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خاطر لـ»فلسطني«: عقد 
منتدى الهولوكوست يف 

القدس تعزيز لجرمية االحتالل
القدس المحتلة-غزة/ نور الدين صالح:

عــدّ رئيس مركز القدس الدولي د.حســن خاطر، عقد المنتدى 
الخامس للهولوكوست بمشاركة عدة دول أوروبية 
فــي مدينة القدس تعزيــزًا للجريمــة التي يواصل 

»التهدئة طويلة األمد اختراعات لفظية ُمضللة«
الزهار: القضاء عىل االحتالل
 بات رضورة للمنطقة كلها

غزة/ فلسطين:
قال محمــود الزهار عضو المكتب السياســي لحركة »حماس«: 

»إن القضــاء على االحتالل اإلســرائيلي بات ضرورة 
للمنطقة كلها«، مشــيرًا إلى أهمية أن تكون هناك 

برهوم يدعو السلطة لوقف 
حمالت االعتقال السيايس 

غزة/ فلسطين:
دعا الناطق باســم حركة حماس فوزي برهوم السلطة 
الفلسطينية لوقف حمالت االعتقال السياسي ومالحقة 
النشــطاء والمقاوميــن، مطالبًا بوضع حد لسياســات 
الســلطة المقيتة. وشــدد برهوم في تصريح صحفي، 

أمــس، على أن مواصلة أجهزة أمن ســلطة 
عبــاس حملة االعتقاالت التي تشــنها حاليًّا 

11 عامًا على اغتياله
الشهيد سعيد صيام.. 

نَسف عقيدة »التنسيق 
األمني« فاغتاله االحتالل

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
رغم مرور أحد عشــر عامًا على استشهاده فإن بصماته 

المميــزة في العمل التنظيمي والحكومي ما 
زالت تشهد له بعقلية فريدة ميزته وجعلت 

وزير خارجية االحتالل 
اإلرسائييل يهدد 
بتصفية "نرص الله"

الناصرة/ فلسطين:
االحتــالل  خارجيــة  وزيــر  هــدد 
اإلســرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس، 
بتصفية األمين العــام لـ "حزب اهلل" 

اللبناني، حسن نصر اهلل. 
وكتب كاتس بتغريدة عبر 

محافظات/ عبد اهلل التركماني:
أخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، ثمانية 
مواطنين بهدم منازلهم في مســافر يطا، جنوب 
الخليل. وقال الناشط ضد االستيطان راتب جبور، 
إن ســلطات االحتالل داهمت مسافر يطا وسلمت 

كال من: محمد موســى مخامرة، وأحمــد اليتيم، 
وأحمــد إســماعيل الدبابســة، ومحمود عيســى 
اليتيــم، وعنــان محمد عبــد ربه، وخليل عيســى 
اليتيم، وقاســم احمد أبو تحفة، ومحمد موســى 

مخامرة، إخطارات بهدم منازلهم.

يذكر أن المواطنين والمزارعين في مســافر يطا، 
يعانون بشــكل يومي جــراء ممارســات االحتالل 
المتمثلــة بهــدم منازلهــم وخيامهــم وتخريب 

مزروعاتهم واالعتــداء عليهم لحملهم 
علــى الرحيــل عنهــا. وبحســب هيئــة 

أهالي األسرى يشاركون في االعتصام األسبوعي للتضامن مع أبنائهم في سجون االحتالل أمس               )تصوير/ رمضان األغا(

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس
االحتالل يخطر بهدم 8 منازل جنوب الخليل ويعتقل 16 مواطنًا بالضفة

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
طالب أهالي األســرى المجتمــعَ الدولي بإنهاء ملف االعتقــال اإلداري الذي 

ينتهجه االحتالل اإلســرائيلي ضدهم في ســجونه، مؤكدين عدم 
قانونية هــذا االعتقال الذي يزج بذريعته عشــرات المواطنين في 

اعرتاف االحتالل بقتل »الرايب«.. خطوة 
تسبق تحقيقات الجنائية الدولية

سلفيت- غزة/ جمال غيث:
كخطوة استباقية لقطع الطريق أمام توجه الفلسطينيين للمحكمة الجنائية 
الدولية، بخصوص الجريمة التي ارتكبها مستوطنون بحق المواطنة عائشة 

الرابــي )47 عامًا( وقتلها رشــًقا بالحجارة في بلــدة بديا غربي 
مدينة ســلفيت في تشــرين أول/ أكتوبر 2018، اعترف االحتالل 

بعد التوصل التفاق مع إدارة سجون االحتالل 
األسري أحمد زهران يعلق

 إرضابه عن الطعام 
رام اهلل/ فلسطين:

أفاد رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، بأن األسير 
أحمــد زهران المضرب عن الطعام لليــوم 113 على التوالي، علق 
إضرابه مساء أمس، بعد التوصل التفاق مع إدارة سجون االحتالل، 

1070 أسيًرا ملتحقون ببرنامج التعليم الجامعي
اقتحام قسم )2( يف »رميون« 

مجدًدا والتنكيل باألرسى
رام اهلل/ فلسطين: 

اقتحمــت أعداد كبيرة مــن وحدات القمع اإلســرائيلية المدججة بالســالح 
والــكالب البوليســية، فجر أمس، قســم )2( في ســجن »ريمون« 
واعتدت على األســرى ونكلت بهم، وأخرجتهم منه ووزعتهم على 

أهايل األرسى يطالبون املجتمع 
الدويل بإنهاء ملف االعتقال اإلداري

غزة/ يحيى اليعقوبي:
جريمــة اغتيــال حدثــت فــي حــرم ســفارة الســلطة 
الفلســطينية في بلغاريا في 26 فبراير/ شباط 2016، 
وتحــول المكان الذي لجأ إليه الشــهيد عمر النايف إلى 
مســرح لجريمة تورطت بها عدة جهات للتخلص منه، 
وبقيت عدة عالمات استفهام حول دور سفارة السلطة 

بما حدث. ضابط في جهاز مخابرات الســلطة برام اهلل 
كشــف باألمس معلومات جديدة يقــول فيها إن مدير 
الجهــاز ماجد فرج وبعض األفراد حولــه لهم دور فيما 
حــدث للنايــف. التفاصيــل الجديدة التي كشــف عنها 

موقع »فلســطين اآلن« نقال عــن الضابط 
في مخابرات الســلطة، تظهــر أن االحتالل 

ضابط فلسطيني يكشف تفاصيل جديدة وأسماء المتورطين 
عمر النايف .. هل تورطت مخابرات السلطة باغتياله!؟

احتجاًجا على اعتقال زمالئهم
وقفة ملستوردي 

العجول قبالة مجلس 
الوزراء برام الله

غزة-رام اهلل/ رامي رمانة:
نفــذ مســتوردو العجــول وأصحاب 

محال بيــع اللحوم أمس، 
وقفــة احتجاجيــة قبالــة 
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خالل المحادثات المنعقدة في موسكو
"الوفاق" الليبية توقع اتفاقية

 الهدنة وحفرت يطلب مهلة 

بيلويس: التحقيق توصل 
إىل أدلة تكفي لعزل ترامب

إيران تتعهد بتسليم »كييف« 
الصندوقني األسودين للطائرة األوكرانية 

طهران- كييف/ وكاالت:
نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية األوكراني فاديم بريســتايكو 
قولــه إن إيــران تعهدت بتســليم كييــف الصندوقين األســودين 

احذروا.. األعواد القطنية
 ُتسبب فقدان السمع
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حامس تناقش مستجدات القضية 
الفلسطينية مع دبلومايس تريك 

بيروت- غزة/ فلسطين:
ناقــش وفد من حركة المقاومة اإلســامية، حماس، أمس، مســتجدات القضية الفلســطينية مع 

السفير التركي في لبنان، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في قطاع غزة.
وترأس وفد حماس ممثلها في لبنان، أحمد عبد الهادي، خال زيارة سفير الجمهورية التركية في 

لبنان حقان تشاكيل، في مقر السفارة ببيروت.
واستعرض عبد الهادي المخاطر الجسيمة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، ال سيما "صفقة 
القرن" التي يراد من خالها تصفية القضية، ، مؤكدًا أن صمود الشــعب الفلســطيني ومقاومته 

سيُفشِان هذه الصفقة والمشاريع التصفوية كافة.
ووضع عبد الهادي ســعادة الســفير بصــورة انتهاكات االحتــال اليومية بحق األرض والشــعب 
والمقدســات، وذلــك من خــال اســتمرار االســتيطان واالقتحامــات اليومية للمســجد األقصى 
المبارك، إضافة إلى قرار وزير الجيش "نفتالي بينيت" بضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة 

اإلسرائيلية.
وتطرق إلى أوضاع الاجئين الفلســطينيين في لبنان، وتداعيات األزمة االقتصادية التي يشهدها 
لبنان، داعيًا وكالة "أونروا" إلى إطاق خطة طوارئ عاجلة وتقديم المساعدات، منبهًا في الوقت 

ذاته إلى أن حماس بدأت في تنفيذ حملة إغاثية لاجئين الفلسطينيين في لبنان.
من جهته، أكد الســفير التركي موقف باده الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مبديًا تعاطفه 

مع أوضاع الاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وفي غزة، بحث وفد حماس برئاســة عضو المكتب السياســي للحركة د.خليل الحية، مســتجدات 
القضية مع وفد الجبهة الشــعبية الذي تراســه عضو المكتب السياســي جميل مزهر. وقدم وفد 
الشعبية، خال زيارته لمقر حماس بمدينة غزة، التهنئة لحركة حماس بذكرى انطاقتها الـ32.

وتطــرق الجانبان إلى تطورات القضية الفلســطينية وتحدياتها، وتســارع وتيرة االســتيطان في 
القدس والضفة المحتلتين، وناقشــا االعتداءات اإلســرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني 

ومقدساته، والهجمة الشرسة على األسرى.
وبحثــا آليات تعزيز العاقة الثنائية بين حركة حماس والشــعبية، وســبل مواجهة التحديات التي 

تعصف بالقضية الفلسطينية.

القدس المحتلة-غزة/ نور الدين صالح:
عــدّ رئيس مركــز القدس الدولي د.حســن 
خاطر، عقد المنتدى الخامس للهولوكوست 
بمشــاركة عــدة دول أوروبيــة فــي مدينــة 
القــدس تعزيــزًا للجريمــة التــي يواصــل 
االحتال اإلســرائيلي تنفيذهــا ضد المدينة 

المحتلة بدعم أمريكي.
ومــن المقــرر أن يصــل كيــان االحتال 42 
زعيمًــا للمشــاركة فــي المنتــدى الخامس 
للهولوكوســت، الذي سينعقد في 23 يناير/ 
كانون الثاني الجــاري بمدينة القدس لمدة 
يــوم واحد، تحــت عنوان »تذكــر المحرقة.. 
محاربة معاداة الســامية«، وينظمه المنتدى 
العالمي للهولوكوســت بالتعاون مع متحف 

»ياد فاشيم« الذي يخلد الذكرى.
وقال خاطــر لموقع »فلســطين أون الين«: 
إن األخطــر في ذلــك هو عقــد المؤتمر في 
القــدس، حيث يريد االحتــال أن يظهر فيه 
الضحية، رغم أن القــدس هي التي تتعرض 

للهولوكوست والمحرقة اإلسرائيلية.
وأوضــح أن انعقاد المنتدى يأتــي بالتزامن 
مــع طوفان التهويــد والجرائم اإلســرائيلية 
بحق األرض واإلنســان وكل مدينة القدس، 
معتبرًا ذلك »محاولــة للتغطية على ما آلت 

إليه أوضاع القدس في الوقت الراهن«.

وأضاف: »نحن أمام عملية احتيال بمشــاركة 
دوليــة يريــد االحتال من خالهــا أن يبكي 
للمجتمــع الدولــي بأنــه الضحيــة«، واصًفا 
ذلك بأنه »قمة المهزلة والســخرية بالعقل 

الدولي«.
»إعــادة  بمنزلــة  المنتــدى  انعقــاد  وعــدّ 
تجديــد لعملية االبتــزاز الصهيوني أللمانيا 
والمجتمع الدولي«، حيث استطاعت الحركة 

الصهيونية ابتزاز ألمانيا بعشرات المليارات.
واعتبر مشاركة الدول األوروبية في المنتدى 
»إعطاء صبغة دولية لعملية االبتزاز«، متابعًا 
أن »الهدف من عقد منتدى الهولوكوســت 
هو االســتقمار السياســي لتعزيز المكاســب 
المادية وحماية الجرائم التي تنفذها الحركة 
الصهيونية، خصوصًا في الوقت الذي بدأت 
فيه المحكمة الجنائيــة الدولية الحديث عن 

محاكمة قادة االحتال«.
وشــدد خاطر على أن »األمر سيكون خطيرًا 
إذا كانــت فيــه مشــاركة عربيــة، خاصة أن 
االحتــال يريد الظهور بثــوب الضحية أمام 
العالــم، وهــو فــي الحقيقــة يرتــدي الثوب 

المجرم«.
وطالــب بضــرورة أن يكــون هنــاك عمــل 
سياسي ودبلوماسي فلسطيني لنشر الوعي 
في العالم ووضع النقاط على الحروف للقادة 
المشــاركين بأن القدس هــي التي تتعرض 

لجرائم االحتال بشكل مستمر.
ودعــا ألن يكون هناك نشــاط دبلوماســي 
يوصــل رســالة للمجتمــع الدولــي مفادها 
أن »مشــاركتكم فــي المنتدى مشــاركة في 
ســفك دماء الفلســطينيين والعــدوان على 
المؤسســات الدوليــة التــي تعتبــر القدس 

محتلة«.

خاطر لـ»فلسطني«: عقد منتدى الهولوكوست
 فـي القـدس تعزيـز لجرميـة االحتــالل

سلفيت- غزة/ جمال غيث:
كخطــوة اســتباقية لقطــع الطريــق أمــام 
الجنائية  للمحكمــة  الفلســطينيين  توجــه 
الدوليــة، بخصوص الجريمــة التي ارتكبها 
مســتوطنون بحق المواطنة عائشة الرابي 
)47 عامًا( وقتلها رشــًقا بالحجارة في بلدة 

بديا غربي مدينة ســلفيت في تشرين أول/ 
أكتوبــر 2018، اعترف االحتــال بالجريمة، 
هروبًا من محاســبتهم، وفق مختصين في 

القانون الدولي.
وأكد المختصان أن المحاكمة اإلســرائيلية 
للمســتوطنين،  حمايــة  توفيــر  هدفهــا 
والحيلولــة دون ماحقتهــم مــن الجنائية 

الدولية.
واعترفت وزارة جيــش االحتال، أمس، بأن 
قتل مستوطنين الفلسطينيَة عائشة الرابي 

»عمل عدائي«.
وقــال محامي العائلة إن قــرار وزارة الجيش 
جاء متأخــرًا، مؤكدا أنه ســيواصل إجراءاته 
إلى حيــن هدم منــزل المســتوطن القاتل 

والتوجه للمحكمة الجنايات الدولية.
واعتقــل جهــاز األمــن العــام اإلســرائيلي 
»الشاباك«، سابقا، 5 مستوطنين متورطين 
فــي جريمة القتل، ثم أفرج عنهم بشــروط 
مقيدة، ووجه اتهامًا لمستوطن )قاصر كان 
يبلغ من العمر 16 عامًا عند تنفيذ العملية( 
مشــتبه به بقتل الرابي، عبر إلقاء حجر كبير 

على سيارتها.
قضاء تكميلي

ورأى الخبير في القانون الدولي حنا عيســى 
أن أحد دوافــع االعتراف اإلســرائيلي بهذه 
الجريمة هو تجنب رفع القضية في المحكمة 
الجنائيــة الدولية في ظل وجود أدلة دامغة 

تثبت ارتكاب المستوطنين لهذه الجريمة.
لصحيفــة  حديثــه  فــي  عيســى  وعــدّ 
»فلســطين« اعتراف وزارة الجيش بجريمة 
قتل المواطنة الرابي، ووصفها بأنها »عمل 
عدائي«، خطوة استباقية لسلطات االحتال 
من أجل سحب البســاط من تحت الجنائية 
الدولية في حال توجه الفلسطينيون للطلب 

بالتحقيق في هذه الجريمة.
وقال: »القضــاء الدولي الجنائــي تكميلي، 
ويجب أن يستنفذ أواًل القضاء الوطني ومن 

ثم الدولي«، مشيرًا إلى أن خطوة محاكمة 
قوانينــه  وفــق  للمســتوطنين  االحتــال 
العنصريــة »تغلــق القضيــة ولــن تســمح 

للجنائية الدولية بالنظر فيها«.
ووصف القانون اإلســرائيلي بـ«العنصري«، 
الذي ال يــردع المســتوطنين عــن ارتكاب 
المختلفــة والمتنوعــة، مؤكدًا  جرائمهــم 
أن االحتــال يتخوف من محاســبة الجنائية 
الدوليــة، مدلــًا علــى ذلــك مــن خــال 
والمناقشــات  لاجتماعات  المســتمر  عقده 

المســتمرة لحمايــة قادتــه مــن الماحقة 
واالعتقال الدولي.

حماية إسرائيلية
وأكــد مدير برنامج مؤسســة الحق لحقوق 
االعتــراف  أن  عليــان  تحســين  اإلنســان 
اإلســرائيلي بجريمــة قتــل الرابــي حماية 
للمســتوطنين، وللحيلولة دون ماحقتهم 

من الجنائية الدولية.
وقال عليان لصحيفة فلسطين: إن االحتال 
يحــاول التهرب مــن المســؤولية الجنائية 

عن الجريمــة، كتبرئة المتهمين بارتكابها 
واقتصارها على قاصــر كان يبلغ من العمر 

16 عاما، عند ارتكاب الجريمة.

وأشار إلى أن جهاز القضاء وجيش االحتال 
يوفرون الحماية للمســتوطنين الرتكابهم 
الجرائم بحق الفلســطينيين، مؤكدًا وجود 
نظــام إســرائيلي متكامل هدفــه الضغط 
على الفلســطينيين وفــرض القيود عليهم 
إلخراجهــم من أرضهــم، وتوفيــر الحماية 
لقطعان المســتوطنين علــى الجرائم التي 

ارتكبوها.
وأضــاف أن مــا تقوم به ســلطات االحتال 
بأحــكام مخففــة  المســتوطنين  لتجريــم 
يدلــل علــى أن قضــاء االحتــال يتهــرب 
مــن المحاســبة الدوليــة، مشــيرًا إلى أن 
القانــون اإلســرائيلي »عنصــري« ومنحــاز 
للمستوطنين، األمر الذي سيشجعهم على 

ارتكاب مزيد من الجرائم.
وينفذ المســتوطنون اعتداءات شبه يومية 
ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف 
مناطق الضفــة الغربية المحتلــة بما فيها 

مدينة القدس.
ويحذر مســؤولون فلسطينيون من تصاعد 
وتيــرة هذه االعتداءات التي أســفرت خال 
الســنوات الماضية عن استشــهاد وإصابة 
العديــد مــن الفلســطينيين عــاوة عــن 
إلحاق أضرار كبيــرة باألراضي والممتلكات 

الفلسطينية.
وتشــير تقديرات إســرائيلية وفلســطينية 
إلــى وجــود نحــو 750 ألف مســتوطن في 
والقــدس  الغربيــة  الضفــة  مســتوطنات 
المحتلتين يستوطنون في 164 مستوطنة، 

و116 بؤرة استيطانية.

اعرتاف االحتالل بقتل »الرايب«.. خطوة تسبق تحقيقات الجنائية الدولية

تحطم زجاج سيارة الشهيدة عائشة الرابي والصورة اإلطار للشهيدة                 )أرشيف(

د.حسن خاطر



Tuesday 14 January 2020 الثالثاء 19 جمادى األولى 1441هـ 14 يناير/ كانون الثاني
3

تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

يعلن مستشــفى سمو الشــيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل واألطراف 
الصناعية بغزة عن حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة التالية:

• سكرتاريا طبية 
• كاتب قسم دخول 

LPN "ممرض عملي "دبلوم •
RN  "ممرض بكالوريوس "حكيم •

• مساعد عالج طبيعي " دبلوم"
- لمن يرغب بالتقدم ومعرفة الشــروط المطلوبة والوصف الوظيفي نرجو 
زيارة الموقع االلكتروني للمستشفى www.hamad.ps  لتعبئة نموذج 
الطلب مع إرفاق السيرة الذاتية من خالل الضغط على المسمى الوظيفي.

- نظــام التعاقــد: دوام كامل ســيخضع خاللها الموظف لفتــرة تجريبية 
مدتها ثالثة شهور

- سيتم االتصال باألشخاص المؤهلين لالختبار والمقابلة الشخصية
- آخــــر موعد لتعبئة نموذج الطلـب نهايــة دوام يـــوم الخميس 

الموافق 2020/01/16م 

إعالن 
وظائف شاغرة

دروس إسرائيلية صعبة
 من العاصفة الجوية األخيرة

فــي الوقت الذي تهدد إســرائيل جيرانهــا بالحروب والتصعيد العســكري، فقد 
كشــفت العاصفة الجوية األخيرة جملة عيوب في عدم جاهزية الجبهة الداخلية 
اإلســرائيلية لمــا هو أصعب مــن ذلك، على اعتبــار أن االعترافات اإلســرائيلية 
في األيام األخيرة لم تتأخر بالكشــف عن أن إســرائيل ليســت جاهزة لمواجهة 
كوارث طبيعية مثل الفيضانات والهزات األرضية، وبينهما الحروب والمواجهات 

العسكرية الكبيرة.
مــن الالفت أن ضعف تعامل المجالس البلدية والــوزارات الحكومية مع األمطار 
الغزيــرة فــي األيام األخيرة لم يقتصــر على الجانب الفلســطيني، بل وصل إلى 
إسرائيل، رغم أن وزاراتها وبلدياتها تحوز أضعافا مضاعفة من إمكانيات ما لدى 

الفلسطينيين.
لقد وضــع التعامل المخجــل لتلك المؤسســات الخاصة بالتعامل مــع العاصفة 
الجويــة األخيــرة، يده على جملــة إخفاقات حول عدم جاهزية إســرائيل لكوارث 
أخــرى، في ظل أن األوســاط الحكوميــة تكتفي بالتفاخر باإلنجــازات، وتغمض 

عينها عن اإلخفاقات.
صحيح أنه بين أيدي مؤسســات تقدير الموقف اإلســرائيلية تقديرات تســتبعد 
وقــوع كارثــة أو حرب، بدليــل أن العاصفة حصلــت دون توقعهــا، وهنا عنصر 
المفاجأة التي لم تكن مرافق البنى التحتية اإلســرائيلية مستعدة لها، ورغم أن 
الدولة مســؤولة عن حماية مواطنيها، لكن ذلك لم يحصل لألسف مع إسرائيل، 

أسوة بالعديد من دول العالم.
يقســم اإلســرائيليون الكوارث التي قد تحل بهــم إلى نوعيــن، أولها الكوارث 
الطبيعيــة، والثانيــة مــن صنع البشــر، والمقصود بهــا الحــروب والمواجهات 
العســكرية الواســعة، التــي يعرف اإلســرائيليون تبعاتهــا جيــدا عليهم، لكن 
مؤسسات الدولة في إسرائيل ليســت جاهزة بعد بما فيه الكفاية للتصدي لها، 
مــع أن كل التقديرات العســكرية تتحدث أننا أمام مواجهة "غير مســبوقة، بما 
يعنيــه ذلك على الجبهــة الداخلية اإلســرائيلية، ومرافقها المدنية، وســيكون 

اإلسرائيليون حينها أمام صورة بائسة للغاية ألوضاعهم.
رغم جهود المنظومة السياســية والحزبية لتسجيل إنجازات، والتقليل من حجم 
المخاطر الكامنة من أي حرب قادمة، فإن الدرس األول من ضعف أداء مؤسسات 
الدولــة مع العاصفة األخيرة هو كســر حاجــز الصمت، فاإلســرائيليون يجب أن 

يدركوا المخاطر الحقيقية المترتبة على أي حرب قد تعلنها حكومتهم.
أما الدرس الثاني وفق التقدير اإلســرائيلي؛ فهو ضــرورة وجود منظومة إدارية 
وسياســية متفق عليها، تشــمل التعامــل مع هذه الكوارث الطبيعية والبشــرية 
في ظل الفجوات الهائلة بين االســتعدادات لها، وما تتطلبه من تحديد أهداف 

محددة، وتنفيذها في المجال المطلوب.
فــي حين أن الــدرس الثالث يكمن فــي أن التعامل مع حــاالت الكوارث يتطلب 
التعافي بسرعة من أي تبعات متوقعة لمثل تلك الكوارث، ال سيما الحروب، ومنع 
حالة الفزع التي قد تصيب الجمهور اإلسرائيلي بصورة صعبة. أما الدرس الرابع؛ 
فهو قلق اإلســرائيليين المشــروع من االعتماد على دولتهم فــي إخفاقها على 
معالجــة آثار فيضان نجم عن عاصفة جوية محــدودة، ألن ذلك يعطيهم صورة 

مصغرة على أدائها في حالة حرب كبيرة، مما يجعلهم يقلقون على أنفسهم.

رام اهلل/ فلسطين: 
قالــت حركــة المقاومة اإلســالمية حماس إن أجهــزة أمن الســلطة اعتقلت 
195 مواطنًا على خلفية سياســية خالل أســبوع واحد، )نهاية ديسمبر وحتى 

األسبوع األول من الشهر الجاري(.
وأوضحت حماس في بيان، أمس، أن المعتقلين محررون ومعتقلون سياسيون 
سابقون وطلبة جامعيون، الفتة إلى أن حملة االعتقاالت تركزت في محافظتي 
نابلس والخليل. وقالت إن أمن السلطة شن حملة اعتقاالت عقب دعوة رئيس 
السلطة إلجراء انتخابات منذ 26 ديسمبر 2019، وامتدت لثالثة أشهر، مشيرة 
إلى أن الحملة استهدفت نشطاء وكوادر حماس للحصول على معلومات حول 

نشاط ومرشحي الحركة لالنتخابات.
وأحصــت حماس اقتحام أمن الســلطة 144 منزاًل وصــادرت من داخلها نحو 

3000 شيقل و55 هاتًفا خلويًا و10 حواسيب ومئات الرايات والكتب.

غزة/ فلسطين:
دعــا الناطــق باســم حركــة حمــاس فــوزي برهوم 
السلطة الفلسطينية لوقف حمالت االعتقال السياسي 
ومالحقة النشــطاء والمقاوميــن، مطالبًا بوضع حد 

لسياسات السلطة المقيتة.
وشــدد برهوم فــي تصريح صحفي، أمــس، على أن 
مواصلة أجهزة أمن ســلطة عباس حملة االعتقاالت 
التي تشــنها حاليًّا على المقاومين ونشطاء الحركة، 
مع ما يجري من انتهاكات وتدنيس للمسجد األقصى، 
وتهويد لمدينة القدس، وتوسيع االستيطان، ونهب 

لمقدرات الشعب الفلسطيني "جريمة وطنية".
وأضاف: "يســتدعي ذلك مــن جميع فصائل شــعبنا 
ومكوناته وشــبابه ونخبه التوقف عند مسؤولياتهم 

ووضع حــد لهذه السياســات المقيتة، وهــذا التفرد 
بمصيــر الشــعب الفلســطيني، والعمل علــى حماية 

مصالح شعبنا من العبث والتفريط".

ونبه برهوم إلى أن ما يلقاه الشباب والنشطاء وطلبة 
الجامعــات والمقاومون في الضفة الغربية من خطف 
وتعذيب واعتقــال وتنكيل من أجهزة أمن الســلطة 
الفلسطينية واالحتالل اإلســرائيلي، واستمرار حصار 
غزة وإجراءات عباس االنتقامية من سكانها؛ يأتي في 

إطار االستهداف المزدوج ألبناء الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن تزايد وتســارع وتيرة القمع واالعتقاالت 
السياســية في الضفة، وتســليم المقاوميــن للعدو، 
تحديدًا بعد إعالن أبي مازن بشأن إجراء االنتخابات، 
وتشــديده اإلجراءات االنتقامية على غزة، أكبر دليل 
علــى تهربه مــن اســتحقاقات االنتخابــات، وتحقيق 
الوحــدة التي طالب بها، وتوافــق عليها كل مكونات 

الشعب الفلسطيني.

رام اهلل/ صفا:
قــال عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة »فتــح« 
عباس زكي، إن حركتــه ممثلة باللجنة المركزية 
ومجموعــة مــن الفعاليــات والشــخصيات تقوم 
بإجراء مســح وقــراءة دقيقة وتقييــم على أرض 
الواقع اســتعدادًا للخروج ببيــان انتخابي واضح 

لحركة »فتح« استعدادًا لالنتخابات القادمة.
وأضــاف زكي في تصريح لوكالــة »صفا«، أمس، 
إن اللجنــة وبالتــوازي مــع جهود قيــادة الحركة 
تواصــل من أجــل الضغط دوليًا علــى االحتالل 

إلجراء االنتخابات في القدس.
وأوضــح أن الحركة غالبًا ســتتجه نحــو الدخول 
باالنتخابات بقائمــة واحدة، لكن لن تكون هذه 
القائمــة لـ«فتــح« وحدها، بمعنى أننا سنســمح 
بضم شــخصيات من الفصائل التي تندرج ضمن 

منظمة التحرير الفلسطينية.
وأشــار إلى أن المرحلة الحاليــة تقتصر على هذا 
المسح والدراسة، وأن أي إجراءات أخرى مرهونة 
بإصــدار الرئيــس للمرســوم الرئاســي الخاص 
باالنتخابات، »حيث ســنبدأ باإلجــراءات العملية 
اســتعدادًا لالنتخابات وللخروج بخريطة واضحة 

للحركة في خوضها«.
وأكد أن هذا المرســوم لن يُصدر إال بعد التأكد 
مــن أن مدينة القــدس المحتلة ســتكون دائرة 

انتخابية باالنتخابات المقبلة دوائر الوطن.
وتابــع: »المرحلــة الحاليــة خطيــرة وحساســة، 
واالنتخابــات تُجرى في ظرف اســتثنائي يتطلب 
أن تكون فــي كل المناطق بما فيها القدس، وال 
نريد إصدار مرسوم دونها يجعلها بداية للتنازل 
عنهــا، خاصة وأن )إســرائيل( لديهــا حجة قوية 

في عدم الســماح إلجرائها حاليًا، أواًل ألن هناك 
انتخابات إســرائيلية مقبلة خالل شهرين، وثانيًا 
هم يعتبــرون القدس هدية منحها إياهم دونالد 

ترامب، كما مُنحوا وعد بلفور قبل 100 عام«.
واســتطرد عضــو اللجنة المركزيــة »لذلك علينا 
االنتظــار حتــى تخــرج الضغــوط الجاريــة على 
الــدول التــي اعترفت بفلســطين دولــة مراقب 
وبــكل المؤسســات الدولية واألمميــة من أجل 
إجبار )إســرائيل( على الســماح بإجراء االنتخابات 
بالقــدس، وكل هذا لكي نثبــت بأن القدس هي 

العاصمة األبدية لفلسطين«.
وعن توقعاته بشــأن نتائج االنتخابــات المقبلة 
أجاب: »نحن نعوّل كثيرًا على شعبنا الذي نتوقع 
أن يكــون أكبر من القيــادة وموّحد ويلتف حول 

قضاياه الوطنية ونحن جزء من هذا الشعب«.

غزة/ فلسطين:
قال عماد محســن الناطق باســم تيار اإلصالح 
الديمقراطــي فــي حركة فتــح: إن هناك جهات 
تريد تأجيل االنتخابات الرئاســية والتشــريعية 
المقبلــة بســبب عــدم جهوزيتهــا ولمعرفتها 
المســبقة بنتائج هذه االنتخابات التي ستجني 
فيها الحصاد المر على ما اقترفته بحق القضية 

الفلسطينية.
وتابــع محســن فــي تصريــح خــاص للموقــع 
الرســمي للتيار االصالحي »فتح ميديا«، مســاء 
أول مــن أمس: »من الممكــن أن يكون هناك 
ضغوطــات دولية وأوروبية إلجــراء االنتخابات، 
ومن الممكن لو مارس المجتمع الدولي تأثيره 

أن تجــري فــي القــدس كذلــك«. واســتدرك: 
»ولكــن مركزية المؤتمر الســابع لــم تتوافق 
فيمــا بينها على تشــكيل القائمــة االنتخابية، 
وكذلك لم تتوافق على مرشــح الرئاسة القادم 
وهو سبب أساسي في تأجيل المرسوم الخاص 
بموعد االنتخابــات، خصوصًــا أن هذه الجهة 
تســمع يوميًا نداءات تتعلــق بوحدة فتح، وهو 

أمرٌ يضر بمصالح أعضائها وتحالفاتهم«.
ونفى محســن بعــض ما أوردته وســائل إعالٍم 
عربية عن سيناريوهات تتعلق بمستقبل النظام 
السياسي الفلســطيني، وعن دور محمد دحالن 
قائــد تيــار اإلصــالح الديمقراطــي بخصوص 
االتصــاالت الخاصة بترشــيح القيادي األســير 

مروان البرغوثي للرئاسة.
وأكد أن تيار اإلصالح الديمقراطي ســيكون له 
موقف في الوقت المناسب بعد صدور المرسوم 
وبعدما يعلن المتنافسون عن ترشحهم، مبينًا 
أن الوقــت مبكــر بشــأن الحديث عــن مواقف 

انتخابية.
مــروان  القائــد  األســير  أن  وأوضــح محســن 
البرغوثي تجرع الكثير من قبل قيادة الســلطة 
برام اهلل، عندما وعدوه عام 2005 باإلفراج عنه 
مقابل أن يســحب ترشــحه للرئاسة، وطبعًا لم 
يتم الوفــاء بوعدهم، وبالتالي، حســب اعتقاد 
محسن، فإن البرغوثي لن يلدغ من ذات الجحر 

مرتين.

برهوم يدعو السلطة لوقف حمالت االعتقال السياسي 

ستشارك بقائمة موحدة
زكي: "فتح" تجري مسًحا دقيًقا للخروج ببيان انتخابي واضح

"التيار اإلصالحي": هناك جهات تريد تأجيل االنتخابات لعدم جهوزيتها

اقتحم 144 منزًل وصادر 55 هاتًفا 
و10 حواسيب و3 آلف شيقل

 أمن السلطة اعتقل 195 
غزة/ فلسطين:من عناصر حماس خالل أسبوع

قــال الناطق باســم حركــة المقاومة اإلســالمية "حمــاس" حازم 
قاســم، مساء أمس، إن السلطة برام اهلل ما زالت تتهرب من مسار 
االنتخابات وتتعامل معه كموضوع حزبي وليس كموضوع وطني. 
وأوضح قاســم، في تصريح صحفي أمس، أن سلوك السلطة يؤكد 
أنهــا تفتقــد اإلرادة الحقيقية للســير في أي مســار وطني جمعي، 

ولديها إصرار كامل على العمل بمنطق التفرد بالقرار. 
وشــدد على أن قيادة الســلطة تتهرب من االحتــكام إلى صندوق 
االقتــراع وخيار الشــارع، ورفضها التعاطي مــع اإلرادة الجماهيرية 

المطالبة بإجراء االنتخابات العامة. 
وبين قاســم أن موقــف حركته الواضح والحاســم بأنه ال انتخابات 
دون مدينة القدس، وأن حق شعبنا في القدس يجب أن ننتزعه من 

االحتالل، وليس عبر استجدائه كما تفعل قيادة السلطة.

حماس: السلطة تتعامل 
مع االنتخابات كموضوع

 حزبي وليس وطنيًا

فوزي برهوم
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غزة/ فلسطين:
قال األميــن العام لحركة األحرار الفلســطينية خالد 
أبو هالل، إن مماطلة رئيس السلطة محمود عباس 
ومبرراته دليل عدم مصداقيته في دعوته إلى إجراء 
االنتخابات منذ البداية، داعيًا إياه إلصدار المرسوم 

الرئاسي أو العودة لـ«مبادرة الفصائل«.
وأضــاف أبــو هالل خالل لقــاء عبر قنــاة »األقصى« 
الفضائيــة أمــس، أنــه منــذ دعــوة عبــاس إلجراء 
االنتخابات و«نحن ندور في حلقة مفرغة، ونســتمع 
ألعذار ومبــررات واهية تصرح بها قيادات الســلطة 
وحركــة فتح، يُــراد مــن خاللها وضــع العصي في 
الدواليــب، ووضــع العقبــات والعراقيل فــي طريق 

إجرائها«.
وتابع أن »المماطلة والتســويف واألســباب الكثيرة 
المتناقضة التي تطرحها قيادة الســلطة تؤكد عدم 
مصداقية رئيســها فــي دعوته لالنتخابــات، وعدم 
وجــود إرادة حقيقية إلجرائها«، مؤكدًا أن »شــعبنا 
الفلسطيني بات يعيش حالة من اإلحباط نتيجة عدم 
مصداقية الســلطة في خطابهــا ومواقفها المخيبة 

لآلمال والمخالفة لإلرادة الوطنية الجامعة«.
ولفت إلى أن إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية 
سينتج عنها تشكيل مجلس تشريعي منتخب بإرادة 
شــعبية حُرة، ولن يكون مفصاًل على مقاس رئيس 
السلطة، وستفرض خارطة سياسية ووطنية جديدة 
تنتزع صالحياته وتنهي حقبته السياسية »لذلك هو 
ليس جادًا ويستمر في خلق المبررات واألعذار لعدم 

إجرائها«.
وتســاءل أبو هالل: »إذا كان رئيس السلطة صادًقا 
في ادعائه بأن ســبب عدم صدور مرســوم رئاســي 
لتحديــد موعد االنتخابات هو إصــراره على إجرائها 
فــي القدس المحتلــة، فما المانع لديــه من العودة 
لمبادرة الفصائل الفلســطينية الثمانية التي حظيت 
باإلجماع الوطني، والدعوة الفورية لعقد لقاء وطني 
مُقِرر لترتيب البيت الفلســطيني الداخلي، والتوافق 
على المبــادئ العامــة المرتبطة بالمســار الوطني 
والسياسي العام ووسائل حماية وتحصين المشروع 
الوطنــي فــي ظِــل التحديات التــي تواجه شــعبنا 

وقضيتنا؟«.

أبو هالل: تسويف عباس ومربراته 
دليل عدم مصداقية دعوته لالنتخابات

غزة/ يحيى اليعقوبي:
جريمــة اغتيــال حدثــت في حرم 
الفلسطينية في  الســلطة  سفارة 
بلغاريــا فــي 26 فبراير/ شــباط 
الــذي  المــكان  وتحــول   ،2016

لجأ إليه الشــهيد عمر النايف إلى 
مســرح لجريمة تورطت بها عدة 
جهات للتخلص منه، وبقيت عدة 
عالمات استفهام حول دور سفارة 

السلطة بما حدث.
ضابط في جهاز مخابرات السلطة 
برام اهلل كشف باألمس معلومات 
جديدة يقول فيها إن مدير الجهاز 
ماجــد فرج وبعض األفــراد حوله 

لهم دور فيما حدث للنايف.
التفاصيــل الجديدة التي كشــف 
اآلن«  »فلســطين  موقــع  عنهــا 
نقال عــن الضابط فــي مخابرات 
االحتــالل  أن  تظهــر  الســلطة، 
اإلســرائيلي كان يريد  جلب عمر 
النايف حيا الســتكمال محكوميته 
الســابقة ومحاســبته على قضية 
الهروب الباســل من السجن، عبر 
مذكرة رســمية أرسلوها لبلغاريا، 
وأن لجوء الشهيد النايف للسفارة 
الفلســطينية فتح قنــوات اتصال 
فورية مع المخابرات العامة قادها 
تحديدا مسئول العالقات الدولية 
العميد ناصر عدوي بتعليمات من 

فرج.
وكشف أن النايف تعرض لتضييق 
من سفير السلطة أحمد المذبوح، 
وأنه جرى توافق بلغاري إسرائيلي 
بإشــراك  مخابراتــي  فلســطيني 
الســفير إلخراج النايــف عبر مافيا 
بلغارية تحت الضغط والترهيب. 

وقــال ضابط المخابــرات: »جرى 
ترتيب زيارة للنايف في الســفارة 
للحديــث معه فــي موضوعه من 
قبــل المافيــا, بدوره اســتقبلهم 
سيســاعدونه,  أنهــم  واعتقــد 
وبتواطــؤ بلغــاري جــرى تحريــز 
هواتــف النايــف بعدهــا ومســح 
رقم الهاتف الــذي اتصل به ألنه 
ســيقود للمجرم المنفــذ وهو ما 

يمكن أن تؤكده عائلة النايف«.

دور المافيــا تغيــر مــن تهريــب 
النايــف بعد وضع مخــدر له، إلى 
إلقائه من األعلى بعدما اكتشــف 
المؤامــرة ولم يغم عليه بســبب 
المخدر وقام بمقاومتهم، وبعدها 
هرب فريــق المافيــا وتركوه حيا 

دون أن يتأكدوا من موته.  
ويضيف الضابط: »األخطر أنه تم 
بمعرفــة الســفير محاولة طمس 
آثــار الجريمة مثل نقــل الجثمان 
مــن حديقة الســفارة إلى الداخل 
حســب المعلومات التــي تحصلنا 
عليهــا فــي حينــه في مــداوالت 
اســتفراغ   آثــار  ومحــو  الجهــاز 

الشهيد عمر للمخدر«.
النايف، انتشرت  وعقب استشهاد 
رواية روج لها السفير الفلسطيني 
في صوفيــا، أحمــد المذبوح، أن 
»النايف انتحر في مقرّ السفارة«، 
وهو ما يدحضــه التحقيق ويؤكد 

أنه ُقتل.
العائلة تناضل

رانيــة النايف زوجة الشــهيد عمر 
مخابــرات  أن  »نعــرف  تقــول: 
السلطة متورطة بما جرى لزوجي، 
للســفارة  اســتدراجه  تــم  وكيف 
خاصــة بعد قدوم شــخصين من 
المخابرات قبل أسبوع من اغتياله 

العدوي،  ناصــر  يدعــى  أحدهــم 
ســعيا إلخراجه مــن الســفارة أو 

تسليمه لالحتالل«.
لصحيفــة  النايــف  وأضافــت 
»فلســطين« أن العائلة ستستمر 
البلغارية  بفتح القضية بالمحاكم 
إلى أن تتكشــف الحقيقة، مردفة: 
»هم يعتقدون أنه مع مرور الوقت 
القضية،  ســنمل ونتعب وتغلــق 

لكننا سنبقى مستمرين«.
وأشــارت إلــى أنــه قبــل شــهر 
جرى اســتدعاؤها مــن قبل فريق 
البلغاريــة  بالشــرطة  التحقيــق 
إلغــالق القضيــة، لكنهــا رفضت 
ذلك وقدمت طعنــا في المحكمة 
الســتكمال التحقيق، مشيرة إلى 
أن هذه المرة الرابعة التي تحاول 
الشــرطة اغــالق الملــف وتقــوم 

العائلة بالطعن.
بــكل  يحاولــون  »هــم  وزادت: 
قوتهم اغالق القضية، وليس من 
تفاصيل  أي  إعطاؤنــا  مصلحتهم 

جديدة«.
إال أنها ذكــرت أن العائلة تمتلك 
شــخصيات  حــول  معلومــات 
فلسطينية – رفضت الكشف عنها 
-  متورطة ومعروفــة يتم البحث 

عنها.

عبر سماعة الهاتف، تقول النايف، 
إن آخــر اتصــال تم بينهــا وبين 
السادســة  الســاعة  زوجهــا كان 
والنصف مســاء يوم الخميس 25 
فبرايــر/ شــباط 2016، مضيفة: 
بعــض  إحضــار  منــي  »طلــب 
األغــراض إلــى الســفارة، كوني 
أذهب إليه أيام الجمعة والســبت 

واألحد«.
توقيــت  النايــف  زوجــة  تقــدر 
وقــوع الجريمة بأنهــا حدثت ما 
بيــن 2-4 فجــر الجمعــة، وليس 
الساعة السابعة مســاًء، مبينا أن 
زوجها ومــن لحظة قدوم العدوي 
مخابــرات  مــن  آخــر  وشــخص 
السلطة بدأ يشعر بشيء يخطط 
له، لكنــه لم يكن يعرف أن هناك 

تخطيطا باالغتيال.

ضغوطات كبيرة
النايف شــقيق الشــهيد،  حمــزة 
الجديــدة  التفاصيــل  إن  يقــول 
المنشــورة شــبيهة بمــا طرحته 
العائلــة مــع القضــاء البلغــاري، 
وأن العائلة ال زالــت تنتظر نتائج 
التحقيق، مبينا أن التفاصيل تشير 
إلــى أن ســفارة الســلطة كانــت 
معنيــة بإخراج شــقيقه عمر منها 
بأي شــكل من األشكال، ومورس 
عليه ضغوط كبيرة من قبل سفير 
الســلطة وطاقم السفارة إلخراجه 

بأي ثمن.
لصحيفــة  النايــف  وأوضــح 
»فلسطين« أن أطرافا لم يسمها 
من السفارة دفعت أمواال ألطراف 
أخــرى إلخــراج النايــف، مبينا أن 
العائــالت قدمت مالحظاتها أمام 
القضــاء والشــكوك والمالحظات 
تعلقــت فــي أداء طاقم الســفارة 
خالل فتــرة وجــود عمــر بداخل 

حرمها حتى استشهاده«.
كانــت  المالحظــات  أن  وأضــاف 
بمثابة مؤشرات ال تقبل الشك أن 
هناك دورا للســفارة الفلسطينية 
في استشــهاد شــقيقه ومحاولة 
التغطيــة علــى القضيــة بادعــاء 
فرضيــة االنتحار، إلــى أن قدمت 
الفرضيــة  علــى  طعنــا  العائلــة 
ووافقت عليــه المحكمة البلغارية 

لكنها ماطلت.
ولفــت شــقيق الشــهيد إلــى أن 
القضيــة ال يتم متابعتها إال فقط 
مــن العائلــة التي ال تعــول على 
القضاء البلغاري وال الفلســطيني 
فــي كشــف تفاصيــل الجريمــة، 

واصفًا لجنة التحقيق الفلسطينية 
بـ«الشــكلية  شــكلت  التــي 
والصوريــة«، إذ لم تكــن معنية 
أنها  لنتائــج، خاصــة  بالوصــول 
المذبــوح كونه  بالســفير  التقت 
طرفا متهما بالتواطؤ أو التقصير، 
ولــم تفعــل أي شــيء للوصــول 

للحقيقة.
وبين أن السلطات البلغارية تبنت 
في البدايــة نظرية االنتحار، لكن 
العائلة قدمت أدلة تثبت أن هناك 
جريمة جنائية، إلــى أن جرى فتح 
التحقيق، مشــيرًا إلــى أن العائلة 
تنتظر نتائج التحقيق حتى تتوجه 
للمحكمــة األوروبيــة التي يمكن 
ومحاســبة  للحقيقــة  تصــل  أن 

القتلة.
التــي  التحقيقــات  أن  وكشــف 
توصلــت إليها العائلة تشــير إلى 
دور السفارة بطاقمها الكامل بما 
فيهــا الطاقم األمنــي بالجريمة، 
مؤكدا أن العائلة ســتبقى تتوجه 
للقضاء حتى كشــف الحقيقة، وأن 
المطلوب إعادة التحقيق الداخلي 
وطاقــم  المذبــوح  الســفير  مــع 
ســفارته، ألنهــم يعرفــون كامل 
التفاصيل أثنــاء وجود عمر ووقت 

استشهاده.
تجدر اإلشارة إلى أن النايف اعتقل 
عام 1986 بتهمة قتل مستوطن 
في القدس المحتلة، وتمكن من 
الهرب من سجانيه بعد نقله إلى 
مستشــفى في بيــت لحم جنوبي 
الضفة الغربيــة، وتنقل الحقا في 
عدد مــن الدول العربيــة قبل أن 
يستقر منذ عام 1994 في بلغاريا.

ضابط فلسطيني يكشف تفاصيل جديدة وأسماء المتورطين 

عمر النايف .. هل تورطت مخابرات السلطة باغتياله!؟
شقيقه: تحقيقاتنا تشري لدور

 سفارة السلطة بكل طاقمها بالجرمية
زوجته: العائلة ستستمر بفتح

 القضية باملحاكم حتى كشف الحقيقة

عمر النايف
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

إعالن طرح عطاء
مشروع تعزيز وصول الطالب األيتام 

في المرحلة الدراسية المدرسية للتعليم )وجد-مستقبلي( / مكون وجد
تعلن جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية وبإشراف مؤسسة التعاون وتمويل 
صندوق قطر للتنمية وبمساهمة من بنك فلسطين وصندوق الحاج هاشم عطا 
الشــوا للوقف الخيري ضمن مشــروع تعزيز وصول الطالب األيتام في المرحلة 

الدراسية المدرسية للتعليم )وجد-مستقبلي( مكون وجد، عن طرح عطاء: 
GCDG.T.03..:توريد أحذية عطـــاء رقم

ويمكــن الحصــول على وثائــق العطاء ابتداء مــن يوم الثالثــاء الموافق:  
2020/01/14 حتى يوم الثالثاء الموافق 2020/01/21 مقابل رسم مالي 

ال يــرد مقــداره 100 دوالر أمريكي وذلــك من مقر جمعيــة 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 لتسليم الوثائق وفتح المظاريف هو 
الساعة 12 ظهرا من يوم األربعاء الموافق 2020/01/22 في مقر جمعية مجموعة 

غزة للثقافة والتنمية الكائن في غزة – شارع عمر المختار-ترخيص السامر.
يجــب أن تكــون كافة العطــاءات مصحوبــة بتأمين أولــي )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 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 وجد
تعلن جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية وبإشراف مؤسسة التعاون وتمويل 
صندوق قطر للتنمية وبمساهمة من بنك فلسطين وصندوق الحاج هاشم عطا 
الشــوا للوقف الخيري ضمن مشــروع تعزيز وصول الطالب األيتام في المرحلة 

الدراسية المدرسية للتعليم )وجد-مستقبلي( مكون وجد، عن طرح عطاء:
GCDG.T.01.. :توريد أزياء مدرسية، عطـــاء رقم 

ويمكــن الحصول علــى وثائق العطاء ابتــداء من يوم الثالثــاء الموافق:  
2020/01/14 حتى يوم الثالثاء الموافق2020/01/21 مقابل رسم مالي 

ال يــرد مقــداره 100 دوالر أمريكي وذلك من مقر جمعيــة 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 وفتح المظاريف هو 
الساعة 12 ظهرا من يوم االربعاء الموافق 2020/01/22 في 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 جلسة تمهيدية يوم االثنين الموافق 2020/01/20 
الساعة 11 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 وجد
تعلن جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية وبإشراف مؤسسة التعاون وتمويل 
صندوق قطر للتنمية وبمساهمة من بنك فلسطين وصندوق الحاج هاشم عطا 
الشــوا للوقف الخيري ضمن مشــروع تعزيز وصول الطالب األيتام في المرحلة 

الدراسية المدرسية للتعليم )وجد-مستقبلي( مكون وجد، عن طرح عطاء: 
GCDG.T.02 .. :توريد حقائب مدرسية وقرطاسية، عطـــاء رقم

ويمكــن الحصــول على وثائــق العطاء ابتــداء من يوم الثالثــاء الموافق:  
2020/01/14 حتى يوم الثالثاء الموافق 2020/01/21 مقابل رسم مالي 

ال يــرد مقــداره 100 دوالر أمريكــي وذلك من مقر جمعيــة 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 وفتح المظاريف هو 
الساعة 12 ظهرا من يوم االربعاء الموافق 2020/01/22 في 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 تمهيدية يوم االثنين الموافق 2020/01/20 
الساعة 11 صباحا في مقر جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية.  

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

الناصرة/ فلسطين:
وافقت حكومة االحتالل اإلسرائيلي، 
علــى خطــة شــاملة لزيــادة أعداد 
مجموعتيــن  ببنــاء  الســجون، 
جديدتين، الســتيعاب 4 آالف أســير 

فلسطيني جديد. 
وأوضحــت القنــاة 7 العبرية أمس، 
أنه ســيتم إنشــاء 4 ســجون أخرى 
الســتيعاب 4000 أســير أمني، وفقًا 
للخطــة طويلــة األجــل حتــى عام 
المرافــق  أن  إلــى  مشــيرة   ،2040

احتجــاز لألســرى،  أماكــن  تشــمل 
ومركز شرطة ومحكمة. 

ولفتــت القناة إلى أن إدارة ســجون 
االحتــالل لديهــا حاليــًا 30 ســجنا 
ومركز احتجاز.  وبحســب مؤسســة 
الضميــر لحقــوق اإلنســان تعتقــل 
سلطات االحتالل في سجونها 5000 
أســير فلســطيني، منهــم 43 فتاة، 
و190 طفال، و6 نواب، و425معتقال 

إداريًّا، و700 مريض.  

عمان/ فلسطين:
دعا حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي األردني الجماهيرَ 
األردنيَة لمواصلة الضغط الشعبي حتى إسقاط اتفاقية 

الغاز الموقعة بين بالده والكيان اإلسرائيلي.
وقــال الحزب فــي بيــان، أمــس، إن اســتمرار التجاهل 
الحكومي للمطالب الشــعبية بإســقاط اتفاقية الغاز مع 
االحتالل اإلســرائيلي يرهن قطاع الطاقة اإلســتراتيجي 
بيد األخيــر المجرم، وتزويد خزينته بمليارات الدوالرات، 

وفرض التطبيع اإلجباري على كل بيت أردني.
وعــدّ أن التجاهل الحكومي يعبر عن عمق األزمة العامة 
التــي أدخــل البالد فيهــا النهج السياســي واالقتصادي 
بســبب السياســات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة 
والحكومة الحالية، بتغييب دور المؤسســات الدستورية 
وفي مقدمة مجلس النواب كســلطة تشريعية ورقابية، 
وإغــالق ملف اإلصالح السياســي واالقتصــادي، وفرض 
اتفاقيــات تتعارض مــع المصالح الوطنيــة العليا وإدارة 

الظهر للمطالب الشعبية.
ــد الحزب أن مســؤولية القــوى الوطنيــة والنقابات  وأكَّ
والهيئات األردنية تتطلب االســتمرار بالضغط الشعبي 
علــى الحكومة وتفعيلــه بكل الوســائل المتاحــة التي 
ضمنهــا الدســتور للمواطنيــن، وصــوال إلــى إســقاط 

االتفاقية.
ووجه الديمقراطي األردني التحية لألســير الفلســطيني 

أحمــد زهران المضــرب عن الطعام منــذ أكثر من 110 
أيام، كما وجه التحية لألسرى في سجون االحتالل الذين 
يواجهون أبشع أنواع التعذيب والعزل والتوقيف اإلداري.
وطالب بتقديم كل أشــكال الدعم لقضية األســرى على 
المســتوى الفلســطيني والعربــي والدولــي وتســليط 
الضــوء على جرائم االحتالل بحقهم، والعمل على إطالق 

سراحهم من سجون االحتالل.
وفــي مــارس/آذار 2019، اتخذ مجلس النــواب األردني 
قــرارا باإلجمــاع برفض اتفاقيــة الغــاز، إال أن المحكمة 
الدستورية أصدرت قرارا حينها بأن االتفاقية "ال تتطلب 
موافقــة مجلس األمة )البرلمان بشــقيه("، ألنها موقعة 

بين شركتين وليس حكومتين.
وتنص االتفاقية، التي وُقِّعت في سبتمبر/أيلول 2016، 
علــى تزويد األردن بنحو 45 مليــار متر مكعب من الغاز، 
علــى مــدار 15 عامــا، ابتداء مــن يناير/ كانــون الثاني 

.2020

وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية األردنية فإنها 
ســتوفر حوالي 300 مليون دوالر من خالل شرائها الغاز 

اإلسرائيلي، وذلك قياسا بشرائه من األسواق العالمية.
ويملك األردن بدائل عن دولة االحتالل الســتيراد الغاز، 
ممثلــة بالغــاز المصري الــذي بدأ ضخــه التجريبي منذ 
الربع األخيــر 2018 للمملكة، إضافة إلــى الغاز العراقي 

والجزائري.

غزة/ فلسطين:
قــال مســؤول التيــار اإلصالحي في قطــاع غزة 
ماجد أبو شــمالة، إن اســتقالة عضــو المجلس 
المركزي لمنظمة التحرير عبد الجواد صالح »هو 
موقــف كل الوطنييــن واألحرار في هــذا الوطن 
المنهك باالحتالل واالنقســام والتفرد في القرار 
وهــو مطلــب الغالبيــة العظمــى مــن القيادات 

والمواطنين الفلسطينيين«. 
وأوضح  أبو شمالة، في تصريح صحفي له، نشره 
على صفحته في موقع التواصل االجتماعي »فيس 
بوك« مســاء أمس أنه لم يعد مــن المنطقي أو 
المقبول االســتمرار بالحالة الفلسطينية بشكلها 

الراهن بعد كل ما شــهده الوطن والمواطن من 
تراجع سياسي واقتصادي واجتماعي. 

وكان عضو المجلس المركــزي لمنظمة التحرير 
الفلســطينية صالح أعلن اســتقالته عبر صفحته 
الشخصية على موقع التواصل االجتماعي »فيس 
بــوك«، أول من أمس، مرجعا ذلك لعدة أســباب 
أبرزهــا عدم تنفيذ قــرار المجلــس المركزي في 
جلســته 4-5/ مارس 2015، » بوقف التنســيق 

األمني بأشكاله كافة مع سلطة االحتالل. 
وبين أبو شــمالة أن أســباب التراجع في مختلف 
الحيــاة, نتيجــة للتفــرد بالقــرار وتقيــد عمــل 
المؤسســات ومصادرة صالحياتها وعلى رأســها 

مؤسســات منظمة التحرير والمجلس التشريعي 
الفلســطيني كمؤسسات تشريعية ورقابية تمثل 
قرار أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج 

واستبدالها بسلطة الحاكم الفرد المطلقة. 
وأكد أن الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلعادة 
النظر في نهج العقد الماضي كله والخروج برؤية 

إجماع وطني من أجل التحرر من كافة القيود. 
ودعــا أبــو شــمالة كافــة الفصائــل والقيادات 
الفلســطينية لالســتمرار فــي الضغــط من أجل 
ممارســة هــذه الديمقراطيــة علــى أن تشــمل 
انتخابات للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس 

الوطني الفلسطيني.

أبو شمالة: استقالة "صالح" موقف جريء يعبر عن كل الوطنيين 

"الديمقراطي األردني" يدعو لتصعيد 
الحراك الشعبي إلسقاط اتفاقية الغاز 

االحتالل يستعد 
لبناء 4 سجون 

الستيعاب 4 آالف 
أسير فلسطيني 

هنية وعباس، وفرصة
 إغضاب نتنياهو

تقبّل ســلطان عمان هيثم بن طارق التعزية من رئيس حركة حماس 
إســماعيل هنيــة والوفــد المرافق له، وفــي موضع آخــر تقبّل الرجل 
التعزية من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والوفد المرافق 
له. وفدان فلســطينيان في مسقط، يلتقيان مع السلطان، وال يلتقيان 
مع بعضهما، وهذا دليل على عمق االنقسام في الساحة الفلسطينية، 
ودليل علــى صعوبة ردم الهوة بين فريقين سياســيين يمثالن وطنًا 

واحدًا وبرنامجين.
اســتقبال وفد حركة حماس خطوة إيجابية من ســلطان عمان، تؤكد 
احترام الرجل لغزة وأهلها، وال سيما أن وفد السلطة الفلسطينية الذي 
يقف على رأســه محمود عباس تجــاوز غزة وتنظيماتهــا، وضيق وفد 
المرافقيــن له على المقربين منه، وهذا ما أدركه ســلطان عمان حين 
قرر اســتقبال وفد حركة حماس، وهو يعرف خطورة االنقسام، ومأساة 

التمثيل المتعدد.
فهــل أخطأت حركة حماس في تقديم واجب العزاء بوفد مســتقل عن 

السلطة الفلسطينية؟ 
أم هــل أخطأت الســلطة الفلســطينية حين تجاهلــت حركة حماس، 

واستثنت قيادتها من المشاركة في تقديم واجب العزاء؟
ســأفترض أن هذا الموقف قد حدث في حياة الرئيس أبي عمار، وسمع 
أن وفــدًا مســتقاًل من حركة حماس قــادم إلى مســقط للتعزية، هل 
كان ســيترك أبو عمار وفــد حركة حماس يطعن في تمثيله للشــعب 
الفلســطيني، أم كان سيدعو إســماعيل هنية وزياد النخالة أمين عام 
حركة الجهاد لالنضمام إلى وفد فلســطيني موحد، يقدم واجب العزاء 
معــًا، لتبدو فلســطين كلها في خندق الوالء، وال تترك مجااًل لشــماتة 

األعداء؟
كانت فرصة سياســية رائعة لقيادة الســلطة الفلســطينية كي تضم 
تحت جناحها حركة حماس، وتخرج إلى العالم بوفد مشترك، وأزعم أن 
إســماعيل هنية سيكون فرحًا وســعيدًا، وهو يلبي دعوة السيد عباس 
لمشاركته وفد التعزية، وسيكون سعيدًا أكثر وهو يعقد لقاًء مغلقًا مع 
محمود عباس، يتباحث معه في ســبل مواجهة العدوان اإلســرائيلي، 
وســتكون سلطنة عمان أكثر سعادة من الطرفين  الفلسطينيين وهي 

تحتضن على ترابها العربي لقاء قادة حركتي فتح وحماس!
23 فلماذا لم يتحقق اللقاء؟ لماذا لم يجتمع الرجالن؟ لماذا 
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إعالن عطاء توريد قرطاسية   
جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل جمعية أهلية غير ربحية مسجلة لدى وزارة الداخلية 

رقم تسجيل 8136  تهدف لخدمة النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله في قطاع غزة  .
ترغب جمعية عايشــة لحماية المرأة والطفل بطرح  عطاء رقم 03/2020 

والخاص بتوريد قرطاسية ضمن مشروع 
" Green Hopes Gaza: social and environmental re-development 

project in tHe districts of al nada, al isba and al awada” (pHase 1" 

"أعمال خضراء غزة"  بتمويل من مؤسستي acs   و مؤسسة ciss  االيطالية
فمــن يرغــب فــي شــراء العطــاء الحضور إلــى مقــر الجمعية الســتالم 
كراس العطاء ,حيث ســيكون االســتالم بدءًا من يــوم الثالثاء  الموافق 
14.01.2020 خالل ســاعات الدوام الرســمي بمقر الجمعية  الكائن في 

غــزة – ميناء غزة بالقرب من فندق غزة الدولــي بناية رقم 2011/8 من 
الساعة 9:00 صباحًا و حتى الساعة 01:00 ظهرا وفقًا للشروط التالية:

• قيمة كراس العطاء 100 شيكل غير مستردة .
• األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة  .

• الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار .
• يجب على الشركات المشتركة في العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 
5 % من قيمة العطاء باسم جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل وذلك إما 
كفالة بنكية سارية المفعول لمدة شهرين من تاريخ إصدار الكفالة أو شيك 

بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
• رسوم إعالن العطاء في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

• آخــر موعد لتســليم العطــاء بالظرف المغلــق والمختوم يــوم الثالثاء 
الموافق 21.01.2020 الساعة 11:30 ظهرا

• ســوف يتم فتح مظاريف العطاءات يــوم الثالثاء الموافق 21.01.2020 
الساعة 12.00 ظهرا

لالستفسار يرجى االتصال على هاتف رقم 0595707757 . 
إدارة الجمعية 

إعالن طرح مناقصة 001/2020
تعلن جمعية التوفيق التعاونية لصيادي األسماك عن 
طرح مناقصة توريد شبك  للصيد البحري

 مقابل رســم مالي ال يسترد )100 $( فقط مائة دوالر أمريكي وذلك في 
مقر الجمعية الكائن بشــارع الرشيد – بجوار مسجد الحساينة وذلك وفقا 

للشروط التالية :_
• إن هــذه المناقصــة مفتوحة لجميع الشــركات المســجلة ضمن دوائر 
الضريبــة والمؤهليــن للتنافــس في المناقصــة  , علما بــأن آخر موعد 
لتســليم العطاءات هو يوم الخميس 16.1.2020  الساعة 12.15 ظهرا 

في مقر جمعية الصيادين وفتح المظاريف بنفس اليوم 
• يجب ان تكون المناقصة مصحوبة بكفالة بنكية او شيك بنكي  مصدق 
بقيمــة )5 %( من قيمة المناقصة على ان تكون الكفالة البنكية ســارية 

المفعول لفترة 90 يوما من تاريخ فتح المناقصة. 
• تقدم االسعار بالشيكل اإلسرائيلي. 

• رسوم االعالن على من ترسو عليه المناقصة. 
• لن يتم النظر في أي طلب لالشتراك بالمناقصة بعد التاريخ المذكور اعاله. 
• الجمعية يحق لها الغاء المناقصة او تجزئتها حســب ما تراه مناسبا كما 

ان الجمعية غير ملزمة بقبول اقل االسعار دون ابداء االسباب .
• وعلى ما ورد اعاله يمكن للموردين االشتراك بهذه المناقصة والحصول 
علــى وثائــق المناقصة ابتــداء من يــوم الثالثاء الموافــق 14.1.2020 
وحتــى تاريخ 16.1.2020 وللمزيد من االستفســارات يرجى مراجعة رقم 

0599306530 هاتف رقم 2834144 

إعالن إعادة طرح عطاء
بتمويل من الوكالة السويســرية للتنمية وضمن مشروع تحسين وصول 
ذوي متالزمــة داون والتوحــد للخدمــات التعليمية األساســية والتدريب 

المهني في قطاع غزة ، تعلن جمعية الحق في الحياة عن طرح عطاء: 
توريد زي مدرسي
 b14 /2019 عطاء رقم

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

• يجــب على المتقــدم أن يكون مســجاًل لدى جهات االختصــاص ولديه خبرة 
سابقة في أعمال توريدات مشابهة وأن يكون مسجل رسميًا في دوائر الضريبة. 
• األسعار بالدوالر االمريكي 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 العطاء مقابل رســم غير مســترد 
وقدره 50 شيقاًل وذلك ابتداء من يوم الثالثاء الموافق 14 يناير 2020 من 
الســاعة 9 صباحًا وحتى الســاعة 1 ظهرًا من مقر جمعية الحق في الحياة – 

بمدينة غزة – الشجاعية – شارع الكرامة مقابل مدرسة األوقاف للبنين. 
• ســيتم عقد اجتمــاع تمهيدي يــوم الخميس الموافــق 16 يناير 2020 

الساعة 11:00 صباحا للرد على استفسارات الشركات. 
• يجــب علــى المورد تقديم كفالة بنكية أو شــيك بنكــي بقيمة 5 % من 
قيمة العطاء لدخول العطاء ال تقل مدتها عن 90 يومًا من تاريخ تســليم 
العطاء وال تقبل الشــيكات البنكية الشخصية أو المبالغ النقدية ولن تقبل 

أي عطاءات غير مرفقة بكفالة الدخول.
•  آخر موعد لتسليم الوثائق الساعة الثانية عشرة 12 ظهرًا يوم الثالثاء الموافق

 21 ينايــر 2020 فــي مقر جمعيــة الحق في الحياة. مع العلم أنــه لن يقبل أي عطاء 

بعد هذا الموعد وال تقبل العروض بالفاكس ويجب تســليمها بالظرف المختوم في 
صندوق العطاءات في مقر الجمعية. وسيتم فتح المظاريف علني في حضور من يرغب 

من المتقدمين الساعة 12:30 ظهرًا يوم الثالثاء الموافق 21 – يناير – 2020.
• 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 ليوم واحد على من يرسو عليه العطاء.

• الجمعية غير ملزمة بقبول أقل األسعار ودون إبداء األسباب.
• للجمعية الحق في إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.

جمعية الحق في الحياة

االحتالل يرفض اإلفراج 
عن األسري أبو جزر رغم

 انتهاء محكوميته
غزة/ فلسطين:

أبلغت إدارة سجون االحتالل اإلســرائيلي، مساء أمس، عائلة األسير عالء 
أبــو جزر )43 عامًا(، من محافظة رفح جنوبــي قطاع غزة، رفضها اإلفراج 

عنه؛ رغم انتهاء محكوميته. 
وحكم االحتالل على األسير أبو جزر بالسجن )17عامًا(، تنتهي اليوم. 

وقالت مصــادر محلية لموقع "المركز الفلســطيني لإلعــالم": إن العائلة 
تلقت اتصاال من ضابط في "الشــاباك" اإلسرائيلي، أبلغها بقرار استمرار 

حجز األسير أبو جزر؛ رغم انتهاء محكوميته. 
وذكرت المصادر أن العائلة أقامت خيمة الســتقبال األسير في رفح، وهي 

قررت تحويلها إلى خيمة اعتصام مفتوحة؛ احتجاجا على قرار االحتالل. 
ويأتــي هذا القــرار أوَل تنفيــذ على ما يبــدو لقرار وزير جيــش االحتالل 
اإلســرائيلي نفتالي بينيت، تطبيــق قانون "المقاتل غير الشــرعي" على 

الفلسطينيين المعتقلين من قطاع غزة. 

واشنطن تدرس نرش 
صفقة "القرن" قبل

 االنتخابات اإلرسائيلية
واشنطن/ وكاالت: 

قال مستشــار األمن القومي األميركي روبرت أوبراين، إن البيت األبيض 
يدرس نشــر خطة "التســوية" بين الســلطة الفلســطينية و)إســرائيل(، 
المعروفة إعالميــا بصفقة "القرن"، قبل االنتخابات اإلســرائيلية المقررة 

في 2 مارس/ آذار المقبل.
وأضاف أوبراين، خالل مقابلة مع موقع )Axios( اإلخباري، أمس، أن خطة 

اإلدارة األميركية ال تعتمد على األزمة السياسية في )إسرائيل(.
وتابــع: "ال أعتقد أن ذلك يعتمد على االنتخابات ونحن ال نحدد أي شــيء 

نقوم به على أساس السياسة الداخلية للفلسطينيين أو اإلسرائيليين".
وكان زعيــم تحالف "أبيــض أزرق" بيني غانتس، قال األســبوع الماضي: 
"يمكنني أن أفترض أن هذه المســألة مهمة جدًا بالنســبة لألميركيين 

كي يتوخوا الحذر وعدم نشرها في أثناء االنتخابات".
ورغــم عدم اإلفصاح عن بنود الصفقة، فإن مالمح الخطة تســتبعد إقامة 
دولة فلســطينية، وتشــير إلى موافقة اإلدارة األميركية على ضم الكتلة 
االســتيطانية بما يتماشى مع اإلجماع اإلســرائيلي إلى جانب ضم األغوار 
وفرض السيادة اإلسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، ونقل السفارة 
األميركيــة لمقر دائــم بالقدس، بمــا يتناغم مع طرح بنياميــن نتنياهو 

وأحزاب اليمين.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
رغم مرور أحد عشر عامًا على استشهاده 
العمــل  فــي  المميــزة  فــإن بصماتــه 
التنظيمــي والحكومــي ما زالت تشــهد 
لــه بعقلية فريــدة ميزتــه وجعلت منه 
فالشــهيد  اإلســرائيلي،  لالحتالل  هدفًا 
سعيد صيام كان أول وزير داخلية يهدم 
ركائز »التنسيق األمني« التي قامت على 
أساســها أجهزة األمن الفلسطينية وفقًا 

لـ«اتفاق أوسلو«.
فاشــتهر صيام في عام 2006م، عندما 
حصــل في االنتخابــات التشــريعية عن 
كتلــة التغيير واإلصالح علــى نحو )76( 
ألف صــوت، وهــو الرقــم األعلــى على 

اإلطالق في االنتخابات الفلسطينية.
مقاعــد  بأغلــب  حمــاس  فــوز  وعقــب 
المجلــس التشــريعي شــكلت الحركــة 
حكومــة منفــردة بعد رفــض الفصائل 
المشــاركة فيهــا، وُأســندت لـ«صيام« 
أســس جهــازًا  حيــث  الداخليــة،  وزارة 
أمنيًّــا جديــدًا أطلق عليه اســم »القوة 
التنفيذيــة« لتمكنــه من ضبــط الحالة 

األمنية في غزة.
وفــي يونيــو/ حزيــران 2006م نجا من 
محاولــة اغتيال إســرائيلية اســتهدفته 
فــي مكتبه، في إطار العــدوان على غزة 
بعد اختطاف الجندي اإلســرائيلي جلعاد 

شــاليط، ليرتقي شــهيدًا في 15 يناير/ 
كانون ثانٍ 2009م، برفقة نجله محمد 
وشــقيقه وزوجة شــقيقه، باإلضافة إلى 

عدد من الفلسطينيين.
ويقــول األميــن العــام لحركــة األحرار 
خالــد أبو هالل إنه تعرف على الشــهيد 
صيام بعد أن كلف بــوزارة الداخلية في 
الحكومة العاشرة، حيث عمل معه ناطًقا 
باسم الوزارة ومديرًا للمكتب اإلعالمي 

لها.
ويضيف: »كانــت بداية ملفتــة تمثلت 
فــي انتصــار المقاومــة وبرنامجها في 
االنتخابات األخيرة، ما أنتج حكومة على 
رأســها وزارة داخليــة تكفر بالتنســيق 
مــع االحتالل، وتقوم علــى برنامج عمل 
جديــد وعقيــدة وطنيــة جديــدة تقوم 
علــى مقاومة االحتــالل ومحاربته ودعم 

المقاومــة، علــى النقيــض تمامــا لمن 
قبلها«.

قائد وطني
ولفــت أبو هالل إلــى أن القائــد الكبير 
الحيــاة معــه  مــن خــالل  صيــام كان 
يمتلــك  فريــدًا  نموذجًــا  ومعايشــته 
المواصفات الشخصية في النزاهة ونقاء 
اليــد وصدق اللســان واألخــالق والقيم 
والعقيدة الســليمة، قائــاًل: »لم أصادف 
قائدًا بهذه المواصفــات ممَّنْ تعرفت 
عليهــم مــن قيــادات في الســلطة من 

تاريخ تأسيسها«.
بينما على المســتوى الوطني والمهني 
كان صيــام –وفقــًا ألبــو هــالل- قائدًا 
بحجم الوطن من حيــث االنتماء وكونه 
غير فئــوي وال حزبــي، »فرغــم مكانته 
في حماس فإن عقله وصــدره كانا أكبر 
وأوســع ليشــمل كل أبناء الوطن بقواه 

وأحزابه«.
وكان مــن أول األمــور التــي قــام بهــا 
صيام حين تســلم الداخليــة عقده لقاء 
مع أجنحــة المقاومــة في بيتــه، معلنًا 
أن الداخليــة بدأت عهدًا جديــدًا، حيث 
انتهى عهد التنسيق ومطاردة المقاومة 
والمقاوميــن، بل ســتكون درعــًا حاميًا 
للمقاومــة وتحمي ظهرها مــن العمالء 

واالحتالل، وفًقا ألبو هالل.

وتابع: »كان حكيمًــا وذا قدرات قيادية 
متميــزة بشــكل عــام، وعندما تســّلم 
الداخليــة أصــر علــى إبقــاء كل الكادر 
القديــم مــن القيــادات ليســتفيد من 
الخبرة والتجربة اإلدارية والمهنية التي 

اكتسبوها في المرحلة الماضية«.
ولفــت أبــو هــالل إلــى أن صيــام دمج 
الخبرة القديمة باللــون الجديد للوزارة 
القائم على الفهم الوطني ألبعاد العمل 
المهنــي »وتلك بصمة خاصــة صاغها 
ضمــن خطــة ورؤيــة وهيكلية الــوزارة 
القائمــة علــى عقيــدة أمنيــة ســليمة، 
التجربــة  تمــزج  وضوابــط  وقوانيــن 
المهنيــة بالقيــم اإلســالمية والوطنية 

واألخالقية«.
وأعــرب عــن اعتقــاده بأن صيــام نجح 
خــالل أقــل مــن ســنتين في تأســيس 
وزارة داخليــة على قاعدة صلبة ومتينة، 
فلم تنهر المؤسســة حتى بعد اغتياله، 
فصمدت رغم اغتيال )300( شــهيد من 
كوادرهــا وقصــف جميــع مقراتها دفعة 

واحدة في حرب 2008م.
وقــال: »ففي الحــرب ذاتها وفــي أثناء 
توغــل االحتــالل على الحدود الشــرقية 
لغــزة كلفني بعقد مؤتمر صحفي أعلنت 
فيه حالة االستنفار لألجهزة األمنية، مع 
الجاهزية للتصدي للعدو إذا اســتمر في 
عدوانــه، األمــر الذي أثار جنــون رئيس 
الســلطة محمــود عبــاس، بعــد انتقال 
تلــك األجهزة من التنســيق إلى تهديد 

االحتالل واالستنفار ضده«.
ورأى أن االحتــالل اغتــال صيــام بعدما 
أدرك حجــم الخطــر الذي يمثلــه نهجه 
بتصويــب مســار األجهــزة األمنية من 
»خــادم« لالحتالل إلى عدو لها، وجعلها 
درعــًا لمواجهة االحتــالل بجانب توفير 

األمن الداخلي للمواطنين.

الشهيد سعيد صيام.. نَسف عقيدة
 »التنسيق األمني« فاغتاله االحتالل
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مساحة حرة
د. عصام شاور

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 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

وليد ونضاالت شعبنا
قــال وليد العوض إن أحد محاور )صفقة القرن( يتمثل بتجاوز التمثيل 
الفلسطيني الموحد، محذرًا من أن أي محاوالت لفتح قنوات اتصال مع 
واشــنطن أو غيرها من خلف التمثيل الموحد لشعبنا يكشف عن عمق 
المؤامرة الكبيرة التي تســتهدف ضرب التمثيل الفلسطيني الموحد، 
وتبديد الهوية الوطنية، التي ضحى من أجلها شــعبنا ألكثر من )60 

عامًا( عبر منظمة التحرير الفلسطينية.
ال أدري ما الهدف من هذا التصريح؛ مهاجمة حماس والتشويش على 
عالقاتها الخارجية وجولة الســيد إســماعيل هنية أم اختراع مصطلح 
جديد وهو " التمثيل الفلســطيني الموحد" الــذي كرره أكثر من مرة 
دون أي معنى؟ وهذا يســتدعي الوقوف على ما جاء في التصريح حتى 
نقــف على حقائق األمور حتــى يتبين لوليد أنه جانب الصواب في كل 

ما تحدث به.
الســؤال األهم الذي يطرح نفسه: هل لدينا دولة مستقلة ذات سيادة 
وينحصــر تمثيلها في الرئاســة والحكومة والمنتخبين من الشــعب؟ 
طبعــا الجواب: "ال"، فنحن دولة تحت االحتــالل، وحماس تناضل كما 
ناضلت منظمة التحرير سابقا، ومن حقها فتح األبواب المغلقة ونسج 
عالقات دون أن تدعي أنها تمثل الشــعب الفلســطيني، وخاصة أنها 
تعمل على فك الحصار اإلسرائيلي العربي عن قطاع غزة الذي يعيش 
فيه أكثر من 2 مليون فلســطيني ال يقدم لهم نبيل العوض وأمثاله 

سوى الكالم المسموم.
أما مصطلح" التمثيل الموحد" فهو جديد على مســامعنا، كنا نســمع 
الممثــل الشــرعي والوحيــد، فلمــاذا غيّر وبــدل وليد العــوض؟ إذا 
كان وليــد يريــد إقصاء فصائل وحــركات تمثل الغالبية في الشــعب 
الفلســطيني وال يرى سوى بعض المتمســكين بمنظمة التحرير رغم 
نتائــج االنتخابات األخيرة للمجلس التشــريعي فهذا شــأنه، ولكن ال 
يجــوز له أن يفرض رأيه على الناس عبر وســائل اإلعالم ويتحدث به 
كأنه من المسّلمات، فشعبنا الفلسطيني لم يضحِّ حتى يأتي شخص 
بحجــم وليد ليتحدث باســمه. والملفت أنه يتحــدث عن 60 عاما من 
التضحيــات، أي قبل وجــود منظمة التحرير، ثم يقــول إن التضحيات 
تمــت من خالل المنظمة، كمــا أن الضفة الغربية لم تكن محتلة في 
ذلك الوقت، ولذلك أتمنى أن ينتبه وليد إلى أن نضاالت شعبنا كانت 
ومــا زالت من أجل تحرير فلســطين من البحر إلــى النهر، وليس من 
أجــل المنظمة، وال من أجل شــرعيات وهمية، وال مــن أجل دويلة ال 

حول وال قوة لها وال سيادة . 

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
طالــب أهالي األســرى المجتمعَ الدولــي بإنهاء 
ملــف االعتقــال اإلداري الذي ينتهجــه االحتالل 
اإلســرائيلي ضدهم في ســجونه، مؤكدين عدم 
قانونية هذا االعتقال الذي يزج بذريعته عشــرات 

المواطنين في سجونه دون محاكمة.
فوالــدة المحرر إبراهيم بارود تؤكد أن األســرى 
قضية كل الفلســطينيين، حيــث إنهم يدافعون 
عن أبناء شعبهم وأرضهم، قائلة: »كيف يهدأ لنا 
بال واألســير المعتقل إداريًا أحمد زهران مضرب 

عن الطعام منذ 115 يومًا؟«.
وتحــرص »أم إبراهيم« على المشــاركة الدائمة 
في االعتصام األسبوعي ألهالي األسرى رغم تحرر 
ابنها من قيد السجان منذ خمس سنوات، وذلك 
لشعورها بأن كل األســرى أبناؤها ولن يهدأ لها 

بال إال بتحررهم.
وتساءلت في حديث لصحيفة »فلسطين«، خالل 
مشــاركتها باالعتصام األسبوعي ألهالي األسرى 
أمام مقــر اللجنة الدولية للصليــب األحمر بغزة 
أمــس: »أيــن المجتمع الدولي ومؤسســاته من 
المعتقلين اإلداريين الذين يسجنون دون تهمة 
في واقعة لم تحدث فــي أي مكان من العالم؟«، 
متهمــًة المجتمع الدولي بالتواطــؤ مع االحتالل 

في استهداف األسرى.
فهــم  إرهابييــن،  ليســوا  »أســرانا  وأضافــت: 
يدافعون عن شــعبهم وأرضهــم وحقهم في أن 
يعيشوا بسالم مثل باقي شعوب العالم ويعودوا 
لديارهم، فـ)إسرائيل( هي اإلرهابية، حيث تعتقل 

األطفال القصر وتحاكمهم دون وجود ذويهم«.
وبينت أنه مــن خالل تجربة ابنها االعتقالية فإن 
األسرى يعيشــون أوضاعًا معيشــية قاسية وهم 
يخوضون اإلضراب تلو اإلضراب لتحسين ظروف 
اعتقالهم دون أن يســتجيب لهــم االحتالل، عدا 
عن أنهم يتعرضــون للتفتيــش المهين صباحًا 

ومساًء واقتحام الكالب البوليسية لخيامهم.
بدوره، قال األســير المحرر مصطفى مســلماني: 
»كنــا نعتقــد أن 2019 كان العــام األســوأ على 
األســرى حيث ارتقى منهم خمســة شهداء، لكن 
المؤشــرات توحي إلى أن 2020 لــن يكون أقل 
قســوة وصعوبــة من ســابقه بســبب إجــراءات 

االحتالل التعسفية والقمعية«.
ولفت مســلماني لـ«فلســطين« إلى أن االحتالل 
عزل صباح أمس 32 أســيرًا مــن الهيئة القيادية 
لألســرى، وأن األســير زهران ال يزال مضربًا عن 
الطعــام لليوم الـ115 على التوالي، حيث ترفض 

سلطات االحتالل اإلفراج عنه«.

وأضــاف أن قرابة 1800 أســير يعانــون أمراضا 
مزمنة ومن اإلهمال الطبي داخل الســجون، في 
حين يرفــض االحتــالل اإلفراج عنهــم ويمضي 
فــي التنكيــل بهــم وتعذيبهم في ظــل تخاذل 

المؤسسات الدولية الحقوقية عن نصرتهم.
وتابــع: »بتنا علــى قناعة بأن تلك المؤسســات 
تتماهى مع سياســات االحتالل في قمع األســرى 
الذيــن يعانــون ظروفًا معيشــية صعبــة خاصة 
في األجواء قاســية البرودة التي نعيشــها، حيث 

يمكثون دون أي وسائل للتدفئة«.
فــي حين أكد المتحدث باســم مؤسســة مهجة 
القدس طارق أبو شــلوف أن أوضاع األســرى في 
فصل الشتاء غاية في السوء، حيث ال تسمح إدارة 
ســجون االحتالل لهــم بإدخال األغطيــة الالزمة 
ما يســبب انتشــار األمراض بينهم، معتبرا ذلك 
انتهاكا صارخــا لألعراف والمواثيــق الدولية، ما 
يســتدعي قيام المؤسســات الحقوقيــة الدولية 

بفضح وتعرية هذه االنتهاكات.
وأشار إلى أن األسرى ما زالوا يعانون من االعتقال 
اإلداري المحظور دوليًا الذي يعد األسير المضرب 
عــن الطعام »زهران« نموذجــًا له، حيث يخوض 
اإلضراب عن الطعام إلسقاط هذه السياسة رغم 

وصوله لحالة صحية سيئة.

أهالي األسرى يطالبون المجتمع الدولي بإنهاء ملف االعتقال اإلداري

جانب من االعتصام األسبوعي ألهالي األسرى أمام مقر الصليب األحمر بغزة أمس    ) تصوير/ رمضان األغا (
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تعلن وزارة المالية / لجنة العطــــاءات المركــــزية عن طرح عطاءات حكومية مختلفة تبعًا للشــروط والمواصفات 
الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.

فعلى الراغبين المشــاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية / اإلدارة العامة للوازم العامة ـ المبنى الجديد غرب 
محطة فارس للبترول خالل أوقات الدوام الرســمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل 

دفع مبلغ مالي )300( شيكل غير مستردة تورد الى خزينة وزارة المالية .
 آخر موعد لقبول العروض بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في غـــزة الســاعة العاشرة يوم الثالثاء الموافق 

2020/01/21 وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المتناقصين في نفس الزمان والمكان. 

دولة فلسطين
اإلدارة العامة للوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

رقم العطاءاسم العطاءم
2020/17إصالح جهاز U/S لصالح الخدمات الطبية العسكرية1

2
شــراء ماكينات تصوير جديدة ومســتخدمة وصيانة ماكينات تصوير 

لصالح وزارات دولة فلسطين
2020/18

2020/19توريد مطبوعات لصالح وزارة الداخلية3

4
تجديــد جلــد PVC لألرضيــات والحوائط فــي قســم العمليات في 

مستشفى شهداء األقصى
2020/20

2020/21توريد رأس كمبريسور هواء ورأس فاكوم لصالح وزارة الصحة5

لجنة العطاءات المركزية
مالحظة:

1. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
2. يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االسالمي أو بنك اإلنتاج أو بنك البريد صالحة لمدة ثالثة شهور. 

3. اإلدارة العامة للوازم غير مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق مع العطاء.
4. اإلدارة العامة للوازم غير مسئولة عن عمليات الصرف.

.www.mof.goV.pS 5. لالطالع على كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة المالية
6. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم :0598967679.

إعالن طرح عطاء 
بتبرع من محسنين من دولة الكويت، وإشراف جمعية الرحمة العالمية، تعلن جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية–غزة 
عن طرح عطاء "توريد وتوزيع مالبس أطفال" ضمن مشــروع "كســوة الشــتاء ألطفال وأيتام غزة" بنظام القسائم 

الشرائية، وذلك حسب الشروط والمواصفات وجدول الكميات الخاصة بالمشروع، وحسب التفاصيل التالية:

فعلى الشركات التي ترغب بالمشاركة في العطاء التوجه للحصول على نسخة منه من مقر جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية 
خالل أوقات الدوام الرسمي، وفيما يلي الشروط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب في التقدم للعطاء المذكور:

1. يمكن فقط للشــركات التي يتوفر لديها ســجل تجاري، ولديها خبرة جيدة بهذا النوع من األعمال، وأن تتوفر 
لديها القدرة على التنفيذ حســب الشــروط، وأن تتوفر لديها القدرة الفنية وســالمة الوضع المالي، ومسجلة لدى 

جهات االختصاص، ومسجلة رسميًا لدى دوائر الضريبة.
2. يجب أن تكون األسعار بالشيكل وشاملة ضريبة القيمة المضافة.

3. يجــب على المتقــدم أن يكون قادرًا علــى إصدار فواتير ضريبية وشــهادة خصم من المنبــع وخلو طرف على 
الدفعات المالية المقدمة من طرفه.

4. يجب أن تكون األسعار سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوما من تاريخ تقديم العطاء.
5. العطاء يجب أن يكون مصحوبا بكفالة دخول عطاء بقيمة )2,000 $(، إما بكفالة أو بشيك بنكي مصدق، باسم 

جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية، على أن تكون مدة السريان 90 يوما من تاريخ تقديم العطاء.
6. يتم تســليم العطاء في مقر جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية حســب العنوان المذكور أدناه، ولن يتم النظر في 

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

8. رسوم اإلعالن في الجريدة على من يرسو عليه العطاء. 
9. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية-الشــئون المســاندة، خالل أوقات الدوام 

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

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

رام اهلل/ فلسطين: 
أكد نادي األســير، أن إدارة ســجون االحتالل نقلت، أمس، 
)34( طفــاًل من معتقــل »عوفر« إلى معتقــل »الدامون«، 

دون مرافقة ممثليهم.
وأوضح نــادي األســير، في بيــان صحفي، أنه جــرى نقل 
األطفــال األســرى من قســمي )19( و)13( فــي »عوفر«، 

وسيتم تجميع بقية األطفال األسرى في قسم )13(.
وحّذر النادي من خطورة هذه الخطوة لكونها تشكل سلبًا 

ألحد أهم إنجازات األســرى التي جــاءت عبر عملية نضالية 
طويلة.

وعــدّ القرار »مــن أخطــر المخططات«، التي تســتهدف 
األطفال األسرى، وذلك عبر إجراءات تتحكم من خاللها في 

مصيرهم دون رقيب.
ويقبع نحو )200( أســير قاصر في سجون االحتالل، ويقوم 
عدد من األسرى البالغين بتوجيههم وإدارة نظام حياتهم، 

ومتابعة أوضاعهم وتمثيلهم أمام إدارة السجون.

االحتلل ينقل 34 طفًل أسرًيا من »عوفر«
 إىل »الدامون« دون ممثليهم

غزة/ فلسطين:
قال محمــود الزهار عضو المكتب 
السياســي لحركة »حماس«: »إن 
القضاء على االحتالل اإلســرائيلي 
للمنطقــة كلها«،  بــات ضــرورة 
مشيرًا إلى أهمية أن تكون هناك 
عالقة بين إيــران والدول العربية 
التــي ترغــب بتحريــر فلســطين 
والدولة  الفلســطينية  والمقاومة 

السورية واللبنانية.
واعتبــر الزهار فــي تصريحات له 
عبــر فضائية »فلســطين اليوم« 
أمــس التهدئة طويلــة األمد في 
قطــاع غــزة، »اختراعــات لفظية 

مُضللة«. 
وأضــاف: »من يثق فــي االحتالل 
اإلســرائيلي بأنه مشــروع ســالم 
فهــو جاهــل بحقيقــة الواقــع«، 
موضحــًا أن الكيــان اإلســرائيلي 
بني علــى االحتالل، وجميع الدول 
العربية ضربت منه، »فهو مشروع 
عدوانــي، ومــن يظن أنــه كيان 

سيكون مسالما فهو مخطئ«.
علــى  »وافقنــا  الزهــار:  وتابــع 
االنتخابات؛ كي ال يقال إن حماس 
وحمــاس  االنتخابــات،  عطلــت 
في  تحاربان  اإلســالمي،  والجهاد 

الضفة الغربية«.
وأكــد أن »معركــة وعــد اآلخرة، 
أقرب مما يتصورها المتشــائم«، 
مشــددا علــى ضــرورة أن يكون 

هنــاك »إرادة لتحرير فلســطين، 
وقــوة  بالســالح،  ماديــة  وقــوة 

سياسية«.
ورأى الزهار أن قاســم ســليماني 
الــذي اغتيل مؤخرا بغارة أمريكية 
فــي العــراق، كان أداة إيــران في 
التعامــل مــع الملف اإلســرائيلي 

وبرنامج المقاومة.
قرار سياسي وعسكري

يتخــوف  »مــن  أن  إلــى  وأشــار 
مــن إيــران يعــرف أنهــا تحقــق 
انتصــارات«، موضحــا أن »الــرد 
اإليرانــي جــاء بعــد توفــر القرار 

السياسي والعسكري«.
وأضاف الزهــار أن الــرد اإليراني 
جاء في ظل سياســة التوازن بين 
موقفين وهما، القدرات العسكرية 

لدى إيــران، والموقف السياســي 
اإلرادتان  توفــرت  وعندما  لديها، 
لــدى إيران كان الــرد على أمريكا 

بالقصف بالصواريخ اإليرانية.
اســتخدام  أن  الزهــار  وأوضــح 
الرئيس األمريكــي ترامب العراق 
لتنفيــذ عملية االغتيــال »جاء ألن 
العراق ممزقــة بعد هزيمة صدام 
مقاطعــات  وأصبحــت  حســين، 
يلعب فيها األمريكي واإلسرائيلي 
والشــيعية،  الســنية  والطوائــف 
وإيران لها دور، ونظرًا ألن العراق 
مزقت ولم تعــد دولة واحدة ذات 
سياســة كان االستغالل األمريكي 

لهذا الوضع«. 
وتابــع الزهــار أن »الــرد االيراني 
أعطى ردعا ألكثر من طرف، سواء 

لمن أراد أن يحتمــي بأمريكا من 
الدول العربية و)إسرائيل(«، مبينا 
أنه أعطى أيضــا »طمأنة لبرنامج 
المقاومــة فــي فلســطين ولبنان 

وسوريا وإيران وغيرها«.
ونــوه إلــى أنــه مــن الحكمة أن 
تتوفــر اإلرادة العســكرية لهــذه 
األطراف وفي الوقت نفســه يأتي 
القــرار السياســي لمعركــة وعــد 

االخرة والقضاء على )إسرائيل(.
واعتبــر القيادي البــارز في حركة 
»حمــاس« أن »العــراق لــم تعد 
دولــة واحــدة ذات ســيادة لذلك 
خدمــة  فــي  أمريــكا  تســتغلها 
منوها  لالنتخابــات«،  سياســاتها 
إلــى أن »أمريكا تريــد البقاء في 

المنطقة لتحقيق مصالحها«.
وبشــأن إقامــة رئيــس المكتــب 
السياسي لحماس إسماعيل هنية 
في الداخل أو الخــارج، أكد الزهار 
أن الحركــة جربــت إقامــة رئيس 
المكتــب السياســي فــي الخــارج 
فــي  وجربتهــا  مشــعل(،  )خالــد 
الداخل )إسماعيل هنية(، والحركة 
ال ترتبــط بأشــخاص، وإنما هي 
الداخــل  فــي  كبيــرة  مؤسســة 

والخارج.
وأضاف: »إينما تقتضي المصلحة 
السياسي،  المكتب  سيقيم رئيس 
لتحقيق الهــدف وهو جلب الدعم 
للحركــة والمقاومــة وفك الحصار 
عن غــزة وتخفيــف الحصــار عن 

الضفــة الغربيــة ومنــع تهويــد 
المقدسات اإلسالمية«.

وعــن وصــف الســعودية حركــة 
حماس بالحركة المتطرفة، أوضح 
الزهار أن استخدام كلمة متطرفة 
تعكــس اســتخدام ألفــاظ غربية 
تعكس تحوال في رؤية السعودية، 
معتبــرًا حملــة مالحقــة قيــادات 
حماس فــي الســعودية جزءا من 
التحول الســعودي في عالقته مع 

الحركة. 
وأشــار إلــى أن ملــف المعتقلين 
الفلســطينيين في الســعودية ال 

زال يراوح مكانه دون حل.
األنظمــة  بعــض  هرولــة  وعــن 
العربيــة للتطبيع مع )إســرائيل(، 
قال الزهار »كلمة تطبيع هي كلمة 
مضللة، ألن التطبيــع يعني جعل 
عالقتك مع هذا الكيــان طبيعية، 
ولكن الذي يجري هو تطويع هذه 
األنظمــة الضعيفة فــي مواجهة 
شــعوبها باالســتقواء بجانب من 

تظن انه قوي )إسرائيل(«.

"التهدئة طويلة األمد اختراعات لفظية ُمضللة"

الزهار: القضاء على االحتالل بات ضرورة للمنطقة كلها

د. محمود الزهار
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تعلن جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية 
عن طرح عطاء رقم : 2020/7

 استئجار خدمات مكتب تاكسيات
ضمن مشــروع تحســين الحالة الصحية التغذوية وجــودة حياة األطفال سَــيِّئِي التغذية 
والمرضى بالداء الزُالقي – تمويل العون اإلسالمي – بريطانيا، تعلن جمعية أرض اإلنسان 

عن رغبتها بطرح عطاء استئجار خدمات مكتب تاكسيات لتنّقل حركة فريق المشروع.
 علــى ذوي االختصاص فقط المشــاركة في العطاء المذكور عبر التوجــه إلى  مقر جمعية 
أرض اإلنســان 1190/47 شارع النصر / مفترق شارعي النصر والثورة خالل ساعات الدوام 
الرسمي ) من الساعة التاسعة صباحًا و حتى الساعة الواحدة ظهرا( لشراء كراس  العطاء.

مالحظات هامة :
• األســعار بالشيكل فقط و تشــمل ضريبة القيمة المضافة و أية ضرائب 

ذات صلة يفرضها القانون الفلسطيني.
• شراء كراس العطاء اعتبارًا من يوم اإلثنين الموافق 2020/1/13 وحتى 
يوم األربعــاء الموافق 2020/1/22 من الســاعة التاســعة صباحا وحتى 

الساعة الواحدة ظهرا , و هو آخر موعد الستالم العروض.
• سيتم فتح العروض الفنية المقدمة في جلسة مغلقة وذلك يوم األربعاء 

الموافق 2020/1/22 الساعة الواحدة والنصف ظهرا.
• ســيتم فتــح العــروض الماليــة المقدمــة يــوم الخميــس الموافــق 
2020/1/23 الســاعة الواحدة ظهرا في جلســة مفتوحــة و  بحضور من 

يرغب من الشركات / المكاتب.
• رسوم العطاء  100شيكل غير مستردة.

• يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة 600 $ سارية المفعول لمدة 60 يوما من 
تاريخ تسليم العطاء وتكون بشكل كفالة بنكية او شيك بنكي مصدق معترف به 

من سلطة النقد الفلسطينية وباسم جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية.
• االجتماع التمهيدي للرد على استفســارات الشــركات/ المكاتب سيعقد يوم 

الثالثاء الموافق 2020/1/21 الساعة العاشرة صباحا في نفس المكان.
• جمعية أرض اإلنسان غير ملزمة بأقل األسعار .

• يجب إرفاق شــهادة تســجيل المكتب/ الشركة وشــهادة خلو طرف من 
الضريبة ســاريتين المفعول و ســيتم اســتبعاد أي عــرض ال يحتوي على 

الشهادات واألوراق المذكورة سارية المعفول.
• يلتزم المكتب / الشركة بالشروط العامة والخاصة الموجودة فى كراس العطاء .

•  ثمن اإلعالن فى الصحيفة على من يرسو عليه العطاء.
للمراجعة واالستفسار يمكن االتصال على مكتب إدارة الجمعية  تلفون رقم: 2868138. 

دولة فلسطين
وزارة 

الحكم المحلي

إعالن بشأن مختار لعائلة مهدي، ريان، سمعان )المجدل(
تعلن دائرة شئون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة انها بصدد 

تعيين مختار لعائلة مهدي، سمعان، ريان )المجدل( من خالل االنتخابات.
فعلــى من يجد في نفســه الكفاءة والقدرة والشــروط الواجــب توافرها 
لشــغل منصــب مختار العائلة التوجــه الى دائرة المخاتيــر في مقر وزارة 
الحكــم المحلــي لتقديم طلب رســمي وذلك خالل أســبوعين من تاريخ 
هــذا االعالن علما بأن موعد اجراء االنتخابات العامة الختيار مختار لعائلة 

مهدي، سمعان، ريان /المجدل( يوم السبت بتاريخ 2020/2/1.
وزارة الحكم المحلي

إعالن إعادة طرح عطاء رقم )2020/02(
توفير وجبات خفيفة لألطفال األيتام

مشروع التعليم المساند للطالب األيتام
ضمن مكون "وجد" لبرنامج رعاية األيتام "السنة الخامسة"

تقوم جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطين بتنفيذ مشروع التعليم المساند 
لأليتــام ضمن "مكون وجــد" لبرنامج رعاية األيتام – الســنة الخامســة الذي 
أطلقته مؤسســة التعاون وصنــدوق قطر للتنمية الممول الرئيســي للبرنامج 

وبمساهمة من بنك فلسطين وصندوق الحاج هاشم الشوا للوقف الخيري. 
 لذا تعلن المؤسســة عن إعادة طــرح عطاء توريد وجبات خفيفة لألطفال 
لمشــروع التعليم المســاند للطالب األيتام، ويمكن الحصول على وثائق 
العطاء ابتداء من يوم الثالثاء  )2020/01/14( مقابل رســم مالي ال يرد 
مقداره "100" دوالر أمريكي وذلك من مقر جمعية مؤسســة إنقاذ الطفل 
– فلسطين الكائن في غزة- شارع الصناعة- بناية الغالييني خالل ساعات 

الدوام الرسمية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.
إن هذه المناقصة مفتوحة للمقاولين/الشركات/المؤسسات المصنفين/
المصنفــة في قطــاع غــزة والمؤهليــن )درجــة التصنيف- حســب نوع 
المشــروع( علما بأن آخر موعد لتسليم وثائق وفتح المظاريف هو الساعة 
الثانية ظهرا من يوم الثالثاء )01/21/ 2020( في مقر جمعية مؤسســة 

إنقاذ الطفل – فلسطين. ولن يقبل أي عطاء بعد هذا الموعد.
- يجــب أن تكون العطــاءات مصحوبة بكفالة أولية مقدارهــا )5 %( من قيمة العطاء، 
وذلك على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق من بنك معترف به من قبل سلطة النقد 

على أن تكون األسعار والكفالة سارية المفعول لفترة 90 يوما من تاريخ فتح العطاء.
- تقدم األسعار بالدوالر األمريكي.

- يلتــزم المتقــدم بإرفاق عينــة واحدة مــن كل صنف من األصنــاف المراد 
توريدها، وان تكون مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة في كراسة العطاء.

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

- رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء. 
لمزيد من االستفســار يمكن االتصال على مقر جمعية مؤسســة إنقاذ الطفل- 
فلسطين على األرقام التالية هاتف رقم  08.2848705  فاكس 2848705.08 

الناصرة/ فلسطين:
أوقفت إدارة ســجون االحتالل اإلســرائيلي، أحد ضباطهــا، بتهمة تهريبه 

هواتف نقالة لألسرى الفلسطينيين داخل سجن "رامون".
وقالت القناة الســابعة العبرية، أمس: إن الضابط اســتغل منصبه إلدخال 

الهواتف إلى أسرى فلسطينيين يقضون فترات حكم طويلة.
وذكــرت القنــاة العبريــة أن إدارة الســجون أوقفت الضابط عــن العمل، 
ووجهت له تهمة "تلقي الرشوة من األسرى مقابل تهريب الهواتف النقالة 
واســتغالل المنصب". وأوضحت أن الضابط يعمل نائب ضابط الحراسات 
في ســجن "ريمون" األمني، وقام بتهريب عشرات الهواتف النقالة لألسرى 
األمنيين. ولفتت إلى أنه تم توقيف مشتبهين آخرين بتهمة المشاركة في 
عملية تهريب الهواتف لألسرى. وأشارت القناة إلى أن إدارة السجون راقبت 
الضابط على مدار أســبوع، في حين كشــفت عن وجود عشــرات الهواتف 

النقالة داخل أقسام األسرى التي يتردد عليها هذا الضابط.

رام اهلل/ فلسطين:
جدد االحتالل اإلســرائيلي االعتقال اإلداري لألســيرة شــروق البدن )25 

عامًا( من بيت لحم، مدة ستة أشهر، قبل موعد اإلفراج عنها بيومين.
وأفاد نادي األسير أن األسيرة البدن من بين أربع أسيرات معتقالت إداريًّا، 
وهن: األســيرة آالء البشــير )23 عامًا( من قلقيليــة اعتقلت في الـ24 من 
تموز )يوليو( 2019م، واألســيرة بشــرى الطويــل )26 عامًا( من رام اهلل 
اعتقلت في الـ11 من كانون األول )ديســمبر( 2019م، واألســيرة شــذى 
حســن )20 عامًا( مــن رام اهلل، اعتقلت في تاريخ الـــ12 من كانون األول 
)ديسمبر( 2019م، واألسيرة البدن التي اعتقلت في تاريخ 15 تموز )يوليو( 
2019م. ولفت إلى أن األسيرة البدن تُعاني مشاكل صحية تفاقمت نتيجة 

ظروف االعتقال الصعبة، خاصة في مدة اعتقالها األولى، التي ســببت لها 
مشــاكل حادة في المعدة، والكلى واألعصــاب. ومن الجدير ذكره أن عدد 
األسيرات في سجون االحتالل )40( أسيرة، ويقبعن في معتقل "الدامون".

الناصرة/ فلسطين:
أعلن وزير جيش االحتالل اإلســرائيلي نفتالي بينيت أمــس مصادرته )66.500 

ألف شيقل( من عائلة األسير ماهر يونس )62 عامًا(.
واألســير "يونس" ثاني أقدم األســرى في ســجون االحتالل بعــد ابن عمه عميد 
األســرى كريم يونس، وتقطن عائلته في قريــة عارة داخل األراضي المحتلة عام 
1948م، ويقضــي حكمًا بالمؤبد بعد اتهامه بقتل جندي أطلق النار على رأســه 

من مسافة صفر. وادعى بينيت وفق ما جاء في وسائل إعالم عبرية أمس أن تلك 
األموال تلقتها عائلة األسير يونس من مخصصاتها المالية الملزمة بها السلطة 
ألسر الشهداء واألســرى والجرحى، عادًّا سرقة أموال األسير "تطبيًقا للقرار الذي 
اتخذ بمصادرة أموال األسرى الذين نفذوا عمليات، ويحملون هوية إسرائيلية".

وكان مجلــس وزراء االحتالل "الكابينيت" قد وافق أواخر كانون األول )ديســمبر( 
الماضــي على خصم 150 مليون شــيقل مــن أموال ضرائب الســلطة، بداًل عن 

مخصصات عائالت الشهداء والجرحى في عام 2018م.
وكان "الكابينيــت" قــد وافــق مطلــع عــام 2019م علــى تنفيذ قانــون تجميد 
مخصصات عوائل األســرى والشــهداء من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، 
الذي أقره الكنيست في تموز )يوليو( 2018م. ويدخل األسير "يونس" خالل أيام 

عامه الـ38 في سجون االحتالل، ويقبع حاليًّا في سجن "النقب".

عمان/ فلسطين:
قضــت محكمة أمــن الدولــة األردنية، أمس، بحبس المتســلل اإلســرائيلي 
"قســطنتين كوتوف" الذي دخل األراضي األردنية بطريقة "غير مشروعة" في 
29 أكتوبر/ تشــرين األول الماضي عن تهمة جنحة حيازة مادة مخدرة بقصد 

التعاطي وجنحة دخول.
جاء ذلك خالل الجلســة العلنية التي عقدت برئاســة القاضي العسكري العقيد 
د.علــي المبيضيــن، والقاضي المدني ناصر الســالمات والقاضي العســكري 

الرائد صفوان الزعبي.
وكانــت النيابــة العامة وجهت له تهمتي حيازة مــادة مخدرة بقصد التعاطي 

ودخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة .
وطلب المدعي العام إنزال العقوبة الرادعة بحقه. ويشــار إلى أن الحكم قاباًل 

للطعن أمام محكمة التمييز.

غزة/ فلسطين:
عدّت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إغراق االحتالل اإلسرائيلي 
األراضي الزراعية في قطاع غزة عبر فتح مياه الســدود عليها »جريمة« 

يجب إثارتها على المستويات الدولية لمحاكمته.
وقالت الجبهة في بيان لها أمس، إن فتح االحتالل ســدود مياهه على 
مــزارع المواطنيــن يعبر عــن عقلية عنجهيــة ومتعجرفــة ذات نزعات 
عنصريــة مفضوحة، تــرى في قطاع غزة بســكانه ومزارعه مجرد باحة 
خلفية للمســتوطنين، تُلقى فيها نفاياتهــم ومياههم العادمة، ومياه 

سدودهم الفائضة.
ولفتت إلــى أن إغراق االحتالل األراضي الزراعيــة أدى إلى القضاء على 
المزروعــات والمحاصيل وإتالفها، وإتالف الموســم الشــتوي، ما ألحق 
بالمواطنيــن خســائر فادحة ودمــر أحالمهم وخططهــم االقتصادية، 

وأغرقهم في الديون وحوّل حياتهم إلى جحيم.
ودعــت الجبهــة وزارة الزراعة بحكومة اشــتية فــي رام اهلل إلى تحمل 
مســؤولياتها الوطنيــة واألخالقية، ورفع تقرير وشــكوى ضد الجريمة 
اإلســرائيلية بحــق الزراعــة والبيئة في قطــاع غزة، إلــى األمين العام 
لألمم المتحــدة، ورئيس مجلس األمن، ورئيس الجمعية العامة لألمم 
المتحدة، ووكالة الزراعة واألغذية الدولية )الفاو(، وتقديم المســاعدة 

الفورية للمزارعين المتضررين.

رام اهلل/ فلسطين: 
القمــع  اقتحمــت أعــداد كبيــرة مــن وحــدات 
والــكالب  بالســالح  المدججــة  اإلســرائيلية 
البوليســية، فجــر أمــس، قســم )2( في ســجن 
»ريمــون« واعتدت علــى األســرى ونكلت بهم، 
وأخرجتهم منه ووزعتهم على األقســام األخرى، 

بحسب هيئة شؤون األسرى والمحررين.
وأضافــت الهيئة في بيان لهــا أمس، أن وحدات 
القمع أجرت تفتيشــات وحشية واستفزازية لغرف 
األسرى، وعبثت بمحتوياتهم وأغراضهم وقلبتها 
رأسًــا على عقــب، الفتة إلى أن حالــة من التوتر 

واالضطراب تســود السجن بســبب االقتحامات 
المســتمرة لألقسام في الســجون وخاصة قسم 
)2( الــذي تواصل قــوات القمع اســتهدافه دون 

أي مبــرر. مــن جهــة ثانية، قالــت الهيئــة: إن 
1070 أسيرًا ملتحقون ببرنامج التعليم الجامعي 

)البكالوريوس(، و)110( أسرى ملتحقون ببرنامج 
الدراســات العليا )الماجســتير(، وذلــك في إطار 
الخدمــة التــي تقدِّمهــا بالتعاون مــع جامعتي 

»القدس« و«القدس المفتوحة«.
وذكرت أن العــدد اإلجمالي لألســرى المحررين 
الملتحقيــن حاليًّــا بالجامعــات المحليــة للعام 

الدراسي 2019–2020 هو )451( أسيرًا محررًا، 
في حين بلغ عدد المتقدِّميــن لبرنامج الثانوية 
العامة خالل العام الماضي )748( أســيرًا، تخرج 

منهم )410( أسرى بنجاح.
وأضافــت أن )185( أســيرًا محــررًا حصلوا على 
خدمــة التدريب المهني، وتخرجــوا من الدورات 
التي التحقــوا بها، وعددهــا )21( دورة متنوعة، 
وقــد تــم تحويــل هــؤالء الخريجين إلــى دائرة 
العمل والتشغيل، مشيرة إلى أنها تقوم بتقديم 
خدمــة التدريب المهني لهــم لتطوير قدراتهم، 

وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل.

1070 أسيًرا ملتحقون ببرنامج التعليم الجامعي
اقتحام قسم )2( في "ريمون" مجدًدا والتنكيل باألسرى

الحبس 4 أشهر للمتسلل 
اإلسرائيلي إلى األردن

"الديمقراطية": إغراق االحتالل 
مزارع القطاع بمياه السدود 

ا جريمة يجب إثارتها دوليًّ

"بينيت" يسرق آالف الشواقل 
من عائلة األسير "يونس"

إدارة السجون توقف ضابًطا 
وتتهمه بتهريب هواتف لألسرى

قبل اإلفراج عنها بيومين
االحتالل ُيجدد االعتقال
 اإلداري لألسيرة البدن
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ضحية جديدة لعشوائية أسالك 
الكهرباء يف مخيم برج الرباجنة

بيروت/ فلسطين:
حصدت عشــوائية أســالك الكهرباء في مخيم بــرج البراجنة لالجئين الفلســطينيين 

بالعاصمة اللبنانية بيروت، حياة الجئٍ جديد، بعد أن تُوّفي صعقًا بالكهرباء. 
ولقي الشاب الفلســطيني محمد نبيل عكاشة )16 عامًا( حتفه صعقًا بالكهرباء، صباح 
أمس، ليرتفع عدد ضحايا عشوائية امدادات الكهرباء في المخيم إلى 86 شهيدًا؛ وفق 
شــبكة العودة اإلخبارية.  ويشــهد المخيم عشــرات الوقائع التي تعرّض فيها سكان 
المخيم للصعق الكهربائي، وتوفي العشــرات منهم بسبب عشوائية أسالك الكهرباء، 

التي تمتدّ مع أنابيب المياه بارتفاع سنتيمترات قليلة عن الرؤوس. 
وتعلــو أصوات الفلســطينيين في المخيــم مطالبين بإيجاد حلول ســريعة لما يعانيه 

المخيم من الكهرباء وشبكتها ومن خطرها المميت. 
يشار إلى وجود 5 محطات كهرباء في المخيم وهي: الوزّان، وحيفا، وصامد، والصاعقة 

وترشيحا، علمًا أنها أشبه بتجمعات أسالك عشوائية في الهواء. 

"الكنيست" يتداول حصانة 
نتنياهو خالًفا لتوصيات رئيسه

الناصرة/ فلسطين:
صدّقــت لجنة الترتيبات في "الكنيســت" اإلســرائيلي، أمس، على تشــكيل لجنة 
للشروع في مداوالت حصانة رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو الذي يواجه 

اتهاما بملفات فساد، وذلك خالفا لتوصيات رئيس الكنيست يولي إدلشتاين.
وناقشــت لجنــة الترتيبات مقترح تشــكيل لجنة الكنيســت لبحث طلــب نتنياهو 
الحصــول على الحصانــة، وعقب هذا القرار الذي صدقت عليــه اللجنة بغالبية 16 
عضــوا ومعارضة عضو واحد عن حزب "الليكود"، ســتعقد جلســة أخرى في وقت 

الحق لمواصلة المشاورات.
وشــهدت مــداوالت اللجنــة التــي يرأســها رئيــس كتلــة "كاحــول الفــان" أفي 
نيسانكورين، مشــادات كالمية بين أعضاء الكنيست، في حين غادر بعض أعضاء 
عن حزب الليكود قاعة االجتماعات كخطوة احتجاجية على قرار اللجنة الذي يقضي 

بإجراء مداوالت في حصانة نتنياهو دون إجراء مباحثات في اللجنة المنظمة.
وانتقد أعضاء الكنيست في الليكود قرار لجنة الترتيبات، وقالوا إن لجنة الترتيبات 
لم تحصل على موافقة رئيس الكنيســت إدلشــتاين إلجراء الجلســة، مؤكدين أن 
قرارهــا يتعارض مع توصيات األخير أول من أمس، بعدم تشــكيل لجنة للنظر في 

حصانة نتنياهو.

الموضوع/ مذكرة تبليغ حكم غيابي
صادر عن محكمة جباليا الشرعية

الى المدعى عليه/ ميســرة ســعيد اســماعيل لبد من المجدل وســكان 
م. بيت الهيا ســابقا ومجهــول محل اإلقامة خارج قطــاع غزة لقد حكم 
عليك مــن قبل هذه المحكمة لزوجتك المدعية/ ايمان خالد اســماعيل 
لبــد من المجدل وســكان م. بيت الهيا وكيلتهــا المحامية تهاني عزيز 
بنفقة زوجة وقدرها ســبعون دينارا اردنيا شــهريا او مــا يعادلها بالنقد 
المتداول في القضية أســاس 2019/1216 ونفقة كفاية البنك قاســم 
وقدرها ثالثون دينارا اردنيا شــهريا او ما يعادلهــا بالنقد المتداول في 
القضية أساس 2019/1217م وذلك اعتبارا من تاريخ الطلب الواقع في 
2019/11/19م وتضمينك الرسوم والمصروفات القانونية حكما غيابيا 

بحقك قابال لالعتراض واالســتئناف لذلك جرى تبليغك حســب األصول 
وحرر في 18/جماد األول 1441هـ وفق 2020/1/13م.

قاضي جباليا الشرعي
محمد خليل الحليمي 

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة جباليا الشرعية

المدعي/ عمر احميدان حسن القدرة - من سكان خانيونس- والمقيم في 
دبي بواســطة وكيله/ مروان فوزي احميدان القدرة من ســكان القرارة- 
عائلــة القدرة بجوار عائلة الفرا هوية رقم 903175255 بموجب الوكالة 
الخاصــة رقــم 241 الصادرة مــن القنصلية العامة لدولة فلســطين في 

اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ 2015/3/5م.
وكالؤه المحامون/ عبد الهادي السقا، اسامة السقا، فارس أبو جزر، إسماعيل بكر.

المدعى عليه/ جعفر احميدان حسن القدرة - من سكان خانيونس- البلد 
شارع البحر- بجوار ديوان القدرة.

نوع الدعوى/ اثبات مخالصة نهائية واقرار ونفاذها.
قيمة الدعوى/ تزيد عن 100000 مائة ألف دينار.

تبليغ حكم بالنشر المستبدل في الدعوى رقم 2019/155
// الحكم// باسم الشعب العربي الفلسطيني

حكمــت المحكمة بإثبات صحة ســند المخالصة النهائيــة واالقرار المبرز 
م/2 عــدد 3 المؤرخ فــي 2018/6/25 الصادر من المدعــى عليه/ جعفر 
احميــدان حســن القدرة للمدعــي/ عمر احميدان حســن القــدرة والزام 

المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة.
صدر وأفهم علنا في 2019/12/29م.

عضو            عضو        رئيس المحكمة
أ . محمد نوفل           أ. إسماعيل أبو زيدان            أ. عماد النبيه

وصل تبليغ// الى المدعى عليه / جعفر احميدان حسن القدرة طبقا للحكم الصادر 
ضــدك من محكمة بداية خانيونس في الدعوى رقم 2019/155 لصالح المدعي/ 
عمر احميدان حسن القدرة نبلغكم بالحكم المشار إليه.حرر في 2020/1/13م.

رئيس قلم محكمة بداية خانيونس 
 أ . فتحي حسين محسن

دولة فلسطين
محكمة بداية خانيونس

في القضية الحقوقية رقم 2019/155
في الطلب الحقوقي رقم 2020/17

إعالن بيع بالمزاد العلني 
في القضية رقم  2019/3765

تعلن للعمــوم أنه معروض للبيع من قبل دائــرة تنفيذ محكمة بداية في 
القضية التنفيذية رقــم 2019/3765 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ/ 
يوسف إبراهيم أحمد صقر والمنفذ ضده/ هشام عبد الرحمن حسن عفانه 
الســيارة من نوع )مرســيدس( موديل )1995( لون )أبيض عاجي( تحمل 
.)WDB2021211F228916( وتحمل شاصي رقم )لوحة رقم )3098122

فعلي مــن يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور إلى 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 سينعقد الساعة التاسعة صباحًا من 

يوم الثالثاء بتاريخ 2020/01/28م .
حرر في:12 / 01 / 2020 م .

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطين 
المجلس األعلى للقضاء 

محكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ

وزير خارجية االحتالل اإلرسائييل 
يهدد بتصفية "نرص الله"

الناصرة/ فلسطين:
هدد وزير خارجية االحتالل اإلســرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس، بتصفية األمين العام 

لـ "حزب اهلل" اللبناني، حسن نصر اهلل.
وكتب كاتس بتغريدة عبر حسابه على " تويتر"، قائال "نصر اهلل ال يتوقف عن مهاجمة 
نتنياهــو وتهديد إســرائيل، مع تفاقم محنته، تزداد غطرســته، فهو الــذي أجبر على 

النزول في المخبأ طابقا آخر، حيال تحذيرات أسياده اإليرانيين من إمكانية تصفيته".
وأضاف "إذا تحدى إسرائيل، فلن يساعده ذلك أيضًا".

وكانــت الواليات المتحدة األمريكية قد أعلنت مؤخــرا اغتيال رئيس فيلق القدس في 
الحرس الثوري اإليراني، قاسم سليماني أثناء وجوده في العراق.

إال أن تل أبيب نفت أي عالقة لها باغتيال سليماني.

الصحة: مالبسات وفاة 
املواطنة العقاد قيد املتابعة

غزة/ فلسطين: 
قالت وزارة الصحة فــي قطاع غزة، في بيان مقتضب، أمس، إنها تتابع مع 
الطب الشرعي في وزارة العدل، مالبسات وفاة المواطنة ميسون العقاد في 

مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

"امليزان" ينظم ورشة عمل 
لحامية املزارعني وتأهيل 

ضحايا االنتهاكات
غزة/ فلسطين:

نظم مركز الميزان لحقوق اإلنســان ورشــة عمل تدريبية حول "الحماية القانونية 
وإعادة التأهيــل للمزارعين ضحايا االنتهاكات"، اســتهدفت 25 مزارعًا ومزارعة، 
وذلك ضمن أنشــطة مشــروع تعزيز المراقبة والحماية وإعادة التأهيل لمتضرري 

االنتهاكات، بتمويل من االتحاد األوروبي.
وأوضحت منسقة وحدة التدريب واالتصال المجتمعي بالمركز، شيرين الشوبكي، 
أن الورشة التدريبية تتضمن الحماية القانونية للمزارعين من انتهاكات االحتالل 
اإلســرائيلي، باإلضافة إلــى موضوع التعذيب والمعاملة القاســية والالإنســانية 
وأشــكال الصدمة، وخدمات إعادة التأهيل للضحايا وطــرق التوجه إليها، وأهمية 

اللجوء للمساعدة القانونية وتقديم الشكاوى للمركز حال التعرض النتهاكات.
ولفتــت إلى أهمية حماية المدنيين في النزاعات المســلحة والتي كفلتها اتفاقية 
جنيف الرابعة وتناولت الحماية التي يكفلها القانون الدولي اإلنســاني للمزارعين 
باعتبارهم مدنيين، موضحة القيود التي يفرضها القانون الدولي اإلنســاني على 
ســلوك وممارســات قوات االحتالل، والحماية التــي يوفرها للمدنييــن بفئاتهم 
المختلفة، وآليات التقاضي الدولي، والوســائل التي يستخدمها مركز الميزان في 

محاوالته مساءلة االحتالل عن جرائمه.

"شؤون العشائر" ُتنجز 
أكرث من 5 آالف قضية 

خالل عام 2019
غزة/ فلسطين:

أفادت اإلدارة العامة لشــؤون العشــائر واإلصــالح أنها عالجت مــن طريق لجانها 
المنتشــرة في جميع محافظات قطاع غزة خالل العام الماضي 5 آالف و940 قضية 

مُجتمعية متنوعة، تقدم بها المواطنون عبر مكاتبها.
ووفق التقرير الســنوي الصادر عن اإلدارة، أمس، أنجزت مكاتب العشائر واإلصالح 
فــي المحافظات الخمســة )%96( من القضايا المعروضة علــى مكاتبها، إذ عالجت 
مكاتب العشــائر )5940( قضية من أصل )6207( تقدم بهــا المواطنون لمكاتب 

اإلدارة في المحافظات، وبقيت 267 قضية قيد المعالجة.
وتتنوع تلك القضايا المعالجة إلى مشــاجرات، وقضايا مالية، وخالفات على أراٍض، 

وحوادث ومشاكل عائلية، وقضايا قتل، وسرقات، وغيرها.
وأوضــح التقرير أن لجان اإلصالح في محافظة غزة عالجت خالل فروعها المنتشــرة 
في المحافظة )2392( قضية، في حين أنجزت لجان اإلصالح في محافظة الشــمال 

)982( قضية.

بدورهــا أنجزت لجان إصــالح خان يونــس )892( قضية، وأنجز فــي محافظة رفح 
)1281( قضيــة، وفــي محافظة الوســطى أنجــزت )393( قضية حتــى نهاية عام 

2019م.

الناصرة/ فلسطين:
ســتخوض جميــع أحــزاب معســكر اليســار الوســط 
اإلســرائيلي، انتخابات الكنيســت التي ســتجري في 2 
مــارس/ آذار المقبــل، في الئحتيــن انتخابيتين اثنتين 
فقــط، بعد اإلعالن، أمس، عن اتحــاد تحالف »العمل-
غيشر« مع تحالف »المعســكر الديمقراطي«، والقائمة 

الثانية ستكون قائمة »أزرق أبيض«.
ووافق تحالف »العمل- غيشر« برئاسة »عمير بيرتس« 
ورئيس حــزب ميرتــس، »نيتســان هوروفيتس« على 
خوض االنتخابات الثالثة للكنيســت المقررة في مارس 

المقبل بقائمة واحدة.
وعدَّ رئيسا الحزبين »بيرتس«، و«هوروفيتس« االتفاق 
بمنزلة إجراء سيضمن القدرة على تأليف حكومة أخرى 

بعد االنتخابات والتغلب على بنيامين نتنياهو.
وســيرأس القائمة الموحــدة »بيريتــس«، تليه أورلي 
»ليفي أبوكسيس«، في المكان الثاني في حين سيحتل 

»نيتســان هورويتز« المــكان الثالث وســتكون بطاقة 
االقتراع لهــذا التحالف باألحــرف »أ م ت« وهي بطاقة 

حزب العمل التقليدية.
وتبين من االتفاق أن عضو الكنيســت »ســتاف شبير« 
لن تكون ضمن هــذه القائمة، والتي كانت قد انتقلت 
عشــية االنتخابــات الســابقة مــن حــزب العمــل إلى 

»المعسكر الديمقراطي«.
وســيحل في المكان الرابع في القائمــة الجديدة عضو 
كنيســت من ميرتــس، في حيــن يحل فــي المكانين 

الخامس والسادس ممثلون عن حزب العمل.
وفي أعقاب االتفاق، تم اإلعالن عن أن قائمة المرشحين 

العشرين األوائل ستنشر في وقت الحق من اليوم.
يشــار أن يوم غد، األربعاء، هو الموعــد األخير لتقديم 

قوائم األحزاب التي ستخوض االنتخابات المقبلة.
و«أزرق أبيض« هو تحالف أحزاب: »حوسين ليسرائيل«، 
و«يــش عتيد« و«تيلم«. أما »العمل-غيشــر« فمكوّن 

من حزبي »العمل« و«غيشر«. 
و«المعســكر الديمقراطــي« هــو تحالف بيــن أحزاب: 
»ميرتس« و«الخُضُر« و«إســرائيل ديمقراطية«، لكن 

حزب »الخضر« انسحب من التحالف. 
ويهدف معســكر اليســار الوســط في )إســرائيل(، إلى 
رص الصفوف، خشــية من أن تتــوزع أصواته على عدة 
لوائــح انتخابية، ما قــد يُلحق ضربة في عــدد تمثيله 
في الكنيســت، في ظل الحد األدنــى »المُرتفع«، الذي 
تحتاجــه كل الئحــة إلى الدخــول إلى البرلمــان، لكن 
االتحاد بين األحزاب كانت مهمة صعبة، نظرا للفجوات 

األيديولوجية الموجودة بين كل حزب وحزب.
وتُعد »القائمة المشــتركة«، وهــي الالئحة االنتخابية 
التحالفية لألحزاب العربية في )إسرائيل(، قريبة جدًا من 
معسكر اليسار اإلسرائيلي، المُناهض للخطاب الديني 
اليهودي في الحياة العامة في )إســرائيل(، والداعي إلى 

استئناف العملية السلمية مع الفلسطينيين.

العمل ومريتس يخوضان االنتخابات
 بقامئة واحدة يف محاولة لهزمية نتنياهو
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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.

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.

غزة/ فلسطين:
أصدرت وحدة اإلجازة والتراخيص بوزارة الصحة نحو )1148( 
ترخيص مؤسســة صحيــة مختلفة بيــن تجديد وتأســيس، 
و)1716( شــهادة مزاولــة مهنــة دائمة ومؤقتــة، خالل عام 

.2019

وذكرت الوحدة في تقريرها الســنوي لعام 2019، أنه أجريت 
)2950( جولــة ميدانية لكل المؤسســات الصحية، إلى جانب 

متابعة أكثر من )39( شكوى مُحَوّلة من الوزارة، والمشاركة 
في )15( لجنة تحقيق.

وفيمــا يتعلق بضبــط اإلعالنات الصحية، أكــدت متابعة نحو 
)1065( إعالنًا، و)32( معاملة لتغيير مســمى مؤسسة صحية 

أو مزاولــة مهنــة، في حيــن نفذت نحــو )292( إجــراء بحق 
المؤسســات الصحية ما بيــن تنبيه وإنذار وإغــالق، و)225( 
نشاًطا من دورات وورشات عمل إلى جانب المشاركة في عدة 
لجان بوزارة الصحة أبرزها لجنة الجراحة اآلمنة، ولجنة العمل 

الخــاص، ولجنة مكافحة العــدوى، ولجنة دليــل عمل الوفود 
الطبية، ولجنة عقوبات الصيدلة.

في ســياق متصل، أجرت دائــرة المختبر وبنــك الدم بمجمع 
الشــفاء الطبي أكثــر من مليــون فحص مخبري خــالل العام 
المنصــرم. وأظهر التقرير الســنوي للدائرة الذي اســتعرضه 
مديرها د. حســام راشــد، خالل اجتماعه برؤساء أقسام دائرة 
المختبر، أن عدد وحدات الدم المسحوبة بلغ )13958(، منهم 
)6460( وحدة دم تبرع طوعي شرفي، و)7318( تبرعا أسريا، 

في حين نُقِلت )12189( وحدة دم مركز، و)3146( وحدة دم 
كامل، في حين بلغ عدد الصفائح المنقولة للمرضي )2757(، 
وعــدد وحــدات البالزمــا الطازجــة )6287(، وعــدد وحــدات 

المرسب البارد )1894(.
وبلغ عدد وحــدات الدم المصروفة للمستشــفيات الحكومية 
المصروفــة  الــدم  مشــتقات  وعــدد   ،)2382( واألهليــة 

للمستشفيات الحكومية واألهلية )230( وحدة.

غزة/ نور الدين صالح-               :
تفاجــأ الخريج في كلية الشــريعة والقانون فــي الجامعة 
اإلســالمية معاذ أبــو غولة، بفرض نقابــة المحامين في 
قطاع غزة رســومًا جديدة بقيمة )50( دينــارًا، من أجل 
التقــدم المتحــان الحصول علــى فرصة تدريــب لدى أي 

محاٍم.
وأوضح أبو غولة لموقع »فلســطين أون الين« أن النقابة 
فرضــت قرارها مطلع شــهر كانون اآلخر )ينايــر( الجاري 
دون ســابق إنذار، علمًا أنه يدفع )100( دينار أردني عند 

التسجيل للتدريب عند أي محام مُعتمد لدى النقابة.
وبيّــن أنه بعد فرض القــرار يصبح على الخريج دفع مبلغ 
)150( دينــارًا أردنيًّا )رســوم التحاق بالتدريــب واختبار 

نظري(، الفتًا إلى أنه يُشترط اجتياز االختبار النظري قبل 
االلتحاق بالتدريب.

وأوضح أن النقابة ســتعقد االختبار النظري في شــهر آذار 
)مــارس( القادم، »وهو ما يُطيل مــدة انتظاره التدريب، 
لكونه يبحث عن محام يســتقبله للتدريب منذ 6 أشهر«، 

وفق قوله.
وذكر أن النقابة »تتذرع لفرض الرســوم الجديدة بارتفاع 

أعداد خريجي كليات الحقوق في جامعات قطاع غزة«.
وأعلــن أبو غولة بــدء تنفيذ خطــوات احتجاجيــة رفضًا 
للقــرار، فمن المقــرر أن يعتصم عشــرات الخريجين أمام 
مقــر النقابة غرب مدينة غزة، اليوم الثالثاء عند الســاعة 

العاشرة صباحًا.
وطالــب النقابــة بالعدول عــن قرارها، لكونــه يزيد من 
األعبــاء الملقاة على عاتق خريجــي كليات الحقوق، خاصة 

في الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
مخالف للنظام

بــدوره عــدّ أمين ســر االتحاد اإلســالمي فــي النقابات 
المهنية المحامي مراد بشــير قرار النقابة »مخالًفا للنظام 
القانوني«، مشــيرًا إلى أن التدريب يحكمه قانون خاص 

ومعمول به.
وبيّــن لـ«فلســطين أون اليــن« أن القانــون حــدد كل 
الشــروط المطلوبــة للتدريب، إذ نص علــى أن أي خريج 
يريــد االلتحــاق بالتدريــب عليــه تقديم طلب انتســاب 
للنقابة، ثم يلتحق بامتحان قبول مقابل دفع )50( دينارًا، 
مستدرًكا: »لكن هذا البند معمول به ومُطبق في الضفة 
دون غــزة«، منبّهًا إلى وجود فصل مالي إداري في نقابة 

المحامين بين غزة والضفة.
ورأى بشــير أن »إعادة العمل بهــذا النص في غزة يرهق 
كاهــل المتدربين، خاصة مع الظــروف الصعبة، والحصار 

اإلسرائيلي الخانق للقطاع«.
وقــال: »القانــون رســم طريًقا لكل مســألة، فــإذا كانت 
النقابــة تريد ضبط أمور التدريــب، كان األولى بها إقرار 
تعديــالت القانون الخاص بالتدريب، خالل اجتماع الهيئة 

العامة لها، ثم إعالن تطبيقه«.
وأقر بشــير بوجود توجــه لضبط شــؤون التدريب نظرًا 
الرتفــاع عــدد خريجــي كليــات الحقــوق فــي الجامعــة 
الفلســطينية بغزة، مســتدرًكا: »لكن ال يجــوز تنظيمها 

بهذه الطريقة ودون سابق إنذار بل وفق القانون«.
ونبّه إلى وجود قانون خاص بالتدريب صدر عام 2004م، 

لكنّه غير مطبق منذ تلك المدة حتى هذه األيام.

القدس المحتلة/ فلسطين:
جدد المفتي العام للقدس والديار الفلســطينية، رئيس 
مجلس اإلفتاء األعلى، الشيخ محمد حسين، تحذيره من 
تداول نســخة من القرآن الكريــم، لوجود خطأ مطبعي 

فيها.
وأوضح المفتي في بيان صحفي أمس، أن نسخة القرآن 
من الحجم الوسط وهي بعنوان: »الحفظ الميسر« وورد 
فيها خطأ يتعلق بالشــدة على حرف الباء في البســملة 
في ســور القــرآن الكريم كلها، إال في ســورتي الفاتحة 
والبقرة، كما أن كلمة »الحي« في سورة آل عمران اآلية 
)27( كتبــت إحداها بدون شــدة، والصــواب أن تكتب 

بشــدة. وبيّن أن هذه النســخة صادرة عن مطبعة دار 
التقــوى للطباعة، في جمهورية مصــر العربية، الطبعة 
األربعــون، وحاصلــة على تصريح رقــم )84( بتاريخ 25 
يونيو/ حزيران 2015 من مجمع البحوث اإلسالمية في 
األزهر. وناشــد المفتي المكتبات والمطابع واألشخاص 
الذين يملكون مصاحف من هذه النســخ بضرورة وقف 
تداولها أو بضرورة تســليمها لدار اإلفتاء، إلجراء الالزم 

بشأنها حسب األصول.
ونبه إلــى ضرورة مراعاة الدقة عنــد طباعة المصاحف، 
وبخاصة عند اســتخدام طريقة التصوير السريع لبعض 

الطبعات.

"الشفاء" يجري أكثر من مليون فحص مخبري
"الصحة" تصدر 1148 ترخيًصا 

و1716 شهادة مزاولة خالل 2019

اعتصام احتجاجّي أمام مقرها اليوم
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يَــرى بعــض المؤدلجيــن رجعيًّــا واســتعماريًّا، أن 
»صهيونية نتنياهــو المُعِاصِرة بالــذات!« هي التي 
تدفعــه لتفعيل نهج التوسّــع الجغرافــي »بوتائر غير 
مســبوقة!« بما فيها ضــم أراضي غــور االردن لكيانه 
الالشــرعي، الذي تأســس بقــرارات وحمايــة األنظمة 
الغربيــة، لتجذيره فــي منطقتنــا، والجتثاث الشــعب 
الفلســطيني، والعــرب عمومًا، من أرضهــم، والقضاء 
عليهم جســديًا، إلفساح المجال لتوســيع رقعة الكيان 
الصهيوني في مختلف االتجاهات العربية واإلسالمية.

 لكن هــذا االدّعاء ال يتوقف عند هؤالء المُتكســبين، 
فالتاريخ حافــل بقادة صهاينة مُلوّنين ومؤسِســين 
للصهيونية الدولية والكيــان وأحزابه، يواصل األحياء 
منهــم, علــى درب األموات، إطالق دعــوات لتطبيقات 
اســتيطانية أوســع واستعماٍر أشــمل، بمن فيهم قادة 
يهــود للحــزب الشــيوعي االســرائيلي)ماكي(، مِمَن 
اعتنقــوا الصهيونيــة ونادوا بالتوسّــع االســتعماري، 
لتهويــد األراضي العربيــة وضمنها فلســطين، فأدى 

ذلك إلى انشــقاق الحــزب عموديًا، وألكثــر من مرة، 
وظهور القائمة الشيوعية الجديدة )رَاكح(، التي تَضم 
الوطنيين-اأُلممييــن العرب، ومنهم المناضل ورئيس 
بلدية »الناصرة«، الشاعر الراحل توفيق زيّاد)1929-

1994( وصَحِبــهِ، مِمَن أجهَضــوا تطلعات مجموعة 

)شموئيل ميكونس وموشي سنيه( »البوعاليتسيونية« 
الصهيونية، التي افتُضِحت استعماريتها دوليًا.

 وفي إطار فضح الصهيونية بـأقالم مناصرينا األجانب، 
ظهر في عام 1969بموسكو عن وكالة أنباء نوفوستي 
الســوفييتية، كتاب بقلم شــهيد الفكر والكلمة، يوري 
إيفانــوف، بعنوان )احــذروا الصهيونية!(، ونُشــر في 
الســنة ذاتها باللغة الروســية عن )دار النشــر لآلداب 
السياســية(. وفي عام 1970، نُشــر كتــاب آخر، غني 
المضمون، للمؤلف نفســه عن )دار التقدم( بموسكو، 
بعنــوان )حَــذار مــن الصهيونية!(. وأذكــر أنه قد تم 
في عمّان توزيع هذه الكتب مجانًا وعلى أوســع نطاق 
علــى رواد المركــز الثقافــي الســوفييتي، وشــخصيًا 

تلقيــت حصّتــي منها، من يــد أمين مكتبــة المركز، 
الصديــق الكبيــر المرحوم أمين عفانــة ومدير المركز 
د. وليد مصطفى، في مَســعىً لتخليد ذكرى المناضل 
إيفانوف، الــذي َفضَحَ أهــداف الصهيونية ومحاوالت 
العــدو الســترقاقنا، فصرعتــه، ولآلن لم يتــم اإلعالن 
عن نتائج التحقيقات بشــأن مقتله ومقتل ُكتّاب روس 
آخريــن أمثاله، مــن الوطنييــن الــروس المناهضين 
للصهيونية، ضمنهم، البروفيســور يفغيني يفســييف؛ 
وفالديمير بيغون؛ والمقاتل ااًلممي الشــهير والباحث 
الكســندر زخاروفيتش رومانينكو، الذي تعرّض للقهر 

واإلذالل والعَسَفَ الصهيوني المتواصل.
فــي تعريفه الواقعي للصهيونيــة، يقول إيفانوف، هي 
»أيديولوجيــة، ومنظومة مُتشــعّبة مــن المنظمات 
وممارسة سياســية للبرجوازية اليهودية الكبيرة، التي 
اندمجت باألوســاط االحتكارية فــي الواليات المتحدة 
األمريكيــة والــدول اإلمبرياليــة اأُلخــرى.. والمحتوى 
الرئيســي للصهيونيــة هــو الشــوفينية النزّاعــة إلى 

الحرب«.
 يَســتطرد إيفانوف مُستشــهدًا بوقائــع، أن االتحاد 
العالمــي الصهيونــي يَســعى لإلثراء بكل الوســائل، 
ليضمــن فــي إطــار المنظومــة اإلمبريالية، الســلطة 
الفكريــة  وللهيمنــة  كمــا  الطفيليــة،  والبحبوحــة 
والسياســية علــى مَــن هُــم مــن مــاٍض يهــودي، 
ــرًا فــي الوقت نفســه، بالمنظومــة المتكاملة  ومَُذكِّ
ألفــكار هرتزل، الذي تبنّى تهجيــر األصالنيين العرب 
والفلسطينيين، وإســكان اليهود االوروبيين مكانهم، 
فــي كيان غربي الهوى والركائز، اســتولى على أراضي 
وطن للفلســطينيين بدعــوى اســتصالحها)!(، تفوْق 
أربــع مرات ما ورد في قرار التقســيم الصادر عن االمم 
المتحــدة، إذ انتهج هذا الكيان الغربي المولد والهوى 
سياســة »الطــرد القســري«، المتواصل لنحــو مليون 
عربي، )من 1948-1950(، وإســكان مئات اأُللوف من 
المســتوطنين األوروبيين مكانهم.. ومــا زال يمارس 

السياسة ذاتها، وفي »األغوار« أيضًا.

»in god we trust« علــى األرجــح قــد مــرت بك هذه 
العبارة التي تعنــي »نثق في اهلل«، على إحدى العمالت 
فليســت  لذاكرتــك،  وإســعاًفا  المتداولــة،  الشــهيرة 
مطبوعة على الدينار الكويتي وال الريال الســعودي وال 
الجنيه المصري وال الدرهــم اإلماراتي، بل على الدوالر 
األمريكــي منذ عــام 1864 وحتى اليوم، هــذه العبارة 
تُحفــز أذهاننا للتســاؤل عن عالقة الواليــات المتحدة 

وسياساتها بالدين.
يقــول جيمس فيــن، القنصــل اإلنكليزي األســبق في 
القدس: »ال أحد يســتطيع أن يفهــم أمريكا وحرياتها، 
إال إذا وعى وتفهم التأثير الذي باشــره ومازال يباشــره 
الدين في صوْغ هذا البلد«. البداية قديمة، سابقة على 
وجود شيء اسمه أمريكا، فالرحالة اإليطالي كريستوفر 
كولومبوس الذي اكتشــف ذلك العالــم الجديد، كانت 
تحكمــه رؤية دينية، ويعتبر أن اهلل جعله رســوال للجنة 
الجديدة التي تحدث عنها »ســفر الرؤيا«، ويعتقد أنها 

مملكة الرب الجديدة.
وكان هــذا المنطلــق الدينــي ظاهــرًا لــدى البابوات 
البروتستانت زمن التأسيس، حتى أن جون كوتون أبرز 
كهنة المســتعمرات األمريكية، اســتخدم المصطلحات 
اإلســرائيلية نفســها، فيمــا يتعلــق بالشــعب المختار 
وأرض المعــاد، فقــال: »الرب حين خلقنــا أعطانا أرض 
الميعــاد )أمريكا(، وما دمنا اآلن في أرض جديدة فالبد 
مــن بداية جديــدة للحيــاة نعمل فيها مــن أجل مجد 
ذلك الشــعب المختار«. المجتمــع األمريكي يمثل حالة 
نادرة مِن نشــأة المجتمع والدين معًــا، فالمهاجرون 
األوروبيــون إلــى تلــك األرض هم من البروتســتانت، 
تلــك الحركة الدينية التي أسســها مارتن لوثر، ومّثلت 
ثــورة على احتــكار الكنيســة لفهم الكتــاب المقدس، 
فكانوا هم القوة الغالبــة في المجتمع الجديد، حاملين 
معهم نهاية التطورات الدينية الحادثة في أوروبا، التي 

أفرزت معتقدات قدَِرية تربط األرض الجديدة بالتدبير 
اإللهي، ما نتج عنه بزوغ جماعات دينية ضاغطة توغلت 

في السياسة األمريكية حتى اليوم.
كان البعــد الديني حاضرًا بقوة زمن التأســيس، حتى 
أن المؤسســين اختاروا أن يكون شعار الدولة متضمنا 
لــدِرٍع على هيئة نجمة داود، مُحمّل على رأس نســر، 
الذي يعد رمزًا توراتيا كذلك، بما يعني أنها صهيونية 

مسيحية قبل صهيونية ثيودور هرتزل.
وعندما اندلعت الحرب األهلية في أمريكا، كان الزعماء 
في الجانبين يســتمدون قوتهم من دعم رجال الدين، 
الذيــن كانوا يبــررون القــرارات السياســية، ويعقدون 

لقاءات يومية مع الجنود من أجل الوعظ والصالة.
يقــول المؤرخ وينثروب هدســن: »في عــام 1900 لم 
يكد يوجد من يشــك في الطرح القائــل، »إن الواليات 
المتحدة كانت أمة بروتستانتية«. لعل شهادة هدسن 
تختصر لنا عالقة أمريــكا بالدين، أو على وجه التحديد 
المذهب البروتســتانتي، الذي لعبت جماعاته الحاكمة، 
دورًا مركزيًا في تشــكيل السياســة األمريكية، فأصبح 
نموذجا للســلوك الديني في قالبه السياســي، امتدادا 

للنشأة العقدية األولى.
المجتمــع األمريكــي حالــة خاصة مــن عالقــة الدين 
بالعلمانيــة، نســتطيع القــول إن أمريــكا فصلت بين 
الكنيســة والدولــة، ولكنهــا لــم تفصــل بيــن الدين 
والدولــة، والفرق بينهما ظاهر، فهي بتبنِّيها ورعايتها 
للمذهب البروتسانتي، ترفض احتكار الكنيسة لتفسير 
الكتاب المقدس، وسيطرة رجال الدين على النحو الذي 
عاشــته أوروبا، لكنها مع ذلك تُطلــق التدين المدني 
البعيد عن ســيطرة الكنيســة، أما السياسات األمريكية 
فكثيــرا ما تتأثــر بالبُعــد الدينــي، كما ســيتضح في 
الســطور المقبلة، والطبقة السياسية التي تدير الدولة 
جعلت من الدين مكونًا رئيســيا في الثقافة السياسية 

في أمريكا، وما يظهر من فصل بين الدين والسياســة 
إنما يتبلور في الشكل األكاديمي.

في كتابها الشهير »النبوءة والسياسة«، ذكرت الكاتبة 
األمريكية جريس هالسل، أن الرئيس األمريكي األسبق 
رونالــد ريغان كان يكره ليبيــا العتقاده أنها واحدة من 
أعداء )إســرائيل( الذين ذكرتهم النبــوءات. وقطعًا لو 
تحدث أي كاتب مســلم وعربي عــن وجود دوافع دينية 
لالحتالل األمريكي للعراق، التُِّهم بأنه أصولي متطرف 
أســيرٌ لنظرية المؤامرة، لكن الكاتب الفرنســي جون 
كلود موريس، زلزل الرأي العام الغربي بكتاب يكشــف 
الدوافــع الدينية لهــذا االحتالل. »لو كــررت ذلك على 
مسمعي فلن أصدقه« ذلك هو عنوان الكتاب التوثيقي، 
الذي عرض فيه الكاتب حقائق مفزعة جرت بعد أحداث 
11 ســبتمبر/أيلول، حصــل عليهــا من خــالل أحاديث 

مــع الرئيس الفرنســي األســبق جاك شــيراك، مفادها 
أن الرئيــس األمريكي جورج بوش حــاول إقناع نظيره 
الفرنسي بالمشــاركة في الحرب على العراق، وأكد في 
مكالمة هاتفية معه، علــى أنها حرب تُمثل إرادة الرب 
في القضاء علــى »يأجوج ومأجــوج« اللذيْن انبعثا في 
الشرق األوســط للقضاء على دمار )إســرائيل( والغرب 
المسيحي. ويأجوج ومأجوج هما قبيلتان همجيتان، ورد 
ذكرهما في القرآن والســنة الصحيحة، يكون خروجهما 

في آخر الزمان من عالمات يوم القيامة.
وجاء في الكتاب أن شــيراك رغم علمه بتدين بوش، إال 
أنه فزع من حديثه، وبحث عن طريق أســاتذة الالهوت 
عن ماهية »يأجــوج ومأجوج«، فخلص إلــى أنهما ورد 
ذكرهما في الكتاب المقدس، وأنهما جيش أســطوري 
يبيد )إســرائيل( قرب نهاية العالم. ولك أن تتخيل كيف 
يُطلق رئيس أقوى دولة في العالم حربا كهذه بســبب 
فهمــه المفترض للكتــاب المقدس، وممــا يدعم هذا 
التوثيــق أن بوش بعــد دمار العراق، قــال إنهم دخلوا 

الحرب بناء على معلومات مغلوطة، فلم يجدوا أســلحة 
كيميائيــة في العراق. وليس بوش وحده من الساســة 
األمريــكان من أقحــم يأجــوج ومأجوج في السياســة، 
فســبقه كذلــك رونالد ريغــان، إال أن تفســيره للكتاب 

المقدس قاده إلى أن يأجوج ومأجوج هما السوفييت.
ومن أبرز تجليات البعد الديني في السياسة األمريكية، 
المتحــدة  الواليــات  بيــن  للجــدل  المثيــرة  العالقــة 
و)إســرائيل(، التي يُصرُّ كثير مــن قومنا على حصرها 
فــي المصالــح العســكرية واالقتصادية والسياســية، 
وفصْلها عن البعد الديني، ولذا أستشــهدُ بتصريحات 
شــيمعون بيريــز في يومياتــه، الذي أبــدى فيها عدم 
اقتناعه بأن الدوالر يشــكل حجر األســاس في المجتمع 
األمريكــي رغــم ماديتــه، وإنمــا هــو العهــد القديم 
)التــوراة( والجديــد )اإلنجيل(، وعلى األســاس نفســه 
نشــأت العالقــة بين )إســرائيل( وأمريــكا. وتُبرز هذه 
التصريحــات هيمنة الصهيونية المســيحية في أمريكا 
التي تؤمن بالعهد القديــم والجديد معًا، وترعى قيام 
دولة )إســرائيل(، انطالقا من نبــوءات تربط الخالص 
واأللفية الســعيدة بعودة اليهود إلى فلســطين. كثير 
من الساســة األمريكان مولعون بالتركيز على نصوص 
الكتاب المقــدس المتعلقــة بالنبــوءات، ومنها نبوءة 
معركــة »هرمجدون« وأنها ســتعقب إقامة الهيكل في 
فلسطين، طرفاها أتباع المســيح وحلفاؤهم )اليهود(، 
وقوى الشــر، وهذا ما أكده األمريكي هال ليندســي في 

كتابه »كوكب األرض القديم الرائع«.
ال يُالم األمريكان على استحضار الدين في سياساتهم، 
لكن يُــالم في أمتنا أنــاسٌ يحاِربون مــن أجل فصْل 
الدين عن السياســة، وال أزيد في هذا الصدد على قول 
المهاتمــا غاندي: »الذين يقولــون إنه ال عالقة للدين 
بالسياســة هم في الحقيقة ال يعرفون ما هي الديانة«، 

واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.

البيت األبيض
 إْذ ُتحرِّكه النبوءات

مــن أبــرز تجليــات البعــد الدينــي فــي السياســة 
األمريكيــة، العالقــة المثيــرة للجــدل بيــن الواليات 
المتحــدة و)إســرائيل(، التــي ُيصرُّ كثير مــن قومنا على 
واالقتصاديــة  العســكرية  المصالــح  فــي  حصرهــا 

والسياسية، وفْصلها عن البعد الديني.

أوراق غير متناثرة في 
»الصهيونية االستيطانية«

مروان سوداح
الدستور األردنية

إحسان الفقيه
القدس العربي

فــي تعريفه الواقعــي للصهيونيــة، يقــول إيفانوف، هي 
»أيديولوجية، ومنظومة ُمتشّعبة من المنظمات وممارسة 
سياســية للبرجوازية اليهودية الكبيرة، التي اندمجت باألوساط 
االحتكارية فــي الواليات المتحدة األمريكيــة والدول اإلمبريالية 
اأُلخرى.. والمحتوى الرئيسي للصهيونية هو الشوفينية النّزاعة 

إلى الحرب«.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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األسرى الفلسطينيون 
بين مطرقة السجان 

وسندان العقوبات

د.أيمن أبو ناهية

والبــد أن يرتفع الصــوت الفلســطيني، صوت كل 
القوى الفلســطينية في المحافل كافة دفاًعا عن 
األسرى وذويهم، وضد هذا االحتالل الذي يعتقد واهًما 
أن إجراءاتــه القمعية والتعســفية تلك يمكن أن تركع 

الشعب الفلسطيني أو تكسر إرادته.

إلى من ينتظر »صفقة 
القرن«.. ضّم الضفة بدأ

رضوان األخرس
العرب القطرية

أعلــن وزير الحــرب اإلســرائيلي نفتالي بينيــت، قبل أيام 
قليلة في منتدى »كوهيلت«، رسميًّا، أن األرض المصنّفة 
)ج( في الضفة الغربية المحتلة تخصّ الكيان اإلسرائيلي، 
ووعــد بالعمل على تطبيق الســيادة علــى جميع أجزائها، 
وهــي المنطقة التي تشــّكل أكثر من 60 % من مســاحة 

الضفة الغربية المحتلة.
ويعنــي ذلك أننــا أمام عمليــة تطهير عرقــي، تتمّثل في 
إزالــة الوجــود الفلســطيني، والســعي إلى زيــادة أعداد 
المســتوطنين فــي الضفة الغربية إلى مليــون خالل عقد 

من الزمان.
وكان بينيــت قــد تعهّد أيضًــا، قبل نحو شــهر، بتنفيذ 
عمليــات هــدم واســعة النطاق فــي المناطــق المصنّفة 
)ج(، وجــاءت تصريحاته في لقاء عقده مع ســفراء االتحاد 
األوروبــي في )تل أبيب(؛ حيث أبلغهــم بوجود نية لهدم 
جميع المبانــي الخاضعة للســيطرة اإلســرائيلية األمنية 
الكاملــة، حتــى لو كانــت بتمويل أوروبي، وســبقت تلك 
التصريحات تصريحات نُسبت إلى قائد المنطقة الوسطى 
في الجيش، التي قال فيها: »إن جيشــنا بلور خطة لشــنّ 
حملة غير مسبوقة على المباني الفلسطينية في المنطقة 

المصنفة )ج(«.
كما أعلن إنشــاء »منتدى المعركة على مستقبل المنطقة 
ج«، وهي هيئة تهدف إلى تعزيز االســتيطان في األراضي 
الفلســطينية المحتلــة والمصنفــة كمنطقــة »ج«، ورأت 
مصــادر قضائية إســرائيلية مطلعة أن مــداوالت الهيئة 
تعنــي -عمليًّــا- بــدء ضــمّ تلــك المناطق إلــى الكيان 
اإلســرائيلي، واجتمعــت الهيئــة عدة مرات في األســابيع 
األخيرة؛ بهدف دعم االســتيطان والمســتوطنين، وربط 
»البــؤر االســتيطانية« غيــر القانونيــة بشــبكة الميــاه 
والكهرباء اإلســرائيلية، كمــا طالبت الهيئــة بمنع إخالء 
المستوطنات )غير القانونية(، وتسريع اإلجراءات القانونية 
لفرض المزيد من الواقع االستيطاني بالضفة، قبل موعد 

االنتخابات.
تتزامــن تلك الخطــوات وتصريحــات للســفير األمريكي 
ديفيــد فريدمان، الداعمة لمشــاريع الضــم والتهويد في 
الضفة الغربية المحتلة، واســتخدم السفير في تصريحاته 
مصطلــح »يهودا والســامرة«، وهو المســمى ذاته الذي 
يطلقــه االحتالل على الضفة الغربية، وعد الفلســطينيين 
الموجودين في الضفة »مجرد مقيمين ال سكان أصليين«.
تحــدث هذه التطــورات دونمــا تعليق يُذكــر أو إجراءات 
حقيقيــة لوقفهــا، حتى مــن أولئــك الذين أعلنــوا أنهم 
ســيقفون ســدًّا منيعًا أمام ما يُســمى »صفقــة القرن« 
وتعهّــدوا قائليــن إنها »لــن تمــرّ«، أم أن معارضتهم 
كالميــة لتخدير مشــاعر النــاس وتضليل الــرأي العام ال 

أكثر؟!
ليــس مســوًَّغا وال مفهومًــا حجــم المبالغــة والتهويل 
المتعلق بمصطلح »صفقة القــرن«، بما في ذلك ما نراه 
من تركيز شــديد علــى الطقوس اإلعالميــة واالحتفالية 
المرتبطــة بالمصطلح، وهنا ال أشــكك بوجود المخطط 
بقدر ما أشــكك في استخدامه وسيلة للتضليل اإلعالمي، 
وجعل النــاس ينتظرون األســوأ من بعــض الزوايا دون 

االنتباه للخطر الكبير الذي يعيشون فيه.
فبات الجميــع ينتظر الصفقة لتدخل مــن الباب الرئيس 
دون أن ينتبهــوا إلــى تســّللها مــن النوافــذ واألبــواب 
الخلفية شيًئا فشيًئا لتقضم ما تبقى من أرض ومقدسات، 
فمــا الصفقــة، وما المؤامــرة، وما العــدوان، إن لم تكن 
اســتهداف األرض والمقدسات واإلنسان؟!، وهو ما يجري 
ويتصاعــد فــي فلســطين هذه األيــام مع اهتمــام دون 

المستوى بكثير!

العقوبــات الجماعيــة التــي دأب االحتــالل علــى 
اتخاذهــا بحــق الفلســطينيين، ومــن ذلك هدم 
المنازل أو اإلغالقــات أو القيود على حرية الحركة 
وحرية العبادة ومنع الزيارات إلى ذويهم، وغيرها 
من الممارســات؛ تشــكل هذه كذلك ملًفا يدين 

االحتالل ويكشف وجهه البشع. 
فلقد استخدم االحتالل سياسة االعتقال واالحتجاز 
وسيلة للسيطرة على أبناء شعبنا، ومعاقبة كل من 
يشــترك في نشاطات سياسية تهدف إلى مقاومة 
االحتالل واالستيطان والتهويد، وتستغل السلطة 
القائمــة باالحتــالل قضية األســرى ضمن عملية 
ابتزاز متكاملة وممنهجة، وتتخذهم رهائن لديها 
في محاولة رخيصة للنيل من إرادتهم وكرامتهم، 
منتهكة بذلك القيم واألعراف السياســية لحقوق 

اإلنسان.
فما يقــوم به االحتالل بحق عائالت ثالثة أســرى 
بنية هدم منازلهم يؤكد مجددًا أن هذا االحتالل 
ماض في تصعيد إجراءاته التعسفية بحق األسرى 
وذويهــم، بعــد أن أعلــن قبــل أيــام الحجز على 
حسابات عائالت أســرى من الداخل الفلسطيني، 
وقبل ذلك محاوالته لمنع الســلطة الفلســطينية 
من تقديم مساعدات لعائالت الشهداء واألسرى، 
ثم ســطوه علــى العائــدات الضريبيــة واقتطاع 
مئــات مالييــن الشــواكل بدعــوى تقديــم هذه 

المبالغ لعائالت الشهداء واألسرى عامي ٢٠١٨م 
و٢٠١٩م، وكل ذلك يشــكل أحــد جوانب الحرب 
التــي تشــنها حكومــة االحتــالل علــى الشــعب 

الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
إن سياســة االحتــالل الممنهجــة بحــق الحركة 
الفلســطينية األســيرة لم تتوقف عنــد هذا الحد؛ 
فعلــى مدى ســنوات طويلــة واالحتــالل يرتكب 
انتهاكات جســيمة بحق األسرى بإساءة ظروفهم 
المعيشــية غير اإلنســانية، أو منــع العالج الطبي 
الالزم لعدد كبير من األســرى المرضى، أو احتجاز 
قصّر وأســيرات فــي ظروف غير إنســانية، وغيره 
من الممارســات، ما أدى إلى استشــهاد عدد من 
األســرى وإصابة عدد آخر بأمــراض خطيرة على 
مدى األعــوام الماضية، ولم تنفــك قوة االحتالل 
تحتجز رفات الشــهداء من أبناء شــعبنا، وترفض 
إعادتها إلــى عائالتهــم لدفنها بصــورة تحفظ 

كرامتهم. 
ومن الواضح أيضًا أن ملف األســرى أحد الملفات 
الرئيسة التي يجب على محكمة الجنايات الدولية 
التحقيــق فيها، نظــرًا الرتكاب االحتــالل جرائم 
واضحة بحق األســرى، ومن ذلك جريمة التعذيب 
المتواصل حتى اليوم، الذي يتناقض مع القوانين 
الدوليــة لحظــر التعذيــب واالعتقال التعســفي، 
إذ اعتقلــت قــوات االحتالل ما يقــارب 800.000 

فلســطيني بموجب أوامر االحتالل العسكرية منذ 
عام 1967م، ويشــكل هذا العــدد نحو %20 من 
مجمل تعداد سكان فلسطين المحتلة، ونحو 40% 
من الذكور من أبناء شعبنا، كما اعتقل االحتالل ما 
يربو على 13.000 فلسطيني بين عاميّ 1993م 
و2001م )وذلك على مدار السنوات التي شهدت 
انطالق »عملية الســالم« في أوسلو(. إضافة إلى 
ذلك، اعتقلت قوات االحتالل 50.000 مواطن في 
المدة الممتدة من انــدالع االنتفاضة الثانية في 

أيلول عام 2000م حتى يومنا هذا. 
التعســفية  ليعلــم االحتــالل أن كل ممارســاته 
والقمعية بحق األســرى والمدنيين الفلسطينيين 
لم تثِن ولن تثني شــعبنا المناضل عن اســتمرار 
كفاحــه العــادل، النتــزاع حقوقه المشــروعة في 
الحرية، واالســتقالل، وإقامة دولته ذات السيادة، 

وعاصمتها القدس، وعودة الجئيه.
فــال يعقــل أن تتواصــل هــذه السياســة التــي 
تستهدف المناضلين الفلسطينيين، الذين ضحوا 
بحريتهم من أجل تحقيق أهداف شــعبهم، والبد 
أن يرتفــع الصوت الفلســطيني، صوت كل القوى 
الفلسطينية في المحافل كافة دفاعًا عن األسرى 
وذويهم، وضد هذا االحتــالل الذي يعتقد واهمًا 
أن إجراءاتــه القمعية والتعســفية تلك يمكن أن 

تركع الشعب الفلسطيني أو تكسر إرادته.

بدعوة كريمة من بلدية غزة حضرت يوم الســبت 
لقاًء للبيت المفتوح، وهو يضم شريحة من وجهاء 
المدينــة ومثقفيها، وذلك لتقييــم عمل المجلس 
البلدي منذ توليه مهامه في أغســطس 2019م، 
وقدمــت البلدية خــالل اللقــاء إنجازاتهــا، والتي 
هي محــل تقدير من الجميع، ولكــن هذا ال يعني 
أال يضــع الحضــور المجلس البلــدي -وعلى وجه 
الخصوص رئيس البلدية- أمام مسئولياته، وعليه 
إنني أبرق لرئيس البلدية ومجلســه البلدي بهذه 
الرسالة التي تعبر عن جزء كبير من سكان مدينتنا 

الجميلة.
ســيدي رئيس البلدية المحترم، أســجل احترامي 
الشــديد لشــخصكم الكريم، وأثني على دعوتكم 
الكريمة التي تؤســس لثقافة جديــدة في بلدية 
غزة تعتمد على سياســة البــاب المفتوح؛ والبيت 
المفتوح هو تعبير أشــمل من الباب المفتوح فهو 
عبارة عن الباب والعقل والقلب والضمير المفتوح، 
والمســاءلة والمكاشــفة أيضًا، وحتى ال أطيل في 
الســرد إننــي أضــع بيــن أيديكم خمســة ملفات 
طرحــت، ولكن لم تكــن اإلجابة عنهــا من طرف 

مجلسكم الموقر بالمستوى المطلوب.
الملــف األول: أزمة انقطــاع المياه فــي المدينة، 
وجوهر المشكلة: تعارض وصول الكهرباء والمياه 
في آن واحد، الســيما في مخيم الشــاطئ، منذ ما 
يقارب ســتة أشهر، الذي تصل إليه المياه من بئر 
اليرموك، وقد بذلت شــخصيًّا جهــودًا كبيرة مع 
اإلخــوة في قســم المياه ببلدية غزة ومع شــركة 
الكهربــاء دون جــدوى، وكان كل طــرف يلقــي 

بالمســئولية على الطــرف اآلخــر، والمواطن في 
المخيــم يعتمد على المولــدات التجاريــة لتجاوز 
تلك المعضلة، وهذا يرهق كاهل الســكان، ويضع 
الفقــراء أمام معاناة قاســية لكون جــزء كبير من 
المخيم ال يستطيع دفع التكلفة العالية للمولدات 
التجاريــة، وهنــا أقتــرح لحل المشــكلة مــا يلي: 
)الطاقة البديلة آلبار الميــاه – مولدًا كهربائيًّا- 

ا كهربائيًّا إضافيًّا(. خطًّ
الملف الثاني: ربما ال يكلف موازنة البلدية الكثير، 
ولكنه بحاجة لجهد وإرادة، فجمال المدينة ينبغي 
أن يكون هدف البلدية عام 2020م، ومن الممكن 

تحقيق ذلك بتحقيق ثالث مهام:
1. االهتمام بالمتنزهات والحدائق العامة )الجندي 
المجهول والبلدية والشجاعية وبرشلونة والتفاح( 
بالمشــاركة مع القطاع الخاص فــي حملة تزيين 
وإضاءة وتشجير وإصالح نوافير المياه، وتوفير كل 

أشكال الراحة للمواطن. 
2. إلزام المحالت التجارية في الشــوارع الرئيســة 
-الســيما عمر المختــار والوحــدة والنصر- بعمل 
لوحــات دعائيــة مضيئــة لمحالتهــم، وإلزامهم 
بربطهــا بالطاقة البديلــة، علــى أن تبقى طوال 
الليل تعمل، وهو ما سيمنح غزة لمسة جمال، وقد 
تقــدم البلدية بالتعاون مــع الحكومة على تحفيز 
المحــالت لفعل ذلك بتقديم نســبة إعفاء ضريبي 

لمن يلتزم. 
3. مينــاء غــزة ممكــن أن تصنع منــه بلدية غزة 
والجهات المختصة تحفة فنية بتحســين اإلضاءة 
فيه، وربط الميناء بأكثر من خط كهربائي حتى ال 

يكون مظلمــًا، وممكن التفكير بعمل نافورة مياه 
في حوض الميناء، تزيد من جمال المدينة، وأيضًا 
شــاطئ مدينة غــزة ينبغي أن يحظــى بمزيد من 
االهتمــام والتزيين واإلضاءة، ووقــف تدفق مياه 
المجاري، وتنظيم الباعة المتجولين على الساحل، 
حتى شــارع الرشــيد، تنظيمًا يحافــظ على جمال 

المدينة ويراعي حاجة هؤالء للعمل.
الملف الثالث: البنية التحتية؛ فمن تابع المنخفض 
الجــوي األخير يعلــم حجم المشــكلة، وعليه يلزم 

مزيد من مشاريع ترميم البنية التحتية.
الملف الرابع: أعمدة اإلنارة، فبعض هذه األعمدة 
ال تعمــل، واألخطر من ذلك كله فوضى المولدات 
التجارية التي تمرر أســالكها عبر أعمدة الكهرباء 
أو اإلنــارة، وهــو مــا يشــكل خطرًا على ســالمة 
المواطنين في حال اهتراء هذه األسالك مع الزمن 

واحتكاكها بتلك األعمدة.
المحــالت  بعــض  اســتغالل  الخامــس:  الملــف 
والمطاعم والمصانع األرصفة وإشغالها، وهي حق 
للمواطن، والغريــب أن البلدية أحيانًا تتهاون مع 
هؤالء، وتجربتها في ميدان غزة تســتحق اإلشادة 
واالحتــرام، إال أنــه ينبغي تعميمها فــي المناطق 
كافة، وأال تمنح أي اســتثناءات تبنــى على قاعدة 

استئجار الرصيف أو غير ذلك.
أعانكــم اهلل د. يحيــى علــى هذه األمانــة، وكلي 
ثقة أنكم ســتعملون بقدر المســتطاع على تنفيذ 
أغلب ما طرحه البيت المفتوح، وأن تكون الملفات 

الخمس السابقة عل رأس أولوياتكم.
Hossam555@hotmail.com

رسالة إلى
 د.يحيى السراج

د.حسام الدجني

أزمــة انقطــاع الميــاه فــي المدينــة، وجوهــر المشــكلة: 
تعارض وصول الكهرباء والمياه في آن واحد، الســيما في 
مخيم الشاطئ، منذ ما يقارب ستة أشهر، الذي تصل إليه المياه 
من بئر اليرموك، وقد بذلت شــخصّيًا جهــودًا كبيرة مع اإلخوة 
في قسم المياه ببلدية غزة ومع شركة الكهرباء دون جدوى.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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أعلــن أنا/  محمد أحمــد عبد الرحمن أبو الحســنى عن فقد 
هويتي وتحمل الرقم 803556075 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/  عبد اهلل جمال عبد اهلل أبو لمضى عن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 407722883 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/  غادة حســن علي المحالت عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 804027357 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ مريم مصباح حســين علــوان  عن فقــد هويتي 
وتحمل الرقم 952219160 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنا/  محمود كمال زهدي األي عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 905301362 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/  همام صالح حميد القانوع عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 804711901 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنا/  أســامة عاشــور أحمــد الغليظ عن فقــد هويتي 
وتحمل الرقم 905278388 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنا/ عرب بهاء علي البطــران  عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 804597797 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنا/  يحيى صبري رجب الجمل عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 404315095 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/  يعقوب أحمد محمد النذر  عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 906499835 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ امال نايف محمــد عيد  عن فقــد هويتي وتحمل 
الرقم 801800889 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

من جانبــه، قــال وزيــر الخارجية الروســي 
ســيرغي الفــروف فــي مؤتمــر صحفــي مع 
نظيره التركــي إن ممثلي الوفدين الليبيين 
طلبا إدراج معطيات أخــرى في الوثيقة التي 

عرضت عليهما.
وكان الوفدان الليبيان غــادرا مقر الخارجية 
الروســية في وقت سابق، في حين استمرت 
المباحثــات التركية الروســية بشــأن اتفاق 

لوقف إطالق النار في ليبيا.
من جهته، أكــد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــان ورئيس الــوزراء اإليطالي جوزيبي 
كونتــي أن المحادثــات التــي تُجــرى بين 
الفرقاء الليبيين برعاية روســية وتركية في 
موسكو إيجابية، وأعرب الجانبان عن أملهما 
بأن يكــون مؤتمــر برلين المقبــل تتويجا 

للمحادثات.
وقــال أردوغان في مؤتمر صحفي مشــترك 
مــع كونتي "وصلتنا مؤشــرات بأن اللقاءات 
المنعقدة في موســكو بشــأن ليبيا ستتوج 
بنتيجة جيدة، وهي ستدعم مؤتمر برلين".

وأضاف الرئيس التركي أن بالده تعمل على 
أن يكــون وقف إطالق النار فــي ليبيا دائما، 
مشيرا إلى أن الوفد التركي سيذهب بنتائج 
محادثات موســكو بشــأن ليبيا إلــى برلين 
بغيــة وضــع أرضيــة صلبة لعملية الســالم 

هناك.
مــن جهتــه، تحــدث كونتــي عــن اتفاقية 
مرتقبة بين طرفي النزاع في ليبيا، وقال إنه 
إذا لــم تصمد التهدئة فــي ليبيا فال يمكن 

الحديث عن استقرار في المنطقة.
كما أكد أن االتفاق التركي الروســي -الذي 
تم األربعــاء الماضي في إســطنبول- مكن 
من تحقيق تهدئة في ليبيا، وأعرب عن أمله 

في أن يشكل ذلك أرضية لسالم دائم.
وأشار كونتي إلى أن ثمة معلومات لديه عن 

اتفاقية مرتقبــة بين طرفي النزاع في ليبيا، 
مشــيرا إلــى النتائج النهائية قــد تكون في 

مؤتمر برلين.
وقد بدأت أمس، المباحثات الروسية التركية 
على مســتوى وزراء دفاع وخارجيتي البلدين 

بشأن التسوية في ليبيا.
وفي وقت ســابق، ذكر موقــع "الجزيرة نت" 
أن وزيري الخارجية والدفاع الروسيين أجريا 
مباحثــات منفصلة مــع وفــدي خليفة حفتر 
ورئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها 

دوليا فائز السراج.

وكانت وكالة إنترفاكس الروسية توقعت أن 
يوقع الطرفان اتفاقا لوقف إطالق النار.

وأعلنت ســفارات كل من الواليات المتحدة 
وفرنســا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وبعثة 
االتحاد األوروبي لدى ليبيا ترحيبها بموافقة 

أطراف القتال على وقف إطالق النار.
وكان آخــر لقاء جمع بين حفتر والســراج في 
العاصمــة اإلماراتيــة أبو ظبي فــي فبراير/

شــباط مــن العــام الماضــي، ثــم انهارت 
المحادثات بسبب الخالف على اتفاق لتقاسم 
السلطة، وحرك حفتر قواته باتجاه طرابلس 

في أبريل/نيســان الماضي، باســطا نفوذه 
على مناطق تجاوزت شرق وجنوب البالد.

وكان رئيــس حكومة الوفاق الوطني الليبية 
فائز الســراج دعا الليبييــن إلى "طي صفحة 
الماضــي"، وذلك قبل توجهه إلى موســكو 
مــن أجل التوقيــع على اتفــاق لوقف إطالق 

النار مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وقال الســراج فــي خطاب متلفــز "أدعو كل 
الليبييــن إلــى طي صفحــة الماضــي ونبذ 
الفرقة ورص الصفوف لالنطالق نحو السالم 

واالستقرار".

وأضــاف "ال تعتقــدوا أبدا أننا ســنفرط في 
تضحيــات أبنائنــا ودماء شــهدائنا، أو بيعنا 

حلم السير نحو الدولة المدنية".
وأشــار إلى أن قبــول حكومتــه وقف إطالق 
النار يأتي من موقف قوة حفاظا على اللحمة 
الوطنية ونســيج ليبيا االجتماعي، مشــددا 
فــي الوقت نفســه على اســتعداد طرابلس 
عســكريا لدحر "المعتدي في حال حدوث أي 

خروق لهذا االتفاق".
ولفت السراج إلى أن وقف إطالق النار ما هو 
إال خطــوة أولى في "تبديد أوهام الطامعين 
في السلطة بقوة السالح والحالمين بعودة 
االســتبداد، وأن المســار السياســي الــذي 
ســنخوضه ســيكون اســتكماال للتضحيات 
الجســام التي بذلت في ســبيل قيام دولتنا 

التي نحلم بها".
وفي الســياق، أكد متحدث باســم الحكومة 
األلمانيــة اليــوم االثنين أن مؤتمــرا دوليا 
بشــأن ليبيا يضــم طرفــي النــزاع والدول 
الفاعلة فيه سيعقد في برلين في 19 يناير/

كانون الثاني الجاري.
ويفترض أن تشــارك في هذا المؤتمر عشر 
دول على األقــل هي الدول الخمس الدائمة 
العضوية في مجلــس األمن الدولي، إضافة 
إلى ألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر واإلمارات.

ويأتي اإلعــالن عن القمة بعــد دخول وقف 
هش إلطالق النار األحد بين حكومة الوفاق 
الوطنــي المعتــرف بها من األمــم المتحدة 
وقوات خليفة حفتر رجل الشــرق القوي حيز 
التنفيذ تلبية لمبادرة تركية روسية األربعاء 

الماضي.
والتقت المستشــارة األلمانية أنجيال ميركل 
أول أمــس الســبت مــع الرئيــس الروســي 
فالديميــر بوتين في موســكو بشــأن هذه 

القضية.

خالل المحادثات المنعقدة في موسكو

"الوفاق" الليبية توقع اتفاقية الهدنة وحفرت يطلب مهلة 
موسكو/ وكاالت: 

أكد وزيرا خارجيتي تركيا وروســيا أن وفد حكومة 
الوفــاق الليبية وقع علــى اتفاقية وقف إطالق 
النار في ليبيا، في حين أشار الرئيس التركي رجب 

طيــب أردوغــان ورئيس الــوزراء اإليطالي جوزيبي 
كونتــي إلــى أن المحادثــات الليبيــة في موســكو 
هــذه  تمهــد  بــأن  أملهمــا  عــن  وأعربــا  إيجابيــة، 

المحادثات إلى سالم دائم.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أمس: 
إن وفد حفتر طلب مهلة حتى صباح اليوم الثالثاء 
للنظــر فيما إذا كان ســيوقع علــى االتفاقية من 

عدمه.

جانب من  المؤتمر الصحفي في موسكو أمس           )أ ف ب(

الجزائر/ األناضول:
أعلنــت الســلطات الجزائرية، أمس، 
بســبب  حكومــي،  مســؤول  إقالــة 
"إهانة" أحد قادة ثــورة التحرير ضد 
االســتعمار الفرنســي بين )1954-
1962(.  جــاء ذلك في خبر نشــرته 

وكالة األنباء الرســمية على موقعها 
اإللكتروني الرسمي.

وقالت الوكالة نقال عن مصدر بوزارة 
الثقافة: "ُأنهيت مســاء األحد، مهام 
مدير الثقافة )رابح ظريف( لمحافظة 

المسيلة" )شرق(.

وأوضــح المصــدر أّن "قــرار إنهــاء 
مهــام مدير الثقافــة اتخذته الوزارة 
بســبب  الثقافــة(  )وزارة  الوصيــة 
"اإلهانة واإلساءة" ألحد رموز الثورة 
التحريريــة. وأول مــن أمس، نددت 
الوزارة في بيان نشرته على حسابها 

فــي فيســبوك بمــا قــام بــه مدير 
الثقافة لمحافظة المسيلة تجاه عبان 

رمضان أحد قادة الثورة الجزائرية.
وذكرت الــوزارة أّن "ما قام به مدير 
الثقافــة رابــح ظريــف بتجنيــه على 
ذاكــرة عبان رمضــان أحــد الوجوه 

الخالــدة للثــورة، مرفــوض شــكال 
ومضمونا"

والجمعة، هاجم رابح ظريف، المخرج 
بشــير درايس الــذي انتقــده، وقال 
"حاربتك  بفيســبوك:  على صفحتــه 
وســأظل أحاربك، ليس ألنك بشــير 
درايــس، بل لســبب واحــد ووحيد، 
هــو أنك امتداد ألكبــر خائن وعميل 
ثورة التحرير المباركة أال وهو )عبان 

رمضان(".

التفاصيــل  "أعــرف  ظريــف:  وأردف 
الحقيقية التي ســكنها الشيطان في 
إخراج والــدك الخائن، عبان رمضان، 
من الســجن وجعله الرجل األول في 

الثورة".
وعبان رمضان، كان ناشــطا سياسيا 
االســتعمار  ضــد  ثوريــا  وقائــدا 
10يونيو/حزيران  الفرنسي، ولد في 
1920، بتيــزي وزو )شــرق(، واغتيل 

عام 1957 بالمغرب.

إقـالـة مسـؤول جـزائـري جـراء "إهـانته" أحـد قــادة ثــورة التحــرير
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قائمة شروط البيع
بنــاًء على قرار الســيد قاضي التنفيــذ وبعد االطالع علــى ملف القضية 
التنفيذيــة 2019/12941  والمتكونــة فيما بين طالــب التنفيذ/ عادل 
عبد ســالمة عطا اهلل والمنفذ ضده / أنور بدوي عيسى اليازجي، القضية 

مقامة لتنفيذ سند عرفي مبلغ وقدره 60000 شيكل إسرائيلي. 
- بتاريــخ 2019/10/10 تــم إخطار المنفذ ضده بإخطار لتنفيذ الســند 

العرفي حسب األصول . 
- بتاريــخ 24 /11 /2019  تم إيقاع الحجز التنفيذي على الحواصل عدد 2 الواقعة 
في غزة الشــيخ رضوان إســكان الرمال حيث تقع على ش متفرع من شــارع سعد 
العاصي مقابل الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين حيث يحد الحواصل من الناحية 
الجنوبيــة منزل آل العكلوك ومن الناحية الشــمالية أرض حــرز اهلل ومن الناحية 

الشرقية أرض حرز اهلل ومن الناحية الغربية نفس الحواصل حيث لها بابان. 
- بتاريــخ 2020/01/02 تم وضع يد مأمور التنفيذ على الحواصل عدد 2 الواقعة 
في غزة الشــيخ رضوان إســكان الرمال حيث تقع على ش متفرع من شــارع سعد 
العاصي مقابل الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين حيث يحد الحواصل من الناحية 
الجنوبيــة منزل آل العكلوك ومن الناحية الشــمالية أرض حــرز اهلل ومن الناحية 

الشرقية أرض حرز اهلل ومن الناحية الغربية نفس الحواصل حيث لها بابان . 
- تم تثمين سعر الحواصل عدد 2  100 م * 200 دينار ليصبح = ) 20000 دينار أردني(.

 وســيتم نظــر أي اعتراضات في الجلســة المحددة لذلــك يوم الخميس 
الموافــق 2020/02/13م ، فعلــى مــن لديه أي اعتــراض على البيع أن 
يتقدم له الدائرة التنفيذ في مواعيد الدوام الرســمي حتى موعد أقصاه 

يوم االثنين الموافق 2020/02/10م.
حرر في: 13 /01 /2020م .

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطين 
المجلس األعلى للقضاء 

محكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ

عواصم/ وكاالت: 
أعلنــت كل من منظمة العفــو الدولية ومنظمة 
"ســيفيكيوس"  ومنظمــة  الدوليــة  الشــفافية 
)Civicus( التي تُعنى بقضايا المجتمع المدني 

مقاطعــة األنشــطة الموازيــة لمجموعــة قمة 
العشرين، بعد أن تســلمت السعودية رئاستها 
ألول مرة مطلع الشهر الماضي، وستستضيفها 
الرياض يومي 21 و22 نوفمبر/تشــرين الثاني 

المقبل.
وقالت مجلة فوربــس األميركية: إن المنظمات 
الثــاث أعربت عن قلقها ممــا وصفته بانعدام 
الشفافية في أداء السعودية في األسابيع األولى 

من استامها رئاسة المجموعة.
وذكر بيان مشترك للمنظمات الحقوقية الدولية 
صدر أمــس، أنه "ال يمكنهــا بصفتها منظمات 
مدنية المشــاركة في عملية تســعى إلى إضفاء 
الشرعية الدولية على دولة ال توفر فعليا مساحة 
للمجتمــع المدنــي، وال تســمح بوجــود صوت 

مجتمع مدني مستقل".
وأضــاف البيــان أن المنظمات "ســتبقى بعيدة 

عن عملية مجموعة العشــرين للمجتمع المدني 
الرســمية، والتي ستستضيفها المملكة العربية 
الســعودية"، وهي اجتماعات تحضيرية تســبق 

اجتماع زعماء دول مجموعة العشرين.
وتقــول منظمــات العفــو الدوليــة والشــفافية 
الدولية وســيفيكيوس إن الســعودية المضيفة 
لقمة العشــرين "حاولت الترويج لنفسها كدولة 
حديثة جذابة للمستثمرين األجانب )..( لكن في 
الوقت عينه تقوم السعودية في الداخل باعتقال 
المدافعيــن والمدافعــات عن حقوق اإلنســان، 
وماحقتهم قضائيا بشــكل منتظم، والتضييق 
علــى حرية التعبير وتقييد حرية التنقل وإســاءة 

معاملة الصحفيين والنشطاء المحتجزين".
وانتقدت المنظمات الحقوقية استخدام سلطات 
الريــاض قوانيــن مكافحــة اإلرهاب إلســكات 
أصــوات منتقــدي الحكومــة، وتنبــه الجهــات 
نفسها إلى أنه "بدال من إجراء اإلصاح الحقيقي 
تحاول الحكومة الســعودية التستر على سجلها 
السيئ في مجال حقوق اإلنسان من خال إقامة 
فعاليــات دولية كبرى في الباد، ويشــمل ذلك 

مجموعــة العشــرين، باإلضافــة إلــى مجموعة 
العشــرين للمجتمــع المدني بقيادة مؤسســة 

الملك خالد.
وينبــه بيان المنظمات الدوليــة الثاثة إلى أنه 
بخاف القمم السابقة لمجموعة العشرين التي 
شــهدت احتجاجات نشطاء من الدولة المضيفة 
ودول أخــرى فإنه ال يوجد احتمــال احترام الحق 

بالمظاهرات السلمية في السعودية.
يشــار إلى أنــه ســبق للمحامية فــي المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة البارونة هيلينــا كينيدي أن 
دعــت في الصيــف الماضي دول العشــرين إلى 
مقاطعة القمة المزمعة في السعودية في العام 
2020، وعللــت دعوتها بارتفــاع أحكام اإلعدام 

في المملكة بشكل كبير.
كما دعت مقررة األمم المتحدة الخاصة لحاالت 
القتــل خارج نطــاق القضاء أنييــس كاالمار في 
الصيــف الماضــي إلى تجريــد الســعودية من 
استضافة قمة العشرين بسبب تصفية الصحفي 
الســعودي جمال خاشــقجي فــي قنصلية باده 

بإسطنبول قبل أكثر من عامين.

مجلس األمن ميدد والية 
البعثة األممية بالحديدة 

اليمنية 6 أشهر
نيويورك/ األناضول:

اعتمد مجلس األمن، أمس، باإلجماع، قرارًا بتمديد والية بعثة األمم 
المتحــدة لدعم اتفاق الحديدة، غربي اليمن، لمدة 6 أشــهر إضافية 

تنتهي في 15 يوليو/تموز 2020.
ويهــدف القرار إلى دعــم تنفيذ االتفــاق المتعلق بمدينــة الحديدة 
وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيســى المنصوص عليه في اتفاق 

ستوكهولم.
وعهــد القرار للبعثــة األممية "قيادة ودعم عمل لجنة تنســيق إعادة 
االنتشــار، بمســاعدة أمانة تتألف من موظفين مــن األمم المتحدة 
لإلشــراف على وقف إطاق النار وإعادة انتشــار القوات وعمليات إزالة 

األلغام على نطاق المحافظة".
كما تشــمل مهام البعثــة، وفقا للقــرار الذي حصلــت األناضول عل 
نســخة منه، "العمل مع األطراف لضمان أمــن المدينة والموانئ من 
قبل قوات األمن المحلية وفًقا للقانون اليمني وتيسير وتنسيق الدعم 
المقدم من األمم المتحدة لمســاعدة الطرفيــن على التنفيذ الكامل 

التفاق الحديدة".
وتأسســت بعثــة األمم المتحــدة لدعم اتفــاق الحديدة فــي اليمن، 
بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع علي اتفاق 
ســتوكهولم في ديســمبر/كانون أول 2018 بيــن الحكومة اليمنية 

وجماعة الحوثيين.
ووفقــا آلخر تقرير قدمــه األمين العام ألعضاء المجلس بشــأن قوام 
البعثة في أكتوبر/تشرين األول الماضي، حققت بعثة األمم المتحدة 
لدعــم اتفــاق الحديدة قــدرة تشــغيلية أولية بـ55 فــردا، منهم 35 

مراقبًا عسكريًا وشرطيًا و20 موظًفا مدنيًا.
وتضمــن اتفاق ســتوكهولم، صفقــة لنزع ســاح مدينــة الحديدة 
الســاحلية المهمــة، باإلضافة إلى آلية لتبادل األســرى وبيان تفاهم 

لتهدئة القتال في تعز.
وتعثر تطبيق اتفاق ســتوكهولم للسام بين الجانبين، وسط تبادل 

لاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.
وللعــام الخامــس علــى التوالي، يشــهد اليمــن حربا بيــن القوات 
الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، 
والمســيطرين علــى محافظــات، بينها صنعــاء منذ ســبتمبر/ أيلول 

.2014

ومنــذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عســكري عربي، تقوده الجارة 
السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

طهران/ األناضول:
كشــف المتحــدث باســم الحكومة 
اإليرانيــة، علــي ربيعــي، أمس، أن 
نبأ إســقاط طائرة الركاب اإليرانية، 
ُأخفي عــن الرئيس حســن روحاني 
وأعضــاء حكومتــه التــي قــال إنها 
"منزعجة من إباغها متأخرًا بحقيقة 

األمر".
وقــال ربيعي، خــال مؤتمر صحفي 

إن  طهــران،  بالعاصمــة  عقــده 
بالكذب  اتهمت  اإليرانية  "الحكومة 
وإخفــاء حقيقــة األمــر"، مضيفا أن 
"األمر ليس كذلــك، ولم نكذب، بل 
لم يتــم تزويدنــا بمعلومــات حول 

الحادثة".
وأوضــح أن الرئيس روحاني وأعضاء 
حكومته، أبلغوا بعــد ظهر الجمعة، 
األوكرانيــة  الطائــرة  بإســقاط 

"بالخطأ"، عبر أنظمة الدفاع الجوي، 
مضيفًا: "الرئيس روحاني سارع عقب 
تلقيــه الخبــر، إلى دعــوة المجلس 
األعلــى لألمن القومي، ونشــر بيانًا 

حول األمر".
ونفــى ربيعي أن تكــون هناك نوايا 
أخرى حــول إباغ الحكومة بشــكل 
متأخر، بحقيقة األمر، مرجعًا السبب 
فــي ذلــك لمشــاكل بنيويــة فــي 

التواصل بين المؤسسات الرسمية.
وأكد على أن "الحكومة منزعجة جدًا 
إزاء إباغها متأخرًا بحقيقة الحادثة".

بالبرلمــان  النائــب  قــال  بــدوره، 
اإليرانــي، علي مطهّــري، إن التأخر 
فــي إبــاغ المرشــد األعلــى للباد 
علــي خامنئــي، والرئيــس روحاني، 
بإســقاط الطائــرة األوكرانيــة عبر 
أنظمة الدفاع الجوي، أدى إلى تزايد 

الشكوك حول األمر.
وأضــاف مطهــري، أن "عــدم إباغ 
خامنئي وروحانــي بحقيقة األمر فور 
وقوعه، يوّلد شــبهات بوجود أشياء 
أخرى خفيــة، وراء الحادثة"، وفقًا لما 

نقله موقع "عصر إيران" اإلخباري.
وأوضح البرلماني اإليراني أن هناك 
العديد من التســاؤالت التي ال زالت 
تبحــث عن أجوبة، مــن قبيل "لماذا 

لم يتم تطبيق حظر جوي؟".
وأشــار "مطهّري" إلى وجود أخطاء 
كبيــرة فــي الحادثــة، داعيــًا إلــى 

التحقيق في تفاصيلها.
األركان  هيئــة  أعلنــت  والســبت، 
اإليرانيــة، فــي بيــان، أن منظومة 
دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة 
الركاب األوكرانية؛ إثر "خطأ بشري" 
لحظة مرورها فوق "منطقة عسكرية 

حساسة".
بينما أعلن الحرس الثوري اإليراني، 
في وقــت الحق مــن نفــس اليوم، 
على لســان قائد القوة الجوفضائية 
التابعة له، العميــد أمير علي حاجي 
زادة، تحمله المسؤولية عن إسقاط 

الطائرة.
وكانــت طهران أنكرت فــي البداية 
ســقوط الطائــرة بســبب صــاروخ، 
وقالت إنها تمتلــك أدلة مقنعة في 

هذا اإلطار.
وفي 8 يناير/كانــون الثاني الجاري، 
ســقطت طائــرة ركاب أوكرانية من 
طــراز "بوينــغ 737"؛ ما أســفر عن 
مصرع 176 شــخصا، هم 82 إيرانيا 
و10  أوكرانيــا  و11  كنديــا  و57 
ســويديين و4 أفغــان و3 ألمان و3 

بريطانيين. 

الحكومة اإليرانية "منزعجة" إلبالغها متأخرًا بإسقاط طائرة أوكرانيا

منظامت حقوقية كربى تقاطع االجتامعات
 املوازية لقمة العرشين يف السعودية

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 اإلســالمية 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 والمحالت التجارية الكبيرة التقدم للمناقصة وذلك من خالل الحصول على 
صحيفة الشروط والمواصفات من مقر اللجنة الوطنية اإلسالمية للتكافل االجتماعي الكائن في العنوان التالي:

غــزة: شــارع البحر-خلف الاليت هاوس )فيال عاشــور( وذلك لقاء مبلــغ )100( دوالر غير مســتردة خالل 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.

مالحظات:
1( أجرة اإلعالن 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.

لالستفسار يرجى االتصال على جوال رقم: 0598297099                                                              
اللجنة الوطنية اإلسالمية للتنمية والتكافل االجتماعي
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استقالة نائب 
محافظ سلطة النقد

رام اهلل/ فلسطين: 
أعلن محافظ ســلطة النقــد عزام الشــوا، أمس، اســتقالة نائبه رياض 
أبو شــحادة من موقعه. وشغل أبو شــحادة منصب نائب المحافظ منذ 
عام 2018، وكان قد شــغل قبل ذلك منصب مســاعد المحافظ لشؤون 
االســتقرار المالي مطلع 2015، إضافة إلشغاله منصب مراقب المصارف 

في سلطة النقد الفلسطينية منذ عام 2006.
وشــغل أيضا مناصب إشــرافية عدة في سلطة النقد منذ انضمامه إليها 
في عام 1996. وشكر المحافظ الشوا أبو شحادة على جهوده خالل فترة 

عمله، متمنيًا له كل النجاح والتوفيق في مشاريعه المستقبلية.

غزة-رام اهلل/ رامي رمانة:
وأصحاب  العجــول  مســتوردو  نفذ 
محــال بيــع اللحــوم أمــس، وقفة 
احتجاجيــة قبالة مجلس الوزراء في 
الضفــة الغربية رافقهــا إغالق نحو 
ألف محل لبيع اللحوم أبوابهم أمام 

المستهكلين.
وقال عمر النبالي المتحدث باســم 
لجنة تجار ومالحم الضفة الغربية، 
لصحيفة "فلســطين": إن االحتجاج 
جاء بعد الضرر الذي لحق بشــريحة 
واســعة بتجــار اللحــوم إثــر قــرار 
الحكومة وقف استيراد العجول من 
السوق اإلسرائيلية، إضافة العتقال 
األجهــزة األمنية أربعة مــن التجار 
األربعــاء الماضي على حاجز الجلمة 

قرب جنين بعد إدخالهم العجول.
وأشــار النبالــي إلى أنهم ســلموا 
الحكومــة مطالبهم وأنهم بانتظار 

الرد.
وقــال: إن وزارة الزراعــة بــرام اهلل 
نقضت االتفــاق الــذي أبرمته من 
وجعلت طلبات  العجول،  مستوردي 
التجــار الراغبيــن فــي الشــراء من 
السوق اإلسرائيلية معلقة دون رد".
التجــار  مــن  خمســة  أن  وأضــاف 
اضطــروا إلى الشــراء من الســوق 
اإلســرائيلية بعــد تجاهــل الزراعة 
كانــوا  مــرة  كل  وفــي  لطلبهــم 
يتعرضــون للتغريــم المالــي وفي 

المرة األخيرة تم اعتقالهم".
ويفسر النبالي تصرف وزارة الزراعة 
ذلك، بأنه محاولة منها لدفع التجار 
إلــى زيــادة نســبة االســتيراد من 
الخارج دون التصريح بذلك عالنية 
خشــية عراقيــل إســرائيلية علــى 

االستيراد الفلسطيني.
واتهــم النبالــي حكومــة رام اهلل، 
القــرارات،  اتخــاذ  فــي  بالتخبــط 
مشيرًا إلى أن فترة المنع السابقة 
لشــراء العجــول من االحتــالل ما 
يحصــدون خســائرها  التجــار  زال 
دون أي تعويــض مــن الحكومــة 

الفلسطينية.
 كما أشــار النبالي، إلى فارق السعر 
بيــن كيلــو اللحم المســتورد من 
الخارج عن المشــترى من االحتالل 
وقــال إن كيلــو اللحم المســتورد 

يزيد بـ3 شواقل على الكيلو اللحم 
المشــترى من الجانب اإلسرائيلي، 
وهذا يشكل عبًئا على المستهلك.

ولــوح النبالــي باتخاذ مســتوردي 
خطــوات  بالضفــة،  العجــول 
تصعيدية، إن أصرت الحكومة على 
تجاهــل مطالبهم وصمــت آذانها 

على منحهم أذونات الشراء.
وكانت حكومة اشتية أصدرت قبل 
نحو ثالثة أشــهر قرارًا بوقف شراء 
اإلسرائيلية  األســواق  من  العجول 
في إطار االنفكاك االقتصادي، غير 

أن هذه الخطوة القت تصديًا من 
جانب المســتوردين الفلسطينيين 
الذيــن عــدوا الخطــوة متســرعة 
لتعود حكومة  الكثير،  وخســرتهم 
اشــتية بعد شــهرين من ســريان 
القــرار بتجميــده، وأوعــزت للتجار 
بتقنين الشراء من االحتالل لصالح 

االستيراد من الخارج.
ينتــج  المعطيــات،  ووفــق 
الفلســطينيون %15 مــن األبقــار 
الالحمة ويتم اســتيراد الباقي من 

الخارج.

احتجاًجا على اعتقال زمالئهم
تقرير: 14 إصابة عمل قاتلة وقفة ملستوردي العجول قبالة مجلس الوزراء برام الله

يف الضفة و28 يف أرايض 
الـ48 العام املايض

رام اهلل/ فلسطين:
ذكرت وزارة العمل في حكومة رام اهلل، أن العام الماضي ســجل 
14 إصابة عمــل قاتلة في الضفة الغربيــة، و28 داخل األراضي 

المحتلة عام 1948. 
وقالت الوزارة في تقرير صدر عنها، أمس، إن عام 2019 شــكل 
نقطــة فارقة في عدد إصابات العمــل القاتلة في الضفة الغربية 
وداخل أراضي عام 48، ومن حيث عدد اإلصابات غير القاتلة التي 

ارتفعت أيضًا ضعف عدد اإلصابات المسجلة عام 2018.
وأوضح مدير دائرة الســالمة والصحــة المهنية في وزارة العمل 
فراس أبو حماد، إن قطاع اإلنشــاءات يعد مــن أخطر القطاعات 
الموجودة في فلســطين، وتســجل فيــه معــدالت مرتفعة من 

اإلصابات ال سيما القاتلة منها.
وأضــاف أن حوالي %70 من اإلصابات القاتلة المســجلة في عام 

2019، وقعت في قطاع التشييد والبناء.

وأشــارت إحصــاءات وزارة العمل إلى أن إصابــات العمل القاتلة 
في الضفة الغربية المســجلة لدى الوزارة ما بين عامي 2015–
2019، بلغت ذروتها عام 2015 إذ وصلت إلى 21 إصابة قاتلة، 

وتتســاوى اإلصابــات في عامــي 2016 و2019 لتصــل إلى 14 
إصابة.

وبشــأن عدد إصابــات العمل في الضفة الغربية المســجلة لدى 
وزارة العمل في الفترة ما بين 2015–2019، ســجل عام 2019 
أعلى عدد إلصابات العمل المســجلة، إذ بلــغ 880 إصابة، يليه 
808 إصابــات عمل عــام 2017، و776 إصابة عمل عام 2018، 

و682 إصابة عام 2016، ليسجل عام 2015 أدنى مستوى لعدد 
اإلصابات المسجلة، إذ بلغت 664 إصابة عمل.

وحول عدد إصابات العمل القاتلة للعاملين الفلســطينيين داخل 
أراضي عام 48 المسجلة لدى وزارة العمل ما بين عامي 2015-

2019، شــهد عام 2019 أعلى معدل لتسجيل اإلصابات القاتلة 

ليبلغ 28 إصابة عمل قاتلة، يليه عام 2015 بتسجيل 26 إصابة 
عمــل قاتلة داخل أراضي عــام 48، و25 إصابة عام 2018، و24 
إصابــة عام 2016، ليســجل عــام 2017 أدنى معدل لتســجيل 

اإلصابات بواقع 15 إصابة عمل قاتلة.

انتخاب العسييل رئيًسا مللتقى 
رجال األعامل الفلسطيني

الخليل/ فلسطين:
انتخــب ملتقى رجــال األعمال الفلســطيني، أعضاء مجلــس ادارة جديد 
لدورته الســابعة، في أعقاب االجتماع العادي وغير العادي الذي عقد أول 

من أمس، في مقر الملتقى بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وانتخب أعضاء المجلس، عامر العسيلي رئيسًا للملتقى، ومشهور سعيد 
ابــو خلف نائبًا للرئيــس، وحازم التميمي أمينًا للســر، وخالد بدر أمينًا 
للصنــدوق، وعضوية كل من: ســعدي الســراحنة، ومــروان القصراوي، 
وأحمد القواســمة، ومــازن زغير، وأيمــن نيروخ، وبالل ســنقرط، وفايز 

العملة، ومحمود االشهب.
وأكد العســيلي في كلمة له خالل االجتماع، أهمية الشراكة القوية بين 
القطــاع العــام والخاص، مطالبًــا الحكومة بالقيام بواجبهــا بفتح آفاق 

العالم لرجال األعمال للتصدير. 

غزة/ فلسطين: 
أعلنت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
إطالق منظومة إلكترونية على بوابة الخدمات 
اإللكترونية الخاصة بالموظفين، وذلك ضمن 

المبادرة االختيارية #عيلة_واحدة.
وقالت الوزارة في بيان مكتوب أمس: إن هذه 
المبــادرة تقدمت بهــا لجنة مــن الموظفين  
لمســاعدة األســر الفقيــرة مــن خــالل تبرع 
مســتحقاتهم،  مــن  االختيــاري  الموظفيــن 
وســتُحوَّل األمــوال المتبرع بهــا للجنة من 
خــالل وزارة الماليــة للتمكن مــن التبرع بها 
لألســر الفقيــرة وفق آليات وشــروط تحددها 

اللجنة.
ــن  وأشــارت الــوزارة إلــى أن الخدمــة تُمكِّ
الموظف من التقدم بطلــب إلكتروني للتبرع 

لندن/ وكاالت:
واصلــت الليــرة اللبنانيــة الهبوط لمســتويات 
قياسية متدنية، وهبطت، أمس، أمام الدوالر في 
السوق الســوداء إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 

20 عاما.

وســجل ســعر الليرة اللبنانية مقابل الدوالر في 

بمبلــغ مالي من مســتحقاته المالية لمصلحة 
األسر المتعففة والمحتاجة.

وحــول تعليمــات الخدمــة قالت الــوزارة إنه 
يجــب علــى الموظــف أن يكون لديــه رصيد 
في الحافظــة اإللكترونية، حيــث يتم التحقق 
مــن صاحــب المعاملة من خالل إرســال كود 
تحقق إلى رقم الجوال المســجل ضمن حساب 

الدخول الموحد للموظف.
وقالت الوزارة إنه بعد إتمام عملية التســجيل 
واعتمــاد الطلب، يتم إشــعار صاحــب الطلب 
برســالة قصيرة ترســل إلى هاتفه المحمول، 
تفيد بإتمام العملية بنجاح، كما توفر الخدمة 
إمكانية االطالع على السجالت التي تقدم بها 

الموظف سابقا.
وكانــت الــوزارة قــد أطلقت ســابقا منظومة 

تعامالت الســوق الســوداء، أمــس، 2525 ليرة 
للــدوالر الواحد، وهــو أدنى مســتوى منذ اتفاق 

الطائف في 1989.
لكن سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدوالر، في 
التعامالت الرسمية )وفقا للسعر المحدد من قبل 
البنك المركزي( ال يزال عند مستوى 1.508 ليرة 

االســتفادة مــن المســتحقات التــي تمكــن 
الموظــف مــن تســديد رســوم المعامــالت 
الحكومية التي تقدمها الوزارات والمؤسسات 

عبر التسجيل اإللكتروني.
وبينــت الوزارة أنه في حال وجود أي مشــكلة 
فنية باإلمكان إرســال طلب دعم فني للجهات 
الفنية لتتم متابعة المشكلة، وذلك بالضغط 
علــى رابــط الدعــم الفنــي الموجــود ضمن 

القائمة.
https://emp. الحافظــة:  شــحن  رابــط 
eservices.gov.ps/index.php/c_dues/

duesTrans
 رابــط التبــرع في المبــادرة لمصلحة األســر 
https://emp.eservices.gov. الفقيــرة: 

ps/c_dues/duesDonate

للدوالر الواحد. وقالــت صحيفة األخبار اللبنانية، 
إن اســتمرار هبــوط الليــرة لهذه المســتويات 
القياسية المتدنية سيكون له انعكاسات خطيرة 
علــى القــدرة الشــرائية للمواطنيــن وســيؤدي 
إلى مزيد مــن الفقر بعد انخفــاض قيمة رواتب 

الموظفين بالليرة إلى أكثر من 65 بالمئة.

ن املوظف  "االتصاالت" ُتطلق منظومة إلكرتونية ُتكِّ
ا لألرس الفقرية من التربع من مستحقاته اختياريًّ

اللرية اللبنانية تهبط ألدىن مستوى أمام الدوالر منذ 20 عاًما

جانب من الوقفة 
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

هل تعلم
- هــل تعلــم أن مضيق ماجــان يقع في الطرف الجنوبــي لقارة أمريكا 
الجنوبيــة، يفصــل البــر الرئيــس ألمريــكا الجنوبيــة عــن أرخبيــل تيــرا دل 
فوويجو، ويصل بين المحيط األطلنطي والمحيط الهادئ، ويبلغ طوله 

نحو 560 كم وعرضه بين 3 كيلومترات و32 كيلومتًرا؟
- هــل تعلــم أن آرثــر هنــري مكماهــون سياســي بريطاني عمــل مندوًبا 
سامًيا لبريطانيا في مصر خال الحرب العالمية األولى، وأجرى اتصاالت 
مع الشــريف حســين بن علي شــريف مكة، عرفت بمراسات الحسين-

مكماهون، دارت حول مستقبل العاقات العربية والبريطانية، وأن خط 
مكماهون يقع بين التبت ووالية آسام في الهند )1913-1914م(؟

مدن وقرى
مثــل شــعبي : طــب الجــرة علــى ثمهــا بتطلــع 

البنت ألمها.

األفقي:
-1 توجد فيها محكمة العدل الدولية + هاتف نقال 

-2 حرف + تكبر وُعجب – نفص 

معكوسة 
-3 عشرة باالنجليزية معكوسة + 

يلبس بالكف – بين اثنين 
-4 نصف اصبر + جمع فرصة 

معكوسة – من األنبياء معكوسة 
-5 اول مسجد بني باإلسالم 

معكوسة + معدن ذكر في القران 
الكريم 

-6 عبر + بين اماضي والمستقبل + 

ثالثة ارباع يسير 
-7 متشابهان + مشغول البال 

-8 صوت الحمام – علم مؤنث 

معكوسة 
-9وظيفة – عند 

العمودي:
-1 ل + مشقة + غير واضح 

-2 ايجاز – ثلثا دهر 

-3 ضمير للغائبة + نأخذ منه 

السكر + شوق 
-4 من أسماء القرآن الكريم + 

مختلفان 
-5 للنداء + للتضجر – حث 

معكوسة 
-6 جزء مبعثرة – من أنواع 

األقمشة 
-7 يردد مبعثرة + للتعريف 

-8 قناة تربط البحر األحمر 

والمتوسط + اقترب 
معكوسة 

-9من ملوك الروم 

معكوسة+ قرض +حرف جر 

أوجد الفروق
 بين الصورتين

روما/ وكاالت:
انتابــت حالــة من الغضــب الشــديد أحد 
ضباط الشــرطة اإليطاليين، لدرجة جعلته 
يدخل مكتب رئيســه ويغلق عليهما الباب 
ويضربه ضربًا مبرحًــا، اعتراضًا منه على 

صدور قرار بنقله لمقر عمل جديد.
وانقــض إيفــان بوتشــي، )47 عامًا( قائد 
مركز شــرطة في مقاطعة كوزنسا بجنوبي 

إيطاليــا، على رئيســه جيوســيبي ميروال، 
وكال له اللكمات بعــد تلقيه خبر نقله إلى 
ثكنة أخرى فــي بلدية كوريليانو روســانو 
التي تبعــد حوالــي 100 كيلومتر من مقر 

عمله الحالي.
وأغلــق الشــرطي المكتــب علــى رئيســه 
وانهــال عليه ضربا، وكانت صيحات مديره 
كفيلــة بحضور زمالئه لكســر الباب إلنقاذ 

رئيســهم، بحســب صحيفة »ال ريبوبليكا« 
اإليطالية.

وعلى الفــور نقل المدير إلى المستشــفى 
لتلقــي العــالج الذي ســيحتاج نحو شــهر، 
أما الشــرطي المعتدي، فتــم القبض عليه 
بتهمة االعتداء المتعمد والخطف، واحتجاز 
رئيســه داخل المكتب لمنعــه من الخروج، 

ووُضِع قيد اإلقامة الجبرية.

شرطي إيطالي يحبس رئيسه في المكتب بعد "قرار نقل"

- قرية أبو الفضل )عرب السترية(: تقع إلى الشمال الغربي من مدينة الرملة على 
بعد 4 كم منها، بلغت مساحة أراضيها سنة 1945/44م بالدونمات 2870 دونًما، 
وكان عدد سكانها في ذلك العام 510 نسمة، استولى المحتلون الصهاينة على 

القرية في 9 مايو سنة 1948م وهجروا سكانها األصليين الفلسطينيين منها.

- أْشَكَره خبر: أشكره: معّربة من الكلمة التركية آشكار، وتعني 
الظهور والوضوح، ُيضرب على األمر الظاهر للعيان دون محاولة 

ستره.

صيد وفير من األسماك عقب المنخفض الجوي األخير في غزة       ) تصوير / ياسر فتحي (

صورة اليوم

نتطّلع إلى استقبال مشاركات القراء المصورة عبر هذه
re
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s  الزاوية من خالل البريد التالي 

أقوال تراثية

فيلة تايالند تكرم مليار حيوان
 نافق في حرائق أستراليا

بانكوك/ وكاالت:
شــاركت مجموعة من التالميذ والفيلة في تايالند بمســيرة صامتة في متنزه 
للفيلة، أمس، تكريما لماليين الحيوانات التي سقطت ضحية لحرائق الغابات 

المستعرة بأستراليا. 
وحملت الفيلة وحراســها الفتات عليهــا صور ورســومات للحيوانات وعبارات 
تقــول: "صلوا من أجل أســتراليا"، خــالل الحدث الذي نظمه متنــزه أيوتهايا 

إليفانت باالس أند رويال كرال وهو مقصد سياحي محلي.
ووصفت الحكومة األسترالية حرائق الغابات بأنها "كارثة بيئية"، خاصة بعدما 

بلغ عدد الحيوانات النافقة أو المهددة نحو مليار حيوان وطائر.
ويشــمل ذلك قطعانا مــن حيوانات الكواال والكنغر، فضــال عن أنواع مهددة 

باالنقراض مثل طائر آكل العسل والببغاء األرضي الغربي.
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يقول درغام لصحيفة "فلسطين": "لوحاتي في مجملها 
ضمن الرؤية اإلنســانية؛ فنحن أصحاب اإلنسانية، ولم 
نكــن يومًا غزاة، وأغلب العناصر التي أوظفها الشــباب 
اليافعــون، في إشــارة إلى أننا أكثر قــدرة على التجديد 
وســنبقى في حالــة جهوزية دائمــة إلقامة مشــروعنا 

الوطني".
ويذكر أنه عرض أربع لوحات كاريكاتورية في المعرض 
الدولــي األول ضمــن مجموعــة مــن لوحــات لفنانين 
فلســطينيين وعرب وأجانب، تتمحور أفكارها حول مدى 
صمود الشعب الفلســطيني على مدار 100 عام، وبقي 

يــورث النضال جيًل بعــد جيل، وأن فلســطين هي كل 
فلسطين بكامل ترابها.

ويؤكد درغام أن النتاجات الثقافية قوة رافعة ألي حركة 
نضال، وظهير مهم جدًّا في حركة التغيير على الصعيد 

السياسي واالجتماعي.
ويشــير إلــى أن إهمــال الجانــب الثقافي علــى بعض 
المســتويات العربية ألن هناك من ال يرغب في أن تعزز 
فكرة الثقافة، ألنها تجعل الناس أكثر اســتنارة، وتخلق 

حالة وعي لدى الجماهير.
 ويطالب درغام الجهات الرسمية واألهلية العربية بعدم 

إهمال الجانب الثقافي، الذي يشــكل هوية المجتمعات 
اإلنسانية، وعامًل تحفيزيًّا لحركات التحرر الوطني.

ويشدد على أن الفلسطينيين يمتلكون مخزونًا ثقافيًّا 
وإبداعيًّــا، خاصــة في غــزة، يوصلــون لآلخرين أنهم 

يستحقون الحياة، وأن يكونوا أمة لها شأن.
وسبق أن شارك درغام بهذه اللوحة وثلث لوحات أخرى 
رسمها بريشته، تجسد الواقع الفلسطيني الرافض وعد 
بلفــور، وصفقة القرن التــي روجت لهــا إدارة الرئيس 
األمريكــي دونالد ترامــب، في معرض "بيــن وعدين" 

الذي نظم في غزة أخيرًا.

أمــا اختصاصي الصحة النفســية والشــاعر زهير جودة 
فيقــول: "الكاريكاتير أتــاح الفرصة للتعبيــر عن الرأي، 
وهذا الفن يدعم ويبني ويطور ثقافتنا للمقاومة أكثر".

ويقول جــودة لصحيفة "فلســطين": "إذا كنت أريد أن 
أقاوم وأكون جبهة، فالثورة تحتاج إلى التعبير بالرســم 

واألدب والموسيقا والشعر".
ويختــم: "إن الشــعر كالكاريكاتيــر يعبر عــن واقع يراه 
الفنــان، فيســتوحي أي رســمة أو شــعر مــن األحداث 
والوقائع من حوله"، مؤكدًا أن الفنون تربط اإلنســان 

بالوطن.

فمتى يكون اختــلف الوالدين غير صحي، وينعكس ســلبًا 
على األطفال؟، أســتاذة التربية في الكلية الجامعية للعلوم 
التطبيقيــة شــمس بنات تفصّــل ذلك فــي حديثها إلى 

صحيفة فلسطين.
تبين بنات أن االختلف السلبي هو االختلف غير المبني 
على أســاس عقلي منطقي، ويعنــي أن الزوج أو الزوجة 
يريدان فرض رأيهما، إما بالصراخ أو الشتائم، وهذا له 

آثار كبيرة وسيئة جدًّا على األطفال.
وتنبــه إلــى أن االختلف بيــن الوالدين يظهر بشــدة 
للطفل ما بعد سن الســابعة، أما قبلها فيظهر ظهورًا 
بسيًطا، مبينة أنه منذ بداية الزواج على األزواج االتفاق 
على أن غالبية المشاكل التي قد تحدث فيما بينهم البد 

أن تكون بعيدًة عن عيون األبناء.
وتقول أســتاذة التربية: "فإن حصل االختلف أمام األبناء 
ا على  وكان اختلًفا ســيًئا، فهذا له آثار كبيرة وســيئة جدًّ

األطفال".
ومن اآلثار السيئة –كما تضيف- أن الطفل يرى والديه قدوة 
له، لكن هذا الخلف يزعزع هذه القدوة، وهو ما يعني آثار آنية 
ومســتقبلية على حياة الطفل، تتابــع: "كذلك اختلف اآلراء بين 
الوالدين أمام األبناء يؤدي إلى زيادة حالة الخوف والقلق النفســي 
لدى األطفال، فتحدث لهم كثير من المشــاكل النفسية كاالنطوائية 
واالكتئــاب والبعد عــن الناس، خوًفا مــن الخلفات التي عاشــوها في 

بيتهم اآلمن".
وتلفــت بنــات إلــى أن وجود هــذه الخلفات يــؤدي إلــى االزدواجية في 
شخصية االبن، بمعنى أنه سيكون في حاٍل ما في أحد المواقف، وفي حاٍل 

أخــرى في مواقف أخــرى، لماذا؟، ألنه رأى القــدوة -والديه- بهذه الحالة 
من الخلفات.

وفي تفاصيل أكثر عن آثار االختلف الســلبي، توضح أنه سيؤدي إلى حالة 
من التشــتت بين أيــن الصواب وأين الخطأ، ومن مــن الوالدين مصيب 
ومن ومنهما مخطئ، ولن يســتطيع أن يهتدي إلى صورة واضحة، معللة 
ذلك بأن األطفال -خاصة في مراحل النضج- ال يستطيعون تمييز الصواب 
من الخطأ، ألن هذا أبوه وهذه أمه، وهو يحبهما كليهما، فكيف ســيعرف 

من المخطئ ومن الشخص الذي على صواب منهما.
وتقول أســتاذة التربية: "ال يمكن أن تكون بيئــات األزواج ما قبل الزواج 
متشــابهة بنسبة %100، وإنما ســيكون هناك نوع من االختلف، وهو ما 
يمكن أن يتغلب عليه الزوج باالختيار السليم لزوجته فينعكس إيجابًا على 
حالة االســتقرار األسري والمستقبل السليم، واالتفاق على أسس التعامل، 

وآليات تربية األبناء ما قبل بداية حياتهما المشتركة".
وتنصــح جميــع األزواج بأال يخــرج الخلف إلــى العلن أبــدًا، مهما كانت 
األحوال، وأن يستوعب الطرفان أن تنازل أحدهما للرأي اآلخر ليس ضعًفا، 
بل لحل المشــاكل، على أال يكون التنــازل دائمًا من طرف واحد ألن ذلك 
يفســد الحياة الزوجية، ووجود الحب والود بين الزوجين ينتقل تباعًا إلى 

األبناء.
وتشــدد على أنه يجــب االتفاق بيــن الزوجين أن بين االختــلف الديني 
واالختــلف الدنيوي فرًقــا، بمعنى أن هناك قواعــد دينية يجب أال يختلف 
فيها الزوجــان أبدًا، لكن إن كانت دنيوية كاالختلف في لباس أو طعام، 

فهذا الخلف يحل بينهما ال أمام األطفال.
وتوصي أســتاذة التربية الوالدين أنه في حال كان ســيبرز بينهما خلف، 
يقوالن لألطفال: "دعونا نتشــاور نحن ثم نعود إليكم"، فهذه األمور على 

بساطتها تترك انطباعًا جميًل في األبناء.

بريشته.. يجّسد الفنان »درغام« خريطة الوطن

اختالف األبوين »يفسد« للتربية ألف قضية

غزة/ مريم الشوبكي:
وقــف الفنــان شــحدة درغــام يشــرح لوحته التي جســد فيها يًدا ترســم 
خريطة فلســطين، ترمز إلى تأكيد أن دولة فلســطين هي كامل التراب 
الوطني من النهر إلى البحر غير قابلة لتجزئة، وال مكان لالحتالل فيها.

ويمتــد المشــوار الفنــي لدرغام في الرســم والكاريكاتير منــذ 25 عاًما، 
وأصدر كتاًبا في 2014م لرســومات الكاريكاتير خاصته، التي يســتمدها 
من الواقع؛ فغزة حبلى باألحداث دائًما، ونتاجات أعماله 20 ألف عمل 

ومنتج تناولت فلسطين األرض واإلنسان.

غزة/ أسماء صرصور:
االختالف صحي، فمنه يتعلم الطفل الذكاء في التعامل مع المختلفين في قضايا ما، ويعرف أن المجتمع ذاته 
يتكــون مــن ثقافــات وأنماط وبيئات مختلفة، فإن كان بين الوالدين اختالف في طرق التربية فهذا يعني قدرة 

الطفل المستقبلية على محاولة التوفيق بين اآلراء البشرية المتعددة.
وبطبيعــة الحــال األســرة هــي اللبنــة األولــى التي تتشــكل منها شــخصية األبنــاء، وهــي التي تحــوي األطفال 
وتخرجهم للبيئة الخارجية، وقد تحدث اختالفات بين األبوين في مواقف عديدة، منها اإليجابي، ومنها السلبي.
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بينمــا تتزين المــرأة بجمال شــعرها وتعتبره تاجًا 
يزيــن رأســها وتبــذل الغالــي والثميــن لالهتمام 
والعنايــة به، قــد تتفاجأ في مرحلةٍ ما ولســبٍب ما 
بتســاقط هذا الشــعر بغزارة قد تؤرقها لتبحث عن 
الســبب وعن الحــل وعن العــالج إن وجد، ألن مثل 

هذه المشكلة تسبب توتر وأذى نفسي لها.
ومن المعروف أن الشــعر يتســاقط طبيعيًا بمعدل 
50–100 شــعرة يوميًّا وقد يصل إلى 250 شــعرة 

عنــد غســيل الشــعر، لكن هنــاك عالمــات مميزة 
للتساقط المرضي أو غير الطبيعي وهي كاآلتي:

1 -وجود كمية كبيرة من الشعر فوق الوسادة عند 
االستيقاظ من النوم. 

2 -وجود كمية كبيرة من الشــعر في المشــط بعد 
تصفيف الشعر.

3 -ظهــور ترقق في الشــعر في الثلــث األعلى من 
الرأس خاصة عند تمشيط الشعر إلى الخلف.

4 -قــد يتراجع خــط الجبهة إلى الخلــف وقد يبقى 
مكانــه خاصــة عند النســاء ألن الرجــال غالبًا يبدأ 
ترقق الشــعر لديهم من منتصف الــرأس أو جانبي 

مقدمة الرأس.
العوامل التي تزيد من خطر التعرض للتساقط:
1 -العامل الوراثي سواء من ناحية األم أو األب.

2 -السن حيث تزداد نسب اإلصابة في كبار السن.
3 -فقدان الوزن بشكل كبير ومفاجئ بسبب حمية 
غذائية أو العمليات الجراحيــة في الجهاز الهضمي 
أو تنــاول عقاقيــر تســبب فقــدان الــوزن أو بعض 
األمراض التي تؤدي إلى فقدان الوزن بســرعة مثل 

السكري والذئبة.
4 -التوتر والضغط النفسي واإلجهاد.

5 -سوء التغذية أو تناول غذاء غير متوازن.
6 -ارتفــاع نســبة فيتامين أ في الــدم، لذلك يجب 
عــدم تنــاول المكمــالت الغذائية بــدون مراجعة 

الطبيب وعمل فحص دم شامل.
7 -الحمل والرضاعة: بســبب تغير الهرمونات لدي 
األم، لكــن خالل فترة الحمل قد ال يحدث تســاقط 
للشــعر بل على العكس يكون الشــعر في أحســن 
حاالته في الحمل لكنه يتعرض للتســاقط الشديد 

خالل الرضاعة الطبيعية.
8 -طرق غســل وتجفيف وتصفيف الشــعر، حيث إن 
اســتخدام الحرارة والقوة مع الشعر يضعفه ويجعله 

عرضة للتلف والتساقط.
9 -اســتخدام المواد الكيميائيــة الحارقة في صبغ 

الشعر وفرده.
10 -خلــل في الغــدة الدرقيــة، وفي هــذه الحالة 

يصيب التســاقط كل مناطق الجسم وليس الرأس 
فقط.

11 -تكيــس المبايــض: ويكــون في هــذه الحالة 

التساقط في مقدمة الرأس في حين يصحبه ظهور 
الشعر في مناطق متفرقة وغير معتادة من الجسم.

12 -فقر الــدم )األنيميا( وانخفاض مخزون الحديد 

في الدم.
لذلك عند تشــخيص تســاقط الشــعر يجــب على 
الطبيــب إجــراء فحــص كامــل للــدم والهرمونات 
والغدد مع إجراء صورة ضوئية لبصيالت الشعر عن 

طريق المجهر الضوئي لتحديد الخلل الموجود في 
بصيالت الشعر.

العالج:
1 -العالج الدوائي:

األدويــة المتوفــرة في الصيدليات هــي لعالج نوع 
التساقط من الصلع الوراثي الذي يكون على شكل 
مناطق عشــوائية خالية مــن الشــعر تمامًا وهذه 

األدوية مثل:
- المينوكســيديل: يكون على شكل سائل أو رغوة 
أو بخــاخ وتدلــك به المنطقــة المصابــة جيدًا مع 
مراعاة غســل اليديــن جيدًا بعد االنتهــاء والتأكد 
من عدم وصــول الدواء إلــى العينين، ويســتخدم 
لمدة ســتة أشــهر كحد أدنى، في بداية اســتخدام 
الدواء يتساقط الشعر بكثرة ثم يبدأ الشعر الجديد 
بالنمو، لكنه فعال جدًا في عالج تساقط الشعر عند 

النساء والرجال.
- فيناســترايد: يصــرف هــذا الدواء للرجــال فقط 
دون النســاء ويؤخذ على شــكل حبوب في الفم وال 
يعطى لمن تجاوز عمره الســتين عامًا. ويجب على 
النساء الحوامل أو المقبالت على الحمل عدم لمس 

الحبوب أو فتاتها.
- حبــوب منع الحمل: قد تســبب حبوب منع الحمل 
تســاقط الشــعر في بعض الحاالت وحــاالت أخرى 
تســخدم لعالج التساقط حســب تحليل الهرمونات 

الخاص بالسيدة ويصرف للنساء فقط.
- الســبيرونوالكتون: يصــرف أيضًا للنســاء فقط 

ويتم تحت إشراف كامل من الطبيب المختص.
- إذا كان سبب التساقط هو انخفاض نسبة الحديد 
أو مخزون الحديد أو سوء التغذية تعطى المكمالت 

الغذائية المدعمة بالزنك.

2 -العالج الجراحي:
جراحــة زراعة الشــعر يتــم خاللها أخــذ عينات من 
الشــعر المتبقي في الرأس ثم تزرع بصيالت الشعر 
في المناطق الفارغة وتســتخدم بعــد الجراحة دواء 
المينوكســيديل لتقليــل اإلصابة بالتســاقط مرة 
أخرى خاصــة في حاالت الصلع الوراثي ألنه ســوف 

يعود مرة أخرى ال محالة.
3 -العالج بالليزر:

4 -يســتخدم في هذا العالج جهــاز الليزر منخفض 
المستوى للنســاء والرجال ويعمل الليزر على تحفيز 
تدفق الدم إلى البصيالت لينمو الشــعر من جديد، 
لكن ليس هناك أي دراســات حول مدى تأثيره على 

المدى البعيد.
5 -العالج الطبيعي )الطب البديل(:

- زيــت بذور الكتــان: تثقب خمس كبســوالت من 
زيت بــذور الكتان ويدلك بها فــروة الرأس ويعمل 
على زيادة تدفق الدم إلى البويصالت ويحفزها على 

النمو.
- البيــض: وضع بيض نيء على فــروة الرأس قبل 

غسله يغذي فروة الرأس ويحفز الشعر على النمو.
- خــل التفاح الطبيعي: يخلــط كوب من خل التفاح 
الطبيعي مع كوب من الماء ويوضع على الرأس قبل 
غسل الشعر لمدة خمس دقائق، حيث يساعد الخل 
على ضبــط الرقم الهيدروجيني علــى فروة الرأس 

وإزالة الخاليا الميتة.
هنــاك العديد مــن الوصفات الطبيعيــة والدوائية 
يتم تداولها بين النســاء بكثرة، ينصح باستشــارة 
الطبيــب قبــل تطبيــق أي وصفــة حتى لــو كانت 

طبيعية.
وأتمنى لكم جميعًا التمتع بوافر الصحة والعافية.

مي ظاهر -صيدالنيةتساقط الشعر

احذروا.. األعواد القطنية ُتسبب فقدان السمع

غزة/ مريم الشوبكي:
اعتــاد البعض اســتخدام األعواد القطنيــة لتنظيف 
األذن، ولكــن اتضــح مؤخرًا أنها عــادة ضارة ينتج 
عنها عدة مضاعفات ومشكالت صحية قد تصل إلى 
حد فقــدان الذاكرة، ووفق مــا نقلته صحيفة "ديلي 
ميــل" البريطانيــة أن رجاًل )31 عامًــا( ظهرت عليه 
أعراض ومضاعفــات خطيرة بعد اســتخدامه أعواد 

القطن لتنظيف األذن.
وتعرض المريــض لصداع شــديد وأصيب بفقدان 

مؤقت للذاكرة، ثم فقد الوعي بشــكل كامل، وحين 
خضع للفحوصات رصد األطباء خراجين على ســطح 
دماغــه، وخلص المعالجون إلى أن هذه المضاعفات 
الخطيــرة فــي منقطة الدماغ نجمت باألســاس عن 
تســلل قطعة من القطن إلى داخل األذن اليســرى 
وتعفنــت، ثــم انتقــل التعفن مــن قنــاة األذن إلى 

الدماغ.
واضطر األطباء إلى استخراج قطعة القطن الصغيرة 
مــن أذن الشــاب المريــض، بعــد تدخــل جراحــي 

اســتخدم فيه التخدير، واســتغرق تماثله للشفاء ما 
يقارب ثمانية أسابيع.

ويحذر اختصاصــي األذن واألنف والحنجرة د. محمد 
القرشــلي مــن اســتخدام عيــدان القطــن لتنظيف 
األذن، منبهًــا إلى أن أعصاب الوجه قد تتضرر أيضا 
بســببها، في حين يمكــن لهذه العادة الســيئة أن 

تؤدي إلى مصير قاتل في بعض األحيان.
ويشير القرشــلي في حديث مع صحيفة "فلسطين" 
إلــى أن األعــواد القطنيــة تســبب بمجموعــة من 

المشــكالت بمــا فيهــا االلتهابات، وطنيــن األذن، 
وثقب طبلة األذن، وكذلك فقدان الشمع الذي يقوم 
بوظيفة الفلترة، حيث يمنع وصول الغبار واألوســاخ 
إلى داخل األذن، ويصد الماء ويقتل البكتيريا بسبب 

طبيعته الحمضية.
وينصح باســتخدام قطــرات بيكربونات الصوديوم، 
لحــل الشــمع المتراكم، مــرة واحــدة أو مرتين في 
اليوم ثم مرة أسبوعيًّا، كما يمكن استخدام قطرات 
زيت الزيتون الدافئ لتمييع الشمع بداًل من تذويبه.
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غزة/فلسطين:
أقــام عبد الســام هنيــة عضــو المجلــس األعلى 
للشباب والرياضة، ورئيس مؤسسة أمواج اإلعامية 
الرياضية حفل تكريم خاص لناديي السام والجزيرة 
لحصولهما على لقبي بطولة كرة الســلة للكراســي 

المتحركة، وكرة القدم )البتر(.
وأقيم الحفل في مطعم "سيدار" وشهد أيضًا تقديم 
الدعــم المالي التحاد كرة اليــد واتحاد كرة الطاولة 

بحضور إبراهيم أبو ســليم نائب رئيس اتحاد الكرة 
وكامل أبو الحسن رئيس اللجنة البارالمبية، وجمال 
أبــو يوســف رئيس اتحاد كــرة اليد، ومحمــد الدلو 
رئيــس اتحاد كرة الطاولة، وممثلي المجلس األعلى 

للشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة.
وقــال هنية "نلتقــي اليــوم لتكريم أبطــال اإلرادة 
وصانعي اإلنجازات واالبتســامة أبطال كرة الســلة 

والقدم لذوي االحتياجات الخاصة".

وأضاف هنية نقف احترامــًا وتقديرًا ألصحاب التميز 
واإلبداع الذين يعطون رسالة أمل وثقة بأن الشعب 
الفلســطيني ورغــم كل مــا يتعرض له مــن حروب 
وحصــار وظلم ســتبقى إراداته أقوي مــن االحتال 

اإلسرائيلي.
وأكــد هنية أمــواج تفخر بــأن تفتتح العــام 2020 
بتكريــم أصحــاب اإلرادة، مقدمًا تهانيه لمجلســي 
إدارة ناديــي الســام والجزيرة أصحــاب اإلنجازات 

والبطوالت.
وتمنى هنية التوفيق التحاد كرة اليد وتنس الطاولة 
على جهودهما الكبير في إقامة وتنظيم المسابقات 

الرياضية.
وفــي نهاية الحفل قــدم هنية مكافــأة مالية لنادي 
السام بقيمة 1000 دوالر، و1000 ألف دوالر لنادي 
الجزيرة، و2000 دوالر التحاد كرة اليد، و500 دوالر 

التحاد كرة الطاولة.

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
يُسدل الستار اليوم على منافسات دور الـ32 لبطولة 
كأس غزة، التي تحمل اســم المرحــوم أحمد القدوة، 
بإقامــة 4 مباريات، يلتقي فيها شــباب خانيونس مع 
القادسية على ملعب الشــهيد محمد الدرة، وخدمات 
الشــاطئ مع خدمــات البريج على ملعــب خانيونس، 
واتحاد خانيونس مع األقصى على ملعب رفح البلدي، 

وشباب جباليا مع المصدر على ملعب اليرموك.
شباب خانيونس × القادسية

يتطلــع شــباب خانيونس للمضي قدمًا فــي البطولة 
علــى أمل التتويج باللقب، فــي ظل انتهاء أحامه في 
الفــوز بلقب الــدوري، وذلــك حين يواجه القادســية 

الرفحي، في مباراة لن تكون سهلة على اإلطاق.
ويحتل »النشــامى« المركز الثامــن في جدول ترتيب 
الــدوري الممتــاز، بعــد أن فــاز في 5 مباريــات فقط 
وتعادل في 4 وخســر في 6 مواجهــات، وهي حصيلة 
متواضعة للفريق، الذي سيجد في بطولة الكأس خير 
تعويض لتبديد الصورة الباهتة التي ظهر عليها هذا 

الموسم.
ولــم يتوقــع أنصار ومحبــي شــباب خانيونس ظهور 
فريقهم بهذا الشكل في بطولة الدوري، بعد أن اعتاد 
الفريق على المنافســة في المواســم الماضية، لذلك 

سيجد في بطولة الكأس خير تعويض على ذلك.
ويدرك شــباب خانيونس جيــدًا أن المباراة لن تكون 
ســهلة أمام القادســية الذي يحتل المركــز الرابع في 
دوري الدرجة األولى، بعد فوزه في 7 مباريات وتعادله 

في مباراتين، مقابل تلقيه 6 هزائم.
خدمات الشاطئ × خدمات البريج

يواجه خدمــات الشــاطئ نظيره خدمــات البريج في 
مباراة قويــة، يأمل فيها كا الفريقيــن تحقيق الفوز 
وافتكاك بطاقة العبور إلى دور الـ16، مع أفضلية على 
الورق لصالح »البحرية« بحكم فارق اإلمكانات الفنية.

ويحتــل الشــاطئ المركــز الثالث في جــدول ترتيب 
الــدوري الممتــاز بعد أن فــاز في 5 مباريــات وتعادل 
في 8، وخســر في مواجهتين، ومــع ذلك فإن فرصته 
في التتويج باللقب باتــت صعبة في ظل ابتعاده عن 

خدمات رفح المتصدر بفارق 8 نقاط.
وعلى غرار الفرق الكبيرة األخرى، ســيحاول الشــاطئ 
المضــي قدمًا في بطولة الكأس، على أمل نيل اللقب 
الذي ســيكون خير تعويض له عن الفشــل في الفوز 

بلقب بطولة الدوري خال الموسم الحالي.
فــي المقابل، يحتــل البريج المركــز الخامس بعد أن 
فاز فــي 7 مباريات وتعــادل في واحدة وخســر في 5 
مباريات، ويملك فرصة قوية للصعود للدوري الممتاز 
فــي نهاية الموســم، وهــو بالتالي لن يكــون لقمة 

سائغة للشاطئ.
اتحاد خانيونس × األقصى

يلتقي اتحاد خانيونس مع األقصى، وسط رغبة كبيرة 
للفريقيــن فــي الصعود للــدور المقبــل، بينما تميل 
األفضلية لصالح األول، ويريد اليوم تجنب أي مفاجآت.

وعانى »البرتقالي« من تذبذب النتائج هذا الموسم، 
حيث يحتــل حاليًا المركز التاســع, بعــد أن فاز في 5 
مباريــات وتعادل في 3 وخســر في 7 لقــاءات، وال زال 
مهددًا بالهبوط لدوري الدرجة األولى إن لم تتحسن 

نتائجه في الجوالت القادمة.
كذلك يحتــل األقصى المركز التاســع أيضًا في دوري 
الدرجــة األولــى، بعدمــا فــاز وتعــادل وخســر في 5 
مباريــات، ويمنــي النفــس بالبقاء فــي دوري الدرجة 
األولــى، ولم ال االســتمرار فــي بطولة الــكأس حتى 

األدوار القادمة.
شباب جباليا × المصدر

تبدو طريق شــباب جباليا مفتوحة نظريــًا في العبور 
إلــى دور الـ16، كونه يواجه فريــق ينافس في دوري 

الدرجة الثالثة.
ويحتــل شــباب جباليا المركز الســادس فــي الدوري 
الممتــاز بعــد أن فاز فــي 4 مباريات وتعــادل في 10 
أخــرى، مقابــل هزيمة واحــدة، ويريد تحقيــق الفوز 
والتأهــل لتعويض فشــله فــي الدوري الــذي حل به 

وصيفًا في الموسم الماضي.
أمــا المصــدر فيحتــل المركــز الثاني فــي مجموعة 
الوســطى والجنوب بدوري الدرجــة الثالثة بعد مرور 

3 جوالت، حيث فاز في مباراتين وتعادل في واحدة.

قدمت دعمًا ماليًا التحادي كرة اليد وكرة الطاولة

أمواج تفتتح العام 2020 بتكريم 
ذوي اإلرادة في ناديي الجزيرة والسالم

شباب خانيونس × القادسية 
.. الشاطئ × خدمات البريج
اتحاد خانيونس × األقصى 

.. شباب جباليا × المصدر

في ختام 
مباريات 
دور الـ32 
لبطولة 
كأس 

غزة
2020 
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غزة/ وائل الحلبي:
اســتهل شــباب رفح مشــواره في كأس غــزة 2020 
"بطولــة الراحــل أحمــد القــدوة" بفوز ســهل على 
اليرمــوك بأربعة أهــداف دون رد, في المبــاراة التي 
جمعتهمــا أمس علــى ملعب خانيونــس البلدي, في 

إطار منافسات دور الـ32 من البطولة.
فوز شــباب رفح قاده لمواجهــة األهلي في دور الـ16 
من البطولــة, حيث يتطلــع صاحب الرقم القياســي 
فــي عدد مرات التتويج باللقب 6 مــرات, للعودة إلى 

منصات التتويج من جديد.
دخل شــباب رفح المباراة بضغــط هجومي عالي من 
خالل تســديدات جمعة الهمص وعبد الرحمن صالح 
التي هددت مرمى اليرموك, الذي بدا واضحًا تراجعه 
للمناطــق الدفاعية للحفاظ على نظافة شــباكه من 

األهداف.

استمرار محاوالت الزعيم أثمرت عن هدف التقدم عبر 
عبــد الرحمن صالح الذي تبــادل الكرة مع زميله عبد 
اهلل عبيد ليسددها قوية في الشباك )20(, كرر شباب 
رفــح محاوالتــه الهجومية على مرمــى اليرموك بعد 
الهــدف والحــت الفرصة أمام محمد أبو هاشــم بعد 
كــرة طولية من وليد أبــو دان إال أن الحارس أبعدها 

بنجاح.
عاد صالح لزيارة الشــباك من جديــد بتعزيز النتيجة 
بهدف ثاني بعدما تلقى تمريرة أبو هاشم ليسددها 
قوية في الشباك )30(,  لم يكتفي شباب رفح وضغط 
علــى اليرموك ليتنــاوب العبوه على إهــدار الفرص, 
قبل أن يعــزز النتيجة بهدف ثالث عبــر هاني مؤمن 
أبو ريالــة مدافع اليرموك الذي أخطــأ في ابعاد كرة 
أبو هاشم لتتحول في شباك فريقه بالخطأ )3+45(.

واصل شــباب رفح مســاعيه لتعزيز النتيجة مع بداية 

الشــوط الثاني بالدفع بالثنائي عبد الرحمن وشــاح 
ومحمد أبو دان, وكاد األول أن يســجل الهدف الرابع 
بعدما تخلص من الدفاع وســدد كــرة زاحفة حولها 
الحــارس إلــى ركنية, قبــل أن يهدر أبــو دان فرصة 
تســجيل هــدف على الطريقــة العالميــة بعدما راوغ 

أربعة العبين وسدد الكرة حولها المدافع لركنية.
حارس اليرمــوك كان قريبًا من إهــداء الهدف الرابع 
لشــباب رفح بعدما أخطأ فــي الخروج من مرماه لكنه 
تــدارك الموقف قبل أن تصــل الكرة لمحمد النمس, 
والحت فرصة التســجيل لليرموك بعدما فشل حارس 
الشــباب عبد اهلل شقفة في تشــتيت الكرة ليسددها 

شادي أبو الخير زاحفة حولها شقفة إلى ركنية.
اختتم محمد النمس رباعية شباب رفح بعدما استقبل 
كرة عرضية من أبو هاشم ليحولها في الشباك )91(, 
لينتهي اللقاء بفوز شــباب رفح بأربعة أهداف دون رد 

لليرموك.
الحــكام: هانــي مســمح للســاحة وســاعده محمــد 

السدودي وأحمد أبو زر وهيثم لقان رابعًا.
تشكيلة شباب رفح:

عبد اهلل شقفة, محمد أبو هاشم, موسى أبو شربين, 
رأفت القــن )مؤمن البواب 83(, فهــد الحولي, وليد 
أبــو دان, جمعة الهمص, عبــد اهلل عبيد )محمد أبو 
دان 46(, عبــد الرحمن صالح, محمــد الرخاوي )عبد 

الرحمن وشاح 46(, محمد النمس.
تشكيلة اليرموك:

شــعبان عفانة, هاني مؤمن أبو ريالة, ضياء حســان, 
خميــس حمو )محمود مقداد 65(, شــادي أبو الخير, 
إيهاب ســالمة, جميــل عباس, محمد ســعدية, كرم 
الحمامــي, محمــد الخطيب )محمد مؤمــن أبو ريالة 

34(, رجب خريس )أيمن طوطح 46(.

غزة/ وائل الحلبي:
صعــد فريق خدمــات المغازي لــدور الـ16 من كأس غــزة "بطولة 
الراحل أحمد القدوة", بفوزه الثمين على المجمع اإلسالمي بهدف 
دون مقابــل, في المبــاراة التــي جمعتهما على ملعــب اليرموك, 

لحساب دور الـ32 من البطولة.
المغــازي بهذا الفوز ضرب موعدًا في الــدور القادم أمام الصداقة, 

الذي حقق الفوز على الزيتون في دور الـ32.
المغازي حاول إرباك حســابات المجمع اإلســالمي مبكرًا من خالل 
محــاوالت هجومية, قبل أن يتقدم بهدف المباراة عن طريق محمد 
الجرجــاوي الذي أخطأ تشــتيت الكرة من وســط الملعب ليحولها 
باتجــاه مرمــى فريقه حيث لــم يتمكن الحارس من تــدارك الكرة 
نظرًا لتقدمه عن المرمى )11(, اندفع المجمع بعد الهدف بحثًا عن 
التعديــل وحاول محمد الدلو التعديل من كرة مرت بجانب المرمى 

بقليل.
بدوره لم يقف المغازي متفرجًا وســعى لتعزيز النتيجة بهدف ثاني 
مــن خالل محمد أحمد أبــو ظاهر, إال أن تلك المحــاوالت لم تثمر 
عن أي تغيير لينتهي الشــوط األول بتقدم خدمات المغازي بهدف 

دون رد للمجمع.

حاول المجمع تنشــيط الخط األمامــي للفريق من خالل التبديالت 
الهجومية وكان محمود عليان قريبًا من تعديل النتيجة لوال ســوء 
التوفيق الذي واجهه في التعامل مع الكرة, فيما أهدر الوليد حجازي 
فرصة ثمينة لتعزيز النتيجة بالهدف الثاني للمغازي, لتبقى النتيجة 

دون تغيير ليحصد بذلك المغازي بطاقة الصعود للدور الـ16.
الحــكام: عاهــد المصري للســاحة ومحمد الغول وعدنــان حنيدق 

مساعدين وفايز عمران رابعًا.
تشكيلة خدمات المغازي:

محمد نوفل )بطاقة صفراء 87(, ماجد بن حمد, مصطفى الهســي 
)بطاقــة صفراء 90(, طلب أبــو ظاهر )الوليد حجــازي(, عمرو عبد 
النبــي, محمد أحمــد أبو ظاهر, محمــد إبراهيم أبــو ظاهر, مهند 
الللــي, إياد مطــر )محمد حــرب(, محمد أبو عويضــة )محمود أبو 

عيادة(
تشكيلة المجمع اإلسالمي:

رضوان اليازجي, أحمد إســليم, أحمد ريان, محمد الشنتف )محمود 
عليــان(, محمــد الجرجاوي, ســعد جندية, أســامة عويضة, محمد 
شــتيوي )صالح العشــي(, محمد الدلو )بطاقة صفراء 76(, يوسف 

شلدان )أحمد الصواف( )بطاقة صفراء 73(, محمود البحيصي.

ضمن دور الـ32 لكأس غزة 2020

شباب رفح يكتسح اليرموك
 برباعية ويلتقي األهلي في دور الـ16

كأس غزة 2020

المغازي يتأهل لدور الـ16 بنيران صديقة  
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غزة/ عالء شمالي: 
تخطى فريق اتحاد الشــجاعية نظيره شــباب معن 
بثالثية نظيفة في المبــاراة التي جمعت الفريقين، 
أمــس، علــى ملعــب الدرة، ضمــن منافســات دور 
الـ)32( مــن كأس غزة الذي يحمل اســم المرحوم 

»أحمد القدوة. 
ورغــم الثالثية النظيفة للشــجاعية إلــى أن الفريق 
لــم يظهر بشــكل جيــد في المبــاراة، أمــام فريق 
مــن الدرجة الثالثة، لكنه اســتطاع تخطيه دون أي 
مفاجآت ويتأهل لدور الـــ)16( ويضرب موعدًا قويًا 
مع خدمات رفح الذي تأهل بعد فوزه على أهلي بيت 

حانون. 
ورغــم الســيطرة المطلقة للشــجاعية علــى بداية 
المباراة التي شــهدت بعــض المحاوالت الهجومية 
إال أن الهــدف األول جــاء فــي الدقيقــة )23( مــن 
خطأ دفاعي اســتغله أحمد حرارة ليخطف األسبقية 
للشجاعية الذي حاول بهجمات أخرى لتعزيز النتيجة 
دون أي خطــورة مــع ظهور شــباب معــن ببعض 
الهجمات المرتدة لكن ذلك بقي في حدود منطقة 

العمليات لينتهي الشوط األول بهدف نظيف. 
في الشــوط الثاني حاول الشــجاعية تعزيز النتيجة 
لالبتعــاد عن أي مفاجــآت لكن التعزيــز تأخر كثيرًا 

وحــاول معن تعديل النتيجة مــن فرصتين في ظل 
إهدار عدة فرص للشجاعية، لكن البديل أحمد عابد 
منح الراحة الكبيرة للشــجاعية حينما سجل الهدف 
الثانــي من أول لمســة )78(، ليعود الناشــئ عابد 
من جديد بعد دقيقتين بلمسة ثانية ويسجل ثالث 

األهداف )80( وتنتهي المباراة بثالثية نظيفة. 
أدار اللقــاء تحكيمــًا: محمــد أبو شــهال للســاحة، 
وســاعده على الخطوط، إياد أبو عبيد، ومحمد بدر، 

وإبراهيم الدعالسة، حكمًا رابعًا.
تشكيلة الشجاعية

 معتز المشهراوي، خيري مهدي، محمد مريش، 

موســى حرارة، مصطفــى جندية، وســيم فرج، 
محمــد صائــب جنديــة )أحمد عابــد 76(، عالء 
عطيــة، ســالم وادي )مــروان أبــو ظاهــر 85(، 
إســماعيل أبو نادي )عبد اهلل الجدي 62(، أحمد 

حرارة. 
تشكيلة شباب معن

 أحمــد أبــو الوفا، ماهــر النجا، ياســر أبو غالي 
)مصطفى أبو ربيع 70(، شــريف زعرب، إبراهيم 
أبو زيد، عمرو خليفة، نصر عاشور )مؤيد عمران 
82(، أحمد سعدي سالمة، أنيس حمدان، محمد 

سعدي سالمة، أحمد صيام. 

غزة/ عالء شمالي: 
تأهــل فريق الجالء لدور الـ)16( مــن بطولة الكأس بعد فوزه 
الصعب على نادي فلسطين في المباراة التي جمعت الفريقين، 
أمس، على ملعب فلسطين، لحساب منافسات دور الـ)32( من 

البطولة التي تحمل اسم المرحوم »أحمد القدوة«. 
وبهــذا الفــوز ســيواصل الجالء مشــواره في بطولــة الكأس 
فــي الدور المقبل الذي ســيواجه فيه الفائز مــن مباراة اتحاد 

خانيونس واألقصى التي ستقام اليوم.
وعانى الجالء في الوصول لمرمى فلســطين في الشوط األول 
رغــم فــارق اإلمكانيات بيــن الفريقين في ظــل وجود بعض 
المحاوالت الهجومية التي لم تكن كافية لهز الشــباك وانتزاع 

التقدم بالنتيجة. 
وفــي الشــوط الثانــي تواصلت محــاوالت الجالء لتفــادي أي 
مفاجآت في البطولة وتمكن محمود الريفي من انتزاع التقدم 

بهدف أول في الدقيقة )58(، ليحاول بعدها فلســطين تعديل 
النتيجــة واإلبقاء على حظوظه فيما تبقى من وقت لكن الجالء 
اســتطاع تأمين النتيجة حتى نهايتها وتحقيق فوزه األول في 

بطولة الكأس.
أدار اللقــاء تحكيمًا: محمد النبريص للســاحة، وســاعده على 
الخطوط، ومحمد اليازجي، ومحمد داية، وحسن صالح، حكمًا 

رابعًا.

ضمن دور الـ32 لكأس غزة 2020

 يتخطى "معن" بثالثية 
نظيفة ويضرب موعدًا مع 
خدمات رفح في دور الـ16 

كأس غزة 2020

الجالء يتأهل لدور الـ 16 بالفوز  على فلسطين 
وينتظر الفائز من اتحاد خان يونس واألقصى

اتحـــــــــــــاد 
الشجاعية



االحتالل يخطر بهدم  ...

األسير أحمد زهران  ...

تتمة مقال ماذا بعد؟ ...

إيران تتعهد بتسليم ...
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

14
يناير

1
9

9
مسلح من حركة فتح -المجلس الثوري بزعامة 1

صبري البنا- أبو نضال يغتال 3 من كبار قادة فتح 
وهم صالح خلف - أبو إياد وهايل عبد الحميد 

وفخر الدين العمري.

2
0

0
جيش االحتالل يغتال رائد الكرمي أبرز قادة كتائب 2

شهداء األقصى خالل انتفاضة األقصى الثانية.

2
0

0
ريم الرياشي تفّجر نفسها في حاجز عسكرّي في 4

منطقة »آيرز« الصناعّية ، فتقتل 4 جنود و تصيب 
10 آخرين بجراٍح مختلفة.

2
0

0
الحــرب االجرامية على قطاع غزة تحصد في يومها 9

التاســع عشــر 52 ضحية فلســطينية بينهم 12 من 
األطفال و4 من النساء.

تعزية ومواساة
يتقــدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة صحيفة فلســطين والموظفون كافة 

بأحر التعازي والمواساة من/
األستاذ/ هيثم زكريا السك

المدير اإلداري والمالي
باستشهاد ابن عمه

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح 
جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

لم يتقدما معًا بوفد فلســطيني مشترك، ليظهر الفلســطينيون أمام نتنياهو 
موحديــن متفقيــن متناغمين متعاونيــن فيما بينهما، ينســقان مع بعضهما 
خطوات المرحلة القادمة، فهما أحوج إلى التنســيق مع بعضهما من حاجتهما 

إلى التنسيق مع نتنياهو؟
لماذا؟ إنه الســؤال الذي يقتحم مخيلة الشعب الفلسطيني، بعد أن طاف أرجاء 
الوطــن العربي، لمــاذا لم يلتِق رئيــس حركة حماس مع رئيــس حركة فتح؟ 
ولماذا لم يصطحب محمود عباس إســماعيل هنيــة، ويرافقه، ويأتي معه إلى 
غزة، ليســتكمل اللقاء مــع بقية التنظيمات الفلســطينية؟ أســئلة ال تجد لها 
جوابًا إال على عتبات البيوت الباكية، وفي شــوارع غزة والضفة الغربية، أسئلة 
ال تحتــاج إلــى تفكير عميق بقدر حاجتها إلى تســلل روح الوطنيــة والثقة إلى 

مفاصل العمل السياسي الفلسطيني.
لقد جاءت الفرصة في مســقط، ولكن الساسة أضاعوا الملقط، وهم يلوحون 
للوطــن بمنديــل التنظيم الذي طار مــع الريح، واختلط بغيمــة األحزان التي 
احتشــدت في سماء مسقط، ولم تســقط مطر الرحمن، لتظل أرض فلسطين 
جائعة ألنعــام المصالحة، وعطشــى لمعزوفة التغيير التــي تخضب الوجدان، 

وتمزق نسيج الشيطان.

"األورويب" يجري 523 عملية 
بالرشاكة مع وفود طبية خالل 2019

غزة/ فلسطين:
أجرى مستشــفى غزة األوروبي بالشــراكة مع وفود طبيــة زائرة لقطاع غزة 
523 عمليــة جراحية عــام 2019، أغلبها تصنف بذات مهــارة عليا وكبرى، 

بزيــادة قدرهــا 64 % عن عدد العملية التي أجريت بالمستشــفى خالل عام 
.2018

وأفــاد المستشــفى في تقريره الســنوي حــول الوفود الطبيــة الزائرة العام 
الماضي، باســتقبال 48 وفــدًا، بزيادة قدرها 71 % على عــدد الزيارات عام 
2018، الفتًا إلى أن قســم جراحة العظــام كان في المرتبة األولى من حيث 

عدد العمليات المشــتركة مع الوفود الزائرة، حيــث أجرى 197 عملية للكبار 
واألطفــال، وهــو ما يمثل 37 % مــن مجموع العلميات، تــاله جراحة العيون 
حيث ُأجري 75 عملية بمعدل 14 % من العمليات، وكان تخصص جراحة اليد 
واألعصاب الطرفية في المرتبة الثالثة بمعدل 11 %، حيث ُأجريت 58 عملية.

كمــا أجرت الطواقم الطبية المحلية بالشــراكة مع الوفود الطبية 38 عملية 
فــي تخصــص جراحة قلب األطفال، و19 عملية قســطرة قلبيــة عالجية في 
تخصص قســطرة قلــب األطفال، في حين أجرت بالشــراكة مع وفود جراحة 

األعصاب 41 عملية جراحية، منها عمليات تجرى ألول مرة في قطاع غزة. 
وأجريت مع الوفد األلماني برئاســة د. نزيه أبو دية 21 عملية تقويم عمود 
فقري، ومع وفد د. سامر دياب من األراضي المحتلة عام 1948 ثالث عمليات 
قلب كبار، إضافة إلى عمليــة واحدة في تخصص جراحة الصدر، و28 عملية 
فــي تخصص جراحة األوعية الدموية، و23 عمليــة في الجراحة العامة، و13 

عملية في جراحة األطفال.

مقاومة الجدار واالســتيطان، فإن قوات االحتالل نفذت 686 عملية هدم، 300 
منها في المدينة المقدسة خالل العام 2019.

فيما اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي، أمس، 16 مواطنا من الضفة، وفتشت 
عددا من المنازل بعد تحطيم أبوابها.

ففي رام اهلل، اعتقلت قوات االحتالل الشابين عبد المجيد حسن شقيق األسيرة 
شــذى حسن، من دير السودان شــماال، وعدي الخطيب من قرية بلعين غربا، 

بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.
وفــي طولكــرم، اعتقلــت قوات االحتالل الشــاب فهد ياســين مــن المدينة، 
والشاب سعد أحمد قاسم من ضاحية اكتابا شرقا، كما فتشت عددا من منازل 

المواطنين في الحي الجنوبي من المدينة.
وفي قلقيلية، اعتقلت قوات االحتالل الشاب محمد فهيم عودة )28 عاما(، بعد 

اقتحام منزله وتفتيشه في بلدة حبلة جنوبًا.
وفي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل خمسة مواطنين من بلدة السموع، وهم: 
جهــاد أحمد رواشــدة، وعزيــز أحمد رواشــدة، ومحمد أحمد رواشــدة، وعدي 
رواشــدة، ومنار محمود رواشدة، كما اعتقلت الشــاب صائب عدنان أبو تركي 

)29 عاما(، من منطقة ضاحية البلدية جنوب مدينة الخليل.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات االحتالل، المواطن ياسين بدر الهور من بلدة 
صوريف، شمال غرب الخليل، بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها.

كمــا اعتقلت قوات االحتالل األســير المحرر حمودة محمد حســن زعاقيق )18 
عامــا(، وكريم عبد الرحمن عبــد المجيد عرار )17 عاما(، بعــد تفتيش منزلي 

ذويهما من بلدة بيت امر شمال الخليل. 
وفــي بيت لحــم، اعتقلت القــوات ذاتهــا عميد العــزة )27 عامــا( من مخيم 
الدهيشــة جنوب المدينــة، وأحمد عزية )27 عاما( من بلــدة الدوحة، بعد أن 

داهمت منزليهما وفتشتهما.
إلى ذلك، هاجم مســتوطنون، أمس، منــازل المواطنين في قرية مادما جنوب 

نابلس.
وقال مســؤول ملف االستيطان شمال الضفة غســان دغلس، إن مجموعة من 
المستوطنين هاجموا منازل المواطنين بالحجارة جنوبي مادما، مشيرا إلى أن 

اهالي القرية تصدوا للهجوم.

بحضور رئيس الوحــدة القانونية في 
الهيئة المحامي جواد بولس.

وقــال أبــو بكر فــي تصريــح لوكالة 
»وفــا« التابعة للســلطة: إن تفاصيل 

االتفاق ستعلن الحقا.
يذكــر أن األســير أحمد زهــران )42 
عامــا(، مــن بلــدة ديــر أبو مشــعل 
شــمال غــرب رام اهلل، كان قد أمضى 
مــا مجموعــه 15 عاما فــي معتقالت 
االحتالل، وهــو أب ألربعة أبناء، وكان 
آخــر اعتقال له في شــهر آذار/ مارس 

 .2019

ويعتبر هــذا اإلضراب هو الثاني الذي 
يخوضه زهــران خالل العــام الجاري، 

حيــث خــاض إضرابــا ضــد اعتقالــه 
يومــا،   39 لـــمدة  اســتمر  اإلداري 
وانتهــى بعد وعود باإلفــراج عنه، إال 
أن ســلطات االحتالل أعــادت تجديد 
اعتقالــه اإلداري لمــدة أربعة أشــهر 

وثبتته على كامل المدة.
وكانــت حركة حماس حــذرت أمس، 
االحتالل من االســتمرار في سياســة 
اإلهمال الطبي بحق األســرى، محملة 

إياه كل تبعات ونتائج ذلك.
وقــال الناطــق باســم حمــاس فوزي 
برهــوم، في تصريح: إن األســرى لن 
يكونــوا وحدهــم في معركــة الحرية 
وانتــزاع الحقوق، ولــن نترك حياتهم 

فخــوض  االحتــالل،  نوايــا  لحســن 
والدفــاع عــن حقوقهــم  معاركهــم 

وحريتهم واجب علينا جميعا.
نســتغرب  أننــا  برهــوم  وأضــاف 
المريــب  الصمــت  ونســتهجن 
للمؤسســات الحقوقيــة واإلنســانية 
والدوليــة إزاء هــذه الجرائــم النكراء 
لالحتــالل اإلســرائيلي بحــق هــؤالء 
األســرى، التي أودت بحيــاة أكثر من 

ستين أسيرا.
وأشــار إلــى أن حوالي ٧٠٠ أســير ما 
زالــوا يعانــون مــن أمــراض مزمنة 
حالتهــم  فــي  وتدهــور  وخطيــرة، 
الصحيــة، وبعضهم دخــل في مرحلة 
لإلضــراب  نتيجــة  الشــديد  الخطــر 

الطويــل عــن الطعــام احتجاجا على 
استمرار االعتقال اإلداري بحقهم.

ودعا برهــوم المؤسســات الحقوقية 
الفــوري  التدخــل  إلــى  واإلنســانية 
والشــامل إلنقاذ حياة األسرى، وإجبار 
ســلطات االحتالل على وقف سياســة 
اإلهمــال الطبــي والعقــاب الجماعي 

بحقهم.
وفصائلــه  شــعبنا  أبنــاء  دعــا  كمــا 
ومكوناته ومستوياته كافة إلى البقاء 
على عهدهم مع األســرى ونصرتهم 
ومســاندتهم والوقوف إلــى جانبهم 
بــكل قــوة، وتوســيع دائــرة الفعــل 
األدوات  بــكل  والمقــاوم  الكفاحــي 

واألساليب المتاحة.

موسكو/ وكاالت: 
أكد وزيرا خارجيتي تركيا وروســيا أن وفد حكومــة الوفاق الليبية وقع على اتفاقية 
وقــف إطــالق النار في ليبيــا، في حين أشــار الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان 
ورئيس الــوزراء اإليطالي جوزيبــي كونتي إلى أن المحادثات الليبية في موســكو 

إيجابية، وأعربا عن أملهما بأن تمهد هذه المحادثات إلى سالم دائم.
وقال وزيــر الخارجية التركي مولود جاويش أمــس: إن وفد حفتر طلب مهلة حتى 

صباح اليوم الثالثاء للنظر فيما إذا كان سيوقع على االتفاقية من عدمه.

خالل المحادثات المنعقدة في موسكو
"الوفاق" الليبية توقع اتفاقية

 الهدنة وحفرت يطلب مهلة 

واشنطن/ وكاالت: 
أعربت رئيســة مجلس النواب األميركي نانســي بيلوســي عــن اعتقادها بأن 
جلسات االســتماع في التحقيق لعزل الرئيس األميركي دونالد ترامب توصلت 
إلى »أدلة تكفي لعزله«، في المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ. وتلتقي 
بيلوســي اليوم الثالثاء نــواب الحزب الديمقراطي بهــدف التحضير للتصويت 
الرســمي الذي يفرضه القانون من أجل إحالــة مادتي عزل ترامب على مجلس 

الشيوخ.
ويُتوقع أن تجرى المحاكمة ســريعا في مجلس الشــيوخ، حيــث للجمهوريين 

أغلبية لتبرئة ترامب من تهمتي استغالل السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.
ومنذ قرار مجلس النواب إطالق اإلجراءات لعزل ترامب في 18 ديسمبر/كانون 
األول الماضي، لم تقم بيلوسي بتسليم مادتي االتهام لترامب المتمثلتين في 
ممارسة ضغوط على أوكرانيا لفتح تحقيق بحق جو بايدن المرشح الديمقراطي 
األوفر حظا لمواجهته في االنتخابات الرئاسية، وعرقلة التحقيق في الكونغرس.
وأكدت بيلوســي أن رســائل إلكترونية جديــدة تدعم االتهاميــن الموجهين 
لترامــب برزت فــي الفترة التي تلت قــرار مجلس النواب إطــالق إجراءات عزل 
ترامب، كما أبدى المستشــار الســابق لألمن القومــي األميركي جون بولتون 

استعداده لإلدالء بشهادته إذا تم استدعاؤه.
ولم تســتبعد بيلوسي أن يستدعي مجلس النواب بولتون في حال لم يستدعه 

مجلس الشيوخ.

بيلويس: التحقيق توصل 
إىل أدلة تكفي لعزل ترامب

للطائرة التي أســقطت »بالخطأ«، وفق الســلطات اإليرانيــة، بعد إقالعها من مطار 
الخميني األربعاء الماضي، مما تسبب في مقتل ركابها الـ176 كافة.

وأضــاف بريســتايكو -علــى هامش زيــارة يقوم بها لســنغافورة أمــس- أن الدول 
الخمــس التي ُقتل رعايا لها في الطائرة ســتجتمع في لندن الخميس المقبل، لبحث 
اتخــاذ اإلجــراءات القانونية الالزمة. كما أكد أن هذه الدول ســتبحث خالل االجتماع 

مسألة التعويضات والتحقيق في الحادثة.
من ناحية أخرى، أكد المسؤول األوكراني أن تصريح السلطات اإليرانية بأن الطائرة 

المنكوبة حلقت قرب موقع عسكري حساس قبل استهدافها، محض »هراء«.
وفي وقت ســابق السبت، أعلن بيان لهيئة األركان أن منظومة دفاع جوي تابعة لها 
أسقطت طائرة الركاب إثر خطأ بشري، لحظة مرورها فوق منطقة عسكرية حساسة.

وكانت طهران قد أنكرت في البداية ســقوط الطائرة بســبب صــاروخ، وقالت إنها 
تمتلك أدلة مقنعة في هذا اإلطار.

وأكد مكتب الرئيس األوكراني فالديمير زيلينسكي أن نظيره اإليراني حسن روحاني 
قدم اعتذارا نيابة عن بالده عن إسقاط الطائرة.

وفاة املفكر اإلسالمي
 األملاين مراد هوفامن

برلين/ األناضول:
توفــي المفكــر اإلســالمي األلماني مراد 
هوفمــان، عن عمر يناهز )89 عامًا(، بعد 

معاناة مع المرض.
وأعلــن المجلس األعلى للمســلمين في 
ألمانيــا، أمس، وفاة هوفمــان الذي كان 

يشغل عضويته الشرفية.
وأشــار المجلس، على موقعه اإللكتروني، 
أن هوفمــان توفي، أول مــن أمس، بعد 

معاناة مع المرض.
ووصف المجلس هوفمان بـ"المفكر الرائع والباحث وبأنه شــخصية عالمية المســتوى 

ومصدر إلهام لكثير من الناس واألجيال".
كما نعى االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في بيان عبر موقعه اإللكتروني، هوفمان. 
والراحل كان دبلوماســيًا ألمانيًا ومن أبرز صناع السياســة الخارجية األلمانية، اعتنق 
اإلســالم عام 1980، ثم تحول من دبلوماسي إلى داعية إسالمي برؤية عصرية، وفق 
االتحاد. ولد ويلفريد هوفمان، الذي أصبح اســمه فيمــا بعد مراد هوفمان عام 1931 
في ألمانيا، وشهد الحرب العالمية الثانية، وحصل على الدكتوراه في القانون األلماني 

عام 1957 من جامعة ميونيخ.
وعمل في الخارجية األلمانية ثم كان سفيرا لبالده في عدة دول عربية وإسالمية منها 
الجزائر والمغرب فكان ذلك سببا في معرفته باإلسالم وتعاليمه، وفق االتحاد العالمي 

لعلماء المسلمين. 
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من شرفة صفقة القرن...
مــن المعلوم قياديــا أن الرائد ال يكذب أهلــه. إن كان القائد صغيرا 
أو كبيــرا، ثالثينيًّــا، أو أربعينيًّا، أو تســعينيًّا، أو أكثر من ذلك كاذبا 
فال يســمّى رائدا، ألن الريادة صدق قبــل اإلبداع، وحبّ مع اإلبداع، 

وصالح دنيا وآخرة، وأمانة عمل مقدمة على القول.
حين يقول رئيس الســلطة ألركان حكمه، وأذرعــه اإلعالمية: كل ما 
يقــام في غزة، أو تفكر األطــراف الدولية )وإســرائيل( في إقامته في 
غزة دون أخذ موافقة الســلطة، والمــرور عبرها، فهو جزء من صفقة 
القرن، ويجب إلصاق صفقة القرن به. المستشفى األميركي بغزة جزء 
من صفقة القرن، وكذا الميناء والجزيرة العائمة، والمطار. والتهدئة 
من صفقة القرن، وربما نســمع غدا أن عزم هولندا )وإســرائيل( على 
تمديد خط ناقل للغاز لمحطة كهرباء غزة هو جزء من صفقة القرن؟! 

.
التعليمات الرئاســية واضحة جــدا للمتحدثيــن اإلعالميين، وألركان 
القيــادة، لذا ال تكاد تجد اختالفا بيــن تصريح هذا وذاك، حتى باتت 
صفقة القرن أداة الســلطة الرئيسة في معاقبة غزة، والتحريض على 
حماس، لعرقلة تفكيرها وإجراءاتها. إن مثل هذه القيادة تفتقد صفة 
الرائــد الذي ال يكذب أهله، فهي ال ترتــاد لهم الطرق لتختار األصلح 

منها كما يفعل الرواد اإلصالحيون، بل هي تكذب، كما تشرب؟!.
تتحدث وســائل اإلعالم العبرية عن قرب انتهاء أزمة نقص الكهرباء 
في غــزة في عام 2022م، من خالل مدّ خــط أنابيب ناقل للغاز إلى 
محطة الكهرباء الفلســطينية بشكل مباشــر بتمويل هولندي بقيمة 

60 مليون دوالر.

مــن المعلوم أن قطــاع غزة ال يملك كهرباء كافيــة منذ عقدين من 
الزمــن، وأن الكهرباء في غزة تصل البيوت لســت ســاعات فقط كل 
أربع وعشرين ساعة، وقد اتخذت حكومة االحتالل الكهرباء أداة حرٍب 
على غزة وحصاٍر لهــا، وحرمت كل مصانع غزة من القدرة على البقاء 
على قيد الحياة والمنافســة. ومن ثمة توســعت دائــرة البطالة بين 

العمال والخريجين.
نعم، وظفت دولة االحتالل الكهرباء في حربها على غزة، وفي حصارها 
لهــا، وال أحســب أن هذه الحرب ســتقف بمد خط أنابيــب الغاز، ألن 
دولة االحتالل ستوظف هذا الخط الناقل للغاز لمعاقبة غزة، واستبقاء 

حصارها، وجعل غزة خاضعة بشكل دائم لضغوط الغاز والكهرباء. 
نحن نعلم أن خــط أنابيب الغاز ليس حال، والحل الحقيقي يكمن في 
قرار سياســي برفع الحصار عن غــزة، ووقف إطالق نار متفق عليه، أما 
اســتبدال الخط الناقل بالشاحنات فهو ليس حال، وإن تضمن تخفيفا 
للنفقات وتسهيال لإلجراءات، مع فرصة لتسويق أكبر وأفضل لحكومة 

االحتالل.
إذا ذهبــت الســلطة إلــى ربط الخــط بصفقــة القرن، كمــا ربطت 
المستشــفى األميركــي به، فعلينــا أن نقــول لها هــات البديل، وال 
تتفرجــي على معاناة غزة من شــرفة صفقة القرن، بعد أن أســهمت 
قيادات نافذة منكم إسهاما أوليا في صناعتها مع البيت األبيض، على 

األقل في المرحلة األولى التي فكر فيها ترامب في الصفقة!

وزنها 159 كغم..
 اصطياد سمكة بحجم إنسان

واشنطن/ وكاالت:
اصطــاد أمريكي على ســواحل والية فلوريدا ســمكة عمالقة وزنها 159 كغم 

وحجمها أكبر من حجم إنسان.
 "Hyporthodus nigritus" ونشر الصياد بويل صورا لسمكة ضخمة من نوع

على أنستقرام معلقا: "نهاية ممتازة لعام 2019".
واهتــم معهد أبحاث الحياة البرية ومصايد األســماك في فلوريدا بالصيد غير 
العادي كما نشــر الخبــراء صورة لبويل مع الســمكة على الصفحة الرســمية 

للمعهد، بحسب موقع "سبوتنيك".
وأشــار الخبراء أنه تم اصطياد السمكة على عمق 180 مترا، ويبلغ عمرها نحو 
50 عاما، وحســب البيانات فقد تم اصطياد أضخم ممثل عن هذا النوع بوزن 

بلغ 198 كغم.
ويشــتهر هذا النوع من األســماك بحجمه الكبير حيــث يمكن أن يصل طوله 
إلــى 2.8 متر ويبلغ وزنــه 360 كغم، واألنواع كلها مهــددة باالنقراض لهذا 

يحظر صيدها.

التلوث يهدد األجنة
 بارتفاع سكر الدم

مكسيكو/ وكاالت:
أظهرت دراســة طبية أن األطفال الذين تعرضوا لتلوث الهواء وهم ال يزالون 
في األرحام معرضون الرتفاع مستوى سكر الدم خالل الطفولة مقارنة بغيرهم.
ورأت الدراســة، التي شــملت 365 طفال بمدينة مكسيكو ســيتي، أن التلوث 
بالجسيمات الدقيقة قد يكون من عوامل الخطر البيئية وراء اإلصابة بالسكري. 
وركز الباحثون على ما تســمى بـ"الجســيمات الدقيقــة 2.5"، وهي مجموعة 
من الجســيمات الصلبة والسائلة قطرها أقل من 2.5 ميكرومتر، ومنها الغبار 

واألتربة والسخام والدخان.
وارتبطــت هذه الجســيمات في الســابق باإلصابــة بأضرار فــي الرئة وزيادة 

مخاطر اإلصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.
وتابعت الدراســة أطفاال بمدينة مكســيكو ســيتي تعرضوا لمستويات تلوث 
بالجســيمات 2.5 بلغــت 22.4 ميكروجــرام يوميــا فــي فترة الحمــل، وهي 
أعلــى بكثير من مســتوى 12 ميكروجرامــا التي تحددها الجهــات التنظيمية 

المكسيكية. 
وأوضــح الباحثــون أن تعرض األطفال وهــم أجنة للتلوث بالجســيمات بهذا 
المســتوى ارتبط بزيادة ســنوية بنســبة 0.25 في الهيموجلوبين الســكري 

لديهم بعد تجاوزهم سن الخامسة وحتى السابعة.
وقالــت الدكتورة إيميلي أوكن، بجامعة هارفارد في بوســطن التي شــاركت 
في إعداد الدراســة، إنه توجد عدة تفســيرات محتملة للتأثير المباشر للتلوث 
على مســتوى ســكر الدم لدى األطفال، منها أن التلوث يسبب قدرا كبيرا من 

االلتهاب.
وأضافت: "نحن نعلم أن التعرض لمســببات التهاب أخرى قد تؤثر على تطور 
األعضاء ووظائفها مثل المخ والبنكرياس والكبد والعضالت والدهون، وكلها 

تشارك في تنظيم نسبة السكر في الدم بطرق لها آثار طويلة األمد".

المأكوالت البحرية وراء تفشي 
االلتهاب الرئوي في الصين

بكين/ وكاالت:
قالت منظمة الصحة العالمية، إنــه يبدو أن "ظهور مرض االلتهاب 
الرئــوي، الذي أودى بحياة شــخص في الصين وأصــاب 40 آخرين، 
مرتبط بســوق واحد لبيع المأكوالت البحرية في مدينة ووهان، ولم 

ينتقل أبعد من ذلك". 
وأثارت سلســلة إصابــات بااللتهاب الرئوي مخاوف من تفشــي هذا 
المرض بشــكل وبائي، بعد أن قالت الصين، األســبوع الماضي، إن 
الفيروس المســبب للمرض من نوع غير معروف من قبل، لكنه من 
نفس عائلة الفيروسات التي ســببت وبائي التهاب الجهاز التنفسي 
الحاد )سارس(، ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية )فيروس كورونا(.
لكــن منظمة الصحة العالمية قالت إن المرض لم ينتشــر، مضيفة: 
"تــم حاليــا إغالق ســوق المأكوالت البحريــة في ووهــان، ولم يتم 
اإلبالغ عن حدوث إصابات في مناطق أخرى بالصين أو على الصعيد 

الدولي".
وتعد ووهان مركزا رئيسيا للنقل على الصعيدين المحلي والدولي. 

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان، إن "األدلة تشير بقوة إلى 
أن ظهور المرض مرتبط بسوق للمأكوالت البحرية في ووهان".

وأضافــت: "ال توجد في هذه المرحلة إصابــات بين موظفي الرعاية 
الصحية وال يوجد دليل واضح على انتقال المرض من إنسان آلخر".

وقالت المنظمة، األســبوع الماضي، إن من المرجح أن يكون عضوا 
ظهر حديثا في عائلة الفيروسات التي سببت تفشي فيروسي سارس 
وكورونا القاتلين هو الذي سبب ظهور االلتهاب الرئوي في الصين.

االهتمام بالفنون يطيل العمر
لندن/ وكاالت:

كشــفت دراســة بريطانيــة جديدة أن كبار الســن الذين يتــرددون على 
المعــارض الفنيــة والمتاحف ويحضــرون العروض المســرحية والحفالت 

الموسيقية قد يعيشون أطول من أولئك الذين ال يفعلون ذلك.
وحتى بعد حســاب مجموعة واســعة مــن العوامل الصحيــة واالجتماعية 
األخرى، وجد باحثون من كلية لندن الجامعية أن األشخاص الذين يقبلون 
على متابعة األنشــطة الفنية كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة %31، مقارنة 

بأقرانهم الذين ال يعطون أهمية كبيرة للفنون.
الدراســة التي نشــرت في الدورية الطبية البريطانية اســتمرت 14 عاما 

وتابعت األشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما.
وقالــت ديزي فانكورت، أســتاذ مســاعد علــم النفس وعلــم األوبئة في 
كليــة لندن الجامعية: "هذه النتائج تدعم التحليالت اإلحصائية الســابقة 
واألبحاث األنثروبولوجية التي تشــير إلــى احتمال وجود فوائد للفنون مع 

التقدم في العمر". 
وكتب الباحثون أن نتائج الدراســة تتسق مع األبحاث السابقة التي أشارت 
إلى أن الفنون قد تساعد في طول العمر، من خالل تحسين الصحة العقلية 

وتعزيز العالقات االجتماعية والنشاط البدني وتقليل الشعور بالوحدة.

Royole الصينية تكشف عن سماعة 
ذكية مزودة بشاشة وكاميرا

بكين/ وكاالت:
 كشــفت شركة Royole الصينية عن ســماعتها الذكية Mirage الجديدة 
والمــزودة بشاشــة AMOLED مرنــة، باإلضافــة إلــى كاميــرا بدقــة 5 

ميجابيكسل. 
وأوضحت الشــركة الصينية أن الســماعة الذكية تتضمن شاشــة لمسية 

قياس 8 بوصة.
وتابعت أنه يمكن اســتعمال الشاشة للتحكم في السماعة؛ عبر تغيير شدة 

الصوت عن طريق اإليماءات أو األزرار االفتراضية.
وتسمح الشاشــة أيضا بإمكانية تخطي األغنيات، وإظهار المنبه والمؤقت 

وساعة اإليقاف والكثير من المهام األخرى على الشاشة اللمسية.
وتشــتمل باقة التجهيزات التقنية للسماعة الذكية Mirage الجديدة على 
كاميــرا بدقة 5 ميجابيكســل، والتي يمكن اســتعمالها فــي التقاط صور 

السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.
وأعلنــت شــركة Royole طــرح الســماعة الذكيــة Mirage الجديدة في 
األســواق العالمية خــالل الربع الثاني مــن العام الجاري بســعر يبلغ 899 

دوالرا أمريكيا.


