطة األســترالية، أمس، أن الشــاب ميــان ليميتش )29 
عاما( فقد في 22 ديسمبر/ كانون األول، عندما علقت سيارته في غابة 

داينتري بمقاطعة كوينزالند شمال شرق الباد.
وفي مرحلة أولى كانت تخشــى الشرطة أن تكون التماسيح المنتشرة 
بكثافة في هذه المنطقــة التهمت ليميتش، لكن بعد أيام من البحث 

لم تعثر على أي تمساح سمين قد يكون ابتلع الشاب.
وعثــرت الشــرطة علــى ليميتش، اإلثنيــن، على بعــد كيلومترات من 

سيارته.
وقالت الشــرطة، في بيان: »وضعه الجســدي جيد نظرا إلى أنه أمضى 
3 أســابيع في غابة مدارية«، موضحة أنــه تمكن من الصمود بتناوله 

الفاكهة والتوت البري.

بكين/ وكاالت:
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها ســوف 
تواصــل التشــاور مع خبراء طــوارئ الصحة 
التابعيــن لهــا، بعد ورود تقاريــر تفيد بأن 
تايانــد شــهدت أولــى حــاالت اإلصابــة 
بالفيــروس التاجــي الجديــد الموجود في 

الصين.
وتصدر لجــان الطــوارئ بمنظمــة الصحة 
توصيات خاصة بالسياســات في ظل األزمة 

الصحيــة، ويمكن أن تعلــن »طارئة صحية 
عامــة ذات اهتمــام دولي« مــن أجل تعزيز 

اليقظة والتحرك في العالم.
وقالت منظمة الصحة، في بيان، إن مسافرا 
من مدينة ووهان بوســط الصين نقل إلى 
المستشــفى في تاياند، األربعاء الماضي، 

مضيفة أن المريض يتماثل للشفاء.
اســتمرار  الضــروري  »مــن  وأوضحــت: 
التحقيقات في الصيــن للتعرف على مصدر 

هذا التفشي للفيروس وأي حيوانات تتكاثر 
فيها العدوى أو الناقل الوسيط للعدوى«.

يصيــب  أن  التاجــي  للفيــروس  ويمكــن 
بعــض  مســببا  واألشــخاص،  الحيوانــات 
األمراض التي تتراوح من البرد الشــائع إلى 
أمراض تشــبه االلتهاب الرئوي الحاد، مثل 
متازمة االلتهاب التنفسي الحاد »سارس« 
التنفســية  األوســط  الشــرق  ومتازمــة 

»ميرس«.

الصحة العالمية تبحث انتقال الفيروس التاجي من الصين إلى تايالند

-قرية إدنبة: تقع إلى الجنوب من مدينة الرملة على بعد 20.5 كم منها، 
بلغت مساحة أراضيها سنة 1945/44م بالدونمات 8103 دونمات، وكان عدد 

سكانها في ذلك عام 490 نسمة، استولى المحتلون الصهاينة على القرية 
في 9-10 تموز سنة 1948م، وهجروا سكانها األصليين الفلسطينيين منها.

-أشهر من نار على علم: علم: جبل، ُيضرب على الشخص المشهور المعروف 
للقاصي والداني، فلن تجد أحًدا لم يسمع به أو ال يعرفه.

)Apa(       مسلمون يؤدون الصالة  في المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة بالسعودية

صورة اليوم

نتطّلع إلى استقبال مشاركات القراء المصورة عبر هذه
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أقوال تراثية



بقلم األستاذ/ الدكتور نعيم أسعد الصفدي

الحمــد للــه رب العالميــن، والصــاة والســام علــى أشــرف 
األنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم 

الدين، وبعد:
فدعونــا فــي هذا المقال نتعرف إلــى الصحابي الجليل الذي 
وصفــه النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم بأنــه »أعلــم النــاس 
ــُه َعَلْيِه  ى اللَّ ــِه -َصلَّ بالحــال والحــرام«، حيــث َقــاَل َرُســوُل اللَّ
ِتي  مَّ ِتــي أِلُ ِتــي َأُبو َبْكــٍر، َوَأْرَفُق ُأمَّ ِتــي ِبُأمَّ َم-: »َأْرَحــُم ُأمَّ َوَســلَّ
ِتي َعِليُّ ْبُن َأِبي  ِتي َحَياًء ُعْثَماُن، َوَأْقَضى ُأمَّ ُعَمــُر، َوَأْصــَدُق ُأمَّ
َطاِلــٍب، َوَأْعَلُمَهــا ِباْلَحَاِل َواْلَحَراِم ُمَعاُذ ْبــُن َجَبٍل... »فيا ترى 

من هو معاذ؟«. 
ْحَمِن ُمَعاُذ بُن َجَبِل بِن َعْمِرو  إنــه الصحابي الجليل َأُبو َعْبــِد الرَّ
، َشــِهَد بيعــة الَعَقَبــَة  ، الَبــْدِريُّ ، الَمَدِنــيُّ ، الَخْزَرِجــيُّ اأَلْنَصــاِريُّ
الثانية وله ثمان عشــرة ســنة، و َشِهَد غزوة َبْدر َوَلُه ِعْشُرْوَن 
َســَنًة، َأْو ِإْحَدى َوِعْشــُرْوَن . وقد  َرَوى َعْنُه من الصحابة : اْبُن 

اٍس، َوَجاِبٌر، َوَأَنٌس وغيرهم، رضي الله عنهم . ُعَمَر، َواْبُن َعبَّ
وقد كان من ضمن األربعة الذين حض النبي صلى الله عليه 

وسلم على تعلم القرآن منهم ؛ حيث 
َم-: » ُخُذوا الُقْرآَن ِمْن  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ى اللَّ َقاَل َرُســْوُل اللِه -َصلَّ
، َوُمَعاِذ بِن َجَبٍل، َوَساِلٍم َمْوَلى  َأْرَبَعٍة: ِمِن اْبِن َمْسُعْوٍد، َوُأِبيٍّ

َأِبي ُحَذْيَفَة« 
َم أن معــاذا يأتي يوم  ــُه َعَلْيِه َوَســلَّ ى اللَّ وقــد ذكــر النبــي َصلَّ
ِه -  القيامة وهو يتقدم العلماء بمنزلة ، حيث َقاَل َرُسوُل اللَّ
َم -: » ، َوَأْعَلُمَها ِباْلَحَاِل َواْلَحَراِم ُمَعاُذ  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ َصلَّ
ْبــُن َجَبٍل، َيِجــيُء َيْوَم اْلِقَياَمِة َأَماَم اْلُعَلَماِء ِبَرْثَوٍة ...« قال ابن 
األثير في كتابه النهاية في غريب الحديث:  َأْي بَرمية َسهم 

، َوِقيَل: ِبِميٍل، َوِقيَل : َمَدى اْلَبَصِر.
وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلمَ حيث قال-: )ِنْعَم 
ُجُل ُمَعاُذ بُن َجَبٍل« .)  ُجُل ُعَمُر، ِنْعــَم الرَّ ُجــُل َأُبــو َبْكٍر، ِنْعَم الرَّ الرَّ
حســنه الترمــذي( وقــد صرح له النبي صلى الله عليه وســلم 
بأنه يحبه حيث روى أحمد في مســنده  وأبو داود وغيرهما 
َناِبِحّي، َعْن ُمَعاِذ  ، َعْن الصُّ ْحَمِن اْلُحُبِليُّ من طريق َأبي َعْبِد الرَّ
َم َأَخَذ ِبَيِدِه،  ى َعَلْيِه َوَسلَّ ْبِن َجَبٍل رضي الله عنه، َأنَّ َرُسوَل َصلَّ
َك«، َفَقاَل:  ِحبُّ ي أَلُ ِه ِإنِّ َك، َواللَّ ِحبُّ ي أَلُ ِه ِإنِّ َوَقاَل: »َيا ُمَعاُذ، َواللَّ
ُهمَّ  » ُأوِصيــَك َيــا ُمَعــاُذ َل َتَدَعنَّ ِفي ُدُبِر ُكلِّ َصــَاٍة َتُقوُل: اللَّ
ــي َعَلــى ِذْكــِرَك، َوُشــْكِرَك، َوُحْســِن ِعَباَدِتــَك »، َوَأْوَصــى  َأِعنِّ
ْحَمِن.  َناِبِحيُّ َأَبا َعْبِد الرَّ ، َوَأْوَصى ِبِه الصُّ َناِبِحيَّ ِبَذِلَك ُمَعاٌذ الصُّ

) صححه األلباني وغيره(.
وكان يحبه كل من يراه و يلقاه  حيث روى أحمد في مسنده 
بســند صحيح َعْن َأِبي ِإْدِريَس اْلَخْوَلِنيِّ َقاَل: َدَخْلُت َمْســِجَد 
ــاُس  َناَيــا، َوِإَذا النَّ اِق الثَّ ــاِم، َفــِإَذا َأَنــا ِبَفًتــى َبــرَّ ِدَمْشــِق بالشَّ
َحْوَلُه ِإَذا اْخَتَلُفوا ِفي َشــْيٍء َأْســَنُدوُه ِإَلْيِه، َوَصَدُروا َعْن َرْأِيِه، 
ْرُت  ا َكاَن اْلَغُد َهجَّ َفَسَأْلُت َعْنُه َفِقيَل: َهَذا ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، َفَلمَّ
َفَوَجْدُتــُه َقْد َســَبَقِني ِباْلَهِجيِر، َوَقاَل ِإْســَحاُق- أحــد الرواة -: 
ــى ِإَذا َقَضى َصَاَتُه  ــي، َفاْنَتَظْرُتــُه َحتَّ ْهِجيــِر، َوَوَجْدُتــُه ُيَصلِّ ِبالتَّ
ي  ْمُت َعَلْيــِه َفُقْلُت َلــُه: َواللِه ِإنِّ ِجْئُتــُه ِمــْن ِقَبــِل َوْجِهِه، َفَســلَّ
ِه.  ِه؟ َفُقْلُت: َأللَّ ِه. َفَقاَل: َأللَّ ِه؟ َفُقْلُت: َأللَّ ِه َفَقاَل: َأللَّ َك ِللَّ ِحبُّ أَلُ
ي َســِمْعُت  َفَأَخَذ ِبُحْبَوِة ِرَداِئي َفَجَبَذِني ِإَلْيِه َوَقاَل: َأْبِشــْر َفِإنِّ
 « : َم َيُقوُل: َقاَل اللُه َعزَّ َوَجلَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوَل اللِه َصلَّ
يَن ِفيَّ َواْلُمَتَجاِلِسيَن ِفيَّ َواْلُمَتَزاِوِريَن  ِتي ِلْلُمَتَحابِّ َوَجَبْت َمَحبَّ

ِفيَّ َواْلُمَتَباِذِليَن ِفيَّ ».
للموضوع تتمة ، والحمد لله رب العالمين

وصية اليوم: حديث شريف: 
اِس ُيِريُد  َم، َقاَل: »َمْن َأَخَذ َأْمَواَل النَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل اللِه َصلَّ

.» اَها اللُه َعْنُه، َوَمْن َأَخَذَها ُيِريُد ِإْتَاَفَها، َأْتَلَفُه اللُه َعزَّ َوَجلَّ َأَداَءَها، َأدَّ
الصاة جماعة، وأداء الواجب، وحب المســلمين، 
وترك الذنوب، وأكل الحال صاح الدنيا واآلخرة.

رئيس مجلس رابطة علماء فلسطين فرع رفح 
د. عدنــان حســان، أكد أن اتفاقية ســيداو هي 
اتفاقية عالمية رعتها األمم المتحدة وتشرف 
عليهــا جمعيــات ومؤسســات دوليــة جعلــت 
القوانين بمثابة تشريع جديد للبشرية للتعامل 

مع الحياة بكافة جوانبها.
إن  لـ«فلســطين«:  حديــث  فــي  وقــال 
»التفاقيــة تنص على عدم التمييز بين المرأة 
والرجل وترفع شعار أنها ضد التمييز ومع مبدأ 
المســاواة في الحقــوق وهذه كلمة حق أريد 
بهــا باطــل، فعنــد تفصيــل القوانيــن نجــد أنها 

مخالفة للشريعة اإلسامية«.
وأضــاف حســان: »عنــد النظــر فــي التفاقيــة 
نجد أنها مكونة من ست اجزاء وكل جزء يوجد 
تحتــه المــواد التشــريعية التي جــاءت من أجل 
تحقيــق األهــداف الخاصــة بهــذه الجمعيــات 
دون النظر لقوانين وديانات الدول التي تصبح 

مطالبة بالتوقيع عليها«.
وبيــن أن التفاقيــة خصصــت جزءا مــن بنودها 
للمساواة بين المرأة من خال عدد من البنود 
والتــي عنــد تفصيلهــا نجد أنها تخالف بشــكل 
كامــل كل مــا نــص عليه اإلســام فــي القرآن 

الكريم والسنة النبوية.
وذكر حســان بعض هذه البنود والتي كان من 
ضمنهــا قوانيــن األحــوال الشــخصية الخاصــة 
بالمــرأة،  حيــث طالبــت التفاقية بعــد التمييز 
والحقــوق  الــزواج،  فــي  والمــرأة  الرجــل  بيــن 
والقوامــة،  الشــخصية،  والعاقــات  الماليــة، 

والوصاية على األطفال.
وأردف أن »التفاقيــة تبيــح للمــرأة الزواج من 

غير المسلم وهذا يخالف الشريعة اإلسامية 
لقــول اللــه تعالــى: »َول َتنِكُحــوا اْلُمْشــِرَكاِت 
ْشــِرَكٍة  ن مُّ ْؤِمَنــٌة َخْيٌر مِّ َمــٌة مُّ ، َوأَلَ ــٰى ُيْؤِمــنَّ َحتَّ
َوَلــْو َأْعَجَبْتُكــْم« وهذه مســألة خطيــرة بإباحة 
الزواج للمرأة من المشــركين ممن يدين بدين 

غير اإلسام.
فــي  المــواد  بعــض  أن  كمــا  قولــه:«  وتابــع 
التفاقيــة نصــت علــى إلغــاء تعــدد الزوجــات 
مــن باب المســاواة بين الرجل والمــرأة، وهذه 
المــادة تحــرم ما شــرعه اللــه بــزواج الرجل من 
مثنــى وثــاث وربــاع كمــا فــي قولــه تعالــى: 
َســاِء َمْثَنــٰى  ــَن النِّ »َفانِكُحــوا َمــا َطــاَب َلُكــم مِّ
َوُثَاَث َوُرَباَع« والسماح بالتعدد وفق شريعة 

الله«.
ونبــه حســان إلــى أن مــن البنــود التــي تخالف 
الشريعة في اتفاقية سيداو هو أنها سمحت 
للمــرأة الــزواج بــدون إذن وليها، وهــذا يخالف 
ســنة النبــي فــي حديــث عن الســيدة عائشــة 
رضــي اللــه عنهــا قالــت »أيمــا امــرأة نكحــت 
بغيــر إذن وليها فنكاحهــا باطل، نكاحها باطل، 

نكاحها باطل«.
ولفت إلى أن السماح للمرأة بأن تنكح نفسها 
بــدون إذن وليهــا يمكــن أن يــؤدي إلى انتشــار 
فاحشــة الزنــا، والقضيــة هنا في إباحــة الحرام 
تحــت منظومــة أن المــرأة يمكنهــا أن تنكــح 

نفسها بدون وجود ولي لها.
وأفــاد أن مــن القضايــا أيضــًا هــي إلغــاء عــدة 
المــرأة أنــه عندمــا ُتطّلق أو يمــوت زوجها فا 
عدة لها مساواة بالرجل الذي يمكن أن يتزوج 
بعد تطليق زوجته مباشــرة أو موتها، مشددًا 

علــى أن هــذه المــادة تعــد مقدمــة لجريمــة 
كبــرى هــي خلــط األنســاب لقــول اللــه تعالى 
ُقوُهنَّ  َســاَء َفَطلِّ ْقُتُم النِّ ِبيُّ ِإَذا َطلَّ َها النَّ :« َيا َأيُّ
ُكْم«،  ــَه َربَّ ُقوا اللَّ َة، َواتَّ ِتِهــنَّ َوَأْحُصــوا اْلِعــدَّ ِلِعدَّ
وأحصــوا العــدة واتقوا الله ربكــم«. وهي أول 

آية في سورة الطاق.
هــذه  علــى  التوقيــع  أن  مــن  حســان  وحــذر 
بإلغــاء  عليهــا  للقائميــن  يســمح  التفاقيــة 
مشروعية المجالس التشــريعية والنيابية في 
هــذه الــدول وهــي التــي تنبــع مــن القوانيــن 
تســمح   التفاقيــة  أن  كمــا  التشــريعية، 
للمؤسسة الدولية القائمة عليها في متابعة 
التــي  الــدول  فــي  وتطبيقاتهــا  التشــريعات 

وقعت على التفاقية.
وأكــد أن التفاقيــة تلغــي أن القــرآن والســنة 
همــا أصــا التشــريع كمــا أن التفاقيــة هــي 
مــن اختصاص البشــر والله شــرع لنــا من الدين 
إلــى  الكريمــة، مشــيرًا  الحيــاة  لنــا  مــا يحفــظ 
أن نصــوص التفاقيــة تتعــارض مــع الشــريعة 
الشــعب  يلــزم  شــيء  يوجــد  ول  اإلســامية 

الفلسطيني بتطبيقها.
وقــال حســان: »نحــن فــي فلســطين شــعب 
مســلم ولديــه وعــي كاٍف يســتطيع أن يمّيــز 
بين ما يتبع الشريعة وينافيها وكما أن العرف 
والتقاليــد ل تدعــم أي قانــون مــن القوانيــن 
الموجودة في اتفاقية سيداو وبالتالي كل ما 
هــو موجود عند المجتمع الفلســطيني يقف 
بالمرصــاد أمــام تطبيــق هــذه التفاقيــة ألن 
فطرته وعاداته وتقاليده التي تنبع من الدين 

الحنيف سليم«.

بنود اتفاقية سيداو الخاصة بالمرأة.. 
مخالفات صريحة ألحكام الشريعة 

غزة/ صفاء عاشور:

انتشــر في األســابيع الماضية خبر توقيع رئيس 
علــى  عبــاس  الفلســطينية محمــود  الســلطة 
اتفاقية سيداو، تلك االتفاقية التي تخالف في 

كثير من بنودها الشريعة اإلسالمية التي وفق 
القانون الفلســطيني هي الشريعة التي تحكم 

البالد.
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وقفات مع الصحابي الجليل 
معاذ بن جبل -رضي الله عنه-
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ويعبر صيام عن فخره بتســجيل الضفة والقطاع أعلى نســب العالم 
مــن ناحيــة التعليم والتي بلغــت %97، وأقل نســبة أمية في الدول 
العربيــة، مبينــا في الوقت نفســه أن ذلك يزيد الضغــوط والمهام 
لمواصلة المســيرة في إنهاء األمية فــي قطاع غزة والضفة الغربية، 

لتصبح نسبة التعليم فيها 100%.
ويضيف صيام: "هذا الهدف االســتراتيجي نســعى إلى تحقيقه خالل 
األعوام القادمة، من خالل تهيئة كل االمكانيات المادية والبشــرية 

إلنجاح المشاريع والتي من شأنها أن تعلي اسم فلسطين عاليًا".
ويوضــح أن عددا كبيرا يُخرَّج ســنويا من بوتقــة األمية إلى بوتقة 
التعليم، مــن مختلف األعمار، ومنهم كبار في الســن تزيد أعمارهم 
عن 60 عامًا. ويشــير صيام إلى أن أطفاال وشــبابا ونساء وكبارا في 
السن يلتحقون بالبرامج ، حيث بلغ عدد الملتحقين بالمستوى األول 
مــن محو األمية 361 شــخصًا، 120 منهم إناث، و241 من الذكور، 
أما المســتوى الثاني فبلغ عددهم 266، منهم 81 من اإلناث، و185 
من الذكــور، بعدها يحصل الطالب على شــهادة مصدقة من وزارة 
التربية والتعليم تعادل شــهادة الصف الســادس، ثم ينتقل للتعليم 
الموازي. ويبلغ عــدد الملتحقين في التعليم الموازي في المســتوى 
األول 217 شــخصا، 61 منهــم من اإلنــاث و156 مــن الذكور، أما 
المســتوى الثاني فبلغ عددهــم 210، 56 إناث و154 ذكور، ليحصل 
بعدهــا على شــهادة مصدقة  تعادل الصف التاســع، وإذا كان عمره 

أكثر من 19 عامًا يسمح له بدراسة الثانوية العامة.
ويلفــت إلــى أن بعــض الذيــن تخرجوا من محــو األميــة والتعليم 

الموازي التابع لإلدارة العامة حصلوا على درجات عليا في الماجستير 
والدكتــوراة، وبالتالي هــذا البرنامج من أهم البرامــج التي تقدمها 

وزارة التربية والتعليم وتهتم في تقديمه للجمهور الفلسطيني. 
ويتابــع: "فــي كل عام نعمل على إضافة مراكــز جديدة لمحو األمية 
والتعليــم الموازي فــي المديريات المختلفة حتــى نصل إلى الهدف 
االســتراتيجي، ويبلغ عدد مراكز محو األمية فــي القطاع 27 مركزًا، 
وســبعة مراكز تعليم مــواز، ونعمل على زيادة عددهــا حتى نغطي 
كل مناطــق القطاع، ويصل عدد الملتحقين في المراكز من -1500 

2000 طالب".

ويؤكد صيام أن الحصار المشــدد الــذي يفرضه االحتالل على قطاع 
غزة منذ نحو 14 ســنة، والظروف القاســية التي يمــر فيها إثر ذلك، 
تؤثر على التعليم، ولكن هناك ميزة للشــعب الفلسطيني أنه يعمل 
تحت الضغط ويتحدى المستحيل، وينتفض من تحت الركام ليحقق 

انجازات عالية جدًا من وسط الظالم.
وينبه إلى أن هناك مناهج خاصة لمحو األمية والتعليم الموازي، حيث 
تُطور بين فترة وأخرى وتُقيَّــم، كما يوجد برامج تدريبية لمعلمي 
محو األمية لتطوير قدراتهم، ويعتبره أفضل مشروع وبرنامج وطني 

تقدمه وزارة التربية والتعليم منذ قدوم السلطة.
ويحث أبناء المجتمع الفلســطيني الذين لم تتح لهم فرصة التعليم 
قبــل ذلــك، بااللتحاق بهــذه البرامج كونهــا برامــج نوعية تعطي 
االمكانيــة والقدرة للفرد أن يكون شــخصا منتجا متعلما في مجتمع 

يقدر المتعلمين. 

صيام: شعبنا ينتفض من تحت الركام ليحقق إنجازات كبيرة

في غزة.. جهود للوصول بنسبة األمّية إلى الصفر

غزة/ أسماء صرصور:
مــع دخــول الشــتاء يقبل النــاس على الســكر بأشــكاله؛ ألنه 
يعطيهم الدفء الســريع والطاقة التــي تجعله يتغلب على هذا 
البــرد القارس، فمع البــرد يرجف الناس، والرجفــة تولد حرًقا، 
والحــرق يولد جوعًا، فيســده الشــخص بما تعــود عليه: مثل 
الســحلب، والشعيرية، ومهلبية رز أو نشــا، أو صينية نمورة، أو 

عوامة.. أو أي شيء من األطعمة التي أصبحنا مدمنين عليها.
ووفق خبير التغذية د. رمضان شــامية فإن السكر الطبيعي زاد 
اســتخدامه بعد عام 1970م، فقبل ذلك كان اســتخدام السكر 
قلياًل، وكان معــدل الفرد الواحد ما بين 10-20 جم في اليوم، 
وهــو الموصى به عالميًا، لكن اليوم حصــة الفرد الواحد أكثر 
من ربع كيلو جرام في اليوم، من كل ما يقذفه في فمه، وتزداد 

هذه الحصة في الشتاء، مع كثرة الحلويات.
وبسؤاله: لماذا في الشتاء نقبل على السكر؟"، يعلل شامية في 
حديث مع صحيفة "فلسطين": "الجسم من الطبيعي يحتاج إلى 
الدفء، فمن المفترض أن يتحرك الشخص ويتنفس هواًء نقيًا، 
وهذه هي المشــكلة األولى، فكل الناس تكتم نفســها، وتغلق 
على نفســها في الغرفة، وتبتعد عن الجــو غير النقي, المتجمع 

فيه ثاني أوكســيد الكربون"، مشددًا على أن أول خطوة دائمًا 
ال تخنق نفســك بنفسك، اجعل تيارًا للهواء يدخل إليك في كل 

وقت، ألن األوكسجين هو غذاء المخ إضافة لسكر الجلوكوز.
ويضيف: "نحتاج أن نأخذ ســكر الجلوكوز من مصدره الطبيعي، 
ال من المصدر األبيض المكرر، المليء بالمشاكل التي انعكست 
على أجســامنا بسببه". ويوضح أن األوكســجين يحتاج للحديد 
والهيموجلوبيــن القوي ليغذي المخ، والعناصر الغذائية ســتة 
هي التي تبني الجســم، ووجدنا هــذه العناصر في كل األغذية: 
المــاء والبروتيــن والدهــون والكربوهيــدرات والفيتامينــات 
واألمالح المعدنية، وأي غذاء ال يحتوي هذه العناصر الستة يعد 

غذاًء غير مثالٍي وهو ضار بالصحة.
ويذكــر خبير التغذيــة العوامة مثــاًل، فهي تحتوي على ســكر 
وزيت مهدرج نتيجــة الغلي والقلي، والبروتين فيها نســبته ال 
تكاد تذكر، وغير ذلك كلها دهون ضارة وســكر ضار، والنمورة 
ربمــا إضافة القرفة والجــوز واللوز تعدل قليــاًل منها، لكن هل 
كمية الجوز واللوز تغطي كمية ما توصف بـ"الســموم البيضاء" 
)تُطلق على السكر والملح والدقيق األبيض( الموجودة فيها؟.

والشــعيرية هي دقيق القمح، القاســي أو الطري، نضيف عليها 

قرفة، وكمية الســكر التي تضاف تكــون أكثر من الدقيق، هذا 
عدا أنه دقيق أبيض. وينبه شــامية إلى أن الشــخص كلما أكل 
ســكريات كثيرة )ملعقة واحدة صغيــرة في اليوم( تقل المناعة 
إلى %50، ولينظر كل شخص كم معلقة يأخذ في اليوم!، ستجد 
عــددًا كبيرًا من الســكر، وهذا يقلل المناعــة ويضعف الذكاء 

..وغير ذلك.
ويشــير إلى أن البدائل الطبيعية يجب أن تعالج مشاكل السكر 
وترضي الشــخص نفســيًا، فإذا جلس األشــخاص في ســهرة 
عائلية ال داعي لصنع السحلب والحلويات، بل تقديم المكسرات 
بصفة عامة مهمة ومفيدة وتســكب الطاقــة، والرخيص منها 

فائدته كالغالي، مثل بزر عباد الشمس أو القرع األبيض.
وأما المشروبات الســاخنة، فيوصي خبير التغذية بالحلبة دون 
إضافــة ســكر، وإذا أراد الشــخص إضافته يفضــل من مصدر 
طبيعــي أال وهو العســل، كذلــك من المشــروبات الينســون 
والشــومر والشــاي األخضــر بالنعنــاع، كل هذه المشــروبات 
بمضادات أكســدة قوية، وتعالج الخلل الذي قد يســببه السكر 
فــي المــخ. وباالنتقــال إلــى المأكوالت: بــداًل من الشــعيرية 
والنمورة يمكن اســتخدام الشــوفان، وهو متوافر في الســوق 

وسعر الكيلو الواحد من ستة إلى ثمانية شواقل، ولو زاد إدخاله 
للبلد سيصبح كسعر الطحين والســكر ...وما شابه، فالشوفان 

غني بالبروتين واألمالح المعدنية.
ويشــير شــامية إلــى أن الشــوفان يمكــن عمله بعــدة طرق: 
المهلبية مثاًل مع قليل من الحليب، أو ســحلب الشــوفان، وكل 
هذه المكونات يضاف إليها القرفة ألنها حارقة للسكر، ويمكن 

صناعة الشوربات مثل العدس والخضار في الشتاء.
ويوضــح أن هناك مكونــات موجودة بالســوق حاليًــا، يمكن 
أن يصنــع منها شــوربة رائعة، وهــذه المكونات هــي: اللفت 
والملفــوف والفجــل والبصل، وممكــن أن تكــون مقطعة في 
الشــوربة، أو تدخــل على الخالط لتكون ســائلة، وهذا الطعام 
محســن لكل المناعــة وبديل صحــي 100 %. ويلفــت إلى أن 
البدائل األخــرى كثيرة فــي مجتمعنا وثقافتنــا القديمة: بليلة 
الحمــص، هــو الحمص المســلوق، والقمح باســتطاعتي عمل 

القمح الحلو، وإضافة الزبيب وجوز الهند والحليب.
ويختم خبيــر التغذية: "هذه كلها بدائل متاحة ورخيصة الثمن 
جدًا، ونكون بذلك استبدلنا طعامنا في الشتاء ببدائل طبيعية 

تحتوي على جميع العناصر الغذائية المفيدة للجسم".

دون سكــر كيـــف تدفـــــــئ نفســـــــك شتـــــاًء؟

تعــد معــدالت األميــة فــي الضفــة والقطــاع األقــل 
مقارنــة بمــا هو عليه الحــال في العالم، بمــا فيه دول 
اإلقليــم، وذلــك تزامنا مع اليوم العربــي لمحو األمية 

الذي وافق الثامن من يناير/كانون الثاني.
والفرد األمّي بحســب تعريف منظمة األمم المتحدة 

للتربيــة والثقافــة والعلوم )اليونســكو(، هو الشــخص 
الــذي ال يســتطيع أن يقــرأ ويكتــب جملة بســيطة عن 

حياته اليومية.
ويتوقــع مديــر عــام التعليــم العــام فــي وزارة التربيــة 
والتعليــم د. محمــد صيــام أن تصــل نســبة األمية في 

قطــاع غــزة إلى صفــر%، قائال في حديــث مع صحيفة 
»فلســطين«: إن ذلــك أولويــة قصــوى لــدى اإلدارة 
العامة للتعليم العام كونها المتخصصة في اإلشراف 
علــى برنامــج محــو األميــة وتعليــم الكبــار فــي الضفة 

الغربية وقطاع غزة.

غزة/ هدى الدلو:

2.8 % معدل األمية بين الفلسطينيين )15 عاما فأكثر(
82.8 ألف أمي وأمّية )15 عاما فأكثر(

1.3 % بين الذكور )20.2 ألف أمي( و4.3 % بين اإلناث )62.6 ألف أمّية(
29.7 معدل األمية بين كبار السن )65 عاما فأكثر(

3.3 % معدل األمية في الفئة العمرية )45-64 عاما(
0.8 % معدل األمية في الفئة العمرية )30-44 عاما(

0.7 % معدل األمية بين الشباب )15-29 عاما(

3.0 % معدل األمية )56.0 ألف أمي وأمّية يبلغون 15 عاما فأكثر(

2.4 % معدل األمية )26.8 ألف أمي وأمّية يبلغون 15 عاما فأكثر(

المصدر/ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )تقرير صادر في سبتمبر 2019(

في الضفة والقطاع:

في الضفة الغربية:

في قطاع غزة:
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خان يونس/ يحيى اليعقوبي:
علــى أنقاض بيت دمره االحتــال في نوفمبر/

تشــرين الثانــي الماضــي، وذكريــات مبكية،  
يعيــش حمــود أبــو عمــرة  "التشــرد"، حيث 
يســتيقظ كل يوم ويرى حلمــا بناه حجرا حجرا 
علــى مــدار 30 عاما مدمــرا ومطمــورا بحفرة 
عميقة شــاهدة على معاناته، فهــو كأنما عاد 
حيــاة البادية التي عاشــها مــع عائلته قبل 55 

عاما في الخيام وبيوت الصفيح.  
في بلدة القرارة، شرق خانيونس جنوب القطاع، 
غرفة صغيــرة ال تتجاوز مســاحتها أربعة أمتار 
مربعة، يرفع هامتها سقف من ألواح "الصفيح"، 
يغطي جوانبها حجــارة قديمة وبعض األلواح، 
أنشــأها الرجل الخمســيني المكنى "أبو صابر" 
من بقايــا الدمار الذي حل بمنزلــه، فيها تنام 
الشقيقتان نرمين )26 عاما( واعتماد )16 عاما( 
ووالدتهما، أصبح هذا المكان المســمى عنوة 
"غرفــة" مكانا للنــوم والطبــخ واألكل للعائلة، 
يدخــل هواء الشــتاء البــارد إليه مــن الفتحات 

والثقوب.
مــا إن تلج بــاب الغرفــة المغطــى بالنايلون، 
ويتجه نظرك لألســفل ســتجد بعــض األمتعة 
القليلــة التي نجت من القصف، وبقيت لباســا 
لهاتين الشــقيقتين، أما والداهما فلم يجدا أي 

قطعة مابس إال ومزقتها صواريخ االحتال.
قبل يوميــن عانت العائلة مــن منخفض جوي 
ضرب قطــاع غزة، تســابقت أم صابر وأبناؤها 
خاله مع المطر، لكنه ســباق من نوع مختلف، 
مع غزارة األمطار كانوا يضعون أواني تحت كل 
ثقب في الســقف، حتــى ال تتدّفــق المياه أكثر 
داخــل الغرف، وحينما تمتلئ يســكبونها خارج 

المنــزل، ويعاودون الَكرَّة تلــو األخرى، وهكذا 
أمضــت العائلة ثاثة أيام أخرى من الصراع مع 

البرد.
إلــى األمام بعــدة أمتار تجد أمامــك غرفة من 
ثاثة أمتــار مربعــة يغطي النايلــون األبيض 
جوانبهــا، هي األخــرى صنعها أبــو صابر من 

بقايا الدمار.
نظــرات عينــه تتألم خلــف أنات الوجــع، تلك 
الجروح في قلبه لم تلتئم بعد، رســمت مامح 
وجهه شحوبا وكأن الحياة تجمدت هناك .. عند 
لحظــة القصف، تبخرت الذاكرة من كل شــيء 
وبقيت أصوات الصواريخ تعيد له المشهد ذاته 

مرة تلو األخرى. 
جلس أبو صابر وبقربه زوجته على ســقف بيته 
المدمــر بعــد أن ســاوته الطائــرات باألرض، 
ثم حرر كلمــات حزينة تــروي حكاية وجعه مع 
الحياة، قائا بصوت يخنقه القهر، ومامح وجه 
شــاحب يرســم صورة أخرى لحال هذه العائلة 
يشير بيده نحو غرفتي الصفيح بجانب المبنى: 
"مر شهر ونصف على تشردنا، وتلك الغرف من 

الزينكو".
في قلب الســماء تحلق طائرة حربية دون طيار 
تابعــة لاحتال فوقنــا، ينظر إليهــا أبو صابر 
ويعلن أمامها تمسكه ببيته مرة أخرى: "أنظر؛ 

ونحن تحت الطائرة لن أرحل من بيتي!".
ألقــى الصمت بأوتــاده على شــفتي أبو صابر 
أســكنها برهة من الزمن يحدق  حوله وكأنه ال 
يصدق ما حل به من دمار، ال أحد يجيب سؤاله: 

"أين سأذهب؟".
حتى تفاصيل الحــزن والوجع هنا مرهقة، يقول 
بصوت متماســك يخفي بين حروفه حزنا كبيرا 

لم يبح به: "ال يوجد لدينا حياة سوى هذا البيت، 
أنظر أمامي وأرى تعــب 30 عاما مهدوما، أنظر 

إليه فأتلم بداخلي، لكن ال يوجد  مكان آخر".
معاناة ومأساة يومية

أبو صابر الذي يرتدي نفس العباءة البنية التي 
كان يرتديهــا قبل شــهر ونصف  يخرج ضحكة 
من بين أنياب الحزن بعد أن شد عباءته قائا: 
"هذه العباءة ســتدخل التاريــخ"، ابنته اعتماد 
تدخل على الحديث متحســرة على مابســها: 
"كان لــدي 16 ثوبا فلســطينيا .. اآلن لم يتبق 

لي شيء!".
أم صابر لم تجد شــيئا تقوله ســوى الحســرة: 
"حســبنا اهلل ونعــم الوكيل"، ينظــر أبو صابر 
لألسف يمرر يده من الشمال لليمين للمابس 
الممزقــة والمحروقة علــى الحجــارة المدمرة 
بفعــل العدوان: "أنظر هذه مابســنا ممزقة .. 

لم نخرج من القصف بأي شيء".
يرحــل بصوتــه لمعاناتــه نتيجــة المنخفض 
بلهجــة عاميــة: "جمعت شــوية ألــواح زينكو 
)صفيــح حديد( وعملت لألوالد مــكان والبنات 

مكان، لعند ما أجى المنخفض وغرقنا".
خلــف بيت أبــو صابر طــال الدمار منــزل جاره 
الماصق له، أكلت صواريــخ االحتال واجهته 
األماميــة وأجزاء كبيــرة منــه أدت لرحيله عن 
المنطقــة هــو وعائلتــه، نهش الدمــار كذلك 
منزليــن آخريــن مجاوريــن لهمــا، فــي هذه 
المنطقــة الزراعيــة يعيش أبو صابــر ويحيط 
به أربعة جيران، غادر ورحــل الجميع وبقي هو 

وحيدا يعيش حسرة على أنقاض منزله.
لم يكن أبــو صابر وحده ضحية لهذه الجريمة 
التي ارتكبها االحتــال، حتى الحمام الذي كان 

يحلــق، دون أن يهبــط علــى األرض، لم يجد 
عشــه المدمر، ليبقى يحوم ويــدور حول البيت 
طوال النهــار إلى أن يأتي الليــل ويهبط على 

سطح الجيران.
تقلب نرمين كفيها وتنــدب حالهم: "ذكرياتنا 

في البيت راحت".
والدها ينوب بالكام: "أسســت بيتا ألســرتي 
المكونــة من 18 فــردا، لكن اليــوم أراه ردما 

أمامي".
ضياع الحصاد

علــى جانبي حفرة الركام التي يبلغ قطرها نحو 
16 متــرًا، تنبت بذور القمح هنا، كان يســتعد 

أبــو صابر لزراعة خمســة دونمات في األراضي 
الزراعية شرق خان يونس، قبل أن تتناثر أطنان 
القمح الخمســة التي كان يخزنهــا في براميل 
بين الردم بفعل القصف فنبت الزرع هنا، وخسر 

الحصاد الذي كان ينتظره.
بعد ســاعتين من جلوســنا .. السكون يفترش 
المكان، بدأ الليل يلقي ســتاره على "القرارة"، 
إال من صوت نباح الكاب حول البيت الذي طال 
الهدم ســوره الخارجي، داخل غرفته النايلون، 
يجلــس أبو صابر ضاما قدميه بشــكل مقص، 
على فرشته الممزقة بفعل الدمار، بجانبه موقد 

نار من الحطب حوله زوجته وبناته.
ابنته نرمين التي تعيــش وطفلتها  مع والدها 
عاشــت موقًفــا مرعبًــا قبــل أيــام تقــول عن 
تفاصيله: "كانت الساعة التاسعة مساًء، خرجت 
من الغرفة مصطحبة طفلتــي إلى دورة المياه 
فــي الخارج، فجــأة وجدت ثعلبا أمامي، يكشــر 
عــن أنيابه ويهــم باالنقضاض علــى طفلتي، 
شعرت  أنه يريد أن ينهش جسدها، فأمسكتها 

بين ذراعــي وبدأت أصرخ علــى أهلي وإخوتي 
وسرعان ما هرب".

أختهــا اعتماد تعترف: "صــرت أخاف أطلع على 
الدكانة بالليل".

أبــو صابر بعد أن قــام بغلي بــراد قهوة على 
موقد النار، ال يخفي ما يشعر به بلهجة عامية: 
"كويــس أني عايــش لليوم من كتر المأســاة 

والعدوانات".
تغيرت حياة هذا الرجــل بعد هذا الدمار كثيرا، 
فبعد مــا كان لديــه بيت كبيــر، ومقعد عربي 
خارجــي واســع، يتســع لــكل الضيــوف، اليوم 
الغرفتــان الصغيرتــان ال تتســعان حتى لنوم 
أطفالهما، يقضي ساعات الشــتاء الطويلة في 

هذه المنطقة التي أصبحت موشحة.
أربع مرات تعرض منزل أبــو صابر للهدم، في 
2008 قصــف بقذيفــة من دبابة وتشــرد 30 

يوما، وكان بيته غير صالح للسكن، وفي 2012 
تعرض ألضــرار جزئية وتشــرد 21 يوما، وفي 
2014 خال عــدوان االحتال على غزة تعرض 

ألضرار كبيرة وشــرد 51 يوما، يقول أبو صابر 
إنه لــم يحصل على تعويض مــن وكالة غوث 

وتشغيل الاجئين "أونروا"؛ وفق قوله.
حضر ابنه عيد )24 عاما(، ولهذا الشاب حكاية 
فهو يعمل منذ خمســة أعوام فــي بيع الخضار 
ويحصــل على أجرة يومية ال تزيد عن خمســة 
شواكل، على مدار الخمسة أعوام استطاع بناء 
شقته وتجهيزها ووضع األثاث فيها، وكان على 
وشــك أن يعقد قرانها قبل أن تقصف، يتحسر 
علــى حاله: "ماذا أقــول ..!؟ هل يكفي أن أقول 
إنني أســتيقظ كل يوم بعدما عدت من الصفر 

وأبكي على الردم".

خيمتان من النايلون والصفيح.. 
مـــــأوى عائلـــــة »أبـــــو صابــــر« 

قصف االحتالل منزلهم في عدوانه األخير على غزة

الزميل يحيى اليعقوبي خالل حواره مع العائلة



االحتالل يهدم ...

حملة إلكترونية ...

تتمة مقال نبضات ساخنة ...
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

المســتدعي/ أســامة صبحي موســى النخالــة- غزة صــاح الدين قرب 
مؤسسة الصخرة هوية/ 906871207 وكاؤه المحامون/ اسام الزعيم 

ومهند الزعيم ووئام حميد وأحمد المسحال وغدير األعرج
المستدعى ضده/ جمال حسين يوسف الحنفي- غزة الرمال شارع الوحدة 

خلف برج شوا وحصري "موجود خارج الباد"
نوع الدعوى: قسمة أموال مشتركة

قيمة الدعوى: )تزيد عن عشرة آالف دينار أردني(
مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية رقم 1753 / 2019
  في الطلب رقم 30 / 2020

إلى المســتدعى ضده، بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة 
صلح غزة بالقضية المرقومة أعاه وموضوعها )قســمة أموال مشتركة( 
اســتنادًا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرًا ألنك خارج الباد وحســب 
اختصــاص محكمة صلح غزة في نظر هذا الطلب وعمًا بالمادة 20 من 
قانــون أصول المحاكمــات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 وبناًء 
على قرار السيد قاضي محكمة صلح في الطلب رقم 30 / 2020 بالسماح 
لنا بتبليغك عن طريق النشــر المستبدل. لذلك يقتضي عليك أن تحضر 
لهذه المحكمة يوم االثنين بتاريخ 2020/2/10 الساعة التاسعة صباحًا، 
كما يقتضي عليكم إيداع جوابك التحريري خال خمســة عشــر يوم من 
تاريخ النشــر، وليكن معلومًا لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك ســينظر في 

القضية والطلب باعتباركم حاضرين. حرر في 2020/1/13م
رئيس قلم محكمة صلح غزة
األستاذ/ أكرم هشام أبو السبح

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء 

لدى محكمة صلح غزة الموقرة
في القضية رقم 1753 / 2019

في الطلب رقم 30 / 2020

المســتدعي: زكي نعيم محمد بلبل باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي 
ورثة وتركــة والده المرحوم / نعيم محمد بلبل هوية رقم 801039868 

– غزة شارع الثاثيني بالقرب من سلطة الطيران سابقًا.
 وكيله المحاميان / وائل قويدر ومحمد القر

المســتدعى ضدها: ريم ســليم محمد بلبل – غزة شارع الثاثيني بالقرب 
من سلطة الطيران 

في االستئناف رقم 2018/821 - في الطلب رقم 2019/475 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

الى المســتدعى ضدها المذكــورة أعاه بما ان المســتدعي المذكور أعاه 
قــد اقام عليك قضية يطالبك فيها اســتنادًا الى مــا يدعيه في الئحة دعواه 
المحفوظــة لكي نســخة منها فــي ملف الدعــوى لذلك يقتضــي عليك ان 
تحضري لهذه المحكمة يوم الموافق الخميس بتاريخ 2020/1/30 الساعة 
التاسعة صباحًا كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خال خمسة عشر 
يوم من تاريخ النشــر وليكن معلومًا لديكم أنك اذا تخلفت عن ذلك سينظر 

في القضية والطلب باعتباركم حاضرين. حرر في 2020/1/14م
رئيس قلم محكمة االستئناف 
أ . هناء ماضي

دولة فلسطين 
المجلس األعلى للقضاء 

لدى محكمة االستئناف غزة الموقرة 
في االستئناف رقم 821 / 2018

في الطلب رقم 475 / 2019
المدعي/ صاح عبد الجواد محمود ابو طه من سكان رفح هوية رقم 923788160

المدعى عليه/ خليل أســعد خليل أبو لطيفة من خانيونس – عمارة صادق 
وسط البلد. مجهول محل اإلقامة حاليًا.

نوع الدعوى/ حقوق.
قيمة الدعوى/ 2300 شيكل.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية رقم 2019/46

الــى المدعــى عليه المذكور بعاليــة بما أن المدعي قد أقــام عليك دعوى 
حقوق استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفقة لك نسخة منها ومن 
مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليك الحضور الى هذه المحكمة 
خال خمســة عشــر يومًا من تاريخ تبلغك هذه المذكــرة كما يقتضي أن 
تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خال خمســة عشر يومًا من تاريخ 
تبليغك هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلســة بتاريخ 2020/2/19م 
لنظــر القضية وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي 

أن يسير في دعواه حسب األصول. تحريرا في 2020/1/14م.
رئيس قلم محكمة صلح رفح
أ . أكرم محمد أبو طعيمة

دولة فلسطين
المجلس االعلى للقضاء

محكمة صلح رفح
في القضية الحقوقية رقم 2019/46

غزة/ فلسطين:
أشــاد وكيــل وزارة التربيــة والتعليــم العالــي د. زياد 
ثابت بدور المجتمع الفلســطيني في مســاندة العملية 
التعليميــة، مؤكــدًا أن الوزارة تتطلع إلــى المزيد من 
التعاون والشــراكة الفاعلة بين المدارس والمجتمع لما 

فيه مصلحة الطلبة.
جــاء ذلك خــال اللقاء المجتمعي الــذي نفذته مديرية 
تعليم شــمال غزة لعرض إنجازاتها خال عام 2019م، 

تحت عنوان: "إنجاز تجاوز اإلمكان".
وحضر اللقــاء: مدير التعليم نبيل العرابيد، والنائب في 
التشريعي د. يوسف الشرافي، ورؤساء بلديات الشمال، 
ونخبــة من أســاتذة الجامعــات وممثلي المؤسســات 

المحلية، وشخصيات رسمية وشعبية، ووجهاء ومخاتير، 
وأولياء أمور، والطاقم التدريسي.

وأوضح ثابــت أن جهــود طواقم التعليــم تأتي ضمن 
إنجــازات الوزارة عامة، بالرغم من الصعوبات والظروف 

القاسية التي تواجهها الوزارة.
وتطــرق إلى إنجــازات الــوزارة عامــة، ومنهــا تحقيق 
الوحــدة التعليمية بين جناحي الوطن في عدة مجاالت 
الموحــدة،  اللجــان  وعمــل  والمناهــج  كاالمتحانــات 
والمحافظــة علــى العاقــات الوثيقة مع المؤسســات 

الدولية المانحة إلنجاح المشاريع التعليمية.
ولفــت ثابت إلى أن الوزارة خــال عام 2019م افتتحت 
)6( مــدارس جديدة، وأن هناك أكثر من )38( مدرســة 

قيد التصميم. وتحدث ثابت عن اهتمام الوزارة بتطوير 
قدرات الطلبة ضعاف التحصيل من طريق برنامج األمل 
للتعليم العاجي، واالهتمام بتشغيل الخريجين، إذ عين 
)500( معلم جديد، في حين استفاد )4000( خريج من 

التشغيل المؤقت.
بدوره أشــاد الشــرافي بجهود مديرية تعليم الشــمال 
والــوزارة فــي تحقيق هــذه النجاحــات، الفتًــا إلى أن 
االهتمام بالتعليم يؤســس للجيل المتعلم الواعي جيل 

النصر والتحرير للوطن فلسطين كل فلسطين.
وبيــن أن صاحــب اإلرادة والعلــم حتمًا سيكســر قيد 
السجان، موجهًا رســالة ألولياء األمور والمجتمع بدعم 

التعليم.

السباع الهائمة خير لك من روائح المراحيض القاتلة، ويُزجّ بالخردة البشرية 
من قاعة إلى أخرى لتتم عملية تمحيصهم وغربلتهم عبر أدقّ الغرابيل األمنية 
المتطورة، تمرّر عبر قنوات األشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية ليصبح وجه 
البضاعــة مثــل قوس قزح، هذا إن حالفــك الحظ ولم يطلبوا يــدك إلى غرفة 
عشرة حيث ذوو العيون الزرقاء، لتتم عملية التطهير العرقي والروحي والنفسي 

على أشدها ولتتخرّج سليمًا معافى من كل شائبة. 
ثمانٍ وأربعين ســاعة من نصيب المعتمر على جســر الكرامة إذ يحظى بهذه 
الضيافــة الكريمة وهذه الحفاوة البالغة، لــو مرّ مرور الكرام مثل العالم اآلخر 
لما كان لعمرته طعم، وذهبت العبادة برونقها وجمالها، لن تكتمل العبادة إال 
بطقوس معبر الكرامة، لن يتركوا للمعتمر أن يعود ألهله بصفاء عمرته، البدّ 

من نزع روحها وإخضاعه إلى هذا االمتحان.
إن نجحت بالمرور بالرضا ودفن سخطك في أعماق صدرك فقد نجحوا في نزع 

فتيل عمرتك.
 أما إذا غضبت على االحتال والظلم والظالمين، واســتثمرت مشــاعر إيمانية 
صادقــة صنعتها فيك عمرتك، فقــد جهزت الفتيل قريبًا كــي تنفجر في وجه 

منتهك أقصاك ومحتّل كرامتك، وبهذا وهذا فقط قد فزت بعمرتك.

وأردنيون_بسجون_السعودية، أن حملته التي انطلقت مساء أول من أمس، تهدف 
إلــى اإلفراج عــن نحو 60 معتقًا فلســطينيًا وأردنيًا ال يزالون رهــن االعتقال منذ 

أبريل/ نيسان 2019 با أي سبب.
وقال: "يوجد #فلسطينيون_وأردنيون_بسجون_الســعودية، وأعدادهم بالعشرات 
والسلطات السعودية ال تزال تتجاهل ملفاتهم وتمدد اعتقالهم التعسفي"، مؤكدًا 
أن "معظــم أولئك تم اتهامهــم بدعم المقاومة الفلســطينية، وبالمســاهمة في 

األعمال الخيرية، وكأن ذلك جريمة يعاقب عليها القانون!.. الحرية لهم جميعًا".
وطالبت الحملة السلطات السعودية بـ"اإلفراج الفوري عن مسؤول العاقات السابق 
بين حركة حماس و الســعودية د. محمد الخضري، ونجله د. هاني"، مشيرة إلى أن 
الخضري الوالد تجاوز عمره الـ 80 سنة، ونُقل إلى المستشفى نتيجة تدهور صحته 

في السجن، ثم جرى إخراجه مجددًا للزنازين.
وشــارك في الحملة نشــطاء وإعاميون وأبناء معتقلين داخل الســجون السعودية، 
تحدثوا في تغريداتهم عن معاناتهم ومعاناة آبائهم داخل الســجون خاصة الذين 

يعانون من أوضاع صحية متأزمة.
وأشــاروا إلى قائمة نشــرتها المؤسســة الفلسطينية لحقوق اإلنســان )شاهد( في 
ســبتمبر الماضي فيها 48 اســمًا، لمعتقلين فلســطينيين وأردنييــن، "وهم فقط 
الذين تم التحقق من اعتقالهم، وقد تظهر أســماء جديدة في أي وقت ألشــخاص 

خشيت عائاتهم ذكر أسمائهم خشية التعرض للقمع".
وقالت مي الخضري ابنة د. محمد: "نطالب الســلطات السعودية باإلفراج عن جميع 
المعتقلين الفلسطينيين واألردنيين وجميع معتقلي الرأي، وندعو اهلل بالفرح العاجل 

للجميع، #الحرية_للخضري #فلسطينيون_وأردنيون_بسجون_السعودية".
فيما قال غسان الخضري في تغريدة له: "نطالب باإلفراج عن معتقلي الرأي واالفراج 
عنهم، االعتقال التعسفي من غير تهم جريمة بحق اإلنسانية واهلل غالب على أمره.. 

#الحريه_للخضري، #فلسطينيون_وأردنيون_بسجون_السعودية".
وذكــر محمد باجــس: " يعانــي والــدي الحبيــب #ابراهيم_باجس مــن االعتقال  
التعســفي منذ مــا يزيد عــن 190 يومــًا دون توجيــه أي تهمة #فلســطينيون_

وأردنيون_بسجون_السعودية".
وقال عبداهلل فرحانة: "الحرية ألبي الصحفي عبدالرحمن فرحانة المعتقل منذ قريب 
السنة في سجن المباحث بالدمام #فلسطينيون_وأردنيون_بسجون_السعودية".

وفي أوقات ســابقة نظــم ذوو فلســطينيين معتقلين في الســعودية وقفات بغزة 
لمطالبة الســعودية باإلفراج عــن أبنائهم المعتقلين. كما بعثوا برســالة وجهوها 
لكل من األمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية األردني ووزير الخارجية 
الفلسطيني، ألجل إيصالها للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مشددين على 

أن أبناءهم لم يرتكبوا أي ذنب ولم توجه لهم أي تهمة.
وفــي الربع األخير من أيلول/ ســبتمبر الماضي، كشــفت المؤسســة الفلســطينية 
لحقوق االنسان "شاهد" قائمة الموقوفين الفلسطينيين واألردنيين لدى السلطات 
الســعودية، مؤكدة أنهم يعانون ظروفا إنســانية بالغة الســوء ويتعرضون لشتى 

أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.
وذكرت "شــاهد"، في تقرير، أن جهاز أمن الدولة الســعودي قــام بحملة اعتقاالت 
واسعة طالت عشرات الفلســطينيين واألردنيين المقيمين في المملكة منذ عقود، 
على خلفية قيام بعضهم بتقديم مساعدات مالية لعائات شهداء وأسرى في قطاع 

غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، كما أفاد ذوو الموقوفين.
وطالبت "شــاهد"، التي تتخــذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرها لها، الســلطات 
الســعودية باإلفراج الفوري عن جميع الموقوفين الذيــن أوقفوا دون تهم واضحة 
وتعويضهــم، ودعــت المنظمات الدوليــة للتحرك العاجل للضغط على الســلطات 
الســعودية التي تمارس أبشع أنواع التعذيب النفســي والجسدي على الموقوفين، 

بحسب التقرير.

وشــرعت في هدم ورشــة حدادة مكونة 
من الصفيح والطوب، للمواطن خالد أبو 

خليل، واستولت على معداتها.
وتشهد بلدة حزما حمات دهم متواصلة 
وتســليم  مواطنيــن  اعتقــال  يتخللهــا 
إخطارات بهدم منشــآت تجارية وزراعية 
ومغاســل ومحال لتصليح المركبات قرب 
الشــارع الرئيــس. وفي القــدس أيضًا، 
منعت قــوات االحتال مدرســتي »الوعد 
الصادق« و«الفرسان« من افتتاح الفصل 
الدراســي الثاني بزعم عــدم حصولهما 
علــى تراخيص. وأفــاد نضــال عويضة، 
أحد أوليــاء األمــور في مدرســة »الوعد 
الصــادق«، بأنــه توجــه للمدرســة بعد 
اتصال من نجليه اللذين يدرســان فيها، 
ليجــد المعلمين معتصمين في الســاحة 
عقــب إغاقها من قبــل االحتال بذريعة 
عــدم حصولها على ترخيــص للعمل في 
القــدس. بدورهــا، أكــدت وزارة التربية 
والتعليــم بحكومة اشــتية فــي رام اهلل، 
رفضها القاطع لممارســات االحتال بحق 
المدرســتين التــي تطال حقــوق الطلبة 
والمعلميــن، وتشــكل تجــاوزا لمعاييــر 
اإلدارة الســليمة وتعديــا على المســيرة 

التعليمية وانتظامها.
ودعت الــوزارة في بيان لهــا، إلى إعادة 
فتــح المدرســتين بشــكل عاجــل، بمــا 
يضمن الحفاظ على حق الطلبة وتلقيهم 
الوطنــي  المنهــاج  وفــق  لتعليمهــم 

حمات دهم وتفتيش وماحقة بمناطق 
متفرقــة فــي الضفــة الغربيــة والقدس 
المحتلتين. وقد اعتقلــت قوات االحتال 
األســير المحرر محمــد ريــان )25 عاما( 
فــي أثناء مروره على حاجز طيار أقيم عند 
مدخل قرية بيت دقو شــمال غرب مدينة 
القدس، عقــب االعتداء عليــه بالضرب، 
فيمــا اعتقلت في الضفــة الغربية محمد 
عطاطــرة، وجاســر عطاطــرة، ومعتصم 
عيسى وشقيقه محمد، ومحمود حنايشة، 
وياســر أبو الرب من جنين. ومن الخليل، 
اعتقلت قــوات االحتال أنــس محفوظ، 
وأحمد أبو ارميلة، ونضال بدوي وشقيقه 
جهاد، واألســير المحرر ســيف أبو عيشة، 
واقتحمت منزل عائلة األسير علي سلهب 
المحكــوم بالسّــجن 18 عامــا واعتدت 
على والدته، علما أنــه من المفترض أن 

الفلسطيني، أســوة بباقي أطفال وطلبة 
مدارس القدس.

في سياق متصل، أخطرت قوات االحتال، 
أمــس، بإزالة منشــآت ســكنية وأشــجار 
زيتون وســياج في منطقة حمصة التحتا 
باألغــوار الشــمالية، للمواطــن محمود 
بشــارات؛ بزعــم تواجدهــا فــي مناطق 

أثرية.
إصابات واعتقاالت

عشــرات  أصيــب  ثانيــة،  جهــة  مــن 
المواطنين باالختناق، مساء أمس، عقب 
استهداف قوات االحتال مسجدا ومنازل 
المواطنين بقنابل الغاز في بلدة بيت أمر 

شمال الخليل.
وأفاد الناشط اإلعامي في البلدة محمد 
عــوض، بــأن قــوات االحتــال اقتحمت 
منطقــة الظهــر المجــاورة لمســتوطنة 
»كرمــي تســور« المقامــة علــى أراضي 
المواطنين جنوب البلدة، وأطلقت قنابل 
الغاز بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم، 
ما أدى إلصابة العشــرات بحاالت اختناق 

عولجوا ميدانيا.
قنابــل  أطلقــت  القــوات  أن  وأضــاف 
الصــوت والغــاز باتجاه مســجد الصمود 
فــي المنطقــة، ما أدى إلصابــة عدد من 
المصلين بحاالت اختنــاق، فيما احتجزت 

عددا من المركبات.
وبشــأن مسلســل االعتقــاالت اليومية، 
اعتقلت قــوات االحتال 19 مواطنا خال 

يُفرج عنه بعد ثمانية أيام، فيما اعتقلت 
محمــود طقاطقــة )17 عامــا(، ومحمــد 
ديريــة )17 عامــا(، وأيهــم ثوابتــة )17 
عامــا(، من بيــت لحم، وهيثــم جراهيد، 
وعبــد المنعم جراهيــد، وحمــزة أرملية 
من أريحا، وأحمــد دراغمة )27 عاما( من 
طوباس. وبشــأن جرائم المســتوطنين، 
دعس مســتوطن بمركبته أمس، طالبة 
في أثناء توجهها إلى مدرســتها في قرية 

كيسان شرق بيت لحم بالضفة الغربية.
وأفاد نائب رئيس المجلس القروي لقرية 
كيســان أحمد غــزال، بأن المســتوطن 
دعس الطالبة ياســمين غزال )17 عاما( 
عنــد مدخــل القريــة أثنــاء توجهها إلى 
مدرســتها في بلــدة تقوع، مــا أدى إلى 
إصابتها برضوض وجــروح، وجرى نقلها 

إلى مستشفى اليمامة لتلقي العاج.

ثابت يشيد بدور المجتمع في مساندة العملية التعليمية
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

برلين/ وكاالت:
قال باحثــون من ألمانيا إنهم سيســتخدمون 
الــذكاء االصطناعي لمســاعدة اإلنســان على 
التخلص من الملفــات غير المفيدة الموجودة 

على جهاز حاسوبه. 
وأوضحت البروفيســور أوته شــميد، أســتاذة 
تقنية المعلومات التطبيقية والنظم المعرفية 
بجامعــة بامبــرج بواليــة بافاريــا األلمانيــة: 

»جميعنا يســتخدم ملفات وصورا ال حصر لها، 
وهي ملفات تعوقنا خالل عملنا اليومي«.

وأشــارت األســتاذة األلمانيــة، اإلثنيــن، إلى 
أن هــذا هو الســبب الــذي جعلهــا تطور هي 
وفريقها نظام مســاعدة يعمل بشكل تفاعلي 

مع المستخدم.
وأطلقــت شــميد اســم »Dare2Del« علــى 
النظام الذي يبين للمستخدم لدى إغالقه أحد 

البرامج التي كان يستخدمها، 5 ملفات ويقترح 
عليه حذفها، مبررا سبب الحذف.

وقالت إن المســتخدم هو من يقرر في النهاية 
حــذف هذه الملفــات أو االحتفاظ بها، مؤكدة 
إمكانية تكييف هذه المبررات بشــكل شخصي 

وفقا لكل مستخدم على حدة.
وأوضحــت األســتاذة األلمانيــة أن تنفيذ هذا 

المشروع سيستغرق 3 أعوام.

لماذا تفشل المقاومة في 
الضفة؟! ولماذا يتأخر التحرير؟!

كشــفت االســتخبارات اإلســرائيلية عن حالة الهدوء النســبي في الضفة 
الغربيــة في عام 2019م، وقالــت: "إنه هدوء خداع، وهو نتاج مشــتركة 
ألجهزة أمــن االحتالل، والتعــاون األمني مع أجهزة األمن الفلســطينية، 
وشــهد العــام الماضــي انخفاضًا في عــدد العمليات المنفــذة وهي 34 
عمليــة، وأحبــط تنفيذ 450 عملية كبيــرة خالل العام الماضي، ونســبة 
كبيــرة منهــا كانت بتوجيهات من نشــطاء حماس في قطــاع غزة، حيث 
تقــوم حماس بجهود مضنية ســعيًا لنقل تجربتها العســكرية في قطاع 

غزة للضفة الغربية".
نعــم، الضفة في حاجــة لتجربة حماس العســكرية واألمنيــة في غزة، ال 
سيما بعد فشــل المفاوضات، وحّل الدولتين، وبعد تصريحات قادة دولة 
االحتــالل حول العزم على ضم األغوار، وضــم منطقة c. ومن حق حماس 
أن تحــاول تفعيل المقاومــة في الضفة الغربيــة، ألن الضفة وغزة وحدة 
جغرافية واحدة، ومن حق المقاومة أن تكون بدياًل عن الفشل التي غرقت 
فيه الســلطة إلى أذنيها، وما زالت تكابر، وتدعــي أن المفاوضات أداتها 

الوحيدة في مواجهة االحتالل.
الســلطة تؤمن أن المفاوضات فشــلت، وأنه منذ ســنوات وهي متوقفة، 
وأنهــا ال تملك طريًقا غير التمســك بالمفاوضات، حتى ال يخســر رجالها 
االمتيازات الشخصية المبنية على خيار التفاوض واالعتراف بالعدو المحتل 
لألرض. المقاومة الحقيقية هي التــي تفرّق تفرقة حقيقية بين الوطني، 
والشخصي، وبين مســتحقات الوطن، وامتيازات رجال السلطة الموهوبة 

لهم من االحتالل.
نصف ألف عملية عســكرية وأمنية قامت بها المقاومة في الضفة الغربية 
، تقــف خلــف معظمها حركة حمــاس بحســب التقرير اإلســرائيلي، هذا 
العــدد الكبير من العمليات كان يمكــن أن يضغط على حكومة االحتالل، 
ويرفــع تكلفة االحتالل، ولكن أجهزة أمن الســلطة أفشــلت 450 عملية، 
وأراحــت قادة العدو، وجعلت االحتالل بال تكلفــة، فهل هذه هي الوطنية 
الفلســطينية الحقة، التي من أجلها نشأت منظمة التحرير، ونشأت حركة 
فتح وغيرهــا من الحركات؟! هل هذه هي الوطنية الفلســطينية التي من 
أجلهــا قدم الشــهداء أرواحهم، ومــن أجلها قدم األســرى حياتهم، ومن 

أجلها قدم الجرحى صحتهم؟!
نحن أمام ســلطة ال تريد أن تكون واقعيــة، وال تريد أن تعترف بالحقيقة 
القائمة، وكذا ترفض االســتجابة لمطالب فتح والفصائل بوقف التنسيق 
األمني، وتتعامل مع الشــعب والفصائل بلغة اإلعــالم المدبلج، ترفع من 
نفسها وتخفض من اآلخرين، وتدعي أنها ضد صفقة القرن، وأن اآلخرين 
معها، وهي ال تملك دلياًل تبرئ به نفسها، أو تقيمه على اتهام اآلخرين. 
وحيــن تفضــح أعمالهــا الالوطنيــة االســتخبارات اإلســرائيلية، تضرب 
)طنــاش(، وكأن فــي أذنيها وقر، وفي قلبها عمــى، وكأن األمر ال يعنيها، 
وكأن الشــعب ال حق له في أن ينتقدها. ســلطة تجهض األعمال الوطنية 
بتنســيق جرمته الفصائل، والشــرائع، وتدعي أنهــا أم الوطنية، والوكيل 

الحصري لها، وأنها فوق ما تقوله الفصائل وما تقوله رجاالت من فتح؟!

16 تريليون دوالر مساهمة
 متوقعة للذكاء االصطناعي 
باقتصاد العالم في 2030

واشنطن/ وكاالت:
كشــفت توقعات حديثــة عن ارتفاع مســاهمة الــذكاء االصطناعــي إلى 16 
تريليــون دوالر في الناتج المحلي اإلجمالي العالمــي بحلول عام 2030، وفقا 

لتقرير مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز. 
وأوضح التقرير أن الشركات المستخدمة لتلك التكنولوجيا ستتمكن من زيادة 
مبيعاتها ومحاربة الغش وتوفير النفقات، إضافة لعمل دراســات سوق يمكن 
اســتخدامها وأمور أخرى. وفي الماضي كانت الشــركات الكبرى هي الوحيدة 
القادرة على االستثمار في ذلك المجال، ولكن الوضع يتغير اآلن بوتيرة أسرع، 
وأصبحت شركات صغيرة تستخدم الذكاء االصطناعي، مع تراجع تكلفة القدرة 
الحاســوبية. وأكد التقرير أن الحاجة لتدريــس تكنولوجيا الذكاء االصطناعي 
تزداد يوما بعد يوم، الفتا إلى إمكانية تحقيق ذلك عبر االســتعانة بأشــخاص 
لديهــم خلفية تعليمية لتســريع األبحاث في ذلك المجــال وفروعه، وتدريس 
أنظمــة الذكاء االصطناعــي. واليوم، يعد "تعلم اآللة" أحــد أهم فروع الذكاء 
االصطناعي. ويعني "تعلم اآللة" اســتخدام الكمبيوتر لمعالجة كميات ضخمة 
من البيانات واســتخدامها بشــكل مماثل للعقل البشــري. وهذه المجموعات 
الضخمة من البيانات هي ما يســمى "البيانات الضخمة"، وهي بمثابة المرجع 
لألجهــزة المســتخدمة للذكاء االصطناعــي. لذلك تقتــرن تكنولوجيا الذكاء 

االصطناعي دائما بالبيانات الضخمة.

بالنيابة عنك.. الذكاء االصطناعي يحذف "الملفات غير المفيدة" من حاسوبك

المحيطات تسجل أعلى 
درجة حرارة في 2019

بكين/ وكاالت:
كشــفت دراســة حديثة، أمس، عن أن المحيطات العالمية سجلت أعلى درجة 

حرارة لها على اإلطالق في 2019، وأشارت إلى تصاعد معدل الحرارة بها.
وأفادت الدراسة التي نشــرتها مجلة "أدفانسيس إن أتموسفيريك ساينسيز" 
الصينية بأن درجة حرارة المحيطات العام الماضي كانت أعلى بمقدار 0.075 
درجة مئوية من المتوســط الذي تم تســجيله خالل الفتــرة من 1981 حتى 
2010. وقال تشــينج ليجينج، المؤلف الرئيسي للدراســة، وهو أستاذ مساعد 

فــي معهد فيزياء الغــالف الجوي باألكاديمية الصينية للعلــوم: "هذه الحرارة 
المحســوبة للمحيطــات هــي دليل قاطــع وإضافي علــى االحتبــاس الحراري 
العالمي". وأضاف: "ليست هناك بدائل معقولة أخرى بخالف انبعاثات األبخرة 

البشرية الحابسة للحرارة، لتفسير هذا االحترار".
وقــارن العلماء البيانات المتعلقة بالفترة مــن 1987 إلى 2019، و1955 إلى 
1986، وكشــفوا عــن أنه خالل العقود الـ6 الماضيــة، كان الصعود في درجة 

الحرارة أعلى بنســبة %450 من ارتفاع درجات الحرارة الســابق، ما يشــير إلى 
صعــود كبير فــي معدل تغير المنــاخ العالمي. وقــال جون أبراهــام، المؤلف 
المشــارك للدراســة: "من المهم للغايــة أن نفهم مدى الســرعة التي تتغير 
بهــا األمور، وهذا مجرد غيض من فيض لمــا هو آتٍ". وقال العلماء إن حرارة 
المحيطات يمكن أن تسبب موجات حارة بحرية بإمكانها أن تؤدي إلى خسارة 

كبيرة في الحياة البحرية وتتسبب في حدوث أعاصير.

رجل العنكبوت يتسلق 
ناطحة سحاب تضامًنا مع العمال

باريس/ وكاالت:
أظهــر آالن روبيــر، المتســلق الهــاوي الــذي يعرف باســم "رجــل العنكبوت 
الفرنســي"، تضامنه مع عمــال مضربين احتجاجا على إصالح نظام معاشــات 

التقاعد بتسلقه ناطحة سحاب مكونة من 48 طابقا في باريس.
وعلى مدى أكثر من شــهر شــهدت فرنســا إضرابات بســبب مسعى الرئيس 

إيمانويل ماكرون إلصالح نظام المعاشات.
وعادة ما يتســلق روبير دون الحصول على تصاريح واعتقل في عدة مناسبات، 
وهو يتسلق دون أحزمة أمان، مستخدما يديه فقط وحذاء للتسلق وحقيبة من 

مسحوق الطباشير لمسح العرق، ونجح في تسلق 100 مبنى.

مراهق يكتشف كوكًبا 
جديًدا خالل تدريبه الصيفي

واشنطن/ وكاالت:
لم يكن المراهق األمريكي وولف كاكيير يتخيل أنه سيكتشف شيئا جديدا 
فــي علم الفلك، خالل 3 أيام فقط من التحاقه ببرنامج تدريبي تابع إلدارة 

الطيران والفضاء األمريكية )ناسا(. 
الفتــى الصغير، ذو الـــ17 عاما، وكلت إليه مهمة مراجعــة بيانات جمعها 
القمــر الصناعي )تي.إي.اس.اس(، ليرصد ما ظهر له في بادئ األمر كجرم 
ســماوي غير مألوف له مثل حركة النجوم داخل نظام شمســي ما، قبل أن 

تتكشف له الحقيقة في النهاية أنه أمام اكتشاف كوكب جديد.
الكوكب الذي أطلق عليه اســم )تي.أو.آي 1338 بي( ال يعد جرما ســماويا 
اعتياديــا، فهو يدور في فلك حــول نجم ثنائي، في حين أن أغلب الكواكب 

تدور حول نجم واحد.
وبعــد اكتشــافه الكوكب خــالل فترة تدريبــه الصيفي في مركــز جودارد 
للرحالت الفضائية في ماريالند العام الماضي، يشــارك كوكيير في كتابة 

ورقة بحثية عن الكوكب الجديد تحت إشراف مشرفيه.
وبحســب إدارة الطيــران والفضاء األمريكيــة، فإن الكوكــب الجديد يبلغ 

حجمه 7 أضعاف الكرة األرضية تقريبا.

"شيفروليه كورفيت" تحصد
 لقب السيارة األفضل في 2019

واشنطن/ وكاالت:
أعلــن موقع "موتور وان" عن الســيارات الفائزة بلقــب األفضل خالل عام 
2019 داخل أمريكا الشمالية، بمشاركة جميع أنواع السيارات والشاحنات.

وقال الموقع األمريكي المختص بأخبار الســيارات، إن ســيارة شــيفروليه 
كورفيت mid-engined التي تمثل الجيل الجديد من هذا الطراز المميز، 
حصدت لقب الســيارة األفضل عن عام 2019، لتتغلب على تويوتا سوبارو 

وهيونداي سوناتا.
 Telluride العائلية، حصدت ســيارة كيا Utilityوضمن فئة الســيارات الـــ
ســيارة األفضل في العام الماضي ضمن هذه الفئة، لتفوز  على منافسيها 

.Aviator ولينكولن Palisade األقرب هيونداي
فــي حين حصــدت ســيارة جييــب Gladiator لقب األفضــل ضمن فئات 
.Ranger وشاحنة فورد ،Heavy Duty الشاحنات، لتتغلب على  شاحنة رام


